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 آثار مجتبی مینویفرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و 

 علی تقوی
 

 چکیده

سدة چهاردهم  و تاریخ تحقیق دربارة فرهنگ ستان در چند دهة نخست  ایران با

هجری بیش از پیش رونق گرفت و چند تن از استتتادان و پهوهرتت ران ر ا تتر 

اند. رجتبی های خود را به آن اختصاص دادهرهم از پهوهش یکرور تمام یا بخر

ستین پهوهش سین آنها همواره توجهی خاص به رینوی از همان نخ هایش تا واپ

لف تاریخی، فرهن ی، ادبی و زبانی این دوره داشتتتته و آ ار های رختستتتا ت

ضر رتنوعی در این زرینه ست. در پهوهش  ا صحیح و ترجمه کرده ا ها تألیف، ت

تان،  باستتت با روش تو تتتیوی و تحلیلی، رجموث آ ار رینوی در  وزة ایران 

سته ستان رینوی و گرایش رندیدر عالقه .شودریبندی و تحلیل د  ،به ایران با

رندی از رحضتتتر بهرهگرایی از ستتتوی دستتتت اه  اکم، یترویج رلّعوارلی چون 

 رندعالقه استادان رطرح ر ا ر،  رر و نرر با جم ی از رستررقینچندتن از 

او ضتتمن تأکید بر  به این دورة تاریخی، و عضتتویت در گروه رب ه نقش داشتتتند.

   تمام ادوار تاریخی،در و تاریخ ایران، زبان ایرانیان پیوست ی و رداورت فرهنگ 

                                         
 .استادیار فرهنگستان هنر، تهران، ایران taqavi@honar.ac.ir 

 1401/ 25/10تاریخ پذیرش:    1401/ 6/ 20تاریخ دریافت: 

https://doi.org/10.22034/aclr.2023.701177
mailto:taqavi@honar.ac.ir


 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 56

 
سیاز زبان فارسی ستان تا فار سته به آن ها و زبانگویشجدید و تمام  با های واب

را ستتتون و رکن عمدة فرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فارستتی جدید را یزی از 

با این رویزرد، بخرتتتی از  دانستتتت.های استتتتوار رلّیت ایران ریها و رکنپایه

های رینوی در شرح و تحلیل یا تصحیح رتون برآرده از فرهنگ و تاریخ پهوهش

فردوسی است و بخری دی ر به قلمرو زبان فارسی  شاهنارةویهه ایران باستان، به

 ت لق دارد.

 شاهناره ؛تاریخ ؛فرهنگ ؛ایران باستان ؛رجتبی رینوی :گانکلیدواژ

 

 مقدمه -۱

دربارة  اند،ای که تا اواخر سدة سیزدهم هجری به ن ارش درآردهو رتون تاریخی در رنابع

ست و غالباً به  رده ا سخن گوته ن ستان آنچنان که باید  سترة فرهنگ و تاریخ ایران با گ

هایی استتتاییری و هایی از روایتکه در الیهباره اشتتتاراتی پراکنده و گاه غیررتقن در این

سانه ست؛ اراشده، آریخته ای درهماف شده ا سنده  سرعت گرفتن خوانش از آن پس،  ب با 

رانده از ایران باستتتتان و توجه جدّی تنی چند از های برجاینبرتتتتهها و ستتتنگکتیبه

ستادان و زبان سان ایرانی و رستررقین به گسترة وسیع فرهنگ و تاریخ این دوره، ا شنا

 هستیم. زرینهدر این شاهد تألیف و تصنیف رنابع علمی رت ددی 

که تمام یا بخش  نام ببریم رطرحدر دورة ر ا تتتر، از چند تن از استتتتادان اگر بخواهیم 

 اند؛کردهر طوف به فرهنگ، زبان و تاریخ ایران باستان را ای از تحقیقات و آ ارشان عمده

( از زررة آنان به شتتتمار 1355تهران    -1282استتتتاد رجتبی رینوی رتهران   گمان بی

های رختلف فرهن ی، تاریخی، ادبی در ستتا ت او تحقیقاتو گستتترة رطال ات استتت. 

در  .ها تألیف، ترجمه و تصحیح کرده استو آ ار رت ددی در این زرینهبسیار وسیع است 

ره شود باتالش ری این پهوهش های رینوی دربارة فرهنگ و تحلیل و واکاوی آرا و اندی

چه عوارلی بر توجه خاص الف.  ها پاستتخ داده شتتود پرستتش، به این تاریخ ایران باستتتان

ب. از رنظر رینوی، زبان  رینوی به سا ت فرهنگ و تاریخ ایران باستان رؤ ر بوده است؟
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و چه تهدیداتی رتوجه آن است؟  چه پیوند و نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران دارد فارسی

بیت و  وظ زبان فارسی، فرهنگ فردوسی چه نقری در تث شاهنارةج. از دیدگاه رینوی، 

های رزبور نزد رینوی واجد در زرینهو تاریخ ایران باستان دارد؟ د. تحقیقات رستررقین 

 چه اعتباری است؟

های دهه و اجتماعی فرهن یتحوالت رتأ ر از  های این پهوهش، رینویبراستتتاا یافته

گرایی و آغازین ستتتدة گةشتتتتة خورشتتتیدی و تأکید خاص  زورت وقت بر باستتتتان

ای ویهه رتون اسطوره، بهفرهنگ و تاریخ ایران باستانبه  ،شآ ار بخری ازر دگرایی، رلّی

سی چون  سی شاهنارةو  ما سی و زبان فار ست فردو ران داده ا در این رینوی  .توجه ن

ز رستررقین در رندی از آرا و نظرات جم ی ال ه و بهرههایش، باوجود رطادست پهوهش

صود نمیاز پهوهش برخیاین خصوص،  ست و قائل به این بود های آنان را وافی به رق دان

ته استتتت. یاف ها راه  هایی فراوان در آن پس برکنار از آن ن اه و گرایش افرایی  که خطا

تأکید  ، بانسبت به سا ت ایران باستان روجود در گوتار و آ ار برخی نویسندگان ر ا ر

یان  بان ایران تاریخی، و نقش رهم ز مام ادوار  تاریخ ایران در ت بر پیوستتتت ی فرهنگ و 

کوشید با رویزردی نقّادانه رقاالتی را در این عنوان رکن اساسی فرهنگ و تمدن آنان، به

 ها و رتونی را تصحیح و تألیف نماید.ها رنترر، یا کتاب وزه
 

 پیشینة پژوهش-۱-۱

رینوی، به قلم ایرج افرار فراهم آرده آ ار و ا وال ها دربارة بیرترین رقاالت و یادداشت

پرداخت و در نرتتریات زندگی و آ ار رینوی  به یادداشتتت و رقالهدر چندین  واستتت. ا

در کتاب  هاین نوشتتتتهارجموث  رنترتتتر کرد. ازجمله در رجالت آینده و یغمارت دد، 

 و آ ارش برخی از نقد و نظرها هم دربارة رینویفراهم آرده استتتت. ( 1384ر کاراننادره

ترین آنها همان رراسم برپاشده در شده است. رهم ایراد او بزرگداشترجالس یادبود و  در

سخنرانی ست که رجموث  ر اه تهران ا  نویریرجتبی پانزده گوتار دربارة در کتاب ها دان
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جم ی از استادان و رحققان که سابقة آشنایی  رراسماست. در این  رنترر شده( 1356ر

 اند.تهسخن گو اشو دوستی با استاد داشتند، دربارة فضایل او و دقت نظر و شیوة تحقیق

ز نیما اپور از دی ر پهوهر رانی است که به رینوی پرداخته است. او در کتاب یحیی آرین

به شتتترح ا وال و آ ار رینوی و رراودات و رتتتی روصتتتل ، در بخ(1387ر تا روزگار را

های قولرجادالت او با دی ران روی آورده استتتت. نویستتتنده که پهوهش خود را با نقل

ستان و رینوی و دی ران همراه کرده رت دد از او  که همراهان رینوی، فارغ از آن ن اه دو

ستادی کم را رتر شمرند، های تاریخ و ادبیات برریهنظیر در عر ا  با نظر رنتقدانشبی

 ای از آرای آنان را در ضمن کالم خود آورده است.همراه شده و خال ه

ها از دی ر قد و نظر بدالحستتتین زرینن تاری از ع یادی از رجتبی »با عنوان کوب ، گو

استتت که به اختصتتار و با رعایت جان  ( 1376ر  زایت همچنان باقیدر کتاب « رینوی

نیز در رقاالت و دی ر  یویستتندگانن پرداخته استتت. و آ ارش اوانصتتاف، به داوری دربارة 

