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  چكيده

این جدیدي شد. در  اقلیت مسیحی در ایران پس از ورود اسالم به این سرزمین، وارد عصر
ـ  یاصلی آن، آشفتگ ۀدوران که مشخص دولـت   یساختارهاي جامعه ایران پس از فروپاش

و ساختار جامعـه   یالمکو  یمذهبهاي  شهیبود، مسیحیان اقدام به تجدید قواي اند یساسان
جهـان اسـالم،    ام اقتدار سیاسیکهاي اسالم در ایران و استح ش کردند. با تحکیم پایهیخو
ـ   یمربوط به اهل ذمه و برخ یام اسالمکاح یان بر اساس بعضیحیمس  ۀقواعد عرفـی جامع

هـایی   رت داشت، بـا محـدودیت  ین اسالم مغایدهاي  با آموزهآنها  از ياریه بسک، یاسالم
شـده در فضـاي سیاسـی و    یادشدند. مقارن با اواخر سده چهارم هجري، اقلیـت  رو  روبه

ت آنان ایجـاد  ین دینی تحت حماااز متحجر یو بعض يومت غزنوککه حاي  فرهنگی تازه
  یافت.کرده بودند، وارد یک عصر بحرانی شد که تا قرن ششم هجري امتداد 

بـا   يچهارم تا ششم هجـر هاي  ران در سدهیدر ا یحیدر این پژوهش، وضعیت اقلیت مس
بررسـی  ی، ایـن اقلیـت مـذهب    يبر تمام قشرهاتأکید  انه) و بایگرا یرنخبهغ(ر ینگاهی فراگ
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  مقدمه
حدود دوهـزار سـال   ، نین فلسطیمسیحیت به عنوان یک تفکر دینی، بعد از ظهور در سرزم

جغرافیایی ایـران شـد و در    ةوارد حوز) م227ـ ق. م  250(ان یانکومت اشکقبل، در زمان ح
ادیان دیگر، بـه سـرعت گسـترش یافـت.     با توجه به سیاست تسامح اشکانیان در برابر  آغاز

فضاي تسـامح  ی مذهب زرتشت بود، وند با مبانیومتشان در پکپس از ظهور ساسانیان که ح
جدیـد و همچنـین بـه     یمذهبـ  یاسیاز جامعه ایران رخت بر بست. مسیحیت در فضاي س

د، بـه  ده بـو یت گرویحیه به مسکومت روم کان و حیسیاسی ساسان ةریدلیل مناسبات غالباً ت
پویایی تفکر مسـیحیت  البته به دلیل ممنوعه و زیرزمینی در جامعه ایران تبدیل شد.  يتفکر

ج در میـان  یتـدر ه ت بـ یحیمسـ ی، ومت ساسانکح یِدینی زرتشتی حام ۀشیدر مقایسه با اند
دن بزرگان ین مدعا عالوه بر گرویل ایدارانی پیدا کرد. دل مردم و سران دولت ساسانی طرف

وجـود   1،تیحیبـه مسـ   شاپور اولدرزاده ابر پیرگشنسپن یو همچن آذر فرنبغمثل ی، ساسان
ان بـه  یآوردن زرتشـت  يه در روکـ بـود   یساسـان  يامپراطـور  یدر مناطق غرب یران رومیاس
ران بـه تصـرف اعـراب    یاگر ا یه حتکرسد  می به نظریب، ن ترتیبه ا 2.ت مؤثر بودندیحیمس

در  یج مـذهب یـ ده رایـ عق ،مییک حرکت خزنده و مالد مسیحیت با یآمد، شا نمیمسلمان در
  3.شد یران میا

هاي حکومت اسالمی، جامعـه اقلیـت    پایهگیري  با ورود اعراب مسلمان به ایران و شکل
 يمـان جدیـد در راسـتا   کآمدند. حایادت حاکمان جدید مسلمان درمسیحیان ایران تحت س

گیـري   اما با شـکل داشته، آمیز  تسامحش، در ابتدا با اقلیت مسیحی رفتار یخو یاسیمصالح س
ایـن اقلیـت   حکومت ترکان مسـلمان،   نماینده خلیفه بغداد و مخصوصاً هاي محلیِ حکومت

گذشته، در محدودیت بیشتري قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از شـروع ایـن   در مقایسه با 
 انریـ در ا یحیت مسـ یـ وضعیت اقلاست،  يمحدودیت که مقارن با اواخر قرن چهارم هجر

  شود. بررسی می
ران از اواخـر سـده چهـارم تـا سـده      یان ایحیمس یگاه اجتماعیپا ةه دربارکاست  یگفتن

ن مسئله، فقـر منـابع   یا یل اصلیاز دال یکیانجام نگرفته است.  یق جامعیتحق يششم هجر
تـوان بـه آن    یگري کـه مـی  بسیار مهم د ۀ. نکتاستاد شده ی هاي در مورد این اقلیت در قرن

تـوان   نمـی هرچنـد   باشـد.  ایـن موضـوع مـی   باره گرایانه در و نخبه ینشینگاه گزکرد، اشاره 
اما باید توجه داشت زمانی که بررسی وضعیت یک اقلیت دینی یا  ،نخبگان را نادیده گرفت
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رد کد به تمام سطوح جامعه مورد نظر توجه یشود با قومی در داخل یک سرزمین مطرح می
  م.یار داشته باشیقضاوت در اخت يبرااي  منصفانه كمالیب، ن ترتیتا بد

هاي چهارم  ت در قرنین اقلیا یگاه اجتماعیپرسش اصلی و محوري در این پژوهش، پا
هـاي   گویی به این پرسش باید پرسش که براي پاسخاست در سرزمین ایران  يششم هجر تا

  پاسخ داد.زیر مجموعه پرسش اصلی را که به شرح زیر است، 
  اند؟ یی ایران سکونت داشتهاز حوزه جغرافیا یاقلیت در چه مناطقاین . 1
دالیـل پراکنـدگی   انـد،   داشـته جمعیت بسیار اندکی اقلیت،  با آگاهی بر این مسئله که این. 2

  چه بوده است؟سرزمین ایران  ییایآنان در تمام حوزه جغراف
وستایی چـه چیـز بـوده    این اقلیت در نقاط مرتفع و رهاي  گاه ونتکدلیل ساخته شدن س. 3

  است؟
ر از آن داشته و یـا  یغ یشتییا طرز مع. آیا امرار معاش این اقلیت، مبتنی بر کشاورزي بوده 4

  اند؟ داشتهوه اشتغال بینابینی یش
ران در انجام مراسم و امور دینی و مراودات خـود آزاد  یآیا مسیحیان در جامعه مسلمان ا. 5

 اند؟ و فشارهاي حکومت وقت قرار داشته تأثیر یا تحت بوده

  هاي مسيحيان در ايران گاه . سكونت۱
جغرافیـایی ایـران    ةمسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به صورت وسیعی در سرتاسر حـوز 

واي این اقلیت أن و مکتوان به نوعی تمام حوزه جغرافیاي ایران را مس و میاند  پراکنده بوده
، وجـود دارد.  منابعدر دو نوع گزارش ن اقلیت در داخل ایران، د سکونت ایدانست. در مور

است که به طور مستقیم به سـکونت مسـیحیان در داخـل حـوزه     هایی  نوع نخست، گزارش
ها بیشتر در منابع جغرافیایی نیمه دوم قـرن   این دسته از گزارش. جغرافیایی ایران اشاره دارد

مسـتقیم بـه   هایی است که به صـورت غیر  شگزار. دسته دوم، سوم و قرن چهارم آمده است
هـاي مختلـف در منـابع     هـا در دوره  این نوع گـزارش . مسیحیان اشاره داردهاي  گاه سکونت

 ییایـ هـا در اثـر جغراف   گـزارش ترین  متفرقه به صورت کم و بیش وجود دارد. یکی از کامل
فـارس اشـاره   به حضـور مسـیحیان در    مقدسیشود.  می دهید احسن التقاسیمبه نام  مقدسی

