
  گفتار هفتم

  آمدهایش وپی درخاورمیانه مسیحیت گسترش

  عیسا مسیح و پیدایش مسیحیت. ۱

هــای  عیــسا مــسیح از خانــدان انبیــای یهــود از تبــار داوودِ باســتانی بــود و در زمــانی از نیمــه 

برسر زمان ظهور او در . در اورشلیم ظهور کرد) دوران شاهنشاهی پارتیان(سدۀ نخست مسیحی 

برخی از پژوهشگران دربارۀ تاریخی بودن     .  دین مسیح اتفاق نظر وجود ندارد      میان پژوهندگانِ 

انــد؛ ولــی شــکی قابــل دفــاع نیــست؛ زیــرا در میــان جوامــع یهــودی     شخــصیت عیــسا شــک کــرده 

تأکیـد شـده کـه عیـسا        ٰى در انجیـل متـی    . اند و عیـسا آخـریِن آنهـا بـوده           همیشه انبیائی وجود داشته   

  :  یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا، و چند خواهر بوده استنامهای دارای چهار برادر به

آیــا ایــن پــسِر آن نجــار نیــست؟ آیــا نــام مــادرش مــریم نیــست؟ آیــا بــرادرانش یعقــوب و     

همـه    باشند؟ پس ایـن     یوسف و شمعون و یهودا نیستند؟ آیا همۀ خواهرانش نزد ما نمی           

   ١هم رسانید؟ از کجا به

از عیسا مسیح وجود ندارد، و همۀ تالشها برای یـافتن  در گزارشهای تاریخی هیچ ردِپائی     

  . نتیجه مانده است رد پائی از او در تاریخ امپراتوریِ روم بی

در انجیـل گفتـه شـده       . مانندِ انجیل است    تنها منبع برای شناخت عیسا داستانهای افسانه      

  . عدام شددستور هیرودیس ا که او در زمان حاکمیت هیرودیس بر اورشلیم ظهور کرد و به

اگـر  . م درگذشـت     پ ۴حاکمیت اورشلیم رسید و در سـال          م به   پ۳۷این هیرودیس در سال     

هــای  داســتان انجیــل کــه عیــسا را معاصــر هیــرودیس دانــسته درســت باشــد عیــسا در آخــرین دهــه   

دهــه پــیش از زادروزی کــه چهــار ســده پــس از     هــزارۀ پــیش از مــسیح ظهــور کــرده و حــدود یــک    

  .  بوده استاز این دنیا رفتهای رومی برای عیسا تعیین گردید هیرودیس توسط کلیساه

» ەشیَمـ «. معنای منجـِی موعـود اسـت        است و به  » ایشوعا مشیَح «عیسا مسیح تلفظ سریانِی     

ــشیَح «رســد کــه   نظــر مــی  بــه. را ضــمن ســخن دربــارۀ اســاطیر ایرانــی شــناختیم    تلفــظ » ایــشوعا م

ــشیَە «شــدۀ  تحریــف ــارت را   . باشــد) انیی آســم مــشیَە(» اَشــایی م ــسندگان احتمــاالً ایــن عب نوی

 در زمـان هخامنـشی از اسـاطیر ایرانـی مـصادره کـرده و تلفظـش را موافـقِ زبـان خودشـان              تورات
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 از زمـان هخامنـشی   آنهـا چنـین کـاری را   . نـام خودشـان ثبـت کننـد     اش را به اند تا شناسنامه  کرده

  . د در این کتاب دیدیماند، و چند موردش را در جای خو بعد بسیار کرده به

در یکـی از داسـتانها   . چـه نـام داشـته   ) منجـِی موعـود  (داند که ایشوعا مشیَح    کس نمی   هیچ

درستی معلوم نیست در چه زمانی ساخته شده باشد گفته شده که مریم مـادر عیـسا دوشـیزه                     که به 

شــد و در رِحــِم او او خبــر داد کــه روح خــدا در او دمیــده خواهــد  بــود، و فرشــته از آســمان آمــد و بــه

گفتـه شـده کـه    . دسـت گیـرد   دنیا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهـان را بـه            پرورده خواهد شد و به    

نام یوسف بود، و پیش از آنکه شوهرش با او نزدیکی کرده      مریم در نکاحِ یکی از خویشانش به      

بـه  )  ایرانـی مغـانِ (» مجوسـان «دنیـا آمـد گروهـی از       ادعا شده کـه چـون عیـسا بـه         . باشد حامله شد  

عنــوان راهنمــا از مــشرق بــا   روســتای محــل تولــدش وارد شــدند تــا او را بپرســتند؛ یــک ســتاره بــه  

آنهـا هـدایای بـسیار گرانبهـائی شـامل طـال و             . شـان کـرد     ایشان آمده بود و تا خانۀ مـریم همراهـی         

 نـوزاد  نقره و جواهرات و عطورات با خود آورده بودند و در پیش پـای مـریم ریختنـد و بـا دیـدن                   

مجوسـان  . ایـران برگـشتند   ابراز شادی کـرده در برابـر او سـجده کـرده او را پرسـتیدند، سـپس بـه               

مــردم خبــر داده بودنــد کــه  پــیش از آنکــه وارد خانــۀ مــریم شــوند ســراغ خانــه را گرفتــه بودنــد و بــه

ن هیرودیس این را شنید و درصدد شـد کـه آ  . دنیا آمده است که شاه گیتی خواهد شد        نوزادی به 

مـصر ببـرد، و یوسـف         خدا به یوسف دسـتور فرسـتاد کـه عیـسا و مـریم را بـه                . نوزاد را یافته بکشد   

پائین را سر بریدنـد؛ ولـی     هیرودیس دستور داد کلیۀ نوزادانِ دوساله به      . فرمان خدا را اجرا کرد    

 پس از چندی خدا به یوسف دستور فرستاد که عیسا و مادرش      . مصر برده بود    عیسا را یوسف به   

چـون وارد سـرزمیِن یهـودا       . او آنها را برداشـته از مـصر بیـرون آمـد           . را برداشته به یهودا برگردد    

روسـتای   او عیـسا را بـه  . اورشـلیم خـودداری کنـد    او دستور فرستاد که از رفتن به شـهرِ          شد خدا به  

 .کـرد  نـام یحیـا نبـوت مـی         سـنین جـوانی رسـید یکـی از خویـشانش بـه              وقتـی عیـسا بـه     . ناصره برد 

  ). یعنی پیروِ یحیا شد(دست او تعمید شد  عیسا به

این یحیا کـه در تـالش احیـای سـلطنت یهـود بـود را حـاکم اورشـلیم بازداشـت و زنـدانی و                  

عیـسا پـس   . زکریا پدر یحیا نیز پیش از یحیا بازداشـت و اعـدام شـده بـود    . محاکمه و اعدام کرد  

  .کریا و یحیا بوداز یحیا راه او را ادامه داد و فرجامش مثل فرجام ز

جــستجوی زمــان ظهــور  ماننــد انجیلهــا کــه بگــذریم، اگــر بخــواهیم بــه از داســتانهای افــسانه

ــا شـــورش       ــا و عیـــسا را بـ ــا و یحیـ ــرآئیم شـــاید درســـت باشـــد کـــه اعـــدامهای پیـــاپی زکریـ عیـــسا بـ

ایــن شــورش کـــه   . خواهانــۀ یهــودان در اورشــلیم در دهــۀ هفــتمِ مــسیحی پیونــد بــزنیم         اســتقالل 

م بــا کــشتار گــسترده توســط رومیهــا ســرکوب شــد و اورشــلیم و ۷۰دامــه داشــت در ســال چندســال ا
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ایــن . م در هــم شکــسته شــد ۷۳آخــرین مقاومــت یهودیــان در ســال  . معبــد یهــودان ویــران گردیــد 

  .شورشها چندین دهه پس از هیرودیس اتفاق افتاد که گفته شده عیسا در زمانِ او متولد شد

جــود مــسیحیت در جــائی از خاورمیانــه نیــست، ولــی   در ســدۀ نخــست مــسیحی خبــری از و 

انــد و  شــاید تــا اوائــل ســدۀ دوم مــسیحی شــماری از یهــودان در فلــسطین بــه دیــن او گرویــده بــوده  

  . تعالیمی که او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دین یهود ایجاد کرده بوده است

کرد،   می) شدۀ اسرائیل   شخدای کهن و فرامو   (» ایل«بازگشت به پرستش      عیسا دعوت به  

تشکیالتی که او . تعالیم موسا بازگردند خواست که برای نجاتِ یهودان به و از کاهنان یهود می    

عیسا نیـز مثـل مـانی    . تشکیالتی داشت که مانی بعدها ایجاد کرد ایجاد کرد شباهت نزدیکی به 

هرکـه بـا مـن    «گفت کـه   او به یهودان می.  حواری داشت که در مرکز تشکیالتش قرار داشتند    ۱۲

مــن  پیــرویِ مــن درنیــاورد مــردم را از پیوســتن بــه   نیــست بــرخالف مــن اســت، و هرکــه مــردم را بــه  

جــز کفــر بــه روح  شــود بــه هــر نــوع گنــاه و کفــری از انــسان آمرزیــده مــی«و گفــت کــه » .دارد مــی بــاز

   ١).یعنی عیسا(» القُدس

ز اعــدام شــدن یحیــا بــا کــشتی از در یکــی از داســتانهای انجیــل گفتــه شــده کــه عیــسا پــس ا 

، سـپس بـا   )کجا رفت معلوم نیست که به (او پیوستند     فلسطین رفت؛ و پیروانش از راه خشکی به       

سفرهای بعـدی او بـه شـهرهای صـور و صـیدا در             . رفت» جنیسره«نام    جائی به   آنها از راه دریا به    

ایــن ســفرها نــه بیــان  اره بــههــدف از اشــ. انــد نحــو رازآمیــزی بازگفتــه فینیقیــه اســت کــه بــاز هــم بــه

او ایمـان   هائی است که عیسا برای مردم کرده بوده تا به   رخدادهای واقعی بلکه بازگوییِ معجزه    

یکی از یارانش را پیاده از روی دریا عبـور داده، دیوانگـان را هـشیار کـرده، مردگـانی                (بیاورند  

یکـی از سـفرها کـه بـه کوهـستان       بـه در اشاره  ). آور را مداوا کرده     را زنده کرده، بیماریهای مرگ    

انـد    سختیهائی کـه در ایـن سـفرها کـشیده           به. جلیل رفته گفته شده که چهار هزار مرد با او بودند          

آن هـدف   امـا ایـن اشـاره بـه    . روز هیچ غذائی برای خوردن نیافتند     بار سه   اشاره رفته که مثال یک    

تا مـاهی کوچـک آورد و همـۀ آن چهـار     نـان و چنـد   تـا     بوده تا معجزۀ عیسا را نشان دهند که هفـت         

گـردد و عیـسا را        ئی به فلسطین برمی     نحو آشفته   دنبالۀ داستان به  . هزار مرد خوردند و سیر شدند     

تــرین حــواریش کــه  رود و بــه برجــسته شــهر قیــصریه مــی دهــد؛ ســپس بــه در شــهر مجــدل نــشان مــی

ــام داشــته مــی    ــد    پطــرس ن ــا کن ــد بن ــد کــه معب ــز در   . گوی ــازکی نی اینجــا آمــده و آن اینکــه   اشــارۀ ن

مریدانش باید در رازداری کامل زندگی کننـد تـا کـسی متوجـه نـشود کـه پیـروان اوینـد، و کـسی                        

همینجـا  . نباید بداند که او مسیح اسـت و نبایـد مریـدانش نـام او را نـزد دیگـران بـر زبـان آورنـد                         
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 سـفری اسـت کـه        اورشـلیم برگردنـد؛ و تأکیـد کـرد کـه ایـن              طـور ناشـناس بـه       تصمیم گرفـت کـه بـه      

هرکه «:ممکن است فرجامش کشته شدن باشد، ولی باید برای کشته شدن آماده باشند؛ و گفت

و ). یعنـی دوبـاره زنـده خواهـد شـد     (» را بازخواهـد یافـت   خاطر من هالک کند آن  جان خود را به   

ستان کوهـ  شـان خواهـد کـرد آنهـا را بـه      ایشان نشان دهد که اگر کـشته شـوند او زنـده     برای آنکه به  

او گفتنـد و رفتـه از نظرهـا نهـان      نـزدش آمدنـد و چیزهـائی بـه         برد و در آنجا چند مـرِد ناشـناس بـه          

پیـروانش بـا دیـدن      . پس از آن او به پیروانش گفت که اینها موسـا و انبیـای قـدیم بودنـد                 . شدند

مـان  گـویم ای    آنچـه مـن مـی       آنها گفت که اگـر بـه        او همچنین به  . این معجزه ایمانشان محکمتر شد    

 ۱۲او سـپس بـا   . کـنم  استوار داشته باشید شما نیز خواهید توانست معجزاتـی بکنیـد کـه مـن مـی              

ــژه  ــه         مریــد وی ــأمور مالیــات آمــده از او جِزیَ اش وارد یکــی از شــهرهای یهــودا شــد؛ و در اینجــا م

 طلبیـد، و او چهـار دینـار بـرای جزیـۀ خـودش و           ) مالیاتِ سرانه که بر رعایای امپراتور مقرر بـود        (

  . مأمور داد تا نشان داده باشد که از اطاعت دولت بیرون نیست و قصد شورش ندارد پطرس به

ئـی   خـری بـود کـه کـره     او سـوارِ مـاده  : اورشلیم خبر یـک شـورش بـزرگ اسـت        اما ورود او به   

دنبالــۀ خبــر کــه خبــر پیــشواز بــزرگ مــردم    . همــراه داشــت، و پیــروانش در دنبــالش روان بودنــد  

  : ست چنین استاورشلیم از او ا

های درختان را بریده در راه        گروهی رختهای خود را در راه گسترانیدند، جمعی شاخه        

هوشـیعانا پـسِر   «: زدنـد   رفتنـد و بانـگ مـی        گستردند، و جمعـی از پـیش و پـِس او مـی              می

و چون  » !هوشیعانا در بلندترین جایگاه   . آید  نام خدا می    که به   خجسته باد کسی  ! داوود

آن گـــروه » ایـــن کیـــست؟«: گفتنـــد آشـــوب آمـــده مـــی  شـــد تمـــام شـــهر بـــهوارد اورشـــلیم

معبــد  (پــس عیــسا وارد هیکــل خــدا ».ایــن اســت عیــسای پیــامبر از ناصــره «: گفتنــد مــی

کردند را  شده همۀ کسانی که در هیکل خرید و فروش می  ) باستانی سلیمان در اورشلیم   

ایـشان    اژگون ساخت؛ و به   بیرون راند و تختهای صرافان و کرسیهای کبوترفروشان را و         

شود؛ لیکن شما آن را تبـدیل بـه           مکتوب است که خانۀ من خانۀ دعا نامیده می        «: گفت

  ».اید کریوۀ دزدان کرده

یعنــی معبــد را کــه رومیــان تبــدیل بــه بــازار عمــومی کــرده بودنــد پاکــسازی کــرد تــا آن را بــه   

ولی کاهنان بزرگِ یهود .  کردگونه عیسا معبد اورشلیم را تصرف این. حالت اصلیش برگرداند

از عواقب ایـن اقـدام بـیم داشـتند؛ زیـرا تجربـۀ چنـدین شـورش ناکـام از زمـان اسـکندر تـا همـان                      

اواخـــر کـــه توســـط حاکمـــان یونـــانی و ســـپس رومـــی بـــه کـــشتارهای بـــزرگ و خرابیهـــای عظـــیم  

 کـه تـو بـا چـه     نـزد او آمـده گفتنـد    روز دیگـر کاهنـان بـه   . انجامیده بود را در پیش رویشان داشتند     
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بـان مـن     گاهِ قدرت تو کجا است؟ او پاسخ داد که پـشتی            ای؟ تکیه   این اقدام زده    نیروئی دست به  

تـرین   خدا است و قدرت من از آسمان است؛ یحیا پیش از من برپا خاست، و در حالی کـه پـست                 

  . او ایمان نیاوردید او ایمان آوردند شما به مردمان به

دهـد کـه میـان     نجیل گفته شده عیسا به حاخامها کرد نشان مـی سویه که در ا      یک اندرزهای

او هشدار بدهند که      اند به   او و حاخامها مجادالت طویلِ دوسویه رفته است، و حاخامها کوشیده          

آنهـا    عیسا نیز کوشید کـه بـه      . مردم اورشلیم توان ندارند که هزینۀ یک شورش دیگر را بپردازند          

و .  بلکـه هـدفش احیـای دیـن موسـا اسـت       د دولت روم نیـست    حالی کند که اقدام او شورش برض      

قیـصر    مـال قیـصر را بـه      «در اینجا، با نشان دادن یک سکۀ دینـار، آن جملـۀ معـروف را گفـت کـه                    

. ؛ یعنــی هــدف مــن احیــای دیــن اســت و کــاری بــا سیاســت نــدارم »خــدا بدهیــد و مــال خــدا را بــه

دهـد حاخامهـا بـا      آمـده کـه نـشان مـی       طـور خالصـه در انجیـل        هـای دیگـری نیـز بـه         داستان منـاظره  

هــائی از عقایــد دینــِی عیــسا ازجملــه بــا عقیــده بــه زنــدگی پــس از مــرگ و بهــشت و دوزخ        جنبــه

ئــی متــأثر از باورهــای دینــِی ایرانیــان بــود؛ و هرچنــد کــه یهودیــان   مخــالف بودنــد؛ و ایــن عقیــده

ای اورشـلیم هنـوز آمـادگی    را پذیرفتـه بودنـد لـیکن حاخامهـ     زمـانی بـود کـه آن    ایران و عـراق دیـر   

سختی مورد مخالفت حاخامهـا   عقیدۀ دیگر عیسا که به    . ئی نداشتند   برای پذیرش چنین عقیده   

چنانکـه در جـای     ئی بود که در فرهنگ سیاسـی مـصر            این عقیده . بودنِ او بود  » پسِر خدا «بود  

را ادعـای پـسر     شـمردند؛ زیـ     را کفـر مـی      سابقۀ چندهزار ساله داشت ولی یهودان آن       خود دیدیم 

 مورد دیگرِ مخالفت آنها با عیـسا برسـِر موضـوع زهـد و       ١.معنای ادعای خدایی بود     خدا بودن به  

