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  ييرزايم ايسون
  

   دهيچك
 تـا  هيصـفو  عصر از آلمان و رانياي فرهنگ روابط مسائل نيتر مهم به مقاله، نيا در
ي پلماسـ يد راتيتـأث  از گاه چيه كهي  روابط است؛ شده پرداخته قاجار دوران انيپا
ـ م روابـط  خيتار از مستندي  گزارش ارائه با جا نيا در. نبود بركنار زين دولت دو  اني
 از بـود  ممكـن  كـه ي  تـأثرات  و ريتـأث  و ملـت  دوي  فرهنگ تعامالت دولت، دو نيا

ـ تحل و هيتجز مورد دهمنتشرنش سند 25 اساس بر باشند، رفتهيپذ گرييكد  قـرار  لي
 ازي برخ كه است شده تالش ضرورت، بنابر ،يگاه چند از هر اگرچه است، گرفته
 ارائـه  ،)يخيتـار  مـدارك  اساس بر هم آن(يي   روا صورت به مطالعه مورد مسائل
ـ ا تطـور  خيتـار  گذاشتن شينما به در ييايگو و روشن شواهد تا شود  روابـط  ني
 .باشند

 و ريتـأث  ،يخيتار مدارك و اسناد ،يفرهنگ روابط آلمان، و رانيا :يديكل يها واژه
 .يفرهنگ تأثرات
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  مقدمه
 جديد و متفـاوتي  اروپاي قرن شانزدهم با بازشناخت مشرق زمين به طور كلي وارد دنياي

شد، كه نه تنها سرشار از جاذبه و ثروت بود، كه برخي از آن كشورها مانند ايران به داليـل   
در مسير جـاده ابريـشم و    ايران هم در حقيقت،. ورد توجه خاص قرار داشتندسياسي نيز م

عامل انتقال كاالهاي هندي و چيني به غرب و بنابراين عامل انتقال ثروت شرق بـه غـرب                  
هنگامي كه تركان عثماني به راستي خواب را بر دولِ اروپايي حرام كرده بودند،               ،همبود؛ و   

ن يتـر   توانست در مقام يك متحد نيرومنـد، بـدون صـرف كـم             يبود كه م  ايران  اين سرزمين   
 ،ترديد با چنين هدفي      بي 1.ها بجنگد   ي ديگر عليه عثمان   يا  اي براي اروپائيان، در جبهه      نهيهز

ها نيز اين سياست اروپايي را دنبال نمودنـد و بـراي نخـستين بـار در ابتـداي قـرن                       آلمان
خواهد گذشت ـ به اتحاد با اين قدرت شرقي شانزدهم ـ به نحوي كه در اين جستار از نظر 

پيامدهاي فرهنگي مهمي نيز به همـراه   توانست ياين ارتباط سياسي، قطعاً م. دست يازيدند
بـراي مـا و بـراي ايـن         . داشته باشد كه در واقع نيز موجبات چنين نتايجي را فـراهم آورد            

جا بـه هـيچ وجـه قـصد          چنان كه در اين    2ست كه مهم است؛    جستار، اين پيامدهاي فرهنگي   
نداريم، دور از انتظار، مروري بر تاريخ روابط سياسي ايران و آلمان داشته باشيم كه تكـرار                 

 اين رابطه و نيـز روابـط اقتـصادي          يها  ن شاخصه يتر  مكررات است و بس؛ يا حتي به مهم       
 هـدف مـستقيم   .ميان اين دو دولت بپردازيم ـ كه در اين زمينه بسيار نوشـته شـده اسـت    

تـا مطالـب،    (ژوهش حاضر آن است كه ضمن بيان حوادث ضمنيِ تاريخ بلند اين روابـط               پ
روابط و تأثيرهاي متقابل فرهنگي اين دو ملت تأكيـد   ، بر)همگون به نظر نرسند ناييها پاره

ورزد و نه تنها تارهاي ظريف سياسي ميان عناصر گونه گون و سازنده اين روابط فرهنگي                
چند گزارش تاريخي را نيز به چالش افكند و در منتهاي مراتب بكوشد  هرا باز نماياند، بلك

  .بر اساس مستندات تاريخي به اصالح آن بپردازد
                                                 

 مان،يسـل  شـاه  زمـان  در استانبول در انگلستان ريسف، )Busbeq (بوسبك كه بودي  كرديرو نيچن با قاًيدق .1
 مـسلط  مـا  بـر  حال به تا] ها يعثمان [ها آن بود، نكرده فيضع راي  عثمان تركان جبهه پشت رانيا اگر: نوشت
نظـري باسـناد     «،)1348 (ون،يهمـا  غالمعلـي    ؛كنـد  يمي  ريجلوگ ما انهدام از رانيا قت،يحق در. بودند شده

 .19ـ87، ص126هاي تاريخي، ش ررسيمجله ب، »ران ايي هتصويري آلمانها دربار

ـ پا از برگرفتـه  مقاله نيا. طلبد يم گريدي  مجال ارتباطات نياي  تمامي  بررس .2  ارشـد ي  كارشناسـ  نامـه  اني
 . است آلمان و رانياي هنر ـي فرهنگ روابط سال پانصد: عنوان با  قلم نيا صاحب
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   ايران و آلماننخستين ارتباطات
كه اشاره كرديم، مربـوط بـه آغـاز          چنان كه نخستين روابط ديپلماتيك ايران و آلمان،       با اين 
ها بـه حـدود دو هـزار      ايرانيان با آلمانبرخورد رود نخستين يتصور م دهم است،شانزقرن 

 با جنگ جويان اشكاني بـه       1گردد، يعني زماني كه سربازان آلمانيِ سپاه روم         سال پيش باز    
اي از فرهنگ غنـي ايرانـي را بـه يادگـار              نهينبرد پرداختند و هنگام بازگشت به ميهن گنج       

هـا     است كه آلمان   يت، از ميراث كهن   در حقيق .  اين نكته بدون پشتوانه منطقي نيست      2.بردند
شود به هنگام تولد عيسي مسيح در بيت لحم هدايايي ارزنده تقديم  ي كه گفته م  را3سه مغي
جساد كشف شده سـه مـغ را فردريـك          ا .ستايند  ي هنوز هم همچون قديس م     ـ 4اند  او نموده 
قامـشان را در  از ونيـز بـه آلمـان بـرد و م          . م1162سا يا فردريك ريش قرمـز در          باربارو

ـ  1190هـاي     در حدود سـال    6. گرامي داشت  5كليساي جامع كلن   نيكـوال اهـل    . م1182 ـ
 آرامگـاهي  8هايي طاليي براي آرامگاه سه مغ در كليساي جامع كلن سـاخت؛       كرهي پ 7وردن

ـ        9.كه تا به امروز در اين كليسا پابرجاست        توانـست بـر      ي در كنار تاثيراتي كه مهرپرسـتي م
رهنگـي  ت فد، محققاً داستان سه مغ و تأثيرانر سلتي و ژرمني گذاشته باش  دين، فرهنگ و ه   

. نـك  (؛ها محسوب كرد    ـ هنري آن را نيز بايد يكي از نخستين نفوذهاي ايراني ميان ژرمن            

                                                 
 فرصت سبب نيبد  د،يرس ها ژرمن سكونت محلي  نواح هب و افتي توسعه رومي  امپراتور كهي  زماني  عني .1

ـ روم ارتش در ها ژرمن خدمت : تهـران  ،جهـان  مردمـان  ،)1373 (ان،يديسـع  نيعبدالحـس ؛  آمـد  فـراهم  اني
 . 164ص ان،يديسع

مركز :  تهران ،بررسي روابط ايران و آلمان    ؛  چالشهاي روابط ايران و غرب    ،  )1385(ان،  ين موسو ي سيدحس .2
 .33ص تژيك،تحقيقات استرا

3. Dreikönigenschrein 
ر  اخ ف  آثـار و م  ن م ج  ان: ، تهـران   2ج،  سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهـان      ،  )1377(رنوري،  ي عبدالحميد ن  .4
 .263، ص ي گ ن ره ف

5. Kölner Dom 
 .همان .6

7. Nicholas of Verdun 
 .475كان، صيپ: ترجمان، تهران، گروه مسي و دو هزار سال تاريخ هنر، )1382 (هارت، كيفردر .8

  :نك مغ سه نيا با رابطه در شتريب اطالعي راب .9
Köln, Stadtmuseum, (1937), Graphische Sammlung, Dreikönigenschrein. Köln. 



