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 چکیده
پژوههان ایرانهی اسهت کهه آثهار کوب از راله ادیبان و تاریخمبدالحسین زرین
شناسهانه از های مختل  به نگار  درآورد. اندیشة انحطهاطگوناگونی در زمینه

نگهاران یراث فکهری تهاریخهای اوست. او متأثر از مهای پُرمحتوای نوشتهرنبه
پرداز دورل رضاشاه، به موامل مؤثر بهر انحطهاط مصر ناصری و متجددان نظریه

الی آثار  بها مقایسهة ادوار کوب در البهه اسالمی پرداخت. زرینتادن ایرانی
های پیشینیان را بازتولید کرد، بلکه مناصری دیگر بهر تاریخ ایران، نه فقط تبیین

های وی بهرای خهروو از ایهن ترین تال اساس، یکی از مهم آن افاود. بر این
وضعیت منحط، طرح دوبارل مسللة انحطاط بهود. او بها طهرح ایهن مسهلله، بها 
رویکردی تاریخی به انحطاط مامن تاریخی ایران و تاهدن اسهالمی پرداخهت. 

دههد کهه اساس رو  تحلیلی ه توصهیفی نشهان مهیهای این تحقیق، بر یافته
تسهامحی، ههایی هاچهون بهیرما چرایی انحطاط را به مؤلفهو  رازکوب زرین
دهد. وی توره به مُدارای دینی، مآبی، ربرگرایی و خردستیای نسبت مییونانی
مداران امهروزی رامعهة دوستی، آزادی فکر و خردورزی را برای سیاستبیگانه
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د. از ایهن حیهث، دانهبار میها را مصیبتایران آموزنده و انحراف از این ویژگی
کانون اندیشگی وی برای حل  مسللة انحطهاط در ایهران  پیشهامدرن و معاصهر، 

مانهده از گاشهتة تهاریخی بازآفرینی و استارار مناصر فرهنگی و قومی  بررهای
 است.
تسهامح، خردسهتیای، ربرگرایهی، اسالم، انحطاط، ایران، مدم :های کلیدیواژه

 مآبییونانی
 

 مقدمه

های ایران و روسیه، رامعة سهنتی ایهران نوزدهم میالدی و در خال  رن  از اوایل قرن
ههای ملاهی، فکهری و فنّاورانهة دنیهای غهرب، از مصر قارار ضان آشنایی با پیشرفت

در بررسی ملهل انحطهاط و  انحطاط تاریخی خود آگاه شد. در این میان، برخی متفکران
حرکت به سوی ترقی، به کنهدوکاو در  از سیطرل ارتجاع و چگونگی خروو رامعة ایران

گاشتة تاریخی خود پرداختند. آنهان در پاسهخ بهه چگهونگی فراینهد پیشهرفت و ملهل 
بندی کردند. گروهی بدون توره بهه نقهش هایی را صورتانحطاط رامعة ایرانی، نظریه

 سازی مفاهیم تاریخی، موامل خارری را مسلو  انحطاط دانسهتند؛رامعة ایرانی، با ساده
کردنهد. هاچنهین طیفهی از برخی بر موامل ذهنی، فرهنگی و شخصیتی  انحطاط تأکیهد 

ورزان، به غیر از یهور  اسهکندر، حالهة ترکهان، مغهوالن، امپریالیسهم غهرب و اندیشه
خصههوص دیههن اسههالم را از موامههل انحطههاط و درمانههدگی برشههاردند. ههها و بهههمههرب

تعلق راعی و تکوین یهز ملهت واحهد  ناسیونالیسم به منوان ابااری برای دمیدن حس
ههای برداری بسیاری از ناسیونالیستدادن رامعه به سوی پیشرفت، مورد بهرهبرای سو،

ههای پژوهان رامعهه در اندیشههدورل قارار قرار گرفت. در این مسیر، تعدادی از تاریخ
بهالی تعریه  و آنهها را سهپر « دیگهری»تاریخی خود، منصر مرب و اسالم را به مثابة 

های تاریخی تلقی کردند. میرزا فتحعلی آخوندزاده، میهرزا ها و ناکامیها، شکستمالمت
رونهد شهاار مهیالدین میرزای قارار از پیشهتازان ایهن فکهر بههآقاخان کرمانی و رال 

 11: 1413؛ ضهیاءابراهیای، 11، 12ه  11: 1344؛ نواصهری، 32ه 43: 1431 ملاداری، 
ومرو و نهاامنی های پایدار و کارآمد، هروخواهان در ایجاد دولت(. ناتوانی مشروطه13ه

هها بهه داشهتن نظهامی اقتهدارگرا و ایجاد شده در کشور و تاایل طیفی از ناسیونالیسهت
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متارکا بامث شد که آنها روایتی ناسیونالیسهتی از انحطهاط داشهته باشهند. چههارچوب 
تهأثیر ران تحایهل شهد، تحهتکهه بهر رامعهة ایه مفهومی ه ایهدئولوژیکی ایهن روایهت

گرایهی و شهیفتگی بهه گاشهتة ناسیونالیسم نژادی آلاان بود که بر برتری نژادی، آریایی
شناسهی و ناسیونالیسهم شناسان، دستاوردهای باستانهای شر،و از اندیشه باستانی مبتنی

ود اندیشی با این گهرایش، در مسهیر تهاریخی خهزرتشتی دساتیر هند متأثر بود. انحطاط
هه 1443بخهش  حکومهت پهلهوی  پس از سقوط نظام قارار، به ایهدئولوژی مشهرومیت

زادل ایرانشههر، ابهراهیم گرایانی هاچون محادملی فروغی، کاظمملی .( تبدیل شد1431
پورداوود، ذبیح بهروز و... ناایندگان گفتاان ناسیونالیستی باستانی ه فرهنگهی در مصهر 

؛ ضهیاءابراهیای، 12، 14ه  31: 1344؛ نواصری، 131ه  131: 1412اند  فصیحی، پهلوی
(. در مصر پهلو و پس از فروپاشی آن حکومت، تبیهین انحطهاط 11ه  1، 13ه 14: 1413

نگهاری را ای که حهوزل تهاریخپژوهان بسط بیشتری یافت؛ به گونهاین بار در میان تاریخ
کهه در مهواردی بهه انگیهال  تأثیر مخرب خود قرار داد. روایت آنان از انحطاطنیا تحت 

برپاساختن ایدئولوژی برای دولت ه ملت در دورل پهلوی انتخهاب شهده بهود، یکهی از 
مواملی شد که فرایند تشکیل دولت ه ملت  مدرن و ایجاد حس یکپهارچگی ملهی را در 
ایران با مشکل مواره کرد و رامعة ایرانی را به سوی انسداد سیاسی و ارتاهامی سهو، 

: 1344اردکهانی، ؛ داوری24ه  11: 1412؛ کاتوزیهان، 131ه  131: 1412، داد  فصیحی
ههای مختله  آنهها در نگهاران و گهرایش(. مسللة اصلی تهاریخ344ه 411، 413ه  411

صورت سلوا  زیر مطرح شده است: ملهل و موامهل موارهه با غرب تا مصر حاضر، به
 انحطاط تادن ایرانی ه اسالمی چیستن 

هایشهان دربهارل انحطهاط نگاران، ناود بارز دیدگاهیشة تاریخی تاریخوروهی از اند 
توان در این زمینه، بهه بررسهی کوب یکی از کسانی است که میاست. مبدالحسین زرین

کوب با چرخشی کهه در آن ایجهاد های او پرداخت. اندیشة تاریخی زرینو تبیین تحلیل
اسالمیت، تحلیلهی غیهر باسهتانی از مسهللة  شد، خصلتی تکثرگرا پیدا کرد و با احترام به

های کاذب دورل روانی فاصهله گرفهت. وی در آثهار  بها انحطاط ارائه داد و از هیجان
گهرفتن از مباحهث مرفهانی، ذهنی پُرسشگر، با تکیه بر پیوند تهاریخ و ادبیهات و یهاری

می کالمی، فلسفی و فرهنگهی، بهه تبیهین موامهل انحطهاط ایهران و رکهود تاهدن اسهال
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نشده بهاقی مانهد، چهرا کهه های وی هاچنان مسللة ماکور حلپرداخت. با ورود تال 
پژوهان معاصر ، متوره مسلله نشدند و در پاسخ نظهری کوب و به تَبَع او، تاریخزرین

ههای نهه چنهدان کامهل روی آوردنهد. به یز پرسش فلسفی، از منظر تاریخی به پاسهخ
کهوب را دربهارل موامهل انحطهاط ایهران و نظر زریننوشتار حاضر به دنبا  آن است که 

های زیر پاسهخ دههد: او بهرای انحطهاط در رکود تادن اسالمی بررسی کند و به پرسش
رفت انحطهاط را کندن راه برونهایی را معرفی میرامعة ایران و تادن اسالمی چه مقوله

ه که در نگاه وی، کوب این فرضیه مطرح شدداندن بر اساس آثار زریندر چه چیای می
ههای تهاریخی و ه اسالمی محقهق شهده اسهت. تحلیهلامری به نام انحطاط تادن ایرانی

فرهنگی در اندیشة وی چنان اهایت دارد که به زمم او رههایی از تعصهب، ربرگرایهی، 
ستیای، رها از مجهرای شناسهایی و تأسهیس دوبهارل مناصهر نفوذ فرهن   بیگانه و خرد

کهوب بهرای نجهات ایهران معاصهر از پهایر نیسهت. زریهنی امکانفرهنگی  هویت  ایران
دوستی  انحطاط، به رنبشی باور داشت که حاصل مُدارا، آزاداندیشی، خردگرایی و بیگانه

را بهه ادوار  ههای انحطهاططبقة حاکم  آزاداندیش است. با این استنباط، او نه فقط مؤلفه
ه آن را در ضهع  و درمانهدگی ایهران دههد، بلکهپیش از اسالم و پس از آن تعایم مهی

شارد. حا  برای رسیدن به این مهم، کوشش خواهد شهد کهه معاصر نیا تأثیرگاار برمی
ه در وهلة نخست، مفهوم انحطاط تعری  شود و در مرحلة بعد، بر اساس رو  تحلیلی

