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کتاخبانٔه استاد جمتبى مینوی، که بنا بر وصیت وی از سال ۱۳۵۶ در اختیار «بنیاد شاهنامه» («پژوهشاگه علوم 
انسانی» فعلی) قرار گرفت، گنجینٔه فرهنىگ ىب نظیری است، نه فقط به این دلیل که شامل ده ها هزار کتاب و 
بیش از صد نسخٔه خطی نفیس است، بلکه بیشرت از این حیث که حاشیٔه بسیاری از کتاب ها و دفاتر آن مزّین 
است به نوشته ها و حتا نقاشی ها و خطاطی های هرنمندانٔه او. یک ساىل می شود که به دعوت و هّمت پژوهشاگه 
علوم انساىن و هیأت امنای کتاخبانٔه مینوی مشغول مطالعه و تفحص در کتب و جمالت و اسناد آنم و بسیاری 
از حواشی آن ها استخراج کرده ام که تقریباً همىگ نوشتٔه  نکته ها و مطالب درخور توجه ادىب و تاریخی و هرنی 
مینوی است و با همٔه اهمیتى که دارد متأسفانه بیش از چهل سال است که مغفول مانده و کسی چنان که باید 
عنایتى به آن ها نکرده است. یىك از وجوه مهم این حواشی انتقادهايي است که مینوی از کار شاعران و نویسنداگن 
و پژوهنداگن معاصر خود کرده است و این انتقادها، که اگه با حلنى ستیهنده و پرخاشگرانه بیان شده، غالباً حاوی 
نکات علمی ارزشمندی دربارٔه تاریخ و ادبیات گذشته و معاصر ایران است. مینوی، با توجه به جمموع آثاری که در 
کتاخبانه اش می بینیم، دانشمندی بسیار کنجکاو و پرمطالعه و وسیع املشرب بوده و ضمناً بسیاری از خوانده های 
خود را با دقت و تیزبینى وسواس گونه ای ارزیاىب  و بعضی نوشته ها و ترجمه ها را نیز که بیشرت به آن ها عالقه مند 
بوده ویرایش و حتا غلط گیری مطبعی می کرده است. او یادداشت های تصحیحی و انتقادی خود را، چنان که 
پیداست، با سرعت و به شیوهای قلم انداز در حین مطالعه کنار صفحات می نوشته و ظاهراً فرصت منی کرده 
را  او  از این حیث، به گمانم می توانیم  را با مرتجمان یا نویسنداگن مطالب در میان نهد.  یا منی خواسته آن ها 
«ویراستار خاموش» بنامیم، زیرا کار دشوار حک و اصالح نوشته های دیگران را در سکوت و خلوت خود و گویا فقط 

از روی لذت و عالقٔه خشصی اجنام می داده و نتیجه را هم کم تر به اطالع کسی می رسانده است.
نوع  برحسب  را  آن ها  می شود  که  است  مفصل  قدری  به  مینوی  ویرایشی  و  اصالحی  حواشی  و  یادداشت ها 
یا موضوع شان به خبش های خمتلف (تصحیح و حتقیق و ترجمه و شعر و داستان یا ادبیات و تاریخ و سیاست 
و اجتماعیات) تقسیم کرد و در باب هر یک مقاله یا کتاىب تدارک دید. در اینجا جعالتاً فقط خبش کوچىك از این 
یادداشت ها را، ىب آن که قصد تبویب آن ها را داشته باشم، و فقط برای نشان دادن شّمه ای از شیؤه انتقاد و 

حممد دهقانی
مرتجم و نویسنده
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ویرایش مینوی، به اطالع خواننداگن عالقه مند می رسانم. پیش از آن که وارد اصل موضوع شوم، الزم می دانم 
اشاره کنم که بعضی از یادداشت هايي که در حواشی کتاب های مینوی می بینیم از خود او نیست، بلکه آثار قلم 
بعضی از دیگر مشاهیر روزاگر اوست که در نوع خود واجد اهمیت است، مانند یادداشت ذیل از خلیل ملىك که 
آن را در صفحٔه آغازین کتاىب به نام Words and Idioms یافتم. تقدیم نامٔه انلگیسی کتاب که منی دانم نوشتٔه 
کیست نشان می دهد که کتاب در یازدهم نوامرب ۱۹۴۵ (یعنى بیستم آبان ۱۳۲۴) به مینوی اهدا شده است. 
در آن زمان مینوی در لندن بوده است. خلیل ملىك ظاهراً با او در خانٔه یىك از دوستان خود دیدار کرده و این 

یادداشت را در آغاز کتاب نوشته است:
از عالقٔه آقای مینوی به فارسی حصیح خیىل مشعوف شدم و از مصاحبت ایشان استفاده منودم. ای کاش ایشان 
و شاگردان مکتبشان آن اندازه که عالقه به کلمات و عبارات دارند نصف آن را الاقل نسبت به مفاهیمی نشان 
می دادند که کلمات حکایت از آن ها می کند. ای کاش ایرانیان مقیم خارجه توجهی به واقعیات اجتماع کنوىن 
امروز نشان می دادند. به مناسبت  ایرانیان در مبارزه زندىگ  برای روشن کردن ذهن  و قدم هايي  ایران داشتند 

تعطیل آخر هفته در مزنل دوست عزیز آقای کریوس لو نوشته شد. 
۴۵/۱۱/۱۱ ــ خلیل ملکی

اگهی نوشته یا شعر یا نقاشی ای در حاشیٔه کتاىب می بینیم که ربطی به موضوع آن ندارد و بیشرت حاىك از روحیٔه 
حساس و هرنمندانٔه مینوی است، مانند این شعر که نوعی بّث الشکوی از احوال زمانه است و آوردن آن در 
اینجا به گمانم خاىل از لطف نباشد. این شعر را مینوی در پایان کتاىب به نام Love, War and Fancy از سر 

ریچارد برتون، دیپلمات و شرق شناس بریتانیایی(۱۸۲۱-۱۸۹۰)، نوشته است:

