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نایب رئیس پرآوازه کانون وکالی دادگستری مرکز

با شادروان شاپور منوچهری در جریان امور وکالت در دادگستری آشنا شدم. البته ایشان را دورادور 
در دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیده بودم. در سال های قبل از انقالب اکثر قریب 
به اتفاق محاکم در کاخ دادگســتری متمرکز بود و ما وکال در بین جلســات دادرســی، از ســاختمان 
کاخ دادگســتری خارج نمی شــدیم و همان جا منتظر جلســات دادگاه بعدی می شدیم. لذا فرصتی 
بود تا وکالی حرفه ای با فراغت بیشــتر با هم گفت وگو کرده و با افکار و روحیات هم آشــنا شوند. در 
همان برخورد نخســت، منش، شخصیت، آرامش و سخنان روان شاد منوچهری، مخاطب را مجذوب 
می کرد؛ زیرا رفتار و کردار ایشان با سایر وکال متفاوت بود. همواره لوایح را با روش قدما، با خودنویس 
و با خطی بســیار زیبا می نوشــت و همین امر موجب می شــد دادرســان دادگاه ها توجه بیشتری به 
لوایح ایشــان کنند. شادروان شــاپور منوچهری به لحاظ مطالعات متنوع و گســترده ای که در متون 
ادبی، هنری، فلســفی، سیاسی و اجتماعی داشت، از قدرت استنباط و استدالل عمیقی برخوردار بود 
به طوری کــه در کلیه زمینه های حقوقی، جزایی، ثبتی و تجاری، بعد از پذیرش اولین مورد وکالتی، در 
آن موضوع صاحب نظر می شــد و به علت صرف وقت مبسوط با کارآموزان وکالت و وکالی جوان از 

قدرت تفهیم باالیی برخوردار بود. 
در سال ۱۳۶۹ به علت برگزارنشدن انتخابات کانون وکالی دادگستری، به همراه چند نفر از وکالی 
دادگســتری میانســال و عالقه مند به کانون، نسبت به تشکیل اولین تشــکل صنفی وکال اقدام کرد و 
با مالقات های بســیاری که با مســئوالن وقت دستگاه قضائی -ریاســت وقت قوه و معاونان ایشان- 
داشــت، موفق به جلب موافقت مقامات قضائی برای برگزاری انتخابات در ســال ۱۳۷۰ شد؛ اگرچه 
مجلس شــورای اسالمی با طرحی سه فوریتی و سه روز قبل از انتخابات نسبت به لغو آن اقدام کرد 
و تــا ســال ۱۳۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانــه وکالت تصویب و اولین انتخابــات کانون وکال بعد از 
انقالب برگزار شــد، مانع از برگزاری آن شد. دوســتی بنده با شادروان منوچهری روزبه روز با شناخت 
بیشــتر از روحیه، منش و شخصیت ایشان تا لحظه درگذشت او استوار ماند. شاپور منوچهری، ادیب، 
شــاعر، جامعه شناس، فیلســوف، هنرمند، موســیقی دان، خطیب، مدیر و مدبر و شخصیتی شجاع و 
خوش برخــورد، خوش لباس و بامنطق بود و عمیقا به تشــکیل انجمن هــا، جمعیت ها و اتحادیه ها 
عالقه و اعتقاد داشــت و در همه جمعیت هایی که آرمان و اهداف شان را قبول داشت، عضو می شد 
و همکاری مؤثر می کرد. به لحاظ شــخصیت واالیش همواره او را به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره 
و هیئت امنا برمی گزیدند، همان طور که وقتی در انتخابات هیئت مدیره کانون وکال شــرکت می کرد، با 
رأی بســیار باال انتخاب می شد. درگذشت و فقدان شاپور منوچهری، نایب رئیس پرآوازه کانون وکالی 
دادگســتری مرکز از وقایعی اســت که تا سالیان ســال قابل جبران نخواهد بود. روانش شاد و یادش 

همواره ماندگار.

