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ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان
از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺎن

1

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 1389/10/21 :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻲ(1389/12/15 :

ﭼﮑﯿﺪه
از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺳﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺪارس ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﮔﺴﺘﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
اﯾﺮان و آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻬﺎدی ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آن دو ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روﯾﮑﺮدی ﻋﺮﻓﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ وارﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺎرﮐﺮد
ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﻣﺪارس ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان
و روس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،از زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه )ﺣﮑـ 1212 :ـ1250ق( آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .در
ﭘﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ ،ﺳﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
* .ﺗﻠﻔﻦ 09112439241 :ـ ﻓﺎﮐﺲ4230002 :ـ0131
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ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖ از دورۀ
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه )ﺣﮑـ 1250:ـ1264ق (.ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺮان
ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﺲ از آن ،و ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﻫﺪاف،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ،و ﻧﯿﺰ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕ ﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر ،در ﮔﺬار از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻮﮔﺮای ﻓﺮﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭼﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روي ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در اﯾﺮان،
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن دو ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در
زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺣﻮزه و ﮔﺴﺘﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﻫﺎ ،ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ داد.
 .1اﻫﺪاف و ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ
ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖ )ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی( ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻزارﯾﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رم ﺑﻮد .ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ 1از ﻫﻮاداران »ﺳﻦ ﻻزار« 2و ﯾﮑﯽ از
NK=i ~ò~êáëíÉë
 .2ﻃﺒﻖ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ،ﺳﻦ ﻻزار از ﯾﺎران ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿ ﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده و ﻋﯿﺴﯽ او را ﭘﺲ از در ﮔﺬﺷﺘﻦ ،دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮد .در
ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻦ ﺳﻦ ﻻزار ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرﺳﯽ در آﻣﺪ و اﺳﻘﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎی آﻧﺠﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ�
� ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ژزوﺋﯿﺖﻫﺎ  EgÝëì áíÉëFﯾﺎ ﯾﺴﻮﻋﯿﻮن ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ.

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1625م1035 /ق ﺗﻮﺳﻂ »ﺳﻦ وﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ« 1در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ )ﻏﻔﺎری .(132 ،از اﯾﻦ رو ،راﻫﺒﻪﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖ را »راﻫﺒﻪﻫﺎی ﺳﻦ
وﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺸﯿﺸﺎن
را ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان »ﭘﺎدری« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ از آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺎن را در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  150I000ﺗﺎ  200I000ﺗﻦ ﺑﺮآورد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  40I000ﺗﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎی اورﻣﯿﻪ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن 34000 ،ﺗﻦ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ و  7000ﺗﻦ در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اورﻣﯿﻪ،
ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎی ارﻣﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اورﻣﯿﻪ ،ﺳﻠﻤﺎس،
ﺧﺴﺮوآﺑﺎد و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺪان و ﺻﺤﻨﻪ )ﺳﻨﮥ( ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ؛ ﻧﺎﻃﻖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ.(156 ،...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه )ﺣﮑـ 1250 :ـ 1264ق( ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ  7ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻠﻤﺎس و ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو،
ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺎل 1838م1254/ق ﺑﻪ اﯾﻦ وﻻﯾﺎت روی آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .راﻫﺒﻪﻫﺎی »ﺳﻦ وﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ« ﻧﯿﺰ
از ﺳﺎل 1840م1256/ق در اورﻣﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ راﻫﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان و ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﻏﻔﺎری137 ،ـ.(138
ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد( و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ورود ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺎن از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ 2ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ و از ﺳﺎل

ژزوﺋﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ از دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﻪ ای از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﯾﻨﯿﺎس دو
ﻻﯾﻮﻻ« (fÖå~ÅÉ=ÇÉ=i çóçä~=Fﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ )ﻏﻔﺎری .( 133 ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻘﻮا ،ﻓﻘﺮ و اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﺎپ ﺑﻮدﻧﺪ.
NKp~áåí=s áåÅÉåí=ÇÉ=é~ì äK
 .2ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از رﻗﯿﺒﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در اﻃﺮاف اورﻣﯿﻪ 30
ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،و ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﺪرﯾﺲ�
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

1833م1249/ق در اورﻣﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﺮزن .(689/1 ،از اﯾﻦرو ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻻزارﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻪ دورۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ :دورۀ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه )ﺣﮑـ 1250 :ـ1264ق( ،دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه )ﺣﮑـ :
1264ـ1313ق( ،و دورۀ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول )1312ـ1337ق( ﺗﻘﺴﯿﻢ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
در دورۀ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ »ﮐﻨﺖ دو ﺳﺮﺳﯽ«،
ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در آورﯾﻞ 1840م /ﺻﻔﺮ 1256ق دو ﻓﺮﻣﺎن از ﺷﺎه درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ اﻣﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از »ژزوﺋﯿﺖﻫﺎی« دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻫﻢ آﻧﺎن را ازﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﻣﺪارﺳﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﮐﻨﺖ دوﺳﺮﺳﯽ .(200 ،در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ »اوژن ﺑﻮره« ،1از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ درﺳﺎل 1839م1255 /ق در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ  14ﺷﺎﮔﺮد ﮔﺸﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎری
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واژهﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ) .(_ çêÝI=OLPSOﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻮره ﺷﻌﺒﻪای از ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را در
ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را در آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﻫﯿﺄتﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل1840م1256/ق ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﻪ در
اورﻣﯿﻪ و دو ﻣﺪرﺳﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .Ek~ ê~ÖÜáI=VPFﮐﻮﺷﺶﻫﺎی آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل
1842م1258/ق  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ،و در
روﺳﺘﺎﻫﺎی »ﻣﺎراﻧﺎ«» ،ﭘﺘﺎور«» ،ﮔﻠﺰان«» ،ﻧﻘﺪه« و ﻏﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورۀ
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ،آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ  26ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﺎ  400داﻧﺶآﻣﻮز 6 ،ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭼﻨﺪ
ﭘ ﺮورﺷﮕﺎه و درﻣﺎﻧﮕﺎه را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﯾﮏ دورۀ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﻣﺘﻮن
درﺳﯽ آنﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  :زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺣﺴﺎب ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﺮودﻫﺎی دﯾﻨﯽ )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن168 ،ـ.(171
در دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻃﺒﻖ
� ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﯾﻪای ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﮐﺎرﺗﻦ ،5ﭘﺮوﻧﺪۀ .(13

