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  شیراز انجمن تبلیغی کلیسا و نقش آن در تبلیغ آیین پروتستان در

  ق1398م/1978ق تا 1338م/1920

  1سلیمان حیدري

  چکیده

هاي تبلیغی پروتسـتان اسـت کـه در اواخـر از اولین انجمن ،)C.M.S( انجمن تبلیغی کلیسا

(قـرن  (قرن سیزدهم قمري) در انگلستان شـکل گرفـت و در اوایـل قـرن نـوزدهم قرن هجدهم

فعالیت تبلیغی خـود را  ،ق1226م/1811سال با اعزام هنري مارتین به شیراز در  ،سیزدهم قمري)

آغاز کرد. اگرچه هنري مارتین در اوایل عصر قاجار وارد ایران شد، ولی فعالیـت جـدي انجمـن در 

-1900شیراز طی دو مرحله در اواخر عصر قاجاري و تمام دوره پهلوي است. در مرحله نخسـت (

 ،ان آلمانی و فضاي ضد انگلیسیق) به دلیل شرایط سیاسی، فعالیت جاسوس1332-1317م/1914

ق تـا پیـروزي انقلـاب 1340م/1922پیشرفت چندانی حاصل نشد. در دوره دوم تبلیغ که از سـال 

  غان از سه شیوه مشخص جهت تبلیغ آیین پروتستان استفاده کردند. اسلامی ادامه یافت، مبلّ

مـن تبلیغـی هـاي تبلیغـی انجهدف پژوهش پیش رو نیز همین موضوع، یعنی بررسـی شـیوه

آرشـیو دانشـگاه  :کلیسا در تبلیغ آیین پروتستان در شیراز است. پژوهش با تکیه بر اسناد موجود در

 اي و نیـز تحقیقـات میـدانیبیرمنگام انگلستان، اسناد مرکز اسناد ملی ایـران، مطالعـات کتابخانـه

حـاکی اسـت  ،هـاي پـژوهش(مصاحبه) به روش توصیف همراه با تحلیل انجام شده است. یافتـه

(تأسـیس  (تأسـیس بیمارسـتان مرسـلین)، خـدمات آموزشـی اگرچه انجمن در سه حـوزه درمـان

                                            
  soleymanheidari@shirazu.ac.ir، گروه تاریخ دانشگاه شیرازیار، استاد .1

 22/3/97پذیرش:                                 20/1/97تاریخ دریافت: 
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ولـی  ،(کلیساي شمعون و کلیساي قلات) فعالیت داشـت دبیرستان مهرآیین) و بناي اماکن مذهبی

غـان ومـردم، به دلیل ساختار مذهبی شیراز، حاکمیت غالب دین اسلام و محدویت ارتبـاط بـین مبلّ

  قیت چندانی در تغییر نگرش دینی مردم به دست نیاورد.موف

   واژگان کلیدي

  .کلیساي شمعون غیور پروتستان، مرسلین، انجمن تبلیغی کلیسا، شیراز،

  مقدمه

هاي سیاسی و اقتصـادي جنـوب کشـور در تاریخ معاصر ایران، فارس به عنوان کانون فعالیت

خصوص کشـور بریتانیـا بـوده هب ،ي اروپاییهابراي حاکمان محلی و قدرتاي ویژه داراي اهمیت

(شـیراز) و  از اواخر قرن هجدهم میلادي به طور مـداوم در مرکـز ایالـت فـارس ،است. این کشور

از یـک  ،ق1333-1325م/1915 و 1907جنوب ایران حضور فعـال داشـت و طـی قراردادهـاي 

ی خلیج فارس از هرمزگان تـا کل محدوده جغرافیایی ایالت، یعنی فارس کنونی، بنادر ساحل ،طرف

تلاش کرد با حمایـت از برخـی طوایـف محلـی  ،بوشهر را تحت نفوذ خود قرار داد و از طرف دیگر

گري در برخی از شـهرهاي ایـن ایالـت از مثل ایل خمسه، تأسیس پلیس جنوب و استقرار کنسول

  جمله در شیراز، منافع سیاسی و اقتصادي خود را تأمین کند.

فقط محدود به اقدامات سیاسـی و اقتصـادي نبـود؛  ،دولت بریتانیا در جنوب ایراني هافعالیت

بلکه این کشور تلاش کرد از قرن نوزدهم به این سوي، فضاي دینی ایالت فارس از جملـه شـیراز 

در قرن نوزدهم چنـدین مبلـغ پروتسـتان از  ،مسیحیت سوق دهد و به همین دلیل ويرا نیز به س

ژاکوب ساموئل وارد شیراز شـدند و تلـاش کردنـد  و پیترگوردون، ژوزف ولف هنري مارتین، :جمله

بـودن اکثریـت قریـب بـه آیین پروتستان را در بین ساکنان شهر تبلیغ کنند که به دلیـل مسـلمان

و تلقی از آنان بـه عنـوان جاسـوس، تبلیـغ  هااتفاق مردم شیراز، بدبینی نسبت به فعالیت انگلیسی

غـان بـدون دسـتیابی بـه کنش علما و مردم، توفیق چنـدانی نداشـتند و مبلّمستقیم مسیحیت و وا

غان پروتستان در جذب مسلمانان شیراز بـه مسـیحیت از موفقیت، شیراز را ترك کردند. ناکامی مبلّ

تجربه و آزمایش و شناخت وضعیت اجتماعی ایـن شـهر جهـت تبلیـغ آیـین  هاو سال ،یک طرف

تبلیغی کلیسا را وادار بـه تغییـر رویکـرد و شـیوه در تبلیـغ آیـین دیگر، انجمن  سويپروتستان از 

پروتستان کرد و آنان متقاعد شدند براي پیشرفت در تبلیغ و جـذب، اولـاً پایگـاه دائمـی تبلیـغ در 
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غـان از تبلیـغ که مبلّطوريبه ؛ي تبلیغاتی خود تغییراتی دهندهادر شیوه ،ثانیاً و شیراز تأسیس کنند

هـدف  د و تبلیغ را از طریق غیرمستقیم و از راه ارائه خدمات اجتماعی پیش ببرنـد.مستقیم بپرهیزن

ي تبلیغـی انجمـن تبلیغـی کلیسـا و هاپژوهش پیش روي نیز همین موضوع، یعنی بررسی شـیوه

  میسیونرهاي پروتستان در شیراز و اطراف آن است. 

نگام انگلستان، اسناد مرکز اسـناد این پژوهش، با تکیه بر اسناد موجود در بایگانی دانشگاه بیرم

(مصـاحبه) بـه روش توصـیف همـراه بـا  و نیز تحقیقات میـدانی ايملی ایران، مطالعات کتابخانه

دهد تاکنون در خصوص فعالیـت میسـیونرهاي می تحلیل انجام شده است. پیشینه پژوهش نشان

کتاب کمتـر صـورت گرفتـه  پژوهشی در قالب مقاله و ،پروتستان و انجمن تبلیغی کلیسا در شیراز

غـان مسـیحی در ایـران در دو اثر ارزشمند به فعالیت مبلّ ،است. اگرچه صفورا برومند و ویدا همراز

 ؛اند، ولی کتاب برومند در خصوص فعالیت انجمن تبلیغی کلیسـا در عصـر قاجـاري اسـتپرداخته

اجـاري و تـا پایـان عصـر از اواخر عصـر ق ،آغاز رسمی فعالیت انجمن مذکور در شیراز کهدرحالی

اما بـه  دهد،می همراز گرچه پژوهش خود را تا پیروزي انقلاب اسلامی ادامه . همچنین،پهلوي است

 ،غـانمختصر به فعالیت یکـی از مبلّاي دلیل در دست نداشتن اطلاعات در حوزه شیراز، فقط اشاره

یـن زمینـه و اهمیـت موضـوع، پژوهش در ا أبا توجه به خل ،یعنی دکتر شارپ کرده است. بنابراین

  الات ذیل است:ؤاین پژوهش به دنبال پاسخ به س

ي آن بـراي تبلیـغ هاشـیوه و ؟انجمن تبلیغی کلیسا به چـه دلیـل در شـیراز تأسـیس شـد .1

  مسیحیت چه بود؟

  انجمن براي تبلیغ آیین پروتستان با چه مانع یا موانعی مواجه بود؟ .2

و علـل موفقیـت یـا عـدم  ؟دم را به پروتسـتان جـذب کنـدانجمن تا چه اندازه توانست مر .3

  موفقیت انجمن در این زمینه چه بود؟

ي هابـه زمینـه ،در بخش اول ؛شودمی ، مقاله به دو بخش تقسیمهاپرسش این براي پاسخ به

بـه  ،کنـیم و در بخـش دوممـی گیري پایگاه دائمی انجمن تبلیغـی کلیسـا در شـیراز اشـارهشکل

  پردازیم.می غی انجمن در شیراز و اطراف آني تبلیهاشیوه

  گیري پایگاه دائمی انجمن تبلیغی کلیسا در شیرازي شکلهازمینه. 1

هاي هاي تبلیغی پروتستان است کـه از سـال)، از اولین انجمنC.M.Sانجمن تبلیغی کلیسا (

