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 گذاران همه رفتنداز ملک ادب حکم

 سفر بند که یاران همه رفتند رشو با

 آن گرد شتابنده که در دامن صحراست

 نشینی که سواران همه رفتندگوید چه

 گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست 

 کاران همه رفتندکز کاخِ هنر نادره

 سرایان همه خفتندفسوس که افسانها

 اندوه که اندوگساران همه رفتند

 بهار

 

قدر مجتبی مینوی سخن گفتن، برای بندده در مجلس یادبود دانشمند گران

نظیر را بر خود هموار کرد توان مرگ آن استاد بزرگ کمفرساست. چگونه میتوان

                                                           

ش[، مجلة دانشکدة  1355] 2535*.سخنان نویسنده در دانشگاه فردوسی، مشهد، هجدهم بهمن 

.ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة چهارم  
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نیندیشدم تدا از ذشدت او ای چندد بده درگو او را بدرود گفت ؟ اگر بتوانم دقیقه

مرتبت بلند وی در دانش و معرفت سخن بگویم، این هم کداری نیسدت کده بده 

پذیر باشد، باتوجه به وسعت دامنة فضل او. اما یدادکردِ نیدک وی در آسانی انجام

این مجلدس، مختردر ادای دیندی اسدت در برابدر حقدی کده او بدر گدردن همدة 

 سی و فرهنگِ ایران و اسالم دارد.دوستداران و پژوهندگان زبان و ادب فار

ای کده در بداب اسدتاد مجتبدی میندوی کنم یکی از نکدات عمددهگمان می

-ندشپژوهی او. شیوة زندگی و داای است به سیرة معرفتیادکردنی است، اشاره

فضدل طلبی کسانی مانند مینوی برای همة ما درسی است پرمعنی و بده قدو ِ ابوا 

ندین مینوی چه راهی را برگزید که به چ«. ار عبرتبا بسی»بیهقی سرگذشتی است 

خش، پایگاه رفیعی در پژوهش ادبی نایل شد؟ شاید درک این نکتة باریک و سودب

سدتن و با روح آن پژوهشگر عاشق نیز سازگارتر باشد که همواره دیگران را به جُ

 انگیخت.آموختن برمی

 ه کرد: یدک عمدرتوان در این چند کلمه خالصزندگی مجتبی مینوی را می

و  یادگرفتن و مطا عه و تحقیق، از روزگار نوجوانی تا آخدرین روزهدای حیدات،

 دریغ نثار همگان کردن.ثمرة دریافت خود را بی

 ای که شاگرد مدرسه بود به شهادت همدرسدانش بدامجتبی مینوی از دوره

ه بددیگران فرق داشت و از همساالن خود با استعدادتر و کوشداتر بدود. نگداهی 

ی و که به اهتمام سیدنرراهلل تقدو –سهم او در ترحیح و طیع دیوان ناصرخسرو 

ای اسدت از ش(. نمونده 1307چدا  رسدیده  زاده بدهبا مقدمدة سیدحسدن تقدی

ی هایی که شاید به سن برخدمعلومات و کوشش و پشتکار ایام جوانیش، در سا 

 از دانشجویان حاضر در این مجلس بود.



