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 دكتر بزرگمهر وزيري
 

 )بخش يكم ( مسيحيت در ايران باستان              
 

بسياري از . سرزمين ايران از ديرباز زادگاه و گذرگاه باورها و جهان بيني هاي بسيار بوده است 
اين باورها به شكل دين هاي رسمي و سازمان يافته شكل گرفتند و گروهي ديگر در چارچوب 

در كنار .  چندان تعريف نشده زاده شده و به زندگي خود ادامه داده اند انديشه هاي سيال و
باورها و انديشه هائي كه از ايران سرچشمه گرفته اند ، باورهائي كه ريشة آنها در سرزمين هاي 

 .ديگر خاورميانه و يا آسياي خاوري بوده  است ، امكان رشد و گسترش يافته اند
آئين ( ، مزداپرستي) ميترائيسم( وان از مهرپرستي از ميان دين هاي ايراني مي ت 
آئين مزدك كه در دوران پادشاهي قباد و خسرو انوشيروان . و آئين ماني نام برد) زرتشتي

پادشاهان ساساني رواج يافت ، اگرچه در بستر باورهاي ديني  حركت مي كرد ولي بيش از آن 
ماعي بود كه فرصت چنداني براي كه ماهيت ديني داشته باشد ، يك جنبش اصالحات اجت

در سدة نوزدهم ميالدي ، ايران شاهد شكل گرفتن . رشد و گسترش نيافت و سركوب شد
اگرچه بنيانگزاران بهائيت ايراني بودند و آغاز اين جنبش . جنبش هاي ديني بابي و بهائيت بود 

 مي رود ، بنابراين ماهيت ها نيز از ايران بود ، ولي بهائيت در واقع شاخه اي از اسالم به شمار
 .ايراني آن قابل بحث است 

از ميان باورهاي غير ايراني كه در ايران باستان رواج يافتند مي توان از آئين بودا ئي و  
تفاوت اصلي ميان گسترش دين اسالم با آئين بودا و مسيح در اين . مسيحيت و اسالم نام برد

ل شكست هاي نظامي ايرانيان از عرب ها و به زور بود كه استيالي اسالم بر ايران به دنبا
در حالي كه . ي سنگين انجام پذيرفت يد به قتل و يا پرداخت ماليات هاشمشير و با تهد

. گسترش آئين بودا ئي و مسيحيت بدون خشونت و بر اثر فعاليت مبلّغان ديني انجام گرفت 
ند ، به اين دليل كه مي خواسته اند   سال در ايران زندگي كرده ا2700يهوديان اگرچه بيش از 

هويت قومي خود را حفظ كرده و از آميختگي با اقوام ديگر تا آنجا كه ممكن بوده ، خودداري 
پس از استيالي . تالشي براي تبليغ دين خود به غير يهوديان به كار نبرده اند هرگز كنند ،  

 ايران شكل گرفت كه بسياري از آنها عرب ها بر ايران ، جنبش هاي استقالل طلبانة بسياري در
 .در بستر باورهاي ديني حركت مي كردند

بسياري از آگاهي هاي تاريخي ما دربارة ايران باستان بر مدارك و منابعي كه تاريخ  
مي دانيم كه ايرانيان آن چنان كه . نويسان و نويسندگان غير ايراني نوشته اند استوار است 
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شتن تاريخ دلبستگي داشته اند به تاريخ نويسي نپرداخته اند و آن دسته يونانيان و روميان به نو
از يادداشت ها و تاريخ هاي رسمي نيز كه در دربارهاي پادشاهان نوشته مي شد ، يا توسط 

اين تنها بيگانگاني چون اسكندر نبوده اند كه . بيگانگان و يا توسط خود ايرانيان نابود شده اند 
ساسانيان نيز كه خود قومي ايراني بودند ، پس از . انة آنرا سوزاند تخت جمشيد و كتاب خ
 به پانصد سال بر ايران پادشاهي مي ككه آنها نيز ايراني بودند و نزديشكست دادن اشكانيان 

كردند ، چنان آثار آنها را نابود كردند كه شاعري چون فردوسي آشكارا مي گويد كه از اشكانيان 
 است جز نام چيزي نشنيده 

فردوسي تنها نام چند تن از شاهان اشكاني را ذكر مي كند و مي گويد كه آنها از نسل آرش ، 
 . بوده اند كه احتماالً همان اَرشك است 