ود بـراي هجدهم میلادي، همـواره درصـدد بـود کـه امکانـات موجـ آغازین تأسیس در اواخر قرن
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غان مـذهبی را بـه آن مبلّ ،ي شرقی را بررسی کند و در اولین فرصت مناسبهافعالیت در سرزمین

با سـفر هنـري مـارتین بـه شـیراز و  ،مناطق بفرستد. سرانجام در اولین دهه قرن نوزدهم میلادي

کـرر گام را براي نیل به مقصد مذهبی و تبلیغـی خـود برداشـت و سـفرهاي مایران، انجمن اولین

اعضاي انجمن تبلیغـی کلیسـا را بـه آزمـایش  ،(مستقل) به شرق، خاصه ایران غان منفردسایر مبلّ

امور تبلیغی در این کشور برانگیخت. انجمن به دلیل ساختار مذهبی ایران و حاکمیت غالـب دیـن 

بخـش عمـده  ،ي دینـی در حفـظ آیـین خـویشهـااسلام و تعصب مسیحیان بومی و سایر اقلیت

ي ارتبـاطی خـود و هابراي حفـظ حلقـه ،خود را در هندوستان متمرکز کرد و در عین حالفعالیت 

 بـا وجـودامکان تأمین منافع بریتانیا در ایران، فعالیت در این کشور را مد نظر داشت. با این حال و 

 :1381 (برومنـد، گاه درصدد تأسیس یک پایگاه ثابـت در ایـران برنیامـدهیچ ،غان منفرداعزام مبلّ

ــرا ؛)135-136 ــان  زی ــر از زم ــی دکت ــران، یعن ــه ای ــتان ب ــرد پروتس ــان منف ــین مبلّغ ــزام اول اع

 یعنی ژوزف ولـف ،غق تا آخرین مبل1160ّم/1747 در 2و دکتر جوهانس رافر 1سی.اف.دبلیو.هوچر

 ،سـال 87 طی ایـندر  این، به نتایج دلخواهی دست پیدا نکرده بود. با وجود ،ق1250م/1834در 

ي بـراي امکـان بسـیاري از اوضاع دینی و اجتماعی ایران به دست آورده و اطلاعات تجارب مفید

آوري کرده بود. سرانجام با بررسی تجارب گذشته و ارزیابی امور و تغییر شـیوه تبلیغ در ایران جمع

ق بـراي فعالیـت در ایـران برداشـت و رابـرت 1285م/ 1869گام را در سـال تبلیغ، انجمن اولین

 در مسـیحی ت مرسـلینئهی خدمت در را سالی چند ،ه جلفاي اصفهان فرستاد. بروسرا ب 3بروس

 و او شـد. مصـادف شـهر ایـن در وبـا و قحطـی شـیوع با اصفهان در اقامتش و بود گذرانده هند

 را اعتبـاراتی آنـان .گرفتنـد عهده بر ارمنیان را خصوصبه مردم، دستگیري امور رهبري همسرش

 عنـوان بـه بـروس. داشتند دراختیار گذاشتند،می ایرانیان به کمک بنیاد اراختی در انگلیس مردم که

او  .کـرد آغـاز مسـلمان و ارمنی کودکان براي را فنی مدرسه و پرورشگاه ایجاد کار، این از بخشی

هیـأت  بـراي تسـهیلاتی گرفـت تصـمیم هیأت مرسلین اینکه تا داد، ادامه را در جلفا خود فعالیت

 4هورنـل.اف.نام ایـی ادینبرو به التحصیل ازفارغ پزشکی رو،ازاین .آورد فراهم اصفهان در مرسلین

 خـانم و کردنـد. آقـامـی اداره را کارهـا همسرش و بروس تنها ،آن از را به اصفهان فرستاد. پیش

                                            
1. C. F. W. Hoecher. 

2. Johannes Rueffer. 

3. Robert Bruce. 

4. E.F.Hoernle. 
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 .کردنـد تأسـیس دخترانه مدرسه یک و پسرانه مدرسه یک ،جلفا در ارمنی معلمان کمک با بروس

 شهر به ،تئهی مقر و خرید وسیعی زمین بروس هاي محلی،مخالفت با وجود ،ق1289م/1872 در

) و سـه 115 :1357 (رایـت، سـاخت مسـتقر آنجا در را خود تأسیسات یافت و وي انتقال اصفهان

غـان، پزشـکان و پرسـتاران، ت از مبلّئـلـین هیبا ورود اوّ ،ق1292م/1875 یعنی در سال ،سال بعد

ـــ ـــار خ ـــا ک ـــی کلیس ـــن تبلیغ ـــردانجم ـــاز ک ـــفهان آغ ـــمی در اص ـــور رس ـــه ط  ود را ب

)Waterfield,1973:150-151.(  

تـا اینکـه رابـرت بـروس و  ؛سال در جلفاي اصفهان ادامـه یافـت 20فعالیت انجمن به مدت 

همکارانش که از پیشرفت کار راضی بودند، درصدد برآمدنـد شـعبی دیگـر از انجمـن را در سـایر 

ق حـوزه 1313م/1895از هر گونه فعالیت، در مجمع سال ولی قبل  ؛شهرهاي ایران تأسیس کنند

از چگـونگی  ،غان آمریکایی را مشخص کردند. اگرچه به سبب کمبود منابع موثقفعالیت خود با مبلّ

ز اهمیـت در ایـن مجمـع، یو محل برگزاري این مجمع اطلاع کاملی در دست نیست، ولی نکته حا

 غـان فرانسـوي نیـز در ایـران فعالیـتمبلّ ،ایـن دورهدر  غان انگلیسی و آمریکایی است.حضور مبلّ

براي فعالیـت آنـان در ایـران در اي در مجمع شرکت نکردند و محدوده ،این گروه ولی ؛کردندمی

غـان آمریکـایی و فرانسـوي مقـیم آذربایجـان نظر گرفته نشد. این امر احتمالاً از اختلافات بین مبلّ

انگلیسی و آمریکایی از فرق آیین پروتستان بودنـد و در آرا غان مبلّ ،گرفت. از سوي دیگرمی نشئت

طبق مصوبات مجمع قرار شـد حـوزه فعالیـت  ،هرحالو عقاید مذهبی با یکدیگر تفاهم داشتند. به

غـان و حـوزه فعالیـت مبلّ ،در نیمه جنـوبی مـدار سـی و چهـار درجـه ،غان پروتستانِ انگلیسیمبلّ

رابـرت بـروس  پس از توافق، ).Laster,1973:98( باشد آمریکایی در نیمه شمالی مدار مذکور

غانی بـه شـهرهاي شـیراز، از انجمن تبلیغی کلیسا در لندن درخواست کرد طبق رویکرد جدید، مبلّ

ي انجمـن بـه ترتیـب هاکرمان و یزد بفرستد. انجمن کلیسا با خواسته بروس موافقت کرد و شعبه

ق تأسـیس 1318م/ 1900ق و شـیراز 1315/ م1898ق، یزد 1314م/1898کرمان  :شهرهاي در

  .)Richter,1910:330( شد

هایی که مبلّغان در انتخاب شیراز جهت فعالیت تصادفی نبود؛ اعضاي انجمن با کمک گزارش

سراسر دوره قاجار از این شهر تهیه کرده بودند، از وضعیت دینی و اجتماعی شیراز آگـاهی داشـتند 

ی موجود در شیراز، مانع جدي در راه تبلیغ آیین پروتسـتان اسـت دانستند فضاي دینخوبی میو به

)Waterfield, 1973: 92بـدیل عالمـان دینـی در تحریـک ). علاوه بر این، آنان از نقش بی

بار از شیراز شروع شـد، آگـاهی داشـتند (سـعیدي سـیرجانی، مردم علیه امتیاز رژي که براي اوّلین
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از طریق تبلیغ صرف، قادر نیستند فضاي دینـی ایالـت را بـه  دانستند صرفاً) و نیز می376: 1361

هاي استعماري کشور متبوع خود تغییر دهند. با وجود این، مصـمم بودنـد بـا تأسـیس نفع سیاست

  یک پایگاه دائمی و تغییر رویکرد تبلیغی، اهداف خود را پیش ببرند. 

  ق)1318م/ 1900( تأسیس انجمن تبلیغی کلیسا در شیراز. 2

هاي انجمن تبلیغی کلیسا در شیراز را به دو دوره تقسـیم کـرد: توان فعالیتبررسی اسناد می با

از ســال  ،گیـرد. آغــاز دوره دوممــیق را دربر1332تـا  1317م/1914تــا  1900از  دوره نخسـت،

 ،ي تبلیغی انجمن عملیاتی شد. در دوره نخستهام است و در این دوره اخیر است که شیوه1922

، نـاپیر 9، ویلیـام والکـر8، آرتور بلاکـت7، چارلز استیلمن6، ویلیام تیسدال5والتر رایس :ی مثلمبلّغان

و پرسـتارانی چـون  13در کنار دکتـر دونالـد ویلیـام کـار 12، ادوارد جیمز11، جیمز هنري10مالکوم

و ) XXXV,XXXVI-C.M.S,1900:1915( به شیراز اعـزام شـدند 14گرترود استوارت

مشغول تبلیـغ آیـین  ،وآمد بین شیراز، اصفهان، یزد و کرمانراکنده و رفته سال به صورت پطی نُ

ه اما پیشرفت چندانی در فعالیت خود بـ ؛پروتستان در پوشش ارائه خدمات آموزشی و درمانی شدند

علـت توقـف  ،15ویلسـون کـش .)cash,1930:54( دست نیاورند و ارائه خدمات متوقف شـد

رسـد؛ زیـرا در همـان که درست به نظر نمی )Ibid:54( استفعالیت را کمبود پرسنل ذکر کرده 

غ، پرستار و پزشک در شهرهاي وابسته به انجمن درکرمان، اصفهان، یـزد و تعداد زیادي مبلّ ،زمان

توانسـت بـا مـی ) و انجمن (C.M.S,1900-1915:xxix,lxxviiiاصفهان حضور داشتند

                                            
5. Walter Rice. 

6. William Tisdall. 

7. Charles Stileman. 

8. Arthur Blackett. 

9. william Walker. 

