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 چکیده    

های قومی و دینی ساکن در قلمرو  های متفاوت گروه حمله عربها به ایران، واکنش
 با ورود عربها، های مهم در ایران، مقارن یکی از اقلیت. ساسانی را در پی داشت

های رایج در ایران،  این گروه نیز همانند پیروان سایر ادیان و نحله. مسیحیان بودند
واکنش . هایی نسبت به آن داشتند تحت تأثیر فتوحات مسلمانان قرار گرفتند و واکنش

مسیحیان در برابر فتوحات، بسته به زمان و مکان فتوحات به دو شکل، تعامل و تقابل، 
واسطه اشتراکات  مسیحیان در نواحی غربی ایران و کوره عراق به. بروز کردظهور و 

قومی و زبانی با فاتحان و رقابت با مسیحیان مناطق داخلی ایران، بیشتر به تعامل با 
سبب قرار داشتن در  اما مسیحیان ساکن در مناطق شرقی به. فاتحان عرب روی آوردند

این مقاله واکنش .  فاتحان، به تقابل با آنان پرداختنداقلیت و نیز افتراق قومی و زبانی با
تعاملی و تقابلی مسیحیان با عربها و علل و اسباب آن را در سده نخست هجری قمری 
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 مقدمه
العمل ایرانیان  ره فتوحات و عکسدرباایران شناسان و شرقشناسان های  در پژوهش

های دینی چون  نسبت به آن، بیشتر به واکنش زرتشتیان توجه شده و دیگر گروه
یکی از دالیل این  .اند ، کمتر مورد توجه قرار گرفته مزدکیانمسیحیان، یهودیان و

 های دینی ساکن در ایران، در دوره فتوحات توجهی، اطالعات اندک منابع درباره گروه بی
 اوضاع ، به بررسیبه صورت پراکنده و اندکحال برخی از پژوهشگران  این با. است

جایگاه اجتماعی قبایل عرب " مقاله .اند عربها پرداختهمسیحیان ایران مقارن ورود 
مسیحیان   های کتاب  از محمدعلی چلونگر و"مسیحی در جریان فتوحات ایران در عراق

نظر به  .از این جمله استابین واترفیلد و سها رسام راثر  مسیحیت در عراق و در ایران
  در ایران مقارن فتوحات،های تأثیرگذار عنوان یکی از اقلیت اهمیت مسیحیان در ایران به

های آنها نسبت به حضور فاتحان عرب مورد توجه و بررسی قرار  واکنش است ضروری
 ـ  به روش توصیفیاین پژوهش از جمله تحقیقات اکتشافی تاریخی است که .گیرد

 .ای به انجام رسیده است گیری از منابع کتابخانه  با بهرهتحلیلی و
 

 مسیحیت در ایران عصر ساسانی
 توسط مبلغان وابسته به کلیساهای )م٢٢٦ـ م . ق١٥٠( مسیحیت در دوران اشکانیان

اطق ر من، دندرفت هم مسیحیان به شمار میادسا، اربل و میافارقین که از جمله مراکز م
؛ ١٠٤، گیرشمن( گرگان رواج یافت گیالن و النهرین، مختلف ایران از جمله بین

Waterfield, 16-17 ;Van Gorder, 24-25 .(انقراض سلسله اشکانی و تأسیس پس از 
 آیین زرتشتی در سراسر امپراتوری ساسانی به رسمیت ، م٢٢٦ ساسانی در حکومت

رو موقعیت مسیحیان در  از این. افتندزرتشتی اهمیتی خاص یشناخته شد و موبدان 
 شروع جنگهای مداوم میان ایران و امپراتوری ویژه پس از  به. دچار تزلزل شد١ایران

 اگر چه در .وضع مسیحیان بدتر شد)  م٣١٠ـ٣٧٩(بیزانس، در زمان سلطنت شاپور دوم 
 و این مدت حضور اسیران رومی در ایران، تا حدودی کلیسای ایران را تقویت کرد

، اما با رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری گردید در ایران یت پیشرفت مسیحموجب
جنگ در زمان   مسیحیان ایران .گیری بر مسیحیان ایران بیشتر شد سخت)  م٣١٢(روم 

                                                                                                                                            
ای در دیگـر   النهـرین، خوزسـتان و تـا انـدازه     الدی در مناطق بینسوم و چهارم می   مسیحیت در قرون    . ١

 ).٣٦٤ـ٣٦٣،  سن کریستین ؛٨٦و،  .ن پیگولوسکایا، (ایاالت ایران رواج یافت



  ٢٥٩  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

بر آنان های سنگینی  تگرفتند و مالیا  همواره مورد سوء ظن قرار میمیان ایران و روم
؛ پیگولوسکایا و ٢٧٠ـ٢٨١میلر، (شدند  نیز کشته میشد و برخی از آنان  وضع می

 ).٣٦٥ـ٣٦٦؛ کریستین سن، ١٠٤؛ یانگ، ٨٦یاکوبوسکی، 
 پایان یافتن جنگ میان ایران و روم و به سلطنت و)  م٣٧٩( پس از مرگ شاپور دوم

  م فرمان آزادی مسیحیان ایران صادر شد٤٠٩، در ) م٣٩٩ـ٤٢٠( رسیدن یزدگرد اول
بدین ترتیب  .)Van Gorder, 32؛ ٧٧ـ٨١؛ نفیسی، ٣٦٧ـ٣٦٩کریستین سن، (