های خود به زندگی و آ ار رینوی و نقش او در نهادها و رجارع علمی، فرهن ی یادداشتتت

ز نظرات آنها را هوشنگ اتحاد در رجلّد ای او ادبی پرداختند که  ورت فررده و خال ه

 ( تدوین کرده است.1385ر پهوهر ران ر ا ر ایراننهم از کتاب 

یور خاص و رنستجم به آرا و آ ار رینوی در ستا ت فرهنگ و تاریخ ایران در این آ ار به

ها بستتنده شتتده استتت. در باستتتان پرداخته نرتتده و فق  به اشتتاراتی کلی در این زرینه

پهوهش  اضتتر، نویستتنده ضتتمن پرداختن به عوارل توجه ویهه رینوی به این دستتت 

به بررستتتی و تحلیل رویزردها و نظرات او براستتتاا رقاالت و پهوهشرطال ات و  ها، 

 خواهد پرداخت.  شهایکتاب
  

 بحث و بررسی -2

 عومل مؤثر در توجه مینوی به فرهنگ و تاریخ ایران باستان -2-۱ 

زاده با علّاره قزوینی و سید سن تقیها رینوی بیش از پنجاه سال، از نخستین همزاری

صحیح فروغیو رحمدعلی  سین روزهای زندگی که آخرین  ورت ت ستان تا واپ شدة دا
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را از نظر گةراند و تأیید کرد، همواره در کار پهوهش و تحقیق بود و  شاهنارهسیاوش از 

ها و رقاالت رت ددی از خود به یادگار در ستتته  وزة تألیف، تصتتتحیح و ترجمه، کتاب

 گةاشت.

او  ردتاند اقارت یوالنیو آ ار رینوی بر این عقیدهبرخی از پهوهر ران با نظر به ا وال 

در  رردران اروپااش نقش رهمی داشتتت. او دریافت که در گستتترش افق نهنی ،در اروپا

های ب د سخت کوشا هستند. درک این ر نی  وظ زبان و ادب خود و انتقال آن به نسل

ر ساخت و هن اری که پس او را در عرق به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسالری پایدارت

چنان نضج یافته بود که او را باالتر از  اشگرت، شخصیت ر نویها به وین بازریاز سال

یان زه او های فزری افرایی قرار ریجر جه آن نگ ایران ویهگیداد. نتی عالی فره های 

 ،دستتت آورده بودباستتتان را با فرهنگ غنی ایرانی استتالری و آنچه از فرهنگ اروپایی به

  (.59 -58  1356رزریاب،  آریخته بوددرهم

. یاد کردچند عارل توان از ریرندی و گرایش رینوی به ستتا ت ایران باستتتان عالقه در

ستین عارل،  ستردة تمدن ایران باتبلیغ و گرایی ترویج رلینخ سوی  زوگ رت ستان از 

سال  ست. رینوی که  ستخدام وزارت ر ارف درآرد و رئیس کتابخانه 1307پهلوی ا ، به ا

گمان از تبلیغات گستتتتردة  زورت برکنار نمانده و ربادرت به ترجمه و آنجا شتتتد، بی

 کرده است. ررتب  با ایران باستان تصحیح رتونی 

رر رینوی با جم ی از ادبا رر و ن ست. دورین عارل،   ضالی زران خود ا او از همان  و ف

زاده سید سن تقی و عباا اقبالرحمدعلی فروغی، رحمد قزوینی، های جوانی، با سال

 رینویو با هم رراودات و ربا ثات ادبی و تاریخی بستتیار داشتتتند.  ودباز نزدیک آشتتنا 

بان الله تدای خیا نة تهران واقع در اب خا به کتاب یام،  جا ریزار همچنین در این ا رفت. آن

های فرهن ی و ادبی، ازجمله وگوی برخی از دی ر شتتتخصتتتیترحل آردوشتتتد و گوت

 -498  1367ررینوی،  آبادی بوداکبر دهخدا و یحیی دولتستتتیدنصتتترا، تقوی، علی

499). 
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، رینوی به اتواق  ادق هدایت، 1311گروه رب ه است. سال  عضویت دردی ر، رهم عارل 

بزرگ علوی و رس ود فرزاد رحولی دوستانه ترزیل دادند که با پیرنهاد فرزاد، نام گروه 

سین رین شین، غالرح سین نو شرَب ه را برای خود برگزیدند. البته ب دها عبدالح یان و با

از این دورة زندگی خود که نزدیک به  پرویز ناتل خانلری نیز به آنان پیوستتتتند. رینوی

کند و ر تقد چهارستتتال به یول انجارید، با عنوان دورة کمال کاروری و کاربری یاد ری

ها تألیف، تصحیح یا ترجمه کرده است، فزر هدایت و سایر است در آ اری که در این سال

 . (4  1352، همور اعضای رب ه تأ یرگةار بود

شنا چهاررین ست. عارل رهم، آ ررقین ا ست رینوی از همان یی و همزاری با جم ی از ر

های پایان زندگی خود، با رستررقین بسیاری از نزدیک آشنایی های جوانی تا سالسال

شنایی ستین آ شت. نخ ستی و همزاری دا سابقة دو های ها با پهوهشو با برخی از آنها 

ده و رجلة کاوه  ورت گرفت. در زاها و آ ار قزوینی و تقیعلمی رستررقین، از راه نوشته

سال  ستان  سولد، به1305پاییز و زر ست هرت سطة ارن سیبا زبان 1وا ستان و های فار با

پهلوی آشتتنایی یافت. در جلستتات درا او، اغل  رحمدتقی بهار، رشتتید یاستتمی، ا مد 

ا تتغر  زمت، گاهی نیز علیزاده  تتووی  اضتتر بودند و گاها تتغر ر یمکستتروی و علی

؛ 506  1367 ،همور شتتدندزاده هم  اضتتر ریاکبر خدابنده و تقی فلستتوی، علینصتترا،

، نیز 1309و  1308های رأروریت رینوی به پاریس و لندن در ستتال .(2  1356ریا ی، 

رها های آن شهبرخی از این رستررقین و رجارع علمی و کتابخانهبا ساز آشنایی او زرینه

( در تهران، فر تتتی رناستت  فراهم آورد تا با 1313رشتتد. برگزاری کن رة فردوستتی 

یان  توان ازرستررقینی که به ایران آرده بودند، از نزدیک آشنا شود، که ازجملة آنان ری

 . (344  1384رافرار،  یاد کرد 3سنو آرتور کریستن 2ریپزا

                                         
1. Ernst Herzfeld 

2. Jan Rypka 

3. Arthur Christensen 
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و  1310های دو دهة ردت خود در ان لیس در بیرتتتتر ستتتالرینوی در اقارت یوالنی

وگوهایی با آنان ، با جم ی دی ر از این دستتت پهوهرتت ران آشتتنایی یافت و گوت1320

شت که ری سزیتوان از دا ، هارولد 3گی  میلتون، هتتتتت2، والتر هنینگ1والدیمیر رینور

 9و آن لمبتون 8، برنارد لوئیس7، روبن لوی6، آرتور جان آربری5راا ن، دنیستت4نیزلستتن

صص نزد هنینگ، که در زبان .(345رهمان   یاد کرد ستان و ریانه تخ های ایرانی دورة با

ها و رقاالتی را در این زرینه رنترر کرد، زبان پهلوی را آروخت. او ای داشت و کتابویهه

اش برای و اقارت دوراهه 1329شتتتناا به ایران در آغاز ستتتال به بهانة ستتتور این زبان

شتی خواندن کتیبه رمند را»با عنوان ای در فارا، در یاددا شرح ا وال «رهمان دان ، به 

بان بت علمی او در ز یان ررت ختو آ ار و ب  .(21 -17  1329ررینوی،  های ایرانی پردا

سخه شد ج لی بودن ن سب   سنارهای از همزاری رینوی و هنینگ همچنین   با نام قابو

سناره سال  کاپو شود. رینوی  شزار  سخه،  با دیدن اوراقی از 1328برای هم ان آ این ن

ای ا یل ترخیص داد و چند راه ب د که از ترکیه به ایران بازگرت، به ابتدا آن را نسخه

وزارت فرهنگ پیرتتنهاد داد نظر به قدرت این نستتخه، آن را خریداری نماید. در دیداری 

سال  ررق زبان، رینوی و هنینگ در ر1335ُکه  ست شتند، این ر  شناام ایتالیا با هم دا

ستناد  شتباه برخی از واژبه ا سخه های هضب   ورت ا سخه، در ا الت ن پهلوی در ن

رزیک  ستو آن را ج لی  کردت سندگان یا کاتبان این دان شاید نوی . رینوی ر تقد بود 

ست رتن ست نمید سهو و ها در قرن پنجم چون زبان پهلوی در ستند، ررتز  این  دان

شند. هنینگ پس از چندراه رطال ه شده با شواهد و قراین دی ر  خطا در نقل  و تحقیق، 

                                         
1. Vladimir Minorsky 
2. Walter Henning 

3. Hamilton Gibb 

4. Harold Nicolson 

5 . Denison Ross 

6 . Arthur John Arberry 

7 . Reuben Levy 

8 . Bernard Lewis 

9 . Ann Lambton 
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 و دکنای به رینوی اعالم ریج لی بودن نسخه را در نارهو  یابدبر ج لی بودن نسخه ری

