
مدارس آمريكايي در ايران

ست  مراه ا یت . تأسیس مدارس آمريكايي در ايران، با آغاز فعالیت میسیون آمريكايي در ايـن كشـور ھ گفتگـو از فعال
سان وااليـي اسـت كـه در سـخت ترين  فرھنگي میسیون شايد در نگاه اول غريب بنمايد؛ زيرا میسـیونر مـترادف بــا ان

در حقیقـت . شـتابد برانگیز به ياري محرومان جھـان مي شرايط و با امكاناتي ناچیز، سخاوتمندانه و با فداكاري تحسین
به مـردم دنیــا، و  فعالیت میسیون چه در مرحله تكويني خود كه موجدش كلیسا بود و انگیزه یل  اش رساندن پیـام انج

ست  يا آشـكار، بــا سیا چه بعد از آن كه به اقصي نقاط سفر كرد و به ھمه جا سركشید، آگاھانه يا ناآگاھانه، پنھـان 
 ) 1.(استعماري غرب مرتبط بود

نه از اين رو ھمواره مي. اين واقعیت از چشم میسیونرھا پوشیده نبود ند كوشیدند تا آن را به گو یه كن دكتـر «. اي توج
یس ھیئــت  كه در دوران سلطنت خاندان پھلوي مـدت» الدر جان یس میسـیون پروتسـتان در ايـران و ھمچنیـن رئ ھا رئ

سوده  ھاي خود براي اينكه خاطر خوانندگان نوشته در پیشگفتار يكي از كتاب) 2(مديره كالج البرز بود،  اش را يكسره آ
ید كـرد كـه  بر ايـن نكتـه تاك يد،  يدھا را از اذھـان بزدا يران و سـاير «: كند و ترد خدمات میسـیونرھاي مسـیحي در ا

ھا اداره  خود آن سط  مده و تو ساھاي آمريكـا بــه وجـود آ طرف كلی ً از  كشورھاي دنیا از ناحیه دولت آنھا نبوده و مطلقا
از » دوايـت«و » اسـمیت«ھاي   ش، دو كشـیش آمريكـايي بـه نام 1211م / 1832به ھر حال در سـال ) 3.(»شود مي

ايـن در حـالي اسـت كـه . سوي ھیئت میسیونري آمريكا براي مطالعه در احوال مسیحیان آذربايجـان بـه ايـران آمدنــد
سلمانان ايـران را صـالح نمي پس از بازگشـت بـه آمريكـا در . دانسـت  ھیئت اعزامي پیشین، كار در میـان م اسـمیت 

من  مزرعه«: ھاي ارومیه نوشت  گزارشي به ھیئت میسیونري درباره آسوري به نظـر  اي كـه در اينجـا موجــود اسـت 
يران حاضـر بـه  اينجانب، در تمام مسافرت خود مردمي نديده است كه به انـدازه آسـوري. باشد آماده حصار مي ھاي ا

 ) 4(» .قبول انجیل مسیح باشند
نام  ینز«گزارش اسمیت، جمعیت مبشرين پروتستاني مذھب آمريكا را بر آن داشت تا كشیشي به  را » جوسـتن پرك

 . ھمراه با ھمسرانشان وارد ارومیه شدند» آساھل كوانت«وي با پزشكي به نام . براي تبلیغ روانه آذربايجان سازد
شم كاتولیك مذھب پروتسـتان بـود، خ ساس  كار پركینـز  با وجود اين تبلیغـات میسـیون بـر ا شد و در  ھـا برانگیختـه 

ھا، به ياري قاسم میرزا، عموي محمد شاه  پركینز براي رھايي مدرسه خود از تعرض كاتولیك. ھايي پديد آمد دشواري
 . كه به او انگلیسي آموخته بود، فرماني از شاه گرفت تا به آسودگي به كار خود بپردازد

 . روزي تبديل كرد دبستان خود را به خارج ارومیه انتقال داد و آن را به يك مدرسه شبانه) ش 1225(م  1846پركنیز در 
كي 1838ز آن، يعني در ماه مارس   ا كمي پیش ، خانم گرانت ھمسر يكي از پزشكان دستگاه میسیونري كـه زبـان تر

 . اي تأسیس كرد كه فقط چھار شاگرد آسوري داشت آذربايجاني را به خوبي فرا گرفته بود، دبستان دخترانه
(در سال . از آمريكا به ارومیه وارد شد» فیدلیافیسك«خانم گرانت يك سال پس از آن درگذشت و به جاي او دوشیزه 

خانواده،  اي شبانه فیسك مدرسه) ش 1221م،  1843 تأثیرات  ئن و بـه دور از  طي مطم روزي تاسیس كرد تـا در محی
آموز  ھا پرداخت ھزينه خورد و خوراك شش نفر دانش میسیون نیز براي تشويق خانواده. تعلیمات انجیل را آموزش دھد
سید. اين مدرسه را به عھده گرفت تن ر ين . بدين قرار، پس از گذشت دو سال تعداد شاگردان مدرسه به چھـل  در ا

