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استاد باالخره ویزایش را گرفت

سعید یوسف
مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیکاگو

یادی از حشمت مؤید و ادای احترامی

یکی از شوخی های استاد مؤید–که آدم بسیار شوخی بود–در این هفت هشت 
سال آخر زندگی اش این بود که می گفت خیال مسافرت دارم، همه    چیز هم آماده 
است، فقط هنوز ویزا را نداده اند و منتظر ویزا هستم. منظورش ویزای سفر به 
آن دنیا بود. کار ویزا سرانجام روز دوشنبه 4 تیرماه 139۷ش/25 ژوئن 2018م 
درست شد و استاد به سفری رفت که سال  ها بود انتظارش را می کشید. او متولد 

1306ش بود.

وقتی سخن از تحصیالت دانشگاهی به میان می آید، فقط مدرک شما نیست 
را  مدرک  آن  دانشگاهی  چه  از  که  است  مهم  نیز  این  بلکه  است،  مهم  که 

Saeed Yousef, “Ustad's Visa: Remembering Professor Heshmat Moayyad,” Iran Namag, 
Volume 3, Number 2 (Summer 2018), 173-178. 

ادبیات  دکتری  )دانش  آموختۀ   Saeed Yousef <syousef@uchicago.edu< یوسف  سعید 
تطبیقی دانشگاه تورنتو، 2004( آثارش را از نیمۀ دهۀ 1340ش در ایران و بعد در اروپا و امریکا 
در حوزه  های شعر، مقاله و ترجمه در نشریات گوناگون یا به  صورت کتاب منتشر کرده است. از 
سال 2002م به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شیکاگو اشتغال دارد. زمینۀ اصلی کار 
ایشان شعر، نقد شعر و تاریخ معاصر ایران است و کتاب  هایی نیز برای آموزش زبان فارسی به 

انگلیسی  زبانان نوشته است.
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گرفته اید و زیر نظر کدام استاد کار کرده اید. حشمت مؤید همیشه با افتخار 
 ،)Hellmut Ritter, 1892-1971( یاد می کرد که شاگرد هلموت ریتر  این  از 
ایران شناس معروف آلمانی، بوده و به اصطالح محضر او را درک کرده است. او 
دکترایش را در ادبیات فارسی در شهر فرانکفورت آلمان در سال 1958 گرفته 
بود. ولی در سال های بعد، این حشمت مؤید بود که شاگردان ادبیات فارسی 
باید به درک محضرش و به شاگردی او افتخار می کردند. پس از چندین سال 
اقامت و تدریس در آلمان و ایتالیا و مدتی نیز در هاروارد، استاد مؤید از سال 
1966 تا سال 2010، یعنی به مدت 44 سال، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه 
دانشگاه  به  ویژه ای  اعتبار  با حضور خود  این سال ها  در طول  و  بود  شیکاگو 
شیکاگو به عنوان یکی از مراکز مهم تدریس زبان و ادبیات فارسی بخشید. در 
میان استادان بنام ادبیات فارسی که اکنون در دانشگاه های امریکا شاغل  اند، 

می توان دو نسل از شاگردان او را یافت.

دارند  او  دربارۀ  بسیاری  چیزهای  امروز  استادان  و  دیروز  شاگردان  این  قطعاً 
که بگویند و خواهند گفت، نیز دربارۀ اهمیت جایگاه علمی اش. من به همین 
احوال  و  آرا  و  جام  احمد  شیخ  آنکه  ضمن  بگویم  که  می کنم  اکتفا  مختصر 
متصوفان هم  عهد با او را می توان زمینۀ اصلی کار و تخصص استاد مؤید دانست، 
نبود. چاپ  غافل  نیز  معاصر  ادبیات  از  کتاب هایش  نیز  و  گواهی کالس ها  به 
نویسندگان  داستان های  ترجمه های  چاپ  و  اعتصامی  پروین  دیوان  انتقادی 

معاصری همچون گلشیری گواه آن است.

