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 دهچکی
د تأسیسات ها و ايجایتتمرکز بر آموزش اقل با ی مذهبي و غیرمذهبي فرانسه،نهادها در دوره قاجار،

ن د. در ايتدريج وارد عرصه فرهنگي ايران شدنن ايران، بهنشیفرهنگي در مناطق مسیحي و يهودی
ی هاقلیتا از مراکز حضورعنوان يکي بهسیاسي کردستان اردالن،  -روند، شهر سنندج مرکز اداری 

از  ر گرفت وهای فرهنگي قرانهاد مبلغان واين توجه زمان مورد  در آن کلداني، و وریشي اعم از آذهبم
ظام شي با ند آموزآموزش و موا هبه لحاظ شیو که سیس شدأدارسي در اين شهر تماواخر عهد ناصری، 
 نيا بییني،ت -توصیفي د. در اين پژوهش تاريخي به شیوهمتفاوت بودنی کامالً قاجارآموزش رايج دورة 

ل گونه شکچرا و چپرسش مورد بررسي قرار خواهد گرفت که مدارس فرانسوی در عهد قاجار در سنندج 
نهادهای  ها، مورد توجهدهد که سنندج در دوره قاجار به سبب حضور اقلیتاين مقاله نشان مي گرفتند؟

لیانس آو نسه فراها، آلیانس الزاريستفرهنگي فرانسوی واقع شد و از رهگذر اين توجه، مدارس 
ين نمود و ورحله نارد موهای ديني سنندج را اسرائیلي در آنجا شکل گرفت. اين امر، نظام آموزشي اقلیت

و بدبیني  انزجار رس تاهای متفاوت از اقبال به اين مداواکنش در میان اقشار مختلف اجتماعي آن شهر،
 در پي داشت.

 .اسرائیلي لیانسآها، آلیانس فرانسه، الزاريست مدارس کردستان، سنندج، قاجار، :هاواژهکلید
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Abstract 

During the Qajar period, French religious and non-religious 

institutions gradually entered the Iranian cultural arena, focusing on the 

education of minorities and the establishment of cultural facilities in the 

Christian and Jewish regions of Iran. In this process, the city of 

Sanandaj, the administrative-political center of Ardalan Kurdistan, as 

one of the centers of the presence of religious minorities, including 

Assyrians and Chaldeans, was considered by these missionaries and 

cultural institutions at that time. They were established in this city and 

were completely different from the current education system of the Qajar 

period in terms of teaching methods and educational materials. In this 

descriptive-explanatory historical study, the question of why and how 

French schools were formed in Sanandaj during the Qajar era will be 

examined. This article shows that Sanandaj was considered by the 

French cultural institutions during the Qajar period due to the presence 

of minorities. Therefore, Lazarist schools, the French Alliance and the 

Israeli Alliance were formed there. This brought the educational system 

of religious minorities in Sanandaj to a new stage, and among the various 

social strata of the city, different reactions were made ranging from 

acceptance to disgust and pessimism. 

Keywords: Qajar, Kurdistan, Sanandaj, Lazarist Schools, French 

Alliance, Israeli Alliance. 
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 مقدمه

رای ناسبي بويژه دوره حاکمیت محمدشاه، فرصت مفضای باز مذهبي در اوايل قاجار، به
 ضعیتوهای تبلیغي به حضور میسیونرهای مختلف اروپايي رقم زد که ضمن فعالیت

ها، ترين اينکیشان خود در ايران رسیدگي کنند. ازجمله مهمآموزشي و فرهنگي هم
آلیانس »وزشي به کلیسای کاتولیک فرانسه و نهادهای آممیسیونرهای الزاريست وابسته 

 بودند که از اواسط دوره قاجار، ايجاد مدارس و 2«آلیانس اسرائیلي اونیورسال»و  1«فرانسه
ا ردستان کر لهی ساکن مناطق مختلف ايران و ازجمهادر میان اقلیت آموزش نوين،توسعه 

 آغاز کردند.

 يذهبمی هااقلیت ز حضوراز مراکعنوان يکي به ن،کردستا نشینشهر سنندج مرکز والي
 وار گرفت های فرهنگي قرنهاد مبلغان واين موردتوجه زمان  در آن کلداني، و وریشاعم از آ

ا موزشي بد آآموزش و موا هبه لحاظ شیو يادشده سیس شد. مدارسأمدارسي در اين شهر ت
اسخ پن پرسش . اين پژوهش به ايدمتفاوت بودنی کامالً قاجارآموزش رايج دوره نظام 
 تند؟دهد که مدارس فرانسوی در عهد قاجار در سنندج چرا و چگونه شکل گرفمي

های مذهبي در ايران، موضوع برخي آثار پژوهشي بوده است که به نحوی حضور هیئت
توان در دو گروه توانند پیشینه اين پژوهش باشند. در يک نگاه کلي، اين موارد را ميمي
و های مذهبي هیئتفرهنگي هايي که بر اقدامات بندی کرد: نخست، پژوهشتهدس

اند و متمرکز شدهآموزش و بهداشت  در زمینه ردهای ديني کُغیرمذهبي در میان اقلیت
اند. اند و يا اينکه به اشارات مختصر بسنده کردهي ساکتکلبهدرباره مدارس سنندج يا 

شاه تا پايان جنگ اريخ روابط ايران و فرانسه )از ترور ناصرالدينت بهتوان ازجمله اين آثار مي
(، 1368ي فرهنگي اثر هما ناطق )ابيراهدر  رانيا (،1368ابوالحسن غفاری، )جهاني اول( اثر 

(، مدارس فرانسوی در ايران اثر انسیه 1375اثر هما ناطق ) کارنامه فرهنگي فرنگي در ايران
قاسمي پويا  اثر اقبال ديد در دوره قاجاريه: بانیان و پیشروانمدارس ج(، 1371شیخ رضايي )

عبدالحمید سید( اثر ش. 1320ـ 1273وپرورش کردستان )نه آموزشیپیش(، 1377)
اثر مونیکا آموزش، دين و گفتمان اصالح فرهنگي دوران قاجار  (،1380)سجادی، حیرت
مسیونرهای آمريکايي برای ها و علل تأسیس آموزشگاه توسط زمینه» (،1396) رينگر،
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( 1395) پورموسي خاموشي و حمید حاجیاناثر  « .ق1840/1255مسلمانان ارومیه در سال 
 اشاره کرد.

ها در الزاريستهای هايي هستند که با محوريت بررسي فعالیتدسته دوم نیز پژوهش
ن در در کردستا هااند ولي درباره فعالیت الزاريستی به نگارش درآمدهقاجار ايران دوره
ن از مبلغی داستاني»به توان مطلبي ندارند. ازجمله اين آثار مي موردپژوهشمقطع زماني 

سئله الزاريها در م»(، 1325اثر عباس اقبال آشتیاني )« محمدشاهعیسوی در ايران در عهد 
ي بررس های فرانسوی در ايران؛الزاريست»(، 1350) مقامياثر جهانگیر قائم«  ايران
ها و الزاريست»(، 1378اثر حسین احمدی ) «ق(1265-1254عملکرد )های حضور و ینهزم

زشي فرانسه در کارکرد نهادهای آمو»(، 1384حسین احمدی ) ، اثر «های کردستانکاتولیک
کارنامه »(، 1389) اثر ابوطالب سلطانیان« ايران از اوايل دوره قاجار تا جنگ جهاني اول

، «ل(هاني اوجا جنگ تاز اوايل دوره قاجار ) رانيافرانسه در  اريستفرهنگي میسیونرهای الز
الذکر، به رد فوق( اشاره کرد.  پژوهش حاضر متفاوت از موا1390اثر ابوطالب سلطانیان )

در  دج وبررسي چرايي و چگونگي تکوين مدارس فرانسوی در محدوده مکاني شهر سنن
  است. انقالب مشروطیت متمرکز شدهمقطع زماني محدود از اواخر عهد ناصری تا 

 ورود مبلغان فرانسوی در دوره قاجار

از همه،  ترشیپاز اوايل حاکمیت قاجارها، روابط دول اروپايي با ايران گسترش يافت. 
؛ خاوری 279-276 :1383دنبلي، پرداخت )دولت فرانسه به تبادل سفیر با دربار قاجار 

و  3«داماد»نام دو کشیش به رياست  به میسیونری هیئت نیاول (.290 /1: 1380شیرازی، 
سال فرانسه همراه با ژنرال گاردان در  از جانب کلیسای کاتولیک 4«فرانکوپولو»

 ,Gardane, 1865:100-101, 104-105; Flynn, 2017شد )وارد ايران م 1807ق/1226

مناطق تن از مسیحیان در  200000تا 150000 نیب(. در آن زمان، جمعیتي 702-703
مرزی بین ايران و عثماني از تبريز و جلفا تا سنندج و دياربکر سکونت داشتند که حدود 

: 1375ناطق،  ؛166-165: 1368ناطق، بودند )ها در اطراف اورمیه ساکن تن از آن 40000
 (.156ـ155

 رانياآوری اطالعات صحیح و کامل از با توجه به مأموريت ژنرال گاردان برای جمع
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(Gardane, 1865:81-99مي ،)هايي از توان استنباط کرد که مبلغان همراه او نیز گزارش
های مختلف مسیحي ايران تهیه نموده پراکندگي جغرافیايي، ساختار و میزان جمعیت فرقه

باشند که با تیرگي روابط ايران و فرانسه، رسیدگي به وضعیت مسیحیان، بیش از يک ربع 
 قرن مسکوت ماند.

