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کلمه

 

به سرنوشت مسیحیت پس یران در زمان اشکانیان و ساسانیان بحث نمودیم. اینک  در شماره ھای قبل در مورد مسیحیت ا
یرانی یای مسیحیت ا یران می پردازیم که خود باعث گشوده شدن فصلی جدید در دن از انقراض ساسانیان و حملۀ اعراب به ا

گردید. در انتھای مقاله منابعی ذکر گردیده که نویسنده از آن استفاده نموده است.

با آن درگیر بودند، در مقالۀ قبل در مورد مسیحیت در زمان ساسانیان دیدیم که با وجود فراز و نشیب ھا و جفاھایی که مردم 
ین می در ا شوراھای مھ سیدند،  به ظھور ر به تثبیت برساند. رھبران برجسته و کاردانی  یران خود را  مسیحیت توانست در ا
زمان تشکیل گردید و تعداد مناطق اسقف نشین رو به فزونی نھاد. کلیسای ایران افتخار این را داشت که شھدایی را نیز تقدیم
به بھبود نھاده باط مسیحیت و حکومت پس از یزدگرد اول رو  نماید و جفاھای مھلکی را متحمل شود. ولی با وجود این که ارت
فوذی در به زرتشتیان، شھروند درجه دو محسوب می شدند و ھیچ ن بود، مسیحیان ھمچنان "اھل ذمه" بودند یعنی نسبت 
ین است که گرویدن از ً طبقۀ متوسط جامعه را تشکیل می دادند. نکتۀ جالب توجه ا امور سیاسی و اجتماعی نداشتند و اکثرا

دین زرتشت به مسیحیت ارتداد محسوب می شد و طبق قانون ساسانیان مجازات آن اعدام بود.

مسیحیت پس از حملۀ اعراب و تسلط خلفای عرب

ند درخت تنومندی حکومت ساسانی با اینکه در ظاھر جالل و عظمت باشکوھی داشت ولی از درون تضعیف شده بود و مان
سوزان گرم و  ھای  نب بیابان  باد از جا ین  سرانجام ا تاد.  فرو می  اف بادی  یدن  با وز بود و  سیده  که از درون پو سید  به نظر می ر
سرزمین ھای دیگـر در سـر تح  برای ف ضاعفی  گیزۀ م تازه، ان ینی  با د که  تازه نفس  می مھاجم و  با قو یران  ید و ا ستان وز عرب
سیه و چون قاد لی و مھمی  ھای متوا نیز بودند در نبرد به نام اسالم  بلغ مذھبی تازه  ُ داشت، روبرو گشت. اعراب که اینک م
با مـرگ او سید و  به قتل ر سال ۶۵١  نیز در  سله  ین سل شاه ا خرین پاد سوم، آ یزدگرد  ند و  ست داد سانیان را شک ند سا نھاو

سلسلۀ ساسانیان منقرض گشت.

با برچیده شدن این سلسله دین زرتشت نیز که با حکومت در ھم آمیخته بود تسلط خود را از دست داد و به یکی از ادیان زیر
به عنوان "اھل کتاب" مسمی شده بودند. اھل کتاب به شرط دادن سلطۀ اعراب تبدیل شد که ھم چون مسیحیان و یھودیان 
شونت با خ پارس  مت  سیحیان در حکو ند. دالیلی وجود دارد مبنی بر اینکه با م جازه داشتند در دین خود بمان خراج و جزیه ا
فاه خدا ر به فیض  با آن ھا رفتار کردند و  بزرگواری  به طوری که یک تاریخ نویس مسیحی می نویسد: «اعراب با  رفتار نمی شد. 

برقرار بود و قلوب مسیحیان از آمدن اعراب شادمان باشد که خدا آن را تأیید نموده و پیروز بگرداند».

