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مقدمه
کمیسیون ملی یونسکو- ایران بر اساس وظیفه ذاتی خود بر آن شد تا نخستین نشان 
عالی این کمیسیون را با هدف شناساندن چهره های ملی و فرهنگی ایران در عرصه های 
بین المللی و ارائه تجارب ارزنده ملی و الگوهای مؤثر بومی، به دنیا در زمینه فعالیت ها و 
اهداف یونسکو، طی برپایی نکوداشتی به باغبان مثنوی و پیر پاینده ادب و عرفان، استاد 
فرزانه دکتر محمدعلی موحد، به پاس هفت دهه خدمات فرهنگی و ادبی ایشان تقدیم کند.

زندگی نامه
محمدعلی موحد تحصیل را در مدارس تدین و اتحاد نو تبریز آغاز کرد و در سال ۱۳۱۹، 
پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشتهٔ ادبی، به تهران آمد. اما به واسطهٔ فوت پدر )در سال 
۱۳۱۷( به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را برعهده گرفت و به مدت ده سال در 

تبریز و تهران اقامت گزید.

زندگی نامه استاد
دکتـر محمد علی موحـد
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دوران فعالیت
در سال ۱۳۲۹ به شرکت نفت آبادان رفت و پس از خلع ید انگلیسی ها در 
سال ۱۳۳۲، سردبیری روزنامهٔ شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال 
به تهران انتقال یافت. وی در سال ۱۳۳۲ کار بر روی ترجمهٔ سفرنامهٔ ابن 
بطوطه را انجام داد که در سال ۱۳۳۶ منتشر شد و به واسطهٔ قدرت قلم و 
شیوایی ترجمه، مورد توجه ارباب فضل قرار گرفت و نام موحد بر سر زبان ها 
افتاد؛ چنان که استادی چون مجتبی مینوی و همچنین محمدعلی جمال زاده 

او را مورد تشویق و تفّقد قرار دادند.
موحد تحصیالت خود را در دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکتری حقوق خصوصی از این دانشگاه شد 
و در سال ۱۳۳۸، پس از فراغت از تحصیل، برای آشنایی بیشتر با مباحث 
حقوق بین الملل به انگلستان رفت و مطالعات خود را زیرنظر پروفسور جنینگز 

در دانشگاه کمبریج و پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد.
آربری، والدیمیر  آرتور  ایران شناسانی همچون  با  این دوران  همچنین در 
مینورسکی و الکهارت هم نشین بود و به تحقیق بر روی نسخه های خطی 
موجود در موزهٔ بریتانیا پرداخت و از این میان نسخهٔ سلوک الملوکتألیف 

فضل اهلل روزبهان خنجی متخلص به »امین« را برای تصحیح انتخاب کرد.
وی، عالوه بر وکالت پایه یک دادگستری، از آغاز تأسیس شرکت ملی نفت 
ایران در کادر حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا باالترین درجات )مشاور عالی 
رئیس هیئت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره( انجام وظیفه کرده 
و در ابتدای تأسیس اوپک، به مدت شش ماه معاونت اجرایی آن سازمان در 
ژنو را عهده دار بوده است. موحد، در کنار مشاغل رسمی، به تدریس حقوق 
مدنی و حقوق نفت در دانشکدهٔ حقوقدانشگاه تهران و دانشکده حسابداری و 

علوم مالی شرکت ملی نفت ایران پرداخت.

