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چکیده
میســیونرهایامریكایــیدرســال1835م/1251قواردارومیــهشــدندوتــاپیــشاز
ســال1840م/1255ق،حاضــربــهفعالیــتدرمیــانمســلمانانایــنشــهرنبودنــد،
کردنــد.امریكاییهــاتــاپیــش امــادرایــنســال،بــرایآنــانآموزشــگاهیتأســیس
ازســال1840م/1255قتحــتحمایــتدولــتانگلســتانبودنــد،امــادرپــی
تیرگــیروابــطایــرانوانگلیــس،حمایــتبریتانیــاراازدســتدادنــد.)تاریخچــه(
کاویعلــلتأســیسآموزشــگاهتوســطمیســیونرهایامریكایی ایــنپژوهــشبــهوا
در مســتقل پژوهشــی کنــون تا )مســئله( میپــردازد. ارومیــه مســلمانان بــرای
صــورت ارومیــه مســلمانان میــان در امریكایــی میســیونرهای فعالیــت زمینــه
کــه ــهایــنســؤالاســت نگرفتــهاســت.)پیشــینه(ایــنپژوهــشدرپــیپاســخب
ــرایمســلمانانارومیــه چــرامیســیونرهایامریكایــیدرســال1840م/1255قب
آموزشــگاهتأســیسکردنــد؟)ســؤال(پــسازتیرگــیروابــطایــرانوانگلیــس،آنهــا
کســبامنیــتدرایــرانبــهفكــرجلــبحمایــتپادشــاهومقامــاتایرانــی درپــی
افتادنــد.رقابــتآنــانبــامیســیونرهایفرانســوینیــزبــرایجلــبتوجــهمقامــات
ایرانــیبــود.عــاوهبــرایــن،آنــانشــرایطتبلیــغدرمیانمســلمانانســایرشــهرهای
ایــرانرامناســبنمیدانســتند.)فرضیــه(پژوهــشحاضــربــرآناســتتــابــهشــیوه
ــوربپــردازد.)روش( توصیفــی-تحلیلــیبــهبررســیعلــلتأســیسآموزشــگاهمزب
ایــنپژوهــشدرپــیبررســیعلــلشــروعفعالیــتآموزشــیامریكاییهــادرمیــان
مســلمانانارومیــهاســت.)هــدف(تأســیسآموزشــگاهبــرایمســلمانانارومیــه،

تضمینــیبــرایادامــهفعالیــتمیســیونرهابــود.)یافتــه(
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کلیدواژهلجا

میسیونرهایامریكایی،آموزشگاه،مسلمانان،ارومیه،امنیت.

مقدمه
قــرنهجدهــممیــادی/ اواســط بــه ایــران اولیــنحضــورمیســیونرهایپروتســتاندر
کــههوکــر1وروفــر2آلمانیدرســال1747م/1160ق دوازدهــمهجریقمــریبــازمیگــردد؛زمانــی
بــه نوبــت دو، آن از پــس )VanGorder,2010:121-122( آمدنــد. ایــران بــه تبلیــغ بــرای
ــاهمــان»انجمــنتبلیغــی ــرگ«3ی پروتســتانهایاســكاتلندیرســید.»انجمــنتبلیغــیِادینِب
کــرد.ایــنمبلغیــن اســكاتلند«4درســال1803م/1217قتعــدادیمبلــغرابــهقفقــازاعــزام
گرفتنــدوواردخــاکایــرانشــدند.آنهــابــه پــسازرســیدنبــهقفقــازراهجنــوبرادرپیــش
آنــان، از پــس )VanGorder,2010:122(.رفتنــد آســتراخان)حاجیطرخــان( و آذربایجــان
کشــورانگلســتان(رســید.اودرســال1811م/1226قوارد نوبــتبــههنــریمارتیــن)اهــل
شــیرازشــد)اردلــی،116:1341؛Martyn,359/1837:2(ودرآنجــابــهفعالیــتپرداخــت.پــس
ازمیســیونرهایفــوق،مبلغیــنپروتســتانامریكایــیقــدمدرایــنعرصــهنهادنــد.امریكاییهــا
کریمخــانزنــدتوانســتند بــاســالهایآخــرحیــات کــهدرســال1776م/1190قمصــادف
اســتقالخــودراجشــنبگیرنــد،)Butler,2001:1(خیلــیزوددرصــددبرآمدنــدتــاهمچــون
کننــد.آنهــا همکیشــاناروپایــیخویــش،بــهنقــاطمختلــفدنیــاازجملــهایــران،مبلــغاعــزام
درنیمــهاولقــرن19م/13قوهمزمــانبــاســالهایآخــرســلطنتفتحعلیشــاهقاجــار،
ــد.هــدفمبلغیــناروپایــیومبلغیــنامریكایــی،تبلیــغ کردن ــهایــراناعــزام مبلغیــنخــودراب
بــهآناعتقــادداشــتند.امریكاییهــاوانگلیســیها، کــهخــود بــود ازمســیحیت شــاخهای
کــهپنــجســالپــسازحضــور کاتولیــکبودنــد.الزمبــهذکــراســت پروســتانوفرانســویان
اعــزام ایــران بــه نیــزهیئتــی فرانســوی الزاریســتهای ایــران، در امریكایــی میســیونرهای
کــهفعالیــتآموزشــیوتبلیغــیخــودراازســال1839م/1255قدرتبریــزآغــازنمودنــد. کردنــد

1 - Hoecher
2 - Rueffer
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4 - Scottish Missionary Society
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)ناطــق،162:1375(الزاریســتهایفرانســوی،رقیبــانمیســیونرهایامریكایــیدرمنطقــه
آذربایجــانبودنــد.

جمــادیاالول 1810م/26 ژوئــن 29 در خــارج«1 بــه مبلــغ اعــزام امریكایــِی »انجمــن
گردیــد.)Putney:2012:5(ایــنانجمــندوســالپــسازتأســیس؛یعنــی 1225قتأســیس
)Religious Tract کــرد اعــزام مبلــغ دنیــا مختلــف نقــاط بــه 1812م/1227ق ســال در
قــرن19م/13قوهمزمــان اول نیمــه اعــزاممبلــغ،در ادامــه )Society,1888:265ودر
بــاســالهایآخــرســلطنتفتحعلیشــاهقاجــار،مبلغیــنخــودرابــهایــرانفرســتاد.هــدف
ایــران، در بــود. مســیحیت آییــن از پروتســتان مذهــب تبلیــغ امریكایــی، میســیونرهای
امریكاییهــامبلغیــنخــودرابــهســویمســیحیاننســطوریآذربایجــانفرســتادندتــاازطریــق
کنند.)Joseph,1961:44(هدف فعالیتوتبلیغدرمیانآنان،بهمروردرسرتاســرآســیانفوذ
اصلــیانجمــنامریكایــیازاعــزامجاســتینپرکینــز،)کــهریاســتمیســیونرهایامریكایــیرادر
)Anderson,1872:1/165-166(.فعالیتدرمیــاننســطوریانبــود،)ایــرانبرعهــدهداشــت
کــهنســطوریانتنهــاســكنهآن کنشــدند؛شــهری ارومیــهســا امریكایــیدر میســیونرهای
نبودنــد،بلكــهدرقســمتشــرقیایــنشــهرشــیعیانودرقســمتغربــیآناهــلتســننســكونت
داشــتند.)Perkins,1843:29(میســیونرهایامریكایــیدرنوامبــر1835م/رجــب1251ق
نســطوریان بــرای آموزشــگاهی 1251ق رمضــان 1836م/ ژانویــه در و شــدند ارومیــه وارد
کردنــد.)Tejirian&Simon2014:87(بــاوجــودایــن،فعالیــتآموزشــیآنــاندر تأســیس
میــانمســلمانانارومیــهتــاســال1840متحقــقنیافــت.میســیونرهایامریكایــیدرتاریــخ8
کردنــد.تعــداد ژانویــه1840م/3ذیالقعــده1255قآموزشــگاهیبــرایمســلمانانتأســیس
کــههمگــیمذکــربودنــد.)Perkins,1843:403(البتــه ــود گردانایــنآموزشــگاهدهنفــرب شــا
کمــیبیــشازایــنبــا آمــوزشدرمیــانمســلمانانارومیــهتوســطمیســیونرهایامریكایــی،
بــود، شــده شــروع شــوال1255ق دســامبر1839م/17 تاریــخ24 در دانشآمــوز نفــر یــک
ــع ــهاصلیتریــنمنب ک کتــابخــود ــزدر ــهجاســتینپرکین ک ــاازآنجــا )Tracy,1842:394(ام
درایــنبــارهبــهحســابمیآیــد،2بــهتاریــخ24دســامبر1839ماشــارهاینكــردهوبــاتوجــهبــه
اینکــهدرایــنتاریــختنهــایــکنفــرتحــتتعلیــمبــودهاســتونیــزنزدیكــیدوتاریــخمذکــور،در

1 - American Board of Commissioners for Foreign Missions
2 - A Residence of eight years in Persia among the Nestorian Christians 
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ایــنمقالــهتاریــختأســیسآموزشــگاهبــرایمســلمانان،همــان8ژانویــه1840م/3ذیالقعــده
گرفتــهشــدهاســت. 1255قدرنظــر

