
  نامه ارجیادداشتی دربارۀ 
  

  محمّد طاهری خسروشاهی
  دانشگاه تبریز

  
  

 تی لـی نـاقَ    گفت یـا حـادی اَنِـخْ      
ــاقتی  ــارت ف ــعادی و ط ــاءَ اِس  ج

ــاقتی طــاب اال رُابْ ــا ن ــی ی ــورک  م
ــصدور  نَّاِ ــاتُ الـ ــزاً مُناخـ  تبریـ

 اسرَحی یا نـاقتی حـول الریـاض       
 اِنَّ تبریـــزاً لنـــا نعِـــمَ المُفـــاض
 ســاربانا بــار بگــشا ز اشــتران   

 تانشهر تبریز است و کوی گلـسِ      
 فرّ فردوسـی اسـت ایـن پـالیز را         

  است این تبریز را    یشعشعۀ عرش 
 انگیـز جـان     هر زمانی فـوجِ روح    

 از فـــراز عـــرش بـــر تبریزیـــان
  )3110: 6/ مثنوی(                      

  
هاسـت کـه ایـن گفتـۀ          اینـک سـال   ... خود غریبی در جهان چون شمس نیـست       

 مـن، ذهـن و ضـمیرم را    ین دربارۀ غربت همشهری جانالدّ سوزناک موالنا جالل  
های پیشین تـا      سخت آشفته ساخته و مرا در میان اوراق پریشان آثاری که از سده            

  .اند، سردرگم کرده است او شیرازه بستهبه امروز دربارۀ 
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ــ   نــاراً یــا حبیــبُ أَوۀ  صاعقـــتَاَ کُنْ
 فمـــا ترکـــتَ لنـــا منـــزالً و ال دارا
 بک الفخارُ ولکـن بُهِـت مـن سَـکَرٍ         
 1فلستُ افهَـمُ لـی مَفَخـراً و ال عـارا          

  )218 ـ غزل شمسدیوان (  
  

ـ  اینک نزدیک به هشتصد سـال از غـروب بیـداری           خورشـید حـضرت ش کُ
فروشانی که   ها گویا بر اثر همین غربت بوده است که زرق           گذرد و در این سال      می
  ...ها برافراشتند ها آراستند و عَلَم کلّی از راه او بیگانه بودند، به نام او دکّان به

  لم را لقب احمد کنندیسبوم     پشمین از برای کَد کنندشیرِ
ها، حتی برخی از فحول فرهنگ و  افرازی ملَها و عَ آرایی در هیاهوی این دکّان  

اه بـه خطـا بردنـد و او را          ر» شمس تبریـزی  «ادب این مرز و بوم نیز در شناخت         
  ... این نیز نشانی از آن غربت بود.معرفی کردند»  و بیسوادیمّپیری ا«

  گفتــه آید در مقــام دیگری    این سخن را ترجمۀ پهناوری
  )4190: 3/ مثنوی(

ای فـروتن از      بـدیل فرزانـه     تواند نقش بی     که می  در این میان چه کسی است     
 دکتـر محمّـدعلی      دیگربارۀ خورشید را انکار نمایـد؛       زرخیز تبریز در کشف    ۀخطّ

  .نیدایۀ خورشید را بر سر این شهر گسترا س، کسی که دیگرباره.موحّد
  ایستیـــار بـــۀ شهریــسای     اندرین شهر قحط خورشید است

  )3144 غزل/ دیوان کبیر(        
گیـرد، لکـن ناگفتـه        اگرچه حضرت استادی در این راه فروتنی بـه کـار مـی            

ـ    های خستگی   ها و کوشش    پیداست که اگر تالش    م ناپذیر ایشان در گشودن سر خُ
های امروزین در کشف      گمان سلسلۀ پژوهش    انی سخنان شمس نبود، بی    شراب ربّ 

ین را نیـز مـدیون حـضرت     البته ا . انگیز نشده بود    چنین موج  معمّای خورشید، این  
  .موالناییم