شی بـود کـه بـا فرهنـگ سـنتی یهـودان سـازگاری نداشـت                   دنیاگریزی و فقرزیستی و رنـج      بـاال  . کـَ

نحــو  گــرفتن اخــتالف حاخامهــا بــا عیــسا و تحریــک عــوام توســط عیــسا برضــد حاخامهــا نیــز بــه     

  : کاری در انجیل بیان شده استآش

کاتبـان و فریـسیان بـر کرسـِی     «: عیسا آن جماعت و مریـدان خـود را خطـاب کـرده گفـت      

جا آورید ولـی کردارتـان    گویند را نگاه دارید و به      اند؛ پس آنچه به شما می       موسا نشسته 

هـا  آن. کننـد  گوینـد عمـل نمـی    آنچـه مـی   نباید همچون کردار ایشان باشد؛ زیرا ایـشان بـه   

خواهنــد کــه هــیچ بــاری را    نهنــد ولــی خودشــان نمــی   بارهــای گــران بــر دوش مــردم مــی   

حمایلهایشان . رخ مردم بکشند کنند برای آن است تا خویشتن را به هرچه می . بردارند

کننـد؛ و باالنـشینی در مهمانیهـا و روی منبرهـا و       را عریض و دامـن قبایـشان را پهـن مـی           

عالقــه دارنــد کــه مــردم در . دارنــد زنهــا را دوســت مــیتملــق دیــدن از مــردم در کــوی و بر
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ولـی سـرور   . بگوینـد » سـرورم سـرورم  «آنهـا   کوی و برزنها در برابرشان تعظیم کنند و بـه   

هرکـه خـود را بلنـد گردانـد پـست           …. حقیقی شمائید که پیشوائی همچون مسیح دارید      

کاتبــان و  ای وای بــر شــما  . گــردد گــردد، و هرکــه فروتنــی پیــشه کنــد ســرافراز مــی       مــی

بندیـد، و نـه خودتـان     های ملکوت آسمان را بر روی مردم می فریسیاِن ریاکار که دروازه   

وای بـر شـما     … . گذاریـد کـه دیگـران وارد شـوند          شوید و نه می     وارد ملکوت آسمان می   

شـده اســت کـه ســفید و زیبــا    کــاری کاتبـان و فریــسیان کـه ظاهرتــان همچـون گورهــای کـچ    

کنیــد ولــی   رونــش مــردار گندیــده اســت؛ تظــاهر بــه عــدالت مــی   رســد ولــی د  نظــر مــی  بــه

ــت     ــرارت اسـ ــا و شـ ــو از ریـ ــان مملـ ــان … . باطنتـ ــاران و ای اژدهازادگـ ــه! ای مـ ــه  چـ گونـ

  ١!خواهید که از آتش جهنم رهایی یابید؟ می

دهد که عیسا پس از آن زندگی مخفـِی درپـیش گرفـت؛ ولـی هـیچ                   داستان انجیل نشان می   

توانسته  او دیگر نمی. اند ده و علت شکست شورش اورشلیم را ننوشتهشرحی در این زمینه نیام  

دیگر از حضور جمع مریدان در پیرامون او خبری         . که در میان جمع آشکار شود یا به معبد برود         

نظـر   بـه . نیست بلکـه خبـر از حـضور شـبانۀ او در خانـۀ یـک زن و سـپس در خانـۀ یـک مـرد اسـت                    

مـل در تـصرف پلـیس، و اطـراف شـهر در محاصـرۀ نیروهـای                 طـور کا    رسد که شهر اورشلیم بـه       می

او در . ضد شورش بوده، او مورد تعقیب بوده، و خروج از شهر نیز برایش امکـان نداشـته اسـت                  

شب عید فصح که با حواریونِ دوازدهگانه مشغول خوردن شام در خانۀ یکی از محرمـان خـاص                  

از بازداشـت و اعـدام   ) انـد   دانـسته   نمـی ترین یاران عیـسا نـامش را          مردی که حتی برجسته   (است  

کند که پس از او چـه تکـالیفی بـر     آنها می های بسیار به دهد و توصیه   حواریون خبر می    خودش به 

  . گونه راهِ او را ادامه دهند دوش دارند و چه

ــه    ــون را برداشــته ب ــد   او شــبانه حواری ــون رفتن ــی رِد او را   . کــوه زیت ــأموران دولت روز دیگــر م

شـاید ایـن مریـد گمـان کـرده          . اش رِد او را آشکار کرده بـود         خورده  ی از مریدان فریب   یک. یافتند

شاید هم شناخته . بود که عیسا اگر خودش را تسلیم نکند مثل یحیا دستگیر و اعدام خواهد شد   

گروهــی مــأموران مــسلح رومــی بــا . و دســتگیر شــده بــود و زیــر شــکنجه رِد پــای عیــسا را داده بــود 

ــه   ــد  شمــشیرهای آخت ــه کــوه زیتــون رفتن ــِد فریــب  . ب ــود   ایــن مری ــه  . خــورده راهنمایــشان ب ــسا ب عی

حواریون گفت که اگر من اراده کنم هم اکنون دوازده لشکر مالئکه برای حمایت مـن از آسـمان                   

حواریــون کــه مــسلح بودنــد توانــستند کــه در  . خواهنــد آمــد؛ ولــی مــن چنــین کــاری نخــواهم کــرد 

  . ات دهند؛ ولی عیسا دستگیر شدتاریکیِ شب گریخته جانشان را نج
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حاخام بزرگ و داوران در معبد اورشلیم جمع   . او را برای محاکمه به معبد اورشلیم بردند       

 خـدا اسـت؛ و ایـن در       بزرگترین اتهام او آن بود کـه گفتـه بـود پـسرِ            . شدند و او را محاکمه کردند     

بـارۀ اتهامهـائی از او کـرده    پس از چنـدین پرسـش کـه در   . شد دین یهود کفر و ارتداد شمرده می   

عیـسا  . ای کـه پـسر خـدا هـستی     او گفـت کـه تـو ادعـا کـرده      شد و او پاسـخ نـداد، حاخـام بـزرگ بـه      

پس پسر انسان را خواهید دید  گویم که از این ولی من می. این را تو گفتی«: انکار نکرد و گفت

» .آیــد ی آســمان مــینشــسته اســت و بــر ابرهــا) یعنــی خــدای آســمانی( قــوت  کــه بــر دســِت راســتِ

مـستوجب  «: گفتنـد » دهیـد؟   چـه نظـری مـی     . کفِر او را شـنیدید    «: حاخام بزرگ به داوران گفت    

  ».قتل است

مــورد .  روز دیگـر او را در دادگــاه دولتــی و زیــر نظــر حـاکم رومــِی اورشــلیم محاکمــه کردنــد  

دن مردم برضـد  شورش درآور بیانِ امروزی، به به(اتهامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائیل بود    

). سلطۀ رومیان، تالش برای برهم زدن نظم عمومی، اقدام غیر قانونی بـرای تـشکیل حاکمیـت               

  . هیچ اتهامی پاسخ نداد و دفاعی نیز از خودش کرد عیسا به

، آنگــاه رخــت  )تعزیــر کردنــد (تازیانــه بــستند   چــون حکــمِ محکومیــت صــادر شــد او را بــه    

دست راسـتش دادنـد و او    ش نهادند و عصائی از نی به    رنگی بر تنش و تاجی از خار بر سر          سرخ

خواسـته شـاه      نـشانۀ اسـتهزاء کـه مـی         رخت و تاج و عصا و تخت سلطنت بـه         (را بر تختی نشاندند     

سـالم،  «: گفتنـد   زدنـد و مـی      رفتند و در برابـرش زانـو مـی          ، و سپاهیان رومی می    )کشور یهود شود  

گونه او را در حضور جمـع مـردم اورشـلیم              این افکندند؛ و   و تف بر رویش می    » !ای پادشاه یهود  

  .کردند مسخره می

پـیش  . گـاه بردنـد     اعدام   او را به    سپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسیار جنجالی         

هــوش شــود و در  گیــاه دادنــد تــا بــی تلــخ او نوشــابۀ ســرکۀ آمیختــه بــه از آنکــه او را بــر دار بزننــد بــه

ر صــلیب را نکــشد؛ ولــی از بــس تلــخ بــود نتوانــست کــه   شــدن بــ هوشــی بمیــرد و دردِ چــارمیخ بــی

اش را نیـز در کنـارش آویختنـد کـه در              کیفرنامـه . بنوشد؛ لذا با رنج بسیار بـه صـلیب کـشیده شـد            

  » .این است پادشاه یهود«: باالیش نوشته بود

مردم شهر که پیش از این از زبان او شنیده بودند که پسر خدا و پادشاه یهود است در میاِن 

او «: گفتنـد  و مـی » !زیـر بیـا   تو که پسر خدا بودی از صـلیب بـه    «: گفتند  او می   ودشان خطاب به  خ

  » !او توجهی دارد اکنون او را نجات دهد خدا اگر به. گفت که پسر خدا است می

کـشید، و سـرانجام ضـجۀ     او چنـد سـاعت برسـِر چوبـه زنـده بـود و درد مـی             نوشتۀ انجیل،     به

  . و دقایقی بعد جان داد» !چرا مرا رها کردی؟! ای ایل!  ایلای«: تندی کشید و گفت
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 پـس از   را نـشان داده باعـث دسـتگیریِ او شـده بـود نیـز      اوگـاهِ   مریـِد فریبخـورده کـه مخفـی    

   ١.خودکشی کرداز شدت احساس گناه بزرگی که مرتکب شده بود  اعدامِ او

بـه   فقـط دو زن      اوشییع جنـازه    در تـ  ظاهراً تشیع جنازۀ عیـسا ممنـوع اعـالم شـده بـوده؛ زیـرا                

دانـیم جـز آنکـه در         اش نمی   که ما چیزی درباره   ؛ یکی مریم مجدلیّه     نامهای مریم شرکت داشتند   

 کـه   و دیگرییی شد؛  اسطورهموجودِ مقدسِها تبدیل به یک  شده های بعدی برای مسیحی     سده

نوشـتۀ انجیـل کـه بـاالتر      به یعقوب و یوشع.  بود  مادر یعقوب و یوشع     مریم در انجیل گفته شده   

اند بگویند مریم مادر      اند، ولی معلوم نیست چرا نخواسته       برادران مادری عیسا بوده    خواندیم

  . اند دست نداده ؟ از فرجام مریم مادر عیسا پس از او هیچ خبری به!عیسا

 اوِن  حواریـو . بودند) یهودیان(اسرائیل    حواریون و پیروانِ اولیۀ عیسا مسیح عموماً از بنی        

 او  مـرگِ  مریـدانش .  دوردست متواری شدند تا راه او را ادامه دهند         جاهایاز یهودا گریخته در     

اند و او به حواریون        پس از او گفتند که او را حواریون در کوه جلیل دیده             و ٢کردند،  را باور نمی  

 شما خواهم من سپرده شده و تا جهان باقی است من در میان گفته که سلطنت آسمانها و زمین به

حواریـون گفتـه بـوده کـه اگـر مـرا اعـدام         گفتند که خودِ عیسا روز پیش از دستگیریش به      می. بود

داسـتانهای  . شدنم از گورم برخواهم خاست و به جهان برخواهم گشت         روز پس از دفن     کنند سه 

 گونگی زنده شدنش در گور و شکافته شدن گور و بیـرون آمـدنش از گـور و سـپس                 بسیاری از چه  

  . دیده شدنش توسط برخی از مؤمنین برسِر زبانها افتاد و بعدها در انجیل نوشته شد

گونه که یارانِ محمدعلی باب در ایران پس از اعـدامِ او و تعقیـبِ پیـروانش شـیوۀ او                      همان

و دینی را بنیاد نهادند که اساسش بر مسالمت و عـدم خـشونت    را رها کرده راه مسالمت گرفتند     

ورت اطاعت مطلق از حاکمیت زمانه بود، حواریونِ مسیح ضـمن تبلیـغ ضـرورت           و همچنین ضر  

تبلیغِ تعلیماتِ نـوینی پرداختنـد کـه بخـشی از آنهـا را عیـسا        اطاعت مطلق از حاکمیتِ زمانه، به     

انشعابی . کرد که در میان مردم تبلیغ شود        گفته بود و بخشی دیگر نیز ضرورت زمان ایجاب می         

راهـشان را از    ) یوحنـا معمـدانی   (یجـاد شـد و بخـشی از پیـروانِ سـابق یحیـا               هم در پیروان مـسیح ا     

اینهــا دیــِن خودشــان را بــه یحیــا   . راهــی کــه حواریــون عیــسا در پــیش گرفتــه بودنــد جــدا کردنــد   

زودی از فلـسطین اخـراج شـدند          هـا بـه     صـابی . نامیـده شـدند   » صـابی «پس    منسوب کردند و ازآن   

                                                 
 .۲۸ ۲۴بابهای : انجیل متی 1
یقینـاً  … ئـی برایـشان پیـدا شـد     نه او را کشتند و نه بر دا زدند، ولی شـبهه          «در قرآن کریم گفته شده که        2

نیست ) هودانیعنی ی (کس از اهل کتاب       و هیچ … سوی خود برکشید    بهرا    وی اهللا   او را نکشتند، بلکه   
  ].۱۵۸ ۱۵۷سورۀ نساء، آیات [» هد آورداو ایمان خوا مگر که پیش از مردِن او به
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ایـران   و بـه ) راه افکندنـد  سـبب شـورش ضـد رومـی کـه بـه           بـه  شـاید ! معلوم نیست در چه شرایطی    (

پناهنــده شــدند و در عــراق و خوزســتان اســکان یافتنــد و دینــشان را تــا زمــان ظهــور مــانی حفــظ       

در سخن از مانی دیدیم که پدر و مادر مانی از پیروان این دین بودند و مانی نیز پیش از    . کردند

نی مبعوث شد بخـشی از آنهـا از مـانی پیـروی کردنـد، و                چون ما . بعثتش از فعالینِ این دین بود     

بقیــه کــه دیــن  . جانــب مــسیحیت کردنــد  پــس از اعــدام شــدنِ مــانی و ســرکوب پیــروانش رخ بــه    

ایــران و عــراق آمــد  بعــدها کــه اســالم بــه. خودشــان را حفــظ کــرده بودنــد همچنــان صــابی ماندنــد

  .اند دین خودشان ماندهها مسلمان شدند و بخشی دیگر تا امروز بر  بخشی از صابی

اساس دینی که در آینده به عیسا مسیح نسبت داده شد بر زهد و دنیاگریزی و فقرزیستی و           

هـای روسـتاییِ شـام و مـصر و            کـشیدۀ تـوده     ایـن تعـالیم بـا روحیـۀ سـتم         . کـشی نهـاده شـده بـود         رنج

انـدک در   اناتولی که بـار سـتمهای رومیـان کمرشـان را خـم کـرده بـود سـازگاری داشـت و انـدک                       

  . میان جوامع روستایی گسترش یافت

هـای دوم و سـوم    گونگی گسترش دین مسیح در بخش غربـی خاورمیانـه در سـده         دربارۀ چه 

 سـدۀ چهـارم مـسیحی مـردم بخـش اعظـم             پایـان کننده وجود ندارد، ولی تـا         مسیحی گزارش قانع  

دیــن  را بــه وری روم آندیــن مــسیح درآمــده بودنــد؛ زیــرا از زمــانی کــه امپراتــ   خاورمیانــۀ غربــی بــه

رسمی تبدیل کرد گسترش آمرانـۀ مـسیحیت توسـط دولـت روم سـبب گـسترش ایـن دیـن در همـۀ                

آمیــِز دینهــای بــومی و همچنــین دیــِن مــانی  ســرزمینهای امپراتــوری و برافتــادنِ قهــری و خــشونت

زنـدگی    نحوی به   بعد تنها دینی که در سرزمینهای امپراتوری به         از سدۀ پنجم مسیحی به    . گردید

یهــــودان گرچــــه همــــواره توســــط جهــــادگران مــــسیحی و . خــــویش ادامــــه داد دیــــن یهــــود بــــود

گرفتند ولی اغلبـشان توانـستند کـه هویتـشان را             حکومتگران رومی مورد سرکوب و آزار قرار می       

 در سـرزمینهای     رومیـان   و دسـتگاههای دولتـی     کلیـساها  توسط   داستان یهودستیزی . حفظ کنند 

  . ان اندوهباری است که جایش در این گفتار نیستامپراتوری روم داست

در دوران ساســانی جماعــات بزرگــی از اســیرانِ شــامِی ســپاهیان شکــستخوردۀ رومیــان در    

نصیبین، موصـل، کرکـوک، بابـل،      (جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط مختلف عراق         

ــسپون رگــی از اینهــا  بخــش بز. شــدند اســکان داده مــی ) هرمزاردشــیر، شــوش (و خوزســتان ) تی

آنهـا داده شـده بـود و دارای حقـوقی      سریانیهای مسیحی بودنـد، و چونکـه کـه تابعیـت ایـران بـه       

تبلیـغ    مساوی با حقـوق همـۀ اقـوام درون سـرزمینهای شاهنـشاهی بودنـد بـرای دیـن خودشـان بـه                      

. گــسترش نهــاد  انــدک در میــان بومیــانِ عــراق و خوزســتان رو بــه      پرداختنــد؛ و دینــشان انــدک  

ویـژه کـه      ری از باورهای پیروانِ این دین با فرهنگ سنتی مردم عراق همخوانی داشـت، بـه               بسیا
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زودی از آسـمان خواهـد    شـد کـه بـه    مسیح نمایندۀ بالواسطۀ خدای آسمانی بود و وعـده داده مـی     

نظـر شـباهت بـه پیامبرشـاهان باسـتانی مـردم              مـسیح از ایـن    . آمد و بر جهان سلطنت خواهـد کـرد        

تبلیغات کشیشان سریانِی آمده از     . ادهایشان هنوز در فکر دینی آنها زنده بود       عراق داشت که ی   

کــه همــراه بــا داســتانهای  ) تابعیــتِ دولــت ایــران در آمــده  ایــران و بــه اکثرشــان پناهنــده بــه (شــام 

ویـژه کـه بـا آوردن مثالهـا و        های گونـاگون از عیـسا و مـادرش مـریم در زمـان فعلـی بـود، بـه                     معجزه