 4».نصـارا نیـز انـدکی هسـتند     ،مجوسان در آنجا از یهودیـان بیشـترند  «نویسد:  کند و می می
کند و شهرهاي تبریز، موقان و خالط را  یاد می »رحاب«از سرزمینی به نام  مقدسیهمچنین 
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بـرد و در مـورد    کنـد و از آن بـه عنـوان دژ اسـالم در برابـر روم نـام مـی        آن ذکر مـی   جزء
مذهب خویش غلـو دارنـد بـا ایـن      یک درولی هر: «نویسد هاي مذهبی مردم آن می ویژگی
هایشـان دشـوار و نصـاري در     رفتار و کردارشان سنگین و زبانشان پیچیدگی دارد. راههمه، 

  5».اند آنجا چیره
هاي گبر و جهود و ترسا  در فارس از ملت«نویسد:  در مورد مسیحیان فارس می جیهانی

 باسـورث  7.داردهـایی   هبه وجود کلیسا در سیستان اشـار  تاریخ سیستاننویسندة  6».نیز باشند
در پایـان عصـر ساسـانی،    «نویسـد:   در داخل ایـران مـی  هاي مسیحیان  گاه در مورد سکونت

کمتر شهرهاي مـاورالنهر و خـوارزم داراي   اي  بیشتر شهرهاي خراسان و سیستان و تا اندازه
  8».دار بود اسقفی ریاست مذهبی آنان را عهده ه غالباًکاند  اجتماعات مسیحی بوده

ان در طـوس  یترسـا  يوکشابور، به یان در نیحیضمن اشاره به حضور مس محمدبن منور
از وجود نصارا در خبـیص (از شـهرهاي کرمـان) خبـر داده      فقیه همدانی ابن 9کند. میاشاره 
از  يرویـ مـردم آن پ  یاصـل  یژگـ یه وي کـ گـر یشده، منـاطق د عالوه بر مناطق ذکر 10.است

 ي ابخـاز، شهرها، معجم البلداندر  یاقوت حمويآمد. یان درت بود به تصرف سلجوقیحیمس
ن شـهرها در زمـان   یا یه جملگداند ک مین ینش یحیمس يشهرهارا تفلیس و الالن ، ارجیش

از محققان  یدگاه بعضیبرخالف د 11ان درآمدند.یبه تصرف سلجوق شاه کملو  آلب ارسالن
نظر ین نکته را مـد د ایبابعد کاهش پیدا کرد، از قرن پنجم به جمعیت مسیحیان ه معتقدند ک

ه سلجوقیان با تصرف مناطقی که جمعیت آن به طـور عمـده مسـیحی بودنـد بـه      کقرار داد 
ومت ایران و نـه جـزء   کگر بخواهیم آنها را تنها تابع حاتعداد مسیحیان ایران افزودند. حتی 

باز هم این اقلیـت در چهـارچوب مسـیحیان ایـران و در     ایران بدانیم، ی سرزمین خاك اصل
  شوند. میارتباط با آنها بررسی 

  . علل پراكندگي جغرافيايي مسيحيان در ايران۲
هاي دینی و قومی در داخل یـک سـرزمین از مـوارد مهـم در تعیـین آمـار        پراکندگی اقلیت

یکـی  اسـت.  ن یمختلف آن سرزمهاي  جنبهها در  گذاري این اقلیتتأثیر جمعیت و به نوعی
چرایی پراکندگی بیش از حد این نخستین بار در این تحقیق مطرح شده، که هایی  از پرسش

. اگـر نگـاهی   اسـت جغرافیایی ایران و حتی سرتاسر جهان اسـالم آن روز   ةاقلیت در حوز
یـابیم کـه تمـام     مـی ، دربینانه به جمعیت مسیحیت آن روز در داخل ایران داشته باشـیم  واقع
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توانستند در یکی از مناطق با وسـعت کـم در ایـران سـاکن      به راحتی می انجمعیت مسیحی
و انـد   اما واقعیت این است که مسیحیان در بیشتر حوزه سرزمینی ایران پراکنده بـوده ، شوند

در هـا وجـود دارد.    هاي بسیاري در منابع جغرافیایی و سـفرنامه  در این مورد، مستندات و گزارش
واقع، اقلیت مسیحی ایران در تمام مناطق ایران از شمال تا جنـوب و از شـرق تـا غـرب حضـور      

از منـاطق   داشتند و نکته مورد توجه این است که بعد از حمله اعراب مسلمان، مسـیحیان ایـران  
ق یـ چـه اهـل تحق  یژه خراسان بزرگ رهسپار شدند. اگرو به و یبه سمت مناطق شرق یغرب
هـاي   تیـ ر اقلیسـا  ين مسـئله را بـرا  یج بودن این نوع نگاه و رایبودن ا ين است، عادکمم
هـا چنـین    یک از این اقلیـت  ، اما آنچه مسلم است هیچنندکمطرح  ین مقطع زمانیدر ا ینید

تا حدود زیادي مسیحیان در طول تاریخ در این مـورد مسـتثنی    ونداشته پراکندگی وسیعی 
  12.رده استکان در جهان اسالم اشاره یحیمس ندگیکبه پرا اشکال العالمدر  جیهانیاند.  بوده

ن ایـران،  یبیش از حد این اقلیت در سـرزم  از علل اصلی پراکندگی یکیرسد  نظر میبه 
شناسیم  این اقلیت باشد. در واقع آنچه به نام اقلیت مسیحیان در داخل ایران می يبافت نژاد

زیستن هاي قومی براي  وابستگی ن اقلیت فاقدو تا حدود زیادي ایاند  از نژادها مختلف بوده
اند. حمله مسلمانان به سرزمین ایران در نیمه نخست قرن اول هجري نیـز   به صورت متمرکز بوده

یکی دیگر از عوامل مهم در این پراکندگی بـوده اسـت. در واقـع، ایـن هجـوم تمرکـز جمعیتـی        
اقلیت به منـاطق شـرقی و پراکنـدگی    مسیحیان را در غرب ایران بر هم زد و باعث مهاجرت این 

ایـن اقلیـت بـه داخـل      توان به مهاجرت گسترده مسیحیان شد. از دیگر عوامل این پراکندگی می
در مقاطع زمانی مختلف اشاره کرد. این اختالف زمانی، باعث شده است کـه   سرزمین ایران

تخاب کننـد. همچنـین   هاي تازه وارد، مناطق مختلفی را براي زیستن ان هر کدام از این گروه
فشارهاي حکومتی و سـاکنان داخـل ایـران     تأثیر هاي اجباري را که تحت توان مهاجرت می

  سد:ینو یمباره  ایندر  تاریخ قمتاب نویسنده کدر این مورد دخیل دانست. ، بوده
  قـم و نـواحی آن و مـالی کـه بـر ایشـان حوالـت بـوده        ه در ذکر یهودیان و مجوسیان ب

کـردن   ثار مرویه و سـبب تـرك  آوارد شده است در این باب از  هآنچ است و رسوم آن و
ـ ه ترسایان و وطن ساختن ب   اخـتالف روایـات و ایـن بـاب    ه قم و نزول کردن در آنجا ب
  13.مشتمل است بر یک فصل

رسد ایـن یـک مهـاجرت     به نظر میعلت این مهاجرت روشن نشده است. اما آنچه بدیهی 
هـاي   شـاخه  تـوان بـه   . از دیگر عوامل این پراکندگی میخواسته و اختیاري نبوده استخود
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هـاي فراوانـی از سـوي مورخـان و      گـزارش بـاره،   مختلف دین مسیح اشـاره کـرد. در ایـن   
از سـه   خوارزمی و شهرستانی. هاي مورد بحث، وجود دارد نویسندگان جهان اسالم در قرن

هـاي نـام بـرده شـده      آیا این فرقـه  14یعقوبیه.و  نسطوریه، نند: ملکانیهک می ادی یحیفرقه مس
هـا در   رسد حضور تمام این فرقـه  تر به نظر می اند؟ آنچه متقن همگی در ایران حضور داشته

این حضور یکسان و برابـر نبـوده اسـت. بیشـترین حضـور مربـوط بـه        ، هرچند ایران باشد
  شناسند. یان مین را با نام نسطورمسیحیان ایرا ن علت غالباًیو به هم 15نسطوریان بوده است

  نویسد: یحیان در روزگار خودش میدر مورد ترکیب جمعیتی مس بیرونی
روم و اطـراف آن همـه   زیرا اهـالی  ترند، زیادن ملکائیه و نسطوریه از فرق دیگر، و پیروا

امـا فرقـه   باشـند،   و عراق و خراسان نسـطوري مـی  و بیشتر مسیحیان شام ملکایی هستند، 
  16و در حوالی مصر سکونت دارند.یعقوبی بیشتر قبطی هستند 

یـه در مراتـب   نیعقوبیـه و ملکا انـد،   بعد از نسطوریان که بیشترین حضور را در ایران داشـته 
هـاي سـلجوقیان در مرزهـاي غربـی، ارمنیـان بـه        با شروع جنگهرچند  بعدي قرار داشتند.