 20  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 106

 

شود كـه بـر اسـاس         ياما تحقيق ما در اين جستار از آنجا آغاز م         ). 1 تصوير   ←2ضميمه  
شـان دربـاره      ها با انتشار نخستين سـفرنامه       رانييباب ا ها در     اسناد تاريخي، اطالعات آلمان   

. م1518 در     2.، در اوايل قرن چهاردهم كـسب شـد         اهل باير  1ايران، اثر يوهانس شيلتبرگر   
 ميان شاه اسماعيل اول صفوي و امپراتـور         يا  نخستين سند روابط ايران و آلمان طي مكاتبه       

، روابط سياسي ايران و آلمان، به مفهوم با اين حال. نوشته شد 3)شارلكن(آلمان كارل پنجم 
ايجاد شد؛ قرني كـه     . م1600 واقعي كلمه، در زمان شاه عباس كبير و ردلف دوم و دقيقاً در            

نه تنها آغاز روابط سياسي ميان دو دولت را رقم زد، كه زمينه مناسبات اقتصادي و به ويژه                  
  .فرهنگي را نيز فراهم آورد

  
  فويان تا قاجارهاصدوره از روابط دو كشور 

تـا حـدود    ـ   ؛در اروپاي قرن شانزدهم كه تركان عثماني تا قلب اروپا پيشروي كرده بودند            
 دولت مقتدر صفوي بود كـه قـادر بـود در برابـر     ؛ تنها دولت شرقي ـ، وين پايتخت اتريش

 بدين سبب، كامالً طبيعي . كند و حتي بر آنها چيره شود   يي نما  ها قدرت   ي جنگي عثمان  قواي
 اروپايي روزگار خويش را به خود جلب كند، تا جـايي   يها   نظر روزنامه  ،بود كه اين دولت   

هـا شـرح    كه به محض آغاز نبردي ميان ايران و عثماني، گزارش آن مفصالً در اين روزنامه    
 از يا صـحنه  .م1514 از شهر نورنبرگ اسـت كـه در   يا ها، روزنامه نييكي از ا. داده شود

شـاه   4.اول با سپاه عثماني در چالـدران را بـه تـصوير كـشيده اسـت               جنگ شاه اسماعيل    
                                                 

1. J. Schiltberger 
 در و رفـت ي عثمان تركان جنگ به ، (L. Richaartinger) نگريشارتير نهارتيال ركاب در .م 394 در او .2

 سـلطان  بـزرگ  جنـگ  در ،)آنكارا (آنقُره كينزد .م 1402 در. افتاد اسارت به ديزيبا لدرميا سلطان با نبرد
 شـاهرخ  سپاه در و هرات در خدمت به ،)م 1405 (موريت مرگ از پس و جست شركت لنگ موريت با ترك
 بـه  .م1427 در رانجامسـ  و وسـت يپ ابـوبكر  او پسر به شاهرخ، مرگ از پس لتبرگريش. شد مشغول او پسر
 شدـ معروفي  آلمان سهياود به كه ـ را خود ي  ساله دو وي  س مشاهدات و خاطرات و بازگشت شيخو هنيم
 .4، صيخوارزم: ، تهرانسفرنامه كمپفر به ايران، )1360 (كمپفر، انگلبرت ؛كرد فيتأل

3. Charles-quint 
 اسـت،  شده منتشر باره نيا در، )Peter Wernher( رورن پتر لهيبوس كهي خبر روزنامه متن از اطالعي برا .4

 :نك

(www.williamreesecompany.com/catalogs/cat264.pdf. P 131). 07/09/90تاريخ بازديد   
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 درصدد برآمد با يافتن متحـدي در اروپـا زمينـه را        1اسماعيل پس از شكست در چالدران،     
. م1518رو، در    از ايـن  . براي جنگ مشترك با عثماني و جبران شكست مزبور فراهم سازد          

 ارسال نمود و پادشاه آلمان و ساير پادشاهان     براي كارل پنجم امپراتور مقتدر آلمان،      يا  نامه
و دعوت كرد كه عليه دولت عثماني با يكديگر و نيز با ايران متحد  مسيحيِ اروپا را تشويق

همچنان كـه   . اند   ميالدي آورده  1523برخي از مورخان، تاريخ اين نامه را به اشتباه          . شوند
ـ    . م1518، تاريخ   شود، خود سند و نامه مزبور       يدر تصوير سند ديده م      2.دهـد   يرا نـشان م
سـال  : 1سند  (شود    يها براي اولين بار در ايران، در اين مقاله منتشر م            تصوير اصلِ اين نامه   

 تـصوير  ←2 ـ  1ضـميمه  . نـك ) ( م1529سـال  : 3سند   م،1525سال : 2م، سند 1518
 1529امبر   نو 27،  1529 اوت   30،  1529ه  ي فور 18هاي    چهار نامه ديگر به تاريخ    ). اسناد

 مكاتبات كارل پنجم موجود     ي  به ايران، در مجموعه    3، از سفرهاي بالبي   1530ه  ي فور 17و  
هاي تاريخي به آنها اشاره نشده و در هيچ جا چـاپ              ك از كتاب  ياست كه تاكنون در هيج      

 او در ايـن بـاره       4.تنها علي اكبر واليتي به سه عدد از آنها اشـاره كـرده اسـت              . نشده است 
نظر به اين كه هنـوز قـسمتهايي از مكاتبـات    «اي از مورخان عقيده دارند    عده كه   دنويس مي

 به چاپ نرسيده، ممكن اسـت بـا چـاپ و انتـشار آنهـا                5شارل پنجم موجود در شهر وين     
شـايان  . »بسياري از مطالب نامعلوم روابط ايران و آلمان در اين برهه از تاريخ روشن شود              

ـ  فور18 مورخ ي مهذكر است كه صاحب اين قلم، نا   ي هـا  نامـه  بـه  اسـتناد  بـا  را 1529ه ي
 به هر حال، ممكـن اسـت      6.ديافزا يم گريد نامه سه به پنجم كارل مكاتبات دفتر در موجود

بـه دسـت   .  م1525از آنجا ناشي شده باشد كه ايـن نامـه در سـال    ) باال: نك(سهو مزبور   
) طليطله در اسـپانياي فعلـي  (ولدو امپراتور رسيد و اگرچه وي ـ كه در آن هنگام در شهر ت 

                                                 
 .39 ـ 47مركز، ص: ، ترجمه كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي، )1389(راجر سيوري،  .1

ـ ب اطـالع ي  بـرا . اسـت  كرده ترجمهي  فارس به جمالزاده را نامه نيا بار، نينخست .2 ي محمـدعل : نـك  شتر،ي
 .7ـ11 ص،54ش كاوه،مجله  ،»آلمان و رانيا نيب ياسيس روابط نيتر ميقد «،)1290 (جمالزاده،

3. Johann von Balbi 
وزارت امور  : ، تهران تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي        ،  )1375(تي،  ي علي اكبر وال   .4

