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  چکیده
النهـرین متعـدد بودنـد. کلیسـای     در دوران شهریاری خسروپرویز، مسیحیانِ ساکن در بـین 

های کلیسای شـرقی در آن زمـان   ترین زیرمجموعهمالنهرین، به عنوان یکی از مهشرقی بین
در  النهـرین بین شرقی کلیسای وضعیتاست تا  بر آنپژوهش  نیهدف ادچار نابسامانی بود. 

شـود تـا   . در این پژوهش تالش میکند بررسی ی تا برافتادن ساسانیان رافتوح اسالم ۀآستان
از دورۀ  النهـرین بـین  شـرقی  کلیسـای  یِنابسـامان به این پرسش پاسخ داده شـود کـه علـل    

بوده است؟ یکی از منابع مهم، برای بررسی ایـن دوران،  چه خسروپرویز تا برافتادن ساسانیان 
النهـرین،  م)، بطریق ایرانیِ کلیسای شرقی بـین 659سوم (فوت یهبهایی است که یشوعنامه
هـا بـر محوریـت    زمان با فتوح اسالمی، به سران کلیسا ارسـال کـرده اسـت. تحلیـل داده    هم
تحلیلی، مبتنی بر روش تاریخی، نشان داد کـه   - سوم با رویکرد توصیفی یهبهای یشوع نامه

ای بـود،  النهـرین کـه سیاسـی و در عـین حـال، آمـوزه      مناقشات داخلیِ کلیسای شرقی بین
موجودیت آن را به خطـر انداختـه بـود. در واقـع تفـاوت در مسـیح شـناختیِ نسـطوریان و         

هـای درونـیِ ایـن    ها، کلیسا را به شدت ضعیف کرده بود. از سوی دیگر تضاد نهـاد میافیزیت
را بر هم زده بود. برخی از زردشتیان نیز بـا مشـاهدۀ عـدم حمایـت برخـی      کلیسا تحکیم آن

مسیحیان از ایشان، دست به اغتشاش زدند، کلیساهایی را ویـران کردنـد و ایـن آشـفتگی را     
النهـرین، پـیش از فتـوح اسـالمی در     بـین  شـرقی  سامانیِ کلیسایواقع، نابکردند. درتشدید 

کـم پایـان سلسـلۀ ساسـانی،     النهرین آغاز شده بود و از شروع فتـوح اسـالمی تـا دسـت     بین
  حاکمان مسلمان مشکل حادی برای کلیسا ایجاد نکردند.
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 . مقدمه1
ای بـه قـدمت تـاریخ مسـیحیت از آغـاز ظهـور       یحیت شرقی، از نظر تاریخی پیشینهمس

یایی گسترده از خاور دور تا کشـورهای اسـکاندیناوی را شـامل    عیسی(ع) دارد که جغراف
س، یزانیِ واقع در شرق امپراتوری روم، بهای باستانشود. مسیحیت شرقی در سرزمینمی

هـای جنـوبی شـرقی ترکیـۀ     ر مصر، سوریه، عـراق، ایـران و بخـش   شکل گرفت؛ یعنی د
امروزی و سپس در یونان، قبرس، بالکان و روسیه گسترش یافت. زبان کلیساهای شـرقی  

برخـی از محققـان                              .]46-45، صـص 9[ برخالف کلیسای کاتولیک روم، غیر التین اسـت 
میالدی تا اوایـل قـرن    که آغاز تاریخ کلیسای شرق به اواخر قرن اول قدندمعت 1مانند فی

تـرین کلیسـا در جهـان    کلیسای اورشـلیم و انطاکیـه، قـدیمی   گردد و پس از دوم باز می
رشناسـان، بنـا بـر عـادت مرسـوم،      ، اغلـب خاو حـال  این با. [p.57 ,33] شودمحسوب می

میالدی،  5تا قرن . ]123، ص9[ ی دانندگیری این کلیسا را در قرن سوم میالدی م شکل
جهان مسیحیت در سه قلمرو فرهنگی و زبانی گسترش یافته بود: غـرب التینـی، مرکـز    

شـرق  و  اصلی آن در رم بود؛ شرق یونانی زبان که مرکـز اصـلی آن در قسـطنطنیه بـود    
و ها) بود. جهان مسیحی سـریانی، در قـرن پـنجم    (رُ سریانی که مرکز اصلی آن در ادسا

زبـان جـدا شـد. در همـان زمـان،       ییونـانی و التینـ   از سرزمین مسـیحیِ  میالدی ششم
غیـر   هـا. و غیر خالکـدونی  2انمسیحیان سریانی، خود به دو گروه تقسیم شدند: نسطوری

هـا و  ها، اتیـوپی ان غیر یونانی دیگری بودند: قبطیمشتمل بر مسیحی ،ها، خودیخالکدون
هـا مشـهور شـدند، البتـه نـام      میافیزیتها به خالکدونیغیر . ]48-47، صص9[ هاارمنی

هـا حـاکی از ایـن اسـت کـه مسـیحیت       بندیهمین دسته 1.دادندرا ترجیح می 3یعقوبیه

                                                                                                                             
1. Jean Maurice Fiey. 

 مسیحیان عقیدۀ به وی. بودند) م431- 428(قسطنطنیه  بطریق نسطوریوس، پیروان نسطوریان، .2
 وجود در که شد امر این به قائل و معترض) ع(عیسی وجود در ناسوت و الهوت اتحاد بر مبنی
 خداوند حامل نباید عذرا مریم. است الهوت دیگر وجه ناسوت و ناسوت وجه یک هوتال) ع(عیسی
 متحد آن به الهوت وجه والدت، از بعد تنها که است بوده مسیح حامل فقط وی بلکه شود، دانسته
 عراق، شرقی جنوب در ساکن اعرابِ اکثر اسالمی، منابع هایگزارش طبق بر. ]208ص، 5[است  شده
  .[p.163 ,70]بودند  شرق کلیسای پیرو اسالم، ظهور آستانۀ در

 وجود در ناسوت و الهوت بین تمایز منکر وی. بودند) م577-490(بردعائی  یعقوب پیرو یعقوبیان .3
 هایفعالیت یعقوب]. 208 ص ،5[بود  اب وجود و ابن وجود در الهی وحدت به قائل و) ع(عیسی
 که است معتقد البور .[p.12 ,46]داد  انجام النهرینبین لهجم از مختلف نواحی در ایگسترده تبلیغی

 افزایش النهرینبین در میافیزیت جمعیت خسروانوشیروان توسط عراق به بیزانسی اسرای تبعید با
  !.3قرن در دوم شاپور توسط که رومی اسرای میان در که است معتقد ،3فی.  [p.199 ,49]کرد پیدا
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های پهنـاور دیگـری   سوریه یا شام نبوده، بلکه سرزمینسریانی صرفاً محدود به سرزمین 
م تشـکیل شـد،   .5قرن شوراهایی که در . ]59، ص9[ نیز زیر پوشش آن قرار داشته است

های نسطوریوس که مبنـی بـر   در تشکیل کلیساهای سریانی نقشی اساسی داشت. آموزه
م مردود اعـالم شـد. بعـد از ایـن     .431در شورای افسوس در سال  ،ای بودنطاکیهسنت ا

رو شـدند.  بـه کلیسـای ایـران رو   شورا، نسطوریان به ایران گریختند و در آنجا با استقبالِ
هـای سـنت   به آموزه 2های تئودر موپسوئستاییران در آن زمان به دلیل آموزهای کلیسای
مشخصۀ مسیحیت سریانی، زبان سریانی بود. زبـان  . [p.252 ,54] ای معطوف بودانطاکیه

 کـه در شـهر ادسـا رواج داشـته اسـت      ]60، ص9[است  سریانی لهجۀ آرامی شرقی بوده
[21, p.56] .  دانشـمندان و بزرگـان در    دهنـدۀ پـرورش  ،از آنجایی که مدرسۀ مهـم ادسـا
مسیحی بود، لهجۀ ادسایی، زبان ادبی سـریانی   علمی، خصوصاً در خداشناسیِعرصه های
  .[p.17 ,73] شناخته شد

مسیحیان سریانی نخستین دسته از پیروان مسیحیت بودند که با مسلمانان رو بـه رو  
مسیحیان سریانی و مسـلمانان، در   . با شروع فتوح اسالمی، تعامل بین]p.xix]61 ,شدند 

