
 

 

 شودجای دگر نمی ،داغ تو دارد این دلم  شودبی تو بسر نمی ،بسر شود همگان یب

 شودتو بسر نمیبی ،گوش طرب به دست تو ه چرخ پست توچرخ ،دیده عقل مست تو

 

طور ویژه با موضوع ، به8938بهشت اردی 8 یکشنبهمحفل شعر ماهانه کمیته شعر و ادب، در روز  پنجاهمین

ساختمان جدید  809موحد، در سالن محمدعلی تصحیح انتقادی مثنوی معنوی مولانا با حضور جناب دکتر 

دانشکده فنی، اعضای شورای عالی  یعلمئتیهنفر از اساتید  39و کامپیوتر و با حضور دانشکده مهندسی برق 

آموختگان و دانشجویان دانشکده فنی و به مناسبت انتشار کتاب مثنوی معنوی مولانا به تصحیح کانون، دانش

 اب دکتر محمدعلی موحد برگزار شد.جن

 لی موحد:عحمدجناب دکتر م و آثار نامهشرح مختصری از زندگی 

و اتحاد  نیرا در مدارس تد لیتحص یودر شهر تبریز دیده به جهان گشود.  890۱محمدعلی موحد در سال 

 واسطهبهاما ؛ به تهران آمد ادبیمتوسطه در رشته  پلمیپس از اخذ د 8983آغاز نمود و در سال  زیشهر تبر ینو

 زیگرفت و به مدت ده سال در تبر بر عهدهرا  خانواده یبازگشت و سرپرست زتبری به( 8981 سال در) پدر فوت

 و تهران رحل اقامت افکند.

 تاریخ حاضران مسئول محفل موضوع محفل

 پنجاهم
 تصحیح انتقادی مثنوی معنوی مولانا

 با حضور جناب دکتر محمدعلی موحد

 مهندس رضا یوسفی

 38بهشت اردی 8 نفر 39 مهندس راحله سیر



 

 

 یروزنامه یریسردب 899۱در سال  هایسیانگل دیبه شرکت نفت آبادان رفته و پس از خلع  89۱3سال  در

 ترجمه یکار بر رو 899۱در سال  ی. وافتیسال به تهران انتقال  نیشرکت نفت را به عهده گرفت و در هم

 ییواشی و قلم قدرت واسطهبه ومنتشر  8991بطوطه( را انجام داد که در سال )سفرنامه ابن بطوطه نای هرحل

 یچون مجتب یکه استادانها افتاد. چنانارباب فضل قرار گرفت و نام موحد بر سر زبان موردتوجهترجمه، 

 .قراردادندو تفقد  قیزاده او را مورد تشوجمال یو محمدعل یینویم

دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک  یاسیحقوق و علوم س خود را در دانشکده لاتیموحد تحص ردکت

با  شتریب ییآشنا یبرا لیپس از فراغت از تحص 8998دانشگاه شد و در سال  نیاز ا یحقوق خصوص یدکترا

و پروفسور  جیدر کمبر نگزیجن سورنظر پرف ریبه انگلستان رفته و مطالعات خود را ز المللنیمباحث حقوق ب

 شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد.

 یرو قیو لاکهات مجالست کرده و به تحق ینورسکیم ،یچون آربر یشناسانرانیدوران با ا نیدر ا نیهمچن

الله روزبهان فضل فیتأل الملوکسلوکنسخه  انیم نیپرداخت و از ا ایتانبریموجود در موزه  یخط یهانسخه

 انتخاب کرد. حیتصح یرا برا نیلص به اممتخ یخنج

شرکت نفت  یدر کادر حقوق رانینفت ا یشرکت مل سیسأاز آغاز ت ،یدادگستر کیهیپاعلاوه بر وکالت  یو

( رهیمدئتیه یمشاور ارشد و عضو اصل ،رهیمدئتیه سیرئ یدرجات )مشاور عال نیوارد شد و تا بالاتر

دار در ژنو را عهده ازمانآن س ییاوپک به مدت شش ماه معاونت اجرا سیتأس یکرده و در ابتدا فهیوظانجام

 بوده است.

حقوق دانشگاه تهران و  و حقوق نفت در دانشکده یحقوق مدن سیبه تدر یموحد در کنار مشاغل رسم دکتر

و  فیتأل ق،یهمواره مشغول به تحق شیخو یدر طول زندگ یو خته است.پردا یو حسابدار مالی علومدانشکده 

 ،یدر متون عرفان قیتحق هاآن نیتربزرگ شک،یگذاشته است که ب ادگاریاز خود به  یترجمه بوده و آثار بزرگ

 آن را به بازار نشر عرضه کرد. یاست که انتشارات خوارزم یزیمقالات شمس تبر یچاپ انتقاد ژهیوبه

و  بعدازآنمصدق و  یدر دوره زمامدار رانیمعاصر ا خیبه تار که ،«خواب آشفته نفت» کتاب یبر آن و علاوه

 منتشرشدهنشر کارنامه به بازار نشر عرضه کرد که تا به امروز سه جلد آن  یرا از سو پردازدینفت م یماجرا

 و ناشر اختصاص داد. مؤلف( را به فیتأل) خیدر حوزه تار یاسلام یکتاب سال جمهور زهیکتاب جا نیاست. ا



 

 

انتشار داده  نهیزم نیدر ا ییهادارد و مقالات و کتاب رهیچبر  یهم دست یژوهپیمولو ینهیدرزمموحد  دکتر

اولین نشست رونمایی از این  8931 ماهید 3تصحیح مثنوی معنوی مولانا بوده است که در آن  نیاست که آخر

ملاقاتی با  طی 8931بهشت ماه اعضای کمیته شعر و ادب کانون فنی در اردیبه همین بهانه  کتاب برگزار شد.

