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انجیل گوتنبرگی1545 ،

اعتقاد به دین همواره انگیزهای قوی برای
اشاعه و تبلیغ آن بوده است .حضور ادیان
گوناگون در ایران موجب شده است
که پیروان هر یک به تبلیغ و اشاعة دین
خود بپردازند؛ امری که در جایجای
تاریخ ایران مشهود است .هرچند در
برهههایی به دالیل سیاسی و مذهبی
متفاوت شاهد صعود و نزول تبلیغات دینی
در ایران بودهایم ،پیروان ادیان از تالش
برای روشن نگاه داشتن چراغ دین خود
دست نکشیدهاند .حتی امروزه نیز بهرغم
محدودیتهای سیاسی و اعمال فشارهای
ت و طرفداران دیگر
فراوان از جانب دول 
ادیان ،تبلیغ و تبشیر ادیان به صورتهای
روزآمد برقرار است و هر کدام با تعصب
در صدد اثبات حقانیت خودند .در این
میان ،کلیسا در تاریخ پرفراز و نشیب
ایران همواره از منظر تبلیغی خاصی به
گسترة جغرافیایی ایران و فارسیزبانان
نگریسته است و تبلیغاتش در دورههایی از
تاریخ ،مانند دوران صفویه و قاجار ،بسیار
پررنگتر بوده است.

1لئون میناسیان“ ،کوچانیدن ارامنه به اصفهان ”،در مجموعه مقاالت
همایش اصفهان و صفویه (اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان،)1380 ،
جلد .362 ،1
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شاه عباس صفوی (1038-996ق)1629-1587/
در آغاز پادشاهی با مشکالت متعددی روبهرو
بود .تاخت و تاز و تجاوزگریهای ازبکان در
شرق ،پرتغالیها در جنوب و عثمانیها در غرب
و شمالغربی بخشی از مشکالت او در این دوران
به حساب میآمد .ستم حکومت عثمانی بر ساکنان
مناطقی از ایرانی که به اشغال درآورده بودند چنان
مردم این نواحی را درمانده کرد که هر روز آرزوی
رهایی از این شرایط سخت را داشتند .شاه ایران نیز
در فکر آن بود که مناطق از دسترفته در حکومت
پدرش را باز پس گیرد .ساکنان این مناطق ،بهویژه
ارامنه و دیگر ملل قفقاز از جمله گرجیان ،نیز از
دست عثمانی دل خوشی نداشتند 1.همین عوامل
موجب شد شاه عباس در 1008ق 1600/ارامنه را
به اصفهان بکوچاند .تشکیل جلفای جدید در آن
سوی رودخانه در جنوب اصفهان و لطف و عنایت
شاه عباس به ارامنة مهاجر زمینه را برای نفوذ این
فرقة مذهبی در قلب ایران آماده کرد .عنایت ویژۀ
صفویه در زمان شاه عباس دوم (حک-1052 .
1077ق )1666-1642/نیز به گونهای ویژه برقرار
بود .بعد از دوره صفویه ،نفوذ ادیان و پیروان آنها
در ایران به شدت دوران صفویه و حکومت شاه
عباس اول در ایران نبود ،اما در عین حال تالشهایی
هرچند اندک برای حفظ پیروان و جلب دیگران در
جایجای ایران صورت میگرفت .این روند تا آغاز
حکومت قاجار ادامه داشت .در این برهه از تاریخ
ایران بود که ادیان مسیحی ،یهودی و زرتشتی جانی
دوباره یافتند و ظهور ادیان و فرقههایی چون بابیّت،
بهائیت و شیخیه ممکن شد .در دوران قاجار ،به سبب
مراودات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با اروپا و رفت
و آمد تاجران و میسیونرها و رجال سیاسی ،کلیسا
در ایران قدرتی بیشتر یافت .این در حالی است که
در این زمان نفوذ میسیونرها در ایران دوچندان شده،
فعالیتهای تبشیری از کیفیت و کمیت بیشتری نسبت
به دوران صفویه برخوردار بود .یکی از مهمترین
دالیل این اوجگیری قطع ًا ظهور صنعت چاپ در قرن
پانزدهم میالدی در اروپا و گسترش آن در کشورهای
اسالمی و فارسیزبان بود؛ ابزاری که پیش از آن در
دست کلیسا نبود .این در حالی است که در عصر
صفوی هنوز چاپ به زبان فارسی گسترش پیدا نکرده
بود و اروپا طی سه قرن فرصت یافت این صنعت
را بگستراند و بدین ترتیب ،با ظهور چاپ حروف
فارسی در آسیا ابزار مهمی برای تبلیغ هرچه بیشتر
کلیسا فراهم شد .در این مقاله ،ضمن معرفی اجمالی
صنعت چاپ به استفادة کلیسا از این صنعت اشاره
خواهیم کرد و در نهایت ،ضمن اشاره به ظهور چاپ
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فارسی به معرفی کتابهای چاپی عهدین تا قرن
بیستم میالدی و مشخص ًا در قرن نوزدهم میالدی
خواهیم پرداخت.
ظهور صنعت چاپ در اروپا
صنعت چاپ به معنای امروزی با انتشار انجيل بهدست
یوهان گوتنبرگ ()Johannes Gutenberg, 1398-8641
در 834ش 1455/پا گرفت .گوتنبرگ از 815ش1436/
تا 823ش 1444/قالب حروف يا ماتريس را اختراع کرد
و با استفاده از حروف فلزي متحرک شيوة نوين چاپ
را پديد آورد .او ابتدا براي هريک از حروف ،حرکتها
و نشانههاي سجاوندي يک سنبة نشاني از فلز سخت
ساخت .بعد سنبه را در فلزي نرمتر کوبيد تا قالبي براي
ريختن قطعاتي مشابه همان حروف پديد آيد .جنس
2
اين حروف همبستهاي از سرب ،آنتيموان و قلع بود.
اولين کتابي که گوتنبرگ با اين روش در تيراژ چهل
و نه نسخه به چاپ رساند انجيل بود که به ‘انجيل
گوتنبرگ’ يا ‘انجيل چهل و دو سطري’ معروف شد.
گوتنبرگ اين کتاب را در فاصلة سالهاي 833ش1454/
3
تا 834ش 1455/به چاپ رساند.
بدین صورت ،چاپ کتاب در تیراژ وسیع در اروپا
آغاز شد و به زودی چنان سرعتی گرفت که به جرأت
میباید آن را منشأ بسیاری از تحوالت اروپا دانست .در
این میان ،به یقین سهم کلیسا در استفاده از این صنعت
به منظور گسترش مذهب بسیار بیشتر از سهم تجار یا
دانشمندان در گسترش تجارت و علم بود ،به گونهای
که حجم عمدة کتابهای منتشرشده در قرن پانزدهم
میالدی را کتب مذهبی تشکیل میدهند .رایجترین زبان
انتشار آثار التین بود و بعد از آن دیگر زبانهای اروپایی،
ی و صد البته بسته به امکان استفاده از
بسته به گستردگ 
فناوری چاپ ،قرار داشتند .در آغاز صنعت چاپ ،زبان
عربی که زبان جهان اسالم بود هیچ جایگاهی در انتشار
آثار چاپی نداشت و زبان فارسی نیز چنین بود.
مسیحیان بعد از فتح اندلس به دست طارق بن زياد
(م100 .ق )720/در قرن هشتم میالدی تمايل بسیار
به شناخت مسلمانان پيدا کردند و از ابتداي قرن نهم
ميالدي تالش بيشتري در يادگيري آداب و علوم
مسلمانان به عمل آوردند و از اواخر همين قرن بود
که ترجمة آثار ارزشمند اسالمي را به زبان التين آغاز
2غالمعلی حداد عادل ،دانشنامة جهان اسالم (تهران :بنیاد دایرهًْالمعارف
اسالمی ،)1386 ،جلد .609 ،11
3خالد عزب و احمد منصور ،الکتاب العربي المطبوع (قاهره :الدار
المصریه اللبنانیه.39 ،)2008 ،
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1610
1613
1613
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1616
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محل انتشار

