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  فارسي  ي زبان رويكرد محمدامين رياحي به مقوله
  و فرهنگ ايراني

  
  *توران طوالبي

  
   چكيده

ي   ضرورت تكوين هويت ملي جديد، از مسائلي بود كـه بـراي تجـددگرايان دوره              
قاجار به ويژه پس از انقالب مشروطه مطرح شد و در قالب پژوهش در گذشته و                

. ي فرهنگـي و تمـدني جلـوه يافـت           يت تاريخ و زبان به عنوان دو مقوله       با محور 
ي پـژوهش در      گرانـي بـود كـه دغدغـه         محمدامين رياحي نيز از جملـه پـژوهش       

اين پژوهش بر محـور ايـن پرسـش بنـا     . هاي فرهنگي ـ تمدني ايران داشت  مقوله
هـاي ريـاحي چـه جايگـاهي          ي فرهنگ و زبان در پـژوهش        شده است كه مسأله   

ي برجـسته در   تـوان چنـد مؤلفـه      اشته است؟ از رهگذر بررسي آثار رياحي مـي        د
اي كه با     ي او دريافت كرد؛ محوريت فرهنگ ايراني و زبان فارسي؛ به گونه             انديشه

ي   ي عمده   ي عثماني، دغدغه    هاي رياحي با حوزه      پژوهش وجود ارتباط قسمتي از   
  . وذ فرهنگ ايران استي نف ها هم زبان فارسي و گستره او در اين پژوهش

رياحي با اينكه تعلق خاطر مشخصي بـه متـون كهـن فارسـي دارد، يكـي از                  
رو نگرشي است كه به درك معتدلي از ضرورت بازانديشي در زبان  نمايندگان پيش

 اهميـت و اصـالت زبـان        ميانرياحي توانست نسبت متعادلي     . فارسي باور داشت  
فارسي براي پاسخ بـه مقتـضيات زمانـه         متون كهن و ضرورت بازانديشي در زبان        

  .برقرار كند
محمدامين رياحي، زبان فارسي، تجدد، هويت ايراني، آذربايجان،        : هاي كليدي   واژه

  .عثماني
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  مقدمه
اي از رخدادها و تحوالت در ايرانِ قرن سيزدهم، بخشي از نخبگان فكـري را بـه                   مجموعه
سرنوشت مـشروطه و    . لي سوق داد  ي ضرورت تعريف، بازخواني و تكوين هويت م         انديشه

جنگ جهـاني اول    . تري رقم زد    نااميدي ناشي از رخدادهاي پس از آن نيز وضعيت پيچيده         
ي سنگين    خواستند در قالب انقالب مشروطه از سيطره        و پيامدهاي آن براي ايرانياني كه مي      

هـاي    بهـا و آسـي      سرخوردگي. طرفي ايران نبود    هاي خارجي بكاهند، تنها نقض بي       قدرت
هاي داخلي دامن     ها و نابساماني    بر آشفتگي جنگ،  اجتماعي و فرهنگي ناشي از تبعات اين        

ي قرن چهاردهم هجري وضعيتي بحراني براي ايـران رقـم زد كـه يكـي از                   زد و در آستانه   
رفـت   پيامدهاي آشكار آن گرايش به حكومت مقتدر و تجددگرا بود؛ آرماني كه تصور مـي            

جهت نيل بـه ايـن       .ي ايراني كمك كند     ديده  يران و تكوين هويت آسيب    به احياي استقالل ا   
هدف بخشي از نخبگان فكري تجددگرا در ايران پس از مشروطه، تالش مـدوني را آغـاز                 

. گـر شـد     ي تـاريخ و زبـان فارسـي جلـوه           كردند كه در قالب نگارش آثار مختلفي درباره       
زويني، مشفق كـاظمي، محمـود افـشار        اقدامات دانشوراني چون ابراهيم پورداوود، محمد ق      

اي از اين خواسته       جلوه ،هايي چون كاوه، ايرانشهر و آينده       ي نشريه   يزدي و تأسيس و اداره    
دهد كه خواست مشترك اين دانشوران        بررسي محتواي مقاالت اين نشريات، نشان مي      . بود

ي اخير سبب     خواسته. ارائه تعريفي از هويت جديد ايراني و جايگاه زبان فارسي در آن بود            
ي تـاريخي،     شد تـا تكـوين هويـت ملـي جديـد، در مـسيري پـيش بـرود كـه در زمينـه                      

مانـدگي ايـران و تأكيـد بـر           هاي خارجي در عقب     هايي چون تأكيد بر نقش هجوم       مشخصه
ي ادبي توسعه و تقويت زبان فارسـي بـه عنـوان سـتون فرهنـگ              تاريخ باستان و در زمينه    

ارهايي چون ضرورت پيرايش زبـان بـه عنـوان برخـي از بروزهـاي       ي راهك   ايراني و ارائه  
  .بيروني جدي اين رويكرد جلوه كند

 بنيـان    اسـت كـه    محمدامين رياحي، اديب و پژوهشگر معاصر ايراني      از جمله اين افراد     
ي   توان نماينده   رياحي را مي   .هاي خود را بر دغدغه فرهنگ و تمدن ايراني بنا كرد            پژوهش

 در  ي پهلـوي، پـژوهش   ي دانست كه از اواخر عـصر قاجـار و اوائـل دوره          نسل دوم جريان  
ي تفكري بود كه بر نقـش        نماينده ،اين نسل . ي ادب و فرهنگ را با جديت آغاز كرد          عرصه
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آنـان زبـان فارسـي را يكـي از     . كـرد  تاريخ و زبان در بازيابي هويت ملي ايراني تأكيد مي       
محمدامين رياحي زماني ديده به جهان گشود كـه         . دانستند  هاي محكم هويت ملي مي      ستون
.  مشغول تكوين برخي از اين مباني نظـري بودنـد          ايرانشهر و   آيندهاندركاران مجالت     دست

رياحي درون سپهر فكري پرجوش و خروش اين روزگـار نـشو و نمـا يافـت و بـا آثـار                      
اد كه ريـاحي  ي آذربايجان درست زماني رخ د  غائله. نخبگان فكري آن انس و الفت داشت      

گيـري   از سوي ديگر بستر شكل. نهاد ي جواني و پژوهش پا مي  ي نوجواني به دوره     از دوره 
هاي پيش و مقتـضيات آن دسـتخوش          اي بود كه در آن الزامات دهه        ي رياحي زمانه    انديشه

  . تغيير شده بود
 .ش1339شت و از رساله دكتري خود در         نو .ش1318 اش را در    رياحي نخستين مقاله  

در دانشگاه تهران دفاع كرد؛ مقطعي كه ديگر بايدهاي پـيش روي پژوهـشگران و نخبگـان              
بخـشي از   . رنگـي داشـت     ي پهلوي، جلـوه كـم       ي قاجار و اوايل دوره      فرهنگي اواخر دوره  

هاي آن پاسخ داده شده بود و دولتي روي كار آمده بود كه توانسته بود با رويكـرد                    خواسته
سان كه متفكران   هاي فرهنگي هم    ضرورت. ان ببخشد هاي سياسي پاي   اقتدارگرا به نابساماني  

پرداختند در محور توجه قرار گرفته بود و حـاال ديگـر كـساني چـون         ها به آن مي     آن سال 
. زدنـد   ي مسائل فرهنگي قلم مي      رياحي كه عمدتاً داراي تحصيالت دانشگاهي بودند درباره       

ي پيـشين ـ    كـم در مقايـسه بـا دوره    ـ دستتري   ي مساعد رسد همين امر زمينه به نظر مي
  .تري به مسئله زبان و هويت داشته باشد تر و متعادل نگرانه فراهم كرد تا رياحي نگاه واقع

سـزاوار  پـژوه، مـصحح و پژوهـشگر،     ي پژوهشي رياحي در مقام اديب، فارسي    كارنامه
رويكـرد  كـه تـاكنون دربـاره او نوشـته شـده اسـت       ي آثـاري     عمـده . بررسي جدي است  

ي آثـار     مايـه   هـا و درون     اين آثار بيشتر از آن كه به ويژگـي        . نويسي داشته است    نامه  زندگي
نامه و  زندگيهاي كتاب  مقاله. پژوهشي او بپردازند تالشي براي بزرگداشت نام او بوده است 

 عمدتاً صورت تقدير و يادبود دارند و        خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد دكتر رياحي،       
ي ابوالفـضل    در اين ميان، مقالـه    . گيرند  ، خاطرات و معرفي آثار او را دربرمي         يت زندگي روا

