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  ــ مقدمھ ١

بزرگترین واقعۀ تاریخ بشر ظھور عیسی مسیح است کھ قریب دو ھزار سال قبل در بیت لحم یھودیھ از مریم 

و کلمھ « بلکھ ازلی خدا و مظھر کامل پدر آسمانی بود چنانکھ یوحنای حواری میفرماید:  ،انسانی فقطباکره متولد شد و نھ 
).  ١۴:  ١یوحنا » ( جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جالل او را دیدیم جاللی شایستۀ پسر یگانۀ پدر 

گمراھی کیدید از محبت و رحمت الیتناھی خود خواست وسیلۀ آری خدای آسمان کھ دنیا را در یک لجۀ بی پایان ظلمت و 

نجات را فراھم آورد. برای انجام این مقصود پسر یگانۀ خود را فرستاد تا گمراھان را جستجو نموده نجات بخشد، و از 

  .اینجاست کھ تولد وی مبداء تاریخ بشر قرار داده شده و ھر واقعھ را بھ ماقبل یا ما بعد آن نسبت میدھند

برای آنکھ اھمیت ظھور عیسی مسیح و مقصود انتشار مسیحیت را بخوبی ملتفت شویم الزم است موقعیت 

دنیا را در زمان والدت او معلوم نمائیم، زیرا چون خدا در جکمت بی نھایت خود تصمیم گرفت کھ پسر خود را از برای 

دھندۀ حقیقی حاضر گردانید. سھ عامل مھم کھ عبارت از نجات دنیا بفرستد، بطور عجیبی دنیا را از برای آمدن این نجات 

تأثیرات یونانی و رومی و یھودی باشد در دنیای قدیم در کار بود کھ مردم را مستعد انتشار و بسط مسیحیت نماید و کمکی کھ 
  از طرف این سھ عامل بذل گردید بطور اختصار در اینجا ذکر می نمائیم.

  



  ــ تأثیرات یونانی ٢

مسیح یونانیان قدیم در مدارج ترقی و تمدن بھ بلندترین درجھ ای کھ ممکن بود قائل شدند و از حیث قبل از 

ھوش بر سایر ملل معاصر خود ترجیح داشتھ و دایرۀ تفکراتشان از ھمھ وسیعتر بود. یونانیھا برای شناسائی طبیعت و مقصود 

است و افکار » دانش دوست « فیلسوف کلمھ ایسا یونانی و بمعنی خلقت انسان از ھر ملت دیگری بیشتر مایل بھ تحقیق بودند. 

و تعالیم فیلسوفھای یونانی تأثیرات عمیقی در افکار عامھ نموده است. صرف نظر از تأثیرات عمیق عقاید مسیحی، بسیاری از 

وان نسبت داد. یونانیان نھ عقاید حکمای امروزۀ مغرب و مشرق را بھ سقراط و افالطون و ارسطو کھ ھمھ یونانی بودند، می ت
فقط در فلسفھ بلکھ در بسیاری از فنون و صنایع مستظرفھ نیز از قبیل حجاری و معماری و نقاشی و خطابھ سرائی و ادبیات 

مھارت و اشتھار داشتند چنانکھ عمارات و نوشتجات و تمثالھائیکھ از خود بیادگار گذارده اند شواھد این قضیھ میباشد میرساند 

نھا در فنون مذکوره بدرجۀ کمال رسیده بودند. زبان مستعملھ و کتابت ایشان از برای بیان مطاب کاملترین لسان قدیم بود و کھ آ

ً کلمات تلفون،  حتی امروزه نیز ھرگاه اختراع تازه ای بمیان می آید، کلمات یونانی از برای اسم گذاری آن انتخاب میشود. مثال
  کلمات دیگر از زبان یونانی مأخوذند.تلگراف، آیروپالن و بسیاری 

یونان مملکت کوچکی بود، وای ارادۀ خداوند بر آن قرار گرفت کھ شخصی را در آن بر انگیختھ و عامل 

انتشار تمدن یونانی در قسمت مھمی از دنیای قدیم گرداند. اسکندر کبیر از اھل مکادونیھ ( مقدونیھ ) کھ خود شاگرد ارسطو و 

ً دارای تم ق. م. بعزم تسخیر آسیا حرکت نمود. در اندک مدتی آسیای صغیر و سوریھ و  ٣٣۴دن یونانی بود در سنۀ کامال
ق. م. در نزدیکی  ٣٣١فلسطین و مصر و بین النھرین را تسخیر نموده متوجھ ایران شد و داریوش سوم پادشاه ایران را در 

) را سوزانیده، از راه ھندوستان و ١ای با شکوه استخر (یب کرد. قصرھموصل مغلوب نموده و تا داخلۀ مملکت او را تعق

ق. م. در  ٣٢٣جنوب ایران بشھر بابل کھ خیال داشت پایتخت امپراطوری عظیم خود گرداند، مراجعت نمود. باالخره در سنۀ 
  سن سی و دو سالگی زندگانی را بدرود گفت.

نش تقسیم گردید. مصر بتصرف سلسلۀ امپراطوری عظیم اسکندر کبیر پس از وی بیم سھ نفر از سردارا

ً مدت سھ قرن در آنجا حکمرانی می نمودند؛ سوریھ و بین النھرین بدست سلوکیدھا (٢سالطین بطالسھ ( ) ٣) درآمد کھ تقریبا

ی افتاد و نفوذ ایشان در ایران و ھندوستان نیز انبساط یافت. این سرداران یونانی اھتمام زیادی بانتشار تمدن و علوم یونان

داشتند و شھرھائی بنا نمودند کھ دارای ابنیۀ یونانی بود و اھالی آن بزبان یونانی تکلم نموده و دارای قوانین یونانی بودند ( 

مانند اسکندریھ در مصر و انطاکیھ در سوریھ ) و تأسیس مدارسی کردند کھ زبان یونانی را باطفال تعلیم دھند و نقود را یکھ و 
ختند کھ بطور نمونھ گاھی در ایران نیز یافت میشود. سلوکیدھا بیشتر ثروت مشرق زمین را برای حروف یونانی رایج سا

ساختن عمارات و مدارس و باغھا و کتابخانھ ھا در شھرھای قدیمتر صرف نمودند و اسکندریھ مرکز معنوی آن عصر گردید. 

محصلین در این شھر وقتی بالغ بر چھارده ھزار نفر  کتابخانۀ این شھر دارای پانصد ھزار جلد کتاب بود و بقول بعضی عدۀ

  میگردید. در ھمین شھر کتب عھد عتیق در قرن دوم ق. م. از زبان عبری بیونانی ترجمھ گشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Persepolis         )٢(Ptolemies       )٣(Seleucids   



باین حکمت خداوند اقتضا نمود کھ قبل از تولد مسیح در قسمت مھمی از دنیای قدیم تمدن و علوم و زبان 
انجیل بتمامی دول فرستاد، برای آنھا ممکن شد یونانی منتشر گردد. پس چون عیسی مسیح رسوالن خود را از برای موعظۀ 

کھ با سکنۀ ھر مکانی بزبان یونانی تکلم نمایند و اگر چنین نبود مسیحیت نمیتوانست بسرعت پیشرفت نماید. در تمامی این 

ی ریشھ ممالک حقائق انجیل زودتر ریشھ گرفتھ و ثمرات مطلوبتری بخشید ولی در ایران و ھندوستان کھ زبان و تمدن یونان

ای نداشت، بسط مسیحیت بسرعت انجام نپذیرفت. انجیل کھ بزبان یونانی نوشتھ شده بود تا چندین سال الزم نبود کھ بزبان 

دیگری ترجمھ شود و خدا اسکندر کبیر را عامل قرار داد تا یک زبان عمومی منتشر نموده و از اینراه دنیا را برای ظھور 
  ند.مسیح و تشر عھد جدید حاضر گردا

  

   



  ــ تأثیرات رومی ٣

) سھ شھر وجود داشت ١قریب پانصد سال قبل از تولد مسیح در ایطالیای مرکزی در نزدیکی رودخانۀ تیبر (

کھ بر سر ھفت تپۀ پست بنا شده بود. از این سھ شھر یکی دارای ساکنین شجاع و جنگجو بود کھ بتدریج اھالی دو شھر دیگر 

را متحد ساختھ تشکیل یک شھر داده و آن را روم نامیدند. این رومیان در حکمرانی و وضع را مغلوب نمود و ھر سھ شھر 

قوانین مھارت نامی داشتند و بامانت و نگاھداری قول حتی نسبت بدشمن اھمیت بسیاری داده و در جنگجوئی و نبرد مھمترین 

ر تمام ایطالیا استیال یافتھ و ھمۀ آن را بروم اشخاص کار آزمودۀ عصر خویش بودند. بقسمیکھ پس از چند قرن توانستند ب
  ضمیمھ نمایند.

ق. م.  ٢۶۴ولی رومیان بایطالیا اکتفا ننمودند؛ حرص مملکت گیری ایشان را تحریک نمود و از سال 

) وادار ساخت و در نتیجھ جنگھای متعدد روی داد و اتالف صدھا ھزار نفوس ٢بتصرف سایر ممالک اطراف بحر مدیترانھ (

) را کھ در شمال آفریقا و بزرگترین رقیبشان بود و قرنتس کھ مھم ترین شھر یونانیان بود، در ٣یجۀ آن شد. شھر کارتاژ (نت
  ق. م. خراب نموده و بدین طور خود را عظیم ترین دولت سیاسی مغرب زمین گردانیدند. ١۶٨سال 

ق. م.  ۶۴) سردار عظیم رومی در ۴ھ (بعد از صد سال روم دامنۀ فتوحات خود را در مشرق خاتمھ داد. پمپ

بسوریھ لشگر کشیده و بر پادشاھان سلوکید غالب آمده و آن زمین را جزو ایاالت روم نمود. در روز سبت کھ یھودیان برای 

دفاع شھر خود جنگ نمیکردند، باورشلیم حملھ کرده آن را نیز تسخیر کرد. پمپھ مباھات نمود کھ در این جنگ بر ھزار قلعۀ 

ً دوازده ملیون نفوس را باطاعت روم در آورد و غالب بر ج ملیون تومان در خزانۀ روم وارد  ٢۵نگی مظفر گردید و تقریبا

) زمینی کھ فرانسۀ ۵ق. م. ژولیوس قیصر ( ۵١نمود. پس قبل از تولد مسیح زمین مقدس بتصرف رومی ھا در آمد. در 
  اروپا را مطیع خود ساخت. امروزه را تشکیل میدھد متصرف شد و بدینطور بیشتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Tiber                    )٢(Mediterranean sea         )٣(Carthage   

)۴(Pompey               )۵(Julius Caesar   

بعد از چند سالی مصر نیز فتح گردیده و حدود امپراطوری روم از مشرق برود فرات و از مغرب بجبل الطارق و اقیانوس 

ید. گویند اطلسی امتداد یافت و این امپراطوری وسعت سھ ھزار میلی یافتھ و تمام ممالک اطراف بحر مدیترانھ شامل آن گرد
ً ثلث نفوس دنیای آن روز میرسید.   در زمان مسیح جمعیت این امپراطوری بھ پنجاه و چھار ملیون یا تقریبا

رومیان مھارت تامی در حکمرانی این امپراطوری وسیع بروز دادند. گرچھ این ممالک دارای السنھ و عقائد 

یک ملت واحد و مقتدری نمود. حکمرانان رومی در تمامی این مختلف بودند، باز کفایت و کاردانی رومیان ایشان را مانند 

ممالک مقرر و بتوسط لشگریان سرحدات را محافظت مینمودند. از روم کھ مرکز امپراطوری محسوب می شد جاده ھای 

ی در عجیب سنگی بھر طرف ایاالت روم ساختھ شد و از بعضی از این جاده ھا حتی امروز نیز استفاده میشود. صلح و ارام

میان مملک بر قرار گشتھ و باعث شد نا علوم و فنون پیشرفت نماید. تجارت نیز بین قسمتھای مختلفۀ امپراطوری متدوال 
ً تفاوت ھا نا پدید و یک حس وحدت ملی ھمھ را فرو گرفت.   گردیده و بتوسط ایاب و ذھاب اشخاص و مال التجاره مندرجا



تمامی حقوق تابعیت را دارا باشند ولی بعد این امتیاز بسایر اھالی در ابتدا فقط اھالی رومی می توانستند 
لیطالیا نیز اعطا می گردید و چون روم ممالک دیگری را نیز تسخیر کرد، عدۀ معدودی از سایر ملل را نیز بدین امتیاز 

میالدی تعداد اتباع روم  ١٢سنـ ). در  ٢٨:  ٢٢مفتخر نمود. پدر یا جد پولس رسول این امتیاز را یافتھ بود ( اعمال رسوالن 

بھ پنج ملیون میرسید. این اتباع حق رأی و خدمت در دوائر دولتی داشتھ و می توانستند مرافعات خود را از قضات محلی 
  ) ١١:  ٢۵تغییر داده بقیصر مراجعھ نمایند. پولس ھم مطابق ھمین قانون بقیصر رفع دعوی نمود ( اعمال رسوالن 

م میگردد کھ خدا بوسیلھ روم نیز دنیا را از برای انتشار مسیحیت آماده فرمود. اختالفات از قسمت فوق مفھو

بین امم مختلفۀ اطراف بحر مدیترانھ مرتفع و صلح و ارامی در ھر جا حکمفرما گردید. رسوالن می توانستند با آزادی بین 

حمایت قوانین رومی محافظت گردند، چنانچھ در شھرھای امپراطوری روم بتوسط جاده ھای رومی مسافرت نموده و در تحت 
  اعمال رسوالن مشاھده میشود کھ پولس را چندین مرتبھ حکمرانان رومی از خطر نجات دادند.

  

  

   



  ــ موقعیت مذھبی و اخالقی ۴

یونانیان و رومیان قدیم مشرک و بخدایان متعدد ذکور و اناث معتقد بودند و توالد، تزویج، الکل و شرب، 

خوابیدن، جنگیدن، زخم برداشتن، دزدیدن و زنا کردن را باین خدایان نسبت می دادند. ولی آنھا را ابدی و بیزوال میدانستند. 

پس بدیھی است کسانیکھ معتقد بچنین خدایانی بودند، البتھ بھرگونھ گناه » کسی بھتر از معبودش نتواند شد. « معلوم است کھ 

ھ پولس در فصل اول رسالھ برومیان این مطلب را شرح میدھد. در ابتدا بسیاری از رومیان از و آالیش آلوده میشدند، چنانک

غضب خدایان ترسیده و از شکستن قسم و ارتکاب بھ بعضی گناھان اجتناب می نمودند، ولی در عصر مسیح بسیاری از 
ً نمی توانستند بمع رفت خدای واحد و خالق کل موجودات برسند، دانایان ایشان دیگر معتقد بخدایان خود نبوده و چون شخصا

بنابر این در بی ایمانی باقی ماندند. پس چون دیگر امیدی بھ حیات آینده و ترسی از روز قضاوت نداشتند، آنچھ میخواستند از 

لس ) کھ معاصر پو١ارتکاب آن دریغ ننمودند و در نتیجھ بعاقبت وخیمی گرفتار گردیدند. یک فیلسوف رومی بنام سنک (

دنیا پر از فسق و جنایات شده؛ ارتکاب اعمال زشت بقدری است کھ قدرت اصالح آن میسر « رسول بود چنین می نویسد: 

جدال عظیمی برپا است. جنایات دیگر نھ در نھان بلکھ در جلو چشم آشکار است. پاک دامنی نھ فقط نادر  نیست. برای شرارت

  »بلکھ اثری از آثارش پیدا نیست. 

ایمانی باین درجھ رسیده بود، ھنوز خرافات بسیاری وجود داشت. ترس از اجنھ کھ بعقیدۀ ایشان در  گرچھ بی

صدد آزار مردم بودند، فراوان و مانند بعضی از مردمان عصر حاضر در رفع شرارت این اجنھ بوسائلی متمسک میگردیدند. 
ود بودند و بعقیدۀ اھل خانھ ارواح پلید اجدادشان را مجسم ) موج٣» (پناتز « ) و ٢» (الرز « در ھر خانھ بتی کھ موسوم بھ 

میساختند. برای استرضای خاطر و سلب حمایت این بتھا ھر روز مأکوالت و مشروبات در جلو آنھا میگتردند. مردم بقدری 

ھیچکس فراھم  آسودگی و فراغت برای« ) می نویسد: ۴در قید ترس و بیم اسیر گردیده بودند کھ ناطق بزرگ رومی سیسرو (
  ».نیست 

بسیاری از اضطراب بستوه آمده و بعبادت خدایانی کھ از مصر و آسیا میاوردند، مبادرت می جستند. از این 

) بود کھ جدۀ خدایان و رب النوع حیات و تناسل شمرده میشد و عده ای از کھنۀ خنثی ویرا ۵خدایان یکی موسوم بھ سیبیلھ (

ساسات مخصوص در مردم حتی برخی خود را با چاقو بقدری زخم می زدند تا خون جاری خدمت نموده واز برای ایجاد اح

میشد و بعضی تمثال خدای خود را بر روی خری سوار نموده و بھر طرف گردانده و از عبادت کنندگان تحصیل پول 

ی و اطمینان بودند بیأس و نا مینمودند. اغلب این عبادات مقرون بھ گناھان زیادی بود و اشخاصیکھ از این راه طالب راحت
  امیدی میرسیدند.

وضع زندگی و معیشت رومیان قدیم بسیار ساده و از روی اقتصاد بود. گویند یکی از سرداران عظیم رومی 

وقتی برای فرماندھی لشگریان روم خوانده شد، مشغول شخم زمین خود بود. بعد از فتوحات بسیار بقدری ثروت در روم جمع 
اسطۀ تنعم و تن پروری، اخالق حسنۀ اھالی تغییر یافت. در ایام مسیح گندم اھالی روم کھ بالغ بر پانصد ھزار نفر گردید کھ بو

ً داده میشد و ایشان بجای کشت و زرع روزگار خود را بھ تنبلی و عیاشی میگذرانیدند.  می شدند، از طرف دولت مجانا

ً برای استرضا و خوشی خاطر اھالی نمایشاتی بر قرار می نمودند کھ در آن اشخاص با یکدیگر یا با  امپراطورھا نیز غالبا
  بیست ھزار نفوس در یکماه ھالک گردیدند.وحوش می جنگیدند. بقول بعضی در این کشتارھای وحشیانھ قریب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ



)١(Seneca   

)٢(Lares   

)٣(Penates   

)۴(Cicero   

)۵(Cybele  

ومیھا در محاربات متعدده اسیران زیادی بعنوان بندگی بروم آورده بودند. اکثر امور زراعتی بعھدۀ این ر

غالمان بود و با آنھا مثل چھار پایان سلوک می شد. این غالمان با قوۀ جبریھ بانجام اعمال شاقھ وادار می گردیدند. و ھرگاه 

افکنده شده و غالمھای تازه بجای ایشان گماشتھ می گردید. بسیاری از این ناتوانی بایشان روی میداد، برای جاندادن بطرفی 

غالمان اشخاصی با استعداد و با تربیت بوده و غالب امور امپراطوری را انجام میدادند ولی با وجود اینھا در جامعھ مقامشان 
  فوق العاده پست بود.

زوجات و طالق معمول و پاکدامنی و عصمت  فساد کامل زندگانی فامیلی را در ھر طرف فرا گرفتھ، تعدد

میان مردان و زنان نادر و کمیاب بود. والدینی کھ اطفال خود را نمی خواستند، آنان را بیرون می افکندند کھ یا بتوسط 

بدیھای  درندگان و سگان بلعیده شده و یا از برای زندگانی شنیعی زنده بمانند. پدران اختیار تام بر اطفال خود داشتھ و اغلب

ناھنجاری گردید و میتوان گفت کھ زوال و انحطاط امپراطوری روم در قرن دوم و سوم میالدی در نتیجۀ ھمین کارھای زشت 
  روی داد.

) موسوم بود متمسک می ١» (فلسفھ رواقیین « عدۀ معدودی از برای حصول راحتی قلب بقلسفھ ای کھ بھ 

اشیاء میدانستند و چون خدا و انسان ھر دو دارای عقل ھستند، پس استدالل  گردیدند. این دستھ عقل را یگانھ علت ایجاد

میکردند کھ انسان نیز در الوھیت شرکت دارد. باز اظھار می داشتند کھ مقصود اصلی ھر انسانی باید زیست در موافقت با 

درد و غصھ دوری می جستند. سنک می  طبیعت یعنی با خدا و مردم بوده باشد. رواقیین بدین طور را با خدا یکی دانستھ و از

و ». خدا نزدیک تو، با تو و در تو است. یک روح مقدس در ما جای گرفتھ و ناظر اعمال نیک و بد ما می باشد « نویسد: 

دیگر ما را چھ الزم است مگر آنکھ با ھم خدا را سرود بخوانیم و ویرا تمجید « ) کھ خودش غالم بود می گوید: ٢اپیکتنس (

رواقیین اھمیت زیادی باخالق روحانی داده و از برای کاملیت زندگانی خود جدی بودند. » م و برکات ویرا منظور داریم؟ گوئی

ً رفع نمی کرد زیرا کھ پیغام واضحی راجع بخدا  ولی اگر چھ بسیاری از تعالیم ایشان نیکو بود، باز احتیاجات انسانی را کامال
شتند، و وحدانیت خدا را ندانستھ و نجات دھنده ای نیز از برای ھدایت مردم بسوی خدا یا نجات از گناه و حیات آتیھ ندا

  نداشتند. خدایان قدیمھ را رد کرده اما در عوض معبود بھتری پیشنھاد نکردند.

  

   



  ــ تأثیرات یھودی ۵

سال قبل از در میان طوائف امپراطوری روم فقط یھودیان بودند کھ خدای حقیقی را میپرستیدند. دو ھزار 

میالد مسیح، خدا بابراھیم دوست خود وعده فرمود کھ از نسل وی برکت نجات را بظھور خواھد رسانید و ھمین وعده باسحق 

سال قبل از میالد مسیح در زمان حضرت موسی خدا بنی اسرائیل را از مصر کھ در  ١٣٠٠و یعقوب نیز تجدید شد. قریب 

ده و در کوه سینا شریعت مقدس خود را بآنھا عطا فرموده و سپس ایشان را بزمین کنعان آنجا بھ غالمی میزیستند، بیرون آور
  درآورد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١ُ(Stoicism                    )٢(Epictetus   

بدین طور بوسیلۀ شریعت و رعایت موسی بنی اسرائیل از سایر ملل جدا گردیدند. ارتفاع زمین کنعان ایشان را از سایر ملل 

ً منفصل و دور افتاده ساخت. تدبیر خدا نیز ھمین بود کھ ایشان را از بت پرستی و گناھان طوائف شریر  اطراف نجات کامال

  دھد تا بتقدیس و وحدانیت خدا شھادت دھند و در وقت منجی عالم در میان آنھا ظھور نماید.

بنی اسرائیل نسبت بخدا وفادار نبودند. اغلب خدا را فراموش نموده و بعبادت اصنام روی می آوردند. خدا 

) پادشاه بابل را ١ق. م. خدا بخت النصر ( ۵٨٧خره در انبیای بسیاری فرستاد تا ایشانرا آگاه نمده بسوی خود برگرداند. و باال

ق. م. خدا کوروش پادشاه بزرگ  ۵٣٨اجازه داد کھ اورشلیم را تسخیر نموده و بیشتر از ساکنینش را باسیری ببابل برد. در 

ھرین و مصر و ایران را برگماشت تا یھود را رخصت داد کھ بزمین خود برگردند. ولی بسیاری ماندن در ایران و بین الن

زمین ھای دیگر را بر مراجعت ترجیح داده و در زمان مسیح در سرتاسر امپراطوری روم و ایران یافت می شدند. یوسیفوس 

ھیچ قومی در عالم نیست کھ شامل عده ای از « ) مورخ یھودی کھ در زمان پولس رسول زیست مینمود، چنین می نویسد: ٢(

و شاید ھفت صدم جمعیت تمامی امپراطوری روم یھودی بودند. این یھودیان در تجارت و یک ھفتم جمعیت مصر ». ما نباشد 

معامالت زبر دست، در عبادت خدای خود آزاد، و در ھر جا متنفذ و ثروت مند بودند. ولی نظر بآداب عجیبی کھ داشتند، در 

  نظر رومیان حقی شمرده می شدند.

و نفوذ فاسد بت پرستی ایشان استقامت ورزیده و بسیار از برای  یھودیان ارض مقدس در مقابل تمدن یونانیان

) کھ در سوریھ و مصر و ممالک دیگر ٣پایداری در آئین خود و پرستش خدای واحد جانفشانی نمودند. ولی یھودیان پراکنده(

از علمای یھود بامر بطلمیوس  زیست می نمودند، کامال در تحت نفوذ تمدن یونانیان واقع گردیدند. در قرن دوم ق. م. ھفتاد نفر

» ترجمھ ھفتاد « ) پادشاه مصر تمامی عھد عتیق را از عبرانی بیونانی ترجمھ نمودند و این ترجمھ کھ امروز معروف بھ ۴(
)است، بین یھود و مسیحیان قرن اول معمول بود. بواسطھ نزدیکی تمدن یونانی بسیاری از یھودیان منور الفکر برای قبول ۵(

  سیح آماده گردیدند. پولس و تیموتاؤس ھر دو متعلق باین فرقھ بودند.پیغام م

، دیگر بعبادت بتھا روی نیاوردند ق. م. ) ۵٧٨یھود چون در نتیجۀ بت پرستی بقید بندگی ببابل برده شدند ( 
یدادند. و بکتب مقدسۀ خود متمسک گشتھ و در ھر جا بوحدانیت خدا و شریعت مقدس وی و آمدن روز قضاوت، شھادت م

یونانیان و رومیان اغلب بجت نداشتن بت، یھود را المذھب می شمردند ولی بسیاریکھ طالب حقیقت و راستی بودند مجذوب 

ً متمسک بدین یھود می شدند. برخی بواسطۀ فرائض و سنن حضرت موسی از قبیل ختنھ  مذھب ایشان گردیده و بعضی کامال



ً یھودی نش ده بلکھ خدای یھود را عبادت مینمودند. این دستھ کھ بھ یھود بسیار نزدیک شده، و نگاھداری سبت و غیره کامال
  معروق بامتھای متقی بودند و در اعمال رسوالن اغلب ذکری از ایان میشود و اینان در قبول مسیحیت بر سایرین مقدم بودند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــ

)١(Nebuchadnezzar       )٢(Josephus          

  ) یعنی یھودیانی کھ یا بھ اسارت برده شده و یا داوطلبانھ از فلسطین بخارج رفتھ بودند.٣(

)۴(Ptolemy                   )۵(Septuagint   

در زمان مسیح دین یھود بیشتر محدود برسوم ظاھری بود ولی معذالک بتوسط تعلیم فرائض عھد عتیق و 

ً در ھر شھر امپراطوری روم خدمت شایانی برای مسیحیت بانجام  نبوت وحدانیت خدا و جمع آوری جویندگان حقیقت، تقریبا

از برای موعظۀ انجیل روانھ شدند، در ھر شھر با عده ای از این اشخاص رسانیدند. چون رسوالن مسیح کھ خود یھود بودند 

کھ بخدای یگانھ ایمان آورده بودند روبرو شده و بمجرد اعالم انجیل، آنان را از برای قبول نجات و ایمان بھ فرزند یگانۀ خدا 

  حاضر می یافتند.

  

  خالصھ

مسیح و انتشار مسیحیت مستعد گردید. تمامی ممالک باین ترتیب بقدرت پروردگار دنیا از برای ظھور عیسی 

اطراف بحر مدیترانھ در تحت یک حکومت در آمده و دارای یک لسان بوده و امنیت و آرامی در ھر جا حکمفرما بود. دیگر 

د عده قدرت مذاھب قدیمھ از بین رفتھ و مردم در جستجوی چیزی بودند کھ بدیشان راحتی و اطمینان قلب ببخشد. بتوسط یھو

ای بمعرفت خدای واحد رسیده و حریص بودند تا شناسائی کاملتری تحصیل نمایند. لھذا چون زمان بکمال رسید خدا پسر خود 

  ). ۴:  ۴را فرستاد ( غالطیان 

  

  

   



  فصل دوم

  ظھور عیسی مسیح
  ) ابتدای خدمت مسیح برای عموم مردم٢) تولد و طفولیت عیسی مسیح                (١(

  ) فقر عیسی مسیح۴محبت عیسی مسیح                         () ٣(

  ) شاگردان عیسی مسیح۶(                         حیمس یسیع میتعال) ۵(

  ) قیام عیسی مسیح٨) تسلیم شدن و مرگ عیسی مسیح         (٧(

  

  

  ــ تولد و طفولیت عیسی مسیح ١

و اقتدار امپراطوری روم، در شھر بیت لحم کھ یکی در دورۀ حکمرانی اگست ( آغسطس ) قیصر با عظمت 

از قراء نزدیک اورشلیم است، طفلی تولد یافت کھ بارادۀ خدا باید بر ملکوتی سلطنت کند کھ در عظمت بدرجات از 

امپراطوری روم افضل بود. موقعی کھ بامر امپراطور سرشماری نفوس امپراطوری شروع شد، شخص نجاری از اھل 

بھ یوسف بھ بیت لحم کھ وطن اجدادش بود روانھ شد تا بر حسب رسوم یھود در وطن خویش اسن خود را ثبت ناصره موسوم 

نماید. در این سفر نامزد خود مریم را بھمراه خود برد و این دختر با آنکھ ھنوز باکره بود از قدرت خداوند بطفلی ابستن شد. 

برای سرشماری بآنجا حاضر شده بودند، ایشان محلی برای سکنای  در ورود بھ بیت لحم بواسطۀ ازدحام و کثرت نفوس کھ
ً ان شب را در طویلۀ کاروان سرائی مسکن نمودند. در اینجا عیسی مسیح منجی در ھمان شب متولد شد و  خود نیافتھ و مجبورا

  چون در منزل جای نبود مادرش ویرا در آخوری خوابانید.

مسیح نقل شده ولی نظر باینکھ حکایت مذکور ھمھ بر سبیل روایتند حکایت عجیبۀ بسیاری درباره تولد عیسی 
و ھیچکدام در اناجیل اربعھ وارد نشده، لذا ممکن نیست کھ بر صحت آن روایات قضاوت کنیم. در ھر حال عظمت این واقعھ 

کھ در شب تولد مسیح بقدر کافی از روی حکایت محیر العقولی کھ در اناجیل اربعھ مذکور است معلوم میشود. می خوانیم 

اینک « شبانان در صحرا بسر میبردند و پاسبانی گلھ ھای خویش میکردند، کھ ناگاه فرشتۀ خداوند بر ایشان ظاھر شده گفت: 

و بعد ». بشارت خوشی عظیمی بشما میدھم کھ برای شما در شھر داود نجات دھنده ای کھ مسیح خداوند باشد متولد شد 

گر آسمانی حاضر شده مقدم وی را تبریک گفتند. باز میخوانیم کھ ستارۀ غریبی در مشرق بمجوسیان میخوانیم کھ فوجی از لش
  ( کھ از اھل ایران بودند ) ظاھر گردیده و آنان را راھنمائی نمود کھ بزیارت این طفل موفق شوند.

ل بعد از تولد والدت عیسی مسیح بدرستی معلوم نیست. چون نگاھداری سنۀ میالدی قریب ششصد سا تاریخ

ً تاریخ تولد مسیح از سھ الی پنج سال قبل از تاریخ معمول  وی شروع گردید، چند سالی اشتباه دست داد و میتوان گفت کھ یقینا



است. ھم چنین چونکھ مسیحیان تا قرن چھارم میالدی مراسم روز تولد مسیح را نگاھداری نم نمودند، جز حدیثی راجع بفصل 
  نداریم. تولد وی نیز در دست

چون ھیرودیس پادشاه یھودیھ بواسطۀ اغراض شخصی بھ کشتن این طفل مصمم گشت، یوسف و مریم برای 

نجات وی بمصر گریختند و پس از چندی از آنجا بوطن خود ناصره مراجعت نمودند. در این شھر مسیح در حکمت و قامت و 

ولیتش خیلی محدود است. از اناجیل اربعھ معلوم است کھ در رضامندی نزد خدا و مردم ترقی میکرد. خبر ما نسبت بزمان طف

کوچکی مشغول تجاری بوده و احتمال مبرود کھ پس از فوت یوسف تکفل امور معاش مادر خود را نموده است. در اینمدت 

 ١١:  ٢نا ھیچگونھ معجزه ای از او دیده نشده و نظر بتصریح انجیل اولین معجزۀ وی در سن سی سالگی صادر گردید ( یوح

ً تصور نمیکردند کھ او ھمان مسیح  ٢٣:  ٣و لوقا  ). عیسی مانند اطفال دیگر مشغول زندگانی و کار بود و اھالی ناصره ابدا

موعود است کھ مدتھا انتظار وی را کشیده اند. در طفولیت تورات و کتب پیغمبران را تحصیل نمود و بطوریکھ از تعلیمات 
آن را نیز بخاطر سپرد. پرندگان و گلھای قشنگ اطراف ناصره را دوست میداشت و در کشت  وی مبرھن میشود، قسمتی از

خود دانستھ و بیش از ھر چیز نموده از عالم جسم پی بھ عالم روح می برد. خدا را پدر حقیقی و زرع زارعین مواظبت 

ً بجا آورد ( لوقا مواظب و دقیق بود  ). بدینطور از روی تجربھ و عمل مایحتاج  ۵٢ــ  ۴١:  ٢کھ ارادۀ مقدس وی را کامال
  انسانی را درک نموده و بتوسط تحمل رنج و زحمت چون دیگران، خود را برای نجات ھمۀ مردم کامل ساخت.

  

  ــ ابتدای خدمت مسیح برای عموم مردم ٢

کھ در ھمین کھ مسیح بسن سی سالگی رسید وطن خود را در ناصرۀ ترک گفتھ و بسوی یحیی تعمید دھنده 

آن وقت در نواحی رود اردن موعظھ می نمود روانھ گردید. چون از وی تعمید یافت چھل روز در بیابان با روزه و دعا بسر 

برد و شیطان از برای آزمایش وی ظاھر گردیده نتوانست ویرا بھ گناه درآورد. چون این امتحان بانجام رسید بمیان مردم آمده 

 ً بخدمت آنھا اختصاص داد. او از جانب پدر آمده بود تا آنکھ دنیا را با راستی و عدالت حکمرانی و سھ سال عمر خود را کامال

نماید و ارادۀ خدا چنین بود کھ ھمۀ مردم او را  چون خداوند خود قبول نمایند. تمامی قوت و قدرت بوی داده شده بود ولی ھیچ 
شمشیر برداشتھ و پادشاه بزرگی چون داود گردیده و جمیع  نمیخواست کھ مردم را مجبور باطاعت خود سازد. می توانست

یھود را بخود ملحق نماید، ولی نخواست با شمشیر بلکھ تا با راستی و محبت دیگران را بسوی خود مجذوب گرداند، زیرا کھ 
  پیشرفت ظاھری میل وی نبود بلکھ تا مردم را از جرم و خطا منزه فرماید.

رزید. وقتیکھ مریضان را بنزد وی می آوردند بر حال ایشان از شفقت فلبی پس بتعلیم و موعظھ اشتغال و

رقت آورده و فوری با مسح نمودن ایشان را شفا میداد. چون اعمال خارق العادۀ وی در اطراف انتشار یافت، دستھ ھای 

و سالمتی بھمھ می بخشید.  زیادی از برای شفا بھ نزدش می شتافتند و وی نیز تمامی قوای خود را مصروف داشتھ زندگانی

دیوان را اخراج نمود؛ ابرصان را طاھر کرد، با چند قرص نان ھزاران را طعام داد؛ چون سوار کشتی بودند و انتقالبی در 

ً دریا را ساکن کرد؛ چندین دفعھ مردگان را نیز زنده فرمود. تمامی این اعمال مصداق ب صحت رسالت و  دریا رخ نمود فورا

قت تعالیم وی بودند. نھ تنھا معجزات مذکور را برای ثبوت صدق ادعای خویش بعمل می آورد، بلکھ تا حاجت شاھد بر حقی

محتاجان را بر آورد و ایام خود را صرف شفا و تسلی و نجات دیگران گرداند. مسیح ھیچگاه برای اعجاب سایرین یا منافع 

توانست دشمنان خود را با یک کالم معدوم نماید و یھودیان و  شخصی معجزه صادر نمینمود. با آن قدرت الھی کھ داشت می



رومیان را مجبور گرداند کھ تسلیم وی گردیده، مطیع اوامرش شوند، زیرا شخصی کھ قادر بر احیای مردگان باشد البتھ بر 
حاضر نشد تا از راه  اعدام زندگان نیز توانائی دارد. ولی مسیح یکدفعھ ھم قدرت خود را برای اذیت دیگران صرف ننمود و

  تھدید و شکنجھ دیگران را مجبور بایمان نماید.

  

  ــ محبت عیسی مسیح ٣

عیسی مسیح در دنیا عزلت اختیار ننمود بلکھ بر خالف یحیی تعمید دھنده کھ روزگار خود را در بیابان ھا 
عبادت نماید، الزم میشد کھ قبل از صبح در روزه و دعا بسر میبرد، وی ھمیشھ معاشر با مردم اراده مینمود بھ تنھائی 

برخاستھ و در یکی از کوه ھا فرصت عبادت بدست آورد. از روزه گرفتن وی فقط یکدفعھ و آنھم قبل از شروع بتعلیم 

ً میخوانیم کھ در جشن ھا و مھمانی حاضر میشد و اولین معجزۀ وی در یکی از مجالس  اطالعی در دست می باشد. ولی غاال

وع پیوست. چون از برای رھنمائی و نجات خلق آمده بود، ھمیشھ باماکنی کھ مردم اجتماع می نمودند حاضر می عروسی بوق

گشت و با بدترین گناھکاران معاشرت مینمود تا بھتر از عھدۀ مساعدت و انجام وظیفۀ خویش برآید. عیسی مسیح ھیچوقت 
یلۀ عمل طریقۀ خدمت و محبت را بدیگران نشان داده و بعد ھمھ مردمرا بعزلت و گوشھ نشینی دعوت نمی نمود بلکھ اول بوس

را باین زندگانی پاک و عادل یعنی خدمت بخدا و محبت بمردم، دعوت مینمود. کوچکترین اثر گناه را در زندگانیش مشاھده 

مود تا دشمنانش ویرا نمیکنیم و اعتراف بگناه یا استعفاری در دعاھای وی اصالً نمی یابیم. در موقع محاکمھ در خواست ن

در وی گناھی نبود « ). نزدیکترین دوستانش شھادت میدھد کھ  ۴۶:  ٨بگناھی ملزم سازند ولی بجرمی محکوم نشد ( یوحنا 

خوانده می گردید، باز وجودش از ھر » دوست گناھکاران « ). اگر چھ  ٢٢:  ٢و اول پطرس  ۵:  ٣رسالۀ اول یوحنا » ( 
  نزه بود.آالیش و گناھی طاھر و م

در عصری کھ زن در مقابل مرد ھیچ شمرده می شد، مسیح بطور مخصوصی مراقب احواالت زنان را 

نموده و توجھات مخصوصی بھ ایشان و اطفال معطوف می داشت. علمای خود پسند یھود را حیران نموده، زنان گناھکار را 

سان دانستھ ھمھ را برای نجات دعوت می فرمود. قسمتی از اجازه میداد تا با وی معاشرت نمایند، زیرا او زن و مرد را یک
عالیترین تعلیمات خود را بزن گناھکار سامری تعلیم نمود. بیشتر از کسانیرا کھ شفا داد، زن بودند. بعد از قیام از مردگان 

ان داشتھ آنھا را در اولین مرتبھ خود را بزنی ظاھر نمود. تمامی زنان را خواھران خود دانستھ، و محبت بزرگی بھ کودک

آغوش خود گرفتھ برکت میداد. خالصھ از ضعفا تفقد فرموده و سخت ترین کلمات خود را دربارۀ لغزش دھندگان ضعفا بکار 

  میبرد.

  

  ــ فقر عیسی مسیح ۴

خداوند عیسی مسیح از حطام دنیوی طالب ھیچ چیز برای خویشتن نبود. چون شروع بتعلیم و شفای مرضی 

نۀ خود را در ناصره گفتھ و در سھ سال خدمتش نھ منزل و نھ مأوائی داشت. بعضی اوقات مھمان دوستان خود نمود، ترک خا

روباھان را سوراخھا و مرغان ھوا را آشیانھ ھا است، ولی پسر « بوده و اغلب در زیر آسمان می خوابید چنانکھ میفرماید: 



زنان مقدس و متقی از مایملک خود ویرا خدمت می نمودند، ولی  ). بعضی ٢٠:  ٨متی » ( انسان را جای سر نھادن نیست 
باز در انجیل چند دفعھ مالحظھ می کنیم کھ در گرسنگی بسر میبرد. کسیکھ پنجھزار نفر را در یک محل غذا داد، حاضر 

ً ویرا پادشاه س ازند، موافقت ننمود و از نمیشد از برای سد جوع خود سنگی را بنان تبدیل نماید. با مردمانیکھ میخواستند جبرا

سلطنت دنیوی دوری جست. فقر وی باندازه ای بود کھ چون مصلوب گردید، غیر از لباسی کھ بین سربازان تقسیم شد، ویرا 

زیرا کھ پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکھ تا خدمت کند و تا جان خود را « چیزی دیگر نبود. چنانکھ خود وی میگفت: 
  ). ۴۵:  ١٠مرقس » ( کند  فدای بسیاری

  

  

  ــ تعالیم عیسی مسیح ۵

خداوند عیسی مسیح شریعتی چون شریعت موسی کھ در ھر امر جزئی نیز تکلیفی از برای ما معین کند، 

برقرار نفرموده و قوانینی از برای تقسیم ارث و عقویت مجرمین یا امور دیگر سیاسی کھ بمقتضیات ھر دوره تغییر پذیر است 

ننموده، ولی در عوض بعضی اصول جامع روحانی کھ مقتضی ھر زمان و ھمھ گونھ مردمان است مقرر فرمود کھ در وضع 

جمیع امور مردم را راھنمائی نماید. در ھر عصر اصالحاتی در شریعت الزم است، ولی تعالیم مسیح مقتضی ھمھ وقت است 

تعالیم پیغمبران سلف را منسوخ ننمود بلکھ آنھا را بجای آورده  و در ھر زمان لزوم اصالحاتی در آن مشاھده نمیکنیم. عیسی
  و تکمیل فرموده است.

