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چكیده

 با توجه به این که حکومت ساس��انی بر.مس��یحیان از بزرگترین اقلیتهای دینی در دورۀ ساس��انی به ش��مار میرفتند
 از جمله مباحث درخور توجه در دوران مورد، مناسبات دربار ساسانی با مس��یحیان،بنمایههای آیین زردش��تی اس��توار بود
 ضمن مروری، در پژوهش حاضر، از اینرو. به شمار میرود که در مطالعات تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است،نظر
 سیاست حکمرانان ساسانی،مختصر بر چگونگی ورود مسیحیت به ایران در دورۀ اشکانی و گسترش آن در عصر ساسانی
 بخش دیگری از این پژوهش به رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری. بررسی میش��ود،در مناس��بات با مسیحیان ایران
 چگونگی اختالفات داخلی مسیحیان تا پایان دورۀ ساسانی و تأثیر این، استقالل کلیسای ایران از ساختار کلیسای روم،روم
 عالوه بر مطالعه گزارشهای، در تدوین این نوشتار. اختصاص دارد،رخدادها بر مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان ایران
 چگونگی توصیف مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان در آثار مورخان،وقایعنگاران سریانی و مسیحی قرون اولیه میالدی
 تحلیل دادههای جمعآوری، روش مورد استفاده در این پژوهش تاریخی. مورد توجه قرار گرفتهاست،و نویسندگان مسلمان
.شده از منابع مکتوب با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی است
. اقلیتهای مسیحی، ساسانیان، نسطوریان در ایران، مسیحیان:واژگان کلیدی

Sasanian Court and the Christians: Tolerance or Prejudice
Ali Mohammad Valavi3		
Safura Boroumand4
Abstract
The Christians were the largest religious minorities in the Sasanian period. Considering
Sasanians as a government originated from Zoroastrian religious basis, the relationship
between Sassanian court and the Christians can be considered a matter of significance.
Due to aforementioned historical facts, this article begins with a review of the early days
of Christianity and its correlation with Iran during Parthian period and then it is followed
by a glance at the spread of Christianity in Sasanian era. Furthermore, the main aim of
this article is to review the facts such as formalization of Christianity in Roman Empire,
independence of Persian church from Rome, conflicts in Persian church, while studying
their influence on the relationship between Sasanian court and the Christians in Iran. This
article is based on reports of Syriac and Early Christian chroniclers and is supported by
available evidence in Medieval Islamic sources. The method used in this historical survey is
to analyze the collected data of written sources with a descriptive-analytical approach.
Keywords: Christianity, Nestoriens in Iran, Sasanians, Christian minorities.
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مقدمه
جامعۀ عصر پادشاهی ساسانی ( 651-226م) در پهنۀ جغرافیایی گستردهای که بینالنهرین تا ماوراءالنهر،
قفقاز تا س��واحل جنوبی خلیج فارس و یمن ،را دربرداش��ت ،ترکیبی بود از اقوام بومی ،اقلیتهای دینی
و فرقههای مذهبی گوناگون که کمابیش در عرصۀ امور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فعالیت داشتند.
اگرچه برخی اقلیتها یا فرقههای مذهبی مثل مانویان و مزدکیان ،در برههای خاص و به صورت مقطعی،
در شکلگیری رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر ساسانی نقش داشتند ،مسیحیان از اقلیتهای دینی
در عصر ساسانی بودند که تاریخ سیاسی و اجتماعی این عصر را تحت تأثیر قرار دادند .در واقع ،شواهد
تاریخی مبین این امر اس��ت که از س��الهای آغازین تشکیل سلسلۀ ساسانی ،مسیحیان ،بیش از دیگر
اقلیتهای دینی و مذهبی از جمله یهودیان ،مانویان ،صابئیان و دیگر فرقههای مذهبی ،با دربار ساسانی
ارتباط داش��تند و این امر از خصوصیات دینی و فرهنگی آنها ،نشأت میگرفت .در این پژوهش ،ضمن
مروری مختصر بر چگونگی ورود مسیحیت به ایران در دورۀ اشکانی و گسترش آن در عصر ساسانی،
سیاس��ت مذهبی حکمرانان ساسانی در مناسبات با مس��یحیان ایران ،بررسی میشود .بخش دیگر این
پژوهش به بررسی رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم ،استقالل کلیسای ایران از ساختار کلیسای
روم ،چگونگی اختالفات داخلی مس��یحیان تا پایان دورۀ ساسانی و تأثیر این رخدادها بر مناسبات دربار
ساس��انی با مسیحیان ایران ،اختصاص دارد .این پژوهش ،بر مبنای گزارشهای وقایعنگاران سریانی و
مسیحی قرون اولیه میالدی و با توجه به آثار مورخان و نویسندگان مسلمان ،تدوین شدهاست.
ورود مسیحیت به ایران
تشکیل سلسلۀ ساسانی در ایران ( 226م) ،مصادف بود با دهۀ سوم قرن سوم میالدی .تا آن دوران،
مس��یحیت در نتیجۀ فعالیت مبلغان ،در محدودهای وس��یعتر از خاستگاه این دین ،شناخته شدهبود.
آسموس��ن محقق تاریخ مسیحیت ،بر این عقیدهاست که «مسیحیت جوان به دستگاه دینی تبلیغی
بدل گردید که تاریخ آن در کتاب اعمال رس��والن ثبت شدهاس��ت 5».وی با تکیه بر روایت اعمال
رس��والن ( )9/2و با تأکید بر این که میتوان این روایت را با هر قید و ش��رطی تفس��یر کرد 6،چنین
 .5ج .پ .آسموس��ن« ،مسیحیان در ایران» ،تاریخ ایران از س��لوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم -قسمت دوم) ،گردآورنده
احسان یارشاطر ،ترجمۀ حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1377 ،ص .365
 .6به نقل از کتاب اعمال رس��والن گروهی از اهالی پارت ،ماد ،ایالم و جزیره در روز عید پنجاهه – پنطیکاس��ت – در مجمع شاگردان
حضرت مس��یح (ع) ،نومس��یحیان و یهودیان حضور داشتند و از زبان رس��والن و حواریان آن حضرت ،موعظهای به زبان خود شنیدند؛
اعمال رسوالن.12-1/2 :
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مینویس��د« :نخس��تین فرصت فراگیری آموزۀ تازه برای مردم ایرانیتب��ار را معجزه پنجاهه فراهم
آورد 7».ب��ا ف��رض تردید در صحت و قطعیت روایت کتاب اعمال رس��والن ،قدیمترین نش��انهها از
چگونگی آش��نایی ایرانیان با مس��یحیت را در دو شهر ادسا( 8مرکز ناحیۀ اوسروئنه )9و آربل( 10مرکز
ناحیۀ آدیابنه )11میتوان جس��تجو کرد .این دو ش��هر از اولین مراکز فعالیت تبلیغی مبلغان مسیحی
بودند 12و مسیحیت در دورۀ اشکانی از طریق این دو شهر به ایران معرفی شد.
اوزیبیوس 13مورخ و اسقف مسیحی قرن چهارم میالدی ،چنین مینویسد که توماس از حواریون
حضرت مس��یح (ع) به درخواس��ت آبگار 14حاکم ادسا ،تادئوس 15معروف به آددای 16را به ادسا اعزام
کرد تا به تبش��یر مس��یحیت در آن ناحیه بپردازد 17.آددای نیز در س��ال  100میالدی ،مارپقیدا را به
س��مت اس��قف آربل انتخاب کرد 18.برخی محققان تاریخ مس��یحیت بر این عقیدهاند که مارپقیدا یا
19
ماری احتما ًال حدود سالهای  79تا  116میالدی به سلوکیه – تیسفون نیز سفر کردهاست.
به نظر میرس��د که به س��بب تفاوت بین زبانها ،گسترش مس��یحیت در قلمروی اشکانیان به
تدریج صورت گرفتهباش��د .به رغم مخالفت برخی موبدان 20،تس��امح دینی در دورۀ اشکانی موجب
شد تا مبلغان مسیحی با آزادی عمل به تبلیغ این دین بپردازند و مسیحیان همانند دیگر اقلیتهای
 .7آسموسن ،ص .366
 ،Edessa .8الرها یا اورفا ،واقع در شمال بینالنهرین و شرق فرات ،جنوب ترکیه امروزی.