                                                                                                                             
 مسیحیان حضور برای ایزمینهپیش که داشتند حضور راهبانی د،بودن شده تبعید عکبره به م"

،. شدند آنجا در غربی سریانی  را نسطوری هایآموزه .م،5 قرن اواخر در مسیحیان از دسته این احتماالً
 جمعیت که است معتقد و مخالف، فرضیه این با مُرونی حال این با [p.822-823 ,34] . نپذیرفتند
 تشکیل میافیزیتی راهبان را نخست دستۀ :بود آمده وجود به طریق 3 از اسانیس عراق در میافیزیت

 دستۀ. بودند آمده عراق به .م6 و 5 قرن اواخر در بیزانس مرزهای از و بودند نسطوری قبالً که دادند می
 هگرو. بود آمده وجود به ایران ساکنان میان در نسطوریان هایفعالیت از حاصل تفرقۀ دنبال به دیگر
 معیتج م،6 قرن آخر تا. بود شده حاصل میافیزیسم به عراق مسیحیانِ غیر گروش اثر در نیز سوم

  .[p.172 ,53]بود مشرک عربان و سابق زردشتیانِ بومی، آرامیانِ شامل عمدتاً عراق در میافیزیت
 برای را منفیزیت واژۀ ،).م451)(کالسدون(خالکدون  شورای تابع یونانیِ نویسندگانِ .م7 قرن اواخر از .1

ها آن ایدئولوژی به را اوتیخوس آرای تعمداً واژه این. بردند کار به شورا این مخالفان به اطالق
 بود معتقد نیز اوتیخوس. [p.46 ,20]کرد می ضمیمه ،)خالکدون شورای مخالف شرقیِ هایارتدکس(

 متألهان بین ای مناقشه .م1964سال در  [p.633 ,14].است الهی ذات یک دارای تنها) ع(عیسی که
 برجستۀ هایشخصیت که بود جهت این از مناقشه این. شد آغاز غربی ارتدکس و شرقی ارتدکس

 واژه این شرقی، هایارتدکس و بردندمی کار به شرقی هایارتدکس دربارۀ را منفیزیت واژۀ خالکدونی،
 و پابرجاست مسیحی مذهبیِ محافل در مناقشه این همچنان امروزه. کردندمی تلقی ارتدادآمیز را

 را  Henophysiteیا  Diplophysite چون هاییواژه میافیزیت، واژۀ جای به پژوهشگران از برخی البته
 اصطالح .م20 قرن اواخر از که دهدمی نشان کلیسا و الهیات نامۀ واژه .[p.49 ,20]اند کرده پیشنهاد
 میافیزیت کلمۀ از نامه،واژه این از پیروی با پژوهش ینا در. [p.418-420 ,41]یافت  رواج میافیزیت

  .شودمی استفاده ،)م451(خالکدون  شورای مخالفان به اطالق برای
2. Theodore of Mopsuestia. 
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، 1. یشوع یهـب اهـل آدیابنـه   ]p.218]50 , های سیاسی، فکری و فرهنگی آغاز شدزمینه
]66 , سوم)، نخستین شاهدی است که دربارۀ فتوح اسالمی خبـر داده اسـت   یهب(یشوع

p.96] مطران اربیل، وی شـاهد فتـوح اسـالمی در آدیابنـه و    .م در جایگاه 637سال . در 
دربـارۀ عقایـد حاکمـان مسـلمان و      است کـه  منبعی. او نخستین p.133]9[6 , اربیل بود

-النهرین اطالعات ارزشمندی به دسـت مـی  ها با مسیحیانِ بینهمچنین نحوۀ تعامل آن
مسـلمان   حاکمـان سوم از سـوی   یهباش، یشوع. حدوداً تا اواخر زندگی]p.96]66 , دهد

یهب سوم به حوادث دوران خود مثبت بـود و  دیدگاه یشوع .[p.133 ,69]مورد احترام بود
 دانسـت آنـان مـی   هـای خـودِ  مجـازات گنـاه  های وارد شده بر جامعۀ نسطوری را آسیب

[19,p.319-320]. سوم، وی در هنگام ذکر مشکالت نینوا یهبهای یشوعدر یکی از نامه، 
البتـه بایـد    .[p.237,51] اسـت  ها تسلط یافته بودند، شکایت کـرده از بربرهایی که بر آن

در این پـژوهش، پرسـش اصـلی     2.اندها، مسلمانان نبودهتوجه داشت که منظور او از بربر
النهـرین در اواخـر دورۀ   بـین کلیسـای شـرقی   های نابسـامانی  این است که علل و زمینه

تحقیـق حاضـر ایـن اسـت کـه       ةساسانی و اوایل فتوح اسالمی چـه بـوده اسـت؟ فرضـی    
طور که ظهور دین اسالم، باعث تضعیف دین زردشتی شد، مسیحیت نیـز از ظهـور    همان

دین اسالم آسـیب زیـادی دیـد. انجـام ایـن پـژوهش از آن رو اهمیـت دارد کـه غالبـاً،          
هایی که بـه دنبـال فتـوح ایجـاد شـده، قـرار       الشعاع آشوباصلی اسالم، تحت ایدئولوژیِ

از اواخر دورۀ ساسانی تا سقوط این سلسـله   که سازیِ وقایعیرو شفافگرفته است؛ از این
هم برای جامعۀ مسیحی و هـم  النهرین اتفاق افتاده، برای جماعت مسیحیِ ساکن در بین

  برای جامعۀ اسالمی ضرورت بسیار دارد.
  

  تحقیق ۀ. پیشین2. 1
النهرین پرداخت، نخستین پژوهشی که به کلیسای شرق پس از فتوح اسالمی در بین

                                                                                                                             
1. Ishoʿyahb of adiabene  برجسته  یهب سوم) اهل آدیابنه، فرزند یکی از زمیندارانیهب (یشوعیشوع

سال یا کمی بیشتر از  10م اسقف نینوا شد و حدود 629)، بود. او در .Bastomag(به نام باستوماگ 
ب نامیده شد [p.218 ,18]م جاثلیق شد 649ن، مطران آربال و در آ دیَ . آدیابنه پس از فتوح اسالمی حَ

[65, pp.456-459].  
. یوان نیز [p.333 ,32]ها هستند یهب سوم از بربرها، بیزانسی) معتقد است که منظور یشوعFiey. فی (2

یهب سوم، حاکمان مسلمانی باشند دهد که منظورِ یشوععالوه بر موافقت با نظرِ فی، این احتمال را می
کائگی نیز معتقد  .[pp. 28-29 ,44]های میافیزیت اند، مانند غسانیکه از سوی هراکلیوس اجیر شده

  .[p.161 ,48]ها بوده است جنگی بیزانسی های به کار رفته برای اخالل در عید پاک، ابزاراست که سالح
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کلیسـای شـرق در زمـان خلفـای     «م بـا عنـوان   .1996کتوریا ارهـارت در سـال   وی مقالۀ
 ،. ارهارت در این مقاله، کلیسای شرق در هنگام فتوح را بررسی کـرده [30] بود» راشدین

بود. پژوهش دیگـری کـه در ایـن     قرار ندادهبررسی  مورد را در آستانۀ فتوحاما اوضاع آن
نگاهی به اسالم از سوی دیگـران: بررسـی و   « نوانم انجام شد، با ع.1997زمینه در سال 

 اثـر رابـرت هایلنـد   » تحلیلِ متون مسیحی، یهودی و زردشتی دربارۀ اوایل دورۀ اسالمی

ای است که منابع غیر اسالمی دربـارۀ اسـالم در قالـب یـک     . این اثر، مجموعه[43] است
تنهـا  «  م بـا عنـوان  .2008در سـال   مقالۀ اشتفن گرو ،کتاب تدوین شده است. اثر بعدی

. گـرو در ایـن   [38] است» یک تغییر در مرجع سیاسی؟ مسیحیان ایرانی و فتوح اسالمی
مقاله، سه منبع متقدم را به منظور بررسی کلیسای شرقی معرفـی کـرده اسـت. ریچـارد     

