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

ها از های فنی و ریاضی دارالفنون، اولین نمونهوجود دارد، متونی مانند درسنامهسحاب آثار بسیار متنوعی 
های جدید ایرانیان درباره تاریخ حیات امامان شیعه، شرح حال نویسی نامداران تاریخ اسالم به زبان نگارش

سه به فارسی و های کالسیک عربی مانند تأریخ اإلسالم ذهبی، فرهنگ لغت فرانفارسی با الهام از شرح حال
نگاری بیشتر به تاریخ سحاب در تاریخ .اولین نمونه های پیشتازانه برای شناخت وضع معاصر کشورهای اسالمی

های تاریخ اسالم به ویژه تاریخ ائمۀ اطهار پرداخته که به صورت شرح حال نویسی است. اصلی ترین ویژگی
سحاب در علت تألیف کتب تاریخ ائمه به ارادت نگری سحاب، توجه به تاریخ اسالم و تاریخ تشیع است. 

و باستان گرایی و   ای است که افکار و تمایالت ضد اسالمیاشاره دارد. وی فرزند زمانهبه آنان خاص خود 
شد، اما سحاب با وجود از سوی حاکمیت نیز حمایت میاین افکار ناسیونالیسم در میان آن دوره رواج داشت و 

های اسالمی به سبک اروپائیان داشت. عمیق اسالمی، گرایش بسیاری به پیشرفت کشوربرخورداری از عقاید 
نگری ابوالقاسم سحاب تفرشی را مورد بررسی نگاری و تاریخمسئلۀ اصلی پژوهش این است که جایگاه تاریخ

ای، به کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع -قرار داده باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی
 پردازد.نگری میهای تاریخنگاری و ویژگیهای تاریخبررسی مولفه
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 مقدمه
زاده شد. سحاب از فرهیختگان جامعۀ ایرانی در تفرش ابوالقاسم سحاب تفرشی فرزند محمد زمان، در 

قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. در میان این آثار متنوع که رویکرد و ماهیت تاریخی در  اواخر عهد
نیز « تاریخ خجسته»خورد، آثار تاریخ نگارانه به سبک زندگی نامه نویسی یعنی بیشتر آنان به چشم می

 است.  1911تا  1011که روزشمار زندگی سحاب از فاصله سالهای 
ها و تألیفاتی با مضامین توان به آثار تاریخنگارانه و یا ترجمهتاریخ خجسته، میدر آثار سحاب افزون بر 

االعالم در تراجم احوال پیشوایان و تاریخ مفتاح، مدرسه عالی سپهساالرو رویکرد تاریخی مانند: تاریخ
ئمۀ، تاریخ زندگانی ا،فرهنگ خاورشناسان ،زندگانی شاه عباس کبیر ،مشاهیر و اخبار عالم اسالمی

السقیفه اشاره کرد. این القرآن و ترجمۀ االسالم عندالفرس، ترجمۀ تاریخهای التصویرفیترجمۀ کتاب
نمایاند، بلکه وی را دارای درک ای پرکار در روزگار خویش میفهرست غنی از آثار نه تنها سحاب را نخبه

هایی مانند کسی است که به حوزه دهد. افزون بر این، سحاب به عنوان اولینو نگرشی تاریخی نشان می
تاریخ خاورشناسان، شرح حال بزرگان جهان اسالم به زبان فارسی و تاریخ زندگانی امامان شیعه به زبان 

های پژوهشی تاریخ به فارسی، با زبان و رویکردی معاصر پرداخته است. وی از اولین پیشگامان حوزه
های تاریخ، تاریخ اسالم و تاریخ تمدن اسالمی در رود که چندین دهه بعد در قالب کرسیشمار می

نگارانه، موضوعات، های تاریخهای معاصر ایران پدید آمدند. در این مقاله به رویکردها، سبکدانشگاه
های اساسی وی در تاریخ نگاری همچون: رهیافت اداری، اجتماعی و اقتصادی در نثر و نیز رهیافت

مذهبی در بازگشت به اسالم همزمان با اقبال نسبت به مدرنیسم که  تاریخ خجسته؛ رهیافت روشنفکری
  ، می پردازیم:فکری سحاب استاز ویژگی

نگری ابوالقاسم سحاب تفرشی بر اساس آثار مکتوب نگاری و تاریخهای تاریخبررسی ویژگی
ردازد و در تحلیلی به شرح آن بپ-کوشد به روش توصیفیای است که این پژوهش میترین مسئلهعمده

عنوان پژوهش تاریخی، نقد و اعتبار سنجی نماید. با رسیدن ها را بههای وی اهمیت و کیفیت آنپژوهش
نگاری سحاب و همچنین جایگاه وی به عنوان نگری و تاریخبه این دو هدف، شناختی مطلوب از تاریخ

لیلی است و اساس تح-صورت توصیفیروش پژوهش در این مقاله به یک مورخ مشخص خواهد شد.
ها از منابع شکل گرفته ها و تحلیل آناسنادی برای گردآوری داده-ایاین پژوهش با شیوۀی کتابخانه

 است.
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 پیشینه تحقیق
هایی مورد بررسی قرارگرفته است؛ ولی تحقیق جامع و مستقلی در ارتباط با زندگی و آثار سحاب از جنبه

ب تاریخ خجسته نوشتۀ ابوالقاسم سحاب در اصل نسخه موضوع پیشنهادی صورت نگرفته است. کتا
هایی به چاپ رسیده افزوده  شمسی بعد از 1931ای بود که به اهتمام نوۀ وی غالمرضا سحاب در خطی

 و شرح آثار وی پرداخته شده است.  است. در این کتاب صرفا به زندگی نامۀ سحاب
توصیفی  صرفاً  ،مرضا سحاب نگاشته شده استکتاب گوهر اندیشه که توسط محمدرضا درمزاری و غال

است که  از زندگی نامۀ سحاب است و تحلیلی در آن صورت نگرفته است. دیگری کتاب یادگار سحاب
چاپ رسید. این کتاب به  1934علی نگاشته شده و در سال توسط غالمرضا سحاب و حمیرا محب

ثار او شامل کتب و مقاالت است. این نامۀ ابوالقاسم سحاب و شرحی مختصر از کل آشامل زندگی
مقالۀ به چشم نمی خورد. کتاب نیز صرفا توصیفی از زندگی نامۀ سحاب است و تحلیلی در آن 