. Osrohoéne

9

 ،Arbela .10اربیل واقع بین دو رودخانۀ زاب بزرگ و زاب کوچک در شمال بینالنهرین ،شهر و منطقهای کردنشین در شمال عراق امروزی.
. Adiabéne

11

 .12آسموسن ،ص 366؛ گئو ویدنگرن ،دینهای ایران ،ترجمۀ منوچهر فرهنگ (تهران :آگه ،)1377 ،ص .382

. Eusebius
14
. Abgar
15
. Thaddeus
16
. Addai
17
. Eusebius Pamphilius, Church History, Life of Constantine, Oration in Praise of Constantine, (Christian
Literature Publishing Co.: 1890) , Book, I., Chapter XIII, pp. 137-140 also see Doctrine of Addai, The Apostle,
By George Phillips, (London: Trubner & Co., Ludgatehill, 1876).

 .18آسموسن ،ص .366

13

. Sebastian Brock, “The church of the East in the Sassanian Empire up to the Sixth Century and its
absence from the council in the Roman Empire,” Syriac Dialogue (Vienna: Pro Oriente, 1994), p. 71,
19

نیز مقایس��ه کنید با االب البیر ابونا ،تاریخ الکنیس��ه السریانیه الشرقیه من انتشار المس��یحیه حتی مجی االسالم ،الجزءاالول (بیروت:
دارالمشرق ،)1992 ،ص .15-16
. The Chronicle of Arbela, Translated by Peter Kawerau, English translation by Timothy Kroll, Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium, Vol. 468, (Lovanii: 1985), pp. 6-13.

20

وقایعنامه آربال از شمش��ون اس��قف آربل به عنوان اولین ش��هید در این سرزمین یاد میکند که در سال  123میالدی به علت مخالفت
موبدان زردشتی به قتل رسیدهاست .برای آگاهی بیشتر ر.کThe Chronicle of Arbela, p.4.
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غیرزردش��تی در آرامش باش��ند 21،در حالی که جوامع مسیحی در امپراتوری روم ،مورد تعقیب و آزار
قرار میگرفتند 22.آیین مس��یحیت از حدود س��ال  150میالدی ،توس��ط بازرگانان و مبلغان وابسته
به کلیس��اهای ادس��ا و آربل ،در گیالن ،گرگان و بینالنهرین ،رواج یافت .هم چنین ،در س��ال 225
میالدی و مصادف با آخرین روزهای حکومت اش��کانیان 20 ،اسقفنشین در محدودۀ بینالنهرین و
23
ایران برقرار بودهاست.

مسیحیان در دورۀ ساسانی
با اضمحالل اشکانیان و قدرت یافتن حکمرانان ساسانی در  226میالدی ،بر نفوذ موبدان زردشتی
در س��اختار حکومت افزوده شد و موبدان اهمیت خاص یافتند .از وضعیت مسیحیان ایران در دوران
حکمرانی اردش��یر اول ( 241-226م) 24اطالع دقیقی در دست نیست .میدانیم که شهر ریواردشیر
در اطراف کلیس��ایی قدیمی احداث شد و کلیس��ا در مرکز شهر قرار گرفت 25.اگرچه وقایعنامه آربال
از آرامش مس��یحیان ایران در دوران حکمرانی اردش��یر اول حکایت میکند 26،چنین به نظر میرسد
که به تدریج در موقعیت مس��یحیان ایران دگرگونیهایی به وجود آمد و این امر با شروع جنگهای
ایران و روم در زمان شاپور اول ( 272-241م) آغاز شد .شاپور اول در سال  260میالدی بر والرین
امپراتور روم پیروز ش��د و بدین ترتیب به انطاکیه که از مراکز مهم مس��یحیت آن عصر بود و نواحی
دیگر چون کاپادوکیه و کلیکیه در آناتولی نیز دس��ت یافت 27که از مناطق مسیحینش��ین به ش��مار
 .21آسموسن ،ص 370-371؛
 .22میلر ،ص  147-152و

M. L. Chaumont, la Christianisation de l>empire Iranien (Lovani, 1988), p. 7-8.

The Chronicle of Arbela, p. 20, Jean Maurice Fiey, “The spread if the Persian church,” Syriac Dialogue
(Vienna: Pro Oriente, 1994), p. 97.
23
.The Chronicle of Arbela, p. 20,. Brock, p.71; J. Labourt, Le Christianisme dans L’empire Perse, sous
la Dynastie Sassanide (224-632) (Paris: 1904), p. 1-17, Michel Meslin, Le Christianisme dans L’Empire
Roman, (Paris: Presses Universitaires de France, 1970), ch. III, pp. 66-92.

میلر ،ص 962؛ والدیمیر لوکونین ،تمدن ایران ساسانی (ایران در سدههای سوم تا پنجم میالدی) ،شرحی دربارۀ تاریخ تمدن ایران در
روزگار ساسانیان ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا (تهران :علمی و فرهنگی ،)1365 ،ص 15؛
 .24درخصوص برخی از مقاطع تاریخی در سالشمار ساسانیان اختالف نظر وجود دارد .از جمله دوران حکمرانی اردشیر اول تا بهرام اول.
برای آگاهی بیش��تر نک :ر .ن .فرای« ،تاریخ سیاس��ی ایران در دورۀ ساس��انیان» ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان
(جلد سوم -قسمت اول) ،گردآورنده احسان یارشاطر ،ترجمۀ حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1368 ،ص .228 ،219 -220
 .25ابونا  ،ص .22
. The Chronicle of Arbela, p. 22.
. Wilhelm Baum, Dietmar W. Winkler, The Church of the East, a concise history (London & New York:
Routledge Curson, 2000), p. 9.
26
27
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میرفتند .شاپور اول ،والرین ،اسیران رومی و جمعی از اهالی این نواحی را به بابل (شهرهای بزرگ
ش��اپور و خسروشاپور) ،مسنه 28و فارس (وهشاپور یا بیشاپور) منتقل کرد .به فرمان شاپور اول ،گروه
29
اس��یرانی که در خوزستان اقامت گزیدند ،شهری برپا کردند که گندیشاپور یا بتالپات نامیده شد.
آنها در ایجاد پلها و سدها و انجام برخی امور عمرانی شرکت کردند .گروه درخور توجهی از اسیرانی
که در این نواحی مس��تقر ش��دند ،مسیحی بودند و به روایتی برخی از بزرگان دینی مسیحی از جمله
دمیتریانوس اس��قف انطاکیه نیز در جمع این اس��یران به چشم میخوردند 30.بدین ترتیب بر جمعیت
مس��یحیان ایران افزوده ش��د .اما جامعۀ مس��یحی ایران ،اینک از دو گروه مسیحیان بومی متأثر از
فرهنگ سریانی  -آرامی و مسیحیان تازهوارد متأثر از فرهنگ یونانی ،تشکیل میشد که از نظر نوع
31
زبان و برخی آراء دینی با یکدیگر تفاوت داشتند.
نشانهای از این دوگانگی فرهنگی بین مسیحیان ایران در سالهای پایانی قرن سوم میالدی را
میتوان در کتیبۀ کعبۀ زردش��ت کرتیر ،جس��تجو کرد .کرتیر از موبدان زردشتی در دوران حکمرانی
ش��اپور اول ،هرمز اول ،بهرام اول و بهرام دوم ،در کتیبهای که در حدود س��ال  280میالدی – در
دوران حکمرانی بهرام دوم -در کعبۀ زردش��ت نگاش��ت ،ضمن بیان فعالیتهای دینی خود از جمله
تأس��یس آتش��کدهها ،تخصیص موقوفات برای آنها و اصالح موبدانی که ب��ه دیدۀ او دچار انحراف
ش��دهبودند ،در تش��ریح چگونگی تنبیه غیرزردش��تیان ،عالوه بر پیروان ادیان و مذاهب مختلف ،از
32
نزاریان (مسیحیان بومی) و کریستیان (مسیحیان یونانیزبان) ،نیز نام میبرد.
با حضور اس��یران رومی مس��یحی در ایران در نیمۀ قرن سوم میالدی ،تا حدودی ساختار جامعۀ
مسیحی ایران تقویت شد .با توجه به مناسبات شاپور اول با مانی ،چنین به نظر میرسد که سیاست
دین��ی او مبتن��ی بر مدارا با ادیان و فرق مختلف بودهاس��ت 33.هرمز اول جانش��ین ش��اپور اول ،نیز
کمابیش چنین سیاستی را در خصوص اقلیتهای مسیحی و یهودی ،در پیش گرفت 34.اگرچه برخی
 ،Mésène .28ناحیهای واقع در جنوب بابل.
. Chaumont, p. 71-71.
30
. Labourt, p. 19; Robin E. Waterfield, Christians in Persia, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1973), p. 18.
29

 .31آسموسن ،ص  372و  373؛Baum & Winkler, p. 9..