 م نزديک شدند، ايران و فرانسه بار ديگر به ه(ق1250ـ1264محمدشاه )حک: در دوران
م 1844ق/ 1260در سال  6«کنت دوسارتیژ»م و 1840ق/ 1256در سال  5«کنت دوسرسي»و 

رد م در مون مهبه تهران آمدند و امتیازاتي به نفع مسیحیان گرفتند. دوسرسي دو فرما
و  ر اموالدمنه ای ممانعت از دخل و تصرف ارامسیحیان از دولت ايران گرفت؛ فرماني بر

فرمان  ( و168: 1362دوسرسي،) ستنديزهايي که از دوره صفويه در جلفا ميمتعلقات ژوزئیت
مند یان بهرهر ايرانديگ ديگر اصل آزادی اعتقاد بود که مسیحیان را از حقوق اجتماعي برابر با

 (. 65: 1325اقبال آشتیاني، ساخت )مي

های فرهنگي و گسترش زبان، فرهنگ و تمدن فرانسه در ن اعمال سیاستفرانسويا
 7گیزو فرانسوا رونيازادانستند. ايران را راهبردی مناسب جهت رقابت با روس و انگلیس مي

ترويج علوم و  کرد. بوره، برایرا به ايران روانه  8اوژن بوره نیز وزير امور خارجه فرانسه
در تبريز کرد که « دارالعلم شناسايي ملل»اقدام به تأسیس ، گسترش نهادهای عرفي جديد
ديگری نیز در  (. وی مدرسهFlandin, 1851: I, 143-14)زبان فرانسه مبنای کار آن بود 

جلفای اصفهان برای آموزش ارامنه مسیحي بنیان نهاد که هر سه زبان فارسي، فرانسه و 
های بوره (. فعالیت241 /1370:1دکاني، ؛ محبوبي ار40 ،دوبدشد )ارمني در آن تدريس مي

 در (.202، 1362:97دوسرسي،داشت )ورود مبلغان الزاريست تسهیل شرايط نقش مهمي در 
حول ها آن فعالیتهای پروتستان نیز وارد ايران شدند که همین زمان، شماری از میسیون

دف بهبود بخشیدن پزشکي و بهداشتي با ه، فرهنگي ي،آموزش یهاتیتبلیغات مذهبي، فعال
ويژه بهبعد )و  53: 1379در اين زمینه نک: والدبورگر، شده بود )به وضعیت مسیحیان تعريف 

-Richter, 1910:  279-336;Waterfield, 1973:  87به بعد؛  4 :1333(؛ الدر، 82-80

176Perkins, 1843: 218; Kurzon, 1892: I,541-545; .) 

نسطوريان، ارامنه و کلدانیان ساکن در نقاط مختلف های تبشیری در میان اين هیئت
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(. در اين میان، با توجه به اعطاء امتیازات 187-1362:183سرنا، ) افتنديايران حضور مي
: 1362ق( )دوسرسي، 1264-1250ها در عهد محمدشاه قاجار )حک:فرهنگي به کاتولیک

های فرانسوی کاتولیک رسد که موقعیت تبلیغ براینظر مي (، به207-204؛ 196-199
ها بود. عالوه بر اين، پیروی مسیحیان سنندج از مذهب کاتولیک و تر از ديگر هیئتمناسب

(، عامل مهم ديگری برای 197: 1362دوسرسي،منطقه )ها در آن عدم فعالیت پروتستان
 های فرانسوی به فعالیت در کردستان بود.جلب توجه هیئت

 قاجار هرهای دینی سنندج در دوتقلیا

از مذهب اکثريت اعتقاد دارند. بعـداز ههـور به مذهبي غیر  اقلیتديني گروهي هستند که
های ديني شـناخته به عنوان اقلیت، شتتاسالم، پیروان ادياني چون مسیحیت، يهوديت و زر

زيسـتند و معمـوالً از نظـر در شمال عـراق و شـرق آنـاتولي ميبسیاری از مسیحیان . شدند
کس، نسطوری و يا کاتولیک بودند که بعدها، نسطوريان به عنـوان آشـوريان و  مذهبي ارتدو
 :120Kurzon, 1892 :1379والـدبورگر، شـدند )ها به عنـوان کلـدانیان خوانـده کاتولیک

vol.1, 536-539;در  عثمـاني ونبردهای ايران  (. بخش قابل توجهي از اين مسیحیان، طي
برخي از (. همچنین، 62 :نشدهآيین، چاپاحمدیدند )کردستان مهاجرت نمو به دوره صفويه،
کـو   آنجـا بـهق 1046سـال  شهر جديد سنندج در بنایهای زاگرس پس از يهوديان دامنه
ملـل »ای بـا جامعـهرا سـنندج  هـا،قاجار (. لذا در زمـان61 :نشدهآيین، چاپاحمدیکردند )
دهای مسلمان اعم از شیعه و سني، عالوه بر کر( که 1375:17 اند )سنندجي،خوانده« متنوعه
داشـتند )محمـد در آن حضـور  نیـز ان کلـدانيو مسیحی يهوديانمذاهب ديگر چون  پیروان

خـود  عبادتگـاه مخصـو  درمراسم مذهبي خود راآزادانه  ( و1378:195 مهريار و ديگران،
 (.1381:17،نگار کردستانيدادند )وقايعانجام مي

ذکر دويست خانوار  وپنجاه به ترتیب اوايل قاجار، در را  شهرو يهوديان  شمار کلدانیان
تغییراتي در بافت جمعیتي و شمار آنان  اًبعدهاهاهر (.Rich, 1836: vol.1, 209اند )کرده
صد صد و يکششآنها را به ترتیب  ناصری، تعداد هاوايل دورشد؛ به نحوی که در  ايجاد

اوايل دوره  در برخي نیز میزان يهوديانسنندج را (.189 :1379، اند )چريکوفخانوار ذکر کرده
در زمان انقالب  9وژن اوبن(. ا807 /3 :1339اند )لوی، خانوار ذکر کرده 480شاه مظفرالدين
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خانوار تخمین زده که به لحاظ اقتصادی  150ساکن سنندج را بیش از  هایکلداني مشروطه،
ق 1318(. غفاری نیز در سال 346 :1363 و تجاری موقعیت ممتازی داشتند )اوبن،

 (.132: 1368غفاری،داند )نفر مي 500هاسنندج را بیش از کلداني

 در سنندج های تبلیغ مذهبیعوامل تأخیر در توجه هیئت

ما انیست،  ها و نفوذ آنان در سنندج بر ما معلومهرچند تاريخ دقیق ورود الزاريست
ای برپا دارند. وانستند در سنندج مدرسهتصری ها از اواخر دوره نابراساس قرائن موجود، آن

دوره تا  های ارومیهرغم پیوستگي جغرافیايي بین آذربايجان با کردستان اردالن، الزاريستبه
ا رين امر رسد که علت احضور چشمگیری در کردستان اردالن نداشتند. به نظر مي مظفری،

 بتوان با مجموعه عوامل ذيل مرتبط دانست:

 های تبلیغی و کشیشان بومیها با هیئتهای الزاریستفات و رقابتاختال -الف

های پروتستان آمريکايي و هايي با هیئتها به حومه ارومیه، تنشبا ورود الزاريست
گرفت. ارومیه از ديرباز، کرسي اسقف اعظم  جا شکلهمچنین با کشیشان بومي در آن

