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 دكتر بزرگمهر وزيري
 

 ) دومبخش ( مسيحيت در ايران باستان  

 
جامعة ايراني در آن . اواخر دوران شاهنشاهي ساساني از بسياري جهات قابل توجه است

ثروت و قدرت بيكران . زمان به راستي آكنده از تضادها و چالش هاي بزرگ بود
ه بود و از سوي ديگر امپراتوري از يك سو ماية آزمندي و حسادت كشورهاي همساي

اختالف طبقاتي بسيار شديد در درون جامعة ايراني ، نفوذ و قدرت بي حساب موبدان 
 ديگر كه خواهان زرتشتي و حضور مكتب هاي گوناگون فلسفي و باورهاي ديني

 جامعة ايراني را از درون دگرگون كردن جامعة به شدت طبقاتي و متعصب ايران بود ، 
ولي هرگونه دگرگوني و نوآوري كه نفوذ موبدان و اربابان بزرگ را . شكننده كرده بود

با خشونت بسيار سركوب مي شد و براي دستيابي به اين منظور ، . ي كردتهديد م
موبدان و مالكان بزرگ حتي از به چالش كشيدن قدرت شاهنشاه نيز خودداري نمي 

زد و بند هاي درباري و فساد فزايندة درون دربار و دستگاه اشرافي همه و همه . كردند
 .نشانه هاي يك امپراتوري بزرگ و بيمار بود

اقعيت اين است كه شماري از پادشاهان ساساني همچون يزدگرد يكم و قباد به لزوم و
انجام اصالحات بنيادي در جامعة ايراني پي برده بودند ولي نفوذ بيش از اندارة مالكان 
بزرك و همچنين موبدان و هيربدان كه خود نيز در شمار مالكان بزرگ بودند مانع از 

و سرانجام نيز همين كارشكني ها زمينة تاريخي براي . انجام اين اصالحات مي شد
 .شكست ايرانيان از عرب ها را فراهم كرد 

 
هرمزد چهارم فرزند انوشيروان و پدر خسروپرويز به مسيحيان نسطوري توجه ويژه اي 

نزديكي . داشت و گويا اين سبب شده بود تا موبدان و هيربدان زرتشتي از وي برنجند 
 ميالدي اجازه 585جا پيش رفت كه وي در سال «م با مسيحيان تا روابط هرمزد چهار

داد تا شوراي اسقف ها ي مسيحي در ايران برگزار شود و از اين روست كه پذيرة پاياني 
اين شورا از هرمزد چهارم به عنوان شاهنشاهي نيكوكار ، پيروزمند ، آشتي پذير و 

ن به موبدان موبد كه در شاهنامه شايد ماجراي زهرداد.   انسان دوست نام مي برد 
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آمده و در زير به آن اشاره خواهيم كرد ، نشانة ترس هرمزد از نفوذ فزاينده روحانيون 
 . زرتشتي بوده است 

در شاهنامه آمده است كه هرمزد نسبت به موبدان موبد بدگمان مي شود و از اين رو 
چون موبدان موبد به پيشگاه . دتصميم مي گيرد تا با خوراندن زهر او را از ميان بردار

هرمزد بار مي يابد ، هرمزد او را مورد محبت قرار مي دهد و مي گويد تا از خوراكي كه 
موبد كه نسبت به شاه بدگمان است ، بهانه مي آورد كه سير است . فرهم است ، بخورد 

 هرمزد پافشاري كرده و با دست خود لقمه اي گرفته و مي. و خوراك خورده است 
 .گويد دلم را نشكن و اين لقمه را بخور 

 
 چو آن كاسة زهر پيش آوريد
 نگه كرد موبد ، بدان بنگريد
 بدان بيگمان دل پاك اوي

 كه زهر است بر كاسه ترياك اوي
 چو هرمز نگه كرد لب را ببست

 بدان كاسة زهر يازيد دست
 بدان سان كه شاهان نوازش كنند

 بدان بندگان نيز نازش كنند
 يد دست گرامي به خوان چو ياز

 از آن كاسه برداشت ، مغز استخوان
 به موبد چنين گفت كاي پاك مغز
 تو را كردم اين لقمة خوب و نغز