« . 32و بر همنان ،نصاریان [نزاریان] و مسیحیان ،مغتسالن و مانویان اندر شهر زده شدند و بتها ویران شدند و النه دیوان درهم آشفت
و گاه و نش��یمن ایزدان ش��د ».کتیبه کرتیر ،کعبه زردش��ت ،سطر  .10برای آگاهی بیشتر ر.ک .س��نگ نبشتههای کرتیر موبدان موبد،
گزارش داریوش اکبرزاده( ،تهران :پازینه ،)1385 ،صص  83و  89و نیز ر.ک.

Martin Sprengling, Third Century Iran Sapor and Kartir (U.S.A: Oriental Institute University of Chicago,
1953), p. 51, Line: 10.
33
. Chaumont, p. 84-90.
 .34آسموسن ،ص 380؛ Chaumont, p. 100.
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محققان از جمله شامون بر این عقیدهاند که بهرام اول نیز با مسیحیان به مدارا رفتار میکرد 35،میلر
یادآور میشود که در زمان حکمرانی او و همزمان با سرکوب و کشتار مانویان ،بسیاری از مسیحیان
نیز به قتل رس��یدند 36.ش��واهد تاریخی مبین این امر اس��ت که در دوران حیات مانی ،مناظرههایی
بین مس��یحیان و مانویان صورت گرفتهاست 37و اسقف شهر کسکر در یکی از این مناظرهها حضور
38
داشتهاست.
بهرام دوم ( 293-276م) که نزد برخی مدرس��ان مسیحی گیالن با زبان سریانی آشنا شده بود،
همس��ری مسیحی داش��ت 39.اما او نیز تحت تأثیر کرتیر به مخالفت با اقلیتهای دینی غیرزردشتی
از جمله مسیحیان پرداخت .همان گونه که گفته شد ،کتیبۀ کرتیر در کعبۀ زردشت ،از تالش کرتیر
برای سرکوب ادیان و مذاهب غیرزردشتی از جمله نزاریان (مسیحیان بومی) و کریستیان (مسیحیان
یونانیزبان) ،حکایت میکند .در این کتیبه از ویرانی معابد و پرستشگاههای اقلیتهای غیرزردشتی
یاد شدهاست و چنین به نظر میرسد که این امر ،ویرانی یا تعطیلی کلیساها و دیرهای مسیحیان را
40
نیز در ایران به دنبال داشتهاست.
بهرام س��وم طی چهار ماه حکومت ( 293م) ،برخالف پدر ،سیاس��ت دین��ی دیگری را در برابر
مس��یحیان در پیش گرفت و فرمان بازس��ازی کلیس��اها را صادر کرد .بدین علت است که در متون
مسیحی از وی به نیکی یاد شدهاست 41.نرسی ( 302-293م) آخرین بازماندۀ شاپور اول و پس از او
هرمز دوم ( 309 -302م) نیز سیاست تسامح دینی را در پیش گرفتند .شاید از این روی که از نفوذ
کرتیر در دربار کاسته شده بود .در دوران حکمرانی نرسی ،به دنبال مناقشات ایران و روم درخصوص
ناحیۀ ارمنس��تان – که بخشی از متصرفات ایران به ش��مار میرفت – ایاالت شمال غربی و غرب
ایران مورد هجوم نیروهای رومی قرار گرفت .این امر شکس��ت ایران و انعقاد قرارداد صلح نصیبین
را در سال  298میالدی به دنبال داشت .درخصوص مفاد قرارداد نصیبین اخبار مختلف و متناقضی
در دست است 42.به نقل از آرتور کریستنسن 5 ،والیت از ارمنستان صغیر به روم واگذار شد ،تردت
 .36میلر ،ص .271
 .37ماری بن سلیمان .اخبار فطارکه کرسی المشرق من کتاب المجدل( ،رومیه الکبری 1899( :م ،).ص .10
 .39ابونا ،ص .25
 .40ر.ک زیرنویس  33و Chaumont, p. 105-120.

. Ibid, p. 100-101.

. Labourt, p. 20.

35

38

. Ibid, p. 120.

 .42عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ مردم ایران ،ایران قبل از اسالم (تهران :امیرکبیر ،)1377 ،فصل  9میعاد با گذشته ،یادداشت .41

41
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پادشاه ارمنستان بر منصب خود ابقا شد و والیت ایبری –گرجستان -به تابعیت روم درآمد 43.ریچارد
فرای چنین مینویس��د« :رومیان نه تنها س��یادت خود بر شمال بینالنهرین و ارمنستان را بازیافتند،
44
بلکه مناطق دیگری را که به متصرفات آنان در این س��رزمینها پیوسته بود نیز به دست آوردند».
دکتر عبدالحس��ین زرینک��وب ضمن تأکید بر اختالف نظ��ر در روایات مرتبط با ق��رارداد نصیبین
چنین مینویس��د« :دجله سرحد دولتین شد و ایران از مداخله در امور ارمنستان و گرجستان محروم
گش��ت 45».بدین ترتیب ،دو ناحیۀ سوقالجیش��ی آذربایجان و تیس��فون – پایتخت ساسانیان  -در
مجاورت متصرفات روم قرار گرفت و این امر شکس��ت بزرگی برای ساس��انیان محس��وب میشد.
قرارداد صلح نصیبین چهل س��ال دوام یافت و بدین ترتیب ،چنین به نظر میرس��د که بیشتر نواحی
مسیحینشین در امپراتوری ساسانی طی این دوران در تصرف روم بودهاست.
هرمز دوم ( 309-302م) پس��ر و جانش��ین نرسی اگرچه به س��رکوب مانویان پرداخت ،به نظر
میرس��د که مس��یحیان در دوران حکمرانی او ،از آرامش نس��بی برخوردار بودند .به گونهای که به
تثبیت س��اختار کلیسا پرداختند 46.این امر در سالهای آغازین حکمرانی شاپور دوم ( 379 - 309م)
نیز ادامه یافت و اسقف سلوکیه – تیسفون (مدائن) به نام پاپا بارعگای 47که از مسیحیان آرامی بود،
در س��ال  310میالدی درصدد اتحاد کلیساهای ایران برآمد .چنین به نظر میرسد که تا آن هنگام،
س��اختار کلیسای ایران از انس��جام و سلسلهمراتب مش��خص برخوردار نبود و کلیساهای شهرهای
مختلف ،به صورت مس��تقل اداره میش��د .در برخی ش��هرها نیز چند اسقف به امور دینی مسیحیان
رس��یدگی میکردند 48.اس��قف پاپا درصدد بود همان گونه که اس��قفان انطاکیه و اسکندریه بر دیگر
کلیس��اهای امپراتوری روم نظارت داش��تند ،اس��قف مدائن نیز نظارت بر فعالیت اسقفان ایران را بر
عهده بگیرد و به عنوان نماینده و مطران مسیحیان به دربار ساسانی معرفی شود 49.اما اسقفان ایران
با نظر او مخالفت کردند .از اینرو ،پاپا با اس��قف ادس��ا مکاتبه کرد و اسقف به او وعده داد که میتواند
از پش��تیبانی کنستانتین امپراتور مسیحی روم برخوردار شود 50.اسقفان ایران معتقد بودند که در این
 .43آرتور کریستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی (تهران :دنیای کتاب ،)1368 ،ص .326-327
 .44فرای یادآور میشود که به درخواست رومیان نصیبین به عنوان تنها محل مبادالت تجاری انتخاب شد ،ص .231
 .45زرینکوب ،ص .447
 .46ابونا ،ص .25
 .49میلر ،ص .273

. Papa bar Aggai

43

. The Chronicle of Arbela, p. 27.

