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  چكيده
پرداختند و هدفشان زدودن آن جريان غالب نخبگان ايراني در عصر پهلوي به نقد دين مي

ي از پيكره فرهنگ و هويت ايراني بود. استدالل پديدآورندگان اين آثار اين بود كه مقولـه 
نگـاهي واقـع   ماندگي و مانع ترقي شده است. در مقابل، چندين سال بعد دين سبب عقب

تر به عناصر اين پيكره در ميان روشنفكران و اديبان شكل گرفـت. امـا تـاكنون نـوع     بينانه
نگرش ادبا به مسائل فرهنگ برخالف نگاه روشنفكران به اين موضوع مورد تحقيق جدي 

رو، ايــن پــژوهش درصــدد اســت ديــدگاه عبــاس زريــاب  اســت. از ايــنقــرار نگرفتــه
ي ي شاخص از ايـن گـروه نسـبت بـه مقولـه     ان يك نمايندهش) را به عنو1373خويي(م.

فرهنگ مورد كنكاش قرار دهد. بدين خاطر، اين پژوهش به دنبال آن است كـه بـا روش   
توصيفي و تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد كه فرهنگ ايراني، اجزا و معضـالت آن چـه   

اي انديشگاني چنـين  هايي در تفكر زرياب  دارد و او تحت تاثير چه فضتعريف و ويژگي
  گرفت؟هايي را براي اين اجزا درنظرميمحدوده و ويژگي
ي فرهنگ متاثر از گروه ادبا و دانشگاهياني دهد رويكرد زرياب به مقولهنتايج نشان مي

اسـالمي مـي باشـد كـه در تضـاد بـا نگـاه        - كه بـه آن تعلـق داشـت، رويكـردي ايرانـي     
تـرين معضـل فرهنـگ ايرانـيِ     ي خويي، مهـم شههاي رمانتيك است. در انديناسيوناليست

هـاي مـادي   ي دلبسـتگي زمين يعنـي غلبـه  ترين عيب فرهنگ مغربعصرش همان بزرگ
ي دين و باروهاي معنوي و تقويت مبـاني  رفت از اين مشكل را اعادهباشد. او راه برون مي
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  گ، ايران، دين، زبان، تاريخ، مليت.: عباس زرياب خويي، فرهنها كليدواژه

                                                                                                 

  z.omidiyan@hsu.ac.ir، الهيات، دانشگاه حكيم سبزواري، سبزوار، ايران ةاستاديار گروه تاريخ تشيع، دانشكد *
  maryamazizian@ferdowsi.um.ac.ir )،مسئول ةنويسند( دانشگاه فردوسي مشهد ،استاديار گروه تاريخ **

  18/10/1397تاريخ پذيرش : ، 15/07/1397تاريخ دريافت : 



  1397و زمستان  ييزسال نهم، شمارة دوم، پا ،يخيتار يجستارها   2

 مقدمه. 1
هاي هاي امپراطورياز سده نوزدهم، ارتباط شديد تحوالت داخلي ايران با مناسبات سياست

هاي اروپايي موجـب  ي فرهنگ و تمدن غرب در جهان و آشنايي با انديشهاروپايي، توسعه
ــت، مليــت و فرهنــگ    ــون مســاله هوي ــد پيرام ــور گفتارهــاي جدي ــراهم ظه ــي را ف ايران

هاي اين گفتارها به مسايل زمانه خويش يكسان ها و واكنش) پاسخ285: 1384آورد.(اكبري،
نبــود و طيــف وســيعي از پــذيرش كامــل فرهنــگ و تمــدن غربي(تجــدد) تــا تأكيــد بــر  

شــد.(نمونه: احمــدي در: مــيهــاي مختلــف شــاملانترناسيوناليســم اســالمي را در زمــان
) گفتارهايي كه به تدريج از دوره قاجار و 285- 290: 1384اكبري، ؛ 73- 88: 1383احمدي،

به ويژه در عصر پهلوي بر فضاي هويت و فرهنگ ايراني سايه افكندنـد در پـذيرش كامـل    
ها، همانجاها) بـا تسـلط   تجدد مباحثي همچون ناسيونالسيم رمانتيك را مطرح كردند.(همان

م از حوزه فرهنگ ايراني بيرون رانده شد. اين اين گفتارها مبحث دين به مثابه عنصري مزاح
هاي جدي در هويت و فرهنگ ايرانيـان پديـد آورد كـه اثـرات خـود را در      امر خود آسيب

هاي فرهنگي و سياسي جامعه مخصوصا پـس از سـقوط پهلـوي اول نشـان داد. در     شكاف
م توجه كرده و مقابل، از دوره پهلوي دوم طيفي از متفكران روشنفكر و اديب به عنصر اسال

  نظرات جديدي را ارائه كردند.
ي چگـونگي تكـوين ناسيوناليسـم و    هاي مفيدي در زمينـه تا كنون مطالعات و پژوهش

ي رويـارويي انديشـمندان   ي قاجار و پهلوي اول و نيـز، نحـوه  هويت ملي به ويژه در دوره
ي فرهنـگ نـه بـه    مساله است. دراين آثار،ايراني در برابر مدرنيته و هويت بومي انجام شده

اسـت.  اي مستقل بلكه ذيل مباحث تجـدد و هويـت مـورد توجـه واقـع شـده      عنوان مساله
انـد كـه يـا فعاليـت     همچنين، پژوهشگران اين متون بيشتر نخبگاني را مورد تحقيق قرارداده

سياسي همسو با دولت يا مخالف آن داشتند و يا به عنوان روشنفكر در برابر مساله تجدد و 
احمـد، شـريعتي، مطهـري،    اند. بيشتر اين آثار به آلگرايي موضع خاصي را اتخاذكردهبومي

ــه  ــاالن چــپ پرداخت ــد.(كاتم، نصــر و فع ؛ 1394؛ ميرسپاســي،1387؛ بروجــردي، 1371ان
ــدي، ــري،1383احم ــدت،1384؛ اكب ــرف1384؛ وح ــري،؛ اش ــن1386نظ ــت و ؛ وط دوس
به گفتار هويتي و رويكرد فرهنگي ادبـا و   ) در اين ميان، به جز چند پژوهش،1388ديگران،

؛ 1382اسـت.(نمونه:راعي،  ي زمـاني عنايـت چنـداني نشـده    دانشگاهيان برجسته اين برهـه 
آوري ي بزرگداشت و جمـع ) غالب مطالعات مربوط به اين مشاهير در زمينه1395طوالبي، 

ــه  ــه يادنام ــار آنهاســت.(نمونه ن.ك ب ــاي: شــهيدي، آث ــدوي وافشــا1356ه ؛ 1369ر، ؛ مه
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هاي اين گروه به مسايل اساسي زمانه رو، شناخت بيشتر افكار و واكنش) از اين1370خاكي،
هاي مانـدگار  خود در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي مهم است. يكي از اين شخصيت

هاي نويني را در زمينه فرهنگ و اجزاي عرصه ادب و تاريخ، زرياب خويي است كه ديدگاه
ي دين در تعريف فرهنگ و هويـت ايرانـي بـه    ساختن مقولهي با برجستهآن مطرح كرد. و

هاي او نسبت به فرهنگ ايرانـي و  گرا پرداخت. تا به امروز ديدگاهطرد آراي محققان باستان
رو مسـاله ايـن   است. از ايـن رابطه دين با ديگر عناصر اين فرهنگ مورد مطالعه قرار نگرفته

ي فرهنگ و اجـزاي آن بـه عنـوان يكـي از     سبت به مقولهپژوهش به فهم رويكرد زرياب ن
ديد زرياب، هم بـه فهـم   يابد. شناخت زاويهترين مباحث مطرح آن دوره اختصاص ميمهم

تري از تفكر نخبگان ادبي و هم فضاي انديشگاني عصر پهلـوي دوم و اوايـل   ابعاد گسترده
له آن است كه فرهنگ ايراني، اجزا رساند. بر اين مبنا، پرسش اصلي اين مقاانقالب ياري مي

هايي در تفكر زرياب دارد و او تحت تاثير چه فضـاي  و معضالت آن چه تعريف و ويژگي
  گرفت؟هايي را براي اين اجزا درنظرميانديشگاني چنين محدوده و ويژگي

ي مصـاحبه بـا   با وجود شهرت و اهميت زرياب، تاكنون فقط چند پـژوهش در زمينـه  
) و انتشار چند يادنامه در تكريم 1389؛ همو،1378آوري آثار(همو، )، جمع1381او(زرياب،

نگـاري  نگاري و سـيره ) و تاريخ1378؛ اتحاد،1370جايگاه علمي وي(نمونه ن.ك: تفضلي، 
يك از اين آثار است.در هيچ)انجام شده;1396Melville, 2012, p. 421او(عزيزيان و اميديان،

است و  فقر مطالعـاتي در شـناخت وجـوه    گي زرياب مورد عنايت قرارنگرفتهرويكرد فرهن
دهند و به همين سبب مساله مقاله حاضر قرار گرفت. ميي خويي را بازتابمختلف انديشه

- در كنار توصيف اجزاي فرهنگ در آثار خويي، زندگي و زمانه او نيز، مورد مطالعه قرار مي

دهـد كـه چگونـه    او را تحليل كرد. اين مطالعه نشان مـي  گيرد تا بتوان چرايي نگرش ويژه
هاي يك شخص به شدت بـا فضـاي انديشـگاني محـيط وي گـره      تكوين و تداوم انديشه

  خورده است.
  

