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  ایران يها فراز و فرود مسیحیت در نگرش حکومت
محمد دشتی *فر حسن امینی /** 

  چكيده
از  ،گسـترش بـود   در تکاپوي ،ظهور قرون اول،از همان  آسمانیمسیحیت به عنوان دینی 

 فرستاد تا این دین را تبلیغ و تبشیر کنند. پر مبلغانی را به اطراف و اکناف جهان میرو،  این
هـاي   هـا و نگـرش   هاي بیگانه بـا واکـنش   واضح است که حضور این مبلغان در سرزمین

مواضـع   ،دولتمـردان  ،پـس از اسـالم  چه پیش و چـه  ،  ایران ةمتفاوتی همراه بود. در حوز
حضور اقلیت  ،این وجود ند. باداشتهمراه با فراز و فرود اتخاذ  در برابر این مسئله، مختلفی

توان دریافت که پیروان ایـن دیـن، همیشـه و     و می مشهود است ،مسیحی در تمام اعصار
به طـور کلـی   امر  این .ندا هملتزم بود حتی در حادترین شرایط به تبلیغ و ترویج دین خود

، در یک نگاه تطبیقی بر این دولتمردان ایران بوده است. عالوه ناشی از سیاست مداراگونه
آسایش و آزادي عمل و منزلت اجتمـاعی   رانمیان دوران قبل و بعد از اسالم، مسیحیان ای

چراکه اسالم براي ایشان حقوق و مقـررات مشـخص و    داشتند،اسالمی  در دوره بیشتري
  ري قرار داده بود.پایدا
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مهمقد  
دولتمردان ایرانـی   ، نگرش و رویۀاقلیت مسیحی در ایران و اقدامات تبلیغی آنها و از طرفی

کـه در ایـن نوشـتار بـه آنهـا پرداختـه        اسـت موضـوعاتی  از آنها  بادر قبل و پس از اسالم 
هاي  از زمان ظهور مسیحیت و شروع اقدامات تبلیغی آنها در سرزمین کلیبه طور شود.  می

هـاي زیـادي بـر سـرزمین ایـران حکومـت        ها و سلسله به ویژه در ایران، حکومت ،مختلف
مجـالی   ،وجود اقلیـت مسـیحی   آنها دربارهتعامل و نگرش  که طبیعی است بررسی اند رانده

 است که حیطـه هایی  ها یا حکومت دولت وشتاربر این اساس، موضوع این نطلبد.  بیشتر می
چـرا کـه در تـاریخ ایـران     شـد،   مـی را شـامل  سـرزمین ایـرانِ متعـارف     تمـام شان بر  سلطه

هـایی از ایـن سـرزمین سـیطره      بر بخش یـا بخـش  که نیز بود. الطوایفی  هاي ملوك حکومت
میـت خاصـی   اه هـا  داشتند. همچنین حضور مبشران مسیحیت در قلمرو ایران در این دوره

  اند. تاریخی صفحاتی را به این موضوع اختصاص داده هاي علت کتابو به همین  دارد

  ران قبل از اسالميت در ايحيمس
  نخستين تقابل با مسيحيت  سلسله اشكاني،

ظهـور مسـیحت    ابتداي هاي مسیحی به نخستین رویارویی ایرانیان با دین مسیح و جماعت
(بیت  پادشاه اشکانی، در فلسطین ،پنجم سلطنت فرهادمقارن  یحضرت عیس گردد. میباز

گروهـی از   یآمده اسـت هنگـام والدت عیسـ    ٢انجیلدر  گونه که همان 1لحم) متولد شد.
، شناسـی)  هـاي علـم سـتاره    (براسـاس داده  اي (ایرانی) به راهنمایی ستاره روحانیون مجوس

لحـم،   جوسـان در بیـت  ایـن م  .یـا پادشـاه یهـود بـه اورشـلیم رفتنـد       براي پرستش عیسـی 
بــه ســرزمین خــویش  ،را یافتنــد و پــس از پیشــکش هــدایا یو عیســ مــریم حضــرت
در ایتالیـا   5تصویر این سه تن ایرانی در کلیساي سنت آپولون در شهر نوورننـه  ٣.4بازگشتند

اي براین باورند که این سه تن، از اهـالی   عده 6کنند به آن احترام میوجود دارد که مسیحیان 
در هر حال، این گزارش گویاي آن است که سفر این هیئـت روحـانی    7اند. یا ساوه بودهآوه 

بوده و طبعاً آشنایی ایرانیان با آیین مسیح کـم و   ایشانمقارن تولد  ایرانی به زادگاه مسیح
  گردد. بیش به اوایل قرن اول میالدي باز می

و دسـتور مرشـد   حواریون او طبق خواسـت   همچنین در زمان حیات حضرت مسیح
بـه   تـا بـه سـفارش اسـتاد خـود      ف و اکناف دنیاي آن روز سفر کردهبزرگ خویش به اطرا
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ها را با آیین حضرت مسیح آشنا سازند. نخسـتین   و ملت بستهکمر همت » ها شاگردي امت«
بود که به نـواحی کاپادوکیـه،    8(طاطاوس) وس تادهکه به ایران و ارمنستان روآورد،  حواري

دعـوت   سیاي صغیر رفت و مردم را به پیروي از کیش نوظهور حضرت مسـیح واقع در آ
هـا در آنجـا آیـین مسـیحیت را تبلیـغ کـرد تـا اینکـه          به ارمنستان رفت و مدت گاه آنکرد. 

  9سرانجام در حوالی شهر ماکو به شهادت رسید.
تبلیـغ  بـراي   10بـارتوقیمئوس گانـه بـه نـام     بعد از او حواري دیگري از حواریون دوازده

تا اینکه او هم بـه سرنوشـت سـلف خـویش      ه شمال ایران و ارمنستان سفر کردمسیحیت ب
  11دچار شد و به شهادت رسید.

در روز  خـوانیم کـه پـس از مصـلوب شـدن عیسـی       همچنین در اعمال رسوالن مـی 
ر د» پارتیان و مادیان و عیالمیان و ساکنان جزیره« یکاست (پنجاه روز بعد از عید فصح)پنط

پارتیـان در   12رسـوالن را بـه زبـان خـود شـنیدند.      ورشلیم حاضر بودند و هریـک موعظـه  ا
مادیان در کردستان سـکونت داشـتند. مقصـود از عـیالم، خوزسـتان امـروزي و        و خراسان

اند که دو نفر از رسـوالن   مورخانی نیز بر این عقیده 13النهرین است. منظور از جزیره هم بین
هـم   تومـاس (کـه   یهـودا براي بشارت کالم به ایران آمدنـد.   14یهوداو  شمعونیعنی  ،مسیح

و نواحی شرقی و مرکـزي هنـد   17ها پارس16مادها،15ها، خوانده شده) انجیل را در میان پارت
در اواخر  19اداينام ه اند که فردي مسیحی از اهل فلسطین ب مورخان بعدي گفته18تبلیغ کرد.

النهـرین رفتـه و در آن نـواحی بـه      در شمال بـین واقع  21،و آربِل 20ل میالدي به ادساقرن او
  نویسد: نیز در این باره می میلر22انتشار مسیحیت پرداخته است.