کوب دربارل مناصر اصلی انحطاط ایران و تادن اسهالمی توصیفی، نگر  تاریخی زرین
 ورد بررسی قرار گیرد.م
 

 پیشینة تحقیق
کوب مقاالت زیادی دربهارل آثهار، زنهدگی و مقهام ملاهی و ادبهی وی دوستداران  زرین

« کارنامة زریهن»و دو یادنامة « درخت معرفت»نامة اند که چند منوان آن در رشننوشته
در  (.3هه4: 1434؛ 12هه1: 1411؛ 14هه1: 1433منتشر شده اسهت  « در راه بازگشت»و 

گفته، مطلبی ورود ندارد که به موضوع نوشهتار حاضهر مهرتبط های پیشمقاالت یادنامه
طور کامل ارزیابی و نقد و وروه تقاوت و تاایا این مقالهه بها آنهها آشهکار  باشد، تا به

ه اسهالمی در شود. آنچه در این مقاالت به آن پرداخته نشده، تبیین انحطاط تادن ایرانی
نگهاری، نگارانه، تأویل اسالم، شیول تهاریخب است. دربارل اهداف تاریخکواندیشة زرین
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اندیشة تاریخی، رو  پژوهش و هویت ملهی و ایرانیگهری و نسهبت نظهر و ماهل در 
تهرین آنهها بهدین های چندی انجام شده است. مهمکوب نیا پژوهشپژوهی زرینتاریخ

بازخوانی یز اثهر، تهاریخ در »ان زاده در اثری کوتاه با منوقرار است: سیدکاظم صحبت
بههه شههرح برخههی از اهههداف « کههوبنگههاری از دیههدگاه زریههنتههرازو، تههاریخ و تههاریخ

ای (. سیاو  شهوهانی در مقالهه33ه  43: 1411کوب پرداخته است  نگارانة زرینتاریخ
کوب، دو قرن سکوت و کارنامة دو تأویل از یز تادن، بازخوانی دو اثر زرین»با منوان 

کوب در این دو اثر، بهه دو تأویهل از یهز ، به توضیح این معنا پرداخته که زرین«الماس
(. نصراهلل صالحی نیا در اثری کوتهاه بها منهوان 244ه  131: 1433تادن پرداخته است  

و « کهوبیاد دکتر مبدالحسین زریهنتاریخ نگری و اصو  تاریخ نگاری از دیدگاه زنده»
اند تا بهه کوشیده« کوبنگاری مبدالحسین زرینری و تاریخنگتاریخ»محاد بختیاری در 

نگهری چیسهتن و اصهو  کهوب از تهاریخهها پاسهخ دهنهد کهه مهراد زریهناین سؤا 
: 1414؛ بختیهاری، 21ه 13: 1411نگاری از دیدگاه وی چگونه استن  صهالحی، تاریخ
نگههاری رویکههرد رنسانسههی قههدمایی در تههاریخ»(. مبدالرسههو  خیرانههدیش در 43ه  23

کهوب را پیوند ادبیات و تاریخ ناد زرین»در پی نشان دادن این امر است که « کوبزرین
(. سیدضهیاءالدین 11ه 14: 1411«  توان استارار سنت گاشتة ادیبان مورخ دانستنای

: 1432«  کوب و پهژوهش در تهاریخمبدالحسین زرین»ای با منوان میرمحادی در مقاله
هش وی و به اصو  و قوامدی چون نحول کش  و گهردآوری ( به رو  پژو213ه 111

کوب، توپولهوژی اسناد تاریخی، نقد درونی و برونی، بازرویی و بازآفرینی در آثار زرین
شناسی( تاریخی، توره به اباارههای پیشهرفتة صهنعتی و تورهه بهه منهابع مهادی  مکان

هویت ملی و ایرانیگهری »ن ای با منواگلوره در مقالهتاریخی پرداخته است. سجاد رامی
های مختل  هویت را از دیهدگاه وی کوشیده است تا مؤلفه« کوبنگاری زریندر تاریخ

ههای گونهاگون ملهم تهاریخ، بیشهترین تورهه بیان کند و نشان دههد کهه از بهین رنبهه
( و 122هه 121: 1432معطوف بوده اسهت   اندیشه نگاری در حوزلکوب به تاریخزرین

نسبت نظر و ماهل در تهاریخ پژوههی »پناه در اد منصوربخت و مهدی رفعتیسرانجام قب
کهوب دربهارل های فلسفی زریناین امر هستند که پرسش در پی نشان دادن« کوبزرین

های مناسب نیافتند، بلکه اصو  و قوامد مالی منتج از آنهها نیها در تاریخ، نه تنها پاسخ
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وههی وی ی نداشتند و در نتیجه، در تاریخ پهژاپژوهی وی حضور اصیل و شایستهتاریخ
هها (. این پهژوهش122ه  144: 1413شکافی مایق میان نظر و مال پدیدار شده است  

اند که اهداف، اصهو  و قوامهد کوب پرداختهمادتاً به بررسی یز وره از اندیشة زرین
فکهری وی چون نظهری و یز به چندونگاری است و در نتیجه، هیچمالی وی از تاریخ

اند. به سخن رساتر، نسبت اندیشة تهاریخی رهایی از آن نپرداخته از مسللة انحطاط و راه
کوب با موضوع انحطاط به درستی کاویده نشده و تحقیق رامعی به رشهتة تحریهر زرین

توان مدمی شد که تحقیق حاضر در زمینة مدنظر، بهدیع درنیامده است. از این روی، می
   سابقه است.و بی

 
 مفهوم انحطاط 

کند، سخن او از انحطهاط، زوا ، کوب نظرها را رلب میموضوع مهای که در آثار زرین
افو  و رکود ایران و تادن اسالمی است، اما او به تعری  این مفاهیم نپرداختهه و فقهط 

ها و ارااء سازندل آن را بیان کرده است. آنچه که برای وی اهایهت مرکب بودن مصدا،
ن است که سهم هر یز از مناصر سازنده را در ادوار تاریخی گوناگون تا حهدی دارد ای

روشن کند. او، این مناصهر را چونهان مناصهری ثابهت و تغییرناپهایر بهرای هاهة ادوار 
تاریخی در نظر نگرفته است؛ چرا که مصهادیق انحطهاط، زوا ، افهو  و رکهود از سهنخ 

های فکری، معنی آنها ادوار تاریخی و گرایش آیند و بسته بهمفاهیم امتباری به شاار می
کوب محتاطانه است و با شفافیت به ایهن مفهاهیم کند. با ورود این، زبان  زرینتغییر می
کند، شاید از آن رو که انحطاط، زوا ، افو  و رکود، آنچنان مفههومی روشهن اشاره نای

یری دقیق از آنها حهس نکهرده در ناد وی و، یا در زمانة او داشته که نیازی به ارائة تصو
ههای الزم و کهافی گونهه مفهاهیم، بهدون پشهتوانهاست. از این رو، تعریفی دقیق از ایهن

گونهه مفهاهیم در آنهها ههایی اسهت کهه ایهنها هاان متنپایر نیست. این پشتوانهامکان
؛ 23ه  23: 1411؛ آذرنه ، 22، 11: 1431انتخاب و اسهتفاده شهده اسهت  طباطبهایی، 

 (.  111ه111: 1413پناه، ربخت و رفعتیمنصو
کوب برای انحطهاط تاهدّن ایرانهی ه اسهالمی مطهرح با دقت در مصادیقی که زرّین

توان مهراد او را از انحطهاط، زوا ، افهو  و رکهود دریافهت و پهایرفت کهه کند، میمی
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فرض او در توضیح تعابیر انحطاط، زوا ، افو  و رکود آن اسهت کهه از درخشهش پیش
نگی، مظات و اقتدار سیاسی پیشین ایران و تادن اسالمی فروکاسته شده، در حالی فره

های اثرگااری از قبیل تعصب، فرهنه  که امکان ترقی داشت و هنوز هم دارد، اما مؤلفه
تر، مفهوم بیگانه، ربرگرایی و خردستیای این امکان را از بین برده است. به مبارت ساده

کوب، بیشتر به حوزل فلسفة تاریخ مربوط است ر اندیشة زرینانحطاط و مفاهیم مشابه د
ورهود آورد که پس از یهز دوران ترقهی بههای مارضی و حادث را به ذهن میو پدیده

 (.13: 1432؛ رحاانیان، 1ه  3: 1434آمده است  صالحی، 
 برای آنکه مسللة اصلی مقاله و نیا مفهوم کانونی آن هرچه بیشتر روشن شهود، نتهایج و

کوب دربارل مفاهیم انحطهاط، زوا ، افهو  های زرینهای چندی از مجاومه نوشتهمؤلفه
ورهی است؛ بهه ایهن معنهی کهه و رکود شایان ذکر است: نخست اینکه این مفاهیم چند

ورههی ابعاد مختل  تاریخی، فرهنگی، فلسفی و نظایر آن دارد؛ دوم اینکهه چهون چنهد
به درک هاة ابعاد آن است؛ سوم اینکه او فقط به  است، درک کامل این مفاهیم، معطوف

انحطهاط را در  های متعدد ایهن مفهاهیم پرداختهه اسهت؛ چههارم اینکههوروهی از رنبه
توان به این صورت ارائه کرد: انحطاط وضعیتی از حیهات بشهری کوب مینظرگاه زرین

بهاالترین حهدی  گریای بهتسامح، فرهن  بیگانه، ربرگرایی و مقلاست که در آن، مدم
رسیده که موربات زوا ، افو  و رکود هویت  تاریخی و مناصر فرهن  ایرانی را فهراهم 

 کرده است.