ر ها، کشیشان بومي در اداره امون الزاريستبا آمد (. لذا1363:101 بود )اوبن،ها کلداني
ها را تحلیل ها اختالف پیدا کردند و اين امر بخشي از توان الزاريستها، با الزاريستکلداني
شان با ها در مجادالت مذهبي(. بديهي است الزاريست166ـ161 :1368غفاری، برد )مي

 د.ا نداشتنرلیت در مناطق ديگر کشیشان بومي، فرصتي جهت فعا ها و اختالف باپروتستان

 آموزشی کافی ها در تأمین نیرویمالی و ضعف الزاریست مشکالت -ب

ها بود. در ها در خارج از ارومیه، ضعف اقتصادی آنمانع ديگر برای حضور الزاريست
اشان در وضعیت مالي و ها و حامیان انگلیسيها در مقايسه با پروتستانحالي که الزاريست

 (،1368:166غفاری، بودند )ی مناسبي قرار نداشتند و از امکانات کمتری برخوردار اقتصاد
های فصلي ترکان عثماني و قبايل کرد تابع آنان در رنج بودند که عالوه بر از يورش همواره

های تبلیغي نشین، به نهادهای مذهبي و آموزشي هیئتزوال امنیت و ثبات مناطق مسیحي
های مادی از سوی ها مستلزم صرف هزينهبرای بازسازی خرابي اهتمام زد وآسیب مي
کارگیری آموزگار خوب و تأمین نیروی آموزشي ها بود. همچنین آنان در امر بهالزاريست
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غفاری، بودند )برای ايجاد مدارس جديد و نیز وسايل مناسب برای مدرسه با کمبود مواجه 
1368:166.) 

 ه کردستانج ـ ساختار سیاسی حاکم بر منطق

وسط تسنندج  های میسیونری به ايران، کردستان با مرکزيتهمزمان با ورود اولین گروه
روني اين د(. اقتدار 98-71 :1393 نک: بهرامي و مظفری،شد )خاندان اردالن اداره مي

ز سوی اماً های خارجي نسبت به مناطقي که مستقیحاکمیت، شرايط را برای ورود هیئت
اردالن  اهلل خان اولنمود. عالوه براين، اقدامات امانتر ميشد، سختره ميدولت مرکزی ادا

اد الحسان وايجابنايمسجد دارق( همچون جذب علمای برجسته،  1214ـ1240)حک:
 ون برایوحانیو اختصا  موقوفاتي به رای با دوازده حجره در شبستان اين مسجد مدرسه

در جهت  يمهم گام (،278-1379:277تاني، مردوخ کردسمکاتب )های جاری تأمین هزينه
 هایهیئت وذنف و حضور ،در اين منطقه بود. بديهي است که چنین فضاييعلوم ديني رشد 

گیری ود از شکلبه همین دلیل، نخستین گزارش موج سازد. مواجه مشکالتي با را میسیونری
 گردد.ياز مبدالن به يک ربع قرن بعد از سقوط خاندان ار ها در سنندجمدارس کاتولیک

 هاوانع جغرافیایی برای نفوذ و حضور میسیونم -د

تان ها را در کردسالزاريست ازجملههای اروپايي ديگر عاملي که حضور و فعالیت هیئت
 طبیعي، زنظرابا مشکل و تأخیر مواجه ساخته بود، شرايط جغرافیايي اين ايالت بود. 

و  ها، عبورراه ، فقدان امنیت کافي درجهیدرنتالعبور بودن کردستان و کوهستاني و صعب
ر، والدبورگ نقل از ،بازلمیسیون  اسنادبود )جا دشوار ساخته های مذهبي را آنمرور گروه
های مذهبي يا تعدادی از هیئت»چنانکه . (Perkins, 1843: 191-193(؛142 :1379

تان های کردسهستانهای نزديک کوهای انجیل به شهرکآمريکايیان هنگام بردن کتاب
نیز ترکیب  (. ازنظر انساني1362:186)سرنا، « شدندمي معموالً توسط کردها دستگیر

به انزوای  جمعیتي، فضای فرهنگي و معیشتي حاکم بر مناطق کردنشیني چون کردستان،
 (.Kurzon, 1892: I, 544بود )ها از بیگانگان منجر شده سکنه و دوری آن
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 نندجکلیسای موصل بر امور مسیحیان سسیطره روحانیون  -ه

و  ی موصللیسايکي ديگر از موانع الزاريست برای ورود به کردستان اردالن، نفوذ ک
 نشین مناطقفکشیشان وابسته به آنان بود. سنندج پس از اورمیه و سلماس، سومین اسق

 حضور از پیش هامدت کردستان هایکاتولیک(. 1362:101دوسرسي، بود )کردنشین 

 اين( 38/8 -25 -1331استادوخ، ) بودند موصل کلیسای تابع مذهبي لحاظ به هاالزاريست
 هاآن طفالا آموزش های بومي سنندج،منابع مالي و اقتصادی کلداني عالوه بر مذهبي، سلطه
طبیعي  .(38/8 -25 -1331استادوخ، ) بود داده قرار موصل به وابسته کشیشان اختیار در نیز را

ذهبي و مفوذ نروحانیون موصلي نیز در برابر هر عاملي که جايگاه، موقعیت و  بود که
 اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهد ايستادگي کنند.

 قاجار هسنندج در دور یمدارس فرانسو

ق.( 1313-1264)حک:  شاهنيناصرالدهای حکومت موانع، در واپسین سال رغمبه 
ا آغاز در آنج ود رانفوذ کرده، فعالیت تبلیغي ـ آموزشي خهای تهران در کردستان الزاريست

سنندج  نیز در نس فرانسهنهادهای غیرمذهبي مانند آلیا جيتدربهها نمودند. پس از الزاريست
 :ايجاد شد سنندجدر  ذيل مدارسها، اين گروه با تالشحضور يافتند. 

 های کاتولیکمدرسه الزاریست ـ1

های مسیحي بودند که در از فرقه 10فرقه الزاريستهیئت میسیونری وابسته به 
 آنکشیشان که  شد در فرانسه تأسیس 11«دوپلن ونسا سن»متوسط م 1625/ق1035سال

ها هدايت ترين اهداف آن(. مهم181: 1375ناطق، خواندند )مي «پادری»را در ايران 
امات گوناگون خیريه و ها در مناطق روستايي، اداره کردن مدارس مذهبي، انجام اقدمیسیون

 واسطهبهکه از کاهش میزان پیروان کاتولیک  ها(. آن1362:187سرنا، بود )تعلیم و تربیت 
خالل  در (،Kurzon, 1892: I, 542داشتند )تبلیغات میسیونرهای پروتستان هراس 

 افتنديحضور پررنگي آذربايجان میان مسیحیان ايران وارد شدند و در  محمدشاه بهحکومت 
ها در رقابت با (. الزاريست13/3-5-1262-1265؛ استادوخ، 1362:98 دوسرسي،)

ها ها برای پیشگیری از گرايش ارامنه و آشوريان به ارتدوکس روسي و پروتستانپروتستان
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ها با (، اقدام به ايجاد تأسیسات آموزشي و فرهنگي نمودند. از مراودات آن1375:155)ناطق، 
سیزدهم هجری اطالعي در دست نیست، اما احتماالً حضورشان  مسیحیان سنندج در قرن

ها، الزاريست ورود بدون شناخت قبلي از وضعیت کردهای مسیحي نبوده است. پیش از
های شخصي خود اقدام به بنای کلیسا و مدرسه نموده بودند و سنندج با هزينههای کاتولیک

 (.38/8 -25 -1331د )استادوخ،از کلیسای موصل درخواست اعزام کادر آموزشي داشتن

با توجه به ارتباط تنگاتنگ جامعه کلداني سنندج با مسیحیان و کلیسای موصل، شايد 
بتوان از قیاس اين دو با يکديگر برخي مطالب را نتیجه گرفت. برخالف جامعه کلداني 

 ,Richنک: است )های خوب و کافي در دست سنندج، درباره جامعه کلداني موصل، داده

1836: vol.1, 276-281; Badger, 1852:I, 69-73, 82-83; Southgate, 1840: II, 

221-257; Layard, 1867: I, 117-118, 129-157; Coan, 1939, 94-127; van 

den berg, 1999: 117-137 بر اساس آن، جامعه کلداني موصل که تا اواخر قرن .)
ستان، مقاومت کرده بود، از ابتدای قرن های میسیونری پروتسیزدهم هجری در مقابل هیئت

که خود با ) ييکايآمرهای تبلیغي انگلیسي و هیئت موردتوجه شدتبهچهاردهم هجری، 
اين دو هیئت تبلیغي در منطقه، نک:  و رقابتفعالیت  يکديگر رقابت شديد داشتند( )برای

Badger, 1852: I, 71; Joseph, 1961: 36-37, 64-66; Eber, 2008, 46-82)  قرار
 Frazee, 1984: 31-34; Vanشدند )آشوريان شناخته  عنوانبهگرفته و با تغییر ماهیت، 

Den Berg, 2009: 55-61 ق( به بعد، ارتباط  1310يعني بعد از زمان )(. هاهراً از همین
میان کلدانیان سنندج با آشوريان موصل گسیخته شد. مبلغان کاتولیک فرانسوی نیز در 

ها کوشیدند تا به تبلیغ در جامعه کلداني سنندج و گسترش نفوذ خود در روتستانرقابت با پ
 آنجا بپردازند.