صالهًْ السواعی

فانو

دستور زبان عربی

پاریس

اعتقاد االمانه االرتدکسیه کنیسه روما

روم

جنووا

صالهًْ السواعی

پاوی

رساله بولس الرسول الی اهل غالطیه

هایدلبرگ

البستان فی عجائب االرض والبلدان

رم

الصلوات السبع

رم

فی الحرکات السماویه و جوامع علم النجوم

فرانکفورت

االنجیل

رم

بشارهًْ یسوع المسیح
الکافیه

رم
رم

نزهه المشتاق فی ذکر االمصار و االقطار والبلدان

رم

النجاه (مختصر الشفاء)

رم

القانون فی الطب

تحریر اصول الهندسه القلیدس

رم
رم

اعتقاد االمانه االرتودکسیه کنیسه روما

رم

التصریف العزی

رم

مزمور الخمسین

لیدن

التعلیم المسیحی

رم

معجم بالعربیه والالتینیه

لیدن

فی الصناعه النحویه

پاریس

االنجیل

العهد الجدید

فی الحرکات السماویه و جوامع علم النجوم
توراهًْ موسی النبی

رم

لیدن

فرانکفورت
لیدن

جدول  .1اولین کتاب هاي چاپی عربی در اروپا.
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کردند 4.بسياري از راهبههاي مسيحي بهرغم مخالفت
کليسا عمر خود را صرف يادگيري زبان عربي و
ترجمـة آثار اسالمي به زبان التين کردند .جرارد دو
کرنون ،توماس آکویناس ايتاليايي و آلبرت گراند آلماني
5
از جمله عالماني بودند که در اين بسیار کوشیدند.
پس از سقوط غرناطه در 897ق ،1492/هرناندو دو
تاالورا ،سراسقف شهر ،معتقد بود که کشیشها و رجال
کلیساهای غرناطه برای مسیحی کردن مسلمانان باید با
زبان آنها آشنا شوند .پدرو الکاالیی(،)Pedro de Alcalá
راهبی اسپانیایی ،در 906ق 1501/با همین انگیزه
کتابی با نام روشی آسان برای یادگیری زبان عربی
((Arte Para Ligeramente Saber La Legua Arauiga

تألیف و به علت عدم دسترسی به چاپخانه آن را در
910ق 1505/با حروف عربی و با قالبهای چوبی
6
منتشر کرد.

کلیسا رفتهرفته دست از مخالفت با آموزش زبان عربی
برداشت ،زیرا دریافت برای گسترش هر چه بیشتر
مسیحت در کشورهای دیگر اوالً دانستن زبان و ثانیاً
تزریق تفکرات مسیحی از طریق ترجمه و تکثیر افکار
و عقاید کلیسا بسیار مفید و پراهمیت است .این تفکر
تا آنجا پیش رفت که کلیسا در انتشار آثار به زبان عربی
و فارسی و دیگر زبانها پیشقدم شد .این امر بعد
از تولد صنعت چاپ استراتژی کلیسا قرار گرفت .با
نگاهي به فهرست آثار منتشرشده با چاپ گوتنبرگی یا
چوبی در سدة اول انتشار آثار به زبان عربی ،از ابتدای
920ق ،1514/مشخص میشود که بيشترين کتابهاي
چاپشده به زبان عربي ،کتابهای دينی مسيحيت و
برخی دیگر نیز کتب آموزش زبان عربی بودند که با
هدف آموزش کشیشان نگاشته و به چاپ میرسیدند.
در اين ميان عطش استفاده از منابع عربي در موضوعاتي
چون طب ،نجوم و رياضيات براي استفاده از آثار
بزرگاني چون رازي ،ابنسينا ،خواجه نصيرالدين طوسي
و دیگران ديگر علت شيوع چاپ کتاب به زبان عربي
در کشورهاي اروپايي به شمار ميرود.
اولين کتاب عربي در اروپا در  22رجب 920ق12/
سپتامبر  1514در فانو ،شهر کوچکي در جنوب ايتاليا،
4پاپ سيلوستر دوم ،با نام اصلی ژربر ( ،)1003-999از جملة
اين اشخاص بود .او که از مردم فرانسه بود در اسپانيا به تحصيل
اخترشناسي و نجوم اسالمي پرداخت و کتب فراواني را از زبان عربي
به التين ترجمه کرد.
5مجید غالمی جلیسه ،تاریخ چاپ سنگی اصفهان (تهران :کتابخانة موزه
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.25 ،)1390 ،
6ابراهیم السامرائی ،ندوه تاریخ الطباعه العربیه حتی انتهاء القرن التاسع
عشر (ابوظبی :منشورات المجمع الثقافی.52 ،)1996 ،
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با نام صالهًْ السواعي منتشر شد .این کتاب مشتمل بر
دعاهای هفتگانهای بود که کشیشان آنها را در طول
شبانهروز میخواندند و با توجه به ادعیة کلیسای
اسکندریه به نگارش درآمده بود .بعد از نگارش این اثر،
صنعت چاپ رسم ًا وارد دنیای اسالم و جهان عرب شد.
کلیسا عزم خود را بر این نهاده بود که با قدرتی هرچه
بیشتر از این صنعت برای پیشبرد اهداف خود استفاده
کند و به همین سبب تالش خود را در انتشار کتب
مذهبی به زبان عربی دو چندان ساخت .دو سال بعد
از انتشار صالهًْ السواعی ،مزامير ( )1516با ترجمههاي
چندگانۀ عبري ،يوناني ،عربي ،کلداني و التين به همراه
تفسير عالمي مسلط به زبانهاي شرقي ،یعنی آگوستين
جاستینیانی (،)Agostino Giustiniani, 1470-1536
بر آیاتی از آن با استفاده از حروف مغربي و با دو رنگ
سياه و قرمز چاپ و منتشر شد.
بعد از این کتاب نهضت چاپ آثار گوناگون به زبان
عربی در اروپا گسترش پیدا کرد و در این میان آثار
فراوانی از سوی کلیسا نوشته و عرضه شد .این امر فقط
منحصر به کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ،هلند و لندن
نبود و کلیسا سریع ًا تصمیم گرفت با توجه به دور بودن
کشورهای اسالمی و مشکالت انتقال آثار چاپشده به
این کشورها صنعت چاپ را برای استفاده بهتر مبشرین
از این ابزار بومی سازد و به این ترتیب ،اولین تحرکات
مسیحیان در کشورهای عربی شکل گرفت.
تا پيش از قرن هجدهم ميالدي هيچ چاپخانۀ عربي در
امپراطوري عثماني راهاندازي نشده بود ،اما پس از اين
تاريخ شاهد راهاندازي چاپخانههاي فرقههایی چون
ارامنه در اين ديار هستیم .اولين چاپخانة عبري در
899ق 1494/در قسطنطنيه فعاليت خود را براي انتشار
آثاري به زبانهاي عبري و التين آغاز کرد .مسیحیان
اولين چاپخانههاي عربي را در 1118ق 1706/در حلب
راهاندازي کردند .مسيحيان که حلب را پل ارتباطي خود
با جهان اسالم و شرق يافته بودند ،با راهاندازي مجامع
ديني و علمي در کليساهاي قديمي و جديد اين شهر
و با ترجمۀ متون مذهبي خود به زبان عربي سعي در
ترويج دين خود در امپراطوري عثماني و کشورهاي
مسلمان آن دوران داشتند .از همين طريق بود که صنعت
چاپ بعد از حلب ،بيروت و استانبول در مصر نیز رونق
گرفت و تقريب ًا بعد از مصر در ديگر کشورهاي عرب
زبان آن دوران جاي خود را پيدا کرد.
اولین کتاب منتشرشده با حروف عربی در جهان عرب
‘انجیلی’ است که در 1118ق 1706/در حلب و در

