
  1-ھادر عصر قاجار تبشیري

مي شكان  چون پز تواننـد بـا  مبلغان مسیحي معتقد بودند يك پزشك مبلّغ، بايد نسخة زندة انجیل باشد، 
بر ايـن . ھا ايجاد كنند التیام بخشیدن به دردھاي بیماران، تأثیر عمیقي در روحیة آن بـر ايـن اسـاس، آنـان 

تا يـك  بودند كه پزشك ھیأت تبلیغي نبايد ھیچ باور  لغ اسـت  گاه فراموش كند كه وي در وھلـة اول يـك مب
بـا  توانـد  طبیعي است برخالف يك معلم مبلّغ كه تنھا با كودكان سروكار دارد، يك پزشك مبلغ، مي. پزشك

ً بـه كمــك وي  شديدا احتیـاج  تمامي قشرھاي مختلف اجتماعي ارتباط برقرار كند و در شرايطي كه بیمـار 
 .نوعي مقدمات تبلیغ و تبشیر وي را فراھم سازد دارد، به

  عملكرد مبلغان مسیحي در ايران در دوره قاجار 
  احمد رھدار 

 : اشاره
پرداختند و چـه رابطـه  مسیحیت دست در دست يكديگر به سیاحت و نفوذ در شرق مي چرا استعمار و 

يده  ھا وجود داشته است؟ تفصیل جالبي پیرامون اين موضوع در مقاله زير فراھم  تنگاتنگي میان آن  گرد
  . گردد است كه تقديم شما مي

سطوريان به(سرزمین ايران از ديرباز شاھد حضور مسیحیان  تـا پیـش از پنــج سـده . بـوده اسـت) ويژه ن
ـ بیشـتر اقتصـادي و  قبل،  ند  ـ کـه بسـیاري از آنـان خودشـان ايرانـي بود سیحیان  تعامل ايرانیـان بـا م

بع شـکل اما از آن پس، به. تر سیاسي ـ ديني بود کم معیشتي و  لي اسـتعمارگري،  ويژه به ت گیري عم
اي برخوردار  بیشتر ملل و نحل ضرورت يافت، مذھب و عقايد ديني در اين ارتباط از جايگاه ويژه كه ارتباط 

ھداف  تاجايي اند  شده ین محمـل، بـراي پیشـبرد ا که در قرون اخیر، استعمار تـالش کـرده اسـت از ھم
کردند ـ از جمله  دلیل، نھادھايي که مذھب و عقايد را نمايندگي مي ھمین به. خود بھره ببرد استعماري 

ــ دســتگاه  بیــش از پیــش رنــگ سیاســي بــه خــود گرفــت و بــه مــوازات توســعه و گســترش   کلیســا ـ
یت، . تر شد ھا نیز پیچیده آن   استعمارگري، فعالیت لي ماھ اين نوشتار در صدد است پـس از بررسـي ك

سه تـن از  شیوه و گسترة فعالیت  مبلغان مذھبي ــ سیاسـي از سـه قـرن پیـش تـاکنون، بـه معرفـي 
  . مارتین، ژوزف ولف و رابرت بروس بپردازد ھنري : موثرترين اين مبلغان

 
 به فعالیت ھاي مبلغان مسیحي در ايران   نگاھي كلي

  ترجمه و پخش انجیل. 1 
قرن  مقارن سال سیس و سـازمان) ق.13(م .18ھاي پاياني  با تأ ھـاي تبلیغـي در اروپـا،  يافتن انجمن و 

زمین،  طلبانه و استعماري اين دوران در مشـرق انگلستان، و به دنبال گسترش اھداف توسعه ويژه در  به
در اين بیــن، بـه . ھاي شرق، سرازير شد ويژه به سرزمین پروتستان به سراسر جھان و به سیل مبلغان 

ترين مراكز فعالیت  سیاسي انگلستان در ھندوستان، اين سرزمین به عنوان يكي از مھم سبب سیادت 
كه زبـان . انگلستان انتخاب شد مبلغان مذھبي  اما زبان ھندي تنھا زبان رايـج در ايـن سـرزمین نبـود، بل

ھـاي  زبان ادبي، زبان مشترك در سراسر ھندوستان و زبان محاكم اسـالمي و دادگاه فارسي به عنوان 
نظــر بــه اھمیــت زبــان فارســي، مبلغــان مســیحي كــه در . كبــیر در ھندوســتان بــود قضــايي بريتانیــاي 
قدس را  مي ھندوستان فعالیت  كردند، در صدد برآمدند براي پیشبرد مقاصد تبلیغي خـود، متـن كتـاب م

