
  علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين
  دهقاني تفتي- ب-ح: ترجمه و تأليف

  مقدمه
مسيحيت به  ورود. هيچ مذهبي به اندازه مسيحيان در انتشار كيش خود اصرار نورزيده اند  پيروان

چون منظور اصلي ما . و جذاب هر نقطه از نقاط جهان خود داستاني است مفصل و اغلب اوقات شيرين
مشرق زمين بطور اعم و در كشور ايران  ه بحث درعلل انحطاط مسيحيت است دردر اين رسال

هاي كليسا درادوار مختلفه تاريخي  تشكيالت و پيشرفت بطوراخص ، فرصت بحث مفصل در چگونگي
مايلند در اين باب به فارسي مطالعاتي نمايند ممكن است به دو كتاب زير  كساني كه. نخواهيم داشت

رشيد ياسمي  بقلم پروفسور آرتور كريستن سن ترجمه» ايران در زمان ساسانيان«: فرمايند رجوع
مأخذ عمده اين .  م ميلر- و تأليف»  قسمت دوم-تاريخ كليساي قديم درامپراطوري روم و ايران«و

 -بقلم ال» زمان محمد تا قرن چهاردهم ميالدي خسوف مسيحيت در آسيا از«رساله كتابي است بنام 
) 1.(ميالدي در چاپخانه دانشگاه كيمبريج بزيورطبع آراسته گرديده است 1933به سال  براون كه - ئي

ها  نقل و قول هايي با ذكر مأخذ از كتب مختلفه شده است كه اغلب از آن رساله نقل و قول در طي
آمده است و اگر نه اينجانب را  ترجمه از ترجمه انگليسي آن متون اصلي است كه دركتاب براون

. اين كتاب آمده همه از روي تاريخ ميالدي است سنواتي كه در.  به آن متون نبوده استدسترسي
فرساي مسيحيان در انتشارمسيحيت و قبوالندن عقيده خود به  هاي طاقت علت اصرار و كوشش
 مسيحيت تا به امروز حكمي است كه آنها از خداوند خود عيسي دارند كه ديگران از قرن اول

القدس تعميد دهيد و  ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح  امترفته همه«:فرمود
ام حفظ كنند و اينك من هر روزه تا  كرده ايشان را تعليم دهيد كه همه اموري را كه بشما حكم

 .( 2 ) «.باشم انقضاي عالم همراه شما مي
مسيح و صعود وي به آسمان پيروان   شدنبه پيروي از اين فرمان از همان روزهاي اول بعد از ناپديد 

رسانند و از جمله ممالكي كه در تحت  خود را به مردم مي او كه عده كمي بودند به اطراف رفته پيغام
و  نظر به اينكه كشور كهن سال ايران پستي. آسماني قرار گرفت كشورما ايران بود نفوذ اين مژده

حدودش به جايي  هاي دوران چشيده و هر زمان ينيهاي زيادي به خود ديده و تلخي و شير بلندي
اما كار ما صحبت درباره . نماييم مي هاي تاريخي تقسيم رسيده ما در اين رساله بحث خود را به دوره

حدود جغرافيايي و غيره نيست بلكه ذكر مختصري از   وضعيت سياسي و- اوضاع و احوال اجتماعي
 كردن علل ضعف مسيحيت در هر زمان كه باالخره منجر زد بيشتر گوش وضعيت كليسا در هر دوره و

 دعا و آرزوي قلبي ما اين است كه.باشد عمومي آن دين در مشرق زمين گرديد مي به انحطاط
نگردند تا اين كه ملكوت  كليساهاي نورسته كنوني از گذشته پند گرفته دچار آن خطاها و اشتباهات

ثابت و مستقرگردد و نيز مانند زمان قديم به   پا برجا وخدا در اين سرزمين تاريخي پيشرفت كرده و
 .بپردازند بشارت ملكوت در ممالك ديگر
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 دعا
كه درهنگامي كه پسر خود را در اين جهان فرستادي مجوسي چند از مشرق زمين  اي خداي رحيم»
رث، ارث هم وا به تشرف حضور آن مولود مبارك سرافراز فرمودي؛ ببخش كه ما ايرانيان اين قرن را

كند  القدس زنده است و سلطنت مي مقدس اجداد خود شويم و نزد او سجده نماييم كه با تو و روح
 « آمين-خداي واحد تا ابداالباد

 
 

 :توضيحات
)1(- The Eclipse of Christianity in Asia From the Time of Muhammad till the   

Fourteenth     (Century by:L.E.Browne)  
  20 - 19 آيات 28انجيل متي باب  -)2(
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  مسيحيت در ايران پيش از اسالم-1فصل
  

 تاريخ ورود مسيحيت به ايران
اصوال دين كار  تاريخ دقيق ورود مسيحيت به ايران نه فقط امري است مشكل بلكه غيرممكن، تعيين 

ه عالوه آگاهي از رموز قلبي افراد و ب توان به آساني بر روي كاغذ آورد و دل است و اسرار دل را نمي
شايد از اين جهت بوده است كه مورخين قديم هم كمتربه آن  چگونگي نشر آن دقيقا ميسر نيست و

وجود  اما با. اند وقايع ظاهري كه در حقيقت نتيجه عقايد باطني است اكتفا كرده پرداخته و به ذكر
اند كه رموز نهفته  كرده هاي بسيارسعي وشكافياشكاالت و ابهامات زياد، مورخين با تحقيقات و م
اند كه بطور اختصار ذيال به خوانندگان گرامي  كرده تاريخ را آشكار سازند و در اين باره نيز تحقيقاتي

مسطور است كه روز پنطيكاست كه حواريون مسيح ) 9: 2اعمال رسوالن ) در انجيل: عرضه ميداريم 
دادند عده  مي جاه روز پيش از آن صعود فرموده بود شهادتهاي مختلف به مسيح كه پن زبان به

از آن جمله پارتيان و ماديان . شنيدند  زيادي از فرق مختلف در آنجا حضور داشتند و سخن ايشان را
شود چهار فرقه مزبور از  چنان كه مالحظه مي. باشند مي) النهرين بين(و عيالميان و ساكنان جزيره 

شده آن را   بودند و احتمال قوي دارد كه بعضي از آنها از مژده انجيل متأثركشور ايران نقاط مختلف
در قرن اول ميالدي يكي از  روايات آشوري گويد كه. براي هم ميهنان خود به سوغات برده باشند

رفته مسيحيت را به ) 2) (ادسا(به ) 1) (مارعداي) اشخاصي كه مسيح را به چشم خود ديده بود بنام
خبر مسيحيت را به ايران برد و حتي به فارس هم رفت و او در آنجا  )3)(ماري(شاگرد او . آنجا برد

يعني در قرون  از اين كه در دوره اشكانيان. توماي حواري؛ رسول معروف هندوستان را شنيد خبر
گفتگو در اينجا است كه آيا  اول و دوم ميالدي مسيحيت به ايران رسيده است حرفي نيست ولي

   ا آن زمان تشكيالتي هم داشته است يا نه؟كليسا ت
قسمت از تاريخ متخصص  كه در اين) 5) (البورت(و ) 4) (وستفال(نويسندگان امروزي از جمله 

و ) عداي(دهند و با اين كه وجود  تاريخي نمي باشند به روايات آشوري فوق الذكر چندان اهميت مي
  منظم كليسا را در زمان اشكانيان به كلي منكركنند وجود تشكيالت مي را احتماال تصديق) ماري(

 ميالدي در 300سال  نام كه در حدود) پاپا(باشند و شروع كليسا را در ايران از زمان اسقفي  مي
مزبور تشكيالت منظم كليسايي است  چنان كه گفته شد مقصود محققين. دانند زيست مي سلوكيه مي

مسيحيت به ايران رسيده بود زيرا كه بديهي است كه بايد  و اگرنه به طور يقين از همان قرن اول خبر
پس بايد ورود . مسيحياني پيدا شوند تا با ايجاد تشكيالتي موفق گردند چندين سال بگذرد و

  .قوام بگيرد را به ايران از همان قرن اول دانست منتهي يكي دو قرن طول كشيد تا نضج و مسيحيت
 

  : مسيحيان در دوره اشكاني
از اين جهت  كردند؛ دادند و بدان چندان اعتنايي نمي اشكاني كمتر به مذهب عالقه نشان مي ينسالط

فقط . كردند روز پيشرفت مي پيروان مذاهب مختلفه رسما آزاد بودند و مخصوصا مسيحيان روزبه
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و پيروان مذاهب ديگر بود كه از ضعف دولت  ها جفاهايي كه به مسيحيان وارد مي آمد از طرف مغ
 اما مسيحيان با وجود جفاهاي جزئي و محلي. دادند همديگر را آزار مي كردند و مركزي سؤاستفاده مي

اسقف از خود  20 هاي كردستان تا خليج فارس كليساها ساختند و در حدود ها كرده از كوه پيشرفت
  .داشتند

 
  : مسيحيان در زمان ساسانيان

در آن   ميالدي در كشوري روي كار آمد كه226ر سال اردشير بابكان د : فداي وحدت ملي ها اقليت
و ملي بود و براي  بزرگترين سياست او ايجاد يك مذهب رسمي. وحدت ملي و مذهبي وجود نداشت

. ساخت و به حمايت جدي مغان پرداخت اين كار دين باستاني ايران يعني آئين زردشت را وسيله
كرد؛ و زردشتيان را دلگرم كرده تشويق نمود و با غير بنا  ها را خراب و به جاي آنها آتشكده بتكده

 پيش گرفت و بدين وسيله آزادي عقيده و مذهب را كه از اصول عاليه است فداي زردشتيان خشونت
بود و گاه و  اين سياست كم و بيش سياست مذهبي شاهان ساساني. مليت پرستي كوركورانه نمود

  .گرفتند  شديد قرار ميناگاه مسيحيان به سختي تحت شكنجه و آزار
 

تخت پادشاهي   به240بعد از اردشير شاپور اول در سال : شاپور با والرين و اسراي مسيحي  جنگ
تأثيري كه اين جنگ به . باشد مي از كارهاي مهم او جنگ با دولت روم و اسير كردن والرين. نشست

 فتح شد هزاران هزار از ساكنين بين النهرين و سوريه حال مسيحيان ايراني داشت اين بود كه وقتي
 درميان اين اسرا عده زيادي. كوچانيده ايشان را در جندي شاپور مسكن داد آنجا را به خوزستان

دولت روم بودند  مسيحي بودند كه برعده مسيحيان ايران اضافه شدند و مخصوصا چون قبال تابع
   .مسيحيان ايران را با كليساي روم آشنا ساختند

 
پايتخت كشور  به مقام اسقفي مداين كه» پاپا« ميالدي شخصي بنام 280در سال :  پاپا طلبي مقام

پراكنده ايران را جمع كرده مركزي  اين شخص به فكر افتاد كه مسيحيان.ايران بود منصوب گرديد
خودپسندي كه داشت خويشتن را اليق رياست بر آنها  براي آنها در مداين تشكيل دهد و از

بار او نرفتند باسقفاني كه تبعه دولت روم بودند پناهنده شد و به كمك  ون ديگران زيردانست و چ مي
ايران  و رئيس كل كليساي) 6) (جاثليق(خواست بدست آورد و خويشتن را  مقامي كه مي ايشان
زمين ادامه داشته و يكي از  اين گونه مقام طلبي بدبختانه كم و بيش در تاريخ كليساي مشرق. ناميد
هاي مناسب بذكر آنها  ها بوده است كه در محل طلبي عث انحطاط بطور يقين همين رقابت و جاهبوا
  .پردازيم مي
 

اتفاقي   ميالدي در روم312 در سال :شدن قسطنطين و تأثيرآن در حال مسيحيان ايران  مسيحي
اني نمود و آن مسيحيان اير افتاد كه به تنهايي چندان قابل اهميت نبود ولي تأثير بزرگي در حال

   .واقعه مسيحي شدن قسطنطين امپراطور روم بود
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را  تا اين زمان شاهنشاهان ساساني مسيحيان: دوست و دشمن ايران شمرده ميشدند  مسيحيان
حال كه بزرگترين  زيستند ولي دانستند كه به طورعادي در كشورآنها مي مانند يكي از فرقي مي

توانستند وجود كساني كه خود را با  نمي ا مسيحي شده بوددشمن ايشان يعني امپراطوري روم رسم
بخصوص اين كه عيسويان ايراني خود را در ميهن . كنند دانستند تحمل دشمنان ايشان همكيش مي

كردند آنها هم  خوردند و آرزو مي و به آزادي همكيشان رومي خود غبطه مي دانستند خود بيگانه مي
حتي گاهي  كردند و از اين جهت از جنگ با روم خودداري ميهروجهي شده است آزاد شوند و  به

ميهن دوستي امروزه با آنكه  بايد دانست كه مفهوم. كردند شكست ايران را از روميان پيش بيني مي
   .در آن روزگاران به آن معتقد بودند فرق دارد

 
معني فرقه  ا هم به در قديم بيشتر به مذهب نظر داشتند و حتي لفظ ملت ر: در قديم "ملت" معني

فارسي فرق كرده و به اهالي يك  معني اين كلمه از مشروطيت تا به حال در. بردند مذهبي بكار مي
اصوال بايد دانست كه وطن پرستي و دفاع از .گردد مي خواهند باشند اطالق كشور از هر ديني كه مي
  اروپا هم بيشتر نظر به مذهبامروز وجود دارد چيزي است تازه واال حتي در آب و خاك به شكلي كه

مسيحيان ايراني دوره  بنابراين نبايد. ها اغلب مذهبي بوده است داشتند و اختالفات و اتحاديه
اندازه سخت كه بوسيله هم  آزارهاي بي ساساني را يكباره خائن شمرد بخصوص اينكه با وجود

رنيفراشتند با اين كه عده شورشي نكرده و علم طغيان ب رسيد هيچگاه ميهنانشان به ايشان مي
   .ايشان زياد بود

 
سال ادامه  25 بعد از آنكه قسطنطين وفات كرد جنگ ممتدي كه :شديد در زمان شاپور دوم  جفاي

انجاميد و نتيجه اين شد كه  داشت بين ايران و روم شروع شد و باالخره به پيروزي شاهپور دوم
چيزي از ابتدا اين جنگ . بويژه نصيين زيادتر گرديد تسلط ايران بر قسمت غرب يعني بين النهرين و

 مسيحيان كه در اين وقت شمعون بود فرمان داد كه بايد ماليات "جاثليق" نگذشته بود كه شاپوربه
عصباني شد و شمعون  برابر از عيسويان گرفته شود و چون جاثليق قبول نكرد پادشاه فوق العاده دو

هولناكي براي مسيحيان شروع شد كه تا   از اين پس دوره جفاي.را توقيف و كليساها را خراب كرد
   .ادامه داشت  سال بعد اتفاق افتاد42مرگ شاهپور كه 

 
در اول به . كشتند مختلف شكنجه داده مي در طول اين مدت مسيحيان را به انواع: مقتول  16000

كردند رهايي ميافتند ولي اگر از  كنيد و اگر اين كار را عمل مي گفتند ايمان خود را انكار ايشان مي
. گشتند پاره مي شدند و يا پاره شدند و يا با شمشير كشته مي كردند يا سنگسار مي سرپيچي مي انكار

  .اند در تواريخ ثبت است  نفر كه به قتل رسيده16000اسامي 
 
 داشت  شاهپور دوم چون سابقه دوستي با شمعون جاثليق: كشيش كشته شدند 100اسقف و  5
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 كشيش را جلوروي او 100و   اسقف5هاي زيادي به او داد تا ايمان خود را انكار كند؛ از جمله  فرصت
   .بردارد او را هم به قتل رسانيدند كشتند و باالخره چون راضي نشد دست از ايمان خود

 
اطوري از ايستادگي عيسويان جري شد حكم قتل آنان را در تمام امپر  چون پادشاه:روز قتل عام  10

را » جاثليق شاهدوست«از جمله . مدت ده روز مسيحيان را در همه جا قتل عام ميكردند خود داد و
را هم ) باريعشمين(بعدي يعني  جاثليق.  كشيش ديگر نيز كشتند128كه جانشين شمعون شده بود با 
حي كه به روم اين قسم آزارها در نوا. را هم كشتند  كشيش ديگر120محبوس و مقتول كردند و با او 

 شاپور درگذشت و با 379باالخره در سال . النهرين زيادتر شيوع داشت نزديكتر بود يعني در بين
دربار  به عوض نظر به مسيح و توكل به او مسيحيان نظر به. جفاي مسيحيان خاتمه يافت مرگ او
  . داشتند

 
 ساي مسيح گردد؛ بلكه بهتواند باعث تضعيف كلي جفا اگر محض جفا شد كمتر مي :غضب شاه جبون

در مسيحيان  اما يك عيب بزرگ. باشد شهادت تاريخ ثابت شده است كه خون شهدا تخم كليسا مي
جهان داشتند و ترقي و پيشرفت  هاي اين ايران بود و آن اين كه اغلب اوقات نظر به دربار و قدرت

ثال براي اين قسمت احوال بهترين م. دانستند مي ملكوت خدا را مربوط و گاهي حتي منوط به آن
   .اول مسيحيان است در زمان يزدگرد

 
مسيحيان بسيار مهربان بود به  يزدگرد اول نخست نسبت به: رابطه دوستي مسيحيان با يزدگرد 

بودند پرداخت و زردشتيان را از خويشتن  حدي كه بĤزار سخت مغان كه دشمنان جدي مسيحيان
   .اهكار و بزهكار دادندگن متنفر ساخت و بدين لحاظ باو لقب

 
ماروتا اغلب از طرف دربار روم به دربار يزدگرد به سمت   اسقفي بنام:اسقف ماروتا طبيب يزد گرد 

كرد و چون پزشك هم بود و يزدگرد را هم از مرضي شفا داده بود مورد  مي ايلچيگري رفت و آمد
آنها كمك كرد  ان را داده و بهبوسيله نفوذ او پادشاه فرمان آزادي مسيحي. شديد او بود توجه

. اسحق جاثليق معين كرد  در مداين تشكيل دهند و حتي شخصي را بنام410تاشورائي در سال 
افتد «...دانستند كه بقول سعدي بودند ولي نمي مسيحيان از التفات شاه نسبت بخود بسيار شادمان

ته اند از تلون طبع پادشاهان بيايد و باشد كه سر برود و حكما گف كه نديم حضرت سلطان را زر
   «....بودن كه وقتي بسالمي برنجند و ديگر وقت به دشنامي خلعت دهند برحذر بايد

 
كردند و   مسيحيان ايران از موقعيت خود سو استفاده:مسيحيان و عكس العمل يزدگرد  جسارت

نام در ) هاشو(ي جمله كشيش بكارهايي دست زدند كه پادشاه مجبور شد برعليه آنان قيام كند از
واضح استكه اين عمل مغان متعصب زردشتي را  .خوزستان يكي از آتشكده هاي بزرگ را خراب كرد

اسقف را احضار كرد و ايشان را از اهانت كردن ) عبداي(و ) هاشو(پادشاه  .تا چه اندازه غضبناك نمود
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نمود ولي   كار انكارشركت خود را در آن) عبداي. (مذهب رسمي كشور سرزنش و توبيخ نمود به
پادشاه به . آئين زردشتي اهانت كرد با جسارت هرچه تمامتر عمل خود را اقرار كرده بازهم به) هاشو(
بقبول اين كار در نداد و در نتيجه به ) عبداي(بنا كند ولي  دستور داد كه آتشكده را دوباره) عبداي(

بر بي  رسد ولي دليل در اينجا زايد به نظر ميديگري نيز اتفاق افتاد كه شرح آنها  وقايع. قتل رسيد
گرديد و موجب سستي  باشد كه باعث جفاهاي شديد احتياطي پيشوايان مسيحي و جسارت آنان مي

اصول حقيقي، نداشتن انجيل بزبان خود،  سواد بودن عامه، بي خبر بودن از بي. شد روحي كليسا مي
.  از اصول عقايد مذهبي خود بي اطالع بودندكه عامه شايد بزرگترين علل ضعف كليسا اين بود

 شد كه عامه عالوه كتاب مقدس هم به زبان سرياني و نه به پهلوي خوانده مي سوادي رايج بود و به بي
داشته باشند و تنها  توانستند عقيده راسخي از خود بنابراين نمي. فهميدند مردم از آن چيزي نمي

شدند  نخواهي از عقايد روميان متأثر مي ايان هم خواهيپيشو. تحت تأثير پيشوايان خود بودند
اعتقادنامه نيقيه را كه پايه عقيده كليساي روم بود قبول كردند و اين  چنانكه در در شوراي مداين

ميكردند ولي  كارخوبي بود اما به شرطي كه عامه از آن اطالع پيدا كرده اصول آنرا درك البته
   .بدبختانه چنين نبود

 
از وقايع مهمي كه در اين اوقات براي مسيحيان ايران اتفاق  : )شوراي داديشوع(از روم جدايي 

و بعد   بمقام جاثليقي رسيد421در سال ) داديشوع. (شورايي بنام شوراي داديشوع بود افتاد تشكيل
سقفان گرفت باز بنا بدرخواست ا از آنكه يكبار مورد غضب پادشاه شد و تازيانه خورد و از دنيا كناره

در اين شوري .  عمان تشكيل داد- اصفهان-هرات -از كنج عزلت بدر آمده شورايي از اساقفه مرو
از جمله يكي آنكه مسيحيان ايراني رابطه خود را بكلي با . اشتباه بود چند تصميم گرفته شد كه اغلب

گرفتند زيرا هر وقت  هاي تلخي كه ديده بودند قطع كنند و البته اين تصميم را از روي تجربه روميان
كشيدند اما  دوستي با روم زجر مي شد مسيحيان ايراني به تهمت جنگ ايران و روم شروع مي

مانند يك بدن است و به هيچ قيمتي اعضا يك  مسيحيان فراموش كرده بودند كه كليساي مسيح
از ترس تهمت و كردند و  حق بود كه در برابر جفاها ايستادگي مي .بدن نبايد از همديگر جدا شوند

خود ايران  كردند در عين اين كه به ميهن روحاني خود را با برادران رومي خود حفظ مي افترا يگانگي
   .دادند نيزعالقه نشان مي

 
و شرح عقايد او و اينكه آيا ) نسطوريوس(چگونگي پيدا شدن  : نسطوريت جدايي را تشديد كرد

از بحث ما خارج است ولي سرعت پيشرفت نسطوريت بدعتكار بوده است يا نه  حقيقت خود نامبرده
نسطوري شدن كليساي  كند يكي عالقه به جدايي از روم كه بدبختانه با ايران دو امر را ثابت مي در

مذهبي مردم كه به چه زودي به توسط  ايران به نحو كامل انجام شد و ديگري سطحي بودن عقايد
يگر شوراي داديشوع اين بود كه مقام بسيار بلندي براي د تصميم. نفوذ چند نفر تغيير عقيده دادند

 )پتريارخ(حتي گفتند كه از اين ببعد كسي نبايد بر او ايرادي بگيرد و او را  جاثليق قائل شوند و
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همه قدرت و قوت را به يك  در اينجا نيز اشتباه آنان اينبود كه فراموش كرده بودند كه نبايد. ناميدند
مسيح خود خداوند كليساي . گردد مست مي يف است و از داشتن قدرت زيادنفر داد زيرا بشر ضع

   .او را بگيرد خويش است و هيچ مقام بشري نبايد جاي
 

كليسا از بدن جدا شد مركزيتي الزم   بديهي است حال كه:تشكيالت سبب تقويت بود نه تضعيف 
م بود ولي يكباره همه قدرت را به مركزيت براي بقا كليسا الز داشت و البته دادن تشكيالت و داشتن

كه  اما اين. حق ايراد گرفتن و خرده گيري كردن را سلب نمودن البته درست نبود يكنفر دادن و
زمين دانسته اند  بعضي مركزيت و تشكيالت شديد كليسا را يكي از علل انحطاط مسيحيت در مشرق

آن تشكيالت را هم نداشت زودتر  رشايد صحيح نباشد و عكس آن درست باشد يعني اين كه اگ) 7(
كه البته از حد نگذرد و به عقيده نگارنده در  مركزيت و تشكيالت در صورتي. از بين رفته بود

نگذشته بود نافع است به شرطي كه اوليا امور اشخاصي صالح باشند اگر  كليساي قديم ايران از حد
بي تشكيالت  ودند چه با تشكيالت و چهصالح نبودند و تماس خود را با خداوند خود قطع نم مردم

كارها شدند و به تربيت مردم  روبزوال خواهند رفت ولي اگر مردم صالح و حقيقتا خدا پرست مصدر
تشكيالت و . در كارها و انجام آنها ميگردد پرداختند مركزيت و تشكيالت سبب تقويت و سرعت

بود زيرا كه چنان كه گذشت مسيحيان براي كليسا امر الزمي  مركزيت بخصوص در زمان ساسانيان
 خواستند چنان كه خواستند نماينده مي بودند و اين اقليتها حامي و سرپرست مي يكي از اقليتها

غير مستقيم  داشتند و به كمك اين تشكيالت توانستند در برابر جفاهاي شديد و مستقيم و
   .زردشتيان ايستادگي كنند

 
 تقريبا چهل دايره اسقفي در ايران بوده 410 در سال : از اسالم پيش وضعيت عمومي كليسا در ايران

نواحي   شماره424در سال . زيستند هر يك از اين نواحي گروه بسياري از مسيحيان مي است و در
قدرتش در آنجا بيشتر  چون مسيحيت اول از بين النهرين شروع شده بود.  رسيد66اسقف نشين به 

بعدها شهرهاي ري، اصفهان، سيستان،   نيز سرايت كرد به حدي كهبود ولي كم كم به نقاط ديگر
حتي در كتب تاريخي اسم اسقفي را برده اند كه اسقف  نيشابور، مرو و هرات هم اسقف نشين شد و

بعضي از محققين . معلوم است در بين كردها هم مسيحيت شيوع داشته است چادرهاي كردها بوده و
بقاياي  كنند از هاي كردستان زندگي مي اهل حق كه امروزه در كوهكه علي اللهي ها يا  معتقدند

تغيير دادند ولي هنوز  مسيحياني هستند كه بواسطه فشاراعراب و مغول به تدريج اسم خود را
   )8.(تعاليم انجيل هست هاي زيادي بين تعاليم و گفتارهاي آنها با شباهت