10. Napier Malcolm. 

11. James Henry. 

12. Edward James. 

13. Donald Willam carr. 

14. Gertrude Stuart. 

15. w. Cash. 
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سنل را رفع کند. تـأمین پرسـنل درمـانی از سـایر کمبود خود در زمینه پر ها،استعانت از سایر شعبه

ي عفـونی هـادچار بیماري ،از این حیث مهم است که شیراز در این دوره زمانی ،ي تبلیغیهاحوزه

توانست در رفع و کاهش امراض می دیده در حوزه درمانآموزش مبلّغانمثل وبا شده بود و کمک 

  دفاع ماند. شهر بی ،از شیراز اعضاي انجمن بیشترعفونی کمک کند که با خروج 

ل مختلفی صورت گرفت که با استناد به برخـی از یبه دلا ،خروج میسیونرهاي پزشک از شیراز

از شیراز سابقه داشت و آنـان در  هال آنکه خروج انگلیسیتوان آن را اثبات کرد. نکته اوّمی شواهد

ــا در شــهر بــه خــارج از شــی1322م/1904ســال   راز نقــل مکــان کردنــدق بــه دلیــل شــیوع وب

)wills,1969:268.( انگلیسـی در شـیرازِ  با وضعیت نامناسب سیاسی و فضاي ضدّ ،دلیل دوم

ي آلمـانی در همـه جـاي فـارس هااست. جاسـوس مرتبط لي قبل از جنگ جهانی اوّهادر سال

 تفعالی هاشدت علیه انگلیسیق در بوشهر) و به1331م/1913(حضور واسموس در  حضور داشتند

به دلیل خطرات جـانی، شـیراز را تـرك  ،و اکثر اعضاي انجمن) Rice,1933:184(کردند می

 برخـی از اعضـاي انجمـن مثـل دکتـر کـار و کشـیش جـی.اچ کـه ذکر استشایان کردند. البته 

Waterfield,1973:162-( در فارس باقی ماندند و با سفر بـه منـاطق عشـایري ،16لینتون

ي هاوله تلاش کردند از یـک طـرف عشـایر قشـقایی را بـا سیاسـت) و ملاقات با صولت الد163

مسـیحیت سـوق  ويبا تبلیغ آیین پروتستان، آنـان را بـه سـ ،د و از طرف دیگرنانگلیس همراه کن

ي استعماري دولت هاتی عشایر و عدم همراهی خان قشقایی با سیاستدهند که به دلیل بافت سنّ

ي جنـگ هادر سال ،طبق اسناد موجود در دانشگاه بیرمنگام ،هرحالبه نتیجه نرسیدند. به ،انگلیس

ل به جز پزشکِ انگلیسی مقیم تلگرافخانه، هیچ پزشک یـا کشـیش انگلیسـی در شـیراز جهانی اوّ

    .)C.M.S,1900-1921:lxxviiiحضور نداشته است (

 در یـزد، مبلّغـانفعالیـت  بـا وجـود ،ق1336م/1918ل در سـال پس از پایان جنگ جهانی اوّ

بـا  ،ق فراهم نشـد. در ایـن سـال1340م/1922امکان فعالیت در شیراز تا سال ،کرمان و اصفهان

شدن پزشک اداره تلگرافخانه انگلیس در شیراز، اداره مذکور از انجمن تبلیغی کلیسـا کـه بازنشسته

) نظـارت بـر Waterfield,1973:165( در اصفهان، یزد و کرمان فعال بود، درخواست کـرد

رکنانش را بر عهده گیرد. انجمن با درخواست اداره تلگرافخانه موافقـت کـرد و بـا ایـن سلامت کا

ق با سه شیوه مشخص اسـتمرار 1340م/1922دوره دوم فعالیت اعضاي انجمن در سال  ،موافقت

                                            
16. J.H.Linton. 
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  یافت:

  . تبلیغ آیین پروتستان در قالب ارائه خدمات درمانی و بهداشتی2-1

ق انجمـن تبلیغـی کلیسـا 1292م/1875ره شد که در سال در مباحث گذشته، به این نکته اشا

دسترسی به نتایج مشخص در تبلیغ آیین پروتستان، رویکرد تبلیغی خود را تغییـر داد  به دلیل عدم

تبلیـغ  ها،و تلاش کرد به صورت غیرمستقیم به تبلیغ آیین پروتستان بپـردازد. یکـی از ایـن شـیوه

نسبت به دو شیوه دیگـر کـه  ،و درمانی بود. این شیوه مسیحیت در پوشش ارائه خدمات بهداشتی

قرار داد تـا بـه تبلیـغ آیـین  مبلّغاندر ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، بیشترین فرصت را در اختیار 

 زیرا این شیوه از یک طرف با واکنش کمتـري از سـوي عالمـان دینـی مواجـه ؛پروتستان بپردازند

هـر  ،توانستند بدون آنکه سراغ قشرهاي مختلف اجتماعی بروندمبلّغان می ،شد و از طرف دیگرمی

هنگـامی  ،کردند. اهمیت ایـن شـیوهمی روزه پذیراي مردمی شوند که جهت درمان به آنان رجوع

شود که بدانیم در دوره دوم فعالیت انجمن در شیراز، هیچ درمانگاه و بیمارسـتانی می بیشتر روشن

از اي به حکیمان محلی کـه بهـره ،بیماران براي رفع امراض خودکرد و به شکل نوین فعالیت نمی

 را نداشـتند، تخصص لـازم آنکه این حکیمان غالباً به دلیل وکردند می رجوع ،دانش جدید نداشتند

بـا درخواسـت اداره تلگرافخانـه و  ،هرحـالبـه .)Stuart,n.d.7دادنـد (می را از دست خودجان 

ت شروع شد و انجمن دکتر کـار را بـه شـیراز فرسـتاد. دکتـر کـار موافقت انجمن، دوره دوم فعالی

سال در فارس مشـغول فعالیـت بـود و ایـن بـار از  9مدت  ،که در مباحث قبلی اشاره کردیمچنان

 17رتنـلهاآمده استفاده کرد و به اتفاق دکتر استورات، الیس ورنیـدر (پرسـتار) و آنادستهفرصت ب

) و توانسـتند carr,1928:319( ضا در باغ تلگرافخانه مستقر شدندرهسپار شیراز شد. اع ،غ)(مبلّ

شـش  ،با تأسیس درمانگاهی کوچک فعالیت خود را براي بار دوم آغاز کنند. فعالیـت در درمانگـاه

 نیز در کنار درمانگاه تأسیس کرد (فلـور،اي نیز داروخانه 18مري برد ،و در این مدت ماه ادامه یافت

  داد. می دارو را در اختیار مردم قرار ،رایگان ) و به صورت259: 1385

وآمد مردم به بـاغ رفت. از یک طرف، حاکم محلی رفتخوبی پیش نمیفعالیت در درمانگاه به

) و از carr,1928:319( خـوش نداشـت ،وابستگی آن به انگلیس محـرز بـود تلگرافخانه را که

ی که از این راه هـدفی جـز تبلیـغ آیـین براي میسیون پزشک هجانبامکان ارتباط همه ،دیگر سوي

                                            
17. Anna hartnell. 

18. Mary Bird. 
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ي ورود به باغ تلگرافخانه و رفع هرگونه سـوء هافراهم نبود. به دلیل محدودیت ،پروتستان نداشت

جویی شد. دکتر کار تصمیم گرفت فعالیت را به خارج از باغ تلگرافخانـه منتقـل کنـد. تفاهم، چاره

خانه ادامه شد و فعالیت در آن به عنوان مریض در سطح شهر اجارهاي ساله، خانهطی قراردادي ده

بیمار بـود. ارائـه خـدمات بـه  250سابقه و روزانه پذیراي بیش از بی ،خانهیافت. مراجعه به مریض

ـــــود  ـــــاد ب ـــــدري زی ـــــه ق ـــــت ب ـــــام جمعی ـــــود و ازدح ـــــان ب ـــــورت رایگ ص

)cash,1930:48;Waterfield,1973:166خانـه ) که ویلسون کش در بازدید از مـریض

از سـوي انجمـن  ق1346م/1928بسیار وحشتناك توصیف کرده اسـت. وي کـه در سـال  اآن ر

تبلیغی کلیسا، مأمور تهیه گزارش از وضعیت میسیونرهاي انگلیسـی در نیمـه جنـوبی ایـران شـده 