قرار دھنـد ترجمه كنند و نسخه به زبان فارسي  ّه مـردم ھندوسـتان  . ھايي از اين كتاب را در اختیار عام
ھـاي  وي طي سفر به ايران كتاب عھد جديد ـ انجیل. ترين اين مبلغان ھنري مارتین بود فعال ترين و  مھم

ھا با كمي اصالحات سه بار تجديد چـاپ شـد و  ـ را ترجمه كرد و پس از مرگ او نیز اين ترجمه چھارگانه 
مورد ) ق1243 (1827سال  از حدود  سرزمین  یل در ايـن  ھا ترجمـه از انج به مدت نیم قرن به عنـوان تن
  . قرار گرفت استفاده 

 
لن  وشش بیست  William)  سال پس از ترجمه انجیل ھنري مارتین، يك مبلّغ اسكاتلندي به نام ويلیام گ
 Glen)   كاري مـي یق را بـر عھــده  كه در قفقاز با ھیأت تبلیغي بازل ھم مه كتــاب عھـد عت كـرد، كـار ترج
قرن  . گرفت بود؛ چراكـه بـا ورود بـه  درواقع، كتاب عھد عتیق نیز يكي از ابزارھاي كار مبلغان مسـیحي 

قـرار  گرايانه، برخي مندرجات كتب مقدس مورد انتقاد  و رشد آرا و عقايد عقل)  سیزدھم قمري(نوزدھم 
مقـدس  ھاي اين دو كتاب  بودن موضوع ترتیب و به قول گورنفلد ـ محقق آلماني ـ اگر تاريخي بدين. گرفت

درصدد  جھت مبلغاني مانند گلن  از اين . گرديد اعتبار تلقي مي شد، مسیحیت نیز بي مردود شمرده مي
تحقیـق  ھايي از كتاب عھد عتیق كه در شرق موجود بود، ھم دربارة ايـن كتـاب  برآمدند با ترجمه نسخه

فارسي ترجمه  گلن، مزامیر و كتاب امثال را نیز به .  به عمل آورند و ھم ابزار تبلیغ مبلغان را تكمیل كنند
شورھاي اروپـايي، ايـن دو كتــاب و . كرد ديگـر كتــب و  مبلغان منفرد، بازرگانـان و نماينـدگان سیاسـي ك

  . كردند ھاي تبلیغي را پخش مي رساالت انجمن
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ھد جديـد ھـنري  سرانجام رابرت بروس پس از ورود به ھندوستان و اقامت در ايـران، در ترجمــه كتـاب ع
كرد مارتین و عھد عتیق گلن تجديدنظر به عمل آورد و آن  مة جديـد بـروس از . ھا را دوبـاره تصـحیح  ترج
به . تا به امروز آخرين ترجمه از اين كتاب است) ق1309 (1891عھد جديد، از حدود سال   سـبب  بروس 

يران  بـه عنــوان نماينــدة انجمـن در » انجمن انجیل براي بريتانیا در خارج«دو كتاب، از سوي ترجمه اين  ا
كتـب  پس از او نیز اين انجمن و انجمن تبلیغي كلیسا نمايندگاني را براي نظارت بر ترجمـة . انتخاب شد

  . بود   (Tizdall)  ھا مبلّغي به نام تیزدال  ترين آن و ادعیه مذھبي به ايران فرستادند كه فعال
 

كز  صفھان متمر ھران و ا یا در خـارج، در ت مراكز اصلي انجمن تبلیغي كلیسا و انجمن انجیل بـراي بريتان
ً در فاصــلة زمــاني حــدود صــد ســال ـــ از آغــاز تــا پايــان دورة قاجاريــه   جلــد حــاوي 17412بودنــد و تقريبــا

ھد عتیـق و  وچھارھزار جلد  ھزار جلد انجیل، شصت ھايي از تورات، بیست بخش عھد جديد، به ھمراه ع
كه در آن زمـان تعـداد جمعیــت  حال آن مزامیر را چاپ و براي استفاده عامه مردم در ايران منتشر كردند؛ 

  . ھزار نفر بیشتر نبود باسواد ايران از ده
 
 انتشار كتب مذھبي در كنار كتاب مقدس. 2
مبلغان مذھبي در سفرھاي تبلیغي خود، ھمواره شماري از كتب مذھبي را نیز به ھمراه داشتند و با     
ھــا را بــه  اي از ايــن كتاب ھــا پــس از موعظــه، نســخه آن. نمودنــد ھــا موعظــه مــي  تكیــه بــر منــدرجات آن 