ــاننســطوریان ــیفعالیــتدرمی ــیمیســیونرهایامریكای ــههــدفاصل ــهاینک ــاتوجــهب ب
بــود،بررســیانگیزههــایآنــاندربــارهآغــازفعالیــتآموزشــیدرمیــانمســلمانانارومیــه،
کــهزمینههــاو ضــروریبــهنظــرمیرســد.ایــنپژوهــشدرپــیپاســخبــهایــنســؤالاســت
کــهدرقالــب علــلشــروعفعالیــتآموزشــیمیســیونرهایامریكایــیدرمیــانمســلمانانارومیــه
کــهمیســیونرهایامریكایــی، تأســیسآموزشــگاهاتفــاقافتــاد،چــهبــود.نویســندهمعتقــداســت
جهــتکســبامنیــتالزمبــرایادامــهفعالیــتدرایــرانونیــزمســاعدنبــودنشــرایطفعالیتدر
کردنــد. میــانمســلمانانســایرشــهرهایایــران،آموزشــگاهرابــرایمســلمانانارومیــهتأســیس

وهش پیشینه پژ
درزمینــهفعالیــتمیســیونرهایامریكایــیدرمیــانمســلمانانارومیــه،پژوهــشمســتقلی
کتــابخــودبــهمســائل کتــابصــورتنگرفتــهاســت.دهقــان)1348(در ــا ــهی درقالــبمقال
ــی ــهاســت.اوصفحات طبیعــی،اجتماعــی،فرهنگــی،سیاســیوتاریخــیشــهرارومیــهپرداخت
ایــن کــهدر ارومیــهاختصــاصداده امریكایــیدر بــهفعالیــتمیســیونرهای را اثــرخــود از
ــد ــهاســت.برومن ــانمســلمانانارومی ــاندرمی ــهفعالیــتآن ــوطب ــزمرب ــدخطــینی ــان،چن می
کتــابخــودبــرفعالیــتمیســیونرهایانگلیســیدرقالــب»انجمــنتبلیغــی )1381(نیــزدر
کلیســا«تكیــهدارد؛بــاایــنحــالبــهبرخــیازتعامــاتمیســیونرهایانگلیســیوامریكایــیدر
ــهعمــلآمــدهبیــنمیســیونرهایدو ــرایمثــالطــیتوافــقب کــردهاســت.ب ــزاشــاره ایــراننی
ــران، ــیای ــرانوانگلیســیهادرمناطــقجنوب ــور،امریكاییهــادرمناطــقشــمالیای کشــورمزب
گرفتنــد.برومنــددربــارهفعالیــتمیســیونرهای فعالیتهــایتبلیغــیوآموزشــیخــودراپــی
امریكایــیدرمیــانمســلمانانارومیــهمطلبــیارائــهنكــردهاســت.همــراز)1391(دراثــرخــودبــه
ــاانقــاباســامیایــرانپرداختــهاســت. ــهت فعالیتهــایمیســیونریمســیحیازدورهصفوی
کــهالبتــهایــنمطالــب گفتــهاســت نویســندهدرفصــلاولازمیســیونرهایامریكایــیســخن
بــهدورهدومفعالیتهــایآنــاندرایــران)ازســال1870م/1287قبــهبعــد(ارتبــاطداردوبــه
ــاهبــه کوت ــرخــوداشــارهای جــزصفحاتــیچنــدبــهدورهاولنمیپــردازد.ناطــق)1375(دراث
فعالیــتمیســیونرهایامریكایــیدرمیــانمســلماناندارد.متولــی)1348(نیــزبــهفعالیــتدر
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کــهازنظــرزمانــیبــاپژوهــش میــانمســلمانانازســال1870م/1287قبــهبعــداشــارهمیکنــد
ارتبــاط بــه را خــود اثــر از کمــی نیــزحجــم شــهیدانی)1387( نــدارد. پیــشروهمخوانــی
کــهمطالــبمزبــور میســیونرهایغربــیبــامســلماناناختصــاصدادهاســت.الزمبــهذکــراســت
ازنظــرزمانــیدورهصفویــهتــاپیــشازتأســیسسلســلهقاجــاررادربرمیگیــرد؛حــالآنکــهازنظــر
زمانــی،پژوهــشپیــشروبخشــیازدورهقاجــاررامدنظــردارد.کجبــافودهقاننــژاد)1387(
نیــزدراثــرمشــترکخــودبــهبررســیفعالیتهــایمیســیونرهایفرانســویدرایــرانعصــر
قاجــارپرداختهانــد.درایــناثــربــهطــورمســقیم،مطلبــیازرقابــتمیســیونرهایفرانســوی
الزاریســتهای آموزشــی فعالیتهــای امــا اســت، نشــده آورده امریكایــی میســیونرهای بــا
کتاب گردیــدهاســت.والدبورگــر)1379(نیــزدر فرانســویدرمنطقــهآذربایجــانایــران،بررســی
خــودبــهفعالیتهــایمیســیونریآلمانهــادرایــرانپرداختــهاســت.نویســندهدرفصــلدوم
کــهبــههمــراهپرکینــزدرتبریــز ازفــردیبــهنــام»هــاس«1ســخنمیگویــد؛اومبلغــیآلمانــیبــود
کــرد.ایــناثــر205صفحــهاســت اقامــتداشــتودرســفردوهفتــهایبــهارومیــه،اوراهمراهــی
کــهتنهــا4صفحــه وتنهــادربــارههمیــنســفر،ازجاســتینپرکینــزونســطوریانســخنمیگویــد
کتــابمطلبــیدربــارهفعالیــتمیســیونرهایامریكایــیدر کتــابرادربرمیگیــرد.ایــن ازحجــم

میــانمســلماناننــدارد.

یکایی برای فعالیت در میان مسلمانان ایده اولیه میسیونرهای امر
ــل ــهمســلمانانغــربآســیاعل ک ــیآمــدهاســت ــزارشســاالنهانجمــنامریكای گ ــاب کت در
گذشــته«)منظــور ــا»همیــنچنــدســال کــهت زیــادیبــرایتنفــرازآییــنمســیحیتدارنــد؛چرا
ــه ــهمســلمانانارائ کــهب چنــدســالپیــشاز1834ماســت(تمامــیاشــكالآییــنمســیحیت
ــابــرای گردیــدت کفــردرآمیختــهبــود.بنابرایــنانجمــنمصمــم گردیــده،بــهنوعــیبــاشــرکو
کفرآمیــزوخرافــیباشــد، کــهعــاریازشــعائر عرضــهومعرفــیانجیــلبــاشــیوهایمتفــاوت
کنــد.)ABCFM,1834:60(میســیونرهایامریكایی مبلغــیبــهســویمســلمانانایــراناعــزام
کفرآمیــزتلقــیمیکردنــد. تمامــیمذاهــبمســیحیتغیــرازمذهــبخودشــان)پروتســتان(را
گذشــته«بــهاولیــنفعالیــت کاربــردعبــارت»تــاهمیــنچنــدســال منظــورانجمــنامریكایــیاز
کــهتوســطآلمانهــادرســال1833مدرتبریــز میســیونرهایپروتســتاندرایــرانبــازمیگــردد
گردیــد؛)والدبورگــر،115:1379(آنهــانیــزپروتســتانبودنــد.بــههمیــنخاطــرانجمــن، آغــاز
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کفرآمیــزتلقــینمیکنــد. فعالیــتآنهــاراازدیگــرمیســیونرهایمســیحیمتمایــزمیســازدو
کــهقبــلازدورهقاجــار،اطاعاتــیدربــارهفعالیتهــایتبلیغــیمیســیونرهای الزمبــهذکــراســت
پروتســتانمذهبدرایــراندردســتنیســت،امــاافــرادیازایــنفرقــهبــهایــرانرفتوآمــد
داشــتند.بــرایمثــالدردورهصفویــهودرحضــورشــاهعبــاساول،میــانجماعتــیانگلیســیبــا
کاتولیکمذهــب،نــزاعوبحــثمذهبــیدرگرفــت.آنهــادربــاب گروهــی مذهــبپروتســتانو
کــهیكــیازآنهــامســئله»روزه«بــود.شــاهعبــاسدرایــن کردنــد موضوعــاتمختلفــیبحــث
کرد.)ســتوده،203-204:1383( گرفتــنروزهبودنــد،دفــاع کــهقائــلبــه کاتولیکهــا زمینــهاز
ــغدر ــه،تبلی ــیحاضــردرارومی ــزودیگــرمیســیونرهایامریكای ــهپرکین ــهوظیف ک ــد هــرچن
کــه میــاننســطوریانایــنشــهربــود،)Perkins,1887:11(امــافعالیــتدرمیــانمســلمانان
برگرفتــهازتفكــرموجــوددر»انجمــنامریكایــیاعــزاممبلــغبــهخــارج«بود،یكــیازدغدغههای
کــهمــردممســلمانتبریــزبــهخاطــرارتبــاط ذهنــیویراتشــكیلمــیداد.پرکینــزمعتقــدبــود
کمتــریبرخــوردارهســتند.وی زیــادبــااروپاییــان،نســبتبــهبقیــهمســلمانانایــرانازتعصــب
)Perkins,1843:150(.تبریــزرابهتریــنمحیــطبــرایتبلیــغدرمیــانمســلمانانمیدانســت
کــهپرکینــزحتــیپیــشازآغــازفعالیــتدرمیــان بــاتوجــهبــهایــنســخن،مشــخصمیگــردد
ــز ــانمســلمانانتوجــهداشــتهاســت.پرکین ــغدرمی ــهفعالیــتوتبلی ــه«،1ب »نســطوریانارومی
ــًا ــهصرف ک ــی گروههای ــهدســت ــران،ب ــانمســیحیانای ــغدرمی ــقتبلی ــهازطری ک ــود ــدب معتق
وظیفــهتبلیــغدرمیــانمســیحیانرابــرعهــدهدارنــد،میتــواندرمیــانمســلماناننیــزبــه
گــروهوینیــز طــورغیرمســتقیمبــهتبلیــغپرداخــت.)Perkins,1843:150(ایــنمســئلهدربــاره
ــاننســطوریان ــغدرمی ــزتبلی ــینی ــیمیســیونرهایامریكای ــهاصل ــرد.وظیف ــًاصــدقمیک کام
تبلیــغ و فعالیــت دنبــال بــه نیــز آنــان کــه گرفــت نتیجــه میتــوان پــس بــود. آذربایجــان

غیرمســتقیمدرمیــانمســلمانانبودهانــد.