 . ھا سرباز زد ھنگام میسیون نیز از پرداخت ھزينه تحصیل بچه
 . میسیون عالوه بر مدارسي كه در ارومیه داشت، مدارس ديگري در روستاھا احداث كرد

 ) 5. (شد در ھمه اين مدارس، علوم جديد، زبان انگلیسي، تعلیمات دين مسیح و مختصري زبان فارسي تدريس مي
بـا . سال اقامـت در ايـران درگذشـت 36پس از ) ش 1248(م  1869پركینز، مؤسس میسیون ايران در آخرين روز سال 

يان رســید ئت . مرگ او نخستین مرحله از خدمات میسیونرھاي پروتستان در ايران به پا نیز، ھی ھمزمـان بـا مـرگ پرك
نام . مركز میسیون در آمريكا تصمیم گرفت، دامنه فعالیت خود را در ايـران گسـترش دھـد ين رو،  براي «از ا میسـیون 

يز و » میسیون آمريكايي در ايران«به » نسطوريان ايران ھران، تبر به نقـاط ديگـري چـون ت سیون  مبدل شد و توجه می
 . ھمدان معطوف گشت

شكیل شــعبه میسـیون در » جیمز باسـت«ش، يك ھیئت میسیونري آمريكايي به رياست  1250/ م 1872در  مامور ت
سي. تھران يا ھمدان گرديـد ست، پــس از برر شھر، بـه  با پس از ورود بـه ايـن  يد و  ھران را برگز ھاي ھمـه جانبـه، ت

شتند كـه ھزينـه آن از  در آن ھنگـام ارمني. فراگیري زبان فارسي پرداخت كي دا ساكن پايتخـت، دبسـتان كوچ ھـاي 
ين  1251در . شد آموزان تامین مي رھگذر شھريه دانش ش، میسیون دبستان ديگري براي ارامنه در نزديــك دروازه قزو

 ) 6. (آيد اين مدرسه كه در آغاز فقط ده شاگرد داشت، نخستین پايه دبیرستان البرز به شمار مي. احداث كرد
كه بعدھـا . از آمريكا به تھران آمد» اسموئل وارد«ش، میسیونر  1264/ م 1885در  ھمان وقـت میسـیون در خیابـاني 

ند) تیر كنوني 30(السلطنه نامیده شد  قوام ني . زمیني خريد تا ساختماني براي تاسیس يك مدرسه در آن بنا ك گفت
قاي وارد و . الدين شاه به زمین زد است كه كلنگ اين ساختمان را ناصر ساختمان بــه آ كار، طبقـه دوم  پس از انجـام 

پانزده نفـر دانش. اش واگذار شد تا در آن زندگي كنند خانواده شد و  موز  طبقه اول بـه محـل مدرسـه اختصـاص داده  آ
شدند. مدرسه دروازه قزوين نیز به آنجا منتقل شدند در آن حـال، . در ضمن چند كودك يھودي ھم در مدرسه پذيرفته 

یدا شــد  به تدريج در میان برخي از خانواده. آموز داشت مدرسه شش كالس و پنجاه دانش ھاي مسلمان اين تمايـل پ
 ) 7. (كه كودكان خود را به آن مدرسه بفرستند

نیز تــدريس مي عبري  سي و  سي، فار بـا . شـد دوره تحصیل در اين مدرسه ھفت سال بود و در آن، گذشته از انگلی
صیلي  گذشت زمان بر وسعت مدرسه و تعداد شاگردان ھمچنان افزوده مي سال تح  1275 -76شد، تـا آنجـا كـه در 

 ) 8. (كردند كه نیمي از آنان مسلمان بودند آموز در آن تحصیل مي ش، يكصد و سي و چھار دانش
شد»ساموئل جردن«ش، اسموئل وارد از ايران به آمريكا رفت و به جاي او دكتر  1277/ م 1898در  عزام  . ، به تھران ا

شش كـالس بـراي دانش بور،  تدايي داشـت در آن ھنگام دبستان مز كالس . آمـوزان مقطـع اب غاز كـار دو  جردن در آ
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كالس ايجـاد كنـد یب در . دبیرستاني به آن افزود و سرانجام موفق شد دبیرستان با شش   1292/ م1913به ايــن ترت
 ) 9. (ش، ايران داراي دوره كامل دوازده ساله آموزش ابتدايي و متوسطه شد

