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 چکیده
ران با توجه به موقعیت جغرافیایی و دالیل تاریخی از دیرباز جایگاهی برای سرزمین ای

است. در همین راستا پیروان ادیان های مختلف بودهپذیرش اقوام، ادیان و فرهنگ
هایی از زمان ایران را محلی امن برای سکونت قرار دادند. یهودی و مسیحی در برهه

عنوان دین رسمی ین زردشتی بهآینیان و اعالم ستناد منابع با روی كار آمدن ساساابه
هایی برای پیروان مذاهب ساكن در شاهنشاهی پدید آمد. اساس كشور محدودیت

های هایی از تلمود، كتیبهآگاهی ما از وضعیت یهودیان و مسیحیان ساسانی بخش
بودن ره اسالمی است كه عالوه بر محدود ساسانی، آثار نویسندگان ارمنی، سریانی و دو

خالف واقع در مورد برخورد  اًطرفه و بعضهای یکاطالعات، حاوی گزارش
سختگیرانه ساسانیان با پیروان ادیان غیر زردشتی است. این پژوهش با استفاده از منابع 

كه تحلیلی در نظر دارد پاسخی برای این پرسش بیابد  –ای و شیوه توصیفی كتابخانه
است و آیا می ره ساسانی معلول چه عواملی بوده وضعیت یهودیان و مسیحیان در دو

مذهبی برخی از  های ثر دانست؟ اعمال سیاست و گرایشؤتوان تنها عامل مذهبی را م
شاهان ساسانی، نفوذ روحانیون زردشتی، رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم 

لل مالی، دیان مختلف در جهت نیل به قدرت، عشرقی، رقابت و دشمنی میان پیروان ا
ثیرگذار بر وضعیت أرقابت و دشمنی بین امپراتوری روم و ایران از عوامل مهم و ت

وجود این، یهودیان و مسیحیان  های دینی ساكن در مرزهای ساسانی است. بااقلیت
نی ساسا هعنوان بخشی از منابع انسانی و اقتصادی حکومت نقش مهمی در جامعبه

هایی، در تعامل با برخی از منابع به جز موارد و برهه هسویدید یک با وجودداشتند و 
رو خوانش مجدد و نقادانه و دور از تعصب منابع و اند، از ایندولت ساسانی بوده
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 مقدمه

ین زردشتی یم( و اعالم آ651 -224ار آمدن ساسانیان) به استناد منابع با روی ك  

رفتار حکومت نسبت به پبروان سایر  هعنوان دین رسمی كشور، تغییراتی در شیوبه

های مِهری، زروانی، یهودی، ینیادیان پدید آمده است. در این دوره عالوه بر ادیان و آ

رواج یافت. در میان  های نوظهوری چون مانوی و مزدكیمسیحی، بودایی و... آیین

های دینی ساكن در شاهنشاهی ساسانی وضعیت یهودیان و مسیحیان در این اقلیت

پژوهش به دنبال بررسی موفقیت است. البته این هایی شدهدوره دچار فراز و نشیب

-شان نیست، بلکه غرض بررسی علل افتكردن ایدئولوژی مذهبیدر پیادهساسانیان 

ان و مسیحیان با توجه به مذهب رسمی ساسانیان است. با توجه به وخیز رفتار با یهودی

های ما از این جوامع براساس محدود بودن منابع برجای مانده از دوره ساسانی آگاهی

كتیبه كردیر، متون فارسی میانه و متون  اطالعاتی از تلمود، متون ارمنی، سریانی،

اند، عموماً عامل سختگیری داختهحقوقی است. منابعی كه به شرح وضعیت مسیحیان پر

كیشی برخی از شاهان و شکنجه مسیحیان را به تعصب روحانیان زردشتی و راست

دهند. منابع محدود یهودی نیز از دوستی یهودیان و ساسانیان ساسانی نسبت می

دهند. از منابع ساسانی تنها در كتیبه كردیر به سركوبی پیروان ادیان رش میگزا

است كه در مورد عملی شدن آن نیز  ز جمله یهودیان و مسیحیان یاد شدهغیرزردشتی ا

رو بررسی عوامل تأثیرگذار امروزه تردیدهایی در میان پژوهشگران وجود دارد. از این

 مسیحیان پرسش این پژوهش است.بر روابط ساسانیان با یهودیان و 

 پیشینه پژوهش

یهودیان ساكن در شاهنشاهی ساسانی  های متعددی در مورد مسیحیان وتاكنون پژوهش

اند. از جمله مقاله ها به زبان فارسی ترجمه شدهاست، كه تعداد كمی از آنانجام شده

( به سیاست دینی شاپور یکم، 1351مقاله شاهان ساسانی در تلمود« )»آمنون نتصر در 

ی خسرو ای با عنوان» سیاست دیناست. همچنین مقاله شاپور دوم و یزدگرد پرداخته
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( به معرفی منابعی كه در مورد یهودیان و مسیحیان 1381اهلل رضا )دوم« به قلم عنایت

 های دینی خسرو پرویز متمركز شدهدهند و بررسی سیاستساسانی اطالعات ارائه می

( توسط 1388ا یا تعصب« ) ای با عنوان» دربار ساسانیان و مسیحیان: مداراست. مقاله

فورا برومند  به توصیف مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان در محمد ولوی و صعلی

ای با عنوان » یهودیان در ایران« آثار مورخان و نویسندگان مسلمان پرداخته است.مقاله

( به قلم جیکوب نیوسنر وضعیت یهودیان ساسانی را بررسی كرده است. 1393)

وزگار شاپور دوم« و » وضعیت با عنوان» افسانه پیگردهای دینی بزرگ در ر هاییمقاله

كوب و جمشید و نقش سیاسی یهودیان در روزگار خسرو پرویز« توسط روزبه زرین

است كه در مقاله اول با نگاهی انتقادی روایات  منتشر شده 1397قهرمانی در سال 

اله دوم به نقش یهودیان در فتح بیت است و در مق منابع مسیحی را مجدد بررسی كرده

در دوره خسرو پرویز پرداخته است كه هر دو مقاله بر دوره یک پادشاه تمركز المقدس 

های مذهبی و های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیتای با عنوان » سیاستاند. مقالهیافته

های یهودی، ( به بررسی اقلیت 1398خانی و همکاران ) عوامل آن« توسط زهرا قلی

رداخته است. اما از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت مسیحی، بودایی، مانوی و مزدكی پ

ای نیز با است. مقاله ها تنها به نقش روحانیون زردشتی و امپراتوری روم اشاره شدهآن

الدین خزایی و حسین عنوان » مسیحیت از ورود به ایران تا انتقال به چین« توسط سهم

دف این مقاله برشمردن است. ه ( به مسأله مسیحت در ایران پرداخته1398محمدی) 

 عوامل تأثیرگذار بر وضعیت یهودیان و مسیحیان در دوره ساسانی است. 

 یهودیان ساسانی 

ق. م(  823 -858اولین موج مهاجرت یهودیان به ایران براثر حمله شلمانسر سوم) 

ق. م( به یهودیه  608 -705خریب)ق.م و حمله سنا 700صورت گرفت. موج بعدی به 

روایات مختلفی در ارتباط با رفتار مناسب شاهان هخامنشی نسبت به  گردد.بازمی

یهودیان وجود دارد. درست است كه سیاست تساهل مذهبی هخامنشیان بستر مناسبی 

وجود آورد ولی حداقل در مورد یهودیان، وفاداری به شاه، را برای پیروان ادیان دیگر به
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و تأثیرگذار بر روابط بوده است )رضی،  عدم نافرمانی و پرداخت مالیات از عوامل مهم

