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چکیده

میســیونرهای امریکایــی در ســال 1835م1251/ق وارد ارومیــه شــدند و تــا پیــش از
ســال 1840م1255/ق ،حاضــر بــه فعالیــت در میــان مســلمانان ایــن شــهر نبودنــد،
امــا در ایــن ســال ،بــرای آنــان آموزشــگاهی تأســیس کردنــد .امریکاییهــا تــا پیــش
از ســال 1840م1255/ق تحــت حمایــت دولــت انگلســتان بودنــد ،امــا در پــی
تیرگــی روابــط ایــران و انگلیــس ،حمایــت بریتانیــا را از دســت دادنــد( .تاریخچــه)
ایــن پژوهــش بــه واکاوی علــل تأســیس آموزشــگاه توســط میســیونرهای امریکایی
بــرای مســلمانان ارومیــه میپــردازد( .مســئله) تاکنــون پژوهشــی مســتقل در
زمینــه فعالیــت میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه صــورت
نگرفتــه اســت( .پیشــینه) ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه
چــرا میســیونرهای امریکایــی در ســال 1840م1255/ق بــرای مســلمانان ارومیــه
آموزشــگاه تأســیس کردنــد؟ (ســؤال) پــس از تیرگــی روابــط ایــران و انگلیــس ،آنهــا
در پــی کســب امنیــت در ایــران بــه فکــر جلــب حمایــت پادشــاه و مقامــات ایرانــی
افتادنــد .رقابــت آنــان بــا میســیونرهای فرانســوی نیــز بــرای جلــب توجــه مقامــات
ایرانــی بــود .عــاوه بــر ایــن ،آنــان شــرایط تبلیــغ در میان مســلمانان ســایر شــهرهای
ایــران را مناســب نمیدانســتند( .فرضیــه) پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه شــیوه
توصیفــی  -تحلیلــی بــه بررســی علــل تأســیس آموزشــگاه مزبــور بپــردازد( .روش)
ایــن پژوهــش در پــی بررســی علــل شــروع فعالیــت آموزشــی امریکاییهــا در میــان
مســلمانان ارومیــه اســت( .هــدف) تأســیس آموزشــگاه بــرای مســلمانان ارومیــه،
تضمینــی بــرای ادامــه فعالیــت میســیونرها بــود( .یافتــه)
 . 1دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسالم /دانشگاه شیرازMusa.Khamushi@gmail.com.،

تاریخ دریافت                           1394/12/6 :تاریخ پذیرش 1395/1/30 :

 . 2دکترا/تاریخ ایران بعد از اسالم/دانشیار/بخش تاریخ/دانشگاه شیرازhhajianpour@yahoo.com. ،
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کلیدواژهها

میسیونرهای امریکایی ،آموزشگاه ،مسلمانان ،ارومیه ،امنیت.
مقدمه

اولیــن حضــور میســیونرهای پروتســتان در ایــران بــه اواســط قــرن هجدهــم میــادی/
دوازدهــم هجریقمــری بــاز میگــردد؛ زمانــی کــه هوکــر 1و روفــر 2آلمانی در ســال 1747م1160/ق
بــرای تبلیــغ بــه ایــران آمدنــد )Van Gorder,2010:121-122( .پــس از آن دو ،نوبــت بــه
دینبــرگ» 3یــا همــان «انجمــن تبلیغــی
پروتســتانهای اســکاتلندی رســید« .انجمــن تبلیغــی ِا ِ
اســکاتلند» 4در ســال 1803م1217/ق تعــدادی مبلــغ را بــه قفقــاز اعــزام کــرد .ایــن مبلغیــن
پــس از رســیدن بــه قفقــاز راه جنــوب را در پیــش گرفتنــد و وارد خــاک ایــران شــدند .آنهــا بــه
آذربایجــان و آســتراخان (حاجیطرخــان) رفتنــد )Van Gorder,2010:122( .پــس از آنــان،
نوبــت بــه هنــری مارتیــن (اهــل کشــور انگلســتان) رســید .او در ســال 1811م1226/ق وارد
شــیراز شــد (اردلــی116:1341،؛ )359/1837:2,Martynو در آنجــا بــه فعالیــت پرداخــت .پــس
از میســیونرهای فــوق ،مبلغیــن پروتســتان امریکایــی قــدم در ایــن عرصــه نهادنــد .امریکاییهــا
کــه در ســال 1776م1190/ق مصــادف بــا ســالهای آخــر حیــات کریمخــان زنــد توانســتند
اســتقالل خــود را جشــن بگیرنــد )2001:1,Butler( ،خیلــی زود درصــدد برآمدنــد تــا همچــون
همکیشــان اروپایــی خویــش ،بــه نقــاط مختلــف دنیــا از جملــه ایــران ،مبلــغ اعــزام کننــد .آنهــا
در نیمــه اول قــرن 19م13 /ق و همزمــان بــا ســالهای آخــر ســلطنت فتحعلیشــاه قاجــار،
مبلغیــن خــود را بــه ایــران اعــزام کردنــد .هــدف مبلغیــن اروپایــی و مبلغیــن امریکایــی ،تبلیــغ
شــاخهای از مســیحیت بــود کــه خــود بــه آن اعتقــاد داشــتند .امریکاییهــا و انگلیس ـیها،
پروســتان و فرانســویان کاتولیــک بودنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پنــج ســال پــس از حضــور
میســیونرهای امریکایــی در ایــران ،الزاریســتهای فرانســوی نیــز هیئتــی بــه ایــران اعــزام  
کردنــد کــه فعالیــت آموزشــی و تبلیغــی خــود را  از ســال 1839م1255 /ق در تبریــز آغــاز نمودنــد.
1 - Hoecher
2 - Rueffer
3 - Edinburg Missionary Society
4 - Scottish Missionary Society
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(ناطــق )162:1375،الزاریس ـتهای فرانســوی ،رقیبــان میســیونرهای امریکایــی در منطقــه
آذربایجــان بودنــد.
«انجمــن
امریکایــی اعــزام مبلــغ بــه خــارج» 1در  29ژوئــن 1810م 26/جمــادیاالول
ِ
1225ق تأســیس گردیــد (Putney:2012:5) .ایــن انجمــن دو ســال پــس از تأســیس؛ یعنــی
در ســال 1812م1227/ق بــه نقــاط مختلــف دنیــا مبلــغ اعــزام کــرد (Religious Tract
) Society,1888:265و در ادامــه اعــزام مبلــغ ،در نیمــه اول قــرن 19م13 /ق و همزمــان
بــا ســالهای آخــر ســلطنت فتحعلیشــاه قاجــار ،مبلغیــن خــود را بــه ایــران فرســتاد .هــدف
میســیونرهای امریکایــی ،تبلیــغ مذهــب پروتســتان از آییــن مســیحیت بــود .در ایــران،
امریکاییهــا مبلغیــن خــود را بــه ســوی مســیحیان نســطوری آذربایجــان فرســتادند تــا از طریــق
فعالیت و تبلیغ در میان آنان ،به مرور در سرتاســر آســیا نفوذ کنند (Joseph,1961: 44) .هدف
اصلــی انجمــن امریکایــی از اعــزام جاســتین پرکینــز( ،کــه ریاســت میســیونرهای امریکایــی را در
ایــران برعهــده داشــت)،فعالیت در میــان نســطوریان بــود(Anderson,1872:1/165-166) .
میســیونرهای امریکایــی در ارومیــه ســاکن شــدند؛ شــهری کــه نســطوریان تنهــا ســکنه آن
نبودنــد ،بلکــه در قســمت شــرقی ایــن شــهر شــیعیان و در قســمت غربــی آن اهــل تســنن ســکونت
داشــتند (Perkins,1843:29) .میســیونرهای امریکایــی در نوامبــر 1835م /رجــب 1251ق
وارد ارومیــه شــدند و در ژانویــه 1836م /رمضــان 1251ق آموزشــگاهی بــرای نســطوریان
تأســیس کردنــد(Tejirian & Simon 2014:87)  .بــا وجــود ایــن ،فعالیــت آموزشــی آنــان در
میــان مســلمانان ارومیــه تــا ســال 1840م تحقــق نیافــت .میســیونرهای امریکایــی در تاریــخ 8
ژانویــه 1840م 3/ذیالقعــده 1255ق آموزشــگاهی بــرای مســلمانان تأســیس کردنــد .تعــداد
شــاگردان ایــن آموزشــگاه ده نفــر بــود کــه همگــی مذکــر بودنــد(Perkins,1843:403)  .البتــه
آمــوزش در میــان مســلمانان ارومیــه توســط میســیونرهای امریکایــی ،کمــی بیــش از ایــن بــا
یــک نفــر دانشآمــوز در تاریــخ  24دســامبر 1839م 17/شــوال 1255ق شــروع شــده بــود،
 )(Tracy,1842:394امــا از آنجــا کــه جاســتین پرکینــز در کتــاب خــود کــه اصلیتریــن منبــع
در ایــن بــاره بــه حســاب میآیــد 2،بــه تاریــخ  24دســامبر 1839م اشــارهای نکــرده و بــا توجــه بــه
اینکــه در ایــن تاریــخ تنهــا یــک نفــر تحــت تعلیــم بــوده اســت و نیــز نزدیکــی دو تاریــخ مذکــور ،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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ایــن مقالــه تاریــخ تأســیس آموزشــگاه بــرای مســلمانان ،همــان  8ژانویــه 1840م 3/ذیالقعــده
1255ق در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی میســیونرهای امریکایــی فعالیــت در میــان نســطوریان
بــود ،بررســی انگیزههــای آنــان دربــاره آغــاز فعالیــت آموزشــی در میــان مســلمانان ارومیــه،
ضــروری بــه نظــر میرســد .ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه زمینههــا و
علــل شــروع فعالیـت آموزشــی میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه کــه در قالــب
تأســیس آموزشــگاه اتفــاق افتــاد ،چــه بــود .نویســنده معتقــد اســت کــه میســیونرهای امریکایــی،
جهــت کســب امنیــت الزم بــرای ادامــه فعالیــت در ایــران و نیــز مســاعد نبــودن شــرایط فعالیت در
میــان مســلمانان ســایر شــهرهای ایــران ،آموزشــگاه را بــرای مســلمانان ارومیــه تأســیس کردنــد.
پیشینه پژوهش

