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   سفر به ايران ھدف ادوارد براون از

  دكتر عباس نصري

... تاريخ، ايجاد تفرقه ديني و اي در تراژدي مشروطیت، نگارش و تحلیل ادبیات، او نقشھاي جداگانه

ويژگي دو رويه بودن تمدن غرب و اشخاص » .ل مختلف ملي ما گره زدبازي كرد و نام خود را با مسائ

فرھنگ و تاريخ سیاسي معاصر ايران بدون شناخت  تحقیق و درك.توان سراغ كرد را در او مي» غربي

از كساني كه در اين دو مقوله نقش بسزايي داشت  يكي. طراحان و سازندگان آن ممكن نیست

اي در تراژدي مشروطیت، نگارش و تحلیل ادبیات،  نقشھاي جداگانه وا. انگلیسي است» ادوارد براون«

 ويژگي دو رويه«. بازي كرد و نام خود را با مسائل مختلف ملي ما گره زد... ديني و تاريخ، ايجاد تفرقه

 .توان سراغ كرد را در او مي» بودن تمدن غرب و اشخاص غربي

استعمار . ٢پیشرفتھاي گسترده . ١ي دو ويژگي حائري، تمدن غرب را دارا مرحوم دكتر عبدالھادي

عجیب آنكه اين ويژگي در تك تك افراد غربي سرايت كرده است، به طوري كه . است دانسته  كشورھا

مثبت و  گراترين اشخاص غربي نیز در برخورد با ملل شرق دو بعد خدمت و خیانت يا اثر انسان حتي

صديق نیز آن را نقل  نويسد كه عیسي ن ايرانیان مطلبي ميبراون در كتاب يك سال در میا. منفي دارند

درباره صاحب اين باغ بسي  گويد در شیراز، باغ بزرگ و باصفايي بوده است ولي مردم كرده و مي

شود كه باغ  شود، بعد از تحقیق معلوم مي مي اند كه براون از اين ناسزاھا در شگفت كرده بدگويي مي

نعمت خود خیانت  خان زند است كه به ولي خان، وزير كريم ابراھیم حاجي فاداز آن يكي از نوادگان و اح

 ھمین خاطرمردم شیراز بعد از گذشت يك قرن به اعقاب كسي كه خیانت كرده ناسزا به. كرده است

 .اند گفته مي

ده كه مملو براي ما باغ باصفايي ايجاد كر بنابراين اگر چه براون با نگارش كتابھايي به ايران و ادبیات آن

طلبد كه اھالي شیراز  پس از يك قرن، ھمان قضاوتي را مي ازگل و خار است اما رفتار استعمارگرانه او،

اما براون نیز ھمچون تمدن غرب دو رويه داشت و نبايد . داشتند روا مي نسبت به صاحب آن باغ باصفا

  .دو رويه را فراموش كرد يك از اين ھیچ

  براون كیست

پدرش رئیس يك مؤسسه . انگلستان به دنیا آمد در ١٨٦٢روز ھفتم فوريه » انويل براونادوارد گر»

چون میلي به مھندسي در او نديد، پسر را به تحصیل  پدرش... و   .سازي بود سازي و ماشین كشتي

... دو ماه در استانبول به سر برد،  ١٨٨٢در تابستان ... فرستاد طب واداشت و به دانشگاه كمبريج

در لندن در بیمارستانھا به تكمیل فن طبابت مشغول بود ولي تمام ساعات  1887 تا ١٨٨٤ون از برا

 را به خواندن كتابھاي فارسي ھمراھش يا به مطالعه كتب فارسي در بريتیش میوزيوم، يا فراغت خود

آشناتر  ران اي ھرچه با زبان فارسي و مردم. گذرانید به معاشرت و گفت و گو با دوستان ايراني خود مي

ساله بود اين  ٢٥وقتي كه  1887 شد، تا عاقبت در سال شد عالقه او به ديدار از ايران زيادتر مي مي

  .آرزوي او برآورده شد

درباره . براون با او آشنا شد، درويش و موصوف معروف، حاجي پیرزاده بود يكي از ايرانیان مشھوري كه
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 :سفرنامه پیرزاده اين طور آمده است حاجي پیرزاده و براون در چگونگي آشنايي

با ادوارد براون كه در آن ايام تازه آموختن زبان ) میالدي ١٨٨٥(دوم فرنگ  حاجي پیرزاده در سفر

 آنچنان كه براون از. كشد كار اين آشنايي به دوستي مي. شود شروع كرده بود، آشنا مي فارسي را

  .كند را اخذ مي» مظھرعلي«حاجي پیرزاده لقب 

امور خارجه كشورش خواست تا او را به ايران بفرستند چنانچه  براون قبل از سفر به ايران از وزارت

 :گويد مي

 دانستم، به مقامات رسمي مراجعه نمودم و از آنھا السنه فارسي و عربي و تركي را مي نظر به اينكه

انگلستان  يا عضو سفارت درخواست كردم كه مرا به عضويت امور خارجه بپذيرند و با سمت قنسولي و

  .به ايران بفرستند

چند سال درباره اين » ادوارد براون«بابي بود و  به ايران مصادف با نھضت معروف» ادوارد براون«ورود 

 .بابیھا در ايران تلفاتي داده بودند نھضت نیز مطالعاتي كرد، بويژه آنكه

ھا بعد از چند  كرد كه اروپايي ي صحبت ميفارسي را طور وارد ايران شد زبان» ادوارد براون«وقتي 

  .توانستند آن طور صحبت كنند نمي سال اقامت در ايران

با اشخاص مختلف در عرض يك سال اقامت در ايران  اي داشت و تمام مذاكراتي كه العاده حافظه خارق

  .بود كرده بود لفظ به لفظ به يادش مانده

  .گويد خاوت براون سخن ميزاده در خاطرات خود از پذيرايي و س تقي

 :گويد صديق از خانه شخصي و زندگي خصوصي او مي عیسي

ً و اھالً و سھالً : شده بود باالي مدخل عمارت به خط ثلث نوشته در خانه مذكور ھمه چیز ايران . مرحبا

و كتابخانه شخصي براون با چند ھزار جلد كتاب و رساله مرقع به فارسي . آورد مي را به ياد انسان

امثال  اثاثیه خانه از فرش و قلمكار و سفره و پرده و رومیزي و ظرف و قلیان و تصوير و عكس و عربي،

ھاي فیروزه به  دانه در دست داشت و زنجیر ساعتش از» ادوارد براون«انگشتري عقیق با سجع . آن

  .شكل تسبیح بود

 سفر به ايران و تحقیق و تألیفات

به ايران سفر كرد، مدت يك سال در شھرھاي  ١٨٨٧وي در سال : يسدنو مي مجتبايي درباره سفر او

ھاي مذھبي آشنا گشت و  با طبقات مختلف و فرقه. و كرمان و تھران اقامت گزيد اين كشور چون يزد

به  اين سفر شوق او را. رسوم و چگونگي معیشت مردم نواحي ايران را از نزديك مشاھده كرد آداب و

در اين راه  ن ايران افزون كرد و موجب شد كه از آن پس عمر خويش را يك سرتحقیق در فرھنگ و تمد

يافت، شرح  انتشار ١٨٩١نخستین كتاب او كه به نام سرگذشت يك سیاح در سال . صرف كند

. ايرانیان، به طبع رسانید وي اين كتاب را بار ديگر به نام يك سال در میان. مشاھدات او در ايران است

تدريس زبان فارسي پرداخت و در سال  ازگشت به انگلستان در دانشگاه كمبريج بهبراون پس از ب

كه پايان عمرش بود در اين  ١٩٢٦گرديد، و تا سال  به استادي زبان عربي آن دانشگاه انتخاب ١٩٠٢

وي . سیاسي و اجتماعي ايران آن زمان نیز توجه خاصي داشت ادوارد براون به امور. سمت باقي بود

ايرانیاني را كه از وطن متواري شده بودند گرد ھم جمع كرد، ) ١٩٠٥ـ1912) ن انقالب مشروطیتدر دورا
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خواھان برخاست و از سوي ديگر  تشكیل داد و به پشتیباني مشروطه» انجمن ايران«نام  انجمني به

حقوق ملت  برابر تجاوزات كشورھاي بیگانه با سخنرانیھا و مقاالت مؤثر خود مدافع استقالل و حامي در

 .ايران شد

، حكومت وحشت در تبريز، ١٩١١دسامبر  شرح مختصري از وقايع ايران، انقالب ايران؛ بحران ايران در

  .اين باب تألیف كرده است مطبوعات و شعر جديد در ايران، آثاري است كه در

 تحقیقات درباره بابیه

لعه كتاب مذاھب و فلسفه در وي پس از مطا. است تحقیقات او درباره بابیه نیز شايسته ذكر

از فصول آن بحث در تاريخ و عقايد اين فرقه است، به اين  خاورمیانه، تألیف كنت دوگوبینو، كه يكي

سپس به عكا . اقامتش در ايران، اطالعاتي فراوان در اين باب به دست آورد موضوع توجه يافت و ھنگام

ً با میرزايحیي  و قبرس رفت و  مالقات كرد و به گردآوري) بھاء(زاحسینعلي و میر) صبح ازل(شخصا

ساخته  از كتبي كه در اين باب منتشر. رساالت و اسناد و اوراق مربوط به اين طايفه مشغول شد

ترجمه تاريخ  است، يكي ترجمه مقاله سیاح، تألیف عباس افندي معروف به عبدالبھاء است و ديگري

 .انتشار يافت 1893 و كتاب دوم در سال ١٨٩١سال كتاب اول در . جرايد تألیف میرزاحسین ھمداني

) از معاصرين باب(جاني كاشاني  میرزا حاجي الكاف وي عالوه بر اين دو ترجمه، متن مقاله سیاح و نقطه

ھايي است كه از لحاظ تحقیقات  داراي حواشي و مقدمه اين كتاب. را نیز طبع و نشر كرده است

 .است تاريخي حائز اھمیت بسیار

  .ساخت منتشر (J.R.A.S) تي نیز در اين باره در مجله انجمن سلطنتي آسیاييمقاال

 تحقیق و تألیفات ادبي

تاريخ ادبیات ايران، . تألیفات و تحقیقات ادبي اوست(!) دوست ايران ترين كارھاي اين مستشرق پرارزش

  .و تحقیق و مطالعه او در چھار مجلد بزرگ انتشار يافت حاصل سي سال كوشش

. اند خويش از براون فراوان ياد كرده و خدمات علمي و سیاسي او را ستوده رانیان در مطبوعات و كتباي

