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ــام.معني.کلمه.. ــتي.به.تم ــت،.آن.هم.دوس ــدوه.فقدان.دوس ان

ــریف.و.صدیق.و.پاکیزه.و.عالم.عامل.کامل.مهّذب.و.انساني. ش

ــته.خو.چون.مرحوم.مبرور،. ــیار.با.وفا.و.صفا،.و.زاهدي.فرش بس

ـ. ــلمین،.آقاي.حاج.شیخ.عبدهلل.نورانيـ. حجت.االسالم.والمس

ــیار.جانگزا.و. ـ.براي.این.غریب.دور.از.وطن.بس رحمة.هلل.علیهـ.

ــم.از.زخم.فراق.مرحوم. ــت؛.خاّصه.آن.که.هنوز.قلب دردناك.اس

آقاي.ایرج.افشار.التیام.و.آرامش.نیافته.است.

ــال.پیش.در.سفري.که.به.مشهد.مشرف. قریب.شصت.س

شده.بودم.و.روزي.در.خدمت.مرحوم.والدم.به.مدرسۀ.باقرّیه،.که.

آن.اّیام.آن.مرحوم.مباحثۀ.»اصول«.خود.را.عصرها.در.آن.مدرسه.

ــدم،.طلبۀ.جواني. ــه.ش ــه.مي.فرمود،.رفتم.و.تا.وارد.مدرس افاض

ــت.و.صورتي.شاداب.و.براستي.»نوراني«. که.اندامي.نسبتًا.درش

ــت.و.چنین.مي.نمود.که.در.همان.دِم.پلکان.ورودي.مدرسه. داش

ــت،.نزد.پدرم.آمد.و.از.مبحث.درس.روز. منتظر.پدرم.مي.بوده.اس

ـ.را.که.داشت،. ـ.یا.به.تعبیر.معهود.»اشکالي«ـ. ــته.سؤاليـ. گذش

ــرگرم.جواب.یا.حل.اشکال.او.شد. ــت.و.پدرم.س در.میان.گذاش

ــته.بودند،.پدرم.و.آن.جوان. و.چون.طالب.بر.جاهاي.خود.نشس

ــند. ــدند.و.پدرم.پیش.از.آن.که.بر.مس به.طرف.َمدرس.روان.ش

ــن.به.من.بنده.معرفي.فرمود:. ــیند،.آن.طلبه.را.چنی تدریس.بنش

»آقاي.آقاشیخ.عبدهلل.نوراني.نیشابوري.از.فضالي.طالب.اند.«.

ــان.معرفي.کند،.او.که.مرا.شناخته.بود،. ــت.مرا.به.ایش و.تا.خواس

ــي.بود،.با.من.کرد.و. ــت.مختصري.که.متضّمن.احوالپرس صحب

ــما.خیلي.صحبت.دارم.«.و.چنین. گفت:.»بعد.از.مباحثه،.من.با.ش

شد.که.پس.از.اتمام.مباحثه،.صحبت.ما.هم.ساعتي.ادامه.یافت...

این.ابتداي.آشنایي..سپس.دوستي.و.رقابت.من.بنده.با.آن.وجود.

ــیار.پرهیزگار.و.دیندار.و.خداترس. ــیار.دانشمند.و.بس نازنین.بس

بود.

آخرین.مکالمه.ام.با.آن.عزیز.حدود.دو.سال.پیش.بود.که.در.

مجموع.از.آن.مکالمه.جز.غم.و.غصه.چیزي.برایم.حاصل.نشد؛.

چرا.که.مرد.داغدیده.بود.و.رنج.فراواني.را.تحمل.مي.کرد.و.از.آن.

ذکر جمیـل نورانـی

احمد مهدوی دامغانی

به یاد مرحوم استاد دانشمند و فقید سعید حاج شیخ عبدهلل نوراني)ره(

سوگـنامـه
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پس.هر.وقت.با.جناب.استاد.دکتر.مهدي.محقق،.ادام.هلل.اّیامه،.

ــبت.میان.این.دو._که. ــیاري.از.مجاورت.و.مناس که.عالئق.بس

ــه.این.عمري.دراز.مرحمت.فرمایاد،.و. خداي.آن.را.بیامرزاد.و.ب

ــفیعي.کدکني،.دامت.افاضاته،.صحبت. ــتاد.دکتر.ش یا.جناب.اس

مي.کردم،.حاِل.آن.بزرگوار.را.از.ایشان.مي.پرسیدم.

ــاتید.حوزۀ.مشهد. مرحوم.آقاي.نوراني.پس.از.آن.که.از.اس

عمومًا.و.خصوصًا.از.دروس.مرحوم.مغفور.آقاي.ادیب.نیشابوري.

ــم. ــیخ.هاش ــپس.از.مباحثات.مرحومان.آقایان.حاج.ش دوم.و.س

ــیخ.مجتبي.قزویني.و. مدّرس.قزویني.و.والد.مرحومم،.و.حاج.ش

ــپس. ــیخ.هادي.کدکني.)در.معقول.بخصوص(.و.س آقاي.آقا.ش

ــید.محّمدهادي. از.محضر.پرفیض.مرحوم.آیت.هلل.آقاي.حاج.س

ــۀ.50،.یا.اواخر. ــّره،.بهره.ها.برد،.از.اوائل.ده ــي،.قدّس.س میالن

ــتي.و.شوقي.که. دهۀ.40.)؟(.به.تهران.آمد.و.از.فرط.دانش.دوس

ــت.و.یا.عفت.و.متانت.و.مناعتي.که.بدان. به.تحصیل.علم.داش

ــل.و.بحث.و.تحقیق.در.فقه.و. ــف.بود،.جز.به.ادامۀ.تحصی متص

ــت.و.تا.آنجا.که.مي.دانم.از.محضر. اصول.و.حکمت،.هّمي.نداش

مرحومان.آیت.هلل.آقاي.حاج..شیخ.محمدتقي.آملي،.قّدس.سّره،.

ــي.قزویني،.و.آن. ــن.رفیع ــید.ابوالحس ــت.هلل.آقاي.حاج..س و.آی

ــي.مرد.آزادۀ.وارستۀ.عالي.مقام،.مرحوم.آقا.میرزا.ابوالحسن. دانش

ــم.عّصار.نیز. ــید.محمدکاظ ــعراني.و.مرحوم.آیت.هلل.آقاي.س ش

استفاده.کرد.و.واقعًا.فقیهي.معقولي.و.متألّه.شد.

ــیار.زاهدانه.و.با. ــي.اش.در.وضع.بس ــال.ها.زندگان در.آن.س

بي.نیازي.از.غیر.و.توکل.تام.به.عنایت.الهي.مي.گذشت.و.مدت.ها.

ــکنۀ.»دارآباد«. ــیاري.از.مؤمنان.و.صالحان.از.س ــه.تمّناي.بس ب

ــین.آباد(.که.آن.وقت.ها.هنوز.بکلي.به.تهران.متصل.نشده. )حس

ــجد.آن.دهکده.را.پذیرفته.و.مقبولیت.تامي.نزد. بود،.امامت.مس

ــال.1359.یا.1360.در. ــود،.و.تا.حدود.س ــي.دارآباد.یافته.ب اهال

همان.دارآباد.سکونت.مي.فرمود.

ــر.آن.که.در. ــل.ورودش.به.تهران،.عالوه.ب ــان.اوای از.هم

ــرکت.مي.فرمود،.با. ــنبه.هاي.مسجد.سهپساالر.ش ناهار.چهارش

لطفي.که.به.حقیر.داشت،.به.من.ناچیز.تفّقد.مي.فرمود.و.هر.روز.

ــنبه.به.»شهر«.یعني.به.تهران.مي.آمد،.به. هم.که.از.غیر.چهارش

دفتر.من.بنده.تشریف.مي.آورد.و.گاه.نیز.گعده.هایي.که.با.حضور.

ـ.که. ـ.رحمة.هلل.علیهـ. مرحوم.مبرور.استاد.واالمقام.احمد.آرامـ.

ــت.و.حضرات. ــًا.به.آقاي.نوراني.اعتقاد.و.ارادت.خاصي.داش حق

ـ. ــوم.خدیو.جمـ. ــفیعي.کدکني.و.مرح ــر.محقق.و.دکتر.ش دکت

ـ.تشکیل.مي.شد،.از.زیارتش.محظوظ.مي.شدم.. رحمة.هلل.علیهـ.

ـ. ــفیعيـ. ــداش.بیامرزاد.و.به.حضرات.دکتر.محقق.و.دکتر.ش خ

ادام..هلل.عّزهما.و.افاضاتهماــ.طول.عمر.مرحمت.فرماید!

ــن.فراواني.که. ــر.فضایل.و.محاس ــي.عالوه.ب ــاي.نوران آق

ــخنوري.نیز.بخوبي.بهره.مند. خصایص.ذاتي.او.بود،.از.نعمت.س

ــیار.خوش.صحبت.بود.و.لحن.آرام.و.دلنشیني.داشت.. بود..او.بس

سخنانش.جذاب.بود.و.بر.دل.مي.نشست.و.از.این.رو.فراوان.از.او.

تقاضا.مي.شد.که.بر.منبر.رود.و.به.وعظ.و.ارشاد.بپردازد..آخرین.

ــاد.دارم،.در.مجلس.ترحیم. ــنیدم.و.به.ی ــخنراني.که.از.او.ش س

مرحوم.مبرور.دکتر.محمود.افشار.–والد.ماجد.مرحوم.آقاي.ایرج.

.بأهله«.بود.و.عموم.فضال.و.رجال. افشار-.بود.که.مجلس.»غاصٍّ

ــین.صدیقي،. )آه.آه!.خدا.رحمت.فرماید.مرحوم.دکتر.غالمحس

آن.فرشتۀ.مجّسم.به.صورت.انسان.را.که.در.آن.روز.به.مناسبت.

مطلبي.فقهي.که.آن.مرد.بزرگ.مي.خواستند.با.من.بنده.در.میان.

ــان.آن.مجلس.را.ترك. ــد،.امر.فرمودند.که.پیش.از.ایش بگذارن

ــتي.به.عزا.نشسته.بودند..آقاي.نوراني. کنم(.در.آن.مجلس.براس

ــخن.آغاز. ــته.بود،.س در.ختم.مجلس.بر.آن.صندلي.اي.که.نشس

ــز.و.به.مقتضاي.حال.و.مقام. ــیار.پخته.و.نغز.و.بامغ فرمود.و.بس

سخن.گفت..یادش.گرامي.باد!

پرهیزگاري و مناعت

در.فضیلت.و.پرهیزگاري.و.مناعت.و.تقواي.واقعي.او،.مطلبي.را.

به.عرض.شما.خوانندگان.گرامي.برسانم:.

ــال.1355.مرحوم.آقاي.صادق.احمدي،.آن.وزیر. اوایل.س

ــتري،.رحمة.هلل.علیه. ــاد.پاکدامن.دادگس ــزۀ.پاك.نه پاك.پاکی

ــان.وزراي.عدلیه.اي.که.در.دهه.هاي. ــه.این.فقیر.ناچیز.در.می )ک

ــوم.مغفور.آقاي. ــم،.پس.از.مرح ــر.قبل.از.انقالب.مي.شناس اخی

ـ.از.همۀ.وزراي.عدلیه. ـ.طاب.ثراهـ. حاج.آقا.جمال.الدین.اخويـ.

دین.دارتر.و.مقّیدتر.به.رعایت.آداب.مذهبي.بود..و.سابقًا.در.جایي.

ــنبه.اي.در.وسط.رسیدگي.به. ــتم.که.عصر.یک.روز.چهارش نوش

ــاعت.را.دید.که.چیزي. پرونده.هاي.مربوط.به.کانون،.ناگهان.س

ــت. ــت.و.مثل.عقرب.زده.ها.از.جاي.برخاس به.غروب.نمانده.اس

ـ.اتاق. ــا.من.در.آن.اتاقـ. ــین.ت و.گفت:.»مهدوي!.همین.جا.بنش

ـ. ــتريـ. ــاختمان.کاخ.دادگس کوچک.وصل.به.اتاق.وزیر.در.س

نماز.را.بخوانم.و.برگردم.«.و.چنین.کرد(.روزي.برخالف.معمول،.

ــک.کاري.دارم.و.فوراً.بیا. ــطه.تلفني.کرد.که:.»ی خودش.با.واس

اینجا.«

ــد.از.آقاي.حاج.میرزا. ــش.رفتم؛.فرمود:.»مهدوي!.بع خدمت
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ــرع.تاکنون.رئیس.یا. ــالمي،.براي.محکمۀ.ش عبدهلل.ثقة.االس

ــرگردانند.. ــده.و.مراجعین.آن.محکمه.س ــتي.معین.نش سرپرس

ــان.اهل.علم.داري،. ــا.حضرات.علما.و.آقای ــو.با.ارتباطي.که.ب ت

ــخص.واجد.صالحیتي.که.سنش.از.پنجاه.متجاوز. مي.تواني.ش

ــودم.خدمت. ــه.کرد.که:.»من.خ ــي.کني.«.و.اضاف ــد،.معرف باش

ــاي.آقا.میرزا. ــهابي.]یعني.مرحوم.آیت.هلل.آق ــرت.آقاي.ش حض

ــال. ـ.متوفي.در.مرداد.س ــراهـ. ـ.طّیب..هلل.ث ــهابيـ. ــود.ش محم

ــان.اظهار. ــتدعا.را.عرض.کردم.و.ایش 1365[.این.مطلب.و.اس

نظري.نفرمودند؛.ولي.امر.فرمودند.با.تو.مشورت.کنم..سعي.کن.

ــنبه.که.اینجا.مي.آیي.]چهارشنبه.ها.معمواًل.از.ساعت. تا.چهارش

ــردفتران. ــتري.به.امور.کانون.س ــا.6.بعدازظهر.وزیر.دادگس 4.ت

رسیدگي.مي.کرد[،.دو.سه.نفر.را.معرفي.کني.«

ــتم.به.قول.مرحوم.استاد.عالمه. من.بنده.با.آن.که.مي.دانس

ــي،.»این.تکلیف،.تکلیف. ــر،.رحمه..هلل،.در.آن.امر.کذای فروزانف

ــت«،..عرض.کردم:.»امرتان.را.اطاعت.مي.کنم.ولي. ــاّقي.اس ش

ــانم.که:. ــعدي.را.به.عرضتان.مي.رس از.همین.اآلن.فرمایش.س

گرچه.عمل.کار.خردمند.نیست.«.احمدي.اضافه.کرد.که:.»ضمنًا.

ــت.و. ــه.هزار.تومان.اس ــمت،.ماهي.دو.س حقوق.ماّدي.این.س

ممکن.است.منبعي.فوق.العاده.ها.هم.داشته.باشد.«

ــد:.آقایان.حاج.شیخ. از.همان.لحظه.ذهنم.متوّجه.دو.نفر.ش

عبدهلل.نوراني.و.آقاشیخ.محمدتقي.جعفري.تبریزي،.رحمة..هلل.

علیهما..و.فرداي.همان.روز.به.دارآباد.رفتم.و.حرف.وزیر.عدلیه.

ــان.گفتم.و.اصرار.به.پذیرش.درخواست. و.پیشنهاد.او.را.به.ایش

وزیر.کردم..آقاي.نوراني،.رحمة..هلل.علیه،.که.مقام.واالیي.از.علم.

ــت.و.في.الواقع. و.معرفت.و.امانت.و.تقوا.و.مناعت.و.قناعت.داش

بیت.حضرت.خواجه.شیراز.که:

ــي.دار ــن.ارزان ــه.م ــا،.ب ــر،.خدای ــِت.فق دول

کاین.کرامت.سبب.حشمت.و.تمکین.من.است

وصف.الحال.اوست،.با.نگاهي.مالمت.بار.به.من.فرمود:.»احمدآقا!.

تو.چطور.همچه.چیزي.را.به.من.پیشنهاد.مي.کني؟.مگر.خودت.

ــیخ.)یعني.مرحوم. ــّرراً.نمي.گویي.که.حضرت.آقاي.حاج.ش مک

ــپس. ــکدۀ.حقوق.و.س پدرــ.رحمه..هلل(.تو.را.از.این.که.به.دانش

ــاگرد. به.عدلیه.بروي،.منع.فرموده.اند؟.مگر.نمي.داني.که.من.ش

ــانم.و.در.زندگي.متنّعم.به.نعمت.ریزه.خواري. و.تربیت.یافتۀ.ایش

ــي.الرضایم؟«.و.به.همان.لهجۀ. ــرت.علي.بن.موس از.خوان.حض

ــابوري.فرمود:.»نِِخر.نِِخر،.اي.کار.از.مو.بَر.نمي.َیه.. ــیرین.نیش ش

ــه.عدلیه.نمي.روم.«.و. ــه.عدلیه.چه.کار؟.ابداً.ب ــو.آخوند.ده.را.ب م

من.بنده.صورتًا.به.دست.خالي،.ولي.معنًا.با.یک.عالم.خوشحالي.

و.تحسین.و.آفرین.به.حضرت.نوراني.به.شهر.برگشتم..