ها بود. در اواخر این دوران اغلب  ط پارتان تحت تسلمملکت ایر م226م تا  ق150از سال 
پرستی گردیده، درختان مقدس، تصویر خورشید، ماه و حتی اجداد خـود   مردم گرفتار بت

کردند. دولت ایران نیز مانند امپراطوري روم از دین خود راضـی نبـود.    را نیز پرستش می
عقاید زردشتی اکثراً از میان رفته و زمینه براي ورود دین تازه آماده شده بـود. در همـین   

[اشکانی] با مبشران مسیحی نه  زمان بود که مسیحیت در ایران ظاهر گردید. سالطین پارت
بلکه مسیحیان را آزادي زیادي بخشیدند  ،رساندند د و نه به ایشان جفا مینمودن ضدیت می

  23.د مسیحیت به سرعت گسترش پیدا کندو بدین طور باعث شدن
باره داده است او علل رشـد   در این میلرخود نظري مخالف با  ،تاریخ ادیان در حکمتالبته 

سیاسی دولت اشـکانی، رشـد و   در ایران و تبلیغ مبلغان آن را در فقدان مرکزیت  مسیحیت
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و همچنـین پناهنـده شـدن صـدها     » آنمیـزم «و » تـوتمیزم «تکامل فکري مردم و عدم قبـول  
  24داند. نکال و عقاب امپراتوري روم می علتعیسوي به ایران به 
بـا   هاي بیگانـه  مذهبشاهنشاهان هخامنشی قبل از ظهور مسیحیت به  ،به گواهی تاریخ

 کـوروش رفتـار  25.نبودهاي مذهبی در این دوره  و جنگ ندیستنگر نظر اغماض و تساهل می
هـاي   و دیگر شاهان هخامنشی با یهود و تجدیدبناي معبد آنان در اورشلیم، از جمله نمونـه 

شاهان اشکانی نیز همان نظر اغماضـی   26.استآزادي مذهب و دین و عقیده در ایران زمین 
نفـوذ  اي بـود کـه از    تسـامح بـه انـدازه   کردنـد و   ص آریایی بود، اعمـال مـی  یرا که از خصا

مجلـس  «وجـود   علتچراکه در این دوره به ، شد به ایران جلوگیري نمی هاي بیگانه مذهب
  27نوعی حکومت انتخابی و دموکراسی برقرار بود.» مهستان
(اشـکانیان)   هـا  سلطنت پارت ترویج مسیحیت در ایران از دورة توان گفت می ،این بنابر
 ،فرستادگان و مبلغان مسـیحی  بام) 226 -م  ق250( پادشاهان این سلسله و تسامح آغاز شد

النهـرین و   در بـین  م225که در سـال   به طوري ،به ایران فراهم کرد را ورود مسیحیت زمینه
  28.اسقفی وجود داشتواحی دیگر ایران بالغ بر بیست حوزه ن

  ساسانيان و مسيحيت
 کنـونی)  (اورفـه  الرّهـا  مرکـز تبلیغـی مهمـی در   م) عیسـویان  226در زمان ظهور ساسانیان(

را در نـواحی دوردسـت کشـور     آنهاهاي بزرگ با دولت روم،  داشتند. دولت ایران در جنگ
هاي خود به سوریه گاهی تمام سکنه یـک   پادشاهان ایران در لشگرکشی 29ایران مسکن داد.

از آنجـا کـه    .کردنـد  مـی کشور مقیم  یکی از نقاط داخلی کوچ داده، در شهر یا یک ناحیه را
اي از ایـران انـدکی    این مهاجران عیسوي مذهب بودند، دیانت مسـیح در هـر گوشـه    بیشتر

 خطـر  احسـاس  ،هـا در خـاك ایـران    عیسـوي  ابتدا از حضورشاهان ساسانی  30.رواج یافت
مـذهب   کـه  کنسـتانتین ، با امپراتـور روم  م)309-379( شاپور دومفقط در زمان  ،کردند نمی

زیـرا   ،ها تغییـر کـرد   عیسوي دربارهدرگیري داشت، سیاست ایران  ،تیار کرده بودعیسوي اخ
به اتباع نصرانی خود بدگمان  دانست و طبعاً دولت ایران آنها را دوستان باطنی روم میچون 

دارانی بـراي قیصـر    داخل ایران طرف شده و تصمیم گرفت آنان را به کلی نابود سازد تا در
  31عام ترسایان همت گماشت. بر قتلرو،  ایناز  ،روم باقی نماند
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جاثلیق مدائن و سراسر عیسویان ایـران را از دم  » شمعون« فرمان داد که شاپور ،این بنابر
ایـن نیـت دائمـاً     و موبدان زردشتی شاه را بـر اجـراي   شمشیر بگذرانند. بدیهی است مغان

عام بـه   . این قتلدادند جلوه میکردند و ترساها را خائن و هواخواه دشمن بیگانه  تشویق می
که تنهـا در   مدت چهل سال ادامه داشت و طی آن فجایع خونینی به وقوع پیوست به طوري

عام فجیـع و طـوالنی    لاین قت بار شانزده هزار تن مسیحی را از دم تیغ گذراندند. مدائن یک
ریـزي   خـون و آن  درگذشـت  شـاپور پیوسته ادامه داشت تا آنکه در آن وقت  م379تا سال 

  32متوقف شد.
به عیسویان محبتی  او نیز) به سلطنت رسید م383-379(دوم اردشیر، دوم شاپورپس از 

که بعـد از او پادشـاهی    )م399-388( وهرام چهارمو  م)388-383( سوم شاپور امانداشت، 
نیـز بـه   م) 421-399( یزدگـرد اول  33آمیزي با امپراتور پیش کشیدند. یافتند، سیاست مودت

مسیحیان رأفت و مهربانی پیشه کرد و در نتیجه بـه سـال   با مغان و موبدان با  دشمنی سبب
پادشاه فرمان آزادي عیسویان را در کشور خود صادر نمود. پس مسیحیان بـار دیگـر    م409

ـ   و خرابـی  خود شورایی در مـدائن تشـکیل داده   براي تنظیم امر کلیساي آشفته اد و هـا را آب
معـروف  » کارگنه«علت نزد روحانیون زردشتی به به همین و  34کردندمعابد ویران را ترمیم 

  35شد.
تان یـک نفـر روحـانی    واقـع در خوزسـ  » هرمزاردشیر« ولی بعدها به دلیل اینکه در شهر

 آتشـکده » عبـدا « با رضـایت رسـمی یـا ضـمنی اسـقفی موسـوم بـه        36هاشومسیحی به نام 
و آن روحانی و اسـقف و بسـیاري از    ها افزود گیري بر سخت ،زردشتیان را ویران کرده بود

اشخاص دیگر که در این قضیه دخالت داشتند، دستگیر و به تیسفون فرستاده شـدند. پـس   
ها را مجدداً بنا کنند و چـون او امتنـاع کـرد، محکـوم و      فرمان داد که آتشکده» عبدا«شاه به 

  37اعدام شد.
هـا بـه بیـزانس فـرار      زار مغآ به سببمسیحیان ایرانی  م)422-420( بهرام گوردر زمان 

 رو، ، از ایـن امپراطـور بیـزانس موافقـت نکـرد     که برگرداندآنها را  خواست بهرام ، اماکردند
آزادي  کـه اي صـد سـاله منعقـد شـد      عهدنامـه  بین آنها نتیجه درگرفت. سرانجام جنگی بی

  38عهدنامه بود. از مفادمذهب عیسویان در ایران و مذهب زردشتی در رم، 
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داد کـه   دستور یزدگردها ادامه داشت و  م) همان سختی459-438( یزدگرد دوم در زمان
و سـر   هکـرد  مردم آن کشور نافرمانی اما کنند، ارمنیان ارمنستان باید از آیین مزدیسنا پیروي

را مغلوب کرد  هجوم برد و شورشیانارمنستان  شرایطی بهدر چنین « 39به شورش برداشتند.
ی ایشـان را بـا   هاي بزرگ و روسـاي روحـان   نمایندگان خاندان و براي سرکوب کردن ملت،

  40.خود به ایران آورد
(اسقف نصیبین) که مردي فعـال   نصیبین سکوباي م)484-459(فیروزدر دوره پادشاهی 

طرف مهر و محبـت شـاه قـرار گرفـت و او نیـز عقیـده        ،بود» بارسیما«و کارآمد موسوم به 
وم ترویج و تقویت کـرد و شـاه بـا    مسیحیان ایران از ر نسطوریان را به منظور انفصال کامل

  41.یافتکلیساي آنها قدرت و شهرت بسیار  به همین سبب قوه قاهره از او پشتیبانی نمود،
نهـاد و   راً مـردي نیـک  ظـاه  ياینکـه و  علـت م) بـه  488-484(والشدر زمان سـلطنت  

که مذهب نسـطوري،   داشت. در عصر او بود برخورد خوبیبا مسیحیان نیز  ،نیت بود خوش
  42مذهب قطعی و منحصر عیسویان ایران شد.

م) پیـاپی بـر   579-531( انوشـیروان و پس از او فرزندش  م)531-487( قباداندکی بعد 
در این زمان به محض شروع جنگ ایران و روم بالطبع مسـیحیان   43تخت سلطنت نشستند.

