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 چکیده

در تاریخ معاصر ایران است که با نگارش کتاب دو قرن  اثرگذارکوب از جمله مورخان ن زرینعبدالحسی

شده بود به خوبی در بافتار  خان کرمانی بناو آقا آخوندزاده واسطهبهای که سکوت توانست جریان ناسیونالیستی

پارادوکس در اندیشه و سالم یک نوع چرخش فکری و ابپروراند، اما نگارش کتاب کارنامه  آن راتاریخی 

است. این پژوهش  یزبرانگ سؤالو  سازمسئلهکه این چرخش فکری  شودمیمحسوب  کوبزرین نگاریتاریخ

کوب از بر چرخش فکری زرین تأثیرگذارامل با روش تفسیری و نقادانه در پی بررسی این مسئله است که عو

 دو قرن سکوت به کارنامه اسالم را واکاوی کند.

 و است گذاشته تأثیر کوبزرین نگاریتاریخ اندیشۀ تحول بر ییهامؤلفه چهصلی پژوهش این است که ا سؤال

 است؟ یافته بازتاب)اسالم کارنامه و سکوت قرن دو ( وی آثار در چگونه هامؤلفه این

ندزاده از کسانی همچون آخو متأثردر کتاب دو قرن سکوت  کوبزرینپژوهش حاکی از این است که  هاییافته

ی بوده است وگرنه مند کردن اندیشه و گفتمان ناسیونالیستخیدر تار هاآنو کرمانی بوده است و تنها تفاوتش با 

گرا، در دو قرن نفی دیگری را همچون متقدمین ملی و گراییباستانو  هایی همچون خشونت زبانیشاخصه

ادث و مجموعه رویدادهایی همچون قدرت ناشی از حو کوبزرینچرخش فکری  اام؛ سکوت ادامه داده است

م دین آثاری از مخالفین و کسانی که در ذ هاآن خمینی که باعث شد اهللیتآگیری جامعه روحانیت به رهبری 

گرفتن جریان روشنفکری دینی و بحث  رونقبه مسئله بپردازند و همچنین  ترمنصفانهکنند بخواهند که  تألیف

های شهید کوب شد و اینکه اندیشهگرا مانند زرینهای ملیی از سوی رادیکالنی باعث تعدیالتدموکراسی دی

کوب و نگارش کتاب کارنامه بر چرخش فکری زرین تأثیرگذارامل مطهری و علی شریعتی نیز از دیگر عو

 اسالم بوده است.

 اده، آقاخان کرمانی.کوب، دو قرن سکوت، گفتمان ناسیونالیستی، کارنامه اسالم، آخوندززرین واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 



 خ

 

 فهرست مطالب

 1 .................................................................................................................................................. اتیفصل اول: کل

 2 .............................................................................................................................................. مسئله انیب 1 -1

 3 ............................................................................................................... پژوهش نیاهمیت و ضرورت انجام ا 1-2

 3 ......................................................................................................................................... اهداف پژوهش 1-3

 3 ......................................................................................................................................... یهدف اصل 1-3-1

 3 ......................................................................................................................................... یهدف فرع 1-3-2

 4 .......................................................................................................................................... قلمرو پژوهش 1-4

 4 ........................................................................................................................................ یقلمرو مکان 1-4-1

 4 ......................................................................................................................................... یقلمرو زمان 1-4-2

 4 .....................................................................................................................................یقلمرو موضوع 1-4-3

 4 ...................................................................................................................................... های پژوهشسؤال 1-5

 4 .......................................................................................................................................... یاصل سؤال 1-5-1

 4 .......................................................................................................................................... یفرع سؤال 1-5-2

 5 .................................................................................................................................... های پژوهشفرضیه 1-6

 5 .............................................................................................................. ی جدید بودن و نوآوری پژوهشجنبه 1-7

 5 .......................................................................................................................................... پیشینه پژوهش 1-8

 8 .................................................................................................... روش نیانتخاب ا لیروش انجام پژوهش و دل 1-9

 8 .............................................................................................................. نون و ابزارهای گردآوری اطالعاتف 1-10

 8 ....................................................................................................................................... سازمان پژوهش 1-11

 9 ............................................................................................................................. کوبنیو آثار زر اتیفصل دوم: ح

 10 ............................................................................................................................................. نامهیزندگ 2-1

 15 ......................................................................................................................... یعلم هایفعالیت ترینمهم 2-2



 د

 

 15 ................................................................................................... ره المعارف اسالم:یمقاالت دا یترجمه برخ 2-2-1

 16 .......................................................................... :«یالمعارف فارس رهیدا»و  «یفارس نامهلغت» تألیفدر  یهمکار 2-2-2

 16 ............................................................... :یبرنامه جامع آزمون دکتر نیدانشگاه تهران و تدو اتیگروه ادب تیریمد 2-2-3

 16 ........................................................................................................................ یقیو تحق المللیبین گاهیجا 2-3