ـ.صحبت. ـ.رحمه..هللـ. همان.شب.هم.تلفني.با.آقاي.جعفريـ.

و.مذاکره.کردم؛.اما.آن.بزرگوار.عالي.مقدار.هم.براي.این.که.به.این.

حقیر.»نه«.نفرماید،.براي.پذیرش.آن.سمت.شروطي.را.معین.فرمود.

که.در.حقیقت.»تعلیق.به.محال«.مي.بود.

ــدي.دربارۀ. ــوم.آقاي.احم ــؤال.مرح ــنبه.اولین.س چهارش

محکمه.شروع.بود.و.من.جریان.را.دقیقًا.به.ایشان.عرض.کردم.

و.از.پیگیري.آن.امر.معذرت.خواستم.

آقاي.نوراني.این.پیشنهاد.را.در.حالي.نپذیرفت.که.در.یک.منزل.

ــتایي.محّقري.که.بیش.از.دو.اتاق.نداشت،.زندگي.مي.کرد. روس

و.هزار.آفرین.بر.این.استغنا!

ــین.و.تمجید.از.آن. ــدي.در.عین.تحس ــوم.آقاي.احم مرح

ــه.کار.کنم.و.که.را.انتخاب. ــر.دو.بزرگوار.گفت:.»نمي.دانم.چ ه

ــرعي،.اعراض.و. ــاس.مقّررات.ش کنم.که.بتواند.بخوبي.و.بر.اس

ــرع.را.حفاظت.کند!«.خوانندۀ. ــس.مراجعان.به.محکمۀ.ش نوامی

ــي.این.هرسه.انسان. عزیز..گرامي!.تقوا.و.بلندنظري.و.خداترس

ــه.آن.دو.چگونه. ــه.و.در.آن.دقت.فرمایید.ک ــریف.را.مالحظ ش

ــش.و.آزادگي.و.دین.و.مرّوت./.این.همه.را.بندۀ.درم.نتوان. »دان

کرد«.را.رعایت.فرمودند.

*.*.*

یک.مطلب.هم.از.صفا.و.وفاداري.این.مرد.نازنین.بگویم:

ـ.رحمة..هلل. ــیخ.محمدرضاـ. ــرادرم.آقاي.حاج.ش مرحوم.ب

ـ.در.مراجعت.از.سفر.حج.یا.عمره.اي.به.من.فرمود: علیهـ.

.»یک.شب.در.حالي.که.جامۀ.احرام.بر.تن.داشتم،.با.همۀ.ازدحامي.

که.براي.التجا.به.کعبۀ.معظمه.و.تمّسک.به.پردۀ..مطهر.بود،.به.

ــاندم؛.ولي.دستم.به.پردۀ. هر.زحمتي.خود.را.به.نزدیک.کعبه.رس

ــید؛.چون.مردي.که.او.هم.ُمحرم.بود،.در.جلوي. مطهر.نمي.رس

من.به.پردۀ.کعبه.چسبیده.و.دست.ها.را.به.نحو.معهود.و.به.نشانۀ.

نهایت.خضوع.بر.پرده.دراز.کرده.و.دعا.و.راز.و.نیاز.مي.نمود.و.من.

هم.منتظر.بودم.که.جا.باز.شود.و.به.مانند.او.خضوع.و.تضرع.کنم.

ــي.به.کسي.نبود.شنیدم.که.همان. و.ناگهان.در.آن.حال.که.کس

ــتش.به.من.بود،.به. ــتاده.و.پش مردي.که.تقریبًا.جلوي.من.ایس

حق.تعالي.جل.جالله.عرض.مي.کند:.»خدایا!.استادان..من.حاج.

ــیخ.هاشم.و.حاج.شیخ.کاظم.را.بیامرز.و.اجر.به.آنان.مرحمت. ش

فرما!«.دیدم.صدا.آشناست..به.زحمت.خودم.را.به.کنار.او.جا.دادم.

ــدم.و.دقت.کردم. ــت.تضرع.و.خضوع.خودم.منصرف.ش و.از.حال
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ــت،.کیست.و.دیدم. که.این.مرد.پهلوي.من.که.صدایش.آشناس

ایشان.آقاي.حاج.شیخ.عبدهلل.نوراني.است.و.چون.حال.خضوع.

در.طواف.را.از.دست.داده.بودم،.از.میان.صفوف.طواف.کنندگان.

ــه.حالي.پیدا.کردم،.به.پردۀ. ــدم.تا.پس.از.آنکه.دو.مرتب خارج.ش

کعبه.دست.نیاز.بردارم...«

خدا.به.مرحوم.آقاي.نوراني.اجر.و.ارتقاي.درجه.عنایت.فرماید!

*.*.*

مرحوم.آقاي.نوراني.ممّحض.براي.علم.بود..بیش.از.بیست.متن.

ــفي.و.عرفاني.را.با.تصحیح.و.تحشیۀ.دقیق.و.تعلیقات. مهم.فلس

نفیس.خود.به.اهل.علم.هدیه.فرموده.است.و.از.جملۀ.آن.شرح.

ــي.التحصیل.بهمنیار.و.المحّصل.حضرت.خواجۀ. و.ترجمۀ.فارس

ــت..جناب.استاد.دکتر.محقق.در.تلفن.فرمود.که.آن. طوسي.اس

مرحوم.تنها.در.مؤسسۀ.مک.گیل.تحت.سرپرستي.ایشان.هجده.

ـ.جزاه..هلل.عن. ــیه.و.تصحیح.فرموده.استـ. کتاب.مهم.را.تحش

العلم.و.اهله.خیر.الجزاء.بمحمد.و.آله.الطاهرین.

*.*.*

ــت. ــریف.اس مرحوم.آقاي.نوراني.نیز.از.مصادیق.این.حدیث.ش

ــت.َمنِّیتُه.َفقّل.ُتراُثُه. ــه:.»ُجِعَل.رزُقه.کفافًا.َفَصَبر.علیه،.و.ُعّجلَ ک

ــت،. و.قلّت.بَواکیه«..آري،.اگر.ارث.مادي.آقاي.نوراني.قلیل.اس

ــت،. ولي.ارث.معنوي.او.که.براي.دانش.پژوهان.باقي.گذارده.اس

کثیر.و.فراوان.است.

ــر. خدا.آن.بزرگوار.را.به.درجات.قرب.ارتقا.دهاد.و.به.همس

ــر.شریف.محترم.ایشان.صبر. مکّرمۀ.وفادار.و.دختر.گرامي.و.پس

ــر.و.طول.عمر.مرحمت.فرماید..و.آخر.دعوانا.ان.الحمد.هلل. و.اج

رّب.العالمین.و.صلّي..هلل.علي.سّیدنا.محّمد.و.آله.الطاهرین.

فقیر.فاني،.احمد.مهدوي.دامغاني.

فیالدلفیا-.سوم.ذي.الحجه.1432

■

ــش پی از. ــت. رف ــهید. ش کاروان.

ــش مي.اندی و. ــر. گی ــه. رفت ــا. م واِن.

ــم ــن.ک ــک.ت ــم.ی ــمـار.دو.چش از.ش

ــش ــزاران.بــی ــرد.ه ــمــار.خ وز.ش

ــُک.واحٍد ــُه.ُهل ــٌس.ُهُلک ــا.کاَن.قی فم

ــا تَهــّدم ــوٍم. ق ــاُن. بنــی ــُه. ولکــنَّ

ــال.هاي.1337.تا.1340.که.من.به.پایمردي.دانشمند. در.طّي.س

ــلطان.القّرائي.به. ــناس،.مرحوم.سید.جعفر.س ــنا.و.هنرش خط.ش

مدیریت.دایرۀ.کتاب.هاي.خّطي.کتابخانۀ..ملّي.فرهنگ.منصوب.

گشتم،.هر.چند.وقت.یک.بار،.طلبۀ.جواني.به.دیدن.من.مي.آمد.

ــخنانش.پیدا.بود.که.او.کتاب.شناس.و.نسخه.شناس.است. و.از.س

ــهد.درس.خوانده؛.نزد.همان.استاداني.که.من.پیش.از. و.در.مش

ــیخ.محمدتقي.ادیب. او.نزد.آنان.درس.خوانده.بودم،.از.جمله:.ش

ــابوري.و.حاج.میرزا.احمد.مدّرس.یزدي.و.حاج.شیخ.هاشم. نیش

ــیخ.محمدکاظم.دامغاني..و.از.همان.بزرگاني. قزویني.و.حاج.ش

که.من.تهذیب.اخالق.و.تزکیۀ.نفس.آموخته.بودم.او.نیز.متأّدب.

به.آداب.حسنه.و.ملکات.فاضلۀ.آنان.شده.بود؛.از.جمله:.حاج.شیخ.

ــي.قزویني.و.میرزا.جوادآقاي.تهراني..این.طلبه.را.عصرها. مجتب

ــتان.و.کتابفروشي.طهوري.در. در.کتابفروشي.اسدي.در.بهارس

ــابقه،.انس.و.الفتي.خاص.میان. همان.حوالي.مي.دیدم..با.این.س

ما.برقرار.گردید.که.تا.این.زمان.ادامه.داشت.

این.طلبۀ..جوان.حاج.شیخ.عبدهلل.نوراني.بود.که.در.مدرسۀ.

میرزا.جعفر.واقع.در.صحن.کهن.آستان.مقّدس.رضوي.سکونت.

داشت.و.هر.چند.وقت.یک.بار.به.تهران.مي.آمد.تا.با.اهل.علم.و.

استادان.آنجا.آشنا.شود.و.از.نشر.کتاب.هاي.تازۀ.عربي.و.فارسي.

*.رئیس.انجمن.ترویج.زبان.و.ادب.فارسي.ایران؛.مدیر.مؤسسۀ.مطالعات.اسالمي.دانشگاه.مک.گیل.کانادا.شعبۀ.تهران

نـورانـِی روحـانـی

مهـدی محـقـق*
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آگاه.گردد.

ــي.را.در.پاییز. ــي.کتابخانۀ..ملّ ــش.کتاب.هاي.خّط من.بخ

ــمندم.آقاي.سید.عبدهلل.انوار. ــت.دیرین.و.دانش 1340.به.دوس

واگذار.کردم.و.براي.مّدت.دو.سال.به.لندن.رفتم.و.در.دانشکدۀ.

مطالعات.شرقي.و.آفریقایي.دانشگاه.لندن.به.تدریس.پرداختم..

در.طي.آن.دو.سال.مقاالت.فراواني.به.رشتۀ.تحریر.درآوردم.که.

ــکدۀ.ادبیات.و.فرهنگ.ایران.زمین.و.یغما.و. در.مجله.هاي.دانش

راهنماي.کتاب.و.آستان.قدس.رضوي.چاپ.شد..مدیریت.مجلۀ.

ــن.حجازي.بود.که.در.یکي.از. ــتان.قدس.با.مرحوم.فخرالدی آس

ــفرهاي.من.به.مشهد،.مهماني.عصرانه.اي.به.مناسبت.آمدن. س

ــیخ.عبدهلل.نوراني.حضور. ــهد.برپا.کرد.که.در.آن.ش من.به.مش

ــن.را.از.ابتدا.تا.انتها. ــن.گفت.که.همۀ.مقاالت.م ــت.و.به.م داش

ــته. ــت.و.آمادگي.دارد.که.همکاري.علمي.با.من.داش خوانده.اس

ــي.از.ضرب.المثل.معروف. ــتي.متقابل.مصداق ــد..این.دوس باش

ــیاري.از.خیرات.در. ــأ.بس .َطَبقة«.بود.که.بعدها.منش ــنٌّ »واَفَق.َش

.ایراني.گردید. زمینۀ.نشر.آثار.اسالميـ.

من.در.طي.سال.هاي.1344-1347.در.دانشگاه.مک.گیل.

ــیس. ــالمي.پرداختم.و.مقدمات.تأس به.تدریس.علوم.عقلي.اس

ــال.1347. ــه.را.فراهم.آوردم.که.در.س ــعبۀ.تهران.آن.مؤسس ش

رسمًا.افتتاح.گردید.

ــي.که.براي.تحقق.اهداف.من.در.تأسیس. ــتین.کس نخس

ــۀ.تهران.به.یاري.ام.شتافت،.شیخ.عبدهلل.نوراني.بود.که. مؤسس

ــات.میرداماد.تشویق.کرد.و.هنگامي.که. مرا.بر.نشر.کتاب.قبس

مجموعه.اي.از.متون.و.مقاالت.در.منطق.اسالمي.را.با.همکاري.

ــو.فراهم.آوردیم،.مرحوم.نوراني. ــور.توشي.هیکو.ایزوتس پروفس

چند.مقالۀ.باارزش.را.در.این.مجموعه.تقدیم.داشت؛.از.جمله:

ــائل. ــل.االفکار.2..اجوبة.مس ــار.في.نقد.تنزی ــل.المعی 1..تعدی

ــي.3..مطارحات.منطقیه.بین. االسترآبادي.از.نصیرالدین.طوس

ــاد.)منطق.و. ــات.منطقیۀ.میردام ــي.4..تعلیق الکاتبي.و.الطوس

مباحث.الفاظ.مؤسسه.مطالعات.اسالمي.1353(.

ــي.را.به. ــپس.کتاب.تلخیص.المحصل.خواجۀ.طوس او.س

پیوست.رسائل.و.فوائد.کالمي.در.سال.1359.به.مؤسسه.تقدیم.

ــت.و.این.همکاري.را.با.نشر.کتاب.جام.جهان.نماي،.ترجمۀ. داش

فارسي.کتاب.التحصیل.بهمنیار،.تلمیذ.ابن.سینا،.در.سال.1362.

و.المبدأ.و.المعاد.ابن.سینا.در.سال.1363.و.شرح.حکمة.االشراق.

ــال.1380.ادامه.داد.. ــهروردي.از.قطب.الدین.شیرازي.در.س س

نوراني.با.نشر.و.احیاي.این.کتاب.هاي.نفیس.و.ارزشمند.مؤسسه.

ــگاه.مک.گیل.را.به. .دانش ــگاه.تهرانـ. ــالمي.دانش مطالعات.اس

ــز.علمي.جهان.معرفي.کرد.و.این.خدمت.بزرگي.به.جهان. مراک

علم.و.دانش.براي.او.به.شمار.مي.آید.

مرحوم.شهید.مرتضي.مطهري،.با.فراست،.استعداد.علمي.

نوراني.را.دریافته.بود.و.بنا.به.خواستۀ..ایشان.نوراني.از.مشهد.به.

تهران.منتقل.شد.و.این.در.سال.1347.بود؛.درست.همان.سالي.

که.من.پس.از.سه.سال.تدریس.در.کانادا.به.ایران.برگشته.بودم.

و.مؤسسۀ.مطالعات.اسالمي.شعبۀ.تهران.افتتاح.گردیده.بود.

نوراني.نخست.در.حسین.آباد.لویزان.اقامت.گزید.و.به.ارشاد.

ــه.پرداخت..پس.از.چندي. ــه.و.امامي.جماعت.آن.ناحی و.موعظ

ــت.با.کتابخانه.ها.و. دریافت.که.این.زندگي.براي.او.که.مي.بایس

ــد،.مناسب.نیست..به. ــر.و.کار.داشته.باش ــمندان.س علما.و.دانش

ــین. ــران.آمد.و.در.خانه.اي.محّقر.و.مرطوب.نزدیک.امام.حس ته

ــس.از.آن.به.خواهش.من،.به.آپارتماني.کوچک. اقامت.گزید..پ

روبه.روي.منزل.ما.منتقل.گشت.چنان.که.ما.از.پنجره.سیماي.او.

را.که.همیشه.در.حال.مطالعه.و.کتابت.بود،.مي.دیدیم..

ــي. ــال.1352.من.که.مدیر.گروه.زبان.و.ادبیات.فارس در.س

ــگاه.تهران.بودم،.از.ایشان.خواهش.کردم.که.چند.ساعتي. دانش

در.آن.دانشگاه.تدریس.نمایند.و.این.آمدوشد.ایشان.به.دانشگاه،.

ــان.را.استوارتر.مي.ساخت. هم.همکاري.علمي.میان.من.و.ایش

ــتفیض. ــجویان.از.محضر.پربار.او.مس ــتادان.و.دانش ــم.اس و.ه

مي.شدند..به.خاطر.دارم.در.سال.1355.که.من.از.طرف.انجمن..

استادان.زبان.و.ادب.فارسي.)انجمن.ترویج.زبان.و.ادب.فارسي.

کنوني(.مجلس.بزرگداشتي.براي.مرحوم.استاد.همائي.در.تاالر.

ــه.در.آن.مجلس. ــات.برگزار.کردم.ک ــکده.ادبی ــي.دانش فردوس

ــب.از.رجال.و. ــتاني.او.که.اغل ــگاهي.و.دبیرس ــاگردان.دانش ش

صاحبان.مناصب.عالیه.بودند،.بوسه.بر.دست..و.پاي.او.زدند..