 برایطلبانه  های توسعه ر ایران گسترش یافت و فعالیتهای مبلغان مسیحی د فعالیت
رویارویی زرتشتیان و پادشاهان ساسانی با مسیحیان موجب ناچار  مسیحیت، به ترویج
  مسیحیان انجامیدبه کشتار)  م٤٢٠ـ٤٢٢( ه در دوره سلطنت بهرام پنجمانک چنشد،

 ).٢٩٠ـ٢٩٣میلر، (
مدرسه ادسا در این دوره، کانون ارتباطی میان کلیساهای موجود در ایران با کلیساهای 

های ایران در این مدرسه تحصیل کردند و تحت تأثیر  امپراتوری روم بود و بسیاری از اسقف
 بشری و الهی عیسی س این مدرسه به انفصال میان جنبهتعلیمات و عقاید نسطوریوس، مدر

سبب گسترش این عقاید توسط نسطوریوس، امپراتوری  به). ٢٩٨ـ٣٠٠میلر، ( قائل شدند) ع(
م، شورایی تشکیل داد که براساس نظر این شورا، نسطوریوس از منصب روحانی ٤٣١روم در 

ی اما بسیاری از مردم سوریه با این رأی مخالفت کردند در نتیجه از کلیسا. خود عزل گردید
م شورایی با حضور ٤٢٤در ). ٨٤ـ٨٥ اولیری،( غرب جدا شدند و نسطوریان نام گرفتند
 تشکیل شد و پس از آن کلیسای ایران از نظارت ١اسقفان نواحی مرو، هرات، اصفهان و عمان

رغم استقالل کلیسای ایران، تغییر چندانی در وضع مسیحیان  به. کلیسای روم خارج شد
حیان همچنان در دوره حکومت یزدگرد دوم نیز مورد آزار قرار ایران ایجاد نشد و مسی

 .) Waterfield, 22؛١٠٣ـ١٠٥ نفیسی،(گرفتند 
 م ٤٥٧ان ادسا در  جدایی نسطوریان از کلیسای غرب، تعداد زیادی از مسیحیپس از

  کسب استقالل کامل از کلیسای غرب وبرایهای اسقفان ایران  به ایران آمدند و کوشش
. رشد و گسنرش بیشتری یافت آیین نسطوری در  پادشاه ایران فیروز اول،حمایت های

 م توسط امپراتوری روم، مرکز تعلیم آیین نسطوری ٤٨٩با تعطیل شدن مدرسه ادسا در 

                                                                                                                                            
 قدیم، یکی از مراکز حضور مسیحیان نسطوری، در دوران پیش           )Mazūn( کشور عمان کنونی یا مزون    . ١

 Trimingham,John Spencer, Christianity among the Arabs in Pre-Islamic (از ظهور اسالم بـود 

Times ,Beirut,Librairie du Liban, 1979, p.282.( 
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پنجم به نصیبین در قلمرو امپراتوری ساسانی انتقال یافت، بنابراین ایران در اواخر قرن 
ـ ٣٠٠ میلر،(رفت  غ مسیحیت نسطوری به شمار میترین مراکز تبلی میالدی یکی از مهم

گیری   با پیدایش فرقه نسطوری و کناره).Van Gorder, 33-34 ؛٩٠ـ٩٣؛ اولیری،٢٩٨
ان ایران تا نسطوریان از کلیسای غرب، بدگمانی پادشاهان ساسانی نسبت به مسیحی

 این در). ٣٠آذری،( ها نسبت به مسیحیان کاهش یافت گیری طرف شد و سختحدی بر
آشکارا و رسماً در ایران ) یعقوبی( دوره بود که دو مذهب مسیحی نسطوری و مونوفیزیت

 ). ٦٩٩  ؛ بویل،٨٦پیگولوسکایا و یاکوبوسکی، ( به فعالیت و تبلیغ پرداختند
 

 جایگاه اجتماعی مسیحیان ایران در اواخر دوره ساسانی
 پنجم میالدی تا زمان ورود  از مسیحیان ایران در دوره ساسانی، از اواخر قرنشماری
ن ، روحانیادر عهد پادشاهی خسرو اول. داشتندای  موقعیت و جایگاه ویژه به ایران، عربها

های خود را به عرض  اً خواستهعالی مقام مسیحی، به دربار راه یافتند و توانستند مستقیم
هایی  یان گروه، به عنوان فرستاده پادشاه ساسانی، در ممسیحیانبرخی از  .شاه برسانند

 در دوره حکومت .شدند، حضور داشتند که برای مذاکره به درباره امپراتور روم، گسیل می
موجب حسادت  ای که گاه گونه بهامتیازاتی بودند، دارای خسرو دوم روحانیان مسیحی 

 ان مردم.ی داشتند اموال منقول و غیر منقول فراوانافراد،این . شد میموبدان زرتشتی 
سهم زیادی  و در اقتصاد عمومی ایران،  بودند و بازرگانور  بیشتر پیشه نیزیحیمسعادی 
واسطه  اکثریت جامعه ایران به )١٣٠ـ١٢٩(  و یاکوبوسکی پیگولوسکایانوشته  به.داشتند
 دوره در اواخر .های ادیانی چون مسیحیت و مانویت، دین اسالم را پذیرفت سازی زمینه

در  .رو گرفتند و در میان پیروان نسطوریوس رخنه کردندساسانی، مسیحیان یعقوبی، نی
 مسیحیت چنان در ایران ریشه دوانده بود که برخی معتقدند اگر اسالم وارد ،این زمان

 ). ٣٨٠فرای،( شد گری می ایران نشده بود، مسیحیت جایگزین زرتشت
 

 مواجهه مسیحیان ایران با فاتحان عرب 
 مرو ساسانی به فتوحاتواکنش مسیحیان نواحی غربی قل. ١

