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چکیده
از دوران حکومت اشکانیان ،مسیحیان زیادی وارد مرزهای ایران شدند؛ زیرا بعضی از امپراتوران رومی بر
ضد مسیحیان دست به پیگردهای دینی بزرگی میزدند .مسیحیان در روزگار شاهان ساسانیِ نخستین،
بهویژه روزگار شاپور یکم نیز شرایط مناسبی برای پرداختن به امور دینی خود داشتند .باوجوداین،
مسیحیت در سدة چهارم میالدی ،دین رسمی امپراتوری روم شد .از بیش از یک سدة پیش در میان
پژوهشگران فرضیهای متداول شده است مبنی بر اینکه شاپور دوم ساسانی در سدة چهارم میالدی،
پیگردهای دینی بزرگی را بر ضد مسیحیان به راه انداخت .شهادتنامههای سریانی که از سدة پنجم
میالدی به بعد ،همانند یک سنت به این موضوع پرداختند ،منابع اصلی وجود این پیگردها به شمار می
آیند .از سوی دیگر ،برخی از پژوهشگران با داشتن پیشفرضِ وجودِ چنین پیگردهایی سعی داشتهاند که
منابع محدود سدة چهارم میالدی را نیز مطابق آن تفسیر کنند .ما در این مقاله منابع مختلفِ مرتبط با
این موضوع ،شامل منابعِ تاریخی سدة چهارم میالدی و شهادتنامههای سریانی را بررسی کردهایم و
نشان دادهایم که در گزارش منابع مسیحی از پیگردهای دینی شاپور دوم در سدة چهارم میالدی
تناقضات و تعصبات بسیاری وجود دارد که اعتبار آنها را بهطور جدی زیر سؤال میبرد .در نهایت ،به
این نتیجه رسیدیم که در روزگار شاپور دوم پیگرد دینی بزرگی بر ضد مسیحیت انجام نگرفت و آنها به
رشد خود در شاهنشاهی ساسانی ادامه دادند.
واژههاي کلیدي :شاپور دوم ،ساسانیان ،پیگردهای دینی ،مسیحیان ،منابع سریانی.
* .رایانامة نویسندة مسئول:
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 .1مقدمه
مسیحیت از سدة نخست میالدی رشد خود را آغاز کرد و در سدة دوم سرعت این رشد
بسیار زیاد شد؛ بهگونهای که تعداد زیادی مسیحی در قلمرو امپراتوری روم میزیستند.
افزایش تعداد مسیحیان در امپراتوری روم باعث شد که بعضی از امپراتوران روم از ناحیة
آنها احساس خطر کنند و دست به پیگردهای دینی بر ضد ایشان بزنند 1.این پیگردهای
دینی موجب شد که بسیاری از این مسیحیان وارد مرزهای ایران اشکانی شوند تا بتوانند
آزادانه به فعالیتهای دینی خود بپردازند .این روند مهاجرت و تبلیغ باعث افزایش تعداد
این مسیحیان در ایران شد و آنها موفق شدند که خود را بهعنوان اقلیتی دینی تثبیت
کنند (Murray, 1975: 7؛ Asmussen, 1983: 924؛  .)Baum and Winkler, 2003: 10به نظر
میرسد که با آغاز حکومت ساسانی نیز مسیحیان به رشد خود ادامه دادند .آزادی دینی
روزگار شاپور یکم ساسانی که ظهور مانی و حمایت شاه از وی نمونهای آشکار از آن
است ،عاملی مهم در گسترش مسیحیان در ایران بود 2.عالوه بر آن ،انتقال اسیران
جنگی از قلمرو روم به ایران که تعداد زیادی از آنها مسیحی بودند ،باعث افزایش تعداد
مسیحیان در ایران شد 3.با پیشرفت کردیر در روزگار جانشینان شاپور یکم ،نهاد دینی
زردشتی قدرت بیشتری یافت ،اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که در سدة سوم
میالدی دین زردشتی هنوز به صورت نظاممند بر مسائل سیاسی تاثیرگذار نشده بود
(Brock, 1998, 64؛ Daryaee, 2008: 67؛ Kreyenbroek, 2008: 13؛ .)Payne, 2015: 24

در سدة چهارم میالدی ،مسیحیت در امپراتوری روم رسمی شد و از پشتوانة قدرت
سیاسی بهرهمند گشت .یکی از مباحث مهمی که همواره در بررسی تاریخ ساسانیان
موردتوجه پژوهشگران بوده ،سیاستهای دینی شاپور دوم ساسانی در سدة چهارم
میالدی است .این توجه به شکلگیری یک نظریة سنتی منجر شده است ،مبنی بر اینکه
در روزگار شاپور دوم ،دین زردشتی نقش سیاسی بسیار پررنگی پیدا کرد و موبدان این
دین وجود مسیحیان را برنتافتند .پژوهشگران موافق این نظریه ،آن را با استناد به
مسیحیشدن امپراتوری روم در زمان امپراتور کنستانتین تکمیل میکنند و نتیجه می
گیرند که شاپور دوم به خاطر بدبینی به مسیحیان قلمرو خود که همکیش کنستانتین
بودند ،پیگردهای دینی بزرگی را بر ضد مسیحیان آغاز کرد .ما در این مقاله نظریة فوق
را بهطور جدّی نقد کردهایم.
پژوهش گران زیادی هستند که در حین پرداختن به تاریخ ساسانیان دربارة وضعیت
مسیحیان در آن دوران نیز بحث کردهاند .از سوی دیگر پژوهشگران بسیاری وجود دارند
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که در هنگام بررسی تاریخ مسیحیت به مناسبات مسیحیان شرق با دربار ساسانی نیز
پرداختهاند .بیشتر این پژوهشگران از هر دو دسته ،به انجام پیگردهای دینی بزرگ در
روزگار شاپور دوم اعتقاد دارند و ما فهرست مفصلی از این پژوهشگران را در بخشی که
به این بحث پرداختهایم ،آوردهایم .با این حال ،در چند سال اخیر تعداد انگشتشماری
از پژوهشگران مانند ریچارد پِین ( )Payne, 2015و کایل اسمیت ( )Smith, 2016انتقاداتی
به تحلیلهای سنتی از شهادتنامههای سریانی وارد کردهاند و ما در این مقاله از
نظریات ایشان نیز بهره بردهایم.
