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  احمد سمیعی گیالنی
  سیفرهنگستان زبان و ادب فار

  
من خیلی . اند شر و نشر و همکاری داشتهها ح کسانی هستند که با دکتر موحّد سال

ام امّا، به اعتبار دیگـری، فکـر کـردم کـه حـرف زدن و          بوده کم با ایشان از نزدیک آشنا     
هـا حـشر و نـشر     سالشما با بعضی افراد     . مشکلی نیست  نوشتن دربارۀ دکتر موحّد کار    

در عوض، کسانی هستند که     . پسندید  یا نمی  شناسید  او را نمی   ادارید، معاشرت دارید، امّ   
 او  خواهید وقتی که می  . کنید  تی پیدا می  با یک بار دیدن هم، با آنان انس و الفت و سنخیّ           

روی  هایی هستند بـی     ا آدم اینه. توانید این کار را بکنید     را توصیف کنید، خیلی راحت می     
 کـه افکارشـان،   طور نیست ، دورنگی نیست؛ این  زرق نیست . در آنها تزویر نیست   . و ریا 

جو هستند، عاشق حقیقـت      های حقیقت   آدم. شان خیلی پیچیده باشد     روحیاتشان، اندیشه 
هرگونه انحراف از حقیقت آنهـا      . اند اساند؛ در برابر حقیقت، حسّ      هستند، مدافع حقیقت  

هم متین باشند، همـین     هایی که خیلی هم معتدل باشند، خیلی         آدم. کند در می    از جا به   را
بیننـد، از جـا     که انحرافی از حقیقت ببینند، روی و ریایی ببینند، زرقی ببینند، تزویـری ب             

حـال فکـر   هر خود من ایـن صـفات را دارم، ولـی بـه    خواهم بگویم که     نمی. روند  درمی
  .کنم که یک چنین حالتی به همۀ ما دست داده است می

کـنم، بایـد     را در دو سـه کلمـه توصـیف           اگر بخواهم آقای دکترمحمّدعلی موحّد    
رۀ آثار قدیم عاشقانه تحقیق     ایشان همان قدر که دربا    . جو و نوجو   فرزانۀ حقیقت : بگویم
شان را  هـای ایـ    ترجمـه . اند  ه کرده اند، به آثار جدید هم توجّ      اند، مطبوعاتی هم بوده     کرده

                                                 
 نکوداشـت دکتـر موحّـد در مرکـز          این نوشته ویراستۀ سخنانی است که بالبداهه به تکلیف گردانندگان مجلـس           * 

 .فرهنگی شهر کتاب تهران گفته شد و از نوار پیاده شده است



نامۀ دکتر محمّدعلی موحّد ارج  

 108

مثل اینکه  . اند خرج داده سلیقگی به    بینیم که، در انتخاب، خوش     کنیم، می   وقتی مطالعه می  
یا کتاب ایلیچ   . خزرانفردی از نسل جوان است که این آثار را انتخاب کرده است؛ مثال              

ایلیچ آدمی است که آرایی دارد خالف مشهور، خالف عـرف مـثالً، در مـورد نظـام                  . را
یـا مـثالً    . ای اسـت، چیـز غریبـی اسـت          آموزشی، نظامِ درمانی، آرایی دارد که چیز تازه       

اسرائیل، آرایی اظهار کرده است که نو و         ، دربارۀ بنی  خزراندر   بینید که آرتور کستلر،    می
شـمس  . یـا مـثالً شـمس     . شده اسـت   ر می تازه است،  خالف آن چیزی است که تصوّ        

هایش، عادی نیست،    ب بود، حرف  در زمانۀ خودش هم غری    . ست که غریب است    آدمی
دکتـر  . شـنود  مـی  ای از او   هـای تـازه     حرف انسان،. خالف عرف و خالف مشهور است     

