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عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

روابط فرهنگي ايران و انگلستان درعصر قاجار با تأكيد بر نقش ايران پژوهان
انگليسي
چكيده:

در اين پژوهش ،به مرور اجمالي سير روابط سياسي ايران و انگلستان
ميپردازيم .سپس به بررسي مناسبات فرهنگي دو كشور در عصر قاجار خواهيم
پرداخت و طي دو مبحث ،از اين روابط سخن خواهيم گفت و نقش انگليسيها را در
اين عرصه ارزيابي خواهيم كرد .نخست از نقشآفرينان اين روابط در چهار دسته –
ديپلمات ها ،نظاميان ،سياحان و ايرانگردان و ديگر استادان و پژوهشگران ايران شناس و
فارسي دان -ياد خواهد شد .سپس حاصل كار اين چهار دسته انگليسان در قلمرو
تاريخ ،جغرافيا ،تمدن و هنر ايران و زبان و ادب فارسي بررسي ميشود و ضمن معرفي
پژوهش ها و تحقيقات گوناگون آنان اعم از تأليف و تدوين آثار در اين زمينه ها ،نقد و
تصحيح متون ،ترجمه و اقتباس آثار علمي وادبي منظوم و منثور ،كاوش ها و كشفيات
در آثار تاريخي و ابنيه باستاني و ديگر تالش هاي هر چهار دسته نقش آفرينان اين
عرصه ها ،نقش آنان در شناخت و شناسايي و ارتقاء عرصههاي گوناگون فرهنگ ايران
و نهايتاً تعامالت و روابط فرهنگي دو كشور در طول دوران صد و پنجاه ساله سلطنت
قاجارها بر ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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مقدمه:

ديپلماسي ،شناختهشدهترين و معمولترين ابزار اعمال سياست خارجي
محسوب مي شود و از اين رو روابط سياسي نيز كه مشخصاً در بستر ديپلماسي جريان
مي يابد ،نهادينهترين روابط و مناسبات ميان كشورهاست .در عين حال ،سياست
خارجي ابزارهاي ديگري چون فرهنگ ،تبليغات ،اقتصاد و قواي قهريه يا نيروهاي
مسلح را نيز تجربه كرده است .استفاده از فرهنگ و وجوه مختلف آن در مقام يكي از
ابزارهاي سياست خارجي بخش قابل توجهي از روابط فرهنگي كشورها به ويژه
كشورهاي قدرتمند و سلطهجو را تشكيل ميداده است كه از آن مي توان به ديپلماسي
فرهنگي تعبير كرد .بديهي است روابط و مناسبات فرهنگي تنها در ديپلماسي فرهنگي و
به عبارتي روابط رسمي ميان دولتها و يا سيطرهجويي فرهنگي خالصه نميشود و
گستره وسيعي از پيوندها ،همكاري ها و ارتباطات دولتي و غيردولتي را دربرمي گيرد.
اين امر به ويژه ميان كشورهايي كه از پيشينه و قوت فرهنگي برخوردارند و در
عرصه ها و وجوه مختلف فرهنگ همچون زبان و هنر و ادبيات ،امتيازات و تشخصاتي
دارند ،زمينه هاي بيشتري مي يابد .روابط فرهنگي ايران و انگليس الگوي شاخصي در
اين عرصه ا ست كه اگرچه به طور معمول تحت الشعاع مناسبات اين دو كشور در
عرصه هاي سياسي ،اقتصادي و نظامي قرار داشته و تا حدود زيادي مغفول واقع شده ،از
اهميت خاصي برخوردار است.
در عصر قاجار – نيمه دوم سده هجدهم و سراسر قرن نوزدهم – انگلستان در
مقام يكي از و ابرقدرت جهان و به مثابه يكي از سه همسايه قدرتمند ايران ،در بازي
بزرگ قرن با حريف خود ،روسيه تزاري رقابت و توازني را در عرصه حضور و نفوذ
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در ايران دنبال مي كرد كه اين روند در اوايل قرن بيستم با سقوط تزارها و اضمحالل
امپراتوري روسيه ،انگلستان را در مقام بزرگترين قدرت جهاني در صحنه سياسي ايران،
يكه تاز و بي رقيب ساخت و ايران را كوتاه زماني در آستانه ورود به شرايط نيمه
مستعمراتي و تحتالحمايگي قرار داد .در حالي كه از منظر سياسي ،اقتصادي ،نظامي و
استراتژيك ،روابط دو كشور ايران و انگلستان در عصر قاجار روابطي نابرابر و
سلطهجوي انه بود ،روابط و مناسبات فرهنگي دو كشور يكسره چنين نبود .اين مناسبات
از يك سو – مشخصاً در بعد دولتي– هم راستا با روابط در عرصههاي ديگر غالباً در
جهت شناخت جامع تر ايران و به مثابه ابزاري براي بسط حضور و نفوذ سياسي،
تجاري ،مالي و نظامي انگلستان در ايران و منطقه و از ديگرسو – عمدتاً در ابعاد
غيردولتي -در بستري از توجهات ،عاليق و همكاري هاي متقابل و سازنده و با
رويكردي آميخته با حرمت و مودت جريان يافت .دانشگاه ها و محافل دانشگاهي و
ديگر مراكز و نهادهاي علمي و پژوهشي انگلستان در اين عرصه به نوبه خود هر دو
رويه مناسبات و بده بستان هاي فرهنگي ميان دو كشور را به نمايش گذاشتند .بخشي
همسو با نهادهاي استعماري به خدمت تأمين نيازهاي آنان در عرصه شناخت و اشراف
جامع االطراف ايران درآمدند و بخشي استقالل و هويت علمي و پژوهشي و ادبي و
فرهنگي خويش را حفظ كردند و تداوم بخشيدند .طبعاً عرصه هاي بينابيني و تأمين
كننده هر دو هدف يا هر دو رويه مناسبات فرهنگي نيز در اين ميان پديد مي آمد و
نوعي همپوشي در اين زمينه به وجود مي آورد .اين بررسي ،عمدتاً به روابط و مناسبات
مستقل و سازنده فرهنگي ايران و انگلستان در عصر قاجار اختصاص مي يابد كه با
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عنايت به نكته مذكور ،گاه همپوشاني ها و عرصه هاي متقارن همكاري و ارتقاء
فرهنگي دو سويه با بهره برداري هاي غيرفرهنگي را بالضروره شامل مي شود.
نگاهي اجمالي به روابط ايران و انگلستان در عصر قاجار

گرچه تاريخ روابط و مناسبات ايران و انگلستان را به سده هفتم هجري ،دوره
سلطه مغوالن در ايران ،مي توان بازگرداند ،اما روابط سياسي رسمي ميان دو كشور از
عصر قاجار و مشخصاً در عهد سلطنت فتحعلي شاه آغاز شد .در واقع از همين دوران
بود كه روابط خارجي رسمي و ديپلماسي به مفهوم كنوني و متداول آن در ايران شكل
گرفت و به موازات شكلگيري وزارتخانهها و نهادهاي اداري امروزي – البته در اشكال
محدود عصر خود – وزارت خارجه يا دستگاه ديپلماسي كشور نيز تأسيس و روابط و
مناسبات سياسي با معدود كشورهاي مستقل زمان – از جمله انگلستان – پايهگذاري
شد .در عصر سالطين بعدي – محمدشاه و بويژه ناصرالدين شاه – طبعاً وزارت
خارجه نيز ،همچون ديگر نهادها و مؤسسات ديواني و دولتي وسعت گرفت و مشخصاً
وزارتخانه مزبور مشكالت اداري خاص خود را يافت كه مي توان آن را سرمنشأ
ساختار تشكيالتي كنوني اين وزارتخانه خواند .بر اين اساس وزارت خارجه به ادارات
خمسه ،دفتر مر كزي ،دفاتر خمسه و چند كارگزاري تقسيم شد .ادارات خمسه يا
بخش هاي پنجگانه اصلي اين وزارتخانه به جز اداره انطباعات و دارالترجمه و مقدم
السفرا ،شامل چهار اداره بود كه سه مورد از آنها به روابط با سه قدرت بزرگ زمان –
انگلستان ،روسيه و عثماني – كه همسايگان وقت ايران محسوب مي شدند ،اختصاص
داشت و آخرين آنها ،اداره دول غيرهمجوار خوانده مي شد 1.طبعاً از آن زمان تا امروز
كه روابط سياسي با انگلستان به لحاظ تشكيالتي به اداره اول غرب اروپا ،زيرمجموعه
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اداره كل غرب اروپا در معاونت اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه مربوط مي شود،
اين مناسبات با همه فراز و نشيب هاي خود از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.
نخستين نماينده رسمي انگلستان در ايران در عصر قاجار ،سرجان ملكم بود
كه در سال  1798در عهد سلطنت فتحعلي شاه قاجار به ايران اعزام شد .در واقع
روابط رسمي سياسي يا ديپلماتيك ايران و انگليس از آن تاريخ آغاز شد .دومين نماينده
انگلستان در ايران كه رقيب ملكم محسوب مي شود ،سرهارفوردجونز بود كه با عنوان
وزيرمختار انگلستان به ايران آمد .نماينده بعدي ،سرگوراوزلي ،در سال  1811به ايران
گسيل شد و رسماً عنوان سفير داشت .پس از وي ،جيمز موريه با عنوان وزيرمختار
نماينده بعدي انگلستان در ايران بود كه در سال  1814به اين سمت دست يافت.
هنري ويالك ،نماينده بعدي بود كه در سال  1815با عنوان كاردار به ايران اعزام شد.

2

با اين حال ،افتتاح رسمي سفارت انگلستان در تهران در باغ ايلچي در بازار قديمي
تهران در سال  1200/1821صورت گرفت 3.در سال  1826سرجان ملكم دونالد
كينير(باجناق سرجان ملكم) با عنوان وزير مختار و در سال  1830نيز سرجان كمبل در
مقام كاردار نمايندگان بعدي انگلستان در ايران بودند.

