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شناسان اروپائی  یکی از مشهورترین مستشرقین و ایران (ش.1011/م.1218 متوفی ـ ش.1121/.م1681فوریه متولد ) 1 ادوارد براون
به دلیل ارتباط گسترده با محافل ایرانیان براون  1،ة ادب فارسی و تاریخ ایران داردمتعددی که در زمینلیفات أبر ت عالوهاست که 

ارتباط  نة حمایت از انقالب مشروطه ایران، در انگلستان انجام داد.، فعالیت بسیاری را در زمیطلب در ایام انقالب مشروطیت مشروطه
ادوارد براون با محافل فرهنگی ایرانیان به ایام قبل از پیروزی انقالب مشروطه بازگشته و مدارک معتبری از این ارتباط در اختیار 

در آن زمان براون . استدر طلوع قرن بیستم اندرکاران فرهنگی ایران  وارد براون به یکی از دستای از اد آنها نامهجمله ست که از ا
چگونگی  نةاالتی در زمیؤمزبور در پاسخ به س ةنام .دانشگاه مشغول بودآن در زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران یس به تدر

 . استتعلیم افراد و کیفیت دروس زبان فارسی  ةتدریس زبان فارسی در دانشگاه کمبریج و بازده و دست آورد آن در زمین
سرکار که چند روز قبل از این زیارت شد ،  ةکریم ةدر رقیم»نویسد:  می گرایرانی پرسشخطاب به ادوارد براون  ،در ابتدای نامه

دان هر ساله  کنند و چقدر فارسی نوشته بودید که مستدعی هستم مرقوم فرمائید که در مدرسه کامبریج چه قدر شاگرد تحصیل می
د نفر معلم هست و اساس درس بر چیست و کسانی که آید و در کالس درس فارسی چند نفر شاگرد و چن از این مدرسه بیرون می

؟ مقصود این است  تا چه اندازه بر زبان فارسی دست دارند و پایه و مایه سوادشان تا چه درجه است  التحصیل شدند از مدرسه فارغ
  «. ای از وضع مدرسه کامبریج مرقوم فرمائید که مقاله

 پس بر خود واجب»خود برای نوشتن گزارشی در این زمینه یاد کرده و نوشت:  ة، ادوارد براون نخست از انگیزدر پاسخ
، مجملی طلبند ، جهت اطالع فارسی زبانان که از احواالت مدارس این مملکت آگاهی میدانستم که به اجابت این سؤاالت

 .«، روشن و واضح گرددنگارم تا مطالبی که پرسیده بودیدای چند ب بنویسم و مالحظه
پوشیده »:  نویسد می باره. براون در این  کند تحصیل در آن را بیان می ةریج و نحوبست توضیح مفصلی از دانشگاه کماو نخ

های ابتدائی عمومی که شود؛ مثل مکتب ، بسیار است و به اقسام متعدده تقسیم می، یعنی انگلستاننماند که مدارس این مملکت
های ابتدائی خصوصی که اطفال فقرا درس داده بشود و مکتببه  دهد تا مجاناً می 0ریسیس نموده است و به آنها ادراأدولتشان ت

های فنی که مخصوص به اعانت دولت محتاج نیستند و مکتبهای وسطی و مکتب که بهخاص اطفال و اشخاص صاحب پول است 
حربی و بحری که مخصوص  هایمکتب اشی و معماری وباشد مثل طبابت و مهندسی و زراعت و نق تعلیم فنون و علوم مخصوصه می

، از اینها قطع نظر نموده و از  ولی چون در اینجا ایجاز و اختصار مطلوب است ؛باشد و غیره های عساکر بریه و بحریه میمنصب صاحب
نم و چون ک ، بحث میأسیس شدهدو دارالفنون قدیم انگلستان یعنی اکسفورد و کامبریج که شش صد سال قبل از این و بلکه بیشتر ت
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، لهذا بیشتر از ل از زمره معلمین و مدرسین اینجااز طلبه این دارالفنون کامبریج بودم و بیست سال مجاور اینجا و یازده سا خودم سابقاً
   .سخن راند،  باید از آنچه داند و فهمد کسی می احوال کامبریج بحث خواهم کرد چرا که هر

( دارد که این اوقاف نتیجه احسان است بر مدارس متعدده که هریکی از آنها اوقاف )وقفیاتمشتمل باید دانست که دارالفنون  اوالً
[ نظام خیلی شباهت دارد به مدارس بالد شرق ات است و دولت بر آنان تصرف ندارد. این مدارس چه در اصل و چه ]دراصحاب خیر

ائر علوم یعنی پیش از آنکه علوم جدیده مثل کیمیای جدید و علم نباتات و علم احجار و س ؛و این مشابهت بیشتر بود در وقت قدیم
. دارالفنون را  شود پانزده یا شانزده می . پس دارالفنون عبارت است از مجموع این مدارس که عددشان تقریباًطبیعیه چندان رواج گیرد

توان گفت که دارالفنون به مثابه مملکت است و مدارس به مثابه  شبیهی دیگر می. یا به ت به جسد تشبیه توان کرد و مدارس را به اعضاء
مورین خود و ربط و أ، مقتدر است بر نصب و عزل م والیات و چنانچه هر والیتی والی دارد که با وجود اطاعت به سلطان آن مملکت

کنند و از برای  باشند و اینها مشورت می ه مثل متولیان میطور هر مدرسه رئیسی دارد و زمره رفقا ک ، به همان ضبط امور در حدود خود
 .«دهند به شرطی که خالف قوانین دارالفنون نباشد تنظیم آن مدرسه و ترتیب امور آن قواعد و قوانین الزمه را صورت می

  

 

 


