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مهمترین شرط رسیدن به اصل اندیشههای
هر ش��اعر متفكر و از جمله موالنا ،دستیابی به
نسخهای اصیل از گفتهها و سرودههای اوست
و تا روایت نهایی شاعر از سرودههایش مشخص
نش��ود تفس��یرهای ب��ه رأی و اظهارنظرهای
ش��خصی ادامه خواهد یافت و ب��ه قول مالی
روم« :هركسی از ظن خود شد یار من» .وقتی
صورت مس��ئلهای دقیقا معلوم نباشد ،چگونه
میتوان آن را حل كرد و پاسخ رضایتبخشی
ب��رای آن پیدا ك��رد؟ دس��تیابی ب��ه روایتی
صددرصد اصیل از مثنوی معنوی به دو جهت
اهمیتی مضاع��ف دارد :یكی زبان و نحوه بیان
خاص آن اس��ت كه با زبان و طرز بیان اش��عار
دیگ��ران تفاوتهای قابلمالحظ��های دارد و
دیگری نظام فك��ری ،جهانبینی و آموزههای
اخالقی-عرفانی آن اس��ت كه به سبب عمق،
وسعت و تازگی عموما دیریاب و پیچیده شده
اس��ت .تركیب این دو عنصر ،یعنی طرز بیان
متفاوت و تاحدی نامأنوس از سویی و عمقنظر
و باریك اندیشیهای نظری از دیگر سو ،خطر
اشتباهخوانی مثنوی و دادن شرح و تفسیرهای
مش��كوك و گاه مِن عِندی را افزایش میدهد
خدمت بزرگ و س��تودنی رینولد نیكلس��ون،
عرفانشناس و مثنویپژوه انگلیسی ،این بود
كه بهمنظور نزدیك ش��دن به اصل اندیشهها
و كالم واقع��ی و نهایی موالن��ا ،قبل از هر چیز
ویرایش علمی و اصولی مثنوی را وجهه همت
خود قرار داد و با صرف س��الهایی از عمر عزیز
خود و تحمل رنج و مرارت فراوان ،ویرایشی از اثر
عظیم موالنا پرداخت كه در تاریخ نسخهپژوهی
تا زمان او تقریبا بینظیر بود و هنوز هم كه هنوز
اس��ت اصلیترین مرجع اهل تحقیق و الگوی
كار مثنویپژوهان اس��ت .نیكلسون بهخوبی
دریافته بود كه ت��ا بهصورت اصیل كالم موالنا
دس��ت نیابد ،هر شرح و تفسیری از مندرجات
مثنوی غیرقابل اعتم��اد و تردیدآمیز خواهد
بود .شیوه كارنیكلسون را بدیعالزمان فروزانفر
در ح��وزه موالناپژوهی در ای��ران دنبال كرد و
منقحترین ش��كل ممكن از دیوان غزلیات این
شاعر بیبدیل را پایهگذاری كرد كه تا سالهای
س��ال محققانهتری��ن و مطمئنترین ش��كل
ممكن از غزلیات موالنا بود .سنت سنیهای كه
نیكلسونوبدیعالزمانبنیاننهادندنصبالعین
مولویپژوهان بعد از آنها ت��ا زمان حاضر بوده