چاپخانة دارالبطریکیه به چاپ رسیده است .این انجیل
مشتمل بر  283صفحه و از متن یونانی ترجمه شده
است .در همین سال کتاب الزبور االلهی یا همان ‘کتاب
مزامیر’ با ترجمة عبداهللبن فضل انطاکی در همین
چاپخانه به چاپ میرسد.
در ابتدای قرن هجدهم میالدی حلب مرکز فرهنگی
مسیحیت در جهان عرب میشود و بدین ترتیب،
حرکت پرشتاب کلیسا برای انتشار هرچه بیشتر کتب
مذهبی و اعتقادی در کشورهای عربی آغاز میشود و
بعد از حلب شهرهای شویر در 1146ق 1734/و بیروت
در 1164ق 1751/صاحب چاپخانههای عربی میشوند.
قاسم سامرائی معتقد است که چاپ متون عربی وامدار
چهار عامل صنعت کاغذسازی ،تب مسیحیت ،نفوذ
استعمار و توسعة شرقشناسی بوده است.
متأسفانه در خصوص چاپ کتاب به زبان فارسي در
اروپا اطالعات چندانی در دست نیست ،اما قطع ًا چاپ
کتاب به زبان فارسي نيز محصول مواجهة دو فرهنگ
شرق و غرب و دو دين بزرگ آن زمان يعني اسالم و
مسيحيت بوده است .مرحوم تربیت از توراتی چهارزبانه
به خط عبرانی نام میبرد که به سال 925ش 1546/در
استانبول چاپ شده است و به ‘تتراغلوت’ معروف
است .با این حال ،اولين کتاب فارسي که در اروپا با
حروف فارسی به چاپ رسيد و از آن اطالع داريم،
کتابي با نام داستان مسيح ()Historia Christi Persice
است که مبلغ مسيحي ،جروم خاويه )Jerónimo Javier,
( ،1549-1617آن را نگاشته و عبدالستاربن ابوالقاسم
الهوري آنرا به سال 1027ق 1612/ترجمه کرده است.
مؤلف در اين کتاب سعي کرده است با استفاده از روش
داستاني به تبيين آراي اعتقادي مسيحيت بپردازد .اين
کتاب با ابعاد کاغذ  14×19و متن  10×16سانتیمتر
 636صفحه دارد و به سال 1048-1049ق 1639/در
شهر لوگدوني باتاواروم به چاپ رسيده است.
به انضمام کتاب فوق دو کتاب ديگر نيز در همين
سال و در همين چاپخانه به چاپ رسيده است که
در برخی نسخههای موجود از داستان مسيح در
برخی از کتابخانههای دنيا يکپارچه با هم صحافی
شدهاند .كتاب دوم با نام داستان سن پيدرو
( )Historia Christi persiceconscriptaدر  143صفحه
تدوين شده و كتاب سوم نيز با عنوان عنصرهاي زبان فارسي
( )Ludovici DieuRudimenta Linguae Persicaeبه
آموزش مختصر زبان فارسي در  95صفحه ميپردازد.
انتشار کتاب عنصرهای زبان فارسی نوشتۀ کشیش
لودویکو دو دیو در همین سال و در همین چاپخانه
گواهی صادق بر تالش کلیسا برای آموزش هرچه بهتر
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و بیشتر زبان فارسی به منظور به کارگیری این زبان در
تبلیغ مسیحیت به دست کشیشان است .با نگاهی اجمالی
به این کتاب درمییابیم بیشتر واژگان آن واژگان پرکاربرد
مذهبیاند و حتی در انتهای کتاب نیز متنی که برای مرور
آمده است بخشی از ‘ ِسفر پیدایش’ است .دومین کتابی
که در اروپا برای آموزش دستور زبان فارسی به چاپ
رسید کتابی است که ایگناتیو آیزو در 1040ش 1661/با
نام دستور زبان فارسی نوشت .او یکی از اعضای هیئت
مبلغان در تریپولی و جبل عامل لبنان بود و کتاب مذکور
را در  60صفحه و در شهر رم به چاپ رساند .آموزش
زبان فارسی و انتشار کتب آموزشی در اروپا در قرن
هفدهم میالدی آغاز شد و در قرون بعد روندی صعودی
یافت و حتی شکل و شمایل آکادمیک نیز به خود گرفت.
نگاهی به آثاری از این دست که خاستگاه همه در ابتدا
کلیسا بود و در ادامه حکومتها و دانشگاهها نیز از انتشار
آنها حمایت میکردند نشان میدهد که این تالشها همه
و همه از باب دست یافتن به قدرت بیشتر در تقابل بین
ادیان و برای تشویق گرایش مردم دیگر کشورها و ادیان
به کلیسا بوده است.

