
تاریخ مسیحیت در ایران/۴

حسام مرتضوی

 

قرار گرفت و خارجی  قوام  یادی از ا یران در معرض حمالت ز تاریخ، ا ین صحبت کردیم که در برھه ای از  در شمارۀ قبل در مورد ا
ً قسمت ھای بیشتری از شھرھای ایران در طی این حمالت که اوج آن در زمان چنگیزخان و تیمور لنگ صورت گرفت ویران تقریبا
تأثیرات ناگوار خود را داشت و باعث یرانی نیز  شد و بسیاری از مردم قتل عام شدند. این قتل عام ھا و ویرانی ھا در مسیحیت ا
به مرگ محکوم شوند و کلیساھا ویران ً در زمان تیمور که خود مسلمان متعصبی بود بسیاری از مسیحیان  شد که مخصوصا

گردد.

البته باید اذعان داشت که عوامل دیگری نیز در تضعیف کلیسای ایران نقش داشت که مھم ترین این ھا عبارتند از:

١. فقدان ترجمۀ انجیل از زبان سریانی به زبان رسمی ایران

بدون موافقت او یران  برای شھرھای ا ٢. تمام تشکیالت کلیسا زیر نظر پاتریارخ اعظم در بین النھرین بود و ممکن نبود اسقفی 
تعیین شود. گاھی سال ھای متمادی، چند ناحیۀ کلیسایی بدون اسقف و تشکیالت صحیح بودند.

٣. مسیحیت خشکه مقدس و تنگ نظر که نسبت به مسائل روزمرۀ مردم و جامعه بی تفاوت بود.

۴. اختالف عقیده بر سر جنبۀ الوھیت مسیح

ھه از ین بر یران در ا یران دچار ھرج و مرج و بی نظمی شد. حکومت ا نداز تیمور، ا بعد از دوران مغول و سپس حملۀ خانمان برا
نی ھای متعصب مسلمان ُ نان ھم س زمان به دست قبایل ترک افتاد که یکی پس از دیگری حکومت را به دست گرفتند و چون آ
یل، تا اینکه باالخره پسر یکی از صوفی ھای اردب یران پیش نیامد.  بودند وضعیت چندان خوبی برای مسیحیت تضعیف شدۀ ا
به ندان او  بود ولی فرز نی  ُ شیخ اسماعیل، قدرت را به دست گرفت. پدر شاه اسماعیل، شیخ صفی الدین اسحق خودش س

نی ھای متعصبی بودند. ُ فرقۀ شیعه پیوستند و علت آن ھم متمایز بودن و جدا شدن از ترک ھا بود که س

با یان نھاد و  یران مستقر ساخت و سلسلۀ صفویه را بن شاه اسماعیل با قدرت تمام پس از قرن ھا حکومت یکپارچه ای را در ا
سماعیل شاه ا یران شد.  رسمی نمودن مذھب شیعه در حقیقت حکومت را با مذھب در ھم آمیخت و باعث اتحاد بیشتر ا
خود را تجسـمی از حضـرت علـی، امـام اول شـیعیان می دانسـت و ادعـا داشـت ھمـه بایـد بـه او سـجده کننـد. در دوران ایـن

حکومت بود که پای میسیونرھای مذھبی کاتولیک به ایران باز شد.

شروع کار مبشرین خارجی

در سال ١۵٠٧ میالدی جزیرۀ ھرمز به تصرف پرتقالی ھا درآمد و به مرکز تجارت آن ھا تبدیل شد. اھالی این جزیره ترکیبی بودند
برای قدیس  ستین  سنت اگو نان گروه  ھا. در سـال ١۵٧۵ یک عده از مبشرین و رھبا ھا و پرتغالی  ھا، ایرانی  عراب، یھودی  از ا
به جزیرۀ ھرمز آمدند. در سال ١۵۵٩ ھم اولین دسته از تاجران انگلیسی از راه روسیه وارد شبانی و بشارت بین کاتولیک ھا 
ایران شدند و پای شان به ھرمز باز شد و به تدریج تمام ممالک اروپایی برای اھداف تجاری و سیاسی به رقابت پرداختند و ھمه

نسبت به ھم سوءظن داشتند.

