محمد معین

* هنگامی که چشم به جهان گشود ،برایش نام ِ محمد را برگزیدند.
او نخسنت فرزند خانواده و زادگاهش یکی از برزن های شهر رشت به نام زرجوب بود .در چهارچوبی ) قابی( که در دفتر کارش
به دیوار آویخته شده بود ،و نیز در دست نوشته ای که از خوِد محمد معین به جای مانده ،زاد روزشَ ،مه شید )دوشنبه( ۹
اردیبهشت  ۱۲۹۷خورشیدی است ،ولی در دانشنامه ی دکترا ،سال زاده شدنش  ۱۲۹۱نوشته شده است.

* اینکه او در چه روزی و در چه سالی چشم به جهان گشوده ،نه از دانش او چیزی کم می کند و نه چیزی به آن می افزاید.
آنچه که برای ما ایرانیان ارزش دارد ،شایستگی او و کارهای ِمهینی که کرده است ،می باشد.
* محمد معین بر زبان های فرانسه ،انگلیسی ،عربی و آملانی ،چیرگی داشته و به زبان های پهلوی اوستایی و فارسی باستان
نیز آشنا بوده ،و برخی از گویش های بومی را به خوبی می دانسته.
* محمد سال ششم زندگی خود را می گذرانیده که بیماری گرمه خشگ ) حصبه( در رشت همه جاگیر می شود .در آن سال
پیرامون  ۲۸هزار تن از این بیماری می میَرند .از خانواده ی محمد مادرش ،نخستین تنی بوده که به این بیماری دچار شده و
درمی گذرد .پس از شش روز هم پدرش بیمار شده و در اندک زمانی چشم از این جهان فرو می بندد.
ن هم پدر و هم مادر ،سرپرستی محمد را پدر بزرگش محمد تقی معین العلما به گردن می گیرد .محمد  ۱۳ساله
پس از ،از داد ِ ِ

درمی گذرد .پس از شش روز هم پدرش بیمار شده و در اندک زمانی چشم از این جهان فرو می بندد.
ن هم پدر و هم مادر ،سرپرستی محمد را پدر بزرگش محمد تقی معین العلما به گردن می گیرد .محمد  ۱۳ساله
پس از ،از داد ِ ِ
بوده که پدر بزرگش هم درمی گذرد.
* محمد معین آموز ِ
ش دبستان و دبیرستانی خویش رادر آموزشگاه شماره یک رشت به پایان می رساند و سپس به تهران می رود
و در دارالفنون آموزش های دبیرستانی را به پایان می َبَرد .او در همه ی سال های آموزشی شاگردی برجسته بوده و به آموزش
های کالسیک ) ادبیات( فارسی دلبستگی ویژه ای داشته ،جدا از اینها او بر زبان عربی نیز چیره بوده است.
* محمد معین پس از انجام وظيفٌه َورجاَونِد )مقد ِ
س( سربازی ،در سال  ۱۳۱۴به فَرنشینی دانشسرای مقدماتیِ اهواز ،سپس
وزیر فرهنگ ،که کمی دیرتر نامش آموزش و پرورش شد ،برگزیده می شود.
در همین زمان بوده که با آموزشگاه روانشناسی بروكسل پیوند برپا می کند و از راه نامه نگاری ،رشته های روانشناسی عملی
 خط شناسی  -قیافه شناسی و مغز شناسی را آموخته و پایان نامه می گیرد.محمد معین  ۲۴ساله بود که نوشتاری ارزنده به نام مزدیستا و تآثیر آن در ادبیات فارسی را به نگارش درآورد .در ایران او
نخستین تنی بود که توانست ،دکترای ادبیات فارسی بگیرد .پس از این پیروزی به نام استاد رشته ی تحقیق در متون ادبی در
دانشکده ی ادبیا ِ
ت دانشگاه تهران و استاد در دانشسرای عالی سرگرم آموزش دادن به جوانان شد.
ِ
دکتر محمد معین آموزگاری بسیار سختگیر ولی دلسوز بود .او از دانشمنداِن به نام ِ سرزمین ما بود و شاگردانش بخت بلندی
داشتتند که توانستند از دانش او بهره ها ِببَرند.
* پس از دهخدا ،شاید بتوان محمد معین را پدر واژه نامه ی ایران نامید .محمد معین فرهنگنامه ای فراهم کرده ،به نام
فرهنگ فارسی که در هشت پوشینه و هر پوشینه در َبرگیرنده ی پیرامون  ۱۴۷۰تا  ۱۴۷۲رویه می باشد.