همه ی طرح ها 
به قلم 

جمتبی مینوی 
است.
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پـــا می پســـند                     و  یـــار ىب دســـت  می پســـنددمـــرا  جـــدا  خالیـــق  جمـــع  ز
مشـــاغل                     بندوبســـت  او  گویـــد  کســـی را ســـزد کـــو دغـــا می پســـنددمـــرا 
می پسـندددر ایـن عصـر ىب عقـىل و تنگ چشـمی                            کجـا  اشـتغالت  خـرد 
ــان را              ــرد مردمـ ــا کـــن چنیـــن ىب خـ ـــنددرهـ ـــدا می پس ـــلىك کان خ ـــن مس گزی
را                     اندیشـــه ات  و  گفتـــار  کـــه  آىن  می پســـنددتـــو  ســـما  و  ارض  خداونـــد 
می پســـنددوگرنـــه هویـــدا کـــه باشـــد کـــه گویـــم                     مـــرا  یـــا  مـــرا  خنواهـــد 
باشـــد                     امـــر  آن  حقیـــری  می پســـنددنشـــان  رهنمـــا  را  امـــر  آن  چـــو 
مـــرا آن مهنـــدس رضـــا می پســـنددچـــه غـــم گـــر نـــه شایســـتٔه درس دادن                    
کتـــاىب                     نویســـم  نشـــینم  خانـــه  می پســـنددبـــه  حممدرضـــا  را  آن  کـــه 

چـــون تاریـــخ وصـــول کتـــاب مذکـــور به دســـت مینـــوی ۲۵ فوریـــٔه ۱۹۶۸ (ششـــم اســـفند ۱۳۴۶) بـــوده اســـت، 
شـــعر بـــاال هـــم البـــد در ســـال ۱۳۴۷ یـــا بـــه احتمـــال قـــوی ۱۳۴۸ ســـروده شـــده اســـت، چـــون مینـــوی در همـــان 
ــدا،  ــدا» امیرعبـــاس هویـ ــود از «هویـ ــعر مقصـ ــد. در ایـــن شـ ــته شـ ــا بازنشسـ ــتور دکـــرت فضـــل هللا رضـ ۱۳۴۸ به دسـ
خنســـت وزیر مشـــهور دورٔه پهلـــوی، مقصـــود از «رهنمـــا» جمیـــد رهنمـــا، وزیـــر علـــوم وقـــت، و منظـــور از «مهنـــدس رضـــا» 
دکـــرت فضـــل هللا رضـــا رئیـــس دانشـــاگه تهـــران در آن سال هاســـت. «حممدرضـــا» هـــم کـــه معلـــوم اســـت کیســـت. 
از این ها که بگذریم، خوشنویسی ها و طرح ها و نقاشی های بسیاری هم در صفحات سفید آغاز و پایان یا حتا 
روی جلد کتاب های مینوی می بینیم که کار خود اوست و بعضی از آن ها حاىك از استعداد فوق العادٔه او در هرن 

نقاشی و گرافیک است. تصویر بعضی از نقاشی ها و طرح های او را از باب تنّوع در اینجا آورده ام. 
مینوی از همان خنستین شمارٔه جملٔه یغما با حبیب یغمايي همکاری داشته و تقریباً همٔه مطالب این جمله را پس 
از انتشار به دقت می خوانده و ایرادها و اغالطی را که به نظرش می رسیده در حاشیٔه صفحات یادداشت می کرده 
است. در شمارٔه خنست این جمله (فروردین ۱۳۲۷) وی، پس از آن که سرمقالٔه حبیب یغمايي را غلط گیری کرده 
و خطاهای ناگرشی آن را یادآور شده، به سراغ قصیده ای رفته که سرودٔه حسین سمیعی (ادیب السلطنه) است 

و چنین آغاز می شود:
به چیز فاىن دل مرد ننهد ار داناست جهان و هرچه در آن هست منتهی به فناست 

بر آب خانه منه، کان نه شیؤه عقالست به روی آب بود پایٔه بنای جهان   
در این قصیدٔه هفتاد بیتى، شاعر پس از پند و اندرزهای معمول اخالىق و دیني، یکباره به سراغ جهان سیاست 

و سیاست جهاىن می رود و می سراید:
که دست های خالیق ز دستشان به خداست زمام کار جهان در کف تنى چند است  

در آسیا و اروپ و آمریک و آفریقاست ببین ز دشمنى چند تن چه غوغایی 
و پس از یادکرد «جفایعی که در این عصر روی کار آمد» قصیدٔه خود را با تضمین دو بیت از حافظ و انوری به پایان 
تذّکر  و  است»  ىب معنى  و  سست  و  مهمل  آن  ابیات  «غالب  است:  نوشته  شعر  این  دربارٔه  مینوی  می رساند. 
داده که قدما همین حرف ها را «بهرت گفته اند» و اشکاالت دیگری هم بر شاعر گرفته است. پس از آن به سراغ 
داستاىن رفته که خودش از کوئیلر کوچ (Quiller Couch) نویسندٔه انلگیسی ترجمه و در همین خنستین شمارٔه 
یغما منتشر کرده است. ترجمٔه خود را نیز تصحیح کرده و یادداشت هايي بر آن نوشته است. دکرت حممد معین 
هم در این شمارٔه یغما مقاله ای دارد به نام «مروِک». مینوی معین را نیز از نیش نقد خود ىب نصیب نگذاشته 
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و در کنار این جملٔه او که «حمزٔه اصفهاىن و مؤلف جممل التواریخ کتاب مروک را در ردیف کتب 
کلیله و دمنه و بوداسف و بلوهر و سندباد یاد کرده اند» نوشته است: «کجا؟ مهمل فرموده 
است»! معین در ادامٔه مقاله اش مدعی شده است که «احتمال قوی می رود که کتاب مروک 
نیز متعلق به عهد ساساىن باشد. ناگرنده با حمققان ایراىن و خاورشناسان اروپايي در این باب 
اروپایی» خط کشیده و خطاب به معین نوشته  زیر «خاورشناسان  و...». مینوی  مذاکره کرد 