 17 ............................................................................................................................................. آثار یمعرف 2-4

 17 ................................................................................................................................... دو قرن سکوت 2-4-1

 18 ...................................................................................................................................... کارنامه اسالم 2-4-2

 19 .................................................................................................................................... در ترازو خیتار 2-4-3

 19 ....................................................................................................................................... بامداد اسالم 2-4-4

 20 ........................................................................................ قبل از اسالم )کشمکش با قدرتها( رانیمردم ا خیتار 2-4-5

 21 ..................................................................................................... )کشمکش با قدرتها( 2 ایرانمردم  خیتار 2-4-6

 21 ................................................................................... (یاز آغاز تا سقوط سلطنت پهلو رانیا خیروزگاران )تار 2-4-7

 22 ......................................................................................................................... بعد از اسالم رانیا خیتار 2-4-8

 23 .................................................................................. کوبنیزر نیعبدالحس نگاریتاریخبر  تأثیرگذار یهافهمؤلفصل سوم: 

 24 .................................................................................................................................................. مقدمه 3-1

 24 ...................................................................................................................................... انقالب مشروطه 3-2

 28 ....................................................................................................................................... ینیگفتمان د 3-2-1

 28 .................................................................................................................................. خواهمشروطه 3-2-1-1

 28 .................................................................................................................... مشروعه خواه یمشروطه 3-2-1-2

 29 ................................................................................................ میرزا و به توپ بستن مجلس یاستبداد محمدعل 3-3

 32 .......................................................................................................................................... 1299کودتا  3-4

 38 ...................................................................................................................................... یخواهیجمهور 3-5

 41 ...................................................................................................................................... هیانقراض قاجار 3-6



� 

 

 43 ....................................................................................................................................... برآمدن رضاشاه 3-7

 45 ............................................................................................................................................ ییتجددگرا 3-8

 47 .............................................................................................................. آمرانه( ییمصلح )تجددگرا کتاتورید 3-9

 50 ................................................................................................................................ سمیونالیگفتمان ناس 3-10

 53 .............................................................. و کتاب دو قرن سکوت رانیدر ا سیونالیستیناگفتمان  هایشاخصهفصل چهارم: نمود 

 54 .................................................................................................................................................. مقدمه 4-1

 56 .................................................................................................................................... یرانیا سمیونالیناس 4-2

 63 ................................................................................ و نمود آن در دو قرن سکوت یستیونالیگفتمان ناس یهامؤلفه 4-3

 63 ....................................................................................................................................... گراییباستان 4-3-1

 67 ..................................................................................................................... یو خشونت زبان ینژادپرست 4-3-2

 74 ........................................................................................................................................ یگرید ینف 4-3-3

 77 ....................................................................................................................................... ستیزیاسالم 4-3-4

 80 ............................................................................ قرن سکوت به کارنامه اسالم از دو کوبزرین یفصل پنجم: چرخش فکر

 81 .................................................................................................................................................. مقدمه 5-1

 82 ............................................. کوبزرین شهیآن بر اند تأثیردر تحوالت دهه چهل و  هاآن یو نقش عمل تیجامعه روحان 5-2

 88 ................................................................................ کوبزرین شهیآن در اند یدینی و نمودها گفتمان روشنفکری 5-3

 90 ............................................................................................................................................ یعتیشر 5-3-1

 94 .............................................................................................................................................بازرگان 5-3-2

 99 ........................................................................................................................................... آل احمد 5-3-3

 102 .......................................................................................... کوبزرین یو نقش آن در چرخش فکر هامسافرت 5-4

 104 ................................................................................................................................................ یریگ جهینت

 108 ................................................................................................................. کوبنین زریعبدالحس شمار نامه عمر

 115 ...............................................................................................................................................منابع و مآخذ



 ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیات: فصل اول



2 

 

 بیان مسئله 1 -1

کسی است که با امری موسوم به تغییر مواجه است و این  اشیدئولوژیاو نوع  هایریگموضعمورخ فارغ از 

هم از دل همین وضعیت ناشی از مواجهه با تغییرات است که  نگاریتاریخو  داردمیتغییرات او را به واکنش وا 

دارند  تریعینینمود  نگاریتاریخاصلی در  یمؤلفهبافت، ذهن و زبان همچون سه  و متعاقب آن یابدمیظهور 

خاصی دارد  ینیبجهان، معانی، هاروشعبارت است از یک جریانی که در خویش  نگاریتاریخبدین معنی که 

با این مذکور است  یمؤلفهسه  یرابطهکه ماحصل  نمایاندمیمشخصی را  یدورهزمانی یا  یبرههکه یک 

و عینی همچون چند اثر  دیبه تاریخ است و نبایستی آن را در شکل ما اندازچشمیک  نگاریتاریخاوصاف 

مفاهیمی از  واحد خویش درون در وذهنی است  ایمقوله نگاریتاریخیافته در نظر گرفت چرا که  تألیف