ــد.در.مجلس. ــس،.نوراني.با.صداي.بلن ــس.از.ختم.مجل پ

پذیرایي.گفت:.»خدا.خیرت.بدهد.محقق.که.با.این.عمل.خود.ده.

سال.به.عمر.استاد.افزودي.«.و.این.بدان.جهت.بود.که.استاد.پس.

از.بازنشستگي،.چند.سالي.بود.که.از.خانه.بیرون.نیامده.بود.و.با.

حضور.در.این.مجلس.روحي.تازه.در.وجود.او.دمیده.شد..پس.از.

چند.سال،.مرحوم.استاد.احمد.آرام،.زمین.بایري.را.در.یوسف.آباد.

در.اختیار.نوراني.گذاشت.که.آن.را.بسازد.و.در.آن.سکني.گزیند..

مرحوم.نوراني،.خود.و.فرزندانش،.در.ساختن.بنایي.در.آن.زمین.

ــرکت.داشتند..عمل. ـ.ش ــتـ. ــ.که.تا.آخر.عمر.در.همانجا.زیس

استاد.آرام.نظیر.عمل.مرحوم.دکتر.یحیي.مهدوي.بود.که.زمین.
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ــت.تا.هم. ــه.اي.را.در.اختیار.مرحوم.مجتبي.مینوي.گذاش و.خان

ــه.تحقیق.و.مطالعه. ــال.هاي.آخر.عمر.را.با.آرامش.ب ــوي.س مین

ــت.و.هم.پس.از.او.مکان.به.عنوان.کتابخانۀ..مینوي.مورد. پرداخ

استفاده.استادان.و.دانشجویان.قرار.گرفت.

ــنه.لب.را.آبي.نمي.دهد.کس رندان.تش

گویي.ولي.شناسان.رفتند.از.این.والیت

*.*.*

ــان،.دو.مکتب. ــش.بین.المللي.قرطبه.و.اصفه ــي.در.همای نوران

ــرق.و.غرب،.)اصفهان.7-9.اردیبهشت. ــفۀ.اسالمي.در.ش فلس

ــي.که.به.آن. ــت.و.در.چهل.کتاب ــه.داش ــرکت.فّعاالن 1381(.ش

ــراف.این.جانب.بدون.استفاده.از.بودجۀ. ــبت.زیر.نظر.و.اش مناس

ــش.خستگي.ناپذیر. ــد،.کتاب.هاي.زیر.با.کوش دولتي.منتشر.ش

ــائل.مالادهم.عزلتي.خلخالي. ــر.گشت:.1..رس آن.مرحوم.منتش

ــاد.3..افق.المبین.میرداماد.4..حکمت.الهي. 2..مصّنفات.میردام

ــي.5.و.6...مصّنفات.غیاث.الدین.منصور.دشتکي. در.متون.فارس

شیرازي.اول.و.دوم.

گذشته.از.این،.نوراني.در.مجالس.سخنراني.که.در.مؤسسۀ.

ــت.و.با. ــرکت.مي.جس ــالمي.برگزار.مي.گردید،.ش مطالعات.اس

ــوخي.هاي.خود.به.مصداق. مکالمات.و.مفاوضات.و.طنزها.و.ش

ــاخت..تا.آن.جا.که. «.مجلس.را.گرم.مي.س .الجدِّ »ُحُلّو.الُفکاهة.ُمرُّ

ــر.عبدالّرحمن.بدوي،. ــتاداني.همچون.دکت به.خاطر.دارم،.با.اس

ــناس.لبناني،.با. ــوف.مصري،.و.دکتر.فرید.جبر،.منطق.ش فیلس

زبان.عربي.مکالمه.مي.نمود.و.با.پروفسور.آدامز.با.میانجي.گري.

ــار.و.اطالعاتي. من.به.بحث.مي.پرداخت.و.همگي.از.علم.سرش

که.دربارۀ.اسالم.و.تاریخ.اسالم.داشت،.در.شگفت.مي.شدند.

ــتان.فاضل،.خرمشاهي. ــال.1361.که.با.یاري.دوس در.س

ــاز.کردیم،.در. ــّیع.را.آغ ــازماندهي.دائرة.المعارف.تش ــي.س و.فان

جلسه.هاي.علمي.ما.مرحوم.نوراني.حضور.مي.یافت.و.از.اشارات.

و.ارشادات.آن.عالم.جلیل.القدر.بهره.مند.مي.شدیم.و.نیز.هنگامي.

ــنامۀ. ــالمي.یعني.دانش ــن.طرح.تدوین.دائرة.المعارف.اس که.م

ــال.1362. ــت.عالیۀ.آن.در.س ــالم.را.به.محضر.ریاس جهان.اس

ــي.مرا.همراهي.کرد.و.بر.ضرورت.وجود. مي.بردم،.مرحوم.نوران

چنین.دائرة.المعارفي.تأکید.بسیار.فرمود.

ــاي.حوزه.و. ــت.از.علم ــش.مجلس.بزرگداش در.یکصدوش

استادان.دانشگاه.و.فاضالن.و.خادمان.علم.و.ادب.در.انجمن.آثار.

و.مفاخر.فرهنگي.که.طي.دوازده.سال.ریاست.من.در.آن.انجمن.

ــم.شرکت.و.در. ــتر.آن.مراس ــد،.مرحوم.نوراني.در.بیش برگزار.ش

ــخنراني.ایراد.مي.نمود..در.جلسه.هاي.روزهاي. برخي.از.آن.ها.س

ــنبه.که.ما.و.شماري.از.افاضل.کشور.همچون.مرحومان. چهارش

ــید.جعفر.شهیدي،.استاد.محیط.طباطبایي،.دکتر.محمد. دکتر.س

ــوي.بهبهاني،.دکتر.احمد.مهدوي. ــید.علي.موس معین،.دکتر.س

ــهید.مرتضي.مطهري،. ــي.حکیم،.ش ــیخ.محمدعل دامغاني،.ش

ــالن.زیر.ساعت.مدرسۀ.عالي.سپهساالر. حسین.خدیوجم.در.س

)شهید.مطهري(.جمع.مي.شدیم،.حضور.مرحوم.نوراني.لطافت.

ــه.که. ــي.به.آن.مجلس.مي.داد.و.یکي.دو.جلس ــت.خاص و.ظراف

ــرکت.کرد،.پس.از.آن.به. ــو.در.آن.مجلس.ش ــور.ایزوتس پروفس

ــه.در.مّدت.عمرم.دیده.ام،. ــي.ک من.گفت:.»روحاني.ترین.مجلس

ــت.«.و.این.ناظر.به.مباحثات.و.مفاوضاتي. این.مجلس.بوده.اس

ــهید.مطهري.و.مرحوم.نوراني.در.مباحث. بود.که.او.با.مرحوم.ش

فلسفه.و.کالم.داشت.

ــا.هم.بودیم؛.از. ــا،.من.و.نوراني.ب ــیاري.از.همایش.ه در.بس

ــیخ. ــه:.همایش.حزین.الهیجي.در.الهیجان.و.همایش.ش جمل

ــوم.نوراني. ــه.در.همایش.اخیر.مرح ــوري.در.نور.ک ــل.هلل.ن فض

ــرد..نوراني.به.مصداق. ــخنراني.مفصل.و.عالمانه.اي.ایراد.ک س

ــهامت.و. ــخن.حق.را.با.ش ــکم«.س .ولَو.علي.أنُفِس »قولُوا.الحقَّّ

ــروا.بدون.توجه.به.عواقب.آن.ایراد.مي.کرد؛.چنان.که.وقتي. بي.پ

ــه.گانۀ.ستاد.انقالب.فرهنگي.مدت.ها.پس.از.انقالب. اعضاي.س

در.دانشگاه.براي.نخستین.بار.حضور.یافتند.و.تاالر.عالمه.امیني.

پر.از.استاد.و.دانشجو.شده.بود،.نوراني.برخاست.و.گفت:.

ـ.مّده.ظلّه.العاليــ. شما.تاکنون.کجا.بوده.اید؟.حضرت.امامـ.

شما.را.امین.و.معتمد.خود.قرار.داده.که.به.اصالح.بزرگترین.

ــور.بپردازید..اکنون.پس.از.مّدت.زیاد.براي. نهاد.علمي.کش

ــتین.بار.حاضر.شده.اید.و.همین.یکي.دو.ساعت.هم.به. نخس
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ــیه.اي.پرداخته.اید.و.از.مسائل.اصولي.و.علمي. مباحث.حاش

سخن.به.میان.نیاورده.اید..

ــگاه.که.امامت.آن.با.او. ــجد.دانش از.آن.روز.به.بعد.نوراني.در.مس

بود،.دیده.نشد.

*.*.*

ــي.برخوردار.بود.و. ــوخ.طبع.و.از.ظرافت.خاص مرحوم.نوراني.ش

ــوخ.طبعي.او.به.سرانجامي.مي.رسید.که.من.آن.را. گاهي.این.ش

از.کرامات.او.به.شمار.مي.آوردم.و.یکي.از.این.موارد.را.در.این.جا.

یاد.مي.کنم:.

ما.که.هر.دو.در.یوسف.آباد.زندگي.مي.کردیم،.او.وقتي.از.کارهاي.

ــراغ.من.مي.آمد.و.مي.گفت. ــد،.به.س ــته.مي.ش علمي.خود.خس

بهترین.تفریح.ما.پس.از.خستگي.از.مطالعه.و.نوشتن.این.است.

ــا.از.این.گونه،.از. ــم؛.که.آخرین.دیدار.م ــه.به.دیدار.علما.بروی ک

ــیدرضي.شیرازي.بود.که.هم.نزدیک.به. حضرت.آیت.هلل.حاج.س

ما.بودند.و.هم.محضرشان.سود.و.فایدۀ.علمي.براي.ما.داشت..

ــا.آقاي.نوراني.گفتند.برویم.به.جنوب.تهران. روزي.از.روزه

ــجد.جامع.به.دیدن.آیت.هلل.حاج.حسن.آقا.سعید.تهراني. به.مس

که.امام.جماعت.جامع.چهل.ستون.آن.مسجد.بودند..وقتي.وارد.

ــته.بندي.و.نخ.پیچي. ــدیم،.آن.مرحوم.مشغول.بس ــان.ش بر.ایش

کتاب.بودند.و.فرمودند.این.کتاب.هاي.تبلیغي.است.که.به.نقاط.

ــالم.و.تعارفات. ــتیم..پس.از.رد.و.بدل.س مختلف.عالم.مي.فرس

معمولي،.حاج.حسن.آقا.رو.به.من.فرمود.و.گفت:.»چرا.این.شرح.

ــي.حوزه. ــبزواري.را.که.کتاب.درس منظومۀ.حاج.مال.هادي.س

ــاره.ناچارند.به. ــت،.تجدید.چاپ.نمي.کنید.و.طلبه.هاي.بیچ اس

همان.چاپ.ناصرالدین.شاهي.رجوع.کنند؟«.من.در.پاسخ.گفتم:.

ــۀ.ما.از.بودجۀ.خاصي.برخوردار.نیست.تا.ما.بتوانیم.آن. »مؤسس

کتاب.را.تجدید.چاپ.کنیم«..

ــکان.مالي.در. ــخن.از.بي.پولي.و.عدم.ام ــت.من.س هر.وق

ــان. ــي.آوردم،.فوري.ایش ــه.میان.م ــوم.نوراني.ب ــور.مرح حض

مي.فرمود:.»ان.شاءهلل.یک.ثلثي.پیدا.شود.تا.محقق.بتواند.کاغذ.

ــواًل.من.با.این.جمله. ــرد.و.این.کتاب.ها.را.چاپ.کند!.و.معم بخ

ــم.و.از.ثلث. ــه:.»مگر.ما.بمیری ــان.مي.دادم.ک ــل.نش عکس.العم

ــود!.هنوز.من.این.جملۀ..طنزآمیز. خودمان.این.کتاب.ها.چاپ.ش

ــخصي.که.در.محضر. ــخن.نوراني.نگفته.بودم،.ش را.در.برابر.س

حاج.آقاي.سعید.حضور.داشت.گفت:.»مگر.ثلث.هزینۀ..چاپ.یک.

کتاب.چه.قدر.است؟.»من.ثلث.را.به.همان.معني.که.او.فهمیده.

ــاب.مورد.نظر.که.چاپ.و.کاغذ. ــود،.گرفتم.و.گفتم:.»هزینۀ..کت ب

ــت«.. و.صحافي.را.در.برمي.گیرد،.یکصد.و.پنجاه.هزار.تومان.اس

ــت.و.به. ــخص.فوراً.چکي.به.مبلغ.پنجاه.هزار.تومان.نوش آن.ش

من.داد.و.گفت:.»پس.از.چاپ،.به.میزان.این.مبلغ.از.کتاب.شرح.

ــان.آن.را.با.کتاب.هاي. ــراي.حاج.آقا.مي.آورید.و.ایش ــه.ب منظوم

ــادل.پنجاه.هزار.تومان. ــر.تعویض.مي.کنند.و.در.نتیجه.مع دیگ

کتاب.مورد.نیاز.به.کتابخانۀ..مسجد.چهل.ستون.اضافه.مي.شود«.

من.این.حادثۀ.میمون.و.مبارك.را.که.نتیجۀ.یک.شوخي.و.

مزاح.نوراني.بود،.از.کرامات.او.به.شمار.مي.آورم.و.در.همه.جا.آن.

را.نقل.مي.کنم..خداوند.باران.هاي.رحمت.و.مغفرت.خود.را.بر.او.

بریزاناد.و.او.را.در.بهشت.هاي.برین.خود.جاي.دهاد.که.جّدي.و.

شوخي.او،.هردو،.مایۀ.برکت.و.سعادت.بوده.است.

ــن.یار.و.همکار. ــدوه.خود.را.از.فقدان.ای ــان.غم.و.ان در.پای

دیرین.با.نقل.این.ابیات.از.شاعر.بزرگ،.خاقاني،.اظهار.مي.دارد:

گر.به.قدر.سوزش.دل.چشم.من.بگریستي

بر.دل.من.مرغ.و.ماهي.تن.به.تن.بگریستي

کاشکي.گردون.طریق.نوحه.کردن.داندي

ــتي تا.بر.اهل.حکمت.و.ارباب.فن.بگریس

کاشکي.خورشید.را.زین.غم.نبودي.چشم.درد

ــم.و.چراغ.انجمن.بگریستي تا.بر.این.چش

کاشکي.خضر.از.سر.خاکش.دمي.برخاستي

تا.به.خون.دیده.بر.فضل.و.فطن.بگریستي

ــکي.آدم.به.رجعت.در.جهان.بازآمدي کاش

تا.به.مرگ.این.خلف.بر.مرد.و.زن.بگریستي

■
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گزارش نشست بزرگداشت استاد عبدهلل نورانی

ــتاد.عبدهلل.نورانی.فرزند.نوروزعلی.در.اول.فروردین.1308. اس

در.نیشابور.چشم.به.جهان.گشود..تحصیالت.حوزوی.خود.را.در.

نیشابور،.مشهد،.قم.و.نجف.در.رشته.های.ادبیات.عربی،.منطق،.

اصول.فقه،.علم.کالم،.اخالق،.تفسیر.قرآن.مجید،.فلسفۀ.مشاء.

و.اشراق.و.حکمت.متعالیۀ.مالصدرا.تا.اخذ.درجهۀ.اجتهاد.ادامه.

داد..20.سال.در.مشهد.به.کار.علمی.پرداخت.و.سپس.عازم.قم.

ــویق.و.دعوت.استاد.شهید. ــال.1347.شمسی.با.تش ــد..در.س ش

ــینیۀ. ــی.مطهری.به.تهران.آمد.و.و.از.طریق.وی.به.حس مرتض

ــاد.و.برخی.مراکز.فرهنگی.دیگر.راه.یافت.و.مشغول.به.کار. ارش

ــد..پژوهش.در.کنار.استادان.دانشگاه.های.تهران.و.آشنایی.با. ش

ــی.و.پژوهش.های.مختلف،.او. ــای.جدید.نسخه.پژوهش روش.ه

ــخه.های.خطی.و.پژوهش.در.این.عرصه. ــه.کار.تصحیح.نس را.ب

ترغیب.کرد...استاد.نورانی.در.7.آبان.1390.در.سن.82.سالگی.

دار.فانی.را.وداع.گفت.

ــال.جاری.نشستی.با.عنوان.»بزرگداشت. در.تاریخ.21.آذرماه.س

ــفی.و.کالمی. ــه.و.مصحح.متون.فلس ــناس،.عالم.فرزان کتابش

ــیخ.عبدهلل.نورانی«،..توسط.مرکز.پژوهشی. ــیعه،.زنده.یاد.ش ش

میراث.مکتوب،.برگزار.شد..در.این.نشست.که.اساتید.دانشگاه،.

ــتاد. ــجویان،.عالقه.مندان.و.خانوادۀ.بزرگوار.اس محققین،.دانش

ــزرگ،.منش. ــاعاتی.به.معرفی.این.مرد.ب ــتند،.س ــرکت.داش ش

اخالقی.و.رتبۀ.علمی.ایشان.پرداخته.شد..