است: «کجا دیدی شان»؟!
شمارٔه مورد حبث جملٔه یغما حاوی شعری از دکرت رعدی آذرخشی هم هست که ظاهراً آن را در 

پاریس سروده و برای یغمايي فرستاده است. یىك از ابیات آن این است:
آن سیه پوش چو از پردٔه شب رخ بنمود          جان من روشنى از تیرىگ شام گرفت

مینوی به مطایبه در کنار آن نوشته است: «از چادر به سر خوشش می آید»!
«لغت نامــٔه آئیــن مســیح در زبــان فارســی» عنــوان مقالــٔه قمر آریان (همســر دکرت عبداحلســین 
زرین کــوب) اســت کــه در فرهنــگ ایران زمیــن (ج ۸، بهــار و تابســتان ۱۳۳۹، صــص ۲۲۱-
۲۴۸) منتشــر شــده. مینــوی اوالً بــه نویســنده ایــراد گرفتــه کــه چــرا مثــالً در عبــارات ذیــل 
بــرای فاعــل جمــع ىب جــان هــم فعــل جمــع بــه کار بــرده اســت و هــم فعــل مفــرد: «بعضــی دیگــر 
ــاری  ــٔه نص ــه و حرف ــت و پیش ــرز معیش ــه از ط ــتند ک ــايي هس ــارات آن ه ــاظ و عب ــه الف از این گون
وارد زبــان و لغــت فارســی شــده اند مثــل لغــاىت کــه مربــوط بــه حرفــٔه طبیبــان و کشیشــان بــوده 
اســت» (ص ۲۲۱). ثانیــاً بــه اقــواىل کــه آریــان از منابــع کهــن عــرىب یــا از ایران شناســاىن چــون 
مینورســىك نقــل کــرده (ص ۲۲۵) ایــراد گرفتــه و در حاشــیه نوشــته اســت: «ســندش گفته هــای 
شــوهرش اســت». ثالثــاً در کنــار شــرحی کــه آریــان دربــارٔه ســرکش، خنیاگــر عهــد ساســاين، 
اســت: «چــه  آورده و نــام او را بــه ســرگیس یونــاىن ربــط داده (ص ۲۳۳) از ســر انــکار نوشته 
 ربطــی بــه مســیحیت دارد»؟ ذیــل مدخــل «منــاره» هــم قمــر آریــان توضیحــی آورده اســت 
(ص ۲۴۵) کــه مینــوی دربــاره اش چنیــن نوشــته: «ایــن را حتمــاً خانــم آریــان ننوشــته اســت»! 

ظاهــراً منظــور مینــوی ایــن اســت کــه نویســندٔه آن مطلــب هــم دکــرت زرین کــوب اســت.
در همان فرهنگ ایران زمین (ج ۱۲، ۱۳۴۳، صص ۳۲۳-۳۲۹) جالل آل احمد مقاله ای دارد 
با عنوان «اشاره ای بسیار دیرآمده بر «لهجٔه رامند»» که چنین آغاز می شود: «سروران عزیزِ 
این فقیر، اعنى اداره کننداگن حمرتم فرهنگ ایران زمین، مثل همٔه کارهای خوبشان در بهار 
۱۳۳۴ رسالٔه لغات فارسی رامند را منتشر کردند...البته شادی ها کردیم و فقیر این نوید را به 
دل خودش داد که حاال دیگر فارغ از نبش قرب، کار تات نشین ها... را دنبال خواهد کرد و...» 
مینوی از شیؤه ناگرش جالل که آمیخته به طزن و تسخر است عصباىن شده و کنار این خسنان 
نوشته است: «این چه شیؤه احمقانه و چباگنه ای است که این مرد در نوشتن پیش گرفته». 

یغما  در  را  هندی  داستاىن  از  ترجمه ای  هم  مشارکت  با  دانشور  سیمین  و  احمد  آل  جالل 
(۱۳۴۴، صص ۱۹۵-۲۰۰) منتشر کرده اند که در آن این جمله دیده می شود: «به تنها مطلبى 
که می اندیشید رهايي از آن سوارکاری ناراحت بود» (ص ۱۹۶). مینوی آن را چنین تصحیح 

کرده است: «تنها به این می اندیشید که از آن سوارکاری ناراحت رهايي یابد».
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در بهمن ۱۳۰۴ مقاله ای از عبداحلسین آیتى «راجع به تولد ابوعىل سینا» در آینده (س ۱، ش ۷، صص ۴۱۶-۴۱۴) 
منتشر شده است. در این مقاله نویسنده خواسته است ثابت کند که والدت ابن سینا در ۳۷۰ قمری واقع شده 
نه در ۳۷۵. اما چون کاتبان ۳۷۰ را با صفر توخاىل نوشته اند، بعدها به خطا آن را ۵ خوانده و تاریخ تولد حکیم 
را پنج سال جلوتر برده اند. مینوی در شمارٔه بعدی جمله، با نام مستعار «پژوهنده»، نقدی بر این مقاله نوشته و 
بعداً در کنار متن چاپی مقالٔه خود مطالب تند دیگری هم افزوده و دربارٔه عبداحلسین آیتى نوشته است: «آیتى 
است از حکایتى که شیخ بزرگوار شیراز در کتاب لگستان آورده است که «شیادی گیسوان بافت که من...» اىل آخر 
احلکایٔه». آیتى در مقالٔه مذکور مدعی شده است که قضیٔه تاریخ تولد ابن سینا را «سال ها بود که... به طوری که 
ذکر شد به نظریٔه خود حل کرده بودم». مینوی این دعوی او را به ریشخند گرفته و درباره اش چنین نوشته است: 
«و این قـضّیه که سال ها بود که ایشـــان به طــوری که ذکر شــد به نظریٔه خود حـــل کرده بودند از قبیل آن 
مهمىل است که خشصی خواست با هزار دلیل ثابت کند تازه هزار و یک مهمل شد و غریب این است که ایشان 
ایران و مرتبٔه ثاىن برای تأکید خدمت در جملٔه آینده به درج  را یک مرتبه در روزنامٔه ستارٔه  این حتقیق جعیب 
رسانیده اند و در حقیقت مانند آن جوان که وزیر خارجٔه آملان در حق او گفت مملکت آملان را به چهار پنج زبان در 
دنیا سرافراز می کند ایشان هم عالم فضل و تتبع تاریخی ایران را دو بار بدین مقاله زینت داده و خدمة للتاریخ 
به ناگرش چنین سطوری که زادٔه آن هوش خداداد است مبادرت منوده اند» (کلمات و عباراىت که با حروف سیاه 