48

. The Chronicle of Arbela, p. 28.
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صورت «بین دش��منان قدرتمند[ ،یعنی] پادش��اه مسیحی رومیها و شاه بزرگ پارسیان در تنگنا قرار
میگیرند 51».درخصوص س��رانجام پاپا ،اخبار مختلفی نقل شدهاس��ت ،ازجمله این که در شورایی که
در حدود سال  314یا  315میالدی در مدائن تشکیل دادند ،پاپا محکوم و از مقام اسقفی خلع شد یا
روایتی که اسقفان رومی او را به رسمیت شناختند و او به عنوان جاثلیق مدائن و در راس کلیساهای
ایران قرار گرفت یا داستانی مبنی بر این که بعد از عزل پاپا ،سیمون بارصبع به عنوان اسقف مدائن
52
انتخاب شد.
در دهههای آغازین قرن چهارم میالدی که ساختار کلیسای ایران تغییر کرد ،رخدادهای دیگری
نیز در خارج از مرزهای ایران به وقوع پیوس��ت که در تعیین وضعیت مس��یحیان ایران نقش داشت.
مسیحیت در سال  300میالدی در ارمنستان به رسمیت شناخته شد 53و کنستانتین اول امپراتور روم
نیز در سال  313میالدی فرمان آزادی مسیحیان را صادر کرد 54.وی از مسیحیان حمایت میکرد و
هنگام جنگ ،اسقفان و روحانیون مسیحی را به همراه داشت تا برای پیروزی او دعا کنند .کنستانتین
حتی در سال  337میالدی و کمی پیش از مرگ ،در نامهای خطاب به شاپور دوم ،چنین نوشت« :در
دین آنها [مسیحیان] چیزی با طبیعتی ناپسند وجود ندارد ،آنها صلحجویانه خداوند را عبادت میکنند،
چون او از خونریزی خشنود نمیشود و تنها از روح پاکی که وقف نیکی و دین است ،لذت میبرد .پس
آنها که چنین باور دارند ،شایسته احترامند 55».وی به شاپور دوم خاطر نشان کرد که در صورت مدارا
با مسیحیان ،خداوند با او همراه خواهد بود56و بدین ترتیب شاپور دوم را به ضرورت حمایت از اتباع
مسیحی در ایران ،ملزم ساخت 57.شاپور به اتحاد مسیحیان و به ویژه مسیحیان ساکن نواحی غربی با
. Ibid.

51

 .52میلر ،ص 274؛ کریستنسن ،ص 364؛ آسموسن ،ص380؛ ابونا ،ص 29-31؛ Labourt, p.42.

 .53درخصوص رس��میت یافتن مس��یحیت در ارمنس��تان تاریخهای مختلفی مطرح شده است .ازجمله س��الهای  314و  315که آنانیان
پیشنهاد میکند یا حتی تاریخ  294که مک درمو مطرح میکند .برای آگاهی بیشتر ر.ک.
P. Ananian “La data e le circostanze della consecrazione di S. Gregorio Illuminatore,” Le Muséon 84, 1961,
pp. 43-73, 317-60, B. MacDermot, Revue des études arméniennes, N.S., 1971, pp. 281-358.
. Eusebius, Book X-5.
. The Ecclesiastical History of Sozomenus, Comprising a History of the Church from A.D. 323 to A.D. 425,

54
55

Socrates and Sozomenus Ecclasiastical Histories, (New York: Christian LiteraturePublishing Co., 1886),
Book II, Chapter XV, p. 437.
56
.Ibid.
.Ibid, Sarhad Jammo, “Three synods of the church of the east and their two ecclesiologies,” Syriac

57

Dialogue (Vienna: Pro Oriente, 1994), p. 88.
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رومیها ،یقین داشت 58.در واقع برخی مسیحیان ایران نیز امیدوار بودند که تحت حمایت کنستانتین
باشند و از محدودیتها و مشکالتی که حکمرانان پیش از شاپور بر مسیحیان اعمال کردند ،در امان
بمانن��د .بدین ترتیب بود که با ش��روع مقدمات جنگ بین ای��ران و روم در ثلث آغازین قرن چهارم
میالدی ،مس��یحیان س��اکن مرزهای غربی ایران در جنگ با روم شرکت نکردند 59و حتی برخی به
این پیشگویی باور داشتند که پیروزی ایران در جنگ با روم ،نشانهای است از غضب خداوند؛ اما بنا
60
بر پیشگوییهای مذهبی به پیروزی رومیها امیدوار بودند.
نامهای از ش��اپور دوم به امرای نواحی غربی ایران ،مبین بیاعتمادی وی نس��بت مسیحیان آن
61
نواحی و یقین وی بر مناسبات مسیحیان با روم است .وی در این نامه دستگیری سیمون بارصبع
رئیس کلیسای مسیحیان ایران و دریافت خراج مسیحیان از او تأکید میکند 62و یاد آور میشود ،در
حالی که او درگیر جنگ با روم اس��ت ،مس��یحیان در ناز و نعمت به سر میبرند و «دوستدار دشمن
63
ما قیصرند».
بدین ترتیب بود که مدتی بعد از وقوع جنگ بین ایران و روم در سال  339میالدی که بیش از
64
بیست سال ادامه یافت ،تعقیب ،تبعید و در برخی موارد کشتار مسیحیان نواحی غربی ایران آغاز شد.
اما عامه مس��یحیان از مجازاتهای س��نگین معاف بودند چون به عقیده شاپور دوم «تعلیمدهندگان
این دین باید کش��ته میش��دند 65.».این وضعیت تا حدود چهل س��ال بعد یعنی ت��ا هنگام مرگ او
ادامه یافت .از وضعیت مس��یحیان ایران در این دوران چهل س��اله اطالعات مختلفی در دست است
و بخش��ی از ادبیات مس��یحی در قرن چهارم تا قرنها بعد ،به توصیف وضعیت مس��یحیان ایران در
این دوران اختصاص دارد .ازجمله این آثار ،کتابهایی اس��ت با موضوع اعمال شهدای مسیحی 66و
 .58س��وزومن مورخ قرن پنجم میالدی چنین مینویس��د که با افزایش تعداد مسیحیان ،ساختن کلیساها آغاز شد ،کشیشان و شماسها
منصوب ش��دند و این امر ناخش��نودی مغها را به دنبال داشت .یهودیان که به مسیحیان حسادت میورزیدند هم ناراضی بودند و بدین
علت برضد سیمون بارصبع اسقف مدائن به شاه شکایت کردند و سیمون را دوست سزار روم معرفی کردند.
 .59میلر ،ص .274-275

The Ecclesiastical History of Sozomenus, Book II, Chapter IX, p. 431 , Brock, p. 72.

. Labourt, p. 48-49.
61
. Simon Barsabba’e
60

 .62به نقل از س��وزومن بر طبق فرمان ش��اپور «کشیشان و رهبران عبادی باید با شمشیر کشته شوند ،کلیساها ویران شود ،ظروف آنها
در خزانه نگهداری شود و سیمون به عنوان خائن به کشور و دین پارسیان ،دستگیر شود».
The Ecclesiastical History of Sozomenus, Book II, Chapter IX, p. 431.
. Labourt, p. 45-46.
64
. Ibid, Chapter 3, p. 43-82.
65
. The Ecclesiastical History of Sozomenus, Book II, Chapter IX, p. 434.
63