 اين مقاله با اشاره به اينكه. مقاله روزنامه وطن كه دنیس راس آن را نقل كرده است براي نمونه

گونه  اين ساتچنان احسا گويد براون توانسته است آن ايرانیان قدردان خدمتگزاران خود ھستند مي

وجود برايش اشك قلم  نويسندگان را برانگیزد و عشق آنھا را به خويش معطوف كند كه آنھا با تمام

 .جاري سازند

كنند و از زمان براون  ايران را ھمگان تأيید نمي البته مواضع سیاسي براون در قبال مسائل جاري در

ھاي گوناگون مورد نقد و بررسي  در زمینهمطالب علمي وي نیز  .تاكنون محل بحث و جدال بوده است

از جمله كساني كه . كتب علمي ديگر مردود يا تأيید و تمجید شده است قرار گرفته است و ھمچون

ايشان در كتاب خدمات متقابل . ادوارد براون را نقد كرده مرحوم شھید مطھري است نظريات تاريخي

نظريات او  نگي ورود اسالم به ايران به نقد كشیده و ازو ايران، ديدگاھھاي براون را درباره چگو اسالم

  .در برخي موارد سود جسته و برخي را اصالح كرده است
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 ھدف براون از مسافرت به ايران

 .عمده از سفر به ايران ذكر كرده است اش سه ھدف براون در آغاز سفرنامه

 .كمیل زبان فارسيت. ٣سیاحت و گردش  .٢مطالعه درباره امراض موجود در ايران  .1

 :گويد او خود مي

در آن سفر ھم راجع به امراضي كه در ايران ھست مطالعه بكنم و ھم آن  توانستم بنابراين من مي

  .ببینم و نواقص زبان فارسي خود را رفع نمايم كشور را از نزديك

ا كه او نیز به است كه مورد اول از ھمان آغاز حقیقت نداشته چر ولي مطالعه سفرنامه او گوياي آن

  .كنم كه من براي طبابت سفر نمي كند صراحت اعتراف مي

  :گويد نمايد، خود او مي و آن را از ھمه مخفي مي گذارد  او در ايران به كلي شغل طبابت را كنار مي

او به قدري    .ايرواني سپرده بودم كه به ديگران نگويند من طبیب ھستم به حاجي صفر و باباخان و مرد

 شود از مداواي خودش ھم ورزيد كه وقتي در كرمان دچار چشم درد مي طبابت اصرار مي ترك كاردر 

شود و  مي كند كه چشم او بدتر درگذشته و طبق رسوم ايرانیان از معجون استاداكبرنامي استفاده مي

  .برد سپس به ترياك پناه مي

يا در جلسات شعر و مرثیه شركت نكرد و  گفتگوھاي ادبي نكرد و اما اينكه براون در ايران با اديبان

مدارس ادبي نزد و يا در دارالفنون حضور علمي نیافت بیانگر اين نكته است كه  ھا و سري به مكتبخانه

تكمیل  بلكه شايد بتوان گفت منظور او از. اين سفر قصد مطالعه بر روي ادبیات نداشته است وي در

 .م كوچه و بازار بوده استزبان فارسي دريافت گفتگوھاي روزمره مرد

 دوم براون، يعني ديدن ايران، موضعي كلي است كه بر ھمه چیز قابل تطبیق است و بايد به اما ھدف

شناختن  ترين علت مسافرت من به ايران بزرگ«: گويد او در جايي ديگر مي. دنبال مصاديق آن گشت

زبان فارسي و شناخت  ديگر يعني تكمیلبنابراين دو ھدف   ».ايرانیھا و روحیه و نبوغ اين ملت بود

اما ابزارھايي . داده است تشكیل نمي ترين ھدف او را بیماريھاي ايران اھداف جنبي بوده است و بزرگ

برد با ابزارھاي ديگر مستشرقین فرق داشت،  كار مي كه براون براي شناخت روحیه و نبوع اين ملت به

ايرانیان به سراغ آثار ھنري، آثار باستاني، شخصیتھاي روحیه  چرا كه مستشرقین ديگر براي شناخت

ھاي  مساجد، شاه و دربار، بازار و اقتصاد و تحقیق درباره زن و خانواده و كانون علمي و ادبي، معابد و

زند  حرفي مي اند ولي براون كمتر به اين امور پرداخته و ھركجا از اين آثار رفته و اجتماعي مي علمي

كند، میزان صحبت و شور و  مي براي مثال وقتي از ديدن مقبره سعدي و حافظ ياد. حالتي گذرا دارد

در حالي كه او . بچه بھايي دارد مالقات با يك غالم حال او در اين باره كمتر از آن چیزي است كه درباره

اين  اند و از عوامل مھم شیفتگي او به ايران سعدي و حافظ بوده نويسد كه يكي در مقدمه كتابش مي

  .كرده است مي شعر را ھمیشه زمزمه

 افتاده است ندانمت كه در اين خاكدان چه     زنند صفیر ترا زكنگره عرش مي     

تر  را برايش امیدواركننده در مقدمه نیز آورده است كه اشعار شعرا و عرفاي ايران، آينده و حیات

متر از رؤيت جايگاه اعدام باب و يا مقبره ك رسد، ساخت، ولي او در آن ھنگام كه به مقبره حافظ مي مي

اسب خود نشان داده و مواردي ديگر متغیر و متأثر  دو بابي در اصفھان و يا احساساتي كه براي

رو  اين در حالي است كه وقتي با يكي از بھايیھا روبه. نمايد مي شود و نگاه و تفحص كمتري مي
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 از جمله اينكه. نمايد ادات و اشخاص و روابط آنھا ميريز و جزئي درباره اعتق گشت سئواالت بسیار مي

شھرھاي اصفھان و  و يا چگونگي ارتباط عكا با مردم  .المقربین كیست و چرا به اين نام خوانده شد زين

  .يزد و كرمان را تحقیق كرده و با تمام جزئیات نگاشته است

 گفتگو با براون

نشینیم و پاسخھايش را از كتابش جويا  او مي ي بابراي پي بردن به اھداف وي به گفتگويي تاريخ

 آقاي براون؛. شويم مي

 عنوان يك كتاب، قابل تطبیق بر مطالب آن باشد، پس چرا عنوان سفرنامه خودتان را يك مگر نبايد (1

اختصاص به بابیان  ايد در حالي كه از نظر كمي و كیفي بیش از نیمي از آن سال در میان ايرانیان نھاده

شود؟ آيا تمام  موضوع محسوب مي ھايیان و اعتقادات و روابط آنھا دارد و بقیه سفرنامه حاشیه اينو ب

) و يا اقلیتھاي ايراني(سال در میان بابیان  ايرانیان بابي ھستند؟ آيا بھتر نبود نام كتاب را يك

  گذاشتید؟ مي

ً ميايد چیس كاريھا كه در سفرنامه به عمل آورده مخفي علت اين ھمه (2  پرسید كه كدام ت؟ حتما

از معرفي نام و  كه)   ھ(بريد به نام آقاي  كاري؟ براي نمونه، در سفرنامه خود از شخصي نام مي مخفي

ھمراه شما فرستاد و مأموريتش  ايد؟ و اينكه چه كسي ايشان را به كار و مسئولیت او خودداري كرده

  :داي ھمه نامعلوم است در حالي كه گفته... چه بود و

كنسولگريھاي سر راه  ھا، ايد كه در سفارتخانه از دوستان دانشگاھي من بود، مسلح بود، و نشان داده

است كه بار و بنه شما را نگردند،  داده در گمركات ترتیبي مي  .العاده نفوذ داشته است انگلستان فوق

آيد و در حقیقت  ما ميدر مسافرخانه نزد ش اي منصب شھرباني به دلیل اشكال گذرنامه وقتي صاحب

منصب شھرباني از  شود و صاحب كنسولگري مشكل رفع مي به)   ھ(شويد با رفتن آقاي  بازداشت مي

  .رود نزد شما مي

ايشان  ايد كه وقتي به تھران رسیديد گويیھا چیست و اين موضوع چه بوده است؟ شما گفته ابھام اين

از آنجا به  ما جدا شد و فوري به بوشھر رفت وكه عالقه به زبان و ادبیات فارسي نداشت از ش

تھران چه كاري داشت كه  پس ايشان براي چه با شما به ايران آمده بود؟ و در. انگلستان بازگشت

زماني كه ايشان در تھران بود در  چند روزي با شما ماند و ناگھان بازگشت؟ چه چیزي باعث شد تا

آيا ايشان مأمور   دوستتان حسن علیخان برويد؟ به خانه مسافرخانه با او بمانید و پس از رفتن او

و حسن علیخان . به تھران برساند و به زودي بازگردد اطالعاتي نبوده است كه موظف بود شما را

 كیست؟

فرستادند؟ يا وضع شما استثناء بوده  مستشرقین چنین ھمراھاني مي آيا در آن زمان براي ھمه

د اشخاص و مراكز سیاسي انگلستان با شما چه بوده است؟ عمراھیھاي زيا است؟ راستي علت

 :ايد ھا عبارتند از اينكه گفته ھمراھي نمونه اين

سپس مترجم مخصوص خود را فرستاده تا . پذيرفته است كنسول انگلیس در طرابوزان با محبت شما را

را كه در عثماني حمل آن )   ھ(راه كند تا جايي كه اسلحه آقاي  روبه بانفوذ خود ھمه كارھاي گمرك را

  .از گمرك عبور دھد غیرمجاز بوده است
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 :ايد در جاي ديگر گفته

آمد و شما را به مالقات صراف بزرگ  بزرگ شھر نزد شما مي وقتي به ارزروم رسیديد پیشكار صراف

علت اين امر را سفارش از طرابوزان ذكر . گزاري بوده است خدمت شھر دعوت كرد و آماده ھرگونه

آيا كنسولگري انگلستان يا كدام محفل ديگري از    .كننده معلوم نیست سفارش ايد در حالي كه دهكر

 راه نمايند؟ خواسته است ھمه كارھاي شما را روبه صراف ارزروم

 :ايد گفته در جاي ديگر سفرنامه خود

ا محبت شما را كنسول تبريز ب ايد و اي براي كنسول تبريز داشته نامه وقتي به تبريز رسیديد توصیه

امريكايي راھنماي شما شده و شھر را به شما  ايد، يك روحاني پذيرفته و چھار روز نزد ايشان مانده

نامه از  آن توصیه. ايد تبريز آشنا شديد و رفت و آمد داشته سپس با كنسول تركیه در. نشان داده است

و آمد با كنسول تركیه و زندگي در  امريكايي جزء گروه تبشیري نبود؟ آيا رفت كجا بود؟ آيا روحاني