مشخص شده همه از آیتى است). 
ــم  ــندد ابراهی ــته هایش را منی پس ــک از نوش ــده و هیچ ی ــت درآم ــا او از درِ خمالف ــت ب ــوی خس ــه مین ــاىن ک ــىك از کس ی
ــص ۱۴۲-۹۴)  ــر ۱۳۴۰، ص ــران (س ۹، ش ۱، مه ــاگه ته ــات دانش ــکدٔه ادبی ــٔه دانش ــت. در جمل ــتاىن پاریزی اس باس
مقالــٔه مفصــىل از باســتاىن پاریزی می بینیــم بــا عنــوان «منابــع و مآخــذ تاریــخ کرمــان». مینــوی بارهــا واژٔه «تکــرار» 
را در حاشــیٔه مقالــٔه او آورده و ایــن جملــه را هــم بــه آن افــزوده اســت: «چقــدر مکّررگــو و روده دراز اســت» (ص ۹۹). 
باســتاىن مقالــٔه دیگــری در راهنمــای کتــاب (س ۱۲، ش ۷و۸، مهــر - آبــان ۱۳۴۸، صــص ۴۲۲-۴۳۷) منتشــر کــرده 
کــه عنوانــش ایــن اســت: «شــاهنامه آخــرش خــوش اســت». بــه عقیــدٔه او، کســاىن کــه دربــارٔه شــاهنامه و «در 
هــوای فردوســی کار کرده انــد» اغلــب «جــزای ســنمار یافتــه و در واقــع ــــ برخــالف آن هــا کــه بــا حافــظ الس زده انــد ــــ 
بدعاقبــت بوده انــد!» (ص ۴۲۲). باســتاىن خنســتین ایــن بدعاقبت هــا را «یعقــوب لیــث صفــاری» می دانــد و بــا 
اســتناد بــه قصــه ای کــه در جمالس املؤمنیــن قاضــی نــورهللا شوشــرتی آمــده اســت مدعــی می شــود کــه شــاهنامه 
ــٔه یزدگــرد بــه غنیمــت بردنــد و ترجمــه کردنــد و «از آجنــا بــه دکــن و ســایر ممالــک هندوســتان  را حبشــیان از خزان
رســید» و «یعقــوب لیــث کــس بــه هندوســتان فرســتاد و آن نســخه بیــاورد و...» مینــوی کنــار ایــن مطلــب نوشــته 
اســت: «اعتمــادی بــر ایــن خــرب نیســت و یعقــوب بــا شــاهنامه ارتباطــی نداشــت». یــک صفحــٔه بعــد در همــان 
مقالــه باســتاىن پاریزی بــه ســراغ ابومنصــور عبدالــرزاق رفتــه و جنــگ او بــا ســامانیان و مســموم شــدنش بــه فرمــان 
و دسیســٔه وشــمگیر زیــاری را شــرح داده و گفتــه اســت: «نکبــت شــاهنامه نــه تنهــا ابومنصــور را گرفــت بلکــه 
دامنگیــر پســرش منصــور نیــز شــد» (ص ۴۲۴). مینــوی اوالً بــه ســبک نوشــتار آمیختــه بــه شــوخی باســتاىن ایــراد 
ــا مطالــب جــدی هــم خملــوط می کنــد». ثانیــاً تذکــر داده اســت کــه  گرفتــه و نوشــته اســت: «شــوخی و بــاردی را ب

«بدعاقبتــى ابومنصــور چــه ربطــی بــه شــاهنامه داشــت؟»
بـــه دنبـــال سرگذشـــت ابومنصـــور، باســـتاىن از دقیقـــى خســـن گفتـــه و ادعـــا کـــرده اســـت کـــه او «بـــه فرمـــان نـــوح بـــن 
منصـــور ســـاماىن بـــه نظـــم شـــاهنامه پرداختـــه اســـت». مأخـــذ وی بـــرای ایـــن ادعـــا ظاهـــراً مقدمـــٔه پـــورداود بـــر بیـــژن 
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و منیـــژه اســـت. مینـــوی پرســـیده: «او از کجـــا می دانـــد[؟] چـــه کســـی چنیـــن خـــربی گفتـــه[؟]» باســـتاىن ســـپس 
بـــه نقـــل از مقدمـــٔه ادیب املمالـــک بـــر شـــاهنامه چنیـــن مـــی آورد: «سرنوشـــت خـــود فردوســـی کـــه دیگـــر از همـــه 
معروف تـــر اســـت. او از «شـــیخ حممـــد معشـــوق طوســـی علیه الرحمـــه ـــــ کـــه از جملـــه اولیـــاءهللا بـــود ـــــ اســـتمداد کـــرد 
و شـــیخ فرمـــود کـــه میـــان ببنـــد و زبـــان بگشـــای کـــه بـــه مقصـــود خواهـــی رســـید». فردوســـی بـــه ســـرودن شـــاهنامه 
پرداخـــت و...» مینـــوی در بـــاب ایـــن خسنـــان باســـتاىن نوشـــته اســـت: «همـــٔه اســـناِد سســـت و ضعیـــف و نامعتـــرب 

