
تاریخ مسیحیت در ایران/٢

حسام مرتضوی
 

در شمارۀ قبل به شرح شروع مسیحیت در ایران پرداختیم و نوشتیم که اطالعات ما دربارۀ مسیحیت در زمان اشکانیان چندان
کامل نیست و بیشتر به صورت روایات و حدسیات گزارش شده است. اما دورۀ مورد بحث ما در این مقاله، به علت موجود بودن

مدارک تاریخی بیشتر، اطالعات موجود مفصل تر و دقیق تر می باشد.

مسیحیت در دورۀ ساسانیان

پا یا اشکانیان پس از حدود ۵٠٠ سال توسط اردشیر بابکان منقرض شد و سلسلۀ جدیدی به نام ساسانیان  حکومت پارتیان 
تا را در شھر استخر خذ شده که ریاست آتشکدۀ آناھی به نام ساسان ا پدر بابک  به عرصۀ تاریخ ایران نھاد. نام این سلسله از 
به مذھب بھای زیادی داد و ین سلسله  یران داشتند ا به عھده داشت و چون این اشخاص نزدیکی خاصی با دین زرتشت در ا
ین سلسله دین زرتشت باعث شد که در دوران حکومت این سلسله تحول شگرفی در سیاست ایران به وجود آید. بنیان گذار ا
مت در ھـم آمیختـه شـد و مذھب و حکو بار  ین  برای اول صورت  بدین  مود.  عالم ن شور ا سمی ک مذھب ر کرده و آن را  یا  را اح

گروھی از اقشار ملت به نام روحانیون که عنوان موبد را داشتند وارد قدرت سیاسی کشور شدند.

به نظر می رسد ند مسیحیت وجود دارد.  در دوران پادشاھان اولیۀ ساسانیان شواھد اندکی بر آزار و اذیت مذاھب اقلیت ھمان
برای عدم یل  قدر آزادی مذھبی داشتند که تحت حکومت اشکانیان. شاید بھترین دل که آن ھا تحت حکومت ساسانیان ھمان
توجه به آن ھا این باشد که حکومت سخت مشغول جنگ با رومیان بود و به گروه ھای کوچک مذھبی چون مسیحیت اھمیت
ین دوران یھودیان و مسیحیان که اغلب تحت آزار و اذیت برای امنیت ملی ایجاد نکنند. در ا نمی داد، البته تا جایی که خطری 
ند که قرن اول ساسانیان زمانی بوده روم قرار داشتند به ایران پناھنده شده بودند. با تمام بررسی ھا این واقعیت باقی می ما

که در راه بسط و توسعۀ کلیسای ایران مخالفتی از جانب رژیم صورت نمی گیرد.

شین که جان شاپور اول  در کنار مسائل مذھبی مسائل سیاسی نیز موقعیت مسیحیت را تحت تأثیر خود قرار داد. در زمان 
لرین امپراطور روم و عده زیادی از ھمراھان او اردشیر بود جنگ بین ایران و روم شروع شد. در این جنگ شاپور غالب شد و وا
ین اسرا مسیحی عده ای از ا را اسیر کرد و به ایران آورد. این اسرا در شھری در خوزستان فعلی به نام جندی شاپور جا گرفتند. 
بود و عده یران  تا بعد از حمله اعراب مرکز علمی و پزشکی ا نان بود. این شھر  ین آ بودند و دیمتریوس اسقف انطاکیه نیز در ب
برده شده شخصی یران از او نام  ین شھر مسیحی بودند. اولین اسقف مشھور که در کلیسای ا زیادی از پزشکان و علمای ا

به نام پاپا بود که در شھر تیسفون پایتخت سلسله ساسانی، مقام اسقفی را داشت.

تعقیب و آزار بزرگ

نه حتی ظھور بود و  پارس رابطۀ مسیحیت با یھودیت یا آغاز صومعه گرایی ن واقعۀ بزرگ و جدید در قرن چھارم برای کلیسا در 
یک سازماندھی ملی کلیسایی، بلکه تعقیب و آزار بزرگی بود که در حدود سال ٣۴٠ بر مسیحیان ایران وارد آمد.