حقیقت تعایم مسیح این بود کھ خدا بمنزلۀ پدری است کھ تمامی بنی نوع بشر را چون فرزندان خود محبت 

بلکھ عارف بر تمامی حوائج ما نموده، توجھ و پرستاری می نماید. او تعلیم داد کھ این پدر وجودی مجھول و نامعلوم نیست 
بوده و مشتاق است تا در معرفت وی رشد نمائیم. پس چون او پدر محبوب و کامل است، ما نیز بایستی بکوشیم تا مانند وی 

کامل گردیم. الزم است کھ حتی دشمنان خود را نیز محبت نمائیم و آسیب رسانندگان خود را بخشیده و در ازای بدی بدیگران 

وا داریم. بار تعلیم فرموده است کھ ھیچ چیز ظاھری نمیتواند انسانرا نجس سازد، بلکھ فقط گناه در قلب انسان را نیکوئی ر

ً قلوب خود را مطھر و منزه نگاھدارند. غضب را چون قتل، و  نجس مینماید. بدین لحاظ از شاگردان خود منتظر بود کھ مطلقا

ردان خود را قدغن اکید فرمود کھ از یک زن بیش نگرفتھ و زنھای خود را طالق خیاالت ناپاک را با زنا یکسان میشمرد. شاگ

نداده دیگری را بھ نکاح خود در نیاورند. او فرمود کھ خدا در ابتدا یک زن و یک مرد آفرید و ارادۀ وی آنست کھ این 
ً قدغن فرموده خواست تا ھرچھ شخص بگوید  کامالً راست و صحیح باشد. خلوص یگانگی جدائی نپذیرد. قسم خوردن را اکیدا

را در عبادت الزم شمرده و بطور سخت کسانیرا کھ از روی ریا عبادت می نمودند مالمت میفرماید. روزه یا اعیاد یا  عقیده

نماز یا صدقۀ مخصوصی تعیین نکرد، بلکھ شاگردان خود را تعلیم داد کھ خدا را چون پدر خود خورسند نموده و ھمیشھ سعی 
  تا ویرا خوشنود سازند و ھمگی را چون برادران خود محبت نمایند. نمایند

مسیح راجع بملکوت آسمان یعنی سلطنت خدا اغلب موعظھ می نمود و تعلیم میداد کھ فقط کسانیکھ تولد تازه 

ود کھ از گناھان یافتھ اند و مثل اطفال کوچک گردیده اند می توانند داخل چنین ملکوتی بشوند و بدینوجھ مردم را دعوت می نم

نموده و می فرمود کھ جمیع  خطاب» در « خود توبھ نموده بوی ایمان آوردند تا بای دخول برای ایشان مفتوح گردد. خود را 



داخل شوندگان باید بوسیلۀ خود شناسائی پدر را برای کسی ممکن نمیدانست. باالتر از ھمھ عیسی مسیح خود راپسر یگانۀ خدا 
برای قربانی بجھت گناھان یگانۀ خدا خوانده و تعلیم میداد کھ از  داد کھ از ھمھ عیسی مسیح خود را پسرخوانده و تعلیم می

آمده تحصیل راحتی نمایند چنانکھ مردم در این قدم نھاده است. تمامی محتاجان را بخود دعوت می فرممود تا بنزد وی 

از تمامی مردم انتظار ». ان و من شما را آرامی خواھم بخشید بیائید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران بار« میفرماید: 

داشت کھ ویرا پادشاه و قاضی اعظم خود بدانند و پیشگوئی فرمود کھ رجعت خواھد کرد و تمامی مردگان را زنده نموده و 

و فقط آنچھ ارادۀ پدر  بھر کس بر وفق ایمانش جزا خواھد داد. او قدرت آمرزش گناھان را داشتھ خود را با پدر یکی میدانست
  بود بانجام آن می کوشید.

  

  ــ شاگردان عیسی مسیح ۶

بسیاری از کسانیکھ معجزات مسیح را دیده و تعلیمات ویرا می شنیدند بوی ایمان می آوردند و از ایمان 

بوده و ھرچھ میفرمود آورندگان دوازده نفر جوان انتخاب فرمود کھ از ھمراھان وی باشند. دوازده نفر مذکور ھمیشھ با وی 
می شنیدند و ھرچھ عمل میکرد میدیدند و عمق محبت ویرا درک نموده و بوسیلۀ وی تربیت یافتند کھ در آنچھ شنیده و دیده 

بودند دیگران را تعلیم داده و کار ویرا بعد از وی ادامھ دھند. این دوازده از طبقات دولتمندان و علماء نبودند، بلکھ اشخاص 

ساده بودند و بقدری مسیح را دوست میداشتند کھ حاضر شدند ھمھ چیز را ترک نموده ویرا پیروی نمایند. اینان معمولی و 

بتوسط ھوسھای ھمھ چیز را ترک نموده ویرا پیروی نمایند. اینان بتوسط ھوسھای خود و تیرگی روحانیت خویش اغلب باعث 

نھا را دوست داشتھ و بزرگترین صبر و حوصلھ را نسبت بایشان حزن و غم مسیح میگردیدند ولی مسیح بھتر از یک پدر آ
  نشان میداد.

  

  ــ تسلیم شدن و مرگ عیسی مسیح ٧

علماء و حکام یھود نمیخواستند باور کنند کھ این عیسی ھمان مسیح موعود است و از طرف خدا آمده است. 

ست کشیده و توبھ نموده بوی ایمان آورند. چون عیسی بنابر این حاضر نبودند کھ از گناھان نخوت و ریاکاری و تکبر خود د

با کمال سختی و دلیری ایشان را دربارۀ گناھانشان مالمت نمود، غضب بر ایشان مستولی شده و قصد قتل وی نمودند و آخر 
بر خالف قانون و االمر مقداری پول بھ یھودا کھ یکی از آن دوازده نفر بود، دادند تا آقای خود را تسلیم نماید. محاکمۀ وی 

بوده و  بطور عجلھ خاتمھ یافت و فقط چون خود را پسر خدا میخواند محکوم باعدامش نمودند. در اینزمان یھودیان اتباع روم

بھ تنھائی قادر بر اعدام مقصرین نبودند. پس ویرا بحضور پیالطس حاکم رومی برده گفتند کھ خود را پادشاه خوانده است و 

طرف پیالطس حکم قتلش صادر شود. پیالطس گرچھ خطائی در وی مشاھده ننمود، باز از یھودیان ترسیده  منتظر بودند کھ از

میالدی بوده، عیسی مسیح  ٢٩حکم صلیبش را صادر نمود، و در روز جمعۀ پانزدھم ماه نیسان یھودی کھ احتمال میرود در 

چند نفر از شاگردانش ویرا در قبری سنگی کھ در آن بیرون دیوارھای اورشلیم بین دو دزد مصلوب گردید. بعد از ظھر 
  نزدیکی بود، دفن نمودند.



  

  ــ قیام عیسی مسیح ٨

دشمنان مسیح تصور کردند کھ دیگر از دست مسیح خالصی یافتھ اند، ولی بر خالف آن در روز یکشنبھ کھ 
فرمود و ھمان روز خود را بعده ای از بعد از صلیب شدنش روز سوم میشد عیسی مسیح بر مرگ غالب گردیده از قبر قیام 

شاگردانش در اورشلیم ظاھر نموده و آنھا را از حیات خویشتن مطمئن ساخت. برای مدت چھل روز گاھی بافراد و گاھی 

بجماعات و حتی یکدفعھ ھم بھ متجاوز از پانصد نفر خود را ظاھر نمود. در این مدت با ایشان از ملکوت خدا صحبت نموده و 

دامۀ کار این ملکوت بعد از صعود خود دستورات الزمھ بدیشان میداد. پس ایشان را فرمود کھ چند روزی در اورشلیم برای ا

توقف نمایند تا بقدرت روح القدس از اعلی اراستھ شوند و بعد رفتھ پیغام نجات را تا اقصای ربع مسکون منتشر سازند و 

و این را گفتھ بآسمان صعود فرمود و از انظار ایشان ». اه شما میباشم اینک من ھر روزه تا انقضای عالم ھمر« فرمود: 
  ناپدید گردید.

ثبوتی است کھ وی در حقیقت فرزند خدا و فقط نجات دھندۀ عالم است. این قیام چون قیام عیسی مسیح آخرین 
نی ویرا برای رفع گناھان مردم قبول مھر خدا تمامی اقوال و اعمال وی را ثابت میگرداند. ما را یقین می نماید کھ خدا قربا

کرده و حاضر است کھ گناھان جمیع کسانیکھ در حقیقت بوی ایمان آورند بخشیده و ایشان را نجات بخشد. چون خود وی تا 

بآبد زنده است، واضح است کھ دیگر الزم نیست کھ کسی آمده جای وی را بگیرد. عیسی مسیح اصالً آمدن پیغمبر دیگری را 

نفرمود بلکھ گفت کھ خودش بوسیلۀ قدرت روح القدس تا بآبد ھمراه شاگردانش خواھد ماند. بنابر این مسیح در ھر  پیشگوئی

جا حاضر و قادر و مشتاق است کھ ھمۀ کسانیرا کھ بنزد وی آیند نجات بخشد. ھمچنین پیشگوئی فرمود کھ با کمال جالل 
  انیکھ بوی ایمان نیاورده اند قضاوت شود.خواھد برگشت وقتیکھ مردگان برخیزانیده شده و برکس

از انچھ نوشتھ شد بخوبی معلوم میشود کھ عیسی مسیح از ھر جھت فرد و بی نظیر بود. بجز او کسی از 

باکره متولد نشده و تنھا وی در این عالم از گناه مبرا بود. ھرگز کسی تعلیماتی عالی بمثل وی نیاورده و معجزاتی مانند وی 

نیده و چنین محبت فراوانی نسبت بمردم از ھیچ شخص دیده نشده است. ھیچکس مانند وی برای دیگران مصلوب بانجام نرسا
نشده، و ھیچکس دیگر نتوانستھ است کھ بر مرگ غلبھ یافتھ و از مردگان قیام نماید تا دیگر نمیرد. خالصھ فقط وی الیق است 

  کھ کاشف خدای حقیقی و منجی عالم باشد.

  

  تاریخی راجع بزندگانی مسیحاسناد 

عالوه بر مندرجات عھد جدید بیاناتی دیگر راجع بھ عیسی مسیح بتوسط تاریخ نویسان معروف بت پرست 
  نیز مندرج است. برای مناسبت فقط بذکر بعضی از آنھا مبادرت می جوئیم.

ً کاغذی است کھ بتوسط فیلسوف بت پرست مارا ( م. نوشتھ شده  ٧۴ریب ) ق٢) نام بھ پسرش سراپیان (١اوال

« است. شاید این مارا ایرانی نژاد بوده، چون این کاغذ بزبان سریانی مکتوب است. او بھ عیسی مسیح رجوع نموده و وی را 
  می خواند و میگوید کھ یھودیان برای کشتن وی بعدالت تنبیھ گردیدند.» پادشاه عاقل یھودیان 



  

ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Mara   

)٢(Serapion  

ً تاسیتس ( م. بوقوع  ۶۴م. ) تاریخ نویس رومی چون حرقی را کھ در روم در سال  ١٢٠ــ  ۵۵) ( ١ثانیا

) بتوسط یکی از حکمرانان پنطیس پیالطس سخت ٢کرستس در زمان سلطنت تیبریوس (« د می نویسد: پیوست شرح میدھ
  ). ۴۴:  ١۵) ٣انالز (» ( ترین مجازات را متحمل گردید 

ً پلین جوانتر ( م. ) کھ ھم نویسنده و ھم یکی از حکمرانان امپراطوری روم بود،  ١١٣ــ  ۶١) ( قریب ۴ثالثا

) معمول است کھ جمع ۶بین مسیحیان بیطانیھ (« م. کاغذ می نویسد میگوید:  ١١٢پراطور روم قریب ) ام۵چون بھ طراژان (
  ».شوند و بمسیح چون بخدا سرود بخوانند 
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  فصل سوم

  منشأ کلیسا
  ) یحیی تعمید دھنده  ٣) کلیسا در عھد عتیق   (٢) معنی لفظ کلیسا   (١(

  ) اصول تعالیم مسیح۵) تأسیس اسرائیل جدید بتوسط عیسی مسیح   (۴( 

  ) قدرت دوازده رسول٨) دوازده رسول   (٧) تعمید و عشای ربانی   (۶(

  ) خالصھ٩(

  ــ معنی لفظ کلیسا ١

است گرفتھ شده و در عھد » مجمع مقدس « کھ بمعنی »  اکلیسیا « کلیسا در فارسی کلمھ ایست کھ از لفظ 

ً بر مجمع مقدس بنی اسرائیل کھ قوم برگزیدۀ خدا بود ند داللت می نماید. ولی در عھد جدید مقصود از عتیق این لفظ مخصوصا

اسرائیل حقیقی روحانی یعنی پیروان  واقعی عیسی مسیح است. در این فصل مقدمات کلیسا را بر طبق اناجیل اربعھ بیان 
  خواھیم نمود.

  

  ــ کلیسا در عھد عتیق ٢

ً الزم است کھ راجع بکلیسای قبل از زمان مسیح مختصری گفتگو نمائیم. از ابتدای عالم در دنیا  مقدمتا

ایمانداران و خدا شناسان وجود داشتھ اند، ولی اول در زمان ابراھیم خدا پرستندگان خویش را امر فرمود کھ خود را از مردم 
عوت بابراخیم رسید و او و فرزندانش بوسیلۀ اسحق و یعقوب قوم دیگر مجزی ساختھ و ھیئتی از خود تشکیل دھند. این د

خاص خدا گردیدند. ایشان در زمین کنعان چون اجانب ساکن بوده و فقط خدای واحد را عبادت مینمودند. در زمان حضرت 

با ایشان بست کھ  موسی خدا شریعتی برای ایشان فرستاد تا اعمالشان مدود و طرق عبادتشان معلوم گردد. ھمچنین خدا عھدی

خدای ایشان باشد و ایشان متعھد شدند کھ قوم خاص خدا بوده تمامی اوامر و احکام او را اطاعت نمایند. بدین طور در تحت 

سلطنت و حکمرانی خدا، بنی اسرائیل در زمین کنعان مثل سایر ممالک عالم تشکیل حکومت مستقلی دادند. بدینوجھ شریعتی 

فرمود بالضروره دارای ھر دو جنبۀ سیاسی و مذھبی گردیده، از طرفی حقوق تملک و مجازات  را کھ خدا بدیشان عطا

اشخاص قاتل و دزد و غیره را معین مینمود و از طرف دیگر دستورات روحی از قبیل محبت بخدا و ھمسایھ و طرق عبادت 
  را میداد.

بعد از چندی بنی اسرائیل خود را محتاج بیکنفر سلطان ظاھری دیدند تا بر ایشان حکمرانی کند و امور 

مملکتی ایشان را منظم گرداند. خدا ابتدا شاؤل و بعد داود را برای ایشان بر سریر سلطنت نصب فرمود. خود سلطان حقیقی 



ً با خدا نقض عھد نموده بنی اسرائیل بود و بنی اسرائیل داود و سلسلۀ وی را نمای ندگان خدا می دانستند. ولی بنی اسرائیل غاال
ً در این خدمت بزرگ از لیاقت خود  از عبادتش سرپیچیده و سلطنت وی را رد می نمودند و حتی سلسل] داود نیز متدرجا

ھ ھمیشھ بعضی پرستندگان حقیقی کاستند. بدین وجھ خدا پیغمبرانی فرستاد کھ مردم و پادشاھان را بطرف خود ارشاد نماید. البت
  ایشان نسبت بسایرین خیلی معدود بود.خدا یافت میشدند، ولی عدۀ 

  

  ــ یحیی تعمید دھنده ٣

آخرین و بزرگترین پیغمبری کھ مبعوث گردید تا قوم خاص خدا را بتوبھ دعوت نماید، یحیی تعمید دھنده بود 

در دست و مردم را امر میکرد کھ برای ظھور آن خود را حاضر  کھ آمده اعالم نمود کھ ملکوت خدا نزدیک و بلکھ بر

بمعنی سلطنت است و مقصود یحیی چنین بود کھ خدا عنقریب سلطنت قدیمۀ خود را تجدید مینماید و » ملکوت « سازند. لفظ 

ھمچنین مسیح موعود  بار دیگر مردم وی را پادشاه حقیقی دانستھ اوامرش را اطاعت کرده و او را تمجید خواھند نمود. یحیی

را کھ از طرف خدا مقدور بود در این ملکوت سلطنت نماید، معرفی نمود. این یحیی تأثیرات عمیقی در افکار بنی اسرائیل 
نمود و بسیاری از برای غسل تعمید بگردش شتافتھ، بدین طور نشان میدادند کھ برای تجدید عھد شکستۀ خود با خدا حتاضر و 

می فرستد قبول خواھند نمود. ولی بسیاری از ایشان انتظار پادشاھی را داشتند کھ بریاست وی با دشمنان پادشاھی را کھ او 
  خود رومیان جنگیده مستقل شوند و چندان اھمیتی بر آن عدالت و راستی کھ یحیی موعظھ می نمود نمیگذاشتند.

  

  ــ تأسیس اسرائیل جدید بتوسط عیسی مسیح ۴

ی ملکوت خدا مردم را موعظھ می نمود ولی او نخواست کھ مانند یحیی و عیسی مسیح نیز از نزدیک

پیغمبران دیگر بنی اسرائیل مردم را باطاعت شریعت موسی و بستگی بخدای ابراھیم بخواند بلکھ خیال داشت تا شالودۀ محکم 

ً چنانکھ خدا ابراھیم و فرزندانش را چون قوم خود ان تخاب نموده بود وی نیز خواست یک تری. برای نجات مردم بگذارد. اوال

ً اراده نمود تا این قوم جدید اصولی بدھد کھ آن اصول نکات و دقایق شریعت موسی را تکمیل  قوم جدیدی انتخاب نماید؛ ثانیا
  نماید.

اسرائیل قدیم شامل فرزندان جسمانی یعقوب بود، اما عیسی مسیح مشاھده نمود کھ اکثر یھودیان عصر وی 

را کھ وی برای تأسیس و حکمرانی آن آمده بود، نداشتند و در مقابل بسیاری از امتھا شایستگی دخول در این  لیاقت ملکوتی

ملکوت را داشتند. پس ویرا الزم شد ھمھ را در غربال امتحان ریختھ و گندم را از کاه جدا نماید. انجام این امر کار دشواری 

ً ھیچ امید خوبی در ایشان دیده بود. ریا کاران بسیار بودند و بر حسب ظاھر م تقی و خداپرست می نمودند و بسیاری ظاھرا
ً در خود تخم ھای نیکوئی کشتھ بودند. در حل این مسئلھ مسیح جمیع مردم را دعوت نمود تا ویرا چون  نمیشد، ولی باطنا

دند در مجمع وی قبول گردیدند. خداوند و پادشاه خود محبت نموده اطاعت نمایند و جمیع کسانیکھ این دعوت را اجابت نمو

عیسی مسیح را دولت را اجابت نمودند در مجمع وی قبول گردیدند. عیسی مسیح را دولت و مقامی نبود تا بین پیروانش تقسیم 

نماید، بلکھ بالعکس از شاگردان خود ھم انتظار داشت کھ حاضر باشند ترک فامیل و دوستان و جمیع مایملک خود را بخاطر 



ه او را متابعت نمایند. چنانکھ آشکارا ایشان را مستحضر نمود کھ ممکن است در اثر ایمان بوی جفا بینند و شاید وی نمود
بعضی نیز کشتھ شوند. از این سبب عدۀ اشخاصیکھ قبول دعوت کرده کامالً خود را بوی تسلیم می نمودند خیلی کم بود. 

حصول استفادۀ مادی مأیوس میشدند، کفاره جوئی اختیار میکردند. بعضی نیز بامید منافع شخصی بوی گرویده و چون از 

این مسیح تسلیم محض و ایمان صرف را از جمیع پیروانش انتظار داشت و فرمود کھ ایشان باید مانند شاخھ ھا در تاک بنابر 

نیکھ میخواھند وی را حقیقی در وی جای گرفتھ، در حیاتش شرکت نموده و در وی زیست نمایند. و نیز منتظر بود کھ کسا

ً با فقدان وسایل  متابعت نمایند داخل پیروان وی شده و با ایمان داران دیگر متحد بشوند، چھ کھ مایل نبود شاگردانش منفردا

اجتماعی زیست نمایند و خواست تا اتحاد آنھا با ھم تولید محبت مخصوصی نماید. عیسی مسیح در شب پیش از مصلوب 
  گانگی شاگردانش دعا فرمود.شدنش برای اتحاد و ی

  

  ــ اصول تعالیم مسیح ۵

عیسی مسیح نھ فقط مانند خدا کھ ابراھیم را خواند، بنی اسرائیل را بخود دعوت نمود تا با ھم یکی گردند، 
بلکھ ھمچنانکھ خدا بوسیلۀ موسی قوانینی باسرائیل بخشید، مسیح نیز بھمانطور اصولی برای زندگانی متحدۀ شاگردانش عطا 

ل بخشید و اصولیکھ مسیح باسرائیل جدید تعلیم فرمود، تفاوت بزرگی فرمود. ولی بین شریعتی کھ خدا بوسیلۀ موسی باسرائی

بود. شریعت حضرت موسی ھم سیاسی و ھم روحانی بود، ولی اصول عیسی مسیح فقط روحانی است. علت این اختالف 

و ملتی بسیار واضح است. در زمان حضرت موسی بنی اسرائیل ھم بخدای حی حقیقی ایمان داشتند و ھم برای خود طایفھ 

بودند، و الزم بود کھ خدا ھم قوانین سیاسی و ھم احکام روحانی بایشان ببخشاید تا تجاوز کنندگان از شریعت نیز تنبیھ شوند. 

ً نمیخواست کھ تشکیل مملکتی دھد و میل نداشت مثل اسرائیل قدیم  کھ در کنعان بودند این اسرائیل جدید را نیز ولی مسیح ابدا
اند. او خیال نداشت کھ سلطنت او چون امپراطوری ایران و روم مملکت جداگانھ ای در دنیای زمان بھ زمین مخصوصی برس

وی بوده باشد. پس مصمم گردید کھ از تمامی ملل روی زمین تشکیل بک مجمع روحانی دھد کھ ھر ملتی برای خود تابع 

د بدانند و ھمدیگر را چون برادر محبت نمایند. قوانین سیاسی مملکت خود باشد ولی ھمۀ ملل در ملکوت وی مسیح را خداون

یھودیان زمان او میخواستند کھ مسیح ھم مانند داود تشکیل حکومت ملی بدھد. ولی مسیح این تقاضا را رد نموده سلطنت بر 

وانین یک جمعیت روحانی و جامع یعنی کلیسای عام را بر تشکیل حکومت ترجیح میداد. اگر مسیح برای پیروان خود تعیین ق

سیاسی مینمود، بدون شک تاکنون چندین مرتبھ الزم می شد کھ چون قوانین موسی اصالح شود، نظر باینکھ احتیاجات سیاسی 
بنی نوع بشر در ھر قرن تغییر پذیر است. ولی مسیح برای پیروان خود وضع اصول قوانینی  نمود کھ ھمھ وقت تغییر ناپذیر 

ھر وقت و ھر مکان برای مردم ھمۀ ملل قابل اجرا میباشد. پاداش عالمین شریعت  باشد، چون اصول او عمومی است و در

خود را حیات ابدی و عقوبت تجاوز کنندگان را محرومیت از ملکوت خود تعیین نمود و فرمود کھ در عالم آتیھ آنھا را با 

  غضب الھی تنبیھ خواھد نمود.

  

  

  



  ــ تعمید و عشای ربانی ۶

ری الزم بود کھ مختون گردد تا عضویت وی در قوم بنی اسرائیل برسمیت شناختھ در شریعت موسی ھر ذکو

شود. ولی برای اعضای اسرائیل جدید خود عیسی آئین تعمید را مقرر فرمود. یحیی تعمید دھنده کسانیرا کھ نزد وی آمده و 

اک گردیده و از برای دخول در ملکوت خدا توبھ می نمودند، تعمید داده و بدینقسم آشکار می نمود کھ از گناھان گذشتۀ خود پ

حاضر شده اند. بیشتر از شاگردان مسیح شاید بتوسط یحیی تعمید دھنده تعمید یافتھ بودند و بعد از الحاق بمسیح الزم نبود 

روان دوباره تعمید یابند. چون نیقودیموس یکی از رؤسای یھود در شب نزد عیسی آمد و گویا میخواست نت در خفا یکی از پی
» ھرگاه کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست کھ داخل ملکوت خدا شود « مسیح گردد، عیسی بوی تأکید فرمود کھ 

ً ایمان خود را اقرار نمایند و بدینوجھ ضرور گردید تا ھمھ علناً  یعنی بایستی تعمید یابد. عیسی مسیح مایل بود کھ پیروانش علنا

مسیح رسوالن خود را امر فرمود کھ ایمان آورندگان را تعمید داده و در مجمع وی داخل گردانند  تعمید گیرند. پیش از صعود،
  ولی البتھ فقط این تعمید جسمانی را باعث نجات مردم نمیدانست.

آئین دیگری را کھ مسیح برقرار فرمود عشای ربانی می باشد کھ عبارت از غذائیست کھ ھمۀ افراد مجمع 

مایند. بنی اسرائیل بیادگاری خروج از مصر عید فصح را نگاه میداشتند و در ازای این عید مسیح عشای وی در آن شرکت مین

ربانی را برقرار فرمود تا بیادگاری مرگ وی از برای گناھان ما نگاھداری شود. در این عشا نان بمنزلۀ جسم مصلوب مسیح 

:  ٢٢و لوقا  ٨:  ٢۴شد کھ چون مھری بر عھد جدید است ( خروج در راه نجات ما میباشد و پیالھ نشانۀ ریختن خون وی میبا
  ). مسیحیان بتوسط شرکت در این غذا بستگی خود را بمسیح اظھار میدارند. ٢٠

  

  

  ــ دوازده رسول ٧

مسیح از میان شاگردانش دوازده نفر را بمالزمت و ھمراھی خویش انتخاب کرد تا ایشانرا برای وعظ و 
). این اشخاص چون بعد از قیام مسیح از مردگان مأمور انتشار کالم وی بتمامی  ١۴:  ٣بدارد ( مرقس رھنمائی مردم اعزام 

ً ملقب بدوازده رسولند. چنانکھ بنی  ٢:  ١٠خوانده شده اند ( متی » رسوالن « دنیا گردیدند، لذا  ). در عھد جدید معموال

بتوسط انتخاب دوازده رسول آشکار فرمود کھ تشکیل اسرائیل اسرائیل از دوازده پسران یعقوب بوجود آمدند، مسیح نیز 

جدیدی میدھد و این دوازده پدران اسرائیل جدید بوده و تمامی اعضای کلیسای مسیح از فرزندان روحانی ایشان تشکیل می 

ل سلطنتی داده ایشان یابند. از این دوازده بعضی جاه طلب بوده، آرزوھای دنیوی بسیاری داشتند و منتظر بودند کھ مسیح تشکی

 ً را بمناصب عالیھ برگمارد. از این سبب پیوستھ الزم بود کھ مسیح ایشان را از بخل و حسد و تکبر و سایر گناھانیکھ غالبا
  متصدیان مناسب را فرو می گیرد، آگاه سازد.

  

  



  ــ قدرت دوازده رسول ٨

در اینجا باید مالحظھ نمود کھ مسیح تا چھ اندازه برسوالن خود اقتدار بخشید. در دو قسمت انجیل جواب این 

ً در متی باب  و من تورا میگویم « مذکور است کھ مسیح بھ پطرس میفرماید:  ١٩و  ١٨:  ١۶سؤال را مشاھده می کنیم: اوال

نم و ابواب جھنم بر آن استیال نخواھد یافت. و کلیدھای ملکوت آسمان کھ توئی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میک

ً در متی ». و آنچھ بر زمین ببندی در آسمان بستھ گردد و آنچھ در زمین گشائی در آسمان گشاده یود را بتو می سپارم  و ثانیا

او را میان خود او در خلوت الزام کن.  و اگر برادرت بتو گناه کرده باشد برو و« بدینقرار مرقوم است:  ٢٠ــ  ١۵:  ١٨باب 
ھرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را در یافتی. و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر را با خود بردار تا از زبان دو یا 

یا  سھ شاھد ھر سخن ثابت شود. و اگر سخن ایشانرا رد کند بھ کلیسا بگو و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی

باجگیر باشد. ھر آینھ بشما میگویم کھ ھر آنچھ بر زمین بندید در آسمان بستھ شده باشد و آنچھ بر زمین گشائید در آسمان 

گشوده شده باشد. باز بشما میگویم ھرگاه دو نفر از شما در زمین دربارۀ ھرچھ کھ بخواھند متفق شوند، ھرآینھ از جانب پدر 

ان کرده خواھد شد، زیرا جائیکھ دو یا سھ نفر باسم من جمع شوند آنجا در میان ایشان حاضرم من کھ در آسمان است برای ایش

.«  

در اناجیل اربعھ فقط در دو قسمت مزبور است کھ کلمۀ کلیسا استعمال گردیده، ولی این دو خود سند کافی 

ا را بر ان اطالق فرماید. قوم اسرائیل گاھی ھستند کھ مسیح مایل بوده است کھ از پیروان خود تشکیل مجمعی نماید و لفظ کلیس
میفرماید کھ مصمم بھ تشکیل یک اسرائیل جدیدی است کھ  ١٨:  ١۶نامیده شده است و مسیح در متی » کلیسای اسرائیل « 

اشاره بھ فتوای عالم یھودی است کھ چیزی را  ١٩:  ١۶التھ عبارت از کلیسای عام مسیح میباشد. گشودن و بستن در متی 

مینماید کھ مسیح تمامی اختیارات حل و عقد امور را بھ پطرس رسول واگذار می  ١٩:  ١۶در متی رام یا حالل می خواند. ح

ھمین اختیار را بھ کلیسای عمومی می بخشد. بنابر این نمیتوان تصور نمود کھ مسیح پطرس را  ١٨:  ١٨کند. ولی در متی 

او را بتوسط دادن اختیار مخصوصی از سایر رسوالن ممتاز فرمود. علت اینکھ چون خلیفھ و جانشین خود قرار داد یا آنکھ 

شخص پطرس را مخاطب ساختھ، این است کھ او بواسطۀ اعتراف بھ پسر خواندگی  ١٩ــ  ١٨:  ١۶عیسی مسیح در متی باب 

سمت را نیز در کلیسا دارا عیسی الیق گردیده بود کھ قائد و ناطق کلیسا بشود و در حقیقت مشاھده میشود کھ پطرس ھمین 

بود. واضح است کھ مسیح پطرس را برپاست کل کلیسا معین نمیفرماید و منتظر نیست کھ وی جانشینی برای خود انتخاب 
  مشاھده می کنیم کھ نھ پطرس بلکھ یعقوب بمدیریت کلیسای گماشتھ گردیده است. ١۵نماید. در اعمال رسوالن باب 

) مسیح ما را تعلیم میدھد کھ با برادی کھ بر ما خطا میورزد  ٢٠ــ  ١۵:  ١٨در قسمت دوم ( یعنی در متی 

چگونھ معاملھ کنیم. باید در خفا ویرا بتوبھ دعوت نمائیم و اگر این اقدام اثری نبخشید بمعیت بعضی از برادران ویرا بتوبھ 

نی بمسیحیان حوضۀ خود رجوع نمائیم. و اگر بخوانیم. و اگر اینھم ما را موفق نگردانید الزم است کھ مطلب را بکلیسا یع

شخص مجرم بکلیسا نیز گوش ندھد از شرکت آن نیز خارج میگردد. از این چند آیھ بکمال خوبی واضح میگردد کھ مسیح 

یض اقتدار را برسوالن تنھا واگذار نکرده کھ حکمرانان کلیسا باشند بلکھ اختیارات را بخود کلیسا یعنی بعموم ایمانداران تفو

ً بطور خصوصی  نموده است. یعنی فقط کلیسا دارای اقتدارات حل و عقد و قبول و رد اشخاص می باشد. رسوالن مخصوصا
تعیین گردیدند ولی اقتدار تنظیمات بخود کلیسا تعلق گرفتھ است. از آنچھ در اناجیل  از برای خدمت و موعظھ و تعلیم انجیل

ستورات مفصلی در اجرای این تنظیمات بکلیسا نداده بلکھ روح القدس خود را اربعھ مکتوب است معلوم میشود کھ مسیح د
  عطا فرموده است تا در ھر زمان دستورات الزمھ را بمسیحیان ببخشد.



فقط » کلیسا « تعجب است کھ با این اھمیت بزرگی کھ باتحاد مسیحیان و کلیسا گذارده شده، در اناجیل لفظ 
را کھ اغلب بر زبان مسیح بود با کلیسا یکی » ملکوت « عضی از برای حل این مسئلھ لفظ دو مرتبھ مذکور گردیده است. ب

می دانند ولی چون در آیاتی کھ ملکوت خدا مذکور است دقت شود، مفھوم میگردد کھ این ملکوت اگر چھ مربوط بکلیساست، 

ردان خود را تعلیم فرمود تا دعا نمایند مقصود باز چیز عظیم تر و جامع تری است. آن ملکوتی را کھ برای آمدن آن مسیح شاگ

نھ فقط تأسیس کلیسا در تمام دنیا و جمع آوری تمامی طوائف بشرکت در آن است، بلکھ آن اطاعت کاملی است کھ جمیع مردم 

ً مشغول تأسیس چنین ملکوتی بود و کار تنظیم کلیسا را بر  بایستی بھ مسیح چون رأس کلیسا داشتھ باشند. مسیح مخصوصا
  سوالن و خود کلیسا واگذار نمود زیرا در ھر جائیکھ ملکوت خدا مقرر شود، کلیسا خود بسرعت تشکیل می یابد.

  

  ــ خالصھ ٩

حال اطالعاتیرا کھ راجع بکلیسا در اناجیل مشاھده نموده ایم، خالصھ میکنیم. خداوند ما عیسی مسیح مصمم 

یعنی بھمان اسمی کھ قبال بھ مجمع اسرائیل اطالق » کلیسا « این مجمع را بود کھ مجمعی در جای اسرائیل قدیم تشکیل دھد. 
میشد موسوم گردانید، ولی الزم بود کھ این مجمع جدید در موارد ذیل از انجمن بنی اسرائیل متفاوت بوده باشد : اول آنکھ 

و امور سیاسی باشد. اعضاء این  بنژاد معینی مختص نباشد بلکھ عمومی باشد، دوم آنکھ کامال روحانی و مجزی از دولت

مجمع کسانی ھستند کھ از صمیم قلب مسیح را چون خداوند و سلطان خود میدانند و این اشخاص را الزم است کھ تعمید گرفتھ 

ً داخل کلیسای مسیح شوند و با ھم چون برادر بر حسب دستورات وی عمل نمایند. ھمچنین مقرر فرمود کھ  بدینطور رسما

گ وی با شرکت یکدیگر عشای ربانی را صرف نموده، بدین طور یگانگی خود را با وی ظاھر سازند. مسیح بیادگاری مر

کلیسا را مختار فرمود کھ بانتظامات خود بر وفق اقتضای ھر زمانی رسیدگی نماید و ھمچنین وعده فرمود کھ روح القدس را 
ن باشد. دوازده نفر از شاگردانش را بمالزمت خویش خواند و بتمامی شاگردانش ببخشاید تا در ھر قدم ھادی و رھنمای ایشا

انھا را رسوالن نامیده و تعیین فرمود کھ آنچھ از وی شنیده اند بتمام ملل موعظھ نمایند، یعنی ایشان را نھ جانشین و خلیفھ بلکھ 
  ن الزم نیست.مؤسسین و پیشوایان کلیسا قرار داد. خود عیسی مسیح خداوند حی سرمدی است و ویرا جانشی

  

  

  

  

  

   



  فصل چھارم

  توسعۀ مسیحیت در قرن اول

) انطاکیھ ــ مرکز جدید ۴() نتایج جفا  ٣ر   () تعیین ھفت نف٢(   ) صعود مسیح و عید پنطیکاست١(

  ) دومین سفر بشارت پولس رسول٧(             ) شورای اورشلیم ۶(     ) اولین سفر بشارت پولس رسول۵(   مسیحیت 
  ) یوحنای رسول در افسس                    ١٠) شھید شدن پولس و پطرس       (٩) سومین سفر بشارت و گرفتاری پولس رسول   (٨(

  ) خالصھ١٢میالدی )       ( ٧٠) خراب شدن اورشلیم ( ١١(

  

  ــ صعود مسیح و عید پنطیکاست ١

ھرگز تأسیس نمییافت. پس از مصلوب شدن مسیح اگر خداوند ما عیسی از مردگان قیام نمیفرمود، کلیسا 

شاگردان در حالت یأس و در شرف پراکندگی بودند کھ ناگاه در روز یسم خویشتن را ظاھر ساختھ و ایشان را از حیات خود 
مطمئن ساخت. مدت چھل روز خود را گاھی در اورشلیم و زمانی در جلیل و بعضی اوقات بافراد متعدد و گاھی بدوازده 

ل و وقتی نیز ب گروھی متجاوز از پاصد نفر پدیدار فرمود.در اینمدت با ایشان از امور متعلقۀ بملکوت خدا تکلم نموده و رسو

ایشان را امر فرمود کھ تا اقصای جھان رفتھ انجیل را بھمھ بشارت داده و ایمان آورندگان را تعمید دھند. ولی ایشان را قدغن 

بلکھ منتظر آن وعدۀ پدر یعنی آمدن روح القدس باشند. پس بآسمان صعود فرمود و شاگردانش  فرمود کھ از اورشلیم جدا نشوند
  باورشلیم مراجعت کرده و منتظر آمدن روح القدس گشتند.

در اینوقت عدۀ شاگردانیکھ در اورشلیم جمع بودند قریب صد و بیست نفر میشد. ازجملۀ ایشان مریم مادر 

ھ چون مسیح خود را بھ یعقوب برادر ارشد ایشان بعداز قیام ظاھر فرمود، ایمان آوردند ( اول عیسی خداوند و احتمال میرود ک

). اولین عمل شاگردان این بود کھ شخص دیگری را بجای یھودای اسخریوطی کھ بعد از مصلوب شدن  ٧:  ١۵قرنتیان 

ن بود، از ھمراھان عیسی کھ بعد از قیام نیز عیسی مسیح خود را انتحار نمود، انتخاب نمایند. پطرس چون ناطق و پیشوایشا

کھ یکنفر را انتخاب نماید. پس قرعھ بنام ایشان افکندند و قرعھ بنام ویرا دیده بودند، دو نفر را بر پا داشتھ و از خدا خواست 
  متیاس افتاد.

اه روز بعد از شاگردان تا ده روز در انتظار آمدن روح القدس موعود بودند و در روز عید پنطیکاست ( پنج

عید فصح ) در حینیکھ در یکجا جمع بودند، روح القدس بر ایشان نازل شده و تمامی ایمانداران آن محل را از این بخشش 

الھی مستفیض گردانید. در این وقت گروھی از یھودیان و جدیدان از پارتیا ( خراسان ) و عیالم ) خوزستان حالیھ ) در مشرق 

رب برای عید در اورشلیم حاضر شده بودند. پطرس برخاستھ با قوت روح القدس چنان موعظھ نمود و تا حدود ایطالیا در مغ

ً سھ ھزار نفر ایمان آوردند. بعضی این واقعھ را  » میالد کلیسای مسیح « بطوری بقیامت خداوند مسیح شھادت داد کھ فورا

ً تأسیس نیافتھ بود. وقتی کھ روح القدس خوانده اند چونکھ تا قبل از روز پنطیکاست کلیسا بمنزلۀ جسمی ب یروح بوده و کامال

بدان فرود آمد، کلیسا بدن زندۀ مسیح گشت و برای رسانیدن بشارت انجیل و بسط مؤسسات خویش در تمام عالم مستعد و آماده 



وان خود بخشید تا در گردید. مالحظھ میشود کھ مسیح جانشینی برای خود تعیین نفرمود بلکھ بدینطور روح القدس را بھ پیر
  تمامی امور ایشانرا تقویت و ارشاد نماید.

پس ایشان کالم او را پذیرفتھ تعمید گرفتند ... و در « چنین مکتوب است:  ۴٢و  ۴١:  ٢در اعمال رسوالن 

ا پنج نکتۀ از اینرو مشاھده می شود کھ در کلیس». تعلیم رسوالن و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاھا مواظبت مینمودند 

) تعمید ــ کسانیکھ توبھ کرده و کالم را پذیرفتھ ایمان میآوردند تعمید می یافتند. رسوالن تعمید را شرط ١ذیل وجود داشت" (

) تعلیم ــ رسوالن در تمام امور پیشوای ٢رسمی دخول بھ کلیسا قرار داده بدینطور فرمان خود مسیح را اطاعت می نمودند. (

ید االیمانانرا بھ اوامری کھ از خود مسیح شنیده بودند تعلیم می دادند. بھ یھودیان اورشلیم موعظھ نموده، مسیحیان بودند. جد

) مشارکت ــ حس ٣میکردند. (بقیامت خداوند از مردگان بشارت میدادند و چون پیشوایان و قائدین دلیر اسرائیل جدید خدمت 

ولید نمود بھ قسمیکھ اغنیاء ثروت خود را با برادران فقیر خود تقسیم اخوت در مسیح یک محبت و اتحاد عجیبی در کلیسا ت
نموده و در ظرف مدت قلیلی زندگانی ایشان شبیھ بافراد خانوادۀ واحدی گردید. این محبت نسبت بھ یکدیگر ھمیشھ در کلیسا 

ان ــ یعنی عشای ربانی کھ در ) شکستن ن۴بایستی پایدار باشد ولی مسیح ھرگز حکم بھ زندگانی اشتراکی نفرموده آست. (

ضمن خوردن خوراک در خانھ ھای برادران نگاھداری شده و عید مسرت و فرح شمرده میگردید. این قسمت بطور دیگری 

ً در تحت ۵اتحاد اعضاء را در مسیح کھ رأس کلیسا است نشان میداد. ( ) دعاھا ــ مقصود از عبادتی است کھ مسیحیان اجتماعا

در ھیکل یا منازل شخصی بجای میآوردند. عالوه بر پنج نکات مذکوره کلیسا فوق العاده باتحاد و شجاعت و پیشوائی رسوالن 

مسرت و قوت اعجاز موصوف و بسرعت در اورشلیم ترقی مینمود. چونکھ مسیحیان اینزمان موصوف و بسرعت در 

میداشتند، از اینرو جلب رضایت اغلب مردم را اورشلیم ترقی مینمود. چونکھ مسیحیان اینزمان شریعت موسی را نیز نگاه 

رسوالن قیامت مسیح را موعظھ می نمودند میکردند. ولی حکام کھ اکثر از صدوقیان و منکر قیامت بودند، بواسطۀ اینکھ  
  بشدت بضد آنھا معارضھ میکردند.