یکایی انگلیس و حمایت از میسیونرهای امر
میســیونرهایامریكایــیبــرایشــروعفعالیــتدرایــراننیــازبــهحمایــتداشــتند،امــادرآن
کــهدکتــر»گرنــت«2درمســیر ــكارانداشــتند.)الدر،3:1333(زمانــی ــتامری زمــانحمایــتدول

گردد. 1-بهپینوشت،ذیلعنوان»نسطوریان«رجوع
Grant-2:اوازمیسیونرهایامریكاییدرایراناست.
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گردیــد.اوســفیردولــت ســفربــهایــرانبــود،درطرابــوزانبــافــردیبــهنــام»ِهنــریِالیــس«1آشــنا
کــهقــادراســتدرصــورتنیــاز،حمایــتدولــت گرنــتاطمینــانداد انگلیــسدرایــرانبــودوبــه
ایــرانرابــرایآنــانبــهدســتآورد.)Grant&Lathrop,1847:41-42(»جاســتینپرکینــز«2
نیــزپیــشازایــندرارزرومبــاویآشــناشــدهبــودودرزمــاناقامــتدرتبریــزدرتاریــخ14
کتبــر1835م/21جمادیالثانــی1251قنامــهایمبنــیبــردرخواســتحمایــتازســویدولــت ا
امریكایــی ســرانجاممیســیونرهای )Perkins,1843:218-219(.نوشــت بــهوی انگلیــس
ایــن بــر اوضــاع )Waterfield,1973:103(امــا درآمدنــد، انگلســتان دولــت تحــتحمایــت
منــوالباقــینمانــدودرپــیتیرگــیروابــطایــرانوانگلیــس،میســیونرهایامریكایــیپشــتوانه

خــودراازدســتدادنــد.

وابط ایران و انگلیس تیرگی ر
کــرد.ســفیرانگلیس، محمدشــاهقاجــاردراواخــرســال1253ق/1838مشــهرهــراترافتــح
کــهپیــشازایــنحادثــه،چندیــنبــارمحمدشــاهرابــهتــرکمحاصــره »ســرجــانمكنیــل«
ــرهخــارک کشــتیهایانگلیســیجزی ــود،ازویجــداشــدوچنــدروزبعــد ــدهب ــراخوان هــراتف
ایــران روابــط حــوادث، ایــن وقــوع پــی در )شــمیم،147:1388و144( کردنــد. تصــرف را
وانگلیــستیــرهشــدومیســیونرهایامریكایــیبــرایادامــهفعالیــتدرایــرانوآذربایجــان
کشــوررااز ــاخــروجمقامــاتانگلیســیازایــران،حمایــتایــن کــهب کردنــد؛چرا احســاسخطــر
کــهمیســیونرهایامریكایــیدراوایــلحضــورخــوددر گردیــد دســتدادنــد.پیــشازایــنذکــر
کــهجاســتینپرکینــز ایــران،تحــتحمایــتدولــتانگلســتاندرآمدنــد.ماجــراازایــنقــراربــود
کنســولگری درهنــگامورودبــهایــرانوتبریــزدرســال1834م/1249ق،بــااســتقبالاعضــای
کنــد.درســال ــرار ــهایبرق ــانروابــطصمیمان ــاآن ــزمواجــهشــدوتوانســتب انگلســتاندرتبری
1835م/1250قســفیرانگلســتان،هنــریِالیــسبــهمیســیونرهایامریكایــیپیشــنهادداد
کــردورســمًاتحــتحمایــت گــروهامریكایــینیــزچنیــن گیرنــد. تحــتحمایــتانگلســتانقــرار
دولــتانگلســتاندرآمــد؛تــااینکــهدرســال1839م/1254ق)درپــیتیرگــیروابــطایــران

1 - Henry Ellis
بــهفعالیــت کــهدرمیــاننســطوریانآذربایجــان JustinPerkins-2:اولیــنمیســیونرامریكایــیدرایــران

پرداخــت.
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کردنــد.)Waterfield,1973:103(پیــش وانگلیــس(دیپلماتهــایانگلیســیایــرانراتــرک
بــههمــه ایــننیــز،ســفیرانگلســتاندرتاریــخ9ژوئیــه1838م/16ربیعالثانــی1254ق از
کشــورآمــاده صاحبمنصبــانانگلیســیدرایــراندســتوردادهبــود،خــودرابــرایتــرکایــن
کــهروابــطایــرانو کننــد.)Perkins,1843:339-340(میســیونرهایامریكایــیدرایامــی
انگلیــسروبــهوخامــتبــود،فرمانــیرســمیازمحمدشــاهقاجــاردرتاریخ10ژوئــن1839م/27

ــد: کردن ــهایــنمضمــوندریافــت ربیــعاالول1255قب
السلطانبنالسلطانمحمدشاهغازی

و شــهامت کیاســتانتباه، و فراســت فطانتهمــراه، و ذکاوت عالیجــاه، »آنکــه
بــه پرکینــز، العیسویین،مســتر عمدهالفضــاء و المســحیین زبدهالعلمــاء کتنــاه، فخامتا
کــهازقــراری توجهــاتبیکــرانخاطــرخطیــراقــدسشاهنشــاهیمفتخــرومباهــیبــوده،بدانــد
کــهعــّمافخــم،ملــکقاســممیرزا،بهعــرضاقــدسهمایــونشــهریاریرســانیده،آنعالیجــاه
بــهشــوقومیــلخــوددربلــدهارومّیــهمدرســهایترتیــبداده،بــاســعیودقــتتمــاممشــغول
تربیــتوتعلیــمجوانــانونشــرعلــوممیباشــدوایــنمعنــی،باعــِثظهــورالتفــاتومراحــم
شاهنشــاهدربــارهآنعالیجــاهگشــته،محــضوفــورمرحمــت،اورابهصــدوراینهمایونمنشــور
تكمیــل و تربیــت در عالیجــاه آن میبایــد فرمودهایــم. افتخــار عــّز قریــن ِعنایتدســتور،
جوانــان،زیــادهازپیشتــر،اهتمــامواجتهــادبهعمــلآورده،علــمتاریــخوجغرافیــاوهندســه
وحســاببــهآنهــاآموختــهازظهــورایــنخدمــت،خــودرامشــمولعواطــفوعــوارفشــاهانه
ســازدودرایــنعهــدهشناســد.تحریــرًافــی27شــهرربیــعاالولســنه1255«.)نوائــی،1369:

)Perkins,1843:42 فیضــی،933:1351؛ اقبالآشــتیانی،61:1325؛ 442؛ /2
درواقــعمیســیونرهایامریكایــیبــادریافــتایــنفرمــانبــرایادامــهفعالیــتدرایــران،
گامــیمهــمبرداشــتند.پرکینــزخــودنیــزبــهارزشایــنفرمــانواقــفبــودودرنبــودســفارت
میدانســت. خــود گــروه حامــی و دلگرمکننــده را فرمــان ایــن آن، حمایــت و انگلیــس

