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پروفسور حسن جوادی، ایرانشناس برجسته و صاحب نام 

لیفات گرانقدر تادر محافل اکادمیک جهانی، به ویژه با 

آثار ادوارد براون، شرق شناس انگلیسی در زمینۀ خود 

 است.  شناخته شده ابتدای قرن بیستم 

ایران شناسان کمبریج و سپس  ۀپروفسور جوادی در حلق

در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا خدمات ارزنده ای به 

ثبت علمی و همراه با سندیت ودقت آکادمیک تاریخ 

ی مهم انجام داده است. آثار این محقق ایران و آثار ادب

ارجمند در حالی که در باالترین استانداردهای اکادمیک 

خوانندگان از آنها لذت میبرند.  ۀد، اما همنمی باش

آرمان،  ۀشادمانیم که پروفسور جوادی با لطف به فصلنام

از این پس در هر شماره مقاله ای برای خوانندگان گرامی 

این بابت از ایشان سپاس فراوان  زما خواهند داشت و ا

مروری در این شماره  شمرده،فرصت را غنیمت داریم. 

زندگی و آثار پربار این محقق ارجمند.  ربخواهیم داشت 

  .آرزوی سالمتی برای استاد عزیز با

 و ئلسامدکتر 

  دیان

 
در گرامیداشت 

خدمات فرهنگی و 

 ارزندۀ

پروفسور حسن 

 جوادی

شناس و  ایران

متخصص ادبیات 
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متولد شد و تحصیالت دانشگاهی خود را  تبریز در ۱۳۱۷حسن جوادی در سال پروفسور 

ادامه تحصیل  سوربن در دانشگاه ،هرفت پاریس به ۱۹۵۹در همان شهر انجام داد. او در 

دوره دکترای ادبیات انگلیسی قبول شد. جوادی  ،دانشگاه کیمبریج در ۱۹۶۰داد، و در 

، و در ادبیات فارسی ریموند ویلیامز و اف. آر. لویس در ادب انگلیسی استادانی چون

 ۱۳۴۵است. او درجه دکتری خود را در  داشته مینورسکیو آرتور آربری استادانی چون

تأثیر ادبیات فارسی بر روی ادب انگلیسی با »از دانشگاه کیمبریج گرفت. عنوان رساله او 

در  ۲۰۰۵در کلکته و در  ۱۹۸۵این کتاب در  بود و  «متأکید بخصوص درباره قرن نوزده

 .کالیفرنیا چاپ شد

شروع به تدریس  کیمبریج به عنوان مدرس ادبیات فارسی در ۱۹۶۳حسن جوادی از سال 

غزل از دیوان شمس یاری  ۴۰۰را در کار ترجمه  آربری پروفسور ۱۹۶۵ کرد، و در سال

چاپ شد، و جلد دوم را پس از مرگ آربری که در  ۱۹۶۸کرد. جلد اول این کتاب در 

حسن  .همان سال اتفاق افتاد حاضر کرد و هر دو جلد را تحشیه کرده به چاپ رساند

جوادی مدت یازده سال در دانشگاه تهران تدریس کرد و مدتی هم رئیس گروه زبان و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81._%D8%A2%D8%B1._%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81._%D8%A2%D8%B1._%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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هایی  نامه»از فورستر،  «گذری به هند» های ها کتاب ادبیات انگلیسی شد. او طی این سال

از « تاریخ ادبیات آمریکا»از آربری، « وحی و عقل در اسالم»از ادوارد براون، « از تبریز

 .را از فرانسه ترجمه کرد« مده» ویلیس ویگر را از انگلیسی و نمایشنامه

 
 ۱۹۷۰رفت، که قبالً هم دو سال در آنجا دهه  دانشگاه برکلی به ۱۹۷۷جوادی در سال 

بازنشسته شد  ۱۹۹۰سال در این دانشگاه تدریس کرد، او در  ۱۴تدریس کرده بود. این بار 

نگاری او در  های مختلف پرداخت. کارهای روزنامه و به خبرنگاری و تدریس در دانشگاه

های کاتولیک جرج واشینگتن تدریس  آسیای مرکزی و اشنگتون بود، و در دانشگاه

فارسی است که اول به انگلیسی « تاریخ طنز در ادبیات»او  است. از کارهای تحقیقی کرده

تحقیقی است که از « ایران از دیده سیاحان اروپایی»است.  و بعداً به فارسی نشر یافته

 .رسد ترین ایام تا قرن شانزدهم می قدیم

 تحصیالت

 دانشگاه تبریز در فرانسوی و انگلیسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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 و علوم اسالمی در مدرسه حاجی صفرعلی عربی 

  ۱۳۴۵دکترای ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج 

 تألیفات

 تاریخ طنز در ادبیات فارسی 

 نگلیسیتأثیر ادبیات فارسی بر ادب ا 

 ایران از دیده سیاحان اروپایی 

 ۱۳۸۵، نشر کاروان«تاریخ طنز در ادبیات فارسی 

 نشر نو ،ادوارد براون و ایران 

 Satire in Persian Literature,Associated University Presses, 1988 

 ها و انتشارات دیگر ترجمه

 ادوارد براون هایی از تبریز از نامه 

 ای. ام. فورستر از گذری به هند 

 وحی و عقل از آربری 

 تاریخ ادبیات آمریکاً از ویلیس ویگر 

  ژان آنوی از« مِده»نمایشنامه 

 به انگلیسی، انتشارات میج فروغ فرخزاد ترجمه تولدی دیگر و دیگر اشعار. 

  ترجمه رساله اخالق االشراف عبید زاکانی و دیگر آثار طنزآمیز او به انگلیسی، انتشارات

 .میج

 های مربوط بایران و قفقاز از سفرنامه اولیا چلبی، انتشارات میج ترجمه قسمت. 

 اری ویلیم فلورترجمه گلستان ارم از عباسقلی آقا باکیخانف به انگلیسی با همک. 

 تأدیب  و بی بی خانم استر آبادی معایب الرجال) رویارویی زن و مرد در عصر قاجار

از خانلر میرزا احتشام الدوله و محمدحسن میرزا معتضدالدوله و بی بی خانم  النساء

 .استرآبادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=%DB%B1%DB%B5%DB%B2&CategoryId=%DB%B2%DB%B0
http://www.caravan.ir/BookDetails.aspx?BookId=%DB%B1%DB%B5%DB%B2&CategoryId=%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C._%D8%A7%D9%85._%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C._%D8%A7%D9%85._%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ترجمه معایب الرجال و تأدیب النسوان به انگلیسی (The Education of Women 

and Vices of Men,Syracuse University,2010) 

  سه سفرنامه رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو و میکائیل ممبره )از زمان سلطان سنجر تا

های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی، با همکاری ویلیم  اوایل صفویه( با دو شرح از سفرنامه

 .۱۳۹۳فلور، موقوفات دکتر محمود افشار، 

 تایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی به فارسی تألیف محمد فرهنگ نصیری:ترکی جغ

رضا و عبدالجمیل نصیری )منشیان شاه سلیمان صفوی( با همکاری ویلیم فلور و مصطفی 

 .۱۳۹۳کاچالین، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

 پهر، به کوشش سفرنامه و تاریخ اصفهان، عبدلحسین خان ملک المورخین لسان السطنه س

 .۱۳۹۲حسن جوادی، موقوفات دکتر افشار، 

  ترجمه خاطرات حمیده خانم جوانشیر همسر جلیل ممد قلیزاده مدیر مجله مشهور

 .۲۰۱۶مالنصرالدین با همکاری ویلیم فلور، میج 

 Awake: A Moslem Woman’s Rare Memoir of Her Life and 

Partnership with the Editor of Molla Nasreddin, the Most 

Influential Satirical Journal of the Caucasus and Iran, 1907–

1931  

 ای از یری بچکا،  مرگ سود خور از صدرالدین عینی با مقدمه حسن جوادی و مقاله

 .۱۹۹۵شرکت کتاب جهان، 

 Simin Danishvar, Sutra and Other Stories,Hasan Javadi & Amin 

Neshat, Mage,1994. 