آثار موحد
وی در طول زندگی خویش همواره مشغول تحقیق، تألیف و ترجمه بوده و 
آثار شاخصی از خود به یادگار گذاشته است که بی شک مهم ترین آن ها تحقیق 
در متون عرفانی، به ویژه چاپ انتقادی مقاالت شمس تبریزی است. کتاب 
ارج نامهٔ محمدعلی موحد به نام با قافلهٔ شوق دربرگیرندهٔ مجموعه مقاالتی 
از دوستان، همکاران و شاگردان وی دربارهٔ زندگی و آثار موحد، در دانشگاه 
تبریز توسط محمد طاهری خسروشاهی، از محققان حوزهٔ ادبیات فارسی در 

آذربایجان، تدوین و منتشر شده است.
موحد از جمله عرفان پژوهانی است که مدفون بودن شمس تبریزی در خوی 
را به دلیل وجود مقبره ای با یک مناره در خارج از شهر خوی که از آغاز سدهٔ 

پانزدهم میالدی به »منارهٔ شمس تبریزی« معروف بوده، معتبر می داند.
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7 دهه نکوداشت
 استاد محمد علی موحد

ادبی  و  فرهنگی  خدمات  دهه   ۷ نکوداشت  مراسم 
محمدعلی موحد، موالناشناس و شمس شناس با حضور 
غالمعلی حداد عادل، محمدرضا شفیعی کدکنی، حجت 
اهلل ایوبی و جمعی از اساتید ادبیات و عالقه مندان عصر 
۲۷ آذرماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. 
در این مراسم نشان یونسکو به محمدعلی موحد اهدا و از 

تمبر یادبود این باغبان مثنوی رونمایی شد.
در این مراسم از ترجمه مقاالت شمس تبریزی به زبان 
فرانسه رونمایی و نشان عالی یونسکو به استاد محمدعلی 

موحد اهدا شد.
محمدعلی موحد، حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، تاریخ نگار و عرفان پژوه است. وی 
بیشتر سال های عمر خود را مشغول تحقیق، تالیف و 
از خود به یادگار گذاشته   ترجمه بوده و آثار شاخصی 
است که بی شک مهم ترین آن ها تحقیق در متون عرفانی، 

به ویژه چاپ انتقادی مقاالت شمس تبریزی است.
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از  رونمایی  مراسم ضمن  این  در  که  است  ذکر  به  الزم 
ترجمه مقاالت شمس تبریزی به زبان فرانسه که توسط 
استاد هانری دوفوشه کور انجام شده بود، برای نخستین 
بار از نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران نیز رونمایی 
شد و این نشان به استاد محمدعلی موحد به پاس هفتاد 
سال خدمات فرهنگی و هنری ایشان، اهدا شد. همچنین 
آیین رونمایی از تمبر یادمان نکوداشت هفت دهه خدمات 

فرهنگی و ادبی استاد نیز در این مراسم انجام شد.
الزم به یادآوری اسـت که در آغاز مراسـم کلیپی از اسـتاد 
مصطفـی ملکیـان در منقبـت اسـتاد محمدعلـی موحـد 

پخش شـد.
احمدرضا خضری،  نکوداشت سید  این  در  است  گفتنی 
روابط عمومی  و  ریاست  حوزه  مدیرکل  و  رئیس  مشاور 
دانشگاه تهران، محمدحسن طالبیان، معاون سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حسن بلخاری، رئیس 
موالوردی،  شهیندخت  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن 
شهروندی،  حقوق  امور  در  رئیس جمهور  سابق  دستیار 
حسین معصومی همدانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسالمی، 
استاد شفیعی کدکنی، شاعر، فتح اهلل مجتبایی، بنیان گذار 
و پدر مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی در ایران، توفیق 
سبحانی، موالناپژوه، عبدالمهدی مستکین، مشاور فرهنگی 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران و رئیس انجمن دوستداران 
کمیسیون  اجرایی  معاون  جواد صباغ،  تهران،  در  حافظ 
ملی یونسکو- ایران و جمع کثیری از مسئوالن، بزرگان و 
فرهیختگان و همچنین خیل مشتاقان استاد موحد حضور 

داشتند.
مراســم بــا آواز اســتاد علــی خدایــی و گــروه همــراه، بــه 

پایــان رســید.



