
راںݩݩݩݩݩݐ راوںݩݩݩݩݩݐ و اىݪݬݔ ادوارد ىݬݓ
وادی حسن حݬݓ



ادوارد براون و ایران

تألیف

فرهنگ نرشنو

چاپ اول
شامرگان
صفحه آرایی
استخراج فهرست اعالم
طرح جلد
چاپ
ناظر چاپ

رسشناسه
مشخصات نرش
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نویسی
موضوع

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شامرۀ کتابشناسی ملی

مرکز پخش
تلفن و دورنگار
قیمت

حسن جوادی

تهران، خیابان میرعامد، خیابان سیزدهم، شامرۀ سیزده
تلفن 88740991

1۳96
550 نسخه
یارس عزآباد

شیوا نظر آهاری
پارسوا باشی

غزال
بهمن رساج

همۀ حقوق محفوظ است.

جوادی، حسن.
تهران : فرهنگ نرش نو  ، 1۳95.

740 ص.     
97860074۳98۳

فیپا
براون، ادوارد گرانویل 1862- 1926م. 

Browne, Edward Granville
ایران تاریخ، انقالب، مرشوطه 1۳24- 1۳27ق.

Iran History Constitutional Revolution1906-1909
ایران - تاریخ، قاجاریه، 119۳- 1۳44 ق.

Iran-History-Qajars, 1779-1925
ایران، سیر و سیاحت، قرن 1۳ق.

Iran Description and travel- *19th century

DSR 64 /55 /1۳95 9ج4ب
955 / 0745

4270610

آسیم
88740992-5
80000 تومان



فهرست مطالب

7 مقدمه 
13 فصل اول: ایام تحصیل 
35 فصل دوم: وضع سیاسی انگلیس و دوستان ایرانی براون 
69 فصل سوم: یک سال در میان ایرانیان 
125 فصل چهارم: تدریس فارسی و مطالعات بابیه 
125 1.�سال�های�پیش�از�مشروطه�
141 2.�سفر�به�قبرس�و�عکا�
150 3.�مطالعات�و�انتشارات�و�ایرادات�بهائیان��
165 4.�ادامۀ�اختالفات�و�انقالب�مشروطه�

171 کسروی  فصل پنجم: بحثی در تصوف و ایرادات 
195 فصل ششم: حلقۀ استانبول 
195  1(�ایرانیان�مقیم�استانبول�و�براون�
215 2(�تاریخ�شعر�عثمانی�و�حسین�دانش�و�رضا�توفیق�
225 3(�براون�و�حسین�دانش�و�نهضت�مشروطه�

241 ل ملل شرق  فصل هفتم: براون و بالنت- شرق شناسی، اسالم و استقال
269 فصل هشتم: مقدمات مشروطه و عالقه مندی براون به سیاست 
269 �روابط�براون�با�مشروطه�خواهان� 1.�آغاز
286 پا� �ارو 2.�مشروطه�خواهان�در

319 فصل نهم: بعد از فتح تهران 
319 کمیتۀ�ایران�بعد�از�فتح�تهران�و�دورۀ�دوم�فعالیت�براون�

369 گیب  فصل دهم: اوقاف 
387 کتاب  فصل یازدهم: سه 
387 1.�انقالب�ایران��
410 نقد�هایی�بر�انقالب�ایران�



414 2.�شعر�و�مطبوعات�معاصر�ایران�
436 �تبریز�� 3.�نامه�هایی�از

455 فصل دوازدهم: سالهای جنگ جهانی 
495 کرزن  فصل سیزدهم: براون و 
521 فصل چهاردهم: تاریخ ادبی ایران 
591 فصل پانزدهم: سالهای بازپسین 
625 پیوست ها 
625 گردان�براون� دوستان�و�شا
625 کیمبریجی� �به� 1.�شیخ�حسن�تبریزی�مشهور
632 2.�الرنس�لکهارت�
634 �3.�عیسی�صدیق�
637 4.�ذبیح�بهروز�
642 5.�اقبال�الهوری�
646 6-�را�بینو�
650 7.�میرزا�یحیی�دولت�آبادی�
655 کبر�دهخدا� 8-�علی�ا
659 9.�دوستــــان�ایـــرلنـــدی�براون:�جان�دیلون�و�فرد�رایان�
669 10.�والدیمیر�مینورسکی�
674 11.�ِسر�دنیسن�راس�و�مدرسۀ�زبانهای�آسیایی�و�آفریقایی�
684 12.�ِســـر�آلبـــرت�ُهتـــوم�شیندلـــر�
690 گای�لسترانج� �.13
693 14.�نیکلسون�
701 15.�ابوالحسن�خان�معاضدالسلطنۀ�نائینی�
705  16.�میجر�استوکس�
709 آرامگاه�براون�و�همسرش�
712 نامۀ�براون�به�مظفرالدین�شاه�
719 کتاب�ها� فهرست�اشخاص�و�



7 

مقدمه

آشـنایی�مـن�بـا�آثـار�بـراون�از�کالس�نهـم�شـروع�شـد.�بعـد�مریـض�
شـدم�به�مدرسـه�نرفتم�و�سـه�سـال�آخر�را�متفرقه�در�دو�سال�گذراندم.�
مـن�از�طریـق�نوشـته�های�عالمـه�قزوینـی�بـا�آثـار�و�زندگـی�بـراون�آشـنا�
یـاد�چهـار�جلـد�تاریـخ�ادبـی�بـراون�را�از�نشـریات� شـدم.�بـا�زحمـت�ز
دانشـگاه�کیمبریـج�سـفارش�دادم.�پیرمـردی�ارمنـی�را�پیـدا�کـردم�که�
یـادی�می�دانسـت�و� از�دسـت�بلشـویک�ها�گریختـه�بـود�و�زبان�هـای�ز
از�جلـد�سـوم�بـراون�شـروع�کردیـم�که�مربـوط�به�دورۀ�مغـول�و�تیموریان�
تاریـخ� سرتاسـر� در� ایـران� شـعرای� آثـار� از� بـراون� ترجمه�هـای� اسـت.�
کـرد.�مسـیو� کمـک� ادبیـات�خیلـی�بـه�بهتـر�سـاختن�انگلیسـی�مـن�
لئـون�مقاالتـی�دربـارۀ�شرق�شناسـان�بـزرگ�روس،�انگلیـس،�فرانسـه�و�
آلمـان�نوشـته�بـود�کـه�هیچ�کـدام�را�در�جایـی�چـاپ�نکرده�بـود.�آنها�را�
بـرای�مـن�می�خوانـد�و�اینهـا�باعـث�عالقۀ�مـن�به�تاریخ�شرق�شناسـی�
شـد.�در�سـال��1338از�دانشـکدۀ�ادبیـات�دانشـگاه�تبریـز�لیسـانس�
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گرفتـم�و�عنـوان�رسـاله�ام،�»تأثیـر�ادبیـات�فارسـی�بـر�روی� انگلیسـی�
بـه� اول� ادامـۀ�تحصیـل� بـرای� بعـد� اندکـی� بـود.� انگلیسـی«� ادبیـات�
کـه�در�دورۀ� کیمبریـج�رفتـم�و�هیـچ�انتظـار�نداشـتم� پاریـس�و�بعـد�بـه�
کیمبریـج�قبـول�شـوم،�ولـی�چنیـن�شـد.� دکتـرای�ادبیـات�انگلیسـی�
گرد�نیکلسـون�بـود�و�بـه�بـراون� کـه�شـا اسـتاد�مـن�پروفسـور�آربـری�بـود�
ارادت�خاصـی�داشـت.�از�سـوی�دیگـر�پسـرعموی�پـدرم�مرحـوم�میـرزا�
بـود،� تبریـز� نامـدار� مجتهدیـن� و� فضـال� از� کـه� مجتهـدی،� عبـداهلل�
نامـه�ای�بـه�انگلیسـی�بـه�پروفسـور�مینورسـکی�نوشـته�و�سـفارش�مـرا�
کـرده�بـود.�مینورسـکی�کـه�سـالها�در�ایـران�بـود�و�چنـد�سـالی�در�تبریـز�
کنسـول�روس�بود،�معلومات�وسـیع�و�عجیبی�داشـت�و�دانشـمندی�
واقعـًا�اسـتثنایی�بـود�و�بـا�بـراون�همـکاری�می�کـرد.�زمانـی��کـه�مـن�در�
سـال��1960به�کیمبریج�رفتم،�مینورسـکی�از�مدرسـۀ�زبانهای�شـرقی�
�دو�طبقـه�ای�روبـروی�بـاغ� و�آفریقایـی�لنـدن�بازنشسـته�شـده�در�خانـهݘ

کیمبریـج�زندگـی�می�کـرد.� نباتـات�
مـن�در�کالـج�پمبـروک�بـودم�و�بعـدًا�هـم�مـدّرس�فارسـی�و�دسـتیار�
و� می�کـرد� زندگـی� پمبـروک� در� ازدواج� از� پیـش� بـراون� شـدم.� آربـری�
کـه�روزگاری�محـل�اقامـت� در�حیـاط�پیچک�هـا�آپارتمانـی�داشـت�
جوان�تریـن�نخسـت�وزیر�انگلیـس�یعنـی�پیـت�بود.�مـن�در�کیمبریج�
آشـنا� اسـت،� مشـهور� او� نادرشـاه� کتـاب� کـه� لکهـارت،� الرنـس� بـا�
کـه� کالس�هـای�بـراون�را�مـی�داد� گرد�بـراون�بـود�و�شـرح� شـدم.�او�شـا
چقـدر�پرجذبـه�و�جالـب�بـود�و�می�گفـت�اغلـب�شـبها�دانشـجویان�
در�اتـاق�بـراون�جمـع�می�شـدند�و�پـای�صحبـت�او�می�نشسـتند.�مـن�
کالـج�پمبـروک� کتابخانـۀ�� کیمبریـج�و�نیـز�در� کتابخانـۀ��دانشـگاه� در�
می�دانسـتم� و� بـودم� دیـده� را� بـراون� یادداشـت�های� و� کتابهـا� بیشـتر�
کتابی�دارد�به�نام�نامه هایی�از�تبریز�که�چاپ�نشـده�بود.�سـال�1962 
کالج�برگزار�شـد.� یک�صدمین�سـالگرد�تولد�براون�بود�و�مراسـمی�در�
یکی�از�دو�پسـر�براون،�سـر��پتریک�براون�که�قاضی�دیوان�عالی�لندن�
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بـود،�بـه�مناسـبت�ایـن�مراسـم�بـه�پمبـروک�آمـد.�مـن�از�او�اجـازه�گرفتم�
نامه هایـی�از�تبریـز��را�ترجمـه�و�چـاپ�بکنـم،�و�پـس�از�بازگشـت�بـه�
ایـران�در��1965شـروع�بـه�ترجمـۀ�ایـن�کتـاب�کـردم.�ولـی�اصل�نامه�ها�
پیـدا�نمی�شـد�تـا�این�کـه�در��1970بـرای�بار�دوم�بـرای�تدریس�ادبیات�
فارسـی�بـه�کیمبریـج�برگشـتم�و�بـه�راهنمایـی�لکهـارت�بـا�نـوۀ��بـراون،�
کرافـورد�آشـنا�شـدم�و�نـه�تنهـا�تمـام�نامه هایـی�از�تبریـز�بلکـه� خانـم�
یـادی�از�اسـناد�و�نامه�هـای�براون�را�پیش�او�یافتم.�این�اسـناد� مقـدار�ز
کنـون� ا گذاشـت،� کمـال�محبـت�در�اختیـار�مـن� ایـن�خانـم�در� کـه�
آمـد،� و�چنان�کـه�خواهـد� اسـت،� کیمبریـج� دانشـگاه� کتابخانـۀ�� در�
نامه هایـی�از�تبریـز�را�چـاپ�کـردم.�تعـداد�نامه�ها�و�اسـناد�خیلی�زیاد�
کپـی�در�دسترسـم�نبـود،�ولـی�مـن�توانسـتم�از� بـود�و�آن�زمـان�ماشـین�

مقـداری�مکاتبـات�بـراون�نسـخه�بـردارم.
بـه� مـرا� پیـش� از� بیـش� اسـناد� و� مکاتبـات� ایـن� خوانـدن�
کـرد�و�مقالـه�ای�بـا�عنـوان�»ای.�جـی.� شـخصیت�بـراون�عالقه�منـد�
�ایران:� براون�و�نهضت�مشـروطۀ�ایران«�نوشـتم�که�در�سـال��1976در
مجلـۀ�مؤسسـۀ�بریتانیـا�بـرای�مطالعات�ایرانشناسـی1 منتشـر�شـد،�و�
�ایران،� کتـاب�حاضـر.�تـا�آن�زمـان�کسـی�در ایـن�سـرآغازی�بـود�بـرای�
�زمـرۀ�لیبرال�های� �انگلسـتان،�بـراون�را�در و�حتـی�می�توانـم�بگویـم�در
که�با�سیاسـت�اسـتعماری� آزادی�خـواه�مطالعـه�نکرده�بود�ــ�کسـانی�
دولت�شـان�در�خاورمیانه،�خصوصًا�سیاسـت�ِسـر�ادوارد�گری�برای�
�آلمـان،�و�دادن�هرگونه�آزادی�عمل� رضایـت�روسـها�به�خاطـر�تـرس�از
انگلیـس� بـا�سیاسـت� یـا� � و آنهـا،�مخالفـت�می�کردنـد� بـه� ایـران� � در