)Perkins,1843:420(

ومیه علل تأسیس آموزشگاه برای مسلمانان ار
الف( جلب توجه مقامات ایرانی و مردم عادی

بــرای را امنیــتالزم گــروه، توســط بــرایمســلمانان تأســیسمدرســه پرکینــز، نــگاه از
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فعالیــتدرمیــاننســطوریانفراهــممیســاخت.مســلمانانحداقــلســهچهــارمجمعیــت
نســطورِی هممیهنــان میــان در امریكایــی میســیونرهای و میدادنــد تشــكیل را ارومیــه
ــهاینکــهدرمجمــوعمســلمانانازهــرطبقــه ــاتوجــهب ــد.ب مســلمانان،درحــالفعالیــتبودن
آنــان بــه بیتوجهــی میکردنــد، رفتــار محبــت بــا امریكایــی میســیونرهای بــا گروهــی و
)مســلمانان(میتوانســتبــهنارضایتــیآنــانمنجــرشــود.عــاوهبــرایــن،برخــیازمقامــات
ایرانــینیــزخواســتارتأســیسچنیــنمدرســهایبودنــد.)Perkins,1843:404(پیــشازایــن
کــهیــکمدرســهبــرایآمــوزشزبــان گروهــشخواســتهبــود ملــکقاســممیرزا1ازپرکینــزو
کــردنایــندرخواســتطفــرهرفــت. کــودکانمســلمانبگشــایند.امــااوازعملــی انگلیســیبــه
)ناطــق،165:1375(محمدشــاهنیــزپیــشازایــنبــاصدورفرمانــی،ازمیســیونرهایامریكایی
کــهدرتعلیــمبــهجوانــانایرانــی)کــهشــاملمســلماناننیــز کــردهوازآنــانخواســتهبــود تفقــد
کننــد.)Perkins,1843:404؛نوائــی،442/2:1369( میشــد(بیــشازگذشــتهســعیوتــاش
کــردهبــود.ملــک »قهرمــانمیــرزا«2نیــزنســبتبــهفعالیــتمیســیونرهایامریكایــیابــرازعاقــه
کاری کــهبــرایمســلماناننیــز کــردهبــود گــروهامریكایــیتقاضــا قاســممیــرزانیــزچندیــنبــاراز
کــهادامــهفعالیــتدرمیــاننســطوریانو صــورتدهنــد.پرکینــزبــهایــنمســئلهتوجــهداشــت
کمــان زمینهســازبیاعتمــادیپادشــاهوحا بیتوجهــیبــهمســلمانان،میتوانســتاحتمــااًل
ــی ــهمقامــاتایران ک ــردد گ ــردد.ایــنبیاعتمــادیمیتوانســتباعــث گ ــان ــهآن وینســبتب
ــد. گردن ــل کاتولیــکمتمای ــهســویمیســیونرهای ــدوب ــتامریكاییهــابردارن دســتازحمای
)Perkins,1843:404(میســیونرهایامریكایــیبــرایتأســیسایــنآموزشــگاهتــاحــدیخــود
ــرای»تافــیمحبــتو ــانب ــهنوشــتهمیســیونرهایامریكایــی،آن ــد.ب راتحــتفشــارمیدیدن
حمایــتمــردممســلمانعــادیومخصوصــًامقامــاتایرانــیمســلمانوجهــتجلوگیــریاز
حســادتوتشــویشذهنــیآنــاننســبتبــهآمــوزش)امریكاییهــا(بــههممیهنــاننســطوری

)CMS,1841:92(.کردنــد آنــان«آموزشــگاهیبــرایمســلمانانارومیــهتأســیس

کــهمــورخ22 1-اوعمــویمحمدشــاهقاجــاراســت.ملــکقاســممیــرزاپســربیســتوچهــارمفتحعلیشــاهاســت
ــرزاپســرســیوششــمفتحعلیشــاه ــرادرتنــیشــاهزادهملــکمنصورمی ــدشــد.اوب ــی1322قمتول جمادیالثان
ــد.اودرســال1250ق گردی ــهفعالیــت ــرزامشــغولب ــوغدردســتگاهعباسمی ــهبل اســت.ویپــسازرســیدنب
نــزدپرکینــزبــهیادگیــریزبــانانگلیســیپرداخــت.ویدرســال1255قبــرایآزادیپروتســتانهادرتبلیغــات

گرفت.)عضدالدولــه،181:2535( مذهبــیوتأســیسآموزشــگاهدرارومیــهازمحمدشــاهفرمانــی
2-ویپســرهشــتمعبــاسمیــرزاوبــرادرتنــیمحمدشــاهقاجــاربــود.ازســال1250تــا1257قحكمــران

بود.)قاجــار:174:1360( آذربایجــان
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ــامیســیونرهایامریكایــی ــدازدیــدار»ملــکقاســممیــرزا«ب ــرایذکــرنمونــهایدیگــربای ب
کتبــر1836م/9رجــب1252قازســویقهرمــانمیــرزابــرایبررســی کــرد.اودرتاریــخ20ا یــاد
ــرســرســفره ــاآنهــاب ــردوب ک ــار ــانرفت ــاآن گرمــیب ــه ــهارومیــهرفــت.اوب اوضــاعمیســیونرهاب
کــهپــسازاتمــام گرداننســطوریمدرســهوعــدهداد شــامنشســت.»ملــکقاســممیرزا«بــهشــا
کــرد. تحصیــل،مناصــبشایســتهایدرارتــشودیگــرارگانهــابــرایآنــانفراهــمخواهــد
ــه ــیب ــزارشمثبت گ ــی ــدازآموزشــگاه،ازفعالیتهــایمیســیونرهایامریكای ــسازبازدی ویپ
گــزارشوی،فرمانــیبــهنفــعمیســیونرهای کــرد.قهرمــانمیــرزانیــزپــساز قهرمــانمیــرزاارائــه
کرد.اودراینفرمان،دســتوردادســهســربازبهحفاظتازجانمیســیونرهای امریكاییصادر
گماشــتهشــوند.اوبــه»نجفقلیخــان«1فرمانــدارارومیــهدســتوردادازهمــهلحــاظ امریكایــی
کنــدوماهیانــهبــههــریــکازســهســربازفوقالذکــر12قــران گــروهامریكایــیمحافظــت از

)Perkins,1843:287(.دســتمزددهــد
کــهمیســیونرهایامریكایــینیــزبایــدبــرایجبــرانزحمــاتوحمایتهــای طبیعــیاســت
مقامــاتآذربایجــانوارومیــه،اقدامــیمفیــدوشایســتهانجــاممیدادنــد.بــههمیــنخاطــر
کســبحمایــت میســیونرهایامریكایــیبــرایادامــهفعالیــتدرمنطقــهآذربایجــان،عــاوهبــر
ــان ــد.بنابرایــنآن ــزبودن ــبتوجــهواعتمــادمســلمانانمنطقــهنی ــدجل ــران،نیازمن پادشــاهای
کــردنآموزشــگاهبــرایمســلمانانارومیــهافتادنــدو درادامــهاقدامــاتخــود،بــهفكــردایــر
کردنــد. درتاریــخ8ژانویــه1840م/3ذیالقعــده1255قآموزشــگاهیبــرایآنــانتأســیس
گــروهامریكایــیدرمقایســهبــادانشآمــوزان گفتــهخــودپرکینــز، )Perkins,1843:403(بــه
آنــان مــیداد. اختصــاص مســلمان دانشآمــوزان بــه کمتــری هزینــه و وقــت نســطوری،
آمــوزشبــهمســلمانانرافعالیتــیجنبــیمیدانســتند.)Perkins,1861:72(ســخنپرکینــز
کــههــدفاصلــیآنــاندرایــنزمــان،فعالیــتدرمیــاننســطوریان کامــًادرســتبــود؛چرا
گرفتنــدبــهایــنفعالیــت»جنبــی« ارومیــهبــودوپــسازتیرگــیروابــطایــرانوانگلیــستصمیــم
کــههمــانآمــوزشبــهمســلمانانبــود،رضایــتدهنــد؛تــابتواننــدامنیــتالزمبــرایادامــه
کــهیكــیازاصلیتریــن گرفــت کننــد.بنابرایــنمیتــواننتیجــه کشــوررافراهــم فعالیــتدرایــن
کــردن فراهــم مســلمانان، میــان در فعالیــت بــرای امریكایــی میســیونرهای انگیزههــای

1-اوپسرحسینقلیخانوازحكمرانانآذربایجانبود.)ادیبالشعراء،378-379:1345(
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کــهازنظــرزمانــیبیــنتیرگــیروابــطایــرانوانگلیــس امنیتشــانبــودهاســت.بــهخصــوص
مســلمان دانشآمــوزان بــرای آموزشــگاه تأســیس تــا )1839-1838م/1255-1254ق(

)1840-1839م/1255ق(فاصلــهزیــادینبــودهاســت.

ب( رقابت با میسیونرهای دیگر برای جلب توجه مقامات ایرانی
برخــافمیســیونرهایامریكایــی،بقیــهمیســیونرهایحاضــردرآذربایجــانایران،مشــتاق
بــهفعالیــتدرمیــانهمــهمــردمبودنــد.)Perkins,1843:404-405(بــرایمثــالفــردیبــه
کاسواحــدتشــكیلداد.)ناطــق،190:1368(او نــام»اوژنبــوره«بــرایمســلمانانوارامنــه
کشــیشواردتبریــز درســال1837م/1253قازســوی»مجمــععلمــیفرانســه«همــراهبــایــک
کــهدرآندانشآمــوزانمســلمانومســیحیدر کنــد شــدودرصــددبرآمــدتــامدارســیتأســیس
کنــارهــمبنشــینند.بــورهنخســتینمدرســهاشرابــا14دانشآمــوزدر16ژوئــن کاسدر یــک
کــرد.ازایــنتعــدادســهنفــرارمنــیویــازده 1839م/3ربیعالثانــی1255قدرتبریــزافتتــاح
نفــرمســلمانبودنــد.بــورهبــهیــاریهمیــندانشآمــوزان،نخســتینواژهنامــهفرانسه-فارســی
کنــتدوسرســی)ســفیر کــرد.)ناطــق،162:1375( بــهمحمدشــاهقاجــاراهــدا راتدویــنو
کــهدرســال1839م/1255قبــرایانجــاممأموریــتسیاســیخــودبــه فوقالعــادهفرانســه(
گفتــهویدرآنزمــان،بــورهدرشــهرتبریــزســینفــر کــرد.بــه ایــرانآمــد،بــهتبریــزهــمســفر
گیــریزبــانفرانســه، کنــاریگدیگــربــهفرا کــهدر دانشآمــوزمســلمانومســیحیداشــتهاســت
کــه کاربــورهبــهجایــیرســید ریاضیــاتوجغرافیــامشــغولبودهاند.)دوسرســی،98:1362(
مهدعلیــابــهویوعــدهدادپســرشناصرالدیــنمیــرزایولیعهــدرابــراییادگیــریزبــانفرانســه
کــرد.)اقبالآشــتیانی،:63 کارتشــویق کتبــًاویرابــهایــن نــزداوبفرســتد.محمدشــاهنیــز
کــرد،»دارالعلــمشناســایی کــهبــورهدرتبریــزتأســیس 1325؛ناطــق،191:1368(مدرســهای
ــانفرانســه ــرزایولیعهــددرهمیــنمدرســهتحــتتعلیــمزب ــامداشــت.ناصرالدینمی ــل«ن مل

