
 
  3-ھا درعصر قاجار  تبشیري

چون ـ ھم جار  ـ دورة قا مھ و پخش : در دو شمارة گذشتھ، بھ ترتیب مطالبي دربارة اقدامات مبلغان استعماري و مسیحي در ایران  ترج
قدس، سفرنامھ تاب م نار ك سیحي در ك تب م شر ك یل، ن سبك  انج بھ  سھ  سیس مدر سیحي، تأ سرودھاي م شر  شكي، ن یت پز سي، فعال نوی

ھاي شاخص و تأثیرگذار این جریان  گیري با عشایر ایراني، تالش براي جذب دربار و حكام محلي؛ و نیز معرفي چھره مسیحي، ارتباط
شد قدیم  شما ت ضور  بھ ح یران  تن از چھره. در ا في دو  سمت، بـھ معر خرین ق یران  در آ شیري و اقداماتشـان در ا ھاي مھـم دیگـر تب

 . پردازیم مي

 ژوزف ولف . 2

یت گسترده مد و فعال بار  یكي دیگر از مبلغان منفردي كھ پس از ھنري مارتین بھ ایران آ یران  اي را در در لف ا شھرھاي مخت جار و  قا
 م ـ  1796ـ متولد » ژوزف ولف«بھ نام  االصل  تبار و یھودي براي اشاعة مسیحیت در پیش گرفت، مردي آلماني

گیري زبان. بود ضمن فرا ني  بھ ھاي  گرچھ پدر ولف از روحانیان یھودي بود، اما ولف در جوا ـ  نھ  ید  بیگا با عقا ـ  ناني  بان یو ویژه ز
یأت  كمبریج بھ تحصیل زبان ولف سپس در . رو براي تحصیل بھ رم رفت مسیحیت آشنا شد و از این خت، الھ بي پردا ھاي فارسي و عر

پس از  شد مسیحیت پروتستان را فراگرفت و  ند  یان عالقم ین یھود یغ در ب بھ تبل كن . مدتي  ساي انگلی بھ كلی ستان  ژوزف ولف در انگل
یان «پیوست و در  ین یھود خت»  CMJ «یا » انجمن لندن براي اشاعھ مسیحیت در ب یت پردا نیز . بھ فعال لف  ھنري  سرانجام و ند  ھمان

سیمئون«مارتین تحت تأثیر عقاید و آراي  لي » چارلز  عظ معمو یك وا بھ عنوان  شد  شود داوطلب  عزام  نھ ا شرق میا بھ  یغ  . براي تبل
   . این سفر پنج سال بھ طول انجامید . آغاز كرد) ق1236 (1821ژوزف ولف سفر تبلیغي خود را در سال 

شان، ) ق1239 (1824جوزف ولف در نوامبر سال  صفھان، كا شیراز، ا كازرون،  سپس از  شد و  یدن  وارد بوشھر  ھران و تبریز د ت
ھر . پرداخت كرد و در تمامي این شھرھا با یھودیان و مسلمانان دربارة مسیحیت بھ بحث  حت  فھ و ت بدون وق مارتین،  ولف نیز ھمانند 

سي،  یك مثال وي  عنوان بھ. پرداخت شرایطي بھ تبلیغ مي بان رو شش ز بھ  ھر  عد از ظ شش ب تا  صبح  ساعت ده  یز از  شھر تبر بار در 
   . كرد آلماني، انگلیسي و سریاني موعظھ  فرانسوي، ایتالیایي، 

بھ . ازدواج كرد) ق1242 (1826ولف در  عدھا  كھ ب بود  ند  ھنري درامو نام  بھ  سري  ین ازدواج، پ ستان  نتیجھ ا لس انگل ندگي مج نمای
خود  . بھ خدمت پرداخت» وزیرمختار انگلستان در ایران«عنوان  رسید و مدتي نیز بھ جام مأموریت  قارن ان ند ولف م سرھنري درامو

حزب   یكي از سیاستمداران فعال در عرصھ اقتصاد بین عنوان  بھ) 1890ـ1887(در ایران  ندگي  سال نمای سبب ده  بھ  ستان و  الملل انگل
ظھ بود محاف خوردار  خود بر عھ  لت متبو كارگزاران دو شتیباني  یت و پ شور، از حما ین ك لس ا یات  وي . كار در مج بر تجرب یھ  با تك