تري از آثـار وي       خطيبي، گامي فراتر از معرفي صرف آثار رياحي برداشته و شرح واكاوانه           
پژوهش حاضـر بـا     . هاي رياحي است    ارائه داده است كه بيشتر ناظر بر وجه ادبي پژوهش         
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ي   د است كارنامه علمـي و پژوهـشي ريـاحي را در قالـب مـسأله                در صد  ،درك اين خالء  
پرسش اصـلي تحقيـق ايـن اسـت كـه جايگـاه             . فرهنگ ايراني و زبان فارسي بررسي كند      

  ي رياحي چيست؟  ي فرهنگ ايراني و زبان فارسي در انديشه مقوله
هـاي   تـرين مؤلفـه   در پژوهش حاضر، نخست زندگي و حيات علمي رياحي و سپس مهم         

هـاي    بررسي آثار رياحي شامل تأليف، تصحيح و يادداشـت        . شود  ي وي بررسي مي     شهاندي
هـا،    هاي فرهنگ ايراني و در رأس آن        دهد كه مضمون غالب آثار او جلوه        پراكنده نشان مي  

ي فرهنگ ايرانـي، تـأثير تهاجمـات     هاي او تأكيد بر جوهره      در پژوهش . زبان فارسي است  
مغول و تأكيد بر جايگاه زبان فارسي در تمدن ايـران بـه             هاي غز و      خارجي به ويژه هجوم   

با وجود اين رياحي حافظ سنگر سنت براي زبـان نيـست و از مقتـضيات                . خورد  چشم مي 
گرايانه در آثار رياحي هويداسـت و او          در واقع اگرچه تسلط وجه ملي     . روز هم آگاه است   

ان و زبان فارسي است؛ اما ايـن        به دنبال پيدا كردن راهي براي نشان دادن عظمت تاريخ اير          
پيش از پرداختن به . اي به اين مسائل بپردازد وجه سبب نشده است تا به صورت يك جانبه

ي او    گيـري انديـشه     ي شـكل    اي رياحي براي فهم بهتر زمانـه و زمينـه           هاي انديشه   مشخصه
  .اندازيم اش مي نگاهي به زندگي

  
  ي محمدامين رياحي زندگي و زمانه

 فرزنـد   شـناس،   گر فرهنگ و ادب ايـران و بـه تعبيـري نـسخه               رياحي، پژوهش  محمدامين
، در شهر خوي، مشهور به 1302در يازدهم خرداد  او 1.ميرزابزرگ از سرشناسان خوي بود

ميرزا،    و سپس عباس    دارالصفا ديده به جهان گشود؛ شهري كه ظاهراً به همت خوانين دنبلي           
 ريـاحي خردسـال، تحـصيالت    2.ين نام مشهور شده بوددر قرن سيزدهم رونقي يافته و به ا    

                                                 
، آوران خوي از سده اول تا چهـارده هجـري قمـري             فرهنگ نام ،  )1382( بهروز نصيري و زهرا عاشرزاده     .1

؛ مايل هـروي او را از جملـه كـساني برشـمرده اسـت كـه تنهـا از نـسخ خطـي،                        264قراقوش، ص : خوي
، )1378(هوشـنگ اتحـاد   : شـوند   هـا محـسوب مـي       شـناس   ي نسخه   ت، بلكه در زمره   اس  نويسي نكرده   نسخه

  .257فرهنگ معاصر، ص: ، تهران1، جپژوهشگران معاصر ايران
  . 365، صمرواريد: ، تهران)مجموعه مقاالت(پايداري حماسي، )1379( محمدامين رياحي.2
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 نـزد شـيخ عبدالحـسين    .ش1318در اي خود را در همان زادگاهش گذرانـد و         خانه  مكتب
 در همين زمان بود كه با عبـاس زريـاب، دانـشور             1.البالغه خواند   اعلمي، مجتهد شهر، نهج   

ذربايجان و خوي نيـز     وقايع جنگ جهاني دوم كه آ     . اش آشنا شد    نامدار معاصر و همشهري   
 بـا   2.ي رياحي از درس و مشق شد        ساله  از مصيبت آن در امان نماند، باعث دور ماندن يك         

ي »شيفته«وجود اين، رياحي جوان از بخت پدري اهل فضل و ادب برخوردار بود؛ پدري               
هاي اين شاعر بزرگ را از حفظ داشت و براي پـسرش              اي از سروده    موالنا كه بخش عمده   

اي از    ي ارزشمندي هم داشت، با نـسخه        ي پدري كه كتابخانه      در همان خانه   .كرد  يروايت م 
  3.ي چاپ سنگي با خط نستعليق عسكر اردوبادي آشنا شد شاهنامه

پيامدهاي جنگ جهاني دوم براي ايران و بالطبع براي آذربايجان و شهر خـوي، سـبب                
ه تشويق پدر و مادرش شـروع       بشد تا رياحي نتواند به مدرسه برود اما در همين مدت هم             

در گـري      پرسـش  4.برداري و گردآوري مطلب براي نگارش تاريخ خوي كـرد           به يادداشت 
آموزي و در اول دبيرستان خسروي خوي در او شروع شـد   ي فرهنگ، از زمان دانش  زمينه

افزون . گذراند  هاي شعر مي    ي خودش ساعات بيكاري مدرسه را به خواندن ديوان          و به گفته  
 را يك جا خريـداري و مطالعـه         ارمغاني    ي مجله   ي بيست ساله     دوره .ش1318ن در   ايبر  

 او نخـستين  5.آموزي، با نام كساني چون پورداوود آشنا شـد    ي دانش   كرده و در همان دوره    
 پـس از    دسـتگردي  . فرسـتاد  ارمغاني    ي خود را براي وحيد دستگردي، مدير مجله         نوشته

اي ديگر از او در اين مجله چـاپ           د و پس از چندي مقاله     چاپ مقاله، رياحي را تشويق كر     
                                                 

  .549سخن، ص: ، تهرانگ ايرانچهل گفتار در ادب و تاريخ و فرهن، )1379( محمدامين رياحي.1
 ،)سير تحوالت اجتماعي و فرهنگي شهرهاي ايران در طي قرون         (ريخ خوي تا،  )1378(محمدامين رياحي  .2

  .299ص، چهل گفتار؛ 18طرح نو، ص: تهران
طرح : ، تهران )زندگي، انديشه و شعر او    (فردوسي  ،  )1375(رياحيمحمدامين  ؛  159،  318، ص چهل گفتار  .3

  ).گفتار پيش (7نو، ص
  .18صتاريخ خوي،  .4
، چهـل گفتـار   ؛  10، ص 2فرهنـگ معاصـر، ج      : ، تهران پژوهشگران معاصر ايران  ،  )1379(هوشنگ اتحاد  .5

  .318، ص)مقدمه (3ص
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  .»هرگز قلم را كنار ننهاد« و از اين تاريخ به بعد 1شد؛
در دانشـسراي    از خوي راهي تهران شد و به ادامه تحصيل ابتـدا             .ش1321رياحي در    

حضور او در  . و در هر دو دوره شاگرد اول شد         پرداخت، مقدماتي و سپس دانشسراي عالي    
ران نخست در دانشسرا و سپس دانشگاه تهران در پرورش و رشد عالئق او تأثير داشـت             ته

در دانشسراي تهران، از محضر اسـتاد       . و سبب آشنايي با كساني چون محيط طباطبايي شد        
ي عامري به زبان فارسي و متون كهن،  علي محمد عامري درس گرفت كه با توجه به عالقه      

 كـه بـه بـاور او اوج    .ش1323ريـاحي سـپس در     . تيرفته اسـ  قطعاً رياحي از او تأثير پذ     
ي زبان و ادبيات فارسـي وارد         ي ادبيات بود، براي تحصيل در رشته        اعتالي علمي دانشكده  

  2.دانشگاه تهران شد
ي دكتـري    در دوره.ش1327تحصيالت رياحي در دانشگاه تهران ادامه يافت و در مهر      

ي دهخدا مشغول بـود و در دبيرسـتان           نامه  ؤسسه لغت  در م  ،همزمان با تحصيل  . نام كرد   ثبت
ي ادب و فرهنگ ايـن   ي برجسته الزمان فروزانفر، چهره  رياحي از بديع  3.كرد  نيز تدريس مي  

خـاطر بـه آمـوختن از فروزانفـر، سـبب شـد تـا                 همين تعلق . زمان تأثير بسياري پذيرفت   
ر نهايت با تـذكر اسـتاد       ي دكتري وي بيش از زمان معمول طول بكشد و د            تحصيالت دوره 

