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دو رکن بقای کشور ما، زبان فارسی و تاریخ ایران است 

مصاحبه با زنده یاد، دکرت محمدامین ریاحی خویی
مصاحبه و تدوین: پیامنه صالحی

چکیده: 
در  نوین  گامی  به عنوان  تاریخ شفاهی  طر ح های  اجرای  بی تردید 
مطالعات تاریخی و مکاتب تاریخ نگاری محسوب می گردد. اکنون 
می توان با شیوه های علمی در زمینه تاریخ شفاهی، به پژوهش در 
این  در  پژوهشگر  پرداخت.  معاصر  تاریخ  مبهم  زوایای  زمینه 
در  که  آنان  با  نوشتاری،  چارچوب  از  خارج  است  قادر  عرصه 
به اطالعاتی  اصلی رخدادها هستند،  بوده و شاهدان  بطن حادثه 
فراتر از اسناد مکتوب دست یابد. متن پیِش رو، حاصل یک مصاحبه 
معاصر  مورخ  و  ادیب  ریاحی،  محمدامین  دکتر  با  تاریخ شفاهی 
منزل  در  دقیقه   100 مدت  به  137۶ش،  مهر  گفت وگو  این  است. 
ایشان صورت پذیرفته است. الزم به  ذکر است به  دلیل پا ی بندی به 
اصول تاریخ شفاهی و حفظ سندیت مصاحبه،  متن به صورت مختصر 

ویراستاری شده است.
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مقدمه:
دكتر محمدامين رياحی خويی )1302- 1388ش.(: نويسنده، اديب، مورخ، پژوهشگر و مصحح، 
در شهرستان خوی متولد شد. تحصيالت ابتدايی و متوسطه را در زادگاهش به پايان برد و بعد 
راهی تهران شد و در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران به  تحصيل پرداخت و به دريافت دكترای 
زبان و ادبيات فارسی نائل گرديد. وی در سمت های عضويت در هيئت مؤلفان لغت نامه دهخدا، 
هنر  و  ادب  فرهنگستان  رياست  نيابت  آنکارا،  دانشگاه  استادی  تركيه،  در  ايران  فرهنگی  رايزن 
ايران، رياست بنياد شاهنامه فردوسی و استادی دانشگاه تهران، به  انجام خدمات علمی و فرهنگی 

مبادرت ورزيد.
از آثار وی می توان به كتاب های زبان و ادبيات فارسی در قلمرو عثمانی، گلگشت در شعر و 
انديشه حافظ، تاريخ خوی و تاريخ روابط سياسی ايران و عثمانی اشاره كرد. همچنين عالوه  بر 
تأليف، تعدادی از متون كهن ادب فارسی را هم تصحيح كرده است كه از آن ميان می توان ِمرصاد 

الِعباد إلی الَمبدا إلی الَمعاد و ِمفتاح الُمعامالت را نام برد.
دكتر رياحی پس از سال ها پژوهش در زمينه فرهنگ و ادب ايرانی- اسالمی، 25 ارديبهشت 

1388 ش. در تهران، دار فانی را وداع گفت.

دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران است

(مصاحبه با زنده یاد، دکرت محمدامین ریاحی خویی)

مصاحبه و تدوين: پيمانه صالحی1

فارسی؛  ادبیات  و  زبان  کارشناس ارشد   .1

pe_salehi@yahoo.com
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جناب آقای دکتر ریاحی، در ابتدا از طرف خودم و سازمان اسناد ملی ایران1 تشکر 
می کنم که وقت تان را جهت انجام مصاحبه، در اختیار ما گذاشتید. لطف بفرمائید 
به عنوان اولین سؤال، مختصری از بیوگرافی خودتان بفرمائید؛ از سال، محل تولد 

و خانواده؟
من شانزدهم خرداد 1302ش. در شهر خوی 
دبستان  به  1308ش.  ماه  مهر  شدم.  متولد 
خيلی  فرهنگ  وضعيت  زمان  آن  و  رفتم 
عقب مانده بود و معلمان و مديران خوبی در 
ما  مدرسه  مدير  نمی كردند.  تدريس  مدارس 
بودند.  كرده  مدير  را  او  كه  بود  مکتب داری 
آدم خشنی بود و همان روز اول كه به مدرسه 
رفتم، به بهانه ای كتك مفصلی به من زد و 
و  فرار می كردم  از مدرسه  بود كه ديگر  اين 
خانواده ام  بزرگ  مشکل  من،  خواندن  درس 
شده بود. من تنها پسر خانواده بودم و آن ها 
جايی  به  و  بخوانم  درس  كه  می خواستند 

برسم، ولی خودم تمايل نداشتم.
سال دوم مدرسه كه بودم، مريض شدم و مرضم دو سالی طول كشيد و خوشحال بودم كه 
ديگر از مدرسه راحت شده ام. وقتی حالم خوب شد و سنم هم دو سه سال باالتر رفته بود، عالقه 
عجيبی به درس پيدا كردم. اين بار مرا به مدرسه ديگری فرستادند كه مدير و ناظم خوبی داشت 

و با ميل و رغبت درس می خواندم و در تمام مدت تحصيل، شاگرد اول بودم.
و  اطالعات  داشت،  نام  بزرگ  ميرزا  كه  پدرم  بودند.  تاريخ  و  شعر  اهل  مادرم  و  پدر  خوب 
خاطراتی از جنگ های ايران و روس در دوره عباس ميرزا و فتحعلی شاه داشت و آن ها را با هيجان 
تعريف می كرد. مادرم هم خاطراتی از جنگ جهانی اول داشت كه روس ها و عثمانی ها به نوبت، 
شهر خوی را اشغال كرده بودند و مردم را اذيت می كردند. بعد بذر اختالفات داخلی كه در آنجا 
پاشيده بودند، باعث شد كه بين ارامنه، مسلمان ها، كردها و غيرردها، درگيری پيش بيايد. مادرم 
مصائبی را كه مردم در آن سال ها كشيده بودند، تعريف می كرد و در مجموع، اين خاطرات در 

تکميل شخصيت من تأثير داشت و از همان موقع به ايران و تاريخ ايران عالقه مند شدم.
1. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی فعلی.
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استاد، از محیط خانواده بیشتر بفرمائید؟
آن زمان ما يك كتابخانه خانوادگی داشتيم كه پدر بر پدر به ارث رسيده بود. من مثل بچه های 
بودند،  خطی  بيشتر  كه  را  كهنه  كتاب های  خانه،  در  اغلب  و  نبودم  تفريح  و  بازی  اهل  ديگر 
می خواندم و همان جا بود كه به سرودن شعر تشويق شدم و اشعاری سرودم. بعدها وقتی كالس 
منتشر  ارمغان كه مرحوم وحيد دستگردی  مقاله تحقيقی ام در مجله  اولين  بودم،  دبيرستان  دوم 
می كرد، چاپ شد كه خيلی تشويق شدم. فکر كنيد محصل كالس هشتم بودم و شانزده سال بيشتر 
نداشتم كه مقاله ام در كنار مقاالت ملك الشعرای بهار و سعيد نفيسی چاپ شد! بعد از آن يك نوع 
اعتماد به نفس و غرور در من ايجاد شد و به تحقيق اشتياق پيدا كردم، دائم می خواندم و يادداشت 

می كردم. پس عالقه به تحقيق در من، از مطالعه كتاب های پدرم شکوفا شد.
 بايد بگويم مهم ترين حادثه در زندگی ام در تاريخ آن دوره، سوم شهريور 1320ش. بود كه 
متفقين به ايران حمله كردند و من در آن  سال دوره اول دبيرستان يعنی كالس نهم را تمام كرده 
بودم. به  دليل اينکه در خوی دوره دوم دبيرستان نبود، مجبور شدم كه ترک تحصيل كنم. بعد 
با اينکه سه كالس متوسطه را بيشتر نخوانده بودم، رئيس فرهنگ مرا دعوت كرد كه در همان 
مدرسه ای كه درس می خواندم، معلم شوم. اين قضيه هم به من خيلی اعتماد به نفس داد و هم به 

خواندن و نوشتن تشويق شدم.