 كنون اي سراينده فرتوت مرد
 سوي گاه اشكانيان بازگرد

 چه گفت اندرين نامة باستان 
 كه گوينده ياد آرد از داستان

 ن پس از روزگار سكندر جها
 چه گويد كه را بود و تخت مهان

...  
 چو كوتاه شد شاخ و هم بيخشان

 نگويد جهانديده تاريخشان
 ازيشان به جز نام نشنيده ام
 نه در نامة خسروان ديده ام 

 .آنچه ما در بارة دوران اشكاني مي دانيم ، عمدتاً بر منابع غير ايراني استوار است 
 

اد پنجم ، پادشاه فرهاد چهارم و يا به روايتي فرهتولّد عيسا مسيح در زمان پادشاهي 
 سوم كه از سال هاي اشكاني و به صليب كشيده شدن عيسا مسيح در زمان پادشاهي اردوان

 اشكانيان يا پارت ها ، يكي از تيره هاي ايراني . ميالدي پادشاهي مي كرد روي داد38 تا 11
ن بزرگ برخاستند و جانشينان اسكندر بودند كه از سرزمين هاي شمال خاوري ، يعني خراسا

     يـزار اين دودمان پادشاهـبنيانگ. شاهنشاهي ايراني برپا كردند را شكست داده و دوباره يك 
.  نام داشت و از اين رو، جانشينان او نام اشكانيان را براي خود برگزيدند " اَرشك" يا " اَشك"

 يكي . بوده است "اَشك آپات"ن نيز در اصل  در كشور تركمنستا"عشق آباد"نام كنوني شهر 
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احترام به دين هاي گوناگون و آزادي مردم در شيوه از ويژگي هاي دوران پادشاهي اشكاني 
   پيش از 250از سال هاي     اشكانيان نزديك به پانصد سال . هاي پرستش خود بوده است 

در زمان آنها به فرهنگ و تمدن . ند يالدي بر ايران فرمانروائي كردم226  يا 224ميالد تا سال 
دوران پادشاهي از يك جهت نيز قابل توجه است ، زيرا براي . يوناني توجه زيادي مي شد

 " مِهستان"دموكراسي نسبي برقرار بود و مجلسي به نام نخستين بار در تاريخ ايران ، يك 
ا انداره اي در كنترل وجود داشت كه با شركت شاهزادگان و بزرگان كشور برگزار مي شد و ت

در آن زمان ايران و روم دو امپراتوري بزرگي بودند كه بر جهان . قدرت مطق پادشاه موثر بود
 .فرمانروائي داشتند و اغلب درگير جنگ هاي طوالني با يكديگر مي شدند

   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Arsacids or Pathian Empire)        شاهنشاهي اشكاني يا پارت ها 
 

از به صليب كشيده شدن عيسا مسيح ، شاگردان وي در سرتاسر آسيا و اروپا پس 
نخست . پادشاهان اشكاني به دو دليل از مبلغان مسيحي پشتيباني مي كردند . پراكنده شدند 

اين كه پادشاهي آنان برپاية آزادي هاي ديني و احترام به همة باورها استوار بود و ديگر اين كه 
 آنها به شمار مي رفت و پشتيباني از مسيحيان از ديدگاه سياسي نيز مي روم ، دشمن سرسخت

 . توانست براي آنها سودمند باشد 
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مبلغان مسيحي در ايران با استقبال گرم مردم رو به رو شدند ، زيرا پيام مهر و عشق و 
ا ب. بخشايش مسيح ، گذشته از آن كه با خُلق وخوي توده هاي مردم ايران هماهنگي داشت 

انديشه هاي و آموزه هاي آئين ميترا يا آئين مهر كه يكي از دين هاي باستاني ايران بود و در 
بدين سان مسيحيان در . ميان توده هاي مردم طرفداران بسيار داشت ، سازگار و همنوا بود 

ايران نزديك  به دويست سال آزادي عمل و تبليغ داشتند  و گروه هاي بي شماري از ايرانيان 
سرزمين هاي مراكز بزرگ مسيحيان استان هاي باختري و همچنين . ه اين كيش گرويدند ب

 .شمال خاوري ايران بود
در . در آغاز سدة سوم ميالدي فضاي ديني ايران و به دنبال آن خاورميانه و اروپا دگرگون شد 

روابط خانوادگي ايران ، اردشير بابكان كه فرمانرواي يكي از تيره هاي ايراني در پارس بود و 
نزديكي با پيشوايان زرتشتي داشت ، سر به شورش برداشت و با اردوان پنجم ، اخرين پادشاه 

 ميالدي در جنگ سختي كه ميان سپاهيان اردشير و اردوان 224در سال . اشكاني جنگيد
اردشير به پيروزي رسيد و خود را شاهنشاه . پنجم روي داد ، اردوان به سختي شكست خورد 

با به روي كار آمدن ساسانيان ، براي . اميد و دودمان پادشاهي ساساني را بنياد گذاشت ن
پيش از آن در دوران . نخستين بار در تاريخ ايران ، آئين زرتشت به صورت دين رسمي درآمد 