 .66آسموسن ،ص .380-385
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نیز مجموعهای از اوراق مکتوب سغدی شامل  120برگ در هفت هزار سطر که در برلن نگهداری
میش��ود و متن ش��ماره  9این مجموعه به ش��رح زندگی و مناظرهها و دادگاههای برخی مسیحیان
ایران اختصاص دارد که در دوران حکمرانی شاپور دوم به قتل رسیدند 67.این متون از نقش موبدان
زردشتی در مقابله با مسیحیان ،حکایت میکند.
به رغم پیش��گوییهای مس��یحیان ،جنگ ایران و روم در زمان ش��اپور دوم ،با پیروزی ایران به
پایان رس��ید و بدین ترتیب مفاد قرارداد صلح نصیبین لغو ش��د و مراکز مهم مسیحیت شرق که طی
ای��ن قرارداد به روم واگذار ش��ده بود ،به ایران بازپس داده ش��د .بنابر ای��ن ،بخش درخور توجهی از
نواحی مسیحینشین غرب ایران ،بار دیگر به متصرفات ساسانیان افزوده شد .چنین به نظر میرسد
که مس��یحیان این نواحی پس از گذش��ت چهل سال زندگی تحت تابعیت روم که مدعی حمایت از
مس��یحیان بود ،به دنبال آزار همکیشان در دوران حکمرانی ش��اپور دوم ،از وضعیت جدید ،بیمناک
بودند .اما پس از مرگ شاپور دوم ( 379م) شرایط دگرگون شد.
68
طی دو دهه بعد از مرگ ش��اپور دوم ،س��ه پادش��اه به حکومت رسیدند که در دوران حکمرانی
آنها مناقش��ات با روم به حداقل رسید .درواقع ،اغتشاش��ات داخلی در روم و ورود هونها -از طریق
آس��یای مرک��زی  -که مرزهای ای��ران و روم را تهدید میکردند ،مانع از ش��روع جنگ و در نهایت
س��وءظن به مس��یحیان ایران درصورت بروز جنگ با روم ،میشد .چنین به نظر میرسد که در این
دوران حکمرانان ساسانی نیز نسبت به مسیحیان ایران با مدارا رفتار میکردند .به طور مثال ،اردشیر
دوم که در دوران پادشاهی شاپور دوم ،حکمران آدیابنه بود و به تعقیب مسیحیان میپرداخت 69،بعد
از آن که به عنوان جانش��ین ش��اپور انتخاب شد ،سیاست تسامح دینی در پیش گرفت 70،جانشین او
شاپور سوم نیز درصدد برقراری مناسبات دوستانه با روم بود و چنین به نظر میرسد که برای نیل به
این هدف با مس��یحیان با مالطفت رفتار میکرد 71.در دوران حکمرانی بهرام چهارم ،ارمنستان بین
ایران و روم تقس��یم شد و بنابر این مدارا با جامعۀ مسیحی ارمنستان عامل مهمی در حفظ موقعیت
ایران در برابر روم به ش��مار میرفت .احتما ًال قراردادی که در دوران بهرام چهارم با روم منعقد ش��د،
محدودیت موبدان را برای تعقیب مس��یحیان در ارمنستان به دنبال داشت .این امر موجب نارضایی
. Nicolas SIMS- Williams, The Christian Sogdian Manuscript C2I (Berlin: Akademie-Verlag Berlin, 1985),
p. 139-146.
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 .68اردشیر دوم ( 383-379م) ،شاپور سوم ( 388-383م) و بهرام چهارم ( 399-388م).
 .70زرینکوب ،ص  ،454مقایسه شود با کریستنسن ،ص .367

. Labourt, p. 62, 73.

69

. Labourt, p. 84.
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موبدان و نجبا از بهرام چهارم شد و سرانجام او به قتل رسید.
با به حکومت رس��یدن یزدگرد اول (399ـ 420م) و در س��الهای آغازین قرن پنجم میالدی،
موقعیت مس��یحیان ایران به گونهای ش��اخص دگرگون شد .در سال  399میالدی هیئت نمایندگان
بیزانس به ایران اعزام ش��د .ماروتا  -مروته اس��قف میافارقین نیز بنابر ش��یوۀ مرسوم ،با این هیئت
همراه بود 73.گویا ماروتا بعد از این سفر نیز چندین بار به ایران آمد و به سبب آشنایی با علم پزشکی
و درمان یزدگرد اول ،از موقعیت مناس��بی در دربار ساسانی برخوردار بود .داستانی از زیرکی وی نیز
نقل شدهاست مبنی بر این که یزدگرد را از نیرنگ موبدان زردشتی که با حضور او در دربار مخالف
74
بودند ،آگاه کرد.
س��رانجام به تش��ویق ماروتا و همراهی اسحق اسقف مدائن ،در س��ال دهم از دوران حکمرانی
یزدگرد اول ( 409م) که در منابع مسیحی ،با عنوان ‘یزدگرد نیکوکار ،شاه پیروزمند و با شکوه’ یاد
شدهاست 75،فرمان آزادی مسیحیان در ایران ،صادر شد 76.یک سال بعد ( 410م) در فوریه یازدهمین
س��ال پادشاهی یزدگرد 77،شورایی مرکب از اس��قفان ایران به نام شورای مدائن تشکیل شد و پس
از آن چهل ناحیۀ اس��قفی در ایران تاس��یس شد که بعدها تعداد آن به شصت و شش ناحیه افزایش
یافت 78.به موجب مصوبات ش��ورای مدائن ،اس��قف این ناحیه ،خلیفۀ اعظم یا جاثلیق کل مسیحیان
72

 .72زرینکوب ،ص .454-455
 .73کریستنسن ،ص .368
 .74به نقل از س��قراط از کنس��تانتینوپل ،نویسنده مس��یحی قرن پنج میالدی ،مغان فردی را با نقاب در آتشکده پنهان کردند تا هنگام
ورود یزدگرد ،با آوایی او را از تمایل به مس��یحیت باز دارد .اما ماروتا به یزدگرد پیش��نهاد کرد تا هنگام ورود به آتشکده و شنیدن صدا،
اطراف را جستجو کند .سرانجام یزدگرد ،فرد پنهان شده را یافت و نیرنگ مغان آشکار شد.
The Ecclesiastical History of Socrates, Comprising a History of the Church from A.D. 323 to A.D. 425,
Socrates and Sozomenus Ecclasiastical Histories, (New York: Christian LiteraturePublishing Co., 1886),
Book, VII, Chapter VIII, pp. 286-287.

 .75آسموس��ن ،ص  .385اما مورخان مس��لمان از وی با عنوان بدکار ،بدخوی ،ستمکار و بدسیرت ،یاد کردهاند .برای آگاهی بیشتر نک:
احمد بن واضح یعقوبی ،تاریخ یعقوبی (بیروت :دارالصادر ،بیتا) ،ج  ،1ص  ،162ابوالحس��ن علی بن حس��ین مسعودی ،مروج الذهب و
معادن الجواهر ،تحقیق اس��عد داغر( ،قم :دار الهجره ،)1409 ،ج  ،1ص  ،286أبوجعفر محمد بن جریر طبری ،تاریخ األمم و الملوك،
تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم( ،بیروت :دارالتراث ،)1967/1387 ،ج  ،2ص .63
 .76در این فرمان بر بازسازی تمام کلیساهایی ویران شده بود و آزادی مسیحیان و روحانیون مسیحی تأکید شد .برای آگاهی بیشتر ر.ک.
Synodicon orientale ou recueil de synodes Nestoriens, ed. Jean Baptiste Chabot, (Paris, Imprimerie
Nationale: 1902), p. 254.