درنــگ همــۀ مــشکالت   کــه مــسیحی شــده بــی   گفتنــد کــسی  یــی، مــی  ی و افــسانههــای وهمــ  نمونــه

  .آن دین اثر بسیار داشت زندگیش حل شده است، در کشاندن روستائیان خوزی و آرامی به

شخصیت مقدسی که مانی از عیسای آسمانیِ خودش سـاخته بـود نیـز اکنـون اثـر بـسیاری                    

  . دین مسیح داشت مغان بهدر کشاندن مانویهای زیِر سرکوبِ دستگاهِ دینِی 

ویـژه در     های سدۀ پنجم، مـسیحیت در عـراق و خوزسـتان گـسترش بـسیار یافتـه و بـه                     تا نیمه 

 آنهـا جـایش را بـه کلیـسا       خود گرفته بود، و معابـدِ سـابقِ         گیر به   میان روستائیان نوعی حالت همه    

  . گرفتداد و بِت عیسا و مادرش مریم در معابدِ کلیساشده جای خدایان سابق را

   انو ارمنست رودان  در میان  کشیشان   تحریکات. ۲

که مهرنرسی زنده بـود، دربـار    تا زمانی. سلطنت رسید بهپس از بهرام گور پسرش یزدگرد  

آبادسـازی کـشور در     تسامح دینـی و   . ایران از همان سیاست متبع در زمان بهرام گور پیروی کرد          

یـاور شاهنـشاه    عنوان مقتـدرترین شخـصیت کـشور          رسی به زمان یزدگرد دوم ادامه یافت، و مهرن      

 را در سـه منـصب کلیـدی کـشور     پـسرش سـه  گور او در زمان بهرام   . هایش بود   گیریِ برنامه   در پی 

. کردنـد   میایران و ایرانی خدمت بهعنوان مجریان ارادۀ او در این مناصب   به سهگماشت و این    

بــود؛ پــسر دیگــرش  ) هیربــدان هیربــد(ر  آذرگاههــای کــشوسرپرســت داد زروانیــک پــسرش 

 فرمانده کل کارداربود؛ و پسر سومش ) ساالر واستریوشان( کشاورزی وزیر سپا شنگَ ماه

 جمع آمدن مناصب کلیدی کشور در دست مهرنرسی از ١.بود) ساالر ارتشتاران(نیروهای مسلح 

 خیرانـدیش   مـردی  چـون    جریان امور کشور تسلط کامل داشت؛ و       او شخصیتی ساخته بود که بر     

و شادزیـستی و خوشـبختیِ   اش در جهـت فـالح و بهبـود کـشور      دوست بود با قدرت فائقـه      و ایران 

  .کرد عمل میمردم 

شـناس و    دیـن تـرین   بـود بلکـه برجـسته     سـاز کـشور       تـرین سیاسـت      برجـسته  نـه تنهـا   مهرنرسی  

بود و عقیده داشـت    آزادی دینی    طرفداررفت، و همچون اسالف بزرگش        شمار می    به نیزمتکلم  
                                                 

  .۴۱۲/ ۱: طبری ١
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 خـویش  زیـر چتـرِ  که ایران کشور بزرگ و پهنـاوری اسـت کـه اقـوام و ادیـان و عقائـد گونـاگون را             

  اســت و همــه بایــد درســایه افکنــدگرفتـه و دولــت ایــران همچــون پــدری مهربــان برســر همـۀ اینهــا   

 یــژه درو بــهکــشور یهــودان از دیربــاز در نقــاط مختلــف . زنــدگی ادامــه دهنــد آرامــش بــه امنیــت و

آرامیهـای عـراق بـا    . داشـتند گونـه آزادی دینـی       و همـه   جـاگیر بودنـد    اسپهان و بابـل      خوزستان و 

به مانویت و آن تحول بخشیدند تا       آهسته به  آزادی کامل عقائد دینیشان را حفظ کردند و آهسته        

تبلیـغ بزننـد و در شـهرها           در مـسیحیت نیـز آزاد بودنـد کـه دسـت بـه              .مـسیحیت رسـیدند     بهسپس  

همچون اسالف بـزرگ   ساسانیشاهنشاهان . برای خودشان کلیسا و مراکز دینی داشته باشند      

 مــنش پیــروان ادیــان مختلــفِ درون و بیــرونِ کــشور بــزرگ بــه نــسبت چنــدان هخامنــشِی خــویش

درون ایـران    گرفتند و به    اسارت می   بودند که حتی وقتی در جنگهای شام جنگندگان رومی را به          

دادنـد، بـا دیـن اینهـا کـه مـسیحیت بـود کـاری نداشـتند و درصـدد تغییـر                          می منتقل کرده اسکان  

دادنــد کــه بــرای خودشــان کــشیش و کلیــسا   آمدنــد، و اجــازه مــی دادن عقائــد دینــی اینهــا برنمــی

حتـی  . شد   کلیسا ساخته می    آزادشده هزینۀ دولت برای این اسیرشدگانِ      داشته باشند، و حتی به    

 را بـرای خودشـان حفـظ        شان در خراسان اسکان داده شـدند دینـ        دسته از چنین مسیحیانی که      آن

، و کوشـیدند کـه در میـان          همچنـان مـسیحی ماندنـد      نیـز  شدند   زبان   ایرانی  که کردند، و در آینده   

مـا خبـر    های کشیشان مسیحی به    نوشته مثالً. وپا کنند   ایرانیان نیز برای دین خودشان پیرو دست      

 در )پـدر قبـاد  ( بـالش    شاهنـشاه  در زمان ) جبرئیل(گابریل  نام     به سریانییک کشیش   دهد که     می

   ١.کرده است هرات در میان ایرانیان برای دین خودش تبلیغ می

کــه کشیــشان مــسیحی داســتان فعالیتهایــشان در کــشور ساســانی را بــا آب و تــاب      در حــالی

ز ایرانیـان در    اند که برای ما بازمانده است، گزارشـی از اینکـه کـسی ا               بسیار در کتابهائی آورده   

علـت ایـن امـر نیـز تعـارضِ تعـالیم       . انـد  دسـت نـداده   دیـن مـسیح درآمـده باشـد بـه      دردون ایران به 

نگرِ مسیحیان با سنتهای فرهنگی ایرانیان بـوده کـه           اندیش و آخرت    دنیاگریز و زهدگرا و سوگ    

ــر شادزیــستی و بهــره    ــوده اســت     اساســش ب ــدگار نهــاده شــده ب ــ. وری از نعمتهــای آفری ران در ای

گونه که پیروان مـانی از خوزیـان و آرامیـان بودنـد و دیـن مـانی در میـان ایرانیـان            ساسانی، همان 

شــدگان نیــز از میــان همــین دو قــوم بودنــد   نتوانــست کــه بــرای خــودش جــائی بــاز کنــد، مــسیحی  

رودان در منطقـۀ حـران و         شـدۀ میـان     تبـارانِ بـومی     عالوه بخشی از مردم ارمنـستان و نیـز یونـانی            به

  .نصیبین که اکنون در شرق سوریه است

ئـی برضـد دیـن        جهادگرانِ مسیحی در زمـان سـلطنت یزدگـرد دوم تبلیغـات بـسیار گـسترده               
                                                 

  .۴۵۱ :کریستنسن ١
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سنە را دیـن خرافـاتی و مبتنـی بـر عقایـد خردناپـذیر            آریایی به  سنە و میتریـَ راه افکندنـد، و مزدایـَ

در . آئــین خودشــان جلــب کننــد   بــهایــن وســیله مــردمِ انــاتولی و ارمنــستان را  معرفــی کردنــد تــا بــه 

راه افکندنــد کــه نــشان   داری برضــد دیــن ایرانــی بــه  رودان و خوزســتان نیــز تبلیغــات دامنــه  میــان

داد دین ایرانیان دین شیطانی است و هرکه بر این دین باشد دشمن خدا است و مـورد خـشم                      می

   .خدا خواهد بود و به دردها و رنجهای بسیاری گرفتار خواهد آمد

انـد   های پنجم و ششم مسیحی دربـارۀ دیـن ایرانـی رسـاله نوشـته      ۀ مسیحیانی که در سده   هم

 که در نقاطی از شـرق        دین زروانی  اینها. جهادگران سریانی در ارمنستان و شرق اناتولی بودند       

هـای بـسیار تنـد خـویش      مورد حمله  دولتیِ ایران معرفی کرده   عنوان دین     بهرا   اناتولی منتشر بود  

دنــد همچنــان کــه آئــین میتریَــسنە کــه در ارمنــستان و نقــاط وســیعی از انــاتولی و در اروپــا   قــرار دا

» میتـرس «زیـر حمـالت خـویش گرفتنـد، و میتـر را               گسترش داشت را نیز با تندترین دشـنامها بـه         

 بیشترین حمـالت اینهـا بـه مـانی و دیـنش بـود               .معنای روسپی بود    نامیدند که در زبان یونانی به     

رفــت و ســپس  اخــر ســدۀ چهــارم مــسیحی بزرگتــرین رقیــب بــرای مــسیحیت بــه شــمار مــی کــه تــا او

   .فرمان دولت روم ممنوع شد و پیروانش کشتار گردیدند به

اند  حقیقتِ دین زروانی که اینها از آن سخن گفته و مورد حمالت شدید خویش قرار داده 

 تعـصبگرا  جهادگرانِاست که این هائی    نوشته این دین  دربارۀاطالع ما   منبع  تنها  . معلوم نیست 

ولـی مورخـان   . انـد  هـای آنهـا را آورده    نیـز نوشـته  نگـار   و بعدها مورخان عربی    اند  یادگار نهاده   به

میــان   ســخنی بــهزروانــیمــسیحی دربــارۀ دیــن ۀ ســوم یونــانی از زمــان هخامنــشی و پــارتی تــا ســد 

  ســاخته و دوران ساســانی ِنایرانیــا بــه کــه انتــساب ایــن دیــن   دهــد نــشان مــی انــد، و ایــن   نیــاورده

ئـی    در ناحیـه  شاید تا سدۀ پـنجم مـسیحی        این دین   .  مسیحی بوده است   جهادگرانپرداختۀ ذهن   

ــر ضــربات جهــادگران مــسیحی       از ــاتولی رواج داشــته کــه زی ــودهان ــران از آن  ب ، ولــی در درون ای

ود داشـته  ئـی کـه دربـارۀ اسـطورۀ خلقـت در دیـن زروانـی وجـ         فلـسفۀ پیچیـده   . خبری نبوده است  

داده و  اهـورمزدا نـسبت مـی     آفرینش هـستی را بـه   ایرانیانگاه در درون ایران مطرح نبوده، و    هیچ

دِهِـشن ایـن      ئی در کتاب بن      با مطالعه  .خلقت انسان اولیه بپردازند     اند تا به    گذشته  از کنار آن می   

  .خوبی قابل درک خواهد بود موضوع به

بنـی متـشکل از       یک آئین سه   اند   مسیحی بیان کرده   گونه که جهادگران    آندین زروانی   

پــدر و دو پــسر بــوده، پــدر مــشغول کــار خــودش بــوده و از جهــان خبــر نداشــته، و دو پــسرش کــه         

اند و هرکـدام درصـدد نـابود          اند با هم در ستیزی ابدی قرار داشته         زور بوده   خدایانِ آفریدگارِ هم  

سنە در تـضاد اسـت، و البتـه               هئی ب   بینی  چنین جهان . کردِن دیگری بوده است    کلی با دین مزدایـَ
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  . هیچ اثری از آن درا وستا وجود ندارد

گونــه کــه جهــادگران  آن خالصــۀ فــشردۀ فلــسفۀ خلقــت در اســطورۀ آفــرینش دیــن زروانــی 

 در آغـاز  :چنـین اسـت   انـد  نگـار در زمـان عباسـیان بازنوشـته     مسیحی بیان کرده و مؤلفان عربی     

خـود ایجـاد شـده     زروان ذات ازلـی بـود و خـود بـه     .چ چیزی وجـود نداشـت   زروان بود و دیگر هی    

ارادۀ زروان و دومـی       آمدند، کـه اولـی بـه       بیرونزروان  شکمِ  من از      و اهری  اورمزدپس از آن    . بود

. اولی خیر محـض و دومـی شـر محـض بـود            . شد پدیدار   رغم خواستِ زروان     و به  ارادۀ خودش   به

 جهــان خــاص خــویش را دو خــدا هرکــدام از ایــن. مــی ظلمــت و بــدیاولــی نــور و نیکــی بــود و دو

 آفریـد کـه جهـان     و اهرین بدیها را که جهان روشنایی و خیر بود؛      نیکیها را آفرید   اورمزد: آفرید

ــن کــه از شــکم زروان بیــرون آمــده بودنــد هردوشــان     یعنــی اورمــزد و اهــری .تــاریکی و شــر بــود  م

زمــان نــزاع   از آن.هــا بــود یها و دیگــری آفریــدگار نیکــیآفریــدگار بودنــد کــه یکــی آفریــدگار بــد 

  خیروشـر آغـاز گردیـد، و ایـن نـزاع تـا پیـروزی نهـاییِ                 مـن یعنـی نـزاع        اورمزد و اهری   ناپذیِر پایان

  ١.خیر بر شر ادامه خواهد داشت

انـد، در دیـن    های پنجم و ششم از دین زروانی کرده  مسیحی سده کشیشاِنبنابر تعریفی که    

اصـلی و آفریـدگار    پـائین آورده شـده بـود و زوروان خـدای      در حد یکی از ایزدانْ   اورمزد زروانی

گران مسیحی برای تغییردادن  در زمان اوج جهادهای تبلیغ. شد می شناخته هردو خدای متنازع

امثال  مسیحی جهادگرِهای پنجم و ششم، کشیشان  دین مردم شرق اناتولی و ارمنستان در سده

    مزدایَسنەدینکردن  دار قصد لکه آلودی به  روایتهای غرضنیک و ماربها و الیزهفوتیوس و از  

تفصیل سخن گفتنـد تـا برتـری آئـین مـسیح        به نامیدندخرافات زروانیهاچه جعل کردند، و از آن 

 دار در اینکـه ایـن نویـسندگان متعـصب بـرای لکـه            . اثبـات برسـانند      بـه    را در برابر دین مزدایَسنە    

بــسیاری ی گوییهــا درعــین حــال بزرگنمــایی رهبــران دینــی خودشــان گزافــه   دیــن ایرانــی وکــردن

آمیــز ایــن نویــسندگان کــه    یــک دروغ افتــضاح .  اتفــاق نظــر دارنــد پژوهــشگران غربــی انــد  کــرده

آن اشـاره      بـه  »اعمـال شـهدای مـسیحی      «گوییهای کتابهای موسـوم بـه      نقل از گزافه     به سنکریستن

 عـراق آرامیـان   نام پتیون اسـت کـه بنـابر ایـن داسـتان از        یی به    افسانه کرده است، دربارۀ کشیشی   

در . شدهاتهام جاسوسی برای دولت روم بازداشت و زندانی      بود و در زمان ساسانی در ایران به       

ــون را     ــهمغــانایــن کتــاب آمــده کــه پتی ــد، و     ب ــا غــرقش کنن ــه افکندنــد ت ــه  رودخان قــدرت  چــون ب

شی افکندند که بر روی آذرگاهی افروخته بود، ولی آتـش بـر   را در آت  کراماتش نجات یافت وی   

، و چون او را در زنجیر کردند زنجیرها پاره شد و در دست مأموران او سرد شد و او نجات یافت      
                                                 

  .۲۶۲۲۶۳/ ۳: ملل و نحل شهرستانی ١
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   ١.تبدیل به آتش گردید و مأموران سوختند

انـدیش روسـتایی بـه     ینی که هدفش تشویق مـردم سـاده       دروغ زنانه و   های الف   چنین افسانه 

زمـان کــه کشیــشان جهـادگر بــرای پــرورش    بـوده در کتابهــای بازمانــده از آن » دیــِن حــق«ذیرش پـ 

 اسـت   آن دروغ بزرگ در این افسانه    . اند بسیار است    روحیۀ جهاد و شهادت در مسیحیان نوشته      

سنە      . مغان این کشیش را در آتـشی افکندنـد کـه در آذرگـاه افروختـه بـود                 که      در همـۀ متـون مزدایـَ

و آب  و البته افکندن انسان یـا حیـوان در  .  از گناهان کبیره است)آتش آذرگاه(و آذر ب آلودن آ 

 در دیــن ایرانــی ســوزاندن جــسد . اســت بــودهؤکــد ممثابــۀ آلــوده کــردن آنهــا و از منهیــات   بــهآذر

 انــد کـــه  حــدی غــرق در افــسانه بــوده     جهــادگران بــه   ایــن  .انــسان از گناهــان کبیــره بــوده اســت     

 آذرگــاهکنــد و در آتــش  گــاه یــک انــسانی را درآب غــرق نمــی  هــیچمــغ یــک  کــهفراموشــشان شــده

انـد، آتـش آذرگـاه را آلـوده           هـم چنانکـه اینهـا نوشـته         آن ،دست خویش آتـش را      سوزاند و به    نمی

شان هایـ   افـسانه  جهـادگرانِ  شهیدسـازی بـرای   قـدری غـرق       ولـی کشیـشان متعـصب بـه       . سازد  نمی

انـد کـه    اند، این حقیقت را فراموش کـرده بـوده    رانی داشته اند که اگر هم اطالعی از دین ای         بوده

. انـد  کـرده   آتـش اعـدام نمـی   در را با غرق کردن در رودخانـه یـا سـوزاندن      کسیگاه    ایرانیان هیچ 

آفرینــی بــوده کــه نــشان دهنــد  انــد همــۀ ذهنــشان متوجــه ایــن وهــم  نوشــتهافــسانه راکــه ایــن  کــسانی

آفرینی عوام را بفریبند و  آتش رهیده است؛ و با این وهم مسیحی معجزه کرده و از آب و مجاهدِ

 مـسیح او اثر نخواهد کرد و مـورد حمایـت    چنین القاء کنند که هرکه مسیحی شود هیچ گزندی به     

هـائی پـروردنِ     هـدِف آنهـا از سـاختن چنـین افـسانه     .خواهد بـود و همـواره پیـروز در خواهـد آمـد         

  . استروحیۀ جهاد و شهادت در نومسیحیان بوده

 دربـارۀ عقائـد    دین مزدایَسنە را همان دین زروانـی معرفـی کـرده   اند که  چنین کسانی بوده 