* جدا از اینکه  ،محمد معین خود فرهنگنامه ای فراهم کرده ،در ویراستاری فرهنگنامه ی دهخدا به او یاری های بسیاری
رسانیده است.
در باره ی دهخدا چنین گفته شده است که او به کمتر کسی باور ) اعتماد( داشت و محمد معین از کسانی بود که ِدِل
دهخدای سخت باور ما را به دست آورده بود .هرچند می باید این را هم یادآور شد که دهخدا کارهای بنیادین فرهنگنامه اش

دهخدای سخت باور ما را به دست آورده بود .هرچند می باید این را هم یادآور شد که دهخدا کارهای بنیادین فرهنگنامه اش
را انجام داده بود .ولی بخوبی می دانست که کسی می باید آنها را دوباره خوانی و سرپرستی کرده و به چاپ برساند.
خوشبختانه این کاِر سُترگ به محمد معین واگذار شده و او نیز به خوبی از پ ِ
س این بزرگ برآمد .جای گفنت دارد که ما ایرانیان
وامداِر محمد معین هستیم ،زیرا او با راستیِنگی و درستکاری و بهره بردن از دان ِ
ش خود ،گنجینه ی فرهنگنامه ی دهخدا را به
ما پیشکش کرده است.

* در سال  ۱۳۳۸از نیما یوشیخ که در سرودن شعر نو پیشگام بوده است  ،سپارسنامه ای ) وصیت نامه( به دست آمده که در
آن از دکتر محمد معین خواسته تا سروده هایش را بررسی کرده و بخش هایی را که خود می پسندد پخش نماید .یادآور می
شویم که نیما یوشیخ هرگز محمد معین را ندیده بود.

ا* محمد معین ،بانو مهین امیرجاهد ،را به همسری برگزیده و میوه ی این پیوند زناشویی پنج فرزند است .جای گفنت دارد که
همسر محمد معین دخترِ امیرجاهد بود که سرپرستی سالنامه ی پارس با او بود .ا

ا* یکی از هنرهای محمد معین سرایندگی بود .از او سروده های بسیاری به جا مانده است .ا
ای دل ﻋﺸﺎق را ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ای ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻋﺎﺷﻘﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺗﻮ ﻋﺮوﺳﺎن ﭼﻤﻦ ﭘﺮورده ای
در دل ﺑﻠﺒﻞ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ آورده ای
ﺑﻠﺒﻞ اﻧﺪر ﮔﻞ  ،رخ زﯾﺒﺎت دﯾﺪ
ﮔﻞ ز دﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ،ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪ
ﻧﺎﻟﻪ ی ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ از ﺑﺤﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
راز ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺤﺮم آن راز ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻢ دل ﺳﻮﺧﺘﻪ
از دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﻋﺸﻖ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻤﺲ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ز ﺗﻮ ﻧﻮر اﻓﮑﻨﻢ
ﻣﺎه ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ز ﺗﻮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﻨﻢ
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ زﯾﺒﺎی ﺗﻮ
ﻏﻨﭽﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ
ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺗﻮ رﯾﺰد آﺑﺸﺎر

ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺗﻮ رﯾﺰد آﺑﺸﺎر
ھﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﺰد ﮐﻮھﺴﺎر
ﮔﺮﯾﻪ ی اﺑﺮ ﺑﮫﺎری از ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮق از ﭼﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﻮد
ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺑﺪان ﺧﻨﺪه ﺑﺪﯾﻦ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎھﮑﺎرت آﻓﺮﯾﻦ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻦ
ن زﻧﺪﮔَﯿﺶ را در ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .او را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
* ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎ ِ
وﻟﯽ ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ درﻣﺎن ھﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮده اﻧﺪ او را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او در ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨آذر ﻣﺎه  ،١٣٩٢ﭼﺸﻢ از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﻣﯽ َﺑﻨﺪد .ﭘﯿﮑِﺮ ﭘﺎک او را ﺑﻪ زادﮔﺎھﺶ
در ﺷﮫﺮ رﺷﺖ ﺑﺮده و در آراﻣﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ.
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﻮده ،ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﻧﻮ اﻣﯿﺮﺟﺎھﺪ ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر از
او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮِوﻧﺎز
ا* ھﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ آراﻣﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ را وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر َ -
)ﺻﻨﻮﺑﺮ(  -ﺷﻤﺸﺎد  -درﺧﺖ ﯾﻮﮐﺎ و ﻓﻮاره ی آﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ ،آن ﺟﺎ و آن ﺳﺮا را دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ا
.ﻧﺸﺎن ھﺎ و ﺳﺮﻓﺮاز ھﺎ
ن
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ َرِوش ﮐﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎ ِ
اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر او ارگ ) ارج( ﻧﮫﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ ھﻢ از اﯾﻦ ﺧﻮی و
.ﺧﯿﻢِ ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ارزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﮐﺮده ﻧﺸﺎن ھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ا -در .ﺳﺎل  ، ١٣١۶ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﺳﻮم ﻋﻠﻤﯽ
ا -در ﺳﺎل  ١٣٢١ﻧﺸﺎن درﺟﻪ دوم ﻋﻠﻤﯽ
 در ﺳﺎل  ١٣٢٧ﻧﺸﺎن درﺟﻪ دوم ﺳﭙﺎس.در ﺳﺎل  ١٣٢١از ﺳﻮیAcadémie des Inscriptions -ﺷﺎد داد )ﺟﺎﯾﺰه(  Tamhourﺑﻪ او ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﺷﺪ
 در ﺳﺎل  ١٣۴٠ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻟﯽ ھﻨﺮ و ادب از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ -درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن Order des palmes Académiquesاز ژﻧﺮال دو ﮔﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
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