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  بكو احوال و آثار زرين
  ∗مهتاب جهان

شناس، محقّق و نويسندة بزرگ  شناس، ايران ، اديب، مورخ، اسالم١بكو استاد دكتر زرين
ت تحصيال. ٣گشود جهان ، چشم بهدر بروجرد. ش . ه ١٣٠١٢ اسفندماة ٢٧معاصر در 

تشويق  سپس در كنار تحصيل در دورة ميانه به. پايان رساند ابتدايي را در همان شهر به
و ترغيب پدر كه مردي متشرع و ديندار بود، اوقات فراغت را صرف فراگيري علوم 

شعر عربي هم  ديني و حوزوي نمود؛ و ضمن تحصيل فقه و تفسير و ادبيات عرب، به
اين  كرد، با سال پنجم متوسطه، در رشتة علمي تحصيل ميگرچه تا پايان . مند شد عالقه

زبان فارسي منتشر شده باشد، و او  حال كمتر كتاب تاريخ و فلسفه و ادبياتي بود كه به
دنبال تعطيلي كالس ششم متوسطه دبيرستان شهر، براي  به. آن را مطالعه نكرده باشد

. ش . ه ١٣١٩ بار رشتة ادبي را برگزيده و در سال اما اين.  رفتتهران ادامة تحصيل به
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وجود آنكه كتابهاي سالهاي چهارم و پنجم  پايان برد، و با تحصيالت دبيرستاني را به
آموزان رشتة ادبي سراسر كشور رتبة  ميان دانش متوسطة ادبي را قبالً نخوانده بود، در

  .آورد دست دوم را به
ه بعد از حادثة شهريور همان سال، دانشگاه مجدداً ك. ش . ه ١٣٢٠١در آذرماه سال 

آنكه پس از كسب  با. كرد افتتاح شده بود، در امتحان ورودي دانشكدة حقوق شركت
در .  شدترك تهران الزام پدر، ناچار به نام هم كرده بود، اما به رتبة اول، در دانشكده ثبت

عهده داشت، از اينكه   كه رياست دانشكدة حقوق را بهاكبر دهخدا همان ايام، علي
ب كو بنابراين زرين. داد، اظهار تأسف كرده بود دست مي چنين دانشجوي فاضلي را از

لّمي پرداخت، كاري كار مع  بهد و بعد در بروجردآبا زادگاه خود بازگشت، و در خرم به
در . قول استاد، عشق دوران زندگي او شد كرد و به تدريج عالقة جدي بدان پيدا كه به

دوران معلّمي، از تاريخ و جغرافيا و ادبيات فارسي گرفته؛ تا عربي و فلسفه و زبان 
كرد؛ و اين همه، البتّه  الحيات، همه را تدريس خارجي، و حتّي رياضي و فيزيك و علم

هاي گسترده فكري او را حتّي از روزگار جواني، نشان  زة وسيع مطالعات و زمينهحو
  .٢دهد مي

تلمذ پرداخت   به، چندي نزد حاج شيخ ابوالحسن شعرانيدر ايام تحصيل در تهران
هاي  فلسفه ، بااز همان روزگار. مباحث حكمت و فلسفه، آشنايي بيشتر يافت و با

استاد كه . مند گرديد مطالعه درباب تصوف نيز عالقه معاصر غربي نيز آشنا شد و بعد به
زبانهاي عربي، فرانسوي و انگليسي آشنا شده بود؛ در سالهاي جنگ دوم  قبل، با از

 كمك بعضي از صاحب منصبان ايتاليايي و آلماني كه در آن ايام در ايران جهاني، با
  .آموزش اين دو زبان پرداخت بردند، به سرمي به
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تاريخ تطور شعر و  يا فلسفة شعر«نام  نخستين كتاب او به. ش . ه ١٣٢٣در سال 
ن هنگام، حدود چهار سال يا  منتشر شد، در حالي كه در ايدر بروجرد»  در ايرانشاعري

