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  چکیده
قـرن  م. بیش از نیم 1925-1834ق./ 1344-1250های سال در میسیونرهای آمریکایی

هـای گونـاگونی در    حضـور داشـتند کـه طـی ایـن دوره فعالیـت       در ایران عصر قاجـار 
های مذهبی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی انجام دادند. بـا وجـود اینکـه منـاطق      حوزه

ویژه در غرب و شمال ایران، از جمله ایاالت آذربایجـان، کردسـتان، همـدان،    مختلف به
تـرین   ایجـان اولـین و مهـم   کرمانشاه و گیالن عرصه فعالیت ایشان بود؛ اما منطقۀ آذرب

شد. ایالت آذربایجان از دیربـاز محـل    حوزۀ فعالیت میسیونرهای آمریکایی محسوب می
های مختلف مسیحی همچـون ارامنـه، آسـوریان و کلـدانیان بـه شـمار        سکونت اقلیت

رفت. مبلغان کاتولیک همچون کشیشـان کرملیـت از دورۀ صـفویه در ایـن منطقـه       می
سیونرهای آمریکایی که بیشتر به دنبال احیای کلیسای نسـطوری  کردند. می فعالیت می

ـ فرهنگی و بهداشتی در میـان مسـیحیان آذربایجـان      بودند، به ارائه خدمات آموزشی
مـدت و ارتباطـات نزدیـک، توانسـتند      پرداختند. این مبلغان، از طریق حضـور طـوالنی  

الۀ حاضر سعی دارد بـا تکیـه   تأثیر خود قرار دهند. مق جامعۀ آسوری آذربایجان را تحت
هـای میسـیونرهای    ای، فعالیت ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه  بر روش توصیفی

هـا را مـورد بررسـی قـرار دهـد.       نیز نتـایج آن  و آمریکایی در جامعۀ آسوری آذربایجان
دهد جامعۀ آسوری آذربایجـان در نتیجـۀ اقـدامات هیئـت      های پژوهش نشان می یافته

خوش تحوالتی شد. آسوریان در حالی توانستند جایگـاه اجتمـاعی    لیغی آمریکا دستتب
گسیختگی گردید. افزون آنکـه   شان دچار ازهم خود را بازیابند که انسجام سنتی جامعه
  وطنان مسلمان ایشان را در پی آورد. تغییرات مذکور رویارویی آسوریان با هم
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  مقدمه و پیشینه تحقیق
های تبشیری پروتستان پیشرو و متقـدم در ایـران    میسیونرهای آمریکایی از جمله هیئت

 ۀمقارن با سلطنت محمدشاه قاجار در منطقـ  .م1834/ .ق 1250قاجار بودند که از  ۀدور
پرداختند. هدف میسیون آمریکـا   های تبشیری آذربایجان ایران استقرار یافته و به فعالیت

از فعالیت در ایران آن بود که اوضاع آموزشی و دینی مسیحیان بومی را بهبود بخشـد تـا   
حاکم بـر ایـران در    ها برای تبشیر در میان مسلمانان استفاده کند؛ زیرا به دلیل جوّ از آن

ــت       ــود نداش ــایی وج ــت آمریک ــرای هیئ ــلمانان ب ــتقیم مس ــوت مس ــان دع ــاز امک    آغ
)Perkins, A Residence, 26.(  میسـیون آمریکـایی بـه ارگـان      .م 1871 /.ق 1288در

ها تغییـر رویـه دادنـد و بـه      انحصاری کلیسای پروتستان تبدیل شد، و از این پس آمریکایی
بـومی و مجـزا را    1جای احیای کلیسای قـدیمی نسـطوری تأسـیس جماعـت پرسـبیترین     

عالوه بر تقدم در ورود بـه ایـران در دورۀ قاجـار،     تشویق نمودند. میسیون پروتستان آمریکا
تـرین   های مالی چشمگیر، از جمله مهـم  با توجه به گسترۀ فعالیت و ارائه خدمات با پشتوانه

رفـت. میسـیونرهای    های تبلیغی مسیحی در این دوره به شمار مـی  و تأثیرگذارترین هیئت
ال غـرب ایـران از جملـه    آمریکایی در میان فرق مختلف مسـیحی سـاکن در غـرب و شـم    

ها برخالف دیگر  کلدانیان، آسوریان و ارامنه، بیشتر بر روی آسوریان متمرکز شدند، زیرا آن
ویـژه آنکـه میـان اعتقـادات فرقـۀ       مسیحیان از آزادی افراطی خاصی برخـوردار بودنـد، بـه   

کـه موجـب نزدیکـی بیشـتر      2پروتستان و فرقه مسیحیت آسوری اشتراکاتی وجود داشـت 
). چون میسیون آمریکایی بیشترین ارتباطات را با آسوریان ایـران  Malick, 9شد ( ها می آن

                                                                                                                             
های  ستان است که تحت تأثیر اندیشه) یکی از انشعابات کلیسای پروتPresbyterian. فرقۀ پرسبیترین (1

م. ایجـاد شـد. کلیسـاهای پرسـبیتری از جملـه       16) در قرن John Knoxطلبانه جان ناکس ( اصالح
م. بیـرون آمـد.    16نمایندگان مسیحیت پروتستان کالسیک بوده کـه از دل اصـالحات دینـی قـرن     

) نام Prebytersحانی که شیوخ (اصطالح پرسبیترین به نوعی از حاکمیت کلیسا توسط رهبران غیر رو
هـای زیـادی بـا سـایر فـرق پروتسـتان دارنـد، امـا یکـی از           ها شباهت دارند، اشاره دارد. پرسبیترین

ها در میان شعائر دینی مسیحیت تنهـا   ها اعتقاد به بعد روحانی رستاخیز است. آن های بارز آن تفاوت
ستفاده از نمادهای دینی مانند شمایل قدیسان را ها همچنین ا به تعمید و عشای ربانی باور دارند. آن

  .)Jones, 11/7388-7890; Safra, 178, 883. ـ دانند (برای اطالع بیشتر نک چندان جایز نمی
هایی از عقاید دینی آسوریان مانند نفی لقب مادر خدا برای حضرت مریم، عدم کاربرد تصاویر و  . جنبه2

هـا از   ام آسوریان به کتـاب مقـدس سـبب شـد کـه آمریکـایی      های دینی در کلیساها و احتر مجسمه
  ).Malick, 4( های شرق یاد کنند آسوریان به عنوان پروتستان
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هـا از مباحـث    شک موضوع نحوۀ تعامل و تأثیرپذیری آسوریان در برخورد با آن داشتند، بی
    های مسیحی ایران دورۀ قاجار است. ای و اجتماعی اقلیت توجه در تاریخ فرقه قابل

قاجـار،   ۀمیسیونرهای آمریکایی در میان آسوریان ایـران در دور های  فعالیت ۀدر زمین
گونه آثار اغلـب   ، اما این هایی خصوصاً به زبان انگلیسی نگاشته شده مقاالت، کتب و رساله

انـد. از   های میسیون آمریکا در میان نسـطوریان ایـران پرداختـه    تنها به شرح نوع فعالیت
 در فعالیـت  و آمریکـایی  میسـیونرهای «اشاره کـرد؛  توان به موارد ذیل  جمله این آثار می

 بـه )» .ق 1251-1259 /.م1835-1843( آن اطراف روستاهای و ارومیه نسطوریان میان
 از شـرحی  انـد  کوشـیده  مقالـه  این نویسندگان .خاموشی موسی و پور حاجیان حمید قلم

 .دهنـد  ارائـه  ارومیـه  در آمریکـایی  میسـیونرهای  پزشـکی  و آموزشی فعالیت هشت سال
-1287 /.م 1834-1870( های میسیونرهای امریکـایی در آذربایجـان   فعالیت«همچنین 

در دانشـگاه شـیراز    1396دکتری موسی خاموشی است کـه در   ۀعنوان رسال ).ق 1250
های آموزشی میسیون  است. در این رساله نیز تمرکز نویسنده بیشتر بر فعالیت دفاع شده

وشش سـال بـوده    زمانی سی ۀنسطوریان آذربایجان در باز آمریکایی در میان مسلمانان و
هـا   نسـطوری کوشش میسیونرهای آمریکایی برای جذب «است. حسین احمدی در مقاله 

براساس اسناد وزارت خارجـه  » (از دورۀ محمدشاه تا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار)
ر دین نسطوریان ایـران  های میسیون آمریکا در جهت تغیی ایران به شرح و تبیین فعالیت

 هـای آموزشـی و ذکـر    و بیشتر بر فعالیـت   تا اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار پرداخته
هـا: تأسـیس مـدارس     هـا و نسـطوری   یـانکی «اسـت.    تعداد مدارس میسیون تمرکز کرده