تي  به. كردند تا در صورت لزوم با مطالعه آن به پاسخ سؤاالت خود دسـت يابنـد مي شنوندگان اھدا  عبار
یت قابـل كتب و رساالت  توجھي داشـتند و  مذھبي مسیحي در تاريخچه فعالیت مبلغان مسـیحي اھم
. شـد ھاي تبلیغي مسیحي محسوب مي ھاي اصلي ھیأت ھا از جمله فعالیت انتشار آن نگارش، چاپ و 

یز  ھايي دربارة زندگي كتاب بین، تالیف  دراين نامه مبلغـان معـروف و فعـال در تاريخچـه تبلیــغ مسـیحیت ن
سیاري از مبلغـان مسـیحي اگـر نمي. بـود ھـا  بخشي از اين فعالیت توانسـتند در کشـورھاي شـرقي  ب

چاپ مي منتشر کنند، آن ھاي مورد نظر خود را چاپ و  کتاب ساندند ھا را در اروپـا بـه  ين . ر ته چـاپ ا الب
شتري  تر بـود و لـذا آن تبلیـغ، بھـتر و سیاسـي ھا در داخل کشـورھاي شـرقي مـورد  کتاب ھـا عالقـه بی

     1 .دھند داشتند كه اين كار را در خود اين كشورھا انجام 
 
 ھاي روحاني مسیحي چاپ و نشر سرود. 3  

وي با خريـد يـك . با ورود تیزدال به جلفا، دوران طاليي خلق آثار ادبي در انجمن تبلیغي كلیسا آغاز شد
چاپ و نشـر كتـب   بود،  عروف  دستگاه تايپ و يک دستگاه چاپ كه بـه دسـتگاه چـاپ ھــنري مـارتین م
چاپ نمـود شده از جمله وي نسخه اصالح. مختلف را آغاز كرد  سي  . اي از يك كتاب دعــا را بـه زبـان فار

غي مبلغـان امريكـايي، كـار ترجمــه  پس  از اين تاريخ، ھیأت انجمن تبلیغي كلیسا با ھمكاري ھیأت تبلی
تري آغاز كرد كه نتیجة آن چاپ سه دوره از سه كتاب سرودھاي  سرود مذھبي را در سطح وسیع كتب 

ّي بـود كـه . مذھبي با عنوان سرودھاي روحاني مسیحي بود  اھمیت ترجمه سرودھاي مذھبي به حد
ند و  تمامي مبلغاني كه حتي اطالع كمي نیز از ادبیات فارسي داشتند، در كار ترجمه ھمكاري مي  كرد

بل توجه به سرودھاي ترجمه با  خوب بـوده  شده، دركل بايد گفت بازده كـار ترجمـه در سـطح قا توجھي 
خواندنـد و  ھا براي بیماران نیز مي مبلغان، عالوه بر مراسم عبادي، اين سرودھا را در بیمارستان . است

ھا بـراي  ھاي اروپايي، شنیدن آن خاطر تناسب اين سرودھا با آھنگ به. شدند تعجب بیماران مي موجب 
ّي نامأنوس بود شنوندگان  يعنـي ) ق1347 (1928از اين رو انجمن تبلیغي كلیسا در سال . شرقي تا حد

بر  سال مقارن  سـرود را بـه زبـان فارسـي و متناسـب بـا  31ھاي پاياني دورة قاجاريه، كتابي مشـتمل 
ترين ابزار تبلیغ مبلغـان ايـن ھیـأت را در  ترتیب، يكي از مھم شرقي چاپ و منتشر كرد و بدين ھاي  آھنگ

  . قرار داد اختیار آنان 
    
 سفرنامه نويسي . 4 

صـورت  ھاي شـرقي را به بیشتر مبلغان مسیحي، گزارش اقامت چندساله خود در ايران و ديگر سرزمین
قرار . اند نوشته و تنظیم كرده  سفرنامه  ستفاده  اين اسـناد تنھـا در حیطـة امـور تبلیغـي مبلغـان مـورد ا
ترين منابع براي تحقیق و پژوھش در ادوار تاريخي جھان و ايـران محسـوب  گیرند، بلكه يكي از مھم نمي 
چه  نگـار كرملیـت كتاب دو جلــدي وقـايع(ھاي مبلغاني مانند سانسون  سفرنامه. شوند مي  ھـا كـه تاريخ

صل قـرون  ھا و گزارش مبلغان مذھبي كاتولیك در ايران را براساس يادداشت فعالیت  ّ فا ھاي آنان در حـد
ّ  و نامــه) پزشك مخصـوص نادرشـاه(ھاي بازن  ، نامه)كند بیان مي  18و  17 كه در حـد ھـاي كشیشـاني 