نامه سحاب "ابوالقاسم سحاب تفرشی و توجه به فرهنگ تمدن اسالمی ایرانی" که به مختصری از زندگی
نگری مورد نگاری و تاریخو تاریخ شاره داردو علل و موارد توجه به فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی ا

در واقع  ،به چاپ رسیده 99که در دانشنامه جهان اسالم جلد « سحاب»مقالۀ  بررسی قرار نگرفته است.
آن به طور مختصر به شرح احوال و آثار ابوالقاسم  به زندگی عباس سحاب توجه ویژه دارد و در مقدمۀ

ن شد در مورد موضوع مقاله هیچگونه اثر جامع و مانعی نوشته نشده همانطور که بیا سحاب اشاره دارد.
های تاریخ نگاری سحاب و ویژگیهای تاریخ نگری وی در عصر است و این مقاله موارد مربوط به مولفه

 دهد.پهلوی اول مورد بررسی قرار می
 

 نامه ابواالقاسم سحاب زندگی
در روستاي فم از توابع  1911رجب  1044/11فروردین  01ابوالقاسم سحاب در سپیده دم جمعه 

 قصبه فم تفرش از محال عراق اي دهقانی و مذهبی دیده به جهان گشود. شهرستان تفرش، در خانواده
کوهستانی و زیاده خوش آب و هوا و دارای طراوت است. چنانکه  است و سرزمینی است و قم  )اراک(
وافی از این آب و خاک  یالیق و ادبای یی و وزرا و دبیرانکاف یسترگ و رجال یبزرگ و دانشوران یمردمان

سحاب  ( از همان کودکي آثار هوش و اشتیاق به درس، در11: 1931)سحاب، کرده اند.بروز و ظهور 
. ها بودگر درس خواندن بچهها نظارهخانه رفته و ساعتنمایان بود؛ طوري که در سه سالگي به مکتب

هاي مختلف از جمله: نصاب  کتاب خانه، سم پس از ورود به مکتب( ابوالقا11: 1913)سحاب، 
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هاي الصبیان، جامع المقدمات و کتب دیگر را آموخت و در کنار آن با مطالعه کتب متفرقه در زمینه
 (11: 1913)سحاب، .مختلف بر معلومات خود افزود

حائز اهمیت است. وی در  های مختلفدوران نوجوانی و جوانی سحاب به دلیل آغاز ورود وی به عرصه
هران دارد تبه نیز،تدریس کرده و سفرهایی آن را آموزد و همچنین این دوره است که هنر خوشنویسی را می

-مندی از هنربر عشق فراوان به فراگیری، بهره)سیاسی و علمی( همنشینی می کند. وی عالوه و  با رجال

جهت، در سن پانزده سالگی عزم همینساخته بود. بههای زمانه از جمله، خوشنویسی را پیشۀ راه خود 
رو، ابوالقاسم با آنکه خطی خوش داشت  سازد. از اینهنر مزبور راسخ میکامل کردن خود را برای 

مدتی را نزد میرزا عباسقلی به تعلیم خط پرداخت و در اندک مدتی در هنر خطاطی نوشتن خطوط 
 (19-11: 1913)سحاب، . مسلط شدبسیار یق مختلف نستعلیق، نسخ، ثلث و شکسته نستعل

 نویسد:سحاب در مورد آغاز معلمی خود در تاریخ خجسته چنین می
سالگی پدر خواست برای من اشتغالی در تفرش باشد و سرگرمی  27در 

شدند، داشته باشم و به مسافرت من به تهران یا نقطه دیگری راضی نمی
رش نموده و دبستانی به سبک قدیم به امر معلمی و تدریس در تفلذا وادار

. و جدید تقریبا ترتیب داده و اطفال را به ترتیب و تعلیم مشغول شدم
 (01: 1931)سحاب، 
 نویسد:وي بعدها دربارۀ شیوه فراگیري دروس مي

روش تحصیل من این بود که قبل از طلوع آفتاب از منزل خود تا منزل 
-ا و گرما بدون مسامحه ميسیِد استاد که مسافتي بسزا داشت، در سرم

رفتم و تا یك ساعت از آفتاب گذشته مراجعت نموده و به امر دبستان و 
پرداختم. همچنین براي مطالعه و مباحثه و حفظ تعلیم شاگردان خود مي

نمودم و مخصوصًا اوقاتي را که براي برداشتن محصول دروس جدیت مي
کتاب خود را برده و با  رفتیم، منو خرمن با والد به سر زراعت خود مي

نور ماه و روشنایي مهتاب مطالعه مي نمودم و در صورت عدم امکان 
پرداختم و قسمت عمده از صمدیه و مطالعه به محفوظات خود مي

 (01: 1931)سحاب، .تهذیب المنطق و غیره را حفظ کردم
العاده به رف و عالقه فوقهای ابوالقاسم ذوق و قریحۀ سرشار وی در سرودن اشعار ژاز دیگر توانمندی

هنگام اقامت میرزا اسمعیل خان دبیر در تفرش های شعرای مشهور بود. وی بهمطالعه و فراگیری سروده
های مشارالیه به نوشتن مصنفات و به جهت همسایگی و رابطه خویشاوندی با او و تحت تأثیر تشویق
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معاشرت و مراوده با دوستان و  برسحاب عالوه (11: 1913)سحاب، .لفات خود همت گماشتؤم
مندی از محضر اساتید خویش، با بسیاری از همزمان با بهره ،همدرسان خود در طی تحصیل و نیز

های حسب مورد، رابطه داشته و از توانمندیمقامات، اندیشمندان و بزرگان علم و قلم ایران و جهان بر
 (93: 1913)سحاب، .کرده استتفاده مینظری و انسانی آنها برای رشد و پیشرفت علمی خود اس

 )سحاب،.ابوالقاسم سحاب سالیان سال از عمر خود را برای توسعۀ فرهنگ ایران زمین تالش کرد
گاه ساختن»وی از همان اوایل خردسالی، رسالت خود را در  (914: 1931 گاه شدن و آ -یافته و بر« آ

ها  ، تدریس علوم معمول در دبستان و دبیرستاناساس شغل اصلي وی از سنین نوجواني تا اواخر عمراین
بر ریاست فرهنگ ثالث، تدریس در مدارس تهران، معاونت کتابخانه ملی در بوده است. سحاب عالوه