 
كردند به حدي كه مغان  دكيان بسيار پيشرفت ميمز  در اواخر ساسانيان:نزاع در بين سران كليسا

در . مسيحيان دست كشيده تمام هم خود را صرف آزار مزدكيان كردند زردشتي به هراس افتاده از
علوطلبي در  مسيحيان بالنسبه آرامشي داشتند ولي بدبختانه سران كليسا بر سر مقام و اين موقع
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داخلي گرديد فرصت كارهاي  ف جنگ و جدالهايبين خود نزاع داشتند و چون نيروي آنها مصرو
   .اساسي از بين رفت

 
مسيحي » مارابا« اما خوشبختانه يكي از متنفذين زردشتي بنام :تشكيالت او مارابا، كاتوليكوس و

نيكويي به  و با استعداد غريبي كه داشت بمقام جاثليقي انتخاب گرديده تشكيالت منظم و شد
صدمات زيادي به او وارد آمد تا  بدست انوشيروان محبوس و» مارابا«خرهولي باال. كليساي ايران داد

   .يافت  ميالدي وفات552اين كه باالخره در سال 
 

جاثليق مسيحيان يكي از سران  در اين موقع: سازمان انتخاب جاثليق از طرف شاه غير مسيحي
او معموال . بي مملكت بودمؤبدان اولين شخص مذه شد و شايد بعد از مؤبد بزرگ كشوري محسوب مي

 گرديد و اين امر البته به ضرر كليسا بود كه رئيس روحاني كليسا و شبان مي از طرف پادشاه انتخاب
هيچ وقت زيراين  بايستي مسيحيان را يك نفر رئيس دولت غير مسيحي انتخاب كند و مسيحيان نمي

ت دولتي داشت، كاتوليكوس يا تشكيال تشكيالت كليسا بسيار منظم و شباهت به. رفتند بار مي
اين شخص چند نفر اسقف اعظم در . مداين مسكن داشت پتريارخ رئيس كل كليساي شرق بود و در

جندي شاپور، نصيبين، اربل،كركوك و مرو در تحت نظر داشت و قريب صد  اياالت مختلفه از قبيل
ناحيه  هر اسقف در. دديگر در تحت رياست اين اساقفه اعظم در شهرها مشغول كار بودن اسقف

ها در دست  مدارس و بيمارستان اسقف نشيني خود داراي قدرت كامل بود و اداره امور امالك كليسا و
كرد و هر  سالي دوبار براي شور در امور دعوت مي هر اسقف اعظم اساقفه زير دست خود را. او بود

  .دادند يل شوري مياعظم در تحت رياست كاتوليكوس تشك هاي چهار سال يك مرتبه اسقف
 

و در  باهمه جفاها و مخالفتها در اواخر ساسانيان مسيحيت در ايران نفوذ كامل داشت  :نفوذ مسيحيت
مارابا رئيس تجار، رئيس  در زمان رياست. شدند ميان كسبه، تجار، صنعتگران پيروان مسيح يافت مي
انوشيروان و . رهمه مسيحي بودندجندي شاپو زرگران و رئيس نقره كاران و متنفذين ديگر در شهر

يكي از پسران انوشيروان هم موسوم با نوشه زاد مسيحي . داشتند خسرو پرويز هر دو زنان مسيحي
از  يكي: رهبانيت. كه بزرگمهر وزير كاردان انوشيروان نيز پيرو مسيح بوده است بوده و يحتمل

در ديرها مسكن  رهبانان زيادي. خصوصيات مسيحيان ايراني تمايل به گوشه نشيني و زهد بود
تعداد ديرها در . نمودند تدريس و تعلم مي گزيدند و عمر خود را صرف نسخه برداري انجيل و دعا و مي

. و بخصوص در دوره هاي آخر ساساني رو به فزوني گذارده بود شمال بين النهرين مخصوصا زياد بود
رهبانيت  ضي رهبانيت را تقبيح نمايند و البتهشايد بع.شد تحت نظراساقفه اداره مي امالك ديرها در

مسيحيت بمنزله صخره و  صرف و تأكيد زياد هم بĤن درست نيست اما وجود اين ديرها براي
بردند و در نقاطي كه  مردم بدان جاها پناه مي شد پناهگاهي بود كه هر وقت جفايي يا باليي وارد مي

احتمال دارد همين زهد و بي عالقگي به . هم بيشتر بودپايداري عيسويان  شماره اين ديرها زيادتربود
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معتقد ) 9(» نيكلسن» بعدها در ميان مسلمين اثر كرده باشد چنان كه بعضي از محققين از جمله دنيا
   .استكه تصوف ايران از سرچشمه مسيحي آب ميخورد

  
از   بارزيمسيحيان ايراني از جدي ترين مبشرين تاريخ مسيحيت بوده و نمونه هاي :تبشير

رفقاي خود به تركستان  ازجمله اسقفي با شش نفر از. هاي ايشان در تاريخ مسطور است فداكاري
مسيحيت بخصوص در . تركها مسيحي شدند رفته نوشتن و زراعت را به تركها آموختند و بسياري از

طله را شكست  يونانيان در جنگي هيا851كه وقتي در سال  بين طايفه هياطله رواج يافته بود زيرا
اواسط  خالصه در. آنها گرفتند بر روي پيشاني آنها شكل صليب داغ شده را ديدند دادند و اسيراني از

رود جيحون مشغول كار   اسقف در طرف مشرق20قرن هفتم در اثر كار مبشرين ايراني بيشتر از 
كرده به انتشار دين هندوستان هم مسافرت  مسيحيان ايراني غير از تركستان به عربستان و. بودند

مشهود است در وقت ظهور اسالم مسيحيت در بين قبايل  پرداختند و چنانكه در تاريخ خود مي
بهرا، غسان و تقلب رواج داشته است و حتي بعضي از شعراي جاهليت هم  مختلف عرب مانند ربيعه،

بنام ميمون بن  نابيناچنان كه در تاريخ ادبيات عرب معروف استكه يكي از شعراي . بوده اند مسيحي
نفر از پادشاهان نجران و اساقفه  قيس بن جندل كه كنيه او ابوبصير و لقبش اعشي بوده است چند

اميه بن ابي الصلت اخبار زيادي از يهود و نصاري در  آنجا را مدح كرده است و نيز مشهور است كه
در عربستان رواج داشته و است و اينها دليل براين است كه مسيحيت  اشعار خويش روايت كرده

بنام  در هندوستان جنوبي هم امروزه كليسايي است. اند قبايل عرب از آن مطلع بوده شيوخ و
ششم ميالدي در آن  كه تاريخ بسيار قديمي دارد و آنچه مسلم است اينستكه در قرن» مارتوما«

شده  ين اداره ميكاتوليكوس مدا ناحيه مسيحياني وجود داشته و كليساي هندوستان تحت نظر
             .است
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   مسيحيت در بدو اسالم-2فصل
  

 410سلوكيه در سال   قبال گفتيم كه وضعيت كليساي ايران در شوراي:وضعيت كليساي ايران 
رئيس آن بود و در برابر دولت مسئوليت  ميالدي تثبيت گرديد و شخصي بنام جاثليق يا كاتوليكوس

در داخل ايران درآمد و جاثليق مشغول جمع » ها ملت«يكي از سا به شكلبعدها اين كلي. تام داشت
 هيجده سال پس از استقرار وضعيت باال نهضت نسطوريت. اعضا كليسا نيز گرديد ها از آوري ماليات

تا اواخر قرن  شروع شد و سيل نسطوريان اخراجي روم به طرف ايران سرازير گرديد به طوري كه
خود را از روم جدا كرده ازاين  طوري شد و ديديم چگونه مسيحيان ايرانپنجم كليساي ايران نس

يك (در اواسط قرن پنجم تعليمات . نيز ذكر كرديم جدايي نيز شادمان بودند و مضرات اين عمل را
كليساي . مسيح شيوع پيدا كرده بود كه در مصر و سوريه رايج شده بود راجع به شخصيت) 1) (جنبه

يا ) كاتوليك(را ها را خارج كرده بدعتكار شمرده بودند و خود) يك جنبه(ا وهم نسطوريان ر روم هم
از اين جهت . ناميدند اين اسامي مي ناميده بودند ولي ساير كليساها نيز خود را به) ارتودكس(

 مردماني كه تبعيت امپراتور - ناميدند يعني مردمان ملك مي (2) (ملكيت(مشرقيان كليساي مغرب را 
  .بودند قبول كردهروم را 

 
  :  در قرن هفتم يعني در بدو اسالم ما بين مسيحيان اين تقسيمات وجود داشت:تقسيمات 

 
   ها ملكيت - 1
 يعقوبي ها - 2
  نسطوري ها - 3
  
به طور  .ها بشويم  در اينجا فرصت نيست وارد بحث درعلل پيدايش و موجبات اين جدايي البته

فلسفي را به خود  دا را حقيقتي گرفته معمايتجسم خ) ها ملكيت: (توان گفت كه  خالصه مي
بليغ كردند كه اين معماي فلسفي را حل  سعي) ها يك جنبه(ها و  واگذاردند و حال اين كه نسطوري

اختالفات ناچيز بود ولي سبب ضعف .را از دست دادند كنند و در اين راه حقيقت كامل تجسم
 بحث در اختالفات جزيي شويم ولي بايد بگوييم كهكه زيادتر ازاين وارد  گرديد،از بحث ما خارج است

بودند به صورت  اختالفات در اصل جزيي بود اما چون اختالف شروع شده بود و با هم متفق نشده
حتي يك نويسنده يعقوبي . نداشت اختالف ماند و در برابر اسالم كليساي واحد متحدي وجود

دانيم اختالفات آنها  ولي چنان كه مي) 3(كند  مي قلمداد» كافر«هاي خود  نسطوريان را در نوشته
كه اسقف دمشق بود راجع به ) ايليا جوهري( موسوم به 9نسطوري قرن  اساسي نبود چنان كه اسقف

يكديگر متفق  بنابراين با اين كه دربيان باهم اختالف دارند در معني با...«: نويسد  مي اختالفات
 تمامي آنها پيرو -باشند يكديگر موافق مي خالفند در باطن باباشند و با اين كه در ظاهر با هم م مي

در اين طور چيزها اختالفي دربين آنان نيست و . خداوند هستند يك ايمان و مؤمن و خدمتگذار يك
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 قسمت اعظم كليساي). 4(» اي هاي فرقه باشد مگر احساسات و كشمكش موجود نمي وجه تمايزي
حضرت محمد  در زمان.  ناحيه تقسيم ميگرديد6بود و به ايران در زمان حضرت محمد نسطوري 

بيشتر در عراق و بين  داد و قوت آن كليساي نسطوري قسمت اعظم كليساي ايران را تشكيل مي
  :هريك زيرنظر يك اسقف اداره ميشد  ناحيه زير تقسيم ميگرديد كه6النهرين نهفته بود و به 

 
   .ود كه مركز كاتوليكوس نيز بودبابل كه پايتخت آن مداين يا تيسفون ب  -1
   اين شهر مركز دانشكده پزشكي . شوش يا خوزستان كه اسقف نشين آن جندي شاپور بود  -2

   .نسطوريان بود كه مبدأ نهضت طب اسالمي گرديد      
   .نصيبين كه اسقف نشين آن نيز همان شهر بود -3
   .هي اسالمي نيز گرديدبصره كه نيز اسقف نشين بود و بعدها مركز حكمت ال  -4
   .اربيل كه اسقف نشين نيز بود  -5
   .كركوك كه اسقف نشين نيز بود  -6
 

البته مسيحيان ايران به اين شش ناحيه محدود نبودند و ذكراينها در مبحث ما راجع به قبل از اسالم 
  .كنيم گذشت و ديگردراينجا تكرار نمي

 
سيحيان درعراق مداركي كه در دست داريم اين است كه راجع به تعداد م : آمار مسيحيان در عراق

عده فقط  گرفت و چون اين  نفر غير مسلم خراج مي500،000شش ناحيه مذكور در باال از  عمر در
زن و مرد و اطفال به  توان گفت كه همه جمعيت از كساني بودند كه توانايي جنگ داشتند مي

مشكل است تعيين . چه اندازه مسيحي بودند ه يهودي ورسيد، ازاين عده چه انداز  نفر مي1،500،000
  .دادند را مسيحيان تشكيل مي كرد ولي يقين است كه اكثريت آنان

 
   رابطه مسيحيت با اسالم

بسته بود و  اين عقيده كه شبه جزيره عربستان به روي تمدن: به روي خارجيان بسته نبود عربستان
روزگارهاي باستان با خارج تجارت  عربستان از. لطي استاعراب همه وحشي بودند عقيده قديمي و غ

علم االنسان ما لم . الذي علم با لقلم...«يافت،  نفوذ فرهنگي مي داشت و نيز از راه ايران، سوريه و مصر
اوليه تمدن  رساند كه عوامل  دو آيه فوق و آيات ديگر در قرآن مي4 و 3سوره العلق آيه   .«...يعلم

طورها كه معموال به آن معتقدند  اندن در مكه رسم بوده است بنابراين توحش آنيعني نوشتن و خو
اگر مسيحيان همت گماشته . عربي ترجمه نشده بود كتاب مقدس به. در عربستان وجود نداشته است
به زبان عربي درآورده بودند ممكن بود چگونگي وضعيت مذهبي در  و كتاب مقدس را پيش از قرآن

اسالم  پيغمبر.  تغيير كند ولي افسوس كه مسيحيان به اين كار دست نزده بودندزمين تمام مشرق
در عربستان بودند  درست است كه يهوديان و مسيحيان. پيش قدم حقيقي فرهنگ در عربستان بود
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شك بايد پيشرو حقيقي فرهنگ در  و نيز از خارج با آن رابطه داشتند ولي حضرت محمد را بدون
  .دعربستان بشمار آور

 
 .اعراب كمتر ميل به مذهب داشتند چنان كه اشعار جاهليت كمتر رنگ مذهبي دارد :اشعار جاهليت

جمله در اشعار امرالقيس و  از. گردد فقط گاه و ناگاه عقايد مذهبي در اشعار بعضي از آنها مالحظه مي
در . مغشوش استاندازه  سطحي و در دومي بي اميه بن ابي الصلت كه عقايد مسيحي در اولي بسيار

اند و آنها را ساختگي  حقيقت تاريخي اشعار جاهليت شك كرده اين اواخر محققين راجع به اصل و
 اگر اشعار جاهليت ساختگي نباشد عقيده به. عقيده هنوز كامال ثابت نشده است دانند ولي اين مي

  .شود بدون شك بايد از تأثير مسيحيت باشد وحدانيت كه در آنها يافت مي
 

با يهود   حضرت محمد مخصوصا در اواخركه:دوستي محمد با مسيحيان مخصوصا در اواخر عمر
به خود و به اسالم نزديك  سخت مخالف شده بود با مسيحيان نظر مالطفت داشت و ايشان را بسيار

با اين كه با زجر به جسم و رهبانيت شديد كه  كرد ها به خوبي تعريف مي ديدند و حتي از رهبان مي
ولتجدن اقر بهم موده للذين آمنوا الذين قالوا انانصاري ذالك ...«. بود يگانه مسيحيت هم بود مخالفب

توان چنين  رفته مي  روي هم81سوره مائده آيه » ....منهم قسيسين و رهبانا و انهم ال يستكبرون بان
ند حشر و مستقيم به انجيل نداشت نتيجه گرفت كه حضرت محمد با مسيحياني كه خود دسترسي

   .آشنا بود نشر داشت و با عقايد متداول در ميان آنها
 

موقع فتوحات اسالم مسيحيان  :هاي هراكليوس و خسرو سرنوشت مسيحيان در دست اعراب جنگ
پادشاه ساساني تا مصر پيش رفته و اسكندريه را  در چه حال بودند؟ چند سال پيش از هجرت، خسرو

شليم در دست ايرانيان بود و گاه و ناگاه هم يهوديان و هم اور 615هم گشوده بود و در سال 
  يعني در سه ماه قبل از هجرت،622ولي در سال . ديدند دست ساسانيان آزار مي مسيحيان از

در عين همين  .هراكليوس حمله كرده مصر و اسكندريه و اورشليم را پس گرفت و خسرو كشته شد
خسرو پرويز و سايرين نوشته  هاي خود را به ي نامهبايست اوضاع بوده است كه حضرت محمد مي

  .باشد
 

خواست وحدتي در   هراكليوس كه مي:به منظور وحدت امپراطوري تحميل اتحاد به مسيحيان
بلكه  اوال يهوديان را نه فقط در مصر قتل عام كرد. نمايد به جفاي مذهبي دست زد امپراطوري ايجاد

   .يزدر آسياي صغير و فلسطين و سوريه ن
 

ها و  ها را با ملكيت خواست نسطوري  سپس مي:هاي او به قبطي ها ظلم سيروس معروف به مقسس و
اي  خود اساس تازه يكي كند و براي اين كار به كمك چند نفر عالم علم الهي براي) ها اي جنبه يك(

اي او يك اراده مسيح را كنار گذاشته بر كه دو جنبه بشري و الهي) 5(» مونوتليتزم«: ريخت به اسم
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اين بود كه اين عقيده را تحميل نمايد و براي اينكار سيروس  اش هراكليوس نقشه. شد واحد قايل مي
اين  اسقف نامبرده در راه تحميل. به مصر فرستاده او را فرماندار آنجا نيز كرد اسقف نسطوري را

پنهان كرد و تا بعد از  د رابنيامين اسقف قبطي خو. عقيده تازه از هيچ گونه زجري خودداري نكرد
ها شدند و بسياري كه  ها جزو ملكيت قبطي بسياري از. گاه خود خارج نشد حمله عرب از پنهان
كارها مردم مصر را براي حمله عرب آماده ميكرد ولي نبايد تصور كرد  البته اين. توانستند فرار كردند

 شوده شدن مصر بدست اعراب خيانتمصر را به آساني فتح كردند بلكه عامل عمده گ كه اعراب
  .سيروس بود كه چون فرماندار بود كشور را بدست اعراب داد

 
شد،البته اگر  نمي  مسيحيان اهل كتاب بودند و با آنها چون با مشركين رفتار:با مسيحيان رفتار

ند توانست شد مسيحيان مي گشوده مي ديدند ولي وقتي مملكتي يا شهري كردند زجر مي مقاومت مي
مثال اعراب غير مسيحي كه مشرك بودند به حكم اجبار  جزيه بدهند و مسيحي بمانند ولي ديگران

   .بايستي اسالم آورند مي
 

مسيحيان حيره   براي مثال پيماني كه خالد بن وليد با:خالد بن وليد با مسيحيان بنوحيره پيمان
ابوبكر صديق خليفه . مردم حيره اين مكتوب خالد بن وليد است به«: بست در اينجا ذكر ميكنيم

اعراب و  مردم يمن برگردم نزد مردم عراق بروم، هم نزد پيغمبر خدا به من فرمان داد كه وقتي كه از
جهنم  آنها را به خدا و رسول او دعوت كنم، بهشت را به ايشان اعالم كرده و از هم نزد غير اعراب و
شود و زير همان احكام  مسلمين مي چنان رفتار شود كه بااگر قبول كردند با آنها . آنها را الحذر دهم

الطائي و چند نفر ديگر از امناي حيره به مالقات من  من به حيره آمدم و اياض بن قبيصه. باشند
به  بنابراين من. خدا و رسول او دعوت كردم ولي آنها از قبول كردن اباء نمودند من ايشان را به. آمدند

ما قدرتي نداريم كه با » :آنها گفتند.  با شمشيركشته شدن را پيشنهاد كردمايشان جزيه دادن و يا
سايراهل كتاب رفتار كرده با ما نيز پيمان بسته صلح  تو بجنگيم ولي با همان شرايط جزيه دادن كه با

پس از امتحان معلوم شد .  مرد بود7000ايشان تحقيقات كردم و شماره ايشان  من راجع به عده» .كن
به ايشان تعلق  بنابراين عده كه جزيه. باشند هاي مزمن گرفتار مي نفر از ايشان به مرض 1000 كه

  .نقره صلح كردند  پاره60000 نفر بود و ايشان با من به شرط پرداخت 6000گرفت 
 

كه بنا بر آن همان شروطي كه به اهل تورات و انجيل در  بنابراين من با ايشان پيماني منعقد كردم
عليه  است بĤنها نيز تعلق بگيرد يعني اين كه به مخالفت برنخيزند؛ كفار را بر اها تعلق گرفتهساير ج

  )6(» ...نكنند مسلمانان كمك نكنند، چه عرب باشند و چه غيرعرب وعيوب مسلمين را افشاء
 

باال هاي  هاي ديگري شبيه به پيمان پيمان: است  پيمانهاي با بني تغلب كمي عجيب:هاي ديگر پيمان
. بني تغلب بين حس نژادي و احساسات مذهبي گيربودند. ارامنه بسته شد با ساير قبايل مسيحي و با

خواستند جزيه  نمي شمرده نشوند و از اين جهت) غيرمسلمين(خواستند جزو غيراعراب  مي از طرفي
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 گفته از اين جهت بنا به. بدهند خواستند مسيحيت خود را از دست بدهند واز طرف ديگر نمي
طبق آن مثل مسلمانان و به عوض جزيه دو برابر صدقه به  ابويوسف آنها با عمر پيماني بستند كه بر

 هاي خود را هم غسل تعميد ندهند ولي به اين شرط دوم هيچ وقت عمل نكرده فقراء بدهند و بچه
  .دادند هاي خود را تعميد مي بچه

 
 راجع به نجران. مد يمن و نجران را نيز آزاد گذاردبرگفته ابويوسف حضرت مح  بنا:پيمان با نجران

ايشان، افراد ايشان،  نجران در تحت حمايت خدا و حفاظت محمد رسول او باشد؛ از اجناس«: گويد
آنها و خويشاوندان آنها، كليساهاي ايشان  زمينهاي ايشان و مذهب ايشان، غائبين آنها و حاضرين

ها نبايد از مركز اسقفي خود منتقل  اسقف. و چه بزرگكوچك  وهرچه كه در دست ايشان است چه
   )7(» .از ديرش و يا كشيشي از كارش شوند و يا راهبي

 
عمراين پيمان را به بهانه اينكه حضرت محمد گفته است در شبه   ولي بعدها:نقض پيمان توسط عمر

را  د و يهوديان خيبرنبايد دو مذهب باشد نقض كرده مسيحيان نجران را به عراق بر جزيره عربستان
   .بيرون كرد

 
حكومت عثمان بن عفان و معاويه و يزيد و   در تحت:تقليل مسيحيان نجران در عرض هشتاد سال

شد و گاهي  هاي سنگين بر مسيحيان نجراني بسته مي ماليات حجاج يوسف وعمربن عبدالعزيز گاهي
  سال عده آنها از80كه در عرض روي هم رفته عذاب زياد كشيدند به طوري  شد ولي برداشته مي

آيد  چنان بر مي شد و از مسيحيان غيرعرب اين طوربه سرعت كاسته نمي . نفر رسيد4000به  40،000
شوند چنان كه با بني تقلب به طوري كه  كه به اعراب غير مسلمان بيشتر فشار وارد ميشد تا مسلمان

   .قبال مالحظه شد
 

اورشليم   از رفتار مسلمين با مسيحيان شرايط تسليم نمونه ديگر:تسليم اورشليم شرايط
كنم  مردم اورشليم پيشنهاد مي شرايط تسليم اورشليم كه من عمربنده خدا و اميرالمؤمنين به«:است

هاي ايشان،كليساهاي آنها،  ، بچه-چنين به مال آنها به جان آنها امان ميدهم،هم: از اين قرار است
 هاي ايشان و همه مذاهب مختلفه ط به سالمت ايشان است،زمينمربو صليبهاي ايشان و هرچه كه

نبايد پايمال شود و  ايشان،كليساهاي آنها نبايد رو به ضعف گذارده خراب شود،موقوفات آنها نيز
بماند هيچ كس نبايد مخل آسايش اهالي  امالك آنها بايد محفوظ. احترام آنها بايد محفوظ بماند

استقبال ) 8(» .دارند بشود و نه آنها را زخمي كند خود اشتغالاورشليم كه به مراسم مذهبي 
 هراكليوس امپراطور روم فرمان داده بود كه: ها اعراب در قبال فشار رومي هاي سوريه از مونوفيست

بريده شود،اجازه  تبعيت كنند و هر كس نكرد دماغ و گوش او» كالسدون«تمام فرق بايد از شوراي 
ها در عذاب عجيبي گرفتار  از ملكيت پيش او حاضر شوند و خالصه همه غيرها  داد كه يعقوبي نمي

  .شدند پنداشتند زيرا كه از زير يوغ آزاد مي بودند از اين جهت حمله اعراب را فرجي
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 هاي اي  بهمان علت مذكوره در باال يك جنبه:نسطوريان ايران نيز شاد بودند هاي مصر و مونوفيست

   .نيز ازحمله اعراب شاد بودندمصر و نسطوريان ايران 
 

فارس  )ريواردشير(پاتريارخ به شمعون از اهالي ) عيشوع ياهب( نامه اي كه :ايراني نامه پاتريارخ
را به آنها عطا فرموده  ها ها يا اعراب كه خدا حكومت سرزمين آن طائي«:نوشته است حاكي است كه

اند بلكه برعكس با آن  مذهب مسيحي نكرده داني با ما هستند ولي حمله به است اينك چنان كه مي
اند و به كليساها و ديرها  شمرده و مقدسين ما را احترام كرده موافقت كرده، كشيشان ما را محترم

   )9(» .اند نموده هايي كمك
 
 

  :توضيحات
)1(- Monophysitism  
)2(- Melkite  
)3(- L.E.Brown, The Eclipse of Christianity in Asia, Na   
   از قول آسماني1از همان مأخذ شماره  -)4(
)5( - Monothelitism  
  L. E. Brown  نقل از171نقل از ابويوسف ص  -)6(
   L. E. Brown نقل از كتاب -)7(
   L. E. Brown نقل از كتاب -)8(
 L. E. Brown نقل از كتاب -)9(
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   مسيحيت زير دست خلفاء-3فصل
  

هاي  مسلم شد به اقليت  وقتي پيروزي، اسالم را:ناميده ميشدند» ملت«واقليتها، ضمه مسلمين بودند 
حمايت داده شد بلكه آنها ضمه مسلمين  مختلفه از قبيل يهود، زردشتيان و مسيحيان نه فقط

