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 1ایرانی -ابوالقاسم سحاب تفرشی و توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی

 
 3فاطمه احمدوند /5 میثم سلیمانی

(22-24) 

 چکیده
پهلوی اول بوده است. در کارنامه علمی و ادبی  ابوالقاسم سحاب تفرشی از فرهیختگان اواخر عهد قاجار و عصر

تاریخ  ۀهای جدید ایرانیان دربارز نگارشها اشود، متونی مانند اولین نمونهسحاب آثار بسیار متنوعی دیده می
کالسیک،  یهاحیات امامان شیعه، شرح حال نویسی نامداران تاریخ اسالم به زبان فارسی با الهام از شرح حال

پیشتازانه برای شناخت وضع معاصر کشورهای اسالمی است. در میان این آثار متنوع، آثاری با  یهاهاولین نمون
خورد. ابوالقاسم سحاب در آثارش مجذوب فرهنگ و تمدن رویکرد و یا ماهیت تاریخی بیشتر به چشم می

و باستان  الت ضد اسالمیزیست که افکار و تمایای میاسالمی است و در آثارش به آن توجه دارد. وی در دوره
شد، اما سحاب رویکردی گرایی در میان روشنفکران آن دوره رواج داشت و از سوی حاکمیت نیز حمایت می

متفاوت با دیگر نویسندگان هم عصر خود دارد. وی با وجود برخورداری از عقاید عمیق اسالمی و توجه به 
و تراجم مربوطه تاریخ اسالم و ایران، که هویداست،  فرهنگ و تمدن اسالمی_ایرانی همچون کتب تاریخ ائمه

تحلیلی و با -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی .توجه بسیاری به فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی دارد
بندی آثار ای، برآنست تا ضمن بررسی آثار تاریخی ابوالقاسم سحاب و دستهتکیه بر اسناد و منابع کتابخانه

 ایرانی وی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. -توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی یهاو نمونهمربوطه، علل 
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 مقدمه
اند و در بسیاری از مورخان، خاورشناسان، اسالم شناسان و... به فرهنگ و تمدن اسالم و ایران پرداخته

مختلف  یهاچهیفرهنگ و تمدن اسالم از در ۀمسئلبه مختلف تاریخی  یهااند و در دورهثار خود آوردهآ
است که در آثارش به فرهنگ و تمدن اسالم  ییهاتینگریسته شده است. ابوالقاسم سحاب نیز از شخص

 22ش ) 2288فروردین  23و ایران پرداخته است. ابوالقاسم سحاب تفرشی فرزند محمد زمان، در 
.ق( از فرهیختگان جامعه ایرانی در اواخر عهد قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. وی ـه 2730رجب 

ایرانی است و در آثارش به آن توجه دارد. وی در -از اندیشمندانی است که شیفته فرهنگ و تمدن اسالمی
جدید  یها. مانند نگارشکارنامه علمی خود صاحب آثاری بسیار متنوع باالخص اسالمی و ایرانی است

ایرانیان درباره تاریخ حیات امامان شیعه، شرح حال نویسی نامداران تاریخ اسالم به زبان فارسی با الهام 
کالسیک عربی مانند تأریخ اْلسالم ذهبی، در میان این آثار که مجموعه فرهنگ و  یهااز شرح حال

. آثاری چون تاریخ خجسته، تاریخ مفتاح االعالم ردخویتمدن اسالمی و ایرانی در بیشتر آنان به چشم م
 2720) ریش(، زندگانی شاه عباس کب 2722) یدر تراجم احوال پیشوایان و مشاهیر و اخبار عالم اسالم

 اند.ها که ایشان ترجمه کردهش(، تاریخ ائمه و و برخی کتاب 2720ش(، فرهنگ خاورشناسان )
، بلکه وی را دهدیای پرکار در روزگار خویش نشان مرا نخبه این فهرست غنی از آثار نه تنها سحاب
این سؤال اساسی را مطرح کرد  توانیای، مدهد. با چنین کارنامهدارای درک و نگرشی تاریخی نشان می

اساس، توجه به فرهنگ و ایرانی در آثار سحاب چه بود؟ براین-که علل توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی
ای است که این پژوهش ترین مسئلهانی در آثار ابوالقاسم سحاب تفرشی عمدهایر-تمدن اسالمی

ها را های وی اهمیت و کیفیت آنتحلیلی به شرح آن بپردازد و در پژوهش-کوشد به روش توصیفیمی
 عنوان پژوهش تاریخی، نقد و اعتبار سنجی نماید.به

است؛ ولی تحقیق جامع و مستقلی در ارتباط با  هایی مورد بررسی قرارگرفتهزندگی و آثار سحاب از جنبه
بدیع بودن  توانیم در زیر آمدهت. در سوابق پژوهشی که موضوع پیشنهادی نگارنده صورت نگرفته اس

