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با حضور جمعي از استادان
و فرهيختگان كشور

مراسمبزرگداشت
محمدعلیموحد
دردانشگاهتهرانبرگزارشد

مراسم بزرگداشت محمدعلی موحد ،نويسنده كتاب «خواب
آشفته نفت» و موالناشناس و شمسشناس ،در سالن
فردوسي دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور غالمعلی حدادعادل ،محمدرضا
شفیعی کدکنی ،حجتاهلل ایوبی و جمعی از استادان ادبیات
و عالقهمندان برگزارشد ،از تمبر یادبود استاد محمدعلی
موحد رونمایی و نشان یونسکو به استاد موحد تقدیم شد.
بنا بر اين گزارش ،در اين مراسم پس از سخنراني حجتاهلل
ایوبی ،دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و غالمعلي
حدادعادل ،رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،محمدعلي موحد با اشاره به اینکه یونسکو ،یکبار
از اول راه ،به مناسبت ترجمه ابنبطوطه در چشم عنایت در
من نگریست و آن شصت و چند سال پیش بود ،گفت :یونسکو
بار دیگر در آخر راه زندگی ،مرا به نواخت خود مفتخر ساخته
است .من گوشم درست نمیشنود و مطالب را درست
نشنیدم .معلوم بود دارند دربار ه من اغراق میکنند .از همه
خ عطار ،مقدمهای در تذکرهاالولیا
سروران سپاسگزارم .شی 
دارد و من ،آن را نشاندهنده حال خود میدانم .من نیز به
تبعیت از عطار ،خود را به فتراک بزرگان بستم .چه خوب
کردم اگر از فخر و شرف و منزلتی که هیچ لیاقت آن را
نداشتم ،برخوردار شدم .اگر گوشه چشمی به من دارند ،از
این معامله است که خود را به فتراک شمس و موالنا بستم.
وی افزود :من این مایه تحسین و ترغیب را به ریش نمیگیرم
و امر به من مشتبه نمیشود .خودم را بهتر از دیگران
نمیشناسم .به قول خاقانی هیچ اگر سایه پذیرد ،منم آن
سایه هیچ .وقتی از حقیقت مراسم بزرگداشت آگاه شدم که
کار از کار گذشته بود و تن به قضا دادم .يادآور ميشود ،دكتر
محمدعلي موحد ،متولد سال  1302در تبريز است كه از سال
 ۱۳۲۹در شرکت نفت آبادان مشغول به كار شد و پس از خلع
ید انگلیسیها در سال  ،۱۳۳۲سردبیری روزنامه شرکت نفت
را به عهده ميگيرد .استاد موحد ،آثار تاليفي و ترجمه
بسياري در زمينههاي تاريخي و ادبي از خود به جاي گذاشته
كه از آن جمله ميتوان به دو اثر ارزشمند «خواب آشفته
نفت» و «ملي كردن و غرامت /درسهايي از داوريهاي نفتي»
در زمينه تاريخ نفت ايران اشاره كرد.
الزم به يادآوري است مديريت موزه ها و مركز اسناد
صنعت نفت ،طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته ،در آينده
نزديك از همكاري و مشورت اين چهره برجسته صنعت
نفت و مورخ ارزشمند كشورمان بهره مند خواهد شد.
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موزههای جهان

از«چشمهسیاه»تاطالیسیاه

موزه نفت کانادا در محل نخستین چاه تجاری
نفت در آمریکای شمالی (شهر لمبتون) در ایالت
اونتاریو واقع شده و داستان پیشروان صنعت نفت
این کشور را روایت میکند .مردم لمبتون در
منطقه ای به نام «چشمه سیاه» از دیرباز با مایعی
سیاه که از آن برای عایق کردن قایقهای شان
استفاده میکردند ،آشنایی داشتند؛ اما در سال
 1858بود که حفاری شخصی به نام جیمز میلر
ویلیامز برای آب ،به نفت رسید! کشف ویلیامز
سبب شد که بهزودی نخستین هجوم برای
کشف نفت در آمریکای شمالی شکل گیرد و نام
این محل به «چشمه نفت» تغییر یابد .در
سالهای پس از کشف نفت ،منطقه لمبتون با
حضور هزاران نیروی کار به منطقه صنعتی
مهمی تبدیل شد.