در همـين   .  و با راهنمايي او برگزيـد      مرصادالعبادي خود را با موضوع نقد و تصحيح           رساله
هاي تركيه تهيه      را از دانشگاه تهران و كتابخانه      مرصادالعبادنويس    جهت، هشت نسخه دست   

  4.كرد از آن دفاع .ش1339اش را نوشت و در تير  ها رساله كرد و با تصحيح تطبيقي آن
                                                 

ي ارمغان به      مجله 1319ي فروردين     در شماره » شاطر عباس صبوحي  «رياحي با عنوان    ي     نخستين مقاله  .1
در روزنامـه   » مجموعـه فرهنگـي شـمس تبريـزي در خـوي          «ي او بـا عنـوان        چاپ رسيد و آخرين مقاله    

: هـاي او بنگريـد بـه        براي آگاهي از جريان چاپ نخستين مقالـه       :  منتشر شد  1386 فروردين   15،  اطالعات
  .318ـ326، صچهل گفتار

، 4، ص 1387، آذر   134، پيـاپي    20، ش كتاب ماه ادبيـات   ،  »گفت وگو با استاد دكتر محمدامين رياحي      « .2
، چهل گفتار ؛  366، ص 1357،  )366پياپي   (12، ش 31، س يغما،  »يادي از علي محمد عامري    «ايرج افشار،   

  .4ـ5، 550، 561ص
گان، زير نظر محمد معين و سيدجعفر شـهيدي،         ، به قلم گروهي از نويسند     )1377()مقدمه(نامه دهخد      لغت .3

  .480، صنامه دهخدا مؤسسه لغت: تهران
  . 185، صپايداري حماسي؛ 512، 514ـ516، صچهل گفتار .4
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محـور  . آغاز شد و تا هفتاد سال بعد ادامه يافـت         حيات علمي رياحي در هفده سالگي       
ضرورت توجه بـه  . ، عمدتاً زبان و ادبيات فارسي استتاريخ خويآثار رياحي به استثناي   

نفـايس  «هاي رياحي بود و تا آخر عمر در پـي حفـظ ايـن                 ترين دغدغه   متون كهن از مهم   
 .ش1372 در   تـاريخ خـوي    و   .ش1352 در   مرصـادالعباد  تـصحيح     از آثار او   1.بود» آثار

هـايي    ها و مـسئوليت      رياحي در طول حياتش، فعاليت     2.عنوان كتاب سال را دريافت كردند     
هـاي مهـم وي، معاونـت          از جمله مـسئوليت    3.ي فرهنگي داشتند    نيز داشت كه عمدتاً سويه    

ي وزارت فرهنــگ،  زيرمجموعــه(، مــديريت كــل نگــارش )1329(فرهنــگ آذربايجــان 
و رياسـت بنيـاد شـاهنامه       ) 1342-1347(، رايزني فرهنگـي ايـران در تركيـه          )ش1330

توانـست بـا نگـاهي معتـدل بـه ارتقـاي             هـا   وي در سراسر اين سال    . بود) 1357-1354(
 بيشتر  ي معاونت فرهنگ آذربايجان، كه پنج شش ماه         هدر دور . فرهنگي كشورش كمك كند   

ك وي با دكتر مصدق مخالفت جناح مخالف مصدق در آذربايجان           طول نكشيد، مناسبات ني   
 4.ي خود، دشمني شديد آنها را با وي درپي داشت           ويژه خوي را برانگيخت و بنابه گفته        و به 

هاي گرگان، كه از جدال برخي مخالفان حزب توده بـا آن حـزب            در فيصله دادن به آشوب    
ن آن شـهر مـشغول بـود از معتمـدان و            گرفت رياحي كه مدتي به دبيري دبيرستا        نشأت مي 

 وي در مقام مدير كل نگارش وزارت فرهنگ، جهت          5.ي دكتر مصدق بود     مشاوران فرستاده 
                                                 

، 1384، تابـستان    4، ش   2، س   2، د   پيـام بهارسـتان   ،  »بـه يـاد دكتـر ريـاحي       « علي صـدرايي خـويي،       .1
  .1126ص
نامه و خدمات     زندگي،  )1389(،  ]ها  نامه  محموعه زندگي : [ براي آگاهي از مجموعه آثار رياحي بنگريد به        .2

المعـارف    ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و مركز دايره        د دكتر محمدامين رياحي   علمي و فرهنگي مرحوم استا    
  .1121-1130، صص»به ياد دكتر رياحي«، 197-204، صص1389اسالمي، 

المعـارف   بنيـاد دايـره  : ، تهـران  4، جلـد    دانشنامه جهـان اسـالم    ،  »بنياد شاهنامه فردوسي  « احمد تفضلي،    .3
، دكتـر   6حـديث عـشق     : ، در »ياد باد آن روزگاران ياد بـاد      «احي،  ، محمدامين ري  431، ص 1378اسالمي،  

كتابخانـه،  : ، تهران )1383(، به كوشش نادر مطلبي كاشاني، محمدحسين مرعشي،         اصغر مهدوي از او و با او      
شاهنامه آخرش خوش   ،  )1371(، باستاني پاريزي  445-450موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي، صص       

  .778عطائي، ص: ، تهراناست
 .5ص، »گفت وگو با استاد دكتر محمدامين رياحي« .4

  . همانجا.5
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 1.اصالح زباني كتب درسي بر محور استفاده از متون ساده و معيار زبان فارسي تالش كـرد                
ي ادب    نـه در مقام رايزن فرهنگي ايران در تركيه نيز كوشش زيادي را صرف معرفـي گنجي              

فارسي و ميراث ادبي ايران در آن سرزمين نمود و در مقام رياست بنياد شـاهنامه، كوشـيد                  
   2.شهرها توسعه دهد شناسي را به شهرهايي جز كالن هاي شاهنامه ي برگزاري برنامه گستره

آموزش و  مسئوليت وزارت    3.داشتهاي مطبوعاتي     فعاليتاو همچنين در طول حياتش      
 هم پيامدهايي براي او پس از پيروزي انقالب اسالمي در        .ش1357ا بهمن   پرورش از دي ت   

در  به هر حال تكاپوهاي علمي او پس از انقالب هم تداوم يافـت و در نهايـت           4.پي داشت 
  . و در روز بزرگداشت فردوسي درگذشت1388 ارديبهشت 25

  

  ي فرهنگ ايراني و زبان فارسي محمدامين رياحي و مسأله
گ جهاني دوم و سقوط دولت پهلوي اول، ساختار سياسي و اجتماعي ايـران              پيامدهاي جن 

آذربايجان در سراسر سده    . را متأثر كرد و آذربايجان تأثير بيشتري از اين پيامدها پذيرفت          
هاي اصلي تحوالت سياسي و اجتماعي ايران         سيزدهم و اوايل سده چهاردهم يكي از كانون       

ي روسيه و نيز عثمـاني،        در مرز ايران با قفقاز تحت سلطه      بود؛ موقعيت راهبردي اين ايالت      
ي قاجار و جايگاه كانوني و پيشرو آن در جريـان جنـبش               بودن آن در دوره   » دارالسلطنه«

ي مبـارزات پيوسـته       تجربـه از سوي ديگر،    . هايي از اين واقعيت بود      خواهي جلوه   مشروطه
هاي آن، تحوالت پـس از        اندازي  دستي تهديد نظام تزاري و        براي دفاع از مشروطه، سايه    

ي انقـالب     وري و فرقه دموكرات، آذربايجـان را در فاصـله           ظهور شوروي و ماجراي پيشه    
خيزتـرين نقـاط      ي سي، به يكي از مؤثرترين و در عين حال، بحـران             مشروطه تا پايان دهه   

                                                 
  .57ـ79، 171ـ175، صنامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد دكتر محمدامين رياحي زندگي .1
  .183 همان، ص.2
 يـاد دكتـر     به«؛  431، ص »بنياد شاهنامه فردوسي   «:هاي مطبوعاتي رياحي نك      براي آگاهي از از فعاليت     .3

، 33، ش گوهر،  »بحث و نقد كتاب مرصادالعباد    «مشيري، محمد،   ؛  567، ص چهل گفتار ؛  1121، ص »رياحي
  . 778، ص1354آذر
نامه و  زندگي؛ 6، ص»گفت وگو با استاد دكتر محمدامين رياحي«؛ 780، صشاهنامه آخرش خوش است  .4

  .145، صخدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد دكتر محمدامين رياحي
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 متأثر كـرد و     ي اخير، محيط اجتماعي و فرهنگي آذربايجان را عميقاً          غائله. ايران مبدل كرد  
ريـاحي  . واكنش سطوح مختلف اجتماعي به ويژه فرهيختگان و انديـشمندان را برانگيخـت   