  .١گذشت كمي بيشتر از تاريخ تأليف مي
. ش . ه ١٣٢٤در سال . دانشگاه كشاند تحصيل بار ديگر او را به سرانجام اشتياق به

پس از آنكه در امتحان ورودي دانشكدة علوم معقول و منقول، و دانشكدة ادبيات 
هر  به.  شددبيات فارسي دانشگاه تهرانـ حايز رتبة اول شده بود، وارد رشتة ا دو هر ـ

عنوان دانشجوي رتبة اول، از  به. ش . ه ١٣٢٧ب در سال كو تقدير، عبدالحسين زرين
التحصيل شد و سال بعد وارد دورة دكتري رشتة ادبيات دانشگاه تهران  دانشگاه فارغ

عنوان دبير در دبيرستانهاي  ت دانشگاهي، بهوي كه از زمان شروع تحصيال. گرديد
سردبيري مجلّة هفتگي مهرگان را . ش . ه ١٣٢٨تدريس پرداخته بود، از سال  تهران به
  .يافت هايي، اين كار مطبوعاتيش تا پنج سال تداوم وجود وقفه دار شد كه با نيز عهده

ن عباس اقبال اي ديگر از فضالي عصر همچو در كنار عده. ش . ه ١٣٣٠در سال 
 و عباس ، غالمحسين صديقي، پرويز ناتل خانلري، محمد معيننفيسي ، سعيدآشتياني
، هلند چاپ) ١ ج (المعارف اسالم ةدائرمة مقاالت ، براي مشاركت در طرح ترجزرياب
ماند، اما براي استاد تجربة مفيدي شد كه بعدها  هر حال ناتمام شد؛ كاري كه به دعوت

و نيز ) ٢ ج (اسالم المعارف ةدائرويرايش جديد  آن را در كار تأليف مقاالت مربوط به
  .بكارآورد) نظر دكتر غالمحسين مصاحب زير (فارسي المعارف ةدائر

، در سال .)ش . ه ١٣٣٢(، همدرس دانشكده پس از ازدواج با دكتر قمر آريان
كه “ نقدالشعر، تاريخ و اصول آن”عنوان  از رسالة دكتري خود، با. ش . ه ١٣٣٤٢
پس از مدت . كرد موفقيت دفاع  تأليف شده بود، باالزمان فروزانفر نظر بديع زير
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 براي تدريس در دانشكدة علوم معقول و منقول كوتاهي، از سوي استاد فروزانفر
 شياري، كار خود را در دانشگاه تهرانرتبة دان با. ش  .ه ١٣٣٥١شد و در سال  دعوت
تدريس تاريخ اسالم، تاريخ اديان، تاريخ كالم و مجادالت فرق، تاريخ  كرد، و به آغاز

در همين سال براي مدت كوتاهي نيز امور . تصوف اسالمي و تاريخ علوم پرداخت
پس از دريافت رتبة . هده گرفتع انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب را به مربوط به

ب چندي نيز در دانشسراي عالي كو ، دكتر زرين.)ش . ه ١٣٣٩٢(استادي دانشگاه تهران 
تهران، و دورة دكتري ادبيات فارسي دانشگاه تهران، و نيز در دانشكدة هنرهاي 

 مجتبي مينوي ، بامدتي هم در مؤسسة لغت فرانكلين. افاضه پرداخت دراماتيك به
 را در اين ميان، يك چند سردبيري مجلّة راهنماي كتاب. شد همكاري مشغول به

، در مجلّه ، و فصل خاصي براي ارائة ادبيات معاصر ايران.)ش . ه ١٣٤٢(پذيرفت 
نشريات ادواري داخلي، بدينجا محدود  اين حال، همكاري وي با با. جود آوردو به

، ، دانشنو ، جهان، يغماشود و فعاليت علمي استاد در انتشار مجالتي همچون سخن نمي
  .٣، چشمگير است، مهر و فرهنگ ايران زمينعلم و زندگي