 رتبه سیاسي نبوده است؟ پس چرا تبريز و به كار گرفتن آن روحاني در حد مقامات عالي گري كنسول

شم از  گشت؟ خود چنین امكاناتي فراھم نمي) رتبه غیر از مأموريت عالي(براي انگلیسیھاي ديگر 

ايد كه حتي  يادآور شده ايد و ايد سخن گفته هبدبختیھاي دو نفر فرانسوي كه در كرمان آنھا را ديد

  .نتوانسته بودند در ايران يك بطري شراب تھیه كنند

 با  .شويد شاه معرفي مي رئیس تلگراف ھند و اروپا به ناصرالدين) ولس(وسیله سرگرد  شما به

في معر وساطت دكتر تورنس، طبیب آمريكايي مقیم تھران به فرھادمیرزا عموي ناصرالدين شاه

سرگرد   .كنید مي با تمام مسئوالن سیاسي و حكومتي ايران از تھران تا كرمان مالقات  .شويد مي

كند كه از شما پذيرايي  صادر مي اي ھا بخشنامه ولس، رئیس تلگراف ھند و اروپا به تمام تلگرافخانه

ركنان تلگراف ھند و اروپا گويید با كا جايي كه مي تا. و آنھا نیز در ھمه جا پذيراي شما ھستند  .نمايند

 .خوشي را با يكديگر گذرانديم كه عیال داشتند مربوط بودم و ساعات

توانستید با مجامعي مربوط  انگلیس بوديد و مي طبق گفته خودتان در شیراز در منزل نماينده دولت

دوستان اروپايي  ايد كه در شیراز به ھمچنین گفته   .امكان نداشت باشید كه بدون او ارتباط با آن مجامع

توانید از اين اقدام خودداري نمايید؟ موضوع  مجبور ھستید به كرمان برويد و نمي ايد كه خود نوشته

بیمار  گذشته بید مي رسد كه ھمسر يك انگلیسي كه از ده نیز در شیراز تلگرافي به شما مي چیست؟

. و برود خود را رھا كنداي داشته است موظف بوده ھمسر بیمار  شده و چون مأموريت عجوالنه

كه شنیده بود شما  (س(گرفته ولي دكتر  در بوشھر مي) س(تلگرافخانه ھم دستورات دارويي از دكتر 

اي  چنان وظیفه اين خواسته او آن .بید برسانید كند كه خود را به ده طبیب ھستید به شما تلگراف مي

رويد و آن قدر اين كار  بید مي ه و به سوي دهكرد كاره رھا كند كه سفر خود را نیمه  در شما ايجاد مي

طبي گرفتم و شبانه مراجعت كردم و وقتي وارد بستر براي خواب  وسايل: ايد مھم بوده است كه گفته

بیشتر ... شب بود و تا صبح بر اثر اضطراب نتوانستم به راحتي بخوابم و  شدم يك ساعت بعد از نصف

وقتي باالي بستر مريض برسم كه مبدل به بستر مرگ شده  ناشي از اين بود كه مبادا اضطراب من

  .باشد

براي  نمايد راستي اين ھمه اضطراب براي كسي كه شغل پزشكي خود را از ايرانیان مخفي مي

كرده  كننده اين مأموريت چه كسي بوده است كه اين چنین شما را مضطرب چیست؟ و ھماھنگ
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كند موضوع  مي آيد كه اثبات اي پیش مي بید مسئله هاست؟ جالب است كه در بین راه شیراز تا د

 :انساني در میان نبوده است

ام شما  زني بچه خود را به نزد من آورد و گفت كه شنیده خواستیم حركت كنیم آخرين لحظه كه ما مي

گفتم . ام را معالجه كنید و دوايي بدھید كه مداوا شود دست بچه ام كه زخم حكیم ھستید و آمده

ً سه ساعت استتقريب كه من اينجا معطل ھستم و شما نیامديد و حاال من فرصت ندارم و بايد بروم  ا

  ...كشیدم و به راه افتادم و ركاب

طبابت شما سايه افكنده بود كه براي آن زن انگلیسي  بنابراين بايد بپذيريد كه يا ـ نژادپرستي در شغل

شناختید ولي طفل ايراني را  ین او سر از پا نميرسیدن به بال آن چنان مضطرب شده بوديد كه براي

شده كه چنان در  به جايي مربوط مي) س(به راه افتاديد؟ ـ يا اينكه دكتر  رھا كرده ركاب كشیديد و

 اثر داشت، مؤثر بود كه مضطربتان كرده بود؟ سرنوشت شما

تلگراف ھند و اروپا در حد مسئوالن سیاسي، كنسولگريھا و مراكز  شما چگونه روابط تنگاتنگ خود را با

 كنید؟ دوستانه توجیه مي يك رشته روابط شخصي و

. قرار دادن نامھاي مستعار و مخفف است نمونه ديگري از مخفیكاريھايتان كه در سفرنامه آمده است

مستخدم خود كه نام عمر داشت علي را انتخاب كردم چرا  ايد كه مثالً براي علت برخي را ذكر نموده

ايد  يا با ذكر نام بھايیان و بابیان زيادي ھمه جا گفته   .آيد و از عمر نه مي یان از علي خوششانكه ايران

نام عندلیب  اما چه شد كه مثالً . ام كه براي او زحمتي ايجاد نشود نام را من براي او انتخاب كرده اين

شود؟ اما براي  ايجاد نمي يو معلوم نیست چرا براي او زحمت  .ايد شاعر بابیان را به درستي ذكر كرده

انگلیسي و فرانسوي اعم از پزشك و مشاغل  چرا از افراد خارجي يعني. كرد  ديگران ايجاد زحمت مي

به خصوص كساني را كه ممكن است در ارتباطي   ايد كرده سیاسي و غیره ھم با نام مستعار ياد

اند و يا  راي ايشان تلگراف زدهكه از بوشھر ب) س(نظیر دكتر  .خاص وابسته سیاسي قلمداد شوند

 .(ايد و غیره به ايران آمده كه ھمراه او)   ھ(آقاي 

اي از  انگستان براي زردشتیان يزد نماينده مگر شما چه سمتي داشتید كه با اقدام شما دولت (3

 :ايد گفته جانب خود تعیین كرد؟ شما

آن جمله زردشتیھا  م مذاھب و اززردشتیھا نسبت به دولت انگلستان كه در ھندوستان مدافع تما

مسافر ) ووگان(كردم، من و ستوان  بعد از اينكه من به انگلستان مراجعت... باشد نظر خوب دارند مي

اقدام نمودم كه يكي از زردشتیھاي يزد را به  انگلیسي، كه اسم او را ذكر كردم، نزد دولت خودمان

نگلستان اجازه داد كه يكي از زردشتیھاي يزد را به دولت ا سمت نماينده خود در آن شھر انتخاب كند و

انتخاب نمايد و زردشتیھا از اين موضوع خیلي خوشحال شدند زيرا  سمت نماينده سیاسي خود

  .اغتشاش و ناامني خطري آنھا را تھديد نخواھد كرد دانند در موقع مي

ايد كه مراعات حال زردشتیھا را  بارھا از عدالت حاكم يزد تعريف كرده اين در حالي است كه خود شما

 :ايد نمونه گفته براي. نمايد مي

از روي خلوص عقیده بود و از  آمدگويي كردم ولي قسمت بیشتري از اظھارات من من ھم متقابالً خوش

خداوند خواستم كه به او و ساير حكامي كه  نوازي حاكم تمجید نمودم و به راستي از عدالت و ملت

در خاتمه توجه حاكم را به زردشتیھا جلب كردم و از  سالمتي و طول عمر بدھد ومثل او عادل ھستند 
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نمايد او را تقدير نمودم و يادآوري كردم كه بیشتر به آنھا توجه  رفتاري مي نیك گونه با زردشتیھا اينكه اين

  .كه مردم نتوانند آسیبي به زردشتیھا برسانند نمايد

كنید ديگر تعیین نماينده از جانب انگلستان براي آن  تمجید مي هوقتي از عدالت حاكم يك ملت خالصان

چه شد كه بالفاصله پس از درخواست شما دولت انگلستان ھم اقدام كرد؟  مردم چه معني دارد؟ و

 مربوط بوديد؟ مگر شما به كجا

ر نبود قدري بوديد، بھت) خواھد آمد كه(سئوال ديگر اينكه شما كه آن ھمه دلسوز زردشتیھا و بابیھا  (4

جا براي جذب بابیھا و زردشتیان كوشیديد كه  بوديد، شما ھمه ھم به فكر اكثريت جامعه شیعه مي

در سفرنامه شما از اين موارد بسیار ديده . خودداري نموديد حتي از دلسوزي براي بیماران عادي ھم

 :ايد گفته شود، از جمله مي

آقامحسن و آقامحمد صادقي  ند كه من آنھا را به نامآن روز دو برادر با شیخ قمي به منزل من آمد

ولي آقامحسن بھايي بود با من مربوط . نكرد نفر دوم كه شیعه بود بعد ارتباطي با من پیدا. نامم مي

 .يافتم گرديد و من او را جوان بسیار خوبي

 شدند؟ نمي شدند ولي شیعیان مربوط چه بود كه بھايیان و بابیان به شما مربوط مي

موضع تشديد اختالف اتخاذ  جناب براون بفرمايید در برخورد با اقلیتھاي مذھبي در ايران چرا (5

  .پرداختید برابر اكثريت مي كرديد و بدون تحقیق از طرف مقابل به تشجیع اقلیتھا در مي

است تا درباره طبابت و زبان و ادبیات  گشايي براي يك محقق دانشگاھي كه آمده راستي اين جبھه

چنانچه . كار سیاستمداران است يا كار يك محقق تحقیق نمايد چه مفھومي دارد؟ آيا اين حركت شما

 :ايد گفته

وسايل سفر بودم حاكم يزد باز براي من پیغام داد كه به مالقات او بروم و  ھنگامي كه مشغول تھیه

 ا اسب به منزل حاكمدوستان بابي من، كه اسب سفید زيبايي داشت، پیشنھاد نمود كه من ب يكي از

پیوسته با  ھم) پیشواي زردشتیان(من نخواستم كه اين پیشنھاد را بپذيرم براي اينكه دستور . بروم

دو در نظر مسلمین  او يك زردشتي است و من يك مسیحي و من و او ھر... آمد من به منزل حاكم مي

نمودند كه لباس زرد بپوشم و به  مي توانستند مرا ھم مثل او وادار ناپاك ھستیم و اگر مسلمین مي

