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محمدعلـی موحد عرفانپـژوه ،تاریخنگار و حقوقدان و عضو پیوسـتۀ
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی ،دوم خردادمـاه  1302در تبریز متولد
شـد .ایشـان همانجـا تحصیلات ابتدایی و متوسـطۀ خـود را بـه پایان
مقارن ملی شـدن صنعت نفت در سـال  1329به
بـرد (سـال  )1319و
ِ
آبـادان رفـت و سـردبیری روزنامۀ شـرکت نفت را زیر نظـر هیئت مدیرۀ
خلـع ید عهده دار شـد.
بعـد از کودتـای  1332بـه تهـران آمـد و پـس از طـی تحصیلات تـا
دکتـرای حقـوق خصوصـی و اخـذ پروانـۀ وکالـت دادگسـتری ترجمۀ
سـفرنامۀ ابـن بطوطـه را با تعلیقـات در دو جلـد انتشـار داد ( )1336و
آنـگاه به منظور آشـنایی بیشـتر بـا حقوق بینالملل رهسـپار انگلسـتان
شـد و از افادات اسـتادان برجسـتۀ آن رشـته در دانشـگاههای کمبریج و
لندن برخوردار گردید و پس از تأسـیس سـازمان کشـورهای صادرکننده
نفـت (اوپـک) در  1961معاونـت ادارۀ اجرایـی آن سـازمان را در ژنـو بـر
عهـده گرفت و پس از بازگشـت بـه ایران خدمات خـود را در صنعت نفت
بـه عنوان مشـاور عالـی رئیس هیئت مدیـره و هماهنگ کننـدۀ قراردادهای
بینالمللـی و عضـو هیئت مدیرۀ شـرکت ملی نفـت ایران ادامـه داد.
موحـد ّاول کسـی بـود کـه تدریـس رشـتۀ حقوق نفـت را در دانشـکدۀ
حقـوق دانشـگاه تهـران و نیـز در دانشـکدۀ امـور مالـی و حسـابداری
شـرکت ملـی نفـت ایـران بـر عهـده گرفـت .کتابهـای نفـت مـا و
مسـائل حقوقـی آن ،مختصر حقوق مدنـی ،درسهایـی از داوریهای
نفتـی (در دوجلـد) حاصل تقریـرات او در کالسهای درس اسـت .از
نمونههـای فعالیـت او در قلمـرو وسـیعتر تاریـخ و معـارف اسلامی
میتـوان ترجمـۀ چهـار مقالـه در آزادی از آیزایـا برلین ،ترجمـۀ خزران
الحکـم ابـن عربـی،
از آرتـور کوسـتلر ،ترجمـه و تعلیـق فصوص
ِ
تعلیق سـلوکالملوک خواجـه فضلالله روزبهـان خنجی،
تصحیـح و ِ
ترجمـۀ مالیـات سـرانه و تأثیـر آن در گرایـش به اسلام اثـر دانیل دنت
و تصحیـح جدیـد مثنـوی معنـوی را نـام بـرد .تصحیـح و تعلیـق او بر
مقـاالت شـمس تبریـزی و نیـز تألیـف چهـار جلـدی خـواب آشـفتۀ
نفـت ،برنـدۀ کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ایران شـدند .کتـاب در
هـوای حـق و عدالـت برندۀ جایـزۀ اندیشـه بـود .ترجمۀ سـفرنامۀ ابن
بطوطه در سـال  2010میالدی در همایش بینالمللی سفرنامهنویسـی
برنـدۀ جایـزه و تندیـس ابـن بطوطـه بود.
موحـد مفتخـر بـه دریافـت نشـان درجـه اول علمـی ادبـی جمهـوری
اسلامی ،نشـان دهخـدا ،نشـان امینالضرب ،نشـان عالی کمیسـیون
ملـی یونسـکو و جایـزۀ ادبـی تاریخـی بنیـاد موقوفـات افشـار ،جایـزۀ
اخلاق و نیایـش و جوایـز دیگر شـده اسـت.