 .2مسیحیت در روزگار شاپور دوم
براساس منابع کلیسایی سریانی ،مسیحیان در زمان حکومت شاپور دوم میان سالهای
 340تا مرگ وی در 379م .تحت پیگرد دینی سازمانیافتهای قرارگرفتند .این منابع
شکنجة مردان و زنان مسیحی را به خاطر اعتقاد به مسیحیت در این دوران گزارش
کردهاند 4.در این منابع ،موبدان زردشتی در حال تالش برای ریشهکنی دین مسیحی
دیده میشوند و با اینکه شاه فرمان پیگردهای دینی را میدهد ،مسئول اصلی و مشوق
بزرگ شاه برای این کار موبدان هستند ( .)Payne, 2015: 38یکی از مشکالت اصلی در
مورد این منابع در این است که با فاصلة زمانی طوالنی نسبت به دوران شاپور دوم ،یعنی
از سدة پنج میالدی به بعد نوشته شدهاند؛ زمانی که کلیسای شرق تحت حمایت
شاهنشاه ساسانی قرارگرفته بود .موضوع دیگر آن است که نویسندگان این منابع ،عمدتاً
متعصبانی مسیحی بودند که حتی تحمل فرقههای دیگر رقیب خود در مسیحیت را نیز
نداشتند (زرینکوب .)205 :1393 ،این نویسندگان طبیعتاً به دین زردشتی که دین رسمی
و مسلط شاهنشاهی ساسانی بود ،رویکردی منفی داشتند و مبالغه و اغراق ،بخشی
جداییناپذیر از گزارشهای آنها بود .باوجوداین ،بیشتر پژوهشگران ،با استناد به این
منابع ،پیگردهای دینی بزرگ در زمان شاپور دوم را بهعنوان حقیقتی تاریخی پذیرفتهاند
(Schwaigert, 1988؛ Wiesehöfer, 1993: 379؛ Hage, 2007: 273؛ Baumer, 2006: 68-71؛
Wilmshurst, 2012: 14-17؛ .)Walker, 2012: 1000-1002

 .1-2نامة امپراتور کنستانتین به شاپور دوم

بسیاری از پژوهشگران ،دلیل برخورد شاپور دوم با مسیحیان را مسیحیشدن
کنستانتین ،امپراتور روم و ادعای وی مبنی بر حمایت از همة مسیحیان و در نتیجه
دیدگاه دربار ساسانی به مسیحیان ایران بهعنوان ستون پنجم دشمن دانستهاند (نفیسی،
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39 :1383؛ Labourt, 1904: 43؛ Yohannan, 1916: 45-46؛ Fiey, 1970: 87-88؛ Boyce
1979: 119؛ Brock 1982: 7-10؛ Widengren, 1984: 25؛ Barnes, 1985: 126؛ Schwaigret
1988: 114-120؛ Brock, 1992: 130؛ Wiesehöfer, 1993: 373-377؛ Baum and Winkler,
2003: 10-11؛ Fowden, 2001: 96؛ Stausberg, 2002: 237؛ McDonough, 2005: 246؛

Dignas and Winter, 2007: 210؛  Daryaee, 2009: 77-78؛  .)Walker, 2012: 1000یکی از
منابع مهمی که باعث بهوجودآمدن این استدالل شده ،کتاب اوسبیوس قیصریهای با نام
زندگی کنستانتین 5است .در این کتاب نامهای از کنستانتین به شاپور دوم دربارة
مسیحیان گزارش شده است که در این بخش به آن میپردازیم .برای درک بهتر مباحث
مرتبط با این نامه ،ترجمة فارسی آن را در پینوشت آوردهایم5.
یکی از نکات مهم دربارة این نامه این است که ظاهراً ابتدای آن حذف شده است .در
ابتدای نامه اثری از جمالت رسمی درود و خوشامد نیست؛ بهگونهای که بهنظرمیرسد
متن موجود از وسط نامه شروع شده است .کامرون و هال از این موضوع به این نتیجه
رسیدند که ا وسبیوس ،نامه را از طریق منبع دیگری به دست آورده است ( Eusebius,
 .)1999: 314درهرحال ،دالیلی وجود دارد که احتمال اصالت این نامه را تقویت میکند؛
ازجملة این دالیل معاصر بودن اوسبیوس با امپراتور کنستانتین است .اوسبیوس عالوه بر
این نامه ،اسناد دیگری از امپراتور کنستانتین در اثر خود آورده است که همخوانبودن
کامل یکی از آنها با متن پاپیروسِ پیداشده از فرمان کنستانتین به ایالتنشینهای
فلسطین در اوایل سدة چهارم میالدی ،احتمال اصالت سایر اسناد را نیز بسیار تقویت
میکند (Jones and Skeat, 1954: 196-200؛  .)Mitchell, 1988: 105-24مشخص نیست که
نامه به دست شاپور دوم رسیده باشد ()Payne, 2015: 39؛ زیرا گزارشی از پاسخ او به نامة
کنستانتین در دست نیست .درهرصورت ،حتی اگر کنستانتین چنین نامهای نمینوشت،
شاپور دوم و ساسانیان از طریق راههای تجاری و تردد سفرا و گروههای سیاسی ،از