کـس را بـر ایـن      گرفتـه، هـیچ  می بود از شراب ربّانی، سر به گِل  این خ «
کـه را ایـن فایـده رسـد،         هر. نب به سبب موالنا سرباز شد     این خُ ...  نه،    وقوفی

  .»سبب موالنا بوده باشد

                                                 
تو مایۀ افتخاری؛ امّا من از . ای یا آتش که خانه و زندگی برای من باقی نگذاشتی عقهصا!  ـ تو کیستی ای دوست؟1

 .شدت مستی نه چنان هستم که عار از افتخار باز توانم شناخت
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 شاید پیرمرد تبریزی آن روزگاران، نظری به حـضرت اسـتادی          . داند  چه می کسی  
  :ها پیش گفت داشته است که سال

و . چون گفتنی باشد و همه عالم از ریشِ من درآویزند که مگـو، بگـویم              
هرآینه اگرچه بعدِ هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسـته               

  ).681: مقاالت( .باشم
ویژه در ایـن    را ـ به استاد موحّدگویا همین انس با خورشید است که جناب 

های استاد، سرشار  سخنان و نوشته.  کرده است تبریزی بسیار شبیه شمساواخر ـ 
. کننـده اسـت     ای خیـره    از وجد و حال و شور و نشاط و لبریـز از صـفا و جاذبـه                

 و تنیده   ئهزند و بیانش را پر نش        موج می  ایشاناحساس گرمی و روشنی در سخن       
هـای    های رنگین و اندیـشه     النماید؛ پر از خی     می از تار و پود طنز و کنایه و تمثیل        

  .بلند
. راستی که با وجود این اوصاف، نوشتن دربـارۀ او سـخت دشـوار اسـت                به

زند و     از طایفۀ بزرگانی است که رندانه بر عالم و اسباب آن خنده می             استاد موحّد 
 خطّـۀ   مفـاخر نوشـد کـه       کوشی و تیزهوشی از همـان آبـشخوری مـی           در سخت 

  ...اند از آن نوشیدهآذربایجان در طول سالیان دراز 
 تبریزی را در قالب کالمـی       شمساستاد با بیان گرم خویش، افکار شورانگیز        
 را   و موالنـا   ریزد و داستان شـمس      سرشار از احساسات عمیق و مسحورکننده می      

 ...کنـد   که شگفت داستانی شکوهمند و رازآلود و پرمهابت است، بر ما واگویه می            
دا شد و با دمِ جادویی خویش واعظ شهر را به            که در افق حیات موالنا پی      یشمس

های متعالی او      واعظی که اینک افکار و اندیشه      ؛بازیچۀ کودکان کوی بدل ساخت    
  .ولوله در هفت اقلیم افکنده است

  
 ، این آرزو  )دمنوچهر مرتضوی یادنامه استاد فقید دکتر سیّ    ( سایۀ سروسهی پس از انتشار    

 ای کـاش حـضرت ایـشان، در زمـان حیـات             کشید کـه    همواره در دلم شعله می    
 ای بـسا آرزو کـه      .فرمودنـد   پربرکت خود، برای تدوین و نشر آن اثر اجازت مـی          

  .خاک شده
 شرح ایـن بگـذارم و گیـرم گلـه         

 هـا خـوش آیـدش       نالم ایـرا نالـه    
ــون  ــتان او  نچ ــخ از دس ــالم تل  ن

ــای    ــار دهاز جفــ ــه آن نگــ  دِلــ
ــدش   ــم بای ــه و غ ــالم، نال  از دو ع

ــستان    ــۀ م ــیم در حلق ــون ن   اوچ
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 روز او   نالم همچو شب بـی    نچون  
 ناخوش او خوش بود در جانِ من      

  

ــی ــالِ روی روز بـ ــروز اووصـ  افـ
ــار دل  ــدایِ ی ــن جــان ف  رنجــانِ م

  )1170: 1/ مثنوی(  
اساس همین دغدغه بود که نخـستین جرقـۀ تـدوین و انتـشار اثـر                 شاید بر 