هـاي ایشـان بـه قتـل      جمعـی از اسـقف   ، در نتیجهظن واقع شدند مجدداً مورد اتهام و سوء
پیروان عیسی در اطراف مملکت و قدرت و منزلـت اجتمـاعی آنـان     رسیدند. البته عده زیاد

  44.کندعام آنها مبادرت  که شاهنشاه مانند اسالف خود به قتل شدمانع در این دوره، 
سـتند  ها از او خوا مغ خود به تخت نشست، م) بعد از پدر590-579( هرمز چهارموقتی 

استهزاء پیشنهاد آنها را رد کرده و گفت: رنجاندن مسیحیان  اکه مسیحیان را آزار دهد و او ب
 گفـت کـه  هـا   به مغ همچنین .کند هاي حکومت را متزلزل می پایههاي دشمنی  و ایجاد زمینه

دست از آزار آنها بردارید و کارهاي نیکو کنید تا آنها کارهاي خوب شما را دیده و به شـما  
  45گروند.ب

امپراتـور بیـزانس    ،مـوریس روابط خـوبی بـا    به علت آنکهم)، 628-591( خسرو پرویز
با این حـال،  حتی دو تن از زنان او نیز نصرانی بودند.  ،داشت، به نصرانیان آزادي عقیده داد

بـه والیـات    ،نصرانیان یعقوبی را اسـیر گرفتـه   در نتیجه جنگ با روم، م614او هم در سال 
 خسرو ،به ایران هراکلیوس همچنین پس از حملهشرقی ایران و خراسان و سیستان فرستاد. 

  46.مجدداً آغاز شدها  گیري کرد و کشتارها و شکنجه نصرانیان سخت بر
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رو  روبـه در عهد ساسـانی در ایـران   توان گفت که  میمسیحیت  ،آنچه گذشت بر اساس
  نماید.ش را حفظ موجودیت و جایگاه خویانست توو  ،حضور چشمگیر و فعالی داشته

فشـار   ؛ امـا ظـاهراً  شدند آزار دولت ایران می باها  در برخی دوره مسیحیان ایران اگر چه
عمـوم   در موارد اندکی نیز گزارش شـده کـه   . البتهبوده است یمسیحمتوجه علماي  عمدتاً

  47.داد شدندگرفته یا مجبور به ارتعام قرار  مسیحیان در معرض زجر و قتل

  اسالمي مسيحيت در ايران دورة
  ٤٨يت خالفت اسالميحاکم . دورة۱

ه حیات خـویش  چنان بهم م) پیروان حضرت مسیح651( پس از ورود اسالم به ایران
هاي مختلف این  پیروان بسیاري از آیین وضعیتبا ورود اسالم به ایران  ادامه دادند. اگر چه

له بـراي  شـد، امـا ایـن مسـئ    اي  تغییرات و تحوالت عمـده  ، دچارسرزمین، مانند زردشتیان
نکـرده و  چون آنها در جنگ با اعراب دخالت  ،مسیحیان ساکن ایران چندان تأثیري نداشت

 رو، از ایـن کردنـد،   زردشتیان را تنبیهی از طرف خداونـد قلمـداد مـی    حتی هجوم اعراب به
 49اشتند.د آمیز مسالمتاعراب هم پس از پیروزي با آنها رفتاري 

بـا   خـدا  خصوص با اهل کتاب، از زمان رسول، باسالم با توجه به روحیۀ مداراجویانه
 مصالحه و از آنها جزیه گرفته(مسیحیان، یهودیان، صابئان و مجوس/ زرتشتیان)  اهل کتاب

، اکیـدر ذرح و همچنـین بـا   اهالی ادر غزوه تبوك و با با فرماندار ایله  خدا شد. رسول می
در مـورد   50دریافـت مبلغـی از ایشـان صـلح کردنـد.      ، پـس از الجندل در شـام حاکم دومه 

پرداخت جزیـه   ، سرانجام ماجرا بهمسیحیان نجران در جنوب عربستان نیز در جریان مباهله
اهل کتـاب، از   بادر دوره خالفت اسالمی، روابط  خدا رسول رحلت پس از اما 51انجامید.

هایی چند بر  گیري سخت خطاببن  عمرکه  فراز و فرود بود؛ چنان همراه با جمله مسیحیان،
  52ایشان روا داشت.

که جزیه و خراج خـود   دیدند و تا زمانی امیه سختی چندانی نمی بنی مسیحیان در دوره
کردند، آزاد بودند تا به امور جامعه خود  و اختاللی در نظم عمومی ایجاد نمیه پرداخت را می

  53هاي دینی خود مشغول باشند. نبپردازند و به آیی
مسـیحیان ایـران    ق)218-198(، بـه ویـژه در دوران مـأمون    ،با روي کار آمدن عباسیان

 از سـلوکیه  م775ق/158. مقـر جـاثلیق در   بیشترین میزان نفوذ را در دستگاه خالفت داشتند
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در همـین  . برقـرار کـرد  تري با مقر خالفـت   (تیسفون) به بغداد منتقل شده و ارتباط نزدیک
شـاپور فراخوانـده شـده بـود، بـه عنـوان        که از دانشگاه جندي بن بختیشوع جرجیس ،زمان

برگزیده شد و این سمت تا شـش نسـل در    ق)158-136( پزشک مخصوص خلیفه منصور
روحـانی مسـیحی در زمـان خالفـت      ،تیموتـاوس نفـوذ  . همچنـین  خاندان وي باقی مانـد 

. است توجهق) در این زمان قابل 169 -158( ديمهق) و پدرش 193 -170( الرشید هارون
 م823-780ق/206-162هـاي   کلیساي سـریانی را بـین سـال   وي با استفاده از این موقعیت، 

  54و به اوج ترقی خویش رساند. کردهدایت 
و ریاسـت   م833ق/218در  مـأمون الحکمـه بغـداد توسـط     با تأسیس بیت عالوه بر این

را ترجمـه   حیان آثار فلسفی، پزشـکی و علمـی یونـانی   بر آن، مسی مسیحی بن اسحاق حنین
تبادل و تقابل  ،در این دوره 55.انتقال دادندبه عالم اسالمی  را و علوم و فرهنگ یونانی کرده

عقیدتی و  هاي شخصاً به بحث و سؤال مأمونشد. به ویژه مسیحیت شدیدتر  ،با ادیان دیگر
برگـزار   نماینـدگان ادیـان دیگـر   حضـور  بـا   ی کهها و جلسات مند بود و در بحثعالق دینی
  56کرد. شرکت می شد، می

گیرانـه بـود. او طـی     مسـلمانان سـخت  دربارة غیر ق)247-233( متوکل عباسیرویکرد 
دستورالعملی اموري چند بر مسیحیان و سایر اهل ذمه واجب کرد که در بالد اسالمی اجـرا  

بلند نبـودن سـنگ    هاي چوبی و ینشد، مانند پوشیدن عباهاي عسلی رنگ، نشستن بر ز می
 بـه شـهرهاي بـزرگ    هـا غالبـاً مـوقتی و    گونه محـدودیت  البته این 57شان از سطح زمین.قبر

خود بر عدم اجراي همیشـگی آنهـا    ،ها طی چند سده آن فرمان منحصر بود و تکرار صدور
میـادین  وجه مانع حضور مسـیحیان در   به هیچ ها ، این فرماناین عالوه بر 58د.کن میداللت 

حضور پررنگ مسیحیان را  هاي نمونه مختلف کار و تالش فرهنگی و اجتماعی نبوده است.
  59مشاهده کرد. مرکز خالفت عباسیان، یعنی بغداد توان در دیرهاي مسیحی، به ویژه در می

شـد. در   ق) نیز از ذمیان در امور اداري اسـتفاده مـی  289-279عباسی( معتضددر دوران 
که معتضد به سمت استان جبال ایران و ناحیـه دینـور رفـت، مخـارج سـپاه و       ق281سال 

  60سپرد. همچنین وي دبیر مکتفی نیز بود. بن عمرو نصرانی حسینامالك ري را به 
هـاي   مسـیحیان و اقلیـت   باآمیزي  بویه نیز در داخل ایران سیاست مسالمت حکمرانان آل

یحیان را در دسـتگاه اداري خـود بـه کـار     ق) مس338-332( عمادالدولهدینی دیگر داشتند. 
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مسیحی را بـه   بن هارون نصرق) در اوج قدرت خود 372م( عضدالدوله که همچنانگماشته، 
به وي اجـازه داد تـا دیرهـا و کلیسـاها را      عضدالدولههمچنین  سمت وزارت برگزیده بود.