هاي  عنوان استاد ميهمان در دانشگاه  بهدر امريكا. ش . ه ١٣٤٩ تا ١٣٤٧در سالهاي 
 و تاريخ تصوف پرداخت؛ و از فرصت ريس تاريخ ايرانتد  به و پرينستونكاليفرنيا

  ايران پس از بازگشت به. جست دست آمده براي فراگيري زبان اسپانيايي بهره به
 انتقال يافت و دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ، استاد به.)ش . ه ١٣٤٩(

   تا١٣٥٥در فاصلة سالهاي . كار شد ت مشغول بهدر دو گروه تاريخ و ادبيا
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در اين . وي مديريت گروه ادبيات فارسي دانشگاه تهران را پذيرفت. ش . ه ١٣٥٦١
نمود كه تهية آن مدت  دورة كوتاه يك ساله، برنامة جديدي براي گروه ادبيات تنظيم

هاي ادبيات، در  در گروههاي مشابه  طول انجاميد و در آن، از تمام برنامه چندين ماه به
ب از مديريت كو گيري دكتر زرين اما پس از كناره. هاي بزرگ جهان استفاده شد دانشگاه

فراموشي سپرده شد، و تنها چيزي كه از اين برنامه،  گروه، اجراي اين برنامه هم به
  .مانده، امتحان جامع دورة دكتري است تاكنون باقي

سربرده است؛ كه حاصل آن،  در فرانسه به. ش . ه ١٣٦٢٢ تا ١٣٦٠هاي وي در سال
در سالهاي اخير نيز، سازمان .  استتحقيقات و تتبعات دقيق در باب آثار مولوي

المعارف بزرگ  ةو مركز دائر» اطلس تاريخ ايران«برداري كشور براي تدوين  نقشه
ب را براي خود غنيمتي گرانبها كو نوبة خويش، همكاري استاد زرين ر يك بهاسالمي ه
  .يافته بودند

مطالعه، تدريس، تحقيق و تأليف  ب عمر را بهكو در تمام اين سالها، دكتر زرين
كارهاي  زيستي، هيچگاه خود را گرفتار و وسوسة اشتغال به ساده گذرانده، و با

هاي مختلف از او  ها كتاب و صدها مقاله كه در رشته ده. غيرعلمي نساخته است
مالل و خستگي ناپذير، هرگز از راهي كه  دهد كه اين دانشوِر بي نشريافته، نشان مي

، اروپا، امريكا برگزيده، منحرف نشده است، استاد سفرهاي علمي متعددي را به
هند، پاكستان و كشورهاي عربي، براي ديدار از ) سابق (يجمهوريهاي شورو

هاي خطّي  ها و مؤسسات علمي، و تهية عكس از بعضي از نسخه ها، موزه كتابخانه
جمعي از دانشمندان و  طي همين سفرها، وي با. فارسي و عربي، داشته است

غير از فضالي ايراني؛   بهنويسندگان بزرگ ايراني و خارجي آشنايي نزديك يافت كه

                                                
  .١٩-٢٠، ص .ش . ه ١٣٧٦، درخت معرفت، “ عمركوب، شمارنامة زندگينامة استاد زرين ”- 1
  .٢٠ همان، ص - 2



٢٤٦  

  

  

اين ميان بايد از  ي درا خان گنجه ، و توره، آقا بزرگ علويزاد سيد محمد علي جمال
، بيلي ، هرولد و فن گرونه باوم، گوستا، والديمير مينورسكيهانري ماسه

  .١ نامبرد، والتر هينتس حتّي، برنارد لوييس، فيليپبرونوهيننگ والتر
ب در بسياري از مجامع و مجالسي علمي جهاني شركت جسته و كو دكتر زرين

پنجمين  توان به از اين ميان مي. ايراد سخنراني پرداخته است ، بهعنوان نمايندة ايران به
و، ن يشناسان در دهل المللي شرق ، بيست و ششمين كنگرة بينكنگرة اسالمي در بغداد