ساغموس ،جلفای اصفهان1049 ،ق1638/م.
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دستور زبان بهتنهایی کارگشا نبود و مستشرقان و
میسیونرها دریافته بودند که با دایرة لغات اندک اوالً
نمیتوان بهخوبی با اهل زبان تعامل برقرار کرد ،ثانی ًا
نمیتوان به مطالعة متون مذهبی دیگر ادیان پرداخت و
ثالث ًا ترجمه و انتشار متون کلیسایی در دیگر کشورها
نیز ممکن نمیشود .بنابراین ،از همان اوایل قرن هفدهم
میالدی در کنار انتشار کتب آموزش زبان فارسی چاپ
و انتشار واژهنامهها نیز در دستور کار قرار گرفته بود.
در 1030ش ،1651/اینیاس دوژزوس فرهنگی فارسی و
التین تألیف کرد و آن را در شهر روم به چاپرساند.
از دیگر اشخاصی که اقدام به نگارش و چاپ فرهنگ
فارسی کردند میباید از فرانسوا مینینسکی
( )Franciscus Meninski, 1623-1698یاد کرد .او
مترجم سفارت لهستان در استانبول بود و فرهنگی
به زبانهای التین ،عربی ،ترکی و فارسی به نگارش
درآورد و آن را در 1059ش 1680/در وین به چاپ
رساند .دیباچۀ این کتاب شرح مبسوطی در خصوص
کتب صرف و نحو و لغات زبانهای شرقی عرضه
میکند .در 1060ش 1681/کشیش فرانسوی ،آنژه
سنجوزف (،)Ange de Saint Joseph,1697-1639
کتابی با نام تفسیر مرکبات قرابادین پارسی در شهر
پاریس فرانسه به چاپ سپرد و سه سال بعد ،در
1063ش 1684/کتاب دیگری با نام لغت فرنگ و پارس
در آمستردام منتشر کرد .در 1247ش 1868/نیز انتشار
واژهنامههایی چون واژهنامة فارسی ژان اگوست قولدس
صورت گرفت.

انتشار واژهنامهها و دستور زبانهای فارسی ابزاری
مهم در یادگیری زبانهای شرقی ،خاصه زبان فارسی،
بود و کلیسا مشخص ًا این امر را با جدیت طی
قرنها دنبال میکرد تا آنجا که بسیاری از کشیشان
یا وابستگان کلیسا را تشویق به انتشار کتبی در این
خصوص میکرد .این روند در قرن نوزدهم میالدی نیز
سرعت بسیار داشت .در این حوزه ،کلیسا مستشرقان
و حتی فارسیزبانان ایرانی را نیز به کار گرفت،
چنانکه از باب نمونه میتوان به میرزا محمدابراهیم
(1233-1179ش )1854-1800/اشاره کرد که بعد
از ورود به لندن و اشتغال به تدریس در دانشگاه
هیلیبری در 1220ش 1841 /اقدام به تالیف و چاپ
کتاب دستور زبان فارسی کرد .سی و سه سال بعد ،در
1254ش ،1875/این کتاب به زبان آلمانی و با ترجمۀ
مستشرق آلمانی ،هاینریش فلیشر ،منتشر شد.

شایان توجه است که همزمان با چاپ کتاب داستان
مسیح در لیدن هلند ،در اصفهان تالش کلیسا به
منظور استفاده از این صنعت برای دستیابی به اهدافش
آغاز شده بود .در دورة حکومت صفويان ،عدهاي از
بازرگانان ارمني ايران اولين چاپخانة حروفي با حروف
ارمني را به جلفاي اصفهان وارد کردند .خليفه خاچادور
کيساراتسي ()Khachator Kesaratsi, 1590-1649
در کليساي وانک جلفاي اصفهان در 1017ش1638/
اولين کتاب را در ايران و خاورميانه با نام ساغموس
( )Saghmosaranيا زبور داود با حروف ارمني به
چاپ رسانيد .به سبب نداشتن تجربة کافی و فقدان
تجهیزات مناسب انتشار این اثر یک سال و پنج ماه
به طول انجامید .خليفه خاچادور متوجه ميشود که
با وسايل عادي خود نميتواند چاپ زيبايي داشته
باشد و تصميم ميگيرد خليفه هوانس را به اروپا
بفرستد تا با روش چاپ آشنا شود .خليفه هوانس در
1018ش 1639/به اروپا میرود ،حدود هفت سال در
ايتاليا میماند و در 1023ش 1644/در شهر ليورنو کتاب
زبور داود را در  392صفحه به چاپ میرساند و براي
معلم خود خاچادور ميفرستد ،ولي در هنگام بازگشت
او خليفه خاچادور دار فاني را وداع ميگويد .تا قبل
از بازگشت خليفه هوانس ،خاچادور بيکار ننشسته و
دومين کتاب را در چاپخانـة جلفا در1020ش 1641/با
عنوان سرگذشت پدران روحاني ( )Harantsvarkبه
چاپ ميرساند.
اين کتاب شرح حال زندگاني پدران روحاني عيسوي و
مشتمل بر  705صفحه به ابعاد  25/5 ×18/5 ×8/5سانتيمتر
به صورت دو ستونه است که صفحات آن با حروف
الفباي ارمني شمارهگذاري شده است .در همين سال کتاب

ديگري با نام کتب نماز خاص ( )Xorhrdatetrنيز در 48
صفحه به چاپ رسيد .در سال بعد1021 ،ش،1642/
کتاب ديگري با نام مراسم کليسا ( )Zhamagirkدر اين
چاپخانه در  699صفحه به چاپ رسید .خليفه هوانس
بعد از بازگشت به کليساي وانک با ماشين چاپ خود
فقط يک کتاب با نام بارزاتومار يا کتاب راهنماي تقويم
را در 1026ش 1647/در  83صفحه به چاپ رساند.
البته در 1029ش 1650/مبادرت به چاپ کتاب مقدس
کرد که این کار به علت مخالفت همکارانش ناتمام ماند
و او نیز کليساي جلفا را ترک کرد.
در کتاب لغت فرنگ و پارس ،نوشتة آنژه سنجوزف
( ،)1684ذیل کلمة باصمه اشاراتی به چاپ کتاب
توسط ارامنه در اصفهان شده است که در نوع خود
جالب توجه است“ :باصمهخانه ،کارخانه بصمچی،
مطبع ،حضرات پادریان کرملی میدانی میر بصمه
عربی و پارسی در خانه خود ساخته بودند و هنوز
7
دارند و ارامنه نیز در جلفا بصمه ارمنی داشته”.
اینکه سنجوزف این اطالعات را از کجا آورده
است بر ما معلوم نیست ،اما حداقل چاپ کتاب
بهتوسط ارامنه در آن دوران برای ما اثبات شده
است .با این حال این مطلب که پادریان کرملی در
اصفهان چاپخانۀ عربی و فارسی داشته و به این دو
زبان در اصفهان کتاب به چاپ میرسانده است از
نکات مبهم این گفتار است ،زیرا تاکنون کتابی با این
مشخصات یافت نشده است.
چاپ فارسي در شرق نيز براي اولين بار از هند آغاز
شد .بهرغم حضور استعماري بريتانياييها در جنوب
هند ،زبان رسمي و فرهنگي هند هنوز زبان فارسي
بود و کمپاني هند شرقي و مقامهاي انگليسي شبهقاره
با آنکه برای تغيير زبان ملي هند بسیار کوشیدند ،به
منظور آگاهي مردم از قانونها ،آئيننامهها و فرمانهاي
حکومتي ناگزير از کاربرد زبان فارسي بودند .نخستين
پيامد اين احتياج چاپ مجموعه مقررات مربوط به
کمپاني هند شرقي در 1188ق 1774/به دو زبان فارسي
و انگليسي بود که البته در لندن چاپ شد 8.دوري راه و
لزوم چاپ مطالب الزم به فارسي ِسر وارن هستينگز را
7
Gazophylacium linguae Persarumtriplicilinguarumclavi,
Italice, Latine, Gallice, nec non specialibuspraeceptisejusdem linguae reseratum (Amstelodami: ex officinaJansonioWaesbergiana, 1684), 416.