. اند نشان دهند که دین ایرانی دین شرک و باطل است        اند و کوشیده    قلم برده   زروانیها دست به  

 زروانیهـا صـحت داشـته       باورهـای دینـیِ   فرض اینکه بخشی از روایتهای این متعصبان دربارۀ           به

 و از ،زد  دور مـی  شـرق انـاتولی    که این روایات عمومـاً در حـول و حـوش             پنداشتتوان    باشد، می 

چنــان  آنچــه اینهــا نوشــتند در درون فــالت ایــران خبــری نبــود و هــیچ گــروه انــسانی کــه معتقــد بــه  

ئـی از    زیـرا در هـیچ جـا اثـر و نـشانه       ؛گـویم   تأکیـد مـی     را بـه     این من.  باشد وجود نداشت   باورهائی

 زروانی در درون ایران یافت نـشده اسـت، و اگـر هـم در ایـران نـامی از زروان بـوده نـه خـدا                            آئین

، و مثــل هرکــدام از  هکرانــه بــود   فرشــتۀ زمــان بــی  یعنــی ایــزِد ،)فرشــتگان (بلکــه یکــی از ایــزدان 

در وندیـداد از مـؤمنین خواسـته       . رفته اسـت    شمار می   کارگزار اهورمزدا به  آفریده و    دیگر   ایزدانِ
                                                 

  .۴۲۲۴۲۳: کرستنسن ١
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ــرنەزروان اَ«و ) خــود فــضای اســتوار بــه  (»ثــواش خــواداتە «شــده کــه    و )ازلــی و ابــدی  دهــر (»کَ

 و نــه  اســتکــدام از اینهــا نــه آفریــدگار   را ســتایش کننــد؛ ولــی هــیچ  ) نــسیم روحــبخش  (»وایــو«

دیـن  . ، و اینها تجلّیات رحمت اویند     پروردگار؛ بلکه آفریدگار و پروردگار یکتا اهورمزدا است       

  و میترایـی  وناهیـدی صـورت مـذاهب    ههمگـانی بـود و بـ       در فالت ایـران دیـن مـسلط و           دایَسنەمز

ولــی در . گانــۀ بــاال نیایــشگاههائی وجــود داشــت در ایــران بــرای ایــزدان ســه.  رواج داشــتآذری

سـاخته نـشد، و ایـن دلیـل آنـست کـه            و وایو و ثـواش      هیچ جا حتی یک نیایشگاه هم برای زروان         

انـد کـه      ؛ این در حـالی اسـت کـه جهـادگران مـسیحی نوشـته              گرفت   پرستش قرار نمی   زروان مورد 

   .اند زروان نزد ایرانیها خدای برتر بوده، و اورمزد و اهریمن پسران و زیردستانِ او بوده

اند   عنوان خدای ایرانیان نام برده       از زروان به    مسیحی های پنجم و ششم     که در سده    کسانی

جهـاد  اند و در راه  اند که ضدیت خاصی با نژاد آریایی و دین ایرانی داشته  بیشتر سریانیها بوده  

انـد کـه چهـرۀ زشـت و غیـر عقالنـی از دیـن                   مـسیحیت کوشـیده    تحمیـل  ایرانی و    برای برافکندن 

 اوئـی از   چهـره  ذات سـاختند و  راه از زروان یـک خـدای قـائم بـه      ، و در ایـن    نماینـد ایرانی مجسم   

 هــااین. شــناخت را نمــی خته و پرداختــۀ ذهــن خودشــان بــود و ایرانــی آن آوردنــد کــه ســاتــصویر بــه

 یــک ۀ ایرانیــاندرعقیــد اهــورمزدا داد نــشان مــیئــی شــکل دادنــد کــه   گونــه هایــشان را بــه افــسانه

مـــن نـــام دارد قـــرار   دیگـــر زروان کـــه اهـــریپـــسرتـــر از زروان اســـت، و در کنـــار  پایـــه خـــدای دون

بـود کـه از پـدر و دو    ) ثـالوث (تنـه    انه، دین ایرانی دارای خدای سـه       یعنی بنابر این افس    .گیرد  می

سـاختن    ازاینهـا  هـدف  .من نیـز پـسِر خـدای ایرانیـان بـود          شد، و اهری    پسِر نیک و بد ساخته می     

پرسـتند ازلـی و قـائم     کـه ایرانیـان مـی   نـام اورمـزد     بـه ئـی آن بـود کـه بگوینـد خـدائی              چنین افـسانه  

یک خـدای برتـر اسـت کـه زروان نـام         است و وجودش وابسته به    ذات نیست و خودش مخلوق        به

انــد و  دارد؛ یعنــی هــدف اینهــا آن بــود کــه ثابــت کننــد کــه ایرانیــان نــه یکتاپرســت بلکــه مــشرک  

، و حتی شیطان    بنیاد است  و  اساس   ادعای اینکه دین ایرانی تنها دین توحیدی جهان است بی         

مـن را      و اهـری   اورمـزد هایشان    آنها در نوشته  . خدا است من نیز نزد آنها       پرستند زیرا اهری    را می 

در کنار یکـدیگر نهادنـد و بـرای هـردو یـک مرتبـۀ متـساوی قـرار دادنـد و هـردو را پـسران زروان                 

 بدون تردید، تـراوش ذهـن خـود         ،این اندیشه . دیگری ناپسند بود   نامیدند، که یکی پسندیده و    

گاه هیچ مخلوقی  اما در ایران هیچ. یح پسر خدا است داشتند مسباور بود که مسیحی گرانِ تبلیغ

 مـسعودی .  وی بداننـد  پـسران مـن را      انـد، تـا اهـورمزدا و اهـری          دانـسته    خـدای جهـان نمـی      پسررا  

   :نویسد ضمن اشاره به آئیِن زروانی می

متکلمان اسالم و نویسندگان مقاالت و کسانی از پیشینیان و در زمان حـال کـه هدفـشان                  
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گوینـد کـه ایرانیـان عقیـده دارنـد کـه خـدا                ن اینها بوده و هـست بـرای مـا مـی           کوبیدن دی 

اش شـر کـه شـیطان باشـد پدیـد آمـد، و خـدا بـا شـیطان قـرارداد                اندیشه کـرد و از اندیـشه      

ولی زرتـشتیان چنـین     . او مهلت بدهد و چیزهائی از این قبیل         بست که مدتی از زمان به     

  ١.کنند کلی نفی می دانند و به نمیباورهائی ندارند و آنها را از خودشان 

کردنـد،   زرتـشت منتـسب مـی    انحـاء خودشـان را بـه     نحـوی از    در همۀ مـذاهب ایرانـی کـه بـه         

عنـوان روح خبیـث       مـن بـه     شـد و اهـری      اهورمزدا تنها خدای جهان وآفریـدگار هـستی دانـسته مـی           

ود، و در حقیقتش نفس      ب همزاد انسان شد که      تلقی می  جهانی  یک پدیدۀ شر و این    ) انگر منیو (

تفـصیل   اسـاس ایـن عقیـده را زرتـشت بـه       . داد  سوی بـدیها سـوق مـی        را به   امارۀ انسان بود که وی    

 همـراه  بـه  یعنـی سـپنتە منیـو و انگـر منیـو     بیان داشته بـود و گفتـه بـود کـه دو نیـروی خیـر و شـر         

 یعنـی  .دهند ا و بدیها سوق میسوی نیکیه را به  و ویاند  گرفته جا   او و در نهاد     آمدهانسان پدید   

اند نه اینکه خدا باشـند یـا در بیـرونِ انـسان وجـود                 هر دو نیروی خیر و شر بخشی از وجود انسان         

داشته است پیش از این در گفتار زرتشت        زرتشت در گاتە بیان     که   این موضوع را     .داشته باشند 

هوسـهای نفـسانی     جو و   کمال سرشت بشر و گرایشهای روحی    از متن گاتا خواندیم، و دیدیم که        

گونه روشن و واضح تفسیر نشده که زرتشت در    این  کدام از ادیان به     هیچ گرای انسان در   انحطاط

مـن     شده بـا آن اهـری      معرفی اوستا که در    من  اهریحال مقایسه کنیم    . کرده است  کلماتش تفسیر 

ه شـده کـه ایرانیـان عقیـده     در آنجا گفت. گران مسیحی سریانی آمده است های تبلیغ  که در نوشته  

زیـست و جـز او هـیچ       تنهـایی مـی     دارند که زروان خدای ازلی بود که در جهان پهناور خـویش بـه             

او  آسـمان را بـه   زروان عالقه داشـت کـه دارای فرزنـدی شـود و امـر آفـرینش زمـین و            . چیزی نبود 

ســال قربــانی داد و  چــون هــزار .کــرد داد و عبــادت مــی واگــذارد، و بــرای ایــن منظــور قربــانی مــی

در . قربـانیش بیهـوده رفتـه باشـد        تردیـد افتـاد کـه شـاید عبـادت و            عبادت کرد و نتیجـه نـداد، بـه        

ظــاهراً  ( بــسته شــد زروانرحــمِ مــن در دیگــری اهــری  واورمــزدهمــین هنگــام نطفــۀ دو پــسر، یکــی 

دنیا بیایـد جهـان       ، و زروان عهد کرد که هرکدام از این دو جنین زودتر به            )زروان زن بوده نه مرد    

 پدیـدار شـد ولـی زروان دیـد کـه او سـیاه و بـدترکیب           اورمـزد من زودتـر از       اهری. او واگذارد   را به 

 پدیدار گردید که سـپید و درخـشان بـود، و زروان    اورمزددنبال او    به. است و از او خوشش نیامد     

بنـابر  . )پنداشـت   مـی بیـنش رومـی کـه سیاهپوسـتان را نـه انـسان بلکـه جـانور                   (از او خوشش آمد   

ســبب  او واگـذارد، و بـه   دنیــا بیایـد جهـان را بــه   عهـدی کـه زروان کــرده بـود کـه هرکــدام زودتـر بـه      

مـن   من داد، و اهـری  اهری  من داشت، فقط نه هزارسال از سلطنت جهان را به           نفرتی که از اهری   
                                                 

  . ۹۷: التنبیه واالشراف ١
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  .د و دومی نیکیها راکار آفرینش شدند، و اولی بدیها را آفری همراه هم دست به  بهاورمزدو 

انـد کـه جـز زروان هـیچ      اند فراموش کـرده بـوده   نوشته جهادگرانِ مسیحی وقتی اینها را می   

ولـی همـین تنهـا خـدای جهـان در           . موجودی در جهان وجود نداشـت، و کـسی جـز او خـدا نبـود               

داد و بــرای  قربــانی مــی) معلــوم نیــست چــه خــدائی (هــای آنهــا هــزار ســال بــه درگــاه خــدا    نوشــته

چنــین . پــذیرفت کــرد، ولــی آن خــدا قربانیهــا و عبــاداتش ر انمــی خــشنودی آن خــدا عبــادت مــی

بنِی یادشده را جعـل کردنـد تـا دیـن ایرانـی را زشـت و                  بوده خرد و بینش کسانی که باورهای سه       

  .وادارند مسیحناپسند جلوه بدهند و مردمِ جهان را به پذیرش خدای خودشان 

مخلـوقی از مخلوقـات    همـان   باسـتان  م کـه زروان درعقیـدۀ ایرانیـانِ       را نیز ناگفته نگذر     این

، و پیـشینیان مـا      شـده اسـت    نامیـده    »چـرخ « و   »دهـر « و   »فلـک « اهورمزدا بوده کـه در ادبیـات مـا        

ارادۀ اهـورمزدا در      خیـزد کـه بـه       برمـی فلک و چرخ      دهر و  گردشاند که رخدادها از       عقیده داشته 

آورد، و در جریـان حرکـِت ایـن روزگـارِ پدیدآمـده از گـردِش                   مـی  گردش اسـت و روزگـار را پدیـد        

ایـن معنـا زروان یکـی از مخلوقـات        بـه . دهـد   چرِخ فلک اسـت کـه خیـر و شـر و نیـک و بـد رخ مـی                   

پـیش از  پرسـت   پرسـت و مـریم     کشیشان مـسیح    به ادعای  ذات که   نه خدای قائم به    پروردگار است 

تأثیر گردِش چرِخ فلـک        عقیده به  . است آمده بوده پدید  از او    اهورمزدا اهورمزدا وجود داشته و   

  یــک جمعیــتِ زیرزمینــی کــه اعــضایش ایرانیــانِ    هــای ســدۀ چهــارم هجــری   و اختــران، در نیمــه 

نامیدنـد و مخالفانـشان از       مـی » إخوانُ الصفاء و خِالّنُ الوفاء    «دوزبانۀ بصره بودند و خودشان را       

نحـو گـسترده و روشـنی پـرورش دادنـد و       انـد، بـه    یـاد کـرده   ) کارهـا   فـی مخ(» بـاطِنِیّون «آنها با نام    

  ١.کردند) رسائِلُ إخوانِ الصفاء(وارد تألیف بزرگشان 

عنوان دین ایرانی با مانویت که نیرومندترین         جهادگران مسیحی با معرفی دین زروانی به      

تعالیم مانی نیز شـده بـود،       عنوان خدا وارد      بهزروان  زیرا  . ستیزیدند  رقیب مسیحیت بود نیز می    

و معلوم بود که این خدا را مانی از آریانِ اناتولی گرفته بـوده و مطـابق بـا عقایـد خـویش پـرورده                      

بــوده اســت؛ همچنانکــه عیــسای آســمانی خــویش را نیــز از مــسیحیان گرفتــه و مطــابق بــا عقایــد     

 تمایلی نشان ندهد آنچه سبب شد که کسی از ایرانیان نسبت به مانی . خویش پرورش داده بود   

نـــژاد بودنـــد همـــین باورهـــای  و پیـــروان او در غـــرب خاورمیانـــه عمومـــاً از اقـــوام آرامـــی و ســـامی

انـد   در اسطورۀ خلقتـی کـه پیـروان مـانی پـس از او نوشـته         . داشت  آلوده بود که او ابراز می       شرک

کـی محـض   گـوهر نـور و ظلمـت وجـود داشـت کـه یکـی نی           آمده که در آغاز که این جهان نبود دو        

بــود، و هــردو از  ) شــیطان (»آز«بــود و جهــان زروان بــود، و دیگــری بــدی محــض بــود و جهــان      
                                                 

 .تفصیل سخن خواهیم داشت در کتاب چهارم این مجموعه دربارۀ این جمعیت و افکارشان به 1
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 ســپاهبــرای مقابلــه بــا آز پــنج  جنــگ نــور برخاســت، و هرمــزد یکــدیگر جــدا بودنــد تــا آنکــه آز بــه

زمــان جنــگ خیــر و شــر اســتمرار   آن  و از،آب و بــاد و آتــش و نــسیم و نــور بــسیج کــرد  از آســمانی

  . ادامه خواهد داشت و نابودِ کامل مادهتا پیروزی نهایی خیر بر شریافت و 

 کـه زروان  بـود اند، از همینجا آمـده   همه با زروان ستیز داشته گران مسیحی این    اینکه تبلیغ 

رودان و شـام و   تـرین رقیـب خودشـان در میـان       سرسـخت  خدای دین مانی بود و آنها دین مانی را        

فرهنـگ مردمـاِن    متعلـق بـه  هـای پـنجم و شـشم هرچـه           چونکه در سده    و .دیدند  اناتولی و مصر می   

 دیـن شـد،   سرزمینهای زیِر سلطۀ دولت روم مطـرود بـود و بـا آن مبـارزه مـی        بود در کشور ساسانی   

هـای    تـا آن برتـری کـه در سـده          شـد  مورد حملـه و سـرکوب و نـابودی واقـع             با خشونت بسیار  مانی  

رده و مانع گسترش مسیحیت شده بود از او گرفتـه شـود و              دست آو   سوم و چهارم در خاورمیانه به     

 تا زمانی که مانویـان مـورد تعقیـب و کـشتار       . مجال گسترش مسیحیت فراهم آید     آنبا کنار رفتن    

دستگاه دولت امپراتوری روم قرار نگرفتـه بودنـد مـسیحیت نتوانـسته بـود کـه هـیچ مـوفقیتی در                      

  .دست بیاورد خاورمیانه به

هـا    در دوران دورِ تـاریخ و شـاید در زمـان امپراتـوری آریـانِ میتـانی و سـده                   پرستی کـه      زروان

 و بـسیاری از   جـدا بـود   دیـن ایرانـی    از   رواج یافته بـود،   اناتولی  پیش از دورانِ ماد در میان آریانِ        

هـای داریـوش بـزرگ     در نوشـته . های فکریش را از آئینهای بسیار دیرینۀ آریایی گرفته بـود   مایه

اشـارۀ داریـوش بـزرگ      . »پرسـتند   ها اهورمزدا را نمی     سکَە«واندیم که گفته بود     در جای خود خ   

ایــن قــوم گرچــه  . بــود) هــای تیزخــود  ســکە(تبــار شــمال رود ارس   هــای ایرانــی  ســکَە در آنجــا بــه 

سنە        اند و دین کهنِ آریایی داشته       تبار بوده   ایرانی  درنیامـده بـوده و     اند ولـی هنـوز بـه آئـین مزدایـَ

در بخــشهائی از جنــوب . انــد پرســتیده را نیــز مــی یکــی از خــدایان کهــن آریــاییروان شــاید ز

پتوکَە که آریان دیرینه و بازمانده از میتانیها جاگیر بودند نیـز شـاید ایـن دیـن درمیـان مـردم            کت

ئـی از حـضور آن    گاه در میان ایرانیان رواج نداشته و هـیچ نـشانه         ولی این آئین هیچ   . رواج داشته 

کلــی از مــذاهبِ ایرانیــان  آئــین زروانــی را بایــد بــه. دســت نیامــده اســت درون فــالت ایــران بــهدر 

  .کنند ویژه متِن اوستای ساسانی، این ادعا را تأیید می ها، به همۀ نشانه. مزدایَسن جدا دانست

  اوج گرفتن مشکل ارمنستان. ۳

 از حمایـت دولـت روم    و وقتی پـس از بهـرام پـنجم کـار مـسیحیت در ارمنـستان بـاال گرفـت         

با آئین میترایِی مـردم سـتیزیدند و مـردم را        و جهادگران مسیحی در ارمنستان     برخوردار گردید، 