ایـران خانه در شیراز، در کتاب هنگام بازدید از مریض ق1346الحجه ذي/م1928سال می  در ،بود

مردان در یـک اتـاق و زنـان در اتـاق  ،شدمی خانه بازویسد: هنگامی که مریضنمی قدیم و جدید

آمیـز به دلیـل ازدحـام جمعیـت و هجـوم تـأثرآور و رقـت ،شدند که این عملمی دیگري پذیرش

 سـعی ،زدمـی نفـسکه نفسغ پروتستان، درحالیپذیر نبود. یک پرستار مبلّراحتی امکانبیماران به

ي بیماران صحبت کند. مردم با سروصداي زیاد قصد دیـدن دکتـر را داشـتند. راحتی براکرد بهمی

خانـه بـه دسـتور در مریضاي گشتند و عدهمییشان بازهابه خانهاي در پایان ملاقات با دکتر، عده

بـا  ،شدند. مردمانی که از سوي قبایل به بیمارستان آمده بودندمی دکتر براي عمل جراحی بستري

شد. یـک دکتـر مسـیحی بـا می ندرت از سوي آنان مهربانی دریافتکردند و بهیم خشونت رفتار

ــان صــحبت ــی آن ــان آموزشم ــه آن ــازم در خصــوص بیمــاريهــاکــرد و ب ــی شــان راي ل داد م

)cash,1930:48-50.(  

وپنجـاه مـریض در روز، فعالیـت درمـانی و خانه و مراجعه دویستمساحت کم مریض با وجود

به همراه الیس ورنیدر (پرسـتار)،  19توسط دکتر کار، دکتر ایمیلین استورات سال 9تبلیغی به مدت 

کـاترین  و (پرسـتار) 22رتنل (پرستار)، جن مـورها(پرستار)، آنا 21(پرستار)، لیلی هن 20اِدید توماس

خانــه مــریض). xli,xxxix-C.M.S,1923:1941((پرســتار) ادامــه یافــت  23هودکینســون

                                            
19. Emmeline Stuart. 

20. Edith Thomas. 
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 تخـت)، کرمـان 180( اصـفهان :سایر مراکز انجمن تبلیغی کلیسا مثلتخت بود که به نسبت  50

تـرین شاید یکی از اصلی ).106: 1385 (فلور، فعالیت کمتري داشت ،تخت) 80( یزد و تخت) 80(

ي دکتـر کـار ایـن مشـکل هادلایل فعالیت کمتر به نسبت سایر مراکز، کمبود فضا بود که با تلاش

ــتعداد ــار اس ــر ک ــد. دکت ــع ش ــز رف ــت نی ــانی داش ــز درم ــعه مراک ــادي در توس  van( زی

Gorder,1992:132-134( دانسـت ، مـیدسـت آورده بـوده و در تجاربی که در اصفهان بـ

اقدامات عملـی از طریـق ارائـه خـدمات اجتمـاعی و بازتـاب آن  ،بهترین راه تبلیغ آیین پروتستان

یعنـی جـذب بـه مسـیحیت  ،ي اجتماعی و جلب توجه آنان به هدف اصلیهاخدمات در بین توده

و شـاهزادگان  نـانبراي اینکه انجمن بتواند خدمات بیشـتري ارائـه دهـد، از متمک ،است. بنابراین

فرزنـد نصـرالدوله ، شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرمـا قاجاري کمک گرفت. دکتر کار به دیدن

ت کرد بـراي توسـعه در تهران رفت و از وي درخواس ،شانزدهمین پسر عباس میرزا نایب السلطنه

ق 1338تـا 1334م/1920تا  1916ي هاخانه در شیراز مساعدت کند. فرمانفرما که در سالمریض

ي درمانی دکتر کار آشنایی داشت، قطعه زمینی ها) و با فعالیت354: 1384 (تدین، والی فارس بود

رمضـان م/1924در آوریـل  ،حسین اعتمادالتجار خریده بودرا که در خارج از دروازه باغ شاه از غلام

و بعـد از  داد و تولیت آن را به دکتـر کـار کرد خانه عمومی وقفق با هدف تأسیس مریض1342

پرونـده  (اداره اوقـاف و امـور خیریـه، خانه مزبـور واگـذار کـردرئیس و متصدي مریض هب ،ایشان

   ./ع)78

مانی آغـاز شـد. متر داشـت، عملیـات سـاخت 22400پس از واگذاري زمین که مساحتی حدود 

وساز و تجهیزات توسـط انجمـن تبلیغـی کلیسـا تـأمین شـد. بخـش ي ساختهابخشی از هزینه

). دکتـر عزیـزي در 260: 1385 نیـز مسـاعدت مـالی کـرد (فلـور،) IETD( تلگراف هند و اروپا

پـدر دکتـر ، محمدحسـین نمـازي کـه الله قربان معتقد استبه نقل از خاطرات دکتر ذبیحاي مقاله

ــتمح ــرده اس ــالی ک ــاعدت م ــلین مس ــتان مرس ــیس بیمارس ــراي تأس ــز ب ــازي نی ــد نم  م

)Azizi,2009:322زیرا اولاً در گزارش دکتر کار به انجمن  ؛رسد) که البته صحیح به نظر نمی

مسـاعدت  ،کنـدمـی که فلور نیـز نقـلگونهبه این موضوع نشده است و ثانیاً آناي اشاره ،در لندن

بلکـه بـه خـانم مـاري بـرد بـراي  ،نه براي تأسیس بیمارستان مرسلین ،مالی محمدحسین نمازي

عملیـات  ،هرحـالبـه .)259: 1385 ق بوده اسـت (فلـور،1341م/1923تأسیس داروخانه در سال 

) و Richards,1933:23-30( م خاتمـه یافـت1931در سال  ،ساختمانی بیمارستان مرسلین

کـار  )ق1349م/1931( قل شدند و در همین سـالبه ساختمان جدید منت مبلّغان،پرسنل درمانی و 



 

  17 انجمن تبلیغی کلیسا و نقش آن در تبلیغ آیین پروتستان در شیراز 

  

در  ،خود را شروع کردند. در هنگام افتتاح بیمارستان، دکتر کـار، بـانی اصـلی بیمارسـتان مرسـلین

ق در ایـن شـهر 1348م/1930فعالیـت وي در سـال  ،شیراز حضور نداشت و طبق اسناد انجمـن

  ).  C.M.S,1922-1961:xlii( خاتمه یافته است

ق به ایـران 1346م/1928که سال  (کشیش) 24کار بیمارستان، دکتر ویکتور وانهبهنگام آغاز

ین کشیشـی نخسـتلـین رئـیس بیمارسـتان و ریاست بیمارستان را بر عهده گرفت. او اوّ ،آمده بود

است که در مرسلین مشغول به کار شد. تمام کسانی که بعد از وي در بیمارستان مشغول بـه کـار 

ولـی بـه عنـوان یـک  ؛)Waterfield,1973:166( غ مـذهبی بودنـدشدند نیز کشیش یا مبلّ

ي تبلیغـاتی هاشبیه آژانس ،ي آنانهابلکه هدف و موضوع فعالیت ؛کردندآژانس تبلیغانی عمل نمی

باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه داشـت و آن  این، با وجود .)Stuart,n.d.6( تبشیري بود و

آنـان در حـوزه تبلیـغ بـه  ولی فعالیت ،بیمارستان، میسیونر بودنداینکه، درست است کادر درمانی 

آنان تلاش داشتند با ارائه خدمات درمـانی مناسـب  ،گرایانه بود. در واقعصورت غیرمستقیم و عمل

توجه آنان را به خود به عنوان یک فرد مسیحی جلـب کننـد  و توجه خاص به بیماران و همراهان،

مسـیحیت  ويآنان را به سـ طریق یک کنش عملگرا و رفتار درمانی،و پس از ایجاد کنجکاوي از 

  سوق دهند. 

دکتـر اسـتوارت، دکتـر الیزابـت تئـودرا مـیس و  :افرادي همچون ،در ابتداي فعالیت دکتر وان

ـــن ـــی ه ـــدر و لیل ـــیس ورین ـــل ال ـــتارانی مث ـــتند ،پرس ـــه وي پیوس -C.M.S,1922( ب

1961:xlii,xliii گونـه جراحـی در شـرایط همـه ،بیمارسـتان). در زمان ریاست دکتـر وان بـر

توانست چنین خـدماتی در سـطح جراحـی می گرفت و تنها مرکزي کهمی ابتدایی و سخت انجام

 ،بیمارستان مرسلین بود که نه تنها پذیراي بیماران متعددي از شیراز و اطـراف آن بـود ،انجام دهد

بضاعت مورد توجـه که بیماران بیتاجایی ؛بلکه توجهی خاص به وضعیت اقتصادي بیماران داشت

ـــ ،و حمایـــت پرســـنل مســـیحی بیمارســـتان ـــرارهب ـــر وان ق ـــدمـــی خصـــوص دکت  گرفتن

)Ghorban,1989:3(.  

