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«بزرگ بود،
و از اهالی امروز بود،
و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید...
ولی نشد،
که روبروی وضوح کبوت ران بنشیند،
و رفت تا لب هیچ،
1
و ما ب رای خوردن یک سیب ،چقدر تنها ماندیم».
 15س��ال از درگذشت نابهنگام دکتر مه��دی شهیدی مجتهد و حقوقدان برجسته
ای ران��ی و نویسنده کتب دانشگاه��ی در رشته حقوق مدنی و استاد ممتاز رشته حقوق
خصوص��ی در دانشگاه شهید بهشتی ته ران میگذرد .ج��ا دارد از این وکیل برجسته
داخلی و بین المللی و استاد بزرگ حقوق و یکی از مصادیق مسلم تلفیق دانش و فن
حقوق یادی کنیم و خاطرش را گ رامی داریم.
وی در  ۱۷خ��رداد سال  ۱۳۱۳در یک خانواده فرهنگی و علمی در شهر قزوین زاده
ش��د و پ��درش را در سنین کودکی از دست داد .به مناسبت واقعه کشته شدن جدش،
حاج مال محمد تقی برغانی ،که از علمای قزوین بود و در مح راب مسجد کشته شد و
شهید ثالث نام گرفت ،نام خانوادگیاش شهیدی بود .پدرش از دانشگاه ته ران لیسانس
زبان ف رانسه گرفته و رئیس فرهنگ نهاوند بود.
ی فرماید« :به طور خالصه اينجانب مهدي شهيدي،
ایشان در ش��رح زندگی خود م 
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي سابق) [در سال  1313خورشيدي]
در ي��ک خان��واده فرهنگي و علمي [آل برغاني] در شهر قزوي��ن زاده شدم و پدرم را در
 . 1سهراب سپهری ،هشت کتاب.
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سني��ن کودکي از دست دادم .پ��س از دوره ابتدايي و متوسطه به اخذ ديپلم رياضي و
م��دارک دانشگاهي به موازات مطالعات در ادبيات ع��رب ،منطق ،فلسفه ،فقه ،اصول و
ساي��ر علوم م ربوط و اخذ گواهي اجتهاد نايل آمدم .پس از موفقيت در مسابقه ورودي
دانشگاه در رشت ه هاي مختلف رياضي ،ادبي ،طبيعي مانند علوم رياضي ،پزشکي ،حقوق
و اقتصاد ،رشته حقوق دانشکده حقوق دانشگاه ته ران را برگزيدم.
پس از گذراندن دورههاي ليسانس و فوق ليسانس حقوق خصوصي با درجه ممتاز
و با گذراندن دوره کارآموزي ،پروانه وکالت دادگستري را به دست آوردم .سپس به کشور
ف رانسه عزيمت کردم و ظرف مدت کوتاهي که تا آن زمان سابقهاي ب راي آن معلوم نشده،
دوره  D.E.Sرا در حق��وق خصوص��ي و  .D.E.Sدر علوم کيفري را طي کردم و دکت راي
دولت��ي ( )Etatرا در حق��وق خصوصي اخذ کردم و رساله ديگ��ري ب راي دکت راي علوم
کيف��ري در پاريس ثبت کردم که پ��س از بازگشت به اي ران به علت اشتغال زياد مجال
گذراندن رساله اين رشته را نيافتم.
پ��س از بازگشت از ف رانسه به عضويت هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه ملي
اي��ران آن زم��ان با مرتبه استادياري درآمدم و به م��وازات تدريس ،به طور محدود به کار
وکال��ت دادگستري نيز پرداختم .در دعاوي بي نالمللي به عنوان صاحب نظر و يا وکيل
مداف��ع شرکت ک��ردم و سالها ب راي کانون وکالي دادگست��ري مرکز در اختبار و کميته
استفتائات فعاليت کردم.