 167  اي استادبدرود با پژوهنده

، سامره، دارا فنون و دارا معلمدین مرکدزی در تهدران تحریالت مینوی در

 کینگز کا ج و مدرسة مطا عات شرقی  نددن و برخدورداری از محضدر اسدتادان و

ش همدان دانشمندان استعداد او را شکفته و بارور کرد. اما از عوامل مهم پیشدرفت

قدی حقروحِ طلبگی و عشق به معرفت بود که از او محققی بلندپایه پدیدد آورد، م

ود های محدکه منز ت و مقامش به مدرک تحریلی وابسته نبود. وی در این قا ب

آن  پدذیرفت تدا درگنجید بلکه هر دانشگاهی که استاد مینوی دعوتش را مدینمی

د و کردرس دهد یا سخنرانی کند به برکت نام وی کسب آبرو و حیثیتِ بیشتر می

 ای معتبر بود.نشنامهتائید او در مورد صالحیت علمی اشخاص، چون دا

ی، هرگونه ا زام و تکلید  ادارروح علمی و شوق به دانستن و تحقیق، بی

ن از خرائص مینوی و همة شیفتگان علم و ادب مانند او بوده اسدت. بندده گمدا

وز کده م دیگرگونه بود و چه امدرکه شیوة تعلُّ –کنم چه در روزگاران گذشته می

ده ام خاص و متوجه احرازِ درجات تحریلی شتعلیم و تربیت تابع مقررات و نظ

اشتن و دوار ای مینویوجود آمدن دانشمندان بزرگ، روحیهاست، راه کامیابی و به

همدین سدبب معتقددم اگدر دانشدگاه بتواندد عاشق بودن بدوده اسدت و بدس. بده

را « بطلد»کرانِ دانش آشنا کند و جرقة دانشجویان مستعد را با وسعت جهانِ بی

وفیقی شان برافروزد و نیز راه کسبِ معرفت را به آنان نشدان دهدد، بده تددر نهاد

 بزرگ نایل شده است.

کنم جواب این پرسش اینک روشن باشد کده چگونده میندوی در خیا  می

عمر پربرکت خود به تأ ی  و ترحیح و نشدر چهدل کتداب تحقیقدی و بدیش از 

هدای ه مقا ده بده زبدانصدوشرت مقا ه و رسا ة عا مانه به فارسی و حدود پانزد

کارهای او، خود بحثی است دیگر و نمدودار  دیگر موفق شد؟ اما کیفیت و ارزش
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 عمل تحقیقاتِ وی.

ان او را چنددان نشد هذا آثار چا  شدة مینوی، پهنة دانش و معلومداتمع

غدت، سدی و عربدی،  ردهد. اطالعات فراوانِ وی در زمینة زبدان و ادبیدات فانمی

 شناسدی وبهایی از ایرانِ اسالمی، فرهنگ ایران و اسالم، کتادورهتاریخ اسالم و 

ن شدد. دانسدتنِ  زبداتحقیقات علمای مغرب زمین، در مراحبت با وی معلوم می

عرفت معربی و چند زبان زندة اروپایی و سودجستن از آنها در مطا عه و تحقیق، 

ه ریتی ممتاز ببه ادبیات غرب و فرهنگ اروپا، حتی شناخت موسیقی غربی، شخ

ت و خروص چون عاشق کتاب و کتابخانه بود و با حوصله و دقّبخشید. بهاو می

ندد، گذرانظیری همة اوقات خود را به خواندن و آموختن و نوشتن میپشتکار بی

قاد ه آن اعتکار انداخته که باین همه مایه و استعداد و نیرو و همت را در راهی به

 محققی برجسته و مشهور را به ندام اسدتاد مجتبدی داشت. مجموع این موجبات،

 مینوی پرورد.

ت: گفدبا این همه دانش و آگاهی، مینوی به شیوة علمای حقیقی، بیشتر می

ار اظهد، بهیعنی تا چیزی بر او مسلم نبود و در آن باب تحقیق نکرده بو« دانمنمی»

مدا ایدن  اند؛ منتهیهدانست« نر  علم»را « الادری»پرداخت. از قدیم نیز نظر نمی

زبان  مه نیز ازناای که مؤ   قابوسبریم، همان اندیشهنکتة دقیق را غا باً از یاد می

 خدرد اگر من نترسیدمی که بعد از من بزرگانِ اهلِ»سقراط چنین نقل کرده است: 

 بر من عیب کنند و گویند: سقراط همة دانش جهان را به یدک بدار دعدوی کدرد،

ن مدچیز ندانم و عاجزم. و یکن نتدوانم گفدتن کده ایدن از هیچمطلق بگفتمی که 

 «دعویی بزرگ باشد.

ورو کرده بود، پس نه عجب کده گونه آثار پرمغز را زیرمینوی یک عمر این
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از این افکار عا مانه متأثر شده باشد. فروتنی علمی و از همده کدس پرسدیدن کده 

ن و هر پاسدخِ درسدت و صورت یادداشت به دوستان سپردهای خود را بهپرسش

ها را به نام ایشان در آثار خود آوردن، از دیگر فضائل آن دانشمند راستین پرسش

پدانزده »مناسبت نیست که قسمتی از مقدمة او را بدر کتداب کنم بیبود. گمان می

ارجمندد، کده ش نقل کنم تا نشانی از تواضع او باشد. در مقدمدة ایدن اثدرِ «گفتار

کتداب نموندة « تاجرِ ونیزی»ا عات مؤ   در ادب اروپا و فرلِ حاکی از دامنة مط

 وی چنین نوشته است: –تحقیق دقیق در ادبیات تطبیقی است 
نهایدت خوشدوقت به هرحا  آنچه بود برطبق اخالص عرضه داشتم، و بی»