م( به سبب سیاست 224-ق.م247(. وضعیت یهودیان در دوره اشکانی)159: 1390

التقاط دینی و عوامل اقتصادی مطلوب بود. این دوستی تا آنجا بود كه علیه دشمن 

وحتی پادشاهان اشکانی برای یاری یهودیان شدند ها، متحد میشان یعنی رومیمشترک

(. در مجموع یهودیان با اشکانیان 44: 1384گرن، كردند )ویدنکر كمکی ارسال میلش

( . یهودیان، 373: 1388ویژه پس از تصرف فلسطین، پیوندی نیکو داشتند )فرای، به

ر ظلم و ستم دانستند و معتقد بودند در برابشاهان اشکانی را مدافعان حقیقی خود می

: 1385دهند )گیرشمن، ها را از یوغ خارجی نجاتنتوانند آها، اشکانیان میرومی

دادند. در تلمود از (. در دوره ساسانی نیز یهودیان بخشی از جامعه را تشکیل می323

ها در آرامش است و در بیشتر مواقع آن روابط نزدیک یهودیان و ساسانیان یاد شده

اند نیز سانی نوشته شدهند. از منابع غیر دینی پهلوی كه در دوره سااكردهزندگی می

ویژه رهبران جامعه یهودی روابط نزدیکی رسد، شاهان ساسانی با یهودیان بهنظر میبه

. (Daryaee, 2009:78اند. چندین پیوند ازدواج مؤید این مطلب است)داشته

ان بسیاری از یهودیان و مسیحیان ساسانیان در میان شهبانوان و كنیزكان خویش، زن

، در باقی موارد در انجام آداب دینی خود آزاد بودند 1لبته جز در احکام تطهیرداشتند و ا

كند كه یکی از شاهان های ایران اشاره می(. متن پهلوی شهرستان170: 1391)بویس، 

هایی ساسانی ثمره ازدواج شاه با زنی یهودی بوده است؛ همچنین از احداث شهر

 ها سخن گفته است:توسط آن

 همین كتاب آمده 47(. در بند 10ر خوارزم را نرسه یهودگان ساخت«)بند»شه         

شیشیندُخت، همسر یزدگرد، پسر شاپور  »شهرهای شوش و شوشتر را  :است

 
 جدا نگاه داشتن زنان در ایام عادت ماهانه و نگاه نکردن به آتش در این ایام.  - 1
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شاه یهودیان و نیز مادر بهرام گور  1گالوتبنا كرد، چون این زن دختر رش

 (. 52 -50: 1391بود.« )جاماسب آسانا،

م ( با یهودیان و احترام 421-399دیکی ارتباط یزدگرد یکم )تلمود همچنین از نز       

 ,Daryaeeدهد)کم گزارش میها و همسر یهودی یزدگرد یوی به خاخام

نگاری . دریایی عقیده دارد شاید بخشی از این سخنان حاصل تاریخ(2009:78

ودیان های میان ساسانیان و یهیهودیان بوده، اما تأكید دارد به گواهی تاریخ، تماس

های یهودی النهرین بود. دهکده. خاستگاه یهودیان ساسانی بین(ibid)انکارناپذیر است 

های یهودی با مرزهای سیاسی بابل، النهرین، محل ادغام كلونیر در منطقه بینتبیش

شد. نامیده می 2این منطقه آشورستان بود كه در زبان آرامی»بت آرامایه« قرارداشت.

های مهم برای زندگی یهودیان، ساتراپ نشین» رین، یکی از مکانالنهخارج از بین

های یهودیان به دنبال (. بخشی از مهاجرت43: 1384بود )ویدن گرن،  3آدیابن«

دنبال هرج و مرج ایجاد شده در مرزهای افتاد. به شکست روم از شاپوریکم اتفاق

وم اقوام بیگانه، های نظامی و هجشرقی امپراتوری روم، گسترش مسیحیت، شورش

یج غرب ایران تبدیل به مركز تدریهودیان به مناطق غربی ایران مهاجرت كردند و به

(. مسأله دیگر اینکه چون 716/  4ب:  1393مقدم،جهانی یهودیان شد. )جاللی

یهودیان، تبلیغ دینی نداشتند، برای زردشتیان دوره ساسانی تهدیدی محسوب 

برخالف مسیحیت كه تبلیغ و فعالیت مبلغان از اصول ( 58: 1384شدند)یاوری، نمی

دلیل یهودیان نسبت (. شاید به همین 84: 1398ایی و محمدی، بنیادین آن است ) خز

 اند. ر خطرساز بودهبه مسیحیان، كمت

 
( آرامی یا رأس جالوت به معنای Resh Galuthaثه)( همان رش گلوRes Galutرش گالوت) - 1

 پیشوای اسیران بابلی است.
2 -Bet Aramay 
3 -Adiabene 
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 مسیحیان ساسانی 

در زمان اشکانیان شکل گرفته بود در میالدی جماعت مسیحی ایران كه در قرن دوم 

تسامح دینی همان  های سوم تا هفتم میالدی گسترش یافت.طی قرن دوره ساسانی

در دوران هخامنشی وجود داشت، در  دوره اشکانی نیز سبب آزادی عمل طور كه 

از (. 64: 1398مبلغان مسیحی در تبلیغ دین خود در ایران شد )خزایی، محمدی،

 عبارتند از: ،عواملی كه در گسترش جمعیت مسیحیان در دوره ساسانی نقش داشت

خوزستان اقامت گزیدند اسیرانی كه به فرمان شاپور اول در  اسیران جنگی مانند -1

: 1388شاپور یا بت الپات نامیده شد)ولوی و برومند،  وشهری برپا كردند كه گندی

(. بنابر كتیبه شاپور یکم بر كعبه زردشت، وی پس از پیروزی بر رومیان اسرای 135

ان منتقل كرد و در آسورستان، پارس، خوزستان و پارت اسکان رومی را به داخل ایر

؛  Sprengling,1953:21تحریر پارتی( ) 16و 11عبه زردشت، بندداد)كتیبه ك

را در شهرهای  (. او به دالیل اقتصادی و جمعیت شناختی این افراد71: 1382عریان، 

انی و صنعتی ها در كارهای ساختمخیز اسکان  داد و از آنكم جمعیت ولی حاصل

    (.249: 1390استفاده كرد )ویسهوفر، 

كه ظهور مانی و حمایت  م(272 -270/ 240-239گار شاپوریکم) آزادی دینی روز -2

 (.  payne,2015:24ای آشکار از آن است )شاه از وی نمونه

گروهی دیگر از جمعیت مسیحی از روحانیون و مقامات بلندپایه مذهبی بودند كه  -3

 (.  14: 1398ین ساسانیان مهاجرت كردند )وینتر و دیگناس، به سرزم

همانطور كه گفته شد تعداد قابل توجهی از اسیران كه در نواحی مختلف ایران اسکان 

ان دینی مسیحی از جمله زرگبداده شدند مسیحی بودند. به روایتی برخی از 

) ولوی، برومند، خوردنددمیتریانوس اسقف انطاكیه نیز در بین اسیران به چشم می

مسیحی  هشد. اما جامع(. بدین ترتیب جمعیت مسیحی ایران افزوده می135: 1388

آرامی و مسیحیان تازه  -ایران، اینک از دو گروه مسیحی بومی متأثراز فرهنگ سریانی
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شد كه از نظر زبان و برخی عقاید دینی با ز فرهنگ یونانی تشکیل میوارد متأثر ا

ند)همان(. اسیران رومی در ایرانشهر واقع در خوزستان دوكلیسا یکدیگر تفاوت داشت

شد) داشتند كه در یکی مراسم دینی به زبان یونانی و دیگری به زبان سریانی انجام می

 (.66: 1398خزایی، محمدی، 

منابع یهودی كه به سابقه دوستی میان یهودیان و شاهان ساسانی اشاره  بر خالف       

مسیحی از دشمنی و آزار مسیحیان توسط برخی شاهان ساسانی و  اند، منابعكرده

دهند كه اثر از روایات مذكور شرح می 40دهند. بیش از روحانیون زردشتی گزارش می

ان مسیحی را به علت هویت مراجع دینی زردشتی در هر فرصت ممکن مردان و زن

های اخیر تعدادی از سالدر دادند. رحمانه مورد آزار و اذیت قرار می شان بیمذهبی

. از اندهای سریانی وارد كردهنامههای سنتی از شهادتپژوهشگران، انتقاداتی به تحلیل

م 5رن جمله نوشته شدن این آثار با فاصله زمانی طوالنی نسبت به دوره شاپور دوم )ق

 به بعد( یعنی زمانی كه كلیسای شرق تحت حمایت شاهنشاهی ساسانی قرار گرفته بود.