  

  ــ تعیین ھفت نفر ٢

یعنی عبرانیان کھ بعبرانی متکلم بودند و ھلنیستیان یھودیانی کھ قبول دیانت مسیح را نمودند دو فرقھ بودند، 

) کھ زبانشان یونانی بود. فرقۀ ثانوی در خارج فلسطین سکونت داشتھ و در تحت تأثیرات تمدن یونانی واقع واقع شده و ١(

ً بھ قصد نگاھداری عید یا اقامت باورشلیم مراجعت نموده بودند. مسیحیان یونانی زبان شکایت کردند  کھ در موقع تقسیم اخیرا

غذا بھ فقیران کلیسا از بیوه زنان ایشان غفلت شده است و لھذا رسوالن تمامی مسیحیان را بھ گرد ھم خوانده و بوسیلۀ قدرتی 

کھ مسیح بایشان داده بود بارشاد روح القدس در حل این مشکل اقدام نمودند. پس بھ کلیسا پیشنھاد کردند کھ ھفت نفر از برای 
  ه انتخاب شوند و تمام جماعت بدین رضا داده ھفت نفر از مسیحیان یونانی زبان را بجھت این مھم انتخاب نمودند.تقسیم زکو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

)١(Hellenists  



پس رسوالن دعا نموده و دستھا بر ایشان گذارده بجھت این خدمت ایشان را تخصیص دادند. محتمل است کھ ھمین رویھ در 
انتخاب خدام انجیل در کلیسا نیز بعد متابعت شد و رسوالن و مجمع برادران در دستگذاری اشخاص برای خدمت مقدس با ھم 

  میخواند.» ھفت نفر « نمودند. نویسندۀ اعمال رسوالن این خدام را مشارکت می 

یکی از این ھفت نفر استیفان نام داشت و مردی پر از فیض و قوت روح القدس و برای وعظ انجیل فوق 

ھیکل مقدس العاده دلیر بود. تعالیم استیفان یھود را زیاده بھ خشم آورد و تھمت بر وی زده گفتند کھ این شخص میگوید عیسی 

را خراب خواھد نمود و رسومیرا کھ خدا بما سپرده تغییر خواھد داد. این بنظر یھودیان متعصب کفر آمده، وی را جلب و 

سنگسار نمودند. پس اولین شخص مسیحی کھ خود را در راه خداوند شھید کرد استیفان بود. یکی از پیشوایان یھود در موقع 

  گردید.» رسول امتھا « پولس خوانده شده و  سنگسار شدن وی سولس بود کھ بعد

  

  

  ــ نتائج جفا ٣

ً دائرۀ کار بشارت را  جفائیکھ در تعقیب شھادت استیفان بمیان آمد، نتایج عمده ای در تاریخ کلیسا بخشید. اوال

رفتند در بشارت توسعھ داد، چھ کھ بغیر از رسوالن اغلب مسیحیان اورشلیم بھ فرار از شھر مجبور گردیدند و ھرجائیکھ می

انجیل غیور بودند. فیلیپس کھ یکی از آن ھفت نفر بود، بسامره رفتھ و جمعی را مسیحی نمود. ھمچنین شخصی حبشی خواجھ 
سرای مقتدر ملکۀ حبشھ را کھ از طوایف غیر یھود یعنی از امتھا بود و از عبادت خدای اسرائیل در اورشلیم مراجعت می 

مسیحیان حتی بھ بدمشق نیز فرار نمودند و از برای گرفتاری اینان بود کھ سولس بطرف این شھر نمود، تعمید داد. بعضی از 

حرکت نموده و در بین ره رؤیائی دید و خود مسیح قیام کرده را مشاھده نمود و ایمان آورد. چون وی بھ مسیح پیوست نائرۀ 

متع شدند. پطرس در انتشار مسیحیت قسمت عمده ای جفا خاموش گردیده و مسیحیان تا مدتی از نعمت آزادی و امنیت مت

) نام داشت و متقی و پرستندۀ خدای حقیقی بود، از وی دعوت ٢) بود شخصی از امتھا کھ کرنیلیوس (١گرفت. چون در یافا (

ئی کھ کرد تا آمده و او را تعلیم داده ھدایت نماید. گرچھ کرنیلیوس بموجب شریعت موسی نجس بود، باز پطرس بسبب رؤیا

منزل وی عزیمت نماید و چون آنجا رسید، کرنیلیوس و رفقایش را بشارت داد. در آنوقت روح دیده مأمور گردید تا بطرف 

القدس چنانکھ در روز پنطیکاست بر رسوالن ظاھر شد، بر این مجمع نیز فرود آمد و پطرس آنرا دیده بی درنگ ھمگی را 

اورشلیم از حقیقت دور افتاده پطرس را برای معاشرت با امتھا سرزنش نمودند زیرا تعمید داد. ولی بعضی از یھودیان مسیحی 
  ھنوز درک نکرده بودند کھ نجات از برای جمیع امتھا میسر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـ

)١(Jaffa   

)٢(Cornelius   



نتیجۀ دیگری کھ در تعقیب جفای استیفان برای مسیحیان حادث گشت این بود کھ اکثر مسیحیان از کنیسھ ھای 
ھای یھود مانده یھود بیرون رانده شده مجبور گشتند کھ خویشتن را از یھود مجزی سازند. تا این زمان مسیحیان در کنیسھ 

وفقط تفاوتشان این بود کھ ھمان عیسی را کھ مصلوب شده و قیام کرده بود مسیح موعود می شمردند، ولی حال در نتیجۀ 

انفصال الزم شد کھ باالستقالل مجالسی از خود برای عبادت و موعظۀ تأسیس نمایند. بعضی مسیحیان یھودی نیز برای سالیان 
  گاه میخواستند دعا بخوانند، بتوسط یھودیان بی ایمان لعنت میگردیدند.دراز در کنایس مانده و ھر

  

 

  مرکز جدید مسیحیت ــ انطاکیھ ، ۴

تا اینزمان اورشلیم مرکز کار کلیسا و پطرس قائد برجستۀ آن محسوب میگشت. ولی از اینزمان ببعد در 

اوضاع تغییری رخ مینماید، یعنی بعضی از مسیحیان گمنام بانطاکیھ کھ بزرگترین و شریرترین شھر مشرق بود، رفتھ و مسیح 

) ١ردند. ھمینکھ کلیسا از این پیشرفت اطالع حاصل کرد، برنابا (را بیونانیان بشارت دادند و در نتیجھ جمع کثیری ایمان آو

) پولس را ھمراه خود کرده ٢را از برای مساعدت مسیحیان آنجا اعزام داشت. برنابا فرصت را غنیمت شمرده از طرسوس (

کلیسای انطاکیھ اولین  و بھ معیت وی برای یکسال تمام در کلیسای انطاکیھ خدمت نمود و کامیابی بزرگی نصیب ایشان گردید.
کلیسائی است کھ بین امتھا تأسیس گردید و فی الفور مرکز جدیدی از برای انتشار مسیحیت شد و در اینجاست کھ اول پیروان 

م. کھ قریب پانزده سال بعد از مصلوب شدن مسیح بود جای پطرس  ۴۴خواندند.در اینوقت یعنی در » مسیحیان « مسیح را 

ف گشت رقم برجستۀ کلیسا گردیده و پیشوای بزرگ بشارت انجیل میشود. در ھمین زمان جفای تازه ای سولس کھ پولس معرو

) پاشداه یھودیھ سر یعقوب برادر یوحنا را از تن جدا ساخت. اولین رسولی کھ شھید ٣در اورشلیم واقع شده و ھیرودیس (
  غریبی خدا ویرا نجات داد.بود. پطرس نیز محکوم باعدام گردید ولی بطور گردید ھمین یعقوب 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Barnabas   

)٢(Tarsus   

)٣(Herod Agrippa  

  

  

  



  پولس رسولــ اولین سفر بشارت  ۵

 ) میالدی ۴٨ــ  ۴۶( قریب 

چون پولس و برنابا با سایر معلمین و انبیاء در کلیسای انطاکیھ مشغول خدمت بودند، این دو مأمور گشتند کھ 

) نیز کھ ١از برای حدمت امتھا روانھ شوند. پس دست بر ایشان گذارده شده و با روزه و دعا عزیمت نمودند. یوحنا مرقس (

) موطن برنابا رفتند و در اینجا پولس پیشوای این دو نفر شده ٢م برنابا بود ایشان را ھمراھی نمود. اول بھ قبرس (یکی از اقوا
و از آنجا بآسیای صغیر رفتند و انجیل را در چندین شھر وعظ نمودند. در ھرشھری کھ وارد میشدند ابتدا بکنیسۀ یھودیان 

د ثابت رسانیده، از قیام وی اعالم می نمودند و از روی کتب مقدسۀ خود بیھو رفتھ و بقوم خود مژدۀ آمدن مسیح موعود را

و  ١٧و  ۴:  ١٧میکردند کھ عیسی ھمان مسیح موعود است. در کنائس یھود از امتھا وجود داشتندند کھ در اعمال رسوالن 

ن اشخاص را جذب شده اند. پرستش نامیده شده اند. پرستش خدای واحد حقیقی یھود ای» یونانیان خدا ترس « غیره بھ اسم 

خدای واحد حقیقی یھود این اشخاص را جذب نموده بود، ولی چون مختون نبودند جزو یھود محسوب نمیگردیدند. بسیاری از 

این یونانیان خدا پرست و یھود چون پیام پولس را شنیدند ایمان آوردند، ولی ھمیشھ در مقابل این اشخاص عده ای از ایمان 
ً متغیر میشدند کھ پولس بدون آنکھ امتناع  ورزیده و شورش برپا نموده پولس و برنابا را از شھر خارج میکردند. مخصوصا

ً یھودی گرداند، آنھا را برای ایمان و نجات دعوت می نماید. در شھر لستره ( ) پولس را بھ قسمی ٣این یونانیان را اوال

ً دیده بود، مسافرت نموده و سنگسار نمودند کھ نزدیک بود بمیرد ولی با اینھ مھ بھمراھی برنابا بتمامی شھرھائی کھ قبال

) مقرر مینمود. پس از انجام این خدمت پولس و برنابا ھر ۴مسیحیان را تشویق میکرد و در ھر کلیسا کشیشان ( پرسبیترھا ) (
  دیم نمودند.دو بانطاکیھ برگشتھ و راپرت  عملیات خود را بھ کلیسائیکھ اعزامشان داشتھ بود تق

  

  ــ شورای اورشلیم ۶

  میالدی ) ۵٠( 

در کلیسای اورشلیم فرقھ ای معتقد بودند کھ مسیحیان نھ فقط باید ایمان بھ مسیح داشتھ باشند، بلکھ تمامی 

ایمان شریعت موسی را نیز بجا آورند. آنھا آگاه نبودند کھ مسیح شریعت موسی را بانجام رسانیده و آنھا را از قید آن آزاد و 
  حقیقی را یگانھ وسیلۀ نجات ایشان قرار داده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(    John Mrark                               )٣(Lystra  

)٢(Cyprus                                        )۴(Presbyteres   

بنابر این چون شنیدند کھ در انطاکیھ عده ای از امتھا ایمان آورده و مختون نگردیده اند، فوری بعضی را فرستاده بایشان کفتند 

شوش گردیده پولس و برنابا و چند نفر دیگر را باورشلیم فرستاد کھ بدون ختنھ نجات ممکن نیست. کلیسا از شنیدن این خبر م



این واقعھ بی نھایت اھمیت داشت زیرا کھ تا با رسوالن و کشیشان ( پرسبیترھای ) کلیسا در این خصوص مشورت نمایند. 
یزودی از میان اگر در آن روز فرقۀ یھودی پیشرفت میکرد، ممکن بود کھ مسیحیت جزئی از یھودیت گردیده و شاید ھم 

  میرفت.

) باورشلیم رفتھ و بتوسط رسوالن  ٣:  ٢پولس و برنابا با یکی از یونانیان مسیحی شده تیطس نام ( غالطیان 

و کشیشان کلیسا پذیرائی گردیدند. پس شورائی بمدیریت یعقوب برادر خداوند با حضور رسوالن و کشیشان و تمامی مسیحیان 

اظھار  ھودی پیشنھاد شد کھ یونانیان مسیحی باید مختون گردند. اما پطرس نخست برخاستھمنعقد گردید و از طرف فرقۀ ی

داشت کھ چگونھ خدا اول ویرا انتخاب نمود تا بامتھا موعظھ نماید و چگونھ بمحض ایمان روح القدس خود را باین امتھای 

شریعت موسی مجبور نگردند. سپس پولس و برنابا نامختون نیز عطا فرمود و در خاتمھ تقاضا نمود کھ این امتھا بنگاھداری 

نیز ھز یک از موفقیتھائی کھ خداوند در مسافرت ھای بیت امتھا نصیبشان نموده بود، سخن گفتھ و باالخره یعقوب کھ گویا 
نکھ از مدیر مجلس بود پیشنھاد نمود کھ امتھای مسیحی الزم نیست شریعت موسی را نگاھداری نمایند و ختنھ گردند، مگر ای

نجاسات بتھا و زنا و جیوانات خفھ شده و خون بپرھیزند. این پیشنھاد بھ تصویب ھمگی رسیده و نوشتھ ای از طرف کلیسای 

اورشلیم در اینموضوع بھ کلیساھای امتھا ارسال گردید و با خوشحالی تمام پذیرفتھ شد. مقصود اجتناب از قربانیھای بتھا و 

ً آن بود کھ روح مح بت و یگانگی در تمام کلیساھا برقرار باشد، زیرا یھودیان مسیحی را ممکن نبود کھ با برادران غیره آوال

ً آنکھ این یونانیان مسیحی جدید االیمان بھ بت پرستی  یونانی کھ مصر بر خوردن خون و غیره بودند معاشرت نمایند و ثانیا

ن قضیھ بود ولی روح مسیح آنرا بھ بھترین طریقی حل رجعت ننمایند. سخت ترین پیش آمدھا برای مسیحیان قرن اول ھمی

کرد. الزم بود کھ ھم حقیقت تأیید شود و ھم اتحاد کلیسا ثابت بماند و شورای اورشلیم بانجام ھر دوی این امور موفق گردید ( 
  ). ١۵اعمال رسوالن 

  

  ــ دومین سفر بشارت پولس رسول ٧

  میالدی ) ۵٣ــ  ۵١( 

انطاکیھ، پولس با سیالس ھمراه گردیده عازم دومین سفر بشارت گردید. در لستره پس از مدتی خدمت در 

تیموتاؤس کھ از ایمان آورندگان سفر اولش بود بوی ملحق شد و با وی پس از باز دید کلیساھای تأسیس یافتۀ خود بارشاد روح 

ً از  القدس از چندین جای گذشتھ و بھ ترواس در آمده از آنجا باروپا وارد گردید. در ترواس دکتری یونانی لوقا نام کھ محتمال

ایمان آورندگان انطاکیھ بود بایشان پیوست. پولس با آنکھ در تمامی شھرھا جفا میدید، کامیابی نصیبش گردیده و کلیساھا در 

ود مدت ھیجده فیلپی و تسالونیکی و بیریھ و قرنتس تأسیس نمود. در قرنتس کھ در تجارت عمده ترین شھر امپراطوری روم ب
ماه متوقف کرده و انجیل از آن مرکز بنقاط دیگر ایالت اخائیھ انتشار یافت. مادامیکھ در این شھر بود دو نفر از روم یعنی 

اکیال و زنش پرسکلھ کھ ھم صنعت وی بودند بھ خدمتش رسیده و با ھم بھ شغل چادر دوزی اشتغال ورزیده و در کار بشارت 

اد نمودند. چون پولس برای سوریھ حرکت نمود، ایشان را تا افسس ھمراه خود آورده دستور داد کھ از نیز پولس را بسیار امد

  برای مراجعت فوری وی منتظر باشند.

  



  ــ سومین سفر بشارت و گرفتاری پولس رسول ٨

  میالدی ) ۵٨ــ  ۵۴( 

جا مشغول خدمت گردید. پس از باز دید اورشلیم و انطاکیھ پولس بافسس مراجعت نموده و سھ سال در آن

مبشرین دیگری نیز کھ اسامی بیشتر آنھا مفقود است وی را کمک نمودند و در عده ای از شھرھای اطراف افسس کلیساھا 

تأسیس یافت. پولس در این شھر رسالۀ اول بھ قرنتیان را مرقوم داشت. در اینموقع پولس خیلی مشتاق بود کھ کلیساھای امتھا 
ی اورشلیم بر پولس ری نموده و برای فقرای کلیسای اورشلیم ارسال دارند. اگر چھ بعضی از افراد کلیسامقداری پول جمع آو

ً مشتاق بود کھ در عوض این عمل محبت خود را بھ آنھا نشان بدھد  اعتماد نداشتھ و خدمات ویرا منظور نداشتند، او مخصوصا

زدیکترین بین کلیسای اورشلیم و کلیسای امتھا پدید آورد. در عین حال و نیز امیدوار بود کھ بتوسط فرستادن این ھدیھ بستگی ن

پولس را الزم بود کھ با کمال جدیت بھ ضد تعالیم دروغ یھودیان مسیحی شده کھ با وجود تصمیم کلیسای اورشلیم مشغول 

ً برای حل زحمت دادن کلیساھای امتھا و اصرار نمودن بر ختنۀ آنھا بودند، مجادلھ نماید. رسالۀ بھ غال طیان را مخصوصا
  ھمین مسئلھ نوشت.

در ھمین سفر سوم بود کھ پولس رسالۀ برجستۀ خود را برومیان نوشت. گرچھ ھنوز رسولی بروم نرفتھ بود، 

ولی بوسیلۀ خدمت بعضی مبشرین و مسافرین گمنام مسیحی کلیسائی در آنجا مشتمل از یھود و یونانی برقرار گردیده و حتی 

« اجزای خانوادۀ خود قیصر نیز در آن عضویت داشتند. افراد این کلیسا بقدری غیرتمند بودند کھ پولس می نویسد بعضی از 
). پولس خیلی مایل بود کھ سعادت یافتھ بھ پایتخت  ٨:  ١رسالۀ رومیان » ( ایمانشان در تمامی عالم شھرت یافتھ است 

ی غربی اروپا بود عزیمت نماید. ولی الزم بود کھ پیش از آن باورشلیم رفتھ امپراطوری روم برود و از آنجا باسپانیا کھ انتھا
ً بمصرف رساند.   پولیرا کھ کلیساھای امتھا برای فقرای کلیسای اورشلیم داده بودند شخصا

در اورشلیم عده ای از یھودیان بی ایمان بحدی بر وی ازدحام نمودند کھ سربازان رومی باشکال ویرا 

و سال زمامداران رومی ویرا توقیف نموده و باالخره بنا بر درخواست خود پولس او را بروم فرستادند تا در خالصی دادند. د

حضور قیصر محاکمھ شود. در روم نیز مدت دو سال محبوس بود ولی اجازه داشت کھ دوستان خود را دیده و برای آنھا 

ن را در حبس روم مرقوم داشت. از این رسالھ ھا معلوم میگردد موعظھ نماید. پولس رسالھ ھای فیلیپیان و افسسیان و کولسیا

کھ در آسیای صغیر بعضی معلمین کذبھ ظاھر گردیده و تعلیم میدادند کھ مسیح خداوند رئیس کل و خالق جمیع موجودات 
ً مرقوم داشت تا مسیحیان را از این اشتباھات آگاھی دھد.   نیست. پولس بھ کولسیان و افسسیان مخصوصا

  

  

  ــ شھید شدن پولس و پطرس  ٩

  میالدی ) ۶٧( قریب 



کتاب اعمال رسوالن حکایت پولس را فقط تا زمانیکھ در روم حبس بود می نویسد ولی از رساالتیکھ بھ 
تیموتاؤس و تیطس نوشتھ ملتفت میگردیم کھ بعد ازاد گردیده برای سفر بشارت دیگری نیز عزیمت نمود. تیموتاؤس مبشر 

فسس گذارد کھ بھ ضد تعالیم دروغ استقامت ورزیده و کلیسای آن محل را مرتب گرداند. تیطس را در جزیرۀ معتمد را در ا

کرت ( کریت ) واگذاشت تا کلیساھا را ترتیب داده و در ھر شھر کشیشان معین گرداند. ولی چیزی نگذشت کھ خود دوباره 

) ٢می نویسد کھ نرون () ١وی مکتوب نگردیده، ولی ترتولیان (توقیف گردیده بروم برده شد. در عھد جدید حکایت شھید شدن 

ً در  م. واقع گردید. مبشری بقدر و قدرت و طاقت و  ۶٧امپراطور روم سر وی را در روم از تن جدا نمود. این کار تقریبا

آنکھ بصلیب آویختھ  ھمت پولس ھنوز پیدا نشده است. پطرس نیز بقول بعضی از مورخین قدیم در ھمین ایام شھید شد. قبل از

شود درخواست نمود کھ چون الیق نیست کھ مثل خداوندش مصلوب شود، سرازیر مصلوبش کنند. محتمل است کھ این خبر 

صحت داشتھ باشد. در ھمین وقت یعقوب برادر خداوند نیز کھ رئیس کلیسای اورشلیم بود، بحکم رئیس کھنھ در اورشلیم 
  سنگسار گردیده بھ قتل رسید.

  

  ــ یوحنای رسول در افسس ١٠

  میالدی ) ١٠٠ــ  ٧٠( قریب 

از این تاریخ مرکز مسیحیت بتدریج بطرف مغرب سیر می کند و از رحلت پولس تا انتھای قرن اول بافسس 

) برای ما مینویسد کھ یوحنای رسول در افسس سکنی گرفتھ و خیلی سالخورده گردید و آخراالمر ٣منتقل می شود. پاپیاس (

) تبعید گردیده و در آنجا مکاشفھ ای از ۴. خواه وی شھید شده و یا نشده باشد، ھمینقدر میدانیم کھ بجزیرۀ پطمس (شھید شد

) می نویسد کھ یوحنا ھرگز از تکرار ۵عیسی مسیح بوی رسید و آنرا جھت کلیساھای ھفت گانۀ آسیای صغیر فرستاد. جرم (
چون از وی پرسیدند کھ چرا این عبارت را این ». دیگر را محبت نمائید ای فرزندان من ھم« این عبارت خستھ نمیشد کھ: 

  کھ اگر ھمین یک اصل مراعات و عمل شود دیگر انسان را چیزی الزم نیست.قدر تکرار می کند، فرمود 

ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــ

)١(Tertullian                                 )٣(Papias   

)٢(Nero                                       )۴(Patmos  

)۵(Jerome  

) یکی ٢) چنین حکایت می نماید: یوحنای رسول جوانی را بدست اسقف ( اپیسکپاس ) (١کلمنت اسکندریھ (

از کلیساھا سپرد تا در انجیل تعلیم یابد. ولی بعد از آنکھ این جوان تعمید یافت دیگر اسقف مذکور عطف نظری بوی ننمود و 

ده از دزدان گردید. پس از چندی یوحنا ھمان اسقف را مالقات نمود این جوان رفتھ رفتھ با بدان معاشر گردیده و رئیس یک ع

این جوان در خدا مرده و اینک در کوه ھا براھزنی مشغول « و جوان مزبور را طلب کرد. اسقف با تأسف اظھار داشت کھ: 

ستھ ای از این یوحنا اسبی طلب کرد و بھمراھی راھنمائی بجستجوی او بطرف کوھسار رھسپار گردید. چون بد». است 



دزدان برخورد خود را بآنھا تسلیم نموده خواھش کرد کھ او را رد حضور رئیسشان ببرند. رئیس دزدان یوحنا را شناخت و از 
خجالت پرگشتھ فرار نمود. ولی یوحنا با آنکھ پیر و سالخورده بود در عقب وی دویده و بآواز ویرا خوانده تمنا کرد کھ برگشتھ 

یز ویرا مطمئن ساخت کھ اگر بخواھند از برای دزدیھایش ویرا تنبیھ نمایند وی حاصر است در جایش کشتھ توبھ نماید. و ن

زار بگریست. یوحنا دست خود را بھ گردنش انداختھ وی شود. باالخره رئیس دزدان توقف نموده اسلحھ را بپائین انداختھ زار 

کھ این جوان دوباره بکلیسا ملحق گردد. از اینرو می بینیم کھ یوحنای  را بوسید و بر زانو افتاده برایش دعا نمود و باعث شد
  رسول محبت را در فعل و قول بدرجۀ کمال رسانید.

  

  ــ خراب شدن اورشلیم ١١

ً یاغی شده و  ٧٠انھدام اورشلیم کھ در  م. واقع گردید، از برای تاریخ کلیسا خیلی مھم است. یھودیان تماما

) پسر امپراطور باورشلیم متوجھ گردیده و مدت پنج ماه آن را ٣بی ایشان در تحت ریاست تیطس (سربازان رومی برای سرکو

محاصره نمودند. چنان قحطی وحشتناکی شھر را فرو گرفت کھ گویند حتی مادری گوشت طفل خود را برای سد جوع تناول 
سربازان رومی شھر را تصرف نموده و ھیکل  کرد. در نتیجۀ کشتار و قحطی قریب یک ملیون یھود تلف گردیده و آخراالمر

سنگی بر سنگی گذارده نخواھد شد « مقدس با عظمت را سوزانیدند. بدینطریق پیشگوئی خداوند ما مسیح بانجام رسید کھ: 

). یھودیان باطراف و اکناف زمین پراکنده گردیده و نود و ھفت ھزار نفر از  ٢:  ٢۴متی » ( مگر آنکھ بزیر افکنده شود 

  ایشان را سربازان رومی اسیر نموده بھ بندگی فروختند.

پس از این فیروزی موکب تیطس با یک نمایش با شکوھی وارد روم گردید، شمعدانھای طال و سایر اثاثیۀ 

مقدسۀ ھیکل ھمراه موکب وی بمعرض نمایش عام گذارده شد. طاق نصرتی نیز بیادگاری این ظفر بنا گردید کھ تا امروز در 
  روم باقیست و بر آن نقش سربازانیکھ بر شانھای خویش شمعدانھای طال را برداشتھ اند، نمایان است.شھر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

)١(Clement of Alexandria   

)٢(Episcopus   

)٣(Titus  

) در موقع ھیکل ٢) گردید و معبدی برای خدای مشتری (١کاپیتو لینا (  م. اورشلیم بھ الیا ١٣۵در سال 
  مقدس بنا شد و یھود را قدغن اکید گردید کھ حتی نزدیک شھر مقدس خویش نیز نیایند.

) واقع در مشرق رود اردن فرار نموده و خود را از این آفت ٣پال (قبل از خرابی اورشلیم مسیحیان بھ 

خالصی دادند. خرابی اورشلیم عامل بزرگی در جدا نمودن کلیسای مسیح از دیانت یھود بود، ریرا مسیحیانی کھ تا اینوقت بر 
ر عیسی مسیح خاتمھ یافتھ اند. حفظ احکام موسی مواظبت می نمودند برایشان واضح گردید کھ قربانیھا و تمامی رسوم قدیمھ د

  در ھمین موقع رسالۀ بعبرانیان نوشتھ شده و این امر را ثابت نمود.



  

  ــ خالصھ ١٢

پس می بینیم کھ دین مسیح تا انتھای قرن اول در تمامی امپراطوری روم انتشار یافت. قسمت بزرگی از 
وجود داشتند کھ بشارت انجیل را ھنوز نشنیده بودند، ساکنین امپراطوری ھنوز مسیحی نشده و قراء و قصبات بسیاری نیز 

ولی کلیساھا در شھرھای عمدۀ امپراطوری تأسیس یافتھ و دانۀ خردل شروع نموده بود کھ درخت عظیمی گردد. جای تعجب 

ً بوسیلۀ بعضی مبشرین گمنام، انجیل در اوایل در آ نجا موعظھ است کھ راجع بھ تأسیس کلیسا در مصر خبری نداریم ولی یقینا

گردیده و اسکندریھ کھ بقول بعضی زمینۀ خدمت مرقس بود بزودی یکی از مراکز عمدۀ مسیحیت شد. مسیحیان کلیسای اول 

معتقد بودند کھ دوازده رسول ممالک روی زمین را بین خود تقسیم نمودند و متی در حبشھ، برتولما در عربستان، توما در 

یح را دادند. ولی برای اثبات این مطلب اسناد قویھ ای موجود نیست. باستثنای پطرس و ایران و ھند و غیره بشارت کالم مس

یوحنا راجع بھ عملیات سایر رسوالن مدارک صحیحی باقی نمانده است. جالب توجھ میباشد کھ در قرن اول شاگردان مسیح با 

الحظھ ای بین ایشان در دست نداریم. حکایاتیکھ کمال موافقت و اتحاد با ھم خدمت نمودند و مدرکی برای ثبوت تفرقۀ قابل م

در مثنوی تفرقۀ قابل مالحظھ ای بین ایشان در دست نداریم. حکایاتیکھ در مثنوی از تفرفۀ رسوالن بعد از صعود مسیح ذکر 

ً یک انجیل را بشارت داده، ھمان خداوند را خدمت  گشتھ بھیچوجھ بر اساس تاریخی قرار نگرفتھ است. بالعکس رسوالن تماما

نموده و از برای بنای کلیسای واحدی زحمت کشیدند. مسیح دعا نمود تا تمامی شاگردانش یکی باشند و این یگانگی را در 
  میکنیم.اواخر قرن اول بین مسیحیان مشاھده 
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)١( Aelia Capitoiina   

)٢(Jupiter   

)٣(Pella  

 

 

   



  فصل پنجم

  نوشتن و انتشار عھد جدید
  ) تعیین کتب عھد جدید۴) نوشتن رسالھ ھا                (١(      

  ) ترجمھ ھای قدیمھ  ۵) نوشتن اناجیل                   (٢( 

  ) تحصیل نسخ قدیمھ۶) انتشار کتب مقدسۀ مسیحی     (٣(  

  

  ــ نوشتن رسالھ ھا ١

نامیده شده اند زیرا کھ در تحصیل و ترجمھ و انتشار » اھل کتاب « تعجبی نیست کھ مسیحیان اغلب 

جھ غیور نبوده اند. کتاب عھد جدید مسیحیت را قوت مخصوصی بخشیده، ولی نوشتجات مقدسھ ھیچ قوم دیگری بدین در

مسیحیان تا زمانی بغیر از کتب پیغمبران سلف نوشتھ ای دیگر نداشتند. خداوند ما عیسی مسیح کلمۀ پاک خدا و در وی تمامی 

گذارد. اولین کسانیکھ بمسیح ایمان  ) و الزم نبود تا کتابی نوشتھ بیادگار ٣:  ٢خزائن حکمت و علم مخفی بود ( کولسیان 

آوردند، کلمات پر از فیض ویرا شنیده و اعمال محبت آمیز ویرا مالحظھ نموده و او را سرمشق خود قرار داده متابعتش 

کردند. آنگاه روح ویرا دریافت نموده و در وی پیوند گردیده حیات جاودانی را تحصیل نمودند. پس ایشانرا کتابی الزم نبود. 
  عمال و کلمات عیسی مسیح بر صفحات قلوب ایشان مکتوب و خود مسیح تمامی احتیاجات روحانی ایشانرا رفع مینمود.ا

چون مسیح خداوند بآسمان صعود کرد، رسوالن خود را در اورشلیم خوانده و فرمود کھ از اورشلیم و یھودیھ 
. رسوالن مطابق دستورات عیسی مسیح عمل نمودند و شروع نموده و در سامره و تا اقصای جھان نجات ویرا بشارت دھند

بسیار اشخاص از لبھای ایشان بشارت و تعلیم شیرین مسیح را شنیده و حکایت زندگانی و مرگ و قیامت وی را درک کردند. 

ی از پس مسیحیان در دورۀ زندگی رسوالن کتابی غیر از عھد عتیق الزم نداشتند و در ھر چیزی مھ فھمشان قاصر بود فور

رسوالن استفسار میکردند یعنی رسوالن را بمنزلۀ پیغمبران خدا دانستھ و پیغام آنھا را چون کالم الھی قبول میکردند ( ا 

ولی چون رسوالن بشھرھای دیگر رفتند، مسائلی پیش آمد کھ مسیحیان جدید االیمان در حل آنھا قاصر  ). ١٣:  ٢تسالونیکیان 
ھر شده و بر ضد انجیل حقیقی تعلیم میدادند؛ اعضا کلیسا گاھی بگناه گرفتار شده و مستحق تھدید شدند. پیغمبران کذبھ گاھی ظا

ً بکلیساھا رسیدگی کرده و گاھی بوسیلۀ فرستادن رساالتی تعالیم شفاھی رسوالن مقدس  میگردیدند. رسوالن گاھی شخصا

ا رسالھ ھای مزبور و کتب عھد عتیق ھمھ از الھام بوده دانستھ و از طرف خدا شمرده و چون کالم خدا میپذیرفتند و برای آنھ
  و برای تعلیمشان ضرور بود و بدینوجھ ھر دو را با ھم در مواقع جلسات کلیسائی تالوت میکردند.

  



رسوالن نیز نوشتجات خود را از الھام الھی میدانستند و پولس و نویسندگان دیگر رسالھ ھا روح القدس را در 
:  ٢میدادند و می نوشتند رھنمای خود شمرده و تعالیم خود را راست و از طرف خدا میدانستند ( اول قرنتیان ھرچھ کھ تعلیم 

و غیره ). این دوازده را خود عیسی مسیح انتخاب نموده بود و بدیھی است کھ برای خود  ١٢ــ  ٨:  ١، غالطیان ١۶ــ  ١٠

ن مسیح از خود تو وعده یافتھ بودند کھ روح القدس را یافتھ و تعالیم حق ادعای چنین قدرتی را داشتند. شب پیش از صلیب شد

). پولس رسول مانند رسوالن دیگر با مسیح نبود، ولی  ١٣:  ١۶و  ٢۶:  ١۴وی را بیاد آورده بموعظۀ آن بپردازند ) یوحنا 

و  ١:  ١گردید ( غالطیان  چون مسیح را بعد از قیامتش دید، روح وی را دریافت نموده و بطور مخصوصی برسالت تعیین

). اگر نوشتجات پولس و یوحنا و سایر رسوالن را بدقت مطالعھ کنیم و با کتب پیغمبران سلف مطابقھ نمائیم،  ١۶ــ  ١١
  ناگزیریم کھ آنانرا نیز چون تورات موسی و مزامیر داود و غیره از الھام خدا بدانیم.

ن مسیحی نوشتھ شده کھ بدست ما نرسیده است. از آن بیست البتھ رساالت دیگری نیز بتوسط معلمین و رسوال
و یک رسالھ ای کھ محفوظ مانده و در عھد جدید مضبوط است، گویا رسالۀ یعقوب برادر خداوند اول نوشتھ شده است. تقریباً 

س رسول کھ نھ م. رسالۀ مزبور در اورشلیم مکتوب شده و خطابش بتمامی مسیحیان میباشد. سپس سیزده رسالۀ پول ۴۵سنۀ 

م. )  ۵٢عدد برای کلیساھا و چھار عدد بجھت اشخاص منفردی مرقوم گردیدند، نوشتھ شد. رسالۀ اول بھ تسالونیکیان ( در 

م. ) بھ تیموتاؤس مرقوم گردید، آخرین رسالۀ وی  ۶٧نخستین رسالۀ پولس و دوم تیموتاؤس کھ کمی قبل از شھید شدنش ( 

رسالھ اول یوحنا و رسالۀ یھودا برادر یعقوب بکلیسای مخصوصی نوشتھ نشده و برسالھ  محسوب میشود. دو رسالۀ پطرس،

ً یکی از  ھای عمومی موسومند. رسالۀ دوم و سوم یوحنا بافراد نوشتھ شده است. نویسندۀ رسالۀ بعبرانیان معلوم نیست. حتما

م. است. مکاشفۀ یوحنا  ۶٨ــ  ۶۵تن آن گویا ما بین رسوالن یا یکی از شاگردان رسوالن بایستی آنرا نوشتھ باشد و تاریخ نوش
  م. مخصوصاً برای ھفت کلیسای آسیا صغیر مرقوم گردید. ٩٠قریب 

  

  ــ نوشتن اناجیل ٢

تعالیم رسالھ ھای رسوالن و حکایات شفاھی آنھا راجع بمسیح بھ تنھائی برای احتیاجات روحانی کلیساھای 
یحیان عیسی مسیح را در جسم رؤیت ننموده بودند، الزم شد کھ راجع بھ زندگانی و جدید التأسیس کافی نبود و چون اغلب مس

خود را  معجزات و تعالیم وی تعلیمات بیشتری بیابند. بدینجھت اشخاصیکھ معرفت کامل راجع باین قسمت داشتند، تکلیف

). از این کتب فقط  ۴ــ  ١:  ١ردند ( لوقا احساس نموده و کتابی چند راجع بزندگانی خداوند ما در این دنیا برستۀ تحریر درآو

چھار عدد کھ ما آنھا را انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا میخوانیم بتوسط کلیساھا محفوظ مانده و بما رسیده است. نویسندۀ 

ادرش )، و کتاب بتوسط مرقس کھ م ٣:  ١٠و  ٩:  ٩انجیل متی شخصی موسوم بھ متی و از جملۀ رسوالن مسیح بود ( متی 

 ۵ : ١٣) و خود ھمسفر پولس و برنابا بود نوشتھ شد ( اعمال رسوالن  ١٢:  ١٢در اورشلیم زندگانی میکرد ( اعمال رسوالن 
ً متولد سال  ). پاپیاس  ٣٩ــ  ٣٧:  ١۵و  م. است، مینویسد کھ مرقس ھمسفر و مترجم  ۶٠کھ یکی از نویسندگان قدیم و تقریبا

ز اینرو مفھوم میشود کھ مرقس مطالب انجیل خود را از پطرس رسول تعلیم یافت. پاپیاس دائمی پطرس رسول بوده است. ا

مرقس اشتباھی ننمود زیرا کھ احتیاط ورزیده و ھیچیک از مطالبی را کھ شنید صرف نظر ننمود و راجع « چنین می نویسد: 

ر روم و از برای مسیحیان روم نوشتھ شده محتمل است کھ انجیل مرقس د». بآنھا چیز غیر صحیحی در کتاب خود نقل نکرد 

سال بعد  ٣٠). لوقا قریب  ١۴:  ۴است. انجیل لوقا بتوسط لوقا کھ طبیب یونانی و ھمسفر پولس بود مکتوب گردید ( کولسیان 



) و در تحصیل  ١:  ٢٧و  ١۵:  ٢١از صعود خداوند چند سالی در زمین مقدس یعنی فلسطین بسر برده ( اعمال رسوالن 
ً کوشش بسیار کرد ( لوقا حقی ً برای طوایف غیر یھود تحریر شد.  ۴ــ  ١:  ١قت مطالب انجیل شخصا ). انجیل وی مخصوصا

میالدی میباشد. انجیل چھارم یعنی انجیل یوحنا محتمل است کھ چندین سال بعد  ٧٠و  ۶٠تاریخ کتابت این سھ انجیل بین سال 

انجیل شامل وقایع مھمھ ایست کھ در سھ انجیل در افسس نوشتھ شده و این  بتوسط یوحنای رسول در پیری و سالخوردگی وی

اول ذکر نگردیده است. اعمال رسوالن بتوسط لوقا مکتوب و حکایت انتشار و پیشرفت مسیحیت را در مغرب تا اولین 
  م. ) ذکر مینماید. ۶٣محبوسی پولس ( 

مسیح را بیان میکنند موسوم بھ اناجیل گردیدند. انجیل از زمان قدیم این چھار کتاب کھ تاریخ زندگانی عیسی 

).  ٩ــ  ۶:  ١میباشد. التھ این خبر خوش از یکی متجاوز نبود ( غالطیان » خبر خوش « مشتق از لفظ یونانی است کھ بمعنی 

میگوئیم مقصود عیسی مسیح خود یک بوده و الزم بود کھ انجیلش نیز یک باشد. پس چون انجیل متی و انجیل مرقس و غیره 
ما از آن یک انجیل ( خبر خوش ) است کھ بتوسط متی ومرقس و لوقا و یوحنا نوشتھ شد. ھمان روح راستی کھ رسوالن را 

ً آنچھ ایشان از  در نوشتن رسالھ ھای ایشان ھدایت نمود. اشخاص مزبور را نیز در نوشتن این اناجیل رھنمائی کرد و یقینا

بجھت ما بیادگار گذاشتھ اند، صدق و عین حقیقت است. ثبوت قاطع صحت و حقیقت این نوشتجات  تاریخ اعمال و تعالیم مسیح

اینست کھ اگر چھ در زمانھای مختلفھ و بتوسط اشخاص متنوعھ نوشتھ شدند، باز بطور غریبی در مطالب کمال توافق را 

نمائیم کھ در نوشتن با ھم مشورت نکرده اند و از دارند. از یک طرف تفاوتی در اسلوب نوشتن ایشان مشاھده میکنیم تا یقین 

طرف دیگر چون در شھاداتشان بدقت تفحص کنیم چنان آنھا را شبیھ می بینیم کھ از روی انصاف مجبوریم بر صدق و حقیقت 

ً در زمان حیات خود رسوالن مکتوب گردید و بسیاری از  ھر چھار معترف شویم. بیست و ھفت کتب عھد جدید تماما

یانی کھ آنھا را خوانده و قبول نمودند، کسانی بودند کھ مسیح را با چشمان خود دیده و تعالیم ویرا بگوشھای خود شنیده مسیح

بودند. پس شھاداتی کھ این کتب میدھند نھ فقط شھادت آن نھ نفر کاتب این کتب است، بلکھ شھادت تمام مسیحیانی است کھ آن 
  دق آنھا شھادت دادند.کتب را قبول نموده، و بدینطور بر ص

  

  ــ انتشار کتب مقدسۀ مسیحی ٣

ً با دست و قلم و مرکب نوشتھ شدند؛ گاھی مؤلف خود مینوشت و گاھی بھ محرری میگفت  کتب مزبوره تماما

) ولی امضای رسالھ ھا را  ٢٢:  ١۶و او مینوشت. میخوانیم کھ پولس گاھی محرری را بدین خدمت نصب مینمود ( رومیان 
) ( جنسی کھ ١و غیره ). برای نوشتن این کتب پاپیروس ( ١١:  ۶و غالطیان  ٢١:  ١۶خود میکرد ( اول قرنتیان ھمیشھ 

  شباھت بکاغذ دارد ولی دوامش کمتر است ) استعمال میشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــ

)١(Papyrus  

این بیست و ھفت کتاب ھمھ بزبان یونانی، نھ بالفاظ فصیح شعرا و فالسفۀ یونان، بلکھ بزبان معمولی مفھوم عامھ مکتوب 

نود سازند، بلکھ تا پیغام شیرین مسیح را گردیده و مقصود مصنقین این کتب آن نبود کھ از بالغت کالم خود قارئین را خش
بطوری ابالغ دارند کھ ھر شخص بیسوادی یارای فھم آنرا داشتھ باشد. چنانکھ در فصل اول مالحظھ نمودیم زبان یونانی در 



و  تمامی امپراطوری روم معمول بود و الزم نبود کھ این کتب بالسنۀ دیگری در آنزمان ترجمھ شوند. سکنۀ فلسطین و سوریھ
ً زبان یونانی را دانستھ و قادر بر فھم این کتب بودند.   مصر و آسیای صغیر و ایطالیا تماما

چنانکھ در فوق ذکر گردید بعضی از رسالھ ھا برای تمامی مسیحیان در ھر جا مکتوب گردیدند و بدیھی 

لفۀ امپراطوری روم ارسال است کھ از روی این نوشتجات اصلی نسخ صحیحی برداشتھ شده و برای عموم کلیساھای مخت

میگردید. رسالھ ھای دیگر گرچھ بکلیساھای مخصوصی نوشتھ شده، باز مؤلفین در نظر داشتند کھ بین کلیساھای دیگر نیز 

). البتھ ھرگاه رسالھ ای بکلیسائی میرسید، آن کلیسا برای خود نسخھ ای برمیداشت و بدینطور  ١۶:  ۴انتشار یابد ( کولسیان 

دیگری کھ شاید در اصل عمومیت انتشار آنھا منظور نبود بنابر در خواست بعضی از افراد یا کلیساھائیکھ میل رسالھ ھای 

در میان مردم انتشار می یافت. کلیساھای عمده ھریک برای محافظت  بداشتن نسخھ ھای شخصی داشتند نوشتھ شده و بدینطور

ً جمیع نوشتجات رسوالن تحصیل نموده و کتب مقدسۀ خود صندوقی داشتند و بمرور زمان نسخ مخصو ص خود را از تقریبا
در صندوقھای خود نگھداری مینمودند. این کتب و رسالھ ھا ھنوز در یکجلد جمع آوری نشده بود. پس معلوم میشود کھ گرچھ 

از بین برود، نسخ اصلی خود رسوالن بواسطۀ کثرت استعمال ممکن بود اوراق و پاره شوند، باز خوفی نبود کھ نوشتجات 

زیرا کھ نسخھ ھای بسیار با کمال مواظبت در جایھای مختلف و بتوسط اشخاص یا کلیساھای متعدد نگاھداری میگردید و اگر 

ً نوشتھ شوند. بھمین طریق اگر اشتباھی ھم در مسوده ھا  ً ھم چند نسخھ کمیاب میشد، با کمال سھولت ممکن میشد مکررا اتفاقا

ھ بواسطۀ مطابقھ با جزوه ھای دیگر تصحیح گردد. مسیحیان این کتب را کالم خدا دانستھ و بدیھی شده بود، امکان داشت ک

است کھ از تحمل ھرگونھ زحمت و بذل ھر قسم دقت و مواظبتی کوتاھی نمی نمودند تا حتی االمکان کتب الھی خود را خالی 
  از غلط و عاری از اشتباه نگاھداری نمایند.

  

  

   



  عھد جدیدــ تعیین کتب  ۴

بعالوۀ بیست و ھفت کتب و رسالھ ھائی کھ شامل عھد جدید میباشد، کلیساھای قدیم در کتابخانھ ھای خود 

اغلب نوشتجات دیگری نیز داشتند کھ آنھا را نافع دانستھ و در مجالس خود در کلیسا قرائت مینمودند. از این نوشتجات بعضی 

ً بیان خواھیم نمود. کتابھای دیگری نیز باقی و برخی مفقود گردیده اند. در فصل آین ده بعضی از این نوشتجات را مفصال

ً با حکایات تاریخی اناجیل اربعھ ( متی و مرقس و لوقا  بمرور زمان نوشتھ شدند کھ حکایت عیسی مسیح را بطوری کھ کامال

عضی را معطوف بخواندن نوشتجات خود و یوحنا ) مخالف میباشند بیان نموده اند. نویسندگان کتب مزبوره برای اینکھ دقت ب
» انجیل نیقودیموس « و » انجیل توما « و » انجیل فیلیپس « گردانند، خویشتن را از ھمراھان مسیح خوانده و عناوینی مانند 

ه ) نوشتھ شده کھ مقصودشان ثبوت تعالیم خودشان بود١و غیره بنوشتجات خود داده اند. این کتب اغلی بتوسط ناستیک ھائی (

). اغلب حکایات راجع بمعجزات زمان طفولیت مسیح از اناجیل جعلی نقل گردیده است.  ١١است ( رجوع شود بھ فصل 

) از ھمین اناجیل جعلی کسب گردیده است. چون  ۴٣:  ٣معجزۀ از گل ساختن پرندگان و بحرف در آوردن آنھا ( قرآن سورۀ 

ید کھ کتب مقدسۀ خود را جدا نموده و در کتاب جامعی محفوظ نگاھدارند کتب جعلی رو بظھور نھادند، بر مسیحیان الزم گرد

  تا از قید چنین کتب جعلی آزاد شوند.