در مورد تأسیس حزب پیروزی ایران در سال های جوانی بفرمائید؟
من و عده ای از جوان ها جمع شديم و حزبی بر ضد اشغال ايران به اسم »حزب پيروزی ايران« 
درست كرديم و مرامنامه اين حزب هم در دوازده مقاله به قلم من، در روزنامه اختر شمال تبريز 
چاپ شد؛ البته حزبی نبود كه بشود نام آن را در تاريخ احزاب ايران آورد. پانزده جوان بوديم كه روی 
تعصب نسبت به ايران، مبارزه می كرديم و خيلی هم سربلند بوديم، ولی اين جريان در مملکت، 

خيلی مؤثر نبود. 
 پس از آن، سال 1325ش. »حزب وحدت ايران« را با دكتر شمس الدين جزايری1، اميرارسالن 
منتشر كرديم كه  نيز  را  روزنامه شفق  و  داديم  دانشگاه تشکيل  استادان  از  تعدادی  و  خلعتبری2 
حزب مؤثری هم بود. فلسفه تشکيل حزب وحدت ايران اين بود كه پيش از آن، بيشتر اعضای 
اين حزب، عضو حزب ايران بودند. بعد حزب ايران با حزب توده و حزب دمکرات آذربايجان ائتالف 
كردند و آن عده كه مخالف ائتالف بودند، در داخل حزب مبارزه كردند و بعد هم از آن بيرون 
آمدند. آن زمان من در حزب ايران نبودم، ولی از دور هوادارش بودم و كمك می كردم. اين بود كه 
دست به دست هم داديم و تابستان 1325ش. آن حزب را درست كرديم. حزب وحدت ايران نزديك 
يك سال فعاليت كرد، منتها ما كه دانشجو بوديم، فقط دنبال مرامنامه بوديم، ولی مسن ترها كه 

1. شمس الدین جزایری (1292- 1369ش)، 

 مدرس، مؤلف، مناینده مجلس شورای ملی و 

وزیر فرهنگ ایران در کابینه رسلشگر رزم آرا. 

وی دارای دکرتای حقوق بین امللل بود و در 

تدریس  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده 

می کرد (عاقلی، 1380، ج 1، ص 536).

2. امیرارسالن خلعتربی (1283- 1355ش)، 

مناینده  و  سیاستمدار  دادگسرتی،  وکیل 

مجلس شورای ملی که پس از تبعید رضاشاه، 

احمد  علیه  اسعد  رسدار  وراث  وکالت 

احمدی را عهده دار گردید و وی را محکوم 

به اعدام کرد (نراقی،  1355، ص 16).
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می خواستند وكيل و وزير شوند، رفتند با حزب مردم ايران كه مرحوم ميرزا محمدصادق طباطبايی 
تأسيس كرده بود، ائتالف كردند. بعد از آن بود كه ديگر به حزب وحدت ايران نرفتم.

نيامدم. وقتی هم كه حزب رستاخيز  از آن، ديگر به عضويت هيچ حزبی در   سال های پس 
درست شد و شاه گفت كه همه بايد عضو آن شوند و هر كس نمی خواهد بيايد پاسپورت وی را 
می دهيم كه از ايران برود، خيلی از اين حرف بدم آمد. آن زمان مهرداد پهلبد در وزارت فرهنگ و 
هنر دستور داده بود كه بايد عضو حزب شويد، ولی من به عضويت آن درنيامدم. بعد يك روز مرا 
خواست و گفت: »وزارت فرهنگ و هنر چند عضو دارد«؟ گفتم: »نمی دانم، از رئيس كارگزينی 
بپرسيد«. گفت: »7800 عضو دارد و همه عضو حزب رستاخير شده اند و فقط يك نفر عضو نشده 
است«! گفتم: »بله و آن هم حتمًا من هستم«. گفت: »چرا عضو نشديد«؟ من چون قبل از آن 
می دانستم كه به چه دليل مرا احضار كرده است، يك استعفا نوشته بودم و وقتی پرسيد، جلوی 
وی گذاشتم. گفت: »اين قدر سمج هستيد كه عضو حزب نشويد«؟ گفتم: »بله«. يك ربع ساكت 
نکنيد كه من عضو حزب  تظاهر  آنجا  و  اينجا  اينکه  و  دارم  و گفت: »از شما خواهشی  نشست 

نشده ام«. به هرحال من عضو حزب رستاخيز هم نشدم.

آقای دکتر از دوران تحصیل در دانشسرای مقدماتی تهران در سال 1321ش. 
بفرمائید.

من مهر 1321 ش. به تهران آمدم و در دانشسرای مقدماتی تحصيل كردم. فارغ التحصيالن آنجا 
معمواًل بايستی آموزگار دبستان بشوند، ولی من چون شاگرد اول شده بودم، طبق مقررات حق 
داشتم كه آموزگار نشوم و ادامه تحصيل بدهم. اين بود كه مرا جهت ادامه تحصيل معرفی كردند 
ادبيات فارسی  ليسانس زبان و  ادبيات دانشگاه تهران درس خواندم و  و چهار سال در دانشکده 
می كردند.  تدريس  ادبيات  دانشکده  در  اخير  قرن  استادان  بهترين  زمان  آن  خوشبختانه  گرفتم. 
مرحوم بديع الزمان فروزانفر1، ملك الشعرای بهار2، ابراهيم پورداود3 و عباس اقبال آشتيانی، از جمله 

استادان من در اين دانشکده بودند. 
اقبال آشتيانی  از من در مجله يادگار به مديريت عباس   خوب در دوره دانشجويی دو مقاله 
ايران اشغال شده بود و مردم هم  منتشر شد. آن  سال ها، سال های شور، هيجان و جنبش بود. 
آزادی مطبوعات بود، روزنامه های مختلف مقاالتی منتشر  به استقالل مملکت بودند،  عالقه مند 
می كردند و احزاب هم فعال بودند. من هم به سمت فعاليت های سياسی كشيده شدم و از طرفداران 
دكتر مصدق بودم. با اينکه دانشجو بودم، در مناسبت های انتخاباتی و حزبی، از ناطقين عمده آن 

روز به حساب می آمدم.

1. بدیع الزمان فروزانفر (1278- 1349ش)، 

بر  که  دانشگاه  استاد  و  ادیب  نویسنده، 

فصاحت،  بالغت و نقد ادبی احاطه داشت. 

سخنوران،   و  سخن  اوست:  آثار  جمله  از 

مافیه  فیه  تصحیح  و  مثنوی  خالصه 
(رحیمی نیا، 1385، ص 335).

1330ش)،   -1266) بهار  ملک الشعرای   .2

شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، مناینده 

مجلس شورای ملی که شاعری تجددخواه 

و آزادی طلب بود و عالوه  بر زبان فارسی 

و عربی، به خط و زبان پهلوی نیز تسلط 

داشت. از جمله آثار اوست: تاریخ احزاب 

سیاسی و سبک شناسی (عاقلی، 1380، ج1، 
ص 325).

1347ش)،   -1263) پورداود  ابراهیم   .3

که مطالعات  پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد 

کاملی در زمینه فرهنگ و زبان های باستانی 

زبان  فرهنگستان  پیوسته  عضو  و  داشت 

بیژن و منیژه  داستان  اوست:  آثار  از  بود. 

ص   ،1378 (میرانصاری،  پوراندخت نامه  و 
.(369
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 خالصه آذربايجان به دست پيشه وری افتاد و وی هم می گفت كه پول آذربايجان نبايد بيرون 
از آذربايجان پول بفرستند.  برود. بعد برای خانواده ام مشکل پيش آمد، چون نمی توانستند برايم 
اين بود كه فکر كردم بار آن ها را سبك تر نمايم و كاری پيدا كنم. بعد در روزنامه كيهان مشغول 
شدم و شروع كردم به نوشتن مقاالت و رپرتاژهای اشعاری كه آن سال ها، در عالقه به ايران و 
نفرت از تجزيه می ساختم. مقاالتم در روزنامه های كيهان، اطالعات و نشريات ديگر چاپ می شد 
و پيشه وری را در آذربايجان خيلی عصبانی می كرد و اين شد كه به طور غيابی مرا محکوم به اعدام 
كردند. در آن دوره، روحيه بدی داشتم و فکر می كردم كه ديگر هيچ وقت پدر و مادرم را نخواهم 
ديد و آذربايجان جدا شده و من هم ديگر نمی توانم به آنجا برگردم و محکوم به اعدام شده ام. 
اسفند 1325 ش.كه آذربايجان آزاد شد، اشعاری كه در اين زمينه سروده بودم را به صورت كتابی 

به نام در راه نجات آذربايجان چاپ كردم.
 خرداد 1327ش. از دانشکده ادبيات در رشته زبان و ادبيات فارسی ليسانس گرفتم و به اصطالح 
امروز، كارشناس شدم. به دليل اينکه شاگرد اول بودم، طبق آئين نامه می بايست در تهران می ماندم 
به  ليسانسيه ها  قانونی گذاشتند كه همه  ولی همان سال  را می گذراندم،  ادبيات  دوره دكترای  و 
شهرستان بروند. باالخره از آذر 1327ش. دبير »دبيرستان حکيم نظام« قم شدم. هفته ای دو روز 
در آنجا درس می دادم و بقيه هفته را در تهران، در دوره دكترا تحصيل می كردم. تابستان 1329ش. 
دكتر جزايری- رفيق حزبی من- وزير فرهنگ شد و مرا به معاونت فرهنگ آذربايجان انتخاب كرد، 

ولی دكتر اقبال كه استاندار آذربايجان بود، مخالفت كرد و من به ناچار در تهران ماندم.
 من فروردين 1330ش. رئيس دانشسرای گرگان شدم و آذر 1332ش. كه پنج سال خدمتم 
در شهرستان تمام شده بود، به تهران منتقل شدم. در تهران در دبيرستان ها تدريس كردم و رساله 
دكترا يم را هم تنظيم كردم كه عنوان آن تصحيح ِمرصاد الِعباد إلی الَمبدا إلی الَمعاد بود كه به 
راهنمايی استاد فروزانفر تهيه كردم و سال ها بعد از آن نيز چاپ و منتشر شد. سال 1331ش. با 
همسرم ازدواج كردم و دو پسر و يك دختر دارم. پسرهايم مهندس راه و ساختمان هستند و كار 

می كنند و دخترم هم ليسانسيه زبان های خارجی است، ولی كار نمی كند. 