 
 تسامحعدم

کوب، در روهر واقعی فرهن  ایرانی مناصری ورود دارد کهه بهدون آنهها از دید زرین
تسهامح را  ها، او ابتدا مفههومرشد فرهن  ایرانی ماکن نخواهد شد. در تبیین این مؤلفه

، «نه شهرقی، نهه غربهی، انسهانی»دهد. بنیاد برخی از گفتارهای کتاب مورد تأمل قرار می
گیری است. پرسش اصلی وی در این گفتارهها، پرسهش از تبیین رابطة انحطاط و سخت

رابطة انحطاط و تعصب و تقابل آنهاست. پاسخ وی به این پرسهش، مثبهت اسهت. ایهن 
ه  3: 1433ه او به رابطة انحطاط با مفهوم تسامح دارد  پاسخ، حاصل رویکردی است ک

 ایرانهی، فرهنه  (. او تأکیهد دارد کهه در33ه  34، 43ه  41، 43، 21، 23، 24، 11، 11
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دارد کهه بها  درازنهاکی بیگانهه، پیشهینة امتقهادی ههایاقوام و نظام برابر روحیة مدارا در
ه  313 ،411ه  413: 1414ده است  مان فراهم شتاریخی از آن، زمینة افو  رویگردانی

سخنی با گیاو و ولتر، مورخهان و متفکهران (. وی در هم241ه 244: 1431؛ ثالثی، 311
از  کهیی نوبة خود دهد که در سراسر تاریخ هاواره اندیشة تسامح بهفرانسوی، نشان می

در حههوزل قلاههرو حکومههت،  کهههاسههتقرار صههلح پایههدار بههوده اسههت؛ چنههان اسههباب
اما بهرمکس،  .اندکرده رمایت کشورداری اصل زیمنالة  به را های گاشته آنریامپراتو

زیسهتی را بها مقایهد مخهال  تسلیم به تعصب هاچون دو نیروی مخرب  مههارم، ههم
؛ 24، 11، 11: 1433؛ 313، 341، 411ه 413، 411، 14: 1414غیههرماکن کههرده اسههت  

های (. تال 143: 1413تی پناه، ؛ منصوربخت و رفع242: 1433؛ 244ه  242/ 1: 1431
ای کوب در طرح مفهوم تسامح و ارتناب از خشونت که نقش بنیادین و معنی تازهزرین

ای است کهه الزمهة به فرهن  و تاریخ ایران و اسالم داده، به منظور نشان دادن هاکاری
ز پیشرفت دورل باستان و مصر زرین رهان اسالم بهوده؛ پیشهرفتی کهه هاهواره بها بهرو

 (.  23: 1433تعصب به رکود دچار شده است  
گرایهی وی در تأیید این مدما، مطابق اندیشة رایج روزگار  که در آن روح باسهتان

 پردازد و بههغلبه داشت، به ارائة مصادیق مختل  تاریخی از راله امپراتوری پارسی می
 خاتاهه سهامی خشهونت نادیز، دوران شر، در ایران برتری با که کندمی اشاره خوبی
 امپراتهوری کهوب درزریهن تهأملی کهه بها .نشست تعدی رای بر قانون و مد  یافت و
 پهانظهامی بهر قهدرت بها تنهها داشت، به این نتیجه رسید که مالکت داریو  و کور 
: 2341؛ 21ه  24، 11ه  11، 3ه  1: 1433احتیهاو دارد   نیها تسامح به ماند، بلکهنای

دیگهر،  امهر ههر از بهیش را مقاید مورد در گیری(. او آسان211: 1411مقدمه؛ دهباشی، 
ویژگی فرهن  ایرانی  این از و انحراف امروز، آموزنده دنیای مدارسیاست و مورخ برای
 شهده تشهکیل گونهاگون بسیار اقوام که از هخامنشی دولت هاچون هاییبرای دولت را

 اقهدامات کنهد، بهامهی اسهتنباط بکوزرین کهزوا ، چنان روند .داندساز میبود، انحال 
شهد  وی کامهل از پهس دوران در و سهنت تسهامح آغهاز تورهی او بههو بی خشایارشا

 (. با این استنباط است که او مفهوم31ه  14: 1433؛ اذکائی، 441: 1411؛ 11ه 3: 1433 
ههای یهز اصهل تأثیرگهاار در ملهل و اسهباب سهقوط سلسهله منوان به تسامحی رابی
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آن  دنبها  بهه کهه داندحکومت می بیااری شوم دهد و آن را نشانةی تعایم میفرمانروای
: 1414؛ 143هه 141، 121، 113ه  111، 21ه  3، 111: 1433بود   خواهد قطعی سقوط
   (.233، 223: 1411ندوشن، ؛ اسالمی244ه  242/ 1: 1431؛ 211
ههای انحطاط سلسهله تسامحی درکوب از تأثیر بیورود چنین تعایای ه که زرین با

مهدارا در فضهای متفهاوت   کنهد ه دوام روحیهةفرمانروایی ایهران باسهتان اسهتنباط مهی
 رویدادهای دوران اسالمی، از امتقاد ویژل وی به باقی مانهدن کهارکرد اصهل تسهامح در

کارنامهة »ترین مفاهیم که تسامح یکی از کلیدیحکایت دارد. چنان مردم ایران مامة میان
کوب به منهوان مهادر تاهدن اسهالمی و رمها وحهدت رود که زرینبه شاار می «اسالم

نیهروی  هایشهه تسهامح بهرای فرهن  اسالم، تأکیدی ویژه بر آن دارد. به نظر او اندیشة
نشد. درواقهع، وی سهعی  نیازاندیشة تسامح بی به ایرانی گاهنداد و هیچ دست از را خود

ن باستان بهه دوران اسهالمی دارد و بهر آن اسهت تها در بیان انتقا  مفهوم تسامح از دورا
؛ خیرانهدیش، 111ه  113: 1433؛ شوهانی، 41، 21،43: 1433استارار آن را نشان دهد  

دادن این واقعیت است که استارار روحیهة آنچه در اینجا اهایت دارد، نشان (.14: 1411
کاری ماکن شده استن وزتسامح از دوران باستان به دوران اسالمی، چگونه و با چه سا

کهوب و چه شد که رویگردانی از آن اسباب رکود تادن اسالمی را فهراهم کهردن زریهن
های تاریخی متناسهب بها حهوادث فرهنگهی و سیاسهی، یکهی از کوشیده با اتکا به داده

آمیها مأمون و سیاسهت مسهالات چون موامل پیشرفت مسلاانان را در رواداری خلفایی
توانهد انی خالصه کند. او برای اینکه نشان دهد ایهن نهوع از تسهامح مهیهای ایرخاندان

؛ 13ه 14: 1433؛ 34: 1433پهردازد  بامث پیشرفت شود، به ارائة مصادیق تاریخی مهی
 (.  213 :1414زیباکالم، 
مند شهدند، رامعهه رو بهه بهره دینی گیریآسان سیاست های ایرانی، ازگاه سلسلههر

گهاه خلفها، شهیول شد و برمکس هر نظیرمقیده کم و فکر آزادی  نظر تعالی گااشت و از
 بهروز در مهاهی گرفتند و از اصل تسهامح روی برتافتنهد، مامهلپرتعصب دینی را پیش

کهوب، بها (. زریهن133ه 132: 1433؛ صفا، 132: 1433شدند  فرای،  هاشور  بسیاری
مهل انحطهاط را در تعصهبات توره به مالحظاتی چنین از تسامح در گاشتة تاریخی، ما

کوب را ها، زرینگیریدانست. طعم تلخ سختقومی و محلی و رواو سانسور مقاید می
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رو کرد که در این وضعیت رکود برای خروو از بحهران بهبا این پرسش مهم تاریخی رو
چه کاری باید انجام دادن او با ترسیم فضایی تاریخی و در پی پاسخ بهه سهؤا  مهاکور، 

 ایمقلهی و رهان اسالم را رنبشهی ایران انحطاط بیند. او مالویا را تاریخی میهاه چ
 دوام داند که آزاداندیشان برای روشن کردن چراغ مقل و دانش برپا کردند کهه نسهبتاًمی

بهرای  اسالمی رامعة و از اینجا است که باور دارد ایران .مهای دربرداشت نتایج و یافت
 کهه اسهالمی رنسهانس بهه آوردن روی را ای نداشتچاره ی،قهقرای این سیر رهایی از
؛ 33: 1433؛ 232هه 22: 2341اندیش بود  آزاد حاکم طبقة اندیشانةروشن تسامح حاصل
ندوشهن، ؛ اسهالمی13: 1413؛ کرمهر، 341ه 344، 214، 231، 213ه  213، 31/ 2: 1431
 (.  132، 143: 1431؛ اشپولر، 233: 1411
گویهد کهه کند و بهه مها مهیس اسالمی را تا حدی مفهومینه میچند او این رنسانهر

گونه، چه معنی و منطقی دارد. مسلله این اسهت رستاخیا اسالمی در چنین بستر انحطاط
که بدون خودآگاهی راعی امکان رنسهانس اسهالمی در آن روزگهاران ورهود نداشهته 

واقعیهت زشهت کهه  پس از تکوین رستاخیا اسالمی، چه چیای مورهب شهد است. اما
کوب برای شناخت ایهن واقعیهت در رواو یابدن زرین رامعة مسلاانان گرایی درتعصب

به رریان فکهری  بخشیدن سیطره کند که برایسخنی با آدام م تا، بر رریانی تأکید میهم
؛ 1ه  1: 1433؛ متها، 134ه132: 1433کرد  فرای، مقل تال  می برابر در مبتنی بر نقل

 اطامهت و تقلید شیول حکومت از (. وی معتقد است، نه فقط حاایت211: 1411کرمر، 
حدیث، ادامة سیاست تسامح را غیرماکن کرد، بلکه کشهاکش  دائهم میهان اههل  از اهل

/ 2: 1431زدگی سهرمت بخشهید  شدن آن را به تعصبدرگاه و اهل دیوان، روند تبدیل
او در کنار تعصهب در  (.431 :1414؛11: 1433؛ 234ه211، 214، 221ه221، 334ه  314