خود ساھای  سران کلی به  مه ھایی  شت نا یران را به عھده دا سال ھای ۶۵٠ تـا ۶۵٢ ریاست کل کلیسای ا ین  که ب عیشویاب 
موده شاره ن سا ا ضای کلی یت و بی وفایی اع عدم روحان سا،  ساد در کلی به ف شتر  مه ھا بی ین نا که در ا نوشت و جالب است 
گر سیحیت و دی بر م حدودیت ھایی  ھا و م می نمود و تبعیض  ییر  ین سیاست تغ به مرور زمان ا ما  تا جفا و آزار از خارج. ا است 
ادیـان اعمـال می شـد و اعـراب بـه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بھــترین روش بــرای آرام ســاختن و حکمــرانی بــر ایمانــداران
غیرمسلمان در سرزمین ھای فتح شده اگر قرار باشد آن ھا را قتل عام نکنند این است که آنان را از اعراب جنگجو جدا سازند و
به شان را  ند و حقوق ھای سیاسی  به گروه ھای جدا شده در محیط ھای محصور جمع نمای پیروی از شاه پارسی آن ھا را  به 
برای غیرمسلمانان ممنوع خدمت در ارتش  نان را به کار گیرند.  ند و سپس سودمندانه آ مرزھای جوامع خودشان محدود گردان
ً به طور کامل در سلطۀ مسیحیان و یھودیان باقی بود. طبق قوانین ً منزوی تقریبا بود و زراعت به عنوان پیشه ای پست و طبیعتا
مرو اعراب، مسیحیان می بایست لباس ھای مشخص بپوشند و از حمل اسلحه و سوار شدن بر اسب خودداری کنند. در قل
ــت کلیســاھای قــدیمی مجــاز بــود. البتــه بایــد ّ اســالمی نمی بایســت کلیســای جدیــدی ســاخته می شــد ولــی تعمــیر و مرم
ھای خاصـی آنـان از آزادی ست و در موقعیت  شده ا جرا نمی  به دقت ا ھا  ضی از دوره  قوانین در بع ین  که ا ساخت  شان  خاطرن
تب و پزشک خـدمت کـرده  و بـه سـمت ھای دولـتی ھـم گماشـته به عنوان کا بار  حتی در در ند و  برخوردار بوده ا بی  ً خو سبتا ن
شده اند. از نوشتجات پاتریارخ تیموتائوس که تا به امروز باقی است چنین برمی آید که وی با خلیفه معاصر یعنی المھدی روابط
به عنوان یادی  لغ ز نیز مب سی  فه عبا گر خلی شید، دی ست. ھارون الر می کرده ا حث  ھم ب خوبی داشته و با او در مورد انجیل 
یج بود و پیروان مذاھب و ین دوره ھا مباحثات دینی را کمک جھت یکی از دیرھا به پاتریارخ کلیساھا ھدیه نمود. ھمچنین در ا

منجمله مسیحیت در این مباحثات شرکت می کردند.

شید و چون عمر دوم، ھارون الر فایی  مان خل ثالً در ز ست. م سیده ا به ثبت ر ھم  فا  در دوران خالفت اعراب گزارش ھایی از ج
خلیفه ھایی چون "مأمون" و "متوکل" مسیحیان بر اثر فشارھای اجتماعی و نابسامانی اوضاع به روم بیزانس مھاجرت کردند.
مایز گردنـد، اجـازه گران مت تا از دی ند  خود می دوخت باس  به ل صله ای  ید و سیحیان با یالدی) م در ایــن دوران (بیــن ٧١٧- ٨۶١ م
نداشتند روزھای جمعه به بازار بیایند و کودکان شان به مدارس مسلمین بروند و یا عربی بیاموزند. قبور ایشان تخریب شد و
ند که نیز ویران گردید. ناگفته نما یک صورت چوبی از شیطان به سردر خانه شان نصب گردید. تعدادی از کلیساھا و صومعه ھا 
ین ین آزارھا می شدند. ا نیز مشمول ا این آزارھا و محدودیت ھا فقط خاص مسیحیان نبود بلکه زرتشتیان و یھودیان و مانویان 

آزارھا به شدتی بود که باعث می شد بسیاری از مسیحیان به اسالم بگروند.
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وضعیت کلیسای نستوری ایران