شود. او با یافتن نسخه، نادرست بودن ساخت آنها را یادآور ریاین  هایهبا نکر برخی واژ

ستتت که بهار، بر این نظر ا شتتناستتیستتبکهای نادرستتت در جلد اول کتاب آن  تتورت

ای را برگزیدند. رینوی در رقاله هاهبرپایة همین کتاب،  تتورت کهنة واژ نستتازانستتخه

، هم بر خطای خود در «کاپوستتنارة فرای، تمرینی در فن تزویرشتتناستتی»روصتتل با نام 

ضمن آن،  رر کرد و  شد و هم این ناره را رنت سخه ر ترف  رخیص ا الت و  حت ن ت

 .(494-481و  465 -449  ب1335، همونک  ر نظرات جدید خود را ابراز داشت

 ،ستتا ت تألیف ستتهدر توان ری ة فرهنگ و تاریخ ایران باستتتانرا در زرین رینویآ ار 

 دو سا ت نخست است تأکید بردر این پهوهش  کرد. بندیدسته رتون ةو ترجم تصحیح

شتتتود که چهار ا ر از هرتستتتولد را دربارة های او به همین بستتتنده ریو دربارة ترجمه

و لوح کرف دهای باستانی ایران ترجمه کرد. نخستین کتاب کرویات تاریخی در رحویه

سال تاریخی همدان  ست که آن را انجمن آ ار رلی  رر کرد.  26در  1305ا  وحه رنت

ر لورات تاریخی دربارة آ ار »ن ستتخنرانی این نویستتنده را با عنوان نیز رت 1306ستتال 

سال « رلی ا وهان و فارا سپس  سه ، کتاب 1308ترجمه، و  شهر پار سال ایالل  و 

ترجمه و رنترتتر کرد. دی ر  را کرتتف الواح تاریخی بنای تخت جمرتتید، کتاب 1312

و دربار در دورة  وضتتع رلت و دولتکتابی که با ترجمة رینوی در دستتت استتت، کتاب 

سانیان  سا راهی  ستنشاهن سال ا ر کری ست که  رر و پس از ردت  1314سن ا رنت

سالة رترجم را در لندن به همراه ناگزیر اقارت پانزدهکوتاهی توزیع آن رتوقف گردید و به

 داشت.
 

 کتاب و مقاله و تصنیف تألیف -2-2

همواره از فردوستتتی  شتتتاهنارةویهه ای ایران، بهتحقیق در رتون  ماستتتی و استتتطوره

ن ارش های او در این  وزه، از نخستتتتین ف الیت های رینوی بوده استتتت.ررتتتغولیدل

و  رستم»و « قباد»، «زال و رودابه»ی نی  ،شاهنارهای با اقتباا از سه داستان نمایرناره
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ست که با همراهی علی عبدالحسین با همزاری« تهمینه ا غر گررسیری آن را نوشین ا

سال  در سی در  رن هزارة فردو سه ، به روی  حنه آوردند و اجرا کردند. 1313ج این 

 به روی  حنه شاهنارههای هایی است که براساا داستاناولین نمایرنارهنمایرناره از 

در این نمایرناره، رینوی نقش پادشاه سمن ان، نوشین نقش رستم، و گررسیری رفت. 

 .(51  1386فنائیان،  ؛4  1368ی، رگررسیرنقش هجیر را بازی کردند 
 

 فردوسی و شعر او -2-2-۱

ستان صحیح شاهنارهر بنیاد را د شاهنارههایی از رینوی هم دا و  و هم در رقاالت کرد ت

کتاب  او .های این  ماستتة رلی و جای اه زبانی و ادبی آن پرداختبه نستتخه هاییکتاب

ستتال آن را انترتتارات انجمن آ ار رلی تألیف و بخش  را در دوازده فردوستتی و شتت ر او

شدن به دو تاریخ   وحه رنترر کرد. 246در  1346 سنده با قائل  در بخش نخست، نوی

رزتوب، ی نی تاریخ واق ی و تاریخ استتاییری، بر این اعتقاد استتت که تاریخ واق ی را تا 

از روی ستتال پیش، به کلی رجهول بود و این پهوهرتت ران اروپایی بودند که آن را  120

تاب بهک نان و روم و کتی تاریخی یو را آن را از های  ند و  نابع دی ر کرتتتف کرد ها و ر

سنده در ادارة این بخش، خال ه(1  1346ررینوی،  تدریج آروختیماروپاییان به ای . نوی

هایی از آن آورد و سپس بخشبه ن ارش درریرا  شاهناره ها و رویدادهای رهمداستان از

هایی چون انعان به اینزه شتتخصتتیت با او ستتازد.ی تاریخی ایران رنطبق ریهارا با دوره

رترک بین  ساییری آریایی و ر شخاص ا ران از ا رید و فریدون و کاووا و ارثال ای جم

 انیایران و هند هستند، بر این عقیده است از اشزانیان شرح ررب ی در ضمن تاریخ کیان

نستت  خویش را به قارن پستتر کاوة آهن ر و  تی پیرتتدادیان هستتت. خاندان قارن پهلو 

اند، و از گیو و گودرز و بیهن و ریالد و گرگین، که شتتاهان و پهلوانان اشتتزانی رستتانده

های رربوط به گنجانده شتتده و با داستتتان یانهایی در ضتتمن تاریخ کیان، داستتتانبودند

ستان ستایی، و دا رته یوا و نونر او ستانی آریخته گ سی س  و زال  شا های خاندان گر

دهد که اشزانیان س ی کردند تاریخ شاهان هخارنری است. رینوی همچنین ا تمال ری
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 وستتتیلةرا از یاد ببرند و در عوض، برای استتتتوار کردن پایة شتتتاهنرتتتاهی خویش، به

هایی خود را به کیان پیوند دادند. چون ساسانیان روی کار آردند ایران هم س ی داستان

هایی که اشتتزانیان از برای کردند اشتتزانیان را از خایرها رحو ستتازند، رنتهی داستتتان

و ا بات  قانیت خویش به نرتتستتتن بر تخت پادشتتاهی  یانرستتاندن نهاد خود به کیان

 (.13-12رهمان   جا راندنجانیده بودند، بهگ یانساخته و در داستان کیان

اختصتتتاص یافته استتتت. رینوی « رقام زبان و ادبیات در رلّیت»بخش دوم کتاب، به 

اول اینزه یزی از آ ار هنری ادبی »داند  را برای ایرانیان از ستته جنبه رهم ری شتتاهناره

اده است ]...[. دوم بسیار بزرگ است و از یبع و قریحة یزی از ش رای بزرگ قوم ایرانی ز

این  نارةاینزه تاریخ داستانی و  زایات نیاکان رلت ایران را شارل است و در  زم نس 

سی رحزم ست و فار سی ا سوم اینزه زبان آن فار ست.  ترین زنجیر علقه و ارتباط قوم ا

نویسنده که جنبة سوم را از دی ر  (.14رهمان   «یوایوی است که در خاک ایران ساکنند

با یرح نظر برخی از پهوهرتتت ران ربنیتر ریها رهمجنبه ند،  با دا بر اینزه فردوستتتی 

نوان ع، بانی و اساا و پایة استقالل ایران و سب  ا یای زبان فارسی بهشاهنارهسرودن 

ضوث ربالغه کرد و  ست نباید در این رو ست، ر تقد ا رانة رلیت و و دت رلی ایرانیان ا ن

رقوّع تا رودکی و دقیقی در این راه ن و شتتاعران، از ابناز کوشتترتتی که دی ر نویستتندگا

اند، غولت ورزید. او نیز بر این عقیده است که فردوسی در پیررفت و استحزام زبان کرده

ست، ارا این خود نتیجة دورة یوالنی  سیار بلندی دارد و بر قلّة آن واقع ا سی رقام ب فار

شروث  ست که از اوایل قرن دوم هجری  سلتزارلی ا س  ن شده و تو های رتوالی تقویت 

 .(23-19رهمان   بود

، ضتتمن بیان پیرتتینة تدوین و ن ارش «شتتور و جوش قوری»در بخش ستتوم، با عنوان  

ستان ساییری و  ماسی ایران، نظر برخی از پهوهر ران را ربنیدا   بر اینزهها و روایات ا

ای ةارد و با نکر ادلّهگشده است، به بحث ری« نظم فردوسی باعث رستقل شدن ایران»

را  دورة استتالریهای آغازین های ستتدهپةیرد. او ر تقد استتت در ایران جنبشآن را نمی

سهل ست و عنوان جنبش رلی دادن  شدن غل  تاریخی ا ان اری در ا طالح و ررتز  
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سی،  تی تا نزدیک به همین دورة ر ا ر، روهوم رلّیت به این ر نی نه تنها تا عهد فردو

سنده البته بر ارروز شت. نوی ش وبی و قبایلی رواج دا ص  نهادی و  شت و ت  ی وجود ندا

دار کردن و استتتوار ستتاختن استتاا زبان فارستتی و اگر از لحاظ رایه»این تأکید دارد که 

یدن قصتتته تازه رطبوث و رطلوب گردان یات  قدیم ایران و  وظ کردن و  تی   های 

ستانی ]...[ به این  م زنده عج»روضوث نظر کنیم، قول فردوسی که بخریدن به ادبیات با

سی ست« کردم بدین پار شته ا سهمی بزرگ دا ست و در این خدرت  رهمان   « حیح ا

32-31.) 