حاكم بروم كه مسلمین ببینند كه من به دستور  ھمین جھت عالقه دارم كه پیاده با دستور به منزل

 .ندارم گذارم و از معاشرت با او نفرت احترام مي

 مايل ھستید كه مردم جرأت خواھید به زردشتیھا احترام بگذاريد و ھرگاه بابیھا گفتند كه اگر شما مي

با احترام و شكوه نزد حاكم برويد زيرا ھر چه  نكنند كه زردشتیھا را مورد اذيت قرار بدھند ھمان بھتر كه

خود دستور ھم اين . اذيت و آزار زردشتیھا وحشت خواھند كرد تجمل شما زيادتر باشد مردم بیشتر از

تخدمش به باغ ساعت به غروب رفیق بابي من اسب خويش را با مس پیشنھاد را پذيرفت و نیم

آفتاب دسته معمولي فراشھاي حاكم براي بردن من آمدند و اين مرتبه فانوس  فرستاد و مقارن غروب

 آن شب من لباس جديدي را كه يك خیاط يزدي براي من دوخته بود دربر. خود آورده بودند بزرگي نیز با

شما بابي  كنند كه خیال ميحاجي صفر وقتي آن لباس را دربرم ديد گفت صاحب، مردم ... كرده بودم

گذشته تصديق كرد كه  ولي از اين موضع) دارند براي اينكه بابیھا لباس سفید را دوست مي(ايد  شده

   .لباس خوبي است
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راستي آيا شما از يك مسلمان راجع به صحت حرفھاي  آيا اين كارھا در شأن استاد دانشگاه است و

 شديد يا نه؟ اسب اين بابي سئوال كرديد، سپس سوار بر

پذيريد، با آنكه يزد حاكم عادلي ھم  مي اين چه معني دارد كه طبق نظر يك بابي، دفاع از زردشتیھا را

زردشتیھا در يك طرف و بقیه مردم در طرف ديگر، و آقاي  اي سنگربندي شده از بابیھا و داشت، جبھه

ته با لباس بابیھا سوار بر اسب به نفع دفاع از بابیھا و زردشتیھا برخاس ادوارد براون انگلیسي نیز به

 پیشواي مذھبي زردشتیھا نیز در پشت سر او) دستور(رود و  زردشتیھا به سوي حاكم مي مواضع

گشايي  جبھه آيا اين! ؟!كند تا مردمي كه بابي و زردشتي نیستند از ايشان حساب ببرند حركت مي

 نیست؟

برخورد با مسلمین يك جانبه بوده است و  ايد در كردهچرا ھر چه شكوائیه از زردشتیھا و بابیان نقل 

 آيا صحت دارد يا نه؟ ايد كه بفھمید حتي يك مورد را تحقیق نكرده

 :كه نمايید براي مثال از يك جوان زردشتي اين داستان را نقل مي

ً به میان آمده به مالقات من آمد ر و و راجع به آزا امروز صبح رستم، جوان زردشتي كه ذكرش سابقا

دختران و پسران ما را  كنند صحبت كرد و گفت آنھا اذيتي كه مسلمین نسبت به زردشتیھا مي

مثالً يك پسر دوازده ساله زردشتي را  .كنند كه مذھب اسالم را بپذيرند ربايند و آنھا را تھديد مي مي

باره او به عمل بیايد و يا مسلمان شود و مراسم ختان در ربودند و او را به حمام بردند و تھديد كردند كه

اي را ربودند و با اذيت آنھا  مورد ديگر دو زن به سن پانزده و بیست ساله يا براي مرگ آماده باشد و در

عريان نمودند  كردند تا اينكه يكي از آنھا را كردند كه به دين اسالم درآيند ولي آنھا مقاومت مي را مجبور

گويند اطاعت كند و  مي اين شكنجه ناچار شد كه ھر چهو در برف انداختند و وي براي نجات از 

  .مسلمان شود

ايد كه صحت يا بطالن آن را  يك مورد ھم كاوش نكرده ايد، اما حتي از اين دست مطلب فراوان نوشته

 دانشگاھي درج يك طرفه مطالب است؟ ارزيابي نمايید، آيا وظیفه محقق

ايد در كشور عثماني فقط  مسلح نبوديد چرا كه گفته شما در ھنگام ورود به ايران! آقاي براون (6

ولي در ايران مسلح شديد و به ھنگام    .در گمرك آن را ضبط نكنند بوديد كه)   ھ(ناراحت اسلحه آقاي 

 در حالي كه در  ايد؟ يكي از دوستان خود در تھران به عنوان يادگار ارسال داشته ترك ايران آن را براي

ايد؟ چه  نیاورده ايد؟ و نام دوست خود را نیز به میان یه اسلحه را ذكر تكردهسفرنامه خود منبع تھ

 .ديگر است يا فرد)   ھ(كسي شما را مسلح كرد؟ آيا اسلحه از آن آقاي 

براي كاري غیر از  اند كسي باور نكرده است كه شما چرا از مردمي كه با شما مالقات كرده (7

 :كنیم كه مي ھاي خود شما نقل ونه از گفتهايد؟ براي نم جاسوسي به ايران آمده

چھارپادارھاي ديگر به اصطالح شم  ام و بايد بگويم كه برخالف راجع به خدابخش ھنوز صحبت نكرده

ھستم گفت مبادا شما يك جاسوس  سیاسي داشت و وقتي كه ديد من مشغول تماشاي اطراف

ھا و كاروانسراھا مستحضر  ن مملكت و جادهاي ايد كه از اوضاع فرنگي باشید و از طرف كشور خود آمده

بدھید تا آنھا به ايران تھاجم كنند؟ از شنیدن اين حرفھا  شويد و گزارش عملیات خود را به دولت خويش

كردم و به او اطمینان دادم كه من جاسوس نیستم بلكه بر عكس دوست  از دھان آن چھارپادار حیرت

و  كند ولي متوجه بود كه او حرفھاي مرا باور نمي ران را تماشا كنمام زيبايیھاي اي آمده باشم و ايران مي
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  ...از من سئواالت كرد) امريكا(دنیا  داند و راجع به ينگي مرا جاسوسي مي

 يك مرد سالخورده كه. كردند سئواالت زيادي راجع به ملیت و مذھب و شغل من مي  آن قريه سكنه

دين و دولت  كه در(ايد  يقین دارم كه شما به اينجا آمدهمن : گفت گفتار و رفتاري مضحك داشت، مي

بشناسید كه بعد در موقع  خواھید كه تمام شھرھا و آباديھا و دشتھا و كوھھا را و مي) رخنه بكنید

  ...گرفتن ايران از آن استفاده كنید

 :ايد نوشته در جاي ديگر

كنند كه من براي سیاحت و  دند قبولھندوھا راجع به علت مسافرت من تحقیق كردند و حاضر نبو ...

عمال دولت انگلستان ھستم و يكي  كنم و يقین داشتند كه من از فراگرفتن زبان فارسي مسافرت مي

كنید؟ و چرا از گرفتن اين مملكت خودداري  نمي آخر شما براي چه ايران را تصرف: از آنھا گفت

  نمايید؟ مي

 :ايد گفته در جاي ديگر

گويید اما من خوب  مي درست  گفت صاحب شما كامالً . از روي تفكر تكان داد بلوچ قدري سرش را

گفتم شما . اطالعاتي تحصیل كنید ايد كه دانم كه شما مأمور دولت انگلیس ھستید و اينجا آمده مي

كنم و چگونه ممكن است  درويش زندگي مي بینید كه من مثل يك اگر به زندگي من نظر بیندازيد مي

شما انگلیسیھا وقتي كه بخواھید به : بلوچ گفت. كند دولتي انگلستان اين طور زندگي كه يك مأمور

شناسم و به خوبي از  كنید، من شما را خوب مي را تحمل مي منظور خاصي برسید اين جور زندگیھا

  ...دارم طرز فكر و نقشه شما اطالع

به كسب اطالعات در  عالقه شما كردند كه كرديد باور نمي حتي بابیھا ھم كه برايشان دلسوزي مي

دانستید  كنجكاوي را دلیل اصلي سفر نمي شما نیز. مورد عقايد و تاريخ بابیھا ناشي از كنجكاوي باشد

ايد و آيا راستي   خويش براي آن دالل بابي برشمرده اما در توضیح مسئله ھمان كنجكاوي را انگیزه

تان وضع بسیار خوبي داشتید پس چرا در ايران كه در انگلس شما. زندگي شما، زندگي درويشي بود

كجا كه الزم بود ريخت و پاش كرديد و البته تا آخرين لایر حساب آن را  در ايران ھم ھر. درويش شديد

 :داشتید؟ نگه

داند قبر دو نفر بابي  مي وقتي كه صحبت مربوط به كتابھا و خطوط تمام شد من از دالل پرسیدم كه آيا

دانم كه  من مي... دالل گفت بلي میالدي در اصفھان به قتل رسیدند در كجاست؟ ١٨٧٩كه به سال 

نشان بدھم ولي   آن دو قبر را به شما قبر آن دو در كجاست و در صورتي كه مايل باشید حاضرم

خواھید قبر شھداي ما را  خريد كتابھاي ما داريد و مي ايد و عالقه به خواھم از شما كه در عكا بوده مي

كنید؟ زيرا   بابي ھستید؟ و اگر بابي ھستید چرا از من پنھان مي ید سئوال كنم كه آيا شما ھمببین

عالقه شما فقط ناشي از كسب اطالع و كنجكاوي باشد؟ جواب دادم رفیق من  كنم كه اين تصور نمي

به كنم كه عالقه من  ام ولي اين را تصديق مي نه امروز به عكره مسافرت كرده نه بابي ھستم و

 اطالعات راجع به بابیھا فقط ناشي از كنجكاوي نیست يعني بیش از كنجكاوي است چون من تحصیل

ھاي ھولناك  شكنجه كنم مرامي كه يك چنین طرفداراني پیدا كرده و آنھا در راه مرام خود احساس مي

د كه بابیھا چه بگیرد و انسان ببین كردند اقالً درخور اين است كه مورد مطالعه قرار را استقبال مي

 چیست؟ گويند و اساس عقیده آنھا مبني بر مي
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براي اين است كه در زندگي  باشد بلكه خواھم قبر اين دو نفر را ببینم براي زيارت قرآنھا نمي اينكه مي

دو نفر در راه مرام و پرنسیب ديگري ھم  حاضر شدند در راه پر نشیب خود جان را فدا كنند و اگر اين

  .اعتنا بودند كردند در نظر من مستوجب دا ميجان خود را ف

كنند كه شما جاسوس نباشید؟ و  نمي كدام باور بابي، بلوچ، زردشتي، چھارپادار و ھندي و غیره ھیچ