بود که مسیحیت مپراطور روم  تاریخی مسیحی شدن کنستانتین ا ین تعقیب و آزار واقعۀ  یکی از دالیل مھم و تأثیرگذار برای ا
جب که مو سی  شت گرایی پار نه زرت بود و  می  سیحیت رو ین م قت ا مپراطوری خویش اعالم کرد. در حقی را مذھب رسمی ا
ند، دلیل عمدۀ تعقیب و چیزی شد که تعقیب و آزار نام گرفته است. با وجودی که انگیزه ھای مذھبی ھرگز بی مناسبت نبوده ا

آزار سیاسی بود. ھنگامی که روم مسیحی شد دشمن دیرینه اش یعنی ایران ضدمسیحی گردید.

تا این زمان وضع برعکس بوده است. در سیصد سال اول میالدی، در غرب، مسیحیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته بودند و در
شد و نـه جام  ھا ان سط رومی  ست تو به وقوع پیو سا  چون اد شھرھایی  که در  شھادت ھایی  ند.  نان را تحمل می کرد شرق آ
بای و شابیل، با مپراطور روم (٩٨-١١٧) شروع شد. تحت حکومت او شھادت ھای افسانه ای  تراژان، ا ین با اعالمیه  یان و ا ایران
یۀ روم ین بیان بار مسیحیت را غیرقانونی اعالم نمود. در سال ٣١٢ بود که اول ین  ین روم بود که برای اول بارصوما اتفاق افتاد. ا
دربارۀ تحمل و سازگاری امضاء شد. در کتاب شھدا آمده است که: «آنگاه قربانی کردن متوقف شد و در میان اجتماعات صلح
مان تـاکنون ھیچ کـس کشـته نشـده اسـت. ید. از آن ز سیحیان متوقف گرد شتار م شدند و ک غالف  شیرھا  ید. شم برقرار گرد

کنستانتین رئیس فاتحین حکومت می کند و اینک صلیب تاج امپراطور فاتح است».

برای ٢۵٠ سـال ایــران پناھگــاھی بــرای مســیحیان در بــرابر تعقیــب و آزار رومی ھــا بــوده اســت. تــا زمانی کــه امــپراطوران روم
یل داشتند. در حدود سال ٣١۵ میالدی به دوستی با مسیحیان تما یران  مسیحیان را دشمنان خود می دانستند، پادشاھان ا
بود که یک نامه خالف مصلحت، از طرف کنستانتین به ھمتای خود شاپور دوم نوشته شد که در نتیجۀ آن تغییری اساسی در
یران نامه به وجود آمد. کنستانتین فکر می کرد که به نفع دوستان مسیحی اش در ا به مسیحیان  یران نسبت  نظرات حکومت ا
شنوم که ب شوم  شحال می  من خو ید. او به شاه جوان چنین نوشت: « ما فقط موفق شد آن ھا را ھوشیار نما می نویسد، ا
بھترین استان ھای پارس با مسیحیان مزین شده اند... چون شما بسیار قدرتمند و متدین ھستید، من آن ھا را به دست ھای

شما می سپارم و در پناه حمایت شما قرار می دھم».
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ید. به ظھور یک ستون پنجم مشکوک نما یرانی را که حدود ٣ قرن با روم در جنگ بود نسبت  این کافی بود که ھر فرمانروای ا
که خدا  به  ھا  سط نیایش  مپراطوران خود «تو تا در کنار ا تاریخ نویس گزارش می دھد که اسقفان رومی آماده بودند  یوزبیوس 

تمام پیروزی ھا از او صادر می شود به جنگ با او و برای او شرکت کنند.»

جفای زمان شاپور دوم

ین جنگ ھای یران و روم درگرفت. در طول ا ین ا در سال ٣٣٧ میالدی کنستانتین امپراطور روم درگذشت و جنگ ھای بیشتری ب
گرایش ین  بار ا شتند. در در قرار دا مورد سوءظن   ً متعدد مسیحیان ساکن قلمرو ساسانی که ھم کیش رومیان بودند طبیعتا
که ٧٠ شاپور دوم  یا ٣۴٠ در زمان حکمرانی  سال ٣٣٩  یب و آزار در  ند. تعق سوس بپندار خائن و جا شان را  که ای وجود داشت 
ھا و بود از جنگ  نی  ین دورا شد. ا شروع  عد از او،  بل و ب شاھی ق ھر پاد نی تر از  کرد (٣٠٩-٣٧٩)، طوال مت  یران حکو بر ا سال 

تعقیب و آزارھا، برخورد امپراطوری ھا و احیای پادشاھی ایران، مسیحی شدن روم و تجزیۀ کلیسای ایران به مدت دو نسل.