1. “E.G. Browne and the Persian Constitutional Movement,” 
Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. 14 
(1976):133-40.
� مشـروطهݘ انقـالب� و� بریتانیـا� اسـت:� ترجمـه�شـده� فارسـی� بـه� اخیـرًا� کتـاب� ایـن�
�کاظم�فیروزمند،�نامک،�1392. یـان،�ترجمهݘ �بنکدار ایـران:��1906-�1911،�منصـور
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�ایرلنـد�و�نیـز�جنـگ�بوئـر�مخالـف�بودنـد.�بـراون�ماننـد�دوسـتش� در
کـه�نشـریاتش�دربـارۀ�فجایـع�انگلیـس�در�مصـر،�در� یلفریـد�بالنـت،� و
کـرد�و�به�خاطـر�مخالفتهایـش�دربـارۀ�ایرلنـد�بـه� لنـدن�غوغایـی�بـر�پـا�
زنـدان�افتـاد،�بیـن�لیبرالهـا�شـخصیت�نابـی�بـود.�بـراون�چهـل�سـال�
یـس�و�تحقیـق،�در�درجـۀ�اول�بـه�فرهنـگ�و�ادبیـات�ایـران�و� بـه�تدر
همچنیـن�بـه�مطالعـات�اسـالمی،�عربـی�و�ترکـی�پرداخـت�و�متـون�
کیمبریـج� یـس�ترکـی�را�در� کـرد.�او�تدر �یـا�ترجمـه� مهمـی�را�چـاپ�و

�بـه�مطالعـات�فارسـی�و�عربـی�حیاتـی�نـو�بخشـید. کـرد�و � آغـاز
کـه�نوشـت�بـا� �ارزشـمندی� گفـت�بـراون�عـالوه�بـر�آثـار می�تـوان�
�ایرانشناسـی� فعالیت�هـا�و�پژوهش�هـای�خـود�نهضـت�مهمـی�را�در
و� نشـر� بـه� را� یـا�همـکاران�خـود� گردان� از�شـا عـده�ای� و� سـبب�شـد�
و� بـود،� � او گرد� شـا نیکلسـون� کـرد.� تشـویق� ایرانـی� � آثـار � در پژوهـش�
دنیسـن�راس،�بنیان�گـذار�مدرسـه�زبانهـای�شـرقی�و�آفریقایـی�لندن�
به�خاطـر� آربـری� بـود.� آورده� روی� شرق�شناسـی� بـه� او� تشـویق� بـه�
شـروع� بـود� کـرده� ایجـاد� خـود� مـال� � از بـراون� کـه� تحصیلـی� بـورس�
ایـران� یـخ� تار کـه� وقتـی� بعـد� سـالها� و� کـرد،� شـرقی� مطالعـات� بـه�
کیمبریـج�را�بـه�یـاری�دانشـمندان�متعـدد�در�هشـت�مجلـد�به�وجود�
کاشـته� کـه�بـراون� آورد�همیشـه�می�گفـت�ایـن�حاصـل�بـذری�اسـت�
�این� کـه�مـن�در�قسـمت�»پیوسـت�ها«�به�تعـدادی�از اسـت.�اینسـت�

پرداختـه�ام. پژوهشـگران� و� یـاران�
مـن�همیشـه�می�خواسـتم�مکاتبـات�و�اسـناد�بـراون�را�در�جایـی�
چـاپ�بکنـم�ولـی�افسـوس�کـه�دیگر�به�قسـمت�اعظم�آنها�دسترسـی�
کرافـورد�بـه� نداشـتم.�تمـام�ایـن�نامه�هـا�و�اسـناد�بـراون�توسـط�خانـم�
�دانشـگاه�کیمبریـج�اهدا�شـده�بودند،�و�مـن�بعد�از�1970،� کتابخانـهݘ
تـن� چنـد� اسـت.�خوشـبختانه� نیفتـاده� کیمبریـج� بـه� گـذرم� دیگـر�
کتـاب�را�بـه�جایـی� کردنـد�تـا�ایـن� کمـک� از�دوسـتان�عزیـز�بـه�مـن�
کـه�سـالها�دربـارۀ� کسـفورد� گرنـی،�اسـتاد�بازنشسـتۀ�ا برسـانم.�جـان�
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کـه�هنـوز� او�دارد� کتـاب�مفصلـی�دربـارۀ� و� کـرده�اسـت� � کار بـراون�
چـاپ�نشـده�اسـت،�لطـف�خاصـی�بـه�مـن�دارد�و�هـر�وقـت�سـؤالی�
از� بیـش� مـن� و� اسـت� داده� جـواب� گشـاده�رویی� کمـال� بـا� داشـتم�
همـه�رهیـن�منـت�اویم.�دوسـت�دیگـری�که�تمام�نامه�هـای�براون�به�
�اسـتانبول�را�در�اختیـار�مـن�گذاشـته،�اسـتاد�پیتـر� حسـین�دانـش�در
ایـن� کـه�سـالها�پیـش� نیوریـورک�اسـت،� از�دانشـگاه� چلکوفسـکی�
�اسـتانبول� کـه�در�اختیار�خانوادۀ�دانش�در نامه�هـا�را�از�مجموعـه�ای�
کـرده�و�مقالـه�ای�هـم�بـر�اسـاس�آنهـا� بـوده�بـه��خـط�خـود�استنسـاخ�
کـه�بعـدًا�از�خانـۀ�دانـش� گویـا�در�سـرقتی� نوشـته�اسـت.�ایـن�نامه�هـا�
آن� تمـام� رونوشـت� چلکوفسـکی� پروفسـور� رفته�انـد.� بیـن� � از شـد،�
ولـی� گذاشـتند،� مـن� اختیـار� در� را� یادداشـت�های�خـود� و� نامه�هـا�
کـه��32نامـه�اسـت�و�بیـن�اسـناد� متأسـفانه�بـه�جـواب�ایـن�نامه�هـا�
کیمبریـج�اسـت،�دسترسـی�نداشـته�ام.�دوسـت� بـراون�در�دانشـگاه�
یـان� �بنکدار کـرده،�آقـای�دکتـر�منصـور کمـک� کـه�خیلـی� جوانتـری�
کتـاب�بـاارزش�خـود�بریتانیـا�و�انقـالب�مشـروطیت� کـه�در� اسـت،�
و� امپریالیسـم� خارجـی،� سیاسـت� �:1906-1911 سـالهای� ایـران�
کیوز�2006(،�تمـام�مـدارک�مربـوط� مخالفـت�)چـاپ�دانشـگاه�سـیرا
بـه�بـراون�و�دیگـر�مخالفـان�سیاسـت�اسـتعماری�انگلیـس�نـه�تنهـا�
کـرده�اسـت.�عـالوه�بر� �ایرلنـد�را�هـم�جمـع� درمـورد�ایـران�بلکـه�دربـارهݘ
یـان�مقاالت�دیگر�خود�را�نیـز�در�اختیار�من� کتـاب�دکتـر�بنکدار ایـن�
یغ�نکرده�اسـت.� گذاشـته�اسـت�و�از�هیچ�همفکری�و�راهنمایی�در
متعـدد� کتاب�هـای� چـاپ� بـر� عـالوه� افشـار� ایـرج� اسـتاد� زنده�یـاد�
یـادی�بـرای� چـون�نامه هـای�بـراون�بـه�تقـی زاده�و�غیـره�کمک�هـای�ز
نیـز� ایشـان� راهنمایـی� و� کـرده� کتـاب� و�عکس�هـای� اسـناد� یافتـن�
کمک�هـای� از� بـوده�اسـت.�همچنیـن� مثـل�همیشـه�خیلـی�مفیـد�
به�نـام� ایرانشـناس� فلـور،� یلـم� و دکتـر� عزیـزم� همـکار� و� دوسـت�
کـه�ویراسـتاری� هلنـدی،�دوسـت�دیرینـم�آقـای�محمـد�قاسـم�زاده،�
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کاظمـی�موسـوی�از� کتـاب�را�بـه�عهـده�داشـتند،�دکتـر�احمـد� � اولیـهݘ
دانشـگاه�مریلنـد،�آقـای�عـارف�همـدم�از�دوسـتان�دانشـمند�افغانی�
و�خانـم�مونیـکا�ویـت�از�همـکاران�آمریکایی�نویسـنده�با�سـپاس�یاد�
�آقـای�محمدرضـا�جعفری�که�زحمت�انتشـار� می�کنـم.�همچنیـن�از
کـه�ویراسـتاری� �آقـای�محمـد�شـریفی� �از کتـاب�را�متقبـل�شـدند�و

گرفتنـد�تشـکر�می�کنـم. کتـاب�را�بـر�عهـده� نهایـی�
حسن جوادی

بتسدا، مریلند، 22 خرداد 1394
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فصل اول: ایام تحصیل

یـۀ��1862در�خانـواده�ای�متعیـن�در�شـهر�ُاولـی� گرانویـل�بـراون�هفتـم�فور ادوارد�
بـراون� بنجامیـن� سـر� پـدرش،� شـد.� متولـد� انگلیـس� گلوسترشـایر� ایالـت� � در
کشتی�سـازی1  و� مهندسـی� شـرکت� یـک� عمـده� سـهامدار� و� مدیـر� مدت�هـا�
�بـراون�ثروتمنـد�بودنـد�و�او�را�بـه�مـدارس� �نیوکاسـل�آپن�تایـن�بـود.�خانـوادهݘ در
که�اغلب�فرزندان� �ایتون�شـد� �مدرسـه�مشـهور خوبی�فرسـتادند�و�عاقبت�روانهݘ
� خاطـرهݘ ایتـون� � از بـراون� ولـی� می�رونـد.� بدانجـا� ثروتمنـدان� و� اشـراف�زادگان�

نوشـت:� بعد�هـا� و� خوشـی�نداشـت�

کـه�معنـی�ناخشـنودی�را� گـر�پسـرها�را�بـه�مدرسـه�می�فرسـتند� �ا
می�توانـد� یکنواختی�هـا� مالل�آور�تریـن� کـه� کننـد� درک� و� بفهمنـد�
کامـاًل�بـا�شـدید�ترین�بدبختی�هـا�برابـر�باشـد،�و�این�کـه�جدی�تریـن�
باشـد،� نشـده� راهنمایـی� درسـتی� و� به�خوبـی� گـر� ا کوشـش�ها�
نتیجـۀ�مطلـوب�نخواهـد�داشـت،�مـدارس�خصوصـی�)انگلیـس(�
می�توانـد�مصـداق�ایـن�مدعـا�باشـد.�بد�تریـن�روز�مـن،�به�جـز�روزی�
�خصوصـی�رفتم.� کـه�بـه�مدرسـهݘ کـردم،�روزی�بـود� کالـج�را�تـرک� کـه�
یافتم� کـه�در�همـان�اوایـل�ایـام�مدرسـه�به�خوبـی�در می�توانـم�بگویـم�
گرفتم� کـه�عمـق�بدبختـی�انسـانی�چه�می�تواند�باشـد.�آن�زمـان�یاد�
خوشـبختانه� ولـی� ـــ� باشـم� منفی�بـاف� و� مردم�گریـز� بدبیـن،� کـه�
بعد�هـا�توانسـتم�همـۀ�ایـن�خصوصیـات�را�به�سـویی�نهـم.�آنچـه�آن�

1. R. & W. Hawthorn, Leslie and Co.
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کـردم�ایـن�بود�که�آمـوزش�اجباری� ایـام�نمی�دانسـتم�و�بعدهـا�درک�
کـه� کـه�بدانیـد� بـه�ایـن�می�مانـد� مشـتی�قواعـد�خشـک�دسـتوری�
�رفته� فـالن�حـرف�الفبـا�چنـد�بـار�در�بهشـت�گمشـده�میلتـون�بـه�کار

�رفتـه�اسـت.1 �یـا�چنـد�سـنگ�در�هـرم�بـزرگ�مصـر�بـه�کار و

ُپـری� آن�دل� از� انگلیـس� بـزرگان� � از بسـیاری� کـه� ایتـون� � دوران�مشـقت�بار
تـا� کـرد� تـرک� را� آنجـا� پانزده�سـالگی� � در او� و� نکشـید� طـول� یـاد� ز داشـته�اند،�
کنـد،�ولـی�در�مهندسـی�اسـتعدادی�نداشـت�و�پـدرش� �پـدرش�را�دنبـال� کار
و� پذیرفـت� بـا�شـوق� را� ایـن�پیشـنهاد� بـراون� کـرد�پزشـکی�بخوانـد.� پیشـنهاد�
ایـن�رشـته�را�نیـز�به�پایـان�رسـانید،�ولـی�حـوادث�مسـیر�زندگـی�او�را�تغییـر�داد.�
بـه� جنـگ�عثمانـی�و�روس�در�1877-�1878او�را�بـه�آموختـن�ترکـی�و�سـفر�
کـرد�و�بدیـن�ترتیـب�بـراون�وارد�عالـم�شرق�شناسـی�شـد.� اسـتانبول�عالقه�منـد�

ایرانیـان�می�نویسـد:� او�در�مقدمـۀ�یـک�سـال�در�میـان�

کـه� بـودم� طرفـی� دوسـتدار� بلکـه� نبـودم،� ترک�هـا� جانبـدار� اول�
جنـگ�را�می�باخـت،�همیشـه�وقتی�یک�طرف�شـجاعانه�می�کوشـد�
تا�شکست�نخورد،�همدردی�انسان�را�برمی�انگیزد:�به�عالوه�کوشش�
می�خواسـتند� ناجوانمردانـه� کـه� انگلسـتان،� در� تـرک� ضـد� دسـته�
عدالت�محض�را�با�سیاسـت�حزبی�مخلوط�کنند،�بیشـتر�موجب�
انزجـار�مـن�شـد.�قبـل�از�پایـان�جنـگ،�حاضـر�بـودم�بـه�خاطـر�ترک�هـا�
بجنگـم�و�سـقوط�پلونـا��2چنـان�مـرا�غمگین�کـرد�که�گفتی�مصیبتی�
بـرای�مملکـت�خـودم�اتفـاق�افتاده�اسـت.�بدین�ترتیـب�ترحم�جای�
خـود�را�بـه�تحسـین،�و�تحسـین�جـای�خـود�را�بـه�هواخواهـی�داد،�تـا�
این�کـه�ترک�هـا�در�نظـر�مـن�قهرمانانـی�واقعـی�شـدند،�و�اشـتیاق�بـه�

1. Arberry, A.J. Oriental Essays, George Allen & Unwin , London, 1960, p. 161.
2. Plevna
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همراهـی�بـا�هـدف�آنها،�زیسـتن�با�آنهـا�و�همکاری�با�آنهـا�در�راه�دفاع�
از�سرزمینشـان،�فکـر�و�روح�مـرا�مشـغول�داشـت.1

براون�اول�می�خواهد�افسر�بشود�و�در�ارتش�عثمانی�خدمت�کند.�برای�این�
منظـور�بطـور�جـدی�شـروع�بـه�یـاد�گرفتـن�ترکـی�می�کنـد.�خوشـبختانه�کتابخانۀ�
ردهـاوس،� انگلیسـی� �- ترکـی� فرهنـگ� نظیـر� کتابهایـی� دارای� نیوکاسـل� شـهر�
دسـتور�زبـان�ترکـی�و�غیـره�بـود،�و�بـراون�بعضـی�از�آثـار�فضولـی�و�داسـتان�های�
کـرده� تهیـه� را� باشـد(� نصرالدیـن�خودمـان� مـاّل� همـان� )کـه� نصرالدیـن� حوجـا�
مشـغول�آموختـن�ترکـی�می�شـود.�ولـی�کسـی�نبـود�که�اهـل�زبان�باشـد.�او�اغلب�
کنـد�و�حـرف�زدن� تـا�شـاید�ملوانـی�تـرک�پیـدا� بـه�بنـدرگاه�نیوکاسـل�می�رفـت�
ترکـی�را�بشـنود،�ولـی�موفـق�نمی�شـد.�باالخـره�کشیشـی�ایرلنـدی�به�نـام�فیلیـپ�
کـه�در�جنگ�هـای�کریمـه�اسـیر�شـده�بـود�و�ترکـی�را�در� ُافالهرتـی�را�پیـدا�می�کنـد�
آنجـا�آموختـه�بـود،�و�چندماهـی�پیـش�او�درس�ترکـی�می�خوانـد.�ُافالهرتـی�آدم�
کشـتار�در�بلغارسـتان�منفـور�بودنـد�و� کـه�ترک�هـا�به�علـت� جالبـی�بـود�و�زمانـی�
کار� جانبـداری�از�آنهـا�سـخت�بـود�طرفدارشـان�شـده�بـود�و�می�گفـت�به�خاطـر�
عـده�ای�بخصـوص�نمی�تـوان�ملتی�را�محکوم�کـرد.�از�این�رو�اهالی�محافظه�کار�
ُکونسـت�2او�را�بیـرون�می�کننـد�و�بـه�ناحیـۀ�دیگـری�می�فرسـتند.�بـراون� ناحیـه�
و� همـدل� اصـاًل� کـه� بودنـد� فرسـتاده� ناحیـه�ای� بـه� را� »ُافالهرتـی� می�گویـد:�
همزبانـی�نداشـت�و�همان�قـدر�کـه�مـن�مشـتاق�آموختن�ترکـی�بـودم،�او�هم�میل�
کوچکـم�می�نشسـتیم�و� به�تدریـس�داشـت.�چـه�سـاعات�خوشـی�بـا�او�در�اتـاق�
بـه�داسـتان�های�تمـام�نشـدنی��او�از�قسـطنطنیه�گـوش�مـی�دادم.�چقـدر�بـه�نقـل�
آنهـا�عالقـه�داشـت.�خـدا�رحمتـش�کند.�اندکی�بعـد�که�من�بـه�کیمبریج�رفتم،�
او�نیـز�بـار�دیگـر�کار�میسـیونری�را�در�آفریقـا�از�سـر�گرفـت�و�همانجـا�فـوت�کـرد.«3

1. E.G. Browne, A Year Amongst the Persians, Cambridge, 1926, p. 8.
2. Consett

3.�همان،�ص�163.�
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کالـج�علـوم�نیوکاسـل�فیزیـک�و�دروس�مهندسـی� �ایـن�زمـان�بـراون�در� در
گـذرا�باشـد� �بـه�ترکـی� کـه�عالقه�منـدی�او �بودنـد� می�خوانـد.�والدینـش�امیـدوار
�بـه�کار�مهندسـی�پـدرش�برگـردد،�ولـی�بـراون�می�خواسـت�اول�وارد�ارتـش� و�او
گفتـه�وارد�ارتـش� انگلیـس�شـود�و�بعـد�از�رسـیدن�بـه�درجـۀ�سـروانی�آن�را�تـرک�
کـه�نقشـۀ�پیوسـتن�بـه�ارتـش�عملـی�شـود،�جنـگ� �آن� عثمانـی�شـود.�پیـش�از
گرفتـن�زبانهـای� �بـراون�هنـوز�در�فکـر�یـاد� روس�و�عثمانـی�بـه�پایـان�می�رسـد،�و
پزشـکی� آنجـا� � در و� بـرود� کیمبریـج� بـه� مقـرر�می�شـود� شـرقی�اسـت.�عاقبـت�
�ایـن�زمان� بخوانـد.�بـا�این�کـه�کیمبریـج�سـال�ها�مرکـز�مطالعـات�شـرقی�بـود،�در
رشـتۀ�ترکی�نداشـت.�البته�براون�می�توانسـت�نزد�اسـتادانی�چون�ادوارد�پالمر�
یلیام�رایت،�نویسـندۀ�فرهنگ�مشـهور�عربی�-�انگلیسـی�عربی�بخواند،� و�یا�و
کاول�بیامـوزد.�بـراون�بـه� و�نیـز�فارسـی�را�از�معلـم�و�دوسـت�فیتزجرالـد،�ادوارد�
یلیـام�ردهـاوس،� گاهـی�نیـز�بـرای�دیـدن�و مطالعـات�ترکـی�ادامـه�می�دهـد،�و�
�آن�روزگار�مترجـم�شـرقی�وزارت�امـور�خارجـه�بـود،�بـه�لنـدن�مـی�رود.�او� کـه�در
را�به�خوبـی� ترکـی� و� و�فارسـی� بـود� � انگلیسـی�مشـهور ترکـی�-� مؤلـف�فرهنـگ�
یاسـت�آن� که�امیرکبیر�مدتی�ر �الروم�)1847(� کرات�ارزنهݑ می�دانسـت�و�در�مذا
کوتاهـی�هـم�پیـش�دکتـر�چارلـز� را�به�عهـده�داشـت،�مترجـم�بـود.�1بـراون�مـدت�
�زبانی�برای� کـه�چهارسـال�مـدرس�بحریۀ�عثمانی�اسـتانبول�بود�و�دسـتور ولـز2،�

آموختـن�ترکـی�داشـت،�درس�می�خوانـد.
کـه� سـفرنامه�ای� � در بیـاورم،� � او خـود� زبـان� � از را� قسـمت� ایـن� یـد� بگذار
بـا� � و ایـران� بـه� سـفرش� زمـان� � در کرمـان� کـم� حا ناصرالملـک،� به�خواهـش�
بـه� رفتـن� � و شـرقیه� � السـنهݘ تحصیـل� بـه� بنـده� شـدن� مایـل� »سـبب� عنـوان�
شـیخ� اسـتبداد� � مجلـهݘ � در را� آن� � از قسـمت�هایی� � و یـج«� کیمبر دارالفنـون�

کـه� زمانـی� شـاید� بـود،� کـرده� تقدیـم� ناصرالدین�شـاه� بـه� را� خـود� فرهنـگ� از� نسـخه ای� ردهـاوس� �.1
یـا�آمـده�بـود،�و�ایـن�نسـخۀ�تقدیـم�شـده�بـه�ناصرالدین�شـاه،� ناصرالدین�شـاه�بـه�دیـدار�ملکـه�ویکتور

بـود.���������������������������������� � فلـور یلـم� و ایرانشـناس�هلنـدی� کتابخانـۀ� مدتـی�در�
2. Dr. Charles Wells, A Practical Grammar of the Turkish Language (1881).
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اسـت1: کـرده� چـاپ� �)1326 بیـع�االول� )ر �1908 یـل� آور � در قمـی� مهـدی�

چـون�پـدرم�مهنـدس�بـود�و�صاحـب�کارخانه�هـای�متعـدده�در�
�اوایل�عمر�خیالی�نداشـتم�به�غیر�از� سـمت�شـمال�انگلسـتان،�در
این�کـه�مثـل�او�باشـم.�لهـذا�در�سـن�پانـزده�سـالگی،�تـرک�تحصیـل�
کـردم�و�بنا�کردم� مقدمـات�رسـمیه�مثـل�زبـان�التیـن�و�زبـان�یونانی�
کـه�بـه�کار�مهندسـی�می�خورنـد،�مثـل�علـم� بـه�تحصیـل�آن�علـوم�
آن�هنـگام� و�در� و�غیـره،� و�مقابلـه� و�جبـر� کیمیـا� و�علـم� هندسـه�
�بـا�کمـال�شـوق�وقایع� محاربـه�میـان�روم�و�روس�روی�نمـود�و�هـر�روز
�روزنامه�هـا�و�چـون�دیـدم�عثمانی�هـا،�بـا� جنـگ�را�می�خوانـدم�در
وجـود�قلـت�اعـداد،�به�طـور�مردانـه�جنگ�نمودند،�دلم�بـر�حال�آنها�
سـوخت�و�میـل�بـه�آنهـا�حاصـل�نمـودم�و�خواسـتم�زبـان�آنهـا�را�یـاد�
کتـاب�صـرف�و�نحـو�عثمانـی�بـه�دسـتم�افتـاد�و� بگیـرم.�آخـر�یـک�
کـردم�بـه�خوانـدن�آن،�لیکـن�چـون�معلمـی�نداشـتم،�بـا�وجـود� بنـا�
کشیشـی� بـا� تـا�آخـر� کـردم،� کوشـش�بسـیار،�اندکـی�ترقـی� سـعی�و�
�اسـتانبول�مانـده�بـود�و�زبـان�عثمانـی�یـاد� کـه�مدتـی�در آشـنا�شـدم�
گرفتـه�بـود.�پیـش�او�درس�خوانـدم،�امـا�چـون�منزلـش�از�شـهر�دور�
کـه� نداشـتم� فرصـت� بـودم،� مشـغول�درس�خـود� هـم� بنـده� و� بـود�
�بـروم.�بعـد�از�مدتـی�دیـدم� �یـک�دفعـه�هـر�هفتـه�پیـش�او بیش�تـر�از
کـه�عربـی�و�فارسـی�ندانسـته�باشـد،�محـال�اسـت� کسـی� کـه�بـرای�
�ایـن�دو�زبـان� ـم�خـود�از

ّ
کـه�زبـان�ُترکـی�را�خـوب�یـاد�بگیـرد�و�از�معل

کـه�دیـدم� �زبـان�فارسـی،�بـه�جهـت�آن� خبـر�پرسـیدم،�خصوصـًا�از
کلمـات�فارسـی�خیلـی�مـوزون� کلمـات�ُترکـی�و�عربـی،� نسـبت�بـه�

گرنـی�بـا�عنـوان�»شـیخ،�شـاهزاده،�و�شرق شـناس:�سـفرنامۀ�ادوارد�بـراون«�در�سایه�سـار  �جـان� 1.�مقالـهݘ
تهـران،� زمانی نیـا،� اهتمـام�مصطفـی� بـه� مافـی،� نظـام� منصـوره� کارنامـۀ� و� میـالد� سـتایش� مهربانـی،�

کتـاب�سـیامک،�1383،�ص�472-469.
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�تلّفظ� تـی�از
ّ

کـه�آنهـا�را�بر�زبان�آرد،�لذ و�شـیرین�اسـت،�حّتـی�کسـی�
ـم�مـن�جـواب�داد�

ّ
آن�هـا�می�َبـَرد.�مثـل�اکل�لقمـه�خوش�گـوار.�معل

گر�می�خواهیـد�ببینید�که� کـم�یـاد�گرفتـه�ام،�اّما�ا �ایـن�دو�زبـان� کـه�از
زبان�فارسـی�چه�طور�اسـت،�یک�شـعری�از�گلسـتان�شـیخ�سعدی�

�را�خوانـد: یـادم�هسـت�و�ایـن�شـعر�مشـهور

دل�انـدر�جهـان آفـــرین�بنـــد�و�بس �نـماَنــد�بـه�کس� جـهان� ای�بـرادر
که�بسیار�کس چون� تو�پرورد�و�ُکشت مکـن�تکیـه�بر�مـُلک�دنیا�و�پشت�
چه�بر�تخت�مردن�چه�بر�روی�خاک کنـد�جـان�پاک� چـو�آهنگ�رفتـن�

کـه� از�شـنیدن�ایـن�شـعر�خیلـی�محظـوظ�شـدم�و�چـون�دیـدم�
�زبان�ُترکی�اسـت،�میل�داشـتم�آن� زبان�فارسـی�خیلی�شـیرین تر�از
اّمـا�آن�وقـت�میّسـر�نبـود.�فی�الجملـه�روز�بـه�روز� یـاد�بگیـرم،� را�هـم�
کـردم�و�از�هندسـه�ملـول� بـه�تحصیـل�السـنۀ�شـرقیه�بیش تـر�میـل�
گـر�مهنـدس�باشـم�بایـد�همیشـه�در�وطـن� گفتـم�ا �بـه�خـود� گشـتم�و
خـود�بمانـم�و�نـه�فرصـت�تحصیـل،�نـه�مجـال�سـیاحت �خواهـد�بـود.