اند كه نسبت به دین هاز طرفی عمده نویسندگان این منابع متعصبان مسیحی بود

زردشتی كه دین رسمی ساسانی بود رویکردی منفی داشتند و اغراق بخشی 

-80الف:  1397كوب، قهرمانی،)زرین ها بوده استهای آنناپذیر از گزارشجدایی

نکته ضروری است كه شرح  ها توجه به اینبنابراین در مطالعات و تحلیل(. 81

وضعیت مسیحیان در منابع، توسط نویسندگان رومی و برخی متعصبان مسیحی نوشته 

 شده است.

 ثر بر وضعیت یهودیان و مسیحیانؤعوامل م

ثیرگذار بر وضعیت یهودیان و مسیحیان ساسانی أبا توجه به موضوع پژوهش عوامل ت

 بندی شده است:به صورت ذیل دسته

 های دینی شاهان ساسانی در قبال یهودیان و مسیحیانسیاست -الف



 

188 
 

 (2783-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یرانمطالعات ا               188

 

به استناد منابع وضعیت پیروان ادیان غیر زردشتی در دوره ساسانی از ثبات برخوردار 

ای كه با روی كار آمدن هر یک از گونههایی را طی كرده است، بهنبوده و فراز و نشیب

ش تغییراتی شود. تذكره ها ممکن بود دستخوپادشاهان ساسانی امنیت و آرامش آن

كند كه مسیحیان ایران در آغاز پادشاهی ساسانیان، در نامه آربال اشاره می اربیل یا وقایع

، 8نده شوند)فصلامنیت و آرامش بودند و توانستند جانی نو بگیرند و در هر كجا پراك

وبدان و های شرقی را عزل كردند و م(. اما به تدریج ساسانیان امیران محلی سرزمین68

(. در ابتدای 71شان باشند )همان:مرزبانانی را برای حکومت گماشتند كه مطیع فرمان

م( درصدد بود با ایجاد یک  242 -224)روی كارآمدن ساسانیان، اردشیریکم 

و تقویت سیاست تمركزگرایی، با گماردن نمایندگان خود در  ساالری دولتیدیوان

ارچگی ایجاد كند. دراین راستا اردشیر ایاالت كشور، در حوزه دینی هم یکپ

های جدیدی را در پیش گرفت. او در برخورد با پیروان سایر ادیان حق سیاست

ند، لغو كرد و مند بودخودمختاری یهودیان ایران را كه از زمان اشکانیان از آن بهره

ان از تالش كرد یهودیان را به آیین زردشتی درآورد. همچنین برخی از امتیازات یهودی

جمله حق داشتن محاكم یهودی و مجازات برطبق شریعت یهود و اجازه دفن مردگان 

ها را صادر های پرستش را محدود كرد و دستور ویرانی كنیسهو برپایی آتش در آیین

ن نفوذ یهودیان در دستگاه حکومت را محدود كرد و برخالف كرد. اردشیر همچنی

گماشتند، دراین دوره یهودیان را می كارن را بهاشکانیان كه در سیاست خارجی یهودیا

(. البته اردشیر در ابتدای 273 -272:1391؛ گلزار، 352/ 3: 1393كنارگذارد )نیوسنر،

هایی از قلمرو بر بخشسلطنت با یک حکومت یکپارچه سروكار نداشت و هنوز 

اشکانی مانند كرمان، ارمنستان وماد آتروپاتن، امیران محلی حاكمیت 

توان چنین دریافت برخالف (. از همین نکته می291: 1390اشتند)دیاكونوف،د

هایی كه از بدرفتاری وی با پیروان سایر ادیان وجود دارد، اردشیر در عمل گزارش

و در همان بدو تشکیل حکومت فرصت رفتار سوء  است درگیر مشکالت داخلی بوده

ی، عدم تجربه كافی در اداره یک است. بنابراین عواملی چون تعصب دین را نداشته
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های قدرت بر رفتار وی با پیروان سایر ادیان دولت نوپا و تمركز بر تحکیم پایه

 است.  تأثیرگذارده

ای پیروان ادیان مختلف به همراه روی كار آمدن شاپوریکم امنیت و آرامش را بر      

فشاری را بر پیروان گونه نگریست و هیچها میدین هداشت. وی آزادمنشانه به هم

(. منابع یهودی از پادشاهی 330: 1398داشت )شهبازی،های مختلف روا نمیدین

عنوان دوره آرامش و رونق كار و استقالل برای جماعت یهودی و روابط شاپوریکم به

اند. این ارتباط  تا حدی ه و احترام رؤسای دینی یهودی نسبت به وی یاد كردهدوستان

آمد پیشوای اختالفی بین رسوم یهودیت و قانون مملکتی پیش میبود كه هر كجا 

داد، تا بدین ترتیب ( دستور به پیروی از قوانین مملکت می1یهودیان آن دوره )شموئیل

(. در مقابل 13: 1351از اختالف و برخورد یهودیان با دولت مركزی بکاهد)نتصر، 

داد، چنانکه براساس تفاهم او با یشاپور نیز در رفتار خود با یهودیان انعطاف نشان م

پیروی از قوانین عمومی و شرط تبعیت از حکومت ساسانی و های یهودی، بهخاخام

شود)ویسهوفر، پرداخت مالیات آزادی رفت و آمد برای شهروندان یهودی تضمین می

1390 :264 .) 

نتصر  در مورد سیاست دینی شاپور یکم نظرات مختلفی مطرح است. از جمله آمنون

 همعتقد است روابط حسنه شاپور یکم با یهودیان ناشی از سیاست التقاطی او در زمین

مذهب بود. شاپور درپی این هدف بود كه اقوام، قبایل و مذاهب مختلف شاهنشاهی 

وسیع خود را زیر یک پرچم متشکل گرداند تا شاید از مجموع این عقاید دین واحدی 

ترین دین برای تحقق یافتن این ست دین مانی مناسبپدید آورد. وی همچنین معتقد ا

هایی ژوهشگران نیز این رفتار را ناشی از تجربه( برخی از پ15: 1351هدف بود) نتصر، 

دست آورد؛ زیرا در های سوریه و آسیای صغیر بهدانند كه وی از شکست در جنگمی

ن، ساكنان این مناطق به ها به دلیل عدم رضایت ادیان غیر زردشتی از ساسانیااین جنگ

پیمان ها، دشمن سنتی ایرانیان روی آوردند و با دشمن شاپور هم رومی

 
1Samuel 
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های ایران و روم م( و جنگ379 -309در دوره شاپور دوم)  (. 174:1391شدند)گلزار،

یهودیان بر خالف مسیحیان به شاپور دوم وفادار ماندند و فقط معدودی از یهودیان كه 

قد بودند، با مسیحیان همسو شدند. در همین راستا می توان به به ظهور منجی معت

م( اشاره كرد 484 -459م( و پیروز) 457 -438دگرد دوم)سركوب یهودیان در دوره یز

كه معلول اقدامات سیاسی همین یهودیان منتظر منجی بود كه با چهارصدمین سال 

توان یهودیان را نمیها تالقی داشت. ویسهوفر معتقد است سركوب انهدام معبد آن

یرانی نیز از عدم مدارای مذهبی شاهان ساسانی تلقی كرد چراكه در منابع ا هنشان

نظر (. به264: 1390است )ویسهوفر، های شهر یاد شدهحمالت یهودیان اصفهان به مغ

ها سویه است و در صحت آنرسد سرشت منابع مکتوب در جهت روایات یکمی

 تردید وجود دارد.