ــر وان در بیمارســتان مرســلین ســال ادامــه یافــت. وي در ســال  2بــه مــدت  ،فعالیــت دکت

ه خـانم ریاست بیمارسـتان بـ ،ق به همراه همسرش شیراز را ترك کرد. پس از وي1352م/1933

غ آیـین ق به عنوان مبلّـ1350م/1932واگذار شد. دکتر میس در سال  25دکتر الیزابت تئودرا میس

                                            
24. Victor Vaughan. 

25. Elizabeth Theodora Mess. 
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ق 1353م/1934) و در آغاز سـال C.M.S,1922-1961:xiv( پروتستان وارد ایران شده بود

ق 1360م/1941جانشین دکتر وان شد. در زمان ریاست دکتر میس بـر بیمارسـتان کـه تـا سـال 

پرسنل بیمارسـتان  ؛، خدمات مامایی بودآنهاترین ارائه شد که از مهم فراوانیخدمات  ،ادامه داشت

 توانستند ضمن آموزش به مادران باردار، جان تعداد زیـادي از مـادران و نـوزادان را نجـات دهنـد

)Ghorban,1989:5پرسنل غالباً هنگـام  از تبلیغ آیین پروتستان غافل نمانند. ،حال) و درعین

 گفتنـد کتـاب مقـدسمـی کردند و به مـادرانمی آیات انجیل را زمزمه ،نوزادان به مادرانتحویل 

در دوره مـیس سـاخت کلیسـاي شـمعون داخـل  ،تواند حافظ فرزند شما باشد. علاوه بـر ایـنمی

  کنیم.می بیمارستان شروع شد که در قسمت بعدي به آن اشاره

بایـد از دکتـر  ،خدمت در بیمارستان شدند از پزشکان انگلیسی که در دوره دکتر میس مشغول

نام برد که در اواخر ریاسـت دکتـر مـیس بـه کـادر درمـانی بیمارسـتان  (کشیش) 26مري هوگت

داشـت.  ق ریاسـت بیمارسـتان را بـه عهـده1360م/1941تا سـال  ،پیوست و احتمالاً پس از وي

و  ال.ام، الـیس ورنیـدر :ی مثـلمولی ویلیامز بود و چند پرستار دیگر انگلیس ،سوپروایزر بیمارستان

ق 1356م/1937پرستار پرکاري بود. او توانست در سـال  ،هن با او همکاري داشتند. مولی ویلیامز

اصغر حکمت به شیراز فرستاده شـده به کمک یک پرستار آمریکایی به نام آ.ستزلار که توسط علی

در  .)11 (همـان: رس را تأسیس کنـدلین مدرسه پرستاري در فابود، در کنار بیمارستان مرسلین، اوّ

ي عملـی از هـاي در زمینه پرستاري تربیت شدند و پس از کسـب آموزشبسیارافراد  ،این مدرسه

یی که در دهـه چهـل در هاپرستاران و پزشکان انگلیسی، در بیمارستان مرسلین و سایر بیمارستان

دختـر  ،کیهـان قربـان ،رسـتاريمشغول به کار شدند. البته در تأسیس مدرسه پ ،شیراز تأسیس شد

دیـده ایرانـی بـود کـه در دانشـگاه لین پرسـتار آمـوزشالله قربان نیز نقش داشت. او اوّدکتر ذبیح

ق در مدرسـه پرسـتاري در 1356م/1937آمریکایی بیروت، تحصیلات خود را تمام کرد و در سال 

  .)Heydari, Lotfi Fatemi,2015:4 شیراز مشغول به کار شد (

همسـر کشـیش ( به جز خـانم دکتـر شـارپ ،ق1367تا  1360م/1948تا سال 1941 از سال

از پزشـک  ،)293/98/141 (مرکز اسناد ملی ایران، که ریاست بیمارستان را بر عهده داشت )شارپ

اشـغال ایـران توسـط متفقـین و  ،انگلیسی دیگري در بیمارستان ذکر نشده است. به احتمال زیـاد

 ،کاري پزشکان انگلیسی تأثیر داشته است. البته در این دوره زمـانیدر کم ،وضعیت سیاسی جنوب

                                            
26. Mary Howgate. 
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به خدمت خـویش  ،پیش وارد شیراز شده بودند هاویلیامز که از مدت و ورنیدر، هن :پرستارانی مثل

بـه  1کشـیش جـان کلمـن ،غ معروف انگلیسـیجراح و مبلّق، 1367م /1948ادامه دادند. در سال 

فرزند یـک پزشـک مبلّـغ و او  .)C.M.S,1922-1961: 75( همراه همسرش وارد شیراز شد

توماس در لنـدن  در دانشگاه کمبریج درس خوانده بود. پس از اتمام تحصیلات، در بیمارستان سن

 ،ق به انجمن تبلیغی کلیسا پیوست و در همین سـال1367م/1948مشغول فعالیت شد و در سال 

به ایـران رفـت و از سـوي انجمـن در  ،اسرائیل به فلسطین فرستاده شد. پس از درگیري اعراب و

او بـه  .)Osborne,2003:1-2بیمارستان مرسلین به عنوان جراح عمومی به کار گماشته شد (

تبلیغـی ـ  به ریاست بیمارستان رسید و فعالیت درمانی ،محض ورود به شیراز و پس از مدتی کوتاه

او نـه تنهـا در  .پزشک بسیار فعـالی بـود ،منسال در شیراز ادامه داد. دکتر کل 16به مدت  خود را

گروهـی از  هفته به اتفاق هربیمارستان مشغول ارائه خدمات درمانی بود، بلکه در روزهاي دوشنبه 

تبلیـغ و  بـه ،رفـت و تـا پاسـی از شـبپرستاران و بهیاران بیمارستان به دهات اطراف شـیراز می

  .)1396 (مصاحبه با عزیزالله پروتا و مینو پاي زرین، پرداختبیماران می مداواي

توجه حاکمان محلی را بـه خـود جلـب  ،اقدامات درمانی دکتر کلمن و خدمات عملگرایانه وي

و این پزشـک و ) Bradly,2008:162( که به او شهروند افتخاري شیراز اعطا شدتاجایی ؛کرد

 این افتخار را بـه دسـت آورد. بـا وجـود نخستین فرد خارجی است که در شیراز ،کشیش انگلیسی

او به یک کشـیش نابینـا اجـازه داده  تبلیغ آیین پروتستان به اوج رسید. ،در عصر دکتر کلمن این،

ایـن کشـیش بـه بیمـاران و  درِ ورودي بیمارستان بنشیند و علناً تبلیغ پروتسـتان کنـد. جلويبود 

  .)1396 (مصاحبه با خلیل حق نگهدار، دادیم انجیلی هدیه ،کردندمی همراهانی که با او صحبت

در هنگام ریاست دکتر کلمن بر بیمارستان مرسلین، پزشکان و پرسـتاران جدیـدي از انجمـن 

تـوان مـی و از پرستاران 2دکتر ریچارد گاردینر هتوان بمی پزشکانجمله  تبلیغی به وي پیوستند. از

، فیلـیس مـاي 7، ویـوِن مـایلز6، ورا اردلی5ه ویلیامز، حنان4، رودا کاتلین بایلی3لیلین کِینِ برت :به

                                            
1. John Coleman. 

2. Richard Gardiner. 

3. Lilian Kenn Birt. 

4. Rhoda Kathleen Bayley. 

5. Hannah Williams. 

6. Vera Eardly. 

7. Vivien Mills. 
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 .)C.M.S,1942-1961:62-65( نـام بـرد 3باربرا جون نایـت و 2، آنه ریچاردز1ماي اکرمن

آب مروارید، تیفوئید و اسـهال خـونی، تـراخم و  انند:در درمان امراضی م ،این پزشکان و پرستاران

، مالاریا، آبلـه، دیفتـري، گـال و اگزمـا و ي مقاربتی مثل سیفلیس و سوزاكهابیماري عوارض آن،

 (مرکـز اسـناد ملـی ایـران، موارد جراحی مثل فتق، بوآسیر، اماس و دردهاي مفصلی نقش داشتند

293/16072/30(.  

درمانی و تبلیغـی در  خدمت سال 16 پس از دکتر کلمن و همسرشق 1383م/1964در سال 

کشور خـود بازگشـتند. دکتـر کلمـن در حـالی  در انگلیس، به تحصیل فرزندانشان به دلیل شیراز،

 :(اسـتخدام مینو پـاي زریـن :شیراز را ترك کرد که در زمان ریاست ایشان، برخی ایرانیان از جمله

عزیزاللـه  و ق)1377 :(اسـتخدام اکبر فرمـانیق)، علی1367 :(استخدام ق)، صفویه به آیین1367

ي لازم از پرسـنل انگلیسـی، در بیمارسـتان پس از اخذ آموزش پرستار ،ش)1377استخدام: ( پروتا

پـس از خـروج دکتـر  .)1396پاي زریـن:  فرمانی، به آیین، کار شدند (مصاحبه با پروتا،مشغول به

رسـید و پـس از وي، دکتـر  4(جراح عمومی)، ریاست بیمارستان به دکتر اُلیو پرسیکا شارپ کلمن

 7دکترکریسـتین اُلیـور پِـن و (جـراح عمـومی) 6، دکتر اِریـک بلِـک وایلـد5آنتونی اُلیور رابرتسون

ق بـه عهـده 1400م/1980ترتیب مسـئولیت اداره بیمارسـتان را تـا سـال به ،(متخصص داخلی)

، مـوده حنانـه 8اکـرمن، جـویس گـاردنمـی فیلیس :غ مثلداشتند. در کنار پزشکان، پرستاران مبلّ

 12، تیسا آن بـروگتن11جن اوستین ،10، کاتلین آینس ورد9رگریوسهاویلیامز، آنه ریچاردز، سوسن

                                            
1. Phyllis May Akerman. 

2. Anne Richards. 

3. Barbara Joan Knight. 

4. Olive Persica Sharp. 

5. Anthony Oliver Robertson. 

6. Eric Blake Wild. 

7. Christopher Oliver Payne. 

8. Joyce Gardsden. 

9. Susan Hargreaves. 

10. kathleen Ainsworth. 