چنین مینماید کھ راجع بھ اناجیل اربعھ بین مسیحیان در ھیچ موقعی اختالف نبوده و ھرگز انجیل دیگری 

) نویسندۀ مسیحی و از اھل بین النھرین قریب ٢ند. تتیان (وجود نداشتھ کھ کلیسا مایل شده باشد آنرا نیز در کتاب مقدس بگنجا
) نوشت و ٣» (دیاتسارون « م. حکایت این چھار انجیل را روی ھم گذارده و یک حکایت موافق و جامعتی موسوم بھ  ١٧٠

کتاب خود بانجیل  این کتاب در کلیساھای سریانی زبان متداوال بود. تتیان فقط اناجیل اربعھ را در نظر گرفتھ و برای نوشتن

ً رجوع نمیکند و این خود برھان قاطعی است کھ اناجیل حقھ از چھار بیش نیستند. آیرینیوس ( م.  ١٨٢) کھ در ۴دیگری اصال

اناجیل از آنچھ ھستند ممکن نیست بیشتر یا کمتر « ) بوده، در یکی از کتابھای خود چنین می نویسد: ۵اسقف شھر لیون (

چنانچھ بادھای اصلی چھارند و کروبین نیز چھار صورت دارد، و خداوند « ت این مطلب میگوید: سپس برای ثبو». باشند 

اگر چھ دالیل ویرا کافی نمیدانیم، باز از طریقۀ استداللش ». چھار ھعد با انسان بست و غیره، پس اناجیل نیز چھار میباشند 

ً نمونۀ عقیدۀ مسیحیان مفھوم میشود کھ او و معاصرینش معتقد بر فقط چھار انجیل بود ند یعنی عقاید آیرینیوس و تتیان یقینا
  آنزمان است.

بدینموال از زمان اول راجع بھ اکثر کتب دیگر عھد جدید مسیحیان با ھم موافق بوده اند، ولی در خصوص 
میکردند کھ شاید  بودن رسالھ ھای یعقوب و یھودا و دوم پطرس و دوم و سوم یوحنا در عھد جدید بعضی متردد بوده و تصور

« و » رسالۀ برنابا « بھتر است آنھا جزو کتب نافع شمرده شده و در عھد جدید نباشند. ھمچنین رسالھ ھای دیگری نیز چون 

) وجود داشتند کھ بگمان بعضی الزم بود جزو  ٨قسمت  ۶) ( رجوع شود بھ فصل ۶» (شبان ھرماس « و » رسالۀ کلمنت 

ھ میکنیم کھ بمرور زمان کلیسا بوسیلۀ روح القدس ھدایت گردیده و آنچھ رأی خدا بود در عھد عھد جدید باشند. ولی مالحظ

ً محو و ناپدید شد و عموم مسیحیان  کتب عھد جدید را قبول  ٢٧جدید مشمول میدارد. چون قرن سوم رسید، شک و تردید کامال

گردان مسیح در مکانھای مختلفھ مکتوب گردیدند، کتبی کھ در ازمنۀ مختلف بتوسط رسوالن و شا ٢٧نمودند. خالصھ این 
چنانکھ از ابتدا تدبیر روح القدس بود، در یک کتاب جمع وتدوین شده و بعھد جدید موسوم شد. بدینطور چون رسوالن و 

ن شاگردان مسیح رحلت کردند، بھدایت روح القدس کتابی از خود بیادگار گذاردند کھ جای ایشان را گرفتھ و برای مسیحیا
  یگانھ قانون ایمان و عمل گردید.



)١(Gnostics                                 )۴(Irenaeus   

)٢(Tatia                                      )۵(Lyons   

)٣(Diatessaron                            )۶(Shepherd of Hermas  

  ــ ترجمھ ھای قدیمھ ۵

زبان یونانی در تمامی امپراطوری روم متداول بود و الزم نبود کھ کتاب مقدس  چنانچھ ذکر شد در قرن اول

بالنسۀ دیگری ترجمھ شود، ولی چون قرن دوم و سوم در رسید، اھمیت زبان یونانی رو بزوال نھاده و مسیحیان بسیاری کھ 

ا وقتی در کلیسا خوانده میشد در مصر آفریقای شمالی و اطالیا و فرانسھ و ممالک دیگر سکنی داشتند، کتاب مقدس ر

نمیفھمیدند. پس الزم بود کھ خواننده آنچھ میخواند برای مستمعین ترجمھ نماید و چون متبحرین زبان یونانی عدۀ معدودی بیش 

ً عقیده ای مانند  نبودند، چنین قرائت و ترجمھ استرضای خاطر بیشتر از مسیحیان را حاصل نمی نمود. مسیحیان آنزمان ابدا
ید مسلمین کھ راجع بقرآن دارند، نسبت بکتب مقدسۀ خود نداشتند و خیلی مشتاق بودند کھ این کتب بزبانھای مادری ایشان عقا

ترجمھ شود. بنابر این علما با کمال دقت و با زحمت بی نھایت عھد جدید را از زبان یونانی بالنسۀ مختلفۀ مردمان ممالک 

بزبانھای خود کلمات حیات جاودانی را بشنوند. محتمل است کھ عھد جدید اول بزبان متنوعۀ ترجمھ نمودند تا ھمھ بتوانند 
  التینی در قرن دوم در آفریقا ترجمھ گردید.

قبطی عھد جدید در مصر در قرن سوم بانجام  ترجمۀ سریانی عھد جدید در بین النھرین در قرن دوم و ترجمۀ

نین اطراف بحر اسود ) و حبشی ھا و ساکنین جزائر بریتانی کبیر انتشار رسید. چون مسیحیت بعد بین ارامنھ و گت ھا ( ساک

). عشق مسیحیان در ترجمۀ کتب مقدسھ پیوستھ زیادتر  ١۴یافت، بالنسۀ آن مردمان نیز ترجمھ گردید ( رجوع شود بھ فصل 
  شده و تا بحال انجیل را بھ متجاوز از ھفتصد زبان ترجمھ نمده اند.

کھ تبدیل یا نابود کردن کتب مقدسۀ مسیحی برای دشمنان مسیحیت امری امکان  پس واضح و مبرھن است

ناپذیر بود. نھ فقط نسخ یونانی عھد جدید در خانھ ھای شخصی و کتابخانھ ھای کلیسائی و در تمامی شھرھای عمده و در 

یز ترجمھ شده و میان ھمھ انتشار یافتھ بود. بسیاری دھات از اسپانیا گرفتھ تا بین النھرین پیدا میشد، بلکھ انجیل بالسنۀ دیگر ن
م. ) دشمنان سعی کردند کھ جمیع کتب مقدسۀ مسیحیان را بسوزانند  ٣١٠ــ  ٣٠٣) ( ١گرچھ مثالً در زمان جفای دیوکلسین (

فرضاً  ) اما بھمان اندازه کھ نیست کردن کلیسا محال بود، این امر نیز برایشان امکان نداشت، زیرا کھ ۴قسمت  ١٠( فصل 

اگر ھم این دشمنان در مقاصد شریرانۀ خود کامیابی حاصل نموده و تمامی اناجیلی را کھ در ایطالیا و آفریقای شمالی و مصر 

و فلسطین و سوریھ و آسیای صغیر و یونان و فرانسھ و اسپانیا بود بدست آورده و میسوزانیدند، باز مسیحیان امپراطوری روم 

اکن بودند رفتھ و ھزاران نسخۀ کتاب مقدس را کھ ھم در یونانی و ھم در سریانی یافت میشد، بسھولت در صلح و آرامی س
  ھمراه خود آورده و بعد از انقضای جفا در تمام کلیساھای امپراطوری روم توزیع نمایند.
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  ــ تحصیل نسخ قدیمھ ۶

بطوری کھ معلوم است کاتین انجیل در موقع استنساخ دچار بعضی اشتباھات جزئی شده اند. صنعت چاپ در 

نسخ جدیدی از کتب مقدسۀ الزم بود از روی نسخ قدیمھ مسوده میشد. قرن پانزدھم اختراع گردید و سابق بر اینزمان ھرگاه 

ً بی غلط از قوۀ انسانی خارج است و گرچھ کاتبین کمال دقت و سعی را مبذول میداشتند تا اشتباھاتی رخ  برداشتن نسخ کامال

قدیم مشاھده میشد. علمای بزرگ  ندھد، باز رفتھ رفتھ بعد از چند قرن در نسخھ ھای جدید تفاوتھای فاحشی در مقایسۀ با نسخ

امروزه برای تحصیل صحیح ترین نسخ کتب مقدسھ در کتابخانھ ھای دنیا گشتھ و قدیمترین نسخ موجوده را کشف نموده اند. 

بدین مقصود تفحصات و تجسسات الزمھ را بجا آورده وباالخره تا امروز قریب صد عدد از نسخ خیلی قدیم را پیدا نموده اند. 

این نسخھ در کتابخانۀ واتیکان یعنی کتابخانۀ پاپ در ». نسخۀ واتیکانیھ ) « ١قدیمترین نسخ موجود بقرار ذیل است: (اسامی 

روم موجود و متعلق بقرن چھارم میالدی است. نسخۀ مذکور شامل جمیع کتب مقدسھ میباشد و گرچھ اینقدر قدیم است، باز 

این نسخھ در کتابخانۀ لنین گراد در روسیھ موجود و متعلق بقرن چھارم ». ھ نسخۀ سینائی) « ٢بطور وضوح خوانده میشود. (

این نسخھ در موزۀ بریتانیا موجود و تاریخ ». نسخۀ اسکندریھ ) « ٣میالدی است و یکی از نفایس آنسرزمین بشمار میرود. (
روی پوست آھوی خیلی نازکی میالدی است. نسخھ ھای مزبوره روی کاغذ نوشتھ نشده، بلکھ بر  ۵٠٠کتابت آن قریب 

مکتوب گردیده است. ممکن است یکی از امپراطورانیکھ میل داشتھ نسخۀ صحیحی از کتب مقدسھ برای نسلھای  بامنتھای دقت

آتیھ بیادگار گذارد، امر بنوشتن یکی یا بیشتر از نسخھ ھای مذکوره نموده باشد. بدیھی است کھ در زمان استنساخ از قدیمترین 

ً آن نسخ چند قدمی بیش از نسخھ ھای اولیۀ انجیل و رساالت دور نبوده اند.نسخ موجو   دۀ آنزمان مسوده میشد و یقینا

بسیاری از علمای اخیر تمامی عمر خود را صرف تحصیل نسخ قدیمھ نموده اند تا بقدر امکان عین مضامین 

) تمامی نسخ قدیمھ را با ١ذیل صورت گرفتھ است: (نسخھ ھای اولیھ را بدست آورند. این مقصود با انجام کارھای سھ گانۀ 

) نسخھ ھای یونانی را با ترجمھ ھای قدیم التینی و سریانی و قطبی کھ در فوق مذکور گردید مطابقھ ٢تطبیق ننموده اند، (

ھد جدید ) رجوع نموده و با کمال دقت ھزاران آیات ع ١٢و  ۶) بتمامی نوشتجات مسیحی سھ قرن اول ( فصل ٣کرده اند؛ (

را کھ در آنھا نقل قول شده با نسخھ ھای یونانی مقابلھ نموده اند. بدین ترتیب اشتباھاتی کھ در نسخۀ اصلی تولید گردیده، مرتفع 

ً در ھر لفظ با  نموده و بعد از تمامی این زحمات بی پایان برای ما تھیۀ یک عھد جدیدی بزبان یونانی نموده اند کھ تقریبا

د نویسندگان کمال مطابقت را دارد. الفاظی کھ در اصل آنان تردید باقیست، بقدری معدوداند و باندازه ای نوشتجات اصلی خو

از ھم پراکنده میباشند کھ نمیتوانند ھیچ تغییری در اصول عقاید مسیحی و وقایع مذکوره بدھند. از روی ھمین انجیل یونانی 

و بنابر این آنچھ را کھ از روی ترجمھ ھای این کتب مقدسھ  شده و میشود است کھ عھد جدید بتمامی النسۀ مختلفۀ دنیا ترجمھ

بزبان فارسی و عربی و انگلیسی و غیره میخوانیم میتوانیم حتم و یقین داشتھ باشیم کھ با تعالیم مسیح و رسوالن کھ قریب دو 
ً موافقت دارند.   ھزار سال پیش بزبان یونانی نوشتھ شده، کامال
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ً در اینجا  گرچھ خارج از حدود تاریخ فعلی ماست، باز بد نیست کھ حکایت کشف نسخۀ سنیائیھ را مختصرا
) عالم آلمانی کھ تمام عمر خود را صرف تجسس و تحصیل نسخھ ھای قدیمۀ کتب ١شرح دھیم: شخصی بنام دکتر تیشندرف (

) ٢د. در ماه مھ فرنگی بھ دیر سن کاترین (م. بمشرق زمین برای کشف کتب قدیمھ مسافرت نمو ١٨۴۴مقدسۀ نموده بود، در 

ً بکشف چیزی نائل شد کھ آنرا  نامید. چون » مروارید تمامی اکتشافات خود « واقع در دامنۀ کوه سینا وارد شد و در آنجا اتفاقا

فت کھ قسمتی کتابخانۀ دیر ورود نمودئ، در وسط اطاق بزرگی سبدی پر از اوراق کتاب کھنھ ای یافت. مدیر کتابخانھ ویرا گ

از این اوراق برای افروختن آتش استعمال شده است. دکتر مزبور بمالحظۀ آن اوراق مبادرت جست. ناگھان نظرش بچندین 

صفحۀ از عھد عتیق افتاد کھ نسخھ ای قدیمتر از آن در عمر خود مشاھده ننموده بود. سرور بی اندازه ویرا فرا گرفت و چون 

کتابخانھ اجازه خواست تا چند صفحھ از این اوراق را ھمراه خود ببرد. راھبین چون  د، از مدیرخواست از کتابخانھ بیرون آی

وجد و طرب ویرا در مشاھدۀ آن صفحات بدیدند، از دادن صفحات دیگر امتناع ورزیدند. دکتر تیشندرف بآلمان مراجعت 

ه ملتفت شد کھ نسخھ ای در دست دارد کھ غیر از نموده و با کمال دقت صفحاتی را کھ در دست داشت مطالعھ نمود و باالخر

نسخۀ واتیکانیھ قدیمترین نسخۀ کتب مقدسھ میباشد. ولی از این اکتشاف چھ فایده ای حاصل میشد، اگر راھبانان از دادن بقیھ 
  صفحات این نسخھ امتناع میورزیدند !

االمر امپراطور روسیھ کھ دکتر تیشندرف مدت پانزده سال برای تحصیل این نسخھ زحمت کشید و آخر 

سلطان راھبین مزبور بود دکتر تیشندرف را با فرمانی برای بدست آوردن این صفحات بدیر سن کاترین فرستاد. تیشندرف 

ً قطع امید نموده بود کھ ناگھان روزی ھنگام عصر در  مدتی در جستجوی اوراق کوشش نمود و موفق نگردید. باالخره کامال

نشستھ بود، راھبی با بستۀ بزرگی کھ در دستمال قرمز پیچیده، بوی نزدیک شد و آن بستھ را در دست  حینیکھ در اطاق خود

وی گذارد. دکتر آنرا مفتوح نموده نتیجۀ تمامی زحمات خود را در آن یافت. چون نمیخواست در حضور این راھب احساسات 

اھدارد. راھب اجازه داد و بیرون رفت. تیشندرف چنین مسرت آمیز خود را بروز دھد، لذا اجازه خواست تا یکشب آنرا نگ

چون خود را تنھا دیدم احساسات مسرت آمیز خود را بروز دادم، چون میدانستم در دستم یکی از پرقیمت ترین « مینویسد: 

خھ میگذرد، نسخھ را بکمال دقت مالحظھ نموده و دید کھ اگر چھ ھزار و پانصد سال از عمر نس». خزائن کتب مقدسھ میباشد 

آخر االمر تمام نسخھ را بدست آورده و آنرا در  باز تمامی عھد جدید و اکثر کتب عھد عتیق با کمال خوبی محفوظ مانده است.

کتابخانۀ لنین گراد گذارد. عکس تمامی صفحات این نسخھ برداشتھ شده و اگر چھ نسخۀ اصلی را شاید نشود دید، ولی 

بیشتر از کتابخانھ ھای اروپا و آمریکا مالحظھ نمود. محافظت این نسخ قدیمھ البتھ امر عکسھای مزبور را ممکن است در 

اتفاقی نیست، بلکھ منوط بنظارت و مواظبت ھمان روح راستی است کھ در ابتدا برای تعلیم و ھدایت ما سبب کتابت آن کتب 

  گردید.
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  فصل ششم

  نوشتجات مسیحی در قرن اول و دوم
   (Barnabas)) رسالۀ برنابا ٣) رسالۀ دوم کلمنت   (٢) بھ کلیسا قرنتس   (  Clement) رسالۀ کلمنت (١(

  ) تعلیم رسوالن۶) بھ فیلیپیان  ( Polycarp) رسالۀ پالیکارپ Hgantius )   (۵)رسالھ ھای ایگاتیوس () ۴(

  ) خاتمھ            ٩)   (  Hermas) شبان ھرماس (٨)   (  Diognetus) رسالھ بھ دیاگنیتس (٧(

راجع بتاریخ کلیسا در قسمت اخیر قرن اول و قسمت اول قرن دوم چندان خبری نداریم ولی اوراقی چند کھ 

بتوسط پیروان رسوالن بزبان یونانی نوشتھ شده، بدست ما رسیده و برای ما بسیار مفید است. آنچھ راجع بھ کلیسای قسمت 

  . در این فصل این کتب قدیمھ را بطور خالصھ بیان می نمائیم.آخر قرن اول میدانیم بتوسط ھمین کتب بدست ما رسیده است

  

  رسالۀ کلمنت بھ کلیسای قرنتس

م. مرقوم گردید. نویسنده آن کلمنت اسقف  ٩۶این رسالھ بتوسط کلیسای روم بھ کلیسای قرنتس تقریبا در 

دیده و با آنھا مشورت نموده و رسوالن مبارک را « ) مورخ چنین می نویسد کھ کلمنت ١کلیسای روم بود. آیرینیوس (

یقین است کھ کلمنت با پطرس معاشرت داشت و پس از رسوالن ». کلماتشان آویزۀ گوشش و تعلیماتشان در مد نظرش بود 
ً بزرگترین مسیحی قرن اول بوده است.   یقینا

کھ بتوسط منازعھ ای در کلیسای قرنتس برخاستھ بود و پرسبیترھائی« سبب نوشتن این رسالھ آن بود کھ 

رسوالن مقرر شده یا اولین کسانیکھ بجای این پرسبیترھای معین شده بودند، بدون سبب از خدمت اخراج جفای بزرگی بود از 
  برای سرزنش برادران قرنتس این رسالھ را نوشتھ و آنھا را ترغیب نمود تا این بدیھا را از خود دور گردانند.

ات و جدائیھا و جدالھا و جنگھا بین شما از کجاست؟ آیا ما دارای کلمنت می نویسد : این نزاعھا و اغتشاش
یک خدا و یک مسیح نیستیم؟ آیا فقط یک روح فیض بر ما افاضھ نشده است؟ آیا مسیح ھمگی ما را نخوانده است؟ پس چرا 

ھت برسیم کھ فراموش اعضای مسیح را تقسیم نموده و بقطعات بشکنیم و نزاع بضد بدن خود بر انگیزانیم و بدان درجھ سفا

وای بر کسیکھ باعث لغزش شود. او را بھتر « کنیم کھ اعضای ھمدیگریم؟ کلمات خداوند ما عیسی مسیح را بخاطر آورید: 

  بیندازد.می بود کھ ھر آینھ تولد نیافتی از اینکھ سنگ لغزش  در جلو یکی از منتخبین من 
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)١ (Hrenaeus  



بلی ویرا بھتر می بود کھ سنگ آسیادی بر گردنش آویختھ و در قعر دریا غرق میشد از اینکھ سنگ لغزش در جلو یکی از 
جدال شما بسیاری را ( از ایمان ) برگردانیده، بسیاری را حالت یأس بخشیده، بسیاری را در شک »  این صغار بیندارد.

  انداختھ، و موجب غم برای تمامی ما گردیده است و با وجود این ھنوز اغتشاش شما ادامھ دارد.

ت الھام بود کھ رسالۀ پولس مبارک را بخوانید. در موقع اولین موعظۀ انجیل بشما چھ نوشت؟ در حقیقت تح

راجع بخود و کیفا و اپلس بشما نوشت ... زیرا کھ فرقھ ھا در آنوقت ھم بین شما تشکیل یافتھ بودند. ولی آن طرفداری کھ شما 

نسبت برسوالن مشھور و آنکسیکھ آنھا بخدمت گماشتھ بودند نشان میدادید، در مقابل این تمایل شما برای رجحان بر یکدیگر 

ب میشود. پس الحال بخاطر آورید کھ آنانیکھ شما را از صداقت و از شھرت محبت برادرانۀ شما منحرف خطای کمتری محسو

نموده اند کیانند. باعث شرم و خجالت است کھ چنین چیزی در میان شما شنیده شود یعنی کھ قدیمترین و قویترین کلیسای 

ر جدال برخیزد. این شھرت نھ فقط بما رسیده بلکھ ھمچنین قرنتسان بجھۀ یک یا دو نفر بضد مدیران ( پرسبیترھای ) خود د
بآنانیکھ رابطھ ای بما ندارند. فی النتیجھ بتوسط این سفاھت شما نام خداوند تخفیف کرده میشود و برای شما نیز خطر دارد ( 

  ). ۴٧و  ۴۶فصل 

ن خود را احساس کرده آنگاه کلمنت از کسانیکھ در این جدال شرکت نموده اند مسئلت می نماید کھ گناھا
اعتراف نمایند و می نویسد : بنابر این برای تمامی خطایائیکھ بوسیۀ دشمن مرتکب گردیده ایم مغفرت بطلبیم و کسانیکھ 

پیشوایان جدال و نزاع بوده اند امید عمومی را تکریم نمایند. زیرا کسانیکھ درترس و محبت زیست میکنند متمایلند کھ خود در 

متحمل زحمت گردند و ترجیح میدھند کھ خود متحمل سرزنش شوند تا اینکھ بآن موافقتی کھ بھ نیکوئی و پاکی  جای ھمسایگان

بما رسیده زیان وارد آورند. زیرا کھ بھتر است شخص خطایای خود را اعتراف نماید از اینکھ قلب خود را سخت نماید 
  ). ۵۴و  ۵١دند سخت گردید ( فصل چنانکھ قلوب آنکسانیکھ بضد موسی بندۀ خدا تولید نزاع کر

الحال کلمنت میخواھد اھمیت تقصیراتشان را در اینکھ بی دلیل اسقفان خود را از خدمت خارج کرده باعث 

خرابی کلیسا شده بودند، بدانھا بفھماند و مینویسد : رسوالن انجیل را از خداوند ما عیسی مسیح بما بشارت دادند، و عیسی 

یح از طرف خدا و رسوالن از طرف مسیح فرستاده شدند. بدینوجھ این مأموریتھا ھر دو بر حسب نظم مسیح از خدا. پس مس

ً از قیام عیسی مسیح خداوند یقین حاصل کرده و در کالم » رسوالن « منسوب بارادۀ خدا بود، کھ  چون دستور یافتند، کامال
د، پس رفتھ و اعالم نمودند کھ ملکوت خدا بر در است. خدا استوار گردیده و از روح القدس کامالً اطمینان حاصل کردن

بواسطۀ روح ازموده، آنھا را بسمت اپیسکپاسی ( اسقفی ) » زحمات خود را « بدینطور در شھرھا و دھات بشارت داده نوبر 
  و دیکانی ( خادمی ) برای ایمان آورندگان بعد تعیین کردند.

تند کھ دربارۀ منصب اپیسکپاسی ( اسقفی ) جدال خواھد رسوالن ھم بوسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح دانس

ً معرفت کامل راجع باین داشتند، اشخاص مذکور را تعیین نمودند و بعد دستور دادند کھ چون  برخاست. بنابر این چون سابقا

کھ کسانیکھ بوسیلۀ اینان بخوابند مردمان مجرب و مقبول دیگری در خدمت جای ایشانرا اشغال نمایند. پس عقیدۀ ما چنین است 

آنھا یا بعد از آن بتوسط مردان شریف دیگر با تصویب تمام کلیسا تعیین شدند و بی سرزنش گلۀ مسیح را خدمت نموده اند، در 

یک روح متواضع و صلح آمیز و بی غرض، و برای مدت مدیدی رضایت ھمھ را حاصل کرده اند، انصاف نیست از خدمت 
کی نیست کھ کسانیرا کھ بی مالمت و با کمال قدوسیت تکالیف خود را انجام داده اند از مقام خارج شوند زیرا کھ گناه کوچ

 اپیسکپاسی ( اسقفی ) رد گردانیم. خوشا بحال آن پرسپیترھائی ( مدیرانی ) کھ پیش از زمان حاضر دورۀ خود را باتمام

کھ از مکانیکھ برایشان تعیین شده است خارج شوند. اما  رسانیده، رحلت کامل و مثمری نموده اند، زیرا کھ الحال خوفی ندارند



می بینیم کھ بعضی از اشخاصیرا کھ اخالق حسنھ داشتھ و خدمت خود را بی مالمت و با اکرام بانجام رسانیده اند، از خدمت 
  ). ۴۴و  ۴٢خارج کرده اید ( فصل 

بتوسط اشاره بقائن و عیسو و مردان سبب جدال در کلیسای قرنتس حسادت بود و کلمنت نتایج بد حسادت را 

دیگر زمان قدیم نشان میدھد و آنگاه چنین می نویسد : صرف نظر از نمونھ ھای قدیم بنزد دالوران جدید و روحانی آئیم، و 

نمونھ ھای جدیدیرا کھ در زمان خود ما تھیھ شده اند بدست گیریم. بوسیلۀ دشمنی و حسادت بزرگترین و عادلترین ستونھای 

یسا جفا دیده و مقتول گردیده اند. رسوالن جلیل را بنظر خود بیاوریم. پطرس بواسطۀ حسادتھای نا حق نھ یک یا دو بلکھ کل

زحمات بسیار متحمل گردید و چون باالخره شھید شد بآن مکان جالل کھ قابل وی بود رحلت نمود. پولس نیز بعد از آنکھ در 

مجبور شد کھ فرار نماید و سنگسار گردید، باالخره پاداش تحمل صبر را دریافت  نتیجۀ حسادت ھفت مرتبھ اسیر شده بود و

نمود. پس از آنکھ ھم در مشرق و مغرب موعظھ نمود بر حسب ایمانش شھرت بزرگی یافت و عدالت را بتمام دنیا تعلیم نمود 
لت کرده آثار بر جستھ ای از صبر و و باقصای مغرب زمین آمده در تحت فرمان والیان شھید گردید. بدینطور از دنیا رح

). اولین نوشتھ ای کھ راجع بشھید شدن پولس و پطرس در  ۵طاقت خود بیادگار گذاشتھ بمکان مقدسی ورود نمود ( فصل 

دست داریم ھمین است کھ فقط قریب سی سال بعد از تاریخ این واقعھ نوشتھ شد. اگر چھ کلمنت چنین نمی نویسد، ولی محتمل 

ر دوی این رسوالن در روم شھید گردیدند. کلمنت رسالۀ خود را در روم نوشت و شاید خودش شاھد شھید شدن این است کھ ھ
  دو رسول بوده است.

ً جالب توجھ است. کلمنت در رسالۀ  رسالۀ کلمنت شاھد بر صحت عھد جدید میباشد و از اینرو مخصوصا

اول قرنتیان و غالطیان و اول تیموتاؤس و رسالۀ یعقوب و شاید ھم  خود معلوم میدارد کھ با رسالۀ پولس رسول بھ رومیان و

ً میدانستھ و از کتب بسیاری از عھد عتیق نیز نقل قول می نماید. از نقل دوم پطرس آشنا  بوده و رسالۀ بعبرانیان را کامال

کھ در قرن اول بین مسیحیان  قولھای وی مشاھده میکتیم کھ کتاب مقدسیکھ امروزه در دست ما است بعینھ ھمان کتابی است
  معمول بود.

  

  ــ رسالۀ دوم کلمنت ٢

ً متعلق بوی نیست. این نوشتھ رسالھ  اگر چھ بعضی این نوشتھ را بکلمنت روم نسبت داده اند، اما واضحا

تمل م. صورت پذیرفت. نظر بھ اینکھ مش ١٢٠نیست، بلکھ قدیمترین وعظ مسیحی است کھ باقی مانده است. کتابت آن قریب 
  بر اخالق و ایمان قوی میباشد، جالب توجھ است.

مقدمۀ این رسالھ را اینجا ذکر مینمائیم تا معلوم شود کھ مسیحیان اول تا چھ اندازه بمسیحیت عالقھ مند بوده 

د را اند : ای برادران مناسب است کھ عیسی مسیح را خدا بدانید ... و داور زندگان و مردگان. و شایستھ نیست کھ نجات خو

بی اھمیت فرض کنیم زیرا کھ اگر مسیح را کوچک میشماریم، باید منتظر باشیم کھ ( از او نیز ) کم بایبیم و کسانیکھ این 

چیزھا را باقیدی گوش میدھند و آنھا را کم اھمیت می شمارند، گناه میکنند و نمیدانند کھ از کجا خوانده شده ایم، و بواسطۀ کھ، 

سی مسیح حاضر شد کھ در راه ما زحمت بیند. پس ویرا چھ عوض دھیم، و چھ میوه ای کھ الیق و بچھ مکان، و چقدر عی

آنچھ کھ وی بما داده است ( ظاھر سازیم )؟ زیرا کھ در حقیقت نعماتی را کھ مدیون بوی ھستیم بسیار عظیم میباشند. با رحمت 



ون حاضر بودیم کھ ھالک گردیم ما را نجات داد. پس نور را بما عطا فرموده، و چون پدر ما را پسران خوانده است، و چ
ویرا چگونھ تکریم نمائیم و برای چیزھائیکھ دریافت نموده ایم چھ عوض دھیم؟ در فھم ناقص بودیم و سنگ، چوب، طال، نقره 

بکوری مبتال  و برنج را کھ کھ کارھای دست انسانی ( ھستند ) عبادت میکردیم و تمامی زندگانی ما غیر از موت چیزی نبود.

گردیده ، و با چنین تاریکی در پیش چشمان خود، بینائی یافتھ ایم و بوسیلۀ ارادۀ وی آن ابری را کھ در آن گرفتار بودیم از 

اشتباھات بسیاری را کھ در آن گرفتار خود دور نموده ایم. زیرا کھ وی بر حال ما ترحم نمود، با مالقات نجاتمان داد، اگر چھ 

نمود و بآن ھالکتی کھ گرفتار بودیم و غیر از التفات وی امیدی نداشتیم نظر افکند. چون در حینیکھ نبودیم ما را  بودیم مشاھده
  ). ١خواند مشتاق بود کھ از نیستی بھستی حقیقی برسیم ( فصل 

چگونھ  اینک بیان گرانبھای وی را راجع باھمیت اقرار بمسیح بوسیلۀ اعمال حسنھ باز نقل قول مینمائیم : ولی

ویرا اعتراف کنیم؟ بواسطۀ عمل بھ فرمایشات و نشکستن احکام وی؛ بوسیلۀ تکریم و احترام وی نھ با لبھایمان فقط، بلکھ با 
این مردم مرا با لبھایشان تکریم می نمایند ولی دلشان از من « قلب و تمامی فکرمان نیز. زیرا کھ در اشعیا چنین میفرماید: 

نھ ھرکھ مرا خداوندا خداوندا میگوید « فقط در این نیست کھ ویرا خداوند بخوانیم چھ کھ میفرماید:  پس نجات ما». دور است 

پس ای برادران ویرا بتوسط اعمالمان اعتراف نمائیم، بتوسط محبت ». نجات خواھد یافت بلکھ آنکھ عدالت را بجا می آورد 

گر، و حسادت ننمودن، بلکھ پرھیزگار و رحیم و نیکوکار باشیم. بھمدیگر، بوسیلۀ ارتکاب نکردن زنا، غیبت ننمودن از ھمدی

باید با یکدیگر ھمدردی نمائیم و بخیل نباشیم. ( بلی ) بوسیلۀ این اعمال است و نھ متضاد آنان کھ میتوانیم مسیح را اقرار 

ھ در آغوشم نیز جمع شوید، اگر احکام گرچ« نمائیم. از مردم نترسیم بلکھ از خدا و اگر اعمال ( بد ) بعمل آوریم او میفرماید: 

ای گناھکاران از من دور شوید؛ نمیدانم از کجا « مرا نگاه ندارید، شما را از خود دور خواھم نمود و بشما خواھم گفت: 
  ). ۴و  ٣فصل » ( ھستید 

  

  ــ رسالۀ برنابا ٣

معاصر او بھ برنابای رسول رفیق ) و مورخین دیگر ١این ونوشتۀ قدیمھ بوسیلۀ کلمنت اسکندریھ و اریجن (
و غیره ) ولی خود رسالھ در ھیچ نکتھ نشان نمیدھد کھ بوسیلۀ وی نوشتھ  ٢:  ١٣پولس منسوب گردیده است ( اعمال رسوالن 

شده باشد و تعالیمش با نوشتجات پولس و پطرس بقدری متفاوت است کھ علمای بسیار معتقدند بوسیلۀ برنابای رسول نوشتھ 

ً از نشده است کھ بعضی از مسلمین بآن اشاره می نمایند و یکی از نوشتجات ساختگی قرن » انجیل برنابا « . این نوشتھ کامال

  م. ١۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

)١ (Origen 

م. در اسکندریھ مکتوب گردید و نویسنده در نظر  ٧٠می باشد، متفاوت است. رسالۀ برنابا قدری بعد از انھدام اورشلیم در 
داشتھ کھ مسیح را از روی عھد عتیق ثابت گرداند. می نویسد کھ قربانیھای شریعت موسی نمونھ ای از قربانی مسیح و مار 

نجین نمونھ ای از صلیب بود، و غیره. ولی در فھم مقصود شریعت موسی مشتبھ گردیده، زیرا کھ تمام آنھا را بطور بر

روحانی تعبیر نموده و چون یھودیان عبارات احکام را عمل می نمودند، آنھا را مشتبھ میدانست. می نویسد کھ مقصود خدا این 



د یا انکھ روزه بگیرند یا ختنھ نمایند یا در ھفتھ روزی را چون سبت نگاھداری کنند نبود کھ یھودیان گوسفند و بز قربانی نماین
یا از خوردن خوراک ناپاک دوری جویند، بلکھ تا از ھر بدی اجتناب نمایند و این تعلیمات از طریقیکھ پولس عھد عتیق را 

  تعبیر می نمود بسیار متفاوتند.

ً جالب توجھ باشد، باز بحقیقت مرگ و قیام مسیح ولی اگر چھ این رسالھ شامل تعلیمی نیست  کھ مخصوصا

از ».. روز ھشتم را با خورسندی تام نگاھداری می نمائیم ــ روزیکھ مسیح از مردگان قیام فرمود « شھادت داده و مینویسد: 

روزۀ ما مطابقت تام عھد عتیق نقل قول زیاد کرده و مالحظھ میشود کھ کتاب مقدسی کھ در دست وی بوده با کتاب مقدس ام

دارد. گرچھ این رسالھ باسم رسولی مسمی بوده، معھذا چون مطالب آن سزاوار کالم خدا نبود، در عھد جدید شامل نشد و از 

  اینرو مراقبت مسیحیان زمان اول در انتخاب کتب عھد جدید مشھود میگردد.

  

  ــ رسالھ ھای ایگناتیوس ۴

بوده است. راجع بزندگانی وی خیلی کم اطالع داریم لیکن میدانیم کھ  م. اسقف انطاکیھ ١١٠ایگناتیوس قریب 

در انطاکیھ برای مسیحی بودن محکوم گردید تا بروم رفتھ و در جلو حیوانات وحشی انداختھ شود. بعد از مسافرت پر زحمتی 

ن سھ کلیسائی کھ فرصت دیدار آنان را ) اسقف مانده استراحت میکند. در اینزمان نمایندگا١بھ ازمیر رسیده قلیلی با پالیکارپ (

نداشتھ، بنزد وی میآیند و او فرصت را غنیمت شمرده کاغذھائی مینویسد کھ در رجعت بآن سھ کلیسا با خود ببرند. کاغذی نیز 
می  بھ کلیسای روم نوشتھ و از آمدن خود آنھا را آگاه می نمایند. چون بھ تراوس میرسد از آنجا نیز کاغذی بکلیسای ازمیر

  نویسد. این ھفت رسالۀ ایگناتیوس بما رسیده و مفصالً موقعیت و اوضاع کلیساھای آنزمان را برای ما واضح میگرداند.

دررسالۀ بکلیسای روم از مسیحیان روم مسئلت می نماید کھ تحصیل ازادی برای وی ننموده و بدین طور 
لیساھا می نویسم و بھمھ اظھار میدارم کھ اگر مانع نشوید با فضیلت شھید شدن را از وی سلب ننمایند، چنانکھ میگوید: بک

کمال میل در راه خدا شھید خواھم گردید. از شما مسئلت می نمایم کھ نیت خیری نسبت بمن معطوف ندارید؛ مرا بگذارید کھ 

ھ بوسیلۀ دندانھای سبع خوراک حیوانات وحشی گردم، زیرا کھ بدین وسیلھ بخدا خواھم رسید. من گندم خدا ھستم و بگذارید ک

خورد شوم تا آنکھ نان پاک خدا یافت شوم، بلکھ حیوانات وحشی را ترغیب نمائید تا قبر من گردند و چیزی از بدن و باقی 

نگذارند تا آنکھ چون بخوانیم باعث زحمتی برای ھیچکس نشوم. بدینطور شاگرد حقیقی مسیح خواھم بود و دنیا بدن مرا نیز 
  مسیح برای من مسئلت نمائید تا بدین وسائل قربانی نیک یافت شوم. بمثال پطرس و پولس احکامی برای شما نخواھد دید. از
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)١(Polycarp  

لی تا الحال غالم ھستم. ولی چون نمی نویسم چھ کار آنھا رسوالن بودند و من فقط شخص محکومی ھستم؛ آنھا آزاد بودند و

زحمت بینم در مسیح ازاد شده و در نجات وی قیام خواھم نمود. و الحال چون در حبس ھستم بھ ھیچ چیز دنیوی خوب یا بد 

شروع میکنم کھ شاگرد شوم و ھیچ اشتیاقی برای چیزھای مرئی ندارم. بگذارید کھ ). باز میگوید: الحال  ۴میل نمیکنم ( فصل 

و صلیب، بگذارید کھ جماعات حیوانات وحشی، بگذارید کھ دلشکستگی ھا و اشک ھا و جدائی استخوانھا، بگذارید کھ آتش 



بریدن اعضاء بگذارید کھ زخم زدن بقعات تمامی بدن و بگذارید کھ عذاب خود شیطان بر من وارد آید، تا اینکھ بعیسی مسیح 
  ). ۵برسم و عیسی مسیح رابدست آرم ( فصل 

معلمین کذبھ مسیحیان را گمراه نمده و تعلیم میدادند کھ مسیح انسان حقیقی نگردیده و در حقیقت ھم  بعضی

) را نسبت باین تعالیم با این کلمات آتشین آگاھی ١زحمت ندیده و بر روی صلیب ھم نمرد. ایگناتیوس مسیحیان شھر ترالس (

خالف عیسی مسیح بر شما سخنی گوید، کھ وی از نسل داود نازل  میدھد: بنابر این گوشھای خود را بھ بندید ھرگاه کسی بر

شد و از مریم ( متولد ) گردید؛ کھ در حقیقت تولد یافت و خورد و آشامید؛ در حقیقت در تحت حکومت پنطیوس پیالطس جفا 

ھمچنین پدرش ویرا دید؛ در حقیقت مصلوب شد؛ و ( در حقیقت ) مرد، در نظر مخلوقات در آسمان و بر زمین و زیر زمین. 

زنده نموده در حقیقت از مردگان قیام فرمود، چنانکھ بھمان طور پدر وی ما را نیز کھ بوی بوسیلۀ مسیح عیسی ایمان داریم 

زنده خواھد نمود، کھ جدا از وی حیات حقیقی نداریم. اما بی ایمانان یعنی کسانیکھ خدائی ندارند اگر بگویند کھ وی فقط بنظر 
ت بیند ( و خودشان فقط بنظرشان می آید کھ وجود دارند )، پس چرا من در رنجیرھا ھستم؟ چرا مشتاق ھستم تا رسید کھ زحم

بمعرض حیوانات وحشی انداختھ شوم؟ پس ایا عبث میمیرم؟ و آیا در اینصورت مقصر دروغ نسبت بھ ( صلیب ) خداوند 

  ) ١٠و  ٩نمیشوم؟ ( فصل 

بدعتکاران برای ایمان حقیقی خطر بزرگیست و مشتاق بود کھ نظم کلیسا ایگناتیوس میدانست کھ تعالیم این 

) ٢را استوار نماید و در ھر راسلھ مسئلت می نماید کھ از پیشوایان کلیسا اطاعت شود. در رسالۀ بمسیحان شھر مگنیسیا (

سکپاس ( اسقف ) شما در جای چنین می نویسد: شما را موعظھ می نمایم کھ در تحصیل اتحاد ھرچھ بیشتر جدیت نمائید. اپی

خدا نظارت می نماید، و پرسبیترھای ( مدیران ) شما در جای جماعت رسوالن با دیکان ھای ( خدام ) شما کھ بمن خیلی 

عزیزند، برای خدمت عیسی مسیحی کھ پیش از زمانھا با پدر بود و در آخر مکشوف گردید، معتمد شمرده شده اند. پس ھمۀ 

ً شما ھمان رفتار ال ھی را تقلید نموده ھمدیگر را احترام نمائید، و ھیچکس بر ھمسایۀ خود بر حسب جسم نظر نکند ولی دائما
در عیسی مسیح ھمدیگر را محبت نمائید. بین شما چیزی برای تفرقۀ شما پدید نیاید. ولی با اپیسکپاس ( اسقف ) خود و 

تحد شوید. بنا بر این چنانکھ خداوند بوسیلۀ خود و بوسیلۀ کسانیکھ نظارت شما را می نمایند چون نمونۀ ابدیت خویش م

رسوالنش ھر کاریرا با پدریکھ با وی متحد بود بانجام رسانید، ھمچنین شما نیز ھیچ چیز بدون اسقف و مدیران ( اپیسکپاس و 

یک دعا، یک تضرع، یک پرسبیترھا ) نکنید و چیزیکھ فقط بنظر خودتان عاقالنھ می نماید، در انجام آن نکوشید، ولی با 
  ). ٧و  ۶فکر، و یک امید در محبت و مسرت بی آالیش بیک مکان با ھم جمع شوید ( فصل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

)١(Tralles   

)٢(Magnesia  

و بھ کلیسای ازمیر چنین می نویسد: چنانکھ عیسی مسیح پدر را متابعت میکند، ( شما نیز ) اسقف ( 

اپیسکپاس ) را پیروی نمائید و مدیران ( پرسبیترھا ) را چون رسوالن و خدام ( دیکان ھا ) را چون گماشتگان خدا تکریم 

صحیح آن باشد کھ بتوسط اسقف یا بوسیلۀ کسیکھ اسقف معین  نمائید. کارھای کلیسائی را بدون اسقف کسی نکند. عشای ربانی

) ١نموده صرف شود. جماعت در ھرجائیکھ اسقف باشد قرار گیرد، چنانچھ ھرجائیکھ عیسی مسیح ھست کلیسای عمومی (



تصویب نیز در آنجا است. خالف قانون است کھ بدون اسقف کسی را تعمید دھید یا عید محبت نگاھدارید، ولی آنچھ کھ وی 
  نماید در نظر خدا نیز مقبول است تا ھر چیز مسلم و صحیح بانجام رسد.