 Gholam-Husain Sa'edi, Dandil:Stories from Iranian Life, Hasan 

Javadi, Julie Meisami and Robert Campell, Random House, 

1980 

 Mir Jalal Pashayev, Dried-up in Meetings and Other Stories, 

Azerbaijan International, 1998. 

http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
http://magepublishers.com/awake-a-moslem-womans-rare-memoir-of-her-life-partnership-with-editor-of-molla-nasreddin-most-influential-satirical-journal-caucasus-and-iran-1907-1931/
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 ۀجلس در جوادی حسن سورپروف سخنرانی در خوانید می آنچه از بخشی :آرمان

 تابستان در ،سی دی واشنگتن ۀمنطق در بهار هادی دکتر همت به " تاریخ عصرهای"

 های شماره در که را حاضر راد دنباله متن جوادی پروفسور  .یافت بازتاب جاری سال

 مشارکت از وسیله بدین .است دهقراردا آرمان اختیار در ،گرفت هیماخو پی نیز آینده

  .سپاسگزاریم ارجمند استاد این

 

 براونادوارد آشنایی من با آثار  مقدمه:
از کالس نهم شروع شد. بعد از کالس نهم مریض شدم و ادوارد براون  من با آثارآشنایی 

دیگر مدرسه نرفتم و سه سال آخر را بصورت متفرقه امتحان داده در دو سال گذرانیدم. از 

طریق نوشته های عالمه قزوینی با آثار و زندگی براون آشنا شدم. با زحمت زیاد چهار جلد 

از نشریات دانشگاه کیمبریج سفارش دادم. یادم می آید نامه ای که به  تاریخ ادبیات براون را

کیمبریج نوشتم بفرانسه بود که به کمک پدرم نوشته بودم.  من کمی فرانسه خوانده بودم 

تعداد بود و در تبریز  ۱۳۳۴یا  ۱۳۳۳این حدود سالهای  . بهتر نبودولی انگلیسی ام نیز از آن 

ز پنج یا شش نفر تجاوز نمی کرد. پیرمردی ارمنی که از دست انگلیسی واقعاً  ا ینمعلم

ادوارد براون و 

 ایران
 

 به قلم 

 حسن جوادی
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بلشویک ها گریخته بود و زبان های زیادی می دانست پیدا کردم و از جلد سوم براون که 

ان است شروع کردیم. مسیو لئون اول لغت های کتاب را در یمربوط به دوره مغول و تیمور

براون از آثار شعرای ایران در سر تاسر می آورد و بعدا به من درس می داد. ترجمه های 

تاریخ ادبیات خیلی به بهتر ساختن انگلیسی من کمک کرد. مسیو لئون مقاالتی دربارۀ شرق 

شناسان بزرگ روس، انگلیس، فرانسه و آلمان نوشته بود که هیچ کدام را در جایی چاپ 

ن می خواند و اینها باعث نکرده بود شاید هم تنها به ارمنی چاپ شده بودند. آنها را برای م

من از دانشکده ادبیات تبریز  ۱۳۳۸عالقه مندی من به  تاریخ شرقشناسی گردید. در سال 

تاثیر ادبیات فارسی بر روی ادبیات "لیسانس انگلیسی و فرانسه گرفتم و عنوان رسالۀ من 

تم  و هیچ بود. اندکی بعد برای ادامه تحصیل اول به پاریس و سپس به  کیمبریج رف "فارسی

انتظار نداشتم که در دوره دکترای ادبیات انگلیسی کیمبریج قبول شوم ولی این کار شد. 

استاد من پروفسور آربری بود که او شاگرد نیکلسون بود و به براون ارادت خاصی داشت. از 

و مجتهدین  نامدار  سوی دیگر پسر عموی پدرم مرحوم میرزا عبداهلل مجتهدی، که از فضال

تبریز بود، نامه ای به انگلیسی به پروفسور مینورسکی نوشته سفارش مرا کرده بود. مینورسکی 

که سالها در ایران بود و چند سالی در تبریز کنسول روس بود معلومات وسیع و عجیبی 

داشت. دوازده زبان می دانست و اغلب آنها را بخوبی صحبت می کرد. مینورسکی پس از 

این مدتی بعد از انقالب اکتبر به درخواست بلشویک ها بعنوان شارژه دافر روسیه در تهران 

مانده بود، به روسیه بر نگشته به پاریس مهاجرت کرده بود. براون اول از او دلخوشی نداشت 

و فکر می کرد که او  از عمّال روس است، ولی بعداً که عالقه مندی او را به ایران دیده بود 

کرده بود به او کمک کند. آخر سر هم دوست نزدیک براون سر دنیسن راس  سعی

مینورسکی را بعنوان استاد به مدرسۀ السنه شرقی و آفریقایی لندن آورده بود. زمانی که من 

به کیمبریج رفتم مینورسکی باز نشسته شده در آپارتمانی دو طبقه ای روبروی   ۱۹۶۰در سال 

میکرد که از در ورودی  تا طبقه باال پر از کتاب بود. مینورسکی  باغ نباتات کیمبریج زندگی

 داستان های جالبی از زندگی در ایران نقل می کرد.

من در کالج پمبروک بودم و بعداً هم مدرس فارسی و دستیار آربری شدم.  براون پیش 

آپارتمانی داشت که  "حیاط پیچک ها "ازدواج در پمبروک زندگی می کرد و در 

گاری  محل اقامت  جوان ترین نخست وزیر انگلیس یعنی پیت بود. من در کیمبریج با روز
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الرنس لکهارت ، که کتاب نادر شاه او مشهور است، آشنا شدم. او نیز شاگرد براون بود و 

شرح کالس های براون را می داد که چقدر پر جذبه و جالب بودند، و می گفت اغلب شبها 

ن جمع می شدند و پای صحبت او می نشستند. من درکتابخانه دانشجویان در اطاق براو

دانشگاه کیمبریج و همچنین کتابخانه کالج پمبروک بیشترکتابها و یادداشت های براون را 

دارد که هرگز چاپ نشده بود.  "نامه هایی از تبریز"دیده بودم و می دانستم که او کتابی بنام 

بود و مراسمی در کالج بر گزار شده بود. یکی از  یک صدمین سالگرد تولد براون ۱۹۶۲سال 

دو پسر براون یعنی سر پتریک براون که قاضی دیوان عالی لندن بود به مناسبت این مراسم به 

را ترجمه و چاپ بکنم.  "نامه هایی از تبریز"پمبروک آمده بود. من از او اجازه گرفتم که 

مقدور نشد.  ۱۹۶۵ا برگشتن به ایران در ولی کار ترجمه این کتاب چند سالی طول کشید وت

نامه "دوباره برای تدریس به کیمبریج برگشتم ودر فاصله این چند سال ترجمه  ۱۹۶۹من در 

از انگلیسی بفارسی تمام شده بود و من آنرا برای نشر به شرکت خوارزمی  "هایی از تبریز

ی ترجمه کرده بود ولی من هر قدر از فارسی به انگلیس اسپرده بودم. البته براون این نامه ها ر

که گشته بودم آنها را پیدا نکرده بودم. هنگام اقامت دوم در کیمبریج من با مرحوم لکهارت 

را می شناسد  کرافورددر این باره صحبت کردم. او گفت یکی از نوه های براون باسم خانم 

اوست. یک روز  که خارج از کیمبریج زندگی می کند و مقداری از اسناد براون پیش 

رفتم  واو ما را به زیر زمین خانه اش برد که دو  کرافوردبهمراهی لکهارت بخانه خانم 

خانم در کمال محبت در این  صندوق پر از اسناد و نامه های براون آنجا بود. این اسناد که 

آنجا اختیار من گذاشت اکنون در کتابخانه دانشگاه کمبریج هستند. من تمام نامه ها را در 

یافتم ، و چنان که در جای خود خواهد آمد، چاپ کردم. آن زمان ماشین کپی بصورت 

 امروزی رایج نبود ولی من توانستم ازمقداری از مکاتبات براون نسخه برداری کنم.

خواندن این مکاتبات و اسناد بیش از پیش مرا به شخصیت براون عالقمند ساخت، و مقاله ای 

ایران : در  ۱۹۷۶نوشتم که در سال  "راون و نهضت مشروطۀ ایران ای. جی. ب"تحت عنوان 
منتشر شد، و این سرآغازی بود  برای کتاب  1مجلۀ موسسۀ بریتانیا برای مطالعات ایرانشناسی

حاضر. تا آنزمان کسی در ایران، وحتی می توانم بگویم در انگلستان نیز، براون را در زمینۀ 

                                                 
1

 “E.G. Browne and the Persian Constitutional Movement,” Iran: Journal of the 
British Institute of Persian Studies, vol. 14 (1976):133-40. 
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مطالعه نکرده بود. کسانی که با سیاست استعماری دولت لیبرال های آزادیخواه انگلیس 

خودشان در خاور میانه، خصوصاً سیاست سر ادوارد گری برای راضی نگه داشتن روسها 

بخاطر ترس از آلمان، و دادن هرگونه آزاد عمل در ایران به آنها، مخالفت می کردند ، و یا با 

بوئر، مخالف بودند.. براون مانند  سیاست های انگلیس در ایرلند، و همچنین جنگ های

دوستش ویلفرید بالنت، که نشریاتش دربارۀ فجایع انگلیس در مصر در انگلیس غوغایی بر 

پا کرد و بخاطر  مخالفتهایش دربارۀ ایرلند به زندان افتاد، در میان این لیبرالها شخصیت نابی 

اول به فرهنگ و ادبیات  بود. او چهل سال از عمر خود را به تدریس و تحقیق، در درجه

ایران و در  سپس به مطالعات اسالمی، عربی و ترکی اختصاص داد، و متون مهم زیادی را 

چاپ و یا ترجمه کرد. او تدریس ترکی را در کیمبریج آغاز کرد و به مطالعات فارسی و 

 ..[.]عربی  حیاتی نو بخشید

 

 تاریخ و ادبیات ایران : عالقه بهادوارد براون

در خانواده ای متعین در شهر اُولی در ایالت   ۱۸۶۱ادوارد گرانویل براون در هفتم فوریه 