سرمایھ لب  صدد ج سیھ، در صادي خـویش و بـھ منظـور كـاھش نفـوذ رو سي در ایـران برآمــد و در رویـدادھاي  گذاري تجـار  اقت انگلی
شتي اقتصادي مھمي نظیر انعقاد قرارداد تجاري رویتر، امتیاز تالبوت  باكو و آزادي ك تون و تن فروش تو ید و  راني در  در انحصار خر

ست   بر این، وي را باید پیشرو تفكر رسمیت عالوه . كارون، نقش مؤثري ایفا كرد یران دان ستان در ا سیھ و انگل ضور رو بھ ح شیدن  بخ
   . بھ حقیقت پیوست 1907سرانجام با انعقاد عھدنامھ  كھ 

    

   ھاي ولف فعالیت

سلمانان  : ھاي سیاسي ـ تبلیغي ـ مالقات الف ژوزف ولف شرح سفر خود را در كتابي با عنوان تحقیقات و زحمات تبلیغي بین یھودیان، م
سلطنھ نایب میرزا  عباس«زادگان قاجار از جملھ  وي در این سفر، با شاه. سایر فرق بھ تفصیل بیان كرده است و  سفارت» ال ضاي     و اع

جان ماننـد دكـتر مـك یل  انگلسـتان در آذربای كتر كورمیـك    (Sir John Campbell)  كمپبـل  ، سـرجان  (Dr. McNeill)  ن .Dr)  و د
Cormick)   مالقات 

سفر. كرد طول  مواره    او در  مي ھ في  عظ معر سي وا یك انگلی فت خود را  حث و گ بھ ب لف  یان مخت فرق و اد پیروان  با  گو  كرد و  و
سلمانان  اي گونھ پرداخت، بھ مي نھ، م شتیان، ارام یان، زرت با یھود صوفیان و كھ بخشي از كتاب او بھ شرح مباحث وي  سني،  ... شیعھ، 

   . اختصاص دارد

باس با ع سان  لف در خرا كرد ژوزف و قات  نیز مال باس. میرزا  یدار، ع ین د بر  در ا بني  لف م یده و سھ در « میرزا از عق سیس مدر تأ
خت  عباس. كرد ، استقبال نمود و حتي در یكي از مباحث ولف با مسلمانان و یھودیان شركت »ایران بھ مباحثھ پردا با ولف  میرزا خود 

میرزا از ولــف، وي در بیرجنـد بــھ ســرقت  مقابــل ایــن اســتقبال عبـاس در . معرفــي نمــود» امــیر بخــارا«اي او را بــھ  و ســپس در نامــھ
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پس از . بودن او را رھا كردند كھ بھ سبب انگلیسي  1متھم شد و تحت تعقیب قرار گرفت میرزا  ھزار تومان از اموال عباس دوازده لف  و
   . رھایي، نسخي از كتاب مقدس را بھ زبان عربي و فارسي در آن ناحیھ پخش كرد

، پــس از دریافــت )عھــد جدیــد(مقــدس  توجھي كتــاب  ، بــا ھمــراه آوردن تعــداد قابــل1843ولــف در آخــرین ســفرش بــھ ایــران در ســال 
با  ھایي از سلطان عثماني و شیخ نامھ سفارش شا «االسالم آن سامان،  جارمحمد سفارش» ه قا نیز  كرد و از وي  مھ مالقات  براي  نا ھایي 

   . تر دریافت نمود فعالیت گسترده

مان :  ھاي استعماري  ـ فعالیت ب   شت، فعالیت گونھ ھ با سیاست كھ گذ مواره  سا ھ غي كلی ستعمارگر  ھاي تبلی ستعماري كشورھاي ا ھاي ا
قات  ترین نتایج فعالیت تبلیغي  یكي از مھم. فعالیت ژوزف ولف نیز از این قاعده مستثني نیست. ھماھنگ بود ستعمار، تحقی براي ا لف  و

یان  تحقیقات ولف در . ویژه در ایران بود وي دربارة اقلیت یھود در شرق، بھ بھ یھود یژه  گاھي و براي ن سرآغازي  ھود،  زمینة اقلیت ی
ساس  در ایران، نظریھ در ایام تبلیغ ولف . شرقي از جانب كلیسا شد بر ا كھ  اي خاص در اروپا راجع بھ اسباط گمشدة یھودیان رایج شد 

