
  تاريخ مسيحيت در ايران
  حسام مرتضوي

ممكن . پردازيم در اين سري مقاالت، در چهار شماره، به بررسي تاريخ كليساي ايران مي
است اينگونه تصور كنيم كه مسيحيت هيچگونه ارتباط تاريخي با ايران نداشته است ولي 

بريم و مسيحيت را بررسي اين مقاالت موجب خواهد شد كه به اين ارتباط ديرينه بيشتر پي ب
در اين شماره بيشتر به چگونگي آغاز . يك آيين كامالً جديد و بيگانه براي ايرانيان ندانيم

 .پردازيم و مروري بر عوامل مهم اين حركت مذهبي خواهيم داشت مسيحيت در ايران مي

  آغاز مسيحيت در ايران
كليسا در .  قدمت آن استاولين سؤال در رابطه با تاريخ مسيحيت در كليساي ايران موضوع

طور جدي آغاز گشت؟ بايد اذعان نمود كه پاسخ به اين سؤال چندان  ايران از چه زماني به
هايي كه  گزارش. اي از ابهام و ترديد قرار دارد ساده نيست چرا كه بيشتر اطالعات در هاله

توار است كه از ورود مسيحيت به ايران در دست است بيشتر بر اساس روايات و احاديثي اس
عيسي مسيح در زمان فرهاد پنجم . توان آن را مدارك موثقي در اين خصوص دانست نمي

هرحال بايد شروع  دنيا آمد و به بود به) پارت(كه از پادشاهان سلسلة اشكانيان ) فرهادك(
براي بررسي شروع . مسيحيت در ايران را به قدمت حكومت اشكانيان در ايران دانست

  .طور اجمالي اشاره نمود ان بايد به اين روايات بهكليسا در اير

رشتة  القدس توسط لوقا به در كتاب اعمال رسوالن باب دوم واقعة پنطيكاست و ريزش روح
چون اين ايام خود عيد پنطيكاست يا پنجاهه نام داشت موقعيت . تحرير درآمده است
ط جهان براي مراسم مذهبي آيي يهوديان زيادي بود كه از سراسر نقا مناسبي براي گردهم

پارتيان "نام   از اقوامي به9در باب دوم از كتاب اعمال رسوالن آيه . به اورشليم آمده بودند
 نام برده شده است كه به اقوامي كه در ايران آن روز سكونت داشتند "و ماديان و عيالميان

مسيح ايمان آوردند و به احتمال زياد اين يهوديان در واقعة پنطيكاست به . كند اشاره مي
  .اند در بازگشت به وطن خود در مورد مسيح بشارت داده

 ميالدي 70البور محقق فرانسوي معتقد است كه چون كتاب اعمال رسوالن در حدود سال 
در ) مغرب زمين(دهندة اين است كه مسيحيان ساكن در امپراطوري روم  نوشته شده نشان
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او . اند زمين آشنايي داشته هاي دوردست مشرق ينآن زمان قطعاً با جوامع مسيحي سرزم
النهرين واقع در   ميالدي مسيحيت در بخش بين80 تا 70هاي  گيرد كه در سال نتيجه مي

  .شرق امپراطوري روم كه تحت سيطرة امپراطوري اشكاني بود، رواج داشته است

  كتاب اعمال توما
يساها متداول بوده كه هر كليسايي منشأ بايد اين نكته را نيز اشاره كنيم كه اين رسم در كل

اين نكته . خود را به افراد مهم كه در رأس آنان رسوالن مسيح قرار داشتند منتسب كنند
كليساي ايران نيز از اين قانون بركنار نمانده و سعي . شد باعث اقتدار و اعتبار كليسا مي

سوب كنند كه در راه خود به نام توما من شده كه شروع آن را به يكي از شاگردان مسيح به
يكي از . دست شاگردان خود سپرده است هندوستان از ايران نيز عبور كرده و كليسا را به

ترين روايات در تاريخ كليسا اين است كه توماي رسول، انجيل را به هندوستان  قديمي
شرح يك ترين  عنوان قديمي باشد كه به االصل مي كتاب اعمال توما جزو كتب مجهول. آورد

  . روايت كليسايي در آسيا، در ماوراي مرزهاي امپراطوري روم باقي مانده است

كند و توسعة كليسا به شرق را به سفرهاي  عنوان رسول آسيا ترسيم مي اين كتاب، توما را به
اما اين كتاب با تاريخ كليساي ايران چه ارتباطي . داند بشارتي توماي رسول مرتبط مي

هاي  النهرين مركز فعاليت باشد؟ در اين كتاب شهر اِدِسا واقع در شمال بينتواند داشته  مي
در برخي از اسناد هم مذكور است كه كليساي شهر سلوكيه . بشارتي توما ذكر شده است

طبق سنن و احاديث ديگر، توما پس از . دست توماي رسول بنياد شده است تيسفون نيز به
  . ت و مسيحيت را در آنجا رواج دادتأسيس اين كليساها به هندوستان رف

نام يوزبيوس نقل شده است كه  نويسان معروف كليسا به روايت ديگري از يكي از تاريخ
نويسد و او  مسيح مي اي به عيسي  نام آبگار پنجم كه پادشاه ادسا بوده است نامه شخصي به

صعودش به آسمان، دهد كه پس از  مسيح نيز قول مي. كند كه به شهر او برود را دعوت مي
به همين دليل توماي رسول يكي از شاگردان خود . يكي از شاگردانش را نزد او بفرستد

باشد به دربار پادشاه   مي10:1را كه يكي از هفتاد تن ذكر شده در لوقا ) تدي(نام اداي  به
ين در اثر خدمات اداي آبگار و بسياري از اهالي ادسا به مسيحيت گرويده و بد. فرستد مي

صورت مسيحيت در بخش غربي امپراطوري اشكاني رواج يافت و از آنجا به داخل فالت 
با مراجعه به نقشه جغرافيايي در صفحة پيش . (ايران و در ميان اقوام آريايي نفوذ نمود



در اين نقشه امپراطوري اشكاني با نام . توانيد اين اتفاقات را دنبال كنيد بهتر مي
شده است كه هر دو يكي است چون سلسله اشكانيان از پارتيان امپراطوري پارت مشخص 
  ).نژاد بود هاي آريايي بوجود آمد كه يكي از قوم

وسيلة شاگردانش آگاي و ماري در  روايات ديگر حاكي از اين است كه اداي شخصاً يا به
  .كليساي نيرومندي بنا نهاد) اربيل(شهر آربال 

رسيم كه تعيين تاريخ دقيق و  عمل آمده به اين نتيجه مي هايي كه در اين زمينه به با بررسي
كه  ولي در اين . چگونگي ورود مسيحيت به ايران امري است مشكل و تا حدودي غيرممكن

از دورة حكومت اشكانيان در ايران يعني در قرون اول و دوم مسيحيت به ايران رسيده 
  . است شكي نيست

گيري كنيم كه در آن مقطع تاريخي موانع  ن نتيجهتوانيم چني با مطالعة تاريخ ايران مي
اي  در زمان اشكانيان هيچ نشانه. چنداني براي ورود مسيحيت به ايران وجود نداشته است

هاي ديني و  نظري آيد كه عدم تنگ نظر مي به. از فشارهاي مذهبي گزارش نشده است
لسله براي ادارة آزادي مذهبي در سراسر امپراطوري رواج داشت و پادشاهان اين س

امپراطوري عظيم خود سياست مسامحه و تحمل را كه امپراطوري هخامنشيان ابداع نمودند 
صورت  در آن زمان حكومت در ايران به. دادند بر سركوب و آزار و اذيت ترجيح مي

گيري در عقايد، تا حدي الزمه  شد؛ آسان اداره مي) شاهي پراكنده(الطوايفي  ملوك
  . الطوايفي بود هاي ملوك ن نوع حكومتزيستي در اي هم

  گسترش مسيحيت در فالت ايران
آيا عواملي وجود دارد كه در گسترش مسيحيت در شرق و باالخص ايران تأثير مثبتي داشته 
باشد؟ اين اعتقاد دور از حقيقت نيست كه عامل نه چندان مثبتي چون جفا نيز به شروع و 

  .نموده استتوسعة مسيحيت در ايران كمك شاياني 

ايران در مجاورت امپراطوري روم قرار داشت و احتمال اين هست كه مسيحياني كه از 
كردند، به قسمت شرق امپراطوري كه زير سلطة حكومت  آزار و اذيت روميان فرار مي

  .بردند ايران بود پناه مي



شارتي بر پاية فرمان بزرگ مسيح مبني بر بشارت انجيل، مسيحيان اوليه داراي غيرت ب
. شد از هر موقعيتي براي اشاعه مسيحيت استفاده كنند نيرومندي بودند كه باعث مي

همچنان كه جفاي حكومت روم بر مسيحيان ساكن اورشليم باعث شد كه آنان از تجمع در 
  .اين شهر خودداري نموده راهي مناطق ديگر گردند

 گسترش مسيحيت در اين النهرين، به وجود جوامع يهودي از زمان اسارت بابل در بين
اين يهوديان . در قرن اول هدف بشارت مسيحيان، يهوديان بودند. نواحي كمك نموده است

دهد كه تعداد  تاريخ گزارش مي. نيز در نقاط زيادي از جهان آن زمان پراكنده شده بودند
  .زمين بوده است زمين بيشتر از مغرب يهوديان پراكنده در مشرق

اين زباني بود كه رسوالن و شاگردان . آرامي بود/لنهرين زبان سريانيا زبان رايج در بين
نزديكي زبان و فرهنگ هم عامل مهمي در گسترش پيام . گفتند مسيح با آن سخن مي

  . مسيحيت در اين جوامع بوده است

توان با قاطعيت گفت كه  شناسي مي هاي تاريخي و باستان طبق روايات و نيز بر اساس يافته
در دوره اشكانيان در كردستان، گيالن، ارمنستان، شمال افغانستان، سواحل خليج مسيحيت 

فارس، آسياي مركزي و در ميان قبايل ترك و مغول در هندوستان و احتماالً چين رواج 
  .يافته است

  متفكرين مسيحي
اي نيز وجود  هاي برجسته ظهور رسيدند چهره در كليساهايي كه در قلمرو اشكانيان به

توان به شخصيت مهمي  اند كه خدمات زيادي به مسيحيت نمودند كه از آن جمله مي هداشت
او از شاگردان ژوستين شهيد بود و پس از تحصيل الهيات به محلي . چون تاتيان اشاره نمود

  . نزديك شهر آربل آمد و يك مدرسه الهيات را تأسيس و سرپرستي نمود

تاتيان متوجه . لي بود كه به دياتسرون معروف استاز كارهاي بسيار مهم تاتيان نگارش انجي
هاي زيادي در رابطه با زندگي عيسي مسيح در آن زمان انتشار يافته  شده بود كه كتاب

اين انجيل . است و لذا تصميم گرفت انجيلي واحد بر اساس محتواي چهار انجيل تهيه نمايد
راحتي از  توانستند به لنهرين ميا چون به زبان سرياني نوشته شده بود، همة مسيحيان بين

اين كتاب در قرن سيزدهم ميالدي به فارسي ترجمه شد و در نيمة دوم . آن استفاده كنند



نام فروغ  قرن بيستم نيز اين ترجمة فارسي قديمي به فارسي امروزي برگردانيده شد و به
  . پايان منتشر گرديد بي

چون بارديسان نيز اشاره كرد كه تحصيالت از افراد مهم ديگر در اين دوره بايد به شخصي 
سبب دانش و عالقه زياد به مسيحيت به منصب شماسي منصوب  بارديسان به. زيادي داشت

گفت و گويي در باب "نام  از بارديسان كتابي به. گرديد و از رهبران كليساي اشكاني شد
در عاقبت چون با عقايد عقايد الهياتي او . جا مانده است كه اثري الهياتي است  به"سرنوشت

نظر بسيار عجيب و غريب  شناسي و عقايد زرتشتيان آميخته بوده به فلسفي يونان و ستاره
شود كه بارديسان به همين سبب از كليسا اخراج و تعاليم او منحرف اعالم  گفته مي. آمد مي

  .گرديد

 1909 كه در سال "مناجات سليمان"نام  هاي مهم در اين دوره هم كتابي است به از يافته
نظر محققين متعلق به  اين سرودنامه به. كشف گرديد كه به زبان سرياني نوشته شده است

ترين سرودنامه كليسايي است  توان گفت كه قديمي اواخر قرن اول ميالدي است و لذا مي
  .كه امروزه در دست داريم

  :گيري نتيجه
تر دانش ما بر اساس روايات و احاديث توان گفت كه با اينكه بيش گيري مي عنوان نتيجه به

نشين امپراطوري  است، بدون شك در دو قرن اول ميالدي مسيحيت در مناطق سرياني
اشكاني گسترش بسيار زيادي داشته است، اما از ميزان گسترش آن در ميان اقوام آريايي 

 فرهنگ و علت تركيب جمعيت، توانيم بگوييم كه به فقط مي. اطالع دقيقي در دست نداريم
سواد، عامل زبان و عقايد مذهبي و فلسفي و همچنين شرايط جغرافيايي، مسيحيت در ميان 