استاد، مدتی هم در رادیو فعالیت داشتید؟
بله، سال 1333ش. به راديو دعوت شدم. در آنجا يك رشته برنامه های ادبی با عنوان »كهنه و نو« 
تهيه می كردم. در يکی از برنامه هايم، شعری از ملك الشعرای بهار گذاشته بودم كه شاه شنيده بود )با 
بهار خيلی بد بود( و خيلی عصبانی شده بود. بعد به راديو ريختند و گشتند كه ببينند آيا بدگويی از شاه 
و سلطنت در آنجا هست كه ديدند نه، نيست. نتيجه اين شد كه عذر ما را از راديو خواستند. همچنين 
سال های 1334 و 1335ش. مدير مجله هفتگی كيهان فرهنگی بودم كه با سرمايه مؤسسه كيهان 

منتشر می شد.
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آقای دکتر، از فعالیت در مؤسسه لغت نامة دهخدا بفرمائید.
من از سال 1335 تا 1340ش، به دعوت دكتر معين وارد »مؤسسه لغت نامۀ دهخدا« شدم. از سال 
1340ش. به سمت مدير كل نگارش در وزارت فرهنگ درآمدم و طبعًا چون وقتم گرفته می شد، 

ديگر به لغت نامه نرفتم. من حرف »سين« را از ابتدا تا صفحه 180، تنظيم كردم.
 اين را هم بگويم كه مردم در مورد لغت نامه دهخدا اشتباه كرده و خيال می كنند كه مرحوم 
دهخدا لغت نامه را نوشته است، در صورتی كه اين طور نيست. دهخدا فيش هايی تهيه كرده بود 
از  عده ای  توسط  آن  مجلدات  بقيه  ولی  بود،  شده  چاپ  او  تحت ِنظر  هم  لغت نامه  اول  جلد  و 
و  برای تکميل  منتها  تهيه گرديد؛  آن ها گذاشته می شد،  اختيار  در  آن فيش ها  پژوهشگرانی كه 
تنظيم آن فيش ها، به كتابخانه های مختلف مراجعه كردند. مثاًل در حرف »سين« كه من تنظيم 
نُه صفحه درباره »سازمان ملل متحد« بود، ولی در فيش های عالمه دهخدا يك كلمه  نمودم، 
از فوت دهخدا تأسيس شد. خوب  هم درباره اين سازمان نبود. در واقع سازمان ملل متحد بعد 
من نشريات مختلف را جمع كردم، بارها خواندم و خالصه كردم كه االن در مورد اين سازمان، نُه 

صفحه در لغت نامه است. 
از  يکی  مثاًل  دارد.  فرازونشيب  و  نيست  يکدست  كه  است  اين  لغت نامه  ايرادهای  از   يکی 
از نظر مقاالت فقهی غنی  را تنظيم كرده كه  بود، جلدی  نويسندگان كه در مسائل فقهی وارد 
است، ديگری در زبان شناسی خوب بود يا يکی اهل تاريخ بود و مقاالت تاريخی اش قوی است. 
مسئله ديگر در لغت نامه، عدم تعادل مقاالت بود. در آنجا صفحه ای پول می دادند و بعضی ها يك 
كتاب رونويس می كردند و می دادند چاپ می شد. فرض بفرمائيد مقاله »باب« در اين لغت نامه، 
شصت، هفتاد صفحه است. يك رساله ای اعتضاد السلطنه نوشته است كه چاپ شده بود و بعد هم 
عبدالحسين نوايی، آن را تجديد چاپ كرده بود كه عين آن را دادند چاپ كردند! يك روز من به 
دكتر معين گفتم: »اگر در مورد باب هفتاد صفحه چاپ كرده ايد، پس درباره حضرت محمد )ص( 

بايد چند هزار صفحه چاپ كنيد«! ايشان هم گفتند: »حق با شماست«.
 بنابراين به نظرم همه تنظيم كنندگان با سواد نبودند. دهخدا در ابتدا از عده ای از استادان دعوت 
كرده بود، از جمله همايی، بهمنيار و دكتر معين. بعد از مرگ وی، دكتر معين عده ای از دانشجويان 
را به آنجا دعوت كرد ولی بعضی از آن ها سواد كافی نداشتند. يك اشکال ديگر اين اثر هم در اين 
است كه اصواًل دايره المعارف و فرهنگ لغت بايد از هم جدا باشند، اما در لغت نامه دهخدا هم لغت 

و هم مواد دايره المعارف وجود دارد و بودن اين دو با هم، خوب نيست.
 لغت نامه فارسی را هم كه دكتر محمد دبيرسياقی منتشر می كنند، در واقع همان لغت نامه دهخدا 
است، منتها قسمت های دايره المعارفی آن را كنار گذاشته و فقط لغات را آورده است. همچنين متونی 

كه فيش نشده بود و در لغت نامه نيست نيز، به اين اثر اضافه شده و كار خوبی صورت گرفته است.
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برعهده  را  نگارش وزارت فرهنگ )سابق(  استاد، مدتی که  مسئولیت مدیر کل 
داشتید،  مصدر چه خدماتی بودید و چه کارهای مهمی را به ثمر رساندید؟

من از خرداد 1340 تا بهمن 1342ش، مدير كل نگارش وزارت فرهنگ بودم. در آن مدت با كوشش 
زياد، به كتاب های درسی مدارس، سر و سامان دادم و آن كار را بزرگ ترين خدمت همه عمرم 
می دانم. شما يادتان نمی آيد، ولی تا سال 1340ش، انواع كتاب های درسی چاپ می شد. مثاًل سی 
نوع كتاب تعليمات دينی بود، درحالی كه شرعيات يکی بيش نيست. كتاب فروش ها برای استفاده 
مادی، معلمان را صدا می كردند، پولی می دادند و كتاب چاپ می كردند. آن زمان كتاب  درسی گران 
بود و مشکالتی داشت. من با مبارزات بسياری، ظرف سه سال، كتاب ها را واحد و يکدست كردم 
و قيمت كتاب به يك پنجم رسيد و در واقع هشتاد درصد پائين آمد. همچنين اين مسائل را در 

مقاله ای در مجله آموزش  و  پرورش چاپ كردم كه به صورت رساله ای منتشر شده است. 
 آن زمان كار به جايی رسيد كه سفير آمريکا نامه ای به محمدرضاشاه نوشت كه اين كاری كه 
اداره نگارش وزارت فرهنگ انجام می دهد، شبيه ممالك كمونيستی و مخالف قانون حمايت از 
سرمايه های خارجی است. در آن سال ها يك شركت آمريکايی به نام »شركت وبستر« هزار دالر 
سرمايه گذاری كرده بود و در انتشار اين كتاب ها، مشاركت می كرد. پس از آن، شاه با عصبانيت به 
رئيس دفترش دستور داده بود و او هم نامه ای به دكتر پرويز ناتل خانلری1 )وزير فرهنگ( فرستاده 

و نوشته بود: »اعليحضرت می فرمايند چرا دشمن می تراشيد، رد شکايت كنيد«.
 خالصه يك روز دكتر خانلری مرا خواست و ديدم كه می لرزد و از داخل كشوی ميزش نامه 
رئيس دفتر شاه را درآورد و نشانم داد. بعد به من گفت: »همه را دشمن خودتان و دشمن من 
كرده ايد، از جمله مؤلفين، ناشرها و كتاب فروشی ها، ولی با اعليحضرت چه كار كنيم«؟ خنديدم 
و گفتم: »خيلی ساده است، يك سطر ابالغ بنويسيد و مرا بركنار كنيد و هر كس ديگری بيايد 
مدير كل شود، چاپ كتاب را آزاد می كند و همه راضی می شوند؛ حاال خانواده ها ناراضی می شوند 
كه آن ها هم دست شان به جايی نمی رسد«. گفت: »چرا با من اين جوری حرف می زنيد، من كه در 

همۀ مراحل از طرح شما پشتيبانی كرده ام«! 
 بعد از آن بود كه به دكتر خانلری گفتم كه نامه را به من ارجاع بدهيد، خودم جوابی تهيه 
اين در شأن  اين مضمون نوشتم: »سفير آمريکا كه می گويد  نامه ای خطاب به شاه به  می كنم. 
ممالك كمونيستی است، برعکس است. تا حاال كتاب گران بود و بسياری از خانواده ها نمی توانستند 
آن را تهيه كنند و ناراضی می شدند و زمينه كمونيست فراهم می شد، ولی االن كه كتاب ارزان 
شده و قيمت آن به يك پنجم رسيده است، همه راضی هستند. در مورد اينکه فرموده بوديد اين كار 
مخالف قانون حمايت از سرمايه های خارجی است نيز همين بس كه اگر شركت وبستر نيويورک 
هزار دالر سرمايه گذاری كرده است، ما طبق همان قانون، خسارت مان را به اين شركت می دهيم«.