ی کتب قدر در بابِ شعر و ادب و تئاتر اروپا به فارسزودی آنخواهم شد که به

  «کلی فراموش شود.اوراق به بنویسند که این

 

* 

د، استاد مجتبی مینوی مثَل اعالی حوصله و پشتکار و همّت در تحقیق بدو

شدنویم کده خوانیم و میشرطی که برای هرگونه پژوهشی ضروری است. گاه می

یدوان از ها در آزمایشگاه به تجربه گذرانده یا هدزاران حفالن دانشمند غربی سا 

ی فرو یش قرار داده تا به کشفی نایل شده است و در شگفتچند نسل را مورد آزما

ینوی طی کنم توجه به آن مایه همّت و دقّت و احتیاط نیز که مرویم. گمان میمی

د ر حدّ خوکار برده دها در ترحیح ترجمة کلیله و دمنة ابوا معا ی نرراهلل بهسا 

 ، بشنوید:انگیز باشد. اینک از بیان خودِ او، در مقدمة کتاباعجاب
تدا  1302کلیله و دمنة بهرامشاهی را ما در دارا معلمین مرکزی در سنوات »

انی خوانددیم کقریب گر مق در محضرِ استادمان جناب آقای عبدا عظی ه 1305

و شناختنِ این کتاب و دانسدتن قددر و ارزش آن را مدن از آن جنداب دارم. از 

تدر تدریج پختدهگردید که به همان اوان شوق و عشقی دست داد و فکری تو ید
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شد، که روزی در تهیة متن صحیحی از آن و نوشتن شرح کافی و مقنعی بدرآن 

-جدا جویدا بدودم، در هرچده مدیکار کنم. همواره در این طریق پویا و در همه

های خطی سروکاری داشتم این کتاب درمددّ نظدر خواندم و هر جا که با نسخه

کردم، و اگر تدوفیقی دسدت داد و پدس از سدی بود و از برای آن جمع مواد می

چهل سا  بدین منظور رسدیدم ایدن توفیدق از برکداتِ مدداومت در تعقیدب و 

 «وارِ من بود که موجب شد تا وسایل و اسباب کار فراهم آید.کوشش مورچه

* 

با  خریرة دیگری در سیرة دانشمندانة استاد مینوی، انراف علمی و روبرو شدن

ز رست بود. عرضه داشتن متن مرحح داسدتان رسدتم و سدهراب اانتقاد و ایراد د

سابقه یهای فراوان و بطرف بنیاد شاهنامة فردوسی برای نقد و اظهارنظر که بحث

ده شیک نمونة آن است. وی در مقدمه براین داستان چنین خواستار  –برانگیخت 

 بود:
-هایم باستان رستم و سهراب را بدین صورت که حاضر و آماده کردهاین د»

 چا  رسانیده منتشر ساختیم تدا اهدل تحقیدق و مدردان ادب آن را از مددَ نظدر

م و ایدبگذرانند و رأی خویش را در باب متن تهیه شده و نقادی که در آن کرده

-و نوشدتهتوضیحاتی که برای روشن شدن معانی ابیات و کلمات الزم شناخته 

 ایم اعالم نمایند تا ممّد کارهای آیندة ما بشود.

اب که در مقدمة چا  دوم کلیه و دمنه و هم در مقدمة او بر قطعِ بزرگِ کت

 گزاری کرده است:دیرتر انتشار یافت، نیز وی چنین نوشته و حق
ناب پس از انتشارِ چا  او ِ این کتاب بعضی از دوستان، و بیش از همه ج»

ر این دهایی در آن یافتند و تذکار دادند. محمد فرزان، سهوها و غلط آقای سید

 «کنیم.ایم و بدین وسیله از ایشان تشکر میچا  آنها را اصالح کرده

خورم که کلیة دوستان دیگدر بده شدیوة مرحدوم فدرزان عمدل افسوس می»