بيشترين . اي نداشته است نشين رواج گسترده نژاد همچون مناطق سرياني اقوام آريايي
اطالعات موثق در مورد اين مناطق به دورة پادشاهي ساسانيان مربوط است كه در شماره 

  . پردازيم ي آن ميآينده به بررس

شرح شروع مسيحيت در ايران پرداختيم و نوشتيم كه اطالعات ما دربارة  در شمارة قبل به
صورت روايات و حدسيات گزارش  مسيحيت در زمان اشكانيان چندان كامل نيست و بيشتر به



علت موجود بودن مدارك تاريخي  اما دورة مورد بحث ما در اين مقاله، به. شده است
 . باشد تر مي تر و دقيق ، اطالعات موجود مفصلبيشتر

  مسيحيت در دورة ساسانيان
 سال توسط اردشير بابكان منقرض شد و 500حكومت پارتيان يا اشكانيان پس از حدود 

نام اين سلسله از پدر بابك . عرصة تاريخ ايران نهاد نام ساسانيان پا به سلسلة جديدي به
عهده داشت و چون  آتشكدة آناهيتا را در شهر استخر بهنام ساسان اخذ شده كه رياست  به

اين اشخاص نزديكي خاصي با دين زرتشت در ايران داشتند اين سلسله به مذهب بهاي 
زيادي داد و باعث شد كه در دوران حكومت اين سلسله تحول شگرفي در سياست ايران 

 آن را مذهب رسمي كشور گذار اين سلسله دين زرتشت را احيا كرده و بنيان. وجود آيد به
بدين صورت براي اولين بار مذهب و حكومت در هم آميخته شد و گروهي از . اعالم نمود

  .نام روحانيون كه عنوان موبد را داشتند وارد قدرت سياسي كشور شدند اقشار ملت به

در دوران پادشاهان اولية ساسانيان شواهد اندكي بر آزار و اذيت مذاهب اقليت همانند 
ها تحت حكومت ساسانيان همانقدر آزادي  رسد كه آن نظر مي به. سيحيت وجود داردم

ها اين  شايد بهترين دليل براي عدم توجه به آن. مذهبي داشتند كه تحت حكومت اشكانيان
هاي كوچك مذهبي چون  باشد كه حكومت سخت مشغول جنگ با روميان بود و به گروه

در اين . ايي كه خطري براي امنيت ملي ايجاد نكنندداد، البته تا ج مسيحيت اهميت نمي
دوران يهوديان و مسيحيان كه اغلب تحت آزار و اذيت روم قرار داشتند به ايران پناهنده 

ماند كه قرن اول ساسانيان زماني بوده  ها اين واقعيت باقي مي با تمام بررسي. شده بودند
  .گيرد  جانب رژيم صورت نميكه در راه بسط و توسعة كليساي ايران مخالفتي از

در . در كنار مسائل مذهبي مسائل سياسي نيز موقعيت مسيحيت را تحت تأثير خود قرار داد
در اين جنگ . زمان شاپور اول كه جانشين اردشير بود جنگ بين ايران و روم شروع شد

و به ايران شاپور غالب شد و والرين امپراطور روم و عده زيادي از همراهان او را اسير كرد 
اي از اين  عده. شاپور جا گرفتند نام جندي اين اسرا در شهري در خوزستان فعلي به. آورد

اين شهر تا بعد از . اسرا مسيحي بودند و ديمتريوس اسقف انطاكيه نيز در بين آنان بود
حمله اعراب مركز علمي و پزشكي ايران بود و عده زيادي از پزشكان و علماي اين شهر 



نام  اولين اسقف مشهور كه در كليساي ايران از او نام برده شده شخصي به. بودندمسيحي 
  .پاپا بود كه در شهر تيسفون پايتخت سلسله ساساني، مقام اسقفي را داشت

  تعقيب و آزار بزرگ
واقعة بزرگ و جديد در قرن چهارم براي كليسا در پارس رابطة مسيحيت با يهوديت يا آغاز 

 و نه حتي ظهور يك سازماندهي ملي كليسايي، بلكه تعقيب و آزار گرايي نبود صومعه
  . بر مسيحيان ايران وارد آمد340بزرگي بود كه در حدود سال 

يكي از داليل مهم و تأثيرگذار براي اين تعقيب و آزار واقعة تاريخي مسيحي شدن 
. الم كردكنستانتين امپراطور روم بود كه مسيحيت را مذهب رسمي امپراطوري خويش اع

گرايي پارسي كه موجب چيزي شد كه  در حقيقت اين مسيحيت رومي بود و نه زرتشت
اند،  مناسبت نبوده هاي مذهبي هرگز بي با وجودي كه انگيزه. تعقيب و آزار نام گرفته است

اش يعني  هنگامي كه روم مسيحي شد دشمن ديرينه. دليل عمدة تعقيب و آزار سياسي بود
  .ديدايران ضدمسيحي گر

در سيصد سال اول ميالدي، در غرب، مسيحيان مورد . تا اين زمان وضع برعكس بوده است
هايي كه در  شهادت. كردند تعقيب و آزار قرار گرفته بودند و در شرق آنان را تحمل مي

ها انجام شد و نه ايرانيان و اين با اعالميه  وقوع پيوست توسط رومي شهرهايي چون ادسا به
اي  هاي افسانه تحت حكومت او شهادت. شروع شد) 117-98(راطور روم تراژان، امپ

اين روم بود كه براي اولين بار مسيحيت را غيرقانوني . شابيل، باباي و بارصوما اتفاق افتاد
در .  بود كه اولين بيانية روم دربارة تحمل و سازگاري امضاء شد312در سال . اعالم نمود

اه قرباني كردن متوقف شد و در ميان اجتماعات صلح آنگ«: كتاب شهدا آمده است كه
از آن زمان تاكنون . شمشيرها غالف شدند و كشتار مسيحيان متوقف گرديد. برقرار گرديد

كند و اينك صليب تاج  كنستانتين رئيس فاتحين حكومت مي. كس كشته نشده است هيچ
  .»امپراطور فاتح است

. ها بوده است يان در برابر تعقيب و آزار رومي سال ايران پناهگاهي براي مسيح250 براي
دانستند، پادشاهان ايران به  كه امپراطوران روم مسيحيان را دشمنان خود مي تا زماني

 ميالدي بود كه يك نامه خالف 315 در حدود سال. دوستي با مسيحيان تمايل داشتند



در نتيجة آن تغييري مصلحت، از طرف كنستانتين به همتاي خود شاپور دوم نوشته شد كه 
كرد  كنستانتين فكر مي. وجود آمد اساسي در نظرات حكومت ايران نسبت به مسيحيان به

ها را هوشيار  نويسد، اما فقط موفق شد آن اش در ايران نامه مي نفع دوستان مسيحي كه به
هاي  شوم كه بشنوم بهترين استان من خوشحال مي«: او به شاه جوان چنين نوشت. نمايد

ها را  چون شما بسيار قدرتمند و متدين هستيد، من آن... اند ارس با مسيحيان مزين شدهپ
  .»دهم سپارم و در پناه حمايت شما قرار مي هاي شما مي به دست

 قرن با روم در جنگ بود نسبت به 3اين كافي بود كه هر فرمانرواي ايراني را كه حدود 
دهد كه اسقفان  نويس گزارش مي تاريخيوزبيوس . ظهور يك ستون پنجم مشكوك نمايد

ها  ها به خدا كه تمام پيروزي توسط نيايش«رومي آماده بودند تا در كنار امپراطوران خود 
  ».شود به جنگ با او و براي او شركت كنند از او صادر مي

  جفاي زمان شاپور دوم 
بين ايران و هاي بيشتري   ميالدي كنستانتين امپراطور روم درگذشت و جنگ337در سال 

كيش  هاي متعدد مسيحيان ساكن قلمرو ساساني كه هم در طول اين جنگ. روم درگرفت
در دربار اين گرايش وجود داشت كه . روميان بودند طبيعتاً مورد سوءظن قرار داشتند

 در زمان حكمراني 340  يا339 تعقيب و آزار در سال. ايشان را خائن و جاسوس بپندارند
تر از هر پادشاهي قبل  ، طوالني)379-309( سال بر ايران حكومت كرد 70 شاپور دوم كه

ها و تعقيب و آزارها، برخورد  اين دوراني بود از جنگ. و بعد از او، شروع شد
ها و احياي پادشاهي ايران، مسيحي شدن روم و تجزية كليساي ايران به مدت  امپراطوري

  . دو نسل

رمان بود كه مسيحيان موظفند ماليات مضاعفي اولين اعالمية شاپور دوم شامل اين ف
آوري  را مسئول جمع) تيسفون(بپردازند و براي اين كار شمعون برصباع اسقف پايتخت 

عنوان عملي غيرعادالنه محكوم نمود و  شمعون بدون ترس اخذ ماليات را به. ها نمود آن
قتل رسيد و  شمعون بهسرانجام . »من باجگير نيستم بلكه شبان گلة خداوندم«: اعالم كرد

شهادت رسيدند و سپس كشتارها  ها نيز به همراه او تعداد زيادي از راهبان و راهبه به
اعالمية ديگري نيز به تخريب كليساها و اعدام . صورت عمومي و هولناكي آغاز شد به

در . داد كردند فرمان مي خادميني كه از شركت در مراسم ملي پرستش خورشيد امتناع مي



براي .  نفر جان خود را از دست دادند344 ي كه قرار بود اين مراسم ملي انجام شودروز
گاهي . نمودند دو دهه يا بيشتر در سراسر امپراطوري مسيحيان را تعقيب و شكار مي

پذيرش انجيل و ايمان به مسيح ابتدا در ميان . عام عمومي بود چارچوب اقدامات شبيه قتل
  . ها شروع به گسترش نمود ديان و سريانيعناصر غيرايراني يعني يهو

براي ايمانداران . ها هر روزه بيشتر به مسيح ايمان آوردند اما با شروع قرن چهارم ايراني
توانست به منزلة از دست دادن خانواده، حق مالكيت و حتي  ايراني عضويت در كليسا مي

ها نيز  عام اصلي قتلعوامل . ها داراي هيچ حق و حقوقي نبودند آن. حيات شخص باشد
آنان از اديان ديگر نفرت . شدند خادمين مذهبي زرتشتي بودند كه مغ يا موبد ناميده مي

  . زنند  نفر تخمين مي1600 بعضي كتب تعداد شهيدان مسيحي ايراني را. داشتند

ولي تعقيب . رسد كه از شدت جفاها كاسته شده باشد نظر مي يك دهه قبل از مرگ شاپور به
 هميشه مانند زغال افروخته در زير نظم  نفرت و تعصب. ز هرگز پايان نپذيرفته بودو گري

  .كشيده است گاه شعله مي ناپايدار اجتماعي وجود داشته كه گاه و بي

  )651-400(سازماندهي مجدد كليساي ايران 

  دورة آرامش
خود هاي حكومت  او در سال. تخت پادشاهي ايران نشست  به399 يزگرد اول در سال

هنگام مرگ دور نگاه داشت و نسبت به مسيحيان بسيار  امپراطوري را از جنگ با غرب تا به
كنند و به او عنوان  نيكي ياد نمي نگاران ايراني و عرب از يزدگرد به تاريخ. مهربان بود

با وجودي كه حكومت او بيست سال صلح و . اند گر، گناهكار و يا بزهكار داده يزدگرد حيله
خاطر دنبال كردن صلح با  ارمغان آورد، زرتشتيان هرگز او را به براي ملت بهآرامش 

  . دشمن يعني روم و اينك با مسيحيان نبخشيدند

مؤثرترين عامل در پيشبرد صلح مابين ايران و روم و در بهبود روابط بين شاه و زيردستان 
النهريني   اسقفي بينمسيحي او، خود پادشاه ايران نبود بلكه سفير روم در ايران، يعني

آركاديوس امپراطور روم اسقف ماروتا را بايد سه بار با هيئتي به دربار ايران . نام ماروتا به
. او از دو نظر مورد لطف يزدگرد قرار گرفت). 410 و 496 ،399هاي  سال(فرستاده باشد 



وده و يزدگرد النهريني و شرقي بود و ديگري بر اساس روايتي طبيب ب يكي اينكه اصالً بين
  . پادشاه را از سردردهايي شفا داده است

هاي  زماني كه كليساي شرق هنوز از ضربات سال. ماروتا در زماني استراتژيك به ايران آمد
كه  يكي اين . برد ماروتا دو تقاضا از پادشاه داشت تعقيب و آزار در گيجي و بهت بسر مي

 اجازة تشكيل شورايي براي تنظيم امور دوم،. فرمان آزادي كليساي ايران اعالم گردد
نام اسحاق را انتخاب كرد  ماروتا فوراً اسقفي به. كليسايي داده شود كه با هر دو موافقت شد

فرمان آزادي در . و با كمك او كليساها را سروسامان داد و اعضاي پراكنده را جمع نمود
  .  صادر شد409 سال