اولین اعالمیۀ شاپور دوم شامل این فرمان بود که مسیحیان موظفند مالیات مضاعفی بپردازند و برای این کار شمعون برصباع
لی غیرعادالنـه به عنوان عم یات را  خذ مال ترس ا بدون  شمعون  مود.  ھا ن سئول جمع آوری آن  سفون) را م خت (تی سقف پایت ا
به ھمراه او تعداد به قتل رسید و  باجگیر نیستم بلکه شبان گلۀ خداوندم». سرانجام شمعون  محکوم نمود و اعالم کرد: «من 
نیز زیادی از راھبان و راھبه ھا نیز به شھادت رسیدند و سپس کشتارھا به صورت عمومی و ھولناکی آغاز شد. اعالمیۀ دیگری 
به تخریب کلیساھا و اعدام خادمینی که از شرکت در مراسم ملی پرستش خورشید امتناع می کردند فرمان می داد. در روزی
مپراطوری سر ا شتر در سرا یا بی ھه  برای دو د ند.  ست داد فر جان خود را از د شود ٣۴۴ ن جام  ین مراسم ملی ان بود ا که قرار 
به مسیح پذیرش انجیل و ایمان  بود.  مسیحیان را تعقیب و شکار می نمودند. گاھی چارچوب اقدامات شبیه قتل عام عمومی 

ابتدا در میان عناصر غیرایرانی یعنی یھودیان و سریانی ھا شروع به گسترش نمود.

اما با شروع قرن چھارم ایرانی ھا ھر روزه بیشتر به مسیح ایمان آوردند. برای ایمانداران ایرانی عضویت در کلیسا می توانست
مل ند. عوا حق و حقوقی نبود یچ  ھا دارای ھ شد. آن  شخص با یات  حتی ح یت و  حق مالک خانواده،  ست دادن  لۀ از د به منز
فرت داشتند. بعضی اصلی قتل عام ھا نیز خادمین مذھبی زرتشتی بودند که مغ یا موبد نامیده می شدند. آنان از ادیان دیگر ن

کتب تعداد شھیدان مسیحی ایرانی را ١۶٠٠ نفر تخمین می زنند.

بود. یک دھه قبل از مرگ شاپور به نظر می رسد که از شدت جفاھا کاسته شده باشد. ولی تعقیب و گریز ھرگز پایان نپذیرفته 

نفرت و تعصب  ھمیشه مانند زغال افروخته در زیر نظم ناپایدار اجتماعی وجود داشته که گاه و بی گاه شعله می کشیده است.

سازماندھی مجدد کلیسای ایران (۴٠٠-۶۵١)

دورۀ آرامش

تا به ھنگام یزگرد اول در سال ٣٩٩ به تخت پادشاھی ایران نشست. او در سال ھای حکومت خود امپراطوری را از جنگ با غرب 
به به نیکی یاد نمی کنند و  یرانی و عرب از یزدگرد  بود. تاریخ نگاران ا مرگ دور نگاه داشت و نسبت به مسیحیان بسیار مھربان 
به ارمغان برای ملت  ند. با وجودی که حکومت او بیست سال صلح و آرامش  او عنوان یزدگرد حیله گر، گناھکار و یا بزھکار داده ا

آورد، زرتشتیان ھرگز او را به خاطر دنبال کردن صلح با دشمن یعنی روم و اینک با مسیحیان نبخشیدند.

بود یران ن یران و روم و در بھبود روابط بین شاه و زیردستان مسیحی او، خود پادشاه ا مابین ا مؤثرترین عامل در پیشبرد صلح 
با بار  سه  ید  تا را با سقف مارو مپراطور روم ا کادیوس ا تا. آر به نام مارو ینی  سقفی بین النھر عنی ا یران، ی سفیر روم در ا که  بل
صالً  یران فرستاده باشد (سال ھای ٣٩٩، ۴٩۶ و ۴١٠). او از دو نظر مورد لطف یزدگرد قرار گرفت. یکی اینکه ا بار ا به در ھیئتی 

بین النھرینی و شرقی بود و دیگری بر اساس روایتی طبیب بوده و یزدگرد پادشاه را از سردردھایی شفا داده است.