ي خـود     ي فهم مسائل فرهنگي زمانه      ي نسلي از اين طبقات فرهيخته بود كه دغدغه          نماينده
   .را داشتند

 ي دموكرات، گروهي از مردم آذربايجان كـه بـه   گيري و رونق كار فرقه    همزمان با شكل  
هاي مقيم پايتخت خود، انجمنـي بـا    واليتي تهران پناه آورده بودند با همراهي شماري از هم       

ريـاحي  . تشكيل دادند كه هدف از آن مقاومت در برابر بحران مذكور بود           » آذربايجان«نام  
كه در اين زمان در تهران اقامت داشت، به اين انجمن پيوست و به زودي نقش فعالي در آن          

از وي ياد كرده    » ي آن جمعيت    قلب تپنده «كه بيات از محققان معاصر با تعبير        يافت؛ چنان   
بليـه مليـت و     «رياحي به جريان فرقه دموكرات و غائله آذربايجان كـه آن را              نگاه   1.است  

   2.اي از نگرش او به پيوند فرهنگي ايران و آذربايجان بود دانست، جلوه ايران مي» استقالل
دانست كه قلب فرهنگ ايرانـي   جهاني دوم را روزگار سياهي مي  وقايع پس از جنگ     او  

واكنش فرهنگي رياحي به اين وضعيت، سرودن دفتر شعري بـود كـه              3.را نشانه رفته است   
 در اين اشعار دو وجـه متمـايز رويكـرد           .آن ماجرا ميسر شد   كردن  چاپش پس از فروكش     

 نخست، تـسلط نگـاهي عـاطفي    توان تشخيص داد؛ ي فرهنگ ايراني را مي رياحي به مقوله  
اي محققانه براي تبيين پيوند تاريخي و كهن آذربايجان           دوستي و دوم، دغدغه     مبتني بر ايران  

او رهـايي آذربايجـان از      . ي آن نشانده بـود      وري زخمي بر پيكره     و ايران كه ماجراي پيشه    
ربايجـان را    و آذ  نگريـسته ي خرسـندي      را به ديده  » پرست  نمايان بيگانه   چنگال دموكرات «
 مثنـوي سـي بيتـي       ،الـشعراي بهـار     به درخواست او بود كه ملك     و   4خوانده» فرزند ايران «

                                                 
، 5 و   3، ش )خرداد و مـرداد   (،  14، س جهان كتاب ،  »)1388-1302(دكتر محمدامين رياحي  « كاوه بيات،    .1
  .81، ص1388، )243پياپي (
، ترجمـه  آذربايجان در ايران معاصر،  )1376(تورج اتابكي : ي دموكرات نك    براي آگاهي از ماجراي فرقه     .2

، ترجمـه منـصور     آذربايجان ايران، آغاز جنگ سرد    ،  )1386(توس؛ جميل حسنلي  : محمدكريم اشراق، تهران  
  .زرياب: ، تهرانغائله آذربايجان، )1375(شيرازه؛ خانبابا بياني: صفوتي، تهران

  .299، صچهل گفتار .3
: ، بـا مقدمـه رضـازاده شـفق و حـسن نزيـه، تهـران               در راه نجات آذربايجان   ،  )1325(رياحيمحمدامين   .4

   .21ـ22، 27ـ30چاپخانه كارون، ص
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ها بعد هم دوام يافت و بعدها   اين نگاه رياحي تا سال.ه است نگاشترا  ي اين پيروزي      درباره
  1.ايران تعبير كرد» روزهاي تيره و تار«هم از آن روزگار، به 
ي رياحي، زبان و ادب فارسي بود كه در جريان اتفاقات      هترين دغدغ   در اين ميان جدي   

، رياحي روي به تصحيح متون      از اين رو  . اخير آذربايجان، اساسا به چالش كشيده شده بود       
 گام ديگـر    2.دانست  ي تحقيق در ادب و فرهنگ ايران مي         مقدمهكهن فارسي آورد كه آن را       

گذار و محوري ادبيات فارسـي چـون          انهاي بني   ي چهره    درباره  نگاري  وي، تأليف چند تك   
ي جايگـاه و اهميـت زبـان فارسـي، تحـوالت              فردوسي و حافظ و نيز پژوهش در زمينـه        

. ويژه آناتولي بـود     ي نفوذ اين زبان در حوزه پيراموني ايران به          ي حوزه   تاريخي آن و گستره   
ايزي ي پژوهش در ادبيات فارسـي، حـافظ و فردوسـي را دو ركـن متمـ                  رياحي به واسطه  

در اين ميـان،     3.اند  شمارد كه نقش بنياديني در ادبيات فارسي و نيز فرهنگ ايراني داشته             مي
ـ     . تـر بـود      در انديشه رياحي به مراتب برجـسته       شاهنامهجايگاه فردوسي و     ا ايـن عالقـه ت

 و  4واپسين روزهاي عمر با او بود و سبب شد تا با وجود مشكالت ناشـي از كهولـت سـن                   
بـا ايـن همـه،      . اش نگارش آثاري در اين باره ادامه يابد         كتابخانهس نبودن   رغم در دستر    به

حـافظ از نگـاه ريـاحي،       . دانـست   شـناس مـي     ي حافظ و نه حـافظ       رياحي خود را شيفته   
و شـهر وي تبلـور      » فرهنگ ايرانـي عـصر خـويش      «و گنجينه   » انديشي  ايراني«ي    نماينده

   5.ميراث دوران پيشين و روزگار خويش است
ي فردوسي و روان بودن زبـان آن كـه            شاهنامهگاه رياحي، پايداري تأثير فرهنگي      از ن 

پيوندش با اكنون را باعث شده بود، جايگاه منحصر به فرد اين اثر در تاريخ ادبيات جهـان                  
 به باور رياحي، فردوسي صرفاً ناظم اثـر منثـور شـاهنامه ابومنـصوري         6.نمود  را توجيه مي  

                                                 
  .521ـ522، صچهل گفتار؛ 14، ص»گفت و گو با استاد دكتر محمدامين رياحي «.1
  ).مقدمه (4، صچهل گفتار .2
  .11علمي، ص: ، تهرانگلگشت در شعر و انديشه حافظ، )1374(رياحي محمدامين .3
  .)گفتار پيش (8ص، )زندگي، انديشه و شعر او(فردوسي  .4
  .32ـ33، ص7، ص انديشه حافظگلگشت در شعر و .5
  ).گفتار پيش(15ـ16ص، )زندگي، انديشه و شعر او(فردوسي  .6
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ن و سرودن آن منظومه، از روايـات مكتـوب و شـفاهي دهقانـان،               نبود، بلكه خود در تدوي    
ها، بيان رياحي گاه لحني عـاطفي نيـز بـه              در اين توصيف   1.مؤبدان و پيران بهره برده است     

ي  داند كه به ايران و گذشـته  حكيم توس را برآمده از خانداني مي   : گيرد، براي مثال    خود مي 
اي كار را نيـز رعايـت كنـد و            وجه حرفه ده است   اند؛ با وجود اين، كوشي      داشته» عشق«آن  
 منابع آگاهي فردوسي از تاريخ پادشاهان و سرگذشت پهلوانان باستاني           طور مثال، درباره    به

ي شاعران    بررسي زندگي و كارنامه    روش رياحي در     2.دهد  اي به دست مي     اطالعات ارزنده 
 شاعران ديگـري نظيـر كـسايي        ي  كه درباره   ي آنان است؛ چنان     پرداختن به زندگي و زمانه    

  3.مروزي نيز به همين منوال عمل كرده است
ي ديگري كه در تحقيقات ريـاحي راجـع بـه فرهنـگ و تـاريخ ايـران جايگـاه                      مقوله
ويژه نقش تهاجمات خـارجي و پيامـدهاي آن بـراي             اي دارد، تحوالت تاريخي به      برجسته

چون برمكيان و كساني چون رازي،      هاي ايراني     او نقش خاندان  . حيات فرهنگي ايران است   
وابستگي  دانسته است و به سينا و فارابي را در احياي فرهنگ جهان اسالم مؤثر       بيروني، ابن 

ابومسلم و مازيار نماينـده ايرانيـاني    ، از نگاه وي  4.ورزد  عباسيان به وزراي ايراني تأكيد مي     
ي تـداوم و      تأكيد بر مـسأله    5.دگام برداشتن » استيالي تازيان «بودند كه در جهت برانداختن      
ويـژه    هايي كه به ايران وجود داشته است بـه          پيامدهاي تهاجم استمرار در تاريخ ايران و نيز       