و پس از دو ملاقات دیگر در فرهنگستان زبان و  تیدرنهاجناب دکتر موحد از ایشان دعوت به عمل آوردند. 

 در محفل پنجاهم کمیته شعر و ادب حضور یافتند. 8938بهشت ادب، این استاد بزرگوار در هشتم اردی

 :برنامه آغازدر  سخنرانی جناب دکتر محمدعلی موحد در مورد تصحیح مثنوی 

 

 فرمودند: ،به حضار در محفل دکتر خطابدر ابتدای سخنرانی، جناب 

کنیم گاهی به چیزهایی را که نگاه می دوروبردهد. مملکت طوریست که به آدم نومیدی دست می واحوالاوضاع

کرد. از  بازخواهندبینیم که کسانی راه خودشان را خواهند رفت و راه را برای خودشان کنیم؛ میبرخورد می

اند، تحصیلات خود را کار خود را کرده که یکسانای از ای مشخص است که عدهجلسه نیچهمظاهر یک 

اند. جمع شده دورهمشده، ها برایشان حاصلاند، اینآورده به دستاند، مدارک اند، زحمات خود را کشیدهکرده

العاده باشید، برای من فوق هم بامدیگر را ببینید و اید که هاید، فکر کردههمدیگر را پیدا کرده کهنیهمحالا 

 بینم.را می یدلخوشارزشمند و امیدوارکننده است. خیلی خوشوقتم که در آخرین اوراق زندگانی این مایه 

تان و اید، انگیزه: چطور این کار را شروع کرده(8911، عمرانبرنامه، مهندس رضا یوسفی )مهندسی  مجری 

 های دیگر در چیست؟با تصحیح تفاوت این تصحیح



 

 

کنم. این مثنوی ذلک مطالبی را عرض میام؛ معها را در مقدمه کتاب مثنوی نوشتهگفتنیجناب دکتر موحد: 

است مثنوی در صف  داکردهیپبا ما بلکه هرجایی که زبان و فرهنگ فارسی راه  تنهانهکه با ماست،  هاستمدت

قاره رهای ترکیه، عراق، سوریه، ارمنستان و ... امروزی( و در شبهاول بوده است. در عثمانی قدیم )کشو

)کشورهای پاکستان، هندوستان، افغانستان امروزی( در تمام این نواحی و گستره جغرافیایی خیلی مهم، اهل فکر 

سال یک  90متوسط هر  طوربهاند. در عثمانی اند و برای مثنوی شروح بسیار نوشتهو اندیشه متوجه مثنوی بوده

و فرهنگشان عوض شده است توجه به مثنوی  وربطخط نکهیباوجودااند؛ امروزه نیز شرح بر مثنوی نوشته

اند؛ اما شده توسط گذشتگان قانعقاره ادامه ندارد و به شروح نوشتهنویسی در شبهاما شرح؛ طور ادامه داردهمین

شده متأسفانه شرح کاملی بر مثنوی نداریم و شروح نوشتهدر ترکیه ادامه دارد. در ایران که حد اولا بوده است، 

در مورد مشکلات مثنوی است، جز شرح خوارزمی که دفتر اول و دوم را شرح کرده و در دفتر سوم مانده 

. تا در زمان حاضر مرحوم فروزانفر دفتر اول اندبودهطور است. گذشتگان ما چون ملا هادی سبزواری نیز همین

چاپ کردند، مرحوم دکتر شهیدی این راه را در پیش گرفت و تا آخر رفت. راهی که مرحوم  را در سه دفتر

 قرار گرفت و ادامه داده شد. موردتوجهفروزانفر شروع کردند توسط شاگردان ایشان 

های خود و با تأکید بر لزوم بازخوانی آثار گذشتگان بر اساس نگرش امروزی و با ایشان در ادامه صحبت

 علمی افزودند: متودهای

قاره هستند بیشترشان از عثمانی و شبهشروح گذشتگان شروح متعددی بر مثنوی نوشته شده است. خوشبختانه 

اند. دنیای حاضر با گذشته نگریستهاز زاویه خاصی مثنوی را می هاآناند؛ که نگرش خاصی به مثنوی داشته

گوید قرآن برای یث گذشتگان را بازخوانی کنیم. ابن عربی مینیاز است موار لیدل نیبه هممتفاوت است. 