رفتند ولي به عوض  ملتها جزو ارتش نمي. ناميده شدند جداگانه» ملت«گرديدند و بعدها هر يك 
 گرفته» ملتها«ين كه خراج يعني ماليات عادي از همه؛ چه مسلمان و چه ا پرداختند و حال جزيه مي

جزيه از كساني . كردند و دراين دو كار يعني گرفتن جزيه و خراج، اعراب از ساسانيان پيروي. شد مي
شد ولي از زنان و كودكان و بيماران  مي  بكنند گرفته توانستند جنگ كردند ولي مي كه جنگ نمي

  .شد اخذ نمي
 

فرق  بايستي بوسيله لباسشان از ديگران ها مي  عالوه بر پرداخت جزيه؛ ضمه:ها ضمه محروميت هاي
   .نمايند بايستي سوار بر اسب شوند و يا اسلحه حمل داشته باشند و نيز نمي

 
كليساي ايران از شوراي سلوكيه يعني   چنان كه ديديم:تعيين كاتوليكوس ايران بوسيله دولت

ناميده شد و تحت نظر كاتوليكوس كه بوسيله شاهنشاه  مخصوصي» ملت«دي به بعد ميال410ازسال 
  .شد واين رويه را مسلمين نيز اتخاذ كردند مي تعيين ميگرديد اداره

 
 شرط عجيبي كه مسيحيان قبول كردند و درست معلوم نيست كه :جديد اجازه نساختن كليساهاي

محلي بود و بعدا  ساهاي تازه نسازند و اين امر شايد اولگردن نهادند، اين بود كه ديگر كلي چرا آنرا
هر . احتياجي به عمارات جديد نداشتند عمومي گرديد و آنوقت هم ديگر بقدري عده كم شده بود كه

شد و مثال در تواريخ ذكر شده است كه كليساهاي تازه  نمي ها اغلب كامال عملي چند اين محدوديت
   .بنا ميگرديد

 
ميالدي وفات  869 ابوعثمان عمربن بحرالجاحظ كه در سال :ن از آزادي مسيحيانابوعثما شكايت

: شكوه ها كرده و از جمله ميگويد هاي خود از آزادي مسيحيان و عدم اجراي مقررات كرد در نوشته
كنند؛ حسن و حسين و عباس و فضل و علي ناميده  مي ناقوس را بصدا درميĤورند؛نوكراستخدام...«

 مسلمين با آنها رفيق... نمانده است كه محمد و ابوالقاسم هم ناميده شوند يزي ديگرشوند و چ مي
اغلب آنها ...پوشند خود مي اند و بعضي آنرا زير لباس شده اند و اغلب آنها زنار بستن را هم ترك كرده

العباس و ها را برابر با خون جعفر و علي و اسقف ها و اساقفه اعظم و و همچنين قضات ما خون جاثليق
  ).1(» .شمارند حمزه مي

 
 1008در سالهاي   ايليا:ايليا اسقف اعظم نصيبين راجع به طرز رفتار مسلمين نسبت به مسيحيان قول

مسلمين نسبت به مسيحيان چنين نوشته  او راجع به طرز رفتار.  اسقف اعظم نصيبين بود1049تا 
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كساني ما را آزار برسانند چون به شريعت و واگرهم گاهي  مسلمين ما را احترام مينمايند« : -است
  «.آنند ميكنند ميبينند مخالف آنرا انجام داده اند و حال اين كه ديگران برعكس احكام خود نظر

 
يكي از علل مهم تقليل : شرقي يكي ازعلل تقليل يافتن عده مسيحيان مهاجرت آنها بود به روم 

در . زيادي از آنان بود به امپراطوري روم شرقي يافتن عده مسيحيان در آسياي غربي مهاجرت عده
هاي او با روميان چون آزار  زيستند بهلت جنگ كه درسرحد روم مي زمان هارون الرشيد مسيحياني

مأمون  در زمان.  نفر ارمني بودند12000كشور مهاجرت كردند، از اين عده در حدود  ديدند بدان
مسيحي بودند به آسياي   داخلي عده زيادي كه اغلبالرشيد نيز بواسطه شورش بابكيان و اغتشاش

   .صغير پناه بردند
 

قانوني ) 842 - 829(مهاجرت بقدري زياد بود كه امپراطور تئوفيلوس  :ازدواج ايراني و رومي
امپراطوري  بنابرآن ازدواج ايراني و رومي آزاد گرديده از حقوق مليت و امتيازات مخصوص گذراند كه

بايد دانست كه فرق مختلف مسيحي  ولي از طرف ديگر. توانستند شد برخوردار ميپس از ازدواج نيز 
بايد دانست كه در مراحل اوليه تمام فرق مختلف . آورند مي ديدند به ايران پناه كه از روم جفا مي

كم كم  در نظر مسلمين همه يكي بودند ولي) ها يعقوبي(و ) ها نسطوري(و ) ها ملكيت) مسيحيت از
ايشان بكار بردند يعني  ت ظاهر گرديد و مسلمين نيز همان سياست ايرانيان را در حقاختالفا

  .دادند را در اداره مسيحيان به او مي كاتوليكوس نسطوري را ايشان معين كرده اختيارات ديگر
 

  نفوذ مسيحيت
 

داشتند مختلفه  هاي  مسيحيان به علت تعليم و تربيتي عالي و تخصصي كه در رشته:فرهنگي نفوذ
درعلم پزشكي و چه در كارهاي عادي  بودند؛ چه در كارهاي دولتي و چه درهمه جا مورد نياز مي

   .كشوري
 

   : سه شهر عمده مركز فرهنگ مسيحي بود؛ بدين طريق:سه مركز عمده
   .نصيبين كه داراي دانشكده حكمت الهي بود  -1
   .جندي شاپور كه داراي دانشكده پزشكي بود  - 2
شاپور در  دانشكده پزشكي جندي. و كه آنجا نيز يك دانشكده پزشكي ديگري وجود داشتمر  -3

نسطوري آنجا استادان و  هاي پزشك. تأثير و نفوذ علم طب به اعراب عامل بسيارمؤثري بود
نسطوري نيز به نوبه خود دانش خود را از  هاي پزشك. دانشمندان و فالسفه بعدي اسالمي گرديدند

   .دريافت كرده بودند ب يوناني به سريانيهاي كت ترجمه
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نه فقط محاسبين و .  در همه جا مورد نياز بودند9قرن   مسيحيان تا: ببعد اوضاع تغيير كرد9از قرن 
  به بعد9ها، منجمين و فالسفه نيز مسيحي بودند ولي از قرن  بلكه تمام پزشك ها گردآورنده ماليات

. آنها افزايش يافت رقابت شروع گرديد و در نتيجه نفرت بينمسلمين نيز صاحب علوم مربوطه شده 
نفوذ زيادي پيدا كرده در سياست مملكت  ها در دربار يكي از نتايج سؤ قدرت زياد اين شد كه پزشك

  .گرديدند اساقفه اعظم با اشاره ايشان منصوب مي  مثال تمام8كردند و در قرن  دخالت مي
 

م عجيبي بين مسيحيان مرسوم شده بود به اين معني كه ظاهرا اين اوقات رس  در:انكار مسيحيت
. مسيحي بودند دادند كه شاغل كارهاي مهم بشوند و به خيال خود باطنا رامسلمان نشان مي خود

به تقليل رفت چنان كه روزي مأمون  بنابراين نه اين بودند و نه آن و از اين رو عده مسيحيان رو
عده اي از ( به خدا من ميدانم كه فالن و فالن «: مينهد يان در ميانخليفه اين موضوع را با دربار

 ظاهرا اسالم آورده اند ولي مسلمان نيستند و در حضورمن رياكاري) ميبرد  درباريان خود را اسم
براي اين است كه اين  و اين. دانم كه افكار باطني ايشان با گفتار ايشان مخالف است ميكنند ونمي

جهت دسترسي داشتن با ما و بزرگ كردن  اند؛ بلكه  و شوق باطني اسالم نياوردهعده از روي ميل
عده اي از درباريان خود را (دانم كه فالن و فالن  راستي من مي و به...خود و استفاده از حكومت ما

اينان نه  مسيحي بوده و با اين كه با اسالم مخالف بوده اند مسلمان شده اند بنابراين (اسم ميبرد
   )2(» سلمان هستند و نه مسيحي م

 
الكندي مينويسد كه روي هم رفته رفتار خلفاء نسبت به مسيحيان نسطوري  :رقابت بين مسيحيان

. داند فقها مي خوب نبود و علت آنرا عدم پايداري امور در خالفت، طمع فرمانروايان و تنفر چندان
فساد كشيشان و جسارت  ني وولي در حقيقت علت مهم، حسادت بين خود مسيحيان؛ شهوترا

مثال در زمان خالفت هارون الرشيد : الپو رهبانان. زد پيشوايان آنها بود كه آتش جفا را دامن مي
انطاكيه خواهش كردند كه يكي از راهبان را اسقف ايشان گرداند و او  (پاتريارخ(رهبانان الپو از 

هارون الرشيد  آنها هم عصباني شده نزدايشان را رد كرده اسقف ديگري براي آنها فرستاد  خواهش
فرستد به طوري كه خليفه عصباني  مي شكايت بردند كه پاتريارخ جاسوس است و خبر به يونانيان

   .شده حكم به خراب كردن كليساها داد
 

متوكل  نزد) 3) (تئودوسيوس(شخص ديگري به اسم ابراهيم بن نوح برعليه پاتريارخ  :سعايت
) با بختيشوع(داد و حتي  جه متوكل پاتريارخ را محبوس و مسيحيان را آزارشكايت كرد و در نتي
  .ولي كسي به قتل نرسيد ها نموده مسيحيان را جفا رسانيد معروف نيز مخالفت
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   نظريه حكومت
دادند ولي  ناگاه شورشهاي محلي ميشد و مردم مسيحيان را آزار مي بايد دانست كه هرچند گاه و

 لف آن بود چنان كه در زمان خليفه المقتدر مسلمين در شهر الرمله بر عليهمخا حكومت مركزي
رهبانان نزد المقتدر  مسيحيان برخاستند و كليساهاي آنها را خراب كردند و در نتيجه چند نفر از

  .نشود و مثل سابق با آنها رفتار شود رفته شكايت كردند و او فرمان داد از ايشان جزيه گرفته
 

 يعني سال 1009نمونه ديگر قضيه اين است كه بايد در حدود سال  :ين عليه شورشيانحكم مجتهد
يافتند و  يوحنا پنجم اتفاق افتاده باشد؛ بدين معني كه مسلمين مسلماني را كشته فوت كاتوليكوس

غارت كردند و بعضي پيشنهاد  يك نفر مسيحي را متهم كرده به كليسا حمله بردند و آن را آتش زده
قضيه به قضات و . زيارت و امامزاده آن مقتول بگردد د كه آن كليساي سوخته بايد مرقد و محلكردن

يعني به ابوحميد االصفهاني، ابوبكرالخوارزمي و البيضاوي و آنان گفتند  فقهاي اسالمي رجوع شد
  .فرستادند كسي استكه اول آتش را روشن كرده است و او را براي تنبيه نزد سلطان مقصر

 
   غلب بدبختيها ناشي از رفتار خود مسيحيان بودا 

قيمتي در پي  آيد تقصير پيشوايان مسيحي بود كه به هر از زحماتي كه به مسيحيان وارد مي اغلب
برسرتعيين اساقفه اعظم . گرفتند مي دادند و رشوه رفتند و حتي رشوه مي قدرت و جاه و جالل مي

خرد، مثال  تيموتاؤس به خدعه رأي مي: آوريم نجا چند مثال مياي ها برپا ميشد و ما در نزاعها و رقابت
بود به   تيموتاؤس نامي كاتوليكوس بود و نامبرده به خدعه و فريب انتخاب شده819تا  780در سال 

هاي پرازسنگ نشان  كيسه اين معني كه موقع رأي دادن به عده اي پول داده بود و به عده زيادي
از اين كه انتخاب شد و رأي دهندگان از او پول  ان را خريده بود ولي بعدداده به وعده پول رأي ايش

  «!شود به پول فروخت مقام كليسايي را كه در كليسا نمي» طلب كردند به ايشان گفت
 

پاتريارخ   يونانيان زيادي در بغداد زندگي ميكردند، ايشان ازالياس:كاتوليكوس نسطوري حسادت
او يوحنا نامي را براي . نمايد ش كرده بودند كه اسقفي بر ايشان نصبخواه) 934 – 907( انطاكيه 

شده و يوحنا را ) 936 تا 905( كاتوليكوس نسطوري  ايشان فرستاد، اين امر باعث حسادت ابراهيم
گفت ما دوست اعراب هستيم و اين خارجي نبايد اينجا باشد و باالخره او  نزد وزير به محاكمه كشيده

   .نداخترشوه برا را با
 

 1061( پانزدهم صبرعيشوع كاتوليكوس نسطوري   در نيمه دوم قرن:شكايت بر عليه ازدواج مختلط
در بغداد شكايت برد كه چرا يك نفر نسطوري را با يعقوبي به عقد  برضد اسقف يعقوبي توما) 1072تا 

  .درآورده است ازدواج
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   جفاي گاه به گاه خلفاء
 فرمان داد)  ميالدي720 – 712( زدند ازجمله عمر دوم  اي مسيحيان ميجف گاه به گاه خلفاء دست به

به قدري محدوديت به  (1031 – 991( كليساهاي نوبنياد تماما خراب گردد و يا خليفه القا در باهللا 
مجبور كرد لباس مخصوص بپوشند،سوار  مثال آنها را. مسيحيان تحميل كرد كه بصورت جفا درآمد

  .و زر خريد نداشته باشند و امثال اين چيزها ر قاطر يا االغ بشونداسب نشده بلكه سوا
 

  سخت ترين جفاهايي كه به مسيحيان وارد آمد در زمان خالفت:زمان الحكيم ترين جفاها در سخت
زمان او مسيحيان مصر و  ودر) 1020 تا 1009(  سال به طول انجاميد 11خليفه فاطمي الحكيم بود كه 

عده زيادي . و اثاثيه كليساها به غارت رفت ند و كليساهاي اورشليم خراب گرديدسوريه جفاها كشيد
 كليسا و دير خراب 40000كرده است كه در نواحي غربي در حدود  اسالم آوردند و اسقفي در مصر نقل

و  محرك الحكيم ديوانه تعصب شديد اسالمي. عده معدودي از مسيحيان باقي ماندند گرديد و فقط
 1002در سال . بودند هاي حساس و باريك را اشغال كرده بود ازاينكه مسيحيان موقعيتحسادت او 

درسال . گماشته بود به قتل رسانيد را كه سلف الحكيم به شغل مهمي) عيسي بن نستوريوس(
بچه گانه خود را كه ازهم اكنون آثار جنون ازآن نمايان بود  هاي اولين اعالميه ازسلسله اعالميه1004
اموالشان  حتي برعليه مسلمين نيزبود؛ چنان كه عده زيادي از آنان را ازكاربركناركرده ر داد كهانتشا

هاي زيادي را  كرده صليب هاي كليسا را مصادره  زمين1007درسال. را گرفت و خود ايشان را كشت
ليساي ساخته شود و دو سال بعد امر به سوختن ك سوزاند و دستورداد مساجد كوچكي بربام كليساها

 به زودي بعد ازآن الحكيم امربه خرابي تمام كليساها داد، تمام اساقفه .در اورشليم داد) قبر مقدس(
 كليساها 1014تا  1012 از سال. بازداشت شدند، اشخاص را از تجارت و معامله با مسيحيان منع كرد

يان نيز به همين كليسا خراب گرديد يهد 30،000 شد و فقط درمصرو درسوريه در حدود تخريب مي
در دوران آخر حكومتش . جفاها عده زيادي از مسيحيان اسالم آوردند دراثراين. طور آزار ديدند

 مسيحيان و يهوديان آزادي بيشتري داده نسبت به مسلمانان بناي سختگيري را الحكيم به
حيان كه اسالم مسي عده زيادي از. عده اي از مسيحيان را اجازه مهاجرت به ممالك ديگر داد.گذارد

الحكيم اينبود كه ادعاي الوهيت كرد و  علت اين تغيير رأي در. آورده بودند به مسيحيت بازگشتند
اين كفرگويي » !بسم الحكيم الرحمن الرحيم«: نام خدا بكار ببرند دستور داد در مساجد نام او را بجاي

  .د و يا نابود گرديدعاصي كرده شورش كردند و در نتيجه الحكيم يا فرار كر مصريان را
 

   علت حقيقي عدم پيشرفت كليسا را در خود كليسا جستجو بايد كرد
رفته  كامال صحيحي است اگر گفته شود كه بجز جفاهاي خليفه الحكيم ديوانه روي هم قضاوت

. داخلي خودشان بود بيشتر جفاها تقصير خود مسيحيان و نزاعهاي. حكومت اسالمي جفا كار نبود
هاي ديگر نيز چنان كه قبال ذكر  اقليت .شد برمسلمين حكومت مي» شريعت«شت برطبق چنانكه گذ

هايي داشتند و اين وضع از قبل از اسالم بĤنها به ارث  محدوديت بودند و البته» ملتي«كرديم هريك 
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 ولي در حكومتهاي اسالمي هرگز جفا بشدت جفا در زمان ساسانيان نرسيد هر چند رسيده بود
ناخواه به اين نتيجه  بنابراين شخص خواه. گرديد  گاه به گاه قدري آزارآور و سخت ميمحدوديتها

  .خود مسيحيان بود و نه چيز ديگر رسد كه علت عدم پيشرفت و توسعه كليسا از ضعف ايمان مي
 

اغلب گفته شده است كه مسيحيت دراسالم پيشرفت نكرده  :ترس از جان علت عدم پيشرفت نبود
اين امر براي هرروش ديگر ممكن است . شد حكمش قتل بود مسيحي مي لماني كهچون كه هرمس
از  در روزگاران قبل. ولي نه براي مسيحيت چون كه مسيحيت برمرگ پيروز آمده است درست باشد

رواج داشت و  حضرت محمد يعني در زمان ساسانيان نيز اين حكم در حق زردشتيان مسيحي شده
ايمان شجاعانه مسيحيان تعجب  شدند ولي مسئولين اعدام از اقرار ميبسياري از مسيحيان شهيد 

تواند  شدند زبرا هيچ چيز نمي آورده و كشته مي كرده حتي گاه به گاه خود نيز توبه كرده ايمان
ايماني و سستي خود  برهرچيز غالب شده است بگيرد مگر بي جلوآن نهضتي را كه در تاريخ

                .دريابيم ندگي و حاالت ايشان بيشتر تحقيق كرده علل رابايد در ز بنابراين. مسيحيان
 

  دعلل ضعف در زندگاني مسيحيان و در نظريه آنها راجع به مسيحيت بو
) كالسدون(بنابراين هرچند شوراي.كه ديديم شوراي نيقيه مورد قبول نسطوريان واقع گرديد چنان 

هاي ايشان  شمرد، چنان كه از نوشته توان بدعتكار ا نميرا قبول نكردند بازازلحاظ علم الهي آنها ر
كليساهاي ديگر و تهمت بدعت بعدها به آنها زده  مشهود است آنها همان قدرارتدكس هستند كه

بايد از نظريه ايشان راجع به اصول حكمت الهي و طرزانطباق آن  علل سستي و ضعف را. شده است
   .جستجو كرد با زندگي

 
و ابوعلي عيسي )  ميالدي830در حدود (  نويسندگان مسيحي مانند الكندي:سكنتتأكيد غلط بر م

 ميزيست و عيشوع ياهب بن ملكون اسقف 1007حدود  بن اسحق منطق دان معروف بغداد كه در
وفات يافت همه راجع به صليب عيسي، دوست داشتن دشمنان و امثال  1256نسطوري نصيبين كه در

معلوم است كه  ها به خودي خود غلط نيست ولي روي هم رفته  اين نوشته.مطالب نوشته اند اين طور
يعني امري كه از مسيحيت بيگانه  گيري از دنيا بوده تمايل كليسا بطرف رهبانيت و عزلت و گوشه

 .اوليه فروتن و مسكين بودند روحيه فرار از دنيا را نداشتند بايد دانست با اين كه مسيحيان. باشد مي
 
 

اين است كه  شود ها معلوم مي  موضوع ديگري كه از اين نوشته:اد ازاندازه به رهبانيتزي اهميت
تقويت زهد و رهبانيت گرديد و  كند و اين عقيده باعث زندگي مسيحي را خالف طبيعت وانمود مي
شدند  فقط براي پرستش و عبادت رهبان نمي ها رهبان. مخصوصا در نيمه قرن چهارم قوت گرفت

باشد ايشان  اين نوع زندگي عاليترين طرز زندگي مي ت اين كه به عقيده ايشانبلكه به جه
مثال در قرن ). 4(به فرمايش مسيح بايد در دنيا باشد ولي از آن نباشد  دانستند كه مسيحي بنا نمي
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هرچند اين  دادند براي مدتي فقط به اشخاصي كه ازدواج نكرده بودند تعميد مي) ادسا(در  چهارم
ترك دنيا برپا گرديد ولي اثرش  درقرن پنجم دركليساي نسطوري نهضتي عليه. زودي برافتادرسم به 

   .اساقفه اعظم ازدواج نكنند چندان نبود و باز قرار شد كه اساقفه و
 

 840در سال » تاريخ رهبانيت توما«نويسنده ) 5) (مارگا(  توما از اهل:840عقيده توما در سال 
افالطون و همرو فيثاغورث كه در حقيقت خدانشناس بودند از راه سكوت به  نويسد كه اگر خدا مي

عزلت اختيار  علم عطا فرمود چه اندازه زيادتر به مسيحياني كه هم دانش خدا را دارند و هم وعزلت
  .دانست عالمت مهم تقدس مي نامبرده ازدنيا گذشتگي را تنها. كنند علم عطا خواهد كرد مي
 

 وفات نمود بررهبانيت مسيحي حمله 899كه در سال  جاحظ فيلسوف معتزله :عقيده جاحظ معتزله
گفت يك رابطه مخصوص از اين لحاظ بين آن  دانست و مي مانويان وزنادقه مي كرده آنرا برابر با آئين

   .باشد مذهب برقرار مي دو
 

 و يا مردان دعا مسيحيان برخاستند كه معروف به مصلين اي در ميان  در عراق فرقه4 در قرن :مصلين
آن  اينان را عقيده بر.  نيز نفوذ داشتند12سوريه و جاهاي ديگر رفتند و تا قرن  باشند و آنها به مي

بوسيله دعا و روزه آن را  باشد كه ارث به او رسيده است و بايد بود كه هر بشري داراي ديوي مي
توانند به خدا برسند  ه دعا و عبادت ميداشتند كه بوسيل كردند و عقيده آنها ابدا كار نمي. بيرون كرد

   .تهيه نمايند و براي خود نجات
 

رهبانيت بوسيله مسيحيان مصري وارد آسيا   تشويق به زهد و:ريشه رهبانيت غلط، ماده و روح
الجاحظ هم زياد دور نرفته است وقتي : بسيارمساعد ديده رشد كرد گرديد، منتهي آنجا نيز زمينه را

را نيز  نيت مسيحي با معنويت مربوط ميباشد زيرا درمعنويت ماده پليد است و روحرهبا گويد كه مي
زيرا كه عقيده داشتند  هرچند نويسندگان مسيحي هيچگاه چنين اظهاري ننمودند.پليد كرده است

گفت كه بسيار تحت تأثيرمعنويان واقع شده  باشد و هم خالق روح ولي بايد خدا هم خالق ماده مي
 .بودند

 
وجودي  توان او را باني فلسفه نوافالطونيان دانست وحدت كه تقريبا مي) فلوتين(  :طون جديدافال

تمامي موجودات را تراوش از  .شمرد دانست و آنرا اصل و منشاء كل وجود مي بود وحقيقت را واحد مي
. شت نمايندداشت كه همه بايد دوباره بĤن مبدأ بازگ آورد و عقيده اين مبدأ و مصدر كل به حساب مي

روح در قوس نزول ازعالم ملكوتي به عالم ناسوت آمده و گرفتار ماده  اين عده عقيده داشتند كه
ماده برداشته به  و آلوده نواقص اين عالم گشته، بنابراين بايد توجه خود را از محسوسات و شده است

بودند عقايدي مانند آن ايران زياد  ها نيز كه در ناستيك. عالم معقوالت و روحانيت متوجه شويم
روحيه مردم كرد كه هنوز آثارش در ادبيات فارسي آشكار  داشتند و اين عقايد چنان تأثيري در
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آن  خرم«و يا » . دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم     ويران بسوي خانه روم گر از اين منزل«. است
از مطلب دور نيفتيم، مقصود  زياد. ».بروم راحت جان طلبم وز پي جانان   روز كزاين منزل ويران بروم

درميان مردم مشرق رسوخ كرد فاصله عميقي در  ما پي جويي رهبانيت شديد است وقتي اين عقايد
   .شد كه اتحاد با خدا بر ايشان مشكل گرديد مغز ايشان بين خدا و بشر ايجاد

 
 بني بر اينكه خدا به زمين آمده واي در ميان ملل آسيايي رواج داشت م افسانه :ها افسانه از ناستيك

گشته است، اين  لباس بشر پوشيده ولي باالخره خود را رها كرده و از قيد خاك و خاكيان خالص
اسقف ملكي حران تجسم خدا ) تئودورابوكارا) عقايد خواه ناخواه در مسيحيان تأثير ميكرد چنان كه

آيد كه بشريت مسيح فقط لباسي بود  برميكه از آن مثل چنين  زند را در مسيح شرح داده مثلي مي
  .در حقيقت از اينكه او را كامال بشر به شمار آورد قدري باك داشت جهت الوهيت او و

 
شرقيها اغلب  . اشكال حقيقي بر سر طبيعت و ذات مسيح بود:حقيقي برسر طبيعت مسيح بود اشكال

اند آنرا با موازين عقلي شرح  تهخواس بين طبيعت بشري و طبيعت خدايي مسيح فرق گذارده و مي
اين كار را بكنند و از طرف ديگر از اصل ايمان خود هم  اند بدهند و نتيجه اين شده است كه نتوانسته

 ها هردو طبيعت را به هم وصل كرده ديگر در آن باريك بيني اين كه غربي اند و حال دور افتاده
  .اند نكرده