ــی.مدیر.مرکز. ــت.آقای.دکتر.اکبر.ایران ــل.از.آغاز.نشس قب

ــت..وی.با.ابراز. ــخنرانی.پرداخ ــی.میراث.مکتوب.به.س پژوهش

ــخنان.خود.را.با.یک.رباعی. ــلیت.به.خانوادۀ.استاد.نورانی.س تس

از.خیام.آغاز.کرد:

ــد مـی.مان ازو. ــزی. چــی ــرود. ب ــو. هـرک

ــد مـی.مان ــو. نـک ــک. نی از. و. ــد. ب ــد،. ب از.

ــت چیس ــم. نمی.دان ــده. فرومان ــِز. چی آن.

ــد ــرو.می.مان ــل.ازو.ف ــه.عق ــت.ک چیزی.س

ــا.این.رباعی،. ــن.رباعی.گفت:.»گوی ــر.ایرانی.در.توضیح.ای اکب

ــفی.ترین.رباعیات.خیام.است..او.می.گوید.چیزی،.از. یکی.از.فلس

ــته.در.یادها.و.خاطرۀ.آیندگان.همواره.باقی.می.ماند..یعنی. گذش

ــم.او،.زوال.نمی.پذیرد.. ــتی.جس ــتی.آدمی.با.مرگ.او.و.نیس هس

چه،.اثر.بدی.ها.و.نیکی.های.او.در.ذهن.دیگران.از.بین.نمی.رود..

ــت.که. ــان.موجودی.اس ــا.این.توضیح.می.توان.گفت.که.انس ب

ــی.این.امتیاز.را. ــد.حیوانات.تاریخ.مصرف.دارد،.ول هرچند.مانن

ــتمر.و.زوال.ناپذیر.که.از.نسلی. دارد.که.تاریخ.دارد،.تاریخی.مس

ــل.دیگر.منتقل.می.شود..طبعًا.آنانی.که.نامی.نیک.از.آنها. به.نس

ــه.تعبیر.قرآن.»فلنحیینُه. ــه.جای.می.ماند،.حیات.طیبه.دارند..ب ب

ــزه.و.طاهر.به.آنان.ارزانی. ــاًة.طیبًة«:.زندگانی.و.حیاتی.پاکی حی

ــت. ــان.ها،.ثلمه.و.صدمه.ای.اس ــم..قهراً.فقدان.این.انس می.داری

جبران.ناپذیر.به.جامعۀ.علمی.کشور.«

ــری.مرهون.و.مدیون. وی.در.ادامه.افزود:.امروزه.تمدن.بش

ــالمی. ــمندان.فرهنگ.و.تمدن.اس خدمات.مفاخر.علمی.و.دانش

است.که.آثارشان.چراغی.پرفروغ.برای.آیندگان.بوده.است.و.در.

پرتو.دانش.و.اندیشۀ.آنان،.حیات.خود.را.بنا.نهاده.است..هر.اثری.

ــود،.در.واقع.رنسانس.و.تجدید. ــازی.و.تصحیح.می.ش که.بازس

ــت..بنابراین.هر.عالمی.که.منشأ.خدمات. ــندۀ.اوس حیات.نویس

ــد.و.نیز.منش.و.روش.و.اخالق.او.سرمشق.قرارگیرد،. علمی.باش

همیشه.زنده.است.

استاد.نورانی.با.آن.صفا.و.وفا.و.فروتنی.و.وارستگی،.و.با.آن.

ــاگردان.فرهیخته،.همیشه.در.دل.ها.زنده.و. همه.آثار.علمی.و.ش



138 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ذکر.خیرش.پاینده.است:

ــه.در.عالم.قدس ــزه.ک ــر.پاکی ــی.آن.گوه توی

ــبیِح.ملک ــل.تس ــود.حاص ــو.ب ــر.ت ــر.خی ذک

ــتاد. ــنایی.خود.را.با.آن.اس ــه.از.اوان.آش ــی.در.ادام ــر.ایران دکت

ستوده.خصال.بیان.کرد:

ــتم.را. ــخه.های.خطی..او.دس ــی.بودم.در.زمینۀ.نس »کودک

ــال.72.برای. گرفت.با.مهربانی.و.فروتنی،.بی.مّنتی.و.دریغی..س

ــتاد.مرحوم. ــه.و.اجرای.طرح.میراث.مکتوب.به.منزل.اس مطالع

ــت.نگار.نستوه.رفتم..نمی.دانم.چرا،.ولی.پیش. دانش.پژوه،.فهرس

از.آن.که.مرحوم.استاد.افشار.را.به.من.معرفی.کند،.شیخ.عبدهلل.

ــناختمش_ معرفی.و.سفارش.کرد. نورانی.را._که.اجمااًل.می.ش

ــؤاالتم.را.از.او.بپرسم..شاید.بدین.سبب. که.خدمت.او.بروم.و.س

که.اولویت.کارهای.من،.احیای.مواریث.شیعی.بود..به.دانشکدۀ.

ــتاد.نورانی.فلسفه.تدریس.می.فرمود.. الهیات.رفتم؛.جایی.که.اس

ــیاری. ــی.و.مأموریتم.را.بیان.کردم..اطالعات.بس ــود.را.معرف خ

ــخ.خطی.و.پیشینۀ.آن.در.ایران.و.بزرگان. دربارۀ.طرح.احیای.نس

ــتی.که.از.آثار.خطِی.مفاخر.شیعی. این.حوزه.ارائه.فرمود..فهرس

ــده. ــمندانی.که.مجموعه.آثار.چاپ.نش تهیه.کردیم،.بویژه.دانش

ــته.اند،.مانند.خواجه.نصیر.طوسی،.خاندان.دشتکی،.فاضل. داش

هندی.و.فیض.کاشانی.و.امثالهم،.همه.از.برکات.وجودی.ایشان.

بوده.است..بدین.روی،.این.خادم،.همواره.ایشان.را.از.مؤسسان.

میراث.مکتوب.خوانده.ام..

ــینی.اردکانی.و. ــال.ها.قبل.دو.کتاب.مرآت.االکوان.حس س

ــان.چاپ.کردیم..هرچه.در. ــماوات.را.به.تصحیح.ایش سلّم.الس

ــیعی.در.میراث. ــۀ.اول.در.گزینش.آثار.ش ــاز.راه.تا.پایان.ده آغ

ــه.آینده.را.در. ــزۀ.کار.و.امید.ب ــت..او.انگی ــوب.دارم.از.اوس مکت

ــات.هفتگی.ای.که.در.ساختمان.الهیه. من.دوچندان.کرد..جلس

ــه.با.دکتر.ابوالقاسم. نزدیک.پل.رومی.برگزار.می.کردیم،.همیش

امامی.شرکت.می.کردند..با.آمدن.او.بزرگانی.چون.استاد.افشار،.

ــه.ای. ــاهی.و.دکترالهی.قمش دانش.پژوه،.دکتر.محقق،.خرمش

ــرکت.می.کردند..پا.گرفتن.و.به.ثمر. ــات.ش و.دیگران،.در.جلس

ــا.و.همکاری.های.این. ــتن.میراث.مکتوب.حاصل.یاری.ه نشس

ــمندی.بود.بی.ریا.و.بی.ادعا،.با.عبا.و.قبایی. ــت..دانش عزیزان.اس

کهنه.اما.تمیز..کیسه.ای.پارچه.ای.به.رنگ.قهوه.ای،.کیف.دستی.

او.بود..دهۀ.اول.آشنایی،.همیشه.شاد.و.بانشاط.بود؛.طنز.و.مزاح.

ــی.نگفته.بود.و.ما. ــّرح.احباب.بود..داغ.جوان.دید..به.کس او،.مف

هم.مع.االسف.خیلی.دیر.از.آن.واقعۀ.جانسوز.آگاه.شدیم..مدتی.

افسرده.شد..کمتر.جایی.می.رفت.دیگر.خبری.از.آن.بذله.گویی.ها.

ــرات.روزهای.حضور.در. ــت.او،.گاه.خاط ــود..برای.تغییر.حال نب

ــردم..اما.اندوهی.معنادار.او.را. ــراث.مکتوب.را.یادآوری.می.ک می

ــزی.نمی.گفت..هر.وقت. ــبب.آن.چی ــج.می.داد.و.هرگز.از.س رن

ــتم.به.زیارتش.بروم،.مهلت.نمی.داد.و.خودش.می.آمد.. می.خواس

حافظۀ.غریبی.داشت..بالبداهه.خطابه.می.کرد.و.شنونده.را.تحت.

ــود..به.همین.جهت،.کالم.او. ــر.قرار.می.داد..صریح..للهجه.ب تأثی

ــانی.که.او.را.نمی.شناختند،.خوش.نمی.نشست..در. به.مذاق.کس

ــم.و.تجلیل.از.خود.نداد..نه.اهل.روی. ــت.حیات،.تن.به.تکری وق

ــد.و.نه.طامات. ــه.زهدفروش؛.نه.از.عقل.می.الفی ــا.بود.و.ن و.ری

می.بافید..تندیس.فرونتی.و.وارستگی.بود..به.قول.حافظ:

ــی.دار ــن.ارزان ــه.م ــا!.ب ــر.خدای ــت.فق دول

کاین.کرامت،.سبب.حشمت.و.تمکین.من.است

و.عرض.ارادت.خود.را.به.ساحت.استاد.نورانی.با.این.بیت.حافظ.

بیان.می.کنم.و.دامن.سخن.خود.را.فرا.می.چینم:

ــچ.محرم.راز ــن.که.هی ــق.صحبت.دیری به.ح

ــد ــا.نرس ــزار.م ــت.حق.گ ــار.یک.جه ــه.ی .ب

***

ــخنان.آقای.دکتر.ایرانی.نشستی.با.حضور.پنج.تن.از. پس.از.س

ــتاد.عبدهلل.نورانی.دوست.و.همکار.بودند.آغاز. بزرگانی.که.با.اس

گردید..جناب.آقای.دکتر.منصور.پهلوان،.دکتر.نجفقلی.حبیبی،.

ــم.علی.کوچنانی.و.دکتر. ــر.احد.فرامرز.قراملکی،.دکتر.قاس دکت

ــت_.از. ــت.را.برعهده.داش ــدی.محقق._که.مدیریت.نشس مه

سخنرانان.این.نشست.بودند.

ــت.با.سخنرانی.دکتر.منصور.پهلوان.آغاز.گشت..وی. نشس

ــتاد. ــخنانش.از.دوران.مصاحبت.و.همراهی.با.اس ــدای.س در.ابت

نورانی.سخن.گفت:.....
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»بنده.توفیق.داشتم.در.سرتاسر.دورانی.که.استاد.نورانی.در.

دانشکدۀ.الهیات.دانشگاه.تهران.بودند،.در.خدمتشان.باشم..چند.

ــان.به.دانشگاه،.یعنی.قبل.از.سال.58،.در. ــال.پیش.از.ورودش س

ــفه.و. ــمی.و.چه.در.گروه.فلس مجالس.متعدد.چه.در.مجالس.رس

چه.در.فرصت.های.دیگری.که.دست.می.داد،.خاطرات.متعدد.و.

فراوانی.از.فضایل.و.کماالت.اخالقی.این.عالم.در.دست.هست..

من.مقاله.ای.ترتیب.داده.بودم.که.شّمه.ای.از.فعالیت.های.علمی.

و.آثار.ارزشمندشان.را.در.این.مقاله.شرح.و.بسط.دادم.و.در.پایان.

ــی.دارم.به.نام.»اخالق.نورانی«.که.واقعًا.این.نورانی. مقاله.بخش

دارای.دو.معناست:.یکی.اخالق.شیخ.عبدهلل.نورانی.و.یکی.هم.

ــاخصه.های. ــالق.و.خلق.وخوی.نورانی..خلق.و.خو.یکی.از.ش اخ

ــی.را.اگر.بخواهیم.بررسی. ــانی.است..کس ــخصیت.انس قوام.ش

کنیم.باید.ببینم.چه.خلق.وخویی.دارد....

.....تا.قبل.از.سال.1347،.استاد.نورانی.استادی.فاضل.و.باکمال.

در.مشهد.بودند؛.خصوصًا.در.ادبیات.که.شاگرد.ادیب.نیشابوری.

در. می.پرداختند.. ادبیات. تدریس. به. علمیه. در.حوزۀ. و. بودند.

مشهد.و.در.مجالس.علما.همیشه.به.عنوان.یک.عالم.فرزانه.

و.فرهیخته.به.حساب.می.آمدند..سال.1347.به.تهران.آمدند.

و.مدتی.امام.جماعت.مسجد.کنی.در.حسین.آباد.لویزان.بودند؛.

تاریخ،. آن. در. آوردند.. تشریف. ادبیات. دانشکدۀ. به. هم. بعد.

استاد.محقق،.مدیر.گروه.زبان.و.ادبیات.بودند.و.البته.دانشکدۀ.

ادبیات.آن.تاریخ،.دانشکده.ای.نبود.که.یک.روحانی.را.بپذیرد.

و.آن.هم.استادی.که.مدرک.دانشگاهی.ندارد.و.شیخی.است.

از.حوزۀ.علمیه،.حاذق.امروزش.مشکل.است.شیخی.را.با.این.

خصوصیات.بیاورند.به.دانشگاه.و.بعد.بشود.استاد.رسمی،.چه.

رسد.به.آن.روزها.و.جّوی.که.در.دانشگاه.ها.حاکم؛.اما.به.هر.

حال.دکتر.محقق.مایه.گذاشتند.و.اصرار.ورزیدند.که.این.عالم.

روحانی.باید.بیاید.در.دانشگاه.و.دانشجویان.را.با.مبانی.اسالم.

و.مبانی.علمی.و.ادبی.آشنا.کند.

ــگاه،.الهیات.در.سال.58.که. ــتاد.نورانی.به.دانش آمدن.اس

ــت،.اهمیتی.ندارد،.مهم.حضور.ایشان.قبل.از. بعد.از.انقالب.اس

ــتاد.مطهری.از.ایشان.دعوت. ــکده.بود..اس انقالب.در.این.دانش

ــهادت.رسیدند،.مرحوم.مفتح. ــان.به.ش کردند.و.بعد.هم.که.ایش

ــتند.و. ــتاد.دکتر.علیرضا.فیض.نامه.ای.نوش و.دکتر.گرجی.و.اس

ــان.باید.بیاید.دانشگاه،. ــگاه.تهران.گفتند.ایش ــت.دانش به.ریاس

استخدام.شود.و.رتبۀ.دانشگاهی.بگیرد..

استاد.نورانی.با.رتبۀ.دانشیاری.در.دانشگاه.تهران.استخدام.

ــال.79.بازنشسته.شد..دکتر.نورانی.کسی. و.با.همان.رتبه.در.س

ــراغ.ارتقا.و. ــکده.به.کارگزینی.زنگ.بزند.و.س ــود.که.در.دانش نب

ــتادی.حرکت. ــان.در.اوج.و.ورای.اس پایه.و.....خود.را.بگیرد..ایش

ــان.بود.هیچ. ــلم.ایش ــرد..حتی.برای.ارتقایی.که.حق.مس می.ک

اقدامی.نکردند..

دکتر.پهلوان.در.ادامه.به.بررسی.برخی.خصوصیات.اخالقی.

استاد.نورانی.پرداختند.و.خاطر.نشان.ساختند:

ــت.و.اگر. ــاخصه.های.افراد.اس ــن.ش ــالق.از.مهم.تری »اخ

ــتی.بشناسیم،.می.باید.خلق.وخوی. بخواهیم.یک.فرد.را.به.درس

ــی.کنیم..استاد.نورانی.دارای.اخالقی.نورانی.بود.و. وی.را.بررس

ــی.دانست.که.مخاطب.»إنَّک.لََعلی. بحق.می.توان.او.را.پیرو.کس

ــادگی.زندگی.می.کرد. ــت..او.در.نهایت.س ُخُلٍق.عظیم«.بوده.اس

ــود..خانۀ.محقر.او.در. ــنگ.ها.به.دور.ب ــل.و.تکلف.فرس و.از.تجم

ــف.آباد.و.دفتر.محقرش.در.دانشکدۀ.الهیات.نشان.خوبی.از. یوس

این.مدعا.بود..او.هیچ..گاه.کار.خود.را.به.دیگری.واگذار.نمی.کرد.

و.درخواستی.از.کسی.نداشت..حتی.شنیده.نشد.که.به.خدمتکار.

ــاورد؛.خودش.روی. ــش.چای.یا.غذایی.بی ــگاه.بگوید.برای دانش

میزش.را.تمیز.و.کتابخانه.اش.را.غبارروبی.می.کرد..

اتومبیل.و.راننده.نداشت.و.پیاده.به.دانشگاه.می.آمد.و.دعوت.

همکاران.را.برای.این.که.او.را.به.منزل.برسانند.رد.می.کرد..فرزند.

برومندشان.آقای.مصطفی.نورانی._که.در.مجلس.هستند._.از.

ایشان.نقل.می.کنند.که.به.برکت.اخالق.کارکنان.شرکت.واحد،.