8

دکرت حجت ا... ایوبی؛ دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

محمدعلی موحد یک اثر هرنی است
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ایران، در  ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-  حجت اهلل 
نکوداشت استاد موحد تاکید کرد: اگر می خواهید ایران را ببینید 
به سراغ استاد موحد بروید و اگر می خواهید اسالم را بشناسید 

از منویات و افکار استاد موحد بهره گیری کنید.
حجت اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در 
فردوسی  تاالر  آذر ۱۳۹۷ در  استاد موحد که ۲۷  نکوداشت 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اشاره به مقام 
واالی شمس تبریزی، استاد محمدعلی موحد را به مثابه یک اثر 
ارزشمند هنری خطاب کرد و اظهار کرد: ما امروز به تماشای 
خورشید آمده ایم؛ کمیسیون ملی یونسکو- ایران بر اساس وظیفه 
ذاتی خود بر آن شد تا به پاس هفت دهه خدمات فرهنگی و 
هنری ارزنده استاد استادان دکتر محمدعلی موحد، نکوداشتی را 
برای ایشان برگزار کند که بی شک استاد موحد از برپایی چنین 
نکوداشتی بی نیازند و این ما هستیم که نیازمند شناخت هر چه 
بیشتر این مرد بزرگ هستیم. او افزود: استاد موحد، حقوقدان 
تاریخ نگار،  فارسی،  ادب  و  زبان  برجسته فرهنگستان  و عضو 
عرفان پژوه و مولوی پژوهی است که در طول زندگی خویش 
همواره مشغول تحقیق، تالیف و ترجمه بوده و آثار شاخصی از 
خود به یادگار گذاشته است که بی شک مهم ترین آن تحقیق در 
متون عرفانی به ویژه چاپ انتقادی مقاالت شمس تبریزی است.

ایوبی تاکید کرد: من همواره از تمام دانشجویان خود می خواهم 
که به دیدار استاد موحد بروند چراکه اگر می خواهید ایران را 
ببینید باید به سراغ استاد موحد بروید و اگر می خواهید اسالم 

را بشناسید، از منویات و افکار استاد موحد بهره گیری کنید.

در جستجوی گوهر
وی ضمن اشاره به این موضوع که استاد موحد از شمس سخن 
گفته و از کالم او رمزگشایی کرده است، گفت: ما امروز عالوه 
بر تقدیر از این مرد بی بدیل، از ترجمه مقاالت شمس تبریزی 
به زبان فرانسه که توسط استاد هانری دوفوشه کور انجام شده 
نیز رونمایی خواهیم کرد. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- 
ایران ادامه داد: هانری دوفوشه کور، این پیر دیار غرب، مقاالت 
فرانسه  زبان  به  زیباترین شکل ممکن  به  را  تبریزی  شمس 
ترجمه کرده است و نام این اثر هنری را »در جستجوی گوهر« 
گذاشته است که به واقع و به معنا درست ترین عنوان را برای 
این کتاب برگزیده است. این اثر ویژه در شرایط کنونی که دنیا 
در حال مخدوش کردن و تخریب چهره اسالم و ایران است 
می تواند به درستی پیام دیار شرق را به غرب برساند؛ چراکه 
۳۲۶ فراز از شمس تبریزی به شکل هوشمندانه ای توسط این 
استاد فرانسوی ترجمه شده و ۸۰ صفحه آخر این کتاب به فهم 

واژگان شمس تبریزی و موالنا اختصاص پیدا کرده است.

شناساندن مفهوم حضور معنوی
 محمدعلی موحد به دنیا

ایوبــی در پایــان گفته هــای خــود تاکیــد کــرد: ایــن کتــاب 
ــی  ــتی معرف ــه درس ــرب ب ــد را در غ ــر موح ــات دکت زحم
ــان  ــه جهانی ــد و مفهــوم حضــور معنــوی ایشــان را ب می کن
نشــان می دهــد. در واقــع بایــد گفــت چهــره ای کــه از ایــران 