ــوارد ھســتند فاصــل دوره  ــن م ــه اي ــران اقامــت داشــتند، از جمل ــان دوران افشــاريه در اي ــا پاي . صــفويه ت
ــازه ھاي مــذكور،  ســفرنامه ــراي مبلغــان ت ــار و داوطلــب انجــام امــور تبلیغــي در  راھنمــاي مناســبي ب ك
ــرزمین ــران  س ــد اي ــرقي مانن ــن و مھم ھاي ش ــه از اولی ــد ك ــرين آن بودن ــي ت ــا م ــاطرات و  ھ ــه خ ــوان ب ت

ھا ـــ كــه پــس از مــرگ ھــنري مارتیــن  يادداشــت ايــن . ھاي ھــنري مــارتین اشــاره كــرد يادداشــت
ضاي انجمــن  اي گونه به سیدند ــ را اع ستان ر سا، چـاپ و منتشـر كردنـد تصادفي بـه انگل . تبلیغـي كلی

، تألیفات جان 1830سفر در ايران در  ھاي پیتر گوردون با عنوان بخشي از دفتر روزانه  ھمچنین يادداشت
تاب  جه بـه كـاربرد ك به دربـار ايـران بـا تو ظري  مقـدس و كشـور و مـردم ايـران و شـرح  كیتو با عناوين ن

و زنـان ايرانـي و رسـوم    2سفرھاي ژوزف ولف در سه كتاب، آثار كالرا رايس با عناوين ماري برد در ايران
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نج سـال در يـك ) معلمان انجمن تبلیغي كلیسا در يـزد از مبلغان و (  4  اثر ناپیر مالكم   3ھا، آن بـا عنـوان پ
مه و اثر اسقف لینتون  5  شھر ايراني اي بـر آن نوشـته اسـت، بـا عنـوان  كه سـر پرسـي سـايكس مقد

  . باشند مي   جمله از اين  6  ھاي خالصه ايراني شرح
 

يل مي شارات انجمـن تبلیغـي كلیسـا دربـارة ايـران را بـه شـرح ذ شمرد فھرست برخـي از انت    : تـوان بر
يران؛ ھاي  نامه شرفت ا مالي بـه ايـران   7اسقف لینتون با عنـوان پی یا و  دربـارة تـاريخ،  8 نظـري اج جغراف

تبلیغي كلیسا در  اثر امیلین استوارت كه شرح ھیأت پزشكي انجمن  9   رسوم متداول؛ پزشكان در ايران
بافـان  گزارشـي دربـارة قالي اثر ويلسون كش؛ گريـه يـك كـودك،  10 ايران را دربردارد؛ ايران قديم و جديد،

كتـابي بـا جـداول،  11ايرانـي، كرمان كه يكي از پرستاران انجمن تبلیغي كلیسا نگاشته است؛ كلوچـه 
   12 .ھاي ايراني؛ حسن پسر يك راھزن ھا، تصاوير و داستان بازي

 
 فعالیت پزشكي . 5 

با  مبلغان مسیحي معتقد بودند يك پزشك مبلّغ، بايد نسخة زندة انجیل باشد، چون پزشكان مي توانند 
بر اين اساس، آنان بـر ايـن . ھا ايجاد كنند التیام بخشیدن به دردھاي بیماران، تأثیر عمیقي در روحیة آن 

گاه فراموش كند كه وي در وھلة اول يك مبلغ است تـا يـك  بودند كه پزشك ھیأت تبلیغي نبايد ھیچ باور 
ند  طبیعي است برخالف يك معلم مبلّغ كه تنھا با كودكان سروكار دارد، يك پزشك مبلغ، مـي. پزشك  توا
ً بـه كمـك وي   مار شـديدا باط برقـرار كنـد و در شـرايطي كـه بی با تمامي قشرھاي مختلف اجتماعي ارت
گونه كه در مجمع جھاني  درواقع ھمان. نوعي مقدمات تبلیغ و تبشیر وي را فراھم سازد احتیاج دارد، به 
ھــاي پزشــكي، بخــش درســت و  اعــالم شــد، مراقبت) ق1328 (1910امــور تبلیــغ مســیحیت در ســال  

  . كار تبلیغ است ضروري 
 

لي و  ھنگامي كه مبلغان انجمن تبلیغي كلیسا در ايران مستقر شدند، اگر چه از میزان جنگ ھـاي داخ
روز بـر شـمار جمعیـت  ھاي مكرر، روزبه سالي خارجي كاسته شده بود، ولي شیوع امراض واگیر و قحط 
ّ فاصل سال. افزود بیمار در ايران مي  تبريز  بار وبا در  ھشت) ق1278ـ 1251 (1861ــ1835ھاي  تنھا در حد