ــدریج از ــد نســتوریوس به ت ــت از عقای ــه خاطر حمای ھمــانطور کــه در شــمارۀ قبــل گفتیــم کلیســاھای قلمــرو حکومــت پــارس ب
صتی ستوری فر ساھای ن عراب کلی ند. در دوران خالفت ا به خود گرفت ستوری را  سای ن نام کلی شدند و  کلیساھای غرب جدا 
ین مر بشارت و گسترش مسیحیت پیشرفت داشته باشند. در ا یافتند تا به وضع تشکیالتی خود سر و سامان دھند و نیز در ا
به یران به وجود آمد. مقر پاتریارخ کلیسای نستوری در سال ٧٧۵ از تیسفون  قاط مختلف ا زمان نواحی اسقفی بیشتری در ن
بغداد، پایتخت حکومت خلفای عباسی منتقل شد. در اوایل این دوره کلیسای نستوری حتی مبشرینی به چین ارسال نمود.
ین نا بر ا تاریخ آن به سال ٧٨١ میالدی است. ب به  خط چینی و سریانی کشف شد که  به سال ١۶٢۵ میالدی سنگ نبشته ای 
به "چانگ آن" پایتخت سنگ نبشته، در سال ۶٣۵ میالدی یک مبلغ مسیحی نستوری به نام "آلوپن" با تحمل رنج ھای بسیار 
آن زمان مسافرت نموده و مسیحیت را در چین رواج داده است. در زیر خطوط چینی فھرست اسامی کشیشان و راھبانی که
یرانی داشتند. "تای تسونگ"، امپراطور تن از آن ھا نام ھای ا در این رسالت شرکت داشتند نقش شده است که دست کم دو 
لوپن به مسیحیت نشان داد و باعث شد که در سال ۶٣٨ اعالمیه ای به این شرح انتشار دھد: «آ چین نظر مساعدی نسبت 
ما آورده است. مفھوم راھب پارسی که دین کتب مقدسه را از دوردست به ھمراه آورده به پایتخت آمده و این دین را به حضور 
سته ست. شای ته ا مال پرداخ ندگی و ک ساس ز به ا که  یب و آرام  سرارآمیز، عج ست ا ینی ا ین د دین او به دقت آزموده شد. ا

است که در تمام امپراطوری رواج یابد. پس باشد که خادمین صومعه ای بنا کنند و ٢١ نفر راھب تعیین شوند.»

به این ترتیب آلوپن صومعه ای ساخت و تا پایان قرن ھفتم مسیحیت در ده ایالت رواج یافت و تعداد بیشتری صومعه تأسیس
پا شد (٧٨٠- ٧٨٣ میالدی) نسبت به مسیحیت نظر گردید. امپراطوران بعدی از جمله امپراطوری که در زمان او سنگ یادبود بر 

مساعدی داشتند.

افول کلیسا (٨۵٠ – ١٠٠٠ میالدی)

قرن نھـم بـه نظر می رسـد نقطـه ای بـدون سط  لی از اوا مود؛ و شاره ن سا ا فول کلی شروع ا به عنوان  تاریخی  به  توان  شکل ب م
لم و بر ظ شواھد تاریخی نشان می دھد که عالوه  برای رشد و آزادی مسیحیت در شرق و غرب آسیا شروع شد.  بازگشت 
ستم از جانـب حکومـت، کلیسـا بـا مشـکل بـزرگ تری دسـت و پنجـه نـرم مـی کرد و آن فروپاشـی کلیسـا از درون بـود. اسـناد
بازمانده از پاتریارخ ھا با داستان ھایی درباره رشوه خواری و طمع در عالم کلیسایی ھمراه است. آزاردھنده تر، شواھد موجود
برخی از راھبـان ھمسـر اختیـار کـرده بودنـد و تفرقـه بیـن آنـان شـدت داشـت و مراسـم ست.  ساد در صومعه ھا با ف طه  در راب
ضل ساھا مع ضی از کلی ضای بع بود و بی وفایی اع خبری ن ینی  بود. از کلیساھای زیرزم یایش افت شدیدی کرده  پرستش و ن

بزرگی به حساب می آمد.

تا سال ١٠٠٠ میالدی کلیسا از ثروت بزرگی برخوردار بود و برخی از مسیحیان به مقام ھای عالی در تعلیم و تربیت و حکومت
یادی ثروت ز بود. تجار و مالکین مسیحی ھنوز ھم  به سابق وجودشان ضروری ن به مرور زمان نسبت  ما  دست یافته بودند. ا
ھم یازدھم  قرون  به  حتی  ند  ین رو قرار داد. ا مالی  شار  حت ف نیز ت سیحیان را  تدریج م سنگین به  ھای  داشتند ولی مالیات 

کشیده شد ولی بسیاری از آنان قادر به تحمل فشارھا نبودند و از ایمان خود دست کشیدند.