ــر خواهــد شــد. ــاب زیبات ــن کت ــد از ای ــده می شــود بع دی
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غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: استاد 
محمدعلی موحد در موالناشناسی یگانه است و توجهی که ایشان به زندگی 
و افکار موالنا داشته اند باعث افتخار کشور است که بزرگ مردی همچون 

استاد موحد تا این اندازه در شناخت و شناساندن مولوی موثر بوده است.
وی با بیان اینکه در آثار استاد موحد، عمق دانش حوزوی و انضباط و 
روشمندی استادان فرهنگی توامان مشاهده می شود، تصریح کرد: استاد 
موحد در کنار دانش متنوع، وسیع، دقت نظر و انضباط علمی، خوش ذوق و 

اهل علم و ادب وفرهنگ هستند.
همچنین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: استاد موحد 
در حین استادی بسیار متواضع است و بیش از آنکه اهل سخن وری باشد، 
مشتاق شنیدن است. او ادامه داد: در وجود این انسان وارسته، آن “من” که 

شیطان است، مهار شده و وی انسانی عمیقاً دیندار است.

غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان

و ادب فارسی:

محمدعلی موحد یگانه 
در موالناشناسی



11

حجت االسالم و المسلمین سید طاها مرقاتی خوئی، دانشیار 
پورمحمدی،  محمدرضا  از  نمایندگی  به  نیز  تهران  دانشگاه 
استاندار آذربایجان شرقی، پیام ایشان به آیین نکوداشت هفتاد 
سال خدمات فرهنگی و ادبی دکتر محمدعلی موحد را قرائت 

کرد. در بخشی از متن این پیام آمده بود:
صد هزاران بحر و ماهی در وجود

سجده آرد پیش آن اکرام و جود
چند باران عطا باران شده

تا بدان آن بحر در افشان شده
چند خورشید کرم افروخته

تا که ابر و بحر، جود آموخته
این ثنا گفتن ز من ترک ثناست

کین دلیل هستی و هستی خطاست
)مثنوی شریف، دفتر اول(

استاد دکتر محمدعلی موحد، یکی از فرزانگان بلندهمت و 
فرزندان با فضیلت این دیار پرشکوه است که نام بلندش، آسمان 
تاریخ معاصر ایران را زینت داده است؛ فرزانه ای که نام آن سپهر 

تاریخ آذربایجان و ایران را آذینی از فر و فروغ بسته است.
دکتر موحد از همان آوان جوانی، توش و توان خود را در دفاع 
از حقوق ملت ایران و اعتالی فرهنگ و ادب این خطه دانش، 
به کار بسته، وی آموخته هایش را در باروری نهال اندیشه به کار 
گرفته است. هم اینک نیز با وجود گذشت روزگاران، با اشتیاق 
پیوسته  است.  پژوهش  و  جسستجو  در  چاالک،  جوان  یک 
می خواند و می نویسد و در مسیر دانش و پژوهش، آرام و استوار 
گام برمی دارد. اگر گذر سالیان از توان جسمی او کاسته است، 

هرگز عزم و اراده اش را در راه حقیقت پژوهی نفرسوده است.
گفتنی است مرقاتی پیش از قرائت پیام استاندار آذربایجان، 
خود دکتر موحد را دانشمندی نوآور و دقیق النظر و با جسارت 
دانست که می تواند آرا محققانه خود را با اتقان و صالبت بیان 

کند و جامعه را از آن بهره مند سازد.

حجت االسالم و املسلمین سید طاها مرقانی خوئی ، دانشیار دانشگاه تهران به منایندگی 

محمدرضا پور محمدیاستاندار آذربایجان رشقی

موحد فرزانه ای که نام آن سپهر تاریخ 
آذربایجان و ایران را آذینی از فر و فروغ 

بسته است
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احمـد جاللـی، سـفیر ایـران در یونسـکو، اظهـار کـرد: برای اسـتاد موحد سـخت 
اسـت کـه اینجا بنشـیند و حرف هـای ما را گوش کنـد؛ چراکه او بزرگ اسـت و به 
بزرگداشـت نیـازی نـدارد. وی ادامه داد: اسـتاد موحد برای نوجوانـان و جوانان این 
مـرز و بـوم به مثابـه یک محل اسـقرار امن، پایـگاه هویت و یک دسـتاویز معنوی 
بـزرگ اسـت تـا از گزنـد بازی های خطرناکـی که جهان امـروز با آن مواجه اسـت، 