در زمان شاهان پس از شاپور دوم تا یزدگرد دوم، یهودیان از آرامش برخوردار        

رفتاری با یهودیان به نیکی سبب خوشم( به439 -421چنانکه از بهرام پنجم)بودند، 

شود. در عوض در زمان یزدگرد دوم كه بسیار متعصب بود، تعقیب یهودیان در یاد می

تر شد و تمام و در زمان پیروز وضع وخیم سراسر كشور به شدت رواج پیدا كرد

د و كودكان یهودی به خدمت مغان مدارس و تأسیسات دینی یهود در بابل بسته شدن

این فشارها، یهودیان به هند  ه(و در نتیج 463 -462/  5:  1387گمارده شدند )رجبی،

(. حتی یزدگرد دوم در آخرین 48: 1384گرن، و عربستان مهاجرت كردند)ویدن

در دوره (. 46را ممنوع كرد )همان:  1های حکومت خود برپایی مراسم سبتسال

م( كه  590-591م( نیز گروهی از یهودیان از قیام بهرام چوبین)628 -590خسرو دوم) 

مدعی تاج و تخت بود حمایت كردند كه به دستور شاه سركوب شدند. در آغاز قرن 

وان ناظر حمله ساسانیان علیه بیزانس بودند و هفتم میالدی یهودیان با امید و انتظار فرا

(.  در مورد برخورد 264: 1390ویسهوفر، شادمانه از فتح اورشلیم استقبال كردند)

 
، ترک كار، استراحت و نیایش. این روز گرامیداشت مراسم سبت یا شبات: شنبه، روز تعطیلی مذهبی 1

یادآور رهایی بنی اسرائیل از آفرینش جهان به دست خدا و نیازمندی كامل به اوست. این روز همچنین 

 (.410: 1385بندگی در مصر است )هینلز،
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شاهان ساسانی با پیروان مسیحی ساكن در شاهنشاهی ساسانی نیز منابع نظریات 

چهارم  اند كه از جمله به برخورد قهرآمیز یزدگرد یکم و بهراممختلفی ارائه كرده

 است.  م( با مسیحیان یاد شده 399 -388)

اختالف نظرهایی میان نویسندگان اسالمی و  در مورد رفتار یزدگرد یکم با مسیحیان

پژوهشگران خارجی وجود دارد. از جمله در تذكره اربیل از یزدگرد یکم و بهرام 

 رده بودند یاد شدهعنوان دو پادشاه جنایتکار كه روزگار را بر مسیحیان سیاه كچهارم به

(. 94 :1349(. مسعودی یزدگرد را بدكار معرفی كرده است)127، 16است)فصل 

عنوان مردی سختگیر با عیوب فراوان یاد كرده كه كارها را از اثیر از یزدگرد یکم بهابن

(. در مقابل مورخان خارجی یزدگرد یکم را 70: 1349خود خارج كرده بود) لروا

اند در ه منابع از وی با عنوان بزهکار یاد كردهوانند و علت اینکخشاهی جوانمرد می

دانند؛ زیرا یزدگرد یکم در پی آن بود كه از نفوذ موبدان روحانیان زردشتی میارتباط با 

برخی منابع نیز از آزادی مسیحیان در  (.198-197: 1398ها بکاهد)پیرنیا،و تعصبات آن

را نشانه سیاست وی در برابر بیزانس برای برقراری نبرند و آدوران یزدگرد اول نام می

 (.142: 1388دانند)ولوی و برومند،خود می صلح و تحکیم اركان حکومت

برخالف آنچه در منابع از تعقیب مسیحیان وجوددارد، ساسانیان سیاست مدارای         

 هراز اول اجازتدر دوره خسرو انوشیروان كشیشان  كردند.  مثالًمذهبی را نیز دنبال می

اسطه به عرض شاه وتوانستند درخواست خود را بیورود به دربار را داشتند و می

ها به عنوان نماینده برای شركت در ساسانیان  نیز از آن هبرسانند. در اواخر دور

استفاده  مذاكرات با بیزانس)روم( و همچنین به عنوان سفیر اعزامی ایران به آن كشور

دانست و م( نیز مسیحیان را تکیه گاه تاج و تخت می590 -579ارم)شد. هزمز چهمی

های شوراها« جلسه» صورت هشد و در مقدما با مجوز وی تشکیل میهاجالس اسقف

هرمز با عنوان » شاه شاهان« یا صفاتی چون سرور مهربان، نیرومند، صلح دوست، 

: 1394یگولوسکایا، پ)انسان دوست و فرمانروای كشورها حمد و ستایش شده است 

زرگانان و صنعتگران ایرانی، میالدی شمار زیادی از درباریان، با 6تا پایان سده  (.166
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مسیحی شده بودند. با گسترش فعالیت مسیحیان در ایران، بسیاری از مبلغان نستوری 

برای تبلیغ آیین خود به نواحی مجاور ایران سفر كردند. شاید به همین دلیل بوده كه در 

وران حکمرانی هرمز چهارم، موبدان زردشتی شاه را تشویق كردند تا فعالیت د

ز های اعمال شده اسیاست ( 78: 1398یان را محدود كند )خزایی، محمدی،مسیح

ریچارد پین معتقد است، ادغام مسیحیان در  سوی شاپور یکم و شاپور دوم چنانکه

موقعیتی وابسته به شاه شاهان  بخشیدن به جوامع مسیحی درهای سلطنتی و نظم شبکه

 (. Payne, 2015 :43 و دربارش بوده است)

 حانیت زردشتیرو -ب

یکی از از عوامل مهم و تأثیرگذار بر وضعیت پیروان سایر ادیان در شاهنشاهی ساسانی 

نفوذ روحانیت زردشتی در قدرت و پیوند میان دین و دولت است. البته نفوذ روحانیت 

 یت ساسانیان یکسان و یا در حال افزایش نبوده است. در همه ادوار حاكم

های بارز جامعه ایران اواخر عهد یادآوری این نکته ضروری است كه از ویژگی      

ای كه در هر گونههای دینی بود، بهاشکانی و اوایل دوره ساسانی تنوع مذاهب و آموزه

(. 464: 1387یگولوسکایا، های جداگانه رواج داشت)پقسمت ایران، اعتقادات و آیین

انگذار سلسله ساسانی برطبق روایت طبری، متولی آتشکده ه خاندان اردشیر  بنینکچنا

عنوان (. اگرچه اردشیر یکم به 580/  2: 1357اند)طبری، آناهیتا در استخر فارس بوده

است؛ اما اجرای این سیاست بعد از  گذار سیاست اتحاد دین و دولت معرفی شدهپایه

است كه در دوره شش  م گرفتهاردشیر توسط موبدی زردشتی به نام كردیر)كرتیر( انجا

یری و آزار (. سختگ319: 1398زیسته است)تفضلی،پادشاه از )اردشیر تا نرسه( می

یکی از است.  گیری كردیر آغاز شدهبهرام دوم و قدرتادیان غیر زردشتی از دوره 

ود او سركوب عقاید دینی مخالفان است و در این ترین اقدامات كردیر به گفته خمهم

رود كه عالوه بر سركوب پیروان ادیان مسیحی، یهودی، مانوی و ا جایی پیش میامر ت

گذاران دین زردشتی نیز به شدت برخورد ها، در از میان برداشتن بدعتدیگر آیین
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دان است صاحب كند. به تعبیر كردیر هر آنچه زردشتی است اورمزدی و از آنِ ایزمی