ـ  بعد از نسـطوریان قـرار مـی   از نظر جمعیت  ،هاي جدید مسیحیت عنوان شاخه د و در گیرن
  شوند. حتی از مسیحیان نسطوري نیز بیشتر میهاي بعدي ارمنیان به لحاظ جمعیتی،  دوره

  انيحيمس . اماكن مذهبي۳
نماد و معـرف حضـور آن اقلیـت در    یک اقلیت دینی در داخل یک سرزمین، اماکن مذهبی 

هـاي   نانـد. مکـا   بسیاري در ایران داشتههاي مذهبی  داخل آن سرزمین است. مسیحیان مکان
شود. بررسی وضعیت این  تحت عناوین کلیسا، صومعه و دیر شناخته میمذهبی این اقلیت، 

ت ایـن اقلیـت باشـد. یکـی از     یقضاوت در مورد وضعهاي  تواند یکی از شاخص اماکن می
توجـه  بـه آن  در منابع تحقیقاتی داخلـی  کم  دستاماکن مذهبی که بارة موارد قابل توجه در

. چـرا مسـیحیان   ستها شدن اماکن مذهبی مسیحیان در ارتفاعات و کوهاست، ساخته نشده 
ی تیمسائل امنمنظور رعایت به  ساختند؟ آیا این صرفاً اماکن مذهبی خود را در ارتفاعات می

  نویسد: مکان کلیساي حلوان میدربارة  ابودلفبوده است؟ 
هاي زیادي با آن  در نزدیکی حلوان کوهی است که چند چشمه آب گوگرد دارد و بیماري

نـام  اي بـه   ن صـومعه آشود و نیز در آن نزدیکی کوه دیگري است که بر باالي  معالجه می
  17باشد. (دیرالغار بر فراز کوهی در نزدیکی حلوان عراق) برپا می» دیرالغار«

  نویسد: در گزارشی هم راستا با گزارش قبلی مینیز  اصطخري



  ۹۹هاي چهارم تا ششم هجري  در سده رانيان ايحيمس يگاه اجتماعيپا يليتحل ينيباز ب

خراسان و پارس و سیستان است. و کوه بر  و هري بارکده پارس و خراسان است و فرضه
دو فرسنگی شهر است بر راه بلخ. و درین کوه گیاه و هیزم و هیچ چیز نبود و بر سر ایـن  

  18.کوه جایگاهی است آبادان، آن را سرسکه خوانند، کنیسه ترسایان است
 يوان از فحـ یهمچنـ  19نـد. ک ین اشاره مـ یبیان در ارتفاعات نصیز به صومعه ترساین جیهانی
ان در طـوس در ارتفاعـات قـرار    یحیر مسیه دکشود  یمفهمیده گونه  ینز این ابوسعیدسخن 

  20.داشته است
جغرافیـایی ایـران در ارتفاعـات، در بیـرون از      ةعالوه بر ساخته شدن کلیساها در حـوز 

ل کـه از  در مورد دبی مقدسیرو هستیم.  هي مشابه روبها حوزه جغرافیایی ایران نیز با گزارش
  نویسد: است مییت سکنه ارمنی رهاي ارامنه و با اکثرشه

ربضی  هایش فرا گرفته و شهري مهم، بارودار، پربرکت، پرآوازه، نامدار، با نهري پرآب، باغ
جـامعش بـاالي تپـه    انگیز،  اش شگفت حومه، دژي استوار دارد. بازارهایش صلیبی کهن و

  21.بزرگ و پهلوي آن کلیسایی است
ی حکومـت  اسـ یدر حـوزه س بـا اینکـه   این نکته هم ضروري است که ایـن شـهر   یادآوري 

ر یر مصر، دین دیتر بزرگ نیهمچناسالمی قرار داشت، اما بیشتر ساکنان آن، مسیحی بودند. 
 22.واقـع بـوده اسـت    يوه بلندکح بر یل در شرق اطفیوس، به فاصله سه روزه از رود نیانتان

آنـدرانیک  هـم ادامـه داشـته اسـت و      يبعد هاي قرندر ارتفاعات در  ین مذهبکساخت اما
م در ارتفاعـات   17که در قرن  کند به کلیساي مار یوخته در روستاي گوالن اشاره می هویان

دینـی مسـیحیان ارتبـاطی نداشـته      ۀار، این کار بـا فلسـف  یبه احتمال بس 23.ساخته شده است
سـاخته شـدن ایـن امـاکن در      را بـا یـ ز، ت بـوده یموضوع امنین کار، ل ایدلترین  است. مهم

  آنها بیشتر بوده است. کمتر و ایمنیآنها  ها امکان دستبرد به ارتفاعات و کوه
ا بازسـازي ایـن   یـ  يدیگر از مسائل مهم در مورد اماکن مذهبی مسـیحیان، نوسـاز   ییک

  نویسد: می در این زمینه ماوردياماکن است. 
یـا کلیسـا بسـازند و در صـورتی کـه      گاه  جایز نیست که اهل ذمه در داراالسالم پرستش

یسـاهاي کهـن را کـه    ها و کل گاه شود. البته جایز است پرستش بسازند بنایشان تخریب می
  24.نوسازي کنندفرسوده شده است، 

یا مثـل بسـیاري از    شده است کند توسط حاکمان اسالمی اجرا می بیان می ماورديچه آیا آن
و مستبدانه شده اسـت؟ یکـی از مـواردي کـه      هاي سیاسی موارد احکام دینی فداي برخورد
باشد که در جهـان اسـالم    دهد تبدیل کلیساها به مساجد می این مسئله را به خوبی نشان می



۱۰۰       ،۱۳۹۰اول، پياپي بيست و نهم، بهار شماره شتم، سال ه  

رسـد طبـق آنچـه     رار شده اسـت. بـه نظـر مـی    کط مختلف تیش در شرایم و بکاین مسئله 
امـا در عمـل   ، اند نداشتهکند مسلمانان اجازه این کار را  به نام قوانین اسالم بیان می ماوردي

  نویسد: میباره  در این تاریخ بخارانویسندة این مسئله رخ داده است. 
منین المعتضد باهللا رسید منشور عمل ماورالنهر بـه  ؤو چون خبر وفات امیر نصر به امیر الم

امیر اسماعیل بداد، در ماه محرم به تاریخ دویست و هشتاد، و وي به همین تاریخ به حرب 
طراز رفت و بسیار رنج دید و به آخر امیر طراز بیـرون آمـد و اسـالم آورد بـا بسـیار      به 

  25.بزرگ را مسجد جامع کردند يدهقانان، و طراز گشاده شد و کلیسا
چه در اینجا آناگر این گزارش درست باشد، و همه مردم مسیحی طراز مسلمان نشده باشند 

به اشـاره   ماورديته از قوانین اسالمی است که به آن دس امیر اسماعیلتوجهی  مشهود است، بی
  26.کرده و بر اساس آنها مسلمانان اجازه تخریب کلیساها یا تبدیل آن به مساجد را نداشتند

شوند، امـا   با اینکه به داشتن تسامح شناخته میسامانیان است که این نکته قابل یادآوري 
کـرد کـه   گیـري   تـوان نتیجـه   ل آیـا مـی  حـا . اند داده ياربرکر ییاماکن مذهبی مسیحیان را تغ

بدتر بوده است یا باید به ایـن مسـئله در    ،برخورد حاکمان غزنوي و سلجوقی با این مسئله
بـر اسـاس   بنـا باشـد   اگر  28.نگاه کرد کرمر 27چارچوب بحث نظري اجتماع ضدین عاطفی

حاکمـان غزنـوي و   تـوان   کـرد، نمـی  در مورد ایـن مسـئله قضـاوت     ین عاطفیاجتماع ضد
واقعیـت ایـن    نمـود. مـتهم   امیر سـامانی سلجوقی را به علت تسامح کمتر به برخورد مشابه 
ـ شود،  است که در تاریخ بر اساس مستندات قضاوت می ا در صـورت عـدم وجـود ایـن     ام

هـاي   شواهد و قراین قضاوت کرد. فضاي فرهنگی و سیاسـی قـرن  بر اساس مستندات باید 
امـا بـه   ، گواه این مسئله است که چنین برخوردهایی وجـود داشـته  م، چهارم و پنجم و شش

  یدادها در منابع، بر ما پوشیده است.اس آن روکعلت عدم انع
ساخت اماکن مذهبی در سرزمین مسلمانان توسط اهـل  یکی دیگر از موارد قابل توجه، 

قائـل  حقـی  اهـل ذمـه چنـین    براي  ماوردياشاره شد، پیش از این طور که  . هماناستذمه 
شود ایـن اسـت کـه آیـا ایـن مسـئله از طـرف         الی که در اینجا مطرح میؤس 29نشده است.