گرفــت.)قاســمیپویــا،520:1377( قــرار
میســیونرهایآلمانــی)درقالــبهیئــتمیســیونریبــازل(نیــزهمچــونمیســیونرهای
فرانســویدرمیــانمســلمانانفعالیــتمیکردنــد.هیــأتمیســیونریبــازل،اولیــنانجمــن
کــرد.)والدبورگــر،99:1379(فــردیبــهنــام کارخــودرادرایــرانآغــاز کــه پروتســتانبــود
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کــهعضــوایــنهیئــتبــود،درســال1833م/1249قدرشــهرتبریزمدرســه »فردریــشهــاس«1
کــرد.)والدبوگــر،115:1379(هــاسدرهمیــنســالعــاوهبــر کوچكــیبــرایارامنــهافتتــاح
ارامنــه،تعــدادیایرانــی)مســلمان(رانیــزدرمدرســهخــودپذیرفــت.عباسمیــرزاومحمدشــاه
بنابرایــنمیســیونرهای نــزدهــاستحصیــلمیکردنــد.)والدبورگــر،152-153:1379( نیــز
آلمانــینیــزهمچــونمیســیونرهایفرانســویفعالیــتخــودراتنهــابــهمســیحیانآذربایجــان
ــاتوجــه ــازبــود.ب منحصــرنكردنــدودرآموزشــگاههایآنــانبــهرویایرانیــانمســلماننیــزب
الزم خــود بــر نیــز امریكایــی میســیونرهای آلمانــی، و فرانســوی میســیونرهای فعالیــت بــه
دیدنــدتــادرراســتایجلــبحمایــتمقامــاتایرانــیورقابــتبــادیگــرمیســیونرهایحاضــر
درآذربایجــان،بخشــیازفعالیــتخــودرابــهآمــوزشمســلمانانارومیــهاختصــاصدهنــد.
کــهبــاعــدم میســیونرهایفرانســویدرتبریــزفعالیــتداشــتندوایــناحتمــالنیــزوجــودداشــت
فعالیــتآموزشــیمیســیونرهایامریكایــیدرمیــانمســلمانانارومیــه،پــایآنــانبــهارومیــه
مواجــه جــدی بــاخطــری میتوانســت امریكاییهــا موقعیــت صــورت آن در بازگــردد. نیــز
گــردد.بنابرایــنمیســیونرهایامریكایــیبــرایدوریازخطــروباقــیمانــدندرعرصــهرقابــت،

کردنــد. آموزشــگاهیرابــرایمســلماناندرشــهرارومیــهتأســیس

ج( مساعد نبودن شرایط فعالیت در میان مسلمانان شهرهای دیگر ایران
»انجمــنامریكایــیاعــزاممبلــغبــهخــارج«پــسازاعــزامجاســتینپرکینــزبــهایــران،
کنــد.بــرایایــن درصــددبرآمــدتــاشــرایطتبلیــغدرمیــانمســلمانانایــرانرانیــزارزیابــی
منظــورشــخصیبــهنــام»جیمــزلیمــنمریــک«2رابــهعنــوانپیشــگامدرایــنعرصــهانتخــاب
کشــتیشــد. کردنــد.اودراوت1834م/ربیعالثانــی1250قدربوســتونبــهقصــدایــرانســوار
کلیســاهایامریكایــیبــهســویمســلمانانایــران مأموریــتوی،اولیــنمأموریــتازســوی
بــهحســابمیآمــد.)ABCFM,1834:60(هــدفاصلــیاعــزاممریــکبــهایــران،بررســی
شــرایطتبلیــغدرمیــانمســلمانانبــود.)ABCFM,1840:111(اودرنوامبــر1834م/رجــب
کــهایــن گیــریزبــانترکــیشــد؛چرا 1250قبــهقســطنطنیهرســیدودرایــنشــهرمشــغولفرا
Ander؛ABCFM,1835:54(.زبــاندرنقــاطزیــادیازبخــششــمالیایــرانتكلــممیشــد

1 - Friedrich Haas
2 - James Lyman Merrick
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کتبــر1835م/22جمادیالثانــی1251قواردتبریــز son,1999:455(مریــکدرتاریــخ15ا
)ABCFM,1836:54؛Campbell,1844:80,102(ودر6ژوئــن1836م/20صفــر1252ق
ازتبریــزعــازمتهــرانشــد.»هورنلــه«1و»اشــنایدر«2ازاعضــای»انجمــنمیســیونریبــازل«3نیــز
درایــنســفرهمــراهویبودنــد.)ABCFM,1837:67(آنهــا24ژوئــن1836م/9ربیــعاالول
ازتهــرانعــازم ربیــعاالول1252ق بــهتهــرانرســیدندودر4ژوئیــه18364م/19 1252ق
اصفهــانشــدندوطــی11روزبــهاصفهــانرســیدند)15ژوئیــه1836م/30ربیــعاالول1252ق(
ــه ــد،ب ــًاارمنیــانبودن کنانآنعموم کــهســا ــاندرجلفــا ــد.آن گزیدن ودرمنطقــهجلفــاســكنی
کتــاب»امثــال«6ســلیماننبــیمبــادرتورزیدنــد.خبــر کتــاب»مزامیــر«5حضــرتداودو توزیــع
کــهآنــانقصــدتغییــردیــنمســلمانان ایــنمســئلهبــهبیــرونازجلفــارســیدوچنیــنشــایعشــد
کــهزندگــیمریــک،هورنلــهواشــنایدربــهخطــرافتــاد؛بــههمیــن کاربــهجایــیرســید رادارنــد.
کــرد.برخــیازچهرههــای ــان کــماصفهــان،ســیســربازرامأمــورحفاظــتازجــانآن خاطــرحا
ــهدیــدارآنــان ــا،ب ــردرجلف ــنســهنف ــزهحضــورای ــهانگی ــردنب ــیب ــرایپ ــیاصفهــانب مذهب
کــهقصــددارنــد کردنــد رفتنــد.میســیونرهایآلمانــی)هورنلــهواشــنایدر(درایــندیــداراذعــان
کننــدوبرنامــهایبــرایتبلیــغدرمیــانمســلمانانندارنــد. مدرســهایبــرایارمنیــانتأســیس
کتابهــایفوقالذکــردرمیــانمســلمانانتوزیــعنشــده گــزارشانجمــنامریكایــی، طبــق
بــود.روزبعــدپیكــی،آنــانرانــزدفــردیبــهنــام»حــاجســیدمحمدباقر«7بــرد.درایــنجلســه
عــاوهبــرمیســیونرهاوســیدمحمدباقر،15نفــرازروحانیــوناصفهــانوعــدهایازمــردمعــادی
ــا ــانراداشــتهاســت،ام ــاآن گفتگــووبحــثب ــاســیدمحمدباقرقصــد گوی ــزحضــورداشــتند. نی
گفتگــونشــدند.مریــک گــزارشانجمــنامریكایــیازتــرسجمعیــت،واردبحــثو آنــانبــه
دوهفتــهدراصفهــانمانــدوپــسازآنعــازمشــیرازشــد.بــاتوجــهبــهشــرایطپیــشآمــده،

1 - Hoernle
2 - Schneider
3 - Basle Missionary Society
ــهدر ک ــرشــده ــر،ذک کــهدرچنــدخــطباالت ــی ــهاشــتباهژوئــن)June(نوشــتهشــدهاســت.درحال 4-درمتــنب

ششــمژوئــنســفرمریــکازتبریــزآغــازشــدهاســت.
5 - Psalms
6 - Proverbs

7-منظورحجتاالسامسیدمحمدباقرموسویشفتیاست.
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ــود. ــانمســلمانان)اصفهــان(مســاعدنب ــغدرمی ــرایفعالیــتوتبلی ــک،اوضــاعب ازنظــرمری
)ABCFM,1837:68(میســیونرهایآلمانــی)هورنلــهواشــنایدر(بافاصلــهپــسازایــنماجــرا
بــهتبریــزبازگشــتند.)Tracy,1842:330(انجمــنبــهعلــتجمعیــتزیــاداصفهــانومرکزیــت
ABCFM,1834(،ترجیــحمــیداد)ــرایفعالیــتمریــک ــران،ایــنشــهررا)ب ایــنشــهردرای
گردیــد.بــاتوجــهبــه B:30/418(امــابــاشــرایطبــهوجــودآمــده،فعالیــتدرایــنشــهرمنتفــی
تاریخهــایذکــرشــده،زمــانتقریبــیتــرکاصفهــان29ژوئیــه1836م/14ربیعالثانــی1252ق