ماروتا در زمانی استراتژیک به ایران آمد. زمانی که کلیسای شرق ھنوز از ضربات سال ھای تعقیب و آزار در گیجی و بھت بسر
شورایی شکیل  جازۀ ت گردد. دوم، ا عالم  یران ا سای ا مان آزادی کلی که فر می برد ماروتا دو تقاضا از پادشاه داشت. یکی این  
با کمک او به نام اسحاق را انتخاب کرد و  ً اسقفی  تا فورا با ھر دو موافقت شد. مارو برای تنظیم امور کلیسایی داده شود که 

کلیساھا را سروسامان داد و اعضای پراکنده را جمع نمود. فرمان آزادی در سال ۴٠٩ صادر شد.

مطابق این فرمان مسیحیان اجازۀ بنای کلیساھایی که در زمان شاپور ویران شده بود را یافتند و توانستند بدون ترس خداوند
را عبادت کنند. زندانیان مسیحی آزاد شدند و اسقفان اجازه یافتند که بدون دلھره بین کلیساھای ناحیۀ خود مسافرت کنند.
شکیل به پیشنھاد ماروتا شورایی از اسقفان ت یران به رسمیت شناخته شد.  ین بار کلیسای ا پس از ٣٠٠ سال اول نابراین  ب

گردید و با موافقت شاه این شورا به سال ۴١٠ در شھر تیسفون تشکیل شد.

ینی برای ادارۀ کلیساھای نیز قوان در این شورا پادشاه، اسقف اسحاق را به ریاست کل کلیساھای ایران مقرر کرد و اسقفان 
ایران ترتیب دادند که از این قرار است:

• برای ھر شھری یک اسقف کافی است و برای تعیین ھر اسقف الزم است که سه اسقف در دستگذاری حاضر باشند.

• عموم مسیحیان ایران موظف ھستند که اعیاد میالد و قیام را در مواقع معین نگاه دارند.
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• اسقف تیسفون پایتخت ساسانی عنوان مطران بزرگ و رأس ھمۀ اسقفان را یافت.

ولی در این میان باز مسئله مھم دیگری ایجاد نگرانی کرد و بعدھا خطرات زیادی برای کلیسا پیش آورد. در سال ۴١٠ عده ای
عقیده داشتند که کلیسای ایران باید به کلی با کلیسای غرب قطع رابطه کند تا مورد تھمت طرفداری از روم و غرب قرار نگیرد.
این ھا عقیده داشتند که تمام بدبختی ھا در نتیجۀ این وابستگی به غرب است. ولی عده ای مایل به وابستگی کلیسای ایران

به روم بودند و می گفتند که اعتبار کلیسای ایران بسته به این است که وابسته به کلیسای غرب باشد.

یران به کلیساھای تاریخ نشان داده که اعالمیۀ شاپور دوم و وابستگی بعضی از کلیساھای ا در طی سال ھا و قرون گذشته 
ھر ُ غرب سبب شده که مسیحیان ایرانی ھمیشه مورد این تھمت قرار گیرند که دنباله رو و طرفدار غرب ھستند و تا امروز ھم م

غرب زدگی و بعضی اوقات جاسوسی به مسیحیانی که در قلمرو ایران زندگی می کنند زده می شود.

تا موبدان زرتشتی از اینکه مسیحیان آزادی بشارت داشتند و روز به روز تعداد ایمانداران زیاد می شد عصبانی و ناراحت بودند 
بود که در خوزستان عده ای از ین  نۀ خوبی به دست شان افتاد و آن ا اینکه یزدگرد فوت کرد و در زمان سلطنت بھرام پنجم بھا
به کلیساھا از سر گرفته شد و عدۀ ً جفا و تعدی  ین اقدام مجددا به آتش کشیده اند. با ا مسیحیان یک آتشکدۀ زرتشتیان را 
ناه بردند و در سال ۴٢١ بھرام پنجم از دولت روم خواست که مپراطوری روم پ ین عده به ا یران شدند. ا زیادی مجبور به فرار از ا
لت ین دو دو برای جنگ ھای مرزی قرار داد. ولی یک سال بعد معاھده ای ب نه  یران بازگرداند و این را بھا مسیحیان فراری را به ا

برقرار شد که به موجب آن زرتشتیان در روم و مسیحیان در ایران تحت حمایت قرار گیرند.