ز خـود اهـل   یرد اهل ذمه داشتند و نکبر عمل یفه نظارتیومت وظکه از جانب حک یمأموران
دهـد   مواردي که عدم رعایت این مسـئله را نشـان مـی   جمله شده است؟ از  ذمه رعایت می

نظرهاي متفـاوتی شـده   است. دربارة این کلیسا اظهارر آذربایجان کلیساي سنت استپانوس د
ـ    به نظر میتر  چه متقن، اما آناست کـار  ه رسد این است که با توجه به معمـاري و مصـالح ب



  ۱۰۱هاي چهارم تا ششم هجري  در سده رانيان ايحيمس يگاه اجتماعيپا يليتحل ينيباز ب

رغـم  بـه  رسـد   هجري ساخته شده باشـد. بـه نظـر مـی     6ـ4هاي  قرنرفته، این بنا باید بین 
فضـاي   تـأثیر  از طرف مسـیحیان تحـت   ممنوعیت ساخت اماکن مذهبی، رعایت این مسئله

 هـاي  سیاسی و مکانی بوده است. شاید اگر از بعد فضاي سیاسی و فرهنگی قرنـ   فرهنگی
در  ساخته شدن اماکن مذهبی بسیار سخت به نظر برسد. اماتوجه شود به این مسئله  6 و 5

و  مکانی یاد شد، مسیحیان با روي آوردن بـه روسـتاها   تأثیر چه از آن به عنوانچارچوب آن
دین خـود بپردازنـد. سـاخته     ۀجانب توانستند به تقویت همه هاي حکومتی می گریز از نظارت

قویت قدرت دینی مسـیحیان بـوده   هاي مذهبی هم که یکی از عوامل دخیل در ت شدن مکان
ش دیگري در مـورد سـاخته   گزارشود. هرچند  یابیتواند ارز در همین چارچوب میاست، 

با توجه به نوع زندگی اقلیت  اما قطعاًدر دست نیست، شدن اماکن مذهبی توسط مسیحیان 
ن یـ به صورت محـدود، در ا ي هرچند دیگر اماکن مذهبیِتوان گفت که  میمسیحیان ایران، 

  سد:ینو می معتقد است و یدوگانگ یباره به نوع نیدر ا متزساخته شده است. ن یسرزم
ـ  يریو گاه سختگ یرانیا يمختلف گاه مدارا يها لت اسالم در زماندو ـ  یروم ش یرا در پ
از  یتازه بسازند و گاه حت يساهایلکشد  یان داده مکان گاه امیحیه به مسک گرفت، چنان یم

  30.شدند یهن بازداشته مک يساهایلکر یتعم

  انيحي. مراسم و اعياد مذهبي مس۴
در مورد وضعیت مسیحیان، آزادي در برگـزاري مراسـم و    هاي قضاوت یکی دیگر از مالك

اد یـ از اع یکی يبرگزار یدر مورد چگونگ ابوریحان بیرونیاست. براي نمونه، اعیاد مذهبی 
  ن نوشته است:یان خراسان چنیحیمس

زیرا در روز چهارم خیلی کمیـاب  در روز پانزدهم بنا بر رسم نوین، عید گل سرخ است، 
گیرند و از روز چهـارم چشـم    حیان این روز را عید گل سرخ میاست و در خراسان مسی

  31.شانزدهم ذکران زکریاي نبی است  و در روز اند پوشیده
مسـیحیان خراسـان بـه مراسـم مـذهبی       ۀدادن جامعـ  حاکی از اهمیت ابوریحاناین گزارش 

ر اساس باشد. ب شرایط برگزاري این مراسم میشود،  در این گزارش بیان نمیاما آنچه است، 
ن در قلمرو کالزم است اهل ذمه سا 33غزالیو  32ماورديمثل یهان مسلمان، از فق ینظر بعض

اسالمی در شرایطی مراسم دینی خود را انجام دهند کـه موجـب تبلیـغ مـذهب آنـان و تحریـک       
مسلمانان نشود. اگرچه رعایت این مسئله از طرف مسیحیان بر ما پوشیده است، اما بـا توجـه بـه    

  رسد. می ها، توجه به موضوع یاد شده از جانب مسیحیان محتمل به نظر فرهنگی آن قرنفضاي 



۱۰۲       ،۱۳۹۰اول، پياپي بيست و نهم، بهار شماره شتم، سال ه  

بـه برگـزاري مراسـم مـذهبی      محمـدبن منـور  در گزارشی دیگر مربوط به قرن پـنجم،  
در هـاي یادشـده    در قـرن برگزاري مراسم مذهبی اهـل ذمـه    34.مسیحیان نیشابور اشاره دارد

 یمتعصب در مقطعـ  ان تندرو ویرامکو  35مشهور بود يا فرقه يها زهیستسبب ه به کشابور ین
رسد برگـزاري مراسـم مـذهبی     بسیار عجیب است و به نظر می 36،بر آن منطقه حاکم بودند
دور از مراکـز   یرو نبوده است و قطعـاً مسـیحیان در منـاطق    هروب یمسیحیان با موانع چندان

رو  هروبـ  يمتـر کالت کمشـ هاي محلی در انجام برگزاري مراسم مذهبی خـود بـا    حکومت
ـ  «نویسـد:   شی مربوط به قرن چهـارم مـی  در گزار مقدسیاند.  بوده هـاي طبریـه و    هبـه گرماب

و چـاه بضـاعه و قصـر یعقـوب و      37روز فـواره و جشـن بربـاره   دژهاي فـارس در شـدم،   
بـه آن   مقدسـی اد فراوانی کـه  یمراسم و اع 38».هایش را دیدم و مانند اینها بسیار است آبادي

معتقـد اسـت    لمبتونت دارد. یاکان در ایران حیکند، از رواج این رسوم بین مسیح اشاره می
خـود را   یار بـه دسـتان مـذهب   کـ و ی داشته مذهب يآزادکه اهل ذمه در قرن پنجم و ششم، 

ز یـ ن يب سـلطان و گماشـتگان و  یسـت بـه تصـو   یبا مـی  ه احتمـاالً کدند یگز یخودشان برم
، یم در همان مقطع زمانیه بدانکشود  می ار ارزشمندتریبس یزمان یهبمذ ين آزادیا 39.برسد

از تـر   ار سـخت یبسـ  يرفتـار ی که طرز فکر متفاوت داشتند، انیحیبا مس یروم شرق يسایلک
ان در یحیبـه سـوزانده شـدن مسـ     اولیـري ن اشـاره  یهمچنـ  40.داشـته اسـت   یدولت اسالم

 کمـ کا یه بـه رونـد انحطـاط اسـپان    کـ ا یشتار مسلمانان اسپانکو اخراج و  41ي رومامپراطور
و  يریـ گ آسـان  آدام متـز بـه اعتـراف خـود     42.دینما یار قابل توجه میبس ،رده استک يادیز

چ یبـه هـ   یقـرون وسـط   يدر اروپـا ، ه در جهان اسالم آن روز وجود داشته استک ییمدارا
  43.وجه شناخته شده نبوده است

  يانحيمس يت شغليع. موق۵
 ةجهان اسالم، پرداختن به مسائل اقتصادي در حوز یاسیع سیوقا توجه مورخان مسلمان به

بررسـی   ، قطعـاً يردیکـ را بسیار دشوار کرده اسـت. بـا چنـین رو    یجغرافیایی قلمرو اسالم
کمتـري   ، مثـل مسـیحیان کـه از اهمیـت و توجـه     یتـ یگروه اقل یوضعیت اقتصادي و شغل