سالم.ماندیم؛.زیرا.آنها.در.سوار.کردن.روحانی.به.اتوبوس.گاهی.

ــیر. ــد.تصمیم.به.پیاده.پیمودن.مس اذیت.می.کنند؛.این.باعث.ش

ــف.آباد.به.دانشگاه.تهران.بگیریم..دکتر.کوچنانی. منزل.از.یوس

ــکده.بودند،.می.گویند. ــان.در.دانش ــه.همکار.و.هم.اتاقی.ایش ک

ــان.را.به.منزل.برسانند..و.دکتر. ــدند.ایش فقط.یک.بار.موفق.ش
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ایرانی.نیز.گفتند.با.وجودی.که.بیش.از.صد.بار.ایشان.به.میراث.

ــان.را.با.آژانس.یا. مکتوب.آمدند،.اما.هیچ.وقت.اجازه.ندادند،.ایش

ــایل.دیگر.به.منزل.بفرستیم.و.همیشه.عبایش.را.خودش.به. وس

ــه.راننده.به.در.منزل.وی. ــید.و.می.رفت..از.این.ک دوش.می.کش

بیاید.یا.با.آژانس.رفت.و.آمد.کند.خوشش.نمی.آمد.

دیگر.آن.که.به.خانواده.اش.وصیت.کرده.بود،.جسدش.را.در.

گورستان.عمومی.شهر.دفن.کنند.و.برایش.مراسم.هفت.و.چهل.

و....نگیرند.و.مزاحم.مردم.نشوند..اینها.مواردی.است.که.باید.ما.

درس.بگیریم..وی.گفته.است.مزاحم.مردم.نشوید،.همانطور.که.

استادش،.میرزا.جواد.آقا.تهرانی.وصیت.کرده.بود.

ــد.حق.التألیف. ــت.صمیمی.اش.دکتر.محقق.می.گوی دوس

کتاب.هایی.را.که.به.دعوت.ایشان.صورت.داده.بود،.نمی.گرفت.

و.می.گفت.من.برای.خدا.قلم.زده.ام.نه.برای.پول..

ــفی.و.کالمی. او.که.زحمات.فراوانی.در.تصحیح.متون.فلس

متحمل.شده.و.دشواری.های.حروفچینی.سربی.در.چاپخانه.ها.را.

تجربه.کرده.بود،.از.امکانات.کنونی.حروفچینی.و.اعراب.گذاری.

ــنود.بود.و.می.گفت:.»ای.کاش.در. ــیار.خش کامپیوتری.و.....بس

ــتفاده.می.کردیم.«.او.در. ــان.ما.هم.این.امکانات.بود.و.ما.اس زم

ــی.تألیفاتش.را.آغاز.کرده.بود.که.کتاب.را.16.صفحه-16. دوران

ــربی.می.کردند.که.در.این.روش.اگر.یک. صفحه.حروفچینی.س

کلمه.بخواهد.اضافه.یا.کم.شود،.حروفچین.بشدت.اذیت.می.شد..

ــتان.و.همکاران.وی.به.یاد.نمی.آورند.که.در.گفت.و.گوهای. دوس

ــی.سخن.یا.غیبت.کرده.باشد.و.اگر.در. خصوصی.در.خدمت.کس

ــی.از.کسی.غیبت.می.شد،.بالفاصله.با.کیاستی.کم.نظیر،. مجلس

موضوع.سخن.را.عوض.می.کرد..

ــخن.گفتن.فراتر. ــد.خود.در.س ــان.از.ح ــر.مخاطب.ایش اگ

ــث.را.به.جای.دیگری. ــه.تذکر.می.دادند.و.بح می.رفت،.همیش

می.بردند.که.ادامه.پیدا.نکند..

ــیار.ِسر.نگهدار.و.کتوم.بود..در.سال.1386.که.فرزند. او.بس

ــه.نابغه.ای.در.کار.خود.بود. ـ.ک ــیدش.دکتر.مرتضی.نورانیـ. رش

ــتانش. ــ.به.بیماری.ناگهانی.فوت.می.کند،.او.هیچ.یک.از.دوس

ــم.دفن.وی.را.در.مشهد.و. ــم.دعوت.نمی.کند..مراس را.در.مراس

ــر.برگزار.کردند،.ولی.به.هیچ.کس.نگفتند.که.چه.اتفاقی. مختص

ــان.متوجه.موضوع.شدیم.. ــت.و.ما.بعد.از.فوت.خودش افتاده.اس

ــودش.را.به.دیگری.بدهد.. ــت.ناراحتی.و.رنج.خ وی.نمی.خواس

همان.طور.که.کالم.حضرت.امیرالمؤمنین.است.»المؤمن.بُشُره.

ــزن.را.در.قلب.خود.نگه. ــی.قلبِه«،.وی.ح ــی.وجهِه.و.ُحزنُه.ف ف

می.داشت..شاید.اگر.کمی.مطابق.عرف،.این.حزن.را.در.درونش.

ــی.آرام.می.گرفت،.اما.او.برای.این.که.این. ــت..کم نگه.نمی.داش

حزن.را.به.کسی.منتقل.نکند،.اصاًل.به.کسی.چیزی.نمی.گفت؛.

حتی.به.دوستان.صمیمی.اش.

ــرای.خود.قائل. ــأنیتی.ب ــیار.متواضع.و.فروتن.بود.و.ش بس

ــردم.یا.چنان. ــنیدیم.که.من.چنین.ک ــز.از.او.نش ــد..هرگ نمی.ش

ــده،.تنها. ــر.ش ــم..بر.روی.ده.ها.جلد.کتابی.که.از.وی.منتش گفت

ــته.شده.است.و.از.ذکر.عناوینی.چون. نام.»عبدهلل.نورانی«.نوش

ــتاد.حوزه.و.غیره.جداً.امتناع. ــالم،.استاد،.آیت.هلل،.اس حجةاالس

ــتاد.مطهری.بود؛.استاد. می.ورزید..او.در.این.ویژگی.همچون.اس

ــت. ــکده.الهیات.که.روی.کتاب.هایش.فقط.می.نوش دیگر.دانش

»مرتضی.مطهری«.

ــای.بزرگ. ــود.و.احوال.علم ــال.عالقه.مند.ب ــم.رج به.عل

ــت،.همواره.از.مراجع. ــیعی.را.بخوبی.می.دانس و.دانشمندان.ش

ــخن.می.گفت.و.خاطرات.شنیدنی.و. عالی.قدر.تقلید.به.احترام.س

ــادات.برای.دوستان. حکایت.های.آموزنده.ای.از.احوال.علما.و.س

و.شاگردانش.نقل.می.کرد..بسیاری.از.علمای.حوزۀ.علمیۀ.قم.و.

مشهد.از.دوستان.وی.بودند؛.مثل.آیت.هلل.عظمی.آشیخ.حسین.

خراسانی.که.از.دوستان.وی.بود..

با.بیت.مقام.معظم.رهبری.و.به.خصوص.با.پدر.مقام.معظم.

رهبری.آقا.سید.جواد.تبریزی.بسیار.دوست.بود.و.خاطراتی.نقل.

ــت..اما. ــی.مجالس.رفت.و.آمدهایی.هم.داش ــرد.و.در.بعض می.ک

هیچ.وقت.از.این.ارتباطات.سوء.استفاده.ای.نکرد..در.هیچ.جایی.

از.زندگی.نورانی.اش،..نسبت.خود.را.با.این.علما.و.مراجع.بزرگ.

بازگو.نکرد..

ــان.بزرگی.چون.مرحوم.آقا. ــان.و.کتاب.شناس نسخه.شناس

ــی،.آقایان.مکارم.و. ــید.محمود.مرعش ــز.طباطبایی،.آقا.س عزی

ـ.با.وی.دوست. ـ.حفظ.هللـ. سبحانی.و.آیت.هلل.وحید.خراسانیـ.

ــه.با.تکریم.و.احترام.یاد.می.کرد.و. ــان.همیش بودند..وی.از.ایش

ــجویان.باید.قدر.بزرگان.و.مراجع.و.علما.را.بدانند. می.گفت.دانش

و.حرمت.و.شأن.ایشان.را.نگهدارند.

به.ائمۀ.طاهرین.و.بخصوص.حضرت.سید.الشهدا.)ع(.خیلی.

ارادت.می.ورزید.و.سریع.البکاء.بود..وقتی.از.سید.الشهدا.صحبت.

ــد،.سریعًا.اشکشان.جاری.می.شد..همواره.به.طالب.تذکر. می.ش

ــائلی.توجه.داشته. ــند.و.به.چه.مس می.دادند.که.باید.چگونه.باش

باشند.و.می.گفت.اینجا.دانشکدۀ.الهیات.است.و.شما.باید.سرباز.

ــگاه.های.االزهر.و. ــید.برای.ائمۀ.طاهرین.و.در.مقابل.دانش باش
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ــی.انجام.دهید.. ــای.دیگر.وظایف.خود.را.به.خوب ــه.و.جاه مدین

ــکیَن. ــه.می.گفت:.»الحمدللّـه.الذی.َجَعلنا.ِمَن.المتمّس او.همیش

بوالیِة.علِّی.بِن.ابیطالب.)ع(..

..

ــم.علی.کوچنانی،.از. ــت.دکتر.قاس ــخنران.این.نشس دومین.س

ــکدۀ.الهیات.دانشگاه. ــتاد.عبدهلل.نورانی.در.دانش همکاران.اس

ــال.هم.اتاقی. ــت.س تهران.بود.که.به.گفتۀ.خودش.بیش.از.بیس

ــناخت..وی.در.سخنان.خود.به.ذکر. ــتاد.بود.و.ایشان.را.می.ش اس

خصوصیات.علمی.و.اخالقی.عبدهلل.نورانی.پرداخت:

ــی.طلبگی.را.از. ــتاد.نوران 1. تخصـص در ادبیات عرب:.اس

ــابور.و.در.مشهد.مقدس.آغاز.کرد..آموزش.ادبیات.عرب.در. نیش

شهر.مشهد.از.سطح.باالیی.برخوردار.بود.و.عمومًا.طالب.مشهد.

ــتادان. ــات.عرب.معروف.بودند،.و.این.به.دلیل.وجود.اس در.ادبی

ــتاد.نورانی.ادبیات. ــهر.بود..اس ــته.در.حوزۀ.علمیۀ.این.ش برجس

ــان.اوان.تحصیل.به. ــوب.آموخته.بود.چرا.که.از.هم ــرب.را.خ ع

تدریس.آنچه.فرا.گرفته.بود.می.پرداخت..مهارت.و.تسلط.ایشان.

ــکاالت. در.ادبیات.به.طوری.بود.که.براحتی.متوجه.اغالط.و.اش

ــد.و.محترمانه.تذکر. ــجویان.در.قرائت.متون.عربی.می.ش دانش

ــتاد.نورانی.دانشجویان.را.به.امر.آموختن.زبان.عربی. می.داد..اس

سفارش.می.کرد.زیرا.آن.را.مقدمۀ.فراگیری.سایر.علوم.اسالمی.

از.منابع.دست.اول.عربی.می.دانست.

ــی.به.تبع. ــتاد.نوران 2. تصحیـح متـون و نسـخ خطی:.اس

ــتن.توانایی.در.فهم. ــه.به.ادبیات.عرب.و.داش تخصص.و.عالق

ــخ.خطی.روی.آورد..البته. عبارات.و.متون.عربی،.به.تصحیح.نس

ــتان.قدس.رضوی.)ع(.هم.در.آشنایی. همکاری.با.کتابخانۀ.آس

و.شناسایی.نسخ.خطی.و.ایجاد.عالقه.به.کار.تصحیح.متون.در.

ــتاد.مؤثر.بوده.است،.لذا.در.دانشکده.الهیات.عمومًا.راهنمایی. اس

پایان.نامه.های.دکتری.و.کارشناسی.ارشد.به.عهدۀ.استاد.نورانی.

و.استاد.دکتر.نجفقلی.حبیبی.بود..و.دانشجویان.از.این.دو.استاد.

در.کار.تصحیح.نسخ.خطی.بهره.مند.بودند..

ــتاد.نورانی.وجدان.کاری. 3 . وجدان کاری:.از.ویژگی.های.اس

ــان.بود..در.امر.راهنمایی.و.مشاورۀ.دانشجویان.بسیار.وقت. ایش

ــت.که.دانشجو.هم.برای.کار. ــت.و.متقاباًل.انتظار.داش می.گذاش

ــت.راهنمایی. ــت.زیادی.بگذارد..درخواس ــردن.و.آموختن.وق ک

ــرای.کار.بگذارند. ــجویانی.که.حاضر.نبودند.وقت.کافی.ب دانش

ــت.دانشجو.باید.حرفشنوایی.از.استاد. را.رد.می.کرد..اعتقاد.داش

ــانه. ــد._آن.هم.در.حدی.باال_.و.نباید.از.زیر.کار.ش ــته.باش داش
خالی.کند؛.اگرنه.مهارت.الزم.را.کسب.نخواهد.کرد..

ــتن. ــتاد.نورانی،.داش 4. نظـم در کار:.یکی.از.خصوصیات.اس

ــیار.مرتب. ــتاد.بس ــم.در.کارها.بود..میز.کار.و.کتاب.های.اس نظ

ــته.شدن.مجالت،.نامه.ها. ــت.با.انباش بود.و.هیچ.گاه.نمی.گذاش

ــط.نامه.رسان.بر.روی.میزش.قرار.داده.می.شد،. و.جراید.که.توس

ــلوغ.شود..او.همیشه.فیش.های.مطالعاتی.و.اوراق. میز.کارش.ش

استنساخ.کرده.را.با.دقت.و.نظم.بسته.بندی.می.کرد.
ــد.بود.اواًل. ــتاد.نورانی.معتق 5. شـرط آموختن فلسـفه:.اس

ــد.دارای.دیپلم. ــفه.بخواند.بای ــجویی.که.می.خواهد.فلس دانش

ریاضی.و.یا.تجربی.باشد.تا.بتواند.مباحث.و.مفاهیم.ریاضیات.و.

طبیعیات.قدیم.را.که.از.شاخه.های.فلسفه.نظری.شمرده.می.شد.

ــطو.و.افالطون. ــفۀ.یونانی.و.آثار.ارس درک.کند؛.و.ثانیًا.باید.فلس

ــتن.زبان. ــان.اصلی.آن.بتواند.مطالعه.کند.و.لذا.دانس و....را.از.زب

ــفه.یونان.را.از.فلسفه.ای. ــهم.فلس ــت،.و.ثالثًا.س یونانی.الزم.اس

ــده،.باید.تفکیک.کرد. ــه.آن.پرداخته.ش ــالمی.ب که.در.دورۀ.اس

ــینا،. ــطو.با.عقایِد.فارابی،.ابن.س و.عدم.تفکیک.عقایِد.مثاًل.ارس

ــراق.و.مالصدرا.را.موجب.بدفهمی.و.خلط.بین.عقاید. ــیخ.اش ش

فلسفی.و.عقاید.دینی.می.دانست..شاید.شاگردی.اساتیدی.مانند.

آیت.هلل.شیخ.هاشم.قزوینی.و.آیت.هلل.حاج.شیخ.مجتبی.قزوینی.

و.آیت.هلل.میرزا.جواد.آقا.تهرانی،.که.از.شاگردان.پیروان.آیت.هلل.

ــکل.گیری.اعتقاد. ــدی.اصفهانی.بودند.در.ش ــوم.میرزا.مه مرح

استاد.نورانی.مؤثر.بوده.است،.زیرا.شیوع.یافته.بود.مرحوم.میرزا.

مهدی.اصفهانی.از.خواندن.فلسفه.نهی.می.کرد،.البته.این.نهی.

ــرای.افرادی.بود.که. ــفه،.امری.عام.نبود.بلکه.ب از.خواندن.فلس

استعداد.کافی.برای.آموختن.فلسفه.نداشتند..

ــتاد.نورانی. 6. اعتقاد به طرح و برنامه در امر تحصیل:.اس

اعتقاد.داشت.دانشجو.و.طلبه.برای.سامان.دادن.به.کار.تحصیل.
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باید.برای.خود.طرح.و.برنامۀ.بلندمدت.و.میان.مدت.و.کوتاه.مدت.

داشته.باشد،.وگرنه.در.پیچ.و.خم.روزمر.گی.افتاده،.به.آمال.عالی.

در.علم،.دست.نخواهد.یافت..

ــتاد.روحانی.یک.روحانی.و.آخوند.خشک. 7. روشنفکری:.اس

ــن.زبان.های.زندۀ.دنیا.از. ــی.و.آموخت نبود؛.آگاهی.از.امور.سیاس

ویژگی.های.ایشان.بود..او.استفاده.از.رایانه.را.برای.دانشجویان.

ــینیه.ارشاد.با.دکتر. ــمرد..در.جریان.حس ــتادان.الزم.می.ش و.اس

ــریعتی.و.استاد.مطهری.ارتباط.نزدیک.داشت.و.در.عین.حال. ش

خطر.روشنفکرمآبان.غرب.زده.را.هم.گوشزد.می.کرد..