در زمینــه فعالیــت میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه ،پژوهــش مســتقلی
در قالــب مقالــه یــا کتــاب صــورت نگرفتــه اســت .دهقــان ( )1348در کتــاب خــود بــه مســائل
طبیعــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و تاریخــی شــهر ارومیــه پرداختــه اســت .او صفحاتــی
از اثــر خــود را بــه فعالیــت میســیونرهای امریکایــی در ارومیــه اختصــاص داده کــه در ایــن
میــان ،چنــد خطــی نیــز مربــوط بــه فعالیــت آنــان در میــان مســلمانان ارومیــه اســت .برومنــد
( )1381نیــز در کتــاب خــود بــر فعالیــت میســیونرهای انگلیســی در قالــب «انجمــن تبلیغــی
کلیســا» تکیــه دارد؛ بــا ایــن حــال بــه برخــی از تعامــات میســیونرهای انگلیســی و امریکایــی در
ایــران نیــز اشــاره کــرده اســت .بــرای مثــال طــی توافــق بــه عمــل آمــده بیــن میســیونرهای دو
کشــور مزبــور ،امریکاییهــا در مناطــق شــمالی ایــران و انگلیس ـیها در مناطــق جنوبــی ایــران،
فعالیتهــای تبلیغــی و آموزشــی خــود را پــی گرفتنــد .برومنــد دربــاره فعالیــت میســیونرهای
امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه مطلبــی ارائــه نکــرده اســت .همــراز ( )1391در اثــر خــود بــه
فعالیتهــای میســیونری مســیحی از دوره صفویــه تــا انقــاب اســامی ایــران پرداختــه اســت.
نویســنده در فصــل اول از میســیونرهای امریکایــی ســخن گفتــه اســت کــه البتــه ایــن مطالــب
بــه دوره دوم فعالیتهــای آنــان در ایــران (از ســال 1870م1287/ق بــه بعــد) ارتبــاط دارد و بــه
جــز صفحاتــی چنــد بــه دوره اول نمیپــردازد .ناطــق ( )1375در اثــر خــود اشــارهای کوتــاه بــه
فعالیــت میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان دارد .متولــی ( )1348نیــز بــه فعالیــت در
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میــان مســلمانان از ســال 1870م1287/ق بــه بعــد اشــاره میکنــد کــه از نظــر زمانــی بــا پژوهــش
پیــشرو همخوانــی نــدارد .شــهیدانی ( )1387نیــز حجــم کمــی از اثــر خــود را بــه ارتبــاط
میســیونرهای غربــی بــا مســلمانان اختصــاص داده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالــب مزبــور
از نظــر زمانــی دوره صفویــه تــا پیــش از تأســیس سلســله قاجــار را دربرمیگیــرد؛ حــال آنکــه از نظــر
زمانــی ،پژوهــش پیـشرو بخشــی از دوره قاجــار را مدنظــر دارد .کجبــاف و دهقاننــژاد ()1387
نیــز در اثــر مشــترک خــود بــه بررســی فعالیتهــای میســیونرهای فرانســوی در ایــران عصــر
قاجــار پرداختهانــد .در ایــن اثــر بــه طــور مســقیم ،مطلبــی از رقابــت میســیونرهای فرانســوی
بــا میســیونرهای امریکایــی آورده نشــده اســت ،امــا فعالیتهــای آموزشــی الزاریس ـتهای
فرانســوی در منطقــه آذربایجــان ایــران ،بررســی گردیــده اســت .والدبورگــر ( )1379نیــز در کتاب
خــود بــه فعالیتهــای میســیونری آلمانهــا در ایــران پرداختــه اســت .نویســنده در فصــل دوم
از فــردی بــه نــام «هــاس» 1ســخن میگویــد؛ او مبلغــی آلمانــی بــود کــه بــه همــراه پرکینــز در تبریــز
اقامــت داشــت و در ســفر دو هفتـهای بــه ارومیــه ،او را همراهــی کــرد .ایــن اثــر  205صفحــه اســت
و تنهــا دربــاره همیــن ســفر ،از جاســتین پرکینــز و نســطوریان ســخن میگویــد کــه تنهــا  4صفحــه
از حجــم کتــاب را دربرمیگیــرد .ایــن کتــاب مطلبــی دربــاره فعالیــت میســیونرهای امریکایــی در
میــان مســلمانان نــدارد.
ایده اولیه میسیونرهای امریکایی برای فعالیت در میان مسلمانان

در کتــاب گــزارش ســاالنه انجمــن امریکایــی آمــده اســت کــه مســلمانان غــرب آســیا علــل
زیــادی بــرای تنفــر از آییــن مســیحیت دارنــد؛ چرا کــه تــا «همیــن چنــد ســال گذشــته» (منظــور
چنــد ســال پیــش از 1834م اســت) تمامــی اشــکال آییــن مســیحیت کــه بــه مســلمانان ارائــه
گردیــده ،بــه نوعــی بــا شــرک و کفــر درآمیختــه بــود .بنابرایــن انجمــن مصمــم گردیــد تــا بــرای
عرضــه و معرفــی انجیــل بــا شــیوهای متفــاوت کــه عــاری از شــعائر کفرآمیــز و خرافــی باشــد،
مبلغــی بــه ســوی مســلمانان ایــران اعــزام کنــد(ABCFM,1834:60)  .میســیونرهای امریکایی
تمامــی مذاهــب مســیحیت غیــر از مذهــب خودشــان (پروتســتان) را کفرآمیــز تلقــی میکردنــد.
منظــور انجمــن امریکایــی از کاربــرد عبــارت «تــا همیــن چنــد ســال گذشــته» بــه اولیــن فعالیــت
میســیونرهای پروتســتان در ایــران بــاز میگــردد کــه توســط آلمانهــا در ســال 1833م در تبریــز
آغــاز گردیــد؛ (والدبورگــر )115:1379،آنهــا نیــز پروتســتان بودنــد .بــه همیــن خاطــر انجمــن،

₪ 36

شماره  7ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 1395

فعالیــت آنهــا را از دیگــر میســیونرهای مســیحی متمایــز میســازد و کفرآمیــز تلقــی نمیکنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از دوره قاجــار ،اطالعاتــی دربــاره فعالیتهــای تبلیغــی میســیونرهای
پروتســتانمذهب در ایــران در دســت نیســت ،امــا افــرادی از ایــن فرقــه بــه ایــران رفتوآمــد
داشــتند .بــرای مثــال در دوره صفویــه و در حضــور شــاه عبــاس اول ،میــان جماعتــی انگلیســی بــا
مذهــب پروتســتان و گروهــی کاتولیکمذهــب ،نــزاع و بحــث مذهبــی درگرفــت .آنهــا در بــاب
موضوعــات مختلفــی بحــث کردنــد کــه یکــی از آنهــا مســئله «روزه» بــود .شــاه عبــاس در ایــن
زمینــه از کاتولیکهــا کــه قائــل بــه گرفتــن روزه بودنــد ،دفــاع کرد(.ســتوده)203-204:1383،
هــر چنــد کــه وظیفــه پرکینــز و دیگــر میســیونرهای امریکایــی حاضــر در ارومیــه ،تبلیــغ در
میــان نســطوریان ایــن شــهر بــود (Perkins,1887:11)،امــا فعالیــت در میــان مســلمانان کــه
برگرفتــه از تفکــر موجــود در «انجمــن امریکایــی اعــزام مبلــغ بــه خــارج» بود ،یکــی از دغدغههای
ذهنــی وی را تشــکیل م ـیداد .پرکینــز معتقــد بــود کــه مــردم مســلمان تبریــز بــه خاطــر ارتبــاط
زیــاد بــا اروپاییــان ،نســبت بــه بقیــه مســلمانان ایــران از تعصــب کمتــری برخــوردار هســتند .وی
تبریــز را بهتریــن محیــط بــرای تبلیــغ در میــان مســلمانان میدانســت(Perkins,1843:150) .
بــا توجــه بــه ایــن ســخن ،مشــخص میگــردد کــه پرکینــز حتــی پیــش از آغــاز فعالیــت در میــان
«نســطوریان ارومیــه» 1،بــه فعالیــت و تبلیــغ در میــان مســلمانان توجــه داشــته اســت .پرکینــز
ً
معتقــد بــود کــه از طریــق تبلیــغ در میــان مســیحیان ایــران ،بــه دســت گروههایــی کــه صرفــا
وظیفــه تبلیــغ در میــان مســیحیان را بــر عهــده دارنــد ،میتــوان در میــان مســلمانان نیــز بــه
طــور غیرمســتقیم بــه تبلیــغ پرداخــت (Perkins,1843:150) .ایــن مســئله دربــاره گــروه وی نیــز
ً
کامــا صــدق میکــرد .وظیفــه اصلــی میســیونرهای امریکایــی نیــز تبلیــغ در میــان نســطوریان
آذربایجــان بــود .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه آنــان نیــز بــه دنبــال فعالیــت و تبلیــغ
غیرمســتقیم در میــان مســلمانان بودهانــد.
انگلیس و حمایت از میسیونرهای امریکایی