  61کند. دگیبا استفاده از اموال دولتی به امور نیازمندان مسیحی رسی ه،درتعمیر ک
مسلمانان به ایران باعث مهاجرت برخی از مسیحیان بـه مشـرق ایـران شـد و در      هجوم

سـتان  ، اسـقف اعظـم مـرو بـه ترک    الیاسبه گسترش مسیحیت در این خطه انجامید.  ،نتیجه
کرد. با فرسـتادن مبلغـانی از    ریانش غسل تعمید داد و مسیحیرفت و پادشاه آنجا را با لشک

  63بسیاري از افراد مسیحی شدند. ،مسیحی مقیم بغداد62تالیکوس، کاتیموتاوسطرف 
مسـیحیان داشـته    دربارةق) 590-429( در اینجا باید اشاره گذرایی به نگرش سلجوقیان

بـه سـبب تعصـب سـالجقه در      هایی بـراي مسـیحیان   دشواريباشیم. اگرچه در این دوران 
هـایی کـه اینـان بـا امپراتـوري       ر اثـر درگیـري  بوجود آمد، اما از سوي دیگر، ه ب گري، سنی

در  الملـک  خواجـه نظـام  همچـون   ،اي بیزانس داشتند و نیز به سبب وجود ایرانیان فرهیخته
  64امور کشورداري، مسیحیان چندان در تنگنا و سختی نبودند.

  رانيا يها حکومت. دوره ۲
  65مسیحیت و ایلخانان مغول

سیاست جهان مسیحی ایجـاد شـد    ی درمت ایلخانی در ایران، تحوالت مهمبا تأسیس حکو
ن هـا و ارامنـه و سـاکنا    سابقه بود. تا آن زمان مسیحیان شرق، چون گرجی که تا آن زمان بی

گونـه مجـال توسـعه و     جهان اسـالم بودنـد و هـیچ    روم شرقی، از چهار جهت در محاصره
حکومـت مسـلمان و    ، چراکـه بـود  شـده ولی اینک همـه چیـز دگرگـون     ،جوالنی نداشتند

 ایلخانی داده 66مسیحی نیمه بودایی ـ  نیمهجاي خود را به دستگاه  ،طلب خوارزمشاهی هتوسع
تهدیـد   بـا  ،شامات و مصر، آخرین پایگاه جهان اسـالم  بود و دستگاه خالفت برچیده شده،

  بود. رو شده روبهمستقیم مغوالن 
اجتماعـات   هـاي درخشـان او،   و پیـروزي  ق)663ـ651( هالکوخانزمان با حمالت  هم

در سراسر خاور نزدیک تشکیل شده بود. این مسیحیان وظـایف   مسیحی در میان مسلمانان
آنان بـا فرمـانرواي    ، رابطۀبه این ترتیب به عهده داشتند. نسبتاً مهمی را در زندگی اجتماعی

این اجتماعات  به اهمیت باشد. ایلخانان ناگزیر بودند توانست بی مغوالن از نظر سیاسی نمی
این وضع برخالف موقعیت مسیحیان در مغولسـتان   کنند.به عنوان یک عامل سیاسی توجه 

  67و آسیاي مرکزي کامالً تازگی داشت.
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 به ایران نمایندگان و رسـوالن خـود را بـه دربـار     هالکو مسیحیان از همان ابتداي حمله
دامـه لشکرکشـی بـه    امپراتوران مغول را به ا و با اظهار دوستی و حتی انقیاد، هرسانید هالکو

بـه   هالکـو هـاي   رکشـی عالوه بر این، مسـیحیان در لشک  کردند. دنیاي اسالم تشویق می بقیه
مغوالن از جانـب   زیرا آنان بر این عقیده بودند که 68،ندنیروي او را تأمین کردایران و عراق 

هـاي   کمـک همـین   ن را از مسلمانان بگیرند. به علـت خداوند فرستاده شده تا انتقام مسیحیا
ت مسیحی این دیار از غارت و اقلی ،به عراق هالکو بود که در حمله هالکوخان مسیحیان به

  69مصون ماندند.آسیب، 
بـه مقابلـه    برابـر مغـوالن  در ها  به خاور نزدیک حکومت هالکو رکشیهمچنین در لشک

آنـان  بـه   خـوش نشـان دادنـد و    بـه مسـیحیان روي   البته مغوالن در این زمان نیزبرخاستند. 
  70تر کردند. پیوند مسیحیان را با خود محکم ،و به این ترتیب دادههایی  آزادي

رقوقتینی  یکی  ،دو خاتون به مسیحیان، پیروي شدید امتیاز و آزادي علت اعطايالبته  سـ
 د.بو(فرقه نسطوري)  همسر وي از دین مسیح 72دوقوزخاتونو دیگري  هالکومادر  71بیگی

و  سـاخته در این راستا خان مغول نه تنها به مسیحیان اجازه داده بود که در هر شهر کلیسـا  
کرد و  آورند، بلکه به همراه همسرانش در مراسم کلیسایی شرکت میها را به صدا در ناقوس

ـ  دوقوزخـاتون خواست تا برایش دعا بخوانند. با نظر  از روحانیون می طـور  ه ، کشیشـان و ب
از  عـالوه بـر ایـن،   سر کارهاي حساس دیوانی و سپاهی گماشـته شـدند.    کلی مسیحیان بر

همچنـین   پزشکان، بازرگانان و ماجراجویان مسیحی وروحانیون،  نیز اطراف و اکناف جهان
و جـا را   ، مقـامی یافتـه  یک فراخور حال خـود هاي مذهبی به ایران روي آورده و هر هیئت

در خراسـان بـزرگ در    مسـیحیان بسـیاري   در ایـن زمـان،   73کردنـد.  ایرانیان تنگ مـی  ايبر
کلیساي زیستند. در توس یک  کاشمر و توس میرقند، مرو، بلخ، بخارا، چون سم ،شهرهایی

  74در کردستان نیز از این اقلیت سخن به میان آمده است. .نشین تأسیس شده بود اسقف
در هـا   بعضی وقت اباقا د.ق) با مسیحیان مانند پدرش صمیمانه بو680-663( اباقارابطه 

م در جشـن  1282بار پیش از مرگش به سال  کرد، از جمله یک هاي مذهبی شرکت می جشن
هشتم امپراتور قسطنطنیه  میخائیل او مقارن فوت پدر، دختر عید پاك در همدان حاضر شد.

ـ   ،نفوذ او و مادر خـود کـه عیسـوي بـود     بر اثررا به ازدواج خود درآورد و  ه مسـیحیان را ب
نیـز پـا    هالکـو از حتـی   ق)690-683( ارغـون و  اباقااز یک نظر  75خویش نزدیک ساخت.
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بـه نـام پـدر، پسـر و     «هایی را دادنـد کـه روي آن عبـارت:     و فرمان ضرب سکه فراتر نهاده
  76بود. بستهو عالمت صلیب نقش » القدس روح

ایلخـان چـون   آنکـه ایـن    نیز ادامه یافت، بـی  ق)694-690(گیخاتواین رابطه در دوران 
 م1292چـون در سـال    گیخـاتو ش گیـرد.  آمیز پی برادرش در برابر مسلمانان رفتار خصومت

و بـودایی را بـه بـالین خـود خوانـد. او بـه        ، روحانیون مسیحی، مسلمان، یهوديبیمار شد
) و مراسم عشاي ربانی بـه  1291اوت  15( مریم هاي مختلف از جمله مراسم مرگ مناسبت
رفـت و در تابسـتان سـال بعـد بـا       ساخته شـده بـود، مـی    دقوزخاتونفرمان که به  کلیسایی
سوم در مراغه مالقات کرد که در این مالقات عـالوه بـر اعطـاي هـدایاي نفـیس،       جبلهاي

  اجازه ساخت کلیسا را هم به او داد.
ق) بـه  703-693(خـان  غـازان این روند همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در زمان سلطنت 

مسـیحی  دهـاي ض  ، مسائل مسیحیت دگرگـون شـد و تـالش   غازان خانم آوردن اسال علت
مراغه کـه  به به مسیحیان،  زدن براي ضربه ق703که در سال  اي آغاز شد تا جایی  جانبه همه