لف . شد ھماني میان افاغنھ و اسباط گمشده یھودیان برقرار مي این اي  آن، رابطھ كھ ژوزف و ست  ین رو ا ً از ھم تالش  احتماال شترین  بی
كرد خود را بھ تحقیق درباره یھودیان ایران و ھمچنین اسباط گمشده آنان، در این سرزمین  با . و آسیاي میانھ معطوف  گر،  سوي دی از 

مي توجھ بھ پیشینة اندیشة رایج و سیاست انگلستان مبني بر  سطین،  بھ فل ھاجرت  بھ م توان  حمایت از یھودیان در شرق و ترغیب آنان 
ست ولف در زمینھ شناسایي یھودیان، تاحدودي از این امر نشأت مي ھاي  چنین انگاشت كھ فعالیت تھ ا ین . گرف صورت تعی قع، در  دروا

یان  افاغنھ بھ عنوان یكي از اقوام یھود، اقدامات سیاسي دولت انگلستان براي نفوذ و تسلط بر افغانستان با  یت از یھود عنوان قانون حما
مي سمیت  شرق  شرق، ر ستان در  ضور انگل خود ح بة  بھ نو مر  ین ا فت و ا مي یا جھ  نھ را مو سیاي میا مود آ لف دراین. ن باره  خود و

 : نویسد مي

ساندم و  مسیحیت را بھ یھودیان مقیم ایران، خراسان، بخارا، افغانستان، دشت تركستان، خوقند و تاتارھاي چیني  براي نخستین بار  شنا
ھاي آكسفورد، لیدن، اوترخت  در دانشگاه بار مسئلة یھود را  من اولین. جمعي از یھودیان مصر، یافا، صنعا، یمن و بخارا را تعمید دادم

 . و در كنگرة آمریكا مطرح كردم

یران  سرانجام بھ دنبال فعالیت ـ خاصھ ا نھ  شرق میا یان  شاعھ  ھاي گسترده و مداوم ژوزف ولف براي تبلیغ یھود براي ا ندن  من ل ـ انج
   . مسیحي را براي فعالیت در جوامع یھودي ایران اعزام كرد اولین مبلغان  1844مسیحیت در میان یھودیان، در سال 

یالدي  از سوي دیگر، با توجھ بھ این نوزدھم م قرن  مري(كھ مقارن  یت ) سیزدھم ق ظر موقع یران از ن بھ  سوق ا ستراتژیك  شي و ا الجی
جھ دولت بھ شرق  ھاي  عنوان دروازة دسترسي بھ ھندوستان، ھمواره مورد تو لف  كرر و سفرھاي م قرار داشت،  ستان و روسیھ  انگل

بي توان با اھداف سیاسي و  میانھ را نمي ین ناحیھ  ستان در ا ست؛ خاصھ آن استعماري انگل باط دان ّغ  ارت بھ عنوان مبل لف  ضور و كھ ح
   . كرد مي شرق میانھ، كمتر از سفر كارگزاران سیاسي و نظامي انگلستان، توجھ امرا و اھالي آن ناحیھ را جلب  مذھبي در 

    

      : ـ دستاوردھا ج

مردم. 1 لف  شرھاي مخت با ق لھ مھم: مالقات  نھ و  ترین فعالیت از جم شرق میا بھ  سفرھایش  لف در  شرھاي  ھاي و با ق یران، مالقات  ا
گرایش . مختلف مردم بود براي  نان  مادگي آ ناگون، آ فراد گو با ا مي وي، طي دیدار  قرار  ظر  مدّ ن سیحیت را  شیوه بھ م بھ  ھاي  داد و 

شیرازي  از . كرد مختلف توجھ آنان را بھ این آیین جلب مي براھیم  میرزا ا نام  بھ  جملھ اقدامات وي در این زمینھ، مالقات وي با فردي 
شد آشنایي با وي و بررسي توانایي گویا ولف پس از . است صلي . ھاي او، ھزینة سفر وي بھ انگلستان را متقبل  ھدف ا لف  گرچھ از  و