NK=b ì ÖðåÉ=_ç êÝK

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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ﮔﺰارﺷﯽ ،ﺗﺎ ﺳﺎل 1874م1291/ق ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در 18روﺳﺘﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ 18
ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﻪ را ﺑﺎ  354داﻧﺶآﻣﻮز اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻠﻤﺎس،
ﺧﺴﺮوآﺑﺎد و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن  9ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﺎ  371ﺷﺎﮔﺮد و ﻧﯿﺰ  22ﯾﺘﯿﻢ
ﺧﺎﻧﻪ را در آﺑﺎدیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(190 ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل 1875م1292/ق ﻧﯿﺰ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﮥ
ﻧﻮﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺎﮐﻢ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد .در 1894م1312 /ق ﻧﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪای در ﺻﺤﻨﮥ )ﺳﻨﮥ( ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎدری
»ﻣﻮﻧﺘﺘﯽ« ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻤﮏ
.E_ ìääÉíáåI=NUVQI=UQ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪF
دورۀ ﭘﺲ از ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﺑﺎﯾﺪ دورۀ اوج ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ
داﻧﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﯾﮑﺮدی ﻋﺮﻓﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻏﺮب روی آوردﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺟﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﻞ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻫﯿﺄت ﻣﺎﻻوال
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ آﻏﺎز
ﮐﺮد .داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ »ﻧﺎﻣﺰد
اﺟﺒﺎری« ﻣﻮﻟﯿﺮ را در دو ﭘﺮده ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را ﺳﺨﺖ ﺧﻮش آﻣﺪه ﺑﻮد
)ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن (216،213 ،اﻟ ﺒﺘﻪ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺪارس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺸﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺎل 1906ـ ،1907ﺑﺮای اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،آﺛﺎری از ﻣﻮﻟﯿﺮ ﭼﻮن »ﻃﺒﯿﺐ اﺟﺒﺎری« و »دﺳﺎﯾﺲ اﺳﮑﺎﭘﻦ« ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮐﻠﯽ ﺳﺎلﻫﺎی1900ـ1904
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ :ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻻزارﯾﺴﺖ  21ﺗﻦ ،راﻫﺒﻪﻫﺎ )ﺧﻮاﻫﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر(  39ﻧﻔﺮ،
ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﺪاﻧﯽ  45ﻧﻔﺮ ،ﮐﺸﯿﺶ ارﻣﻨﯽ  6ﻧﻔﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪ  76ﺑﺎب ﺑﺎ  3326ﺷﺎﮔﺮد ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
 2ﺑﺎب ،و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﻏﻔﺎری .(132 ،در آﻣﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل 1905م1323 /ق
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺴﺮوآﺑﺎد و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن 13ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  596ﺷﺎﮔﺮد
) 292ﭘﺴﺮ و  304دﺧﺘﺮ ( داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  65ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ 65 ،ﻧﻔﺮ
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ 10 ،ﻧﻔﺮ زﺑﺎن روﺳﯽ و  42ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽآﻣـﻮﺧﺘﻨﺪ )ﻧﺎﻃﻖ،
ﻫﻤﺎن .(220 ،در ﺳﺎلﻫﺎی 1906ـ 1907ﻧﯿﺰ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در اورﻣﯿﻪ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﻃﺮاف آن دارای  52ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  1255ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم و زﺑﺎنﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
آﻣﺎر و دادهﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﺷﻮر
آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺎر ﻣﺪارس ﻋﺮﻓﯽ آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .از آن ﺳﻮی ،اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺪارس
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺮﻓﯽ »ﻣﺎﻻوال« ﺗﺒﺮﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داوﻃﻠﺒﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ
و ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﻣﺪرﺳﮥ ارﻣﻨﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭘﺎدری »ﻓﯿﺎ« ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ  55000ﻓﺮاﻧﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ دو ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل 1910م1328/ق ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
رﺳﯿﺪﻧﺪ  .È ÜŠíäÉíI=QQSFﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  1911م 1329 /ق
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﮐﺸﯿﺶ ﻻزارﯾﺴﺖ  22ﻧﻔﺮ ،ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻮﻣﯽ  52ﻧﻔﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺸﯿﺶ  2ﺑﺎب ،ﻃﻼب
ﮐﺸﯿﺶ  40ﻧﻔﺮ ،راﻫﺒﻪ  38ﻧﻔﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪ  65ﺑﺎب ﺑﺎ  2150ﺷﺎﮔﺮد ،ﮐﺎﻟﺞ و داﻧﺸﺴﺮا  3ﺑﺎب ﺑﺎ
 580ﺷﺎﮔﺮد ،ﭘﺮورﺷﮕﺎه  5ﺑﺎب ﺑﺎ 90ﮐـﻮدک ) .( ^åå~ äÉë=ÇÉ=ä~=` çåÖêÝÖ~íáçåI=PUTاز
آن ﭘﺲ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم
ﺟﺪﯾﺪ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ دﺷﻮاریﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ـﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان
ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدـ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ در ﭘﯽﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ روی داده ﺑﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ از
1
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪارس ﻻزارﯾﺴﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
 .1ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل 1913م 1332/ق ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻣﺎر زﯾﺮ ـ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارس ﻋﺮﻓﯽ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻧﺎم ﺑﺮ ده ﻧﺸﺪ ـ ﮔﻮﯾﺎی روﻧﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ :اورﻣﯿﻪ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن  51ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  1368ﺷﺎﮔﺮد ،ﺧﺴﺮوآﺑﺎد و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف  12ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ 660
ﺷﺎﮔﺮد ،ﺗﻬﺮان  2ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  634ﺷﺎﮔﺮد ،ﺗﺒﺮﯾﺰ  2ﻣﺪرﺳﻪ )؟( ،اﺻﻔﻬﺎن  2ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  175ﺷﺎﮔﺮد )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن.(236 ،