تیابی بـه وضـعیت اقتصـادي جامعـه     خواهد بود. براي دسـ تر  بسیار سختاند،  بودهمند  بهره
مسیحیان در ایران ابتدا باید نوع ایـن جامعـه و همچنـین مشـاغلی را کـه مسـیحیان در آن       

ه روسـتایی بـودن ایـن    یفرضوجود دارد، ی که هایبیشتر مستندکرد. حضور داشتند، بررسی 



  ۱۰۳هاي چهارم تا ششم هجري  در سده رانيان ايحيمس يگاه اجتماعيپا يليتحل ينيباز ب

بـاره   ندر ایـ  اصـطخري . نـد ک مـی تأیید  م در بیشتر حوزه جغرافیایی ایرانکجامعه را دست 
  نویسد: می

مردم این جایگـاه از دیگـران   ، هوایی درست دارد. ساودار کوهی است بر جنوب سمرقند
و در اي این روستا مقـدار ده فرسـنگ بـود.    از باشند و درتر  و نیکوي رويتر  تن درست

ساودار جایگاهی است که ترساآن در آنجا گرد آیند و عبادت کنند و آن را وقـف بسـیار   
  44.جایگاه را وزگرد خوانند و این، است

هـاي    هم در مورد جـوي  جیهانی 45.نیز در کتاب خود آورده است حوقل ابناین گزارش را 
آید و روستاي مسیحیان را تا بـه زیـر    نهر جند تستر از روستاي تاهرم می« نویسد: فارس می

در ذکـر منـاطق    مقدسـی همچنـین   46».آیـد  از سنگ بیرون میاند  پل سول که عادیان ساخته
و دومـی را در  بی بـارو و در سـرحدات،   کند و اولی را  رحاب به شابران و شکی اشاره می

اخبـار دولـت   نویسـنده   47.انـد  بـوده  امردم ایـن دو منطقـه از نصـار   بیشتر که  داند دشت می
در این گزارش آنچه بـیش از همـه قابـل     48.کند سلجوقی نیز به دهی به نام وریانس اشاره می

رسـد ایـن فـرد، نماینـده روسـتاییان       باشد و به نظـر مـی   است وجود معتمد ترسا میتوجه 
  .باشد خود بوده است. این مسئله نیز دلیل دیگري بر زندگی روستایی این اقلیت می مذهب هم

توان اقلیت مسیحیان ایران را سومین جمعیت عمـده روسـتاهاي ایـران     به طور قطع می
 هـاي  انست. شاید این مسئله به ذهن متبادر شود کـه در قـرن  ان دیبعد از مسلمانان و زرتشت

بـراي تمـام افـراد     جیـ عمـومی و را  ين پژوهش، داشتن زندگی روستایی امریمورد بحث ا
بـا   يوجـوه تمـایز  شـده،   چه در اینجا به نام روسـتا آورده جامعه بوده است، در حالی که آن

شــاید آوردن یــن دوره، دارد. ابع جغرافیــایی و تــاریخی اشــهرهاي نــام بــرده شــده در منــ
ی مربوط به قرن نوزدهم میالدي هم بتوانـد در اثبـات ایـن مسـئله بـه مـا کمـک        یاهمستند

از کلیساهاي آخته خانه، مارجوزف، ماریعقوب،  آندرانیک هونیانبیشتري کند. در این راستا 
که در قرن ند ربایجان بودذکند که همگی از کلیساهاي منطقه آ ماریوخته، مارگیورگیز یاد می

همگـی نشـان از   ها ایـن مسـتند   49.نوزدهم میالدي در روستاهاي این منطقه سـاخته شـدند  
زندگی روستایی این اقلیت دارد و این مسئله هم با توجه به در اقلیت قرار داشتن مسیحیان 

اصـلی روي آوردن اقلیـت   از جملـه علـل   . اسـت در جامعه مسلمانان تا حـدودي طبیعـی   
هاي حکومتی و آزادي بیشتر در انجـام امـور    ارتظدر روستاها، فرار از نمسیحی به زندگی 

مشـاغل  یان متناسـب بـا زنـدگی روسـتایی خـود،      رسـد مسـیح   دینی بوده است. به نظر می
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 50آوردنـد.  یمـ  يشان، بعد از مسلمان شـدن بـه شـهرها رو   یاز ا ياریو بسداشته کشاورزي 
مطلق نبـوده و پزشـکی و مشـاغل     يه امراین نکته قابل یادآوري است که این مسئلهرچند 

  .شد یافت میدر میان این اقلیت دینی با درصد بسیار کمتر  دیگري هم
و در اسـت  پزشکی بسیار مطرح داشتند ان در ایران به عهده یکه مسیح یان مشاغلیدر م

شود که شاید اقلیت مسیحیت در جهان اسـالم و در   گونه به ذهن متبادر می بیشتر مواقع این
نگـاه  ایـن مسـئله را   اما واقعیت این است کـه  ند. پزشک بود دار این تحقیق در ایران غالباًم

 دین به اثبات رسـ یش از ایه پک چنانـ را  یزاست، القا کرده  گرایانه در تحقیقات تاریخی نخبه
در مورد پزشکان مسیحی، گردیزي به فردي ند. این اقلیت به کشاورزي مشغول بودـ بیشتر 

را داد  یوحناء طبیبهزار دینار زر  وشمگیر« نویسد: کند و می اشاره می حناء طبیبیوبه نام 
  51».را زهر داد و زهر اندرو کار کرد و اندران هالك شد ابومنصورتا 

متعصب بودنـد، اسـتخدام    یانیه سنکنیبا ا ين غزنویه سالطکهم معتقد است  باسورث
بهرامشـاه  و ، یعقـوب دانیـال  نام ه ب يهودی یبیطب، مسعوددانستند و  نمیرا عار  یبان ذمیطب

  52.داشت ابوسعید موصلیموسوم به  یحیمس یبیطب، غزنوي
ه محـروم  یـ گرچه نظرکه معتقد است  لمبتون) بودند یومتک(حیه دولتک یمشاغلدربارة 

ـ یرواج ی دارد، قرآن يه مبناکت بر مسلمانان یبودن اهل ذمه از وال در آن حـد   یافته بود، ول
 یذم یابیان دستکام ماورديشود.  یحساس دولتهاي  مانع از استخدام آنها در پسته کنبود 
م راندن را کذ باشد و قدرت حیه وزارت او از نوع تنفک یبه پست وزارت، به شرط یرا حت

به نام  یحیمس يریوزیمه دوم قرن چهارم، در ن عضدالدوله بویهی 53.ردیپذ می نداشته باشد،
و  عمادالدولـه ، محمـود غزنـوي  وان یـ در دکاتبان نصرانی ن ینهمچ 54.داشت نصربن هارون

وضـع نسـبتاً    ،انیحیه مسـ تواند شاهد این باشد کـ  می ن مسئلهیا. وجود داشتند عضدالدوله
  55داشتند. يمرفه و قابل اعتماد

خیر، باید با دیده احتمـال  شدند یا  کار گرفته میه ر بکان در لشیحیآیا مسباره که  در این
  نویسد: باره بر خالف این احتمال است. وي می در این نظام الملکگزارش نگریست. البته 

خطرها خیزد و سخت کوشش باشند و تخلیط آنها  چون لشکر همه از یک جنس باشند از
ه کنند. باید که از هر جنسی باشند و دوهزار مردم دیلمی و خراسانی که باید مقـیم درگـا  

باشند آنچه هست بدارند و باقی راست کنند و اگر از این بعضی گرجیـان و شـبانکارگان   
  56.که این جنس هم مردان نیک باشند روا بود ،پارس باشند
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، توصیه شده است، به استفاده از گرجیان که مسیحی بودنداگر به این گزارش که در آن 
به عنوان مزدور و ا در ارتش این دوره، ریکی از دالیل وجود مسیحیان توان  استناد شود، می

بـه   يرا فـرد  سلطان آلب ارسالن، قاتل یوسف خوارزمیه کاست  ی. گفتندانستپیاده نظام 
ي بـود، از پـا   ین سـلطان سـلجوق  یـ ا یو از محافظان شخصـ  یحیه مسک یوسف ارمنینام 
آلـب  ي هـا  جنگه در طول کان را یان و ارمنیونانیان، یاز گرج يهم شمار لمبتون 57.آورددر