بان  براي اعزام میرزا ابراھیم بھ انگلستان اطالع دقیقي در دست نیست، اما میرزا ابراھیم با حمایت  ستاد ز نوان ا بھ ع لي  سرگور اوز
لف . شد   بھ كار مشغول   »ھیلي بري«فارسي و عربي در كالج ھند شرقي  سیلة و بھ و براھیم  میرزا ا مذھب  ییر  البتھ از تغییر یا عدم تغ

كھ بي دقیقي در دست نیست، اما نمي اطالع  كرد  سرگور  توان قبول  شود و  بل  سفر وي را متق نھ  قدمات  ھدف، ولف ھزی نیز م اوزلي 
بود،  جا كھ وي با یك زن انگلیسي  از آن. تحصیل و تدریس وي را در انگلستان فراھم كند ازدواج كرد و نام فرزند او نیز نامي مسیحي 

ّغان انگلیسي در ایران قاجاري دانست ھاي ولف و  پرورده توان وي را یكي از نخستین دست مي    . سایر مبل

خود  گانھ  ولف درباره نسطوریان مقیم ارومیھ و خسروي تحقیق كرد و نسخة ارزشمندي از اسفار پنج. 2 با  تورات بھ زبان سریاني را 
   . نسخھ از آن را چاپ و منتشر كرد بھ انگلستان برد كھ انجمن كتاب مقدس، براي بریتانیا و خارج چندین 

ً محدود بھ حوزه ایران نبود. 3 نھ از  سومین سفر خود   1835وي در سال . خدمت ولف بھ مسیحیت، صرفا بھ شرق میا را از انگلستان 
شھ،  خت و نسخھ سر گرفت و این بار بھ تحقیق دربارة مسیحیان و یھودیان قاھره، حب من پردا ید را در  جدّه و ی ھد جد تاب ع ھایي از ك

    2 .دسترس آنان قرار داد
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ني  . تبلیغات و تحقیقات ولف، بھ نتایج مثبتي در نحوه تعامل میان یھود و مسیحیت در ایران انجامید. 4 كھ انجم بود  قرار  ین  قضیھ از ا
سھیالت 1809  در سال » انجمن اشاعھ مسیحیت در بین یھودیان«بھ نام  جاد ت سیحیت و ای ین م بھ آی یان  شیر یھود و بھ منظور تبلیغ و تب

شد آموزشي و  سیس  لف . پزشكي براي آنان در سراسر جھان، در لندن تأ مان ورود ژوزف و تا ز من  ین انج ضاي ا ما اع یران و  ا بھ ا
مي  شعبھ ـ براي تأسیس 1830و  1820ھاي  سفرھاي مكرر او ـ در دھھ یچ اقدا یران، ھ یان ا ین یھود اي بھ منظور ترویج مسیحیت در ب

یران و   از آن پس جھت،  از این. بھ عمل نیاوردند یان ا ضع یھود كھ از و بر اطالعاتي  یھ  با تك شت،  ستان بازگ بھ انگل لف  كھ ژوزف و
شد 1844  آوري كرده بود، اولین ھیأت براي فعالیت بین یھودیان در سال  ھاي واقع در شرق میانھ جمع سرزمین سایر  عزام  یران ا . بھ ا

مع نشین  زمان در مناطق یھودي نفره بھ طور ھم اعضاي این ھیأت سھ بھ ج ند و  ایران  یان پرداخت شیر یھود یغ و تب عات و تبل آوري اطال
موزس  مدتي بعد، فعالیت. انجمن قرار دادند شرح مشاھدات خود را در اختیار  سر  جھ  یران، تو یان ا ھاي مبلغان این ھیأت در بین یھود

تھ  یأت  مون ین ھ بھ ا مك  براي ك صي را  جھ خا كرد و وي بود لب  خود ج بھ  ـ را  ستان  یان انگل ھبر یھود ـ ر یوره  فت ف ظر گر . درن
پس،  ترتیب، ھیأت اشاعھ مسیحیت در بین یھودیان، در شھرھاي تھران، اصفھان و  بدین كرد و از آن  سیس  ھمدان، سھ مركز تبلیغي تأ

مام اقلیت ھمكاري خود را با انجمن تبلیغي كلیسا در اصفھان  یان ت مي كھ در م یت  یران فعال یني در ا مود ھاي د غاز ن برت «. كرد، آ را
ند،  یھودیان برگزار مي مؤسس انجمن تبلیغي كلیسا در اصفھان، در مراسم مذھبي كھ اعضاي ھیأت مبلغان انگلیسي براي  » بروس كرد