ـــت. ـــته اس ـــد» دانس ـــم «نامعتَم ـــاهنامه را ه ـــر ش ـــک ب ـــٔه ادیب املمال ـــد». مقدم ـــف می کن را ردی
در حاشـــیٔه یـــىك دیگـــر از مقاله هـــای باســـتاىن کـــه بـــا عنـــوان «مریـــدان مرادجـــوی» در یغمـــا (س ۲۲، تیـــر ۱۳۴۸، صـــص 
۱۸۸-۱۹۶) منتشـــر شـــده، مینـــوی چنیـــن نوشـــته اســـت: «در ســـندهای معتـــرب و نامعتـــرب هرچـــه دیـــده و هرچـــه از افـــواه 
ـــا غلـــط هـــم در چـــاپ  ـــد ت ـــه اســـت. چن شـــنیده و در قوطـــی هیـــچ عطـــاری یافـــت منی شـــود همـــه را دنبـــال هـــم انداخت
بـــه آن هـــا اضافـــه شـــده اســـت و ایـــن آش شـــله قلمـــکار شـــده اســـت کـــه می بینیـــد!» در همـــان جملـــد ۲۲ یغمـــا (شـــهریور 
۱۳۴۸، ص ۳۱۶) مقالـــٔه دیگـــری از باســـتاىن پاریزی می بینیـــم بـــا عنـــوان «از پاریـــز تـــا پاریـــس». مینـــوی بـــاالی ایـــن 
عنـــوان نوشـــته: «گویـــا بـــه پاریـــس ســـفر کـــرده فقـــط از بـــرای آن کـــه ایـــن عنـــوان را بـــه مقالـــٔه خـــود بدهـــد» و در صفحـــٔه بعـــد 

ـــنیده ایم».  ـــم و نش ـــرد ندیده ای ـــن م ـــنام از ای ـــر از لگـــه و دش ـــت: «غی ـــزوده اس ـــم اف ه
در سال ۱۳۵۲، باستاىن سلسله مقاالىت در ده شمارٔه جملٔه یغما منتشر کرده است، ذیل عنوان «تن آدمی شریف 
مقالٔه  به  را  خواننداگن  تاریخی  مطلبى  برای  نویسنده   ،(۵۵۱ (ص  مقاالت  سلسله  این  نهم  خبش  در  است». 
خودش ارجاع داده است. مینوی کنار خسن او این جمله را نوشته است: «سند گفتارهای او هم گفتارهای خود 
اوست!» و سایر لغزش های او را نیز یادآور شده است. در سال ۱۳۵۳ هم باز سلسله مقاالىت از باستاين، حتت عنوان 
«اشاره ای به گرفتاری های قائم مقام در کرمان و یزد»، در یغما منتشر شده که مینوی باالی یىك از خبش های آن 
(بهمن ۱۳۵۳، ص ۶۴۷) نوشته است: «در باب قائم مقام است یا حماسٔه روستازاداگن؟» در حقیقت هم باستاىن 
موضوع اصىل مقالٔه خود را از یاد برده و هّم خود را یک سره مصروف معرىف بزراگن و هرنمنداىن کرده است که از 

دهات و روستاهای ایران برخاسته و به جاه و شهرىت رسیده اند.
داوری نهايي مینوی را در باب باستاىن پاریزی و نوشته های وی می توان در حاشیٔه یىك از شماره های جملٔه خسن 
دید. حممود کیانوش در مقاله ای با عنوان «آاگهی نویسنده: حکایتى و شکایتی» (خسن، س ۲۳، صص ۱۲۳۴-
۱۲۴۰) چنین نوشته است: «وقتى که نوشته ای را می بینم و در آن با تصویر انسان سرگشتٔه دردمندی همچون 
آن  از  جامعه ای  اگر  که  است  پیشه  نوعی  هم  نویسندىگ  مگر  می آیم.  رقت آمیز  خشمی  به  می شوم،  روبرو  خود 
او برنیامده باشد! همین که قصبه ای به وجود آید، خیىل زود نانوا و  از نیازهای زیستى  پیشه حمروم ماند، یىك 
بقال و قصاب خود را می یابد، و اینان اگر در کار خود ماهر نباشند، ماهراىن خواهند بود که جایشان را بگیرند. اما 
نوشته ها در شمار نیازهای زیستى مردم نیستند، و تو می نویسی و به نوشتن مشهور می شوی، و مردم را به باطل 
از پیشخوان دکه ات بیرون بکشد».  و  را دریابد  خواندن عادت می دهی، و هیچ کس نیست که ىب مهارىت تو 
 مینوی در کنار این خسن حممود کیانوش چنین نوشته است: «این خیىل مناسب حال باستاىن پاریزی است». 
فارسی  زبان  و  ایراىن  باب ملیت  او در  ایدئولوژیک  با نگرش  از مشاهیر معاصر، که مینوی خمصوصاً  یىك دیگر 
بسیار  «اصرار  عنوان  با  مقاله ای  در  مینوی  که  کنم  اشاره  باید  خنست  است.  پورداود  ابراهیم  ورزیده،  خمالفت 
«دربارٔه  را  پورداود  متعصبانٔه  دیداگه   (۴۳۹-۴۳۳ صص   ،۱۰ ش   ،(۱۳۳۵)  ۹ س  (یغما،  می شود»  افساد  مایٔه 
و  اشارات  این،  بر  عالوه  است.  کرده  نفى  و  نقد  به تفصیل   (۴۳۶ ص  (همان،  فارسی»  از  بیاگنه  لغات  اخراج 
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تذکرات او در حاشیٔه بعضی از مقاالت پورداود نشان می دهد که به حتقیقات او هم چندان 
فرنىگ ها می دانسته  آثار  از  ُکپی برداری  امروزی ها نوعی  قول  به  را  آن ها  و  اعتقادی نداشته 
با  دارد  مقاله ای  پورداود  صص۵۶۱-۵۵۶)   ،۱۳۲۸ (اسفند  یغما  جملٔه   دوم  سال  در  است. 
 عنوان «یوجنه (اسپست)». مینوی باالی آن چنین نوشته است: «متام این مقاله از کتاب 
گرفته شده است» یعنى  لفظ Alfalfa (ص ۲۰۸ اىل ۲۱۹)  تألیف الوفر، در   Sino-Iranica
این که پورداود حاصل زحمت الوفر را ترجمه و به نام خود منتشر کرده است! در شمارٔه بعدی 
یغما (فروردین ۱۳۲۹، صص ۸-۱۴) نیز مقالٔه دیگری از پورداود می بینیم که عنوان «شکر» 
 Sino-Iranica دارد. مینوی باز تذکر داده است که «مأخذ عمدٔه مطالب این مقاله کتاب
است». سال ها بعد پورداود در نشریٔه دانشکدٔه ادبیات تربیز (س ۱۰، تابستان ۱۳۳۷، ش 
۲، صص ۱۶۵-۲۰۲) مقاله ای منتشر کرده است با عنوان «آتورپاتکان و چیچست و سوالن 
بعد  باشد».  شده  گرفته  باید  مارکوارت  کارهای  از  مقاله  «متام  مینوی،  نوشتٔه  به  سهند».  و 
هم در سراسر مقاله ایرادهای ناگرشی و مفهومی خمتلفى یافته و آن ها را در حاشیٔه صفحات 
یادآور شده است. از باب منونه، پورداود در پایان مقاله واژٔه فرنىگ «اگز» را به کار برده و نوشته 
از آجنا اگز برخاسته هوای پیرامون را آن چنان سنگین می کند که جانداری به  است: «هماره 
نزدیک آن نتواند رفت» (ص ۲۰۲). مینوی زیر واژٔه «اگز» خط کشیده و این جملٔه طعن آمیز را 