 «سخت» مهربان بود

با شاپور در همدان آشنا شدم. اوایل دهه  ۵۰ بود و شاپور با چندتایی از دوستان من هم خانه بود و 
همه دانشــجوی دوره فوق لیسانس توسعه  دانشگاه بوعلی سینای همدان بودند. بعد فهمیدم که با 

شاپور نسبت خویشاوندی هم داریم.
چند ســال گذشــت. من به تهران بازگشــتم. ازدواج کــردم و در خیابان پرویــن اعتصامی زندگی 
می کردم. روزی شــاپور را نزدیک خانه مان دیدم و فهمیدم که خانه های مان نزدیک به هم اســت، با 
چند خیابان فاصله. و دیدارهای خانوادگی مان آغاز شد. در همان دیدارها، وقتی فهمید در کار نشر و 

فروش کتاب هستم، نشانی ام را گرفت. گهگاه به سراغم می آمد و می نشستیم به گپ و گفت.
در همان دیدارها، وقتی فهمید من پروانه کارآموزی وکالت دارم، آن قدر گفت  و  گفت تا از نشــر و 

فروش کتاب بازم داشت و به وکالت کشاند!
از شــاپور خاطره زیاد دارم. قریب نیم قرن دوســتی و یک دهه هم دفتری، خاطره انگیز اســت؛ اما 

برخی  از آنها هیچ گاه از یادم نمی رود و گفتنی است.
شــاپور سخت مهربان بود. نمی گویم خیلی و زیاد. شاپور «سخت» مهربان بود. خصیصه ای بزرگ 

که با خاطره ای هم آمیخته است. 
روزی کیف به  دســت از دادگســتری برمی گشــتیم. در پیاده رو مادری را دیدیم که کودکش را کتک 
می زد (البته از همان کتک های مادرانه!) شاپور ایستاد و نگاه کرد. بعد شروع کرد به غر زدن و تا آمدم 

بجنبم، دیدم شاپور رفته و مادر را از کتک زدن باز داشته است.
 از آن کارهایی است که کمتر می کنند آدم ها. معموال می گوییم به ما ربطی ندارد؛ اما شاپور طاقت 

تماشای کتک خوردن کسی را نداشت.
شاپور سخت مهربان بود. نازنینی بود.

چقدر جایش خالی است.

وکیلی با سرشتی متفاوت

معموال نام وکیل که شنیده می شود، در اذهان بسیاری از مردم تداعی کننده فرد خشکی است که تمام 
جهان و امور آن را از منظر مواد قانونی می بیند و ســر و ســّری با لطافت و زیبایی شناسی و زیبایی پسندی 
ندارد. شاید خود وکال به گونه ای رفتار کرده اند که چنین نمایی بیرونی پیدا کرده اند و شاید هم واقعا چنین 
اســت که اهالی حقوق به فرمایش اســتاد عالی قدر، جناب دکتر علی آزمایش، بیشــتر «تکنسین حقوق» 
هســتند تا حقوق دان، اما گاه کسانی در این حوزه ســر برآورده اند که از این رسم سر برتافته اند و با غور در 
مبانــی حقوق، از محضر هنر نیز لطایفــی برچیده و عرف ماده و تبصره گرایی محض را وانهاده اند. از اینان 
چندی را می شناســم که یکی از آنان زنده یاد شــاپور منوچهری، وکیل پرآوازه و نایب رئیس پیشــین کانون 
وکالی دادگستری مرکز بود که عالوه بر تکنیک حقوق، پای در مبانی آن نهاده و ذوق را نیز همسفر زندگی 

پربار خویش کرده بود... .
چند روز پیش از آنکه ایشان دچار عارضه مغزی شود، آخرین پیام را از ایشان دریافت کردم که قطعه ای 
از «شوبرت» بود. پیش از آن به تفصیل در مورد مشکل چند نفر از همکاران صحبت کرده بودیم. از ایشان 
خواهش کرده بودم میانجیگری کنند و طبق معمول با حسن نیت اقدام کرده بودند... و بعد از آن عارضه 
ناگهانی، چند روز اضطراب و پیام هایی با مانوش (فرزند استاد) که هیچ کدام پاسخ امیدوارکننده ای نداشت 

و آخری، بی پاسخ ماند که پرسیده بودم: «خبر خوبی داری؟» که نداشت!
و مــن در این روزها تمام لحظاتی که توفیق دیدارشــان را پیدا کرده بودم، از نخســتین دیدار در کانون 
وکالی دادگستری مرکز تا آخرین دیدار در خانه اندیشمندان علوم انسانی، چند قدم آن طرف تر از دفتر کار 
زیبای شــان را از ذهن گذراندم و آرزومند معجزه ای بودم که اتفاق نیفتاد! مرگ، این تقدیر همه موجودات 
زنده و این پیروز همیشــگی بر حیات، ســر رســید و نامه زندگی یکی از وجیه ترین و شریف ترین وکال را به 