4

سيري در روابط و مناسبات فرهنگي ايران و انگلستان و نقشآفرينان انگليسي آن
در عصر قاجار

در اين بررسي ابتدا به نقش آفرينان روابط فرهنگي و سپس آثار و تالش هاي
آنان مي پردازيم .در ساحت نخست ،در چهار مقاله به ديپلمات ها ،نظاميان ،مسافران و
سياحان ،و نهايتاً استادان و پژوهشگراني كه در ايران اقامت نداشته يا به اين سرزمين
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سفر نكرده و ت ماس مستقيمي با ايران نداشته اند و كار خود را مشخصاً در عرصه
دانشگاه ها ،محافل آكادميك و مراكز پژوهشي كشور خود عرضه كرده اند ،خواهيم
داشت و به ترتيب توالي زمان از آغاز تا پايان مقطع تاريخي مورد نظر از آنان ياد
خواهيم كرد.
در ساحتي ديگر ،حاصل كار اين چهار دسته انگليسان را در قلمرو تاريخ،
جغرافيا ،فرهنگ ،زبان ،ادبيات ،هنر ،معماري و باستان شناسي به اجمال بررسي خواهيم
كرد و از نقش آنان در شناخت ،شناسايي ،معرفي ،ارتقاء و نهايتاً تعامل ،تبادل و روابط
فرهنگي دو كشور از طريق پژوهش ها و تحقيقات در زمينه هاي گوناگون ،تأليف و
تدوين آثار در اين زمينه ها ،نقد و تصحيح متون ،ترجمه و اقتباس آثار علمي و ادبي
منظوم و منثور ،كاوش ها و اكتشافات در آثار تاريخي و ابنيه باستاني ،و ديگر تالش
هايي كه به شناخت هر چه بيشتر خود آنان ،ايرانيان و ديگران از ايران انجاميد ،سخن
خواهيم گفت.
الف :ديپلماتها

چنانكه اشاره شد ،نخستين مأمور سياسي انگلستان در ايران ،سرجان ملكم
( ) 1769-1832بود كه در عهد سلطنت فتحعلي شاه قاجار به ايران گسيل شد و
عالوه بر منصب ديپلماتيك خود ،در عين حال از نظاميان ارشد انگليسي نيز محسوب
مي شد .ملكم كه در هند ،زبان فارسي آموخت ،نه تنها خود از ايران شناسان و
شناسندگان ايراني بود ،بلكه نظامياني كه از جمله پاتينجر را براي كسب اطالعات به
ايران آورد كه آنان نيز همچون ملكم آثار ارزشمند و منحصر به فردي در باب ايران و
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ايران شناسي نگاشتند 5.به كتاب نامدار سرجان ملكم در اين زمينه در جاي خود اشاره
خواهد شد .سرجان ملكم در تشويق انگليس هاي ديگري از جمله هانري راولينسون به
فراگيري زبان و ادب فارسي و آشنايي با فرهنگ و تمدن ايراني نقش مؤثري داشت.

6

دومين نماينده انگلستان در ايران كه بر خالف سرجان ملكم ،نظامي نبود،
سرهارفوردجونز از شيفتگان زبان هاي شرقي بويژه زبان و ادبيات فارسي بود 7.جونز
كتاب هايي در باب تاريخ ايران نگاشت كه از آن ياد خواهد شد.
از ديگر ديپلمات هاي ايران شناس و اديب انگليسي ،سرگوراوزلي بود كه با
داشتن مقام رسمي سفارت ،عالوه بر آنكه خود به ترجمه ي احوال شماري از شاعران
ايران پرداخت ،برخي همراهان و منشيان او در شمار فارسي دانان و اديباني بودند كه در
معرفي فرهنگ و ادبيات ايران نقش شايان توجهي داشتند .از آن ميان ،مي توان به
برادرش سرويليام اوزلي ( )1767-1824اشاره كرد كه منشي خصوصي سفارت
انگلستان در تهران بود .ويليام اوزلي در پاريس و لندن تحصيل كرد 8.وي كه عالقه
وافري به ايران و ايرانيان داشت ،به اطراف و اكناف ايران سفر كرد و عالوه بر سفرنامه
مفصلي كه نگاشت ،كتاب هاي متعددي را بعضاً پس از مقابله با نسخ مختلف از فارسي
به انگليسي ترجمه كرد و در آشنايي مردم انگلستان با فرهنگ و تمدن ايران و زبان و
ادب فارسي نقش بسزايي داشت 9.پس از ويليام جونز ،ويليام اوزلي نخستين انگليسي
بود كه اشعار و جمالت فارسي را در نوشته هاي خود به عنوان شاهد مثال نقل كرد.

10

جيمز جاستينين موريه ( )1780-1849ديگر منشي سفارت انگلستان در
ايران در دوره سفارت سرگوراوزلي كه پس از چندي خود ،نمايندگي انگلستان در ايران
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را به عهده گرفت ،در ازمير به دنيا آمد و حدود هفت سال از  1812تا  1819در ايران
بود 11.جيمز موريه نيز كتاب هايي در باب ايران و ايرانيان نگاشت كه در جاي خود از
آنها ياد خواهد شد.
از ديگر ديپلمات هاي فارسي دان و ايران شناس انگليسي ،جيمس بيلي فريزر
( ) 1783-1856بود كه پس از تحصيل در آكسفورد و آموختن زبان فارسي و
سفرهاي شخصي و مأموريت هاي اداري از جمله در هند ،در سال هاي  1821و
 1822و بار ديگر در  1833و  1834در مقام عضوي از اعضاي هيأت هاي سياسي
انگلستان به ايران سفر كرد و سفرنامه هايي مشتمل بر توضيحات دقيق و عالمانه از
جزئيات مسائل سياسي ،اقتصادي و اجتماعي نگاشت.
رابرت گرانت واتسون (-1892

12

) از ديگر ديپلمات هاي انگليسي بود كه

در سال  1875ابتدا به خليج فارس و سپس به سفارت انگلستان در تهران مأمور شد و
پس از مأموريت هايي به هرات و هند در سال  1859بار ديگر به تهران اعزام و در
مقام يكي از وابستگان نظامي سفارت ،مشغول به كار شد .كتاب معروف وي در باب
تاريخ ايران در عصر قاجار از منابعي است كه مورد استناد و استفاده ديگر نويسندگان
انگليسي از جمله راولينسون ،گلدسميت و كرزن قرار گرفت.

13

سر هانري كروزويك راولينسون ( )1810-1895در شمار ديپلمات هاي
ايران شناس ،اديب و فارسي دان انگليسي بود كه منشي سرجان ملكم شد و به تشويق
او به آموختن زبان فارسي همت گماشت.

14

راولينسون در سال  1833پس از

درخواست دولت ايران براي آموزش نظاميان ايراني همراه با هشت افسر انگليسي ديگر
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با اشتياق به ايران سفر كرد و تا سال  1849در ايران ماند .هانري راولينسون پس از
سال ها مطالعهي پيگير و طاقتفرسا ،سرانجام براي نخستين بار موفق به كشف رمز
خط ميخي و خواندن و ترجمه كتيبه هاي داريوش در بيستون شد و از اين طريق نكته
هاي تاريك بسياري را از تاريخ هخامنشيان روشن كرد .راولينسون در سال  1858به
نمايندگي پارلمان انگليس ،انتخاب و سپس وزيرمختار انگليس در تهران شد اما در سال
 1860استعفا داد و به ادامه تحقيقات خود در باب تاريخ و جغرافياي ايران پرداخت.
راولينسون از سال  1876تا پايان عمر ،يكي از اعضاي هيأت امناي موزه بريتانيا بود و
آثار ارزشمندي در باب باستان شناسي ،تاريخ و جغرافياي ايران و بين النهرين از خود
به جاي گذاشت .وي كه در ادوار سلطنت فتحعلي شاه و محمد شاه در ايران مأموريت
15

داشت ،در سفرهاي ناصرالدين شاه به انگلستان ،مهماندار و مترجم او بود.

ادوارد هنري پالمر ( )1840-1882از ديگر ديپلمات هاي اديب و زباندان
انگليسي در ايران بود كه عالوه بر فارسي ،زبان هاي عربي ،عبري ،اردو ،سانسكريت،
يوناني ،ايتاليايي و التين را مي دانست .ادوارد پالمر نخستين استاد برجسته زبان و ادب
فارسي در دانشگاه كمبريج بود.

16

پالمر عالوه بر ترجمه و انتشار برخي آثار منظوم و

منثور فارسي ،با اهتمام به تدوين و نشر فهرست هايي از مختوتات فارسي به ويژه
تأليف فرهنگ ها و نوشته هايي در باب دستور زبان فارسي ،در معرفي و ترويج زبان و
ادب فارسي در ميان انگليسي زبانان نقش مؤثري داشت.
يكي از استادان زبان فارسي ادوارد براون بود.

18

17

پروفسور پالمر همچنين

ادوارد پالمر در سفرنامه ناصرالدين

شاه به انگلستان ،مترجمي او را به عهده داشت و در سال هاي  1867تا  1869وابسته
فرهنگي و مترجم فارسي سفارت انگلستان در تهران بود.

19

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

كلنل سر چارلز ادوارد ييت ديپلمات انگليسي ديگري بود كه در سال 1893
كفيل كنسولگري و در سال هاي  1896تا  1898سر كنسول انگلستان در مشهد بود.

20

از كتاب نامدار او كه حاوي اطالعات دقيقي در باب شرق ايران است ،در جاي خود ياد
خواهد شد.
ژنرال مهندس سر آلبرت هوتم شيندلر ( )1846-1916از ايران شناسان
اتريشي االصل انگليسي بود كه در سال  1876مشاور تلگراف در وزارت پست و
تلگراف ايران و در سال  1893مديركل بانك شاهنشاهي ايران و سپس بازرس كل
بانك و بعداً مشاور نظامي دولت ايران شد .وي در طول سال هاي طوالني مأموريت
هاي خود در ايران از  1876تا  1911عالوه بر تسلط يافتن به زبان فارسي ،مطالعات
و تحقيقات گسترده اي در باب تاريخ و باستان شناسي ايران انجام داد و دهها كتاب در
باب ايران نگاشت 21.از هوتوم شيندلر سفرنامه هايي نيز باقي مانده كه حاوي اطالعات
ذيقيمتي در خصوص مناطق مختلف ايران است.

22

بخش هايي از كتاب معروف لرد

كرزن – ايران و قضيه ايران -در باب عراق عجم ظاهراً به قلم شيندلر نگاشته شده
است.

23

از نامدارترين ديپلمات هاي ايران شناس انگليسي كه به ويژه به دليل كتاب
نامور او – ايران و قضيه ايران -نام او با نام ايران درآميخته ،لرد جرج ناتانيل كرزن
( ) 1859-1925است .كرزن پس از تحصيل در مدرسه مشهور ايتون و دانشگاه
آكسفورد به اقصي نقاط جهان سفر كرد و حاصل ديده ها و شنيده هاي خود را به
صورت مقاالتي در روزنامه تايمز منتشر ساخت كه سه كتاب مطرح او از جمله ايران و
قضيه ايران ،در واقع تدوين همين مقاالت بود .جرج كرزن از سال  1891تا پايان
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حيات خود در سال  1925معاون ديوان هند (وزير امور هندوستان) ،نايب السلطنه
24

هند ،رئيس دانشگاه آكسفورد ،كفيل وزارت خارجه و وزير خارجه انگلستان بود.

كرزن در سال  1889به ايران سفر كرد و چندي در باغ ايلچي مقر سفارت انگلستان در
تهران به سر برد.

25

وي در همان سال به عنوان خبرنگار تايمز به برخي نقاط ايران از

جمله مشهد سفر كرد و اطالعات دقيقي از اوضاع جغرافيايي ،اقتصادي و اجتماعي
شهرها و روستاهاي مسير خود گردآورد كه در شمار منابع ارزشمند و قابل استناد در
اين زمينه محسوب مي شود.

26

از ديپلمات هاي ايران شناس انگليسي ديگري كه خاطرات او حاوي اطالعاتي
در باب ايران است ،از آرتورهارينگ ( )1859-1933مي توان ياد كرد كه از  1900تا
 1905وزيرمختار انگلستان در ايران بود.