 است. یارشتهمطالعات بین 

شکل  تاریخگذشته به  تریعمیقنگاه  دانشگاهی تأسیس شد که تاریخ همچون یک رشته رضاشاه یدوره از

به این سو، از عهد قاجار و نهضت مشروطه  های غربیدانشهمچنین با توجه به مواجهه با غرب و  گرفت

 رو به تحول نهاد. نگاریتاریخدانش تاریخی و 

بود که آثار  کوبزرینن عبدالحسی ندظهور کرد فضای سیاسی پس از سقوط رضاشاهاز جمله مورخینی که در 

ن پرکار تاریخ معاصر ایران است که حتی به مباحث نظری یوی از مورخ های گوناگون نگاشت.در حوزه زیادی

است با روش و متد جدیدی فارغ از روش قدما  خواستهمیو این بدان معنا است که  اندداشتهتاریخ توجهاتی 

 مسائلیدر  کوبزرین نگاریتاریخبسیار مهم است اما اهمیت وی  نویسیتاریخبه تاریخ بنگرد که همین در 

استبداد(  ،گراییاسالم مدرنیته، اسالم، ناسیونالیسم،مانند ) ر عصر خویش با آن درگیر بوده استاست که وی د

 . درنمودار ساخته استاو  نگاریتاریخدر  و آثار خود را پدید آوردتغییراتی  او هایاندیشهدر  مسائلو این 

رویکرد ثابت و یکسانی ندارد بلکه  اشنگارییختاربا آن درگیر است در  کوبزرینکه  مسائلی به واقع با توجه

 است. کوبزریناو را باز شناخت و این خود بخشی از مسئله مندی  نگاریتاریخبایستی چند وجه از 

در پی  کوبزرینه اسالم، اندیشه در دو اثر دو قرن سکوت و کارناماین پژوهش بدین قرار است که  یمسئله

به  کندمیچه تحوالتی است که نخست در کتاب دو قرن سکوت در مقام یک ناسیونالیست افراطی ظهور پیدا 

که حتی  کندمیهای تاریخ معمول ها و گروهمحفل مخصوصاًکه عرب ستیزی را در محافل آکادمیک  ایگونه
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است و در کارنامه اسالم رویکردی  تأثیرگذارتاریخ همچنان  ختهآمودانشاز نسل جدید  ایپارهامروزه در 

با این وجود کتاب  آوردمیو از خدمات متقابل اسالم و ایرانیان زبان به سخن  کندمیآمیزتری را پیشه  مسالمت

قصد دارد این  نامهپایاندو قرن سکوت کماکان بر کارنامه اسالم به لحاظ اثرگذاری کاراتر است. این 

 را به بحث بگذارد و علت آن را شرح دهد. کوبزرینکردهای متعارض در اندیشه تاریخ نگارانه روی

 اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش 1-2

به  را ایتازه ایدریچه کوبزرین نگاریتاریخ ۀهش در این است که بررسی کارناماهمیت و ضرورت این پژو

در فضای پیش و پس از انقالب  کوبزریننسل  نویسیتاریخکه  یابندگشاید و مخاطبان او در میروی ما می

سبک و  از نظر ایمتوانستهپشت سر گذاشته است و آیا  چه تحوالتی رااند، با چه مسائلی دست به گریبان بوده

 تردیدبیقرار داریم. یا همچنان در همان مسیر  گذر کنیم کوبزرینرویکرد و اساساً معرفت تاریخی از  روش،

در ایران به دست خواهد آمد  نگاریتاریخاز وضعیت  شناسیآسیبیک نوع  کوبزرین نگاریتاریخبررسی  با

 شویم.می آگاهاین حوزه  هایکاستیو  هاضعفتا بر اساس آن بر 

 

 اهداف پژوهش 1-3

 هدف اصلی 1-3-1

ایشان  نگاریتاریخدر  کوبزرینبررسی تحول در اندیشه و تحوالت فکری  ،هدف اصلی این پژوهش -

 در ایران است. نگاریتاریخو نیز پیامدهای آن بر فرایند اندیشه 

 هدف فرعی 1-3-2

پیش  نگاریتاریخمعاصر و تفاوت آن با سبک  تأثیرگذارمورخان  نگاریتاریخآگاهی و شناخت سبک  -

 و پس از خود.

 معاصر نگاریتاریخهای جدید در و رویکرد هامسئله شناخت -
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 هشقلمرو پژو 1-4

 قلمرو مکانی 1-4-1

 محدوده مکانی پژوهش ایران و جهان اسالم است.