در حاشیه نوشته است: «این البته فارسی خالص و لسان کیومرث لگشاه است!» 
نویسـندٔه مشـهوری چـون جمالـزاده هـم از ناگه منتقدانـٔه مینوی در امان منانـده و در ترجمه ها 
و نوشـته های او نیـز مینـوی اشـکاالت متعـددی یافتـه و آن هـا را ویرایـش کـرده اسـت. بـرای 
منونـه بایـد اشـاره کنـم بـه ترجمـه ای کـه جمالـزاده از ویلهلـم تـل اثـر شـیلر اجنـام داده و بنـاگه 
ترجمـه و نشـر کتـاب آن را در سـال ۱۳۳۴ منتشـر کـرده اسـت. در صفحـٔه ۴۰، جمالـزاده ایـن 
آملـاىن لینـده Linde بـه  آورده اسـت: «بـه  را دربـارٔه «زیزفـون» یـا «درخـت شـیردار»  توضیـح 
فرانسـوی تییـول». مینـوی افـزوده اسـت: «بـه تـرىك خالمـور، در فارسـی هـم چهارپنـج اسـم 
دارد ظاهـراً راشـن یـىك از آن هاسـت». در صفحـٔه ۵۰، چنیـن جملـه ای می بینیـم: «هـر کـس در 
امتثـال ایـن اوامـر و احـکام کم تریـن مسـاحمه ای روا دارد جـان و مالـش بـه او حـرام و تعلـق بـه 
اعلیحضـرت همایـوىن خواهـد گرفـت.» مینـوی اوالً توجـه کرده کـه در این جمله فعـل ىب قرینه 
حـذف شـده و، بـه همیـن سـبب، فعـل «خواهـد بـود» را پـس از واژٔه «حـرام» بـه جملـه افـزوده 
اسـت. ثانیـاً پرسـیده: «جانـش چگونـه حـرام خواهـد بـود؟» در صفحـٔه ۱۰۴، جمالـزاده نوشـته 
اسـت: «مـن تنهـا چیـزی کـه دارم قلـب وفاپـروری اسـت لربیـز از عشـق و در دسـت مـن جـز 
ایـن سـند پـاره پـاره نیسـت.» مینـوی زیـر عبـارت اخیر خط کشـیده و بـه جمالزاده ایـراد گرفته 

اسـت کـه «چـه مصراع هـای سسـتى را در میـان منایـش شـیلر گنجانـده!»
جمالزاده داستان کوتاه «خانه به دوش» را در سال ۱۳۳۵ در جملٔه خسن (س ۷، صص ۷۹۳-
۸۰۴) منتشر کرده و در جايي از داستان چنین نوشته است: «قلم بسیار توانايي الزم است تا 
بتواند از عهدٔه شرح و بسط کیفیات حرکت و کوچ یک ایل برآید و نقداً بهرت است که به جعز 
خود اقرار منوده از توصیف آن همه عوالم شگفت و دلپذیر و از ترسیم و تصویر صدها و هزارها 
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جمتبی مینوی در میان  سالی
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مناظر و چشم اندازهای کم نظیر که اگهی از فرط زیبايي انسان را دوچار بهت و حیرت و زماىن از شدت هولناىك 
دل هر مرد جشاع را می لرزاند صرف نظر مناییم». مینوی در کنار این سطرها نوشته است: «نویسندٔه قادر با دو 
سه جملٔه برگزیده یک دنیا خیال در ذهن خواننده برمی انگیزد که این همه عذرخواهی جای یک کلمٔه آن ها 
را منی گیرد». کمی بعد، جمالزاده در ضمن داستانش این جمله را آورده است: «رشتٔه سکوت را درید» (ص ۸۰۲). 
به  را  و «قلیان»  از جمالزاده گرفته است  را منی درند». چند غلط اماليي هم  مینوی تذکر داده است که «رشته 

«غلیون»، «ُخراک» را به «خوراک» و «خورجین» را به «خرجین» تصحیح کرده است.
از  جمالزاده  نوشته های  به  را  خود  اعتماد  و  اعتقاد  مینوی  که  است  نشده  موجب  البته  جزئی  انتقادات  این 
دست بدهد و به خصوص طرز تلقى او از زبان فارسی و شیؤه ناگرش زنده و پویای او را، که درست نقطٔه مقابل 