عنوان رساله دکتـری جـان    1»1850-1834آمریکایی در میان نسطوریان ایران و ترکیه، 
اسـت. در ایـن رسـاله     در دانشـگاه هـاروارد دفـاع شـده     .م 1997ست که در ا 2پیر امیر

نویسنده در بازه زمانی شانزده سال، به بیان فعالیت آموزشی میسیون آمریکایی در میـان  
هـای جدیـد،    اسـت. همچنـین در برخـی از پـژوهش     نسطوریان ایران و ترکیـه پرداختـه  

در میـان نسـطوریان مـورد توجـه قـرار      های میسیون آمریکـا   هایی از نتایج فعالیت بخش
 نوزایی و جنبش: مسیونرهای انجیلی آمریکـایی در  توان به کتاب است، از جمله می گرفته

 .م 2015اشاره کـرد کـه در سـال     4اثر آدام بکر3 وریانهای ناسیونالیسم آس ایران و ریشه

                                                                                                                             
1. “Yankees and Nestorians: The establishment of American Schools among the Nestorians of 

Iran and Turkey, 1834-1850”. 
2. John Pierre Ameer. 
3. Revival and Awakening: American Evangelical Missionaries in Iran and the Orgins of 

Assyrians Nationalism.  
4. Adam H. Becker  
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میان آسـوریان   گرایانه در های قوم منتشر شده است. نویسنده در این کتاب ظهور اندیشه
های میسیونرهای آمریکایی در میان آسـوریان   ایران در اوایل قرن بیستم را ناشی از فعالیت

آسـوریان ایـران:   ای  بـا عنـوان    نیز در مقالـه  1داند. همچنین نویسنده آسوری اِدن نابی می
د در ارومیه، تجدیـ 3 کوخواهای مختلف نشریه آسوری  با بررسی شماره 2وحدت دوباره ملّت

هـای   اتحاد آسوریان به عنوان یک ملت در اوایل قرن بیسـتم مـیالدی را ناشـی از فعالیـت    
هـای   توان دریافت که تـأثیرات فعالیـت   داند. با بررسی اغلب این آثار می میسیون آمریکا می

میسیون آمریکا در میان آسوریان با نگرشی جامع کمتـر مـورد بررسـی واقـع شـده اسـت.       
اله ضمن تبیین جایگاه آسوریان آذربایجان در جامعۀ ایران قاجـار و نیـز   رو، در این مق ازاین

هـا و   های هیئت تبشیری آمریکا در میان این اقلیت مسیحی، تـأثیرات فعالیـت   نوع فعالیت
   ایم. عملکرد میسیونرهای آمریکایی را بر جامعۀ آسوری آذربایجان واکاوی کرده

  
 میسیونرهای آمریکایی به ایرانجامعۀ آسوری آذربایجان در آستانۀ ورود 

کـاری و موصـل از جملـه مراکـز زنـدگی      مناطق ارومیه، حَسلطنت قاجارها،  ۀدر دور
از لحاظ بافـت جمعیتـی، ارومیـه بـه اکثریـت       4آمد. (آسوریان) به حساب می نسطوریان
یهودیـان  (در درجه اول شیعه) و اقلیت نسطوریان، ارامنه و جمعیت کـوچکی از   مسلمان
ساکن بودند و بقیـه   5شد. آسوریان شهر بیشتر در نزدیکی کلیسای مارت مریم میتقسیم 

                                                                                                                             
1. Eden Naby  
2. “The Assyrians of Iran: Reunification of A ‘Milat’, 1906-1914”  
3. Kukhva  

م در مقابـل یعقوبیـان، کـه همـان سـریانیان غربـی       های شرقی بودند این نا نسطوریان همان سریانی .4
رفت. پیش از آمـدن میسـیونرهای آمریکـایی، نسـطوریان در متـون و       شدند، به کار می محسوب می

شدند و نصرانی در واقع نامی بود که به مسیحیان در جهان  ادبیات ایرانی، نصرانی یا نصارا خوانده می
داشتند و پیرو نسطوریوس قسطنطیه بودنـد. فرنگیـان،   ها مذهب نسطوری  اسالم اطالق می شد. آن
نامیدنـد. بـدین    ای یـا کلـدانیان مـی    ها را کلده را آسوری و کاتولیک» لوتری«نسطوریان پروتستان یا 

نـوزدهم نسـطوریان را از نوادگـان     شناسـان در قـرن   ترتیب، میسیونرهای پروتستان و برخی باسـتان 
ای آشـوری یـا آسـوری نامیـده      یجه، نسطوریان به طور فزاینـده آشوریان باستان معرفی کردند. در نت

؛ نـاطق.  24-26. افشـار،  ـ شدند، لقبی که عموماً خودشان نیز آن را پذیرفتند (برای اطالع بیشتر نکـ 
155-156Flynn. 590; Fiey, 7/970-973; ؛Holmberg, 7/1030-1032.(  

در مرکز شـهر ارومیـه    )The Church of Mart Maryam(کلیسای مارت مریم یا کلیسای شرق آشور  .5
. ـ رود (بـرای اطـالع بیشـتر نکـ     ترین کلیساهای ایران به شمار مـی  واقع شده است و از جمله قدیمی

  ).139-128شکرزاده، 
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). Becker, 45-46( کردنـد  ارومیه زنـدگی مـی   ۀغرب دریاچ ۀدر روستاهای سراسر منطق
 شـدند و  محسوب مـی  مسلمان محلی اشراف ۀطبق رعیت و تابع ارومیه ۀنسطوریان منطق

ذمه بـه حسـاب    اهل ها در شمار آن .اشتنداشتغال د کشاورزی و کوچک صنایع به بیشتر
مسلمان و فاقـد امتیـازات خـاص در چتـر حمایـت       غیر جماعت یک عنوان به آمدند و می

از نظــر  ،رو ایــن  ). ازBecker, 50 ؛44-42حاکمیـت اســالمی قــرار داشــتند (یسلسـون،   
  های سـرخورد  آذربایجان جامعه ۀآسوری (نسطوری) منطق ۀمیسیونرهای آمریکایی جامع

در میان  .م 1834/.ق 1250زمان با ورود میسیونرهای آمریکایی به ایران در  زیرا هم ،بود
آسـوری اغلـب    ۀجامعـ  .بودند اندک شان صنعتگران و نداشت وجود تاجری آسوریان هیچ

 تنهـا  نداشـتند؛  خـود  گفتـاری  زبـان  بـه  کتـابی  هـیچ  شدند کـه  روستاییانی محسوب می
بطریـق مـار    خـواهر  اینکـه   ۀواسـط  هم بـه  آن ،زن یک و های آسوری شماس یا کشیشان
 ;Wagner, 239; Speer, 22رفتنـد (   شـمار مـی   ها بـه  باسوادان آن ۀبود، از جمل شیمون

Perkins, Missionary Life in Persia, 105-106   زنان آسوری نیز به فراخـور اوضـاع .(
پرداختند. آسوریان  ورزی میعالوه بر انجام امور خانه، به کار کشا ،خوبی نداشتند و اغلب

بهره بودنـد و   دانستند. دختران آسوری از سوادآموزی بی تولد دختر را مصیبتی بزرگ می
ــتند    ــادگیری نداش ــه ی ــایلی ب ــود تم ــی خ ــدگی طبیع ــاس زن  ).Laurie, 14-19( براس

آسـوری آذربایجـان و احیـای کلیسـای      ۀمیسیونرهای آمریکـایی از آغـاز تقویـت جامعـ    
-Wagner, 236( ت اصلی خود فرض کرده و درصدد تحقق آن برآمدنـد نسطوری را رسال

237; Waterfield, 102-103.(   آسـوری کـه در آن برهـه     جماعـت در طرف مقابل هـم
سوادی و نداشتن حامی قدرتمند در برابـر مسـلمانان در موضـع ضـعف      فقر، بی ۀواسط به

ان حامیـان خـود پـذیرفت و بـا     عنـو  ها را به ها به منطقه آن قرار داشت، با ورود آمریکایی
ها استقبال کرد. عـالوه بـر ایـن، آسـوریان بـه دلیـل آگـاهی از اعتبـار          آغوشی باز از آن

ها بـه تهـران و    های آن ایران و اینکه گزارش ۀمیسیونرهای آمریکایی در نزد هیأت حاکم
بیش از ها در مواجهه با مسلمانان باشد،  توانست راهگشای برخی از مشکالت آن تبریز می

-Wagner, 256-257; Adams, 243پیش به میسـیونرهای آمریکـایی نزدیـک شـدند (     

244; Perkins, A Residence, 3-4, 31(.  
 