1369ش)،   -1292) ناتل خانلری  پرویز   .1

و  زبان شناس  نویسنده،   دانشگاه،   استاد 

وزیر فرهنگ که دارای مدرک دکرتای زبان 

و ادبیات فارسی بود و بنیاد فرهنگ ایران 

را تأسیس کرده بود و سال ها مجله سخن 

را منترش می کرد (برقعی، 1373، ج 2، ص 

.(1254
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 بعد از اينکه نامه را فرستادم، فردای آن روز، شاه دكتر خانلری را خواسته بودند. خانلری به من 
گفتند كه من وارد نيستم، خودتان بيائيد توضيح بدهيد. البته اين را هم عرض كنم كه با همان 
نامه، دو دوره از كتاب ها را هم فرستاده بودم؛ يك دوره كتاب های چاپ 1339ش و يك دوره هم 
كتاب های چاپ 1342ش بود. من و دكتر خانلری نزد شاه رفتيم و يك ليست مقايسه قيمت ها را 
هم به ايشان نشان داديم. شاه نگاه كرد و گفت: »اين عربی سال اول پنج تومان بوده، چهار تومان 
شده است«؟ گفتم: »نخير، از پنج تومان، به چهار هزار شاهی كاهش يافته است«. گفت: »همه 
كتاب فروش ها به اين قيمت می فروشند«؟ گفتم: »ما از قانون كيفری گران فروشان استفاده كرده  
و كتاب را طبق تصويب نامه دولت، جزو كاالهای ضروری اعالم كرده و به رؤسای فرهنگ هم 

دستور داده ايم كه هر جا كتاب فروشی از اين قانون تجاوز كرد، به دادسرا شکايت كنيد«. 
 خالصه پس از اين صحبت ها، شاه گفت: »با اين ترتيب، قيمت كتاب ها چقدر به نفع خانواده ها 
است«.  آمده  پائين  بود(  زيادی  پول  زمان  )آن  تومان  ميليون   48« گفتم:  است«؟  آمده  پائين 
گفت: »عجب، چه كسانی خانواده ها را می چاپيدند«؟! گفتم: »مؤلف، ناشر و كتاب فروش استفاده 
می كردند، ولی مسئله جور ديگری است. از اين عربی كه دست شماست، صد هزار نسخه چاپ 
شده است ولی قباًل 32 نوع عربی و از هر كدام هزار جلد منتشر می شد و اين می شد كه كتاب 
عربی گران درمی آمد. در چاپ افست، وقتی تيراژ كتاب از پنجاه هزار تا تجاوز كند، ديگر مخارج 
آن مستهلك شده و به قيمت كاغذ سفيد چاپ می شود«. در نهايت شاه گفت كه از اين كار خيلی 

راضی هستم و از شما قدردانی می كنم.

سال های  فواصل  در  ترکیه  در  ایران  فرهنگی  رایزن  به عنوان  فعالیت  دوران  از 
1342 تا 1347ش. بفرمائید؛ چطور به این سمت منصوب شدید؟

سال 1342ش. كه حسنعلی منصور داشت مقدمات نخست وزيری اش را فراهم می كرد، به من پيغام 
داد كه خودم را آماده كنم تا وزير فرهنگ بشوم. من چون حاضر نبودم با وی همکاری كنم، به 
دكتر خانلری گفتم كه می خواهم از ايران بروم. در نتيجه به عنوان رايزن فرهنگی ايران در تركيه 

منصوب شدم. 
 خدمت شما عرض كنم كه وظيفه رايزنی های فرهنگی، تقويت روابط فرهنگی دو كشور و نيز 
معرفی فرهنگ ايران است. مدتی كه من در تركيه رايزن فرهنگی بودم، در دانشگاه ها و مراسم 
فرهنگی شركت می كردم و سخنرانی داشتم. همچنين استادان ايرانی را به تركيه دعوت می كردم 
و استادان تركيه را هم به ايران می آوردم. عالوه  بر اين، هفته ای شش ساعت در دانشکده ادبيات 
دانشگاه آنکارا تدريس می كردم. بعد می خواستند به من حق التدريس بدهند كه قبول نکردم و گفتم 
كه دولت ايران مرا تمام وقت فرستاده است و در اين وقتم درس می دهم و نبايد از دانشگاه پول 
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بگيرم. در واقع پروفسور مليحه انبارجو اوغلو - رئيس دانشکده ادبيات-كه خانم بسيار با شخصيتی 
بود، به من اصرار می كرد ولی من قبول نکردم. 

از آن،   اين را هم بگويم كه كار خوبی كردم حق التدريس دريافت نکردم، چون مدتی پس 
ساواک به وزارت فرهنگ گزارش داد كه فالن كس در تركيه كار می كند و پول می گيرد. يك 
نامه مؤدبانه برايم نوشته بودند مبنی بر اينکه االن كه داريد در دانشگاه آنکارا درس می دهيد، مايه 
قدردانی است، ولی ممنون می شويم كه بنويسيد چقدر حق الزحمه می گيريد. بعد مليحه خانم را 
خواستم و گفتم آن روزی كه اصرار می كرديد پول بگيريد و من نمی گرفتم، به همين دليل بود. اگر 

قبول می كردم، االن گرفتاری داشتم.
 فردای آن روز، رئيس دانشگاه نامه ای به اين مضمون به سفارت ايران نوشت: » به دليل اينکه 
استاد محترم، دكتر رياحی چند سال است كه در دانشگاه آنکارا تدريس می كند و دانشجويان را در 
رساله های دكترا راهنمايی می نمايد و حاضر نشده است كه حق الزحمه ای بگيرد، خواهش می كنيم 
كه به نحو مقتضی از ايشان قدردانی كنيد«. بعد سفير به من گفت: »چرا اين نامه االن نوشته 
شده است؟ شما در اين مدت درس می داديد، ولی نامه ننوشته بودند«! گفتم: »يك رونوشت از اين 
نامه را برای وزارت فرهنگ و هنر بفرستيد و بنويسيد كه آن ها قدردانی كنند«. من هم در جواب 
نامه ای كه توضيح خواسته بودند، نوشتم كه خواهشمند است به نامه شماره فالن مراجعه كنيد. 

به اين صورت مشکل حل شد.
آن زمان كار كردن در آنجا، خيلی مشکل بود، برای اينکه صد برابر اختناق داخل ايران، خارج 
از ايران وجود داشت. خبرچين های رنگارنگ گزارش آدم را می دادند و اينکه بعد از مراجعتم به 
نتيجه همان گزارش ها بود. خالصه كار  ايران، ساواک سه سال جلوی كاركردن مرا گرفت، در 

خيلی مشکلی بود و افراد بايد مواظبت می كردند كه بهانه ای به دست ساواک ندهند.
وفات  با  آذر مصادف   26( مولوی  ساليانه  مراسم  به  برای سخنرانی  مرا  بودم،  كه  تركيه   در 
مولوی است و هر سال مراسم خيلی با شکوهی می گيرند( در قونيه دعوت كردند. من دعوت نامه 
را نزد سفير ايران در تركيه بردم و گفتم كه مرا دعوت كرده اند. تازه هم به مأموريت تركيه رفته 
بودم و خيال می كردم خيلی مهم است كه سفير ببيند ما را تحويل گرفته اند. سفير دعوت نامه را 
خواند و گفت: »می خواهيد برويد صحبت كنيد يا نه«؟ گفتم: »هر چه شما بگوئيد«. گفت: »من 
چه بگويم؟! اگر برويد بگوئيد مولوی ايرانی بود، همان بال را سرتان می آورند كه سر استاد مجتبی 
مينوی1 آوردند و تخم مرغ و گوجه به سرش زدند، توهين كردند و فحش دادند. اگر بگوئيد مولوی 
ايرانی نبود و ترک بود هم درست نيست و تو را برای اين كار به اينجا نفرستاده اند«. گفتم: »بسيار 
نشان  و هم ترک ها عکس العمل  باشد  ما  منافع  و  خوب، حرفی می زنم كه هم مطابق سياست 
آنجا  رفتم  گذاشتم.  شرق«  بزرگ  متفکر  »مولوی،  را  سخنرانی ام  موضوع  كه  شد  اين  ندهند«. 

1355ش)،   -1282) مینوی  مجتبی   .1

ایران شناس، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی 

که آخرین شغل فرهنگی وی، رسپرستی بنیاد 

تألیفات  و  آثار  از  بود.  فردوسی  شاهنامه 

اوست: تصحیح دیوان نارص خرسو، فردوسی 

و شعر او و احوال و اقوال شیخ ابوالحسن 
خرقانی (نجفی، 1387، ص1).
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صحبت كردم و به قدری مورِدتوجه قرار گرفت كه حدوحساب نداشت و رونوشت آن را هم برای 
سفير و ساير دستگاه ها فرستادم و راضی شدند. 