ای خه خطیکتاب تاریخ خجسته نوشته ابوالقاسم سحاب در اصل نس پژوهش مورد نظر را مشاهده کرد.
هایی به چاپ رسیده است. در افزوده شمسی بعد از 2790در وی غالمرضا سحاب  ۀبود که به اهتمام نو

 این کتاب زندگی نامه سحاب، شرح آثار وی و وقایع روزگار خویش پرداخته شده است.
نگاری و تاریخ نگری ابوالقاسم سحاب تفرشی بر اساس آثار ای تاریخهویژگی»پایان نامه با عنوان 

بررسی و به )ره( توسط میثم سلیمانی نوشته شده است که  ینیدر دانشگاه بین المللی امام خم «مکتوب
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های تاریخ نگری ابوالقاسم سحاب تفرشی پرداخته شده تاریخ نگاری و ویژگی یهانقد و تحلیل مؤلفه
ضا هجری شمسی توسط محمدر 2736دیگری کتاب گوهر اندیشه سحاب است که در سال  است.

سحاب( نگاشته شده است. این کتاب صرفًا توصیفی از ابوالقاسم  ۀدرمزاری و غالمرضا سحاب )نو
دیگر کتاب یادگار سحاب که توسط  زندگی نامه سحاب است و تحلیلی در آن صورت نگرفته است.

 هجری شمسی به چاپ رسیده 2798علی نگاشته شده و در سال غالمرضا سحاب و حمیرا محب
ختصر از کل آثار سحاب شامل کتب و نامه ابوالقاسم سحاب و شرحی ماست. کتاب شامل زندگی

مقاالت است. این کتاب نیز صرفًا توصیفی از زندگی نامه سحاب است و تحلیلی در آن صورت نگرفته 
به چاپ رسیده است. در واقع به زندگی عباس  77در دانشنامه جهان اسالم جلد « سحاب»مقاله  است.

نها به شرح احوال، آثار ابوالقاسم سحاب اشاره طور مختصر تآن به ۀسحاب توجه ویژه دارد و در مقدم
 .دارد
 

 زندگینامه ابوالقاسم سحاب
از  3ش( در روستاي َفم 3511فروردین  54ه.ق ) 3140رجب  30ابوالقاسم سحاب در سپیده دم جمعه 

اي دهقانی و مذهبی دیده به جهان گشود. از همان کودکي آثار هوش و توابع شهرستان تفرش، در خانواده
گر ها نظارهه سالگي به مکتبخانه رفته و ساعتکه در سنمایان بود؛ طوري سحاب شتیاق به درس، درا

 (34: 3149)نک: درمزاری و سحاب، گوهر اندیشه،  .ها بوددرس خواندن بچه
های مختلف حائز اهمیت است. وی در دوران نوجوانی و جوانی سحاب به دلیل آغاز ورود وی به عرصه

کند و سفرهایی به طهران آموزد و همچنین معلمی و تدریس میت که هنر خوشنویسی را میاین دوره اس
بر عشق فراوان به فراگیری ابوالقاسم سحاب عالوه .کندیدارد و با رجال )سیاسی و علمی( همنشینی م

سالگی عزم جهت، در سن پانزده همینه را پیشه راه خود ساخته بود. بههای زمانمندی از هنرعلم، بهره
-31: 3149درمزاری و سحاب، گوهر اندیشه، ) .سازدخود را برای آموختن هنر خوشنویسی راسخ می

سالگی پدر  28در »نویسد: در مورد آغاز معلمی و تدریس خود در تاریخ خجسته چنین میسحاب  (30
هران یا نقطه خواست برای من اشتغالی در تفرش باشد و سرگرمی داشته باشم و به مسافرت من به ت

                                                                 
که اغلب و زیاده خوش آب و هوا، دارای طراوت است. چنان. قصبه فم تفرش از محال عراق )اراک( و قم که خاکی است کوهستانی 3

)سحاب،  .و دبیران الیق و ادبای وافی از این آب و خاک بروز و ظهور نموده ]است[ انشوران سترگ و رجال کافی و وزرامردمان بزرگ و د
2790 :22) 
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شدند لذا وادار به امر معلمی و تدریس در تفرش نموده و دبستانی به سبک قدیم و دیگری راضی نمی
 (54: 3180)سحاب،  .ترتیب داده و اطفال را به ترتیب و تعلیم مشغول شدم باً یجدید تقر

-میق و عالقه فوقابوالقاسم ذوق و قریحه سرشار وی در سرودن اشعار ژرف و ع یهایاز دیگر توانمند

های شعرای مشهور بود. وی به هنگام اقامت میرزا اسمعیل خان دبیر العاده به مطالعه و فراگیری سروده
های مشارالیه به نوشتن تشویق ریدر تفرش به جهت همسایگی و رابطه خویشاوندی با او و تحت تأث

بوالقاسم زبان انگلیسی را ا (34: 3149سحاب،  )درمزاری و .مؤلفات خود همت گماشتمصنفات و 
بر سه آلیانس تهران یاد گرفت. عالوهزیر نظر مسیو جاسموس و مسیو ژان دوشن فرانسوی، ِرئیس مدر