نشـین گشـته بـود،     و بطریـق  شمرده شـده ترین پایگاه این اقلیت در ایران  پس از بغداد مهم
را با وجود سن زیاد  ه طریق معروف و سالخورده این شهرب مسوی باالها ماریه توجه کرده و

و  آویختـه و او را از پـا   کـرده  دسـتگیر و زنـدانی   اش، در منزل مسکونی وي لیو نژاد مغو
، مبلغ بیست هـزار دینـار از   اما چون نپذیرفت ،شکنجه کردند تا از دین خود روگردان شود

گریخت و پنهـان شـد و از   رتبه مسیحی  عالیروحانی این  ،او جزیه مطالبه کردند. سرانجام
در چنـین   هزار دینار جریمه به خزانه بپردازند. 36آن پس مسیحیان شهر مجبور شدند مبلغ 

و مسـیحیان   شـد  از آنها بـه مسـجد تبـدیل    و بسیاري کلیساها و دیرها ویران شده شرایطی
   77بستند. زنّار می ،بایست به منظور مشخص شدن از دیگران می

، ناگزیر شد آن را متوقف کند. در این میـان  خان نغازاکه  رفته آزار به حدي رسید رفته
 تکفورحـاتم دوم  ).695(رمضـان   کنـد  وگو خان گفت غازانم موفق شده بود با جبلهاي سو

کیشـان   کرده بود، به شفاعت هـم  غازاننیز که اعالم فرمانبرداري از  پادشاه ارمنستان صغري
بـه کلیسـاهاي    که بر اساس آن براي کسانی کـه فرمانی صادر شد  ، در نتیجه،خود برخاست

  .شدرساندند، مجازات تعیین  مسیحی آسیب می
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تان را بـه  مردم ارمنسـتان و گرجسـ   ق707که در سال  ق)، دستور داد716-703(الجایتو
 بنا مسیحیان بار دیگر تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند ورو،  قبول اسالم مجبور کنند، از این

تقصـیر   آمـد، بـی   که بـه آنـان وارد مـی    اي در این شکنجه ،به روایت مورخان نسطوري خود
مسـیحیان در دوران   داد. م ترتیـب اثـر نمـی   هاي جبلهـاي سـو   دیگر به گفته الجایتو نبودند.

که در کودکی غسل تعمیدش داده بودند، از هرگونـه آزادي   یعنی ایلخانی الجایتو زمامداري
دینـار و چنـد   پـنج هـزار   که ایلخـان مبلـغ    شود کردند. اگر چه روایت میقطع امید  مذهبی
ت ایـن روایـت   هاي سوم بخشید، امـا اگـر هـم در صـح    بلرا در نزدیکی بغداد به ج دهکده

  78، این بخشش را باید نشانه لطف ایلخان به یک هموطن مغولی دانست.تردید نشود
 7تخـت سـلطنت در    ق) بـر 736-716( ابوسـعید  کمـی پـس از جلـوس    جبلهاي سوم

مسیحیت آخرین حـامی خـود را از دسـت داد و در     ،درگذشت. به این ترتیب 717رمضان 
 این موقع صد سال از نخستین حملـه  ها دیگر هیچ نوع اهمیت سیاسی نیافت. در طول قرن

  79گذشت. مغول به آسیاي مرکزي و خاور نزدیک می

  صفویان مسیحیت در دوره
، مبـارزه بـا   ق) در طول استمرار آن1135-907( لت صفويبه طور کلی سیاست مذهبی دو

نهـا بیگانگـان و   و عقاید آنان توافقی نداشتند. مبارزه مذهبی صـفوي، ت  کسانی بود که با آرا
شـد. نـوع و    میرا شامل مسلمان، یرگرفت، بلکه به ایرانیان غ بر نمیایرانیان اهل تسنن را در

  کرد. تغییر می ،سیاست ویژه زمامدار وقتبر  در هر دوره و بنامبارزه میزان این 
 عبارت -ز هندوانجداي از تعداد قلیلی اـ   مذهبی عهد صفوي هاي طور کلی اقلیته ب 

هر سـه گـروه در کلیـه ادوار صـفوي، بـه       مسیحیان.. 3 . یهودیان،2. زردشتیان، 1 بودند از:
 اي ست مذهبی ویـژه سیادر پی  که ق)،1036-996( شاه عباس یکماي از عهد  استثناي دوره

 ق)1052-1038( شاه صفی و نیز دوره شاه عباس یکمدر عهد ، مورد آزار قرار گرفتند. بود
آمیزي  روش مسالمت گفت که زمامداران صفوي توان می )ق1077-1052(شاه عباس دومو 
این سیاسـت   )ق1135-1105( حسین شاهها، اتخاذ کرده بودند، اما در زمان  اقلیت دربارهرا 

  تغییر کرد.
بـا توجـه بـه اینکـه در ابتـدا پایبنـدي        )ق984-930( شاه تهماسب اولسیاست مذهبی 

 مـذهبی پایبنـدي  شـاید ایـن   داد  فرامین مذهب تشـیع از خـود نشـان مـی     زیادي به اجراي
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هـا در رقابـت بـا     به بعـد انگلیسـی   ق960این قضیه مشخص شود: از سال  در تهماسب شاه
بـا آن کشـور و ایـران     امپراتـوري عثمـانی را دور زده،   ح شمالیکردند جنا ها سعی پرتغالی

کمپانی مسکوي را در روسیه تأسیس کردنـد. از   ،ند. به همین منظورکنروابط تجاري برقرار 
بـه   ق970ربیـع االول   23در به ایران مسافرت کرد. وي آنتونی جنکینسون طرف آن کمپانی

یس را به شاه تقدیم کرد. هدف نامه عبـارت  ملکه انگل بار یافت و نامه تهماسب شاهحضور 
رفت تـا اینکـه    همه چیز به خوبی پیش می ري دوستی و آزادي عبور بازرگانان.بود از برقرا

ایمان ما هیچ احتیـاجی   بی اي« گفت: رو، به او ، از اینمسیحی است جنکینسونشاه دریافت 
بـدون مقدمـه از حضـور شـاه اخـراج شـد و از        جنکینسون» .ایمانان نداریم به دوستی با بی

اي پر از شن تمامی مسافتی را که  دیدن اینکه هنگام ترك محل یک مستخدم با چهار چرخه
  80د، عصبانی شد.پاش شن می ،در داخل قصر پیموده بود

در  سلطان محمد فـاتح که پس از تصرف قسطنطنیه توسط گر  دانیم که اروپاي ستیزه می
از پدیـد آمـدن دشـمنی نیرومنـد در      ،خشمناك و ضربه خورده بـود م سخت 1453ق/ 857

وسـتی اروپـا بـا    پیونـد د  ،همـین اسـاس   رد و بشهمسایگی خاوري عثمانی بسیار خشنود 
که از جمله آنها پرتغال، اسپانیا، روسـیه، هلنـد، فرانسـه و انگلـیس      صفویان گسترش یافت

ق/ 1007از سـال   شاه عباس یکـم در روزگار پیوند امپراتوري بریتانیا ، این بین بودند. اما در
 و 83آنتـونی (ایـن دو بـرادر   از  82اي بنیادي درآمد. به شیوه 81شرلیبه وسیله برادران  م1598
 عبـاس  شـاه که براي پدید آمدن پیوند دوستی میان انگلیس و ایران و آماده کـردن  ) 84رابرت

 آنتـونی  ،. شـاه صورت گرفتاي  سابقه براي جنگ با عثمانی به ایران آمده بودند، پذیرایی بی
 الحقیقه تو شایسـته اینجـا هسـتی.    گفت: برادر فی ر صندلی خود نشاند و او را بوسید ورا ب

 گفت که از وقت آمدن شما نزد من، مـن عیسـوي هسـتم.    و نیز میابه  شاه عباس همچنین
 پادشاه انگلـیس را  85جیمز، عباس شاهبا انگلیس به حدي بود که  عباس یکم شاه این دوستی

بــا کمــک  توانســتم 1622-1032/1620-1030و در ســال » بــرادر بــزرگ خــود خوانــد«
  86فارس را از چنگ پرتغال و اسپانیا درآورد. خلیج ، جزایر اشغال شدهانگلستان

کوچ ارامنه به اصفهان و اسکان آنها در کرانه  عباس یکم شاهیکی از وقایع تاریخی دورة 
 شـاه اي از ثروتمندان و تجـار آنجـا بـا حمایـت      به همین منظور عده .ودرود ب جنوبی زاینده