ای ههای دولتهی دورهمسائل امتقادی پس از مصهر مهأمون، ورود ترکهان را بهه دسهتگاه
: 1414داند که خشونت ماهبی شدت بیشتری پیدا کرد و رانشین روح تسامح شهد  می
، 31ه  33: 1433؛ 341، 212، 214، 211ه  213، 244/ 2: 1431؛ 133، 143، 23ه 24
 غانویهان خصوصهاً و حکهومتی ترکهان شیول در مقیدتی تعصبات وی، ایننظر  (. به11
شد و کار به رایی  سلجوقی نهادینه ترکان دست به زمان گاشت با سپس گرفت و نیرو

ه  311: 1414؛ 2/314: 1431گیری دینی دور شد  رسید که ایران بیش از پیش از آسان
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 ایهن بهه را کوشید مها خود هایهنوشت در وی (.13: 1414؛ 313،331ه  311، 334، 324
 تنهها نهه زمان گاشت با تسامحیبی این سلجوقیان دامنة سلطة که با کند متوره مهم امر

تسهامح  اصحاب بیشتر طرد را برای الزم هایزمینه وسیع ایگونه به نیافت، بلکه کاهش
 نهد، اسهبابافتی سهلطه بیشهتر ایران تاریخ بر ترک و غُا مهارم اقوام چههر .آورد فراهم
 بهه و گرفتنهد فاصهله بیشهتر آن از مهیاتر شد، بهه طهوری کهه گراییتسامح طرد و ترک

 (.214: 1414شدند  زیباکالم،  متاایل بیشتر گراییتعصب
پردازد که خوارهه هایی میکوب بر پایة چنین تبیینی، به بررسی سیاست  نظامیهزرین

دهد که سیاست ایهن مهدارس و نشان میالالز در دورل سلجوقی به اررا درآورد. انظام
ههای وابسهته بهه آن اختصهاص ناپایر، به تعلیم فقه شهافعی و دانهشای ارتناببه گونه

ها انجام داده، تأییدی است بر سهخنانش، داشت. تأمالتی که وی در باب سیاست  نظامیه
رریهانی کهه اساس مالحظات وی، شیعه، اساامیلیه، معتاله، فالسفه و اصوالً هر زیرا بر

تربیت  دینی مالاان از شد. از این رو، نسلیقاع واندیشید، قلعمخال  رأی حکومت می
 را مصهر آن متفر، و متشنج بپردازند و فضای مبارزه به دیگر افکار با باشند شد که قادر

(. بها تورهه بهه هاهین 22: 1431؛ 331ه  333: 1414کپارچه مبهد  کننهد  ی فضایی به
مهدارس  این بنای از حاصل داخلی  تعصبات استارار کوب، برکه زرین انداز استچشم
 اسهباب از را تهازد و آنههامهی النهرینبین و ایران بالد در مخصوصاً و خالفت قلارو در

 بهرای نهواحی، آن از آن شد که مسهلاانان شارد. تعصباتی که مانعبر می مادل انحطاط
 و خراسهان و ماوراءالنهر در مغو  کفار هجوم اب مقابله بعدها و هاصلیبی تهاراات دفع
 آنچهه آفات از اسالمی تادن رنسانس دیدگاه وی، مصر از گونهتال  کنند. بدین مرا،
 ههم نااند. به تَبَهع آن، تصهوف گاندکرد، بیمی تبدیل کالسیز راکد مصر زی به را آن
 لهوازم از مصهر بیمهاه احهوا  تهأثیر کرد، تحهتمی اقتضا را تسامح الاام آن اساس که

 بهه روحیهة ها، تصهوف تهدریجاًخانقاه آداب تعدد و هاسلسله ایجاد شد. با دور تسامح
 در رایهج معهروف ههایگرایهی سلسهلهفرقه روحیة که ایگونهدچار شد؛ به روییتفرقه
: 1414و به شدت از تسهامح دور کهرد   کدیگری معارض حدی تا و رقیب غالباً را مصر
33 - 333.) 
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 مآبینانییو
واسهطة ترین مسائل تاریخ ایران، یور  اقوام بیگانه است، زیرا نتیجهة بهییکی از ماده

رغهم هها را بههکهوب، هجاهة یونهانیها، انحطاط ایران بوده است. زرینهاة این یور 
شارد که بر انحطاط ایهران تهأثیر ها برمیپیامدهای سطحی آن، از پایدارترین این یور 

کوب به آن پرداخته نیست. پرسهش ایهن مسلله به هاین سادگی که زرینگااشت. البته 
است که کدام یز از وروه فرهن  یونانی مرضه شد و رامعة مها چهه واکنشهی بهه آن 

رو شهدیم یها بههنشان دادن! مثالً هنوز چندان روشن نیست که آیا ما با فلسفة یونهانی رو
کنهد ة تاریخ باستانی به این حادثه نگاه میکوب از زاویورود این ابهامات، زرینخیرن! با

و ملت فروپاشی شاهنشاهی را انحطاط درونهی نظهام آن و نهه حالهه بیرونهی ارزیهابی 
کند، اما به هر حا ، بر این نظر است که انحطاطی در پهی آن روی داده اسهت. او آن می

ایهن فروپاشهی،  داند، چهونبیند، بلکه آن را انحطاط زاینده میرا یز انحطاط کامل نای
رغهم تباهی کامل را به هاراه نیهاورد، بهه آن دلیهل کهه پهس از آن، فرهنه  ایرانهی بهه

 2: 1431گااشهت و تهداوم یافهت  های فراوان از فرهن  یونان، در آن تأثیرتأثیرپایری
 (.  311ه314، 331ه333: 1431؛ 113ه114/

نی پدیهدار شهد، در کوب، با آگاهی از تنشی کهه بهین فرهنه  ایرانهی و یونهازرین
 ارزیهابی مهاملی را ونهانییتأمالت خود دربارل انحطاط ایهران، نفهوذ زودگهار  فرهنه  

او در تحلیهل ایهن مامهل  .پراکنهدگی و ضهع  گرفتهار کهرد بهه ایهران را کهه کنهدمی
برد که از این پس، حیات فرهن  ایرانی دشهواری بیشهتری پیهدا ساز، از یاد نایانحطاط

 توضهیح و طهرح آورد. وی بهاپاشهی تهاریخی ایهران را بهه دنبها  مهیکند و نیا فرومی
 و پرسهش فرهنگهی بهه و اندیشهگی حیهات در را فکهری آن، راود دوبارل خردمندانة

رغم آنکه تعبیر مناسبی به مآبیونانیی که است پرسش طرح این حا  رای .کشید چالش
مانی پدیهد آمهدن چگونهه دهد، چگونه، چرا و از چه زنیست و نگاهی منفی را نشان می

اسهت کهه بها  ایهن اسهت کوب مُحقهقزرین برای که کشاندن آنچه رکود به ما را رامعة
 از ونهانییفرهن   از اند، استفادهورود تورهی که ایرانیان به رمایت شعائر ایرانی داشته

 (.  114، 112ه 111: 1431؛ 131ه133: 1411است   بوده رایج ایران مهد باستان در
گشهوده شهد،  تهازه ههایافق فقط ونانی در مهد پیش از اسالم، نهیشار معارف با انت
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رفت. اینکهه نفهوذ فرهنه   بیراهه به ایرانی ها، تفکربدمت و با پدیدآمدن تردیدها بلکه
 بهود، در کههن مقایهد در کهه اییونانی مامل انحطاط شد، به این ملت است که سادگی

 .افهتی اساطیر فاونهی و مقاید تأویل به و تورهدرهم شکست  تازه هایاندیشه بار زیر
بهه خهود  تأویهل که در دورل ساسهانی رنه  مادک را و وروهی از مقاید مانی او حتی
 .کنهدهلنیسهتی ارزیهابی مهی از منصهر نهادند، متأثر بر آن زندقه داغ رو این از و گرفت
 کرد و آئین رایج ردمم میان کم دروبیش را زهد به مانی که مالقه مقاید کوب، نشرزرین

 و بهود کشنده مُلز برای رواو داد که را سرنوشت ساسانی اندیشة دورل در که زروان را
: 2341؛ 111: 1413دانههد  مههی ونههانی فلسههفة نفههوذ شدههه ناشههی از انحطههاط اسههباب از

 (.  32: 1433؛ 221ه223
رهه رهدی مسلاانان در مصر اسالمی نیا تو دیگر به این میراث کوب به انتقا زرین

دادنهد و  قرار مطالعه بودند، مورد ونان گرفتهی که از را آنچه فالسفه که معنی بدین .دارد
 مسهلاان فیلسهوفان میهان را تأثیر بیشترین بعدها کهافاودند، چنان آنها بر را خود مقاید
 متوقه  را ایرانیهه اسهالمی فرهن  تکاملی تبدیل شد که روند نهاد و به رریانی بررای
گرفهت  معاصهر را ایهران و اسهالم ملاهی و فکهری، فنهی انقالب و رشد رلوی کرد و

کوب، آن زرین مقیدل به (.122ه121: 1413؛ 112: 1413؛ 32: 1433؛ 242ه244: 2341 
ای که بعد از اسالم رنبهة فلسهفی پیهدا کهرد و منکهر نبهوت شهد و در حهق نوع زندقه

 بهود کهه در افالطهونی و فلسهفة یونان فالسفة نفوذ ها رواداشت، ناشی ازپیغابران طعنه
 ابهدیّت بهاب در شهنودوگفت در(. »441: 1411رایج شد   اسالمی مصر فرهن  محیط
 انسانیت به تجاوز را روح یونانی ناخجستة رستم نفوذ زبان ، ازنامورنامه کتاب در «ایران
 در که دیده یانیاهر روح این با را ایران، خویشتن تاریخ ادوار تاام در کهداند، چنانمی

؛ 112هه111: 1413؛ 144: 1411؛ 143هه141: 1431بهوده اسهت   ایهران فرهن  با پیکار
اسهالمی،  مصهر فکری محیط اسالمی دروی، این میراث غیر گفتة (. به313ه311: 1411

 مشهاررات گرایهان ایرانهی درسریانی، از طریق شعوبیه، زنادقه و مقل هاسو با مدارس
 ادیهان و مقایهد با ارتباط اثر بر طریق این . ازگرفتقرار می استناد اسالمی مورد احااب