ایگناتیوس از کلیساھائیکھ بدانھا مراسلھ نوشتھ، مسئلت می نماید کھ نمایندگانی بکلیسای خودش در انطاکیھ 

ی تمامی مسیحیان را یکی دانستھ بفرستند تا برادران آنجا را برای خاتمۀ جفائی کھ در تحت آن واقع شده بودند تحیت خوانند. و

و مشتاق است کھ ھمھ ھمدیگر را شناختھ و محبت نمایند. خبر صحیح دیگری بعد از حرکتش از تراوس راجع بھ بقیۀ 
ً چنانکھ امیدوار بود، طعمۀ حیوانات وحشی گردید.   مسافرتش بروم و شھید شدنش در دست نداریم، ولی یقینا

  

  یان ــ رسالۀ پالیکارپ بھ فیلیپ ۵

پالیکارپ بوسیلۀ رسوالن « ) شاگرد وی برای ما چنین می نویسد: ٢اسقف ازمیر بود. آیرینیوس ( پالیکارپ
تعلیم یافت و با بسیاری کھ مسیح را دیده بودند معجزات معاشرت نموده و نقل میکرد کھ چگونھ با یوحنا و شاھدان دیگر 

ت خود از تراوس آخرین رسالۀ خود را بھ پالیکارپ فرستاده و در ایگناتیوس در حین حرک» معجزات مسیح مراوده داشت. 

آن راجع باستقامت و بی مالمت بودن اسقف ( اپیسکپاس ) ازمیر با طرز بلندی سخن میراند. قدری بعد از رحلت ایگناتیوس 

تیوس دارد بھ ایشان کلیسای فیلیپی کاغذی بپالیکارپ نوشتھ و از وی درخواست می نماید کھ اگر خبری راجع بمرگ ایگنا

برساند. پالیکارپ در جواب می نویسد کھ در اینخصوص خبر صحیحی ندارد و از فیلیپیان مسئلت می کند کھ اگر آنھا خبری 
دستگیرشان شود ویرا مستحضر دارند. و ھم چنین آنھا را تعلیم می دھد کھ مانند مسیحیان زندگانی نموده و از پیغمبران کذبھ 

مدیران ( پرسبیتران ) و خدام ( دیکان ھا ) را مطیع باشید « سیح را منکر میشوند دوری جویند و میگوید: کھ حقیقت تجسم م
  ».چنانچھ خدا و مسیح را 

ای برادران این چیزھا را راجع بعدالت بشما می نویسم نھ تا آنکھ خود را مفتخر سازم، « و نیز می نویسد: 

کھ نھ من و نھ ھیچکس دیگر بھ حکمت پولس مبارک و محلل تواند رسید. وی چون  بلکھ تا دعوت شما را اجابت نمایم، زیرا

بین شما بود با صحت و جدیت کالم حقیقت را در حضور کسانیکھ زنده بودند تعلیم داد. و چون از شما غائب بود شما را 

ایمانیکھ برای ھمگی ما بمنزلۀ مادر کاغذی نوشت کھ اگر با دقت تحصیل نمائید آن را وسیلھ ای خواھید یافت کھ شما را در 
  و مسیح و ھمسایگان مقدم آن می باشد.است عمارت نماید ــ یعنی ایمانیکھ امید تابع آن و محبت بطرف خدا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Catholic                                      )٢(Irenaeus  

ً صاحب این فیوضات باشد فرمان عدالت را بانجام میرساند و ھر کھ محبت دارد از گناه دور است  فصل » ( زیرا ھرکھ باطنا

ولی کاش خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح و خود عیسی مسیح کھ پسر خدا و رئیس کھنۀ ابدی ما است شما را در ). «  ٣

و تحمل و پرھیزگاری و پاکیزگی بنا نماید. کاش شما را در بین مقدسینش  صداقت و ایمان و در ھر تواضع و نجات و صبر

... با ھمھ کھ بر زیر آسمانند و بخداوند ما عیسی مسیح و بر پدر وی کھ وی را از مردگان برخیزانید ایمان خواھند آورد، 

سا و برای کسانیکھ شما را جفا نموده قسمت و شرکتی عطا کند. برای تمامی مقدسین دعا کنید؛ برای پادشاھان و سالطین و رؤ



و از شما نفرت دارند دعا نمائید، و برای دشمنان صلیب، تا آنکھ میوۀ شما برای ھمھ معلوم باشد و تا شما در مسیح کامل 
  ). ١٢فصل » ( باشید 

در  قریب سی و پنج یا چھل سال بعد از نوشتن این رسالھ پالیکارپ شھید گردید و جکایت مرگ دلیرانھ اش

  نقل خواھد شد. ۴قسمت  ٩فصل 

  

  ــ تعلیم رسوالن ۶

این کتاب کوچک اگر چھ باسم رسوالن مسمی است، باز بتوسط رسوالن مسیح نوشتھ نشده و نویسندۀ آنرا 

ً پیش از  م. مکتوب گردیده است. در قسمت اول تعالیمی راجع بحاضر شدن برای  ١٢٠نمی شناسیم. نوشتھ ایست قدیمی و یقینا

مسمی است. راه حیات این است کھ خدا » طریق ممات « و » طریق حیات « یعنی » دو طریق « میدھد. این قسمت بھ  تعمید
  و ھمسایۀ خود را محبت نمائیم و راه ممات آنکھ قتل، زنا، فسق، دزدی، بت پرستی و غیره را بعمل آوریم.

و تنظیم کلیسا میباشد. این تعالیم بیشتر قسمت دوم شامل تعالیمی برای تعمید و روزه و دعا و عشای ربانی 

ً نوشتھ شده است کھ روزھای چھارشنبھ و جمعھ روزه گرفتھ  برسومات یھود شباھت داشتھ و از تعالیم انجیل دور است. مثال

 ولی در روز خداوند با« شود و دعای ربانی ھر روزه سھ دفعھ تکرار گردد. راجع بنگاھداری روز یکشنبھ چنین می نویسد: 

ھم جمع شده و بعد از اعتراف بگناھان نان را پاره نموده تشکر کنید تا آنکھ قربانی شما پاک باشد، و ھر کس کھ با دوست 
  ). ١۴فصل » ( خود مناقشھ دارد نخست آشتی کرده و بعد شرکت نماید تا قربانی شما آلوده نگردد 

بھ رسوالن و انبیا و معلمین کلیسا چگونھ  در قسمتی کھ خیلی توجھ است مسیحیان را تعلیم میدھد کھ نسبت

رفتار نمایند. این اشخاص کھ در اینجا ذکر میشوند خدام محلی کلیسا نبودند بلکھ مبشرین سیاری بودند کھ ھدایای مخصوصی 

برای  ). چون بعضی ١١:  ۴و افسسیان  ١٢و نیز اول قرنتیان  ٣و  ٢:  ٨برای تقویت کلیسا بآنھا تفویض گردیده بود ( فصل 

و اما دربارۀ رسوالن و انبیاء « استفادۀ مادی ادعای رسالت میکردند، نویسنده طریق کشف این اشخاص را چنین می نویسد: 

بر وفق دستور العمل و قرار داد انجیل عمل نمائید. ھر رسولیکھ بنزد شما میاید چون خداوند قبول شود ولی بیش از یکروز با 
ماند نبی کاذب است. چون رسولی عزیمت حرکت نماید جز نان تا مسکن دیگر چیزی با خود بر شما نماند. اگر تا سھ روز ب

  ). ١١فصل » ( ندارد ولی اگر درخواست پول کند نبی کاذب است 

  

ھر کس کھ باسم خداوند میاید قبول « کھ با مسافرین مسیحی چگونھ باید معاملھ شود:  قسمت ذیل مینویسد

خواھید شناخت .... اگر کسی کھ پیش شما می آید مسافر باشد او را بقدری کھ میتوانید امداد نمائید  شود آما بعد ویرا آزموده

ولی پیش از دو یا در صورت لزوم سھ روز پیش شما نماند. اگر صنعتگر باشد و اراده کند تا مسکن خود را در بین شما 
ارد بقدر فھم خود برای وی تھیۀ کاری بینید تا آنکھ ھیچ مسیحی اختیار نماید بگذارید کار کرده نان بخورد، ولی اگر صنعتی ند

بین شما بیکار نباشد. و اگر کار ننماید وی کسی است کھ میخواھد مسیح را حرفۀ خود قرار دھد. از اینطور مردمان با حذر 
  ). ١٢فصل » ( باشید 



محلی کلیسا نیز تعالیمی بدینقسم داده باضافۀ این دستور راجع برفتار نسبت برسوالن و انبیا برای تعیین خدام 
بنابر این اسقفھا و خدام شایستۀ خداوند تعیین کنید، مردمان حلیم کھ پولدوست نباشند، مردمان صادق و آزموده، « شده است: 

ان آنان نیز باید زیرا کھ آنان نیز برای شما خدمت معلمان و انبیا را مینمایند. پس از آنان غفلت ننمائید زیرا کھ با انبیا و معلم

). چنین مینماید کھ کلیسا مخارج این اسقف ھا و خدام را نمیداد بلکھ ھر کدام مشغول  ١۵فصل » ( از شما احترام بیابند 

صنعت یا حرفھ ای بوده و مثل مسیحیان دیگر متکفل مخارج خود میگردیدند. ھدایای کلیسا یا سھم انبیا و یا قسمت فقراء 
  میگردید.

  

  ھ بھ دیاگنیتســ رسال ٧

مخاطب این رسالھ نیز خبری در دست » دیاگنیتس « نویسندۀ این رسالھ را نیز نمی شناسیم و راجع بھ 

نداریم. این رسالھ گویا در اواسط قرن دوم مرقوم گردیده و در ثبوت حقانیت مسیحیت بھ بی ایمانان قدیمترین نوشتۀ مکشوف 

نویسنده ابتدا سفاھت بت پرستی و موھومات یھود را نشان داده و پس از آن بطور است و بدین سبب بسیار جالب توجھ است. 
  قشنگی زندگانی و عقائد مسیحیان را جلوه گر میسازد. ترجمۀ این قسمت را نقل قول مینمائیم:

زیرا کھ مسیحیان از مردم دیگر مشخص نیستند، یا از وطن یا زبان یا عاداتی کھ دارند زیرا کھ در « 

مخصوص خود ساکن نیستند. در زبان و زندگانی نیز تفاوتی ندارند، زیرا کھ نھ زبانشان مخصوص و نھ زندگی  شھرھای
ایشان دارای غرابتی است. در طریقۀ رفتارشان ھم چیزھای مخصوص یا تدبیر مردم مفتن مشاھده نمیشود و نھ مثل بعضی 

سب اتفاق در شھرھای یونانی و بربری ساکن و آداب اھالی خود را طرف داران بعضی اعتقادات بشری میشمارند، ولی بر ح

را در لباس و غذا و رسوم معمولۀ دیگر متابعت میکند. با طرز عجیب و مؤثری زندگانی خود را نشان میدھند و در اوطان 

ارجیان رفتار خود ساکنند ولی فقط مانند مسافرین. چون اتباع در ھر چیز با دیگران شرکت می نمایند ولی با آنھا چون خ

میشود. ھر زمین اجنبی برای ایشان مسکن خودشان است و ھر مولدشان زمین غربا است. مانند دیگران عروسی کرده تولید 

فرزندان می نمایند، ولی اوالد خود را معدوم نمی نمایند ... در جسم ھستند ولی بر حسب جسم رفتار نمی کنند؛ روزھای خود 
ولی اتباع اسمان ھستند. بی احترامی می یابند ولی در عین بی احترامی جالل می یابند. متھم را بر روی زمین میگذرانند 

میشوند ولی مبری ھستند؛ فحش میشنوند، ولی برکت مطلبند؛ تھمت زده می شوند و در عوض احترام مینمایند، نیکوئی مینماید 

زنده شده اند. یھود آنھا را اجنبی خوانده  می نمایند مثل اینکھولی مانند مرتکبین شرارت تنبیھ میگردند. چون تنبیھ میشوند وجد 

بر آنھا حملھ می آورند و یونانیان بر آنھا جفا می کنند. با وجود این ھمھ نفرت کنندگانشان قادر نیستند کھ دلیلی برای نفرت 

طور قطع زندگانی مسیحیان بود کھ ). ب ۶و  ۵فصل » ( خود اقامھ نمایند. خالصھ مسیحیان در دنیا چون روح در بدن ھستند 
  حقانیت مسیحیت را براب بت پرستان ثابت مینمود.

  

  شبان ھرماس



) ( اسقف شھر روم ) این داستان مسیحی را نوشت. بطوریکھ ١کمی قبل از قرن دوم ھرماس برادر پیوس (
مشھور بوده و برای مسیحیان آن ما میدانیم اولین قصھ مسیحی کھ نوشتھ شده ھمین است. کتاب مذکور در قرن دوم خیلی 

برای ما بود. کتاب مذکور شامل یکرشتھ رؤیاھائی کھ مینماید نویسنده آنھا را دیده است. » سیاحت مسیحی « زمان مانند کتاب 

شبان فرشتۀ توبھ است کھ راھنمای ھرماس بوده و چیزھای بسیاری را بوی مکشوف میگرداند. قسمت ذیل کھ راجع بطالق و 
  انوی صحبت می نماید علو روحانی مسیحیان قرن دوم را نشان میدھد:عروسی ث

رمان میدھم کھ پاکی را نگاھداری و نگذاری کھ ھیچ فکر راجع بزن دیگری یا فسق یا فرشتھ گفت: تو را ف« 

اگر ھمیشھ چیزھای شریر دیگری شبیھ باین در قلب تو داخل گردد زیرا کھ اگر چنین کنی گناه بزرگی مرتکب میگردی. ولی 

خواھی افتاد و ھر فکر بد   زن خود را بیاد آوری ھرگز بھ گناه نخواھی افتاد. اگر تصور ( بدی ) بقلب تو داخل شود بگناه

میشوی زیرا کھ این تصور برای خادم خدا گناه بزرگی است و کسیکھ این شرارت را عمل نماید  دیگری نمائی مرتکب گناه 
س مالحظھ کن کھ از این فکر خود را نگاه داری، چون قلبیکھ دارای عفاف است گناه در آن برای خود تولید موت میکند. پ

داخل نمیشود. بوی گفتم: آقا مرا بگذار کھ چند چیز از تو بپرسم. فرمود: بپرس. گفتم: اقا اگر کسی زنی داشتھ باشد کھ در 

شوھر گناه خواھد نمود تا با وی زیست نماید؟ فرمود: خداوند امین است ( یعنی مسیحی است ) و ویرا در زنائی بگیرد، آیا 

مادامیکھ خبر ندارد گناه نمیکند ولی چون گناه ویرا بفھمد و زن توبھ ننموده و در فسق خود ادامھ دھد و مرد با وی زندگی 

؟ فرمود: ویرا ترک نماید، در گناه و زنای وی شریک میشود. پس گفتم: ای آقا اگر زن در زنای خود ادامھ دھد، شوھر چھ کند

ک ولی اگر بعد از ترک وی دیگری را ازدواج نماید زنا میکند. گفتم: ای آقا اگر زن مترونماید و خود بھ تنھائی بسر برد، 

توبھ نماید و بخواھد بشوھر خود بر گردد، چونکھ با وی معاملھ شود؟ فرمود: البتھ قبول شود و اگر شوھر ویرا نپذیرد گناه 
  ).٢) ( ۴مندیت » ( د جرم بزرگ وارد میاورد میکند و بر خو

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Pius   

)٢(Mandate IV  

  

  

  ــ خاتمھ ٩

اینک اشارات خود را راجع بنوشتجات قرن اول و دوم خاتمھ میدھم. در اثر تأمل معلوم میشود کھ این 

ً بصدق و صحت کتب عھد جدیدی کھ در  نوشتجات قدیمھ برای فھم صحیح تاریخ کلیسا بسیار مھمند، و این نوشتجات تماما

ط مسیحیان قرن اول چقدر محترم شمرده میشده اند. دست ما است شھادت داده نشان میدھند کھ پولس و سایر رسوالن بتوس

نوشتجات مذکور روح محبت و اتحادیرا کھ در کلیسای اول بر قرار بود مشھود مینمایند، راجع بھ تنظیم کلیسا بعد از مرگ 



ید و کتب رسوالن و قبل از تفوق اسقف روم ما را خبر میدھند، و باالخره این نوشتجات فرق بزرگ بین کتب الھامی عھد جد
ً برتبۀ تعالیم جامع و اساسی رسالھ ھای  غیر ملھم نویسندگان مسیحی را آشکار میگردانند، زیرا کھ گرچھ مفیدند، باز ابدا

  پطرس و یوحنا و پولس نمیرسند.

  

  

  

  فصل ھفتم

  تشکیالت و عبادت کلیسا

  م. ) ١۵۶ــ  ٣٠( 
  ) دستگذاری۴محلی کلیسا   () خدام ٣) خدام سیار کلیسا  (٢»   (کلیسا« معانی لفظ ) ١(

  ) اتحاد در اختالف٩) مجالس کلیسائی  (٨) تنظیم و تأدیب  (٧) عشای ربانی  (۶) تعمید  (۵(

  »کلیسا « ــ معانی لفظ  ١

در فصل سوم مالحظھ شد کھ خداوند ما عیسی مسیح نظریاتش راجع بکلیسا آن اسرائیل جدیدی بود کھ از 

یافتھ است. چنانچھ افراد اسرائیل قدیم یگانگی داشتند، این اسرائیلیان جدید نیز موظف بودند کھ در عموم افراد مسیحیان تشکیل 

پیوستگی و یگانگی زیست کنند و درھای نجات را بروی فرق مختلفھ مفتوح دارند. باالخره کلیسا را الزم بود کھ جدا از دولت 

ً مطیع مسیح باشد.   بوده و یک ھیئت روحانی کامال

  

صل سوم مالحظھ شد کھ خداوند ما عیسی مسیح نظریاتش راجع بکلیسا آن اسرائیل جدیدی بود کھ از در ف

عموم افراد مسیحیان تشکیل یافتھ است. چنانکھ افراد اسرائیل قدیم یگانگی داشتند، این اسرائیلیان جدید تیز موظف بودند کھ در 

مختلفھ مفتوح دارند. باالخره کلیسا را الزم بود کھ جدا از دولت  پیوستگی و یگانگی زیست کنند و درھای نجات را بروی فرق
ً مطیع مسیح باشد.   بوده و یک ھیئت روحانی کامال

و  ٩:  ١۵عقیدۀ رسوالن نیز راجع بکلیسا بھمین منوال بود، چنانکھ پولس رسول در اول قرنتیان باب 

و مقصود وی البتھ تمامی مجمع ایمانداران است. باز پولس  »من بکلیسای خدا جفا میرسانیدم « میفرماید :  ١٣:  ١غالطیان 



چنانکھ ممکن ». یک جسد ھست و یک روح ... یک خداوند ... یک خدا و پدر ھمھ « میفرماید :  ۶ــ  ۴:  ۴در افسسیان 
مکاشفھ » ( ح عروس مسی« نبود دو خدا وجود داشتھ باشد، بھمین منوال وجود دو کلیسا نیز غیر ممکن بود. کلیسا ھم چنین 

) خوانده شده است. لفظ کلیسا برای عمارتی نیز  ١٨:  ١کولسیان » ( بدن مسیح « ) و  ٣٢ــ  ٢٣:  ۵و افسسیان  ٩:  ٢١

» کلیسای جامع « ) اولین مورخی است کھ لفظ ١). ایگناتیوس ( ٢٠:  ٢استعمال شده کھ مسیح سنگ زاویۀ آنست ( افسسیان 

مقصودش اینست کھ کلیسا از تمامی مردم و طبقات بدون وجود تفاوت یا تشخیصی مرکب  ) را بدان اطالق مینماید و٢(

نھ یونانی است نھ یھود، نھ ختنھ و نھ نا مختونی؛ نھ بربری و نھ سکیتی؛ و نھ غالم و نھ آزاد، بلکھ « میباشد. در این کلیسا 

ح و مبرھن میگردد کھ اعضای این کلیسای عمومی ). بمصداق این آیات واض ١١:  ٣کولسیان » ( مسیح ھمھ و در ھمھ است 

:  ٣تسالونیکیان  ٢و  ١١:  ۵نامیده شده اند ( اول قرنتیان » برادر « کامالً برادر و برابرند. مسیحیان قرن اول اغلب بھ اسم 
  و غیره ). ۶

بمجامع کوچکتری ولی چون کلیسا انبساط دنیوی یافتھ و در ھر مکانی تأسیس شد، بمرور زمان لفظ کلیسا 

کلیسای خدای « و » کلیسای تسالونیکیھ « نیز کھ در نقاط و حدود مختلفھ پیدا میشدند، اطالق گردید. بھمین جھت گاھی از 

ذکری میشود. این مجمع محلی چون یک قسمت غیر قابل » کلیسائی کھ در فیلیپی ساکن است « و » حی کھ در قرنتس است 

ی بوده و پری حیات روحانی این کلیسای عمومی را در خود داشتھ است. وقتیکھ رسوالن این انفکاک مجمع یا کلیسای عموم

را استعمال میکنند، ولی با وجود آن بھ یک کلیسای عمومی » تمامی کلیساھا « کلیساھای محلی را در نظر میاورند، عبارت 

). باالخره این لفظ  ٢٣:  ٢و  ٢٠:  ١و مکاشفھ  ١٧:  ٧و اول قرنتیان  ١۶:  ١۶کھ بدن مسیح باشد، معتقد میباشند ( رومیان 

بمجمع حقیقی ھر دستھ ای کھ برای عبادت جمع می شدند، اطالق میگردید. در چندین قسمت عھد جدید یکدستھ » کلیسا « 

 و اول ۵:  ١۶( رومیان  ایمان دارائی کھ در یک خانۀ مخصوصی برای عبادت جمع می شدند، موسوم بھ کلیسا شده اند

» جائیکھ دو یا سھ نفر باسم من جمع شوند آنجا در میان ایشان حاضرم « و غیره ). عیسی مسیح گفتھ بود:  ١٩:  ١۶قرنتیان 
  »ھرجائیکھ عیسی مسیح است، کلیسای عمومی در ھمانجا است. « ). و ایگناتیوس می نویسد:  ٢٠:  ١٨( متی 

  

ــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

)١(Hgnatius   

)٢(Catholic Church  

  ــ خدام سیار کلیسا ٢

ً بطور کلی کلیسا موظف بود کھ حکم خداوند خود را بعمل آورده و انجیل را بھمۀ طوا ئف روی زمین اوال

موعظھ نماید. بنابر این خدامی را کھ کلیسا الزم داشت مرکب از مبشرین سیاری بودند کھ موظف بودند تمامی اوقات خود را 

فقط صرف موعظھ و تعلیم انجیل در مکانھای تازه بنمایند و ایمان داران تازه ای بمسیح پیدا نموده و کلیساھای تازه بنمایند و 

ای بمسیح پیدا نموده و کلیساھای جدیدی تأسیس کنند. در عھد جدید میخوانیم کھ منجی ما ھمین طور خادمین  ایمان داران تازه

و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی « مالحظھ میکنیم:  ١٢و  ١١:  ۴و مبشرین سیار معین فرمود، چنانکھ در افسسیان 

این ». یل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح انبیاء و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکم



و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا، اول رسوالن ، دوم « نیز چنین نامیده میشوند:  ٢٨:  ١٢خدام کلیسائی در اول قرنتیان 
سلم میداند کھ آنھا در ) بھمین مبشرین سیار رجوع نموده و م ۶:  ۶فصل » ( تعلیم رسوالن « نویسندۀ ». انبیا، سیم معلمان 

  میان کلیساھا مشھورند. در اینجا الزم است کھ شرحی راجع بھر یک از این کار کنان انجیلی داده شود.

ً برای دوازده ١ شاگرد مسیح بکار برده میشد ( متی  ــ زسوالن. لفظ رسول بدو معنی استعمال میگردید. غالبا

). ولی چنانکھ معلوم میشود این لفظ فقط برای ایشان استعمال نمیشد، (  ١۴:  ٢١و مکاشفھ  ٢۶:  ١، اعمال رسوالن ٢:  ١٠

ً از کلیسا فرستاده میشد  ١٩و  ١:  ١و غالطیان  ١۴:  ١۴اعمال رسوالن  )، و مقصود از یک مبشر سیاری بود کھ مستقیما

د. گرچھ رسوالن قدرت بزرگی بر چنانکھ پولس و برنابا فرستاده شدند تا موعظۀ انجیل را نموده و کلیساھا تأسیس نماین

  کلیساھائی کھ تأسیس نمودند داشتند، ولی در یک جای مخصوصی سکنی نمینمودند تا شبانی کلیساھای محلی را بنمایند.

ــ انبیاء. انبیاء در اینکھ خدام کلیسا بوده و محدود بجای مخصوصی نبودند، شباھت کاملی برسوالن داشتند  ٢

ً در کار موعظھ بھ بی ایمانان اوقات خود را صرف میکردند ولی انبیاء این  ولی تفاوت در اینجا بود کھ رسوالن مخصوصا

ینمودند. انبیاء اطالع روشنی از اراده و قوت خدا داشتند و حقیقت الھی را ایمان آورندگان را در مسیحیت تعلیم داده و تربیت م

بمردم موعظھ نموده تعلیم میدادند و ھمچنین ایمان داران را تسلی داده و گناه کاران را بتوبھ دعوت میکردند. ھرگز خداوند 
چنانکھ انبیائیکھ تابع موسی بودند گیزانیده بود. اینقدر انبیائی کھ در قرن اول در کلیسای مسیح بر خیزانید، برای دنیا بر نین

مردم را باطاعت شریعت موسی دعوت مینمودند، بھمین منوال این انبیاء مردم را باطاعت و محبت عیسی مسیح دعوت 
  میکردند.

ــ مبشرین. از مبشرین نسبت بھ رسوالن و انبیاء کمتر می شنویم. ایشان مانند رسوالن خدام سیاری بودند  ٣

کھ انجیل را بھ بی ایمانان موعظھ مینمودند ولی محتمل است کھ قدرت و نفوذ ایشان در کلیسا از رسوالن بمراتب کمتر بوده 
  خوانده شده است.» مبشر «  ٨:  ٢١است. فیلپس یکی از آن ھفت نفر در اعمال رسوالن 

ایشان چیزھای زیادی ــ معامین. معلمین سیار جای مخصوصی در کلیسای اول داشتند ولی راجع ب ۴

نمیشنویم چرا کھ بزودی تعلیم قسمتی از کار کشیشان و خدام محلی کلیسا گردید. شاید مقصود اصلی وجود ایشان این بوده کھ 

  تعلیم مرتب تری از وعاظ دیگر بدھند. بھر حال مقام ایشان در کلیسا در کمال احترام و وقار بود.

  

اوال ایشان از طرف خدا انتخاب میشدند نھ از طرف کلیسا. البتھ این پس عالئم این خدام کلیسائی چھ بود؟ 
انتخاب دلیل نبود کھ این اشخاص از طرف کلیسا ھم قدرت و اختیار برای کار خود نداشتھ باشند. مثالً برنابا و پولس از طرف 

ً آنھا در م ٣و  ٢:  ١٣کلیسا باطاعت حکم روح فرستاده شدند ( اعمال رسوالن  کان مخصوصی جایگزین نمیشدند. ). ثانیا

ً ایشان  ً ممر معاش ایشان از ھدایای مسیحیان بوده. رابعا راھنمایان روحانی کلیسا بودند کھ کالم خدا را وعظ نموده و در ثالثا

ً بھ پیشوائی کلیسا پرد اختند. مجالس مسیحیان دعا نمایند. ولی بعد از مدتی خدام محلی جای این خدام سیار را گرفتھ و مستقیما

عدۀ این خدام سیار بایستی در قرن اول خیلی زیاد بوده باشد و بتوسط ایشان خدمت بسیار بزرگی بھ انجام میرسید. ایشان نھ 

فقط در بنای کلیساھا بلکھ ھمچنین در نگاھداری روابط دوستانھ بین دستھ ھای متعدد ایمانداران و ازدیاد یگانگی در زندگانی و 
  ت شایانی مینمودند.تعلیم و اعتقاد، خدم



  ــ خدام محلی کلیسا ٣

مسیحیان اول از یھود بودند و یھودیان دو قسم عبادت دینی داشتند. اولی در ھیکل بود کھ کاھنان قربانی بجھۀ 

مردم مینمودند. دومی عبادت در کنیسھ بود. کنایس یھود در تمامی شھرھا و قراء پیدا میشد چنانکھ امروزه مساجد در ھمھ 

یران پیدا میشود، و در این کنایس کالم خدا در ھر شنبھ قرائت شده و بیان می گردید. امور شرعی نیز در آنجا رسیدگی جای ا

میشد. در ھر کنیسھ یک ھیئت پرسبیترھا یعنی مشایخ کنیسھ بودند کھ بامور کنیسھ رسیدگی مینمودند. در کنایس بزرگتر یک 

عیین میشد کھ رئیس عمدۀ کنیسھ محسوب میگردید. ھمچنین یک عدۀ دیگری نیز مدیری نیز از برای این ھیئت پرسبیترھا ت
  بودند کھ بامور جمع آوری پول و تقسیم صدقھ رسیدگی میکردند.

در ابتدا یھویدیانی کھ مسیحی میگردیدند یا در کنایس سابق مانده و یا شاید کنایس علیحده ای از خود تشکیل 

د از شھید شدن استیفان اغلب مسیحیان از کنایس یھودی بیرون رانده شدند و برای ایشان الزم ). اما بع ٢:  ٢میدادند ( یعقوب 

گردید کھ مجامع مسیحی برای خویش تھیھ نمایند. بدین وجھ کلیساھای محلی بعرصۀ وجود آمد. در این کلیساھای جدید 

برای خویشتن پرسبیترھا و دیکانھا ( یا شماسان )  التأسیس مسیحیان نھ عبادت ھیکل، بلکھ عبادت کنیسھ را تقلید مینمودند و

) با صدقھ جمع  ۶کھ شغلشان توجھ فقرا بود معین کردند. بھمین طور در کلیسای اورشلیم آن ھفت نفر ( اعمال رسوالن باب 

رسوالن کنندگان کنیسھ مقایسھ میشوند و بعد از چندی دربارۀ یک ھیئت پرسبیترھا میخوانیم کھ در مشورت و حکومت با 

از چندی رسوالن از تاریخ نا پدید گردیده و ارادۀ امور کلیسا ). بعد  ١۵و باب  ٣٠:  ١١ملحق گردیدند ( اعمال رسوالن 
بدست این ھیئت پرسبیترھا بمدیریت یعقوب با عیسی مسیح خویشی داشتھ، بدینوجھ متشخص و متنفذ بود و چون زھد و تقوائی 

  مقام و قدرتی باالتر از مدیر معمولی کنیسھ مرتفع گردید. مخصوص نیز داشت بدیھی است کھ بھ

  

  

پولس از برای تمامی گلیساھائیکھ در اولین سفر بشارت تأسیس کرده بود، پرسبیترھا مقرر نمود ( اعمال 

تعیین کرد. ) و احتمال میرود کھ در تمامی کلیساھائیکھ بعد نیز تشکیل داد بھمینطور پرسبیترھا برای آنھا  ٢٣:  ١۴رسوالن 

در انتھای سفر سوم در حینی کھ میخواست با کلیسای افسس خدا حافظی نماید، پرسبیترھای آن کلیسا را نزد خود در بندر 

)  ۵:  ١). ھمچنین برای تعیین پرسبیترھا در زسالۀ بھ تیطس (  ١٧:  ٢٠) احضار نمود ( اعمال رسوالن ١میلیتس (

). در رسالھ ھای پطرس و  ١٩و  ١٧و  ١:  ۵، ١۴:  ۴ش بھ تیموتاؤس رجوع مینماید ( دستورات میدھد و بآنھا در رسالۀ اول
ً در ھر کلیسا ھیئتی از  یعقوب و یوحنا نیز بھ این پرسبیترھا اشاره شده است. پس میتوان یقین نمود کھ در قرن اول معموال

و اعمال  ٧و  ۵:  ١نیز مسمی گردیده اند ( تیطس  پرسبیترھا وجود داشت. پرسبیترھا بھ اپیسکپاس ھا یعنی اسقفان یا ناظران

). بدینوجھ آنچھ کلمنت  ٨:  ٣نیز مذکور گردیده اند. ( اول تیموتاؤس  ). دیکانھا ( شماسان یا خدام ) ٢٨و  ١٧:  ٢٠رسوالن 

پس از  رسوالن در ھرجا در شھر و دھات موعظھ مینمودند و نوبر کارھای خود را« روم نوشت راست است کھ میگوید: 

پرسبیترھا اداره ». اھتمامات الزمھ با محک روح بسمت اپیسکپاسی و دیکانی برای ایمان آورندگان آتیھ معین مینمودند 

کنندگان و شبانان کلیساھای محلی بودند. بدون شک در مجامع احترامات الزمھ داشتھ و اگر انبیاء یا معلمین حاضر نبودند، 
  داده و در عبادت پیشوائی میکردند.آنھا خود موعظھ نموده و تعلیم 



ً در کلیساھا  ً یکنفر انتخاب میشد کھ مدیر ھیئت پرسبیترھا باشد. طبیعتا در فوق ذکر گردید کھ در کنیسھ عموما
نیز ھمین رسم متابعت گردید و بھمین سبب است کھ یعقوب مدیر کلیسای اورشلیم شد. ولی در عھد جدید ھیچ اسم مخصوصی 

نشده است، بلکھ وی فقط در جزو پرسبیترھا بوده است. این حالت در بعضی کلیساھا اقالً تا اواخر قرن اول باین مدیر داده 

است و فقط اپیسکپاسھا م. ) ھیچ ذکری از این مدیر نشده  ٩۶ادامھ داشت، زیرا کھ در رسالۀ کلمنت روم بھ کلیسای قرنتس ( 
  اوتی نگذارده، و ھمان اشخاص را اپیسکپاسھا و پرسبیترھا مخاطب میدارد.و دیکانھا مذکور گردیده اند. کلمنت مانند پولس تف

م. ) از رسالھ ھای ایگناتیوس برای ما واضح میگردد کھ در ھر کدام از  ١١٠اما در چند سال بعد ( قریب 

کنفر اپیسکپاس بود. کلیساھای آسیای صغیر و سوریھ سھ مقام خدام انجیلی وجود داشتھ کھ عبارت از دیکانھا و پرسبیترھا و ی

ً برای تمامی پرسبیترھا بدون تشخیص استعمال میشد، الحال فقط برای مدیر ھیئت پرسبیترھا  یعنی لفظ اپیسکپاس کھ سابقا

اطالق میگردد. بدین طریق اپیسکپاس شبان عمدۀ کلیسای محلی گردیده و این مقام را در طول عمر نگاھداری مینماید. عقیدۀ 
بود کھ ھر کلیسا بایستی یک اپیسکپاس و یک ھیئت پرسبیترھا و یک ھیئت دیکانھا داشتھ باشد. بدعت و ایگناتیوس بر این 

جدائی و جفا و تعاقبی کھ در کلیساھا پدیدار شد، مسیحیان را بیشتر متحد نمود بطوری کھ مجبور بودند این اتحاد خود را بھر 

انیوس مجدانھ اصرار مینماید کھ اطاعت اپیسکپاس و پرسبیترھا فرض قیمتی شده نگاھداری نمایند و بھمین سبب است کھ ایگن
  اپیسکپاس ھا معلمین عمدۀ کلیساھا گردیده و ھمینکھ رسوالن و انبیاء )١است و ھیچ کاری بدون ایشان نبایستی انجام پذیرد. (

ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. الزم شد تشکیالت کلیسا طوری تغییر یابد  ٧٠)بعضی عقیده دارند کھ پس از خرابی اورشلیم در سال ٢(
حنا، فیلپس و اندریاس رسول قبل از کھ تمامی عوامل مختلفھ در یک اجتماع عمومی متحد گردند و نیز عقیده دارند کھ یو

مطابق این نظریھ کلیسا چون یک سیاه عظیمی کھ پرسبیترھا و دیکانھا صاحبمنصبان آن مرگ خود این تغییر را دادند. 
  میشوند گردیده و چون رسوالن این ترتیب را تصویب نموده بودند تمام کلیساھا نیز با میل آنرا قبول کردند.

ً جای آنھا را گرفتھ و پیشوایان روحانی کلیسا گردیدند. این اپیسکپاس ھا چون رسوالن و از کلیساھا نا پدید  شدند، ایشان متدرجا
  انبیای کلیسا نھ فقط در مجمع خود بلکھ در ھر جائی کھ میرفتند قدرت داشتند. بدینطور پیشوایان کلیسای عمومی گردیدند.

کلیسای اولیھ ذکر مینمائیم. خداوند مسیح خودش دوازده  الحال در اینجا خالصۀ بیانات فوق را راجع بخدام

نفر را برای پیشوائی اسرائیل جدید انتخاب فرمود اما بر حسب آنچھ کھ در انجیل نوشتھ شده تعالیم جزئی بآنھا برای تشکیل 

ر احتیاجات زمان رسیدگی دادن کلیسا نداده است. عیسی مسیح شغل بنا و تنظیم کلیسا را بکلیسای عمومی واگذار نمود تا بنا ب

شود. بھمین وجھ کلیسای اورشلیم در تحت پیشوائی آن دوازده نفر، ھفت نفر را برای کار مخصوص انتخاب و در حضور 

بعد از مدتی ھیئتی از رسوالن دعا نموده دست بر سر آنھا گذارده ایشان را بطور مخصوصی برای کارشان تعیین نمود. 

عیین گردیدند. چگونگی انتخاب آنان را نمیدانیم ولی انتخاب ایشان شاید شبیھ بانتخاب آن ھفت نفر پرسبیترھا در ھمین کلیسا ت
بوده است. وقتیکھ خدام سیار کلیساھای تازه را تأسیس نمودند یک ھیئت پرسبیترھا از برای ھر کدام تعیین کردند کھ رسیدگی 

ھا نیز اپیسکپاس ھا انتخاب میگردید کھ مدیر ھیئت باشد و این مدیر بکارھای کلیسائی نموده و شبانان گلھ شوند. این پرسبیتر

رفتھ رفتھ شبان عمدۀ کلیسای محلی میگردید و لفظ اپیسککپاس مختص بوی میشد. کلیسا پرسبیترھای خود را بر وفق تعالیم و 

اء و معلمین سیار پیشوایان روحانی دستورات رسوالن انتخاب مینمود تا آنکھ کمال نظم بر قرار باشد. در ابتدا رسوالن و انبی

کلیسا بوده و در درجۀ اول شمرده میشدند و پرسبیترھا در درجۀ دوم محسوب میگردیدند. اما چون بمرور زمان رسوالن و 



 انبیاء از میان رفتند اپیسکپاس ھا و پرسبیترھا جای ایشان را در پیشوائی گرفتند. لذا اپیسکپاس ھا، با این مفھوم کھ از طرف
مسیح قدرت حکومت روحانی بدیشان عطا شده و یا اینکھ ایشان دارای مقام دوازده رسول ھستند، جانشین رسوالن نشدند. 

کھ از طرف رسوالن انتخاب شده بودند دوازده رسول پدران اسرائیل جدید بوده و جانشینی نیز نداشتند، اما اپیسکپاس ھائی 

تنظیم کلیسا رسیدگی نمودند. چیز ھمده کھ بایستی در نظر داشت این است کھ کلیسا بعد از رحلت رسوالن بموعظھ و تعلیم و 

حق تام و تمام داشت کھ ترتیبی بنابر احتیاجاتش اتخاذ نموده و مختار بود کھ بھدایت روح القدس خدامی را کھ صالح و الزم 
  ۀ ھیئتی بظھور میرساند.میدید، انتخاب کند. بدین طریق کلیسا قدرت خود را بتوسط یک نفر یا بوسیل

  

  ــ دستگذاری ۴

در کلیسا چنین رسم بود کھ ھرگاه میخواستند کسانیرا بخدمت مخصوصی بفرستند دست بر انھا گذارده و دعا 

مینمودند. بھمین وجھ است کھ در اعمال رسوالن میخوانیم کھ چون سولس و برنابا از طرف روح منتخب گردیدند. تا رفتھ و 

دھند، کلیسای انطاکیھ آنھا را برای انجام این خدمت با روزه و دعا و گذاشتن دستھا جدا نمود. ( اعمال  امتھا را بشارت
). پولس و ھیئت  ۶:  ۶). بھمین طریق رسوالن بر آن ھفت نفر دست گذاری نمودند ( اعمال رسوالن  ٣ــ  ١:  ١٣رسوالن 

البتھ این گذاشتن دستھا قوۀ  ). ١٣:  ۴و اول تیموتاؤس  ۶:  ١ دست گذاری کردند ( دوم تیموتاؤسپرسبیترھا بر تیموتاؤس 

ساحرانھ ای باشخاص دست گذاشتھ شده نمی بخشید، ولی فقط عالمتی ظاھری از برای افاضۀ نعمات و برکات روحانی برای 

ایمان نیز در تعمید  انجام خدمتشان بود. در حقیقت دعائی کھ در موقع میشد این دستگذاری را مثمر ثمر مینمود چنانکھ فقط
  باعث نجات است و آنرا تقویت میدھد. پس نکات عمده از برای تعیین خدام کلیسا از قرار ذیل است :

  

ــ این تعیین از روی ترتیب بود. کلیسا بمعیت خدامش بطور رسمی اشخاصی را برای خدمت مقرر  ١
  مینمود.

بتوسط گذاشتن دستھا و دعا بآنھا میرسید. از  ــ آن فیض و رحمت الھی کھ از برای خدمتشان الزم بود ٢
  قرار معلوم این دست گذاری برای تمام مدت زندگی بود است.

  

  ـ تعمید ۵

گرفتن تعمید برای ایمان آورنده ناگزیر بود. اشخاصی کھ مایل بھ تحصیل نجات بودند، باید ایمان بیاورند و 

ً تعمید میگرفتند ولی بمرور زمان بعضی مواقع ایمان آورندگان  تعمید بگیرند. در اعمال رسوالن مشاھده میکنیم کھ در فورا

چون بعضی مردم بدون تعلیمات لزمھ ارادۀ دخول بکلیسا را نمودند، الزم گردید کھ مدتی در اینکار تأخیر شود و این در 

یت بآنھا تعلیم داده میشد. این بعضی موارد قریب سھ سال ادامھ پیدا مینمود و در ظرف این مدت حقائق و اخالق و عقائد مسیح

اشخاص موظف بودند کھ ھر کار منسوب بھ بت پرستی را ترک نموده و خود را از ھر چیزی کھ مخالف تعالیم انجیل است 



مصون دارند. پس از زمانی مشاھده میکنیم کھ جدید االیمانان زودتر از چھل روز قبل از تعمید موضوع تثلیث اقدس و 
ربانی را تعیلم نمیگرفتند. در این موقع فقط تعمید یافتگان حق داشتند کھ در مجالس در خواندن دعای ربانی  اعتقادنامھ و دعای

  شرکت نمایند.