محکوم کردن ارتداد در عـراق در اوایـل   «ای با عنوان م طی مقاله.2009پِین نیز در سال 
رویِ هـای پـیش  ، چـالش »سوم جاثلیق، و بلنـدپایگان نصـیبین   یهبمی: یشوعدورۀ اسال

یهب سوم به عنوان رهبر جامعۀ نسطوری و مسـائل داخلـیِ جامعـۀ مسـیحیت را      یشوع
سـوم در دوران جـاثلیقی وی، پِـین را بـه      یهبدو نامه از یشوع .1[60]بررسی کرده است

اثـر بعـدی،   از فتـوح اسـالمی سـوق داد.    تفاسیر متعددی از اوضاع کلیسای شرق، پـس  
شمسی)، توسط لیال هوشـنگی   1389.م (2010پژوهشی به زبان فارسی بود که در سال 

منتشر شد. این کتاب در زبـان فارسـی    تاریخ و عقاید نسطوریاندر قالب کتابی با عنوان 
ر ای است که در آن کلیسای نسطوری به طور جامع بررسی شده اسـت. د نخستین نمونه

ای از مسیحیت سریانی و این کتاب با اتکا به منابع دست اول، نسطوریان به عنوان شاخه
 اثـر بعـدی، تحقیـق   ای از کلیسای شرقی، مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت.   زیر مجموعه

نخستین مالقات مسیحیان با اسالم: پژوهشی دربارۀ نخسـتین  مایکل فیلیپ پِن با عنوان 
. پن در این کتاب تمام متـون  ]61[ باشدم می.2015در سال  ممتون سریانی دربارۀ اسال

م نگاشته شـده را معرفـی   .750تا انقالب عباسیان در  .م 630سریانی که دربارۀ اسالم از 
و هشـت مـتن سـریانی اسـت. در واقـع، تصـور        کرده است. این مجموعه، شامل بیسـت 

 منـابع بیزانسـی و التینـی    بـا  ،یهای سریانسریانیان از اسالم، ارزشمند است، زیرا نوشته
. از آنجایی که به فاصـلۀ انـدکی پـس از وفـات حضـرت محمـد(ص)،       تفاوت زیادی دارد

مسیحیان سریانی تحت انقیاد اسالم در آمدند، برخالف نویسـندگان بیزانسـی و التینـی،    
اند. سباستین بـراک  بسیاری از متون سریانی در چارچوب مشاجرات نظامی تدوین نشده

                                                                                                                             
  .م است.2016.م دسترسی بوده و ارجاعات به نسخۀ سال 2016در این مقاله به نسخۀ سال . 1
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آن  ،»دیدگاه های سریانی دربارۀ ظهـور اسـالم  « ای با عنوانم در مقاله.2016در سال نیز 
  .[19] اند را معرفی کرده استدسته از منابع سریانی که به شرح فتوح اسالمی پرداخته

م منتشر شد، کتاب مارییکه متسالر، با عنـوان  .2019اثر تحقیقی دیگری که در سال 
 است که رسالۀ دکتری نویسندۀ آن شرق و اسالم نوظهور تعریفی دربارۀ مسیح: کلیسای

. متسالر در این کتـاب، سـابقۀ تـاریخی    [51] بوده است 1به راهنمایی باس تر هار رومنی
م تـا پایـان سلسـلۀ    .612م جاثلیقـانِ کلیسـای شـرق از    .612کلیسای شرق تـا شـورای   

و در نهایت بـه سـیادت    را بررسی کرده سوم یهبشناسی از دیدگاه یشوعساسانی، مسیح
بشیری نیز در سال  ˚مسلمانان و جایگاه مسیحیان در صدر اسالم پرداخته است. اسکندر

شیکاگو دفاع شده بـود، در قالـب    2م رسالۀ دکتری خود را که در دانشگاه ایلینویِ.2019
، و حاکمان مسلمان سوم یهبیشوعنخستین واکنش مسیحیان به اسالم: کتابی با عنوان 

سـوم و روابـط او بـا     یهـب های یشوع. وی در این کتاب، زندگانی و نامه[12] نتشر کردم
ها با یکـدیگر را بررسـی کـرده اسـت. وی بـا      حاکمان مسلمان، خصوصاً روابط حسنۀ آن

آمیـز  مسـالمت زیستیِ مسیحیان با مراجع مسـلمان را  وقایع در جریان فتوح، هم ارزیابیِ
پدیدار شدن است. این کتاب با عنوان  3ط به استفان شومیکرداند. آخرین کتاب، مربومی

م .2021در سـال   ،یک پیامبر: ظهور اسـالم از دیـدۀ مسـیحیان و یهودیـان: یـک منبـع      
. این کتاب، تقریباً روش متفاوتی از سایر آثـار تحقیقـی کـه در بـاال بـه      [66] منتشر شد

تعـداد محـدودی از    برر این کتاب د ،خالف کتاب هایلندکند. برها اشاره شد، ارائه می آن
اند، دو ویژگی داشته است: است. منابعی که در این کتاب بررسی شده تمرکز شده ،منابع

متعلق به قرن نخست قمری باشد و دیگـر   بایست حتماًمی منبع مورد نظر نخست، اینکه
ارش رت محمد(ص) اطالعاتی را گـز بایست آن منبع دربارۀ عقاید پیروان حضاین که می
گوی سفیران و سایر موضوعات سیاسی در این کتـاب  وها، گفت. گزارش جنگکرده باشد

وجود ندارد. همچنین بر خالف کتاب پِن که هدف او نشان دادن واکـنش مسـیحیان بـه    
رود. شمار نمیترین منابع بهظهور اسالم است، در این کتاب، منابع سریانی به عنوان مهم

باید به منابع سـایر اجتماعـات بـا     ،منابع غیراسالمی عالوه بر کتاب،از نظر نویسندۀ این 
های مختلف که در اواخر دورۀ باستانی خاور نزدیک وجود داشته است، نیز مراجعـه  زبان

 .یشود؛ مانند منابع یونانی، عبری، ارمنی، گرجی، عربی و التین

                                                                                                                             
1. Bas ter Haar Romeny. 
2. Illinois. 
3. Stephen Shoemaker. 
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  . منابع اصلی تحقیق3. 1
هـای  دورۀ فتوح اسالمی نگـارش شـده اسـت، نامـه    ترین منابع که در همان یکی از مهم

هـا  ها را خطاب به سـایر اسـقفان و مطـران   است که وی آن سوم، اهل آدیابنه یهبیشوع
رو ارزشمند است که تاریخ کلیسای شرقی، پیش از فتـوح  اینها از نگاشته است. این نامه

ئل گوناگون اجتماعی، کند و همچنین انعکاسی از مسا.م روشن می656اسالمی تا حدود 
رویدادنامـه   .[p.5-6 ,12]سـوم اسـت    یهـب سیاسی و مذهبی در دوران زنـدگانی یشـوع  

های حکومت ساسانیان و فتـوح  خوزستان نیز از منابع مهم تاریخی در مورد واپسین سال
ـن هرمـزد،     [64;57;47]رود اعراب بـه شـمار مـی    اطالعـات   1. در رسـالۀ شـرح حـال َربَّ

.م و پـس از آن در اختیـار   7ارۀ خصوصیات مسیحیان نسـطوری در قـرن   ارزشمندی درب
. توماس اهـل مرگـا (اسـقف نشـینی در شـمال      [p.xx ,23]خواننده قرار داده شده است 

تـرین منـابع   .م بود. آثار او یکـی از مهـم  9نگار کلیسای شرق در قرن النهرین)، تاریخبین
رود. کتاب حکام او کـه  شمار می قی بههای تحت نظارت کلیسای شردربارۀ تاریخ صومعه

کنـد. ایـن   ای که او در آن ساکن بود، را گزارش می.م نوشته شده، تاریخ صومعه840در 
هـای مختلفـی از   کتاب همچنین دربردارنـدۀ شـرح حـال راهبـانی اسـت کـه در مکـان       

 کـه  نیز 2رویدادنامۀ سعرت.  [ pp.202,239; 27,p.1618 ,32]تندالنهرین حضور داش بین
.م را در بـر  650تـا   250.م نگاشته شـده اسـت، وقـایع سـال هـای      10احتماالً در سدۀ 