11. Jane Austin. 

12. Tessa Ann Broughton. 
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بـه کـادر درمـانی و تبلیغـی بیمارسـتان پیوسـتند. ایـن پرسـتاران تـا سـال ، 1مـارگرت اوکـس و

-C.M.S, 1962ق بــه فعالیــت خــود در بیمارســتان مرســلین ادامــه دادنــد (1400م/1980

1979P.O.Box 10:23-24-26-27-33-35-36(. با توقیف بیمارسـتان و  ،در این سال

  ایران را ترك کردند. ي آن به دکتر مرتضی کسرائیان،واگذار

  . تبلیغ آیین پروتستان در قالب امور فرهنگی و آموزشی2-2

تأسیس مدرسـه و ارائـه  ،از جمله شیراز ،ي تبلیغ آیین پروتستان در ایرانهایکی دیگر از شیوه

آمـوزش و اعـزام جذب،  ،خدمات آموزشی بود. هدف اصلی انجمن تبلیغی کلیسا از تأسیس مدرسه

آمـوزان ضـمن فراگیـري دروس متعـدد، در مـدارس، دانـش ،به عبـارت دیگـر ؛جدید بود مبلّغان

کننـد و مـی ي منتقـلهابه خانواده ،لاخلاقی مسیحیت را فراگرفته و در وهله اوّ ـ ي دینیهاآموزه

در راسـتاي  .)186: 1391 غیررسمی مسیحیت در جامعه خواهند بـود (همـراز، مبلّغاندر بلندمدت 

اقـدام بـه  ،از جمله شـیراز ،رسیدن به این هدف، انجمن تبلیغی کلیسا در شهرهاي حوزه فعالیتش

بـار ژوزف تأسیس مدرسه کرد. تأسیس مدرسه مسیحی در شیراز سابقه داشـت و بـراي نخسـتین

جهت آموزش کودکان ارمنی تأسیس کند که اقدامات او به دلیـل عـدم اي ولف تلاش کرد مدرسه

انجمـن تبلیغـی  ،پـس از او. )C.M.S/B/OMS/CBM1نتیجه مانـد (بی هامراهی ارمنیه

تـا سـال  ،یزد ایجادکرد. تأسیس مدرسه در شـیراز و کرمان اصفهان، :کلیسا مدارسی در شهرهاي

موفق شـد در نزدیکـی کلیسـاي  2الا مارگرت جرارد ،ق به تعویق افتاد. در این سال1346م/1928

مدرسه دخترانه، وابسته به انجمن تبلیغی کلیسا را در شـیراز نخستین ،مرسلینشمعون و بیمارستان 

از برخـی نهادهـا در انگلـیس  ،او براي ادامه کـار ).C.M.S,1923-1941: Xiتأسیس کند (

و توانست با دریافت کمک از انجمن جوانان مسـیحی  )C.M.S/G/Y/PE/6( کمک خواست

رئـیس معـارف فـارس و همکـاري قمرالسـلطنه  ،وضاتو همچنین حمایت ابوالقاسم فی ،در لندن

در ابتـدا . )422: 1385 مدرسه را توسعه دهد (امـداد، ،دانشور، تاج الملوك پازارگاد و صغري نمازي

ي درس هـاق تعداد کلاس1348م/1930نام مدرسه، دوشیزگان بود و چهار کلاس داشت. در سال 

ق دو کلـاس دیگـر بـه 1352م/1933سال  به شش کلاس ابتدایی و سه کلاس متوسطه رسید. در

 ،م1936یافـت و در سـال  تغییري متوسطه اضافه شد و نام مدرسه به دبیرستان مهرآیین هاکلاس

                                            
1. Margaret Oakes. 

2. Ella Margaret Gerrard. 



 

22  

   

22  

   

7139 ستانتابو  بهار ،11 هشمار م،شش سال  

) که غالب آنان فرزندان مقامـات بلندپایـه waterfield,1973:167-169( آموز داشتدانش

خواندنـد (مصـاحبه بـا مـی بضـاعت نیـز در آن درسآموزان بـیبرخی دانش هرچند ؛استان بودند

 ؛کرد و مواد درسی مدرسه مثل سـایر مـدارس بـودمی الا جرارد در مدرسه زندگی .)1396 ستوده،

شـد. در برخـی از مـی تأکید خاصی بر آمـوزش زبـان انگلیسـی ،تفاوت که در مقاطع ابتداییبااین

بـا مضـامین  آمـوزان در صـبحگاه، دعـاییاز جملـه در کرمـان، دانـش ،ي مدارس انجمنهاشعبه

 .) که احتمال خواندن این دعا در مهرآیین نیز بعید نیسـت 202: 1391 (همراز، خوانندمی مسیحی

از خوانـدن  ،خواننـدمـی ق در مهرآیین درس1363م/ 1944آموز پسر که در سال اگرچه دو دانش

). مدرسـه در 1396 (مصاحبه با کامبیز قربان و فرخ اقتداري، اطلاعی کردندچنین دعایی اظهار بی

یی نصب شـده بودکـه در هانقشه ،ي درس آنهاشنبه تعطیل بود و در کلاسروزهاي جمعه و یک

تقسـیم  میلادي به مناطق نفوذ روسیه و انگلسـتان1915و 1907ایران با توجه به قراردادهاي  ،آن

  شده بود.

 نی علمـا قـراري دیهافعالیت دبیرستان تحت تأثیر حوادث سیاسی و مخالفت ،در برخی اوقات

مـدت شدن صنعت نفـت و قطـع کوتـاهدر جریان ملی .)waterfield,1973:169( گرفتمی

الا جرارد بسیار فعـال  ،رابطه ایران و انگلیس، فعالیت دبیرستان موقتاً متوقف شد. البته در این میان

بـود و در  ن محلـی و سیاسـی برقـرار کـردهابود. او براي پیشرفت کار خود ارتباط خوبی با متنفـذ

 کنـد ي مورد قبول انگلستان مثل خانـدان قـوام حمایـتهاکرد از چهرهمی انتخابات محلی سعی

کاردار سـفیر انگلـیس بـه  ،حتی گفته شده هنگامی که میدلتون ؛)1: 1330 (روزنامه صداي شیراز،

ال کننـده ملاقـات کـاردار بـا برخـی از سـران عشـایر فـارس در سـشیراز آمد، الا جرارد هماهنگ

  .)405: 1396 (خلج، ق بوده است1371م/1952

ادامه یافت  ق1375صفر  23/م1955اکتبر سال  11تا  ،ریاست الا جرارد بر دبیرستان مهرآیین

 ،پـس از خـروج ایشـان از شـیراز .)2: 1334(روزنامـه پـارس،  به تهران رفت ،و پس از این تاریخ

ي تبلیغی در بیمارستان و ها). اگرچه فعالیت422: 1385 (امداد، مدرسه تحویل کارکنان ایرانی شد

ي تبلیغی در مدرسه بعد از خـروج هاشدت ادامه یافت، اما فعالیتق به1398م/1978کلیسا تا سال 

ق بـه ریاسـت 1381م/1962کلی متوقف شـد. زینـت مجـاب کـه در سـال به ،الا جرارد از شیراز

که از زمان ریاستش بر دبیرستان که تـا سـال با نگارنده تأکید کرد اي در مصاحبه ،دبیرستان رسید

ي تبلیغی وجود نداشته است (مصـاحبه بـا زینـت هاگونه فعالیتهیچ ،ق ادامه یافت1398م/1978

  .)1396 مجاب،
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  (کلیسا) . تبلیغ آیین پروتستان از طریق تأسیس اماکن مذهبی2-3

میسـیونرهاي  ،ه نخسـتدسـت شـوند:مـی به دو دسته تقسیم ،آیین پروتستان در شیراز مبلّغان

و اي ترتیب در باغ تلگرافخانه، خانـه اجـارهکادر درمانی بودند که به ،پزشک و پرستار و به عبارتی

سپس در بیمارستان مرسلین کنشی عملگرایانه داشتند و سـعی کردنـد در پوشـش ارائـه خـدمات 

بودنـد و در سـطح شـهر، دوم، صرفاً مبلّغ آیـین پروتسـتان مسیحیت را تبلیغ کنند. دسته  ،درمانی

تفاوتی دیگري نیز بـین ایـن دو دسـته وجـود  بیمارستان و در کلیسا فعالیت داشتند. علاوه بر این،