گلوسترشایر در انگلیس متولد شد. پدرش سر بنجامین براون مدت ها مدیر و سهامدار عمده 

د .  خانواده براون در شهر نیوکاسل آپن تاین بو 1یک  شرکت مهندسی و کشتی سازی 

 ثروتمند بود و او را به مدارس خوبی فرستادند و عاقبت روانه مدرسه مشهور ایتون شد که  

اغلب فرزندان اشراف زادگان و ثروتمندان بدانجا می روند. ولی براون از ایتون خاطره 

دی را اگر پسرها را به مدرسه می فرستند که معنی ناخشنو "خوشی نداشت، و بعد ها نوشت :

بفهمند، و درک کنند که مالل آور ترین یکنواختی ها می تواند کامالُ با  شدید ترین 

و این که جدی ترین کوشش ها اگر به خوبی و درستی راهنمایی ، بدبختی ها برابر باشد

نشده باشد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت ، مدارس خصوصی )انگلیس( می تواند مصداق 

ترین روز من، بجز روزی که کالج را ترک کردم ، روزی بود که به این مدعی باشد. بد

مدرسه خصوصی رفتم. می توانم بگویم که در همان اوایل ایام مدرسه من  بخوبی دریافتم 

، یک مردم که عمق بدبختی انسانی چه می تواند باشد. در آن زمان یاد گرفتم که یک بدبین

                                                 
1

  R. & W. Hawthorn, Leslie and Co. 
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 را خصوصیات این همه  توانستم  ها بعد شبختانهخو ولی –گریز و یک آدم منفی باف باشم 

 ان نمی دانستم و بعدها درک کردم این که  به زور یاد گرفتن یک زم آن آنچه.  نهم بسویی

 

 
 ادوارد براون در جوانی

خوشبختانه دوران مشقت بار ایتون که بسیاری از بزرگان انگلیس از آن دل پری داشته اند   

، زیاد طولی نکشید و براون در پانزده سالگی  آنجا را ترک کرد که کار پدرش را دنبال کند

این ولی در مهندسی استعدادی نداشت و پدرش پیشنهاد کرد که پزشکی بخواند. براون 

، ولی روند حوادث را با شوق و ذوق پذیرفت ، و این رشته را نیز بپایان رسانید پیشنهاد پدر

بود که   او را   ۱۸۷۸-۱۸۷۷مسیر زندگی او را عوض کرد. جنگ عثمانی و روس  در 

عالقمند  بیاد گرفتن ترکی و سفر به  استانبول کرد، و بدین ترتیب بود که براون وارد عالم 

 در این باره می نویسد:  "یک سال در میان ایرانیان "در مقدمه شرقشناسی گردید.  براون 
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اول جانبدارترکها نبودم، بلکه جانبدارطرفی بودم که جنگ را می باخت، همیشه 

شکست نیابد، همدردی انسان را بر  شجاعانه می کوشد تا   یک طرف هنگامی که 

نمردانه می خواستند جوا، که نامی انگیزد: بعالوه کوشش دسته ضد ترک در انگلستان

موضوع عدالت محض را با سیاست حزبی مخلوط کنند، بیش از اندازه موجب انزجار 

، حاضر بودم به خاطر ترکها بجنگم  و من شد. قبل از این که جنگ به پایان برسد

چنان مرا غمگین ساخت که گفتی مصیبتی برای مملکت خودم اتفاق   1سقوط پلونا 

، و تحسین جای خود را به ب ترحم جای خود را به تحسینافتاده است. بدین ترتی

هواخواهی داد، تا این که ترکها در نظر من قهرمانانی واقعی گشتند، و اشتیاق به یکی 

شدن با هدف آنها، زیستن با آنها و همکاری با آنها در راه دفاع از سرزمینشان، فکر و 

 2روح مرا مشغول داشت.

شود و در آرتش عثمانی خدمت کند . برای این منظور بطور براون اول می خواهد افسر ب

کاسل  دارای کتابهایی کتابخانه شهر نیوجدی شروع به یاد گرفتن ترکی می کند. خوشبختانه 

 از بعضی براون و بود، غیره و  ترکی زبان دستور ،هاوس ِرد انگلیسی–نظیر فرهنگ ترکی 

 تهیه را( باشد  خودمان نصرالدین مال همان که)  نصرالدین حوجا های داستان و  فضولی آثار

به اغلب  مشغول  آموختن ترکی می شود. ولی کسی نبود که اهل زبان باشد. او ،کرده

بندرگاه نیوکاسل می رفت تا بلکه ملوانی ترک پیدا کند و حرف زدن ترکی را بشنود، ولی 

را پیدا می کند که در رتی موفق نمی شد. باال خره یک کشیش ایرلندی بنام  فلیپ اُفاله

جنگ های کریمه شرکت داشته و اسیر شده بود و ترکی را در آنجا یاد گرفته بود، و چند 

آدم جالبی بود و در زمانی که ترکها بعلت ماهی پیش او درس ترکی می خواند.  اُفالهرتی 

منفور بود از آنها  کشتاری که در بلغارستان کرده بودند  و طرفداری از ترکها  بیش از اندازه

.  طرفداری می کرد و می گفت  بخاطر کار عده ای بخصوص نمی توان ملتی را محکوم کرد

ناحیه دیگری   او را بیرون می کنند و به 3بخاطر این کار اهالی محافظه کار ناحیه کُونست 

 همدل و را به ناحیه ای فرستاده بودند که اصالًاُفالهرتی  ":. براون می گویدمی فرستند

و همان قدر که من اشتیاق آموختن ترکی را داشتم او هم مشتاق درس دادن همزبانی نداشت 

                                                 
1

  Plevna 
2

  E.G. Browne, A Year Amongst the Persians, Cambridge, 1926, p. 8. 
3

  Consett 
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آن بود. چه ساعاتی خوشی با او در اطاق کوچکی که داشت می نشستیم و به داستانهایی  

. چقدر به نقل آنها عالقه داشت. خدا رحمتش  تمام نشدنی اش  از قسطنطنیه  گوش می دادم

اندکی بعد از این که من به کیمبریج رفتم او هم  بار دیگر کار میسیونری را در آفریقا  کند،

 1"از سر گرفت و همانجا فوت کرد.

. نیوکاسل فیزیک و دروس مهندسی می خوانددر این زمان بود که براون در کالج علوم 

و او  بکار مهندسی والدین او امیدوار بودند که عالقمندی او به ترکی  مطلبی گذرا باشد، 

پدرش برگردد، ولی براون فقط می خواست که افسر آرتش عثمانی شود. عاقبت قرار بر این 

می شود که او به کیمبریج برود و در آنجا پزشکی بخواند.  با وجود این که کیمبریج سالها 

 -می مرکز مطالعات شرقی بود، در این زمان رشته ترکی در آنجا وجود نداشت. البته براون

-توانست از استادانی چون ادوارد پالمر و یا ویلیام رایت، نویسنده  فرهنگ مشهور عربی

، ادوارد کاول یاد انگلیسی عربی بخواند، و همچنین فارسی را از معلم و دوست فیتزجرالد

و گاه گاهی هم  برای دیدن ویلیام بگیرد. با این حال براون به مطالعه ترکی ادامه می دهد 

وس، که در آن روزگار مترجم شرقی وزارت امور خارجه بود به لندن می رود.  این ردها

 و دانست می بخوبی را ترکی و فارسی که بود  مشهور انگلیسی–همان مولف  فرهنگ ترکی

سمت  ،( که امیر کبیر مدتی ریاست آن را بعهده داشت۱۸۴۷نۀ الروم )ارز مذاکرات در

، که مدت چهارسال در 3براون مدت کمی هم پیش دکتر چارلز ولز  2مترجمی داشته است . 

مدرسه بحریه عثمانی استانبول درس داده و دستور زبانی برای آموختن ترکی نوشته بود، 

 درس می خواند.