وضعیت مسیحیت و رویدادهای داخلی امپراتوری روم آگاه میشدند (Smith, 2016: 32-
.)Matthews, 1989: 29-49 & 33

راجر بالکلی معتقد است که بنمایة دینی نامة کنستانتین خطاب به شاپور دوم
تهدیدآمیز بود و موجب تشدید شک شاپور به مسیحیان شد (.)Blockley, 1992: 11
تیموثی بارنس نیز بر این باور است که مسیحیشدن امپراتور کنستانتین بر سیاست
خارجی وی تأثیر مهمی گذاشت و نامة وی نشان میدهد که امپراتور با وظیفة مسیحیکردن
کافران ،خود را محافظ مسیحیان در همهجا میدانست و این موضوع بر سیاست او در
قبال شاهنشاهی زردشتی ساسانی که مسیحیان زیادی در آن زندگی میکردند ،اثرگذار
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بود ( .)Barnes, 1985: 131باوجوداین ،ما بر این باوریم که نامة کنستانتین بهتنهایی
چنین مفهومی را بازتاب نمیدهد .در نامة کنستانتین ،بر موضوع حمایت پرودگار مسیحی
از وی و همچنین عاقبت بدِ امپراتوران پیشین روم که مسیحیان را مورد پیگرد دینی
قراردادند ،تأکید میشود که بهوضوح منظور از یکی از آنها «والریانوس» است که به
دست شاپور یکم ساسانی اسیر شد .او با این نامه خود را متمایز از امپراتوران پیشین روم
معرفی میکند ،اما اینکه ما با داشتن پیشفرضِ وجود پیگردهای دینی در روزگار شاپور
دوم ،این نامه را تهدیدآمیز تفسیر کنیم ،خوانشی اشتباه است .بهنظرمیرسد بسیاری از
منابع سریانی که در سدههای بعد نوشته شدند ،متن و مفهوم نامه را به میل خود،
بهگونهای دیگر تعبیر کردند و برخالف نظر برخی از منابع ،اندکی پیش از مرگ
کنستانتین در 337م .نوشته نشده است ،بلکه سبکشناسی نثر نامه نشان از تعلق آن به
دوران صلح میان ایران و روم دارد .باتوجهبه اینکه اوسبیوس رونوشت اسناد استفادهشده
در اثر خویش را تا پیش از سال 326م .گردآوری کرده بود ( ،)Barnes, 1989: 111تاریخ
نگارش نامه را میتوان حدود سالهای 325/324م .تخمین زد ( .)Smith, 2016: 20در
آن زمان جنگی بین ایران و روم برقرار نبود و اثری از انگیزة شروع یک جنگ دینی را
نمیتوان در متن نامه یافت .همانگونه که مشاهده میشود ،در متن نامه به پشتیبانی
دو طرفة کنستانتین و خدای مسیحیت از یکدیگر و عاقبت امپراتورانِ رومیِ مخالف
مسیحیت اشاره میشود و در انتهای نامه ،کنستانتین مالکیت شاپور دوم را بر مسیحیان
ایران تأیید و برای وی در این موضوع بهترینها را آرزو میکند .بهعالوه ،در این نامه
هیچ اشارهای به اینکه مسیحیان در ایران تحت پیگرد قانونی قرارگرفته باشند ،وجود
ندارد .نخستین اشارهها به چنین پیگردی در منابع قرن پنجم میالدی پدیدار میشوند و
منابع آن دههها و حتی سدهها با دوران شاپور دوم فاصله دارند.
یکی از نکات مهم دیگر در این رابطه این است که روند ترویج مسیحیت در قلمرو
روم ،کند و تدریجی بوده و امپراتوری روم در زمان کنستانتین به یکباره مسیحی نشده
است؛ در نتیجه ،کنستانتین بیشتر به موضوع ترویج مسیحیت در درون امپراتوری روم
اشتغال داشته است (Smith, 2016: 8؛  .)Bowes, 2008امپراتور کنستانتین در روزهای
پایانی عمر خود آمادة جنگ با شاپور دوم بود ،اما مرگ وی این اجازه را نداد .بااینحال،
جنگ میان شاپور دوم و رومیان پس از مرگ کنستانتین تا زمان مرگ امپراتور ژولیانوس که
مخالف مسیحیت بود ،ادامه یافت و این شاهدی برخالف انگیزة دینی جنگ است .آمیانوس
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مارکلینوس ،یکی از مهمترین منابعی است که دربارة این جنگها مینویسد؛ وی اشارهای به
انگیزة دینی آنها ندارد و اِفرِم سوری ( )Ephrem the Syrianبا وجود آنکه از ویرانیهای
بهوجودآمده از حملة شاپور دوم در این جنگها انتقاد میکند ،او را وسیلة مرگ امپراتور
ژولیانوس مرتد میداند؛ زیرا از دیدگاه او ،ژولیانوس تعقیبگر و آزاردهندة مسیحیان
است ( .)Smith, 2016: 10اینها همه دالیلی است که در تحلیل سنتیِ این نامة
کنستانتین به شاپور دوم تردید وارد میکند.