که متون عربي طوريیسي و فرانسه تسلط کامل داشت؛ بههاي عربي، انگلزبان مادري )فارسي(، به زبان
هاي آلماني و التین آشنا بود و در چنین به زبان. وي همکردیو انگلیسي و فرانسه را به راحتي ترجمه م

 (14-58: 3149ری و سحاب، )نک: درمزا .هاي آخر عمر به آموختن زبان روسي روي آوردسال
نویسد: )ع( در مورد وفات پدرش چنین می یعباس سحاب در مقدمه کتاب زندگانی امام حسن عسگر

آخر عمر چند روزی بستری شد و در  یدر روزهاابوالقاسم سحاب در اثر بیماری قلبی و فشار خون »
سالگی دیده از جهان فرو بست و  18هجری شمسی در سن  3110سپیده دم روز بیست و یکم دیماه 

روح پرفتوحش به عالم ملکوت پیوست. جسم بی جانش با مراحم از آقای حسن سراج حجازی دوست 
حضرت معصومه  ه مقدس در صحن مطهرو شاگرد با وفای او و همچنین آقای مصباح تولیت آستان

سپرده شد. کتابخانه  السالم در قم صحن آیینه، مقابل بارگاه آن حضرت، کنار حوض به خاكاعلیه
به وصیتش با همکاری بسیار ارزنده استاد و شاعر فقید مرحوم عبدالله صالحی سمنانی، شخصی او بنا

: 3118سحاب، «).صومه تقدیم گردیدفهرست داری شد و به کتابخانه آستانه مقدسه حضرت مع
 مقدمه(

 
ابوالقاسم سحاب آثار  

تاریخ ائمه،  ۀ آناز جملکه توجه به فرهنگ و تمدن اسالم دارای آثاری است،  ۀابوالقاسم سحاب در زمین
ها فرهنگ توان نام برد. از بین این کتابمفتاح االعالم را می و نگ خاورشناسان، فرهنگ نام بزرگانفره

 سان به چاپ رسید و بقیه کتب نسخ خطی هستند.خاورشنا
 آثار مربوطه به فرهنگ و تمدن اسالم ابوالقاسم سحاب به شرح ذیل است.

 لیفیأالف. آثار ت
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یخ ائمه اطهار1  . تار
 کشد:ابوالقاسم سحاب تفرشی تاریخ زندگانی هشت امام را به قلم می

 تاریخ زندگانی امام حسن )ع( در یک جلد
 )ع( در دو جلد نیامام حس تاریخ زندگانی

 تاریخ زندگانی امام صادق )ع( یا تاریخ عصر جعفری در دو جلد
 تاریخ زندگانی امام موسی الکاظم )ع( در دو جلد 

 تاریخ زندگانی امام رضا )ع( در سه جلد
 اد )ع( یا سرورالفواد در یک جلد تاریخ زندگانی امام جو
 )ع( در یک جلد یتاریخ زتدگانی امام هاد

 )ع( در یک جلد یتاریخ زندگانی امام حسن عسکر
تمام کتب مذکور به استثنای تاریخ زندگانی امام حسن )ع( و مجلد سوم تاریخ زندگانی امام رضا )ع( به 

کتب به صورت شرح حال نویسی زندگی امامان هستند و نقد و تحلیلی در  گفتنی استاند. چاپ رسیده
 است. شدهها استفاده هل سنت نیز در آنابع االبته از من ،آن صورت نگرفته است

)اثر  رانیکتاب تاریخ نقاشی در ا ۀای که به ترجمدر مقدمهپسر ابوالقاسم سحاب، عباس سحاب 
ابوالقاسم سحاب در نظر داشت »نویسد: ده است، چنین میو، افز3104ابوالقاسم سحاب(، چاپ سوم 

استثنای کتاب زندگانی  هسفانه با مرگ سحاب بأماید که متهار را تدوین نکه یک دوره تاریخ کامل ائمه اط
 «کار مهم تاریخی ناقص ماند. نیحضرت امام حسن )ع( که نیمه تمام است، ا

یخ مفتاح االعالم4  . تار
تاریخ مفتاح االعالم در تراجم احوال پیشوایان و مشاهیر و اخبار عالم اسالمی )از قرن اول اسالم تا قرن 

سالمی( در اسامی و اعالم هست که در شش جلد نوشته شده است. این اثر نسخه چهاردهم هجری ا
 خطی است که هنوز تصحیح نشده است.