8. تبلیغ دین در سنگر منبر:.استاد.نورانی.در.امر.تبلیغ.دین.

ــنگر.منبر.و.مسجد.بهره.می.جست..توانایی.او.در.سخنرانی. از.س

ــهور.بود..با.این.که.هیچ.خودستایی.نداشت.گاهی.از.برتری. مش

ــیاری.از.خطیبان.معروف.معاصر.مثل.شهید. ــبت.به.بس خود.نس

بهشتی.سخن.می.گفت..

ــب.کماالت.علمی.و.عملی. ــتاد.نورانی.با.کس ۹. فرزانگی:.اس

ــتی.شخصی.فرزانه.بود..او.کسی.بود.که.می.دانست.در.هر. براس

ــد.و.چگونه.عمل. ــت.باش مکان.و.زمان.چه.باید.بگوید.که.درس

کند.که.صحیح.و.به.صالح.باشد،.بارها.می.گفت.ما.نه.تنها.الزم.

ــی.باید.بگوییم،.بلکه. ــت.بدانیم.که.چه.چیزی.را.در.چه.وقت اس

باید.یاد.بگیریم.که.چه.چیزی.را.نباید.بگوییم.و.باید.حد.خود.را.

بشناسیم..چنانکه.حضرت.امیر)ع(.فرمود:.التَُقل.ما.التَعلُم،.بل.

ال.تَُقل.ُکّل.ما.تَعلَُم..)حکمت،.196(.

10. حکمت عملی و اخالق:.آنچه.از.اخالق.در.استاد.نورانی.

ــت،.زهد.و.عدم.رغبت.به.دنیا،.ساده.زیستی.و. ــتر.جلوه.داش بیش

ــت.طلبی.و.برتری.جویی،.تواضع،. ــراف،.ترک.ریاس پرهیز.از.اس

ــودن.به.رضای. ــر.در.مصیبت.ها.و.راضی.ب ــی،.حلم.و.صب فروتن

ــرگ،.ظاهرکردن. ــه.بی.وفایی.دنیا.و.یا.م ــی،.متذکربودن.ب اله

ــزن.در.دل،.پرهیز.از. ــردن.ح ــه،..پنهان.ک ــی.در.وج خوش.خوی

ــتن.گمنامی.و.رعایت.تقوا.بود..مکّرر.این. ــهرت،.دوست.داش ش

اُر.اآلِخَرِة. ــریفه.از.قرآن.کریم.را.تالوت.می.کرد:.»تِلَْک.الدَّ آیۀ.ش

ــاًدا..َو.الَْعاِقَبُة. َعُلَها.لِلَِّذیَن.اَل.ُیِریُدوَن.ُعُلّواً.فِى.اأْلَْرِض.َو.اَل.َفَس نَجْ

لِلُْمتَِّقین..«.)القصص،.83(.

استادانی.چون.آیت.هلل.شیخ.هاشم.قزوینی.و.آیت.هلل.میرزا.

ــزایی.در.اخالق.زاهدانه.و.ساده.زیستی. جوادآقا.تهرانی.تأثیر.بس

ــتاد.نورانی.از.آیت.هلل.سید.محمود. ــتند..اس ــتاد.نورانی.داش اس

ــفارش. ــد.نقل.می.کرد.که.به.طالب.س ــاهرودی.مرجع.تقلی ش

ــهریه.ای.که.دریافت.می.کنید.مواظب.باشید.که. می.کرد.این.ش

مار.و.عقرب.نشود.و.شما.را.نگزد..یعنی.مسئولیت.دارد.و.حساب.

ــی.و.اجتماعی.به.استاد. ــت.و.مقام.سیاس و.کتاب.دارد..بارها.پس

ــد.و.نپذیرفت..در.مورد.زودگذر.بودن.دنیا.این.بیت. ــنهاد.ش پیش

را.می.خواند:.

ــز دالوی کاخ. ــن. ای ــد. آم ــرد. س آن. از.

ــز ــدت.خی ــردی.گوی ــرم.ک ــا.گ ــا.ج ــه.ت ک

گاهی.که.استاد.کتاب.هایش.از.زیر.چاپ.در.می.آمد،.به.دوستان.

و.همکاران.هدیه.می.داد.و.به.شوخی.می.گفت:.»این.از.باب.

رد.به.ظالم.است!«.معلوم.است.که.تعبیر.»رد.به.ظالم«.را.این.

گونه.بیان.می.کرد.که.شوخی.کرده.باشد..به.کسانی.که.مانند.

این.گونه.شوخی.می.کرد. بور.داشتند.گاهی. اروپایی.ها.موی.

که.در.قرآن.به.شماها.گفته.شده:.»کنتم.قومًا.بُوراً«.)الفتح،12(،.

البته.»بوراً«.به.معنی.تباه.است!

ــته.از. ــتاد.نورانی.پیوس 11. احتـرام به علما و اسـاتید:.اس

ــر.زهد.و.تواضع.و. ــود.با.احترام.یاد.می.کرد..به.خاط ــتادان.خ اس

مناعت.طبع.آیت.هلل.شیخ.هاشم.قزوینی.از.او.به.عنوان.»سقراط.

الفقهاء«.تعبیر.می.کرد..روزی.برای.استاد.خاطره.ای.را.که.استاد.

ــابق.دانشکدۀ.الهیات.مشهد. زین.الدین.جعفر.زاهدی،.استاد.س

ــم.قزوینی.برایم.نقل. ــتادش.آیت.هلل.شیخ.هاش در.خصوص.اس

ــتادش. ــتاد.نورانی.بازگو.کردم؛.او.به.یاد.اس کرده.بود،.برای.اس

اشک.ریخت..

ــید.یونس.اردبیلی.و.آیت.هلل. از.آیت.هلل.میالنی.و.آیت.هلل.س

ــل.می.کرد..از.امام.خمینی.به.عظمت.یاد.می.کرد. مروارید.تجلی

ــت«..استاد.شهید.مرتضی. و.می.گفت:.»این.مرد،.خدا.را.باور.داش

ــت..از. ــت.و.او.را.مغز.متفکر.می.دانس ــت.داش مطهری.را.دوس

اخالص.عالمه.طباطبایی.یاد.می.کرد..از.آیت.هلل.وحید.خراسانی.

ــتاد. ــه.اهل.بیت.فراوان.یاد.می.کرد..از.اس ــم.و.والیت.او.ب و.عل

محمد.تقی.شریعتی.و.فرزندش.دکتر.علی.شریعتی.به.نیکی.یاد.

ــرد..از.آیت.هلل.العظمی.بروجردی.و.از.مرجعیت.مدبرانۀ.او. می.ک

ــل.می.کرد..از.مراجع.و. ــخن.می.گفت..از.آیت.هلل.اراکی.تجلی س

ــید.ابوالحسن. علمای.نجف.به.بزرگی.یاد.می.کرد..از.آیت.هلل.س

اصفهانی.به.احترام.یاد.می.کرد.

12. آرزوی عظمت اسـالم:.استاد.نورانی.پیوسته.در.آرزوی.

ــلمین.در.ابعاد.علمی.و.فرهنگی.و. ــالم.و.مس تحقق.عظمت.اس

ــان.می.آورد..آرزو. ــود.و.گاه.و.بیگاه.این.آرزو.را.به.زب ــی.ب سیاس

ــت.کتب.و.میراث.علمای.اسالمی.و.بویژه.علمای.تشیع.در. داش

زمینه.های.فقهی.و.حدیثی.و.علمی.به.نحوی.شایسته.و.آبرومند.
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چاپ.و.منتشر.گردد..احیای.میراث.مکتوب.و.نسخه.های.خطی.

و.بازخوانی.و.انتشار.آنها.به.نحو.زیبا.و.هنرمندانه،.به.دنبال.نشر.

ــالم،.از.آرزوهای. ــارف.قرآنی.و.میراث.اهل.بیت،.علیهم.الس مع

ــخ.خطی.بزرگان. ــتاد.بود.و.تالش.در.راه.تصحیح.و.چاپ.نس اس

این.مرز.و.بوم.گواه.بر.آن.است..

ــتاد.نورانی.در.عین.حالی.که.از. 13. روحیـۀ نقد و انتقاد:.اس

ــجایای.حسنۀ.اخالقی.و.بلکه.از.مکارم.اخالق.برخوردار.بود.. س

یک.منتقد.اجتماعی.نیز.بود..گاه.با.صراحت،.گاه.با.اشاره،.گاه.با.

طنز.و.شوخی.و.گاه.به.حالت.جد.از.اوضاع.نابسامان.اجتماعی.در.

کشور.و.افراد.مسئول.انتقاد.سازنده.می.کرد..یکی.از.دوستان.که.

ــتاد.دانشگاه.است،.روزی.بشوخی.از.بنده.که.با.استاد.نورانی. اس

ــد.زاکانی.چه.خبر؟!«. ــید:.»که.از.آقای.عبی ــروه.بودم.پرس هم.گ

متوجه.شدم.که.منظورش.استاد.نورانی.است..

14. آگاهی سیاسی:.استاد.معتقد.بود.آخوند.و.روحانی.باید.از.

امور.سیاسی.مملکت.و.جهان.باخبر.باشد..او.برنامه.های.سیاسی.

و.اخبار.علمی.و.فرهنگی،.حتی.رادیو.های.بیگانه.را.هم.پیگیری.

ــی.مطرح.در.آنها.را.تحلیل.می.کرد. می.کرد.و.دیدگاه.های.سیاس

ــیده.و.اعتقاد.پیدا.کرده.بود. ــی.را.که.خود.به.آن.رس و.گاه.مطلب

و.صالح.می.دید.به.برخی.مسئولین.طراز.اول.گوشزد.می.کرد..

15. احترام به فقه و فقها:.استاد.برای.علم.فقه.در.بین.سایر.

علوم.اسالمی.و.برای.فقها.در.بین.سایر.علمای.اسالمی.احترام.

ــت.که.می.توان. ــود..او.معتقد.بود.با.علم.فقه.اس ــی.قائل.ب خاص

مملکت.و.شئون.مختلف.مربوط.به.مردم.و.جامعه.را.اداره.کرد..

ــجویان.و.طالبی.که.می.شناخت.و.در.آنها.استعداد.الزم. به.دانش

ــفارش.می.کرد.که.فقه.بخوانند،.زیرا.فقه.و.فقهای. را.می.دید.س

آگاه.و.راستین.را.نجات.بخش.انسان.ها.و.جوامع.می.دانست..

ــا.بر.اثر. ــت.و.گوی ــر.می.گف ــیار.ذک 16. ذکـر غالـب او:.بس

ــرایط. ــته.در.ش همین.ذکر.بود.که.توانایی.تصمیم.گیری.شایس

ــتابزدگی.در.کارها.پرهیز. ــان.دیده.می.شد..از.ش مختلف.از.ایش

ــتابزدگی.در.کارها.و. ــتان.و.نزدیکان.را.هم.از.ش می.کرد.و.دوس

تصمیم.گیری.ها.پرهیز.می.داد..

ــرآن.کریم.در.حفظ. ــات.فراوانی.از.ق 17. انـس بـا قرآن:.آی

ــه.قرائت.ها.از. ــالوت.می.کرد.و.هم.ب ــت..هم.خود.قرآن.ت داش

طریق.رادیو.گوش.می.داد.«

ــعری.از.قطب.الدین.اشکوری.دیلمی. دکتر.کوچنانی.با.قرائت.ش

الهیجی،.به.سخن.خود.پایان.داد..

***

ــخنران.این.نشست.بود..وی.پس. دکتر.نجفقلی.حبیبی.دیگر.س

ــلیت.به.مناسبت.رحلت.استاد.نورانی.سخنان.خود. از.عرض.تس

را.این.گونه.آغاز.کرد:

»آدم.ها.وقتی.زنده.اند،.ما.خیلی.درک.نمی.کنیم.که.هستند.اینجا.

ــت..همۀ.دوستان.می.دانند. ــرمان.گرم.اس و.آنجا.کار.داریم.و.س

ــات.و.شوراها.حضور.داشتند.و.لذا. که.آقای.نورانی.در.همۀ.جلس

حاال.که.نیستند.فقدانشان.کاماًل.مشهود.است.و.آدم.بهتر.درک.

ــان.اهمیت.داشته..و.این.مایۀ.تأسف. می.کند.که.چقدر.حضورش

ــتند،.متوجه.حضورشان. ــت.که.تا.وقتی.اساتید.بزرگوار.هس اس

نیستیم؛.وقتی.می.روند.متوجه.این.موضوع.می.شویم،.مثل.آقای.

ــار.و.خیلی.های.دیگر..یا.مثاًل.استاد.عزیز.دکتر.محقق. ایرج.افش

که.ان.شاء.هلل.خداوند.حفظشان.کند.

ــتر.نیست.. ــهم.من.چند.جمله.بیش ــتاد.نورانی.س دربارۀ.اس

ــیار.زاهد.بودند.و.تواضع.داشتند.و.این. ــان.بس یکی.این.که.ایش

ــان.بود،.جزو.زندگیشان.بود،.نه.اینکه.مصنوعی.و. جزو.اخالقش

ــد..این.طور.بار.آمده.بود..من.این.زهد.را.همیشه. ــاختگی.باش س

توجه.می.کردم..مثاًل.اینکه.ایشان.همیشه.لباس.ساده.می.پوشید.

و.سال.ها.یک.دست.لباس.را.می.پوشید.و.کسی.تغییری.در.اینها.

نمی.دید..همیشه.استاد.نورانی.را.ما.با.همین.وضع.می.دیدیم.

دیگر.این.که.در.این.زمانه.هم.مثل.همان.سال.های.بسیار.

ــار.می.کردند.و.مثاًل. ــان،.رفت ــال.های.طلبگی.ش قبل،.یعنی.س

ــتمال.می.پیچیدند.و.با. ــان.را.همیشه.الی.یک.دس کتاب.هایش

ــیاق.قدیم.به.دانشکده.می.آمدند..اینها.خیلی. همان.سبک.و.س

ــم.که.چقدر.اصالت.دارد..آن. ــت،.اما.ما.متوجه.نبودی ارزش.داش

ــان.طور.هم.رفتار.می.کردند.و.این. ــه.که.فکر.می.کردند.هم گون

ــمند.بود..بنده.بارها.در.خیابان.هم. ــیار.ارزش ــان.بس اصالت.ایش

ــخ.به.اصرار.من. ــاده.می.رفتند.و.در.پاس ــان.که.پی دیده.بودمش
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ــان.می.گفتند.که.مزاحم.نمی.شوند.و.با.اتوبوس. برای.رساندنش

ــمند.است،.بخصوص. ــادگی.ها.فوق.العاده.ارزش می.روند..این.س

ــته.بود؛.برخالف.ظاهر.ساده.اش،. که.آقای.نورانی.عالمی.برجس

دانشمند.بود؛.درس.های.حوزوی.را.خوب.خوانده.بود.و.در.حوزۀ.

کاری.خود.خیلی.وارد.بود..

این.سادگی.استاد،.که.می.شود.آن.را.زندگی.اخالقی.تعبیر.

کرد،.فوق.العاده.برای.بنده.و.دیگران.درس.آموز.بود.و.همان.طور.

که.آقای.دکتر.کوچنانی.فرمودند،.ایشان.بسیار.تودار.بودند..غم،.

ــاید.این. ــه،.فقر.و....را.هیچ.وقت.عنوان.نمی.کردند..البته.ش غص

ــان.نمی.پرسیدیم.که. عادت.ما.هم.بد.بوده.که.هیچوقت.از.ایش

ــما.چه.طور.زندگی.را.می.گذرانید.یا.مشکلتان.چیست.و...،.اما. ش

ــان.اخالقًا.کسی.نبودند.که.غم.های.مادی.و....را.بروز.دهند. ایش

و.دائمًا.با.شوخی.و.خنده.با.اساتید.صحبت.می.کردند.و.به.همین.

بسنده.می.کردند.

ــاس.و.رقیق.القلب.شده.بودند.و. ــیار.حس در.اواخر.عمر.بس

ــد..ظاهراً.این.دیگر.از. ــان.جمع.می.ش ــک.در.چشمانش فوراً.اش

اختیارشان.خارج.بود،.اما.با.وجود.این،.هیچ.وقت.گالیه.ای.از.فقر.

و.دارایی.و.نداری.نکرد..به.علما،.مطالعات.اسالمی.و.دانشمندان.

ــت..استاد.نورانی.آثار.زیادی.داشت. اسالمی.عشق.سرشار.داش

ــیده.و.آنها.را.جمع.کرده.و. که.آقای.دکتر.صادق.زاده.زحمت.کش

به.چاپ.رسانده..است.

ــه.یادگار. ــی.را.تصحیح.کرده.و.ب ــار.خوب ــان.آث واقعًا.ایش

ــانی.دربارۀ.روش.تصحیح. ــته..است..ممکن.است.که.کس گذاش

ــند،.اما.ایشان.آدم.عمیقی.بود،.مسلط. او.حرف.هایی.داشته.باش

بود.و.فهمش.هم.نسبت.به.متون.اسالمی.و.متون.مختلفی.که.