میســیونرهای امریکایــی بــرای شــروع فعالیــت در ایــران نیــاز بــه حمایــت داشــتند ،امــا در آن
زمــان حمایــت دولــت امریــکا را نداشــتند(.الدر )3:1333،زمانــی کــه دکتــر «گرنــت» 2در مســیر
 - 1به پینوشت ،ذیل عنوان «نسطوریان» رجوع گردد.
: Grant - 2او از میسیونرهای امریکایی در ایران است.
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«هنــری ِالیــس» 1آشــنا گردیــد .او ســفیر دولــت
ســفر بــه ایــران بــود ،در طرابــوزان بــا فــردی بــه نــام ِ
انگلیــس در ایــران بــود و بــه گرنــت اطمینــان داد کــه قــادر اســت در صــورت نیــاز ،حمایــت دولــت
2
ایــران را بــرای آنــان بــه دســت آورد« (Grant & Lathrop,1847:41-42) .جاســتین پرکینــز»
نیــز پیــش از ایــن در ارزروم بــا وی آشــنا شــده بــود و در زمــان اقامــت در تبریــز در تاریــخ 14
اکتبــر 1835م 21/جمادیالثانــی1251ق نامـهای مبنــی بــر درخواســت حمایــت از ســوی دولــت
انگلیــس بــه وی نوشــت (Perkins,1843:218-219) .ســرانجام میســیونرهای امریکایــی
تحــت حمایــت دولــت انگلســتان درآمدنــد(Waterfield,1973:103)  ،امــا اوضــاع بــر ایــن
منــوال باقــی نمانــد و در پــی تیرگــی روابــط ایــران و انگلیــس ،میســیونرهای امریکایــی پشــتوانه
خــود را از دســت دادنــد.
تیرگی روابط ایران و انگلیس

محمدشــاه قاجــار در اواخــر ســال 1253ق1838/م شــهر هــرات را فتــح کــرد .ســفیر انگلیس،
«ســر جــان مکنیــل» کــه پیــش از ایــن حادثــه ،چندیــن بــار محمدشــاه را بــه تــرک محاصــره
هــرات فــرا خوانــده بــود ،از وی جــدا شــد و چنــد روز بعــد کشــتیهای انگلیســی جزیــره خــارک
را تصــرف کردنــد( .شــمیم147 :1388،و )144در پــی وقــوع ایــن حــوادث ،روابــط ایــران
و انگلیــس تیــره شــد و میســیونرهای امریکایــی بــرای ادامــه فعالیــت در ایــران و آذربایجــان
احســاس خطــر کردنــد؛ چرا کــه بــا خــروج مقامــات انگلیســی از ایــران ،حمایــت ایــن کشــور را از
دســت دادنــد .پیــش از ایــن ذکــر گردیــد کــه میســیونرهای امریکایــی در اوایــل حضــور خــود در
ایــران ،تحــت حمایــت دولــت انگلســتان در آمدنــد .ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه جاســتین پرکینــز
در هنــگام ورود بــه ایــران و تبریــز در ســال 1834م1249/ق ،بــا اســتقبال اعضــای کنســولگری
انگلســتان در تبریــز مواجــه شــد و توانســت بــا آنــان روابــط صمیمان ـهای برقــرار کنــد .در ســال
1835م1250/ق ســفیر انگلســتان ،هنــری ِالیــس بــه میســیونرهای امریکایــی پیشــنهاد داد
ً
تحــت حمایــت انگلســتان قــرار گیرنــد .گــروه امریکایــی نیــز چنیــن کــرد و رســما تحــت حمایــت
دولــت انگلســتان درآمــد؛ تــا اینکــه در ســال 1839م1254/ق  (در پــی تیرگــی روابــط ایــران
1 - Henry Ellis

: Justin Perkins - 2اولیــن میســیونر امریکایــی در ایــران کــه در میــان نســطوریان آذربایجــان بــه فعالیــت
پرداخــت.
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و انگلیــس) دیپلماتهــای انگلیســی ایــران را تــرک کردنــد(Waterfield,1973:103)  .پیــش
از ایــن نیــز ،ســفیر انگلســتان در تاریــخ  9ژوئیــه 1838م 16/ربیعالثانــی 1254ق بــه همــه
صاحبمنصبــان انگلیســی در ایــران دســتور داده بــود ،خــود را بــرای تــرک ایــن کشــور آمــاده
کننــد (Perkins,1843:339-340) .میســیونرهای امریکایــی در ایامــی کــه روابــط ایــران و
انگلیــس رو بــه وخامــت بــود ،فرمانــی رســمی از محمدشــاه قاجــار در تاریخ  10ژوئــن 1839م27/
ربی ـعاالول 1255ق بــه ایــن مضمــون دریافــت کردنــد:
السلطانبن السلطان محمدشاه غازی
«آنکــه عالیجــاه ،ذکاوت و فطانتهمــراه ،فراســت و کیاســتانتباه ،شــهامت و
فخامتا کتنــاه ،زبدهالعلمــاء المســحیین و عمدهالفضــاء العیسویین ،مســتر پرکینــز ،بــه
توجهــات بیکــران خاطــر خطیــر اقــدس شاهنشــاهی مفتخــر و مباهــی بــوده ،بدانــد کــه از قــراری
کــه عـ ّـم افخــم ،ملــک قاسـممیرزا ،بهعــرض اقــدس همایــون شــهریاری رســانیده ،آن عالیجــاه
بــه شــوق و میــل خــود در بلــده ّ
ارومیــه مدرسـهای ترتیــب داده ،بــا ســعی و دقــت تمــام مشــغول
تربیــت و تعلیــم جوانــان و نشــر علــوم میباشــد و ایــن معنــی ،باعـ ِـث ظهــور التفــات و مراحــم
شاهنشــاه دربــاره آن عالیجــاه گشــته ،محــض وفــور مرحمــت ،او را بهصــدور این همایونمنشــور
ِعنایتدســتور ،قریــن ّ
عــز افتخــار فرمودهایــم .میبایــد آن عالیجــاه در تربیــت و تکمیــل
جوانــان ،زیــاده از پیشتــر ،اهتمــام و اجتهــاد بهعمــل آورده ،علــم تاریــخ و جغرافیــا و هندســه
و حســاب بــه آنهــا آموختــه از ظهــور ایــن خدمــت ،خــود را مشــمول عواطــف و عــوارف شــاهانه
ً
ســازد و در ایــن عهــده شناســد .تحریــرا فــی  27شــهر ربی ـعاالول ســنه (. »1255نوائــی:1369،
442 /2؛ اقبالآشــتیانی61:1325،؛ فیضــی933:1351،؛ )Perkins,1843:42
درواقــع میســیونرهای امریکایــی بــا دریافــت ایــن فرمــان بــرای ادامــه فعالیــت در ایــران،
گامــی مهــم برداشــتند .پرکینــز خــود نیــز بــه ارزش ایــن فرمــان واقــف بــود و در نبــود ســفارت
انگلیــس و حمایــت آن ،ایــن فرمــان را دلگرمکننــده و حامــی گــروه خــود میدانســت.
)(Perkins,1843:420
علل تأسیس آموزشگاه برای مسلمانان ارومیه
الف) جلب توجه مقامات ایرانی و مردم عادی

