اینجا میبود ،معلوم نب��ود مقبرهاش اوضاع بهتری
داشته باش��د .خالصه ،گفتم اگر میخواهید کاری
بکنید ،بهتر اس��ت فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بان��ی تصحی��ح ت��ازهای از «مثنوی» بش��ود ،که
خوش��بختانه از پیشنهاد بنده اس��تقبال کردند ،و
بدینگونه کار تصحیح مجدد «مثنوی» شروع شد.
گفتی�د ک�ه مین�وی کار را ش�روع کرده
بود .نس�خههای مبن�ای کار ش�ما همان
نس�خههایی اس�ت که او تصویرش�ان را
فراهم کرده بود؟

ضبط اختالفات روایات براساس نسخههای مالک
کار مینوی هم دنبال ش��د ،اما بهعللی ناتمام ماند.
اندکی بعد از درگذشت حیدری (شهریور ،)1386
در سالی که قرار بود هشتصدمین سالگرد تولد موالنا
را گرامی بدارند ،در ش��ورای فرهنگستان ،بحث به
اینجا رسید که چرا ،در صحن ة بینالمللی ،راجعبه
موالنا ،دیگران ـ��ـ مث ً
ال ترکها ــ جل��و افتادهاند.
هرکس��ی حرفی زد .من گفتم که موالنا در ورارود
زاده و کودکیاش را در آن صفحات گذرانده اس��ت.
یادداش��تهای پدرش نشان میدهد که خانوادة او
در آن س��الها در «وخش» و «سمرقند» و «بلخ»
زندگی میکردهاند .بعد هم روایات مختلف اس��ت؛
ظاه��را ً در پنجس��الگی بلخ را ترک گفت��ه و ،در راه
بغ��داد  ،از ایران امروزی عبور کرده و س��رانجام در
«قونیه» مستقر شده و تا پایان عمرش همانجا بوده
اس��ت« .مثنوی» را در آنجا سروده و در همانجا هم
درگذشته است .برایش گنبد و بارگاهی ساختهاند و
گرامیاش داشتهاند و هنوز هم تجلیلش میکنند،
اما پیر و استاد موالنا ،شمس تبریزی ــکه اگر او نبود
موالنایی هم نبودــ زادگاهش در ایران بوده است.
ایرانی بوده و موالنا را او موالنا کرده اس��ت .او در راه
بازگش��ت به ایران ،در ایران درگذشته است .من ،تا
همین اواخر ،شرمم میآمد که بگویم آن «مزبله»،
در خوی ،مزار ش��مس است؛ آری ،این همان تربت
شد رحال
متبرک شمس است که سالطین عثمانی ّ
میکردند و به زیارتش میآمدند.
قبل از بازسازی را میگویید؟

بله ،حتی از او یاد هم نمیش��د .اگر خود موالنا هم

خیر ،آنها از اختیار من خارج بود؛ ما اینجا دوباره کار
را از ابتدا شروع کردیم و طرح نوی انداختیم ،البته
براساس همان فکر و رهنمود مینوی .ابتدا تصمیم
گرفتیم نس��خههایی را که تاریخ کتابت آنها ،یقیناً
و یا به احتمال قریببهیقین ،به  15س��ال اول پس
از وفات موالنا محدود میش��ود مالک قرار دهیم،
چون «مثنوی» را موالنا بهپیش��نهاد حسامالدین
چلبی آغاز کرده بوده و بیتهایی را که میس��روده
ب��ر او امال میکرده و او مخاط��ب اصلی و بالفصل و
متولی «مثنوی» بوده و در تنقیح و ویراستاری آن
هم با موالنا همکاری میکرده اس��ت .پس از وفات
موالن��ا ( 672ق ).نیز خلیفة او بوده و بس��یار بعید
است در نس��خههایی که در حوزة اداره و اشراف او
کتابت ش��ده تصرفی عمدی و گس��تاخانه صورت
گرفته باش��د .قدیمترین نس��خة کامل «مثنوی»
هم که میشناسیم همان نس��خة معروف و بسیار
مهم قونیه ( 677ق ).اس��ت که کتابت آن پنج سال
پس از وفات موالنا به انجام رس��یده است .بعد از آن
هم نس��خة مورخ  687را داریم که بهلحاظ وثاقت و
اعتبار همسنگ نس��خة  677است .از این  15سال
اول ،مجموعاً هش��ت نسخه در دست داریم که پنج
نسخه تاریخدار است و سه نسخه بیتاریخ .از آن سه
نسخة بیتاریخ ،یکی ــکه فقط شامل دفتر ششم
استــ بهدست سلطانولد (فرزند و جانشین موالنا)
کتابت شده است .دو نس��خة غیرمورخ دیگر یکی
دفتر پنجم است و دیگری دفتر چهارم ،که امضای
کاتب را ندارند اما شباهت خط و شیوة نگارش آنها
با دستخط سلطانولد بهحدی است که اهل تحقیق
آن دو را هم بهاحتمال قریببهیقین از سلطانولد
دانستهاند .سلطانولد البته تا سال  712زنده بوده
اس��ت ،ولی ــچنانکه در مقدمه توضیح دادهایمــ
پس از س��ال  ،683ک��ه «پیر» و «خلیفه» ش��ده
است ،خودش به سرودن س��ه مثنوی «ابتدانامه»
و «انتهانامه» و «ربابنامه» مش��غول بوده اس��ت.
بنابراین ،میتوان ح��دس زد که کتابت «مثنوی»
پدر را پیش از این تاریخ (یعنی تاریخ خالفت خود)
انجام داده باش��د .عالو ه بر این هش��ت نسخه ،که
ش��شتای آنها تکدفتر (یک نسخه از دفتر اول ،دو
نسخه از دفتر چهارم ،یک نسخه از دفتر پنجم ،و دو
نسخه از دفتر ششم) و دوتای آنها مشتملبر هر شش
دفتر «مثنوی»است ،یک نسخة کامل دیگر هم از
«مثنوی» داریم ،نسخة قاهره ،که تاریخ کتابت آن
 668قید ش��ده است ،یعنی چهارسال قبل از وفات
موالنا ،ولی میدانیم که آن تاریخ مخدوش اس��ت.
کاتب آن در اواسط قرن هشتم میزیسته و احتماالً
نسخه را نه در سال  ،668بلکه در سال  768کتابت
کرده است .این نسخه ،بهرغم اشکالی که در تاریخ آن
وجود دارد ،بهلحاظ وثاقت و اعتبار متن ،بالفاصله
پس از آن هشت نس��خه قرار دارد و ما این  9نسخه
را ب��ا دقت تمام ،بیت به بیت و حرف به حرف ،مکرر
خوانده و موارد اختالف آنها را یادداشت کردهایم .کار
ما با این نسخهها تقریباً به پایان رسیده بود که نام و
نشان دو نسخة دیگر متعلق به پانزده سال دوم بعد
از وفات موالنا در میان آمد که یکی از آنها نسخهای
بس��یار پاکیزه و درخور اعتماد از دفتر چهارم است،
و دیگری نس��خهای کامل از هر ش��ش دفتر مورخ