 در قلمرو غربی  که بیشتر ساکنان آن عرب بودند،نشین ترین نواحی مسیحی یکی از مهم
 مسیحیت در عراق . واقع شده بود)العراق کور خورباران، کستک( امپراتوری ساسانی

قبیله تنوخ که هسته  .د و گسترش یافتویژه در شهر حیره توسط سریانیان وارد ش به



  ٢٦١  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

پیگولوسکایا، ( بسزایی داشتسهم لخمی بود، در گسترش مسیحیت نسطوری  لاصلی قبای
مسیحیت . )Rassam, 43؛ ٤٤ سلیمانی، ؛ چلونگر و ٥٩٥ـ٦/٥٩٦علی، جواد  ؛٦٢٩ ،٦٢٤

 و بخش قابل توجهی از قبایل لخمی رواج آناندر میان پادشاهان لخمی و همسران 
). ٦٢٧ـ٦٢٨ پیگولوسکایا،( بودندپرست   بتیافته بود، اما مردم بومی حیره همچنان

نشین نواحی   هجری، وارد مناطق مسیحی١٢همراه سپاهیان مسلمان، در  ولید به خالدبن
. این مسیحیان، در سپاه ساسانیان علیه عربها وارد جنگ شدند. غربی قلمرو ساسانی شد

یس و لَّهای اُ بن وائل و بنی عجل بودند، در جنگ که اغلب از مسیحیان قبایل بکر آنان
سپاه خالد کشته توسط  به و بسیاری از آنان شتافتند ایرانیان یاریق به  .١٢ولجه در 

، البلدان معجم حموی،؛ یاقوت ٣٨٨ـ٢/٣٨٩اثیر،  ابن؛ ٣٥٥ـ٣/٣٥٨ طبری،(شدند 
های  یحی عراق که بیشتر در سایه حمایتبنابراین بخشی از قبایل مس). ١/٢٤٨

 .)Donner, 183-182( ابل با فاتحان مسلمان پرداختندامپراتوری ساسانی بودند، به تق
رسد مسیحیان عرب مناطق غرب ایران، پس از مشاهده ضعف و ناکامی  نظر می به

ی جهت مقاومت در برابر حمالت سپاه ساسانی در برابر فاتحان مسلمان و نیز عدم توانای
امید و باور بودند که برخی از آنان بر این . روی آوردند، به تعامل با مسلمانان آنان

از طرفی . باشندتوانند جایگزین مناسبی برای پادشاهان ساسانی  عربهای مسلمان، می
النهرین، از قوم سامی و همواره با ایرانیان مناطق جبال در رقابت و  مسیحیان حوزه بین

 که مورد عنایت و توجه فاتحان مسلمان عرب قرار پنداشتند رو ای اینمخالفت بودند، 
روایتی که از دیدار یکی از  .)Waterfield, 33; Arnold, 208-207( واهند گرفتخ

تواند شاهدی بر امیدواری  حکایت دارد می) ص(کشیشان میسحی با پیامبر اسالم
 از پیشسر اسقف ایران کمی براساس این روایت، . مسیحیان به جلب یاری عربها باشد

 فرستاد تا وی را نزد ١ریل اهل میسانق کشیش گاب ١١ /م ٦٣٢در ) ص( رحلت پیامبر
 با صدور فرمانی پیامبر نیز ٢.کندالعرب حمایت  ةجزیرساکن در  از مسیحیان او بخواهداز 

                                                                                                                                            
1. Bishop Gabriel of Maysan 

 و غربی منابعدر  .  است شده اشارهو فرستاده مسیحیان     )ص(پیامبر نامه میان   به عقد پیمان   روایتی  در .٢
ت، هر چند در منابع اسـالمی هـیچ خبـری از ایـن روایـت                 نیز به این روایت، استناد شده اس       مسیحی
 مـسلمان  حکـام  توجه مورد مصر در متمادی های در سده نامه ای از این پیمان   حال نسخه   با این . نیست

 سـنت  صـومعه  مانـدن  محفـوظ  عوامـل  از یکی و  بود ها  و عثمانی  ممالیک ایوبیان، فاطمیان، جمله، از
 .)Parker,.107,292; Ludolphvon Suchem, 82-86 (شد مسلمانان تخریب از کاترین
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نسخه رونوشت ( ١»آشتی نامه پیامبر« با عنوان این فرمان .کردبا این درخواست موافقت 
شود  خته میشنا ٣.)است در استان سینا موجود ٢این نامه در صومعه سنت کاترین

)Waterfield, 33 .( روحانیان مسیحی قائل خلفای راشدین نیز احترام خاصی برای
 خلیفه دوم در روزهای پایانی عمرش، جاثلیق )٣٢٧ـ٢/٣٢٥( ابن اعثمنوشته  بودند، به

و یارانش که جانشین او ) ص(مسیحیان را فراخواند و با وی در خصوص حقانیت پیامبر
 .خواهند شد، گفتگو کرد

نشین عراق، دریافته بودند که  ن منطقه حیره و سایر مناطق مسیحیمسیحیا
رو، در  از این. شود عنایت خاص فاتحان نسبت به آنان موجب تواند، زبانی با عربها می هم

                                                                                                                                            
1. Ashtiname of  Muhammad: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Monks of 

Mount Sinai 
 Monastery of St Catherine on(در کوه سینا) Dayr Ṭūr Sīnā: دیر طور سینا(صومعه سنت کاترین. ٢