نگرش پورداود در این باره است، حتسین نکند. جمالزاده در یىك از مقاله هایش  نوشته است:
همچنان که از استعمال کلمات قلنبٔه فرنىگ از قبیل «سوررئالیسم» و «تلویزیون» و «پزیکوآنالیز» و «پارملانتاریسم» 
و تعبیرات اصطالحات عرىب بسیاری که مانند «الینقطع»، «متصل»،  استعمال کلمات  از  ندارم  امتناعی  و  ابا 
«علی اخلصوص»، «کالعدم»، «مابقی»، «ماشاءهللا»، «ان شاءهللا»، «من حیث املجموع»، «کما هو حقه»، «وجه من 
الوجوه» و غیره و غیره جزء زبان ما گردیده و صدها سال است که از طرف بسیاری از هم وطنانم (به خصوص مردم 
با فضل و سواد) استعمال شده است و می شود ابا و امتناعی ندارم و حتى اگهی در استعمال آن ها تعمد به خرج 

می دهم که تا به گوش خواننداگن جوان هم برسد و حمفوظ ذهن آن ها گردد. (یغما، ۱۳۴۰، ص ۶۸)
مینوی این خسنان جمالزاده را به دیدٔه تأیید نگریسته و کنار آن ها با مداد قرمز نوشته است: «آفرین».
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نویســنده و شــاعر نامــدار دیگــری کــه بــا انتقــاد مینــوی مواجــه شــده حممدتقــى بهــار (ملک الشــعرا) اســت. بهــار 
ــت:  ــته اس ــن نوش ــده، چنی ــر ش ــال ۱۳۲۳ منتش ــد اّول آن در س ــه جل ــی، ک ــزاب سیاس ــر اح ــخ خمتص ــٔه تاری در مقدم
«خواهنــد گفــت: صــوىل وار، بهــار از خویشــتن خســن می گویــد و خــود را می ســتاید» (ص ح). مینــوی در حاشــیه، 

بــا اشــاره بــه ترکیــب غریــب «صــوىل وار»، چنیــن نوشــته اســت: 
ــر  ــنا بودنـــد بیهقـــى اگـ در آن وقتـــى کـــه مـــردم فاضـــل ایـــران عـــرىب می خواندنـــد و بـــه نـــام صـــوىل و کتـــاب او آشـ
ــران در  ــد و در طهـ ــی بیایـ ــال کسـ ــد سـ ــد از نهصـ ــاال بعـ ــر آن گذاشـــت. حـ ــد حممـــىل بـ ــوىل وار» می شـ می گفـــت «صـ
ـــه  ـــن ک ـــدون ای ـــى را درآورد ب ـــد بیهق ـــل) تقلی ـــل فض ـــت اه ـــه جه ـــه ب ـــت (ن ـــته اس ـــوم نوش ـــت عم ـــه جه ـــه ب ـــاىب ک کت

بدانـــد صـــوىل چـــکار کـــرده بـــود، بـــر ریشـــش بایـــد خندیـــد.
    در یغمــا (۱۳۴۹، صــص ۳۴۳-۳۴۵) نامــه ای از بهــار خطــاب بــه دین شــاه ایــراين، مؤلــف خسنــوران دوران پهلــوی، 
منتشــر شــده کــه مینــوی چنــد ایــراد بــه آن گرفتــه اســت. در جــايي از ایــن نامــه چنیــن می خوانیــم: «اگــر بتوانــم 
ــه اجنــام رســانم [...] از زحمــات خــود  همیــن کارهــايي کــه وجهــٔه همــت ســاخته ام پیــش از وصــول اجــل حمتــوم ب
راضــی بــوده و ...» (ص ۳۴۴). مینــوی واژٔه «را» را بــه «کارهایــی» افــزوده تــا جملــٔه بهــار به اصطــالح روان تــر شــود. 
کلمــٔه «زائیچــه» را هــم کــه بهــار بــه کار بــرده «غلــط» دانســته اســت. در مــورد کلمــٔه «همگنــان» نیــز توضیــح داده 

اســت کــه بهــار آن را «بــه معنــى غلــط کلمــه کــه عــوام بــه کار می برنــد بــه کار بــرده اســت». 
بعضـی نوشـته های دکـرت حممدعـىل اسالمی ندوشـن را هـم مینـوی به دقت می خوانـده و ویرایش می کرده اسـت. 
از آن جملـه اسـت داسـتان کوتاهـی بـه نـام «عروس» که اسـالمی آن را در خسن (خـرداد ۱۳۳۵، صص ۲۷۵-۲۶۷) 
منتشـر کـرده و در آن ایـن جملـه را آورده اسـت: «بـه اولیـن چیـزی کـه پـی بـرد، ایـن بـود کـه الهیـار پیر اسـت» (ص 
۲۷۰). مینـوی آن را چنیـن تصحیـح کـرده اسـت: «اولیـن چیـزی کـه بـه آن پـی بـرد...» در مقالـٔه «یـک سرنوشـت 
ممتـاز»، کـه موضـوع آن سرگذشـت حسـنک وزیـر در تاریـخ بیهقـى اسـت، دکـرت اسـالمی نوشـته اسـت: «خلیفـه 
کـه نهـاىن کینـٔه وزیـر را در دل می پـرورد، پـس از مـرگ حممـود فرصتـى می یابـد کـه جمـازات او را از مسـعود خبواهـد» 
(یغمـا، ۱۳۳۸، ص ۹۵). مینـوی در حاشـیه بـه تلقـى نادرسـت اسـالمی از خسـن بیهقـى اشـاره کـرده و تذکـر داده 
اسـت: «وىل [خلیفه جمازات حسـنک را از مسـعود] خنواسـته اسـت. چند تن را راسـت کردند که «از جانب خلیفه 
آمده انـد و مسـعود را وادار منودنـد (بیهقـی)». مینـوی نقـد و معـرىف متجیدآمیز اسالمی ندوشـن دربارٔه رمان شـوهر 