 58.داند یان میسلجوقسپاه ثابت یر شده بودند، عضو اس یغرب يدر مرزها شاه کملو  ارسالن
ن یچه تحت قوانیش از آنب یمان اسالمکاهل ذمه توسط حا يریارگه کب یلک یابیارز یکدر 

تـوان تسـامح    یبوده است و نمـ  یات زمانیمقتض تأثیر شتر تحتیب، مربوط به اهل ذمه باشد
  یده انگاشت.نادینه، ن زمیرا در ای مان اسالمکز اندازه حاش ایب

در مورد وضعیت اقتصادي مسیحیان ایران گزارش مستقیم چندانی وجود ندارد. یکی از 
اسـت. وي در   حوقـل  ابـن از مستقیم به این مسئله توجـه کـرده   هایی که به طور غیر گزارش

  آورد: گزارش خود می
هـاي   است و در آنجا انجمنی دارند و نیز در آنجا خانـه در شاوذار معبدي از آن ترسایان 

اسقفان و منازل زیبا و خرم وجود دارد. من گروهی از مسیحیان عراق را دیدم که به سبب 
  59.نشینی در آنجا اقامت کرده بودند استفاده از خوشی آب و هوا و گوشه

اسـت. در  یـت  وضـعیت مسـاعد اقتصـادي ایـن اقل    شـود،   استفاده مـی چه از این گزارش آن
توان دریافت این اسـت کـه مسـیحیان سـاکن ایـران بـه لحـاظ         چه از شواهد میمجموع، آن

کـه در   ها سایر اقلیتداشته و در مقایسه با وضعیت اقتصادي در مرتبه بعد از مسلمانان قرار 
  داشتند.وضعیت مساعدتري بوده، ن کایران سا

  . وضعيت فكري اقليت مسيحي ايران۶
  یده دارد:وضعیت فکري ذمیان عق در مورد باسورث

هاي ذمی ایران خاوري در سده چهـارم هجـري (یـازدهم     قدرت مذهبی و فکري جمعیت
ندگی میالدي) ضعیف بود وآنان در مقایسه با ذمیان عراقی و سوري و مصري سهمی در ز

نـدگی  به دور بودن از زاي  شاید بتوان این امر را تا اندازهفرهنگی عالم اسالمی نداشتند و 
فکري و ذوقی در غرب اسناد داد. نسطوریان بیشتر هم خود را صـرف تبلیـغ مـذهبی در    

سستی  تحرکی ناشی از زندگی روحانی و کردند. اما بی سیاي میانه و خاور دور میآنواحی 
هـاي بـزرگ    ایمان خادمان کلیسا در ایران خاوري از چند مورد معروف شرعی و رسوایی

نیز باید درخشش و تفوق دانش اسالمی در خراسان این دوره را  روحانی آنان پیداست. و
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موجب ترك مذهب بسیاري از ذمیان و قبول اسالم از سوي آنها  به خاطر آوریم که محتمالً
  60.گردیده است

یعنی مسـیحیان در مقایسـه   ضعف فکري ذمیان و اقلیت موردنظر، در مورد  باسورثسخن 
ایـن مسـئله را در نظـر     باسـورث اما ل پذیرش باشد، ب شاید تا حدودي قاببا مسیحیان غر

آماري با مسـیحیان مـورد نظـر ایشـان،     رد که اقلیت مسیحی ایران خاوري در مقایسه یگ ینم
  نیستند.قیاس قابل 

اقلیـت  هـر  با استناد به این نکته که عامل جمعیتی از ارکان مهم قدرت مذهبی و فکري 
جمعیـت، در مقایسـه بـا    براسـاس آمـار   جامعه اقلیت مسیحی ایران خـاوري  است، مذهبی 

هـاي   موفقیـت . نبـوده اسـت  تـر   مانـده  از همه جهـات عقـب  شده، مسیحیان مناطق نام برده 
قابـل  و غیر نمونـه قابـل توجـه   ، روحانیون نسطوري ایران در گسترش مسیحیت بـه شـرق  

، این است که جامعه دینـی کـه خـود    تواند مطرح شود می نجایه در اک یالؤاست. س يانکار
چگونه توانسته است این نفوذ قابل توجه را در قسـمت شـرقی   داشته، تحرکی  سستی و بی

در  يگـر  یحیازات مسین امتیتر از روشن یکین نفوذ را یا فیلیپ حتی؟ دست آورده ایران ب
جریـان  ن یآوري کـرد کـه همـ   این مسـئله را هـم بایـد یـاد     61.داند یم یعباس يدوران خلفا

گذاري قابل توجهی در حوادث پیش آمـده در جهـان   تأثیر مسیحیت شرقی در زمان مغوالن
ه کـ  یه درخشش دانـش اسـالم  کست یار نکته هم قابل انکن نیاهرچند  اسالم داشته است.

ـ امـا ا ، ار مؤثر بـوده اسـت  یان به اسالم بسیحیدر جذب مسکند،  یبه آن اشاره م باسورث ن ی
ه کـ بلیان، حینه تنها در مورد مسـ  ،بود یه اوج درخشش تمدن اسالمکمسئله در قرن چهارم 

، بـا  یـی گرا و انسـان  ییایـ ن رونـد پو یه ا، چراکدارد يشتریر اهل ذمه هم تطابق بیسا ةدربار
و  ییایـ پوی، شود و دانـش اسـالم   می ود و تصلبکر یمه قرن پنجم دچار نوعیدن به نیرس

  دهد. میاز دست  يت خود را تا حدیجذاب
  نویسد: در مورد روند مسلمان شدن مسیحیان می ولراشپ

  از همـان آغـاز بـه شـدت    از مسیحیت و گرایش آنان بـه اسـالم،   عمل اعراض عیسویان 
م  961نمود تا به جایی که در سال  سرایت میتري  ئر وسیعاصورت گرفت و پیوسته به دو

  ایـن نظـر کـه   هاي فارس به مقـام جـاثلیقی از    هجري) انتخاب یکی از مطران 350(برابر 
هـاي مـذهبی    رد شد. در عین حالی کـه بقایـاي جمعیـت   برادر وي مسلمان گشته است، 

 مـان الاقل تـا آغـاز ز  ان توانست در تحت ریاست یک مطران، مسیحی در فارس و اصفه
  62.خود را حفظ کندسلجوقیان، 
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؟ اگـر  پذیرفتنی اسـت در مورد شدت روند مسلمان شدن مسیحیان  اشپولرنظر  آیا واقعاً
خواجـه نظـام   چرا  ،ت صحیح استیحیان از مسیسوید عیدرباره اعراض شد اشپولردگاه ید

کنـد   بیـان مـی   اشـپولر اگر این شدتی که  63دهد؟ نفوذ این گروه هشدار میاز  طوسی کالمل
در هـاي کوچـک    کم به صورت جمعیت مسیحیان دستبعد، هاي  صحیح باشد چرا در سده

محققـان قابـل    يشـاید ایـن نظـر بـرا    دارند؟ مراکز حکومتی غزنویان و سلجوقیان حضور 
جامعه دینـی پویـا و جـاذب بـراي     ه جامعه دینی عصر غزنوي و سلجوقی، رش باشد کیپذ

 ،ن دوره متوقـف گردیـد  یعقلی و فلسفی و الهیات در اعلوم «یرا ز ،پیروان دیگر نبوده است
تقشر و تحجر در عرفان سرکش اسـالمی  بر تحقیق و آزادي فکر غلبه نمود،  تقلید و ظواهر

مبنـاي  هـا همکـار بـود. ایـن روش،      یاست دولترخنه نمود. لهذا علوم عقلی مرجح و با س
  64».مقید ماند تعلیم زیر فشار جبر عقیدتی؛ تعلیم و تربیت نیز قرار گرفت

ه در دوره کـ معتقـد اسـت    آربـري نـد  ک یان مـ یب اشپولره ک يریپذ شدت اسالمبرابر در 
شـاپور، مـرو،    يان در جندیحیافته و تعداد مسین ياهش جدکان هرگز یحیتعداد مس یاسالم

 يپـذیر  یکی از علل مطرح شده در مورد اسـالم  65.ن و خراسان قابل توجه بوده استیبینص
ثر دانسـتن جزیـه در   ؤرسـد در مـ   یبه نظر مالبته باشد.  می از پرداخت جزیه مسیحیان، فرار