27

ژنرال سرپرستي مولسورث سايكس ( )1867-1945از ديگر ديپلماتهاي
انگليسي و رئيس پليس جنوب ايران بود كه زبان فارسي را در هند آموخت و طي شش
سفر خود به ايران ،جمعاً  25سال در ميان ايرانيان اقامت داشت و قريب ده كتاب
نوشت كه بيش از نيمي از آنها به ايران مربوط مي شود 28.وي به زبان ،ادبيات ،تاريخ،
هنر ،فرهنگ و فولكلور ايران آشنايي و عالقهاي بسيار داشت و نگاه او به ايران و
ايرانيان برخالف كساني چون جيمز موريه در مجموع نگاهي منصفانه و عالمانه است.
نخستين سفر سايكس به ايران به مدت پنجماه در سالهاي  1893و  1894و سفرهاي
بعدي او در سالهاي  1893تا  1894به مدت هفتماه 1894 ،براي تأسيس
كنسولگري انگلستان در كرمان كه سه سال تا  1897به طول انجاميد 1897 ،تا 1901
به مدت چهار سال كه طي آن در سال  1898كنسولگري انگلستان در سيستان تأسيس
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شد 1905 ،تا  1913كه سركنسول انگلستان در مشهد بود و سرانجام ششمين سفر او
كه در سال  1916به منظور تأسيس پليس جنوب ايران انجام شد و تا  1918به درازا
كشيد .سايكس در مجموع نزديك به نيم قرن با ايرانيان در ارتباط بود.

29

از ديگر ديپلماتهاي اديب و ايرانشناس انگليسي به سرگرد اي بي سوان
( )1881 – 1329ميتوان اشاره كرد .وي پس از تحصيل در دانشگاه كمبريج و
آموختن آلماني و فرانسه در سال  1898عازم مشرق زمين شد و در سال  1902به
خدمت در بانك شاهي ايران پرداخت .سوان در سال  1903به بوشهر سفر كرد ،در
سال  1904مأمور خدمت در بانك شاهي شيراز شد ،در  1905به مديريت بانك
شاهي كرمانشاه منصوب شد ،در  1909در كنسولگري انگلستان در خرمشهر و سپس
در شركت نفت جنوب به كار پرداخت و در  1913به معاونت كنسولگري انگلستان در
قصر شيرين رسيد .با شروع جنگ جهاني اول ،سوران در خدمت ارتش انگلستان به
بصره اعزام شد و پس از چندي به معاونت كنسولگري انگلستان در دزفول رسيد.

30

سوان كه به زبانهاي فارسي و كردي تسلط يافته بود ،به ايران و ايرانيان بويژه كردها
عالقه خاصي داشت و عالوه بر ترجمه اشعار خيام به انگليسي و تأليف فرهنگ كردي
به انگليسي ،سفرنامهاي حاوي اطالعات تاريخي و جغرافيايي از سفرهاي خويش
نگاشت كه آرنولد تالبوت ويلسون مقدمهاي بر آن نوشت.

31

سر آرنولد تالبوت ويلسون ( )1884 -1940يكي ديگر از ديپلماتهاي
ايران شناس انگليسي بود كه پس از تحصيل در دانشكده سند هرست و كالج نظامي
شاهي و مأموريت در ارتش انگلستان در هند ،در سالهاي  1909تا  1913معاونت
دوم كنسولگري انگلستان در بوشهر را به عهده داشت .ويلسون در سال  1914نماينده
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انگلستان در كميسيون سرحدي ايران و عثماني و در سال  1918نماينده سياسي مقيم
خليج فارس بود .او كه مدتي مشاور سياسي سر پرسي سايكس نيز بود ،در سال 1921
پس از استعفا از خدمت به انگلستان بازگشت و به نويسندگي اشتغال يافت .ويلسون در
سال  1930در تأسيس نمايشگاه بينالمللي صنايع ايران در لندن شركت جست و به
رياست آن انتخاب شد .وي در  1933نماينده پارلمان شد و در  1939داوطلبانه به
نيروي هوايي پيوست و سرانجام در سال  1940در حمله توپخانه آلمان به هواپيمايي
كه خلباني آن را به عهده داشت ،كشته شد 32.آرنولد تالبوت ويلسون عالوه بر فارسي،
به زبانهاي آلماني ،فرانسه ،اسپانيولي ،عربي و سه زبان هندي مسلط بود و كتب
متعددي در باب تاريخ و جغرافياي ايران نگاشت و دهها مقاله تحقيقي نيز از جمله در
مورد ايران به قلم او انتشار يافته است .از مهمترين فعاليتهاي ويلسون در شناخت و
شناسايي ايران ،سفر وي به نقاط ناشناخته لرستان و فارس و كشفيات او در باب آثار
تاريخي اين نقاط و انتشار آنها در كتابهايي است كه در اين زمينه منتشر كرده است.

33

اف هيل ،اف ،نامه هايي از قهستا ،ترجمه و تعليق محمدحسن گنجي ،مشهد،
مركز خراسان شناسي از ديگر مقامات انگليسي بود كه جمعاً پنج سال و نيم در ايران
اقامت داشت .وي سالهاي  1913تا  1917رياست بانك شاهي ايران را در بيرجند به
عهده داشت و يك سال و نيم از  1917تا  1919در كرمانشاه در بانك شاهي آن شهر
خدمت كرد 34.حاصل اقامت هيل ،اف ،نامه هايي از قهستا ،ترجمه و تعليق محمدحسن
گنجي ،مشهد ،مركز خراسان شناسي در ايران ،كتابي است حاوي نامههايي مشتمل بر
اطالعات دقيق جغرافيايي بويژه از صفحات شرق ايران كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.
ب :نظاميان
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از ميان ديپلماتهايي كه از آنان ياد شد ،برخي نظامي نيز بودند .ملكم ،برادران
اوزلي ،واتسون ،راولينسون ،ييت ،شيندلر ،كرزن ،سايكس ،سوان و ويلسون عالوه بر
سمتها و مسئوليتهاي سياسي ،درجات و مأموريتهاي نظامي نيز داشتند .در اينجا به
يادكرد از ديگر انگليسياني ميپردازيم كه مشخصاً نظامي بودند و در سفرها و
مأموريت هاي خود در ايران به مطالعه و تحقيق در عرصههاي مختلف ايرانشناسي
پرداختند و بعضاً آثار ماندگار و ارزشمندي در اين عرصهها از خود به يادگار نهادند.
سروان جان مك دونالد كينير از افسران ايرانشناس انگليسي بود كه به اثر
برجسته او در جغرافياي ايران كه در سال  1813انتشار يافت ،اشاره خواهد شد.
ستوان آلكس بارنز عضو انجمن سلطنتي بريتانيا و مأمور كمپاني هند شرقي از
جمله ديگر افسران انگليسي بود كه در دوران فتحعليشاه مدتي در ايران به سر برد و
حاصل سفر خود را به مشرقزمين كه از  1831تا  1833به طول انجاميد و بخشي از
آن به ايران اختصاص دارد ،در سفرنامهاي تفصيلي در سه جلد به رشته تحرير
درآورد.

35

سرهنگ جان جانسون از ديگر نظاميان انگليسي اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن
نوزدهم بود كه در سفرنامه مصور خود از هند به انگلستان بخشي را به توصيف ايران و
برخي مالحظات جغرافيايي در اين خصوص اختصاص داد.

36

سرگرد استون از شمار نظامياني بود كه با هيأت همراه سرگور اوزلي به ايران
آمد و تحقيقات و كاوش هاي ارزنده او بويژه كشف غار شاپور در بازشناسي تاريخ
ايران باستان نقش مؤثري داشت.
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هرمن بيكنل ( )1830-1875شرقشناس انگليسي كه پس از تحصيل
پزشكي به ارتش پيوست ،اما پس از چندي استعفا داد و به مسافرت و مطالعه پرداخت.
بيكنل به حافظ بسيار عالقهمند بود و گزيدهاي از اشعار او را به انگليسي ترجمه و
منتشر كرد.

37

كلنل مك گرگور از ديگر افسران انگليسي بود كه در سال  1875به ايران سفر
كرد و سفرنامه او كه بعداً به آن اشاره خواهد شد ،از مهمترين منابع در باب جغرافياي
شرق ايران است.
ج :مسافران و سياحان

عالوه بر ديپلماتها و نظاميان ايرانشناس و فارسيداني كه از آنان ياد شد،
انگليسيهاي ديگري نيز بودند كه حاصل سفرها و اقامتگاه طوالني آنان در ايران
عالوه بر شناختي جامع در قلمرو ايرانشناسي ،تحقيقات و كشفيات و آثاري بود كه به
شناخت و شناسايي فرهنگ و تمدن و تاريخ و جغرافياي ايران و زبان و ادب فارسي در
جهان مدد رساند و در تعامالت و مناسبات فرهنگي ايران و انگلستان نقش
پيشبرندهاي داشت .در اينجا از برخي از شاخصترين آنان و نقش هر يك در شناخت
و معرفي بيش از پيش ايران و فرهنگ و تمدن ايراني و جايگاه آنان در تعامالت و
روابط فرهنگي ايران و انگلستان ياد خواهيم كرد و در مبحث بعدي به آثار و
دستاوردهاي مطالعات و تحقيقات آنان در عرصه گسترده ايرانشناسي و ترويج زبان و
ادب فارسي خواهيم پرداخت.
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ادوارد گرانويل براون ( )1862-1926همزمان با تحصيل پزشكي در دانشگاه
كمبريج به آموختن زبانهاي شرقي در اين دانشگاه پرداخت .براون در سال  1887به
ايران سفر كرد و يك سال در ميان ايرانيان بود .وي عالوه بر فارسيزبانهاي عربي،
تركي ،هندي ،آلماني و فرانسه را ميدانست و از استادان برجسته زبان و ادبيات فارسي
و عربي در دانشگاه كمبريج بود .ادوارد براون رياست و راهنمايي انجمن اوقاف گيب
را نيز كه به تصحيح و ترجمه و نشر آثار ادبي فارسي و ديگر زبانهاي شرقي
ميپرداخت ،به عهده گرفت.
براون ايرانشناسي ايراندوست بود و اولياي دانشگاه كمبريج را واداشت كه
براي نخستين بار معاونان يا دستياراني ايراني ،عرب و ترك را به منظور آموزش و
ارتقاء اين زبان ها استخدام كند كه بر اين مبنا وحيدالملك شيباني براي كمك به تدريس
زبان فارسي انتخاب و استخدام شد .ادوارد براون خود نزد ميرزامحمدباقر بواناتي به
تكميل آموزش شعر و ادب و عرفان پرداخت .براون هزاران بيت شعر فارسي را از
حفظ داشت و اشعار فارسي را در گفتار خويش با وزن و آهنگ آن به كار ميبرد.
عشق و اشتياق ادوارد براون به فرهنگ و آداب و رسوم ايران حد و حصري
نمي شناخت .او مهر و ساعت خود را با عقيق و فيروزه ايراني و باغ مسكوني يا
كاجستان خويش را با قالي و قليان و روميزيها و مينياتورها و كاشيهاي ايراني مزين
ساخته بود .براون ،اشعار عرفاي ايران از جمله حافظ و مولوي را به آواز ميخواند و به
گونهاي منقلب ميشد كه اشك از چشمانش فرو ميريخت .پيرزاده از پيشوايان
طريقت ،او را به مظهر علي ملقب ساخت.
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براون در جريان انقالب مشروطه ايران با تني چند از آزاديخواهان ايراني و
روشنفكران انگليسي ،انجمن يا كميته ايران را براي كمك به انقالبيون مشروطهخواه
ايراني تأسيس كرد و كتاب انقالب ايران او در باب مشروطه در ميان انبوه منابع در اين
زمينه از معتبرترين و قديمي ترين آنهاست؛ همچنانكه ديگر آثار براون از جمله تاريخ
ادبي ايران در شمار منابع مرجع و از نخستين آثار معتبر در نوع خود محسوب ميشود.
بر اون با ترجمه برخي از آثار ارزشمند فارسي به انگليسي و تصحيح و انتشار
برخي ديگر از متون ادبي فارسي و نوشتن دهها كتاب و رساله و مقدمهنويسي بر
كتابهاي متعدد و نيز با تربيت شاگردان ايراندوست و شاخصي چون رينولد
نيكولسون و ستوري و دعوت از ايرانياني چون كاظمزاده ايرانشهر براي تدريس در
دانشگاه كمبريج ،در معرفي و شناساندن زبان و ادب فارسي و فرهنگ و مفاخر ايراني
در جهان و بويژه بسط و گسترش روابط فرهنگي ايران و انگلستان نقش بيبديلي
داشت.