منبع دیگری که یکی از منابع سدة چهارم برای پژوهشگران باورمند به مناقشات
دینی میان کنستانتین و شاپور و پیگرد دینی آنها در زمان شاپور دوم است ،اثر افراهات
(فرهاد) معروف به «دانای پارس» است که شامل  23موعظه است که موعظة پنجم آن به
جنگ پرداخته ،اما اشارهای به دوران ساسانی ندارد ( )Aphrahat, 1885: 597-612و
موضوع پند  21آن پیگرد دینی است ( .)ibid: 657-670بارنِس بر این باور است که این
بخش اثر افراهات ،بهطور ضمنی اشاره به پیگردهای دینی روزگار شاپور دوم دارد
( ،)Barnes, 1985: 126-131اما ما بر این باوریم که منظور افراهات از این بخش،
پیگردهای دینی پیش از کنستانتین در امپراتوری روم است .وی در انتهای متن پس از
شرح داستانهای دینی دربارة پیگرد مسیحیان در دورههای پیشین روم اشاره به پیگرد
مسیحیان در دوران امپراتور دیوکلتین دارد و سپس این عبارت را میآورد« :و همچنین
در روزگار ما ،این چیزها نیز به خاطر گناهانمان بر سر ما آمد» (.)Aphrahat, 1885, 670
این عبارت نیز بیشتر اشاره به پیگردهای دینی در قلمرو امپراتوری روم دارد که در زمان
امپراتور کنستانتین متوقف شد؛ بنابراین بهنظرمیرسد که اثر افراهات بیشتر دربارة
تفسیر کتب مقدس است و نمیتوان از آن بهعنوان منبعی برای اثبات پیگردهای دینی
استفاده کرد (.)Smith, 2016: 99-124
 .2-2اعتبار شهادتنامههاي سرياني دربارة پیگرد دينيِ روزگار شاپور دوم

نخستین بار منابع سریانی سدة پنجم میالدی به وجود پیگرد دینی در روزگار شاپور دوم
اشاره کردهاند .کهنترین این منابع ،دو منبع متفاوت هستند که به اعدام شمعون ،رهبر
مسیحیان ایران در زمان شاپور دوم اشاره میکنند؛ اوّلی در اوایل سدة پنجم میالدی
نوشته شده و عنوان آن شهادت شمعون برصباعی قدیس 7است و کتاب دیگر که
طوالنیتر و جدیدتر از نسخة اوّل است ،تاریخ شمعون برصباعی قدیس نام دارد و در
اواخر سدة پنجم میالدی نوشته شده است 8.بسیاری از پژوهشگران با تکیه بر متن این
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دو اثر نتیجه گرفتهاند که در روزگار شاپور دوم پیگردهای بزرگ دینی وجود داشته
است .گموت ویزنر نشان داد که این دو منبع ،نوعی متمایز را از تاریخنگاری دینی در
سدة پنجم میالدی ارائه میدهند که الگویی برای شهادتنامههای بعدی سریانیِ شرقی
دربارة شهدای روزگار شاپور دوم میشوند .بااینحال ،وی معتقد بود که اشتراکات این دو
منبع ،نشان از استفادة آنها از یک منبع مشترک دارد که میتوان از نظر تاریخی به آن
تکیه کرد ( )Wiessner, 1967: 178-198و این استداللی قابل نقد است.
کتاب نخست ،یعنی شهادت شمعون ،مسیحیان ایران را مردمی رهاشده در خطر
سرزمینی غریب توصیف میکند .متن کتاب ،شمعون را همتای شهدای مسیحی دیگر
نمیداند ،بلکه وی را «تکرار یهودای مکابیس» 9معرفی میکند ( .)Smith, 2012: 16-33از
سوی دیگر ،کتاب دوم ،یعنی تاریخ شمعون ،10تمام ارجاعات به مکابیس را حذف و در
عوض ،مسیحیان شرق را با مسیحیان تحت پیگرد در امپراتوری رومِ پیش از کنستانتین
مقایسه میکند .وجه اشتراک این دو کتاب اشاره به دلیل آغاز پیگرد دینی شاپور دوم
بر ضد مسیحیان است .براساس هر دو متن ،شاپور دوم ،شمعون را که رهبر مسیحیان
ایران بود و نیز همراهان وی را به دلیل امتناع از جمعآوری مالیات اضافة دربار بر
مسیحیان اعدام کرد (Payne, 2015: 40؛ .)Smith, 2011: 265-273
موضوع درخواست شاپور دوم برای مالیات اضافی از اقلیتهای دینی امکانپذیر
است؛ زیرا شاپور در حال آمادهسازی برای جنگ با روم بود و به منابع مالی کافی نیاز
داشت .در صورت صحت این گزارش ،تقاضای دربار از رهبران دینی مسیحی در آن زمان
این بود که برای جمعآوری مالیات از مسیحیان واسطه شوند؛ موضوعی که شمعون آن
را نپذیرفت .در تاریخ شمعون وی چنین پاسخ میدهد« :من در مقابل شاه شاهان
تعظیم میکنم و فرامین او را با تمام توانم محترم میشمارم؛ بااینحال ،دربارة آنچه که
در این حکم از من خواسته شده است ،معتقدم که حتی شما نیز میدانید که این وظیفة
من نیست که از مردم مسیحی تقاضای مالیات کنم ،سرورم!» (.)Smith, 2014: 78
مشکلی که بر این دو اثر وارد است ،تأکید آنها بر پیگرد دینی کل مسیحیان ایران و
حتی تالش برای تغییردادن دین آنها به دلیل نپذیرفتن جمعآوری مالیات توسط
شمعون است .آنچه از گزارش اصلی این دو منبع برمیآید ،نشان میدهد که شمعون و
همراهان وی به خاطر سرپیچی از دستورات شاپور دوم ساسانی به قتل رسیدند و این
ارتباطی با دین آنها نداشت .در آن زمان هنوز طبقات اشراف زمیندار مسیحی در
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شاهنشاهی ساسانی در ابعاد وسیع به وجود نیامده بودند و از دید شاپور دوم ،شمعون به
عنوان رهبر مسیحیان شرق ،مسئول پرداخت مالیات آنها نیز میشد .طبیعتاً اگر یکی از
مقامات ایرانیِ زردشتی نیز در آن زمان از پرداخت مالیات سر باز میزد ،مجازات مرگ
در انتظار وی بود .خشونتی که این دو منبع ،بهعنوان کهنترین منابع مربوط به پیگرد
دینی روزگار شاپور دوم گزارش میکنند ،متوجه شمعون و برخی از سران مسیحیت
است که با او پیوند دارند؛ در نتیجه ،نمیتوان از این منابع به باور بروز پیگردی دینی بر
ضد مسیحیان رسید که در آن به کلیسا بهعنوان عنصری سیاسی حمله شده باشد.