اين شهر کوچکي در  همدرسق در سنندج نفوذ کردند و 1311سال فقط در  هازاريستال
بولتن شد )تأسیس  های تهرانهیئت الزاريست رئیس 12،«مونتتي ونهیالري»پادری  توسط

(. مدارس الزاريستي، 204ـ203 :1375، نقل از ناطق، 48، شماره 1894آلیانس فرانسه، 
چهارساله بود و  فشرده دوره کي لیطول مدت تحص داشتند.برنامه تعلیم و تربیت مشترکي 

فلسفه،  مذهبي، تاريخ زبان سرياني کهن و جديد، متونعالوه بر  يترين مواد آموزشمهم
(. نهاد آموزشي 1368:191ناطق، ديني بود ) هایحساب، تاريخ، جغرافیا، فقه و سروده
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سرنا، داشت )های مذهبي تأکید ها، نهادی کامالً مذهبي بود که بر آموزشالزاريست
های فرهنگي و آموزشي، به زبان (، ولي از اواخر عهد ناصری با تغییر در سیاست1362:189

گرفت زبان فرانسه شکل فرانسه گرايیدند و مدرسه الزاريستي سنندج، با تأکید بر آموزش 
 شاهمظفرالدين همدرسه در دوراين فعالیت (. 204-203 :1375ناطق، )

از مدرسه ارمنیان ، م1905/ق1323سالق( نیز تداوم يافت؛ چنانکه در 1324ـ1313)حک:
است  شدهيادها(، بدون اشاره به تفکیک جنسیتي آن) آموزگار 2شاگرد و  25سنندج با 

 نهادهای فرانسوی نیز گريد ،هايآتيطي سال، هاالزاريستوه بر (. عال219 :1375ناطق، )
 يفرهنگي خود در آنجا مدارسـ سیاسي  هایبرای تحقق آرمان به سنندج توجه کردند و

 ها پرداخته خواهد شد.کیشان خود ايجاد نمودند که در ادامه به آنبرای هم

 مدرسه آلیانس فرانسه ـ2

مدر 1883ق/ 1300رای ترويج زبان فرانسه بود که در نهادی ملي ب ،آلیانس فرانسه
يجاد ااز طريق پاريس شکل گرفت. گسترش زبان و فرهنگ فرانسه در سراسر جهان 

جاد اي، نهعلمي ماها یهامدارس فرانسوی، برگزاری کنفرانس شیوه مدارس بر اساس
بود  ين نهاداهداف کنندگان از ابه مراجعه فرانسویمنابع علمي و فرهنگي  عرضهکتابخانه و 

در تهران  ق1306کانون آلیانس فرانسه در سال  .(313،1416 ش ق،1322روزنامه تربیت، )
نمود ای پسرانه را داير ق در تهران مدرسه1308و در سال  درای ايجاد کو شیراز کمیته

در شهرهای ها همچنین آن (.368 /1370:1؛ محبوبي اردکاني، 360-363 :1313نفیسي، )
 (.1368:174 غفاری،نهادند )هايي بنا شعبه سنندج نیز رشت، بوشهر و ز، بروجرد،تبري

در  اندکي طالعدر مورد حضور نمايندگان آلیانس فرانسه و تأسیس مدرسه در سنندج، ا
اند، اما دهه کرگیری شعبه آلیانس فرانسه در سنندج اشارمحققان جديد به شکل .دست است

 نديگوچیزی نمي ، جمعیت و سرنوشت مدرسهگذارانانیبندرباره زمان بنیان، هويت 
خلیفه » عنوانبه« ماکدو»(. عالوه بر اين، از شخصیتي به نام 67: 1389سلطانیان، )

 رده شدهام بن« های کرمانشاه و کردستان و رياست مکتب آلیانس فرانسه سنندجکاتولیک
 (37/1 -12 -1321است )استادوخ،

به  15.کندياد مي 14هانايب کل اسقف کلداني عنوانبهور از کشیش مذک 13اوژن اوبن
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شاگرد  140مدرسه فرانسوی را در شهر سنندج بنیان نهاده که بیش از « ماکدو»گزارش وی 
ابهام گزارش اوبن درباره وابستگي اين مدرسه به  رغمبه (.345: 1363 است )اوبن،داشته 

توان اين فرضیه را مطرح نمود که نهاد ميهای موجود، داده بر اساسنهاد آلیانس فرانسه، 
خلیفه اعزامي از سوی  عنوانبهآلیانس فرانسه اين زمان در سنندج نفوذ کرده و ماکدو 

های کرمانشاه و کردستان از وابستگان به نهاد کلیسای موصل عالوه بر رهبری کاتولیک
: 1363 است )اوبن،بوده اش نیز به هر دو نهاد وابسته آلیانس فرانسه نیز بوده که مدرسه

345.) 

، ن حسابي چومدارس آلیانس فرانسه راهبردی فرهنگي داشتند و در کنار آموزش علوم
روزنامه کردند )ويژه زبان و ادبیات فرانسوی تأکید ميجغرافیا و تاريخ بر آموزش زبان به

های نسه در(. تالش برای ترويج فرهنگ و تمدن فرا1147ـ1146 ،279ق، ش1321تربیت، 
نیز در  16«لتد ايافرزندان آغاهای کر»مدارس آلیانس را به روی عموم گشود؛ چنانکه حضور 

ايل اشراف محلي سنندج به (. تم345: 1363 )اوبن، ديگردسهولت فراهم اين مدرسه به
ای رايج خانهبحضور فرزندانشان در مدرسه ماکدو، نشان از ناکارآمدی شیوه آموزش مکت

بر  دشانمح مذهبي گردانندگان مدرسه مسیحي ـ فرانسوی و تأکیبود. تساهل و تسا
آموزش  ع ازگسترش فرهنگ و تمدن فرانسه، در فضايي که هنوز باورهای مذهبي در دفا
مان فال مسلز اطامکاتب سنتي پررونق بود، بیانگر دستاورد چشمگیر ماکدو در جذب شماری 

 منطقه بود.

 گرفت. ها شدتی، رقابت با مدرسه الزاريستبا حضور ماکدو و تأسیس مدرسه فرانسو
دتي پس از م هاآندرسه از عرصه بازماندند و م جيتدربهها در جريان اين رقابت، الزاريست

 دینجامینطول  ها چندان بهرو به تعطیلي گذاشت. اين دوره از رکود برای فعالیت الزاريست
 فع آنان رقم زد.و تحوالت داخلي سنندج در دوره مشروطه شرايط را به ن

کشیشان وابسته به کلیسای موصل که بر امور داخلي مسیحیان کردستان سیطره 
نمودند؛ چنانچه در جريان شورش دوم داشتند، در امور سیاسي منطقه نیز مداخله مي

ق و حضور او در کردستان، يکي از اين کشیشان به نام کیشش 1329ساالرالدوله در سال 
کشیش (. 34/1-24-1329استادوخ، بود )جلب او به کردستان عبدالواحد از عامالن 
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« قراولي ساالرالدوله در کردستان»نام ديگر گروه کوچکي به  چند تنعبدالواحد به همراه 
که ساالرالدوله تحت حمايت عثماني درآمده تشکیل داد. گروه قراولي ساالرالدوله به بهانه آن