منشي گري محاسبات وزارت ، 1914در سال   ، عضو هیئت ممتحنه مدارس ابتدایي مرکز1911سال 
، همکاری با نشریات و 1909ی تهران در مدیریت دفتر دانشسرای عال ، 1911در سال  معارف

: 1931)سحاب، .مطبوعات متعدد، مترجمی و مدیریت داخلی مجله علم و تربیت را بر عهده داشت
14-11) 

 نویسد: در مورد وفات پدرش چنین می )ع(عباس سحاب در مقدمۀ کتاب زندگانی امام حسن عسگری
های آخر عمر ابوالقاسم سحاب در اثر بیماری قلبی و فشار خون در روز                                                 

در  1991ماه  یکم دیوچند روزی بستری شد و در سپیده دم روز بیست
سالگی دیده از جهان فرو بست و روح پرفتوحش به عالم ملکوت  43سن 

پیوست. جسم بی جانش با مراحم از آقای حسن سراج حجازی دوست و 
وفای او و همچنین آقای مصباح تولیت آستانه مقدس در صحن  شاگرد با

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

: 1943)سحاب، .دسه حضرت معصومه تقدیم گردیدکتابخانه آستانه مق
1) 

 
 های آننگاری سحاب و ویژگیهای تاریخلفهؤم

نگری که اصطالحی کامال جدید است و برای اولین بار توسط عبدالحسین زرین کوب برخالف تاریخ
نی شروع ای دارد و شاید به قول زریاب خویی، در هر ملتی از زمانگاری قدمتی دیرینهوضع شد، تاریخ
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بندی آثار ( دسته221: 2932؛ میرزا صالح، 222: 2931)بختیاری، . گرددشود که تاریخ آغاز میمی
نگاری سحاب شامل: تاریخ معاصر ایران، تاریخ اسالم، تاریخ هنر، تاریخ مراکز آموزشی، فرهنگ تاریخ

 .های تاریخی، کتب تاریخی درسی و کتب تاریخی اسالم معاصر استنامه
 اریخ معاصر ایرانت -1
تاریخ خجسته: کتاب تاریخ خجسته کتابی است تاریخی که به صورت روزشمار، وقایع نگاری  -

به ویژه از  1911تا  1011نگاشته شده است. این کتاب به روز شمار زندگی سحاب از فاصله سالهای 
رچند سحاب نگاهی پرداخته که مصادف با دوران پهلوی اول است. در این روزشمار ه 1911تا  1911

 ،های حیات روزمره خویش دارد، اما مرتبًا به ثبت وقایع تاریخی عصر خود نیز فردی به احوال و گزارش
 .دهدهایی از زندگی خود، جامعۀ ایران و جهان میلف گزارشؤمی پردازد. در این کتاب م

کند و بیشتر ا بیان مینگاری است، گاه خیلی کوتاه و گاه مفصل وقایع راین کتاب به صورت وقایع
های انجام شده بر روی کتاب تاریخ خجسته براساس بررسی کند.رویدادها بدون بررسی صرفا نقل می

های تاریخی، در زمینه تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توان این اثر را دارای چهار بخش از دادهمی
 فرهنگی دانست.

قیق از وقایع مهم سیاسی داخلی و گاه بین المللی را در تاریخ سیاسی: تاریخ خجسته روایت گری د-
گیرد. بیشتر وقایعی که در این کتاب مطرح شده است مربوط به رخدادهای سیاسی ایران و جهان برمی

خرداد، در انگلستان مستر  23آورد: در چنین می 1913است. برای نمونه از وقایع جهان سیاسی سال 
ژوئن به ریاست  6فا داد و فورًا به جای او مکدونالد رئیس حزب کارگر در بالدوین، ریاست وزرائی استع

 (111: 1931 )سحاب،گرفت.وزرایی قرار 
شمسی موضوع نفت ایران و انگلیس که در مجمع بین الملل مطرح شده بود با  1911بهمن سال  22در 

گرفته و تقریبا مناقشات ساعت مذاکره صورت اصالح به خود  01یک نوع توافق نظر بین طرفین پس از 
البته گفتنی است بیشتر وقایعی که در این کتاب مطرح شده  (113: 1931)سحاب، .تمام شده است

 )بیشتر کشور های اسالمی مجاور ایران( است. است مربوط به رویدادهای سیاسی ایران و جهان
یران و گاه جهان آن دوران گری دقیق از اجتماع در حال تحول اتاریخ اجتماعی: تاریخ خجسته روایت-

 های اجتماعی در ذیل خواهد آمد:هایی از آن گزارشدارد که نمونه
: اول محرم شروع مراسم تعزیه داری بود و مناظر ذاکرین با شکل مختلف بود. در عاشورا 1913سال 

 (111: 1931)سحاب، . زیاد مثل پارسال شلوغ نبود، چون سال گذشته با آن مقابله کرده بودند



 اول یابوالقاسم سحاب تفرشي در عصر پهلو یخنگریو تار یخنگاریتار یگاهجا یینتب

 
      

        10          
 

سسه محمودیه در ؤهزار از طرف م 237میلیون و  7سیس شرکت ریسندگی و بافت با أ: ت1919سال 
 (011 :1931سحاب، ).رود ترتیب یافتاصفهان به نام شرکت زاینده

تاریخ فرهنگی: سحاب با تمرکز بر نگاهی که خود به موضوع فرهنگ و علم و آموزش دارد به اخبار -
تاب توجه دارد وقایع تاریخ فرهنگی در تاریخ خجسته از سهم کمتری فرهنگی روز شمار در این ک

 های حاوی تاریخ فرهنگی در ذیل آمده است: ای از گزارشبرخوردار هستند. نمونه
شب انجمن ادبی ایران به سرپرستی شاهزاده افسر)شیخ الرئیس(  ،دی بود 22شعبان که  22: 1913سال 

 (100: 1931)سحاب، . د و هرکه ابیاتی شعر گویدشود، که شعرا جمع شده اناداره می
گر تحوالت اقتصادی و اقتصاد سیاسی عهد پهلوی تاریخ اقتصادی: سحاب در تاریخ خجسته روایت-

اول است و در بعضی مواقع اخبار اقتصادی کشورهای دیگر را نیز آورده، بخش قابل توجهی از کتاب 
 عبارتند از:ها از این گزارش ایمربوط به وقایع اقتصادی بوده که نمونه

ششم اردیبهشت مقدمات تأسیس بانک ملی از وزارت مالیه به خزانه داری داده شد و دکتر :1914سال 
 (11: 1931)سحاب، .داندز سوئیسی را برای پست خزانه داری ایران معرفی نمودند

سه هفتاد مجلس کل مملکت از طرف وزارت مالیه در جل...بودجه عایدات و مخارج : 1919سال 
 (143: 1931)سحاب، . ریال است 401030441

 
 تاریخ اسالم-0

سحاب در زمینۀ تاریخ اسالم دارای تألیفات و ترجمۀهایی است که در ادامه به بررسی آن ها می 
 پردازیم.