بیند که دیگری او را یعنی او در قرآن چیزی می؛ شوددیگر نازل می بارکیخواند گویی که او را می یهرکس

القضات متوجه این مسئله نگرد. این بحثی تازه نیست و عیناز دید خود در آن می یهرکسیعنی ؛ بیندنمی

 .اندشده

و ما باید از دید خودمان در دنیای جدید به مثنوی بنگریم. این نگرش جدید در  شدهعوضدنیا و زاویه نگرش 

 00ها )حدود مثنوی در عصر حاضر با نیکلسون و با متود علمی جدید شروع شد. عباسی از هندوستان سال

خورد. او تصحیح او به درد ما نمینسخه تصحیح کرد اما  80سال( روی مثنوی کار کرد و مثنوی را بر اساس 

 اما در  ؛ها را خواند و مطالب اجمع را گرد آورد. او هر چه منسوب به مولاناست را در یکجا گرد آوردمثنوی



 

 

 ی خود مولانا بوده است.جو در مورد اشعاری است که قطعاً سرودهوی جدید هدف جستشیوه

بار به ایران سفر مند بوده است. چندینن بسیار به ایران علاقهنیکلسون معاصر ادوارد بروان است. ادوارد بروا

اولین تاریخ ادبیات قبل از مرحوم صفا را به روش جدید و  ؛ وکرده است. کتابی در مورد طب ایرانی نوشت

جلد نوشت و خوشبختانه به فارسی ترجمه است. نیکلسون شاگرد ادوارد بروان بود.  0علم امروزی و در 

الحکم را ترجمه کرده است. نیکلسون ابتدا روی مند بود و کتاب فصوصعربی علاقهسون هم به ابنشاگرد نیکل

شناسانی مند شد. شروع کار نیکلسون مقارن بود با کار شرقکرد و بعد به مثنوی و مولانا علاقهعربی کار میابن

ثنوی کشف شد و نیکلسون در اواسط های جدیدی از مکردند. در ضمن کار نیکلسون نسخهکه در ترکیه کار می

انجام  839۱تا  83۱3های جدید را نیز در نظر گرفت. این کار از سال کار روش کار خود را تغییر داد و نسخه

شد. او پس از تصحیح مثنوی به شرح مثنوی پرداخت. شرح مثنوی جناب نیکلسون توسط مرحوم لاهوتی 

 ر ایران توسط آقای پورجوادی چاپ شده است.بار دترجمه شده است. تصحیح او نیز چندین

است. خود نیکلسون نیز اظهار اشتیاق کرده است تا کسی  گذشتهسال از آن تاریخ  800اکنون تقریباً نزدیک به 

مند شدند و در . مرحوم میناوی نیز از قبل از فوت به این کار علاقهردیبگ یپی جدید کار او را بر اساس نسخه

اول دار فانی را وداع گفت. مرحوم فروزانفر دیوان مولوی معروف به دیوان شمس را به روش اواسط شرح دفتر 

سال بعد از مولانا  800هایی بود که در طی مدت امروزی و علمی تصحیح کردند. کار فروزانفر بر اساس نسخه

پایان رسید. جناب دکتر  ها کارش را بهها معتبر تلقی کرده و بر اساس آن نسخهنوشته شده است. او این نسخه

 اند.ها بودهموحد در ادامه افزودند ما در ادامه کار گذشتگان را ادامه دادیم و پیشرو آن

 های اخیر و گذشتگان فرمودند:در توضیح تفاوت این تصحیح با تصحیح دوحدکتر م

 سال؟ 83ایم. چرا تهسال بعد از وفات مولانا در نظر گرف 83ما در این تصحیح این مدت را محدودتر و طی 

ی او بود و سال خلیفه 80الدین طلبی زنده بود. او در طول حیات مولانا ی او حسامپس از فوت مولانا خلیفه

الدین نوشته شد، این موضوع در دیباچه مثنوی ذکر شده است. بعد از وفات مولانا مثنوی با درخواست حسام

 .فوت کرد 189الدین زنده بود و در سال حسام

الدین صاحب مثنوی است و حسام لیدل نیبه همولد سرکار آمد. الدین فرزند مولانا سلطانپس از وفات حسام

ها فرستاده شد. او این هایی نوشته و تکثیر و به خانقاهالدین نسخههای حسامهای بعدی از روی نوشتهنسخه

هایی که در این دوره نسخه لیدل نیبه همود. رسم را بنیان نهاد تا در خانقاه بعد از قرآن مثنوی خوانده ش



 

 

مولانا را مقدس  هاآن. داشته استاست معتبر است و دست تصرف دیگران کمتر در آن نقش  شدهنوشته

های بدل نوشته شده کوچک و نوشته شده بزرگ و کوچک اما در نسخه ییدرجاهای ما دانستند. در نسخهمی

 دهد.می بزرگ و این وسواس نویسنده را نشان

سال دوم پس از وفات مولانا نوشته شده را نیز دیده و سطر به  83سال بعد از وفات مولانا و  83های ما نسخه

ی تمام نسخ یک دیوان حافظ است و مقایسه و مقابله یاندازهبهدانید که هر دفتر مثنوی ایم. میسطر مقابله کرده

یشان در کمال خشوع و تواضع تنها تشویق همکاران معدود در شش دفتر اساس کار این تصحیح بوده است. ا

خود برای تصحیح مثنوی را به خود نسبت دادند و در ادامه فرمودند خوشبختانه این اثر از طرف اشخاص 

آمیز اهل نظر خستگی را از های تشویقاند این کار را و واکنشو پسندیده شده یتلقنظر به سمع قبول صاحب

 برده است. ربه دتن همکاران 

 

 پرسش و پاسخ حضار و جناب دکتر موحد پیرامون تصحیح مثنوی معنوی: 

سؤالاتی پیرامون تصحیح مثنوی معنوی توسط حضار و پاسخ جناب دکتر  طرحی بخش اول محفل به ادامه

 موحد به این سؤالات گذشت.

