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ذكر خيري از استاد محمود صوراسرافيل؛ حاصل مشاهدات مـن از  » برگ سبزي است تحفه درويش«اين نوشته  * هم اتاق بودن با ايشان در بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسالمي ايران از همكار و  بيتي از آن را بـرايم  صوراسرافيل بعد از درگذشت دوست و همكارش در دانشگاه تهران شادروان دكتر آذري دو. عنـوان برگرفتـه از شـعري از ملـك الشـعراي بهـار اسـت كـه اولـين بـار اسـتاد            1384تا زمستان  1373پاييز  تشارات سـخن  براي ديدن متن كامل آن و علت سرودن آن رك. ملك الشعرا. بهار، مرغ سحر: منتخب اشعار ، ان  » صحراست/ گويد چه نشيني كه ياران همه رفتند/... شُو بار سفر بند كه ياران همه رفتند/ از ملك ادب حكم گزاران همه رفتند/ آن گرد شتابنده كه در دامن «خواند:  احترام ياد مي كرد. خانم دكتر نسرين مصفّا احترامي زياد قائل بود. از همكاران درگذشته اش به نيكي و ادب و دانشگاه تهران به دكتر جمشيد ممتاز عشق مي ورزيد و او را همچون فرزند خودش دوست مي داشت و بـراي  ذشته اش را به چشم برهم زدني از جلو چشمانش رد مي كرد. از همكارانش در دانشـكده حقـوق   دوست درگنگريست و با تبسمي بر لب غرق در خاطرات گذشته مي شد انگار در آن چند لحظه تمام خاطرات خـودش و  چندين بار اين دو بيت را به مناسبت فوت دوست يا همكاري ديگر به زبان آورد. از پنجره اتاق به بيـرون مـي     ».  همه رفتند« با عنوان  328و  327، صص 1378تهران  تحريـر شـد و ايـن زيرنـويس در      30/3/1386مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برپا شد در تاريخ به مناسبت بزرگداشتي كه در زمان حيات استاد محمود صوراسـرافيل بـه همـت انجمـن ايرانـي      متن اين نوشته   شان آرزوي سالمت و سعادت دارم.  استاد صوراسرافيل هستند و با اغتنام فرصت براي ايشان و همكارانمحترم سركار خانم دكتر نسرين مصفّا كه واقعاً با صفا هستند سپاسگزارم كه بعد از اين همه سال هنوز بـه يـاد   ي با ادب و احترام نام ببرد. بـه سـهم خـودم از اسـتاد     كس ديگر را قبول داشته باشد چه برسد كه بخواهد از ودرگذشته اش از لحن گفته اش بوضوح آشكار بود. متأسفانه اين روزها كمتر مي شنويم و مي بينيم كـه كسـي ،   چنـدباري يـاد كـرد. مهـر و محبـت بـه همكـار        » شادروان دكتر آذري«از شادروان دكتر آذري با همين عبارت   به آن اضافه . محمد كاكاوند 30/6/1396تاريخ 
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  ديباچه  

مطالعات سازمان ملل متحد در تكريم اصـالت علـم و اخـالق و اداي     يانجمن ايران
سـنج و خردمنـد جامعـه     ؛ شيفته نكتهاحترام قلبي به شادروان استاد محمود صوراسرافيل

  .كند يادنامه حاضر را منتشر مي، المللي ايران و عضو معزز پيشين خود حقوقي بين
، مقــاالت، هــا اي از مــتن ســخنراني مجموعــه، يادنامــه اســتاد محمــود صوراســرافيل

دوستان و شاگردان ايشان است كه در زمـان حيـات و   ، هاي اساتيد و همكاران نوشته دل
ايـن  . جلسات مختلف بيـان و يـا بـه رشـته تحريـر درآمـده اسـت       در به ياد وي سپس 

  .  باشد نيز مياستاد » حقوق ديپلماتيك و كنسولي« مجموعه مزين به جزوه ماندگار
مراسمي در گراميداشـت اسـتاد    1386 انجمن اين افتخار را داشت كه در خرداد سال

كشـور  معه علمي و دانشـگاهي  صوراسرافيل با شركت جمع كثيري از اعضاي مفخم جا
نيـز جلسـه    1389 پس از آن در چهلمين روز درگذشت ايشـان در سـال  . برگزار كندرا 

نيـز بطـور مسـتمر در     1392 از سال. يادبودي با شركت اساتيد و عالقمندان برپا داشت
حاصـل ايـن   . هاي علمـي بـه نـام وي تشـكيل شـده اسـت       سالياد استاد سلسله نشست

هاي علمي و اخالقـي وي و سـهمي مطالـب علمـي در      ان ويژگيجلسات كه بخشي بي
سخنان نغز اسـاتيد   .در اين مجموعه فراهم شده، ارتباط با دانش و ذوق استاد بوده است

نيـز مكمـل    1389 مـاه  همكار ايشان در مراسم يادبود خانواده ارجمنـد اسـتاد در بهمـن   
  .باشد مجموعه مطالب جلسات مي