ت یـ اهل ذمه در برابـر حما که معتقد است  متزش مسیحیان به اسالم اغراق شده باشد. یگرا
 یمـذهب  يپرداختنـد و در مقابـل آن از آزاد   مـی  ه رایـ جزکـم   دستشان یاز ا یدولت اسالم

، یه در جهان اسالم قرون وسـط کن است ید اینما می ار مهمیه بسک يا تهکن 66مند بودند. بهره
و  یاسـ یس ين حقـوق هـم متناسـب بـا فضـا     یو اداشته ف شده یحقوق تعر ،مسلمانانیرغ

روم  ين زمان در امپراطـور یه در همک یشد. در حال می مراعات يهر قرن، تا حدود یفرهنگ
ان یـ هودیا ماننـد  یـ ا اخراج و ی و معموالًاي نداشته  یف شدهچ حقوق تعریها ه تی، اقلیشرق

  67.شدند می دهیشکون به آتش یبیتوسط صل
تصـریح شـده   اسالم آوردن مسیحیان به صـورت گروهـی   به که در آن هایی  از گزارش

  نویسد: ان نیشابور مییاو در مورد اسالم آوردن مسیحاست.  محمدبن منورگزارش 
کار خود مشغول، چون ه بودند و ب ترسایان جمعبه کلیسا رسید،  ر]یالخ ید ابیچون [ابوسع

تا بچه کار آمده است و ـ   کردند شیخ را بدیدند همه گرد وي درآمدند و در وي نظاره می
 ایشان در پیش کلیسا صفه کرده بودند و صورت عیسی و مریم در دیوار صفه کـرده و آن 

 قُلْت أَنْت أَ أ :گفتو ها بازنگریست  شیخ به دنباله چشم بدآن صورت. کردند را سجده می
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گـویی مـرا و مـادر مـرا بخـدایی       تویی که می؛  اللَّه دونِ منْ إِلهینِ أُمی و  اتَّخذُونی للنَّاسِ
حق را سبحانه و تعـالی سـجود    گیرید؟ اگر محمد و دین محمد حق است درین لحظه می

چنانـک  دو صورت در حال بـر زمـین افتادنـد،     چون شیخ این سخن بگفت آن هرکنید. 
و چهل تن ازیشان ـ  رویهایشان از سوي کعبه بود چون ترسایان آن بدیدند فریاد برآوردند

  68.ها پوشیدند و غسل آوردند زنار بریدند و مسلمان شدند و مرقع
اسـتناد بـه آن،   ین، باید و بنابرااي دارد  گونه بیان معجزهروایت و  کت محمدبن منورگزارش 

  گرفت. جهیان را نتیحیمس يریپذ شدت اسالمآن  ست ازیو نبا اط باشدیبا احت

  انيحيمس و الملك طوسي . خواجه نظام۷
ی ه به مـدت سـ  ک طوسی کخواجه نظام المله کح است ین بحث الزم به توضیاز ورود به ا

را بـر عهـده داشـت،     یسـلجوق  شاهکسلطان ملو پسرش  آلب ارسالنوزارت سلطان سال، 
ران در سـده پـنجم   یا یو مذهب يو ادار یاسیسۀ عرصار مؤثر در یبسهاي  تیاز شخص یکی
بـود،  ت کـ ممل يده در رأس نظام اداریارورزکت و یفاکبا يدولتمرد نه تنها يبود. و يهجر

  اي هم بود. بلندمرتبه یاسیپرداز س هیه نظرکبل
بـا تکیـه بـر نظـرات سیاسـی او در کتـاب       تـوان   که مـی رسد  با این مقدمات به نظر می

ــ یــاسـتنامه) و ن ی(س سـیرالملوك  دربـاره وضــعیت  ، تـا حــدودي  ياقـدامات و  یز بعـد عمل
  تحقیق و بررسی کرد.مسلمان معاصر با او هاي دینی غیر اقلیت

در کتـاب خـود،    کالمل نظام، عمرفت در مورد برخورد و نگاه به اهل ذمه در زمان خال
  د:یگو می خواجهل است. مأروایتی آورده است که بسیار قابل ت

مدینه در مسجد نشسته بود. ابوموسی اشعري در پیش وي نشسته بـود  ه نین عمر بامیرالموم
که همه پسـندیدن.   چنان ،خطی نیکو و حسابی درسته کرد ب و حساب اصفهان عرضه می

 کس فرست تابوموسی پرسیدند که این خط کیست؟ گفت: خط دبیر من است. گفتند: از ا
  نتواند آمدن. در آید تا ما او را ببینیم. گفت: در مسجد

در پاسـخ   ابوموسـی ه کـ ن مضمون آورده است یبه ا یت، مطلبین روایدر ادامه ا کالمل نظام
  از به غسل از ورود به مسجد معذور است، گفت:یبه علت ن ير ویا دبید آیه پرسک عمر

: که ابوموسی گفت چنانـ  اي سخت بخشم به ران ابوموسی زد  نه که ترساست. عمر تپانچه
ا  «گوید:  اینجا که میکالم و فرمان رب العزه اي  نخوانده: رانم بشکست. گفتپنداشتم  هـأَی

همان ابوموسی گفت: !» الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا الْیهود و النَّصاري أَولیاء بعضُهم أَولیاء بعضٍ
  69.ساعت معزول کردم او را و دستوري دادم تا بعجم رفت
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 دلیل و از روي سرگرمی نبوده و قطعـاً  به این روایت بیخواجه ست اشاره چه مسلم اآن
ان در مشاغل دولتی بوده اسـت.  یحیکارگیري مسه ر در عدم بیحاکی از اعتقاد و نگاه آن وز

کارگیري اهل ذمـه بـه عنـوان    ه ب کم در زمان خود خواجه نظام الملک با چنین نگاهی دست
در مـورد ورود مسـیحیان    یرسد. اگرچه اطالعات ظر میمتر محتمل به ن، ککارگزار حکومتی

طرفانـه   بینانـه و بـی   اما در نگـاهی واقـع  وجود دارد، به دربارهاي حکومتی به عنوان پزشک 
کارگیري آنها در دربارهاي حکومتی ه پزشکان وزن سیاسی نداشتند و بکه باید گفت  اساساً

ام کن و معتقد به احیحتی رجال متدد، یاز مبرم بوده است و در این موراز روي ناچاري و ن
 راد به عنوان پزشک دریغ نداشتند.کارگیري این افه هم از ب یاسالم

کارگیري غیرمسلمانان در امـور  ه نارضایتی از ب ةدهند که نشان در گزارشی دیگر خواجه
  باشد، آورده است: می حکومتی

شاید  ترکان آید ترکان را میامروز این تمیز برخاسته است اگر جهودي بعمل و کدخدایی 
شاید. غفلت بر ایشان مسـتولی   آید می شاید و اگر رافضی و قرمطی می و اگر گبري آید می

دین حمیتشان هست و نه بر مال شفقت و نه بر رعایـا رحمـت. دولـت     گشته است. نه بر
کـه  داند این کار بکجا خواهد رسـید   ترسد، نمی بکمال رسیده است و بنده از چشم بد می

در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آلب ارسالن هیچ گبـري و ترسـایی و رافضـی را    
زهره آن نبودي که بر صحرا آمدندي و یا پیش ترکان شدندي، و کدخدایان ترکـان همـه   
متصرف پیشگان خراسان بودند و دبیران خراسانی حنفی مذهب یا شافعی مـذهب پـاکیزه   

هب عراق به خویشتن راه دادندي و ترکان نه هرگـز روا  نه دبیران و عامالن بد مذ -باشند
اینـان هـم مـذهب    « داشتندي و یا رخصت دادندي که ایشان را شغل فرماینـد. گفتنـدي  

  70.»و هواخواه ایشاناند  دیلمان
در مورد اهل ذمه در مقطعـی از دوره غزنـوي و سـلجوقی    را  اخبارترین  جامعاین گزارش، 

قضـاوت کامـل و    ،خواجـه توان تنها بـر اسـاس گـزارش     نمیالبته اگرچه دهد.  می به دست
ش از همـه  چـه بـی  توجه شود آنها  طرفانه به این گزارش اما اگر با نگاهی بیی داشت، جامع