اید حتی یک یا دو ورق داشته (: اصولاٌ در تحقیقاتی که شما8919مهندسی عمران، مهندس فرهاد بوترابی ) 

الدین برای ای که حسامنسخه درواقعاید پیدا کنید: الدین نوشته است نتوانستهاز کاغذهایی را که سراج



 

 

ی ای است از روی نوشتهنوشتهدست درواقعای که شما دارید کرده است. این نسخهالدین کتابت میسراج

 و اصلی پیدا شده است؟ی قبلی قبلی، آیا هیچ اوراقی از نوشته

ای که به دست ما رسیده است یک ترین نسخهنه مطلقاٌ متأسفانه هیچ پیدا نشده است؛ قدیمیجناب دکتر موحد: 

 یانسخهی قونیه. نوشته شده است. در واقع دو سال زودتر از نسخه 110نسخه از دفتر ششم است که در سال 

اما این ؛ سال بعد از وفات مولاناست 0 باًیتقرکه مقدم بر بقیه است شود که فقط از دفتر ششم داریم و معلوم می

حتی پیش از  198در سال  مثلاًمولاناست. یک سری نسخه مورخ هم داریم  وفاتسال بعد از  3کامل  ینسخه

هستند. ولی یک نسخه خیلی مهم داریم که  شدهساخته یهانسخهها اینکه شمس مولانا را ببیند و این نسخه

فوت کرده است(.  11۱که مولانا هنوز زنده بوده )مولانا در سال  118لی مهم است، نسخه قاهره، متعلق به خی

این نسخه را وقتی کشف کردند آقای نیکلسون گفتند این تاریخ جعلی است. روی یک شواهدی و دلایلی او 

م این نسخه را تأیید کردند اما خیلی خوبی است. مرحوم فروزانفر ه ینسخهگفت که این تاریخ جعلی است اما 

حرف نیکلسون را تأیید کردند. ما از شواهد دیگری پیدا کردیم که این تاریخ اشتباه است. ما به خط همان 

مرعشی. معلوم  اللهتیآدیگر داریم. دو نسخه در مدینه و یک نسخه در قم، کتابخانه  ینسخهنویسنده سه 

ی قم فهمیدیم که نویسی بوده است. ما پس از دیدن نسخهثنویکه کار این نویسنده خطاطی و م شودیم

داشته است این آقا نوشته است. این نسخه قاهره خیلی  یزیهر چها با هم مطابق نیستند و هر کس نسخه

سال پس از وفات مولانا را با این نسخه مطابقت دادیم و  83های متعلق به ی خیلی خوبی است. ما نسخهنسخه

 در مقدمه کتاب آمده است. لیتفصبهی خیلی خوبی است. مناقشه این مطلب که این نسخه نسخه متوجه شدیم

زیادی وجود  بنامزبانان شعرا و عرفای (: بین فارسی8939مهندسی مکانیک، زاده )هادیرسول مهندس  

لطافت و این  ایآ اند به چه علت مولوی شهرت جهانی پیدا کرده است؟ و یک سؤال دیگر اینکه،داشته

سازد این مفاهیم عمیق عرفانی را به زبان نظم بیان کنند و آیا ها را قادر میشیرینی زبان فارسی است که این

دیگر این نمونه را سراغ دارید که عرفان را به زبان  یهازبانآیا در  های دیگر این بستر وجود دارد؟در زبان

 نظم آورده باشند؟

بله در این شکی نیست که زبانی که قادر باشد به شرح و بست این مفاهیم ذهنی خیلی مهم جناب دکتر موحد: 

. ایشان در تفهیم این مطلب زبان را چون ماشین اششهیاندن آلت دست اندیشمند است برای بیان زیرا زبا؛ است

اندیشه یک مطلب است  ماشین توصیف کردند. یبرندهقراضه یا نو باشد و نویسنده یا شاعر را راه  تواندیمکه 



 

 

. العاده استفوقاز دو جهت یک مطلب دیگری است. مولانا  شودیمن اندیشه با آن زبان بیان و زبانی که آ

گویند. مولانا هم به لحاظ شاعرانگی و قدرت را با دقت می العادهفوقفرمودند  ییگوگزافه مذمتایشان پس از 

هم به لحاظ عرفان. پس  ؛ واست دسترهیچ. در سخنوری بسیار شعرا(ال)اشعر  دارد یاالعادهفوقشعری قدرت 

من در این زمینه  ه لحاظ شعری در قله قاف شعر است.قاف عرفان و باین مثنوی به لحاظ اندیشه در قله 

گویم، ایشان به ضرس قاطع اما از زبان نیکلسون می؛ های دیگر()عرفان به شکل نظم در زبان متخصص نیستم

 کنم.زند من اعتماد مییک محقق آلمانی این حرف را می کهیوقتاند که این اثر یکتاست و گفته

ایم که مولانا از عطار و ثنایی هم تأثیر : این را شنیده(8930)مهندسی صنایع،  مهندس سیاوش صالحی 