اسـتاد بـه   » حقوق ديپلماتيـك و كنسـولي  « درس هاي سهمكاران و دانشجويان كال
قت و وسواس علمي ايشان به محتواي آن كه حاصل عمري پژوهش د ،ميزان عالقمندي

بخش مهمي از زندگي ايشـان صـرف   . و آموزش در موضوع بود به خوبي آگاهي دارند
ت تأليف مقاالاي از  نمونه. نوشتن اين جزوه و روزآمد كردن آن براي هر ترم درسي بود

ر اين د ،المللي نيز در دهه پنجاه الملل مركز مطالعات عالي بين استاد در نشريه روابط بين
مقاله دكتر بهرام مستقيمي نيز كه با عنايـت بـه ديـدگاه    ، در كنار آنها. مجموعه قرار دارد

تهيـه شـده بـود و در مجموعـه مقـاالت       1391 استاد در همايش ساالنه انجمن در سال
  .  نيز دفتري از مجموعه است و چاپ نشد،  ،ز قلم افتادهمايش ا
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ذكر جليلـي   ،مرور مطالبي كه در بيان اساتيد و همكاران استاد در جلسات آمده است
خـاطرات   بيـان هاي علمي و اخالقي و منش ايشان است كـه در البـالي آنهـا     از ويژگي
ه بـه ايـن مطالـب    امـا مجموعـ  . هاي آن جـاي دارد  قديم و جلوه هاي دوستيشيرين در 
الملل مورد  بلكه حاوي نظرات و دانش آنان در باب موضوعات حقوق بين ،بسنده ندارد

دادند و  استاد همواره گفتگوهاي دوستانه را نيز به وادي علمي سوق مي. نظر استاد است
   شود.منجر الملل  درباره مفاهيم علمي حقوق بينهر ساعتي با ايشان به كالسي 

ها كه تجلي خاطرات زندگي در خارج كشور و حيـات علمـي    عكساي از  مجموعه
  .اند نيز مجموعه را مزين كرده، در دانشگاه تهران است

بنام انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد از همـه اسـاتيد ارجمنـد و همكـاران     
  .ارمزصميمانه سپاسگ ،هاي مختلف مشاركت داشتند گرامي كه در برنامه

و لـيكن  . مـرور ارزشـمندي اسـت    ،شناختند كساني كه استاد را ميمطالب آنان براي 
درسـي مانـدني    ،براي جواناني كه انشاءاهللا فرصت خواندن مجموعـه را خواهنـد يافـت   

  .بشري است تعاليخواهد بود براي شناخت مردماني فرهيخته كه حيات آنها نمونه 
ار و سـارا ميـري در   اعظـم بـازد  ها  خانم،از همكاران حاضر و سابق دبيرخانه انجمن

  .نمايم تشكر مي ها سازي متون سخنراني آماده
خدايار سعيدوزيري كه كار تدوين نهايي متن را بـا   ،از فرزند عزيز پژوهشگر گرامي

  .كنم سپاسگزاري مي ،عالقمندي به عهده داشتند
  نمايم. همكاران محترم انتشارات ميزان و مديريت ارجمند آن تشكر ميهمچنين از 

براي تدوين اين مجموعه بدون قـدرداني هميشـگي نسـبت بـه منوچهرخـان      تشكر 
  .گيرد سهيالخانم سرانجام نمي ،صوراسرافيل و گرامي همسر عزيز

عيـب و نقـص    فرصت كارهاي بي ،اشتغاالت گوناگوني زندگي كنوني افراد و نهادها
الب استادان و ها و مط در حاليكه اين مجموعه مزين به متن سخنراني. گذارد را باقي نمي

 .به عهده اينجانب استاين مجموعه مسئوليت نقايص  ليكنودوستان استاد صور است، 
، توسـط خـود ايشـان    1386نكته آنكه متن دفتر اول، نكوداشـت اسـتاد صـور در سـال     

  ويرايش شده بود. 
 ،بـراي نوشـتن هـر جملـه و هـر مطلبـي      . گرا بودند فردي كامل، استاد صوراسرافيل

. دادنـد  كردند و به سادگي رضايت به انتشار مطلـب علمـي نمـي    صرف ميساعتها وقت 
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اميدوارم كه بخشايش ايشان شامل حال اين شاگرد هميشگي گـردد كـه نتوانسـت حـق     
 اخـالص و ليكن آنچه در تـوان داشـتيم در طبـق    . خوب ادا كنددرباره ايشان مطلب را 

  .نهاديم
انجمن خالي است حيف اسـت  » محفل انس«هنوز جايشان در ، بعد از گذشت سالها

 هميار و دوست. مسعود طارمسري نكنيماستاد كه در اين مجموعه يادي نيز از شادروان 
  . شفيق استاد كه مانند فرزندي همواره در كنار ايشان بود

  روحشان شاد، يادشان همواره به خير
توفيــق همگــان را در خــدمت بــه جامعــه علمــي و دانشــگاهي از خداونــد متعــال  

  .ستارمخوا
  

  شاگرد وكوچك استاد  
  ا  نسرين مصف  



 

  
  
  