ليساهايي كه در زمان شاپور ويران شده بود را مطابق اين فرمان مسيحيان اجازة بناي ك
زندانيان مسيحي آزاد شدند و . يافتند و توانستند بدون ترس خداوند را عبادت كنند

بنابراين پس . اسقفان اجازه يافتند كه بدون دلهره بين كليساهاي ناحية خود مسافرت كنند
ه پيشنهاد ماروتا شورايي از ب.  سال اولين بار كليساي ايران به رسميت شناخته شد300 از

  . در شهر تيسفون تشكيل شد410 سال اسقفان تشكيل گرديد و با موافقت شاه اين شورا به

در اين شورا پادشاه، اسقف اسحاق را به رياست كل كليساهاي ايران مقرر كرد و اسقفان نيز 
  :قوانيني براي ادارة كليساهاي ايران ترتيب دادند كه از اين قرار است

 براي هر شهري يك اسقف كافي است و براي تعيين هر اسقف الزم است كه سه اسقف در •
  . دستگذاري حاضر باشند

  .  عموم مسيحيان ايران موظف هستند كه اعياد ميالد و قيام را در مواقع معين نگاه دارند•

  . اسقف تيسفون پايتخت ساساني عنوان مطران بزرگ و رأس همة اسقفان را يافت•

در اين ميان باز مسئله مهم ديگري ايجاد نگراني كرد و بعدها خطرات زيادي براي ولي 
كلي با  اي عقيده داشتند كه كليساي ايران بايد به  عده410 در سال. كليسا پيش آورد

ها  اين. كليساي غرب قطع رابطه كند تا مورد تهمت طرفداري از روم و غرب قرار نگيرد
اي مايل به  ولي عده. ها در نتيجة اين وابستگي به غرب است يعقيده داشتند كه تمام بدبخت



گفتند كه اعتبار كليساي ايران بسته به اين است  وابستگي كليساي ايران به روم بودند و مي
  . كه وابسته به كليساي غرب باشد

ها و قرون گذشته تاريخ نشان داده كه اعالمية شاپور دوم و وابستگي بعضي از  در طي سال
ساهاي ايران به كليساهاي غرب سبب شده كه مسيحيان ايراني هميشه مورد اين تهمت كلي

زدگي و بعضي اوقات  رو و طرفدار غرب هستند و تا امروز هم مهر غرب قرار گيرند كه دنباله
  . شود كنند زده مي جاسوسي به مسيحياني كه در قلمرو ايران زندگي مي

دي بشارت داشتند و روز به روز تعداد ايمانداران موبدان زرتشتي از اينكه مسيحيان آزا
شد عصباني و ناراحت بودند تا اينكه يزدگرد فوت كرد و در زمان سلطنت بهرام  زياد مي

اي از مسيحيان يك  شان افتاد و آن اين بود كه در خوزستان عده دست پنجم بهانة خوبي به
مجدداً جفا و تعدي به كليساها از سر با اين اقدام . اند آتشكدة زرتشتيان را به آتش كشيده

اين عده به امپراطوري روم پناه . گرفته شد و عدة زيادي مجبور به فرار از ايران شدند
 بهرام پنجم از دولت روم خواست كه مسيحيان فراري را به ايران 421 بردند و در سال

اي بين  بعد معاهدهسال  ولي يك. هاي مرزي قرار داد بازگرداند و اين را بهانه براي جنگ
موجب آن زرتشتيان در روم و مسيحيان در ايران تحت حمايت  دو دولت برقرار شد كه به

  . قرار گيرند

  انتشار مسيحيت
خوانيم كه در اوايل قرن پنجم ميالدي  ها و كشتارها در تاريخ مي با وجود همه جفاها، غارت

نشين عدة   از اين نواحي اسقف ناحية اسقفي در ايران وجود داشته و هر يك40 در حدود
گرفته زيرا در آن زمان رسم نبود كه براي عده  بسيار زيادي از مسيحيان ايراني را در برمي

مسيحيت .  رسيد66  شمارة نواحي به424 در سال. قليلي يك اسقف مخصوص تعيين كنند
 در سال طوري كه تدريج به فالت ايران رسيد به النهرين ظهور كرد و به ابتدا در بين

  . شهرهاي ري، اصفهان، نيشابور، مرو و هرات هر يك اسقف داشت424

  و استقالل كليساي آسيا) 424(شوراي داديشوع 



 ميالدي بود كه در 410 اولين شورا در. ترين شوراهاي ايراني بود اين شورا يكي از شاخص
.  شرق را داراستآن اعالم شده بود كه اسقف سلوكيه تيسفون برترين مقام در ميان اسقفان

شوراي داديشوع كه چند جلسه هم داشت اين نكته را اضافه نمود كه اين اسقف با هر 
  . كس نيست پاتريارخ شرقي يا غربي برابر است و زير دست هيچ

از . اين بيانيه اعالمية مساوات مستقل بود نه جدايي كليسايي. آميز نبود اين اقدامي تفرقه
آنچه شوراي . شرق و غرب توسط اعالميه نيقيه هنوز متحد بودنداي، كليساي  ديدگاه آموزه

كند اين است كه اين شورا تمام حقوق  داديشوع را از شوراهاي قبلي ايراني جدا مي
در ميان اين حقوق امتياز خودگرداني و . كند پاتريارخي را براي كليساي شرق ادعا مي

همچنين . هاي خارجي از تمام داوريگذاري و جدايي، بلكه آزادي  استقالل است نه بدعت
  . كند كه اسقفان غربي هيچ حقوقي در شرق ندارند اعالم مي

عنوان يك امتياز  پارس آسيايي اينك در وراي كنترل غرب بود نه توسط تفرقه بلكه به
زودي اتفاق افتاد اما از طرف غرب در انطاكيه و اسكندريه و  تفرقه در واقع به. پاتريارخي
  .نه از شرق

  تفرقه و شكاف بزرگ و نستوري شدن كليساي ايران
آنچه كه نهايتاً كليساي اوليه را به شرق و غرب يا آسيا و اروپا تقسيم كرد جنگ و يا تعقيب و 
آزار نبود، بلكه شعلة يك جر و بحث شديد مذهبي بود كه تمام دنياي مديترانه را در ربع 

 آن مذهبي و چقدر سياسي بود هنوز در اين كه چه ميزان از. گرفت قرن پنجم در برمي
هايي در جهان مسيحيت  طور غيرقابل برگشتي شكاف هر حال به مورد آن بحث است اما به

هاي آن هرگز به صورت اول بازنگشتند و از ميان آن نامي نامناسب براي  ايجاد كرد كه تكه
نكات مهمي كه به يكي از . "كليساي نستوري"كليسا در آسياي غير رومي پديد آمد يعني 

اين جدايي بين شرق و غرب دامن زد بحث پيرامون مسائل الهياتي بود كه يكي از اين 
هاي اول مسيحيت هميشه بحث بر  در قرن. شد  مسيح مي مباحث مربوط به شخصيت عيساي

  . اين بوده كه طبيعت انساني و الهي مسيح چگونه در شخص عيسي جمع بوده است

هاي الهي و  الفات دو اعتقاد مشخص در مورد شخصيت مسيح و طبيعتگيري اين اخت در اوج
اي عقيده داشتند كه هر دو طبيعت مسيح در هم ادغام شد كه  عده. انساني او وجود داشت



طور  دانست كه به نام مونوفيزيت معروفند و ديگري اين كه دو طبيعت را متمايز از هم مي به
رهبريت اين گروه را . به ديوفيزيت معروف شدندمكانيكي در كنار هم قرار داشتند كه 

) استانبول امروزي(نام نستوريوس به عهده داشت كه اسقف شهر كنستانتينوپل  شخصي به
  . بود

وجود  در جريان اين مباحثات درگيري زيادي بين طرفداران مونوفيزيت و ديوفيزيت به
سرانجام . گر را تكفير كردندجاي يافتن يك تفاهم، يكدي در اين شورا طرفين نيز به. آمد

عقيدة نستوريوس رد شد و خودش محكوم گرديد و به محلي در شمال مصر تبعيد شد و در 
  .جا درگذشت همان

در مقابل اين . نام كالسدون عقايد مونوفيزيت نيز رد شد  در شوراي ديگري به451در سال 
مسيح هم داراي طبيعت موجب آن  دو عقيده آموزه سومي هم قبالً مطرح شده بود كه به

به اين . طور ارگانيك با هم متحد شدند الهي و هم داراي طبيعت انساني بود و اين دو به
اين تعليم به تعليم صحيح يا . ترتيب عيساي مسيح هم انسان كامل بود و هم خداي كامل

ارتدكس معروف است و امروز كليساهاي كاتوليك، پروتستان و ارتدكس به اين تعليم 
  .قدندمعت

دور مانده  كليساي شرق توسط مرزهاي ايران از تماس مستقيم با مركز طوفان مذهبي به
كليساي ايران بيشتر با مسائل خود در رابطه با بقاي آن 457 تا 420 از حدود سال. بود

هاي زمان يزدگرد اول، بهرام پنجم، و يزدگرد دوم مشغول بود  تحت تعقيب و آزار زرتشتي
عنوان كليساي مادر  اگر وابستگي تاريخي به شهر ادسا به. ي الهيدانان غربيها تا با كشمكش
توانست از درگيري دوري جويد و احتماالً  خوبي مي داشت كليساي ايران به وجود نمي

  .طرف كنار بايستد و باعث غناي كليسا شود عنوان يك تماشاچي بي به

در اين شهر مدرسة . حبت كرديمدر شمارة قبل در مورد شهر ادسا و موقعيت حساس آن ص
اين مدرسه . هاي عميقي به تعاليم نستوريوس پيدا كرده بود الهياتي وجود داشت كه گرايش

خاطر اين عقايد تعطيل شد و دانشجوياني كه تابع دولت ساساني بودند به سرزمين  بارها به
نام   شخصي بهها يكي از اين. هاي اداري بااليي دست يافتند خود بازگشتند و به مقام

بارصئوما . دست آورد بارصئوما بود كه مقام بااليي در دربار فيروز، پادشاه ساساني به
  . مراتب از ادسا بيشتر شد اي در شهر نصيبين تأسيس كرد كه شهرتش به مدرسه



تأسيس اين مدرسه بزرگترين خدمتي بود كه بارصئوما به كليساي ايران كرد زيرا بيشتر اين 
رفتند و مسيحيت را  يشان براي خدمت و بشارت كالم به سرتاسر ايران مياسقفان و كش
طوري كه در اواخر قرن پنجم در  كردند، به دادند و روز به روز پيشرفت مي انتشار مي

يكي از كارهاي ديگر . نواحي كردستان و فالت ايران مسيحيت پيشرفت مخصوصي داشت
 همراهي نيروهاي نظامي به كليساهاي مختلف بارصئوما اين بود كه با اجازه پادشاه و به

  . سركشي كرد و ايشان را وادار كرد كه تعاليم نستوريوس را بپذيرند

دنبال آن كليساي  نام آكاسيوس برگزار گرديد كه به  شورايي به486سرانجام در سال 
  :در اين شورا دو نكته مهم تصويب گرديد. طور كامل از كليساي غرب جدا شد ايران به

  .عنوان اعتقاد رسمي كليساي قلمرو ساساني پذيرفته شد  اعتقادات نستوريوس به•

  . ازدواج كشيشان و اسقفان مجاز شناخته شد•

  بقيه در شماره آينده
اي از تاريخ، ايران در معرض حمالت  در شمارة قبل در مورد اين صحبت كرديم كه در برهه

هاي بيشتري از شهرهاي ايران در طي  سمتزيادي از اقوام خارجي قرار گرفت و تقريباً ق
لنگ صورت گرفت ويران شد و بسياري  اين حمالت كه اوج آن در زمان چنگيزخان و تيمور

ها در مسيحيت ايراني نيز تأثيرات ناگوار  ها و ويراني عام اين قتل. عام شدند از مردم قتل
مان متعصبي بود بسياري خود را داشت و باعث شد كه مخصوصاً در زمان تيمور كه خود مسل

 . از مسيحيان به مرگ محكوم شوند و كليساها ويران گردد

البته بايد اذعان داشت كه عوامل ديگري نيز در تضعيف كليساي ايران نقش داشت كه 
  :ها عبارتند از ترين اين مهم

  فقدان ترجمة انجيل از زبان سرياني به زبان رسمي ايران .1

النهرين بود و ممكن نبود اسقفي  ر نظر پاتريارخ اعظم در بينتمام تشكيالت كليسا زي .2
هاي متمادي، چند ناحية  گاهي سال. براي شهرهاي ايران بدون موافقت او تعيين شود

  .كليسايي بدون اسقف و تشكيالت صحيح بودند



تفاوت  نظر كه نسبت به مسائل روزمرة مردم و جامعه بي مقدس و تنگ مسيحيت خشكه .3
  . بود

  اختالف عقيده بر سر جنبة الوهيت مسيح .4

برانداز تيمور، ايران دچار هرج و مرج و  بعد از دوران مغول و سپس حملة خانمان
دست قبايل ترك افتاد كه يكي پس از  حكومت ايران در اين برهه از زمان به. نظمي شد بي