، مجلس بزرگداشت ، كنگرة تاريخ اديان در ژنوالمللي علوم تاريخ در وين كنگرة بين
 و بعداً ر ايتاليا د، كنگرة بزرگداشت نظامي گنجوي تاجيكستان در دوشنبهحافظ شيرازي

، ، مجمع عمومي سردبيران طرح تاريخ تمدن اقوام آسياي مركزي در پاريسدر امريكا
  در، كنگرة جهاني بزرگداشت خواجوي كرماني در مونيخكنگرة بزرگداشت مولوي

  .٢، و كنگرة همكاريهاي اقوام آسياي مركزي در تهرانكرمان
آور، و قلم تواناي استاد، براي  العاده، دانش وسيع و حيرت خلّاق، حافظة فوق ذهن

خوبي شناخته شده است، تا آنجا كه از او براي  دانشمندان و پژوهشگران خارجي نيز به
، و تأليف مقاالت متعدد در چاِپ )٤ ج ( دانشگاه كمبريج ايراِنتأليف فصلي از تاريخ

عنوان  عالوه، وي به به. آمد عمل ، دعوت به)هلند (المعارف اسالم ةدائرجديد 
 كه براي بزرگداشت اين عارف ن، در كنگرة مونيخالدي پژوهشگر بزرگ آثار موالنا جالل

عنوان دبير ايراني كنگره  ، به.)ش . ه ١٣٧٤(و شاعر بزرگ ايراني برگزار شده بود 
  .انتخاب شد

حوزة وسيع مطالعات استاد، در تاريخ، فلسفه، ادبيات، تصوف و عرفان و تاريخ 
معارف قديم و جديد، علوم اسالمي، و روشهاي  آشنايي با. شود مياديان خالصه ن
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االطراف  ، از وي يك دانشمند جامعتحقيق نوين، و فراگيري زبانهاي باستاني ايران
مطالعه و تحقيق در باب تاريخ باستاني ايران، سبب  چنانكه عالقة او به. ساخته است

، در زمينة »روزگاران ايران«و » اريخ مردم ايرنت«شده است كه در مجموعة كتابهاي 
  .دهد تاريخ ايران قبل از اسالم، پژوهشهاي جالب توجهي را ارائه

براي انجام برخي معالجات پزشكي . ش . ه ١٣٧٧١ب كه در زمستان كو استاد زرين
دربارة زندگي و » طور شعلة« شد، و پيش از آن هم از كار تأليف كتاب عازم امريكا

انديشة حلّاج فراغت حاصل كرده بود، در ايام آن اقامت اجباري، توفيق يافت تا در 
صورت كتابي   به نيشابوريبستر بيماري و رنجوري، يادداشتهاي خود را دربارة عطّار

  .تدوين و تنظيم نمايد» صداي بال سيمرغ«تازه تحت عنوان 
  :نويسد وفات او مي  راجع بهدكتر احمد مهدوي دامغاني

ايم  گرچه صدها بار خوانده و گفته. گريه مردم چشمم نشسته در خون است ز”
اين همه پرده  زاري باز آري؟ با  تا قيامت آيد زاري كن، كي رفته را بهشو: كه

هللا و انا اليه  اناتوان دريد، و  اشك نمي غمي را كه بر دل نشسته است جز با
خو، اديب  ، انسان نجيب واالي فرشته، ستارة فروزان ادب و فرهنگ ايرانراجعون

ب كو قام معاصر استاد دكتر عبدالحسين زرينو محقّق و نويسنده و مورخ عالي م
كرد و آن كوه سر  روز بيست و سوم شهريور ماه، افول. ش . ه ١٣٧٨در سال 

كران هستي فرورفت و در نشأه  اقيانوس بي فلك كشيده علم و ادب، به به
 دل تعبير حضرت موالنا، آن مراد و معشوق يافت و به وجودي روحاني اقرار