Mt Sinai ( نا و پای کوه سینا جزیره سیدر جنوب شبه)در استان سینای جنوبی در مـصر واقـع   ) طور
) Burning Bush( ای سـوزان  ی که خداوند خود را در قالب بوتهشود دیر مذکور در محل  گفته می.است

ایـن صـومعه زیـر نظـر کلیـسای مـستقل سـینا و جـزء                 . د، قرار گرفته است   کرظاهر  ) ع(برای موسی   
گـردد و    م بـاز مـی    .٥٦٥ تـا    ٥٤٨یخ ساخت این صومعه به سالهای       تار. کلیسای ارتدوکس شرقی است   

سنت کـاترین یکـی از      . خته شد ؛ امپراتور بیزانس سا   )یوستی نیانوس اول  ( ظاهراً به دستور جوستینین   
ها و اسناد و نسخ خطـی منحـصر بـه            در این صومعه کتاب   . عال جهان است  ترین صومعه های ف    قدیمی

از جمله کتب معروف که در این صومعه قرار دارد، کتـابی بـا عنـوان                 .فرد و قدیمی نگهداری می شود     
“The Syriac Sinaiticus” م در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اسـت .٢٠٠٢این دیر در .  است .

 صومعه سنت کاترین در سینا به کلیسای ارتدوکس شرق اختـصاص دارد، امـا بـرای پیـروان                   که   این با
  متمادی دچار آسیب نشده است     های  سدهم مقدس و مورد احترام بوده و در         ادیان یهود، مسیح و اسال    

 ; Meyendorff, 161; McGuckin,  46-47 ,361; Noble, 40؛ ١٢٤ ــ ١٠٥ عیـسی،  ؛٢٩٧حمیـدی،  (

E.Porter, 24-25, 33,40..( 
مـتن کامـل    محمد حمید هللا در کتاب الوثائق الـسیاسیه،         . رسد نامه مذکور، ساختگی باشد      نظر می   به. ٣

آورده و به نـسخ موجـود آن اشـاره          » عهد النبی صلی هللا علیه و آله و سلم للنصاری         «این سند را ذیل     
این موضع که آیا این سند بازتابی از نیات و مقاصد حکام بعدی است  یا سندی است کـه                    . کرده است 

ه حکومـت اسـالمی     منظور حفاظت از خود ، در حوز        های تخستین اسالمی به     توسط مسیحیان در سده   
اما اینکه صومعه سنت کاترین تا امروز به صورت دست          . تهیه شده است، همواره مورد بحث بوده است       

بـا صـرف    . نخورده باقی مانده است، شاهدی است بر حمایت حکام مختلف مسلمان از صومعه مـذکور              
ات بـسیاری جالـب توجـه       نظر از نیات موجود در سند یا میزان اعتبار آن، این سند باقی مانده، از جه               

حمیـد هللا،   ( مـیالدی اسـت      ١٦تسخه موجود این سند احتماالً رونوشت است و متعلق به سده            . است
 ).Atiya, 578-586؛ ٥٦٦ـ٥٦١



  ٢٦٣  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

 کشیشان و راهبان ، ابتدا مقاومت کردند اما پس از اندکی،فتح حیره، اهالی شهر
ی از سران آنها به نام عبدالمسیح بن بقیله درخواست صلح کردند و در این میان یک

 منعقد ٢ و پیمان صلح میان آنها، بنا بر شروطیکرد با خالد بن ولید مذاکره ١غسانی
 ؛ طبری،١/١١٨ ؛ مسعودی،٧٦ـ١/٧٨ اعثم، ابن؛ ٢٤٠ـ٢٤١، البلدان فتوحبالذری، ( گردید

بصبهری، ساالر طونا بن همچنین صلوبا بن نس ).٢/١٣١، تاریخ ؛ یعقوبی،٣٦٠ـ٣/٣٦٤
الناطف به پیروی از اهالی حیره، داوطلبانه با خالد بن ولید درباره مناطق بانقیا و  قس

 ). ١/٤٢ ؛ خطیب بغدادی،٧/٢٧٩ ؛ ابن سعد،٣٦٧ـ٣/٣٦٨ طبری،(کرد بسما صلح 
ها داشتند چرا  سامیبا یهودیان و مسیحیان، به ویژه ی متفاوت فاتحان مسلمان رفتار

نظر   به).Waterfield, 33; Arnold, 207( شدند  کتاب شمرده مینیز اهلکه آنها 
رسد یکی از دالیل توجه خاص مسلمانان به مسیحیان در مقابل زرتشتیان، پیروزی  می

بود که در آیات نخست سوره روم ) مشرک( رومیان اهل کتاب در مقابل ایرانیان زرتشتی
کردند  مشرکان مکه بود که گمان میخی بر به مسلمانان بشارت داده شد و این آیات پاس

ان رو نگرش مثبت به مسیحیان به دور ، از اینمشرکان همواره بر اهل کتاب پیروزند
 همچنین). ٢٤٤ ،٢٣٤ـ١٦/٢٣٢طباطبایی، ( گردد در مکه باز می) ص(حضور پیامبر

ریختن  سبب  بهبرای زرتشتیان برای زرتشتیان  عذاب الهی راعربهامسیحیان، حمله 
کوشیدند با عربها وارد جنگ نشوند، درنتیجه  میدانستند و  گناه می سیحیان بیخون م

رفتار فاتحان مسلمان ). ٣١٩ میلر،( آمیزی با مسیحیان داشتند عربها نیز رفتار مسالمت
 از مسیحیان دوشادوش فاتحان شماری شد که موجببا مسیحیان مناطق غربی ایران، 