بودند وضعيت هاي متعصب مسلمان  دست گرفتند و چون آنان هم سني ديگري حكومت را به
تا اينكه باالخره پسر يكي از . چندان خوبي براي مسيحيت تضعيف شدة ايران پيش نيامد

پدر شاه اسماعيل، شيخ . دست گرفت هاي اردبيل، شيخ اسماعيل، قدرت را به صوفي
الدين اسحق خودش سني بود ولي فرزندان او به فرقة شيعه پيوستند و علت آن هم  صفي

  .هاي متعصبي بودند ها بود كه سني  شدن از تركمتمايز بودن و جدا

اي را در ايران مستقر ساخت و  ها حكومت يكپارچه شاه اسماعيل با قدرت تمام پس از قرن
سلسلة صفويه را بنيان نهاد و با رسمي نمودن مذهب شيعه در حقيقت حكومت را با مذهب 

خود را تجسمي از حضرت علي، شاه اسماعيل . در هم آميخت و باعث اتحاد بيشتر ايران شد
در دوران اين . دانست و ادعا داشت همه بايد به او سجده كنند امام اول شيعيان مي

  . حكومت بود كه پاي ميسيونرهاي مذهبي كاتوليك به ايران باز شد

  شروع كار مبشرين خارجي
ها  نها درآمد و به مركز تجارت آ  ميالدي جزيرة هرمز به تصرف پرتقالي1507در سال 
در . ها ها و پرتغالي ها، ايراني اهالي اين جزيره تركيبي بودند از اعراب، يهودي. تبديل شد

 يك عده از مبشرين و رهبانان گروه سنت اگوستين قديس براي شباني و بشارت 1575سال 
 هم اولين دسته از تاجران انگليسي 1559در سال . ها به جزيرة هرمز آمدند بين كاتوليك

تدريج تمام ممالك اروپايي  شان به هرمز باز شد و به وسيه وارد ايران شدند و پاياز راه ر
  . رقابت پرداختند و همه نسبت به هم سوءظن داشتند براي اهداف تجاري و سياسي به

ترين پادشاهان اين سلسله بود دو برادر  در زمان سلطنت شاه عباس كه يكي از بزرگ
هاي متعددي از  همچنين هيأت. شرلي وارد اصفهان شدندنام رابرت و آنتوني  انگليسي به

ها هرج و مرج  كشورهاي مسيحي مذهب به ايران آمدند و آرامش داخلي پس از سال



مجدداً برقرار شد و شاه نيز براي خارجيان تسهيالتي قائل شده و تجارت ايران را رونق 
تين به ايران فرستاده شدند  دو نفر پرتقالي از فرقة مذهبي آگوس1601در سال . زيادي داد

ها بشارت باشد و شايد بتوانند شاه را مسيحي كنند ولي اين  با اين مقصود كه كار اصلي آن
هاي سياسي و  جايي نرسيد و عالقة شاه به خارجيان هم صرفاً داراي انگيزه كار باالخره به

ولت پرتقال بودند به بعد از آن دو نفر ديپلمات كه نمايندة د. اقتصادي بود تا تغيير مذهب
قدري خوب  شدند ولي به آنان از طرف پاپ و مقامات مذهبي پشتيباني نمي. ايران آمدند

. اي در اختيارشان نهاده شد و در آنجا ديري ايجاد كردند زودي خانه كردند كه به رفتار مي
هنوز هم بنابراين از همان اوايل خدمت اين افراد، سياست با مذهب آميخته شد و ايرانيان 

هاي مذهبي كارمندان و فرستادگان دولت خود  توانند باور كنند كه مبشرين فرقه نمي
  .ها ندارند نيستند و روابط سياسي با آن

  كوچ ارمنيان به ايران
 شاه عباس صفوي اهالي مسيحي ارمنستان را مجبور كرد كه به نقاط 17در اوايل قرن 

 هزار 75ر نفر را به گيالن و مازندران فرستاد و او بيست هزا. مختلف ايران نقل مكان كنند
ها شهري  نفر نيز در واليات جنوبي و حوالي زاينده رود اصفهان سكونت داده شدند و آن

اغلب اين ارامنه صنعتكار بودند و شاه عباس از آنان براي تزئينات . نام جلفا را ساختند به
كت براي آينده و مسيحيت تأثير زيادي پايتخت تازه استفاده كرد و حضور آنان در اين ممل

شدند كه مسيحيت را ترك كنند و اسالم را بپذيرند ولي  ها تهديد مي مرتباً آن. داشت
  .شد ندرت اين كار عملي مي به

رسالت ارامنه بيشتر اين بود كه نقش رابط بين شرق و غرب را ايفا كنند كه اين نقش، در 
ماني و اعراب و در عصر جديد بين دنياي اسالم و صورت رابط بين دولت عث قرون وسطي به

هاي دربار به شهر ونيز ارمني بود و بعدها هم  يكي از فرستاده. گر شده بود اروپا جلوه
ارامنة ايراني . چندين ارمني با عنوان فرستادة دربار ايران به ممالك مختلف اعزام شدند

 ايران ريشه گرفته بود پيروي كنند مايل بودند كه همان مذهب اصلي خود را كه از اول در
ها را به پيروي از  كردند آن و اغلب از ميسيونرهاي كاتوليك ناراحت بودند كه سعي مي

آمدند با ارامنه در  اغلب مبشرين كه به ايران مي. كليساي روم و تبعيت آن وادار سازند
 آنان مخالفت و ها ادامه داشت ولي در بين  سال اين تماس150تماس بودند و براي مدت 



رقابت بسيار زياد بود و همين امر يكي از موانع بزرگ براي پيشرفت مسيحيت و كار بشارت 
  . بود

اغلب . ها رو به تنزل بود هاي اروپايي و ثبوت قدرت آن در اين زمان نفوذ سياسي قدرت
اين نه فقط بنابر. اش كوتاه بود كردند دوره ها با هم در جنگ بودند و اگر موقتاً صلح مي آن

هاي مختلف ميسيونرها و  هاي مختلف ميسيونرها با ارامنه اختالف داشتند بلكه گروه دسته
اين اختالف زماني بيشتر شد . ساختند فرستادگان مذهبي ممالك مختلف اروپا نيز با هم نمي

هاي تجاري خودشان را به ايران  كه ممالك پروتستان مانند انگلستان و هلند نماينده
يكي از پدران . كردند مبشرين كاتوليك را از ايران بيرون كنند ها سعي مي دند و آنفرستا

كنم كه در  اقرار مي:  چنين نوشت1641اي در سال  نام برنارد دوسن ترز در نامه كاتوليك به
اين مملكت مسيحيان خيلي بيشتر به من زحمت دادند و جفا رساندند تا غيرمسيحيان و 

  !ايمانان بي

اين گروه .  توسط پاپ به ايران فرستاده شدند1604ي بشارتي كارملي در سال ها گروه
 در فلسطين بنيان 1154هاي رهبانيت كاتوليك بودند كه در حدود سال  يكي از نظام

اين . گذاشته شدند و وجه تسميه خود را از كوه كرمل و زندگي ايلياي نبي اخذ كرده بودند
تأثير چشمگيري بر مردم عادي اطراف خود و نيز بر شان  خاطر رويه خاص زندگي عده به

.  سال توانستند حضور خود را در ايران ابقا كنند150ها براي مدت  كارملي. ارامنه گذاردند
نام پدر تادئوس كوشش زيادي مبذول داشت تا واتيكان را متقاعد  يكي از رهبران ايشان به

ه براي كودكان مسيحي و هاي مالي و معنوي براي احداث مدرس به ارسال كمك
  . توجهي واتيكان روبرو شد غيرمسيحي سازد اما غيرت او با بي

ها را   خانواده را از گرجستان كوچ داد و آن6000 شاه عباس مجدداً حدود 1614در سال 
  . در دهات اطراف اصفهان و شيراز سكني داد

  شروع جفاي كليسا
به عموم مسيحيان چه ارمني، چه گرجي شاه عباس در اواخر سلطنت سياست خود را نسبت 

 فرماني صادر كرد كه به 1629او درست پيش از مرگش در سال . و چه كاتوليك تغيير داد
موجب آن هر مسيحي كه مسلمان شود حق خواهد داشت اموال خويشان خود را تا پشت 



سالم  مسيحي به ا50000تخمين زده شده است كه در حدود . هفتم در اختيار خود درآورد
  .گرويده باشند

 با تحريكات از طرف 1621البته طبق گزارشات تاريخي جفا به كليساها و مبشرين از سال 
ها را از جزيرة هرمز بيرون كنند و  خواستند پرتقالي ها مي انگليسي. ها شروع شد انگليسي

 ها مركز انتشار مسيحيت و سكونت كار را هم كردند و بدين ترتيب هرمز كه مدت اين 
 براي مبشرين و هم 1621سال . بيشترين مبشرين كاتوليك بود از دست آنان خارج شد

ها مورد  ميسيونرهاي كاتوليك جزيرة هرمز به تحريك انگليسي. ارامنه سال سختي بود
ها قصر اصلي جزيرة هرمز  ها به كمك انگليسي  ايراني1622در سال . سوءظن قرار گرفتند

نتيجه اين شد كه تمام مبشرين به . ها را بيرون كردند ليكتصرف درآوردند و كاتو را به
 نفر به شهادت 5مسقط در عمان فرار كردند، كليساها و ديرها خراب شد و در اين زمان 

رحمي تمام  عدة زيادي شكنجه شدند و شكم باغبان ميسيون كاتوليك را با بي. رسيدند
حضور شاه احضار شدند و چون  بود بهها اسامي آنان  دريدند و تمام مسيحياني كه در نامه

زندگي براي مسيحيان بسيار تلخ و . شان اقرار كردند همه سنگسار شدند به ايمان
  : نويسد پدر جان تادئوس مي. كننده بود ناراحت

تازه شروع . ايم از همه لحاظ تحت فشار و ناراحتي هستيم ولي ايمان را از دست نداده«
  ».سيح باشيمايم كه شاگردان حقيقي م كرده

گذاشتند  كردند و نمي جفا همچنان ادامه داشت و پدران روحاني را در ديرها زنداني مي
كار كنند و هيچ كس جرأت نداشت در خارج از محوطة كليسا در ايران دربارة مسيحيت 

تدريج اعتماد شاه نيز از مسيحيان قطع شد ولي با وجود اين زحمات  به. صحبت كند
 باالخره ميسيون 1677 -1676در سال . رفتند لحه ايمان و اميد پيش ميايمانداران با اس

در زمان شاه عباس دوم هم مسيحيان در . كلي برچيده شد آگوستين هم از اصفهان به
رساندند و با كارشكني از شاه  از طرف ديگر ارامنه هم به مبشرين آزار مي. زحمت بودند

در زمان شاه سليمان هم وضع آشفته بود و . خواستند كه همة مبشرين را بيرون كنند مي
لعنت بر ! اي سگ، مسلمان شو"زدند كه  ها در خيابان فرياد مي امنيت وجود نداشت و بچه

منتهاي درجه رسيد و هزاران نفر از  هاي مذهبي به  تقاضاي آزار و اذيت اقليت"!فرنگي
ها را با مبلغ بسيار كمي  د، بچهتمام اموال ارامنه را از آنان گرفتن. قتل رسيدند يهوديان به

  . بردند به غالمي فروختند و دختران جوان را به حرم شاه مي



ها در ايران  ها و ترك  سال افغان8مدت . حسين بسر رسيد سلطنت صفويه با شاه سلطان
اين وضع آشوب و هرج و مرج مانع بزرگي براي كار مبشرين . كردند تاخت و تاز مي

سرانجام نادرشاه افشار به . ها را نااميد كرده بود ي و بدبختي آنجنگ، قحط. مسيحي بود
  .دست گرفت ها پايان داد و زمام امور را به حكومت افغان

  مسيحيت در زمان نادرشاه افشار
نادرشاه از قبيلة افشار بود و افشارها از بازماندگان مغول بودند كه با نژاد ايراني در هم 

سوادي ياد شده است كه  نشين بي عنوان كوه ي از نادر بهدر كتب تاريخ. آميخته بودند
  . ها آزاد سازد ها و روس خواست ايران را از هجوم افغان، ازبك، ترك مي

شايد يكي از داليل عدم محبوبيت او . گذرانيد شاه بيشتر وقت خود را با خارجيان مي نادر
اد كه عهدعتيق را يهوديان  دستور د1740وي در سال . در بين تودة مردم همين نكته باشد

 ماه 6كار در مدت  اين . و انجيل را مسيحيان و قرآن را مسلمانان به فارسي ترجمه كنند
تا مدتي بعد از اين . انجام شد ولي با توجه به مدت محدود آن نتيجة كار چندان خوب نبود

. راحتي بودنداي در صلح و صفا و   ميسيونرهاي مسيحي تا اندازه1754واقعه يعني تا سال 
در اين زمان بود كه به . در اين سال نادر اولين سفر تاريخي خود را به اصفهان انجام داد