 . فرهنگ خاورشناسان3
ش  3134این کتاب در شرح حال و خدمات مستشرقین به عالم شرق است و نگارنده آن را در سال 

رسد. نویسنده در این کتاب از دوم میعباس سحاب به چاپ  ۀشمسی با مقدم 3105ته و در سال نگاش
 کند.ها بحث میدانشمندان خاورشناس و آثار و عملکرد آن

 . فرهنگ نام بزرگان یا تذکره اعالم عمومی اسالمی2
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طور اجمال از الم و ذکر اعمال و آثار ایشان بهاین کتاب که در شرح حال و تاریخ زندگانی مردان نامی اس
، در دو جلد نوشته شده و به چاپ نرسیده شودیردم هجری قمری را شامل مآغاز قرن اول تا قرن چها

 است.
 :. فلسفه و اسرار حج2
تاکنون چهاربار به چاپ رسیده  .رسدشمسی برای بار اول به چاپ میهجری  2726این کتاب در تاریخ  

از آن  ییهااز آن نگاشته مؤلف و بخش ییها. بخشانجام شده استشمسی  2789و چاپ آخر در 
 ترجمه است.

 
 هاب. ترجمه

 :است وی به شرح ذیل یهاترجمه
 رانیترجمه کتاب التصویر فی االسالم عندالفرس اثر دکتر زکی محمد حسن با عنوان تاریخ نقاشی در ا-
 ش(. 2726)
ترجمه تاریخ القرآن اثر مجتهد زنجانی با عنوان تاریخ قرآن و مختصری از شرح حال حضرت محمد -

 ش(. 2723)ص()
 فهیترجمه السقیفه و اختالف در تعیین خلیفه، اثر عالمه مظفر با عنوان السقیفه و اختالف در تعیین خل-
 ش(. 2772)

 السقیفه
السقیفه اثر عالمه  هنگارد، ترجمه رسالهجری شمسی می 3113را در تاریخ این کتاب که مترجم آن

 مظفر است، که تصحیح و به چاپ رسیده است.
 
 

یخ   قرآنتار
ابو عبدالله مجتهد زنجانی  فیهجری شمسی نگاشته شده و تأل 3134اردیبهشت  59این کتاب در تاریخ 

صفحه است، که تصحیح و به چاپ رسیده  304است که سحاب آن را ترجمه به فارسی کرده و شامل 
 است.

 مقاالت-ج
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 طلوع آفتاب نبوت و قمر امامت
ست در مورد تولد پیامبر و معجزات و کرامات مربوط به تولد وی و آن نامعلوم ا فیاین مقاله که تاریخ تأل

 ، نوشته شده است.شودیای برای مردم فرستاده ممکان آن و نیز اینکه پیامبر در چه زمانه
ین درجه بخشش  باالتر

 ش در مجله نور دانش به چاپ رسیده است. 2726این مقاله که شهریور 
 الب و یک غالم سیاه است.در مورد عبدالله بن جعفر بن ابی ط

 ایمان
نوشته و در مجله نور دانش به چاپ رسانده است. مقاله راجع به  3151اسفند  31سحاب این مقاله را در 

 ایمان ترجمه از کتاب )پیامبر( تألیف بودلی انگلیسی است.
 ادبیات عرب

که در  ه چاپ قاهره رسیدهنوشته و ب 33در مجله رستاخیز شماره  3581این مقاله در تاریخ اسفند ماه 
  مورد نظمیت قرآن است.

 :به شرح ذیل است ،توجه به فرهنگ و تمدن ایران ۀبارزترین آثار سحاب در زمین
 لیفیأالف. ت

یخ خجسته لف نیز معاصر نگارد و زمانه خود مؤاین کتاب که مؤلف، در مورد عصر پهلوی اول می: تار
ها دهد. از طرفی هم، مؤلف شغلما میخوبی از زمانه خود به دلیل اطالعات همینبا این عصر است، به

قابل توجه دیگر آنکه  ۀال اطالعات مؤثر بوده است. نکتدر حکومت پهلوی داشته که در انتق ییهاو سمت
. کندیم ممکن بسیاررا دسترسی به واقعیت  که نویسدیرونی تاریخ عصر خود را میسحاب با نگاهی ب

. )نک: رسدبه چاپ می 3180سحاب در سال  دکتر غالمرضا یهاا افزودهکتاب تاریخ خجسته ب
 (3180سحاب، تاریخ خجسته، 

یخ زندگانی شاه عباس کبیر: این کتاب که در شرح حال و تاریخ زندگانی شاه عباس اول صفوی  تار
است  گفتنیه.ش به چاپ رسیده است.  3150نوشته شده است، دارای سه جلد است که جلد اول آن در 

کند، ولی سحاب در آغاز را به صورت یک جلدی معرفی میغالمرضا سحاب در تاریخ خجسته آن که
نویسد این کتاب سه جلد و هر جلد به چند ه.ش می 3150تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر چاپ سال 

 باب و فصولی دسته بندی شده است.
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یخ مدرسه سپهساالر نگارش  2722اردیبهشت  23در تاریخ  که است صفحه 233: این کتاب شامل تار
آن به اتمام رسیده است. اثر مذکور در مورد زندگی میرزا حسین خان سپهساالر و معماری و بنای مدرسه 

 شود.است. اصل نسخه خطی در گنجینه سحاب بنیاد علمی فرهنگی سحاب نگهداری می
 اسالم و ایرانیان در طب جدیدمقاله 

شود در مورد تاریخ علم پزشکی و سرآمد پزشکان نوشته می 3151ین ماه این مقاله در تاریخ فرورد
 ایرانٍی، اسالمی و اینکه علم پزشکی اروپا، پیوست علم پزشکی اسالمی و برگرفته از آن است.