، حاکم بگذارید این قسمت را از زبان خود او درسفرنامه ای که بنا به خواهش ناصر الملک

 سبب مایل شدن بنده به تحصیل السنۀ"یران نوشته است  به عنوان کرمان در زمان سفرش به ا

                                                 
1

 . ۱۶۳از کتاب سابق الذکر آربری ، ص   

ردهاوس نسخه ای از فرهنگ خود را به ناصر الدین شاه تقدیم کرده بود شاید زمانی که ناصرالدین ۲
و این نسخه تقدیم شده به ناصرالدین شاه  مدتی در کتابخانه  شاه به دیدار ملکه ویکتوریا آمده بود

                          ایرانشناس هلندی ویلیم فلور بود.                                           
3- Dr. Charles Wells, A Practical Grammar of the Turkish Language  
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شیخ مهدی  استبداد در مجله  را و قسمت هایی از آن  "شرقیه و رفتن به دارالفنون کیمبریج

 بیاورم: 1( چاپ کرده است، ۱۳۲۶)ربیع االول  ۱۹۰۸درآوریل  قمی 

ال انگلستان، چون پدرم مهندس بود و صاحب کارخانه های متعدده در سمت شم

در اوایل عمر خیالی نداشتم به غیر از این که مثل او باشم لهذا در سّن پانزده 

سالگی، ترک تحصیل مقدمات رسمیه مثل زبان التین و زبان یونانی کردم و به 

و جبر  شیمیتحصیل آن علوم که بکار مهندسی می خورند، مثل علم هندسه و علم 

م محاربه میان روم و روس روی نمود و هر روز با و مقابله و غیره، و در آن هنگا

کمال شوق وقایع جنگ را می خواندم در روزنامه ها و چون دیدم عثمانی ها، با 

وجود قلت اعداد، بطور مردانه جنگ نمودند، دلم بر حال آنها سوخت و میل به 

و خواستم زبان آن ها را یاد بگیرم. آخر یک کتاب صرف و آنها حاصل نمودم 

حو عثمانی به دستم افتاد و بنا کردم به خواندن آن، لیکن چون معلمی نداشتم، با ن

که ، تا آخر با کشیشی آشنا شدم وجود سعی و کوشش بسیار، اندکی ترقی کردم

مدتی در استانبول مانده بود و زبان عثمانی یاد گرفته بود. پیش او درس خواندم، اما 

هم مشغول درس خود بودم، فرصت نداشتم که چون منزلش از شهر دور بود و بنده 

 بیش تر از یک دفعه هر هفته پیش او بروم. بعد از مدتی دیدم که برای کسی که

عربی و فارسی ندانسته باشد، محال است که زبان تُرکی را خوب یاد بگیرد و از 

معلّم خود از این دو زبان خبر پرسیدم، خصوصاً از زبان فارسی، به جهت آن که 

م نسبت به کلمات تُرکی و عربی، کلمات فارسی خیلی موزون و شیرین است، دید

حتّی کسی که آن ها را بر زبان آرّد، لذّتی از تلفّظ آن ها می بَرَد.  مثل اکل لقمۀ 

خوش گوار.  معلّم من جواب داد که از این دو زبان کم یاد گرفته ام، امّا اگر می 

است، یک شعری از گلستان شیخ سعدی  خواهید ببینید که زبان فارسی چه طور

 یادم هست و این شعر مشهور را خواند:

 

 دل انـــدر جــهان آفـــرین بـــند و بس جـهان ای برادر نـمانَد به کس 

                                                 
" در  سایه سار مقاله جان گرنی بنام " شیخ ، شاهزاده ، و شرقشناس: سفرنامه ادوارد براون ۴

نی نیا ، تهران، کتاب مافی، به اهتمام مصطفی زما مهربانی ، ستایش میالد و کارنامه منصوره نظام
 .۴۷۲-۴۶۹، ص   ۱۳۸۳سیامک ، 
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 که بسیار کس چون تو پرورد و کُشت مکن تکیه برمُلک دنیا و پشت

 بر روی خاک  چه بر تخت مردن چـه چو آهنگ رفتن کند جـان پاک

از شنیدن این شعر خیلی محظوظ شدم و چون دیدم که زبان فارسی خیلی شیرین 

تر از زبان تُرکی است، میل داشتم آن را هم یاد بگیرم، امّا آن وقت میسّر نبود.  فی 

الجمله روز به روز به تحصیل السنۀ شرقّیه بیش تر میل کردم و از هندسه ملول 

ید همیشه در وطن خود بمانم و نه فرصت گشتم و به خود گفتم اگر مهندس باشم با

 تحصیل، نه مجال سیاحت خواهد بود.

 

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

چه شده "آخر حال خود را به پدر عرض کردم، اوّالً خیلی افسوس خورد و گفت: 

خواهید که بعد از این که این قدر وقت مشغول درس هند سه بوده اید، حاال می 

برگردید و آن را ول کنید؟  آیا نمی دانید که در این ایّام، و خصوصاً در این والیت 

ما محال است از برای کسی که در رأی خود ثابت نباشد، ترقّی بکند، بَل که هر کس 

باید یک پیشه را اختیار کند و در آن کمال سعی و کوشش را به جا آرّد، واِلّا هرگز 

ود و از شرف و اعتبار گذشته، از برای کسی که متردّد و متلوّن کارش از پیش نمی ر

 -باشد، معاش این جا محال است و دولت و ملّت ما هم چنین اشخاصی را نمی

 "خواهند؟

 

آن چه می فرمایید درست است، ولی باید هر کس پیشه ای اختیار نماید که " جواب دادم که

در آن کما ینبغی ابراز همّت و بذلِ جهد بنماید و به آن میل داشته باشد، واِلّا محال است که 

تا حال طفل بودم و تمیز نداشتم و رأی خود را ندانستم و حاال که فهمیده ام می خواهم پیشه 

 «ای را اختیار کنم که مانع سفر نباشد.

 پدرم در جواب فرمود:

 

ذا در این امر در دو چیز هر کس حقّ اختیار دارد، یعنی اختیار کردن زوجه و پیشه.  له

مختارید.  اگر چنان چه یقیناً می دانی که سعادت خودت عبارت از این است که پیشۀ 
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دیگری را بگزینید، من هم راضی هستم و حرفی ندارم.  پس خوب تأمّل کن و هر 

پیشه ای را که می خواهید، بگزینید تا به هر زودی که ممکن باشد، بنا بکنید به 

 تحصیل آن.
 

، یعنی در بیست و شش سالگی، پس از جمعاُ سه یا چهار  ۱۸۸۸براون در تابستان این شرح را 

و فارسی و ترکی یاد گرفتن او پیش از رفتن به کیمبریج  سال فارسی خواندن نوشته است 

. البته نثر فارسی براون بعدها خیلی بهتر می شود و جالب  است این نوشته های بوده است

مه ها و یا شرح هایی که  بعد ها بفارسی نوشته است مقایسه کنیم. بشرحی اولیه براون را  با نا

آورده است یاد گرفتن این زبان ها فقط در سایه  "یک سال در میان ایرانیان "که در مقدمه 

در ادامه شرح خود از سالهای کیمبریج و این که براون  .شوق و عالقه بیحد او  بوده است

 ی خوانده است می نویسد:چگونه  فارسی ، ترکی و عرب

 .[۱۳تا  ۹، صص ۲۳، جزو ۱۳۲۶محرّم  ۱۳]

 

اواّلً رأی من براین بود که چون هر دو عموی من در لشگر صاحب منصب بودند و 

مشرق زمین رفته بودند، یکی در هندوستان و آن دیگری در روم و هر دو مدّتی در 

 نپسندید و گفت: باشم.  پدرم این رأی رامصر، من هم مثل ایشان لشگری 

 

چون جنگ در دین ما مکروه است و صاحب منصب اختیار ندارد و هرجا که بگویند 

باید برود، و بر هر که می گویند شمشیر بِکِش باید بِکِشد و نمی تواند بپرسد سبب برو 

چیست و حقّ با کیست، بهتر است این پیشه را نگزینید که تعمیر بهتر از جنگ 

چون نمی خواهید مهندس باشید و دنیا را آبادان و معمور بگردانید،  تخریب است.  و

تعمیرِ ابدان کن که این هم ثواب دارد و اگر می خواهید کشیش و  .پس طبیب باش

دعوت کن و به  غم زدگان تسلّی بِده و مریضان و فُقّرا را  باش و مردمان را به حقّ

 خدای متعال. پسندیده در نظرزیارت کن و این هم کاری است 
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چون بعضی از مطالب کشیش ها را نتوانستم قبول کرد، طبابت را اختیار کردم و از 

دارالفنون کیمبریج رفتم و آن جا طلبه باید بعد از یک سال، برای تحصیل آن به 

امتحان اوّل را بگذرانند، امّا اگر می خواهند در یک علمی تبحّر بکنند، می توانند 

و آن را بعد از سه ماه بگذرانند تا فرصت بیش تر داشته باشند. آن امتحان اوّل 

امتحان اوّل، عبارت است از مقدّمات زبان التین، و زبان یونانی، و علم هندسه و 

جبر و مقابله و اوقلیدس.  و چون پدرم خواست مرا تشویق بکند تا آن امتحان را 

را بگذرانید، بعد از آن به شما زود بگذرانم، گفت اگر می توانید بعد از سه ماه آن 

اجازه می دهم که پیش معلّم عربی درس عربی بخوانید.  لهذا خیلی سعی و کوشش 

کردم و بعد از سه ماه آن امتحانِ اوّل را گذرانیدم و بعد از آن بنا کردم به تحصیل 

علم نباتات و تشریح و غیره.  و هفته ای سه دفعه پیش معلّم عربی می رفتم و درس 

ربی می خواندم و در همه هفته خوش تر و لذیذتر از این سه ساعت وقتی نبود، ع

 چراکه شوق و میل زیاد داشتم.  
 