از نــگاه پرکینــز ،تأســیس مدرســه بــرای مســلمانان توســط گــروه ،امنیــت الزم را بــرای
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فعالیــت در میــان نســطوریان فراهــم میســاخت .مســلمانان حداقــل ســه چهــارم جمعیــت
ـطوری
ارومیــه را تشــکیل میدادنــد و میســیونرهای امریکایــی در میــان هممیهنــان نسـ
ِ
مســلمانان ،در حــال فعالیــت بودنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در مجمــوع مســلمانان از هــر طبقــه
و گروهــی بــا میســیونرهای امریکایــی بــا محبــت رفتــار میکردنــد ،بیتوجهــی بــه آنــان
(مســلمانان) میتوانســت بــه نارضایتــی آنــان منجــر شــود .عــاوه بــر ایــن ،برخــی از مقامــات
ایرانــی نیــز خواســتار تأســیس چنیــن مدرس ـهای بودنــد (Perkins,1843:404) .پیــش از ایــن
ملــک قاســممیرزا 1از پرکینــز و گروهــش خواســته بــود کــه یــک مدرســه بــرای آمــوزش زبــان
انگلیســی بــه کــودکان مســلمان بگشــایند .امــا او از عملــی کــردن ایــن درخواســت طفــره رفــت.
(ناطــق )165 :1375،محمدشــاه نیــز پیــش از ایــن بــا صدور فرمانــی ،از میســیونرهای امریکایی
تفقــد کــرده و از آنــان خواســته بــود کــه در تعلیــم بــه جوانــان ایرانــی (کــه شــامل مســلمانان نیــز
میشــد) بیــش از گذشــته ســعی و تــاش کننــدPerkins,1843:404( .؛نوائــی)442 /2 :1369،
«قهرمــان میــرزا» 2نیــز نســبت بــه فعالیــت میســیونرهای امریکایــی ابــراز عالقــه کــرده بــود .ملــک
قاســم میــرزا نیــز چندیــن بــار از گــروه امریکایــی تقاضــا کــرده بــود کــه بــرای مســلمانان نیــز کاری
صــورت دهنــد .پرکینــز بــه ایــن مســئله توجــه داشــت کــه ادامــه فعالیــت در میــان نســطوریان و
ً
بیتوجهــی بــه مســلمانان ،میتوانســت احتمــاال زمینهســاز بیاعتمــادی پادشــاه و حاکمــان
وی نســبت بــه آنــان گــردد .ایــن بیاعتمــادی میتوانســت باعــث گــردد کــه مقامــات ایرانــی
دســت از حمایــت امریکاییهــا بردارنــد و بــه ســوی میســیونرهای کاتولیــک متمایــل گردنــد.
) (Perkins,1843:404میســیونرهای امریکایــی بــرای تأســیس ایــن آموزشــگاه تــا حــدی خــود
را تحــت فشــار میدیدنــد .بــه نوشــته میســیونرهای امریکایــی ،آنــان بــرای «تالفــی محبــت و
ً
حمایــت مــردم مســلمان عــادی و مخصوصــا مقامــات ایرانــی مســلمان و جهــت جلوگیــری از
حســادت و تشــویش ذهنــی آنــان نســبت بــه آمــوزش (امریکاییهــا) بــه هممیهنــان نســطوری
آنــان» آموزشــگاهی بــرای مســلمانان ارومیــه تأســیس کردنــد(CMS,1841:92) .
 - 1او عمــوی محمدشــاه قاجــار اســت .ملــک قاســم میــرزا پســر بیســت و چهــارم فتحعلیشــاه اســت کــه مــورخ 22
جمادیالثانــی  1322ق متولــد شــد .او بــرادر تنــی شــاهزاده ملــک منصورمیــرزا پســر ســی و ششــم فتحعلیشــاه
اســت .وی پــس از رســیدن بــه بلــوغ در دســتگاه عباسمیــرزا مشــغول بــه فعالیــت گردیــد .او در ســال 1250ق
نــزد پرکینــز بــه یادگیــری زبــان انگلیســی پرداخــت .وی در ســال 1255ق بــرای آزادی پروتســتانها در تبلیغــات
مذهبــی و تأســیس آموزشــگاه در ارومیــه از محمدشــاه فرمانــی گرفت(.عضدالدولــه)181:2535،
 - 2وی پســر هشــتم عبــاس میــرزا و بــرادر تنــی محمدشــاه قاجــار بــود .از ســال  1250تــا 1257ق حکمــران
آذربایجــان بود(.قاجــار)174:1360:
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بــرای ذکــر نمون ـهای دیگــر بایــد از دیــدار «ملــک قاســم میــرزا» بــا میســیونرهای امریکایــی
یــاد کــرد .او در تاریــخ  20اکتبــر 1836م 9/رجــب 1252ق از ســوی قهرمــان میــرزا بــرای بررســی
اوضــاع میســیونرها بــه ارومیــه رفــت .او بــه گرمــی بــا آنــان رفتــار کــرد و بــا آنهــا بــر ســر ســفره
شــام نشســت« .ملــک قاسـممیرزا» بــه شــاگردان نســطوری مدرســه وعــده داد کــه پــس از اتمــام
تحصیــل ،مناصــب شایســتهای در ارتــش و دیگــر ارگانهــا بــرای آنــان فراهــم خواهــد کــرد.
وی پــس از بازدیــد از آموزشــگاه ،از فعالیتهــای میســیونرهای امریکایــی گــزارش مثبتــی بــه
قهرمــان میــرزا ارائــه کــرد .قهرمــان میــرزا نیــز پــس از گــزارش وی ،فرمانــی بــه نفــع میســیونرهای
امریکایی صادر کرد .او در این فرمان ،دســتور داد ســه ســرباز به حفاظت از جان میســیونرهای
امریکایــی گماشــته شــوند .او بــه «نجفقلیخــان» 1فرمانــدار ارومیــه دســتور داد از همــه لحــاظ
از گــروه امریکایــی محافظــت کنــد و ماهیانــه بــه هــر یــک از ســه ســرباز فوقالذکــر 12قــران
دســتمزد دهــد(Perkins,1843:287) .
طبیعــی اســت کــه میســیونرهای امریکایــی نیــز بایــد بــرای جبــران زحمــات و حمایتهــای
مقامــات آذربایجــان و ارومیــه ،اقدامــی مفیــد و شایســته انجــام میدادنــد .بــه همیــن خاطــر
میســیونرهای امریکایــی بــرای ادامــه فعالیــت در منطقــه آذربایجــان ،عــاوه بــر کســب حمایــت
پادشــاه ایــران ،نیازمنــد جلــب توجــه و اعتمــاد مســلمانان منطقــه نیــز بودنــد .بنابرایــن آنــان
در ادامــه اقدامــات خــود ،بــه فکــر دایــر کــردن آموزشــگاه بــرای مســلمانان ارومیــه افتادنــد و
در تاریــخ  8ژانویــه 1840م 3/ذیالقعــده 1255ق آموزشــگاهی بــرای آنــان تأســیس کردنــد.
) (Perkins,1843:403بــه گفتــه خــود پرکینــز ،گــروه امریکایــی در مقایســه بــا دانشآمــوزان
نســطوری ،وقــت و هزینــه کمتــری بــه دانشآمــوزان مســلمان اختصــاص م ـیداد .آنــان
آمــوزش بــه مســلمانان را فعالیتــی جنبــی میدانســتند (Perkins,1861:72) .ســخن پرکینــز
ً
کامــا درســت بــود؛ چراکــه هــدف اصلــی آنــان در ایــن زمــان ،فعالیــت در میــان نســطوریان
ارومیــه بــود و پــس از تیرگــی روابــط ایــران و انگلیــس تصمیــم گرفتنــد بــه ایــن فعالیــت «جنبــی»
کــه همــان آمــوزش بــه مســلمانان بــود ،رضایــت دهنــد؛ تــا بتواننــد امنیــت الزم بــرای ادام ـه
فعالیــت در ایــن کشــور را فراهــم کننــد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه یکــی از اصلیتریــن
انگیزههــای میســیونرهای امریکایــی بــرای فعالیــت در میــان مســلمانان ،فراهــم کــردن
 - 1او پسر حسینقلی خان و از حکمرانان آذربایجان بود(.ادیبالشعراء)378-379 :1345،
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امنیتشــان بــوده اســت .بــه خصــوص کــه از نظــر زمانــی بیــن تیرگــی روابــط ایــران و انگلیــس
(1838-1839م1254-1255/ق) تــا تأســیس آموزشــگاه بــرای دانشآمــوزان مســلمان
(1839-1840م1255/ق) فاصلــه زیــادی نبــوده اســت.
ب) رقابت با میسیونرهای دیگر برای جلب توجه مقامات ایرانی