  جهان زرياب خويي زيست. 2
هـ.ش، در شهر خوي 1298زادگان كه بعدها نام خانوادگي زرياب را برگزيد در عباس بقال

) 18: 1355اي متوسـط الحـال بودند.(عاصـمي،   ه لحاظ مالي خـانواده زاده شد. خانواده او ب
ي دبيرسـتان در  ي تحصيل بود، به موجب نبود امكان تكميـل دوره زرياب كه سخت شيفته

ــاد      ــه و اصــول ي ــق، فق ــي، منط ــان و بالغــت عرب ــهر زب ــاي ش ــزد علم ــدتي ن خــوي م
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، مقدمات سفر 1316) در 24: 1384؛ اصفهاني،377- 380: 1389،زندگاني منگرفت(زرياب،
خويي به قم فراهم شد. ميرزا عباس مدت شش سال در اين شهر به تحصـيل در دو مقطـع   
سطح و خارج پرداخت. البته در كنار اين دروس، زبان فرانسه و رياضيات را نيز، به صورت 

). وي از لحاظ علوم اسالمي در قم، بيشتر از دروس 18: 1355خودآموز فراگرفت(عاصمي،
ي (در بحبوبه1322) در سال 24: 1384كمري بهره برد.(اصفهاني،ني و آيت ا... كوهامام خمي

جنگ جهاني دوم)، عباس جوان به علت مرگ پدر از قم به آذربايجان بازگشت. آذربايجان 
- وري بـراي آزادي هـا و پيشـه  ) سخت گرفتار آشـوب دمـوكرات  1323- 24ها(در اين سال

دنبال سوءظن فشار نيروهاي شوروي بود. خويي جوان به خواهي و استقالل از بدنه ايران و
) 21/409، 1395لنگـرودي، ها، مجبور شد خوي را به مقصد تهران ترك كند.(رضازادهروس

هـاي مـالي فـراوان توانسـت در كتابخانـه مجلـس       ها و سختيسرانجام، وي پس از مرارت
در دانشـكده معقـول و    شوراي ملي استخدام شود. عالقه به علم سبب شد كتابـدار جـوان  

) در 5: 1370منقول دانشگاه تهران تحصيالت خود را در مقطع ليسانس ادامه دهد.(تفضلي،
ي هـاي تـازه انتشـاريافته   ي كوتـاه و انتقـادي از كتـاب   همين دوره، او با نگارش چند مقاله

: 1378كوب در: اتحـاد، آوران اهل تحقيق درآمد.(زريني نامبزرگان ادب به زودي در حلقه
10 /334(  

هـاي نـو و   زاده در كتابخانـه مجلـس، دريچـه   از سوي ديگر، آشنايي با سيدحسن تقـي 
زاده با كشف استعدادهاي خاص زرياب، هاي جديدي را پيش روي او قرار داد. تقيفرصت

، بـا معرفـي او بـه بنيـاد     1334او را به مديريت كتابخانه مجلـس سـنا انتخـاب كـرد و در     
/ 10ي تحصيل خويي را در مقطع دكتـري در آلمـان فـراهم آورد.(همـو،    هومبولت، بورسيه

زاده به عنوان نسل اول محققان علمي، زرياب ) همچنين، مصاحبت با تقي11؛ كيواني، 335
) زريـاب پـس از   811: 1383هاي علمي غرب بيشتر آشـنا ساخت.(افشـار،  جوان را با شيوه

شناس امريكـايي در  به دعوت هنينگ، ايراندريافت درجه دكتري در رشته تاريخ و فلسفه، 
در بركلي كاليفرنيا تدريس كرد. او پس از بازگشت به ايران  1341- 1343هاي ي سالفاصله

نظـري در  به دانشياري و استادي رشته تاريخ در دانشگاه تهران رسيد. وي به دليل صـاحب 
شناسـي و معـارف   زبـان  هاي ديگري نيز، مانند ادبيات فارسي، ادبيات عرب، فلسـفه، رشته

). عباس زرياب پس از انقالب اسالمي، از كار 1370:6اسالمي به تدريس پرداخت(تفضلي،
- المعارف(بنيـاد دانشـنامه جهـان اسـالم و دايـره     دانشگاهي كنار رفت و در موسسات دايره

المعارف بزرگ اسالمي) مشغول نگارش مقاالت در موضوعات مختلف تـاريخي، دينـي و   
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) با وفـات او در  6,8,16,17: 1394نگار،(سجادي و بهراميان و آذرنگ در: خويفلسفي شد.
  علمي و ملت ايران دچار خسران شد.، جامعه 1373بهمن  14سن هفتاد و پنج سالگي در 
عالقگـي بـه   العاده، جامعيت در علوم سنتي و مدرن، بـي ي فوقشيفتگي به علم، حافظه

تـرين ابعـاد شخصـيتي    با مكـارم اخـالق محـوري    درگيري در مسايل سياسي و تلفيق علم
- منـدان، دوسـتان و همكـاران زريـاب ثبـت شـده      زرياب است كه در ديدگان تمام خاطره

؛ حسـين زريـاب در:   35- 42: 1387؛ عظيمـي، 1370:7,8است.(براي نمونـه ن.ك: تفضـلي،  
 هـا و هـاي علمـي، انجمـن   ) اين ابعـاد و همچنـين، نـوع فعاليـت    21،22: 1394نگار،خوي

صحبتان وي نظرگـاه و  موسساتي كه زرياب عضو يا همكار آنها بوده و گروه دوستان و هم
دهد. درعين حال، براي فهم اينكـه او بـه كـدام    ي زرياب را بازتاب ميوجوه اصلي دغدغه

  رساند.خرده فرهنگ تعلق دارد، ياري مي
لس با بسياري از خطي كتابخانه مجنويس نسخعباس زرياب به عنوان كتابدار و فهرست

خطـي آن روزگـار ماننـد محمـد قزوينـي،      ي ادبي و مصححان نسخهاي برجستهشخصيت
اصغر سعيدي و محـيط طباطبـايي همـنفس    زاده، ناتل خانلري، مينوي، عليپژوه، تقيدانش

ورزانـي چـون ايـرج    ي كوهنورديِ انديشهها و ورود او به جرگهشد. اين پيوند با معاشرت
 منوچهر ستوده، مصطفي مغربي، باستاني پاريزي، محمدامين رياحي، رسول پورنـاكي افشار، 
هايي كه توسط اين محققان و ادبا قلي جوانشير و نيز، همكاري و عضويت در انجمنو علي

) 810,819: 1383؛ افشـار، 50- 51: 1373تاسيس شد، تا پايان عمر استمرار يافت.(مجتبـايي، 
ستان تاريخ، بنياد شاهنامه فردوسـي و مجـالت راهنمـاي كتـاب،     بنياد فرهنگ ايران، فرهنگ

ترين موسسـات و مجالتـي بودنـد كـه خـويي در آنهـا       سخن و دنياي سخن از جمله مهم
كـوب در:  ؛ زرين552- 554: 1376؛قاسمي،812كرد(همو،عضويت داشت و يا همكاري مي

  ).336/ 10:  1378اتحاد،
ي ديـدهاي مـردان ادبـي و    ها و زاويهرا با دغدغههاي زرياب ها، انديشهصحبتياين هم

مورخان پيوند داد. اين گروه بيشتر هوادار مكتب كالسيك بودند و علم را براي علم و اديب
خواسـتند و از آميخـتن آنهـا بـا سياسـت و ايـدئولوژي رويگـردان        هنر را بـراي هنـر مـي   

- ) از اين73- 77: 1387جردي،؛ برو343/ 10بودند.(براي اطالعات بيشتر ن.ك: همو، همان: 

  رو، اين خصلت در زرياب هم، وجه غالب دارد.
زمين ي ادب و فرهنگ ايراني فرهنگ، اين گروه از ادبا به شدت شيفتهي مقولهاز زوايه

هاي اكنوني و آينده آن بودند. بـه طـور كلـي، از دوره ناصـري بـه بعـد دو       و نگران مشكله
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گرفت. نخسـت، رويكـردي كـه در راسـتاي     دريج شكلرويكرد نسبت به فرهنگ ملي به ت
كـرد. ايـن   مسايل هويت ملي و آگاهي از مليت، فرهنگ ايرانيِ عصر باستان را برجسته مـي 

الدين ميـرزا، ميرزاآقاخـان كرمـاني و آخونـدزاده     هاي اشخاصي مانند جاللتاكيد در نوشته
ي مشروطه، جنگ غرب، نتيجهالمللي با هاي ناشي از مناسبات بينگرفت. سرخوردگينضج

هاي اروپايي گر، آشنايي با انديشهجهاني اول، نبود حكومت مركزي، حضور نيروهاي اشغال
بديل غرب در ديدگان نخبگـان حكـومتي و فرهنگـي، هـم     گيري تصور قدرت بيو شكل

شيفتگي به غرب و هم نوعي احساس حقارت و درنتيجه بحران در هويت و فرهنگ ملـي  
د. با روي كار آمدن پهلوي، توجه به ناسيونالسيم رمانتيك در كنار پذيرش تجدد را سبب ش

به عنوان پاسخي قدرتمند براي نجات كشور و نيز، ترميم و احياي فرهنگ ايراني متناسب با 
- گرايي وجه غالب ناسيوناليسم اين دوره و تمام حوزهنيازهاي عصري مطرح گرديد. باستان

  1ن زبان، تاريخ و ادبيات شد.هاي فرهنگي ايران همچو
ي هواداران و نخبگان فكري اين رويكرد قـرار  اعتنايي و طعنهي دين مورد بيالبته مقوله

دادنـد، در حاشـيه مسـايل    گرفت. نخبگاني كه به فرهنگ ايراني دوران اسالمي اهميت مـي 
ــدند.(وكيلي،   ــع شـ ــر واقـ ــن عصـ ــي ايـ ــري،129- 144: 1379فرهنگـ , 236: 1384؛اكبـ

ــدر81,82: 1385؛منصــورنژاد،288,287,290؛257 ــانبگلو،: ؛ انتخابي ــا 48- 53: 1395 جه ) ب
گرا كاسته شد اما مدتي بعد، دوباره توسط ي رويكرد تجدد باستانسقوط رضاخان از سلطه

: 1383پهلوي دوم به عنوان سياست فرهنگيِ حكومت تـداوم يافت.(احمـدي در: احمـدي،   
: 1390زاد و ديگـران، ؛ قدسـي 71: 1395ر: جهـانبگلو، ؛ ريشـار د 290: 1384، اكبري،79,97

114,115(  
و  1340هـاي  اسالمي به ويـژه در دهـه  - ي پهلوي دوم، رويكرد فرهنگ ايرانيدر دوره

ش مورد عنايـت بسـياري از نخبگـان فرهنگـي و روشـنفكري قرارگرفـت. در ايـن        1350
فرهنگـي ايـران، نگـاه    آوري تجدد و تالش براي حفظ اصـالت  رويكرد، ضمن انتقاد از فن

تري نسبت به ميراث پيش از اسالمي و دوران اسالمي و تاثيرات مثبـت اسـالم در   بينانهواقع
هـاي علمـي و فرهنگـي روشـنفكران مـذهبي ماننـد       گرفـت. كوشـش  فرهنگ ايران شـكل 

ي اسـالمي، مطهـري و شـريعتي در بـازخواني     كـردن فلسـفه  سيدحسين نصر بـراي زنـده  
- طرف مانند قزوينـي، زريـن  سنتي بيم و ايران شيعي و بسياري از ادبايتجددمĤبانه از اسال

تـوان در ذيـل ايـن نـوع     هاي خاص هر يك، ميها و ويژگيكوب و... را با وجود اختالف
ي طرف سـنتي بـه مقولـه   در اين ميان، عباس خويي همانند ادباي بي 2رويكرد مطالعه كرد.
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هـاي او  ي نگريست. با اين وجود، نگرش و پاسخاسالم- ي رويكرد ايرانيفرهنگ از دريچه
هاي فراوان، به سبب سبك زندگي و به ويـژه  هاي فرهنگ ايراني در عين شباهتبه مشكله

اي داشـت كـه در ادامـه مقالـه بـه آنهـا       تحصيالت حوزوي و اروپايي او خصوصيات ويژه
  شود.پرداخته مي

  
  تعريف و جايگاه فرهنگ نزد زرياب و آثار او. 3

داند كه بايـد  زرياب براي فرهنگ ايراني ارزش فراواني قايل است و آن را فرهنگي غني مي
پرچمـدار فرهنـگ   ونـه؛ همـو،   /بيسـت 1: 1364به نسل بعدي انتقال يابد(زرياب در: معين،

). او هيچ عمل خيري را از سوي توانگران 50: 1373؛ رياحي،629: 1387در: عظيمي،ملي...
تفسـير  دانـد(زرياب،  شائبه نمـي پيشرفت فرهنگ و دانش شريف و بيي كمك به به اندازه
). از نگاه خويي حيات معنوي انسان داراي دو قشر دين و 723: 1387در: عظيمي، قرآن پاك

پرچمـدار  شـود.(همو،  ترين بخش آن محسوب مـي ترين و ديرينهفرهنگ است. دين عميق
ي ثقل آثـار علمـي   و فرهنگ ادبي نقطهي دين ) مقوله630: 1387در: عظيمي،فرهنگ ملي...