38

والنتين ويليامز جكسون ( )1862-1927از ديگر سياحان و سفرنامهنويسان
انگليسي بود كه حاصل چندين سفر وي به ايران از  1903تا  1926اطالعات دقيقي از
تاريخ و جغرافيا و سنگنوشتههاي ايران و نيز عكسهايي از مناظر تاريخي شهرها و
اماكن غرب كشور است.

39

هنري مارتين ( )1781-1812در سال  1811در عصر فتحعليشاه به ايران
آمد و حدود يك سال در شيراز اقامت گزيد .مارتين از مترجمان انجيل به فارسي
40

بود.
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دوايت دونالدسن از ديگر مسافران انگليسي در ايران بود كه شانزده سال در
اواخر عصر قاجار همراه با همسرش در ايران و بيشتر در مشهد سكونت داشت و آثار
متعددي درباره ايران و تشيع نوشت.

41

سر ادوارد دنيسون راس ( )1871-1940از خاورشناسان و زبانشناسان
نامدار انگليسي بود كه در دانشگاههاي لندن ،پاريس ،استراسبورگ و پتروگراد تحصيل
كرد و زبانهاي فارسي ،عربي ،تركي ،تبتي ،سانسكريت ،اردو ،آلماني ،فرانسه و ايتاليايي
را فراگرفت .راس به استادي دانشگاه لندن ،رياست مدرسه كلكته ،رياست اداره ضبط
اسناد اداري هند ،معاونت وزارت فرهنگ هند ،رياست انجمن آسيايي و رياست
دانشكده شرقي و آفريقايي رسيد .دنيسون راس مجله مطالعات شرقي را بنيان نهاد و در
گسترش روابط ف رهنگي انگلستان با مشرق زمين از جمله ايران نقش بسزايي داشت.
وي تدريس زبان فارسي در دانشكده مزبور را خود به عهده گرفت و در تشويق
آموزش زبان فارسي و ترويج آن نقش مؤثري ايفا كرد .راس به ايران سفر كرد و به
ديدار استادان زبان فارسي شتافت .وي در سفرهايش همواره قرآن را به همراه داشت و
مطالعه مي كرد .راس آثار متعددي در باب زبان و ادب فارسي نوشت و به نشر ميراث
فارسي و ايراني در انگلستان همت گماشت .به برخي از آثار وي در جاي خود اشاره
خواهد شد .سردنيسون راس احترام و شخصيت وااليي براي ايرانيان قائل بود و همواره
از ايران و ايراني به نيكي ياد ميكرد.

42

فردريك چارلز ريچاردز ( )1878-1932از انگليسيان هنرمند و هنرشناسي
بود كه مدتي در ايران به سر برد و سفرنامه او كه بعداً از آن ياد خواهد شد ،عالوه بر
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اطالعات ارزشمندي از وضعيت اجتماعي ايران حاوي نقاشيهايي از مناظر ايران است.
برخي نقاشيهاي ريچاردز از مناظر ايران در موزههاي انگلستان نگهداري ميشود.
االكونستانس سايكس (-1939

43

) خواهر سرپرسي سايكس و از مشتاقان

ديدار از مشرق زمين كه در سال  1894سفر خود را آغاز كرد و به برادرش كه رئيس
پليس جنوب ايران بود ،ملحق شد .خانم سايكس در سفرنامههاي خود از جمله
سفرنامهاي كه از مسافرت خود به ايران نگاشت ،اطالعات گستردهاي در باب تاريخ،
جغرافيا ،آداب و رسوم ،اخالقيات ،فرهنگ و تمدن ايران و ايراني به رشته تحرير
44

درآورد.

سرمارك اورل شتاين ( )1862-1943از باستانشناسان مجارياالصل
انگليسي بود كه در بوداپست به دنيا آمد .وي در دانشگاه توبينگن آلمان به تحصيل
پرداخت ،در سال  1889به قصد سفر به هند به لندن رفت و پس از مدتي اقامت و
مطالعه در آنجا سفر طوالني و پر فراز و نشيب خود را به هند و ديگر سرزمينهاي
شرقي از جمله ايران آغاز كرد و سرانجام در كابل درگذشت .شتاين در تحقيقات
پردامنه خود در ايران و سرزمينهاي مجاور آن به كشفيات بسياري در باب تاريخ ايران
باستان و تمدنهاي كهن نائل شد.

45

مارگارت لوثيان گرترود بل ( )1868-1926ايرانشناس ايراندوست
انگليسي كه در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرد و عالوه بر فارسي به عربي ،آلماني و
فرانسه نيز مسلط بود .گرترود بل ،پنج سال در ايران اقامت گزيد و نزد معلمي روحاني
به نام شيخ حسن به فراگيري زبان و ادب فارسي پرداخت .بل از مترجمان اشعار حافظ
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به انگليسي بود و پس از سفرهاي علمي و تحقيقاتي طوالني به اقصي نقاط جهان كه با
عشق و اشت ياق و مطالعات و كشفيات ارزشمند همراه بود ،سرانجام در بغداد درگذشت
و در همان شهر به خاك سپرده شد.

46

اوستن هنري اليارد ( )1817-1894از باستانشناسان برجسته انگليسي كه
فارسي آموخت و مدتها در ايران به سر برد و عالوه بر كاوشها و كشفياتي كه انجام
داد ،كتابها و مقاالتي در باب ايران نوشت و به معرفي بخشي از تاريخ ايران باستان
پرداخت.

47

گاي لوسترانج ( )1845-1933خاورشناس نامدار انگليسي كه عالوه بر
فارسي ،زبانهاي عربي و اسپانيولي نيز ميدانست .لوسترانج در سالهاي  1877تا
 1880در ايران اقامت داشت و عالوه بر آشنايي با ايرانشناسان انگليسي و فرانسوي
برجسته اي چون ادوارد براون و ژول مول ،با بسياري از استادان ايراني و ديگر ايرانيان
آشنا شد .وي به ترجمه و انتشار برخي داستانها ،نمايشنامهها و ديگر نوشتههاي فارسي
به انگليسي پرداخت و همچنين بعضي از آثار جغرافيايي فارسي را تصحيح و منتشر
كرد .لوسترانج كه در اواخر عمر بر اثر مطالعات زياد نابينا شد ،كتابي نيز در زمينه
فراگيري فارسي براي انگليسيزبانان نوشت.

48

د :ديگر استادان و پژوهشگران

سرانجام در چهارمين مقوله از بخش اول اين گزارش ،در باب نقش انگليسيان
در تعامالت و مناسبات فره نگي ايران و انگليس ،به بررسي نقش و جايگاه ديگر
استادان و پژوهشگران ايرانشناس و ايراندوستي ميپردازيم كه نه در مقام ديپلمات يا
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نظامي مقيم ايران و يا ايرانگرد و مسافران ايران بلكه در خود انگلستان و در دانشگاهها
و مراكز علمي و پژوهشي آن كشور به مطالعه ،تحقيق و تأليف آثاري در باب تاريخ و
جغرافيا و تمدن و فرهنگ ايران و زبان و ادب فارسي پرداختند يا به ترجمه و تصحيح
و انتشار آثار ايراني و نوشتههاي فارسي دست زدند و از اين طريق در شناسايي و
معرفي اين آثار و بسط مناسبات فرهنگي دو كشور كوشيدند.
متيو آرنولد ( )1822-1888از ايرانشناسان ايراندوست انگليسي كه به ويژه
به اشعار حماسي فارسي عشق ميورزيد و منظومه انگليسي سهراب و رستم او در
شمار آثار درخشان ادبيات انگليسي محسوب ميشود.

49

ادوين آرنولد ( )1832-1904ديگر ايرانشناس فارسيدان انگليسي كه در
لندن و آكسفورد تحصيل كرد و در بيرمنگام به تدريس پرداخت .آرنولد سالها در هند
به سر برد و رياست دانشكدهاي را در آن كشور به عهده داشت .ادوين آرنولد به ويژه
به سعدي توجه داشت و آثاري را از وي به انگليسي ترجمه كرد.

50

سر توماس واكنر آرنولد ( )1864-1930كه در دانشگاه كمبريج تحصيل كرد
و عالوه بر فارسي ،به زبانهاي سانسكريت ،عربي ،آلماني ،فرانسه و ايتاليايي مسلط
بود .توماس آرنولد در دانشگاه هاي لندن ،عليگره و الهور به تدريس پرداخت و مدتها
رياست دانشكده شرقي دانشگاه پنجاب را به عهده داشت .آرنولد به ويژه در شناساندن
هنرهاي ايراني از جمله نقاشي ،خوشنويسي ،تذهيب ،صحافي و معرفي هنرمندان ايران
به جهان نقش وافري مبذول داشت.

51

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

سر ويليام جونز ( )1746-1794از دانشمندان جامعاالطراف انگليسي كه به
دانشهاي ايرانشناسي ،هندشناسي ،زبانشناسي ،ادبيات و حقوق احاطه داشت و به
زبانهاي فارسي ،عربي  ،سانسكريت ،چيني ،آلماني ،ايتاليايي ،اسپانيولي ،پرتغالي ،يوناني
و التين تسلط يافت 52.ويليام جونز كه خود شاعر بود و به چندين زبان شعر ميسرود،
نخستين بار اشعاري از حافظ و مولوي و نظامي و فردوسي را به انگليسي ،فرانسه و
التين برگرداند .جونز كتابهايي نيز در باب تاريخ و ادبيات ايران و دستور زبان فارسي
نگاشت و آثاري را در همين زمينهها به انگليسي و ديگر زبانهاي اروپايي ترجمه كرد
و منتشر ساخت.