بــودهاســت.
ــرایفعالیــتمســتقیمدر کــهشــایدشــرایطب گرفــت انجمــندرایــنزمــانچنیــننتیجــه
ــان ــرفعالیــتدرمی کلیســاهایشــرقیرادرآمــدیب ــانمســلمانانمســاعدنباشــدواصــاح می
کــرد.انجمــنعلــتمســاعدنبــودنشــرایطتبلیــغدرمیــانمســلمانانرادر مســلمانانقلمــداد
کلیســاهایشــرقیرانماینــدهدیــنمســیحیت کــهآنــان)مســلمانان(تمامــی ایــنمیدانســت
کلیســاهای کــهاعضــای میداننــد)وبــههمــهمســیحیانبدبیــنهســتند(.ایــندرحالــیاســت
ــدوزندگــیشــرمآوری ــهســرمــیبردن ــتوشــرکب ــهزعــمانجمــنامریكایــیدرجهال شــرقیب
انجمــن نمیرســید. جایــی بــه پروتســتان کلیســاهای صــدای خاطــر همیــن بــه داشــتند؛
کلیســاها)کلیســاهای گــزارشخــودبــهســال1837م/1252قمینویســد:»ایــن امریكایــیدر
کــهمســتقیمًابــاتعصبــاتمذهبــیمســلمانان شــرقی(همگــیدردســترسمــاهســتند.تــازمانــی
کلیســاهایشــرقی(نســبتبــه برخــوردینداشــتهباشــیم،حكمرانــانمســلمان)درقلمــرو
کــهحكمرانــانمســلمان تاشهــایمــابیتفــاوتخواهنــدبــود.«انجمــنحتــیاذعــانمیکنــد
کننــد. میتواننــددربرابــرخشــونتاحتمالــیمســیحیانشــرقیازآنــان)امریكاییهــا(حمایــت
)ABCFM,1837:69(مریــکدرتاریــختقریبــی29ژوئیــه1836م/14ربیعالثانــی1252ق
کمــیبیــشازهفــتمــاهدرشــیرازاقامــت کــردوعــازمشــیرازشــد.مریــک اصفهــانراتــرک
کــرد؛)ABCFM,1838:80(بنابرایــنبــهاحتمــالفــراواندرمــاهمــارس1837م/ذیالحجــه

1252قازشــیرازخــارجشــدهاســت.
مریــکدربــدواقامــتدرشــیراز،مــردمایــنشــهررابردبــاروشــكیبایافــتوبــههمیــنخاطــر
کــهامیــدویبــهیــأستبدیــل گشــت،امــادیــرینپاییــد بــهفعالیــتدرایــنشــهرخوشبیــن
ــد، ــهانجمــن،چنانچــهمســلمانیازآییــناســامرویمیگردان ــزارشمریــکب گ شــد.طبــق
گفتــهویایــنحكــم»حتــی«درشــیرازنیــزاجــرامیگردیــد. بــهمــرگمحكــوممیشــد.بــه



₪ل45 یبی هلجالولول ل الیملسب یطراهل الیلبیآیاستجایلاب ی ات لاتایلبآلساسا لا وبیهلخ للامل1840تز1255ز

کــهحكــمتغییــردیــن ــهاحتمــالفــراوانمریــکازقبــلمیدانســته )ABCFM,1838:80(ب
کــهایــنحكــمدر یــکفــردمســلمان،مــرگاســت،امــابنــابــهعللــینامشــخص،تصــورنمیکــرد

گــردد.اســتفادهازواژه»حتی«1میتوانــددلیلــیبــرایــنامــرباشــد. شــیرازنیــزاجــرا
مریــکدرراهبازگشــتبــهآذربایجــان،بــرایبــاردومدرتاریــخ11آوریــل1837م/5محــرم
گردیــد.)ABCFM,1838:80(اودهروزدراصفهــانبــهطــورمخفیانــه 1253قوارداصفهــان
گذشــته(اقامــتداشــتوســپسعــازمهمــدانشــد.مریــکدرتاریــخ )بــهخاطــرحــوادثســال
گردیــد.اوپــسازبازگشــتبــهآذربایجــان، 4مــی1837م/28صفــر1253قواردهمــدان
کنبــودتــااینکــهدرنوامبــر1837م/شــعبان1253قبــهدعــوتملــک ــًادرارومیــهســا عمدت
قاســممیرزابــههمــراهویبــهروســتای»شیَشــوان«2رفــت.)ABCFM,1838:81(بــاتوجــه
کــهشــرایط بــهاینکــهانجمــنازتجربــهمریــکدرهمــدانســخنینمیگویــد،مشــخصاســت
تبلیــغدرایــنشــهرنیــزمطلــوبنبــودهاســت.مریــکســهمــاهدرنــزدملــکقاســممیرزادر
کــرد،امــادرایــنمــدت،وقــتویصــرفآمــوزشزبــانانگلیســیبــه روســتایشیشــوانزندگــی
ملــکقاســممیرزاشــد.اودرتاریــخ7مــارس1838م/10ذیالحجــه1253قبــهتبریــزرفــت

)ABCFM,1838:81(تــاازحضــوردرروســتایشیشــواننیــزنتیجــهاینگرفتــهباشــد.
مریــکدرســپتامبر1838م/جمادیالثانــی1254قفرمانــیازســویفرمانــدارآذربایجــان
ــرد.)ABCFM,1839:99(ایــنفرمــان ک ــزدریافــت ــراجــازهتأســیسمدرســهدرتبری مبنــیب
گرفتــهشــدهبــود.ویازســویشــاه،مســئولیتنظــارت توســطملــکقاســممیرزاازمحمدشــاه
بــرتمامــیمــدارسعمومــیایالــتآذربایجــانرابــرعهــدهداشــت.محمدشــاهقاجــارطــی
ــد. کن ــس ــهبخواهــدتدری ک ــورهــرعلمــیرا ــادرآموزشــگاهمزب ــکاجــازهدادت ــهمری ــیب فرمان
کــهمایــل )ABCFM,1840:112(بــهموجــبایــنفرمــانهرکــس)مســلمانوغیــرمســلمان(
گــردد.هــدفازصــدورمجــوزبــرایایــنمدرســه، بــود،میتوانســتدرایــنمدرســهحاضــر
کشــورهایمســیحیبــود،امــاآموزشــگاه گردانایرانــیبــاعلــم،هنــروتمــدن آشــناییشــا
کنــد.مریــکایــن گردانخــودعرضــه اجــازهنداشــتآموزههــایآییــنمســیحیترابــهشــا
کــرد. ــاتأســیسایــنآموزشــگاهمخالفــت گذاشــتوانجمــنب ــاانجمــندرمیــان موضــوعراب
کار،مخالفــت یكــیازعلــلمخالفــتانجمــنبــاانجــامایــن )Tracy,1842:370(احتمــااًل

1 - even
)1843:300,Perkins(.است)کیلومتر Sheshawan-2:فاصلهاینروستاتاارومیه80مایل)حدودًا129
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کاتولیــک(بــاتأســیسایــنآموزشــگاه کاتولیکهــا)میســیونرهای شــدیدمســلمانانتبریــزو
بــودهاســت.)Anderson,1999:455(ازســویدیگــرمیســیونرهایامریكایــیحــقتبلیــغ
آییــنمســیحیترادرایــنآموزشــگاهنیــزنداشــتهاند.ایــنمســئلهنیــزمیتوانــددلیــلدیگــری

ــاتأســیسایــنمدرســهباشــد. ــرایمخالفــتانجمــنب ب
کــهدرایــنزمــانتنهابایــدفعالیت انجمــندرســال1840م/1255قبــهایــننتیجــهرســید
ــاتوجــهبــهآینــدهامیدبخشــی کنــد.انجمــنب میســیونرهایامریكایــیدرارومیــهادامــهپیــدا
کــهازفعالیــتدرارومیــهمتصــوربــود،تأســیسآموزشــگاهدرتبریــزرابــهصــاحندانســت.
)ABCFM,1840:112(یقینــًاگســترشفعالیــتدرشــهرهایدیگــرودرمیانمســلمانان،برای
کــه ــهاحتمــالفــراوانانجمــنبیــمآنداشــته ــودهاســت،امــاب انجمــنامریكایــیمطلــوبب
کــههنــوزفعالیــتدرارومیــه،ثبــاتالزم فعالیــتدرمیــانمســلمانانتبریــزدرآنبرهــهاززمــان

گــردد. راپیــدانكــردهبــود،منجــربــهشكســتتاشهــایآنــاندرارومیــه
مریــکعــاوهبــربررســیشــرایطتبلیــغدرمیــانمســلمانانایــران،زمــانزیــادیرانیــزبــه
کتــاب کتــاب»حیاتالقلــوب«،اثــرمحمدباقــرمجلســی،اختصــاصداد.ایــن ترجمــهوتدویــن
دربــارهتاریــخزندگــیپیامبــراســاماســت.هــدفمریــکازترجمــهایــنکتــاب،آشــناییخواننده
بــادیــناســامازطریــقروایتهــایشــیعهبــودهاســت.)ABCFM,1840:112(مریــکعــاوه
کــرد. کتــاب»عهــدقدیــم«رانیــزویرایــش کتــاب»حیاتالقلــوب«1ترجمــهانگلیســی بــرترجمــه
گلــن)معلــمآموزشــگاهمســلمانانارومیــه(انجــامشــدهبــود.بــاایــنحــال ایــنترجمــهتوســط
)Tracy,1842:425(.مریکنتوانســتبرایتبلیغدرمیانمســلماناناقدامیراصورتدهد
کــرد. مریــکنزدیــکبــهشــشســالشــرایطفعالیــتدرمیــانمســلمانانایرانــیراارزیابــی
انجمــنامریكایــیبــهدلیــلاینکــهآینــدهروشــنیبــرایفعالیــتدرمیــانمســلمانانمتصــور
ــانمســلمانانســایر ــغدرمی ــاادامــهفعالیــتمریــکجهــتتبلی ــردب ک ــود،ســرانجاماعــام نب
گــروهحاضــردرارومیــه،فعالیتــی گروهــیمجــزااز کــه شــهرها،مخالــفاســتوصــاحنمیدانــد
ــدد. ــهبپیون ــروهارومی گ ــه ــلب ــادرصــورتتمای ــهمریــکاجــازهدادت داشــتهباشــد.انجمــنب
)ABCFM,1841:116(مریــکنیــزدرســال1840م/1255قازفعالیــتدرمیــانمســلمانان
)Perkins,1861:70(.گــروهمیســیونرِینســطوریاندرارومیــهپیوســت کشــیدوبــه دســت