 
نصيبين درمكالمه خود با وزيرالغربي قانون   ايليا اسقف: ميكندايليا اسقف نصيبين دو طبيعت را جدا

بنابراين شما بايد بگوييد كه عيسي كه «:پرسد وقتي كه وزير از او مي كند ولي ايمان نيقيه را قبول مي
خود مولود  تولد شد و بشر بود خداي حقيقي و جاوداني است كه پيش از جميع زمانها از پدر از مريم

جنبه بشري او است و مقصود  گويد كه مقصود ازعيسي ايليا در جواب مي» خلوق نيست؟گرديد و او م
گوييم خداي  وقتي ما مي. اتحاد اين دو جنبه است از خداوند جنبه خدايي اوست و مسيح مقصود از

 منظورمان خداوند است و نه عيسي و بدين گونه كامال دو طبيعت را از يكديگر حقيقي مولود از پدر
رسيد حتي  مي آيا خدا تألم ناپذير است؟ وقتي موضوع به مرگ و صليب مسيح.سازد يجدا م
كنند و اشكال اين موضوع اعتقاد به  ها نيز تمايلشان اين بود كه دو طبيعت را از يكديگر جدا يعقوبي

) 871 – 793(اسقف اعظم انطاكيه ) سيرياكوس(چنان كه  اين عقيده بود كه خدا تألم ناپذيراست
از طبيعت ما بود چون ما تألم ناپذير بود و براي خاطرما درحقيقت در بدن  و چون بدن مسيح«: گويد
كاري نداشت زيرا اگر  ولي هيچ كدام از اينها با الوهيت او. كشيم الم كشيد همان المي كه ما مي خود

ا را نابود درد ورنج و مرگ و ترس از آنه شود آن كس كه آمد، چگونه مي شد درست در نمي چنين مي
   «كرد خود گرفتار آنها بشود؟

 
نسطوري   چون مسيحيان:ناقص تجسم، رواج احترام به شمايل و مجسمه ها و سوء تأثير آن درك

و نه آنكه حقيقتا  كردند خدا فقط به صورت بشر درآمد تجسم را درست درك نكردند و فكر مي
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يان آنها رواج گرفت، از طرفي مسلمين درم ها بشريت را به خود گرفته احترام به اشكال و مجسمه
ها در كليساها  ها و مجسمه از اين جهت وجود شمايل. نبود عقيده داشتند كه مسيح بشري بيش

شمايل  به عوض اين كه. داد ولي نسطوريان هم ازآن دست برنداشتند ازهرچيز آزار مي ايشان را بيش
. البته اين اشتباه بود دادند و  نشان ميمسيح را در وجود مسيحيان نشان دهند در شمايل و غيره

شود بنابراين بهترين طرز نمايش تجسم بايد  مي مسيح بشريت را به خود گرفت و انسان از آن خدا
  .او زيست كنند، نه در چيز ديگر در زندگي مسيحيان باشد كه در

 
حي در برابر مسلمين تا قرن سيزده و چهارده نيز نويسندگان مسي  حتي:ها دفاع از احترام به شمايل

پرستي  گفتند فرق است بين پرستش مجسمه كه البته بت ها دفاع ميكردند و مي شمايل از احترام به
  .در اين باب نوشته شد هائي است و احترام آن به نشانه اين كه خدا بĤن صورت درآمد و رساله

 
كه شمايل مقدسين را نيز كردند بل را احترام مي  نسطوريان نه فقط شمايل مسيح:شمايل مقدسين

اسقف اعظم سلطانيه در . سوزاندند بوسيدند و نزد آنها بخور مي را مي كردند و مردم آنها درست مي
اشكالي به  نوشته است كه نسطوريان چيني كليساهاي زيبا و منظمي داشتند كه در آنها 1330 سال

ها  ها تا زمان مغول احترام به شمايل .دكردن يادگاري خدا و مقدسين او در آنها برپا داشته احترام مي
امروزه كليساهاي نسطوري از ميان تمام كليساهاي شرقي آنها  در كليساي نسطوري مرسوم بود ولي

   .اند را رها كرده
 

كنيم برما  اوليه مقايسه مي  وقتي كليساي نسطوري را با كليساي:كليسا فاقد نيروي روحي بود
خلوص نيتي كه در كليساي اوليه موجود بود از  ي آن روحانيت وشود كه كليساي نسطور معلوم مي

   .داد به باطن به ظواهراهميت مي دست داده بود و به جاي اهميت
 

يكي ديگر از اشتباهات كليساي مشرق تأكيد : شمردند مسيحيت مي معجزه را يكي از داليل اثبات
 )700 – 686(نسطوري حنان عيشوع اول خليفه از كاتوليكوس . بر معجزات مسيح بود زياد از اندازه

مانند مسيحيت و موسويت  ديني نيست كه«:پرسيد عقيده تو راجع به مذهب اسالم چيست و او گفت
تو بايد بداني كه ما «:  گويد79صفحه » رساالت«در قول الكندي» .با معجزه و ايمان اشاعه يافته باشد

  اعتقاد ميĤوريم كه شرايط نبوت و داليل رسالت وقبول داريم و به حرفشان انبياء را فقط براي اين
و يا وطن پرستي  عالمات وحي را دارا هستند و نه بواسطه فتوحات آنها ويا غرور خانوادگي آنها

   «.آنها
 

خود شرح جالب توجهي دارد » مروج الذهب«كتاب   مسعودي در:دفاع عجيب مسعودي از مسيحيت
 ساله بود 130 ميالدي كه 873ك نفر رهبان قبطي را به سال تولون ي كه بر طبق آن سلطان احمد بن

جواب گفت كه  نمود و از اطالعات زيادي راجع به مذهب مسيحيان از او پرسيد و رهبان در مالقات
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آيد و حتي ضد ونقيض نيز  نمي مسيحيت مذهب عقل نيست و اصال با موازين عقل و منطق جور در
گروند معجزات  پادشاهان و عقالء به مذهب مسيح مي ها علتي كهدارد؛ بنابراين به عقيده رهبان تن

رهبران كليسا معجزه را دليل كافي براي قبول كردن مسيحيت  رويهمرفته اغلب. آن است
 است كه در قرن اول معجزه نيز موجب تقويت بسياري گرديد ولي موضوع اصلي درست. دانستند مي

ساخت، هر زمان هر  مي شد و آنها را دگرگون ص ايجاد مينيروي روحي بود كه بوسيله ايمان در اشخا
   .گرديد كليسايي اين نيروي روحي را از دست بدهد ضعيف خواهد

 
تجربيات عميق روحي و تولد تازه   در نويسندگان مسيحي شرقي شرح:تجربيات روحي كمياب بود

مسلمين، حتي خود شدند ولي نه از  مسيحي مي اي از بت پرستان عده. نادر بلكه ناياب است
نزديكترين تجربه روحي اين بود كه مسيحيان از جاه و . نداشتند مسيحيان تجربيات عميق روحي

بود  كردند واين خود دليل ضعف روحي كردند و مثال اسقف شدن را قبول نمي فرار مي منصب و مقام
ئوليت و خدمتي به مس كه اصوال وظيفه را مقامي شمرده از آن گريزان بودند به عوض اينكه آنرا

   .حساب آورده با كمال وفاداري آنرا انجام دهند
 

ازهم جدا كرده   سابقا گفتيم كه كليساي مشرق دو طبيعت مسيح را:العلل در تعليم غلط بود علت
توان علت عدم فعاليت و پيشرفت  نمي شد،آيا ها زياد مي بود و راجع به وحدانيت دو طبيعت صحبت

روحي و صبر و مظلوم واقع شدن را مسيحيان از جنبه  م غلط دانست؟ مسكنتروحي را در اين تعالي
ها پيشرفت هم كردند ولي  كردند مثل او شوند ودراين قسمت سعي مي دانستند و بشري مسيح مي

از آنها تقليد  شود دانستند وعقيده نداشتند كه مي پرقدرت او را متعلق به جنبه خدايي اومي كارهاي
   .از پيشرفت باز ايستادندكرد وازاين جهت 

 
  چون مسيحيان محك قدرت روحي را ازدست دادند با اهل دنيا هم:دنيوي شده بود محك قدرت

خطرناكي كه  عقيده گشتند كه پيشرفت و نيروي دنيوي دليل بر حقانيت است يعني عقيده بسيار
ن بجنگند و باالخره در كردند با آ  و كتاب ايوب سعي73نويسندگان عهد عتيق مانند نويسنده مزمور

جا قدرت دنيا دليل بر حقانيت و روحانيت نيست  در انجيل هيچ. عهد جديد آن جنگ فتح گرديد
. نفهميده در دام افتادند و ما در اينجا چند مثال ذكر ميكنيم ولي مسيحيان مشرق زمين آنرا

 در اين دنيا خوبشرق اين عقيده كه اشخاص خوب و خداپرست حتما كارو بارشان  در: ابويوسف
در كتاب  خواهد شد رواج داشت چه درميان مسلمين وچه در ميان مسيحيان چنان كه ابويوسف

اشخاص نامطيع برعكس آنها  يابند و  ميگويد كه اشخاص مطيع و خوب اجر دنيوي مي6الخراج صفحه 
   .وحتي خداوند قدرتشان را هم از ايشان خواهد گرفت

 
مداحي   تيموتاؤس پاتريارخ نسطوري از حضرت محمد:حضرت محمدتيموتاؤس پاتريارخ از  مدح

دارد كه خدا او را جهت تنبيه  داند و عقيده كرده و او را با ابراهيم مقايسه نموده مأمور خدايش مي
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پرستيدند و درد و رنج به خدا نسبت  خالق مي كردن ايرانيان و روميان كه مخلوقات را به عوض
گويد چون مسيحيان  شود يك پاتريارخ مسيحي مي مالحظه مي نان كهچ. دادند فرستاده است مي

 چه. شدن عيسي و الوهيت او داشتند خدا آنها را بوسيله اسالم تنبيه نمود رومي عقيده به صليب
از ميحيت   در دفاع51 – 49صفحه » رساالت«ورشكستگي روحي بدتر ازاين؟ الكندي در كتاب

  .داند دليل همراهي خدا با او مي ه موفقيت و پيروزي اين دنيا راحضرت محمد را با يوشع مقايسه كرد
 

 بزرگترين شاهد ما علي طبري است كه از مسيحيت بطرف :الدوله علي طبري در كتاب الدين و
طي  را نوشت و درآن كتاب در» الدين والدوله« ميالدي كتاب معروف خود 855بسال  اسالم رفت و

داند و از جهاد دفاع  مي  مسيحيان را تعاليم صلح طلبانه مسيح علت شكستهاي133 – 132صفحات 
باعث شد كه پيروانش بعد از او نه نيروي دين  مسيح» عدم مقاومت«به عقيده طبري تعليم . نمايد مي

واضح است كه علي طبري ابدا از نيروي روحي مسيحيت اطالعي  .داشته باشند و نه نيروي دنيا
كتاب او   يعني دين داري و دنيا داري باهم توأم بود آنرا پسنديد و اسماسالم هردو نداشت و چون در

كه حتما طبري در زمان  در صورتي كه اين عقيده. خود دليل براين عقيده است) الدين والدوله(
خدا و ممونا را باهم «: باشد كه گفت مسيح مي مسيحي بودن خود هم داشته است كامال برخالف تعليم

كرد  همان موضوعي كه مسيحيان را در ايمانشان محكوم مي .(24 :6متي (» مودتوان خدمت ن نمي
اولياء  هاي بسياري داريم كه در تمام دوره تاريخ مسيحيت نمونه. انحطاط مسيحيت شد همان باعث

پيش ببرند مثل اين كه پاك  اند كار خود را از امور كليسايي به قواي اين دنيا تكيه زده خواسته
قويترازهرچيزديگراست وهمين موضوع كه آنها را درمسيحيت   بودند كه نيروي مسيحفراموش كرده

 .باشد بزرگترين علت اضمحالل و ضعف آنها نيز مي سازد ايشان محكوم مي
 

   :توضيحات
 
   L. E. Brown نقل از كتاب -)1(
    )نقل از رساله الكندي (53ص  L. E. Brown نقل از كتاب -)2(
)3(- Theodosious  
  17انجيل يوحنا باب  -)4(
)5( - Marga 
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   مسيحيت در چين و تركستان و علل زوال آن-4فصل
  

مسيحي در كنار رود  ها رسيده بود و جماعاتي قبال ذكر شد كه تا اواخر قرن پنجم مسيحيت به ترك
ه آميزش با اسيران آنها مسيحي شد اينان شايد دراثرتماس با روم شرقي و. سيحون وجود داشتند

ذوق و شوق فوق العاده داشتند اين فرصت را غنيمت  مسيحيان نسطوري كه در امر تبشير. بودند
چگونگي بسط و . مردم آن نواحي بودايي منفورمسلمين بودند. فرستادند شمرده مرسلين به آنها

صحبت  مسيحيت درآن نواحي ازبحث ما خارج است زيرا ما راجع بعلل انحطاط مسيحيت توسعه
درنيمه قرن . و بگذريم  ونه توسعه آن ولي ناچاريم بعضي حقايق را فهرست مانند بگوييمكنيم مي

تيموتاؤس كاتوليكوس مجبورشد اسقفي  ها به قدري مسيحي زياد شده بود كه هشتم در ميان ترك
هاي اسقف   اتفاق افتاد و نيز در يادداشت871امردرسال  براي آنها تقديس كرده بفرستد و اين

خواسته است اسقفي جهت مسيحيان تبت نيز تقديس كند و اين كه  مي مذكور است كهنامبرده 
 اين اشارات مختصر حاكي است كه درآن نواحي كارمرسلين. در چين فوت كرده است اسقف اعظمي

همين اوقات بود كه  در. زياد بود ولي متأسفانه اسناد تاريخي زياد در اين باره باقي نمانده است
. كشورهاي گيالن و ديلم مسافرت كرد با جالل و جبروت زياد به» شبه اليشوع«نام اسقفي ديگر ب

همراهي شبه اليشوع فرستاده بود و شبه اليشوع بعضي   رهبان به80تيموتاؤس كاتوليكوس بيش از 
   .به شرق دور فرستاد از آنها را براي بشارت

 
بود و اكنون كشف شده است خود نصب شده  779 در سال» سينگان فو«سنگ نبشته معروفي كه در

گويند كه در سال  در قلب چين در آن ايام مورخين چيني مي حاكي از وجود اجتماع مسيحي است
ميسيونر  744بسال . بود» چي ليه«ايران بدان ديار رسيد كه در بين آنها راهبي بنام   سفارتي از732

از بلخ بدان نواحي رفته زحمات  (زوبوزيها ي(ديگري از سوريه به چين رفت و نيز مردي بنام عيسويا 
بوده است كه احتمال دارد ) خومدان(اسقف ناحيه  زيادي كشيد و در وقت نصب آن سنگ نامبرده

   .چين بعهده او شده باشد بعدها رياست تمام مسيحيان
 

 ميالدي از 987)  هجري377(گويد كه راهبي كه بسال  مي  النديم در فهرست خود:فهرست النديم
 نجراني بوده است به وي گفته كه او زحمات زيادي ديده و مسيحيت تقريبا ازآن ين آمده ولي اصالچ

ميالدي مسيحيت به  به هرجهت يقين است كه در اواخر قرن دهم. كشور پهناور برچيده شده است
يكي از علل زوال مسيحيت در چين  چرا كليسا جنبه خارجي داشت؟. كلي از چين رخت بربسته بود

 اسمي كه روي سنگ نامبرده 75از . وهنوزجنبه خارجي داشت ين بود كه كليساي آنجا بومي نشدها
 رساند كه پيشوايان كليسا همه خارجي تقريبا همه سرياني است و اين امر مي در فوق حك شده است

اشد، ب مديترانه مي بود كه به معني مذهب اهالي» تاچين«به عالوه نام مذهب مسيح به چيني . بودند
عده زيادي مسيحي ترك وجود  هرچند. ديرهاي مسيحي در چين موسوم به ديرهاي ايراني بود
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كليسائيكه رنگ خارجي دارد درست . البته صحيح نبود داشت ولي اداره امور دست ايرانيان بود و اين
 از طرف البته. كشور نميشود و به دلها راه نمي يابد و پايدارنميماند جزو الينفك زندگي مردم آن

عموميت و  كليساي مسيح مافوق مليت پرستي است و بايد مواظب بود روحيه مليت پرستي ديگر
   .جامعيت مذهب مسيح را زير نفوذ قرار ندهد

 
پشت   اگر مسيحيت جزء الينفك زندگي مردم نشد اولياء امور بدنبال يافتن:امپراطور پشت گرمي به

است و يا به دولت همان  ارجي كه ازآنها ميسيونر آمدههاي ديگري ميروند و يا به ممالك خ گرمي
توانستند پشت گرمي به خلفاي اسالمي داشته  نمي نسطوريان چيني البته. برند مملكت پناه مي

توانستند ازپاتريارخهاي تيسفون وغيره كمك بخواهند  مسافت نمي باشند و نيز به واسطه بعد
ومخالفت  به لطف وهمراهي ايشان شاد وبه غضب. يني بوداستظهار ايشان به امپراطورهاي چ بنابراين

 ) 649 – 627(به سال ) تسونك تائي(بار اول به واسطه موافقت امپراطور . رفتند ايشان برباد مي
امر داد ديرها درهرجا ساخته  )683 – 650( جانشين او كائوتسونك. مسيحيت درچين رواج يافت

. كردند ها حمايت و حفاظت مي  در مقابل مخالفتهاي بوداييرا بعضي امپراطوران ديگر مسيحيت. شود
آن سنگ نبشته حاكي بر تجليل امپراطوروبيان دو قدرت يعني دولت و مسيحيت  هاي يكي از قسمت

 845مثال به سال  كردند، ولي بودند امپراطوراني كه مخالفت نيز مي. همكاري آندو با هم است و
رهبانان و راهبه ها وارد زندگي عادي  ه تمام ديرها خراب گردد وفرماني از امپراطور صادر گرديد ك

   .بسيار ضرر رسانيد و باعث زوال آن درآن گرديد دنيوي گردند واين فرمان به مسيحيت
 

خواب  مسيحيان به عوض پشت گرمي به قواي دولتي و نيروهاي اين جهان كه آنها را  اگر:مضار آن
ها رخنه  در ميان چيني ود بوده و سعي كرده بودند كه مسيحيتكرده بود كامال متكي به خداوند خ

شد مردم  داد و اگر هم مخالفتي مي رخ نمي نمايد با عوض شدن امپراطورها چندان تغييري در كليسا
اثر مسيحيت در . دانستند چون درآنصورت آنرا از خود مي توانستند جلوآن ايستادگي كنند مي

عقيده داشت مسيحيت با لكل از چين رخت بر بسته بود بايد دانست النديم  با اينكه: آسياي وسطي
كار بود كه  اثر مسيحيت در آسياي وسطي باقي ماند و بعدها نيزتشديد گرديد ولي عيوبي در كه

مسيحي بوده است، هرچند خود  پسر ساجوق غزي بنام ميكائيل. نتوانسته بود كامال ريشه بدواند
   .ي گرديدندسلجوقيان بعدها مسلمان متعصب

 
كه در   در اوايل قرن يازدهم نهضت بزرگ عمومي در ميان تركان كريت:شدن تركان كريت مسيحي

هرچند داستان مسيحي  كردند شروع گرديد، شمال مغولستان در جنوب درياچه بايكال زندگي مي
   .حي شدنداز رعايايش نيز مسي 000،200 شدن شاه كريت ها قدري با خرافات آميخته است ولي با او

 
 خواستند وارد  ولي براي اين عده زياد كه مستقيما از بت پرستي مي:كليسايي عدم تدبير ميان عمال

مقدس  مسيحيت بشوند كاتوليكوس به اسقف اعظم نوشت كه يك كشيش و يك شماس و يك ميز
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ه چه بوده راجع به تولد تاز رساند كه عقيده اولياي امور كليسايي اين موضوع مي!! فرستاده بشود
   .دادند يا به باطن مي است و اين كه آيا آنها به ظواهر كار اهميت

 
هاي خود  مسافرين اروپايي در قرن سيزدهم در نوشته :ذكر مسافرين اروپايي ازمسيحيان نسطوري

كه در ) 1) (ويليام روبرك(كنند ازجمله  تركستان شرقي و چين ذكر مي از جماعات زياد مسيحي در
خوارزم و   مسافرتي در جنوب روسيه به عمل آورده شمال بحر خزر و درياي1255تا  1253 سالهاي

هاي خود بسيار از مسيحيان  نوشته مغولستان را گردش كرده و به اردوي خان بزرگ رسيده است، در
   .برد نسطوري در نقاط مختلف اسم مي

 
 د از مسيحيان نسطوري در خط جنوبي تري را سير نمو1278ماركوپولو كه در سال  :ماركوپولو

منچوري و سرحدات  برد و نيز وجود مسيحيان را در شهرهاي سمرقند،كاشغر،يارقند و غيره اسم مي
بنا به گفته ماركوپولو در . نمايد تأييد مي كره ودريونان نزديك برمه و در حوالي رودخانه يانگ تسه

دير ) مارسرگيس(ات شخصي بنام يعني جايي كه مطابق رواي (چين كيانك فو(چين بخصوص درشهر 
 مسيحيان 1278سمرقند بوده و پسر چنگيزخان را شفا داده بود قبل از سال  داشته وجد او طبيب

خان بزرگ به  داند كه ماركوپولو وجود مسيحيان متعدد را در چين با بن علت مي. نداشتند وجود
را كه دوستان او بودند به كارها  نمردم خود اعتماد نداشت و اين جهت تاتارها و مسلمين و مسيحيا

هاي مسيحي شده كم بودند چنانكه  زياد بود ولي چيني عده مسيحيان از مليتهاي ديگر. گماشت مي
 مطابق) 1300پس از سال (كرد  ها درخان بالغ كار مي كه سال) 2) (كورونيو جان دمونته(شخصي بنام 

اعظم سلطانيه در سال  اسقف. ز چين درميان نيست تاتار را تعميد داده است ولي نامي ا10000روايات 
   . از عده زيادي مسيحي در خان بالغ صحبت ميكند1330

 
) روبرك(ناچيز بود   با وجود زيادي عده كيفيت زندگي روحاني آنان بسيار:زياد؛ كيفيت ناچيز كميت

خوانند و كتب مقدسه  دانند؛ مرتب نماز مي نمي نسطوريان آنجا هيچ«: سابق الذكر راجع به آنان گويد
دانند ولي همين طور مثل رهباناني كه  سرياني است و آنها اين زبان را نمي دارند ولي همه آنها به زبان

از هرچيز آنها رباخوار  بيش. خوانند دانند آواز مانند آنها را مي بين ما هستند و دستور زبان نمي در
كنند مثل آنان داراي چند زن  اتارها زندگي ميت بعضي از آنها كه با. بوده عادت به مستي دارند

آيد  منتهي هرپنجاه سال يك مرتبه وقتي او مي. زند اين حوالي سرمي اسقف به ندرت به... باشند مي
دستگذاري  اطفال ذكور خود را حتي آنهايي هم كه هنوز درگهواره هستند به مقام كشيشي تمام
ديگر نيز مسيحيان نسطوري را  نويسندگان). 3(» .ندكند بنابراين تمام مردان آنان كشيش هست مي

 .حتي نسبت جادوگري نيز به آنان داده اند تنگ نظر و متعصب نسبت به فرق ديگر دانسته و
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  مسيحيان ماالبار
 و ريشه و چگونگي پيدايش مسيحيت در جنوب هندوستان سخن زياد رفته است و اين در اصل

تحت نفوذ مسيحيان   جغرافيائي مسيحيان ماالبار جهت از لحاظموضوع از بحث ما خارج ولي به هر 
شايد به همين علت در آن نقطه دور  شدند و نسطوري بودند و زير نظر كاتوليكوس ايشان اداره مي

  .اند افتاده تا امروز باقي مانده
 

   انتقاد بر نهضت مرسلين نسطوري
توان گفت  مي ي بشارتي دنياست و حتيكارهاي اين نهضت مرسلين را كه بزرگترين نهضتها خالصه

آنها را هم متذكر گرديديم و اينك به  باشد ذكر كرديم و نيز عيوب و نواقص كار در دنيا بي نظير مي
در كليساي نسطوري كه آن عيوب سبب انحطاط  طور خالصه ميگوييم كه عيوب كار بشارت

غيرت داشتند . ساي آن زمان بودحقيقت نتيجه حيات روحاني كلي مسيحيت در آن نواحي گرديد در
 فهم؛ حاضر بودند هرگونه سختي سفر را متحمل شوند ولي تحمل زحمت و زهد و ولي نه از روي

توجه به  اينها بيشتر شريعت است تا آزادي در مسيح ،عدم. تقواي خشك فقط مسيحيت نيست
وي همه اينها باعث شد دني زندگي روحاني و كار روح القدس و پيشرفت اخالقي، پشت گرمي به قواي

ذكر شد اين شكست كه نتيجه روش كار  كه كليسا در آسياي وسطي درست ريشه نگيرد و چنانكه
   .كليسايي آن زمان ميباشد مرسلين بود نتيجه مستقيم حيات روحي

 
  :توضيحات

)1(- William of Rubruck  
)2(- John de Monte Corvino  
  106ص  L. E. Brown نقل از كتاب -)3(
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  مسيحيت و چگونگي تماس آن با اسالم-5 فصل

  
 مسيحيت و چگونگي تماس آن با اسالم نقاط ضعف و عكس العملهاي آن

   : به حالت دفاعي شده بودقلبيپيش قدمي در رسانيدن بشارت 
قدمي در  از جالل و پيشرفت دنيوي اسالم و فتوحات آن تحت تأثير واقع شده روحيه پيش مسيحيان

. گردد باشد مستفاد مي موجود مي هايي كه از آن دوره ارت را ازدست داده بودند و اين امر از نوشتهبش
باشد مباحثه يوحناي اول پاتريارخ انطاكيه است با  مي اي كه در اين خصوص موجود اولين نوشته

 در اين نوشته سردار فاتح پاتريارخ را به باد سؤال گرفته و پاتريارخ به عوض عمروبن عاص فاتح مصر،
  .از خود دفاع كند اينكه پيش قدم شده پيغام انجيل را شجاعانه به او برساند مجبور است هميشه