  های میسیونرهای آمریکایی در میان آسوریان  فعالیت

  تأسیس و گسترش مدارس -1
ن خالف تصورات موجود، آسوریان آذربایجـان پـیش از ورود میسـیون آمریکـا بـه ایـرا      بر
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البته تنها به تربیت کشیشان نسـطوری اختصـاص داشـت. جوسـتین      که داشتندمدرسه 
هـای   اولین سرپرست میسیون آمریکا در ایران، نخستین مدرسه خود را بـر پایـه   1پرکینز

التحصیالن و معلمان ایـن مدرسـه کـه اغلـب از کشیشـان      این مدرسه بنا نهاد، زیرا فارغ
 و از همکـاران بـومی میسـیون شـدند     2پیوسـتند  نسطوری بودند، بـه میسـیون آمریکـا   

)Murre-van den Berg, “The Missionaries’ Assistants”, 4  تـرین   ). یکـی از مهـم
های میسیون آمریکا در میان نسطوریان، آموزش و تبشیر از طریق ایجاد مـدارس   فعالیت

سه تأسـیس  بود. میسیونرهای آمریکایی در طول زمان در میان نسطوریان چهار نوع مدر
افتتاح شد. مدارس  .م 1836/.ق 1252کردند؛ مدارس دینی پسران که اولین مدرسه در 

 3تأسیس گردید. مـدارس روسـتایی   .م 1838/.ق 1254ها در  دینی دختران که اولین آن
  کـه نقـش مهـی در سـواد آمـوزی بزرگسـاالن داشـت         4شـنبه  و در نهایت مـدارس یـک  

)Speer, 22; Becker, 149.(  
  
  های آموزشی و مواد درسی شیوه .1-1

بـود کـه    5آموزش در مدارس دینی دختران و پسران بر اسـاس نظـام آموزشـی لنکَسـتر    
عنـوان  آموزان ارشـد بـه   رفت. بدین ترتیب، دانش شمار می های نظارتی به ای از روش گونه

ن آمـوزا  دادند و به این ترتیب دانـش  تر آموزش می آموزان کوچک مربی باالدست به دانش

                                                                                                                             
1. Justin Perkins  

تپه در ارومیه قرار داشت. برخی  ) بود و در روستای گوگHormezd» (هرمزد«. نام این مدرسه آسوریان 2
  ز معلمان این مدرسه که به همکاری بـا میسـیون آمریکـا پرداختنـد، عبـارت بودنـد از مـار الیـاس         ا
)Mar Elias) مار یوحنان ،(Mar Yohannan) کشیش دانکا ،(Dunka) و کشیش آبراهام (Abraham (
)Becker. 90-91.(  

مـی شـدند و اغلـب    . مدارس روستایی، مدارس محلـی بودنـد کـه توسـط دسـتیاران بـومی میسـیون اداره        3
آمـوزان نیازمنـد را از میسـیون دریافـت      هایی چون کتاب و لباس بـرای دانـش   خودبسنده بودند، اما کمک

کردند. برنامۀ درسی در این مدارس شبیه سایر مدارس میسیون در ارومیه بود که مطالعۀ کتاب مقـدس   می
دارس کمک بـه تربیـت مـردان جـوان     رفت، زیرا هدف از تأسیس این م ها به شمار می ترین درس آن عمده

  .)Ameer, 199, 202; Becker, 157-158(آسوری بود که بتوانند انجیل را در سطح محلی ترویج نمایند 
4. Sunday or Sabbath schools  

گـر آموزشـی    م.) اصـالح  Joseph Lancaster ()1838 -1778( . مبدع این روش آموزشی ژوزف لنکسـتر  5
خصـوص بـرای    تا اواسط آن در انگلستان و خـارج آن، بـه   19آموزشی از اوایل قرن  انگلیسی بود. این روش
  ).www.Britanica.com/topic/monitarialsystem شد (برای اطالع بیشتر نکـ . طیقۀ کارگر استفاده می

 

http://www.Britanica.com/topic/monitarialsystem
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آمـوزان ارشـد نیـز دانـش خـود را تکمیـل        رفتنـد و دانـش   از سطحی به سطح باالتر می
کردند. این شیوه در کار میسیونری آمریکا از آن جهـت کـه بـا نیـروی کـار محـدود        می

رسید. در میسیون آمریکا هدف از اجرای ایـن شـیوه    مواجه بودند، بسیار مفید به نظر می
التحصیلی بتوانند مدارس جدیـدی   ها بعد از فارغتا آنکمک به پرورش معلمان بومی بود 

   ).Perkins, A Residence, 250; Ameer, 120( را تأسیس و اداره کنند
مواد درسی مدارس میسیون به کتب دینی منحصر نبود و در این مدارس علوم غیر دینی نیز 

د و کالسیک، فلسفه، شد؛ علومی چون حساب، زبان انگلیسی، زبان سریانی جدی آموزش داده می
دیدند. از  تاریخ، جغرافی، نجوم. بنابراین، میسیونرهای آمریکایی هیچ تضادی بین دین و علم نمی

ها آموزی به آن ها دین، علم و اخالق مکمل یکدیگر بودند و تغییر دین افراد از طریق سوادنظر آن
    ).Laurie, 234; Sengupta, 44؛ 189- 190(همراز،  شد تسهیل می

  
    تأکید بر آموزش زنان      .1-2

پیش از ورود میسیون آمریکا به ارومیه آموزش در میان زنان آسوری  ،که اشاره شد چنان
از سـوی   .کردند چندان مورد توجه نبود، زیرا دختران آسوری در سنین پایین ازدواج می

 رو، ایـن  برسـند. از  تروحانی و کهانت مقام به توانند نمی زنان داشتند دیگر، آسوریان باور
 آمریکایی معتقـد بودنـد   میسیونرهای ،بود. در مقابل ثمر بی ها آن تربیت برای اقدامی هر

 برکـات  از را مـادران  و زنـان  بایـد  ابتـدا  ملـت  یـک  تعالی و پیشرفت موجبات ۀتهی برای
دختـران آسـوری از    تـا ها در صدد بودنـد   آن .ساخت برخوردار مسیحی وپرورش آموزش

رو در آمـوزش زنـان    ازایـن  و زش، دختر، خواهر، همسر و مـادر بهتـری شـوند   طریق آمو
ـ  Laurie, 13-26; Fiske, 289( ای داشـتند  آسـوری اهتمـام ویـژه     ۀ). در مـدارس دختران
های مربوط بـه زنـان ماننـد بافنـدگی،      موزشی آکادمیک، حرفهآ ۀمیسیون، در کنار برنام

  ).Fiske, 277, 279( شد خیاطی، گلدوزی آموزش داده می
  
  خانه و انتشار مطبوعات و کتباحداث چاپ -2

شـد،   ترین موانعی که سد راه فعالیت میسیونرهای آمریکایی محسـوب مـی   یکی از بزرگ
 ،سوادی مردم و فقدان کتب و مطبوعات به زبان جدیـد آسـوری بـود. در واقـع     مسئله بی

  ها نوشته شـده  ن قدیم آنکتبی که در آن روز در دست آسوریان قرار داشت، به زبا ۀکلی
یکی از نخستین کارهایی کـه   ،و مردم عادی از درک معانی آن عاجز بودند. به این جهت



  1401 اییز و زمستانپ، دوم، شماره پنجمپنجاه و ادیان و عرفان، سال   300

کتـب   ۀپرکینز به انجام آن همت گماشت، اختراع خط جدید برای زبان آسوری و ترجمـ 
رو، پرکینز در جهت چـاپ و نشـر کتـب و مطبوعـات بـا       این انگلیسی به این زبان بود. از

ای  خانـه  ها برای تأسیس چـاپ  مرکزی میسیون در آمریکا وارد مذاکره شد و از آنهیئت 
ـ  در ارومیه استمداد کـرد. بـدین ترتیـب، چـاپ     در  .م 1840/.ق 1256میسـیون از   ۀخان

). تنوع انتشارات Perkins, A Residence, 443-444؛ 8-9(احمدی،  اندازی شد ارومیه راه
منتشره شامل عهد عتیق و عهد جدید، تفسـیر کتـاب   میسیون بسیار گسترده بود و آثار 

مقدس، کتب حساب، جغرافیا، پزشکی، موسیقی، کتب امالء و دستور زبان فارسـی، آثـار   
شـد   ضد کاتولیک و... بود. افزون بر این، نشریات مختلفی نیز توسط میسیون منتشر مـی 

 .م 1918/.ق 1336تـا   به زبان سریانی بود کـه  1»پرتوهای نور« ۀها نشریترین آن که مهم
حـائز اهمیـت آنکـه میسـیونرهای      ۀنکتـ  ).Becker, 104؛ 36 پـور،  داشت (حاجیانادامه 

در صدد بودنـد تـا بسـیاری از     م. 1849/ق. 1265آمریکایی از آغاز انتشار این نشریه در 
مبانی آموزشی و اخالقی مورد نظرشان را در قالب مقاالت متنوع در اختیـار خواننـدگان   

 ،یعنی اصـالح کلیسـای نسـطوری    را، شان  قرار دهند، تا از این طریق هدف اصلی آسوری
هـا در   هـای آن  محقق کنند. بنابراین، مطبوعات میسیون آمریکـا بخـش مکمـل آمـوزش    