 .77تئ��ودور نولدک��ه ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساس��انیان ،ترجمۀ عباس زریاب (تهران :پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات
فرهنگی ،)1378 ،ص .442
 .78میلر ،ص .284
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ایران شناخته شد؛ اسقف کسکر پیشکار مذهبی او بود و پنج مطران در گندیشاپور ،نصیبین ،پرات
79
میشان ،اربل و کرخای بیت سلوک (کرکوک) منصوب شدند.
به تدریج ،رهبانیت در بین مردان و زنان مس��یحی رواج یافت و گروهی از مس��یحیان نیز برای
تثبی��ت آرا و عقاید خ��ود با یهودیان و زردش��تیان مباحثه میکردند .در واقع ،آزادی مس��یحیان در
دوران یزدگرد اول نش��انهای از سیاس��ت وی در برابر بیزانس بود تا با برقراری صلح ،زمینۀ مناسب
را ب��رای تحکی��م ارکان حکومت خود فراهم کند .اعزام هیأت نماین��دگان ایران همراه با ‘یهبالها’
جاثلی��ق مدائن ،به قس��طنطنیه ،از سیاس��ت خارجی و دینی یزدگرد اول حکای��ت میکند 80.در این
دوران گسترش فعالیت تبلیغی مسیحیان در ایران توجه اشراف ساسانی را جلب کرد .از سوی دیگر
مسیحیان ،برخی آتشکدههای زردشتی را ویران یا به کلیسا و نمازخانه تبدیل کردند و این امر سبب
ش��د تا یزدگرد اول فعالیت مس��یحیان را محدود کند و بار دیگر س��ختگیری نسبت به مسیحیان در
ایران آغاز ش��د 81.مجری این سیاست دینی مهرنرسی بود که این وظیفه را در زمان حکومت بهرام
پنجم ( 438-420م) نیز بر عهده داش��ت 82.بهرام پنجم نیز که به رغم مخالفت دربار ساس��انی به
حکومت رس��یده بود ،قصد داش��ت با کمک مهرنرس��ی موقعیت خود را در ساختار حکومت ساسانی
83
تثبیت کند.
ا ِعمال محدودیت مجدد و آزار مس��یحیان در سالهای پایانی حکمرانی یزدگرد اول و سالهای
آغازین حکمرانی بهرام پنجم 84و ش��روع جنگ با بیزانس در این دوران ،جامعۀ مس��یحی ایران را بر
آن داش��ت تا برای ممانعت از وقوع مش��کالت گذشته و احتمال سوءظن همسویی با بیزانس نسبت
به آنها ،خط مش��ی جدیدی را بپذیرند .اگرچه فرقهها و روحانیون مس��یحی در ایران کمابیش درگیر
اختالفات عقیدتی و حس برتریجویی بودند 85،س��رانجام ش��ورایی مرکب از اسقفان نواحی مختلف
ای��ران چون مرو ،هرات ،اصفهان و عمان در س��ال  424میالدی به رهب��ری کاتولیکوس ایران به
نام دادیش��وع تش��کیل شد و پس از این شورا ،کلیسای ایران از نظارت کلیسای روم خارج شد 86.اما
. Synodicon orientale ou recueil de synodes Nestoriens, p. 273.
. Labourt, p. 100.

 .81میلر ،ص 288-290؛ نولدکه ،پاورقی 106-107

وLabourt, pp. 105-108.

. Labourt, p. 104-118.

 .83آسموسن ،ص .386
 .84برای آگاهی بیشتر از شیوه تنبیه و سرکوب مسیحیان در دوران حکمرانی یزدگرد اول و بهرام پنجم ر.ک

79
80

82

Theodoret, Jerome, Gennadius & Rufinus, Historical Writings, Edited Pilip Schaff, (New York: Christian
Literature Publishing Co.: 1892), pp. 157-159.

 .85کریستنسن ،ص .381

. Synodicon orientale ou recueil de synodes Nestoriens, pp. 285, 617, 618 fn. 1, Labourt, p. 119-126.
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اعالم اس��تقالل کلیسای ایران تغییری در موقعیت مسیحیان ایجاد نکرد و به ویژه بزرگان مسیحی
کرکوک در سال  448میالدی ،در زمان حکومت یزدگرد دوم ( 457-438م) زندانی یا کشته شدند.
 87مدتی بعد جنگ بین ایران و ارمنستان ( 450م) آغاز شد .چرا که یزدگرد درصدد بود ارمنستان را
به پذیرش آیین زردش��تی وادار کند 88.سرانجام آزار مسیحیان با مرگ یزدگرد دوم پایان یافت 89.در
این دوران برخی مسیحیان به متصرفات روم رفتند و در مدرسۀ دینی ادسا به تحصیل پرداختند و با
91
آثار تئودور موپسوئستیا 90اندیشمند مسیحی نسطوری ،آشنا شدند.
تا این ایام ،مرکز آموزشی شهر ادسا ارتباط بین کلیساهای ایران و کلیساهای واقع در امپراتوری
روم را برقرار میکرد .این مدرسه در امپراتوری روم قرار داشت و بسیاری از اسقفان ایران در مدرسۀ
ادس��ا تحصیل کرده بودند و تحت تأثیر تعلیمات نسطوریوس ،مدرس این مدرسه ،به انفصال مطلق
بین جنبۀ بش��ری و الهی عیس��ی (ع) اعتقاد داشتند .در سال  457میالدی سازمان کلیسای رومی با
عقاید نسطوریوس و پیروان او – نسطوریان – مخالفت ورزید و از این رو بسیاری از مسیحیان ادسا
به ایران آمدند .اسقفان ایران نیز برای تحکیم مصوبات شورای دادیشوع و استقالل کامل از کلیسای
غرب با حمایت فیروز اول ( 483 – 459م) آیین نس��طوری را در ایران به رس��میت شناختند 92.پس
از آن که زنون 93امپراتور روم در س��ال  489میالدی مدرس��ۀ ادسا را تعطیل کرد 94،مرکز تعلیم آیین
نسطوری به نصیبین در قلمروی ساسانی انتقال یافت 95و بدین ترتیب در اواخر قرن پنجم میالدی،
96
ایران به یکی از مهمترین مرکز تبلیغ و اشاعۀ مسیحیت نسطوری مبدل شد.
ب��ا ظه��ور مزدک در دو دهۀ آغازین قرن شش��م میالدی و به دنبال مقابلۀ موبدان زردش��تی با
مزدکیان ،مسیحیان از امنیت نسبی برخوردار بودند و در واقع از سوی دربار ساسانی تهدید نمیشدند.
حتی گروهی از مزدکیان در حضور موبدان زردش��تی و بازانس اس��قف مسیحی که پزشک قباد بود،
. Acta Martyrium et Sanctorum Syriace, volume 2, Paul Bedjan, (Leipzig, Harrassowitz: 1891), p.559.
. Ełišēi, History of Vardan and the Armenian War, transl. R.W. Thomson, (Cambridge, Mass: 1982), pp.
77-80.
87

88

 .89نولدکه ،پاورقی 44؛ آسموسن ،ص .388

. Theodore Mopsuestia
91
. Brock, p. 75.
92
. Acta Martyrium et Sanctorum Syriace, volume 2, p. xxi, Synodicon orientale ou recueil de synodes
Nestoriens, pp. 300 notes 1, 3, 5, p. 308 note 1, 475 note 3.
93
. Zenon
94
. “The Chronicle of Edessa,” The Journal of Sacred Literature, New Series [Series 4], vol. 5 (1864) p. 35.
90