 دهان باز كن تا خوري زين خورش
 ازين پس چنين بايدت پرورش
 بدو گفت موبد ، به جان و سرت

 كه جاويد بادا سر و افسرت
 كزين نوشه خوردن نفرمائيم 

 يدم ، نيافزائيمبه سيري رس
 بدو گفت هرمز ، به خورشيد و ماه

 به پاكي روان جهاندار شاه
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 كه بستاني اين نوشه زانگشت من
 بدين آرزو نشكني پشت من
 بدو گفت موبد كه فرمان شاه

 بيامد ، نماند مرا راي و راه 
 

موبدان موبد در مي يابد كه چاره اي جز خوردن خوراك ندارد ، در حالي كه مي داند 
پس خوراك را مي خورد و با تن زار و پيچان به . هرمزد در صدد زهر دادن به اوست 
از سوي ديگر هرمزد ، كسي را مي فرستد تا از اثر . خانه مي رود و پادزهر مي خواهد

موبد كه فرستاده را مي بيند ، اشك از ديدگانش روان مي . زهر در موبد اطمينان يابد
در جهان . هرمزد پيام دهد كه بخت از او خواهد برگشت شود و به او مي گويد كه به 

بازپسين ، آن زمان كه به طور برابر در پيشگاه  داوري خداوند قرار گيريم ، من داد خود 
آنگاه مي افزايد از اين پس آسوده نخواهي خفت و سزاي بدي . را از خدا خواهم گرفت 

باز مي گردد و آنچه را كه شنيده فرستاده گريان به پيشگاه هرمزد . را بدي خواه ديد
هرمزد از كار خويش پشيمان مي شود ولي كار از كار گذشته و . بود بازگو مي كند 

 بيشتر دست مي زند و يهرمزد پس از آن به خون ريزي ها. موبدان موبد مي ميرد
پس از چند سال با خواندن پندي از پدرش ، به خود مي آيد و از . بزرگاني را مي كشد 

به . به هر حال دوران هرمزد چهارم ، دوراني سخت است . ن ريزي دست بر مي داردخو
روايت شاهنامه، مادر هرمزد چهارم دختر پادشاه چين است و يكي از سرداران ايران به 

اين موضوع را پيش از كشته . نام بهرام آذرمهان كه به فرمان هرمزد كشته مي شود 
 .شده به وي يادآور مي گردد 

  گفت بهرام ، كاي ترك زادبدو
 به خون  ريختن تا نباشي تو شاد

 تو خاقان نژادي ، نه از كيقباد
 كه كسري تو را تاج بر سر نهاد 

 
سلوك هرمزد با مسيحيان و سختگيرى او با اشراف آن چنان كه در تاريخ طبري آمده ، 

هرمزد نوشتند شتى، نامه اى به تو روحانيان موجب شد كه هيربدان؛ يعنى روحانيان زر
كه تخت پادشاهى ما تنها به  چنان:  نوشتدو از او خواستند كه به ترسايان بتازد، هرمز

دو پايه پيشين و بى دو پايه پسين باز نايستد، پادشاهى ما نيز با تباه ساختن ترسايان و 
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پس دست از ترسايان . پيروان كيش هاى ديگر به جز كيش ما، استوار و پايدار نباشد
كارهاى نيك روى آوريد تا ترسايان و پيروان كيش هاى ديگر آن را ه  كنيد و بكوتاه

 .ببينند و شما را بر آن بستايند و از جان، هواخواه كيش شما باشند
مرگ ) زرتشتي(بر پاية قوانين ايران زمان ساساني كيفر بيرون شدن از آئين مزدائي 

 مفسد في "واژه هائي چون . است درست مانند آنچه كه امروز در اسالم برقرار . بود
يم اسالمي به كار مي رود ترجمة دقيق     ژ كه امروز در ر" محارب با خدا" و "االرض

 است كه از دوران ساساني وام " جنگ كننده با اهورامزدا" و " آلوده كنندة زمين"
 .گرفته شده است 