یکی از تاریخنگاران سریانی دیگر که این داستان را مفصل و به همراه جزئیات زیادی
میآورد ،سوزومن ( )Sozomenاست که در سدة پنجم میالدی میزیست .در اثر وی نیز
هدف شاپور دوم از درخواست مالیاتِ دو برابر از مسیحیان این است که آنها دین
مسیحیت را رها کنند و زردشتی شوند .نکتة دیگر در گزارش وی آن است که از دیدگاه
او یهودیان بودند که از روی دشمنی نزد شاپور دوم رفتند و به او گفتند که شمعون با
دشمن وی کنستانتین در ارتباط است (.)Sozomen, 1855: 64-73
در این گزارش ،گویا نویسنده قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند .وی در نوشتهاش،
شکل تحریفشدهای از ماجرای مجازات شمعون را به خاطر سرپیچی از فرمان شاه با
نفرت رایج نسبت به یهودیان در امپراتوری بیزانس ترکیب میکند و به شاپور دوم و
یهودیان میتازد؛ البته تلمود بابلی ،کتاب مهم یهودیان ،نشان میدهد که در زمان شاپور
دوم ،یهودیان بهعنوان اقلیتی دینی روابط خوبی با وی داشتند (نتصر .)24-9 :1351 ،این
خود نشانهای دیگر است که میتواند گزارش شهادتنامههای سریانی را دربارة تالش
شاپور دوم برای تغییر دین مسیحیان نقض کند؛ زیرا یهودیان نیز مانند مسیحیان
اقلیتی دینی بودند که همزمان در قلمرو شاپور دوم در آرامش میزیستند .در اینجاست
که برخی موضوع سوءظن شاپور دوم به مسیحیان را مطرح میکنند .یکی از مباحث
مطرح در شهادتنامههای سریانی مانند اثر سوزومن که بسیاری از پژوهشگران جدید را
نیز به اشتباه انداخته ،موضوع مشکوکشدن شاپور دوم به مسیحیان بهعنوان ستون
پنجم روم است؛ موضوعی که در این منابع ،انگیزة اصلی شاپور دوم برای آزار مسیحیان
معرفی میشود .این ادعا به دو دلیل اصلی نمیتواند قابلپذیرش باشد :نخست باید این
نکته را درنظرگرفت که مسیحیان در سدة سوم میالدی دارای پستهای سیاسی متناسب
با این موضوع در شاهنشاهی ساسانی نبودند .سیاستهای یزدگرد یکم در سدة پنجم
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میالدی بود که باعث شد مسیحیان در دربار ساسانی به پستهای سیاسی مهمی دست
یابند ( )Mosig-Walburg, 2007: 174-176 & Payne, 2015: 39و بهمرور اشراف زمیندار
مسیحی بسیاری به وجود آیند .باوجوداین ،در زمان شاپور دوم ،مسیحیان هنوز به این
مرحله از پیشرفت در شاهنشاهی ساسانی نرسیده بودند و لذا چگونه مردمی معمولی که
از نظر زبانی و فرهنگی نیز با امپراتور روم تفاوتهای زیادی داشتند ،میتوانستند ستون
پنجم او باشند؟ نکتة دوم آن است که در امپراتوری روم نیز مسیحیت در سدة چهارم
میالدی مراحل نخستین رسمیشدن خود را میپیمود و با وجود حمایت امپراتور
کنستانتین از مسیحیان ،امپراتوری روم هنوز به یک امپراتوری دینی تبدیل نشده بود.
سایر شهادتنامههای سریانی نیز از سدة پنجم تا سدة چهاردهم میالدی ،به نگارش
مطالبی دربارة این پیگرد دینی دست زدهاند و در بسیاری از گزارشهای آنها اختالف و
تناقضات زیادی به وجود آمده است .همچنین استقالل کلیسای سریانی شرق از کلیسای
بیزانس در اواخر سدة پنجم میالدی ،بر تاریخنگاری منابع سریانی شرق و دیدگاه آنها
دربارة ارتباط کنستانتین و مسیحیان ایران تأثیر گذاشته است .در منابع مسیحی وابسته
به امپراتوری بیزانس ،هنگام پیگرد دینی شاپور دوم ،کنستانتین زنده و حامی مسیحیان
ایران است و در واکنش به اقدامات شاپور بر ضد مسیحیان به سمت ایران لشکرکشی
میکند ،هرچندکه جزئیات این حمایت و لشکرکشی در این منابع متفاوت است .از سوی
دیگر ،در منابع سریانی کلیسای شرق تا زمان حیات امپراتور کنستانتین ،شاپور دوم بر
ضد مسیحیان کاری نمیکند و پس از مرگ اوست که پیگرد دینی آنها شروع میشود.
تاریخ شمعون و رویدادنامة سعرت دو منبع مهم در میان این دسته به شمار میآیند
(Smith, 2016: 169-171؛  .)Chronicle of Seert, 1908, Part I: 297از تناقض میان منابع
میتوان به این نتیجه رسید که با تغییر وضعیت مسیحیان در قلمرو ایران و استقالل
کلیسای شرق از کلیسای بیزانس در سدة پنجم میالدی ،درک شهادتنامههای سریانی
از تاریخ خود نیز تغییر کرد ( .)Smith, 2016: 11-12یکی از نمونههای متناقض در این
منابع ،رویدادنامة سعرت است که پیرو شهادتنامههای سریانی ،گزارشی مفصل از پیگرد
دینی زمان شاپور دوم دارد .بااینحال ،رویدادنامة سعرت در هنگام گزارش پیگرد دینی
دوران بهرام پنجم ،گزارشی متناقض با آن ارائه میدهد« :پدر آن قدیس از خاندانی
اشرافی و دوست شاپور ،شاه ایران بود که از او خواسته بود تا خورشید را بپرستد .پدر
وی قبول کرد ،اما آن پسر ،به نام اقباالها ( )Aqbalahaنپذیرفت .وی در سن پانزده
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سالگی راهب و سپس کشیش شد .وی اهالی روستای بث گرمای که متعلق به پدر وی
بود را غسل تعمید داد.)Chronicle of Seert, 1910, Part II: 334( »...