 .275خارجه، ص

 .باشد چاپ اليپزيگ مي. م 1844خ ي منبع استفاده شده به تار.5

ـ ا روابط بري  مبن گريديي  ها نامه كارل مكاتبات دفاتر گريد در است ممكن .6 ـ ا در آلمـان  و راني  دوران ني
 .باشد موجود
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اش يك سال پس از مـرگ شـاه بـه ايـران               ـ براي شاه اسماعيل پاسخ نوشت، اما نامه        بود
ها و اندكي بعـد بـسيار         اطالعات ما از روابط فرهنگي ميان اين دو ملت در اين سال           . رسيد

ان در اولين   كي از نقاط اير   ينخستين تصوير از    . م1572در حدود   : كم است، اما هيچ نيست    
 در عصر سلطنت امپراتور 2.ثبت شد) منتشر شده در كلن (1اطلس جهان اثر فرانز هوگنبِرگ   

 ديگـر  ها بار آلمانزمان با سلطنت شاه عباس بزرگ، فرصتي دست داد تا  و هم  ،ردلف دوم
. به سوي ايران روي آورند و نخستين هيئت رسمي خود را به اين سـرزمين گـسيل نماينـد       

به . م1603 در   3يئت، پس از درگذشت سفير، با نمايندگي گئورگ تكتاندر فُن دريابل          اين ه 
محفوظ در موزه ملي    ( نمايش اين شرفيابي روي يك صندوقچه        4.حضور شاه عباس رسيد   

، در حقيقت، نمايشگر نخستين رابطه ديپلماتيك ميان ايـران و آلمـان             )برلين، بخش اسالمي  
توسعه صنايع بافندگي در شـمال      . م1633در حدود   ). 2  تصوير ←2ضميمه  : نك (5؛است

بـدين منظـور،   . اي براي بسط مناسبات سياسي و اقتصادي ميان دو دولت شـد      زهيآلمان انگ 
 امير منطقه هولشتاين، هيئتي مركب از نمايندگان 6؛شاهزاده فردريش فُن هولشتاين گوتورپ

بـا هـدايا و     . م1637نزدهم اوت   سياسي، اقتصادي و فرهنگي به ايران فرسـتاد كـه در شـا            
ن يتر  اين هيئت چند سالي در ايران ماند تا مهم7.هايي نزد شاه صفي شرفياب شدند     شكشيپ

 مشاور و منشي هيئـت، ايـن اثـر          8؛آدام اولئاريوس .  سعدي باشد  گلستانارمغان بازگشتش   
  ا، غير از اين تحفه    ه   آلمان 9.به آلماني ترجمه و منتشر كرد     گلستان ايران   نظير را با عنوان      بي

                                                 
1. Frans Hogenberg 

ور اروپائيان از ايران از اوايل اسناد مص، )1348(غالمعلي همايون،    ؛اين تصوير متعلق به جزيره هرمز بود       .2
 .11دانشگاه تهران، ص: ، تهران2، جقرون وسطي تا اواخر قرن هيجدهم

3. Georg Tectander von der Jabel 
 .5، صسفرنامه كمپفر به ايران .4

 ،147،  146، مجله هنـر و مـردم ، ش        »ران و آلمان  يپانصد سال روابط ا   «،  )1353(پور،    امير اشرف آريان   .5
 .37ـ59ص

6. Friedrich von Holstein Gottorp 
نـگ،  يروتـن ولون  : ، ترجمه احمد بهپور، برلين شـرقي      سفرنامه آدام اولئاريوس  ،  )1363(وس،  ي آدام اولئار  .7

ـ و: ، تهـران  روابط سياسي ايران و اروپـا در عـصر صـفوي          ،  )1372(،  ين نوائ ي؛ عبدالحس 9ـ189ص سمن، ي
 .162ـ169ص

8. Adam Olearius 
ي آلمـان  زبـان  به كه استي  رانياي  ادب شاهكار نينخست اثر، نيا واقع در؛  27، ص آدام اولئاريوس سفرنامه   .9

 استقبال. است  شده چاپ ديتجد بار نيچند كه ديگرد واقع ها آلمان توجه و پسند مورد چنان و شده ترجمه
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ها منسوجات   آني  دريافت كردند كه از جملهدرِ عاليبهايي نيز از طرف   ادبي، هداياي گران
 اولئـاريوس و انتـشار   يهـا   پـس از ترجمـه    1.نيز يك تخته قالي شاه عباسي بـود        نفيس و 
ر د. فرهنگ، ادبيـات و تـاريخ ايـران گرديـد           مجذوبِ ، دنياي غرب  ،وي  مصورِ ي  سفرنامه

خـصوص سـخت شـيرين        ها را به    حقيقت، از اين دوره بود كه ترجمه قند پارسي كام آلمان          
مـه دوم   ي اما تنها ادبيات پارسي نبود كه مورد توجه خاص واقع شد؛ تاريخ ايران، در ن               ،كرد

. قرن هفدهم به راستي آبستن حوادثي غيرمترقبه بود تا به درستي شناخته و شناسانده شود              
هاي ميخي كه انگلبرت      بهي از كت  ييها  ، گراورهايي از تخت جمشيد و نسخه        ااطالعات گرانبه 

 موجبـات  4 براي اروپائيان به ارمغان برد،16853 ـ طبيب هيئت سفارت سوئد ـ در   2كمپفر
 تاريخي فـراهم آورد كـه در ايـن          يشناس  ها در حوزه زبان      اصيل را نزد آلمان    ييها  پژوهش

 خـط ميخـي پارسـي    5 گئورگ فريدريش گروته فنـد 1805در . زمينه، همواره شُهره بودند 
 . م 1821 همو بود كه براي گسترش ايران شناسي در آلمـان در             6.باستان را رمزگشايي كرد   

 در واقع از اين زمان به بعد، دروازه ادبيـات كهـن             7.انجمن علمي گوتينگن را نيز بنيان نهاد      
                                                                                                                   

 مبادرت زين ميحك مانلقي  ها داستان وي  سعد بوستان ترجمه به وسياولئار كه شد سبب گلستان از ها آلمان
آرون، : ، تهـران  فرهنگ خاورشناسان مشهور و مسافران به مـشرق زمـين         ،  )1379 (ن،يب كيننصراهللا   .ورزد
 .105ص

 احمـد   ؛شود  يمي  نگهدار) خيمون در (ريوي  ملّ موزه در اكنون است، معروف لهستاني  قال به كه فرش نيا .1
 .75اره اسدي، صادوي: ، تهرانفرهنگ جامع فرش، )1376 (دانشگر،

2. Engelbert Kämpfer 
 .9، صسفرنامه كمپفر به ايران؛ ك سال پس از ديدار او از اصفهاني .3

 كـرده  يبردار نسخه آن يها بهيكت از و كرد دنيد ديجمش تخت از .م 1765 مارس در زين بورين كارستون .4
ي خيم خط اصطالح وي  بردار نسخه نيا در كمپفر انگلبرت تقدم علت به«. كرد منتشر را آنها. م 1778 در و
   .»ديگرد ديق شتريپ او نام است؛ كرده بابي و رسد يم نظر به كه

Dietrich Huff, (2001), “Archeological excavations and studies”, Encyclopædia Iranica (Vol. 
X, Fasc. 5, pp 519-530), Rüdiger Schmitt, (2001), Iranian studies in German“ Pre-Islamic 
period“, Encyclopædia Iranica (Vol. X, Fasc. 5, pp 530-543).   
5. George Friedrich Grotefend 

ي كي كهي  باورنكردن رمز كشف نيا. كرد كامل را آني  سيانگل نسونيراول بعدي  اندك. قيدق و كامل نه البته .6
 باسـتان،  جهـان  گريد مهمي  خيم خط دويي  رمزگشا موجب است، نوزدهم قرن اتيكشف نيزتريانگ شگفت از
 .شد زين ،يالمياي خيم خط وي بابلي خيم خطي عني