53

ويليام جونز پس از تأسيس انجمن آسيايي بنگال در سال ،1784

رياست اين انجمن را به عهده داشت .انجمن آسيايي بنگال به جمعآوري كتب چاپي و
خطي بسياري از جمله به زبان فارسي اقدام كرد و حاصل تحقيقات و پژوهشهاي
خود را در مجلهاي به همين نام انتشار ميداد 54.ويليام جونز نخستين انگليسي بود كه
در نوشتههاي خود از اشعار و جمالت فارسي استفاده ميكرد.

55

جرج راولينسون ( )1812-1902برادر كوچكتر هانري راولينسون كه از
56

دانشگاه آكسفورد فارغالتحصيل شد و در همان دانشگاه به تدريس پرداخت.

جرج

راولينسون تأليفات بسياري در باب تاريخ ايران و ديگر سرزمينهاي شرقي دارد كه در
جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.
ادوارد فيتز جرالد ( )1809-1883شاعر و اديب نامدار انگليسي كه به ويژه
به دليل ترجمه رباعيات خيام شهرتي جهاني يافت .فيتز جرالد در دانشگاه كمبريج
تحصيل كرد و نزد چند تن از خاورشناسان برجسته انگليسي ،زبان فارسي آموخت و با
ادبيات ايران آشنا شد .با آنكه فيتز جرالد اشعاري نيز از جامي و نمايشنامههايي از
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اس پانيولي به انگليسي ترجمه كرد ،به دليل مشابهت روحي و فلسفي با خيام و انتقال
مفاهيم و مضامين اصلي شعر او به انگليسي ،بيشتر عنوان مترجم رباعيات خيام مشهور
است و اين در حالي است كه شاعران و اديبان انگليسي ديگر نيز به ترجمه اشعار خيام
دست زدهاند 57.گسترش و رونق ادب فارسي در انگلستان تا حد زيادي مرهون توجه
فيتز جرالد به خيام است .ادوارد فيتز جرالد محفلي ادبي با نام باشگاه خيام داير كرد كه
58

به صورت مركزي براي بررسي و توجه به ادبيات فارسي و فلسفه خيام درآمد.

پرسي گاردنر ( )1846-1937از باستانشناسان انگليسي كه فارغالتحصيل و
استاد دانشگاه كمبريج بود و در باب تاريخ و تمدن ايران نيز آثاري از او به جاي مانده
است.

59

الياس جان ويلكينسون گيب ( )1875-1901خاورشناس نامور انگليسي و
فارغ التحصيل انشگاه گالسكو كه در زبان و ادب فارسي ،عربي و تركي تخصص يافت
و به گردآوري و تدوين و انتشار شعر و ادب اين زبانها در انگلستان پرداخت .مؤسسه
يا انجمن اوقاف گيب كه با انتشار نسخ خطي به زبانهاي مذكور در شناسايي و ترويج
ادبيات و فرهنگ مشرق زمين و توسعه شرقشناسي در انگلستان نقش مهمي ايفا كرده
است ،پس از زندگي كوتاه الياس گيب به ياد او توسط مادرش در لندن تأسيس شد.

60

اف آر مارتين از ديگر خاورشناسان انگليسي در قرن نوزدهم كه به ويژه به
مينياتورهاي ايران و ديگر سرزمينهاي مشرق زمين عالقه و توجه خاصي داشت و
كتابي در اين زمينه نوشت.

61
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رينولد الين نيكولسون ( )1868-1945از نامدارترين خاورشناسان انگليسي
كه در دانشگاه هاي ابردين ،كمبريج ،استراسبورگ ،لندن و ليدن به تحصيل و تحقيق
پرداخت و به زبانهاي عربي و فارسي تسلط يافت .نيكولسون با خاورشناسان ديگري
چون نولدكه و براون مأنوس بود و شور و عشق بسياري به ادبيات فارسي و عربي
داشت .رينولد نيكولسون بيش از سي كتاب نوشت كه مشهورترين آنها تصحيح و
ترجمه و تفسير مثنوي مولوي در هشت جلد است .نيكولسون در باب بسياري از شعرا
و عرفاي ايران و آثار آنان تحقيقات مبسوطي انجام داد و فضل تقدم و تقدم فضل آنها
را بر همگنان غربي آنان نماياند .به آثار ارزشمند پروفسور نيكولسون در جاي خود
اشاره خواهد شد .نيكولسون به تربيت شاگردان مبرزي چون آربري و ستوري همت
گماشت كه هر يك به نوبه خود از خاورشناسان برجسته و معرفان و مروجان زبان و
ادب فارسي در جهان بودند .فرهنگستان ايران پس از مرگ نيكولسون به تجليل از او
پرداخت و بديعالزمان فروزانفر قطعه شعر بلندي در رثاي او سرود.

62

ادوارد ويليام وست ( )1724-1905از ديگر خاورشناسان انگليسي كه عالوه
بر فارسي ،به زبان هاي اردو ،سانسكريت و هندي نيز مسلط بود و آثار متعددي در باب
زبانها و مواريث ايران باستان نگاشت .وست زبانهاي ايران قديم همچون پهلوي را
نيز ميدانست و آثاري از اين زبانها را به انگليسي ترجمه و منتشر كرد.
ادوارد ويلسون (-1848

63

) خاورشناس و فارسيدان انگليسي كه در

دانشگاه كمبريج به تحصيل پرداخت و در همان دانشگاه و دانشگاه لندن به تدريس
زبان و ادبيات فارسي پرداخت .ويلسون بسياري از آثار ادبي فارسي از جمله اشعار
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مولوي ،نظامي و جامي را به انگليسي ترجمه كرد و چند فرهنگ فارسي به انگليسي
نگاشت.

64

اي اچ وينفيلد از ديگر شرقشناسان انگليسي در قرن نوزدهم كه از جواني با
زبان و ادب فارسي آشنا شد و به ترجمه اشعاري از مولوي ،جامي ،خيام و شيخ محمود
شبستري پرداخت.

65

تالشهاي فرهنگي انگليسيان و آثارآنان در عرصه مناسبات ايران و انگلستان در
عصر قاجار