ي عجيبي رحم بيني و حرص و ولع عجيبي گرفتار شده بود و با بي جنون عجيب خود بزرگ
. ها را گرفت و سال بعد هم همين كار را تكرار كرد به جان ارامنه افتاد و تمام دارايي آن

متأسفانه اين آزار فقط نصيب مسيحيان نشد بلكه با ساير اهالي مملكت و مسلمانان نيز 
 به دست گارد 1747همين كار را كرد كه مورد تنفر مردم قرار گرفت و سرانجام در سال 

  . دش كشته شدشخصي خو

ميسيونرهاي كاتوليك قادر به . با مرگ نادرشاه صلح و آرامش مملكت نيز از دست رفت
بعضي از پدران روحاني به خدمت و كار خودشان ادامه دادند ولي از . ادامه كار نبودند

طور   فقط چند كشيش كاتوليك به1750تا سال . شدند طرف كليساي روم حمايت نمي
. دادند دوستانه خود ادامه مي ايت واتيكان به كارهاي انسانپراكنده و بدون حم

ميسيونرهاي كاتوليك گر چه اثري بر تاريخ نگذاردند اما حضور آنان و خدمات فداكارانه، 
پيرايه و پرمهرشان قطعاً اثري بر ابديت بسياري از مردم فقير و بينواي ايران داشته  بي

  . است



سال پس از حملة تيمور رو به ضعف گذاشت و دواير  150كليساي نستوري ايران هم مدت 
نهضت . اسقفي به مرور تعطيل شدند و فقط در شمال غربي ايران كليساها باقي ماندند

هاي بشارتي بود و مژدة نجات را تا چين و  ترين نهضت ميسيونرهاي نستوري كه از بزرگ
 سبب انحطاط مسيحيت دورترين نقاط آسياي مركزي رساند، داراي معايبي بود كه بيشتر

چون . شد تر مي حيات روحاني كليساي آن زمان به اين طريق ضعيف. در آن نواحي گرديد
كليساها غيرت داشتند و حاضر بودند هرگونه سختي و ناماليمت سفرهاي بشارتي را تحمل 

عدم توجه به زندگي . كنند ولي تحمل و زهد و تقواي خشك فقط مسيحيت واقعي نيست
درستي در ايران  شد كه كليسا به القدس و پيشرفت اخالقي سبب مي كار روحروحاني و 
كليساي مسيح . اي نتيجه روش كار مبشرين نيز بود البته اين شكست تا اندازه. ريشه نگيرد

. كه روزي عظمت و نفوذ فراوان داشت كيفيت روحاني و معنويت عميق خود را از دست داد
م با مسيحيت بناي رقابت را گذاشته بود كليساها زبون شايد تصور شود كه چون مذهب اسال

شود كه معنويت حقيقي و روحانيت هر  و ناتوان شدند اما پس از دقت مختصري معلوم مي
اگر مذهبي داراي معنويت و روحانيت است و رو به . شناسد كجا كه باشد رقابت نمي

  . مذهب جستجو كردگذارد علت را بايد در زندگي روحاني پيروان آن  انحطاط مي

هاي پي بردن به علل حقيقي انحطاط مسيحيت اين بود كه  شايد يكي از بهترين راه
عهده داشتند فاقد زندگي كردن به روش مسيحايي و  اشخاصي كه رهبري مسيحيان را به

كننده بودند  در حقيقت اين مسيحيان كاذب و گمراه. مسيح بودند آشنايي با شخص عيساي 
يكي ديگر از داليل عدم پيشرفت مسيحيت اين بود . پيشرفت مسيحيت شدندكه باعث عدم 

قدري به  دادند و به كه مسيحيان به زندگيِ روزمرة مردم پيرامون خود هيچ اهميتي نمي
روحانيت و معنويت خشك و خالي چسپيده بودند كه زندگي خانوادگي، اجتماعي و 

  . ت خود را از دست داده بودوظايف عمومي و خدمت به مردم در نظر آنان اهمي

هاي اين جهاني شدن و تكيه كردن به متنفذين  يكي ديگر از داليل اين تضعيف، شيفته قدرت
بينيم كه بعضي  متأسفانه در تاريخ گذشته كليسا و مسيحيت مي. و قدرتمندان آن زمان بود

ؤسا، زمامداران هاي كليسايي اغلب عقيده داشتند كه با زور و حمايت ر از مسيحيان و مقام
ها در آسمان و زمين به   كه تمامي قدرت در حالي. توانند پيشرفت كنند و حكمرانان مي

مسيح داده شده است و مسيح مايل است كه پيروان او مانند او فكر كنند و مانند او زندگي 
  . نمايند



ريه و بعد در شمارة بعدي كه آخرين قسمت اين مقاله است، به بررسي كليسا در سلسله قاجا
هاي كليساي پروتستان را در ايران بررسي  از آن خواهيم پرداخت و همچنين فعاليت

هاي قبلي  طور اجمالي و فشرده در قسمت و سپس با بررسي وقايعي كه به. خواهيم نمود
بندي در مورد وضعيت كليساي ايران در گذشته خواهيم  بدان اشاره كرديم دست به جمع

  .زد

. ل در مورد مسيحيت ايران در زمان اشكانيان و ساسانيان بحث نموديمهاي قب در شماره
پردازيم كه  اينك به سرنوشت مسيحيت پس از انقراض ساسانيان و حملة اعراب به ايران مي

در انتهاي مقاله . خود باعث گشوده شدن فصلي جديد در دنياي مسيحيت ايراني گرديد
 .فاده نموده استمنابعي ذكر گرديده كه نويسنده از آن است

ها و  در مقالة قبل در مورد مسيحيت در زمان ساسانيان ديديم كه با وجود فراز و نشيب
. جفاهايي كه مردم با آن درگير بودند، مسيحيت توانست در ايران خود را به تثبيت برساند

ظهور رسيدند، شوراهاي مهمي در اين زمان تشكيل گرديد و  رهبران برجسته و كارداني به
كليساي ايران افتخار اين را داشت كه شهدايي . فزوني نهاد نشين رو به تعداد مناطق اسقف

ولي با وجود اين كه ارتباط مسيحيت و . را نيز تقديم نمايد و جفاهاي مهلكي را متحمل شود
 بودند "اهل ذمه"حكومت پس از يزدگرد اول رو به بهبود نهاده بود، مسيحيان همچنان 

شدند و هيچ نفوذي در امور سياسي  رتشتيان، شهروند درجه دو محسوب مييعني نسبت به ز
نكتة جالب توجه اين . دادند و اجتماعي نداشتند و اكثراً طبقة متوسط جامعه را تشكيل مي

شد و طبق قانون ساسانيان  است كه گرويدن از دين زرتشت به مسيحيت ارتداد محسوب مي
  .مجازات آن اعدام بود

   حملة اعراب و تسلط خلفاي عربمسيحيت پس از
درخت تنومندي حكومت ساساني با اينكه در ظاهر جالل و عظمت باشكوهي داشت ولي از درون تضعيف شده بود و مانند 

سرانجام اين باد از . افتاد  رسيد كه از درون پوسيده بود و با وزيدن بادي فرو مي نظر مي به
نفس كه با  يد و ايران با قومي مهاجم و تازههاي گرم و سوزان عربستان وز جانب بيابان

اعراب . هاي ديگر در سر داشت، روبرو گشت ديني تازه، انگيزة مضاعفي براي فتح سرزمين
نام اسالم نيز بودند در نبردهاي متوالي و مهمي چون قادسيه  كه اينك مبلغ مذهبي تازه به



 پادشاه اين سلسله نيز در سال و نهاوند ساسانيان را شكست دادند و يزدگرد سوم، آخرين
  .قتل رسيد و با مرگ او سلسلة ساسانيان منقرض گشت  به651

با برچيده شدن اين سلسله دين زرتشت نيز كه با حكومت در هم آميخته بود تسلط خود را 
چون مسيحيان و يهوديان  از دست داد و به يكي از اديان زير سلطة اعراب تبديل شد كه هم

شرط دادن خراج و جزيه اجازه  اهل كتاب به.  مسمي شده بودند" كتاباهل"عنوان  به
داليلي وجود دارد مبني بر اينكه با مسيحيان در حكومت . داشتند در دين خود بمانند
اعراب با «: نويسد نويس مسيحي مي طوري كه يك تاريخ به. شد پارس با خشونت رفتار نمي

 خدا رفاه برقرار بود و قلوب مسيحيان از آمدن فيض ها رفتار كردند و به بزرگواري با آن
  . »اعراب شادمان باشد كه خدا آن را تأييد نموده و پيروز بگرداند

عهده داشت   رياست كل كليساي ايران را به652 تا 650هاي  عيشوياب كه بين سال
 در ها بيشتر به فساد هايي به سران كليساهاي خود نوشت و جالب است كه در اين نامه نامه

. وفايي اعضاي كليسا اشاره نموده است تا جفا و آزار از خارج كليسا، عدم روحانيت و بي
هايي بر مسيحيت و  ها و محدوديت نمود و تبعيض اما به مرور زمان اين سياست تغيير مي

شد و اعراب به اين نتيجه رسيده بودند كه بهترين روش براي آرام  ديگر اديان اعمال مي
هاي فتح شده اگر قرار باشد  اني بر ايمانداران غيرمسلمان در سرزمينساختن و حكمر

عام نكنند اين است كه آنان را از اعراب جنگجو جدا سازند و به پيروي از شاه  ها را قتل آن
هاي  هاي محصور جمع نمايند و حقوق هاي جدا شده در محيط ها را به گروه پارسي آن

شان محدود گردانند و سپس سودمندانه آنان را شان را به مرزهاي جوامع خود سياسي
اي  عنوان پيشه خدمت در ارتش براي غيرمسلمانان ممنوع بود و زراعت به. كار گيرند به

طبق . طور كامل در سلطة مسيحيان و يهوديان باقي بود پست و طبيعتاً منزوي تقريباً به
ز حمل اسلحه و سوار شدن هاي مشخص بپوشند و ا بايست لباس قوانين اعراب، مسيحيان مي

شد ولي  بايست كليساي جديدي ساخته مي در قلمرو اسالمي نمي. بر اسب خودداري كنند
البته بايد خاطرنشان ساخت كه اين قوانين در . تعمير و مرمت كليساهاي قديمي مجاز بود

سبتاً هاي خاصي آنان از آزادي ن شده است و در موقعيت دقت اجرا نمي ها به بعضي از دوره
 و به  عنوان كاتب و پزشك خدمت كرده اند و حتي در دربار به خوبي برخوردار بوده

از نوشتجات پاتريارخ تيموتائوس كه تا به امروز باقي . اند هاي دولتي هم گماشته شده سمت
آيد كه وي با خليفه معاصر يعني المهدي روابط خوبي داشته و با او در  است چنين برمي



الرشيد، ديگر خليفه عباسي نيز مبلغ زيادي  هارون. كرده است  بحث ميمورد انجيل هم
ها  همچنين در اين دوره. عنوان كمك جهت يكي از ديرها به پاتريارخ كليساها هديه نمود به

مباحثات ديني رايج بود و پيروان مذاهب و منجمله مسيحيت در اين مباحثات شركت 
  . كردند مي

مثالً در زمان خلفايي . ثبت رسيده است هايي از جفا هم به شدر دوران خالفت اعراب گزار
 مسيحيان بر اثر "متوكل" و "مأمون"هايي چون  الرشيد و خليفه چون عمر دوم، هارون

بين (در اين دوران . فشارهاي اجتماعي و نابساماني اوضاع به روم بيزانس مهاجرت كردند
دوختند تا از ديگران متمايز  س خود مياي به لبا مسيحيان بايد وصله)  ميالدي861 -717

شان به مدارس مسلمين  گردند، اجازه نداشتند روزهاي جمعه به بازار بيايند و كودكان
قبور ايشان تخريب شد و يك صورت چوبي از شيطان به سردر . بروند و يا عربي بياموزند

ناگفته نماند كه . ها نيز ويران گرديد تعدادي از كليساها و صومعه. شان نصب گرديد خانه
ها فقط خاص مسيحيان نبود بلكه زرتشتيان و يهوديان و مانويان نيز  اين آزارها و محدوديت
شد بسياري از مسيحيان  شدتي بود كه باعث مي اين آزارها به. شدند مشمول اين آزارها مي

  .به اسالم بگروند

  وضعيت كليساي نستوري ايران
خاطر حمايت از عقايد  ليساهاي قلمرو حكومت پارس بههمانطور كه در شمارة قبل گفتيم ك

. خود گرفتند تدريج از كليساهاي غرب جدا شدند و نام كليساي نستوري را به نستوريوس به
وضع تشكيالتي خود سر و  در دوران خالفت اعراب كليساهاي نستوري فرصتي يافتند تا به

در اين زمان . فت داشته باشندسامان دهند و نيز در امر بشارت و گسترش مسيحيت پيشر
مقر پاتريارخ كليساي نستوري . وجود آمد نواحي اسقفي بيشتري در نقاط مختلف ايران به

در اوايل اين .  از تيسفون به بغداد، پايتخت حكومت خلفاي عباسي منتقل شد775در سال 
 ميالدي 1625سال  به. دوره كليساي نستوري حتي مبشريني به چين ارسال نمود