 .898، صفرهنگ خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمين  .7
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 مطالعـات ايرانـي و      1 قـرن هجـدهم،    از نيمه دوم  . شرقي و ايراني به روي غرب گشوده شد       
پژوهش در فرهنگ و ادب آن صورت جدي به خود گرفت كه منحصراً بـه كتـاب مينـويِ                   

 فرانـسوي آن را     3 و آنكيتل دوپرون   انگليسي 2توماس هيد .  مربوط بود  اوستازرتشتي يعني   
ه ترجمـ به آلمـاني   1777آن را در  4و يوهان فريدريش كلوكر به دنياي غرب معرفي كردند

 6 توسـط يـوزف فُـن هامرپورگـشتال        ديوان حافظ نيز  ). 3 تصوير   ←2ضميمه  . نك (5كرد
 سبب خلـق    ، به دست اديب بزرگ آلماني گوته رسيد كه در نهايت          1814ترجمه شد و در     

  ).4 تصوير ←2 ضميمه :نك (7 شد1819 در ـ شرقي ديوان غربياثر كم نظيرش 
  

 عصر قاجار: روابط
 كريمخـان زنـد و در پـي آن تـسلط             و خورد ميان جانشينان    پس از دوران پرآشوب و زد     

ها    فرهنگي آلمان  يها  چون و چراي آقامحمدخان قاجار بر اريكه قدرت، نخستين تماس          بي
                                                 

ران سفر نكردنـد، بـه      يهايي كه به ا     ي آن دسته از آلمان    يران برا يخ ا ي فرهنگ و تار   يِ اشتياق به درك واقع    .1
ـ د گئـورگ فر يگر شد كـه شـا   لوه دگر جيا گونه كـي از  يــ  (George Friedrich Handel) دريش هنـدل  ي

 كتاب مقدس را    يها  كي از داستان  ي .م1732او در دوم ماه مه      . كي از آنها باشد   يـ   ن مصنفان جهان  ينامورتر
 (Xerxes)ارشا ي خشايز اُپراي، و ن)Esther (هامان و مردخاي يارشا است، به شكل اُپرايكه در وصف خشا

 ي ماركت لندن به روي در تماشاخانه. م 1738ك دانست ـ در يقت مقدمه اُپرا كُميد آن را در حقيرا ـ  كه با
  ,Winton Dean, (2006), Handel’s Operas 1726-1741, The Boydell Press .صحنه برد

 Woodbridge, UK, p 417 
ابـراهيم  ؛  كـرد  فيتـال  رانيا مذهب خصوص در يكتابي  سيانگل دانشمند د،يه توماس .م1700 حدود در .2

 .10اي كتاب، صيدن: ، تهراناوستا، )1389 (،)گزارش(پورداوود
3. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron 
4. Johann Friedrich Kleuker 

ردر ي باي ويي آشنا قيطر از ديشا .5 وهان گوتفريد هـ(Johann Gottfried Herder)  وهـان  ي و .م1773 در
 دوران ي فلـسفه آلمـان  ي كـه از اركـان اصـل   (Sturm und Drang)ان يگروه طوفان و طغ ولفگانگ فُن گوته

 از  ي بـه نحـو    ي از فلسفه آلمـان    ين، هم بخش  يبنابرا. اشدهاي زرتشت متاثر شده ب      شهيك است، از اند   يرمانت
هاي ايراني مايه گرفت و هم گوته قبل از عشق به حافظ، با كالم زرتشت آشنا گرديـد و از او متـأثر       شهياند
  .شد

 Werner Schütz, (1927),  Johann Friedrich Kleuker “Seine Stellung in der Religionsgeschichte 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts“. Röhrscheid, Bonn, Seite 10.   

 
6. J.Von Hammer- Purgstall 

 . 16ـ23هرمس، ص: ، ترجمه كورش صفوي، تهرانديوان غربي ـ شرقي، )1379( گوته، .7
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.  آغـاز شـد    ميسيونرهاي مذهبي از طريق اعزام    ) خيلي زودتر از مناسبات سياسي    (با ايران   
زل سوئيس قرار داشـت، در حـدود        كشيشاني به همت انجمن مذهبي بازل، كه مقر آن در با          

 نخستين 1. به ايران آمدند و در تبريز و اروميه به فعاليت پرداختند     1837 تا   1832 يها  سال
ـ تبر در كه بود آلمان وورتمبِرگ اهل 2فاندر بيگوتل كارل ،نماينده مسيون بازل در ايران      زي

ـ تبر حاكم و عهديول ؛رزايم عباس تيحما ديام به و كرد اقامت ـ  ز،ي ـ يتبل ارك  در را خـود ي  غ
 بعـد، ي  هـا  دوران در بلكه ؛19 قرن اواسط در تنها نه فاندري  غيتبل اقدامات. كرد آغاز رانيا

 3الحـق  زانيم  كتاب فيتأل ليدل به او است؛ اريبس تياهم حائز زين ستميب قرن تاي  حتي  يعن
 4.اسـت  بلنـد  زين شرقي  ونريسيم خيتار در اش آوازه بلكه ست، يآلمان مبلغان شهره فقط نه
  ).5 تصوير←2ضميمه : نك(

و انتصاب ميرزاتقي خـان اميركبيـر بـه صـدارت كـه              شاه نيناصرالد آمدن كاري  رو با
ـ          پايه  جديـد از حيـات      يا   ايـران وارد مرحلـه     ،رود  يگذار انديشه ترقي در ايران به شمار م

ـ جم رب  در پـن   5ن آنها تأسيس دارالفنون   يتر  سياسي و فرهنگي خود گرديد كه از مهم        االول   عي
ي رونق ،فرهنگ شد فراهم او سلطنت دوران در كهي  تيامني    جهينت در همچنين. است 1261

                                                 
 .داد يم ليتشكي آلمان شانيكش را انجمن نياي اعضا .1

2. Karl Gottlieb Pfander 
3. (Balance of truth) ،ـ  محـسوب  كي درجه سند بازل،ي ونريسيم خيتار در اثر نيا  بـر  عـالوه  شـود،  يم
ـ ا. اسـت  شـده  چـاپ  ديتجد بارها زين ستميب قرن تا شده، ترجمه زبان شش حدود به كه نيا  بـا  رسـاله،  ني
 استنتاجي  ا مجموعه با و پردازد يم اسالم و تيحيمس فيتوص به اند، شدهي  زير طرح مقدمه در كهيي  ارهايمع
، ترجمه علـي رحمـاني و ديگـران،         مبلغان آلماني در ايران   ،  )1379 (والدبورگر،آندرياس  ؛  رسد يم انياپ به

 .68وزارت امور خارجه، ص: تهران

 .54ـ 81ص همان، .4

ي كي د،يبخش ريتاث رانياي   جامعه أتيه دري  اصل جهت سه در نو،ي  فرهنگ اديبن كي عنوان به دارالفنون .5
ي ا تـازه ي  هـا  كتـاب  نگارش به معلمان دارالفنون، شيگشا سال نينخست از كه نيا ومد ،يعقالن تحول نظر از

ي تـر  عيوسي    طبقه انيمي  غرب دانش آن اثر بر و ديرس طبع به شاگردان و مترجماني  اريدست به كه پرداختند
 وجـود  بـه  مدرسـه  آن النيالتحص فارغ از يا تازه صنف،  زمان گذشت با كه، نيا سوم. شد شناخته اجتماع از