بود. شرقی  به امپراطوری روم  نان  یادی از آ یران و آسیای غربی مھاجرت عده ز یکی از علل مھم تقلیل یافتن مسیحیان در ا
با رومی آزاد گردید و یرانی  نا بر آن ازدواج ا مھاجرت مسیحیان به قدری زیاد بود که امپراطور روم، تئوفیلوس قانونی گذراند که ب

زوج ھا پس از ازدواج می توانستند از حقوق ملی و امتیازات مخصوص امپراطوری برخوردار شوند.

ھم فروپاشـی نبایـد بـه مـا اجـازه دھـد کـه از زنـدگی مسـیحیان در دوران افـول یض و از  نه ھایی از تبع ین نمو بازگویی چن ما  ا
به کشیشانی اشاره شده است که از روح بشارت مملو بودند و تصاویری کامالً تیره ترسیم نماییم. به طور مثال در این دوران 
با استقبال به مرزھای شرقی کشور بردند و در انتشار مسیحیت  ین افراد فعالیت ھای خود را  نمی توانستند ساکت بمانند. ا

فراوانی روبرو شدند.

توسعۀ کار بشارت به وسیله کلیسا

ین ترکـان قـدرت را مان ا به مرور ز ند.  ستفاده می کرد خود ا سپاه  بار و  ترک در در مزدوران  عرب از  فای  عد خل به ب ھم  قرن د از 
یران و خاورمیانـه حکومت ھـای غزنویـان، سـلجوقیان و غـیره را بـه وجود بر ا سلط  با ت نان  لف آ ھای مخت ند و تیره  ست گرفت به د
آوردند. ترکان تازه مسلمان شده نسبت به دین جدید خود تعصب بسیار داشتند و ھمچون اعراب مالطفت را نسبت به پیروان
به پایی  سرزمین ھای ارو بود که از  ئرین مسیحی  بر زا بدرفتاری  شاھد این مدعا، سختگیری و  ادیان اقلیت روا نمی داشتند. 
ً موجـب بـروز جنگ ھـای صـلیبی گردیـد. رفتـار حکمرانـان سطین می آمدنـد کـه ایـن امـر نھایتـا خود در فل قدس  ماکن م یارت ا ز
یا ید  سیحیان با که م ستور داد  لب ارسالن" د نان آ سله "ب ین سل بود. یکی از پادشاھان ا با مسیحیان بسیار بد  سلجوقی 
یرانی پراکنده شوند و یا اسالم را قبول کنند. جفا و آزار و اذیت در این دوره باعث شد که مسیحیان ا گردنبند آھنی بگذارند و 

مژده نجات مسیح را با خودشان به آسیای مرکزی و دورترین نقاط آسیا و بیشتر به چین و ھندوستان ببرند.

ً در آسـیای مـرکزی بیـن ترک ھـا، مغول ھـا، و تاتارھـا بـه خوبی پیشـرفت صا یان مخصو ین ایران سیحیت ب خوشبختانه انتشار م
مراکز اعـزام سقفی و  یر ا گی دارای دوا مرو ھم ھرات و  شابور،  شھرھای ری، نی یل قـرن ١١  شه می گرفت. در اوا می کرد و ری
لک اطـراف بودنـد. مبشـرین بـرای توسـعه کـار بشـارت از دو راه زمیـنی و دریـایی بـه ھندوسـتان و به مما سیحی  شرین م مب
عد وقتی جھانگرد معروف مـارکوپولو بـه سال ب که در کتاب ھـای تـاریخی ذکـر شـده حـدود ٢٠٠  به طوری  ند.  ستان می رفت عرب

عربستان رسید یک جماعت مسیحی زنده و فعال را مشاھده نمود. تاریخ نویسی چنین گزارش می دھد:
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«انکارنکردنی است که بشارت دادن به مردمان آسیای مرکزی و اکناف مشرق زمین، افتخار کلیسای نستوری ایران است. این
کلیسا با ترویج تمدن غربی که مبتنی بر تعالیم عیسای مسیح است غیرت فوق العاده و اشتیاق وصف ناپذیر خود را به اطاعت

از فرمان بزرگ مسیح به اثبات رسانده است.»

مسیحیت در زمان مغول ھا و تیمور لنگ

یران شروع گشت. ھجوم ترک ا نان نادان  به رھبری چنگیز خان (١١۶٢- ١٢٢٧) بیشتر توسط تحریکات حکمرا حملۀ قوم مغول 
گار را بـه کلی دگـرگون یای آن روز می از دن خش مھ که چھرۀ ب نداخت بل سی را برا فای عبا ساط خالفت خل قط ب نه ف ھا  مغول 

ساخت. مغول ھا به طور سرسام آوری حمله می کردند و تصرف بیشتر شھرھای ایران با قتل عام عمومی ھمراه بود.