از نگاه یک استاد دانشگاه

میالد عظیمی

مجید تفرشی

سخن گفتن از جنبه تاریخنگاری استاد دکتر محمدعلی موحد ،کار
بسیار دشواری است .چرا که او بهعنوان یک ادیب و محقق چندوجهی
که از دیگر تخصصهای خود در امر تاریخنگاری به نیکی بهره گرفته

لطف� ًا ارزیاب�ی و نظرت�ان درب�ارة چ�اپ
نیکلسون را هم بفرمایید.

کار نیکلس��ون فوقالعاده است .دقت نظر بیمثال،
وسواس عالمانه و روش متین و محققانة او ــهم در
مرحلة مقابله و تصحیح متن و هم در مرحلة ترجمه
و شرح آنــ اعجابانگیز است .ما نیز کوشیدهایم که
از او پیروی کنیم و قدمی تازه در تکمیل مساعی او
برداریم و دالیل اقدام خود را که چرا کوشش دیگری
را در این راه ضروری میدانستیم در مقدمة تصحیح
خود شرح دادهایم .محققین پس از نیکلسون ــمانند
فروزانفر ،سروش ،شهیدی ،گلپینارلی و دیگرانــ
به همان نس��خة مورخ  677قونیه اکتفا نمودهاند،
بهاستثنای استعالمی که نسخة قاهره را هم در کار
خود منظور داشته اس��ت .ما دالیل روشن و کافی
داش��تیم که تصحیح تازهای را برمبنای معیارهای
خود ش��روع کنیم .اینک در حدود  85یا  90س��ال
از تصحیح نیکلسون سپری گشته و ،در این مدت،
پژوهشه��ای ارجداری دربارة موالن��ا انجام یافته؛
نسخههای تازهتری هم پیدا شده که ما از همة آنها
بهره بردهایم .این مسائل در مقدمهای که بر تصحیح
خود نوشتهایم بهقدر کافی توضیح داده شده و تکرار
آنها در این گفتوگو وجهی ندارد.
گفتی�د ک�ه کار را ،در فرهنگس�تان ،ب�ا
همکارانت�ان از ابتدای «مثنوی» ش�روع
کردید و با مقابلة تکتک نس�خهها پیش
بردی�د .چق�در طول کش�ید ت�ا تصحیح
«مثنوی» به پایان برسد؟

از اول خرداد  1392شروع به کار کردیم و چهار سال
روی آن کار کردیم.