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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اﻣﺎ ﻣﺪارس ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1862م1279/ق ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪارس
رﻗﯿﺒﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﻟﻔﻨﻮن و آﻟﯿﺎﻧﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .دو ﺗﻦ از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻻزارﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1860م1277 /ق در
ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ »آرﺗﻮر ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ« ،ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺪرﺳﻪای را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼ ﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ـ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮥ وی ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی در اﯾﺮان داﺷﺖ ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ .(337 ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن،
ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ« ،در ﻣﺎرس ﺳﺎل 1862م/
1279ق .ﺑﺎ  15ﺷﺎﮔﺮد آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ 50
ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺷﺖ .دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮدان در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ،ﮔﻮاﻫﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮد از  :زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،زﺑﺎن ارﻣﻨﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺣﺴﺎب ،ﺳﯿﺎق ،ﺧﻂ و
ﻧﻘﺎﺷﯽ )ﺷﯿﺦ رﺿﺎﯾﯽ.(95 ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل 1905م1323/ق
ﺑﯿﺶ از  150ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم راﯾﮕﺎن را داﺷﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﭘﺎدرﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
دﻫﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺷﺠﺎعاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 4000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﺗﺠﻬﯿﺰ آن ﺑﻪ  13ﮐﻼس درس ،ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  300ﺗﺎ  350داﻧﺶ آﻣﻮز را داﺷﺖ ،ﭘﺎدری
»ﻓﯿﺎ« رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ اﺑﺘﺪا  30I000ﻓﺮاﻧﮏ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ 8000
ﻓﺮاﻧﮏ اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻣﺒﻠﻎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺮ »ﺗﺎردی« ،از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن راﻫﺒﻪﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داد .ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮی آن دوﻟﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1000ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 1909ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ )ﻏﻔﺎری153 ،؛ ﻧﺎﻃﻖ،
ﻫﻤﺎن .(181 ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،در ﺳﺎل 1913م1332 /ق ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را در
رﺷﺘﻪﻫﺎی زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی )ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ »دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ« را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم
.È ÜŠíäÉíI=SMR
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪF
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺎل 1880م1298/ق راﻫﺒﻪﻫﺎی ﺳﻦ وﻧﺴﺎن دو ﭘﻞ ،ﺷﻌﺒﻪای از
ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﮥ »ﺳﻦ ژوزف« را در ﻣﺤﻠﮥ ارﻣﻨﯿﺎن دروازه ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﮔﺸﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﮥ »ﺳﻦ ژوزف« را ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ از
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان آن ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﻢ »دﯾﻮﻻﻓﻮآ«،
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﮐﻪ در ﺳﺎل 1884م1302/ق از ﻣﺪرﺳﮥ راﻫﺒﻪﻫﺎ دﯾﺪن
ﮐﺮد ،ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از داﻧﺶآﻣﻮزان ارﻣﻨﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و درسﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،دوزﻧﺪﮔﯽ،
اﺗﻮﮐﺸﯽ ،و ﮐﺪﺑﺎﻧﻮﯾﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ  .Eaá Éìä~ÑçóI SMJSNFاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ را اﻣﻮر ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد را در ﺳﺎل 1862م1279/ق در اورﻣﯿﻪ ،ﺳﭙﺲ
.E` ÜŠíäÉíI QQM
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوم را ﻫﻢ در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ F
 .2اﻫﺪاف و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪارس »آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ«
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ را در اﯾﺮان ـ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻫـﺪاف ﺑﻠﻨﺪ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل آن ﻧﻬﺎد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1883م1301/ق .ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم »آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ« 1ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﻪ  300I000ﻓﺮاﻧﮏ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن در اداﻣﮥ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫﺪف ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﺮونﻣﺮزی ،زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و در ﻣﯿﺎنﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺪاران
زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻫﺮ ﻧﮋاد و از ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺖ« )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن .(83 ،ﺳﭙﺲ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ
را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺖ» :ﻫﺮ آنﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی آورد ،ﺑﻪ راه و رﺳﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻧﯿﺰ روی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،روی آوری ﺑﻪ ﻓـﺮاوردهﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺧـﺎرج ازﮐﺸﻮر اﺑﺰاری اﺳﺖﮐﺎرﺑﺮ در ﮔﺴﺘﺮش
رواﺑﻂ ،در ﺗﺴﻬﯿﻞ دادوﺳﺘﺪ ،ﭘﺲ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻠﯽ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .ﻫﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات
ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،راﻫﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
NK?^ ääá~åÅÉ=Ñê~åÐ~áëÉI=^ ëëçÅá~íáçå=å~íáçå~äÉ=éçì ê=ä~=éêçé~Ö~íáçå=ÇÉ=ä~=ä~åÖì É=Ñê~åÐ~áëÉ?K