در  ي فرهنگ توليد نكرد امـا ايـن واژه  ي مستقلي در زمينهزرياب هستند. هرچند، او نوشته
چندپرسـش دربـاره تـاريخ    ؛همـو،  629- 631آثارش بسيار پربسامد است(نمونه ن.ك:همان:

شـني نشـان   ي محتوا بـه رو ) و مطالعه26,27،123: 1381؛ زرياب،15- 26(ب):1368،ايران
- و به ويژه ميراث فرهنگي ايران توجه فراواني مبذول داشته دهد كه زرياب به اين مقولهمي

- عالقگي سياسي زرياب، نمايانگر شباهت تفكر وي با ادبايسنتاست. اين توجه دركنار بي

گرايي است كه در راه نجات ايران، به تقدم اصالحات فرهنگي اعتقاد راسـخ داشـتند.(براي   
  )141,142,155: 1384ر ن.ك: اكبري،عات بيشتاطال

ها و ژرفاي اطالعات وي حكايت ها، دانستهميراث تاليفي عباس زرياب از حجم انديشه
). متاسـفانه او بسـيار كـم    51: 1373؛ مجتبايي،23: 1387كدكني در: عظيمي،كند(شفيعينمي

ي نگـارش  ب قواعد ويژهالمعارفي است كه به سبنوشت و بيشتر مكتوبات او مقاالت دايره
- است. آثار زرياب را ميهاي زرياب به ندرت در آنها بازتاب يافتهاين نوع مقاالت، نگرش

ها ي تصحيح، مقاالت انتقادي دربارهبندي كرد: چند تاليف و ترجمهتوان در چند دسته طبقه
- دانشنامههاي خطي، مقاالت پژوهشي، مداخل ي روز، معرفي نسخههاي منتشرشدهو كتاب

- هاي فرهنگي معاصر و مصاحبهي دوستان و شخصيتها و خاطرات وي دربارهاي، يادنامه
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؛ بـراي  57- 67، 1374لنگـرودي، است.(براي فهرست آثار: رضازادههايي كه با او انجام شده
  )119- 133: 1381نويسي: طاهري،المعارفسهم او در دايره

  
  ها و مقاالتموضوع كتاب

  المعارفيدايره  هامصاحبه  هايادنامه  تاليف و ترجمه

  فلسفي  ادبي  ديني

مقاالت 
انتقادي 
درباره 

ها و كتاب
هاي  تصحيح

  منتشرشده

معرفي 
هاي  نسخه

  خطي
مقاالت 
  پژوهشي

ها و يادنامه
خاطرات وي 

ي درباره
دوستان و 
هاي  شخصيت

فرهنگي 
  معاصر

ها مصاحبه
  با زرياب

مداخل 
  ايدانشنامه

  
توان مقوله فرهنگ در مجموعه اين آثار پراكنده است و آن را بيشتر مي ديدگاه زرياب به

هـا  ها از اين منظر مهم هستند كه انسانها كشف و فهم نمود. يادنامهها و مصاحبهدر يادنامه
رو بسياري نشينند. از اينهاي خود به داوري ديگران ميبر مبناي معيارهاي انساني و دغدغه

توان از آنهـا فهـم كـرد. مبـاني، عناصـر و اجـزاي       رهنگي زرياب را ميهاي فمشغولياز دل
  عدي مقاله خواهد بود.وضوع قسمت بفرهنگ در بينش زرياب، م

  
  خوييزرياب ةمباني و اجزاي ميراث فرهنگي در انديش. 4

گيـرد.  اسالمي قرار مـي - شد ديدگاه عباس زرياب ذيل رويكرد فرهنگ ايرانيكه اشارهچنان
اين ميراث در آثار او به دين، مليت، زبان و ادب فارسي، تاريخ و موضع او در برابـر  اجزاي 

بنـدي اسـت. در مكاتيـب او ايـن     معضالت فرهنگ ايراني و تقابل آن با غرب قابل تقسـيم 
اند. زرياب عاشق فرهنگ ايرانـي  بافتهعناصر به ويژه اجزاء دين اسالم و مليت ايراني به هم

بيند. با ايـن  روشني و غناي آن را به شدت در پيوند با دين اسالم مي است و در عين حال،
  رسد.نظرميتر ديدگاه او، تفكيك آنها ضروري بهوجود، براي درك روشن

 

 دين 1.4
كند مليـت و روح ملـي اسـت. قـوم     در نگاه زرياب، آنچه قومي را از اقوام ديگر متمايز مي

پهناور و داشتن سجاياي معنوي و صفات خـاص  ايراني به سبب سكونت در يك سرزمين 
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تـرين ايـن صـفات،    شـود. يكـي از مهـم   هاي روس، ترك، عرب و هندي جدا مياز مليت
فرهنگ است. دين، زبان و آداب و رسوم از اجـزاي اصـلي فرهنـگ و در نتيجـه، عناصـر      

در ايـن  ). 453: 1387در: عظيمي،پيام شاهنامه...شوند(زرياب،اليتغير مليت هم محسوب مي
ي اصلي فرهنگ را همانند اساس اجتماع و اخالق، دين و باورها به ميان، زرياب مبنا و پايه

هـا امـور ثـابتي    ها و فرهنـگ آورد. او معتقد است مطابق با قوانين طبيعت، مليتحساب مي
- نبوده و محكوم به تغيير و شدن هستند. در اين تغييرها گاه يك فرهنگ و ملت از ميان مي

كند. اسباب اين تغييرات، امتزاج عوامل نژاد، محيط، تر ظهور ميو گاه يك فرهنگ عاليرود 
تر از همـه، عامـل فكـر و انديشـه اسـت كـه گـاه بـه صـورت          تر و اثربخشاقتصاد و مهم

كدام از اين عوامـل بـه انـدازه    شود. واالترين نوع فكر، دين است. هيچايدئولوژي تبيين مي
تر نيست. او ي ديني در بينش زرياب اثربخشرين نوع آن يعني انديشهفكر و انديشه و واالت
ي علي و معلولي ميان عقيده(به ويژه ديـن) و فرهنـگ قايـل اسـت. در     به وجود يك رابطه

آورد. بينش او، تزلزل دين، تزلزل فرهنگ و در نتيجه فروپاشي اجتماعات را بـه همـراه مـي   
آورد سبب تحول در اقـوام و  ي خاصي كه پديد ميكه همين دين به دليل نظام فكرهمچنان
هـاي او همگـي   ). مثـال 26,27: 1381؛ زريـاب، 48- 54: 1378شـود(زرياب،  ها ميفرهنگ

مربوط به اسالم و ظهور فرهنگ و تمدن اسالمي است. همين عقيده سـبب شـده اسـت او    
  نگاه مثبتي به حمله اعراب به ايران داشته باشد:

هـا از سـرزمين   فكري خاصي شكل گرفت كه موجب شـد عـرب  با ظهور اسالم، نظام 
هاي ديگر درآميزند و از امتزاج بـا آنهـا يـك فرهنـگ     خود بيرون بيايند و با اقوام و فرهنگ

عالي تازه پديد آمد... تهاجم اين قوم با فكري جديد همراه بود كه موجب پيدايش فرهنگي 
  ) 28: 1381زرياب، ؛56،57,466: 1378تازه در خاورميانه شد.(زرياب، 

قدري باالسـت كـه بهتـرين عامـل     اهميت و نقشي كه زرياب براي عقيده قايل است به
شـود.اين اهميـت   داند كه در ادامه مقاله توضيح داده مـي مقاومت در برابر غرب را دين مي

ناشي از تحصيالت حوزوي وي در دوران جواني و تداوم ارتباط با نخبگـاني بـود كـه بـه     
بـه: بخـش   هاي عقيدتي او را تحكيم بخشيدند.(ن.كدادند كه همگي پايهت ميمذهب اهمي

  جهان مقاله)زيست
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 مليت ايراني 2.4
اسـت. ايـن   اش درهـم آميختـه  خويي نگاه مثبت خود را به عامل دين بـا احساسـات ملـي   

دادند در احساس متاثر از فضاي گفتماني دوره پهلوي كه به عنصر مليت اهميت بسياري مي
زاده و نيز، پديد آمد. اما شكل ويژه آن به قالب نگاه نخبگان ادبي و آكادميك چـون تقـي   او

افشار كه با آنها معاشرت فراوان داشت، شباهت يافت. در عين حـال، تحصـيالت دينـي و    
حضور زرياب در محيط آكادميك خارج و داخل كشـور مـانع از آن شـد كـه ايـن عنصـر       

  رهنگي او بدست آورد.باالترين جايگاه را در نگرش ف
نگـرد امـا روح   اگرچه زرياب ورود اسالم را سرآغاز شكوفايي فرهنگ عالي ايراني مـي 

كند. او با استنادهاي فراون به مسايل تاريخي، تالش دارد فرهنگ ملي خود را فراموش نمي
اسالمي نشان دهد. هرچند زرياب بـه تفكيـك تمـدن و    - ايراني اصيل را يك فرهنگ ايراني