 هاترجمه -ب
یخ نقاشی در ایران  تار

کتاب که در  نیاست. ا ای ارزشمند به نام تاریخ نقاشی در ایرانسحاب در زمینه تاریخ هنر دارای ترجمه
دکتر زکی محمد حسن مصری است که به چاپ رسیده  فیهجری شمسی نگاشته شده، تأل 3159 خیتار

 است.
این کتاب شامل شش فصل است که در مقدمه تاریخی آن به مختصری از تاریخ ایران باستان تا دوره 

 معاصر پرداخته است.
مد کاظم طریحی است. موضوع کتاب شرح حال کتاب ابن سینا اثر محابن سینا بحث و تحقیق: 

ق با عنوان ابوعلی سینا توسط سحاب ترجمه شد. ه 3118حکیم ابوعلی سینا و آثار اوست. این کتاب در 
 شود.اصل نسخه خطی در گنجینه سحاب بنیاد علمی فرهنگی سحاب نگهداری می

 
 و ایرانهای توجه ابوالقاسم سحاب به فرهنگ و تمدن اسالم علل و نمونه

ابوالقاسم سحاب تفرشی در آثارش توجه ویژه به فرهنگ و تمدن اسالم و ایران دارد. در آثاری که ذکر شد 
موارد توجه به فرهنگ و تمدن اسالم و ایران قابل مشاهده است. در علل توجه ابوالقاسم سحاب  نیترشیب

وی را در آثارش دریافت نمود. از متن )اسالم( و عرق ایرانی داشتن  ینیعرق د توانیبه موضوع مذکور م
توان ادعای موضوع مقاله را ایرانی ابوالقاسم سحاب می -مجموعه آثار مربوطه به فرهنگ و تمدن اسالمی

 پردازیم.که در ادامه به آن می به اثبات رساند
 :سدینویبرای نمونه در مورد ابن سینا دانشمند ایرانی اسالمی چنین م

رفته، بعدها پزشکان عالی مقام ایرانی که در عصر طالیی این دانش به شمار میشیخ الرییس که از 
رد آمده و خود را به آتش محبت ها پروانه وار به دور آن شمع گآن نمودندیاروپائیان از آن کسب فیض م
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آثار مهم و آید و از جمله ای است که در شمار نمی. مؤلفات و آثار ابن سینا به اندازهدندیسوزانیها مآن
ابدی آن کتاب قانون این دانشمند است. عظمت این مؤلف بزرگ به جایی رسیده که بسیاری از ارکان 

این استاد بزرگوار است که کتاب « قانون»طب جدید امروزی اساس و قواعد آن جزء مستخرجات کتاب 
 .انون پزشکی معرفی کرده است)ق عنوانبهرا بزرگ انگلستان ترجمه نموده و آن نامبرده را یکی از پزشکان

اسالمی  –دریافت که سحاب تفکر ایرانی  توانیراحتی م( از متن مقاله به048: 3180)نک: سحاب، 
 نویسد:دارد در جای دیگر نیز چنین می

باره به می پیدا شده و جهل التینی را یککه سران اروپا از نوشتن نام خود عاجز بودند تمدن اسالزمانی
یقی کرد و این بیشتر به سبب را از خواب عمیق خود بیدار گردانید و روح دانش را در آن تزرو آنغارت داد 

: 3180)سحاب، .دیمؤلفات زیادی از عربی به زبان التین شد و از اینجا دوره ترجمه شروع گرد هترجم
049) 

 :سدینویای دیگر نیز که با اقتباس از مجله عربی به چاپ رسانده است، وی مدر مقاله
ها ، بعدرفتهیشمار مانی که در عصر طالیی این دانش بهشیخ الرییس که از پزشکان عالی مقام ایر

ها پروانه وار به دور آن شمع گرد آمده و خود را به آتش محبت نمودند آناروپائیان از آن کسب فیض می
آید و از جمله آثار مهم و ر شمار نمیای است که د. مؤلفات و آثار ابن سینا به اندازهدندیسوزانیها مآن

کتاب قانون این دانشمند است. عظمت این مؤلف بزرگ به جایی رسیده که بسیاری از ارکان  ،ابدی آن
این استاد بزرگوار است که کتاب « قانون»طب جدید امروزی اساس و قواعد آن جزء مستخرجات کتاب 

 .)قانون پزشکی معرفی کرده است عنوانبهرا نموده و آن لستان ترجمهنامبرده را یکی از پزشکان بزرگ انگ
ش در مورد اینکه چرا این کتاب را  3134سحاب در مقدمه تاریخ قرآن چاپ  (048: 3180سحاب،)