 
مباحثات منظور مسيحي اين نبود كه طرف را به   در اغلب:منظور از مباحثه دور كردن طرف بود

اي كه راجع به اين  بهترين نمونه. اصطالح شر او را از سر خود بكند خواست به  بلكه مينجات برساند
دمشقي يا  داريم يك نمونه از مكالمات است بين مسيحيان و مسلمانان كه بوسيله يوحناي موضوع

: انمسلم«. كنيم قدري از آنرا نقل مي تنظيم شده بود و ما در اينجا) تئودور ابوكارا(شايد شاگرد او 
جواب : مسيحي. دانيد يا بالعكس آورد او را شخص خوبي مي اگر يك نفر مسيحي اراده خدا را به عمل

پس از شرح و بسط زياد كه بيشتر . پس بگو اگر ميداني: مسلمان. سر داري ميدانم چه در. ميدهد
ن آ و آن وقت....به سفسطه و جدل دارد نويسنده اين نصيحت را به مسيحيان ميدهد شباهت

عده از مسلمين كه اين  ماند چون هيچ جوابي ندارد بدهد زيرا آن مسلمان از شما سرخورده مردد مي
هستند و اگر بخواهيد اين گفته را به ديگر  گويند نزد مسلمين ديگر بدعتكار و منفور و بد را مي

روحيه بشارت شود  به طوري كه مالحظه مي ). 1(» .حساب خواهد برد مسلمين بازگو كنيد او از شما
محمد چنين  چنان كه الكندي دوقرن بعد از حضرت. موعظه كردن در كليسا از بين رفته بود دادن و

آنها به اكناف و اطراف عالم رفته  با اين كه عده زيادي از» رهبانان امروزه مبشر نيستند«: نويسد مي
. د و ريشه نخواهد دوانيدبشارت حقيقي عملي شده باش اند ولي ممكن است اينكار حتي بدون روحيه

   .به بت پرستان و تركها اقرار ضعف بود به هرجهت فراراز مسلمين
 

 گرچه بعضي ازجمله الكندي صريحا از قرآن و از حضرت محمد :مسيحيان مدح از اسالم بوسيله
. گفتند مي ولي بودند اشخاصي كه براي خشنودي مردم مدح نيز) 53رساالت صفحه (كردند  مي انتقاد

و چه ....«: حضرت محمد ميگويد زجمله تيموتاؤس پاتريارخ نسطوري كه پس از تمجيد و تحسين ازا
شمشير نيز جنگيد كه اين همه شاهد غيرت او براي  كسي او را كه براي خدا نه فقط با حرف بلكه با

   «تمجيد و ستايش نخواهد كرد؟ خالق عظيم است احترام و
 

وضع موضوع درهم ميشد و ديگر برتري اخالقيات  ه با اين واضح استك:شود موضوع سردرگم مي
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بايد گفت كه نه فقط مسلمين از مسيحيت آگاه نبودند بلكه خود  .گرديد درمسيحيت ناپديد مي
   .اختالفات اساسي كه در بين دو مذهب بود آگاهي نداشتند مسيحيان نيز از

 
و   دفاعيات اسالمي رد انجيل بود مركز:نسبت به كتاب مقدس، داليل مسيحيان ازآن شك مسلمين

رسيد و اين  جايي نمي مركز دفاعيات مسيحي اثبات و نقل قول ازآن، از اين جهت البته صحبتها به
الوهيت مسيح را از عهد عتيق و عهد جديد  كردند مثال مسيحيان سعي مي. ها ادامه داشت وضع قرن

اما من شهادت انسان را قبول «: گفته بودبودند كه خداوندشان  ايشان از ياد برده. ثابت نمايند
كامل كنم  اما من شهادت بزرگتر از يحيي دارم زيرا آن كارهايي كه پدربه من عطا كرد تا و...كنم نمي

 - 33: 5يوحنا (»...فرستاده است دهد كه پدر من كنم برمن شهادت مي يعني اين كارهايي كه من مي
دانستند ولي اناجيل را تحريف شده  يرمخلوق ميغ مسلمين خود قرآن را ازلي و ابدي و) 36
 و اغلب از  گشتند عوض اينكه موعظه كنند دنبال داليل خارجي مي مسيحيان هم به. شمردند مي

 .آوردند چنان كه گذشت شمردند داليل مي كه مسلمين آنرا تحريف شده مي كتاب مقدسي
 

دانستند  مي  حاوي تعاليم مسيح نيز عجب اين جاست كه مسيحيان عهد عتيق را:تيموتاؤس دفاعيه
ها  كه در عهد عتيق پيشگويي گويد  ميالدي درطي دفاعيه خود مي781مثال تيموتاؤس نامي به سال 

گويد  درباره محمد نيست و حتي جلوتر رفته مي باشد ولي هيچ و داليلي راجع به مسيح موجود مي
بنابراين اين آيات ...«!! شوم  من مسلمان ميراجع به محمد پيدا شود اگر در تورات و انجيل يك جمله

در كتب  دهد ولي من حتي يك آيه هم در اناجيل و بسيار ديگر برعيساي مسيح شهادت مي و آيات
به راستي . نام او شهادت بدهد انبياء يا جاي ديگر پيدا نكردم كه به حضرت محمد يا كارهاي او يا

گذاشتم و  ديدم انجيل را مي به آمدن محمد مي جعگويم اگر من در انجيل يك پيشگويي هم را مي
   ).2(».از تورات و صحف انبياء به انجيل رسيده ام شدم همان طوري كه پيرو قرآن مي

 
راجع به  البته اين موضوع بسيار خطرناك بود به اين معني كه اگر با علم آن روزها :خطر اين موضوع

زد يك نفر  لغتي مي گفت و خدعه چيزي ميچگونگي نسخه برداري و نويسندگي و غيره شخصي 
مسيحيت را ترك كرده به اسالم  مسيحي كه شخصيت مسيح در وي اثري نكرده بود مجبور بود

هايي از تورات و انجيل درباره حضرت محمد  پيشگويي چنان كه بعضي از مسلمين سعي كردند. بگرود
اشتند، مثال علي طبري در كتاب تر طبري و سعيد بن حسن پيشگويي مي علي: بتراشند از جمله

ببيند آن را  «حمد«كند كه از كتاب مقدس سرياني هرجا ريشه لغت  سعي مي17والدوله صفحه  الدين
كند وكلمات حمد، محمود و  مي  رجوع48 و 45ازجمله مثال به مزمور . به حضرت محمد منسوب دارد

االصل بود به اسم سعيدبن حسن كه يهودي  شخص ديگري.داند محمد را مربوط به حضرت محمد مي
از عبري ندانستن عامه استفاده كرده كلماتي را در . زيست مي كه اسالم آورده بود و در قرن چهردهم

   .كرد داد و مردم را گمراه مي مي تورات عوضي جلوه
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گشتند تا بتوانند  كه مسلمين در تورات و انجيل مي  مادامي:نسبت معجزه به حضرت محمد

 حضرت محمد در آنها پيدا كنند در همان اوان معجزاتي براي حضرت محمد ايي راجع بهه پيشگويي
الكندي . نداشته باشند تراشيدند تا بتوانند درجدل با مسيحيان فايق آمده و دست كمي از آنها مي

كند لكن البخاري كتابي نوشت و  مي فقط چهار معجزه را كه به محمد نسبت داده شده بود ذكر
اين كه محمد چند هزار را با چند قرص نان خوراك داد كه  يادي به محمد نسبت داد ازجملهمعجزات ز

 از روي حقايق تاريخي كه در. پنج هزار نفر خوراك دادن مسيح گرفته شده است يقينا از روي معجزه
كتب . گرفت  صورت9دست داريم نسبت دادن معجزه به حضرت محمد به وضعي كه گذشت در قرن 

النبوه ابونعيم بود و اين كتاب  رباره معجزات حضرت محمد نوشته شد كه ازجمله كتاب داليلزيادي د
چنان كه . نبوت حضرت محمد در برابر مسيحيان نوشته شد آيد براي اثبات چنان كه از اسم آن برمي

 اءاگر كسي بگويد كه عيسي برساير انبي«: گردد اين مطلب به خوبي معلوم مي از مقدمه ابوالنعيم
او در گهواره از نبوت  برتري و فضيلت داشت زيرا كه روح القدس او را به مادرش اعالم كرد و اين كه

اين همه سعي » ...درباره پيغمير ما هم رخ داد دهيم كه چنين چيزهايي خود صحبت كرد ما جواب مي
 مسيحيان بود معجزه به محمد البته عكس العمل تأكيد زياد از حد و كوشش مسلمين در نسبت دادن

انطباق آنها به  پرداختن مسيحيان به ظواهر و حفظ فرمولها وعدم توانايي آنان در. عيسي به معجزات
و اصول مسيحيت را فرمول مانند و  پرداختند مسيحيان به ظواهر امر مي» تثليث اقدس«زندگي مثال 

مثال سر تثليث . بيق دهندآن را در زندگي با عمل تط كردند بدون اين كه به عنوان اسرار حفظ مي
القدس در زندگي وكارهاي پسر انسان و محبت پدر را به زندگي منطبق  اقدس يعني هدايت روح

طوركلي  دانستند وازاين جهت دنياي مسلمان هنوز به را چون فرمول اسرارآميزي مي نساخته آن
  .داند مسيحيان را سه گانه پرست مي

 
 براي نمونه قدري از مباحثه پاتريارخ نسطوري را با :نسطوريپاتريارخ  مباحثه خليه المهدي با 

است اي  عدد يك علت عدد سه«: كنيم المهدي در سعي او در اثبات تثليث اقدس نقل مي خليفه
ازطرف ديگر عدد سه نيز ...سه پادشاه ما زيرا كه عدد يك علت عدد دو است و عدد دو علت عدد

شده و عدد دو بوسيله عدد يك؛ بنابراين عدد  د دو ايجادعلت عدد يك است زيرا كه عدد سه ازعد
شود هيچ ذكر اخالقيات در اين مباحثه نيست و  مشاهده مي چنانكه). 3(»!سه علت عدد يك است

  ايلياي نصيبي سعي كرد تثليث اقدس را از راه11همچنين در قرن . حقيقي ندارد ابدا ربطي به زندگي
مخالف را با جدل  اين راه كافي نيست و ممكن نيست بتوان طرففلسفه خشك حل كند و البته تنها 

درهم گير كرده بود كه باالخره  ازطرف ديگر به قدري در گيرودار لغات پيچيده و. قانع ساخت
مسيحيان هيچ فرقي راجع به خدا نيست و آنها فقط  گويد در حقيقت بين عقيده مسلمين و مي

بنابراين درحقيقت مسيحيت خود را ازدست داده بود .  دارندباهم اختالف برسرنبوت محمد بن عبداله
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مفهوم با يكديگر  ديد و حال اين كه اين دو بين مفهوم خدا در مسيحيت و در اسالم فرقي نمي زيرا
   .اختالف بسيار دارند

 
  تأثيراخالقيات مسيحي بر افكار عمومي مسلمانان 

اخالقيات  يكي تأثير. سه قسمت تقسيم كردتوان به  العمل اسالم را در برابر مسيحيت مي عكس
قرآن و ديگر تأثير شخص  مسيحي برافكار اسالمي و ديگري نسبت دادن اوصاف مسيح به محمد و به

دانست كه در طي قرون متمادي عده زيادي از  بايد: دهيم مسيح كه هريك را به طور خالصه شرح مي
تا اين . قي مسيحي خود را در اسالم نفوذ دادندبدون شك عقايد اخال مسيحيان اسالم آوردند و اينان

احاديث به  تحقيقات درست شيوع نيافته بود اين گونه تأثيرات مجهول بود زيرا همه را در اواخر كه
داوري اعمال ازروي قصد و » :گويد» الصحيح«مثال البخاري در: تصوف. حضرت محمد ربط داده بودند

او رفتار كرد و نه به عمل او و واضح است كه اين  قصد و منظورمنظورآنها است و بايد با شخص مطابق 
يك امر واضح تأثير زهد و رهبانيت مسيحي است در . متأثر شده است 5موضوع از انجيل متي باب 

كه چگونه  قبال ديديم. تصوف در اسالم و در اينجا جاي آن نيست كه به اين سخن پردازيم بنا كردن
رفته گفتارهايي چون كلمات  كم كم ازاين امرهم باالتر.  داده شدمعجزات به حضرت محمد نسبت

   .مسيح به حضرت محمد نسبت دادند
 

كه  دهد  ازجمله در حديث است كه محمد به كسي بركت مي:دادن اوصاف مسيح به محمد نسبت
كرده است خبر  خوبي كند و آن را پنهان دارد به طوري كه دست چپ او از آنچه دست راستش

نمك به خوراك زيرا كه غذا  نسبت اصحاب من به اجتماع من نسبت«:ه باشد و ديگر اين كهنداشت
كه دانش و علم خود را براي نااليقان تلف كند مثل  كسي«:و ديگر اين كه» .اي ندارد بدون نمك فايده

   «گرازان بسته باشد اين است كه جواهرات به
 

بن عبداله نسبت داده شده است دعايي است كه  د ديگر از چيزهايي كه به محم:شباهت دعاي رباني
شود و با برادرش در مصيبت  اگر مردي متحمل زحمات مي«:باشد مي بسيار شبيه به دعاي خداوند

برزمين  قوت تو در آسمان و. خداوند خداي ما كه در آسماني، نام تو مقدس باد«:بگويد گرفتار است
خطايا و گناهان ما را بيامرز،  بر زمين معمول بگردان،چنان كه رحمت تو در آسمان است آن را . است

خود و شفا از شفاي خود به اين مصيبت بفرست كه  تو خداوند مردان نيكو هستي، رحمت از رحمت
   ).4(».گردد دوباره سالمتي برقرار

 
ديگري كه از مسيحيت در اسالم تأثير   ازچيزهاي:ازلي بودن نور محمد و قرآن كلمه ازلي خدا

كم كم ) 1: 1يوحنا (».كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود در ابتدا«.  ازلي بودن مسيح بودكرد
. آفريده شد اين عقيده پيدا شد كه نور محمد قبل از او وجود داشت و اولين چيزي بود كه در اسالم

نطق و . لي فرض شدبجاي كلمه از ولي در افكار اسالمي قرآن بسيار اهميت پيدا كرد و در حقيقت آن
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فعاليت . دارد و نه انتها مثل علم خدا و ساير صفات او كالم از اوصاف جاوداني خدا است كه نه ابتدا
مسلمانان  مكاشفه اوست و اين عمل نيز از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و البته براي كالم و نطق خدا

   .اين مكاشفه خدا همان قرآن بود
 

كه فرقه متفكرين و فالسفه اسالمي باشند بر ضد اين امر قيام كرده  عتزله ولي م:اعتراض معتزله
ايشان قرآن  قرآن ازلي باشد مثل اين است كه براي خدا شريك آورده باشيم و ازاين جهت گفتند اگر

  .را مخلوق دانستند نه ازلي و ابدي
 

جايي   كردند و هيچكدام به مسيحيان و معتزله زياد فلسفه بافي:اهللا و كالم اهللا فرق حقيقي كلمه
عجيب اين جاست كه  .نرسيدند و هنوز اسالم عقيده دارد كه قرآن كالم اهللا و غير مخلوق است

ممكن است در يك وجود اخالقي مانند  مسيحيان هيچگاه اين موضوع را در ميان نكشيدند كه خدا
سيحيان قرض كردند آنهايي چيزهايي را كه مسلمين از م آن. مسيح تجلي كند و تجلي او كامل باشد

اين  هاي مسيحيان تنها اثر دفاعيه. هاي خود به آنها اهميت داده بودند دفاعيه نبود كه مسيحيان در
به محمد نسبت دهند و اين  بود كه مسلمين را واداشت برابر آنها را بدون توجه به مسئوليت اخالقي

  .كند هاي مسيحيان را ثابت مي خود محكوميت دفاعيه
 
مسيحيان   معتزله در اسالم سعي كردند تقريبا همان عقيده را كه):الوهيت(شخص مسيح  ثيرتأ

اين عقيده در كتاب االنتصار  نسبت به مسيح دارند داشته باشند يعني الوهيت او را اقرار كنند و
همچنين البغدادي راجع به عقايد ايشان نسبت به  مرقوم است و نيز شهرستاني از قول جاحظ و

ازجمله شهرستاني گويد كه شخصي بنام منصور اجلي درزمان هشام . دارند هيت مسيح گفتارهاييالو
. ابيطالب عبدالملك گفت اولين چيزي كه خدا خلق كرد عيسي بن مريم بود و سپس علي بن بن

را خدا دانسته از آشاميدن   به دار آويخته شد خود921منصور حالج نيز كه بنام بدعتكار درسال 
   .گفت اي كه مسيح قبل از او آشاميده بود سخن پياله

 
هاي اسالمي است و آنها  عقايد ازاقليت  ولي بايد گفت كه اين:داند سنت اسالم عيسي را رهبان مي
عيساي مسيح درنظر اهل سنت شخصي زاهد و مقدس و . رفتند مي در سنت اسالم بدعتكار به شمار

 از اسالم ولي در حقيقت تعلق به بعد از اسالم داردكه به ظاهرمتعلق به قبل  شعري. رهبان بود
غزالي ). 5(»ميگويند رهبانان درهر كليسا رهبان رهبانان يعني مسيح پسرمريم را ستايش«: گويد مي

حكايتي دارد كه » الدرالنادر«همچنين در كتاب  در كتاب احياء خود راجع به مسيح گفتارهايي دارد و
ندا . چرا مطابق اراده خدا رفتار نكردند ايشان گفتند فقر نگذاشت برطبق آن ازفقراء سؤال شد كه

را به عمل  گفته شد پس چطور او توانست اراده خدا. فقيرتر از عيسي كه نبودند گفتند نه رسيد
 سال 20ثروت نداشت، او مدت  گويد پس اي خواننده از عيسي سرمشق بگير او كه آورد؟ آن وقت مي

ولي بايد دانست كه احاديث . ازاينگونه بسيار است شيد و حكايات ديگرپو) صوف(يك پيراهن پشمي 
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در اسالم هست و آنهايي كه باعث آن احاديث بودند كساني بودند كه  ضد زهد و رهبانيت عيسي نيز
الدين  ازجمله اين اشخاص يكي موالنا جالل. كردند گوشه گيري و زهد خشك مخالفت مي اصوال با

جهل ترسا بين « :ميدهد تن مسيحيان را از مسيح مصلوب مورد انتقاد قراراست كه مثال كمك خواس
اوست مصلوب جهود پس مراو را امن كي  چون به قول امان انگيخته زان خداوندي كه گشت آويخته

  ).69(» تاند نمود؟
 

  درطي تاريخ اشاراتي هست كه گاه و ناگاه:جهت نزديك كردن اسالم با مسيحيت هايي نهضت
  .نمايند سعي كرد ه اند رابطه دوستي و مودت بين اسالم و مسيحيت را تقويتاشخاصي 

 
يكي از داليل . باشند در قونيه مي  ازجمله اين دسته موالنا جالل الدين و شمس تبريزي:مكتب قونيه

و در آنجا قبري استكه هم ) 7(كليساي حضرت امفيلوكيوس اين ادعا كليسايي است در قونيه به اسم
ميشود زيرا آنان آن قبر را قبر آن حضرت ميدانند و هم بوسيله مسلمين  سيحيان احترامبوسيله م

اسم دير افالطون و  در احاديث راجع به مولوي ذكر ديري آمده است به. دانند آنرا قبر افالطون مي كه
 باشد ودرآن غارسه كليسا و يك مسجد مي احاديثي راجع به جالل الدين و شمس درباره آن موجود

در قونيه قبرديگري است كه برطبق احاديث قبر يكي از  در مقبره جالل الدين. ساخته شده است
 در بقعه شمس الدين فقط قبر خود. مسيحي بوده كه با مولوي رابطه داشته است اولياء امور كليساي

فا الدين در خ كردند به علت اينكه برطبق روايات شمس اوست ولي مسيحيان هم آن را احترام مي
از دست يك كشيش ارمني دريافت  پيش از مرگ به مسيح ايمان آورده و عشاء رباني را در يك سيب

به مسلمين نيز اجازه شركت ) 1150 – 1136(اسكندريه  كرده است حتي بنا بر گفته ابوصالح؛ پاتريارخ
 ارها را تزئينهاي غير مسلمين باز  براي جشن11حتي در شيراز در قرن . است در عشاء رباني را داده

مذهبي خود را در  كردند و نيز بنا برگفته ياقوت حموي مورخ معروف غير مسلمانان نيز مراسم مي
راند كه چگونه عموم براي  ديرها سخن مي هايي در آوردند و از برقرار كردن جشن مالء عام بجا مي

  .شركت و تماشا به آنها ميرفتند
 

فالسفه  كه مذكور افتاد مباحث فلسفي و عميق الهيون و چنان :فرصت خود را از دست داد كليسا
زندگي . را بجا گذارد ولي در عوض اخالقيات مسيحي اثر خود. مسيحي چندان اثري دراسالم نكرد

به غير از اغتشاشات محلي كه ريشه . كرده بود عاميانه مسيحيان بيشتر از مباحث عالمانه علماء اثر
زيستند، اين  ها باهم بطور آرامش مي  مسلمين تا حمله تركو اش حسادت اقتصادي بود مسيحيان

يك  توان چنين استنباط كرد كه حتي مي. گرديد ها باعث نفوذ در همديگر مي رفاقت ها و معاشرت
اسالم انجام خواهد  ذوق و شوقي در مسلمين وجود داشت كه مسيحيت يك چيز انجام نشده را در

  .هاي صليبي و حمله مغولها از بين رفت جنگ د و فرصت بشارت باداد، ولي بدبختانه كليسا بيدار نبو
 

 تمدني كه در دنيا بنام تمدن عرب يا تمدن اسالمي معروف است :مختلفه آن نمدن اسالمي وعناصر
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آسياي غربي  هاي حقيقت از هجوم عرب تا قرن چهارم از آميخته شدن عناصر مختلفه تمدن در
با اختالط . مؤثر آن بود وريه و زردشتيت ايران عواملتشكيل گرديد كه ازجمله مسيحيت س

 حتي 11به طوري كه مثال در قرن  هاي مختلف اختالط نژادهاي مختلف نيز شروع شد فرهنگ
مسيحيان وارث افكارعبراني و تمدن يوناني . ايراني بودند جماعات مسيحي نيز اختالطي از سرياني و

قرن  قرن هفتم فاصله بين مسيحيان و مسلمين زياد بود ولي دردر . به مسلمين دادند بودند و اينها را
از قرون سالفه در   كم و بيش فرهنگ ايشان ملي و به هم نزديك شده بود اصل و ريشه تركها11

در قرن ششم ميالدي چنان . شدند مي آسياي وسطي اقوامي بودند كه موي دماغ امپراطوري چين
بردند  فرستاده و روميان آنها را به رقابت با ايرانيان به كار مي ومقدرت يافته بودند كه سفيربه دربار ر

اولين بار  براي) 809 - 786(هارون الرشيد . لشگرهراكليوس بر ضد ايران نيز جنگيدند و حتيدر
مخصوص سه هزار نفري از  افسران ترك در لشگر خود استخدام نمود و پسر او معتصم يك گارد

در زمان . گشتند هاي بي نهايت مي قدرت  گارد اغلب اوقات دارايايشان درست كردو افراد اين
سمرقند و بخارا مركزعلم و فرهنگ گرديد . هاي شاياني نمود پيشرفت سامانيان اسالم در ميان تركها

   .بچه ها در دربار معروف است و بودن ترك
 

 سلسله ازآنها بنام ايلك يك. كرده از ايرانيان پيش افتادند  كم كم اين تركها قدرت پيدا:غزنويان
ايشان  ماوراء سيحون داراي نفوذ شدند و يك سلسله ديگر بنام غزنويان كه پايتخت خانيان در

غزنوي و رواج علم و فرهنگ در  دربارمحمود. درغزنه افغانستان بود و نفوذشان حتي تا اصفهان رسيد
 يك دسته ديگر از تركان كه در :سلجوقيان. دارند آن زمان البته معروف است و همه از آن اطالع

ندارند سلجوقيان ميباشند كه از قرقيزستان آمده و در ماوراء سيحون  تمدن دست كمي از غزنويان
 ميالدي 1055سال  طغرل به يك در. آوردند اين گروه در ابتداء ابدا به تمدن آشنايي نداشتند اسالم

چندي سلجوقيان يك امپراطوري از   ازو پس. بغداد را متصرف شد و خود را سلطان آنجا ناميد
سلجوقيان در . تمام فرمانروايان شيعه را ازبين بردند سيحون تا مصر ايجاد كردند و چون سني بودند

   .بسيار خشن و تا بĤخر ازاين لحاظ از ساير مسلمين عقب تر ماندند آداب و اخالق و تمدن
 

  تأثير هجوم تركها در فلسطين و سوريه
 

   جنگهاي صليبي
عالقه  فلسطين محل اماكن مقدسه از اول مورد: مسلمين با مسيحيان پيش ازهجوم تركها روابط

نواحي شيوع پيدا  مسيحيان بوده است مخصوصا در قرن چهارم با پيروزي مسيحيت زيارت بدان
ولي مسلمين هيچگاه . مواجه با اشكال شد ها كمي در قرن هفتم با پيشرفت اسالم زيارت فرنگي. كرد
بدان نقاط نكردند و از كارهاي مهم آنان اين بود كه بين فرقه  ها خالفت شديد با رفت و آمد فرنگيم

  ميالدي شارلمان سفيري به دربارهارون797درسال.شدند مسيحي تفاوتي قائل نمي هاي مختلفه
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ات كرده و اختيار را در فلسطين به وي تفويض) 8(» قبرمقدس«الرشيد فرستاد و خليفه حق نظارت 
. بود» ملت«باختيارات رئيس يك ديگري نيز به وي داد كه هيچ جنبه سياسي نداشت بلكه محدود

ها به  گرديد و اروپاييان با پرداخت ماليات» مسيحيان حامي«ازاين جهت شارلمان در اروپا معروف به 
   .زيارت اماكن مقدسه بروند توانستند به آساني مي

 
 براي اولين بار مردم را به جنگهاي صليبي 1095در سال  ). 2بان ار( پاپ :جنگهاي صليبي و علل آن