هاي ايراني، عربي، تركـي و... معتقـد نيسـت و آن را يـك تمـدن      نگ اسالمي به تمدنفره
سازي هـم  داند. اين برجستهترين ميشمرد، اما سهم ايرانيان را برجستهيكپارچه و عظيم مي

عربيسـم در  به سبب عالقه و حب زرياب به روح ملي ايراني و هم واكنشي به جريـان پـان  
- به بعد، در اثرِ نتايج جنگ جهاني، تثبيت اسرائيل و فعاليت 1950 ياين زمان است. از دهه

قطـارانش، عربيـت بيشـتر از ديـن اسـالم در بحـث ناسيوناليسـم        ها و تبليغات ناصر و هم
). خويي همانند برخي 557,558: 1384كشورهاي عربي مطرح شد و رونق گرفت(حوراني،

داد. در ر مباحث تاريخي خود پاسـخ ) به اين مسايل د73: 1383ديگر(احمدي در: احمدي،
  ر از هر قوم و ملت ديگر كوشيدند:خوانش او، ايرانيان در تأييد دين اسالم بيشت

اين همه سعيي كه نژادپرستان و متعصبان عرب زبان معاصـر در اخفـاي اهميـت نقـش     
  بر عظمت و اهميت اين نقش است. كنند خود دليليايرانيان در بناي فرهنگ اسالمي مي

يراني بيدار با تاييد و تقويت دين اسالم و پي نهادن تمـدن و فرهنـگ اسـالمي مليـت     ا
خواندنـد  خـود مـي  » بردگـان «و » موالي«كرد و تسليم كساني كه ايشان را خود را حفظ

- كنيم و نيز، به دين اسالم ميما حساب اسالميت را از حساب عربيت جدا مي» نشد....

پيـام  (زريـاب،   ايـم. كـرده اي مـدعي بـه آن خـدمت   هـ زيـرا بيشـتر از از عـرب   «نازيم 
  )13: 1371و نيز: همو،تابستان 454: 1387در: عظيمي،شاهنامه...

با وجود اين، بـرخالف كسـاني چـون محـيط طباطبـايي كـه گـاه در برابـر عربيـت و          
 قـادربود  (همـو، همانجـا)، زريـاب    كردنـد ناسيوناليسم تركي، مانند يك شعوبي رفتـار مـي  
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- هاي وطن). گرايش10/342,343: 1378كوبدر: اتحاد،زرين( كند كنترل را خود احساسات

اسـت. خـويي هماننـد    هايش بازتاب دارد اما هرگـز سـيطره نداشـته   دوستي وي در نگاشته
: 1349زاده و معين، مخالف تعصبات ملـي بود(زريـاب در: يغمـايي،   همنشينانش چون تقي

رو، بـه نقـد آثـار تـاريخيِ بسـياري از      ازايـن وهشـت).  /بيست1: 1364؛همو در: معين،171
هاي اين دوره پرداخت كه زبان، تاريخ و ديـن و مليـت را ذيـل ناسيوناليسـم     ناسيوناليست

هايي از شود. براي نمونهكردند(نقد او در بخش تاريخ توضيح داده مينگريسته و محدود مي
  ).274- 281: 1380؛ بيگدلو،256- 260: 1384اين آثار ن.ك: اكبري،

ي طلبانـه دوستي، زرياب به تمايالت و اقدامات جداييهاي وطنبه سبب همين گرايش
ي غوغـاي حـزب   قومي و تهاجم به خاك وطن توسط دشمن واكنش نشان داد. در بحبوبه

ش، زرياب جوان در تهران در پاسخ به ادعاي اين حزب كه نظامي 1324دموكرات چپ در 
» نظامي گنجوي ترك نبـوده اسـت  «ي علمي با عنوان مقالهشاعر را ترك دانسته بودند، يك 

  ) 808: 1383نگاشت.(افشار،
المعـارف بـزرگ اسـالمي    را در دايـره » آذربايجـان «ها بعد، زرياب نگارش مدخل سال
گرفت. اگر چه اين مقاله يك مدخل دايره المعـارفي بـود و تحليـل نويسـنده در آن     برعهده

دوسـتي  و روايت تاريخ آذربايجان به خوبي حـس وطـن  راهي نداشت، اما چيدمان مطالب 
دهد. مباحث پيوند هميشگي گرايي و خودمختارطلبي را نشان ميزرياب و واكنش او به قوم

هاي ايرانيِ شهرها و روستاهاي آن، چگونگي روند تغيير آذربايجان با تاريخ ايران، بقاياي نام
ام بابك با ظلم عباسيان، عدم الحاق آذربايجـان  زبان مردم اين منطقه به زبان تركي، پيوند قي

ي ي حسن سياست صفويان و مقاومت مردم اين منطقه در برابر تجزيـه به عثماني در نتيجه
تـرين  ي معاصر، محـوري شده از خارج از كشور در دورهي خودمختاريِ هدايتآن به بهانه

و اسـتنادهاي علمـي بـر     مباحث اين مقاله است. در اين مباحث، زرياب با كاربسـت روش 
/ 1: 1367كنـد.(زرياب، عاليق ناگسستنيِ مردم آذربايجان با فرهنگ و تاريخ ايران تاكيد مـي 

ها در برابـر تهـاجم صـدام و منـع او از تجزيـه      ) همچنين، خويي مقاومت ايراني194- 207
در:  اسـت پيام شاهنامه دفاع از شرف ملي كشور را به رفتار رستم شاهنامه تشبيه كرد.(همو، 

  )456: 1387عظيمي،
خواهي، او را همانند بسياري از ادبـا بـه تحقيـق در    در مجموع، گرايش زرياب به وطن

گرايـي ملـي او موجـب شـد دعـوت تـدريس       تاريخ، فرهنگ و ادب ايران كشانيد. آرمـان 
دهـد بـه   هاي آلمان و امريكا را نپذيرد. پاسخ او اين بود كه ترجيح ميهميشگي در دانشگاه
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زاده، گـويي  ) توصيف او از تقـي 14: 1394نگار،وطن خود خدمت كند.(آموزگار در: خوي
  توصيف خويشتن است:

خواهي در نظر او عبارت بود از سعي در بهبود حال مـردم و رفـاه   دوستي و ملتوطن
خواسـت بـا   ...او مـي » طبقات پايين و تعميم فرهنگ و دانش براي تمام افراد مملكت.

- اي از تاريخ و فرهنگ ايران به مردم كشوري كه آن را دوسـت مـي  هكردن گوشروشن

داشت خدمت كند. در مطالعاتش عنان به دست خياالت براي افتخـار تراشـيدن بـراي    
اجداد و كم گرفتن فرهنگ و تمدن اقـوام مجـاور نـداد، چنانچـه ايـن روش در ميـان       

ته افتخار و مباهات بـراي  آنچه را شايس«وطنان ما رواج دارد. همسايگان و برخي از هم
- داشت و به آن ميدانست، سخت عزيز ميملت بود و حقايق تاريخي آن را مسلم مي

باليد. ولي در جستجوي افتخارات ناسالم برنيامد و آن را شايسته مرد دانشي ندانسـت.  
: 1349(زرياب در: يغمايي،] مند بود.[...از ميان افتخارات ايران به فردوسي سخت عالقه

170,171(  

زرياب هم با همين گرايش و پايبندي به روش علمي در مورد مشاهير و بزرگان ادب و 
ي فردوسي، عطار، مورخان ايراني، حافظ هاي او دربارهتاريخ ايران و اسالم نگاشت. نوشته

نماياند. بخش بعدي مقاله، اين آثار را در زمينه ادبيات و تـاريخ  و .. اين امر را به روشني مي
  كند.يگري از فرهنگ بررسي و تحليل ميبه عنوان اجزاي د

  
 زبان و ادب فارسي 3.4

) در 235: 1384اكبري،»(ي ايرانيت جديدترين عنصر سازندهكليدي«ي زبان به عنوان مقوله
هـا و حافظـه اجتماعي(تـاريخ) و نيـز، جـزء      نزد زرياب، ركن بسيار مهمِ فرهنگ، اندوخته

؛ همودر: 453,454: 1387در: عظيمي،پيام شاهنامه...شود.(زرياب، ياليتغير مليت محسوب م
ي زبان از نسـلي بـه نسـل    ) در ديدگاه او ميراث ذهنيِ فرهنگي به واسطه9: 1371زاده،تقي

شود و اين ميراث در ايران توسط مشاهيري چون عطار، حافظ، خانلري و... ديگر منتقل مي
ي اين ميـراث در دو دسـته   ) آثار زرياب در زمينه9,10است.(همو، زنده و غنا بخشيده شده

قابل بحث است: قسمتي مربوط به احياي اين ميراث از طريـق توليـد مكتوبـاتي در مـورد     
هـاي  مشاهير متقدم و معاصر زبان و ادب فارسي و نيز، تصحيح نسخ خطي و نقد تصـحيح 

رسـي اختصـاص   شناسـي فا ي دوم بـه نظـرات او در بـاب زبـان    اسـت. دسـته  چاپ شـده 
هـا بـه تنهـايي دخيـل نبـود. نيـاز و       هاي زرياب در انتخاب موضوع اين نوشـته دارد.سليقه
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ي زمانه هم به شدت تاثير داشت. خويي به عنـوان يـك متفكـر خـالق بـه مسـايل        دغدغه
  العمل نشان داد.عصرش با توليد آثار عكس

متفكران ديگر كشورهاي ي زبان فارسي همانند يكي از مسايل اصلي انديشمندان حوزه
هاي اروپايي بـود كـه معـادلي در زبـان     عربي، ورود مدرنيته و در پي آن، لغات جديد زبان

هـاي متعصـب كـه سـعي در     اي از ناسيوناليسـت مادري نداشت. در عصر پهلوي اول، عده
ي هاي بيگانه به ويژه از كلمات عربي پيرايش زبان فارسي از زبانسازي داشتند نظريههويت

: 1396هــاي فارســي باســتان را مطــرح كردند.(اشــرف و ديگــران،و جــايگزيني آن بــا واژه
وايل انقالب هم هنـوز  هاي پهلوي و ا) اين نگاه در دوره252,433: 1384؛ اكبري،214,215

  تداوم داشت.
ها را جرياني خالف سير طبيعي حركت و تطور يـك زبـان و فاقـد    زرياب اين گرايش
. در نظر او، وضع لغات جديد توسط بشر چه از طريق تخيل و يا تفكر شرايط علمي خواند

- زبان بـوده هاي همتحققي بوده باشد، هدف و مقصد اصلي آن، تفهيم و تفهم معنا به انسان