نگارد: نویسنده این سطور بنده ناتوان ابوالقاسم سحاب هم دیرزمانی اندیشه ترجمه کرده است چنین می
 میهنان عزیز خود تقدیم دارد.هم هنفع آن همیشه و بر دوام باشد بداشت خدمتی که سود آن عام و 

شده پس از مطالعه دقیق  فیزبان عربی تأله کتاب تاریخ القرآن تصادف نمود که ب هحسن اتفاق ناگهان ب
زبان فارسی از ه و آگهی از محتویات این نسخه نفیس بهترین خدمت علمی خود را ترجمه این کتاب ب

 م:چند نظر دید
دانش در این ه گیری چنین اثر علمی سودمندی عالقمندان بسزاوار نبود که از فایده و بهره با این وصف

زبان فارسی بخامه عاجز این بنده ناتوان نگاشته و تحریر ه میهن بی بهره بمانند لذا ترجمه این کتاب ب
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)نک:  .دعای خیر یاد کننده نده بگردید و امید چنان است که این خدمت مقبول افتد و خوانندگان آن نگار
 : مقدمه(3134سحاب، 

کند که برای خدمت به اسالم کتاب ذکر می فیدر آثاری مانند تاریخ ائمه اطهار سحاب بارها در علت تأل
در آغاز کتاب زندگانی امام حسن )ع( و شیعه و جزای آخرت این آثار را خلق کرده است برای نمونه 

در صدد برآمدم در این ایام که دوره سوگواری و اقامه تفرید و »نویسد: ین میچنرا هدف خود از نگاشتن 
مصائب این امام معصوم علیه السالم در میان است مطالبی را تدوین کرده و به مورد نگارش و تحریر در 
آوردم تا اینکه حق خدمت گذاری و چاکری خود را به حدی که مقدور است در پیشگاه جالل و عظمت و 

گواری و کرامت این پیشوای جلیل و سید و سید و موالی تقدیم دارم تا به برکت وجود فائض الجود بزر
توفیقات الهی موفق و موید گردیده و نعمای جذیله و عطایای جمیله این خاندان ه این امام حلیم کریم ب

عت قبول آن آستانه شده مند و برخوردار گردم و این خدمت ناقابل بنده بی بضاجلیل در دنیا و آخرت بهره
 سحاب، تاریخ زندگانی امام حسن، نسخه«).و به الطاف بی پایان و احسان شایان خود این عبد را بنوازند

سحاب در قسمت آغاز کتاب زندگانی امام موسی بن جعفر هدف  (2خطی، دیجیتال کتابخانه مجلس: 
منتهی خدای متعال را که عنایت و الطاف آورد؛ سپاس و ستایش بی خود را از نگاشتن این کتاب چنین می
مقدار و عبد مسکین خاکسار فرمود و توفیق نصیب و روزی گردانید خود را شامل احوال این بنده ذلیل بی

که دیگر بار قلم برداشته و در راه نشر فضایل و مناقب پیشوایان دین و راهنمایان طریق حق و یقین قدم 
 بردارم.

راحتی نوشته، به 3151اریخ فروردین ماه را در تیان در طب جدید که سحاب آنایرانمقاله اسالم و از 
این مقاله را با وی ایرانی دارد. -دریافت که سحاب تفکر و توجه خاصی به فرهنگ اسالمی توانیم

 :سدینویاقتباس از مجله عربی به چاپ رسانده است، وی م
باره به می پیدا شده و جهل التینی را یکبودند تمدن اسالکه سران اروپا از نوشتن نام خود عاجز زمانیدر

یقی کرد و این بیشتر به سبب را از خواب عمیق خود بیدار گردانید و روح دانش را در آن تزرغارت داد و آن
: 3180سحاب، ) .دیمؤلفات زیادی از عربی به زبان التین شد و از اینجا دوره ترجمه شروع گرد هترجم
049) 
رفته، بعدها یس که از پزشکان عالی مقام ایرانی که در عصر طالیی این دانش به شمار میالریشیخ
رد آمده و خود را به آتش محبت ها پروانه وار به دور آن شمع گنمودند آنئیان از آن کسب فیض میاروپا

از جمله آثار مهم و  و دیآیای است که در شمار نم. مؤلفات و آثار ابن سینا به اندازهدندیسوزانیها مآن
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ابدی آن کتاب قانون این دانشمند است. عظمت این مؤلف بزرگ به جایی رسیده که بسیاری از ارکان 

این استاد بزرگوار است که کتاب « قانون»طب جدید امروزی اساس و قواعد آن جزء مستخرجات کتاب 
 .قانون پزشکی معرفی کرده است عنوانبهنامبرده را یکی از پزشکان بزرگ انگلستان ترجمه نموده و آن را 

که در جاییفرهنگ ایران و اسالم بود تا ۀکه دیدیم سحاب شیفت( همانطور048: 3180 سحاب، )نک:
کتاب قانون بوعلی سینا را  نمونه عنوانبهو آورد ها سخن به میان میبعضی موارد حتی با اغراق از آن