). داوطلبان تعمید خود را  ١:  ٢تعمید در عید قیام مسیح و در عید پنطیکاست داده میشد ( اعمال رسوالن 

در حین تعمید آشکارا بگناھان خود اقرار نموده و دوری از ابلیس و  بتوسط دعا و روزه برای گرفتن تعمید حاضر نموده و

فرشتگانش را تعھد میکردند. سپس بآب ھدایت گرذدیده و شھادت ایمانشان از ایشان استفسار شده و بعد سھ دفعھ در اسم اب و 

ن گردیده و اپیسکپاس دست بر ابن و روح القدس در اب مرتمس میگردیدند. بعد از انقضای این امر سرشان باز بروغن تدھی

سرھای ایشان می گذاشت تا روح القدس را دریافت دارند. رسم عمومی مسیحیان ھمین زیر آب رفتن بود ولی در مواقعیکھ 

. در اوائل کسانیکھ داخل کلیسا میشدند اغلب بسن این امر ممکن نمیگردید جائز بود کھ فقط سھ مرتبھ آب بر روی سر بریزند
بودند ولی بعد چون اطفال مسیحی در کلیسا رو بتزاید نھادند، مطابق رسم یھود کھ اطفال جدید االیمانان را تعمید بلوغ رسیده 

میدادند، رسم تعمید اطفال در کلیسا نیز معمول گردید. در اثر این عقیده کھ تعمید دیگر تکرار نمیشد، جدید االیمان متدرجاً 

پیری بتعویق اندازند، تا تمامی گناھان زمان حیاتشان بخشیده شود. و گمان میکردند کھ مایل گردیدند کھ تعمید خود را تا سن 

ً تغییر نداده بلکھ  ھیچ گناھی بعد از تعمید بخشیده نمیشود. اشخاص بت پرستیکھ ایمان میاوردند اسامی سابق خود را غالبا
  بھمان اسامی تعمید می یافتند.

) تعمید یافت،  ١٠:  ٩موسوم بود ( اعمال رسوالن » شاگرد « ط بھ از آنجائیکھ پولس بتوسط حنانیا کھ فق

احتمال میرود کھ در زمان اول اجازۀ تعمید باشخاص مخصوص تعلق نگرفتھ بود. ولی چیزی نگذشت کھ کلیسا برای خود 

 ١۴:  ١ل قرتیان قوانینی درست نموده و در تحت این قوانین تعمید فقط بتوسط خدام کلیسا بعمل میامد. خود پولس در او

  مینویسد کھ او کمتر تعمید میداده است.

  ــ عشای ربانی ۶

اشاره میگردد. این شرکت در بدن و خون » شکستن نان « این آئین خیلی عمده و در عھد جدید ھمیشھ چون 
نا الیق صرف مسیح بود و مرگ ویرا آشکار میکرد و رجعت او را با جالل وعده میداد. ھرکسیکھ نان و پیالھ را بطرز 

). این آئین عالمت اتحاد و یگانگی مسیح با کلیسا محسوب  ١۶:  ١٠مینمود مجرم بدن و خون مسیح میگردید. ( اول قرنتیان 

زیرا ما کھ بسیاریم یکنان و یک تن میباشیم چونکھ ھمھ از « میفرماید:  ١٧:  ١٠میشد چنانکھ پولس رسول در اول قرنتیان 

  .»یک نان قسمت می یابیم 

« در کلیسای زمان اول عشای ربانی شاید ھر روز یکشنبھ صرف میگردید و خوراکی نیز کھ موسوم بھ 

) یعنی ضیافت محبت بود با آن صرف میشد. این خوراک بتوسط خود افراد کلیسا تھیھ شده و ھمھ در ان شرکت ١» (آگاپھ 

ن ذیل را راجع ) بیا٢ائی صرف میشد. ژوستین شھید ( مینمودند ولی بعد از مدتی این خوراک موقوف و عشای ربانی بھ تنھ

سپس نان و ظرفی از شراب مخلوط با آب بمدیر برادران آورده شده و او آن را گرفتھ تمجید و « بھ عشای ربانی مینویسد: 

یق شمرده است جالل بپدر عالم بتوسط اسم پسر او و روح القدس تقدیم داشتھ و برای این چیزھا کھ خدا بدادن آنھا ما را ال

آمین « اظھار شگر گذاری مفصلی میکند و چون دعاھا و تشکرات خود را باتمام میرساند تمامی حضار موافقت خود را گفتن 

وقتیکھ مدیر تشکرات خود را بانجام میرساند ». ھمین طور باشد « اظھار میدارند. این کلمۀ آمین در زبان عبرانی یعنی » 



نموده آنھائیکھ موسوم بدیکانھا ھستند قسمتی از نان و شراب مخلوط با آب را کھ شکر گذاری از تمامی حضار اظھار موافقت 
اپاالجی فصل » ( برای آن اظھار گردیده بھر یک از افراد حضار تقسیم مینماید و بجھھ کسانیکھ غائب ھستند قسمتی میبرند 

۵۵ ) (٣.(  

گردیده است کھ ھدایت در دعا و تقدیم شکر گذاری و ) برای ما مرقوم  ۶:  ۶فصل » ( تعلیم رسوالن « در 

برکت دادن نان و شراب بتوسط انبیاء بانجام میرسید و در صورتیکھ آنھا حضور نداشتند، این امر بتوسط خدام محلی بعمل 
  میامد. ولی این برکتی کھ نبی یا خادم محلی میداد نھ فقط برکت وی بلکھ برکت کل کلیسا بود.
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)١(Agape   

)٢(Justin Martyr  

)٣َ(Apology , 55  

  

  

 ــ تنظیم و تأدیب ٧

ً از بت پرستی بیرون آمده  از روی رسالھ ھای پولس برای ما واضح میگردد کھ بسیاری از مسیحیانیکھ جدیدا

و داخل کلیسا میشدند، گاھی گرفتار گناه میگردیدند و الزم بود کھ طریقۀ تھدیدی برای ایشان بعمل اید. پولس رسول دستورات 

). یکی از اعضای آن  ١١ــ  ۵:  ٢؛ دوم قرنتیان ۵ــ  ١:  ۵ل قرنتیان کاملی در رسالھ ھایش بھ کلیسای قرنتس میدھد ( او

این گناه کار را بشیطان » باسم و قوت عیسی مسیح « کلیسا گناه خیلی بزرگی بعمل آورده بود. پولس بکلیسا حکم میفرماید کھ 

ۀ دخول بوی ارزانی میگردید. از روی سپارند و از کلیسا بیرون کنند. چنین شخصی ھرگاه متنبھ گردیده و توبھ مینمود اجاز
قدرت انتظام و تأدیب در دست تمام افراد کلیسای محلی بود ولی بعد صالح دیده شد کھ بتوسط خدام ھمین قضیھ میبینیم کھ 

  کلیساھا معمول گردد.

طرز تأدیب کلیسا خیلی سخت بود. کسانیکھ بگناه انکار دین یا قتل و زنا گرفتار میشدند اگر چھ توبھ ھم 
میکردند دوباره قبول نمیشدند. برای مجرمینیکھ خطایای کم اھمیت تری از ایشان سر میزد، در مقابل مجازاتی سخت در پیش 

ا نصیب ایشان میگردید. ھرگاه اعلی درجۀ محبت و عطوفتی را کھ بود کھ فقط بتوسط تحمل آنان دوباره سعادت ورود بکلیس

در میان عموم افراد کلیسای آنزمان بود بنظر خود مجسم گردانیم، و بذل توجھی کھ آنان باشخاص ناخوش و فقیر و پیر 

رکت چنین کلیسائی چھ مینمودند و نعمت ھای روحانی را کھ بھمھ میرسانیدند تصور کنیم، آنگاه احساس میکنیم کھ اخراج از ش

امر صعب و تنبیھ دشواری مینمود. کسانیکھ تعالیم دروغ میدادند نیز از کلیسا خارج میگردیدند و چون بخطایای خود اقرار 



مینمودند دوباره قبول میشدند. پس گرچھ باب کلیسا برای دخول ھمھ قسم گناھکاران مفتوح بود، مشاھده میکنیم کھ کلیسا برای 
م گناھکاران مفتوح بود، مشاھده میکنیم کھ کلیسا الزم میدانست رسیدگی کامل نماید تا تمامی داخل شوندگان در دخول ھمھ قس

صداقت و پاکی زیست و رفتار نمایند. ھمین دقت و سخت گیری مسیحیان بود کھ بت پرستان اطراف را مجذوب میگردانید. 
  در قرن سوم تنبیھ مجرمین طریقۀ سھلتری بخود گرفت.

  

  ــ مجالس کلیسائی ٨

شکی نیست کھ مسیحیان زمان اول اغلب برای دعا و عبادت گرد ھم جمع میشدند. فوری بعد از روز عظیم 

میکنیم کھ ایشان ھر روزه در ھیکل و خانھ ھای شخصی جمع میشدند. در باب بیستم اعمال رسوالن ( آیۀ پنطیکاست مشاھده 

شده است کھ در آن پولس وعظ نموده عشای ربانی را نیز نگاھداشت. این مجلس ) بیاناتی راجع بیک مجلس مسیحی  ١٢ــ  ٧

در مغرب روز یکشنبھ در منزل شخصی یکنفر بر قرار بود و تا سفیدۀ صبح بطول انجامید. مجالس کنیسۀ یھودیان در 

ز رسمی عبادت آغاز نھادند ( روزھای شنبھ منعقد میگردید، ولی مسیحیان بیادگاری قیام خداوند بھ نگاھداری یکشنبھ چون رو
). در رسالھ ھا چندین دفعھ راجع بھ کلیساھائیکھ در خانھ ھای شخصی جمع میشدند میخوانیم ( کولسیان  ٢:  ١۶اول قرنتیان 

) و شاید تا چند مدتی ھمین رسم در اغلب کلیساھا ادامھ داشت. چنین گفتھ شده است کھ اولین  ۵:  ١۶و رومیان  ١۵:  ۴

م. بود. اگر حقیقت این امر را قبول نمائیم بر ما واضح میگردد کھ در ازمنۀ  ١۴٣ای کھ در شھر روم ساختھ شد و نمازخانھ 

اول مسیحیان خیلی کمتر بساختن عمارت برای کلیسا و عبادت ظاھری اھمیت میدادند، ولی از طرف دیگر فرض ذمۀ خود 

)  ٢۵:  ١٠ر آن بطور مرتب اقدام نمایند. نویسندۀ رسالھ بعبرانیان ( میدانستند کھ مجالس در ھر جائی تشکیل یابد و بشرکت د

بعضی از تنبلی و بعضی برای کار ». و از با ھم آمدن در جماعت غافل نشویم پنانکھ بعضی را عادت است « چنین مینویسد: 
حاضر میشوند. شما میگوئید کھ  لرزه بر اندام در مجلس« ) مینویسد: ١و برخی نیز از ترس غایب میشدند چنانکھ ترتولیان (

جمعیت میکنیم بت پرستان در صدد کشف سبب اجتماع ما بر میایند و میترسیم آنھا را چون بیکبار عدۀ زیادی با ازدحام 

اما کلیسا چون میدانست کسانیکھ دوری میکند ممکن است در ایمان سر شده و از کلیسا ». بشورش بضد خود تحریک نمائیم 
  دید حتی االمکان در شرکت تمامی اعضاء در مجالس اصرار نماید. جدا شوند الزم

بتقلید کنائس یھود مسیحیان در مجالس خود اھمین زیادی بخواندن کتاب مقدس و تعلیم و دعا میدادند. جمع 

گردد. البتھ  آوری پول نیز در ضمن مجلس بعمل آمده و بدست مدیر پرسبیتران داده میشد تا بر حسب لزوم فیمابین فقراء تقسیم

ً رسوالن و انبیائی بین مسیحیان وجود  بعضی رسومی نیز کھ مختص مسیحیان بود اجرا میگردید. در تمام قرن اول غالبا

داشتند کھ کالم خدا را بقوۀ فوق الطبیعۀ روحانی وعظ نموده و حتی بعضی اوقات در السنۀ غریب نیز دعا مینمودند. بعد از 

ً عشای ربانی نیز صرف شود. اغلب در مجالس باالجماع سرود ھم خوانده میشد. ختم موعظھ و تعلیم مرسوم ب ود کھ عموما
م. ) بزبانی کھ مفھوم غیر مسیحی  ١۵٠بیان ذیل را راجع بیک مجلس یکشنبھ در زمان خودش ( قریب  )١( ژوستین شھید

شھر و نواحی آن زندگانی مینمایند بر قرار  و در روز یکشنبھ مجلسی در یکجا از تمامی کسانیکھ در« گردد ایراد مینماید: 

ً وعظ  داشتھ و از نوشتھ ھای رسوالن و انبیاء بقدریکھ وقت مجال میدھد خوانده میشود. چون خواننده ختم مینماید، مدیر شفاھا

میداریم و چنانکھ نموده و تعلیم میدھد کھ این چیزھای عالی را تقلید نمائیم. پس ھمھ با ھم بلند شده و دعاھای خود را تقدیم 

پیش گفتم وقتیکھ دعاھای خود را بانجام رساندیم نان و شراب ممزوج با آب آورده میشود. و مدیر ھمان طور دعاھا و 



اظھار میدارند. و بعد ( عشای ربانی ) » آمین « تشکرات را با تمامی توانائیش بجا آورده و حضار موافقت خود را در گفتن 
بدست دیکانھا برایشان فرستاده میشود و در آن شرکت مینمایند و از برای کسانیکھ حاضر نیستند  بھر یک قسمت شده تماماً 

کسانیکھ با بضاعتند و مایل باعانت میباشند بارادۀ خود بقدریکھ ممکن ایشانست میدھند و مبلغ جمع آوری شده بدست مدیر 

خوشی یا ھر چیز دیگری در احتیاج ھستند کمک مینماید و سپرده میشود. او یتیمان و بیوه زنان و کسانی را کھ بواسطۀ نا

ً تمامی کسانیرا کھ در احتیاج  عالوه بر این او کسانیرا کھ در زنجیر ھستند و غریبانیکھ از راھھای دور آمده اند و مختصرا

زی است کھ خدا در ھستند توجھ مینماید. یکشنبھ روزی است کھ تمامی ما مجلس عمومی را بر قرار میداریم، چون اولین رو

» ( آن تاریکی و عنصر را مبدل نموده دنیا را ساخت و منجی ما عیسی مسیح نیز در ھمان روز از مردگان قیام فرمود 
  ).٢) ( ۶٧اپاالجی 
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)١(Justin Martyr   

)٢(Apology, 67  

 

  ــ اتحاد در اختالف  ٩

یکی از چیزھائیکھ راجع بھ کلیسای اول قابل مالحظھ می باشد اتحاد و یکانگی افراد مسیحیان است. متجاوز 

مالحظھ در آن واقع نگردید. مسیحیان از ھر فرقھ و مملکت ھمدیگر را از دویست سال بعد از تشکیل کلیسا ھیچ جدائی قابل 

چون برادر تحیت میخواندند. معرفی نامھ یا توصیھ باعضای کلیسا بتوسط اپیسکپاسھا در حین سفر داده میشد و این مراسالت 
یحیان در ھر جا یک بستگی باعث می گردید کھ مسافرین مسیحی در جائیکھ فرود آیند بتوسط مسیحیان استقبال گردند. مس

  ). ۵و  ۴:  ۴افسسیان » ( یک جسد ھست و یکروح ....... یک خداوند، یک ایمان ، یک تعمید « کاملی بمسیح داشتند. 

) مینویسد کھ در کلیسای محلی  ١۴تا  ١٢اما چنانکھ پولس رسول در رسالۀ خود بقرنتیان ( اول قرنتیان باب 
ا باشد، در کلیسای جامع نیز حقیقت واقعھ ھمچنان بود. نمیتوان تصور کرد کھ کلیساھای باید یگانگی روح و تفاوت نعمتھ

ً در بعضی چیزھا کامالً از  آنزمان تماماً دارای یک تنظیم و تأدیب و یک قسم عبادت و تعمید و یک قسم تشکیالت بودند. یقینا

ادت و غیره کلیساھا را باندازه ای مشابھ ھم بودند و گرچھ رفت و آمد مبشرین و مسافرین مسیحی در عب تفاوتمھم 

میگردانید، باز شباھت تمام بین کلیساھا در تمامی رسوم و آداب در ھیچ موقع الزم نبود میسر شود. ولی چون در ھرجا و ھر 

یتواند کھ یکلیسا ھمان روح حکمفرما بود، لذا بطور معنوی و روحانی اتحاد تامی بین تمامی کلیساھا وجود داشت. روح خدا م

  ھم اتحاد و یگانگی کلیسای جامع را میسر و ھم ھر کلیسا را در اخذ رسوم و تنظیمات الزمۀ خود آزادی بخشاید.

  



  فصل ھشتم

  پیغام کلیسا و زندگانی

  مسیحیان در سھ قرن اول
  ) توجھ و رعایت فقرا۶(      ) موعظۀ مبشرین مسیحی    ١(                             

  ) رعایت مرضی و محبوسین ٧(                 ) مبشرین مسیحی  ٢(                             

   ) معجزات٨(            ) نجات از گناه و دیوھا٣(                             

  ) عھد عتیق٩(     ) پاکی و قدوسیت در زندگانی۴(                             

  ) صنف ایمان آورندگان١٠(                    ) محبت بیکدیگر۵(                            

  

زمانیکھ عیسی مسیح بآسمان صعود فرمود فقط بیش از چند صد یھود امی ویرا خداوند خود نمیدانستند. در 

امی شھرھای عمده و در مدت صد سال این عدۀ قلیل بقدری پیشرفت نمودند کھ سرتاسر امپراطوری روم را فراگرفتھ و در تم

بسیاری از دھات آن سرزمین مسیحیان پیدا شده و حتی در امپراطوری ایران نیز یافت میگردیدند. در این فصل میبینیم کھ در 
  مسیحیت چھ فضیلتھائی بود کھ بدینطور مردمان را از جایھای مختلفھ بطرف خود جلب مینمود.

ً با مسالت و  صلح و آرامی در پیشرفت مسیحیت کوشیده و حتی یکدفعھ ھم با در سھ قرن اول مسیحیان تماما

زور شمشیر و قوۀ جبریھ بت پرستان را بقبول مسیحیت مجبور ننمودند. ھرگز دشمنان مسیحیت نگفتھ اند کھ مسیحیان 
پرستان  اشخاص دیگر را بوسیلۀ پول و چیزھای مادی بعضویت کلیسا تحریک نموده اند. مسیحیان برای بشارت کالم بھ بت

فقط با محبت کامل انجیل را موعظھ نموده و فیض و نعمت نجات را بشارت میدادند. در این فصل خواھیم دید کھ تعلیم و 

  موعظۀ ایشان و برکاتی کھ ارزانی میداشتند از چھ قبیل بوده است.

  

  ــ موعظۀ مبشرین مسیحی ١

ی خدا بازگشت کردید تا خدای حی حقیقی را شما از بتھا بسو« پولس بمسیحیان تسالونیکی چنین مینویسد: 

بندگی نمائید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید کھ او را از مردگان بر خیزانید ــ یعنی عیسی کھ ما را از غضب آینده 

ای واحد ) خد١). در اینجا فھرست وعظ خدام مسیحی را مالحظھ میکنیم، یعنی ( ١٠ــ  ٩:  ١اول تسالونیکیان » ( میرھاند 
  ) رجعت مسیح.۴) قیامت از مردگان؛ (٣و داور؛ () عیسی منجی ٢حقیقی؛ (



ــ مسیحیت بدنیائی ورود نمود کھ پر از خدایان متعدد بود. فصول اربعھ ھر یک خدائی داشتند؛ رعد،  ١
بعضی اوقات باران، خرمن، کوه ھا و رودخانھ ھا ھر یک صاحب خدائی بودند. ملل مختلفھ خدایان مخصوص داشتند و 

خانواده ھا برای عبادت خصوصی خود خدایانی در خانھ ھای خود داشتند. خدایان بقدری متعدد و کثیر بودند کھ مردم راه خود 

را گم کرده و بسیاری حس نمودند کھ بایستی یک خدای واحد و بزرگتری باشد کھ فوق از جمیع این خدایان و خالق ھمھ چیز 

د. ولی این خدای عظیم را چگونھ بشناسند ! سقراط حکیم گفتھ بود کھ تجسس پدر و خالق ھمھ و حکمران جمیع کائنات باش
  چیز امر صعب و دشواری است. پس اگر سقراط نتوانست خدا را تفحص کند، دیگران چگونھ میتوانستند !

دای واحد در حینیکھ مردم در تاریکی و ظلمت در تکاپوی خدا بودند، مبشرین مسیحی آمده و بشارت آن خ

ً نمیتوانستند بدان برسند، در  حقیقی کھ خود را در پسرش عیسی مسیح مکشوف نمود اعالم داشتند. آنچھ فالسفھ و علماء سابقا

یک عملۀ مسیحی ھم نیست کھ خدا را پیدا « ) چنین مینویسد: ١آنوقت مردمان امی و زنان واطفال بدست آوردند. ترتولیان (
و دیگر از این آسایش روحانی بھتر چھ توان بود کھ مردم دریافتند آن ». د ) ویرا ظاھر نسازد ننموده و ( در زندگانی خو

  خدای با عظمت و جاللی کھ حکمران ھمھ چیز است باالخره جبار ظالمی نیست تا از وی بلرزیم بلکھ خدائی است کھ ھمھ را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــ

                    )١ (Tertullian 

چنانکھ ھرگاه پرندۀ کوچکی از آشیانھ بر زمین افتد مادرش بر رویش « چنین می نویسد:  دوست میدارد ! کلمنت اسکندریھ 

ً حیوانی قصد تناول آن را نماید مادر بطرفش پرواز میکند تا نجاتش بخشد، ھمچنین خدای پدر از  پروبال میزند و اگر اتفاقا

ساختھ تجسس میکند، افتادن وی را شفا میبخشد  فرط محبتی کھ دارد، بانسان متمسک میگردد و آن کسی را کھ بصورت خود
البتھ مردمانیکھ ھمیشھ درترس و ارز از خدایان ». و حیوان وحشی را تعاقب کرده، موجود کوچک را دوباره بلند مینماید 

ی نیست متعدده و بخت و طالع میزیستند، چون مژدۀ این خدای پدر آسمانی کھ جمیع مخلوقات را دوست میدارد، میشنیدند تعجب

  کھ بدین طور استقبال میکردند.

ــ نکتۀ دوم در وعظ مبشرین مسیحی راجع بھ عیسی منجی و داور بود. مرکز بشارت خدام مسیحی ھمین  ٢

زیرا عزیمت نکردم کھ چیزی در « بود زیرا کھ تمامی بشارت ایشان در یگانھ لفظ عیسی مشتمل بود. پولس چنین مینویسد: 

(. فقط چند سال پیش از آن در زمان سلطنت  ٢:  ٢رنتیان اول ق» ( میان شما دانستھ باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب 

اوغسطس قیصر شخصی در یھودیھ مصلوب شده بود کھ این شخص را مسیحیان پسر خدا خوانده و مبشرین با کمال اطمینات 

نین بشارت ثابت مینمودند کھ مرگ وی برای قربانی گناه بوده و ھر کھ بوی ایمان آورد آمرزش و حیات جاودانی مییابد. ھمچ

میدادند کھ ھمین مسیح از مردگان برخاستھ و زنده است و بزودی از برای داوری دنیا بر خواھد گشت. پس مردم را بتوبۀ 

ً در پای مسند قضاوت مسیح حاضر شده و  گناھان و ایمان بر منجی عالم دعوت کرده و میگفتند کھ اگر ایمان نیاورند حتما

م خواھند گردید. برای آنکھ عموم مردم لزوم یک نجات دھنده را بفھمند، مبشرین مخصوصاً برای تنبیھ ابدی بتوسط وی محکو

بیدار مینمودند تا بگناھکاری خود پی ببرند، زیرا زندگانی مردمان قرن اول فوق العاده آلودۀ بگناه و شرارت ضمیر آنھا را 

جات دھنده، مبشرین تمام حکایت صلیب را نقل نموده و بود. پس از آن برای تولید ایمان و ایجاد حقشناسی نسبت بھ مسیح ت

بدینطریق صلیب شدن مسیح را در خاطر ایشان مجسم مینمودند. بشارت اینکھ مسیح مانند مقصری از برای رفع گناھان مردم 



را چنان  بر صلیب آویختھ گردید و دوباره از برای قضاوت دنیا خواھد آمد، بر بسیاری حماقت مینمود، ولی بسیاری دیگر
  بھیجان میاورد کھ مسیح را قبول نموده و بوی ایمان میاورند.

ــ نکتۀ سوم در بشارت خدام مسیحی قیامت از مردگان بود. مبشرین اول قیام عیسی مسیح را از مردگان  ٣

. فالسفۀ قدیم کتب اعالم داشتھ بعد اظھار مینمودند کھ روزی خواھد آمد کھ تمام مردم بتوسط عیسی مسیح بقیامت خواھند رسید

متعدده برای ثبوت بقای روح نوشتھ بودند ولی بیشتر از مردمان امپراطوری روم بحیات آتیھ امیدوار نبودند. در میان یھویدیان 

بعضی معتقد بثیامت بدن بودند ولی قیامت از برای مسیحیان نھ فقط یک امید تیره بلکھ جقیقتی قطعی گردید. صدھا از ھمان 

ی مسیح را بعد از قیامتش زنده دیده و مشاھدۀ این قیامت در روز سیم برای بسیاری چون مھری بر حقانیت دین مسیحیان عیس

 تان خیلی گران میامد و لوسیان مسیح بود و بدینطور یقین نمودند کھ خودشان نیز بقیامت خواھند رسید. این عقیده بر بت پرس

ً جاودانی ھستند.  این« راجع بمسیحیان طعنھ زده چنین می نویسد:  ولی این » بیچارگان در مغز خود جای داده اند کھ کامال
بقای زندگی برای مسیحیان نھ افسانھ بلکھ عین حقیقت بود. ایشان از گناه و زحمات دنیای حاضره خستھ شده و با کمال خوشی 

و سلطنت با مسیح بود کھ  دگاناز مر نمایند. و ھمین مسرت قیامت منتظر رجعت مسیح بودند تا آنکھ در جالل با وی سلطنت

آنھا را وامیداشت تا صلیب خود را بر دوش گرفتھ و بشرم آن اھمیت نداده و بدون ترس بامید قیامت جانھای خود را بمرگ 

تسلیم نمایند چھ کھ دیگر نیش مرگ برای ایشان برداشتھ شده بود. البتھ بسیاری از کسانیکھ چنین پیغام حیات جاودانی را 
  شنیدند آنرا با شادی استقبال میکردند.می

ــ مسیحیان چون منتظر رجعت مسیح و وارث شدن ملکوت آسمانی بودند، اھمیت بسیار بزرگی بر  ۴

نگاھداری نفس و تقدس زندگانی میگذاردند و چون در دنیا خود را مانند مھاجرین و غربا دانستھ و آن را محل گذر میپنداشتند، 

در این مسافرت دنیوی خود را آلوده نگردانند، چونکھ الزم بود کھ دنیا را دوست نداشتھ و چون پولس مواظبت مینمودند تا 

بدنیا مصلوب و دنیا برایشان مصلوب و برای دولت یا سأن یا خوشی زیست ننموده و میکوشیدند تا فقط مسیح را خوشنود 
شخصی زیست میکردند خوش نمینمود. این مردم مسیحیان  سازند. این قسم زندگانی باکثر مردم کھ فقط برای خوشی و منافع

را از برای نیامدن بھ نمایشگاه و تئاتر و نگاه نداشتن اعیاد و شرکت ننمودن در امور اجتماعی مسخره میکردند. ولی مسیحیان 

بعدالت تعقیب  مردم را بمتابعت یک زندگانی مقدس و پاکی دعوت کرده و منظور خود یعنی رساندن گرسنگان و تشنگان را

  مینمودند.

  

  ــ مبشرین مسیحی ٢

ً عیسی منجی و  ً راجع بھ خدای واحد پدر ھمھ و ثانیا خالصۀ تعالیم مخصوص و عمدۀ مبشرین مسیحی اوال
ً نگاھداری نفس بود. اشخاصیکھ این تعالیم را موعظھ مینمودند خدام سیاری بودند کھ خدا  ً قیامت از مردگان و رابعا داور ثالثا

ً مؤسساتی چون امروزه برای اعزام این خدام سیار نبود. بعضی  آنھا را انتخاب نموده برای انتشار مژدۀ خود فرستاد بود. ابدا

از ایشان چون پولس مایحتاج زندگانی خود را با دسترنج فراھم میاوردند و برخی از ھدایای مسیحیان اعاشھ میکردند، ولی در 

« ) چنین مینویسد: ١آن بود کھ مسافرت نموده و مسیح را موعظھ نمایند. اریجن ( ھر صورت یگانھ مرام و مقصود ایشان

مسیحیان تمامی قوت خود را صرف انتشار ایمان و عقیدۀ خود مینمایند و بعضی از ایشان فقط کارشان در دنیا منحصر باین 



مسیحی نمایند و کسی ھم نمیتواند بگوید  است کھ نھ فقط از شھر بشھر بلکھ از قصبھ بقصبھ و ده بده رفتھ اشخاص جدیدی را
اقسام مختلفۀ این ». کھ این کار را برای جلب منفعت میکنند چونکھ ایشان اغلب حتی مایحتاج زندگانی خود را فراھم نمینمایند 

  خدام مسیحی را در قسمت دوم از فصل ھفتم بیان نمودیم.

ً کسانی ھم باضافۀ این مبشرین مرتب کھ تمامی عمر خود را صرف انتش ار ملکوت مسیح مینمودند، یقینا

) مخالف معروف ٢بودند کھ کارھای روزانۀ خود را انجام داده و مسیح را نیز در ضمن بھ بسیاری بشارت میدادند. سلوس (

 در حقیقت« مسیحیت اظھار میدارد کھ حتی مسیحیان بی سواد نیز در انتشار عقائد خود اھتمام میورزند و چنین مینویسد: 

میبینیم کھ در خانھ ھای شخصی پشم ریسان و دباغان و کوزه گران و اشخاصی کھ خیلی دھاتی و بیسواد ھستند، و حتی در 

 حضور اربابان عاقلتر و بزرگتر خود یارای ابراز یک کالم ندارند، چون در خفا بعضی اطفال و زنان را پیدا میکنند کھ مانند
  د بدین معنی کھ باید از ایشان اطاعت نمایند نھ از پدران و معلمین. و میگویند کھ پدران وخودشان نادانند، بیانات عجیبی میکنن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Origen   

)٢(Celsus  

معلمین. و میگویند کھ پدران و معلمین ایشان احمق و نادانند و مشغول کارھای بیھوده و بی اھمیت بوده و بعمل آوردن 

چیزھای نیکو را نمیدانند و نمیتوانند و اظھار میدارند کھ فقط ایشان ھستند کھ طریقۀ زندگانی را حاصل نموده اند. و اگر این 

بعالوه ». را اطاعت کنند ھم خودشان را خوشحال نموده و ھم خانواده ھای خودشان را شادمان خواھند ساخت  بچھ ھا ایشان

کھ در عھد جدید مذکور گردیده اند مشتمل بر مسیحیانی بودند کھ دوستان و آشنایان و اقوام خود » کلیساھای خانوادگی « آن 

بود و ایشان » خبر خوش « رای مسیحیان قرن اول پیغام مسیح در حقیقت را دعوت کرده بشارت مسیح را بآنھا میرسانیدند. ب
  خوشحال بودند کھ آن را بدیگران برسانند.

بشارت مسیحیان فقط بوسیلۀ وعظ شفاھی نبود. زندگانی آنھا، محبتی کھ بھمدیگر داشتند، تقوی و سروری کھ 

یگان بت پرستشان را در تحت تأثیرات غریبی میاورد و در ایشان وجود داشت و باالخره جرأت ایشان در تحمل جفا، ھمسا
  ذیالً این تأثیرات را قدری تفحص و غور رسی مینمائیم.

  

  ــ نجات از گناه و دیوھا ٣

چنانکھ مالحظھ کردیم یکی از مھمترین نکات وعظ مسیحی نجات دھندگان عیسی مسیح بوده است. اولین 

ت داده بود. مسیح بعضی را از برص و کوری یا امراض دیگر، بعضی را از کلیسا مشتمل بر کسانی بود کھ خود مسیح نجا
گناھان خیلی بزرگ و برخی را نیز از ارواح پلید نجات داد. اشخاصی کھ زندگانی بی فایده و یا غیر قابل تحملی داشتند، در 

 ً ً و روحا نجات بخشید. کلیسا برای چنین اشخاص این حالت یأس و ناامیدی مسیح آنھا را از چاه نا امیدی بیرون آورده جسما

  بمنزلۀ دارالشفاء و مسیح چون دکتر حاذق آن بوده ھمھ را شفا میبخشید.



ادیان دیگر آن روزه تعلیم میدادند کھ فقط کسانیکھ پاک و خوش اخالق ھستند میتوانند خدا را عبادت نمایند 
کسانیکھ مردم را برای شرکت در عبادت میخوانند چنین میگویند: کسیکھ از « چنانکھ سلسوس از روی تحقیر چنین نوشت: 

انی عادل و شرافتمندی دارد ( میتواند نزدیک شود ). ولی حال ھز لکھ ای پاکست و روحش آلوده بھیچ گناھی نیست و زندگ

 ً بشنویم کھ این مسیحیان چطور اشخاصی را دعوت میکنند. میگویند: ھر کسیکھ گناھکار یا احمق یا ساده دل است و مختصرا

ھر دھنده و ناپاک ھر بدبختی در ملکوت خدا قبول خواھد گردید. مقصود از گناھکار شخص ظالم و دزد و قطاع الطریق و ز

ً اگر جماعتی از راھزنان را میخواستید، بعینھ ھمینقسم اشخاص را احضار میکردید  ادیان دیگر ». و کفن دزد است. مختصرا

بدین طور کلیسا بر مردمان عادل را دعوت مینمودند ولی کلیسا در اثر قدمھای خداوند خود گناھکاران را ھم بتوبھ می طلبید. 

امید از زندگانی نموده بودند، درھای خود را باز کرده و آنھا را دعوت بدخول مینمود. نجات برای ایشان مردمانی کھ قطع 
  مفت و مجانی حاضر و یگانھ شرط تحصیل آن تسلیم کامل بطیب نیکو یعنی بعیسی مسیح بود.

ً از برای نجات کسانیکھ صاحب ارواح پلید بودند زحمت میکشید. در عھد جدی د مشاھده کلیسا مخصوصا

میکنیم کھ چقدر از این مردمان بدبخت بتوسط عیسی مسیح و رسوالنش از قید اسارت آزاد گردیدند. در قرن اول ھرکس معتقد 

بود کھ تمام دنیا و ھوا مملو از ارواح پلید است و این ارواح روی تخت ھر پادشاه مینشستند و باالی گھوارۀ ھر طفل بال و پر 

مامی عمر خود را با ترس و بیم از این ارواح پلید گذرانیده و پیوستھ میترسیدند کھ این ارواح باعث میزدند. بسیار اشخاص ت

تشویش و ھالکت ایشان شوند. این ارواح پلید بر بعضی مردم عارض گردیده و تا موقع ھالکت جسمی و روحی بر انھا مسلط 

ید را متزلزل ساختھ و نھ فقط آنھا را از بعضی افراد خارج بودند. کلیسای اول خود را موظف دانست کھ قوات این ارواح پل
  کند، بلکھ زندگانی انسانی را از قید آن خالصی بخشد.

) بھ ١تنھا سالحی کھ کلیسا برای دفاع این فوج جھنمی بکار میبرد، دعا بنام عیسی مسیح بود. ژوستین شھید (

ج ھر دیوی بنام پسر خدا ــ کھ نخست زادۀ جمیع مخلوقات است، امر باخرا« ) کھ شخص یھودی بود چنین مینویسد: ٢تریفو (
کھ از باکره متولد و زحمت بشری متحمل شده، کھ بتوسط ملت شما زیر دست پنطیس پیالطس زحمت کشید، کھ مرد و از 

صورتیکھ اگر  مردگان برخاستھ بآسمان صعود فرمود ــ امر باخراج ھر دیوی بنام وی دیو را مطیع و زیر دست میگرداند. در

و ترتولیان بت پرستان را ». بنام ھر پادشاه یا ھر مرد عادل یا ھر پیغمبری امر باخراج نمائید مطیع امر شما نمی شود 

آیا آزاد شدن شما از آن دشمنان مخفی کھ باعث فساد روح و جسم شما میشوند بواسطۀ ما « مخاطب ساختھ چنین مینویسد: 

ما نھ فقط با دیوھا « و دوباره چنین مینویسد: » کھ ما بدون مزد و اجر از شما بیرون میکنیم؟  نیست، یعنی آن فوجھای دیوھا
اخراج این دیوھا ». کاری نداریم، بلکھ بر آنھا غالب میائیم. ھر روزه آنھا را از کسانیکھ در قید این دیوانند بیرون میکنیم 

برای این امر در کلیسا تعیین گردیدند. اغلب خرافاتی چند بین بقدری مھم گردید کھ پس از اندک زمانی ھدۀ مخصوصی از 

مسیحیان در کیفیت این دیوھا وجود داشت، ولی شکی نیست کھ کلیسا در نجات دادن مردم از ترس این ارواح پلید زحمت 
  بسیار میکشید و بسیاری از برای تحصیل آسایش و رفاھیت بمسیحیت پناه میاوردند.

  

  در زندگانی ــ پاکی و قدوسیت ۴

مسیحیت نھ فقط مردم را از قید دیوھا و گناه خالص مینمود، بلکھ پاکی و تقدس روحانی مخصوصی نیز 

بایشان میداد. مسیح وعده فرمود تا روح خود را بایماندارانش بدھد و بھر کسیکھ این روح داده میشد میوۀ روح در وی پیدا 



:  ۵غالطیان » ( و مھربانی و نیکوئی و ایمان و تواضع و پرھیزگاری  محبت و خوشی و سالمتی و حلم« میگردید، یعنی 
). نوشتجات کلیسای اول تمام شاھد بر این ھستند کھ مسیحیان اھمیت فوق العاده بپاکی زندگانی و امانت و صداقت میدادند.  ٢٢

ً اجازۀ ارتکاب زنا و فسق و تعدد زوجات و تقلب در کار و دروغ و دو روئ ی و تقیھ را باعضای خود نمیداد و کلیسا ابدا
  تمامی کسانیکھ حاضر نمیشدند گناھان خود را ترک نمایند، از کلیسا اخراج میگدیدند.

این قدوسیت در بیشتر از ادیان فقط حرف است، ولی در مسیحیت عین حقیقت بود و تغییر کلی در صفات 

ً اشخاص معروف و مقدس میگردیدند. البتھ اعضای کلیسا مشاھده میشد. بدترین گناھکاران دعوت شده و پس  از ورود غالبا

بعضی اوقات اعضای کلیسا بگناه گرفتار میشدند، ولی کلیسا رویھمرفتھ شامل مردان و زنانی بود کھ در قدوسیت زیست نموده 

  ھر شخص جدید ــ ) برای نشان دادن تغییر ماھیت ٣و با قدرت الھی بر عکس سابق اعمال حسنھ را بجا میاوردند. سیپریان (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Jusin Martyr                   )٢(Trypho                      )٣(Cyprian  

مادامیکھ من ھنوز در تاریکی و ظلمت شب سکنی داشتم و باینطرف و آنطرف « االیمانی زندگانی خود را مثل زده میگوید: 

قدمھای بیمقصودی کھ بر میداشتم یقین نبوده و از زندگانی حقیقی خود متردد و دستخوش امواج این عصر خود ستا بودم، و از 

ی دور بودم، بضاف خود در آنوقت نگاه کرده اینراامر مشکلی پنداشتم کھ شخص قادر باشد ھیچ ندانستھ و از حقیقت و روشنائ

تولد تازه بیابد ... پس گفتم چطور چنین تبدلی ممکن است کھ آنچھ در ما جبلی است و در جسم فاسد ما مستحکم گردیده و یا 

  انی تغییر یافتھ و از ما دور شود !آنکھ خود آموختھ و بواسطۀ تکرار زیاد عادت گرفتھ ایم، بدینطور ناگھ

اغلب خیاالت من چنین بود زیرا کھ من خودم بواسطۀ خطایای زیادیکھ سابق بر این در عمرم کرده بودم، « 

باسیری گرفتار شده و باور نمیتوانستم کرد کھ ممکنست از قید آن خالصی یابم. پس مجبور شدم کھ در شرارتھای خود 

ً مأیوس بود، خود را بیشتر مقید بگناھان خود نموده آنھا را مثل رضامندی پیدا نمایم. و چ ون از چیزھای بھتر و برتر کامال

قسمتی از وجود خود جبلی میدانستم. ولی چون بآب ( تعمید ) تولد تازه یافتم، لکۀ سالیان قبل، شستھ شده و روشنائی پاک و 
بعد بوسیلۀ آن روحی کھ از آسمان دمیده شد، تولد تازه یافتھ بانسان خالص آسمانی بقلب آشتی داده شدۀ من در آمد ... از آن ب

جدیدی مبدل شدم ... پس بطور غریبی در چیزھائیکھ در آن شک داشتم یقین حاصل نمودم و چیزھای مخفی برایم مکشوف 

ناپذیر تصور میکردم گردیده و چیزھای تاریک روشن شد و آنچھ کھ پیش برایم سخت بود الحال بوقوع پیوست و آنچھ امکان 

ملتفت شدم کھ انجام آن ممکنست. پس قادر گردیدم تا معترف شده گویم آنچھ کھ پیش از جسم تولد یافتھ و در ارتکاب گناھان 
  ».زیست میکرد و زمینی بود، الحال بخدا تعلق گرفت و با روح قدوسیت زنده شد 

بلکھ بسیاری از دشمنانشان نیز بزندگانی بی قدوسیت منظور را مسیحیان بتنھائی برای خود قائل نبودند 

اینکھ مسیحیان در جلسات مخفی  آالیش ایشان شھادت میدادند. البتھ مردم عادی یافت میشدند کھ بدون تفحص حکایاتی از قبیل

خطائی خود مرتکب شرارتھای فوق العاده میشوند انتشار میدادند، ولی مردم فھیم در اثر تفحص ممکن نبود مسیحیان را در 
در ھمان « ) تفتیش کرده چنین مینویسد:  ٣:  ٩) ( فصل ٢) حاکم رومی راجع بمسیحیان بیطانیھ (١مشاھده کنند.پلین جوان (

جلسھ ھمھ قسم یاد مینمایند، نھ برای اقدام بشرارتی بلکھ تا از دزدی و راھزنی و زنا دوری جویند. و نیز قسم میخوردند کھ 

) ٣و گالن (». ستھ و در وقت موعود اماناتی کھ در دست ایشان است بصاحبانشان مسترد دارند وعدۀ خودشان را ھیچگاه نشک

بعضی اوقات اعمال ایشان مانند فالسفۀ حقیقی است. برای تمام ما آشکار « حکیم بت پرست راجع بمسیحیان چنین مینویسد: 



جامعت خود را نیز بکار نمی برند. مردان و زنانی است کھ چگونھ مرگ را حقیر میشمارند و حتی از حیا تحریک شده آالت م
بین ایشان ھستند کھ مادام العمر از مجامعت دور یمیجویند و افرادی بین ایشان وجود دارند کھ در تسلط و فرمانروائی بھ نفس 

ق و پاکدامنی دیگر راجع بحسن اخال». خود و در پیروی عصمت بمرتبھ ای رسیده اند کھ از رتبۀ فالسفۀ حقیقی کمتر نیست 

مسیحیان بھتر از این شھادت چیست! حتی سلسوس کھ پیوستھ با ایشان دشمنی مینمود و تمام صفات مسیحیان را تحقیر میکرد، 
  اصالً شاھد فساد اخالقی در بین آنھا نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Pliny the Younger                       )٢(Bithynia   

)٣(Galen  

روحی بود کھ در دیگران وجود نداشت. مسیحیان اینروح را روح القدس  واضح است کھ در مسیحیان

شبان « مینامیدند. اینروح خوشحالی بود و مسیحیان اول با وجود تمامی زحماتشان ھمیشھ خوشحال و مسرور بودند. در 

فیض و خوشی در خود را در شادمانی بپوشان کھ ھمیشھ « ) فرشتھ چنین میگوید:  ٨:  ۶رجوع کنید بفصل » ( ھرماس 

حضور خدا دارد. زیرا مرد شادمان ھرچھ نیکوست انجام میدھد و در ھرچھ نیکوست تفکر مینماید. روح القدس روح شادمانی 

ً شاد باشید « پولس ھم بمسیحیان فیلیپی چنین مینویسد: ». است  چنین شادی، چنین جرأت در مقابل مرگ، چنین ». دائما

ین مردم دیده نشده و در زمانیکھ زندگانی صورت خفھ ای بخود گرفتھ و مردم خستھ و بی آسودگی و پاکی و قدرت ھرگز ب
امید بودند و شھوت پرستی و حرص و خرافاتی ھمھ جا دیده میشد، بدیھی است مردمانیکھ گرسنھ و تشنۀ عدالت بودند مجذوب 

  ند.کلیسا میگردیدند، چنانکھ مسافرین خستھ در بیابان خشک جویای آب روان ھست

  

  ــ محبت بیکدیگر ۵

محبت فوق العادۀ مسیحیان نسبت بیکدیگر اثرات جالب توجھی در مردم آنزمان کرده و آنھا را مجذوب 
ً چون یک فامیل  مینمود. این مردم بکلیسا نظر افکنده، غنی و فقیر، غالم و آزاد، یھود و یونانی و بربری را میدیدند کھ تماما

بھ بینید چگونھ « برادر میخوانند و پس از مالحظۀ اینحالت با کمال تعجب و تحسین میگفتند:  با ھم زیست نموده ھمدیگر را

بدینطور خواھند دانست کھ شاگردان من ھستید اگر یکدیگر را « خداوند ما چنین فرمود: »  ١ھمدیگر را دوست میدارند
  ».دوست دارید 

خصوصی بکسانیکھ در زحمت بودند نشان مسیحیت از اول دین محبت بود و خود عیسی مسیح مالطفت م

داده و مشغول شفای بیماران و تسلی رنجوران بود. مسیحیان نیز از خداوند خود تقلید نموده برادران و خواھران محتاج خود 

 تکلیفشان توجھ فقرای کلیسای اورشلیم بود. متدرجاً » ھفت نفر « را رسیدگی و کمک مینمودند. اولین خدام منتخبھ یعنی آن 

مرسوم گردید کھ مسیحیان کمیتھ ھائی مرکب از دیکانھا در تمامی کلیساھا تعیین نموده و شغل مخصوص خدمت بفقرا و 

محتاجین را واگذار بھ ایشان کنند. از رسالھ ھا مفھوم میشود کھ کلیسا متحمل مخارج ھیئتی از زنان بیوه نیز گزدیده و آنھا را 
  ). ١۶ــ  ٣:  ۵پرستاری نمایند ( اول تیموتاؤس  موظف میدانست تا دیگران را توجھ و



  

  ــ توجھ و رعایت فقرا ۶

در ھر یکشنبھ در حین مجلس کلیسائی وجھ نقدی جمع آوری شده بجھھ تھیۀ وسائل توجھ فقرا نگاھداشتھ 
بقدری کھ ممکن کسانیکھ دارا ھستند و مایل بکمک میباشند بارادۀ خود « میشد، و در اینخصوص ژوستین شھید مینویسد: 

ایشان است میدھند و مبلغ جمع آوری شده بدست مدیر ( یعنی اپیسکپاس ) سپرده میشود. او یتیمان و بیوه زنان و کسانی را کھ 

بواسطۀ ناخوشی یا ھر چیز دیگری در احتیاج ھستند کمک مینماید. ( و نیز ) کسانیکھ در مجلس ھستند و غریبانیکھ از راه 

تمامی عایدات در دست اپیسکپاس ( اسقف ) کھ شخص بی طمعی بود ( اول ». مساعدت میشوند )  ھای دور آمده اند (

قوانین « ) سپرده میشد. دیکانھا ویرا در توزیع آن کمک میکردند. در یکی از نوشتھ ھای قدیمھ کھ بھ  ٣:  ٣تیموتاؤس 

نندگان اعمال نیکو باشند، روز و شب بأمور دیکانھا را الزم است کھ ک« مسمی است چنین مکتوب گردیده کھ » رسوالن 

رسیدگی نمایند، فقرا را مالمت نکنند و دولتمندان را عزت ندھند. باید کھ مصیبت اشخاص را تحقیق کنند و آنھا را در شرکت 

م.  ٢۵٠در ». عایدات کلیسائی فراموش نکنند و دولتمندان را مجبور نمایند تا برای کارھای حسنھ وجھ نقدی کنار گذارند 

ً عایدات کلیسائی فقط برای آسایش حال خود  ١۵٠٠کلیسای روم متحمل مخارج  نفر زنان بیوه و محتاجان دیگر بود. معموال

ً کمک میکردند و اگر اسطاعت این کار را نداشتند،  اعضاء صرف میشد ولی در ضمن اعضاء کلیسا دیگران را نیز شخصا

کاستھ و بدیگران میدادند. پولس از مسیحیان تقاضا مینماید کھ کار نیکو کرده و بعضی روزه گرفتھ و بدینطور از غذای خود 
  ). ٢٨:  ۴زحمت بکشند تا بتوانند نیازمندی را چیزی دھند ( افسسیان 

شمارند. بنابر این کلیسا  البتھ ھمیشھ کسانی بودند کھ از سخاوت برادران استفاده کنند و فرصت را غنیمت

اگر « ) چنین مینویسد:  ١٠:  ٣استطاعت دارد کار کند. پولس بتسالونیکیان ( دوم تسالونیکیان  اصرار مینمود کھ ھر کس
کلیسا از برای کسانیکھ حاضر بودند، کاری تھیھ میکرد و کسانیرا کھ قدرت کار ». کسی خواھد کار نکند خوراک ھم نخورد 

) چنین مینوسد کھ مسیحیانیکھ از شھرھای  ۶:  ۶فصل » ( تعلیم رسوالن « کردن نداشتند مخارجشان را متحمل میشد. در 

دیگر میایند ممکن است سھ روز مھمان شوند ولی بعد از انتھای این مدت یا بایستی بشھر دیگر رفتھ و یا برای خویشتن کاری 
  تھیھ نمایند. کلیسا ھمیشھ ھر فرد مسیحی را در کار کردم موظف میدانست.