ما در این گزارش شخصی را می بینیم که ظاهراً در دوران شاپور دوم دارای مقامی
مهم در دربار ساسانی بوده و با شاه ارتباط نزدیک داشته است .همچنین این نکته جالب
است که وی به میل خود و نه به اجبار شاپور ،دین زردشتی را برمیگزیند ،درحالیکه
پسر او اقباالها این آزادی را دارد که مسیحی بماند .همچنین اقباالها بدون هیچ تنبیه و
پیگردی ،اهالی یک منطقه را مسیحی میکند .اینها همه گزارشهایی متناقض با گزارش
رایج در شهادتنامههای سریانی است که از تالش شاپور دوم برای تغییر اجباری آیین
مسیحیان گزارش میدهد .یکی ا ز نکات مهم دیگر در تناقض با گزارش تفتیش عقاید
دینی در روزگار شاپور دوم ساسانی ،ورود بسیاری از اسیران مسیحی به قلمرو ساسانیان
در روزگار شاپور دوم است .همانند جنگهای پیروزمندانة شاپور یکم با روم که به
کوچاندن تعدادی از مسیحیان به ایران منجر شد ،در زمان شاپور دوم نیز تعدادی از
اسیران مسیحی وارد ایران شدند .در این باره دو کتاب سریانی وجود دارد که در اواخر
سدة پنجم و اوایل سدة ششم نوشته شدهاند؛ نام یکی از آنها شهادتنامة اسرای بث
زابدای و نام دیگری شهادتنامة پوسَی 11است .در شهادتنامة اسرا اشاره به این میشود
که پس از آنکه شاپور دوم شهر بثزابدای ،واقع در شمال دجله را فتح کرد ،ساکنان
مسیحی آن را به اسارت برد و به تحریک موبدان زردشتی از آنها خواست زردشتی شوند
تا به ایشان زمینهای خوب و پرآب بدهد .مسیحیان این خواسته را نپذیرفتند و در
نتیجه وی آنها را به همراه رهبرشان به قتل رساند 12.این اثر آکنده از تعصبات دینی
است و نگاه منفی منابع سریانی نسبت به شاپور دوم را همچون سنتی ادامه میدهد ،اما
شاهدی مهم بر ورود اسیران مسیحی به ایران در زمان شاپور دوم است .ما روایتی از
آمیانوس مارکلینوس نیز دربارة محاصرة این شهر داریم که باتوجهبه معاصربودن وی با
رویدادها و ماهیت سیاسیِ تاریخنگاری وی بسیار موثقتر است .وی گزارش میکند که
شایعه شده بود اسقف شهر نقاط ضعیف دیوار دفاعی شهر را به شاپور دوم نشان داد و
باعث سقوط آن شد ( .)Ammianus Marcelinus, 1894: 226از سوی دیگر ،او گزارش می-
کند که ایرانیان ،زندانیان زیادی از آن شهر گرفتند (همان.)228 :
ممکن است همانگونه که آمیانوس مارکلینوس میگوید ،روایت خیانتِ اسقف شهر
در تسلیم آن ،شایعه بوده باشد ،اما اصوالً بهوجودآمدن چنین شایعهای بسیار قابلتأمل
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است .اگر شاپور دوم در دوران حکومت خود به دنبال تفتیش دینی مسیحیان بود،
چگونه امکان داشت که یک اسقف مسیحی حاضر شود مسیحیان شهر خود را تسلیم
وی کند ،یا اصوالً چگونه امکانپذیر بود چنین شایعهای دربارة آن اسقف پراکنده شود؟
این گزارش نشانهای دیگر بر این موضوع است که در سدة چهارم میالدی دیدگاه
مسیحیان دربارة شاپور دوم کامالً متفاوت با گزارش شهادتنامههای سریانی سدة پنجم
به بعد بود.
در شهادتنامة پوسَی نیز ،پوسی که یکی از اسیران مسیحی است در بیشاپور فارس
ساکن میشود .عالوه بر آنکه وی همسری ایرانی اختیار و او را مسیحی میکند ،در
صنعت بافندگی نیز به مراحل باالیی میرسد و به شهر کرخه دِلِدَن ()Karka d-Ledan
کوچ میکند .وی به حضور شاپور دوم ساسانی میرسد و نزد او بسیار اعتبار مییابد و به
مقام «کروگبدی» میرسد .در نهایت وی به خاطر اصرار خود بر دین مسیحی به شهادت
میرسد (پیگولوسکایا317-312 :1387 ،؛  .)Smith, 2016: 127هدف نویسندة شهادتنامة
پوسی آن است که شهادت وی را به خاطر اعتقاداتش نشان دهد ،اما نگاهی دوباره به
این روایت نشان میدهد که پوسی بهعنوان اسیری مسیحی ،عالوه بر آنکه مانند شهروندی
ایرانی ازدواج میکند و به کار مشغول میشود ،به باالترین جایگاه در شغل خود نیز میرسد.
علت کشتهشدن وی نمیتوانست دین مسیحیت باشد؛ زیرا او از ابتدا مسیحی بود و با وجود
مسیحیبودن ،این چنین پیشرفت کرده بود .پوسی به مقام کروگبدی رسید و هرکسی
در جایگاه وی ،اعم از زردشتی و مسیحی ،ممکن بود به خاطر عملکرد خود با ناخشنودی و
خشم شاه روبهرو شود .اگر شاپور دوم از مسیحیبودن وی ناراحت بود ،دلیلی نداشت که
چنین منصبی را به او بسپارد .در اینجاست که نقش اصلی شهادتنامة سریانی مشخص
میشود؛ زیرا مؤلف اصلی داستانِ این شهادتنامه ،واقعیت را کامالً برعکس جلوه داده
است .وی از واقعیت پیشرفت چشمگیرِ یک اسیر مسیحی در دربار شاپور دوم به شهادت
او به خاطر دین مسیح میرسد ،درحالیکه بهنظرمیرسد علت اعدام احتمالی وی
مشکالتِ کاری او بوده که ربطی به مذهبش نداشته است .همین شواهد از کوچاندن
صنعتگران رومی به ایران که بسیاری از آنها نیز مسیحی بودند ،گواهی دیگر از سیاست
فرادینی شاپور دوم در مواجهه با مسیحیان و دلیلی بر رویکرد اقتصادی وی دربارة آنان
بود.