بحث به برخی از موضوعات منتشره در این  ۀمدارس بود. برای تبیین این مطلب در دنبال
     شود. مجله اشاره می

  
  »پرتوهای نور«نشریۀ موضوعات  .2-1

، بـه ایمـان و تقـوای مسـیحی و آمـوزش علـم       »نـور  پرتوهـای « ۀمطالب مندرج در نشری
افزون بر مطالب مذکور نشر اخبار خارجی  م. 1860/ق. 1276اختصاص داشت. در اواخر 

اهمیت آموزش ). Becker, 105-106( و محلی ارومیه نیز در دستور کار نشریه قرار گرفت
بود. بـه عنـوان مثـال، در     »نور پرتوهای«ترین موضوعات مقاالت نشریۀ  از مهمو تحصیل یکی 

م. به اهمیت مدارس و تحصیل پرداخته و در ذیـل   1849ق./ 1265ای در شمارۀ نوامبر  مقاله
های اخالقی، مشکالت اقتصادی و ... صـحبت شـده    سوادی بر افزایش رذالت آن دربارۀ آثار بی

). برخـی از  Murre- van den Berg, From a Spoken to a Written, 381-383 ( بـود 
عنـوان نمونـه،    مقاالت این نشریه به اصالح عادات اخالقی آسوریان اختصاص داشـت. بـه  
 رو از این ،دانستند میسیونرهای آمریکایی نوشیدن شراب را یکی از عادات بد آسوریان می

                                                                                                                             
1. Zahrire d-bahra (Rays of Light). 
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نه تنها موجب جریمـۀ آسـوریان    در مقاالتی به شرح مضرات مشروبات الکلی پرداختند که
هـای ناشـی از مصـرف شـراب، مداخلـۀ       اخالقـی  شد، بلکه بی وسیلۀ حاکمان مسلمان می به

 ).Speer, 355-356; Malick, 33-34( مقامات مسلمان در جامعۀ آسوری را در پی داشت

، آمـوزش علـوم مختلـف بـود.     »نـور  پرتوهـای « ۀنشـری  ۀهای مهـم و عمـد   یکی از بخش
ای آمریکایی در واقع از طریق الهیات علـم را بـه معنویـت پیونـد داده بودنـد.      میسیونره

طریق خلقت استنباط کرد. ایجاد شـگفتی در   توان خالق را از ها عقیده داشتند که می آن
  ).Becker, 124; Elshakry, 708( افراد برای تبشیر، بخشی دیگر از پرورش میسیون بود

طـور   ای آمریکایی در خالل برخی از این مقاالت، بهشایان توجه آنکه میسیونره ۀنکت
 /ق.1267ای کـه در   در مقالـه  ،ضمنی به برتری غرب اذعـان داشـتند. بـه عنـوان نمونـه     

منتشر شد، به بررسی پنج نژاد انسانی موجود در دنیـا   »نور پرتوهای« ۀدر مجل م. 1850
لیایی اختصـاص داشـت. در   شامل نژادهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی، افریقایی و اسـترا 

این مقاله آمده بود که به این سبب ذهن نژادهای اروپایی برتـر از سـایر نژادهاسـت کـه     
مذکور برتری نژاد سـفید   ۀمسیحیت واقعی ذهن سفیدپوستان را بیدار کرده بود. در مقال

 2اثر فرانک یانگ 1پزشکیکتاب جوستین پرکینز  ،بارها مورد تأکید قرار گرفت. همچنین
پزشک خوب پزشکی بود کـه در اروپـا و    نیزدر این کتاب  .را در اختیار آسوریان قرار داد
ـ  Becker, 128-129; Malick, 69( آمریکـا آمـوزش دیـده باشـد     الی  ه). بنـابراین، در الب

    شد. شده توسط میسیون، تفکر برتری غرب القاء می مقاالت و کتب ارائه
  
  نرهای آمریکایی در میان آسوریان های میسیو تأثیرات حضور و فعالیت -3
  . ارتقای جایگاه زنان آسوری 3-1
نهادند، امـا   ها وقعی نمی آسوریان در ایران برای زنان و آموزش و تربیت آن ،سنتی طور به

، سارا 4، فیدلیا فیسک3های میسیونرهای زن آمریکایی چون جودیت گرانت در اثر فعالیت
صاصی برای دختـران آسـوری از سـوی میسـیون     و نیز تأسیس مدرسه دینی اخت 5رایس

                                                                                                                             
1. Book of Medicine  

 .ق/1277-1280های  از میسیونرهای آمریکایی بود که طی سال  )Frank N.H Young( . فرانک یانگ2
تجویزهـایی بـرای درمـان     ۀارائ ۀوی در زمین کتاب پزشکی.م در ارومیه خدمت کرد و 1863-1860

  .)Malick, 69( بیماریهای مختلف بوده است
3. Judith Grant 
4. Fidelia Fiske  
5. Sarah Rice  
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آمریکا، والدین آسوری تعصبات خود را کنار گذاشتند و با وقوف بـه ارزش تربیـت بـرای    
شان را بـه مـدارس میسـیون فرسـتادند. میـزان رضـایت        دختران، از همان ابتدا دختران

 1854ژوئن التحصیلی اول  نجا بود که در جشن فارغآشان تا  آسوریان از تحصیل دختران
ها خوشـحال بودنـد و    بسیاری از والدین آن 1»دینی فیسک ۀمدرس«دختران  ق. 1270/م.

 (الـدر، » توانند به خوبی پسران ما یـاد بگیرنـد   دختران ما نیز می«زدند  با تعجب فریاد می
). پس از مدتی دختران آسـوری  Laurie, 234؛  6-7؛ احمدی، 34پور،  ؛ حاجیان14-12

عنوان معلمـان بـومی زن در    با اتمام دوران تحصیل، به ،مدارس میسیوندیده در  آموزش
  کنار میسیونرهای آمریکایی در مدارس روستایی میسیون به فعالیت پرداختند. با ارتقای

جایگاه زنان آسوری حتی میسیونرهای آمریکایی اقدام به ازدواج با برخی از این دختـران  
آسـوری در   3اوشـانای میسیونر آمریکایی بـا شوشـان    2جان رایت ،کردند. به عنوان نمونه

). نکتۀ حائز اهمیت آن بـود کـه   Wilson, 164-165; Becker, 263ارومیه ازدواج کرد ( 
تغییر نگاه به جایگاه زنان آسوری، تنها در میـان زنـان اتفـاق نیفتـاد، بلکـه از آنجـا کـه        

شد، اکثریت  ن انجام میساال آموزش میسیون به صورت فراگیر برای پسران و حتی بزرگ
شـان   ها آموزش، نگاه جدیدی به زنـان و دختـران   آسوری آذربایجان در طول سال ۀجامع

 5همسر میسیونر آمریکـایی هنـری پاکـارد    4حاصل کردند. بدین ترتیب، فرانسیس پاکارد
بیان داشته که برخی مادران در  م. 1918/ق. 1336در توصیف وضعیت زنان آسوری در 

شـان   ها تصمیم گرفتتند دختراندر مدارس میسیون آمریکایی و ارتباط با آناثر تحصیل 
التحصـیل مـدارس آمریکـایی     در سنین باالتر ازدواج کنند. همچنین پسران آسوری فارغ

). Packard, 31( سـواد ازدواج کننـد   هـای بـی   دیگر خواهان آن نبودند کـه بـا دختربچـه   
بـه   7زن و منجـی او  ) نیـز در کتـاب  م. 1821-1897میسیونر آمریکایی ( 6توماس الری

شان را رعایت کرده و  ها حقوق زنان کند، زیرا آن تغییر رفتارهای مردان آسوری اشاره می
کردند. از طرفی مدارس دینی دختران بسیار مـورد توجـه    ها برخورد نمی مانند قبل با آن

اهر دختران آسـوری  مسلمانان واقع شد، زیرا تربیت دینی در آداب و رفتار و پوشش و ظ
خود آسوریان نیز به نتایج مفید آمـوزش زنـان اذعـان    ). Laurie, 25-26( بود بسیار تأثیرگذار
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کرده مادران، همسـران و زنـان بهتـری نسـبت      داشته، زیرا بر این باور بودند که دختران تحصیل
   .)Adams, Persia By A Persian, 244; Daniel, 204-205( به گذشته خود هستند

  
  تنزل قدرت بطریق نسطوری. 3-2

خصوص بطریق نسطوریان، نگاه مثبتـی   آسوری آذربایجان، روحانیان و به ۀبرخالف جامع
های میسـیونرهای   به میسیونرهای آمریکایی نداشتند. بطریق نسطوری با افزایش فعالیت

ویژه در تأسیس و گسترش مدارس میسیون، احساس خطر نمود و در صـدد   به ،آمریکایی
  ؛132؛ همـراز،  13 ، سریال13پرونده  ،.ق1256(آرشیو  مخالفت با میسیون آمریکا برآمد