اینکـه شهرشـان    سـبب کنونی) را به  (جلفاي در ساحل همین رودخانه شهر جوقاینو عباس
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اي هم در فریـدن اقامـت کردنـد. اکنـون      و عده 87ان موسوم به جوقا بود، بنا نهادهدر ارمنست
شاه عباس دریافته بـود کـه بـا محبـت، بهتـر       88د.نشین هستن بسیاري از دهات فریدن ارمنی

پس از رساندن ارمنیان به ایران با آنهـا  رو،  از این توان اراده خود را به کسی تحمیل کرد، می
همچنین از زمـان   89ل شد.از قبیل آزادي مذهب براي آنها قائ ،کرد و امتیازاتی رفتاري خوش

دار شد  تخاب، و امور انتظامات ارامنه را عهدهاو از میان ارامنه یک نفر تحت عنوان کالنتر ان
عنـوان مهمـان بـر    ه که شاه بعضاً ب به طوري نیز بود، شاه عباسزبور مورد توجه و کالنتر م

  90.رایج بودشد. این رسم تا پایان سلطنت سالطین قاجار  کالنتر مذکور وارد می
ضـعف   علتبر تشویق برخی از مقامات و درباریان و به  بنا شاه سلطان حسیندر عهد 

هـا، مـورد آزار قـرار     اقلیـت  دولت صفوي در اواخر این سلسله، مسیحیان نیز ماننـد دیگـر  
د و ارامنـه سـخت تحـت فشـار     شها تا حدودي سخت براي کلیساها وضع  گرفتند. مالیات

سـتاده  کـه فر  اسرائیالوريه نام قرار گرفتند. این فشار به حدي بود که یکی از ارامنه قفقاز ب
با همکاري ارمنیان و رومیان، مقـدمات جنبشـی را علیـه دولـت      دولت مسکو به ایران بود،

بـا   ،خصـوص تجـار ارمنـی   اي از آنها، ب ها بود که عده همین فشار بر اثرصفوي تدارك دید. 
  91م شد.و این امر تا حدودي به زیان کشور تما التجاره خود از ایران خارج شده مال

هـاي دینـی صـفویان و اسـتقرار      نکته قابل توجه این است که در پی گسترش سیاسـت 
 هاي دینی ن) سایر اقلیت(تسن عشري، عالوه بر ساختار دینی پیشین تشیع اثنی ساختار دینی

حقـوق و   مشخص شدنبه منظور  در این دورهرو،  از اینتأثیر قرار گرفتند.  دیگر هم تحت
 ترین آنها رساله یکی از مهم .شد هایی مربوط به احکام ذمیان نوشته الهوظایف دینی آنها رس

   آمده است: که در آن مجلسی اول است
شوند که فرزندان خود را به دین خود ترغیب نکنند و اگـر مسـلمانی در    یان موظف میذم

در میـان   ،صدد برآید تا یک تن از آنان را مسلمان کند، او را منع نکنند و در عـین حـال  
د نپردازند و آنچه که رسم آنان اسـت در میـان   وبخصوص عوام به تبلیغ دین خ ،مسلمانان

ـ   مسلمانان ظاهر نسازند. ناقوس زدن باید به گونـه  ه مسـلمانان صـداي آن را   اي باشـد ک
  92. نشنوند...

 مان شدن مسیحیان در اصفهان در دوره صفوي وجود دارد،مسل هاي متعددي دربارة گزارش
 94هـاي  رئیس دیر آگوستینین 93آنتونیو دو ژوزو جلفا پدر تر ارامنه، کالنآقاپیري جمله آنهااز 

 پس از مدتی اقامـت در اصـفهان، مسـلمان شـد و نـام اسـالمی       آنتونیواست. پدر اصفهان 
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را انتخاب کرد. در اسالم آوردن او ساختار دینی اواخر عهد صـفوي بـه روشـنی    » قلی علی«
  95آشکار است.

م) 1729-172ق/ 1142-1135( افاغنه در ایـران  ت سالهدر مدت حکومت هفمسیحیت 
 اي حفظ کرد، بطوري کـه  گونهموقعیت سیاسی و اجتماعی خود را به  ،در برابر قواي حاکم

که مدتی پزشـک دربـار شـاه     کروسینسکیلهستانی به نام  96در این دوران یک مبلغ یسوعی
و مـدتی   پـس گرفـت  ق) 1142-1137( محمـود بود، کار طبابت را در دربار  سلطان حسین

 دهندة وضعیت مطلـوب آنهـا در زمینـه    یز در ایران ماند که این نشانپس از جلوس اشرف ن
  97تبلیغ دین مسیحیت است.

  افشاريه و مسيحيت
م) نیز مسـیحیان بـه سـبب    1747-1736ق/1160-1148( نادرشاه افشار در دوران حکمرانی

و در امـور سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی      حضـور داشـته  در ایـران   ،آمیز شاه ترفتار مود
ــد مــیشــرکت  ــار 98.کردن ــادررفت ــه، در کلیســاي 99کــاتولیکوس آبراهــامبــا  ن  خلیفــه ارامن

اوچمیادزین(اوچ=سه کلیسا) نمودار کاملی از سیاست مذهبی اوست که بر مبناي احترام بـه  
ق/ 1148اقعـه در سـال   عقاید کلیه مذاهب و مراعات پیروان آنها شکل گرفتـه بـود. ایـن و   

 عبداهللا پاشا کـوپر اوغلـی   اتفاق افتاد که نادر پس از درهم شکستن قواي و هنگامی م1735
همـراه   آبراهاماوچمیادزین اردو زده بود. در این هنگام  قارص، در کنار کلیساي نزدیک قلع

ان خلیفـه  آنها را پذیرفت و فرم نادرو  رفت نادر پنج نفر کشیش و هدایاي مناسب به دیدار
د و بـه هنگـام وداع   کـر (اوچمیـادزین) دیـدن    از آن کلیسـا  نادر بودن آبراهام را به وي داد.

خانـه مـن و در    اشید، زیرا که کلیساي شما به منزلـه از هیچ جهت وحشت نداشته ب« :گفت
  100».را قدرت ایذاء و مزاحمت شما نیستاحدي  ؛تحت حمایت من است

 بـراي نخجوان به مشهد و آزاد گذاشتن آنان  شماري از ارامنه بی حتی با انتقال عده نادر
موجب برآشفتگی مؤمنان فروشی،  هاي مشروب پیروي از مذهب خویش و دایر کردن مغازه

 ،کـرد  هاي خارجی در اصفهان به هیچ روي ابراز مخالفت نمـی  با حضور نمایندگی نادر. شد
در اصـفهان و   101»ها کرملی«و » ها ییسوع« از عده بسیاريکه در دوران سلطنت وي  همچنان

خود را از مسیحیان انتخاب  پزشکان نادر حتی بسیاري از مسیحیان در گیالن اقامت داشتند.
کاتولیـک وجـود    ارتدکس و چهـار کلیسـاي   کلیساي 22در جلفا  نادرشاهکرد. در زمان  می
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ن زمـان عـده   همچنـین در ایـ  102د.نـ حدود ده هزار تن بود ،آنجا در آن زمان و ارامنه داشت
از خـود   با سایر ممالک شرکت کـرده،  نادري ها زیادي از سربازان و افسران ارمنی در جنگ

  103ند.ها نشان داد دلیري
ارامنـه تـا    دربارهنادر  هاي بعد سیاست مذهبی رسد طی سال به نظر می ،این وجود اما با

فرمان داد که انجیل را به زبان فارسی  1740وي اگرچه در اواخر سال  کند حدودي فرق می
هـا و کشیشـان ارمنـی و چنـد نفـر از مبلغـان        چند تن از اسقفکار، ترجمه کنند. براي این 

 و هنگـام پیشـکش بـه او،    ترجمـه کاتولیک و مالهاي ایرانی را دعوت کـرد. بعـد از اتمـام    
بـر زبـان رانـد و    یسـوي  هاي اسرارآمیز مـذهب ع  جنبه آمیزي دربارة مطالب مسخره نادرشاه

انتقـاد   و علـی  ریشخند گرفت و همچنـین از محمـد   کلیمی را هم به بادضمناً مذهب 
  104کرد.