معرفی بخشی مهم از تاریخ کانادا

موزه نفت کانادا ،با هدف به تصویر کشیدن و
معرفی بخش مهمی از تاریخ این کشور ایجاد
شده است .بازدید از موزه با نمایش یک فیلم
ویدیویی کوتاه آغاز میشود که با زبانی
هنرمندانه ،سرگذشت کشف نفت و تاریخ منطقه
را روایت میکند .نخستین چاه تجاری نفت در
آمریکای شمالی ،نخستین شرکت نفتی و
نخستین پاالیشگاه در جهان ،از جمله عناوینی
است که دستدرکاران موزه نفت کانادا ،آنها را به
عنوانتاریخصنعتنفتمنطقهمعرفیمیکنند.
موزه عالوه بر بخشهای داخلی ،مثل گالریها،

از بخشهایی نیز در فضای آزاد برخوردار است
که با حفظ بناهایی که قدمت آنها به سالها قبل
میرسد ،شکل گرفته است؛ هرچند بازدید از
بخشهای بیرونی در برخی فصول سال و با توجه
به شرایط آب و هوایی امکانپذیر نیست.

حفاری با دست

از جمله بخشهای دیدنی موزه ،چاه نفتی است
که به عنوان نخستین چاه تجاری نفت در
آمریکای شمالی از آن نفت استخراج شد .در این
بخش میتوان بسیاری از تجهیزات را دید که در
حفاریهای قدیمی مورد استفاده قرار میگرفته؛

حفاریهایی که غالبا با دست انجام میشده و گاه
تا عمق  60پایی زمین میرسیده است.
موزه نفت کانادا ،همچنین به معرفی افراد
تاثیرگذار در صنعت نفت این کشور میپردازد،
از جمله هنری فربنگ که در سال  1861کمپانی
فربنگ را در لمبتون کانتی بینان گذاشت که
اکنون به عنوان قدیمیترین کمپانی نفتی در
جهان شناخته میشود.
فربنگ همچنین مبتکر برخی روشها در حفاری
و استخراج نفت از چاه به وسیله موتورهای بخار
بود که بخشی از فضای باز موزه به نمایش آنها
اختصاص یافته است.

از سوي مديريت موزههاي نفت و مركز اسناد صنعت نفت

نشست«تاریخپزشکیدرصنعتنفتایران» برگزارمیشود
دومیننشستازسلسلهنشستهایتخصصیتاریخنفتباعنوان
«تاریخ پزشکی در صنعت نفت ایران» از سوي مديريت موزهها و
مركزاسنادصنعتنفتبرگزارميشود .نشست«تاریخپزشکیدر
صنعت نفت ایران» روز دوشنبه  17دیماه و با مشاركت گروه
حکمت-طباسالمیوطبسنتیفرهنگستانعلومپزشکی،در
محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار ميشود .اكبر نعمتالهي،
مدير موزهها و مركز اسناد صنعت نفت ،سخنران افتتاحيه اين
نشست و حبيباهلل سميع ،مديرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعتنفت،ازديگرحاضراندرايننشستخواهندبود.سخنراني
و ارائه مقاالتي در زمينه تاریخچه بهداشت و درمان صنعت نفت در
آبادانومسجدسلیمان،اقدامهایبهداشتیدرصنعتنفتبهمثابه
مسؤولیت اجتماعی و چگونگی مبارزه با برخی بیماریها از سوی
صنعتنفت،ازجملهبرنامههايايننشستاست.نخستیننشست
از «سلسله نشستهای تاریخ نفت ایران» با عنوان «اسناد
آرشیوهایجهانیوتاریخنفتایران»باحضورمجیدتفرشی،مورخ
و سند پژوه ،اسفندماه سال گذشته برگزار شد.
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