بمانند. مصون 
جاللی اذعان داشـت: اینکه کمیسـیون ملی یونسـکو برای اسـتاد موحد نکوداشت 
برگـزار می کنـد از آن روسـت کـه کمیسـیون ملـی و به تبـع آن یونسـکو وظیفه 
دارد تـا بـه معرفـی و ارج نهـادن بـه ایـن مـرد کـه نمونـه بـارزی از علـم و ادب و 
فرهنگ اسـت بپـردازد. ما امیدواریم که به زودی بتوانیم در مقر سـازمان یونسـکو 
بزرگداشـتی بـرای دکتر موحـد و همچنین تجلیلی از هانری دوفوشـه کـور انجام 
دهیـم. وی همچنیـن تبریـز را جایـی عجیب خوانـد و گفت: تبریز نـه تنها مطلع 

شـمس تبریـزی که همـواره مردخیـز و هنرانگیز بوده اسـت.

احمد جاللی، سفیر ایران در یونسکو:

تربیز؛ مردخیز و هرنانگیز
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ــان و ادب  ــتان زب ــته فرهنگس ــو پیوس ــی، عض ــی همدان ــین معصوم حس
فارســی، نیــز دربــاره موحــد گفــت: دکتــر موحد بــه بزرگداشــت نیاز نــدارد. 
بــزرگان چگونــه زیســتند و چگونــه از زندگــی بهــره گرفتنــد همــه آنهــا در 
مــورد شــخصیت ایشــان صــدق می کنــد. حضــور فیزیکــی دکتــر موحــد 
بــه صــد کتابخانــه مــی ارزد ایشــان از کســانی هســتند کــه عامــل ثبــات و 
گــردش کار فرهنگــی در جهــان هســتند. شمســی کــه او معرفــی مــی کند 
حتــی تبریــزی و آذربایجانــی نیســت حتــی ایرانــی هــم نیســت، شــمس 

جهانــی اســت.

حسین معصومی همدانی، عضو پیوسته فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی:

شمسی که موحد معرفی 
می کنـد به هیچ وطنـی 

تعلق ندارد



14

در ادامه این نکوداشت، محمدعلی موحد نیز ضمن تشکر از برگزارکنندگان و میهمانان حاضر در 
برنامه، از نهادهای مختلف و به طور ویژه از کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر ایوبی و دکتر جاللی 

سپاسگزاری کرد.
ایشان به مقدمه تذکره االولیا اشاره کرد و گفت: عطار در شرح حال خود می گوید من در تالیف این 
کتاب خواستم خود را به فتراک بزرگان ببندم، من نیز همین کار را کردم و خود را به فتراک بزرگان 
بستم و چه خوب کرده ام که از اوج و منزلتی که لیاقتش را نداشتم بهره مند شدم. اگر اهل فرهنگ، 
نظری سوی ما دارند، به خاطر فتراک بستن به شمس و موالناست و من این مایه تعریف را به ریش 
نمی گیرم و امر بر من مشتبه نمی شود، فقط پیش خود شرمنده می شوم که خود را بهتر از هر کس 
می شناسم و هیچ اگر سایه پذیرد، منم آن سایه هیچ. موحد ضمن اشاره به حرف های دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، گفت: درباره مراسم با من صحبت شده بود اما حرفم این بود که این 
برنامه برای ترجمه دو فوشه کور از مقاالت شمس باشد و خودم آقای معصومی همدانی را پیشنهاد 
کردم که سخنرانی کنند. وقتی از حقیقت آگاه شدم که کار از کار گذشته بود. بنابراین تن به قضا 
دادم، اشکالی هم ندارد حاال که خداوند این طور خواسته و همایش بر دوش ما نشسته، بگذارید، چند 

کلمه هم حرف دلم را بزنم.