است .كشف دس��تنویسهای بیشتر و ظاهرا
اصیلتری ك��ه در زمان حی��ات موالنا یا طی
دهههای قریب به زمان درگذشت جاللالدین
استنساخ شده است ،این امكان و امید را به اهل
تحقیق داده كه بیش از پی��ش به اصل كالم و
اندیشههای او نزدیكتَر شوند پس از ویرایش
عظیم و بیسابقه نیكلس��ون تا روزگار ما هیچ
تصحیح قابلتوجهی كه در قد و قواره كار این
محقق بریتانیایی باشد ،صورت نگرفته است؛
آنچهدرعرصهمولویپژوهیانجامگرفتهعمدتا
شرحهایی بر معنوی بوده و نه ویرایش مجدد
این اثر براساس نس��خ خطی نویاب .بنابراین،
ویرایش اس��تاد موح��د میتوان��د روزنههای
جدیدی به روی مثنوی باز كند .چندین دهه
سابقه كار این پیر پژوهش در زندگی و آثار موالنا
و تأمل و تتبع در احوال مراد او ،ش��مس تبریر،
وی را در مقام شایستهترین محقق برای عرضه
روایت مطمئنتر و اصیلت��ری از بزرگترین
منظومه عرفانی در زبان فارسی قرار میدهد .از
اطالعات جستهگریختهای كه درباره ویرایش
موحد بهدست آمده ،برمیآید كه
جدید استاد ّ
ایشان به زبان خاص مثنوی عنایت ویژه داشته:
زبانی كه او از آن به زبان مهاجرت یاد میكند.
زبانی که او ،به اعتبار ادبیات مهاجرت احتماال
از آن بهعنوان زبان مهاجرت یاد میکند .موالنا
كمابیش همزمان سعدی بوده است ،معذلك
زبان ش��عر و نثر این دو ش��اعر س��ترگ بسیار
متفاوت است .طرز بیان موالنا حتی با شیوه بیان
پیشوایان او ،سنایی و عطار ،نیز چندان همسان
نیست .بهنظر نمیرسد كه ویژگیهای زبانی و
طرز بین موالنا همه و همه سوغات زادگاهش،
خش بلخ باشد .به احتمال زیاد مقداری از این
َو ِ
ویژگیه��ا زاده و پرورده محیط��ی بوده كه در
آناتولی یا روم شرقی قرن هفتم و بهویژه والیت
قونیه ،پدید آمده بود .باید چشم انتظار بود كه
اس��تاد موحد در این مقوله و مقوالت دیگر چه
تازههایی برای دوستداران موالنا و مثنوی او به
ارمغان آورده اس��ت .همگان مشتاقند بدانند
اس��تاد چه مقدار از آنچه را كه آنها تاكنون در
متن مثنوی مشاهده كردهاند ،تایید میكند و
چه اقالمی را نقض میکند.
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توگو با «محمدعلی موحد» به شوق انتشار تصحیح «مثنوی معنوی» که عصر امروز رونمایی میشود
گف 