تادند، نکردند و نکاتی را که به نظرشان رسیده بود به بنده نگفتند و برایم نفرسد
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کنم که کاش آن مرد بزرگوار هنوز در میان ما بدود، و شدکرگزارم از و آرزو می

ام یا بده خطدائی کده از او و از همة کسانی که مرا به سهوی و اشتباهی که کرده

 «اند.قضا در این کتاب پیدا شده است واق  کرده

* 

یدن ابهنوشت. سند چیزی نمید یل و بیاستاد مینوی در تحقیقات خود بی

راوان و فدنوشت قابل استناد بود. مایة وافر و دانش کرد و میسبب هرچه تتبّع می

احراز شرایط الزم و رعایت اصو  و روش درست در پژوهش موجدب آمدد کده 

لیله دست دهد، از آن جمله: ترحیح کهایی درخشان از تحقیق دقیق بهوی نمونه

-جدامع فتار، کاپوسنامة فدرای، نقددا دین منکبرنی، پانزده گو دمنه، سیرت جال 

ز جندون فندون، اسدالم ا تِ مرددری، ایّدئ –، ترحیح دیوان ناصرخسرو ا تواریخ

ه دریچة چشم مسیحیان، مالقطبِ شیرازی، غزا ی طوسی و بسیاری آثار دیگدر کد

 مذکور است.« نامه مینوی»فهرست اکثر آنها در کتابِ 

و اعتبدار فدراوان بدرای  این همه فضائل، در ایران و شرق و غرب شدهرت

شخردیتی وجود آورده بود و در مجدامع علمدی ایدران و جهدان مجتبی مینوی به

یگران از آمد.  به این سبب دشمار مینظر بهنامور و دانشمندی بلندپایه و صاحب

ات هدای معتبدر بدرای برخدورداری از افدادنهادندد و دانشدگاهآرائش را گردن می

ر د. با این مقدمات اگر عرض کدنم در قدرن اخیدر دکردنعلمیش از او دعوت می

امورِ تحقیق مربوط به ادب و فرهنگ ایران، استاد میندوی از مدردان گرانمایده وند

 مملکت ماست سخنی نابجا نیست.

* 

بر مقام بلند در دانش و تحقیق، نثری استوار و روشن مجتبی مینوی عالوه

ی درست، در برخی از مقاالتش از و د پذیر داشت. د بستگی و اعتقادِ او به انشا
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گر و مطرح است. وی معتقد بود که جلوه« جنون فنون ا»جمله در سلسله مقاالت 

هرگونه ابهام طوری که جمله، معنیِ مقرود را بیباید درست و دقیق نوشت به

خواند رو هر نوشته و کتابی را که میتر بیان کند. از اینهرچه بهتر و آسان

نهاد کرد. بر انشاهای ضعی  و نارسا انگشت میرا ارزیابی می نخست انشای آن

قیدی بسیاری از قلم زنانِ امروز و ناتوانی زبان و حق با او بود. در برابرِ بی

بین و صریح چون استاد مینوی بسیار فارسی دردست آنان، وجود منتقدی نکته

ات فریح و مغتنم بود. وی خود نثری محکم و گرم و زنده داشت که از کلم

گرفت و نیز هرجا که ضرورت داشت از زبان محاورة مردمِ نجیبِ ادبی نیرو می

ها که برای عموم خروص در گفتارها و سخنرانیبه  شد،ور مییافته مایهتربیت

که وسعت معلومات و محفوظات ادبی به وی آورد. با آنگفت یا به قلم میمی

ای نشده بود و یبانه بنویسد، اسیر چنین وسوسهداد که آراسته و اداین امکان را می

این سبب آقای دکتر نوشت و در عین حا  فریح و بلیغ. بهساده و روان می

انشای نثر مینوی از جملة بهترین و شیواترین »نویسند: خانلری در این باب می

 .(1 «شودآثار نثر فارسی امروز شمرده می

- قیقیی در شهرت و نفوذ آثارِ تحیکی از جهات توفیق استاد مجتبی مینو

ی اش آن است که حاصل دریافت خود را با چنین نثری عرضه کرده است: نثر

 پخته و سنجیده و پر تأثیر و د نشین.