8پيش از اين پرتغاليها نخستين چاپخانه را در 963ق 1556/در کالج
سنپاول در گوآ راهاندازي کرده بودند و براي اولين بار نسخهاي از
کتاب مقدس چندزبانه سلطنتي را منتشر ساختند .بنگرید به دانشنامة
جهان اسالم ،جلد .627 ،11
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برآن داشت يکي از کارمندان خود ،چارلز ويلکينز
( )Charles Wikins, 1749-1836را مأمور تهية
حروف چاپي بنگالي و نستعليق فارسي کند .به دستور
او چاپخانهاي در کلکته برپا شد که نخستين محصول
آن کتاب واژهنامة مختصر انگليسي به فارسي ،نوشتة
فرانسيس گالدوين (،)Francis Gladwin, 1744-1812
9
در 1194ق 1780/بود.
بعد از این تاریخ و به واسطة تالشهای ویلکینز چاپ
کتاب به زبان فارسی در شبه قاره رونق گرفت و
چاپخانههای متعددی در شهرهای متفاوت هند چون
کلکته ،بمبئی و بنگال راهاندازی شدند .عمدة این
چاپخانهها برای چاپ کتابهای فارسی از حروفی
چاپی که ویلکینز اختراع کرده بود بهره میبرند .حروف
نستعلیق ویلکینز آن چنان با اقبال روبهرو شد که چند
سال بعد در لندن عمدة کتابهای فارسی با همین
حروف نستعلیق چاپ میشدند .در حقیقت میشود
حروف اختراعی ویلکینز را نقطة عطف چاپ به زبان
فارسی در دنیا به حساب آورد ،زیرا پیش از این حروفی
که در چاپ کتابهای فارسی به کار میرفت حروف
خط نسخ عربی بود و حتی در بسیاری از چاپخانهها
چهار حرف پ ،ژ ،گ و چ نیز در کار نبود .به این
ترتیب ،در ابتدای قرن نوزدهم میالدی عمدت ًا دو عامل،
اختراع ماشینهای چاپ صنعتی در اروپا و اختراع
حروف فارسی به دست ویلکینز ،نقش بسیار مهم و
شگرفی در چاپ و تکثیر کتاب به زبان فارسی در دنیا
10
داشتند.
مهمترین شیوههای تبلیغی کلیسا در آسیا ،خاصه در
خاورمیانه و هند ،در این قرن ترجمه و توزیع کتاب
مقدس بود .کلیسا ابزار را شناخته بود و با توجه به
پیشرفت گستردۀ صنعت چاپ ،استفادة از این امکان برای
ترویج هرچه بیشتر عقاید خود را در صدر شیوههای
تبلیغی خود قرار داده بود .در ادامه بخشهایی از این
تالش را بیان میکنیم .با این حال ،چون کتاب مقدس
پیش از اختراع صنعت چاپ نیز به فارسی ترجمه شده
بود ،اشارهای به این ترجمهها نیز الزم است.
ترجمههای کتاب مقدس قبل از قرن نوزدهم ميالدی
قدیمیترین نسخة فارسی کتاب مقدس یهود مشتمل
9جلیسه ،تاریخ چاپ سنگی اصفهان.37 ،
10در خصوص گسترش صنعت چاپ در ابتدای قرن نوزدهم میالدی و
استفادة کلیسا از این صنعت بنگرید به نیل گرین“ ،انقالب استانهوپی و
چاپ فارسی ”،ترجمة پریسا درخشان مقدم ،ایراننامه ،سال  ،26شمارة
( 4-3پاییز و زمستان .157-137 ،)1390

70

ترجمههای چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی

بر قطعاتی از این کتاب است که در گنیزۀ قاهره کشف
و به برخی از کتابخانههای اروپا و امریکا منتقل شده
است .عمدة این نسخهها متعلق به دورة قبل از مغولاند
و میباید آنها را نقطة آغاز ترجمههای فارسی متون
یهودی به شمار آورد .بسیاری از این قطعهها هنوز
رتبهبندی نشده است ،اما مسلم ًا این قطعهها متعلق به
شش نسخة خطی متفاوتاند 11.اولین ترجمة باقیمانده
از انجیل نسخهای از ‘دیاتسرون’ است که عزالدین
محمدبن مظفر آن را در قرن سیزدهم میالدی ترجمه
کرده است .نسخهای از این ترجمه به کتابت شخصی
با نام ابراهیمبن شماس در 954ق 1547/در کتابخانة
الئورنتین فلورانس موجود است 12.این ترجمه را
ایرانشناس ایتالیایی ،جوزفه مسینا ،در 1330ش1951/
در رم به چاپ رساند .نسخههای خطی فراوانی از
عهد عتیق به زبان فارسی در کتابخانههای دنیا ،خاصه
کتابخانة واتیکان ،وجود دارد و همچنین شمار فراونی
از این ترجمهها در کتابخانة مؤسسه بن زوی نگهداری
13
میشوند.
از ابتدای قرن شانزدهم میالدی اولین تالشها برای
چاپ عهد عتیق به زبان فارسی صورت گرفت و
یهودیان فارسیزبان همپای رونق صنعت چاپ در
صدد چاپ و انتشار کتاب مقدس خود به زبان
فارسی برآمدند .درست در زمانی که زبان عربی
در گهوارة چاپ شروع به رشد و بالندگی کرده
بود ،فارسیزبانان یهود انتشار آثار مقدس خود
به زبان فارسی را در قسطنطنیه ،پایتخت عثمانی،
آغاز میکنند؛ جایی که هنوز پای عربزبانان به
چاپخانههای آن دیار باز نشده بود .پیش از این
گفتیم که اولین چاپخانۀ عبری در قسطنطنیه در
873ش 1494/تأسیس شد و اولین چاپخانۀ عربی در
نیمه اول قرن هجدهم میالدی در 1085ش 1706/در
شهر حلب به دست مسیحیان 52 .سال بعد از تأسیس
اولین چاپخانه عبری در قسطنطنیه ،قدیمیترین نسخة
چاپی عهد عتیق شامل ترجمة اسفار خمسه به زبان
فارسی و البته با حروف عبری در این شهر به چاپ
میرسد .این ترجمه را خاخام یعقوببن یوسف
طاووس برای استفادة یهودیان ساکن ایران نگاشته
بود 14.عالوه بر اصل عبری این کتاب ترجمة آرامی و
عربی این اسفار به حروف عبری نیز در دست است.
”Jes P. Asmussen, “Bible vi. Judeo-Persian Translations,
in Encyclopaedia Iranica, vol. IV, 208.
11