که�آن�را�هم�شرح�می دهد:� گفتگویی�با�پدرش�دارد� بعد�

آخـر�حـال�خـود�را�بـه�پـدر�عـرض�کـردم،�اّواًل�خیلـی�افسـوس�خورد�
کـه�بعـد�از�این�کـه�ایـن�قـدر�وقـت�مشـغول�درس� و�گفـت:�»چـه�شـده�
کنیـد؟�آیـا� هندسـه�بوده�ایـد،�حـاال�می�خواهیـد�برگردیـد�و�آن�را�ول�
نمی�دانید�که�در�این�اّیام،�و�خصوصًا�در�این�والیت�ما�محال�اسـت�
کـه�در�رأی�خـود�ثابـت�نباشـد،�ترّقـی�بکنـد،�بل�کـه�هـر� از�بـرای�کسـی�
کس�باید�یک�پیشه�را�اختیار�کند�و�در�آن�کمال�سعی�و�کوشش�را�به�
جا�آرد،�و�اال�هرگز�کارش�از�پیش�نمی�رود�و�از�شرف�و�اعتبار�گذشته،�
از�برای�کسی�که�مترّدد�و�متلّون�باشد،�معاش�این�جا�محال�است�و�

ـت�مـا�هم�چنیـن�اشـخاصی�را�نمی�خواهند؟«
ّ
دولـت�و�مل
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جـواب�دادم�کـه »آن�چـه�می فرمایید�درسـت�اسـت،�ولی�باید�هر�
کس�پیشـه ای�اختیار�نماید�که�به�آن�میل�داشـته�باشـد،�و�اال�محال�
اسـت�کـه�در�آن�کماینبغـی�ابـراز�هّمت�و�بذِل�جهد�بنمایـد�و�تا�حال�
طفل�بودم�و�تمیز�نداشتم�و�رأی�خود�را�ندانستم�و�حاال�که�فهمیده ام��

می خواهم��پیشـه ای��را��اختیار�کنم�که�مانع�سـفر��نباشـد.«

کـس�حـّق�اختیـار�دارد،� پـدرم�در�جـواب�فرمـود:�»در�دو�چیـز�هـر�
گـر� یـد.�ا کـردن�زوجـه�و�پیشـه.�لهـذا�در�ایـن�امـر�مختار یعنـی�اختیـار�
که�سـعادت�خودت�عبارت�از�این�اسـت� چنان�چه�یقینًا�می دانی�
کـه�پیشـۀ�دیگـری�را�بگزینیـد،�مـن�هم�راضی�هسـتم�و�حرفـی�ندارم.�
پـس�خـوب�تأّمـل�کـن�و�هـر�پیشـه ای�را�کـه�می خواهیـد،�بگزینیـد�تا�

بـه�هـر�زودی�کـه�ممکـن�باشـد،�بنـا�بکنیـد�به�تحصیـل�آن.«

�تابسـتان��1888نوشـته�اسـت،�یعنی�در��26سالگی،� این�شـرح�را�براون�در
پـس�از�سـه�یـا�چهـار�سـال�آموختـن�فارسـی.�آموختـن�فارسـی�و�ترکـی�پیـش�از�
بـراون�بعدهـا�خیلـی�بهتـر� نثـر�فارسـی� البتـه� بـوده�اسـت.� کیمبریـج� بـه� رفتـن�
�یـا�شـرح هایی� می شـود�و�جالـب�اسـت�نوشـته های�اولیـۀ�بـراون�را�بـا�نامه هـا�و
�یک�سـال� که�در�مقدمهݘ کنیم.�به�شـرحی� که�بعد ها�به�فارسـی�نوشـته�مقایسـه�
�شـوق�و�عالقۀ�بی�حد�او� در�میان�ایرانیان�آورده،�آموختن�این�زبان ها�در�سـایهݘ
�شـرح�خـود�از�سـال�های�کیمبریـج�و�این که�چگونه� �ادامـهݘ بـوده�اسـت�بـراون�در

فارسـی،�ترکـی�و�عربـی�آموخته�اسـت�می نویسـد:
]�13محّرم�1326،�جزو�23،�صص��9تا�13.[

لشـگر� در� مـن� عمـوی� دو� هـر� چـون� کـه� بـود� ایـن� بـر� مـن� رأی� اّواًل�
صاحب�منصـب�بودنـد�و�هـر�دو�مّدتـی�در�مشـرق�زمیـن�رفتـه�بودنـد،�
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�روم�و�مصـر،�مـن�هـم�مثـل�ایشـان� یکـی�در�هندوسـتان�و�آن�دیگـری�در
گفـت:�چـون�جنـگ�در� لشـگری�باشـم.�پـدرم�ایـن�رأی�را�نپسـندید�و�
کـه� نـدارد�و�هرجـا� � مـا�مکـروه�اسـت�و�صاحب�منصـب�اختیـار دیـن�
�بـر�هرکـه�می گوینـد�شمشـیر�ِبِکش�باید�ِبِکشـد� بگوینـد�بـرو�بایـد�بـرود،�و
کیسـت،�بهتـر� بـا� و�نمی توانـد�بپرسـد�سـبب�جنـگ�چیسـت�و�حـق�
��تخریب�اسـت.�و�چون� که�تعمیر��بهتر��از اسـت�این�پیشـه�را��نگزینید�
بگردانیـد،� معمـور� و� آبـادان� را� دنیـا� و� باشـید� مهنـدس� نمی خواهیـد�
گـر� کـه�ایـن�هـم�ثـواب�دارد�و�ا کـن� پـس�طبیـب�بـاش،�و�تعمیـِر�ابـدان�
بـه� � و کـن� دعـوت� حـّق� بـه� را� مردمـان� و� بـاش� کشـیش� می خواهیـد�
کاری� کـن�و�ایـن�هـم� یـارت� ی�ِبـده�و�مریضـان�و�فقـرا�را�ز

ّ
غـم�زدگان�تسـل

�نظـر�خـدای�متعـال. اسـت�پسـندیده�در
کنم،�طبابت� ��چون�بعضی�از�مطالب�کشیش ها�را�نتوانستم�قبول�
کیمبریـج�رفتـم�و� کـردم�و�از�بـرای�تحصیـل�آن�بـه�دارالفنـون� را�اختیـار�
گـر� آن�جـا�طلبـه�بایـد�بعـد�از�یـک�سـال،�امتحـان�اّول�را�بگذراننـد،�اّمـا�ا
می خواهنـد�در�یـک�علمـی�تبّحـر��بکننـد،�می تواننـد�آن�امتحـان�اّول�را�
بعد�از�سـه�ماه�بگذرانند�تا�فرصت�بیش تر�داشـته�باشـند.�و�آن�امتحان�
از�مقّدمـات�زبـان�التیـن،�و�زبـان�یونانـی،�و�علـم� اّول،�عبـارت�اسـت�
هندسـه�و�جبـر�و�مقابلـه�و�اوقلیـدس.�و�چـون�پدرم�خواسـت�مرا�تشـویق�
گـر�می توانیـد�بعـد�از�سـه� گفـت�ا بکنـد�تـا�آن�امتحـان�را�زود�بگذرانـم،�
ـم�

ّ
کـه�پیـش�معل مـاه�آن�را�بگذرانیـد،�بعـد�از�آن�بـه�شـما�اجـازه�می دهـم�

عربـی�درس�عربـی�بخوانیـد.�لهـذا�خیلـی�سـعی�و�کوشـش�کـردم�و�بعـد�
از�سـه�مـاه�آن�امتحـاِن�اّول�را�گذرانیـدم�و�بعـد�از�آن�بنـا�کردم�به�تحصیل�
ـم�عربی�

ّ
علـم�نباتـات�و�تشـریح�و�غیـره.�و�هفتـه ای�سـه�دفعـه�پیـش�معل

می رفتـم�و�درس�عربـی�می خوانـدم�و�در�همـه�هفتـه�خوش تـر��و��لذیذتـر��
یـاد�داشـتم. از�ایـن�سـه�سـاعت�وقتـی�نبـود،�چـرا�کـه�شـوق�و�میـل�ز
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بدیـن�ترتیـب�بـراون�شـروع�بـه�آموختـن�ترکـی،�فارسـی�و�عربـی�می�کنـد،�
باقـر� محمـد� میـرزا� به�ویـژه� مختلـف� افـراد� نـزد� را� عربـی� و� فارسـی� � آغـاز � در � و
فاضـل� � »بسـیار مـردی� را� � او بـراون� کـه� مـرد� ایـن� لنـدن�می�آمـوزد.� � در بواناتـی�
عقیـده� تغییـر� پی�درپـی� و� می�کـرده� سـفر� یـاد� ز می�خوانـد،� غیرعـادی«� ولـی�
گاهی�یهودی�و�مدتی� � می�داده�اسـت:�زمانی�مسـلمان،�روزگاری�مسـیحی�و
کـه�معجونی� گذاشـت� کیـش�جدیـدی�پایه� �باالخـره� المذهـب�بـوده�اسـت،�و
�شـعری�طوالنـی�بـه�نـام�»شمسـیۀ�لندنیـه«� �آن�را�در �مذاهـب�مختلـف�و بـود�از
فارسـی� بـراون� بـه� شـعر� ایـن� خوانـدن� بـا� این�کـه� جالـب� بـود.� آورده� به�نظـم�
می�آموخـت.�بعدهـا�بـراون�بـه�دوسـتانش�می�گفـت:�»هـر�وقـت�می�خواسـتم�
نـزدش�حافـظ�بخوانـم،�شمسـیه�لندنیـه�را�مـی�آورد�و�شـروع�بـه�بیـان�مذهبـی�
دیگـر� اسـتاد� نمـی�آورد.«�1 � در سـر� آن� � از دیگـری� کـس� � او � از غیـر� کـه� می�کـرد�
کـه�در� بـود� نداشـت.�وی�جوانـی� بواناتـی� � از کمـی� �غرابـت�دسـت� بـراون�در
ولـی� می�دانسـت،� به�خوبـی� را� عربـی� و� فارسـی� � و می�کـرد� زندگـی� کیمبریـج�
بـود� فارسـی� دادن� بـه�درس� بـه�شـرطی�حاضـر� � و مـی�زد،� � تـار بـد� فوق�العـاده�
بـراون�ضمـن�تحصیـل� ترتیـب� گـوش�دهـد.�بدیـن� � او �زدن� تـار بـه� بـراون� کـه�
از� پـس� یعنـی�دو�سـال� نیـز�می�آمـوزد.�سـال��1884 را� و�عربـی� فارسـی� طـب�
زبان�هـای�شـرقی� گرفتـن�لیسـانس� بـه� اخـذ�درجـۀ�لیسـانس�علـوم�طبیعـی،�
�هنـد�می�خواندنـد،� �امـور �آن�زمـان�آن�را�لیسـانس�در کـه�در نیـز�موفـق�می�شـود�

�هنـد�الزم�بـود. چـه�دانسـتن�عربـی�و�بخصـوص�فارسـی�بـرای�خدمـت�در
در� کـه� بـود� پالمـر� هانـری� ادوارد� کیمبریـج،� � در بـراون� اسـتادان� � از یکـی�

1. Sir Sydney Roberts, Lecture on Edward Granville Browne, 1965.
سـیدنی� ِسـر� اسـت.� کیمبریـج� شـرقی� زبان هـای� دانشـکدۀ� کتابخانـۀ� در� شـعر� ایـن� � از نسـخه ای�
کالـج�پمبـروک�بـود،�و�در�صدمیـن�سـالگرد�تولـد� رابرتـس)1887-1966(�نویسـنده�و�مدتـی�رئیـس�
کرد.� �تهران،�شـیراز،�اصفهان�و�مشـهد� براون�در��1962به�ایران�آمد�و�سـخنرایی�هایی�درباره�بروان�در
�بـراون�داشـت.�ایـن�سـخنرانی�او�جایـی� �پمبـروک�تحصیـل�می کـرد�و�خاطراتـی�از او�در�سـال��1906در
�تهـران�در�مؤسسـۀ�مطالعـات�ایرانشناسـی� چـاپ�نشـده�اسـت�و�آن�را�در�همـان�زمـان�سـخنرانی�در

کردنـد. بریتانیـا�پخـش�
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�آن�شـهر�متولـد�شـده�بـود.�نبـوغ�عجیـب� �1840در
تأثیـری� � و مختلـف� زبان�هـای� گرفتـن� فرا � در پالمـر�
�زندگی� گذاشـته،�شـرحی�مختصر�از که�روی�براون�
از� پـس� پالمـر� نمی�سـازد.� بی�مناسـبت� را� � او کوتـاه�
�مدرسـه،�زبان�رومانی� آموختـن�یونانـی�و�التینـی�در
چـادر� کیمبریـج� اطـراف� � در کـه� کولـی� چنـد� از� را�
ملوانـان� � از را� ایتالیایـی� گویـش� پنـج� � و می�زدنـد،�
آن� � در کـه� رسـتوران�هایی� پیشـخدمت�های� یـا� � و
�سـّید�عبـداهلل�نامـی� �را�از �اردو گرفـت.�فارسـی�و حوالـی�بودنـد،�به�خوبـی�یـاد�
از� را� عربـی� و� بـود،� هنـد� � امـور کارمنـدان� امتحانـات� ممتحـن� کـه� گرفـت� فرا
کیمبریـج�آموخـت.� کالـج� کشیشـی�در�جیـزس� � معلمـی�سـوری�و�عبـری�را�از
کیمبریـج�بگیـرد،� � کوشـید�بورسـی�بـرای�مطالعـات�زبان�هـای�شـرقی�در پالمـر�
�تهـران�بشـود�ولـی�موفـق�نشـد.�تبحـر� �یـا�مترجـم�فارسـی�سـفارت�انگلیـس�در و
کـه�بـه�ایـن�سـه�زبـان�شـعر�می�سـرود،� �و�عربـی�بحـدی�بـود� �فارسـی،�اردو �در او
�فارسـی�قابـل�توجه�انـد.�باالخـره�بـا�فرسـتادن�بعضـی� �و �اردو �در و�غزلیـات�او
کرسـی� اسـتاد� پریسـتون،� تامـس� توجـه� توانسـت� پالمـر� خـود،� عربـی� � اشـعار
بـود،� کـرده� بـه�انگلیسـی�ترجمـه� را� کـه�مقامـات�حریـری� لـرد�آلمونـر1،� عربـی�
کاول� کنـد.� امتحـان� را� پالمـر� تـا� کاول�خواسـت� ادوارد� � از � او � و کنـد� جلـب�
�اردوی�پالمـر� �خـود�نمی�دیـد،�ولـی�فارسـی�و صالحیـت�امتحـان�عربـی�را�در
�بدیـن� کـرد،�و �فارسـی�امتحـان� �انگلیسـی�و از بـا�دادن�متن�هـای�مشـکل� را�
تحصیـل� بـه� دانشـگاه� آن� � در � و گرفـت� کیمبریـج� � در بورسـی� پالمـر� ترتیـب�
�مقصـد� �همیـن�سـال�پالمـر�ترجمـهݘ �در �سـال��1867بـود�و پرداخـت.�ایـن�در
االقصـی�عزیزالدیـن�نسـفی�را�تحـت�عنـوان�عرفـان�شـرقی�منتشـر�سـاخت.2