آهوخانـم (یغمـا، ۱۳۴۰، ص ۵۲۵) را هـم نپسـندیده و کنـارش نوشـته اسـت: «چقـدر اغراق گویـی!»
با عنوان  ناتل خانلری، در سال ۱۳۴۱ فرهنگ واره ای منتشر کرده  پرویز  زهرا کیا (خانلری)، همسر دکرت  دکرت 
راهنمای ادبیات فارسی، و در مقدمٔه آن چنین توضیحی آورده است: «مؤلف در این کتاب بیشرت جنبٔه تربیتى 
را در نظر گرفته است تا جنبٔه حتقیقى. یعنى خنواسته است کتاىب بسازد که مورد مراجعٔه حمققان باشد، بلکه...» 
در  تعریض  به  مینوی  «ج»).  ص  سینا،  ابن  تهران:  فارسی،  ادبیات  راهنمای   ،(۱۳۴۱) زهرا  (کیا)،  (خانلری 
حاشیه نوشته است: «آیا حمققان حمتاج به مراجعٔه به کتاب شما خواهند بود». در صفحٔه ۳، مؤلف عنوان کتاب 
مشهور ابوریحان بیروىن را به این صورت آورده است: آثارالباقیه عن القرون اخلالیه. مینوی «آثار» را غلط یافته و 
به «اآلثار» تصحیح کرده است. در صفحٔه ۲۵ می خوانیم که «ابومنصور موفق بن عىل هروی...االبنیه عن حقائق 
االدویٔه... را در سال ۴۴۷ به زبان فارسی تألیف کرده و...». مینوی زیر ۴۴۷ خط کشیده و در حاشیه توضیح داده 
است: «این تاریخ حتریر نسخه به خط اسدی است نه تاریخ تألیف اگرچه مؤلف معاصر با حمّرر بوده است». 
مؤلف  دعوی  این  برابر  در  و  کرده  تصحیح  «ابواملؤید»  به  را  «ابومنوید»  مطبعی  غلط  مینوی  صفحه،  همان  در 
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پارسی منظوم ساخته»  به  را  زلیخا  و  اولین کسی است که قصٔه یوسف  «ابواملؤید بلخی  که 
نوشته است: «دروغ است». در صفحات ۲۸ و ۳۰ نیز مؤلف باز عناوین کتاب های معروف 
االخبار الطوال و االدب الصغیر را از سر ىب مباالىت یا ىب خربی «اخبار الطوال» و «ادب الصغیر» 
نوشته که مینوی هر دو را تصحیح کرده است. در صفحٔه ۵۴ مینوی پیش از مدخل «انفعال» 
مدخل «انبان مالقطب» را افزوده است، یعنى به نظر او این مدخل باید در این فرهنگ واره 
توضیحی  چنین  کوهی»  «بابا  مدخل  ذیل  مؤلف   ،۶۳ صفحٔه  در  است.  نیامده  و  می آمده 
بابا  هجری.  چهارم  قرن  مرشدان  و  عارفان  از  ــ   ۴۴۲ وفات  علی.  «ابوعبدهللا  است:  آورده 
کوهی پس از طی مراحل اولیٔه سلوک در شیراز، به سفر پرداخت و در نیشابور به خدمت امام 
قشیری و شیخ ابوسعید اىب اخلیر رسید، سپس به بغداد رفت و با منصور حالج مالقات کرد 
از آن جا به شیراز مراجعت کرد و مزنوی شد و در صومعه ای به عبادت پرداخت». جعب  و 
بابا کوهی، چاپ شیراز»  افسانه وار خود به «دیوان  و  برای این خسنان ىب مبنا  آن که مؤلف 
استناد کرده است! مینوی در حاشیه تذکر داده است: «در آن تاریخ که باالتر گفتى چنین 
شعرها که در دیوان آمده ممکن است؟» تقریباً سراسر کتاب زهرای خانلری را مینوی با همین 
و نتوانسته  از کف داده  و بعضی جاها نیز عنان اختیار  و ویرایش کرده است  دقت خوانده 
مدخل  ذیل   ،۷۷ صفحٔه  در  مثالً  ندهد.  بروز  مؤلف  ىب مباالىت  از  را  خود  عصبانیت  است 

«بیستون»، مؤلف این بیت را آورده است:
آواز تیشه امشب از بیستون نیامد            شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

مینــوی کنــارش نوشــته: «چــه شــعر گنــدی». یــا در صفحــٔه ۸۸، ذیــل «تاریــخ جهانگشــا»، 
ــرده».  ــفر ک ــول س ــرو مغ ــر قلم ــه سراس ــندٔه آن «ب ــه نویس ــت ک ــده اس ــی ش ــری مدع ــم خانل خان
ــالً در لیــدن  ــه اص ــا را ک ــخ جهانگش ــاً تاری مینــوی در حاشــیه عالمــت ســؤال گذاشــته. ضمن
ــن  ــود را از ای ــم خ ــوی خش ــت! مین ــته اس ــران» دانس ــاپ ته ــری «چ ــرای خانل ــده زه ــاپ ش چ
ــا یــک کلمــه در  اطــالع نادرســت، آن هــم در کتــاىب کــه عنــوان راهنمــا و فرهنــگ دارد، فقــط ب

حاشــیه نشــان داده اســت: «دیوانــه!»
ـــرات ویرایشـــی مینـــوی در حواشـــی  این هـــا کـــه آوردم فقـــط خبـــش کوچـــىك از یادداشـــت ها و تذّک
کتاب هـــا و جمـــالت کتاخبانـــٔه اوســـت. امیـــدوارم در آینـــده بتوانـــم جمموعـــٔه ایـــن حواشـــی را 

اســـتخراج کنـــم و بـــه شـــکىل مـــدّون و مرّتـــب بـــه نظـــر عالقه منـــدان برســـانم. 



٩٥زبان فارسی



فصلنامٔه فرهنگ بان ٩٦
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