 پیدایش اختالف بین امین و مأمون-0تاریخ ائمه -1تألیفات: 
 تاریخ قرآن-0السقیفه -1ها: ترجمه

اسالم و ایرانیان در طب جدید  -1ایمان  -9باالترین درجۀ بخشش -0طلوع آفتاب نبوت -1:مقاالت
 ادبیات عرب -1

 الف(کتب تألیفی
، 1911ای که به ترجمۀ کتاب تاریخ نقاشی در ایران، چاپ سومعباس سحاب در مقدمه مه:ئتاریخ ا -1

یک دوره تاریخ کامل ائمه اطهار را ابوالقاسم سحاب در نظر داشت که »نویسد: چنین می ،افزوده است
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تدوین نماید که که متاسفانه با مرگ سحاب باستثنای کتاب زندگانی حضرت امام حسن که نیمه تمام 
 (1: 1911)سحاب،  «.است، این کار مهم تاریخی ناقص ماند

 -1امام صادق  -9امام حسین  -0امام حسن  -1سحاب تاریخ زندگانی هشت امام را نگاشته است: 
 امام حسن عسگری -3امام هادی  -1امام جواد  -4امام رضا  -1امام موسی الکاظم 

کتب تاریخ ائمۀ سحاب، جز تاریخ زندگانی امام حسن به چاپ رسیده است. سحاب در مقدمۀ  همۀ 
که در طول حیات خود  ها ارادت خاص به امامان دانسته و این کتب، هدف خود را از نگاشتن این کتاب

توان در قسمت آغازین کتب مذکور مشاهده کرد.  ( این را می1: 1991)سحاب، .ده باشدخدمتی کر
لف از منابع شیعه و اهل تسنن در جمع آوری مطالب کتب استفاده کرده است، اما اکثر منابع استفاده ؤم

 شده توسط وی منابع شیعه است. 
مجلد و صفحه آن را آورده است و در لف در نوشتن مطالب گاهی در متن ارجاع داده و در پاورقی آن ؤم

 بعضی مواقع ارجاع یا ارجاع دقیق نداده است.
 ب(کتب ترجمه 

های مربوط به تاریخ اسالم دارای سه اثر است که دوتای آنها به چاپ رسیده است. سحاب در ترجمه
 ده است.سحاب کتاب السقیفه اثر عالمه مظفر را با انگیزۀ اثبات اصالت شیعه در سقیفه ترجمه کر

نگاشته شده و تألیف ابوعبدالله مجتهد زنجانی  1911اردیبهشت  03کتاب تاریخ قرآن که در تاریخ  
انگیزۀ خود را از تألیف این کتاب، خدمت به  نگارندهبوده که سحاب آن را به فارسی ترجمه کرده است. 

 (1: 1911)سحاب، .دانددین اسالم می
 ج(مقاالت

« طلوع آفتاب نبوت و قمر امامت»ها ترین آنم چندین مقاله دارد که مهمدر زمینۀ تاریخ اسال سحاب
در مجلۀ  1039در اسفند ماه « ادبیات عرب» است که نشان بارز از شیعه گرایی وی دارد.  مقاله 

نوشته و در قاهره به چاپ رسیده است که موضوع آن در مورد ادبیات و اشعار ملت  11رستاخیز شماره 
 (931-934: 1931)سحاب،.اسالم و بعد از اسالم استعرب قبل از 

 تاریخ ایران اسالمی -0
است، این «تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر»نام سحاب در زمینۀ تاریخ ایران اسالمی دارای اثری مهم به

کتاب که در شرح حال و تاریخ زندگانی شاه عباس اول صفوی نوشته شده است، دارای سه جلد بوده که 
به چاپ رسید. گفتنی است غالمرضا سحاب در تاریخ خجسته آن را به صورت  1901 ل آن درجلد او



 اول یابوالقاسم سحاب تفرشي در عصر پهلو یخنگریو تار یخنگاریتار یگاهجا یینتب

 
      

        11          
 

-می 1901کند، ولی سحاب در آغاز تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر چاپ سال یک جلدی معرفی می

دسته بندی شده است. مقاله اسالم و ایرانیان  لنویسد که این کتاب سه جلد و هر جلد به چند باب و فص
نوشته شده و در مورد تاریخ علم پزشکی و پزشکان ایران، اسالمی  1909طب جدید در فروردین  در

 که علم پزشکی جدید اروپا ادامۀ علم پزشکی اسالمی است. است،  و این
 تاریخ تعلیم و تربیت -9

از  ابوالقاسم سحاب کتب و مقاالتی را در باب تاریخ تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی نگاشته است.
جمله تاریخ مدرسه سپهساالر، تاریخ مدرسه عالی سپهساالر و مقاله مسجد و مدرسه سپهساالر در میان 

تاریخ مدرسه عالی به چاپ رسیده ولی تاریخ مدرسه سپهساالر نسخه خطی بوده که به چاپ  ،این آثار
 نرسیده است.

پ رساند. این کتاب در مورد نگاشت و به چا 1903را در  سحاب کتاب تاریخ مدرسه عالی سپهساالر
زندگانی مرحوم میرزا حسین خان سپهساالر، تاریخ بنا و ساختمان مسجد و مدرسه عالی سپهساالر، 

 متصدیان امور  مدرسه و مسجد  و اوضاع فعلی مدرسه عالی سپهساالر است.
 های تاریخیفرهنگ نامه-1

از جمله: فرهنگ خاورشناسان، فرهنگ سحاب در زمینۀ فرهنگ نامه های تاریخی دارای آثاری است، 
نام بزرگان، مفتاح االعالم و فرهنگ مستشرقین. از بین این کتاب ها فرهنگ خاورشناسان به چاپ رسیده 

 و بقیه کتب دیگر نسخ خطی هستند.
کتاب فرهنگ خاورشناسان در شرح حال و خدمات مستشرقین به سرزمین شرق است و نگارنده آن را در 