 قلمرو زمانی 1-4-2 

 کوبزریناین پژوهش دارای دو قلمرو زمانی است: یکی، دو قرن اولیه اسالم است که وقایع آن در آثار دکتر 

 .کندمی تألیفا شمسی است که وی آثارش ر 60و  50و  40شده است و دیگری بازه زمانی دهه  بازنمائی

 قلمرو موضوعی 1-4-3

 نگاریتاریخحوزه 

 های پژوهشسؤال 1-5

 اصلی سؤال 1-5-1

چگونه در  هامؤلفهگذاشته است و این  تأثیر کوبزرین نگاریتاریختحول اندیشۀ یی بر هامؤلفهچه  -

 بازتاب یافته است؟ سکوت و کارنامه اسالم( دو قرن) یوآثار 

 فرعی سؤال 1-5-2

 تاریخ نگارانۀ و نگرش بینیجهانبه  دهیشکلچه نقشی در  کوبزرینیاسی و اجتماعی عهد فضای س -

 داشت؟ کوبزرین

 ؟پرداختتاریخ  به نگارش های علمیمتأثر از چه پارادیم کوبزرین -
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از  نشینیعقب توانمیاز کتاب دو قرن سکوت به کارنامه اسالم را  کوبزرین آیا چرخش فکری -

 ای دیگر تفسیر کرد؟یا باید به گونه ستی او تلقی کرد؟مواضع ناسیونالی

ای به توان این کتاب را تکملهمین آیا ؟دهندمیچرا کارنامه اسالم را در مقابل دو قرن سکوت قرار  -

 بر دو قرن سکوت فرض کرد؟ ترعالمانه شیوه

 های پژوهشفرضیه 1-6

علمی  ایشیوهبا  کوبزرینقرار ندارند بلکه  دو قرن سکوت و کارنامه اسالم در تقابل با هم هایکتاب -

چالش به پیش ببرد و در نهایت برتری ایرانیان مواضع ایرانیگری خویش را بدون  کوشدمیتحلیلی  –

 مشاهده کرد. توانمیبر تازیان را هم در کتاب کارنامه اسالم 

به  ایرانیسمپانم و از ناسیونالیس ش 1360 تا 1340های چرخش گفتمان سیاسی در ایران طی دهه -

دخالت  کوبزرین، در تحول اندیشه تاریخ نگارانه شدمیاسالم سیاسی که منجر به وقوع انقالب اسال

 داشته است.

 ی جدید بودن و نوآوری پژوهشجنبه 1-7

دو آثارش )را با تکیه بر  کوبزرین نگاریتاریخی اصلی هامؤلفهجنبه نوآوری این پژوهش در این است که 

، چیزی که در نهایت کندمیسکوت و کارنامه اسالم( و نمود آن را به صورت عینی در آثارش بررسی  قرن

 خواهد بود. نگاریتاریخباعث ترسیم یک مبنا و چارچوبی برای بازاندیشی 

 پیشینه پژوهش 1-8

وجوه  کوبزرینو تحقیقات صورت گرفته پیرامون آثار و اندیشه دکتر عبدالحسین  هاکتاببا مراجعه به 

انجام شده مشخص شد که  هایبررسی. با شودمیاز موضوع این پژوهش مشاهده  هاییبخشمشترک در ارتباط 

بپردازد صورت  کوبزریندکتر عبدالحسین  نگاریتاریختحقیق و پژوهش جامعی که به طور خاص به روش 

ی را که هر یک به هاکتابو  هانامهروزتعدادی از مقاالت موجود در مجالت و  توانمینگرفته است البته ن

 از جمله این مقاالت مذکور: که ؛، نادیده گرفتدهندمیاو را نشان  نویسیتاریخبخش کوچکی از شیوه 
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 نوشته سجاد راعی گلوجه کوبزرین نگاریتاریخمقاله هویت ملی و ایرانی گری در . 1

تا پایان حیات  تألیفییت ملی، از نخستین اثر هو مسئلهبه  کوبزرینکه در نگرش  دهدمیاین مقاله نشان 

پذیری از گفتمان  تأثیریوی از  نگاریتاریخاین مقاله  یاشاره ، چه تحوالتی رخ داده است. بنا بهاشعلمی

هویت  یدربارهخود  هایدیدگاهبه طرح  . وی سعی کرد کهکندمیچرخش پیدا  گراییواقعفکری باستان گرا به 

ی هامؤلفهورزد. این مقاله هر چند به زعم خودش یکی از  تأکیدفرهنگی آن  هایجنبه ملی بپردازد و بر

را عینی  کوبزریناما با توجه به اینکه مورخ سعی دارد که رویکرد  کندمیرا بررسی  کوبزرین نگاریتاریخ

 .گرایانه تلقی کند

 نوشته عبدالرسول خیراندیش کوبزریندکتر  نگاریتاریخمقاله رویکردهای رنسانسی متقدم در . 2

 از« مستمر» مفهومینوین بر اثبات  نگاریتاریخقرن  کوب در نیمزریـن عبدالحسین دکتر ناپذیرتالش خستگی

 بود،مبتنی  )فارسی( ظرف زبانی «تداوم»همگی مبتنی بر  کهصور گذشته و حـال  میان نشینیهمایرانیت و ایجاد 