برآوردخودتان،درآغازکار،همینقدربود؟
ب ه نظر میرسد مقابلة متنی با این حجم ،آن

بله ،لفظ برای موالنا در درجة دوم اهمیت اس��ت،
اما توانایی ش��عری موالنا فوقالعاده اس��ت .بهنظر
من ،موالنا شاعرترین شاعران ایران است .مطالبی
که موالنا در ش��عر آورده فوقالعاده دقیق اس��ت و
اینکه چطور این کار را کرده است مهم است .یکی
از جنبههایی که در دنبالة تصحیح این متن ،برای
شرح و توضیح «مثنوی» ،مشغولش هستیم توجه
دادن به همین نکته است که قدرت شاعرانگی موالنا
چگون��ه در «مثنوی» جلوه دارد .م��ن این عبارت
فروزانفر را خیلی دوست دارم که گفته است موالنا
در بند وزن و قافیه نبوده است ،ولی وزن و قافیه در
بند موالنا بوده اس��ت .باز از قول فروزانفر شنیدهام
که در ترکیه گفته بود :من فارس��ی را با موالنا از نو
آموختم .زبان موالنا زبان پرمغز پرتحرکی اس��ت و
توانایی ش��عری او فوقالعاده است« .مثنوی» جدا ً
شگفتآور است.
چند هفته پیش ،در نشستی ،داستانی از
«مثنوی» خواندید و نش�ان دادید ،غیر از
فوائد ادبی و زبان�ی و مالحظات اخالقی و
عرفانی ،از چنین متون و چنین حکایاتی
چه مطالب دیگری را هم میشود استنباط
کرد.درپایان،لطف ًامختصریهمدراینباره
بفرمایید.

مقصود من این بود که «مثنوی» ،یا «قصه» بهطور
کلی« ،تاریخ» نیست ،اما قصه میتواند منبعی برای
مطالعه در تاریخ باش��د و برای استنباط یافتههای
تاریخی بهکار بیاید .قصهای را که من آنجا خواندم
همه خواندهاند ،اما آن نکتههای تاریخی و اجتماعی
و مردمشناس��انه ش��اید فقط توجه اندک افرادی
را جلب کن��د .تاریخ را میتوان از قصه اس��تنباط
کرد ،اما قصه تاریخ نیس��ت .همین است که برخی
پژوهشها و نوش��تههای محققان ،ک��ه حکایات
«مثنوی» را با عینک تاری��خ نگاه کردهاند و برخی
اشکاالت یا تناقضات تاریخی در متن آن حکایات
یافتهاند ،درست نیست ،مث ً
ِ
شخصیت
ال این را که دو
تاریخی که در یک داستان «مثنوی» حضور دارند،
درواقع ،در زمان واحد ،زنده نبودهاند نمیتوان دلیل
بر س��هو موالنا یا بیاطالعی او از تاریخ گرفت ،بلکه
غرض از نقل این حکایتها چیز دیگری بوده است؛
بحث مفصلی است که ش��رح آن در این مناسبت
نمیگنجد*.
*متنسخنرانیدکترموحد،باعنوان«مثنوی
معنوی و تاریخ مردم» ،در شمارة اخیر مجلة
«نگاهنو» (پاییز  )1396منتش�ر ش�ده است
[جامعه فردا].

روزنامهنگار پیشکسوت
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مر ِد شعور و شرف

اکبر ایرانی

استاددکترمحمدعلیموحد،نمونهوالگودرعلموادبواخالقاست.در تحقیقوکوشش
علمی و دانشدوستی بیمثال است .در مولویشناسی و شمسپژوهی در جهان معاصر
بر همگان شناخته شده اس��ت و از افتخارات ایران است .شمس را از گمنامی به جامعه
عرفان و ادب در جهان معرفی کرد .مستندات مزار و آرامگاه او را در خوی در کتب متعدد
شناساند .مقاالت او را که احدی جرأت نکرده بود دست به تحقیق آن بزند با فهم عمیق و
درک سلیم خود به زیور طبع آراست.
قواالنصاف این سخن گزافه نیست اگر بنویسیم كه
کار او سترگ و ستودنی است و الح 
او بسیار خوب از عهده تصحیح و تحقیق مقاالت برآمده است و ما را با اثری سرشار از دقت
و صالبت روبهرو ساخته است.
با این همه ،ش��هرت استاد محمدعلی موحد به تصحیح و تنقیح مقاالت نیست ،بلكه او
عرصه عمل در صفحات دیگر علوم بهویژه تاریخ نیز دارد و معروفترین و مش��هورترین
اثرش در این میان كتاب دو جلدی ارزنده «خواب آشفته نفت» است .موحد برای نوشتن
این كتاب همان صبر و حوصلهای را به خرج داده كه در مقاالت شمس و اکنون با تصحیح
جدیدی از مثنوی موالنا ،به قول سعدی«:پرده برانداختی کار به اتمام رفت» .اگرچه برخی
معتقدند اولین تصحیح مثنوی همان کار بزرگ و دقیق نیکلسون بود و نیز آخرین کار به
شمارمیرود،امابابررسیهاییکهانجامگرفتههنوزبرخیمشکالتتصحیحمثنویباقی
مانده و کار او را نمیتوان پایان تصحیح مثنوی تلقی کرد .سالهاست که چشمها منتظر
تصحیح و تحقیق مثنوی اس��تاد موحد است تا کار به اتمام کند و دفتر مثنویپژوهی را
چنان بیاراید که دیگر احدی یارای کوشش مجدد آن نتواند .تصحیح مثنوی با نسخههای
تازهیاب از اقدم نسخ بعد از فوت موالنا در کنار نسخه قونیه و البته با حسن انتخاب نسخه
بدلها توسط استاد موحد میتواند بهترین طبع مثنوی در قرن حاضر بهشمار آید .اگرچه
ممکن است اختالف نسخه بدلها با طبع نیکلسون چندان زیاد نباشد و در مقالهای بتوان
این تفاوتها را گزارش کرد ،لیکن نام استاد موحد تنها نامی است که میتواند جایگزین
تصحیحاتی بشود که در قرن اخیر از مثنوی روانه بازار کتاب شده است و میتوان خوانش
جدیدی از مثنوی را از زبان اس��تادی دریافت که زبان ملی فارسی را بهتر از زبان مادری
آذربایجانی خود به جوامع فارسیزبان جهان معرفی کرده است.