آن،  از ناشهی کوب، مشهارراتزرین به نظر .شد افاوده یونانی ری مرده اسالمی، برغیر
 بها کهه گرفهت، چهرا کهم دسهت ایران انحطاط بررسی در را آن اهایت که نیست امری
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 وحهی یونهانی و مقهل برخورد از ناشی مربی، مشاررات به یونانی فلسفی متون ترراة
گرفهت و خهوارو،  خهود بهه بیشتری بود ه شدت شده آغاز اموی مهد در اسالمی ه که

 نظهر بهه (.413هه413، 111هه111: 1411پرداختنهد   یکهدیگر تکفیهر به شیعه و مررله
 مقهل برخورد از ناشی مشاررات ایجاد در مامل این تأثیر چگونگی کوب، بررسیزرین

 کند، بهترمی را تهدید قوم حیات که را منازمات آن هاینشانه که شودمی ببوحی، س و
 آن را بقهای کهرد و، یها تهدوام دچهار به انحطهاط ایران را آنچه دربارل که بشناسیم، چرا

 آنکهه رغهمدههد بههمی نشان ما به تبیین وی .کرد تکیه واحدی امر به مورب شد، نباید
نیها  فکهری هاینااع به بخشیدن شدت بخشید، در تنوع مسلاانان فلسفة به مآبییونانی
 متهون بعضهی ترراهة و کالم اهل مباحث صورت به نخست که مآبییونانی .بود سهیم
 شهد و ماملی مهم بود، قربانی مقل و بین وحی تضاد رفع آن هدف و شد ظاهر فلسفی

 مقهاالت بهه متشهرمه سهوءظن را را چیای مامل کوب آنزرین .شد کشیده انحراف به
 بیشهتری فلسهفی رن  دینی مقاید از دفاع در کالم اهل به مباحثات ه که یونانی فلسفی

 متخاصهم احهااب بها تنهد غالباً شنودهایوگفت متشرمان، در این .کندداده ارزیابی نای
 قائهل رسید، ارزشهیمی مشام به آن از فلسفی تأمالت بوی که هاییاندیشه ماهبی، برای
متشههرمه  شههد، نههادمههی داده تعلههیم ونههانیی رو  بههه کههه تعههالیم یههنا نبودنههد، زیههرا

   (.343ه341: 1411برانگیخت   را هاییناخرسندی
 قهرار معتالهه برابر در را ماتریدی و اشعری دینی، ماهب تفکر حوزل مسلله، در این

 بها فقیههان مخالفهت ایهران را در مهدنیت و ملل رکود فرهنه  از کوب، یکیزرین .داد
 آن تهازگی و فلسهفی مباحهث طهرح با آنان را بودن بیگانه وی، .داندمی فلسفی مباحث

 تصهوف و کالم ملم تدریجی توسعة مامل وحی، به مربوط معارف حوزل مباحث را در
این سهبب و  (. به123: 1431؛ الجابری، 33ه31: 1433؛ 143، 111ه111: 1411داند  می

 رانهب از آنهها، آثارشهان تعلهیم از خشهیب در های معتالهیگرایش نیا به دلیل انعکاس
 مهروری کند بدونکوب تأکید میاز این رو، زرین .شد نگریسته ظنسوء  سنی با متشرمة

 و ایهران معاصهر اسهالم قلاهرو را در انحطهاط سیر توان خطها، نایرریان این تاام بر
   (.124ه111: 1411کرد   دنبا 
 طهرح نتوانسهتند بها فها، متشهرماندر مصهر بعضهی خل چرا که است این پرسش اما
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در مههد  کهه گرایهیکه مقهل است این کوبزرین کنندن پاسخ مخالفت فلسفی مباحث
امهوی و  مههد اواخهر در کهشد، چنان آنان واقع تأیید بود، مورد برخی خلفا رواو یافته

 حاایهت مهورد خلیفة وقهت رانب گرایان ازهایی از حکومت خلفای مباسی، مقلدوره
 بهه معتاله ضد بر شدیدی های بعد واکنشحاایت در دوره این اما .قرار گرفتند افراطی
 احیهاء و معتالهه موضهع تنها  متوکل، مورب خالفت مهد در واکنش این .آورد ورود
 از معتالهه متشهرمه، مهاهب گیهریقدرت تدریج، با به .شد سنت و حدیث اهل طریقة
 بها حهدیث که اصهحاب شد آن مورب یمعتال ضد واکنش حا ، این هر به .افتاد رونق
/ 2: 1431؛ 123هه123: 1411کننهد   محکهوم بهدمت نهام به را مقاالت این مقلی دالیل
 (.  341، 233، 111ه113

 
 جبرگرایی

ورود آنکه موضوع ربر، تقدیر و سرنوشت یکی از مسائل کهن بشهر اسهت، اندیشهة با
اشهت، امها از نظهر زمهانی، بینهی و اختیهار گهرایش دایرانی در دورل باسهتان بهه خهو 

مهآبی ربرگرایی، امتقاد به قضا و قدر و به سخن دیگهر فاتهالیام، در دورل نفهوذ یونهانی
صهورت نهضهتی پدید آمد. در دوران ساسانی، این نگر  در دامن ماهب زرتشهتی، بهه

: 1414ندوشن، ؛ اسالمی11: 1411ندوشن، نوین به رهان فکری ایران وارد شد  اسالمی
شود، تورهه کوب استنباط می(. آنچه از اندیشة زرین141ه141: 1433سن، یستن؛ کر11

 ویژل وی به فاتالیام است. او بر این نظر است که در اواخر دورل ساسانی، اندیشة ایرانی
که بر اثر نفوذ تفکر زروانی خسته و ناایان بود، بیشتر به تقدیرگرایی تاایهل پیهدا کهرد. 

هایی که در محهو کهردن آثهار رغم تال دیگر تاریخ ایران نیا به در زمان اسالم و ادوار
: 1431؛ 131: 1431کلههی آثههار تعههالیم آنههها از میههان نرفههت  زروانیههه انجههام شههد، بههه

 (.22: 1431؛ یارشاطر و دیگران، 343ه1/341
کهوب حدی است که زریهنرسوخ فکر ربرگرایی در امتناع تفکر در ایران معاصر به

بخشی به آن کهرده فکر خود را صرف تأیید و، یا نقض و الاقل اهایت بخشی از نیروی
کوب است کهه در ارتبهاط ترین بخش اندیشة زریناست. نقادی وی از فاتالیام، بررسته

: 1411اندیشی تاریخ ایران، در کالم و قلم او مجها  بیهان پیهدا کهرده اسهت.  با انحطاط

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            15 / 30

https://chistorys.ir/article-1-1446-fa.html


 | 15مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 518

 

به امتقهاد او اندیشهة فاتهالیام، یهادآور  (.143ه141: 1433؛ 211ه211: 1431؛ 234ه213
مصهر ساسهانی اسهت کهه در قهرون  «داناکان و اخترماران»بعضی مقاید مشابه و میراث 

گونهه ربرگرایهی ای به خود گرفت. وی سابقة ایهننخستین اسالمی صورت تحو  یافته
تقهاد مامیانهه دهد که غالباً حاکی از نومی اممامیانه را در فرهن  ایران  ساسانی نشان می

و، یا حکات تجربی است و رنبة فلسفی و کالمی مایقی ندارد. او تأکید دارد که نظهام 
ای داد، بلکهه پهارهالهیاتی سنتی  آئین زرتشتی، نه تنها امتقهاد بهه ارادل آزاد را تعلهیم مهی

د. وی کریافته را بر ارادل انسانی الاام میمناصر امتقادی و نومی دترمینیام از پیش تنظیم
به تاکر این مطلب نیا پرداخته است که امتقاد به قضا و قدر از هاان قرن او  اسهالمی، 
توره بعضی اذهان را به تضاد بین اندیشة قضا و قدر و مسللة مسلولیت انسان در اماا  

: 1411خویش و نیا منافات ایهن امتقهاد بها تکلیه  و مجهازات اخهروی رلهب کهرد  
 مسلولیت انسانی و امتقاد به قضا و قهدر(، بها شهیوع و غلبهة (. این دو مقوله 223ه221

طهوری کهه ایهن فاتالیام و غلبة موقت معتاله، مسائلی را پس از خود به دنبا  آورد؛ بهه
غلبه، نه فقط انعکاس رالبی در ادبیات ایران اسالمی و حتی در ادبیات دینهی و فلسهفی 

های فکری تاریخ معاصر ، که رریانزرتشتی پهلوی قرن نهم میالدی ایران باقی گااشت
کوب، فاتالیام با تأثیر طوالنی کهه داشهت، مسهلاانان را از را هم متأثر کرد. به نظر زرین

 (241ه  241: 1411گرایی دور و آنها را درگیر اوهامی ربرگرایانه کرد  واقع
د کهه توان پی بردهد، میکوب از رواو چنین فکری نشان میهایی که زریناز ناونه

تا چه حد این نگر ، خ ردها را آشفته و رامعه را به انحطهاط کشهانده اسهت. در نامهة 
تهوان خوبی مهیزاد به برادر  نوشته است، نشان این مقیده را بهدردناکی که رستم فرخ

دههد. یافت. این نامه در حقیقت تقدیر آساانی را مانع از تأثیر سعی و ماهل نشهان مهی
بهود کهه در دوران انحطهاط، ههیچ چیها مثهل امتاهاد بهه ربهر و کوب پیهدا برای زرین

شهز از نگهاه کند. بیشدن به سقوط، نابودی نهایی را برای انسان قابل تحال نایتسلیم
او، این ربرپرستی از اسباب تالا  سپاه رستم و از موربات مادل شکسهت ایرانیهان در 

 (.  441: 1414؛ 131ه133: 1431آن روزگاران بوده است  
بینی و سعی و مال مبتنهی بهود، در نهاد مامهه بها مقایهد آئین زرتشت که بر خو 

که از تأثیر آئین میسی، تاایالت زاهدانه گرفتهه بهود و از نفهوذ ای آمیخته شد، چنانتازه
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ها، آن روح شور و نشاط را که آراء زروانیه، به ربر و قدر گرایش یافته بود. این اندیشه
کوب بر لهاوم تورهه بهه اندیشهة زروانهی، ، از بین برد. تأکید زریندر آئین مادیسنا بود

اثبات این نکته است که آیین زروان ه که در دورل ساسهانی بهر دیگهر مهااهب و ادیهان 
برتری داشت ه اندیشة سرنوشت را ترویج کرد که برای آیین و مُلز زهری کشنده بود. 