بنا .  ميالدي است781 خط چيني و سرياني كشف شد كه تاريخ آن به سال  اي به نبشته نگس
 با تحمل "آلوپن"نام   ميالدي يك مبلغ مسيحي نستوري به635نبشته، در سال  بر اين سنگ

 پايتخت آن زمان مسافرت نموده و مسيحيت را در چين رواج "چانگ آن"هاي بسيار به  رنج
طوط چيني فهرست اسامي كشيشان و راهباني كه در اين رسالت در زير خ. داده است



تاي ". هاي ايراني داشتند ها نام كم دو تن از آن شركت داشتند نقش شده است كه دست
، امپراطور چين نظر مساعدي نسبت به مسيحيت نشان داد و باعث شد كه در سال "تسونگ

 پارسي كه دين كتب مقدسه را از آلوپن راهب«: اي به اين شرح انتشار دهد  اعالميه638
مفهوم . همراه آورده به پايتخت آمده و اين دين را به حضور ما آورده است دوردست به
اين ديني است اسرارآميز، عجيب و آرام كه به اساس زندگي و . دقت آزموده شد دين او به

 كه خادمين پس باشد. شايسته است كه در تمام امپراطوري رواج يابد. كمال پرداخته است
  » . نفر راهب تعيين شوند21اي بنا كنند و  صومعه

اي ساخت و تا پايان قرن هفتم مسيحيت در ده ايالت رواج يافت  به اين ترتيب آلوپن صومعه
امپراطوران بعدي از جمله امپراطوري كه در زمان . و تعداد بيشتري صومعه تأسيس گرديد

  .نسبت به مسيحيت نظر مساعدي داشتند) ي ميالد783 -780(او سنگ يادبود بر پا شد 

  ) ميالدي1000 – 850(افول كليسا 
عنوان شروع افول كليسا اشاره نمود؛ ولي از اواسط قرن نهم  مشكل بتوان به تاريخي به

اي بدون بازگشت براي رشد و آزادي مسيحيت در شرق و غرب آسيا  رسد نقطه نظر مي به
 كه عالوه بر ظلم و ستم از جانب حكومت، كليسا با دهد شواهد تاريخي نشان مي. شروع شد

اسناد . كرد و آن فروپاشي كليسا از درون بود تري دست و پنجه نرم مي مشكل بزرگ
خواري و طمع در عالم كليسايي همراه  هايي درباره رشوه ها با داستان بازمانده از پاتريارخ

برخي از راهبان . هاست  صومعهتر، شواهد موجود در رابطه با فساد در آزاردهنده. است
همسر اختيار كرده بودند و تفرقه بين آنان شدت داشت و مراسم پرستش و نيايش افت 

وفايي اعضاي بعضي از كليساها  از كليساهاي زيرزميني خبري نبود و بي. شديدي كرده بود
  .آمد حساب مي معضل بزرگي به

هاي  ر بود و برخي از مسيحيان به مقام ميالدي كليسا از ثروت بزرگي برخوردا1000تا سال 
مرور زمان نسبت به سابق  اما به. عالي در تعليم و تربيت و حكومت دست يافته بودند

تجار و مالكين مسيحي هنوز هم ثروت زيادي داشتند ولي . وجودشان ضروري نبود
 حتي به اين روند. تدريج مسيحيان را نيز تحت فشار مالي قرار داد هاي سنگين به ماليات

تحمل فشارها نبودند و از ايمان  قرون يازدهم هم كشيده شد ولي بسياري از آنان قادر به
  . خود دست كشيدند



يكي از علل مهم تقليل يافتن مسيحيان در ايران و آسياي غربي مهاجرت عده زيادي از 
ور روم، قدري زياد بود كه امپراط مهاجرت مسيحيان به. آنان به امپراطوري روم شرقي بود

ها پس از  تئوفيلوس قانوني گذراند كه بنا بر آن ازدواج ايراني با رومي آزاد گرديد و زوج
  .توانستند از حقوق ملي و امتيازات مخصوص امپراطوري برخوردار شوند ازدواج مي

هايي از تبعيض و از هم فروپاشي نبايد به ما اجازه دهد كه از  اما بازگويي چنين نمونه
طور مثال در اين  به. يان در دوران افول تصاويري كامالً تيره ترسيم نماييمزندگي مسيح

توانستند ساكت  دوران به كشيشاني اشاره شده است كه از روح بشارت مملو بودند و نمي
هاي خود را به مرزهاي شرقي كشور بردند و در انتشار مسيحيت با  اين افراد فعاليت. بمانند

  .دنداستقبال فراواني روبرو ش

  وسيله كليسا  توسعة كار بشارت به
. كردند از قرن دهم به بعد خلفاي عرب از مزدوران ترك در دربار و سپاه خود استفاده مي

هاي مختلف آنان با تسلط بر ايران  دست گرفتند و تيره مرور زمان اين تركان قدرت را به به
تركان تازه . جود آوردندو هاي غزنويان، سلجوقيان و غيره را به و خاورميانه حكومت

مسلمان شده نسبت به دين جديد خود تعصب بسيار داشتند و همچون اعراب مالطفت را 
شاهد اين مدعا، سختگيري و بدرفتاري بر . داشتند نسبت به پيروان اديان اقليت روا نمي

هاي اروپايي به زيارت اماكن مقدس خود در فلسطين  زائرين مسيحي بود كه از سرزمين
رفتار حكمرانان سلجوقي . هاي صليبي گرديد آمدند كه اين امر نهايتًا موجب بروز جنگ مي

 دستور داد كه "بنان آلب ارسالن"يكي از پادشاهان اين سلسله . با مسيحيان بسيار بد بود
جفا و آزار و اذيت در اين . مسيحيان بايد يا گردنبند آهني بگذارند و يا اسالم را قبول كنند

 شد كه مسيحيان ايراني پراكنده شوند و مژده نجات مسيح را با خودشان به دوره باعث
  . آسياي مركزي و دورترين نقاط آسيا و بيشتر به چين و هندوستان ببرند

ها،  ها، مغول خوشبختانه انتشار مسيحيت بين ايرانيان مخصوصاً در آسياي مركزي بين ترك
 شهرهاي ري، 11در اوايل قرن . گرفت كرد و ريشه مي خوبي پيشرفت مي و تاتارها به

نيشابور، هرات و مرو همگي داراي دواير اسقفي و مراكز اعزام مبشرين مسيحي به ممالك 
مبشرين براي توسعه كار بشارت از دو راه زميني و دريايي به هندوستان و . اطراف بودند
 سال بعد وقتي 200هاي تاريخي ذكر شده حدود  طوري كه در كتاب به. رفتند عربستان مي



جهانگرد معروف ماركوپولو به عربستان رسيد يك جماعت مسيحي زنده و فعال را مشاهده 
  :دهد نويسي چنين گزارش مي تاريخ. نمود

زمين، افتخار  انكارنكردني است كه بشارت دادن به مردمان آسياي مركزي و اكناف مشرق«
 غربي كه مبتني بر تعاليم عيساي اين كليسا با ترويج تمدن. كليساي نستوري ايران است

ناپذير خود را به اطاعت از فرمان بزرگ مسيح  العاده و اشتياق وصف مسيح است غيرت فوق
  ».به اثبات رسانده است

  ها و تيمور لنگ مسيحيت در زمان مغول
بيشتر توسط تحريكات حكمرانان ) 1227 -1162(خان  حملة قوم مغول به رهبري چنگيز

ها نه فقط بساط خالفت خلفاي عباسي را  هجوم مغول. ن شروع گشتنادان ترك ايرا
ها  مغول. كلي دگرگون ساخت برانداخت بلكه چهرة بخش مهمي از دنياي آن روزگار را به

عام عمومي همراه  كردند و تصرف بيشتر شهرهاي ايران با قتل آوري حمله مي طور سرسام به
  . بود

ها احساسات مذهبي  اكثريت اين خان. ر نبودندهاي مغول نسبت به مسيحيت سختگي خان
هاي گذشته  ها و آشنايي آنان با انجيل مسيح در سال بشارت به مغول. مخصوصي نداشتند

عنوان مثال  به. هاي مغولي به گفتة تاريخ مسيحي شوند اي از خان باعث شده بود كه عده
. ام دقوزخاتون داشتن هالكو خان كه فاتح ايران و بغداد بود نيز همسري مسيحي به

خاطر همين در اين زمان  نهادند و به ها از اسالم متنفر بودند و مسيحيت را احترام مي مغول
  . به مسيحيان آزادي عطا شد و كليساها و ديرهاي زيادي در اين مدت بنا گشت

رفتار حكومت با خودشان  متأسفانه وضعيت خوب مسيحيان باعث شد كه از اين حسن 
براي نمونه در ماه رمضان . ه كنند و بناي بدرفتاري با مسلمانان را در پيش گيرندسوءاستفاد

ريختند  نوشيدند و از آن مشروبات در مسجد و روي لباس مسلمانان مي مخصوصاً شراب مي
شدند و  دارها بايد برپا مي گرداندند و همة مغازه و ديگر اينكه صليب را در كوچه و بازار مي

  . كردند ها اهانت و بدرفتاري مي شد به آن ان اطاعت نميش اگر از خواسته

 با مسيحيان همراه بودند ولي در اوايل قرن چهاردهم وقتي 1295پادشاهان مغول تا سال 
تواند در مملكتي كه اكثريت افراد آن  نام غازان خان ديد كه نمي هاي مغول به يكي از خان



نام نوروز مسلمان شد و در نتيجه   بهوسيلة يك ايراني مسلمان هستند حكومت كند به
فرمان تخريب كليساها، موقوف شدن مراسم . جفاهاي زيادي را عليه مسيحيان شروع نمود

تا اينكه اين كشتارها در اثر ميانجيگري . كليسايي و قتل رهبران مسيحي صادر گشت
  . هايتون، پادشاه ارمنستان متوقف گرديد

قين گفت كه در پايان قرن سيزدهم بسياري از كليساهاي توان با قطع و ي طور خالصه مي به
در اثر جفاي . نستوري از صحنة روزگار محو شدند و ديگر ذكري از آنان به ميان نيامد

هاي چند سال گذشته  خواستند اهانت ها و آزار و اذيت و تحقيرهاي مسلميني كه مي خان
 شدند، يا ترك وطن اختيار كردند مسيحيان را تالفي كنند، بسياري از مسيحيان يا مسلمان

هاي كليسايي خالي مانده بود و در  ها تصدي مقام  در بسياري از دوره. و يا كشته شدند
كليساها در سراسر ايران از ميان رفت و طبق اطالعات . برخي موارد هم موروثي بوده است

 مارديس، تبريز، موجود فقط در شهرهاي بغداد، موصل، اربيل، نصيبين، دياربكر، ميفرقاط،
يعني طبق اين فهرست فقط سه شهر در . اروميه و مراغه كليسايي وجود داشته است
  .محدوده ايران امروزي داراي كليسا بوده است

نام تيمورلنگ به   ميالدي خونخوار ديگري به1395در سال . اما اين پايان ماجراها نبود
عصبي بود و ابداً توجهي به مسيحيان ها مسلمان مت تيمور برخالف مغول. ايران حمله كرد

با نظاره بر زمينة وحشتناك . ننمود، بلكه با ضرب شمشير آنان را مجبور به قبول اسالم كرد
هايي از سر مردگان كه تيمورلنگ با  شهرهاي سوخته در آتش، رودهايي از خون و هرم

يك مسيحي را از توانسته جسد  كرده چه كسي مي گذاري مي ها پيشروي خود را نشانه اين
يك مسلمان در برجي از دو هزار انسان كه يكي روي ديگري قرار گرفته و با گل و آجر 

توان حدس زد كه بر سر  پوشانده شده تشخيص دهد؟ در مقايسه با چنين فجايعي مي
جوامع كوچك مسيحي در امپراطوري عظيم تيمور چه آمد و چگونه اكثريت آنان نيز چون 

مسيحياني كه از اين . هاي عمومي جان خود را از دست دادند عام  قتلبقية مردم در اين
جفاهاي هولناك جان بدر برده بودند يا مسلمان شدند و يا به كردستان گريختند و ملتي را 

  .شود  ناميده مي"آسوري"تشكيل دادند كه امروز 

اي بود پس  قارهي از نفوذ و توسعه مسيحيت در بعد  ا كليساي شرق نستوري كه زماني شبكه
تيسفون رفت و نهايتاً در بغداد اسكان داده شد و اينك -از شروع آن در ادسا به سلوكيه 

: اي به يادگار نهاده است نگاري مرثيه تاريخ. بدون هيچ وطني بر روي زمين رها شده بود



جا در آن روزها افراد بيگانه به تبريز دست درازي كردند و تمام كليساهايي را كه در آن«
كلمات قادر به . قرار داشت از بين بردند و غمي بزرگ بر مسيحيان در تمام دنيا قرار گرفت

هايي كه مسيحيان در اين زمان  ها، تمسخرها و رسوايي حرمتي توصيف تعقيب و آزارها، بي
  ».طور خاص در بغداد متحمل شدند نيستند و به