کوب را و تاریخ نزد زرین ادبیات پیوند .همانند ساخته اسـت رنسانس و پیـشکسوتان را سخت به متقدمان او

خـود عرصه وسیعی از تاریخ  نگاریتاریخکوب در دانست. زریـن «ادیبان مورخ» توان استمرار سنت گذشتهنمی

توانایی و تبحرش دوره  اوج اما داده قرار گیرد مورد توجهمی تا صفویان را دربر از هخامنشیان تقریباً ایران که 

 کارنامه ،بامداد اسالم عصر ساسانی به ایران اسالمی است. آثـار پرآوازه او چـون دو قرن سکوت، انتقال از

آثاری که گستره زمـانی بـیشتر دارنـد مانند  در و ایران بعد از اسالم مربوط به این دوره است و جان کالم اسالم

طور به رانیانایدورهاین  در است. تاریخی عطف انتقالی و نـقطه ن و روزگاران نیز همین دورهتاریخ مردم ایرا

 است، جدیدی را آغاز کردند که تـا امـروز ادامـه یافته و عصر گذاشتند سر قطع عصری را برای همیشه پشت

 خویش ن امروزین است و زبان دیروزینآغاز کردند کـه زبـا را( نو) فارسی زبان از به عالوه دوره جدیدی

 .سر گذاشتندنیز پشت  را( میانه فارسی)

و مکتب آنال نوشته محمد بختیاری و  کوبزرین نگاریتاریخروش و بینش  هایهمانندیو  هاشباهت. مقاله 3

 رهام انصاری

های بسیار همانندی کوب و روال پژوهش در مکتب آنال شباهت وبین تفکر تاریخی دکتر عبدالحسین زرین

نیست که  ها به این معنی. وجود برخی شباهتکندمیزیادی وجود دارد که تحقیق و بررسی در خوری را طلب 

از آن مکتب بوده است. این پژوهش با بررسی  متأثرخود  نگاریتاریخکوب در بینش و حتی روش زرین



7 

 

نویسی و مقایسه آن با و روش او در تاریخ کوب در خصوص مسائل فلسفی و نظری تاریخزرین هایدیدگاه

؛ دهدمیهای موجود بین این دو مشرب را نشان ها و همانندیمکتب آنال، شباهت نگاریتاریخبینش و روش 

دهند، مورد بحث و ارزیابی قرار کوب از مکتب آنال را نشان میزرین تأثیرپذیریسپس دالیلی که عدم ارتباط و 

مدرن ایران، زمینه الزم برای  نگاریتاریخاله حاضر این است که با وارسی تجربیات گیرد. هدف اصلی مقمی

 تر وضعیت تفکر تاریخی در ایران فراهم آید.فهم عمیق

 اهمیت و مشخصات نوشته پرویز عادل_کوبزرین نگاریتاریخسبک  مقاله .4

یاد های دیگر آثار آن زندهلذا جنبه ،کوبزریـن دکـتر تـاریخی هایدیدگاهاین نوشتار مروری است بر 

 تصوف، و مقوالتی چون عرفان، «کوبالهیات در آثار دکتر زرین» و «کوبدکتر زرین ادبـی سـبک»هـمچون: 

اسـت که در  تأکید. همچنین شـایان نیست موردنظر کوبزرین ادبیات و نظایر آن در اندیشه و آثار دکتر شعر،

زیرا تجلیل و قدرشناسی و قدردانی از  کوب است،دکـتر زریـن نگاریتاریخشناخت  اًصریح هدف این نوشتار،

کوب زریـن بـرای تقدیم ارمغانی با مرزوبومو فرهیختگان این  و دانشمندان آمد او در زمان حیاتش نیز به عمل

جـایگاه  به بدین گونهداشته و یاد را پاس زحمات و خدمات آن زنده کوبزرین دکتر ینامه یادگارو هـمچنین 

 .اندعلمی آن مرحوم ارج نهاده

 نوشته نصراهلل صالحی کوبزریناز دیدگاه دکتر  نگاریتاریخ. مقاله تاریخ نگری و اصول 5 

اصول -2چیست؟ نگری تاریخکوب از منظور و مراد زرین-1پی پاسـخ بـه دو پرسش است: این نوشته در

 نگاریتاریخبـه  تاریخ نگریکوب بیش از زرین کدام است؟ در مباحث نظری تاریخ، واز دیدگاه ا نگاریتاریخ

 .به این مقوله است معطوف بیشتر کمیت های ایـشان از جهتتوجه کرده است و لذا نـوشته

 نوشته سید کوبزریناز دیدگاه دکتر  نگاریتاریخ. مقاله بازخوانی یک اثر: تاریخ در ترازو، تاریخ و 6

 محمدکاظم صحبت زاده

کتاب  بـررسی همراه با شده است، کوب نگاشتهزرین عبدالحسینکه برمبنای کتاب تـاریخ در ترازو اثر  این متن

 .قرار داده است استاد در باب تاریخ هایدیدگاههدف اصلی خـود را ارائه 
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 روش انجام پژوهش و دلیل انتخاب این روش 1-9

ان استفاده از یک روش صرف باعث تقلیل و نگاه تک بعدی به مسئله خواهد شد که این با توجه به موضوع امک

و...(  هرمنوتیکیکه بایستی روش ترکیبی )پوزیتویستی،  کندمیلذا موضوع ایجاب  شودمییک نوع آسیب تلقی 

 بکار ببریم.

 فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات 1-10

 شفاهی و تاریخ ایکتابخانهمبتنی بر منابع 

 سازمان پژوهش 1-11

 :است گردیده تنظیم گیرینتیجهو یک  فصل پنج در پژوهش این

 اهداف، ،هافرضیه ضرورت، و سابقه اصلی، سؤاالت و لهمسئ بیان شامل پژوهش کلیات به اول فصل در

 ختصارا به کوبزرین عبدالحسین حیات و آثار دوم فصل در .گرددمی ارائه پژوهش ساماندهی و کاربردها

 اختصاص کوبزرین نیعبدالحس نگاریتاریخبر  تأثیرگذار هایمؤلفه بررسی به سوم فصل .است شده آورده

 .است شده ارائه در ایران و کتاب دو قرن سکوت ناسیونالیستیگفتمان  یهاشاخصه نمود چهارم فصل در .دارد

 .دارد بر در را از دو قرن سکوت به کارنامه اسالم کوبزرین یچرخش فکر پنجم فصل
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 کوبحیات و آثار زرین: فصل دوم
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 نامهزندگی 2-1 

 یکره خاک نیمکان محدود بین شرق و غرب ا نیتولد و مرگ و در هم نیزمان کوتاه ب نیمن در هم یزندگ»

 انیکه پا زآغابی آغازتا  خیتار قیدارد و از طر بسط هانیدر تمام عرصه ک عتیعشق طب قی. از طرشودنمیتمام 

هزاران هزار بهار از  ینوروز همچنان توال ل، مثامزادهچون با نوروز  ییهم همان است امتداد دارد. گو پایانبی

در  پذیردنمی انیپا یسو چیاز ه کی چیگونه زمان و مکان را که ه نیو بد پرورممیرا در خود  ندهیگذشته و آ

 (61: 1368کوب، زرین« ).نگرممیهماهنگ  خیو با تار عتیجسم و روح خود با طب

 27بزرگ معاصر، در  شناس، محقق و نویسندۀایران، شناساسالم، ادیب، مورخ، کوبزرینعبدالحسین 

خود او در مورد زمان  (15: 1379، دهباشی) شمسی در بروجرد، چشم به جهان گشود. 1301 اسفندماه

بود که من در بروجرد چشم به دنیا  1302دت سال درست یک دو روز قبل از وال: »کندمیتولدش چنین بیان 

ورزم از همین پیوندی است که با نوروز و پندارم عشقی هم که به گل و گیاه و سبزه و درخت میگشودم. می

بدانم هوای بهار و نسیم سبزه و صدای رود و نغمه مرغ خاطره تازگی و طراوت  آنکهبیبهار دارم و گویی 

آورد که با و در ضمیرم این احساس را به وجود می کندمیشم به دنیا گشودم در من زنده روزهایی را که تازه چ

پرداز های نو دمیده بهاران و مرغان نغمهام و از سبزهگردد گره خوردهتمام آنچه همراه بهار به دنیا باز می

 (61: 1368کوب، )زرین« صبحگاهان جدایی ندارم.

حرفه  سالگیچهلقبل از  نیزرگر، اهل زهد و ورع بود و در سن خیعروف به شم یعبائ میپدرش استاد عبدالکر

بدان  یاز کودک ردصنف زرگران بروج یکدخدا محمدحسن یخود حاج یرا که به تشویق و الزام عمو یزرگر

طبعۀ متضمن  یاز ادامه آن شغل که به اعتقاد و یاشتغال داشت ترک کرد و به امور فالحت پرداخت. کراهت و

از علماء و  یاشتغال هم بر رغم آنکه در شهر نزد بعض امیبود که در همان ا یتا حد شدمیامالت شبهه مع

را انتخاب کرد  کوبزرینبا اصرار تمام عنوان  حوالبود هنگام اخذ سجل ا افتهیزرکوب شهرت  خیطالب به ش

زرکوب از آن رو بود که چون  خیبر شهرتش به ش شبهه در امر شغل نباشد مورد یتا نام زرکوب در مورد و

 مخصوصاً  گریداشت غالب وعاظ و اهل منبر که از بالد د تیبه اقامه مجالس وعظ و تعز یعالقه و شوق وافر

 یرونیبه ب یند و بعضشدمیمأنوس و محشور  یبا و آمدندمیافاضه به بروجرد  یقم و اصفهان و مشهد برا
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نام داشت در بدو ورود  محمدتقی خیش ایه اهل اصفهان و گووعاظ ک نیا تن از کیند. شدمیوارد  یخانه و

 دهکر نیرا هم در آن تضم شاهناصرالدینمعروف منسوب به  تیب کیدر وصف بروجرد ساخته بود و  ایقصیده

 بود.