 .دھید كه براي كنجكاوي است توضیح مي گويید سفر من براي كنجكاوي نیست و باز شما مي

احترام شما را برنینگیخت ولي دو نفر بابي، آن ھمه  يك ھاي فراوان ھیچ ايران با ھمه شھید و كشته

دانستند، تو درباره من چه نظري  گويد، آنھا من را جاسوس مي مي گويي براون. عظمت پیدا كردند

اي خواھي  بندي سئواالتت چه نتیجه رفتار و گفتارھاي من چیست؟ و از جمع داري و برداشت تو از

  گرفت؟

 راتبراون در گردونه وزارت مستعم

ايد كه اطالعاتي عمیق در سیاست  به دلیل آنكه شما اقرار نموده: گفت در پاسخ به آقاي براون بايد

ً ) كرمان(حكمران «: ايد صحبتھاي حكمران كرمان درمانده بوديد چنانچه گفته نداشته و در پاسخ مرتبا

 تم در صورتي كهنمود كه من در سیاست بصیر ھس كرد و تصور مي به سیاست اروپا صحبت مي راجع

  «.متأسفانه من اطالعات عمیقي از مسائل سیاسي نداشتم

سیاستھاي كلي و استعمارگري انگلیس و روس و فرانسه و رقابتھاي آنھا در  بنابراين در آن دوره نبايد

 گفتید و نزد حكمران كرمان و يا دروغ مي(شما كه ھنوز جوان بوديد روشن بوده باشد  ايران براي

پايگاھھايي  بنابراين در آن موقع اين سه قدرت با رقابت شديد درصدد يافتن.) ايد كرده كاري مخفي

در آن میان امريكا نیز   نیفتند، كوشیدند تا از ديگري عقب بیشتر در ايران بودند و ھر يك به نوبه خود مي

 .ايران بود ريزي درازمدت در با آھستگي و صبورانه مشغول برنامه

ھند كه در نھايت  ان لرد كرزن، سفیر انگلیس در ايران، سپس فرمانروايقبل از شما، دوست

ايران انجام داده بود كه  وزير انگلستان شد به ايران آمده بود و مطالعاتي سیاسي درباره نخست

 :ايد جنابعالي نیز درباره مطالعات او نوشته

ً از خیلي  د، راجع به ايران نوشته شد، كهالمعارف مانن اي دايره كورزن تذكره.ن.طرف جناب آقاي ج اخیرا

بدھد كه مشابه و  كنم كه به اين زودي كسي بتواند راجع به ايران چیزي بیرون  مفید است و تصور نمي

  .يا باالتر از آن باشد

از سوي ديگر . فعالیت و تحقیق و تفحص درباره ايران بود به ھر حال انگلستان نیز سخت مشغول كار و

اش غیر از شورشھاي داخل ايران، عثماني و مصر را ھم دربر  دامنه گسترده ھايیت كهموضوع بابیت و ب

 شما شرح بعضي ماجراھاي سیاسي آن را در سفرنامه خويش از زبان افراد مطلع بابي و گرفته بود و

استعمارگران  نیز در ھمان روزھا در كشور سودان نیز كسي به نام مھدي علیه  ايد بھايي نقل كرده

خاطر دولت انگلستان كه  م كرد و خود را امام زمان دانست و كار او به پیروزي منجر شد به ھمینقیا

. كرد تحقیقات كرزن را تكمیل مي براي حفاظت از ھندوستان، خیلي نگران اوضاع ايران بود، بايستي

؛ شخصي به اوضاع فرھنگي ايران مطلع شده بود فرانسه ھم قبل از اين توسط گوبینو، از فرق ديني و

نحوه بیان مطالب شما درباره او مؤيد نظر (ايد و  او ياد كرده را كه شما در سفرنامه خود از) م ـ ر(نام 
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در اين زمان . تا ھمچون شما جزيیات مطالب مربوط به بابیت را تحقیق نمايد ماست به ايران فرستاد

تر بود،  نسبت به فرانسه عقب) نظیر آموزش زبان فارسي در دانشگاھھا(برخي موارد  انگلستان در

كردند و  آنكه شما از وزارت امور خارجه تقاضاي شغلي در ايران كرديد، وضعیت شما را بررسي پس از

درباره باب و بھا و  توانید به اين نتیجه رسیدند كه به دلیل سوابقتان بھترين كسي ھستید كه مي

اختیار دولت انگلستان قرار دھید و به  به سرعت دراي در ايران مطالعه كرده، نتايج آن را  حوادث فرقه

اي  مأموريت اطالع يابد، لذا شما گاه در جلسه كس از اين شما سفارش شده است كه نبايد ھیچ

 :ايد گفته چنانچه. شويد مجبور به دروغ گفتن مي

شده بود شمال وارد شیراز  در بین میھمانیھاي آن شب شخصي را ديدم كه به اتفاق حكمران جديد از

ً راجع به فلسفه صحبت كرد و وي صحبت را دوست مي در جريان صحبت من فكر كردم كه  داشت بدوا

در اسفھان شنیدم خیلي مايل شدم كه  شايد بابي باشد زيرا به من گفت وقتي كه من شرح شما را

ه ايران آمده بود، فرانسوي را كه چندي قبل ب) م ـ ر) زودتر شما را مالقات كنم و بعد گفت آيا شما آقاي

راجع به بابیھا ) م ـ ر(تر كرد چون آقاي  وي شايد بابي باشد قوي سئوال اخیر ظن مرا كه. ايد ديده

وي مدتي در سوريه بود و از آنجا از طرف رؤساي . یود طرفداران آنھا به شمار مي مطالعاتي كرده و از

آن  ھري از شھرھاي ايران كه بابیھا درھايي دريافت كرد و به ھمین جھت در ھر ش نامه توصیه بابي

با بابیھا افشا  خواستم كه ارتباطم من نمي. گرفت شد و مورد پذيرايي كامل قرار مي بودند وارد مي

شد مسلمانھا از من دوري  مي نظر از اين كه بابي نبودم اگر ارتباط من با آنھا افشا شود زيرا قطع

بود كه در جواب شخص مزبور راجع به اينكه  اين. رت نمايمتوانستم با آنھا معاش كردند و من نمي مي

چه جور آدمي ... شناسم؟ من او را نمي... گفتم نه شناسم با احتیاط آيا آن مرد فرانسوي را مي

يكي دو . با او مالقات كردم و او را آدم بسیار خوبي ديدم است؟ آن شخص گفت كه من چندين مرتبه

خواستم در آن  خصوص گوش به صحبتھاي ما داده بودند و من نميم نفر از میھمانان با كنجكاوي

  .طوالني شود مجلس اين رشته صحبت

كنید چرا كه احتمال  مي در اينجا برخالف ھمیشه، شما از افشاي ارتباط خود با بابیھا خودداري

نسويھا متوجه را به او اطالع دھد و فرا آشنا بوده است، اين موضوع) م ـ ر(داديد كسي كه با آقاي  مي

كاري را به  ولي علت اين مخفي. موضوع بابیھاست شوند كه انگلستان نیز در حال تحقیق بر روي

است كه طبق گفته خود شما در اصفھان شايع بود كه به  دھید، اين در حالي مسلمانھا نسبت مي

در يزد لباس بابیھا را  دانید و يا  ھا مي بابي را اين شايعه معرفي دالل گرديد و علت دنبال بابیھا مي

  ...رويد و به خانه حكمران مي پوشید و مي

موضوع با شما قراردادي بست كه كلیه امكانات سفر  به ھر حال انگلستان به خاطر تحقیق بر روي اين

ھاي گوبینو و ديگر مطالب مربوط به اين موضوع با  مطالعه نوشته را براي شما تأمین كند و شما پس از

شما كه . جانبه درباره عقايد، روابط، حوادث مربوط به بابیت و بھايیت نمايید ھمه ان و تحقیقسفر به اير

از  به ھمین دلیل. سفر به كشورھاي شرقي داشتید با كمال میل پذيرفتید و به ايران آمديد عشق

ايران را زيبايیھاي  يابي بر چشم زده بوديد و ھیچ چیزي از بین بابي آيد كه ذره سفرنامه شما برمي

 .نديديد

نیز . فرستادند تا محافظ و راھنمايتان باشد را)   ھ(پیرو ھمین قرارداد براي شما تا تھران آقاي 
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به مراكز مخابرات در . اسلحه به شما دادند. عمل آوردند گونه ھمكاري را با شما به كنسولگريھا ھمه

مراكز مخابرات كه شبكه اصلي . گونه مساعدت به عمل آيد شما ھمه سراسر كشور ابالغ شد كه با

 و چون    اند انگلستان بود و طبق گفته خود شم اغلب كاركنان آن بابي و بھايي بوده كار سیاسي دولت

بود،  شريعت از آنھا برداشته شده بود، در آن روزگاري كه ارتباط بین زن و مرد بسیار سخت

بگیر انگلیس بوديد،  حقوق و چون. بگذرانیدتوانستند با زنانشان با شما به تفريح بیايند و خوش  مي

آوري كنند و يا راھنماي شما براي  جمع اند تا اطالعات دقیق گزاري بوده گونه خدمت آماده ھمه

ً  وقتي كسي را به كشور ديگري گسیل مي البته دولت انگلستان. آوري اطالعات باشند جمع كرد دقیقا

شود كه اجازه دھید كرسي زبان فارسي  ا تلگراف ميبه شم به ھمین دلیل چند نوبت. زيرنظر داشت

ايد، پي در پي  يا وقتي كه مطلع شدند شما در كرمان معتاد شده .كمبريج را به شما اختصاص دھیم

ھا را به صورت ريز و جزيي  نیز يكي از داليلي كه ھزينه. از كرمان خارج شويد زنند كه شما تلگراف مي

ايد  گفته ايد، به خواھش آنھاست وگرنه شما در گزارش خود آورده) كند حوصله خواننده را كدر مي كه(

بتواند ايران را به ملل  پردازم كه كنم و فقط به شرح چیزھايي مي من از بیان مطالب زايد خودداري مي

توانست حدود قیمتھا را بیان كند  مورد مي ھا در چند ذكر صورت ھزينه   .اروپايي و ساير ملل بشناساند

بنابراين، . جز براي محاسبه با كارفرما علت ديگري ندارد ھا، ل جزء به جزء انعامھا و ديگر ھزينهو نق

مشابه گزارش ديگر مأمورين انگلستان كه با حذف و اضافاتي چاپ  سفرنامه شما ھم يك گزارش است