هاي خـود بـیش از علمـاي مسـلمان و      عقیده داشت که نویسندگان انجیل در شرح نادر
اشکال مرتفع نخواهد شد و اگر خدا به او عمر بدهـد از  این، کشیشان اختالف دارند و بنابر

هاي بشر به مراتـب   دیگر آیین مذهبی به وجود خواهد آورد که از ،الم و عیسويمذهب اس
فتن اوضـاع  در فکر تأسیس مذهبی بود، ولی این نقشه با در نظـر گـر   نادرظاهراً  بهتر باشد.

ـ    آمیز بود و با شوق و ذوقی مسخره ،رکشیزمان و عالقه او به لشک ه که پادشـاهان مشـرق ب
  105به هیچ وجه سازگاري نداشت. ،ندشتطور کلی به مذهب دا

آزادي مسـیحیان را   هـایی  و جانشینان او طی صـدور فرمـان   نادرچه باید دانست که اگر
هـاي محلـی، مسـیحیان ایرانـی      شدند، اما به سبب بروز اغتشاشات مـداوم و جنـگ   یادآور

از  رو شـدند.  هـاي مکـرر روبـه    هاي اجتماعی با مشکالت ناشی از جنگ همانند سایر گروه
اي از مسـیحیان از ایـران    عده ،هاي اقتصادي آنان متوقف شد و در نتیجه فعالیت مله اینکهج

م) و 1794-1750ق/1193-1163( زنـد  خـان  کـریم پس از قدرت یافتن  امامهاجرت کردند. 
اي از آنان در شـیراز   عده مسیحیان مهاجر به ایران بازگشته، برقراري آرامش نسبی در ایران،

  106استقرار یافتند.

  زندیه و مسیحیت
م) نیز حکمرانـان زنـد بـه تبعیـت از امـراي      1794-1750ق/ 1209-1163( در دوران زندیه

 طبـق روال  یحیان صادر کردند. در ایـن میـان  براي آزادي مس هایی انصفوي و افشاري فرام
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در دربـار  » کالنتـر « نماینـده مسـیحیان بـا عنـوان     م18و 17ق/ 12و 11هـاي   مرسوم در قرن
بیشترین مراودات دولت زند با مسـیحیان   107کرد. و به امور آنان رسیدگی می حضور داشت

پـذیرفت. در عهـد    انجـام  ق) 1193-1179( زند خان کریمهاي دینی دیگر در دوران  و اقلیت
مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از ، از این،رو، شد به مدارا می ،خان با پیروان ادیان دیگر کریم

 آنهـا  بـه  شمردند. همچنـین  و زندگی را در عصر وي مغتنم می بودهمند  بهرهآرامش خاص 
  108.داده شدآزادي مذهب و تجارت 

کـرده   که در عصر افشـار، ایـران را تـرك    آنهایی حتیبود که  ها همین سیاست اساسبر
 109و عـدم تعصـب وي بـه ایـران بازگشـتند.      خـان  کـریم  بودند، با توجه به سیاست مذهبی

هاي  آن عده از خانواده :نویسد می ،د عینی بازگشت آنان بوده استکه خود شاه کارستننیبور
کـرده بودنـد، دوبـاره بـه کشـور       هاي داخلی قبلی، ایران را ترك آشفتگی سببکه به  ارمنی

  110بازگشتند.
هـاي سـاخت    نیـاز سـپاهیانش بـه پارچـه     سـبب  بـه  ،سـو  از یـک  زنـد   خان کریمدولت 

 بـه منظـور  هاي نظامی فرانسه  گیري از کمک براي بهره ،ي دیگرهاي فرانسه و از سو کارخانه
پیونـد دوسـتی و بازرگـانی بـا فرانسـه       برقـراري از  ،از جزیره خـارك  امیرمهنّابیرون راندن 
در ماه شوال » المسیحیه پادري فرنسیه حکیم عمدة« که هنگامی بر این اساس،111خشنود بود.

هاي گوناگون مسیحی  استناد آنکه گروهبه  ،بار یافت خان  کریمنزد  1764/مارس 1177ال س
از  زیسـتند  که در اصفهان و بسیاري از شهرهاي آذربایجان و فارس می» پادریان فرنگیان«و 

ستد، آموزش و پرورش به شیوه خود و به جا آوردن رسـم و آیـین خویشـتن     و آزادي داد
ـ  گونه آزادي بودند، درخواست کرد همان مند بهره  هـا داده شـود.   دانها در ممالک محروسه ب
هاي وي را پذیرفت و به همه عالیجاهان بیگلربیگیان عظـام و حکـام    همه خواسته خان کریم

االرقام سالطین پیشین و در چـارچوب   کرام و عمال والیات محروسه دستور داد که حسب
شروط مذکوره به همه مسیحیان بیگانه آزادي دهند و مراعات ایشان را منظـور دارنـد و در   

 سـوي  از 1781ژوئـن   /ق 1195ن همین فرمـان دوسـتانه در سـال    ده شناسند. تقریباً عیعه
المسـیحیه پـادري اوانـوس     عمـدة «و به درخواسـت   ق)1199-1193( مردان خان زند علی

  112شد. صادر» حکیم
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  قاجاریه و مسیحیت
کمـابیش هماننـد ادوار    م)1924-1794ق/ 1342-1209( قاجاریـه  وضع مسـیحیان در دوره 

و بیشتر بـه   هنسطوریان در نواحی غربی و شمال غرب ساکن بود ،این اساس گذشته بود. بر
مانند رشت، تبریـز، ارومیـه،    ،ارامنه در شهرهاي مختلف همچنینکشاورزي اشتغال داشتند. 

  113.پرداختندبازرگان به گروهی از آنان  کرده،اصفهان و تهران اقامت 
حتـی   ،شـد  یهاي مذهبی توجـه خاصـ   اقلیت به ق)1249-1203( عباس میرزادر زمان 
آنهـا در نظـر گرفتـه،     حقوقی را که شریعت براي خواست با همکاري علما می عباس میرزا

شـاید بـراي ایـن    ، افزودحمایت خود از مسیحیان آذربایجان و قفقاز نیز  بر تأمین کند. وي
که در میـان نسـطوریان    هاي تبلیغی وي به هیئت .از جاذبه حکومت روس بکاهد منظور که

از تـر   ، توجـه داشـت. مهـم   تأسیس کنندمدرسه میسیونري در تبریز  کردند میارومیه تالش 
نشـینان کشـاورز    منظور جلب مسـتعمره به  بود که م1826ق/ 1242این، تالش وي در سال 

اطالعیـه  در مطبوعـات انگلیسـی    ،(مهابـاد)  براي اقامت در ساوجبالغ آذربایجـان  انگلیسی
  114داد.

بر پایـه مـداراي مـذهبی و حـق     » ملل متنوعه«با سیاست او  امیرکبیردر دوران صدارت 
دینی  روشنفکرياو را  به همین علت .آزادي پرستش و تساوي حقوق اجتماعی قرار داشت

کوشش او در راه تـأمین مسـاوات حقـوق     ،امیرکبیراند. جنبه تازه و مترقی سیاست  شناخته
غیـر از عنصـر    ،. در ایـن رویـه آزادمنشـانه   بـود م اجتمـاعی آنـان   ها و باال بـردن مقـا    اقلیت
بینی، عامل مصلحت سیاسی نیـز دخیـل بـود. در زمـان او اقلیـت نصـرانی ایـران را         روشن

هاي اصـفهان   آشوریان کاتولیک سلماس، ارومیه، ارمنیان ارتدکس تبریز و اصفهان، کاتولیک
در دوران صدارت خویش  امیرکبیرنین دادند. همچ و کردستان و چند شهر دیگر تشکیل می

عدالتی  بی، بر این اساس، هاي دیوانی و اجتماعی برهاند بر آن شد که عیسویان را از تبعیض
  115درباره آنان از بین برد.مالیاتی را 

مریکایی به آذربایجـان  کشیشان فرانسوي و آ که پاي ق)1227-1213(محمدشاهدر زمان 
 ،که برخی از آنان کارهـاي مفیـدي   هاي مذهبی آغاز گردید هیئت باز شد، دوره فعالیت تازه

در دوران هـا   اروپـایی است کـه   گفتنیمثل تأسیس مدرسه براي اطفال مسیحی انجام دادند. 
نـد. ایـن   ه بودهاي آموزشی و فرهنگی دایر کرد سسهدر بعضی از شهرهاي ایران مؤ قاجاریه
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کارهـاي فرهنگـی و   « ی ذیـل نـام  هاي مختلف مذهبی و غیرمـذهب  ها با کمک هیئت سسهؤم
 مـذهبی  هـاي  که از جمله آنها مؤسسـه هیئـت   به اشکال مختلف ایجاد شده» ستانهانسان دو

دو شعبه غرب و شرق ایـران در   در قالببود که  116پرسبیترین آمریکایی پروتستان، میسیون
ــد فعالیــت مــیشــهرهاي مختلــف  کاتولیــک هــم میســیون  هــاي مــذهبی . از هیئــتکردن

  118ند.فعالیت بود یونانی مشغول هاي کاتولیک و میسیون 117ها تالزاریس

  پهلوي و مسیحیت
و روحانیون از هـر   شد میاعتنایی  ر اسالمی بیئشعا به در حالی که رضاشاه پهلويدر دوره 

هاي مـذهبی در ایـن دوره بـه مراتـب بهتـر از اکثریـت        سو تحت فشار بودند، وضع اقلیت
  اند: باره گفته و برخی در این مسلمانان بود.