اج «مثنوی»
مو ِ
غرقه دریای ّ
حمیدرضا محمدی

روزنامه نگار

خیلی حرف است ،کسی در  88سالگی ،همت کند
و موزهای بر پای کند از نوع آهنیناش .دس��ت زند
به کاری که ش��اید ش��باب نیز تاب و توان را از آنان
سلب کند از برای به سامان رساندنش .در روزهایی
که همقطارانش ،راحت جسم را مرجح میدانند ،اما
کهنسالی در قاموس قلم او نمیگنجد و حاال شش
س��ال میگذرد از روزی که «محمدعلی موحد» ،با
دستیاری چند تن دیگر ،تصحیح «مثنوی معنوی»
موالنا جاللالدی��ن محمد را آغازی��د .او که اگرچه
دانش��یمردی جامعاالط��راف و ذوابعاد اس��ت ،اما
حکیم
نزدیک به  80س��ال است که در آرا و آثار این
ِ
حلیم قرن هفتم غور میکند و شاید این اثر ،محصول
ِ
عمر او باش��د .یاللعجب از این مرد خس��تگیناپذیر
که اکنون افزون بر آغاز ش��رح مثنوی ،منشورات و

مکتوبات دیگری را هم در دست تدوین و طبع دارد.
فارغ از این ،او اندیش��مندی جهانی نیز هست .چه،
اخیرا «مقاالت شمس» را شارل هانری دوفوشهکور،
ایرانش��ناس ش��هیر اهل فرانس��ه به فرانس��وی و
همچنین تکنگاری «شمس تبریزی» را علیگوزل
یوز ،مدیر گروه زبان فارس��ی دانش��گاه استانبول و
«مبالغ ه مس��تعار» را نعمت یلدیری��م ،مدیر گروه
زبان فارسی دانشگاه آتاتورک ارز روم ترکیه به ترکی
استانبولی ترجمه کردهاند .متن کامل گفتوگوی
اختصاصی «جامع��ه فردا» با او -را که به لطف اصغر
محمدخانی و محبت الوند بهاری صورت پذیرفت-
دوم خرداد امسال ،گام به نو دوچهارمین پله نردبان
زندگی گذاشت در ادامه میخوانید:

از نگاه یک مولوی شناس

ارمغانی دیگر از شیخ تبریز
توفیق هـ  .سبحانی

مولوی شناس

تبریز شهر گوهرشناسان است .رجال سرشناس ایران در
تبریز شناختهتر و شاخصتر از دیگر شهرهای کشورمان
بودند و هس��تند .ما در دبیرستان ،دوره اول زندهیاد استاد
جاللالدین همایی ،مرحوم دکتر محس��ن هش��ترودی،
مرحوماستادبدیعالزمانفروزانفر،استاددکترمحمدمعین،
استاد دکتر امیرحسین آریانپور ،استاد دکتر عبدالحسین
زرینکوب و اس��تاد دکتر محمدعلی موحد را که خداوند
همیشه سالم و پیروزشان دارد ،میشناختیم .مرحوم دکتر
عبدالرسول خیامپور از استادان گرانقدر دانشکده ادبیات
دانشگاه تبریز در قطعهای درباره تبریزی گفته است:
نه بدگویی کند بیعلت از کس
نه بیموجب کسی را میستاید
به نیکو بد ،به بد نیکو نگوید
چنان میگوید و چندان که شاید
ترازووار کردارت بسنجد
نه چیزی کم کند ،نی میفزاید
زبان میبندد و آیینه کردار
تو را چونان که هستی مینماید
استاد موحد و اوصاف ایشان را از معلمان خود میشنیدم.
در سال  1341به تهران آمدم ،از حسن اتفاق با برادر ایشان
جناب دکتر صمد موحد آشنا ش��دم و به وسیله ایشان به
اس��تاد موحد عرض ارادت میکردم .سفرنامه ابن بطوطه
را به ترجمه اس��تادموحد با یادداش��تهای ممتع ایشان
خوانده بودم.
در ترکیه با مرحوم استاد عبدالباقی گولپینارلی آشنا شدم،
بعضی از آثار او را خواندم ،کتاب موالنا جاللالدین آن مرحوم

در س�الهای اخی�ر ،مش�غول تصحی�ح
«مثنوی» بودهاید .دربارة موالنا و «مثنوی»
س�خنرانیهایی کردهاید و مقالههایی هم
نوش�تهاید .شاید بهتر باش�د از نخستین
تجربههای ش�ما ،در آش�نایی ب�ا موالنا و
«مثن�وی» ،آغاز کنی�م .بهنظر میرس�د

کار در ای�ن ح�وزه را با «مقاالت ش�مس»
آغاز کردهاید و س�پس بهسراغ آثار موالنا
رفتهای�د .نزدیک ب�ه چهل س�ال پیش،
«مقاالت ش�مس» بهتصحیح شما منتشر
ش�د .در همان س�الها ،یعن�ی نیمههای
دهة پنجاه ،مقالههایی هم دربارة ش�مس
نوش�تهاید ،نه دربارة خ�ود موالنا .پیش از
این سالها ،و پیش از «مقاالت شمس» ،هم
دربارة موالنا کاری کرده بودید؟