 بروجرد عیارخوشدر بر زرکوب  دونیمبر تو نام فر را گو هیقون

 (13: 1376)محمدخانی، 

اعتضاد به  غیردولتی( تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ش 1307رسه کمال )، ضمن تحصیل در مدکوبزرین

از اصرار تحصیل او در مدارس متوسطه به شدت مخالف بود و بعد  (. پدرش با ادامهش 1313) آوردایان پ

او موافقت کرد که در تمام سال  لیشرط با ادامه تحص نیو وساطت معلمان مدرسه با ا غامیو پ ییمادر و دا

 هایدرسدر تمام اوقات روز صبح و عصر به طور منظم  دیع امیو ا هاتابستانمدرسه و  یلیها بعد از تعطعصر

که او  یبود دنبال کند. کار کینزد شانخانهو به  شدمیرا در حوزه مدرسه بحرالعلوم که نوربخش خوانده  ینید

)همان:  بروجرد آن را ادامه داد. هاییرستاندبدر  یریمتوسطه و در تمام مدت اشتغالش به دب التیتحص انیتا پا

15) 

کرد، با این حال کمتر کتاب تاریخ و فلسفه و گرچه تا پایان سال پنجم متوسطه، در رشته علمی تحصیل می

و او آن را در مطالعه نگرفته باشد. به دنبال تعطیل کالس ششم  ادبیاتی بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد

ادبی را برگزید و در سال  اما این بار رشتۀ ؛به تهران رفت تحصیل ا دبیرستان شهر، برای ادامۀتنه متوسطه در

ادبی را  چهارم و پنجم متوسطۀ هایسالهای و با وجود آنکه کتاب تحصیالت دبیرستانی را به پایان برد 1319

: 1375، کوبزرینرا بدست آورد. ) دوم تبۀادبی سراسر کشور، ر آموزان رشتۀنخوانده بود، در میان دانش قبالً

209-217) 

پرداخت و با مباحث حکمت و  شاگردین شعرانی به سدر ایام تحصیل در تهران، چندی نزد حاج شیخ ابوالح

معاصر غربی نیز آشنا شد و بعد به مطالعه در باب  هایفلسفهفلسفه، آشنایی بیشتری یافت. از همان روزگار، با 

فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری »نخستین کتاب او به نام  1323دید. در سال مند گرتصوف نیز عالقه

 (16: همان) در بروجرد منتشر شد.« در ایران
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 اکبرعلی در دانشکده حقوق، به الزام پدر، ناچار به ترک تهران شد. نامثبتپس از کسب رتبه اول و کوب زرین

و  به زادگاه خود بازگشت کوبزرینبنابراین  ؛ع اظهار تأسف کردموضو نیاز ا زیوقت دانشکده ن سیدهخدا رئ

جدی بدان پیدا کرد و به قول  پرداخت، کاری که به تدریج عالقۀ آباد و بعد در بروجرد به کار معلمیدر خرم

اش شد و نیم قرن بر روی اندیشه و وجدان چند نسل از مستعدان یک عصر کار کرد. استاد، عشق دوران زندگی

را  الهیاتو علم  کیزیو ف یاضیفلسفه، زبان، ر ،یعرب ات،یادب ا،یجغراف خ،یتار هایدرس یدوران معلم در

علوم از  نیاو بر ا یاحاطهعلوم مختلف و  یزمینهدر  شانیاطالعات ا یوسعت دامنه انگریکرد که ب سیتدر

 (13-12: 1378، کوبزرین. )است یهمان روزگار جوان

های خردسال تعداد بیشتری ام از تعدادی وحشیهنوز هم هست، در سایه آن توانسته معلمی عشق من شد و»

را از تیرگی خوف انگیز دنیای  هاآنام تعداد بیشتری از های رسیده و دانا و فرهیخته بسازم. توانستهانسان

 (54: 1380)دهباشی، « وحشی بیرون بیاورم.