 كار ديگری كه كردم، اين بود كه مدتی در آرشيو استانبول، گزارش هايی كه سفيران عثمانی 
تحقيق  اين  بعد  آوردم.  و  گرفتم  ريزفيلم  مربوطه،  گزارش های  از  و  كردم  بررسی  را  بودند  داده 
به صورت كتابی با عنوان سفارت نامه های ايران: گزارش های مسافرت و مأموريت سفيران عثمانی، 
چاپ شد. بعد از آن اگر استادان عکس يا ريزفيلمی می خواستند، از كتابخانه های آنجا می گرفتند و 

به كتابخانه مركزی دانشگاه تهران می فرستادند. 
 بهمن 1347ش. مأموريت تركيه تمام شد و به ايران برگشتم. خوب من خدماتی كرده بودم كه 
در روزنامه ها منعکس شده بود و مورد ِعالقه مردم بود. در اين مدت، دكتر خانلری عوض شده بود 
و مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر شده بود و در اين فاصله، رايزنی های فرهنگی هم جزو وزارت 
فرهنگ و هنر شده بود. بعد پهلبد مرا خواست و بنا شد كه من قائم مقام وزارت فرهنگ و هنر شوم. 
مقدمات كار فراهم شد و به شاه هم گزارش داده بود و او هم تائيد كرده بود، ولی ساواک نامه ای 

نوشت كه به محمدامين رياحی پست حساس ارجاع نشود. 
  خوب نتيجه گزارش ساواک اين شد كه من سه سال بيکار بودم و به كار اصلی ام، يعنی 
تحقيق پرداختم. در آن مدت، كتاب ِمفتاح الُمعامالت اثر محمدبن ايوب طبری را تصحيح و چاپ 
كردم. همچنين تصحيح كتاب ِمرصاد الِعباد إلی الَمبدا إلی الَمعاد اثر عبداهلل بن محمد نجم رازی را 
كه موضوع رساله دكترا يم بود را هم در آن زمان چاپ و منتشر كردم. چاپ اول مرصاد العباد در 
سال 1352 ش. منتشر شد و بهترين كتاب سال شناخته شد. بعد چند كتاب ديگر هم با استفاده 
از آن دوره بيکاری اجباری منتشر كردم، چون آدم كه نمی تواند گرسنه بماند. به دليل اينکه من 
در زندگی آدم درستی بودم و ذخيره ای نداشتم، هميشه در فشار مادی بودم. اين بود كه تأليف و 

تحقيق را آغاز كردم و كتاب های ديگری را نيز منتشر نمودم.
كتابخانه های  هيئت امنای  كل  دبير  1350ش.  فروردين  در  بيکاری،  دوران  گذشت  از   پس 
عمومی كشور شدم و پايه آن سازمان را طرح ريزی كردم و طرح ساختمان كتابخانه را به  تصويب 
به  سناتورها  از  تن  دو  اينکه  برای  داشت،  ايرادی  هيئت امنا  قانون  البته  رساندم.  برنامه  سازمان 
نام های مرحوم دكتر رضازاده شفق و عيسی صديق، با حسن نيت طرح آن را تهيه كرده بودند كه 
1/5درصد از درآمد شهرداری هر شهر، صرف كتابخانه شود. آن زمان شهرداری ها هم خيلی فقير 
بودند و اين پول به جايی نمی رسيد. من در مدت سه سالی كه آنجا بودم، كوشش كردم اين كار 

انجام شود، ولی بعد ديدم كه به  جايی نمی رسد و استعفا كردم. 
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سال  در  ایران  هنر  و  ادب  فرهنگستان  در  فعالیت  شروع  مورد  در  دکتر،  آقای 
1354ش. بفرمائید.

ادب و هنر  معاون فرهنگستان  استعفا كردم،  كتابخانه های عمومی  از هيئت امنای  اينکه  از  پس 
ايران شدم و به آنجا رفتم. اين طوری بود كه يك روز دكتر خانلری مرا صدا كرد و گفت كه در 
اداره اينجا درمانده ام و شما بيائيد كمك كنيد. خانلری- خدا رحتمش كند- دانشمند بزرگ، مرد 
با ذوق و نويسنده خوبی بود، ولی مدير خوبی نبود. وی سمت های متعددی داشت، يعنی سناتور، 
استاد دانشگاه و عضو هيئت امنای چند مركز بود و نمی رسيد كه فرهنگستان را به  خوبی اداره نمايد. 

فرهنگستان اعتبار زيادی داشت، ولی نتيجه كار صفر بود. 
بنای  من  می كردند.  چاپ  كتاب  و  می  دادند  پول  بود،  شده  بسته  قرارداد  عده ای  با  آنجا   در 
ببينند  كنند،  تحقيق  كه  گذاشتم  فرهنگستان  در  را  فارسی«  زبان  آثار  نام »مركز  به  مؤسسه ای 
در زبان فارسی چه تعداد كتاب تأليف شده است و نسخ خطی اين آثار، كجا نگه داری می شود و 
عکس های مربوط به آن را بياورند و مواردی كه چاپ آن ها اولويت دارد را در اختيار محصلين 
بگذارند و چاپ كنند. البته بعد كه من از فرهنگستان ادب و هنر ايران استعفا كردم، هيچ كاری 

در اين زمينه انجام نشد و اگر جايی بود كه می شد كار كرد، در آنجا می ماندم و بيرون نمی آمدم.

از نظر حفظ و نشر زبان و ادب فارسی، در چه سال هایی بهترین  فرهنگستان 
دوران را داشته است؟

به  نظرم آن فرهنگستانی كه زمان رضا شاه تشکيل شد و االن فرهنگستان اول1 ناميده می شود، با 
اينکه در آن دوره در ايران استاد زبان شناسی نداشتيم، ولی بهتر كار كرد. نزديك به دو هزار كلمه 
انتخاب كرد كه االن نصف اين كلمات رايج شده است. كلماتی نظير: دبستان، دبيرستان، دانشکده، 
دانشگاه، استاد، دانشيار، دادگستری و دارايی، به  وسيله آن فرهنگستان ساخته شد و انتخاب گرديد. 
فرهنگستانی كه رئيس آن دكتر خانلری بود، ميليون ها خرج كرد، ولی هيچ  كار مفيدی انجام نداد. 

حاال ببينيم اين فرهنگستان كه بعد از انقالب شکل گرفته است، چه كارهايی انجام می دهد.

جهت بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگستان، چه راه هایی را پیشنهاد می فرمائید.
االن چون كنار هستم و عضو آن نيستم، پيشنهادی به نظرم نمی رسد، ولی مطلب مهم اين است 
كه درحال حاضر، سطح فرهنگ خيلی پيش رفته است. ما االن هجده ميليون محصل داريم، سالی 
چند هزار ليسانسيه از دانشگاه درمی آيند، چند صد نفر دكترا می گيرند و... پس امکانات خيلی زياد 
شده است و كتاب های بسياری چاپ می شود. بنابراين فرهنگستان امکانات خيلی زيادی در اختيار 
اعضايی  نيز  تاجيکستان  و  افغانستان  از  بايد  فرهنگستان  كه  است  اين  مسئله  الزامی ترين  دارد. 

1. فرهنگستان ایران (اول)، این فرهنگستان 

از  بعضی  و  شد  تأسیس  1314ش.  سال 

اعضای آن عبارت بود از: ملک الشعرای بهار، 

تقوی،  سیدنرصالله  حاج   اعظم،  پرتو  علی 

حاصل  دهخدا.  عالمه  و  حسابی  محمود 

کار فرهنگستان اول، به تصویب رساندن دو 

هزار واژه بود و سال 1333ش. تعطیل شد 

(تاریخچه فرهنگستان، 1392).
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داشته باشد. من در يك مصاحبه با مجله آدينه اين مسئله را مطرح كردم. بعد از آن دكتر معين 
)وزير علوم آن وقت( پيغام داد كه ما اين كار را می كنيم. يك مطلب ديگر اينکه الزم است در 
مورد لهجه های محلی تحقيق شود، چون بسياری از كلمات دارای ارزش در اين لهجه ها است كه 
بايد وارد زبان فارسی شود. در واقع بايد از متون فارسی فيش تهيه كنند و لغات نغز، دلنشين و 
مناسب را رواج دهند. فرهنگستان می تواند خيلی از اين كارها را انجام دهد و همان وظيفه حفظ 
و نگه داری كه سازمان اسناد ملی ايران برای تاريخ ايران بر عهده دارد، فرهنگستان جهت زبان 
فارسی بر دوش دارد. دو ركن بقای كشور ما، زبان فارسی و تاريخ ايران است و الزم است به اين 

دو مقوله، اهميت بسياری داد.

زمان  در  بنیاد  این  فعالیت های  از  فردوسی1،  شاهنامه  بنیاد  مؤسس  به عنوان 
تأسیس بفرمائید.