و ضمن��ا تعدد آثار تاریخی او کار بررس��ی اجمالی و فش��رده آثار او را
دشوار میسازد.
به گمان م��ن ،مهمترین موضوعات مورد توج��ه محمدعلی موحد،
در مقول��ه تاریخ معاصر ایران را به دو بخش کل��ی تاریخ نفت و تاریخ
خلیجفارس میتوان تقس��یم کرد .در هر دو این مقوالت ،نوشتههای
موحد ترکیب آرمانی از مباحث تاریخی محض ،مس��ائل منطقهای،
رخدادهای بینالمللی و به موازات آن ابعاد حقوقی و قانونی ماجراست.
در واقع موحد ،با بهره گرفت��ن از تخصص و حرفه اصلی خود ،حقوق
بینالملل نفت ،توانسته به جنبههای مختلفی از تاریخنگاری نفت و
خلیجفارس توجه کند که دستکم در منابع فارسی زبان ،کمتر مورد
توجه دیگر محققان قرار گرفته شده بود.

سیروس علینژاد

از نگاه یک زن

فروزنده اربابي

مدیر موسسه پژوهشی میراث مکتوب

میراث موالناپژوهانه اس��تاد محمدعلی موحد دو ویژگی ب��زرگ دارد؛ او مصحح «مقاالت
شمس» است و بیش��تر از هرکس دیگر از دریچه شمس به منظومه موالنا نگریسته است.
هیچکس مثل موحد پرده از راز بزرگ زندگی موالنا یعنی شمس برنگرفته است .تحقیقات
موحد درباره شمس تبریزی یک نقطه عطف مهم در تاریخ مولویپژوهی است .کتاب مختصر
اما مهم «شمس تبریزی» نمونهای درخش��ان از مونوگرافنویسی است«.خمی از شراب
ربانی» سنجیدهترین انتخاب از مقاالت شمس است که چکیدهای از جهانبینی و شخصیت
او را با توضیحاتی پرمغز در اختیار مخاطب مشتاق میگذارد .اینقدر هست که تا دور و دیر
هر جا اسم شمس تبریزی و مقاالتش بیاید نام روشن محمدعلی موحد هم خواهد آمد.
دیگر اینکه موحد معبری امن و آرام و امین برای رس��یدن به جهان موالنا ایجاد میکند.
او روشهای آکادمیک پژوهش و پر کردن پانوش��تها از انبوه مآخذ تزئینی و غیرتزئینی
را میچالند و نقاوه دانش و لبلباب معرفت را با بیانی که بود نزدیکتر زان کنایات دقیق
مس��تتر در اختیار خواننده مشتاق قرار میدهد .روش��ش مثل روش خداوندگار ماست؛
چوخم ارجاعات
رعایت حال «اضعف مأمومین» را میکند؛ بیانش دشواریاب نیست؛ در پی 
خودنمایانه گرفتار نیست اما درست و استوار و از سرند نقد و وارسی گذشته است .به شغب
سیاست آغش��ته نیست .خوشخوان و شیرین و دلنشین اس��ت .موحد با اتخاذ این شیوه
حکیمان��ه و فروتنانه روایتی از موالنا عرضه کرده که مبتدی��ان را به کار آید و منتهیان را
معرفت افزاید.
جان من به قربانش که اعتبار فرهنگ ایران است .شرف روزگار ماست .جان من به قربانش
که یک عمر فرزانگی و خردمندی و پختگی را در مملکت ما ترویج کرده است .آهستگی و
هیاهوگریزی را ترویج کرده است .جان من به قربانش که مثل شمس تبریزی سربلند و مثل
موالنا جاللالدین فروتن است .جان من به قربانش که شکرستانی است ...مولویشناسی
چنین خردمند و معتدل طرفه است؛ سیمرغ و کیمیاست .تصوف به روایت موحد ،پالوده
و در چارچوب عقل و اخالق و آزادگی اس��ت؛ پیش برنده اس��ت؛ پشتوانه نیکاندیشی و
نیککرداری اس��ت .چه بختیاریم ما که نوش��تههای محمدعلی موحد را میخوانیم .چه
بختیاریم ما که مثن��وی به تصحیح محمدعلی موحد را میخوانیم .چه بختیاریم ما که با
محمدعلی موحد هم روزگاریم.