و نکر راجرای  شاهنارهبخش چهارم، شرح ا وال و زندگی فردوسی و چ ون ی سرایش 

سلطان رحمود و بی ست. بخش پنجم نیز در بیان  شاهنارهاعتنایی او به اهدای آن به  ا

در این است. نویسنده  شاهنارهرنابع و رآخة روایات اساییری و  ماسی ایران، پیش از 

رنثور ابورنصوری و دی ر  شاهنارهرنظوم رس ودی رروزی و  شاهنارة، خداینارهاز زرینه 

 کند.رتون رهم یاد ری

ای هو پار شاهنارهجه به رتن ، با تو«فردوسی آفریننده»رینوی در بخش شرم، با عنوان 

ترین دلیل را در پردازد. رهمهای فردوسی در سرایش آن ریرستندات تاریخی، به ان یزه

واسطة همت بلند خود خواست تاریخ اعصار گةشتة قوم ایرانی داند که فردوسی بهآن ری

ایرانیان  دند، برایرفته با اختالط با اقوام دی ر از فزر قوریّت بی انه گردیده بورا که رفته

سراید سی ب سنده در پایان این بخش، بر این تأکید ری .(57رهمان   به زبان فار ورزد نوی

بان که  نگ رلی ایران،ز نگ بیش از در فره یک ستتتایر فره یت دارد و همواره  ها اهم

 .(63-62رهمان   تنیدگی و پیوست ی بین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بوده استدرهم

دهد نخستتتین داستتتانی که در بخش هوتم، نویستتنده بنا به قرائن و دالیلی، ا تمال ری

فردوستتی آن را به نظم درآورد، داستتتان بیهن و رنیهه بوده استتت. او ستتپس به رقایستتة 

عنوان رنبع ا لی کار فردوسی و ابورنصوری، به شاهنارةبا رقدرة  شاهنارههایی از بخش

از اقتباا و تأ یرپةیری او از رضتتمون شتت ر شتتاعران  هاییهمچنین بیان شتتاهدرثال
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زبان پیش از خود، چون ابوشتتتزور بلخی، یا از شتتت ر گویندگان عرب و آیات و فارستتتی

 .(75 -70و  66رهمان   پردازدا ادیث ری

، سخن از ریزان وفاداری فردوسی «کم و بیری نسبت به ا ل»در بخش هرتم با عنوان  

کند که دارد، بر این تأکید ریسنده با نکر دالیلی که عرضه ریبه رنابع پیرین است. نوی

ست و هرچه به نظم  ستان و روایات ایرانی از خود چیزی نیوزوده ا سی در ا ل دا فردو

. در بخش نهم نیز، به این (79 -78رهمان   خة و رناب ی بوده استتآبر ردرآورده، ربتنی

اند، در ن رختلف به فردوستتی نستتبت دادهای در رتوپردازد که هرچند اشتت ار پراکندهری

ست  ست که از او نی سلّم ا ست و غالباً ر سبت عموم آنها تردید ه  -87رهمان   حّت ن

94). 

در بخش دهم، نویسنده با بررسی رنظورة یوسف و زلیخا و بیان رستنداتی، انتساب این 

شتباه ری سی ا ست این رنظوره در  دورنظوره را به فردو هجری  476د داند و ر تقد ا

سر الپبه نام شمس راه پ شاعری با الدّوله یغان شده و گویندة آن ظاهراً  ساخته  ارسالن 

 . (95رهمان   تخلّص شمسی بوده است

ی ها و روایات ایرانها به داستانای اشارتدر بخش یازدهم کتاب نیز نویسنده ابتدا به پاره

پیش از فردوسی یا هم صر  های اساییری و  ماسی در ش ر شاعرانو برخی شخصیت

او، چون رودکی، بوشتتزور بلخی، رنوچهری دارغانی، فرخی ستتیستتتانی و عنصتتری بلخی 

پردازد و سپس از شاعرانی، چون اسدی یوسی، ازرقی هروی و رس ود س د سلمان، ری

 -126رهمان   ، به عنا ری از روایات ایرانی توجه داشتندشاهنارهکند که رتأ ر از یاد ری

ا همراه ب شتتاهنارههای رهم بخش پایانی کتاب نیز، به ابیاتی برگزیده از داستتتان .(150

 ت لیقاتی رختصر اختصاص یافته است.

ش ر اوبر کتاب رینوی افزون سی و  شته و شاهنارة، رقاالتی نیز دربارة فردو سی نو  فردو

ست.  رریات رنترر کرده ا ش ار قدرا»در ن ساخت ی و جنون ا الح ا از زررة « فردوسی 

، در شمارة دوازدهم رجلة دانرزدة ادبیات و 1351بار سال این رقاالت است که نخستین

( 1356ر رینوی و شتتاهنارهعلوم انستتانی دانرتت اه تهران و ستتپس در رجموعه رقاالت 
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شد. ن ارش  رر  ستم و رنت ستان ر صحیح دا رغول ت ست که رینوی ر این رقاله زرانی ا

ها در ت داد ابیات و ضب  کلمات در ت ج  است. سهراب است. او از اختالف بسیار نسخه

های رت دد از رتون رختلف، این اختالفات را  ا تتتل نویستتتنده با آوردن شتتتاهدرثال

را  شاهنارهداند که درنتیجه نویسان گةشته ریدقتی و دخل و تصرف کاتبان و نسخهکم

از آن  تتورت نخستتت خود دور گرداندند. او این ا تترار به تغییر دادن گوتة دی ران را 

ها و نارد. با این رویزرد، تغییر کلمات و پس و پیش کردن رصتتراثری« جنون ا تتالح»

توان هیچ دو به قدری زیاد استتت که نمی شتتاهنارهابیات و  ةف و اضتتافه کردن آنها در 

 اهنارهشنسخة خطی را یافت که با هم در پنجاه بیت رتوالی شبیه باشند و هیچ ده بیت 

ست خواند و  ست، در سی چنین گوته ا ست که بتوان آنها را با ایمینان به اینزه فردو نی

 (.91 -73  1356، رینوینوشت ر

ستتررقالة نخستتتین شتتمارة رجلة « و چاپ آن شتتاهنارهاهتمام در تهیه رتن  تتحیح »

ست که در کتاب سیمر شاهنارهغ به قلم رینوی ا ست. او  رینوی و  شده ا رر  نیز بازن

رر  ستانشاهنارهضمن نقد بر کار رستررقین در تصحیح و ن ها و هایی پر از اغالط و دا

ست که با روح و فزر و بینش و ابیات زائد و الحاقی، نقص عمدة کار آنان را در آن ری دان

یور که هستتتت و بوده استتتت اند و ایرانی را آنآشتتتنا نبودهکه باید زبان ایرانیان چنان

 (.5 -4  1351، همواند رشناختهنمی

سیمرغ نیز از رینوی رقاله شمارة دوم رجلة  ستان»ای با عنوان در  سی ایران دا های  ما

درج شتتده استتت. این رقاله در نکر داستتتان چند تن از « شتتاهنارهدر رآخةی غیر از 

سطورهشخصیت سخ خطی کتاب  ایهای ا ساا ن سی برا شتة  نارةنزهتو  ما عالیی نو

ستانشهمردان بن ابی ست؛ دا سندگان قرن پنجم هجری ا هایی که در الخیر رازی از نوی

آرده است تواوت دارد و از رأخةی دی ر گرفته شده  شاهنارهبسیاری از روارد با آنچه در 

ست. از رهم ستانا ست، ری های کتاب که در این رقالهترین دا شده ا رر  ه توان بنیز بازن

پادشاهی نراندن کیقباد، آوردن کیخسرو از ترکستان و بر تخت شاهی نراندنش، اخبار 
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  1381، رینویفراررز رستم در هندوستان و گرفتن و کرتن افراسیاب اشاره کرد رنک  

365-345.) 