ی بود اهریمنی و دیوانی است و آسیب و اعتبار و حرمت شد و هر آنچه غیر زردشت

گزند بسیار دید. مبارزه دینی كردیر در دو سو، یکی با ادیان انیرانی و دیگری با 

كتیبه ( 9-10در بندهای ) (. 169: 1384زاده،ها در دینی زردشتی بود)نصراهللبدعت

 چنین آمده است: كردیر در كعبه زردشت

ا و كریستیان و مغتسله و زندیق در شهر زده » و یهود و شمن و برهمن و نصار    

 Sprengling,1953: 49ها شکسته شدند و  النه دیوان ویران شد.« )شدند و بت

(. منظور از نصارا ) مسیحیان بومی( و كریستان) مسیحیان   192: 1382؛ عریان، 

 (.135: 1388، برومند، یونانی زبان بودند) ولوی

در كتیبه كردیر به سركوبی پیروان ادیان غیر زردشتی اشاره شده  نکهوجود ای با       

توان قاطعانه گفت آزار و كشتار مسیحیان و یهودیان در عمل نیز به وقوع پیوسته نمی

كم در اوایل این دوران است. اغلب برخوردهای حکومت ساسانی با مسیحیان دست

ته و به مسیحیت گرویده به كسانی بود كه نه تنها از دین زردشتی برگشمربوط 

بودند، بلکه با اهانت به مقدسات زردشتی باعث برانگیختن خشم موبدان 

 ها هدف موبدان زردشتی از میان(. طبق گزارش470: 1399شدند)بهرامی، می

ای سیاسی مسیحیان بود، چرا كه تهدیدی برای دین، جامعه و ساختاره نبرداشت

توان در مورد آزار یهودیان نیز نمی(. Payne,2015:38شدند) ایران محسوب می

ای در مورد آزار یهودیان ذكر نشده با قاطعیت سخن گفت زیرا در تلمود هیچ نکته

( و برخالف ادعای كرتیر، در منابع یهودی تا 716/ 4ب:  1393است)جاللی مقدم، 

 (.264: 1390هودیان نیست )ویسهوفر، قرن پنجم اثری از فشار و آزار ی

بر این اگر هم ادعای كردیر، درست بوده باشد، گویای آن است كه دست كم تا بنا     

های مختلف در باورها و نیز انجام آن زمان آزادی دینی وجود داشت و پیروان دین

براین از طرفی بیشتر پژوهشگران امروزه (. 465: 1399آداب دینی آزاد بودند)بهرامی،
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مند بر مسائل تی هنوز به صورت نظامباورند كه در سده سوم میالدی دین زردش

به هر حال حضور كردیر و  (. payne,2015:24سیاسی تأثیرگذار نشده بود)

ها و اختیارات وی تغییرات بنیادی در روحانیت زردشتی ایجاد كرد كه تا پایان فعالیت

های كردیر، نهاد دینی تالش ه(. در نتیج327: 1398دوره ساسانی ادامه داشت)تفضلی،

های ضعف حکومت، در اغلب امور ویژه در دورهدشتی قدرت بسیار یافت و بهزر

 هنهاد دین و روحانیان گاه با اقدامات بازدارند هكشور تأثیرگذار شد. این قدرت فزایند

م( 496-488شد؛ از جمله شاپور یکم، یزدگرد یکم و كواد)شاهان قدرتمندتر مهار می

مقابل دین زردشتی، مانند دین مانی، مسیحیت و  هایكه به ترتیب با حمایت از جریان

جنبش مزدک، كوشیدند از گسترش نفوذ و قدرت روحانیت زردشتی بکاهند )بهرامی، 

توان نتیجه گرفت روحانیت زردشتی در (. با توجه به موارد یاد شده می476: 1399

زمان بهرام است و در  م و هرمزد یکم نقشی مستقل نداشتهزمان اردشیر یکم، شاپور یک

م( نیز نقشی محدود داشته است. در زمان بهرام دوم، هرمزد 302-293یکم و نرسی)

نظر می رسد بنا به دالیلی شاه مجبور به همکاری با روحانیون دوم و شاپور دوم به

گار شاپور دوم، دین براساس یک نظریه سنتی در روز(. 261: 1390شود)ویسهوفر، می

رو موبدان وجود مسیحیان را ی پیدا كرد، از اینزردشتی نقش سیاسی پر رنگ

در زمان به قدرت رسیدن بهرام دوم (. 81-80الف: 1397كوب، قهرمانی،برنتافتند)زرین

 های داخلی و خارجی یکی از دالیل همکاری وی با روحانیت و اشراف بودهنیز جنگ

ر برابر خواسته (. البته در مواردی نیز شاهان ساسانی د261: 1390است )ویسهوفر، 

اند. طبری به سیاست دینی هرمزد چهارم اشاره روحانیون زردشتی مقاومت نشان داده

ای به شاه خواستار نابودی مسیحیان شدند. گوید هیربدان طی نامهكرده است و می

 هرمزد در پاسخ نوشت:

پادشاهی ما  پسین نیز باید، هپیشین قوام نگیرد و دو پای ه» چنانکه تخت ما به دوپای     

های دیگر كه به دیار ما جای دارند استوار نیز با تباه كردن نصارا و پیروان دین

دارید و به كارهای نیک پردازید تا نصارا و اهل رنشود. از ستم با نصارا دست ب



 

195 
 

 (2783-4247)شاپا 1400پاییز و زمستان  اول، سال دوم، شماره –كهن  یرانمطالعات ا               195

 

/  2: 1357اغب شوند.« )تان رهای دیگر ببینند و شما را سپاس كنند و به دیندین

725) 

تعصب دینی موبدان زردشتی را عامل اصلی رنج پیروان سایر ادیان ع برخی مناب      

گوید گاه خود و مییاد كرده است  ها به عنوان سالختذكره اربیل از مغدانند. می

افزاید (. همچنین می107: 12)فصلگرفتندموبدان شکنجه مسیحیان را بر عهده می

ای را مأمور پیدا گیری كشیشان عدهان اختیارات زیادی داشتند، از جمله برای دستموبد

رحمانه را صادر های بیكردند و سپس دستور شکنجهها میكردن آن

(. در مورد علل دشمنی یهودیان و روحانیون زردشتی نیز 112: 13كردند)فصلمی

ر گرفتن روحانیون زردشتی ترین آن به واسطه قرادالیلی برشمرده شده است كه عمده

یهودیان به همین خاطر از روحانیون زردشتی متنفر بودند و به  در مقام قضاوت بود.

نام سریانی نیز تأكید تاریخ بی(. 49: 1384گرن، دادند )ویدنمی 1ها لقب هابارشآن

خسرو  دوم و امتیازاتی كه كسب كرده  هدارد كه موقعیت روحانیون مسیحی در دور

ات، ذكر دعا وتبرک زموجب رشک وحسد موبدان گشته بود. از جمله این امتیا بودند

سن به تعصب روحانیون كریستن(. 167: 1394خوراک خسرو بود) پیگولوسکایا، 

كند؛ اما معتقد است تعصب ها در برابر سایر ادیان اشاره میزردشتی و عدم انعطاف آن

یرا دین زردشتی دین تبلیغی نبود و وحانیون بیشتر، مبتنی بر علل سیاسی بود، زر

متولیان آن ادعای نجات و رستگاری مردم را نداشتند، اما روحانیون در داخل كشور 

مدعی تسلط تام و مطلق بودند و پیروان سایر ادیان را كه رعیت ایران به شمار 

 (. ذكر این نکته الزم172: 1395سن، كریستندادند)آمدند مورد اعتماد قرار نمیمی

كه رفتار شاهان ساسانی با پیروان ادیان دیگر ماهیتی سیاسی داشت ولی رفتارشان است 

های هایی كه گزارششود در زمانبا روحانیت زردشتی ماهیتی مذهبی داشت. دیده می

 
1 abbarsh             لغت ایرانی در تلمود به معنی جادوگر 
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مذهبی باهم بیشتری از آزار پیروان ادیان دیگر وجود دارد این دو هدف سیاسی و 