شد 1292براي توسعه دبیرستان مزبور، در سال  ايـن . ش، زمین بزرگتري به مساحت صد و پنجاه ھزار ذرع خريداري 
شت، از امـالك بھجت) عصر فعلي ولي(آباد تا خیابان پھلوي سابق  زمین كه از يوسف يگ  امتداد دا جزو مـرده ر آبـاد و 

الدوله اين امـالك را در بانــك  الممالك و شوھرش شاھزاده جالل الممالك بود دختر مستوفي خان مستوفي میرزا يوسف
 . شاھنشاھي انگلیس به گرو گذاشته بودند

جه شـد شكالتي موا با م بور  حدود امـالك مز از آن . میسیون آمريكايي ھمین زمین را از بانك خريد؛ اما بر سر تعیین 
دانست و سندي ھم براي گرفتن حق در  آباد سھیم مي ھاي بھجت جمله میرزا ھاشم آشتیاني كه خود را براي زمین

 . ھا اقامه دعوا كرد دست داشت، بر ضد آمريكايي
ھم پنجـاه و چھـار ھـزار ذرع از زمین اكبر داور، از سوي آمريكايي علي يداري  ھا به حمايت فراخوانده شـد، او  ھـاي خر

ھايي كه با نام اراضي  الممالك نسبت به زمین خان مستوفي ھمچنین میرزا حسن. شده را به میرزا ھاشم واگذار كرد
تي  جاللیه خريداري شده بود، اعتراض داشت كه سرانجام با میانجي خاطر اھـداف تربی تبري و بـه  گري ارسالن خلع

يران، رياسـت مدرسـه  ھمان) 10. (ھا، از اعتراض خود چشم پوشید آمريكايي طور كه قبالً دكتر جردن پس از ورود به ا
حال در خـور يــادآوري . اي را به عھده گرفت كه ارزش گواھینامه آن برابر با گواھینامه دوره متوسطه بود ھشت كالسه

كايي راه خـود را يافـت و بر پس از . آمـد و بلنـد آوازه شـد است كه در ھمین ھنگام بود كه مدرسـه آمري ايـن مدرسـه 
صد دانش1308انتقال به محل ساختمان دبیرستان البرز در سال  موز در شـمار يكـي معروفـترين و  ش، با داشـتن نھ آ

 . مھمترين مدارس كشور در آمد
مام  سال ت ش، در ايـران بـه 1319 -1278م  1940 -1899دكتر جردن در واقع بنیانگذار اصل كالج البرز است و چھل دو 

ش، مدارس ابتدايي خارجیـان 1312سرانجام دولت ايران در سال . سر برد و به خوبي با فرھنگ و ادب ايران آشنا شد
شاند1319از جمله مدارس آمريكايي را تعطیل كرد و به دنبال آن در سال  به تعطیلـي ك . ش، نیز مدارس متوسطه را 

تاسیس كرد و به اداره آن پرداخت و چون با » كامینتي اسكول« آن پس میسیون آمريكايي مدرسه مختلطي به نام  از
ست نمي گر بـه نام وجود اين مدرسه به اھداف خـود د را » بنیـاد الـبرز«و » ايـران بتیـل«ھاي  يافـت، دو موسسـه دي

 ) 11. (تاسیس و به آن اضافه كرد
 
 : ھا نوشت پي

مجله دانشـكده ... مقاله پیوند تاريخي كیش مسیح با استعمار غرب و : ـ درباره پیوند میسیون با استعمار غرب ر ك1
 . 1366ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشھد بھار و تابستان 

یس كمیتـه  ـ مشاغل ديگر جان2 ھاور، رئ يران، عضـو كمیتــه آيزن بارت بــود از رئیـس كمیتـه فولبرايـت ا الـدر در ايـران ع
 . زدگان و رئیس مدرسه آمريكايي سايي كمك به زلزله كلي

  . 1ش، ص  1333ـ الدر، جان؛ تاريخ میسیون آمريكايي در ايران، ترجمه سھیل آذري، انتشارات نورجھان، 3
 . 4ـ ھمان، ص 4
 . 236پور، احمد؛ تاريخ رضائیه، انتشارات آسیا، ص  ـ كاويان5
 . 2، ص 1328ـ 29ـ سالنامه دبیرستان البرز، سال تحصیلي، 6
 . 2، ص 1354نامه دبیرستان البرز، سال تحصیلي  ـ سده7
 . 37ـ تاريخ میسیون آمريكايي در ايران، ھمان، ص 8
 . 5و  3، ص 1328ـ 29ـ سالنامه دبیرستان البرز، سال تحصیلي 9

 . ـ ھمان10
 . 11ـ 5، ص 1328ـ 29نامه دبیرستان البرز، سال تحصیلي  ـ سده11

 ؛ تاريخ روابط ايران و ممالك متحده آمريكا1372گنجینه اسناد، سال سوم، زمستان : جھت اطالع بیشتر ر ك
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