1. Lord Almoner
2. Oriental Mysticism

ادوارد هنری 
پالمر
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او� بـود.� بـر�زباندانـی�1محقـق،�شـاعر�و�مترجـم�بسـیار�خوبـی� پالمـر�عـالوه�
بـه� �منظومـۀ�اللـه رخ�به�نـام�»فرشـته�و�بهشـت«�را� �در �تامـس�مـور شـعر�مشـهور
یـس�بـه�چـاپ�رسـاند.�مجموعـۀ� �پار کـرد�و�در��1855در شـعر�عربـی�ترجمـه�
�نی�و�قطعات�دیگر�2عالوه�بر�ترجمۀ�ماهرانه�سـرآغاز� �به�نـام�نالـهݘ ترجمه هـای�او
ترجمـۀ� دارد.� فارسـی� و� عربـی� � اشـعار و� معلقـات�سـبع� � از قطعاتـی� مثنـوی،�
مشـهور� سـری� بـرای� قـرآن� ترجمـۀ� و� ُزهیـر�3 بها الدیـن� دیـوان� کامـل� و� منظـوم�
مهـم� ترجمه هـای� � از مولـر� کـس� ما بـه� متعلـق� جهـان«� مقـدس� »کتاب�هـای�
که�کرسـی�عربـی�لرد�آلمونر�را�به�دسـت� اوسـت. پالمـر�عاقبـت�موفـق�می شـود�
آورد،�و�چنـد�سـفر�بـه�مصـر�و�شـبه جزیره�سـینا�بـرای�تحقیقـات�جغرافیایـی�و�
کـه�سـفرنامه ها�و�کتاب هایـی�چـون�سـفر�بـه�بیابـان�خـروج،� تاریخـی�می کنـد�
و� تـورات� بـرای�جغرافیـای� اورشـلیم�شـهر�هـرود�و�صالح الدیـن،�طرح هایـی�
بـه� شـاه� ناصرالدیـن� اوان� در�همیـن� آنهاسـت.� حاصـل� یهـود4  ملـت� یـخ� تار
همراهـی� را� � او مترجمیـن� � از یکـی� به�عنـوان� پالمـر� � و می کنـد� سـفر� انگلیـس�
می�میـرد� سـل� اثـر� بـر� زنـش� نمی کنـد.� یـاری� پالمـر� بـا� بخـت� ولـی� می کنـد.�
کفـاف�زندگـی�او�و�خانـواده اش�را� یـاد،�حقـوق�اسـتادی� بـا�وجـود�تـالش�ز � و
�لنـدن� �بـه�روزنامه�نـگاری�در یـس�را�تـرک�می کنـد�و �تدر �به�ناچـار نمی کنـد،�و
�ایـن�رشـته�نیـز�آثـار�خوبـی�از�خـود�به�جای�می گـذارد�که�یکی� روی�مـی آورد.�در

در� فوق العـاده ای� قـدرت� آن�جملـه� از� و� داشـت� هـم� دیگـری� هنرهـای� زبان دانـی� بـر� عـالوه� پالمـر� �.1
کرده انـد.�مثـاَل�در�یـک�مـورد� کـردن�داشـت،�و�داسـتان های�متعـددی�در�ایـن�بـاره�نقـل� هیپنوتیسـم�
کردن�چند�انگشتش�بود،�بدون�داروی�بیهوشی�توسط�او�هیپنوتیسم�شد� که�احتیاج�به�قطع� دختری�
کیمبریج�بریدند،�و�بعد�از�بیدار�شـدن�هم�دردی�نداشـت. و�انگشـتان�او�را�در�بیمارسـتان�آدین�بروک�
گویـا�همیـن�تبحـر�او� �آنچـه�بـراون�جـزو�هنرهـای�اسـتادش�بـدان�بـه�عنـوان�»شـعبده«�اشـاره�می کنـد،�
کـه�بـراون�بـه�عنـوان�یک�پزشـک�هپپنوتیسـم�را�»شـعبده«� در�هیپنوتیسـم�باشـد.�البتـه�عجیـب�اسـت�

�فارسـی�نیافتـه�اسـت. �مناسـبی�بـرای�آن�در کلمـهݘ کنـد�ولـی�شـاید� حسـاب�
2. The Song of the Reed and Other Pieces, 1877.
3. The Poetical Works of Beha-ed-Din Zoheir of Egypt, 1877.
4. The Desert of the Exodus; Jerusalem, the City of Herod and Saladin; 
Outlines of Scripture Geography; A History of the Jewish Nation.



ان
ایر

ن و 
راو

د ب
وار

اد
24

  -

که�با�وجود�نوشـته�شـدن�برای� از�مهم ترین�آنها�زندگی�هارون�الرشـید�اسـت،�
خواننـدۀ�عـادی،�به�طـرز�جالـب�و�عمیقـی�بـه�تحلیـل�شـخصیت�ایـن�خلیفه�
می پردازد.�در��1882طغیان�عرابی�پاشـا�و�نهضت�ملی�گرایی�در�مصر�شـروع�
کانـال�سـوئز�بـه�هـراس� �انگلیـس�به�خاطـر�احتمـال�از�دسـت�دادن� می شـود�و
کـه�هـم�بـه�شـبه�جزیرۀ� �بـه�یـاد�پالمـر�می افتنـد� �اینجـا�اولیـای�امـور می افتـد.�در
کامل�داشـت.�او� کـرده�و�هـم�بـا�گویش های�اعراب�بدوی�آشـنایی� سـینا�سـفر�
یـت�خطرنـاک�را�می پذیـرد�تـا�از�وضع�و�تفکر�سـران�قبایل�آن�ناحیه� ایـن�مأمور
کنـد.�ولـی�چنـد� بـا�انگلیـس�همـراه� را� آنهـا� گاه�شـود،�و�در�صـورت�امـکان� آ
�پرتگاهـی�پـرت�می کننـد� �و�دو�همراهـش�را�از �اوت�1882،�او راهـزن�عـرب�در
کـه� �اینجـا�بی مناسـبت�نیسـت�شـرحی�را� �اموالـش�را�بـه�یغمـا�می برنـد.�در و

بـراون�در�حـق�اسـتاد�فقیـدش�نوشـته�بخوانیـم:

بـود�و�در�عربسـتان� کامـل� و�معلـم�هـم�آدمـی�بسـیار�فاضـل�و�
حـرف� خـوب� خیلـی� را� عربـی� زبـان� و� بـود� کـرده� سـفر� خیلـی�
کـه�مـن� مـی زد.�حتـی�در�مصـر�و�شـام�لبـاس�عربـی�دربـر�می کـرد�
کـه�اجنبـی�اسـت�و�آن�جـا�بـه�اسـم�شـیخ� کسـی�نفهمیـد� عربـم�و�
�زبـان�عربـی،�فارسـی،�هنـدى،�و� �بـه�غیـر�از بـود�و � عبـداهلل�مشـهور
و� عبرانـی� در� و� خـوب�می دانسـت� را� فرنگسـتان� زبان هـاى� کثـر� ا
کافـی�داشـت�و�عـالوه�بـر�ایـن�هنرهـا،� یونانـی�و�التیـن�هـم�مهـارت�
�نقاشـی�و�شـعبده�بازى�هـم�ماهـر�بـود�و� شـعر�خـوب�می گفـت�و�در
صاحـب�کتـب�متعـدده�بود�در�صرف�و�نحو�و�لغت�و�ترجمه�هاى�
کتاب�هـاى�عربـی�و�فارسـی�و�هنـدى�و�غیره�و�قرآن�عظیم�الشـأن�را�
�بـا�این�همه� کـرده�بـود،�به�زبان�انگلیسـی.�و بـا�کمـال�دقـت�ترجمـه�
�بـا�همه کـس�خـوب�بود� فضایـل�و�کمـاالت،�از�تکبـر�ذّره�نداشـت�و

و�در�هـر�مجلـس�مرغـوب.
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آفـاق�بشـود،� � تـا�مشـهور کفایـت�نکـرد� کـه�عمـرش� امـا�حیـف�
کـه�ازطـرف�دولـت�در�هنـگام�جنگ�مصـر�مأمور�شـد�که�میان� چـرا�
امـداد� بـه� را�دعـوت�بکنـد� بـرود�و�آن هـا� اعـراب� قبایـل�و�طوایـف�
�اهـل�سـیف،�چـون�بـه� �اهـل�قلـم�بـود،�نـه�از گـر�چـه�از انگلیسـی�ها.�ا
�زبان�عربی�تسـلط�کافی�داشـته� کـه�در �او�کـس�دیگـرى�نبـود� غیـر�از
کرد�و�در�عربستان�رفت�و�با�دو�صاحب�منصب� باشد،�امر�را�قبول�
طرفـدارى� بـه� را� قبایـل� شـیوخ� کـه� شـد� فرسـتاده� طوایـف� میـان�
�بـراى�اردو�شـترها�بخـرد.�آخـر�بـه� �از گردانـد�و انگلیسـی ها�راضـی�
دسـت�دزدان�یـا�دشـمنان�افتـاد�و�او�را�بـا�آن�دو�صاحب�منصـب�
گفتنـد�یـا� �بـه�آنهـا� کوهـی�بلنـد�بردنـد�و کـه�همـراه�او�بودنـد،�بـاالى�
یـا�شـما�را�می�کشـیم.�معلـم�خـودش� یـد� پاییـن�بیانداز را� خودتـان�
و�آن�دو�صاحب�منصـب�چـون� کشـته�شـد� و� انداخـت� پاییـن� را�
کشـتن�خودشـان�اقـدام�ننمودنـد،�همانجـا�از�ضـرب�شمشـیر� بـه�
انگلسـتان� بـه� ایـن�خبـر� و�چـون� مقتـول�شـدند،� عـدوان� گلولـه� و�
کیمبریـج،�فریـاد�و�فغـان�بلنـد� رسـید،�در�همه�جـا،�خصوصـًا�در�
شـد�و�حکومـت�بـه�صاحب�منصبانـی�که�با�لشـکر�در�مصر�بودند،�
تـا� ننماینـد،� اسـتراحت� و� نگیرنـد� آرام� َدم� یـک� کـه� داد� سـپارش�
کنند�و�اینها�به� کشـتگان�را�پیدا� قاتالن�را�به�دسـت�آرند�و�اجسـاد�
�قاتـالن�ده�یا�یازده�نفـر�نفر�گرفتند� �از امـر�حکومـت�امتثـال�نمودنـد�و

کردنـد. و�جهـرًا�و�برابـر�خلـق�آنهـا�را�بـر�دار�

براون�بعدًا�شـرح�می�دهد�که�چگونه�اجسـاد�پالمر�و�آن�دو�افسـر�را�به�لندن�
کلیسـای�وسـت�مینسـتر�»پهلـوی�پادشـاهان�و�پهلوانـان�قدیـم«� آوردنـد�و�در�
�رثای�پالمـر�به�زبان�های�مختلف،� دفـن�کردنـد،�و�چگونـه�مرثیه�های�بسـیار�در
و�از�آن�جملـه�یکـی�بـه�فارسـی�و�یکـی�بـه�عربـی�به�قلـم�میرزا�محمدباقـر�بواناتی�
سـروده�شـد.�بعـد�می�افزایـد:�»لیکـن�غـم�ملتـی�نمی�توانـد�یکـی�از�سـفرکردگان�
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�این�سـفر�نـدارد�»و�غم�آنها� ُملـک�فنـا�را�پـس�بیـاورد«،�که�امید�بازگشـتن�کس�از
کـه�مثـل�بنـده�او�را�شـناخته�بودنـد�و�از�کماالت�او�مسـتفیض�شـده�بودند،�دیر�

پائیـد،�قابل�تسـلی�نبود.«
گذرانـدن�دومیـن�امتحـان� کیمبریـج�نبـود�و�پـس�از� �ایـن�زمـان�بـراون�در� در
پزشـکی،�پـدرش�به�عنـوان�تشـویق�وسـایل�سـفرش�بـه�ترکیـه�را�فراهـم�سـاخته�
بـود.�آشـنایی�بـراون�بـا�خاورمیانه�از�طریق�عالقه�منـدی�او�به�ترکان�و�حکومت�
کـرده�بـود�یـا�تـرکان�مقیـم�انگلیـس� کـه�پیـدا� عثمانـی�بـود،�و�دوسـتان�اولیـه ای�
گیـب� الیـاس� بـا� از�طریـق�ردهـاوس� او� تـرک�شناسـان�انگلیسـی�بودنـد.� یـا� � و
یـخ�ادبیـات�عثمانـی  �تار کتـاب�مشـهور کـه�بعد هـا� )1857-1901(،�آشـنا�شـد�
یـادی� �بـراون�بـود�و�شـهرت�نسـبتًا�ز گیـب�پنـج�سـال�بزرگتـر�از کـرد.� او�را�منتشـر�
گیـب�خوانـدن� به�عنـوان�متخصـص�شـعر�و�ادب�عثمانـی�داشـت.�از�طریـق�
متـون�مختلـف�عثمانـی�را�گسـترش�داد�و�به�مکاتبه�بـا�ابوالضیاء�توفیق�بیک،�
محسـن�خان� بـه� نامـه ای� هـم� ردهـاوس� زد.� دسـت� »وقـت«� روزنامـۀ� مدیـر�
کرد.�دکتر�ولز�هم� امین�الملک،�سـفیر�ایران�در�عثمانی�نوشـت�و�سـفارش�او�را�
�اسـتانبول�نوشـت.�همچنیـن� نامـه ای�بـه�سـردبیر�روزنامـۀ�عربـی الجوایـب�در
�لنـدن�بـه�اسـم�جمـال�افنـدی�او�را�بـه� یکـی�از�اعضـای�سـفارت�عثمانـی�در
�این�سـفر� گیب�ابتدا�می خواسـت�در کرد.� �اسـتانبول�معرفی� دوسـتان�خود�در
کشـتی� کار�عملی�نشـد�و�براون�در�جوالی��1882در� همراه�او�باشـد،�ولی�این�

�آنجـا�بـه�اسـتانبول�رفـت. �از �نیوکاسـل�عـازم�مدیترانـه�شـد�و حامـل�زغـال�از
ترکـی� و� فارسـی� درس� صبح�هـا� می�خواسـت� نقشـه�اش� مطابـق� بـراون�
گفت�وگـو�بـا�اشـخاص�مختلـف�بگذرانـد�و� �و� �را�بـه�دیـدار بخوانـد�و�بقیـۀ�روز
کثـر�اسـتفاده�را�ببـرد،�ولـی�اقامـت� �اسـتانبول�حدا �اقامـت�سـه�ماهـۀ�خـود�در از
یـاد�مطابـق�برنامـه�پیـش�نرفـت.�از�طریـق�صالـح�افنـدی�که�جمـال�افندی� او�ز
پیـدا� بهاء�الدیـن� و� نظام�الدیـن� به�نام�هـای� معلـم� دو� بـود،� کـرده� معرفـی� را� او�
�زبـان�ترکـی�و�فارسـی�را�یـاد�مـی�داد�و�اصـول�اصلـی� کـرد.�نظام�الدیـن�دسـتور
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کـه�خـود�صوفـی� اسـالم�و�نیـز�مبانـی�تصـوف�را�بـه�او�می�آموخـت.�بهاء�الدیـن�
کـرد�و�از�جذبـه�و�حـال�بـا�او�سـخن�گفـت.�براون� بـود�بـراون�را�وارد�عالـم�عرفـان�
کـه�بـا�ایرانیـان� کوشـید� گفت�وگـو�داشـت.�او� �ایـن� یادداشـت�های�مفصلـی�از
�اطـراف�خـوان�والـده� یـاد�بـود�و�بیشـتر�در کـه�تعدادشـان�هـم�ز مقیـم�اسـتانبول،�
و�قبرسـتان�ایرانیـان�مسـکن�داشـتند،�مـراوده�بـر�قـرار�کنـد،�امـا�گویـی�دوسـتان�
یـاد�میلـی�بـه�معرفـی�بـراون�بـه�ایرانیـان�شـیعه�نداشـتند،�و�از�مالقـات� تـرک�او�ز
بـا�محسـن�خان،�سـفیر�ایـران�هـم�نتیجـه�ای�حاصـل�نشـد.�لـذا�بـراون�تصمیـم�
تبریـزی� فرش�فروشـی� اسـتانبول� � بـازار � در و� کار�شـود،� بـه� گرفـت�خـود�دسـت�
و� لیلـی� � از نسـخه�ای� و� بـود� کتـاب� اهـل� کـه� کـرد،� پیـدا� را� به�نـام�محمدعلـی�
�اسـتانبول� �او�خریـد.�از�طریـق�محمدعلـی�بـا�ایرانیـان�دیگـری�در مجنـون�را�از
کنـار� � در اسـمعیل�آقا� به�نـام� را� ایرانـی� کتابفروشـی� مخصوصـًا� و� شـد،� آشـنا�
او�خریـد.� � از و�نسـخه�های�خطـی�چنـدی� کـرد،� پیـدا� جامـع�سـلطان�سـلیم�
کـه�صاحـب�آن،�جـواد�آقـا� �اسـتانبول�بـود� در�ضمـن�یـک�چایخانـۀ�ایرانـی�در
�بـراون�در�هفته�هـای�آخـر�اقامـت�خـود�بـه�آنجـا� �بـود�و گـرم�و�میهمان�نـواز مـردی�
می�رفـت�و�سـاعت�ها�بـه�صحبـت�آنـان�گـوش�مـی�داد.�او�در�همیـن�سـفر�با�آقا�
محمدطاهـر،�مدیـر�روزنامـۀ�اختـر�آشـنا�شـد�و�بعد�ها�با�نویسـندگان�بنـام�اختر،�
کـرد،�و� کرمانـی�آشـنایی�پیـدا� چـون�میـرزا�حبیـب�اصفهانـی�و�میـرزا�آقاخـان�
کرد.�این�سـفر�سـبب�شـد�براون� خود�شـروع�به�نوشـتن�مقاله�برای�این�روزنامه�
�ارتش�عثمانی�دسـت�بکشـد،�چون� از�تصـورات�جوانـی�خـود�بـرای�خدمت�در
جنـگ�روس�و�عثمانـی�به�پایـان�رسـیده�بـود�و�عالقه�منـدی�او�در�مـورد�ادبیـات�

گرفـت. ترکـی�تحت�الشـعاع�شـیفتگی�او�بـه�ادب�و�عرفـان�فارسـی�قـرار�
و� داد� را� هندوسـتانی� لیسـانس� دورۀ� امتحـان� بـراون� تابسـتان��1884 � در
گرفتـه�بـود�او�را�جـزو�»کالس� چـون�زبان هـای�ترکـی،�فارسـی�و�عربـی�را�هـم�یـاد�
گرفتن� کار�پزشـکی�و� �برای�اتمام� یاد�به�ناچار گذاشـتند،�ولی�با�اندوه�ز ممتاز«�
اجـازۀ�طبابـت�بـه�بیمارسـتان�سـنت�بارتلمی�لنـدن�رفـت.�جالـب�اینجاسـت�
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هندوسـتان� در� فارسـی� و� بـود� خـود� قـدرت� اوج� � در انگلیـس� امپراتـوری� کـه�
�ایـران�هـم�عمـاًل�تحـت�نفـوذ�مسـتقیم�روس�و� اسـتفادۀ�وسـیع�عامـه�داشـت�و
�زبان�فارسـی�مسـتقاًل�تدریس�نمی شـد،�یعنی�نمی شـد� انگلیـس�بـود،�ولـی�باز

گرفـت.�خـود�او�می نویسـد:� فقـط�لیسـانس�فارسـی�

گفتـه�بـودم� کیمبریـج�را�تـرک� کـه�به�خاطـر�آنهـا�مـن� امید هایـی�
گرفتـن�فارسـی،�ترکـی� بـرآورده�نشـده�بودنـد.�فکـر�می کـردم�بـا�یـاد�
خارجـه� وزارت� کنسـولگری های� در� کاری� می توانـم� عربـی� و�
کـه�بـه�درخواسـت�هایم�داده� کوتاهـی� کنـم،�ولـی�پاسـخ های� پیـدا�
مـی داد،� ارجـاع� وزارت�خارجـه� مقـررات� بـه� همیشـه� و� می شـد،�
وجـود� امتحانـی� زبان هـا� ایـن� � در و� بـود� دیگـر� وضعـی� از� کـی� حا
�زبان هـای�آلمانی،�یونانی،� کـه�با�امتحـان�در نداشـت،�در�صورتـی�
اسـپانیولی�و�ایتالیایـی�انسـان�می توانسـت�وارد�خدمـت�کنسـولی�

در�غـرب�آسـیا�بشـود.

کرسـی�عربـی�ِسـر�تامـس� یلیـام�رایـت،�اسـتاد� �به�عـالوه�بـراون�حرف هـای�و
گـر�امکانـات� گفتـه�بـود�»ا کـه�بـه�او� کیمبریـج�را�هنـوز�در�خاطـر�داشـت� آدامـز�
کـه�تـو�را�از�داشـتن�حرفه ای�بی�نیاز�کند،�مطالعات�شرق�شناسـی� مالـی�داری�
کامـی�تو� خواهند�بـود�و�یا�به� کـه�آنهـا�مایـۀ�نا را�ادامـه�بـده�و�ترسـی�نداشـته�بـاش�
گر�این�امـکان�را�نداری�باید� �مـراد�و�سـعادت�دلخواهـت�نخواهـی�رسـید.�ولی�ا
کـه�اوقـات�خود�را� کـرد�و�بهتـر�اسـت� بدانـی�چگونـه�زندگـی�ات�را�اداره �خواهـی�
�ایـام�فراغـت،�جهـت�تفنـن�و�انبسـاط�خاطـر� صـرف�پزشـکی�بکنـی�و�فقـط�در
یـادی� کـه�در�شرق شناسـی�موقعیت هـای�ز بـه�شرق شناسـی�بپـردازی،�زیـرا�
کار�بکنـی�و�صبـر�نمایـی�تـا�محلـی� نیسـت�و�پولـی�هـم�نـدارد،�و�سـال�ها�بایـد�
کـه� کـه�سال�هاسـت� پیـدا�شـود.�از�دولـت�هـم�بایـد�توقعـی�نداشـته�باشـی،�زیرا
کوچک تریـن�تشـویقی�هـم� بـه�زبان هـای�شـرقی�توجهـی�نکـرده�و�نمی کنـد،�و�
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کـه�ایـن�مطالـب�را�در�مقدمـۀ�یکسـال� �ایـن�بـاره�به�عمـل�نمـی آورد.«�بـراون� در
در�میـان�ایرانیـان�می نویسـد�اضافـه�می کنـد:�»من�این�کلمـات�را�نه�برای�خود�
و� بـا�عالقه�منـدی� کـه� انگلیسـی�می نویسـم� بـرای�شرق�شناسـان�جـوان� بلکـه�
کوشـش�ها،�تالش هـا�و�آرزوهـای�انجـام�نیافتـۀ�آنهـا�بـوده ام.� همـدردی�شـاهد�
که�بجز��روسـیه،�انگلسـتان� من�اغلب�با��تحّسـر��و�تلخی�فکر�می کنم،�هرچند�
پایـی�مسـتقیمًا�بـا�شـرق�سـروکار�دارد،�ولـی�نـه�تنهـا� بیـش�از�سـایر�ممالـک�ارو
گرفتـن�زبانهـای� پایـی�پسـران�خـود�را�تشـویق�بـه�فرا کمتـر�از�سـایر�ممالـک�ارو
شـرقی�می کنـد،�بلکـه�بـرای�آنهایـی�کـه�علیرغم�تمام�عدم�تشـویق�و�حمایت،�
�ایـن�راه�نهـاده�و� بـا�عالقه�منـدی،�ذوق�و�شـوق�خـود�و�توانایـی�ذاتـی�قـدم�در

کننـد،�شـغلی�فراهـم�نمایـد.«1 �ایـن�زبان هـا�تبحـر�پیـدا� توانسـته اند�در
یلیام�رایت�در�طول�تحصیل�پزشـکی�همیشـه�در�خاطر�براون�بود�و� �و گفتهݘ
که�آیا �خواهد�توانسـت�شرق�شناسـی�را�به�عنوان�شـغل� هنوز�هم�نمی دانسـت�
دایمـی�خـود�برگزینـد.�دربارۀ�سـالهای��1884تا��1887که�امتحانات�پزشـکی�

�بیمارسـتان�سـنت�بارتلمی�لندن�کار�می کرد�می نویسـد: را�می داد�و�در

�ضمـن�درسـهای�پزشـکی�خـود�فرصتـی�به�دسـت�مـی�آوردم�
و�پـای�صحبـت�دوسـتان�ایرانیـم�می�نشسـتم�)گرچـه�بیشترشـان�
فارسـی� مـن� به�خاطـر� می�کردنـد� صحبـت� به�خوبـی� را� انگلیسـی�
بریتانیـا� مـوزۀ� کتابخانـۀ� طـاق�خنـک� زیـر� یـا� � و می�زدنـد(،� حـرف�
کـه� می�کـردم،� خلـوت� خـود� محبـوب� صوفـی� نویسـندگان� بـا�
و� بـود،� کـرده� � مسـحور مـرا� بـود� مدت�هـا� آنهـا� عارفانـۀ� ایده�آلیسـم�
و� از�مالحظـۀ�بدبینی�هـا� کـه� کنـون�در�مقابـل�تصـورات�بدبینانـه� ا
به�شـمار� قـوی� پادزهـری� می�کـردم،� احسـاس� روزانـه� مرارت�هـای�
که�دوران�سـختی� می�رفت.�این�دورۀ�ناخوشـایندی�نبود،�هرچند�
�بیمارسـتان�می�دیـدم�مـرا�خیلـی� بـود،�خیلـی�جالـب�بـود.�آنچـه�در