و تن  از فرماندهان سرانجام كار هرمزد آن است كه سپاهيان از وي بر مي گردند و د
 .وي به نام گُستَهم و بندوي او را كور مي كنند

 
 چو تاج از سر شاه برداشتند
 ز تختش نگونسار بركاشتند
 نهادند پس داغ بر چشم شاه

 شد آنگاه چون شمع رخشان سياه
 ورا همچنين زنده بگذاشتند

 .ز گنج آنچه بد ، پاك برداشتند
 

پسر هرمزد پيغام مي دهند كه ستمگري هرمزد گستهم و بندوي سپس به خسروپرويز 
اگر تو پيمان بندي كه با دادگري و انصاف پادشاهي . سبب شورش و نافرماني ما شد 

خسرو پيمان مي بندد كه روشي ديگر پيش گيرد و از . ما فرمان تو را پذيرائيم . كني 
  .ستمگري هاي پدر پوزش مي خواهد

 
پادشاهي كه .  يك قابل توجه و بررسي استپرويز از بسياري جهات خسروشخصيت 

در اوج پيروزي هاي نظامي . زندگي او از شكست ها و پيروزي هاي بزرگ آكنده بود 
از . خسروپرويز ، مرزهاي شاهنشاهي ايران ، حتي از دوران هخامنشيان نيز فراتر رفت 

او كه پس سوي ديگر زندگي افسانه اي او ، ماجراهاي عشقي و ماجراجوئي هاي نظامي 
از گذشت سده ها هنوز انديشة شاعري چون نظامي گنجوي را به خود مشغول مي دارد 

 . تا مثنوي عاشقانه خسرو شيرين را بسرايد 
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بسياري از تاريخ نويسان نوشته اند كه خسروپرويز به آئين ترسايان گرايش داشته و 
 رد كرده اند ، فردوسي حتي برخي اورا مسيحي دانسته اند ولي گروهي ديگر اين ادعا را

واقعيت اين است كه حتي اگر . نيز مسيحي شدن خسرپرويز را درست نمي داند 
خسروپرويز در دل خود نيز مسيحي بود ، به عنوان شاهنشاه ايران نمي توانست آن را 

 .بر زبان بياورد
 

 
 

در بخش باالئي تصوير خسرپرويز در ميانه . نمائي از طاق بستان در كرمانشاه 
 و با زره و سپر و اسبدر بخش زيرين ، خسرپرويز سوار بر . ديده مي شود 

 .نيزه نشان داده شده است 
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داستان دو همسر مسيحي خسروپرويز ، يعني شيرين و مريم دختر موريس قيصر روم 

اگرچه برخي تاريخ نويسان اين دو .  بخش هائي از تاريخ ايران در بر گرفته است نيز
ولي در داستان هاي ايراني ، شيرين برادرزادة . يعني شيرين و مريم را يك تن مي دانند

 .شهبانوي ارمنستان است و مريم دختر قيصر روم » مهين بانو«
 

 به چالش هي چون بهرام چوبينخسروپرويز در آغاز پادشاهي خويش از سوي سرداران
بهرام چوبينه از نژاد اشكانيان، سرداري بزرگ است كه پس از تحقير . كشيده مي شود 

ماهي بر تخت سلطنت  از سوي هرمزد و شورش بر عليه او، در زمان خسروپرويز نه
ياري گرفتن از طلبد و با  را به كمك مي» موريس« نشيند، تا اينكه خسرو قيصر روم  مي

 و پس از  شده  به چين پناهنده هچوبين بهرام. يابد  دست رفته را بازمي ازپادشاهيوي 
 . شود چندسالي در آنجا كشته مي

 
در روند پناهنده شدن خسروپرويز به روم ، شاهنامه فردوسي  آگاهي هاي بسياري از 

فردوسي شرح مي دهد كه . رواج آئين مسيح در ايران در دسترس خواننده قرار مي دهد
مي خواند ، » يزدان سراي« شگاه مسيحي مي رسد كه آن را چگونه خسرو به يك پرست
آنها . و مطران به خسروپرويز خوشامد مي گويند ) اسقف(كوبا در اين يزدان سراي ، سِ