و در جاهای  و دیگرانی چون دکتر سروش این عقیده را دارند که مولانا از امام محمد غزالی پذیرفته است

ی مولانا تأثیر داشته است. سؤال بنده این است ها روی اندیشهعربی تأثیر پذیرفته است و آثار آنز ابندیگر ا

و چقدر آن  بوده استطور مشخص چه کسانی های مولانا حاصل این تأثیرپذیری و بهکه چقدر از اندیشه

 های ذهنی خود اوست؟حاصل یافته

اند. اگر منظور شما این بینیم که مقدماتی داشتههم که وجود دارند میما حتی در مورد ادیانی جناب دکتر موحد: 

اما اگر منظور شما تأثیرپذیری ؛ است که کسی از روی کتاب دیگری نوشته باشد این انتحار یا دزدی است

اندیشمند از اصناف خود است، بله این درست است و وجود داشته است. امروزه در مراکز علمی که وجود 

اند و ها گذشتگان هستند و هنوز برای ما زندهکنند. اینراجع به افلاطون و ارسطو و هگل کار می یاعدهدارند 

اما مولانا ؛ گذارد. از این لحاظ بله مولانا از گذشتگان و اصناف خود تأثیر گرفته استشان بر ما تأثیر میاندیشه

گذشتگان خود چه با علم و آگاهی و چه بدون آن،  اصیلی از شمندیاندگر اصیل است. هر یک اندیشمند اندیشه

بوده زبان مأنوس و آشنا پذیرد و در ذهن او ریشه داشته است. مولانا مسلماً با شعرای فارسیاز دیگران تأثیر می

که زیاد خوانده است و اگر زیاد  حتماًتسلطی که بر زبان و شعر و فارسی دارد، پس  لیبه دل؟ لیچه دل ، بهاست

 .تأثیر پذیرفته است حتماًده است خوان

ها را از کجا گرفته برد عطار است و حکیم ثنایی. اینکه حکایتاسم می )مولانا( ها که خودبه لحاظ اندیشه از آن

است  شدهنوشتهاند ولی هر چه که در آن است در کتاب مرحوم فروزانفر آمده است و مأخذش را ایشان نوشته

مهم این است که آن  ،ست. به نظر من مهم نیست که قصه را از کجا برداشته استبه قطعیت منبع اصلی مولانا نی

کند. کند مثنوی را به چوب نبات تشبیه میجور که خود مولانا بیان میقصه و حکایت ابزار دست مولاناست. آن



 

 

چوب است و  آن یمنزلهبهشود. قصه در مولانا ارزشمند است و با آن وزن می نبات رهیش به خاطرچوب نبات 

تند و اینکه خود هایی است که در حول و پیرامون آن قصه، بر آن قصه میآنچه برای مولانا مهم است آن اندیشه

برای من اهمیت ندارد و آن شیره و آن اندیشه بسیار مهم است. ایشان اشاره  اصلاًآن قصه را از کجا گرفته است 

عربی گرفته ها را مولانا از ابنکردند این حرفها گمان مینفرمودند که راه ما از شارحین گذشته جداست، آ

عربی را دیده خیلی جوان بوده و فوت کرده است. مولانا وقتی ابن 11۱و مولانا در  198عربی در است. ابن

وی العاده آدم قعربی فوقعصر بوده و بعد از مولانا فوت کرده است. ابنعربی صدرالدین با مولانا همشاگرد ابن

عربی آمده است مسلط بر تفکر عرفای ما شده و عرفان سخت از افکار او در عرفان است. تاریخی که از ابن

 تأثیر پذیرفته است.

ام شرح این مطالب ی مفصلی که بر آن کتاب نوشتهایم و در مقدمهالحکم ابن عربی را چاپ کردهما فصوص

اند، مولانا و مثنوی را عربی بودهابن ریتحت تأثکه خود  علتنیابهی ما طور کامل آمده است. شارحین گذشتهبه

. آن میاجداشدهها اند. ما از اینهای ابن عربی تفسیر کردهعربی خوانده و بر اساس گفتهاز پشت عینک ابن

ه مولانا ایم کایم. ما کشف کردهشمسی که تمام دیوان مولانا به اسم او بود، تمام مقالاتش را پیدا و چاپ کرده

در  ولد پسر مولاناگوید که بیشترین کسی که از او تأثیر پذیرفته است، شمس تبریز است. سلطانخودش هم می

خود مولانا صحبت ولی مسطور و ولی  ر بود.خض یمنزلهبهموسی و شمس  یمنزلهبهفرماید پدرم ابتدا نامه می

صحبتی نکردم و اگر از من  کسچیهوید من با گ. شمس ولی مسطور است. شمس میکندیممشهور را مطرح 

 100سالگی مولانا. مولانا در  00 یآستانهآمد در  10۱شود از برکات مولانا است. او با این ادعا در صحبتی می

 میدانینماست. خوشبختانه ما در مورد مولانا اطلاعات مفصل داریم برخلاف دیگرانی چون سعدی که  متولدشده

که مرا از عالم غیب به  دیآیمو با این ادعا  شودیمسالگی کسی پیدا  98. در اندبودهها دانش کهخانواده و فرزن

 که یزمانام که تو را از دست قوم ناهنجار نجات دهم. است که آمده شدهدادهاند که مأموریت به من من گفته