ريـاحي دو قـرن نخـست    . ي ريـاحي اسـت    دو وجه بارز انديشه،ها ها و مغول   تهاجم ترك 
 تاريخ ايـران    داند و بر استمرار در فرهنگ و        ي گسست در تاريخ ايران نمي       اسالمي را دوره  

به باور   7.اند  ها ايستادگي به خرج داده      زعم او مردم ايران در برابر اين تهاجم          به 6.تأكيد دارد 
                                                 

  .44ص، )زندگي، انديشه و شعر او(فردوسي ؛ 57ـ59 صپايداري حماسي، .1
رياحي » دوستي  خواهي و فردوسي    شور ايران « را گوياي    شناسي  هاي شاهنامه   سرچشمهايرج افشار كتاب     .2

  .145، صنامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد دكتر محمدامين رياحي ندگيز: خوانده است
  .21ـ33توس، ص: ، تهرانكسايي مروزي، زندگي، انديشه و شعر او، )1367(رياحي محمدامين .3
  .20، صچهل گفتار، 39ـ40، صگلگشت در شعر و انديشه حافظ .4
  .38ص، )زندگي، انديشه و شعر او(فردوسي  .5
  .329، صچهل گفتار .6
هاي مسافرت و مأموريت سـفيران عثمـاني در      هاي ايران، گزارش    نامه  سفارت،  )1368( محمدامين رياحي  .7

  ).سرآغاز(1توس، ص: ، تهرانايران
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نـد،  دنژاد عرصه را بر دولت ساماني تنگ كردند و به تاراج و ستم روي آور                وي قبائل ترك  
از ايـن  . دام كنندتوانستند به اين گونه رفتارها اق    زيرا ريشه در ايران نداشتند و به راحتي مي        

نژاد و تـسلط      هاي كهن ايراني و واكنشي در برابر عناصر ترك          منظر، فردوسي بياني از سنت    
  . خالفت عباسي بر سپهر سياسي و فرهنگي ايران بود

و ادعاي فردوسي مبني بر زنده كـردن        » سيل بالي انيران  « را بنايي در برابر      شاهنامهاو  
 گمـان وي در      داند؛ واقعيتي كـه بـه        بازتاب واقعيت مي   عجم را نه خودستايي شاعرانه بلكه     

رياحي قلم خود   1.بخشي به مردم براي ايستادگي در برابر ناماليمات زمانه بود           بطن آن الهام  
 سنگين توصـيف    ،گرياند و پيامد آن را براي ايران        را در روايت هجوم اقوام غز در ايران مي        

او در شـرح  . هـاي او جـاي خـود دارد    ر نوشتهبا اين اوصاف، ديگر هجوم مغول د    . كند  مي
ي حافظ، اين دوره از تاريخ ايران را در از ميان بردن فرهنـگ ايرانـي بـسيار مـؤثر                      زمانه
  2.داند مي

هـاي فرهنگـي      ي ديگري كـه در كـانون دغدغـه          كه پيش از اين اشاره شد، مقوله        چنان
همين منظر، آثـار كـسروي در       از  . رياحي بود، مسأله پيوند آذربايجان و زبان فارسي است        

را تحقيقي جـدي و معتبـر در محافـل          آذري يا زبان باستان آذربايگان       ويژه  اين زمينه و به   
چنان كه با تكيه بـر منـابعي كـه در           . علمي برشمرد و خود نيز در همان مسير گام برداشت         

ن آذري  ي اولياء چلبي، وجوه ديگري از حيات زبا         نامه  سياحتدسترس كسروي نبود، نظير     
البته وي معتقد بود كه زبان مذكور بيـرون         . هاي آن را در طول تاريخ نشان داد         و دگرگشت 

 3. خـاص آذربايجـان نبـوده اسـت        از آذربايجان هم رواج داشته و برخالف نظر كـسروي،         
رياحي آذربايجان را با وجود كساني چون قطران تبريزي، نظـامي، خاقـاني و نويـسندگان                

   4.خواند و كانون زبان و ادبيات فارسي مي» پيشگاه ايرانيت«ويس، ن گو و فارسي فارسي
                                                 

  .99، 110، 115ـ116، صپايداري حماسي .1
  .54ـ55، صگلگشت در شعر و انديشه حافظ .2
» ي زبان كهـن آذربايجـان       مالحظاتي درباره «اي با عنوان      ع را در مقاله   رياحي نگرش خود به اين موضو      .3

  .24ـ44، صچهل گفتار: نك. چاپ كرد
  .15، صدر راه نجات آذربايجان .4
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.  و اهميت آن را نيـز از همـين منظـر بايـد درك نمـود                المجالس  نزهتتصحيح انتقادي   
 و بـه هنگـام   .ش1343نـويس موجـود از آن را در    رياحي در مقدمه اين اثر كه تنها دست      

ي حـضور   از افـراط و تعـصب، مقولـه   حضور در تركيه تهيه كرده بود، بـا نگـاهي بـه دور         
هـاي    ي آشكار و دلكش آن يعنـي سـروده          را در جلوه  » دو سوي ارس  «فرهنگي ايران در    

 1.ي اران و شروان قرن هفتم دانسته است         شاعران شروان و اران تحقيق نموده و آن را آيينه         
ؤلف و زمينـه    اش بر اين اثر، معرفي مبسوطي از اثر، م          ي طوالني و پرمايه     رياحي در مقدمه  

نگارش آن به دست داده و به اين نيز بسنده نكرده، بررسـي مفـصلي از وجـوه اهميـت آن                     
ي هفتم و زبـان مـردم آن بـه دسـت داده               براي شناخت محيط فرهنگي اران و شروان سده       

 نيز طريق مشابهي پيموده است؛ در كنار معرفـي          آراي نادري   عالمرياحي در تصحيح    . است
ؤلـف، ارزش مطالـب     و وجوه اهميت تاريخي آن، از محيط فرهنگـي م         مبسوط متن، مؤلف    

ي ايـن دو      مطالب رياحي در مقدمه   .  زبان و سبك آن غافل نبوده است       خصوص  كتاب، و به  
ي زبان فارسي و اهميت آن از منظري فرهنگـي            توان بياني از نگرش وي به مقوله        اثر را مي  
   2.دانست

ذ و تأثير زبان فارسـي در عثمـاني و سـير تحـول              ي نفو   افزون بر اين، رياحي به مقوله     
 او حبيش بن ابراهيم تفليسي، اديب قرن ششم را پيـشاهنگ            تاريخي آن نيز پرداخته است؛    

، محيط مـساعدي را بـراي       دانست و معتقد بود كه سلجوقيان روم        نويسي در روم مي     فارسي
ريـاحي از    3.ورده بودند  زبان فارسي و فرهنگ ايراني در قلمرو خود فراهم آ          رشد و باليدن  

 در اين زمينه، طرحـي      نفوذ زبان فارسي در قلمرو عثماني     نخستين كساني بود كه با نوشتن       
                                                 

تـرين و     نزهت المجالس، چهار هزار رباعي برگزيده از سيصد شاعر، لطيف         ،  )1364( جمال خليل شرواني   .1
: محمـدامين ريـاحي، تهـران     : ، تصحيح و تحقيق    چهارم تا قرن هفتم    ترين رباعي هاي فارسي از قرن       معروف

  .20علمي، ص
: علمي، مقدمه مـصحح   : تصحيح محمدامين رياحي، تهران     ، به عالم آراي نادري  ،  )1374( محمدكاظم مروي  .2

  .ص چهارده ـ پنجاه و شش
، وهـشنامه فرهنـگ و ادب     پژ،  »مولوي و ادبيات مولويـه    « به بعد؛ محمدامين رياحي،      13، ص چهل گفتار  .3
  .42ص، 1388، 9ش
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  اقامـت در تركيـه      چند سـال  . هاي بعدي فراهم آورد     اي براي پژوهش    نو درانداخت و زمينه   
فرصــتي بــراي ريــاحي مــشتاق فــراهم آورده بــود تــا از بــسياري ) ش1347 تــا 1342(

هايي كه رياحي به تصريح   سال؛1هاي تركيه بهره برد     هاي فارسي موجود در كتابخانه      هنگاشت
اثر مذكور در    2. در جستجوي هر رد پايي از فرهنگ و تمدن ايراني در آن ديار بود              خويش