دين زرتشتي در ايران رواج داشت ولي پيروان دين هاي پادشاهان هخامنشي و اشكاني ، اگرچه 
 اردشير بابكان خود را نمايندة خدا بر روي .در تبليغ و برگزاري مراسم خود آزاد بودندديگر نيز 
 سنگنوشته ها و كنده كاري هاي بر روي سنگ كه در . اعالم كرد" فَرة ايزدي"صاحب زمين و 

نقش رستم فارس به جاي مانده است و با ترجمة يوناني نيز همراه است دربردارندة اين پيام 
ساسانيان، اشكانيان را بيگانه . شير با پشتيباني اهورامزدا به پادشاهي رسيده است است كه ارد

ساسانيان خود را از نسل هخامنشيان مي دانستند . اعالم كرده و آثار آنها را نابود كردند پرست 
 . 

 پيروزي هاي اردشير و به ويژه پيروزي هاي فرزندش شاهپور كه والرين امپراتور روم را
.  ميالدي شكست داده و به اسارت گرفت ، پايه هاي دولت ساساني را تقويت كرد260در سال 

 كه داراي " كارتير"رهبر روحانيون زرتشتي يا موبدان موبد در آن زمان شخصي بود به نام 
اردشير بابكان و پسرش ، قدرت . نفوذ و قدرت بسياري در دستگاه رهبري ساساني بود 

 مي كردند ولي با اين همه تعصبات ديني در دوران پادشاهي روحانيون زرتشتي را كنترل
كه آئين خود را با الهام از دين هاي  پيامبر ايراني " ماني". شاهپور يكم به اوج خود رسيد 

، مسيحي، بودائي و باورهاي بابليان پايه گزاري كرده و در ايران و سرزمين هاي زرتشتي 
 .، براثر فشار موبدان زرتشتي به طرز دردناكي كشته شدهمسايه پيروان بسياري پيدا كرده بود 
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درباريان ، موبدان و دبيران ، ارتشتاران ، صنعتگران و : برقراري نظام طبقات اجتماعي 
كشاورزان ، كه به سود اقليت هاي صاحب نفوذ و به زيان بيشتر مردم شكل گرفته بود ، با 

 .گذشت زمان سبب ناخرسندي توده هاي مردم گرديد
در . آئين مسيح و جاذبه هاي عرفاني آن بسياري از ايرانيان را به سوي خود كشيد 

در مسيحيت ، انسان . حالي كه در آئين زرتشتي ساساني ، پادشاه رابط خدا و بندگان خدا بود
از ديدگاه . فرزند خدا شناخته مي شد و رابطة او با خدا يك رابطة مستقيم به شمار مي آمد 

 مسيحيت در دل خود ، نوعي سوسياليسم بود و قدرت مالكان بزرگ و ثروتمندان اجتماعي نيز
  و  بودند  مي  چيز شريك زيستند و در همه  مي  با هم  ايمانداران و همه ".را به هيچ مي انگاشت 

و هر    .كردند مي   تقسيم  قدر احتياجش  به  هر كس ، آنها را به  خود را فروخته  و اموال امالك
   را به كردند و خوراك  مي را پاره  ها نان بودند و در خانه  مي  پيوسته  يكدل  به  در هيكل زهرو

گرديدند و   عزيز مي  خلق گفتند و نزد تمامي مي و خدا را حمد   .خوردند  مي دلي  و ساده خوشي
 47 تا 44  اعمال رسوالن فصل دوم آيه هاي".افزود مي  را بر كليسا  ناجيان خداوند هر روزه

در حالي كه در آئين زرتشت ، داشتن ثروت نه تنها مانعي برسر راه رستگاري به شمار نمي آمد 
 .بلكه گرامي هم شناخته مي شد

 ميالدي هنگامي كه  كنستانتين امپراتور روم ، مسيحيت را به عنوان دين 313در سال 
ين آميختگي آزار و جفاي رسمي روم اعالم كرد ، سياست با مسيحيت آميخته شد و پيامد ا

 آزار مسيحيان در ايران پيرو شرايط سياسي بود ، .ايرانيان مسيحي در شاهنشاهي ساساني بود
 . از آزادي برخوردار بودند در ايران زيرا در همان دوران سخت گيري هاي ديني ، يهوديان

داريم ولي مي  بوده اند ، آگاهي هاي چنداني نچه كسانياين كه نخستين ايرانيان مسيحي 
 " ميالدي برگزار گرديد و در جريان آن 325كه در سال ) نيقيه(دانيم كه در شوراي نيسيه 