، در میان مردم رخنه کرد و به نحو بارزی گونه امتقاد به ربر که نتیجة این آئین بودبدین
در بین آنها شایع شد. این امتقاد، نیروی مبارزه را بها فسهاد رایهج در مصهر ساسهانی از 

گونه حرکت احتاالی شد. ایهن اصهل ای در مقابل هرمردم سلب کرد و مامل باز دارنده
ایرانیهان را در اواخر مهد ساسانیان، یکی از اسباب و موربات مادل شکست و سهقوط 

 (.133ه131، 113ه111: 1431؛ 441: 1414؛ 241: 2341فراهم آورد  

 
 خردستیزی

داد. در ایران باستان از اندیشة فلسفی خبری نبود و دیهن کهار فلسهفه را نیها انجهام مهی
ای که از تادن یونانی به شر، رسید و در تقابل با ادیان آساانی آنهها قهرار فلسفة مقلی

دینی پیوند خورد و مرفان را بنا نهاد. نهایت  کوشش این مرفان، نه اتکا گرفت، با ایاان 
هایش بود. شرایط زیسهتی در ایهران پهیش از اسهالم کردن تواناییبه انسان بلکه محدود

برای رشد فلسفه آماده نبود. مقایسة اندیشة فلسفی در دوران نهوزایش اسهالمی بها دورل 
آن است. در مصر زرین فرهن  ایهران، تحصهیل و  کنندل روند صعودیپیش از آن، بیان

بسط فلسفة مقلی در دورل اسالمی، زمینهة رشهد تفکهر خردگرایانهه را فهراهم آورد. در 
گون  فکری مهیا شد و بعهدها بسهتر چهارچوب این آزاداندیشی، رویارویی مکاتب گونه

قالیهی ایجهاد گرا فراهم آورد. این بسهتر، محیطهی مهای مقلمناسبی برای ظهور رریان
های خردگرایانه در آن شکل بگیرد. به گفتة محاهد اقبها  الههوری، ایهن کرد تا اندیشه

هاان ایامی است که متفکران معتاله به سوی فلسفة مقلی کشانده شدند و ملهوم مقلهی 
پنجم را بایهد دورل زریهن ایهن ملهوم دانسهت و های چهارم چنان پیشرفتی کرد که قرن

: 1433؛ صههفا، 12: 1431؛ نصههر، 413، 111ههه113: 1431لاههداری، ؛ م33ه 34: 1433 
 (.114ه133

زودی آثهار هاین حا  نااند و بهه اما توره به فلسفة مقلی در ایران و مالم اسالم به
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بینهی خردگرایانهه، کوب، ظهور این تضعی  رهانضع  در آن آشکار شد. از نظر زرین
شة مقالنی داشهت، کهه انقطهاع تحهوالت و پیامدهای مخربی بر روند تحوالت آتی  اندی

انحطاط مقالنی را مورب شد. آنچه مسللة اصلی وی است، شهناخت موامهل و گسهترل 
داند کهه بها انتشهار این انحطاط است. وی آغاز انحطاط  مقالنی را به ادواری منحصر می

بهه ایهن  گرا، فقها و متشرمه به آن سوء ظن پیدا کردند. فقهها و متشهرمه،بینی خردرهان
دیدند، با آن به امتراض برخاستند. دلیل که رریان تفکر مقالنی را با شریعت موافق نای

ورهود آورد، دولهت غانهوی، سهلجوقی و هایی که امتراض فقها و متشرمه بهدگرگونی
خالفت مباسی را از این موهبت برخوردار کرد که منهافع خهود را در گسهتر  قرائهت  

کهه  کهم و کیه   تفسهیر ظهاهری شهریعت ببرنهد. گاشهته ازایدئولوژیز از دین پیش 
کوب، در توضیح و تببیین موامل دیگر خردسهتیای، خردگرایی را به اناوا کشانید، زرین

فکران رهان اسالم در محیط مجهادالت فکهری مسهلاانان بینی آزادبه غلبه و نفوذ رهان
انهدک از ر خراسهان، انهدککند که با گستر  اشعریت در مرا، و ماتریدیهه داشاره می
بینهی اشهعریت کوب مسلم اسهت، سهیطرل رههاندر رفت. آنچه که برای زرینمیدان به 

و  است که شرایط انحطاط ایران را حتی در دوران معاصر، بیش از گاشهته هاهوار کهرد
، 11: 1411گسست و شکافی مایق میان اندیشة خردگرا و حجیهت  خیها  پدیهد آورد  

؛ 14ههههه1: 1433کههههدکنی، ؛ شههههفیعی111ههههه2/113: 1431؛ 443، 443: 1414؛ 233
 (.  413: 1431خویی، زریاب

خیها (،  وگرا و حجیت ظهن کوب  گسست بین اندیشة یقیندر تأیید مدمای زرین
ساختار  ساختارهای فرهنگی ایران »کند: سخنی با او خاطر نشان میکدکنی در همشفیعی

و « گهرایقین»بینی  ، در آستانة ورود به نومی رهانمصر  اسالمی، در قرون سوم و چهارم
ههای ایهن و اومانیستی بوده اسهت و گسهتر  اشهعریت... نخسهتین شهکوفه« خردگرا»

.. و بهه .را خشهکانیده« یقهین»انداز فرهن  را برای هایشه به غارت برده و نهها   چشم
را حکومهت « یها خ»، «مقل»را مسلط کرده... و به رای « حجیت ظن.. ».و« یقین»رای 

دهد که سایة آثار سهوء کوب نشان می(. زرین12، 14: 1411کدکنی،  شفیعی..« .بخشیده
چنین نگاهی، با شروع و تأثیر منفهی حاکایهت اقتهدار ایلهی در دورل حکومهت ترکهان، 
بیشتر شد. تا بدان را که تعصب این قوم به اههل حهدیث و فقهها و متعصهبان، فرصهت 
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؛ فشهاهی، 32: 1431؛ الجهابری، 2/233: 1431کهرد   لسوفان فراهمنیکویی برای آزار فی
 (.111تا: ؛ صفا، بی11: 1431

پیداست که در سرزمین ایران و ماالز اسالمی، تسلط و نفوذ ترکان، بهازار تعصهب 
خصوص با فلسفه و ملوم اثباتی آغاز شد. برای را هاوارتر کرد و ضدیت با متفکران، به

کهوب، فهتح ری بهه شهود، زریهنانضباط مقالنی در آن دیده نایاندازی که دیدن چشم
آورد: ای از انحطههاط مقالنههی بههه شههاار مههیدسههت سههالطین تههرک را نشههانة بررسههته

.. .خانة پربهای قوم را هم به این بهانه کهه متضهان فلسهفه و مهاهب معتالهه وکتاب»...
و تاب بسیار بهه خلیفهه .. با آب .است به آتش کشید... گاار  این اقدامات خود را هم

.. در رد معتالهه و .بغداد نوشت... و این گاار  سلطان را در چشم خلیفه که خهود وی
 (.  2/233 :1431کوب،  زرین« العاده مایا کرد.. فو،.خواندآنچه وی ماهب رافضه می

کوب را به ایهن معنهی تعصبی که ترکان هنگام تسخیر ری از خود نشان دادند، زرین
های ملای و فرهنگی بسهته شهد و خهط که راه بر هرگونه آزاداندیشی در مرصهرساند 

های متاایل بهه به حیات خود ادامه داد. تا بدان حد که به گفتة وی، خاندان خردگریاانه
؛ باسهورث، 113هه114: 1411آویختنهد  کردنهد و بهه دار مهیاصو  آزادی را حبس می

بینهد کهه بها مرحلهة دوم قریباً وقتی ابدی میستیای را ت(. وی ضدیت با خرد32: 1433
حالة غُاها به ایران، تأیید محافل  رسای بر مکتب کالمی اشامره تثبیت شد و در نتیجه، 

ورهود آمهد. در مراکای برای تعلیم اصو  مقاید این مکتب در امپراتوری سهلجوقی بهه
ور غاالهی گرایهی و حاهالت مشههچنین شرایطی، زمینه برای ستون دوم رریهان سهنت

؛ 131: 1433؛ صههفا، 131ههه131: 1411بینههی مقالنههی فههراهم شههد  ضههد رهههانبههر
 (.  12، 14: 1411کدکنی، شفیعی

گرایهی و اهایهت کوب بر این باور است که با ظهور ستون دوم رریهان  سهنتزرین
کهه حتهی دنیهای معاصهر ایهران و یافتن  آن، قرائت هنری از دین نفوذپایرتر شد؛ چنهان

گرایهی، به چالش کشیده است. خردگرایی در ناد اکثهر فقههای طرفهدار سهنت اسالم را
چنان مورب گاراهی تلقی شد که حتی حکات ارسهطو بها روپهو  نوافالطهونی کهه 

کوب بهه شاار آمد. از این رو، زرینسینا به آن پوشاندند، در پیوند با کفر بهفارابی و ابن
ند که نومی فراماسونری اسهالمی محسهوب کالصفا نیا توره میهای فرقة اخوانکوشش
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الصفا در تلفیق بین مقل و دین به مال آوردند و هایی که اخوانورود کوشششد. بامی
سهینا، در شهر،، کنهد کهه پهس از ابهنباره خلق کردند، وی تأکیهد مهی آثاری که در آن

گرفت. در قرار یافت و فلسفه در ردی  آراء  زنادقه مورد ایراد تاایالت ضد فلسفه غلبه
های فلسهفی کهه در تهال  بهرای ، در ادوار بعد سوء ظن و تکفیر نسبت به رریاننتیجه