 رسد.با مقدمۀ عباس سحاب به چاپ دوم می 1910شته و در سال نگا 1911سال 
 نویسد: گذاری کتاب را چنین میسحاب علت تألیف و نام

گزاران پاسداران بیگانه را که از لحاظ دانش دوستی با ما یگانه  خدمت
باشند، به  بوده و عالقمند به ادبیات و تواریخ و کتب و سیره ما می

ده و خدمات ایشان را در ضمن گزارش حال هر هموطنان خود معرفی نمو
نام فرهنگ خاورشناسان موسوم کدام مورد بیان آرد، لذا این مجموعه به

 (0-9: 1911)سحاب،د.گردی
در تراجم احوال پیشوایان، مشاهیر و اخبار عالم اسالمی )از قرن اول اسالم  کتاب تاریخ مفتاح االعالم

امی و اعالم بوده که در شش جلد نوشته شده است. این اثر تا قرن چهاردهم هجری اسالمی( در اس
نسخۀ خطی است که هنوز تصحیح نشده ولی نسخۀ دیجیتال آن در کتابخانۀ مجلس موجود است. 
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سحاب علت تألیف مفتاح االعالم را شناختن افراد برجستۀ بشر و پیشوایان و فالسفۀ و مشاهیر بزرگ و 
 (13: 1 ، ج1910)سحاب، .داندرجال نامی و علمای اعالم می

 تاریخ اسالم معاصر-1
-9اسالم در یوگسالوی -0اسالم در دمشق -1در این قسمت سحاب دارای مقاالتی است از جمله: 

این آثار نشان از توجه سحاب به وضعیت . اسالم در حبشه-1اسالم در نوبه سودان -1اسالم در یمن 
و  دا تاریخ آنها، چگونگی ورود اسالم به این کشورهاکشورهای اسالمی دارد. سحاب در این مقاالت ابت

کند. سحاب دربارۀ تاریخ دمشق در دورۀ اسالمی می آنها را بیان می یشهرها، سپس وضعیت کنون
در دورۀ اموی مرکز خالفت اسالمی از مکه و مدینه به دمشق انتقال یافت و امویان با داشتن »نویسد: 

نوس اطلس را مالک و فرمانروا گردیدند و آن دولت با عظمت را ترتیب چنین مرکزی از حدود هند تا اقیا
یوگسالوی چنین مورد در مقاالتی که در تاریخ خجسته آمده، وی در  (931: 1931)سحاب، .« دادند

رسد و زبان آنها صربی و ترکی است و آمار مسلمین یوگسالوی اکنون به دو میلیون نفر می»نویسد:می
 (931: 1931)سحاب، .« دهند در مدارس تعلیم میزبان عربی را هم 

 تاریخ هنر -4
این کتاب که  است.« تاریخ نقاشی در ایران»نام ای ارزشمند بهسحاب در زمینۀ تاریخ هنر دارای ترجمه

این  نگاشته شده، تألیف دکتر زکی محمد حسن مصری است که به چاپ رسیده است.  1903در تاریخ 
 امل تاریخ هنر ایران، از باستان  تا اواخر دورۀ صفوی پرداخته است.کتاب شش فصل دارد که ش

 کتب تاریخی درسی  -1
 وجود دارد. « تاریخ ایران»در بین آنها به نام  ،لف کتب درسی بوده است که کتابی تاریخی نیزؤسحاب م

ابتدایی، مقطع به دانش آموزان  درسی در مورد تاریخ ایران باستان است که مربوطتاریخ ایران تاب ک
 لف بوده است.ؤپنجم و ششم در زمان حیات م

بندی آثار دارد. هر کتابی را به چند باب و چند سحاب در تألیفات کتب و مقاالت اهتمام جدی به تقسیم
بندی های موضوعی منظمی دستهفصل بر اساس ترتیب موضوعی تقسیم و سپس فصول را نیز به تیتر

 نویسد:نگاری سحاب چنین میرد تنظیم تاریخکرده است. عباس سحاب در مو
گاه اشعاری  استاد سحاب در مادۀ تاریخ تسلط فراوان داشت و گاه و بی

-سرود که به صورت پراکنده در نشریات مختلف بهبه فارسی و عربی می

-چاپ رسیده است. مرحوم سحاب کلیۀ امور مربوط به تألیفات و نوشته
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یس و غلط گیری نمونههای خود را اعم از تحریر، پاک های چاپی و امور نو
رغم کهولت سن با  داد. وی در اواخر عمر علیدیگر را شخصًا انجام می

عشقی سوزان حتی در اغلب روزهای تابستان که گرما و درجه حرارت به 
رفت و در امور تصحیح، رسید، با پای پیاده به چاپخانه میاوج خود می

: 1943)سحاب، . نمودخود نظارت میگیری چاپ و تنظیم آثار غلط
11) 

سحاب در نگارش برخی از کتب تاریخیش از اشعار استفاده کرده است. مثال در کتاب تاریخ زندگانی 
متناسب با موضوعی که  ،سیدالشهدا، اشعاری که خود سروده در آخر کتاب آورده است و در متن نیز

کند. در تاریخ خجسته نیز با بیان وقایع، در ذکر میکند، اشعاری که خوانده یا خود سروده را بحث می
ذکر بعضی از آنها ابیاتی سروده است، برای نمونه سحاب با بیان اخبار یکی از همکارانش در روابط با 

که لنگ ایستاده نماید   /به نآزموده مده دل به نخست گوید:آمریکایی که دچار اشتباه شده چنین می
 درست

 
 های آن        اسم سحاب و ویژگینگری ابوالقتاریخ

کند تنها شناخت گذشته نیست، معنی و بی تردید، آنچه شور و شوق عامۀ امروز از تاریخ طلب می
هایی که  رغم اعتراضهمین نکته است که فلسفۀ تاریخ را به 1نگریهدف گذشته و آینده نیز هست: تاریخ

وجود تاریخ را .هی این معنی و هدف تاریخ روشن استکند که نزد پیروان البر امکان آن هست توجیه می
های  ( و با توجه به شواهد و آثار بتواند ویژگی011: 1911)زرین کوب، .دانندبراساس تقدیر الهی می

تاریخنگری وی را از آن استخراج کند. سحاب با نگارش حدود هفتاد اثر جاوید که بیشتر تاریخی 
های کرده که در این فصل به بررسی ویژگی ی را دنبال میهستند، دیدگاه و تفکر تاریخی خاص