1 - Life and religion of Mohammed
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گــروهپرکینــزهــم کــهبــهفعالیــتدرمیــانمســلمانانمیاندیشــید،پــسازپیوســتنبــه مریــک
بــهجــایفعالیــتدرمیــاننســطوریان،درمیــانمســلمانانبــهتبلیــغمســیحیتمیپرداخــت.
کــهانجمــندرســال1854م/1270قاوراازایــرانفراخوانــد. گونــهایپیــشرفــت شــرایطبــه
گــزارشســاالنهانجمــنامریكایــی،چــاپســالهای کتابهــای )Kidd,2009:42(درفهرســت
1841-1834م/1257-1250قتیتــر»هیئــتاعزامــیبــهســویمســلمانانایــران«1یــاتیتــری
بــاهمیــنمفهــوموجــوددارد،امــاازچــاپســال1842م/1258قوبــهبعــددیگــرچنیــنتیتــری

)ABCFM,1841:دیــدهنمیشــود.)بــرایمثــالنــک
انجمــنامریكایــیدرســال1840م/1255قبرنامــهارزیابــیتبلیــغدرمیــانمســلمانان
کــهجــوغالــبشــهرهایایــرانرابرایتبلیغمســتقیم کــرد؛چرا شــهرهایدیگــرایــرانرامتوقــف
کامــیدرایــنپــروژه،انجمــنامریكایــی درمیــانســكنهمســلمانآن،مناســبندیــد.درپــینا
گرفــتبــهجــایتبلیــغآییــنمســیحیتدرمیــانمســلمانانشــهرهایدیگــر،بــه تصمیــم
کــهمیســیونرهایامریكایــی فعالیــتآموزشــیدرارومیــهمبــادرتورزد.ارومیــهشــهریبــود
کــه کــردهبودنــدوازســویدیگــرتأســیسمدرســهای نزدیــکبــهپنــجســالدرآنســكونت
ــااعتــراضمســلمانان ــهدانشآمــوزانآنتدریــسشــود،ب ــاب ــانانگلیســیوجغرافی درآن،زب
کتــابانجیــلباشــد.درایــنبــارهنیــز منطقــهمواجــهنمیشــد؛هــرچنــدمتــندرســیآنــان
ــا کامــیپــروژهتبلیــغدرمیــانمســلمانانشــهرهایدیگــر)1840م/1255ق(ب تقــارنزمانــینا

تأســیسمدرســهدرارومیــه)1840م/1255ق(شــایانتوجــهاســت.

ومیه یکایی ها برای مسلمانان ار مواد درسی آموزشگاه امر
ژانویــه تاریــخ8 امریكایــیدر گردیــد،میســیونرهای ایــنذکــر از کــهپیــش همانطــور
گردان کردنــد.تعــدادشــا 1840م/3ذیالقعــده1255قآموزشــگاهیبــرایمســلمانانتأســیس
کــههمگــیمذکــربودنــد.)Perkins,1843:403(درایــنمدرســه ایــنآموزشــگاه،دهنفــربــود
کاسجغرافــی، گردانمســلمان،زبــانانگلیســیوجغرافــیتدریــسمیشــد.زبــان بــهشــا
ترکــیوفارســیبــود.)Perkins,1843:405(بــهاحتــراممســلمانان،آموزشــگاهآنــاندرروزهــای
کــهنمیتوانســتندرســمًا جمعــهتعطیــلبــود.)Perkins,1843:436(میســیونرهایامریكایــی

1 - Mission to the Persian Mohammedans
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کتــاب گردانمســلمانبــهتبلیــغمســیحیتبپردازنــد،متــندرســیآنــانرااز درمیــانشــا
کردنــد.آنهــادرتوضیــحمتــنانجیــلوانتقــالمســائلاخاقــی،مذهبــی انجیــلانتخــاب
کامــًاآزادیعمــلداشــتند.)Perkins,1843:405؛Perkins,1861:72(شــایانذکــر وفكــری
کــهازمتــنانجیــل،هــمبــرایتدریــسزبــانانگلیســیاســتفادهمیشــدوهــمبــرای اســت
کــه18ســال گلــن«1 آمــوزشجغرافیــا.)VanGorder,2010:122(فــردیجــوانبــهنــام»رابــرت
ــانانگلیســی ــسزب ــامســئولیتتدری ــدت ــیدرآم ــهاســتخداممیســیونرهایامریكای داشــت،ب
گیــرد.پرکینــزاورادرامــرتدریــسشایســتهمیدانســت. گردانمســلمانرابرعهــده بــهشــا
گلــنپیــشازایــن،عضــوانجمــنمیســیونریاســكاتلندبــود. )ABCFM,1840:106-107(

)ABCFM,1839:101(
ــه ــیمســلمانانارومی ــهامــوردرمان ــرفعالیــتآموزشــی،میســیونرهایامریكایــیب عــاوهب
گرنــتپــسازاقامــتدر نیــزمیپرداختنــد.یكــیازمیســیونرهایامریكایــیبــهنــامدکتــر
ــز ــرنســطوریان،مســلماناننی ــرد.)Laurie,1853:64(عــاوهب ک ــگاهتأســیس ــه،درمان ارومی
گرنــتمیرفتنــد.برخــیازروحانیــونوخانودههایشــاننیــز بــرایمــداوایخــودنــزددکتــر
کــم گرنــتبودنــد.)Campbell,1844:111-112(افــرادسرشناســیچــونحا درزمــرهبیمــاران
ایالــتآذربایجــان،دونفــرازشــاهزادههایســلطنتیقاجــاروافــرادسرشــناسدیگــرینیــز
)Laurie,1853:66(.گرانــتمراجعــهمیکردنــد بــرایدرمــانبیماریهــایخــودبــهدکتــر
)Grant&Lathrope,1847:52(.گرنــتروزانــهچهــلتــاپنجــاهبیمــاررامعاینــهمیکــرد دکتــر
Hourani,Khou(.گرنــت،اولیــندرمانــگاهمــدرندرایــرانبــهحســابمیآیــد درمانــگاهدکتــر

)ry,Wilson,1993:153

نتیجه
درایــنپژوهــش،زمینههــاوعلــلتأســیسآموزشــگاهازســویمیســیونرهایامریكایــیبــرای
مســلمانانارومیــهدرســال1840م/1255قبررســیشــد.تــاپیــشازســال1840م/1255ق
میســیونرهایامریكایــیحتــیبــادرخواســتفــردیمثــلملــکقاســممیرزابــرایآمــوزشبــه
کشــوریمثــلانگلســتانحامــیآنــانبودنــد،امــادرپــی کــه مســلمانان،مخالفــتمیکردنــد؛چرا

1 - Robert Glen
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وقــوعمســئلههــراتدرزمــانمحمدشــاهقاجــار،روابــطایــرانوانگلیستیرهشــدومیســیونرهای
ازدســتدادنــد. را ایــران،پشــتیبانخــود از انگلیســی بــهدلیــلخــروجمقامــات امریكایــی
میســیونرهایامریكایــیبــرایتضمیــنامنیــتخــوددرارومیــه،موضــعخــودرادرمقابــلمقامات
کســبحمایــتمقامــات ایرانــیتغییــردادنــدوبــاتأســیسآموزشــگاهبــرایمســلماناندرپــی
ایرانــیبرآمدنــد.عــاوهبــرایــن،آنــانبــهدفعــاتتفقــدومحبــتمقامــاتایرانــیوشــخص
کــهتنهــافعالیــتدرمیــان محمدشــاهقاجــاررادیــدهبودنــدونمیتوانســتندبــهرویــهخــود
نســطوریانارومیــهبــود،ادامــهدهنــد.بنابرایــنبــرایجبــرانتوجــهومحبــتمقامــاتایرانــیو
بدبیــننســاختنآنــاننســبتبــهخــود،بهتأســیسآموزشــگاهیبــرایمســلمانانرضایــتدادند.
ــر ــانمیســیونرهایفرانســوینیــزعــاوهب دلیــلدیگــراینکــهمیســیونرهایآلمانــیوپــسازآن
ــد. ــهمســلمانانمنطقــهآذربایجــاننیــزآمــوزشمیدادن فعالیــتدرمیــانمســیحیانایــران،ب
کــهشــده،بایــددرحــدقابــلقبولــی بنابرایــنمیســیونرهایامریكایــیبــرایرقابــتبــاآنــانهــم
بخشــیازفعالیــتخــودرابــهمســلمانانارومیــهاختصــاصمیدادنــد.میســیونرهایفرانســوی
درتبریــزفعالیــتمیکردنــدومیســیونرهایامریكایــیدرارومیــهوروســتاهایاطــرافآن.ایــن
کــهبــاعــدمفعالیــِتمیســیونرهایامریكایــیدرمیــانمســلمانانارومیــه، احتمــالوجــودداشــت
گــردد.دلیــلآخــِرمیســیونرهایامریكایــی ــاز ــزب ــهآنناحیــهنی ــایمیســیونرهایفرانســویب پ
بــرایتأســیسآموزشــگاهبــرایمســلمانانارومیــه،بــهنامســاعدبــودنشــرایطواوضــاعفعالیــت
درســایرشــهرهایایــرانبــازمیگشــت.فــردیبــهنــام»مریــک«ازمیســیونرهایامریكایــی
ــرانراســنجیدو ــانمســلمانانســایرشــهرهایای ــهپنــجســالشــرایطفعالیــتدرمی نزدیــکب
ســرانجامبــهایــننتیجــهرســیدکــهفعالیــتمزبــوردرآنبرههاززمانســنجیدهنیســت.بنابراین
میســیونرهایامریكایــیتصمیــمگرفتنــددرمنطقهایکهازقبلســكونتداشــتند،آموزشــگاهی
کننــد.تقــارنتوقــفبررســیشــرایطفعالیــتدرمیــانســكنهمســلمان بــرایمســلمانانتأســیس
ارومیــهدرســال بــرایمســلماناِن آموزشــگاهی تأســیس ارومیــه(و از ایــران)غیــر شــهرهای