گرايان متعصب در است. بنابراين سعيِ ملياست. همين امر سبب غنا و ثروت آن زبان شده
شده حركتي خالف سير طبيعي تاريخ زبان اسـت  اموشبازگرداندن زبان به زبان نخستين فر

شـود. از ديـدگاه خـويي،    چرا كه غرض اصلي در وضع لغات(تفهيم و تفهـم) انجـام نمـي   
كه در ي حفظ موجوديت زبان و فرهنگ ملي ما باشد نه آنتعصب ملي الزم است در زمينه

  )78,79: 1363كار رود.(زرياب،خالف جهت مصالح و اغراض خود زبان به
ي عظـيم  راه حل اين پژوهشگر تـاريخ در مقابـل رويـارويي بـا لغـات بيگانـه و تـوده       

اصطالحات علمي، اعتماد به نبوغ دانشمندان و مترجمان زبردست جوان است. به اعتقاد او 
اگر به آنان مجال دهيم تا از سر خالقيت و تأمل لغات خود را در بازار فرهنگي عرضه كنند، 

هايي را كـه بـا روح زبـانش سـازگار     و مرج موقت، ملت خود واژه پس از يك دوره هرج
  )242,243: 1365و نيز ن.ك: زرياب در: اسعدي، 80است، غربال خواهد كرد.(همو،

آثاري كه زرياب در مورد مشاهير ادب قرون متقدم اسالمي توليد كرد به شدت متاثر از 
يان شـعرا، فردوسـي مـورد عنايـت     هاي پيش از انقالب، از ماش بود. در سالفرهنگ زمانه

گرا و حكومت وقت واقـع شـد. برپـايي    هاي باستانفراوان متفكران و به ويژه ناسيوناليست
هزاره و چندين نشست در مورد فردوسي، تاسيس بنياد شاهنامه و بازسازي مقبره اين شاعر 
ــا حمايــت دولــت پهلــوي انجــام   ــود كــه در ايــن زمينــه ب  از جملــه كارهــاي فراوانــي ب

  )97- 196,146- 210: 1395شد.(دادگر،
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گرايي بود كه به فردوسـي عنايـت ويـژه    طرف سنتعباس زرياب هم يكي از ادباي بي
نشان داد. وسعت آگاهي او چنان بود كه مجتبي مينوي او را به عنوان مشاور علمي خود در 

- ) با اين كه اين محقق اديب بسيار كـم 281,282: 1374انتخاب كرد.(تفضلي، بنياد شاهنامه

نويس بود اما در مورد فردوسي پنج مقاله مسـتقل نگاشـت كـه شـايان توجـه اسـت(براي       
). سه اثر در عصر پهلـوي دوم  46- 57: 1381دسترسي به توصيف تمام اين مقاالت: آيدنلو،

شاهنامه فردوسي  نامهنامه فريتز ولف، مولف لغتياي از زندگمنتشر شد. اولين مقاله ترجمه
ش منتشر شـد كـه   1356) دو اثر در سال 399- 405: 1385،شدرش بود.(زرياب، 1354در 

درنوشتار نخست نويسنده چگـونگي ورود افسـانه يونـانيِ الحضـر را در شـاهنامه تحليـل       
سـازي  كنار برجسـته  ي ديگر، در) در مقاله187- 201: 1357كرد.(همو در: مولف ناشناخته،

داد.(همو، ميايران دوستيِ فردوسي، محيط تاريخي كه در ظهور شاهنامه موثر بود را توضيح
  ).433- 440: 1387در: عظيمي،فردوسي و طبري

پرست و مداح هاي پس از انقالب اسالمي، توجه به فردوسي به عنوان شاعر شاهدر سال
) به دنبـال سـخنراني معـروف    156- 168: 1395رفت.(دادگر،طاغوت براي مدتي به حاشيه 

شاملو در بركلي امريكا موج ديگري از آثار درباره شاهنامه توليد شـد. شـاملو فردوسـي را    
) زرياب هم در پاسخ بـه  171- 178مداح و مدافع منافع طبقاتي پادشاهان خوانده بود.(همو،

گـر ملـت ايـران    فردوسي را ستايشش نگاشت. او برخالف شاملو، 1369او، يك مقاله در 
دانست و نقش او را در حفظ فرهنگ ايراني و يك عامل اساسي در ملي شدن زبان فارسي 

). 455,456: 1387در: عظيمـي، پيام شـاهنامه... كرد(زرياب، ها برجستهي عربپس از سلطه
د نظـر  ش سكوت كرد كه در آن گفته بـو 1356ي سابقش در البته او در مورد محتواي مقاله

ها(اشراف و روحـانيون) يكـي بـوده و بـه همـين دليـل       فردوسي با مولفان اصلي خداينامه
در: فردوسي و طبـري بود.(همو، هايي شد كه خالف منافع اين طبقه رخ دادهمخالف نهضت

  )438: 1387عظيمي،
هـاي مختلـف زنـدگي،    براين، پس از انقالب با رشد اهميت مـذهب در سـاحت  عالوه

ي فردوسي به يك بحث مهم محافل تبديل شد. در اين فضا، برخي تـالش  دهسخن از عقي
) زريـاب هـم در پاسـخ بـه     178- 180: 1395داشتند اين شاعر را شيعه جلوه دهند.(دادگر،

ي ي مقدمــهاي دربــارهش، ارزيــابي و تحليــل عالمانــه1370ي خــود در ي زمانــهدغدغــه
ي اسـماعيلي بـوده   گرفت كه فردوسي شيعه هاي مختلف شاهنامه انجام داد. او نتيجه نسخه

است. با وجودي كه دين جايگاه مهمي در بينش زرياب داشت و تفكر مسلط انقالبـي هـم   
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داد(احمدي با تاكيد بر انترناسيوناليسم اسالمي، آن را بر عنصر مليِ هويت ايراني ترجيح مي
هد علمي ارائه داد. بنا بر )، اما زرياب تحليل خود را برمبناي شوا82- 88: 1383در: احمدي،

ي فردوسي غالـب اسـت و مـذهب فـرع اسـت.      گرايي و شعوبيه در انديشهي او، ملييافته
ن فردوسي متأثر از شعوبيت به اسماعليه گرويد چرا كه اين مذهب به شدت مخالف عباسيا

  )14- 23: 1371بود.(زرياب،زمستان
كرد و نيز، همچنين، پس از انقالب، به جاي فردوسي، حافظ اهميت روزافزوني پيدامي 

- نگاه منفي عصر قبـل بـه توليـد مكتوبـات در زمينـه تصـوف كـاهش چشـمگيري يافتـه         

آئينـه  ) در اين فضا، زريـاب كتـاب   157: 1395؛ دادگر،2- 10: 1367همداني،بود.(معصومي
(الف)) و نيز، 1368به رشته تحريردرآورد(زرياب،  را در شرح لغات دشوار اشعار حافظجام

ي كتابي در مورد عطار دست زد كه بـه دليـل وفـات وي ناتمـام مانـد و بعـدها،       به ترجمه
هاي تاريخي ) شايد تحت تاثير اين برهه1377بايبوردي آن را كامل و به چاپ رساند.(ريتر،

ياد كرد.(نگارنده تنها يك مورد نام كه مولوي چندان مورد توجه نبود، زرياب هم از او كمتر 
: 1387در: عظيمـي،  فرهنگ گذشته و نيازهـاي امـروز  مولوي را در آثار زرياب يافت: همو،

551(  
عالوه بر اين، زرياب در مورد بزرگان ادب ايران معاصر چـون مينـوي، ناتـل خـانلري،     

رد. اين حجـم زيـاد   ها به نگارش درآومعين و انجوي شيرازي و... مقاالت غرايي در يادنامه
در مقايسه با توليدات كم زرياب نشان از عنايت وي به مقوله فرهنگ و پاسـداران فرهنـگ   

  زمين دارد.ايران
همچنين، زرياب در راستاي احياي ميراث ادبيات و زبان فارسي و ارتقاي آن، نقـدهاي  

- نقد ميصالحيت را شده نگاشت. او مصححان بيفراواني بر تصحيحات نسخ خطيِ چاپ

) با اين وجود، 23,24(ب):1368كرد.(ازآن جمله ن.ك: همو،چندپرسش درباره تاريخ ايران،
زرياب خود به رغم علم و آگاهي فراوان، نسخ خطي بسـيار انـدكي را معرفـي، تهـذيب و     

؛ 733- 737: 1387در: عظيمي، ديوانشاهاسماعيلخطاييچاپ كرد.(براي نمونه ن.ك به: همو،
  )1373؛ ميرخواند، 207- 278: 1352همو، 
  
 اي فرهنگيتاريخ، مقوله 4.4

هايي است كه زرياب در راستاي احياي ميراث و شناساندن فرهنگ ملي تاريخ يكي از زمينه
تاريخ در حقيقت ثبت سير «كند. تعريف او از تاريخ تعريفي فرهنگي است: از آن استفاده مي
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) از آنجـا  150: 2535آموزگـار،  و نيـز:  80: 1378زريـاب، »(فرهنگ و تمدن بشـري اسـت.  
بيند، حجم قابل توجهي از كهزرياب اوج شكوفايي فرهنگ ملت ايراني را پس از اسالم مي

- يرويكرد ايرانياست. اين امر غلبههايش را هم به موضوعات اسالمي اختصاص دادهنوشته
ن نمونـه،  دهـد. بـه عنـوا   اسالمي و جدايي ناپذيري اين دو را در بينش زرياب بازتاب مـي 

نگاري عهد اسالمي همگي به مورخان ايراني اختصاص دارد چرا ي تاريخمقاالت او درباره
اش سهم آنان در اعـتالي تمـدن اسـالمي بسـيار زيـاد بـوده اسـت.(زرياب،        كه بنا برعقيده

ي سـازمان  ) يا هنگـامي كـه  او دربـاره   36- 53(ب)، 1368،مورخان ايراني در عهد اسالمي
اسالمي - كند كه سرانجام فرهنگ ايرانير دوره ايلخاني نگاشت، بارها تاكيد مياداري ايران د

سازمان اداري كه فرهنگي عالي با سنتي كهن بود بر فرهنگ مغوالن غالب تفوق يافت.(همو،
  )1385:133،182،ايران در دوره ايلخانان

ي وزهبه رغم توجه خويي به دو عنصر ملت و دين در نگارش تاريخ فرهنگ، هرگز حـ 
ي اين دو عنصر قرار نگرفت.اين امر به سبب تعلق او به گروه نويسي او تحت سيطرهتاريخ

خواسـتند. او تـاريخ را ذيـل علـم     نخبگان آكادميك  و اديب بود كه علم را براي علـم مـي  
- 48: 1383،گفتگو با زريابنگريست و تالش داشت فرهنگ واقعي ملي را بنگارد.(رضوي،