مي پرداخت و دكتر كار در امر احداث نمازخانھ براي بیمارستان این  بھ موعظھ مي كاري  نان ھم عبارتي  بھ. كرد ھیأت در اصفھان با آ
غي  ظاھر ھیأت مستقلي محسوب مي یھودیان بھ گرچھ ھیأت انجمن اشاعھ مسیحیت در بین  من تبلی یأت انج ئي از ھ باطن جز شد، اما در 
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صب  سالم و تع نت ا لب دیا سایر اقلیت انجمن تبلیغي كلیسا با توجھ بھ ساختار مذھبي ایران مبني بر حاكمیت غا مي و  سیحیان بو ھاي  م
خش عمده فعالیت دیني در حفظ آیین بود ب ین  ھاي  ھاي خویش، مایل  تا از ا ند  كز ك ستان متمر چون ھندو سرزمیني  خود را در  غي  تبلی

مي آن  طریق تاحدودي تحت حمایت نیروي  ھالي بو ییر كیش ا بھ تغ ضمن،  گیرد و در  قرار  بر آن منطقھ،  حاكم  سي  ستعماري انگلی ا
بپردازد بھ این امر مستعدتر و متمایل سامان كھ  ند،  بھ. تر بود سا،  غي كلی من تبلی كھ اعضاي انج ند  تھ نما ما ناگف غم  ا غان  ر ّ سفرھاي مبل

یت در  منفرد، براي حفظ حلقھ كان فعال مواره ام ستان، ھ خود در ھندو باطي  شتند ھاي ارت ظر دا مدّ ن یران را  گاه  ھا ھیچ حال آن بااین. ا
ند و  یران برنیامد بت در ا گاه ثا یك پای ین  درصدد تأسیس  جاد چن براي ای كھ  چرا  ند؛  كار نیافت ین  جام ا براي ان لب  ّغ داوط ھم مبل شاید 

ّغ دایمي نیاز . از وجود مبلغان منفرد سود جویند توانستند  مركزي، آنان نمي داشت تا  در واقع، انجمن تبلیغي كلیسا حداقل بھ دو یا سھ مبل
ید و اطالعات  سي نما یران برر سال در ا یك  حدود  تا  مور  امكان حضور و فعالیت آنان را كمابیش  سعھ ا براي تو نان را  یاز آ مورد ن

ین . آوري كند تبلیغي در این كشور جمع براي ا سب  مان منا سال   سرانجام ز ست1869كار در  قارن بی عني م ني  ، ی سال حكمرا ویكمین 
جار  ناصرالدین مت دو) 1896متوفي(  شاه قا براي اقا بروس را  برت  نام را بھ  غي  ّ سا مبل غي كلی من تبلی شد و انج یران  فراھم  بھ ا سالھ 

 . فرستاد

كھ در بیست بود  ین  یث دوبل كالج تثل ّغ ایرلندي از اعضاي  سال  وپنج رابرت بروس یك مبل بھ  خادم  1858  سالگي و  ـ  سي  قام شما از م
سار در  تر از كشیش ـ بھ عنوان كشیش،  اي پایین كلیسا و رتبھ تعمید داده شد و براي خدمت در ھیأت انجمن تبلیغي كلیسا در ناحیھ آمرین

شت و  1868بروس در سال . مستقر شد پنجاب ھندوستان  ستان بازگ یي  بھ سبب بیماري بھ ھمراه ھمسرش بھ انگل بھ تنھا عد  سال ب یك 
مت در  وي از آن. بار دیگر سفر خود را بھ ھندوستان در پیش گرفت ّ اقا طي كھ  سي جا  با فار ستان  بھ ھندو سیاري رو شده  زبانان ب رو 

برد بود، تصمیم گرفت براي تكمیل زبان فارسي خود و اصالح  سر  بھ  یران  مدتي در ا مارتین  ھنري  ین رو، وي، . ترجمھ انجیل  از ا
اصالح  تنھا نمایندة انگلیسي دولت انگلستان در جلفاي اصفھان مستقر شد تا ترجمھ فارسي انجیل و تورات را  بھ عنوان  1869در سال 