احتماالً همان بوالغ اوتي يا آب  ( به وي مي گويند كه خوراكي جز فطير و ترة جويباران 
اده مي شوند و همراه با سكوبا و خسرو و همراهانش از اسب پي. نداريم ) تره است 

خسرو به رسم زرتشتيان نيايش پيش از غذا خوردن . مطران بر سر سفره مي نشينند 
را به جاي مي آورد و سپس از سكوبا مي پرسد آيا شراب دارد يا نه ؟ سكوبا مي ) باژ(

اده گويد شراب خرما داريم كه در تابستان آن را انداخته ايم  و اكنون سرخ رنگ و آم
اين . خسروپرويز سه جام مي همراه با نان كشكين مي خورد و به خواب مي رود. است

رويداد نشان مي دهد كه روابط خسروپرويز با مسيحيان و همچنين مسيحيان با او 
 :همين ماجرا از زبان فردوسي مي خوانيم . بسيار صميمانه و بي تعصب بوده است 

 
 چو بهرام رفت اندر ايوان شاه

  كرد از آن لشگر كينه خواهگزين
 زره دار و شمشيرزن شش هزار
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 بِدان تا شوند از پس شهريار
 چنين لشگر نامبردار و گُرد
 به بهرام پور سياوش سپرد

 وز آن روي خسرو بيابان گرفت
 همي از بد دشمنان جان گرفت
 چنين تا به پيش رباطي رسيد

 سرتيغ ديوار او ناپديد
 كجا خواندنديش يزدان سراي
 پرستشگهي بود فرخنده جاي 

 نشستنگه سوگواران بدي
 بدو در سِكوبا و مطران شدي

 چنين گفت خسرو به يزدان پرست
 كه از خوردني چيست ايدر به دست 

 سكوبا بدو گفت كاي نامدار
 فطيرست با ترّة جويبار

 گر ايدون كه شايد بدين سان خورش
 مبادت جز از توشه اين پرورش

 هريارز اسب اندر آمد سبك ش
 همان آن كه بودند با او سوار

 جهانجوي با اين دو خسروپرست 
 گرفت از پي باژ ، برسم به دست 

 نشستند بر نرم ريگ كبود
 به اِشتاب خوردند آنچه كه بود

 چنين گفت پس با سكوبا كه مِي
 نداري تو اي پير فرخنده پي

 بدو گفت ما مي ز خرما كنيم 
 به تَموز هنگام گرما كنيم

 ن هست لختي چو روشن گالبكنو
 به سرخي چو بيجاده در آفتاب
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 هم آنگه بياورد جامي نبيد
 كه شد رنگ خورشيد زو ناپديد

 بخورد آن زمان خسرو از مي سه جام 
 مي و نان كشكين كه دارد بنام
 چو مغزش شد از بادة سرخ گرم

 به ناگه بخفت از بر ريگ نرم
 

يز مي آيند و پس از ماجراهاي بسيار ، خسرو سپاهيان بهرام چوبينه به دنبال خسروپرو
در جريان پناهندگي خسرو ، به روم ، راهبان مسيحي بارها او را ياري مي . مي گريزد 

، در بيراهه ، ديري را مي بيند و آواز » اوريغ«در راه به شهري مي رسد به نام . دهند 
د را بشناساند ، راهب خود را به دير مي رساند و بي آن كه خو. راهبان را مي شنود 

خسرپرويز مي گويد من يكي از . مسيحي به او مي گويد تو بي گمان خسرو هستي 
سربازان سپاه ايران هستم،  پيامي دارم كه بايد به نزد قيصر برم ، به من بگوي كه آيا 

در دين تو : اين رفتن من به نيك فرجامي خواهد بود ؟ راهب مسيحي به او مي گويد
. تو رنج بسيار برده اي و از يكي از بندگان خود گريخته اي . وا نيست دروغگوئي ر