یخ زندگانی شاه عباس کبیر، هدف خود را از نگاشتن سحاب در کتاب تار .داندیاساس طب جدید م
گذشت شاه عباس، خاندان صفویه و ملل و اقوام و تاریخ و سیر و سر کند: ما در میانهکتاب چنین ذکر می

ند برخورد اکشور و میهن ما سرزمین ایران نمودهه اقتدار این خانواده و خدماتی که سالطین این دودمان ب
شرح حال و گزارش زندگانی دوره سلطنت با اقتدار شاه عباس کبیر صفوی ه ها بآن ۀمنمودیم و از میان ه

ی کتابی بنویسیم که تر است و ما هم برای برازندگی نام وه از تمامی سالطین صفویه برازندهاشاره کردیم ک
 (2: 2722 )سحاب، .ردیمیهنان ما قرار گمورد تذکر هم

التصویر فی االسالم »کند: کتاب اشی در ایران اینگونه بیان میبرای نمونه در علت ترجمه تاریخ نق
ام، کتابی است نفیس و نام تاریخ نقاشی در ایران ترجمه نمودهه را ببنده، ابوالقاسم سحاب آن« عندالفرس

زیبا شامل مطالبی مفید و دلپسند در این فن که به قلم توانای دکتر زکی محمد حسن مصری امین داراآلثار 
ربیه مصر در اثر تحقیق و بررسی و تدقیق در آثار نفیسه و حسن سلیقه و استعداد هنر پیشگی و الع

نموده است. این استاد بزرگ درواقع خدمتی بزرگ به میهن عزیزمان کرده  فیتخصصی که داشته تأل
ان است. اینک زحمت و همت مساعی جمیله دکتر دانشمند مورد تقدیر و منظور نظر وزارت فرهنگ ایر

 خواستندیگردیده و با نظر و تصویب شورای عالی فرهنگ به ترجمه این کتاب تصمیم اتخاذ نمودند و م
 2728که در آغاز نشر این نسخه نفیس در سال آنجابه فارسی ترجمه شود. این بنده ازتاریخ نقاشی 
آن بودم، مراتب را  آوردن فرصت برای چاپدسترا ترجمه و حاضر نموده بودم و درصدد بهخورشیدی آن

به مقام وزارت فرهنگ گزارش داده و تقاضای چاپ ترجمه خود را از آن مقام نمودم که مورد مقبول واقع 
 (2-2: 2723)سحاب،  .شد

 

 نتیجه گیری
ایرانی مورد پژوهش و -در این مقاله ابوالقاسم سحاب تفرشی و توجه وی به فرهنگ و تمدن اسالمی

ش(  3110عصر پهلوی اول و قسمتی از عصر پهلوی دوم ) ۀک نویسندفت. سحاب یبررسی قرار گر
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است که با حفظ دیانت اسالم و مذهب تشیع و داشتن عرق ایرانی به نگارش بیش از هفتاد اثر پرداخته 
 به شرح ذیل طبقه بندی کرد: توانیدستاوردهای این پژوهش را م نیتراست. مهم

صورت شرح حال نویسی اطهار )ع( پرداخته که به ۀه تاریخ ائمویژاسالم بهسحاب بیشتر به تاریخ  -3
است، قلم برداشتن وی در این راستا )اسالم و ایران( خود نشان از توجه وی به موضوع است. سحاب 

فرهنگ ری را که به نظرش باعث شکوفایی توجه خاصی به فرهنگ و تمدن اسالمی دارد و در این مورد آثا
 یا ترجمه کرده است. فیاست تألایرانی -و تمدن اسالمی

ابوالقاسم سحاب فردی متمایز در زمانه خویش است که توجه به فرهنگ و تمدن ایران اسالمی دارد و -5
. علت توجه سحاب به فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی در کندیو ترجمه م فیدر این زمینه کتبی را تأل

 متنی آثارش بس هویداست. یهان در نمونه)اسالم( و ایرانی است و ای ینیآثارش داشتن عرق د
سحاب که فردی دیندار و پایبند به کشورش ایران بود در توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی در  -1

شوند واین نشان از رود که مطالب نوشته شده توسط وی دچار اغراق میبعضی مواقع تا جایی پیش می
 اسالمی ایرانی است.به فرهنگ و تمدن سبتذهنیت و توجه وی ن

 
 کتابنامه

.مرکز اسناد فرهنگی آسیا :، تهرانها و مفهوم فرهنگتعریف .(3104) آشوری داریوش  
تهران: کتابفروشی و چاپخانه ، سحاب ابوالقاسم ، ترجمهبیداری امت در اثبات رجعت. (2772) اصفهانی، م

 محمد علی علمی.
 تهران: چاپ سحاب. سحاب،ابوالقاسم  ، ترجمهتاریخ نقاشی در ایران .(2723) زکی، م

، تهران: موسسه گوهر اندیشه: تاریخ زندگانی استاد ابوالقاسم سحاب .(2736)زمانی درمزاری، م، سحاب، غ 
 جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.