پژوهشگر آرشیو ملی بریتانیا

از میان نس��خههایی که در اختیار داشتهایم ،نسخة
(مورخ  695ق .از مجموعة
آخر یعنی نس��خة «م» ّ
مالمراد کتابخانة سلیمانیه در اس��تانبول) را ــکه
گفتم قس��متی از اوراق آن نونویس استــ میباید
نقطة آغاز تصرفات عمدی و تحریفاتی دانس��ت که
پس از مرگ حس��امالدین چلب��ی در «مثنوی» راه
یافته است .دگرسانیهای این نسخه ناشی از بیدقتی
و حواسپرتی یا بیسوادی کاتب نیست ،بلکه عالماً و
عامدا ،اگرچه از سر حسن ّنیت ،اعمال شده است .در
این نسخه ــکه احتماالً برای خانقاهی تازهتأسیس
نویسانده شده استــ سه نوع دخل و تصرف عمدی
قابل تشخیص اس��ت که همه مبتنیبر مالحظات
کاربردی است« :تحریف بهقصد احتراز از سوءتفاهم
و اتهام اهانت به مقامات محترم»« ،تحریف بهقصد
زدودن الفاظ مستهجن و تعابیر ناسزا» ،و «تحریف
بهقصد سادهتر کردن متن و قابل فهمترکردن آن».
تحریفات گوناگون این نسخه را ،بهتفصیل ،در مقدمه
آوردهایم و نمونهها را بهدست دادهایم.

جایی ،در مقدمه ،دربارة زبان موالنا ،اشاره
کردهاید که او س�عی میکند زب�ان را رام
مفاهیم کند ،از این جهت که مفاهیمی که
میخواهد بیان کند بر اصول زبانی و شعری
که دارد اولی است.

الخطاب مثنویپژوهی
فصل
ِ

استادیار ادبیات دانشگاه تهران

تاریخ زنده و گویای نفت ایران

تحریف متن «مثنوی» از چه زمانی شروع
شده است؟

به زبان درآوردن متنهای خاموش!

ای��ن تاری��خ ،که ع��رض ک��ردم ،مدت��ی را که در
فرهنگستان صرف شده است مشخص میسازد .کار
«مثنوی» سابق ة طوالنیتری دارد .جلسات بهصورت
هفتگی در منزل ما تش��کیل میشد .حضرت آقای
مصطفی ملکیان و برادرم ،صمد موحد ،از قدم اول
با من بودند .آقای توفیق سبحانی و برخی از فضالی
جوانتر بذل مساعدت مینمودند .اول خرداد 1392
تاریخی بود که جلسات به فرهنگستان انتقال یافت و
کار بهصورت واقعاً شبانهروزی شروع شد .همکارانم،
ش��ب و روز ،به سائقة عشق و عالقة شخصی ،همت
گماشتند تا توانستیم این  11نسخه را مقابله کنیم
و کار را به پایان برسانیم.

ازنگاهیکمدیرفرهنگی

اعتبار فرهنگ ایران

از نگاه یک تاریخنگار

 23( 695س��ال پس از وفات موالنا)،که متأسفانه
قس��متی از اوراق آن نونویس است .این دو نسخه را
هم در حیطة بررسیهای خود درآوردیم .بدینگونه
مجموعاً از  11نسخه در این تصحیح بهره گرفتهایم.
البته ،اعتماد کلی ما اصوالً بر همان هش��ت نسخ ه
بوده ،اما این سه نسخة تکمیلی هم در مواردی برای
تصمیمگیری در گزینش میان دگرس��انیها مؤثر
افتاده و بهندرت در حل برخی از دشواریها راهگشا
مصحح ما 25699
بوده است.شمار ابیات شش دفتر َّ
بیت است« .مثنوی» نیکلسون  25632بیت دارد.
نسخة قونیه (677ق ).هم مجموعاً  25613بیت در
متن دارد و  63بیت در هامش ،که مجموعاً میشود
 25676بیت .پس ،اگر متن و هامش نس��خه یکجا
حساب شود ،متن ما در مجموع شش دفتر  23بیت
اضاف ه بر نسخة قونیه ( )677دارد.

هم با این تعداد نسخه ،حتی بیش از  چهار
سال طول بکش�د و عجیب است که چهار
سال کفایت کرده است.

از نگاه یک روزنامهنگار

عضو ايراني بنياد بینالمللي موالنا

خواجه سال ٌم عليك گنج وفا يافتي
دل به دلم ن ِه كه تو گمشده را يافتي
افتخار بزرگي اس��ت براي حقي��ر كه نامم زي��ر نام بلند
حضرت استاد محمدعلي موحد قرار گيرد؛ افتخاري بس
غرورآفرين براي هر ايراني كه عاش��قانه به جناب اس��تاد
عش��ق ميورزند .سمت و س��وي زندگي انسان و جوامع
انس��اني پيوس��ته َطي طريق از نقص به كمال است قطعا
اين جهت از حركت است كه پشتوانه ارتقا و آسايش است.
گراي��ش به توفي��ق و به��روزي و رهايي از س��يهروزي و
تلخکامي اگرچه در گرو نقصگريزي و كمالورزي است
اما نيل بدين مقصد متعالي خود در گرو شناخت فرهنگ
رش��د و در عوامل كمالآفرين اس��ت و اين حركت يعني
نيل به مقصد متعالي خود متكي به عامل قدرتمند شعور
و شرف اس��ت؛ بدون شعور كه عامل تشخيص بد از خوب
است شناخت كم و كيف رشد درگير هرج و مرج و اختالل
خواهد ش��د و جهل س��ايه مهيب خود را بر س��ر هرگونه
حركتي خواهد انداخت.
استحكام اخالق و شخصيت و وفاي به عهد است كه حافظ
طهارت و پاکيزگي دانايي است ،بهگونهاي كه انسان دانا،
خود را به ضدارزشها نميفروشد و حتي به قيمت از دست
دادن ج��ان خويش حرمت دانايي را پاس ميدارد.اين دو
زينت ش��خصيت انسان بهگونهاي روش��ن و نيرومند در
زندگي فردي و اجتماعي جناب استاد محمدعلي موحد
مش��هود اس��ت .كارهاي عظيم فرهنگي حضرت استاد و
زندگي سياس��ي حضرت ايشان آنچنان تحسينبرانگيز
است كه تخيل آن نيز كار بسيار دشواري است.