ها به شرح ذیل ارائه پردازیم.آثار تاریخی سحاب دارای خصوصیاتی است که اهم آنتاریخنگری وی می
 شود:می

 اسالم گرایی -1
 شیعه گرایی-0
 گرایش به فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی-9

                                                                 
کوب به کار رفت ولی وی در آثارش هیچگونه تعریف برای اولین بار توسط عبدالحسین زرین« نگریتاریخ»اصطالح  .1

 (13: 1930) بختیاری، .دهددقیقی از آن ارائه نمی
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 توجه به اقدامات فکری فرهنگی-1
 آموزش)به ویژه آموزش تاریخ(توجه به -1
 شود.ها ذکر میر ادامه شرح مستندات هریک از این ویژگید
 اسالم گرایی.1

ای برای رواج های فرهنگی گستردهکرد، حکومت پهلوی سیاستای که سحاب زندگی میدر زمانه
 1لوی، شین پرتوگرایی یا ناسیونالیسم داشت و نویسندگانی همچون: هدایت، بزرگ عگرایی و ملیباستان

رغم شرایط موجود در جامعه، یک کردند. سحاب برعکس این افراد و بهو ... از این سیاست پیروی می
گرا نیز بود. نگاه تناقض و تضاد با اسالم در تاریخ ایران و اسالم نداشت و حتی در بیشتر آثارش اسالم

و بزرگان اسالم و تاریخ تشیع دارد. مثال توجه خاصی به امامان « تاریخ مفتاح االعالم»سحاب در کتاب 
ابو جعفر طوسی، شیخ الطِائفه محمد بن حسن بن »نویسد: در این کتاب در مورد شیخ طوسی چنین می

علی است که به شیخ طوسی اشتهار یافته است او از بزرگان علمای شیعی و مورخین عالی مقام مذهب 
 (31: 1، ج1910)سحاب، « .کندیحق اسالمی ماست که اسالم به وجودش افتخار م

 نگارد:دهد و چنین میسحاب در علت ترجمۀ تاریخ قرآن، اسالم گرایی خود را به وضوح نشان می
عربی  حسن اتفاق ناگهان به کتاب تاریخ القرآن تصادف نمود که بزبان

 تألیف شده پس از مطالعه دقیق و آگهی از محتویات این نسخه نفیس
ظر زبان فارسی از چند نود را ترجمۀ این کتاب بهبهترین خدمت علمی خ

دایش و دیدم:موضوع این کتاب که بحث از مهمترین کتابی است که در پی
د سال ظهور خود، دنیا را تکان داده و با اینکه تقریبا هزار و سیصد و هفتا

گذرد هنوز نظر دانشوران بزرگ را در شرق و غرب   است که از ظهور آن می
 متوجه نموده و روز به روز رغبت و میل جهانیان و ارباب دانشجهان برخود 

-می ترگیری از مبانی و احکام آن فزونمطالعه و بهره و بینش گیتی به

: مقدمه(3131)سحاب،د.گرد  

 
 شیعه گرایی .0

                                                                 

 نام اصلی: علی شیرازپور پرتو. .1
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توان آن را دریافت. توجه و بررسی آثار وی میابوالقاسم سحاب عالقۀ بارزی به مذهب تشیع داشته و با
نویسد: کنیم. سحاب در تاریخ خجسته می برای نمونه چند مورد از شیعه گرایی وی در آثارش را بیان می

ماه است آفتاب از حوت به برج حمل داخل گردید این بنده در چنین امروز که یوم دوشنبه اول فروردین»
.« عمل آمدزیارت به داری از طهران به حضرت عبدالعظیم مشرف گردیده و مراسمموقعی با حالت روزه

سحاب بار دیگر عالقه و ارادتش به ائمه را با نگاشتن تاریخ زندگانی ائمه نشان  (13: 1931)سحاب، 
ی امامان شیعه را ی فرزند وی عباس سحاب، ابوالقاسم سحاب قصد داشت تاریخ همهدهد.به گفتهمی

 (1: 1943)سحاب، .بنویسد اما عجل به او زمان نداد
نویسد که بر این در مقدمه اکثر آنها مینگارد. عالوهندگی هشت امام را در در سیزده جلد میوی تاریخ ز

کند. سحاب در قسمت آغازین کتاب برای حب و خدمت به امامان شروع به نوشتن این کتب می
 آورد:هدف خود را از نگاشتن این کتاب چنین می )ع(زندگانی موسی بن جعفر

خود را  ی خدای متعال را که عنایت و الطافسپاس و ستایش بی منته 
مود و مقدار و عبد مسکین خاکسار فر شامل احوال این بنده ذلیل بی

ر راه نشر توفیق نصیب و روزی گردانید که دیگر بار قلم برداشته و د
دم فضایل و مناقب پیشوایان دین و راهنمایان طریق حق و یقین ق

( مقدمه: 1991سحاب، ) .بردارم  

 
 ایش به فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمیگر.9

توان توجه وی به فرهنگ و تمدن ایران اسالمی  را پی برد. برای نمونه زمانی که براساس آثار سحاب می
داند و در مقاالتش چنین گوید، کتاب قانون وی را اساس طب جدید غرب میاز ابوعلی سینا سخن  می

 نویسد:می
مقام ایرانی که در عصر طالیی این دانش  الرییس که از پزشکان عالیشیخ

نمودند. عظمت رفته، بعدها اروپائیان از آن کسب فیض میمیشماربه
این مؤلف بزرگ به جایی رسیده که بسیاری از ارکان طب جدید امروزی 

این استاد بزرگوار « قانون»اساس و قواعد آن جزء مستخرجات کتاب 
کان بزرگ انگلستان ترجمه نموده و است که کتاب نامبرده را یکی از پزش

 (113: 1931)سحاب، .عنوان قانون پزشکی معرفی کرده استآن را به
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که سران اروپا از نوشتن نام خود عاجز بودند تمدن اسالمی زمانی»نویسد:در جای دیگر نیز چنین می
ر گردانید و روح دانش را را از خواب عمیق خود بیدابار به غارت داد و آنپیدا شده و جهل التینی را یک

 (113: 1931)سحاب، .«در آن تزریق کرد
هدف خود را از نگاشتن این کتاب بیان خدماتی که « تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر»سحاب در کتاب 

اند و از میان آنها اقتدار شاه عباس کبیر صفوی که از کشور و میهن نمودهسالطین دودمان صفوی به
 (1: 1901)سحاب، . داند تر است، میبرازنده تمامی سالطین صفویه

 توجه به اقدامات فکری فرهنگی.1
دهد. وی در نگارش تاریخ ائمه به آثار سحاب،  وی اقدامات فکری فرهنگی را بر عمل ترجیح میتوجهبا

)شخصیتی فکری فرهنگی(  1909در سال  )ع(نویسد تاریخ زندگانی امام صادقاولین کتابی که می
ای به اقدامات فکری فرهنگی زمانۀ خود داشته و به حاب در کتاب تاریخ خجسته، توجه ویژهس  است.