ه در چنانک. شرکت کنند) نبردهای جسر و بویب( در برخی از حمالت به مناطق ایران

                                                                                                                                            
عبدالمسیح بن عمرو بن قیس بن حیان بن بقیله غسانی از جمله عالمان، شعرا و سران قبیلـه غـسان                    . ١

کـرد   سبب اینکه عبایی سبز بر تن می         به .عمرین منطقه حیره بود   او از سازندگان قصر حیره و از م       . بود
 درک کرد اما بر      نیز  و اسالم را   کردعبدالمسیح مدت زیادی در دوره جاهلیت زندگی        . بقیله لقب یافت  

وی پسر خواهر سطیح کاهن غسانی بود و از سوی خسرو پرویز نزد سـطیح                .دین مسیحیت باقی ماند   
 موبدان، لرزش ایوان کسری و خشک شدن دریاچه ساوه بـا سـطیح سـخن              کاهن رفت و درباره رؤیای    

؛ شـریف   ١١٨ ،١/٣٠٧مـسعودی،   (کـرد   وی از جمله سران حیره بود که با خالدبن ولیـد صـلح              . گفت
  ).٦/٣٩ ، ؛ ابن حمدون٢/٥٢٩عوتبی ؛ ١/٢٦٠مرتضی، 

ه مرکز خالفت، باقی مانـدن      از جمله شروط این صلح نامه، پرداخت سالیانه هشتاد یا صد هزار درهم ب             . ٢
 و همکاری با فاتحان مسلمان در جهت رسـاندن اخبـار از ایرانیـان     و عدم ویرانی معابد و قصور   بر دین 

 ).٣٦٦ـ٣/٣٦٤طبری،  (بود



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٦٤

 رویارویی با سپاه ایران، با کمک اهالی بانقیا برای هجری مسلمانان ١٣در جنگ جسر، 
 در ١که اغلب مسیحی بودند پلی ساختند و حتی برخی از مسیحیان چون ابو زبید طائی

 به سرکردگی در جنگ بویب نیز که). ٢٤٨، ...فتوح بالذری،( این جنگ شرکت کردند
 کنار تغلب در  آغاز شد، تعدادی از مسیحیان بنیجریر بن عبدهللا و حمایت طایفه بجیله

 مهران فرمانده سپاه ساسانی ) ٤٦٦، ٣/٤٦٤( طبرینوشته  مسلمانان جنگیدند و حتی به
 زبانی و قومیهای  بنابراین شباهت . جوانی نصرانی از قبیله بنی تغلب کشته شددست به

 . ترین عوامل همکاری و تعامل مسیحیان با فاتحان عرب بود مهماز جمله 
 

 واکنش مسیحیان نواحی شرقی قلمرو ساسانی به فتوحات . ٢
 اما تمرکز آنها بیشتر ،های مختلف پراکنده بودند یحیان نواحی داخلی ایران، در بخشمس

ان در های مسیحی رویکرد و سیاست. ستان و فارس بوددر مناطقی چون خراسان، سی
 .بودالنهرین و عراق متفاوت  ه با واکنش مسیحیان در نواحی بینمناطق نامبرد

 
 واکنش مسیحیان خراسان و سیستان . ٢ـ١

توسط کوچ نشینان مسیحی که از نواحی  بهمسیحیت در نواحی شرقی ایران، اغلب 
الت پس از حم.  شدند، رواج یافتاندهبه شرق کوچ) امپراتوری روم( جنگ زده غرب

، مسیحیان یعقوبی این شهر به سیستان و خراسان  م٦٠٩خسرو پرویز به ادسا در 
 یا مطران تکریت به نام ماروناس خواستند که ٢این یعقوبیان از مافریان. شدندانده کوچ

                                                                                                                                            
 و معـروف بـه      زبیـد اش ابو   رسـد، کنیـه     کرب؛ نسب وی به یعرب بن قحطان می         یحرمله بن منذر معد   . ١

.  بود  تا پایان عمر مسیحی     از جمله شاعران مخضرم است که       و ستبزی صد و پنجاه سال      او. طائی است 
او . رو به تاریخ آنـان آگـاه بـود         ینده بود و از ا    کرویژه با پادشاهان عجم، دیدار       ابوزبید با پادشاهان و به    

ابو زبید از یاران و همراهان ولید بـن عقبـه           . زیست تغلب می   خود، بنی بیشتر در میان خویشان مادری      
گفته شده است که او     . نگاه که ولید از جانب عثمان والی کوفه بود، در مدح او شعر بسیار گفت              بود و آ  

، یـاقوت حمـوی    (در کلیسا دچار سکته شد و از دنیا رفت و در همـان مکـان بـه خـاک سـپرده شـد                      
 ).١١٦٧ـ٣/١١٦٨ ، االدباء معجم

هـای خـارج از      سانی و سـرزمین   سا در امپراتوری سا   سرپرست کلی ) Maphryānā؛  Maphrian(مافریان  . ٢
 در امپراتـوری    هـایی کـه سـابقاً      بخش(های شرقی    مطران یعقوبی سرزمین   .بودندکنترل امپراتوری روم    

  دوازدهـم مـیالدی لقـب مافریـان گرفـت و در تکریـت اسـتقرار یافـت                  سـده در  ) ساسانی قرار داشت  
)The Cambridge History of Christianity, 5/378; Christian-Muslim Relations…; 3/670.( 



  ٢٦٥  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

اسقفانی را به سیستان، هرات و آذربایجان نیز وی . رهبران روحانی تعیین کندبرای آنها 
م به ادسا بازگشتند اما بیشتر آنها در ٦٢٩از تبعیدیان در هر چند که تعدای . فرستاد