در  «ادبی برود های خطی قدیم باید رالک تصحیح رتوننسخه»رقالة دی ر که با عنوان 

شاهنارهکتاب  سخنرانی رینوی و  ست، رتن  شده ا رر  ست که رنت در  1353سال ای ا

هوتة فردوستتی بیان شتتد. رینوی در این رقاله، نظر به انتقاداتی دارد که به شتتیوة او در 

شده بود؛ انتقادهایی که به سخ خطی رطرح  صحیح رتون و ن ستان ت رر دا ویهه پس از ن

سهراب رو به افزایش نهاده بود. از همین ستم و  ِشزوهر ست که  آیا »گوید  گرانه ریرو ا

ای درست شود که در شاهنارهخواهد س ی کند تا شاید سی که ریباید  مله کرد به ک

(. پس در 113-112رهمان  « آن فق  ابیات خود  زیم ابوالقاسم فردوسی باشد و بس؟

و شتتتیوة علمی خود و  شتتتاهنارههای قدیم از پاستتتخ به این انتقادات، رینوی نستتتخه

 کند.رفی و تحلیل ریهمزارانش در بنیاد شاهناره در تصحیح رتن را به اختصار ر 
 

 تاریخ و فرهنگ -2-2-2

سال  تاریخ و فرهنگکتاب  رارات خوارزری  رتمل  1352را انت رر کرد. این کتاب ر رنت

ها، هم ی پیش 22بر  له و گوتار از رینوی استتتت که جز یزی از آن تر در رجالت و رقا

ست. رجموعه ستان ا شده بود. در این ریان، چند رقاله دربارة ایران با رر  های دی ر رنت

ست کمبوجیه»در رقالة  صر به د شاره به« فتح ر سرزرینی ایران در  ضمن ا ض یت  و

به یزی از رویدادهای رهم دورة کمبوجیه پستتتر کوروش، ی نی  دوران هخارنرتتتیان، 

صر و فتح آنجا ری ری او به ر رزرک پردازد. رطال  این رقاله بدون نکر ارجاث دقیق به ل

شاره ری سنده ا ست و فق  در جایی نوی سیاری از رطال  این رقاله سایر رتون ا کند ب

 (.27  1369، رینوی، رورخ ان لیسی است ر1لینسونوجرج راکتاب  رأخون از

                                         
1. George Rawlinson 



 69ی مینوی و آثار مجتب فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا

 

 

 

رن»رقالة دی ر کتاب با عنوان  ست. « های ایرانیج صاص یافته ا رن رهرگان اخت به ج

پردازد که هرگاه های هر سی روز راه در ایران باستان، به این رینویسنده پس از بیان نام

گرفتند. پس به نام شتتد، آن روز را جرتتن ریرینام و روافق نام هر روز با نام آن راه هم

های رختلف نکرشده کند. نویسنده در اداره به روایتها و روزهایران اشاره ریاین جرن

سبت سی و عربی دربارة رنا ها و آیین جرن رهرگان عاره و در رتون و رنابع رختلف فار

 پردازد.خا ه ری

 در نقد کتاب« و تاریخ در ایران قدیم تقویم»رقالة روصتتتل دی ر این کتاب، با عنوان 

شت تا ر د خیام، زران رهر و رانی تقویم و تاریخ در ایران شتة نبیح از ر د زرد  ا،نو

هایی، ر تقد است رطال  این کتاب رستند به رنابع بهروز است. رینوی ضمن نکر نمونه

ستتند و رأخةِ  ا روضتتوعی غیرعقالنی و بدونبای روارد رطل  تاریخی نیستتت و در پاره

درستتتت نقل شتتتده استتتت. از دی ر رطال  کتاب که در ارتباط با فرهنگ و تاریخ ایران 

ست، به دو گوتار دی ر ری ستان ا ست، دو  وحه از ترجمة کتاب با شاره کرد  نخ توان ا

که به ترجمه رینوی رنترر شد  وضع رلت و دولت و دربار در دورة شاهنراهی ساسانیان

به رناسبت نرر ترجمه و « گاتها، سرودهای زرترت»وتاه با عنوان و دی ری یادداشتی ک

 توس  ابراهیم پورداوود. گاتهاگزارش 

 

 خط و زبان فارسیمقاالتی در  -2-2-3

و رتون  ماستتی، در ت دادی از رقاالت خود، به زبان  شتتاهنارهبر ستتا ت رینوی افزون

یور خاص پرداخته بهای رال ظات دستتتوری و شتتیوة ارال و خ  فارستتی پاره و فارستتی

 ی ، با جمالخ  فارسینزاتی درباب رسمای با عنوان در نوشتن رساله؛ ازجمله آنزه است

. (591 -581  1381، رینویر از استادان دانرزدة ادبیات دانر اه تهران همزاری داشت

جم ی رطرح شتتتده بود، در رخالوت با این زرانی هم که تغییر خ  فارستتتی از ستتتوی 

 نوشت و انترارات« ا الح یا تغییر خ »روضوث، رقالة روصلی در هجده  وحه با عنوان 

سال  رینة یرح چنین  1344رجلة یغما آن را  ضمن بیان پی رر کرد. در این رقاله  رنت
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ضوث، به ایرادات آنان د شته و نکر دالیل ر تقدان به این رو ضوعاتی در گة صوص رو رخ

خ  فارسی پاسخ گوت و اشزاالت رت ددی را که به سب  تغییر خ  در خواندن و چاپ 

سیدرحمد رحی  یبایبایی ر تقد  و نرر رتون قدیم و جدید پدید خواهد آرد، برشمرد.

رقدرة ت لیم عموری یا یزی از زاده در کتاب استتتت رینوی ابتدا با استتتتدالل و نظر تقی

صل سو و ( ربنی1307ر های تمدنسرف سی به خ  التین، هم ضرورت تغییر خ  فار بر 

زاده، او نیز تغییر عقیده داد و به دفاث از خ  ها ب د با تغییر نظر تقیروافق بود و ستتتال

 (.362 -361  1359فارسی پرداخت ررحی  یبایبایی، 

ی کرد. بندی و بررستوان در چند سا ت دستههای رینوی در لغت فارسی را ریپهوهش

برای نوشتتتن فرهنگ لغات فارستتی با رؤستتستتة فرانزلین به همزاری  دود ستته ستتال 

ستی او واژ پرداخت سرپر شواهد رت دد از ریان رتون ر تبر قدیم  هایهو به  سیاری با  ب

ستخراج شد در لغت ب د »کوب بر این عقیده است او . زرین(343-342  1384رافرار،  ا

ها رطال ه از نوادر لغات هایی که او یی سالهمتا بود. یادداشتاز علّاره قزوینی تقریباً بی

یا کاربردهای رهجور و غیرر مول لغات جمع آورد، شتتاید به اندازة نیل قواریس لغت که 

های رهم لغت در زبان عربی جمع ، دانرتتتمند هلندی، در تتمیم کتاب1دُزی]رینهارت[ 

نارة فارستتی که او در تتدد تألیف آن بود، تآورد، جارع، وافر و روید باشتتد. ]...[ اگر لغ

یلبی رطلق، او را از اجرای یک یرح ر قول در این زرینه یافت و کمالرجال تدوین ری

سی اکنون یک لغترانع نمی تر و قابل اعتمادتر از ررات  کارلنارة جارع، بهآرد، زبان فار

 (.347  1376کوب، رزرین «داشتآنچه ارروز هست، ری

رسید که بر سا ت گةشته، هرگاه در رتون رختلف به لغت یا ا طال ی خاص ریافزون

ستی برای آن نمیدر فرهنگ رخص یا در سناد ها ر نای ر یافت، با رراج ه به رنابع و ا

آوری شتتواهد رت دد، به توصتتیل به ر نی یا ر انی آن لغت یا ا تتطالح رختلف و جمع

ست پهوهشری سیاری از و بههای اپرداخت. برخی از این د رریات و ب ستقل در ن یور ر

                                         
1. Reinhart Dozy 
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ترجمة ستتتیرت ، کلیله و درنههایی چون آنها در ت لیقات و توضتتتیحاتی که بر کتاب

 ر نوشت، رنترر شد و برخی دی نوروزنارهو  نارة تنسر به گرنس  ،الدین رنزبرنیجالل

، «دشمنای ی»ه توان بهایی در کتابخانة او روجود است. از رقاالت او ریدر قال  یادداشت

سیان» سال« یوبه»، و «خنیاگر یا  و شاره کرد که در  رریه  1335تا  1333های ا در ن

گاه که رنجر به نتیجة رطلوب وجوها، آنیغما رنترر شده است. البته در همة این جست

ل به  دستتتی نمی شتتتد، باب توحّص و پهوهش را با قط یت دادن نظری خاص یا توستتتّ

 . (35  1356ردبیرسیاقی،  تساخرحتمل، رسدود نمی

سندگانی که به روش سی و عربی و کلماتهایی غیرعلمی برای رینوی همواره به نوی  فار

یور خاص به این روضوث، نخست کردند، انتقاد داشت. او بهسازی ریها اشتقاقدی ر زبان

در  1330، پرداخت که سال «سازیسازی و اشتقاقالجنون فنون، وجه تسمیه»در رقالة 

را به آن « پردازیاندوزی یا خیالدانش»رقالة روصتتل رجلة یغما رنترتتر شتتد و ستتپس 

در دو شتتتماره از رجلة یغما انترتتتار یافت. او با بیان  1341اختصتتتاص داد که ستتتال 