1. E.G.Browne, A Year Amongst the Persians, London, 1893, pp. 15-16.
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که� غمنـاک�می�سـاخت،�و�خیلـی�هـم�مـرا�به�حیـرت�می�انداخت�
بـه�زندگـی�چسـبیده�اسـت�)زیـرا�در� بـا�سـماجت� انسـان� چگونـه�
بیشـتر�مواقـع�زندگـی�جـز�مجموعـه�ای�از�درد�و�تـالش�و�غـم�نبـود(.�
کـه�ایمان�مرا�بـه��خوبی�و� یـادی�بـودم� از�سـوی�دیگـر�شـاهد�مسـائل�ز
�این�زمـان�و�نه�بعد� نجابـت�نهـاد�انسـانی�بیشـتر�می�کـرد.�نـه�قبـل�از
�ایـن�دوران،�بـه�ایـن�خوبـی�و�وضـوح،�بزرگـی،�ابدیـت�و�فضایـل� از
روح�انسـانی�را�درک�نکـرده�ام،�و�در�عیـن�حـال�شـوربختی�و�ادبـار�
�نظـر�من�روح�انسـانی�چون� محیـط�زمینـی�آن�را�نیـز�ندیـده�بـودم.�در
�لبـاس�فقـر،�بی�خبـر�از�منشـأ�خـود،�بی�خبـر�از� شـاهزاده�ای�بـود�در
�او�بود.�آنـگاه�بود�که� �انتظـار حقـوق�خـود،�ولـی�ارثیـه�ای�پرشـکوه�در
ایده�آلیسـم�وحـدت�وجـودی�مثنـوی�بـر�مـن�مسـتولی�می�گشـت،�و�

یـا�ایـن�بیـت�حافـظ�اعمـاق�روح�مـرا�بـه�لـرزه�درمـی�آورد:

کنــــگره�عرش�می زنند�صفیر� � تو�را�از
که�درین�دامگه�چه�افتاده�است ندانمت�

مطالعـات� حتـی� ولـی� می�آیـد،� به�نظـر� عجیـب� کـه� هرچنـد�
گسـترش�مـی�داد،�زیـرا� پزشـکی�رشـد�ایـن�نـوع�طـرز�فکـر�را�در�مـن�
حتـی� نشـود،� ماده�گرایـی� تشـویق� باعـث� کـه� وقتـی� فیزیولـوژی�
می�توانـد�انسـان�را�به�سـوی�عرفـان�راهبـر�شـود،�و�به�نظـر�می�رسـد�
ذهنـی� پدیده�هـای� از� بعضـی� مالحظـۀ� انـدازۀ� بـه� چیـزی� کمتـر�
بـه� را�نسـبت� آدمـی� ایمـان� اختـالالت�فکـری�و�عصبـی�می�توانـد�

دهـد.1 تـکان� عینـی� دنیـای� واقعیت�هـای�

داشـت� معنویـات� عالـم� و� عرفـان� بـه� یـادی� ز کشـش� این�کـه� بـا� بـراون�
پزشـکی� تحصیـل� بـه� � بـاز شـود،� غرقـه� عوالمـی� چنیـن� در� می�خواسـت� و�

1. ایضًا،�مقدمۀ�سفرنامه،�متن�انگلیسی،�ص�15.
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بـه� بتوانـد� برسـد� بـه��او� پـدری� ثـروت� وقتـی� داشـت� امیـد� و� مـی�داد،� ادامـه�
بیمارسـتان� � در سـال� سـه� ترتیـب� بدیـن� بپـردازد.� خـود� عالقه�مندی�هـای�
یدانسـی�را� �یـا�رز �بـه�اصطـالح�دورۀ�اسـتاژ سـنت�بارتلمی�لنـدن�مشـغول�بـود�و
�غیرمنتظـره�ای�پیـش�آمـد�و�مسـیر�زندگـی�او�را�عـوض��کـرد،� می�دیـد،�امـا�واقعـهݘ
کیمبریـج�بـود.�ایـن�واقعـه� یـس�زبانهـای�فارسـی�و�عربـی�در� و�آن�پیشـنهاد�تدر

می�نویسـد:� و� بـود،� � وجـدآور برایـش� حـد� از� بیـش�

کالـج�پزشـکان� کالـج�جراحـان،� مـن�امتحانـات�نهایـی�را�در�
کیمبریـج�به�پایـان�رسـانیده�بـودم.�بـه�یـاد� و�همچنیـن�در�دانشـگاه�
فوق�الذکـر� کالـج� دو� از� مسـرت� و� سـرفرازی� احسـاس� بـا� کـه� دارم�
و� به�مـن�اجـازۀ�طبابـت�مـی�داد،� کـه� بـودم� گرفتـه� پایان�نامه�هایـی�
کـه� کـه�حرکـت�بعـدی�مـن�چـه��خواهـد�بـود� داشـتم�فکـر�می�کـردم�
�آن�امیـدی�نداشـتم�باالخـره�به�سـراغم�آمـد.� کـه�از یک�دفعـه�بختـی�
شـامگاه�سـی�ام�مـاه�مـه��1887بـود،�هنگامـی�کـه�بـه�خانـه�برگشـتم�
کـردم.�همـان� � تلگرافـی�را�بـر�روی�میـز�یافتـم.�بـا�بی�توجهـی�آن�را�بـاز
�پای�نشناسم.�من�در� که�از�شادی�سر�از کافی�بود� یک�نگاه�به�نامه�
کالـج�خـودم�انتخـاب�شـده�بـودم.1 �)Fellow(ـوی�

َ
آن�روز�به�عنـوان�ِفل

کـه�بـه�معنـی�اسـتاد�یـا� کالـج�می�شـود� ـوی�پمبـروک�
َ
بدیـن�ترتیـب�بـراون�ِفل

کالـجِ��دوبلیـن،�فلـو��یکـی� کسـفورد�و�ترینیتـی� کیمبریـج،�ا مـدرس�اسـت.�در�
کیمبریـج�فلـو�می�توانـد�یـک� کالـج�اسـت.�در� از�اعضـای�آموزشـی�و�اجرایـی�
از� دانشـگاه� آموزشـی� اعضـای� بهتریـن� و� باشـد،� � پروفسـور یـا� � و � یـدر ر لکچـرر،�
عمرشـان� آخـر� تـا� � معمـواًل کـه� می�گیرنـد� را� سـمت� ایـن� مختلـف� کالج�هـای�
کـه�تشـکیل�دهنـدۀ�دانشـگاه� کالج�هـا،� دوام�می�یابـد.�حقـوق�فلوهـا�از�طـرف�
دنیـای� وارد� بـراون� می�شـود.� پرداخـت� دانشـگاه� طـرف� از� یـا� � و هسـتند،�

1.�همان،�ص�16.
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بـه� �1911 در� نمی�کشـد.� پزشـکی�دسـت� از� کامـاًل� ولـی� و� کادمیـک�می�شـود� آ
کالـج�پادشـاهی�پزشـکان�لنـدن�انتخاب�می�شـود،�و�یـک�دهه�بعد� عضویـت�
کیمبریـج�)1919-1922(�دربـارۀ�طـب�اسـالمی�بحـث� بـا�چهـار�سـخنرانی�در�
یـخ�طـب�اسـالمی�در�مـی�آورد.�چنان�کـه� می�کنـد�و�بعـد�آنهـا�را�به�صـورت�تار
کتـاب�مطالعـات�شرق�شناسـی�و�طبـی�خـود�را�یکجـا� �ایـن� خواهـد�آمـد�او�در
بـرای� تـازه�کار�1 فلـوی� به�عنـوان� کالـج� پمبـروک� � در را� بـراون� می�کنـد.� جمـع�
کـه�خـودش�می�گویـد�شـانس� � کـرده�بودنـد�و�همان�طـور یـس�فارسـی�قبـول� تدر
کـم�بـود�و�فقط�در�سـال�1902  یـس�زبانهـای�شـرقی�فوق�العـاده� یافتـن�شـغل�تدر
کـه�کرسـی�عربـی�ِسـر�تامـس�آدامـز��باز�شـد�و�او�توانسـت�بدان�دسـت�یابد.� بـود�
در�کیمبریج�دو�کرسی�استادی�عربی�وجود�داشت:�یکی�ِسر�توماس�آدامز�
که�در�سـال��1643تأسـیس�شـده�بود�و�هزینۀ�آن�را�شـرکت�پارچه�فروشـان2  بود�
�اسـتادان� کـه�بـراون�بدیـن�مقـام�می رسـد�پانـزده�نفر�از �تـا�1902،� لنـدن�مـی داد�و
ک3،�و� کـرده�بودنـد.�اولین�آنها�آبراهـام�ویل��ال �ایـن�مقـام�خدمـت� سرشـناس�در
4،�مترجـم�حـّی�ابـن�یقظـان�و�بسـیاری�آثار�دیگـر��و�معاصر�

کلـی2 دیگـر�سـایمون�َا
کـه�در�1724  کرسـی�دیگـر�عربـی�به�نـام�لـرد�آلمونـر3 5بـود� و�دوسـت�نیوتـون�بـود.�
توسـط�خود�او�تأسـیس�شـد�و�هزینه�اش�از�بخشـی�از�حقوق�اسـتادی�او�تأمین�
کـه�در��1893بـه�اسـتادی� �مـرگ�آنتونـی�بـوان6،� کرسـی�اخیـر�پـس�از می�شـد.�
کرسـی�ِسـر�تامـس�آدامـز��هنـوز�هـم�ادامـه� رسـید،�ادامـه�نیافـت�در�صورتی�کـه�
گرد� گردش�نیکلسـون�و�هـم�آربـری�شـا دارد.�بدیـن�جهـت�هـم�بـراون�و�هـم�شـا
�اسـتادان�بـراون�پالمـر�و�رایت�این� گرفتنـد.�به�عـالوه�از نیکلسـون�ایـن�کرسـی�را�
مـوزۀ� � و�فهرسـت�نگار � کتابـدار ریـو،� بـراون�چارلـز� � از را�داشـتند.�پیـش� کرسـی�
�نیکلسـون�بـار�دیگـر�ایـن�اسـتادی�بـه� کرسـی�را�داشـته�و�بعـد�از بریتانیـا،�ایـن�

1. Junior Fellow   2. Drapers’ Company
3. Abraham Wheelock  4.Simon Ockley
5. Lord Almoner’s Professorship 6.Anthony Ashley Bevan (1859-1934)
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می�رسـد.� اسـتوری�11 چارلـز� یعنـی� دیگـر،� مشـهور� اسـالمی� فهرسـت�نگار� یـک�
کنون�جیمز�مونتگومری�2این�سـمت�را�دارد�و�با�احتسـاب�او�تعداد�اسـتادان� ا
کنـون��23نفـر�بـوده�اسـت،�در�صورتی�که�تعداد�اسـتادان�کرسـی� ایـن�کرسـی�تا

لـرد�آلمونـر�سـیزده�نفـر�بوده�اسـت.
شـاید�بهتـر�باشـد�در�خاتمـۀ�ایـن�فصـل�نـگاه�مختصـری�بـه�وضع�اسـتادی�
یـم.�همان�طورکـه�ذکـر�شـد�در� زبان�هـای�شـرقی،�خاصـه�عربـی�و�فارسـی�بینداز
بازگشـت�بـراون�بـه�کیمبریـج�ترکـی�تدریس�نمی�شـد�و�کرسـی�مسـتقل�فارسـی�
�زمـان�تصدی�بـراون�مطالعات�ایران�شناسـی�و�تدریس� نیـز�وجـود�نداشـت.�در

یـس�ترکـی�هم�شـروع�می�شـود. فارسـی�اهمیـت�پیـدا�می�کنـد�و�تدر
یلیـام� �ایـن�زمـان�پالمـر�کشـته�شـده�بـود�و�اسـتادی�عربـی�لـرد�آلمونـر�بـه�و در
کـه�در� کـه�او�را�در��1881بـه�خاطـر�مقالـه ای� رابرتسـون�اسـمیث�3رسـیده�بـود،�
�کـرده�بود�از�  المعـارف�بریتانیـا�نوشـته�بـود�و�نظریـات�متجددانـه ای�اظهار دایرهݑ
اسـتادی�زبانهای�شـرقی�و�تفسـیر�تورات�در�دانشـگاه�آبردین�برداشـته�بودند.4 
کیمبریـج� دانشـگاه� کتابخانـۀ� رئیـس� به�عنـوان� رابرتسـون� بعـد� سـال� پنـج�
زبانهـای� کـه�عالـم� فالکنـر�می رسـد� کیـث� لـرد� بـه� � او و�شـغل� انتخـاب�شـده�
یـاد�و�مقابلـه�با�متون�فارسـی� شـرقی�بـود�و�کلیلـه�و�دمنـه�سـریانی�را�بـا�حواشـی�ز
بـه�مقـام�اسـتادی� کیـث�فالکنـر�در�سـی�سـالگی� بـود.� کـرده� و�عربـی�چـاپ�
�یـک�بـار� کار �بـرای�ایـن� می�رسـد،�ولـی�بیشـتر�عالقـه�داشـت�میسـیونر�بشـود.�او
کـه�بـراون�به�عنوان�فلـوی�پمبروک� بـه��عـدن�رفتـه�بـود،�و�در��1887یعنـی�سـالی�
�بـر�اثـر�تـب�حـاّره�می�میـرد.�خیلی هـا� انتخـاب�می شـود،�به�عـدن�برمی گـردد�و
فکـر�می کردنـد�بـراون�می توانـد�جـای�او�را�بگیـرد،�ولـی�کرسـی�عربی�لـرد�آلمونر�

1. Charles Ambrose Storey
2. James Montgomery
3. William Robertson Smith

گرفته ام. 4.�من�این�قسمت�را�از�مقاالت�شرقی�)ص�167(�آربری�
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�مـرگ�او�در� کـه�او�هـم�اسـتاد�سـریانی�بـود.�پـس�از بـه�رابـرت�بنسـلی�1می رسـد،�
�ایـن�سـمت�می�مانـد. �تـا�آخـر�عمـر�در �1893آنتونـی�بـوان�شـغل�او�را�می گیـرد�و
بـوان�بیشـتر�بـه�مطالعـات�عربـی�و�همچنیـن�تـورات�نظـر�داشـت�و�ماننـد�
بـاز� کیمبریـج� بـه� بـراون� کـه� زمانـی� � در مـی داد.� درس� هـم� سـریانی� فالکنـر�
یلیـم� یـس�فارسـی�و�ادبیـات�ایـران�نبـود.�و می گشـت�اسـتاد�مهمـی�بـرای�تدر
کاول،�دوست�مشهور�فیتزجرالد،�و�استاد�سانسکریت� رایت�پیرمردی�بود،�و�
بـراون�را�به�عنـوان� و�مـدرس�فارسـی،�شـصت�و�یـک�سـال�داشـت.�پمبـروک�
�بـرای�این کـه�بهتـر�بتوانـد�شـغل�خـود�را�به�انجـام�رسـاند�بـه� فلـو�برمی گزینـد�و

�ایـران�بگذرانـد.� او�پیشـنهاد�می کنـد�تـا�سـال�اول�مدرسـی�یـا�فلوشـیپ�2را�در
بدیـن�ترتیـب�او�عـازم�ایـران�می شـود.