 ها بود و نه كمك به امپراطور روم دعوت جهت رهايي ارض مقدس از دست ترك دعوت نمود ولي اين
مغرب زمين به  در آن روزها در. محرك و علت عمده جنگها احساسات مذهبي آن زمان بود. شرقي

و از اين جهت مردم روحا با آن  دادند شيني زياد از حد اهميت ميزندگي رهباني و عزلت و گوشه ن
كشته شدن در راه مذهب و يا رهايي اماكن مقدسه از  مخالف بودند بدين لحاظ دعوت به جنگ براي

اي دربرداشت به نظر خوش آيند بود و مردم ازآن  عمليات ماجراجويانه دست غير مسيحيان چون
مقصود تا  ن جنگها رهايي اروپا از مهاجمين ترك نبود هرچند اينمحرك اي. استقبال كردند نيكو

چنين علت اين جنگها  هم. حدي عملي گرديد و تسخير قسطنطنيه را سه قرن به عقب انداخت
بوسيله شمشير ملكوتي جهت مسيح  قصد اول صليبيون اين بود كه. هجوم و تصرف زمين نبود

   .تسخير نمايند
 

  بگذريم از اين كه شاهزادگان و متنفذين كم كم سؤ:يت، انكار مسيحمسيح بزرگترين خبط تاريخ
نيز بگذريم از نتايج  و. هايي براي خود در مشرق بدست بياورند خواستند زمين استفاده ها كرده مي

اتفاق افتاد ولي كامال صحيح است اگر  هاي صليبي اختالط فرهنگي مشرق و مغرب كه در نتيجه جنگ
شايد جنگجويان اغلب . انگيزترين وقايع تاريخ مسيحيت است  صليبي از غمهاي بگوييم كه جنگ

جنگيدند ولي بايد گفت كه مسيح خود را درست  خيال خود براي مسيح مي مسيحي بودند و به
كند رد  بودند زيرا كه مسيح اين تجربه را كه با زور و شمشير ملكوت براي خود درست نشناخته

ويليام (و ) 11) (ريمون لل(و  )9) (سن فرانسيس اسيسي(ود داشتند مانند البته كساني وج. كرده بود 
بودند ولي كليسا محكوم است به اينكه كاري كامال  كه آن زمان هم مخالف با جنگ) 12) (روبرك

  .خود مسيح انجام داده و به روي ديگر ابناء بشر شمشير كشيده است برخالف اراده استاد و آقاي
عرب،تركها،  ازچهارحمله معروف در آسياي غربي يعني حمالت: ها صليبيون بود اثرترين هجوم بي

درمدت دو . ازهمه كم اثرتر بود هاي صليبي باشد ها كه همان جنگ فرنگيها، و مغولها، حمله فرنگي
هايي  نشيب و فرازهايي پيدا كرد و اروپاييان ايستگاه هاي صليبي ادامه داشت البته قرني كه جنگ

 ولي در قرن سيزدهم باالخره مسلمين اروپاييان را بكلي از آسيا راندند و بدست آوردندبراي خود 
   .هاي خود را ازدست دادند اروپاييان تمام ايستگاه

 
هاي صليبي ازنقطه نظراروپائيان شايد حادثه  جنگ :مسيحيان بومي و مسلمين سرايت دشمني بين
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و خونريزي  گ ادامه داشت بجز اغتشاش و بي نظميبود ولي ازنقطه نظر ممالكي كه درآنها جن جويي
كه با صاحب خانه وجه مشتركي  ها هردو مهمان ناخوانده بودند تركها و اروپايي. چيز ديگري نبود

آنها چون دو دشمن مالقات كردند و بعد از دو . مسيحي نداشتند چه اين صاحب خانه مسلمان بود چه
تهي دشمني ازآنها به مسيحيان و مسلمين كه بوميان من. ازهم جدا شدند قرن هم چون دو دشمن

  .گذاشت ها بودند سرايت كرد و از آن روز به بعد اين دشمني رو به تزايد آن سرزمين حقيقي
 

  :توضيحات
  110ص  L. E. Brown نقل از كتاب  -)1(
  (L. E. Brown نقل از كتاب (12نقل از دفاعيه تيموتاؤس ص  -)2(
  123ص  L. E. Brown نقل از كتاب -)3(
   نقل از ابوداود، كتاب الطب چاپ دهلي127ص  L. E. Brown نقل از كتاب -)4(
  132ص  L. E. Brown نقل از كتاب -)5(
  مثنوي كتاب دوم -)6(
)7( - 2. St. Amphilochius  
         .بود قبر مقدس مقصود قبري است كه احتماال بدن عيسي براي مدت سه روز در آن گذرانده شده -)8(
)9(- St. Francis of Assisi  
)10(- Raymon Lull  
)11( - William of Rubruck  
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  ها  مسيحيت و مغول-6فصل
 

. ادامه داشت  فتوحات چنگيز از يكطرف آسيا تا طرف ديگر:وضع مسيحيان موقع يورش چنگيز
پسر چنگيز . جه نرم كردخوارزمشاهيان پن خراسان و افغانستان را تسخير و با خاك يكسان كرد و با

تمام .  به قتل رسانيد1321آخرين پادشاه خوارزمشاهيان را در سال  اغتاي به بين النهرين حمله برد و
البته . نمود النهرين، ارمنستان، آذربايجان، اران و گرجستان را تصرف كرده قتل و غارت نواحي بين

كشيدند؛ در تواريخ مكتوب است كه  رعذابدراين نواحي عده زيادي مسيحي بود كه يقينا آنها بسيا
   .نمودند كليساها را خراب مي ماليدند و ها را زيرپا مي چگونه صليب

 
ها با سلجوقيان تماس  هنگامي كه مغول :تركان سلجوقي ها متحدين مغول برضد ارامنه و گرجي

 يك. كردند مك ميها ك و گرجيان برضد سلجوقيان به مغول كردند ارامنه  مي پيدا كرده پنجه نرم
رفاقت كرد و ازاو  «اغتاي«نام با » سيميون«گويد دكتري سرياني  مي» گيراگوس«مورخ ارمني بنام 

ها  و نخجوان كليساها بنا شد و ناقوس خواهش نمود كه به مسيحيان آزادي بخشد و درنتيجه درتبريز
   .به صدا درآمد

 
ها و  مغول شد كه بين  دراين اوان سعي مي:سفارتاتحاد بين مغولها و اروپاييان اولين  سعي درايجاد

. برضد تركان سلجوقي بوده است منظوراز اين اتحاد البته اتحادي. اروپاييان اتحادي به عمل آيد
 بود كه ازطرف پاپ رهباناني به اردوي 1247ايران درسال  هاي نخستين سفارت اروپايي به دربار مغول

 كاستن از - 2ها   مسيحي كردن مغول- 1:ارت دوچيزبودمنظورازاين سف .مغول فرستاده شدند
كه  ها را عصباني كرد به طوري طرزرفتار سفراء و تمجيد بي حد ايشان ازپاپ مغول .زجرمسيحيان

   .ازخشم ايشان رهبانان مجبور به فرار شدند
 

ر او دو براد.  منكوقاآن به تخت نشست1251درسال : بوسيله يك اسقف ارمني تعميد منكوقا آن
مأمور فتوحات ايران  يكي قبالي قاآن كه او را مأمور فتوحات چين كرد و ديگري هالكو كه او را داشت

كه منكوقاآن بوسيله اسقفي ارمني كه  گويد) 1(» هايتون«مورخ ارمني بنام . و آسياي غربي نمود
   .ي اززن ومرد ديگراو و خانواده او و جمع زياد. تعميد يافت باصطالح وزير دارائي ارمنستان نيز بود

 
. ايران  هالكوخان سرسلسله ايلخانيان است در:فتوحات او و رفتار وي با مسيحيان هالكوخان،

 1258بغداد شد و درسال  سپس عازم. نخستين كاراو ازبين يردن اسمعيليه و پيروان حسن صباح بود
 المعتصم بااهللا را روغن آخرين خليفع عباسي آن شهررا تسخير كرد و اهالي شهر را قتل عام كرد و

زن هالكوخان مسيحي بود، ولي مسيحيان بغداد . گذارد تا جان بدهد ماليده درنمد پيچيده درآفتاب
خود را  بودند و همگي دركليسايي جمع شده كشته نشدند وعلت شايد اين بود كه هالكو درامان

معلوم نيست ولي زنش  اين كه خود هالكو آيا هيچ وقت تعميد داشت يا نه. دانست مسيحي مي
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به عالوه بايد . نمود مسيحيان ترغيب مي مسيحي جدي بود و يحتمل او هالكو را به آزار نرساندن به
   .گرجي از متحدين او بودند درنظر داشت كه ارامنه و مسيحيان

 
وا  براي اولين بار در دمشق فرمانر:ناشايست آنان در دمشق سؤ استفاده مسيحيان از موقعيت و رفتار

 يكي ازادارات دولتي خلفا در بغداد قصر كاتوليكوس نسطوري شد و. دانست مي خود را مسيحي
فرا رسيده بود ولي  اكنون موقع امتحان. مسيحيان آزادي كامل داشتند و روزگار به كام آنان شد
روحاني نكردند بلكه خود نيز نيروي حيات  بدبختانه مسيحيان نه فقط در مغولها حقيقتا نفوذ روحاني

دمشق را گشود مسيحيان همان كارهايي كه مسلمين به سرآنان  وقتي هالكو. را ازدست داده بودند
بازار به  بدتر به سرآنان آوردند؛ ازجمله بطور واضح شراب نوشيده و آنرا در كوچه و آورده بودند بلكه

بطورواضح حمل صليب را  پاشيدند مخصوصا در ماه رمضان در كوچه و خيابان لباس مسلمين مي
مسلمين از اين امور نزد فرماندار و دست نشانده  .نمودند كردند و مردم را مجبوربه احترام آن مي مي

در تكريت موقع هجوم مغول مسيحيان عده . نفرازايشان را كمك كرد هالكو شكايت بردند و اوچند
همچنين  يز كشته شوند ومسلمين را كشتند و چون خبر به هالكو رسيد دستور داد آنها ن زيادي از

بغيرازاين چند . كشته شدند صليبيون صيدون به مسلمين آزار رسانده عده اي را كشتند و در عوض
مورخ ارمني هايثون راجع . آسوده و راحت بودند واقعه روي هم رفته مسيحيان در زمان هالكو بسيار

ه بود كه يك نفر مورخ ارمني استفاده از موقعيت به جايي رسيد حتي كار سؤ: به زن هالكو گويد
مسلمين  كه مسيحي بود از زن هالكو تعريف كرده اعمال قتل وغارت او را نسبت به نام) 2(هايثون 

مسلمين را خراب نمايد و  اين خانم مسيحي جدي فورا اجازه خواست كه معابد«. نمايد تمجيد مي
عابد مسلمين شد وچنان ايشان را خرابي م باعث. هرگونه مراسمي را بنام حضرت محمد ممنوع سازد

  ).3(» .نشان دادن خود راهم نداشتند تحت اسارت آورد كه ديگر ايشان جرأت
  

 و نيز يك مورخ ديگر يعقوبي راجع به مرگ هالكو و زنش :هالكو مورخ ديگر مسيحي راجع به مرگ
  هرجهت چهبه). 4(».آن دو مجاهد غيور مسيحي سرتاسر جهان را غم فرا گرفت ازمرگ«: گويد

مسيحي ازمردي  هالكو تعميد گرفته باشد يا نه بسيارباعث تعجب و مايه تأسف است كه مورخين
   .وحشي چون او اين طور به خوبي تعريف نمايند

 
اروپاييان و پاپها را  ها يد كه گاهگاهي مغول   آ  چنين برمي:مغولها درتماس با مسيحيان اروپا محرك

خواستند آنها  مسيحي شدن ميكردند زيرا مي نمودند و يا درخواست فريب داده اظهار مسيحيت مي
ازطرف ديگر اروپائيان نيز به همين علت ازاين پيشنهادها اظهار  .را برضد تركان با خود متحد سازند

   .كردند چه بتوانند كمك نمايند و چه نتوانند مي خوشوقتي
 

 4پاپ الكساندر  ي موجود است كه از قرار معلوما  نامه: به هالكو راجع به تعميد4الكساندر نامه پاپ
مالحظه بفرماييد چگونه در «: زير است  به هالكو نوشته است كه قسمتي از آن به قرار1261به سال 
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توانند چنين كنند،  قوت به شما كمك نمايند، چنانكه مي صورتيكه سربازان مسيحي بطورواضح وبا
  ازاينراه شما هم به قدرت دنيايي خود خواهيد افزود و.مسلمين افزوده ميشود برنيروي شما برضد

  ).5(».هم آخرت شما در امان خواهد بود
 

 ولي نميشود اظهار عالقه مغولها را به مسيحيت تماما :مغولها قدرت بود ميزان سنجش حقيقت براي
ضد بر هاي بت پرست مغول. بدون شك صميميتي هم درآنها بوده است. خدعه و فريب دانست ازروي

بودند و ازاين جهت تمايل  جنگيدند و متفق و محل اميد آنان اروپاييان مسيحي تركهاي مسلمان مي
   .براي حقيقت قدرت و نيروي دنيوي بود اما ميزان سنجش آنان. به مسيحيت ازآنها طبيعي بود

 
  غالم باشي براي مثال ماركوپولو حكايتي دارد راجع به نايان كه:ازماركوپولو نقل» نايان«سرگذشت 

گرفته به سزاي اعمال خود  قبالي خان بود كه به او خيانت كرده براو طاغي شد ولي قبالي خان او را
مردم مسيحيان را مسخره كردند كه خداي شما  .نايان مسيحي بود و صليب بر پرچم داشت. رسانيد

ش است و البته خدا فهميد و مردم را گفت كه تقصير نايان خود قبالي قاآن. نايان را نجات نداد
   .را كمك نكرد و مسيحيان ازاين دفاع شاد خاطر شدند درست كرد كه او

 
  قبالي خان با همه مذاهب موافق بود و بخصوص با مسيحيان ميانه:قبالي خان علت مسيحي نشدن

جادوگران ميتوانستند  ها و اما مسيحي نشد و وقتي سؤال شد چرا؟ او جواب داد كه بت. خوبي داشت
برويد به پاپ بگوييد كه صد نفر كه . توانستند نمي ارهاي خارق العاده انجام دهند و مسيحيانك

 باشند پيش من بفرستد تا من و قوم را به راه راست هدايت كنند و به اين درشريعت مسيحي استاد
ام افسران كردند من و تم باشند، اگراين كار را جادوگران و بت پرستان ثابت كنند كه آنها ازشرير مي
طوري كه دراين نواحي بيش از اروپا مسيحي  من و طبيعتا تمام پيروان من مسيحي خواهيم شد به

   .يافت شود
  

 اگر چند. ولي بدبختانه كليسا نتوانست به اين دعوت به اين بزرگي جواب گويد :شكست كليسا
تغيير دهند يعني  نفرميسيونر حقيقي فرستاده بود ممكن بود تمام صفحه تاريخ مشرق زمين را

   .وجود بياورند ها تعليم داده يك تمدن مسيحي به مسيحيت حقيقي را به مغول
 

گرفتند معلوم بود كه به مصر نيز حمله خواهند   وقتي مغولها دمشق را:مقاومت مصردربرابرمغول
آنها را شكست » عين جالوت«ها برانگيخته در را به ضد مغول كرد سلطان مملوك مصر هم مردم

  از تمام كشورهاي اسالمي مصر از شر مغول جان سالم به در- 1: نتيجه مهم داشت قطعي داد و اين دو
ديدند كه زور با  ها  ازاين پس مغول-2.برده بود و ازاين جهت آن كشور مركز تمدن اسالمي گرديد

نشان قدرت خود را به مسيحيان  مسلمين است مخصوصا موقعي كه مسلمين دوباره دمشق را گرفته
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نظر به زور و قدرت ظاهري داشتند كم كم با اسالم  ها كه داده عده زيادي ازآنان را كشتند مغول
   .دلسرد گشتند متمايل شده از مسيحيت

 
او . آباغا جانشين هالكو شد1265 در سال :آن آباغا جانشين هالكو، رفتار شوم كاتوليكوس و نتايج

 بود، همان مقر قديمي را به كاتوليكوس نسطوري موسوم طرفدار ايشان شمرد اما خود را مسيحي نمي
محبوبيت مسيحيان است  سر زد كه هم نشانه سؤ استفاده از» دينهه«داد ولي رفتاري از» دينهه» به

ازاهل تكريت مسيحيت را ترك و به  و هم نتايج شومي بدست آورد بدين معني كه شخصي مسيحي
دجله غرق كردند و البته بغداديان به قدري عصباني شدند   دردينهه امر كرد او را. اسالم پيوسته بود
 اما. كشته مقرش را بسوزانند ولي عالءالدين رئيس شوراي مغول او را نجات داد كه خواستند او را

تقصير را به گردن  چند سال بعد كه اسمعيليان قصد قتل عالء الدين را كردند ولي موفق نشدند
اين جهت دستورصادر شد كه اساقفه و  دانستند و از» دينهه«ير سرمسيحيان انداخته توطئه را ز

به بعد كاتوليكوس مركز خود را به اشنو درآذربايجان  ازاين. كاتوليكوس دستگير و محبوس شوند
ها بارديگرازمصريان شكست خوردند واين نيز باعث گرديد كه  مغول 1280درسال . منتقل ساخت

وجود  ترازمسيحيت است زيرا كه در لشكر آنها گرجي و ارمني بسيار كه اسالم به كنند ها فكر مغول
از لحاظ عده  ها مغول داشت، بخصوص اين كه علت شكست، فرار مرموز سركرده سپاه بود واگرنه

   .خوردند بسيار قويتر بودند و درجنگ شكست نمي
 

مسلمان شد و   بوداحمد با اين كه مسيحي بار آمده. به سركارآمد» احمد«بعد از آباغا  :احمد
علت آزار مسيحيان . نيز مسلمان شدند ها در اين زمان بسياري از مغول. مسيحيان را آزار بسيار داد

به حبس او انجاميد ولي چون قضيه معلوم شد كاتوليكوس  توطئه دو اسقف برضد كاتوليكوس بود كه
 اين آزار و جفاي. فيرشان كردرضا نداد و فقط ايشان را از مقامشان خلع و تك به كشتن آن دو اسقف

مشرف و  مسيحيان عموميت نداشت چنان كه رئيس قسمت شرقي كليساي يعقوبي به حضوراحمد
سوريه و بين النهرين كليساها  مورد لطف او قرار گرفته اجازه ساختن كليسا گرفت و در آذربايجان،

 .ساخت
 

ها  آيا علت طغيان مغول. به جاي او نشانيدندبه زيرانداخته ارغوان را  ها ازتخت  احمد را مغول:ارغوان
قبل ازاين  ولي احتمال دارد كه وي قدري. بود كه احمد مسلمان شده بود؟ درست معلوم نيست اين

برطبق گفته مورخين . كرده است ها با اسالم همراه شده باشد اين كار را كه عقيده عمومي مغول
   .را توبيخ نمود وقبالي خان ازخبر مسلمان شدن احمد بدش آمده ا

 
باشد  و به شاهزادگان مسيحي اروپا دردست مي  قسمتي از نامه ارغوان به پاپ:نامه ارغوان به پاپ
ازطريق پدران ما برگشته بود و طريق اعراب را انتخاب نموده بود كه  چون احمد«: كه بقرارزير است
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سلطنت خلع  و قيام كرده او را ازتمام شاهزادگان مستقيما برضد ا.ازآن اطالعي نداشتند پدران ما
  ).6(».به تخت سلطنت بنشاند كردند و از خان بزرگ پدر ما خواستند كه اورا داوري نمايد ومرا

 
چادر كاتوليكوس پهلوي . مسيحيان بسيار با مالطفت رفتار نمود  ارغوان با:رفتار ارغوان با مسيحيان

   .شد گذارده ميميشد و نمازعشاء رباني مرتبا روزانه  چادراو زده
 

سفارتي   سفارتي به اروپا فرستاد، سال پيش ازآن نيز1287 ارغوان در سال :به اروپا سفارتهاي او
گويد كه اگر خدا به  ازآنها مي دو سفارت ديگر نيز بعدا فرستاد كه درطي يكي. نزد پاپ فرستاده بود

   .مسيحي خواهد شد او كمك نمايد تا اورشليم را فتح كند او
 

وي نسبت به عموم مذاهب نظر لطف . نشست  كيخاتو يا غاي خاتو به تخت1291 درسال : خاتوغاي
دواتفاق سرنوشت . كرد بودند و كليسا روز به روز پيشرفت مي مسيحيان نيز بسيار خوشحال. داشت

خوش و كامروا بودند؛ دو » كيخاتو«كرد، ولي درحاليكه مسيحيان زيرسلطنت مسيحيان را تعيين
   :فتاد كه كار آنها را يكسره كرد و سرنوشتششان معلوم گرديدا اتفاق

 
بدست مسلمين  آخرين مركز صليبيون بود» عكا« يكي ازآنها سقوط :سقوط عكا مركز صليبيون -1

نيروي دنيوي ازمسيحيت قويتر  ها ثابت كرد كه اسالم ازلحاظ  كه بار ديگربه مغول1291درسال 
 .باشد مي

 واقعه ديگر حمله سلطان مصر به قلعه الروم يعني مركز :مصريان  دستتسخيرقلعه الروم به -2
ضرب  دادند به ارمني بود كه عده زيادي ارمني و مغول كه پادگان آنجا را تشكيل مي خليفه نشين

   .شمشير كشته شدند
 

بنابراين براي آخرين بارهرگونه اميدي كه مسيحيان  :خواب و خيال مسيحيان مشرق نقش برآب شد
  .آنها را از دست مسلمين خواهند رهانيد نقش برآب گرديد رق داشتند كه غربيانمش
 

شلمون اسقف  هاي  بهترين نمونه وجود اين آرزو و خواب و خيال نوشته:شلمون اسقف بصره روياي
واقعه باال اين آرزو و خواب و   اسقف شده بود وهفتاد سال پيش از دو1222بصره است كه به سال 

هاي زياد پادشاه  كه چگونه در موقع مصيبت و سختي كند ورت يك رويا نامه اي بيان ميخيال را بص
 اعراب را به صحراي يثرب بازخواهد گردانيد و صلح و صفا دوباره حكمفرما يونان حمله خواهد كرد و

عكا را  ولي چنانكه ديديم شكست نهايي جنگهاي صليبي و سقوط. خواهد شد و غيره و غيره
با مسيحيت مخالف و با  ها ازاين به بعد مغول. ال سرنوشت ديني و معنوي مغول دانستتوان س مي

   .اسالم موافق گرديدند
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 بايد و دردل مسيحي بود. بودند» غازان«و » بايدو» «كيخاتو« بعد از :»غازان» و» بايدو«رقابت 

چيد و با او  مي غازان درخفا برعليه او توطئه. داد هرچند به ظاهر خود را مسلمان نشان مي
بايدو كه طرفدار مسيحيان بود در . رفتند پيروان مسلمان بايدو او را رها كرده دنبال غازان.جنگيد مي

خود را نزد مسلمين مسلمان و نزد . ترسيد آشكار كند مي اردوي خود كليسا هم داشت ولي
 ستند كه او طرفداردان آويخت ولي مسلمين مي داد و صليب به گردن مي مي مسيحيان مسيحي نشان

  .تاج و تخت شد  بايدو به قتل رسيد و غازان خان صاحب1295 اكتبر 5باالخره در . مسيحيان است
 

خان را به تخت نشانده بود او را وادار كرد كه   سرتيپ نوروز كه غازان:اقرار آشكارغازان به اسالم
عث محبوبيت او خواهد شد وي هم كند و به او قول داد كه اين امر با خود را رسما مسلمان اعالم

 همان سال جلوس خود خويشتن را رسما مسلمان اعالم كرد و تمام افسران و رؤساي  ژوئن16در
را مجبور به قبول  نقطه مهم اين است كه در اينجا مردم خان. لشكري و كشوري از او تبعيت كردند

   .كنند و نه خان مردم را اسالم مي
 

 در زمان سلطنت غازان خان جفاي سخت نه فقط:بت به مسيحيانشكنجه سخت نس شروع آزارو
را سرتيپ نوروز داد يا  اختالف است در اين كه فرمان جفا.  بر يهود نيز برمسيحيان آغاز شد و بلكه

كليساها خراب گردد، نماز عشاء رباني موقوف  خود غازان خان ولي به هرجهت فرمان اين بود كه
درآوردن ناقوس همگي موقوف گردد و سران مسيحيت و يهود همه  اشود، سرائيدن سرود و به صد

 مثال اهالي تبريز تمامي. مسيحيان بدون بستن زنار خارج نشوند و غيره و غيره كشته شوند و
بگيرند و كليساها را  مأمورين خرابي كليساها حاضر بودند رشوه. كليساها را با خاك يكسان كردند

مگر رشوه بگيرند ولي اسقف اعظم آنجا چنان  ل بيست روز صبر كردند تاخراب نكنند و مثال در اردبي
 بنابراين به مردم دستور داده شد به كليساها. كليسايي از يادش رفته بود به خود مشغول بود كه امور
از خرابي  درجاهاي ديگرمسيحيان رشوه هاي هنگفت پرداختند و. ريخته آن را خراب نمايند

مخصوصا دربغداد شديد بود و  جفا. يافتند ولي درعوض بسيار فقير شدندكليساهاي خود رهايي 
 يعني پنج ماه بعد از 1296اين جفا در بغداد در سال  .هاي فوق العاده كشيدند مسيحيان درآنجا عذاب

   .اتفاق افتاد به تخت نشستن غازان خان
 

ي جفا را بدين گونه بيان ارمني شرح عموم استيفان مورخ:شرح عمومي جفا به قلم يك مورخ ارمني
اين اتفاقات در يكي دو شهر نبود . ها كشته شدند و كشيش كليساهاي بسياري خراب شد: مينمايد

 كاتوليكوس نسطوري مراغه نيز مورد شكنجه و مسخره. موصل، مراغه و ارمنستان بلكه در بغداد،
محبوس و مورد   آنجاكاتوليكوس در. عذاب مسيحيان در مراغه مخصوصا سخت بود. واقع گرديد