برخــاف میســیونرهای امریکایــی ،بقیــه میســیونرهای حاضــر در آذربایجــان ایران ،مشــتاق
بــه فعالیــت در میــان همــه مــردم بودنــد (Perkins,1843:404-405) .بــرای مثــال فــردی بــه
نــام «اوژن بــوره» بــرای مســلمانان و ارامنــه کالس واحــد تشــکیل داد( .ناطــق )190:1368،او
در ســال 1837م1253/ق از ســوی «مجمــع علمــی فرانســه» همــراه بــا یــک کشــیش وارد تبریــز
شــد و درصــدد برآمــد تــا مدارســی تأســیس کنــد کــه در آن دانشآمــوزان مســلمان و مســیحی در
یــک کالس در کنــار هــم بنشــینند .بــوره نخســتین مدرسـهاش را بــا  14دانشآمــوز در  16ژوئــن
1839م 3/ربیعالثانــی 1255ق در تبریــز افتتــاح کــرد .از ایــن تعــداد ســه نفــر ارمنــی و یــازده
نفــر مســلمان بودنــد .بــوره بــه یــاری همیــن دانشآمــوزان ،نخســتین واژهنامــه فرانسه-فارســی
را تدویــن و بــه محمدشــاه قاجــار اهــدا کــرد( .ناطــق )162:1375،کنــت دوسرســی (ســفیر
فوقالعــاده فرانســه) کــه در ســال 1839م1255/ق بــرای انجــام مأموریــت سیاســی خــود بــه
ایــران آمــد ،بــه تبریــز هــم ســفر کــرد .بــه گفتــه وی در آن زمــان ،بــوره در شــهر تبریــز ســی نفــر
دانشآمــوز مســلمان و مســیحی داشــته اســت کــه در کنــار یگدیگــر بــه فرا گیــری زبــان فرانســه،
ریاضیــات و جغرافیــا مشــغول بودهاند(.دوسرســی )98:1362،کار بــوره بــه جایــی رســید کــه
مهدعلیــا بــه وی وعــده داد پســرش ناصرالدیــنمیــرزای ولیعهــد را بــرای یادگیــری زبــان فرانســه
ً
نــزد او بفرســتد .محمدشــاه نیــز کتبــا وی را بــه ایــن کار تشــویق کــرد( .اقبالآشــتیانی63:،
1325؛ناطــق )191:1368،مدرس ـهای کــه بــوره در تبریــز تأســیس کــرد« ،دارالعلــم شناســایی
ملــل» نــام داشــت .ناصرالدینمیــرزای ولیعهــد در همیــن مدرســه تحــت تعلیــم زبــان فرانســه
قــرار گرفــت( .قاســمی پویــا)520:1377،
میســیونرهای آلمانــی (در قالــب هیئــت میســیونری بــازل) نیــز همچــون میســیونرهای
فرانســوی در میــان مســلمانان فعالیــت میکردنــد .هیــأت میســیونری بــازل ،اولیــن انجمــن
پروتســتان بــود کــه کار خــود را در ایــران آغــاز کــرد( .والدبورگــر )99:1379،فــردی بــه نــام
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«فردریــش هــاس» 1کــه عضــو  ایــن هیئــت بــود ،در ســال 1833م1249/ق در شــهر تبریز مدرســه
کوچکــی بــرای ارامنــه افتتــاح کــرد( .والدبوگــر )115:1379،هــاس در همیــن ســال عــاوه بــر
ارامنــه ،تعــدادی ایرانــی (مســلمان) را نیــز در مدرســه خــود پذیرفــت .عباسمیــرزا و محمدشــاه
نیــز نــزد هــاس تحصیــل میکردنــد( .والدبورگــر )152-153:1379،بنابرایــن میســیونرهای
آلمانــی نیــز همچــون میســیونرهای فرانســوی فعالیــت خــود را تنهــا بــه مســیحیان آذربایجــان
منحصــر نکردنــد و در آموزشــگاههای آنــان بــه روی  ایرانیــان مســلمان نیــز بــاز بــود .بــا توجــه
بــه فعالیــت میســیونرهای فرانســوی و آلمانــی ،میســیونرهای امریکایــی نیــز بــر خــود الزم
دیدنــد تــا در راســتای جلــب حمایــت مقامــات ایرانــی و رقابــت بــا دیگــر میســیونرهای حاضــر
در آذربایجــان ،بخشــی از فعالیــت خــود را بــه آمــوزش مســلمانان ارومیــه اختصــاص دهنــد.
میســیونرهای فرانســوی در تبریــز فعالیــت داشــتند و ایــن احتمــال نیــز وجــود داشــت کــه بــا عــدم
فعالیــت آموزشــی میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه ،پــای آنــان بــه ارومیــه
نیــز بازگــردد .در آن صــورت موقعیــت امریکاییهــا میتوانســت بــا خطــری جــدی مواجــه
گــردد .بنابرایــن میســیونرهای امریکایـی بــرای دوری از خطــر و باقــی مانــدن در عرصــه رقابــت،
آموزشــگاهی را بــرای مســلمانان در شــهر ارومیــه تأســیس کردنــد.
ج) مساعد نبودن شرایط فعالیت در میان مسلمانان شهرهای دیگر ایران

«انجمــن امریکایــی اعــزام مبلــغ بــه خــارج» پــس از اعــزام جاســتین پرکینــز بــه ایــران،
درصــدد برآمــد تــا شــرایط تبلیــغ در میــان مســلمانان ایــران را نیــز ارزیابــی کنــد .بــرای ایــن
منظــور شــخصی بــه نــام «جیمــز لیمــن مریــک» 2را بــه عنــوان پیشــگام در ایــن عرصــه انتخــاب
کردنــد .او در اوت 1834م/ربیعالثانــی 1250ق در بوســتون بــه قصــد ایــران ســوار کشــتی شــد.
مأموریــت وی ،اولیــن مأموریــت از ســوی کلیســاهای امریکایــی بــه ســوی مســلمانان ایــران
بــه حســاب میآمــد (ABCFM,1834:60) .هــدف اصلــی اعــزام مریــک بــه ایــران ،بررســی
شــرایط تبلیــغ در میــان مســلمانان بــود (ABCFM,1840:111) .او در نوامبــر 1834م/رجــب
1250ق بــه قســطنطنیه رســید و در ایــن شــهر مشــغول فراگیــری زبــان ترکــی شــد؛ چرا کــه ایــن
زبــان در نقــاط زیــادی از بخــش شــمالی ایــران تکلــم میشــدABCFM,1835:54( .؛Ander
1 - Friedrich Haas
2 - James Lyman Merrick
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 )son,1999:455مریــک در تاریــخ  15اکتبــر 1835م 22/جمادیالثانــی 1251ق وارد تبریــز
(ABCFM,1836:54؛  )Campbell,1844:80,102و در  6ژوئــن 1836م 20/صفــر 1252ق
از تبریــز عــازم تهــران شــد« .هورنلــه» 1و «اشــنایدر» 2از اعضــای «انجمــن میســیونری بــازل» 3نیــز
در ایــن ســفر همــراه وی بودنــد (ABCFM,1837:67) .آنهــا  24ژوئــن 1836م 9/ربیـعاالول
1252ق بــه تهــران رســیدند و در  4ژوئیــه1836 4م 19/ربیــعاالول 1252ق از تهــران عــازم
اصفهــان شــدند و طــی  11روز بــه اصفهــان رســیدند ( 15ژوئیــه 1836م 30/ربیـعاالول 1252ق)
ً
و در منطقــه جلفــا ســکنی گزیدنــد .آنــان در جلفــا کــه ســاکنان آن عمومــا ارمنیــان بودنــد ،بــه
توزیــع کتــاب «مزامیــر» 5حضــرت داود و کتــاب «امثــال» 6ســلیمان نبــی مبــادرت ورزیدنــد .خبــر
ایــن مســئله بــه بیــرون از جلفــا رســید و چنیــن شــایع شــد کــه آنــان قصــد تغییــر دیــن مســلمانان
را دارنــد .کار بــه جایــی رســید کــه زندگــی مریــک ،هورنلــه و اشــنایدر بــه خطــر افتــاد؛ بــه همیــن
خاطــر حاکــم اصفهــان ،ســی ســرباز را مأمــور حفاظــت از جــان آنــان کــرد .برخــی از چهرههــای
مذهبــی اصفهــان بــرای پــی بــردن بــه انگیــزه حضــور ایــن ســه نفــر در جلفــا ،بــه دیــدار آنــان
رفتنــد .میســیونرهای آلمانــی (هورنلــه و اشــنایدر) در ایــن دیــدار اذعــان کردنــد کــه قصــد دارنــد
مدرسـهای بــرای ارمنیــان تأســیس کننــد و برنامـهای بــرای تبلیــغ در میــان مســلمانان ندارنــد.
طبــق گــزارش انجمــن امریکایــی ،کتابهــای فوقالذکــر در میــان مســلمانان توزیــع نشــده
بــود .روز بعــد پیکــی ،آنــان را نــزد فــردی بــه نــام «حــاج ســیدمحمدباقر» 7بــرد .در ایــن جلســه
عــاوه بــر میســیونرها و ســیدمحمدباقر 15 ،نفــر از روحانیــون اصفهــان و عــدهای از مــردم عــادی
نیــز حضــور داشــتند .گویــا ســیدمحمدباقر قصــد گفتگــو و بحــث بــا آنــان را داشــته اســت ،امــا
آنــان بــه گــزارش انجمــن امریکایــی از تــرس جمعیــت ،وارد بحــث و گفتگــو نشــدند .مریــک
دو هفتــه در اصفهــان مانــد و پــس از آن عــازم شــیراز شــد .بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده،
1 - Hoernle
2 - Schneider
3 - Basle Missionary Society

 - 4در متــن بــه اشــتباه ژوئــن ( )Juneنوشــته شــده اســت .در حالــی کــه در چنــد خــط باال تــر ،ذکــر شــده کــه در
ششــم ژوئــن ســفر مریــک از تبریــز آغــاز شــده اســت.