اگرچه همراهي عبدالواحد و همراهانش ( 35/1-24-1329 استادوخ،کردند )از او حمايت مي
اما اين عملکرد او ضربه  24/4-25-1331) استادوخ،) دینجامینبا ساالرالدوله چندان به طول 
ها ديگر کشیشان موصل را اش در میان مسیحیان وارد ساخت. آنمهلکي بر وجه اجتماعي

فای از کشیشي شد و فعالیتش شناختند، چنانکه عبدالواحد مجبور به استعبه رسمیت نمي
. اين زمان، 24/4-25-1331) استادوخ،) ديگرد« کاسبي و آموزش اطفال»محدود به 

شد. از سوی  دوچندانها نیز های موصل، و طرفداران الزاريستاختالفات میان کشیش
 ديگردبرای رفع اختالفات از ارومیه روانه کردستان  17«وينخاه»ها، کشیش الزاريست

 24/4-25-1331) خ، استادو)

ا خود ر ديرينه نارضايتي امور خارجهبا ارسال عريضه به وزارت  زیسنندج نمسیحیان 
؛ 38/8 -25 -1331استادوخ،نمودند )نسبت به سلطه و عملکرد کلیسای موصل علني 

 ها بود که خلفا و کشیش از طرفمدت»مدعي بودند که:  هاآن(. 38/3-25-1331استادوخ،
الل و ، بجز اضمحآمدند. در اين مدترات کلیسا و مدارس به اينجا ميموصل جهت امو

اند تدريس و و ندانسته اند و تاکنون نتوانستهای ديگر نداشتهخرابي، اين جماعت بهره و فايده
مًا لعکس يو، باتعلیم يک طفلي را بدهند که استفاده نموده باشد. مگر به قوه شخص طفل

ي نیچاباسب وسیله متصديان امور برای جلب منافع خودشانهفیوم به انواع و اقسام ب
ر بار ستم دالت زياع عبیشتر نتوانیم به اين اوض ...نمودند که ما را به خاک سیاه بنشاندمي

  (.38/8 -25 -1331استادوخ، )« نمايیم... انصافانيبرفته و خود را محصور دست اين 

 18گه به برقراری روابط خود با سونتامسیحیان کردستان در اين عريضه، ضمن اشار
اختالفي در مذهب و » های ارومیه، درخواست داشتند که:سفیر پاپ و رئیس الزاريست

شريعت و ارکان نیست فوری قبول فرمايید برای ترتیب دادن مدرسه و امور جماعت، پادری 
سیحیان در همین عريضه، م (.38/8 -25 -1331به کردستان اعزام فرمايید )استادوخ، 

در » يهمراهو نیز  هاآنخواهان جلوگیری دولت ايران از دخالت کلیسای موصل در امور 
 -25 -1331استادوخ،شدند )« هااجرای خیاالت و تأسیس مدرسه توسط پادری الزاريست
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برداری از مطالبات پادری الزاريست، برای بهره 19،«شاتله»عالوه بر اين، مسیو  (.38/8
تان و جلب نظر سفارت فرانسه، رواياتي از هلم و ستم دستگاه موصل جماعت مسیحي کردس
در پي اين اقدامات  (.38/9 -24 -1331استادوخ،کرد )ها به سفارت ارسال و نمايندگان آن
جانبه مسیحیان سنندج فعالیت خود را در اين شهر تداوم ها با حمايت همهالزاريست

اقتدار نمايندگان کلیسای موصل در سنندج از يک سو و تسلط  بخشیدند. احتماالً کاهش
ها بر عرصه آموزش آنان از ديگر سو، بر موقعیت آلیانس فرانسه تأثیر نهاده و الزاريست

 فعالیت اين نهاد را در سنندج از میان برد. 

ها فعالیتش طي جنگ جهاني اول در میان مدارس خارجي سنندج، تنها مدرسه کلداني
داد يافت و عالوه بر شاگردان مسلمان، مدتي نیز کودکان يهودی را تحت تعلیم قرار  تداوم
های پس از جنگ نیز مدرسه کلداني سنندج همچنان فعال ( در سال23062-297 ،ساکما)

خوبي تربیت کرد که اغلب آنان اعم از شاگردان  و شاگردان (297-27514ساکما،بود )
-297ساکما )شدند )گاه اداری حکومت مرکزی مسلمان، مسیحي و يهودی جذب دست

014372) . 

یان ای برای مسیحاواخر عهد قاجاريه عالوه بر شهر سنندج در گروس نیز مدرسه
د که شقرر متأسیس شد. اين مدرسه توسط رئیس مدرسه کلدانیان سنندج ايجاد گرديد. 
 نظور دهممین به همخارج مدرسه از محل کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن تأمین گردد. 

دند ر داده شای واقع در حوالي گروس موسوم به شهرک استقراخانوار رعیت در ملک مخروبه
گروس  های آنجا درآمد حاصل، صرف مدرسه مسیحیانتا با کشاورزی و زراعت در زمین

 (.230004312)ساکما  گردد

 اسرائیلی مدرسه آلیانس  -3

آلیانس سويان در سنندج به وجود آمد، مدرسه هايي که توسط فرانيکي ديگر از مدرسه
پاريس، م در 1860/ق 1246در که وابسته به کانون آلیانس يهود در فرانسه بود اسرائیلي

سسه را ؤماين  ها شکل گرفت.جهت همدردی با يهوديان جهان و رسیدگي به مشکالت آن
بر اساس آنان که به همراهي چند تن يهودی روشنفکر بنیان نهادند.  20«کرمیو دولفآ»
به اقدامات متعدد  ،که حقوق يهوديان را به رسمیت شناخته بود« اصل آزادی اعتقاد و بیان»
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المنفعه های عامها، بخشي از تالش خود را صرف ساخت مکانآن روی آوردند. يفرهنگ
کیشان کمک فرهنگي و مالي به هم اين رهگذر باتا از  نمودندبرای يهوديان چون مدرسه 

نخستین (. 396ـ394 /3 :1339لوی، آزاری در سراسر جهان شوند )مانع از يهود، دخو
شاه در تهران به جريان سفر ناصرالدين نهادهای آموزشيبرای ايجاد  کرمیو آدولف اقدامات
اگرچه  (.29-27  :1370مشفق همداني،گردد )م بازمي1873 /ق 1290سال  دربه فرنگ 
مخالفت و  با ،هاداد اما اين تالشوعده همراهي ين مدرسه شاه برای ايجاد اناصرالدين
های نخست پادشاهي مقارن با سال، فقط آلیانس يهودو  روبرو شد هايسیانگل یهايکارشکن
موفق به تشکیل مدرسه در تهران شد  م1898 ق/1316شاه يعني حدود سالمظفرالدين

 (.277  /3 :1996، نتصر، 30 :2008کهن، )

فعالیت اين نهاد يهوديان ايران، از اسرائیلي، آلیانس  های نهادبرنامهخبار با انتشار ا
آمیزی را به کمیته مرکزی ی تظلمها، نامهآنهای از حمايت برخورداریو جهت  خرسند

آلیانس ارسال کردند. پیش از حضور رسمي نمايندگي آلیانس در ايران، کمیته مرکزی 
یره گشوده بود و اغلب يهوديان ايران از طريق شعباتي در مراکش، دمشق، بغداد و غ

با  چنانکه جامعه کلیمیان سنندج کردند.نمايندگي بغداد با آلیانس فرانسه ارتباط برقرار مي
را کردند. در پي تداوم ايجاد مدرسه در سنندج  ، درخواستخانوار 400 حدود تیجمع

، يک هران، اصفهان و همدانپس از ت شد تا بر آن انسی، آليهوديان سنندج هایدرخواست
 سیرئ 21باسان مسیو(. بدين منظور 140 :1375ناطق، ) ديبگشا «سنندج»را نیز در  هشعب

، مأمور بررسي اوضاع آموزشي و فرهنگي يهوديان سنندج شد. مدرسه آلیانس يهود همدان
دختر شرايط  124پسر و  210که قريب به  وی در گزارش خويش برای آلیانس، مدعي است

لوی، خواندند )درس مي 22)روحاني يهودی( نزد راب در آن زمان که شتندفتن به مدرسه دار
های سنتي شیوه هيبر پادهد که آموزش يهوديان نیز (. اين گزارش نشان مي807 /3 :1339

گرفته است.  با حضور باسان در سنندج مدرسه آلیانس اسرائیلي و توسط روحانیان انجام مي
رسد در اين تاريخ نظر مي به (.96905-297ساکما، گرفت )ق شکل 1318اين شهر در سال 

ق با سفر رئیس مدرسه 1321مکان مشخصي برای تحصیل وجود نداشت، اما در سال 
« ايجاد مدرسه »ـ به سنندج، اقدامات اولیه برای آلیانس اسرائیلي تهران ـ مسیو هوخبرگ

نماينده دولت مرکزی از ايجاد  عنوانبه، آغاز شد ولي ناصرالملک کارگزار محلي کردستان
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(. هاهراً مجريان آلیانس اسرائیلي، پیش از 123/5-28-1321استادوخ، کرد )مدرسه ممانعت 
صدور فرمان رسمي، اقدام برای اين امر نموده بودند. هوخبرگ از ناصرالملک به مشیرالدوله 

(. 25/46-28-1321 ،استادوخ)داد شکايت برد و حتي وی را نیز در اين واقعه مقصر جلوه 
وزارت خارجه پس از بررسي شکايت به حکمران محلي کردستان دستور داد تا روشن شدن 

 (25/46-28-1321 ،استادوخگردد )فعالیت هوخبرگ متوقف « رأی شاه»موضوع و صدور 
 شاه را جلب کرد و فعالیت هوخبرگ در سنندج از سر گرفتهدر نهايت، آلیانس نظر مظفرالدين

 شد.