ازجمله هايثون شاه ارمني پول  .هاي زيادي پرداخته شد شكنجه واقع شد و ازطرف مسيحيان پول
درنتيجه غازان . غازان خان از كاتوليكوس شفاعت كرد زياد پرداخت كه كليساها خراب نشود و نزد
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 ي كاتوليكوس نزد غازانها آباد گرديد و حت كاتوليكوس آزاد شد و اغلب خرابي فرماني صادر كرده
  .خان معزز و محترم نيز گرديد

 
مورخ ارمني هايثون نام كه هم اسم :كار از كار گذشته است غازان خان تغيير رأي ميدهد ولي ديگر

 ارامنه هايثون بود نقشي كه شاه در نجات مسيحيان بازي كرد شرح ميدهد كه و ازخويشان شاه
و شهرت داشت كه به  كه رقيب غازان خان و با او در جنگ بود» بايدو«چگونه شاه ارمني براي ديدار

ازاين .باشد با نوروز در جنگ مي» بايدو«ديد مسيحيت تمايل دارد حركت كرد؛ ولي وقتي رسيد كه
شكست خورده » بايدو«نشيند ولي وقتي  مراغه رفته درانتظار مي به» بايدو«جهت شاه به دستور

راجع به  نمايد و غازان فرمان خود را  و به اوهدايا تقديم ميشاه نزد غازان ميرود شود كشته مي
بنابراين هرچند غازان خان در  .گردد دهد و هايثون شاه شاد و خرسند مي خرابي كليساها تغييرمي

اما ديگر كارازكار گذشته و اداره .بود مرمت كند اول خرابي زياد كرد ولي بعد از يك سال حاضر
مثال يك سال بعد درمراغه بدون اجازه غازان فرماني صادرشد كه .ودب امورازدست دولت دررفته

هاي زياد  خرابي مسيحيت را انكار نكند كشته شود و پيش ازاين كه ازاين امر جلوگيري شود هركس
   .وارد آمد

 
كه غازان خان لشكر مصر را در دمشق شكست داد  درسالي:فرمان غازان در دمشق آزادي مذهب

با اين كه ما غدغن فرموده بوديم بدبختانه «:ازآن هويدا است صادر كرد آزادي مذهباين فرمان را كه 
عبرت ديگران  براي. سربازان ما عده اي بودند كه به قتل و غارت و اسارت مردم پرداخته اند درميان

 نيز ما. ايم شود آنان را اعدام نموده هاي ما اجرا و نيز براي اثبات اين كه ما جدا ميخواهيم فرمان
  .را نيز كسي آزارنرساند؛چه يهود وچه مسيحي و چه صبائي ايم كه پيروان ساير مذاهب فرمان داده

 پردازند تا اينكه اجناس آنها مثل اجناس ما حفاظت شده وخون آنها مانند مي چرا كه آنها ماليات
 حفاظت ضامن باشند فرمانروايان همان طوركه ضامن حفاظت مسلمين مي. خون ما به شمارآيد

امام مردم چون شبان «: پيغمبرفرمايد باشند چنان كه پردازد نيزمي هركس ديگر كه به آنها ماليات مي
  )7(».خود حساب پس بدهد ايشان است و شبان بايد براي گوسفندان

 
سفيري نزد او ) 8(تسخير كرد جيمز دوم پادشاه آراگن   وقتي غازان خان سوريه را:سفيرجيمزدوم
دربقيه دوران . با او كردوغازان خان اظهارتمايل به قبول مسيحيت نمود هاد اتحادفرستاده پيشن

ساخته  غازان صلح و صفا حكمفرما بود چنان كه درمراغه بدون سر و صدا دير بزرگي نيز سلطنت
  .شد

 
وي تربيت مسيحي داشت ولي سني . نشست  الجايتو به تخت1304 در سال :»خربنده خان«الجايتو 

ها  ازاين جهت سني. از چندي مذهب تشيع قبول كرد  خود را خدابنده گذاشت ولي پسشد و اسم
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وي در سال . كرد الجايتو با مسيحيان به مالطفت رفتار مي. تغييردادند «خربنده خان«اسم او را به 
   .سفارتي به انگليس و به فرانسه فرستاد 1305

 تحت تأثير 1307ضعيف النفس بود و درسال الجايتو اصوال :مسيحيان الجايتو ضعيف النفس و آزار
به  يحتمل كه اين جفا منحصر به ارامنه و. شده فرمان آزار ارامنه را صادر كرد مسلمين واقع

فرماني صادر كرد كه  كه ازاين جفا در دست است الجايتو بنابر سند تاريخي. ارمنستان بود و بس
بايد سيلي بخورند و ريش آنها كنده شود و  -دعموم مسيحيان بايد اسالم بياورند و يا جزيه بدهن

خود داشته باشند و نيز عشاء رباني و دخول به كليسا غدغن  عالمت سياهي بايد در بازوان راست
ولي  تصميم اينبود كه مسيحيت را با يك ضربت ازبين ببرند. تعميد اطفال منع شد گرديد و همچنين

چون خربنده خان . تحمل نمودند ها را با خوشي ند و شكنجهمسيحيان باوفا ماندند، مالياتها را پرداخت
و يك چشمشان نابينا بشود مگراين كه مسلمان  پايداري آنها را ديد فرمان داد همه خصي بشوند

وي . چنان كه ذكر شد خدابنده اصوال ضعيف النفس بود. رفتند شوند، بسياري دراين جفاها ازبين
 ها برضد احساسات وحشيانه اعراب، كردها ومغول. د ولي نكردجفاها جلوگيري كن توانست ازاين مي

حتي يكي . آزار رساندند مسيحيان درنتيجه ضعف الجايتو بيشتر برانگيخته شد و مردم آنها را بسيار
اومالقات كرد ولي دراين مالقات خربنده خان هيچ  از سران كليسا به ديديار خربنده خان رفته با

   .روحاني با دل شكسته ازحضورش برفت رحرفي نزد وازاين جهت رهب
 

 در ديار بكراتفاق افتاد، بسياري از 1317شديد ديگري در سال  جفاي :آخرين جفا در اين دوره
 -سوزاندند كليسا را خراب و. شدند و اسقف يعقوبي مضروب و باالخره مقتول گرديد مسيحيان كشته

ديگر اسناد تاريخي راجع به مسيحيان   ازاين دورهاين اتفاقات درآغازپادشاهي ابوسعيد اتفاق افتاد و
  .نسطوري و يعقوبي دردست نداريم

                                                     
  عالئم و آثار زوال

  

براي   اسقف اعظمي22 پاپ يوحنا 1318 درسال :اعظم سلطانيه مسئول حبشه و هندوستان اسقف
مسيحيان حبشه وهندوستان  مسئول كاتوليكوس هاي ايران بود بلكهسلطانيه فرستاد كه وي نه فقط 

  .دراين زمان ازعده مسيحيان بسيار كاسته شده بود نيز زير نفوذ او بودند و اين امر ثابت ميكند كه
 

و  ها به ارمنستان حمله بردند ها و ترك  مصري1320به سال :ها به ارمنستان ترك ها و حمله مصري
هاي قبلي مخبر ساخت ولي  رفاقت پاپ نامه اي به ابوسعيد نوشته او را از. رت كردندآنجا را قتل و غا

   .چندان اثري نداشت
 

 نبودن اسناد راجع به آزار ديدن :نيروي مركزي آزار از گوشه و كنار تجزيه ايلخانان عدم
قدرت  وپس از ابوسعيد سلطنت ايلخانيان تجزيه شد . و يعقوبيان دليل عدم آن نيست نسطوريان

Peyman
Stamp



مسيحيان باقيمانده  مركزي ازبين رفت و از اين جهت مسلمين درهرجا خواستند به اذيت و آزار
   .پرداختند و قدرتي نبود كه جلو آنها را بگيرد

 
 1378تا  1369  مراكز كاتوليكوس نشيني نسطوريان ازسال:از اساقفه» اسقف نشين ها«ماندن  خالي

 سال و احتمال 25ماند، يعني مدت   خالي1404 تا 1379سال وهم چنين مراكز خالفت يعقوبيون از
به قدري كليسا رو به ضعف گذارده و . سالها نبوده است قوي دارد كه اين امرفقط منحصر به اين

 اتفاق افتاد فقط 1394شده بود كه در موقع يورش تيمورلنگ كه در سال  ازعده مسيحيان كاسته
   .ي مانده بودندبسيار كمي نسطوري و يعقوبي باق عده

 
بخصوص اينكه براثراين يورش شهرهاي بغداد، تكريت،آميد، :تيموري وضعيت درموقع يورش

 موصل همه خراب گرديد و نه فقط مسيحيان بلكه عموم ازاين حمله خسارت- اردبيل ماردين،
» طورعابدين«در در آميد اهالي عموما سوخته شده و. غيرقابل جبراني برده اغلب كشته شدند

كرده بودند ازدود آتش سوزي خفه  سيحيان به سختي تعقيب شدند و آنهايي هم كه خود را پنهانم
   .شدند

 
چنان . با هجوم مغول بارديگر وارد چين شده بود بازهم ازبين رفت 13 مسيحيت كه درقرن :درچين

نان چ هم. مشهور شده و ازاين جهت بدنام بود» مذهب خارجيان«مسيحيت تحت عنوان  كه ديديم
مغولهاي شرقي هم  كه مغولهاي غربي بين اسالم و مسيحيت مردد بوده باالخره اسالم آوردند،

هاي بومي   بوسيله چيني1368درسال  بودائيت را پذيرفتند و مسيحياني هم كه باقي مانده بودند
بعد از. رسما ريشه كن شد اما نفوذ خود را باقي گذاشت بكلي ازميان رفتند و مسيحيت درآن كشور

 حتي. چيني و نه دراسناد اروپايي ديگر اسمي از مسيحيت درچين نيست  نه دراسناد1368ازسال 
پيش از آنها اسم   وارد چين شدند چنين تصور ميكردند كه16كه در قرن ) 9(»يسوعي«ميسيونرهاي 

   .مسيحيت هم به چين نرسيده بود
 

  نسطوري بود كه اسالم آوردن مغولهايتنها قسمت كليساي» ماالبار«مسيحيان :نسطوريان ماالبار
نسطوري فرستاده  نزد كاتوليكوس1490ايشان حتي درسال . ايران مستقيما آزاري نديده بودند

كه آنها بدون اسقف مانده ) هندوستان شايد بعلت جفاي مسلمين جنوب(زيرا مدت مديدي بود .شود
خانوار مسيحي 30000 شدند درآنجا پرتقالي بĤن نواحي وارد  وقتي ميسيونرهاي16درقرن . بودند
بعدها اين عده از مسيحيان با آن روبرو شدند اغلب به واسطه عوض كردن  اشكاالتي كه. ديدند
اوقاتي كه  درهمان:مسيحيان مصر. و سپس به پاتريارخ يعقوبي بوده است» بروم«روحاني خود  تبعيت

تحت شكنجه بودند فقط   مصري همشدند مسيحيان مسيحيان درآسياي غربي آزارها ديده شهيد مي
  .نبودند ها اختالف دراينجا بود كه فرمانروايان مصري ازمغول
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جنگهاي صليبي ايجاد شده   نفرتي كه دراثر- 1 :علت منفور بودن مسيحيان درمصر دوچيزبود

قبال ديديم كه . مغولها كه دشمن مصريان بودند  كوششهاي اروپائيان مسيحي درعقد اتحاد با- 2.بود
ها ازآنها گرفته بودند دوباره تسخير كردند؛  كشيده دمشق را كه مغول چگونه وقتيكه مصريان لشكر

توان  مي. بودند ها ساخته دمشق تحت آزار و شكنجه قرارگرفتند زيرا كه مسيحيان با مغول مسيحيان
يان عملي دانست كه رسما برعليه مسيح  اولين اقدام دولت مصر1301فرمان بستن كليساها رادرسال 

. چهارسال بعد دومرتبه اجازه بازكردن كليساها را صادر نمود گرديد ولي هنوزهم دولت مردد بود زيرا
 فرمانروايان مغول كم كم دراثر فشارعقيده عمومي مجبور شدند مسيحيان را آزار چنان كه ديديم

كار آن زمان باشد و آن اف نوشته اي موجود استكه شايد نماينده. رسانند و اينعمل درمصرمؤثر افتاد
نامبرده فتوحات . كه اهل اسكندريه بود از يك نفر يهودي مسلمان شده است بنام سعيد بن حسن

كند كه تمام كليساها  داند و نيز تشويق مي داد مي يهود را آزار مي غازان را دراثر اينكه او مسيحيان و
مغولها مقاوت  مصريان توانستند دربرابركند كه چگونه  ها بايد خراب شوند و نيز بيان مي و كنيسه

   .كنند زيرا آنها كليساها را بسته بودند
 

رفتار  هاي سعيد بن حسن ميرساند كه چگونه افكارعمومي و طرز  نوشته:جفا در مصر شدت تدريجي
 رو به تزايد گذارد؛ تا  درمصرهم ها به مصريان نيز تأثير كرد و به طور تدريج مغول نسبت به اقليت

مملوك جهت رودخانه نيل مشغول ساختن سدي بود و   سلطان الناصر محمد1321ن كه درسال اي
اي درميان  كليسايي را اين قدر كندند تا اين كه كليسا مانند جزيره براي بدست آوردن خاك، دور

جمعه كه  مقصود ازاين عمل اين بود كه كليسا خود به خود خراب شود ولي يك روز. ماند باقي
را يك باره خراب كردند و  اي به كليسا ريخته آن مشغول عبادت و نماز جمعه بودند دستهمسلمين 

. ميالدي در سرتاسر مصراين قسم اتفاقات افتاد 1321  ) هجري721 ربيع الثاني 9(نيز درهمان روز 
تعجب است اين است كه فقيري از ميان جماعت ناگهان صدا زده  موضوعي كه دراين جفاها باعث

ازطرف  كردند خرابي ناگهاني و خود ناپديد شده ازاين جهت مردم فكر مي» كليساها نابود باد«است 
   .خداست

  
جلوگيري كند فرمان قتل عام مسلمين را داد  خواست سلطان كه ازاين امور بسيارعصباني بود و مي

تاد و مردم چند هايي چند اتفاق اف درحدود يك ماه بعد از آتش سوزي .ولي البته اين كار عملي نبود
افكني  مسيحيان را كه دستشان سرخ بود گرفته ادعا كردند كه ايشان را درحال حريق نفراز
كردند تا تالفي خرابي  برپا مي اند و بعضي هم در زير شكنجه اقرار كردند كه ايشان تعمدا حريق گرفته

را بيرون كند و او باز بردند كه منشيان مسيحي خود  مردم به سلطان شكايت. كليساها را بنمايند
دربين اين .  نفردستگير نشدند200عام مسلمين راصادر كرد ولي بيش از عصباني شده فرمان قتل

جمعيت جلو   هزارنفر20رفت قريب  آتش سوزي ديگري اتفاق افتاد و وقتي سلطان بيرون مي اوضاع

Peyman
Stamp



د و او مجبور به اطاعت شده صادر كن او را گرفته وي را مجبور كردند كه فرمان قتل عام مسيحيان را
ازاين جهت مسيحيت روز . تواند او را كشته مالش را ببرد مي دستور داد هركس هرجا مسيحي ببيند

 ترسيدند در كوچه و بازارخود را نمايان سازند و بسياري نهاد، مسيحيان مي به روز رو به ضعف
براي  وردند و اين نفرمسيحي در يك روز اسالم آ450مسلمان شدند، دريك شهر كوچك 

باشد رسيده و  امروزمي دراثراين جفاها عده قبطيان مصر بĤنچه كه. سرتاسرمصرفقط نمونه بود
هاي صليبي ايجاد گشته بود و به طورخالصه  دراثرجنگ چنانكه گفتيم علت اين جفاها نفرتي بود كه

 بود و ديگرعقيده مؤثرآن يكي اين بود كه زور در دست دشمنان مسيحيان توان گفت كه عامل مي
  .سالطين به اين كه موفقيت دراين دنيا دليل برهمراهي و كمك خدا است مردم و

  
 

 :توضيحات
)1(- Haithon  
)2(- Haithon  
  151ص   L. E. Brown نقل از كتاب -)3(
  151ص   L. E. Brown نقل از كتاب -)4(
  151ص   L. E. Brown نقل از كتاب -)5(
  157ص   L. E. Brown نقل از كتاب -)6(
  168ص   L. E. Brown نقل از كتاب -)7(
)8( - Arragon  
)9(- Jesuits  
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  شكست يا پيروزي؟: مسيحيت-7فصل
 

تدريجا دراين  .درفصول پيش مالحظه كرديد كه چگونه مسيحيت كه خود از مشرق ظهور كرده بود
عظمت و نفوذ فراوان بود روزبه   دارايصفحات رو به ضعف و انحطاط گذارد و كليساي مسيح كه روزي

   .خود را ازدست داد روزضعيفتر شده كيفيت روحاني و معنويت عميق
 

ايم بهتراست  جاي خود علل انحطاط را بيان كرده  با اين كه درهرفصلي به:رقابت علت انحطاط نبود
شايد تصورشود كه . منظور نتيجه چند نكته ديگر را نيز تذكر بدهيم درفصل آخر به طورخالصه و به

مذهب قديمي  اي درمشرق زمين كه هميشه مهد اديان مختلفه بوده و هست بروز كرده با تازه مذاهب
اما پس ازيك دقت . و ناتوان ساختند بناي رقابت گذارده با آن پنجه نرم كردند و باالخره آن را زبون

 و روحانيت هر كجا كه باشد معنويت حقيقي. بيش نيست گردد كه اين فكر تصوري جزيي معلوم مي
هاست كه هرحقيقت ديگر نه فقط با آن  شناسايي خدا درمسيح حقيقت حقيقت .شناسد رقابت نمي

. نمود نخواهد كرد بلكه تا آنجا كه حقيقتي در آن هست به پيشرفت آن كمك نيز خواهد رقابت
ولي چنان كه ديديم  ازجمله مذاهبي كه بعد ازمسيحيت درمشرق زمين ظهور كرد مذهب اسالم بود

اگر رقابت و مبارزه بين . نخواهند كرد معنويت و روحانيتي كه درمذاهب هست هيچگاه با هم رقابت
ها از  ها و رقابت ديگر جستجو كرد و بدبختانه اغلب اين دشمني پيروان مذاهب باشد علت را بايد جاي

 ي پيدا شده و به اسم مذهبخورد كه اشخاص مبارزه هاي سياسي و اقتصادي آب مي هاي سرچشمه
كسان ازپي سود  زيان«: اند و به قول فردوسي احساسات مردمي را برعليه مردم ديگر برانگيخته

   «خويش بجويند و دين اندرآرند پيش
 

روحاني  داراي معنويت و روحانيتي هست رو به انحطاط گذارد علت را بايد در زندگي اگر مذهبي كه
هاي  كليسا را به گردن رقابت بنابراين انصاف نيست كه گناه انحطاط. پيروان آن مذهب جستجو كرد

اتفاقا .زمين علت العلل انحطاط مسيحيت بوده است اديان ديگر گذارد و مثال گفت اسالم در مشرق
درهمان زماني كه انحطاط مسيحيت بيش از هروقت ديگر بارز و آشكار  آيد چنان كه ازتاريخ برمي

بعضي از  اوج عظمت و پيشرفت خود رسيده از ترقي باز ايستاده بود و حتياسالم نيز به  گرديد
   .شهرهاي اسالمي نيز رو به خرابي و انهدام گذارده بود

 
 1326سال   چنان كه ابن بطوطه مورخ معروف اسالمي كه در:ابن بطوطه از شهرهاي اسالم  گزارش

ازآن پس از اورشليم به «: مينگارد چنينميالدي به سوريه مسافرتي كرده راجع به شهرهاي آن ديار 
از آنجا به صور رفتم كه آنجا نيز خرابه است؛ هرچند  قلعه عشقلون رفتم كه كامال خرابه است و

از آنجا به شهر طبريه رفتم و . باشند وجود دارد كه اهالي آن رافضي مي نزديك آن يك ده مسكوني
عالئم و آثاري  چيزي ازآن باقي نمانده است مگرشهر قبال شهري مهم و پرجمعيت بود و اكنون  اين

ممكن است تصور كرد كه خرابي ). 1(».است رساند كه درآن محل روزي شهر بزرگي برپا بوده كه مي
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صليبي بوده اما خرابي شهرها منحصربه نواحي مجاور  هاي سه شهر نامبرده درباال دراثرجنگ
و آباد عراق نيز پس از چندي منهدم و خالي از هاي پرجمعيت  شهرستان مديترانه نبوده است بلكه

   .يا كم جمعيت و فقير گرديدند سكنه و
 

. هاي اهالي آن شهرها ازمغول نميداند بلكه ازاختالفات و دوئيت ها را ابن بطوطه علل همه اين خرابي
كنون ا راجع به بصره گويد كه روزي شهري معتبر و مركز علم و فرهنگ اسالمي بوده ولي ازجمله وي

راجع به . روبه زوال است ازآن عظمتها چيزي باقي نمانده و حتي آن فرهنگي هم كه درآن رايج بود
مهمي ازآن به علت نزاعهاي سني و شيعه  اصفهان گويد كه از شهرهاي بسيارمعتبراست ولي قسمت

 هنوز ادامه آيد ابن خرابي و انهدام درزمان وي مزبور برمي هاي مورخ خراب گشته و چنانكه ازنوشته
مركز  درباره كوفه و كربال ابن بطوطه گويد كه كوفه كه محل سكونت اصحاب پيغمبر و .داشته است

عرب خراب گشته است و  خالفت علي ابن ابيطالب و كانون علم و دانش بود به علت رقابتهاي طوايف
ا عقب افتاده و از ج شديد و تعصبات بي كربال نيز كه اهالي آن همه شيعي هستند دراثر اختالفات

همين قسم ازشهرهاي ديگر اسم ميبرد و از خرابي آنها سخن  ابن بطوطه به. پيشرفت بازمانده است
داند  مي بخارا و بلخ و هرات و نيشابور و مرو كه آن را در اثر وحشيگريهاي مغول ميراند و بجز خرابي

هايي  علت اختالفات و دوئيت ا و بهها را تقصير اهالي آن شهره خرابي مادي و معنوي ساير شهرستان
مغولها دردامن زدن به اين اختالفات و كمك درانهدام  هاي البته وحشيگري. داند كه با هم داشتند مي
   .نبوده است شهرها نيز بي تأثير

 
ها كتابخانه عظيم  نيز گويد كه مغول  ياقوت حموي مورخ معروف:15توقف فرهنگ اسالمي درقرن 

ها باقي   ميليون جسد دفن نشده درميان خرابه9كردند كه  ن شهررا به طوري خرابمرورا آتش زده آ
درتاريخ  ميالدي نيز طاعون بزرگي رخ داد كه تلفات زيادي وارد آورد و آن واقعه 1348به سال . ماند

ازاين اتفاقات رو به انهدام  ولي بايد دانست كه شهرهاي فوق الذكر قبل. معروف است» مرگ سياه«به 
مانند مسيحيت درمشرق زمين دريك روز رو به  فرهنگ اسالمي نيز. معنوي و مادي گذارده بود

 ميالدي تقويم معمولي سمرقند منتشر گرديد؛ 1437هنوز درسال   ننهاد به طوري كه حتي انحطاط
مغرب   ميالدي يعني درهمان اوقاتي كه دنياي15تدريجا واقع شد تا اين كه درقرن  بلكه انحطاط

اسالمي ازپيشرفت  ن ازخواب خرگوشي بيدار شده نبوغ اروپاييان شروع به كار كرد فرهنگزمي
ازبحث ما دراينجا خارج است ولي به  هرچند بيان چگونگي اين موضوع. بازايستاده متوقف گرديد

اروپاييان نيزعامل مؤثري بودند؛ بدين معني كه ايشان  عنوان تذكر بايد گفت كه مسلمين دربيداري
نويسندگان عربي . هاي چندين صد ساله خاور به باختر گرديدند و اندوخته ها له رسانيدن دانشوسي
يونانيان را به عربي  هاي فكري در بدو اسالم كه اغلب آنها از مسيحيان نسطوري بودند اندوخته زبان

زقرون مسلمانان نيز به نوبه خود پس ا.كردند در آورده آنها را داخل درفرهنگ امپراطوري عرب
  .كرده بطرز تازه اي بارديگر تحويل اروپاييان دادند ها را درخود هضم متمادي آن دانش
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علل حقيقي  هايي كه ميتوان بوسيله آن پي  شايد يكي از بهترين راه:»مسيحيان«مسيحيت و فرق بين
ازهرچيزدراصل مسيحيت  انحطاط مسيحيت درمشرق زمين برد اين باشد كه شخص محقق قبل

اين كه به چگونگي اين روش پي ببريم  مسيحيت يعني زيستن بروش مسيحايي و براي. نمايدتحقق 
بهترين مأخذ جهت تحقيق در زندگي عيسي اناجيل . شويم بايستي در زندگي خود عيسي دقيق مي

 وقتي به اناجيل. نفراز پيروان آن حضرت پس از او به رشته تحرير درآوردند اربعه است كه چهار
رساله ودرك علل  نماييم فهم اين كنيم و با شخص عيسي درعالم روح آشنايي پيدا مي رجوع مي

گذشت اشخاصي در كليسا بوده اند كه  چنان كه بارها ذكر آن. گردد انحطاط كليسا برايمان روشن مي
روش او نه فقط عادت نداشتند بلكه كامال مخالف آن  اندك آشنايي با روح عيسي مسيح نداشته به

بنابراين در حقيقت مسيحيان كاذب باعث . نام مسيح را برخود گذاشته بودند كردند ولي تار مينيز رف
   .پيشرفت مسيحيت حقيقي گشتند عدم

 
ازجمله حقايقي كه مسيحيان بكلي بĤن پشت پا : مشرق زمين حقايق فراموش شده بوسيله مسيحيان

دنياي  آنها فراموش كرده بودند كه. ان استكه زندگي دراين دنيا داراي اهميت فراو زده بودند اين بود
مقدس و به انجيل خود رجوع  اگر به كتاب. مادي درنظر خدا همان قدر ارزش دارد كه دنياي معنوي

است و ماده را هم خدا خلق كرده و نه فقط هيچ  كردند درميافتند كه خالق تمامي كائنات خدا مي
مسيحيان با يك . و ماده را تقديس نيز فرموده استتجسم خود جسم  نظرپستي به آن ندارد؛ بلكه با