برت و آنتونی شرلی در زمان سلطنت شاه عباس که یکی از بزرگ ترین پادشاھان این سلسله بود دو برادر انگلیسی به نام را
صفھان شـدند. ھمچنیـن ھیأت ھـای متعـددی از کشـورھای مسـیحی مـذھب بـه ایـران آمدنـد و آرامـش داخلـی پـس از وارد ا
یادی داد. در سال یران را رونق ز ً برقرار شد و شاه نیز برای خارجیان تسھیالتی قائل شده و تجارت ا سال ھا ھرج و مرج مجددا
١۶٠١ دو نفر پرتقالی از فرقۀ مذھبی آگوستین به ایران فرستاده شدند با این مقصود که کار اصلی آن ھا بشارت باشد و شاید
ً دارای انگیزه ھـای کار بـاالخره بـه جایی نرسـید و عالقـۀ شـاه بـه خارجیـان ھـم صـرفا ین  لی ا ند و شاه را مسیحی کن ند  بتوان
نان از طرف یران آمدند. آ قال بودند به ا ندۀ دولت پرت تا تغییر مذھب. بعد از آن دو نفر دیپلمات که نمای سیاسی و اقتصادی بود 
پاپ و مقامات مذھبی پشتیبانی نمی شدند ولی به قدری خوب رفتار می کردند که به زودی خانه ای در اختیارشان نھاده شد و
یری ایجـاد کردنـد. بنـابراین از ھمـان اوایـل خـدمت ایـن افـراد، سیاسـت بـا مـذھب آمیختـه شـد و ایرانیـان ھنـوز ھـم جا د در آن
نمی توانند باور کنند که مبشرین فرقه ھای مذھبی کارمندان و فرستادگان دولت خود نیستند و روابط سیاسی با آن ھا ندارند.

کوچ ارمنیان به ایران

ند. او کان کن قل م یران ن لف ا قاط مخت به ن که  کرد  بور  ستان را مج سیحی ارمن ھالی م یل قـرن ١٧ شاه عباس صفوی ا در اوا
سکونت داده نده رود اصفھان  لی زای نیز در والیات جنوبی و حوا ستاد و ٧۵ ھزار نفر  ندران فر فر را به گیالن و ماز بیست ھزار ن
تازه برای تزئینات پایتخت  نان  ین ارامنه صنعتکار بودند و شاه عباس از آ فا را ساختند. اغلب ا شدند و آن ھا شھری به نام جل

16-3-2010 ۴تاریخ مسیحیت در ایران/

kalameh.com/…/PrinterFriendlyArticleD… 1/3

Peyman
Stamp



ً آن ھا تھدید می شدند که مسیحیت استفاده کرد و حضور آنان در این مملکت برای آینده و مسیحیت تأثیر زیادی داشت. مرتبا
را ترک کنند و اسالم را بپذیرند ولی به ندرت این کار عملی می شد.

ین بط ب فا کنند که این نقش، در قرون وسطی به صورت را بط بین شرق و غرب را ای بود که نقش را رسالت ارامنه بیشتر این 
نیز شھر و به  بار  ستاده ھای در کی از فر بود. ی شده  گر  پا جلوه  یای اسالم و ارو ین دن دولت عثمانی و اعراب و در عصر جدید ب
ارمنی بود و بعدھا ھم چندین ارمنی با عنوان فرستادۀ دربار ایران به ممالک مختلف اعزام شدند. ارامنۀ ایرانی مایل بودند که
یران ریشه گرفته بود پیروی کنند و اغلب از میسیونرھای کاتولیک ناراحت بودند که ھمان مذھب اصلی خود را که از اول در ا
نه در با ارام ند  یران می آمد پیروی از کلیسای روم و تبعیت آن وادار سازند. اغلب مبشرین که به ا به  سعی می کردند آن ھا را 
بود و ھمین امر نان مخالفت و رقابت بسیار زیاد  ین آ برای مدت ١۵٠ سال این تماس ھا ادامه داشت ولی در ب تماس بودند و 

یکی از موانع بزرگ برای پیشرفت مسیحیت و کار بشارت بود.