خداي متعال درجات . ب، از بشر مرد تا از ماليك پر و سردرآوردكو افروز زرين
  .٢“قرب او را متعالي فرمايد
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االدب بايد آورد زيرا وي شاعري را  ب را در شمار دانشمندان علمكو نام دكتر زرين
ه اوقات خود را بيشتر صرف مطالعه و علّت آنك شمارد و به براي خود منزلتي نمي

يابد اما آثار منظوم وي كه برحسب تفنّن سروده  كمتر مجال شاعري مي. كرد تحقيق مي
هاي شعر معاصر است و اگرچه در  جاي خود در شمار بهترين نمونه شده هر يك به

  .دهد اشعارش از معاني و مفاهيم نو لبريز است شعر اسلوب قدما ترجيع مي
آيد كه  نظر مي ب در منابع مختلف بهكو عه و شعر از اشعار دكتر زرينچند قط

  :قرار زير است عنوانهاي آنها به
اي  ، قصّه٦، عصيان٥، بودن يا نبودن٤، اندوه جواني٣، خزان امسال٢ني  سر،١سيمرغ

  .١١ا، نقش رؤي١٠، از نقد حال ما، کوه و ني٩ست، بن ب٨، نغمة آواره٧براي خواهرم
 باستاني ابراهيم محمد  بهوبك كه دكتر زرين» شكست شيشة«عنوان  شعري به

  .شود كه بسيار جالب است اينجا نقل ميفرستاده بود » ياد و يادبود«پاريزي براي كتابش 
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  شيشة شكست
  عينك فتاد و شكست شيشة

  
  چشم مستت سالمت اي سرمست

  من گويم، تو خود بده انصاف  
 

  ١شيشه را دست مست كس داده است

  بكو آراي ديگران راجع به زرين
زبان فرانسه و زبانهاي  فعاليت و رغبت به هب راجع بكو آراي ديگران دربارة دكتر زرين

گرفت  مي گفتند وقتي كه وي زبان فرانسه را فرا ب، دوستشان ميكو ديگر دكتر زرين
رفت عبارتها و شعرها را بر همين زبان زمزمه  شب هنگام هم كه در اطاق راه مي

اند كه   دربارة ايشان اطالعي مفيد داده و يكي از دوستانش، آقاي مهدي محقّق،٢كرد مي
مطالعة كتاب بسيار رغبت و ميل داشت حتّي وقتي كه براي سير و گردش  وي به
  .٣خواند رفت در راه كتاب را مي مي

  :نويسد  دربارة او ميآقاي سيد جعفر شهيدي
. دارد نمي اشد او را از كار تحقيق بازچند تحمل آن دشوار ب اي هر هيچ حادثه”

ب، كو دكتر حميد زرين(در اين ساليان، مصيبتهاي سختي را ديد از فقدان برادر 
ايمان  بيماري، عمل جراحي، اما او با) بكو ب، خليل زرينكو احمد زرين
كار  هچنان به. دارد  دارد از تأليف و تدوين و تدريس دست برنميراسخي كه

  .٤“مشغول بودند
  :گويد  دربارة او ميخسرو احتشامي

                                                
  .١٢٥ و ٨١، ص .ش . ه ١٣٦٤، محمد ابراهيم باستاني پاريزي، ياد و يادبود - 1
  .٢٨، ص .ش . ه ١٣٧٦، ٣٦، شمارة آشنا فصلنامة - 2
زمانيكه ايشان در دهلي براي شركت يك  ،محقّقآقاي مهدي   مصاحبه، گفتگوي نگارنده با- 3

  .آمده بودند .ش . ه ١٣٨٢المللي در سال  سمينار بين
  .٣٠، ص ٣٦، شمارة آشنا فصلنامة - 4
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شعرش .  سرود١»از رودكي تا بهار«عنوان  ، شعري بهيكي از شاعران ايران
يافته؛ بسيار جالب و  نام آثار او زينت ب است و باكو خطاب به دكتر زرين