زور متوسـل   برای مقابله با این اوضـاع بـه   جای آنکه     ، مهرنرسی به  آئین مسیح درآوردند    زور به   به
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 دین مـسیح کنـد و محاسـن         ارمنستان را متوجه معایب    بزرگان  کوشید که از راه جدل و اقناع       شود

اثبات   را به   برتری دین مزدایَسنە، و ضمن مقایسۀ دوآئین، را برای آنها بازگوید  آئین مزدایَسنە

خواهند دین میترایِی خودشـان را رهـا کننـد بهتـر اسـت                آنها پیشنهاد کند که اگر می        و به  برساند

طور مستقیم توسط دربار ایران       د که ارمنستان به   این در زمانی بو   .  را برگزینند    که دین مزدایَسنە  

استقالل داخلی که تا اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نیز از میـان                شد و آن وضع نیمه      اداره می 

ارمنـستان   رفته بود، و ارمنستان حالت یک آستان داخلی ایـران را داشـت، و سـرکوب دینـی در                  

تعصب بـود،   اندیش و بی ولی مهرنرسی که مردی آزاد. یار ساده بودبرای دربار ایران کاری بس    

 دینـی  هـا بفهمانـد کـه      ارمنی    زور شیوۀ استدالل و اقناع را برگزید و تالش کرد به            جای توسل به    به

نقــل از مــصادر   کریستنــسن بــه.خــورد دردِ زنــدگی نمــی کننــد بــه کــه مــسیحیان بــرایش تبلیــغ مــی 

ئـی حـاوی    ئی نوشته جـزوه   ارمنستان نامهشدۀ بزرگان مسیحی  به نویسد که مهرنرسی    تاریخی می 

سنە    سنە          برایـشان فرسـتاد    را     اصول عقائد مزدایـَ  را بـا دینـی کـه       و از آنهـا خواسـت کـه دیـن مزدایـَ

سنە بماننـد برایـشان بهتـر      مقایسه کنند؛ و اگر نمیکنند   تبلیغ می  کشیشان خواهند برآئین میتریـَ

 کشیـشان نوشـته     بنـا بـر آنچـه کـه خـودِ     . را برگزینند که دین زندگی است   ایَسنەاست که دین مزد   

  :بزرگان ارمنستان چنین نوشت همراه این جزوه به ئی به  مهرنرسی در نامهاند، بوده

متین  قواعد مستحکم و   مبتنی براساس و   ما اصول دیانت خود را که متکی برحقیقت و        

میل داریم که شما که وجودتـان بـرای کـشور تـا ایـن                است نوشته برای شما فرستادیم، و     

اندازه مفیـد و بـرای مـا تـا ایـن حـد عزیـز اسـت کـیش مقـدس و حقیقـی مـا را بپذیریـد و                         

  .فایده است باقی نمانید دانیم باطل و بی دیگر در آن دیانت که همه می

  :این نامۀ سراسر مهر و عطوفت دربار ایران چنین پاسخ دادند ولی کشیشان به

شـمار    کـه قانونگـذاران شـما بـه     را مغـان  تـو بـودیم  کـه در کـاخ   ما وقتـی  قیقت آنست که    ح

حال نیز اگـر مـا را   . قرار دادیمو تحقیر مورد استهزاء  و در آنجا حضور داشتند     روند  می

 توجـه و    درخـورِ  اً را بخـوانیم و گفتـاری را بـشنویم کـه ابـد             تـان های   کـه نوشـته    یدمجبور کن 

رو محـض     از ایـن  . همـان خـواهیم کـرد کـه در آنجـا دیدیـد            د بـود،    شایستۀ تفکر مـا نتوانـ     

را تان  و دســتخطنگــشودیمشــد  کــه موجــب اســتهزاء مــی را  تــان نوشــته تــانحفــظ احترام

چنـد   نتیجـۀ اوهـام    بـیش از    باطـل اسـت و     کـه دانـیم      می  تحقیقاً زیرا دینی که  . نخواندیم

، انـد  مـا رسـانده    و بـه داده شـما شـرح   فریـب   مـردم را علمـای       نیـست و تفـصیل آن      مرِد ابلـه  

 مطالعـۀ . دانـیم   نمـی شـنیدن و خوانـدن  را شایستۀ  هرگز قابل پیروی نشناخته و اصول آن     

 واضـعان شـریعتتان و       هـم  شـما  شـریعت هم  . شود   شما موجب خندۀ ما می     قواعد شریعِت 
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رو شایــسته  از ایــن. نــدا ء اســتهزادرخــورِنظــر مــا  بــه کننــده هــم پیــروانِ آن شــریعِت گمــراه 

یـد قواعـد شـریعت خودمـان را بـرای شـما نوشـته             ا  گونـه کـه دسـتور داده        ینیم کـه آن   ب  ینم

بهتر آنست  . ایم اندیشیدن ندانسته  شریعت ناپاک شما را الیق مطالعه و      زیرا  . بفرستیم

حکمت واالئـی کـه ادعـای داشـتنش     حکم    و به  را در معرض استهزاء قرار ندهید،       که آن 

جانب  گرفتید و تیر استهزای ما را به  نکته را در نظر می، حق این بود که اینکنید را می

گونــه ممکــن اســت کــه مــا قواعــد دیــن مقــدس آســمانی      چــه.کردیــد خودتــان روان نمــی

 تانء و دشـنام را در معـرض اسـتهزا   خویش را بر جاهالنی چـون شـما عرضـه بـداریم و آن     

   ١؟قرار دهیم

بزرگـان ایـران    چنـین وقیحانـه بـه     کردنـد و    دیـن ایرانـی چنـین اهانـت مـی            کشیـشان بـه    گرچه

آنهـا القـابی همچـون ابلـه و سـفیه       گرفتنـد و بـه   اسـتهزاء مـی   دادنـد و بزرگـان ایـران را بـه     پاسخ می 

، مهرنرسـی   نامیدنـد   مـی  فریـب   مـردم  مؤبـدان ایرانـی را       سـاز و     پیـامبر ایرانـی را دروغ      دادنـد و    می

انـد کـه دیـن مـسیحیت اسـاس و پایـۀ          ارمنـستان بفهم   به بزرگان کوشید که با استداللهای منطقی      

های کشیـشان بیـان    ، که باز هم در نوشتهاو در جزوۀ دیگری. درستی ندارد و قابل پیروی نیست   

سنە      از ضـمن آوردن شـرح مفـصلی         شده است،  ، آئـین مـسیحیت را نقـد کـرده               احکـام دیـن مزدایـَ

  :چنین نوشت

ر هـردو از یـک فاعـل ناشـی     پندارند خیر و ش خطای عقیدۀ مسیحیان در آن است که می      

ئـی کـه از درختـی         خـاطر سرشـاخه     پندارند که خدا انتقامجو اسـت و بـه          شده است؛ و می   

 مـرگ و زنـدگی را   ) در اسـطورۀ سـامی  خوردن میوۀ ممنوعـه توسـط آدم      (بریده شده بود    

تحمـل درد و رنـج کـرد؛ حـال آنکـه چنـین حـس انتقـامجویی              را محکـوم بـه     آفرید و بـشر   

را  آنکـه آن  ها نیز مذموم است و نباید وجود داشته باشد، تا چه رسد بـه             حتی برای انسان  

 خطـــای دیگـــر در عقائـــد مـــسیحیان آنـــست کـــه . آفریـــدگار نـــسبت دهنـــد پـــاکِذات بـــه

ئی   پندارند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده بر زمین فرود آمد و از رحِم دوشیزه                 می

 نامـشروع مـردی     پسرد؛ حال آنکه مسیح     نام مریم که شوهرش یوسف نام بود متولد ش          به

داننـد    خـوردن گوشـت را مبـاح مـی        گوینـد کـه       مـی مـسیحی   دیـن   علمای  . نام فنتور بود    به

گوینـد کـه زن بـرای مـرد          دیگـر آنکـه مـی      .ورزنـد    امتنـاع مـی    آنولی خودشان از خـوردن      

 دیگر اینکـه اینهـا از طرفـی پیـداکردن اطفـال          .ندگیر  زن نمی  خودشان   حالل است ولی  

اینهـا کـه    . آورنـد   شـمار مـی     شـمارند ولـی عقـیم بـودن را هـم عیبـی بـزرگ بـه                  را عیبی می  
                                                 

  .نقل از النگوا ، به۳۸۶ ۳۸۵: کریستنسن ١
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 فقـر و    )انـد   گـران فرهنـگ شـهادت       تبلیـغ ( انـد   ستایندگان مرگ و تحقیرکنندگان حیات    

پندارند و  آوری مال را گناهی عظیم می کارکردن و جمع کنند، و دستی را تبلیغ می تهی

کــشی را تــرویج کــرده از نعمتهــای خـــدادادی رخ       و ســختی ســتایند  مــی دســتی را   تهــی 

  .دهند افتخارات بشری بهائی نمی تابند و به می

 و البته همۀ مطالـب  اند بودهو ضد ایرانی     متعصب   کشیشان مطالب این جزوه     نگرچه ناقال 

، ولـی از    انـد   را تحریـف نیـز کـرده         بلکـه هرجـا الزم دیـده آن        اختـصار هـم ننوشـته       جزوه را حتی به   

ئـی کـه      در کتابچـه   اسـت کـه مهرنرسـی      پیـدا اسـت    کـه در اینجـا آمـده         شده   تحریف صِرهمین مخت 

سنە  مزدادیـن مـسیحیت و    یـک مقایـسۀ کـاملی از دو     تألیف کرده بـوده     بـر روی  ،عمـل آورده   بـه   یـَ

ــسنە  بــودهاشــاره کــرده  ،  اصــلی ایــن دودیــن انگــشت نهــاده   تعــارضِنقــاط   دیــن    کــه دیــن مزدایَ

کردن و خانه ساختن و زیبا کـردن جهـان           کار  است که در آن کشاورزی و      ی و شادزیست  دنیاسازی

 بــا تــرویج فقــر و بیکــاری و  کــهخواهنــد  مــیمــسیحیانکــه  و زنــدگی تــشویق شــده اســت، در حــالی

فقـر و زجـر و زهـد عـادت      مـردم را بـه   ویرانی بکشانند و  و دنیاگریزی، جهان خدا را به    گریزی  زن

 بـشر اسـت، و خـالف خواسـت خـدا اسـت کـه دنیـا را آفریـده                     دهند، و ایـن خـالف روح و فطـرت         

کــران خــدادادی اســتفاده ببــرد و  انــسان داده اســت تــا آبــادان و زیبــا ســازد، و از نعمتهــای بــی  بــه

  . سازدموجبات سعادت و آسایش خویشتن و دیگران را فراهم 

اندیـشی   زاداند نمونۀ مشت از خروار است، و عمق آگـاهی و آ        قدر که آنها نقل کرده      همین

بیند که این تالش و جدل کالمی بـرای اثبـات حقانیـت              وقتی انسان می  . رساند  مهرنرسی را می  

توانـسته    مردی انجام گرفته که همۀ ابزار سرکوب را در اختیار داشته و مـی        جانب از   ایرانی دین

د کـه  بـر   مخـالف شـود، پـی مـی    دیـن  ادیان دیگر را سرکوب کند و مانع گسترش  پیروانراحتی    به

اندیـشی از بطـن ایـن      مـنش وآزاد    ساز بوده و چه انـسانهای بـزرگ         تعالیم زرتشت تاچه حد انسان    

  .اند آورده آئین سر برمی

کردنـد و مـردم را برضـد     توانستند به ایرانی و دیـن ایرانـی اهانـت مـی         گرچه کشیشان تا می   

ای کشور ساسانی شدۀ درون مرزه انگیختند و ضرورت پیوستن سرزمینهای مسیحی       ایران برمی 

زمـان بـا وجـود همـۀ احـساسات ضـد         آنکشیـشاِن هـای    در نوشتهکردند، به دولت روم را تبلیغ می   

ــه    ــه آزار و اذیــت د، اشــارات انــدکی  خــور چــشم مــی  ایرانــی کــه در آنهــا ب  متنفــذ شخــصیتهای ب

هرجــا هــم ســخن از آزار . شــود  دیــده مــیخوزســتان و عــراق توســط دســتگاه دولــت شــدۀ  مــسیحی

آید که این آزارهـا بیـشتر علـت سیاسـی        خوبی برمی   های آنها به    میان آمده، از نوشته     ان به مسیحی

 درون مرزهـای کـشور   شـدگانِ   مـسیحی  داشته نه دینـی؛ و معلـوم اسـت کـه وابـستگی بـیش از حـدِ                 
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 کــه  کشیشانــشان افکنانــۀ   انگیزانــه و تفرقــه  شــان و اقــدامات فتنــه   همکیــشان رومــی    بــه ساســانی

شـدگان    پیوسـتن مـسیحی   سـازی در جهـت        اسوسـی بـرای دولـت روم و زمینـه         درمواردی حالـت ج   

 در ایـن دوران  هرچنـد کـه  . آورده اسـت  دنبـال مـی   کیفرهـای مختلـف را بـه    رومیان بوده،  سلطۀ به

و   عـراق  بومیـان  در برابر مـسیحی شـدنِ    با پیروی از سیاست همیشگی تسامِح دینی، دربار ایران 

یزدگرد اول فرمانی دائـر برحـق مـسیحیان ایـران بـر سـاختن               و حتی    ١کرد،   اغماض می  خوزستان

کـرد و جلـوگیری حکمروایـان محلـی از فعالیتهـای دینـی کشیـشان را ممنـوع اعـالم                      کلیسا صـادر  

؛ چنانکـه  شـد  جلـوگیری مـی   شخصیتهای کشوری و لشکری حال از مسیحی شدن       داشت، با این  

او   رش بیمـار بـود و کشیـشی شـیاد بـه            آذرفربـغ کـه گویـا پـس        به نـام   خوزستانی شخصیتِمثالً یک   

دیـن مـسیح درآمـد و          بـه  ،وعده داده بود که اگر مـسیحی شـود بیمـاری پـسرش شـفا خواهـد یافـت                  

 و کــشیش بــر روی آن ،همــراه قبالــۀ ملکیــت در اختیــار کــشیش قــرار داد زمینــی را وقــف کــرده بــه

د، و آذرفربــغ اســاس و پایــۀ کــشیش دروغ ازآب درآمــ  زودی وعــدۀ بــی  بــه. زمــین کلیــسا ســاخت 

کشیش سـند مالکیـت    . داو برگردان   کشیش خواست که زمینش را به       برگشت و از   خودشدین    به

آذرفربـغ نیـز آن     . ه بـه دولـت روم پناهنـده شـد         شـام رفتـ      بـه  گریختـه  خوزسـتان زمین را برداشـته از      

ب ســان فریــ همــین نــام نرســی کــه بــه   بــه خوزســتانییــک نــودینِ. آذرگــاه تبــدیل کــرد کلیــسا را بــه

 خـود گـرد آورده   پیرامـون  را شـده   مسیحیهای خوزیتبلیغات کشیشان را خورده بود، جمعی از   

 درش را بــر روی کــردهکلیــسا مبــدل   را کــشت و مجــدداً بــه   آن خانــه را متــصرف شــد و آتــش آن   

او را . پایتخـت فرسـتاد   مؤبـد روسـتا نرسـی را گرفتـه بـه      . مسیحیان گـشود تـا در آن نمـاز بگزارنـد          

 دیـن ایرانـی     بـه چـون حاضـر نـشد کـه          و. کند را رها    مسیحیت کردند و از او خواستند که        محاکمه

بایـست   سال که طبق حکم فقهی مـی  احتماالً پس از یک (  چندی زندان افتاد و پس از      برگردد به 

مـسیح و   پافـشاریش بـر مانـدن بـر دیـن      ،)زنده بماند و فرصت کافی برای توبه کردن داشته باشد 

   ٢. اعدام شد و محرز گردیدت ایراندشمنیش با دول

                                                 
 و چتـر  زیـستند  در درون قلمرو شاهنـشاهی مـی  که  بود هزار سالها که قوم کهِن عیالمی بودند،         خوزی 1

. اشکال مختلف حفظ کـرده بودنـد    دین کهن خوشان را بهآنها. حمایت دولت ایران را برسر داشتند   
ایــران، و همــراه بــا شــدت گــرفتن بخــشهائی از آنهــا مــانوی شــده بودنــد و پــس از ســرکوب مانویــان در 

ــه    ــه، ب ــشان مــسیحی در خاورمیان ــین مــسیح روی آوردنــد   فعالیتهــای کشی ــا نیمــه . آئ هــای ســدۀ شــشم    ت
، و انـدکی هـم بـر مانویـت مانـده بودنـد و تـا زمـانی کـه                     هـا بـود     مسیحی دیـن مـسیح دیـن مـسلط خـوزی          

دربـارۀ مانویهـای   . مـانوی ماندنـد  اسالم به خوزستان آمد اینها بر دین مانی بودند و دو سـده بعـد نیـز               
  .در دوران خالفت عباسی در کتاب چهارم سخن خواهیم داشت) زندیگان(ایران 

  .۳۷۲ ۳۷۱ :کریستنسن ٢
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اعــدام شــد کــه از تحریکــات ضــد ایرانــِی یــک کشیــشی حمایــت  ســبب محکــوم بــه ایــن او بــه

رومیــانِ دشــمن کــامالً مــشهود بــود و پــس از احــساس خطــر از ایــران  کــرده بــود کــه وابــستگیش بــه

 حــامی رومیــان اعــدام شــد زیــرا عمــالً نــشان داده بــود کــه هواخــواه و  او محکــوم بــه. گریختــه بــود

شـده هـیچ فـشاری وارد نیـاورد و حتـی از       هـای مـسیحی   خـوزی  حال، دولت ایران بـه      با این . است

   .ها جلوگیری نکرد گسترش مسیحیت در میان خوزی

 کــه در دولــت روم تــا جــائی بــود کــه برخــی از شخــصیتهای آنهــا        وابــستگی مــسیحیان بــه  

در نکه کردند؛ چنا  روم جاسوسی می   برای دولت    دستگاههای حساس دولتی مشغول کار بودند     

جاسوسـی    شوع رسـماً مـتهم بـه       ای نام عبدِ    به منصب عراقی   یک صاحب  شاپور دوم    اواخر سلطنت 