معروف به ابن عبری 3اثر ابوالفرج غریغوریوس،مختصرالدول  کتاب. [p.584 ,15]گیرد  می
  . ]30، ص6[رود شمار می.ق) نیز یکی از منابع مهم در این زمینه به ـه685(متوفی 
  

  روپرویز و جانشینان او بر کلیساهای خس.  تأثیر سیاست2
ها پیش شروع شده بود، در سـال  ها با سریانیان شرقی که از مدتمیافیزیتهای درگیری

خسـرو   میافیزیـت پزشـک   4،سنجاری جبرئیل. ]p.3]51 ,.م به اوج خود رسیده بود 612
در ، درصدد بودند تا با درگیر کـردن حکومـت   میافیزیتپرویز و یکی از رهبران کلیسای 

مسائل داخلی کلیسای شرق، جماعت سریانی شرقی را تضعیف کنند. انتخاب گریگـوری  

                                                                                                                             
1 .Rabban Hormizd ،ن هزمرد بَّ بَّن و یکی ا  [p.204 ,55]ای به همین ناممؤسس صومعه رَ ز شاگردان رَ

  .[p.56 ,71].م) بود 7برعیتا (سدة 
2. Chronicle of Seert. 
3. Abu l-Faraj Grigorios bar Ebraya. 
4. Gabriel of  Sinjar. 
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در  1کسکری با این که انتخاب شاه و اسقف برای مقام جاثلیقی پس از مـرگ سبریشـوع  
.م، 608ها مختل شده بود. پس از مرگ گریگوری اهل فـرات، در  .م بود، توسط میافیزیت604

، از انتخابـات  ]549، ص 4[.م 628ان سـلطنت خسـرو پرویـز در    ها توانستند تا پایـ میافیزیت
گابریل بـه خـوبی از    .[pp. 221-224,49]جاثلیق جدید برای کلیسای شرقی جلوگیری کنند 

ور دانسـت کـه بـا شـعله    های داخلیِ جامعۀ سریانی شرقی باخبر بود و مـی اختالفات و آشوب
آمـده بـود، رونـد گسـترش جامعـۀ      ای که از قبل در کلیسـای شـرق بـه وجـود     شدن تفرقه

ترین دالیل گابریل بـرای راه  میافیزیت در قلمرو ساسانی تسریع خواهد شد. شاید یکی از مهم
 .م در دربار خسرو پرویز این بود که جامعۀ سریانی شرقی بـه 612انداختن شورای اسقفان در 

پنهـان در آن آشـکار   هـا و انحرافـاتِ   گونـه، تنـاقض  طور رسمی عقاید خود را مطرح کند؛ این
شـد. در طـی ایـن رونـد، تبلیغـات      هـا برچسـب ارتـداد زده مـی    نشـد و در نتیجـه بـه آ    می

طـرد مـذهبیِ یـک فرقـۀ      .[p.247 ,62]توانست حاصل کنـد  ها موفقیت زیادی می میافیزیت
دهندۀ روابـط متشـنج   مسیحی از سوی فرقۀ رقیب در مسیحیت، نزد شاهنشاه ساسانی، نشان

  .[p.94 ,11]ها در محدودۀ زمانی ظهور اسالم بود میافیزیت نسطوریان و
 

هـای هراکلیـوس   . مشکالت حاصل از جنگ های ایران و بیزانس و سیاست1. 2
 درمورد کلیسا  

م .605های ساسانیان در مرزهای شرقی بیزانس منجر بـه فـتح طـور عبـدین در     پیروزی
م  619م و مصــر در 614، م، بیــت المقــدس613م، دمشــق، 611م، انطاکیــه 609ادســا 

النهـرین رومـی، تبـدیل بـه     م در واقـع، بـین  .609بعد از فـتح ادسـا در    .p.93]1[1 ,شد
یکــی از نتــایج قطعــی، امــا ناخواســتۀ تصــرف  .[p.151 ,35]النهــرین ایرانــی شــد بــین

بیزانس توسط ساسانیان این بـود کـه ناگهـان، مسـیحیان، نیمـی از       های شرقیِ سرزمین
بودنـد. خسـرو پرویـز     میافیزیـت ها رین را از آنِ خود کردند که اکثر آنالنهجمعیت بین

داشـته باشـد. در    هـا میافیزیـت تصمیم گرفت که سیاستی متوازن در برابر نسـطوریان و  
یک از امپراتوران رومی و بیزانسی موفـق  دانست که تا آن زمان، هیچواقع، او به خوبی می

خسرو پرویز، تحـت تـأثیر همسـرش     .[p.94 ,11] به متحد کردن مسیحیان نشده بودند
وی تالش کـرد تـا    .[p.152 ,58] النهرین بیرون راندرا از بین خالکدونیشیرین، اسقفان 

یک اسقف نسطوری در ادسا منصـوب کنـد، امـا اهـالی آنجـا، اسـقف منصـوب شـده را         

                                                                                                                             
1. Sabrishoʿ I.  
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 نظـارت کنـد  ، بر آنجـا  میافیزیتنپذیرفتند. بنابراین خسرو پرویز اجازه داد تا یک اسقف 
, p.125]9[2 م، خسرو پرویز شروع بـه آزار مسـیحیان  626. بعد از یورش هراکلیوس در، 

تنهـا تـوازن قبایـل    مرگ خسرو پرویز نـه  .[p.334 ,53] کرد میافیزیتاعم از نسطوری و 
ــأثیر گذاشــت   ــه آن شــتاب بخشــید، بــر کلیســای شــرق نیــز ت   عــرب را تغییــر داد و ب

[51, p.187]. سای شرق دستور داد تا یک جاثلیق برای خود انتخاب کند. شیرویه به کلی
  بـه عنـوان جـاثلیق کلیسـای شـرق تعیـین شـد        1یهب دومیشوع ،انتخابات یک در طی

116]-, II, pp.11568[. م، بـه  628/9النهرین توسط هراکلیوس در همچنین فتح کامل بین
ی و سیاسـی بیـزانس،   طور اساسی در این منطقه تأثیرگذار بـود. بـا حمایـت نیـروی نظـام     

سریانیان غربی در تکریت، مرکزی مهم برای خود بنا کردند. این مرکز، ابتدا شـامل هشـت   
را  2هـا نشین بود که بعدها شمار آن به ده رسید. هراکلیوس در قلمرو خـود، ملکـایی  اسقف
تصرف  هایی که از ایرانداد، اما در سرزمینها را تحت پیگرد قرار میمیافیزیتنواخت و می

را مـرتبط بـا دولـت ساسـانی     ها در برابر کلیسـای نسـطوری کـه آن   میافیزیتکرده بود، از 
منـد  ها از امتیازات جدیـد بهـره  میافیزیترو در این زمان، کرد. از ایندانست حمایت می می

هـای  گـروه  .[pp.971-973 ,31] شدند و نسطوریان، اهمیت پیشین خود را از دست دادند
ممکن اسـت وابسـته بـه قبایـل     لیوس درحوالی تکریت حمایت کردند، هراکعربی که، از 

ین از تصمیم ننسطوریان همچ .[pp. 114, 241-242 ,48] ) بوده باشندمیافیزیت( غسانی
خود که اکنون در دست ایران بود، بیم  های شرقیِگیریِ سرزمینهراکلیوس برای بازپس

م بـا  630یهب دوم در شام در رهبری یشوع داشتند. از این رو هیئتی از کلیسای شرق به
   .[pp. 357-358 ,53] هراکلیوس مالقات کرد

  
  های مختلف مسیحیای در میان فرقههای آموزه. تفرقه3

هـا وجـود داشـت. ایـن     میافیزیتم، درگیری شدیدی بین نسطوریان و 7 ۀدر ابتدای سد
 ،بلیغی از سوی هر دو گروههای تکه فعالیتها دو نتیجۀ عمده داشت: نخست ایندرگیری

                                                                                                                             
1 .Ishoʿyahb of Gdalaبایه)، اسقف شهر بلد بود. او از  یهب اهل گادال (در بیت. یشوعم 645تا  628اَر.