ب و عزّت استاد در دل شاعر كو آثار دكتر زرين پرارزش است و رغبت و ميل به
  .شعرش آشكار است با

  :دنويسن اند مي  همسرش دربارة رفتارش اطالعات مفيد دادهدكتر قمر آريان
يافتم، دقيق پركار و  از همان آغاز سالهاي آشنايي او را يك دانشجوي واقعي”
عين حال محجوب و متواضع، هنوز مثل همان سالهاي آغاز عمر غالباً آرام  در

آيد و دچار خشم و خروش  جوش مي وقتي هم به. سر و صداست مهربان و بي
زمان خشم و خروش گردد و در اندك  آرامش عادي برمي زودي به شود به مي

نظمي و  بي.  يك چيزش اما هيچ عوض نشده است٢...كند خود را فراموش مي
ها دايم  اي اي كه در كارهايش هست، هنوز مثل بچه مدرسه شلوغي نوميد كننده

كند، مثل شاگردان دبستاتي دايم دنبال يادداشتها و  مي كاغذ و قلمش را گم
پاچگي و اضطرابي كه هميشه در اين دست گردد؛ و با اش مي دفترهاي گمشده

دهد حوصلة خود، حوصلة من و حوصلة هر كس را  جستجوها از خود نشان مي
تواند براي  يك عادت ديگرش كه گمان دارم مي. برد كه در خانة ماست، سرمي

وقتي در . بعضي شاگردانش سرمشق باشد، استغراق شديد او در كارها هست
 وسايل و تمام اوقات ممكن استفاده يك موضوع مشغول كارست از تمام

خانه برايش حاصل  يك لحظه فراغت را هم كه در بازگشت از كار به. كند مي
افتد كه ميز چيده شده غذا آماده، حتّي  بارها اتّفاق مي. دهد شود از دست نمي مي

                                                
  .٣٤، ص ٣٦ ، شمارةآشنا فصلنامة - 1
نامة دكتر  ، جشنمعرفت درختب، كو  زريناز دكتر قمر آريان“ روايت يك شاهد عيني”- 2

  .٤٦، ص .ش.  ه ١٣٧٦ب، كو زرين
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مهمان كنار ميز نشسته است و او در يك گوشة ديگر اتاق همچنان آخرين 
كند و انگار صدا مرا كه براي چندمين   زير قلم دارد، دنبال مياي را كه در جمله

كنم خودش را  در اين گونه اوقات گمان مي. شنود زنم نمي بار او را صدا مي
شود كه در كار  اما اين استغراق باعث مي. كند بيشتر از من و مهمان خسته مي
  . ١زدگي شود خود كمتر دچار اشتباه يا شتاب

آثارش .  بودب يكي از دانشمندان و محقّقان و استادان برجستة ايرانكو دكتر زرين
چه در تاريخ چه در تصوف، چه در نقد و چه در شعر در هر زمينه رفتار علمي و 

دكتر . دهد و كارهايي كه او انجام داده بسيار ارزشمند است تحقيقي او را نشان مي
گذاشته است؛ بر غناي زبان و ادبيات فارسي افزوده  ب آثاري را كه بر جايكو زرين
هايش  در واقع قسمتي از اين، سخنراني. ها كتاب و صدها مقاله نوشته است او ده. است

اند با تندنويسي او نيز چيزهايي بدانها افزوده است تا آن  كه دانشجويان ضبط كرده
هايي را كه در طي درس مطرح شده است هم جواب  و سؤالتر شود ا تقريرها روشن

داده از اينروست كه سبك بيان هم تا حدي آزاد است و عاري از تكلّفهايي كه در آثار 
تركيبات و تعبيرات او شخصي است و تقريباً همان نوع است . شود ادبيات مشاهده مي

  .آيد زدن بكارمي كه در حرف
، تاريخ فرهنگ و ادب اسالمي و تصوف و خ ايرانموضوع اساسي تحقيقات او تاري