نــام  تبــار بــه  همچنــین یــک کــشیش اســرائیلی ١ . شــداعــدامبــرای دربــار روم گردیــد و محاکمــه و  

ته به ایران پناهنده از شام گریخ) در دوران سرکوب مسیحیان(شمعون بِئرسبعی که چندی پیش 

زودی دسـتگاه   کرد کـه بـه   شده بود در نیمۀ دوم سدۀ چهارم در میان نومسیحیان عراقی تبلیغ می    

ــده شــده و حکومــت صــالحان جهــانگیر خواهــد شــد       او در عــین آنکــه  . شاهنــشاهی ایــران برچی

حی بـود  تابعیت ایران را پذیرفته بود خلیفۀ کشیش اعظم شام بود و از دولت روم که اینک مـسی       

نوشتۀ تبلیغی کششیان سدۀ ششم مـسیحی ایـن کـشیش را بـه یکـی از قدیـسان       . کرد  هواداری می 

نویــسد کــه شــاپور دوم دســتور داد کــه اگــر شــمعون از هــواداریِ     تبــدیل کــرده اســت، و البــور مــی  

دشــمنان و جاسوســی بــرای آنهــا دســت نکــشد بایــد بازداشــت و مجــازات شــود؛ او در کــشور مــا    

بـرای  . کنـد، ولـی هـوایش بـه قیـصر روم اسـت        از خیرات کـشور مـا اسـتفاده مـی         کند،  زندگی می 

آنکــه وفــاداریش بــه دولــت ایــران ثابــت گــردد بایــد کــه مثــل همــۀ مــردم تــابع دولــت شاهنــشاهی     

پذیرفتنـد از   شدند و تابعیـت ایـران را مـی    کسانی که به دولت ایران پناهنده می(مالیات بپردازد   

  ).دپرداختن مالیات معاف بودن

سبب عدم اطاعت از قـوانین ایـران و تحریـک مـسیحیان بـه نافرمـانی از قـوانین                    شمعون به 

تحریـک بـه شـورش بـر     (بـود  ٰى اتهامی که بـه او وارد بـود خیانـت عظمـی           . بازداشت و زندانی شد   

، و چون ایـن تهمـت بـر او اثبـات گردیـد اعـدام شـد، و                   )ضد دولتِ ایران و پیوستن به دولت روم       

جمعــی بــه خــوارزم تبعیــد  هــائی در عــراق زدنــد دســته ه پــس از او دســت بــه فتنــهپیــروانش چونکــ

انـد؛ زیـرا در       رسد که اینها از همان پناهندگان شامی بوده         نظر می   به). م۳۶۲حوالی سال   (شدند  

سراسر تاریخ ساسانی دیده نشده که دولت ایران بومیان یک منطقه را بـه منطقـۀ دیگـری تبعیـد                

  .کرده باشد
                                                 

  .۴۱۹ ۴۱۸ :همان ١
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کــه مــسیحیان در اواخــر دوران شــاپور دوم بــرای خودشــان ســاختند در ایــن حــد    مــشکالتی 

ئـی کـه آزادی فعالیـت دینـی برایـشان فـراهم آورده                ولی پس از آن، به سبب مجـال گـسترده         . بود

  .بود بر مشکالت خودشان افزودند

آن دیـن      ارمنـستان بـه    مـردم از  بخشی   در ایران سبب شد که       کشیشانآزادی فعالیت تبلیغی    

 عالئــم آخرزمــان و فراگیــر شــدن دیــن مــسیح  پنداشــتند مــیانــدیش کــه  کشیــشان ســاده. پیوندنــدب

 غائـب  مـسیِح « عـالمگیر شـود و   کار شوند تا مـسیحیت    نزدیک است و باید هرچه زودتر دست به       

 جهـان را پـر از عـدل و داد         تـشکیل داده   ی جهـان  سـلطنت ظهور کند و ادیـان باطـل را برانـدازد و            

 ن بــرای تحمیــل دیــن خــویش بــر مــردم ارمنــستان اعــال ۴۴۹، در ســال » بــسپاردکــرده بــه صــالحان

گرانه جاسوسان رومی و کمکهای مخفیانۀ مادی و معنوی   محرکان این جهاد فتنه.جهاد کردند

رومیـان یقـین داشـتند کـه اگـر یـک سـلطنت مـسیحی در ارمنـستان تـشکیل شـود                       . دولت روم بود  

مــردم بیچــارۀ ارمنــستان آلــت .  امپراتــوری خواهــد پیوســتارمنــستان از ایــران خواهــد بریــد و بــه

  .دست اینها و کشیشان اعزامی از شام شده بودند

تــر باشــد بیــشتر پابنــد عقائــد مــوروثی یــا اکتــسابی خــویش          انــسان هرقــدر ســاده انــدیش   

 و هر قـدر متعـصبتر   ؛دهد هرچند بیشتر پابند این عقیده گردد بیشتر تعصب نشان می          و ؛شود  می

 در اینجـا  .کنـد  حقانیت عقائـد خـویش و بطـالن عقائـد دیگـران یقـین حاصـل مـی          شتر به باشد بی 

، و بیفتنــدتــالش نابودسـازی دیگــران   پیـروان یــک دیـن بــه  آیــد کــه  اسـت کــه ایـن خطــر پدیــد مـی   

ۀ دینـی بـر پیـروان    وجنایتهای بزرگـی در راه تحمیـل یـک عقیـد        ریزیها و ناامنیها و فسادها        خون

  .شودو آرامش و امنیت از انسانها سلب بروز کند ادیان دیگر 

ــاً    ــاریخ عموم ــون  ادیــان ســامی در ت ــا کن ــابلی وآشــوری ت ــان    از ایــناز دوران ب دســته ادی

 انـد و در هـر       کـرده   اند که هـیچ دیـن دیگـری را تحمـل نمـی               بوده اندیش با طبع تهاجمی     خشونت

 »جهـاد «یـن اسـت کـه    ا. انـد  آمـده  تغییـر دیـن برمـی    شرایطی درصـدد اجبـار جماعـات انـسانی بـه        

 رکن اساسـی همـۀ ادیـان سـامی در           خودیدین    برای براندازی ادیان موجود و تسلط بخشیدن به       

انـد کـه    خـدای خودشـان فرمـان داشـته     هر زمان بـوده اسـت، و پیـروان هرکـدام از ادیـان سـامی از               

یعنـی  . ددیـن او جـای همـه را بگیـر     هرچه خدا و دین در جهـان وجـود دارد را کنـار بزننـد تـا او و                  

دیـن   تغییـر دادن دینـشان و درآمـدن بـه      اجبـار جماعـات انـسانی بـه    جـز هدف از این جهاد چیزی    

خبــری از جریــان تمــدن بــشری، خودشــیفتگی    بــیاســاس ایــن عقیــده . جهــادگران نبــوده اســت 

کردنـد آنچـه خودشـان        پیروان این ادیان گمان می    . استگرایی   اندیشی، و توهم    سادهکودکانه،  

 و آنچه دیگـران دارنـد بـدترین و درخـور            ،بهترین است ) داب و رسوم و افکار خودشان     آ(دارند  
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 این فرمانی بـود کـه خـدای    .گیر شود نابودی است و باید نابود گردد تا دین و سنتهای آنها همه         

بنـدگانِ خـودش کـه در هـر زمـانی پیـرو یـک دیـن خاصـی بودنـد داده             هرکدام از ادیـانِ سـامی بـه       

  . اجرا درآورند یفه داشتند که فرمان خدایشان را بهبود، و اینها وظ

های پنجم و ششم مسیحی فرمان خدایشان مسیح را داشتند که بشریت را به            مسیحیانِ سده 

نوشـتند    هائی که کشیـشان مـی        در جزوه  .ۀ دینهای موجود را براندازند    درآورند و هم  » دین حق «

آشـنا  » تنها خدای برحق جهـان    «د و مردم را با      دادند تا در جمع عوام بخوانن       گران می   و به تبلیغ  

کنند، وعده داده شده بود که هرگاه بخش اعظم مردم جهان مسیحی شوند خدا از آسمان نـزول    

 را کـه در  و تشکیل سـلطنِت جهـانی خواهـد داد و کـسانی    ) مسیح ظهور خواهد کرد  (خواهد کرد   

کلـی نـابود خواهـد        شمنانِ آنها را به   بهترین خوشبختی خواهد رساند، د      اند به   راه او جهاد کرده   

 نومــسیحیان . خواهـد بخـشید  بـه بنـدگانِ خـودش   کـرد و زمینهـا و شـهرها وآبادیهـای دشـمنان را      

ۀ کردنــد و حــتم داشــتند کــه ایــن وعــد ایــن وعــده باجــان و دل جهــاد مــی بــرای تحقــق بخــشیدن بــه

ســلطنتهای  رد وهمــان زودیهــا ظهــور خواهــد کــ  مــسیح بــه  وتحقــق خواهــد یافــت آســمانی حتمــاً 

 و ثروتهـای جهـان را    خواهـد داد  جهانیخودش تشکیل سلطنت موجود را برخواهد انداخت و  

   .میان پیروان خودش تقسیم خواهد کرد

  شدگان در ارمنستان شورش ضد ایرانی مسیحی. ۴

 جانبۀ دولـت روم برخـوردار بـود     مسیحیان در ارمنستان که از حمایت مخفیانه و همه     جهاد

و جنگی داخلی شد، کشور ارمنستان عرصـۀ جنگهـای    شورش عظیم تبدیل بهتاهی  مدت کو  در

مسیحیان چونکه از حمایتهای غیرمستقیم رومیان برخوردار ؛ خونین مسیحیان و میتریَسنان شد

ــسنان دســت زدنــد،         بودنــد دســت بــاال را داشــتند و بــه تخریــب ممتلکــات و کــشتار وســیع میتریَ

ــه شـــد  واســـتندخ نمـــیکـــه  کـــسان خونهـــای بـــسیار  از ، بـــسیاری مـــسیحی شـــوند بـــر زمـــین ریختـ

، ازجملـه   گرفتنـد قـرار    انگیز  ای شدید و رعب   ه  شخصیتهای ارمنی دستگیر شدند و زیر شکنجه      

، تـا مایـۀ   شـدند  دار آویختـه مـی   شد و در میان پوستشان به   زنده پوست از تنشان برکشیده می      زنده

آشـوب و   . پرست را همچنان حفظ کننـد       میترِسعبرتِ دیگرانی شوند که بخواهند دیِن کافرانِ        

 کـردن  سراسر ارمنستان را فراگرفت، و این امر ایجاب کرد که دولت ایران برای متوقف                ناامنی

برافراشـته  ایرانی جهادگران نه تنها شـعار ضـد      . اقدام جدی بزند     دست به  انجنایتهای جهادگر 

  . دولت روم بودند بودند بلکه خواستار پیوستن به

 مردم و تحمیل مسیحیت بر جماعـات انـسانی          کردنهائی که کشیشان برای مرعوب      جنایت
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نظـر    اوج رسید و بـه      چونکه جهاد به  . در این دوران از خودشان بروز دادند بیرون از وصف است          

آمـد کـه بـا توفیـق خـدایی همـراه اسـت، رهبـران جهـاد در فکـر قبـضه کـردن قـدرت               کشیـشان مـی  

ــاد   ــد و جهـ ــدیلافتادنـ ــه تبـ ــوربـ ــد  شـ ــی شـ ــیونیکی . ش سیاسـ ــانوزگ سـ ــه از  مرزبـ ــستان کـ  ارمنـ

. شـد پـذیرش مـسیحیت   بـه  خاندانهای بزرگ ارمنی بود توسط شورشیان دستگیر شـد و مجبـور         

شمار بسیاری از رجال دینی و  . سرنوشت او دچار آمدند      ارمنی به  شخصیتهایبسیاری دیگر از    

معابـد  (هـا    دادنـد، مهرابـه  طنتسـل کشوری و لشکری از ارمنستان گریختند و شورشـیان تـشکیل            

و کردنــد  و آذرگاههــا را ویــرانکلیــسا مبــدل کردنــد؛ آتــشهای آذرگاههــا را خــاموش را بــه) میتــر ،

هــا و  تــرین شــکنجه  شــدیدمــورد را افتانــد اسارتــشان مــی  کــه بــه ارمنــیشخــصیتهای غیرمــسیحی

   . تا تغییر دین دهندقرار دادندفشارها 

 اوج گرفــت کــه یزدگــرد دوم در نــواحی شــرقی فــالت   شــورش ارمنــستان درســت در زمــانی 

ارمنیهـای  .  بـود  عقب رانـدنِ خـزش بـزرگ ترکـان در شـمال سـرزمینهای هیرکـانیە               ایران درگیر   

ایـن  . یـاری آنهـا خواهـد شـتافت        وار بودند که همینکه قیام کنند دولـت روم بـه            شده امید  مسیحی

بخت بلند ایران  از. ال ادامه یافتعیار تبدیل شده بود دوس یک جنگ دینی تمام     شورش که به  

مرزهـای شـمالی امپراتـوری شـد و           در آن گیرودار قیصر روم گرفتار جلوگیری از هجـوم هونهـا بـه             

اعــالن جهــاد رهبــران  . هــائی کــه بــرای ارمنیهــا فرســتاده بــود عمــل کنــد    بــه وعــده  کــهنتوانــست

 نیـز   عـراق رفـت کـه در    مـؤثر افتـاد کـه بـیم آن مـی     عـراق مـسیحیان   مسیحی برضـد ایـران چنـان در      

ایــن اعــالن جهــاد در ســربازان مــسیحی ســپاه همــراه یزدگــرد نیــز اثــر . مــسیحی برپــا شــود شــورش

در ارتــش درگیــری بــا ترکــان  هنگــامرســد کــه نــوعی عــدم اطاعــت از شــاه در   نظــر مــی نهــاد، و بــه

  .کردرخص متبار را  تبار و خوزی از آرامی یزدگرد سربازان مسیحی سپاه زیراپدیدار شده بود، 

زمـان   دوران پارتیـان تـا آن   ایـن کـشور از  . استراتژیک داشت ارمنستان برای ایران اهمیت     

پــیش از آن نیــز بخــشی از . عنــوان یــک ســرزمین حائــل در میــان ایــران و روم عمــل کــرده بــود   بــه

یک . گسترده بودفرات شمالی مرزهای ارمنستان تا . پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود

از سـوئی   این کشور   . رسید  می اورمیَّه   به غرِب اناتولی بود و سر دیگرش       ستان مالطیه در  سر ارمن 

 از درون بــه آذربایجــان راه حملــۀ رومیــان .رودان همــسایه بــود بــا آذربایجــان و از ســوئی بــا میــان 

شـد اگـر زیـر         که در ارمنستان تـشکیل مـی       سلطنتیهرگونه  . گذشت  اناتولی از روی ارمنستان می    

آمــد و بــرای ایــران خطرآفــرین    بــود خــواه و نــاخواه زیــر نفــوذ رومیــان درمــی     ایــران نمــی ســیطرۀ

 گـازانبر    دشـمن از شـمال و غـرب همچـون دوسـرِ            افتـاد   دستِ رومیان مـی     بهاگر ارمنستان   . شد  می

تنها بندر ایرانـی برکرانـۀ شـرقی دریـای      از این گذشته راه ایران به. کرد  رودان را احاطه می     میان
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 و اگـر ارمنـستان از   ؛گذشـت  عنی بندر التکیه در غرب گرجـستان، از درون ارمنـستان مـی     سیاه، ی 

 نـه تنهـا لطمـۀ بزرگـی         افتـاد، و   دست رومیها می    شد این بندر مهم و استراتژیک به        ایران جدا می  

رفـت و بـه منطقـۀ نفـوذ رومیـان       زد بلکه گرجستان نیز از دسـت مـی   به بازرگانی جهانی ایران می 

جـز  ئـی    گزینـه  دولـت ایـران    و   بـود  ویژه اهمیت    دارای حفظ ارمنستان برای ایران   . دش  تبدیل می 

  .نگهداری ارمنستان نداشت

 ذاتــاً و بنــابر تعــالیم دیــنش و  و قــوم ایرانــی کــه،تــاریخ ایــران بــا ســرکوب دینــی بیگانــه بــود

در . ختشنا نهاد ضدیت دینی را نمی همۀ ادیان جهان احترام می  بهبرپایۀ یک سنِت هزارساله

همۀ دوران تاریخ، اقوام درون مرزهای ایران از آزادی کامل دینی برخوردار بودند، و ایرانیـان                

ولـی اکنـون در     . کردنـد    را در کنـار خودشـان تحمـل مـی          دینهاتنها قومی در جهان بودند که همۀ        

اعــالن جهــاد بــرای .  آمــده بــود کــه بــرای دولــت ایــران قابــل تحمــل نبــودپــیشارمنــستان وضــعی 

 بـرای   کـه بایـست  دولـت روم بـود، و دولـت ایـران مـی      مثابۀ اعالن پیوسـتن بـه   حمیل مسیحیت به ت

کـه در ارمنـستان اعـالن     رسـد کـه زمـانی     نظـر مـی     بـه . زد  کـاری مـی     رویارویی با این خطـر دسـت بـه        

  .نیست در میان او دیگر در رخدادها ذکری از پس جهاد شد مهرنرسی زنده نبود، زیرا از آن

پــس از پــرداختن بــه مرزهــای شــمالی کــشور و دور کــردن خطــر ترکــان خزنــده     دومیزدگــرد

 بــه علــت گرفتــاری قیــصر در درگیــری بــا خــزِش بــزرگ هونهــا کــه در صــدد  .عــازم ارمنــستان شــد

انــدازی بــه درون مرزهــای شــمالی امپراتــوری بودنــد امیــد شورشــیان بــه امــداد قیــصر روم     دســت

شورش دستگیر و زنـدانی شـدند، وزگ سـیوینکی    شورش سرکوب گردید، رهبران  ناکام ماند، 

به اتهام همدستی با دشمن ایران و ارمنستان از مرزبانی ارمنستان برکنار شده اموال و امالکـش        

بد  امبارگ مصادره شد، افسری از خاندان ساسانی به مرزبانی ارمنستان منصوب گردید، ایران       

کـشیش بودنـد بـه دسـتور یزدگـرد اعـدام            رهبران طراز اول شورش را که عموما         بهدین شاپور 

کرد، یزدگرد به مرزبان جدید ارمنستان دستور داد که برای بازسـازی خرابیهـائی کـه جنگهـای                 