زمانی که من کارم را در دانشگاه شیکاگو شروع کردم، هنوز در حال نوشتن 
رسالۀ دکتری  ام در دانشگاه تورنتو بودم و استاد راهنمای من و اعضای کمیتۀ 
دکترا و دفاع از پایان نامه همه در تورنتو بودند. در عین حال، پس از آشنایی 
نزدیک با حشمت مؤید در شیکاگو، حیفم آمد که از وجود او در مقام عضو 
بیرونی کمیته یا به اصطالح outside reader بهره نگیرم و او نیز با لطف بسیار 
پذیرفت. البته کار رسالۀ من بدون نظر و مشاورۀ او تمام شده بود، ولی در جلسۀ 
دفاع در تورنتو، حشمت مؤید نیز از طریق تله  کنفرانس حاضر شد و ما همه 
دور میزی نشسته بودیم و صدای او نیز از دستگاهی در وسط میز با ما همراه 
می شد و می دیدم که چقدر دقیق همه  چیز را خوانده و چقدر هم باحوصله و 
با حضور ذهن تا پایان آن جلسه با ما بود. از سر لطف، از دیگر اعضای کمیته 
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تورنتو  استادان  ولی  پذیرفته شود،  ممتاز  درجۀ  با  من  پایان نامۀ  که  خواست 
گفتند که اصوالً چنین چیزی در سیستم دانشگاهی آنها وجود ندارد. 

از حضور ذهن اش در آن جلسه گفتم، ولی متأسفانه از چند سال بعد با پیشرفت 
تدریجی آلزایمر این حضور ذهن روی در نقصان گذاشت. آن حافظۀ قوی که 
همه  چیز را با همۀ جزئیات به   خاطر داشت، در سال  های اخیر به نظر می رسید 
تأثیرگذارها  و  درشت ها  از  اندکی  فقط  و  کرده  غربال  را  گذشته  خاطرات  که 
از شهر همدان داشت که  تکرار می کند. خاطراتی  را  نگه داشته و همان ها  را 
کودکی اش را در آن گذرانده بود: برف های سنگین که مردم را مجبور می کرد در 
کوچه ها برای عبور تونل درست کنند و وجود گرگ ها در چنین سرمایی؛ خاطرۀ 
میوه  دزدی از باغ  های همدان با بچه های هم  سال و بعد پیدا شدن سرو کلۀ باغبان 
مهربانی که به  جای توبیخ، به آنها میوه داده بود و این را همیشه چون نمونه ای از 
انسانیت نقل می کرد؛ اظهار دلتنگی دائم برای ایران که گاه با اشک ریختن همراه 
می شد؛ و البته تعالیم بهائی. بارها از او این عبارت از سخنان بهاءاهلل را شنیدم: 
“ای اهل عالم، همگی باِر یک دارید ]دار = درخت[ و برِگ یک شاخسار،” سخنی 

که وحدت عالم انسانی را از نظرگاه دیانت بهائی می رساند. 

شاید از چنین منظری بود که، با آنکه می دانست من آدمی بی دین ام، بارها به 
من می گفت: “استاد، شما تا به حال آدم کشته اید؟ دزدی کرده اید؟ حق کسی 
را خورده اید؟ هیچ کدام از این کارها را نکرده اید. پس شما بهائی هستید.” بهائی 

بودن برای او چنین چیزی بود و به همین سادگی؛ یعنی انسان خوب بودن. 

و جالب آنکه در عین داشتن چنین اعتقاداتی، برخی از خصوصیات یا رسوبات 
تربیت رضاشاهی نیز در نگاهش به ایرانی و غیرایرانی، فارسی و غیرفارسی گاه 
خود را نشان می داد و در چنین اوقاتی، من سکوت می کردم و ترجیح می دادم 

با پیرمرد بحثی نکنم.