آش��نایی من ب��ا «مثنوی» ب��ه دورة دبیرس��تان
برمیگردد ،یعنی اواخر دهة  .1310البته آن زمان
من نه متن کامل «مثنوی» را داشتم و نه «غزلیات
ش��مس» را ،ام��ا منتخباتی مث��ل «فرائداالدب»
عبدالعظیم قریب را در دوران دبیرستان میخواندیم
و اولین آشناییام با شعر موالنا هم بهواسطة همین
کتابها بود .در آن زمان ،ش��عرهایی را که خوشم
میآمد ،یا مطالب جالبی را که در کتابها میدیدم،
در دفترچهای یادداشت میکردم.
در سال  ،1321آقا میرزا عباس خویی (دکتر زریاب)

را مطالعه میکردم در آن مطالبی یافتم که بسیار مفید بود،
درصدد ترجمهاش برآمدم .در البهالی کتاب ،آن مرحوم در
مورد شمس به مقاالت او اشاراتی داشت .در ترکیه ارجاعات
آن مرحوم را یادداشت میکردم و هر از گاهی به کتابخانه
بایزید که یکی از نس��خههای کهن و ب��اارزش مقاالت در
آن کتابخانه بود ،مراجعه میکردم .به ایران آمدم مقاالت
تصحیحاحمدخوشنویس(عماد)راکهدر 1349بهسرمایه
کتابخانه علمی چاپ شده بود ،خریدم .کتاب فهرست اعالم
نداش��ت .بهرغم آنکه خود فهرستی بر کتاب فراهم کردم،
بازیافتن مطالب کتاب موالنا جاللالدین امکانپذیر نبود.
درصدد تهیه مقدمات برای تصحیح مقاالت برآمدم و یک
روز کاری در کتابخان��ه بایزد ی��ک روی ورقه اول کتاب را
رونویس��ی کردم ،فردا دوباره به مقابله نوشتهها پرداختم.
ن بیزبانی به من حالی کرد که تصحیح این
مقاالت به زبا 
کتاب کار چون تویی نیست .مرا مردی چون شمس باید به
سامان برساند .در سال  1357نیمه اول مقاالت به تصحیح
و تعلیق استاد دکتر موحد جزء انتشارات دانشگاه صنعتی
شریف انتشار یافت .در اثنای مطالعه و یافتن ارجاعات در
مقاالت شمس گویی عینکی به چشم زدهام .در سال1369
متن کامل کتاب را انتشارات خوارزمی به چاپ رسانید .نه
تنها کار من چون زر برآمد ،بلکه استاد موحد با تصحیح و
تعلیق این کتاب جانی تازه در کالبد مولویه دمید .در بیت
زیر استاد موحد همه چیز را در مورد خود عرضه میکنند:
کیستم جویندهای فرسودهپای
زاد راهم شوق و امید و نیاز
آشنایی نی و مقصد ناپدید
فرصتی کوتاه و راهی بس دراز
مقاالت ش��مس که اس��تاد موحد تصحیح کردهاند هیچ
خوانندهای بدون مطالعه و مراجعه به تعلیقات و توضیحات
ایشان اصل مطلب را بهدرستی درک نخواهد کرد.
اس��تاد موحد را همه استاد حقوق بینالملل بهویژه درباره
نفت میدانستند .استاد به مرور که فراغتی مییافتند ،در
زمینههای دیگر کارهای درخش��ان عرضه میکردند که
سفرنامه ابنبطوطه با ترجمه یادداشتهای مترجم یکی

از نگاه یک حقوقدان

حکیمِ حق و عدالت
نعمت احمدی

وکیل پایه یک دادگستری

زمانی دانش��کده حقوق را دانشگاه رجال مینامیدند .این دانشکده
چنان عظمتی پیدا کرد که نخبهپروری س��رلوحه اقدامات آموزش
قرار گرفت توقع جامعه از تحصیلکردگان این دانش��کده بحق بود