  

  ــ رعایت مرض و محبوسین ٧

سا از برای مالقات و پرستاری مرضی نیز زحمت بسیار میکشید. دیکانھا از طرف اپیسکپاس مرضی را کلی

تجسس کرده بکلیسا راپرت میدادند تا برادران بمالقات ایشان رفتھ و مایحتاج ایشان را فراھم آورند. ھر عضو کلیسا یقین 

  کلیسا مخارج دفن برادران فقیر را نیز متحمل میشد.داشت کھ اگر ناخوش شود خود و فامیلش پرستاری خواھند گردید. 

م. وبای ھولناکی دامنگیر اھالی اسکندریھ شد و محبت عظیم مسیحیان نسبت بھمدیگر در آن واقعھ  ٢۵٩در 

در حقیقت بیشتر برادران ما از « ) اپیسکپاس اسکندریھ را راجع بآن نقل قول میکنیم. ١مشھود گردید. اینک بیان دیونیسیوس (

محبت عظیم و دوستی برادرانھ، خود را فراموش نموده و با کمال یگانگی با ھم بدون ترس مریضان را عیادت میکردند و 



بخاطر مسیح علی الدوام در خدمتگذاری آنان مشغول بودند و با کمال خوشحالی نیز با ایشان ھالک میشدند ... در حقیقت 
بدینطور بعضی  ان خود مردند مثل اینکھ مرگ دیگران را بخود آوردند.بسیاری بعد از توجھ و حصول سالمتی برای مریض

از برادران شریف و بعضی از پرسبیترھا و دیکانھا و مردمان بسیار معروف رحلت کردند ... بین پرستان خالف این اتفاق 
  دند،افتاد.اشخاص متمایل بھ ناخوشی را از خود دور مینمودند و از عزیزترین دوستانشان فرار میکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Dionysius  

  ».مینمودند مرضی را نیم مرده بکوچھ ھا انداختھ و مردگان را دفن نشده واگذار 

در مواقع جفا مسیحیان بسیار محبوس گردیده و یا دور از خانھ برای کار در معادن فرستاده میشدند. کلیسا 

ً خود را موظف میدانست تا کسانیرا کھ بخاطر مسیح زحمت میکشند پرستاری نماید. بھ دیکانھا دستور العمل داده  مخصوصا

ای تسلی و آسایش ایشان از آنچھ میتوانند کوتاھی نورزند. ھمچنین کلیسا زحمت نموده و از برمیشد کھ محبوسین را مالقات 

میکشید کھ با کسانیکھ بمعادن فرستاده میشوند مراوده داشتھ و در صورت امکان اجازۀ معافیت ایشان را تحصیل کند. در 

زنان مسیحی را ھمراه خود بردند.  ) در آفریقا حملھ نموده و عده ای از مردان و١م. دستھ ای دزدان بھ نومیدیا ( ٢۵٣

ً در کلیسا پولی جمع آوری نموده و مبلغ آن را کھ بین پنج و ده ھزار تومان باشد با کاغذی پر  سیپریان اپیسکپاس کارتاژ فورا
  از بیانات محبت آمیز و اظھارات ھمدردی بجھھ پس گرفتن ایشان میفرستد.

) در بین النھرین ظروف ٢م. اپیسکپاس آمدا ( ۴٢٠ود. در کلیسا برای برادران فقط اینقدر ھمدردی نمینم

مقدسۀ کلیسا را فروخت تا ھفتاد ھزار از ایرانیھا را کھ بتوسط لشگر روم اسیر شده بودند از اسارت آزاد کند و بمملکت 

د چنین مینویسد: م. اتفاق افتا ٣٠۵) مورخ مسیحی راجع بھ بالئی کھ در ٣) و یوسیبیوس ( ٢:  ١۶خودشان پس فرستد ( فصل 

مسیحیان فقط مردمانی بودند کھ در این ناخوشیھای ھولناک ھمدردی و انسانیت خودشان را بوسیلۀ اعمالشان نشان میدادند. « 

روز بروز بعضی را وامیداشتند کھ بمردگان رسیدگی کرده و آنان را دفن نمایند، زیرا کھ عده ای بودند کھ ھیچکس بآنھا 
سیحیان دیگر ھمۀ اشخاصی را کھ در تمامی شھر بمصیبت گرسنگی گرفتار بودند، جمع آوری نموده نان اعتنائی نمیگذارد. م

میدادند. این اخبار چون شھرت یافت مردم خدای مسیحیان را جالل داده و بتوسط حقیقت اعمال ملزم گردیده اقرار نمودند کھ 
  ».یگانھ اشخاص دیندار و پرھیزکار میباشند  مسیحیان حقیقۀ

بکاغذھای اظھار ھمدردی کھ کلیساھای مختلفھ در موقع زحمت و جفا یا احتیاج مخصوص بھمدیگر مینوشتند 

ً عالقۀ مسیحیان را در خواستن خوشی و سالمتی ھمدیگر در ھر جا نشان ۴اشاره نموده ایم. رسالۀ ایگناتیوس ( ) مخصوصا

میم قلب یکدیگر را محبت نموده و حاضر بودند از برای کمک میدھد. عموم مسیحیان گرچھ یکدیگر را ندیده بودند، باز از ص

  ایشان از ھیچگونھ اقدام فروگذار ننمایند.

مسیحیان ھرگز بوسیلۀ استفاده ھای مادی دیگران را بدخول در کلیسا تشویق نمینمودند. در کمک بی ایمانان 

ً محبت و مرحمتی کھ نس بت بمریضان و محتاجان غیر مسیحی نشان میدادند، یگانھ مقصودشان رفع احتیاج آنان بود ولی یقینا
  بسیاریرا بکلیسا جلب مینمود. 



در آنزمان دنیای غیر مسیحی سرد و سخت بود، ولی کلیسا گرم و مثل یک چراغ خیلی روشنی کھ در شب 
ۀ دخول میکردند و راه تاریک در اطاقی میدرخشید، بود. بسیار از کسانیکھ بیرون این اطاق بودند و روشنائی را میدیدند اراد

  دخول ھمیشھ برای ایشان باز بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Numidia           )٢(Amida         )٣(Eusebius        )۴(Ignatius  

  ــ معجزات ٨

چیز دیگری کھ جلب دقت مردم را مینمود معجزات بود. مسیح معجزات بسیار برای آسایش مریضان و 
رنجوران بعمل آورده و بشاگردان خود قدرت بخشید تا ھمچنان کنند. در اعمال رسوالن و زسالھ ھا بسیاری از این معجزات 

  رسوالن و دیگران صورت گرفتھ میخوانیم و اثرات بزرگ این معجزات را مشاھده میکنیم. الھی را کھ بتوسط

معجزۀ تکلم بزبانھا بود کھ در روز پتطیکاست آن جمعیت عظیم را بگرد ھم آورد. معجزات فیلپس بود کھ 
یح بود کھ سولس را بایمان ). رؤیای جالل مس ٧و  ۶:  ٨مردم سامره را برای قبول پیغام وی ھدایت کرد ( اعمال رسوالن 

). دیدن  ۴٢:  ٩راھنمائی نمود. در نتیجۀ زنده شدن طابیتا در یافا بود کھ بسیاری بخداوند ایمان آوردند ( اعمال رسوالن 

فرشتھ بود کھ کرنیلیوس را در فرستادن عقب پطرس ھدایت نمود. بخشش زبانھا بھ کلیسا تعلق گرفت تا برای بی ایمانان 

). انبیاء وقایع آتیھ را پیش بینی میکردند. مردمان شریری کھ با انجیل ضدیت مینمودند  ٢٢:  ١۴( اول قرنتیان عالمتی شود 

 ۶:  ٢٨). مبشرین کالم از مرگ فوری خالصی میافتند ( اعمال رسوالن  ١٢و  ١١:  ١٣سخت تنبیھ میشدند ( اعمال رسوالن 

  ا ظاھر میشد. ولی بعد از رسوالن معجزات از سابق کمتر شد.). و خالصھ قوت خداوند بوسائل دیگر نیز در کلیس

  

  ــ عھد عتیق ٩

عھد عتیق نیز کھ مسیحیان بخود اختصاص میدادند بسیاری را بھ کلیسا ھدایت مینمود. این کتاب مقدس اثر 

کھ در موارد بسیار  بزرگی در بت پرستان میبخشید. قدامت آن، مجموعۀ مطالب موجودۀ آن، جامعیت آن و پیشگوئی امور آتیھ

بوقوع پیوستھ بود، بسیاری از یونانیان متفکر را متیقن مینمود کھ این کتاب بزرگترین کتاب دنیاست. بواسطۀ خواندن ھمین 
) این کتاب را خوانده و بیان جالب توجھی کھ ذیالً نقل میکنیم راجع بآن ١کتاب بود کھ بسیاری بکلیسا داخل میشدند. تاتیان (

تاتیان از اھل بین النھرین و باسرار ادیانی کھ مدعی نجات بودند آشنا بود، اما از ناپاکی و فجوریکھ آن ادیان بت مینویسد. 

بر حسب « پرست جایز میدانستند متنفر گردید. در حینیکھ بچنین افکار مشغول بود و جستجوی حقیقت میکرد چنین مینویسد: 

ھ بقدری قدیم بودند کھ از قدامت با عقاید یونانیان مطابق نمیشدند و بقدری الھی اتفاق ببعضی از نوشتجات بربریان برخوردم ک

بودند کھ بر خطایای یونانیان مطابق کردن آنھا سھل نبود. سادگی زبان آنھا، صفات غیر مصنوعی نویسندگانشان، معرفتیکھ 
ین عقیده کھ تمامی عالم در یک وجود حکمرانی راجع بچیزھای آتیھ نشان میدادند، تعالیم نیکوئی کھ در آن مشاھده میشد و ا

میشود، مرا بایمان ھدایت نمودند. و چون روحم بتوسط خدا تعلیم داده شد مالحظھ نمودم کھ نوشتجات یونانی منجر بھالکت 

». ھائی داده اند بودند ولی انبیاء غالمی .... دنیا را خاتمھ داده و ما را از فروتنی حکام و ده ھزار جبار ( خدایان مختلفھ ) ر



بربری را قبول نمود. ھمین تاتیان اولین حکایت جامع چھار انجیل را  بدینطور تاتیان فلسفھ ھای یونانیرا رد نموده و این فلسفۀ
  ). ۴:  ۵نوشت ( فصل 

ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــ

)١(Tatian  

ژوستین شھید کھ فیلسوف بود و برای شناختن حقیقت در ھرجا میگشت، باالخره بتوسط عھد عتیق بمسیح 

نمود. راجع بھ این مذاکره ایمان آورد. روزی مرد پیری راجع بھ پیغمبران و کتب ایشان بیاناتی نموده ویرا امر بخواندن آنھا 

ً در فکر من روشن گردید و غیرتی برای پیغمبران و آن کسانیکھ دوستان « خود ژوستین شھید چنین مینویسد:  شعلھ ای فورا
مسیح ھستند مرا فرو گرفت و راجع بآنچھ شنیده بودم در خود متفکر گردیده و دیدم کھ ( عقیدۀ ) ایشان یگانھ فلسفۀ مفید و 

. بدینطور پیش آمد نمود کھ من فیلسوف گردیدم و خیلی مایل شدم کھ تمامی مردم فکرشان مانند فکر من باشد و از حقیقی است

تعالیم نجات دھنده روگردان نشوند، چون این عقائد تولید ترس کرده و قوتی دارند کھ منحرفین از راه حقیقی را لرزه آورند و 

جرأت و دلیری مسیحیان در مواقع جفا و تعدی برای ژوستین شھید ( ». یکنند برای کنندگان عمل ( خوب ) تولید راحتی م

در مقابل مرگ و تمامی چیزھای « چنانکھ برای سایر مسیحیان نیز ) تأثیرات زیادی بخشید. در اینخصوص چنین مینویسد: 

ً امین یافتم  مسیحی در روم تأسیس نمود و خود او ژوستین مدرسھ فلسفی ». دیگری کھ مردم سھمگین میپندارند ایشان را کامال
  م. شھید گردید. ١۶۵در نام مسیح در 

  

  ــ صفت ایمان آورندگان ١٠

گرچھ تاتیان و ژوستین اشخاص تربیت شده و عالم بودند، باز بیشتر کسانی کھ مسیحیت را قبول میکردند، 

خود را مالحظھ نمائید کھ بسیاری بحسب زیرا ای برادران دعوت « اشخاص عامی بودند. پولس بکلیسای قرنتس مینویسد: 
). گفتھ اند کھ عیسی مسیح پادشاھان را  ٢۶:  ١اول قرنتیان » ( جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا نی و بسیاری شریف نی 

سوالن انتخاب نفرمود تا ماھیگیران را بشارت دھند، بلکھ ماھیگیران را انتخاب نمود تا پادشاھان را ھدایت نمایند. دوازده ر

مسیح از اشخاص متوسط الحال بودند کھ مایحتاج معیشت خود را بدست آورده و خواندن و نوشتن میدانستند. اکثر کسانیکھ 

مسیحی میشدند نھ از دولتمندان و نھ فقراء بلکھ از اشخاص ھمین صنف بودند. سلسوس دشمن مسیحیان از روی تحقیر تھمت 

میگویند ھیچ شخصی « و فقراء کسان دیگر را دعوت نمیکنند و چنینی مینویسد:  زده و میگوید کھ مسیحیان غیر از چھال

تربیت یافتھ یا عاقل یا حساس نزدیک نیاید زیرا تمامی این چیزھا را بد میشماریم، اما اگر کسی جاھل است و تربیت و عقل 
ر الیق خدای خود میشمارند و بدینطور الزم دارد و اگر کسی احمق است با کمال جرأت پیش آید. چنین اشخاص را بی اختیا

نشان میدھند کھ فقط ساده دالن و جھال و بی عقالن و غالمان و زنان و اطفال کسانی ھستند کھ ایشان میخواھند و میتوانند 

ً مسیحیت مفتخر بود کھ درھای خود را از برای قبول و نجات دادن فقرا و جھال و غالمان و زنان». تبلیغ نمایند  و  اتفاقا

اطفال نیز نماید و بسیاری از این قبیل اشخاص بودند کھ داخل شده و در مسیح مخلوقات تازه ای میگردیدند. ولی مسیحیان تنھا 

). بیشتر از این  ٢٢:  ۴از این طبقھ مردم نبودند بلکھ از زمان اول در خانوادۀ قیصر نیز مسیحیانی یافت میشدند ( فیلیپان 

لی فظیلت تربیت و استعداد در آنھا وجود داشتھ و نظر بھمبن علمشان بود کھ برای خدمت شاید غالم بودند و اشخاص



امپراطور انتخاب میشدند. کلیسا در خود را مفتوح نموده ھمھ را از برای ورود دعوت مینمود و مردمان از ھر صنف و حالت 
  و نژاد این دعوت را قبول میکردند.

ھ چرا اکثر مردمان امپراطوری روم مسیحیت را استقبال ننمودند؟ پس با وجود تمامی این محاسن بر جست

البتھ دالیل بسیاری ممکن است اقامھ نمود. بعضی برسوم قدیمھ و خدایان آباء و اجدادی خود بستھ و بترک آنھا مایل نبودند. 

ھم میامد، ولی محتمل است ھوسھای بسیاری پاکدامنی مسیحیت را قبول نمینمودند. بھ بعضی مسیحیت ضد برھان و دور از ف

کھ چون مسیحیت بر خالف قانون امپراطوری بود بسیاری از اینرو استقبال ننموده و حاضر نبودند کھ جانھای خود را در 
  خطر اندازند. اینک در فصل آتیھ حقیقت این امر را مشاھده خواھیم نمود.

  

   



  فصل نھم

  جفا و تعدی بمسیحیان

  م. ) ١۵۶تا  ٣٠( 
  ) Trajan) با طراژان ( Pliny) مکاتبات پلین (٣جفا و تعدی بمسیحیان      () جھات ١(

  ) Polycarp) شھید شدن پالیکارپ (۴م. در روم          ( ۶۴) جفای سال ٢(           

  

  ــ جھات جفا و تعدی بمسیحیان ١

ً مدت خداوند مسیح از پیش شاگردان خود را خبر داد کھ برای خاطر وی بایستی جفا و تعد ی بینند. تقریبا

سیصد سال کلیسای مسیح در امپراطوری روم در خطر جفا و تعدیاتی بود کھ مکرر روی میداد. چنانکھ مالحظھ نمودیم 

ضدیت اول از طرف یھودیان بود. یھودیان بودند کھ مسیح را کشتند و استیفان شھید را سنگسار نمودند و باعث قتل یعقوب 
ان بودند کھ ضدیت تامی با پولس در سفرھای بشارت وی کرده و در اورشلیم قصد قتل او را نمودند. برادر یوحنا شدند. یھودی

باالخره یھودیان بودند کھ یعقوب برادر خداوند را سنگسار کرده و تا صد سال بعد از زمان مسیح غضب خود را بھموطنان 

یگر تا زمان توقیف و استنطاق پولس در روم حکومت روم یھودی خود کھ بمسیح ایمان آورده بودند نشان میدادند. از طرف د

ھنوز ھیچ اقدامی برای مخالفت با مسیحیت ننموده بود. در ھر جا رؤسای رومی کمال دوستی را بپولس نشان داده و وی را از 

ن گفتھ و ودیش حمایت مینمودند و پولس نیز در رسالھ ھای خود بطور مودت آمیزی از قیصر سخضدیت و تھمت دشمنان یھ

). ولی چیزی نگذشت کھ پولس خودش بفرمان ھمین قیصری کھ مسیحیان  ١٣مسیحیان را حکم باطاعت وی مینماید ( رومیان 
را حکم باطاعت و احترامش نمود، مقتول گردید. از این زمان بھ بعد امپراطوری روم دشمن سخت و نا ھنجاری برای کلیسای 

میکنیم کھ چگونھ چند سال بعد مسیحیان از امپراطوری روم اکراه داشتند ( مکاشفات  مسیح گردید. در کتاب مکاشفھ مالحظھ

  و غیره ). برای اینکھ علت این تغییر سیاست را بفھمیم بایستی موقعیت مذھب را در حکومت روم دریافت نمائیم. ٩:  ١٧

  

رومیان معتقد بودند کھ تکلیف اول انسان نھ بخدا بلکھ بدولت است و بدین وجھ گمان میکردند کھ تکالیف 

دینی کم اھمیت تر از تکالیف دولتی ھستند. دولت دین رعایای خود را معین و خدایانی را کھ عبادت میکردند مقرر مینمود. 
بادت ھیچ خدایان داخلی یا خارجی را غیر از تصویب رسمی ) سیاستمدار رومی حتی چنین گفت کھ رعیا حق ع١سیسرو (

ق. م. تسخیر نمود و یھودیان در تحت اطاعت روم آمدند، بطور  ۶٣مملکت ندارند. وقتیکھ دولت روم اورشلیم را در سنۀ 

م خود آزاد رسمی از طرف دولت بھ یھودیان اجازه داده شد کھ رسوم آئین خود را بعمل آورده و در عبادت خدا موافق رسو

ً مجزا گردید. پس تا  بوده و زحمت نبینند. مسیحیت ابتدا در میان یھودیان پیدا شد و چند سالی طول کشید تا از یھودیت کامال



ننمود، بلکھ چندین دفعھ  مدتی کھ مسیحیت فقط مثل یکفرقھ از یھودیت محسوب میشد، دولت روم اھمیتی بآن نگذاشتھ و مداخلھ
  ھودی دیگر را از زیر دست یھود کھ میخواستند ایشانرا عذاب نمایند، رھانید.ھم پولس و مبشرین ی

ولی چون کلیسا از کنیسھ جدا گردید و بتوسط خدمت پولس بامتھا واضح شد کھ مسیحیت فقط فرقھ ای از 

ً آنرا بر خالف قانون پنداشتھ و تصور نمود کھ برداشتن آ ن از صفحۀ دنیا الزم یھود نبوده بلکھ دین تازه ایست، حکومت فورا

و ضروری است. در این زمان امکان نداشت کھ مسیحیت چون دین یھود و بطور رسمی قبول گردیده و دارای امتیاز 

مخصوص گردد. حکومت روم غیر از یھود ھمۀ رعایا را موظف میدانست کھ بھ تمثالھای امپراطوران قربانی گذرانیده و 

التھ انجام این امر برای مسیحیان امکان نداشت. بعالوه مسیحیان میگفتند کھ عیسی مسیح  ایشان را چون خدایان عبادت نمایند.

) مسیحیان را ٢م. کھ قسطنطین ( ٣١٣پادشاه حقیقی است و بدیھی است کھ این عقیده قیصر را خشنود نمی نمود. تا سنۀ 

مردم ممنوع و امرای دولت اجازه داشتند کھ آزادی بخشید، وجود مسیحیت بر خالف قوانین دولتی بود. قبول مسیحیت برای 
  ایمان آورندگان را بقتل رسانند.

اینک دالئل دیگر جفای مسیحیان را مشاھده کنیم. ھمسایگان بت پرست ایشان قدرت فھم دین و آئین ایشان را 

و قربانی مسیحیانی را  نداشتند و نمیتوانستند درک کنند کھ بدون بت و بتخانھ نیز عبادت ممکن است و بواسطۀ نداشتن بت
دھری میخواندند. مسیحیان در مجالس عشای ربانی خود خارجیان را نمی پذیرفتند و بدینواسطھ بت پرستان مشکوک شدند کھ 

شاید ایشان در مجالس خود رسوم مھیبی بجا میاورند و گمان میکردند کھ چند نفری را قربانی کرده و در ھوی و ھوس اوقات 

ملقب نمودند، بدین معنی کھ رومیان و » نژاد سوم انسان « مسیحیان بمرور زمان ایشانرا بھ  ند. دشمنانخود را بسر میبرد

و مسیحیان کھ از یھود نیز غریب تر بنظر آمده » نژاد دوم « و یھودیان با غرائب عاداتشان » نژاد اول « یونانیان بت پرست 

خوانده میشدند، نژاد سوم محسوب گردیدند. مسیحیان با » عاده خارق ال« و » دیو سیرت « و » دشمنان نوع بشر « و 

دیگران چندان معاشرت نکرده و در اعیاد عمومی شرکت ننموده و در نمایش گاه ھا حاضر نمیشدند. در مھمانی ھا گوشت 
ی محسوب شده و قربانی شدۀ بھ بتھا را نخورده و از گناھان دیگر بت پرستان نیز اجتناب میورزیدند. خالصھ فرقۀ مخصوص

و بت پرستان مادام برای شورش بضد » بخاطر اسم وی منفور تمامی مردم شدند « چنانکھ مسیح پیشگوئی فرموده بود 

) لبریز میگردید یا رود نیل آب کافی نداشت ۴) نقل میکند کھ ھرگاه رودخانۀ تیبر (٣مسیحیان مستعد و آماده بودند. ترتولیان (

ً فریاد کنان میگفتند: یا خشکی و زلزلھ و یا وب   »مسیحیان را پیش شیران افکنید! « ا روی میداد، جمعیت مردم فورا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Cicero                                )٢(Constantine   

)٣(Tertullian                          )۴(Tiber  

  م. در روم ۶۴جفای سال 

م. در روم ھنگام اولین محبوسی  ۶۴اولین شورش بضد مسیحیان کھ تاریخ آن در دست است کھ در سنۀ 

) ١پولس اتفاق افتاد. حریق عظیمی در روم حادث گردید و نصف بیشتر شھر را سوزانید و شھرت یافت کھ خون نرون (

خود منصرف سازد، مسیحیان را متھم بھ آتش زدن امپراطوری این آتش را افروختھ است. نرون برای اینکھ توجھ مردم را از 

اما ھرچند کھ « ) تاریخ نویس معروف روم کھ ھشت سال پیش از این اتفاق تولد یافت، چنین مینویسد: ٢روم نمود. تسیتس (



از حتی القوه سعی بعمل آمد و ھدایای فوق العاده از طرف امپراطور روم بعموم برای استرضای خاطر خدایان داده شد، ب
عقیدۀ مزبور را کھ این حریق در نتیجۀ صدور فرمان بوده است، از میان بر نداشت. پس چون نرون خواست خود را از این 

اخبار معروف مبرا گرداند، خطایای این کار را بر دوش فرقھ ای کھ منفور ھمھ بودند و مردم ایشانرا مسیحی میخواندند، 

) کھ این فرقھ بنام او نامیده شدند، سخت ترین تنبیھ را در ٣ذب ساخت. کریستس (انداخت و بسخت ترین عذابھا ایشان را مع

ً مانع ۴زمان سلطنت تیبریوس ( ) بدست یکی از حکمرانان، یعنی پنطیوس پیالطس کشید و موھوم مضری کھ این اقدام موقتا

ت، بلکھ بھ روم نیز سرایت نمود، چھ کھ انتشار آن گردید، دوباره نھ فقط در یھودیھ کھ سرچشمۀ اول این بدی بود شیوع یاف

تمامی چیزھای شرم آور و منفور از ھر قسمت دنیا در روم تمرکز پیدا نموده و شھرت می یابد. چون اوضاع بدین درجھ 

رسید تمامی کسانیکھ بتقصیرات خود اقرار مینمودند توقیف گردیده و از روی استفساراتیکھ از ایشان میگردید، گروه زیادی 

وم میشدند، نھ فقط برای حریق شھر روم بلکھ برای دشمنی با نوع بشر آنھا را مجرم و خطا کار میدانستند. ھمھ گونھ محک

آنھا ھم اضافھ مینمودند. با پوست حیوانات ملبس شده و بتوسط سگ ھا پاره و ھالک میگردیدند، یا آنکھ بصلیب  تمسخر بمرگ

و سوختھ میشدند تا این مشعلھای زنده در شب روشنائی دھند. نرون باغھای خود ھا میخ کوب گردیده و در شعلھ ھا اندوختھ 

را از برای چنین مناظر واگذاشت و نمایشی نیز در نمایش گاه داده و خود نیز گاھی بر روی ارابھ ایستاده و گاھی بلباس راننۀ 
بیھ پاداش اعمال خود بودند، مردم ترحم ارابھ در میان مردم ظاھر میشد. پس حتی بحال مردمانیکھ مستحق سخت ترین تن

نمودند، زیرا برای عموم مشھود شد کھ اجرای این مراتب جفا و اعدام مسیحیان نھ برای خیریت عموم، بلکھ برای استرضای 

). از روی این حکایت مفھوم میشود کھ مسیحیان در روم چقدر زیاد بوده و چون ۵) ( ۴۴:  ١۵انالز »( خاطر یکنفر بود 

نان بنی نوع بشر منفور گردیده و بظن مردم قادر بر ارتکاب ھمھ قسم و حتی بدترین جرم و گناه نیز بودند. شاید در مدت دشم

ً این واقعھ را در نظر دارد  ھمین جفا و تعدی یا قدری بعد از آن بود کھ پولس و پطرس در روم بقتل رسیدند. یوحنا یقینا

» زنی کھ بر ھفت تپل نشستھ و از خون مقدسین مست گردیده « جع بروم چون ) را ٩و  ۶:  ١٧وقتیکھ در مکاشفات ( 
  صحبت مینماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Nero                                         )٢(Tacitus   

)٣(Christus                                   )۴(Tiberius  

)۵(Annales 15 : 44  

 

  ــ مکاتبات پلین با طراژان ٣

بعد از سلطنت نرون مسیحیان بستھ بمیل امپراطوران گاھی تحت جفا و تعدی بوده و زمانی نبودند. ولی در 

م. طراژان یکی از بھترین حکام روم زمام امور را بدست خود گرفتھ و در ھوض اینکھ اجازه بدھد مسیحیان بواسطۀ  ٩٨
ن فرقۀ منفور را بترتیب قانون منظمی از میان بر دارد. در ظغیان مردم متحمل شدائد گردند. سیاتش چنین اقتضا کرد کھ ای

م. پلین جوان کھ نویسنده و دبیر مشھور و حاکم بیطاتیھ در آسیای صغیر بود و دید کھ مسیحیان در قسمت حکومت وی  ١١٠



ً قسمتی از کاغذی بطراژان امپراطور روم نوشتھ و از وی در خواست نموده کھ چطور با آنھا رفتار نمخیلی زیادند،  اید. ذیال
ً نقل قول مینمائیم زیرا اخباریکھ راجع بمسیحیان آن زمان میدھد برای ما سودمند است :   ھمان کاغذ را عینا

آقای محترم، معمول من است کھ قضایائی را کھ شک دارم بشما رجوع نمایم زیرا بھتر از شما کھ میتواند 

برم سازد؟ در موقع محاکمات رسمی مسیحیان ھیچوقت حاضر نبوده ام و بنابر مرا در تردیدانم راھنمائی کند و در بیخبری مخ

این از تقصیراتی کھ از آنھا گرفتھ میشود و حدود آن تنبیھات و اندازۀ تفتیشات و تفحصاتی کھ نسبت بآنھا بایستی کرده شود، 

کومین بایستی منظور داشتھ شود و یا آنکھ بی خبرم. در این امور بسیار تأمل کرده ام، کھ آیا تفائتی از حیث سن در حق مح

ضعفا بایستی مثل تنومندان تنبیھ شوند و یا آنکھ اگر عده ای از ایشان منکر ایمان خود شوند، معافیت ایشان جائز است و یا 

فقط  ای انراتشیتقص یبرا دیبا آنکھ برگشتن از عقیده برای کسیکھ وقتی مسیحی بود، ھیچ فایده ندارد. باالخره آیا مظنونین
  شوند. ھیبودن تنب یحیاسم مس یبرا

طریقھ ای کھ بنده در این موارد اجرا میدارم اینست: از آنھا سؤال میکنم کھ مسیحی بودنشان حقیقت دارد یا 

نھ و در صورتیکھ بلی بگویند ھمین سؤال را دفعۀ دوم و سوم تکرار کرده و در ضمن مجازاتی کھ مستوجب آنند گوشزد آنھا 

چون میبینم کھ در اقرار ثابت مانده و دست بردار نیستند، فرمان میدھم تا بزندانشان برند. یقین دارم کھ اگر بھر تقصیر  میکنم.
ً باید برای پا فشاری و لجاجتشان بعقوبت رسند. این حماقت در دیگران نیز مشاھده شد کھ چون  دیگری ھم اقرار کنند، حتما

بھ روم بفرستم. نتیجۀ رسیدگی بدین امور چنین شد کھ عدۀ شکایت کنندگان افزون گشت و تبعۀ روم بودند نگاھداری شدند تا 

قضایای مختلفھ در پیش مسند من آورده شد. شبنامھ ای نیز بدون اسم نویسنده کھ اسامی مسیحیان در آن ذکر شده بود، منتشر 

حاضر شود. تمامی کسانیکھ مسیحی بودن خود را  گردید. چون چنین بدیدم حکم کردم کھ مجسمۀ شما و خدایان دیگر در جائی

انکار کرده و بر وفق مقررات خدایان را پرستش و عبادت نموده و در عقب من اعتقاد نامھ را میخواندند و تمامی آنھائیکھ 

ً آنھائیکھ باسم مسیح لعنت میکردند، ب ھتر بخور و شراب در جلو مجسمۀ شما چنانکھ سزاوار است میگذرانیدند، مخصوصا
  دانستم کھ کامالً آزاد نمایم، چھ کسانیکھ حقیقۀ مسیحی ھستند ھیچوقت امکان ندارد بلعنت کردن مسیح ترغیب گردند.

اسامی بعضی اشخاص دیگر بتوسط یک راپرت چی بھ بنده داده شد، ولی چون آنھا را احضار کردم، اول 

ھ در آن ایمان بوده ولی دیگر نیستند. بعضی از آنھا در بمسیحی بودن خود اعتراف نموده و بعد منکر شده عرضھ داشتند ک
سالھای پیش منکر این ایمان گشتھ و چند نفری ھم در بیست سال پیش ترک ایمان گفتھ بودند. تمام این اشخاص مجسمۀ شما و 

ان مسیحی بودن و عبادت کرده و نام مسیح را ملعون خواندند، ولی گفتند کھ فقط تقصیری کھ در زمخدایان دیگر را سجده 

ایشان از آنھا گرفتھ شده این است کھ در روز معینی ( یعنی روز یکشنبھ ) پیش از طلوع آفتاب گرد ھم جمع میگردیده و 

ً قسم یاد مینموده اند کھ از  سرودی بھ مسیح میسرائیده اند، مثل اینکھ او ھم خدائی باشد. و عالوه بر این در ھمان مجلس تماما

زنا و شکستن پیمان دوری جستھ و در امانت مردم خیانتی ننموده و در وقت موعود بصاحبانش رد کنند. دزدی و راھزنی و 

بعد از ختم این مجلس پراکنده گردیده، دوباره برای صرف غذا ( مراد از ضیافت محبت است نھ عشای ربانی ) گرد ھم جمع 

ً بی ضرر بوده است. ولی گفتند کھ چون من حکمی از طرف اعلیحضرت شما صادر کرده ام کھ  میشده اند و این امور تماما
  تمامی محافل و مجالس مخفی قدغن است، لذا دیگر بچنین مجالسی نرفتھ اند.

چون الزم دانستم کھ حقیقت این امر را کامالً درک نمایم، دو نفر از کنیزان را کھ موسوم بھ دیکانات ( یعنی 

خادمھ ھا ) بودند گرفتھ معذب ساختم ولی از آنان ھم چیزی دستگیرم نگردید، غیر از یک خرافت پستی کھ خیلی در آن 

ً بتعویض انداختھ و فوری از شما مشورت طلبیدم، زیرا چون بسیاری از  مستغرق بودند. بدین سبب محاکمات خود را نقدا



ذکور و اناث بسن مختلف بتوسط مدعیانشان بخطر جانی آورده شده و میشوند، برای اینکھ این موھوم نھ فقط در شھرھای ازاد 
رم کھ ھنوز جای عالج منتشر گردیده است، بلکھ در تمامی قراء معتبر و دھات آن شھرت پذیرفتھ، ولی باوجود این گمان دا

  ). ٩۶:  ١٠باقی باشد ( مراسالت پلین 

الزم است در نظر بگیرم کھ چطور مسیحیان آسیای صغیر در این وقت بعدۀ زیادی رسیدند. پلین مایل نیست 

مطیع  کھ آنھا را قتل عام نمایند ولی میداند کھ اجتماع ایشان بضد قانون است و حس میکند بایستی ایشان را اتباع امین و

امپراطوری گرداند. پس بدانھا ھر فرصت توبھ و گذراندن قربانی برای امپراطور میدھد و اگر چھ بعضی چنان مینمودند، ولی 
  دیگران از اجرای آن ابا داشتند. پلین در رفتار ایشان کشف ھیچگونھ تقصیری نمینماید.

حاکمۀ آن کسانیکھ مسیحی بشما معرفی طراژان جواب ذیل را برای رسالۀ پلین فرستاد: پلین عزیزم، در م

شدند طریق صحیح را انتخاب کرده ای، چھ برای چنین امر بزرگی کھ دارای مسائل مختلفھ است نمیتوان قانونی قطعی مجری 

داشت. تفحص و تفتیش در پیدا کردن مسیحیان مصلحت نیست ولی اگر عده ای در پیش مسند شما آورده  شده و خطایای آنھا 

ً ثابت گر دد، تنبیھ آنھا الزم است و در صورتیکھ مسیحی بودن خود را انکار کرده و عدم آن در دعا کردن بخدایان ما علنا

آشکار دارند، بھتر میدانم صرف نظر از اعمال گذشتۀ ایشان نموده و نظر بانکاری کھ کردند معاف گردند. شبنامھ ھائیکھ بی 
محسوب گردند، زیرا نھ فقط یک نمونۀ بسیار بدی ھستند، بلکھ مطابق روح عصر اسم نویسنده منتشر میشوند، باید بی اھمیت 

  ). ٩٧:  ١٠ما نیز نمیباشند ( مراسالت پلین 

میبینم کھ طراژان اقدام پلین را تصویب مینماید و حاضر است کھ مسیحیان تعقیب نشوند ولی اگر محکوم 
ً سعی مینمودند گردیدند تنبیھ شوند و اگر انکار نمایند آزاد گردند. ا ین قوانین برای مدت مدیدی نگاھداری میشد. قضات عموما

کھ از ریختن خون دوری جویند و حتی القوه جدیت داشتند کھ مسیحیان را باکار مسیح و عبادت خدایان ترغیب نمایند. ولی 

ر ایمان آورنده خود را با مرگ اگر در عقیدۀ خود استوار میماندند بقتل میرسیدند. برای مشاھده میشود کھ مطابق قانون ھ

مواجھ میدید، ولی با وجود این کلیسا روز بروز ب ترقی خود میافزود. در ھمین وقت بود کھ ایگناتیوس اپیسکپاس آنطاکیھ بھ 
  ). ۴:  ۶طعمۀ حیوانات وحشی شود ( فصل روم برده شد تا 

  

  

ئیرا کھ از طرف مردم بمسیحیان تعلق ) بامپراطوری رسید. وی تعاقبات و تھمتھا١پس از طراژان ھادرین (
میگرفت، بی عدالتی شمرده و حکمی صادر نمود کھ تا استنطاق رسمی بعمل نیامده مسیحیان بقتل نرسند. صدور این حکم 

مسیحیان را از طغیان جمعیت ھا حمایت نمود ولی مانند پیش مسیحیت را ضد قوانین دولتی دانستھ و آنرا محکوم اوامر دولتی 
   دند.میشمر

  ــ شھید شدن پالیکارپ ۴

م. قتل یکی از  ١۵۶چنین مینماید کھ تا مدتی مسیحیان در سالمتی و راحتی زیست مینمودند ولی در 

)و شاگرد یوحنای رسول و آخرین ٢مشھورترین شھدای کلیسا واقع گردید. پالیکارپ اپیسکپاس محترم کلیسای ازمیر (



ی قرن دوم مرتبط میساخت، در ازمیر سوختھ گردید. کاغذی بما رسیده کھ از طرف اپیسکپاسی کھ دورۀ رسوالن را با کلیسا
) نوشتھ شده و این جفا را مفصالً بیان مینماید. یازده عضو کلیسای ازمیر بطرز ھولناکی ٣کلیسای ازمیر بکلیسای فیلومیلیوم (

) در حقیقت ۴نی بود موسوم بھ جرمانیکوس (معذب گردیدند و بعد پیش حیوانات وحشی انداختھ شدند. یکی از آنھا کھ جوا

حیوانات وحشی را ترغیب نمود کھ بوی حملھ آورند و جرأت وی بقدری جمعیت را متعجب و غضبناک کرد کھ ھمھ در قتل 
ً تمام آنرا نقل قول نمائیم:   پالیکارپ ھم آواز گردیدند. حکایت شھید شدن پالیکارپ قابل توجھ میباشد و بد نیست کھ تقریبا

ً مضطرب نشد و تصمیم گرفت کھ در شھر بماند، آما در اثر  پالیکارپ محترم چون خبر قتل خود را شنید ابدا

خواھش بسیاری ترغیب شد کھ شھر را ترک کرده و بخانھ ای ییالقی کھ چندان از شھر دور نبود کوچ نماید. در آنجا با 

مامی مردمان و از برای کلیساھای تمام دنیا چنانکھ عادت بعضی از دوستان توقف نموده و شب و روز غیر از دعا برای ت

معمولی او بود، کار دیگری ننمود. و چون دعا میکرد رؤیائی برای وی سھ روز قبل از گرفتاریش حاصل شد کھ اینک 
من  «اینکھ آتش گرفت. آنگاه روی گردانیده بکسانیکھ گردش بودند پیشگوئی کرد کھ:  متکائی کھ در زیر سرش بود مثل

  ».بایستی زنده سوختھ شوم 

ً عقب  و چون کسانیکھ در پی وی میگشتند نزدیک آمدند، بمنزل دیگری رفت. و در آنجا تعاقب کنندگان فورا
وی آمدند و چون ویرا پیدا ننمودند، دو جوان را اسیر کردند و یکی را معذب نمودند و او تمام مسئلھ را اقرار کرد. پس غیر 

کنندگان وی در وقت شام با اسلحھ ھای معمولی خود مثل اینکھ برای  ممکن بود کھ پالیکارپ مخفی بماند. از آن پس تعاقب

دستگیری دزد بیرون میروند، جلو آمدند و چون نزدیک شدند ویرا در اطاق فوقانی خانۀ کوچکی پیدا نمودند کھ دراز کشیده و 

پس چون شنید کھ آمده اند، ». ود ارادۀ خدا کرده ش« گرچھ از این اطاق ممکن بود بمکانی دیگر فرار نماید، ابا نمود گفت: 
  آیا این ھمھ زحمت « پائین آمده با آنان صحبت نمود و کسانیکھ حاضر بودند از سن و استقامت وی تعجب نموده بعضی گفتند: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــ

)١(Hadrian                                            )٢(Smyrna  

)٣(Philometium                                    )۴(Germanicus  

ساعت فرمان داد کھ چیزی برای رئیس مأمورین در ھمان وقت و در ھمان». گرفتاری چنین شخص محترمی بود؟ برای 

خوردن و آشامیدن بقدری کھ بخواھد نزد او گذارده شود و در این وقت او از ایشان در خواست نمود کھ وی را اجازه دھند تا 

بدون اضطراب یکساعت دعا نماید. و چون آنھا بوی اجازه دادند، ایستاده دعا نمود و از فیض خداوند چنان پر بود کھ برای 

عت تمام نتوانست دعای خود را قطع کند چنانکھ بسیاری از اینکھ در عقب یک چنین پیر مرد خدا پرست محبوب و دو سا

  محترمی آمده بودند، پشیمان شدند.