 .95ن .پیگولوس��کایا ،ش��هرهای ایران در روزگار پارتیان و ساس��انیان ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا (تهران :علم��ی و فرهنگی ،)1377 ،ص
.488-489
 .96میلر ،ص .300
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قلع و قمع ش��دند 97.اما مش��کل اصلی ،مناقشات داخلی در س��اختار کلیسا و روحانیون مسیحی بود.
س��رانجام در س��ال  540میالدی ‘مارآبا’ از رجال زردشتی که مسیحی شده بود و در زمرۀ روحانیون
مس��یحی قرار داش��ت ،به مقام جاثلیق مسیحیان انتخاب ش��د و دگرگونی هایی در ساختار کلیسای
ایران به وجود آورد .انتصاب وی مصادف بود با ش��روع جنگهای ایران و روم در دوران حکمرانی
خس��رو انوشیروان که تصرف انطاکیه از مهمترین مراکز مسیحیت را به دنبال داشت .اهالی انطاکیه
به ش��هری جدید در مجاورت مدائن منتقل ش��دند .بدین ترتیب بر جمعیت مس��یحیان ایران افزوده
شد .با شروع جنگ ،مسیحیان بار دیگر مورد سوءظن و آزار قرار گرفتند و این وضعیت تا سال 545
میالدی و پایان جنگ ادامه داش��ت 98.اما مدتی بعد از متارکۀ ایران و بیزانس ،موقعیت مس��یحیان
ایران بار دیگر دگرگون شد .این امر از نفوذ آیین مسیحی در دربار ساسانی نشأت میگرفت.
به روایت دینوری ،انوش��زاد پس��ر انوش��یروان که از همسر مس��یحی او بود ،به علت گرایش به
مسیحیت ،در گندیشاپور زندانی بود .هنگامی که انوشیروان طی جنگ با بیزانس بیمار شد ،انوشزاد
ش��ایعۀ مرگ وی را منتشر کرد و درصدد جانش��ینی پدر برآمد .پیگولوسکایا حدود سالهای  550تا
 551میالدی را برای ش��ورش انوش��زاد در نظر گرفتهاست و بر این عقیدهاست که شورشیان اصلی
جمعیت مس��یحی س��ریانیزبان ش��هرها بودند 99.به نقل از دینوری ،انوش��زاد درصدد جلب حمایت
مس��یحیان خوزستان ،به ویژه اهواز و گندیشاپور برآمد 100.به روایت حماسی فردوسی در شاهنامه،
101
انوشزاد سپاهی مرکب از سی هزار نفر تشکیل داد و امپراتور روم را نیز از اقدام خود باخبر ساخت.
فردوسی در ادامۀ داستان انوشزاد ،از رام برزین نام میبرد که از سوی انوشیروان به منظور رویارویی
با انوش��زاد از مدائن ،اعزام ش��د 102.در روایات سریانی چنین نقل شدهاس��ت که انوشیروان با مارآبا
اس��قف مدائن ،که او نیز به دسیس��ۀ موبدان در جندیشاپور محبوس بود 103،مذاکره کرد تا مسیحیان
 .97نولدکه ،ص .491
 .98میلر  ،ص.303-306
 .99پیگولوسکایا ،ص .443
 .100ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ،اخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر مراجعه جمالالدین شیال (قم :منشورات الرضى ،)1368 ،ص .70
 .101ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان (تهران :قطره ،)1373 ،ج  ،8ص .98
 .102همان ،ص .104
 .103مارآبا در دوران جوانی به منصب دبیری ایالت اشتغال داشت .اما به مسیحیت گروید و به اسکندریه ،قسطنطنیه و نصیبین سفر کرد .وی
بعد از مطالعه در خصوص مسیحیت به مقام بطریقی رسید و به ایران بازگشت .مالقاتهای او با اسقفان ایران برای رفع اختالفات داخلی،
آشنایی انوشیروان را با او به دنبال داشت .مارآبا به دنبال توطئۀ موبدان دربار به ارتداد از دین زردشتی متهم و به مرگ محکوم شد .اما به
علت اعتماد انوشیروان ،مدت هفت سال به آذربایجان تبعید شد .مارآبا سپس در جندیشاپور زندانی شد و به روایتی به درخواست انوشیروان،
مسیحیان را از همراهی با انوشزاد ،بازداشت .برای آگاهی بیشتر از مناسبات مارآبا و انوشیروان نکLabourt, p. 167-191. :
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خوزس��تان را از همراهی با انوش��زاد باز دارد .دینوری روایت دیگری از سرانجام شورش انوشزاد نقل
میکند و چنین مینویسد که انوشیروان در نامهای به فرماندار تیسفون ،دستور داد تا «دانۀ کوچک
و مایۀ فساد را ریشهکن» 104کند و از جمعیت زیاد شورشیان بیمناک نباشد .چراکه در دین مسیحیان
چنین آمدهاست که اگر بر گونه چپ آنها سیلی زدند ،گونه راست خود را هم آماده کنند .وی سپس
یادآور میش��ود که با زندانیان شورش��ی و عامۀ مردم با عطوفت رفتار کند ،اما فرماندهان شورش��ی
را اعدام کند 105.به روایت فردوس��ی ،س��رانجام مدتی بعد از ش��روع نبرد ،انوشزاد مجروح شد و نزد
اسقفی وصیت کرد که وی را به شیوۀ مسیحیان به خاک سپارند .بدین ترتیب ،شورش انوشزاد پایان
یافت 106.مارآبا نیز کمی بعد درگذشت 107و انوشیروان منصب جاثلیقی مدائن را به پزشک خود ژوزف
واگذار کرد .مخالفت اس��قفان با این انتصاب ،بینتیجه ماند .اما نفوذ وی در دربار ساسانی سبب شد
108
تا گروه درخور توجهی از صاحبمنصبان ساسانی به مسیحیت گرایش یابند.
در پایان قرن شش��م میالدی برخی از درباریان ،بازرگانان و صنعتگران در امپراتوری ساس��انی،
مس��یحی بودند .از سوی دیگر با گسترش فعالیت مس��یحیان در ایران ،بسیاری از مبلغان نسطوری
برای تبلیغ آیین خود به نواحی مجاور ایران س��فر کردند و اولین جوامع نس��طوری را در ترکس��تان،
چین ،عربس��تان و هندوس��تان ایجاد کردند .احتما ًال به این علت است که در دوران حکمرانی هرمز
چهارم ( 590-579م) موبدان زردش��تی ش��اه را به تحدید فعالیت مسیحیان تشویق کردند .اما وی
پاسخ داد:
«چنان كه تخت ما به دو پایۀ پیش��ین قوام نگیرد و دو پایۀ پس��ین نیز باید ،پادش��اهى ما نیز با
تباه كردن نصارى و پیروان دینهاى دیگر كه به دیار ما جاى دارند استوار نشود .از ستم با نصارى
دست بدارید و به كارهاى نیك پردازید تا نصارى و اهل دینهاى دیگر ببینند و شما را سپاس كنند
109
و به دینتان راغب شوند».
به رغم گس��ترش فعالیت مس��یحیان در دورۀ حکمرانی هرمز چه��ارم ،عاملی که موجب تزلزل
 .104دینوری ،ص .70
 .105همان ،ص .70-71
 .106برای آگاهی بیشتر از داستان انوشزاد نک:

Dj. Khaleghi-Motlagh, “Anoszad,” Encyclopeadia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, (London, New York: Routledge
& Kegan Paul, 1987), Vol. II, p. 99; Labourt, p. 189.
107
. Waterfield, p. 29.
108
. Aptin Khanbaghi, The fire, the star and the cross (London: I. B. Tauris & Co., 2006), p.11.

 .109طبری ،ج ،2ص .173-174
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حکومت وی ش��د ،ش��ورش یکی از فرماندهان او ،بهرام چوبین بود ( 589م) .این امر خلع هرمز و
حکومت خس��رو پرویز را به دنبال داش��ت .اما با حرکت بهرام چوبین به سمت پایتخت ،خسرو پرویز
به امید برخورداری از حمایت بیزانس ،به مرزهای غربی ایران گریخت .روایت بلعمی از این رخداد از
نقش راهبی مسیحی در کمک به خسرو پرویز ،حکایت میکند .در این روایت راهبی در صومعهای
در محدودۀ شام به خسرو پرویز و همراهانش ،پناه داد و آنها را از نزدیک شدن سپاه بهرام سیاوشان
– از فرماندهان بهرام چوبین – آگاه کرد 110.س��رانجام خس��رو پرویز در ش��هر بیزانسی سیرسزیوم
مس��تقر ش��د 111و بعد از اعزام نمایندگانی به قسطنطنیه ،تحت حمایت موریس امپراتور بیزانس قرار
گرفت و بر بهرام چوبین پیروز ش��د .به نقل از یعقوبی ،موریس نیز پس از اطالع از پیروزی خس��رو
112
پروی��ز ،دو جامۀ منقش به نقش صلیب براى او ارس��ال كرد و خس��رو پرویز هم آنها را پوش��ید.
فردوس��ی نیز چنین داس��تانی را بدین مضمون ،نقل و اندیشۀ خسرو پرویز از پوشیدن جامهها را این
113
گونه توصیف میکند:
کــه آن جـامــة روم گـوهــرنگـار
بـدستــور فـرمـود پـس شـهریـار
کجــا جـامــة جـاثـلـیـــان بــود
نـه آییـن پـرمـایـه دهقـان بــود
نشـســت انـدر آییــن تـرســا بـود
چـو بــر جـامـة مـا چـلیپـا بــود
هــمـانــا دگـرگـونـه پنــدارد اوی
و گـر خـود نپـوشــم بیـازارد اوی
بـگـوینــد کیـن شـهــریـار رمــه
و گـر پـوشـم ایـن نامـداران همه
کــه انـدر میـان چـلیپــا شـدسـت
مگـر کـز پـی چیـز ترسا شـدست
که دین نیست شاها به پوشش بپای
به خسرو چنین گفت پس رهنمای
اگــر چنــد پیــوسـتــة قیصــری
تـو بـر دیـن زردشـت پیغـمبــری
بیـاویـخـت آن تـاج گـوهـرنــگـار
بپــوشیـد پـس جـامـة شهـریــار
ز هــر گـونــة مــردم انــدر میـان
بـرفتـنـــد رومــی و ایـرانـیــان
بــدانسـت کـو رای قیصـر گـزیــد
کسی کش خرد بود چون جامه دید
 .110ابوعلی بلعمی ،تاریخنامه طبری ،تحقیق محمد روشن (تهران :سروش ،)1378 ،ج ،2ص .787
 .111فرای ،ص .261
 .112یعقوبی ،ج  ،1ص .169