5 - Psalms
6 - Proverbs

 - 7منظور حجتاالسالم سید محمد باقر موسوی شفتی است.
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از نظــر مریــک ،اوضــاع بــرای فعالیــت و تبلیــغ در میــان مســلمانان (اصفهــان) مســاعد نبــود.
) (ABCFM,1837:68میســیونرهای آلمانــی (هورنلــه و اشــنایدر) بالفاصلــه پــس از ایــن ماجــرا
بــه تبریــز بازگشــتند (Tracy,1842:330) .انجمــن بــه علــت جمعیــت زیــاد اصفهــان و مرکزیــت
ایــن شــهر در ایــران ،ایــن شــهر را (بــرای فعالیــت مریــک) ترجیــح م ـیدادABCFM,1834( ،
 )B:30/418امــا بــا شــرایط بــه وجــود آمــده ،فعالیــت در ایــن شــهر منتفــی گردیــد .بــا توجــه بــه
تاریخهــای ذکــر شــده ،زمــان تقریبــی تــرک اصفهــان  29ژوئیــه 1836م 14/ربیعالثانــی 1252ق
بــوده اســت.
انجمــن در ایــن زمــان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه شــاید شــرایط بــرای فعالیــت مســتقیم در
میــان مســلمانان مســاعد نباشــد و اصــاح کلیســاهای شــرقی را درآمــدی بــر فعالیــت در میــان
مســلمانان قلمــداد کــرد .انجمــن علــت مســاعد نبــودن شــرایط تبلیــغ در میــان مســلمانان را در
ایــن میدانســت کــه آنــان (مســلمانان) تمامــی کلیســاهای شــرقی را نماینــده دیــن مســیحیت
میداننــد (و بــه همــه مســیحیان بدبیــن هســتند) .ایــن در حالــی اســت کــه اعضــای کلیســاهای
شــرقی بــه زعــم انجمــن امریکایــی در جهالــت و شــرک بــه ســر مــی بردنــد و زندگــی شــرمآوری
داشــتند؛ بــه همیــن خاطــر صــدای کلیســاهای پروتســتان بــه جایــی نمیرســید .انجمــن
امریکایــی در گــزارش خــود بــه ســال 1837م1252/ق مینویســد« :ایــن کلیســاها (کلیســاهای
ً
شــرقی) همگــی در دســترس مــا هســتند .تــا زمانــی کــه مســتقیما بــا تعصبــات مذهبــی مســلمانان
برخــوردی نداشــته باشــیم ،حکمرانــان مســلمان (در قلمــرو کلیســاهای شــرقی) نســبت بــه
تالشهــای مــا بیتفــاوت خواهنــد بــود ».انجمــن حتــی اذعــان میکنــد کــه حکمرانــان مســلمان
میتواننــد در برابــر خشــونت احتمالــی مســیحیان شــرقی از آنــان (امریکاییهــا) حمایــت کننــد.
( )ABCFM,1837:69مریــک در تاریــخ تقریبــی  29ژوئیــه 1836م 14/ربیعالثانــی 1252ق
اصفهــان را تــرک کــرد و عــازم شــیراز شــد .مریــک کمــی بیــش از هفــت مــاه در شــیراز اقامــت
کــرد؛ ( )1838:80,ABCFMبنابرایــن بــه احتمــال فــراوان در مــاه مــارس 1837م/ذیالحجــه
1252ق از شــیراز خــارج شــده اســت.
مریــک در بــدو اقامــت در شــیراز ،مــردم ایــن شــهر را بردبــار و شــکیبا یافــت و بــه همیــن خاطــر
بــه فعالیــت در ایــن شــهر خوشبیــن گشــت ،امــا دیــری نپاییــد کــه امیــد وی بــه یــأس تبدیــل
شــد .طبــق گــزارش مریــک بــه انجمــن ،چنانچــه مســلمانی از آییــن اســام روی میگردانــد،
بــه مــرگ محکــوم میشــد .بــه گفتــه وی ایــن حکــم «حتــی» در شــیراز نیــز اجــرا میگردیــد.
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( )ABCFM,1838:80بــه احتمــال فــراوان مریــک از قبــل میدانســته کــه حکــم تغییــر دیــن
یــک فــرد مســلمان ،مــرگ اســت ،امــا بنــا بــه عللــی نامشــخص ،تصــور نمیکــرد کــه ایــن حکــم در
شــیراز نیــز اجــرا گــردد .اســتفاده از واژه «حتی»1میتوانــد دلیلــی بــر ایــن امــر باشــد.
مریــک در راه بازگشــت بــه آذربایجــان ،بــرای بــار دوم در تاریــخ  11آوریــل 1837م 5/محــرم
1253ق وارد اصفهــان گردیــد (ABCFM,1838:80) .او ده روز در اصفهــان بــه طــور مخفیانــه
(بــه خاطــر حــوادث ســال گذشــته) اقامــت داشــت و ســپس عــازم همــدان شــد .مریــک در تاریــخ
 4مــی 1837م 28/صفــر 1253ق وارد همــدان گردیــد .او پــس از بازگشــت بــه آذربایجــان،
ً
عمدتــا در ارومیــه ســاکن بــود تــا اینکــه در نوامبــر 1837م/شــعبان 1253ق بــه دعــوت ملــک
َ
قاس ـممیرزا بــه همــراه وی بــه روســتای «شیشــوان» 2رفــت (ABCFM,1838:81) .بــا توجــه
بــه اینکــه انجمــن از تجربــه مریــک در همــدان ســخنی نمیگویــد ،مشــخص اســت کــه شــرایط
تبلیــغ در ایــن شــهر نیــز مطلــوب نبــوده اســت .مریــک ســه مــاه در نــزد ملــک قاس ـممیرزا در
روســتای شیشــوان زندگــی کــرد ،امــا در ایــن مــدت ،وقــت وی صــرف آمــوزش زبــان انگلیســی بــه
ملــک قاس ـممیرزا شــد .او در تاریــخ  7مــارس 1838م 10/ذیالحجــه 1253ق بــه تبریــز رفــت
) (ABCFM,1838:81تــا از حضــور در روســتای شیشــوان نیــز نتیج ـهای نگرفتــه باشــد.
مریــک در ســپتامبر 1838م/جمادیالثانــی 1254ق فرمانــی از ســوی فرمانــدار آذربایجــان
مبنــی بــر اجــازه تأســیس مدرســه در تبریــز دریافــت کــرد (ABCFM,1839:99) .ایــن فرمــان
توســط ملــک قاسـممیرزا از محمدشــاه گرفتــه شــده بــود .وی از ســوی شــاه ،مســئولیت نظــارت
بــر تمامــی مــدارس عمومــی ایالــت آذربایجــان را بــر عهــده داشــت .محمدشــاه قاجــار طــی
فرمانــی بــه مریــک اجــازه داد تــا در آموزشــگاه مزبــور هــر علمــی را کــه بخواهــد تدریــس کنــد.
) (ABCFM,1840:112بــه موجــب ایــن فرمــان هرکــس (مســلمان و غیــر مســلمان) کــه مایــل
بــود ،میتوانســت در ایــن مدرســه حاضــر گــردد .هــدف از صــدور مجــوز بــرای ایــن مدرســه،
آشــنایی شــاگردان ایرانــی بــا علــم ،هنــر و تمــدن کشــورهای مســیحی بــود ،امــا آموزشــگاه
اجــازه نداشــت آموزههــای آییــن مســیحیت را بــه شــاگردان خــود عرضــه کنــد .مریــک ایــن
موضــوع را بــا انجمــن در میــان گذاشــت و انجمــن بــا تأســیس ایــن آموزشــگاه مخالفــت کــرد.
ً
) (Tracy,1842:370احتمــاال یکــی از علــل مخالفــت انجمــن بــا انجــام ایــن کار ،مخالفــت
1 - even

ً
: Sheshawan - 2فاصله این روستا تا ارومیه  80مایل (حدودا  129کیلومتر) است)1843:300,Perkins(.
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شــدید مســلمانان تبریــز و کاتولیکهــا (میســیونرهای کاتولیــک) بــا تأســیس ایــن آموزشــگاه
بــوده اســت (Anderson,1999:455) .از ســوی دیگــر میســیونرهای امریکایــی حــق تبلیــغ
آییــن مســیحیت را در ایــن آموزشــگاه نیــز نداشــتهاند .ایــن مســئله نیــز میتوانــد دلیــل دیگــری
بــرای مخالفــت انجمــن بــا تأســیس ایــن مدرســه باشــد.
انجمــن در ســال 1840م1255/ق بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ایــن زمــان تنها بایــد فعالیت
میســیونرهای امریکایــی در ارومیــه ادامــه پیــدا کنــد .انجمــن بــا توجــه بــه آینــده امیدبخشــی
کــه از فعالیــت در ارومیــه متصــور بــود ،تأســیس آموزشــگاه در تبریــز را بــه صــاح ندانســت.
ً
) (ABCFM,1840:112یقینــا گســترش فعالیــت در شــهرهای دیگــر و در میان مســلمانان ،برای
انجمــن امریکایــی مطلــوب بــوده اســت ،امــا بــه احتمــال فــراوان انجمــن بیــم آن داشــته کــه
فعالیــت در میــان مســلمانان تبریــز در آن برهــه از زمــان کــه هنــوز فعالیــت در ارومیــه ،ثبــات الزم
را پیــدا نکــرده بــود ،منجــر بــه شکســت تالشهــای آنــان در ارومیــه گــردد.
مریــک عــاوه بــر بررســی شــرایط تبلیــغ در میــان مســلمانان ایــران ،زمــان زیــادی را نیــز بــه
ترجمــه و تدویــن کتــاب «حیاتالقلــوب» ،اثــر محمدباقــر مجلســی ،اختصــاص داد .ایــن کتــاب
دربــاره تاریــخ زندگــی پیامبــر اســام اســت .هــدف مریــک از ترجمــه ایــن کتــاب ،آشــنایی خواننده
بــا دیــن اســام از طریــق روایتهــای شــیعه بــوده اســت (ABCFM,1840:112) .مریــک عــاوه
بــر ترجمــه کتــاب «حیاتالقلــوب» 1ترجمــه انگلیســی کتــاب «عهــد قدیــم» را نیــز ویرایــش کــرد.
ایــن ترجمــه توســط گلــن (معلــم آموزشــگاه مســلمانان ارومیــه) انجــام شــده بــود .بــا ایــن حــال
مریک نتوانســت برای تبلیغ در میان مســلمانان اقدامی را صورت دهد(Tracy,1842:425) .
مریــک نزدیــک بــه شــش ســال شــرایط فعالیــت در میــان مســلمانان ایرانــی را ارزیابــی کــرد.
انجمــن امریکایــی بــه دلیــل اینکــه آینــده روشــنی بــرای فعالیــت در میــان مســلمانان متصــور
نبــود ،ســرانجام اعــام کــرد بــا ادامــه فعالیــت مریــک جهــت تبلیــغ در میــان مســلمانان ســایر
شــهرها ،مخالــف اســت و صــاح نمیدانــد کــه گروهــی مجــزا از گــروه حاضــر در ارومیــه ،فعالیتــی
داشــته باشــد .انجمــن بــه مریــک اجــازه داد تــا در صــورت تمایــل بــه گــروه ارومیــه بپیونــدد.
) (ABCFM,1841:116مریــک نیــز در ســال 1840م1255/ق از فعالیــت در میــان مســلمانان
میســیونری نســطوریان در ارومیــه پیوســت(Perkins,1861:70) .
دســت کشــید و بــه گــروه
ِ
1 - Life and religion of Mohammed
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مریــک کــه بــه فعالیــت در میــان مســلمانان میاندیشــید ،پــس از پیوســتن بــه گــروه پرکینــز هــم
بــه جــای فعالیــت در میــان نســطوریان ،در میــان مســلمانان بــه تبلیــغ مســیحیت میپرداخــت.
شــرایط بــه گونـهای پیــش رفــت کــه انجمــن در ســال 1854م1270/ق او را از ایــران فراخوانــد.
) (Kidd,2009:42در فهرســت کتابهــای گــزارش ســاالنه انجمــن امریکایــی ،چــاپ ســالهای
1834-1841م1250-1257/ق تیتــر «هیئــت اعزامــی بــه ســوی مســلمانان ایــران» 1یــا تیتــری
بــا همیــن مفهــوم وجــود دارد ،امــا از چــاپ ســال 1842م1258/ق و بــه بعــد دیگــر چنیــن تیتــری
دیــده نمیشــود( .بــرای مثــال نــک) ABCFM,1841:
انجمــن امریکایــی در ســال 1840م1255/ق برنامــه ارزیابــی تبلیــغ در میــان مســلمانان
شــهرهای دیگــر ایــران را متوقــف کــرد؛ چرا کــه جــو غالــب شــهرهای ایــران را برای تبلیغ مســتقیم
در میــان ســکنه مســلمان آن ،مناســب ندیــد .در پــی ناکامــی در ایــن پــروژه ،انجمــن امریکایــی
تصمیــم گرفــت بــه جــای تبلیــغ آییــن مســیحیت در میــان مســلمانان شــهرهای دیگــر ،بــه
فعالیــت آموزشــی در ارومیــه مبــادرت ورزد .ارومیــه شــهری بــود کــه میســیونرهای امریکایــی
نزدیــک بــه پنــج ســال در آن ســکونت کــرده بودنــد و از ســوی دیگــر تأســیس مدرس ـهای کــه
در آن ،زبــان انگلیســی و جغرافیــا بــه دانشآمــوزان آن تدریــس شــود ،بــا اعتــراض مســلمانان
منطقــه مواجــه نمیشــد؛ هــر چنــد متــن درســی آنــان کتــاب انجیــل باشــد .در ایــن بــاره نیــز
تقــارن زمانــی ناکامــی پــروژه تبلیــغ در میــان مســلمانان شــهرهای دیگــر(1840م1255/ق) بــا
تأســیس مدرســه در ارومیــه (1840م1255/ق) شــایان توجــه اســت.
مواد درسی آموزشگاه امریکاییها برای مسلمانان ارومیه