امـا  ؛وآمـد داشـتندیزد،کرمـان اصـفهان و شـیراز رفـت :شـهرهاي مذهبی در بین ؛ مبلّغانداشت

میلـادي تـا 1900سـال  میسیونرهاي پزشک غالباً در شیراز ساکن بودند. از آغاز فعالیت انجمن در

والتر رایس، ویلیام تیسدال، چارلز اسـتیلمن، آرتـور بلاکـت،  :مثل ییهاکشیش ،میلادي1914سال 

ــاپیر مــالکوم، جیمــز هنــري، ادوارد جیمــز، کشــیش کلیفــتن و جــی.اچ لینتــون  ویلیــام والکــر، ن

)Carr,1928:319ه کشـیش از جملـ ،) در شیراز فعالیت تبلیغی داشتند. فعالیـت برخـی افـراد

سراسري بود. وي سرپرستی چاپ کتاب مقدس در ایران را به عهده داشت و توانست بـا  ،تیسدال

) و بخشـی از 225 :1381 (برومند، نماید هزار جلد انجیل چاپبیست ،حمایت مالی دولت انگلیس

لی کـه ی). فعالیت تبلیغی بـه دلـا1396 نگهدار،(مصاحبه با خلیل حق دناناجیل را در شیراز توزیع ک

بـه  مبلّغـانمجدداً کـادر پزشـکی و  ،در این سال ق متوقف شد.1340م/1922تا سال  ،اشاره شد

شیراز بازگشتند و فعالیت تبلیغی خود را از سر گرفتند. در دوره دوم تبلیـغ کـه تـا پیـروزي انقلـاب 

د و بیشتر افـرادي کاسته ش ،ی که صرفاً وظیفه تبلیغ را بر عهده داشتندمبلّغاناز تعداد  ،ادامه داشت

  در مرکز درمانی مرسلین فعالیت داشتند. ،که در شیراز مشغول تبلیغ مسیحیت بودند

لین کشیشی که پس از بازگشایی مجدد انجمن تبلیغی کلیسـا در شـیراز فعالیـت خـود را در اوّ

). او قبـل از XI-Carr,1928:319,C.M.S,1923:1941( بـود 1آغاز کرد، جان ریچـارد

بـه انجمـن  ،ق، معاون کشیش شـهر پمبـري بـود و سـپس1345م/1927از در سال ورود به شیر

تـرین شیراز مشغول تبلیـغ بـود. یکـی از مهمق در 1355م/1936تبلیغی کلیسا پیوست و تا سال 

شـیراز بـود. قبـل از تأسـیس  سازي براي ساخت اوّلین کلیساي پروتسـتان دراقدامات وي، زمینه

ي منزل دکتر اسـتوارت در داخـل بیمارسـتان های، یکی از اتاقکلیسا، محل عبادت پرسنل مسیح

) که گنجایش کمی داشت. براي بـراي توسـعه فضـا و سـاختن کلیسـا، Cash,1930:54( بود

                                            
1. John Richards. 
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به اسقف دیوید در انگلیس نوشت و از وي درخواست کمک کـرد. اسـقف از همـه اي ریچارد نامه

یت آنان، زمین کنار بیمارستان که ملـک کشیشان حوزه اسقفی خود درخواست کمک کرد و با حما

عملیـات سـاختمانی  و کردند پوند داشت، خریداري 700تا  500شاهزاده فرمانفرما و قیمتی حدود 

در نقشه کلیسا که بـه کلیسـاي شـمعون غیـور شـهرت  .)Carr,1928:319-321 ( آغاز شد

نی، دو اتـاق بـراي ملاقـات تعالیم دی الات وؤاتاقی براي کشیش، یک اتاق براي پاسخ به س ،یافت

مسیحیان سراسر کشور و یک اتاق براي انجمن تبلیغی کلیسا در نظر گرفته شد که هدفش جذب 

رمضـان  4م/1938اکتبـر  28). عملیـات سـاختمانی کلیسـا در Ibid( جوانان از سراسر کشور بود

ــورمن شــارپق 1357 ــاح، مســئولیت آن بــه کشــیش ن  واگــذار شــد 2تمــام شــد و هنگــام افتت

)waterfield,1973:167(. یــــازده ســــال در یــــزد اقامــــت داشــــت  ،شــــارپ

)C.M.S/G/Y/PE/2 605ـ  604: 1363 (سامی، ق به شیراز آمد1355م/1936) و در سال (

گفته شده برخـی  کلیسا بسیار فعال بود. ،و نقش مهمی در تبلیغ آیین پروتستان داشت. در زمان او

جهـت  ،ثیر تعالیم مسیح در بیمارستان قرار گرفته بودندي بیمارستان مرسلین که تحت تأهامریض

) و هنگـامی کـه 1396 (مصـاحبه بـا صـدیقه مستفیضـی، شـدندمـی دعا به داخل کلیسـا بـرده

جزواتـی تبلیغـی بـه  ،شدندمی آموزان جهت بازدید از کلیسا و بازي فوتبال وارد حیاط کلیسادانش

کلیسا پذیراي فرزنـدانِ مـادرانی بـود  ،اوه بر این). عل1396 (مصاحبه با فصحت، شدمی آنان اهدا

کرد بـا ارائـه خـدمات فرهنگـی می رفتند و کلیسا سعیمی که براي عیادت و درمان به بیمارستان

  ).1396 نژاد،(مصاحبه با افسر امینی توجه آنان را جلب کند ،مثل کلاس نقاشی

هـا خصـوص تفرجگاهاز شیراز، به فعالیت دینی دکتر شارپ، فقط محدود به شیراز نبود و خارج

گرفت. یکی از مراکز تفریحی که از گذشـته تـاکنون پـذیراي افـراد زیـادي اسـت، را هم دربرمی

روستاي قلات در غرب شیراز است. شارپ، در این روستا کلیساي کوچکی بـه نـام تجلیـل مسـیح 

از اي عـده ،یسـاتوانست در دوره فعالیت خود در ایـن کل و )waterfield,1973:171(ساخت 

 ،ساکنان این روستا را به آیین پروتستان جذب کند و ایـن نوکیشـان پـس از مهـاجرت بـه شـیراز

 (مصاحبه بـا مجتبـی میردهقـان، دهندمی بخشی از جمعیت پروتستان مذهب این شهر را تشکیل

1396( .  

در  ،ش به استثناي مدتی کوتاه که به دلیل مسـائل سیاسـی اخـراج شـد1345شارپ تا سال 

                                            
2. Norman sharp. 
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(پهلـوي) بـه تـدریس فارسـی  شیراز مشغول فعالیت تبلیغی بود و حتی مدتی در دانشـگاه شـیراز

 شـیراز را تـرك کـرد ،سال اقامت در ایـران 43پس از  ،نهایت در باستان و میانه اشتغال داشت و

  ).605-604: 1363 (سامی،

وارد شـدند و و همسـرش بـه شـیراز  3بعد از خروج شارپ، کشـیش دیویـد نـایلور آسـتربري

مسئولیت کلیساي شمعون را بر عهده داشتند. از زمان خروج آنان از شیراز و میـزان فعالیتشـان در 

مسئولیت کلیساي شـمعون بـه کشـیش  ،اطلاعی در دست نیست. پس از کشیش دیوید ،این شهر

فوریـه  19ارسطو سیاح واگذار شد و این کشیش تا اوایل پیروزي انقلاب در شیراز ساکن بـود و در 

 گفته شده عوامل ضـدّ ش به دست فرد یا افرادي ناشناس کشته شد.1399ول أالربیع 21م/1979

  .)Bradley,2008:165انقلاب در قتل او نقش داشتند. (

فعالیـت شـدید کلیسـاهاي  ،نکته مهم در روزهاي منتهی به پیروزي انقلاب اسلامی در شـیراز

عالیت این کلیساها اطلاعاتی در دست نیست و تنها از از چگونگی ف خانگی در این شهر بوده است.

 و 6، مري تئـودرا ایسـاك5، اینا استوارت بورك4مري شیلاکر :توان به افرادي مثلمی اسناد موجود

C.M.S,1963-( انـداشاره کرد که مشغول تبلیغ آیین پروتسـتان در شـیراز بـوده 7دورا لوئیس

1979:POX 10(.  