 سحاب، تهران: چاپخانه شرکت مطبوعات. ابوالقاسم ، ترجمهتاریخ قرآن .(2723) زنجانی، م
 ، تهران: نشر دنیای جغرافیای سحاب.تاریخ خجسته .(2790)  سحاب، آ
، تهران: رهنگ خاورشناسان: در شرح حال و خدمات دانشمندان ایران شناس مستشرقینف .(2723) ------

 شرکت طبع کتاب.
تهران: چاپ  السالم، تاریخ عصر جعفری یا زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیه .(2727،2726) ------

 دانش.
 ، تهران: چاپ سپهر.تاریخ مدرسه عالی سپهساالر .(2729) ------
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 .، تهران: انتشارات کتابفروشی اسالمیهالسالمزندگانی حضرت موسی بن جعفر علیه .(2773) ------
 ، تهران: چاپ دانش.السالمزندگانی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه .(2770) ------
 .، تهران: انتشارات کتابفروشی اسالمیهالسالمر علیهزندگانی حضرت موسی بن جعف .(2770) ------
تهران: انتشارات  السالم، سرور الفواد یا زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی تقی علیه .(2770) ------

 کتابفروشی اسالمیه.
 ، تهران: چاپ سحاب.فلسفه و اسرار حج: همراه با مناسک حج عالمه حلی. (2782) ------
 ، تهران: چاپ سحاب.السالمزندگانی حضرت امام علی نقی علیه .(2783) ------
 ، تهران: چاپ سحاب.السالمزندگانی حضرت امام حسن عسگری علیه .(2789) ------
، ترجمه محمد 2338مرداد  82تاریخ معاصر ایران: از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای .(2737) ------

 .2شارات عطایی، ج رفیعی مهرآبادی، تهران: موسسه انت
 ، تهران: انتشارات کتابفروشی اسالمیه.تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر .(2769) ------
، تهران: گنجینه سحاب بنیاد علمی تاریخ ایران برای سال پنج و شش ابتدایی. (2732)نسخه خطی:  ------

 فرهنگی سحاب.
، جم احوال پیشوایان و مشاهیرو اخبار عالم اسالمیتاریخ مفتاح االعالم: در ترا .(2722)نسخه خطی:  ------

 .2تهران: نسخه دیجیتالی کتابخانه مجلس، ج 
، تهران: نسخه دیجیتالی السالم زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه.(2770)نسخه خطی:  ------

 کتابخانه مجلس.
 ران: نشر دنیای جغرافیای سحاب.ته، زندگی و آثار و زمانه استاد ابوالقاسم سحاب تفرشی .(2790)سحاب، غ 

 ، تهران: چاپخانه اسالمیه.سحاب ابوالقاسم ، ترجمهالسقیفه: اختالف در تعیین خلیفه .(2729) عالمه، م،
 .0چ پاژنگ،  :، تهرانزمینه فرهنگ و تمدن ایران .(3119)علیقلی محمودی بختیاری 

 
 مقاالت 

 .29، ش مجله نور دانش «امامت طلوع آفتاب نبوت و قمر» .(2728) ابوالقاسمسحاب، 
 ، چاپ قاهره.22، ش مجله رستاخیز «"لیتراتور"عالمادبیات عرب: نقل از ادبیات» .(2297) ------
 .مجله راه نو «شکسپیر: دفاع آنتونی از ژول سزاراز آثار ».(2727) ------
 .2، ش مجله راه نو «ین: اسالم و ایرانیان در طب جدیدپزشکان پیش» .(2727) ------
 .های رنگارنگمجله گل «فنون اسالمی» .(2720) ------
 .27، ش مجله نور دانش «ایمان» .(2728) ------
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 .28، ش مجله نور دانش «ختلف جهان: قیافه اسالم در دمشققیافه اسالم در نقاط م» .(2728)------
-22، ش مجله نور دانش «الویجهان: قیافه اسالم در یوگس قیافه اسالم در نقاط مختلف» .(2728)------

23. 
 .02، ش مجله نور دانش «روح دیانت در اسالم».(2723)------
 .29، ش مجله نور دانش «نقاط مختلف جهان: اسالم در حبشهقیافه اسالم در ».(2723)------
 .مجله نور دانش «باالترین درجه بخشش».(2726)------
 ، سال هشتم.ورشمجله آموزش و پر «زبان دانی».(2726)------
 .«تاریخ تعلیم و تربیت در ایران».(2726) ------
 .«هان: اسالم در کشور نوبه و سودانقیافه اسالم در نقاط مختلف ج»،------
 .«نقاط مختلف جهان: اسالم در یمن قیافه اسالم در»،------
 .3، ش مجله آموزش و پرورش «کتاب و کتابخانه»،------
 .3، ش جله نور دانشم «نمره گذاری»،------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