* 

که به سا خوردگی رسید و عمری در میراث معارفِ استاد مینوی با آن

-یشة او کهنهخواه. در ذوق و اندگذشتة ما تتبع کرده بود، نواندیش بود و تجدد

ورانِ شرق و غرب، پسندی راه نداشت. سروکار داشتن همیشگی با آثار اندیشه
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بین بود و دیرپسند عشق به ادب و زیبایی را در وجود او پرورده بود. منتهی نازک

 نظر بود.و در این گزارش باید حق را به او داد که صاحب

. اش بود  هجهخرلت دیگری که مینوی داشت، روحیة انتقادی و صراحتِ

ین قتی ااکبر فیاض وعلیاز این رهگذر جمعی از او آزرده شدند. شادروان دکتر 

بروز  تعبیر کرد که بیشتر در مباحثات ادبی و قلمی« خشم مقدس»حا ت را به 

اد و نمود نه بر سر چیزی دیگر. در عین حا  مینوی از تشویق اهل استعدمی

 بع وی به راهنمایی و ترغیب او صورت طکمک به آنان هیچ دریغ نداشت. آثار

-بز کتاخود گرفته اندک نیست. به همین د یل نامش در مقدمة بسیاری انشر به

ه است آمد هایی که در بیست و شش سا  اخیر در ایران انتشار یافته، به مناسبتی

سناد اادن و صاحب اثر حق او را در ارشاد و کمک یا فراهم آوردن و دراختیار نه

بع رر این ران دکرده است. از این نظر باید تأثیر او را در تحقیقات ادبی در اییاد 

 خاطر داشت.قرن به

ای های علمی اشخاص حوصلهاستاد مینوی در پاسخ دادن به پرسش

تاب کها داد. از هرگونه صرف وقت، اگرچه رجوع به دهشگرف از خود نشان می

 مندانپاسخ سؤا  دیگران، با دانشبود، مضایقه نداشت. حتی گاه برای یافتن 

لوب کرد و سرانجام جواب مطت میردر دیگر کشورها مکاتبه و مشونظر صاحب

ن ه چنیکداد، گرچه گاه ممکن بود او خود از یاد برده باشد را به پرسنده می

 پرسشی از استاد کرده بوده است.

 ن ولمادرِ خانه و کتابخانة او بر روی همة جویندگان معرفت و طا ب ع

رِ راختیادستی دهای خطی خود را با گشادهها و نسخهدانشمندان باز بود. کتاب

 کرد.گذاشت و از این راه نیز به دوستان یاری میخواهندگان می
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ده معاشرت و مراحبت با استاد مجتبی مینوی مغتنم و پربرکت و آموزن

ب به ن کتارسید: فالپدر گفتگوی کوتاه تلفنی، دائم می تّیدر هر فرصتی، حبود. 

هایی ز کارای ؟ یا انوشتهکجا رسید؟ خبر داری فالن اثر چا  شده؟ آن مقا ه را 

ان گفت و مشکالت خود را با دوستان درمیکه دردست داشت صمیمانه سخن می

 نهاد.می

ن و حا  او که عمر خویش را در راه گفتگو از حساب زندگیِ ایبهخوش

 تن ودیگران تل  نکرد و بر سر تتبُّع و دانس آن و حسرت بر ارتفاء یافتن

یراثی صورت مکه به –اندیشیدن گذاشت. اگر نه چنین بود این همه آثار مفید 

ت از ه اسجا نهادارجمند برای دوستداران ادب و فرهنگ ایران و زبانِ فارسی به

 رسید.ظهور نمیاو به

* 

ر دا  و چیی دیگر زیر هاعالوه بر آنچه از استاد مینوی منتشر شده، کتاب

. بر شرف انتشار داشت، از آن جمله: ترحیح فرهنگ ا بلغه، اخالق ناصری ..

گون گونا های فراوان و مرتب و پرفایدة او را در موضوعاتاینها باید یادداشت

 چا  برسد.صورت منظّم بهافزود که امیدست هرچه زودتر به

 ست ویرة دانش دوستیِ اواحترام به استناد مجتبی مینوی، فرا گرفتن س

نوشت: عشق به معرفت و فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی. مردی که می

ر اسی عشق من و قلب من و جان من همواره مرروف ایران و متوجه ایرانیان و»

 (2 «.زبان و ادبیات فارسی است

پژوهندة معارف ایران و ادبیات  ،خواندههر درسعشقی که راهنمای 

 ت.بود. ایران به چنین عاشقان و عا مان همیشه نیازمند اس فارسی تواند
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