Flynn, 637-638, 740 .(  میسیونرهای آمریکایی در این شرایط به تطمیع کشیشان نسـطوری
تنهایی قادر به مقاومـت   ها را به سوی خود متمایل کردند. بطریق نسطوری نیز به پرداختند و آن
رو، یکی از  ازاین ).Wagner, 256-259( ها مصالحه نمود ناچار با آن یون نبود و بهدر برابر میس

های میسیونرهای آمریکایی کاهش و تنـزل قـدرت و جایگـاه بطریـق      اثرات مهم فعالیت
های نسـطوری   های نقدی میسیون به کشیش نسطوری بود. از طرفی با توجه به پرداخت

عنـوان همکـاران و حامیـان     نداشـتند و بیشـتر بـه    ها دیگر به سخنان بطریق اعتنایی آن
 کردند. میسیونرهای آمریکایی عمل می

  
  های آسوریان به آمریکا مهاجرت .3-3

هـای اقتصـادی را در    توانسـتند بسـیاری از فعالیـت    بودن نمی مسیحی ۀواسط آسوریان به
هـای   دودیتسبب محـ  میان مسلمانان داشته باشند. البته این وضعیت آسوریان نه تنها به

دولتی، بلکه بنابراین واقعیت بود که مسلمانان محلی با قصـابان، نانواهـا و تـاجران مـواد     
 با استیالی روسیه بر قفقاز ایـن منـاطق تحـت    چونکردند.  غذایی آسوری دادوستد نمی

ذران سـنتی بـرای گـ    طـور بـود، آسـوریان بـه     حاکمیت یک قدرت مسیحی قرار گرفتـه 
کردنـد. عمومـاً    یا دائمی بـه روسـیه مهـاجرت مـی     ل فصلیوجوی شغ زندگی، در جست

رفتند و ابتدا بـه جلفـا و از آنجـا بـه تفلـیس و منـاطق شـمالی         مردان به این سفرها می
اکثر آسوریان که به روسیه رفتـه بودنـد، پـس از چنـد سـال کـار بـا         کردند. عزیمت می

بـا   ).Naby, “The Assyrians of Iran”, 247( گشتند میاندازهای خود به ارومیه باز پس
های میسیونرهای آمریکایی در آذربایجان آسوریان بـرای مهـاجرت یـک     حضور و فعالیت

آسـوریان از طریـق تمـاس بـا      م. 1850/ق. 1266جدید یافتند. توضـیح آنکـه از    ۀگزین



  1401 اییز و زمستانپ، دوم، شماره پنجمپنجاه و ادیان و عرفان، سال   304

اشـتغال   های شغلی در آمریکای شمالی، دیگر به میسیونرهای آمریکایی، با کشف فرصت
روی  آمریکـا سنده نکردند و تدریجاً به مهاجرت بـه کانـادا و ایـاالت متحـده     در روسیه ب

تـدریج بـا    امـا بـه   ،به ایـران بازگشـتند   آمریکاآوردند. بسیاری از آسوریان پس از سفر به 
مسـتملکاتی   بـه ایـن ترتیـب،   مهاجرت کردنـد.   آمریکاهای خود برای همیشه به  خانواده

 ,Naby ؛26 افشار،(آمد ی شمالی پدید آمریکاصنعتی متعلق به آسوریان ایران در مراکز 

“The Assyrians of Iran”, 247; Naby, “The Assyrian diaspora”, 219(  و در
ترین آمـال تبـدیل   نتیجه مهاجرت به آمریکا خصوصاً برای جوانان آسوری به یکی از مهم

را  آمریکـا میسـیون  جوانـان خـدمتکار و دسـتیار     ،رخ آلمـانی ؤواگنر م ۀشده بود. به گفت
کردند که کمک کند تا ایـن آرزوی   پنداشتند و حتی به او التماس می سرزمین موعود می

کردنـد بـا آمـوزش زبـان انگلیسـی در نظـر        ها برآورده شود. جوانان آسوری گمان می آن
هـا بـه    یی چون پرکینز، جایگـاه واالتـری یافتـه و راه بـرای ورود آن    آمریکامیسیونرهای 

یی در آمریکـا که گفته شد، خـود میسـیونرهای    چنان ،وار خواهد شد. از طرفیهم آمریکا
کردنـد.   و آمریکـا را بـه آسـوریان القـاء مـی     ها برتری غرب  قالب مقاالت، کتب و آموزش

ها و تعامل با میسیونرهای آمریکایی گرایش هر چه بیشتر جوانان  آموزش ۀرو، نتیج ازاین
). با گذشت زمان Wagner, 250-251؛ 130(همراز،  آسوری برای مهاجرت به آمریکا بود

هـای آمریکـا چـون شـیکاگو و کالیفرنیـا مـأمنی بـرای آسـوریان         تدریج برخـی ایالـت  به
؛ 26 (افشـار،  آذربایجان تقریباً از حضور آسـوریان خـالی گردیـد    ۀآذربایجان شد و منطق

       ).162-161 قزوینیان،
  
  هویتی در جامعۀ آسوری آذربایجان های فرهنگی و بی ایجاد دوگانگی .3-4

احساس هویت و وحدت از ابتدا در میان آسوریان آذربایجان وجـود داشـت، زیـرا زبـان،     
هـای مسـیحی    زد. اما آمـدن میسـیون   ها را به یکدیگر پیوند می سنت و مذهب واحد آن

 هـای غربـی را در   ها آموزش ها پایان داد. آن خصوص میسیون آمریکا به وحدت آسوری به
بودنـد. در اکثـر مـدارس     کنار اختالف فرق مسیحی غربی برای آسوریان به ارمغان آورده

که برای پیوند  ،سریانی کالسیک زبان 1»کالج ارومیه«علوم دینی فیسک و  ۀویژه مدرس به
آمـوزش زبـان    ،شـد. همچنـین   نمود، تدریس نمـی  با سنت و ادبیات آسوری ضروری می

های ابتدایی آغاز شد که حفظ زبان آسـوری   در تمام پایه های غربی انگلیسی و سایر زبان
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). آسـوریان  Naby, “The Assyrians of Iran”, 239-240کـرد (  مـی را با چالش مواجـه  
 هیچ اثر ادبی یا تاریخی اصیل به زبان بومی خود را در دسترس نداشتند و تنها بر کتـب 

هـای مهـم آسـوری بـه      ، سـنت کردنـد. بنـابراین   ها تکیه می شده توسط غربیدرسی ارائه
کـرد. ایـن فقـدان     کردند، انتقال پیدا نمـی  آموزانی که در مدارس غربی تحصیل می دانش

خـود را در پـی    فرهنگی و مـذهبی  ۀتماس و ارتباط با فرهنگ گذشته بیگانگی از پیشین
از سـوی دیگـر، آذربایجـان میـدان      ).Perkins, A Residenc, 418; Malick, 6-8( داشت
برای میسیونرهای کاتولیک، پرسبیترین، ارتدوکس و دیگران شده بـود. هـر یـک از     رقابتی

های مادی، خـدمات آموزشـی، بهداشـتی و یـا تهدیـد و       های نامبرده با ارائه کمک میسیون
کوشید که مسیحیان منطقۀ آذربایجان را به جانـب خـود جلـب کنـد. بنـابراین،       ارعاب می

گسـیختگی جامعـۀ مسـیحی و بـه      نوعی باعـث ازهـم  های میسیونرهای مسیحی به  فعالیت
تناسب آن جامعۀ آسوری در ایالت آذربایجان شد. در این شرایط، موضوع تغییر مـذهب در  

ای رایج گردید که یک مسیحی بنـا بـر منـافع خـود بـه       میان مسیحیان آذربایجان به گونه
کردنـد   احساس مـی  راحتیِ تعویض یک لباس، مذهب خود را تغییر دهد. در واقع، آسوریان

ای وارد  هـا خدشـه   راحتی تغییر مذهب دهند، بدون اینکه به هویت آسـوری آن  توانند به می
  ).Wilson, 170-172; Naby, “The Assyrians of Iran”, 241; Becker, 279 ( آید

های مسیحی، از سوی گروهـی   های میسیون ناشی از رقابت ۀدر شرایط تشتت و تفرق
ــوم ــان آســ  از ق ــالگرای ــای وری در س ــنهاد  م. 1906-1914ق./  1324-1332 ه پیش

آسـوری مطـرح شـد. ایـن      ۀسازماندهی اقدامی فرهنگی در جهـت اتحـاد مجـدد جامعـ    
عنـوان   یی بودند که بعدها بـه آمریکاالتحصیالن مدارس میسیون  روشنفکران آسوری فارغ

مشـغول   »های نـور پرتو«معلمان بومی کالج ارومیه و نیز نویسندگان برخی مقاالت مجله 
آسوری در راه درمـان آن گـام    ۀگسیخت ازهم ۀها با درک مشکالت جامع آن 1کار شدند. به