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یک نمونة دیگر از این شهادتنامهها ،تاریخ اعمال قهرمانانة مار قردَغ

()Mar Qardagh

است .این اثر که نویسندهای ناشناس آن را احتماالً در دوران حکومت خسروپرویز نوشته
است ( ،)Walker, 2006: 1روایتی افسانهای از شخصی به نام «قردَغ» میگوید که در سدة
چهارم در زمان شاپور دوم میزیست 13.بهطور خالصه ،بر طبق این افسانه ،شاپور دوم
حکومت بخشهایی از میانرودان را به قردغ که از طبقة نجبا بود ،داد .پس از مدتی
قردغ مسیحی شد و این مسئله سبب شد که وی از خانوادهاش رانده شود .شاپور دوم با
بیمیلی او را به مرگ محکوم کرد ،اما قردغ به همراه سپاهی کوچک به کوهستان
گریخت و مقاومت کرد ،ولی در نهایت ،تسلیم و کشته شد .آنچه در این اثر مشهود
است ،شواهد بسیاراندک از سدة چهارم و زمان حکومت شاپور دوم است .توماس واکر
نشان داد که فضای متن ،مناسب شرایط جغرافیایی و سیاسی آغاز سدة هفتم میالدی
است و این اثر در آستانة فتوحات اسالمی نوشته شده است ( .)Walker, 2006: 1این
شهادتنامه نیز نمونهای دیگر از تداوم سبک شهادتنامهنویسی بر ضد شاپور دوم در
سدههای بعد است که ارزش تاریخی کمی دربارة زمان شاپور دوم دارد و تنها میتوان از
آن برای شرایط زمان زندگی مؤلف استفاده برد.
بنابراین ،بهنظرمیرسد نویسندگان منابع سریانی که از سدة پنجم میالدی نوشتن
شهادتنامههای مسیحی را آغاز کردند و سبک خاصی از تاریخنگاری دینی را برای
مخاطبان مسیحی خود بهوجودآوردند ،دربارة سیاست شاپور دوم در قبال مسیحیان
قلمرو خود منابع قابل اعتمادی نیستند .تعداد زیاد این منابع و گزارشهای گوناگون آنها
بیشتر پژوهشگران معاصر را نیز به اشتباه انداخت و به این منجر شد که وجود یک
پیگرد دینی بزرگ را بر ضد مسیحیان در روزگار شاپور دوم ساسانی ،بهعنوان حقیقتی
تاریخی مطرح کنند .در سدههای پنجم تا هفتم ،یعنی در زمانی که کلیسای شرق دارای
ساختاری کامالً نظاممند و موردتأیید شاهنشاه ساسانی شده بود و رهبران آن عالوه بر
ایفای نقش های مهم سیاسی ،به جرگة اشراف شاهنشاهی ساسانی پیوسته بودند ،منابع
کلیسایی و شهادتنامههای دینی آنها نیز به رشتة تحریر درآمد .نداشتن اطالعات کافی
دربارة رویدادهای روزگار شاپور دوم به علت فاصلة زمانی زیاد نویسندگان این منابع و
نبودن منابع کافی ،همراه با تعصبات دینی فراوان که از ویژگیهای بارز منابع مذکور
است و همینطور زندگی در فضایی نسبتاً متفاوت ،ازجمله عواملی بود که باعث شد چنین
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گزارشهای نادرستی از دوران شاپور دوم شکل گیرد و بهعنوان سنتی در شهادتنامهنویسی
طی چندین سده به حیات خود ادامه دهد.
 .3نتیجه
در سدة چهارم میالدی ،معاصر با شاپور دوم ساسانی ،مسیحیت در امپراتوری روم
رسمی شد .بسیاری از پژوهشگران جدید بر مبنای نامة امپراتور کنستانتین به شاپور
دوم و شهادتنامههای سریانی بهجامانده به این نتیجه رسیدهاند که در زمان شاپور دوم،
در سیاست دینی ساسانیان تغییری بزرگ بهوجودآمد و شاپور دست به پیگردهای دینی
بزرگی بر ضد مسیحیان زد .به نظر نویسندگان پژوهش حاضر این استدالل اشتباه است؛
زیرا اوالً ،نامة امپراتور کنستانتین و سایر منابع باقیمانده از سدة چهارم میالدی ،بازتابی
از چنین پیگردهایی نمیدهند؛ ثانیاً ،جزییات مطرحشده در شهادتنامههایِ سریانی نیز
اعتبار تاریخی ناچیزی دارند .مؤلفان این شهادتنامهها ،با فاصلة زمانی زیادی از روزگار
شاپور دوم میزیستند و گزارشهای آنها سرشار از تعصبات دینی و تحتتأثیرِ بسیارزیاد
محیط زندگیشان بود .این شهادتنامهها داستان اعدام شمعون ،رهبر مسیحیان ،و
چندین نفر از همراهان وی را که به دلیل امتناع از وصول مالیات مضاعف از مسیحیان
صورت گرفته بود ،بهعنوان یک پیگرد دینی بزرگ بر ضد کل مسیحیان القا کردهاند.
بررسی دقیقتر تناقضات موجود در این شهادتنامهها نشان میدهد که شاپور دوم
مسیحیان ایران را ستون پنجم روم نمیدانست و اصوالً در زمان حکومت وی میان ایران
و روم نزاع دینی درنگرفت .همچنین بهنظرمیرسد مشکلی که میان وی و برخی از
رهبران مسیحی بهوجودآمد ،ریشهای اقتصادی داشت و هیچ پیگرد دینی بزرگی با هدف
مقابله با دین مسیحیت در زمان وی روی نداد.
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 .4برای دیدن گزارشی دربارة منابع باقیمانده ن.ک.Brock, 2008: 78-81 :
5. Eusebius of Caesarea, Life of Constantine.
« .6من با حفاظت از دین الهی در نور حقیقت شرکت میجویم .من با هدایت نور حقیقت ،دین الهی را
تشخیص میدهم .من معترفم که این آیین را پاس میدارم تا معلمِ دانشِ پروردگارِ بسیار مقدس باشد.