بدین ترتیب براون شروع به یاد گرفتن ترکی ، فارسی و عربی می کند،  و در آغاز فارسی و 

. این مرد که عربی را  نزد افراد مختلف خاصه میرزا محمد باقر بواناتی در لندن یاد می گیرد

می خواند زیاد سفر می کرده و زیاد تغییر  "بسیار فاضل ولی غیر عادی  "براوان او را مردی 

زمانی مسلمان ، روزگاری مسیحی  و گاهی یهودی و مدتی المذهب   عقیده می داده است:

بوده است، و باالخره دین جدیدی از خود در آورده بود که معجونی بود از مذاهب مختلف 

بنظم آورده بود. جالب این که با خواندن  "لندنیه  ۀشمسی"ن را در شعری طوالنی به نام و آ

 -هر وقت می "این شعر به براون فارسی می آموخت.  بعدها براون به دوستانش می گفت : 

خواستم نزدش حافظ بخوانم، شمسیه لندنیه را می آورد و شروع به بیان مذهبی می کرد که 

استاد دیگر فارسی براون در غرابت دست  1"دیگری از آن سر در نمی آورد.غیر از او کس 

کمی از میرزا محمد باقر بواناتی نداشت. وی جوانی بود در کیمبریج که فارسی و عربی را 

بخوبی می دانست، ولی فوق العاده بد تار می زد، و بشرطی حاضر به درس دادن فارسی بود 

                                                 
1

 Sir Sydney Roberts, Lecture on Edward Granville Browne, 1965. 

 نسخه ای از این شعر در کتابخانه دانشکده زبان های شرقی کیمبریج است.
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د. بدین ترتیب براون ضمن  تحصیل طب فارسی و عربی را که براون به تار زدن او گوش ده

رجه لیسانس علوم طبیعی ، به دیعنی دو سال پس از اخذ  ۱۸۸۴نیز یاد می گیرد. در سال 

لیسانس در امور هند  در آن زمان آن را  گرفتن لیسانس السنه شرقی نیز موفق می شود که 

 مت در هند الزم بود.خواندند، چه دانستن عربی و بخصوص فارسی برای خد می

در همان شهر متولد  ۱۸۴۰یکی از استادان براون در کیمبریج ادوارد هانری پالمر بود  که در 

شده و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود. نبوغ عجیب پالمر در فرا گرفتن 

گی  زبان های مختلف و تاثیری که روی براون گذاشته است ، دادن شرحی مختصر از زند

کوتاه او را بی مناسبت نمی سازد. پالمر پس از یاد گرفتن یونانی و التینی در مدرسه ، زبان 

رومانی را از کولیانی که در اطراف کیمبریج چادر می زدند، و پنج لهجه ایتالیایی را از 

بخوبی یاد گرفت.  د،ملوانان و یا پیشخدمت های  رستوران هایی که در آن حوالی بودن

امتحانات کارمندان امور هند بود فرا گرفت، که ممتحن اردو را  از سید عبداهلل نامی  فارسی و

و عربی از معلمی  اهل سوریه و عبری را از کشیشی در جیزس کالج کیمبریج یاد گرفت. 

پالمر سعی کرد که بورسی برای مطالعات زبان های شرقی در کیمبریج بگیرید ، و یا مترجم 

انگلیس در تهران بشود ولی موفق نشد. تبحر او در فارسی ، اردو و عربی  زبان فارسی سفارت

، و غزلیات او در اردو و فارسی قابل توجه اند. بود در این سه زبان شعر می نوشت بحدی

باالخره با فرستادن بعضی از اشعار عربی خود، پالمر توانست توجه  تامس پریستون ، استاد 

که مقامات حریری را به انگلیسی ترجمه کرده بود، جلب کند و ، 1کرسی  عربی  لرد آلمونر

او از ادوارد کاول خواست تا پالمر را امتحان کند. کاول صالحیت امتحان کردن عربی را در 

از انگلیسی و فارسی خود نمی دید ، ولی فارسی و اردوی پالمر را با دادن متن های مشکل 

رسی در کیمبریج گرفت و در آن دانشگاه به تحصیل امتحان کرد ، و بدین ترتیب  پالمر بو

 پرداخت.

عزّالدین نسفی  "مقاصد االقصی"بود  و در همین سال بود که پالمر ترجمه  ۱۸۶۷این در سال 

 2منتشر ساخت. "عرفان شرقی "را تحت عنوان  

                                                 
1

  Lord Almoner 
2

 Oriental Mysticism 
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س مور محقق ، شاعر و مترجمی  بسیار خوبی بود. او شعر مشهور تام 1پالمر عالوه بر زباندانی

در  ۱۸۵۵را به شعر عربی ترجمه کرد و در  "فرشته و بهشت "بنام   "الله رخ "در منظومه 

عالوه بر  2"ناله نی و قطعات دیگر"پاریس به چاپ رساند. مجموعه ترجمه های او بنام 

ترجمه ماهرانه سر آغاز مثنوی قطعاتی از معلقات سبع  و اشعار عربی و فارسی دارد.  ترجمه  

کتاب های مقدس "و ترجمه قرآن برای  سری مشهور  3و کامل دیوان بها الدین زُهیرمنظوم 

از ماکس مولر از ترجمه های مهم اوست. پالمر عاقبت موفق می شود که  کرسی  "جهان

عربی لرد آلمور را بدست آورد، و چند سفر به مصر و شبه جزیره سینا برای تحقیقات 

، "سفر به بیابان خروج"رنامه هاو کتاب هایی چون جغرافیایی و تاریخی می کند که سف

تاریخ ملت  "و  "طرح هایی برای جغرافیای تورات"،"اورشلیم شهر هرود و صالح الدین "

حاصل آنهاست. در همین اوان ناصرالدین شاه  به انگلیس سفر می کند و پالمر 4 "یهود

المر یاری نداشته است. زنش از بعنوان یکی از مترجمین او را همراهی می کند. ولی بخت با پ

سل میمیرد و با وجود تالش زیاد حقوق استادی کفاف زندگی او و خانواده اش را نمی کند، 

و بناچار ترک تدریس در کیمبریج را می کند و به روزنامه نگاری در لندن روی می آورد. 

خواندنی ترین در این رشته نیز آثار خوبی از خود بجای می گذارد که یکی از مهم ترین 

، که با وجود نوشته شدن برای خواننده عادی بطرز جالب است "زندگی هارون الرشید"آنها 

طغیان اَعرابی پاشا و  ۱۸۸۲و عمیقی به تحلیل شخصیت این خلیفه عباسی می پردازد. در 

از امکان از دست دادن کانال سوئز به نهضت ملی گرایی در مصر شروع می شود، و انگلیس 

می افتد. در اینجا ست  که اولیای امور بیاد پالمر می افتند که هم در شبه جریره سینا  هراس

سفر کرده و هم  با لهجه های اعراب بدوی آشنایی کامل داشت. او این ماموریت خطرناک 

                                                 
1

م داشت و از آن جمله قدرت فوق العاده ای در هیپنویسم پالمر عالوه بر زبان دانی هنرهای دیگری ه 

کردن داشت، و  داستان های متعددی در این باره نقل کرده اند. مثالَ در یک مورد دختری که احتیاج 
به قطع کردن چند انگشتش بود، بدون داروی بیهوشی توسط او هیپنویسم شد و انگشتان او را در 

آنچه براون جزوء  1ریدند ، و بعد از بیدار شدن هم دردی نداشت.بیمارستان آدین بروک کیمبریج ب
هنرهای استاد ش بدان بعنوان "شعبده"  اشاره می کند،  گویا هم تبحر او در هیپنوتیسم باشد. البته 
عجیب است که براون بعنوان یک پزشک هپنوتیسم را "شعبده" حساب کند ولی شاید کلمه مناسبی برای 

 آن در فارسی نیافته است.
2

 The Song of  the Reed and Other Pieces, 1877. 
3

 The Poetical Works of Beha-ed-Din Zoheir, 1877. 
4

 Desert of Exodus, Jerusalem, the City of Herod and Saladin, Outlines  of 

Scripture Geography, A History of Jewish Nation. 
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را می پذیرد تا  از وضع و فکر سران قبایل عرب آن ناحیه آگاه شود، و در صورت امکان 

، او و دو همراهش را  ۱۸۸۲یس سازد. ولی چند راهزن عرب  در ماه اوت آنها را متحد انگل

د و اموالش را به  یغما می برند. در اینجا بی مناسبت نیست شرحی ناز پرتگاهی پرت می کن

 را که براون در حق  استاد فقیدش نوشته است بخوانیم:

زبان  بود وودرعربستان خیلى سفر کرده  معلم هم آدمى بسیارفاضل وکامل بود و

عربى را خیلى خوب حرف مى زد. حتى درمصروشام لباس عربى دربرمى کرد که 

به  من عربم وکسى نفهمید که اجنبى است و آن جا به اسم شیخ عبداهلل مشهوربود و

زبان فارسی ، زبان هندى، و اکثر زبان هاى فرنکستان را خوب مى  ،زبان عربى غیراز

و التین هم مهارت کافى داشت و عالوه براین زبان عبرانى و یونانى  دانست و در

هنرها، شعر خوب مى گفت و در نقاشى و شعبده بازى هم ماهر بود و صاحب کتب 

متعدده بود درصرف ونحوولغت و ترجمه هاى کتاب هاى عربى وفارسى وهندى 

وغیره وقرآن عظیم الشأن را باکمال دقت ترجمه کرد، بود، به زبان انکلیسى. وبا این 

هرمجلس  رفضایل وکماالت ،از تکبر ذرّه نداشت  و با همه کس خوب بود و د همه

 مرغوب .