    Creed of) برده شده است هم نام " اعتقادنامه نيقيه" كه از آن به عنوان "پذيره نيسيه

Nicea)دست كم يك ايراني به نام يوحناي پارسي (John of Persis)ي نام ز و حضور داشته و ا
 در تيسفون پايتخت ساسانيان (Synod)  يك مركز مسيحي410در سال . برده شده است 

. پايتخت ايران به عنوان مركز مسيحيت در شاهنشاهي ايران به رسميت شناخته شد . برپاشد
 .مراسم با دعائي براي يزدگرد يكم ساساني آغاز گرديد

ن يا ايالت به عنوان استان هاي  استا6در سال هاي پاياني سده ششم ميالدي ، از  
ري ، اَبرشهر ، مرو و هرات كه پيشينة جوامع مسيحي : از جمله . مسيحي نام برده مي شود 

 ميالدي اسقف مرو 651در سال . آنها به چند صد سال مي زسيده ، نام برده شده است 
 .آرامگاهي براي يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني ، اختصاص داد
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ين هاي ايراني ، بيرون از شاهنشاهي ساساني ، جوامع مهم و بزرگ مسيحي در سرزم 
به دست آمده ) آرامي( ياني ترجمه هاي بسياري از زبان سر (Sogodia) در سغد. وجود داشت 

 نام برده (Nestorian) از همان آغاز دوران اسالمي از اجتماع بزرگ مسيحيان نسطوري .است 
ند تنها در سدة پانزدهم ميالدي يعني حدود پانصد سال پيش مسيحيت در سمرق. شده است 

مسيحيان توسط مسلمانان يا كشته شدند و يا به ناچار براي نجات جان خود ، . ريشه كن شد 
در ايالت سين كيانگ ، در خاور ، سرزمين چين كه هم مرز با . تن به پذيرش اسالم دادند 

 ،بان پهلوي ترجمه شده اند ر كه از زبان آرامي به ز از مزاميسرزمين هاي ايراني بود ، قطعاتي
 .  اين ترجمه به سدة ششم ميالدي تعلق دارد.يافت شده است 

همچنان كه اردشير بابكان ، سردودمان ساساني ، پيروزي خود را نتيجة ياري اهورامزدا  
 مي )ر بزرگشاهپو ( مي داند ، كنستانتين امپراتور روم نيز در نامه اي كه به شاهپور دوم

،  به دليل آزار دادن مسيحيان توسط نويسد ، شكست والرين پادشاه روم را ازشاهپور يكم 
مدافع اكنون عيسا مسيح : ن سپس در ادامة نامة خود مي نويسد كنستانتي. والرين مي داند 

 . حفظ مي كند  امپراتوري روم است و قدرت وسپر او ، روم را در برابر حمالت شاهپور دوم
شاهپور دوم نهمين پادشاه ساساني بود كه پس از مرگ پدرش هرمز دوم  به پادشاهي 

پس از مرگ هرمز ، بزرگان ايران پسر بزرگ او را كشتند ، پسر دومش را نابينا كردند و . رسيد 
در نتيجه تاج شاهي را براي فرزندي .  پسر سومش را زنداني كردند كه بعدها به روم گريخت

شاهپور دوم . اين زن يهودي بود . ن هرمز دوم آبستن بود در نظر مي گيرند كه يكي از زنا
تا زماني . شايد تنها كسي در تاريخ باشد كه پيش از تولد و در زهدان مادر پادشاه شناخته شد 

  ، ، ولي پس از آنندكه شاهپور به سن بلوغ رسيد ، مادرش و درباريان ، كشور را اداره مي كرد
 شاهپور دوم از .درت  ترين پادشاهاني شد كه تاريخ ايران به خود ديده است وي يكي از پرق

  . ميادي پادشاهي كرد379 تا 309
 . به داليل سياسي ، در دوران شاهپور دوم ، آزار و جفاي ايرانيان مسيحي شدت گرفت 

،   به درازا كشيدسال ها به  ميالدي در ايران آغاز شد و 339 كه در سال " جفاي بزرگ"
 يكي از اين افراد وفادار به شاه ، به نام .بسياري از مسيحيان وفادار به پادشاه ايران دربر گرفت 

 به هنگام اعدامش درخواست كرد تا اعالم شود كه اعدام وي به خاطر دينش " گُشت آزاد"
 .بوده است و نه به سبب وفادار نبودن به شاهنشاه

  
    Julian) كه به جوليان مرتد )Julian(ش جوليان كنستانتين ، برادرزاده اپس از مرگ

     the Apostate) وي كوشيد تا مسيحيت را براندازد و آئين . معروف است به امپراتوري رسيد
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جوليان در جنگ با شاهپور دوم به سختي شكست خورد و . بت پرستي پيشين را رواج دهد
 نوشته اند زماني كه پيكان يكي از تيراندازان پارسي ، برخي از تاريخ نويسان ، .كشته شد 