انتشار مسیحیت

سقفی در حدود ۴٠ ناحیۀ ا یالدی در  جم م قرن پن یل  که در اوا می خوانیم  تاریخ  با وجود ھمه جفاھا، غارت ھا و کشتارھا در 
یرا در آن زمان یرانی را در برمی گرفته ز ایران وجود داشته و ھر یک از این نواحی اسقف نشین عدۀ بسیار زیادی از مسیحیان ا
تدا در رسم نبود که برای عده قلیلی یک اسقف مخصوص تعیین کنند. در سال ۴٢۴ شمارۀ نواحی به ۶۶ رسید. مسیحیت اب
به طوری که در سال ۴٢۴شھرھای ری، اصفھان، نیشابور، مرو و ھرات ھر بین النھرین ظھور کرد و به تدریج به فالت ایران رسید 

یک اسقف داشت.

شورای دادیشوع (۴٢۴) و استقالل کلیسای آسیا

بود کـه اسـقف شده  عالم  که در آن ا بود  یالدی  ین شـورا در ۴١٠ م بود. اول یرانی  شوراھای ا شاخص ترین  کی از  شورا ی ین  ا
ته را ین نک شت ا ھم دا سلوکیه تیسفون برترین مقام در میان اسقفان شرق را داراست. شورای دادیشوع که چند جلسه 

اضافه نمود که این اسقف با ھر پاتریارخ شرقی یا غربی برابر است و زیر دست ھیچ کس نیست.

موزه ای، کلیسای شرق و این اقدامی تفرقه آمیز نبود. این بیانیه اعالمیۀ مساوات مستقل بود نه جدایی کلیسایی. از دیدگاه آ
ین ین است که ا غرب توسط اعالمیه نیقیه ھنوز متحد بودند. آنچه شورای دادیشوع را از شوراھای قبلی ایرانی جدا می کند ا
نه یاز خودگردانی و استقالل است  ین حقوق امت شورا تمام حقوق پاتریارخی را برای کلیسای شرق ادعا می کند. در میان ا
یچ حقوقی در غربی ھ سقفان  که ا ند  عالم می ک ین ا خارجی. ھمچن ھای  مام داوری  که آزادی از ت جدایی، بل گذاری و  بدعت 

شرق ندارند.

به زودی اتفاق یاز پاتریارخی. تفرقه در واقع  به عنوان یک امت نه توسط تفرقه بلکه  بود  پارس آسیایی اینک در ورای کنترل غرب 
افتاد اما از طرف غرب در انطاکیه و اسکندریه و نه از شرق.

تفرقه و شکاف بزرگ و نستوری شدن کلیسای ایران

جر و بود، بلکه شعلۀ یک  یا تعقیب و آزار ن یا آسیا و اروپا تقسیم کرد جنگ و  ً کلیسای اولیه را به شرق و غرب  آنچه که نھایتا
قدر مذھبی و چ میزان از آن  ین که چه  بع قرن پنجم در برمی گرفت. ا یای مدیترانه را در ر بود که تمام دن بحث شدید مذھبی 
بل برگشتی شکاف ھایی در جھان مسیحیت ایجاد کرد به طور غیرقا به ھر حال  سیاسی بود ھنوز در مورد آن بحث است اما 
مد یعنی نامی نامناسب برای کلیسا در آسیای غیر رومی پدید آ به صورت اول بازنگشتند و از میان آن  که تکه ھای آن ھرگز 
"کلیسای نستوری". یکی از نکات مھمی که به این جدایی بین شرق و غرب دامن زد بحث پیرامون مسائل الھیاتی بود که
که بوده  ین  بر ا حث  شه ب سیحیت ھمی ھای اول م شد. در قرن  سیح می  سای  م صیت عی به شخ مربوط  حث  ین مبا یکی از ا

طبیعت انسانی و الھی مسیح چگونه در شخص عیسی جمع بوده است.

عده ای در اوج گیری این اختالفات دو اعتقاد مشخص در مورد شخصیت مسیح و طبیعت ھای الھی و انسانی او وجود داشت. 
ین که دو طبیعت را متمایز از عقیده داشتند که ھر دو طبیعت مسیح در ھم ادغام شد که به نام مونوفیزیت معروفند و دیگری ا
به نام ھم می دانست که به طور مکانیکی در کنار ھم قرار داشتند که به دیوفیزیت معروف شدند. رھبریت این گروه را شخصی 

نستوریوس به عھده داشت که اسقف شھر کنستانتینوپل (استانبول امروزی) بود.