با 4  .نموده، كتاب دعایي را بھ زبان ارمني ترجمھ كند كي از     ورود بروس بھ اصفھان  شیوع  ی یران و  سر ا بروز قحطي در سرا ادوار 
بود وبا در اصفھان ھم مان  غي . ز بر وظایف تبلی یھ  با تك براي نگھداري و  بروس  مور خیریھ،  جام ا مد ضمن ان صدد برآ خویش، در
ند مبتال بھ وبا، اولین نمونھ از فعالیت زدگان و بیماران  رسیدگي بھ قحطي صفھان معرفي ك عة ا وي . ھاي انجمن تبلیغي كلیسا را بھ جام

ھزار  كرد و حدود ھفت دیدگان را آغاز  بھ او ملحق شد، كار رسیدگي بھ آسیب 1870كھ ھمسرش در سال   از آن پس كھ دو ھزار نفر را 
نھ   شانزده ترتیب، حدود  بدین. ھا ارمني بودند، تحت پوشش قرار داد نفر آن بھ عنوان اعا ند  ھزار پو حدود  غي  ندن و مبل ند از ل ھزار پو

بروس . یھودیان جلفا و اصفھان بھ دست بروس رسید زدگان، خاصھ ارامنھ و  براي قحطي ھزینھ نگھداري و رسیدگي از این افراد را، 
   . كردند حامیان امور تبلیغي در انگلستان و اروپا تأمین مي و برخي 

سھ  برخي از ارامنھ جلفا از فعالیت یك مدر سیس  ند در تأ بھ آن ھاي بروس استقبال كردند و بھ وي پیشنھاد كرد نھ  براي ارام ھا  كوچك 
ین  بروس و فعالیت طورعلني با حضور  حال گروه دیگري از ارامنھ جلفا بھ البتھ درھمان. كمك كند ییر آی سبب تغ مابیش  كھ ك ـ  ھاي او 

   . كردند ـ مخالفت مي برخي از ارامنھ و پذیرش آیین پروتستان شده بود 

ھالي    بروس طي پنج سال اقامت جھ ا لب تو بھ  خود در ایران، عالوه بر انجام امور خیریھ كھ در نھایت براي ج سبت  فا ن اصفھان و جل
شت ھاي ھیأت تبلیغي بود، امر تبلیغ و ترویج آرا و عقاید مسیحیت پروتستان  فعالیت صود، . را نیز بر عھده دا ین مق بھ ا یل  براي ن وي 

بر . نمود كرد و تنھا سرودھا و مزامیر را بھ زبان ارمني بیان مي برگزار مي مراسم مذھبي را در محل اقامت خود بھ زبان فارسي  وي 
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ند آن بود كھ عالوه بر ارامنھ،  ستان دعوت ك ید پروت پذیرش آرا و عقا بھ  . سایر اھالي جلفا و اصفھان مانند مسلمانان و یھودیان را نیز 
بود البتھ فعالیت او در این زمینھ، در بیشتر موارد بي سال از  این با . نتیجھ  شش  شت  پس از گذ سرانجام  حال،  فا،  بروس در جل مت  اقا

سمیت  بھ ر یران را  بروس در ا یت  تا فعال شد  بدین انجمن تبلیغي كلیسا متقاعد  سد و  ستان  بشنا من  1875ترتیب در تاب یأت انج ین ھ اول
   . خود را در ایران دنبال كرد و از پشتیباني و حمایت دایمي و رسمي انجمن مذكور برخوردار شد تبلیغي كلیسا بھ طور رسمي كار 

یت بھ مرور ایام و بھ سفر موفق پس از  خانواده ویژه  بروس و  میز  سال  آ ند در  بھ ایرل یأت   1881اش  یاز ھ مورد ن جھ  تأمین بود بھ  كھ 
ند انجامید، شماري از مبلغان ایرلندي آمادگي خود را براي ھمكاري و  عالم كرد فا ا خي . فعالیت در ھیأت انجمن تبلیغي كلیسا در جل بر

ند از این اعضاي جدید، از مبلغان منفرد  ّغ بود نان مبل لھ ز نیز از جم غي  ازآن. و شماري از آنان  من تبلی یأت انج غان ھ یت مبل پس، فعال
كھ  جلفا در سطح قابل كلیسا در  شد  كز  شكي متمر شي و پز مذھبي، آموز مور  شاخھ ا سھ  فت و در  شاخھ   توجھي توسعھ یا قع دو  در وا