نگاشـتند. بـه عنـوان    به نقد كساني پرداخت كه با اين دو عقيده تاريخ را مـي رو، ) از اين30
مهري و نفرت قرار ي نگرش شيعي پس از انقالب، برخي غزالي را مورد بينمونه، با سلطه

دانست. او اين نكته را برجسته كـرد كـه بـه    » افتخارات ايران«داده بودند. اما خويي او را از 
- اش كه اكثرا سني مذهب و ضد شيعه اسماعيلي بودند، عقيدهز زمانهكه غزالي متأثر ارغمي

معاويه اظهار كرده است، اما اين امر از جايگاه و مقام بسـيار شـامخ   اي را نسبت به يزيد بن
  )382: 1387در: عظيمي، غزالي و ابن تيميهكاهد.(زرياب،علمي او نمي

ه به ويژه پـيش از انقـالب بـه    آرايي عباس خويي در مقابل كساني بود كبيشترين صف
پرستي به عنوان يكي پرداختند. سياست شاهي غرور ناسيوناليسم مينگارش تاريخ از دريچه

: 1384ي تجدد عصر پهلوي در متون توليدشـده بـا حمايـت دولـت(اكبري،    از اصول پروژه
ي روحيـه ها بـراي ايجـاد   )، در آثار زرياب بازتابي نيافت. از نظر او درگذشته حكومت233
گرايي و قراردادن يك ملت درمقابل ملت ديگر، تاريخ را با غرور ملي و قـومي تفسـير   ملي
ــد.(زرياب،مــي ــاقص اســت ؛ همــو، 52: 1381كردن ــاريخ معاصــر ن در: هرنوشــته درموردت

) اما نگارش تاريخ با غرور ملي سـبب دوري از روش علمـي و ايجـاد    105: 1387عظيمي،
هاي تاريخي زرياب و ) پايبندي به اين عقيده در نگاشته19 :1355شود.(عاصمي،جهالت مي
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؛ زريـاب در:  1- 2: 1378نولدكـه، : ستايش او از نولدكه بازتاب آشكاري دارد.(مقدمهزرياببر
- 48: 1383؛ رضـوي، 3- 1389:14،همو،بابـك خرمـدين  ؛ 81- 1/92: 1369مهدوي و افشار،

30(  
  

  فرهنگ بومي و تقابل با فرهنگ غربي. 5
ي خود نگريسـت. او فرهنـگ بـومي    گرايانه به مسايل زمانهي با نگاه كامال واقعخويزرياب

بديل و ديد و هرگز نخواست تصويري بيايران زمين را خالي از معضالت و مشكالت نمي
صرفا افتخارآميز از فرهنگ ملت خود ارائه دهد. همچنين، در ارزيابي فرهنگ مغرب زمـين  

داند. چنانكـه ذكـر   دارد و اين دو را داراي محاسن و معايبي مينيز، همين نگاه دووجهي را 
ي ترين مسايل پـيش روي مشـتاقان ادب و فرهنـگ ايـران زمـين در دوره     شد يكي از مهم

هـاي  زمـين بـوده اسـت. جريـان    معاصر، رويارويي فرهنگ ملي با تمدن و فرهنگ مغـرب 
هـايي از فرهنـگ قـومي    بـه رانـي جن مختلف فكري و ادبي به نفوذ فرهنگ غربي و حاشـيه 

واكنش نشان دادند. راه حل آنان در طيفـي از پـذيرش صـرف تـا رد كامـل تمـدن غـرب        
گاه به طور مستقيم به ارزيابي مسـتقيم فرهنـگ و تمـدن مغـرب     درنوسان بود. زرياب هيچ

زمين نپرداخت. نظرات او در اين زمينه ذيل صحبت از فرهنگ ملـي و معضـالت آن قابـل    
گيرد. همچنين، او . به همين سبب، در ذيل همين مساله مورد تحليل قرار مياستخراج است

هايش در اين باب همگـي  در باب مسايل بزرگ اجتماعي و سياسي سخني نگفت و ديدگاه
  هاي تخصص او يعني تاريخ، دين و ادبيات است.مربوط به حوزه

ه مادي الحاد و دوري تنها نقد مهم زرياب نسبت به تمدن غربي كه يافت شد، نقد فلسف
از معنويات است. زماني اين تنها نقد را در كنار اهميت بنيـادين حضـور ديـن و عقيـده در     

شـود،  ي زرياب به عنوان عامل اصلي تزلزل فرهنگ و اجتمـاع درنظرگرفتـه  ساختار انديشه
اهميت نخواهد بود.(ن.ك: بخش دين در همين مقاله) خويي بـه  آنگاه اين نقد كوچك و كم

آوردن بـه روش زنـدگي صـرفا    ي معاصر از دين و رويشدت دوري تمدن غرب در دوره
كرد با بيني ميپرستي را خالف حركت در مسير قوانين طبيعت دانست. او پيشمادي و لذت

) امـا بـا   11: 1370تداوم اين شيوه، فرهنگ و تمدن غربي رو به زوال خواهد رفت.(زرياب،
دانـد كـه   اي قوي مـي ادي، بازهم نياز معنوي بشر را به اندازهوجود توجه اكثريت به رفاه م

در:  بايـد جلـوي امـواج را بازگذاشـت    همـو، »(آن كامال پيـروز شـود.  «تواند بر ماديات نمي
) اين نگرش متاثر از تحصيالت دينـي او در جـواني و فضـاي پـس از     555: 1387عظيمي،



  1397و زمستان  ييزسال نهم، شمارة دوم، پا ،يخيتار يجستارها   18

ــادي    ــگ م ــه فرهن ــت ك ــالب اس ــياري از  انق ــط بس ــرب توس ــراي غ ــد   گ ــان نق نخبگ
 )233- 243، 1387شد.(ن.ك:بروجردي:

دوستي در ي فرهنگ مادي بر معنويات، سودجويي، نبود روح حقيقتعباس خويي غلبه
- هاي علمي معاصر و تحوالت اجتماعي و سياسـي پـي  ي علم، عدم استفاده از روشاشاعه

؛ 554,555 دانسـت.(همو، همـان:  ترين معضالت فرهنگ قوميِ كشور مـي درپي را از اصلي
؛ 18- 21(ب):1368،چندپرسش درباره تاريخ ايرانوشش؛ همو،/بيست1: 1364همودر: معين،

هـاي  حـل ) راه28: 1370؛ تويسركاني،613: 1387در: عظيمي،پرچمدار فرهنگ ملي...همو، 
وري از ي فرهنگ بـومي و غربـي و بهـره   پيشنهادي او براي حل اين معايب، تلفيق دوگونه

ديد كه در عين حـال  اي ميي خود را در مرحلههردوست. زرياب خويي زمانههاي ظرفيت
، در كنـار آن  »حفظ و به نسل آينده منتقل شود«دارد و بايد » يك فرهنگ غني و سرشار«كه 

اخذ شود.(زرياب در: » باالترين نقطه تفكر بشري«بايستي فرهنگ مغرب زمين هم به عنوان 
  /سي)1: 1364معين،

- هاي ارتجاع، ليبراليسم و غـرب رتباط و يا تهاجم فرهنگي و زدن برچسباو سخن از ا

: 1387در: عظيمـي،  بايد جلوي امـواج را بازگذاشـت  داند.(همو، اي ميزدگي را كار بيهوده
) از نظر او بايد صحبت از پيشروي و گسترش فرهنـگ مغـرب   1370:29؛ تويسركاني،556

اسـت. ايـن   ها رسـوخ يافتـه  در تمام فرهنگ زمين باشد چراكه جرياني بسيار قوي است كه
ي ها تاب مقاومت در برابـر آن را ندارنـد. قـوي بـودن فرهنـگ مغـرب بـه منزلـه        فرهنگ

تر بودن آن براي فرهنگ بشري نيست. قدرت ايـن فرهنـگ بـه لحـاظ     سودمندتر و شايسته
بـه   مادي، در علم و صنعت است كه مقاومت دربرابر آن بيهوده اسـت. قـدرت معنـوي آن   

ي منفي اين فرهنـگ كـه از آن يـاد    فلسفه و اختصارا به علوم انساني مربوط است. اما جنبه
بندو باري، فساد طبقـه جـوان و   هاي حاصل از بيورشدن در لذات مادي، زشتيشد، غوطه

بايـد جلـوي   است.(همو، شمول شدهتجاوز است. اين ويژگي فرهنگي امري فراگير و جهان
  )556,557: 1387در: عظيمي، امواج را بازگذاشت

ي خود را ترجيح كسب لـذات مـادي و   ترين مشكل زمانهشايد بتوان گفت زرياب مهم
دانسـت كـه   سودجويي(مانند تمايل به داشتن كار اداري) بر تحصـيل علـم و فرهنـگ مـي    

ــهدرباره  ــب كاهشپرداختنبهامورفرهنگيوانديشـ ــي موجـ ــان مـ ــود.(همو، يسرنوشتانسـ شـ
: 1364؛ همو در: معين،53(ب)، 1368،مورخان ايراني در عهد اسالمي؛ همو،554,556همان:

؛ 551: 1387در: عظيمــي،فرهنــگ گذشــته و نيازهــاي امــروز   وشــش؛همو، /بيســت1
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داد. بنـا بـر   )پيش از انقالب، زرياب يك راه حل دوگانه را پيشنهاد مـي 152: 2535آموزگار،
انان دور شـود و يـا اجـازه    نظر او يا ضروري است ماديات و تجمالت از جلوي چشم جو

ي انتقال، در رفاه شدن را طي كند تا مردم پس از يك دورهشود كه كشور مرحله صنعتيداده
) او پـس از انقـالب،    153,154بياورنـد.(همو، مادي به اشباع برسند و خود به فرهنـگ روي 

دانست تا بتوان بهترين راه درمان را تقويت مباني فرهنگي قومي، ملي و ديني به ويژه اسالم 
پذيري در برابر غرب مصون ماند. از منظر او، تربيت فرهنگي و اخالقي بـر مبنـاي   از آسيب

اعتنايي به مظاهر تجمل در بنيادهاي فرهنگ اخالقي كهن ما نهفته است و كافي قناعت و بي
؛ 557: 1387در: عظيمـي، بايدجلوي امـواج را بازگذاشـت  است آن را تقويت كنيم.(زرياب، 

  )30: 1370يسركاني،تو
دوستي در كنار اشـاره بـه وجـود ايـن     دوستي و علمي روح حقيقتزرياب براي اشاعه