 

اما حیف که عمرش کفایت نکرد تا مشهورآفاق بشود، چراکه ازطرف دولت در 

هنکام جنک مصر مأمور شد که میان قبایل و طوایف اعراب برود و آن ها را 

، چون به دعوت بکند به امداد انگلیسی ها. اگر چه ازاهل قلم بود، نه ازاهل سیف

اشته باشد، امررا قبول کرد غیر از اوکس دیگرى نبودکه درزبان عربى تسلط کافى د

و در عربستان رفت و با دو صاحب منصب  میان طوایف  فرستاده شدکه شیوخ 

 قبایل را به طرف دارى انگلیسى ها راضى گرداند و از براى اردو شترها بخرد. آخر

را با آن دوصاحب منصب که همراه اوبودند،  او به دست دزدان یا دشمنان افتاد و

د و به آن هاگفتند یا خودتان را پایین بیاندازید یا شما را مى هى بلند بردنکو یباال

ون به چکشیم . معلم خودش را پایین انداخت وکشته شد وآن دوصاحب منصب 

شان اقدام ننمودند، همان جا از ضرب شمشیر و گلوله عدوان مقتول کشتن خود

کیمبریج،  ، و چون این خبر  به انگلستان رسید ، در همه جا ، خصوصاّ درشدند
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که با لشکر در مصر بودند، فریاد و فغان بلند شد و حکومت به صاحب منصبانی 

ارش داد که یک دَم آرام نگیرند و استراحت ننمایند، تا قاتالن را بدست آرند و فس

امر حکومت امتثال نمودند و از قاتالن ده یا اجساد کشتگان را پیدا کنند و این ها به 

 فتند و جهراّ و برابر خلق آنها را بر دار کردند.یازده نفر نفر گر

 

براون بعداّ شرح می دهد که چگونه اجساد پالمر و آن دو افسر را به لندن آوردند و در 

دفن کردند، و چگونه مرثیه های  "پهلوی پادشاهان و پهلوانان قدیم "کلیسای  وست مینستر 

جمله یکی به فارسی و یکی به عربی   بسیار در رثای پالمر به زبان های مختلف، و از آن

 -لیکن غم ملتی  نمی"توسط میرزا محمد باقر بواناتی ، سروده شد. آنگاه اضافه می کند : 

که امید بازگشتن کس از این سفر  "ورد، اتواند یکی از سفر کردگان مُلک فنا را پس بی

و مستفیض شده بودند، دیر و غم آنها که مثل بنده او را شناخته بودند و از کماالت ا "ندارد

 "پائید قابل تسلی نبود.

در این وقت چنان که گفته شد براون در کیمبریج نبود و پس از گذراندن دومین امتحان 

پزشکی خود، پدرش بعنوان تشویق او  وسایل سفرش به ترکیه را فراهم ساخته بود.آشنایی 

حکومت عثمانی بود، و دوستانی اولیه  براون بار خاور میانه از طریق عالقمندی او به ترکان  و

ای که پیدا کرده بود یا ترکان مقیم انگلیس و یا ترک شناسان انگلیسی بودند. او از طریق 

او را   تاریخ ادبیات  عثمانی( ، که بعد ها کتاب مشهور ۱۹۰۱-۱۸۵۷ردهاوس با ادوارد گیب)

بود و در این زمان شهرت نسبتاّ  منتشر ساخت، آشنا شده بود.  گیب پنج سال بزرگتر از براوان

شعر و ادب عثمانی پیدا کرده بود. از طریق گیب بود که براون زیادی بعنوان متخصص 

خواندن متون مختلف عثمانی را گسترش داده و به مکاتبه با ابوالضیاء توفیق  بیک مدیر روز 

لک ، سفیر ایران در پرداخته  بود. رد هاوس هم نامه ای به محسن خان امین الم"وقت "نامه 

باب عالی نوشته ، سفارش براون را کرد. دکتر ولز هم نامه ای به  سر دبیر روزنامه عربی  

منتشره در استانبول نوشت. هم چنین یکی از اعضای سفارت عثمانی در لندن به  "الجوایب"

 -می براون را به دوستان خود در استانبول معرفی کرد. اول گیب نیزجمال افندی اسم 

در یک  ۱۸۸۲خواست  در این سفر همراه شود ولی این کار عملی نشد  و براون در جوالی 

 کشتی حامل ذغال از نیو کاسل عازم مدیترانه شد و از آنجا به استانبول رفت.
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براون مطابق نقشه ای که داشت می خواست صبح ها درس فارسی و ترکی بخواند و  بقیه 

روزها  به دیدن و صحبت کردن با اشخاص مختلف بگذراند و حد اکثر استفاده را از اقامت 

 سه ماهه خود در استانبول بکند، ولی  اقامت او زیاد مطابق برنامه نشد. از طریق صالح افندی

افندی معرفی شده بود براون دو معلم  یکی بنام خواجه نظام الدین و دیگری توسط جمال که 

بنام بهاء الدین پیدا کرد. نظام الدین دستور زبان ترکی و فارسی را یاد می داد و اصول اصلی  

بهاء الدین که خود صوفی بود براون را   اسالم و هکذا مبانی تصوف را  به او می آموخت.

  یادداشت های  براون  گفت. سخن  او   با  حال و   جذبه از   و  کرد  عرفان عالم    وارد

 
که  مفصلی از گفتگو با او برداشت. براون سعی می کرد که با ایرانیان مقیم استانبول

و قبرستان ایرانیان مسکن داشتند، تعدادشان هم زیاد بود و بیشتر در اطراف خوان والده 
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دوستان ترک او زیاد مایل به معرفی براون به  ، ولی بنظر می رسید کهمراوده بر قرار کند

 لذا بروان ایرانیان شیعه نبودند ، و از مالقات با محسن خان سفیر ایران هم نتیجه ای نشد. 

 
خودش تصمیم گرفت دست به کار شود، و در بازار استانبول یک فرش فروش تبریزی بنام 

را از او خرید. از یلی و مجنون لمحمد علی را پیدا کرد، که اهل کتاب بود و نسخه ای از 

با ایرانیان دیگری در استانبول آشنا شد، و مخصوصاّ  یک  اونطریق محمدعلی بود که بر

و نسخه های خطی   پیدا کرد  کتابفروش ایرانی بنام اسمعیل آقا در کنار جامع سلطان سلیم

حب آن بنام جواد چندی از او خرید. در ضمن یک چای خانه ایرانی در استانبول بود که صا

آقا مردی گرم و میهمان نواز بود و براون در هفته های آخر اقامت خود به آنجا می رفت و 

ساعت ها به صحبت  آنان گوش می داد. در همین سفر بود که براون با آقا محمد طاهر مدیر 

و میرزا آقا روزنامه اختر آشنا شد و بعد ها با نویسندگان بنام اختر چون میرزا حبییب اصفهانی 

خان کرمانی آشنا یی پیدا کرد، و خود شروع به نوشتن مقاله برا ی این روزنامه کرد. حاصل 

این سفر این شد که بروان از تصورات جوانی خود برای خدمت کردن در آرتش عثمانی 

دست کشید ، چون جنگ روس و عثمانی بپایان رسیده بود،  عالقه مندیش در مورد ادبیات 

 الشعاع شیفتگی او به ادب  و عرفان فارسی قرار گرفت.ترکی تحت 

، براون امتحان دوره لیسانس هندوستانی را گرفت و چون زبان های ترکی ۱۸۸۴در تابستان 

گذاشتند، ولی  با تحسر زیاد  "کالس ممتاز"فارسی و عربی را هم یاد گرفته بود او را جزوء 

تن اجازه طبابت وارد بیمارستان سنت بارتلمی برای  اتمام  کار پزشکی و گرف  مجبور شد که
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در لندن شود. جالب اینجاست که امپراطوری  انگلیس در اوج قدرت خود بود و فارسی در 

هندوستان مورد استفاده وسیع عامه بود و ایران هم  عمال تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس 

لیسانس فارسی گرفت.  خود  بود ، زبان فارسی مستقال تدریس نمی شد، یعنی نمی شد فقط 

امید هایی که بخاطر آنها من کیمبریج را ترک گفته بود برآورده نشده بودند. "او می نویسد: 

، ترکی و عربی می توانم کاری در کنسولگری های فکر می کردم با یاد گرفتن فارسی

و  د وزارت خارجه پیدا کنم، ولی پاسخ های کوتاهی که  به درخواست هایم داده می ش

خارجه ارجاع می داد، حاکی از وضعی دیگر بود و در این زبان ها  همیشه به مقررات وزارت

، اسپانیولی و ، یونانیامتحانی وجود نداشت، در صورتی که  با امتحان در زبان های آلمانی

بعالوه براون حرف  "ایتالیایی انسان می توانست وارد خدمت کنسولی در  غرب آسیا بشود.