 م. 1895ق./ 1313 ابتـدا در  ).Naby, “The Assyrians of Iran”, 242-243( برداشتند

                                                                                                                             
شد، زیرا این جنبش مصادف بـا   امل خارجی متعدد ناشی میآسوری از عو ۀجنبش اتحاد جامع ۀ. انگیز1

.م) و ایجـاد فضـای عمـومی    1906-1909.ق/ 1324-1327اول جنبش مشروطیت در ایران ( ۀمرحل
لیبرال در کشور و نیز تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی ایران و فشارهای بیشتر روسـیه و بریتانیـا بـر    

میسیون آمریکـا در آذربایجـان بودنـد،     ۀپرورد صول و دستایران بود. اما بانیان این جنبش اغلب مح
گرایی در کنار سایر عوامل، متأثر از آموزش هـای میسـیون    بدون شک ایجاد این جنبش قوم رو ازاین

  ). Naby, “The Assyrians of Iran”, 243( آمریکا بود
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التحصیالن و معلمـان میسـیون در    که از فارغ  2و آبراهام مورهاچ 1افرادی چون الیشا آدام
آسوریان و لـزوم اتحـاد ملـت     ۀرفت ازدست وحدت ۀمقاالتی درباره و سلماس بودند، ارومی

خود بـا   ۀمورهاچ در مقال ،منتشر کردند. به عنوان نمونه» پرتوهای نور« نشریۀآسوری در 
بودند،  ها شده ها گرچه موجب تفرقه آسوری اشاره کرده که میسیون 3»اتحاد ملت«عنوان 

کـه بـه نـوعی      ملیت فارغ از دین و مـذهب را نیـز فـراهم کـرده    اما امکان تفکر در مورد 
 ۀ). بعد از گذشت چند سال، سران روشنفکر جامعBecker, 282( بازگشت به وحدت بود

انجمـن ملـی آسـوریان را سـازماندهی کردنـد و سـپس        م. 1907/ق. 1325آسـوری در  
   ).Ibid., 285-286( ودندرا منتشر نم 4(ستاره) »کوخوا«گرای آسوری با نام  قوم ۀنام هفته

گرایـان آسـوری،    رغم اختالف نظـر میسـیون آمریکـا بـا قـوم     باید توجه داشت که به
شـان در   داد تـا مقـاالت   کـرد و اجـازه مـی    ملی آسـوری حمایـت مـی    ۀمیسیون از کمیت

از اعضـای   »کوخوا«نامه  هفته ۀمیسیون منتشر شود. اکثر اعضای هیئت تحریری مطبوعات
اشـاره   7و الزار پـرا  6توان به شـمعون گنجـی   از جمله می ،بودند 5آسوری کلیسای انجیلی

یی آمریکـا در گوگ تپه ارومیه زیـر نظـر میسـیون     8کنانیشو ۀخان کرد که هر دو در یتیم
یی آمریکـا بود کـه توسـط میسـیونرهای     9بودند. عضو دیگر اسحاق یوحنان پرورش یافته

نامـه جـان    یکا رفته بود. سردبیر ایـن هفتـه  آمرآموزش دیده و نیز برای ادامه تحصیل به 
التحصیل مدرسه و کالج میسـیون در ارومیـه بـود و    ) نیز فارغم. 1874-1918( 10موشه

                                                                                                                             
1. Elisha Adam  
2. Abraham Morhatch  
3. Unity of the Nation  
4. Kokhva (Star)  

آسوری در اوایل  ۀشد) یا کلیسای اصالحThe Syrian Evangelical Church. کلیسای انجیلی آسوری (5
.م در ارومیه تأسیس شد و تا اواخر قرن نوزدهم میالدی، تعداد اعضای آن رو بـه افـزایش   1870 ۀده

ب پروتستان به عضـویت  بود. بدین ترتیب، آسوریان عضو کلیسای آسوری شرق با تغییر دین به مذه
کلیسای انجیلی آسوری درآمدند. میسیونرهای آمریکایی در ابتدا تنها در جهت احیای کلیسای قدیم 

بعد  ۀها در مرحل نسطوری بدون هیچ گونه دخالتی در ساختار و آداب این کلیسا گام برداشتند. اما آن
ایجـاد سـازمان کلیسـای     ۀدر زمینـ  تـدریج  نمودن شرایط و تربیت و آموزش آسوریان به پس از آماده

(بـرای اطـالع    که کلیسای انجیلی آسوری نامیده شد، اقـدام کردنـد   ،جدید پروتستان برای آسوریان
  ). Wilson, 57-58; Shedd, 31 .ـ بیشتر نک

6. Shemʻon Ganji  
7. Lazar Pera  
8. orphanage of Khenanisho‘  
9. Isaac Yohannan  
10. John Mushe  
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رفت و پس از بازگشـت بـه ایـران مـدیر      آمریکادر  1تحصیل به کالج کولگیت ۀبرای ادام
 Naby, “The Assyrians of( در دشـت ارومیـه شـد    آمریکـا مدارس روستایی میسیون 

Iran”, 243; Becker, 289( .سال انتشار در صدد بود تا بـا   9در طول  »کوخوا« ۀنام هفته
 ۀجامعـ  ۀرفتـ  زنده نگاه داشتن زبان، ادبیات و میراث فرهنگی آسـوری، وحـدت ازدسـت   

آدام بکر معتقد اسـت   ).Nabby, “Assyrians of Iran”, 243-245( ایشان را تجدید کند
بود که توسـط میسـیونرهای آمریکـایی تـرویج و بـه      ای  یت ایدهکه تمایز میان دین و مل

راسـتی میسـیونرهای   ). بـه Becker, 297( گرایان آسوری تبـدیل شـد   فریاد اعتراض قوم
م.)  1916-1858( 2تمایز میان دین و ملیـت بودنـد، زیـرا ویلسـون     ۀآمریکایی مروج اید

دینـی   ۀمیسیونر آمریکایی در کتاب خود به این مسئله اذعان داشته است که تغییر عقید
و مذهبی تأثیری بر نژاد و قومیت یک مسیحی آسوری یا ارمنی نخواهد داشـت. الزم بـه   

آسـوری و تأسـیس    ۀاولیـه، حتـی پـس از تشـکیل اتحادیـ      گرایـی  قومذکر است که این 
. البتـه برخـی محققـان معتقدنـد     ارضی پـیش نرفـت  سوی دعاوی  ، به»کوخوا« ۀنام هفته

گرایانـه همـراه بـا دعـاوی      ر حرکتـی قـوم  گ اقدمات و اعمال آسوریان در آذربایجان نشان
  ).Wilson, 175-176  ; Becker, 297؛  596، 575(کسروی،  ارضی بود

  
  ایجاد خصومت میان آسوریان و مسلمانان. 3-5

های مسیحی ایجـاد دودسـتگی و    با سایر میسیون  یی افزون بر رقابتآمریکامیسیونرهای 
های مسـیحیان و   مسیحی ایران، بذر کینه و دشمنی را در دل ۀبرادرکشی در میان جامع

). میسـیونرهای آمریکـایی در مـدت    Sansarian, 42؛ 243کاشـتند (پـوالک،   مسلمانان 
ایجـاد  وص آسـوریان، موجـب   خصـ های مسیحی و به دادن به اقلیتحضور خود با برتری

عنوان  شدند. به آذربایجان می ۀقمنط نفرت و کینه نسبت به مسیحیان در میان مسلمانان
 1296-1297 هـای  نمونه، در هنگام بروز قحطی و فقر شـدید در آذربایجـان طـی سـال    

یی در توزیع غذا، پول و خدمات، اولویت را بـه  آمریکامیسیونرهای  م. 1879-18880ق./
دند و مسلمانان همیشه در آخرین مرتبه قرار داشـتند. حتـی   دا مسیحیان و آسوریان می

ادعـایی   آمریکـا های میسـیون   در بین مسلمانان نیز تنها مسلمانانی که نسبت به فعالیت
  ).Speer, 67-68, 71( شدند مند می ها و خدمات میسیون بهره نداشتند، از کمک

                                                                                                                             
1. Colgate College 
2. Rev. Samuel Graham Wilson 
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حمـالت عثمـانی و    ۀواسـط  ارومیه به م. 1914/ق. 1332با آغاز جنگ اول جهانی در 
جنگی به خـود گرفتـه بـود. اختیـارات کـامالً در دسـت        ۀتمرکز قوای روس شکل منطق

کـرد.   ها حکومـت مـی   رومیه تحت فرمان روسحاکم ا 1الدوله، ها بود و حتی اعتماد روس
هـا متمایـل شـده و بـه آزار مسـلمانان       هـا، بـه جانـب آن    مسیحیان ارومیه با ورود روس