خاتمه رساند.
سال ها پیش بود که بعد از اولین گفت وگو با استاد شاپور منوچهری دانستم که ایشان سرشتی متفاوت 
دارد. غیر از حقوق که خوب خوانده بود، اهل ذوق بود، هنر را می شناخت، دستی در شعر و ادبیات داشت 
و جامعه شناســی و فلســفه و تاریخ را عالقه مندانه دنبال می کرد و همین بود که پس از تأسیس انجمن 
حقوق شناســی و متعاقبا مؤسسه حقوق و هنر و نیز انجمن علمی حقوق شناسی، در برنامه های مختلف 
حضوری و مجازی از محضرشــان بهره ها بردیم که این آخری، در ۲۵ تیرماه سال جاری، یعنی همین یک 
ماه پیش و به مناســبت میزبانی از ایشان در بررسی فیلم سینمایی «مجبوریم» اتفاق افتاد؛ نشستی که در 

آن شاداب و سرحال صحبت کرد و مثل همیشه چقدر عالی و متفاوت کالم بر زبان آورد... .
و امروز من اندوه و افســوس را جمع دارم و دریغ و حســرت را به دل می ِکشــم که آن همه ذوق، آن 
همه شــجاعت، آن همه آزادگی و آن همه مناعت، باید به زیر خاک بخوابد و باز چون همیشــه از خویِش 

غفلت زده ام می پرسم که مگر کسی را از این سرنوشت محتوم، گریزی هست؟!

اعتبار نهاد وکالت

حقوق دانان و وکالیی که از دور آن سفرکرده به کائنات را می شناختند، وکیلی برجسته و درستکار و نایب رئیس اسبق کانون 
وکالی مرکز، تداعی کننده نامش بود؛ اما شــرح آن مجموعه گل را باید از دوســتان نزدیک و مرغان سحر شنید؛ چرا که به قول 

حضرت حافظ که غزلیاتش مونسش بود، شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس... .
در مقام همکاری کوچک و با افتخار آشــنایی چند دهه، شخصیت ارزشمند ایشــان را شاید بتوانم به اجمال توصیف کنم. 
در ُبعد اول و شــخصیت فردی، بســیار باوقار، متین، آراسته و در یک  کالم انسانی بسیار نیک سرشت و با انرژی مثبت بود که هر 
مالقات کننــده ای را بعد از دیدار اول مجــذوب خود می کرد. کوچک ترین عالقه ای به کارهای تبلیغی و عرضه ویژگی های خود 
نداشــت. شاید از آنچه غیرمنصفانه نسبت به او در بررســی صالحیت ها توسط دادگاه انتظامی قضات و در ارتباط با انتخابات 
کانون مرکز صورت گرفت، آزرده و خاطرش مکدر شد، واقعا نمی دانم. شاید هم صاحب آن روح واال، از این هم نرنجید؛ اما در 
بخش دوم از مراحل تکامل عرفانی و معنوی (مرنج و مرنجان)، یقین دارم که هرگز کسی را نرنجاند. در ُبعد دوم، یعنی اخالق 
حرفه ای و صنفی، هم از جهت فردی حقوق دانی مستقل و برجسته و وکیلی مجرب بود و هم از جهت دفاع از نهاد وکالت و 
حقوق صنفی، خصوصا -با توجه به عضویت اسبق در هیئت مدیره کانون وکالی مرکز- متعهد و مدافع جدی و قاطع در برابر 
فشارهای خارج از نهاد وکالت و اجرای حاکمیت قانون بود. قانون مداری در همه زمینه های مرتبط با حوزه صالحیتش پیوسته 
و با قاطعیت در اولویت قرار داشت؛ اما شخصیت زنده یاد شاپور منوچهری، ُبعد دیگری هم داشت که از او شخصیتی کم نظیر 
در بین حقوق دانان و وکال می ســاخت و آن ارتباط معنوی و اصیل و غیرتجاری با هنر، ادبیات و شــعر بود. تلفیق و تســلط به 
حقوق و هنر با چاشنی جدی سایر علوم مرتبط مانند جامعه شناسی، نتیجه اش این بود که نام و وجودش به نهاد وکالت اعتبار 
می بخشــید. اگر با اخذ پروانه وکالت، جایگاه شغلی و اولیه را برای خود ایجاد کرد،  ولی در مدت چندین دهه فعالیت مستمر 
حرفه ای و صنفی، در تثبیت و ارتقای استقالل و جایگاهی که پروانه اش صادره از آن بود، با تمام وجود و بدون هیچ واهمه ای 

تالش کرد. دریغ و افسوس که دیگر در بین ما نیست. نام و یادش همیشه مانا و گرامی است.