12ایرج افشار“ ،ترجمه هفتصدساله انجیلهای چهارگانه ”،یغما ،سال ،4
شمارۀ ( 11بهمن .503 ،)1330
Asmussen, “Bible,” 208.
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یعقوببن یوسف طاووس از جمله یهودیان دانشمند
ایرانی بود که ظاهرا ً در فرهنگستان یهودی استانبول
تدریس میکرد .این فرهنگستان را موسی هامون
(955-869ش )1576-1490/پزشک سلطان سلیمان
15
عثمانی تأسیس کرده بود.
در 1031ش 1652/برایان والتون (،)Brian Walton, 1600-1661
اسقف لندن ،پیشنهاد نگارش کتاب مقدس چندزبانهای
را داد که طی آن کتاب مقدس به  9زبان عبری ،کلدی،
سامری ،سریانی ،عربی ،فارسی ،حبشی ،یونانی و التین
ترجمه شد .این پروژه در همان سال تحت نظارت
آبراهام ویلوک (،)Abraham Wheelock, 1593-1653
پرفسور زبان عربی دانشگاه کمبریج ،شروع و با مرگ
او تحت نظر پیرسون تکمیل شد 16.توماس هاید
( )Thomas Hyde, 1639-1703یکی از شاگردان
ویلوک که در آن سالها زیر نظر او مشغول به فراگیری
زبانهای شرقی شده بود ،مسئولیت برگرداندن ترجمة
عهد عتیق را از ترجمة یعقوببن یوسف عهدهدار شد
و بدین ترتیب ،ترجمة یعقوببن یوسف که پیش از
این با حروف عبری به نگارش درآمده بود به زبان
فارسی نگاشته شد .در ترجمة انجیل نیز از نسخة
 MS of Simonاز کتابخانة بادلیان استفاده شد 17.این
ترجمه در 1036ش 1657/در لندن به چاپ رسید.
نسخههای فراوانی از این چاپ در کتابخانههای
گوناگون موجود است که از آن جمله است کتابخانۀ
18
موزة بریتانیا.
در قرن هجدهم میالدی تالشهایی برای ترجمة
کتاب مقدس به زبان فارسی صورت گرفت .از جملة
این اقدامات دستور نادرشاه برای ترجمة تورات،
قرآن و اناجیل اربعه و بقیة دعاها از قبیل اعمال
رسوالن بود .ترجمة تورات بر عهده مالهای قوم یهود
ساکن ایران و ترجمة انجیل نیز زیر نظر کشیشان
کاتولیک مستقر در ایران بر اساس متن عربی انجیل
به دست میرزامهدی منشی استرآبادی و با همکاری
میرمحمدمعصومبن عبدالحسین حسینی خاتونآبادی
(1155-1076ق )1742-1665/و فرزندش
William Brown, The history of the propagation of Chris;tianity among the Heathen (Edinburgh, 1823), vol. 1, 672
Samuel Bagster, The Bible of every land (London, 1848), 67.

14

15والتر ژ .فیشل“ ،ترجمههای فارسی تورات و انجیل ”،ترجمۀ احمد
آرام ،راهنمای کتاب ،شمارة ( 5اسفند .675 ،)1338

Bagster, The Bible of every land, 67.
Brown, The History of the propagation, Vol. 1, 673.
18
A catalogue of the Persian printed books in the British
Museum, 161.
16
17

میرعبدالغنی خاتونآبادی (1155-1100ق-1689/
 )1742صورت گرفته است 19.ترجمۀ بقیة دعاها از
جمله ‘اعمال رسوالن’ نیز با همت ارامنة اصفهان به
انجام رسید .کار ترجمه در ماه صفر 1153ق /می
 1740شروع و میرزامهدی در اصفهان با دو دستیار
مسلمان ،چهار یهودی و هشت مسیحی به مدت
یکسال مشغول به این کار بود و در 1154ق1741/
کار به پایان رسید 20.هرچند گزارشاتی از چاپ این
انجیل به ثبت رسیده است ،گزارش چاپ آن قطع ًا
اشتباه است و فقط نسخههایی خطی از این ترجمه
در برخی از کتابخانههای دنیا یافت میشود 12 .در
1388ش ،2009/رسول جعفریان ترجمة بخش انجیل
این نسخه حاوی متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا را با نام
انجیل نادرشاهی بر اساس سه نسخة خطی کتابخانة
واتیکان ،کاخ گلستان تهران و نسخة کتابخانة ملی
پاریس تصحیح کرد و انتشارات علم در تهران آن را به
چاپ رساند.
ویلیام چمبرز (،)William Chambers, 1723-1796
قاضی دیوان عالی فورت ویلیام در بنگال ،از جمله
اشخاصی بود که در اواخر قرن هجدهم میالدی دست
به ترجمة کتاب مقدس به زبان فارسی زد .چمبرز
بیست بخش کوتاه از متی را از زبان یونانی به فارسی
ترجمه کرد 22.در 1174ش 1795/فرانسیس گالدوین
سه بخش از این ترجمه را در کتاب خود با نام منشآت
فارسی در کلکته و با انتشارات کرونیکل به چاپ
رساند .این ترجمه بعدها در 1180ش 1801/در لندن
23
تجدید چاپ شد.
ترجمههای کتاب مقدس در قرن نوزدهم ميالدی
چاپ ترجمههای فارسی کتاب مقدس در قرن نوزدهم
از هند آغاز شد و چنان که گفتیم ،بعد از آنکه چارلز
ویلکینز حروف چاپی فارسی نستعلیق را اختراع کرد و
به کار گرفت ،این شیوة از چاپ به سبب سرعت باال،
تطابق ظاهری خطوط با خط رایج در فرهنگ و تیراژ
باال چاپ فارسی در هند و بعد از آن در لندن را تسریع
کرد.
19رسول جعفریان“ ،انجیل نادرشاهی ”،کتاب ماه دین ،شمارۀ 126
(فروردین .69 ،)1387
20جعفریان“ ،انجیل نادرشاهی.70 ”،
21آلیس علیایی ،دایرهالمعارف کتاب مقدس (تهران :روزگار نو.29 ،)1380 ،