موحد در دوره مفصل خواب آشفته نفت ،با توجه دقیق به منابع منتشر
ش��ده داخلی و خارجی و بعضا منتشر نش��ده داخلی ،به بررسی روند
تحوالت تاریخی نفت ایران بهخوبی پرداخته اس��ت .موحد بهعنوان
یک حقوقدان برجسته ،کارشناس خبره امور نفتی و ضمنا تاریخ نگار
خبره توانسته این موضوع سرنوشتساز چندوجهی را با ارزیابی نسبتا
منصفانه خود مورد بررسی قرار دهد .به گمان من ،در مجموع ارزیابی
موحدازتاریختحوالتنفتنسبتامنصفانهاست.چراکهدرچالشهای
مختلفایرانبرسرمنافعنفتخود،درادوارمختلف،قابلیتهاوشرایط
زمانی و مکانی و محدودیتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته شده
و ضم��ن توجه به منافع ملی ایران ،از رویاپردازی و ش��عارزدگیهای
غیرواقعبینانه نیز پرهیز ش��ده است.با این همه گاهی بهنظر میرسد

وقتیازروزنامهنویسبرجستهایپرسیدندکهاگرروزینتوانیبنویسیچهمیکنی؟گفتهبودمیخوانم!
مقصودش این بود که نوش��تن از خواندن میآید اما تنها خواندن نیست ،چگونه خواندن مهمتر است
زیرا چگونه خواندن است که چگونه دیدن را معنی میکند .محمدعلی موحد از روز اولی که خواندن و
نوشتن را شروع کرده خوب خواندن را دریافته است و از این طریق ،خوب دیدن و خوب نوشتن حاصل
کارش شده اس��ت .مثنوی که امروز به تصحیح موحد به بازار میآید ،حاصل شصت ،هفتاد سال کار و
خوب خواندن است .عالقه او به موالنا و مثنوی به 1321برمیگردد .میگوید وقتی با عباس زریاب خویی
یادداشتهایمانرامبادلهمیکردیملبلبابمثنویکاشفیراپیداکردموفکرکردمگزیدهایازمثنوی
فراهم کنم و ...اما من چون قصد ندارم اینجا بحث مثنوی را دنبال کنم دنباله داستان را نمیگویم .چون
یقین دارم که این روزها به مناسبت چاپ تازه مثنوی به اندازه کافی درباره آن بحث خواهد شد .قصدم
این است که از شیوه خواندن و نوشتن دکتر موحد بگویم.
ما معموال متون کهن را از دید ه ادبی میخوانیم .مثال تاریخ بیهقی یا تذکرهاالولیا عطار را میخوانیم که
به راز و رمز ادبی و شیوه نگارش آنها پی ببریم .من شخصا تاریخ بیهقی را بیشتر از این دید میخوانم که
به شیوهگزارشنویسی بیهقی پی ببرم که در بسیاری موارد شاهکار است و تصور نمیکن م گزارشهایی
به آن درجه از غنا و توانمندی در تاریخ ادب فارسی نوشته شده باشد .موحد میگوید تاریخ جهانگشا یا
تاریخ وصاف را میخوانند که مثال آن را با کلیله و دمنه مقایسه کنند .میخواهند بدانند سبکش چیست.
در خواندن آنها بیش��تر بحث لفظ و لغت است .کار خوبی هم هست اما «من بیزارم از این نوع خواندن،
چون فرع است بر اصل» .اما اصل چیست؟ روزی در محضر او نشسته بودم و برای من تکههایی از تاریخ
سیستان را میخواند و تفسیر میکرد .آنجور که او میخواند و آن جور که او تفسیر میکرد ،از خواندن
آن کتاب علل سیطره اعراب بر ایرانیان بیرون میآمد .بعدها آن را در چند مقاله درباره تاریخ اسالم نوشت
که بعضی از آنها بهخاطر سماجت و پیگیریهای بیبدیل علی دهباشی در مجله بخارا چاپ شد .در واقع
موحد با خواندن تاریخ سیستان یک متن خاموش تاریخی را به زبان درمیآورد .متن بیزبان و کلمات
خواب رفته به سخن میآمدند و با ما از روزگار رفته حکایت میکردند.
موحد وقتی یک متن هزارساله را میخواند ،برای امروز میخواند .میخواهد ببیند آن متن برای ما در