بـار آورده بـود اقـدام عاجـل انجـام دهـد، مـردم ارمنـستان از پرداخـت مالیـات            داخلی دوسـاله بـه    

اطر حاصــل کننــد، بــه دوســال گذشــته و ســال آینــده معــاف شــدند تــا نــسبت بــه ایــران رضــایت خــ  

دســتور یزدگــرد اعــالم شــد کــه مــردم ارمنــستان در انتخــاب دیــن و مــذهب خــویش آزادی کامــل     

گرد قرار نخواهد گرفت، شماری از مسببان فتنه که           دارند و کسی به جرم مسیحی شدن مورد پی        

وسـط  رودان ت اینهـا چونکـه کـشیش بودنـد در میـان      . دستگیر شده بودند را یزدگرد به ایران بـرد        

قــضات مــسیحی محاکمــه شــدند، اتهــام خیانــت بــه وطــن و بــر هــم زدن نظــم و امنیــت عمــومی و      

گــران  تبلیـغ . )۴۴۶ســال (تخریـب ممتلکـات مــردم بـر آنهـا ثابــت شـد و محکـوم بــه اعـدام شـدند         
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مسیحی درسدۀ بعدی به دروغ نوشـتند کـه شـاه ایـران اینهـا را بـه زنـدان کـرد تـا مجبـور بـه تـرک                      

دین ایرانی کند، و چونکه اینها شهادت را بر پـذیرش کفـر و الحـاد تـرجیح                  مسیحیت و پذیرش    

  .دادند در زیر شکنجه به کشتن رفتند

 شـدگان پدیـد آورده بـود،    دنبال این اقـدامات کـه بـدبینی شـدیدی را نـسبت بـه مـسیحی                 به

 آغـاز    و خوزسـتان   رودان  در میـان  دستگاههای حساس دولتی از شخـصیتهای مـسیحی         پاکسازی  

دیگــر در ایــران شخــصیت   . گیــر برکنــار شــدند    بــسیاری از مــسیحیان از مناصــب تــصمیم    وشــد

تــرین راه را  باتــدبیری چــون مهرنرســی وجــود نداشــت کــه در چنــین شــرایط حــساسی عاقالنــه        

در در عـراق و خوزسـتان       درنتیجـه   . صـدمه نبیننـد   صـرف مـسیحی بـودن         گناهان به  برگزیند تا بی  

 شکاف عمیقی افتاد که تا واپسین روزگـار ساسـانی ادامـه             رانیایمیان پیروان دو دین مسیحی و       

یت با ایـران    شکل ضد    دینی را به   جهاد مسیحی بودند که     کشیشانباعث این شکاف نیز     . یافت

ــوری روم     ــه بــه پیوســتن بــه امپرات جهــانگیر شــدن  پنداشــتند کــه بــا     درآورده بودنــد و مــی و عالق

جهـان را بـه     «داد و    خواهـد    و تـشکیل سـلطنت     آمـد  خواهدزیر    از آسمان به   مسیح   امپراتوری روم 

  .»صالحان خواهد سپرد

  نزاع کشیشان برسرِ الهوت و ناسوتِ عیسا مسیح. ۵

را   کـه پـس از او آئـین وی   مریـدانی  یهـودی بـود، و       فقـاهتی مسیح خودش از یـک خـانوادۀ        

 فلــسطین و  وســوریهپیــروان مــسیح نیــز در کــشورهای  . تبلیــغ کردنــد عمومــاً از قــوم یهــود بودنــد  

در خـاک ارمنـستان نیـز       . رودان عمومـاً از سـامیها و همنـژادان سـریانی وآرامـی آنهـا بودنـد                  میان

ویـژه در نـواحی       سـبب پروبـال گرفـت کـه بخـش عظیمـی از جمعیـت ارمنـستان بـه                    آن  مسیحیت به 

علـت اخـتالف و سـتیز دائمـی         . دادنـد   تـشکیل مـی   و سـریانی     آشـوری    جماعـات فرات شمالی را    

 کـه رقابـت قـدرت     بـود  در آن کشوری قدرتمند در ارمنستان نیز همین وضع چندملیتی  خاندانها

 . بودنـد   و خـوزی   اقـوام سـامی    عموم مـسیحیان عـراق و خوزسـتان از        . شدیدی را باعث شده بود    

ــز از قــوم خــوزی بودنــد       شــدگانی مــسیحی  . کــه نامهــای ایرانــی داشــتند و خوزســتانی بودنــد نی

ق، یهـب اهللا، عبـدا،      انامهائی چـون ماروتـا، برصـوما، اسـح        ان  رهبران مسیحیان عراق و خوزست    

  . تبار بودند تبار و آرامی که نشانگر آنست که عموماً سریانیالیعازار، یوحنا، فیطیون داشتند، 

ذات (» ناســوت« و»الهــوت« بنــام نــوینی فکــری نــزاع ارمنــستان، هــای فتنــههمزمــان بــا  

و غـرب امپراتـوری روم علَـم شـد کـه در مـدت        در محافـل مـسیحی شـرق     ١)خدایی و ذات انسانی   
                                                 

سـاخته شـده   » ــوت «آونـد   بـا پـس  » ناس«و » ایل«الهوت و ناسوت دو عبارتِ عبری است و از دو ناِم          1
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مـذهِب  شقه کرد و درگیـری شـدیدی میـان طرفـداران دو             را دو  ی و غرب  یکوتاهی کلیساهای شرق  

شــد کــه تــا جهــاد پیــروان دو مــذهب بــا همــدیگر بــر ســر تــصرف کلیــساها و کــشتار       برپــا مــسیحی

کلیـساهای رومـی و تغییـر          بـه  جلو رفت و به بریدِن کامِل مـسیحیان ایـران از وابـستگی              یکدیگر به 

  .نگرشِ آنها نسبت به مسیحیِت رومی انجامید

یی که مسیحی شده بودند شخـصیت مـسیح را بـر مبنـای بیـنش          هرکدام از اقوام خاورمیانه   

برای رومیـان و مـردم انـاتولی و همچنـین ارمنیهـا             . کهن فرهنگی و دینی خودشان ساخته بودند      

مـسیح انتقـال یافتـه بـود، و           ده بودنـد همـۀ خـصوصیات میتـر بـه          مـسیحیت رسـی     که از میتریَسنە بـه    

صورت انسان تجلی یافته بود، در همان روزی متولد شـده             مسیح عین خدا و ذات خدا بود که به        

) جایگـاه مهـر   (» مِهـراو «؛ بـت او در همـان        )نخـستین شـِب زمـستان     (بود کـه میتـر تولـد یافتـه بـود            

ر گذاشته شده بـود؛ معبـد او همـان معبـد میتـر بـود، و نمـاز بـه                     نهاده شده بود که پیشترها بِت میت      

شـد، ولـی اکنـون     درگاه او همان سرودهائی بود که پیشترها به آهنگ ساز برای میتر خوانده مـی  

مسیح نزد اینها همۀ خـصوصیات میتـر را بـا خـود داشـت ولـی       . نام او جای نام میتر را گرفته بود      

برای جماعاتی که از . پسر آسمان بود) تلفظ یونانِی ایشوع( ایسوس   او نه میتر پسر آسمان بلکه     

مسیحیت درآورده شده بودند، مسیح همان عیسای آسمانی مانی بود که تجلـی ذات                مانویت به 

برای مصریان و بخشی . رفت و مثلِ خودِ خدا در کائنات دخل و تصرف داشت شمار می خدا به

ــۀ مــصری    مــسیحیت درآمــده بودنــد مــسیح شــکل دیگــری از       بــهاز شــامیان کــه از فرهنــگ دیرین

شـکل    نهاده شده بود و بـه     ) مریِم عذراء (فرعونان کهن مصر بود، روح خدا در رحم یک دوشیزه           

روحِ (یک انسان بر زمین آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسیح ترکیبـی بـود از خـدا و انـسان            

 کــه از دیربــاز زیــر تــأثیر فرهنــگ دینــی     بــرای یونانیهــا ). خــدا و تــِن انــسان، الهــوت و ناســوت   

مـسیح دارای خـصوصیتِ مـشابه مـسیح مـصریان      ) و این را در جـای خـود دیـدیم         (مصریان بودند   

                                                                                                                               
از همـین   ). انـسان / مـردم (؛ و ناسـوت یعنـی مربـوط بـه نـاس             )خدا(یل  الهوت یعنی مربوط به ا    . است

کـه  » طـوروت «،  )مربـوط بـه زور    (» جبـروت «،  )مربوط به سلطنت  (» ملکوت«ترکیب است عبارتهای    
ــروت«، )مربــوط بــه کوهــستان (عربهــا تــورات گفتنــد     مربــوط بــه زیــِر (کــه عربهــا عفریــت گفتنــد   » عفَ

ــلَ«، )مربــوط بــه پــاکیزی (زکــات گفتنــد  / وتکــه عربهــا زٰکــ » اوت زک«، )زمــین کــه عربهــا  » اوت ص
ــبابوت«، )برقــراری رابطــه/ مربــوط بــه وصــل(صــالت گفتنــد / صــلٰوت ه«کــه صــفتِ » صــو خــدای » یَه
گـوئیم  » برهـوت «که اکنون » اوت بره«، )مربوط به فروریزندگی(فشانیِ اسرائیلیانِ باستان بوده     آتش

» عتـابوت « بـسیاری واژگـان دیگـر از جملـه تـابوت کـه شـاید تلفـظ یونـانیِ                    ، و )بیابـان / مربوط بـه بـر    (
تـابوت را  ). پذیرفتـه  حـضور مـی   نشـسته و موسـا را بـه    تختی که خدا رویش مـی   / مربوط به عتاب  (باشد  

 .ترین مقدسهای معنوی گویند، یعنی مقدس» تابوه«اکنون 
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را در جـای خـود ضـمن     گونـه بـود، و ایـن    ن بود؛ زیرا در فرهنگ یونانیها نیز خدا یک ذات انـسا     

بـرای یهـودان    . ش دیـدیم  سخن از دین و خدایان یونانی و سخن از خدایی اسکندر و جانـشینان             

رودان نیـز مـسیح شـکل دیگـری از پیامبرشـاهان کهـنِ            شـده در شـام و بـرای بومیـان میـان             مسیحی

اسرائیل و بابل و آشور بود، یعنـی مـردی کـه آفریـده شـده بـود تـا پیامبرشـاه باشـد؛ و هرچنـد کـه                      

صوم بـود و بـرای      گزیدۀ خدا بود ولی خدا نبـود و ذات خـدایی نیـز در او نبـود بلکـه گزیـده و معـ                       

  . کرد ادارۀ امور جهان همواره از خدا رهنمود گرفته احکام و قوانین را از خدا دریافت می

هــای ســدۀ پــنجم   غربــی تــا نیمــه شــدۀ خاورمیانــۀ چنــین بــود کــه در میــان جماعــات مــسیحی 

خـدا، و     یکی خدای کامل، یکی انسان    :  مسیح با سه ویژگی وارد باورهای دینی شد         مسیحی سه 

و در محافل دینِی مسیحیان برسِر ذاتِ عیسا مباحثی . گری انساِن گزیدۀ آسمان و پیامبِر خدا     دی

هــا و کتابهــائی توســط کشیــشان پیــروِ  هــا و نامــه انــدک اوج گرفــت، و رســاله پدیــدار شــد و انــدک 

هرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد، و محافل دینی و کشیشان بزرگِ پیـرو هرکـدام از سـه                      

. ز فکر را رو درروی همدیگر قرار داد و به منازعه افکند، که داستان دراز و اندوهباری دارد                  طر

خدایِی  شدیدترین اختالفها میان کشیشان معتقد به خدایِی کامِل عیسا و کشیشان معتقد به نیمه           

 کـه  معتقدان به انسان بودن و نبی بـودنِ عیـسا  ). طرز فکر میترایی و طرز فکر فرعونی     (عیسا بود   

کلـی از منازعـات برکنـار ماندنـد و      عموماً در عراق و فلسطین بودند چنان در اقلیت بودند که بـه       

  . نامیدند معتقدان به دو طرز فکر دیگر را مشرک می

 یکـدیگر را تکفیـر     کشیـشان دوطـرف    بـسیاری از  ناسـوتی،   / گیری منازعاتِ الهوتی    با اوج 

دار   بــههــا در فتنــه نــشین رف در شــهرهای مــسیحی از ایــن یــا آن طــ کشیــشاِن کردنــد، و شــماری از

تر بودند کشیشان معتقد بـه         در هر شهری طرفداران هرکدام از دو مذهب که قوی          .آویخته شدند 

کردنـد کـه توبـه کنـد و بـه دیـن درسـت درآیـد، و چونکـه                    مذهب دیگر را بازداشت و شکنجه مـی       

گزارشهای نسبةً مفـصلی  . شد میگرفتند طرف معموالً در زیر شکنجه کشته  مقاومت صورت می  

   .های پنجم و ششم آمده است از کشته شدن کشیشان در مسیِر تحمیل مذهب در تألیفات سده

کـه عیـسا در شـکمش    آیـا مـریم   برسِر آن بـود کـه    » اصولیونِ مسیحی «یک جنبه از نزاع این      

آیـا بـدن      و ؟ یـا مـادر خـدا یـا یـک بـشر معمـولی ولـی بـا تقـدس ویـژه                      اسـت  خدا   پرورده شده بوده  

 پـس   او خـدای مجـسم بـود       اگر   ؟مادی عیسا خدا بوده یا ذات عیسا خدا بوده و بدن مادیش بشر            

؛ کنـد  آسمان زنـدگی مـی   آسمان صعود کرده و اکنون با همان جسم مادی در      به همان بدنش او با   

همــان شــکل و هیــأتی نــازل خواهــد شــد کــه در روز صــعودش   و چــون هنگــام ظهــورش فرارســد بــه

شده مثل هر بشر زده اما اگر بدن مادیش بشر بوده، این بدن وقتی بر دار           . ان داشته است  آسم  به
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  . آنکه در آسمان است ذات عیسا است نه بدن خاکی او و است، دیگری مرده

گفتنـد کـه عیـسا بـا بـدن خـاکیش         مـی دانـستند  آنها که عیسا را چون میتر خدای مجـسم مـی     

آنها که   .زمین برخواهد گشت    وقت خود به     و به  کند  دایی می آسمان خ  اکنون در  آسمان رفته و    به

آسـمان    بـه اوگفتنـد کـه ذات     مـی دانـستند  خـدا مـی   چون مصریان و یونانیانِ باستان عیـسا را نیمـه       

  . رفته نه بدن خاکیش، و آنکه خدا است ذات عیسا است نه جسم او

گفتنـد شـخص      ئـی مـی      عده  برسر این بود که     پیرو دو مذهب    کشیشاِن نزاع عبارتِ دیگر،   به

 تِنکند همان  عیسا با جسم و روحش خدا بوده و آن عیسا که اکنون در آسمان است و خدایی می

،  ولی روحش خدا بودهه خاکی عیسا خدا نبوتِنگفتند که  خاکی عیسا است؛ و عدۀ دیگری می

  .کند  روحش در آسمان است و خدایی میو اینک

 کـه  اینـک  از کشیشان معتقـد بودنـد   گروهیرح شده بود که آن علت مط این مسئله اساساً به  

زودی ظهـور خواهـد کـرد،          ظهور مسیح فرارسیده اسـت و او بـه         مسیحیت جهانگیر شده و هنگام    

بـدن دیگـری     بـه خـدا آیا همان بدن عیسا که پیشتر در میان مردم بـوده ظهـور خواهـد کـرد یـا روح              

در اینجـا بـود کـه       .  تا بر جهان سلطنت کنـد      شد متولد خواهد مثل بار نخست     و دوباره    شدهوارد  

زودی  آسـمان اسـت و بـه      گفتند که شخص عیسا زنـده و غائـب اسـت و در               می طرف    کشیشان یک 

گفتنــد کـه تـن عیــسا زنـده نیــست و روحـش زنــده و       مـی و کشیــشان طـرِف دیگــر . برخواهـد گـشت  

؛ و برسـر ایـن موضـوع         شـد   قبلی متولد خواهـد    بارِزودی مثل     آسمانها است و به    غائب است و در   

   .کشتند همدیگر را تکفیر کرده می

 وحدت الهـوت و ناسـوت در شـخص    ئی از اصولیون مسیحی معتقد به  بیان فلسفی، عده    به

 سـوای   )تـن خـاکی مـسیح     (ناسـوتِ مـسیح     ئـی دیگـر معتقـد بودنـد کـه             عـده ، و    بودنـد  عیسا مسیح 

 مجسم است که برای مدتی بر زمـین         گفتند که مسیح خدای     دستۀ اول می  . ذات الهوتی او است   

رو مریم را باید مادر خدا نامید و در مـریم نیـز خـدایی        آسمان برگشته است؛ از این       به سپسآمده  

بـود کـه یکـی در    ) نظریـۀ اقـانیم ثالثـه   (نتیجـۀ ایـن نظریـه سـه خـدایی بـودن جهـان            . جستجو کـرد  

 غائـب بـود و معلـوم نبـود در         نام داشت؛ دیگری عیسا مسیح بـود کـه         »یلا«زیست و     آسمانها می 

که دانستند  که همه می کجای آسمان یا زمین است؛ و سومی مادرش مریم بود، که در عین حالی             

ــد مــیآن بــود کــه در میــان مــردم    مــرده اســت عقیــده بــر    و هرگــاه الزم باشــد بــرای مــدد کــردن    زیَ

  . شود میمسیحیان حاضر  به

در توسـط عمـِل خـدا        بـشری اسـت کـه        دموجـو  تن خاکی عیسا یـک        که گفتند  دستۀ دوم می  

خــدا بــا مــریم درآمیختــه، مثــل درآمیخــتن خــدا بــا مــادر فرعــون و مــادر       ( آمــدهپدیــدرحــم مــریم  
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 پسر روح خدایی که در تنش دمیده شده او را خدایی بخشیده است؛ پس باید او را      و،  )اسکندر

عقیـده خـدای حقیقـی ایـل     بنابر این . خدا نامید ولی مادرش مریم مادر عیسا است نه مادر خدا     

او را کـه  شـد     مادرش مریم یـک ذات مقـدس بـود امـا نمـی             بود، و عیسا تجلّی ذات او بر زمین، و        