همانطــور کــه پیــش از ایــن ذکــر گردیــد ،میســیونرهای امریکایــی در تاریــخ  8ژانویــه
1840م 3/ذیالقعــده 1255ق آموزشــگاهی بــرای مســلمانان تأســیس کردنــد .تعــداد شــاگردان
ایــن آموزشــگاه ،ده نفــر بــود کــه همگــی مذکــر بودنــد (Perkins,1843:403) .در ایــن مدرســه
بــه شــاگردان مســلمان ،زبــان انگلیســی و جغرافــی تدریــس میشــد .زبــان کالس جغرافــی،
ترکــی و فارســی بــود (Perkins,1843:405) .بــه احتــرام مســلمانان ،آموزشــگاه آنــان در روزهــای
ً
جمعــه تعطیــل بــود (Perkins,1843:436) .میســیونرهای امریکایــی کــه نمیتوانســتند رســما
1 - Mission to the Persian Mohammedans

₪ 48

شماره  7ـ سال چهارم ـ بهار و تابستان 1395

در میــان شــاگردان مســلمان بــه تبلیــغ مســیحیت بپردازنــد ،متــن درســی آنــان را از کتــاب
انجیــل انتخــاب کردنــد .آنهــا در توضیــح متــن انجیــل و انتقــال مســائل اخالقــی ،مذهبــی
ً
و فکــری کامــا آزادی عمــل داشــتندPerkins,1843:405( .؛ )Perkins,1861:72شــایان ذکــر
اســت کــه از متــن انجیــل ،هــم بــرای تدریــس زبــان انگلیســی اســتفاده میشــد و هــم بــرای
آمــوزش جغرافیــا (Van Gorder,2010:122) .فــردی جــوان بــه نــام «رابــرت گلــن» 1کــه  18ســال
داشــت ،بــه اســتخدام میســیونرهای امریکایــی درآمــد تــا مســئولیت تدریــس زبــان انگلیســی
بــه شــاگردان مســلمان را برعهــده گیــرد .پرکینــز او را در امــر تدریــس شایســته میدانســت.
) (ABCFM,1840:106-107گلــن پیــش از ایــن ،عضــو انجمــن میســیونری اســکاتلند بــود.
)(ABCFM,1839:101
عــاوه بــر فعالیــت آموزشــی ،میســیونرهای امریکایــی بــه امــور درمانــی مســلمانان ارومیــه
نیــز میپرداختنــد .یکــی از میســیونرهای امریکایــی بــه نــام دکتــر گرنــت پــس از اقامــت در
ارومیــه ،درمانــگاه تأســیس کــرد (Laurie,1853:64) .عــاوه بــر نســطوریان ،مســلمانان نیــز
بــرای مــداوای خــود نــزد دکتــر گرنــت میرفتنــد .برخــی از روحانیــون و خانودههایشــان نیــز
در زمــره بیمــاران گرنــت بودنــد (Campbell,1844:111-112) .افــراد سرشناســی چــون حا کــم
ایالــت آذربایجــان ،دو نفــر از شــاهزادههای ســلطنتی قاجــار و افــراد سرشــناس دیگــری نیــز
بــرای درمــان بیماریهــای خــود بــه دکتــر گرانــت مراجعــه میکردنــد(Laurie,1853:66) .
دکتــر گرنــت روزانــه چهــل تــا پنجــاه بیمــار را معاینــه میکــرد(Grant & Lathrope,1847:52) .
درمانــگاه دکتــر گرنــت ،اولیــن درمانــگاه مــدرن در ایــران بــه حســاب میآیــدHourani,Khou( .
)ry,Wilson,1993:153
نتیجه

در ایــن پژوهــش ،زمینههــا و علــل تأســیس آموزشــگاه از ســوی میســیونرهای امریکایــی بــرای
مســلمانان ارومیــه در ســال 1840م1255/ق بررســی شــد .تــا پیــش از ســال 1840م1255/ق
میســیونرهای امریکایــی حتــی بــا درخواســت فــردی مثــل ملــک قاس ـممیرزا بــرای آمــوزش بــه
مســلمانان ،مخالفــت میکردنــد؛ چراکــه کشــوری مثــل انگلســتان حامــی آنــان بودنــد ،امــا در پــی
1 - Robert Glen

 لاس رد هیمورا ناناملسم یارب ییاکیرما یاهرنویسیم طسوت هاگشزومآ سیسأت للع و اه هنیمزنیمزمزنیمزز 49 ₪

وقــوع مســئله هــرات در زمــان محمدشــاه قاجــار ،روابــط ایــران و انگلیس تیره شــد و میســیونرهای
امریکایــی بــه دلیــل خــروج مقامــات انگلیســی از ایــران ،پشــتیبان خــود را از دســت دادنــد.
میســیونرهای امریکایــی بــرای تضمیــن امنیــت خــود در ارومیــه ،موضــع خــود را در مقابــل مقامات
ایرانــی تغییــر دادنــد و بــا تأســیس آموزشــگاه بــرای مســلمانان در پــی کســب حمایــت مقامــات
ایرانــی برآمدنــد .عــاوه بــر ایــن ،آنــان بــه دفعــات تفقــد و محبــت مقامــات ایرانــی و شــخص
محمدشــاه قاجــار  را دیــده بودنــد و نمیتوانســتند بــه رویــه خــود کــه تنهــا فعالیــت در میــان
نســطوریان ارومیــه بــود ،ادامــه دهنــد .بنابرایــن بــرای جبــران توجــه و محبــت مقامــات ایرانــی و
بدبیــن نســاختن آنــان نســبت بــه خــود ،به تأســیس آموزشــگاهی بــرای مســلمانان رضایــت دادند.
دلیــل دیگــر اینکــه میســیونرهای آلمانــی و پــس از آنــان میســیونرهای فرانســوی نیــز عــاوه بــر
فعالیــت در میــان مســیحیان ایــران ،بــه مســلمانان منطقــه آذربایجــان نیــز آمــوزش میدادنــد.
بنابرایــن میســیونرهای امریکایــی بــرای رقابــت بــا آنــان هــم کــه شــده ،بایــد در حــد قابــل قبولــی
بخشــی از فعالیــت خــود را بــه مســلمانان ارومیــه اختصــاص میدادنــد .میســیونرهای فرانســوی
در تبریــز فعالیــت میکردنــد و میســیونرهای امریکایــی در ارومیــه و روســتاهای اطــراف آن .ایــن
احتمــال وجــود داشــت کــه بــا عــدم فعالیـ ِـت میســیونرهای امریکایــی در میــان مســلمانان ارومیــه،
پــای میســیونرهای فرانســوی بــه آن ناحیــه نیــز بــاز گــردد .دلیــل آخـ ِـر میســیونرهای امریکایــی
بــرای تأســیس آموزشــگاه بــرای مســلمانان ارومیــه ،بــه نامســاعد بــودن شــرایط و اوضــاع فعالیــت
در ســایر شــهرهای ایــران بــاز میگشــت .فــردی بــه نــام «مریــک» از میســیونرهای امریکایــی
نزدیــک بــه پنــج ســال شــرایط فعالیــت در میــان مســلمانان ســایر شــهرهای ایــران را ســنجید و
ســرانجام بــه ایــن نتیجــه رســید کــه فعالیــت مزبــور در آن برهه از زمان ســنجیده نیســت .بنابراین
میســیونرهای امریکایــی تصمیــم گرفتنــد در منطقهای که از قبل ســکونت داشــتند ،آموزشــگاهی
بــرای مســلمانان تأســیس کننــد .تقــارن توقــف بررســی شــرایط فعالیــت در میــان ســکنه مســلمان
مســلمانان ارومیــه در ســال
شــهرهای ایــران (غیــر از ارومیــه) و تأســیس آموزشــگاهی بــرای
ِ
1840م1255/ق  ،گواهــی بــر ایــن مدعاســت.
پینوشت