منبری و مفتی بوده است. شمس  مدرسه مدرس و واعظ 0آید مولانا مفتی شهر بود و در شمس به قونیه می

اند که این آدم به دست قوم ناهموار ام که تو را از دست مریدانت خلاص کنم و به من گفتهگوید که من آمدهمی

ما این مقالات شمس را  آید.گرفتار است و حیف است که او را به زیان برند و شمس با این ادعا نزد مولانا می

خوانیم نه و او را استاد و پیر نامیده است. ما حالا مثنوی را می شدهگرفتهلب از او که به دست آوردیم تمام مطا



 

 

های مولانا عربی و تفسیر حرفهایمان از ابنعربی بلکه قائم به خود مولانا. نه بار کردن آموختهاز پس عینک ابن

 عربی.بر اساس ابن

زندگی در یک شهر و در یک عصر و با مسائل  لیلبه دعربی را های بین مطالب مولانا و ابنایشان شباهت

ان و از دید خود مولانا ناپذیر دانسته و در ادامه فرمودند من مثنوی را تفسیر مقالات شمس با زبمشترک اجتناب

 دانم.می

به ما آموزش  کندیمو بهترین مفاهیم را سعی  کندیماستفاده  هاداستانمولانا یک معلم است، معلمی که از  

و از زوایای دیگر به ما  هاداستانمفاهیم تکراری را در  دفعاتبهو  کندیمد. او از دفتر اول شروع ده

. دهدیمنگارش و نگاه کردن به نکات از زوایای دیگر در دفترهای مختلف رخ  یرودنباله. این دیگویم

روندی شکل بگیرد. آیا مولانا از یک موضوعی نهادینه شود تا  گامبهگامدانیم که برای رشد نیاز است که می

آن باعث فهم آن  یوستهیپو خواندن  کردهیممفاهیمی را تکرار  یا صرفاً کردهیم یرودنبالهچنین چیزی 

 ؟شودیم

از چیزی  ومانعجامع. این یک کتاب علمی نیست که یک تعریف دییفرمایمکاملاً درست جناب دکتر موحد: 

عین قرآن است.  ی دفتر اول گفته است؛ه در دیباچهز به مثنوی همان است کترین چیبکند و رد شود. نزدیک

ها و ی قرآن داستانروش قرآن و شیوهگوید کتاب من هم همین است. تمام آیاتی که در قرآن است آورده و می

 موسی نقشروی موسی است. در مثنوی هم  توجه در قرآنشود و بیشترین تکرار می جاقصص انبیا در چند 

؟ یک بحث مفصل است. ما پس از کار اخیر، ییگوتیحکای قرآن است. چرا اول را دارد. شیوه مثنوی شیوه

آوری شرحی بر مثنوی بر اساس دید امروزی هستیم و برای این کار، ما نیازمند مقدماتی هستیم. مشغول جمع

 بگیرد. اگر خدا بخواهد و رمقی باشد انشاالله در این زمینه باید کارهایی صورت

به داستان تخم  دیافرموده: شما در مقدمه این مثنوی اشاره (8919، عمران)مهندسی  مهندس فرهاد بوترابی 

مقالات شمس تبریز هم به داستان  یمقدمه. در دهدیمو جوجه  گذارندیمکه در زیر مرغ خانگی  یطب

خودتان  یفرمودهو بر اساس  شمس بدون نگاه کردن به دیدگاه درواقعکه  دیافرمودهاشاره  محمود ایاز

بدانم این نگاه چقدر به شما در تصحیح مثنوی کمک کرده و یا  خواستمیمبدون توجه به دیدگاه ابن عربی، 

 تأثیرگذار بوده است؟



 

 

)یکی تصحیح و دیگری  اما این دو کار است؛ تأثیرگذار بوده است شکی نیست کهنیادر جناب دکتر موحد: 

یک کار مکانیکی  درواقعاثرگذار است اما کار تصحیح  حیتصحوی دیدگاه مصحح روی . این نگرش رشرح(

اما قسمت اعظم کار تصحیح کار مکانیکی است و کار ؛ ذوق و دریافت مصحح در کار مؤثر است نکهیباا است

دقت از موجود است. در اینجا نباید اجتهاد به خرج دهید و تنها باید با  یهانسخهشما محدود و محصور به 

 هانسخهخود را در تصحیح بیاورید و مصحح باید به  یهاافتهیموجود استفاده کنید و حق ندارید  یهانسخه

 تذکر بدهد. ییدرجانظر خود را  تواندیموفادار باشد و تنها 

سؤال بنده مشخصاٌ در مورد تصحیح شما است. یکی از (: 8930، صنایعمهندس سیاوش صالحی )مهندسی  

تصحیح شده است و تعداد  باز دستاین است که با  شودیمکه در مورد تصحیح شما گفته  ییهایژگیو

 ییهاابهامابیات تصحیح شما به نسبت تصحیح نیکلسون بیشتر است. یکی از مشکلات اصلی مثنوی خوانان 

است که  وجود دارد و به ظن برخی عمدی بوده است. سؤال بنده این هاداستاناست که در دفتر ششم در 

 تصحیح شما این مشکل را مرتفع کرده است یا خیر؟ یوهیش

 ینوشتهبیت، متن  ۱3101 بیت دارد، چاپ سروش در حدود ۱3133متن ما در حدود جناب دکتر موحد: 