آثار انگليسيها اعم از ديپلماتها ،نظاميان ،مسافران و ديگر پژوهشگران و
ايران شناسان انگليسي عصر قاجار را درباره ايران به چند دسته ميتوان تقسيم كرد.
ترجمه و نشر اشعار و آثار شعرا و ادباي ايران ،تحقيق در باب ادبيات و فرهنگ و هنر
ايران و شعرا و ادبا و هنرمندان ايراني و تصحيح و نقد و معرفي و انتشار آثار آنان،
تدوين فرهنگهاي مختلف و تحقيق و تأليف آثاري در باب دستور زبان فارسي و
زبانها و گويشهاي ايراني ،مطالعه و شناسايي برخي آثار باستاني و كتيبهها و خطوط
ناشناخته يا كمتر شناخته شده و ترجمه و معرفي آنها ،پژوهشهاي گوناگون در باب
ادوار مختلف تاريخ ايران به ويژه ايران روزگار خود – عصرقاجار -و جغرافياي ايران
از روزگاران گذشته تا قرن نوزدهم كه اين دو حوزه به ويژه از طريق مشاهدات دقيق و
مطالعات ميداني و حضور گاه طوالني در ايران و سفر به نقاط مختلف اين سرزمين در
قالب كتابها و آثاري از جمله سفرنامهها و خاطرهنويسيها تدوين و انتشار يافته است.
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چنانكه اشاره شد ،بخش عمدهاي از آثار ايرانشناسان و ايراندوستان انگليسي اعم از
ديپلمات ها ،نظاميان ،ايرانگردان و استادان و پژوهشگران در عصر قاجار به عرصه شعر
و ادب ايران و گسترش روابط فرهنگي و ادبي دو كشور در اين قلمرو مربوط ميشد.
انگليسيها نه تنها با ترجمه و انتشار آثار ادبي ايران به انگليسي و بعضاً به زبانهاي
ديگر در معرفي اين آثار در مغرب زمين نقش چشمگيري داشتند ،بلكه با تحقيقات و
تتبعات گسترده و متنوع علمي خويش در اين زمينه به شناخت بيش از پيش اين آثار در
نزد خود ايرانيان و پيشبرد جايگاه و موقعيت زبان و ادب فارسي ياري رساندند .ايران-
شناسان و فارسيدانان انگليسي در قرن نوزدهم در دنباله پژوهشهاي پيشين خود در
باب ادباي ايران و ترجمه اشعار و آثار ايران ،به ترجمه و نشر متوالي و مكرر آثار
بسياري از شاعران و اديبان ايران پرداختند و به ويژه آثار ادبي نامدار ايران بارها و بارها
از سوي آنان ترجمه و نشر شد و در ميان انگليسيزبانها شهرت و اعتبار بسياري يافت
و زبان و ادب انگليسي را متأثر ساخت.
در عصر قاجار در فاصله سالهاي  1770تا  1920انگليسيهايي چون
فرانسيس گالدوين ( ،)1780جيمس ديومولين ( ،)1807جيمس راس ( ،)1823فوربز
فالكونر ( ،)1839ادوارد ايستويك ( ،)1850فرانسيس جانسون ( ،)1863نيسان
ليس( ،)1871سرادوين آلدوين ( ،)1888جي تي پالس( )1889و سر آرتور والستون
( )1906هر يك به ترجمه و انتشار تمام يا بخشهايي از آثار سعدي از جمله گلستان
و بوستان به انگليسي پرداختند .تاريخها به سال انتشار آثار آنان در انگلستان در زمينه-
هاي مورد اشاره مربوط ميشود.
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در همين دوره انگليسيهاي ديگري چون جان ريچاردسون ( ،)1774تاماس
ال ( ،)1785جان نات ( ،)1787جان هدون هيندلي ( ،)1800هرمن بيكنل (،)1875
ادوارد هانري پالمر ( ،)1877جوستين هانتلي مكارتي ( ،)1893مارگارت لوثيان
گرترود بل ( ،)1897والتريف ( ،)1898ريچارد لوگالي ين ( ،)1905گران مربينگ
( ،)1910جان پين ( ) 1916و سر ويليام جونز ديوان حافظ يا اشعاري را از او به
انگليسي ترجمه و منتشر كردند .برخي از اينان كار خود را با تصحيح ديوان حافظ يا
معرفي و پژوهشي در باب احوال و اشعار وي همراه كردند و كساني چون سر ادوارد
دينسون راس ،بر اشعار حافظ مقدمه نوشتند.
فردوسي نيز در اين دوران بسيار مورد توجه انگليسيهاي فارسيدان و ايران-
دوست قرار گرفت .جيمز اتكينسون ( ،)1820رابينسون ( ،)1823جوزف چمپيون
( ،) 1875ادوارد هنري پالمر ،ماثيو لمسدن ،تريزميكن ،سرجان ملكم ،سر ويليام جونز
و متيو آرنولد به ترجمه شاهنامه به انگليسي يا تحقيق در باب اين اثر و معرفي آن
پرداختند .آرنولد در اين ميان به ترجمه منظوم سهراب و رستم دست زد و جونز
اشعاري از شاهنامه را به التين ترجمه كرد .ملكم نيز به يافتن هويت واقعي افراد
شاهنامه و مقايسه آن با اديسه هومر پرداخت.
نام خيام در ايران و خارج از ايران بيش از هر كس با نام ادوارد فيتز جرالد،
اديب و شاعر انگليسي در قرن نوزدهم همراه است كه پيش از اين از او ياد شد .ترجمه
فيتز جرالد از رباعيات خيام معروفترين ترجمه اشعار خيام در انگليسي و در همه
زبانهاست .در عين حال انگليسيهاي ديگري در دوره مورد نظر به ترجمه رباعيات
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خيام يا تحقيق در احوال و آثار او دست زدند .ادوارد فيتز جرالد ( ،)1859اي اچ
وينفيلد ( ،) 1884ريچارد گوه لي ين و سر ادوارد دنيسون راس ،از شمار انگليسيهاي
مترجم يا معرف اشعار خيام بودند .در اين ميان ،راس در ديباچهاي بر رباعيات خيام به
معرفي او پرداخت.
در باب مولوي هم شايد بتوان گفت سهم ايرانشناسان ايراندوست و فارسي-
دان انگليسي بيش از ديگران است و از اين ميان رينولد نيكولسون نامدارترين آنان است
كه نام او نيز دست كم در ميان غير ايرانيان بيش از هر كس با نام مولوي آميخته است.
نيكولسون ديوان شمس تبريزي را به عنوان پاياننامه دكتري خود تصحيح و منتخب
غزليات ديوان شمس را همراه متن فارسي در سال  1898انتشار داد ،اما كار نامدارتر او
ترجمه و شرح مثنوي معنوي در هشت جلد بود كه تأليف آن پانزده سال از  1925تا
 1940به طول انجاميد .گذشته از رينولد نيكولسون ،انگليسيهاي يگري از جمله سر
ويليام جونز ،ادوارد ويلسون و اي اچ وينفيلد در دوره زماني مورد بررسي به ترجمه يا
تصحيح و تحقيق در باب مولوي و آثار او و انتشار آنها پرداختند .در اين دوره كساني
چون جيمس اتكينسون ( 1836و  ،)1844كلنل ويلبر فورس كالرك ( ،)1881سر
ويليام جونز ،ادوارد ويلسون ،رابينسون و بالند از ميان ايرانشناسان اديب و فارسيدان
انگليسي به ترجمه يا تصحيح و انتشار آثار نظامي پرداختند و خمسه يا برخي از
منظومههاي آن و مشخصاً ليلي و مجنون ،هفت پيكر ،مخزناالسرار و اسكندرنامه را گاه
با حواشي و توضيحات منتشر ساختند.
جامي از ديگر شاعران ايران بود كه به همت تني چند از انگليسيهاي ايران-
شناس و ايران دوست قرن نوزدهم در انگلستان و مغرب زمين معرفي شد .اوارد فيتز
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جرالد ( ،)1871سي اي ويلسون ( )1883و اي اچ وينفيلد ازجمله كساني بوندن كه
به ترجمه و انتشار برخي آثار جامي از جمله سالمان و ابسال و بهارستان همت
گماشتند.
ترجمه اشعار برخي ديگر از شاعران ايران نيز در همين دوران وجهه همت
تني چند از فارسي دانان و ادباي انگليسي قرار گرفت كه از جمله به موارد زير ميتوان
اشاره كرد :ترجمه اشعاري ا ز انوري (ادوارد هانري پالمر) ،ترجمه اشعاري از اميرخسرو
دهلوي (جان هدون هيندلي) ،ترجمه اشعار باباطاهر (اي سي برنتون ،)1902 ،ترجمه
منظوم خالصه منطقالطير عطار با عنوان كنكاشستان پرندگان (ادوارد فيتز جرالد) و
ترجمه گلشن شيخ محمود شبستري (اي اچ وينفيلد).
برخي ايرانشناسان ديگر انگليسي در همين دوره به ترجمه بعضي آثار ادبي
منثور فارسي پرداختند كه از جمله ميتوان موارد ذيل را ذكر كرد:
لوايح جامي (اي اچ فيلد) ،جهانآراي غفاري ،مسالك و ممالك و بختيارنامه
(ويليام اوزلي) ،تصوف شرقي يا مقصد اقصي عزيز نسفي (ادوارد هنري پالمر)،
چهارمقاله نظامي عروضي سمرقندي و تاريخ جديد باب ميرزا حسين اصفهاني (ادوارد
براون ،)1893 ،كشفالمحجوب هجويري (ادوارد براون و نيكلسون) ،تاريخ رشيدي
(سر ادوارد دنيسون راس) ،روضهالصفا در پنج جلد (ادوارد رهاتسك) ،تاريخ نادرشاه
استرابادي (جونز.)1773 ،
تص حيح بعضي از متون فارسي از جمله موارد ذيل نيز عرصه پژوهش بعضي
ديگر از پژوهندگان ايرانشناس انگليسي قرار گرفت :تذكرهالشعراي دولتشاه سمرقندي،
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تاريخ طبرستان ابن اسفنديار ،تاريخ گزيده حمداهلل مستوفي و نقطهالكاف ميرزا جاني
كاشي (ادوارد براون  ،)1893 ،لبابااللباب عوفي سمرقندي (براون ،)1906 ،فارسنامه
ابن بلخي (نيكولسون با همكاري گاي لوسترانج ،)1921 ،تذكرهاالوليا (در دو جلد با
مقدمه عالمه قزويني ،نيكولسون ،)1907 ،نزههالقلوب حمداهلل مستوفي (لوسترانج).
از ديگر آثار پژوهندگان و ايرانشناسان انگليسي در اين دوران در قلمرو زبان
و ادبيات فارسي و به ويژه تاريخ ادبيات ايران از جمله به موارد ذيل ميتوان اشاره كرد:
مجموعهاي از داستانها و برگزيدهاي از اشعار عرب و ترك و فارسي از ويليام
اوزلي ،ترجمه و متن برخي قصايد عربي و فارسي ( 1868و  )1877و اغاني شيراز
حاوي مجموعهاي از اشعار شعراي معروف ايران ( 1876و  )1877هر دو از ادوارد
هانري پالمر ،ادبيات ايران ( )1883از رابينسون ،يك نمونه منظومه سرايي فارسي با
شرح و تفصيل تاريخي و گرامري ( )1774از جان ريچاردسون ،تحقيقاتي درباره اشعار
اسالمي (آغاز رواج ادبيات فارسي) و تاريخ ادبيات ايران ( )1907هر دو از رينولد
نيكولسون و نامورتر از همه آثار ادوارد گرانويل براون كه برخي به فارسي نيز ترجمه و
انتشار يافته است و از آن ميان ميتوان به كتابهاي تاريخ ادبيات ايران (چهار جلد،
 1924 ،1906 ،1902و  ،66 )1926مطبوعات و منظومهسرايي جديد ايران
()1914

67

و گلچين ادب فارسي (گلچيني از اشعار فارسي با مقدمه و توضيحات،

 )1921اشاره كرد.
زبانها و متون و خطوط كهن ايراني ،دستور زبان فارسي ،فرهنگها يا لغت-
نامهها و فارسيآموزي از ديگر عرصههاي تحقيق و پژوهش شماري از ايرانشناسان و
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فارسيدانان عصر قاجار بود .از جمله آثاري كه در اين عرصهها انتشار يافت ،از موارد
زير ميتوان ياد كرد:
واژهنامه جيبي انگليسي فارسي ( )1850از ويليام تورن هيل ،اف ،نامه هايي از
قهستا ،ترجمه و تعليق محمدحسن گنجي ،مشهد ،مركز خراسان شناسي باركر ،دستور
مختصر زبان فارسي ( )1857از اچ بليك ،واژهنامه انگليسي فارسي ( ،)1860فرهنگ
فارسي ( ،)1876فرهنگ انگليسي فارسي ( ،)1883صرف و نحو مختصر هندوستاني
فارسي عربي و قاموسالمزدوج يا فرهنگ دوزبانه فارسي انگليسي و انگليسي فارسي
همه از ادوارد هانري پالمر ،دستور زبان فارسي و نامههايي درباره چگونگي كتاب زند
( )1803از سر ويليام جونز ،اصطالحات و ضربالمثلهاي فارسي ( )1824از تي
روباك ،دستور فارسي نو ( )1898از فريتز روزن ،فرهنگ فارسي عربي انگليسي
( ،)1774گرامر زبان فارسي با يك فهرست ( )1797و فرهنگ جامع فارسي انگليسي
( )1829همگي از جان ريچاردسون ،دستور زبان فارسي ( )1800از فرانسيس
گالدوين ،كتاب براي يادگرفتن فارسي براي مسافران از گاي لوسترانج ،ترجمه
ارداويرافنامك با همكاري هوشنگ جي و مارتين هوگ ( ،)1871ترجمه مينو خرد،
پازند ،سانسكريت ( ،)1871ترجمه متون پهلوي ( پنج جلد 1880 ،تا  ،)1897ترجمه
شكند گمانيك ويجار با همكاري هوشنگ جي ( )1887و يك شرح مفصل با ارزش
ادبيات پهلوي ،همگي از ادوارد ويليام وست.
برخي آثار ديگر انگليسيان در همين دوارن در خصوص سنگنوشتهها و
كتيبهها ،مسكوكات و ديگر مظاهر تاريخ و تمدن ايران از اين قرار است :ترجمه و متن
كتيبه ميخي فارسي بيستون ( )1846-1851از هانري كروزويك راولينسون ،كتيبههايي
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به خط ميخي ( )1851از اوستن هنري اليارد ،مسكوكات اشكاني( )1874از پرسي
گاردنر و سكههاي شاهان ايران ( )1887از استانلي پول.
در باب هنر و هنرمندان ايران نيز نويسندگان و پژوهشگران انگليسي چندي
در عصر قاجار به تحقيق و تأليف پرداختند و آثاري در شناسايي و معرفي هنرهاي
ايراني از جمله موارد ذيل از خود به يادگار نهادند:
سبك مينياتور در ايران ( ،)1912صنايع دوره ساساني و نقاشيهاي ماني
( ،)1922بهزاد و نقاشيهاي او در دستنويس ظفرنامه ،دستنويسهاي رضا عباسي،
نقاشي و تذهيب و خوشنويسي و صحافي و خطاطان مشهور اسالمي خصوصاً ايراني
همگي از سر توماس آرنولد ،مجموعهاي از نوشتههاي فارسي (نخستين راهنماي خط و
خطاطان ايران در انگلستان) از ويليام اوزلي ،مينياتورهاي ايراني و هندي و تركي (با
همكاري سر توماس آرنولد در دو جلد )1912 ،از اف آرمارتين ،مقاله در باب تعزيه-
خواني از متيو آرنولد.
پژوهشگران و ايرانشناسان انگليسي عصر قاجار شامل هر چهار دسته
انگليسيهاي مورد اشاره – ديپلماتها ،نظاميان ،سياحان و ديگر نويسندگان و
نگارندگان انگليسي در عرصه تاريخ پژوهشي و تاريخنگاري – آثار متعدد و متنوعي در
باب تاريخ ايران از گذشته تا عصر قاجار و نيز تاريخ ايران در دوران قاجار از خود به
يادگار نهادند كه بسياري از آنها حاصل مشاهدات و تحقيقات و نگاشتههاي حضوري و
ميداني و بعضاً از منابع و مآخذ معتبر تاريخ ايران در صد و پنجاه ساله سلطنت قاجارها
بر ايران است .برخي از اين آثار به زبانهاي ديگر از جمله فارسي ترجمه شده و در
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جاي خود مورد استفاده و استناد تاريخپژوهان و نويسندگان ايراني عصر قاجار و پس
از آن قرار گرفته است .در ادامه ضمن اشاره به اهم اين آثار (و سال انتشار آنها به
انگليسي) ،موارد ترجمه و انتشار يافته به فارسي (با نقل مشخصات كتابشناختي آنها در
يادداشتها) ذكر خواهد شد.
انقالب ايران  ،68)1910( 1905-1909تاريخ زحمات ملت ايران براي
تحصيل مشروطيت ،69خالصهاي از رويدادهاي اخير ايران يا شرح مختصري درباره
حوادث اخير ايران و شرح مسافرت براي روشن كردن واقعه باب ( )1891همگي از
ادوارد گرانويل براون ،آخرين روزهاي لطفعلي خان زند ،70تاريخ پادشاهان قاجار
( ) 1834و تاريخ قديم و جديد ايران همگي از سر هارفورد جونز ،تاريخ پنج سلطنت
بزرگ (مطلقه باستاني) مشرق زمين ( ،)1867ششمين سلطنت مطلقه بزرگ شرقي يا
جغرافيا و تاريخ و آثار و رسوم باستاني پارتها و هفتمين سلطنت مطلقه بزرگ شرقي
(ساسانيان) يا امپراتوري جديد ايران ( 71)1876همگي از جرج راولينسون ،تاريخ ايران
(دو جلد شامل  149فصل) ،72تاريخ مختصر ايران