ن تيمور لنگ تقريباً از صحنة ممالك عام مسيحيان، مسيحيت در زما بدين ترتيب در اثر قتل
عام دو عامل ديگر نيز در تسريع سقوط كليساي ايران و  عالوه بر قتل. آسيا ناپديد شد

هاي  عامل اول اين بود كه انجيل از زبان سرياني به زبان. تزلزل مسيحيت دخالت داشتند
 كليساها زير نظر دوم اينكه تمام تشكيالت. زمين ترجمه نشده بود بومي ملل مختلف مشرق

النهرين ساكن بود و ممكن نبود كه اسقفي براي شهرهاي ايران  اسقف اعظمي بود كه در بين
اين مسئله ضربه مهلكي به حيات كليساي ايران زد چون گاهي . بدون موافقت او تعيين شود

  . ماندند گذشت كه چند ناحية كليسايي بدون اسقف و تشكيالت صحيح باقي مي ها مي سال

ها تماس ايران و ايرانيان با مسيحيان و مسيحيت  اما عجيب اينجاست كه عليرغم اين سركوب
نام كليساي ايران ديگر عمالً وجود نداشت  اي به بعد گرچه پديده از اين تاريخ به. قطع نشد

واسطة فعاليت ميسيونرهاي خارجي و اسكان ارامنه در ايران  اما مسيحيت در ايران به
تداوم بخشيد كه در شماره آينده به تجزيه و تحليل مسيحيت و تحول آن در حضور خود را 

  . زمان صفويان و حكومت شيعه در ايران خواهيم پرداخت

  :پانويس

بايد خاطرنشان ساخت كه منابع ما در مورد كليساي ايران چندان وسيع نيست و 
قاله با استناد به منابعي اين م. نويسندگان زيادي نداريم كه در اين مورد تحقيق كرده باشند
جا دارد كه از زحمات استاد . كه در فارسي تحقيق و ترجمه شده به نگارش درآمده است

مسيح و مسيحيت نزد (، اسقف حسن دهقاني تفتي )تاريخ مسيحيت در ايران(سعيد نفيسي 
، ساموئل هيومافت )زمين سرگذشت مسيحيت در ايران(، آرمان رشدي ) جلد3ايرانيان 

قدرداني كرد كه با ) تاريخ كليساي مسيح(و خانم زرين بهروش ) يخ مسيحيت در آسياتار(
زمين در اختيار ما  تحقيق و نگارش خود اطالعات ذيقيمتي را در مورد مسيحيت ايران

  .اند مسيحيان قرار داده



در شمارة قبل در مورد مسائلي كه باعث شد مسيحيت در ايران ريشه ندواند صحبت كرديم  
هاي اين جهان و زندگي خشكه مقدسي كه رهبران مسيحي در پيش گرفته  أثير قدرتو ت

بودند را بررسي كرديم و همچنين ديديم كه چگونه جفاهاي خارجي نيز دست به دست هم 
مرور در ايران تضعيف شود و كامالً از صحنة اين قسمت از گيتي  داده بودند تا مسيحيت به

 وضعيت كليساي ايران، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه در قسمت آخر بررسي. محو گردد
ها و خدمات  در دوران پس از نادرشاه افشار رشد مسيحيت در ايران بيشتر مرهون فعاليت

 . مبشرين خارجي است

در اين دوران حكومت قاجاريه بر سر كار بود و پادشاهان اين سلسله نيز چندان در مورد 
خاطر اينكه ايران در دوران اين حكومت  گير نبودند و به تفعاليت ميسيونرهاي خارجي سخ

تري پيدا كرده بود  با كشورهاي بزرگي چون انگلستان، فرانسه و روسيه ارتباطات نزديك
بايد . داد براي جلب حمايت اين كشورها به فرستادگان و مبشرين روي خوش نشان مي

ر اين مقطع زماني ديده نشده اطمينان داشت كه هيچ گزارشي از جفا و آزار و اذيت د
  . است

  هاي مبشرين كاتوليك  فعاليت
 مجدداً پس از يك دوره ركود، كليساها در 1838در اوايل قرن نوزدهم يعني حدود سال 

ايران فعاليت جديدي را از سر گرفتند و طبق گزارش تاريخ، بيشتر اين بيداري در نتيجة 
اين شخص در الجزاير متولد شده .  بود"هاوجين بور"نام  فعاليت يك شخص فرانسوي به
هاي عربي، تركي،  هاي شرقي را فراگرفته بود و به زبان بود و در دانشگاه پاريس زبان

بوره كشيش و مبشر نبود اما عشق . ارمني، فارسي، عبري و آشوري تسلط كامل داشت
ر مدرسه و او در چند شه. اي به بشارت كالم و ترويج مذهب كاتوليك داشت العاده فوق

توان به مدارس معروف سن لويي و ژاندارك اشاره  كالج تأسيس نمود كه از آن جمله مي
حضور شاه ايران در اصفهان رسيد و از شاه تقاضا كرد كه   به1840بوره در سال . نمود

ها بتوانند آزادانه به كار بشارت ادامه دهند، مدرسه باز كنند و آزادانه تجارت  كاتوليك
افراد ديگري پس از بوره به ايران آمدند و . شاه هم تقاضاي او را پذيرفت. نمايند
 جماعت كاتوليك در ايران كليساي 1866هاي زيادي از خود نشان دادند و در سال  فعاليت

 در 1867كاتوليك را ساختند و اولين مراسم عشاءرباني در روز عيد ميالد مسيح در سال 



 وارد تهران 1875در سال  "خواهران محبت" نام بهخواهران تارك دنيا . آن اجرا شد
اين مبشرين كاتوليك در تبريز . شدند و مطب، كودكستان و مدرسة دخترانه تأسيس كردند

برادران و "نام  بعد از خواهران محبت دسته ديگري به. هم كليساي كوچكي ساختند
 در مشهد و تبريز هاي جذاميان به ايران آمدند و در بيمارستان "خواهران كوچك عيسي
ها كه فرقه ديگري از كاتوليك بودند در اوايل  همچنين دومينيكن. مشغول خدمت شدند

هاي  كاتوليك. قرن بيستم وارد ايران شدند و در شيراز كليساي كوچكي تأسيس نمودند
ها و سمينارهاي  ايتاليايي نيز مدرسه معروف انديشه را تأسيس كردند كه براي كنفرانس

  . گرفت هم مورد استفاده قرار ميكليسايي 

در حال حاضر .  مجبور به ترك ايران شدند1357اكثر ميسيونرهاي كاتوليك بعد از انقالب 
هاي تبريز و مشهد مشغول  خانه فقط چند ميسيونر در كليساي كاتوليك آشوري و در جذام

  .باشند خدمت مي

  فعاليت ميسيونرهاي پروتستان
هاي  از ميان شاخه. ي پروتستان اندكي ديرتر شروع شدهاي بشارتي كليساها فعاليت

هاي پيوريتان و بيداري روحاني بودند به سبب غيرت  هايي كه وابسته به جنبش متعدد، گروه
از اواخر . شان زودتر از ديگران شروع به بشارت در كشورهاي غيرمسيحي كردند روحاني

بيتري نيز سرايت كرد و سبب شد كه قرن هيجدهم، غيرت بشارت به كليساهاي انگليكن و پرز
  . ميسيونرها از اين كليساها به نقاط مختلف جهان سفر كنند

اولين ميسيونرهاي پروتستان دو پزشك آلماني بودند كه وابسته به ميسيون برادران متحد 
 وارد يزد شدند تا در ميان 1747اين دو شخص با زحمات زياد در سال . ها بودند يا موراوي
گاه به يزد نرسيدند و به  خاطر ناامني اوضاع كشور هيچ ن يزد خدمت كنند كه بهزرتشتيا

  .اروپا بازگشتند

او .  اشاره نمود"هنري مارتين"نام  از اشخاص مهم ديگر بايد به يك انگليسي پروتستان به
 وارد شيراز شد و هدفش اين بود كه قسمتي از 1811يك مبشر انگليسي بود كه به سال 

ها با تالش فراوان و  مارتين پس از ماه. ا كه تهيه كرده بود اصالح و تكميل كندعهدجديد ر
شد  اش روز به روز بدتر مي برد و وضع جسماني در شرايطي كه از بيماري سل رنج مي



 تكميل نمود و در ژوئيه همان سال به پيشگاه 1812 فوريه 24ترجمة عهدجديد را در 
رجمة سنتي يا قديمي كه اكنون در دسترس است ت. شاه قاجار تقديم گرديد فتحعلي

بعد از . ويرايشي است از ترجمة هنري مارتين كه در اواخر قرن نوزدهم صورت گرفته است
ولف پسر يك رابي .  به ايران آمد"ژوزف ولف"هنري مارتين خادم و مبشر ديگري چون 

انشگاه كمبريج رفت و يهودي بود كه از طفوليت با مسيحيت آشنا شده بود و در جواني به د
تحت تأثير استادش، چارلز سيمون قرار گرفت و تصميم گرفت توسط يك انجمن بشارتي به 

 در سراسر خاورميانه از جوامع يهودي 1824 تا 1821او از سال . خاورميانه فرستاده شود
 در جزيره مالت، اسكندريه، سينا، لبنان، اورشليم، دمشق، بغداد و بصره ديدن كرد و در

 وارد بوشهر شد و سپس به اصفهان و شيراز رفت و از كاشان و تبريز هم ديدن 1821سال 
رسانيد و با مسلمانان و يهوديان صحبت  در تمام اين شهرها مژده نجات مسيح را مي. كرد
 بعد از ظهر 6 صبح تا 10اي داشت و روزهاي يكشنبه از ساعت  العاده او قدرت فوق. كرد مي

 زبان روسي، ايتاليايي، فرانسه، 6هم به  كرد آن  يساها موعظه ميبدون وقفه در كل
هاي ديگر خود به بخارا، بلخ، افغانستان،  ولف در مسافرت! آلماني، انگليسي و آشوري

ها لباس ساده كشيشان كليساي  هندوستان، گوا، حبشه و حجاز رفت و در تمام مسافرت
مبشران بعدي كه بايد از . يحي واقعي بودولف نمونة كامل يك مس. تن داشت انگليس را به

  .  بودند"ويليام گلن" و "ژاكوب ساموئل"شان ياد كرد  ها و خدمات آن

نيز نخستين ) CMS ،Church Missionary Society(هيأت مرسلين كليسايي تحت عنوان 
 در 1869 را به ايران فرستاد كه در سال "دكتر رابرت بروس" ميسيونر خود يعني كشيش

اين شخص با كمك ديگران در ترجمه . اي اصفهان اقامت گزيد و فارسي را ياد گرفتجلف
مقدس كه عهدجديد آن توسط هنري مارتين و عهدعتيق آن توسط ويليام گلن انجام  كتاب

كتب مقدسه "عمل آورد و باالخره اين متن نهايي به همت بنگاه  شده بود تجديدنظر كلي به
نام كشيش  در اينجا بايد از شخصي به.  چاپ و انتشار يافت1895 در سال "بريتانيا و خارج

كشيش . مقدس به دكتر بروس ياري رساند هاوكس نيز ياد نمود كه در تجديدنظر كتاب
 "مقدس قاموس كتاب"نام  هاوكس مدت نيم قرن در همدان خدمت نمود و اثر بزرگي به

اطرنشان ساخت كه هدف اين البته بايد خ. بوجود آورد كه در ايران بسيار شهرت دارد
هاي بهداشت و درمان و آموزش و  هيأت بيشتر در زمينة خدمات بشردوستانه در زمينه

 سال كار اين هيأت در ايران، باالخره آنقدر مسيحيان ايراني 50در اثر . پرورش بود
. پذير گرديد  امكان1912وجود آمده بود كه تشكيل دايره اسقفي در ايران به سال  به



وجود آمد كه به كليساي اسقفي معروف   كليساي انگليكن ايران به1913نجام در سال سرا
هاي اصفهان و شيراز و مراكز نابينايان در اصفهان تا زمان انقالب  فعاليت بيمارستان. شد

  .اسالمي ايران ادامه داشت

  ورود مبشرين آمريكايي به ايران
كردند كه مردم آمريكا  بيشتر كوشش ميدر نخستين روزهاي تشكيل دولت آمريكا كليساها 

را به مسيحيت دعوت كنند و براي فرستادن مبشر به دنياي خارج تا مدتي اقدام جدي 
در اوايل قرن نوزدهم بود كه آنان نيز احساس نمودند بايد در زمينة بشارت به . نكردند

صاً بيداري آمريكا در آن روزها بهبود وضعيت اقتصادي و مخصو. ملل ديگر اقدام كنند
  . نمود مذهبي وسيعي را تجربه مي

 "مريك. ال.ج"نام   شخصي به"هاي خارجي كميسيونرهاي آمريكايي براي ميسيون"هيأت 
 مسافرتي به شهرهاي تهران، اصفهان و 1832او با دو نفر آلماني در . را به ايران فرستاد