William Brown (M.D.) & Adam Clarke, The history of
missions: the propagation of Christianity among the heathen,
since the reformation (B. Coles V. D. M., 1816), vol. 2, 552.
23
Adam Clarke & Edward Harwood, A Bibliographical
dictionary (W. Liverpool Baynes, 1804), 227.
22
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قرن نوزدهم میالدی نقطة عطف کلیسا در تبلیغ
مسیحیت در کشورهای فارسیزبان به حساب میآید.
از یک طرف نفوذ بیش از حد کلیسا در هند به
واسطة استعمار و از طرف دیگر تمایل فراوان ایران
برای ارتباط با کشورهای اروپایی از عواملی بودند
که زمینة این نفوذ را بیش از پیش افزایش دادند .در
این قرن بسیاری از مترجمان کتاب مقدس به ایران
رفتوآمد داشتند و از این زمینه به نحوی شایسته
بهره بردند .تأسیس زنجیرهای مدارس و بیمارستانها
و تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مسیحیت با نگاهی
اجمالی به تاریخ این دوران کام ً
ال مشهود است .ظهور
انجمنهای گوناگون مسیحی در اواخر قرن هجدهم
و اوایل قرن نوزدهم میالدی در اروپا بر نفوذ و
گسترش مسیحت در شرق تأثیر بسزایی گذاشتند که
از آن جملهاند انجمن تبلیغی لندن ( ،)1795انجمن
تبلیغی کلیسا ( )1799و انجمن بریتانیایی و خارجی
کتاب مقدس ( )1804که هرسه در لندن تأسیس
شدند .از دیگر انجمنهای فعال آن دوران هیئت
امریکایی کمیسیونرها برای تبلیغات خارجی بود که
در 1195ش 1816/شکل گرفت 24.ورود برخی از
هیئتهای مسیحی به کشورهای فارسیزبانی چون
هند و ایران در کنار نفوذ هرچه بیشتر در جامعة
مسلمانان و تقویت هرچه بیشتر اقلیت مسیحی از
جمله برنامههای کلیسا در ابتدای قرن نوزدهم میالدی
بود .در قرن نوزدهم ،سه سازمان خارجی مسیحی
آرامآرام در ایران اجازة فعالیت یافتند و هر یک اقدام
به چاپ و انتشار کتابهای مسیحی به زبان فارسی
کردند که به ترتیب عبارتاند از انجمن سوئیسی آلمانی
بازل كه ابتدا در قفقاز و سپس شمالغرب ایران
فعالیت داشت ،انجمن میسیون کلیسایی که اعضای
آن همگی انگلیسی و در جنوب ایران مستقر بودند
و سازمان میسیونری کلیساهای امریکا که در نواحی
25
شمال و غرب کشور فعال بود.
اولین ترجمة چاپ شده در این قرن سه بخش منتخب از
ترجمة ویلیام چمبرز بود که آن را از انجیل متی برگردانده
بود .این ترجمه یکبار در 1174ش 1795/در کلکته
چاپ و بعد از آن در 1180ش 1801/در لندن بازچاپ
شد .اولین ترجمهای که در ابتدای قرن نوزدهم میالدی
نگاشته شد و به چاپ رسید ترجمۀ کلنل هنری توماس
کولبروک ()Henry Thomas Colebrooke, 1765-1837
از سه بخش اول از انجیل است که در 1183ش1804/
در کلکته منتشر شد 26.کولبروک در 1805/1185
به یاری میرزامحمد فترت برخاست و ترجمهای از
انجیل متی را در همین سال عرضه کرد که چاپخانۀ
هندوستانی در کلکته آن را چاپ و منتشر کرد.
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چندین سال بعد ترجمة فارسی بخش عمدهای از کتاب
عهد جدید شامل مزامیر و برخی از قسمتهای دیگر را
فرقة مبلغان باپتیست آغاز کردند و برای این کار کشیش
هنری مارتین ()Henry Martyn, 1781-1812
انتخاب شد .در 1187ش ،1808/ناتانیل ثابت بخش
مختصری از ترجمة کتاب عهد جدید به زبان عربی
را تحت نظارت هنری مارتین به چاپ رساند 27.این
حرکت نقطة شروع هنری مارتین برای ترجمة کتاب
مقدس به زبان فارسی به حساب میآید .عدم رضایت
هنری مارتین از تالشهای چندین و چندسالهاش در
ترجمة کتاب مقدس به زبان فارسی طی مسافرتش در
1190ش 1811/به ایران کام ً
ال مشهود بود .او به این
نتیجه رسید که ترجمة کتاب مقدس به زبان فارسی
را باید در مهد زبان و ادب فارسی ،یعنی ایران ،به
انجام رساند ،زیرا در دیار هند یا باید تن به واژهها
و اصطالحاتی میداد که از زبان فارسی فاصله گرفته
بودند یا باید اسیر واژههایی عربی میشد که ناتانیل
ثابت به او دیکته میکرد.
در 1191ش ،1812/کشیش لئوپولدو سباستینی ،رئیس
بخش خدمات کاتولیکی رم به ایران و قندهار ،ترجمهای
از انجیل از زبان یونانی را به انجام رساند .این ترجمه با
تیراژ  1000نسخه در کلکته چاپ و با حمایت انجمن
کتاب مقدس کلکته خریداری و در بین مسیحیان ساکن
ایران پخش شد 28.به نظر میرسد انجیل سباستینی
حداقل چهار نوبت به چاپ رسیده باشد 29.هنری مارتین
در 1190ش 1811/به شیراز رفت و همکاری خود را
با سیدعلیخان شیرازی آغاز کرد .او موفق شد تا در
عرض یک سال در تاریخ  4اسفند 1190ش 24/فوریة
 1812کل عهد جدید را از زبان یونانی و مزامیر را از
عبری به فارسی ترجمه کند .هنری مارتین برای دیدن
شاه و تقدیم این ترجمه به تهران رفت ،اما امکان دیدار
شاه فراهم نشد .پس از آن راهی تبریز شد و در دیدار
با سرگور اوزلی ،سفیر کبیر انگلیس ،موفق شد نسخة
نفیس این ترجمه را به فتحعلیشاه و عباسمیرزا عرضه
کند .با حمایت سرگور اوزلی ،نسخة دیگری از انجیل
ترجمهشده به فارسی به انجمن روسی کتب مقدس
فرستاده شد و انجمن مزبور آن را به چاپ رساند.
تالش سرگور اوزلی و مالقاتش با شاهزاده گالیتزین
24گرین“ ،انقالب استانهوپی و چاپ فارسی.141 ”،
25هانیبال گورگیز“ ،روایتهای تبشیری :مروری بر تالیفات مبلغات
مسیحی در ایران ”،اخبار ادیان ،سال  ،2شمارۀ .123 ،)1383( 7
26
Brown & Clarke, The history of missions, vol. 2, 553.
27
Brown & Clarke, The history of missions, vol. 2, 553.
28
Brown & Clarke, The history of missions, vol. 2, 553.
29
Brown & Clarke, The history of missions, vol. 2, 674.