.م وي به فرمان ملکه بوران به همراه یک هیئت به نزد هراکلیوس 630کلیساي شرق بود. در جاثلیق 
  .[p.218 ,17]در حلب رفت 

این واژه به آن دسته از مسیحیانی در سوریه و مصر اطالق می شود که در تأیید شورای خالکدون . 2
. ]p.1067,28[معرفی کردند  م)، منفیزیسم را رد کردند و خود را تابع امپراتوران قسطنطنیه451(

  .[p.297,37]ها کاتولیک گفته می شود امروزه به آن
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بتوانـد  کـرد تـا   تـالش مـی  هم به منظور عضوگیری از یکدیگر بود، هم اینکـه هرگـروه،   
طور کلی، نسطوریان در بین مشـرکانِ آرامـی و   غیرمسیحیان را به فرقۀ خود جذب کند. به
دند را بـه  ها نیز توانستند آرامیانی که مسیحی بوزردشتیانِ ایرانی موفق بودند، اما میافیزیت

هایی را نیز در میان زردشتیان ایرانی ایجـاد کردنـد.   سوی خود ترغیب کنند و حتی گروش
ها در بین جمعیتِ چوپان عراق ساسانی بود. دومین نتیجـۀ حاصـل   ترین موفقیت آنبزرگ

ها منجـر  ها بود؛ در واقع این درگیریهای این دو فرقه، تشدید تمایزهای بین آناز درگیری
النهـرین  یک حقیقیِ کلیسای شرق به اکثریتِ نسطوری و اقلیـتِ میافیزیـت در بـین   به تفک

ها به علوم یونانی و فلسفه، طبیعتاً باعث شـد کـه   شد. در کنارِ این تفکیک، عالقۀ میافیزیت
. بازۀ حیاتی، بـرای ایـن دو   [p.375-376 ,53] شوندزادۀ نسطوری متحد با پزشکانِ اشراف
هـای هـر دو فرقـه در کـار     م بود، یعنی زمانی کـه مجـامع و صـومعه   .7فرقه، اوایلِ سدۀ 

حتــی خــود  .[pp. 473,538-539, 554-555 ,26]کردنــد یکــدیگر اخــالل ایجــاد مــی
تنهـا از سـوی دشـمنانِ خـارج از کلیسـا تهدیـد       یهب سوم معتقد بود که کلیسا نه یشوع
  .[p.301 ,51]کرد میشد، بلکه مشاجرات داخلی نیز در کلیسا فتنۀ عظیمی ایجاد  می
  
    1. ارتداد سهدونا1. 3

.م از عقیـدۀ یـک   640در سـال    ای از رهبران کلیسـای شـرق اسـت کـه    سهدونا نمونۀ برجسته
 .[p.301; 43, p.176 ,51]طبیعتیِ مسیح دفاع کرد، در حالی که عضوی از کلیسای شرقی بود
م بود. با ایـن  .630کلیوس دراو حتی یکی از نمایندگان هیئت اعزامی به نزد امپراتور هرا

سـوق داد. وی   میافیزیسم هایوی را به سمت آموزه ها،میافیزیتاز حال، مناظره با یکی 
ای نوشت تا ادعاهـای جدیـدش را اثبـات کنـد.     ز بازگشت از نزد هراکلیوس، رسالهپس ا
ه سوم او را فراخواند و سهدونا پشیمان شد. سـهدونا در حضـور مـردم شـانزد     یهبیشوع
سـوم نوشـت. امـا     یهـب آمیـز بـه یشـوع   ای تشکراز کتابش را پاره کرد و حتی نامهفصل 

سـوم او را از کلیسـای شـرق اخـراج      یهـب بالفاصله نظرش تغییر کرد و در نهایت، یشوع
النهرین آغـاز شـد، هـر دو فرقـۀ     به بین مسلمانان عربهجوم  . زمانی که[p.73 ,12]کرد

هـای ساسـانی کـه اکنـون دیگـر تحـت       ر خود در سرزمینمسیحی تالش کردند تا حضو
  . [p.55 ,30]حفظ کنند بود را  مسلمانان حکومت

  

                                                                                                                             
1. Sahduna. 
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  های ارتدادی. پیوستن اشراف مسیحی به فرقه2. 3
در اواخر دورۀ ساسانی، اشراف مسیحی ایرانی تالش کردند تا ثروت خود را در کلیساها و 

آوری مالیـات نیـز   چنـین مسـئول جمـع   ها همن. آ]175، ص2[ ها متمرکز کنندصومعه
هایشان را حفظ کردند و حتی مقامات اجرایی نیـز  ها زمینبودند. بعد از فتوح، بیشترِ آن

هـایی از  از اشراف ایرانـیِ مسـیحی بـه آن دسـته     خی. بر[p.90-91 ,63]آوردند به دست 
. شـد ینفـی مـ  طبیعت الهی عیسـی(ع)   هادر آن پیوستند که های انحرافی مسیحیفرقه
ایـۀ  وی یکـی از اشـراف بلندپ  1.ای از تأثیر نجبای ایرانی در کلیسا، مار یزدانان استنمونه

کـه پـدرش حـامی    های ارتـدادی پیوسـته بـود، در حـالی    مسیحی بود که ظاهراً به فرقه
سـوم از او تقاضـا کـرد تـا بـه       یهب، یشوعE 43در نامۀ  .]p.214]51 , کلیسای شرق بود

  دد و حمایت خود را از کلیسای شرق دریغ نکند، زیرا بـه عقیـدۀ یشـوع   یسم نپیونمیافیز
دشمنان به قلمرو مار یزدانان، نابودی جامعۀ کلیسای شـرقی را   یهب سوم، پذیرشِ ورودِ

دهد که اشراف ایرانی، قدرت تعیین این نامه نشان می .[pp.76-81 ,45] داشتدر پی می
همچنین معموالً راهبان و روحانیـان بـه    .[p.214 ,51] کلیسا  برای قلمروشان را داشتند

کردند، زیرا گـروه  مسیحی قد علم میدارِ ایرانی ِنفع استقالل کلیسا در برابر اشراف زمین
ای ای و مـدارا، وضـعیت ثابـت و بـدون دغدغـه     های مسامحهدوم با دنبال کردن سیاست
ت ایرانیِ ساکن در فـالت ایـران   آوردند. بعضی مواقع نیز روحانیبرای کلیسا به ارمغان می
عـد  شـدند. ایـن رویـه، در بُ   روحانیتِ آرامی در عراق متحـد مـی   در اتحاد با اشراف، علیه

(کـه   فکری نیز جریان داشت. به این شکل که اشراف غیر روحانی، از پزشکان و منجمان
حمایـت  گرا و متعصـب  انی بودند)، در برابر رهبانیت جزمهر دو گروه، مطلوب دربار ساس

(کـه اغلـب از دیـن زردشـتی بـه       کردند. از سویی دیگر، اشراف مسیحیِ غیر دربـاری می
 .[p.347-348 ,53] پیوسـتند ت مـی روز به جرگۀ روحانیـ بهمسیحیت گرویده بودند)، روز

تشدید  این شرایط با وفاداری اشراف مسیحی به دربار ساسانی و ظهور دو فرقه در کلیسا
نصـیبین و   هـا، پزشـکان مـدارسِ   میافیزیـت ی از اشراف، حتی با شد. از سوی دیگر، برخ

نیز متحد شـدند. ایـن در حـالی بـود کـه برخـی راهبـان و کشیشـان، آرزوی          2حنانیان
سوم برای حل این منازعه، الگوی یک  یهبیشوع .[p.381,53] استقالل کلیسا را داشتند

                                                                                                                             
1. Mar yazdanan. 

2.Ḥenana  ، م مدیر مدرسۀ 571حنانه مدیر مدرسۀ نصیبین و مفسر، از اهالی آدیابنه بود. وی در حدود.
سوی بابای کبیر تکفیر شد  های تئودر موپسوئستایی را طرد کرد و ازنصیبین شد. حنانه آموزه

[25,p.194].  
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وحانیان و غیـر روحانیـان   جامعۀ مذهبی را مطرح کرد که هدفش تقویت همکاری بین ر
 سوم بر نیاز روحانیـان بـه رهبـران غیـر روحـانی      یهبدینی بود. یشوعبرای حفظ راست

ــاداشــت دیــتأک ــرانگیختن حــس اشــرافیتِ نجبــای مســیحیِ شــمال   . وی توانســت ب ب
م .7 ۀالنهرین، این الگو را عملی کند. این نشان دهندۀ آن اسـت کـه در اواسـط سـد     بین