بودن ســطح بھداشــت عمومــي، امكــان ابتــال بــه بســیاري از  آنكــه بــه ســبب پــايین شــايع شــد؛ و حال
اگرچـه در ايـن دوران، . ھا نیز در جامعه وجود داشت الريه و امثال آن ھاي ديگر مانند حصبه و ذات بیماري 
به مـیزان تخصـص  پزشكان ايراني با روش  ھاي سنتي، مداواي بیماران را بر عھده داشتند، اما با توجـه 

في .  توانستند جوابگوي تمامي بیمـاران باشـند اين گروه نمي ھا،  آن جود نـیروي كا درواقـع، در صـورت و
جھـت، مبلغـان  ازاين. ھاي آنان بسیار ابتدايي بود و نتايج مثبتي به دنبال نداشـت درمان نیز، روش براي 

زدگان را بر  ھاي تبلیغي خود، رسیدگي به بیماران و قحطي تبلیغي كلیسا در ايران، در اولین گام انجمن 
شكي، اولیـن مركـز و پايگــاه تبلیغـي مبلغـان  عھده  گرفتند و در برخي مناطق ـ مانند كرمان ــ ھیـأت پز

مبلغان از ساعت شش صبح تا حدود ساعت ھشت بعد از ظھر از بیماران . رفت انگلیسي به شمار مي 
مداوا  عیادت مي  صت بیمــار را  كردند و در برخي موارد ھر پزشك مبلغ با دسـتیارش، حـدود چھـل تـا ش
نیز بـه آنـان . كرد مي  تاب مقـدس  برخي از پزشكان ـ مانند دكتر كار ـ پس از مداواي بیماران يـك جلـد ك
  . كردند اھدا مي 
    
 تأسیس مدرسه به سبك مسیحي . 6 
لب كالس كردند برنامـه بیشتر مبلغان مسیحي تالش مي  شي در  ھاي تبلیغـي خـود را در قا ھـاي آموز

ــد مــدارس  ــال كنن ــان . خودســاخته دنب ــد مســیحي و زب ــر آمــوزش عقاي در مــدارس مســیحي، عــالوه ب
مي انگلیسي، انـواع فنــون  موزش داده  تدا تـالش . شـد و ھنرھــاي پسـرانه و دخترانـه نـیز آ مبلغـان، اب

كردند كودكـان  ايراني را به اين مدارس بكشانند و در برخي موارد تالش مي كردند كودكان مسیحي  مي
ھا  نام كودكان مسلمان، دعوت آن ھدف آنان از ثبت. نام كنند اين مدارس ثبت يھودي و مسلمان را نیز در 

ھاي مذھبي تربیت شده بودند، كمتر به آراي  بیشتر كودكاني كه در خانواده البته . به آيین مسیحي بود
توان به میرزا محمد فرخي يزدي، از شـاعران قـرن  آموزان مي جمله اين دانش از . كردند مبلغان توجه مي

گیري ) ق1306 (1888وي به سال . اشاره كرد چھاردھم ھجري قمري،  در يزد متولـد شـد و پـس از فرا
صیل پرداخـت تحصیالت مقدماتي در  او مـدتي بعـد، بـا . مدرسة مبلغان انگلیسي، در ايـن شـھر بـه تح

ضمون بـر ضـد فعالیت پرداخت و در پانزده ھا به مخالفت  تعلیمات آن ھـاي آنـان  سالگي اشـعاري بـدين م
  : سرود

 
  پیماني  سخت بسته با ما چرخ، عھد سست

 داده او به ھر پستي، دستگاه سلطاني
 

  دين ز دست مردم برد، فكرھاي شیطاني 
 جمله طفل خود بردند در سراي نصراني

 
  يك ره سوي مردمان بنگر ! الزمان صاحب
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 كز پي لسان گشتند، جمله تابع كافر
 

  پس از نمازشان خوانند ذكر عیسي اندر بر 
ّ و بحر  پا ركاب كن از مھر، اي امام بر

 
وي كه از يـك . خاطر سرودن اين اشعار از مدرسه اخراج شد و تحصیالت او متوقف گرديد فرخي يزدي به

بافي و مــدتي نـیز در نـانوايي بـه  خانواده متوسط برخاسته بود، پس از اخراج از مدرسه در كارگاه پارچه 
گري از شـاگردان . پرداخت؛ اما ھمچنان از سرودن شعر غافل نبود كار  گروه دي عالوه بـر فرخـي يـزدي، 