من با داشتن نیروی این پرودگار به عنوان متحد ،با آغاز از سواحل اقیانوس ،همة جهان را به امید
قطعی رستگاری گامبهگام تغییر دادهام تا همة چیزهایی که تحت بردگی آن غاصبان بزرگ ،متحمل
مصیبتهای هر روزه شده و در آستانة نابودی بودند ،از احیای حق لذت بردند و مانند بیماری که
درمان شده ،دوباره زنده شدند .پروردگاری که من معرفی میکنم ،کسی است که سپاه من نشانة وی
است؛ سپاهی که وقف پرودگار شده است و وی را بر روی شانههای خود حمل میکند و به سوی هر
وظیفهای که واژة عدالت او را فرابخواند ،پیش می رود؛ و من از آن مردان تاوانی سریع و فرخنده به
نشانة یک پیروزی برجسته میگیرم .من اعالم میکنم که این خدایی است که با یادآوری همیشگی
وی ،او را گرامی می دارم و او را آشکارا با ذهنی پاک و خالص در باالترین جایگاه درک میکنم .من او
را با زانویی خمیده میخوانم و از همة خونهای کثیف و بوهای ناخوشایند دوری میجویم و از همة
شکوه زمینی خودداری میکنم؛ زیرا از میان همة این چیزها ،آن گمراهی قانونشکن و غیرقابلذکر،
آلوده شده است؛ همان که بسیاری از ملتها و مردمان را از بین برده و آنها را در پستترین اعماق
انداخته است .آن چیز هایی که پرودگار جهان به خاطر رفاه انسان و عشق خود به نوع بشر آمادة
استفاده کرده است ،یقیناً نباید برای برآورده ساختن امیال اشخاص منحرف شوند؛ وی از انسانها تنها
ذهنی خالص و بیعیب می خواهد که این چیزها را اسباب اعمال نیک و پرهیزکاری سازد .او از
کارهای مهربانانه و با مالیمت و دوستی با فروتنان لذت میبرد؛ از خشونت متنفر و دوستدار وفاداری
است؛ بیوفایی را تنبیه و نیروی خودنمایی را نابود می سازد و از تکبرِ بیش از حد انتقام میگیرد؛ او
کسانی را که با غرور خود را ستایش میکنند ،کامالً نابود میکند ،درحالیکه به افراد فروتن و بخشنده
آنچه را شایستة آن هستند میبخشد؛ بنابراین ،از آنرو که او همچنین یک امپراتوری بسیار درستگار
را با ارزش میداند ،آن را با منابع خویش قوی میکند و ذهن امپراتوری را با آرامشِ صلح محافظت
میکند .ای برادر من! من معتقدم که در اعتراف به اینکه این پرودگار یکتا ،سازنده و پدر همه است
اشتباه نمی کنم و او کسی است که بسیاری از کسانی که در اینجا حکومت کردهاند ،با فریفتهشدن از
اشتباهات نابخردانه ،سعی در انکارش داشتهاند ،اما در آخر چنان تنبیهی آنها را فرا گرفت که همة نوع
بشر از آن زمان ،سرنوشت آنها را فراتر از همة نمونههای دیگر برای اخطار به کسانی که در همان راه
پیش میروند ،در نظر گرفتهاند .در میان آنها من به کسی فکر میکنم که از این مناطق به خاطر
خشم خداوند بسان یک صاعقه ،بیرون رانده شد و در دست شما قرار گرفت و باعث پیروزی شما شد
تا از ننگ او بسیار مشهور شوید .باوجوداین ،بهنظرمیرسد که این موضوع سودمند است که حتی در
روزکار ما ،مجازات چنین اشخاصی زبانزد شده است .من ،خود ،پایان کسانی را نزدیک به خود دیدهام
که با فرمانهای شرورانه ،مردم وقف پرودگار را آزار دادهاند؛ بنابراین ،همة سپاسها مخصوص پرودگار
است؛ زیرا با مشیّت بینقص وی ،تمام بشریت به قانون الهی احترام میگذارد و اینک که آرامش دوباره
به آنها بازگشته است ،پیروزمندانه به شور و شعف میآید .در نتیجه ،من متقاعد شدهام که هنگامی که
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از طریق دین خالص و عالی آنها و در نتیجة توافق ایشان بر سر مسائل الهی ،او میخواهد همة انسان
ها را گرد خویش جمع کند ،برای ما نیز همهچیز در بهترین و ایمنترین حالت خود است .منظور من
از این طبقه از انسانها ،البته مسیحیان است که همة توجه من به آنهاست .برای من بسیار خشنود
کننده است که میشنوم مهمترین بخشهای ایران نیز بسیار آراسته شده است ]از مسیحیت[!
بنابراین ،باشد که بهترینها برای تو اتفاق افتد و همزمان بهترینها برای ایشان؛ زیرا که آنها نیز از آن
تو هستند .پس تو چنین خداوند فرماندار جهان را مهربان ،بخشنده و سخاوتمند میداری؛ بنابراین ،از
آنرو که تو بسیار بزرگ هستی ،من آنها را به تو میسپارم و همة آنها را در دستان تو قرارمیدهم؛ زیرا
تو نیز به پرهیزکاری شهرهای .براساس انسانیت خویش ،ایشان را دوست داشته باش؛ زیرا با ماندن بر
سر پیمان خویش ،رضایت بزرگی را برای خود و ما به ارمغان میآوری» (Eusebius, 1999: 156-
.)158

7. The Martyrdom of Blesse Simeon bar Șabba'e
 .8دربارة تاریخ نگارش آنها ن.ک.Smith, 2014: xx-xxiv :

 .9شخصی که در فاصلة سالهای  160-167ق.م .شورش موفقیتآمیزی را بر ضد سلوکیان به راه
انداخت.
 .10برای دیدن ترجمة انگلیسی آن ن.ک.Smith, 2014: 68-210 :
11. The Martyrdom of the captives of beth Zabdai, The Martyrdom of Pusai.
 .12برای دیدن ترجمة انگلیسی این اثر ن.ک. Smith, 2016: 186-190 :
 .13برای دیدن ترجمة انگلیسی متن آن ن.ک. Walker, 2006: 19-70 :
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