ـ  عناصـر  آن انيم از و،  دنديگرائ يروشنفكر به طبقه نيا بودند، اشراف فرزندان از شتريب كه آمد  خـواه  يترق
: ، تهـران  اميركبير و ايـران   ،  )1361 (ت،يآدم فريدون   ؛گذاشتند اثر بعد نسل دوي  فكر تحول در كه برخاستند
 .355ص ،خوارزمي
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 1بپردازند؛ ادب و شعر ،تيترب و ميتعل بهي  حد تا توانستندي  عال و متوسط طبقات و گرفت
ـ ا بـاز  حركـت  ازيـي   گرا آرمان جنبش ؛1848 انقالب از پس آلمان، در مقابل؛ در  و ستادي

ي اسـ يس نفـوذ  ،1850 از پـس  آلمان االتيا از يك هر در بورژوا طبقهي  اقتصادي  يشكوفا
ـ ا از كـرد،  فيتـضع  آلمان مجالس در را براليل حزب قدرت جهينت در و ،ياشراف ـ طر ني  قي
 پـس  2.آورد بدستي  فرهنگ وي  اجتماع ،يدولت امور ازي  اريبس دري  مهم مقام بورژوا طبقه
ـ ب فـن  اتـو  اول، لهلـم يو نشـستن  تخت به و 1861 در لهلميو شيفردر مرگ از  3سمارك،ي

 آن استيسي    صحنه در آلمان خيتاري  ها چهره نيتر بزرگ ازي  ك ي 4؛يپروسي  ا زاده اشراف
ـ قبا از پـس  كـه  راي  نيسرزم خود،ي  اسيس نبوغ باي  و 5كرد، ظهور نيسرزم  بـه  6تـوتن  لي

 كـشور  بـار،  نيستنخـ ي  برا و ساخت متحد بود آمده در فئودالي  ها نينش شاهزاده صورت
                                                 

ـ قاجاري   سلـسله  زمان در«: سدينو يم رانيا يادب خيتار چهارم جلد در براون پروفسور .1  از مخـصوصاً  هي
ـ جد مرحلـه  داخل نظم چه و نثر چهي فارس اتيادبي  هجر زدهميس قرن اواسط  راه فقـط  نـه  و گـشت ي دي
 دهينرسـ  مرتبه آن به نطرفيا بهي  هجر دهم قرن از كه شد، نائل شرفتيپ ازي  ا درجه به بلكه مودينپ انحطاط

 .347ص ،دانشگاه تهران: ، تهرانتاريخ فرهنگ ايران، )1338 (ق،يصد عيسي ؛».بود

دانــشگاه تهــران، : ، ترجمــه محمــد ظروفــي، تهــرانتــاريخ آلمــان، )1358( روبــرت هرمــان تنبــروك، .2
 .181ـ189ص

3. Otto von Bismarck 
4. Prussia 

 .164ص همان، .5

6. (Teutonic) ـ  ي اروپا ي كه به هنگام مهاجرت به سو      ي، اقوام  ين واقـع در سـواحل جنـوب       يزم، سـر  ي غرب
ـ              ني كه قرن  يافتند؛ سرزم ي ن يك را مناسب زندگ   ياي بالت يدر  يها بعد، قلمـرو پادشـاهان مقتـدر و مركـز دولت
: ، ترجمه محمـد نـوروزي، تهـران       سرزمين و مردم آلمان   ،  )1345( ريموند وارابه،    ؛رومند به نام پروس شد    ين

 است كـه در     (Hohenzollern)بب خاندان هوهنزلرن    ؛ عظمت پروس به س    48بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص     
تـدريج ايـن خانـدان بـه      د و بـه ي رس (Brandenburg)  آن به حكومت براندنبورگيكي از اعضاي. م1415

از جمله مستملكات آنان،    . ها در آمد    ترين ارباب صاحب زمين امپراتوري پس از هابسبورگ         صورت بزرگ 
ـ ك ابـر قـدرت دن     يل پروس به    يتبد. دست آورده بودند  به  . م1618ن پروس بود كه در      يدوك نش  اي قـرن   ي

ـ ك كب يا فردر يگانه  يك  يك دوم ملقب به فردر    يوم اول و فردر   ييك گ يهجدهم، دستاورد فردر    روژه  .ر بـود  ي
قطـره، ش   : ، ترجمـه محمـود بهفـروزي، تهـران        دايره المعـارف تـاريخ عمـومي جهـان        ،  )1382(ني،  يكارات

A/943,2. 
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 در پـروس  بـه  فرانسه جنگ اعالن از پس هفته هفت 1.آورد بوجود را آلماني  قيحق واحد
ـ پ 2سدان نبرد دري  آلمان انيسپاه ،1870 هيژوئ هجدهم  ريدسـتگ  را نـاپلئون  و شـدند  روزي
 خيتـار  در ،يشـمال  آلمان هياتحاد بهي  جنوب آلمان رانيام شدن ملحق با آن از پس 3.كردند

 نيبـد  داد، رخ بـود  اريبـس  تياهم حائز جهان و آلماني  برا كهي  ا واقعه 1871 ةيوژان 18
 نيا انيجر در 6.شد اعالم 5آلمان شيراي  انگذاريبن 4يورسا كاخي    نهييآ سالن در كهي  معن

ـ ا و آلمـان ي   يافته انيبن تازهي  امپراتور نيبي  اسيس روابطي  برقرار اتفاقات،  عقـد  بـا  ران،ي
 بـا  مالقـات  و آلمان به شاه نيناصرالد سفر با مقارن ،يبازرگان وي  وردانيدري  دوست مانيپ

   7.شد آغاز 1884 در تهران در آلمان سفارت سيتأس و 1873 در سماركيب فون پرنس
زمان با تاسيس دارالفنون آغاز شد، سبب شد           كه هم    8هاي اروپايي،   شگاهيشركت در نما  

 ييهـا   آوري آثار هنري ايران كننـد و مـوزه         شروع به گرد   1867 آلماني از حدود     يها  موزه

                                                 
 بـر  بـالغ  كـه  را مجموعه نيا تا كردند كوشش ريكب كيفردر و پنجم كارل ،يشارلمان انندم يمردان اگرچه .1
سرزمين  ؛سازند متحد هم با را بود تر كوچكي  ها نينش شاهزاده و مستقل نينش اسقف و نينش دوك صديس

 .59 ـ 69، صو مردم آلمان
2. Sedan 

 برپـا ي  جمهور گريد بار ،يامپراتوري  جا به. گشت فرانسه دري  حكومت ساختمان رييتغ موجب واقعه نيا .3
 .169، صتاريخ آلمان؛ سومي جمهور ؛شد

4. Versailles 
 در را اروپـا  زبـان ي  آلمـان  سـاكنان  قـسمت  نيبزرگتـر  و داد يم ليتشك راي  مل دولت كي ،آلمان شيرا .5
 آلمـان  شيرا نسانيبد). اه يفرانسو و ها يدانمارك ها، يلهستان (بودند، اندك اريبسي  آلمان ريغ و گرفت، يبرم
 هـا  قـرن  از آنهاي  كشور ساختمان كه شدي  اروپائي  ها قدرت دانيم وارد د،يجد بزرگ قدرت كي عنوان به
 .171ص همان، ؛بود گرفته شكل شيپ

 .168ـ 171 همان، ص.6

، تاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصـرالدين شـاه و مظفـر الـدين شـاه                ،  )1372(تي،  ياكبر وال   علي .7
 .209وزارت امور خارجه، ص: تهران

ـ  جاديا به ،يياروپاي  ها شگاهينما در قاجار دوره انيرانيا شركت .8 ـ اح وي  فرهنگـ  ريتـصو  كي  گذشـته  اءي
 خاطر بهي  الملل نيبي  ها شگاهينما در رانيا حضور واقع در. داشت ارتباط رانيا در) هنرهاي  اجراي  ها وهيش(
، )1383 (،يليخل ناصر   ؛كرد دايپي  ا شده تيتثب گاهيجا ،يصفو دوراني  هنرها از ديتقل و گذاردن شينما به