هاي  در مقابل علما که در ایران جدید، منزلت و اقتدارشان آشکارا کاهش یافته بود، اقلیت
شده بودند که  مند بهرهبراي پیشرفت اقتصادي  يهاي بهتر مذهبی از اهمیت بیشتر و فرصت

ایـن   البتـه  ن بود.شهروندا هبرابر با کلی هاي دولت رضاشاه در جهت برخورد حرکت هنتیج
کـه از  ، بلگرفت نشئت نمیطلبانه رضاشاه  خواهانه یا مساوات وضعیت از احساسات آزادي

ایرانیان در یـک سـطح در مقابـل دولتـی نیرومنـد سرچشـمه        هتمایل او به قرار دادن کلی
هـا و   مسیحیان ارمنـی، یهـودي   بیشترنتیجه این سیاست بهبود وضع  ،گرفت. به هرحال می

هاي جدید بـه روي آنهـا گشـوده     ا بود که باب تعداد زیادي از مشاغل و حرفهه زرتشتی
  119.شد

میـدان   ،دست آوردنـد و از هـر جهـت   ه در چنین فضایی مجدداً ارامنه آزادي بیشتري ب
اي بـه   اي از آنها به تهران و عده عده بود که ها این سیاست به سبب وجودبراي آنها باز شد. 

کرسی زبان و ادبیات ارمنـی در دانشـگاه    ،مچنین در این زمانه خوزستان مهاجرت کردند.
  120اي در مجلس داشتند. د و نمایندهشاصفهان تشکیل 

  جمهوري اسالمی ایران و مسیحیت
به عنوان شهروند ایرانی در این مرز و بـوم بـاقی    ، مسیحیانپیروزي انقالب اسالمی پس از

 حقوق و وظایفی از طرف نظام بـر آنهـا تعریـف شـد. در اندیشـه امـام خمینـی(ره)        ه،ماند
ها در نظام جمهوري اسـالمی هماننـد سـایر افـراد از حقـوق برابـر و احتـرام کامـل          اقلیت

آنها با سایر افراد در همـه چیـز مشـترك و حقوقشـان بـه حسـب قـوانین داده        « ند:مند بهره
هـاي   اقلیـت  امام خمینی 121».ر رفاه و آسایش هستندشود و در حکومت اسالمی آنها د می
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مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیـه فـرایض عبـادي، مـذهبی و اجتمـاعی، آزاد      
  داند و معتقد است: می

هاي مذهبی در ایران بـراي اجـراي آداب دینـی و اجتمـاعی خـود آزادنـد و        تمام اقلیت
د و آنـان هـم   نحقوق و امنیت آنان دفاع کن داند تا از حکومت اسالمی خود را موظف می

  122.ایرانی و محترم هستندمثل سایر مردم مسلمان ایران، 
هـا نیـز ضـمن پـذیرش آزادي بـراي       نظر اقلیـت باره آزادي عقیده و اظهـار در امام خمینی

  :را نیز براي آنها قائل شده استعقیده  ابراز نظر واظهار ،ها اقلیت
هاي مذهبی  دموکراتیک به معناي واقعی است و براي همه اقلیتدولت اسالمی، یک دولت 

تواند اظهار عقیده خـودش را بکنـد و    آزادي به طور کامل هست و هر کسی میمعتقد به 
هـا را بـا منطـق     اسالم جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسالمی، تمامی منطـق 

 123جواب خواهد داد.

  گوید: میقانون اساسی هم در این راستا 
شـوند کـه در حـدود     هاي دینی شناخته می کلیمی و مسیحی تنها اقلیت ایرانیان زردشتی،

قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین 
  124.کنند خود عمل می

ري اشـعار  گـذا  در امر قانونها  اقلیتثیرگذاري أبه این ت هم اصل شصت و چهارمرو،  از این
و مسـیحیان آشـوري و کلـدانی     ،زردشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده« :گوید دارد و می

و مسیحیان ارمنی جنوب و شـمال هـر کـدام یـک نماینـده انتخـاب        ،یک نماینده مجموعاً
  125».کنند می

  گيري نتيجه
تسامح تساهل و  هاي مهم مسیحیت بوده است. دغدغه تبلیغ دین در تمام اعصار از خصلت

ورود نخستین تکاپوهاي تبلیغی و اجتماعات این قوم را به سـرزمین ایـران    ،دولت اشکانی
میسر ساخت. ضمن اینکه در این مورد نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسـی آن  

  تأثیر دانست. روزگار را بی
دات که آزادي عقایـد و شـکیبایی مـذهبی مـادامی کـه تهدیـ       توان دریافت می همچنین

در  دولتمـردان  از بنیادهـاي کهـن فرهنـگ ایـران بـوده و      ،سیاسی و امنیتی را در پی نداشته
مـواردي  در  البتـه انـد.   بوده مند بهرهو رعایاي ایران از آزادي  به آن توجه داشتهتمامی ادوار 
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، در پوشـش دیـن، اغـراض سیاسـی و     خواستند میاعم از عیسوي و غیره  ،که پیروان ادیان
دوسـتی   یا با انگیزه وطنزه حفظ قدرت خود اعمال نمایند، حاکمان ایران با انگیشخصی را 

به ویژه مسیحیان که به همکاري با رومیان متهم  ،رسمیردوستی، با صاحبان ادیان غی و ملت
  کردند.  ، با شدت عمل برخورد میبودند

همـراه بـوده    مسیحیت در قبل و بعد از اسالم با رویکردهـاي متفـاوتی   نگرش به مسئله
بـود،   سیاست مداراگونه که سنت و منش پیـامبر اسـالم   سبباسالمی به  است. در دوره

کند.  نمود خاصی پیدا می ،به ویژه در کارهاي علمی و فرهنگی ،حضور مسیحیان در جامعه
هر جا که الزم  ،در واقعو  دبومسلمانان به مسیحیت فراتر از اقلیت دینی  نگاه در این راستا

نیـز بـا   اسالمی استفاده نموده و در بعد دینی  تعصب از آنها در جهت توسعه جامعۀ بی بوده
اسـالمی   مانـدن در جامعـه   بـراي بـاقی   نیز مسیحیان خود .وگوهاي علمی داشتند آنها گفت

بـاب   ،کردند و با حاکمان وقـت  ایران و حفظ موقعیت خویش از هیچ تالشی فروگذار نمی
  کردند. دوستی را باز می

دیگـر در کـش و    دهمسیحیت نیز در تاریخ حضور خود در ایـران ماننـد هـر پدیـ    بته ال
هاي تاریخی متأثر بوده است و بسته به سلیقه و عقیده و سیاسـت حاکمـان وقـت بـا      قوس

در دیگـر اعصـار بـه     مسـیحیت  تقریباًدوره از به غیر ه است. بودرو  هرفتارهاي متفاوتی روب
اسـالمی   ران دورهحیات خود ادامه داده و فراز این قوم در ایـ آمیز در ایران به  طور مسالمت

گاه در معرض قتل عام و اجبـار بـه    و آنان هیچ است بیشتر بوده ،در مقایسه با قبل از اسالم
  ، قرار نگرفتند.وجود داشتهاي پیش از اسالم  گونه در برخی برهه آن ،ترك آیین خود
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