یه و اساا برای کلمات و اساری در رتون پاهای بیسازیهای رت دد از اشتقاقشاهدرثال

سمیه علمی خاص و دارای ا ول و »رختلف، بر این تأکید دارد که  شتقاق و وجه ت علم ا

سیار و ز مت و تتبّ شش فراوان و قواعد رخصوص و رحتاج به فراگرفتن رطال  ب ع و کو

و رحقق باید راز این(. 246الف  1341ررینوی،  «های رت دد استها و لهجهدانستن زبان

ش های خویکند، سند گوتهدر هر اسمی و لغتی که وجه تسمیه یا اشتقاق آن را بیان ری

ست دهد و به ترتی  تاریخی جاها و زبان سم و آن لغت ها و لهجهرا به د هایی را که آن ا

شزل شزل را از های رختلوش در آن نکر و بهبه  سب  تغییر  ست قید کند و  کار رفته ا

 .(جارهمان شناسی بیان نمایدزبانروی ا ول 

ای هشناسان اروپایی و پهوهششناسی و شناخت ریرة کلمات، زبانرینوی در  وزة زبان

دورة خود را چندان درخور رتت ران ایرانی همهنهد و تحقیقات پهوآنان را بستتیار ارج ری

ر یران یک نوگیرانه بر این اندیرتته بود که در تمام اشتتمرد. او با نظری ستتختاعتنا نمی

شتناستی رهارت و کوایت الزم داشتته باشتد و دعاوی نیستت که در علم اشتتقاق و زبان
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ستند به رأی و نظر یزی ردّعیان در این زرینه را فق  در  ورتی ری توان پةیرفت که ر

 آن علمای  »بودرو با همین رویزرد، ر تقد از علمای رو ّق و ر تبر اروپایی باشتتد. از این

شتقاق و ارتباط لغات اقوام با یزدی ر کار و بحث ریاروپا که  سی  کنند از بیستدر فن ا

ریرة با یزدی ر را در تمام قدر سررشته دارند که بتوانند کلمات روازی و همزبان عالم آن

  1330ررینوی،  «این السنه بیابند و پهلوی هم ب ةارند و اسناد و شواهد تاریخی بیاورند

396-395.) 

ضتتمن تأکید بر پیوستتت ی و رداورت فرهنگ و تاریخ ایران، زبان ایرانیان از زبان رینوی 

سی سی جدید و تمام لهجهفار ستان تا فار ستون و رکن ها و زبانبا سته به آن را  های واب

ها و عمدة فرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فارستتتی جدید یا فارستتتی دری را یزی از پایه

ه زبان فارسی ب»رو بسیار بیمناک است که داند. از همینری های استوار رلّیت ایرانرکن

رر لة بحرانی بزرگی رسیده است. رقداری کلمات و ت بیرات و ا طال ات که از زبان را 

ست و ری سازگار نیست داخل زبان را شده ا ست و با آن  شود، که شزل زبان را بی انه ا

 بیرهای رتداول فارستتتی، خواه رمزن استتتت تغییر بدهد. ربالغی الواظ و جمالت و ت

سی رزالمه سمی و ادبی و خواه فار سی ر شرف فراروش ای و رحاورهفار ای و عاریانه، در 

ست سترش علوم رختلف 600 -599  1381ررینوی،  «شدن ا (. همچنین با توجه به گ

های رختلف باید در عصتتر جدید، تأکید داشتتت زبان فارستتی برای رفع نیاز را در  وزه

ابد و کلمات و ا تتطال ات جدید بر آن افزوده شتتود. او از همین رنظر، با ن اه توستت ه ی

شتتناختی و کاربرد درستتت کلمات و نقّادانه در نثر رتون رختلف از دیدگاه رستتایل زبان

ایم و از ادای رقا دی بسته شدهرا ارروز زبان  »بودترکیبات و ا طال ات، بر این عقیده 

اخة علوم و فلستتوه و  تتنایع و هنرهای دنیای جدید الزم که به اقتضتتای تمدن جدید و 

او ر تقد استتتت (. 600-597رهمان  « ایماستتتت بتوانیم آنها را بیان کنیم، عاجز رانده

خوانده از عهد یوولیت به قوانین  تتحیح  رف زدن و  تتحیح نوشتتتن و ایرانیان درا»

استتتادان ایرتتان دی ر مین و شتتوند، و اولیای ایرتتان و ر لّدرستتت فزر کردن آشتتنا نمی

وی، ررین« دهنددی به ت لیم لغات و تدریس قواعد و تصتتحیح اغالط آنان نرتتان نمیتقیّ
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البته در این راه، به گرایش افرایی برخی از استتتتادان و پهوهرتتت ران به  (.439  1336

شت سیار » وانبا عن ایهدر رقال؛ ازجمله فارسی سره نیز همواره نقدهای جدّی دا ا رار ب

در گرایش به فارسی سره و  ، به نقد رویزرد و شیوة ابراهیم پورداوود«شودة افساد ریرای

ر و تاو ر تقد بود که هر لغتی را که به نهن رردم نزدیک .پرداختزدودن کلمات بی انه 

کار برد و نباید در زدودن زبان فارسی از کلمات عربی که در تر است، باید بهنزد آنان رایج

  الف1335، همواند، افراط کرد روارد شتتدههای رتمادی در رتون رختلف فارستتی ستتده

438.) 

و « کاپوستتنارة فرای، تمرینی در فن تزویرشتتناستتی»رینوی در چند رقاله، ازجمله در 

و برخی دی ر آ ار  شتتناستتیستتبک، نقدهایی را بر کتاب «پردازیاندوزی یا خیالدانش»

سازد. روی سخن در این نقدها آنجاست که بهار به نکر ریره و بهار وارد ریالر را رلک

 را شاعر بزرگی اویرانی پیش از اسالم پرداخته است. رینوی های ااشتقاق کلمات در زبان

شتتتد تا کرد؛ باید ارزانی فراهم ریدانی ریداند، ارا ر تقد استتتت نباید دعوی پهلویری

های قدیم ایرانی و ستتتاری و هندی را در آردند تا زباناستتتتادانی از خارج به ایران ری

ر اه سپس آرزو ریدان سبکها تدریس نمایند. رینوی  سکند کاش بهار، جلد اول  ی شنا

های دی ر، دربارة اشتقاق نوشت و در رجلدات دی ر آن و در ت لیقات خود بر کتابرا نمی

 های او و ت لیماتآن کتاب و سایر کتاب»، رینویگوت، چراکه به زعم کلمات سخن نمی

تدریس شود، هنوز در ریان است و نادرستی که روج  گمراهی جم ی شده است و ری

کنند و به خود نستتتبت ها بدون نکر رأخة نقل ریخواران از آن کتابشتتتود و پختهری

 (.296 -295ب  1341، همور «دهندری

سائل زبانرینوی  ساری، در  وزة ر رة کلمات و ا شناخت ری سی و   آ اربه  ینقدهایشنا

جه تستتمیة ها و بیان وستتازیکه بستتیاری از اشتتتقاق اواستتت.  وارد کرده نیز پیرتتینیان

 هایازجمله در کتاب اشتتتخاص و اراکن را در آ ار نویستتتندگان رتون تاریخی و ادبی،

ت داند، ر تقد اسنمیاستوار بر ا ل و اساسی درست  ،دساتیر آسمانیو  المةاه دبستان

ست که از این قبیل ردّعیان آرده» سال ا ست  سالم نزدیک به هزار و دوی  اند ودر تاریخ ا
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 رهمان  «ها پر شده استردرک ایران کتاباساا و بیانات بیهای بی دااند و از رفته

388.) 
 

 تصحیح متون -2-3

ستاز زرینه رر آنها صحیح و بازن سخ خطی و ت سایی ن شنا که  های رهم کاری رینوی، 

ضوث و رحتوای ت دادی از این رتون به ستان دارند رو ره در ایران با . رینوی در نوعی ری

شتتود استتلوب و یریقه و روش داند و رتةکر ریبستتیار واردار قزوینی ریاین راه خود را 

 (.51  1339، همور کار بسته استتصحیح رتون را از آن ی انة عصر آروخته و به

صحیح  1307تا  1304های سالرینوی هرچند  سرودر ت صرا،  دیوان نا رخ سیدن با 

، تصتتحیح آن ربادرت ورزیدبه خود از نخستتتین رتون ادبی که  تقوی همزاری داشتتت؛

خیام استتتت که آن را براستتتاا نستتتخة کتابخانة برلین تصتتتحیح و همراه با زنارة ونور

، های کتابدشتتواریل در شتترح و ت لیقات روصتتّ  ای در شتترح ا وال و آ ار خیام،دیباچه

 ویس ورنظورة دورین رتن که رینوی به تصحیح آن پرداخت،  کرد.رنترر  1312سال 

فخرالدین استت د گرگانی استتت. انترتتارات بروخیم رتن این رنظوره را همراه با  رارین

 رنترر کرد. 1314ای به قلم رینوی سال رقدره

بار خستیناست. او ن به گرنس  نارة تنسردی ر رتنی که به تصحیح  رینوی رنترر شد، 

بازن ری و همراه با  1ترتررستتادجیمز براستتاا نستتخة چاپی  1311این رتن را ستتال 

آن  ،اباین کتبا تجدیدنظر در چاپ خود از باری دی ر  توضیحات و ت لیقاتی بازنرر کرد.