 .242كارنگ، ص: ، تهرانگرايش به غرب
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 از اسـالم را بـراي   پس آثار هنري ايرانيِ قبل و       1 آلمان، يها  چون موزه برلين و ديگر موزه     
 3اتفاق مهمي كه در اواخر قرن نوزدهم سبب گسترش روابط فرهنگـي       2.نمايش عرضه كنند  

 با1906/1285ر تهران    و تدريس زبان آلماني د     4مدرسه آلماني ايران و آلمان شد، تأسيس      
ـ ا سيتأسـ  واقع در 5.بود ساله ستيب تيفعال قرارداد با و تومان هزار پنج ساالنه بودجه  ني
ـ  مـات يتعل نـه يزم در آلمـان  دولـت ي  ها يهمكار سبب مدرسه،  ميتنظـ  وي  ا حرفـه  وي  فن
 8.شـد  1342/19637 در 6زيتبر و تهران دري  فن مدارس تيفعالي  براي  ا ماده 12ي  قرارداد

 سـوي  سي هـزار مـاركي از   يا مدرسه آلماني با پرداخت اعانه حاكي از آن است كه   ،اداسن
 يهـا   كـالس . ق1326 از سـال     10 و افزودن ساليانه دوازده هزار تومـان،       9امپراتوري آلمان 

                                                 
  ؛گري دي و شهرهاهاگن، هامبورگ، فرانكفورت، دوسلدورف، درسدن چون يي در شهرها.1

Jens Kröger, , (2001), Collections and Study of Persian Art in Germany, Encyclopædia 
Iranica (Vol. X, Fasc. 6, pp 561-564. 
2. Ibid 

ـ  صـورت  دول ريسا باي  فرهنگ روابط تيتقو جهت به قاجار دوران در كهي  اقدامات جمله از .3  گرفـت،  يم
 و ريشـ  نـشان  به توان يم نجايا در داشتند، حضور رانيا در كه بوديي  كشورها اتباع به  افتخار نشاني  اعطا

 كـرد  اشـاره  شـد  داده تهران دري  آلمان مدرسه سيرئ گريدر دكتر به. ق1330 در كه سوم درجه از ديخورش
 ).GH1330-K48-P1-24 ران،يا خارجه امور وزارت ويآرش(

 السلطنه قوام ابانيخ در آن ديجد ساختمان .م1909 در. داشت قرار سپه دانيم در مدرسه نيا هياول يبنا .4
ي رو بـر . شـد  نوشته عبداهللا رزايم و شولتس اتو معمارانش منا ،آني  بنا سنگي  رو و شد احداث) ريت يس(
ـ م؛  اسـت  شده ديق .م1906ي  عني تهران دري  آلمان مدرسه سيتاس خيتار بنا، سنگ نيا  خـان  ابوالقاسـم  رزاي

 .185ص به،يكت: تهران ،ها دهيشن و ها دهيد ،)1363 (زاده، كحال

 .ق1324 سال ،17/264 ن ،17330/297 ران،ياي مل اسناد سازمان .5

ـ ي  هـا  هنرستان توسعه طرح ز،يتبر و تهران دري  فن مدارس سيتأس جهت 1339 برموافقتنامه بنا .6  دري  فن
 70 (مارك 000/900/3 مبلغ و آموز دانش 1150 با مشهد و اصفهان راز،يشي  فن هنرستان سيتأس با رانيا
 .7 ،1339 ،23768/297 ران،ياي مل اسناد سازمان ؛شد ارائه فرهنگ وزارت به) الير ونيليم

 ديرسـ  امـضاء  بـه  آلمـان  و رانيا نيب 1339 آذر 8 در زيتبر و تهران دري  فن مدارس سيتأس موافقتنامه .7
 .6 ،23768/297،1342 ران،ياي مل اسناد سازمان

 ).صفحه10 موافقتنامه (17 تا 8 از ،23768/297،1342 ران،ياي مل اسناد سازمان .8

 .GH1328-K4-P16-7 ران،يا خارجه امور وزارت ويآرش .9

 بـه  اعتـراض  در القـدس  روح روزنامه در ،»هموطنان ازي  كي ناله«:  عنوان تحتي  ا مقاله. ق1326 در .10
ـ رب ،25ش ،»هموطنـان  ازي  كي ناله «القدس، روح: نك. شد چاپي  آلمان مدرسهي  ها نهيهز  ،1326 االول عي
 .2ص
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 از  پس 1. كه مشتمل بر شش كالس ابتدايي و چهار كالس عالي بود را تشكيل داد              يا  گانه  ده
، وجه فوق كه مورد تائيد مجلس شوراي ملي بود قطع شد    )ق1334(كابينه سپهساالر اعظم    

و در اختيار مدرسه صنعتي و فالحتي كه در محل مدرسه احمديه وزارت معـارف تأسـيس        
 امـا   2 آلمـاني تعطيـل شـود،      ي شده بود قرار گرفت، همين امر سبب شد چند سالي مدرسه          

دروس مان مشروط بر تدريس     با تصويب ماهيانه هزار تو    . ق1339فعاليت مجدد مدرسه از     
مدرسه فوق به مدرسـه  . ش1306 و از سال  3 در كنار آموزش زبان آلماني آغاز گرديد       فني

   5. تغيير نام داد4صنعتي
حضور ممتد عليقلي خان مخبرالدوله وزير علوم، تلگراف و معادن و مرتـضي قليخـان               

گي و به ويـژه تحـصيل        سبب شد باب مراودات فرهن     6فرزند او كه تحصيل كرده آلمان بود،      
 از جوانان ايراني براي تحصيل در آلمان با تقبل مخارج           يا  ايرانيان در آلمان باز شده و عده      

به جهت رسيدگي به اوضاع تحـصيلي،       . از سوي امپراتوري آلمان، به آن كشور اعزام شوند        
يته اي تحت عنوان كم     تهيتأمين آسايش و انتخاب رشته تحصيلي مناسب براي محصلين، كم         

 تـا بـه سرپرسـتي و راهنمـايي          8 در برلين تشكيل شد    1918 در   7مواظبت محصلين ايراني  
 نيمحـصل  به آلمان دولتي  مال كمك قطع با بعد به 1920 از 9.تحصيلي دانشجويان بپردازد  

                                                 
 .ق1326 سال ،1842ن ،17330/297  و 2946 ن ،17330/297 ران،ياي مل اسناد سازمان .1

 جنـگ  بـروز  بـه  فقـط  ،يآلمان مدرسه سيتاسي  بان السلطنه، احتشام ؛يآلمان مدرسهي  ليتعط با رابطه در .2
خـاطرات احتـشام    ،  )1367 (،يموسـو سيد محمدمهـدي    ؛  است كرده اشارهي  آلمان معلمان اخراج وي  عموم

 .246زوار، ص: ، تهرانالسلطنه

  ،رانيا خارجه امور وزارت ويآرش .3
 9 -P7 - K28 - GH1336، 12-P7- K28 - GH1336، 12-P12 - K4- GH1339  

4. Persisch- Deutsche Gewerbeschule 
 دو دري  آلمـان  مدرسـه  است ذكر به الزم«. ش1306 سال ،79 ن ،5114/297 ران،ياي  مل اسناد سازمان .5

 شـامل  را رسـتان يدب تا كودكستان از ،يا مجموعه صورت به ،يپهلو دوران در) هيطريق و قلهك (گريد محل
 ،47139/297 ران،ياي  مل اسناد سازمان و 1353سال ،48098/297 ران،ياي  مل اسناد سازمان؛  »است بوده

1/3/1347. 