هـاي   توانـست بـراي انجـام پـژوهش     مـي زمان خود، پژوهشي نوآورانه و فتح بابي بود كه   
پژوهـي    ي عثماني   رياحي دغدغه  با وجود اين،     3.ني راهگشا باشد  تطبيقي ميان ايران و عثما    

حتـي  . اي براي پرداختن به فرهنگ ايران بـود         نداشت و تحقيق در اين حوزه براي او، بهانه        
هم به دنبال ردپايي از فرهنگ ايران و زبان فارسي          ) 1368(هاي ايران   نامه  سفارتدر چاپ   

اي از نفـوذ      ير عثماني به دربـار ايـران را نـشانه         كه برخي سخنان محمد رفيع، سف       چنان. بود
وگوهاي احمد دري،      و با استناد به گفت     4دانست  فرهنگي ايران در اياالت غربي عثماني مي      

ديگر سفير عثماني به دربار شاه سلطان حسين، زبان محاوره در دربار اين شـاه صـفوي را                  
 نظـر او عنـوان فارسـي فـصول          به. هاي رايج، فارسي تشخيص داده بود       نيز، بر خالف قول   

ي ايـن مجموعـه بـر فراوانـي          ي ترجمـه    در مقدمه . ها رسم معمول زمانه بوده است       گزارش
هاي فارسي را متمايز كرده است تا با          هاي فارسي تأكيد دارد و در متن ترجمه نيز واژه           واژه

رياحي بر ايـن    وانگهي،  . اين كار تأكيد بيشتري به نفوذ زبان فارسي در عثماني داشته باشد           
يرانـي  هـاي ديـواني ا      باور بود كه سنت ديوانساالري عثماني با تفاوت اندكي، تداوم سـنت           

ي كهني داشت، توسط خالفـت عباسـي و            كه در ايران پيشينه    به نظر او آيين سفارت    . است
                                                 

ها را    ي يادداشت    خالصه 1349 فروردين   20ي دانش راديو در تاريخ        پس از بازگشت از تركيه در برنامه       .1
، خـرداد   92، ش هنـر و مـردم    ،  78ــ 89، ص 1349،  23، س يغما: همچنين بخشي از آن چاپ شد     . ارائه داد 

  .79ـ113، ص1350، فروردين18 دوره :نمجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهرا؛ 1349
  .7، صهاي ايران نامه سفارت .2
تـوان بـا    ي اولياء چلبي استناد كرده است؛ در حالي كه مي نامه در اين اثر، تنها يك بار به سياحت   رياحي   .3

انـد بـه صـورت     ي بيشتر به اثر چلبي و نيز متـوني كـه در زمـان ريـاحي كمتـر در دسـترس بـوده                مراجعه
  .تري به سراغ موضوع رفت كاوانهوا
  .285، صهاي ايران نامه سفارت .4
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هـايي كـه       ضمن اين كه در موقعيت     1.سپس سلجوقيان روم به دولت عثماني منتقل شده بود        
هاي عثماني به آذربايجان و به ويژه خـوي نيـز توجـه                به پيامدهاي لشكركشي   اقتضا كرده 
  2.داشته است

شـد،    تـر بـه اطالعـات تـاريخي داده مـي            در نگرش تاريخي جديد، اهميتي كـه پـيش        
ي مواجهـه بـا اطالعـات     شيوه. دستخوش تغيير شد و ذهن مورخ و نگاه او محوريت يافت     

هـاي حـضور      ايـج در آن زمينـه، يكـي از جلـوه          هـاي ر    خام مرتبط با پژوهش و ديـدگاه      
اي نيـست و      بسته  گر دست   پژوهشاز اين منظر رياحي،     . گر در تحقيق خويش است      پژوهش

اي كلمـه ـ بـه شـمار       رياحي مورخ ـ به معنـاي حرفـه   3.به جاودانگي پژوهش باور ندارد
ـ              آيد، اما به اقتضاي پژوهش      نمي ه تأسـي از    هاي مختلف به اين مقولـه پرداختـه اسـت و ب

 چون عالمه قزويني، فروزانفر، عباس اقبال، سعيد نفيسي و مجتبي مينوي معتقد بـود             كساني
ي دهخدا به ده      نامه  لغتها حتي در       او سال  4.ناپذير است   كه پژوهش تاريخي و ادبي تفكيك     

 باعث شـد    المعامالت  مفتاح اما برخورد با كتاب      ،چهل به معناي چهار برابر ارجاع داده بود       
 انتقاد به زودباوري در پـژوهش،       5.تا در اين ترديد كند و آن را داراي معناي متفاوتي بداند           

رودكي ترديد كرده و بـا مراجعـه بـه برخـي متـون      » بوي جوي موليان«سبب شد در شعر   
بـاد  «دست اول به اين نتيجه برسد كه معناي شعر، فداي موسيقي الفـاظ شـده و اصـل آن                    

ها به حافظ ترديـد       انتساب برخي رباعي  در  او همچنين   . ده است بو» جوي موليان آيد همي   
رياحي نخستين كسي بود كه در مكان آرامگاه شمس تبريزي ترديـد            همچنين   6!ه است كرد

                                                 
  .13، 18ـ19، 63، 284ـ285، 289، صهاي ايران نامه سفارت: براي آگاهي از اين نگرش رياحي نك .1
  .302، صچهل گفتار .2
  .10، صگلگشت در انديشه و شعر حافظ .3
  .3، مقدمه، صچهل گفتار .4
  .240ص همان، .5
هـاي    هاي مشابهي از ريـاحي در نقـد برخـي داوري            همچنين براي آگاهي از مقاله    . 481ـ493ص همان،   .6

مولـوي و  «، 453ــ 460، صچهـل گفتـار  : اي در زندگي مولوي نك   ي يك بيت مشهور و نكته       رايج درباره 
  .40ـ51، ص»ادبيات مولويه
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هـا و      او همچنـين تـالش كـرد افـسانه         1.ه اسـت   و مكـان آن را خـوي معرفـي كـرد           هكرد
  2.اريخي بررسي كندهاي ادبي و ت ي فردوسي را با قرينه هاي رايج درباره حكايت
  ي خصلت نظامي و سياسي بر روايات تاريخي سنتي، پـژوهش در حـوزه تـاريخ                 غلبه

گر تاريخ اجتمـاعي      از اين منظر، منبعي كه بتواند به پژوهش       . اجتماعي را دشوار كرده است    
توجه رياحي به متون كهن تنهـا نـاظر بـر           . ايران اطالعات بيشتري عرضه كند، اهميت دارد      

چنان كه ديـدگاه  . دانست ي آنها نبود و اطالعات اجتماعي اين منابع را ارزشمند مي     وجه ادب 
و اهميت اين متون را به لحاظ اشـتمال         انتقادي علي دشتي به نشر متون صوفيه را رد كرده           

هاي اجتمـاعي سـنتي در ايـران حـائز            وران و ديگر اليه     بر حيات اجتماعي اصناف و پيشه     
اي دانـست كـه در ايـن     توان بروز بيروني انديشه  اين را مي  3.استاهميت و سودمند دانسته     

كـرد؛ امـري كـه افـشار هـم در             دوره ضرورت دوري جستن از افكار صوفيانه را تبليغ مي         
هاي عثماني را نيز      نامه  از همين منظر، سفارت    4. به طرح آن توجه داشته است       آينده ي  مجله

ي انقراض صـفويه، پـس از مـرگ           ان در آستانه  ي اطالعاتي كه درباره اوضاع اير       به واسطه 
دانست؛ اطالعاتي كه منـابع تـاريخي         ي صدر قاجار داشتند ارزشمند مي       نادرشاه و نيز دوره   

 اشاره رياحي به قابليت ادبيات و اشعار فارسي بـراي پـژوهش در وضـعيت                5.فاقد آن بود  
يگري از اين نگاه پيـشرو  ي د اي بيان شده است، جلوه     اجتماعي ايران را كه در قالب قصيده      

  6.استرياحي 

                                                 
  .273، صچهل گفتار .1
تـأملي ديگـر در سالـشماري زنـدگي         «،  )1371(دامين ريـاحي  ، محمـ  113ــ 148، ص پايداري حماسي  .2

، هفتاد مقاله، ارمغان فرهنگـي بـه دكتـر غالمحـسين صـديقي     در » فردوسي و سير تدوين و تكميل شاهنامه 
  .465ـ488اساطير، ص: كوشش يحيي مهدوي و ايرج افشار، تهران به
  .8ـ12، صپايداري حماسي .3
، 14، ش 4، س مطالعـات ملـي   ،  »نگاري مبتني بر هويت ملـي       ينده و تاريخ  مجله آ  «عليرضا ماليي تواني،   .4