دنیای امروز چه معنی میدهد« .هر متنی که من نگاه میکنم برای این است وگرنه به من چه مربوط است
که کسی هزار سالپیش چه گفته است؟» .درست هم میگوید .متون کهن زمانی معنی پیدا میکنند که
با زندگی امروز ربط داده شوند .همین طرز نگاه است که وقتی به اسناد و مدارک نفت میرسد چنان آنها
را گویا میکند که به زبان میآیند و با ما درباره آنچه بهصورت حقیقی واقع شده است سخن میگویند و
بدین سان از درون آن «خواب آشفته نفت» درمیآید .یا وقتی به مقاالت شمس میرسد آن را چنان با
زندگی امروز ربط میدهد که حکایات و قصههای آن زنده میشوند و با ما از روزگار رفته نه ،که از روزگار
خودمان میگویند .نمیدانم کالسهای تفس��یر موالنا و مقاالت شمس را که چند سال پیش در شهر
کتاب برگزار میشد ،دیدهاید یا نه .من متاسفانه بیشتر آن را از دست دادم اما در همان یکی دو جلسه که
ش��رکت کردم از ربط آن با زندگی امروز در شگفت ماندم .او برای تصحیح مقاالت هفت سال کار کرده
بود و به همین جهت بود که از درون آن ،تفس��یر مقاالت هم درمیآمد .بگذریم از اینکه وجود شمس
پیش از تالشهای موحد ،وجودی موهوم بود که اساس��ا وجود یا عدم وجود او روشن نبود .کالسهای
تفسیر مثنوی هم که هماکنون در فرهنگستان جریان دارد بر همان نمط است .تصحیح او و تفسیر او از
مثنوی از همان دست است .حتی غزلیات شمس که گهگاه در میان پارههایی از تفسیر خوانده میشود
به زندگی امروز ما ربط پیدا میکند .خالصه حرف این است که دکتر موحد وقتی به متنی نگاه میکند
به آن بهصورت واقعی آن مینگرد و آن کلمات مرده و بیجان را به س��خن درمیآورد و امروزی میکند
و به زندگی امروز ربط میدهد و از آنِامروز میکند .او نگاه ادبی به متن نمیاندازد .ادبیات را به دیگران
وامیگذارد .نگاه او این است که آن متون چه میخواستهاند بگویند و اصل حرفشان چیست ،نه آنکه
چه سبک و چه وجه ادبی یا عرفانی دارند.پاره قابلتوجهی از زندگی دکتر موحد صرف موالنا و شمس
شده است که حاصلش بهغیر از مقاالت شمس همین تصحیح مثنوی است .موحد در این کار ،بهغیر از
تفاوتهایی که تصحیح او با دیگر تصحیحهای مثنوی دارد ،فاصلهگذاریهایی در متن کرده است که
چراغ راه خوانندگان تواند بود .موالنا عادت دارد که در میان قصه گفتن گریز بزند تا حرف اصلی خود را با
خواننده در میان بگذارد .قصه گفتن برای او بهانه است .در چاپ موحد از مثنوی هرجا که به این حرفهای
اصلی رس��یده به کمک ستارههایی مشخص شده است تا حواس خواننده جفت شود و بداند که حرف
اصلی را اینجا باید دنبال کند .جالب است که زندگی موحد با زندگی موالنا شباهت غریبی دارد .موالنا تا
پیش از دیدن شمس  40سالی در درس و بحث گذرانده بود اما هر آنچه از موالنا به یادگار مانده حاصل
آن  40سال اول نیست ،محصول  30سال بعدی زندگی اوست .موحد نیز در 60سال اول زندگی ،به غیر
از یکی دو کار معتبر ،کارنامه پرباری نداشت ،هر آنچه از موحد داریم حاصل زندگی او پس از 60سالگی
است .البته موحد هیچ شمس��ی را مالقات نکرده است بلکه همه آنچه بعد از 60سالگی نوشته حاصل
خواندنهایش و همان چگونه خواندن و خوب خواندن در  60سال اول زندگی است.
از نگاه یک فیلسوف