 .شده است

 بابي ھم نبوده است ھاي اروپايي داشته و بريد كه انديشه نام مي» میرزاعلي«به نام  شما ازشخصي

شیراز  ، او در اروپا با شما آشنا شده است ولي در)چون در جواب شما گفته است مردد ھستم)

زماني كه در شیراز  زماني كه شما سرگردان شديد، ناگھان با قبا و ردا وارد شده است و شما را تا

 گذارد؟ ار شما مياختی برد و كتابھاي آن فرقه را در ھستید از اين محفل به آن محفل مي

توجه كسي را جلب نمايم خود را با آن  به محض اينكه من وارد شیراز شدم، تصمیم گرفتم بدون اينكه

ً مھمي داشت ولي من  آن شخص در. بابي كه مقیم شیراز بود مربوط نمايم شیراز شغل نسبتا

كنم و او را به  ودداري ميذكر نام واقعي او نیز خ توانم بگويم كه داراي چه شغلي بود و ھكذا از نمي

دانستم كه چگونه  ولي نمي. سطور براي وي تولید زحمت ننمايد خوانم كه اين مي) میرزامحمد(نام 

را با وي مربوط كنم تا اينكه يك واقعه غیرمنتظره ديگر پیش آمد و سه روز  بدون جلب توجه ديگران خود

ً در اروپا وي را ديده بودم از من جواني موسوم به میرزاعلي   من به اصفھان بعد از ورود  كه سابقا

ً من او را نشناختم زيرا كاله پوستي ايراني بر سر نھاده و لباده پوشیده و عبا بر دوش  مالقات كرد بدوا

نزد من توقف نكرد و ھنگام رفتن از  گرفته بود و بعد ھر دو از اين مالقات خوشوقت شديم ولي او زياد

روز ديگر وقتي كه وارد اتاق شدم بدون نظر . بروم ي مالقات او به منزلشمن دعوت نمود كه فردا برا

او ... و تقاطع نگاه به من ثابت كرد كه میرزاعلي بابي است ...خاص چشم به اطراف انداختم و ديدم

شما مالقات كرديد؟ گفتم نه، چون وسیله نداشتم كه با او مربوط شوم  پرسید كه آيا با میرزامحمد

ً بايد از او ھمین يكي دو روزه وسیله مالقات شما را با او فراھم مي فت منمیرزاعلي گ  كنم و بدوا

و شما را با  بپرسیم كه چه موقع فرصت دارد كه اينجا بیايد و بعد روز مالقات را به شما خواھم گفت

... نداشتم آيا شما ھم من گفتم كه راجع به خود شما اطالعي. رفقاي ديگر ھم مربوط خواھیم كرد
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ً شما؟ میرزاعلي بدن اين كه سئوال من تمام شود گفت كنم كه مردد   من اعتراف مي آيا واقعا

 كه آيا مذھب آنھا را قبول كنم يا نه؟... ھستم

موسوم به  روز میرزاعلي بعضي از كتب بھائیھا را به من نشان داد و يكي از آنھا كتاب كوچكي در آن

مبتدي محسوب  در بمبئي چاپ كرده بودند و جزء كتب بود كه به وسیله چاپ سنگي) مدنیات(

آنھايي كه سواد و اطالعات  يعني از كتابھايي بود كه بھايیھا براي جلب ھمه و مخصوصاً . گرديد مي

به كتاب اقدس بود كه در آن مقررات و  كتاب ديگر موسوم. نويسند كمي دارند و بھايي ھم نیستند مي

ً . آوري كرده بود جمع موجز و مختصر نظامات مذھبي بھايي را در فصول میرزاعلي گفت شما مخصوصا

كنم كه تا اينجا ھستید  گويند و تصور مي بفھمید كه بابیھا چه مي بايدكتاب اقدس را بخوانید تا بتوانید

گويم كه  كه اگر اشكالي داشته باشید از میرزامحمد يا ديگران بپرسید و من مي اين كتاب را بخوانید

ً در اينجا سیدي است كه درم منشي ما ً يك نسخه از اين كتاب را براي شما بنويسد و ضمنا  خصوصا

اشكالي داريد  فرستم كه ھر روز به مالقات شما بیايد و اگر فلسفه دست دارد و من او را نزد شما مي

  ...از او ھم توضیح بخواھید و

 :گويید میرزاعلي سخن مي ھاي اروپايي در جاي ديگر از انديشه

ً به مالقات من آمد و مدت دو ساعت نزد من بود و در طي آن راجع به  دو روز بعد میرزاعلي مجددا

ساير بابیھا متوجه آن نیستند زيرا میرزاعلي چون در  بعضي از مسائل مربوط به بابیھا صحبت كرد كه

احسن و ديگران برد كه مورد عالقه حاجي میرز مي  دارد به نكاتي پي اروپا بوده و مطالعات اروپايي

شرق كمتر به كسب اطالع راجع به افكار و فلسفه و فرھنگ اروپا عالقه دارند و  نیست و اصالً ملل

 میرزاحسن و سايرين بیشتر دوست دارند كه راجع به اصول مذھب خودشان مطالعه و بحث حاجي

  .كنند

ايد كه  اين طور ترسیم نموده د،اي چگونه است كه شما ارتباط خود را با اين شخص در اروپا تعريف نكرده

نزد شما اقرار نمايد لذا گفته است  به تصور شما اين شخص بابي بوده است و نخواسته مذھبش را

ھاي اروپايي داشتند در چارچوب  ايام انديشه مردد ھستم ولي براي ما روشن است كساني كه در آن

، ديگر چه رسد به )چون سیدجمالاسالم كساني ھم مگر(ماندند  اسالم آن روزھا ھم باقي نمي

بدون آنكه مطالعات اسالمي داشته باشید چندين نوبت در  اي كه خود شما پايداري در مسیر فرقه

  .(در اين باره خواھد آمد(ايد  كرده جلسات، رؤساي آنھا را مجاب

و  مأموريت داشته است خود را به شما برساند دانستید ولي اين شخص چه بسا خود شما ھم نمي

لذا در شیراز . نمايد تا سفر شما براي انگلستان بارورتر گردد عملیات كاوش درباره بابیت را پشتیباني

 .اشخاص و كتب و تشكیالت آنھا م ربوط كرد و در متن كار قرار داد شما را به طور كامل به

ت بابیھا مربوط سرگرداني، از دولت انگلستان كمك خواستید تا بتوانید به تشكیال شايد ھم به دلیل

اصفھان نتوانسته بوديد  تا   .ايد ايد از موقع ورود به ايران به دنبال بابي بوده زيرا با وجود آنكه گفته .گرديد

يعني میرزااسدهللا سبزواري را كه  كاري استاد فلسفه حتي در تھران از فرط ندانم. كسي را بیابید

 :گويید تو بابي ھستي مخاطب قرار داده و مي سايد به ھنگام در توصیفات زيادي درباره او آورده

موقع، خیلي معلم خود  مالقات بابیھا بودم كه روزي به يك گفتار بي مند به من در تھران به قدري عالقه

 من شنیده بودم كه در گذشته میرزااسدهللا را به جرم اينكه بابي. سبزواري را رنجانیدم میرزااسدهللا
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خواستم  دھد و شود و او را نجات مي عد سفارت انگلستان واسطه مياست توقیف كرده بودند و ب

بايستي اين موضوع  من مي بدانم آيا اين شايعه صحت دارد يا نه؟ و آيا میرزااسدهللا بابي است يا خیر؟

صبري روز ديگر بدون  بگويم ولي بر اثر بي  را در يك فرصت مقتضي و آن ھم به اشاره به میرزااسدهللا

ً از شنیدن اظھارات من خیلي حیرت  .ن مسئله را در حضور او مطرح كردممقدمه اي میرزااسدهللا بدوا

كرد و به فكر فرو رفت و بعد گفت اين واقعه اين طور كه شما  كرد و بعد مدت چند دقیقه سكوت

  ...بلكه طرز ديگري اتفاق افتاده است گويید اتفاق نیفتاده مي

در اصفھان . ايد كنید گیج شده فیلسوف و بابي را يكي دانسته بي پیداخالصه از اينكه نتوانستید يك با

 :اين و آن سپرديد نتوانستید كسي را پیدا كنید تا آنكه ھم ھر چه تالش كرديد و به

) كلیسا(ھیأت روحاني ) میرزاي(اصفھان شدم با ايرانیھا آمیزش نداشتم و جز با  ھفته اول كه وارد ...

 لیكن. توانست كه سئوال مرا اجابت كند خواست يا نمي ولي میرزا نمي ...كردم صحبت مي فارسي

مستغني كرد  اي روي داد كه مرا از كمك میرزا بعد از يك ھفته كه از ورود من به اصفھان گذشت واقعه

كه سبب گرديد من باالخره  اين واقعه غیرمنتظره. و من توانستم به طور مستقیم با بابیھا تماس بگیرم

ظھر درست يك ھفته بعد از ورود من به  يك روز بعد از: ھا تماس حاصل كنم از اين قرار استبا بابی

باال رفته بودم در اتاق نشسته بودم و در اين فكر بودم  اصفھان و فرداي روزي كه من از كوه تخت رستم

اي سفر به آنجا يك را زودتر بر ادامه بدھم و از دو شھر شیراز و يزد كدام كه چه موقع به مسافرت خود

تر بود  سالخورده يكي از آن دو نفر كه از رفیق خود... نمايم كه در اين اثنا دو نفر دالل وارد شدند انتخاب

چیزي به شما بفروشیم و شما  ايم كه ما از يك راه دور آمده... و يك ريش حنايي داشت گفت صاحب

كنید؟ گفتم مگر  از ما بخريد ما را جواب مي مدتي وقت ما را گرفتید و حاال بدون اينكه بخواھید چیزي

ديگر دھان خود را نزديك گوش من گذاشت و گفت كه من  دالل... من آدم عقب شما فرستاده بودم؟

مغبون شويد ولي بدانید كه من مسلمان نیستم كه شما را  ترسید كه مبادا دانم كه شما مي مي

ي يكه خوردم كه تا چند لحظه ندانستم چه جواب از اين حرف طور. باشم مي مغبون كنم بلكه من بابي

شنیدن اين جمله كه وي گفت من بابي ھستم فھمیدم كه او به چه داليل خود را به  به محض. بدھم

حاصل  معرفي كرده است اول اينكه بر اثر شايعات، شنیده كه من خیلي میل دارم با بابیھا تماس من

روزنامه زياد وجود ندارد  شود براي اينكه در اين كشور شر ميكنم زيرا در ايران شايعات خیلي سريع منت