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدی اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آن روز اﯾﺮان ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻓﻮن و ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﻓﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻫﺮﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و
ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ دارای  126ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺮون ﻣﺮزی در
ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ﺑﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1889م1307/ق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ آﻟﯿﺎﻧﺲ
از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﻬﺮان ﺳﺨﻦ راﻧﺪ ،و از دو ﺷﻌﺒﮥ ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان و ﺷﯿﺮاز ﻧﺎم ﺑﺮد
= .(_ ìääÉíáåI=NUUVIﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﮥ ﺗﻬـﺮان ﺑﺎ ژوزف رﯾﺸﺎر )ﻣﺆدباﻟﻤﻤﺎﻟﮏ( ،ﭘﺴﺮ
NRU
)
ژول رﯾﺸﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ در داراﻟﻔﻨﻮن درس ﻓﺮاﻧﺴﻪ را آﻣﻮزش ﻣﯽداد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺒﮥ
= .(_ ìääÉíáåI=NUVMIدر آﻏﺎز ﮐﺎر ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
NNO
ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ »دﮐﺮوآ« 1ﺑﻮد )
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﮑﺮد و ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮاﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻣﯿﺮزاﻋﻠﯽﺧﺎن اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ و
ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن در آﻣﺪﻧﺪ وﺣﺘﯽ ﻗﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ دادﻧﺪ.
»ﺑﺎﻟﻮآ« 2ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان رﯾﺎﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻓﻮرﯾﻪ ،ﭘﺰﺷﮏ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »ﺳﻪ ﺳﺎل در درﺑﺎر اﯾﺮان« ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
 .(fÄáÇI=NNOدر واﻗﻊ ،دﻋﻮت از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﻋـﻮت ﺷﺪﻧﺪ )
ﺳ ﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻨﺘﯽ و در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.3
ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ـ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﺟﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ دروس و اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺎدان
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎﺗﻪ« 4ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری داﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﻟﯿﺎﻧﺲ اﺟﺎره داد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،دو ﮐﻼس در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 1891م/
1309ق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ،داراﻟﻔﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻻری را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎی
NK=aÉ Åêçáñ
OK=_~ääçó

 .3ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻨﻔّﺬی ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ،و ﻧﻈﯿﺮ آنﻫﺎ را وارد ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ
و در ﻣﯿﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی دو رﻗﯿﺐ زورﻣﻨﺪ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را در روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻓﺮﯾﺎدرس ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.

QK=j ~ííÝ

66

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

آﻟﯿﺎﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮔﺮه از ﮐﺎر آن ﮔﺸﻮد )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن.(92، 88 ،
ﮔﺴﺘﺮش آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1904م1322 /ق ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
آن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺧﺎﻧﻪای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل  8500ﻗﺮان ﺧﺮج ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻼسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﮥ
.(_ ìääÉíáåI=NVMQI=OQQ
ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﯿﺰ 12000ﻓﺮاﻧﮏ ﻗﺮار دادﻧﺪ )
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ در اﯾﺮان ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﯿﻔﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل 1899م1317/ق ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪر ،ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾ ﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﻟﯿﺎﻧﺲ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ روﻧﻘﯽ ﺑﺴﺰا ﯾﺎﻓﺖ )ﻏﻔﺎری .(172 ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی وی ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻢ آﻟﯿﺎﻧﺲ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻌﺎدل »ﺑﮑﺎ ﻟﻮرهآ«) 1دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﭼﻨﺪ
اﻣﺘﺤﺎن درﺳﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل
1903م1321/ق ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ را ﺑﺠﺎی ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﯽ دو اﻣﺘﺤﺎن را در رﺷﺘﮥ
= .(_ ìääÉíáåI=NVMPIﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ )NNS
1903م1321/ق ،ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻬﺮان ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ  800ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻫﺪاء ﮐﺮد .ﺳﻔﺎرت ﻧﯿﺰ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻗﺮار
داد و اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻬﻤﯽ را
ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺎﻣﺎن داد.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﯿﻔﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ داوﻃﻠﺒﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺖ .در ﺳﺎل 1904م1322/ق
ﺷﻤﺎر ﺷﺎﮔﺮدان آن ﺑﻪ  130ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر
اﺳﺘﺎدان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  6ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دو
ﺗﻦ از آﻧﺎن از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .دو آﻣﻮزﮔﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای
= .(_ ìääÉíáåI=NVMQIدر اﯾﻦ
OQQ
آﻣﻮزش درسﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋـﺮﺑﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ )
زﻣﺎن ،ﻣﻮاد درﺳﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﯿﺎت .دروس
NK=_~ÅÅ~ä~ì êÝ~íK
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ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻣﺎّ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دروس را ﻫﻤﺎن زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﺛﺎری از ﻣﻮﻟﯿﺮ )ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﻣﺎ )ﮐﻨﺖ دو
ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮ و ﺳﻪ ﺗﻔﻨﮓدار( ،وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ )ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن( ،ﻓﻨﻠﻮن )ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺗﻠﻤﺎک( ،ﻻﻓـﻮﻧﺘﻦ
)اﺷﻌﺎر( و ﻏﯿﺮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،در ﮐﺘﺎب
ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،و ﺷﺮاﻓﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن.(102 ،
در ﺳﺎل 1910م1328/ق ﻣﺪرﺳﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ در ﺗﻬﺮان دارای ﺷﺶ ﮐﻼس درس ﺑﻮد و
آﻣﻮزش ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﻓﺰون ﺑﺮ زﺑﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﻮاد د ﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰار و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﯿﺰﯾﮏ
= .(_ ìääÉíáåI=NVNNIﺷﻤﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ
NVV
و ﺷﯿﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮد )
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ  215ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻬﺮان ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺷﻌﺒﮥ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﻌﺒﮥ ﺑﺮوﺟﺮد ﻫﻢ در ﺳﺎل 1901م1319/ق ﺗﺄﺳﯿﺲ
= .(_ ìääÉíáåI=NVMNIدر رﺷﺖ ﻧﯿﺰ
ﺷﺪ و ﺑﺰرﮔـﺎن ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﺘﮥ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )NPQ
ﺷﻌﺒﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲ در ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﺎل ،و ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽﺧﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ )ﻧﺼﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﺳﭙﻬﺪار
ﺑﻌﺪی( ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .وی ﺧﻮد در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
= .(fÄáÇIاﻣﺎ ﺷﻌﺒﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ در
ﺳﺎل  1901و اﻫﺪاء ﺟـﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد )NPQ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1902م1320/ق ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،از اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1906م1324/ق ﺑﻪ  300ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از دﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن ارﻣﻨﯽ و ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد .در
اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﯿﻦ اﻗﻮام ،ﻣﺪارس ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ آن
ﺧﻄﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺂبﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .آﻟﯿﺎﻧﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﯽ آن
در 20ﻓﻮرﯾﻪ  1903در ﻣﺪرﺳﮥ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را دﮐﺘﺮ ﻟﻘﻤﺎن اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ،
_ ìääÉíáåI=NVMPI
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزای وﻟﯿﻌﻬﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر آن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد )
 .(OOUاﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗـﺎ ﺳﺎل 1905م1323/ق ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﻮﺷﻬﺮ و
ﺻﺤﻨﮥ ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﺷﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