نقد ادبي و  مسايل مربوط به عالوه در ابتداي كار عالقة خاصي به به. عرفان است
زندگي و . ادبيات تطبيقي نشان داده است كه زمينه تعدادي از تأليفات وي نيز هست

زمينة . اريخ تصوف ايران دو اثر بالنسبه مفصّل است، جستجو در تانديشة امام غزالي
» ارزش ميراث صوفيه«، و »از كوچة رندان«اصلي كارش نقد ادبي و تاريخ است اما در 

                                                
نامة دكتر  جشن: معرفت درختب، كو رين زاز دكتر قمر آريان“ عيني روايت يك شاهد ”- 1
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دارد كه   ميب او را بر اينكو ذهن دقيق استاد زرين. گذارد تصوف را در ترازو مي
از اينروست كه عالوه بر كتاب . هاي اجتماعي را بر ترازوي حساس نقد بسنجد پديده

خوريم  يك مبحث مفصّل برمي اش به»ارزش ميراث صوفيه«در كتاب » از كوچة رندان«
توان سنجيد بايد  آن تاريخ تصوف را مي اين ترازو كه با» تصوف در ترازو«نام  به

برقراركردن ارتباط . شد زيرا كميت و مقدار را در آن راه نيستترين ترازو با دقيق
ب كو درست و دلپذير ميان مفاهيم تاريخي و ادبي يكي از خصوصيات قلم و بيان زرين

  .است
  :ترتيب الفبايي ب بهكو فهرست مفصّل آثار استاد زرين

 ،١ و رنسانسادبيات فرانسه در قرون وسطي -١
 ،ارزش ميراث صوفيه -٢
 ،٢ارسطو و فن شعر -٣
 ،از چيزهاي ديگر -٤
 ،)دربارة زندگي و انديشة حافظ (از كوچة رندان -٥
 ،از گذشته ادبي ايران -٦
 ،) از آغاز تا امروزدورة تاريخ سياسي ايران (ايرانيان و تاريخ -٧
 ،كاروان انديشه با -٨
 ،كاروان حلّه با -٩
 ،بامداد اسالم -١٠
 ،)دربارة نقد و تفسير قصّه و تمثيالت مثنوي (بحر در كوزه -١١
 ،بنياد شعر فارسي -١٢

                                                
  .زبان فارسي  ترجمه از زبان فرانسه به- 1
  . همان- 2
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 ،)ن روميالدي دربارة حيات و انديشة جالل (پله پله تا مالقات خدا -١٣
دربارة زندگي، آثار و انديشة نظامي  (پير گنجه در جستجوي ناكجا آباد -١٤

 ،)گنجوي
 ،)از پيدايش اسالم تا پايان عهِد صفاريان (تاريخ ايران بعد از اسالم -١٥
 ،)نگاري دربارة تاريخنگري و تاريخ (تاريخ در ترازو -١٦
 ،)ل بويهاز پايان ساسانيان تا پايان آ (تاريخ مردم ايران -١٧
 ،تاريخ مردم ايران قبل از اسالم -١٨
 ،جستجو در تصوف ايران -١٩
 ها، ها و خاطره مجموعة مقاالت، انديشه (حكايت همچنان باقي -٢٠

دربارة ترجمة شرح قصيدة ترسائيه از مينورسكي  (خاقاني و قصيدة ترسائيه -٢١
 ،)تعليقات و تصحيحات تازه با