غاز های يهودی تحصیل را از سنین کم آسنندج، بچه اسرائیليدر مدرسه آلیانس 
ره دو ورود به با یهودي نکودکامواد آموزشي بود.  ترينمهمزبان عبری از  .نمودندمي

ت را ی عبری و چگونگي هجي کردن کلماالفبا ،«کالس تهیه»به موسوم مقدماتي 
ازاين مرحله وارد انجامید و شاگردان پسبه طول ميسال  کي ،تهیه هدور. گرفتنديفرام

شد زمان تدريس ميعبری هم وزبان فارسي  ،شدند. در طي کالس اولکالس اول مي
 شد.فرانسه نیز تدريس مي ،عالوه بر زبان فارسي ،. در کالس دوم(35-1382:34خلیلي،)

د مانن فهمستظر عياصنز ی و بعضي ادارعلم خانهعالوه بر اين، جغرافیا، تاريخ، حساب، 
 (.206/5-26-1324استادوخ، ( شدبافي به دختران آموزش داده ميخیاطي و قالي

تمايل  ،اوايل و در بیشتر پسران بودند آلیانس اسرائیلي سنندج آموختگاننخستین دانش
های آموزش نهیزم ،سنندج، با تالش يهوديان تدريجاما به بودبه آموزش دختران کمتر 

در اتحاديه يهود،  م1905ـ 1906در سال (. 35-34: 1382خلیلي،شد )ن نیز فراهم دخترا
در مدرسه سنندج  هاآنتن از  175آموز داشتند که دانش 4150ايران هفت مدرسه با مجموع 

و غیر  انيهودينفر پسر از  125و حدود ها دختر از آننفر  75تا 70کردند و بینتحصیل مي
آموزان کلیمي (. موفقیت آلیانس در آموزش به دانش1386:176 غفاری،بودند ) انيهودي
بود و بسیاری از آنان پس از اتمام دوران تحصیل جذب نظام آموزش نوين در  توجهقابل

التحصیل مدرسه آلیانس اسرائیلي سنندج برای سنندج شدند. برای نمونه مسیو شکراهلل فارغ
(. عالوه بر 011632-297ساکما، شد )ستخدام تدريس زبان فرانسه در مدرسه اتحاد سنندج ا

اين، میرزا اسحاق کلیمي که تحصیالت خود را در مدرسه آلیانس همدان به اتمام رسانده 
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 (. 26905-297داد ) ساکما، بود، به شاگردان مدرسه احمديه سنندج آموزش فرانسه مي

 فرانسوی سنندجواکنش به مدارس 

ت با حماي ومخالفت  بر اساسمیان ساکنان سنندج مدارس فرانسويان در  گیریبا شکل
 به دو دسته تقسیم کرد: توانيمها را اين مدارس، واکنش

 ـ علمای محلی و عامه مردم1

يران، يات اهمچون ديگر اياالت و وال، فرانسویگیری و گسترش مدارس مقارن با شکل
آموزاندر دانش نداشت واساس الگوهای آموزش نوين در سنندج وجود  بر مدرسه ايرانيهیچ 

در  که گرفتندني بهره ميو در سطح باالتر از مدارس علوم دي خانهسطوح ابتدايي از مکتب
، اگذرهر ر سدمحل آموزش بیشتر  شد.انجام ميعلمای محلي  هر دو سطح آموزش توسط

ن اي شتریب (.1/18: 1362ی ،آبادداشت )دولتقرار  تر در مساجدطور گستردهها و بهدکان
 ای و هر سنيبقهطآموزان از هر قشر و دانشو  کردنديخاصي تبعیت نم از قوانین  ،مکاتب
جود ها در کردستان ودی با اين ويژگيزيا عمومي مکاتب توانستند تحصیل کنند.در آن مي

تری (، مکتب اخ1284توان از مکتب انصاری )، ميهاآن نيترشدهشناختهداشت که از 
مفلح مکتب  (،1298(، مکتب شهابي )1295(، مکتب مهاجر )1292) يحیذب (، مکتب1289)
های های عمومي، مکتبخانهدر کنار مکتب (.1،46ج:1380حیرت سجادی، برد )( نام 1300)

زل ر منبرخي از اعیان و اشراف محلي د که معموالً توسط خصوصي نیز وجود داشت
: 1335، دالماني ؛1382:39، بیگييوانشدند )دشخصي خود و برای فرزندانشان ايجاد مي

153 .) 

مدرسان مکاتب سنندج همچون ديگر نقاط ايران، نسبت به هر نوع آموزش نوين، 
را بدعت  ها و مدارس دينيخانهمحیطي غیر از مکتبدر  لیو تحص ديدگاه خوبي نداشتند

موزشي غیر از آن را ها فعالیت هر نوع مکان آدانستند. اکثريت مردم نیز به پیروی از آنمي
پرداختند. پذيرفتند و گاهي اوقات، به اذيت و آزار شاگردان مدارس خارجي ميراحتي نميبه
آقا مالرضا با شاگردان  خانهی طالب مکتبریاز درگهای مفصلي گزارش طور نمونهبه

چنان  ها اعم از لفظي و فیزيکي در مقطعيمدرسه آلیانس اسرائیلي وجود دارد. اين درگیری
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کرد آموزان و معلمان مدرسه وارد های جسمي جدّی به دانششدت يافت که آسیب
ای به وزير (. چنانکه برخي از افراد کادر آموزشي مدرسه، در نامه5/11-26-1324استادوخ، )

مختار ايتالیا ضمن اشاره به  ناامن بودن فضای آموزشي، برای تأمین امنیت جاني خود از او 
 ( 5/7-26-1324استادوخ، )خواستند کمک 

 های مذهبیـ هیئت2

، آنجا یهاکیکاتول اندازی شد، سرپرست هیئتزماني که مدرسه آلیانس سنندج راه
شمار يهوديان در شهر زياد است. آنان مدرسه بزرگي گشودند و همه » که: دهدگزارش مي

ها، و اسناد الزاريست)آرشی« تآموزند و اين خطر بزرگي برای عیسويان اسزبان را در آن مي
دهد که عالوه بر علمای محلي و عامه (. اين مطلب نشان مي145: 1375به نقل از ناطق، 
های آموزشي آلیانس نیز نظر مساعدی به فعالیت میسیونرهای آمريکاييمردم سنندج، 

زيرا پیش از آن،  .آن برخاستند مخالفت بااسرائیلي نداشتند و با احساس خطر، به 
 ,Kurzon, 1892: Iتدريس اطفال يهودی را بر عهده داشتند ) ،رهای آمريکاييمیسیون

510) . 

 اشراف محلی -3

ز اين اي سنندج مخالفت عمومي با مدارس خارجي، شمار اندکي از اشراف محل رغمبه
تکامل  فت وپیشر هدرج آشکار شدن وگیری مدارس خارجي با شکل مدارس استقبال کردند.