 .207صتاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصرالدين شاه و مظفر الدين شاه،  .6
7. Beirat  zur Ausbildung persischer Schüler in Deutschland. 

 .6ـ7، صق1287، 26، ش3، مجله كاوه، س»محصلين ايران در آلمان« .8

 .6430 ن ،13116/297 ران،ياي مل اسناد سازمان .9
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زاده رئيس هيئت پرستاري محـصلين ايرانـي در آلمـان، مخـارج               تقي درخواست با ،يرانيا
ا استعداد و ساعي را كه در آلمان مشغول تحصيل بودند دولت             ب 1تحصيل و معاش محصلينِ   

ـ د  ماهيانه مبلغ يكصد مـارك بـا صـالح          1319 از   همچنين 2.ايران عهده دار شد    د وزارت  ي
 در حقيقـت، بـي      3دارايي و بانك ملي براي محصلين ايراني در آلمان اختصاص داده شـد،            

ي آنان با ادبيات و نويسندگان     يآشنادليل نبود كه پس از حضور محصلين ايراني در اروپا و            
 در ادبيات ايران نيز آغاز شد، همچون ترجمه آثار اديبان اروپـايي،             يا  اروپايي، مرحله تازه  

ها و حتي سرانجام ايجاد مـوجي         دگاهيها و مضامين ادبي و نيز تغيير د         ها، سبك   ورود قالب 
ـ  آن، نفـوذ اند    يهـا   نو در روشنفكران ايراني كه يكي از نمونه        هـاي فلـسفي آلمـان در         شهي

    4.روشنفكراني مانند احمد فرديد است
 اواخـر  از اسـت،  سـاخته  نامور جهان در را رانيا كهيي  هنرها روشمند وي  علمي  بررس

 و كرده سفر رانيا به بار نيچند 1897 از كه شد آغاز 5زاره شيفردر همت به ،نوزدهم قرن
در كنـار    6اسـت،  پرداخته اكتشاف و قيتحق پژوهش، بهي  اسالم وي  رانيا هنري  ها حوزه در
 خود را از 8 باستانشناس است كه مطالعات و اكتشافات باستان شناسي7ارنست هرسفلد وي

                                                 
 علـم  (اوشيسـ ي  محمدعل: شدي  مال كمك آنها به رانيا دولتي  سو از . م 1920 در كهي  نيمحصلي  اسام .1

 علـم  (ميعبـدالرح  ،)نيماشـ  وي  مهندسـ  علـم  (خـان ي  قلعباس ،)زراعت علم(ي  جالل خان ميابراه ،)زراعت
 خـان  ابوالحـسن  ،)يساز يپ وي  مهندس (كدهيم خان يغالمعل ،)يساز يپ وي  مهندس (خان ابوالقاسم ،)تجارت

ـ  ،يطباطبـائ ي  مـصطف  ن،يالـد  اءيضـ  ،)تجارت علم(ي  جالل خان نيحس ،)تيترب وي  معلم(  و خـان  يغالمعل
 .GH1339-K30-P4-11 ران،يا خارجه امور رتوزا ويآرش ؛تيترب زيپرو و رياردش

ــ .2 ــور وزارت ويآرش ــه ام ــا خارج ــ؛ GH1339-K30-P4-9 ران،ي ــور وزارت ويآرش ــه ام ــا خارج   ران،ي
GH1339-K30-P4-13. 

 .13/6/1319 ،12360ن ،17869/240 ران،ياي مل اسناد سازمان .3

 .104فرزان، ص:  شيرازي، تهران، ترجمه جمشيدروشنفكران ايراني و غرب، )1377(، ي مهرزاد بروجرد.4

5. Friedrich Paul Theodor Sarre. 
6. Collections and Study of Persian Art in Germany, Ibid. 
7. Ernst Emil Herzfeld. 

در . م1961 در بنگاه باستان شناسي آلمان    از   يا  ران، شعبه يشناسي در ا    هاي باستان   تيگسترش فعال  جهت   .8
 بدرود اما ؛رنديبگ عهده بر را بنگاه نيا تيريمد دراستون فُن پروفسور بود قرار ابتدا در. (س شد يتهران تأس 

 ران،ياي  مل اسناد سازمان ؛دش تهران شعبه اداره مأمور موقت، صورت به اولوس دكتر شد موجب ،يو اتيح
 .ف/604-80ش ،45718/297
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با تائيد هيئـت وزرا مبلـغ پانـصد       . ش1303هرسفلد در   .  از تخت جمشيد آغاز كرد     1905
به مدت سه   1307 وي از    1تومان را براي انتشار كتابي راجع به تخت جمشيد دريافت كرد،          

علـم  ( به جهت معلمي تاريخ و جغرافيـاي تـاريخي           يا  سال بر اساس قراردادي يازده ماده     
   2.، به استخدام دولت ايران در آمد)آثار عتيقه

سندي گوياي آن است كه نظر به برآورده ساختن واجبات ديني و مذهبي ايرانيان مقـيم     
در برلين تشكيل شد كه وظيفه      . ش1304 در   »هيئت شعائر اسالمي  «آلمان، هيئتي تحت نام     

  3.آن رسيدگي به امور شرعي، اداره مسجد و امور مربوط به قبرستان مسلمانان بود
 در  »كميتـه ملّيـون ايرانـي     «اي در آلمان تحت عنوان        تهيبا شروع جنگ جهاني اول، كم     

سـيد   خواهان سابق مشروطه بودند ـ به رهبري  ي  كه عمدتاً از رجل سياسي و آزاد1915
 چند محفل روشـنفكري  1930  و1915 يها ها طي سال  آن4.زاده ـ تشكيل شد  حسن تقي

:  چند مجله و روزنامه بود     ،ها  ها و نشست و برخاست      تشكيل دادند و حاصل آن گردهمايي     
علـم و   ، مجلـه    )1922 (نامه فرنگستان ، مجله   )1922 (ايرانشهر، مجله   )1916 ( كاوه مجله
 يك زنجير يكـي     يها  مجالت چهارگانه چون حلقه   ). 1930 (كارپيو روزنامه   ) 1927 (هنر

 چون اخذ تمدن غرب، تساهل مذهبي، سـاخت  ييها پس از ديگري انتشار يافت و مضمون     
 اما مجله كاوه عـالوه بـر        5،قدرت، وضع زنان و اصالحات ضروري در ايران را منتشر كرد          

                                                 
    P7- K18- . SH1303-19 ران،يا خارجه امور وزارت ويآرش .1

 دوره در هرسـفلد  اسـتخدام  طـرح  ش،1307 سـال  ،23741 ن ،35296/297 ران،ياي  مل اسناد سازمان .2
ي شـورا  مجلـس  اسـناد  مركـز  ؛ديرسـ  بيتـصو  به 1307 خرداد در ماده پنج باي  ملي  شورا مجلس ششم
 گمـرك  از را قهيعت اياشي  تعداد خروج قصدي  و كه ليدل نيا به متاسفانه ؛182ن ،1307 خرداد 7 ،ياسالم
ـ ا دري  باستانـشناس ي  ها كاوش از داشت،ي  خسرو  ،)1385 (،يدهكـرد ي  مانيسـل  ميكـر  ؛شـد  محـروم  راني

 ؛145ــ 156 ،51ش ،يانـسان  لـوم ع نامـه  پژوهش ،»يباستان آثاري  قانون ريغ خروج و هرتسفلد پروفسور«
ـ ا دولـت  از را آنهاي  تقاضا هرسفلد كه باشند استخر مجاوري  ها تپهي  ها افتهي همان ا،ياش نيا ديشا  در راني
ـ پ ضمن (معارف ريوز به خطاب 1929 سپتامبر 4 نامه  قـانون  طـرح  و ديجمـش  تخـت  از حفاظـت  شنهادي
ـ  اهللا روح ؛اسـت  داشـته  گانابنـد ي بـا ي  مـساو  ميتقس كي با) يباستانشناسي  ها يحفار  گـران، يد وي  بهرام