يگانه وسیله كسب خبر و انتشار وقايع،  كه مردم اخبار و حوادث را از مطالعه جرايد به دست آورند و

ً سكنه مشرب و اجتماعي  اصفھان و شیراز و غیره خوش شايعات است و چون ايرانیھا و مخصوصا

 .گردد لذا شايعات به سرعت منتشر مي دارند، دوست ميھستند و صحبت و معاشرت را 

كرد كه چون من مسیحي ھستم بابیھا را از مسلمانھا  مي دلیل دوم اين بود كه او به عقیده خود تصور

دانست كه اگر ھويت مذھبي خود را به من كه يك  اينكه مي دارم و دلیل سوم زيادتر دوست مي

وقتي كه من فھمیدم دالل مزبور . راي او تولید نخواھد كردخطري ب مسافر مسیحي ھستم بروز بدھد

كشیدم و گفتم آيا به راستي شما بابي ھستید؟ دالل گفت بلي گفتم از وقتي  بابي است او را كنار

از  ام میل دارم كه با بابیھا مالقات كنم ولي تاكنون نتوانستم كه حتي يك نفر ايران شده كه من وارد

... چه زودتر آري ھر... كنم كه ھر چه زودتر كه شما بابي ھستید خواھش ميآنھا را ببینم و حال 

 .كتابھاي مذھبي خود را براي من بیاوريد
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كنم و يكي دو جلد از كتابھاي  كه بتوانم خواست شما را اجابت مي صاحب، من تا آنجا: دالل گفت

خواھم بفھمم چطور شد كه  يبه چگونگي دين ما پي ببريد ولي م] آورم تا مي] خودمان را براي شما

 گويید از بدو ورود به ايران با ھیچ بابي مند شديد در صورتي كه خود مي دين ما عالقه شما نسبت به

بابیھا مالقات كنم و  خواستم با ايد؟ گفتم مدت مديدي قبل از اينكه من به ايران بیايم مي مالقات نكرده

كتاب يك نفر فرانسوي موسوم به  من موفق شدم كهبه چگونگي مذھب آنھا پي ببرم زيرا چندي قبل 

فرانسوي اندكي بعد از اينكه باب شروع به تبلیغ مرام  را راجع به بابیھا بخوانم، اين) كنت دوگوبینو(

ً به چشم خود ديد كه چگونه پیروان باب با سخت خود كرد در ايران بود و نیز ترين طرز، مورد  تقريبا

 گردد كه آنھا در قبال شكنجه و مرگ آن قدر جسور و   مشاھده ميگرفتند و وقتي  شكنجه قرار

بازگشت به اروپا  بااستقامت ھستند به فكر افتاد كه تاريخ باب و مذھب بابي را بنويسد و لذا بعد از

خواندم و من ھم مانند او به  تاريخ مزبور را به زبان خويش كه زبان فرانسوي باشد نوشت و من آن را

و مرگ، آن ھمه استقامت به خرج دادند و  ھاي ھولناك ه چرا اين اشخاص در قبال شكنجهفكر افتادم ك

را بشناسم و با آنھا مذاكره كنم و گرچه تاكنون موفق به  ايم میل دارم كه آنھا حال كه به ايران آمده

 .مساعدت شما امیدوارم كه آنھا را مالقات كنم ام ولي با مالقات آنھا نشده

... به فرنگستان ھم رسیده است) ظھور(آيا خبر ... گفت عجب؟ ات من خیلي حیرت كرد ودالل از اظھار

نبودم و حال كه چنین است مطمئن باشید كه من تا بتوانم سعي خواھم كرد  من از اين موضوع مطلع

مذھبان خود كه مردي  مذھب بیشتر آشنا كنم و وسايل مالقات شما را با يكي از ھم كه شما را با

 گفتم اين شخص. باشد و خیلي در راه ديانت آسیب ديده فراھم خواھم نمود باتقوي مي وفاضل 

اين دو  كیست؟ دالل گفت او در اينجا رئیس ماست و بیش از دو ھفته در اصفھان نخواھد ماند و در

امیدوار  را نسبت به آينده ھفته به منازل يكايك ما سر خواھد زد و تعلیمات الزم را به ما خواھد داد و ما

 ...خواھد نمود

. مرد عالمي است و ھر چه از او بپرسید جواب خواھد داد من بیش از يك دالل نادان نیستم ولي او

كرد و از نجواي ما حیرت  صبري مي شنود بوديم دالل ديگري اظھار كم ھنگامي كه مشغول اين گفت و

داري كردم كه ناراضي نرود و آھسته صحبت ما تمام شد من قدري از اشیاء او را خري نمود و وقتي مي

ً نزد من بیايد به  .دالل جوان گفتم كه فردا حتما

نیايد و قول خود را فراموش كند ولي در ھمان ساعت آمد و نظري  روز ديگر مشوش بودم كه مبادا دالل

  .كرديم فھمیدم كه كتابھا را آورده است كه با يكديگر مبادله

ايد تا خواننده را جذب كنید و بدون تجزيه و تحلیل تا پايان  كرده د رديفاين ھمه تراژدي در سفرنامه خو

توان ھمه را به طور طبیعي و بدون آنكه دستي از   نمي. امواج احساسات پیش ببريد سفرنامه بر روي

 .شما را ھدايت كند عادي قلمداد كرد غیب

از من چیزي بخر و جاي ديگر من بابي ھستم و  ناگھان يك دالل سر در گوش شما بگذارد و بگويد

ردا در اولین فرصت در شیراز به منزل شما بیايد و تا زماني كه  میرزاعلي كه در اروپا بوده است با قبا و

 روابط و عقايد و كتب بابیان را در اختیار شما قرار دھد؟ و يا در تھران كشیش در شیراز ھستید تمام

جھت  و دھھا موضوع كه در  ا را به شما تعلیم دھدامريكايي خصوصیات بابیھا و راه شناخت آنھ

 .مأموريت شماست، به طور اتفاقي به كمك شما آمده باشد
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توان داد كه شما از انگلستان كمك نخواسته باشید تا شما را به بابیھا   ھم مي البته يك احتمال ديگر

 نگلیسي اصفھان گزارشكند، بلكه ناموفق بودن سفر شما را ھمان اسقف يا پزشك كلیساي ا مربوط

انگلستان،  كرده، از انگلستان خواسته كه به شما كمك بیشتري نمايند، چرا كه طبق اسناد دولت

سفر شما را ناكام  لذا وقتي  .كشیش مقیم اصفھان در آن ايام گزارشگر دولت انگلستان بوده است

 .كند بیند نیروھاي وابسته را براي كمك به شما بسیج مي مي

شويد،  مايل بوديد به نفع تركھاي مظلوم كشته(!) ل شما، جواني با احساسات پاك انسانيحا به ھر

مظلومانه در نظرتان  اي دولت انگلستان از اين احساسات پاك استفاده كرد و از مسئله بابیت چھره

ز آنھا ايران را كه در سوز و گدا ترسیم و شما را يك پارچه شیفته آنان كرد تا براي شناخت دقیق

كه شما شجاعانه اعالم نمايید كه بلي  چه بھتر. برديد با اين ھدف طي كنید ديدارش به سر مي

گزاري ايثارگرانه شما  ما ھم از خدمت. كنم خواستم به كشورم انگلستان خدمت درست است من مي

كه به دانیم و اين طور نبود  را از قبل تعیین شده مي پس ما سفر شما. كنیم به كشورتان تقدير مي

به دلیل مطالعات قبلي كه راجع به بابیت از گوبینو خوانده بوديد شیفته  ايران بیايید و به طور اتفاقي و

كننده اين مطلب است كه شما از بدو  اين موضوع شويد؟ سراسر سفرنامه شما اثبات تحقیق پیرامون

خوانده  يگري را كه درباره ايرانايد و تمام مطالب د كنكاش براي تحقیق پیرامون اين مطلب بوده ورود در

 .بوديد بايگاني كرده و در رديف دوم و سوم صندوق ذھن خود قرار داديد

 گويید ھنگام ديدن ارگ تبريز توجه من به حرفھاي راھنما نبود بلكه متوجه قتل شما مي مثالً 

  .در نزديك ارگ او را اعدام كردند ١٨٥٠محمدباب شیرازي بود كه در نھم ژوئیه  علي

شورش بابیھا  اصوالً در سفرنامه شما اولین سئوال تحقیقي شخصي است به نام میرزاھاشم درباره

قرن تاريخ پرماجرا مطرح  ٢٥در زنجان و قبل از اين سئوال، ھیچ پرسشي ديگر درباره ايرانیان با 

 :ايد گفته آنجا در ضمن شرح سفر خود از تبريز به زنجان. ايد نكرده

گفت كه موسوم به  مي اه شخصي كه سوار بر اسب بود به ما ملحق گرديد وبعد از حركت در ر

تحقیقي راجع به شورش زنجان از  من براي اينكه. برود) میانه(میرزاھاشم است و قصد داشت كه به 

  .اطالعاتي دارد يا نه او بكنم گفتم آيا در خصوص شورش بابیھا در زنجان

زنجان نبودند كه من بتوانم از آنھا  جنگ شركت كردند دريك از كساني كه در  بدبختانه ھیچ ...