ه ع و شیونو ،ت، کیفیي، تنوع محتوای مواد آموزشنهاد آموزشي رايج بهنسبت  مدارساين 
های خارجي، جديد و نیز تدريس زباناين مدارس، آشنايي با معارف و علوم  در آموزش
مدارس نويسي فرزندانشان در را راغب به نام« کرد ايالت 23آغاهای» تدريج برخي ازبه

با  س فرانسه نشد وقبال، محدود به مدرسه آلیان(. اين است345، 1363 کرد )اوبن،فرانسوی 
 :1382ي،خلیل)گرفت نام اطفال مسلمان هم انجام گیری مدرسه آلیانس اسرائیلي، ثبتشکل
ن امر بود. اليل ايدانستند، از دکه يهوديان، ورود غیريهود را به دين خود جايز نمي(. اين33

 ان، نقشاير رائیلي در نقاط مختلفمجموع مدارس آلیانس اس در با اين سیاست مذهبي،
 مهمي در آموزش اطفال مسلمان داشتند.
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 گیرینتیجه

 ن قاجارهای مذهبي مسیحي و يهودی در شهر سنندج باعث شد تا در دوراحضور اقلیت
زمان،  . تا آنشود به تدريج پای مبلغان مذهبي و نهادهای فرهنگي فرانسوی به آن شهر باز

از اواسط  به دست کشیشان کلیسای موصل بود. سنندج انیحیمسامور مذهبي و آموزشي 
نندج به های الزاريستي فرانسوی با تأسیس مدرسه در سحکومت قاجار، گروهي از هیئت

مگیری وفقیت چشها نتوانستند مرقابت با کلیسای موصل برخاستند. اگرچه در آغاز الزاريست
دن ای و نیز آشکار شهای میان فرقهتمنجر به رقاب هاآنکسب کنند، اما به تدريج حضور 

قالب ز انضعف کلیسای موصل در آموزش مسیحیان گرديد. با تداوم اين وضعیت، پس ا
ا در آنج میشهها در سنندج افزايش و سلطه کلیسای موصل برای همشروطه نفوذ الزاريست

 تر شد. کمی ايران محپیوند میان مسیحیان سنندج با دولت مرکز رفتهرفتهپايان يافت و 

گری ها، نهادهای آموزشي فرانسوی دييک دهه پس از نخستین حضور الزاريست
 نندجسدر تي تفاوهمچون آلیانس فرانسه و آلیانس اسرائیلي يکي پس از ديگری با اهداف م

ا در رهای متفاوتي های آموزشي نهادهای مذکور، واکنشتیفعال ی مدرسه کردند.به بنااقدام 
ر از ي شهلف جامعه سنندج در پي داشت. هرچند بخشي از اشراف محلمیان اقشار مخت

ه ذهبي، بممای تأسیس آن مدارس استقبال کردند، اما عامه مردم سنندج با پیروی از عل
نسوی در گیری مدارس فراها، شکلمخالفت با آن مدارس پرداختند. با وجود اين واکنش
با  هاآنايي ها و آشنموزی در میان اقلیتسنندج دستاوردهای مهمي از جمله: توسعه سوادآ
ر میان دوزش های اروپايي، گسترش آمعلوم جديد و زبان و فرهنگ فرانسه و ديگر زبان

ه جديدی ها را وارد مرحلسنتي اقلیت نظام آموزشدختران و در نهايت ساختارهای کهن 
 کرد.
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 منابع

 هاکتاب

 (.شخصي مؤلف ) نسخه، اردالن هسننشده(، )چاپ آيین، جمالاحمدی 

 زوار ،تهران ،اصغر سعیدیعليترجمه ، 1907ـ 1906امروز  رانیا (،1363) اوبن، اوژن. 

 مران، اصغر ععلي، به کوشش آبکار مسیحيترجمه ، چریکوفنامهاحتیس (،1379) چريکوف
 .امیرکبیر ،تهران

 1320ـ 1273وپرورش کردستان )آموزش نهیشیپ (،1380) عبدالحمیدسجادی، سید حیرت 

 .عابد ،تهران 1 لدج، ش.(

 تهران ،1جتصحیح ناصر افشارفر،  ،تاریخ ذوالقرنین(، 1380اهلل )خاوری شیرازی، فضل ،
 کتابخانه مجلس شورای اسالمي.

 نشر  ،لس آنجلس ،ها )زندگی و سرنوشت یهودیان کرد(گذشته یادی از(، 1382) خلیلي، الیه
 .کتاب

 ابن  :هرانت ،فره وشي ترجمه ،سفرنامه از خراسان تا بختیاری (،1335) رنهدالماني، هانری
 .سینا

 ( 1333الدر، جان ،)جهان نور، ان، ترجمه سهیل آذری، تهرتاریخ میسیون آمریکایی در ایران . 

 ( 1383دنبلي، عبدالرزاق ،)مؤسسه  ،هران، تصحیح غالمحسین زرگری نژاد، تمآثر سلطانیه
 انتشاراتي روزنامه ايران.

 ( 1371دوبد، بارون ،)علمي و  ،رانترجمه محمدحسین آريا، ته ،سفرنامه لرستان و خوزستان
 فرهنگي.

 ( 1362دوسرسي کنت،) م.)سفارت فوق العاده کنت دوسرسی(1839ـ1840در سال  رانیا، 
 مرکز نشر دانشگاهي.  ،اشراقي، تهران ترجمه احسان

 نگین.ر ،، تهران1، جحیات یحیی(، 1362آبادی، يحیي )دولت 

 اساطیر ،تهران، فشارايرج ا تصحیح ،بیگیخاطرات دیوان (،1382) بیگي، حسینديوان. 
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 .ترجمه ارآموزش، دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاج (،1396) ام رينگر، مونیکا ،
 ققنوس. ،خواه، تهرانقتمهدی حقی

  ( 1362سرنا، کارال،) زوار. ،هرانترجمه علي اصغر سعیدی، ت ،ها در ایرانآدمها و آیین 

 اهلل تحشمتصحیح ، تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان (،1375) شکراهلل ،سنندجي
 .امیرکبیر، تهران، طبیبي

 ( 1368غفاری، ابوالحسن،) شاه تا پایان نسه )از ترور ناصرالدینروابط ایران و فرا خیتار

 مرکز نشر دانشگاهي. ،، تهرانجنگ جهانی اول(

 نشر  ،ان، تهرمدارس جدید در دوره قاجاریه: بانیان و پیشروان (،1377) پويا، اقبالقاسمي
 .دانشگاهي

  ،( بر پایه هایی از تاریخ مؤسسه آلیانس در ایرانبا فرهنگ )گوشه همراه (،2008گوئل )کهن

 نا.بي ،آنجلسلس ،اطرات الیاس اسحاقیانخ

 یمفروشي يهودا براخبکتا ،تهران ،3 ج ،یهود ایران خیتار (،1339) لوی، حبیب . 

 ( 1370محبوبي اردکاني، حسین،) نشگاه دا ،، تهرانمؤسسات تمدنی جدید در ایران خیتار
 تهران.

 ( 1379مردوخ کردستاني، شیخ محمد ،)ارنگ.نشر ک ،، تهرانتاریخ مردوخ 

 مؤلف. ،، آمريکانگاریخاطرات نیم قرن روزنامه(، 1370ربیع ) ،مشفق همداني 

 اسناد  (،1378) اهلل يف، شامیل؛ فخاری تهراني، فرهاد؛ قديری بهرام؛ فتحمهريار، محمد

ازمان میراث سدانشگاه شهید بهشتي و  ،تهران ،ی قاجارتصویری شهرهای ایرانی در دوره
 .فرهنگي کشور

  ،خاوران.  ،، پاريسایران در راهیابی فرهنگی (،1368ما )هناطق 

 خاوران ،، پاريسکارنامه فرهنگی فرنگی در ایران (،1375) ناطق، هما. 