 .26ص ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ران،يا دري باستانشناس ازي اسناد ،)1380(

   P11- K20- . SH1304-8 ران،يا خارجه امور وزارت ويآرش .3

 .7ـ20ص روز، فرزان پژوهش: ، تهرانانديشمندان ايراني در برلن؛ ها برلني، )1386( جمشيد بهنام، .4

 .78 ـ 110ص همان، .5
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كرد كـه از آن       ييم برلين نيز منتشر م    هاي فرهنگي ايرانيانِ مق     تي از فعال  ييها  ها، گزارش   نيا
در واقـع   .  ايرانيان مقيم برلين و انجمن ايران و آلمان اشاره كرد          يها  توان به جشن    يجمله م 

 يهـا   اي بود كه به نقد و معرفـي كتـاب           هي نخستين نشر  كاوه ؛در ميان نشريات قديم فارسي    
 در  اسـنادي از      1.اخـت  ايـران پرد   ي دربـاره ) هـا   يبهترين تأليفـات فرنگـ    (شناسان و     شرق

رفتـه رفتـه كـاوه      «: خـوانيم   ، مي كاوه مجله   ي  بارهزاده در     هاي جمال   مجموعه دست نوشته  
مجلـه علـم و هنـر بـه         : ها و مجالت ديگر در آلمـان از قبيـل           سرمشقي شد براي روزنامه   

مديريت نگارنده، مجله ايران نو به مديريت سيف آزاد، مجله ايرانشهر به مـديريت حـسين                
، مجله فرنگستان از جانب دانشجويان ايراني در آلمان و مجله كاوه در )ايرانشهر(م زاده كاظ

 و الحق كه روزنامه كاوه در تمام دوره حيات خـود            2شهر مونيخ به مديريت محمد عاصمي؛     
گاه از كوشش در راه صيانت زبـان   چيزبان فارسي را ضامن استقالل ملي ايران شناخت و ه 

  3.» مورد توجه كامل او بود كوتاهي ننمودو ادبيات فارسي كه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ـ ا: ، تهـران انقالب مـشروطيت بـه روايـت اسـناد    ، )1381(، يي ابراهيم صفا.1 ـ ران ي ـ 710اران، صي ؛ 707 

 .صفحات متعددها،  برلني

 .443/280 ران،ياي مل اسناد سازمان .2

 .م1967./ش1345 سال ،2569/280 ران،ياي مل اسناد سازمان .3
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  نتيجه
 بود كه   يمهمترين هدف اين مقاله، بازخواني اسناد و مدارك قديم و انتشار اسناد جديد مهم             

هاي دولتـي     در حوزه تاريخ روابط فرهنگي ايران و آلمان در آرشيو مراكز اسناد و كتابخانه             
البتـه  ـ تر كه اينجا و آنجـا    بازخواني مدارك قديم. ودندتاكنون دست ناخورده باقي مانده ب

ـ بدون يك برنامه تحقيقاتي  منتشر شده بودند، اين امكـان را بـه مـا داد كـه بـه تـصحيح        
ترين نكات تاريخ روابط ايران و آلمان، همچون به اصالح تاريخ دقيـق نخـستين سـند                   مهم

هـاي نخـستين جلـد از دفتـر           ه نامـه  ارتباطي ايران و آلمان بپردازيم و با معرفـي مجموعـ          
مكاتبات كارل پنجم، راه را براي يافتن مطالب نامعلوم روابط ايران و آلمان در اين برهه از                 

 محـسوب  روابـط  نيا خيتار مفقودي  ها حلقه قت،يحق در ،ديگر اسناد . تاريخ روشن سازيم  
ـ جد اسـناد  از اسـتفاده  و ميقـد  مدارك به ديجد كرديرو. شوند يم ـ  ننـشا  دي  كـه  دهـد  يم

 بـا  تعامـل  در قاجـار،  دوران ژهيو به و بعد بهي  صفو عصر از ،رانيا دري  فكري  ها انيجر
ي بي فرهنگ ي رابطه نيا در تأثر و ريتأث موجود، مدارك اساس بر. بود آلماني فرهنگ مراكز
 فرهنـگ  و خيتـار ي  برا همواره كه ها آلمان رسد يم نظر به حال، نيا با. بود هيدوسو ديترد
. باشند برده بهرهي  شتريبي  فرهنگ ديفوا از تعامالت نيا در بودند، قائلي  ميعظ اعتبار رانيا

ـ ي  شاهكارها ازي  برخ كه دهند يم نشان مدارك ـ ا در آلمـان ي  هنـر  وي  ادب  در اعـصار  ني
 مـدرن،  تـا  كيكالسـ  شتريب ،يرانياي  ها شهياند را آن اساس و هيپا كه گرفتند شكلي  بستر

 موجد آلماني  فرهنگي  فضا كه است كينزد صواب به زين نديبرآ نيا ه،اگرچ بودند؛ ختهير
  . شد شيخو دل دري رانيا فرهنگي ها جنبش نيتر مهم ازي برخ
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 .مركز: ، ترجمه كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي، )1389(ـ سيوري، راجر، 

 .دانشگاه تهران: ، تهرانتاريخ فرهنگ ايران، )1338(سي، يـ صديق، ع

 .ارانيران يا: ، تهرانانقالب مشروطيت به روايت اسناد، )1381(م، يـ صفايي، ابراه
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وزارت : ، ترجمه علـي رحمـاني و ديگـران، تهـران          مبلغان آلماني در ايران   ،  )1379(اس،  يـ والد بورگر، آندر   
 .امور خارجه

رت امـور   وزا: ، تهران تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي        ،  )1375( اكبر،   يـ واليتي، عل  
 . خارجه

: ، تهـران تاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصرالدين شاه و مظفر الدين شاه، )1372( ، ـ ـــــــــــــ
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 .پيكان: ، گروه مترجمان، تهران و دو هزار سال تاريخ هنرسي، )1382(ك، يـ هارت، فردر

 . دانشگاه تهران: ، ترجمه محمد ظروفي، تهرانتاريخ آلمان، )1358(ـ هرمان تنبروك، روبرت، 
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  تصوير اسناد :2ـ1ضميمه 

  
  1518.1 پنجم كارل به لياسماع شاهي ارسال نامه ـ1 سند

  
                                                 

1. Karl Lanz, (1844), Correspondenz des Kaisers Karl V., Erster Band 1513-1532, Leipzi, 
Seite 52.   
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 1525.2 مپنج كارل نامه  ـ21 سند

  

                                                 
 .270ـ 273، صتاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي :نك نامه،ي فارس ترجمهي برا .1

2. Correspondenz des Kaisers Karl V.,Seite 168.  
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 1529.2 پنجم كارل دوم نامه ـ31 سند

                                                 
 .273ـ274، صابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفويتاريخ رو :نك نامه،ي فارس ترجمهي برا .1

2. Correspondenz des Kaisers Karl V.,Seite 292. 
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  ريتصاو :2ضميمه 

  
  

  1مغ سه آرامگاه ـ1 ريتصو

                                                 
1. www.koelner-dom.de/index.php?id=17718 07/09/90:  تاريخ بازديد  
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  1)صندوقچه درب (عباس شاه حضور به آلمان ندهينماي ابيشرف ـ2ريتصو
  

  
  1اوستا ـ زند عنوان صفحه ـ3ريتصو

                                                 
1. Museum für Islamische Kunst Berlin, Katalog, (1979), Berlin, Seite 20. 
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  2موزه گوته ـ دوسلدورف. 1819، يديوان غربي ـ شرق ـ4تصوير
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