ایرانیان  ساالنۀ  برنامۀ  از  بخشی  اکتبر 200۷م،  مهرماه 1386ش/14  در 22 
اختصاص  هشتادسالگی اش  مناسبت  به  مؤید  استاد  بزرگداشت  به  شیکاگو 
داشت و در آن برنامه، من هم شعری را که برای هشتادسالگی او سروده بودم 
خواندم. فکر کردم شاید نقل آن در اینجا خالی از لطف نباشد. با نظرداشت به 
چنان مناسبتی و چنان استادی، زبانی هرچه قدمایی تر و وزنی کم  کاربرد برای 
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این شعر انتخاب شده بود، یادآور اوزان و زبان ناصر خسرو: “از دهِر جفاپیشه 
زی که نالم؟” و طبعاً با تمّسک به انواع صنایع و مبالغات مرسوم در شعر قدیم 

و حتی ذکر ماّده تاریخ.

استاد ادب، حشمِت مؤّید

استاد ادب، حشمِت مؤیّد
در فضل، میاِن سران، سرآمد

دانشور و دانش پژوه و دانا
فرهیخته، فاضل، فهیم و بِخَرد

در فضل، نگر پایۀ رفیعش
د کانجاست که شهباِز علم پرَّ
بسته ست رِه جهل، تا بنا کرد

ز آراِء متینش سدیدتر سّد
آسان شود از او متوِن دشوار
بگشاید ازو هر چه شد ُمَعّقد
جویندۀ دانش هرآنکه باشد

او راست مؤیّد دلیل و مقصد
شاگرِد وی استاِد زبده گردد

آموخته از وی اگر یک از صد
پوِر همدان است و، پوِر سینا

خرسند که بیند َورا به مسند 
در جمِع ادب جلوه اش نمونه  ست
چون جلوۀ پروین به سبز گنبد1

1اشاره به تحقیق او در آثار پروین اعتصامی و چاپ دیوان اشعارش.
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آثاِر َورا در فرایدش بین
آن فرِد فرید، آن کتاِب مفرد2
بنگر صفحاتش، بسی هزاران

تدوین  شده بین در بسی مجلد
هر صفحۀ آن آیتی ز فضلش

چون هّمِت او بی  کران و بی حّد 
آزادگی اش را هرآنکه دیده  ست

در قیِد ارادت شده مقّید
نیکی است مراِم وی و نبینی

در رّد بدی هرگزش مرّدد
با ذاِت تواضع هماره نزدیک

وز کبر و ز نخوت بعید و ابعد
با راستی از دوستاِن جانی

در دشمنی اش با کژی زبانزد
با ُخلِق خلیقش، دلیر و بی  باک

با رّقِت دل، راِی او مؤکد
افریشته ایش از نژاِد ژرمن3

گشته ست نگهبان ز سوی ایزد 
این گنِج خرد با چنین نگهبان
بادا که زید بس مدید و ممتد

مفعول مفاعیل فاعالتن
از زمرۀ اوزاِن کم بسامد 

2اشاره به تصحیح و چاپ انتقادی کتاب حجیم فرائد غیاثی، تألیف جالل الدین یوسف اهل.
3اشاره به همسر آلمانی استاد، خانم روت مؤید.
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در وزِن قریب، اخرب است و مکفوف
کاین خامه نبشت این سروِد سرمد 

اّمید که ماند چو ناِم نیکش
این چامه ازین بی نشاِن بی َرد 

تاریخ چنین جشن فّرخی را
سازم به دو وجه این زمان مؤبّد 

هشتاد و هزارست و سیصد و شش
گر زانکه ندانی حساِب ابجد 
دانی اگر ابجد، نگر که تاریخ
با حذف یکی “یا” شود مخلد

یعنی که رسیده اگر به هشتاد
“صد سال دگر خوش زید مؤیّد”  4

لوزنسکی  پل  و  مؤید  لوئیس، حشمت  فرانکلین  یوسف،  سعید  راست:  از 
در مهمانـی خانـۀ استـاد لوئیس به افتخـار استـاد مؤید، نوامبر 200۷م.

4آخرین مصرع به حساب ابجد معادل 1396 است که اگر یک “یا” )یعنی حرف “ی،” معادل 10( از آن 

کم شود، عدد 1386 یعنی سال برگزاری آن بزرگداشت در شیکاگو به دست می آید.