   . آموزشي و پزشكي، جزئي از فعالیت مذھبي بودند

       

   ھاي بروس  فعالیت

وظایف او  اگرچھ رابرت بروس براي ترجمھ و تصحیح متون كتب عھد عتیق و جدید بھ ایران آمد، اما حیطھ  : ھاي تبلیغي  ـ فعالیت الف
ّغ استثنایي، سرباز الھي با  آرتور آرنولد ـ سیاح انگلیسي ـ ضمن توصیف بروس از وي بھ . شد تنھا بھ این امر محدود نمي عنوان یك مبل

رابرت بروس بھ . كند ترین فرد در ایران بھ زبان فارسي یاد مي مسلط ھاي زمین و  اي خاص براي جنگ مذھبي در دورترین مكان ذائقھ
مي سبب تسلط بر زبان فارسي، عالوه  فا موعظھ  ھالي جل براي ا قدس،  تب م بھ  بر ترجمھ و تصحیح ك مذھبي  تون  مھ م كرد و از ترج

بان  ھمچنین بروس كالس. جست فارسي براي جلب توجھ عامھ مردم سود مي زبان  گیري ز براي بزرگ ھایي براي فرا سي  ساالن  انگلی
گزار  پس از این كالس. تشكیل داده بود نھ بر ین كالس. شد مي ھا، مراسم عبادي بھ شیوه آیین ارام براي  ا گیزه الزم را  سم، ان ھا و مرا

بھ  اگر چھ اكثر ارامنھ ھیچ  . كرد جلب توجھ ارامنھ بھ حضور در ھیأت ایجاد مي ما  شتند، ا حال حضور در  گاه از عقاید خود بازنگ ھر 
   . افزود فعالیت مبلغان انجمن تبلیغي كلیسا مي ھیأت بر وجھھ ظاھري 

    

سھ : ھاي آموزشي ب ـ فعالیت ھوانس، مدر پت  با ھمكاري كارا نھ و  خي از ارام شنھاد بر بھ پی فا  اي  رابرت بروس پس از اقامت در جل
كرد سال .  براي آموزش پسران ارمني در جلفا تأسیس  حدود  سھ در  ین مدر خود  1874ا كرد كار  غاز  فا آ پس از . را در جل سال  سھ 

ند شاگرد ـ كھ ھمگي، جز سھ كودك، ارمني بودند ـ در این مدرسھ تحصیل مي  131حدود  1877تأسیس این مدرسھ در  ضي از . كرد بع
ِ این محصلین بودند فرزندان  ند  مدرسھ تحصیل مي سرپرست نیز در این  ھمچنین برخي از كودكان بي. كشیشان ارمني نیز در شمار كرد

ً ھیأت انجمن تبلیغي كلیسا مخارج تحصیل آنان را تأمین مي نفر  205حدود  1891آموزان این مدرسھ در سال  شمار دانش . كرد  كھ طبعا
شد درصد بھ تعداد دانش 56سال، حدود  بود و در مدت پانزده  فزوده  موزان آن ا بود . آ سھ عبارت  ین مدر مھ درسي ا موزش : از برنا آ

مي زبان التین، فرانسھ، انگلیسي، چھار كتاب اول ھندسھ اقلیدسي و جبر، كھ بعضي از این  قل از . شد دروس بھ نوجوانان تدریس  بھ ن
شت ھاي درسي  دكتر ویلز، برنامھ درسي این مدرسھ با كالس قت دا سرانھ، . سیكل اول دبیرستان در انگلستان مطاب بر مدرسھ پ عالوه 

موز دختر در آن  كردند و حدود صد دانش این مدرسھ را مبلغان زن اداره مي. اي نیز ایجاد كرد دخترانھ ھیأت جلفا مدرسھ  صیل  آ بھ تح
اري  ھمچنین كالس. اشتغال داشتند لھ نجّ لف، از جم ف مخت َ ر ِ سوزن ھاي خاصي براي تعلیم فنون و ح یاطي،  سران و خ دوزي و  براي پ

سبب  برودري ین  دوزي براي دختران در نظر گرفتھ شده بود كھ بھ  عاش، ا مرار م مره و ا نون در زندگي روز ین ف ستفاده از ا امكان ا
قرار گرفت آموزان و خانواده دانش ھا بسیار مورد استقبال  كالس نان  بر . ھاي آ بابي  ستادكاران  ً ا با ف را غال َ ر ین حِ یم ا ست تعل تني ا گف