خان ھای مغول نسبت به مسیحیت سختگیر نبودند. اکثریت این خان ھا احساسات مذھبی مخصوصی نداشتند. بشارت به
تاریخ تۀ  به گف لی  ھای مغو عده ای از خان  بود که  شده  عث  شته با سال ھای گذ با انجیل مسیح در  نان  مغول ھا و آشنایی آ
مسیحی شوند. به عنوان مثال ھالکو خان که فاتح ایران و بغداد بود نیز ھمسری مسیحی به نام دقوزخاتون داشت. مغول ھا از
ساھا و شد و کلی به مسیحیان آزادی عطا  ین زمان  اسالم متنفر بودند و مسیحیت را احترام می نھادند و به خاطر ھمین در ا

دیرھای زیادی در این مدت بنا گشت.

با ُسن  رفتار حکومت با خودشان سوءاستفاده کنند و بنای بدرفتاری  متأسفانه وضعیت خوب مسیحیان باعث شد که از این ح
ً شراب می نوشیدند و از آن مشروبات در مسجد و روی لباس مسلمانان را در پیش گیرند. برای نمونه در ماه رمضان مخصوصا
مسـلمانان می ریختنـد و دیگـر اینکـه صـلیب را در کوچـه و بــازار می گرداندنــد و ھمــۀ مغازه دارھــا بایــد برپــا می شــدند و اگــر از

خواسته شان اطاعت نمی شد به آن ھا اھانت و بدرفتاری می کردند.

به نام غازان پادشاھان مغول تا سال ١٢٩۵ با مسیحیان ھمراه بودند ولی در اوایل قرن چھاردھم وقتی یکی از خان ھای مغول 
به نام نوروز مسلمان خان دید که نمی تواند در مملکتی که اکثریت افراد آن مسلمان ھستند حکومت کند به وسیلۀ یک ایرانی 
شد و در نتیجه جفاھای زیادی را علیه مسیحیان شروع نمود. فرمان تخریب کلیساھا، موقوف شدن مراسم کلیسایی و قتل

رھبران مسیحی صادر گشت. تا اینکه این کشتارھا در اثر میانجیگری ھایتون، پادشاه ارمنستان متوقف گردید.

گار محو صحنۀ روز ستوری از  ساھای ن سیاری از کلی سیزدھم ب یان قرن  با قطع و یقین گفت که در پا به طور خالصه می توان 
شـدند و دیگـر ذکـری از آنـان بــه میــان نیامــد. در اثــر جفــای خان ھــا و آزار و اذیــت و تحقیرھــای مســلمینی کــه می خواســتند
یار کردند و ترک وطن اخت اھانت ھای چند سال گذشته مسیحیان را تالفی کنند، بسیاری از مسیحیان یا مسلمان شدند، یا 
بود و در برخی موارد ھم موروثی بوده است. یا کشته شدند. در بسیاری از دوره  ھا تصدی مقام ھای کلیسایی خالی مانده 
جود فقـط در شـھرھای بغـداد، موصـل، اربیـل، نصـیبین، دیـاربکر، عات مو بق اطال یان رفت و ط یران از م سر ا ساھا در سرا کلی
شھر در محدوده سه  قط  ست ف ین فھر تبریز، ارومیه و مراغه کلیسایی وجود داشته است. یعنی طبق ا میفرقاط، ماردیس، 

ایران امروزی دارای کلیسا بوده است.

یران حمله کرد. تیمور برخالف مغول ھا به ا بود. در سال ١٣٩۵ میالدی خونخوار دیگری به نام تیمورلنگ  ھا ن ین پایان ماجرا اما ا
بر با نظاره  ً توجھی به مسیحیان ننمود، بلکه با ضرب شمشیر آنان را مجبور به قبول اسالم کرد.  مسلمان متعصبی بود و ابدا
با این ھا پیشروی خود زمینۀ وحشتناک شھرھای سوخته در آتش، رودھایی از خون و ھرم ھایی از سر مردگان که تیمورلنگ 
کی که ی سان  ھزار ان برجی از دو  سلمان در  را نشانه گذاری می کرده چه کسی می توانسته جسد یک مسیحی را از یک م
بر سر با چنین فجایعی می توان حدس زد که  روی دیگری قرار گرفته و با گل و آجر پوشانده شده تشخیص دھد؟ در مقایسه 
نیز چـون بقیـۀ مـردم در ایـن قتل عام ھـای نان  یت آ نه اکثر مد و چگو چه آ مور  یم تی مپراطوری عظ سیحی در ا چک م مع کو جوا
به یا  شدند و  سلمان  یا م ند  برده بود بدر  جان  ناک  ین جفاھای ھول عمومی جان خود را از دست دادند. مسیحیانی که از ا