 (. 262: 1390اند )ویسهوفر، نیت همسو شدهتقارن ایجاد كرده و شاه و روحا

 امپراتوری روم و تنش های درونی -پ

برآمدن سلسله ساسانی كه بر تحکیم و تمركز قدرت در داخل استوار بود شکافی در 

، روابط خارجی با روم ایجاد كرد؛ زیرا مدتی پس از به قدرت رسیدن اردشیر اول

وم در معرض تهدید قرارگرفت و از همان های وسیعی از نیمه شرقی امپراتوری ربخش

ابتدا روم دولت ساسانی را حریفی جدی برای خود به حساب آورد )وینتر، 

ترین مسائلی كه در دوره ساسانی به وقوع پیوست یکی از مهم(. 9: 1386دیگناس،

شرقی است كه معاصر با شاپور دوم پذیرفتن مسیحیت توسط كنستانتین امپراتور روم 

 هت. كنستانتین خود را حامی همه مسیحیان معرفی كرد. این رویداد نقطساسانی اس

عطفی در تاریخ سیاسی و دینی جهان باستان شد و درپی شدیدتر شدن رقابت این دو 

های مورد حمایت هر حکومت حکومت بزرگ جهان آن روزگار، وضعیت پیروان دین

ای از مشکالت تازهی نیز، تغییر چشمگیری یافت و ظاهراً دوره در خاک دیگر

های میان روحانیان (. چرا كه تماس470: 1399مسیحیان ایران آغاز شد )بهرامی ،

ای كه از دید دستگاه دینی زردشتی پنهان لهأمسیحی شرق و غرب افزایش یافت، مس

کل گرفت و سپس ماند. گرایش به آیین مسیحی نخست در میان ارمنیان شنمی

سیحی گرویدند كه این امر موجب هراس ساسانیان از فرمانروایان رومی به آیین م

 واقع تا زمانی كه  (. در495: 1388ها در میان فرودستان مسیحی شد )فرای،نافرمانی

مسیحیان در امپراتوری روم مورد تعدی قرار می گرفتند، پادشاهان ساسانی به امید 

پذیرفتند ولی هنگامی  جنگ با رومیان، آن ها را با میل و رغبت میپشتیبانی ایشان در 

مهری شاهان ساسانی قرار گرفتند و در عوض كه مسیحیت دین رسمی شد، مورد بی

یهودیان كه مخالف كلیسای رسمی بودند، مورد عنایت پادشاه واقع شدند 

های خود را یهودیان در زمان معین مالیات (. از طرفی چون296: 1390)دیاكونوف،
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های دولت علیه روم از ساسانیان حمایت می ر جنگكردند و به عالوه دپرداخت می

 .(342: 1398ها را به حال خود واگذارده بود )نیوسنر،كردند، در نتیجه حکومت هم آن

ها و اختالفات از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت مسیحیان و یهودیان ساسانی تنش

مسیحیان شاهنشاهی  ست. چنانکه در پایان سده سوم میالدی جامعهدرونی این جوامع ا

ساسانی بر سر مسأله سازمانی كلیسا دچار تنش شده بود، یعنی اختالف بر سر اینکه 

تیسفون بر سایر اسقفان امپراتوری برتری داشته باشد یا نه.  -اسقف )مطران( سلوكیه

د تا مالحظات تاریخی یا مسائل ها بوهای شخصی و دشمنیطلبی علت این نزاع، جاه

ونی كلیسایی. نتیجه نیز آن شد كه یک اسقف در شاهنشاهی بر دیگران اداری و قان

ریاست داشته باشد كه به دنبال آن وضعیت سیاسی جدیدی برای مسیحیان ایران پدید 

در نهایت نیز مسیحیان در زمان بهرام پنجم با تالش و  (.249: 1390آمد)ویسهوفر، 

دهند و توسل به كلیسای  جلب نظر شاه ساسانی موفق شدند كلیسای ملی تشکیل

شد. ای كه جاثلیق شرق فقط در برابر مسیح پاسخگو قلمداد میگونهغرب ملغی شد؛ به

بدین ترتیب كلیسای ایران از كلیساهای روم، قسطنطنیه، اسکندریه، انطاكیه و اورشلیم 

/ 4الف:  1393مقدم،اسی، بلکه مذهبی بود )جاللیجدا شد و انگیزه این اقدام، نه سی

گیری، تأثیرگذاری مسیحیان ایرانی بود كه در محیط زردشتی (. از دالیل این جهت733

رشد كرده و به دین مسیحی درآمده بودند. از رویدادهای دیگر پس از استقالل كلیسای 

سیحی بود كه منجر ایران، رسمی كردن آیین نستوری به عنوان كیش رسمی ایرانیان م

شد. نکته قابل توجه این است كه شاهان ساسانی  به جدایی كلیسای ایران از روم

دادند و مسیحیان را در این جهت حمایت نسبت به این اقدامات تمایل نشان می

كردند. چنانکه پیروز مایل بود با قطع رابطه مسیحیان ایران با روم، وفاداری آنان می

 (.736شتر شود)همان:نسبت به پادشاه بی

 دشمنی میان پیروان ادیان -ج

از عواملی كه وضعیت پیروان ادیان ساكن در شاهنشاهی ساسانی را تحت تأثیر قرار 

شد گاهی پیروان ای كه موجب میها است؛ به گونهداده است دشمنی و رقابت میان آن
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ول روی كار آمدن های اهر یک از ادیان علیه گروه دیگر متحد شوند. چنانکه در دهه

های یهودی و مسیحی و ایران و روم شرقی برای دین ساسانیان نشر سریع دین مانی در

آمد. شمار میهای ایران و روم خطری جدی بهزردشتی رقیبی سخت و برای دولت

زیرا دین مانی ادعای جهانگیری داشت و اصول اعتقادی این دین در تقابل با ادیان 

کار مانویت عیسویان، یهودیان و زردشتیان دشمنان سرسخت و آشدیگر بود. در نتیجه 

كرد و انبیای بنی اسرائیل را (. مانویت، یهود را طرد می324: 1398شدند) شهبازی، 

(. این وضعیت در مورد دین مسیحی نیز  381: 1385دانست )گیرشمن، شیطان می

یان  در سركوب مسیحیان وجود داشته است. منابع ارمنی به نقش مؤثر یهودیان و مانو

یهودیان و مانویان دشمنان مسیح بودند) وقایع نامه آربال، اند، چرا كه اشاره كرده

ین زردشتی نیز علیه مسیحیان فعالیت داشتند، چنانکه ی(. پیروان آ104: 12؛1390فصل

های مسیحیت به یهودیان كمک در دوره شاپور یکم مغان برای نابودی افکار و پایگاه

با زردشتیان در پی كسب مقام و  (. مسیحیان نیز در تقابل151: 1381)معیری، ردندكمی

 موقعیت در دربار ساسانی بودند.

ششم میالدی كه موبد موبدان جایگاه خود را در فهرست مقامات حکومتی از  هدر سد

تحت  نرتبه قرار گرفت، مسیحیادست داد و در جایگاهی پس از اشراف و اعیان عالی

ها به دربار رفتند و حتی اسقف آنای با زردشتیان قرار گب، در رقابت پیروزمندانهتعقی

(. امضای دوتن از افرادی كه به مقام فرماندهی در 164: 1394یافت )پیگولوسکایا، راه

های شوراهای مسیحیان، گواه جلسهارتش ایران دست یافتند در پای یکی از صورت

 (. 167ران است ) همان: عمق نفوذ مسیحیان در محافل ای

د دشمنی میان پیروان ادیان به دشمنی یهودیان و مسیحیان بایستی از دیگر موار          

المقدس در دوره خسرو اشاره كرد. سبئوس مورخ ارمنی، به نقش یهودیان در فتح بیت

است. وی ضمن اشاره به پر رنگ بودن نقش یهودیان در تسلیم  پرویز اشاره كرده

کاری یهودیان با سپاه ایرانی ها با مسیحیان شهر و همای فلسطین به درگیری آنشهره

های منابع مسیحی، المقدس اشاره دارد. با وجود مبالغات زیاد در گزارشدر فتح بیت

المقدس با های شدیدی میان اقلیت یهودی بیتشود كه دشمنیاما این نکته روشن می
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ن این فرصت را به عنوان نوعی تسویه حساب مسیحیان وجود داشته است و یهودیا

روی یهودیان در این اقدام، موجب خشم اند. با این حال، ظاهراً زیادهشمردهغنیمت 

(. 74-73ب: 1397كوب، قهرمانی، خسرو پرویز نسبت به برخی از آنان نیز شد) زرین

های شهر را المقدس یهودیان كلیساخوزستان، پس از فتح بیت هبنابر گزارش رویدادنام

رائه اخبار غیرواقعی به شهربراز فرمانده سپاه به آتش كشیدند و با تحریک كردن  و ا

ها شد ایران سعی در تخریب مقبره حضرت عیسی داشتند. اما شهربراز متوجه حیله آن

المقدس بیرون كرد. پس از گزارش این اخبار توسط یکی از و ایشان را از بیت

شان را ها را توقیف و خودر به خسرو پرویز، او ثروت آنمنصبان مسیحی درباصاحب

(. موضوع مجازات 82 -10؛ بخش82: 1395مصلوب كرد) رویدادنامه خوزستان، 

است. براساس این  یهودیان به دستور خسرو پرویز، توسط سبئوس نیز گزارش شده

بازسازی  گزارش خسرو پرویز دستور داد بر اسیران مسیحی ترحم داشته باشند، شهر را

در شهر سکونت دهند و یهودیان را از شهر  كنند، اهالی را براساس مقامشان دوباره

(.  در واكاوی دشمنی میان پیروان ادیان مختلف 167: 1396اخراج كنند) سبئوس، 

ها وجود اختالف در مسایل دینی و ترین آنتوان برشمرد كه مهمدالیل مختلفی را می

ادیان دیگر با  دیان است. در واقع بسیاری از مواقع عناد پیروانبینی هر یک از ادر جهان