اسالمي، بـه شـدت حضـور آن را در    - روحيه در شيوه ائمه(ع) و سنت كهن فرهنگ ايراني
: 1378؛ نولدكه،53(ب): 1368،مورخان ايراني...كند.(زرياب، ميزمين برجستهفرهنگ مغرب

- شود او بيشترين عنايت را به لزوم استفاده از روششخصيت علمي وي سبب مي) 58- 78

چندپرسش درباره تـاريخ  هاي علمي مغرب به خصوص در حوزه تاريخ داشته باشد.(همو، 
  )58، 1381؛ همو،18- 24(ب):1368،ايران

 ها با گذار زمان دچار همسـاني ها دارد و بنظرش فرهنگاو نگاه مثبتي به تصادم فرهنگ
شوند و از برخورد با فرهنگ و تكان اجتماعي جديـد، فرهنگـي نـو و    آور ميو تكرار مالل

گونه كه از تصادم فرهنگ باستاني ايران بـا فرهنـگ   افراد شاخص ظهور خواهند كرد. همان
هاي ادبـي و فرهنگـي برجسـته ظهـور كـرد،      ها بعد با فرهنگ هندي سبكعرب، و يا قرن
ره معاصر نيز، با تصادم با طوفان سهمگين غرب هم سخت تكان ي ما در دوفرهنگ افسرده

ند.(همو در: خورد و از دل آن، پيشگامان ادب نو چون يوشيج، خانلري و اخوان ظاهر شـد 
  )267- 269: 1370خاكي،

بيني به آينده و پيشرفت حتمـيِ فرهنـگ ملـت در    ، يك خوش1370درحالي كه تا دي 
بايد جلوي امـواج را  ؛همو، 270: 1370همو در: خاكي،ي آثار عباس خويي تجلي دارد(همه

)، عجيـب  27: 1370؛ تويسـركاني، 153: 2535؛ آموزگار،554: 1387در: عظيمي، بازگذاشت
(دو سال پيش از وفاتش) جاي خود 71هاي او در اسفند كه، اين همه در آخرين مصاحبهآن

هنگ گذشته و دلبستگي به آن را به ي فردهد. زرياب استفاده از واژهرا به نگاهي بدبينانه مي
معني احساس زوال و انحطاط آن تعبير كرد. ولي همچنان بر احياي اعتقادات خاص ملـت  
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فشـرد و  به عنوان تنها راه مصونيت از ايمان به لذات جسماني و هجوم فلسفه الحاد پاي مي
دانسـت، امـا    ها، عطارها و موالناهـاي جديـد  راه آن را ظهور مغزهاي متفكري چون غزالي

گونه كه ما اكنون هستيم مشكل است كه اين كشتي شكسـته بـه   ولي اين«مأيوسانه نوشت: 
  )550- 551: 1387در: عظيمي، فرهنگ گذشته و نيازهاي امروززرياب، »(ساحل برسد.

اش، فردوسي پيـدا كـرد. در تحليـل    رسد زرياب پاياني شبيه شاعر مورد عالقهنظرميبه
ي اقليت پاسدار فرهنگ قديم بود كه قدرت جسـمي و مـادي در   يندهزرياب، فردوسي نما

- ي او عكـس ي فرهنگيِ عرب و تسلط سياسي و نظاميِ تركان نداشتند. شاهنامهبرابر سلطه

العمل اين گروه در مقابل وضع موجود ماديِ خارجي و تالشي در جهـت مسـلط سـاختن    
) زريـاب هـم بـه    440- 439: 1387در: عظيمـي،  فردوسي و طبريمعني بر ماده بود.(همو، 

زمين در ايام سالخوردگي كه قدرت جسماني ي اقليت پاسداران فرهنگ ايرانعنوان نماينده
ها به نگارش چنـد  براي تغيير شرايط زمانه و هجوم فرهنگ مادي نداشت، در كنار مصاحبه

ت را بر لذات ) دست زد تا شايد بتواند معنويا1370(سيره رسول اهللا(ص)متن ديني از جمله
  مادي پيروز سازد.

طرف و نخبگان علمـي  گراي بيدر مجموع، تداوم معاشرت زرياب با گروه ادباي سنت
تا پايان عمر سبب شد تعلقات انديشگاني وي تغييري نكند. به همين سبب،  1320ي از دهه
دوم  بندي اجزاي فرهنگ نيز، در نگرش زرياب تغيير چنـدانينكرد. در دوره پهلـوي  صورت

هاي خويي هم پررنـگ شـد. بـا وقـوع     كه توجه به مليت غلبه داشت اين عنصر در نگاشته
انقالب، متاثر از محيط، نقد فرهنگ غرب  و تاكيد بر نقش دين در حل معضالت فرهنگـي  

طرف سياسي در در سخنان زرياب جلوه بيشتري يافت. با اين وجود، غلبه نگاه علمي و بي
مانع نگرش او به فرهنگ ايراني از دريچه ناسيوناليسم رمانتيك و يـا  گفتمان انديشه زرياب 

  انترناسيوناليسم اسالمي شد.
 

  گيري نتيجه
طـرف در ذيـل رويكـرد فرهنـگ     ي فرهنگ همچون ادباي سـنتي بـي  نگاه زرياب به مساله

گيرد. اما وي ديدگاه مخصوص و مستقل خويش را دارد كه در عين اسالمي قرار مي- ايراني
دهد. اجزاي فرهنگ از نگاه خويي شـامل ديـن و   شباهت، رهيافت فردي وي را بازتاب مي

گرا، هاي باستانشود.او در مقابل ناسيوناليستباورها، مليت، زبان و ادب فارسي و تاريخ مي
هـا  ترين جزء فرهنگ و عامل تطـور، ظهـور و مـرگ فرهنـگ    ي دين را به عنوان مهممقوله
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ي او جايي ندارد و در برابر جود اين، انترناسيوناليسم اسالمي در انديشهكند. باوبرجسته مي
- ناپذير فرهنگ ايراني تعريف ميمعتقدان به اين ايدئولوژي، مليت را به عنوان ركن جدايي

- ي ديـن و مليت،متـاثر از فضـاي آكادميـك و هـم     كند. خويي در عين اهميت به دو مقوله

كند و مقتدايش را آرايي ميالذكر صفهاي فوقايدئولوژيگرايش در برابر نشيناناديب سنت
- دانسـت. او بـه  دوستي و پايبندي به روش علمي مـي در توليد آثار ادبي و تاريخي حقيقت

گرا و دوري از غرورآفريني براي ملت يا ناديده گـرفتن  شدت خواهان ترويج فرهنگي واقع
جه آن را ذبح حقيقـت و تـرويج جهـل    افتخارات ملت به نفع تعصبات ديني بود چرا كه نتي

قـومي و هـم فرهنـگ     دانست. به همين سبب، زرياب از نقد و سخن از معايب فرهنگمي
  غربي ابا نكرد.

اش دوري از ترين معضل فرهنگ بومي همانند فرهنگ غربـيِ زمانـه  از نظر خويي، مهم
اهميـت بنيـادين ديـن در    هاي مادي بود. زماني اين را در كنـار  ي دلبستگيمعنويات و غلبه

كه تزلزل دين، تزلزل فرهنگ و حتي اجتماع را در ي زرياب و ديدگاه او مبني بر اينانديشه
ي زوال فرهنگ دارد قرار دهيم، درك اين امر دشوار نخواهد بود كه چقدر زرياب دغدغهپي

رفـت از  ونهاي پاياني عمر خويش داشته است. خويي تنها راه بـر بومي را به ويژه در سال
دانسـت و در ايـن راسـتا،    اين زوال را احياي اعتقادات ويژه ملت و مباني فرهنگ قومي مي

  درآورد.نگارشسازي و بازتوليد باورهاي ديني و ملي بهچندين متن براي عصري
  
  ها نوشت پي

انـد.  دادهپژوهشگران اين زمينه غالبا مساله خود را بر تحليل هويت ملي و ناسيوناليسم اختصاص. 1
- اما در تمام آثار آنها مساله اجزاي فرهنگ به عنوان جزء اصلي هويت و ناسيوناليسـم بـه بحـث   

: 1396است. براي اطالعات تكميلي و شاهد مثـال بيشـتر ن.ك: اشـرف و ديگـران،     شدهگذاشته
: 1384؛ اكبـري،  128- 145: 1394؛  ميرسپاسي،160- 163: 1383؛ اشرف در: احمدي،197- 215
؛ 71: 1395؛ ريشـــار در: جهـــانبگلو،48- 53 :1395؛ انتخـــابي در: جهـــانبگلو،223- 282, 155

  139- 236: 1380؛ بيگدلو،73,74, 1384:129,131وحدت،
: 1396؛ اشـرف و ديگـران،  210,212: 1361؛ شريعتي،1356شهيدي، : كـ.براي اطالعات بيشتر ن. 2

: 1383؛ اشرف در:احمدي، 165- 257: 1394؛ ميرسپاسي،187- 190 :1387؛ بروجردي،218,219
  81: 1383؛ احمدي در:احمدي،163
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 نامه كتاب
  10، تهران: فرهنگ معاصر، جلدپژوهشگران معاصر ايران)، 1378اتحاد، هوشنگ(

  ، تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانيايران هويت، مليت، قوميت)، 1383احمدي، حميد(
هـاي دومـين سـمينار نگـارش     مجموعه سـخنراني  »:علمزبان فارسي زبان «)، 1365اسعدي، مرتضي(

  ، تهران: مركز نشر دانشگاهي)1363شهريور11- 14فارسي(
پـژوهش  ، »ناسيوناليسم و هويت ايراني مطالعه مـوردي دوره پهلـوي اول  «)، 1386اشرف نظري، علي(
   141- 167، صص22، ش9، بهاروتابستان، سالسياست نظري

، ترجمه و تدوين حميد ت ايراني از دوران باستان تا پايان پهلويهوي)، 1396اشرف، احمد و ديگران(
  احمدي، تهران: ني، چاپ پنجم

، آينـه پـژوهش  ، »شناسي، تأليف و تحقيقخويي نيم قرن نسخهعباس زرياب«)، 1384اصفهاني، عبدا...(
   24- 35، بهمنواسفند، صص96شماره

، بـه كوشـش محمـود نيكويـه،     هنگـي و ادبـي  نادره كاران، سوگنامه ناموران فر)، 1383افشار، ايرج(
  قطره  تهران:

، تهران: شركت (عصر قاجاريه و پهلوي اول)تبارشناسي هويت جديد ايراني)، 1384اكبري، محمدعلي(
  علمي و فرهنگي

