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ده یاد تاد  ز ر    یاد ا ھا  د ور   رضا 

  
زمينه حقوق "توان  يافت كه كتاب  در ايران ميرا ي حقوقي ي اخير كمتر دانش آموختهحداقل در دو دهه

كتابي كه بعد از ذكر نام خداوند متعال به اين  بيت از . استاد نوربها را مطالعه نكرده باشد "جزاي عمومي
    :مولوي مزين است كه

د ت      د ی او ی از دم  ن  ت                                                                              ی ا ھای او وی روح از    ی و 
  
زمان با انتشار اولين شماره پژوهشنامه هم رسيد؛ مشام ميبه 1390درحالي كه عطر و بوي بهار سال          
ي دانشگاهي و حقوقي را دچار غم و چشم از جهان فروبست  و جامعه ستاد نوربها  ناباورانه و ناگهانا حقوقي،

  . اندوه فراوان كرد
 مدتي در شهرستان رودسر استان گيالن به امر ،استاد نوربها پس از اتمام دوره كارشناسي حقوق          

حقوق جزا و جرم شناسي به كشور فرانسه  خطير قضاوت پرداخت و سپس جهت ادامه تحصيل در رشته
  . درجه ي دكتري را در دانشگاه پاريس اخذ نمود رفت و  پس از گذراندن فوق ليسانس در دانشگاه مونپليه،

پس از مراجعت به ايران، به عنوان عضو هيات علمي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي           
عالوه بر كتاب زمينه حقوق . ه امر وكالت دادگستري نيز مي پرداختمشغول تدريس گرديد و در عين حال ب

ي تحقيقات حقوقي حقوقي متعددي از استاد  در مجله جزاي عمومي  و كتاب زمينه جرم شناسي،  مقاالت
اي، جدال دو و مجالت حقوقي ديگر منتشر شده كه سياست جنايي سرگردان، قانوني ترد در قاب شيشه

ضمن اين كه عالقه استاد . هاي خشم، نمونه اي از آثار با ارزش ايشان استعطوفت يا خوشههاي قانون، ساقه
انعكاس ) 1342(هاي كوتاه و مجموعه داستان) 1336(مجموعه غزليات  به شعر و ادبيات، در آثاري هم چون

  . يافته است
حدود دو سال قبل و زماني . ن بودنامه حقوقي دانشگاه گيالاد نوربها عضو هيات تحريريه پژوهشاست           

كه براي انجام مصاحبه علمي يكي از همكاران گروه حقوق به دانشگاه گيالن آمده بودند، بحث راه اندازي 
ال نموده قول همكاري گرمي از اين پيشنهاد استقب كه به، ايشان مطرح گرديدمجله و تقاضاي همكاري 

در همين فرصت، در بازديدي كه از كتابخانه دانشكده و قسمت پايان نامه ها داشتند، قول ارسال . دادند
پايان نامه هاي دفاع شده با راهنمايي خودشان براي استفاده دانشجويان حقوق را دادند كه به دنبال آن 

اين كه خبر فوت ايشان  حدود يك ماه قبل از. تعداد زيادي پايان نامه به كتابخانه دانشكده اهدا نمودند
جامعه دانشگاهي و به ويژه جامعه حقوقي كشور را متأثر نمايد، در اولين جلسه هيأت تحريريه پژوهشنامه 
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حقوقي در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيالن حضور يافتند و با بيان ديدگاه هاي علمي و 
  . م و پيوسته مجله ترسيم نمودندكارشناسي خود، افق هاي هاي بلندي براي انتشار منظ

دكتر نوربها انساني فرهيخته، وارسته،  شجاع و آزاد انديش بود و در مقام استادي دانشگاه، از تفكري          
اي و عالوه بر اين، در مقام وكيل دادگستري، فردي امين و تابع اخالق حرفه. ناب و تأثير گذار برخوردار بود

از سوابق اجرايي . هيچ گاه براي نيل به منافع فردي، اصول انساني را قرباني نكردمسئول و متعهد بوده و 
مرحوم نوربها، مي توان به عضويت در هيات مديره كانون وكالي دادگستري، مديريت گروه حقوق جزا و 

كرسي حقوق جزا در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران و عضويت در  دارا بودنجرم شناسي و 
هجري خورشيدي به افتخار بازنشستگي  1388استاد نوربها در سال . جمن ايراني حقوق جزا اشاره كردان

ي محترم و حقوق از ايشان موجب تالم خاطر خانوادهرحلت جانگد 1389و در اواخر بهمن سال  شدنائل 
  .       دانان و دوست داران وي شد

ست كه خدمت علمي به جامعه حقوقي كشور را با پشتوانه پژوهشنامه حقوقي دانشگاه گيالن  مفتخر ا      
ي دانش آموختگان حقوق و شاغالن فكري و معنوي اين استاد فقيد آغاز نمود و اميدوار است كه  همه

  .هاي حقوقي و قضايي، خصوصيات ممتاز وي را  الگوي تعالي و پيشرفت خود  قرار دهندحرفه
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