 -هر دو  - اتیو دانشکده ادب انشکده علوم معقول و منقولد یآنکه در امتحان ورود از ، پس۱۳۲۴در سال 

رتبه  یعنوان دانشجو به ۱۳۲۷دانشگاه تهران شد. در سال  یفارس اتیرتبه اول شده بود، وارد رشته ادب حائز

که از  ی. ودیدانشگاه تهران گرد اتیرشته ادب یو سال بعد وارد دوره دکتر شد التحصیلفارغاول، از دانشگاه 

، ۱۳۲۸پرداخته بود، از سال  سیتهران به تدر هایدبیرستاندر  ریبه عنوان دب ،یدانشگاه التیشروع تحصزمان 

تا پنج سال  اشمطبوعاتیکار  نیا ،ییهادار شد که با وجود وقفهعهده زیمهرگان را ن یمجله هفتگ یریسردب

ناتل  زیپرو ن،یمحمد مع ،یسینف دیسع ،یانیتچون: عباس اقبال آش یدر کنار بزرگان ۱۳۳۰در سال  .افتیتداوم 

 (EI)1 اسالم المعارفدایرۀمقاالت  یترجمهمشارکت در  یبرا ابیو عباس زر یقیصد نیغالمحس ،یخانلر

 زیو ن( EI) 2 المعارف اسالمشد تا بعدها از آن تجربه در دار یدیاستاد تجربه مف یشد که برا تهلند دعو طبع

 (16همان: ) استفاده کند. مصاحب نیدکتر غالمحسنظر  ریز یاسالم المعارفدایرۀ

خود با عنوان  یدکتر یاز رساله ۱۳۳۴، در سال (۱۳۳۲هم درس دانشکده ) ان،یاز ازدواج با دکتر قمر آر پس»

سال در .« دفاع کرد تیبود با موفق شده تألیففروزانفر  الزمانبدیعنظر  ریکه ز« و اصول آن خینقد الشعر، تار»

 خیتار ان،یاد خیاسالم، تار خیتار سیو به تدر کرد آغازخود را در دانشگاه تهران دانشیاری، کار  هبا رتب 1335

 زین یمدت کوتاه یسال، برا نیعلوم پرداخت. در هم خیو تار یتصوف اسالم خیکالم و مجادالت فرق، تار
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دانشگاه  یرتبه استاد افتیامور مربوط به انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب را به عهده گرفت. پس از در

دانشگاه  یفارس اتیادب یو دوره دکتر تهران یعال یدر دانشسرا زین یچند کوبزرینش(، دکتر  ۱۳۳۹تهران )

 (17: 1376)محمدخانی، . به افاضه پرداخت کیدرامات یدر دانشکده هنرها زیو ن تهران

جاذبه »گوید: ورد سفرهایش میسفرهای بسیاری داشت. وی در م اشزندگانیکوب در طی دوران زرین

بود در شهرهای مجاور زادگاه خویش، از همان  انگیزخاطرهمسافرت به خارج از زادگاه تا یاد دارم برای من 

ام؛ برای چند هفته یا تر سفرها گزیدههای وسیعنوجوانی بارها برای آموختگاری یا دسترسی به کتابخانه هایسال

به محض آنکه فرصتی برای خروج از شهر و دیار برایم  غالباًه اصفهان و به گیالن. چند ماه به همدان، به قم، ب

-نیمه تقریباًبعد از دانشگاه  هایسالکردم. در درنگ عزیمت راه میداشتم و بیهایم را برمیآمد چمدانپیش می

« رب و شرق.ای از عمرم در سفرهای خارج از ایران گذشت. سفرهای هوایی و دریایی، سفرهایی در غ

 (489: 1379 ،کوبزرین)

کالیفرنیا و پرینستون  هایدانشگاهدر امریکا به عنوان استاد میهمان در  1349تا  1347 هایسالدر کوب زرین

تاریخ ایران و تاریخ تصوف پرداخت؛ و از فرصت بدست آمده برای فراگیری زبان اسپانیایی بهره به تدریس 

(، استاد به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انتقال یافت و 1349)جست. پس از بازگشت به ایران 

 (17: 1379دهباشی، ار شد. )در دو گروه تاریخ و ادبیات مشغول به ک

 ی، آقابزرگ علوزادهجمال یمحمدعل دی)س یرانیخود به خارج از کشور با بزرگان ا یسفرها یدر طکوب زرین

 یاری. در بسافتی کینزد ییو...( آشنا ینورسکیم ریمیماسه، والد ی)هانر یان خارج( و بزرگیاگنجهو تورخان 

 (18)همان:  پرداخت. یسخنران رادیجهان شرکت جست و به ا یاز مجامع و مجالس علم

 هایتالش یو فرهنگ یعلم هایزمینهدر  سیو چه در دوران تدر لیاز همان ابتدا چه در طول مدت تحص

انتشار مجالت و همکاری در مراکز مختلف علمی و فرهنگی، سردبیری مجله هفتگی  جمله: نمود از ایارزنده

که تا پنج سال دوام یافت. همکاری با انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب و همکاری با مجتبی  1328در سال 

شان در انتشار علمی ای هایفعالیت( و 1342مینوی و موسسه لغت فرانکلین، سردبیری مجله راهنمای کتاب )

مجالتی همچون: سخن، یغما، جهان نو، دانش، علم و زندگی، مهر و فرهنگ ایران زمین، همکاری با سازمان 

 (17: 1379المعارف اسالمی. )دهباشی، و مرکز دایره « اطلس تاریخ ایران»برداری کشور برای تدوین نقشه