 . آن پرداخته است
 نویسد: کند و در تاریخ خجسته چنین میسحاب اقدامات سید ضیا را  تایید می

با ریاست وزرائی جناب آقای سید ضیاءالدین که موجب نهضت و 
ت و دولت ایران، تکان شدیدی انقالب احوال مردم ایران شد و مل

که به ریاست دولت برقرار شد،   مسیش 1033حوت   9برداشت و از 
بسی عملیات درخشان بر روی کار آورد و اعیان و اشراف را که عزیزان 

جای خود نشانید از بالجهت و بارگران بر دوش مردم و ملت بودند به
و والیات هم حسن جدیت و پافشاری این مرد بزرگ، معارف ایاالت 

کاران و رفت که سعایتمجددًا جانی تازه یافت و به جانب ترقی می
بدخواهان این مملکت و مخربین دولت اسباب عزل سید را فراهم کرده و 

 (93 : 1931سحاب، ).السلطنه بر روی کارآمدکابینه قوام
یف و تمجید، وی را نویسد و ضمن تعرخان سپهساالر  بارها مطلب میسحاب در مورد میرزا حسین 

 نویسد:داند. سحاب در کتاب تاریخ مدرسۀ عالی سپهساالر چنین میای فکری فرهنگی میچهره
سپهساالر که مردی وطن پرست و عشق به ترقی کشور و انتظام امور در او                                                 

او که در کارهای کشور  هویدا بود و برای این جمله احکام و دستورهای
داده دلیلی بس هویداست با هرچه کهنه بود دشمن و در همه چیز به نوی 

. گذاشتو تازگی معتقد بود و به افکار پوسیده و رسوم قدیم وقعی نمی
 (11-11: 1903)سحاب، 
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 ویژه آموزش تاریخ(توجه به آموزش)به .1
سیاق مظفری در زمینۀ علم سیاق و  -1جمله: ابوالقاسم سحاب چهار کتاب درسی را نگاشته است، از 

راهنمای نوآموزان که نثر  -9حساب و هندسه که برای دورۀ ابتدابی تدوین کرده است  -0علم حساب 
های تاریخی ها، شعرها و گزارشفارسی ساده امروزی است و محتوای آن ستایش پروردگار، داستان آن،

تاریخ ایران)باستان( برای دورۀ ابتدایی. سحاب این کتب  -1برای یادگیری دانش آموزان ابتدایی است. 
درسی را تألیف کرده که نشان از توجه او به آموزش  دارد. در کتاب تاریخ خجسته نیز توجه زیادی به 

آورد و یا در بحث دانشگاه و تأسیس آن مرتبًا امور مدرسه و یادگیری دارد و بسیاری از آن اخبار را می
 آورد: کند. برای نمونه در تاریخ خجسته چنین مین میاخبارش را بیا

از طرف وزارت معارف الیحه تأسیس دانشگاه عالی به  1919در آذرماه 
مجلس تقدیم و نام مدارس ابتدایی به دبستان، معلم آن به آموزگار، 
متوسطه ها به دبیرستان، معلم متوسطه به دبیر، مدارس عالیه به دانشسرا، 

به دانشکده، مدارس فنی به هنرستان و معلمین مدارس  شعبات دانشسرا
 (111: 1903عالیه به استاد تغییر کرد.)سحاب، 

که ذکر شد سحاب در آموزش تاریخ نیز آثاری دارد که نشان دهندۀ توجه وی به این زمینه همانطور 
ه سپهساالر و است. داشتن آثاری در زمینۀ تاریخ آموزش)تاریخ مدرسه عالی سپهساالر، تاریخ مدرس

به مدارس و تاریخ آنها نیز توجه وی به تاریخ آموزش را به اثبات مقاله تاریخ مدرسه سپهساالر( و اهمیت
  .رساندمی

  
 بررسی دیدگاه های تاریخی سحاب

گرایی، ناسیونالیسم و علت حمایت حکومت از باستان نگری در عصر پهلوی اول بهنگاری و تاریختاریخ
گرایی و عنوان یک مورخ به باستاندهد، وی بهبررسی آثار سحاب نشان می می بوده است.آثار ضد اسال

-گرایی و شیعهناسیونالیسم مورد نظر حکومت پهلوی نپرداخته بلکه برعکس، در آثارش بیشتر به اسالم

 تأمل است. ای بر ضد یا رد ناسیونالیسم ندارد خود موجب گرایی پرداخته است. البته اینکه سحاب گفته
های عنوان اهم ویژگیگرایی بهگرایی و شیعههای اسالمرغم دیدگاهبه بررسی آثار سحاب و بهبا توجه

توان ابوالقاسم سحاب را مورخی در حوزۀ تاریخ تخصصی اسالم دانست. برای  نگری وی،  نمیتاریخ
ر جهان بعدی را مهمترین نمونه وی در علت تألیف تاریخ ائمه، شفاعت و دستگیری امامان شیعه د
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انگیزه تألیف خود را  )ع(داند. همچنین، وی در آغاز کتاب زندگانی امام حسن انگیزه تألیف این اثر می
 کند: چنین بیان می

گذاری و چاکری خود را به حدی که مقدور است در پیشگاه جالل و عظمت و بزرگواری  و حق خدمت
تقدیم دارم تا به برکت وجود  کرامت این پیشوای جلیل و سید و موالی

توفیقات الهی موفق و موید گردیده و الجود این امام حلیم کریم بهفائض
-نعمای جذیله و عطایای جمیله این خاندان جلیل در دنیا و آخرت بهره

مند و برخوردار گردم و این خدمت ناقابل بنده بی بضاعت قبول آن آستانه 
شایان خود این عبد را  شده و به الطاف بی پایان و احسان

 ( 1بنوازند.)سحاب، تاریخ زندگانی امام حسن، نسخه خطی: 
 نویسد: نیز چنین می )ع(سحاب در علت تألیف تاریخ زندگانی امام هادی