 .3اﻫﺪاف و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪارس »آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد«
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن ،ﺑﻪﻧﺎم آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد )اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮد( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در اﯾﺮان ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎرﯾﺲ،
در ﺳﺎل 1840م1256/ق ،ﺗﻮﺳﻂ »آدﻟﻒ ﮐﺮﻣﯿﻮ« 2و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﻬﻮد ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ،ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗ ﺪان ،ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ و ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه ،آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻓﺎدار ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺻﻞ
آزادی اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﯿﺎن ،ﺣﻘﻮق ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦرو ،آرﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ  KE_ÉáâÄ~ÖÜÄ~åI UTFﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪارس در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎدۀ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮق دﻫﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﻣﺸﻖ و ﺑﻐﺪاد در ﺳﺎل 1864م1281/ق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﮥ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎرﯾﺲ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﮥ اﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد در اﯾﺮان ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
1

ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،درﺳﺎل 1872م1289/ق ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ از
وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﯿﺮزاﻣﻠﮑﻢﺧﺎن و ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ،ﺷﺎه در 12
ژوﺋﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﮐﺮﻣﯿﻮ رﺋﯿﺲ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد را در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
) . (o ÝÅÉéíáçåI=NTTدرﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﺪارس ﺧﻮد را در
ا ﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﻟﯿﺎﻧﺲ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺮان را ﻧﺰدﯾﮏ
 40000ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺪان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز،
 .(fÄáÇI=NUMدر ﭘﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺎه ،ﺣﺴﯿﻦﺧﺎن
ﮐﺎﺷﺎن ،اورﻣﯿﻪ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ )
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ای را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد
ا ﺟﺎزۀ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪارس را در اﯾﺮان ﻣﯽداد .اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ژوﺋﻦ
 1898ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه آن را دوﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ

»ژوزف ﮐﺎزه« 3از ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣـﺪرﺳﮥ ﭘﺴﺮاﻧﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد را در
NK=^ ääá~åÅÉ=fëê~ÝäáíÉ=rå áî ÉêëÉääÉ
OK=^ ÇçäéÜÉ=`êÝã áÉì ñ
PK=gçëÉéÜ=`~ òðë

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  350ﺷﺎﮔﺮد و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرﺳﮥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﺎ  150ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد
~.(_ ÉáâÄ~ÖÜÄ
åI=UU
)JUV
ﺷﻌﺒﮥ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ درﺳﺎل 1900م1318/ق ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ
از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزۀ دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺷﻌﺒﮥ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  220ﺷﺎﮔﺮد ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 3ـ 350 ،1902ﺷﺎﮔﺮد و در  1904ﻧﺰدﯾﮏ  400ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺖ .آﻟﯿﺎﻧﺲ
دﺧﺘﺮاﻧﮥ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل  270داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺖ ) .(` çåÑáåçI=VTﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺪارس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﺣﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ» ،ﮐﻮﻧﻔﯿﻨﻮ« ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﮥ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز اﻋﺰام ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ وی
آﻟﯿﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 1904م1322/ق ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺳﻨﮥ )ﺻﺤﻨﮥ( ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻌﺒﮥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﻨﻪ در آن روزﮔﺎر ﻣﺮﮐﺰ اداری ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد از دورۀ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻫﻢ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﯾﺰد ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن و رﺷﺖ ﮔﺸﻮد )ﻧﺎﻃﻖ ،اﯾﺮان،159 ،...
 .( 207ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ از »ﻻﻓﻮﻧﺘﻦ«» ،وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ«» ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﻣﺎ«» ،ﻣﻮﻟﯿﺮ« و ﻧﯿﺰ دروس رﯾﺎﺿﯽ،
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ را ﻓﺮاﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ دوزﻧﺪﮔﯽ و ﮔﻠﺪوزی
را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﻬﻮدی از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮد .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از  6ﺳﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﭘﺲ از  9ﺳﺎل ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ).(dìá äó~êÇóI=NP
 .4ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ
روی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