نظام آموزشی ما نیاز به بازنگری دارد
وی با اشاره به این موضوع که یونسکو، نهادی برای تعلیم و تربیت و کمک به پیشرفت سواد آموزی 
و تربیت نسل جوان در کشورهای عضو است، گفت: جدا از این موضوع برخی از حاضران در جمع، 
بزرگان کشورند که حل مسائل را برعهده دارند، از طرفی این دانشگاه اولین دانشگاه ایران است که با 
رویکردی به سیستم روز جهان تاسیس شده است. در چنین جمعی باید بگویم که نظام آموزشی ما 

از صدر تا ذیل نیاز به بازنگری و درست اندیشی دارد.
مردم از این نظام شکایت دارند که سترون و ناکارآمد است که شور و شوق جوانان را می کشد و شمع 

اشتیاق نوجوانان را خاموش می کند.

استاد موحد: 

خود را به فرتاک بزرگان بسته ام
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در فرهنگ تعلیم و تعلم که در ایران سابقه ای بیش از هزارسال دارد، عالقمندان به 
علم و دانش و فرهنگ، جامع االطراف و همه چیز دان پرورش می یافتند؛ دانش عالمان 
دانشنامه ای بود؛ گذشته از قرن های پیشین در همین سده اخیر دانشمندانی داشته ایم 
که در زمینه های گوناگون صاحب نظر بوده اند و آثار آنها در رشته های مختلف از جمله 
مآخذ شمرده می شود. اشخاصی همچون عالمه محمد قزوینی، سید محمد فروزان، 
شیخ آقا بزرگ تهرانی، جالل همایی، بدیع الزمان فروزانفر و این فهرست را می توان با 
نامهایی چون محمد تقی دانش پژوه، ایرج افشار، پوری سلطانی، عبدالحسین زرین کوب، 
و شخصیت هایی چون سید عبداهلل انوار، ژاله آموزگار و محمد علی موحد به امروز رساند.

آقای دکتر موحد بازمانده نسلی از بزرگان آذربایجان همچون شیخ محمد علی مدرس 
خیابانی )معروف به صاحب ریحانة  االدب(، زریاب خویی، منوچهر مرتضوی است که در 
همان مکتب تعلیم و تعلم رشد یافته، کتاب خوانده، مقاله نوشته، ترجمه و تصحیح کرده 
و خود در حال حاضر نمادی از گذشته پرافتخار فرهنگ ایران است. او مانند بسیاری از 
بزرگان فرهنگ ایران و جهان زندگی را از مراحل پایین شروع کرد و بنا به نوشته خود 
ایشان در ۱۸ سالگی در کاروانسرای قزوینی ها، روبروی کوچه غریبان، در بازار تهران کار 
می کرده و در همین سن آن قدر آشنایی با ادبیات و عرفان ایران داشت که توانست 
شخصیت مرحوم مرشد چلویی بازار صندوق سازها در کنار مسجدجامع تهران را با فرید 
الدین عطار نیشابوری مقایسه کند. او تحصیالت خود را در رشته های قدیم و جدید 
ادامه داد و توانست در قامت وکیل ایران در شرکت نفت حضور یابد. موحد در جریان 
ملی شدن صنعت نفت در کوران قضایا قرار داشت و به همین سبب کتاب او در زمینه 
تاریخ ملی شدن صنعت نفت هم از جنبه های تاریخی و هم از جنبه های حقوقی، هم 
در خاطره نویسی از هر جهت شاخص است و به واقع یادگاری است از تالش یکپارچه 
ملی ایرانیان در احقاق حقوق خود. ادامه فعالیت ایشان در زمینه های تاریخی و حقوقی 
با جنبه های بین المللی فقط منحصر به نفت نبوده و اثر ارجمند ایشان مبالغه مستعار 
از بهترین دفاعیه های حقوقی و تاریخی در باب حقانیت و مالکیت ملت ایران بر جزایر 
خلیج فارس است و شایسته است که این اثر بدون هیچ گونه مبالغه مستعار به زبان های 