ــیار.باال.بود..من.به.تمام.معنی.ایشان.را.استاد. کار.کرده.بود.بس

خودم.می.دانم..در.آثاری.که.تصحیح.کرده.ام.در.موارد.زیادی.در.

پاورقی.ها.وقتی.از.کتب.ایشان.استفاده.کرده.ام،.نوشته.ام.»استاد.

نورانی«،.و.این.چیزی.بود.که.برای.من.ملکه.شده.بود..

ــوس.می.خورم.که. ــتاد.نورانی.و.افس این.فهم.من.بود.از.اس

چرا.هیچ.وقت.از.زندگی.شخصی.ایشان.و.حاالتشان.نپرسیدیم..

ــیدم.و. ــان.هیچ.وقت.نمی.گفت،.اما.من.هم.هیچ.وقت.نپرس ایش

ناراحت.هستم..

ــا.وجودی.که. ــی.می.کرد..ب ــزت.نفس.زندگ ــت.ع در.نهای

ــناختند.و.ارزش.و.احترام.زیادی. ــادی.او.را.می.ش ــئوالن.زی مس

ــب.مقام.و.امور.دنیایی.و. ــش.قائل.بودند،.هرگز.در.پی.کس برای

پست.نبود.و.حتی.برای.کتاب.هایشان.هیچ.وقت.از.کسی.چیزی.

ــت..وقتی.برای.مشاوره.یا.یک.کار.علمی.دعوت.می.شد. نخواس

بدون.توقع.آنجا.می.رفت..خداوند.ایشان.را.رحمت.کند..این.گونه.

ــایه.شما.را.بر.سر.ما.حفظ. ــان.ها.بسیار.کم.هستند.و.خدا.س انس

ــا.حالت.تاریخی.دارند،. ــیاری.از.آدم.ه کند.و.زنده.نگه.دارد..بس

ــاید.االن.کسی.درک.نکند.که.من.چه.می.گویم..وارستگی.او. ش

را.گذشت.زمان.مشخص.خواهد.کرد.

***

دکتر.احد.فرامرز.قراملکی.سخنران.بعدی.این.نشست.بود..وی.

با.بیان.این.نکته.که.اگر.استاد.نورانی.در.این.مکان.حضور.داشت.

بیشتر.راضی.بود.تا.مباحثۀ.علمی.صورت.بگیرد،.گفت:.

ــت،.گمنام.و.با.عزت.رفت؛. ــی،.گمنام.و.با.عزت.زیس »نوران

واقعًا.عبدهلل.بود.و.واقعًا.نورانی..وی.افزود:.

به.رغم.این.که.هرچه.دوستان.از.استاد.نورانی.تعریف.و.تمجید.

کرده.اند.به.حق.و.شایستۀ.او.بود،.اما.اگر.خود.ایشان.اینجا.بودند،.

ــان..به. ــا.مباحثۀ.علمی.کنیم.تا.تمجید.ایش ــی.بودند.که.م راض

ــجوی.فلسفه،.یک. همین.دلیل.می.خواهم.به.عنوان.یک.دانش

بحث.علمی.را.مطرح.کنم...

ــفه.و. ــتاد.و.عضو.هیأت.علمی.گروه.فلس ــتاد.نورانی.اس اس

غالب.فعالیتش.در.کالم.و.فلسفه.بود؛.البته.گاهی.در.زمینه.های.

ــی.را.ارائه.می.کرد،.اما.تعلق.خاطر. ــر.مثل.اصول.هم.مباحث دیگ

ایشان.بیشتر.فلسفه.و.کالم.بود..طرح.و.برنامه.داشت.که.میراث.

ـ.که. ــفه.را.احیا.کند.و.ادیب.بودن.خود.راـ. مکتوب.کالم.و.فلس

ـ.در.خدمت.این.امر.گرفته.بود.. بسیار.ید.طوالیی.در.آن.داشتـ.

ــان.بهانه.ای.باشد.برای. ــفی.ایش من.برای.این.که.آن.جنبۀ.فلس

ـ.بی.آن.که.در.این.جمله.نقدی. ــجوییـ. این.مباحثۀ.کوتاه.دانش

ـ.عرض.می.کنم.که.امروز.جریان.فلسفه. بخواهم.داشته.باشمـ.

ــیری.است.که.ما.با.گرایش.های. در.دنیا.در.حال.طی.کردن.مس
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مختلف.فلسفۀ.تحلیلی،.این.مسیر.را.می.شناسیم؛.فلسفۀ.تحلیل.

زبانی،.فلسفۀ.ذهن،.فلسفۀ.اکشن.و...

وی.ادامه.داد:.

ــتان.به.نام.پیر.هادو،.نکته.ای. ــفۀ.باس یکی.از.متخصصان.فلس

ــرح.کرد.و.گفت:.»این. ــد.و.به.صورت.فرضیه.ای.ط را.متوجه.ش

فلسفۀ.معاصر،.بویژه.معطوف.به.بخش.تحلیلی.و.فلسفۀ.تحلیل.

ــده. ــی.خاص.غرب،.مقدار.جنبۀ.نظری.اش.آن.قدر.غلیظ.ش زبان

ــفه،.جنبۀ.عملی.نمی.بینیم.«.به.تعبیر.ناقص. که.ما.دیگر.از.فلس

بنده،.گویی.فلسفه.مهارت.تفکر.شده.و.صرفًا.از.یک.جهت.مثل.

ــده.است..هادو.معتقد.بود.که.فلسفۀ.قدیم.این.گونه. ریاضیات.ش

نبود؛.فلسفه.قدیم،.هم.جنبۀ.تئوریک.و.هم.جنبۀ.عملی.داشت.و.

ـ.فرقی.هم.نمی.کند.که.سقراط. می.گفت.که.فلسفه.های.قدیمـ.

ــد،.افالطون.یا..ارسطوــ.دو.حیثیت.داشته:.حیثیت.عملی.و. باش

حیثیت.نظری..

ــد،.این.بود.که.حیثیت.نظری. نکتۀ.دیگری.که..هادو.متذکر.ش

ــت.که. ــت.اس ــت..او.می.گفت.درس مبتنی.بر.حیثیت.عملی.اس

ــند.و.در.جمع.آوری. کتاب.های.اخالق،.بعد.متافیزیک.نمی.نویس

آثار.ارسطو،.همه.می.دانیم.که.اخالق.نیکوماخوس.خودش.بعد.

ــت،.اما.اتفاقًا.فلسفه.از.اخالق. از.همۀ.آثار.و.بعد.از.متافیزیک.اس

ــروع.می.شود..اگر.فلسفه.را. ــروع.می.شود.و.از.جنبۀ.عملی.ش ش

هرمی.بدانیم،.قاعدۀ.این.هرم.اخالق.است.و.تفکر.نظری.روی.

ــت..او.معتقد.بود.که.فلسفه.از.یک. ــده.اس ــوار.ش این.اخالق.س

ــی.که.فیلسوف. ــروع.می.شود..یعنی.کس ــتین.ش انتخاب.نخس

است،.اطالعات.به.دست.نمی.آورد؛.بلکه.یک.انتخاب.نخستین.

ــر.از.پی.می.آید..این.انتخاب. ــد.و.بعد.از.آن.چیزهای.دیگ می.کن

ــت،.انتخاب.مشی.زندگی. ــتین،.انتخاب.نحوۀ.زندگی.اس نخس

ــت؛.و.لذا.هادو.به.فلسفه.ای.پرداخت.به.نام.»فلسفه.به.مثابۀ. اس

مشی.زندگی«.و.در.دو.کتابش.این.را.عنوان.کرد..همه.می.دانند.

که.هادو.در.فلسفۀ.اخالق.متخصص.بود..امروز.نظریۀ.او.خیلی.

ــت.. ــده.و.نام.هادو.را.تقریبًا.عالم.گیر.کرده.اس نظریۀ.جذابی.ش

ــامد.بسیار.باالیی.دارد..بگذریم.از. یعنی.ارجاع.به.هادو،.یک.بس

ــال.قبل.از.هادو.هم.محمد.بن.زکریای.رازی.در. این.که.هزار.س

ــفیه.دقیقًا.همین.را.می.گوید..این.که.فلسفه.به.منزلۀ. سیرةالفلس

ــی.زندگی.است.و.بحث.های.تئوریک.تازه.بعد.از.اینهاست.. مش

رازی.»تشّبه.به.اله«.را.سیرۀ.عملی.می.داند.تا.نظری.و.آن.سیرۀ.

نظری.تازه.می.آید.روی.سیرۀ.عمل.

ــا.تأکید.بر.این.موضوع.که.به. ــر.احد.فرامرز.قراملکی.ب دکت

ــجوی.فلسفه،.داریم.از.این.حیثیت.کاربردی.و. عنوان.یک.دانش

عملیاتی.فلسفه.قدری.دور.می.شویم،.گفت:.

ــت. ــفه.فقط.حل.معادالت.چند.مجهولی.اس فکر.می.کنیم.فلس

ــر.ما.معقوالت. ــر.می.کنیم.که.اگ ــفۀ.اولی..فک ــائل.فلس در.مس

ــود. ــفی.را.خوب.با.هم.تلفیق.کنیم،.می.ش ــی.منطقی.و.فلس ثان

فلسفه..بدون.این.که.زبان.طنز.یا.نقد.داشته.باشم.فقط.یادآوری.

ــی.زندگی.حکیمانه. ــفه.در.درجۀ.اول.یک.مش می.کنم.که.فلس

است.و.استاد.نورانی.دقیقًا.چنین.بود..نورانی.چیزی.نبود.جز.یک.

انتخاب.که.روی.همان.انتخاب،.تمام.عمر.علمی.اش.را.گذاشت..

آن.انتخاب.اول.انتخاب.اخالق.بود،.یک.نوع.مشی.زندگی.بود..

تمام.تمجیداتی.که.دوستان.دربارۀ.استاد.نورانی.می.گویند.و.حق.

هم.هست،.به.نظر.من.بر.می.گردد.به.مشی.زندگی،.یعنی.از.نظر.

ــتاد.نورانی،.کالم.و.فلسفه.در.درجۀ.اول.به.عنوان.یک.مشی. اس

زندگی.بود.که.ایشان.انتخاب.کرده..بود.و.هر.روز.هم.این.مشی.

را.مؤدب.تر،.منقح.تر،.بهتر،.دقیق.تر.و.مهذب.تر.پیش.می.برد.

خالصۀ.بحث.من.این.بود؛.مدلی.که.پیر.هادو.برای.فهم.فلسفۀ.

ــد،.این.بود.که. ــناخته.ش ــم.مطرح.کرد.و.به.عنوان.هادو.ش قدی

فلسفه.به.عنوان.مشی.زندگی.دقیقًا.در.سیرۀ.فلسفی.محمد.بن.

ــتاد.محقق.در.رازی.شناسی،. زکریای.رازی.آمده.و.می.دانیم.اس

همۀ.اینها.را.هم.بحث.کرده.اند..مرحوم.استاد.نورانی.نگاهش.به.

ــفه،.این.بود..اگر.نورانی.گروه.فلسفه.را.انتخاب.کرد._البته. فلس

ــتاد.مطهری.و.دعوت.شهید.مفتح_.ریشه.اش.این. به.توصیۀ.اس

ــم.عینی.می.دیدیم.که.مرحوم. ــود..و.ما.این.را.به.صورت.تجس ب

نورانی.حکیمانه.زیست..مولوی.می.گوید:.

مرگ.هر.یک.ای.پسر.همرنگ.اوست..

ــیار.صادق.است..نورانی.گمنام،. ــخن.دربارۀ.نورانی.بس .این..س

همراه.با.عزت.زیست،.گمنام.همراه.با.عزت.رفت؛.نه.این.است؟

ــریف.نیست میم.و.واو.و.میم.و.نون.تش

ــت ــز.پی.تعریف.نیس ــظ.مؤمن.ج .لف

واقعًا.عبدهلل.بود.و.واقعًا.نورانی..این.در.زندگی.اش.تجسم.یافته.

ــود..کاماًل.بندگی.خدا.و.ترک.هر.بندگی.دیگر.در.مرام.نورانی. ب

ــپردگی.به.خدا.و.عدم.هرگونه. بود..نورانی.یعنی.یک.مرام.سرس

ــران..او.با.عزت.زندگی.کرد.و.نورانی؛. ذلت.پذیری.در.برابر.دیگ

البته.اهل.شکر.بود،.نه.شکایت.

ــاره.به.این.مهم.که.از.نورانی.خیلی.حرف.ها. قراملکی.با.اش

می.شود.زد،.ادامه.داد:.

ــران.بود؛.حق. ــوق.دیگ ــاس.بودن.به.حق ــمبل.حس نورانی.س
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دانشجو،.جامعه،.علما..هرگز.حاضر.نبود.در.هیچ.شرایطی.روی.

ــذارد؛.حتی.حاضر.بود.از.حقوق.خود.بگذرد،.اما. حق.مردم.پا.بگ

ــاس.بود.به. ــی.را.پایمال.نکند..با.تمام.وجودش.حس حقوق.کس

ــم.نگیرید. ــران..آدمی.که.می.گوید.برای.من.مراس حقوق.دیگ

ــان.در.این.ترافیک.ها.ضایع.می.شود..این.نگاه. چون.مردم.حقش

خیلی.نورانی.است.و.کاالی.گمشدۀ.جامعۀ.ماست..ما.برای.یک.

ارتقا.و.ترفیع.و....چه.ها.که.نمی.کنیم!.نورانی.با.این.که.در.کارش.

حرفه.ای.بود.و.کیفیتش.عالی،.اما.اصاًل.به.این.درجات.ظاهری.

ــت.است.که.دانشیار.استخدام.شد،. اهمیت.نمی.داد..نورانی.درس

ــد.که.دانشیار.بازنشسته.شد..حقش.استادی.بود،. اما.یادتان.باش

اما.زیر.بار.بعضی.از.این.فرمول.هایی.که.رشته.های.دیگر.نوشتند.

ــت..من.از.این.تریبون. ــالمی.تحمیل.کردند،.نرف و.بر.علوم.اس

ــتانی.که.مدیریت.نظام.آموزشی..ما. می.خواهم.عرض.کنم.دوس

ــود،. ــاخص.ها.دقیق.تعریف.نش ــد،.توجه.کنند.که.اگر.ش را.دارن

بسیاری.از.دانشمندان.پیشکسوت.حاشیه.نشین.می.شوند..

***

دکتر.مهدی.محقق.مدیر.نشست.و.آخرین.سخنران.این.نشست.

ــخنان.خود.را.با.خاطره.آشنایی.با.استاد.نورانی.آغاز. بود..وی.س

کرد.و.گفت:

ــده.بود.که.در. ــاید.هنوز.1340.نش من.مرحوم.نورانی.را.ش

ــی.اسدی.در.میدان.بهارستان.زیارت.کردم..از.ایشان. کتابفروش

ــهد..ایشان.مرا. ــما.کجا.هستید،..گفتند.در.مش ــؤال.کردم.ش س

ــناختند.چون.من.زمانی.که.در.لندن.بودم.چند.مقاله.برای. می.ش

ــتان.قدس.نوشته.بودم.و.ایشان.مقاالت.من.را.خوانده. مجلۀ.آس

ــۀ.یغما.مقاالتی.را. ــال.ها.در.مجل ــد..همچنین.در.همان.س بودن

ــان.همه.را.خوانده.بودند.و.سالی.که.من.از. ــته.بودم.و.ایش نوش

ــان.با.آقای.مرحوم. ــال.1342.بود..ایش لندن.مراجعت.کردم.س

فخرالدین.حجازی.مجلسی.را.در.مشهد.ترتیب.دادند.و.فضالیی.

را.به.مناسبت.حضور.من.در.مشهد.دعوت.کردند..از.آنجا.آشنایی.

ــتر.شد.تا.این.که.خود.ایشان.به.تهران. من.با.مرحوم.نورانی.بیش

ــن.مکرراً.به. ــین.آباد.لویزان.منزل.گرفتند.و.م ــد.و.در.حس آمدن

زیارتشان.می.رفتم..خصوصًا.وقتی.که.استاد.عبدالرحمن.بدوی.

ــان.دمساز. از.مصر.به.ایران.آمده.بود،.آقای.نورانی.خیلی.با.ایش

ــرد.در.منزل.خود.در. ــان.را.دعوت.ک ــود.و.یک.روز.ناهار.ایش ب

ــین.آباد.لویزان..عبدالرحمن.بدوی.بسیار.اهل.طنز.و.مزاح. حس

ــان.وقت.هم.بدوی.قصیده.ای.را.به.زبان.عربی.خطاب. بود..هم

ــا.را.گول.زدی،.صحبت.از. ــه.خیام.گفته.بود.که.ای.خیام.تو.م ب

ــایلی.کردی.که.ما.خوشحال.شویم،.بیاییم.ایران.و.حاال.که. مس

ــوری.و.غلمان.اینجا.ببینیم.ولی. ــتیم.ح آمدیم.ایران.انتظار.داش

ــن.را.در.کتاب.خود.به.نام. ــار.و.نورانی.را.دیدیم!.و.ای ــط.افش فق

السیرۀ.الذاتیۀ.به.چاپ.رسانده.است.