ــدا لقـــب داد  ــن . خـ ــتان  ایـ ــصر باسـ ــته از مـ ــاورِ برخاسـ ــل   بـ ــصری األصـ ــشیش مـ ــیم  را یـــک کـ مقـ

. بیـــان کـــرده و شـــرح داده بـــود   ) ۴۳۱متـــوفی(سطوریوس نـــ نـــام  بـــه )قـــسطنطنیه(کنـــستانتینیە 

حکـم کلیـسای شـهر افـسوس      خدایی جسم مسیح عقیده نداشـت بـه        اتهام اینکه به    نسطوریوس به 

در (ایـران گریختـه بـه دولـت ایـران پناهنـده شـد و اجـازه یافـت کـه در خوزسـتان                   بـه  و   ،تکفیر شد 

ــروان نــسطور    از آن. نــشیمن بگیــرد ) گُوندشــاپور در ســرزمینهای امپراتــوری روم توســط   پــس پی

آزادی . گریختنــد ایــران مـی   بـه پیوســته و شـدند  مـورد ســرکوب واقـع   مــذهِب اوکشیـشان مخـالفِ   

ــران و نـــصیبین و  ایـــن مهـــاجران فعالیتهـــای دینـــی در ایـــران بـــه   امکـــان داد کـــه در شـــهرهای حـ

البتــه در دوران ســرکوب مــسیحیان کــه ناشــی از  . تبلیــغ بپردازنــد گُوندشــاپور مــستقر شــوند و بــه 

هم از آزار و فشار مـصون نماندنـد، زیـرا       ها  د ایران بود این بیچاره    جهاد کشیشان ارمنستان برض   

  .اینها نیز در ارعاب و فشار مردم برای تغییردادن دینشان دست کمی از بقیۀ کشیشان نداشتند

طرفــداران تجزیــۀ الهــوت و ناســوت بــر  ، رودان  میــانشــمال، در محافــل مــسیحی ســرانجام

قمع کردند و راه خـود را از راه کلیـسای غربـی              ان را قلع و   ش رقیبان پیروز آمدند و رقیبان مذهبی     

طـور کلـی    بـه ) پیـروان مـذهب نـسطوری    (رودان میـان این امر سبب شد که مـسیحیان       . کردندجدا  

را مرکــز دینــی  در ایــرانبــا کلیــسای رســمی امپراتــوری قطــع رابطــه کننــد و کلیــسای نــصیبین  

آمیـز کشیـشان مخـالف مـذهب نـسطوری            شونتاین عمل بـا تـصفیۀ بـسیار خـ         . خویش قرار دهند  

 رئیس کلیسای نصیبین که طرفدار وحدت الهوت و ناسوت بود، »بابوای«همراه بود، چنانکه    

و پــس از آنکــه ) ۴۵۱حــوالی ( دســتگیر و زنــدانی شــد )جانــشین نــسطوریوس( برصــوما بــه حکــمِ

قـرار   شـدید  شـکنجۀ  و زیـر ، کـرد او را از سرانگـشتانش آویختنـد    حکـم کفـرش را برصـوما صـادر    

   ١.دادند تا توبه کند، و چونکه توبه نکرد او را در زیر شکنجه کشتند

 دولت ایران نیز .اوج خود بود  یزدگرد دوم دردرگذشتِ تا زمان  مذهبنزاع طرفداران دو    

                                                 
تــا . ی از کــشتن انــسانها در زیــر شــکنجه در هــر زمــان و مکــان انــد مــدعیان تولیــتِ دیــن   بــرده  لــذت مــی1

اند، و وقتی امکان جهاد برایشان نبوده خودشان در         کرده  دینانشان جهاد می    اند با غیر هم     توانسته  می
 نیـز همـین رخـداد    میـان مـسلمین  در . انـد  کـرده  شـده و بـا خودشـان جهـاد مـی         میان خودشان تقـسیم مـی     

کــشتارها  از یکــدیگر پیــرو مــذاهب متعــارض ِن عربهــای مــسلما. تکــرار شــد کــه داســتانش دراز اســت 
 . در عراق و ایران شیعه و سنی و خوارج و معتزله و باطنیهکشتارهایو داستانها دارد  ،کردند
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ســبب ضدیتــشان بــا دیــن رســمی دولــت روم حمایــت و رهبرانــشان را تقویــت          از نــسطوریها بــه 

دیدنــد بــسیاری از  ریها نیــز بــه ســبب نوازشــهائی کــه از دولــت ایــران مــیرهبــران نــسطو .کــرد مــی

شان که با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند، پذیرفتند که غـذای لذیـذ بخورنـد     سنتهای دینی 

پوشی نکنند، شادی را تحـریم نکننـد، در جـشنها شـرکت               و ازدواج و توالد و تناسل کنند، ژنده       

  .بار کفران نکنند را با زهد خشک و زیانورزند، و نعمتهای خدادادی 

 خــونینی کــه   جهــادافــشاگریهای کشیشانــشان برضــد یکــدیگر و   مــسیحیان ومــذهبینــزاع 

 زیـِر تـأثیر   در ایـران پـس کـسی     سبب شد کـه از آن سوئیراه افکندند، از       به یکدیگربرای تصفیۀ   

د؛ و از سوی دیگـر رابطـۀ   اندیشۀ تغییردادن دین خودش نیفت      قرار نگیرد و به    مسیحیان تبلیغات

، و مـسیحیت از حالـت دیـن سیاسـی بیـرون         شـد  بـا دولـت روم بـرای همیـشه قطـع             ایرانمسیحیان  

رعایــای مــسیحی کــشور  سیاســت خــود نــسبت بــه  همــین امــر ســبب شــد کــه دولــت ایــران در  . آمــد

ه اده اجازه دهد کـه مـسیحیان دوبـار   دوران سرکوب دینی مسیحیان خاتمه د     تجدید نظر کند و به    

 ارمنـستان و پیامـدهای آن همـۀ محافـل           رخـدادهای امـا   . کـار گمـارده شـوند       در ادارات دولتی بـه    

نظـر     بـه  صرف مـسیحی بـودن       و هر مسیحی به    ، بود نسبت به مسیحیان بدبین کرده    دینی کشور را    

؛ و ایـن کـاری بـود کـه تعـصب خـشک کشیـشان و        شـد  شمرده مـی عامل بیگانگان و دشمنان     آنها  

سنە          آنهـا در معاملـه بـا         حد  خشونتهای بی   برسـر مـسیحیان       میتریَـسنان و مزدایَـسنان و آئـین مزدایـَ

  .دولت ایران شده بود وفاداری مسیحیان به ایران آورده باعث تردید ایرانیان نسبت به

انسان کامل و نبی بودن عیسا چونکه در اقلیت شدید بودند از  گفتم که مسیحیانِ معتقد به

اینها که حتمـاً پیـروان تعـالیم مـسیِح اصـلی بودنـد              . برکنار ماندند »  ناسوتی /الهوتی«منازعاتِ  

برادعـی  . نـام یعقـوب برادعـی بـود         تبار به    یک کشیش اسرائیلی   در سدۀ ششم مسیحی رهبرشان    

در نیمۀ این سده کلیسای خودش را در سرزمین اسـرائیل بنیـاد نهـاد و برخـی از یهودیـان را نیـز            

یعقـوب برادعـی    پس این بخش از مسیحیان خاورمیانه مذهبشان به     این از. دین مسیح درآورد    به

آنجــا کــه دیــن اینهــا بــا دیــن رســمِی کلیــساهای مــورد   از .نامیــده شــدند» یعقــوبی«منــسوب شــده 

 توسـط کشیـشان     پیـروان مـذهب یعقـوبی      سـرکوب گـستردۀ      حمایت دولت روم همـسانی نداشـت      

راه افتــاد، و بــسیاری از  ه ســرکوب دولتــی بــه بــا اســتفاده از دســتگا دولــت رومی رســمِیهاکلیــسا

بـه   (عربـستان به عـراق، و برخـی نیـز بـه درون         خاطر حفظ دینشان      رهبرانشان از بیم جانشان و به     

  .  همینها بودند که دین مسیح را در میان برخی از قبایل حجاز ترویج کردند. گریختند)حجاز

رای تبلیغ مسیحیت در میان قبایل در زمان یزدگرد دوم کشیشان مورد حمایت دولت روم ب

کردنـد، زیـرا رومیــان    شـمالی و شـرقی عربـستان کــه در درون مرزهـای ایـران بــود نیـز فعالیـت مــی       
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هـای   چشم طمع به این مناطق داشتند و امیدوار بودند با گسترش مسیحیت در این منـاطق زمینـه                 

حاکمیــت منطقــۀ شــرقی   زمــان  در آن. پیوســتن ایــن ســرزمینها بــه امپراتــوری روم فــراهم گــردد      

در دست رئـیس قبایـل عبـدالقیس        ) اکنون استان منطقۀ شرقی   (عربستان در غرب دریای پارس      

بـد دیـن مـسیح را پـذیرفت و نـسبت بـه دولـت روم                 ایـن اسـپ   . گرفتـه بـود   » بـد   اسپ«بود که لقب    

 رومی فرمانده. دربار ایران تصمیم به بازداشت او گرفت، و او به شام گریخت      . عالقه نشان داد  

از آنجـا کـه   . گرمی استقبال کرد و سپهبدی عربهـا را بـه او سـپرد    لشکرهای عرب در شام از او به    

هـای ضـد ایرانـی برپـا شـود دربـار ایـران بـرای                  رفت که در میان قبایل عبدالقیس فتنـه         بیم آن می  

ت بـد بـا دربـار روم وارد مـذاکره شـد، ولـی از نتیجـۀ ایـن مـذاکرات خبـری بـه دسـ                 استرداد اسـپ  

  .داده نشده است

ــره در         ــان قبایــل لخمــی کــه امــارت حی در همــین زمــان کشیــشان فرســتادۀ دولــت روم در می

هــا نیــز بــه   کردنــد، و بخــشی از لخمــی  جنــوب فــرات و شــرق عربــستان را داشــتند نیــز تبلیــغ مــی   

پـس از آنکـه نزاعهـای مـسیحیان پـیش آمـد نفـوذ کشیـشان رومـی از منـاطق             . مسیحیت گرویدند 

. یران نیز برچیده شد و یعقوبیان امکان یافتند که در میـان اینهـا بـه تبلیـغ بپردازنـد        نشین ا   عرب

ها با آهنگی کند رو به گسترش نهاد، چنانکه تا  پس مسیحیت در میان عبدالقیس و لخمی از آن

هــا مــسیحی شــده بودنــد و از مــذهب     اواخــر ســدۀ شــشم مــسیحی همــۀ عبــدالقیس و همــۀ لخمــی    

کـه نـامش در سـیرۀ پیـامبر اسـالم آمـده و            » بحیرا راهـب  «مردی به نام    . دکردن  یعقوبی پیروی می  

هــای نبــوت را در محمــد دیــد    گفتــه شــده کــه پیــامبر در جــوانیش بــا او ارتبــاط یافــت و او نــشانه    

کشیشی از همین قبایل عبدالقیس بود که در شمال غرِب عربستان در درون مرزهای امپراتوری               

ز و شـام یـک مرکـز تبلیغـی دائـر کـرده بـود و کاروانیـان حجـازی را               رو حجا   روم بر سر راه کاروان    

. کرد  گفت و برای مسیحیت تبلیغ می       کرد و برایشان داستانهای انبیای اسرائیلی می        مهمان می 

  . بد بوده است شاید او نوادۀ همان اسپ

 در درون مرزهای امپراتوری روم نیز انـدک انـدک       ) بیابانهای شام (قبایل شمال عربستان    

 و  ذام جـِ  هـای سـدۀ شـشم مـسیحی قبایـل تغلـب و کلـب و                 به مسیحیت گرویدنـد، چنانکـه تـا نیمـه         

ی و عاملــه و    سان  و هــراء ب ونـوخ تبلقـین و بلـّ تمــیم بـه مــسیحیت   ئــی از بنـی   و نِمــر و إیـاد و طایفـه  غـَ

  .کردند اینها نیز عمدةً از مذهب یعقوبی پیروی می. گرویده بودند

ــا پایــان ســدۀ شــشم مــسیحی      گــران اینهــا چــه   م دیــد کــه تبلیــغ  در کتــاب دوم خــواهی  ــه ت گون

گونـه بـه تـأثیر از     گیـر شـدن عقیـدۀ توحیـدی را در عربـستان فـراهم آوردنـد، و چـه               های همـه    زمینه

داستانهای تبلیغیِ اینها همزمان با بعثت نبِی اکرمِ اسالم چند مدعی نبوت در میان قبایل شرق 
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  .ن ظهور کردندو غرب و شمال و جنوب عربستا

شده در درون مرزهای ایران و روم       مسیحیان عراق و خوزستان و همچنین عربهای مسیحی       

آن مـسیح و     .عمدةً پیـرو مـذهب یعقـوبی بودنـد         عالوه بر نسطوریها  در اواخر دوران ساسانی     

نزاعی که در قـرآن بـا       . مسیحیتی که در قرآن شناسانده شده است همین مسیح و مسیحیت است           

هـا بـا      دهنـدۀ تعـارض مـذهب یعقـوبی         آمیز مسیحیان بیان شـده اسـت نیـز بازتـاب            های شرک باور

  . آمیز است همان مسیحیِت شرک

 و  توحیـد خـاطر همـسانیِ   بهچون اسالم ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دین گرفت،   

ی در در سراســر خاورمیانــۀ غربــ پیــروان ایــن مــذهب مــذهِب مــسیحیانِ یعقــوبی، اســالم بــا نبــوتِ

 و مذهبشان از جهان برافتاد، و مسیحیِت رومی با یـک       در اسالم حل شدند    مدت بسیار کوتاهی  

ــا امــروز  ) پدرخــدا، پــسرخدا، روح مقــدس  (چهــره  مــسیِح ســه  ــا تحــوالتی کــه در طــول زمــان    ت ب

   .برجا مانده است پذیرفته

ِی اهـل ناصـره    ضمن سخن از مانی دیدیم که عیسای آسمانیِ مانی نه عیسا پسر مریِم یهود             

عنـوان یکـی از       ایـن عیـسا در آغـاز آفـرینش جهـان بـه            . بلکه یک ذات نورانی و روح خالص بود       

ایزدان توسط اورمزد منصوب شـده بـود تـا دسـت آدم را بگیـرد و او را راهنمـایی کنـد کـه فریـب             

مانویــانی کــه بعــدها مــسیحی شــدند ایــن عیــسا را بــا خودشــان وارد مــسیحیت . ابلــیس را نخــورد

عیـسا   مسیحیت رسیده بودند نیز اوصـاف میتـر را بـه         شدگانی که از میترائیسم به      مسیحی. دندکر

لـذا عیـسای مـسیحیِت رومـی از سـدۀ پـنجم       . نوبۀ خود خدای نورانی و آسـمانی بـود         دادند که به  

ازجملـه  . بعد خدائی بود با صفتهای میتر و صـفتهائی کـه مـانی بـه عیـسای آسـمانی داده بـود               به

ازجملــه . ی میتــر کـه بــه عیــسا داده شـد زادروزِ میتــر بــود کـه بــه زادروزِ عیــسا تبـدیل شــد    ویژگیهـا 

آئینهای دیگر مربوط به میتراییان که به عیسا داده شد روز عروج فروهرها بـود کـه بـه روز عـروج                      

چنـدروز تفـاوتی کـه میـان        . اسـت » عیـد پـاک   «عیسا تبدیل شد و روز تطهیر نام گرفت، و اکنون           

ایـن تفــاوتِ  .  عیـسا و عـروجِ فروهرهــا وجـود دارد ناشـی از اخـتالط در تقــویم رومـی اسـت       عـروج 

  .شود ناشی از اختالط در تقویم رومی در چندروز تفاوتِ زادروز میتر و عیسا نیز دیده می

پـس از    ١نامدارترین حکـیمِ الٰهـی و مـتکَلِّم زبردسـِت تـاریخ مـسیحیت             سنت اوگوستین   

                                                 
متکلم به کسی گویند کـه شـناخت وسـیعی نـسبت بـه دیـن و مـذهب خـودش و ادیـان و مـذاهب رقیـب                            1

فظــی و قلمــی بــرای مجــاب و محکــوم کــردِن    دارد و دارای قــدرت بیــان و اقنــاع بــسیار در مجــادالت ل  
الم  «برنـد   کـار مـی   ئـی کـه اینهـا بـه     شـیوه . . رقیبان فکری خویش و اثبات عقیدۀ خویش اسـت    » علـمِ کـَ

 .است» وری و اقناع فن سخن«شود که معنایش  نامیده می



۸۸۸  آمدهایش  و پی                                                                  گسترش مسیحیت            شاهنشاهی ساسانی                           

های پرباری که  کر فعال مانوی به یک متفکر فعال مسیحی تبدیل شد، با توشه          آنکه از یک متف   

هــای مــانی گرفتــه بــود، بــسیاری از ویژگیهــای مــانی را بــرای عیــسا مــصادره کــرد، و در   از نوشــته

پروردنِ باورهـای مـسیحیِت رومـی و شخـصیت عیـسا نیـز بـا اسـتفاده از اوصـافی کـه مـانی بـرای                           

  .  بود نقش بسیار اثرگذاری داشتبیان کرده» عیسای آسمانی«

گرایــــِی مانویــــان در  همچنــــین دنیــــاداری و شادزیــــستِی میتریَــــسنان و دنیاســــتیزی و رنــــج

آمیِز شگفتی پدید آورد که تـا   بعد درهم آمیخته شد و ترکیب تعارض های پنجم به   مسیحیِت سده 

سنە و مانویـت   انگیـز دو دیـن میت   مسیحیت کنونی چیزی جز آمیـزۀ شـگفت    . امروز برجا است   ریـَ

 آورده بوده در آن نمانـده     پیامبر نیست، و هیچ اثری از تعالیم و آئینهائی که شاید مسیِح یهودیِ           

همین موضوع است که برخی از پژوهشگران را دربارۀ تاریخی و حقیقی بودن شخصیت . است

از تاریخی  عیسا مسیح به شک و تردید افکنده است، در حالی که داستانهای انجیلها حکایت               

  .توان مشخص کرد و حقیقی بودن شخصیتِ او دارد هرچند که زمانش را نمی
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