آمد تبریز .او هم از این دفترچهها داشت .مدتی که
با هم بودی��م ،صبحها میرفتیم تپههای سرس��بز
«باغمیشة» تبریز و برای هم شعر میخواندیم .یادم
میآیدکه چند غ��زل موالنا،از جمله غزلی با مطلع
«معشوقه بهس��امان شد ،تا باد چنین بادا ،»...را من
از دفترچة او رونویس ک��ردم .تهران که آمدم ،یک
«مثنوی» چاپ خاور خریدم.
بعدها با کتاب «لُبلباب مثنوی» مالحسین واعظ
کاشفی ،که گزیدهای از ابیات «مثنوی» است ،آشنا
شدم و از آن خیلی خوشم آمد .خودم هم ،در دورهای،
به فکر تدوین گزیدهای از «مثنوی» افتاده بودم .کار
را شروع کردم و بهنظرم تا اواخر دفتر دوم هم پیش
رفتم؛ ش��اید هنوز آن یادداش��تها را داشته باشم.
پس از موالنا ،با شمس آشنا شدم .تقریباً هفت سال
برای تصحیح «مقاالت» کار کردم و خیلی زحمت
کشیدم .کسی که س��روکارش با «مقاالت» بیفتد،
موالنا برایش معنای دیگری پیدا میکند.
انگی�زة تصحی�ح «مثنوی» ه�م در همان
سالها پیدا شد؟

از آنهاس��ت .ترجمه کتاب ،خود ش��اهکاری است ،بدون
مراجعه به یادداشتهابخش عظیمی ازکتاببرای خواننده
معمولی مبهم خواهد بود.
دکتر موحد شعر هم میگوید :از شعر «سلوک» ایشان دو
ی باال نقل کردم ،دو بیت دیگر از همان شعر
بیت در سطرها 
را در زیر میآورم ،اشعار چاپ شده ایشان را در شاهد عهد
شباب ،نشر کارنامه 1394 ،مالحظه کنید:
وین عجبتر در دل رنجور من
ره نیاید ظلمت حرمان هنوز
زنده است آن شمع جادوی امید
روشن است آن شور بیپایان هنوز
شاهکاری دیگر که همین روزها پرده از رخسار کنار خواهد
زد ،مثنوی ،ش��اهکار جاللالدین محم د بلخی است .من
ب  40سال پیش مثنوی را یک
میدانم که استاد موحد قری 
بار به دقت مطالعه کرده و سامان دادهاند .سالهای متمادی
اس��ت که همین کتاب را با چند تن صاحبنظر موشکاف
دقیق ،بار دیگر حالجی کردهاند.
در این باب سخن را دراز س��ر نمیکنم ،درباره مثنوی که
به مبارکی رونمایی خواهد شد ،مطالبی عرض میکنم:
استاد موحد مدار کار تصحیح خود را بر هشت نسخه که
در  15س��ال اول بعد از وفات موالنا کتابت شدهاند قرار
داده که پنج نس��خه از آنها مورخ است و سه نسخه دیگر
تاریخ ندارد .یکی از آن نس��خه غیر مورخ از سلطانولد
فرزند موالناست که در  712ق وفات کرده است .هشت
نسخه دیگر هم داشتهاند که شش نسخه آنها تکدفتر و
دو نسخه دیگر ششدفتر مثنوی است .نسخه دیگری از
مثنوی هم دارند که تاریخ کتابت آن  668ق قید ش��ده،
ولی آن نس��خه از  768ق است .به نظر من کامال بدیهی
است که نشر مثنوی با تصحیح استاد موحد تحولی دیگر،
وسیعتر و عمیقتر از نش��ر مقاالت شمس در شناخت
دقیقتر مثنوی راهنمای عالقهمندان موالنا جاللالدین
خواهد بود .از خداوند بزرگ میخواهم که وجود پرفیض
این انسان متواضع و عالم و پرمهر را در سایه عنایت خاص
خود بدارد.