برای آگاهی شهروندِ امرو ِز ایرانی

*

مصطفی ملکیان

عرفانپژوه و موالناشناس

تصحیح اس��تاد «محمدعلی موحد» که این روزها منتش��ر خواهد ش��د ،در میان تصحیحهایی که
تاکنون از «مثنوی معنوی» مولوی منتشر ش��ده ،بیشک بهترین تصحیح و با فاصله نسبتا فراوان
با تصحیحهای قبلی اس��ت .از این لحاظ در میان موالناپژوهان جهان یک وزن و اهمیت خاصی به
دکتر موحد خواهد داد .اما از روی دیگری هم به گمان من عظمت شخصیت و منش موالنا به قدری
جهان امروز فعالیتی بکند بیشک
هست که اگر کسی در عرصه موالناپژوهی یا شناساندن موالنا به
ِ
خو ِد او هم بر اثر ای��ن فعالیت قدر و قیمتی پیدا خواهد کرد .البته دکت��ر موحد این قدر و قیمت را
تا حد بس��یاری واالیی قبال با تصحیح و بلکه نخستین نشر کامل مقاالت شمس تبریزی پیدا کرده
بود و در جهان بهعنوان کسی که معرفیکننده مقاالت شمس تبریزی است ،شناخته شده است.
بسیاری از موالناپژوهان اروپایی و آمریکایی در آثارشان تصریح میکنند که شمس را دکتر موحد به
عرفانپژوهان شناساند .اما بههرحال تصحیح مثنوی معنوی هم بر قدر و قیمت دکتر موحد خواهد
افزود ،علیالخصوص که او در این تصحیح فقط نس��خههای دیگری را واکاوی نکرده که مصححان
قبلی به آنها دسترس��ی نداش��تند بلکه ازجمله کارهای دیگری که روی مولوی کرده و بهگمان من
خوانندگان الاقل عادی اگرچه
برای فهم مولوی ضرورت دارد ،تقطیع مولوی اس��ت؛ به این معنا که
ِ
بعضی از اوقات خوانندگان صاحبنظر که مثنوی را مطالعه میکنند گاهی توجه نمییابند که این
چند بیت ،چند بیتی است که موالنا از داس��تان بیرون میآید و ناظر به داستان ،آرا و عقاید خود را
بیان میکند یا هنوز این چند بیت ،نقل قولهایی است که از شخصیتهای داستان شده است.
در ای��ن تصحیح ،این کار برای اول بار ص��ورت گرفته به این اعتبار که هرج��ا موالنا به هرجهت ،از
داس��تان بیرون آمده را در تصحیح دکتر موحد میبینیم که این کار ب��رای فهم خوانندگان عادی
کمال اهمی��ت را دارد .بگذریم از اینکه کاره��ای دیگری هم صورت گرفته ک��ه کمتر معمول بود
یا ت��ا حدی که دکتر موحد ک��رده اصال معمول نبود .مث�لا خیلی جاها از عالئم س��جاوندی امروز
اگر اس��تفاده نش��ود خوانن��ده خوانش خوبی نخواهد داش��ت و طبعا تفس��یر خوبی ه��م نخواهد
داشت .در این تصحیح از این عالئم برای تسهیل کار خواننده استفاده شده است .بنابراین مجموعه
کارهای او به حدی هست که نسبت به سابق ،بر ارزش او در عرصه موالناپژوهی افزوده است.
با مداقه در آثار ایشان ،هرکس کارهای دکتر موحد را ببیند تایید میکند که میخواهد موالنا را به
آستانه آگاهی شهرون ِد امرو ِز ایرانی و احیانا جهانی برساند .چون به جد معتقد است که موالنا هنوز
سخن ماندنی برای بشر امروز دارد و من هم با ایشان همدلی دارم .ولی آن مقدار که بشر امروز میتواند
از آثار موالنا استفاده کند در آثار منتشرشده موحد به شکل مستوفا نیامده است .اگر آثار منتشرنشده
ایشان روزی منتشر شوند میبینید سخن بیشتری برای بشر امروز از زبان موالنا دارد .از این منظر،
آثار منتشرنش��ده دکتر موحد برای آن هدف غایی مثال کوچکی است .باید به امید روزی باشیم که
همه آثار دکتر موحد در این باب منتشر شوند که توانسته هدف خود را به نحوکافی و وافی محقق کند.
*مکتوب حاضر ،متن یک گفتوگوی کوتاه است.

که موحد در بررس��ی چالشها و فرصته��ای حقوقی نفتی ایران در
دوره صدارت دکت��ر محمد مصدق ،دس��تکم در دو مقوله مذاکرات
بینالمللی برای حل مناقشه نفتی و اشتباه برگزاری همهپرسی برای
انحالل مجلس هفدهم ،در قیاس با دیگر موارد ،قلم و داوری نویسنده
با اغماض و خطاپوشی و یا سکوتی کمنظیر بهکار رفته و نسبت به دیگر
موارد دقیق و نافذ ،نویسنده کمتر مته به خشخاش و حالجی حوادث
و عملکرد سیاس��تگذاران آن زمان گذاشته است .این نظر البته هرگز
از عظمت و اهمیت بیبدی��ل کار موحد در نگارش تاریخ نفت ایران و
بهخصوص ابعاد فنی و حقوقی آن نمیکاهد .خاصه آنکه موحد خود،
تاریخ زنده و گویای نفت ایران ،بهخصوص در بعد مغفول مانده و کمتر
مورد توجه واقع شده حقوقی و اداری آن است.

موضوع دیگر ،تاریخنگاری موحد در موضوع خلیجفارس و بهخصوص
مسئله حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر تنب بزرگ ،تنب کوچک و
ابوموسی اس��ت؛ موضوعی که بیتردید یکی از مهمترین چالشهای
تاریخی و جاری ایران در منطقه بهش��مار آید که ناگزیر با مناس��بات
جهانی ایران نیز گره خورده است .با وجود کارهای مهم بسیاری که در
این مقوله به زبان فارسی صورت گرفته شده ،کتاب مبالغه مستعار ،کار
نسبتا کمحجم موحد در این مورد ،همچنان یکی از درخشانترین و
مهمترین آثار در این مورد به زبان فارسی است .شاید بتوان امیدوار بود
که کار ماندگار موحد در این مورد ،با افزودن تحقیقات جدید براساس
منابع و اسناد منتشر نشده بینالمللی در این مقوله کامل و تکمیل و
نهایی شود.