رینوی در دیباچة کتاب، به آ اری چون  رنترتتر کرد. 1354با ت لیقاتی روصتتل ستتال را 

 االرمتجارب ستتین رستت ودی و بنعلی التنبیه و االشتترافو  الةه رروج، دینزردکتاب 

سزویه، ریابوع ست.لی ر سر در آنها به ریان آرده ا ل بنا به دالی او پردازد که نکری از تن

وضع رلت و دولت و دربار در سن در کتاب کریستن و قراینی، ازجمله رستند به پهوهش

                                         
1. James Darmesteter 
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سانیان سا راهی  شاهن ستدورة  شیر  ، ر تقد ا راور و ر تمد ارد سر ر این رتن را تن

رو روان خسیدر دورة انوشدی ر این رساله را شخصی  ساسانی به ن ارش درنیاورده است و

ریالدی به قصتتد آشتتنا ستتاختن ر ا تتران خود با  570و  557های رابین اول، در ستتال

 .(18  1354، همور رسائل سیاسی و اجتماعی و دینی نوشته است
 

 فردوسی ةشاهنامتصحیح  -۱ -3 -2

سخة  حیحی از  رر ن صحیح و چاپ و ن سی،  شاهنارةوزارت فرهنگ و هنر برای ت فردو

سال  رنهاد  1348در  سی گرفت و به رینوی پی شاهنارة فردو سیس بنیاد  صمیم به تأ ت

چاپ بروخیم براساا چاپ  شاهنارة، در نرر جلد اول از 1313او که سال  همزاری داد.

این با رحمدعلی فروغی همزاری داشتتت،  خال تتة شتتاهنارهرتتار کتاب فولرا، و نیز انت

عنوان ستترپرستتت بخش تحقیق بنیاد آغاز ، به1350 ستتالرینوی از  .دعوت را پةیرفت

، ستتورهایی به شتتاهنارههای قدیم وجو و یافتن نستتخهبرای جستتتدر ابتدا کار کرد. به

یاری های بسآلمان، ان لیس، ترکیه، رصر، هند، پاکستان و چند کرور دی ر کرد و نسخه

انتخاب شتتد که از آن ریان،  شتتاهنارهرا از نظر گةراند. درنهایت یازده نستتخة قدیم از 

شد. قدیم صحیح و تهیة رتنی رنقّح از آن برگزیده  سخه برای ت رت ن سخه که ه ترین ن

ساا واق سخة ا سال ن سخة روزة بریتانیا رزتوب در  شد، ن هتتتت.ق، و جدیدترین 675ع 

 .(672  1355؛ غروی، 205 -204  1387پور، رآرین هت.ق بود840نسخه کتابت سال 

سهراب،  ستم و  ستان ر ستان از دا ستین دا ست  شاهنارهنخ صحیح  درکه ا بنیاد و به ت

و  کلماتن کردن ر انی ها و توضتتیحاتی برای روشتتبدل و همراه با نکر نستتخه رینوی

داستان فرود، دورین داستانی است که در بنیاد و زیر  .رنترر شد 1352ابیاتْ پاییز سال 

رنترر شد. رتن پیراستة این داستان به  1354ای کوتاه از او سال نظر رینوی و با رقدره

سیدج ور  شن با همزاری رینوی، عباا زریاب خویی،  ضیحات رحمد رو صحیح و تو ت

 شهیدی و علی رواقی فراهم آرد. 
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 1354، رینوی با شرکت در جرن توا که در تیرراه دفرو پس از تصحیح و نرر داستان

در تاالر فردوسی دانرزده ادبیات و علوم انسانی دانر اه فردوسی ررهد برگزار شده بود، 

شده در آنها سخن گوت که  و اغالط و الحاقات وارد شاهنارههای روجود از دربارة نسخه

او بر این تأکید داشتتت که در لحن کالرش، انتقادات بستتیاری علیه او به همراه داشتتت. 

آن  گةرد، شتتاعرانی گمنام در رتنری شتتاهنارهردت هزار ستتال که از زران ستترایش 

سیاری دادند و  ساختهتغییرات ب ؛ ازجمله اینزه اندآن را از  ورت نخست خود دگرگون 

یت ر روف  باد»ب یک تن ر نده  باد   بر این بوم و بر ز باشتتتد تن رن ر از « چو ایران ن

سی ست و در هیچ فردو سخهنی ست. رینوی  شاهنارههای ر تبر و قدیم یک از ن نیارده ا

را »گوید  گونه سخن ریسپس در توضیح تالش خود و همزارانش در بنیاد شاهناره این

ّراق به ادبیات ایران، ]...[ آن عده سی را ری شاهنارةای از ع خواهیم پیدا کنیم که فردو

هایی که ا الت ندارد شاهنارهوشته شده است، و با این هزار سال پیش به قلم فردوسی ن

 «پدر و رادر است، کاری نداریمو رخلویی از ش رهای به قول ر روف غثّ و سمین و بی

  (.210  1387پور، رآرین

شهریور  سبت به این ، به1354رینوی دو راه ب د در  نوعی در پاسخ به انتقادات دی ران ن

کاربرد ش ر در فرهنگ »، رقالة شاهنارههای روجود از اش درخصوص نسخهگیریروضع

وان عن، بر نقش و جای اه ش ر و ادبیات، بهرقالهدر ابتدای این  .را نوشت« اجتماعی ایران

عنوان به شتتاهنارهیادگار و یادران فرهنگ رلی، نزد رردم ایران ستتخن گوت و ستتپس از 

سة رلی ایرانیان یاد کرد که هیچ کتابی از  یث عظمت چون آن نیست. در اداره به   ما

این پرداخت که برخی از کاتبان و شتتاعران ادوار ب د به گمان آنزه بنابه گوتة فردوستتی، 

هایی از خود یا دی ران بر هزار بیت سروده شده است، ابیات یا داستاندر شصت شاهناره

هایی رایج ریان رردم را در ضتتمن خوانان و نقّاالن، داستتتانشتتاهنارهد، یا آنزه آن افزودن

وارد ستاختند. پس به این یریق در یول چندین ستده،  دود ده پانزده  شتاهنارهابیات 

ست و بی س شاعران گمنام بر رایه از گوتههزار بیت  ست؛ از  شاهنارههای  شده ا افزوده 

را به این  ورتی که هست، کار فردوسی دانست. گةشته از  شاهنارهتوان تمام رو نمیاین



 77ی مینوی و آثار مجتب فرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا

 

 

 

نویسان رختلف، هرجا ر نی اش ار فردوسی این، در تماری ابیات نیز، خوانندگان و نسخه

ند و به خیال خود به فهمیدند، به ریل و هوای نوس خود در آنها تغییراتی دادهرا نمی ا

ندآن روهوم بخرتتتیده با همین رویزرد، رینوی ف الیت  .(618 -613  1381ررینوی،  ا

دانست پهوهان و رصحّحان این  ماسة رلی را چندان رقرون به  واب نمیشاهنارهدی ر 

، شتتاهنارههای روجود از ستتاخت؛ ازجمله بر چاپو همواره نقدهایی بر کار آنان وارد ری

سزو، انتقادات رت ددی را در جابجا کردن ابیات، غل  خو شاهنارةازجمله  اندن و چاپ ر

سخه ست کلمات و درهم ریختن ن ررق 1برتلس . او ی.ا.کردها وارد ریضب  نادر ست ، ر

رایه و رسبّ  راه یافتن نقش داشت، فردی سطحی کم شاهنارهروسی را که در تصحیح 

یف . همچنین تجدید نظر همزاران برتلس، ی نی رستم علیدانستیاین اغالط در رتن ر

صحیح و رحمد نوری عثمانف   کردقرون به  واب قلمداد نمیرا چندان ر شاهنارهدر ت

هایی به همراه (. البته این دستتتت انتقادات او نیز گاه پاستتتخ118-116  1356ررینوی، 