را در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد1 :ـ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﯾﮏﺳﻮ ﺑﯿﻦ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ارﺗﺪﮐﺲ روﺳﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﺑﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
2ـ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﯿﺴﻮی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ ﯾﻮرش آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻋﯿﺴﻮی ﻧﺸﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺪارس و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﻻزارﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ3 .ـ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﺘﻌﺼﺐ داﺷﺘﻨﺪ4 .ـ اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺴﺮوآﺑﺎد و
ﺗﻬﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و واﮐﻨﺶ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ،1از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﺖ دوﺳﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »آﻧﭽﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ
داﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ دارﻧﺪ .اﺳﻘﻒ ﺑﺰرگ ارﻣﻨﯽﻫﺎی اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ و ﮐﺸﯿﺶ
ارﺗﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓاﻧﺪ« )ﮐﻨﺖ دوﺳﺮﺳﯽ .(202 ،آﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﻮزش
و ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺪر ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و زودﺗﺮ ﻫﻢ دارای
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
 .E^åÇÉêëçåI NLNUOاﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
F
داده و رﻗﯿﺒﺎن را ﺑﺪ ﮐﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
واﮐﻨﺶ ﺷﺪه و ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺮدﺑﺎریاش ،در ﺳﺎل 1841م1257/ق ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﻊ
ﺗﺒﻠﯿﻎ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه اﻧﺪﮐﯽ از درﮔﯿﺮیﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﮐﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ارﺗﺪﮐﺲ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎل 1842م1258/ق ﻧﯿﺰ ﺳﺎل دﺷﻮاری ﺑﺮای ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد .روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻓﺸﺎر
زﯾﺎدی آورده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﯿﺮزا ،ﺣﺎﮐﻢ اورﻣﯿﻪ ،ﮐﻪ از دوﺳﺘﺪاران زﺑﺎن و
 .1اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اورﻣﯿﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯽﻫﺎ را از
روی آوری ﺑﻪ ﻣﺪارس ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دوره ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻠﺪاﻧﯽ و ارﻣﻨﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ )ﻏﻔﺎری150 ،ـ.(151

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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ادب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮد ،از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .روسﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﭘﺎدری ﮐﻠﻮزل ،از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻓﻌﺎل ﻻزارﯾﺴﺖ ،از اﯾﺮان ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روسﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ
ﻧﺠﻔﻘﻠﯽﺧﺎن ،ﺑﯿﮕﻠﺮ ﺑﯿﮕﯽ اورﻣﯿﻪ ،ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺠﻔﻘﻠﯽﺧﺎن در
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ در رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  1260ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻃﺎﯾﻔﮥ ﻧﺼﺎری را ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده و از ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼد
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وزارتﺧﺎرﺟﻪ ،ﮐﺎرﺗﻦ  ،5ﭘﺮوﻧﺪۀ  .(32ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ
و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ وﻗﺖ اورﻣﯿﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دل ﺧﻮﺷﯽ از
روسﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﺘﻮا داد ﮐﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻬﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ
 KEاﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
` ÜŠíäÉíI=RMU
ﭘﺎدرﯾﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪﻣﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ F
اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺮه از ﮐﺎر ﻓﺮوﺑﺴﺘﮥ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﮔﺸﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،از ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دو ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻪﻧﻪ« و »ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ« در اردﯾﺸﺎﻫﯽ،
از ﺗﻮاﺑﻊ اورﻣﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺮزا ﻓﻀﻠﻌﻠﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻠﯿﺴﺎ از
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺷﺮﻋﺎً ﻃﻮا ﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﺣـﻖ ﺗﺼﺮف آن را ﻧﺪارﻧﺪ )ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
وزارتﺧﺎرﺟﻪ ،ﮐﺎرﺗﻦ  ،5ﭘﺮوﻧﺪۀ .(32
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﯾﺎ
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮد ﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻮن ﻧﻬﺎدی ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﺳﻮی رﻗﯿﺒﺎن و
ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﮐﻪ دراﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﭼﻪ ﻻزارﯾﺴﺖ و ﭼﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺧﺸﻨﻮد
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺖ ﮐﻪ رﻗﯿﺒﺎن ،و از آن ﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ،از ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ
درﯾﻎ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻄﺮوس« را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻔﯿﺮ آن ﮐﺸﻮر و ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و
اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ دل ﺑﻪ ﺳﻮی آﻟﻤـﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺸﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  12000ﺗﻮﻣﺎن
ﻣـﺮﺳﻮم از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ )دوﻟﺖآﺑﺎدی209/1 ،ـ .(210اﻓﺰون ﺑﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،از
ﺳﺎل 1909م1327/ق اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﺮا ن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﮔﺮﻓﺖ ،و رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای آﻟﯿﺎﻧﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

اﻣﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی زورﻣﻨﺪی ﭼﻮن داراﻟﻔﻨﻮن و ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽ دادﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺷﺎه و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮ
ﺿﺪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ،در ﺻﺪد ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .داراﻟﻔﻨﻮن در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دورۀ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آن ،ﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان در ادارات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ،اﺣﺘﺸﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ
ﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ در داراﻟﻔﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ،و اﯾﻦﮐﻪ »اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دو ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم
و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﻮدم« )اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ27 ،ـ .(29اﻣـﺎ از ﺳﺎل 1905م 1323 /ق
ﮐﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ ،رﻗﺎﺑﺘﺶ ﺑﺎ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1885م1303 /ق ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ راه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،دلﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻫﺮاس اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا در
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و درﺑﺎرﯾﺎن ،ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪۀ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
رﻗﯿﺒﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻧﺰد دوﻟﺘﻤﺮدان ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺟﺰ ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻨﺖ دو ﻣﻮﻧﺖ ﻓﻮرت« رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮد .وی در
ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ دروغ آﻟﯿﺎﻧﺲ را ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ )ﻓﻮورﯾﻪ .(188 ،ﺷﺎه ﻧﯿﺰ دردم ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزا،
ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را اﺣﻀﺎر و دﺳﺘﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻤﯿﺘﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ را داد و در ﭘﯽ آن،
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ )ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ( ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﻮرش ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و
ﺳﭙﺲ ﺗﺮور ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﻣﻪ 1896م1314/ق ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ
آﻟﯿﺎﻧﺲ وارد آوردﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان از ﮐﻤﯿﺘﮥ آن ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آرﻣﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آزﻣﻮدهام ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ آرﻣﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﻫﺮ رویداد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ زﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن و آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد« )ﻧﺎﻃﻖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ.(92 ،...
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد در اﯾﺮان ،ﻣﺪارس ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ـ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز آﻣﻮزش و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﻬﻮدی را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻣﺠﻤﻮع از ﺳﭙﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  6000ﺗﻦ ﯾﻬﻮدی داﺷﺖ،
ﮐﻮﻧﻔﯿﻨﻮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﻟﯿﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﯾﮕﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ
 .(` çåÑáåçI UMاﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺎ
»از درﮔﯿﺮی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ« )
دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اوﺑﺎش ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن را ﻏﺎرت و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻬﻮد آزاری اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ از آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ،
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻬﻮد ،ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎم آﻟﯿﺎﻧﺲ را ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺴﺎدت ﻣﯽورزﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.1
 .5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﯾ ﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف
اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان
و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘ ﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺪارس آﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ روﯾﮑﺮدی ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و زﺑﺎنﻫﺎی
ﻓﺮﻧﮕﯽ روی آوردﻧﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ اﻫﺪاﻓﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش زﺑﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﭼﻮن زﺑﺎن
 . 1ﯾﻬﻮد آزاری در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ ﺟﻨﺒﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﻬﻮدآزاری در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ
آن ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﺎرت اﻣﻮال ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﯾﻬﻮد در اروﭘﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ را در ﯾﻬﻮد آزاری ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
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اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ﺷﻮرش و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از
دوﻟﺘﻤﺮدان را ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .از اﯾﻦ رو آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪ و
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ » :آﻟﯿﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ آرﻣﺎﻧﺶ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ« )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن .(91 ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺒﺐ
اداﻣﮥ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺒﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺮان را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻣﺪارس ﺧﻮد را
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدیﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺮ آن دو ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن زودﺗﺮ از آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد 1در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮ آن دو ﻧﻬﺎد
ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ورود آن دو آﻟﯿﺎﻧﺲ ،در ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اورﻣﯿﻪ ،ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ،ﺳﻠﻤﺎس ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﮑـ  :ﺑﺨﺶ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ( .ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ،در اوج
ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎزی در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ  76ﺑﺎب ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻨﺪ )ﻏﻔﺎری،(132 ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪارس آن دو آﻟﯿﺎﻧﺲ از ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی آﻟﯿﺎﻧﺲﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل  ،1904ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و
دﺧﺘﺮاﻧﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  400و  270ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن
ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ) .(` çåÑáåçI=VTاﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم در آن زﻣﺎن
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﯿﺎﻧﺲﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ د ر ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد .ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﭙﺲ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﻮد
ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﭙﻠﻢ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو آﻟﯿﺎﻧﺲ در دورۀ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺸﻢ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،و ﺗﻨﻬﺎ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﭘﺲ از ﯾﮏ دورۀ  9ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد.
 .1ﻣﺪارس ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ از ﺳﺎل 1838م 1254 /ق آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺎل 1889م 1307 /ق و آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد از ﺳﺎل
1898م 1316 /ق در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان از اواﯾﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
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ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن و دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و روسﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﯾﻮرشﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﺮدان و ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در ﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﯿﺴﻮی ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﯿﺴﻮیﻧﺸﯿﻦ
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﯾﻮرش ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺪارس و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻮن ﻧﻬﺎدی ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ،از اﯾﻦرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
دو دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﮑـ :
ﺑﺨﺶ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ(.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪارس ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ درازی ،ﺧﻮد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺪارس ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و داﻧﺶ
ﻧﻮﯾﻦ ﻏﺮب داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺗﺮ از آﻟﯿﺎﻧﺲﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﻬﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﺪارﺳﯽ ﭼﻮن ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﺎﻣﺪاری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را در داﻣﻦ ﺧﻮد
ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ )آرﯾﻦﭘﻮر /3 ،ﺟﻤـ(.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ـ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺸﯿﺶ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ـ در ﺣﻮزۀ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دو
ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد را در
ﺳﺎل 1862م1279/ق و در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در اورﻣﯿﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای در ﻣﻮﺻﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ .در ﺳﺎل 1874م/
1291ق ﭘﺎدری »ﮐﻠﻮزول« ،1ﯾﮑﯽ از رﺋﯿﺴﺎن ﻻزارﯾﺴﺖ ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ
ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اورﻣﯿﻪ آورد و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ اﯾﻦ
ﻫﯿﺄت در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﺎل 1894م1312/ق ﺗﻮاﻧﺴﺖ  25ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب و
 . 1ﭘﺎدری ﮐﻠﻮزول از رﺋﯿﺴﺎن ﻫﯿﺎت ﻻزارﯾﺴﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎپ و ﺣَﮑﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮد .وی ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ،در ﭘﺎﯾﯿﺰ 1882م1300/ق در ﺳﻦ  67ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ در اورﻣﯿﻪ
ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ وی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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رﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آنﻫﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،واژهﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ـ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺧﻮدآﻣﻮز
آدابداﻧﯽ ،ﮐﺘﺐ زﺑﺎن و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد )ﻏﻔﺎری156،ـ .(157در ﺳﺎل1900م/
1318ق ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ »ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن« اﻣﻮر ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯽ و
ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺒﺎی ﮐﻠﺪاﻧﯽ ـ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .در ﺳﺎل 1903م1321/ق ﻧﯿﺰ »ﭘﻞ دارﻣﻮ«،
ﮐﺸﯿﺶ ﻻزارﯾﺴﺖ ،ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﮑﺎﻟﻤﮥ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺶ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،روﺳﯽ،
 .È ÜŠíäÉíI=QQMﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻠﺪاﻧﯽ و ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ F
1
دﯾﻨﯽ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ اورﻣﯿﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﻻدﺷﺮارا « ﯾﺎ »ﻧﺪای
ﺣﻘﯿﻘﺖ« ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻫﯿﺄت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم »ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ« رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﺮد )ﻏﻔﺎری .(157 ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ اورﻣﯿﻪ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 1908م/
1326ق ﯾﮏ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ.
ﻣﺜﻼً ،ﻣﻬﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻪ »اوژن ﺑﻮره« از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻓﻌﺎل وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﯿﺮزای وﻟﯿﻌ ﻬﺪ را ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ وی ﺑﺴﭙﺎرد .ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
او را ﺑﻪ اداﻣﮥ راﻫﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد )اﻗﺒﺎل .(63 ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع از آنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دورۀ ﭘﯿ ﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﻮد درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺎم
ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد .اﯾﺠﺎد ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ ،درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان روﺳﺘﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻬﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻣﯽدروﯾﺪ ،ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ.
اﻣﺎ ﻧﻘﺶ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺪارس
ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﻞ ،در ﺳﺎل 1905م1323/ق ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻟﯿﺎﻧﺲ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﭼﻨﺪ
ﻣﺪرﺳﻪ را در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﮥ
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رﺷﺪﯾّﻪ را ﺑﺎ  15ﺷﺎﮔﺮد ،ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺎ  100ﺷﺎﮔﺮد ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ  116ﺷﺎﮔﺮد،
ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﺧﺴﺮو آﺑﺎد را ﺑﺎ  60ﺷﺎﮔﺮد ،و ﻣﺪرﺳﮥ »ﺳﻮزاﻧﯿﺎن« اراﻣﻨﻪ را ﺑﺎ 35
ﺷﺎﮔﺮد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺣــﺪود  500ﻗﺮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و
~.(_ ìääÉíáåI=NVMR
I=OOU
ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺧـﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮد )
ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﺪارس ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂب و ﻓﺮﻧﮕﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ از روی ﻣﺪارس آﻟﯿﺎﻧﺲ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮥ
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و
دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ.
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ
دوره در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﮔﺰارشﻫﺎی
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﮐﻤﯿﺘﮥ آﻟﯿﺎﻧﺲ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﺳﺎل 1903م1321/ق ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﺴﻮل ﻓـﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ »ﮐﻮﭘﻦ« ،1ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻟﯿﻌﻬﺪ ،از ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎد ﮐﺮد و
روﯾﮑﺮد ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺘﻮد .وی ﮔﻔﺖ » :اﻣﺮوز در اﯾﺮان زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺟﺎی زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﺑﺎن ﻣﺎ را ﺑﯽﻏﻠﻂ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺧﺎور زﻣﯿﻦاﻧﺪ«
)ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن .(105 ،در ﺳﺎل 1905م1323/ق ،و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﮥ
آﻟﯿﺎﻧﺲ در ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺣﺪود  10000ﺗﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ رواﻧﯽ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺗﻬﺮان  24آﻣﻮزﺷﮑﺪه زﺑﺎن ﻣﺎ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻓﺰود ،در
ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣـﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎرﺷﺎن از ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل
.(_ ì ääÉíáåI=NVMRÄI=OUS
ﭘﯿﺶ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪه اﺳﺖ )
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ،ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دادﻧﺪ و
آﻧﺎن را ﺑﺎ داﻧﺶ روز و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪارس
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻧﺎم آوراﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
NK=`ç ééáå
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1389

