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و  ادبـی  منتقـد  تاریخ نـگار،  ادیـب،  زرین كـوب،  عبدالحسـین 
نویسـنده برجسـته ایـران سـال 13۰1 در بروجـرد زاده شـد. وی 
تحصیـالت ابتدایـی را تـا پایـان سـال پنجـم متوسـطه در زادگاه 
خویـش بـه پایـان بـرد و سـپس بـرای ادامـه تحصیـل بـه تهـران 
رفـت. وی سـال 1319 تحصیـالت دبیرسـتانی خود را در رشـته 
ادبـی بـه پایـان بـرد و به رغـم قبولـی در رشـته حقـوق دانشـگاه 
تهـران، بـه بروجـرد بازگشـت و در آنجـا نخسـتین كتـاب خود را 
بـا نـام »فلسـفه شـعر یـا تاریخ تطـور شـعر و شـاعری در ایران« 

كرد.  منتشـر 
زرین كـوب سـال 1324 وارد دانشـگاه تهـران شـد و بـا گذراندن 
سـال  در  فارسـی،  ادبیـات  دكتـری  و  كارشناسی ارشـد  مقاطـع 
1334 از رسـاله دكتـرِی خـود بـا عنـوان »نقدالشـعر، تاریـخ و 
اصـول آن«، زیرنظـر بدیع الزمـان فروزانفـر، دفـاع كـرد. وی از 
سـال 133۵ بـا رتبـه دانشـیاری كار خـود را در دانشـگاه تهـران 
آغـاز كـرد و دوره هـای تاریخ اسـالم، تاریـخ ادیـان، تاریخ كالم 
و مجـادالت فـرق، تاریـخ تصـوف اسـالمی و تاریـخ علـوم را 
تدریـس كـرد. وی از سـال 1341 به بعد، در فواصـل تدریس در 
كسـفورد، سـوربن، كالیفرنیا،  دانشـگاه تهران، در دانشـگاه های آ
پرینسـتون و كشـورهای هنـد و پاكسـتان به عنـوان اسـتاد مهمـان 

حضـور یافـت و تدریـس كرد.
و تصـوف  تاریخـی  مطالعـات  بـه  زرین كـوب،  عمـده شـهرت 
آثـار  جملـه  از  اسـت.  مولوی پژوهـی  بـر  كیـد  تأ بـا  ایرانـی 
شـعر  بـیدروغ،  »شـعر  ـه«، 

ّ
حل كاروان  »بـا  بـه  می تـوان  او 

فارسـی«،  شـعر  در  »سـیری  رنـدان«،  كوچـه  »از  بینقـاب«، 
»سـّر نـی«، »بحـر در كـوزه«، »پلـه پله تـا مالقات خـدا«، »پیر 
گنجـه در جسـتوجوی ناكجا آبـاد«، »دو قرن سـکوت«، »تاریخ 
ایـران بعد از اسـالم«، »تاریـخ در تـرازو«، »روزگاران«، »ارزش 
تصـوف  در  »جسـتجو  مدرسـه«،  از  »فـرار  صوفیـه«،  میـراث 
زندگـی  )دربـاره  قلمـرو وجـدان«، »شـعله طـور  ایـران«، »در 
حـالج(«، »بنیـاد شـعر فارسـی«، »ارسـطو و فن شـعر« ترجمه 
شـده از متـن یونانـی، »ادبیـات فرانسـه در قـرون وسـطی« و ... 

كرد.  اشـاره 
سـال  فارسـی،  ادبیـات  مسـلم  اسـتاد  ایـن  زرین كـوب،  دكتـر 
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