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پروفسـور نیکالس سـیمز ویلیامز زاده 11 آوریل 1949 در چاتهام، ِكنت انگلسـتان اسـت، وی دوران مدرسـه را 

در همین شـهر پشـت سـر گذاشـت. در سـال 197۰ در مقطع كارشناسـی و 1972 در مقطع كارشناسـی ارشد 

در رشـته مطالعـات خاورمیانـه از دانشـگاه كمبریـج فارغ التحصیـل شـد و در سـال 197۸ موفق بـه اخذ درجه 

دكتـرا از همین دانشـگاه گردید. 

سـیمز ویلیامـز، از سـال 197۵ تـا كنـون بـه عنـوان پژوهشـگر، مـدرس زبان هـای ایرانـی، مطالعـات ایـران و 

آسـیای مركـزی، اسـتاد مدعـو و همینطور اسـتاد افتخاری مطالعـات ایران و آسـیای میانه در كالج هـای گانویل 

و كایـوس دانشـگاه كمبریـج و دانشـگاه لنـدن مشـغول فعالیـت بـوده اسـت و در حال حاضر اسـتاد دانشـکده 

مطالعات مشـرق زمین و آفریقا)SOAS( ، دانشـگاه لندن اسـت. وی اسـتاد پژوهش مطالعات ایران و آسـیای 

میانـه در بخـش زبان هـا و فرهنـگ خـاور نزدیـک و خاورمیانـه در این دانشـگاه اسـت. نیکالس سـیمز ویلیامز 

در كارنامـه كاری خـود، عضویـت انجمـن رایزنـی روزنـگار مطالعات ایرانـی، همکاری بـا دانشـنامه ایرانیکا، 

كادمـی علوم اتریـش، انجمن شرق شناسـی آمریـکا، انجمن فلسـفی آمریکا،  كادمـی بریتانیـا، آ عضویـت در آ

عضـو كمیسـیون مسـتقل بین المللـی و ... را دارد. تخصـص سـیمز ویلیامـز در تاریـخ آسـیای میانه اسـت و به 

ویـژه بـرروی زبـان هـای ُسـغدی و بلخـی مطالعه كرده اسـت. وی بـر روی یک كتبه سـغدی قدیمـی متعلق به 

قـرن اول تـا سـوم میـالدی كه در یکی از شـهرهای قزاقسـتان كشـف شـده اسـت كار كرده اسـت. از پروفسـور 

سـیمز ویلیامـز، كتاب هـا و مقـاالت متعـددی بـه چاپ رسـیده اسـت.  از جمله آثـار او می تـوان به مـوارد زیر 
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