از : راهب به وي مي گويد . خسروپرويز در شگفت شده و از راهب پوزش مي خواهد 
قيصر به تو سپاه خواهد داد . آمدنت شاد و گستاخ باش ، يزدان تو را بي نياز خواهد كرد

شرح . من خود را نيز شكست خواهي دادو دخترش را نيز به زني خواهي گرفت و دش
 :ماجرا را از زبان فردوسي مي خوانيم 

 
 بد نام آن شارسان» اوريغ«كه 

 بدو در چليپا و بيمارسان
 به بيراه پيدا يكي دِير بود
 جهانجوي آواز راهب شنود
 به نزديك دير آمد آواز داد

 كه كردار تو جز پرستش مباد
 گر از دِير ديرينه آئي فرود

 يكي دهش باد بر تو درودز ن
 پرستنده چون ديد ، بردش نماز
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 سخن گفت با او زماني دراز
 خسرو توئي بيگمان: بدو گفت 

 ز تخت پدر گشته ناشادمان
 ز دست يكي بدكنش بنده اي
 پليد و منشفَش پرستنده اي

 چو گفتار راهب بي اندازه گشت
 دل خسرو از مهر او تازه گشت

 دز گفتار او در شگفتي بمان
 برو بر جهان آفرين را بخواند

 ز پشت سمندش بيازيد دست 
 بپرسيدن مرد يزدان پرست
 يكي آزمون را بدو گفت شاه

 كه من كهتري ام ز ايران سپاه
 پيامي همي نزد قيصر برم

 چو پاسخ دهد نزد مهتر برم
 گر اين رفتن من همايون بود

 نگه كن كه فرجام من چون بود
 ن مگويبدو گفت راهب كه چوني

 تو شاهي مكن، خويشتن شاه جوي
 چو ديدمت گفتم سراسر سخن

 مرا هر زمان آزمايش مكن
 نبايد دروغ ايچ گفت در دين تو

 نه كژّي بود راه و آئين تو
 بسي رنج بردي و آويختي

 سرانجام از آن بنده بگريختي
 زگفتار او ماند خسرو در شگفت

 چو شرم آمدش ، پوزش اندرگرفت 
 ب كه پوزش مكنبدو گفت راه

 بپرس از من از بودني ها سخن
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 بدين آمدن شاد و گستاخ باش 
 جهان را يكي بارور شاخ باش
 كه يزدان تو را بي نيازي دهد

 بلند اختر و سرفرازي دهد
 ز قيصر بيابي سليح و سپاه

 يكي دختري از در تاج و گاه 
 چو با بندگان كارزارت بود

 جهاندار بيدار يارت بود
 . . . دنباله دارد          

 
 
 
 
 

 :پيوست 
در دوران ساسانيان نه تنها مسيحيت در ايران پيروان بي شمار داشت بلكه ايران 

 . گذرگاهي بود براي گسترش مسيحيت به هندوستان 
 به )جنوب هندوستان ( كساني كه مي خواهند كه نفوذ مسيحيان نسطوري را در ماالبار

اشاره مي كنند كه متعلق به سدة ) زيرتصوير(ليب ايراني  به وجود اين صاثبات رسانند
»  كوتايام«  در Knanaya Valiappalli»  كاتانايا واياپالي« هفتم ميالدي است و در 

Kottayam كراال« و دو كليساي ديگر در   «Kerala نام ماالبار تركيبي .  يافت شده است
 .پادشاهي ، سرزمين = تپه و واژة پارسي بار = از واژه مااليائي ماال
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 .متن هاي نوشته شده به خط سرياني و پهلوي است و صليب ساخت ايراني هاست
رئيس پيشين سازمان ( ر برونل مون صليب به زبان پهلوي است و توسط دكتامتن پير

او با مجازات بر صليب رنج كشيد ، او «:  چنين ترجمه شده است ) باستان شناسي هند 
 »كه خداي راستين و خداي برتر است ، راهنماست وهميشه پاك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"In punishment by the cross (was) the suffering on this one; He 
who is true God and God above, and Guide ever Pure." 
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