تاً  با ھم در جنگ بودند و اگر موق بود. اغلب آن ھا  تنزل  در این زمان نفوذ سیاسی قدرت ھای اروپایی و ثبوت قدرت آن ھا رو به 
ھای که گروه  شتند بل تالف دا نه اخ با ارام سیونرھا  لف می قط دسته ھای مخت نه ف نابراین  بود. ب صلح می کردند دوره اش کوتاه 
که شد  شتر  مانی بی تالف ز ین اخ ساختند. ا ھم نمی  با  نیز  پا  لف ارو لک مخت مختلف میسیونرھا و فرستادگان مذھبی مما
یران فرستادند و آن ھا سعی می کردند مبشرین ممالک پروتستان مانند انگلستان و ھلند نماینده ھای تجاری خودشان را به ا
قرار مه ای در سـال ١۶۴١ چنین نوشت: ا ترز در نا سن  نارد دو به نام بر یک  پدران کاتول کی از  ند. ی بیرون کن یران  یک را از ا کاتول

می کنم که در این مملکت مسیحیان خیلی بیشتر به من زحمت دادند و جفا رساندند تا غیرمسیحیان و بی ایمانان!

یک یت کاتول ھای رھبان یران فرستاده شدند. این گروه یکی از نظام  به ا سال ١۶٠۴ توسط پاپ  کارملی در  گروه ھای بشارتی 
خذ یان گذاشته شدند و وجه تسمیه خود را از کوه کرمل و زندگی ایلیای نبی ا بودند که در حدود سال ١١۵۴ در فلسطین بن
مردم عـادی اطـراف خـود و نـیز بـر ارامنـه گذاردنـد. بر  شمگیری  تأثیر چ شان  خاص زندگی  یه  به خاطر رو عده  ین  ند. ا کرده بود
تادئوس کوشش پدر  به نام  قا کنند. یکی از رھبران ایشان  یران اب کارملی ھا برای مدت ١۵٠ سال توانستند حضور خود را در ا
سیحی و برای کودکان م سه  حداث مدر برای ا نوی  به ارسال کمک ھای مالی و مع تا واتیکان را متقاعد  یادی مبذول داشت  ز

غیرمسیحی سازد اما غیرت او با بی توجھی واتیکان روبرو شد.

حدود ۶٠٠٠ خـانواده را از گرجسـتان کـوچ داد و آن ھـا را در دھـات اطـراف اصـفھان و شـیراز  ً باس مجددا شاه ع در ســال ١۶١۴ 
سکنی داد.

شروع جفای کلیسا

به عموم مسیحیان چه ارمنی، چه گرجی و چه کاتولیک تغییر داد. او خر سلطنت سیاست خود را نسبت  شاه عباس در اوا
به موجب آن ھر مسیحی که مسلمان شود حق خواھد داشت سال ١۶٢٩ فرمانی صادر کرد که  مرگش در  درست پیش از 
به اسالم حدود ۵٠٠٠٠ مسیحی  که در  ست  شده ا ین زده  خود درآورد. تخم یار  تا پشت ھفتم در اخت اموال خویشان خود را 

گرویده باشند.

البتـه طبــق گزارشــات تــاریخی جفــا بــه کلیســاھا و مبشــرین از ســال ١۶٢١ بـا تحریکـات از طــرف انگلیســی ھا شــروع شــد.
بیرون کنند و این  کار را ھم کردند و بدین ترتیب ھرمز که مدت ھا مرکز انگلیسی ھا می خواستند پرتقالی ھا را از جزیرۀ ھرمز 
نان خارج شد. سال ١۶٢١ برای مبشرین و ھم ارامنه بود از دست آ انتشار مسیحیت و سکونت بیشترین مبشرین کاتولیک 
سـال سـختی بـود. میسـیونرھای کاتولیـک جـزیرۀ ھـرمز بـه تحریـک انگلیسـی ھا مـورد سـوءظن قـرار گرفتنـد. در ســال ١۶٢٢
ایرانی ھا به کمک انگلیسی ھا قصر اصلی جزیرۀ ھرمز را به تصرف درآوردند و کاتولیک ھا را بیرون کردند. نتیجه این شد که تمام
یادی عدۀ ز به شھادت رسیدند.  مان ۵ نفر  ین ز خراب شد و در ا ھا  ساھا و دیر ند، کلی فرار کرد سقط در عمان  به م مبشرین 
شکنجه شدند و شکم باغبان میسیون کاتولیک را با بی رحمی تمام دریدند و تمام مسیحیانی که در نامه ھا اسامی آنان بود
شان اقـرار کردنـد ھمـه سنگسـار شـدند. زنـدگی بـرای مسـیحیان بسـیار تلـخ و به ایمان  چون  شدند و  ضار  شاه اح ضور  به ح

ناراحت کننده بود. پدر جان تادئوس می نویسد:

«از ھمه لحاظ تحت فشار و ناراحتی ھستیم ولی ایمان را از دست نداده ایم. تازه شروع کرده ایم که شاگردان حقیقی مسیح
باشیم.»