شـد کـه از تـرس قـوای      پرداختند. این حرکات مسیحیان موجب کدورت مسلمانان مـی  
 نشـینی  روس قدرت اظهار آن را نداشتند. برخی از مسلمانان شهر نیز با شکست و عقـب 

و ورود نیروهای عثمانی و اکراد به ارومیـه، بـه غـارت     م. 1915/ق. 1333قوای روس در 
مانده در ارومیه که شـاهد   اموال مسیحیان فراری پرداختند. در این شرایط، آسوریان باقی

جـویی   ارومیه از قوای روس بودند، اطمینان داشتند که مسلمانان در صـدد انتقـام   ۀتخلی
). این در حالی بود که نفرت 498-497، 493-487؛ کسروی، 14 ،(توفیق برخواهند آمد

های جنـگ   میسیونرهای آمریکایی در سال ۀوسیل ایجادشده میان آسوریان و مسلمانان به
شـد، زیـرا در    ورتر می م. شعله 1917-1918/ق. 1335-1336خصوص در  اول جهانی به

غـذا و   ۀنـه جهـت تهیـ   هـای اعا  میسـیونرهای آمریکـایی پـول    م. 1917/ق. 1335سال 
 مایحتاج عمومی مسیحیان را برای خریـد سـالح و تجهیـزات نظـامی هزینـه کردنـد تـا       

؛ 158سـریال  ، 19ق، پرونـده  1336(آرشـیو   های نظـامی آسـوری را مسـلح کننـد     گروه
 1918/ق. 1336). به دنبال این اقدام در ,Packard 11 ؛582-575؛ کسروی، 14توفیق، 

ر آمریکایی از سوی دولت آمریکا به منصب کنسـولگری آمریکـا در   میسیون 2ویلیام شِد م.
عنوان فرمانده نیروهای مسلح آسـوری   به 3ارومیه منصوب شد و در کنار وی هنری پاکارد

                                                                                                                             
ه انتخـاب  یعنوان حاکم اروم ق از سوی صمدخان شجاع الدوله، حاکم تبریز به .1332الدوله در اعتماد .1

ها حکومت نمود. پس از مدتی یمین الدولـه (عمـوی جـوان محمـد حسـن       شد و تحت اختیار روس
رف دولت از تهران به ارومیه اعـزام شـد. وی نیـز حـامی     عنوان حاکم ارومیه، از ط ولیعهد) به یمیرزا
ها و مسیحیان بود اما وی پس از چند ماه حکومت معزول شد و این بـار عمـوی دیگـر محمـد      روس

شـوال   ۀعنوان حاکم ارومیه انتخاب شد و در فاصل حسن میرزا یعنی محمد صادق میرزا معز الدوله به
ها دوباره  شش ماه) در ارومیه حکومت کرد. اما ظاهراً روس(حدود ق.  1334تا ربیع االول  .ق 1333

اعتمادالدوله را که در خوی حکومت داشت، به ارومیه آورده و از طرف دولت نیز حکومت وی تصویب 
در ارومیه حکومت نمود و با وقوع انقالب بولشـویکی در   ق. 1335الدوله تا اواخر بهار  گردید. اعتماد

هـای   نامـه بیـات،   .ـ (برای اطالع بیشـتر نکـ   الدوله معزول شد اعتماد .م 1917 /ق.1335روسیه در 
  ).   567، 544، 493؛ کسروی، 9-7، 4؛ توفیق، 32-21، مقدمه، ارومیه

2. Rev.William Ambrose Shedd  
3. Henry P. Packard  
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انتخاب گردید. با این اقدامات میسیونرهای آمریکایی شرایط برای تعرضات آسـوریان بـر   
شم آسـوریان نسـبت بـه مسـلمانان     که با یک جرقه آتش خ مسلمانان تسهیل شد، چنان

شـدن مارشـیمون آسـوری توسـط اسـماعیل سـمیتکو آسـوریان         شعله کشید و با کشته
شده توسط میسیون آمریکا تعداد زیـادی از مسـلمانان آذربایجـان را قتـل عـام کردنـد        مسلح

). حمــالت Packard, 13؛ 49- 41؛ معتمــد الــوزاره، 589- 586؛ کســروی، 19- 17(توفیــق، 
 1336آسوریان بـه مسـلمانان تـا آنجـا شـدید و نـاگوار بـود کـه مسـیحیان در           مسیحیان و

های زنانۀ مسلمانان حمله کـرده و بـه غـارت زیـورآالت و وسـایل       م. حتی به حمام 1918ق./
سبب شدت حمالت و کشتار اهالی ارومیه جرأت رفتن به مـزارع خـود و    پرداختند. به زنان می

لگری آمریکا نیـز فـروش گنـدم بـه مسـلمانان را اکیـداً       برداشت محصول را نداشتند و کنسو
ای مراتـب شـکایت اهـالی مسـلمان      ممنوع کرده بود. در این شرایط، حاکم ارومیه طـی نامـه  

ـد، رئـیس        ارومیه را به کنسول آمریکا دکتر شِد اعـالم کـرد.  بـه    موجـب ایـن نامـه دکتـر شِ
اعالنـی قتـل و غـارت و اغتشـاش      کمیسیون امنیۀ ارومیه و کنسول و میسیونر آمریکایی، در

، سـریال  17ق.، پرونـده  1339مسیحیان (ارامنه و آسوریان) را ممنوع اعالم کرده بود (آرشیو 
). موضوع به این غائلـه خـتم نشـد، زیـرا دکتـر پاکـارد در       181- 176؛ معتمد الوزاره، 37- 48

مسـیحیان و   م. در آذربایجـان، بـا تهیـۀ غـذا و آب تنهـا بـرای       1918ق./ 1336قحطی سال 
در پاسخ، مـردم و مسـلمانان محلـی بـه      1آسوریان کینۀ مسلمانان منطقه را بیشتر کرده بود.

وهفتـاد نفـر    عمارت میسیون آمریکایی حمله کردند و مایحتاج خود را به غارت برده و دویست
؛ 35، سـریال  22ق.، پرونـده  1337از آسوریان پناهنده در عمارت را به قتل رساندند (آرشـیو  

). بـدین ترتیـب، میسـیونرهای    Packard, 18-19؛ 9- 5، سـریال  11ق.، پرونـده  1333آرشیو 
آمریکایی که بانیان امور خیریه و دینی بودند، باعث ایجاد اختالف و کدورت میان آسـوریان و  

    ).614(کسروی،  مسلمانان آذربایجان شده بودند

                                                                                                                             
د در هنگام بروز قحطی جنگ اول جهانی اظ ۀرحمت هللا توفیق دربار .1 هار داشـته کـه   اقدامات دکتر شِ

رفتند و محصوالت نـارس را برداشـت    های زراعی اطراف شهر می مردم در ماه رمضان شبانه به زمین
کردند. اما در ایـن شـرایط دکتـر     ها نان تهیه می های دستی خرد و از آن ها با آسیاب کرده و در خانه

د هـا   ای دسـتی را از خانـه  هـ  که سمت کنسولی آمریکا در ارومیه را داشت، فرمان داد تـا آسـیاب   ،شِ
های دستی را جمـع کـرده و    آوری نمایند. مسیحیان و جیلوها نیز به خانه داخل شده و آسیاب جمع

د از این اقدام یکی از دو هدف ذیل را دنبال می یا در پی آن  :کرد بردند. حال به گفته توفیق، دکتر شِ
خواست افرادی که از  نکه از این طریق مییا ای ،بود که مردم محصوالت نارس را نخورند و تلف نشوند

  ).  50-49(توفیق،  باره از گرسنگی بمیرند گلوله و قحطی جان سالم به در برده بودند یک
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  و غربهای فرهنگی میان شرق  تربیت نسل جدیدی از واسطه. 3-6
هـایی کـه در مـدارس میسـیون     خصـوص آن در اواخر قرن نوزدهم، برخی از آسوریان به

عنـوان شـرقی در   ، انگلسـتان، کانـادا و... بـه   آمریکاتحصیل کرده بودند، با سفر به  آمریکا
ها سخنرانی یا به نگارش مقاالت و  ممالک غربی پیرامون موضوعات شرق، ایران و آسوری

یی کـه  آمریکامیسیون  ۀشد ورزیدند. بسیاری از آسوریان تربیت یکتب مختلف مبادرت م
های مهمی برای معرفی ایـران و شـرق در    کردند، واسطه سفر می آمریکابه ایاالت متحده 
 1آبراهـام یوحنـان   به نـام عنوان نمونه، یکی از جوانان آسوری  بودند. به غرب تبدیل شده

از سـوی   م. 1886در  آمریکایی ارومیه، التحصیل و مدرس کالجفارغ ،)م. 1925-1853(
کتاب مقدس بـه   ۀنیویورک دعوت شد تا بر روی ترجمبه  2»آمریکاانجمن کتاب مقدس «