بر اساس نسخه  کهآنبیت دارد و  ۱319۱مثنوی نیکلسون در حدود  ،بیت ۱3111گولپینارلی و دکتر سبحانی 

هزار بیت  ۱3بینید تفاوت به نسبت که می طورهمانبیت دارد.  ۱3111چاپ شده است حدود قونیه در ترکیه 

در اوایل مثنوی در داستان طوطی دو سه بیت  مثلاً. میاآوردهبا دلیل  میاآوردهرا که  ییهاآناما ما ؛ اندک است

اما ما آن را ؛ است دشدهیقاشیه که اساس کار این آقایان بوده است هست، اما در ح یانسخهداریم که در همان 

را در حاشیه آورده  هاآنمثنوی این ابیات از قلمش افتاده و او  یسندهینو. مشخص است میاآوردهدر حاشیه 

 داستان بدون این ابیات ناقص است. کهیدرحال اندآوردهاست و این عزیزان این ابیات را در حاشیه 

(: متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را، جناب دکتر من از 8938ن، مهندسی معدخانم مهندس فاطمه توانایی ) 

بوده است، شما  11۱است که قبل از  ییهانسخهمتحیر شدم، سؤال من در خصوص واقعاً شما  یهاپاسخ

که مولانا کتاب مثنوی در کنارش و یا در  دیازدهشما در مورد روایاتی حرف  هاصحبتدر مقدمه و باقی 

که قبل از فوت مولانا بوده است دسترسی نداریم و  هانسخهش بوده است، چرا ما از این دوستان یهاحجره

محدود بوده است و خیلی  چلبی نیالدحسام ، آیا کتابت تنها بهاندنشدهیدا ؟ آیا پمیانکردهاستفاده  هاآناز 

 گسترش پیدا نکرده است یا اینکه گسترش داشته است ولی به دست ما نرسیده است؟



 

 

قضاوت بکنیم. مولانا  میتوانیمچراها در مورد گذشته زیاد است. ما در حدود علم خودمان ناب دکتر موحد: ج

کنند مولانا مثنوی را ناتمام گذاشته است برخی گمان می ایم،تا آخرین نفس با مثنوی درگیر بود. آنچه ما یافته

ام نشده بوده است. مولانا مثنوی را از چند وقت ها مثنوی تمآن ازنظربرای اینکه تا آخر مشهور بوده است و 

از والدم  دیگویمولد داریم ای که از سلطانپیش از وفاتش ناتمام گذاشته است، شاید دو سال یا چند ماه، مثنوی

کند که مدتی قبل از وفات مولانا از توانم، این مشخص میی آخر را تمام نکرد و گفت نمیپرسیدم و او قصه

دانیم که مولانا اگر که خودش غروب کرده است. ما می اصطلاحبهدست برداشته و آفتاب شعرش  سرودن شعر

هیچ کرده است. آن صحبت می و بازخوانی تا آخرین لحظه از مثنوی و تصحیحولی از سرودن شعر باز ایستاده 

هم ذکر شده  111 یشاعری نیست که بر شعر خودش برنگشته باشد و چیزی را عوض نکرده باشد. در نسخه

اند و در بوده از بزرگان و اصحاب ای دیگرولد و عدهالدین و سلطاناست که در حضور خود مولانا حسام

مثنوی کتابی نیست که کسی  اند.کردهمی هذیباند و آن را تصحیح و تنقیح و تخواندهحضور مولانا مثنوی را می

 83-80بگوید: هذا کتابی. مولانا این کتاب را در طی مدت  در خانه نوشته باشد و بعد کامل شده باشد و بعد

شروع شده است و دفتر اول را چند سال جلوتر شروع  11۱سال این کتاب را نوشته است. دفتر دوم در سال 

دیباچه نوشته است. از دفاتر اول و دوم  هاآنادامه داشته است و بعد مولانا بر  هاسالکرده است و این فرآیند 

وجود داشته باشد اما به دست ما نرسیده است و بعید نیست که از این  ییهانسخهتصور کرد که  توانیم مثنوی

از بزرگان اهل ادب ترکیه در هر  مخصوصاً ؛ وراهمبهچشمکشف شود و من هنوز  یاتازه یهانسخهبه بعد 

 پیدا شده است یا خیر. یاتازه ینسخهکه آیا  کنمیمفرصتی سؤال 

 یهاقصهارادت داشته و عمر را در  لانا به عمر یکی از خلفای راشدینمو قدرنیاچرا فشین معاصر: اآقای  

 یک انسان کامل توصیف کرده است؟ صورتبهعمر را  چون پیر چنگی مختلف

کسی حق  دیگویمو  دیگویممولانا راجع به شمس تبریز  یزیچکیاین را از تاریخ بپرسید. جناب دکتر موحد: 

 د از عاشق بپرسد چرا معشوق را دوست داری؟ندار

بهار به دکتر موحد معرفی کردند و  یالشعراملکمرحوم  ینوهجناب مهندس یوسفی جناب معاصر را با عنوان 

 خواندند. الشعراملکجناب دکتر موحد دو بیت از اشعار مرحوم 

 داد یکی دین گرامی به ما  اگرچه عرب زد چو حرامی به ما

 ز آل علی معرفت آموختیم خلفا سوختیم  گرچه ز جور



 