 "! تو بر من پيروز شدي ، اي جليلي": ن را از پاي درآورد ، جوليان ناله كنان فرياد زد اجولي
در شرايط تحقير  (Jovian) جانشين وي جوويان .كه منظور وي از جليلي ، عيسا مسيح بود 
 هاي بسياري را به ايران واگذار كرد و قول داد كه از آميزي با شاهپور دوم صلح كرد ، سرزمين
. دوباره آئين رسمي روم كرد جوويان مسيحيت را .دخالت در امور ارمنستان خودداري كند

 به رسميت نيان مسيحي دست برداشت و آنان راشاهپور دوم پس از اين پيروزي از آزار ايرا
  .شناخت

 
، دوره آسان گيري ديني ) ميالدي421 تا 399(  پادشاهي يزدگرد يكم ساسانيدوران

 شوشان "شهبانوي وي ، . بود، او از مسيحيان و اقليت هاي ديني ديگر پشتيباني مي كرد
راه و روش . ، دختر رهبر يهوديان ايران بود  كه مادر بهرام پنجم يا بهرام گور بود "دخت

كه پس از . ناهكار بنامند  يعني گ" بزهكار"سبب شد تا روحانيون زرتشتي وي را يزدگرد ، 
 دريغا كه ايرانيان مسيحي از آزادي هاي  . نام برده شده است " اثيم"اسالم نيز ازوي با عنوان 

در برخي (   اسقف تيسفون پايتخت ساسانيان "اَبداس". دوران يزدگرد به درستي بهره نگرفتند
. اي زرتشيان ويران گردد  دستور داد تا يكي از آتشكده ه)اسقف شهر شوشاز منابع تاريخي 

زماني كه زرتشتيان به پادشاه شكايت بردند ، يزدگرد به اسقف دستور داد تا آتشكده اي را كه 
اين نافرماني بهانه اي . ويران كرده بود ، بازسازي نمايد ، ولي اسقف از فرمان پادشاه سرباز زد 

 .ند كه كليساها را ويران كننددر اختيار مخالفان مسيحيت قرار داد تا پادشاه را قانع ساز
 
 
 
 
 
 
 
 
 .   سكه ساساني با نقش يزدگرد يكم كه در شهر مرو به دست آمده است       
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 غرب اعالم كرد و در كليساي ميالدي كليساي ايران ، استقالل خود را از 424در سال 
تشكيل مي ن را سطوري ، پايه و بنياد باورهاي كليساي ايراسدة پنجم ميالدي ، آموزه هاي نِ

روم خاوري ، تركيه (  كليساي بيزانس (Patriarch)سطور ، رهبر  ميالدي ، ن428ِدر سال . داد
بر پاية اموزه هاي نسطور، عيسا مسيح داراي دو سرشت جداگانة خدائي و انساني .  شد )كنوني

 "ريل سي" . نمي آيد به شمار " مادر خدا"است و به اين دليل ، مريم ، مادر مسيح ، 
، براين باور بود كه دو سرشت خدائي و انساني مسيح در هنگام زادن  اسكندريه رهبركليساي 

نسطور و هوادارانش در سال  .او با نسطور مخالفت كرد . او به هم آميخته و جدائي ناپذيرند
ر  كه زي(Edessa) از سوي سيريل و پيروانش ملعون شناخته شده و ناچار شدند تا از اِدِسا 431

اين مسيحيان ناگزير شدند كه به ايران . فرمان امپراتوري بيزانس يعني روم خاوري بود بگريزند 
 . پناه ببرند

به طور كلي موقعيت مسيحيان و زرتشتيان در ايران و روم ، از شرايط سياسي تاثير مي 
دند كه نسبت پذيرفت و در قراردادهاي ميان دو امپراتوري ايران و روم ، دو امپراتوري متعهد ش
 .به مسيحيان و زرتشتيان در سرزمين هاي يكديگر از سخت گيري خودداري كنند

گُلندخت يكي از بستگان خسرو انوشيروان براثر تماس با اسيران جنگي بيزانس به 
مسيحيت گرويد و چون در ايمان مسيحي خود استوار ماند ، او را به فراموش خانه يعني زندان 

در . ي ساليان دراز در آنجا مانده و به فراموشي سپرده مي شد ، فرستادند زنداني براهائي كه 
 امپراتور روم كه براي امضاي قرارداد صلح به ايران آمده "موريس"فراموش خانه نمايندگان 

بودند با گُلندخت ديدار كردند و اگرچه ترتيب آزادي او داده شده بود ولي او شهادت را پذيرا 
 .يالدي جان خود را برسر ايمانش گذاشت  م591شد و در سال 