ای که در ادامهة ایهن گونهدادن مقل و وحی بودند، تبلیغ و ترویج شد؛ بهساز  و آشتی
مسیر، فقها و منتقدان ایران معاصر نیا در چهارچوب حالة ایدئولوژیز دولت سلجوقی 

اسی، منافع خود را بر ضد این نگر  و در گستر  قرائت هنهری از دیهن و خالفت مب
 (.213: 1411؛ 132: 1413؛ 311: 1413؛ 233: 1414تشخیص دادند  

دانهد کهه دسهتگاه خالفهت را از نظهر را غاالهی مهی کوب، قهرمان این مبهارزهزرین
کفیهر ایهن آراء، کند، قصد غاالهی از تایدئولوژیکی تقویت کرد. به هاین دلیل تأکید می

دادن دنیای اسالم به خطر فلسفة مقلی نبود. در توضیح بیشتر این معنی چیای را توره
آمیهای کند که آنچه غاالی را نسبت به فالسفه خشاگین کرد، مشهق مبالغههاستدال  می

شد که نه وحی را به درستی درک کند، نه هیچ مهالک بود که به مقل داشت و سبب می
روی حقیقت معتبر بشاارد. تعهالیم فالسهفه در شهناخت رههان، وستدیگری را در ر

کهرد، هایی کهه دنیهای اسهالم را تهدیهد مهیای را فراهم آورد تا غاالی درگرفتاریزمینه
کوب، این باب حاله بهه فلسهفه را کهه دهد. زرینها قرارفالسفه را هم در ردی  باطنی

شهود، در دیگهر مهدافعان شهریعت در غاالی در دفاع از تعصب دینی دستگاه خالفت گ
طوری که دفاع از اسهطورل ارسهطو، در ایهن بهالد بیند. بهقلارو اسالم شرقی پردامنه می

دیگر به آسانی ماکن نشد و غیر از متکلاان اشهعری، متشهرمه و صهوفیه ههم غالبهاً از 
مخالفهت  فلسفه، با لحن تبّری یاد کردند. باید در نظر داشت از آنجا که در تحایل روند

کوب را مهواملی کهه در مداران هاسو بودند، زرینبا تفکر فلسفی، متکلاان و شریعت
ظهن در ستیای نقش داشتند، آثار شعرای مصر و مشایخ صوفیه را که غالباً از سوءفلسفه
کنهد فالسفه سرشار بود، از اسباب ماید تعریض مامه در حق فلسهفه ارزیهابی مهی حق
 (.114ه112: 1413؛ الجابری، 221، 121ه 123: 1411 

وی باور دارد کهه تصهوف و مرفهان، در کهم اهایهت کهردن خهردورزی و و نگهاه 
ای کهه بهر گرای فلسفی، تأثیر زیادی داشتند؛ چهرا کهه بها ورهود رویکهرد مهاطفیواقع
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گهاار بهر توانستند کنار بیاینهد. رریهان تهأثیرروانشان غلبه داشت، با رویکرد مقلی نای
ین زمان، بیشتر به متصوفة خانقاهی گرایش داشت تها فالسهفه. او نشهان فضای فکری ا

را « ماسهوی»و « غیهر»حقیقت خواهد ورود بیدهد که صوفی مقل فلسفی را که میمی
راهناای وصو  به اثبات ورود حق ه که ورودی غیر از آن نیست ه قرار دههد، گاهراه 

کهوب در تورهه بیشهتری کهه بهه ن(. البتهه زریه113ه  114: 2341یابد و سرگشته.  می
استیالی این نگر  دارد، تخطلة اهل فلسهفه را نیها ه کهه تها حهدی میهراث مخالفهت 

بهرد کهه از گیرد. از متشرمة مصر، فلسطین و شام نام میمتشرمة نصارا بود ه نادیده نای
 ها قبل از پیدایش اسالم، در مخالفت با فلسفه سخن به میان آورده و پیهروان خهودمدت

(. از ایهن رو 233هه231: 1411را صریحاً از توره به افکار فیلسوفان منع کهرده بودنهد  
گونهه مسهائل فلسهفی را در است که وی معتقد است وماظ صوفی و متشرمه، طرح این
طوری که آنهان از کردند. بهمباحث الهی، مورب انحراف و تشویش اذهان مام تلقی می

دادند، ناخرسند بودنهد. آنهان بها صحاب مقل نشان میای که سالطین خردگرا به امالقه
تکاپوهایی که داشتند به تصهریح و، یها کنایهه ایهن ناخرسهندی را بهدان سهبب آشهکار 

کردند که فلسفه را که با چون و چرا سروکار داشهت، بها ایاهان کهه تسهلیم را الهاام می
 (.  441: 1414دیدند  کرد، مغایر میمی

کوب در آثار  در برخورد با خردورزان آورده است، رینای که زهای تاریخیرلوه
هاهراه داشهته ای را نابودی تعامل آزادانة فکهری فیلسهوفان را بههتواند نتیجهقطعاً نای

ورهود مشهکالتی کهه وی در مشهر، مهالم اسهالمی بهرای باشد. البته در اندیشة وی، با
دامة فلسهفه نشهد و حتهی در اندیشة مقالنی قائل است، این معارضات، مانع از رشد و ا

فتنة تاتار بر ماالز اسالمی، چون تعصب خاصی نداشهتند، فلسهفه در معهرض نهابودی 
 (.33: 1433؛ الشیبی، 23: 1411کامل قرار نگرفت  

 
 گیرینتیجه

پژوههی، بها های مختله  تهاریختأثیر گونهاندیشی تادن ایرانی ه اسالمی تحت انحطاط
نگارانی در پی یافتن پاسهخ بهه و شده است. در این میان، تاریخرهای متفاوتی روبهتبیین

چرایی انحطاط ایران، نه فقط اسالم و امراب و تهارم اقوام بیگانهه را مامهل درمانهدگی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            21 / 30

https://chistorys.ir/article-1-1446-fa.html


 | 15مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 564

 

شدن مناصر فرهن   ایرانی ه اسالمی نیا تأکیهد رلوهرامعة ایرانی تلقی کردند، که بر کم
تهوان در چنهین گرایشهی قهرار داد. وب را میککنند. از این حیث، مبدالحسین زرینمی

ها و مناصر ناهاساز هاهراه ه اسالمی، با تناقضاندیشة وی در باب انحطاط تادن ایرانی
 ای بود که هم مناصر سنت فرهنگی  دیرپا و منعطه بود. این ناهاسازی فکری به گونه

ر نظر داشت و هم بهر   مُدارا، تسامح، استقال  اندیشه و خردگرایی( را برای پیشرفت د
کهرد. ، مرب و ترک( به منهوان مامهل انحطهاط تأکیهد مهیتهارم فرهن  بیگانه  یونانی

نگهاری را کوب از مسللة انحطاط در مقطع زمانی خود، نه فقط حوزل تاریخروایت زرین
تأثیر مخرب خود قرار داد، بلکه یکی از مواملی شهد کهه پهروژل دولهت ه ملهت تحت 

را به سوی انسهداد سیاسهی و ارتاهامی سهو، داد.  رو و رامعهکل روبهمدرن را با مش
کنندل دو نکته اساسی بود که برای اثبات فرضیة ایهن نوشهتار از اندیشی وی بیانانحطاط

تواند مامهل بیرونهی هاچهون نفهوذ آنها بهره گرفته شد: نخست اینکه مامل انحطاط می
شد. و دوم اینکه انحطاط یز رامعه بیشهتر بهه مآبی بافرهن  بیگانه و به تعبیری یونانی

گردد. در این چههارچوب تسامحی، ربرگرایی و خردستیای برمیموامل درونی مانند بی
وی دو بحران را دلیل انحطاط ایران و رکود تادن اسالمی دانست و با توره به آنها بهه 

نه   انسهانی  تهاریخ او  استارار نداشتن  مناصر هویت  فره یابی انحطاط پرداخت:ریشه
دوم بحهران  .ههای بیگانهة یونهانی، مهرب و تهرکایران در نتیجة هجوم اقوام و فرهن 

 موامل از کوب، آگاهیمقالنیت و نقص روح فلسفی. در این مسیر و از این منظر، زرین
 وضهعیت ایهن بازگردانهدن و رفتهه دست از هایفرصت ربران راه برای تنها را انحطاط
او نه تنها با تکیه بر ظرفیت فرهنگی و ههویتی ایهران،  .داندمی مطلوب طشرای به مُنحط

های فرهن  ایرانی را در پیش گرفت، بلکه بهر مفههوم اختیهار، آزادی راه آشتی با مؤلفه
کوب در موارهه با مسهللة مهاکور بهه ایهن نتیجهه اراده و نفی فاتالیام تأکید کرد. زرین

هاهراه خهود دستاورد تعطیلی خردورزی است که بهاندیشی، نظری و رامرسید که تن 
کنهد. بهه نظهر او، را فراهم می گریاهای اشراقی و رامعهبحران مقالنیت و رشد اندیشه

پرسهتی، تقلیهد، گسهیختگی، هاین بحران مقالنیت و نقض  روح فلسفی است کهه نقهل
آورد و دلیلهی پریشانی، تعصب و خردستیای را برای ایران و تادن اسالمی بهه ارمغهان 

تسهامحی، کهوب مفهاهیم بهیبودن ملم و تفکر سنتی شد. با این استنباط، زریهنبر مقیم
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گریای، ربرگرایی و خردستیای را به منوان ملل و اسباب ضع  و درماندگی، به بیگانه
دهد و گرایش به آنها را به منالة یز اصهل کشهورداری ایران و اسالم معاصر تعایم می

داند. از ایهن روی مدار دنیای امروز آموزنده میصلح پایدار، برای سیاستبرای برقراری 
خواهد از این سیر قهقرایی رهایی باور دارد که ایران و رامعة اسالمی معاصر نیا اگر می

یابد، را از طریق بازآفرینی مناصر واقعی فرهن  ایرانی و روی آوردن به رنبشی مقلی 
 .ای نداردة طبقة حاکم آزاداندیش باشده چارهاندیشانه که حاصل تسامح روشن
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 منابع 
 ، تهران: رهان کتاب.هاها، فروپاشیسقوط(، 1411آذرن ، مبدالحسین  