استاد.نورانی.مکرراً.به.مؤسسۀ.مطالعات.اسالمی.می.آمدند..

ــتاد.نورانی.را.کشف.کردم..در.زمانی.که.من.مشهد. من.واقعًا.اس

ــل.درسی.بعد.از.ما. ــان.را.زیارت.نکردم،.چون.چند.نس بودم.ایش

ــابوری.بودم.و. ــاگرد.ادیب.نیش بودند..من.در.1326.و.1327.ش

ــال.بعد.شاگرد.ادیب.نیشابوری.شدند..بنابراین.با. ایشان.چند.س

آن.محیطی.که.من.از.مشهد.می.شناختم،.ایشان.هم.آشنا.بودند.

ــایل.مشترک.زیادی.داشتیم.که.با.هم. و.لذا.به.همین.دلیل،.مس

صحبت.کنیم..در.آن.زمان،.مکتب.تفکیک.در.مشهد.حاکم.بود.

ــم.از.این.جهت.بود. ــفه.مخالف.بودند.و.آن.ه ــه.در.آن.با.فلس ک

ــرزا.مهدی.اصفهانی.علمدار.این.حرکت.بود.و. که.مرحوم.آقامی

مرحوم.میرزا.جوادآقای.تهرانی.و.حاج.شیخ.مجتبی.قزوینی.هم.

پیرو.این.حرکت.بودند..

من.مشترکات.زیادی.با.مرحوم.نورانی.داشتم.و.همان.طور.

که.اشاره.شد،.توانستم.اولیای.دانشگاه.تهران.را.متقاعد.کنم.که.

ــتفاده.کرد..گفتم.شما.به.لباس.نگاه.نکنید،.چون. باید.از.علم.اس

ــتند.و.اهل.علم..پافشاری. ــتند.و.عالم.هس ــان.روحانی.هس ایش

کردم.و.ایشان.در.سال.1352.به..دانشکده.ادبیات.آمدند.و.مورد.

ــی. ــرار.گرفتند..مردی.بود.که.هم.ادبیات.فارس ــتقبال.هم.ق اس

می.دانست.و.هم.در.ادبیات.عرب.استاد.بود..فقه،.فلسفه،.منطق.

ــتفاده.کردیم.و.من. ــان.اس ــت،.ما.از.وجود.ایش و.کالم.می.دانس

وسایل.چاپ.کتاب.ایشان.را.فراهم.کردم..

ــالۀ.مهم.از.خواجه.نصیر.طوسی.را. ــتاد.نورانی.چند.رس اس
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ــاپ.کردیم.و.بعدها.نیز.کتاب.های.متعدد.را. لطف.کردند.و.ما.چ

ــرح.حکمة.االشراق.سهروردی. چاپ.کردیم،.تا.این.اواخر.که.ش

ــم.کار.کردیم..قرار.نبود.من.کار. ــیرازی.را.با.ه از.قطب.الدین.ش

ــدند.و.من.برای.این.که.کتاب.نماند،. ــان.بیمار.ش کنم،.اما.ایش

ــای.نیمه.تمام.را.کمک.کردم.و.تحت.نام.هردوی.ما.درآمد. کاره

ــه.آقای.صادق.زاده.چاپ.کرده،. ــت.آن.در.ارج.نامه.ای.ک و.فهرس

آمده.است.

اینها.همه.مقام.علمی.استاد.نورانی.بود.که.واقعًا.طالب.علم.

ــدند.که.کتاب.تازه.ای.را.ببینند.و.در. ــه.شاد.می.ش بودند.و.همیش

حقیقت.کوشش.می.کردند.که.خودشان.را.روزآمد.کنند.

ــا.آن.را. ــان.ت ــد،.ایش ــه.ای.در.هرجا.چاپ.می.ش ــر.مقال اگ

ــد.علمی.مرحوم.نورانی. ــد،.آرام.نمی.گرفتند..این.بُع نمی.خواندن

ــیار. ــی.وی.باید.بگویم.که.وی.بس ــارۀ.بُعد.اخالق ــود..اما.درب ب

متواضع.و.از.دنیا.کناره.گیر.بود..مصداق.جملۀ:.

ــتاند نبس را. ــو. ت ــو،. ت ــز. ک ــم. عل

ــد.بار ــود.ص ــه.ب ــم.ب ــل.از.آن.عل .جه

ــی.واقعًا.زاهد.بودند؛.زاهد.به.معنای.واقعی.کلمه؛..یعنی. یعن

ــاغل.مهمی.به.ایشان.پیشنهاد.شد،.چه.پیش.از. بدون.ادعا..مش

ــان.فرمود:.»من.خادم.علم. انقالب.و.چه.بعد.از.انقالب؛.اما.ایش

هستم.و.معلم،.و.از.این.دو.نباید.زندگی.من.تجاوز.کند.«.کوشش.

ــه.متذکر. ــتادان.خود.را.گرامی.بدارد.و.همیش می.کرد.که.یاد.اس

ــتاد.آقاشیخ.هاشم. ــهد.از.اس ــد.که.چه.مباحثی.را.در.مش می.ش

قزوینی.در.زمینۀ.فقه.و.اصول.خوانده.اند.

من.خیلی.با.ایشان.دمساز.بودم..او.وقتی.از.کارهای.علمی.

ــراغ.من.می.آمد.و.می.گفت:.»بهترین. ــته.می.شد،.به.س خود.خس

ــتگی.از.مطالعه.و.نوشتن،.این.است.که.به. تفریح.ما.پس.از.خس

ــدار.علما.برویم«؛.که.آخرین.دیدار.ما.از.این..گونه،.از.حضرت. دی

ــیدرضی.شیرازی.بود.که.هم.نزدیک.به.ما.بودند. آیت.هلل.حاج.س

و.هم.محضرشان.سود.و.فایدۀ.علمی.برای.ما.داشت.

نورانی.نخست.در.حسین.آباد.لویزان.اقامت.گزید.و.به.ارشاد.

ــه.پرداخت..پس.از.چندی. ــه.و.امامی.جماعت.آن.ناحی و.موعظ

ــت.با.کتابخانه.ها. ــت.که.این.زندگی.برای.او.که.می.بایس دریاف

ــد،.مناسب.نیست.. ــر.و.کار.داشته.باش ــمندان.س و.علما.و.دانش

ــاک.نزدیک.میدان. ــه.ای.محقر.و.نمن ــران.آمد.و.در.خان ــه.ته ب

امام.حسین.اقامت.گزید..پس.از.آن.به.خواهش.من.به.آپارتمانی.

ــت؛.چنان.که.ما.از.پنجره. کوچک.روبه.روی.منزل.ما.منتقل.گش

سیمای.او.را.که.همیشه.در.حال.مطالعه.و.کتابت.بود،.می.دیدیم..

ایشان.ترجیح.می.دادند.که.زندگی.عالمانه.ای.داشته.باشند.

ــان.نمی.آوردند..من. ــم.و.درد.و.رنج.خود.را.به.زب ــچ.گاه.غ و.هی

ــه.سال.بعد.از. ــان.بودم،.اما.دو.س ــاید.نزدیکترین.فرد.به.ایش ش

فوت.فرزند.برومندش.دکتر.مرتضی.نورانی،.متوجه.این.موضوع.

ــدم..آن.هم.وقتی.که.گفت.رفتیم.مشهد.مرتضی.را.گذاشتیم. ش

ــیدم.منظورتان.چیست.و.ایشان.موضوع.را.عنوان. و.آمدیم،.پرس

کردند.

در.بسیاری.از.همایش.ها.من.و.نورانی.با.هم.بودیم؛.ازجمله.

همایش.حزین.الهیجی.در.الهیجان.و.همایش.شیخ.فضل.هلل.

ــخنرانی. ــه.در.همایش.اخیر،.مرحوم.نورانی.س ــوری.در.نور.ک ن

. ــه.ای.ایراد.کرد..نورانی.به.مصداق.»ُقولوا.الحقَّ مفصل.و.عالمان

ــهامت.و.بی.پروا.بدون. ــخن.حق.را.با.ش ــکم«.س ولَو.علَی.أنُفِس

توجه.به.عواقب.آن.ایراد.می.کرد.

ــود؛.همانند.تمام. ــیار.آموزنده.ب ــان.بس اخالق.و.آداب.ایش

ــابوری. ــابوری.آموخته.بود..ادیب.نیش مواردی.که.از.ادیب.نیش

واقعًا.استادی.درجه.یک.بود..نورانی.نزد.ایشان.درس.خوانده.بود.

ــود،.مناعت.طبع.و.بزرگی.و.بزرگواری. ــه.از.او.یاد.گرفته.ب و.آنچ

ــی.و.بدیع.بود.. ــتر.از.علم.معان ــت.بود.که.ارزش.آن.بیش و.قناع

ــته.بود،.یک. وصیت.نامۀ.ادیب.را.ما.چاپ.کردیم.که.در.آن.نوش

قالیچۀ.کهنه،.یک.سماور.نو.و.یک.سماور.کهنه،.سه.تا.استکان.

ــتاد.آن.مرحوم،.و. و.چهار.تا.نعلبکی.و....این.چنین.بود.زندگی.اس

نورانی.اخالق.را.از.او.فرا.گرفته.بود..

ــما.را ــا.مر.طبع.ش ــود.یکت حکمت.نش

ــت.دوتائید ــما.پش ــا.از.طمع.مال،.ش ت

ــان. ــود،.نه.این.که.انس ــانی.عجین.ش .باید.حکمت.با.نفس.انس

ــد..مرحوم.نورانی،.حکیم.به.معنای. بار.حکمت.را.بر.دوش.بکش

ــت.داشت،.قناعت.داشت،.مناعت.طبع.داشت،. واقعی.بود..گذش

ــرد.تا.وقتی.زنده. ــده.که.م ــا.این.در.مملکت.ما.نهادینه.ش منته

ــت،.قدرش.را.نمی.دانیم.و.وقتی.از.دست.رفت.می.گوییم.چه. اس

ــت.دادیم..مردمان.بزرگ.در.شهر.خود.غریب. گوهری.را.از.دس

ــتند..زمانه.به.طرف.اشخاص.جاهل.می.رود.و.جهال.دشمن. هس

علما.هستند.و.مرحوم.نورانی.از.این.رنج.می.برد.

ــد. ــان.بــی.گنـهن ــمـن.عــالــم دش

ــد ــل.و.گنهکارن ــود.جاه ــه.خ چون.ک

.نورانی.واقعًا.زاهد.و.عابد.بود،.صاحب.کشف.و.کرامت.بود..من.

چند.حادثه.از.نورانی.دیده.ام.که.معنای.کرامت.را.می.دهد..شنیده.

ــبزواری.صاحب.کرامت.است.و.کرامات. بودیم.که.مالهادی.س
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ــرای.تحقیق.دربارۀ. ــه.راه.ب ــان.برای.ما.این.بود.که.همیش ایش

کتاب.هایشان.باز.و.هموار.بود،.حتی.در.خارج.از.کشور.

ــاالت.در.منطق. ــه.ای.از.متون.و.مق ــی.که.مجموع هنگام

اسالمی.را.با.همکاری.پروفسور.ایزوتسو.فراهم.آوردیم،.مرحوم.

ــت؛.از. نورانی.چند.مقالۀ.باارزش.را.به.این.مجموعه.تقدیم.داش

جمله:.

1..تعدیل.المعیار.فی.نقد.تنزیل.االفکار

2..اجوبة.مسائل.االسترآبادی

3..از.نصیرالدین.طوسی

4..مطارحات.منطقیه.بین.الکاتبی.و.الطوسی

ــۀ. ــات.منطقیۀ.میرداماد.)منطق.و.مباحث.الفاظ.موسس 5..تعلیق

مطالعات.اسالمی(.

ــپس.کتاب.تلخیص.المحصل.خواجۀ.طوسی.را.به.پیوست. او.س

»رسائل.و.فرائد.کالمی«.در.سال.1359.به.مؤسسه.تقدیم.داشت.

و.این.همکاری.را.با.نشر.کتاب.جام.جهان.نمای،.ترجمۀ.فارسی.

ــیناــ.در.سال.1362.و. ـ.تلمیذ.ابن.س کتاب.التحصیل.بهمنیارـ.

ــینا.در.سال.1363.و.شرح.حکمه.االشراق. المبدأ.و.المعاد.ابن.س

سهروردی.از.قطب.الدین.شیرازی.در.سال.1380.ادامه.داد..

ــر.و.احیای.این.کتاب.های.نفیس.و.ارزشمند،. نورانی.با.نش

ـ.دانشگاه.مک.گیل،. مؤسسۀ.مطالعات.اسالمی.دانشگاه.تهرانـ.

ــرد.و.این.خدمت.بزرگی.به. ــه.مراکز.علمی.جهان.معرفی.ک را.ب

جهان.علم.و.دانش.برای.او.به.شمار.می.آید..

ــود..روزی.از.روزها.آقای.نورانی. ــان.موجب.برکت.ب وجود.ایش

ــع،.به.دیدن. ــجد.جام ــد:.»برویم.به.جنوب.تهران،.به.مس گفتن

ــن.آقا.سعید.تهرانی«.که.امامت.جماعت.جامع. آیت.هلل.حاج.حس

ــجد.بودند..وقتی.وارد.بر.ایشان.شدیم،.آن. چهل.ستون.آن.مس

ــغول.بسته.بندی.و.نخ.پیچی.کتاب.بودند.و.فرمودند:. مرحوم.مش

ــف.عالم. ــه.نقاط.مختل ــت.که.ب ــای.تبلیغی.اس ــن.کتاب.ه »ای

می.فرستیم.«

پس.از.رد.و.بدل.سالم.و.تعارفات.معمولی،.حاج.حسن.آقا،.

رو.به.من.فرمود.و.گفت:.»چرا.این.شرح.منظومه.حاج.مالهادی.

سبزواری.را.که.کتاب.درسی.حوزه.است،.تجدید.چاپ.نمی.کنید؟.

ــاهی. ــد.به.همان.چاپ.ناصرالدین.ش ــای.بیچاره.ناچارن طلبه.ه

ــخ.گفتم:.»مؤسسۀ.ما.از.بودجۀ.خاصی. رجوع.کنند.«.من.در.پاس

ــت.تا.بتوانیم.آن.کتاب.را.تجدید.چاپ.کنیم..»هر. برخوردار.نیس

وقت.من.سخن.از.بی.پولی.و.عدم.امکان.مالی.در.حضور.مرحوم.

ــان.می.فرمود:.»ان.شاءهلل. نورانی.به.میان.می.آوردم،.فوری.ایش

ــود.تا.محقق.بتواند.کاغذ.بخرد.و.این.کتاب.ها. یک.ثلثی.پیدا.ش

ــان. ــد!«.و.معمواًل.من.با.این.جمله.عکس.العمل.نش را.چاپ.کن

ــث.خودمان.این.کتاب.ها. ــی.دادم.که:.»مگر.ما.بمیریم.و.از.ثل م

ــخن. ــن.جملۀ.طنزآمیز.را.در.برابر.س ــود!«.هنوز.من.ای چاپ.ش

نورانی.نگفته.بودم،.شخصی.که.در.محضر.حاج.آقا.سعید.حضور.

ــت،.گفت:.»مگر.ثلث.هزینۀ.چاپ.یک.کتاب.چقدر.است؟«. داش

من.ثلث.را.به.همان.معنی.که.او.فهمیده،.گرفتم.و.گفتم:.»هزینۀ.

ــه.چاپ.و.کاغذ.و.صحافی.را.در.بر.می.گیرد،. کتاب.مورد.نظر.ک

ــخص.فوراً.چکی.به. ــت.«.آن.ش یکصد.و.پنجاه.هزار.تومان.اس

ــن.داد.و.گفت:.»پس.از. ــت.و.به.م ــغ.پنجاه.هزار.تومان.نوش مبل

ــرح.منظومه.برای.حاج.آقا. چاپ،.به.میزان.این.مبلغ.از.کتاب.ش

ــان.آن.را.با.کتاب.های.دیگر.تعویض.می.کنند.و. می.آورید.و.ایش

در.نتیجه.معادل.پنجاه.هزار.تومان.کتاب.مورد.نیاز.به.کتابخانۀ.

مسجد.چهل.ستون.اضافه.می.شود.«

ــوخی. من.این.حادثه.میمون.و.مبارک.را.که.نتیجه.یک.ش

ــمار.می.آورم.و.در.همه.جا. و.مزاح.نورانی.بود،.از.کرامات.او.به.ش

آن.را.نقل.می.کنم..

ــت.و.من.اگر.بخواهم.درباره. فضایل.استاد.نورانی.زیاد.اس

50.سالی.که.با.ایشان.دمساز.بودم،.بگویم.زیاد.است..

امیدوارم.روح.پرفتوح.مرحوم.نورانی.را.با.ائمۀ.طاهرین.که.

ایشان.مروج.فرهنگ.ایشان.بودند،.قرین.رحمت.سازد.

■