جفا ھمچنان ادامه داشت و پدران روحانی را در دیرھا زندانی می کردند و نمی گذاشتند کار کنند و ھیچ کس جرأت نداشت در
ین با وجود ا خارج از محوطۀ کلیسا در ایران دربارۀ مسیحیت صحبت کند. به تدریج اعتماد شاه نیز از مسیحیان قطع شد ولی 
صفھان ھم از ا ستین  سیون آگو باالخره می ند. در سـال ١۶٧۶- ١۶٧٧  یش می رفت ید پ مان و ام سلحه ای با ا نداران  زحمات ایما
بـه کلی برچیـده شـد. در زمـان شـاه عبـاس دوم ھـم مسـیحیان در زحمـت بودنـد. از طـرف دیگـر ارامنـه ھـم بــه مبشــرین آزار
می رساندند و با کارشکنی از شاه می خواستند که ھمۀ مبشرین را بیرون کنند. در زمان شاه سلیمان ھم وضع آشفته بود و
ضای آزار و اذیـت فرنگی!" تقا بر  نت  شو! لع سلمان  سگ، م که "ای  ند  یاد می زد بان فر چه ھا در خیا شت و ب جود ندا یت و امن
اقلیت ھای مذھبی به منتھای درجه رسید و ھزاران نفر از یھودیان به قتل رسیدند. تمام اموال ارامنه را از آنان گرفتند، بچه ھا را

با مبلغ بسیار کمی به غالمی فروختند و دختران جوان را به حرم شاه می بردند.

ضع ین و ند. ا تاز می کرد خت و  یران تا مدت ٨ سال افغان ھا و ترک ھا در ا سید.  سلطنت صفویه با شاه سلطان حسین بسر ر
برای کار مبشرین مسیحی بود. جنگ، قحطی و بدبختی آن ھا را ناامید کرده بود. سرانجام بزرگی  مانع  آشوب و ھرج و مرج 

نادرشاه افشار به حکومت افغان ھا پایان داد و زمام امور را به دست گرفت.
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مسیحیت در زمان نادرشاه افشار

تاریخی از نادر یرانی در ھم آمیخته بودند. در کتب  با نژاد ا نادرشاه از قبیلۀ افشار بود و افشارھا از بازماندگان مغول بودند که 
به عنوان کوه نشین بی سوادی یاد شده است که می خواست ایران را از ھجوم افغان، ازبک، ترک ھا و روس ھا آزاد سازد.

نادر شاه بیشتر وقت خود را با خارجیان می گذرانید. شاید یکی از دالیل عدم محبوبیت او در بین تودۀ مردم ھمین نکته باشد.
ین به فارسی ترجمه کنند. ا سال ١٧۴٠ دستور داد که عھدعتیق را یھودیان و انجیل را مسیحیان و قرآن را مسلمانان  وی در 
تا ین واقعه یعنی  بود. تا مدتی بعد از ا با توجه به مدت محدود آن نتیجۀ کار چندان خوب ن مدت ۶ ماه انجام شد ولی   کار در 
به تاریخی خود را  نادر اولین سفر  ین سال  ندازه ای در صلح و صفا و راحتی بودند. در ا سال ١٧۵۴ میسیونرھای مسیحی تا ا
ینی و حرص و ولع عجیبی گرفتار شده بود و با بی رحمی بود که به جنون عجیب خود بزرگ ب اصفھان انجام داد. در این زمان 
ین آزار فقط نصیب عجیبی به جان ارامنه افتاد و تمام دارایی آن ھا را گرفت و سال بعد ھم ھمین کار را تکرار کرد. متأسفانه ا
سرانجام در قرار گرفت و  مردم  فر  مورد تن نیز ھمین کار را کرد که  مسیحیان نشد بلکه با سایر اھالی مملکت و مسلمانان 

سال ١٧۴٧ به دست گارد شخصی خودش کشته شد.

پدران ضی از  ند. بع کار نبود مه  به ادا قادر  یک  سیونرھای کاتول ست رفت. می نیز از د کت  مش ممل صلح و آرا با مرگ نادرشاه 
تا سال ١٧۵٠ فقط چند کشیش روحانی به خدمت و کار خودشان ادامه دادند ولی از طرف کلیسای روم حمایت نمی شدند. 
چه به کارھای انسان دوستانه خود ادامه می دادند. میسیونرھای کاتولیک گر  بدون حمایت واتیکان  به طور پراکنده و  کاتولیک 
قیر و مردم ف سیاری از  بدیت ب بر ا ً اثری  نه، بی پیرایه و پرمھرشان قطعا نان و خدمات فداکارا ما حضور آ تاریخ نگذاردند ا اثری بر 

بینوای ایران داشته است.