 انتشار. سهامی شرکت :، تهرانتنهائیش و ایران(، 1411ندوشن، محادملی  اسالمی
 امیرکبیر.، تهران: ایران و رهان از نگاه شاهنامه(، 1414ندوشن، محادملی  اسالمی

 فالطهوری، رلهد رواد ، ترراةاسالمی نخستین قرون در ایران تاریخ(، 1431اشپولر، برتولد  
 فرهنگی. و ملای :او ، تهران

 رضها ، ترراهةاسهالمی تاهدن در فلسهفه و کالم، مرفهان ردا (، 1431الجابری، محادمابد  
 ادآوران.ی :شیرازی، تهران

 ثالث. :مهدی، تهرانآ  سیدمحاد ، ترراةمانفلسفی ثمیرا و ما(، 1431الجابری، محادمابد  
مههدی، تههران: دنیهای ، ترراهة سهیدمحاد آ سنت و مدرنیتهه(، 1413الجابری، محادمابد  

 اقتصاد.
، ترراهة ملیرضها تشیع و تصوف تا آغاز سدل دوازدهم هجری(، 1433مصطفی  الشیبی، کامل

 ذکاوتی قراگوزلو، تهران: امیرکبیر.
 تاریخ غانویان، ترراة حسن انوشه، تهران: امیرکبیر. (،1433کلیفورد  موندباسورث، اد

نامهة ، فصهل«کهوبنگهاری مبدالحسهین زریهننگری و تاریختاریخ»(، 1414بختیاری، محاد  
 .43ه  23، صص31ه  31، شاارل 14پژوهی، سا  تاریخ

 مرکا. :، تهرانرهانی ایران و ایرانی رهان(، 1431ثالثی، محسن  
، «کهوبنگهاری زریهنرویکردهای رنسانسی مقدم در تاریخ»(، 1411خیراندیش، مبدالرسو   

 .11ه  14، صص 43کتاب ماه و تاریخ و رغرافیا، شاارل 
 ، تهران: نقد فرهن . ناسیونالیسم، ملت و ملیت(، 1344اردکانی، رضا  داوری

ه کوشش ملی دهباشی، تهران: ب کوب،یادنامة دکتر مبدالحسین زرین: در راه بازگشت(، 1434 
 دید. به

 اصهغرملهی اهتاهام، بهه کوبزرین مبدالحسین دکتر استاد نامةرشن معرفت: درخت(، 1433 
 سخن. :محادخانی، تهران

، بُخهارا، «کوب و نهضت نوین فرهنگهی ایهراندکتر مبدالحسین زرین»(، 1411دهباشی، ملی  
 .211سا  پانادهم، شاارل دهم، ص 

، فصهلنامة «کهوبنگهاری زریهنهویت ملی ایرانیگری در تهاریخ»(، 1432ره، سجاد  گلورامی
 .121، ص 1، شاارل 13مطالعات ملی، سا  
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، مسهلاین و ایرانیهان مانهدگیمقهب و انحطاط شناسیتاریخ ملت(، 1432رحاانیان، داریو   
 تبریا.دانشگاه انتشارات :تبریا
 اهتاام میالد مظیای، تهران: مروارید.، بهرشوکتشیرین پُشط (، 1431خویی، مباس  زریاب
 راویدان.: ، تهرانسکوت قرن دو(، 2341کوب، مبدالحسین  زرین
 سخن. :، تهرانایران تاریخ با آشنایی(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 سخن. :، تهرانادبی نقد با آشنایی(، 1411کوب، مبدالحسین  زرین
 ملای. :، تهرانایام تردف(، 1411کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :، تهرانترازو در تاریخ(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :، تهرانغربی، انسانی شرقی، نه نه(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 سخن. :، تهرانروزگاران(، 1414کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :، تهران2و1 ، رلدایران مردم تاریخ(، 1431کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :تهران ،اسالم از بعد ایران تاریخ(، 1431کوب، مبدالحسین  زرین
 سخن. :، تهراننامهنامور(، 1431کوب، مبدالحسین  زرین
 سخن. :، تهرانحکایت هاچنان باقی(، 1411کوب، مبدالحسین  زرین
 میرکبیر.ا :، تهراناسالم کارنامة(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 اساطیر. :، تهراندیگر چیاهای از(، 1411کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :، تهرانصوفیه میراث ارز (، 1413کوب، مبدالحسین  زرین
 امیرکبیر. :، تهراناندیشه کاروان با(، 1413  کوب، مبدالحسینزرین

 (، نقش بر آب، تهران: سخن.1433زرین کوب، مبدالحسین  
 ، تهران: ملای.سرّ نی(، 1413مبدالحسین  کوب، زرین
 ، تهران: امیرکبیر.از کوچة رندان(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 ، تهران: امیرکبیر.فرار از مدرسه(، 2341کوب، مبدالحسین  زرین
 ها، تهران: سخن.ها و اندیشه(، یادداشت1411کوب، مبدالحسین  زرین

 روزنه. :، تهرانشدیم اچگونه م ما(، 1414زیباکالم، صاد،  

، بخهارا، («1انهدازی دیگهر سهاختار  سهاختارها در چشهم»(، 5496) کدکنی، محادرضاشفیعی
 .12ه 14، صص111شاارل 

آنسوی  حرف و صوت: گایهدل اسهرارالتوحید در مقامهات (، 1433کدکنی، محادرضا  شفیعی
 ، تهران: سخن.ابوسعید ابوالخیر
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، تاریخ و تادن اسالمی، سا  پنجم، شاارل «یل از یز تادندو تأو»(، 1433شوهانی، سیاو   
 111ه 113دهم، صص 

 .1ه  3رغرافیا، صص و  ، کتاب ماه تاریخ«تبیین تاریخی چیستن»(، 1434) صالحی، نصراهلل

یهاد دکتههر نگهاری از دیهدگاه زنهدهنگهری و اصهو  تهاریختهاریخ»(، 1411صهالحی، نصهراهلل  
 .21ه  13، صص43ماه تاریخ و رغرافیا، شاارل  ، کتاب«کوبمبدالحسین زرین

بازخوانی یز اثر، تاریخ در تهرازو: تهاریخ و تاریخنگهاری از »(، 1411زاده، سیدکاظم  صحبت
 .33ه  43، صص43، کتاب ماه تاریخ و رغرافیا، شاارل «کوبدیدگاه دکتر زرین

 مجید. :، تهرانپنجم قرن سطاوا تا اسالمی تادن در مقلی ملوم تاریخ(، 1433اهلل   صفا، ذبیح
، صهفوی مههد پایان تا آغاز از ایران فرهنگی و ارتاامی وسیاسی  تاریختا(، اهلل  بیصفا، ذبیح
 فردوسی. :تهران

، ترراهة راسهازیپیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی(، 1413ضیاءابراهیای، رضا  
 حسن افشار، تهران: مرکا.

 نگهاه نشهر مؤسسهه :، تههرانایهران انحطهاط نظریة بر ایدیباچه(، 1431اد  رو طباطبائی، سید
 معاصر.

 توسعه. :تهران رفتن، پیش غرب و ماند مقب ایران چرا(، 1431ملاداری، کاظم  
 :نیها، تههرانررهب مسهعود ، ترراهةایهران فرهن  زرین مصر(، 1433ن   فرای، ریچارد
 سرو .

 کاروان. :، تهرانادبغد ارسطوی(، 1431فشاهی، محادرضا  
 ، مشهد: نوند.نگاری در دورل پهلویهای اصلی تاریخرریان(، 1412فصیحی، سیاین  

، ترراهة حسهین شههیدی، ایرانیان دوران باستان تا دورل معاصر(، 1412کاتوزیان، محادملی  
 تهران: مرکا.

دهباشهی، تههران: ، به کوشش ملی کوبکارنامة زرین: یادنامة دکتر مبدالحسین زرین(، 1411 
 های فرهنگی. دفتر پژوهش

، ترراهة رشهید یاسهای، تههران: صهدای ایران در زمهان ساسهانیان(، 1433کریستنس، آرتور  
 معاصر.
کاشهانی، حنهایی سهعیدمحاهد ، ترراةبویهآ  مهد در فرهنگی احیای(، 1413    کرمر، روئل
 دانشگاهی. نشر مرکا :تهران

 محادسههعید ، ترراههةاسههالمی رنسههانس مصههر در فلسههفه(، 1411کرمههر، روئههل    
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 دانشگاهی. نشر مرکا :کاشانی، تهرانحنایی
 ماکان، تهران: فردوس.، ترراة محاد بقائیسیر حکات در ایران(، 1433الهوری، محاداقبا   

 :قراگالو، تهرانذکاوتی ملیرضا ترراة هجری، چهارم قرن در اسالمی تادن(، 1433م تا، آدام  
 امیرکبیر.

پژوهههی ماههل در تههاریخنسههبت نظههر و »(، 1413منصههوربخت، قبههاد و مهههدی رفعتههی پنههاه  
، رستارهای تاریخی، پژوهشگاه ملوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سا  ششهم، «کوبزرین

 .111ه  111، 143، 141ه143شاارل دوم، صص 
پهژوهش و  کوب و پژوهش در تاریخ،مبدالحسین زرین»(، 1432میرمحادی، سیدضیاءالدین  

 . 213ه 111، صص 13و  14، شاارل 3، سا  «حوزه
 امیرکبیر. :، تهرانمسلاان حکیم سه(، 1431نصر، سیدحسین  

 ، تهران: گام نو. ناسیونالیسم نژادی در تاریخ معاصر ایران(، 1344نواصری، مبدالرضا  
، ترراهة حسهن اهتاهام احسهان یارشهاطر ، بهتاریخ ایران کابریج(، 1431یارشاطر و دیگران  

 انوشه، رلد سوم،  بخش دوم: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان(، تهران: امیرکبیر.
، سهلجوقیان دوره در نشهینیشههر و شههر مناسهبات در رستارهایی(، 1414فر، شهرام  یوسفی

 فرهنگی. مطالعات و انسانی ملوم پژوهشگاه :تهران
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