النهرین قادر نبود تا بدون حمایـت نخبگـان غیـر روحـانی کـه از      بیناسقف مسیحی در 
  .[pp.407-409 ,60] گیری کندامتیازات خاصی برخوردار بودند، اقدام به تصمیم

  
 . روابط کلیسا با مسلمانان4
  ها از فتوح اسالمی  . اتهام به کلیسای شرق مبنی بر حمایت آن1. 4

گرایانـۀ خـود،   یـت یحیان بـه دلیـل تمـایالت قوم   شود که مسبرخی از منابع دیده میدر 
سـپاه ایـران    ةتی رستم، فرمانـد ح p. 65]  [30,.1د را در فتوح یاری کردن مسلمانان عرب

در قبـال دریافـت رشـوه     مسـلمانان  در جنگ قادسیه، مسیحیان حیره را به همکاری بـا 
 ایـن کـار،   متهم کرد. با ایـن حـال، مسـیحیان از خـود دفـاع کردنـد و قصـد خـود را از        

 شان در نبود نیروهای نظامی ساسانی عنـوان کردنـد  ها به اراضیجلوگیری از هجوم عرب
. این در حالی بود که آغاز عملیات جنگی خالد بن ولید در ناحیـۀ  ]509-508، صص 7[

رده نبوده و وی فرات چیزی مگر زد و خورد با قبایل مسیحی عرب و اتمام سرکوبی اهل 
هـایی از نیروهـای مرزبـان    گی با اعرابِ این ناحیـه، بـا دسـته   ای جنهدر جریان درگیری

هـای مسـیحی   رفتاری که خالد ابن ولید با عرب .[p. 6 ,74] ایرانی نیز برخورد کرده بود
های عراق را به غیظ آورده و طوایف عـرب از مشـرق و مغـرب    در قشون ایران کرد، عرب

فـرات و تقریبـاً در وسـط مسـافت میـان       و در اُلَّیس که در نزدیکـی  جنبش کردندفرات 
نشـینی  ، سریعاً عقباجتماع کردند. خالد با شنیدن این خبربود،  شده حیره و بصره واقع

در  . بایــد یـادآور شــد کــه سـه ســال پــیش از جنـگ قادســیه، عربــان   ]51، ص3[ کـرد 
 خـراج و شـاید  آوری فعال بودند؛ گاهی یورش؛ گاهی جمعهایی از قلمرو ساسانیان  بخش

   بسـتند امـه مـی  بقـای خـود بـا سـران عـرب عهدن      بایسـت بـرای  ها مـی نگرفتن اسیر. آ
[30, p.67].  ،شاهد خوبی بر این مدعا است. در این رویدادنامـه تـالش   رویدادنامۀ سعرت

نظـر خداشناسـی، مطلـوبِ مسـیحیان تعبیـر      مسپاه عرب از  های نظامیِشده تا پیروزی
کنـد کـه گـویی اسـالم بـا      ای توصـیف مـی  را به گونه لۀ اعراب. این رویدادنامه، حمشود

                                                                                                                             
  . p.117-118 ,10]:ـ نک همچنین. [1
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مشـرک ساسـانی و    مسیحیت مشکلی نداشت و این مسیحیان بودند که در سقوط دولتِ
دربارۀ وفاداری مسیحیان  .p.6206[2 ,-[623 سهیم بودند سپس برقراری دولت خدامحور

عنـوان مثـال   یافـت. بـه    های بسیاری در منـابع تـاریخی  مونهن توانیم به دولت ساسانی
بیزانس  درسوم در هیئت نمایندگی ایران  یهبیهب دوم و یشوعتوان به حضور یشوع می
  .[p.237 ,40] پادشاهی بوران اشاره کرد روزگار در
  
  .  دخالت حاکمان مسلمان در امور کلیسایی2. 4

نیان ای که بـا ساسـا  تمایل رهبران کلیسا به ایجاد رابطه با حاکمان جدید به همان شیوه
ایـن در   .[p.346 ,53] هـا شـد  جدیـد در امـور آن   تعامل داشتند، باعث دخالت حاکمـانِ 

و از  شـدند د نمیبین مسیحیان وار مناقشات مذهبیِ بهصورتی بود که حاکمان مسلمان 
سقوط تیسـفون در   .[p.251 ,56] کردندم شدن و پرداخت مالیات را طلب میها تسلیآن

 ،]p.68]47 ,ای در کرکـوک (دوم) از این شهر به صومعه یهبم و کوچ جاثلیق یشوع.637
. سـقوط پایتخـت، دو مشـکل بـرای     زدم ضربۀ بزرگی به کلیسـای شـرق   .638در حدود 

سـکونت بطریـق در شـمال عـراق، تـأثیری منفـی بـر         .1 کلیسای شرق به وجـود آورد: 
کلیسـا. تـا    نبود دولت مرکزی برای رابطه بـا . 2 ؛ محوریت نقش بطریق در کلیسا داشت

پیش از این حوادث، رویۀ کلیسا بر این بود که با یـک قـدرت غیـر دینـی رابطـه داشـته       
گونه بتوانـد موجودیـت خـود را اعـالم     باشد، تا بتواند قوانین خود را به اجرا بگذارد و این

  .[p.98 ,12] کند
ا هـ ها و یا حتی جاثلیقحاکمان مسلمان همچنین ممکن است که در انتخابات اسقف

بـرای حاکمـان مسـلمان     1،، مـار امـه  رویدادنامه سعرتنیز اعمال نظر کرده باشند. طبق 
به سبب قدرشناسی، از او خواستند که با وجود کهولت سن  هاآنآذوقه تهیه کرده بود و 

کنـد،  ایـن را تأییـد نمـی    رویدادنامـه خوزسـتان  البتـه چـون    .[p.630 ,26] جاثلیق شود
اگـر ایـن روایـت درسـت      .[p.126 ,38] این روایت احتیاط کرد بنابراین باید در پذیرفتن

سادگی از غارت قلمرو خود توسط اعراب جلـوگیری  امه با این روش، بهباشد، احتماالً مار 
 ،النهرین، حاکمـان مسـلمان  رسد که بالفاصله پس از یورش به بینکرده بود و به نظر می

کومت خود را در چهـارچوب سـاختاری   ساختار کلیسا را درک کردند و ح سلسله مراتبِ
ها بر خود الزم دیدند تا با قشرهای مختلف از اقـوام متبـوع خـود    ها برقرار کردند. آنآن

                                                                                                                             
1 .Mar Emmeh اسقف نینوا در هنگامۀ فتوح اسالمی ،[63, p.18].  
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یـک  ای بـه  سوم، هنگامی که مطران اربیل بـود، در نامـه   یهبتعامل داشته باشند. یشوع
نظـر حاکمـان   جاثلیق هشدار داد که در گماشتن مناصب رده باالی کلیسا، بدون اعمـال  

کـرده  مجبور را یهب سوم یشوعیکی دیگر از مواردی که  .[p.69 ,30] مسلمان اقدام کند
 النهرین به اسـالم بین مسیحیانِ برخی از  روشگ، بود تا با حاکمان مسلمان مذاکره کند

وضـعیت کلیسـای    سوم از سوی برخی از اسـقفان،  یهبپذیرفته نشدنِ قدرتِ یشوع بود.
شود که موضوعی کـه  سوم دیده می یهبای از یشوعتر کرده بود. در نامهدهشرق را پیچی

ها موجب آزردگی یشوع یهب شده، این بـوده کـه اسـقفان، حاکمـان     بیش از این گروش
  .[pp.70-71 ,30]سوم خبردار کرده بودند  یهباطاعت خود از یشوع مسلمان را از عدمِ

  
  با طرفین. دوستی متناوب حاکمان مسلمان 3. 4

ای گزارش داده اسـت کـه بـرخالف    .م در طی نامه655یکی از اسقفان آدیابنه در حدود 
ــیحیان دوری       ــوده و از مس ــیرت نب ــد، بدس ــان جدی ــته، حاکم ــورات وی در گذش تص

انــد. از نظــر او، ایــن حاکمــان از کلیســاها حمایــت کــرده و کشیشــان را ارج  کــرده نمــی
کرد که بتواند حاکمان مسـلمان را  سوم حتی آرزو می یهب. یشوع[p.90 ,72]اند  نهاده می