 يكي از پسران خسرو انوشيروان پادشاه ساساني و داستان "نوشزاد" در شاهنامة فردوسي از 
) مسيحي(نوشزاد كه بسيار هم مورد مهر پدر بود از مادري ترسا . زندگي او سخن رفته است 

 . كه پيرو آئين مسيح بودفردوسي مي گويد كه انوشيروان زني زيبا داشت. زاده شده بود
  جهاندار خسرو چو خورشيد بود 

 جهان را از او بيم و اميد بود
 بدين سان رود آفتاب سپهر

 به يك دست شمشير و يك دست مهر
 :و سپس ادامه مي دهد 

 چنان دان كه چاره نباشد ز جفت
 ز پوشيدن و خورد و جاي نهفت
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 اگر پارسا باشد و راي زن
 ه زنيكي گنج باشد پراكند

 به ويژه كه باشد به باال بلند
 فروهشته تا پاي مشكين كمند

 خردمند و هشيار و با راي و شرم
 سخن گفتن چرب و آواز نرم

 برين سان زني داشت پرمايه شاه
 به باالي سرو و به ديدار ماه

 به دين مسيحا بد آن ماه روي
 ز ديدار او شهر پر گفت و گوي

 يكي كودك آمدش خورشيد چهر
 هيد تابنده تر بر سپهرز نا

 وِرا نامور خواندني نوشزاد
 نجستي ز ناز از برش تند باد

 بباليد بر سان سرو سهي
 هنرمند و زيباي شاهنشهي

 چو دوزخ بدانست و راه بهشت 
 عزير و مسيح و ره زردهشت 

  درست "اَستش" و " زند"نيامد همي 
 دو رخ را به آب مسيحا بشست 

 فت ز دين پدر ، كيش مادر گر
 زمانه بود مانده اندر شگفت

 چنان تنگدل شد از او شهريار
  كه از گُل نيامد جز از خار ، بار

فردوسي مي گويد كه همسر مسيحي انوشيروان كه زني پرمايه و زيبا روي و سخن سنج و نرم 
خوي بود ، پسري به نام نوشزاد مي زايد كه چون بزرگ مي شود و نيك و بد را از هم باز مي 

  .  را درست نمي داند" و آَوستا" زند"د ، آئين مسيح را بر مي گزيند و شناس
 زرتشتيان است و دينيستا كتاب وِاَ.  است "شستاي اَوِ اَ" كوتاه شدة "شستَ اَ"در شعر باال 

آشكار است . زند تفسيري است كه در زمان ساسانيان به زبان پهلوي بر آن نوشته شده است 
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زيرا در زمان ساساني ، . سنا ، بر انوشيروان گران مي آيد يزدِ آئين مكه روي برگردانيدن از
مزديسنا ، دين رسمي شاهنشاهي ايران بود ، بنابراين گرويدن فرزند شاه به مسيحيت تنها 
جنبة ديني نداشت بلكه پيامد هاي سياسي نيز داشت ، به ويژه كه در آن زمان مسيحيت دين 

ر  بود كه دشمن ديرينه و سرسخت شاهنشاهي ساساني به شمارسمي ، امپراتوري روم خاوري
كاخ نوشزاد در . د تا نوشزاد را در كاخ خودش زنداني كنندهانوشيروان فرمان مي د. مي رفت 

چندي پس از اين  زماني كه انوشيروان از جنگ با روم باز مي گردد ، كهن . جندي شاپور بود 
.  دارد و به نوشزاد خبر مي دهند كه انوشيروان مرده است سالي و رنج راه او را بسيار ناتوان مي

نوشزاد با شنيدن اين خبر از كاخ خود بيرون مي آيد و بسياري از زندانيان را آزاد مي كند و 
 .گروهي بسيار از مسيحيان و غير مسيحيان گرد او فراهم مي آيند

 
 هم از نوشزاد آمد اين داستان 

 كه ياد آمد از گفتة باستان
 و بشنيد فرزند كسري كه تختچ

 بپردخت از آن خسرواني درخت
 در كاخ بگشاد فرزند شاه

 برو انجمن شد ز هرسو سپاه 
 كسي كو ز بند خِرَد جسته بود
 به زندان نوشين روان بسته بود

 ز ديوانگان بندها بر گرفت 
 همه شهر زو دست بر سر گرفت
 به شهر اندرون هر كه ترسا بدند

 كوبا بدندسِليق ار اگر جاثَ
 بسي انجمن كرد بر خويشتن

 سواران گردنكش تيغ زن
 همي داد مادر وِرا خواسته

 كه از شاه بد گنجش آراسته
 فراز آمدندش تني سي هزار

 همه نيزه دار از در كارزار
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نوشزاد همة كساني را كه به جرم ديوانگي در زندان انوشيروان بودند رها مي سازد و همة 
 يوناني كه به Episcopleاسقف ، دگرگون شدة = كاتوليك ، سكوبا = جاثليق (مسيحيان 