 ).٢٧ باسورث،( شرق باقی ماندند
 در اواخر دوره . و نسطوری بودند١فرقه ملکائیاز  شهرهای خراسان اغلب مسیحیان

، هر چند که بیشتر مسیحیان داشتساسانی شهر مرو، دو مطران نسطوری و ارتودوکس 
 ٢در میانه سده ششم میالدی، مرو مطران نشین .ی بودنداین منطقه پیرو مذهب نسطور

واسطه  ان مرو بهمسیحی ).٢٨، همان(  مطرانی به نام تئودوروس داشتوگردید 
برخورداری از عنایات برخی از شاهان ساسانی، همواره به خاندان ساسانی ارادت داشتند 

براساس روایتی . ودو این نوع عملکرد به نوعی در تقابل با اهداف فاتحان مسلمان ب
 آخرین پادشاه ساسانی را از جان یزدگرد سوم  پیکر بیمطران نسطوری مرو،مشهور 

کرد که  و اذعان ٣اش دفن کرد  در باغ خانهآبهای رود مرغاب بیرون آورد و در آرامگاهی
کیشان وی کرده  در حق هم)شیرین (های فروانی که مادربزرگ یزدگرد واسطه نیکویی به

 حرمت یافتن جامعه مسیحی ایران در پادشاهی خسرو دوم اپرویز این خدمت بود و نیز
در زمان ). ١٦٢؛ اصطخری، ٣/١٢٣ ؛ ابن اثیر، ٣٠٠ـ٤/٢٩٩ری، طب( را انجام داده است

به خراسان، مردم سغد که غالباً مسیحی ) والی معاویه( ورود سعید بن عثمان بن عفان

                                                                                                                                            
؛ ، یکی از فرق قدیمی مسیحیت، در کنار فـرق یعقـوبی و نـسطوری بـود کـه            )Melkite( فرقه ملکائی . ١

 ایـن مـذهب بـود بـه ملکـائی           سبب اینکه ملک روم بـر        آن در امپراتوری روم بودند و به       بیشتر پیروان 
جایگاه مطران ملکائی در مـرو،      . کنندسابیشتر پیروان این فرقه در منطقه سوریه  فعلی          . معروف شدند 

 ,Thomas, David, 11-13; Cross, F. l, 1067; Griffith؛ ٢/٢٦٧؛ آملـی،  ٣٥٩ ،٣٥٧بیرونـی،   (بـود 
Sidney,  41-43, 90.( 

و هر  ) نشین  مطران(نشین    هر کلیسای خودمختار به چند اسقف     در تقسیمات کلیسای ارتدوکس شرق      . ٢
در سلـسله مراتـب روحانیـت       همچنـین مطـران   . شود شی تقسیم می  شین به چند منطقه کشی    ن مطران

ت و وظـایف مطـران در منـاطق و          کلیسای ارتدوکس شرق، لقبی است که باالتر از مرتبه پاتریارک اس          
 ).The Oxford Dictionary of the Christian church, 1081( های مختلف متفاوت بود دوره

وی احتمـال   . انـد   قـرار داده  تردید  را مورد    و اعتبار این روایت      برخی محققان از جمله کائتانی درستی     . ٣
، ت عباســیان و ضــعف مــسیحیت در ایــراندر دوره واکــنش ایرانیــان در دوره خالفــداده اســت کــه 

مسیحیانی که به دست مسلمانان افتاده بودند و فرمانگزار آنها شده بودنـد، بارگـاهی را حرمـت نهـاده           
 دوستان نیز به ستایش پادشاهان ساسانی پرداختند و در ضمن فتح ایـران              ای از ایران   حال عده بودند،  

 را از زیـر فـشار بیـرون آورده باشـد          طـور کلـی بایـستی جوامـع مـسیحی ایـران              عربهـا بـه   به دسـت    
) Caetani, VII/445, 451-452.( 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٦٦

 پس از مقابله ١ که مالک بن ریب مازنیای گونه ، بهبرخاستندبودند با سعید به مقابله 
تو چنین بودی که در آن روز که مردم سغد بروز « :مردم سغد با سعید به وی گفت

بودی، ) متحیر و بیمناک( کردند همیشه در حال لرز از شدت جبن و ترس ایستاده
؛ ٣/٥١٢؛ ابن اثیر، ٥/٣٠٦ طبری،( ».مسیحی شوی) نصرانی(نزدیک بود از فرط بیم 

توان   براساس اندک روایات موجود می).٦/٢٤٥، انساب ؛ بالذری،٢/٢٣٧، تاریخ یعقوبی،
نتیجه گرفت، که غالب جامعه مسیحی منطقه خراسان که در شهرهای مختلفی چون 

اما یکی  .رویکردی تعاملی با فاتحان مسلمان نداشتند پراکنده بودند،  نیشابورمرو، سغد و
توان   شرقی ایران با فاتحان عرب را میبل مسیحیان مناطقاز دالیل اصلی و مهم تقا

 دانست، چرا که مسیحیان ساکن در نواحی عربهاعدم اشتراکات قومی و زبانی آنها با 
این عدم .  ارتباط داشتندعربهاتر با  اسطه دوری از مناطق عرب نشین، کمشرقی به و

اکنش تقابلی و عدم تسامح  عاملی برای وزبانیبرقراری ارتباط و افتراقات قومی و 
 .  بودمسیحیان با فاتحان مسلمان 