ً از. اطالعاتي راجع به جنگ كسب كنم ام بازماندگان آن جنگ را در زنجان  اينكه نتوانسته من خصوصا

بودم به وسیله آنھا، از جزئیات واقعه مطلع گردم و شرح وقايع را در  زيرا امیدوار. پیدا كنم متأثر شدم

جنگ  روز چھاردھم نوامبر تمام اوقات من در زنجان صرف اين شد كه بازماندگان آن. يسمبنو تاريخ بابیھا

ادامه توقف من در  را پیدا كنم و حتي يك نفر پیدا نشد كه خود در آن جنگ شركت كرده باشد و چون

  .حركت كرديم زنجان ديگر فايده نداشت روز ديگر كه پانزدھم نوامبر بود از آنجا

ً . ايد شورشیھاي آنھا به ايران آمده از ابتدا با ھدف مطالعه بر روي موضوع بابیت وبنابراين شما  حتما

 چه بوده است؟ خواھید پرسید پس تماس من با غیر از بابیھا

 :ايد گفته ايد و مثالً  شما قصد تحقیق روابط آنھا با بابیان را داشته

  .مسلمین است از دو مذھب با روابط زردشتیھا و بابیھا با يكديگر بھتر از روابط ھر يك

نیز مطرح كردن   .بابیھا بوده است ھا نیز براي فھم رابطه آنھا با اللھي تماس شما با صوفیھا و علي
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علت سفر شما به جنوب    .اساس بوده است موضوع مسیحیت در حضور بابیان و يا بر عكس، بر ھمین

اما در تھران ھر قدر : ايد چنانچه گفته. نیافتید كسي را ايران ھم براي يافتن بابیھا بود چون در تھران

  .انداختم، نتوانستم كه با بابیھا تماس حاصل كنم سعي كردم و وسیله به كار

ايراني نظیر حاكم يزد از روي اجبار و اكراه بوده است و خودتان  برخي تماسھاي شما با شخصیتھاي

  :ايد ايد چنانچه گفته يیھا به ديدار او رفتهايد اما پس از مالقات با بھا  نبوده مايل به مصاحبت

زردشتي  تازه من از شستشوي خود فراغت حاصل كرده بودم كه حاجي صفر اطالع داد كه يك مرد

جامه زرد گبرھا را  خواھد مرا مالقات كند و وقتي آمد، ديدم كه مردي است سالخورده كه عمامه و مي

ترين رئیس روحاني زردشتیھا در  بزرگ شد كه دستور تیراندازوي خود را معرفي كرد و معلوم . دربر دارد

حكمران يزد وقتي كه مطلع شد كه يك اروپايي  يزد است و گفت كه حضرت واال شاھزاده عمادالدوله

ايد سئوال  ملیت و شغل شما و اينكه براي چه به يزد آمده وارد شھر شده مرا نزد شما فرستاد كه از

باشید از طرف حكمران با احترامات  مي) متشخص(مقام رسمي ھستید و  راينمايم و بدانم كه اگر دا

باشد و براي  گفتم ملیت من انگلیسي است و شغل من جھانگردي مي. قرار بگیريد الزم مورد پذيرايي

حكمران  به... ام و در خصوص مقام من جاھاي تازه و تكمیل زبان فارسي به ايران مسافرت كرده ديدن

را به زحمت  ام رسمي ندارم و متشخص نیستم و ايشان نبايد براي پذيرايي من خودبگويید من مق

كه احترامات خود را به  بیندازد و براي من قائل به احترام و تشريفات شوند و بر عكس اين من ھستم

مقصود شما تكمیل زبان فارسي بود  دستور زردشتي گفت بسیار خوب ولي اگر. كنم ايشان تقديم مي

؟ گفتم منظور من از اين ...را تكمیل كنید در تھران و اصفھان و شیراز اين زبان نستید كهتوا مي

ً شھرھاي چون ديدم دستور حرف مرا قبول ... قديم آن است مسافرت ديدن شھرھاي ايران و مخصوصا

ه گفت نمايید يا نه؟ دستور در جواب صادقان حرف مرا باور مي كند، يك مرتبه از او پرسیدم كه آيا نمي

كه من براي او يك توصیه فرستاده بودم آمد و ) م(آدمي از طرف حاجي سید  بعد از رفتن آنھا... نه

خانه  درنگ به اتفاق او به راه افتادم و وارد مايل ھستید به مالقات آبا بیايید و من بي گفت ھر وقت كه

سید مزبور . ھستند  ن اطراف اوديدم در حدوده ده دوازده نفر از رفقا و منسوبا. شديم) م(حاجي سید 

اكبر از شیراز  نامه كه میرزاعلي توصیه مرا با محبت پذيرفت و براي من شربت و چاي و قلیان آوردند و

خواندند تحسین و تمجید  وقتي آن را مي نوشته بود در آن مجلس دست به دست گشت و ھمه

نامه شرح بلیغي راجع به من نوشته و  در آن توصیه كردند زيريا حضار بھايي بودند و میرزاعلي مي

ً ذكر كرده بود كه من   ...خواھم راجع به مذھب بھايي اطالعات كامل كسب كنم مي مخصوصا

با راھنمايي يك بابي سوار بر (!) گشايي گفته شد براي ديدن اين حاكم رئوف جبھه اما چنانچه در بحث

خود  ه سوي خانه عمادالدوله برديد تا عظمتلباس بھايیھا، دستور پیر را دنبال اسب خويش ب اسب با

 را ثابت كنید؟

 :دھیم كه ابراھیم صفايي بگويد حق مي

گري براي فھم انقالب مھدي سوداني، انگلستان انجام  راستاي شناخت بابي فرستادن براون را در

 ت او ابابراي اين كار انگلستان از ھر وسیله ديگري نظیر دعوت سیدجمال و پرسش نظريا داده است و

  .نكرده است

 :گويد مشابه اين نويسنده يافته و مي فؤاد فاروقي نیز ھدف از مسافرت شما به ايران را از روي كتابتان
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در شناساندن ادبیات ايران به . بوده است، قبول محقق. ادوارد براون مستشرق بوده است، قبول

مسافرت به ايران شناختن مذاھب  مقصود براون از... ولي .اروپايیان فعالیت كرده است، قبول

  .بھايي بوده است غیرقانوني و مطرود بابي و

 ھا در سفر به ايران خدمات براون به بابي

ايران بود مأمور تحقیقي جامع درباره فرقه بابیت بود كه در آن ايام مسئله حاد  براون كه شیفته سفر به

وارد ايران  يابي بین بابي براون با ذره. ده بودگشته و دامنه آن به عثماني و مصر نیز كشیده ش سیاسي

اعتقادات آنھا گشت و به نظر ما  شد و ھمه جا را در جستجوي يافتن بابیھا، حوادث، روابط شخصیتھا و

سیاسي انگلستان تحويل داده بود و  اش مختصري از مشروح گزارشي است كه به مقامات سفرنامه

. سال در میان ايرانیان به چاپ رسانده است خود به نام يكپس از حذف و اضافاتي به نام سفرنامه 

 :بھايیان كرده است عبارتند از خدماتي كه ايشان در اين كتاب به بابیھا و

 .باره اصالح برداشتھا و نظريات گوبینو در اين .1

 .ثبت و انتشار تاريخ حوادث آنھا .2

ھاي فراواني از عقايد آنھا را بیان كرده  كاري اش به خصوص ريزه سفرنامه بیان اعتقادات آنھا در ضمن .3

 .گیرد  تبلغ به خود مي كه گاه حالت

را در ضمیر ناخودآگاه خواننده فراھم ساخته  نمايیھايي از آنھا زمینه پذيرش حقانیت آنان با مظلوم .4

 .است

 .ده استالعین غبارزدايي كرده او را قھرمان جلوه دا قره اي از آنھا نظیر از چھره پاره .5

ھا را علیه آنھا در كتاب منعكس  ھاي بابي ملوث كرده و بدون تحقیق گفته چھره علما و بزرگان را .6

 .است كرده

رو بداند كه البد براون  شايد خواننده محترم اين ھمه از خودگذشتگي براون درباره اين فرقه را از آن

براون گاھي از اعتقادات آنھا  ر عكسب. خودش بابي يا بھايي بوده است؟ در حالي كه چنین نیست

 .اظھار تنفر نیز كرده است

بابیان و بھايیان بر سر اعتقاداتشان با آنھا به مشاجره برخاسته و اغلب آنھا را  اي با براون در ھر جلسه

مردود  پردازد و آنھا را بندي اعتقادات آنھا مي كند يا پس از اتمام جلسه، خود به جمع مي مجاب

 :دشمار برمي

خدا نكند كه من به ... پناه بر خدا كردم كه گفتم  پرستي طوري حیرت پرستي يا انسان من از اين بت

مه (شما ھم اكنون شعر مثنوي را خوانديد و گفتید  بینم به عكره بروم روم و خدا را مي تصور اينكه مي

باشد رد  ھمان خداوند مي) بھا(گفته اظھار شما را داير بر اين كه  و اين) بباال دان نه اندر آب جو

خواھید  خواھد بگويد كه اگر مي مثنوي مي. آب جو نیست بلكه در آسمان است كند زيرا ماه در مي

اينجا  بشناسید از اين دنیاي مادي كه دنیاي صور و حوادث است خارج شويد آنچه را شما در خداوند را

احتیاجي ھم به آينه  در اينجا نیست واي افتاده ولي خود عكس  بینید عكسي است كه در آيینه مي

افكار و تصورات كه شما درباره خدا داريد  هللا به سخن درآمد و گفت حضرت فرنگي ـ تمام اين فتح. ندارد

شماست و شما خالق آن افكار و ترديدھا ھستید و آنھا  و ھكذا ترديد و شكي اگر داشته باشید از



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٠ 
 

 ...ھستید پروردگار آنھا باشند و لذا مخلوق شما مي

من بشري مثل شما ھستم و منظور  شیخ ابراھیم گفت كه پیغمبر اسالم اظھار داشت به درستي كه

شیخ ابراھیم مدتي به ھمین منوال صحبت كرد و ... بكند او از اين گفته اين بود كه بتواند ما را انسان

یده او ناراحت بودم اما از داد قدري متحیر و از اظھارات و عق نشان مي من از حرارتي كه او از خويش

 داد قدري متحیر و از اظھارات و عقیده او ناراحت بودم اما از فصاحت از خويش نشان مي حرارتي كه او

كه  گفتم آيد و در حالي كه او مشغول صحبت بود در دل به خويشتن مي بیان وي قدري خوشم مي

 گويند و اساس گفته و حرف حساب اينھا چیست؟ اينھا چه مي

ً مؤمن بدين خود باشند و با صداقت و فداكاري از آن طرفداري ر اينكه بعضي ازد  اينھا ممكن است واقعا

ھمان عقیده  كنند آيا اي كه اينھا ابراز مي نمايند ترديد نیست ولي اگر فراموش نكرده باشم عقیده

 ...كھنه مزدك و المقنع نیست؟

د به خداوند را در لفافه اصطالحات مخصوص پیچانده و خود اعتقا عدم... يا اينكه اينھا بابي نیستند بلكه

 وقتي كه غذا صرف شد شیخ ابراھیم دوباره شروع به... اند ماوراءالطبیعه مشغول كرده را با افكار

میھمانان ھم  صحبت كرد ولي اين مرتبه صحبت او طوري كفرآمیز بود كه من با نفرت از جا برخاستم و

  .از جا برخاستند

را ديديد و به آن اعتراف كرديد و از آن ناراحت ھم  پرستي بابیھا پرستي و آدم اي براون، شما بتبله آق

 .كرديد و براي آن قلم زديد و قدم برداشتید شديد ولي باز از آنھا ح مايت

نگاري  شما به ايران و آن ھمه نوشته و خدمات ادبي و تاريخ واي از آن وقت كه شك كنیم، نكند عشق

 !تر است خدا آگاه! تنفر، فداكاري و عشق ورزيدن؟ و براي چه؟ نوع باشد؟ در عین از ھمین

  

 