73

و تاريخچه كرمان

74

از پنرال

سرپرسي سايكس ،نادرشاه افشار ( ،75)1832سوانح ايران (سه جلد )1830 ،و يك
وصف تاريخي درباره ايران قديمترين ادوار تا زمان مؤلف ( )1834همگي از جيمس
بيلي فريزر ،ايران و مسأله ايران ( 76)1892از لرد جرج ناتانيل كرزن ،دو سال آخر 77از
سرجان كمبل ،تاريخ ايران 78از سرجان ملكم ،تاريخ ايران ( 79)1866و تاريخ قاجار
هر دو از رابرت گرانت واتسون ،جنگ انگليس ايران بر سر هرات ()1875

81

80

از

كاپيتان جرج هنري هنت ،خالصه تاريخ ايران از ويليام اوزلي ،ايران قديم و جديد
( )1874از پيگوت ،احوال نادرشاه ( )1908از موتيمور دوراند ،سر آنتوني شرلي و
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سرگذشت او در ايران ( ،) 1933رساله آغاز زندگي شاه اسماعيل اول و تاريخ
فخرالدين مباركشاه از سر ادوارد دنيسون راس ،تاريخ نخستين پادشاهان ايران
( )1832از ديويد شي ،بينالنهرين و ايران در زمان استيالي مغول از گاي لوسترانج،
تاريخ اتابكان فارسي به انضمام شرح مختصري از رويدادهاي ساير نقاط ايران ()1848
از ويليام مورلي ،تاريخ ورود مسيحيان يسوعي به ايران و منابع تاريخ ايران ،هر دو از
سر آرنولد تالبوت ويلسون.
از مهمترين منابع ايرانشناسي و جغرافيايي ايران در عصر قاجار ،سفرنامههاي
اروپاييان به ايران است .انگليسيها در اين مورد نيز در ميان ديگر نويسندگان و
سفرنامهنويسان غربي از جايگاه متمايزي برخوردارند .بسياري از ديپلماتها و نظاميان
انگليسي در ايران عصر قاجار و نيز ديگر مسافران و سياحان انگليسي در اين عصر
عالوه بر آثار ديگري كه بعضاً نگاشتند ،سفرنامهها و نيز كتبي در باب جغرافياي ايران
نوشتند كه مهمترين آنها كه برخي از آن ميان در روشن شدن گوشههايي از جغرافياي
ايران عصر قاجار و نيز شناخت بيش از پيش غربيان از ايران و روابط فرهنگي متقابل
ايران و غرب به ويژه ايران و انگليس نقش درخوري داشت ،با ذكر تاريخ انتشار آنها
به انگليسي اشاره خواهيم كرد (مواردي كه به فارسي ترجمه و منتشر شده است ،با
عنوان فارسي و مشخصات كتابشناختي آن در يادداشت خواهد آمد):
سفرنامه بارنز از ستوان آلكس بارنز ،82ايران ،گذشته و اكنون از ابراهام والنتين
ويليامز جكسون ،83سفري پاييزي در ايران در ايران باختري از دوراند ،84سفرنامه
خراسان از سر آلبرت هوتم شيندلر (شندلر) ،85يك مسافرت ايراني از فردريك چارلز
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ريچاردز ،86ده هزار مايل در پرشيا يا هشت سال در ايران 87كشور و داستان يك سفر
زيارتي يا شكوه و افتخار عالم تشيع ( 88)1910از ژنرال سر پرسي سايكس ،شرح يك
سفر به سوي خراسان (دو جلد ،)1825 ،شرح مسافرت و حوادث سفر كردستان و
استانهاي كرانه جنوبي بحر خزر ( )1826و سفري در زمستان از قسطنطنيه تا تهران و
مسافرتهاي بين نواحي مختلف ايران (دو جلد)1838 ،

89

همگي از جيمس بيلي

فريزر ،سفرنامه ،تصويرها و منظرههاي ايراني از مارگارت لوثيان گرترودبل،90
ماجراهاي نخستين از سر اوستن هنري اليارد

91

(دو جلد ،92)1884 ،شرح سفري به

ايالت خراسان از كلنل سي ام مك گرگور ،93سفرنامه ويلز از ويلز ،94ايران ،خليج
فارس ، 95بندر عباس در فارس ،دو سال در كردستان و جنوب غربي ايران 96همگي از
سر آرنولد تالبوت ويلسون ،از كوهستانهاي ايران از اف هيل ،اف ،نامه هايي از قهستا،
ترجمه و تعليق محمدحسن گنجي ،مشهد ،مركز خراسان شناسي ،97سفرنامه خراسان و
سيستان از كلنل سر چارلز ادواردييت ،98سفرنامه (سه جلد) از ويليام اوزلي ،سفرنامه از
هند به انگلستان از راه ايران  ،)1818(....سفر راولينسون از تبريز تا كردستان و ويرانه-
هاي تخت سليمان ( ،)1831يادداشتهايي درباره سفر از ذهاب تا دامنه كوههاي
زاگرس در امتداد كوههاي خوزستان (شوش) ( ،)1839سفرنامه ( ،)1840يادداشت-
هايي درباره جغرافياي قديم محمره و حومه آن ( )1857و يادداشتهايي درباره نقشه
سيستان ( ) 1873همگي از هانري كروزيك راولينسون ،يادداشتي جغرافيايي درباره
كشور ايران ( )1813از جان مك دانلز كدينز ،كشور و مردم ايران ( )1850از جان
كيتو ،يك شرح و تصوير از استان خوزستان ( )1864از اوستن هنري اليارد و دومين
مسافرت از ميان ايران ( )1818از جيمز موريه.
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نتيجهگيري

روابط سياسي ايران و انگلستان به طور رسمي و مستمر و در چارچوب
مناسبات ديپلماتيك عصر جديد از عهد فتحعليشاه قاجار برقرار شد؛ هر چند روابط و
مناسبات ميان دو كشور به اشكال و صور مختلف از چندين سده پيش آغاز شده بود.
بخش قابل توجهي از اين روابط را مناسبات و روابط فرهنگي تشكيل ميداد كه يك
وجه آن رد خدمت مصالح سياسي و منافع استعماري امپراتوري بريتانياي كبير و در
جهت شناخت بيشتر از ايران و مشرق زمين در مسير اين مصالح و منافع بود و وجه
ديگر آن استقالل و هويت علمي و پژوهشي خاص خود را داشت .وجه اخير حاصل
تالش انگليسيهاي ايرانشناس و بعضاً ايراندوست و پژوهندگان گوناگوني بود كه گاه
در متن يا حواشي مأموريتها و مسؤوليتهاي سياسي و نظامي آنان و گاه در سفر به
ايران و سير و سياحت و حضور و اقامت در اين سرزمين در قالب مشاهدات ،خاطرات
و سفرنامهها و يا در مسير پژوهشها و تحقيقات دانشگاهي و آكادميك محققان و
دانشگاهيان انگليسي صورت ميگرفت.
در دوران صد و پنجاه ساله قاجارها بر ايران ،بسياري از انگليسيهاي ايران-
شناس و فارسيدان اعم از ديپلماتهاي مقيم ايران ،نظاميان مأمور در ايران ،سياحان و
ايرانگردان ايرانپژوه ،و ديگر پژوهندگان و دانشگاهيان انگليسي در دانشگاهها و
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مؤسسات و مراكز پژوهشي و محافل آكادميك آن كشور – در دنباله تحقيقات و تالش-
هاي فرهنگي پيشينيان خود -به خلق آثار تأليفي و تحقيقي بسياري در عرصههاي
گوناگون فرهنگ و تاريخ و جغرافيا و هنر ايران و زبان و ادب فارسي پرداختند و با
ترجمه و انتشار آثار منظوم و منثور فارسي ،نقد و تصحيح متون علمي و ادبي فارسي،
كاوشها و كشفيات باستانشناختي و پژوهشهاي گسترده و ژرف در ساحتهاي
مختلف ايرانشناسي ،از يك سو به معرفي و ترويج فرهنگ و ادب ايراني و فارسي در
انگلستان و مغرب زمين پرداختند و از ديگر سو زمينه شناخت بيش از پيش ايرانيان و
فارس زبانان را با تاريخ و سرزمين و زبان و ادبيات خود فراهم ساختند .تالشهاي اين
نقشآفرينان عرصه روابط فرهنگي دو كشور و آثار ارزنده آنان در حوزههاي گوناگون
فرهنگي ،دوران پربار و درخشاني از روابط فرهنگي دو كشور را در عصر قاجار رقم
زد .اين مناسبات و تعامالت ،غالباً مسيري متفاوت از روابط سياسي نابرابر دو كشور
داشت و تا حدود زيادي از سياستهاي سلطهجويانه و سيطرهگرايانه انگلستان در ايران
مستقل ماند.
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يادداشت ها:

 .1محبوبي اردكاني ،حسين ،تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران ،ايران ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران ،1354 ،ج  ،2ص .6
 .2تيموري ،ابراهيم (تحقيق ،تعليقات و توضيحات) ،دو سال آخر ،يادداشتهاي روزانه
سر جان كمبل نماينده انگليس در دربار ايران ،سالهاي ( 1833-34دو سال آخر
سلطنت فتحعليشاه قاجار) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1384 ،ج5تا ،7ص  12و
.13
http www.british embassy .3
 .4تيموري ،ابراهيم (تحقيق ،تعليقات و توضيحات) ،دو سال آخر ،يادداشتهاي روزانه
سر جان كمبل نماينده انگليس در دربار ايران ،سالهاي ( 1833-34دو سال آخر
سلطنت فتحعليشاه قاجار) ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1384 ،ص 154و .174
 .5رايت ،سر دنيس ،انگليسي ها در ميان ايرانيان دوره قاجاريه  ،1787-192ترجمه
لطفعلي خنجي ،تهران ،مؤسسه انتشارات اميركبير ،1359 ،ص 174؛ ورهرام،
غالمرضا ،منابع تاريخ ايران در دوره اسالمي ،تهران ،مؤسسه انتشارات اميركبير:1371 ،
.133
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 .6نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار .470 :1380 ،
 .7حقيقت.367 ،؟
 .8رايت ،سر دنيس ،انگليسي ها در ميان ايرانيان دوره قاجاريه  ،1787-192ترجمه
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 .10اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي
گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج.1357 ،
 .11نظام مافي 267 ،1380 ،و 269؛ رايت ،سر دنيس ،انگليسي ها در ميان ايرانيان
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.175 ،1359
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.297 ،1378
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 .21نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380ص  1251تا .1253
 .22سيدي ،مهدي ،تاريخ شهر مشهد ،تهران ،انتشارات جامي ،1378 ،ص .365
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 .23نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار،1380 ،ص .803
 .24نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص 801تا 804؛
سيدي ،مهدي ،تاريخ شهر مشهد ،تهران ،انتشارات جامي ،1378 ،ص .397
http:www.british embassy .25
 .26سيدي ،مهدي ،تاريخ شهر مشهد ،تهران ،انتشارات جامي ،1378 ،ص .397
 .27خليلي ،محسن« ،نقدي از ديگر – ايرانشناسي انگليسيها» ،پژوهشنامه علوم
سياسي ،س ،1ش ،2بهار .1385
 .28گركاني ،فضلاهلل  ،ايران در مياندو سنگ آسيا ،تهران :انتشارات روزنه ،1356 ،ص
 34تا 37؛ سايكس ،سر پرسي ،شكوه عالم تشيع :داستان يك سفر زيارتي (سفرنامه و
سرگذشت زندگي نوراهلل خلف مرحوم محمدحسينخان اصفهاني) ،ترجمه مصطفي
موسوي (زنجاني) ،تهران :انتشارات بهجت ،1373 ،ص  6 ،5 ،3مقدمه مترجم.
 .29طاهري ،ابوالقاسم ،سير فرهنگ ايران در بريتانيا ،تهران :انتشارات دنيا ،1352 ،ص
 223تا 235؛ ورهرام ،غالمرضا ،منابع تاريخ ايران در دوره اسالمي ،تهران ،مؤسسه
انتشارات اميركبير ،1371 ،ص  133و 134؛ سايكس ،سرپرسي ،سفرنامه ژنرال سر
پرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايران ،ترجمه حسين سعادت نوري ،با تجديد نظر و
حواشي و تعليقات و فهارس ،تهران :انتشارات لوحه ،1363 ،ص نه ،ده و سيزده تا
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شانزده مقدمه مترجم؛ سايكس ،سر پرسي ،شكوه عالم تشيع :داستان يك سفر زيارتي
(سفرنامه و سرگذشت زندگي نوراهلل خلف مرحوم محمدحسينخان اصفهاني) ،ترجمه
مصطفي موسوي (زنجاني) ،تهران :انتشارات بهجت ،1373 ،ص  3و  4مقدمه مترجم.
 .30نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .607
 .31نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .608
 .32نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  1200و
1201؛ ويلسون5 :1363،مقدمه مترجم.
 .33نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار،1380 ،ص  1201و .1202
 .34هيل ،اف ،نامه هايي از قهستا ،ترجمه و تعليق محمدحسن گنجي ،مشهد ،مركز
خراسان شناسي 10 :1378 ،و  11مقدمه مترجم.
 .35بارنز ،آلكس ،سفرنامه بانز ،ترجمه حسن سلطانيفر ،مشهد :معاونت فرهنگي آستان
قدس ،1373 ،ص  7پيشگفتار مترجم.
 .36نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .343
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 .37به نقل از اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج.28 :1375 ،
 .38نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  163تا 175؛
اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي گسترش
زبان و ادبيات فارسي در خارج 29 :1375 ،تا .32
 .39ورهرام ،غالمرضا ،منابع تاريخ ايران در دوره اسالمي ،تهران ،مؤسسه انتشارات
اميركبير ،1371 ،ص .136
 .40قيصري ،علي ،روشنفكران ايران در قرن بيستم ،ترجمه محمد دهقاني ،تهران،
انتشارات هرمس.33 :1383 ،
 .41احمدوند ،عباس ،مطالعات شيعي در غرب ،نامواره امين ،چهل گفتار در ايران
شناسي و اسالم شناسي ،ويراسته سيد حسن امين ،تهران ،انتشارات دايره المعارف
ايران1382،ص .337
 .42نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  459تا 462؛
اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي گسترش
زبان و ادبيات فارسي در خارج.34 :1375 ،
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 .43نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  530و .531
 .44نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .581
 .45نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  658تا .661
 .46نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  888تا  890و
.896
 .47نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص ،968 ،965
.969
 .48نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  980تا .982
 .49به نقل از اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج 24 :1357 ،و .25
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 .50به نقل از اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج،1357 ،ص  25و .26
 .51نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  24و 25؛
طاهري 195 :1352 ،تا .217
 .52نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .357
 .53نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار،1380 ،ص  357تا .361
 .54اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي
گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج،1374 ،ص .75
 .55اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي
گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج،1374 ،ص .21
 .56نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .467
 .57نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  741و .742
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 .58به نقل از اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج،1357 ،ص .24
 .59نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .872
 .60نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  944تا .946
 .61نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص .1011
 .62نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ،1380 ،ص  1147تا
1151؛ اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي
گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج 35 :1375 ،تا .41
 .63نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار1380 ،ص  1182تا .1184
 .64نيك بين ،نصراهلل ،فرهنگ جامع خاورشناسان و مسافران مشرق زمين ،جلد،2
[تهران] ،انتشارات آرون باهمكاري شركت سهامي انتشار ، 1380 ،ص 1199و
.1200
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 .65به نقل از اميري ،كيومرث ،زبان فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه
شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج ،1357 ،ص .26
 . 66تاريخ ادبيات ايران ،ترجمه علي پاشا صالح ،فتحاهلل مجتبايي ،علي اصغر حكمت و
غالمرضا رشيد ياسمي.
 . 67مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت ،ترجمه محمد لوي عباسي ،تهران،
معرفت.1335 ،
 .68انقالب ايران ،ترجمه احمد پژوه (مشير همايون) ،تهران ،معرفت 1338 ،و انقالب
مشروطيت ايران ،ترجمه مهدي قزويني ،ويراسته سيروس سعدونديان ،تهران ،انتشارات
كوير.1376 ،
 . 69تاريخ زحمات ملت ايران براي تحصيل مشروطيت ،تهران1339 ،ق
 . 70آخرين روزهاي لطفعلي خان زند ،ترجمه هما ناطق و جان گرلي ،تهران ،مؤسسه
انتشارات اميركبير1356 ،
 .71تاريخ سالطين ساساني(دوجلد) ،ترجمه محمدعلي فروغي.1316 ،
 . 72تاريخ مفصل ايران (دوجلد) ،سيدمحمدتقي فخر داعي گيالني ،تهران ،علمي،
.1362
 . 73تاريخ مختصر ايران ،ترجمه حسين سعادت نوري ،اصفهان 1352 ،ق1312/ش.
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 .74تاريخ كرمان ،ترجمه نصراهلل خان نواب شيرازي ،كرمان1322 ،ق.
 .75تاريخ نادرشاه افشار ،ترجمه ابوالقاسم ناصرالملك ،بيجا ،بينا.1321 ،
 . 76ايران و قضيه ايران ،ترجمه علي جواهركالم ،تهران ،ابن سينا 1347 ،و ترجمه
غالمعلي وحيد مازندراني ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1349 ،و .1350
 .77دو سال آخر ،يادداشتهاي روزانه سرجان كمبل نماينده انگليس در دربار ايران،
سالهاي  1833-34دو سال آخر سلطنت فتحعليشاه قاجار ،تحقيق ،تعليقات و
توضيحات از ابراهيم تيموري ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1384 ،
 . 78تاريخ ايران ،ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ،تهران ،يساولي.1362 ،
 .79تاريخ ايران از ابتداي قرن  19تا  ،1858ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني ،تهران،
مؤسسه انتشارات اميركبير 1348 ،و تاريخ ايران دوره قاجاريه ،ترجمه [غالمعلي]
وحيد مازندراني ،ج ،2تهران ،چاپخانه سپهر.1356 ،
 .80تاريخ قاجار ،ترجمه عباسقلي آذري ،تهران ،چاپ تصوير.1348 ،
 .81جنگ انگليس و ايران در سالهاي 1273ه ق( 1327/در محمره) ،ترجمه حسين
سعادت نوري ،با حواشي عباس اقبال ،تهران ،مجله يادگار.1327 ،
 . 82سفرنامه بارنز :سفر به ايران در عهد فتحعلي شاه قاجار ،ترجمه حسن سلطانيفر،
مشهد ،معاونت فرهنگي آستان قدس.1366 ،
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 . 83سفرنامه جكسون (ايران در گذشته و حال) ،ترجمه منوچهر اميري ،كيومرث ،زبان
فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در
خارج و فريدون بدرهاي ،تهران ،خوارزمي.1357 ،
 .84سفرنامه دوراند ،دوراند ،ترجمه عليمحمد ساكي ،خرمآباد ،كتابفروشي محمدي،
.1346
 .85سفرنامه خراسان ،به اهتمام قدرتاهلل روشني زعفرانلو ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.1347 ،
 .86سفرنامه فرد ريچاردز ،ترجمه مهين دخت صبا (بزرگمهر) ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر كتاب.1343 ،
 .87سفرنامه ژنرال سر پرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايران ،ترجمه حسين سعادت
نوري ،با تجديد نظر و حواشي و تعليقات و فهارس ،تهران ،انتشارات لوحه.1363 ،
 . 88شكوه عالم تشيع :داستان يك سفر زيارتي (سفرنامه و سرگذشت زندگي نوراهلل
خلف مرحوم محمدحسين خان اصفهاني) ،ترجمه مصطفي موسوي(زنجاني) ،تهران،
انتشارات بهجت.1373 ،
 . 89سفرنامه فريزر معروف به سفر زمستاني ،ترجمه منوچهر اميري ،كيومرث ،زبان
فارسي در جهان :انگلستان[،تهران] ،دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي در
خارج ،تهران ،توس.1364 ،

پژوهش نامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانزدهم

 .90تصويرهايي از ايران ،ترجمه بزرگمهر رياحي ،تهران ،خوارزمي.1363 ،
 . 91سفرنامه اليارديا ماجراهاي اوليه در ايران ،ترجمه مهراب اميري ،كيومرث ،زبان
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