ین، . ورزید گرفتند و دولت انگلستان نیز از صرف ھزینھ در این خصوص خودداري نمي عھده مي بر ا فا  عالوه  نھ جل ھي از ارام گرو
كان آن مي كھ كود صیل  سھ تح ین مدر شان  ھا در ا كھ كودكان ند  قد بود ند، معت بان  كرد با ز شنایي  مدارس و آ ین  صیل در ا پس از تح

پرداختن بھ برخي امور اقتصادي، از موقعیت مالي مناسب برخوردار شوند و با  توانند بھ ھندوستان بروند و با  انگلیسي، بھ سھولت مي
بال   بھ . ھایشان را تأمین كنند و تغییر قابل توجھي در وضع اجتماعي و اقتصادي خود بھ وجود آورند خانواده ارسال مبالغي،  قل از ایزا ن

ف  ھزار نفر از  دیدند، حدود سھ ساالني كھ در این ھیأت تعلیم مي برد، با در نظر گرفتن بزرگ َ ر آنان، پس از فراگیري زبان، علوم و حِ
ستگان . شدند بھ تحصیل یا كار مشغول مي رفتند و در این نواحي  مختلف بھ ھندوستان، جاوه یا اروپا مي سیاحان و واب یس، از  كالرا را

ین مھاجرت كتاب خود بھ نام زنان ایران و رسوم آن بھ انجمن تبلیغي كلیسا، نیز در  مواردي از ا یادآور مي ھا بھ  كرده،  شاره  شود  ھا ا
ختران دانش كھ  خي د بھ ایالت بر لوم  سایر ع شكي و  صیل پز براي تح یأت  مدارس ھ موز در  كا،  آ حده آمری ستان  مت ستان و انگل ھندو
ند مي تدریس . رفت یم و  بر تعل عالوه  سا،  غي كلی من تبلی یأت انج مدارس ھ براي فعالیت دانش در  نیز  صي  كان مخصو موزان، م ھاي  آ

  5  .ورزشي آنان در نظر گرفتھ شده بود
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بھ  در قضیھ تنباکو، ظل. 1 ستاد  السلطان براي تجدید مراتب خدمتگذاري خویش نسبت بھ دستگاه رژي و انگلیس، تلگرافي  ستین فر آرن
جود  بر عھده خود واجب مي«: و نوشت با و حال  بھ  یچ  دانم كھ مساعي خود را از ھر جھت بھ كار ببرم و تا  شي، از ھ ضعف و ناخو

جام  ھرچھ مستر موئیر خواستھ ھمواره برآورده... ام كمكي مضایقھ نداشتھ نیز ان ین  مت. خواھم داد ام و بعد از ا بھ حر ھا  و  ھاي آخوند
   ) 63ـ 64نقل از موسي نجفي، ھمان، صص ؛ 1346ابراھیم صفایي، رھبران مشروطھ، تھران، جاویدان، (» .نباید اعتنایي داشت

ظل سھ سال پس از نھضت تنباکو كھ ناصرالدین. 2 مردم،  كرد و او را در  شاه بھ علت اعتراض  ھران احضار  بھ ت سلطان را  شرف  ال
كم  السلطان را براي بار مجدد بھ ناصرالدین زور ظل عزل قرار داد، ایادي انگلیس در تھران بھ براي  شاه تحمیل كردند و ح باره وي  دو

   . اصفھان را از او گرفتند

      167، ص 1369  ، 2ابوالقاسم ستري، تھران، توس، چ : ، ترجمھ)نقش علما در دوره قاجار(الگار، حامد، دین و دولت در ایران . 3

، 1378، 3امیركبیر، چ گران ایران با دو رویھ تمدن و بورژوازي غرب، تھران،  ھاي اندیشھ حائري، عبدالھادي، نخستین رویارویي. 4
      ).با تلخیص، تغییر و تصرف (507ـ  532صص 

سفیر  ولف، یك بار دیگر نیز، مدتي در بخارا زنداني شد تا این. 5 شیل،  نل  شاه و اصرار كل بھ وساطت محمد یران،  كھ  ستان در ا انگل
      .آزاد شد و بھ ایران بازگشت
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