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سالم

بهار از عمر چنین 60یب رتوانیم در چند سطر، قخواهیم دکتر محسن شریعت را معرفی کنیم. اما چگونه میمی
اش خبـر  فردي را معرفی کنیم؟ فردي با خدمات پیدا و پنهان زیاد که حتـی نزدیکـانش از برخـی امـور خیریـه     

نداشتند!

دیـده بـه جهـان گشـود. نهـال       در شـهر دماونـد  1334مرحوم مغفور دکتر محسن شـریعت در نیمـه تابسـتان    
اي اصیل و مذهبی رشد کرد و دوران مدرسه خود را در مدارس شهرستان دماونـد  اش در بوستان خانوادهکودکی

مین رشته، دکتراي تخصصی از سپري نمود. تحصیالت خود را در رشته علوم آزمایشگاهی ادامه داد و بعدها در ه
دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفت. نکته جالب توجه اینکه وي عالوه بر تحصیالت دانشگاهی یکی از مجربترین 

کرد و درد افراد در حوزه فعالیت تخصصی خود بود؛ بارها شاهد بودیم فقط با یک نگاه به افراد توصیه پزشکی می
هـاي شـرق تهـران بـود و      ینکه وي تا پایان عمر مسـوول فنـی آزمایشـگاه   داد. ضمن ارا به درستی تشخیص می

هاي معتبر تجهیزات پزشکی... مدیرعامل شرکت

هاي سیاسی و مبارزاتی وي دکتر شریعت پیش از انقالب، نقش فعالی در مبارزات انقالبی داشت. از جمله فعالیت
هـک فرقـان اشـاره کـرد. پـس از انقـالب هـم در        توان به کمک در آشکار شدن چهره کریه گرومی57در سال 

گیري نهادهاي انقالبی فعال بود. وي در آستانه جنگ تحمیلی با خانواده خود به اهـواز رفـت و بـا آمـوزش     شکل
پرسنل بیمارستان شهید بقایی اهواز و کمک به مجروحان جنگ تحمیلی، به سوگند پزشـکی و وظیفـه دینـی و    

ملی خود عمل نمود.

ي هفتاد به مدت چهار سال مدیرکل بهزیستی استان قزوین شد و پس از آن تا پایان بازنشسـتگی،  دههدر اواخر 
رئیس تجهیزات پزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود. وي در این دوران از عمر پر برکت خود خـدمات شـایانی بـه    

تا مدتها، پیگیر بازگشـت و  هاي تحت پوشش دانشگاه نمود به طوري که رئیس و کادر دانشگاه تجهیز بیمارستان
استمرار خدمات وي بودند. پس از بازنشستگی عالوه بر مدیریت آزمایشـگاه خـود در آزمایشـگاه خیریـه جنـوب      

کرد.رسانی میتهران نیز خدمت

ایشان در آزمایشگاه هاي متعددي به عنوان مسئول فنی خدمت نمودند که فعالیت در آزمایشگاه هاي خیریـه و  
را بومهن از سوابق درخشانشان است. از دیگـر فعالیـت هـاي ایشـان آمـوزش بـه مـردم دماونـد و         آزمایشگاه صد

شهرستان هاي اطراف آن در زمینه بهداشت و آزمایشگاه بوده است، همچنین آموزش اولیه پرسـنل بیمارسـتان   
شهید بقایی جهت کمک به مجروحین جنگی را به عهده داشتند.



شناسـند و از او بـه نیکـی یـاد     رسـان مـی  دار، دلسوز و خـدمت نوان فردي مردممردم شهر دکتر شریعت را به ع
و انـدوه دوسـتان و   اي از غـم  کنند. تشییع باشکوهش در شهرسـتان کـه یـادآور تشـییع شـهدا بـود، نشـانه       می
ا وي ها در ارتحال جانکاهش بود. مردم از اقشار مختلف گاه و بیگاه براي رفع نیازهاي درمـانی خـود بـ   شهريهم

گرفتند و او تا حصول نتیجه، مجدانه، پیگیر مسائل مردم بود. وي عالوه بر خـدمات اجتمـاعی، فـردي    تماس می
هاي فردي و خانوادگی بود. عاشق همسر و فرزندانش بود و بـا تمـامی اقـوام و دوسـتانش     در فعالیتالگو و اسوه

ارتباطی صمیمانه و خیرخواهانه داشت.

بـه علـت   1393ها خدمت خالصانه در اولین شب از ماه مبارك رمضـان سـال   از سالدکتر محسن شریعت پس 
عارضه مغزي، قلبی دعوت معبود خویش را لبیک گفت و به میهمانی مخصوص خداونـد شـتافت. بـه تشـخیص     

بخش دیگران باشد و مهر تأییدي بر عمري خانواده داغدارش، اعضاي پاکش اهدا شد تا پس از مرگش هم زندگی
خدا.هدت در راهمجا

اش بود. احسان بـه مـردم، احسـان بـه فقـرا و      ... او را چه نیکو محسن نام نهادند. چرا که احسان، صفت برجسته
کرد... و مگر نـه  نیازمندان، احسان به دوستان، به خانواده و به هر کسی که دست نیاز و یاري به سویش دراز می

کریم از بندگانش احسان و نیکوکاري خواسته است ... آنجا که عاجزانه اینکه خداوند حکیم بارها و بارها در قرآن
خوانیم:در قنوتش می

»ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی االخرة حسنه و قنا عذاب النار«

العالمینآمین یا رب
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