گوناگون ترجمه و منتشر شود.
از آن سوی ترجمه بسیار خواندنی سفرنامه ابن بطوطه از عربی به فارسی حاکی از تسلط 
استاد بر عربی و فارسی است و به تعبیر بزرگان از شاهکارهای ترجمه در دوره معاصر به 
شمار می رود. چندان که اگر ابن بطوطه کتاب خود را به فارسی نوشته بود، شاید به این 
درجه از شیرینی و جذابیت از کار در نمی آمد و راز محبوبیت این اثر از پنجاه سال پیش 

تا کنون در میان طبقات مختلف کتابخوان ایران درهمین موضوع است.
یکی از جنبه های شخصیت استاد موحد دلبستگی به عرفانی است که شمس و موالنا 
نماینده آن بودند. چندین کتاب از ایشان در این زمینه ها تالیف و تصحیح و منتشر شده 
است که حاکی از تسلط ایشان بر متون کهن فارسی، عربی، تصوف و عرفان و تاریخ و 
فن تصحیح متون فارسی است. این روال از مقاالت شمس آغاز می شود و به تصحیح 
کامل مثنوی بر اساس کهن ترین نسخ شناخته شده در جهان می انجامد. و اکنون به 
همت استادجهان ایرانی و کلیه دلبستگان اندیشه های موالنا متنی تصحیح شده و قابل 
اعتماد از مثنوی در دو جلد در دست دارند. حال که سازمان یونسکو با اعطای جایزه 
از مقام علمی استاد تجلیل می کند به جاست که برای ایشان آرزوی عمری به بلندای 
یلدا بکنیم و از همکارانم در مدیریت های شهری تهران، تبریز و لواسان بخواهم تا با نام 
گذاری مکان های مناسبی توجه خود را به مقام علمی استاد نشان دهند که هر شخص 
و سازمانی که از ایشان تجلیل کند، بر شان خود افزوده است. و سرانجام مناسب است 
یادی کنیم از ناشر بسیاری از کتاب های استاد، زنده یاد محمد زهرایی، بنیان گذار نشر 

کارنامه، که انتشار وزین آثار استاد حاصل همت و سلیقه و کوشش اوست.

یادداشت دکرت احمد مسجدجامعی:

موحد مناد فرهنگ ایران

دکرت

احمد مسجدجامعی
عضو شورای اسالمی شهر تهران
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کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  دکتر  استاد  حضور 
نویسنده، پژوهشگر و شاعر  نشسته در گوشه ای بر 
روی زمین درگاه تاالر فردوسی دانشکده ادبیات از 
حاشیه های درخور توجه و ارزشمند این مراسم بود؛ 
نکوداشت  زمین  بر  نشسته  کم یاب  نازنینی  چراکه 
نازنینی کم یاب تر و یکی از 10 دانه درشت فرهنگ 
ایران معاصر می تواند درس بزرگی از اخالق، معرفت، 
خضوع و خشوع را به نسل امروز و آینده، آموزش 
دهد و در بیان این حال تنها باید به این بیت »ابن 

یمین«، تاسی کرد:

هر آنکس ز دانش برد توشه ای
جهانی است بنشسته در گوشه ای
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حضور استاد 
دکرت محمدرضا شفیعی کدکنی
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رومنایی از متربیادمان استاد محمد علی موحد

20



تجلیل از پرفسور هانری دوفوشه کور

در جستجوی گوهر
همچنین در این مراسم عالوه بر تقدیر از این مرد بی بدیل )استاد دکتر محمدعلی موحد(، از 
ترجمه مقاالت شمس تبریزی به زبان فرانسه که توسط استاد هانری دوفوشه کور انجام شده 