ريك در گزارش خود نوشت گزارش اين افراد چندان اميدواركننده نبود و م. شيراز نمودند
زماني كه اين سه نفر وارد . كه روزنة اميد براي فعاليت بشارتي بسيار تنگ و باريك است

اصفهان شدند در شهر چنان اغتشاشي پديد آمد كه دولت ايران براي محافظت از ايشان 
دون هاي ميسيونري ب ولي كار فرستادن مبشرين ادامه يافت و گروه.  نفر را مأمور نمود30

هاي خيريه بسياري زدند و  اينكه حمايتي از دولت آمريكا دريافت كنند دست به فعاليت
  . ها و مدارس زيادي تأسيس نمودند درمانگاه

 درصد 50 به شهر اروميه رفتند چون در آنجا طاعون "اسميت" و "دوايت"نام  دو نفر به
بازماندگان كليساي نستوري اين افراد بيشتر براي خدمت به . جمعيت را از بين برده بود

اي كه در اينجا  مزرعه: آقاي اسميت در گزارش خود چنين نوشته. ايران آمده بودند
ام  جانب در تمام مسافرت خود مردمي نديده اين. نظر من آمادة حصاد است موجود است به

  . هاي ايران حاضر به قبول انجيل مسيح باشند كه به اندازة آسوري

 به ايران آمدند و به اروميه رفتند و آن شهر حدود "پركينز" آقا و خانم نام زوج ديگري به
آنان نيز جلسات زيادي تشكيل .  سال مركز خدمات ميسيونرهاي آمريكايي شد100
دادند و مرتب در كليساها وعظ و سخنراني بود و در خدمات عمومي چون بهداشت و  مي



سوادي  ميسيونرها با بي. از خود نشان دادندمبارزه عليه اعتياد به شرابخواري تالش زيادي 
بدين جهت يكي از نخستين كارهايي كه پركينز انجام داد اختراع . كردند نيز مبارزه مي

ميسيونرهاي نامبرده . خط جديد براي زبان آسوري و ترجمة كتب انگليسي به اين زبان بود
. ساختند  آسوري مي ساعت از وقت خود را صرف ترجمه كتب و مطالبي به زبان8روزي 

هاي انجيل و نشر ادبيات مسيحي شد و ترجمة جديدي از  آقاي پركينز مشغول تهيه نسخه
اناجيل و در دو ستون مقابل هم به زبان آشوري قديم و جديد نوشته و كمي بعد ترجمة 

ص از شخ. هاي نور منتشر نمود نام اشعه اي به همين نحو انجام داد و مجله عهدعتيق را نيز به
ها و كُردها   نيز بايد ياد نمود كه با طبابت و همدردي با نستوري"گرانت"نام دكتر  ديگري به

عاقبت بيماري تيفوس او و سه نفر از ميسيونرهاي . به اين مردم خدمت زيادي نمود
  .آمريكايي را كه براي كمك فرستاده شده بودند از بين برد

 17، 1841كايي ادامه داشت و در سال با وجود اين زحمات خدمات ميسيونرهاي آمري
 گزارش شده است كه 1851در سال .  ناحيه دهات آذربايجان باز كردند16مدرسه، در 

  . نفر آنان دختر بودند203 شاگرد دارند كه 871 مدرسه با 45جمعاً 

 در اروميه تشكيل شد و البته زير نظر شوراي 1855اولين كليساي پروتستان نيز در سال 
ها بيداري وسيع و عجيبي ايجاد شده بود و  در اين شهر بين آسوري. پرزبيتري بودكليساي 

هاي اين مبشرين بعدها از  فعاليت. شد ها ديده مي تغيير عميقي در زندگي شخصي آن
ها نيز فراتر رفت و آنان متوجة مسلمانان و حتي يهوديان نيز شدند و به  محدودة آسوري

مثالً در شهر همدان ادبيات . ز و كرمانشاه نيز رفتندشهرهاي همدان، اصفهان و شيرا
زودي  شد كه نتايج بسيار خوبي داشت و به مسيحي بين مسلمانان و يهوديان توزيع مي

نژاد در شهر همدان انجمن يهوديان مسيحي را بنا نهادند  اي از جوانان مسيحي يهودي عده
از افراد مهمي كه . ر و اذيت ديدندكه از طرف قدرتمندان و مذهبيون يهودي نيز بسيار آزا
هاي  هيأت.  اشاره كرد"جيمز باسِت"از طرف ميسيون پرزبيتري آمريكا آمده بودند بايد به 

اي كه چنين  ها و مدارس در دوره ها و بيمارستان ياد شده در زمينه احداث درمانگاه
   .شد خدمت بزرگي به ملت ايران كردند امكاناتي از طرف دولت ارائه نمي

 وارد 1898 و همسر ايشان ياد كرد كه در سال "جردن"همچنين بايد از خدمات دكتر 
در اين مقاله جاي آن نيست كه به تفصيل به خدمات ايشان اشاره كنيم ولي . تهران شدند

اين همان . دكتر جردن اقدام به تأسيس آموزشگاهي كرد كه كالج آمريكايي نام گرفت



منطقة اطراف اين دبيرستان . ه دبيرستان البرز معروف شدكالج معروفي است كه بعدها ب
 ناميده "چهارراه كالج"هاي قديمي به ياد كالج جردن  هنوز نزد بسياري از تهراني

هاي اين افراد شهرهاي زيادي از جمله مشهد و تبريز را نيز در  فعاليت. شود مي
در تبريز اين . نجام دادندايشان بين كودكان و جزاميان نيز خدمات بسياري ا. گرفت برمي

 بناي بيمارستان و يك مدرسه پرستاري "آلكساندر" و دكتر "هولمز"مبشرين مخصوصاً دكتر 
را تكميل كردند و از بزرگترين افتخارات دكتر آلكساندر تعليم و تربيت و تدريس دكتر 

 ايراني سعيدخان كردستاني بود كه در اثر آن يك طبيب اليق و دلسوز و كاردان به جامعة
طرز  دكتر سعيد كه خودش يك مال بود و عمامه سفيدي بر سر داشت به. تقديم گرديد

نام  او پس از مطالعة دقيق اناجيل و هدايت شخصي به. عجيبي با انجيل مسيح آشنا شد
زندگي و شهادت اين شخص . كشيش يوحنا سرانجام قلب خود را به مسيح خداوند سپرد

طبيب محبوب چاپ و منتشر  وشبختانه در كتابي تحت عنواندهنده است و خ بسيار تكان
  . شده است

   كليساها در سلطنت پهلوي فعاليت
. هاي كليساهاي انجيلي پروتستان ايران در دوران رضا شاه و پسرش ادامه يافت فعاليت

هاي بشارتي و خدمات اجتماعي و بهداشتي و  زيستند و به فعاليت آنان در نهايت آزادي مي
كردند،  مسيحيان كليساهاي خود را تعمير مي. دادند ي خود آزادانه ادامه ميفرهنگ

آخرين كليسايي كه . شد ساختند و مرتباً بر تعداد كليساها افزوده مي كليساهاي جديد مي
  .قبل از انقالب در تهران بنا شد كليساي برادران بود

ن و كشيش اقدام كردند و الزم به تذكر است كه كليساهاي ايراني مكرر براي تربيت شبا
داوطلبيني را به بيروت و هندوستان و آمريكا براي فراگيري علم الهي و آمادگي براي 

علت عدم توانايي كليسا براي پرداخت  اند ولي متأسفانه در مراجعت به شباني فرستاده
ه علت نامعلوم بودن آينده و وضع بازنشستگي بسياري از آنان مجدداً ب حقوق كافي و به
  . خارج برگشتند

 از اواخر قرن CMSخدمات كليساهاي جنوب وابسته به دايره اسقفي ايران نيز تحت نظر 
 كليد اصلي پيشرفت "استوارت" و اسقف "دونالد كار"خدمات . نوزدهم ادامه داشت

 وارد 1924 كه در سال "شارپ"همچنين كشيش . هاي جنوب ايران بود مسيحيت در استان



 سال نقش مهمي در زندگي كليساي ايران از لحاظ تعليم، تدريس و 40دت م ايران شد و به
  . هم از لحاظ هنر بازي كرد

 "جان الدر" و بعدها "ويليام"الكليسايي تحت نظر دكتر   هم يك كميتة بين1929در سال 
و اين انجمن كتب . تأسيس شد كه متفقاً كليساهاي اسقفي و انجيلي در آن فعاليت داشتند

كنندگان  ترين توزيع جا دارد كه از يكي از فعال. سياري را چاپ و منتشر كردندمسيحي ب
  . بود"منصورسنگ"نام  ادبيات مسيحي نام ببريم كه درويشي مسيحي به

ها و ادبيات مسيحي را  نمود و كتاب كوبي امرار معاش مي او با كشيدن دندان مردم و آبله
  .نمود و قصبات دورافتاده كشور توزيع ميكرد و در شهرها  در همه جا با خود حمل مي

ها و كلية اموال منقول و غيرمنقول دايره اسقفي  متأسفانه در اوايل انقالب نه فقط بيمارستان
، كشيش محبوب "ارسطو سياح"تر از همه به شهادت رسيدن كشيش  پايمال شد، دردناك

اي  ، بزرگترين ضربه فرزند شايستة اسقف حسن دهقاني"بهرام دهقاني"كليساي شيراز و 
  .بود كه به دايره اسقفي و مسيحيان ايران وارد شد

در ادامة تاريخ كليساي ايران شاهد مشكالت بيشتر براي ميسيونرهاي خارجي هستيم كه 
باعث شد از اواخر حكومت پهلوي و آغاز انقالب اسالمي ايران بسياري از مبشرين مجبور 

مراكز زيادي توسط متعصبين در دوران انقالب مصادره ها و  بيمارستان. به ترك ايران شوند
شد و اتهام جاسوسي به بسياري از خادميني زده شد كه با دل و جان در ايران خدمت كرده 

اسقف دهقاني تفتي نيز كه اولين اسقف ايراني بود مجبور شد ايران را به مقصد . بودند
  .انگستان ترك كند

همچنان با مشكالت زياد، به حيات خود ادامه امروزه در ايران، كليساهاي مختلف 
كليساي گريگوري ارمني، كليساي كاتوليك ارمني، كليساي شرق آشور، كليساي . دهند مي

نام كانون يوحناست، كليساي  كاتوليك كلداني كه داراي يك مركز آموزش عالي به
برادران و ، كليساي پنطيكاستي آشوري، كليساي )انجيلي(انگليكن، كليساي پرزبيتري 

كليساي جماعت رباني از كليساهايي هستند كه همچنان به موجوديت خود در ايران ادامه 
  .دهند مي



كليساي ايران در چند سال گذشته شهيداني چون حسين سودمند، هايك هوسپيان، مهدي 
كليساي . طاوس ميكائيليان، روانبخش، قربان تُري را تقديم خداوند نموده است ديباج، طه

در دو هزار سال گذشته . ن چون گذشته حاضر بوده كه بهاي پيروي از مسيح را بپردازدايرا
بارها مسيحيان نه فقط در ايران بلكه در مناطق مختلف جهان مورد آزار و اذيت و شكنجه و 

اند ولي پس از مدتي صلح و آرامش برقرار شده و مجدداً  هاي گوناگون قرار گرفته انقالب
هر چند ممكن است كه در اثر مشكالت و ناماليمات سستي و . شته استكالم خدا پيروز گ

القدس تحول و  كشد كه با نيروي روح رخوتي در پيشرفت كارها ديده شود ولي طولي نمي
  .گردد بيداري عظيمي باعث اعتالي مجدد مسيحيت و پيشرفت كالم خدا مي

هاي  ي ايران و فراز و نشيبطور اجمالي تاريخ كليسا هاي چند شماره گذشته به در بررسي
. اطالعات ما از تاريخ كليساي ايران چندان وسيع نيست. آن را مورد بررسي قرار داديم

هرحال  ولي به. ممكن است بسياري از مدارك در حمالتي كه بر ايران شد از بين رفته باشد
ي را به نقاط آنقدر اطالعات داريم كه بدانيم كليساهاي نستوري ايراني زماني مبشرين فعال

شهيداني نيز جان خود را در پيروي عيساي مسيح از دست . مختلف جهان فرستاده است
اند و افرادي هم بودند كه نتوانستند در برابر جفا و تهديدها دوام بياورند و به اديان  داده

اي است از اتفاقات شيرين و تلخ، شكست و  تاريخ مسيحيت در ايران مجموعه. ديگر گرويدند
هاي عميقي را براي ما ايرانيان به يادگار گذاشته  يروزي، مقاومت و سازشكاري كه درسپ

  .است

  .مان از ياد نبريم ايران را در دعاهاي
  پايان

  

  :منابع استفاده شده

  ساموئل هيومافت: تاريخ مسيحيت در آسيا

  سعيد نفيسي: مسيحيت در ايران

  دهقاني تفتي: زمين علل انحطاط مسيحيت در مشرق



  آرمان رشدي: زمين سرگذشت مسيحيت در ايران

  دهقاني تفتي: مسيح و مسيحيت نزد ايرانيان

  زرين بهروش: تاريخ كليساي مسيح در ايران

 