 «انصافی علمی و ادبیترین بیر مانهبی»رینوی که داشت؛ ازجمله عثمانف ر تقد است 

که باید شناسی چنان ول علم رتنبا ا وچاپ رسزو روا داشته است  شاهنارةرا در  ق 

شته شنایی کافی و الزم ندارد و در نو سائل را بهآ  ورت کلی و اجمال یرح های خود ر

رنوری  یور دقیق اشتتتاره نمایدآنزه به روارد خطا یا قصتتتور یا نقص بهکرده استتتت، بی

 (.940-938  1352عثمانف، 

سین همچنان بر دوام بود و در آن ، تا لحظة واپشاهنارهف الیت رینوی در تصحیح و نرر 

های چاپی ریان ررگ و زندگی که از ستتتخن گوتن بازرانده بود، آخرین نمونه ستتتاعات

 .(9  1356رریا ی،  داستان سیاووش به تصحیح و تأیید نهایی استاد رسید
 

 

 

 

 

 

                                         
1. Evgeny Edvardovich Berthels 
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 گیرینتیجه -3

به تاریخ و  سدة چهاردهم هجری از رنظر توجه استادان و پهوهر ران ایرانی و غیرایرانی

های آغازین این سده، شاهد  ضور فرهنگ ایران باستان بسیار  ائز اهمیت است. در دهه

های رت ددی از ستتوی آنان هستتتیم، ارا پررنگ رستتترتترقین و ن ارش رقاالت و کتاب

ضوث از انحصار رفته رفته با تالش و همت جم ی از پهوهر ران و رحققان ایرانی، این رو

شد ررقین خارج  ست صروف این ر سانی چون ابراهیم پورداوود تمام همت خود را ر . ک

 وزه داشتتتند و پهوهرتت رانی دی ر در ضتتمن تحقیقات خود درخصتتوص ادوار تاریخی 

عنوان خاستتتت اه فرهنگ و تمدن ایران، توجهی ویهه ایران، به دورة ایران باستتتتان، به

شتند. از شخصیت ست دا که آ ار رت ددی در های برجستة دستة اخیر، رجتبی رینوی ا

 این زرینه در قال  تألیف، تصحیح و ترجمه رنترر کرده است.

قه رل رؤ ر در عال تان، ریاز عوا باستتت به ایران  ندی و گرایش رینوی  به ترویج ر توان 

رندی از رحضر استادانی گرایی از سوی  زورت پهلوی، عضویت در گروه رب ه، بهرهرلّی

رند به این و رصتتا بت با جم ی از رستتترتترقین عالقه زاده،قزوینی و تقی فروغی،چون 

های آغازین خود بستتتیار رتأ ر از دو عارل دورة تاریخی اشتتتاره کرد. رینوی در پهوهش

ها و رفته با گستتتترش رطال ات او و آشتتتنایی یافتن با روشنخستتتتین استتتت، ارا رفته

ر در رویزرد و نوث تحقیق در کرتتورهای اروپایی، آن دو عارل دی نقد و های نوین شتتیوه

یابند. در رواجهة رینوی به ستتا ت فرهنگ و تاریخ ایران باستتتان اهمیت بیرتتتری ری

واستتطة دورة نخستتت، کارها بیرتتتر ترجمه و تصتتحیح رتون استتت که برخی از آنها به

ستخدام او در وزارت ر ارف ست.  در قال ، وقت ا رسته ا سوارش و عقد قرارداد به  مر ن

 ارهشاهنشود و تمرکز رینوی بیرتر بر روی تصحیح ها کاسته ریدر دورة دوم، از ترجمه

 هایی درخصوص این  ماسة رلی و همچنین زبان فارسی است.و تألیف رقاالت و کتاب

ینیان از فارستتترینوی با تأکید بر پیوستتتت ی و رداورت فرهنگ و تاریخ ایران، زبان ایرا

سی جدید و تمام گویش ستان تا فار ستون و رکن عمدة ها و زبانبا سته به آن را  های واب
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سی دری را یزی از پایه سی جدید یا فار  هایها و رکنفرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فار

ستوار رلّیت ایران ری سی بها ست. البته او بر این عقیده بود زبان فار سطة راه یادان ن فتوا

های های بی انه به آن، و همچنین فراهم شدن زرینهرقداری کلمات و ا طال ات از زبان

فراروشی انبوهی از الواظ و جمالت و ت بیرهای رتداول فارسی، به رر لة بحرانی رسیده 

 است.

سی  ا ل تدقیق و باریک ری از رقاالت رینوی در زرینة زبان فار  بینی او در رتونبخ

های کهن آن رتون شتتناختی و ر نایی واژهبه جوان  رختلف ریرتته فارستتی و پرداختن

استتتت و بخرتتتی دی ر از آنها نیز در انتقاد از نویستتتندگان و استتتتادانی استتتت که به 

شتقاق ساا برای واژههای بیسازیا ساری روی پایه و ا آوردند. او که این عمل را ها و ا

بان ربتنی عد خاص و آروختن ز دانستتتت، های رت دد ریو گویشها بر ا تتتول و قوا

های پهوهر ران نهاد و پهوهششناسان اروپایی را در این زرینه ارج ریهای زبانپهوهش

 شمرد.ایرانی زران خود را چندان درخور اعتنا نمی

های رینوی در زرینة فرهنگ و تاریخ ایران باستان، ر طوف ترین پهوهشبیرترین و رهم

ست که هم آ اری دربارة آن تألیف و تصنیف نموده و هم در  زیم فردوسی ا شاهنارةبه 

هایی از آن کرده استتت. او رت به تصتتحیح و نرتتر داستتتاندفردوستتی ربا شتتاهنارةبنیاد 

فردوستتی را از آ ار  شتتاهنارهباوجود آنزه همچون بستتیاری از استتتادان و رحققان دی ر، 

س  سیار بزرگ و در  زم ن ر د شاهنارهداند و بر نقش رینارة قوم ایرانی هنری و ادبی ب

ی ر های دورزد، از سویی، در این زرینه تالشپیررفت و استحزام زبان فارسی تأکید ری

گیرد، و از ستتوی دی ر، با شتتاعران و نویستتندگان پیش و پس از فردوستتی را نادیده نمی

ه د و با توجبین، آن را خالی از خطا و نقصان نمیشاهنارهن اهی نقّادانه به نسخ روجود از 

سبک ستانبه قرائن  ست در این ا ر ابیات و دا سیاری راه شناختی، ر تقد ا های الحاقی ب

 اند.یافته و انبوهی از کلمات نیز دچار تحریف و دگرگونی شده

شریدر تحقیقات خود همواره رینوی  ستندات تاریخی، دیکو ن اهی جارع و  با نظر به ر

بینانه به تاریخ ایران و فراز و فرودهای بسیار آن داشته باشد. پس ضمن پرداختن به واقع
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های های سدهفردوسی در استقالل ایران، بر این باور است در ایران جنبش شاهنارةتأ یر 

ان اری در ا طالح و ررتز  شدن را عنوان جنبش رلی دادن سهل یاسالر دورانآغازین 

تنها تا عهد فردوسی،  تی تا نزدیک به همین دورة ر ا ر، روهوم   تاریخی است و نهغل

رلّیت به این ر نی ارروزی وجود نداشت و ت ص  نهادی و ش وبی و قبایلی رواج داشت. 

سنده البته بر این تأکید دارد که اگر از لحاظ رایه ساا نوی ساختن ا ستوار  دار کردن و ا

های قدیم ایران و  وظ کردن و  تی  یات تازه دانیدن قصتتهزبان فارستتی و رطلوب گر

سی که  سخن فردو ضوث نظر کنیم،  ستانی به این رو ریدن به ادبیات با نده عجم ز»بخ

  حیح است و در این خدرت سهمی بزرگ داشته است.« کردم بدین پارسی
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The culture and history of ancient Iran 

 in the opinions and works of Mojtaba Minavi 

Ali Taqavi* 

 

Abstract 

The research on the history and culture of ancient Iran flourished even 

more in the first few decades of the 14th century and several 

contemporary professors and researchers of the country have dedicated 

all or an important part of their research to it. Mojtaba Minavi has 

always paid special attention to various historical, cultural, literary and 

linguistic fields of this period from his first researches to his last ones 

and has writthen, corrected and translated various works in these fields. 

In the present research, the total works of Minavi in the field of ancient 

Iran are categorized and analyzed with descriptive and analytical 

methods. In Minavi's interest to ancient Iran,  several factors such as the 

promotion of nationalism by the government, benefiting from the 

attendance of several prominent contemporary professors, 

communication with a group of orientalists interested in this historical 

period, and Membership in the Rabe group was effective. He 

emphasized on continuity of Iranian culture and history, and considered 

the Iranian languages in all historical periods, from ancient Persian to 

modern Persian and all dialects and languages related to it, as the main 

pillar of Iranian culture and civilization, and the modern persian 

language as one of the foundations of the Iranian nation. With this 

approach, part of Minavi's research is in the description and analysis or 

correction of texts from the culture and history of ancient Iran, 

especially Ferdowsi's Shahnameh, and another part belongs to the realm 

of Persian language. 
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