ساع��ات تدري��س من زياد بود و در ش��روع فعاليت آموزشي و ب��راي سه نيمسال
تحصيلي پنجاه ساعت در هفته در دانشکدههاي حقوق و نيز علوم سياسي و اقتصادي
و مؤسس��ات ديگر تدريس کردم .تاکنون استاد راهنماي بيش از يکصد و بيست پايان
ب هايي چون ،تشکيل ق راردادها و تعهدات،
نام��ه کارشناسي ارشد و دکتري بودهام .کتا 
اص��ول ق راردادها و تعهدات ،آثار ق راردادها و تعه��دات ،سقوط تعهدات و ارث از اينجانب
منتشر شده است».
استاد نمونه دانشگاههای کشور در سال  ۱۳۸۰و استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی
در س��ال  ۱۳۷۲از افتخارات علمی اوست .کتب حقوق مدنی( ۳تعهدات)؛ حقوق مدنی
( ۶عقود معین )۱؛ ارث؛ اندیش ه های حقوقی (مجموعه مقاالت)؛ دوره تعهدات جلد اول:
تشکیل ق راردادها و تعهدات؛ جلد دوم :اصول ق راردادها و تعهدات؛ جلد سوم :آثار ق راردادها
و تعه��دات؛ جلدچهارم :شروط ضمن عقد و جلد پنجم :سقوط تعهدات از آثار ارزشمند
علمی این استاد است.
دکتر مهدی شهیدی مدت بیست و سه سال در برگزاری امتحانهای اختبار کانون
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وکالی دادگستری مرکز و کمیسیون استفتائات ،با این کانون همکاری داشتهاست.
مرحوم دکتر مهدی شهیدی در  ۲۲بهمن سال  ۱۳۸۳بعد از یک بیماری درگذشت
و پیکر او در قطعه  ۸۰بهشت زه رای ته ران به خاک سپرده شد.
در بیان سبک علمی و روش تحقیق استاد باید گفت« :در يك تقسيم بندي كلي
ي توان منطق حاكم بر استدالل حقوقي را به دو گونه منطق كشفي يا نظري و منطق
م 
خطاب��ي يا اقناعي تقسيم نمود .در منطق كشفي و نظري ،آنچه موضوعيت دارد قانون
و اراده قانونگ��ذار است و مفسر وظيفهاي جز تشخيص م راد مقنن ندارد و استدالل نيز
ابزاري ب راي رسيدن به اين هدف است .در مقابل در منطق خطابي ،مفسر دغدغه چيستي
نتيجه را داشته و استدالل در اين شيوه بيش از آنكه ابزاري ب راي كشف نتيجه باشد ،ابزاري
ب راي تثبيت و «توجيه» نتيجهاي است كه دادرس يا حقوقدان پي شتر و قبل از استدالل،
به اش راق و عرفان حقوقي بدان رسيده و آن را عادالنه و منصفانه مي داند .هر چند هيچ
ي توان يافت كه بهطور كامل در يك��ي از اين دو قالب جاي گيرد ،اما
حقوقدان��ي را نم 
ن گونه كه منطق خطابي وجهه غالب در شيوه مرحوم
ي توان گفت هما 
ب��ا قاطعيت م 
استاد كاتوزيان بحساب ميآيد ،منطق نظري و كشفي نيز در آثار مرحوم استاد شهيدي،
ي زند .با وجود طيف گستردهاي
كه سخت به قانونگ رايي معتقد بود ،حرف نخست را م 
از حقوقدانان قانونگ��را و معتقدان به موضوعيت قانون و اراده مقنن ،اختصاصات مرحوم
شهيدي در مقام استدالل و پايبندي ايشان به يك روش استداللي خاص در تمامي آثار،
از ايش��ان حقوقداني صاحب سب��ك و داراي مكتب استداللي خاص ساخته است .البته
ي توان ديد؛ اما نقطه
نشان�� ه هايي از اين شيوه را در آثار مولف��ان ديگر نيز كما بيش م 
اوج اين سبك بيگمان به مرحوم شهيدي اختصاص دارد .ديدگاه فكري و روش استداللي
ايش��ان يك��ي از مكات��ب اصلي تفسير و تحلي��ل در جامعه حقوقي اي��ران به حساب
ميآيد».