  .131ص، 1381
  .4، 24،هاي ايران سفارتنامه .5
  ).گفتار پيش(5، ص  كسايي مروزي؛445ـ446 صچهل گفتار، .6
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گران حـوزه تـاريخ       ي منابع، براي پژوهش     ي شمول گستره    از سوي ديگر، رياحي دايره    
نمونـه  . تر كرد و بر اهميت منابع تاريخي در اين زمينه تأكيـد كـرد               فرهنگ ايران را گسترده   

ي از اوضـاع    هاي عصر ناصري خوي بود كه بـراي آگـاه           اين كار، انتشار مجموعه تلگراف    
 1.اي داشت   اجتماعي، آداب و رسوم و فرهنگ و حتي مسائل بهداشتي اين شهر ارزش ويژه             

ي   ي ايل لك سلماس و فروش شهر سلماس و سندي دربـاره             همچنين چاپ اسنادي درباره   
رياحي براي   2.شود  حاجي ميرزا آقاسي از ديگر اقدامات رياحي در اين زمينه محسوب مي           

نگارانه گام برداشت و از منابع متنوعي          فراتر از منابع تاريخ    ، خوي هشنگارش تاريخ زادگا  
ي خطي و بعـضاً خـصوصي         چون خاطرات مكتوب، روايات شفاهي، عكس، سند و نسخه        

  3.بهره گرفت
  

  ي رياحي تجدد زباني و هويت ايراني در انديشه
ي قاجـار     ي ميانه   هگرانه به زبان فارسي به دور       ي اصالح و رويكرد پيرايش      ي انديشه   پيشينه
ميرزا، شاهزاده نـوگراي قاجـار، يكـي از نخـستين             الدين   جالل نامه خسروان   4.گردد  بازمي
 بـا   5.گيري يافـت    هاي اين نگرش بود كه در مقطع واپسين سلطنت قاجار رواج چشم             جلوه

وجود اين، ضرورت اين مسأله و اهميت آن در پيوند با هويت جديد ملي ايرانيان را طيفـي     
ي همـين      بر پايه  6.ي پهلوي اول مطرح كردند       نخبگان سياسي و فكري تجددگرا در دوره       از

                                                 
هاي تلگرافي آخـرين      گزارش،  )1369(،  )به كوشش (ضرغام، شهريار : ي محمدامين رياحي در     مقدمه:  نك .1

  .)از تلگرافخانه خوي(1313-1309شاه  هاي عصر ناصرالدين سال
  .305، 347ـ357، صپايداري حماسي .2
  .18ـ19، صتاريخ خوي .3
  .221سمت، ص: ، تهرانايران بين دو كودتا، )1391(رحمانيان داريوش .4
، نامـه    ايـران  ،»تاريخبازسازي هويت ايران در گزارش      : آرايي  پردازي و ايران    تاريخ «توكلي طرقي،  محمد   .5
نويـسي در     تداوم و تحـول در تـاريخ      ،  )1393(؛ عباس قديمي قيداري   585ـ587ص،  1373،  48، ش 12س

  .199پژوهشكده تاريخ اسالم، ص: ، تهرانايران عصر قاجار
، )1392(نـادر انتخـابي  ؛  123ــ 128، ص »نگـاري مبتنـي بـر هويـت ملـي           مجله آينـده و تـاريخ     «:  نك .6
، ناسيوناليسم و تجـدد در ايـران و تركيـه         : در» دد در فرهنگ سياسي پس از مشروطيت      ناسيوناليسم و تج  «

  .43نگاره آفتاب، ص: تهران
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ي هويت ملي و ضـرورت يكپـارچگي آن تأكيـد داشـت و جايگـاهي                  نگرش كه بر مسأله   
 تأسـيس    ي  محوري براي زبان به عنـوان يكـي از اركـان هويـت ملـي قايـل بـود، زمينـه                    

 .ش1303گيـري فرهنگـستان و در         يش از شكل  البته پ . فرهنگستان زبان فارسي فراهم شد    
ي جديـد نظـامي       انجمني از سوي وزارت جنگ در ظرف چهار ماه، به وضـع سيـصد واژه              

ي خود دو واكـنش متمـايز را در پـي داشـت؛                تأسيس فرهنگستان به نوبه    1.اقدام كرده بود  
سياسـي  نخست، بازتابي از يك نگاه رسمي بود كه نمايندگان آن، يـا نخبگـان فرهنگـي و     

بـر نگـاه     و يا بخشي از اهل فرهنگ كه نگرش آنان           2ي دولت جديد بودند     حاضر در پيكره  
 كه عملكرد فرهنگستان    يش دوم بازتاب نگاه منتقدانه بود     گرا در مقابل،    3.رسمي منطبق بود  

گـران و     ديـد و نماينـدگان آن عمـدتاً انديـشه           را مغاير با ماهيت تاريخي زبان فارسي مـي        
 و 5»زبان ايران، فارسي يا عربي«ي   ذبيح بهروز با انتشار رساله4.رسمي بودنددانشوران غير 

 باورمنـدان  6.، پيشگامان واكنش نخست بودنـد »زبان پاك«ي  احمد كسروي با چاپ رساله    
ديدنـد و چنـين       به واكنش نخست، احياي زبان فارسي را در گرو اقدامات فرهنگستان مـي            

يد از آسيب و گزندهايي كه در طـول تـاريخ بـر آن وارد               پنداشتند كه زبان فارسي را با       مي
 كساني چون عباس اقبال آشتياني، مجتبـي مينـوي و           در گرايش دوم،  . ه است، رها كرد   شد

 ،اين گرايش بـا پيـشگاماني چـون اقبـال        . اندكي متأخرتر پرويز ناتل خانلري جاي داشتند      
                                                 

شـركت سـهامي طبـع      : ، تهـران  يادگار عمر؛ خاطراتي از سرگذشت عيسي صديق      ،  )1338(صديق عيسي   .1
  .238كتاب، ص

  .146وحيد، ص: ن، تهراسي خاطره از عصر فرخنده پهلوي، )1355(حكمت علي اصغر .2
هـاي    شـوراي برگـزاري جـشن     : ، تهـران  تاريخ شهرياري شاهنشاه رضاشاه پهلوي    ،  )1344(سعيد نفيسي  .3

، بنيادهاي ملـي در شـهرياري رضاشـاه كبيـر    ، )2535(صفاييابراهيم ؛  99بنيادگذاري شاهنشاهي ايران، ص   
  ؛67ص
نقـد  ، )1367(؛ مجتبي مينـوي 20ـ21 زوار، ص:، تهران3، ج از نيما تا روزگار ما    ،  )1374(پور   يحيي آرين  .4

، مجموعـه مقـاالت عبـاس اقبـال آشـتياني         ،  )1369(؛ عباس اقبال آشتياني   475خوارزمي، ص : ، تهران حال
  .508ـ516دنياي كتاب، ص: كوشش محمد دبيرسياقي، تهران به
  .269توده، ص، تبريز، سشناسي انحطاط ايرانيان و مسلمين تاريخ علت، )1382(رحمانيان داريوش .5
  .222، صايران بين دو كودتا .6
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 فارسـي و مـصاديق آن در        و مغاير زبان  » ساختگي«نويسي را     سبك نگارش مبتني بر سره    
 امـا  2ي فرهنگـستان اول بـود،     اقبال با اين كه خود عـضو پيوسـته         1.دانست  طول تاريخ مي  

  3.ي آن داشت ها و اصطالحات برساخته نگاهي انتقادي به واژه
دوستي، وجـه     توان درون يكي از اين دو گروه جاي داد؛ فارسي           رياحي را به سختي مي    

د و همانند شماري از نـسل پيـشين اديبـان فارسـي، بـر               مسلط نگرش فرهنگي رياحي بو    
بـا ايـن حـال، از مقتـضيات زمانـه و ضـرورت              . ضرورت حفظ متون كهن تأكيـد داشـت       

اي هم بـه    هاي پراكنده   هاي خود اشاره    بازانديشي در زبان فارسي نيز غافل نبود و در نوشته         
عتمادي به فرهنگـستان و     ا  در ميان دو گرايش، بي    . موضوع اصالح زبان و فرهنگستان دارد     

حفظ سنگر سنت و در مقابل ضرورت پيراستن زبان فارسي از واژگان بيگانه، ريـاحي راه                
رياحي بر اقبال ـ البتـه بـا لحـن فروتنانـه ـ بـه دليـل نپـذيرفتن برخـي            . اي برگزيد ميانه