روسی منتج به آن شد که به دستور او برای چاپ انجیل
حروف فارسی خاصی در اندازههای متفاوت ریخته و
آماده شود .چاپ این اثر حدود شش ماه زمانبرد و در
نهایت  5هزار نسخه از این انجیل در 1193ش 1815/در
سنپترزبورگ آماده شد که البته بسیار پرغلط بود 30.یک
سال بعد ،هنری مارتین و سیدعلیخان شیرازی ترجمهای
از لوقا را نیز در کلکته منتشر کردند 31.در 1196ش1818/
نیز ریچارد واتس کتابی با نام راه راست و حیاتبخش به
زبان فارسی در لندن چاپ و منتشر کرد که نام و نشانی
از مترجم آن در دست نیست.
در میان ترجمههای منتشرشده به زبان فارسی ترجمة
هنری مارتین از اقبال بیشتری برخوردار و بارها در هند،
لندن و ادینبورگ چاپ و منتشر شد .اقبال به این ترجمه
آن قدر زیاد بود که بسیاری از مترجمان بعد از هنری
مارتین فقط سعی کردند ویرایش جدیدتر و بهتری از این
ترجمه عرضه کنند و مبنای ترجمة خود را کتاب هنری
مارتین قرار دادند .برای اولین بار ساموئل لی
( )Samuel Lee, 1783-1852ویرایش خود از انجیل
هنری مارتین را در 1202ش 1824/در لندن منتشر کرد.
لی پیش از این کتاب پیدایش را در 1195ش 1817/به
زبان فارسی ترجمه کرده بود 23.از دیگر اشخاصی که
اقدام به ویرایش ترجمة هنری مارتین کردند باید از
رابرت بروس نام برد که اولین ویراست او از ترجمة
هنری مارتین انجیل مرقس بود که به در 1251ش1873/
در لندن به چاپ رسید .بروس ویرایش عهد جدید هنری
مارتین را در 1260ش 1882/در در لندن منتشر ساخت.
بعد از بروس نیز راینهولت راست ویرایشی از عهد جدید
هنری مارتین را در 1254ش 1876/در لندن منتشر کرد.
بعد از انتشار ترجمة هنری مارتین در سن پترزبورگ،
ویلیام گلین( ،)William Glen, 1779-1849از کشیشان
مبلغ در تاتارستان ،با کمک ای .اچ .دیتریچ به
بررسی این ترجمه پرداخت و تصمیم به نگارش
ترجمهای از عهد قدیم و بازنگری در ترجمة
Bagster, The Bible of every land, 68.
;Brown, The history of the propagation, vol. 1, 647
Bagster, The Bible of every land ,68.
32
Anna Mary Lee, A Scholar of a past generation: a
brief memoir of Samuel Lee (London: Seeley & Co.,
1896), 249.
33مایل اچ .فیشر“ ،آموزش زبان فارسی در انگلستان:
میرزامحمدابراهیم ”،ترجمۀ علیرضا شمالی ،ایراننامه ،سال  ،21شمارۀ
( 3پائیز .327 ،)1382
30
31

Amnon Netzer, “Judeo-Persian Communities IX. JudeoPersian Literature,” in Encyclopaedia Iranica.

34

هنری مارتین از عهد جدید گرفت و در این زمینه
ترجمهای از متن عبری را آغاز کرد .با اعطای
کمکهزینۀ دپارتمان ترجمة انجمن بریتانیایی و
خارجی کتاب مقدس و با پیشنهاد اسقف میدلتون،
توماس رابینسون (Thomas Robinson, 1790-
 )1873از کشیشان شهر پونة هند کار ترجمة عهد عتیق
را آغاز کرد .اولین بخش این ترجمه در 1203ش1825/
به اتمام رسید و منتشر شد و کار ترجمة دیگر بخشها
تا 1216ش 1838/به طول انجامید .در 1206ش1828/
و 1214ش 1836/و 1217ش 1839/ترجمههای توماس
رابینسون منتشر شدند.

در 1208ش 1830/تالشهای ویلیام گلین در ترجمة کتاب
مقدس به ثمر نشست و برای اولین بار ریچارد واتس
کتاب زبور داوود را در این سال در لندن به چاپ رساند.
یک سال بعد کتاب امثال سلیمان نیز بهتوسط ریچارد
واتس انتشار یافت .در 1212ش ،1834/میرزامحمدابراهیم
(1178-1232ش ،)1800-1854/از ایرانیان ساکن انگلستان
و استاد دانشگاه هیلیبری ،ترجمهای از کتاب اشعیای نبی
فراهم درآورد که با ویرایش فرانسیس یوهانسن
( )Francis Johnson, 1795-1876در لندن به چاپ
رسید .این ترجمه در آن زمان چنان پسندیده واقع شد که
در مجلة هرتفورد از رویکرد آزادمنشانه و غیرمتعصبانة
میرزا ابراهیم به مسیحیت به نیکی سخن رفت“ :ترجمة
فارسی بخشی از انجیل به قلم میرزاابراهیم را باید نمونة
یکی از اصیلترین و جاندارترین ترجمههای انجیل به
33
یکی از زبانهای مدرن شمرد”.
انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی و با حروف عبری
از جمله تالشهایی بود که کلیمیان از اواسط قرن
نوزدهم میالدی به منظور استفادة کلیميان فارسیزبان
از کتاب مقدس صورت میدادند .پیش از این گفتیم
که اولین کتاب مقدس چاپشده در قسطنطنيه در
924ش 1546/به زبان فارسی و با حروف عبری به
چاپ رسیده بود .در 1225ش 1847/نیز دکتر لوگین
ترجمة فارسی هنری مارتین را با حروف عبری برای
استفاده یهودیان به نگارش درآورد که دکتر ویلسون در
بمبئی آن را ویرایش کرد و در در لندن به چاپ رسید.
دو ترجمه از مزامیر به زبان فارسی و حروف عبری در
انتهای این قرن منتشر شد که اولین آنها را بنیامین کوهن
بخاری در 1261ش 1883/به صورت دوزبانۀ عبری و
فارسی در روبروی هم به چاپ رساند .دیگر ترجمه را
میرزا نوراهللبن حکیم موشه ،یک یهودی مبلغ ایرانی،
با استفاده از ترجمة رابرت بروس در 1273ش1895/
صورت داد که انجمن بریتانیایی و خارجی کتاب
34
مقدس آن را در لندن منتشر ساخت.
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نتيجهگيری
با نگاهی به تاریخ چاپ در اروپا و گسترش آن
در کشورهای اسالمی و آسیایی ،میبینیم همواره
چاپ یکی از مهمترین ابزار برای کلیسا در تبلیغ
دین مسیحیت به شمار میرفته و کلیسا با شناخت
این ابزار به نوعی ویژه از قابلیتهای گوناگون این
صنعت استفاده کرده است .صنعت چاپ نقش مهمی
نیز در گسترش شرقشناسی در جوامع اروپایی
داشته است ،چنان که در این میان رابطة متقابل
مستشرقان و کلیسا نیز کام ً
ال مشهود است .شروع
انتشار ترجمههای فارسی از ابتدای قرن شانزدهم
میالدی در امپراطوری عثمانی آغاز شد و بعد از آن،
همپای گسترش صنعت چاپ روند صعودی ترجمه
و چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی در هند ،آسیای
میانه ،ایران و اروپا رو به گسترش نهاد .اوج انتشار
و گسترش صنعت چاپ در اروپا همزمان با گسترش
صنعت چاپ در جوامع فارسیزبان در قرن نوزدهم
میالدی بود و بعد از اختراع حروف نستعلیق فارسی
به دست چارلز ویلکنز در هند و گسترش استفاده
از این حروف بود که ترجمة کتب مقدس به زبان
فارسی و چاپ و انتشار آنها نیز گسترش یافت .در
قرن نوزدهم میالدی ترجمههای متفاوتی از کتاب
مقدس به زبان فارسی در هند ،روسیه ،سوریه ،هلند
و لندن چاپ و منتشر شد .در این میان نباید سهم
هنری مارتین را در گسترش ترجمههای فارسی و
چاپ و انتشار آنها در قرن نوزدهم میالدی از یاد برد
که برای عرضۀ ترجمهای روان از کتاب مقدس بسیار
کوشید.
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