دیگر بار قلم برداشته و از روی صدق عقیدت و صفای به این خدمت به 
و عسگری نمایم و حق این امامین هادی خیر خاتمت قیام و مبادرت می

را که از جور اعدی دین دور از اوطان و بعید و غریب از بوم و بر و سامان 
خود شده به قدر امکان و توانائی استعداد خویش تحریر و تسطیر گذارم و 
خاطر خوانندگان را متوجه مظلومیت این جنابان و اهمیت مقام و منزلت 

-رتو انوار چراغو مناقب و شئون و جالل و عظمت حضرتین بنمایم و از پ

دلهای دوستان و محبان ایشان تأییده بیشتر در مورد های راه هدایت به
غرض اخالص و توسل به پیشگاه جالل این وسائل نجات برآیند و بدانند 

رشتۀ والی که سعادت دنیا و آخرت بسته و مرتبط به نیازمندی و تشبث به
ا و عقبی و این خاندان است و رستگاری از مهالک و مخاطرات دنی

درجات عالیه و منازل و جایگاه فردوس و جایگاه فردوس اعلی رسیدن به
)سحاب، . جز به توالی ایشان و تبرا از دشمنان ایشان حاصل نشود

1941 :1) 
-توان دریافت که احتماال انگیزۀ سحاب از تألیف این دست از کتب دینی، ارائۀ  مجموعهاساس میاینبر

خ ائمه به زبان فارسی برای طبقه عوام جامعه است. بدین ترتیب در ارجاعات کتب های تاریای از کتاب
تاریخی نیز سحاب کمتر به مستندات ارجاع داده است و بیشتر به صورت کلی به بیان رویدادهای 

 تاریخی از منابع اصلی می پردازد. 
-شود، گاه اغراقرز مشاهده میطور باکه گرایش به فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در آثار سحاب بهآنجا

برای نمونه وی کتاب قانون ابوعلی سینا را اساس طب  کند. هایی در مورد تمدن ایران اسالمی بیان می
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( این بیان سحاب که اساس طب جدید غرب، کتاب قانون 113: 1931.) سحاب، جدید غرب میداند
 ی طب نوین قابل پذیرش نیستگیربه عملکرد غرب در شکلتوجهاست، با پزشکی بوعلی سینا

 
 نتیجه گیری

 رنگری ابوالقاسم سحاب تفرشی مورد پژوهش و بررسی قرانگاری و تاریخدر این مقاله ویژگیهای تاریخ
(است که با نگاهی 1991) ۀ عصر پهلوی اول و قسمتی از عصر پهلوی دومگرفت. سحاب یک نویسند

نداشته باشد( و با حفظ دیانت اسالم و مذهب تشیع به  که با اسالم تعارضیجایی)البته تا تجدد خواه
توان به شرح ذیل نگارش بیش از هفتاد اثر پرداخته است. مهم ترین دستاوردهای این پژوهش را می

 بندی کرد: طبقه
نگارد، که )زندگانی هشت امام را می ۀ اطهارتاریخ اسالم به ویژه تاریخ ائمنگاری بیشتر بهدر تاریخ -1

دهد( پرداخته که به صورت شرح حال کفاف اینکه زندگانی همه دوازده امام به قلم بکشد، نمی عمرش
نویسی است.  وی در انتخاب منابع عصر اسالمی با محوریت کتب شیعه ، از منابع اهل تسنن نیز در 

سنت  تدوین آنها استفاده کرده است. البته قابل ذکر است که سحاب درگزینش روایات از منابع اهل
 ایدئولوژی شیعه گرایی بر وی حاکم است. 

نگاری با بیان تاریخ نگاری به صورت وقایعتاریخ ۀشیو، سحاب در بیان وضعیت تاریخ معاصر ایران -0
تاریخ خجسته و تاریخ مدرسه عالی سپهساالر. در تاریخ خجسته به دور از : روز شمار دارد، از جمله

کند. وی در ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را بیان مینگاه شخصی خود وضع موجود اجتماعی
و  دهدضمن بیان تاریخ روز شمار عصر پهلوی اول در ذیل زندگینامه خود، کمترین تحلیل را ارائه می

مورد باعث نقض قانون و جز در مواردی استثنایی که حکومت با دخالت بیه، بکندصرفا وقایع را نقل می
شود که سحاب در به دستور رضا شاه انجام می 1911مانند کشف حجابی که در  شود،میآسیب دینی 

 کند.کتاب مذکور به صراحت مخالفت خود را بیان می
به تاریخ اسالم و تاریخ تشیع است. سحاب در نگری سحاب توجههای تاریخترین ویژگیاصلی -9

دارد و اینکه بتواند قسمت کوچکی از اره اش ایشاناطهار به ارادت خاص به  ۀلیف کتب تاریخ ائمأعلت ت
به  حق پیشوایان دینی خود را ادا کند. وی در کتب مذکور توجه ویژه به معجزات امامان دارد. توجه

است اولین کتاب که در تاریخ زندگانی  نگری سحابهای تاریخاقدامات فکری فرهنگی نیز از ویژگی
فری است  چون امام صادق)ع( شخصیتی فکری فرهنگی نگارد، کتاب تاریخ عصر جعامامان شیعه می
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است. سحاب در بیان تاریخ معاصر و تاریخ اسالم دارای یک نگاه جهانی است و همزمان به اخبار 
و  داشتهدارد. وی به بحث آموزش توجه ای ویژه دقت نیز ایران ۀکشورهای اسالمی و کشورهای همسای

 توجه خاصی تاریخ به آموزش کتب درسیاین میان  که ازاست چهار کتاب درسی عصر خود را نوشته 
 دارد.

یک ویژگی متمایز برخوردار بود. وی در عصری که باستان عصر خود از سحاب در میان مورخان هم -1
و حکومت  های ضد اسالمی رواج چشمگیری یافته بودگرایی و ناسیونالیسم به اوج خود رسیده و انگیزه

 به دیانت اسالم و مذهب تشیع،، با حفظ اصول اسالمی و توجهه ها بودوقت نیز حامی این انگیز
یرفت، پذاصول اسالمی مذهب تشیع در تعارض نباشد، می آن که باجاییتجدد خواهی را تا پیشرفت و

 حال، همواره در آثارش برای اسالم و تشیع اهمیت خاصی قائل بود .عیناما در
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