نیز به جای یافتن به وجود آمد. در این شورا طرفین  یادی بین طرفداران مونوفیزیت و دیوفیزیت  در جریان این مباحثات درگیری ز
صر شمال م لی در  به مح ید و  کوم گرد خودش مح شد و  ستوریوس رد  یدۀ ن سرانجام عق ند.  فاھم، یکدیگر را تکفیر کرد یک ت

تبعید شد و در ھمان جا درگذشت.

بالً  ھم ق سومی  موزه  ین دو عقیده آ نیز رد شد. در مقابل ا ید مونوفیزیت  سال ۴۵١ در شورای دیگری به نام کالسدون عقا در 
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به طور ارگانیک با ھم مطرح شده بود که به موجب آن مسیح ھم دارای طبیعت الھی و ھم دارای طبیعت انسانی بود و این دو 
تدکس یا ار صحیح  یم  به تعل یم  ین تعل مل. ا خدای کا بود و ھم  ین ترتیب عیسای مسیح ھم انسان کامل  متحد شدند. به ا

معروف است و امروز کلیساھای کاتولیک، پروتستان و ارتدکس به این تعلیم معتقدند.

کلیسـای شـرق توسـط مرزھـای ایـران از تمـاس مسـتقیم بـا مـرکز طوفـان مـذھبی بـه دور مانــده بــود. از حــدود ســال ۴٢٠ تـا
۴۵٧کلیسای ایران بیشتر با مسائل خود در رابطه با بقای آن تحت تعقیب و آزار زرتشتی ھای زمان یزدگرد اول، بھرام پنجم، و
یزدگرد دوم مشغول بود تا با کشمکش ھای الھیدانان غربی. اگر وابستگی تاریخی به شھر ادسا به عنوان کلیسای مادر وجود
نمی داشت کلیسای ایران به خوبی می توانست از درگیری دوری جوید و احتماالً به عنوان یک تماشاچی بی طرف کنار بایستد

و باعث غنای کلیسا شود.

در شـمارۀ قبـل در مـورد شـھر ادسـا و موقعیـت حسـاس آن صـحبت کـردیم. در ایـن شـھر مدرسـۀ الھیـاتی وجـود داشــت کــه
ید تعطیل شد و دانشجویانی که به خاطر این عقا ین مدرسه بارھا  بود. ا یدا کرده  به تعالیم نستوریوس پ گرایش ھای عمیقی 
به نام تابع دولت ساسانی بودند به سرزمین خود بازگشتند و به مقام ھای اداری باالیی دست یافتند. یکی از این ھا شخصی 
بارصئوما بود که مقام باالیی در دربار فیروز، پادشاه ساسانی به دست آورد. بارصئوما مدرسه ای در شھر نصیبین تأسیس کرد

که شھرتش به مراتب از ادسا بیشتر شد.

برای خدمت تأسیس این مدرسه بزرگترین خدمتی بود که بارصئوما به کلیسای ایران کرد زیرا بیشتر این اسقفان و کشیشان 
خر و بشارت کالم به سرتاسر ایران می رفتند و مسیحیت را انتشار می دادند و روز به روز پیشرفت می کردند، به طوری که در اوا
با قرن پنجم در نواحی کردستان و فالت ایران مسیحیت پیشرفت مخصوصی داشت. یکی از کارھای دیگر بارصئوما این بود که 
اجازه پادشاه و به ھمراھی نیروھای نظامی به کلیساھای مختلف سرکشی کرد و ایشان را وادار کرد که تعالیم نستوریوس

را بپذیرند.

یران به طور کامل از کلیسای غرب جدا به دنبال آن کلیسای ا سال ۴٨۶ شورایی به نام آکاسیوس برگزار گردید که  سرانجام در 
شد. در این شورا دو نکته مھم تصویب گردید:

• اعتقادات نستوریوس به عنوان اعتقاد رسمی کلیسای قلمرو ساسانی پذیرفته شد.

• ازدواج کشیشان و اسقفان مجاز شناخته شد.

                                                               بقیه در شماره آینده
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