یلیام رایت ،  استاد کرسی عربی  سر توماس آدامز کیمبریج را هنوز در خاطر داشت های و

اگر امکانات مالی داری که تو را از داشتن حرفه ای بی نیاز کند مطالعات  "که به او گفته بود

و ترسی نداشته باش که آنها مایه ناکامی تو خواهند بود و یا بمراد و شرقشناسی را ادامه بده 

چگونه زندگی ات دلخواهت نخواهی رسید. ولی اگر این امکان را نداری باید بدانی  سعادت

را اداره خواهی کرد، و بهتر است که اوقات خود را صرف پزشکی بکنی و فقط در ایام 

در شرقشناسی موقعیت پردازی، زیرا که ، جهت تفنن و انبساط خاطر به شرقشناسی بفراغت

هم ندارد، و سالها باید  کار بکنی و صبر نمایی تا محلی پیدا شود. های زیادی نیست و پولی 

از دولت هم باید توقعی نداشته باشی زیرا که سالها ست که به زبان های شرقی توجهی 

براون که این  "نکرده و نمی کند، و کوچک ترین تشویقی هم در این باره بعمل نمی آورد.

من این کلمات "اضافه می کند:  ،می نویسد "انیان یکسال در میان ایر"مطالب را در مقدمه 

را  نه برای خود بلکه برای شرقشناسان جوان انگلیسی می نویسم که  با عالقمندی و همدردی 

شاهد کوشش ها، تالش ها و آرزوهای انجام نیافته آنها بوده ام.  من اغلب با تحسر و تلخی 

ز سایر ممالک اروپایی مستقیماً با شرق فکر می کنم، هرچند که بجز روسیه انگلستان بیش ا

سروکار دارد، ولی نه تنها کمتر از سایر ممالک اروپایی پسران خود را تشویق به فرا گرفتن 

، با زبانهای شرقی می کند، بلکه برای آنهایی که علیرغم تمام عدم تشویق و حمایت

ه و توانسته اند دراین زبانها عالقمندی، ذوق و شوق خود و توانایی ذاتی  قدم در این راه نهاد

 "تبحر پیداکنند، شغلی فراهم نماید.
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گفته ویلیام رایت در طول تحصیل پزشکی همیشه در خاطر براون بود و هنوز هم نمی دانست 

شناسی را بعنوان شغل دایمی خود بر گزیند. دربارۀ سالهای  که آیا خواهد توانست شرق

 -ی داد و در بیمارستان سنت بارتلمی لندن کار میکه  امتحانات پزشکی را م ۱۸۸۷تا  ۱۸۸۴

 نویسد: کرد می

ضمن درسهای پزشکی خود فرصتی بدست می آوردم و پای صحبت دوستان ایرانیم  

گرچه  بیشترشان انگلیسی بخوبی صحبت می کردند بخاطر من فارسی می نشستم )

یسندگان صوفی کتابخانه موزۀ بریتانیا با نوحرف می زدند(، و یا زیر طاق خنک 

محبوب خود خلوت می کردم، که ایده آلیسم عارفانه آنها مدتها بود مرا مسحور 

کرده بود، و اکنون در مقابل  تصورات بدبینانه  که از مالحظه بدبینی ها و مرارتهای 

، پادزهری قوی بشمار میرفت. این دوره ناخوش آیندی روزانه احساس می کردم

ی بود خیلی جالب بود. آنچه در بیمارستان می دیدم مرا  نبود، هرچند که دوران سخت

خیلی غمناک می ساخت، و خیلی هم مرا به حیرت می انداخت که چگونه انسان با 

جز مجموعه ای از درد زیرا در بیشتر مواقع زندگی سماجت به زندگی چسبیده است )

ان مرا بخوبی و و تالش و غم نبود(. از سوی دیگر شاهد مسائل زیادی بودم که ایم

نجابت نهاد انسانی  بیشتر می کرد. نه قبل از این زمان و نه بعد از این دوران به این 

خوبی  و وضوح بزرگی ، ابدیت و فضایل روح انسانی را درک نکرده ام، و در عین 

حال  شور بختی و ادبار محیط زمینی آنرا نیز ندیده بودم.  در نظر من روح انسانی 

ای بود در لباس فقر ، بی خبر از منشا خود، بی خبر از حقوق خود، ولی چون شاهزاده 

 مثنوی ارثیه ای پرشکوه در انتظار او بود.  آنگاه بود که  ایده آلیسم  وحدت وجودی 

 بر من مستولی می گشت، و یا این بیت حافظ  اعماق روح مرا بلرزه در می آورد:
 ندانـــمت که درین دامــگه  چه افتاده است           تو را از کنــــگره عرش می زنند صفیر     

هرچند که عجیب بنظر می آید،  ولی حتی مطالعات پزشکی رشد این نوع طرز فکر 

، را در من گسترش می داد، زیرا  فیزیولوژی وقتی که  باعث تشویق ماده گرایی نشود

و بنظر می رسد کمتر چیزی باندازه   ،حتی می تواند انسان را بسوی عرفان راهبر شود

مالحظه بعضی از پدیده های ذهنی اختال الت  فکری و عصبی می تواند ایمان آدمی 

 را  نسبت  به  واقعیت های دنیای عینی تکان دهد.
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براون با این که کشش زیادی  به عرفان و عالم معنویات داشت و می خواست در چنین 

عوالمی غرقه شود، باز به تحصیل پزشکی ادامه می داد، و امید داشت وقتی که ثروت پدری 

بدو می رسید  بتواند  به عالقه مندی های خود بپردازد. بدین ترتیب سه سال در بیمارستان 

شغول بود و به اصطالح دورۀ استاژ و یا رزیدانسی را می دید که ناگهان سنت بارتلمی لندن م

واقعه غیر منتظره ای پیش می آید و مسیر زندگی اور را عوض می کند، و این پیشنهاد 

 تدریس زبانهای فارسی و عربی در کیمبریج بود. این واقعه بیش از حد برایش وجد آور بود 

ی را در کالج جراحان، کالج پزشکان و همچنین در دانشگاه من امتحانات نهای "و می نویسد: 

بیاد دارم که با احساس سرفرازی و مسرت از دو کالج فوق   کیمبریج بپایان رسانیده بودم.

الذکر  پایان نامه هایی گرفته بودم که بمن اجازه طبابت می داد، و داشتم فکر می کردم که 

ختی که از آن امیدی نداشتم باالخره  حرکت بعدی من چه خواهد بود که یک دفعه ب

بود، هنگامی که به خانه برگشتم تلگرافی را بر روی  ۱۸۸۷بسراغم آمد. شامگاه سی ام ماه مه 

میز یافتم. با بی توجهی آنرا باز کردم. همان یک نگاه به نامه کافی بود که  از شادی  سراز 

 "لج انتخاب شده بودم.( کاFellowپای نشناسم. من در آن روز بعنوان فِلَوی )

بدین ترتیب براون فِلَوی پمبروک کالج می شود که به معنی استاد یا مدرس است. در 

کیمبریج، اکسفورد و ترینیتی کالجِ ِ دوبلین  فلو یکی از اعضای  آموزشی و اجرایی  کالج 

ای است. در کیمبریج فلو می تواند یک  لکچرر، ریدر و یا پروفسور باشد، و بهترین اعض

آموزشی دانشگاه از کالج های مختلف این سمت را می گیرند که معموالً تا آخر عمرشان 

و یا از طرف  که  تشکیل دهنده دانشگاه هستنددوام می یابد.  حقوق فلوها از طرف کالج ها 

ولی کامالً هم از پزشکی  ،دانشگاه پرداخت می شود.  براون وارد دنیای آکادمیک می شود

 -لندن انتخاب می "کالج پادشاهی پزشکان"به عضویت    ۱۹۱۱کشد. در سال  دست نمی

( درباره  طب اسالمی ۱۹۲۲-۱۹۱۹شود ، و یک دهه بعد  طی چهارسخنرانی در کیمبریج )

در می آورد. چنان که بعدآً خواهد  تاریخ طب اسالمیبحث میکند و بعدا آنها را  بصورت 

براون را  ناسی و طبی خود را در یکجا جمع می کند.آمد براون در این کتاب مطالعات شرقش

برای تدریس فارسی قبول کرده بودند، وهمان   1در پمبروک کالج بعنوان  فلوی تازه کار

یافتن شغل تدریس زبانهای شرقی فوق العاده کم بود و طور که خودش می گوید شانس 

                                                 
1

  Junior fellow 
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راون توانست بدان دست بود کرسی عربی سر توماس آدامز باز شد و ب ۱۹۰۲فقط در سال 

 یابد. 