وقتی پس از مدتی كار در فرهنگستان از آنجا استعفا دادم، به بنياد شاهنامه فردوسی رفتم. من 
اساسنامه اين بنياد را تهيه كردم و هيئت امنايی پيش بينی كردم كه اعضای آن حسين نصر، مجتبی 
مينوی، دكتر يحيی مهدوی و من بوديم. بعد مرحوم مينوی را به عنوان رئيس علمی بنياد انتخاب 
كرديم. هدف اصلی بنياد شاهنامه، تصحيح و چاپ شاهنامه بود. مرحوم مينوی را چند نوبت به هند، 
پاكستان، مصر، تركيه و اروپا فرستاديم كه رفتند در كتابخانه های آنجا گشتند و نسخه های قديمی 
شاهنامه را پيدا كردند، عکس گرفتند و آوردند. بعد عده ای از پژوهشگران را دعوت كرديم، به طور 
مثال، دكتر سيدجعفر شهيدی، مرحوم عباس زرياب خويی و مرحوم احمد تفضلی با ما همکاری 

می كردند و عضو شورای علمی بنياد بودند. 
بر  عهده من  بنياد شاهنامه  رياست كل  و  مينوی مرحوم شدند  استاد   خوب سال 1355ش. 
گذاشته شد. تصحيح و مقابله شاهنامه را ادامه داديم و شصت، هفتاد ميکروفيلم هم از نسخ قديمی 
در كتابخانه های مختلف دنيا سفارش داديم كه به دست مان رسيد. كار مهم ديگری كه در اين 
مدت انجام داديم،  اين بود كه مرحوم مينوی،  كتابخانه اش را وقف بنياد شاهنامه فردوسی كرده 
بود، ولی شرطی گذاشته بود كه نبايد كتابخانه از اين خانه خارج شود. خانه را هم به اسم همسرش 
كرده بود. وقتی كه مرحوم مينوی در بيمارستان بود و ديگر آخرين روزهای زندگی اش بود، من به 
پهلبد گفتم كه اين كتابخانه پانزده، بيست ميليون تومان می ارزد و ما بايد اين خانه را بخريم كه 
بتوانيم كتابخانه را تصرف كنيم. با پهلبد به محل كتابخانه )خيابان شريعتی كوچه سعدی( رفتيم. 
همسر مينوی آمد و پهلبد به وی گفت: »خانم، ما خانه شما را می خريم«. خانم مينوی گفت: »من 
خانه را 3500000 تومان می فروشم )آن موقع پول زيادی بود و به  اندازه سه ميليارد حاال بود( و 

يك دينار هم تخفيف نمی دهم«. 

مؤسسه  یک  فردوسی،  شاهنامه  بنیاد   .1

و  فرهنگ  وزارت  به  وابسته  تحقیقاتی 

پیشربد  هدف  با  1350ش.  سال  در  هرن، 

پژوهش های مربوط به شاهنامه فردوسی 

و تصحیح و انتشار منت انتقادی شاهنامه 

تأسیس شد (غروی، 1355، ص 27).

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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كه  بفرستد  كارشناس  كه  نوشتيم  نامه  دادگستری  به  مينوی،  مرحوم  فوت  از  بعد   خالصه 
گفت:  وی  آمد.  كارشناس  و  باشد(  كارشناس  نظر  با  بايد  دولتی  )خريدهای  كنند  قيمت گذاری 
»اين خانه 2400000 تومان می ارزد«. من گفتم: »بايد اين خانه را 3500000 تومان بخريم و 
اگر اين جور نشود، كتاب ها از دست می روند«. كارشناس دادگستری گفت: »من سعی كردم زياد 
هم قيمت بگذارم و اين قدر هم نمی ارزد«. خانه مينوی دارای يك سالن بلند به ارتفاع شش متر و 
دو سه اطاق در طبقه باال بود و به  درد زندگی نمی خورد و كسی هم كه می خريد، بايد می كوبيد و 

نوسازی می كرد، چون فقط به درد كتابخانه می خورد. 
 من بعد از آن رفتم به پهلبد گفتم: »اين كارشناس بيشتر از 2400000 تومان قيمت نمی گذارد، 
از دست می رود«. پهلبد به من  خانم هم كه 3500000 تومان كمتر نمی فروشد، پس كتابخانه 
گفت: »كتابخانه چقدر می ارزد«؟ گفتم: »دكتر زرياب خويی و ايرج افشار آمدند قيمت گذاشتند 
و گفتند كه پانزده، بيست ميليون تومان می ارزد«. وی فکری كرد و گفت: »معلوم است كه دكتر 
مينوی يك عمر از گلوی زن و بچه  اش بريده و اين همه كتاب خريده و حاال وقف ملت كرده است. 
من، 1100000 تومان آن را كه كم است، می دهم«. بعد دسته چك شخصی اش را درآورد و نوشت: 
»11000000 ريال بابت مابه  التفاوت خريد خانه« و به دستم داد. ما فرستاديم محضر و باالخره 
سند امضاء شد. البته در محضر هم اختالفی پيدا شد برای اينکه بابت پول محضر، ماليات و ... بايد 
دو طرف پول بدهند، ولی خانم مينوی می گفت كه نه، من 3500000 تومان نقد می خواهم. البته 
من به عدليه و دادستان مراجعه كردم و رفتم كتابخانه را مهروموم كردم، ولی خانم مينوی به من 
گفت: »شما دوست مينوی بوديد، ولی حاال كه او رفته، اين كارها را می كنيد«! گفتم: »خانم، شما 
گفتيد 3500000 تومان، ما هم كه به اين قيمت می خريم، ديگری هم كه به اين قيمت نمی خرد، 
حاال من چه تقصيری دارم«؟ باالخره آن را هم حل كرديم و معامله انجام شد و كتابخانه در اختيار 

بنياد شاهنامه قرار گرفت.
 پس از خريد خانه، چند نفر از پژوهشگران بنياد شاهنامه را مأمور كردم و رفتند از كتاب ها 
افراد در دفاتر می نوشتند و فيش و يادداشت  اين  فهرست برداری كردند، چون فهرستی نداشت. 
تهيه می كردند كه در چند گاوصندوق گذاشتيم و الک ومهر كرديم كه دست كسی به آن ها نرسد و 
ندزدند، تا به اسم پژوهشگران چاپ شود. االن شنيده ام كه وزارت علوم شروع كرده اين آثار مهم 

را در چند جلد چاپ كند.
 بعد از انقالب، يك روز مرحوم دكتر اميرحسين يزدگردی كه استاد دانشمند دانشکده الهيات 
بود، گريان به اينجا آمد و گفت كه شما اين همه زمين و آسمان را بر هم زديد و اين كتابخانه را 
برای بنياد شاهنامه گرفتيد، حاال آقای مفتح رئيس دانشکده الهيات شده است و دستور داده كه 
كتاب ها را برای اين دانشکده بياورند و فکر كنم اين طوری كتاب ها گم می شوند. من به مرحوم 
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دكتر مفتح تلفن كردم و گفتم: »آقای مفتح، شما مسلمانيد و من هم مسلمانم و حکم وقف را 
می دانيد. اگر كسی مالی را وقف می كند و شرايطی می گذارد، آن شرايط عينًا بايد اجرا شوند يا نه؟ 
مينوی اين كتابخانه را وقف كرده، ولی شرط گذاشته است كه نبايد از اين محل بيرون برود. سر 
اين قضيه چون دادگستری خانه ايشان را 2400000 تومان قيمت گذاشته بود، 1100000 تومان 
وزير وقت از جيب خودش داد كه اين خانه خريده شود كه كتاب ها بيرون نروند. حاال اگر شما اين 
كتاب ها را جابه جا كنيد،  خالف شرع است«. دكتر مفتح گفتند: »وقف نامه اش كجاست«؟ گفتم: 
»برايتان می فرستم«. وقف نامه را داده بوديم در مجله يغما و راهنمای كتاب چاپ شده بود و من 
زيراكسی از آن تهيه كردم و برايشان فرستادم. بعد دكتر مفتح تلفن كردند و گفتند: »من از شما 
خيلی متشکرم، چون داشتم كار خالف شرع می كردم و شما مرا متوجه اين كار كرديد«. به هرحال 
كتاب ها در آنجا ماند و االن هم اين كتابخانه تابع وزارت علوم و پژوهشگاه علوم انسانی است و 

پژوهشگران از منابع آن استفاده می كنند.
بود كه جلوی  اين  دانشگاه ها شروع شد و سياست دولت هم  از  بيشتر  انقالب   می دانيد كه 
اعتصابات و تظاهرات را بگيرد كه اين امر مطابق سليقه من نبود. اين بود كه سال 1356ش. به 

بهانه بيماری استعفا كردم و ديگر به اين دانشکده نرفتم. 

این دوره چند سال بود؟
يك سال بود، يعنی از سال 1355 تا 1356ش. در آنجا بودم.

تهران  دانشگاه  در  جنابعالی  تدریس  با  ساواك  مخالفت  مورد  در  دکتر،  آقای 
بفرمائید.