ازاين حقيقت منحرف شده و به قدري به روحانيت و معنويت خشك و خالي  سرسختي عجيبي
عملي به  دادند كه زندگي خانوادگي و حيات اجتماعي و وظايف عمومي و خدمت فراوان مي اهميت

فصول پيشين گذشت ديديم   چنان كه در.مخلوق درنظر آنها ديگراهميت خود را از دست داده بود
چطور خورشيد حقيقت مسيحيت را قرنها  كه اين اشتباه كلي چگونه باعث تضعيف كليسا گرديد و

مسيحيان بعوض پرداختن به زندگي خانوادگي و رشد روحي . قرارداد درالبالي ابرهاي سياه و متراكم
مقصود  نه به مخلوق چنان كه منظور وجسمي خود و اجتماع خود و خدمت عملي و صادقا و ذهني و

وارونه و يا بهتر است  باشد به عزلت و انزوا و گوشه گيري پرداختند و مسيحيت را خود مسيح مي
مسيحيان درحقيقت مسيح را انكار كرده و از  هايي كه يكي ديگر از راه. بگوييم يك طرفه جلوه دادند

   .اي دنيوي بودشيفته شدن به قو مسيحيت حقيقي منحرف شده بودند
 

پيروعيسي درهمه اوقات و دركليه امور بايد مانند . مسيحي خدا است مالذ و ملجاء و تكيه گاه حقيقي
رفتار  به خداي پدرمتكي و پشت گرم باشد و از روح القدس هدايت شده مطابق اراده او استاد خود

دبختانه چنان كه درگذشته ب ولي. نمايد و نه چشم داشت به مقامي و نه باكي ازكسي داشته باشد
كه موفقيت و كاميابي دراين دنيا دليل  ديديم مسيحيان بتدريج داراي اين عقيده غلط شدند

كه هر جا زور و قدرت دنيوي وجود دارد حقيقت الهي نيز  آنها عقيده داشتند. برهمراهي خدا است
 تأثيرقدرت عجيب تحت) 2(نفر يهودي يعني شدرك و ميشك و عبد نغو  اگرآن سه. آنجا است

Peyman
Stamp



دانستيم و حال اين  مي قرارگرفته و خدا را انكار كرده بودند ما آنها را به طعنه منكرين خدا نبوكدنصر
دادند وميزان ومالك حقيقت حتي  مي هاي سال اين عمل را انجام كه مسيحيان مشرق زمين سال

مسيحيان درحقيقت . ه بودندهاي اين دنيا قرار داد قدرت معيار و مقياس سنجش حقيقت دين خود را
خود منحرف گشته و فراموش كرده بودند كه عيسي مسيح فرموده بود  ازسرچشمه و اصل مذهب

 ها را شاگرد سازيد و درآسمان و برزمين به من داده شده است پس رفته همه امت تمامي قدرت«
كه همه اموري را كه به  يدايشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد و ايشان را تعليم ده

 -18: 28متي (».انقضاي عالم همراه شما ميباشم ام حفظ كنند و اينك من هرروزه تا شما حكم كرده
20.(  
 

و  اين دنيا را رد كرده و به آن پشت پا زده بود و حال اينكه صاحب تمامي قدرت مسيح خود قدرت
زندگي كنند و هر نفر و يا هر  ر كنند و مانند اومسيح مايل است كه پيروان او مانند او فك. اقتدار بود

آيه اي . مسيحي نيستند اگرچه خود را بنام او بخوانند اي كه برخالف او عمل نمايند درحقيقت دسته
اعمال تو «:يوحناي رسول است كه مصداق حال چنين اشخاص است كه ميفرمايد درباب سوم مكاشفه

مسيح را  مسيحيان وقتي عمق روحانيت» . مرده هستيدانم كه نام داري كه زنده اي ولي مي را
چه ذهني و چه جسمي به  بايستي تماميت حيات چه حيات روحي و فراموش كردند كه برطبق آن مي

روحانيت غلط من درآوردي ازخود بروز دادند  خدا تقديم و تسليم شده براي جالل او بكار رود يك
. ي حيات بپردازند و نه به جنبه جسماني و مادي آنجنبه روحان توانستند به كه برطبق آن نه مي

از  اين اشتباه كاري و كجروي اين بود كه مسيحيت حقيقي در آسيا ريشه ندوانيد و نتيجه منطقي
   .تعداد مسيحيان و نفوذ كليسا روز به روز كاسته گرديد

 
  آيا مسيحيت شكست خورده است؟

مشرق زمين  ه ابرهاي تيره و تاري كه درآسمانكه قبال اشاره شد خورشيد مسيحيت به واسط چنان
حقيقت مسيحيت شكست  .پيدا شد مدتي ازنظرها نهان گرديد ولي درنقاط ديگر تابيدن گرفت

دوستدار بشر براي نجات آدميان  ناپذير است بدين معني كه در مسيحيت خداي خالق كاينات و
 نمود و آن عمل تجلي و يا به اصطالح عمل مخصوصي ازقيد خودخواهي و نا اطاعتي و گناه اقدام به

زندگي و مرگ و قيام عيسي از وقايع . دروجود مبارك عيساي مسيح مسيحيت مكاشفه او بود
 مؤمن حقيقي با بن حقايق يك باره. هريك حقايق عجيب و عميق روحاني دربردارد تاريخي است كه

حيات و ممات فرق خواهد   او نسبت بهگردد؛ نظريه اي در وجود او ايجاد مي شود؛ استحاله دگرگون مي
اشخاص ديگر و با محك ها و معيارهاي قبلي خودش  هاي او در زندگي با ها و ميزان كرد و تمام مالك

اشخاصي پيدا شدند كه با موازين ديني و اخالقي ديگر ولي بنام  اما اگر. فرق كلي خواهد داشت
  از نقطه نظر مسيحيت واقعي آنها هنوز.كردند ديگر برمذهب مسيح هرجي نيست مسيحيت زندگي

حقيقي هيچگاه  گناهكاراني هستند كه به نجات عيسي احتياج شديد دارند و اگر نه مسيحيت
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زمين نتوانست و نخواهد  حتي تمدن مادي مغرب. تواند شكست بخورد شكست نخورده و نمي
حمالت شديدي ازدنياي دو قرن گذشته  درظرف. توانست روحانيت مسيحيت را پايمال خود گرداند

داراي ماهيت روحاني و حقيقيت معنوي نبود هريك ازآن  مغرب زمين به مسيحيت شده است كه اگر
  .بود كه آن را متالشي كرده به كلي محو و نابودش سازد حمالت به خودي خود كافي

 
عقايد  رافات وازآن حمالت نه فقط خللي براركان مسيحيت وارد نياورد بلكه آن را ازخ ولي هيچ كدام

حمالت يكي پس از ديگري  آن. غلط مصفا كرده حقيقت آن را بيش ازهر زمان ديگر جلوه گر ساخت
هاي مذهبي و احاديث ديني خود  و نوشته تحقيقات علمي، زماني بود كه كتب آسماني: عبارتند از

ابل خطا و آن را مذاهب هريك كتاب آسماني خود را كامل و غيرق پيروان. محل اسناد همه علوم بود
  سيل امواج تحقيق19و18و17هاي علمي قرون  اما با نهضت.دانستند يابسي مي حاوي هر رطب و

تاريخي اسناد  سنديت. حقيقت از افسانه جدا گشت. زواياي تاريك تاريخ روشن شد. شروع گرديد
واج تحقيق آسماني هم ازجمله ام حقيقي معلوم گرديد و كار اسناد جعلي به رسوايي كشيد، كتب

مقدس را كه تا آن زمان كسي جرأت خرده گيري  محققين و منقدين اروپايي كتاب. مستثني نماند
مورخين ديگر به صرف اين كه يكي از اساقفه اعظم تاريخ خلقت را از  برآن نداشت زير ور و كردند،

زير بار  وش بستهتوانستند چشم و گ  قبل ازميالد تعيين كرده بود نمي4004دقيقا بسال  روي تورات
منتشر » منشأ انواع«عنوان   كتاب خود را تحت1859وقتي چارلز داروين بسال . قبول آن بروند

. تورات درس آغاز خلقت را به جهانيان داده بود تا آن زمان.ساخت درعالم مذهب غوغايي بپا كرد
ارد براي مردم آن هاي اول سفر پيدايش كه ارزش روحاني داشته و د باب داستان خلقت مكتوبه در

  .بغلط ارزش علم طبيعيات نيز داشت زمان
 

اين نيست كه بگويد بشر چگونه وجود پيدا كرده زيرا كه اين كار  دانست كه وظيفه مذهب كليسا نمي
 است بلكه تكليف مذهب حقيقي اينست كه بگويد بشر چرا و به چه منظور خلق شده علوم طبيعي

تصور كنند كه  اروين مردم بخصوص روحانيون حاضر نبودندبه هرجهت پس از نشرعقايد د. است
با اينكه شخص داروين .نسناسند فرشته نژاد نبوده بلكه بقول مرحوم فروغي بوزينه نژاد و خويش

دانست مقصود ازكتب  داشت زيرا كه او مي ضديتي با مذهب نداشت و حتي خيال كشيش شدن نيز
ولي انتشار اين . جير كردن علم و تجربه و عقل بشرينه زن آسماني پيشرفت روحانيت بشري است و

 ميان علم و دين فاصله عميقي ايجاد شود و بين دانشمندان و روحانيون نزاع عقايد كافي بود كه
اصطالح اصل و مبناي آدمي  ازطرف ديگرعده اي گفتند كه اگر به. درگيرد و بظاهرازاعتبار دين بكاهد
است؛ روش حقيقي زندگي بنظر اين گروه روش  يما رجوع به اصلميمون بوده بنابراين عالج دردها
بنابراين مهرباني و عطوفت و دستگيري و رأفت و . بايد مراعات گردد تنازع بقاء بوده و اصل بقاء اصلح

بود و  نيچه آن نابغه مخبط آلماني مبلغ اين عقيده. ضعفاء همه گمراهي و ضاللت است كمك به
عيساي ناصري را شخصي  دانست و انبياء و معلمين بشر بخصوص ف ميشفقت و مهرباني را از ضع
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علمي نتوانست تزلزلي برصخره مستحكم  حمله تحقيقات! پنداشت بحال جامعه مضر و بيفايده مي
دراثر مرورزمان و تعصبات و خرافات بيجا برگرد آن جمع  مسيحيت وارد آورد ولي گل و اليهايي كه

   .اين صخره پاكتر و روشنتر ازپيش جلوه گر گرديدشده و  شده بود ازهم پاشيده
 

خود  خورد و به سهم موج ديگري كه در دنياي مغرب برصخره قوي مسيحيت خورده و مي :كمونيسم
 كارل 1848بسال  يك قرن پيش يعني. باشد شويد كمونيسم مي گل و اليهاي دورآنرا شسته و مي

كه  عيب بزرگ مانيفست آن است .تشر ساختندرا من» مانيفست كمونيست«ماركس و فردريك انگلز
در مطالعه و تفسير . فايده مي انگارد وهم و تخيل وبي به كلي وجود عالم روحاني را انكار كرده آنرا

را به  هاي ديگر تاريخ كند و جنبه ازحقيقت را ديده آن را زياد ازاندازه تأكيد مي تاريخ فقط يك جنبه
تمام جوامع بشري چه در  تاريخ«: شود با اين جمله شروع مي» ستمانيف«. نمايد طوركلي تكفير مي

البته كشمكش طبقات درتاريخ » ...طبقاتي هاي گذشته و چه حال عبارتست از تاريخ كشمكش
ما دراينجا كاري به . تواند باشد كه شامل تمامي آن نمي بشرتأثير داشته است ولي بديهي است

 .بحث ما فقط درمورد تأثير كمونيسم است درمذهب. اريماقتصادي كمونيسم ند هاي سياسي و روش
تأثير افكارمسيحي  كارل ماركس و انگلز دردنياي مغرب زمين تربيت يافته و خواهي نخواهي تحت

ماركس پس ازانتقاد . راه ندادند واقع شده بودند ولي عمدا هيچ گونه روحانيتي درسيستم خود
گويد كه آنها اصوال براي مردم بدبخت و  مسيحيت مي هاي مذهبي راجع به اصول اجتماعي ازروش

 تحقير نفس و اطاعت و تواضع و غيره را بورژوازي -عبارت ديگر ترس ازخدا بيچاره درست شده و به
به آنها احتياجي  اند و حال اين كه رنجبر و زحمتكش استثمار و انتفاع ازرنجبران تلقين كرده براي

هايش ماركس  باالخره در جايي درنوشته كبر و استقالل الزم دارد و ت- ندارد بلكه او اعتماد به نفس
كه بايد به عوض صحبت درباره آخرت راجع بوضع همين  مذهب را ترياك مردم دانسته معتقد است

جاي صرف وقت و بحث راجع به مذهب درباره قوانين بحث نمود و بعوض  دنياي مادي صحبت كرد؛ به
  .سات و علم مدن داخل شددقت درالهيات،درسيا مطالعه و

 
نشر اين عقايد تا چه اندازه در سست كردن عقايد مذهبي تأثير داشته و دارد  الزم به تذكر نيست كه

  .خواهد شكست اگر صخره مذهب متين و قوي و مايه دار نباشد بالشك ازهجوم اين امواج درهم و
 

خورد موج روانشناسي   خورده و ميمذهب  موج سوم و شايد ازهمه خطرناكتر كه به پيكر:فرويديسم
آغاز ) 4(» روانشناسي غيرعادي«تحقيقات خود را در (3)  زيگموند فرويد1894به سال . جديد است

 راجع به شعور باطن و يا وجدانيات مغفوله آدمي بسيار گرانبها است و نامبرده كشفيات فرويد. كرد
دررديف نيوتن و  توان دررشته خود را ميفرويد . حقيقتا خدمت عظيمي به عالم بشريت نموده است

بدبختانه درطي تحقيقات خود در  اما فرويد نه فيلسوف بود و نه عالم الهي ولي.گاليله دانست
دخالت كند به اين معني كه عده اي از مرضاي روحي   چگونگي مغز آدمي مجبور شد درآن دو عالم

هاي روحي  طرز غلط مذهب را پناهگاه ضعفشدند اشخاصي بودند كه به  مي كه تحت نظرفرويد مداوا
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روحاني و اساس  اي به مذهب نداشت و از ماهيت فرويد كه خود عالقه. خود قرار داده بودند و جسمي
فرويد نيز مانند . مذهب ايشان است آن بي خبربود تصوركرد كه يكي ازعلل آالم دروني بيماران او

درست است كه بعضي مذهب را وسيله . ددا ماركس نيمي از حقيقت را گرفته آن را كليت
درراه كمك بĤنان اين است كه آنها را ازآن حالت درآورده و  دهند و اولين قدم فراراززندگي قرارمي

برمغزهاي  خيال بيدار نمود ولي اين موضوع ربطي بوجود خداي متعال و نفوذ روح او ازعالم خواب و
  .سالم بشري و قلوب زنده آنان ندارد

 
جبري صرف است و شخصيت آدمي را معلول قوانين وراثت و تمايالت دروني  يگر فرويديسمازطرف د
ديگري   هرچه است تقدير است و تدبيرو آزادي شخصي بجز خواب و خيال چيز-او ميداند و پنهان

عقايد فرويد .خواهد بود نيست؛ بنابراين خيرمطلق ديگر وجود نخواهد داشت و خوبي و بدي نسبي
مردم بدون مطالعه عميق و تعمق زياد  رود و خطر اينجاست كه يبي پيش رفته و ميبه سرعت عج

خوب؛ الحمداهللا كه باالخره وضعيت مذهب هم معلوم «:بگويند بطور سطحي تحت تأثير واقع شده
مذهب هم مانند سيمرغ و كوه قاف بجز وهم و خيال چيز ديگري نيست و از  آخرفهميديم كه. شد
   «. زودتر از قيد آن خالص شدجهت بايد هرچه اين
 

توان حق اشخاص نامبرده را كه هريك به  است كه دراين مختصر نه مي  بديهي:پيروزي مسيحيت
رفته اند ادا  ها مطالعه دقيق نموده و چيزهايي گفته و باشند و سال ازنبوغ عالم بشريت مي سهم خود

دنيا خواهي نخواهي دربرابر اين  ذاهبتمام م. كرد و نه وارد بحث دقيق در مكاتب فلسفي آنان شد
دربرابرآنها ايستادگي كنند و چه چيزي ازآنها باقي بماند  كدام يك بتوانند. امواج واقع خواهند شد
چون هرسه اين امواج ازدرياي مشوش مغرب يعني جايي كه . تاريخ آينده بسته است به شهادت

اين مذهب  باشد برخاست بلطبع اول ازهمه هاي آن روان مي مسيحيت براي ساليان دراز برآب كشتي
دربرابر شديدترين انتقادات  (تورات و انجيل(كتاب مقدس . هاي شديد خود گرفت را تحت ضربت

امروزسنديت واعتبارآن بيش ازهرزمان ديگر  علمي و ادبي قرار گرفت و درنتيجه پس از يك قرن
بسيار شد و درنتيجه امروزازهرروز تاريخي عيساي مسيح صحبت  راجع به شخصيت. ثابت شده است

 ها مردم چه درگذشته مسجلترو ثابت تر و نفوذ روحي او برقلوب و افكار ميليون ديگر شخصيت او
  .وچه درحال محرزتر گشته است

 
ايجاد شده بود كم كم بهم آمده و اكنون هردو ميبينند كه  فاصله اي كه بين دانشمندان و روحانيون

 هاي معتبر مغرب مورد نيست گفته شود كه همه دانشگاه براي مثال بي. شندبا مي جوياي يك حقيقت
درحدود سه سال پيش  .دهند كه مثال به رشته طبيعيات زمين به رشته الهيات همانقدر اهميت مي

كه در عين حال استاد ) 5(دكترريون  مديرداخلي دانشگاه كيمبريج براي يك دوره كشيشي بود بنام
نه كمونيسم . نمود دركليسا و در آزمايشگاه يكسان عبادت مي ه نيز بود و خدا راعلوم طبيعي دانشگا

 هيچ كدام نتوانستند اساس مسيحيت را ازهم بپاشند بلكه برعكس مسيحيت اين دو و نه فرويديسم
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شدند كه ازمسيحيت  بدين معني كه مسيحيان ملتفت! طفل نوزاد گمراه را گرفته در كليسا تعميد داد
كمونيسم آنها را ازخواب بيداركرد و چون به  امواج. اند ها كرده حرف شده ودرجامعه غفلتحقيقي من

برادري و مساوات حقيقي درانجيل بوده و فقط خودخواهي و گناه  انجيل رجوع كردند ديدند كه اصول
الزم  استكه بĤن عمل نميشده و درك كردند كه براي رسيدن به وضع بهترمادي نه فقط آنان بوده

حقيقي دريك جامعه اي  يست به روحانيت و و مذهب پشت پا بزنند بلكه تا روحانيت عميق و مذهبن
سعادت مادي و معنوي و ذهني و آزادي فردي  نباشد آن جامعه معني سعادت حقيقي را كه عبارت از

   .باشد نخواهد ديد
 
تواند كمكي باشد  مي  دارد وآموزند و آن را تا آنجا كه حقيقت ها آموخته و مي فرويديسم نيز درس از

وظايف اوليه كليسا است بكاربرده و  براي پيشرفت كارخدا و رسيدگي به آالم روحي بشر كه از
توان آن طوركه شايسته است ازمذهب دربرابر افكاري كه  نمي بديهي است كه دراين مختصر. برند مي

 فقط كافي است. ن موضوع نيستگذشت دفاع نمود و منظور ما هم ازاين فصل اي مختصرا ذكر آنها
نه فقط ازبين نرفته  گفته شود كه مسيحيت يكي دو قرن است دربرابرامواج سابق الذكر قرارگرفته و

تر گشته است به طوري كه نه تنها  متين بلكه اساس آن چه از لحاظ علمي و چه تجربي مستحكمتر و
دد بلكه سالي صدها كتاب مذهبي گر ديگردردنيا طبع ونشر مي كتاب مقدس هنوز بيش ازهركتاب

اول تدوين شده در كتابفروشي هاي معتبردنيا بفروش ميرود و كرسي هاي  بوسيله علماء طراز
  .گردد ها بوسيله متفكرين بزرگ اشغال مي الهيات دانشگاه استادي

 

  بازگشت مسيحيت به مشرق زمين
  

 رد مسيحي كسي استكه سعي يك ف:مژده انجيل به ديگران وظيفه هر فرد مسيحي است رساندن
يكي . خود مسيح بشود كند درزندگي؛ چه در افكار و چه در گفتار و چه در كردار خود مانند استاد مي

اين است كه هرشخص مؤمن به او بايد  ازدستورات صريح مسيح چنان كه درمقدمه اين كتاب گذشت
ا مسيحي بداند ولي مسيح را به بنابراين شخصي كه خود ر .مژده نجات انجيل را به ديگران برساند

درحقيقت شخصي است كه از ازدستور صريح مسيح سرپيچي كرده او را تحقير  ديگران معرفي نكند
   .توان او را مسيحي خواند است و ديگر نمي نموده

 
پروپا گاند و تبليغ دين خود نيست بلكه رساندن مژده نجات بخش خدا   وظيفه مسيحي:ميسيونرها
تا آن وقتي  ازآنچه كه درفصول قبلي گذشت ديديم كه.ن با فروتني و محبت و فداكاريديگرا است به

پيشرفت بود اما به مجردي كه؛  كه كليسايي هنوز روحيه تبشير را ازدست نداده بود در حال ترقي و
مسيحيان مغرب . ازدست داد زوال آن آغاز گرديد به هرعلتي چه مالحظه و چه ترس؛ اين روحيه را

مشرق زمين به اطاعت از حكم عيسي مسيح به اطراف و اكناف عالم  هم مانند مسيحيان اوليهزمين 
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طوري كه  و با اين كه با هزارگونه اشكال رو به رو گشتند به نشر انجيل پرداختند به پراكنده شدند
 درعرض چند قرن. يافت نشود امروزه دراثر زحمات آنها در كمتر كشوري است دردنيا كه كليسايي

هندوستان و كشورهاي شرق نزديك و جاهاي ديگر  گذشته ازكشور ژاپن گرفته تا چين و فيليپين و
دركشورايران . اند ازآن پيروي نموده اند را شنيده و هركدام خواسته ها ميليون مژده انجيل ميليون

ايي كه آنه.باشند مي بريكقرن استكه ميسيونهاي مسيحي مشغول رساندن مژده انجيل بديگران بالغ
فقط با وعظ و حرف نيست بلكه مربوط به  دانند كه مژده انجيل با انجيل مسيح آشنايي دارند مي
هاي فرهنگي خود   جهت ميسيونرهاي مذهبي با بنگاه اين باشد و از بهداشت جسم و ذهن و روح مي

 شت روحهاي بهداشتي خود به بهداشت جسم و با نشر انجيل به بهدا بنگاه به بهداشت ذهن و با
  ).6(پرداخته اند 

 
نتيجه زحمات چندين ساله ميسيونرها اينك  در :وجود اشكاالت و امكان ارتكاب اشتباهات سابق

درحال رشد است ولي به قدري اشكاالت فراوان دراين راه  كليساهاي جوان و كوچكي دراين كشور
 ته بتوانند به رشد خود ادامههاي نورس خدا نباشد محال خواهد بود اين نهال وجود دارد كه اگر فيض

ميسيونرهاي اين عصر برخالف  بزرگترين اشكالي كه در راه نشرانجيل وجود دارد اين است كه. دهند
هاي روم و ايران و ساير دول قوي  به امپراطوري مبشرين قرون اوليه كه ازطرف ملل فقير و زيردست

دنيا سلطه داشته و نيروي سياسي و ازميان مردمي كه دولتهايشان بر شدند اكنون فرستاده مي
بين  اين وضعيت خواهي نخواهي. اند دنيا دردست آنهاست نزد ملل ضعيف و كوچك رفته اقتصادي

فاصله هاي مادي و  اند ميسيونرها يعني خادمين مسيح و مردمي كه آنها براي خدمت ايشان آمده
كي آنكه براي يك نفر شرقي بسيار ي معنوي ايجاد كرده و مولود اشكاالت چندي گشته است، ازجمله

غربي كه خواهي نخواهي درنظر او نماينده تمدن مادي و  دشوار است باور كند كه يك نفر ميسيونر
 است درحقيقت به امور مادي و كارهاي سياسي نظر داشته منظور و مقصودش سلطه غربيان بردنيا

كه صليب مسيح   جانثاري او استشناساندن مسيح و ترويج تواضع و حلم و فروتني و فداكاري و
   .عالمت آن است

 
هاي مختلفه قدرت و نفوذ سياسي و اقتصادي مغرب زمين كه  لفافه درحقيقت صليب مسيح درالبالي

مردم  مخالف است پيچيده شده و بوسيله ميسيونرهايي كه در نظر مردم عادي با ساير كامال با آن
كليساهاي نورسته در  خطر بزرگ براي.  شده استمغرب زمين تفاوتي ندارند به شرقيان اهداء

بشوند كه مسيحيان سابق شدند يعني اين  اينجاست كه باز اعضاء كليسا مرتكب همان اشتباهاتي
فكر كنند كه مسيحيت با نفوذ و قدرت دنيوي و تمدن ظاهري  ها را بعوض اصل مذهب بپذيرند؛ لفافه

 اگراين امراتفاق. اين عقيده غلط وارد كليسا شوندپشت گرمي به ميسيونرها با  مترادف است و با
هايي هم  سازمان  بيفتد يقين استكه مسيحيت حقيقي شروع نخواهد شد و اگربه حمايت ميسيونرها

هم پيدا شدند كه به كمك فيض خدا  اما اگر چند نفري. تشكيل گردد باالخره متالشي خواهد گرديد
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نسبت به خارجيان در فضا پراكنده است رد شده معني  توانستند از غبارهاي سؤ ظن و نفرتي كه
اززيرلفافه هاي سابق الذكر كه كامال برخالف مسيحيت است درك نمايند  حقيقي صليب مسيح را

كليساي  عده هرچند هم كم و كوچك باشند كافي خواهند بود كه بنياد متين و مستحكم همان
ديگر خورشيد حقيقت از  ن نشان دهند تا بارمسيح رادرايران بنا نهند و حقيقت او را به ديگرا

   .جهان را منور گرداند زيرابرهاي متراكم و تيره و تار آسمان مشرق طالع شده
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