و ديگران گرد او مي آيند و وي لشگري شامل سي هزارتن فراهم مي آورد و ) معناي ناظر است 
 .مادر او كه از انوشيروان ثروتي يافته بود ، آن را در اختيار پسرش قرار مي دهد

.  مي كند و كسي را ياراي ايستادگي در برابر او نبود نوشزاد شهرهاي اهواز و شوشتر را تسخير
نوشزاد نامه اي هم به قيصر روم مي نويسد و يادآوري مي كند كه او هم كيش و هم راي قيصر 

 .است 
 در پيش او تيره و تار مي ر روزگا،مي رسد ) مدائن( چون اين خبر به انوشيروان در تيسفون 

ند تا شايد ي گويد كه به پيكار نوشزاد بروند ولي او را نكشانوشيروان به مشاوران خود م. گردد
يكي از رايزنان انوشيروان به نام مهرنوش مي گويد كه سپاهيان نوشزاد . از راه مسيح باز گردد

 .همه مرداني از جان گذشته هستند و نبايد آنها را ناچيز شمرد
 سپاهي كه هستند با نوشزاد

 كجا سر بپيچند چندين ز داد
 ن را جز از باد و بازي مدانتو آ

 گزاف جهان بين و بازي مدان
 هر آن كس كه ترساست با لشگرش

 همي از كيش پيچد سرش
 چنين است كيش مسيحا كه دم 

 زني تيز و گردد كسي زان دژم 
 نه بر راي و راه مسيحا بود

 به فرجام خصمش چليپا بود
 و ديگر كه اند از پراكندگان

 وندگانبدآموز و بدخواه و كا
 ازيشان يكي را به دل ترس نيست

 دم باد با راي ايشان يكيست
كوتاه سخن اين كه فرستادگاني به سوي نوشزاد مي روند و پيام پدر را به او مي دهند و به او 
مي گويند كه تو را با سپاه انوشيروان ياراي برابري نيست و چرا دين كيومرث و هوشنگ و 

مسيح فريبكار بود : دين مسيح گرويده اي ؟ فرستاده مي گويد طهمورث را واگذاشته اي و به 
 .و اگر فرّ يزداني با مسيح بود يهوديان هرگز نمي توانستند او را بكشند 
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 مكن رزم با لشگر شهريار
 كه گردي پشيمان ازين كارزار

 بگشتي ز دين كيومرّثي
 هم از راه هوشنگ و طهمورثي
 مسيح فريبنده خود كشته شد

  يزدان سرش گشته شدچو از دين
 

 اگر فَرّ يزدان بر او تافتي 
 جهودي بر او دست كي يافتي

... 
 تو با شاه كسري بسنده نه اي

 اگر شير و ببر دمنده نه اي
... 

 پياده شو از شاه زنهار خواه 
 به خاك افكن اين گرز و رومي كاله

 
) كسري(گز دين خسرو نوشزاد به پيروز كه فرستادة انوشيروان است پاسخ مي دهد كه من هر

ر خدائي از وي دور سپس مي افزايد مسيح اگر كشته شد براي اين نبود كه فَّ. را نمي پذيرم
 .شده بود بلكه  او به سوي يزدان پاك بازگشت و اگرهم كشته شوم باكي نيست

 
 چنين داد پاسخ وِرا نوشزاد

 كه اي پير فرتوت سر پر ز باد
 ز لشگر چو من زينهاري مخواه

 فراز گردان و فرزند شاهسرا
 مرا دين كسري نبايد همي
 دلم سوي مادر گرايد همي

 كه دين مسيحا شد آئين اوي
 نگردم من از فَرّه و دين اوي
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 مسيحاي ديندار اگر كشته شد
 نه فَرّ جهاندار از او گشته شد
 سوي پاك يزدان بشد باز پاك
 بلندي گزيد او ازين تيره خاك
 نيستاگر من شوم كشته بس باك 

 كه زهريست كش هيچ ترياك نيست 
 

در جنگي كه در مي گيرد باران تير بر سپاه نوشزاد مي بارد و يكي از تيرها قلب او را مي 
اسقف را فر مي خواند و مي گويد به مادرم . نوشزاد به درون سپاه خود باز مي گردد . شكافد

شزاد نه تنها براي مادر و مرگ نو.  بگو كه مرا به رسم و آئين مسيحا به خاك بسپارند
نوشزاد شاهزاده .  هوادارانش غم انگيز است بلكه انوشيروان و همة ايرانيان را غمگين مي سازد
بسيار دوست مي  ار اي است دوست داشتني كه همه مردم و به ويژه پدرش يعني انوشيروان او