به مرور تعطیل شدند و یر اسقفی  به ضعف گذاشت و دوا یران ھم مدت ١۵٠ سال پس از حملۀ تیمور رو  کلیسای نستوری ا
بود و شارتی  ضت ھای ب بزرگ ترین نھ که از  ستوری  یران کلیساھا باقی ماندند. نھضت میسیونرھای ن فقط در شمال غربی ا
عایبی بـود کـه بیشـتر سـبب انحطـاط مسـیحیت در آن ساند، دارای م مرکزی ر سیای  قاط آ ترین ن ین و دور تا چ جات را  مژدۀ ن
ند ضر بود شتند و حا غیرت دا ساھا  چون کلی شد.  ضعیف تر می  نواحی گردید. حیات روحانی کلیسای آن زمان به این طریق 
ھرگونه سختی و نامالیمت سفرھای بشارتی را تحمل کنند ولی تحمل و زھد و تقوای خشک فقط مسیحیت واقعی نیست.
یران ریشه نگیرد. به زندگی روحانی و کار روح القدس و پیشرفت اخالقی سبب می شد که کلیسا به درستی در ا عدم توجه 
فوذ فراوان داشت کیفیت البته این شکست تا اندازه ای نتیجه روش کار مبشرین نیز بود. کلیسای مسیح که روزی عظمت و ن
روحانی و معنویت عمیق خود را از دست داد. شاید تصور شود که چون مذھب اسالم با مسیحیت بنای رقابت را گذاشته بود
کلیساھا زبون و ناتوان شدند اما پس از دقت مختصری معلوم می شود که معنویت حقیقی و روحانیت ھر کجا که باشد رقابت
پیروان آن ید در زندگی روحانی  به انحطاط می گذارد علت را با نمی شناسد. اگر مذھبی دارای معنویت و روحانیت است و رو 

مذھب جستجو کرد.

ھبری مسـیحیان را که ر صی  که اشخا بود  ین  سیحیت ا قی انحطاط م لل حقی به ع بردن  پی  ھای  ھترین راه  کی از ب شاید ی
ین مسیحیان با شخص عیسای  مسیح بودند. در حقیقت ا به روش مسیحایی و آشنایی  به عھده داشتند فاقد زندگی کردن 
که بود  ین  سیحیت ا شرفت م کاذب و گمراه کننده بودند که باعث عدم پیشرفت مسیحیت شدند. یکی دیگر از دالیل عدم پی
به روحانیـت و معنویـت خشـک و خـالی قدری  ند و به  یتی نمی داد یچ اھم خود ھ پیرامون  مردم  مرۀ  ِ روز ندگی به ز سیحیان  م
نان اھمیت خود را از دست داده به مردم در نظر آ خانوادگی، اجتماعی و وظایف عمومی و خدمت  چسپیده بودند که زندگی 

بود.

شدن و تکیـه کـردن بـه متنفـذین و قدرتمنـدان آن زمـان بـود. ین جھانی  قدرت ھای ا شیفته  ضعیف،  ین ت یل ا گر از دال کی دی ی
متأسفانه در تاریخ گذشته کلیسا و مسیحیت می بینیم که بعضی از مسیحیان و مقام ھای کلیسایی اغلب عقیده داشتند
به ند پیشرفت کنند. در حالی  که تمامی قدرت ھا در آسمان و زمین  که با زور و حمایت رؤسا، زمامداران و حکمرانان می توان

مسیح داده شده است و مسیح مایل است که پیروان او مانند او فکر کنند و مانند او زندگی نمایند.

خت و خواھیم پردا عد از آن  یه و ب سله قاجار سا در سل سی کلی به برر ست،  له ا ین مقا سمت ا خرین ق که آ در شمارۀ بعدی 
به طور اجمالی و که  یران بررسی خواھیم نمود. و سپس با بررسی وقایعی  ھمچنین فعالیت ھای کلیسای پروتستان را در ا

فشرده در قسمت ھای قبلی بدان اشاره کردیم دست به جمع بندی در مورد وضعیت کلیسای ایران در گذشته خواھیم زد.
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