حاکمـان مسـلمان معمـوالً بـه طـور      ا این حـال،  . ب[p.79 ,12]به مسیحیت متمایل کند 
شدند، چنانچه مقامات ساسانی نیز در گذشـته  ناخواسته درگیر مسائل کلیسای شرق می

گـاهی جانـب یکـی از     درگیر این مسائل بودند. حاکمان مسلمان مجبور بودند تـا هـر از  
م) .638سـوم (حـدود    یهـب ای که یشـوع از نامه .]p.69]30, های مسیحی را بگیرندفرقه

تـوان بـه   نگاشـته، مـی   م).646-628یهـب دوم) ( (یشوع خطاب به بطریق کلیسای شرق
اوضاع سیاسی سخت آن دوران برای کلیسای شرق پی برد. کلیسای شـرق در آن دوران  

هـا، حاکمـان و مداراکننـدگانی از کلیسـای شـرق بـا       میافیزیتوی مشکالت زیادی از س
سـوم   یهـب شد. هستۀ این نامه در رابطه با پیشرفت روابط یشوعها متحمل میمیافیزیت

محلـی   ای یاد شده کـه حاکمـانِ  لمان) است. در این نامه از معجزه(مس با حاکمان محلی
کردنـد.  مـی  بیـان هـا)  میافیزیت( تدانرا به عنوان حقانیت کلیسای شرق در مقابل مرآن
سوم، حاکمان محلی پس از رؤیت معجزۀ الهی، به دلیـل اعمـال    یهبطبق گفتۀ یشوعبر

حاکمـان   گـردان شـدنِ  ها رویگردان شدند. یکـی از دالیـل روی  ناشایست مرتدان، از آن
در رسـالۀ   .[p.73 ,45] ها به رنج کشیدن خداونـد بـود  ها، عقیدۀ آنمیافیزیتمسلمان از 

ربـن   .[pp.104-106 ,67] ، شرح این معجزه به تفضیل آمده اسـت شرح حالَ ربَّن هرمزد
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هـا در حضـور   میافیزیـت آیین نسطوری در برابر  هرمزد همچنین به جهت اثبات حقانیتِ
 .[p.26 ,23] حاکم وقت مسلمانان، معجزات دیگری انجام داده بود حضرت علی(ع)،

 1همان سال خطـاب بـه گابریـل اهـل بیـت گرمـه       ی که دراسوم در نامه یهبیشوع
ها بـر  های مرتدان در نینوا و تأثیر منفی آن، با لحنی تند و گزنده از فعالیتنگاشته است

پیروان نسطوری سخن گفته است. این نامه در دورۀ حمایـت وسـیع حاکمـان محلـی از     
 ذکر جزئیـات، مشـاجرۀ افـرادِ   سوم با  یهبدر نینوا نگاشته شده است. یشوع هامیافیزیت

جامعۀ خود با مرتدان را شرح داده و حاکمان محلی (حاکمان مسلمان) را به عنـوان حامیـان   
همچنین، وی با اطمینـان، یکـی از دالیـل پیشـرفتِ      .[pp.80-83 ,12]ها ذکر کرده است آن

 .[p.63,45]ها را حمایت حاکمان وقت (حاکمان مسلمان) بر شمرده اسـت  وضعیتِ میافیزیت
ها در نینوا به هـر روشـی جلـوگیری    های میافیزیتکرد تا از فعالیتسوم تالش می یهبیشوع
عبری، وی با پرداخت رشوه به حاکمان مسلمان، توانست از ساخت کلیسـای  به گفتۀ ابن کند.

ی هـا سوم، آموزه یهباین در حالی بود که خودِ یشوع .[p.128 ,10]میافیزیت جلوگیری کند 
های مدلّل، سطحی و متکـی بـه رشـوه معرفـی     را به دلیل عدم برخورداری از آموزه میافیزیت

سوم، جامعۀ او از نظـر منـابع مـالی فقیـر بـود. ایـن در        یهبهای یشوعکرد. بر طبق گفتهمی
رو اهمیـت  مسئلۀ اقتصادی از ایـن  .[p.63 ,45]حالی بود که مرتدان از لحاظ مالی غنی بودند 

عبـری،  شد تا از طریق آن، حاکمان مسلمان را به خود جلب کرد. به گزارش ابنکه میداشت 
سوم، عدی ابـن الحارصـه ابـن رُوَیـم، امیـر مسـلمان، سـاکن در بهوراسـیر          یهبرقبای یشوع

سـوم درخواسـتِ    یهبرا از ثروت او آگاه کردند. یشوع تیسفون)- منطقه ای در غرب سلوکیه(
امیر مسـلمان، وی را شـکنجه کـرد و کلیسـاهای حیـره و       کرد. در مقابل،امیر مسلمان را رد 
دهد کـه  ، نشان میEp.18Mنامۀ  .p.133]-[10, p.132; 39, pp.32 ,70 ;33کوفه تخریب شد 

یهـب  .م یشـوع 647در نزدیکیِ سکونتگاه بطریق، حاکمی مسلمان نیز ساکن بوده و در حدود 
حاکم مسلمان و کلیسای نسطوری داشـته اسـت    گیریِ رابطۀ بینسوم نقش مهمی در شکل

[12, p.101].    
  
  . تضاد نهادهای درونیِ کلیسا5

رابطۀ بین مدرسه و صومعه در ساختار کلیسای شرق، پیچیده بود و حتی در اکثر اوقـات  

                                                                                                                             
 شرقی عراق که همان کرکوک امروزی است ای در شمالناحیه .)Beth Garme(گرمه  بیت. 1

[36,p.222] . گرمه وجود داشتبیتر د میافیزیت اسقف نشینِ سه م.629در سال [52, p.187].  
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تومـاس اهـل مرگـا، از     .[ p.169 ,13] گذاشـت رابطـۀ ایـن دو نهـاد رو بـه وخامـت مـی      
سـوم رخ داده بـود، خبـر داده     یهبو یشوع 1صومعۀ بت عبههای که بین اعضای  مشاجره

را بـا  سوم آن یهبای که خودِ یشوعیس صومعهرئ 2،قمیشوع .[II, pp.147-150,68] است
سوم گفته بود کـه در مسـائل    یهبهزینۀ خود ساخته بود، در همان ابتدای کار، به یشوع

و راهبـانِ سـاکن در آن بایـد     خاصی که مربوط به صومعه خواهد بـود، شـخص خـودش   
 سوم حق دخالت در امور صـومعه را نخواهـد داشـت    یهبیشوع نده باشند؛ وتصمیم گیر

c]-, I, xcix22[.  شداین در حالی بود که معموالً در کنار دیرها یک مدرسه نیز دایر می، 
وم قصد س یهبیشوع .]312، ص8[ تا راهبان، کودکان مسیحی را در آنجا آموزش بدهند

این صومعه، یک مدرسه بسازد تا آموزگاران و مفسـران را در آن   داشت تا بعد از بازسازیِ
در نهایت، با تهدیـد قمیشـوع بـه     .[p.169 ,13] جای دهد؛ یعنی اتحاد مدرسه و صومعه

ترک صومعه و حتـی عملـی کـردنِ آن، یشـوع یهـب از سـاخت مدرسـه در آن منطقـه         
  .[p.153 ,68] ای بنا کردزادگاهش، مدرسه 3،خودداری کرد و در کوفالنا

  
  . نقش زردشتیان در امور کلیسا6

به وجود آمد کـه تـأثیر منفـی بـر اتحـاد       ییم خأل.642پس از جنگ نهاوند در سال 
رو، مراجع کلیسا تـالش کردنـد تـا بـا     کلیسای شرق و ساختار اجرایی آن گذاشت. از این

بطریـق در پایتخـت را تحقـق بخشـند. ایـن      حاکمان جدید رابطه برقرار کنند و حضـور  
زردشتیان نسـبت بـه مسـیحیان شـد. مراجـع       منفی وقایع، باعث برانگیخته شدن حسِ

ایرانی مشاهده کردند که مسیحیان در حال انتقال وفاداری خود به قدرت جدید هستند. 
 ها عالوه بر مبارزۀ نظامی بـا حاکمـان مسـلمان، بـه مسـیحیانی کـه      به همین خاطر، آن

دهـد کـه در   نیز واکنش نشـان دادنـد. منـابع نشـان مـی      ،حامی حاکمان مسلمان بودند
م)، در نواحی خاصـی  .652-649های (حدود سال سلسلۀ ساسانی حیاتِآخرین روزهای 

شـد. ایـن   کلیساها توسط زردشـتیان تخریـب مـی    که زردشتیان در آنجا متمرکز بودند،
توانـد رابطـۀ بـین    شـد، مـی  نی حمایـت مـی  که از سوی دربار ساسـا زردشتیان  اقداماتِ

هـا بـا یکـدیگر را روشـن کنـد. نامـۀ       مسیحیان و حاکمان مسلمان و میزان همکاری آن

                                                                                                                             
1 .Beth ‘abheبود که  النهرینبینهای نسطوری در ، یکی از صومعه»خانه جنگلی«عبهه به معنای . بیت

  .[p.153 ,24].م ساخته شده بود 6در اواسط قرن 
2. Qamisho. 