نیز رونمایی شد. 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، درباره او گفت: هانری دوفوشه کور، این پیر دیار غرب، 
مقاالت شمس تبریزی را به زیباترین شکل ممکن به زبان فرانسه ترجمه کرده است و نام این 
اثر هنری را »در جستجوی گوهر« گذاشته است که به واقع و به معنا درست ترین عنوان را 
برای این کتاب برگزیده است. این اثر ویژه در شرایط کنونی که دنیا در حال مخدوش کردن و 
تخریب چهره اسالم و ایران است می تواند به درستی پیام دیار شرق را به غرب برساند؛ چراکه 
۳۲۶ فراز از شمس تبریزی به شکل هوشمندانه ای توسط این استاد فرانسوی ترجمه شده و 

۸۰ صفحه آخر این کتاب به فهم واژگان شمس تبریزی و موالنا اختصاص پیدا کرده است.
ایوبی همچنین تاکید کرد: این کتاب زحمات دکتر موحد را در غرب به درستی معرفی می کند 
و مفهوم حضور معنوی ایشان را به جهانیان نشان می دهد. در واقع باید گفت چهره ای که از 

ایران دیده می شود بعد از این کتاب زیباتر خواهد شد.
الزم به توضیح است که شارل- هانری دوفوشه کور، متخصص زبان و ادبیات فارسی و استاد 
ممتاز و بازنشسته دانشگاه پاریس ۳ )سوربن جدید( است و مدت ها نیز استاد زبان و ادبیات 
فارسی در انیستیتوی زبان های شرقی پاریس بوده است. دوفوشه کور از سال ۱۹۷5 تا ۱۹۷۹ 
میالدی، رئیس انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران بود و یکی از بزرگ ترین متخصصان شعر 
کالسیک فارسی است و چندین کتاب و مقاله در این زمینه منتشر کرده است که از آن جمله 

می توان به ترجمه دیوان حافظ به زبان فرانسه اشاره کرد.

هانری دوفوشه کور
متخصص زبان و

 ادبیات فارسی و استاد ممتاز 
و بازنشسته دانشگاه پاریس ۳ 

)سوربن جدید(
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شخصیت شمس همواره در حجاب بود. در طول زندگی اش در کنار محافل صوفیان ماند. خود او نوشت 
»خدای را بندگانم که ایشان را در حجاب آرند، با ایشان اسرار گویند« با این وجود خود شمس خواست 
که آشنا شود: »در بند آن باش که بدانی که من کیم؟ و چه جوهر، و به چه آمدم و کجا می روم و اصالً این 

ساعت در چه ام  و روی به چه دارم؟« 
بیشتر از ۶ سده خود همینطور ماند. شمس در حجاب ماند. اما حاال همه سراپا گوش اند. بعد از اکتشاف 

عبدالباقی گلپینالی و هلموت ریتر، بعد از مطالعات مختلف اینک مقاالت شمس در دست ماست.
متنی که استاد فرهیخته محمدعلی موحد نوشت و در اختیارمان هست. ایشان دوکتاب دیگر در نتیجه 
تحقیقات وسیع نوشته اند. کتاب »شمس تبریزی«، به عنوان کتاب اول؛ که این کتاب بی نظیر است و 
»قصه قصه ها« این هم همینطور بی نظیر است. اثری تاریخی، فلسفی، دینی و ادبی استاد محمدعلی موحد 

راهنمای شمس است و به نظرم این استاد محترم در زمینه هدایت نقش مهمی دارد.

ای دلیل دل گم گشته خدا را مددی

که غریب ار نبرد ره به داللت برود

منت پیام صوتی پرفسور هانری دوفوشه کور
 در مراسم نکوداشت استاد محمد علی موحد
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رومنایی از کتاب ترجمه مقاالت استاد محمد علی موحد
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Poster     پوسرت
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Invitation Card     کارت دعوت
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