ای بود، یک شمس تـاریخی   اند، از شمسی که افسانه  د که به آثار شمس توجه کرده      موحّ
شمس مثل کسانی   . اند؛ شمسی که ما توانستیم وجود تاریخی برای او تصوّر کنیم           ساخته

جوانـه  امـا کمـی کـه       . پاشند، بذر پراکنده است    بذر می وقتی که   . پاشند بذر می است که   
کنند، در نشا نظـم هـست، ترتیـب هـست،            وقتی که نشا می   . کنند  زند، این را نشا می      می

موالنا، در واقع، با معلومـاتی کـه داشـت آن بـذرها را نـشا کـرده و                   . فاصله وجود دارد  
. فکـار او را بپرورانـد     چون با شمس سنخیّت داشته است، توانسته است ا        . رویانده است 
جـویی   سلیقگی و حقیقت    د، نشان جوانی فکر و خوش     کتر موحّ های آقای د   این انتخاب 
  .ایشان است

دکتر موحّد که در بنگاه ترجمه و نشر کتـاب منتـشر             بار با خواندن اثری از     من اوّل 
ه و نـشر    ، در میان آثاری که در بنگاه ترجمـ        سفرنامۀ ابن بطوطه  . شد، با ایشان آشنا شدم    

هـای    سـرزمین  ،مقدمۀ ابـن خلـدون     مثل   های شاخص است؛   کتاب منتشر شد، از عنوان    
 را در باشگاه انقالب، در      خزران. اند  شاخص  که در میان آثار دیگر، واقعاٌ      ،خالفت شرقی 

  .فضای باز، خواندم
تـر و    تـر و روشـن      ن مـا فـصیح         معموالً فرهیختگان آذربایجان، از بیـشتر نویـسندگا       

کرد، لهجۀ تهرانی نداشـت،      میشادروان رضازادۀ شفق که صحبت      . نویسند تر می   شیرین
قلـم نویـسندگان    . کـرد   صـحبت مـی    ولی لهجۀ خیلی شیرینی داشت و خیلـی بانمـک         

شان نیست، از راه تحقیـق ایـن         ، زبان مادری  آذربایجانی شیرین است؛ چون زبان فارسی     
اری از فصحای ما هم بهتـر و        دانم چه استعدادی دارند که از بسی        نمی .اند زبان را آموخته  

 را که به ترجمۀ دکتر موحّد خزران. قلم ایشان هم همین طور است. نویسند تر می شیرین
مـن قـبالً اثـری از کـستلر را در انتـشارات          . نثر ایشان شـدم    خواندم، واقعاً شیفتۀ قلم و    
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 ویرایش کرده بودم، که ترجمـۀ مهـرداد نبیلـی           از ره رسیدن و بازگشت    فرانکلین، با نام    
شنیدم که روزهای پنجشنبه یـا      . که آقای دکتر موحد را ببینم     به هرحال، شایق شدم     . بود

توانستم  آن موقع هنوز عارضۀ آسم نداشتم، می. روند جمعه برای کوهنوردی به درکه می   
ایشان حتماً یادشـان    . یک روز این بار فقط به قصد دیدار ایشان، رفتم         . کوهنوردی بکنم 

ای باالی درکه  خانه و ایشان را در قهوهرفتم . یک روز سرد و شاید هم بارانی بود. نیست
رسـد؟   به دست شـما مـی  نامۀ فرهنگستان از ایشان پرسیدم که   . همصحبت شدیم . دیدم
حال، اظهار اشـتیاق کـردم      هر  به. کنم جواب منفی بود     فکر می . دانم چه جوابی دادند     نمی

ند و مـن    بعد هم که عضو پیوستۀ فرهنگستان شـد       . که با ما همکاری قلمی داشته باشند      
نظر  اظهـار  این سعادت را داشتم که الاقل ماهی دو بار ایشان را زیارت کنم، خیلـی کـم                

ت که از نـور وجـود ایـشان         ای اس  کنند، واقعاً بارقه    ولی آن نظری که اظهار می     . کنند می
  .شود ساطع می

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  