زی��را خروجی آن در عالم واقع مردان و زنانی بودند که بعضا در همه
زمینهها سرآمد شدند و به ذوالفنونهای دوران تبدیل شدند .یکی از
این نخبگان دکتر موحد است؛ کسی که تا به روزمهاش رجوع نکنی
نمیدانیومتوجهنمیشوی،تحصیلکردهحقوقاستمختلفاالبعاد
بودن ایشان در همه زمینهها شخصیت جامعی از استاد ساخته است
که هر زمان به سختی میتوان به تعداد انگشتان دست از این بزرگان را
برشمرد.دکترمحمدعلیموحد تنهامورخنیست،عرفانپژوهنیست،
عضو پیوس��ته فرهنگستان و ادب فارس��ی نیست او جزء نخستین
افرادی اس��ت که به کلیدواژه عدالت روی آورد و در بیان انبوه آثاری
ت بهای
که از ترجمه و تالیف و تصحیح در کارنامه خود دارد ،به عدال 
بیشتری داد« عدالت و انرژی» کتابی از ایوان ایلیچ که سال 1356

بعد از آنکه کار «مقاالت ش��مس» به پایان رسید،
فک��ر تصحیح مج��دد «مثنوی» به می��ان آمد که
جرقهاش را مجتبی مینوی زده بود .در سال ،1353
متن س��خنرانی او با عنوان «لزوم اهتمام در چاپ
کردن کتب موالنا بهطری��ق تصحیح انتقادی» در
مجل��ة «راهنمای کتاب» بهچاپ رس��ید .در پایان
آن گفته بود« :یک بار هم بیایید آن مثنویی را چاپ
کنیم که موالنا گفته است» .مینوی تصحیح دفتر
اول را ،براس��اس نس��خههایی که فراهم آورده بود،
شروع کرد .مرحوم علیرضا حیدری (مؤسس و مدیر
انتشارات خوارزمی) هم در این کار دستیارش بود.
پس از درگذش��ت مینوی (بهمن  ،)1355که تازه
از تصحیح و تنقیح «مق��االت» فراغت یافته بودم،
حیدری پیش من آمد که کار مینوی را دنبال کنیم.
قرار شد یک دوره «مولویّات» ،یعنی آثار خود موالنا
و کتابهای اساسی دیگر را که برای شناخت او و فهم
آثارش الزم اس��ت ،بهشیوة انتقادی تصحیح کنیم.
اول از همه ،تصحیح «ابتدانامة» سلطانولد را شروع
کردیم و تقریباً به پایان بردیم .کار مقابلة «مثنوی» و
از نگاه یک ناشر