  ن تبلیغی کلیسا در شیرازي انجمهاموانع فعالیت .3

ساختار مذهبی شهر و حاکمیت غالب دین اسلام بود.  ،در شیراز مبلّغانترین مانع فعالیت اصلی

ق از سوي انجمن تبلیغی کلیسا مـأمور تهیـه گـزارش از 1346م/1928ویلسون کش که در سال 

 الحجـهي/ذم1928سـال مـی  در ،وضعیت میسیونرهاي انگلیسی در نیمه جنوبی ایران شده بـود

هزارنفري کـه  50در شهر « نویسد:می صراحتاً به مانع اصلی تبلیغ در شیراز اشاره کرده و ق1346

شـوند، چگونـه مـی (نماز) فرا خوانده شمار به اسلامساکنانش هر روز از طرف مساجد کوچک و بی

  ) cash,1930:23-30(» جذب مسیحیت شوند؟

                                            
3. David Naylor Austerberry. 

4. Mary shillaker. 

5. Ena stuart Burke. 

6. Mary Theodora Isaac. 

7. Dora Louisa. 
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مـردم  ؛لام در شیراز، موانع دیگري نیـز وجـود داشـتنظر از فضاي دینی و غلبه دین اسصرف

اعتماد بودند و اعتقاد داشـتند آنـان در پشـت اقـدامات خـود در بی هایان و انگلیسییشهر به اروپا

 فقط خـاص ایـن دوره ،اعتماديظن و بی(همان). البته سوء کنندمی شهر، اهداف سیاسی را دنبال

سـوءظن داشـتند  ،یز که در اوایل قاجاریه به شیراز سفر کردمردم به هنري مارتین ن ؛(پهلوي) نبود

  .)waterfield,1973:92( دانستندمی و وي را جاسوس انگلیس

بلکـه دولـت  ؛فقط خاص مردم نبـود ،انگلیسی مبلّغانظن به فعالیت پزشکان و سوءهمچنین، 

یراز در سـال کـه شـهربانی شـتاجـایی ؛حساسیت خاصی داشت هامرکزي نیز به فعالیت انگلیسی

ق تصمیم گرفت دکتر کلمن و کشیش شـارپ را از شـیراز اخـراج کنـد. شـهربانی 1372م/1953

حاصل از بیمارستان را در راه اهداف سیاسـی و تحریـک مـردم علیـه  درآمدِ ،معتقد بود این دو نفر

 کننـدمـی هزینـه ،ه و نان اعتراض کرده بودنـدقکمبود آذو حکومت مرکزي که به دلیل قحطی و

شهربانی سرانجام از اخراج دکتر کلمن خودداري کـرد.  ).293/98/141 (مرکز اسناد ملی ایران:

ل این تصمیم، محبوبیت دکتر کلمـن نـزد افکـار عمـومی بـوده اسـت. البتـه توانـایی ییکی از دلا

  تأثیر نبوده است.بدیل دکتر کلمن در جراحی عمومی نیز در اخذ تصمیم از سوي شهربانی بیبی

نتیجـه مانـد. هنگـامی کـه بی ،به جز روستاي قلات ،یان اطراف شیراز نیزیدر بین روستا تبلیغ

یانی یشـدند و عشـایر و روسـتامی با دشنام ساکنان مواجه ،رفتندمی براي تبلیغ به روستاها مبلّغان

به قول ویلسون کش به پیام انجیـل  اگرچه ،کردندمی که براي درمان به بیمارستان مرسلین رجوع

شـدند، ولـی بعـد از برگشـت، چیـزي بیشـتر از آنـان دیـده می دادند و جذب مسیحیتمی گوش

یان یروسـتا ،غـی سـاکن نبـودویلسون کش معتقد است که چون در روستاها مبلّ ،شد. در واقعنمی

) و مشکل نیز همـین جـا بـود؛ cash,1930:23-30( کردندمی فراموش ،آنچه را شنیده بودند

  ).  Ibid:51( حاضر نبود در روستا زندگی کند غ و پزشکیهیچ مبلّ

 ؛حکیمان محلی با فعالیـت آنـان بـود تمخالف میسیونرهاي پزشک، ویژههب مبلّغان،مانع دیگر 

با گذشت زمان و اقبال گسترده مردم به بیمارسـتان  ،دیدند. این مانعمی زیرا شغل خود را در خطر

  ).Richards,1933:43-46( رفع شد ،مرسلین
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  جهنتی

پیترگـوردون در فـارس، سـیر  و نظر از فعالیت میسیونرهاي مستقلی مثل هنري مـارتینصرف

-1900بـه دو دوره قابـل تقسـیم اسـت: در دوره نخسـت ( ،تبلیغ آیین پروتستان در ایـن اسـتان

و  هـاق) به دلیل نامناسب بودن اوضاع سیاسی و فعالیت جاسوسـان آلمانی1332-1317م/1914

مجبور به ترك شیراز شدند. دوره دوم  مبلّغانپیشرفت چندانی حاصل نشد و  ،یانگلیس فضاي ضدّ

ترین دوره در تاریخ تبلیـغ آیـین مهم ،ق تا پیروزي انقلاب اسلامی ادامه داشت1340م/1922که از 

سـه  ،با توجه به تغییر رویکرد انجمـن در تبلیـغ پروتسـتان ،پروتستان در شیراز است. در این دوره

خصـوص بیمارسـتان مرسـلین، به ،یعنی تأسیس مراکز درمـانی ،تی شد. شیوه نخستشیوه عملیا

بیشترین شانس تبلیغ را در اختیار مبلّغان قرار داد تا روزانه با افـراد زیـادي در ارتبـاط باشـند و بـه 

شـماري از صورت غیرمستقیم آنان را به کیش مسیحیت دعوت کنند. بـه اسـتثناي تعـداد انگشت

بیمـاران و شاغل در بیمارستان که متمایل به دین مسیح شـدند، مبلّغـان در جـذب  پرسنل ایرانی

ترین دلیل ایـن ناکـامی، عـدم ارتبـاط مسـتمر بـین همراهان آنان توفیقی به دست نیاورند. اصلی

و بیماران و همراهان آنان از طرف دیگر بـوده اسـت. البتـه سـاختار مـذهبی  ،از یک طرف مبلّغان

موسـی(ع) و بنغالب دین اسلام و وجود اماکن مذهبی خـاص مثـل حـرم احمـدشیراز و حاکمیت 

در تحکیم اعتقادات دینی ساکنان این شهر تأثیر فراوان داشته و مـانع اصـلی در  ،حمزه(ع)بنعلی

  تغییر نگرش دینی مردم بوده است.

آمـوزان انشیعنی تأسیس دبیرستان مهرآیین و تلاش براي تبلیغ پروتستان در بین د ،شیوه دوم

زیرا از همان ابتدا در کادر آموزشی دبیرسـتان  ؛خصوص الا جرارد ثمري نداشتهب مبلّغان،نیز براي 

راحتی نمـی توانسـت تبلیـغ مسـیحیت کنـد و دیگـر ایرانیانی مسلمان قرار گرفتند که الا جرارد به

ر شـیراز داشـت و اینکه وزارت معارف نیز نظارتی خاص بر مدارس خارجی در ایـران و از جملـه د

کارکنـان مهـرآیین  بیشـتر حتی ثبت نام فرزندان اتباع ایران در این مدارس را ممنوع کرد و چـون

و  نـدق امکان فعالیت پیدا کرد1350م/1932بعد از این ممنوعیت در سال  ،ایرانی و شیرازي بودند

بیرسـتان در تبلیـغ مانع عمده رئـیس د ،که اشاره شد حضور همین کارکنان مسلمان و ایرانیچنان

  مسیحیت بوده است.

 باید بر این نکته تأکید کـرد کـه یعنی تأسیس کلیسا در شیراز ،در خصوص سومین شیوه تبلیغ

افـزایش  جهتدر آن عصر، تأسیس کلیسا به  ل فراهم شد.زمینه تأسیس کلیسا در عصر پهلوي اوّ
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بلکـه بـه دلیـل  ؛سـیحیت نبـودبـه دیـن م هاش شـیرازيایتعداد معتقدان به آیین پروتستان و گر

تأسیس کلیسا  ،ل نسبت به فعالیت سایر ادیان در کشور داشت. در واقعرویکردي بود که پهلوي اوّ

 در راستاي هدفی بود که میسیونرهاي پزشک و پرستاران مبلـغ دنبـال ،در داخل حیاط بیمارستان

یرا به دلیـل سـاختار دینـی ز ؛در جذب به مسیحیت نداشتاي کردند. تأسیس کلیسا نیز نتیجهمی

امکان تبلیغ مستقیم در کلیسا وجود نداشت و آن مکان صرفاً محل عبادت پرسنل مسـیحی  ،شهر

  بیمارستان بوده است. 

باید به یک نکته مهم نیز توجه داشت و آن اینکـه تأسـیس پایگـاه دائمـی انجمـن  ،در پایان

آیین پروتسـتان، در راسـتاي تـأمین منـافع تبلیغی کلیسا در شیراز و انتخاب این شهر جهت تبلیغ 

ارتبـاط  تقسیم حوزه تبلیغی بین انگلیسی و آمریکایی، سیاسی و اقتصادي دولت بریتانیا بوده است.

خصوص صـولت الدولـه قشـقایی در قبـل از جنـگ به ،کشیش لینتون و دکتر کار با سران عشایر

مرسـلین بـا عوامـل وابسـته بـه دولـت  و پزشکان بیمارستان هال، ارتباط شبانه کشیشجهانی اوّ

ق، 1372الحجه ذي 8م/1953 اگوست 19انگلستان مثل خاندان قوام در شیراز در قبل از کودتاي 

نفوذ سیاسی فارس که وابسـتگی آنـان صاحبي هاارتباطات مدیر دبیرستان مهرآیین با شخصیت

پروتستان و گـام نهـادن آنـان در  مبلّغانبه دولت انگلیس آشکار بود، همه بیانگر حرکت مرموزانه 

  راستاي تأمین منافع کشور متبوعشان بوده است. 
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