سي و خوانـدن آن مدارس  ھـا در  مبلغان انگلیسي نیز آشكارا با ترجمه سرودھاي مذھبي بـه زبـان فار
 . ھاي برخي مبلغان انگلیسي به اين امر اشاره شده است كردند كه در يادداشت مخالفت مي مدارس 

  
سرپرستي كه از سنین خردسالي در  ويژه كودكان بي آموزان، برخي ديگر، به در مقابل اين گروه از دانش

برخي نیز به . شدند تدريج به پذيرش آرا و تعالیم مبلغان متمايل مي شدند، به مدارس مبلغان تربیت مي 
كه بـه  مدارس تحصـیل  توصیة والدين خود  نوعي تحـت تـأثیر تعـالیم مبلغـان قـرار گرفتـه بودنـد، در ايـن 
ّ حـاكم بـر محیـط خـانوادگي خـود، مبـني بـر حمايـت از آموزش مي  ھـاي مبلغـان  كردند و با توجه به جـو
  . آمدند مسیحي، به سلك پیروان عقايد آنان در مي 
     
 ارتباط با عشاير ايراني. 7 

ارتباط بین مبلغان انگلیسي و عشاير از . اكثر مبلغان مسیحي متمايل بودند با عشاير ارتباط برقرار كنند
ُعـد مسـافت و  گرفت؛ بدين يك نیاز دوجانبه نشأت مي  به سـبب ب ند  قد بود معناكه مبلغان مـذھبي معت
ند   یت تبلیغـي بیشـتري را خواھ كان توسـعة فعال دوربودن محـل زنـدگي عشـاير از جامعـه شـھري، ام

آساني با عشاير ارتباط برقرار كنند؛ در  توانند به دور از نظارت حكام محلي و عامه مردم، به مي داشت و 
رو بودنـد، از  عشاير كه به سبب دوربودن از شھرھا، با كمبود امكانات آموزشـي و پزشـكي روبـه مقابل، 
یاري و قشـقايي حاضـر بودنـد  خان. شدند پزشكان مبلغ در بین خود خشنود مي حضور  ھاي عشاير بخت
ھا را با حقوق مكفي در اختیار  اقامت مبلغان آموزگار يا پزشك، تمامي لوازم و امكانات مورد نیاز آن براي 

ستقبال مــي. قرار دھند ايشان  در دوره قاجاريـه، . كردنـد طبیعي است مبلغان انگلیسي نیز از اين امـر ا
نوب غربـي ايـران،  شماري از  غرب و ج پزشكان انجمن تبلیغي كلیسا براي مدتي در بین عشاير ناحیه 
خود بـه نـام بـا مـن بـه سـرزمین . آموزشي و پزشكي پرداختند به فعالیت  دكـتر الیزابـت راس در كتـاب 

يس در كتــاب . بیايید شرحي از اقامت خود در ايل بختیاري را بیان كرده است بختیاري  ھمچنین كـالرا را
خان ماري  ھـاي بختیــاري  برد در ايران به اعزام پزشكان بیمارستان انجمن تبلیغي كلیسا براي مـداواي 
نان قشـقايي و  كرده و بخشي از كتاب ديگر خود زنان ايراني و رسوم آن  اشاره  ضع ز ھا را بـه توصـیف و

ھاي عشاير، فرزندان خود  الزم به ذكر است كه برخي خان. ھا اختصاص داده است و جامعه آن بختیاري 
غان انگلیسـي مـي را پیش از  سه مبل بت راس در  تحصیل و اعزام آنان به اروپا، به مدر فرسـتادند و الیزا

  . مواردي از اين قبیل اشاره كرده است كتاب خود به 
     
  تالش براي جذب دربار و حكام محلي. 8 

مذھبي و  تنھا به حمايت انجمن ھاي خود، نه بخشیدن به فعالیت ھاي مذھبي براي رسمیت گروه ھـاي 
ضامن اجـراي  دولت  ھاي غربي نیاز داشتند، بلكه اعطاي اجازه حكمرانان ايران مبني بر آزادي مذھبي، 
بود فعالیت  صدد  جھـت، ھیأت اين از. ھاي تبلیغي آنـان  غان مـذھبي پـس از اقامــت در ايـران در ھـا و مبل

  . ھا در كتب اسناد تاريخي موجود است آمدند كه متن آن فرامیني از مقامات دولتي برمي كسب 
 