محصول تالش 40ساله
لطفاهلل ساغروانی

مدیر نشر هرمس

کوششیکهنخستینجرقههایآن40سالپیشزدهشداکنونبهثمرنشستهاست.تصحیح
تازه مثنوی بر اساس نسخههای نزدیک به زمان موالنا بههمت استاد محمدعلی موحد منتشر
شده است و با اندک دقت در این تصحیح جدید میتوان دریافت که آنچه این متن را بینظیر
کرده ،نه فقط این نسخهها که تسلط شگرف استاد موحد بر زبان و بیان موالنا و آثار اوست و
این مؤانست باعث شده است که دقت فراوانی در ضبط واژههای مثنوی ببینیم.
مثنوی پر از تعبیرات و اصطالحات مختلف کالمی و عرفانی و فقهی است و واژههای گوناگون
فارسی و ترکی دارد .نسخههای متعدد آن درگذار روزگاران دچار بدخوانی و تصحیف شدهاند
و اس��تاد موحد ضمن برشمردن عوامل دخیل در راه یافتن اغالط و بدخوانیها به نکته مهم
دیگری هم اشاره فرمودهاند و آن احتمال بد شنیدن اشعار است .یعنی کسانی در محضر موالنا
بودهاند و آنچه را او بر زبان میآورده است مکتوب میکردهاند و افزوده شدن مرحله شنیدن
هم احتمال راه یافتن ضبط نادرست به کالم موالنا را بیشتر کرده است.
به نتیجه رس��یدن بذری که استاد موحد  40س��ال پیش کاشتند سیر یکنواخت و مداومی
نداشت تا اینکه در سالهای اخیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،با حمایت خود از این پروژه
زمینه به ثمر نشس��تن و انتش��ار آن را فراهم آورد .دکتر موحد و سه دستیارشان با کوشش
شبانهروزی کار را به اتمام رساندند و این کار برخالف بسیاری از پروژههای معموالً بیثمر که
دستگاه عریض و طویل اداری و نیروی انسانی و هزینه فراوان دارند با همین سه دستیار استاد
در کمترین زمان ممکن به نتیجه رسید و البته که این دوستان عزیز به مدد بخت کارساز چند
سال با موالنا و استاد موحد روز و ش��ب گذراندهاند و اوقات خوشی داشتهاند و اینگونه رنج
دقت در نسخههای متعدد و تصحیحات مداوم را تحمل کردهاند .در اینجا باید از ُحسن خُ لق و
همکاری خوب خانم کلهر و آقای گلستانی یاد کرد که در تمام مراحل راه با خوشرویی ،گذشته
از دستیاری استاد موحد و دقت خود در کار ،همراهی تحسینبرانگیزی با مجریان این پروژه
داشتهاند .همچنین باید از خانم انتظار حجت یاد کرد که دیگر دستیار استاد موحد در این کار
عظیم بودهاند.فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم از هیچ کوشش و پیگیری برای انتشار هرچه
سریعتر این کتاب مضایقه نکرد و با حمایت جانانه خود از این کار سبب شد اکنون تصحیح
متفاوت و دقیقی از مثنوی در دس��ت ما باشد که فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انتشارات
هرمس منتشر کردهاند .امید است پس از این شاهد انتشار دیگر آثار استاد موحد نیز باشیم.

چاپ ش��د« ،در هوای حق و عدالت» تالیفی که س��ال  1384برنده
جایز ه اندیشه شد« ،در خانه اگر کس است» کتابی که نشر کارنامه
آن را سال  1390چاپ کرد ،ذوق استاد و عطش عدالتخواهی ،ایشان
را بر آن داشت که همراه اعالمیه جهانی حقوق بشر میثاقنامههای
آن را هم در این تالیف گرانس��نگ بیاورد .اما آنچه جایگاه استاد را
در عرصه حقوق پله به پله باال برده و به جایگاهی رس��انده است که
فصلالخطاب عنوان تحقیق اس��ت بحث نفت است .به یقین نفت و
ملی شدن و آنچه بر قصه پر غصه نفت در ایران از زمان ملی شدن آن
تا امروز رفته اس��ت را کسی با این عنوان پررمز و راز – خواب آشفته
نفت -تعبیر نکرده است« .خواب آش��فته نفت» بررسی تاریخی و
حقوقی از جنبش ملی شدن یا ملی کردن نفت توسط مرحوم دکتر

محمدمصدقاست.خوابآشفتهنفتباکتابدیگریکهسال1384
تحت عنوان «ملی کردن و غرامت ،درسهایی از داوری نفتی» منتشر
کردند ،تحلیل واقعگرایانهای از یک حرکت ملی در زمانهای که ایران
بهتازگی از اش��غال نظامی دول متفق در جنگ جهانی دول رهایی
یافته بود ،اس��ت .عالوه بر نفت در حوزه حق��وق قانون مدنی از نگاه
تیزبین و اندیشه ژرفنگر استاد دور نمانده است .اما نوشتههای استاد
موحد بر دیباچهای بر حقوق مدنی و مختصر حقوق مدنی حالوت
دیگ��ری دارد .مختصر نفت و عواقب آن و تأثیر جریان ملی ش��دن
نفت از همان ابتدا با نام دکتر محمدعلی موحد در کتاب نخس��تین
اس��تاد -نفت و مسائل حقوقی آن -گره خورده است .نفت ،حقوق و
عدالت و عدالتخواهی به همراه عرفان خمیرمایه کار اس��تاد است.