 اطالعات محدودی در دست ،درباره حضور مسیحیان در سیستان در دوره ساسانی
 که در شورای دادبشوع  نام برده شده است»آفرید«از یک اسقف سیستانی به نام  .است
های میانی  ز سالدرباره کلیسای سیستان ا بیشتری اطالعات .شرکت داشتم ٤٢٤در 

تحت . م٥٤٤در مصوبات شورایی که در . سده پنجم میالدی به دست رسیده است
 که مارآبا شدهسرپرستی مطران مارآبای یکم در تیسفون بر پا گردید، نامه بلندی یافت 

نداور، پنج مرکز در سیستان و زمی. برای روحانیان و مسیحیان سیستان نوشته است
 ، بست و رخد)خواش( درنگیانا یا زرنگ، فراه، قاش: داشت وجود نشین عمده مسیحی

مسیحیان در دوره اسالمی بسیار این  اطالعات درباره حال  بااین).آراخوسیا یا الرخج(
اجتماعی و تنگناهای  )٣٠( نوشته باسورث  به).٢٩ـ٣٠ باسورث،(ناقص و پراکنده است 

) ٣٢٣(  مقدسی.سته شودتدریج از شمار مسیحیان شرق کا موجب شد که بهفرهنگی 
در زرنگ در آغاز سده . کرده است به قلّت تعداد مسیحیان نواحی شرقی ایران اشاره نیز

، تاریخ سیستان(ند داشتحضور یازدهم میالدی هنوز شماری مسیحی  /پنجم هجری

                                                                                                                                            
 بـن   ن مـازن بـن مالـک      مالک بن الریب بن حوط بن قرط بن حسل بن ربیعه بن کابیه بن حرقوص ب               . ١

وی اهـل بـصره بـود و در هنگـام والیـت             . ، از جمله ادبا و شعرای اوایل عصر اموی بود         عمرو ابن تمیم  
 ق در نیـشابور از دنیـا رفـت         ٦٠او در    .سعید بن عثمان بن عفان در خراسان، وی را همراهی می کرد           

  ).١٣٠، البلدان؛ یعقوبی، ٢٢/٤٦٤ ؛ ابوالفرج اصفهانی،١/٣٤١قتیبه،  ابن(



  ٢٦٧  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

تدریج به  سبب فشارهای والیان به به مسیحیان این منطقه رسد نظر می  به).٣٥٧
 .)Spuler, 161(ارج پیوسته باشند قیامهایی چون خو

 
 واکنش مسیحیان منطقه فارس به فتوحات. ٢ـ٢

 از تیسفون پایتخت  به لحاظ سازمانی واداریدستگاه تبلیغی مسیحیان در فارس
 مرکز کلیسای نسطوریان در .شد ، حمایت میساسانیان که مرکز کلیسای نسطوری بود

مطران دیگری در کنار آن، .  بود١خانه طابکنار روددر فارس، مطران نشین ریو اردشیر، 
 حضورهایی در شوش و اهواز و شوشتر و چند موضع دیگر  در گندیشاپور و اسقف

هنگام غلبه مسلمانان، جمعیت مذهبی نیرومندی با یک دیر مسیحی در شوش . داشتند
وجود داشت و ظاهراً مسیحیان در این منطقه نیز مانند مسیحیان سایر نقاط از سوی 

 .)Spuler, 198 (ندتر آزار دید  کم،مسلمانان
به دوران متعلق ماجرای تقابل و تعارض مسیحیان منطقه فارس با فاتحان مسلمان، 

 معقل بن  امیر خود،حضرت علی به. استق  ٣٩ در  ـالسالم علیه ـ خالفت حضرت علی
 از  وناجیه نو سران قبیله باز(قیس فرمان داد تا برای مقابله با خرّیت بن راشد ناجی 

 برای خرّیت بن راشد. برود) فارس(  جنوبی ایران٢  به منطقه سواحل،)سرکردگان خوارج
ریخته بود و ناجیه به منطقه فارس گ فت به همراه تعداد زیادی از بنیدوری از مرکز خال

مخالفت با دستگاه خالفت و والیان خود فراهم آورده در  از ایرانیان را گرد شماری
 در میان یاران وی. ن زکات ترغیب می کردپرداختمردم را به ن و کوشید ی ممسلمان

                                                                                                                                            
جراحـی یـا رودخانـه       نویسان عرب به طاب موسوم است و اکنون جراحیه،         ای که نزد جغرافی     خانهرود. ١

ر مقابـل سـمیرم کـه د   » بـرج «رود طاب از کوهستان جنوب غربی اصفهان نزدیـک    . کردستان نام دارد  
ایـن  . شـد   والیت سردن در خوزستان سرازیر می      گرفت و از آنجا به     والیت اصطخر است، سرچشمه می    

حوالی قـسمت   .بود که عبور از آن بسیار مشکل   بود  و عرض آن به قدری     داشتچهل فرسخ طول    رود  
 و در مرز فارس و خوزسـتان قـرار   ور بود که شهر مهم آن جومه نام داشت    علیای طاب، ناحیه بالد شاپ    

  ).١١٩، ٨٨؛ اصطخری، ٤٥٦، ٤٤٦ـ٤٤٥، مقدسی (داشت
 برخـی ازمنـابع تـاریخی       ،احل فارس، ذکر شـده اسـت      به معقل بن قیس، سو    ) ع( در نامه حضرت علی    .٢

 یایران شناسـان  و بالتبع    خواند میر    حبیب السیر   و االنساب سمعانی  اولیاء هللا آملی،     تاریخ رویان مانند  
 منظـور از سـواحل فـارس، منطقـه          تردید  بی .اند  دانستهچون اشپولر به اشتباه این منطقه را طبرستان         