، تهـران: وزارت  كتاب و كتابخانه در دوران پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي)، 2535آموزگار، سيروس(
  هاي عمومي كشوريات امناي كتابخانهفرهنگ و هنر دبيرخانه ه

،آذر، كتـاب مـاه ادبيـات و فلسـفه    ، »پژوهـي خوي درقلمـرو شـاهنامه  زرياب«)، 1381آيدنلو، سجاد(
  46- 57صص

  روز، چاپ پنجم، جمشيدشيرازي، تهران: فروزانروشنفكران ايراني و غرب)، 1387بروجردي، مهرزاد(
  ، تهران: نشرمركزعاصر ايرانگرايي در تاريخ مباستان)، 1380بيگدلو، رضا(

، تهـران:  خـويي) نامـه اسـتاد دكتـر عبـاس زريـاب     (جشـن يكـي قطـره بـاران   )، 1370تفضلي، احمد(
  مهارت  چاپخانه

ــلي،احمد( ــزريابخويي«)، 1374تفض ــران، »دررثايدكترعباس ــياي ــمارهشناس ــتان، 26،سالهفتم،ش ، تابس
  280- 283صص

  ، تهران: علميمقاالت)كتاب سخن(مجموعه )، 1371زاده، صفدر(تقي
، »گذار و نوآور استشكن بدعتخويي:سنتگفتگو با دكتر عباس زرياب«)، 1370تويسركاني، شاهرخ(

   26- 32، دي، صص46، شدنياي سخن
، حسين صـامعي، تهـران: قطـره،    (گفتگوهاي رامين جهانبگلو)ايران و مدرنيته)، 1395جهانبگلو، رامين(

   1387چاپ چهارم، چاپ اول
  ، فريد جواهركالم، تهران: اميركبيرتاريخ مردمان عرب)، 1384ي، آلبرت(حوران
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  ، تهران: نشر ناشران: يادنامه مهدي اخوان ثالث(م.اميد)برگيباغ بي)، 1370خاكي، مرتضي(
- 1369شناسـي دريافـت(  كتابشناسي تفسيري شاهنامه بـر اسـاس نظريـه زيبـايي    «)، 1395دادگر، نغمه(

انسـاني دانشـگاه   دانشكده ادبيات و علـوم  رساله دكتريدجعفر ياحقي، به راهنمايي محم ،)»1304
  فردوسي مشهد، مهر.

، مطالعـات ملـي  ، »كـوب نگاري زرينگري در تاريخهويت ملي و ايراني«)، 1382راعي گلوجه، سجاد(
   119- 152، صص1،ش4سال

، 1,2، سـال دهـم، شـماره   تحقيقات اسالمي، »آثار دكتر عباس زرياب«)، 1374رضازاده لنگرودي، رضا(
   57- 67بهار و تابستان، صص
، زيرنظـر غالمعلـي حـدادعادل،    اسالمدانشنامه جهان، »عباس زرياب«)، 1395رضازاده لنگرودي، رضا(

   408- 412، صص21تهران: انتشارات بنياد دايرةالمعارف اسالمي، ج
  ، تهران: هرمس نگاران ايران، گفتگوهايي با تاريخگستره تاريخ)، 1383رضوي، مسعود(

، 63، شدنياي سخن، »زرياب عاشق ايران بود، عاشق فرهنگ اين سرزمين«)، 1373رياحي، محمد امين(
   50- 46صص

دي، تهران: الهدي، چـاپ دوم،  خويي، مهرآفاق بايبور، عباس زريابدرياي جان)، 1377ريتر، هلموت(
  1جلد

، 1352هشـت ، فـروردين و ارديب تاريخيهاي بررسي، »فتوحات همايون«)، 1352زرياب خويي، عباس(
  207- 278، صص44,45شماره 

، بهمن 26، شنشر دانش، »نظرياتي درباره وضع لغات علمي و فرهنگي«)، 1363( زرياب خويي، عباس
   77- 80و اسفند، صص

، زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي، دائرةالمعارفبزرگاسالمي، »آذربايجان«)، 1367( زرياب خويي، عباس
  194- 207، صص1لمعارفبزرگاسالمي، جتدائرةاانتشارا

، تهران: انتشات ي تاريخ، فرهنگ و فلسفه، شصت مقاله دربارهآوردبزم)،  1368( زرياب خويي، عباس
  محمدعلي علمي.
  ، تهران: علميآئينه جام)، 1368( زرياب خويي، عباس
  سروش، تهران: ازآغازتاهجرت) ص(سيرهرسوالهللا)، 1370( زرياب خويي، عباس
دنياي ، »كردآمد شعوبي محض جلوه ميپاي مصالح ايران كه به ميان مي«)، 1371( زرياب خويي، عباس

  12- 13شهريور، صص- مرداد- ؛ تير50ش ،سخن
- 23، زمستان، 1،شماره10، سالنامهايران، »نگاهي تازه به مقدمه شاهنامه«)،1371( زرياب خويي، عباس

14  
، نگاري) خويي(تاريخ، نظريه تاريخ، تاريختگو با دكتر عباس زريابگف)، 1381( زرياب خويي، عباس

 به كوشش غالمحسين ميرزا صالح، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز
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بـه اهتمـام سيدصـادق سـجادي، تهـران: مركـز       ، آوردي ديگـر بـزم )،  1385( زرياب خـويي، عبـاس  
  دايرةالمعارف بزرگ اسالمي

كوشش حسين تـوكلي مقـدم، حسـين    ، بهگفتارهاي فلسفه تاريخدرس)، 1387( زرياب خويي، عباس
  شيرازي، تهران: هاموننيا و فاطمه رضاييصفري

(سي و دو جستار در موضوعات گونـاگون بـه ضـميمه    مقاالت زرياب)، 1389( زرياب خويي، عباس
 ، تهران: كتاب جامعنامه خودنوشت)زندگي

  ، تهران: الهامالمياس- بازشناسي هويت ايراني)، 1361شريعتي، علي(
  ام، سال سي4، تير، شيغما، »مينوي و فرهنگ اسالمي«)، 1356شهيدي، سيدجعفر(

- ، آذر57، شمعـارف ، »سهماستادزريابخوييدرنهضتدايرةالمعارفنويسيمعاصـر «)، 1381طاهري، فرهـاد( 
  119- 133اسفند، صص

مطالعـات  ي زبان فارسي و فرهنگ ايراني، رويكرد محمدامين رياحي به مقوله«)، 1395طوالبي، توران(
  77- 100، صص28، ش7، تابستان، سالتاريخ فرهنگي

  18- 22، صص61، پاييز، شمارهكاوه(مونيخ آلمان)، »گفتگو با استاد تاريخ«)، 1355عاصمي، محمود(
 معاصـر؛  دوره نگـاري  سـيره  در امرتاريخي و امرقدسي نسبت« ،)1396( اميديان وزينب مريم عزيزيان،

  120- 99 ،28،ش7،سالپژوهشنامهتاريخاسالم،»خويي زرياب عباس نگاري درسيره اي مطالعه
  ، تهران: مرواريد: منتخبي از آثار استاد عباس زرياب خوييشط شيرين پرشوكت)، 1387عظيمي، ميالد(

  .552- 559، صص86و85،فروردينوتير، شمارهكلك، »زمينفرهنگ ايران«)، 1376قاسمي، سيدفريد(
  ، تهران: كتاب مرجعهاپهلوي)، 1390زاد، پروين و ديگران(قدسي

  ، فرشته سرلك، تهران: گفتارناسيوناليسم در ايران)، 1371كاتم، ريچارد(
 ،معلـم  تربيـت  دانشـگاه  انسـاني ادبيـاتوعلوم دانشكده،»مرگيوصدهزارمصيبت«)،1374كيواني،مجدالدين(

  7- 28بهار،صص - 1373پاييز ،8و7و6شماره
  50- 51، صص63،شمارهدنياي سخن،»بااورفتارينهدرخورشأنشكرديم« )،1373مجتبايي،سيدفتحاهللا(

مهر و ، نشر دانش، »شناسي ماچرا حافظ؟ تاملي در معني تاريخيِ حافظ«)، 1367همداني، علي(معصومي
 2- 10، صص6،شماره8آبان، سال

   1انتشارات معين، جلد، تهران: مجموعه مقاالت دكتر محمد معين)، 1364معين، مهدخت(
  ، تهران: موسسه مطالعات مليدين و هويت)، 1385منصورنژاد، محمد(

، تهـران:  : ارمغان فرهنگي به دكتر غالمحسين صديقيهفتاد مقاله)، ايرج، 1369مهدوي، يحيي و افشار(
   1اساطير، جلد
بحـث دربـاره   (مجموعه گفتارهاي نخسـتين مجمـع علمـي    1شناسي شاهنامه)، 1357مولف ناشناخته(

  ، تهران: بنياد شاهنامه فردوسي)1356آبان23- 27شاهنامه در استان هرمزگان



 25   ييخو ابيعباس زر شةيدر اند يرانيفرهنگ ا يبند صورت

(ماهنامه خبري تحليلي و نگارخوي، »خويياي براي دكتر عباس زريابيادنامه«)، 1394مولف ناشناخته(
   1- 40، ارديبهشت، صص50، شماره پياپي5، دورهرساني)اطالع

هـذيب و تلخـيص عبـاس زريـاب،     ، تروضـة الصـفا  )، 1373(ميرخواند، محمد بن خاوندشـاه بلخـي  
  علمي  تهران:

، چـاپ  4تهـران: ثالـث، چـاپ    ، جـالل توكليـان،  تأملي در مدرنيته ايرانـي... )، 1394ميرسپاسي، علي(
  1392اول

، عباس زريـاب، تهـران: پژوهشـگاه    تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان)، 1378نولدكه، تئودور(
  1358ات فرهنگي، چاپ دوم، چاپ اولو مطالععلوم انساني 
  خواه، تهران: ققنوس، مهدي حقيقترويارويي فكري ايران با مدرنيت)، 1384وحدت، فرزين(

ي هـاي درسـي تـاريخ دوره   نمودهاي ناسيوناليسم در كتـاب «)، 1388دوست، غالمرضا و ديگران(وطن
- 205، صـص 76، پيـاپي 1جديـد، ش دوره، 19، بهار، سالنگارينگري و تاريختاريخ، »پهلوي اول

182  
دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني   ، مجلـه  »خان مخبرالسلطنه هدايتقليمهدي«)، 1379وكيلي، هادي(

  129- 144ستان، صص، بهار و تاب2و1ش، 33، سالدانشگاه فردوسي مشهد
  ، تهران: انجمن آثار مليزادهيادنامه تقي)، 1349يغمايي، حبيب(
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