ماه ژوئـن  سا در لنـدن، در  من تبلیغـي كلی ) ق1290 (1873بر طبق اسناد موجود در بايگاني ھیأت انج
يران بـه  ھـاي مـذھبي ديگــر، تقاضـانامه اعضاي اين ھیأت و ھیأت  مذھب در ا اي دربـارة اسـتقرار آزادي 

در تقاضانامة مزبور، به وضع نابسامان مسیحیان نسطوري و ارمني . شاه تسلیم كردند ناصرالدين حضور 
 : گرديده و از شاه درخواست شده است اشاره 

 
ستان، ھمـراه بـا رعايـاي ھنـدو،  میلیون از رعاياي مسلمان ملكــة انگلسـتان در  طوركه سي ھمان ھندو

برخوردارند، ھمان نوع آزادي، نه  زرتشتي و پیروان ساير مذاھب، از تساوي حقوق مدني و آزادي كامل 
ياي شـاه  به عموم مسیحیان، بلكه به ھمة طبقات از يھودي و زرتشتي و ھر  فردي از افراد ديگـر از رعا

 .آن دين اعالم نمايد، اعطا شود كه به حقیقت مسیحیت معتقد بوده و بخواھد پیروي خود را آزادانه از 
جم (خـان  جوابیـه میرزاملكم در ھمان گزارش ماھانه ھیأت انجمن تبلیغي كلیسا، ترجمة نامـة  مـورخ پن

 : شود وجود دارد كه با اين عبارات آغاز مي) 1873ژوئیه 
 
عالم  من فرمان داده شاه به « سطوريان و ارامنـه را ا شان ن ضع پري بني بـر و اند كه وصول تقاضـانامه م

 ».نمايم
كه رعاياي نسـطوري و  آورد مبني بر اين پس از تمھید مقدمات، سخنان تفقدآمیزي در نامه خود مي  وي 
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ضات  از آزادي كامل مذھبي و حقوق مدني برخوردار خواھند شـد و ناصرالدين ارمني  جود تبعی شـاه از و
  . خبر بوده است حقوقي بین رعاياي خود بي مذھبي و 

ھاي مذھبي خود از شاه دريافت كردند، آنان براي  رغم فرامیني كه اين مبلغان براي ادامه فعالیت اما به
ــبت  ــام محلــي نــیز مناس ــا حك ــه مســتقر بودنــد، بايــد ب ــت خــود در شــھرھايي ك ھاي  حفــظ موقعی

مي كردند و اين امر در برخي اوقات مشكالتي براي آنان به برقرار مي آمیزي  مسالمت آورد؛ چراكـه  وجود 
كرد و مبلغـان نـیز بـه ھیــچ  ھا را تعطیل مي ھرگونه نارضايتي، حاكم محلي مؤسسات آن در صورت بروز 

خود را دنبـال كننــد نمي اي  وسیله كار تبلیغـي  سلطان، حاكـم  مثال، اگرچـه ظـلّ  عنوان بـه.  توانسـتند  ال
 ً معلمي انگلیسي به نام اسپاروي را براي تعلیم كودكان خود استخدام كرده بـود و بـه  اصفھان، شخصا
در ايران با كـاروان،  كه آرتور آرنولد در كتاب خود، گونه میل نبود، اما آن انگلستان نیز بي جانبداري از اتباع 

ضايتي ذكر مي    13 ھاي عمومـي ناشـي از فعالیــت مبلغـان انگلیسـي، مدتـي  كند، وي پـس از بـروز نار
 14  .ھیأت را تعطیل كرده بود اين    مدرسه

 
به ناصرالدين سند ذيل كه ظـل ين ادعـا را تأيیــد مي السـلطان آن را خطـاب  شته اسـت، ا : كنـد شـاه نو

ست كـه  خاك پاي ھمايونت شوم ـ البته در نظر انور اقـدس ھمـايون ـــ ارواح تصديق « عالمین فـداه ــ ا ال
مد،  سفر سال دويم كه از اصفھان شرف غالم بعد از  يده، مراجعـت بـه اصـفھان آ اندوز حضور مبارك گرد

باب كشیش پروسي، به خاك پاي ھمايون معروض داشت، كه ثبت آن كتابچه ھنوز در نزد   اي در  كتابچه
و شرحي از حاالت و شیطنت او معروض داشتم كـه در ايـام قحطـي چقـدر پـول بـه . است غالم موجود 

داده و حاال مدرسه باز كرده و جمعي از اطفال ارامنة جلفا را به اسم تحصیل علـوم در آن  مردم اصفھان 
جمعي از ارامنه جلفا را ثبت داده و ھر سال چند نفر از اين اشخاص را به ھمراه خود به  مدرسه برده و 