کردستان گریختند و ملتی را تشکیل دادند که امروز "آسوری" نامیده می شود.

ُعـد قـاره ای بـود پـس از شـروع آن در ادسـا بـه فوذ و توسـعه مسـیحیت در ب شبکه ا ی از ن مانی  که ز شرق نستوری  سای  کلی
گاری بود. تاریخ ن شده  ھا  ین ر بر روی زم طنی  یچ و بدون ھ ً در بغداد اسکان داده شد و اینک  تا سلوکیه -تیسفون رفت و نھای
قرار جا  که در آن ساھایی را  مام کلی ند و ت تبریز دست درازی کرد به  نه  فراد بیگا ھا ا ست: «در آن روز ھاده ا به یادگار ن یه ای  مرث
به توصیف تعقیب و آزارھا، بی حرمتی ھا، یا قرار گرفت. کلمات قادر  داشت از بین بردند و غمی بزرگ بر مسیحیان در تمام دن

تمسخرھا و رسوایی ھایی که مسیحیان در این زمان و به طور خاص در بغداد متحمل شدند نیستند.»

عالوه بر قتل عام ً از صحنۀ ممالک آسیا ناپدید شد.  بدین ترتیب در اثر قتل عام مسیحیان، مسیحیت در زمان تیمور لنگ تقریبا
ین بـود کـه انجیـل از زبـان مل اول ا شتند. عا لت دا سیحیت دخا تزلزل م یران و  سای ا سقوط کلی سریع  نیز در ت گر  مل دی دو عا
سقف ظر ا یر ن بود. دوم اینکه تمام تشکیالت کلیساھا ز به زبان ھای بومی ملل مختلف مشرق زمین ترجمه نشده  سریانی 
ین شود. ا ین  قت او تعی بدون مواف یران  شھرھای ا برای  سقفی  که ا بود  کن ن بود و مم ساکن  اعظمی بود که در بین النھرین 
سقف و بدون ا سایی  یۀ کلی ند ناح شت که چ سال ھا می گذ گاھی  چون  یران زد  سای ا یات کلی به ح کی  مسئله ضربه مھل

تشکیالت صحیح باقی می ماندند.

ین تاریخ به بعد با مسیحیان و مسیحیت قطع نشد. از ا یان  یران و ایران اما عجیب اینجاست که علیرغم این سرکوب ھا تماس ا
یران به واسطۀ فعالیت میسیونرھای خارجی و یران دیگر عمالً وجود نداشت اما مسیحیت در ا گرچه پدیده ای به نام کلیسای ا
اسکان ارامنه در ایران حضور خود را تداوم بخشید که در شماره آینده به تجزیه و تحلیل مسیحیت و تحول آن در زمان صفویان

و حکومت شیعه در ایران خواھیم پرداخت.
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پانویس:

یادی نداریم که در این مورد یران چندان وسیع نیست و نویسندگان ز ما در مورد کلیسای ا باید خاطرنشان ساخت که منابع 
جا دارد که مده است.  به نگارش درآ تحقیق کرده باشند. این مقاله با استناد به منابعی که در فارسی تحقیق و ترجمه شده 
یان ٣ فتی (مسیح و مسیحیت نزد ایران یران)، اسقف حسن دھقانی ت از زحمات استاد سعید نفیسی (تاریخ مسیحیت در ا
جلد)، آرمان رشدی (سرگذشت مسیحیت در ایران زمین)، ساموئل ھیومافت (تاریخ مسیحیت در آسیا) و خانم زرین بھروش
یار یران زمین در اخت (تاریخ کلیسای مسیح) قدردانی کرد که با تحقیق و نگارش خود اطالعات ذیقیمتی را در مورد مسیحیت ا

ما مسیحیان قرار داده اند.
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