ها در بینش و كنش دینی، سبب واكنش قهرآمیز زردشتیان به واسطه وجود تفاوت

عنوان مثال مسیحیان به دنبال زندگی آن جهانی بودند و به شد. بهزردشتیان ساسانی می

ود. در الهیات دینی نیز بین ر این جهانی بشتنوعی تارک دنیا ولی دین زردشت بی

اختالف نظر وجود داشت مثل پرسش و پاسخ یک مغی از یک  زردشتیان و یهودیان

ربی در مورد فلسفه آفرینش جانوران موذی كه ربی علت را برای شفای مردمان عنوان 

(. اختالفات ملکی و 151: 1391ای نیست )بویس، كند كه در واقع جواب قانع كنندهمی

بروز اختالف بین پیروان های اجتماعی نیز گاه سبب شاركت در برخی فعالیتمالی و م

های اصلی مثل آتش بهرام، شد. به عنوان مثال برای روشن نگاه داشتن آتشمذاهب می

كند كه یک یهودی، یک ربی نیاز به سوخت فراوان بود. مری بویس به سندی اشاره می

است به او بوده را  به آتشکده فروخته كند كه چرا جنگلی كه متعلقرا سرزنش می

  (. 172)همان: 
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 اقتصاد و مالیات -د

های اقتصادی جامعه ساسانی نقش داشتند و عالوه بر یهودیان و مسیحیان در فعالیت

اینکه مشاغل مختلفی را برعهده داشتند، تأمین كننده بخشی از نیازهای مالی دولت از 

طور انحصاری در اختیار این دوره برخی از مشاغل بهطریق پرداخت مالیات بودند. در 

  ها قرار داشت.این گروه

باتوجه به دیدگاه منفی كه در دیانت زردشتی نسبت به حرفۀ تجارت و        

رو، آوردند، از اینها كمتر روی میصنعتگری وجود داشت زردشتیان به این گونه پیشه

دشتی یا قومی چون سغدیان، مسیحیان، این مشاغل در میان پیروان ادیان غیر زر

ران جنگی گسترش یافت. حتی در زمان شاپوریکم گروهی از یهودیان یهودیان یا اسی

كه در شهرهای ارمنستان سکونت داشتند و به تجارت و صنعت مشغول بودند به اجبار 

تمركز  آنان در داخل ایران وسیلهبه ایران منتقل شدند تا مبادالت بین آسیا و غرب به 

ی به وجود یابد و بدین وسیله تحولی در صنعت و بازرگان

وران و بازرگانان م مسیحیت در میان پیشه 6 ه(. در سد126:1369ماجیان،آید)پاسدر

وران و بازرگانان مسیحی بودند و به ای كه گروه كثیری از پیشهگونهنفوذ یافت، به

مراكز اقتصادی مهمی . (763: 1381)رضا، شدشان بیشتر نیز میمرور زمان جمعیت

سفون، جندی شاپور، اجتماعات متعدد و همچنین روحانیون ، اربل، تینچون نصیبی

های شورای سال جلسهها بودند. در زیر  صورتمسیحی، همه تحت نظارت اسقف

برخی نجبا و اشراف  یم مسیحیان به ریاست مارآبای اول، بطریق نستوری، امضا 544

ارشد كارگران به  گران یایارئیس صنعت 1وران (، كاروگبد) رئیس پیشهاز جمله وردایاب

خورد. البته تاجران و بازرگانان مسیحی در همه صنوف نمایندگانی داشتند كه چشم می

بنابراین وجود گروه (. 165: 1394در امور شهری تأثیرگذار بودند ) پیگولوسکایا، 

كرد كه دولت ساسانی از دیدگاه سیاسی ایرانی ایجاب می هاز مسیحیان در جامعكثیری 

یهودیان نیز در چرخه (. 763: 1381توجه بیشتری مبذول دارد )رضا، مسیحیت به 

 
1 -Karugbadh                                          رئیس کارگران سلطنتی در دربار ساسانیان 
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-ها محسوب میای برای آنمالی یهودیان، امتیاز ویژه اقتصادی فعالیت داشتند. تمکن

های ایران و روم كه بسیار پر هزینه بود، یهودیان متمول طوری كه هنگام جنگشد، به

گرفتند آزار موبدان، مورد حمایت شاه قرار میبرابر  رو دردادند. از اینبه شاه وام می

های دینی پرداخت مالیات (. بخشی از مشاركت اقتصادی اقلیت49: 1384گرن، )ویدن

هایی كه ساسانیان با امپراتوری روم در جنگ بودند ویژه در برههپرداخت مالیات به بود.

خت آن سر باز از پرداو چنانچه این جوامع برای دولت داشت نقش بسیار حیاتی 

ن آن مسیحی اگرفتند. در شهرهایی كه اكثر ساكنزدند مورد بازخواست قرار میمی

بودند رئیس روحانی آن ها واسطه بین پادشاه و مردم بود و از مسیحیان مالیات می 

گرفت و به خزانه می پرداخت. هممین سیستم در شهرهایی كه ساكنان یهودی هم 

آوری شده توسط اسقف (. مالیات جمع320: 1390وف، )دیاكونداشتند، اجرا می شد 

: 1387شد)پیگولوسکایا،اعظم كه مقرش در تیسفون بود به دولت ساسانی پرداخت می

353-352 ،343-344 .) 

خسرو اول بنیان نهاده شد و تا فتح اعراب پا برجا بود، تا  هنظام مالیاتی كه در دور      

(. در 151: 1394اقتباس شده بود) پیگولوسکایا، بیزانس حد زیادی از نظام مالیاتی 

دوره اول حکومت ساسانی یهودیان نیز در مواردی كه قصد شانه خالی كردن از زیر 

پرداخت (. 194: 1395سن،گرفتند )كریستنبار مالیات داشتند تحت فشار قرار می

 هونین شدهای خقدر اهمیت داشت كه در مواردی عاملی برای سركوبمالیات آن

های مسیحی از پرداخت مالیات به دولت در دوره شاپور دوم امتناع اسقف است. مثالً

عواملی است كه مجوزی برای آزار و اذیت مسیحیان صادر از ساسانی 

(. اگرچه برخی منابع علت این سركوبی را مقابله با دین 250: 1390كرد)ویسهوفر،

كه بین شاپور دوم و برخی رهبران رسد مشکلی میاند، به نظر مسیحیت قلمداد كرده

(. 91 :الف 1397كوب، قهرمانی، وجود آمده بود ریشه اقتصادی داشت)زرینمسیحی به

های مسیحی در گردآوری مالیات جامعه هدف شاپور دوم در اصرار بر اینکه اسقف

ا بود و همسیحی مشاركت كنند، از طرفی توسعه ساختارهای مالی سلطنتی با كمک آن

النهرین و خوزستان كه ها در دو منطقه بینی دیگر استفاده از قدرت سازمانی آناز سو

از نظر اقتصادی دارای بیشترین اهمیت برای دربار ساسانی بودند تا درآمد دربار را با 
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خسرو اول نیز برای وضع و اجرای  .بینی جنگ با روم به حداكثر برساندتوجه به پیش