 ،مزدا. ،آنجلس، لس3 ج پادياوند(،) رانياپژوهشنامه يهوديان (، 1996) آمنون نتصر 
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 ( 1379والدبورگر، آندراس ،)وي، حسین رضوی مان، ترجمه احمد رحمبلغان آلماني در ايران 
 وزارت خارجه. ،الدن مختاری، تهران

 جغرافیا و تاريخ  در مرآت الظفر وحديقه ناصريه ، (1381) اکبرينگارکردستاني، علوقايع
 .توکلي ،تهران، رئوف توکليمحمدکوشش  به کردستان،

 هامقاله

  ،عملکرد و  های حضورهای فرانسوی در ايران؛ بررسي زمینهالزاريست»،  نیحساحمدی
  .68-41 صص ،1378 ، تابستان11ره شما، مجله تاریخ معاصر ایران، «ق(1254-1265)

  ،ه شمار، رانمجله تاریخ معاصر ای، «های کردستانها و کاتولیکالزاريست»، نیحساحمدی
 . 70-61 صص ،1384 ، پايیز34

 ،و  6ماره ، شادگاری، «داستاني از مبلغین عیسوی در ايران در عهد محمد شاه»، عباس اقبال
 .66-60 صص ،1325 ،7

 د ن در عهاردال بررسي فرآيند انقراض سلسله والیان»اهلل و مظفری، پرستو، بهرامي، روح

 .98-71 صص ،1392 ، پايیز19 شماره، الزهرادانشگاه  تاریخ اسالم و ایران، «ناصری

 های سیونرمتوسط  ها و علل تأسیس آموزشگاهزمینه» پور،حمید حاجیان و موسي ،خاموشي
، هان اسالمجمطالعات تاریخی  ،«.ق1840/1255آمريکايي برای مسلمانان ارومیه در سال 

 .56-31 صص ،1395 ، پايیز7شماره 

  جنگ  اجار تادوره ق کارکرد نهادهای آموزشي فرانسه در ايران از اوايل»، ابوطالبسلطانیان
-57ص ص، 1389 و زمستان زيیپا ،1، شماره پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی، «جهاني اول

80. 

  ،وره داوايل  از) رانيافرانسه در  کارنامه فرهنگي میسیونرهای الزاريست»سلطانیان ابوطالب
، 1390 تانپايیز و زمس ،4ماره ، شهای علوم تاریخیپژوهش، «قاجار تا جنگ جهاني اول(

 .84-63صص 

 ص ص، 1371 ،8و  7شماره ، اسنادینهگنج، «مدارس فرانسوی در ايران»، هیانسرضايي، شیخ
95-109.  
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 6ره شما، های تاریخییسبرر ،«مسئله الزاريها در ايران»(، 1350) ریجهانگمقامي، قائم، 
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 اسناد

  ن به ذربايجادر آ هامور خارجر مهام وزارت ، گزارش کارگزاامور خارجهبايگاني اسناد وزارت
 .13/3، پوشه 5ق، صندوق 1265-1262وزارت خارجه، مکاتبات 

  رونوشت تلگراف وزارت امور خارجه به ناصرالملک در باب امور خارجهبايگاني اسناد وزارت ،
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درخواست ارسال تفصیل واقعه ممانعت کارگزاران وی از احداث مدرسه اطفال يهودی در 
 .5/123، پوشه 28ق، صندوق 1321تان، مکاتبات کردس

  رباره دلدوله( مشیراخود )بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، رونوشت نامه در باب عدم اههار
و  ن تهرانهوديايممنوعیت بنای مدرسه اطفال يهودی در کردستان بنابه روايت رئیس مدرسه 

 . 25/46، پوشه 28دوق ق، صن1321مکاتبات انتظار جهت رأی شاه در اين مورد،

 ايران،  لت علیهجه دوبايگاني اسناد وزارت امور خارجه، عريضه مسیو ماکدو به وزير امور خار
 .37/1، پوشه 12ق، صندوق 1321مکاتبات 

 ،ستنده دان، فرهود همدو مدرسه آلیانس ي تیاز وضعي گزارش بايگاني اسناد وزارت امور خارجه
 .5/206، پوشه 26ق، صندوق 1324و گیرنده )نامعلوم(، مکاتبات 

  د شرح در مور علوم(گیرنده نام) يعثمانبايگاني اسناد وزارت امور خارجه، نامه سفارت کبری
یانس، سه آلواقعه درگیری میان طالب مکتب مالآقارضا و شاگردان و کادر آموزشي مدر

 .  5/11، پوشه 26ق، صندوق 1324مکاتبات 

 ،یا، ر ايطالمختا ترجمه مراسله مکتب يهوديان به وزير بايگاني اسناد وزارت امور خارجه
 . 5/7، پوشه 26ق، صندوق 1324مکاتبات 

 رد اب عملکبي در بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، مراسله وزارت خارجه به سفارت عثمان
 .1/34، پوشه24ق، صندوق 1329عبدالواحد در کردستان، مکاتبات 

  ،ه بردستان کجه در گزارش کارگزار مهام وزارت امور خاربايگاني اسناد وزارت امور خارجه
 .1/35، پوشه 24ق،  صندوق 1329وزارت خارجه در مورد اوضاع سنندج، مکاتبات 

  جه، مور خارازارت وبايگاني اسناد وزارت امور خارجه، گزارش اعتضاد ديوان از کردستان به
 .24/4، پوشه 25ق، صندوق 1331مکاتبات

 ال ه عرض حاسخ بپت امور خارجه، وزارت امور خارجه اداره عثماني در بايگاني اسناد وزار
 .38/3، پوشه 25ق، صندوق 1331جماعت مسیحي مقیم کردستان، مکاتبات 

  بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، نامه از حکومت کردستان به وزارت امور خارجه در مورد
 ،24ق، ک1331میه فرانسه مکاتبات نامه مسیو شاتله به سفارت فخ هیکوپ اوضاع مسیحیان .
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 . 38/9پ

  اتبات رجه، مکت امور خای سنندج به وزارهاکیکاتولبايگاني اسناد وزارت امور خارجه، عريضه
 .38/8، پ25ق، ک1331

 د سن مارهش رف،بايگاني سازمان اسناد  و کتابخانه ملي ايران، راپورت مفتش وزارت معا
23062/ 297 . 

  ردستان يالتي کاابینه و کتابخانه ملي ايران، گزارش احمد مقبل رئیس کبايگاني سازمان اسناد
 . 27514/297شماره سند  .و مفتش افتخاری برای وزارت معارف

 غییر ر عدم تبني ببايگاني سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، تقاضای مسیحیان سنندج م
 .  014372/297شماره سند  .مدرسه ملي مسیحیان به مدرسه دولتي

 ملکتي و لصجات مره خابايگاني سازمان اسناد  و کتابخانه ملي ايران، اختالفات ملکي بین ادا
 .230004312شماره سند   .خلیفه مسیحیان بر سر مالکیت  امالک شهرک واقع در گروس

  .ند سماره شبايگاني سازمان اسناد  و کتابخانه ملي ايران، احصائیه مدرسه اتحاد
011632/297  . 

 شماره سند  .گاني سازمان اسناد  و کتابخانه ملي ايران، احصائیه مدرسه احمديه باي
26905/297. 

  ي از ش ارسالگزار ) رانيابايگاني سازمان اسناد و کتابخانه ملي، ورقه احصايیه کل مدارس
 .26905/297شماره سند . رياست معارف کردستان(

 هاروزنامه

 ق1321، صفر 279، ش6، سروزنامه تربیت. 

 ق.1322، صفر 313ش ،7، سروزنامه تربیت 
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 نوشتپی
 

1. Alliance française. 

2. Alliance Israélite Universelle. 

3. Damade 

4. Francopoulo. 

5. Conte de Sercey. 

6. Conte de Sartiges. 

7. François Guizot (1787-1874). 

8. EugèneBoré (1809-1878). 

9. Eugène Aubin (1863-1931). 

م. در پاریس شکل گرفتند. آنان 1625الزار بوده که در سال ای از مسیحیان طرفدار سنها فرقهالزاریست .10

؛  1375،153 ناطق، ) معتقد بودند سن الزار دوست حضرت عیسی بود که از نو به سن الزار جان بخشید.

 (132، 1386غفاری، 

11. Saint Vincent de Paul. 

12. HilarionMontéty. 

 به عنوان سفیر دولت فرانسه در ایران 1907ـ 1906اوبن در سال  .13

 شد نماینده کلیسای موصل بود.ها که در سنندج مستقر مینایب کل اسقف کلدانی .14

کند. ظاهرا ماکدو برای بررسی مدرسه و کلیسایی که برای جامعه اوبن در کرمانشاه با ماکدو دیدار می .15

 های کرمانشاه تهیه شده بود از سنندج به کرمانشاه سفر نموده بود.انیکلد

 منظور ایالت کردستان است. .16

17. Venkh. 

18. Sontag. 

19. Châtelet. 

20. AdolpheCrémieux. 

21. Basan. 

22. Rab. 
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م پیوستگی ها و اشراف محلی هستند که با خاندان محلی حاکدر میان کردها، منظور از آغاها همان بیگ زاده .23

 سببی و نسبی دارند و اغلب صاحبان مشاغل و مناصب نظامی و دیوانساالری بودند.
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