نسطوریان:
عقایــد مســیحیان نســطوری ریشــه در عقایــد فــردی بــه نــام نســطوریوس دارد .او در
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آوریــل 428م بــه فرمــان «تئودوســیوس دوم»408-450( 1م) امپراطــور روم بــه مقــام اســقفی
قســطنطنیه منصــوب گردیــد .یکــی از اعتقــادات نســطوریوس ایــن بــود کــه حضــرت مریــم تنهــا
یــک زن اســت و ممکــن نیســت خــدا از یــک زن زاده شــود .وی ایــن مســئله را در موعظـهای در
ســال 429م اعــام کــرد( .هوشــنگی .)100-102 :1389،فــردی بــه نــام «ســیریل اســکندرانی»
ً
علیــه عقایــد نســطوریوس شــدیدا موضــع گرفــت( .هــاروی )276:1390،وی بــا توســل بــه
شــیوههای گوناگــون توانســت توجــه کلیســای روم را بــه خــود جلــب کنــد .در پــی اقدامــات
او نســطوریوس از مقامــش عــزل و بــه تبعیــد محکــوم گردیــد .او طــی چهــار ســال بــه تنــاوب
بــه مناطــق مختلفــی تبعیــد شــد تــا اینکــه ســرانجام در مکانــی نامعلــوم و در حــال بیمــاری
درگذشــت( .هوشــنگی )105-109 :1389،پــس از مــرگ نســطوریوس ،شــهر ِ«ا ِدســا» بــه کانونــی
جهــت تمرکــز نســطوریان تبدیــل گردیــد؛ بــه دالیلــی در ســال 489م مدرســه ادســا نیــز بســته
شــد .در پــی ایــن اقــدام ،نســطوریان بــه ایــران مهاجــرت کردنــد .نســطوریان بــه زندگــی خــود
در ایــران ادامــه دادنــد تــا ایــن کــه در قــرن  19میالدی/قــرن  13هجریقمــری برخــی شــرکت
هــای تجــاری از حضــور نســطوریان در کوههــای کردســتان و آذربایجــان ایــران مطلــع گردیدنــد.
گــزارش ایــن افــراد بــه اروپــا و امریــکا مبنــی بــر حضــور نســطوریان در ایــران ،تعجــب بســیاری را
برانگیخــت .پــس از آن ،نســطوریان ایــران توجــه هیأتهــای میســیونری را جلــب کردنــد کــه
از میــان آنهــا ،پروتســتانها توجــه خاصــی بــه آنــان داشــتند( .هوشــنگی)189-190 :1389،
بــه نظــر میرســد کــه نســطوریان از نــژاد ســامی و آرامــی باشــند(Elgood,2010:45)  .نســطوریان
ارومیــه نیــز خــود را از نــژاد یهودیــان میدانســتند .آنهــا مدعــی بودنــد درحالیکــه بقیــه
مســیحیان شــرقی اجــدادی کافــر دارنــد ،امــا اجــداد آنهــا موحــد و یهــودی بودهانــد .نســطوریان
ارومیــه از اینکــه در منــازل خــود از تصاویــر اســتفاده کننــد ،نفــرت داشــتند(Perkins,1843:2) .
دکتــر گرنــت معتقــد بــود کــه نســطوریان ارومیــه از نســل ده قبیلــه گمشــده اســرائیل هســتند.
) (Anderson,1872:1/200مقــارن ورود میســیونرهای امریکایــی بــه آذربایجــان ،نســطوریان
از نظــر اقتصــادی و فرهنگــی وضعیــت رقتانگیــزی داشــتند و شــرب خمــر بــه طــور افراطــی در
میــان آنــان رواج داشــت( .الــدر)8:1333،

1 - Theodosius II
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 _ادیبالشــعراء ،میــرزا رشــید ( .)1345تار یــخ افشــار ،بــه کوشــش محمــود رامیــان و پرویــز
شــهریار افشــار ،تبریــز ،شــورای مرکــزی جشــن ملــی  2500ســاله شاهنشــاهی آذربایجــان غربــی.
 _اردلی ،ورا ( .)1341هنری مارتین ،ترجمه سهیل آذری ،چ ،1تهران ،نور جهان.
 _اقبــال آشــتیانی ،عبــاس (« .)1325مکاتیــب تاریخــی :داســتانی از مبلغیــن عیســوی در ایــران در
عهــد محمدشــاه قاجــار» ،مجلــه یــادگار ،ســال ســوم ،شــماره ششــم و هفتــم.60-66 ،
 _الــدر ،جــان ( .)1333میســیون امریکایــی در ایــران ،ترجمــه ســهیل آذری ،تهــران ،نــور
جهــان.
 _برومنــد ،صفــورا ( .)1381پژوهشــی بــر فعالیــت انجمــن تبلیغــی کلیســا  .C.M.Sدر دوره
قاجار یــه ،چ ،1تهــران ،مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران.
 _دوسرســی ،لــوران ( .)1362ایــران در (1839-1840م) ســفارت فوقالعــاده کنــت دوسرســی،
ترجمــه احســان اشــراقی ،تهــران ،مرکــز نشــر دانشــگاهی.
 _دهقــان ،علــی ( .)1348ســرزمین زردشــت :اوضــاع طبیعــی سیاســی اقتصادی فرهنگــی اجتماعی
تاریخــی رضائیــه ،تهــران ،ابن ســینا.
 _ســتوده ،منوچهــر ( .)1383اســناد پادر یــان کرملــی بازمانــده از عصــر شــاه عبــاس صفــوی ،بــا
همــکاری ایــرج افشــار ،تهــران ،میــراث مکتــوب.
 _شمیم ،علیاصغر ( .)1388ایران در دوره سلطنت قاجار ،تهران ،زریاب.چ.6
تهــای مبلغــان مســیحی اروپایــی در ایــران از
 _شــهیدانی ،شــهاب ( .)1387بررســی رونــد فعالی 
صفویــه تــا قاجــار ،دانشــگاه تبریــز ،رســاله دکتــری.
 _عضدالدولــه ،احمدمیــرزا ( ،)2535تار یــخ عضــدی ،بــه کوشــش عبدالحســین نوایــی،
تهــران ،بابــک ،چ.1
 _فیضــی ،محمــد (« .)1351فرمــان محمدشــاه قاجــار در بــاره نخســتین آموزشــگا ه آمریکائــی در
ایــران» ،وحیــد ،دوره دهــم ،شــماره هشــتم ،صفحــات .931-933
 _قاجــار ،نادرمیــرزا ( .)1360تار یــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز ،بــا شــرح محمــد مشــیری،
تهــران ،اقبــال.
 _قاســمیپویا ،اقبــال ( .)1377مــدارس جدیــد در دوره قاجار یــه :بانیــان و پیشــروان ،تهــران،
مرکــز نشــر دانشــگاهی.
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 _متولــی ،عبــداهلل (« ،)1384نگاهــی بــه عملکــرد مؤسســات تبلیغــی امریکایــی هــا در ایــران»،
فصلنامــه مطالعــات تاریخــی ،پاییــز ،شــماره .9
 _ناطــق ،همــا ( .)1368ایــران در راه یابــی فرهنگــی ،پار یــس ،انتشــارات خــاوران و مرکــز پخــش
پــگاه.چ.2
 _ناطق ،هما ( ،)1375کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران ،تهران ،خاوران ،چ.1
 _نوائــی ،عبدالحســین ( ،)1369ایــران و جهــان از قاجار یــه تــا پایــان عهــد ناصــری ،تهــران،
مؤسســه نشــر همــا ،چ ،1ج.2
 _والدبورگــر ،آنــدارس ( .)1379مبلغــان آلمانــی در ایــران ،ترجمــه علــی رحمانــی و دیگــران،
تهــران ،وزارت امــور خارجــه.
 _هــاروی ،ونآســتن ( .)1390فرهنــگ الهیــات مســیحی ،ترجمــه جــواد طاهــری ،تهــران،
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،چ.1
 _همــراز ،ویــدا ( ،)1391مبلغــان مســیحی در ایــران از صفویــه تــا انقــاب اســامی ،تهــران،
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،چ.1
 _هوشنگی ،لیال ( ،)1389تاریخ و عقاید نسطوریان ،تهران ،بصیر ، ،چ.1
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