طور كلی لی در قرن ششم به مراجع دینی تکیه داشت. بهمینه سیستم مااصالحاتش در ز

پرداخت به موقع مالیات یکی از مسائل تأثیرگذار در نوع برخورد شاهان ساسانی با 

 شده است.پیروان ادیان غیر زردشتی محسوب می

 نتیجه

های مذهبی از سیاست خارجی و مسائل سیاست ساسانیان نسبت به ادیان و گرایش

ای كه رفتار حاكمیت در همه ادوار از یک الگو پیروی گونهكرد، بهیداخلی تبعیت م

های مذهبی شاهان ساسانی، پیروی از سیاست تسامح و تساهل كرده است. گرایشنمی

گیری روحانیت زردشتی آمیخته دینی یا تعصب و راست كیشی برخی از شاهان، قدرت

نیل به قدرت، عوامل مالی و  یان مختلف جهتبا تعصب دینی، رقابت میان پیروان اد

كه به عنوان دشمن را امپراتوری روم شرقی و رسمیت یافتن مسیحیت در این سرزمین 

های دینی ساكن توان از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اقلیتو رقیب دیرینه ایران بود می

ردشتی و در مرزهای ساسانی برشمرد. در میان عوامل یاد شده رسمی شدن مذهب ز

برخی شاهان و روحانیان زردشتی مورد تأكید بیشتر نویسندگان قرار گرفته  تعصب 

های جدید براین باور است كه روحانیت زردشتی همواره در كه تحلیلاست در حالی

رأس هرم قدرت قرار نداشته است و رفتار شاهان ساسانی بیشتر بر مالحظات سیاسی 

نگر آن است كه با توجه به نقشی كه ها بیابررسی های دینی.استوار بود تا گرایش

ساسانی داشتند و نیز تأمین كننده بخشی از  ههای جامعیهودیان و مسیحیان در فعالیت

طور آمدند، همواره مورد توجه حکومت بودند. بهمنابع مالیاتی حکومت به شمار می

تری با سانی روابط بهكلی زردشتیان در میان ادیان غیر زردشتی ساكن در شاهنشاهی سا

ه یهودیان داشتند. البته نقش تبلیغات دینی نیز در رفتار متغیرساسانیان با ایشان موثر بود

ها ها به سبب گرایش  به مسیحیت دشمن بودند، از طرفی رومیاست. یهودیان با رومی

آمدند، این دشمنی مشترک عاملی برای همکاری دشمن اصلی ساسانیان به حساب می

ها بود كه در نهایت سبب حمایت شاهان ساسانی از یان علیه رومیدیان با ساسانیهو
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ویژه در مورد سویه همراه با تعصب، بهیهودیان بود. كاستی منابع و سرشت یک

هایی است كه در بررسی وضعیت پیروان ن مسیحی، از محدودیتامتعصب یهاگزارش

 ادیان بایستی درنظر گرفته شود.

 کتاب نامه

محمد ابراهیم  ، ترجمهاخبار ایران از الکامل ابن اثیرن، ابن اثیر، عزالدی •

 1349باستانی پاریزی، تهران، دانشگاه تهران، 

، ترجمه عسکر بهرامی، ها(زردشتیان )باورها و آداب دینی آنبویس، مری،  •

 1391چاپ دوازدهم، تهران، ققنوس، 

  1399، تهران، فرهنگ معاصر، ایران زمین روزگار باستانبهرامی، عسکر،  •

د قاضی، چاپ دوم ، م، ترجمه محتاریخ ارمنستان پاسدرماجیان، هراند،  •

 1369زرین، 

، چاپ یازدهم، تهران، تاریخ كامل ایران )ایران قبل از اسالم(پیرنیا، حسن،  •

 1398نگاه، 

های ششم و هفتم ایران و بیزانس در سدهپیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا،  •

 .1394اء، چاپ دوم، تهران، ققنوس، ، ترجمه كامبیز میربهمیالدی

، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان ،--------،------- •

 1387اهلل رضا، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی، ترجمه عنایت

) برپایه ترجمه آر.دبلیو. تامسون و مقابله با نسخه رابرت تاریخ سبئوس •

چاپ اول، تهران، ققنوس، رجمه محمود فاضلی بیرجندی، پتروسیان(، ت

1396 

نامه آربال(، متن كهن اثر مؤلف ناشناس، ترجمه محمود تذكره اربیل) وقایع •

 1390المعارف بزرگ اسالمی، فاضلی بیرجندی، تهران، مركز دایره
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كرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت دردوره ساسانی«، » تفضلی، احمد •

  1398ر، تهران، توس، گردآورنده ژاله آموزگا ،ضلیمقاالت احمد تف

، پژوهش های پهلویمتنجی دستور منوچهر جی، جاماسب آسانا، جاماسب  •

  1391سعید عریان، تهران، علمی، 

، تاریخ جامع ایرانجاللی مقدم، مسعود، » دین مسیحی در ایران باستان«،   •

 لف/ ا1393المعارف بزرگ اسالمی، ، تهران، دایره4جلد

 ،تاریخ جامع ایرانن یهودی در ایران باستان«، مقدم، مسعود، » دیجاللی •

 /ب 1393المعارف بزرگ اسالمی، ، تهران، دایره4جلد

الدین و حسین محمدی، »مسیحیت از ورود به ایران تا انتقال به خزایی، سهم •

 1398، 59-89، 3، شماره تمدن ایرانیچین«، 

، ، چاپ ششمترجمه روحی اربابن باستان، تاریخ ایرادیاكونوف، میخائیل،  •

 1390تهران، علمی و فرهنگی، 

، 1(، پژوهش سعید عریان، چپارتی-های ایرانی میانه)پهلویراهنمای كتیبه •

 1382تهران، سازمان میراث فرهنگی، 

،  جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، توس، های گمشدههزارهرجبی، پرویز،  •

1387 

سی، دوره جدید، شناایراناهلل، » سیاست دینی خسرو دوم«،  رضا، عنایت •

 1381، زمستان 778-761، 56شماره، 14سال

، چاپ سوم، های ایرانی(ین مغان )پژوهشی درباره دینیآرضی، هاشم،  •

 1390تهران، سخن، 

)روایتی از آخرین نامه خوزستاننامه سریانی موسوم به رویدادرویداد •

جاد خانی  و سهای پادشاهی ساسانی(، ترجمه و تعلیقات خداداد رضاسال

 1395امیری باوندپور، تهران، سینا، 
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كوب، روزبه و جمشید قهرمانی،» افسانه پیگردهای دینی بزرگ در زرین •

، سال دهم، شماره دوم، ،  های علوم تاریخیپژوهشروزگار شاپور دوم« 

 لف  / ا1397، پاییز و زمستان  96-79

ودیان در جمشید قهرمانی، » وضعیت و نقش سیاسی یه كوب، روزبه و زرین •

-87، سال پنجاه و یکم، شماره یکم، ادیان و عرفانروزگار خسرو پرویز«، 

  / ب1397، بهار و تابستان 65

تاریخ ساسانیان، ترجمه بخش ساسانیان از كتاب شهبازی، علیرضا شاپور،  •

چاپ دوم، تهران، مركز نشر  اریخ بلعمی،تاریخ طبری و مقایسه آن با ت

 1398دانشگاهی، 

، ترجمه تاریخ طبری)تاریخ الرسل والملوک(دبن جریر، طبری، محم •

  1357، تهران، اساطیر، 2ابوالقاسم پاینده، جلد 

نیا، چاپ ، ترجمه مسعود رجبتاریخ باستانی ایرانفرای، ریچارد نلسون،  •

 1388چهارم، تهران، علمی و فرهنگی، 

اپ نهم، ، ترجمه رشید یاسمی، چایران در زمان ساسانیانسن، آرتور، كریستن •

 1395تهران، صدای معاصر، 

، تهران، امیركبیر، های دینی در دوران ساسانیاناقلیتگلزار، سید سعید،  •

1391  

، ترجمه محمد معین، چاپ هفدهم، ایران از آغاز تا اسالمگیرشمن، رومن،  •

 1385وفرهنگی، تهران، علمی 

ینده، تهران، ، ترجمه ابوالقاسم پاالتنبیه و االشرافمسعودی، علی بن حسین،  •

 1349بنگاه ترجمه  و نشر كتاب، 
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