 

(: برای من همیشه مایه کنجکاوی بوده که چرا آثار 8913/مکانیک، هوافضامهندسی نجات ) امیر دکتر 

 یسابقهو طرفدار دارد؟ با توجه به  شدهواقعمولوی در افکار عمومی و در جهان تا به این اندازه مورد اقبال 

برای شما سرلوحه بوده و به  یاحرفههای هنیزم درافکار مولوی و از  کیکدامصنعت نفت  یحوزهشما در 

 شما کمک کرده است؟

در  امگفتهمن در یک سخنرانی  بخیل نباشید.، شده دیگر :ودندجناب دکتر در پاسخ به سؤال اول با لبخند فرم

؟ دیخوانیمچرا  دیخوانیم شما افلاطون، ارسطو و نیوتن مثلاًآموخت.  شودیمزندگی امروزی از مولانا چه 

 و اهل علم و تحقیق باید بخوانند. دیخوانیممنفعتی دارد که  حتماً

دیگر یک موضوعی را طرح  یهیزاو(: بنده از یک 8930مهندسی راه و ساختمان، دکتر اورنگ فرزانه ) 

عقبه و  مثنوی مانند شاهنامه که تنها یک کتاب شعر نبوده است و یک کنمیم. من احساس کنمیم

مثنوی هم یک پروژه  کنمیم، حس اندشدهانیبشعر  صورتبه هاداستانتاریخی داشته است و  یریگجهت

شریعت اسلامی را هم به شکلی  ینوعبهو  دیگویماست و در آن مولوی عرفان را به زبان شعر در آن 

عثمانی کتاب مثنوی  یامپراتور یتوسعهدر گسترش اسلام به سمت اروپا و  بساچه. کندیمبیان  ترمطلوب

ترویج اسلام فراتر از تعالیم عرفانی صرف است و  نقش داشته است. احساس من این است که مثنوی بسیار

 است. شدهانیببا همراهی عرفان و در یک قالب جذاب 

 داندیم خدا ؟گویند قصد سیاسی بوده است در تدوین مثنوی. ایشان میدهندیمجناب دکتر موحد: درست نظر 

 .)با خنده حضار(

 مدیره کانون فنی:تقدیر از جناب دکتر محمدعلی موحد توسط اعضای هیئت 

سال  3000مدیره کانون فنی کتاب در پایان بخش اول برنامه، جناب دکتر اورنگ فرزانه به نمایندگی از هیئت

ودند؛ همچنین جناب مهندس رضا نم بود، به جناب دکتر محمدعلی موحد تقدیمیاد رسمبهمهندسی ایرانی را 

 شان را تبریک گفتند.سالگی 31ای با اهدای دوشاخه گل به ایشان، تولد کمره



 

 

 

 بخش دوم، شعر و نثرخوانی آزاد توسط حضار: 

در بخش دوم محفل، مطابق روال معمول، حضار به شعر و نثرخوانی آزاد پرداختند. در این برنامه عزیزانی چون 

( و 31 یورود ،یبردارنقشه ی)مهندس یمیابراه نیری(، ش38معدن،  ی)مهندس ه تواناییها مهندس فاطمخانم

از  ی( اشعار30 ع،یصنا ی)مهندس یصالح اوشیسمهندس  و (30معدن،  یقصاع )مهندس نایسمهندس  انیآقا

 در ادامه شعر خانم شیرین ابراهیمی و مهندس سیاوش صالحی آمده است. .خود را خواندند یهاسروده

 



 

 

 ترسمیا مهافتاد و من از پنجره پرده  ترسمیها مکه از خاطره ستیدست من ن

 ترسمیها ممنظره یتو من از همه یب دمیدیهر پنجره با عشق تو را م پشت

 ترسمیها محنجره نیا یمن از سرد و بوران شد یزد ادیسرد که فر قدرآن

 ترسمیها مفرفره نیتو از چرخش ا یب چرخمیدور خودم م یو مبهوتم ه جیگ

 ترسمیم هارهیدا نیا یلهیمن از ت که افسرده یبه چشمان من رهیتو خ چشم

 ترسمیها منه که من از باکره فاحشه که به دامان تو افتادم باز یننگ لکه

 ترسمیها متبصره نیو ا یاز قاض فیح همه روزم بوده است یعشق خطا مجرمم

 یمیابراه نیریش

 

 میریتقد یهادست یملعبه چراکه میریمیعشق، هر سه م نیچه من چه تو و چه ا

 میریگیجهان نم نیخون خود از ا تقاص از ما کیچیعشق، ه نیمن نه تو و نه ا نه

 میریچه شد که کنون از لبان هم س یول بود نیریتو ش یطعم لب و بوسه چقدر

 میریگهنوز به لطف شما نمک یول ات را عشقنمکدان سفره میاشکسته

 میریفسکتاب قطور بدون ت دوتا فهمدینم کسچیمن نه عشق مرا ه نه

 یصالح اوشیس

 .مسپاسگزاری ،انددر پایان از تمام عزیزانی که ما را در محفل پنجاهم کمیته شعر و ادب همراهی نموده

 کمیته شعر و ادب

 دانشکده فنی دانشگاه تهران لیالتحصفارغکانون مهندسین 