زبان محلی سریانی کار کند. او سپس تحصیالت دکتری خود را در دانشگاه کلمبیـا زیـر   
شـناس آبراهــام   محقـق ایـران  ) و م. 1862-1936( 3شـناس ریچـارد گاتایــل   نظـر شـرق  

هـای شـرقی در ایـن     عنـوان اسـتاد زبـان   به پایان رساند و تا زمان مـرگش بـه   4کسونج
فرهنگـی خـدمت    ۀعنـوان یـک واسـط   دانشگاه تدریس کرد. وی در دانشگاه کلمبیـا بـه  

). مـورد دیگـر،   Nabby, “The Assyrian diaspora”, 219-220; Becker, 323( کرد می
که پس از چند سال کار در میسـیون آمریکـا   التحصیل کالج ارومیه بود  فارغ 5موشه دنیل

شیکاگو وارد شد. وی  6»کورمیک علوم دینی مک ۀمدرس«تحصیل به در ارومیه برای ادامه
را در تورنتو منتشر کرد. این کتاب به معرفـی   7ایران مدرنکتاب  م. 1898/ق. 1316در 

). از دیگـر  Daniel, 5-8( خصـوص تـاریخ و فرهنـگ آسـوریان اختصـاص دارد     ایران و به
 8زتـوان از ایـزاک آدامـ    معرفی ایران و آسوریان فعالیت کردند، می ۀزمین آسوریان که در

 10ایرانی ایران از زبان یکو  9تاریکی و سپیده دمنام برد که دو کتاب  )م. 1872-1942(
منتشـر کـرد. او    آمریکادر  م. 1900ق./ 1318 و م. 1898ق./ 1316 های خود را در سال

عنوان یک ایرانی آسوری به  است، به در قالب خاطرات شخصی که بیشتر ،ها ابدر این کت

                                                                                                                             
1. Abraham Yohannan  
2. The American Bible Society  
3. Richard James Horatio Gottheil  
4. Abraham Valentine Williams Jackson   
5. Moshe G. Daniel  
6. McCormick Seminary  
7. Modern Persia  
8. Isaac Adams  
9. Darkness and Daybreack   
10. Persia By A Persian  
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 ,Adams, Darkness and Daybreak( است و اجتماعی ایران پرداختهوضعیت فرهنگی 

6-10; Adams, Persia By A Persian, 6-7.( 2پسر کنانیشـو مراتخـان   1ژوزف کنانیشو 
دربـاره  کا بود. او نیز در کتابی تحـت عنـوان   نیز از جمله دستیاران نسل سوم میسیون آمری

ویـژه   شناسانه، آداب و رسوم و زندگی اجتماعی ایرانیان بـه  به شیوۀ مردم 3ایران و مردمانش
). بـدین ترتیـب، برخـی از آسـوریان     Knanishu, 7-10آسوریان را توصـیف نمـوده اسـت (   

یاالت متحـده آمریکـا، در   شده در مدارس و کالج میسیون در ارومیه، پس از سفر به ا تربیت
هـا در   رو، آنازایـن  4.قالب استاد دانشگاه، نویسنده و... به معرفی ایران و ایرانیان پرداختنـد 

شناسـی در ایـاالت    شناسی و ایـران  کنار میسیونرهای آمریکایی جزو پیشگامان مسیر شرق
شـک تحـت    متحده آمریکا شدند. ظهور این نسل از آسوریان برای انجام ایـن رسـالت، بـی   

   های میسیونرهای آمریکایی در آذربایجان بود. تأثیر تعامل و آموزش
  

  نتیجه
بنابر آنچه گذشت، چنین به دست آمده که آسـوریان آذربایجـان در ایـرانِ مقـارنِ ورود     

رو اکثریـت   ازایـن  ،میسیونرهای آمریکایی از نظر اجتماعی در جایگاه ضعف و فقـر بودنـد  
که از منابع مالی برخوردار بود، استقبال کردنـد.   ،ون آمریکاییآسوری از ورود میسی ۀتود
ها که در میان اکثریت مسلمان منطقه جایگاهی نداشتند، با کسب اطـالع از دانـش و    آن

و  ،سـو  از یـک ـ شد   که از جانب میسیونرهای آمریکایی مطرح و تبلیغ میـ فناوری غرب  
                                                                                                                             
1. Joseph Knanishu 

) از آسوریان بومی ارومیه بود که چندین مدرسه برای تعلیم Knanishu Moratkhanمراتخان( کنانیشو. 2
ل تعلیم و آموزش آسوریان بود. ناصرالدین شاه کـه قـدردان اقـدامات    آسوریان تأسیس نمود و مشغو

(بـرای   کـرد  اعطـاء  وی بـه  را  Milet Basshi »باشی ملت« درجه .م1892.ق/1309سال  وی بود، در
  ). Knanishu. 203-204: ـ اطالع بیشتر نک

3. About Persia and Its People   
های خود تحت عنوان  ریکا مسافرت کرده بود، در یادداشتبه آم .ش1317. دکتر یحیی ارمجانی که در 4

منتشر کرده، به این نکته اشاره دارد کـه   .ش1318اطالعات در  ۀکه در روزنام» از نیویورک تا تهران«
و در سـرزمین آمریکـا     الملل اول به آمریکا مهـاجرت کـرده   آسوریان آمریکا اغلب پیش از جنگ بین

پردازند، ولی در جاهای دیگـر بازرگـانی    یفرنیا بیشتر به امور روستایی میها در کال پراکنده شدند. آن
هـای ایرانـی تـزیین شـده و      ها مانند خانه کنند و در دادوستد قالی ایران تخصص دارند. منازل آن می

شان همیشه ایرانی است. آسوریان آذربایجان در آمریکا اغلب از تابعیت ایران خـارج نشـده و    خوراک
آسـوری بلکـه اکثریـت     ۀکـرد  نه تنها قشـر تحصـیل   ،کردند. بنابراین د را ایرانی معرفی میهمواره خو

  ). 5ارمجانی،  .ـ (برای اطالع بیشتر نک آسوریان در آمریکا معرف فرهنگ و آداب ایران بودند
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ها به میسیون آمریکایی گرایش پیدا  آنهای چندجانبه  برخورداری از حمایتاز دیگر سو 
خدمات میسیونرهای آمریکایی تحـوالت و تـأثیرات مختلفـی     ۀکردند. در اثر تعامل و ارائ

هـا   آسوریان آذربایجان رخ داد. آن ۀدر حیات فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی جامع
 ۀامعـ توانستند با تحصیل، یادگیری علـوم و حـرف مختلـف در مـدارس میسـیون، در ج     

ــد. بســیاری از    ــر ایــن از آن محــروم بودن ایرانــی جایگــاهی کســب کننــد کــه ســابق ب
عنوان معلمان بومی مـدارس و کـالج میسـیون     التحصیالن زن و مرد آسوری خود به فارغ

ای  آمریکا و نیز مبشران بومی در میان مسلمانان و مسیحیان مشغول به کار شـدند. عـده  
تمـدن و تکنولـوژی آمریکـا در اثـر رابطـه بـا        ۀفتاز جوانان آسـوری جویـای کـار و شـی    

میسیونرهای آمریکایی ایران را به مقصد آمریکا تـرک کـرده و بـرای همیشـه مهـاجرت      
قاجـار از کمتـرین جایگـاه     ۀکه همانند سایر زنان جامعـ  ،کردند. زنان و دختران آسوری

را کسـب   هـای میسـیون موقعیـت بهتـری     اجتماعی برخوردار بودند، تحت تأثیر آموزش
هـای   آسـوری آذربایجـان، تحـت تـأثیر فعالیـت      ۀکردند. بطریق آسوریان، بـرخالف تـود  

میسیونرهای آمریکایی کارکرد و جایگاه سابق خود را از دست داد. میسیون آمریکایی در 
های مسیحی با ایجاد یک میدان رقابت برای جذب بیشـتر مسـیحیان    کنار سایر میسیون

 ۀجامعـ  ۀوریان را دچار ازخودباختگی مذهبی کرد و موجب تجزیویژه آس ها و به اغلب آن
تمـایز میـان    ۀآسوری شد. این در حالی بود که میسیون آمریکایی با ایجاد و تـرویج ایـد  

نوین در میان آسوریان مـؤثر واقـع شـدند.     دین و ملیت غیر مستقیم در ایجاد قومگرایی
 ۀود، خواسـته یـا ناخواسـته زمینـ    میسیونرهای آمریکایی همچنین با اقدامات نادرست خ

ــت    ــد. در نهای ــراهم کردن ــلمانان آذربایجــان را ف ــوریان و مس ــان آس ــل بیشــتر می  ،تقاب
هـای   میسیونرهای آمریکایی نسلی جدیدی از آسوریان را تربیت کردند که نقش واسـطه 

دار شدند و در کنار میسیونرهای آمریکـایی معـرف    فرهنگی میان ایران و آمریکا را عهده
         ران و آسوریان در غرب گردیدند.ای
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