وقتی از تركيه برگشتم،  رئيس دانشکده ادبيات در آن زمان، دكتر حسين نصر بود و مرا دعوت 
كرد كه در اين دانشکده درس بدهم. قضيه هم اين  جوری بود كه هيئت امنای دانشگاه تصويب 
كرده بود كه من با درجه استادی وارد دانشکده ادبيات شوم. سابقه تدريس من در دانشگاه آنکارا 
را مقدمه قرار داده بودند و براساس آن، بنا شد كه با رتبه استادی به آنجا بروم. در گروه زبان و 
ادبيات فارسی گفته بودند كه نه، چون شروع تدريس با استادياری است، فالنی بايد استاديار شود. 
من هم فکر  كردم كه چطور در سن پنجاه سالگی استاديار شوم، پس قبول نکردم. بعد گروه تاريخ 
پيشنهاد كرد كه من استاد اين گروه شوم. اين بود كه من ديگر به گروه ادبيات فارسی نرفتم و در 

گروه تاريخ تدريس كردم.
 بايد اين را بگويم كه در گروه تاريخ هم كارهايی صورت گرفت و شورای دانشکده ادبيات، 
ابالغ من صادر  آخر ديدم كه  دانشگاه تصويب كرد، ولی لحظه  ترفيعات و هيئت مميزه  شورای 
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قباًل  كه  نامه  آن  در  نداشتم.  ابالغ  ولی  می دادم،  درس  كالس  سر  می رفتم  واقع  در  نمی شود. 
عرض كردم ساواک به وزارت فرهنگ و هنر نوشته بود كه نبايد به فالنی كار حساس داده شود، 
به دانشگاه هم نوشته بود كه نبايد وارد دانشگاه شود. البته دوباره در سال 1356ش. از من دعوت 
بعد هم كه  ادبيات فارسی تدريس كردم و  نيم سال در مقطع دكترای رشته زبان و  كردند و دو 

انقالب شد، ديگر نرفتم. 

از حوادث دوران انقالب و ورود به کابینه بختیار، به عنوان وزیر آموزش و پرورش 
بفرمائید.

انقالب كه شروع شد، من هم جزو ناراضی ها و انقالبيون بودم، ولی در سن و وضعی نبودم كه در 
خيابان راه بيفتم و مرده باد و زنده باد بگويم،  ولی قلبًا دلم می خواست كه اين انقالب موفق شود. 
را منحل  راديوئی فرستاد و گفت كه سوگند می خورم ساواک  پيام  وقتی كه دكتر شاپور بختيار 
می كنم، دزدها را به محاكمه می كشم، همه خواسته های ملت را عملی می كنم،  من خيلی خوشم 
آمد. با اينکه هيچ گونه آشنايی با او نداشتم و قباًل همديگر را نمی شناختيم، ولی ديدم حرف هايی 

كه می زند، خواست من هم هست.
 به هرحال يك روز تلفنی شد كه با دكتر بختيار صحبت كنيد. من دو سه تا دكتر بختيار ديگر 
می شناختم، مثل مظفر بختيار و علی اصغر بختيار. بعد گفتم: »كدام دكتر بختيار«؟ طرف گفت: 
گفت:  و  گرفت  را  گوشی  بختيار  كنند«.  صحبت  شما  با  می خواهند  بختيار  نخست وزير  »آقای 
پير و مريض شده ام«. گفت: »نه، چاره ای  با ما همکاری كنيد«. گفتم: »من ديگر  »می خواهم 

نيست و بايد قبول كنيد«. خالصه من قبول كردم و وزير آموزش و پرورش شدم.
 بنابراين چون من هم مثل همۀ مردم از آن دستگاه ناراضی بودم، وقتی بختيار نطق كرد، به او 
تمايل پيدا كردم. دكتر بختيار با دكتر علی اكبر سياسی و دكتر غالمحسين صديقی مشورت كرده 
بود و به او گفته بودند كه مناسب ترين فرد، فالنی است. باالخره به كابينه رفتم و از آن دوره هم 
سربلند بيرون آمدم، چون سعی كردم جلوی خونريزی را بگيرم. چند بار كه فرهنگيان می خواستند 
تظاهرات كنند و خانه معلم را افتتاح نمايند و حکومت نظامی می خواست جلوی آن ها را بگيرد، من 

آن ها را وادار كردم كه از چند كيلومتری خانه معلم فاصله بگيرند كه خونريزی نشود.
من  كرد،  سقوط  كابينه  و  شد  پيروز  انقالب  كرد،  مخالفت  دولت  با  امام خمينی  آنکه  از   بعد 
آمدم خانه نشستم و به درخواست خودم، بازنشسته شدم. به  هرحال از دی تا بهمن 1357ش، وزير 
آموزش و پرورش بودم. شهريور 1358ش. دادستان انقالب اعالميه ای داد كه وزرای سابق بايد 
برای تعيين تکليف، خودشان را معرفی كنند. من به زندان اوين رفتم و گفتم كه من آمده ام خودم 
را معرفی كنم. آن زمان تمام وزرا فرار كرده بودند و تنها كسی كه رفت خودش را معرفی كرد، من 
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بودم؛ البته قبل از آن، به دادستان كه آذری قمی بود، تلفن كردم كه گفت من شما را می شناسم و 
در مورد شما هيچ مطلبی نيست، ولی يك نوِک پا به اينجا بيائيد تا ديگر مزاحم تان نشوم. به زندان 
اوين رفتم و تصادفًا وی آن روز نبود. گفتند حاال كه آمدی، ديگر نمی توانی بيرون بروی، فردا 

ايشان می آيند، يادداشت می دهند و بيرون می روی. اين شد كه شش ماه در اوين ماندم!
اتهامم قبول  اتهام داشتم: يك  بازجويی احضار كردند كه سه  از مدتی، مرا برای   خوب بعد 
وزارت بختيار بود و اينکه چرا استعفا نکردم، منتها رهبر انقالب اعالم عفو عمومی كرده بود كه 
غارت  و  ندادند  شکنجه  دستور  نکردند،  شکنجه  ندادند،  كشتار  دستور  نکشتند،  آدم  كه  كسانی 
بيت المال در سطح وسيع انجام ندادند؛ مشمول عفو هستند. من هيچ كدام از اين كارها را نکرده 

بود، بنابراين مشمول عفو بودم. 
 عالوه بر اين دو اتهام جنبی هم مطرح كردند. يکی اينکه گفتند: »شما طرح تأسيس بنياد 
شاهنامه فردوسی را به وزارت فرهنگ داديد و اين بنياد را تأسيس كرديد، برای اينکه شاهنامه را 
به جای قرآن بگذاريد«. گفتم: »بله،  من طرح تأسيس بنياد شاهنامه فردوسی را تهيه كردم و اين را 
از افتخارات خودم می دانم، اما اينکه ما شاهنامه را جای قرآن، كتاب آسمانی خودم بگذاريم، درست 
نيست. شما اين تهمت را از كجا پيدا كرده ايد«؟! اول انقالب خيلی با شاهنامه مخالفت می كردند و 
جو هيجانی بر كشور حاكم بود و چون اسم آن شاهنامه و ستايش شاهان بود، اصاًل نمی شد آن را 
بر زبان آورد. البته سال 1369 ش. هزاره شاهنامه برپا شد و آقای رفسنجانی از فردوسی و شاهنامه 

تجليل كردند و ديگر شاهنامه تبرئه شد و آن را چاپ كردند. 
اين  به  پاسخ  در  من  گرفته ايد.  سلطنتی  جايزه  شما  می گفتند  كه  بود  اين  من  ديگر   اتهام 
اتهام گفتم: »جايزه سلطنتی، جايزه بهترين كتاب سال بود. خودم هم داوطلب نشده بودم، بلکه 
كميسيون ها بررسی كرده و آن را به عنوان بهترين كتاب سال شناخته بودند و به من نامه نوشتند 
كه بايد فالن روز بياييد و جايزه بگيريد. من با آن ناخشنودی كه از رژيم داشتم، حاضر نبودم كه 
بروم جايزه ام را بگيرم، ولی سه دليل باعث شد كه بروم. اول اينکه يك كارمند درستکار دولت 
بودم و سی سال كار كرده بودم، ولی پس اندازی نداشتم و ديدم شب عيد بروم ده هزار تومان جايزه 
بگيرم و زن و بچه ام نو بشوند، خدا هم خوشش می آيد. دومين دليل اين بود كه كتاب ِمرصادالِعباد 
إلی الَمبدا إلی الَمعاد، يك كتاب اسالمی و سراسر پر از حديث و آيه است. آن موقع هم اين كتاب 
را 86 تومان قيمت گذاشته بودند كه خيلی سنگين بود و كسی نمی توانست بخرد. پس فکر كردم 
كه اگر اين جايزه را بگيرم و در راديو، تلويزيون و روزنامه ها گفته شود كه اين بهترين كتاب است، 
عده ای می روند می خرند و از تعليمات اسالمی آن برخوردار می شوند. سومين دليل كه هر گونه 
ترديد مرا برطرف كرد، اين بود كه ديدم قبل از من عده ای از آيات عظام و حجج اسالم، اين جايزه 
طباطبايی  و عالمه  بالغی  مطهری، صدر الدين  مرتضی  مکارم شيرازی،  ناصر  يعنی  گرفته اند؛  را 
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گرفته بودند. پس ديدم معذوريت شرعی ندارد و آن را گرفتم«.
 زمانی كه مرا به بازجويی فرستادند، نزد آيت اهلل علی قدوسی1 رفتم. ايشان يك عالم متقی 
بودند و دستور دادند كه مرا آزاد كنند و تبرئه شوم، ولی آن زمان زندان اوين در كنترل مجاهدين 
خلق،  چريك ها و توده ای ها بود كه با قدوسی هم مبارزه می كردند. اين بود كه من شش ماه در 
زندان اوين ماندم، تا وقتی كه آن ها را بيرون كردند و كار دست مرحوم قدوسی افتاد. بعد بنده آزاد 
شدم و خيالم راحت شد. چند ماه بعد از اين واقعه كه قدوسی را ترور كردند، دوباره كار به دست 
آن ها افتاد و مرا برای محاكمه احضار كردند و رأی دادند كه بخشی از اموالم مصادره شود و چون 
اموالی غير از اين خانه نداشتم و يك خانه هم معمواًل استثناء می شود،  آن را نگرفتند، البته سيصد 