1. Robert Lubbock Bensly
2. Fellowship

کالج پمبروک
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فصل دوم: وضع سیاسی انگلیس 
و دوستان ایرانی براون

کیمبریـج تحصیـل می کـرد و بعـد در بیمارسـتان  کـه بـراون در  در سـالهایی 
از  بعضـی  کـه  شـد  آشـنا  ایرانیـان  از  عـده ای  بـا  گرفـت،  کار  سـنت بارتلمی 
آنـان افـراد مهمـی بودنـد و در دیـدگاه او نسـبت بـه ایـران تأثیـر داشـتند. میـرزا 
ملکم خـان، وزیـر مختـار ایـران در لنـدن هنـوز روزنامـۀ قانـون را منتشـر نکـرده 
کـه بـراون بـا او آشـنا شـد، و در خانـۀ او در سـال 1891 سـّیدجمال را دیـد.  بـود 
هرچنـد بـراون در آغـاز با احتیاط از نظریات سیاسـی سـّید صحبت می کند، 
ولـی بعـدًا او را قهرمـان آزادی ایـران می دانـد، و سـّید و َملَکم خـان را دو عامـل 
او  ایرانـی  دوسـتان  از  می دانـد.  مشـروطه  انقـاب  آماده سـازی  در  عمـده 
کـه خانـواده اش پـس از اقامـت در هنـد، در شـیراز  حسـینقلی خان نـواب بـود، 
کوچک تر بود، در لندن انگلیسی  که شش سال از براون  کن بود، و خود او  سا
یـس فرانسـه می خوانـد. حسـینقلی خان در مجلـس اول بـه  وکالـت    و در پار
انتخـاب می شـود، و پـس از فـرار محمدعلی شـاه و فتـح تهـران نقـش بسـیار 
فعالـی در انقـاب مشـروطه دارد و بعـد مدتـی هـم وزیـر خارجـه می شـود. ایـن 
دو از همـان روزگار دانشـجویی همدلـی و همفکـری خاصـی داشـتند. میـرزا 
کـه در 1885 به خاطـر  بیمـاری  بـراون  محمدباقـر بواناتـی، معلـم غیرعـادی 
کثرًا با براون محشور بود و در عین حال از پیروان  دخترش به بیروت می رود، ا
سـیدجمال بـود و بـا محمـد عبـده نیـز دوسـتی داشـت. در ایـن سـال ها بـراون 
عبـده را شـخصًا نمی شـناخت ولی مسـلمًا بـا عروة الوثقی و همـکاری نزدیک 
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او بـا سـّید جمـال آشـنا بـود. بـراون بعـد از سـفر مصـر در 1902 بـا عبـده آشـنا 
کیمبریـج می آیـد. حاجـی محمدعلـی  می شـود و مفتـی هـم بـه دیـدار او بـه 
یـادی بـه  پیـرزادۀ نائینـی، از عارفـان بـاذوق و شـهیر ایـن زمـان مسـافرت های ز
کوتاهـی همـراه  کـرده بـود و در 1887 بـرای مـدت  عثمانـی و مصـر و روسـیه 
یـس بـه لنـدن می آیـد و بـا بـراون دوسـت می شـود. دیـدگاه  مؤیدالملـک از پار
پـا تـا حـدی از دیـدگاه تجدد خواهـان آن  پیـرزاده نسـبت بـه پیشـرفت های ارو
کـه اصـًا دنبـال تجـدد  نبـود، بلکـه  گفـت  دوره متفـاوت بـود و شـاید بتـوان 
صوفـی روشـن دلی بـود کـه دنبـال ایده آل هـای عرفانـی و معنویـات می گشـت. 
پـا آزادی حقیقـی وجـود نداشـت و آزادی زن هـا را متـرادف بـا  به نظـر او در ارو
پایـی  بی عصمتـی و بی ناموسـی1 می دانسـت. او بـا این کـه از مظاهـر تمـدن ارو
و پیشـرفت های علمـی و صنعتـی بـا اعجـاب حـرف می زنـد، درک درسـتی از 
نظـام حکومتـی و دموکراسـی نـدارد و بیشـتر دنبـال کشـف حقیقـت و معرفت 
اسـت، و از ایـن لحـاظ بـراون او را به عنـوان مرشـدی بـرای درک معنویـات و 
عرفـان شـرق جالـب می دانـد. بـراون در ایـن زمـان سـخت به عرفـان و مذهب 
عاقه منـد بـود و بیشـتر از سیاسـت روز ذهنـش مصـروف ایـن مباحـث بـود. 
کـرده بـود، ولـی پـس از قتل  کشـته شـدن بابیـان در ایـران سـخت او را ناراحـت 
کرمانـی و  کشـته شـدن دوسـتانش میـرزا آقاخـان  ناصرالدین شـاه در 1896 و 
کرمانـی در تبریـز درگیـر مسـائل سیاسـی می شـود. شـاید دقیق تـر ایـن  روحـی 
عمـًا   1907 پائیـز  از  و  می شـود  سیاسـی  مسـائل  درگیـر   1902 از  او  کـه  باشـد 

فعالیت هـای سیاسـی خـود را آغـاز می کنـد.
گـذرا بـه وضـع سیاسـی انگلیـس و  در اینجـا بی مناسـبت نیسـت نگاهـی 

یـم. کلـی و در ایـران باالخـص بینداز سیاسـت آن در شـرق به طـور 
اصـواًل سـال های 1875-1882 را می تـوان سـالهای بحـران شـرق نامیـد. 
در ایـن سـال ها درگیـری عثمانـی بـا غـرب از طرفـی، و تشـویش خاطـر دولـت 

1. سفرنامۀ حاجی پیرزاده، جلد اول، 286
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ی پیاپی روس در آسـیای میانه از سـوی دیگر مسـألۀ شـرق  انگلیس از پیشـرو
کـرده بـود. در 1877 دولـت روس علیـه عثمانـی اعـان جنـگ داد  را بحرانـی 
گرفـت.  کـرد و از دانـوب گذشـت و بلغارسـتان را  و قـوای آن بـه رومانـی حملـه 
سـال بعـد صربسـتان و یونـان علیـه ترک هـا وارد جنگ شـدند و به درخواسـت 
سـلطان عثمانـی انگلسـتان ناوگانـی بـه قسـطنطنیه فرسـتاد و روس هـا پـس از 
کردنـد. عثمانـی و انگلیـس در  یانیپـول بـا ترک هـا َتـرک مخاصمـه  تسـخیر آدر
کنفرانـس برلیـن بـرای جلوگیـری از پیشـرفت روس در آسـیای صغیـر بـه توافـق 
ی روس هـا در آسـیای مرکـزی انگلیس هـا  رسـیدند. در همیـن سـال ها پیشـرو
را سـخت نگـران سـاخت. در 1872 قـوای انگلیـس معبـر خیبـر  را گرفـت و در 

مسـتحکم سـاختن افغانسـتان کوشـید.
انگلسـتان  یهودی االصـل  وزیـر  نخسـت  اولیـن  دیزراییلـی،   1880 در 
کـه  اسـتعفا می دهـد و جـای او را گلدسـتون می گیـرد و ایـن تحـول مهمـی بـود 
دولـت از دسـت محافظـه کاران در آمـد و بـه دسـت لیبرال ها افتـاد. دیزراییلی 
از  گلدسـتون  امـا  بـود،  نزدیـک  خیلـی  یـا  یکتور و ملکـه  بـا  و  بـود  محافظـه کار 
کـه در اوایـل قـرن  حـزب لیبـرال بـود و ملکـه از او بـدش می آمـد. حـزب لیبـرال 
از دو حـزب عمـدۀ سیاسـی شـمرده  تـا دهـۀ 1920  یکـی  بـود  تشـکیل شـده 
نـام  سـال  سـی  قریـب  و  می شـود  نخسـت وزیر  چهاربـار  گلدسـتون  می شـد. 
او بـا لیبرالسـیم متـرادف بـود، و رقابـت او بـا دیزراییلـِی محافظـه کار یکـی از 
می دهـد.  تشـکیل  را  انگلیـس  نوزدهـم  قـرن  سیاسـی  یـخ  تار جالـب  فصـول 
یگ1 حکومت را در دسـت  اساسـًا در قرن هجدهم یکی از دو دسـتۀ توری و و
داشـتند. توری هـا معتقـد بـه حـق مسـلم پادشـاه یـا ملکه بـه حکومـت بودند و 
کـه  یگ هـا معتقـد بودنـد  کـه و کـه او حقـی الهـی دارد، در صورتـی  می گفتنـد 
کـم حکومـت می کند،  پادشـاه یـا ملکـه بنـا به درخواسـت و رضایـت طبقـۀ حا
ولـی در اسـاس، هـردو منافـع طبقـات خاصـه را در نظر داشـتند. گلدسـتون با 

1. Tory and Whig
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یـج  این کـه بـا اشـراف نزدیکـی و معاشـرت داشـت، و اصـًا تـوری بـود، به تدر
می رفـت  بـاال  سـنش  هرچـه  و  می کنـد،  پیـدا  گرایـش  رادیـکال  افـکار  بـه 
کـه بـه دو  رادیکال تـر می شـد. ولـی او بعـد از رفتـن لـرد راسـل و لـرد پالمرسـتون 
ک معـروف بودنـد، اولیـن رهبـر حـزب لیبـرال جدید می شـود.  پیرمـرد وحشـتنا
یـادی در تعلیـم و تربیـت، مالکیـت اراضـی  می کنـد  گلدسـتون اصاحـات ز
کـه بـه قرن هـا زورگویـی اربابـان اراضـی پایان می بخشـد(  )خصوصـًا در ایرلنـد 
و بسـیاری اصاحـات دموکراتیـک به وجـود مـی آورد. در سیاسـت خارجـی، 
کـه انگلیـس نبایـد درگیری هـای خارجی  ی هـم رفتـه معتقـد بـود  گلدسـتون رو
داشـته باشـد، ولـی نمی توانسـت از امپریالیسـم انگلیـس دسـت بکشـد. مثـًا 

بـر تصـرف مصـر توسـط قـوای انگلیـس در 1882 صّحـه می گـذارد. 
سـخت  روزگار  چـون  رمان هایـی  در  کـه  فقیـر،  طبقـۀ  محنت بـار  وضـع 
ملـت  دو  یـا  سـیبیل،  و  گسـکل،  الیزابـت  جنـوب  و  شـمال  دیکنـس،  از 
یـش  کارگـر در انگلسـتان فردر کتـاب وضـع طبقـۀ  بنجامیـن دیزراییلـی یـا در 
انگلـس )1844(، به خوبـی تشـریح شـده بـود بیشـتر و بیشـتر مطـرح می شـد، 
یـا در سـفری به شـمال انگلیس از سـیاهی دوده و زغال  یکتور و خـود ملکـه و
کـودکان بیمارگـون، نـزار و نحیـف  کـه همه جـا را پوشـانده بـود، و از  سـنگ 
کـه نمایشـگاهی بـود  کریسـتال لنـدن  متعجـب می شـود. سـال 1851 قصـر 
بـرای عرضـۀ ترقیـات عظیـم صنعتـی انگلیـس، بـا شـکوه فـراوان افتتـاح شـد 
کردنـد. ایـن زمـان تقریبـًا دو سـال از  و بیـش از شـش میلیـون نفـر از آن دیـدن 
کـه بـر اثـر آفـت سـیب زمینی به وجـود  ک ایرلنـد می گذشـت  قحطـی وحشـتنا
ک شـدند و بیـش از دو  آمـده بـود، و طـی آن بیـش از یـک میلیـون تـن  هـا
کردنـد. در 1887 ملکـه پنجاهمیـن سـال سـلطنت  میلیـون تـن مهاجـرت 
مسـتعمرات  کنفرانـس  اولیـن  و  گرفـت  جشـن  دبدبـه  و  جـال  بـا  را  خـود 
انگلیـس در لنـدن شـروع شـد، ولـی بهبـودی در وضـع آنهـا به وجـود نیامـد. 
کـرزن، نایب السـلطنۀ هنـد  کـه لـرد  در سـال های اول قـرن بیسـتم هنگامـی 


	فصل1
	فصل2
	فصل 3
	فصل4
	فصل5
	فصل6
	فصل7
	فصل8
	فصل9
	فصل 10
	فصل 11
	فصل12
	فصل13
	فصل14
	فصل15
	پیوست
	Blank Page