 اين .مگين مي سازد مرگ او كه فقط بر سر ايمان مسيحي او پيش مي آيد همه را غ. داشتند 
شخصيت هائي كه بي گناهي آنان بر . صحنه از شاهنامه يادآور مرگ سهراب و يا سياوش است 

 سپاه انوشيروان كسي از سپاهيان .همه آشكار بود و مرگشان براي هيچ كس شادي آور نيست 
 ولي خوب نوشزاد از جنگ با پدر خشنود نيست. او را نمي كشند و چيزي را به تاراج نمي برند

 نوشزاد خوب مي داند كه پدرش يعني .مي داند كه نمي تواند از آئين مسيح دست بردارد 
 نوشزاد پس از زخمي شدنش با سپاهيان .خسر انوشيروان از مرگ او بسيار غمگين خواهد شد 

 :خود و اسقف چنين مي گويد 
 

 بيامد به قلب سپه شد چو گرد
 تن از تير خسته ، رخ از درد زرد

 ين گفت پيش دليران رومچن
 كه جنگ پدر خوار و زار است و شوم 

 را بخواند ) اسقف(بناليد و گريان سقُف 
 سخن هرچه بودش به دل ، در براند

 
 بدو گفت كاين روزگار دژم

 ز من بر من آورد چندين ستم
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 كنون چون به خاك اندر آمد سرم
 سواري برافكن سوي مادرم 

 بگويش كه رفت از جهان نوشزاد
 او روز بيداد و دادبرآمد بر 

 تو از من مگر دل نداري به رنج
 كه اينست رسم سراي سپنج

 مرا بهره اين بود ازين تيره روز
 دلم چون بدي شاد و گيتي فروز

 دل من ز كشتن پر از درد نيست 
 پدر بتّر از من كه خشنود نيست
 مكن دخمه و تخت و رنج دراز
 به رسم مسيحا يكي گور ساز

 فور بايد ، نه مشك و عبيرنه كا
 كه من زين جهان خسته گشتم به تير

 بگفت اين و لب ها به بر نهاد
 شد آن نامور شيردل نوشزاد

 چو آگاه شد لشگر از مرگ شاه
 پراكنده گشتند هرسو سپاه

 چو بشنيد كو كشته شد پهلوان
 غريوان به بالين او شد دوان

 از آن رزمگه كس نكشتند نيز
 ردند چيزنبودند شاد و نب

 وِرا كشته ديدند و افكنده خوار
 سِكوباي رومي ، سرش بر كنار

 همه رزمگه گشت از او پر خروش
 دل رام برزين پر از درد و جوش

 ز اسقف بپرسيد كز نوشزاد
 ز اندرزهايش چه داري به ياد ؟
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 چنين داد پاسخ كه جز مادرش
 برهنه نبايد كه بيند سرش

 تن خويش چون ديد خسته به تير
 تودان نفرمود ، نه مشك و عبيرس

 به رسم مسيحا كنون مادرش 
 كفن سازد و گور و پوشد سرش

 نه افسر ، نه ديباي رومي ، نه تخت 
 چو از بندگان ديده تاريك بخت
 كنون جان او با مسيحا يكيست

 همان است كين كشته بر دار نيست 
 مسيحي به شهر اتدرون هر كه بود

 خودنماند ايچ ترسا به رخ نا شُ
 خروش آمد از شهر و هر مرد و زن 

 كه بودند يكسر شدند انجمن
 كه شد شهرياري دلير و جوان 

 دل و ديدة شاه نوشين روان 
 به تابوت از آن دشت برداشتند
 سه فرسنگ بر دست بگذاشتند
 چو آگاه شد زان سخن مادرش 
 به خاك اندر آمد سر و افسرش

 ز پرده برآمد برهنه به راه 
 گشته بازارگاهبرو انجمن 

 سراپردة گردش اندر زدند
 جهاني همه خاك بر سر زدند

 به خاكش سپردند و شد نوشزاد
 ز باد آمد و ناگهان شد به باد
 همه جندشاپور گريان شدند
 ز درد دل شاه بريان شدند 
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در اين دوران اگرچه هنوز قدرت خسرو انوشيروان كه از پشتيباني موبدان و اربان بزرگ 
 بود عامل كنترل كنندة نيرومندي بود ، ولي جامعة ايران از درون در حال دگرگوني برخوردار

سركوب شدن . دشمني و فساد شديد درون دربار و طبقة حاكم . اختالف طبقاتي شديد . بود 
در بخش دوم به . جنبش هاي اصالح طلبانة اجتماعي ، جامعة ايراني را از درون پاره مي كرد

 .روان خواهيم پرداخت وضعيت پس از انوشي
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