 .113با توجه به اختالف در نس��خههای موجود از ش��اهنامه ،به متن انتقادی شاهنامه ارجاع داده شد .این متن با تکیه بر مقابلۀ  5نسخه
از این اثر تهیه شدهاست و موارد اختالف در برخی ابیات در پاورقی آن موجود است.
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همانا که ترسا شد اندر نهان
		
دگر گفت کاین شهریار جهان
به روایت شاهنامه ،خسرو پرویز که به مسیحی شدن متهم شده بود ،این اتهام را رد کرد.
گزیده سرافراز و پاکان خویش
		
مبادا که دین نیاکان خویش
115
نگیرم به خوان واژ و ترسا شوم
		
گذارم به دین مسیحا شوم
یعقوبی چنین مینویسد که اگرچه بدین علت خسرو پرویز به مسیحی شدن متهم شد ،فرمان داد
تا با مس��یحیان با احترام و نیکی رفتار ش��ود 116.طبری نیز در این خصوص چنین مینویسد« :پرویز
فرمانى براى مس��یحیان نوش��ت و اجازه داد كلیس��اهایی برپا كنند و غیر از زردشتیان هر كه خواهد
به دین آنها درآید» 117وی س��پس یادآور میش��ود که علت اعطای این فرمان ،معاهدهای بود که در
دوران حکمرانی انوش��یروان با امپراتوری روم منعقد ش��د ،مبنی بر این که زردشتیان در روم از حق
118
برپایی آتشکده برخوردار باشند و مسیحیان نیز در متصرفات ایران آزاد باشند.
آزادی عمل مس��یحیان در قرن شش��م می�لادی در ایران که به احتمال ق��وی به دنبال توقف
جنگهای ایران و روم آغاز ش��د ،رونق مدرس��ههای دینی تیس��فون و نصیبین ،توجه مسیحیان به
فعالیتهای علمی به ویژه پزش��کی که احتما ًال از آموزههای دین مس��یحیت – به عنوان نش��انهای
برای تبلیغ مس��یحیت  -نش��أت میگرفت ،سبب شد تا جامعۀ مس��یحیان ایران از پویایی برخوردار
ش��ود .با این حال ،ساختار روحانیت کلیسای مسیحی ایران ،هم چنان درگیر مشکالت داخلی ناشی
از اختالفات فرقهای به ویژه بین نس��طوریان و یعقوبیان بود و این اختالفات در مناسبات مسیحیان
با دربار ساس��انی و چگونگی عملکرد کارگزاران حکومت و به ویژه پادش��اه مؤثر بود .به گونهای که
خسرو پرویز ،تحت تأثیر همسران مسیحی خود قرار داشت .وی به تحریک گابریل پزشک یعقوبی
خود ،کرس��ی جاثلیقی مدائن را برای سالها خالی گذاش��ت و برخی دیرهای نسطوریان را مصادره
کرد 119.این امر در حالی بود که تا آن زمان مس��یحیان یعقوبی در اقلیت بودند .نارضایی مس��یحیان
نس��طوری از سیاس��ت مذهبی خسرو پرویز ،به عاملی در خلع وی از پادشاهی منجر شد .به گونهای
114

 .114فردوسی ،ج ،9ص .131-132
 .115همان ،ج ،9ص .133
 .116یعقوبی ،ج  ،1ص .169
 .117طبری ،ج  ،2ص .180-181
 .118همان ،ج ،2ص .181

. Khanbaghi, p. 13; G. J. Reinink, “Babai the great’s life of George and the propagation of doctrine in
the late Sasanian empire,” Syriac Christianity under late Sassanian and early Islamic rule (USA: AshgateVarioum., 2005), p. 171-193.
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که در بین مخالفان خسرو پرویز برخی اشراف مسیحی نیز حضور داشتند.
در س��الهای پایانی حکومت ساس��انیان ،جاثلیق مدائن به همراه سرمطرانهای کلیسای ایران
ب��ه عنوان نمایندگان دربار پوراندخ��ت ( 631-630م) و برای برقراری صلح دائمی به بیزانس اعزام
شدند 121.اما اینک نیروی دیگری در مرزهای غربی ایران شکل میگرفت .نیرویی که در قالب دینی
جدید ،متعالی و قدرتمند متجلی ش��د و گروهی از جامعۀ مسیحی شرق در حدفاصل مرزهای غربی
ایران تا ش��بهجزیره عربس��تان در انتظار ظهور آن بودند 122.از این رو با ورود مس��لمانان به مرزهای
ایران عصر ساس��انی ،اکثریت جامعۀ مسیحی بیطرفی خود را حفظ کردند یا برخی مسلمان شدند.
اما نش��انههایی از مقاومت مس��یحیان را در مقابله با مس��لمانان نیز میتوان جستجو کرد .در برخی
منابع موجود ،سرنوش��ت آخرین پادشاه ساس��انی یزدگرد سوم ( 651-632م) ،نیز با جامعۀ مسیحی
پیوند میخورد .یزدگرد سوم که مادربزرگی مسیحی داشت ،در مرو به قتل رسید و به روایت ابناثیر،
سراس��قف آن ناحیه که مهمترین مقام مس��یحی در محدودۀ خراسان و ماوراءالنهر بود ،او را یافت و
در آرامگاهی به خاک سپرد که مسیحیان آن دیار برای او و به پاس آزادیهایی که در دورۀ خسرو
123
انوشیروان به آنها اعطا شده بود ،ساختند.
در نهایت در س��الهای آغازین ورود مس��لمانان به ایران ،برخی مس��یحیان به ماوراءالنهر کوچ
کردند که حاصل فعالیت آنها در فراس��وی مرزهای ایران نیز تجلی یافت و آن معرفی مسیحیت در
آسیای مرکزی ،ماوراء النهر ،هندوستان و چین بود 124.حال آن که مهارتهای علمی و ادبی گروهی
از مس��یحیانی ک��ه در بطن جامعه باق��ی ماندند ،به عامل مؤثری در برقراری ارتباط آنها با س��اختار
حکومت در قرون اولیۀ قمری ،تبدیل شد.
120
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کارگزاران سیاس��ی و دینی حکومت ساس��انیان قرار بگیرد .اما آن چه مسیحیت را به تهدیدی برای
ساس��انیان تبدیل کرد ،همس��ویی دینی امپراتوری روم از آغاز قرن چهارم میالدی با مسیحیان بود.
بدین ترتیب ،مسیحیان ایران در دیدگاه کارگزاران سیاسی و دینی حکومت ساسانی ،تنها یک اقلیت
دینی فعال در امور مذهبی تلقی نمیش��دند .بلکه عامل نفوذی امپراتوری روم در تضعیف س��اختار
حکومت ساس��انی به ش��مار میرفتند .وقوع جنگهای پیدرپی بین ایران و روم ،همجواری بخش
درخور توجهی از مس��یحیان ایران با مرزهای روم و در برخی موارد همسویی مسیحیان با رومیها،
بی��ش از پیش ب��ر تهدید وضعیت آنها میافزود .اما آن هنگام که موقعیت دولتهای ایران و روم به
واس��طۀ هجوم هونها و برخی مش��کالت داخلی متزلزل شد ،دوران آرامش نسبی مسیحیان نیز در
ایران آغاز ش��د .در حالی که اینک اختالفات داخلی و بین فرقهای به عاملی برای تضعیف موقعیت
مس��یحیان تبدیل ش��ده بود .با این حال ،به رغم اختالفات داخلی ،نخستین اصل بنیادین مسیحیت
یعنی تبلیغ این آیین ،به گس��ترش جوامع مسیحی در فراسوی مرزهای شرقی ایران در هند و چین،
منجر شد و مسیحیان ایران نیز با تکیه بر مهارتهای ادبی و علمی موفق شدند تا قرنها بعد از دورۀ
ساسانی از موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مناسبی در جامعۀ اسالمی برخوردار شوند.
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