ﺟﻤﺎلزاده ،ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ،ﻧﯿﻤـﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را در داﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورش
دادﻧﺪ )آرﯾﻦﭘﻮر ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آﻟﯿﺎﻧﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪود ﺻﺪﺗﻦ
از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﺶ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد )ﻏﻔﺎری.(174 ،
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ ـ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ادﺑﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻮن و اﺧﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﯾﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ زﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ،ﻧﯿﮏ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺘﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﺎﻃﻖ ،ﻫﻤﺎن 1.(99 ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدیﺷﺎن
ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺪارس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎی اﯾﻦ ﻣﺪارس اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﺎن آﻟﯿﺎﻧﺲ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﯾ ﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣـﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﺛﺒﺖ
2
ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﺤﺪﯾﺪ.(4 ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻬﺎد آﻟﯿﺎﻧﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﻬﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮن و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻘﺶ
آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺪارس
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ
 .1ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از »ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒﺧﺎن ﻣﺮﺗﻀﻮی ،از داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،و ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﺧﺎن ﻧﺎﻃﻖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و در
ﺳﺎل 1330ق در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
 .2اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪر ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺎرف ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ آن اﻧﺠﻤﻦ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺒﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖآﺑﺎدی دﮐﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪر را در ﻣﻮﺿﻮع آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )دوﻟﺖآﺑﺎدی.(304 ،
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ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن ،دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺪارس ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدها ﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﭘﺲ از آن
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺳﻦ ﻟﻮﯾﯽ ﻻزارﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪارک دو ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺒﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﺮورﺷﮕﺎه و درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ از ﯾﮑﺴﻮ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ و
رﺳﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﺗﺮی
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزارﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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