گیرد كه تبعه انگلیس باشند و اكنـون  ھا نوشته مي برد و از جانشین ھندوستان براي آن مي ھندوستان 
عه دولـت انگلیس جمعي پیدا شده در جلفا،  مة  اند كه ھمه مذھب پروتستاني پیدا كرده و از تب ند و ھ ا

ته يـك  اصفھان و جلفا، ملك و عالقه و خانه و زندگي و عیال و قوم و خـويش دارنـد، رفته ھا كه در  اين رف
سوخته وقتي مشتعل خواھد شد، آتش آن اغلب جاھا را خواھد  خواھند شد و اين اخگر نیم جمع تبعه 

ھم صـورت  كنم كه اين كار به عرض نمي  . سوزاند سال ديگـر  سي  زودي خواھد شد، بلكه تا بیسـت، 
شة آن كـار . درونـد تـا چـه وقـت ثمـر كنـد كارند و مي حضرات، تخمي مي نگیرد، ولي اين  ھم ري اكنـون 

توان قلع و قمع نمود و كاري است كه چون موقع از دست رفتـه، بـه  اختصار، نمي به سخت شده و حاال 
به ايـران مـي اكنون نیز چندي است بعضي از انگلیسي. كرد توان رفع  سھولت نمي آينـد و از  ھا، متواتـر 

ً كوه راه بنادر فارس، از كشتي  مي ھا را گردش مي پیاده شده، مختلفا سم  كنند و بـه اصـفھان  آينـد و ا
ّاح مي جمله، چندي قبل شخصي انگلیسي كه حاكم بريلي ھندوستان بود، از راه  از . گذارند خود را سی

واضح . كوھستانات گرمسیرات فارس گردش كرده، از راه كرمان و يزد به اصفھان آمد بندرعباس آمده در 
مد، ولـي خـودش در ھمه است كه حاكم  يران نخواھـد آ به ا يت از طـرف دولـت،  جـا  بريلي بدون مأمور

ّاحم و محض سیاحت آمده گفت كه من  مي چند دفعه ھم مايـل شـد كـه نـزد غــالم بیايـد، ولـي . ام سی
  » .الوقت گذراندم ھا انزجار دارم، به دفع انگلیسي غالم چون از جنس 

 
ضه را درسـت ! السـلطان ظـل«: السلطان نوشـته اسـت ناصرالدين شاه در حاشیه گزارش ظل ين عري ا

ھا و . در اين فقرات خیلي بايد دقت كـرد . خواندم ھم از ابتـدا الـي انت چه عمـل كشـیش اسـت، او را  آن
ھا حاالً و مـآالً ضـرر دولـت اسـت، بنويسـید  كنند و كدام يك از كارھاي آن اند و مي كارھا كرده كه چه  اين

ستاده  اينجـا غـور مـي. وزيرخارجه محرمانـه بفرسـتید براي  شما فر براي  ستورالعمل صـحیح  شـود و د
ّاحان انگلیسي ھستند، منع سـیاحت آن. طور حكم بشود شما رفتار بكنید  شود، ھر  مي ھـا را  آنچه سی

ً رفتار بكنید كه : توان كرد و آن تكلیف شما است توان كرد، اما دو كار مي نمي كه آشكارا  اوالً طوري باطنا
. خوش نگذرد و يك اسباب وحشتي در سیاحت خود مالحظه كرده، ديگر میل به سیاحت نكنند ھا  به آن
ً طوري روزنامه. فقره را ھم از الوار و اكراد بدانند نه از شما و اين  شید كـه  ثانیا في داشـته با نـويس مخ

ين . زنند با ايالت و مردم، ھر خیاالتي كه دارند، فھمیده شود ھايي كه مي كنند و حرف مي اعمالي كه  ا
 15  ».الزم است دو كار ھر دو 

 
گر يـک  مي خوبي بر السلطان، از سـند فـوق بـه شاه به ظل فارغ از جوابیه ناصرالدين که آن ھنگـام ا يد  آ

به مي السلطان با مبلغـان مسـیحي در محلي مثل ظل حاکم  ھـاي  توانسـت از فعالیت راحتي مي افتـاد، 
. ھا كامالً ھمسويي داشت السلطان خود نوکر انگلیس بود و با آن آنكه ظل اما جالب. كند ھا جلوگیري  آن

بود درواقع اين  موردي  کامالً  یان وي و مبلغـان مسـیحي  في سـه   16 .اختالف م مه بـه معر تن از  در ادا
  . ترين و مؤثرترين مبلغان مسیحي خواھیم پرداخت فعال 
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