وکیلی آزاده، حق بین و حق طلب

شــاپور منوچهری، وکیل دادگســتری، ادیــب، آزاده، حامی وکال و ســخن دان و سخن شــناس بود. از 
منوچهری گفتن با ابعاد فراوان و مختلفی که داشــت و دارد، هم ســهل اســت و هم دشــوار. سهل در 
اینکه بگوییم منوچهری وکیل شــریف و متعهد دادگســتری بود که او را با این چهره بیشــتر می شناسیم. 
دشــوار از این نظر که به همه ابعادی که او داشــت، بپردازیم. منوچهری آزاده بود و حق بین و حق طلب، 
آنچه در عمل به عنوان وکیل دادگســتری انجام داد، جز همین حق خواهی رنگ دیگری نداشت. او عالوه 
بر شــجاعت، آزاده ای بود که در زندگی حرفه ای خود از هیچ تالش و جدیتی در راه اســتحکام و استقالل 
کانون وکال و حرفه و جامعه وکالت فروگذار نکرد و از هیچ مانعی نمی هراســید. هر گروه و هر دســته ای 
که برای اعتالی جامعه وکالت تالش می کردند، منوچهری را در کنار و در بین خود داشــتند. همه وکالی 
حق خــواه، حق طلب و آزادی خواه او را در کنار خود و با خود همســو می دیدند. بــا اعتقاد و ایمان کامل 
در کنار وکال و همکاران قدم برمی داشــت، قلم می زد و هرگز از هیچ مانعی نهراســید و هیچ ســدی مانع 
فعالیت های حق طلبانه و حق جویانه او نمی شد. هر جا سخن و تالشی برای تعالی کانون وکال مطرح بود، 
مرحوم منوچهری در ردیف اول و در کنار یاران حضور داشت. شناخت همه از این رادمرد، انسانی شریف و 
خوشفکر و خوش برخورد بود. هرکس که به ویژه در راه خدمت به مردم، در کار وکالت به مشکلی برخورد 
می کرد، این بزرگ مرد را در کنار خود می دید و از وجودش بهره می برد. من شخصا در سال های مختلف و 
در پرونده های حساس و خاص که نیازمند همراهی و تالش بیشتری بود، از همفکری و همراهی این وکیل 
شــریف و آزاده برخوردار بودم. در وانفســای برخوردهای ناصواب برخی از افراد و قضاوت های ناصحیح 
آنها از حمایت ها و دوستی صادقانه ایشان بهره می بردم. تردیدی نیست که با رفتن این بزرگ مرد، عالوه بر 
آنکه دوست، همفکر و حامی عزیزی را از دست داده ایم، جایگزینی هم برای او و چنین انسان های واالیی 
در نهاد وکالت نداریم. با تقدیم عمیق ترین احساســم از فقدان چنین وجودی ارزنده، احترام، سالم و درود 

خود را تقدیم روان شاد شاپور منوچهری می کنم.

شاپور منوچهری
حقوق دانی از جنس انسانیت

شــاپور منوچهری متولد ۱۳۲۵ و دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران بود که پیش از اشتغال به وکالت، در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به عنوان رئیس بخش آموزش کتابداری مشــغول به کار بود و در فرایند تصفیه کانون، پیش از انقالب اخراج 
شــده بود. او از ســال ۱۳۶۴ به امر وکالت دادگستری مشــغول شــد و در طول زندگی حرفه ای اش در پرونده های چهره های 
شناخته شــده ای مانند عباس امیرانتظام، عزت اهللا ســحابی و متهمان کنفرانس برلین، وکالت کرده و به دفاع از آنان پرداخته 
اســت. منوچهری که به حسن خلق و فروتنی مشهور بود، در سه دوره به عنوان عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز 
انتخاب شــد که در دو دوره آخر، نایب رئیس کانون وکالی مرکز نیز بود. با وجود شــخصت متواضع و بردباری که داشــت، به 
استقالل نظر و شــجاعت در تصمیم گیری های مدیریتی و دفاع از موکل مشــهور بود. این وکیل دادگستری خوشنام ۱۷ مرداد 
مقارن با روز عاشــورا بر اثر حمله مغزی و در پی یک دوره  کوتاه بســتری در بیمارســتان درگذشــت. شخصیت های شاخص و 

شناخته شده جامعه حقوقی از او به عنوان یک وکیل دادگستری حق طلب و آزاداندیش یاد می کنند.

 نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز
فریده غیرت 

عضو پیشین دادگاه انتظامی وکال
محمدرضا  بنی صدر

نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز
حمید جنتی

رئیس انجمن علمی حقوق شناسی
تهمورث  بشیریه

نایب رئیس پیشین کانون وکالی دادگستری مرکز
علیرضا آذربایجانی