ــان آن زده شــد  ــرام در ز. حاضــر، در ذهــن و ضــمیر بانی ــان حیــات ادای احت م
ناپـذیرش    های خستگی   بزرگمردی که مقاالت کتاب به پاس حُرمت او و کوشش         

 در نشر آثار متعلق به فرهنگ اسالم و احیای مĤثر ملّی ایران حلیۀ تألیف پوشـیده               
نامـه کـه در       ارج/ مبارک تدوین یادنامه  حرکت  توان گفت    ،بر همین اساس  . ستا  

فی ابعاد حیـات علمـی و       ت در معرّ  دانشگاه تبریز شکل گرفته است، کوششی اس      
در راه دفاع از منافع ملّی و وحدت         که    آذربایجان اخالقی دانشمندان خطّه زرخیز   

  .اند گام برداشتهسرزمینی ایران و اعتالی فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 
  

 اسـتاد،   لاای موجز از شرح ح       استاد محمّدعلی موحّد، پس از مقدمه      نامۀ  ارج
 وگویی جدید   شود و سپس با گفت      ندگی و آثار ایشان آغاز می     شمار ز   با درج سال  

  .یابد  ادامه می و چند موضوع دیگر دربارۀ موالنا و شمسبا استاد
 و ، همکــارانعنــوان بخــشی از کتــاب اســت کــه دوســتان»  اســتادۀدربــار«

 آثـار ایـشان      پیرامـون   و سلوک اخالقـی و معنـوی     ارادتمندان دکتر موحّد دربارۀ     
 ۀ دربرگیرنـد  ،هـا    و یادنامـه   ها  نامه   مرسوم جشن  ۀخش بعدی نیز به شیو    ب. اند  نوشته

 از  مقـاالت خـود را  آثار برخی از مفاخر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران است کـه   
، بـه   ایـشان ۀنام  جهت انتشار در ارج،داخل و خارج کشور، به احترام استاد موحّد 

ت مندرج در این بخش و نام        نگاهی به فهرست مقاال    .اند   اهدا کرده  دانشگاه تبریز 
در  .دهـد   را نـشان مـی    نامـه      ارج مؤلّفان، اهمیت و وزانـت علمـی ایـن بخـش از           

  . درج شده استموحّدصفحات پایانی کتاب نیز، تصاویری از استاد 
شایسته ذکر است که به مناسبت برگزاری همایش نکوداشت اسـتاد موحـد،             

نامه   ویژه(» شمع جادوی امید   «عالوه بر اثر حاضر، دو مجموعه دیگر تحت عنوان        
  .و نیز کتابشناسی توصیفی آثار استاد موحد به طبع رسیده است) همایش

  
دوستان بسیاری به اعتبار نام و حرمت استاد، در تدوین و گردآوری مقاالت             

آنکه نام عزیزی را ذکر نمـایم،       دون  ب.  بودند اینجانبگر     یاری کتابو مطالب این    
، های سلیقه و هنر در ایـن مجموعـه           جلوه  باید بگویم  ؛گزارم  ایشان سپاس  ۀاز هم 
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ه این اثر را در چـشم       ک  چنان .از من  ها  انضباطی   و بی  هااهمه از ایشان است و خط     
 بـا    این سرزمین، قدر و وزنـی باشـد،         و ادب  قان و دوستداران فرهنگ   و دل محقّ  

 به پاس یک    ،ن را  آ های پژوهشی استاد موحّد،     ادای احترام به ساحت متنوّعِ حوزه     
 در زدودن غبار تاریکی و گرد غربـت         ایشانناپذیر    عمر تالش و کوشش خستگی    

همشهری جانِ خویش، جناب شمس تبریـزی اهـدا         آستانۀ   ه ب ،خورشید ۀاز چهر 
  .نمایم می

  
  ردم خطر و بر سر کوی تو گذشتمــک

  ...گونه خطرها ار کند عاشق از اینـبسی
  

  



  
  
  
  
  
  