متر زمين در قلهك داشتم كه آن را گرفتند. 
 همچنين در رأی نوشته بودند كه پرداخت حقوق بازنشستگی او بالمانع است، چون آمدند از 
همسايه ها پرسيدند كه وضع مادی دكتر رياحی چطور است و چگونه زندگی می كند و آن ها هم 
گفته بودند كه كتاب هايش را می فروشد. البته با اينکه نوشتند پرداخت حقوق بازنشستگی ام بالمانع 
است، اما به من ندادند برای اينکه كميته پاكسازی رأی داده بود كه اين شخص بايد منفصل ابد 
شود. خالصه در اين سال های پيری و بيماری و بعد از سی  سال خدمت مستمر و تأليف بيست، 
سی جلد كتاب كه همه آن ها درباره فرهنگ اسالمی است، حقوق بازنشستگی نمی گيرم و زندگی ام 

از حق التأليفی می گذرد كه ناشران می دهند.

استاد،  در زمینه شاعری، با توجه به اینکه اشعار شما بیشتر در قالب اشعار کهن 
ادب فارسی است،  چه نظری درباره تحول شعر و شکستن اوزان عروضی دارید؟

در سال های جوانی،  دارم.  اعتقاد  فارسی  در شعر  به تجدد  ولی  است،  قالب سنتی  در  اشعار من 
بيشتر دوبيتی می گفتم و منظومه ای به اسم »دريا« سروده بودم كه خيلی مورِدتوجه قرار گرفت. 
سپس چند نفر از نوپردازان به من گفتند كه فالنی، ما بعد از خواندن منظومه دريای شما،  در راه 
شعر نو افتاديم. عقيده من اين است كه اگر كسی نبوغ شاعری داشته باشد، در همان قالب های 
سنتی هم می تواند آثار خوبی را بيافريند، به شرط اينکه فکر و مضمون نو باشد. در مورد نوپردازان 
در حد اخوان ثالث، نادر نادرپور، فريدون مشيری و فريدون توللی )ابتدا دوبيتی های نو می گفت و 
اواخر عمرش به كل سنتی شد( را قبول دارم؛ اما شعر آزاد نظير اشعار شاملو را مطلقًا نمی پذيرم. 
شعر پلکانی كه يکی آنجا و يکی زيرش است را شعر نمی دانم. ده بار هم كه اين اشعار را بخوانيد، 
می بينيد تزاحم تصويرها و استعاره های فراوان نمی گذارد بفهميد كه شاعر می خواسته چه مطلبی 

را بگويد و خوانندگان هم می ترسند بگويند كه ما نمی فهميم.

1. علی قدوسی (1306- 1360ش). دادستان 

کل انقالب اسالمی که سال 1360ش. در دفرت 

دادستانی بر اثر انفجار یک مبب کشته شد. 

وی با همکاری سیدمحمد بهشتی، مدرسه 

حقانی را تأسیس کرده بود (یادنامه شهید 

قدوسی، 1363، ص 15).
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 من وزن و قافيه نيمايی را قبول دارم، يعنی عيبی ندارد كه مصراع ها بلند و كوتاه شوند، اما 
درهرصورت شعر بايد وزن داشته باشد و اينکه مثل شعر سپيد به كل بی وزن باشد را نمی پسندم و 
نمونه ای از اين اشعار كه نمی پسندم،  اشعار شاملو يا شعرهای طاهره صفارزاده است. من با همسر 
ما هم  و  ما می آمدند  منزل  به  گاهی  و  بودم  نورانی وصال خيلی دوست  دكتر  يعنی  خانم،  اين 
می رفتيم. روزی دكتر صفارزاده به من گفت: »آيا من شعر می نويسم«؟ گفتم: »نه، چون ما هزار 
سال است كه شعر را سرودن و گفتن می ناميم، ولی اينها كه شما می گوئيد و می نويسيد، تهاجم 

فرهنگی است و فارسی نيست. شعر را بايد سرود و گفت و وقتی بنويسيد، ديگر شعر نيست«.

منظومه دریا را چه سالی سرودید و کی منتشر شد؟
اين منظومه را سال 1328ش. كه اولين بار به بندر انزلی رفته بودم، سرودم. روز مه آلود بارانی بود، 
يك مسافر جوان كنار دريا رفته بود و زير باران ايستاده بود، من هم تماشا می كردم و اين، الهام 
شعر دريا شد. بعد كه آن را ساختم، در مجله فردوسی، سالنامه خورشيد و تذكره شعرای معاصر 

ايران، چاپ شد. 

استاد، همین سروده را قرائت می فرمائید؟
معمواًل شعری را كه آدم چهل پنجاه سال پيش سروده باشد، حاال كه ذوق و سليقه اش عوض شده 

است، خودش نمی پسندد. اين است كه شايد بعضی قسمت های آن را نپسندم.
»دریا«

زندگي  راست  بسي  جنبش  و شور لــب  دريــاي  كـران  ناپيــدا

بر لـب  دريـا در رقــص  و سـرور گلـرخــان  چــون  پـريـان  دريــا

پـيش  چشـمان  مـن  از شيـدايـی گـرچه  تـقدير يکي  پــرده  كشيـد

ابـديــت ، عظــمــت ، زيـبايــي  هـر كـجا مي نـگرم  هست  پديــد

جلــوه گـر در افـــق  نـاپـيــــدا حالتي  تيــره  و مــحو و مبـهـــم  

چشـم  تـا بـيـند، بـيـند دريــــا به هم  آمــيخته  هسـتي  و عـــدن 

يا چو هاله  است  به  رخـسار، قــمر ابـر بر چـهره  دريـــا چـو غـــبار

دود آه  دل  دريــاســت  مــــگر؟ روز ساحل  شده  زان ، تـيره  و  تــار 

 مـحو گردد چون  به  دريا پيوسـت شود از وصل  دل  آرام  خـمـــوش 
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كرده  دل ، خوش  به  سراب  هسـتي مــردم  بـي خـبـر از لـذت  غـــم  

ُمـَتـرنـم  بــه  نـــواي  مســــتي  ليك  درياي  خـروشـان  و نــــژند  

يعني  ايـن  است  سرانـجام  حيـات  نغـمه اي  خوانـد و گـردد نابـــود 

دل  پـردرد و مــــلول  دريـــــادفتـري  پر ورق  تـو در تـو اسـت 

رازها، مـشـــغله هـا، خاطـــره ها هـمه  داننـد كه  در سيــنه  اوست  

عاشقي  با صنـمي  پيـمان  بـسـت  روي  آن  سنــگ  به  نـور مهـتاب 

اي  بسا عهد كه  پيوست  و شکستآرزوها هـمـه  شـد نقــش  بر آب  

آن  ز ســــوداي  دل  خـــود آرام  ايــن  ز طنازي  و زيبايـي  مسـت 

گـــه  به  صـد ناز گريــزد ز كـنار  گه  ز مستي  زنـدش  بـوسه  به  لب

گـاه شــويــد از چـــهـره غـبار گــه بر آشوبـد از قـهر و غـضب

دل كه از يــار بـنالد، دل نـيست  جــور دريـا كــشد و مـی گويــد 

عالــمی دارد با ســاحل خـويش هست دريا،  دل پـر شــور جـهان

از  استاد، بسیار زیباست. اگر مطلب خاصی ندارید، از شما تشکر می کنم و 
فرصتی که در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار دادید، سپاسگزارم. مطمئناً 
صحبت های شما، مورِداستفاده پژوهشگران قرار خواهد گرفت. انشاءاهلل سال های 

سال سالمت و پاینده باشید.
من هم تشکر می كنم كه آمديد و حرف های مرا گوش كرديد. موفق باشيد.
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