 ،در قلمرو وجدان -٢٢
 ،دفتر ايام -٢٣
 ،دنبالة جستجو در تصوف ايران -٢٤
 ،)سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخي ايراندربارة  (دو قرن سكوت -٢٥
 ،)دربارة زندگي و آثار و انديشة خاقاني (كعبة جان ديدار با -٢٦
 ،)سه جلد (روزگاران ايران -٢٧
 ،)دو جلد (سر ني -٢٨
 ،سيري در شعر فارسي -٢٩
 ،ابنق دروغ شعر بي شعر بي -٣٠
 ،)دربارة زندگي و انديشة حلّاج (شعلة طور -٣١
 ،)دربارة زندگي و انديشة عطّار (صداي بال سيمرغ -٣٢
 ،)ة زندگي و انديشة ابوحامد غزاليدربار (فرار از مدرسه -٣٣
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 ،)جستجويي كوتاه در باب تحول انواع در شعر فارسي (فلسفة شعر -٣٤
 ،يا تاريخ تطور شعر و شاعري فلسفة شعر -٣٥
 ،كارنامة اسالم -٣٦
 ،گرايشهاي مختصر -٣٧
 ،)حواشي و تعليقات ترجمة متن با (متافيزيك -٣٨
 ها و يادداشتهاي تفسير و تحليل دو دفتر اول مثنوي از روي طرح (نردبان شكسته -٣٩

 ،)نردبان شكسته
 ،)دو جلد (نقد ادبي -٤٠
 ،نقش بر آب -٤١
 ،نه شرقي، نه غربي، انساني -٤٢
 .اه يادداشتها و انديشه -٤٣

 همكاري در تأليف
 ،ادبيات فرانسه در دورة رنسانس -١
 ،ادبيات فرانسه در قرون وسطي -٢
 ،خاقاني، شرح قصيدة ترسائيه -٣
 ،المعارف فارسي ةدائر -٤
 ،فارسي و دستور زبان -٥
 ،فن شعر -٦
 ،قرائت فارسي و تاريخ ادبيات -٧
 ،متافيزيك -٨
 .بكو ، براي دبيرستانها ـ با همكاري دكتر حميد زريننقد ادبي -٩
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 اشعار

 ،آنشب -١
 ،اندوه جواني -٢
 ،بن بست -٣
 ،بودن يا نبودن -٤
 ،بوسة مهتاب -٥
 ،ترجمة منظوم از آثار پترارك -٦
 ،چشمان تو -٧
 ،چوپان عاشق -٨
 ،ديوپرست -٩
 ،سيمرغ -١٠
 ،ِعصيان -١١
 م،اي براي خواهر قصّه -١٢

 ،مهتاب و شاعر -١٣
 ،نغمة آواره -١٤

 ١مقاله و رساله به زبانها ديگر
1- A Propos de la cuisine iranicne, New Delhi, 1964. 
2- Mosque, Venerable Galleries of Islamic Art, RCDP, Tehran, 

1966. 
3- The Arab Conquest of Iran and Its Aftermath, in CHI, Vol. IV, 

London, 1965. 
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4- Shan-i-Tabrizi and a New Interpretation of the Rumi’s song of 
Reed, in Mevlanan in 700 ölum yildönoümü Dolayince lilusla-
rarasi Mevlana seminer, Ankara, 1973. 

5- Encyclopedie del’ Islam, Nouvelle Edition, Bull 1960, 
Tom IV, 1978. 

6- Persian Sufism in Its Historicl Background, Iranian Studies 
III, 1970, 

7- The Struggle of day and Night, on irawan Festival, in the 
UNESCO Courier, Jan., 1990. 

8- I, Iran et I’Asia centrade, in the Memorial Volume of Dr. M. 
Afshar (Nam-Varch), Vol. 6, Tehran, 1990.  
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 مصاحبه و فيلم
 ،١٣٤٦-٧، ، مجلّة فردوسيدربارة ادبيات جديد، با علي اصغر ضرابي -١
 .Journal de Teheran زبان فرانسه در نشرية نگاري به دربارة تاريخ و تاريخ -٢

 ،١٣٤٦-٧، ، مجلّة فردوسيعلي اصغر ضرابي دربارة روشنفكري، با -٣
ش بخ ٢ در  و نادر نادرپوركوشش غالم رضا سميعي فيلم شامل زندگينامه، به -٤

 . تلويزيون، گروه ادب فارسي
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