 گيرد، كسروي را به دليل گرايش بـه پيراسـتن           هاي تغيير در زبان فارسي خرده مي        ضرورت
ي نخـست را محـصول روش    كند و واكنش دسته     زبان فارسي از واژگان بيگانه سرزنش مي      

به نيازهاي علمي   رياحي خود   . كند  كسروي، مبني بر ستردن زبان از واژگان بيگانه تلقي مي         
  4.هـاي صـحيح و پايـدار، اعتقـاد داشـت            و ضرورت غني كردن زبان فارسي از راه برنامه        

پـس از چـاپ     . وجـو كـرد     تـوان جـست     حي به علي دشتي مي    مصداق آن را در پاسخ ريا     
رياحي كه بـه روان  . اي آن را ترويج افكار صوفيانه قلمداد كرد          دشتي در مقاله   مرصادالعباد،

گرانبهاترين ثـروت  «به عنوان در پاسخ، متون كهن را      بودن زبان فارسي تأكيد بسيار داشت       
توان از    هاي اجتماعي دانست كه مي      هشپژو، منبع مناسبي براي     »زبان و ادب فرهنگي ملي    

ي پاسخ    در ادامه  5لغات آنها جهت رفع نيازهاي علمي جديد و غني كردن زبان بهره جست،            
ي اطالعات به عنوان مصداقي براي زنده بـودن و تجديـد              هاي روزنامه   از سرمقاله به دشتي   

                                                 
  .529، صچهل گفتار: نيز نك؛ 508ـ516، صمجموعه مقاالت عباس اقبال آشتياني .1
  .246، صيادگار عمر .2
  .529، صچهل گفتار .3
  .همانجا .4
  .8، صپايداري حماسي .5
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 فارسي آگاه بـود  هاي روز زبان   از ضرورت به هر حال رياحي     . حيات زبان فارسي ياد كرد    
و صرفاً در سنگر سنت نايستاد و معتقد بود كه ايران، افغانستان و تاجيكـستان بايـد بـراي                   

  1.هاي جدي بردارند ارتقاي زبان فارسي گام
ريـاحي از نـسل   . توان مشاهده كرد    همين نگاه را در رويكرد رياحي به پژوهش هم مي         

ـ             ا تصحـصح متـون پرداخـت؛ امـا بـا       اديب و پژوهشگراني بود كه با دقت به پـژوهش و ي
او كسروي را از نـسل جديـد پژوهـشگراني          . هاي جديد هم ناآشنا نبود      مقتضيات پژوهش 

 ريـاحي   2.اند  هاي جديد به پژوهش پرداخته      داند كه با دانستن زبان و مقتضيات پژوهش         مي
 بـا  دانـست كـه   همچنين اقبال را يكي از پيشروان تحقيق به روش جديد علمي در ايران مي         

گيري از منابع فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه آثار خود را نگاشته است؛ امري كه به                  بهره
 رياحي نگاه بـه فرهنـگ گذشـته و          3.ها بود   هاي غربي   ي تفحص در پژوهش     زعم او نتيجه  

به نظـر او دو     . دانست  زمان در كار علمي، شرط مي       هاي تحقيق جديد را هم      تجهيز به روش  
هاي تحقيق جديد، صرفاً بـه فرهنـگ          بودند؛ كساني كه بدون توجه به روش      دسته قابل نقد    

هاي جديد تأكيد     گذشته چشم دارند و كساني كه از فرهنگ گذشته غافل هستند و بر روش             
ي نگرش     هرچند سيطره  ،گرفت   بدين ترتيب رياحي ملزومات پژوهش را ناديده نمي        4.دارند

پژوهش از نگاه او    ي    بان باعث شده بود كه مقوله      و فرهنگ و ز     اش به ايران    كمابيش عاطفي 
  5.اي براي رسيدن به آگاهي و انسجام ملي فرو كاسته شود به واسطه

  

  نتيجه
بازانديشي در روايت تاريخ ايران، به عنوان وجهي از طرح كلي تكـوين هويـت ايرانـي در                  

ل در اين مقولـه،  تأم. گران معاصر ايراني بوده است ي معاصر، دغدغه طيفي از پژوهش     دوره
در شرايطي كه ايرانيان فضاي نااميـدي ناشـي از رخـدادهاي پـس از مـشروطه را تجربـه          

ي ناسيوناليـستي در آن       ي تاريخ و زبان انجاميـد كـه سـويه           كردند، به نگرشي در زمينه      مي
                                                 

  . به بعد13، صچهل گفتار .1
  .11ـ12، ص2، جپژوهشگران معاصر ايران .2
  .525، صچهل گفتار .3
  .29، ص12فرهنگ معاصر، ج: ، تهرانپژوهشگران معاصر ايران، )1387( هوشنگ اتحاد.4
  . 3، صهاي ايران نامه سفارت .5
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 خـارجي در انحطـاط در        تأكيد بر تاريخ باستان، محوريت دادن به نقش هجـوم         . غالب بود 
هاي ايـن نگـرش       ان و نيز اصرار بر نقش زبان فارسي در فرهنگ ايراني از جلوه            تاريخ اير 

اي قدم به وادي پـژوهش نهـاد          گران معاصر، در برهه     رياحي به عنوان يكي از پژوهش     . بود
اي متـأثر بـود و بـروز بيرونـي آن را در نگـاه               كه از برخي جهات از چنين سـپهر انديـشه         

از سوي ديگـر، پـس از سـپري شـدن چنـد دهـه از عمـر        . توان يافت ناسيوناليستي او مي  
طـور طبيعـي،      ها و به    حكومت پهلوي و با تعديل شدن و پاسخ يافتن بخشي از اين دغدغه            

ي زبـان، بـا وجـود         متأثر از تحصيالت دانشگاهي، رياحي به برخي مسائل همچون مسأله         
ي علمـي ريـاحي       مـه بررسـي كارنا  . تري دارد   محوري بودن آن در آثار او، رويكرد متعادل       

البته . هاي وي، فرهنگ ايراني و زبان فارسي است         ي پژوهش   ي برجسته   دهد مؤلفه   نشان مي 
ي ادبي دارنـد      هايي كه سويه    هاي او مسلط نيست و در پژوهش        وجه صرفاً ادبي بر پژوهش    

گران قابليت برخي متون  رياحي يا به مقتضاي بحث به سراغ تاريخ رفته است يا به پژوهش     
  . ن و يا اشعار را براي پژوهش در تاريخ اجتماعي ايران متذكر شده استكه

نخست، تأكيـد بـر زبـان فارسـي و     : ها را دريافت    توان اين مشخصه    در آثار رياحي مي   
ي جغرافيايي فراتر از ايران همچون آنـاتولي؛ دوم، اسـتمرار فرهنـگ               بررسي آن در گستره   

نشان دادن اين استمرار؛ سوم، تأكيـد بـر عوامـل    هاي مختلف و تالش براي        ايراني در قالب  
ها و مغوالن و تأثير و پيامـد          هاي مكرر ترك    ي ايران، به ويژه هجوم      بيروني در تاريخ ميانه   

آن بر تاريخ، فرهنگ و زبان ايران؛ چهارم، تالش براي نـشان دادن آذربايجـان بـه عنـوان                   
ر ضرورت احياي متون كهـن و توجـه   ي كهن و تاريخي ايران؛ پنجم، تأكيد ب  قسمتي از بدنه  

نويسي، ضرورت بازانديـشي در       به دستاوردهاي زبان فارسي و در عين حال تأكيد بر ساده          
هايي چـون   زبان فارسي با تكيه بر متون كهن و اقدامات جديدي چون غني كردن آن از راه             

خـي  نـسبت وي بـا بر     ي ريـاحي،      ي مهـم دربـاره      مـسأله . فرهنگستان زبان و ادب فارسي    
 در واقع ريـاحي راه      .ي زبان فارسي انديشيده بودند      اي است كه به مسأله      هاي برجسته   چهره
گزيند؛ نخست، راهي كه بر حفظ زبان فارسـي در            عصر خود برمي    اي از دو جريان هم      ميانه

هـاي    نويسي و ستردن واژه     كند؛ دوم، راهي كه بر سره       قالب حفظ مصاديق كهن آن تأكيد مي      
عـصران خـود بـه        رياحي دست كم در مقايسه با هـم       . كند  يگانه پافشاري مي  غيرفارسي و ب  

او همزمان بر فرهنگ گذشته و مـصاديق آن همچـون متـون             . مقتضيات پژوهش آگاه است   
  .هاي ديگر تأكيد كرده است كهن و نيز مقتضيات جديد همچون ضرورت آموختن زبان
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