؛ ٨/٢٠٦ سـمعانی، ؛  ٤٠٦ـ٤٠٤/ ٢؛ خواند میر،    ١/٤٨ آملی،( استفارس  والیت فارس در نزدیکی خلیج      
  Spuler,.201 )،١٥٤ولوی، ؛ ١٢٥ـ٥/١٢٤؛ طبری ، ١٨٣ـ٣/١٨٢ ،نساباال؛ بالذری، ٢/٤٠٨مسعودی، 
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به   اما،ای از آنان نیز مسلمان شده بودند دی از مسیحیان حضور داشتند و عدهتعداد زیا
 معقل بن ).١٢٤ـ٥/١٢٥؛ طبری، ٢/٤٠٨مسعودی، ( دین خود بازگشته و ارتداد ورزیدند

 و به هت مقابله با بنوناجیه به والیت فارس رفتفیان و بصریان، جری از کوقیس با لشک
در امان  و بازگشت به اسالم،  توبهشرط به که اعالم کرد ،مسیحیانی که مرتد شده بودند

 اسالم پذیرفتند، اما از میان آنان مردی ی از مسیحیان گروه؛در نتیجهخواهند بود
 در عمر خویش خطایی به خدا«: نام رماجس بن منصور در پاسخ معقل گفت بهسالخورده 

خدا تا زنده باشم دین  ام جز اینکه از دین پاک خویش به دین شما آمدم، نه به نکرده
معقل وی را به قتل رساند و . »کنم و به دین شما نزدیک نمی شوم  رها نمیخود را

، به اسارت گرفت تا یحیان این منطقه را به همراه زن و فرزندحدوداً پانصد تن از مس
 والی ه عراق، مصقله بن هبیره شیبانی در مسیر بازگشت ب.رت اهل ذمه باشندمایه عب

واسطه زاری و تمنای اسرای مذکور، آنها را در قبال هزار درهم خریداری  به ،اردشیرخرّه
). ١٤٠ـ٣/١٤٤؛ ابن ابی الحدید، ١٢٦ـ٥/١٢٩؛ طبری، ٢/١٩٥ ،تاریخیعقوبی، ( و آزاد کرد

ناجیه شکل های خوارج بنو  فارس که در سایه حمایتان منطقهسان شورش مسیحی بدین
 . گرفته بود، سرکوب شد

هجری نخست  سدهدر به فتوحات اقلیت مسیحی ایران دیگر های  درباره واکنش
های  رسد با توجه به سیاست حال به نظر می در دست نیست، باایناطالعات زیادی 

د  در میان مسیحیان ایران ایجاهایی نارضایی ، حاکمان و والیان امویبیشترآمیز  تعصب
 .شد مستقیم آنها با فاتحان مسلمان می غیر شده بود که باعث چالش و تقابل
 بیشتر به تقابل با فاتحان مسلمان پرداختند و تقریباً ،مسیحیان نواحی داخلی ایران

  اینای از  دسته. هجری هیچ گونه تعاملی با آنها نداشتندسده نخستدر طول 
های  دانستند و در مواردی نیز خواسته دار  یا مدیون ساسانیان می خود را وام ،مسیحیان

 مسیحیان و فاتحان این عالوه میان به.  برآورده نشدآنان از دین اسالم و مسلمانان
رو پس از پذیرش اسالم، پشیمان و  از این. به لحاظ قومی، اختالف وجود داشتمسلمان، 

   .ل با مسلمانان پرداختندمرتد شدند و به تقاب
 
 نتیجه

 که در دو بخش غربی راجامعه مسیحی  به ایران، وضع و موقعیت ورود فاتحان مسلمان
. تغییر دادو داخلی ایران چون فارس، خراسان و سیستان پراکنده بودند، ) کوره عراق(



  ٢٦٩  هجری نخست مسلمان در سده فاتحان با ایران  مواجهه مسیحیاندرآمدی بر

لین حاکم آمیزپیامبر اسالم به عنوان او های تساهل پیروی از سیاست فاتحان مسلمان به
های دینی چون زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان، رفتاری مسالمت آمیز  مسلمان، با اقلیت

آنها تنها به دریافت جزیه از اهل کتاب بسنده کردند و اجازه دادند به دین خود باقی . داشتند
را واسطه اوضاع نابسامان اواخر عصر ساسانی، فاتحان مسلمان  جامعه مسیحی ایران به. بمانند

دانستند و امیدوار بودند با آمدن عربها، موقعیت  عنوان جایگزین مناسبی برای آنها می به
ویژه عربهای مسیحی نواحی غربی، که همواره با ساکنان نواحی داخلی  به. بهتری پیدا کنند

ایران در رقابت بودند، برای کسب جایگاهی بهتر، اغلب به تعامل با عربها روی آوردند و گاه 
واسطه اشتراکات قومی و زبانی با فاتحان  آنها به. ی تسخیر مناطق، عربها را یاری کردندبرا

  .گرایانه و تعاملی در پیش گرفتند های تسامح عرب، سیاست
 سبب  متفاوت بود، چرا که مسیحیان این مناطق به اوضاعدر نواحی داخلی ایران

نیز  از فاتحان مسلمان و ا نارضاییخسرو پرویز ی شاهان ساسانی، مانند  ازارادت به برخی
.  قومی و زبانی با فاتحان مسلمان، رویکردی تقابلی در پیش گرفتندعدم اشتراک

 .گشتند بازمیشدند و به مسیحیت  می مرتد  نیزگاه پس از اسالم آوردنای که  گونه به
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