وضعیت نامطلوب و نگاه نامساعد بـه اهـل ذمـه در ایـن مقطـع      دهد،  چیز خود را نشان می
نظـام  را نبایـد نادیـده گرفـت کـه     این نکته هرچند  ه است.یسه با دوره آل بویزمانی در مقا

آمیز به اهل ذمه داشته، راضی نیست و بـه آن هشـدار    که نگاه تسامح ملکشاهاز رویه  کالمل
  .استر یآن وزهاي  دیدگاهتوجهی نسبی به  بی يایگو خواجه تیِیدهد و این نارضا می

ت یـ مثل تقوی، با اهدافاو آنها را ه که ی، مدارس نظامخواجه يها تیاسیس یدر بعد عمل
 يسـاالر  وانیـ ه و وحدت دیلی، مبارزه با گسترش فرقه اسماعی، وحدت مذهبیمذهب شافع
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، داد یاهل ذمه را هدف قرار نمـ  ،النکدر محور ، هرچند بودکرده تأسیس  یبا طبقات مذهب
زده شـدن جنـبش    نـار کن یرد. همچنـ ک می جادیآنان ا يبرا ییها تیمحدود یلکاما به طور 

 يجـاد فضـا  یمه قرن چهـارم و تسـلط اشـاعره، در ا   یان در نیتوسط اشعر یمعتزل يگرا عقل
اي  توان تـا انـدازه   می ن جو ملتهب رایاس اکر نبوده است. انعیتأث یتر در قرن پنجم ب ملتهب

هـاي   کتـاب پادشـاهان بـه عنـوان متـرجم      يدر دربارهامسیحی متر دانشمندان کدر حضور 
بـه   خواجـه  ةدر دورکـه  معتقد است  ترین تاجیکانبهتاب نویسندة کرد. کمشاهده  یعربیرغ
یـن،  عـالوه بـر ا   71داشـتند.  يت بهتریان وضعیهودی، یان با روم شرقیسلجوق يریل درگیدل

ت تـو  یـ نـد در وال یگو« سد:ینو می سلطان سنجر سلجوقیخطاب به  فضائل االنامدر  غزالی
نـد در  یبود، چون گو جاکن بگو: در روزگارم پدرم کرون یت بیرا از وال ياست، و يجهود

  72.»نمکنهاد من باطل  يه وکاي  ، بگو: پس چرا قاعدهيت ویوال
در دوره  اثیـر  ابن یشود. حت می افتیان دریهودیتوجه به  يتا حد غزالیالم ک ياز فحوا

در مسـئله پوشـش    73بـود.  يهودیمطرح او و  يالکه از وک برد یم یلی نامکاز و کنظام المل
داشته و بـر   یاهل ذمه مجبور شدند روپوش عسل، خواجهصفا معتقد است که در دوره  هم

در  74.گذارنـد ف رنـگ کـاله مسـلمانان بـر سـر      مخـال  یالهکو شده سوار  یچوبهاي  نیز
او، اهـل ذمـه و   هـاي   اسـت یبـا توجـه بـه س    کنظـام الملـ  رسد در زمان  می مجموع به نظر
  اند. را گذارنده يرتریدوران متغ ی،قبلمقاطع در مقایسه با ان یحیمخصوصاً مس

  گيري نتيجه
نقـاط   توان بیشتر هاي مورد اشاره، می با توجه به پراکندگی مسیحیان در بیشتر نقاط ایران در سده

  کرد. یبررسیت، حیمس يرکهاي ف کانون يهاي جمعیتی و تا حدود ران را به عنوان کانونیا
ن مقطـع  یـ ران در ایـ ا ینـ یدهاي  تیر اقلیساا در مقایسه بت ین اقلیا ینسبهاي  تیاز مز

ن گـروه بـا ورود هوشـمندانه بـه     ین گروه بوده است. نخبگان ایا يت اقتصادی، وضعیزمان
دربـار و مشـاغل    کماننـد پزشـ  یی، هـا  گـاه ین دوره و به دست آوردن جایدربار پادشاهان ا

بـر   يگـذار تأثیر بـه دسـت آورده و هـم بـا     یآل دهیت ایموقع ي، هم به لحاظ اقتصادیوانید
هـا در   تیـ ر اقلیسـا در مقایسـه بـا   ان را یحیگاه مسیجا يتا حدودساالران  وانیو د انیدربار

 ز عمـدتاً یـ ت نیـ ن اقلیـ نخبگـان) ا یرغ(هـاي   ده بودند. تودهیگوناگون، بهبود بخشهاي  نهیزم
در  یمنـاطق حتـ   یر بعضددهد که  مینشان  ینونک هاي ج پژوهشیه نتاکبودند  یشاورزانک

  تري داشتند. ت مطلوبیوضع ،رانیا یمسلمانان بوممقایسه با 
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خودشـان،   یاسـ یرسینش غیـ و ب كت انـد یـ ، جمعینسب یندگکت با توجه به پراین اقلیا
ان کشتر پزشیبـ   فیدر سطح ضعها ـ  گذار آنتأثیر تنها قشرنداشتند؛  یچندان یاسیگاه سیجا
 کمـ کبـود و   یشتر در خدمت منافع شخصیاعمال نفوذشان، به بودند ک یحیان مسیوانیو د
  ند.ردکن یحیت مسیبه اقل یانیشا

اد یـ ران، از آن یـ ا یحیت مسین اقلید در بیمورخان جد یه بعضک يرکت بحران فیواقع
هـا تحمیـل    توان با توجه به جو حاکم که در بعضی موارد، فشـارهایی را بـر اقلیـت    اند را می کرده

درخشـش و   اقلیت مسیحی را به تقیه سوق داده، تحلیل کرد. هرچند نباید از سـهم کرده و بیشتر 
 ینـ یدهاي  تیه همه اقلکو مخصوصاً قرن چهارم هاي یادشده  در قرن یتمدن اسالم ییایپو

  نمود.غفلت رو کرد،  روبه ینیو د يرکف یگانگیخودب بحران و از یرا با نوع
چوب وضعیت دینی این اقلیـت تعریـف کـرد،    توان آن را در چار مواردي که میدرباره 

رد ک يآوریادته را کن نید ایه باکت است یموضوع برگزاري مراسم دینی و مذهبی این جمع
 تـأثیر  ن وضـع بیشـتر تحـت   یـ ه آنان مانند سایر اهل ذمـه وضـعیت متغیـري داشـتند و ا    ک

ایـن،  بـا وجـود   . فکري و فرهنگی جامعه اسالمی بود يهاي حاکمان محلی و فضا سیاست
، ینـ یمراسـم د  يران در برگـزار یـ ا یحیت مسـ یه اقلاست کن یاز ا کیاطالعات موجود حا

ن یرا در مورد ا یمذهب ياصطالح آزاداسان، شن شرق یبعض یو حتداشته  یت مطلوبیوضع
 یروم شـرق  يدر قلمرو امپراطور ینیدهاي  تیه اقلکبود  ین در حالیاند. ا ار بردهه کت بیاقل

ا یشتر موارد، یه در بکبلنداشته، ف شده یگونه حقوق تعر چی، نه تنها هیمقطع زمانن یدر هم
صـورت   یجمعـ  يشـتارها کمانـدن،   يبـرا  یسـتادگ یا در صـورت ا یـ و شـدند   مـی اخراج 

وجـود  سـاکن بودنـد،   ه آنهـا  ک یشتر نقاطیز در بیران نیان ایحیمس ین مذهبکاماگرفت.  می
خـود را   ین مـذهب کشتر، امایت بیامن يه آنها براکدهد  می ها هم نشان شتر گزارشیبداشت. 

هاي  نیق زمین از طرکن امایر ایو تعم ينه نگهداریو هزساختند  در ارتفاعات و نقاط مرتفع
  شد. می نیتأم یوقف يشاورزک

 يبرتـر هرچنـد   ،هـاي مـورد اشـاره    قرناقلیت مسیحی در که توان گفت  در مجموع می
ر و یـ ط متغیهمچنان شرا یولداشتند، ران یجامعه ا ینیدهاي  تیر اقلیسه با سایدر مقا ینسب

ین تـر  بـزرگ  و م بـود کآنها حـا  یران، بر تمام ابعاد زندگیاست زمامداران ایبر س کیمت غالباً
الن بر جامعـه  ک يها گذاريتأثیر شان، بدون ام دینیکها و اح شهیانت از اندیورد آنان صادست

  ایران بود. یاسالم
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