ــرایــنمدعاســت. گواهــیب 1840م/1255ق،

پی نوشت
نسطوریان:

در او دارد. نســطوریوس نــام بــه فــردی عقایــد در ریشــه نســطوری مســیحیان عقایــد
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آوریــل428مبــهفرمــان»تئودوســیوسدوم«1)450-408م(امپراطــوررومبــهمقــاماســقفی
کــهحضــرتمریــمتنهــا گردیــد.یكــیازاعتقــاداتنســطوریوسایــنبــود قســطنطنیهمنصــوب
یــکزناســتوممكــننیســتخــداازیــکزنزادهشــود.ویایــنمســئلهرادرموعظــهایدر
کــرد.)هوشــنگی،102:1389-100(.فــردیبــهنــام»ســیریلاســكندرانی« ســال429ماعــام
گرفــت.)هــاروی،276:1390(ویبــاتوســلبــه علیــهعقایــدنســطوریوسشــدیدًاموضــع
کنــد.درپــیاقدامــات کلیســایرومرابــهخــودجلــب گــونتوانســتتوجــه گونا شــیوههای
گردیــد.اوطــیچهــارســالبــهتنــاوب اونســطوریوسازمقامــشعــزلوبــهتبعیــدمحكــوم
بــهمناطــقمختلفــیتبعیــدشــدتــااینکــهســرانجامدرمكانــینامعلــومودرحــالبیمــاری
کانونــی درگذشــت.)هوشــنگی،109:1389-105(پــسازمــرگنســطوریوس،شــهر»ِاِدســا«بــه
گردیــد؛بــهدالیلــیدرســال489ممدرســهادســانیــزبســته جهــتتمرکــزنســطوریانتبدیــل
کردنــد.نســطوریانبــهزندگــیخــود شــد.درپــیایــناقــدام،نســطوریانبــهایــرانمهاجــرت
ــهدرقــرن19میادی/قــرن13هجریقمــریبرخــیشــرکت ک ــاایــن ــدت ــرانادامــهدادن درای
گردیدنــد. کردســتانوآذربایجــانایــرانمطلــع کوههــای هــایتجــاریازحضــورنســطوریاندر
گــزارشایــنافــرادبــهاروپــاوامریــكامبنــیبــرحضــورنســطوریاندرایــران،تعجــببســیاریرا
کــه کردنــد برانگیخــت.پــسازآن،نســطوریانایــرانتوجــههیأتهــایمیســیونریراجلــب
ازمیــانآنهــا،پروتســتانهاتوجــهخاصــیبــهآنــانداشــتند.)هوشــنگی،189-190:1389(
کــهنســطوریانازنــژادســامیوآرامــیباشــند.)Elgood,2010:45(نســطوریان بــهنظــرمیرســد
بقیــه درحالیکــه بودنــد مدعــی آنهــا میدانســتند. یهودیــان نــژاد از را خــود نیــز ارومیــه
کافــردارنــد،امــااجــدادآنهــاموحــدویهــودیبودهانــد.نســطوریان مســیحیانشــرقیاجــدادی
)Perkins,1843:2(.ارومیــهازاینکــهدرمنــازلخــودازتصاویــراســتفادهکننــد،نفــرتداشــتند
گمشــدهاســرائیلهســتند. ــه ــهازنســلدهقبیل ــهنســطوریانارومی ک ــود گرنــتمعتقــدب ــر دکت
)Anderson,1872:1/200(مقــارنورودمیســیونرهایامریكایــیبــهآذربایجــان،نســطوریان
ازنظــراقتصــادیوفرهنگــیوضعیــترقتانگیــزیداشــتندوشــربخمــربــهطــورافراطــیدر

ــدر،8:1333( ــانرواجداشــت.)ال میــانآن

1 - Theodosius II
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کتاب نامه
 کوشــشمحمــودرامیــانوپرویــز  ادیبالشــعراء،میــرزارشــید)1345(.تاریــخ افشــار،بــه

شــهریارافشــار،تبریــز،شــورایمرکــزیجشــنملــی2500ســالهشاهنشــاهیآذربایجــانغربــی.
 اردلی،ورا)1341(.هنریمارتین،ترجمهسهیلآذری،چ1،تهران،نورجهان. 
 اقبــالآشــتیانی،عبــاس)1325(.»مکاتیــب تاریخــی: داســتانی از مبلغیــن عیســوی در ایــران در  

عهــد محمدشــاه قاجــار«،مجلــه یــادگار،ســالســوم،شــمارهششــموهفتــم،60-66.
 نــور  تهــران، آذری، ســهیل ترجمــه ایــران، در  امریکایــی  میســیون  جــان)1333(. الــدر،

جهــان.
 دوره   در   �C�M�S کلیســا  تبلیغــی  انجمــن  فعالیــت  بــر  پژوهشــی  .)1381( صفــورا برومنــد،

ایــران. معاصــر تاریــخ مطالعــات مؤسســه تهــران، چ1، یــه، قاجار
 کنــت دوسرســی،  دوسرســی،لــوران)1362(.ایــران در )1840-1839م( ســفارت فوق العــاده 

ترجمــهاحســاناشــراقی،تهــران،مرکــزنشــردانشــگاهی.
 دهقــان،علــی)1348(.ســرزمین زردشــت: اوضــاع طبیعــی سیاســی اقتصادی فرهنگــی اجتماعی  

تاریخــی رضائیــه،تهــران،ابنســینا.
 ــا  ــاس صفــوی،ب ــده از عصــر شــاه عب کرملــی بازمان ــان  ی ســتوده،منوچهــر)1383(.اســناد پادر

ــراثمكتــوب. ــرجافشــار،تهــران،می همــكاریای
 شمیم،علیاصغر)1388(. ایران در دوره سلطنت قاجار،تهران،زریاب.چ6. 
 ــران از   ــد فعالیت هــای مبلغــان مســیحی اروپایــی در ای شــهیدانی،شــهاب)1387(.بررســی رون

صفویــه تــا قاجــار،دانشــگاهتبریــز،رســالهدکتــری.
 کوشــشعبدالحســیننوایــی،  یــخ عضــدی،بــه عضدالدولــه،احمدمیــرزا)2535(، تار

تهــران،بابــک،چ1.
 فیضــی،محمــد)1351(.»فرمــان محمدشــاه قاجــار دربــاره نخســتین آموزشــگاه  آمریکائــی در  

ایــران«،وحیــد،دورهدهــم،شــمارههشــتم،صفحــات931-933.
 یــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز،بــاشــرحمحمــدمشــیری،  قاجــار،نادرمیــرزا)1360(.تار

ــال. تهــران،اقب
 یــه: بانیــان و پیشــروان،تهــران،  قاســمیپویا،اقبــال)1377(.مــدارس جدیــد در دوره قاجار

مرکــزنشــردانشــگاهی.
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 متولــی،عبــداهلل)1384(،»نگاهــی بــه عملکــرد مؤسســات تبلیغــی امریکایــی هــا در ایــران«، 
فصلنامــه مطالعــات تاریخــی،پاییــز،شــماره9.

 ناطــق،همــا)1368(.ایــران در راه یابــی فرهنگــی، پاریــس، انتشــارات خــاوران و مرکــز پخــش  
پــگاه.چ2.

 ناطق،هما)1375(،کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران،تهران،خاوران،چ1. 
 یــه تــا پایــان عهــد ناصــری،تهــران،  نوائــی،عبدالحســین)1369(،ایــران و جهــان از قاجار

مؤسســهنشــرهمــا،چ1،ج2.
 والدبورگــر،آنــدارس)1379(. مبلغــان آلمانــی در ایــران،ترجمــهعلــیرحمانــیودیگــران، 

تهــران،وزارتامــورخارجــه.
 هــاروی،ونآســتن)1390(.فرهنــگ الهیــات مســیحی،ترجمــهجــوادطاهــری،تهــران، 

پژوهشــگاهعلــومانســانیومطالعــاتفرهنگــی،چ1.
 تهــران،  اســالمی، انقــالب  تــا  صفویــه  از  ایــران  در  مســیحی  مبلغــان  ،)1391( ویــدا همــراز،

چ1. اســامی، اندیشــه و فرهنــگ پژوهشــگاه انتشــارات ســازمان
 هوشنگی،لیا)1389(،تاریخ و عقاید نسطوریان،تهران،بصیر،،چ1. 
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