سرتوماس آدامز بود که در سال در کیمبریج دو کرسی استادی عربی وجود داشت : یکی 

، که ۱۹۰۲لندن می داد و تا  1"شرکت پارچه فروشان "تاسیس شده بود و پول آنرا   ۱۶۴۳

قام بودند. اولین از استادان سرشناس  قبل از او در این مبراون بدین مقام می رسد پانزده نفر 

و بسیار آثار دیگر  حّی ابن یقظان  ، مترجم  3، و دیگر سایمون اَکلی 2آنها آبراهام ویل الک

توسط  ۱۷۲۴بود که در  4و معاصر و دوست نیوتون بود. کرسی دیگر عربی  بنام لرد آلمونر

ین میشد. همین لرد تاسیس شده و از حقوق استادی آن از وجهی که او کنار گذاشته بود تام

 -بدین استادی رسیده بود ادامه نمی ۱۸۹۳، که در 5کرسی اخیر پس از مرگ آنتونی  بوان 

بدین جهت هم است که   یابد در صورتی که کرسی سر تامس آدامز  هنوز هم ادامه دارد.

هم شاگرد او نیکلسون، و هم آربری شاگرد نیکلسون این  کرسی را می گیرند.  هم براون و

استادان براون پالمر و رایت این کرسی را داشتند. پیش از براون چارلز ریو، کتابدار بعالوه از 

و فهرست نگار مشهور موزۀ بریتانیا، این کرسی را داشته و بعد از نیکلسون بار دیگر این 

رسد. اکنون  می 6استادی به یک فهرست نگار اسالمی مشهور دیگر یعنی چارلز استوری 

این سمت را دارد و با احتساب او تعداد استادان این کرسی تاکنون بیست و دو  7مالکم الینز

 نفر بوده است، در صورتی که تعداد استاد کرسی لرد آلمونر سیزده نفر بوده است.

شاید بهتر باشد در خاتمۀ این فصل نگاه مختصری به وضع استادی زبان های شرقی، خاصه 

ان طور که ذکر شد در زمان  برگشتن براون به کیمبریج عربی و فارسی بیاندازیم. البته هم

ترکی  تدریس نمی شد، و کرسی مجزایی هم برای فارسی وجود نداشت. در زمان تصدی 

براون بود که  مطالعات ایرانشناسی و تدریس فارسی اهمیت پیدا می کند و تدریس ترکی 

 هم شروع می گردد.

                                                 
1

 Drapers' Company 
2

 Abraham Wheelock 
3

 Simon Ockley 
4

 Lord Almoner's Professorship 
5

 Anthony Ashley Bevan (1859-1934) 
6

 Charles Ambrose Storey 
7

 Malcolm Cameron Lyons 
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کشته شده بود و استادی عربی لرد آلمونر به ویلیام در زمان بازگشت براون به کیمبریج پالمر 

 دایرۀ المعارف بریتانیابعلت مقاله ای که در  ۱۸۸۱رسیده بود، که او را در  1رابرتسون اسمیث 

نوشته بود و نظریات متجددانه ای اظهار کرده بود از استادی زبانهای شرقی و تفسیر تورات 

 2در دانشگاه آباردین برداشته بودند.

ج سال بعد رابرتسون  بعنوان رئیس کتابخانه دانشگاه کیمبریج انتخاب شده و شغل او به لرد پن

سریانی را با حواشی زیاد  کلیله و دمنه  فالکنر می رسد که عالم زبانهای شرقی بوده و -کیث

فالکنر سی سال بیش نداشت که به -و مقابله متون فارس و عربی آن چاپ کرده است. کیث

ولی بیشتر عالقه داشت  میسیونر بشود. او برای این کار یک بار بعدن  ،ی میرسدمقام استاد

درست همان سالی که براون بعنوان فلوی پمبروک انتخاب می شود،  ۱۸۸۷رفته بود، و در 

فالکنر به عدن بر می گردد و در اثر تب حارّه میمیرد. خیلی ها فکر می کردند که -کیث

تعلق می  3یرد، ولی کرسی عربی لرد آلمونر به رابرت بنسلیبراون می تواند جای او را بگ

آنتونی بوان  شغل او را می  ۱۸۹۳گیرد ، که او هم استاد سریانی بود. پس از مرگ او در 

 گیرد و تا آخر عمردر این سمت میماند.

ن  بیشتر به مطالعات عربی و همچنین تورات نظر داشت و مانند فالکنر سریانی هم درس براو

اد. در زمانی که براون به کیمبریج باز می گشت استاد مهمی که فارسی و ادبیات ایران می د

 را تدریس کند نبود.

ویلیم رایت پیر مردی بود ، و کاول ، دوست مشهور فیتزجرالد، که استاد سانسکریت بود 

 فارسی هم درس می داد، شصت و یکسال داشت.

بهتر بتواند شغل خود را بانجام "و برای این که پمبروک براون را بعنوان فلو بر می گزیند 

 در ایران بگذراند.  4"فلوشیب"به او پیشنهاد می کند تا سال  اول مدرسی ویا  "رساند

 این بود که براون عازم ایران می شود.

 

 

                                                 
1

 William Robertson Smith 
2

 آربری گرفته ام. (۱۶۷من این قسمت را از "مقاالت شرقی" )ص   
3

 Robert Lubbock Bensly 
4

  Fellowship 
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 وضع سیاسی انگلیس 

  ایرانی آزادیخواهان با برون ادوارد دوستی آغاز

 

یمارستان سنت بارتلمی لندن در سالهایی که براون در کیمبریج تحصیل می کرد و بعداً در ب

با عده ای از ایرانیان آشنایی پیدا کرد که  بعضی از آنان افراد مهمی بودند و کار گرفت 

مسلماً در نظریات او نسبت به ایران تاثیر داشتند. میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران در لندن 

، و در خانه او بود که را منتشر نکرده بود که براون با او آشنا گشت قانون  بود و هنوز روزنامه

سید جمال را دید. هرچند که براون در آغاز با احتیاط از نظریات سیاسی سید  ۱۸۹۱در سال 

ملکم خان را دو عامل  ، وسید وصحبت می کند  ولی بعداً او را قهرمان آزادی ایران می داند

انقالب مشروطه می داند. از دوستان ایرانی براون حسینقلی خان  عمده در مرحله آماده سازی

و خود او که نواب  بود ، که خانواده او پس از مدتی اقامت در هند در شیراز متوطن شده بود 

 -شش سال از براون کوچکتر بود در لندن تحصیل  انگلیسی میکرد و در پاریس فرانسه می

کالت انتخاب می شود، و پس از فرار محمد علی شاه خواند. حسینقلی خان در مجلس اول بو

و بعداً  برای مدتی هم وزیر خارجه و فتح تهران نقش بسیار فعالی در انقالب مشروطه دارد 

می شود. این دو از همان روزگار دانشجویی همدلی و همفکری خاصی باهم داشتند. میرزا 

به بیروت  بخاطر مریضی دخترش ۱۸۸۵  که در محمد باقر بواناتی معلم غیر عادی براون هم

میرود ، اکثراً  با براون محشور بوده است و در عین حال از پیروان سید جمال بوده و با محمد 

عبده نیز دوستی داشته است. در این سالها براون عبده را شخصا نمی شناخت ولی مسلما با 

با  ۱۹۰۲براون بعد از سفر مصر در و همکاری نزدیک او با سید جمال آشنا بود.  عروۀ الوثقی 

عبده آشنا می شود و مفتی هم به دیدار او به کیمبریج می آید. حاجی محمدعلی پیرزاده 

نائینی از عارفان با ذوق و شهیر این زمان بود که مسافرتهای زیادی در عثمانی و مصرو روسیه  

یس به لندن می آید و با برای مدت کوتاهی همراه موید الملک از پار ۱۸۸۷کرده بود و در 

براون دوست می شود. دیدگاه پیرزاده نسبت به پیشرفت های اروپا تاحدی از دیدگاه تجدد 

خواهان آن دوره متفاوت بود، و شاید بتوان گفت که او اصالً دنبال تجدد خواهی نبود بلکه 

و در اروپا صوفی روشن دلی بود که دنبال ایده آل های عرفانی و معنویات می گشت. بنظر ا



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

33 

 

 -می1 "بی عصمتی و بی ناموسی "آزادی حقیقی وجود نداشت و آزادی زنها را مترادف با  

دانست. او با این که از مظاهر تمدن اروپایی و پیشرفت های علمی و صنعتی با اعجاب حرف 

نظام حکومتی  و دموکراسی ندارد و بیشتر دنبال کشف حقیقت و   از درک درستیمی زند 

از این لحاظ است که براون او را بعنوان مرشدی برای درک معنویات و  معرفت است، و

عرفان شرق جالب می داند. بطور کلی براون در این زمان سخت  به عرفان و مذهب عالقمند 

این مباحث است. البته کشته شدن  وفرمصاست و بیشتر از سیاست روز اشتغال خاطرش 

و  ۱۸۹۶بود ، ولی پس از قتل ناصرالدین شاه در  بابیان در ایران سخت او را ناراحت  کرده

کشته شدن دوستانش میرزا آقا خان و روحی کرمانی در تبریز است که براون در گیر مسائل 

ببعد در گیر مسائل  ۱۹۰۲.  شاید دقیق تر باشد اگر بگوئیم که براون از سیاسی می شود

 .ی سیاسی خود را آغاز می کنداست که عمالً فعالیت ها ۱۹۰۷سیاسی می شود و از پائیز 
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 ۲۸۶سفرنامه حاجی پیرزاده ، ج اول ،   