3 . Kuphlanaای در آدیابنه بین کرکوک و موصل بود کوفالنا نام منطقه[69, p.153].  
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تواند شاهدی بر ایـن نظـر باشـد. ایـن     سوم به یعقوب، اسقف شهرزور، نیز می یهبیشوع
وای شـود. محتـ  شـناخته مـی   EP.7cم نگاشته شده و با عنوان  .649/650نامه در حدود 

بـر طبـق ایـن نامـه،      .[p.106 ,12] سوم اسـت  یهباین نامه، توبیخ یعقوب توسط یشوع
هـای ایرانیـان بـرای    شهرزور رخ داده بود، آخـرین تـالش   شورشی که علیه مسیحیان در

م شـهرزور  .642در واقـع در سـال   . p.109]2[1 , مقابله با حاکمان مسـلمان بـوده اسـت   
. بشـیری  ]325، ص1[ لی و حاکمـان مسـلمان بـود   شاهد جنگی بزرگ میان کردان مح

معتقد است که در این نامه، یعقوب از مشکالتی کـه زردشـتیان بـرای جامعـۀ مسـیحی      
سوم خواسته تا از مرجع سیاسـی حـاکم    یهباند، شکایت کرده و از یشوعکردهایجاد می

مـه را بـا   ریچـارد پـین نیـز ایـن نا     .p.106]2[1 , در مقابل زردشتیان طلـب یـاری کنـد   
در  . ایـن مناقشـات  دانـد مناقشات بین زردشتیان و مسیحیان ساکن شهرزور مرتبط مـی 

زردشتیان، پـس از   داد. پین معتقد است که برخی ازاواخر دورۀ ساسانی متناوباً روی می
البته  .[pp.402-403,60]کردند تالش میکمرنگ کردن نقش اسقف  برایفتوح اسالمی، 

رانِ این دوره مانند سباستین براک، رابرت هایلند و متسـالر، ایـن   برخی دیگر از پژوهشگ
کنند. براک معتقد است که یعقـوب، اسـقف شـهرزور از    ای دیگر تعبیر مینامه را به گونه

ها را بار دیگر بر مسند قـدرت  تا آن کردمیخاطر بود و آرزو سقوط سلسلۀ ساسانی آزرده
سوم، یعقوبِ اسقف را بـه دلیـل    یهبدارد که یشوع . هایلند نیز اظهار[p.320 ,16] ببیند

متسالر نیـز   .[pp.25-26 ,43] ابراز ناراحتی از سقوط سلسلۀ ساسانی سرزنش کرده است
سـوم از کسـانی کـه خـود را تـابع حکومـت        یهـب معتقد است که در ایـن نامـه، یشـوع   

حکومـت، منقـرض شـده    زردشتیان دانسته، اظهار تنفر کرده است، زیرا به عقیدۀ او، این 
متسالر عالوه بـر ایـن معتقـد اسـت کـه       .[p.214 ,51] بود و دیگر قدرت اجرایی نداشت

 .[p.215 ,51] سوم به یعقوب دستور داد تا از حاکم مسلمان طلب یـاری کنـد   یهبیشوع
 حـال، هـر   بـه طور که در باال گفته شد، نظر بشیری خالف این است. که هماندر صورتی
آن است کـه زردشـتیان، در آن    ،موضوع مهم ،رگونه که تعبیر شود، در نهایتاین نامه ه

یهب سوم در حدود شوعبا این حال، ی مشکالتی ایجاد کرده بودند. ،زمان، برای مسیحیان
زردشتیان را به مسـیحیت متمایـل کنـد. ایـن      تعداد بیشتری از تا کردمیم تالش .640

رده باال، همچنان ممنوع و محدود بـه مـوارد    دهد که ترغیب زردشتیانِموضوع نشان می
   .pp.48842, p.54; 9[5 ,-[489 خاصی بوده است

 
  یریگجهینت

فرضـیه  . عموماً بود کیدر خاور نزد انیحیمس یِمرکز گاهیپا ،النهرینشرقیِ بینکلیسای 
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گونه که بر دین زردشـتی (دیـن رسـمی ساسـانیان)     همان که فتوح اسالمی بر این است
یهـب  های یشوعخصوصاً نامه ،نابسامانی این کلیسا نیز شد. مطالعۀ منابعد، باعث ضربه ز

النهرین) که یکی از معـدود منـابع دسـت    .م) (بطریق کلیسای شرقی بین659سوم (فوت
ای در نابسامانی رود، نشان داد که فتوح اسالمی نقش عمدهاول در این دوره به شمار می
 تشـویش دچـار   ،کلیسا در این زمـان، خـود   ارت دیگر، ایناین کلیسا نداشته است. به عب

 اوضـاع، به خاطر حمالت مسلمانان نبود، بلکه شاید بتوان گفـت کـه ایـن    امر، بود و این 
حداقل از دورۀ خسرو پرویز شروع شده بود. اقدامات سیاسی و مـذهبیِ خسـرو پرویـز و    

هـایش در  کشورگشـایی  خسرو پرویـز بـه دنبـال   بود.  تنشهراکلیوس یکی از دالیل این 
هـای  سیاست داد. امپراتور بیزانس نیزاش را تغییر میهای مذهبیقلمرو بیزانس، سیاست

ادراکات مختلف دربارۀ تجسـد الهـی    کرد.مسائل خداشناختیِ قلمرو خود میرا وارد روز 
 ۀدر سـد  شده بـود،  میافیزیتپیش، منجر به تشکیل دو فرقۀ نسطوری و  چند قرن که از

  کرده بود.  تر النهرین را پیچیدهاوضاع دینی و سیاسیِ بین م.7
هـای  با شروع فتوح اسالمی، حاکمان مسلمان به تناوب ناچار بودند تا از یکی از فرقـه 

و یـا   میافیزیـت نسطوری یا میافیزیت جانبداری کنند. پیوستن اشراف نسطوری به فرقۀ 
اسالم، محوریتِ بطریق این کلیسـا   گروش اعضایی از هردو فرقۀ نسطوری و میافیزیت به

های داخلیِ کلیسا مانند مدرسه و صومعه نیز کشید؛ اختالف رهبران نهادرا به چالش می
کرد. در این حین، زردشتیان که بـا عـدم حمایـتِ برخـی از     می های کلیسا را سستپایه

ـ  مسیحیانِ تبعۀ ساسانی مواجه شده بودند، نیز النهـرین  ینمناقشاتی علیه مسیحیان در ب
با توجه به مـوارد ذکـر   . ایجاد کردند و حتی برخی از کلیساهای آنجا را به آتش کشیدند

توان نتیجه گرفت که حاکمان مسلمان، حداقل تا اندکی پس از مـرگ یزدگـرد   ، میشده
، برای جامعۀ مسیحیت، مشـکل حـادی ایجـاد نکـرده     م) و برافتادن ساسانیان651( سوم

داد، بـه  النهـرین روی گواری که در این دوره برای کلیسای شرقی بـین و اتفاقات نا بودند؛
شـمار، دالیلـی غیـر از فتــوح اسـالمی و حضـور مســلمانان در      جـز چنـد مـورد انگشــت   

   النهرین داشت. بین
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