سپس بمحض اینکھ دعای خود را با ذکر ھر چھ در ازمنۀ مختلفھ برای وی حادث گردیده بود، از وقایع 

کلیسای عمومی در تمام دنیا، خاتمھ داد، وقت رفتن رسید و وی را بر خری  بزرگ و کوچک و معلوم و مجھول، و برای

) ٢) ( مأمور دولتی ) با پدر خود نیستس (١نشانیده و بھ شھر داخل نمودند و این روز بزرگ سبت بود و ھیرودیس آیرنارک (
کردند کھ او را تحریک نمایند و گفتند:  ( بر ارابھ سوار ) بوی برخوردند و او را در ارابۀ خود نشانده و پھلویش نشستھ سعی

از گفتن خداوند قیصر و از گذرانیدن قربانی یا رسوم دیگری کھ در اینموقع نگاھداشتھ میشود، چھ ضرری متوجھ شما « 



ولی ایشانرا جوابی نداد و وقتیکھ آنھا در ترغیب وی اصرار ورزیدند » میشود، مگر اینکھ از سالمتی خود مطمئن شوی؟ 
بنابر این چون از ترغیب وی مأیوس شدند، شروع کردند کھ کلمات تلخ ». چنانکھ بمن نصیحت میکنید نخواھم کرد « گفت: 

بوی بگویند و با سدت وی را از ارابھ بیرون راندند، چنانکھ در وقت پائین آمدن از ارابھ ساق پای وی از جا در رفت. ولی 

نیامده است با اشتیاق و عجلۀ زیاد جلو رفت و بھ نمایشگاه برده شد و در  بدون اضطراب و مثل اینکھ ھیچ عذابی بوی وارد
  آنجا اغتشاش بقدری بود کھ ششنیدن چیزی میسر نمیگردید.

ای پالیکارپ قوی باش و مردانگی « در حین ورود پالیکارپ بھ نمایشگاه صدائی از آسمان در رسید کھ: 

بت از طرف کھ آمد، ولی برادرانیکھ آنجا حاضر بودند، صدا را شنیدند. کسی ندید کھ این صح». خود را بمعرض عمل گذار 

و چون وی جلو آورده شد و مردم شنیدند کھ پالیکارپ گرفتار گریده، ھیاھوی بزرگی برخاست و چون نزدیک آمد پروکنسول 

عی کرد کھ او را در انکار ) ( حاکم رومی )از وی پرسید کھ آیا وی پالیکارپ است؟ چون چنین اعتراف نمود پروکنسول س٣(
و نیز بر حسب عادتشان برای پایداری اقبال قیصر او را امر کرد ». بر پیری خودت رحم نما « مسیح ترغیب نماید و گفت: 

ولی پالیکارپ با یک صورت موقری بھ تمامی جمعیت بن پرستان ». قسم بخور و توبھ کن و بگو: دھریان نابود گردند « کھ: 

ایشگاه بودند، انظاره نمود و بجای اینکھ دست خود را بطرف مسیحیان دراز کند و آن جملھ را بگوید، بر شریر کھ در نم

» دھریان نابود گردند « عکس با ترحم دست خود را بطرف جمعیت تکان داده و با نالھ بآسمان نگاه کرده و چنین دعا نمود: 

قسم بخور و تو را ازاد خواھم نمود. « را ترغیب نموده گفت:  ( یعنی بت پرستی نابود شود ). پس دوباره پروکنسول وی

سال وی را خدمت نموده ام و ھرگز مرا اذیتی ننموده است. پس چطور میتوانم  ٨۶« پالیکارپ گفت: ».مسیح را رد نما 

ھ ننمائی تو را حیوانات وحشی حاضرند. اگر توب« پروکنسول جوابداد : » نسبت بھ پادشاه و نجات دھندۀ خود کفر بگویم؟ 
  پس آنھا را صدا نمود زیرا کھ ما معتاد نیستیم از چیز خوب توبھ« ولی پالیکارپ در پاسخ گفت: ». طعمۀ آنان خواھم گردانید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

)١(Herod the Irenarch                        )٢(Nicetes  

)٣(Proconsul  

ولی ». کنیم و چیز بدی را انتخاب نمائیم و برای من نیکوست کھ از چیزی کھ بد است بچیزی کھ عادل است تغییر داده شوم 

ننمائی سبب خواھم شد تا با آتش سوختھ شوی زیرا میبینم کھ از حیوانات وحشی بیمی اگر توبھ « پروکنسول مکرر بوی گفت: 

تو مرا بآتش تھدید میکنی کھ فقط برای ساعتی میسوزد و بعد از قلیل مدتی خاموش میگردد، « پالیکارپ جوابداد: ». نداری 

ست بی خبر ھستی. پس چرا معطل میکنی؟ بھر ولی از آتش قضاوت آتیھ و تنبیھ ابدی کھ برای خدا ناشناسان نگھداری شده ا
  ».چھ میخواھی مبادرت نمای 

چون این جملھ و چیزھای دیگری مانند آنرا ابراز داشت، با اعتماد و خوشحالی پر گردیده صورتش پر از 

را فیض شد و مینمود کھ در استماع این چیزھا مضطرب نشده است، بلکھ بالعکس پروکنسول تعجب نمود و جارچی خود 

چون جارچی چنین نمود، تمام » پالیکارپ اقرار نموده کھ مسیحی است. « فرستاد تا در وسط نمایشگاه سھ دفعھ اعالم بدارد: 

این « جمعیت بن پرستان و یھودیان کھ در ازمیر مسکن داشتند با یک شدت فوق العاده و صدای خیلی بلندی فریاد نمودند: 

گون کنندۀ خدایان ما کھ بسیاری را تعلیم بھ نگذراندن قربانی و عبادت بخدایان داده است مسیحیان و سرنمعلم آسیا است، پدر 

) در خواست نمودند کھ شیری برای پالیکارپ آزاد نماید، ولی از نظر ١بعد از این فریاد بر آوردند و از فیلیپ آسیارک (». 



کھ قانون اجازۀ این عمل را بوی نمیدھد. پس ھمھ را خوش باینکھ موقع نمایش حیوانات وحشی تمام شده بود، فیلیپ جواب داد 
ً فریاد نمایند تا پالیکارپ زنده سوختھ گردد. زیرا ھمین طور مناسب بود تا رؤیائی کھ راجع بآن متکا برایش  آمد کھ مجتمعا

دارانی کھ با وی بودند کشف شده بود بانجام رسد، کھ چون آنرا در حین دعا مشتعل دید، برگشتھ و از روی پیشگوئی بھ ایمان
  ».من بایستی زنده سوختھ شوم « گفت: 

ً چوب و ترکھ از دکانھا و حمامھا جمع  این پیشنھاد مردم سریعتر از اظھار آن اثر بخشید و جمعیت فورا

ً بر حسب عادت خود با کمال شوق کمک نمودند. و چون ھیزم برای سوختن وی حاضر شد،  نموده و یھودیان نیز مخصوصا

یکارپ تمامی لباسھای خود را بر طرفی گذارده و کمربند خود را باز نموده سعی کرد کھ نعلین خود را نیز بیرون آورد. پال

ً ھریک از ایمان داران ھمیشھ مشتاق بودند ( کھ در بیرون آوردن نعلین وی  این کار بر خالف عادت سابق وی بود، زیرا سابقا

ا لمس نمایند، چون زندگانیش مقدس بوده و حتی قبل از شھید شدنش با ھر قسم پیشدستی نموده ) و اول پوست بدن وی ر
ً در آن وقت جمعیت با اشیائی کھ برای سوختن وی تھیھ نموده بودند ویرا احاطھ کردند و چون  نیکوئی آراستھ بود. فورا

ید زیرا آنکسیکھ قوت بمن عطا مینماید کھ چنانکھ ھستم مرا واگذار« میخواستند او را با میلھ ھای آھنین بھ تیر ببندند، گفت: 

پس او را با ». این آتش را متحمل شوم، ھمچنین مرا قادر خواھد گردانید تا بھ میلھ بستھ نشده و بی حرکت در توده باقی بمانم 

یک گلۀ بزرگی  ن بھ تیر نکوبیده، بلکھ فقط وی را بستند و او دستھای خود را پشت گذارده و مثل قوچ منتخبی کھ ازمیلۀ آھنی

برای قربانی گرفتھ شده، بستھ شد و حاضر گردید تا قربانی سوختنی منظوری بخدا شود. در این حین بآسمان نگاه کرده گفت: 

ای خدا و خداوند قادر مطلق و پدر پسر مبارک و محبوب خود عیسی مسیح کھ بتوسط وی ما معرفت تو را یافتھ ایم و ای « 

مۀ مخلوقات و تمامی نژاد عادالن کھ در حضور تو زندگانی مینمایند، تور اشکر میگویم کھ مرا خدای فرشتگان و قوات و ھ
  »الیق این روز و این ساعت شمردی کھ در جزو شھدای تو محسوب شوم، آمین 

ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــ

)١(Philip the Asiarch  

این آمین را گفتھ و دعای خود را خاتمھ داد و مأمورین آتش را روشن نمودند و چنانکھ شعلھ با شدت تمام 

داشتھ شدیم تا صورت واقعھ را بدیگران برسانیم، بزرگی دیدیم و نگاه شعلھ ور میگردید، ما کھ شاھدان بر آن بودیم، معجزۀ 

کھ آتش بشکل ھالل گردیده و چون بادبان کشتی کھ با باد پر میشود بدن این شھید را احاطھ نمود و او در آن مثل گوشتی کھ 

ی شیرینی حس سوختھ میشود نمایان نبود، بلکھ مثل نانیکھ پختھ  شده و مثل طال و نقره ای کھ در کوره میدرخشد. و نیز بو

نمودیم مثل اینکھ از کندر یا چنین چیز قیمتی برخاستھ میشود. باالخره شریران حس نمودند کھ بدنش بتوسط آتش ممکن نیست 
  سوختھ شود، پس دژخیم را فرمان دادند کھ نزدیک رفتھ و دشنھ ای بر وی فرو نماید.

، ولی از قرار اطالعات دیگری میدانیم کھ بعد رسالۀ کلیسای ازمیر راجع بھ پالیکارپ تا اینجا خاتمھ مییابد
  بدنش سوختھ شده و مسیحیان استخوانھای ویرا برداشتھ و دفن نمودند.

از این قبیل حکایات دلیری شھدای مسیحی در کلیسای اول مفھوم میشود کھ از روی چھ روحی مسیحیت 
  توانست بر امپراطوری روم فاتح شود و در دنیا منتشر گردد.



کثیرالعدد گردیده و در تمامی امپراطوری پیدا شده و با ھم در نمازخانھ ھا بستگی پیدا نموده و  مسیحیان
ً دست از تھمت و اذیت و تھدید جانھایشان بر نمیداشتند، از ھر طرف  نسبت بھم رؤف و مھربان بودند. دشمنان ایشان کھ دائما

د کھ مانند فرقھ ھای دیگری کھ در تحت جفا و تعدی واقع میشدند، ایشان را احاطھ نموده بودند. برای مسیحیان خیلی آسان بو

اسلحھ بدست گرفتھ و در مواقع حملھ و جفای مردم از خود دفاع کنند، ولی ھرگز باین کار اقدام ننمودند. در واقع جفا بعضی 

شتھ شدن مانند خود مسیح تسلیم مسیح را انکار میکردند ولی بسیاری با کمال شجاعت وی را اقرار نموده و خود را از برای ک

مینمودند. جفا و تعدی نمیتوانست پیشرفت کار کلیسا را مانع شود، بلکھ بالعکس در ترقی کلیسا عامل بزرگی بود. ترتولیان 
  و البتھ در ھرجائیکھ ریختھ شود کلیساھا تأسیس شده و مسیحیت پیشرفت مینماید.» خون مسیحیان بذر است « مینویسد: 

   



  فصل دھم

  ظفر مسیحیت در امپراطوری روم

  م. ) ٣١٣ــ  ١۵٧(

  ) و رفقایش Perpetua) شھید شدن پرپتوا (٢)     ( Vienne) و وین ( Lyons) جفای لیون (١(

  ) Diocletian) سلطنت دیوکلسین ( ۴)    ( Valerian) و والرین (  Decius) جفای دسیوس ( ٣(

  ) ظفر مسیحیت۵(

امپراطوری روم چنان با عظمت و نفوذ گردید کھ دولت الزم دانست آنرا از در اواسط قرن دوم کلیسا در 

میان بر دارد. محال بود کھ کلیسا و امپراطوری بت پرست با ھم موجود باشند و کشمکش پیاپی الزم بود تا یکی مظفر گردد. 

قادر بر ھدایت مسیحیان بودند.  کلیسا برای چنین کشمکشی حاضر بود زیرا کھ اسقفان در ھر جا بر امور کلیسائی مسلط و

بعالوه کلیسا نھ فقط در نظامات و تشکیالت، بلکھ در عقاید نیز اتحاد و توافق تامی داشت. مردمان بزرگ و شریفی ھم چون 

) کھ در استعداد و مقام ھمرتبۀ بزرگان بت پرست بودند، عضویت کلیسا را ٣) و سیپریان (٢) و ترتولیان (١آیرینیوس (

در این فصل خواھیم دید کھ کلیسا در مقابل تیرھای آتشینی کھ از طرف دشمنان پرتاب میشد، چگونھ مقاومت ورزیده داشتند. 
  و باالخره با کمال صبر و بردباری بر آنان غالب و مظفر گردید.

  

  م. ) ١٨٠ــ  ١۶١ــ جفای لیون و وین ( از  ١

لسوفی عالیمقام بود، خیلی کوشش مینمود کھ ) امپراطور روم کھ فی۴مارک اورل ( مارکوس اورلیوس ) (

ملت روم در راحتی و آرامش و خوشی زیست کند. زندگانی این امپراطور از شرارتھای معمولۀ آن زمان پاک و مبرا بود. 

 ) نام دارد، کامالً اخالق وی را بر ما مکشوف میسازد. این کتاب بفارسی نیز ترجمھ شده۵» (تفکرات « کتاب معروف او کھ 
  و در اغلب زبانھای دنیا نیز یافت میگردد. مارک اورل در جفای مسیحیان شوق زیادی داشت و میخواست عقاید بت پرستی را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

)١(Irenaeus                               )٢(Tertullian                     )٣(Cyprian   

)۴(Marcus Aurelius                   )۵(Meditations   

ً بر ضد مقاصد قلبی وی بود بھتر دانست کھ بوسیلۀ جفا آنرا  تجدید نموده آنرا مطابق فلسفۀ خود گرداند. چون مسیحیت کامال

) و شش نفر دیگر از مسیحیان در زمان سلطنت وی سرشان از تن جدا شد. در  ٩:  ٨نیست گرداند. ژوستین شھید ( فصل 



اری شھید شدند. طوفان، وبا، قحطی، استیالی دشمنان و ھر چیز دیگری کھ در آفریقا و قسمتھای دیگر امپراطوری نیز بسی
زمان سلطنت این امپراطور دامنگیر اھالی امپراطوری میشد، مردم را بیشتر بضد مسیحیان تحریک مینمود. الحال دو شھر 

نمائیم. ظلم بیپایان مخالفین و دشمنان ) ( فرانسھ امروزه ) اتفاق افتاد بیان می١در مملکت گل (م.  ١٧٧لیون و وین را کھ در 

مسیحیت، و بردباری و طاقت میسیحیان در این واقعھ خوب معلوم میشود. شرح این واقعھ را از کاغذی کھ کلیساھای این دو 
ً نقل مینمائیم:   شھر بھ کلیساھای آسیای صغیر نوشتھ اند، اتخاذ نموده و ذیال

برپا شد. جماعات مردم ایشان را با فریاد و شکنجھ در  بطریق نامعلومی شورش مشھودی بضد مسیحیان

کوچھ ھا کشیده و اجناس ایشان را غارت نمودند. حکام برای جلوگیری از این شورش مسیحیان را قدغن اکید کردند کھ از 

نموده  خانھ ھای خود خارج نشده و در حمام و بازار و مکانھای عمومی و معابر نروند. قضات و حکام ایشان را توقیف

بدیوانخانھ بردند و در حضور جمیع مردم مسیحی بودن ایشانرا استفسار و در صورت اعتراف نیکو ایشان را تا ورود حاکم 
ً از شھر غائب بود محبوس میساختند. چون بحضور حاکم حاضر میشدند، حاکم با کمال وحشیگری با ایشان  کل کھ موقنا

) نام داشت، از مشاھدۀ این حالت بخود آمد و تاب رؤیت چنین ٢وتیوس اپاگاتوس (معاملھ مینمود. یکی از برادران جوان کھ 

ً در میان  مخالفتی را بر علیھ عدالت نیاورده اجازه خواست تا در حق برادرانش ثابت نماید کھ خدا ناشناسی و بی تقوائی ابدا

د. حاکم وقت اوقاتش از این مداخلھ تلخ گردیده با ایشان وجود ندارد. کسانیکھ در اطراف عدلیھ بودند بضد وی فریاد بر آوردن

چون جوان اعتراف نمود، در ردیف متھمین گذارده شد. در حین استنطاق » آیا تو نیز مسیحی ھستی؟ « حال غضب پرسید: 
  ده نفر از متھمین از ترس شکنجھ و عذاب ایمان خود را انکار نمودند.

اینکھ بھترین اشخاص دو کلیسای لیون و وین و حتی کسانیکھ در این وقت ھر روزه بعضی توقیف میشدند تا 

مؤسسین کلیسا بودند ( توقیف شدند ). بعضی از نوکران بت پرست مسیحیان نیز گرفتار شدند و از ترس عذاب و زحمت 

ین قبیل بتحریک سربازان، مسیحیان را بھ خوردن گوشت انسانی و ارتکاب جنایات زشت و منفور دیگر متھم ساختند. چون ا
ً نظر بدوستی یا خویشاوندی  راپورتھا انتشار یافت، ضدیت با مسیحیان مردم را بدیوانگی غریبی انداختھ و کسانی ھم کھ سابقا

ساعتی می آید کھ ھر کھ شما را « مالیمتر بودند، با غضب بینھایت بضد مسیحیان قیام نمودند و کالم خداوند بانجام رسید کھ: 

). عذابھای وارده بر این مقدسین از قوۀ بیان خارج است. شیطان  ٢:  ١۶یوحنا » ( ا را خدمت میکند بکشد گمان برد کھ خد

ً تھمتی بر مسیحیان وارد آورد. شماسی ( دیکان ) سنکتس ( ) نام از شھر وین، و جدید ٣سعی مینمود کھ با این عذابھا جبرا

) کھ در حقیقت پھلوان بزرگی در امور روحانی و ۶( پرغامس ) () از اھل پرگام ۵) پسر اتالوس (۴االیمانی بنام متوروس (
  ) مورد غضب و شورش جمعیت و حاکم و سربازان واقع شدند.٧ستون عظیم تقویتی برای کلیسا بود، و کنیزکی بالندینا (

ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Gaul                )٢(Vettius Epagathus       )٣(Sanctus        )۴(Maturus   

)۵(Attalus                        )۶(Pergamus                          )٧(Blandina  

  سیح نشان داد کسانیکھ بنظر مردم ناپسند و حقیر میایند، در حضور خدا از ھمھ محترمراند.بوسیلۀ این اشخاص م

خوف تمامی ما را فرو گرفت. خانم این کنیزک ( یعنی بالندینا ) کھ خود نیز بعد شھید گردید، بر جسم 

و تحمل از این کنیزک دیده  ضعیف این کنیزک نظر افکند و تصور کرد کھ اعتراف نیکوئی نخواھد نمود. ولی بقدری طاقت



شد کھ کسانیکھ از صبح تا شام ویرا معذب میساختند خستھ گردیده و از طرق مختلفۀ معذب ساختن وی ملول شده تعجب 
نمودند کھ ھنوز در بدن مجروح و زخم آلود وی نفسی باقی است. آنگاه عذاب دھندگان اقرار نمودند کھ حتی یکی از 

تنھائی ممکن بود باعث ھالکت وی شود، در حالیکھ آنھا بچندین قسم وی را معذب نموده بودند. ولی عذابھائیکھ بوی دادند بھ 

من مسیحی ھستم و بین ما ھیچ شرارتی کرده « این کنیزک قوت تازه یافتھ و با کمال دلیری و جرأت چنین اعتراف مینمود: 
  ».نمیشود 

ساختند و او ھم کامالً استقامت ورزید. ھرگاه از وی سنکتس را نیز باقسام مختلفھ و بطور سختی معذب 

بعقیده وی مسیحی ». من مسیحی ھستم « راجع باسم یا وطن یا ھر چیز دیگری پرسش مینمودند، فقط چنین جواب میداد: 

رند. بت بودن برایش ھم اسم و ھم رسم و ھم وطن و ھم ھمھ چیز بود و زیاده بر این بت پرستان نتوانستند از وی جوابی بگی

پرستان چون این را بدیدند متغیر گردیده پس از انجام عذابھای معمولی صفحھ ھای برنجین سرخ شده از آتش را حاضر ساختھ 
و بھ لطیف ترین قسمتھای بدن وی نھادند تا آنکھ باالخره بدنش بیک لکھ زخم مبدل شده و بخود پیچیده دیگر شباھتی ببدن 

  ی از جوانان مسیحی ھم در حبس مردند.انسانی نداشت. در این بین بعض

) نامیده میشد و متجاوز از نود سال داشت و ضعیف و تنگ نفس، ١آنگاه اسقف مبارک لیون را کھ پاتینوس (
ً از میان رفتھ  ولی قوی الروح و تشنۀ شھید شدن بود، بدیوان عدلیھ بر روی زمین کشیدند. بدنش از شدت پیری و مرض تقریبا

روحی داشت کھ مسیح میتوانست بتوسط آن ظفر یابد. سربازان وی را بدیوان عدلیھ کشیده و حکام ھمراه وی  بود، ولی معھذا

آمده و تمامی جمعیت بضد وی فریاد برآوردند، مثل اینکھ وی خود مسیح است. ولی اقرار نیکوئی نمود. حاکم از وی پرسید: 

پس با کمال بیرحمی او را از ھر طرف میکشیدند ». خواھید دانست اگر الیق باشید « جواب داد: » خدای مسیحیان کیست؟ « 

و باقسام مختلف اذیت و آزار مینمودند. آنھائیکھ نزدیکتر بودند با دست ویرا زده و با پا نیز لگد مالش مینمودند و کسانیکھ دور 

ً گمان میکردند کھ اگر ھر یک بقسمی بودند ھر چھ میرسید، بدست گرفتھ و با شدت تمام بروری میافکندند. افراد جمعیت تما ما
ً نفسش  ویرا اذیت نکنند، غیرت در ایشان نیست و بعقیدۀ خود باینطور انتقام خدایان را از مسیحیان میکشیدند. پاتینوس تقریبا

  قطع شده بود کھ بزندان افکنده گردید و بعد از دو روز زندگانیرا بدرود گفت.

  

ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Pathinus   

  

  

از کسانی ھم کھ مسیح را انکار نمودند، بسیاری بزندان افکنده شدند. حالت این اشخاص رقت آور بود، چون 

ز ھر طرف خجلت و عذاب و تعدی بر ایشان روی میاورد، بلکھ بت پرستان نیز ایشان را نظر بانکار ایمانشان ترسو نھ فقط ا
میخواندند. ولی کسانیکھ در ایمان امین مانده و انکار ننمودند، مسرت شھید شدن و امید وعدۀ الھی محبت مسیح و روح خدای 

  صورتھایشان از جالل و فیض میدرخشید.پدر بقدری ایشانرا شادی و خورسندی بخشید کھ 



برای عذاب نمودن این مسیحیان یکروز بر روزھای نمایش افزوده شد و متروس و سنکتوس بیش از پیش از 
تماشاخانھ عذاب کشیدند. این اشخاص با تازیانھ کوبیده شده و بوسیلۀ حیوانات وحشی پاره گردیده و بعد روی صندلی آھنین 

بدنھایشان سرخ گشتھ و بوی گوشت انسان از آنان استشمام شد و باالخره مردند. ولی سنکتوس تا آخر در داغ نشانده شدند تا 

در تمام اینمدت بالندینا در نمایشگاه بر چوبی آویختھ شده، ». من مسیحی ھستم « عقیدۀ خود راسخ مانده و ھمواره میگفت: 

غروب ویرا از چوب پائین آورده و از یرای نمایش روز دیگر در  ولی حیوانات وحشی ھنوز بر او دست نیافتھ بودند. ھنگام

حبس نگاھداری نمودند. جماعت بشدت بر ضد اتالوس فریاد بر آورده حکم قتلش را میخواستند. پس این کلمات را بر صفحھ 

از چھره اش پدیدار بود و آنرا مقابل وی نگاه داشتند. و او را کھ کمال خورسندی » این است اتالوی مسیحی « ای نوشتند کھ 

دور جماعت گردانیدند و بعد از انتھای روز محبوسش ساختند تا نظر باینکھ تبعۀ روم بود راجع بوی دستوراتی از مقام 
  امپراطوری صادر گردد.

از طرف قیصر حکمی صادر شد کھ اقرار کنندگان بایمان مقتول گردند و انکار کنندگان ایمان آزاد شوند. 

ً سؤاالتی از ایشان کرده شود. این  بدین وجھ این متھمین دوباره در حضور مسند والی و در مقابل مردم آورده شدند تا مجددا

دفعھ بعضی از منکرین ایمان قوتی تازه در خود حس کرده و اعتراف بایمان نموده و در زمرۀ شھداء داخل گردیدند. دکتری 

رانسھ ) زندگی کرده و بتقدس و حقیقت پرستی معروف بود، در حضور ) کھ چندین سال در گل ( ف١مسیحی از اھل فریجیھ (

مسند والی ایستاد و برادران خود را باقرار راستی ترغیب نمود. جمعیت بضد وی فریاد برآورده گفتند کھ باعث استحکام ایمان 

ی نمود و چون اقرار نیکوئی کرد کسانیکھ منکر شده اند گردیده است. بدین جھت حاکم وی را پیش خوانده استفسار از ایمان و
  محکوم بھ قتل گردید. روز دیگر با اتالوس بطور معمول باقسام مختلفھ در تماشاخانھ معذب شد.

) برپا داشتند. در روزھای سابق ٢در روز آخر تماشا بالندنیا را با حیوانی پانزده سالھ موسوم بھ پونتیکوس (

دگان دیگر میاوردند تا عبرت گرفتھ منکر ایمان شوند. ولی بالعکس از مشاھدۀ این دو نفر را ھر روزه بتماشای عذاب یابن
مردم بھ شدت بر ایشان غضبناک شده و بر  عذاب دیگران ایمان ایشان استوارتر گردیده و نخواستند بتھا را عبادت نمایند.

عذب ساختند. در این وقت پونتیکوس کھ کنیزک و جوانی آن پسر رحمی ننموده و باقسام مختلفھ با کمال وحشیگری ایشان را م

خواھرش ویرا در ایمان تقویت مینمود کمال صبر و تحمل را نشان داده و روح خود را تسلیم نمود. چون نوبت بھ بالندینا 

  رسید، با وجود مشاھدۀ عذابھا و رحلت دیگران فقط پنداشت کھ فرزندان خود را بسوی پادشاه ( خدا ) فرستاده و تعجیل داشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Phrygia   

)٢(Ponticus  

مجروح گردیدن از حیوانات وحشی و نشستن بر روی کھ خود نیز برود. و حملۀ حیوانات وحشی را ھیچ از خوردن تازیانھ و 

صندلی آتشین، وی را در دامی بستھ پیش کاو وحشی انداختند. ولی او با ایمان و امید پر گردیده طاقت غریبی بخرج داد و 

ھ طاقت باالخره جان خود را تسلیم نمود. دشمنانش نیز اقرار نمودند کھ ھیچ زنی ھرگز اینقدر معذب نگردیده و بدین درج

بخرج نداده است. اجساد کسانیرا کھ در حبس مرده بودند بیرون کشیده طعمۀ سگان ساختند. استخوانھای این مردگان را چند 

) انداختند تا مسیحیان نتوانند آنھا را جمع نموده و احترام ١روزی در معبر عام گذارده و بعد از آن سوازانیده و برودخانۀ رن (
  کنند.



  

  پرپتوا و رفقایش ــ شھید شدن ٢

) فرزند بی لیاقت مارک اورل کلیسا آسوده و مرفھ الحال شد زیرا کمدوس آنقدر ٢در مدت سلطنت کمدوس (
م. ) آتش جقا دوباره  ٢١١ــ  ١٩٣) ( ٣ھواخواه دین نبود کھ ضدیت با مسیحیت نماید ولی در زمان سلطنت سپ تیم سور (

شھید شده و بدینطور یکی از جفاھای  م. ) ٢٠٢نفر از رفقایش در آفریق ( مشتعل گردید. در ھمین وقت پرپتوا و چھار 

بزرگ تاریخ کلیسا بوقوع پیوست. پرپتوا بیست و دو سال داشت. فامیل او مردی نیکنام بودند و شوھری داشت کھ طفل شیر 
  رحلتش برای وی مینویسد: خواری ھم از او یافتھ بود. حکایت ذیل را خود وی نقل مینماید و ترتولیان آن را بعد از

وقتی ما بدست جفا کنندگان افتادیم، پدر من کھ مرا بسیار دوست میداشت فوق العاده سعی نمود تا مرا از 

ای پدر من این ظرف یا کوزه یا ھرچھ باشد، آیا میتوانیم آن را غیر از اسم « ایمان منحرف گرداند، ولی من بوی گفتم: 

پس من ھم چگونھ میتوانم خود را غیر « و من بدو گفتم: ». البتھ خیر « پدرم جواب داد: » خودش باسم دیگری بخوانیم؟ 

پدرم مثل اینکھ میخواست چشمانم را از حدقھ بیرون آورد، دارای روح شیطانی شده قدری مرا » مسیحی چیز دیگری بخوانم؟ 
ندم. چند روزی نگذشت کھ تعمید یافتم و آب تعمید اذیت نموده برفت. در غیبت پدرم روحم شاد گردیده خدا را حمد و ثنا خوا

تولید روح طاقت و تحمل در من نمود. باز چند روز بعد چون ما را محبوس ساختند و حشت مرا فرو گرفت، زیرا چنین 

تاریکی غلیظی بعمر خود ندیده بودم. عجب روز تیره مخوفی بود ! اھانت سربازان از طرفی و گرمای محبس پر جمعیت از 

رف دیگر، ولی تمام حواس من متوجھ طفلم بود. دو نفر از شماسان ( دیکان ھای ) کلیسای ما قدری پول داده و اجازه ط

گرفتند تا ما را برای مدت قلیلی بجای وسیعتری در محبس انتقال دھند. ھریک از محبوسین بکار عمومی خود پرداختند، ولی 

سیده بود شیر میدادم. در حین اظطراب مادرم را تسلی داده و طفل خود را من طفل خود را کھ از گرسنگی نزدیک بھالکت ر
ببرادرم سپردم. چون دیدم کھ آنان از غصھ بجھت من کاستھ میشوند، من نیز بخاطر ایشان افسره گردیدم. روزھای بسیار 

این اضطراب بیرون آمدم.  دچار اضطراب بودم و طفل خود را در محبس نگاھداری مینمودم. ولی کم کم تقویت یافتھ و از
  محبس برایم چون قصر گردید و کمال خوشحالی و سرور در آنجا بمن رخ نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

)١(Rhone                 )٢(Commidus          )٣( Septimius Sevrus  

ای پرپتوا، تو بقدری در روح عالیمقام گردیده ای کھ اگر دعا کنی خدا رؤیائی « پس برادرم بمن چنین گفت: 

بر وفق این کالم دعا نمودم و رؤیائی بر من ». بتو نشان خواھد داد و خواھی دانست کھ عاقبت ما بکجا خواھد انجامید 
عود مینماید و اطراف آن پر از شمشیر و نیزه، و قالب است. و عارض گردید و دیدم اینک نردبان طالئی بلندی بآسمان ص

) ١اینک اژدھائی در پای آن خوابیده و از برای بلعیدن ھرکھ ارادۀ صعود نماید حاضر است و باز دیدم کھ ساتوروس (

ایم. پس صعود مسیحی ارجمند دھان اژدھا را بنام عیسی مسیح بستھ و اول صعود نمود و خواست تا من ھم ویرا متابعت نم

نمودم و خود را در باغ وسیعی یافتم کھ در آن مردی با موی سفید و لباس چوپانی نشستھ و شیر میدوشد و ھزاران اشخاص او 

را احاطھ نموده اند. او مرا تبریک گفتھ قطعۀ پنیری بدستم داد و من دست خود را پیش برده آن را گرفتھ تناول نمودم و تمامی 

بودند با ھم آمین سرودند. ھنوز شیرینی طعم پنیر در دھانم بود کھ از صدای عظیم آمین بیدار شده و مقدسینی کھ حاضر 



ً برای برادرم نقل نمودم. پس بدینطریق ملتفت شدیم کھ شھید شدن ما نزدیک بلکھ بر در است و خود را بامید  حکایت را کامال
  دنیای آتیھ مشعوف ساختیم.

کھ شنیدیم ما را برای محاکمھ خواھند برد. پدرم نیز از شھر عزیمت نموده  چند روزی از این واقعھ گذشت

ای دختر من، اگر شایستۀ پدری تو ھستم، بر مویھای سفید « پیش من آمد تا شاید از ایمان منحرفم گرداند و بمن چنین گفت: 

بده، آیا پاداشم چنین است کھ مرا باین  من ترحم نما. ترا تا ایام شباب تربیت کرده و بر برادرانت برتری داده ام. انصاف

افتضاح گرفتار سازی؟ نظری بھ برادر خود بینداز و بحال مادر و عمھ ات رقت آر. دلت برای طفلت نیز بسوزد کھ بدون تو 

از این مقولھ پدرم چندی سخن گفت و دستھای مرا از محبت پدرانھ بوسیده ». ھالک خواھد شد. اینطور باعث ھالکت ما مشو 

خود را بر پایھای من انداخت و بگریھ در آمده حتی مرا خانم ھو خواند. من دیگر تاب مقاومت نداشتم و از موھای سفید پدرم 

شرمسار و اندوھناک شدم، زیرا او در خانواده ام تنھا کسی بود کھ از شھید شدنم ناراضی و غمگین بود. آنگاه وی را خطاب 
». ش ارادۀ خدا بانجام خواھد رسید و ما از خود ھیچ نمیتوانیم کرد بلکھ قوت خدا با ماست بدانکھ در این ازمای« کرده گفتم: 

  چون پدرم این بشنید، بر حزنش افزون گردیده برفت.

روز دیگر ھنگامیکھ مشغول صرف ناھار شدیم، ناگھان ما را گرفتھ بمحاکمھ بردند و بھ شھر در آمدیم. خبر 
بزرگی ازدحام نمود. ما پیش مسند قضاوت ایستادیم و ابتدا از دیگران سؤاالت شد و آنھا این محاکمھ شھرت یافت و جمعیت 

ایمان خود را اقرار نمودند. چون نوبت بمن رسید، پدرم در حالیکھ طفل مرا در آغوش داشت، پدیدار شده و مرا پائین خوانده 

) ٣یز کھ بعد از کارگذار مرحوم یعنی ریمنیانوس (ن )٢ھیالریانوس حاکم (». التماس نموده گفت: ـ بر طفل خود رحم کن 

بر مویھای سفید پدرت رحم نما و بحال طفلت رقت ار و بامپراطور قربانی « قدرت حیات و مرگ در دستش بود، چنین گفت: 

حی بلی مسی« گفتم: » مگر مسیحی ھستی؟ « از من پرسید: ». قربانی نخواھم گذرانید « در پاسخ بوی گفتم: ». بگذران 

و چون پدرم برای انحراف از ایمان در کنارم ایستاده بود، ھیالریانوس حکم نمود تا ویرا بزمین انداختھ و با عطا ». ھستم 
  مضروبش نمایند. بدبختی پدرم مرا بینھایت محزون ساخت و بقدری اندوه مرا فرو گرفت کھ گوئی با شالق کوبیده شده ام.

ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Saturus                             )٢(Hilarianus the procurator  

)٣(Riminianus  

حیوانات وحشی انداختھ شویم. ما این حکم را شنیده با خورسندی بھ محبس پس از آن حکم قتل تمامی ما صادر شد تا پیش 

ً طفل خود را در زندان شیر میدادم، پومپنیوس ( ) شماس را فرستادم تا طفل را از پدرم طلب ١مراجعت نمودیم. چون معموال

  ر خود حس نکردم.نماید ولی پدرم طفل را نفرستاد. بارادۀ خدا طفل دیگر شیر نخواست و من نیز ناراحتی د

چون روز نمایش نزدیک شد، پدرم از رنج و محنت کاھیده گردیده بنزد من آمد وریش خود را کنده خود را 
  بر روی زمین انداخت و. کلماتی گفت کھ ھر سنگدلی را بشفقت میاورد. از مشقت ھای پدرم خیلی اندوھناک شدم.

ب ھمین واقعھ چنین مینویسد: شب قبل از روزیکھ قرار تقریرات فوق از خود پرپتوا بود و ترتولیان در تعقی

بود محکومین را بمیدان آورند، پرپتوا خوابی دید کھ اینک بمردی متبدل شده با یک مقلد عظیم الجثھ و ھولناکی از اھل مصر 



ون شیطان غلبھ میجنگید. و اینک جنگیده ظفر یافت و پای خود را بر سر وی گذارده و تاج نصرت را یافت. پس فھمید کھ چ
  یافتھ و نھ بر انسان، از اینجھت تاج را یافتھ است.

در روز استنطاق پرپتوا تا آخر ساکت ماند. یکی از قضاتی کھ در آنجا حاضر بود ترسید کھ با سحر و جادو 

ون شده، باز مسیحیان از زندان آزاد شدند و بدین سبب بشدت از ایشان مواظبت مینمود. پرپتوا چون اینرا دید، گرچھ محز

اگر میخواھی ما را برای قیصر قربانی بگذرانی باید چنان از ما توجھ کنی کھ برای این قربانی چاق و « برای مزاح گفت: 

ولی رفتار ھمۀ مسیحیان ھمیشھ بدین مالیمت نبود؛ بعضی بدرشتی زندانبانان ». فربھ شویم، نھ اینکھ الغر و پژمرده گردیم 

« ) یعنی ضیافت محبت ایشان نظر میافکندند چنین میگفتند: ٢یان بھ مستحفظین کھ با تعجب بھ آگاپھ (را اھانت میکردند. مسیح

آیا تماشاھائی کھ فردا خواھید نمود شما را سیر نخواھد کرد؟ امروزه با صورتھای متبسم بما نگاه میکنید، فردا دشمنان مھلک 

و بھ ھیالریانوس کھ بر مسند خود ». وز داوری آنھا را تشخیص بدھید ما خواھید شد. بدقت بصورتھای ما نظر افکنید تا در ر
مردم چون این بشنیدند بسیار ». تو ما را داوری میکنی، ولی خدا تو را داوری خواھد نمود « نشستھ بود چنین گفتند: 

د ملبس بودند. پرپتوا سرود غضبناک شده و خواستند تا ایشان را تازیانھ زنند. چون برای قتل برده میشدند، بلباس سادۀ خو

میخواند و محکومین با شادی و خرمی پیش میرفتند. مردان بھ پیش ببرھا و پلنگان انداختھ شده و زنان لخت و عور در دامھا 

آویزان شدند تا گاوھای غضبناک ایشان را شاخ زنند. این منظره بقدری رقت آور بود کھ حتی جمعیت خشمناک چون این دو 

طیف را باین حالت دیدند، بسیار متأثر شدند و بیک صدا درخواست نموده این دو زن جوان را از دام بیرون زن جوان و ل

آورده بلباس سادۀ خودشان ملبس گردانیدند. بعد پرپتوا با شدت باینطرف انداختھ شده لباسش پاره گردید. در اینحالت بجای 

فتھ و لباس خود را دوباره بر روی خود کشید و دستی نیز بر سر خود اینکھ از درد بنالد، حیا و عصمت وی بر درد غلبھ یا

گذارده موی خود را ترتیب داد زیرا نخواست با موی ژولیده کھ عالمت اندوه است، شھید شود. پس آنزن دیگر را کھ بھ شدت 

ظر عامھ دور شوند. مجروح شده بود، برخیزانیدند و چون غضب جمعیت قدری فرونشست بایشان اجازه داده شد کھ از ن

» چھ وقت مرا طعمۀ حیوانات وحشی خواھید نمود؟ « پرپتوا با شادی بسیار مثل اینکھ اینمدت در خواب بود، پرسید: 

نمیتوانست باور نماید کھ چھ اتفاق افتاده است. آخرین کلماتی کھ از دھانش صادر گشت از برای تشویق ایمان برادرانش بود. 

  و شوق شمشیر مقلد را بگردن خود گذارده مقتول شد و زحماتش خاتمھ پذیرفت.پس پیش رفتھ و با میل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Poponius                             )٢(Agape  

فقط گاھی از اوقات مسیحیان را با چنین سختی آزار میرسانیدند ولی بر مسیحیان الزم بود کھ ھمیشھ برای آن 

حاضر باشند. در ھر موقع ممکن بود دشمنان داخل مجالس ایشان شده و گرفتارشان سازند. ترتولیان کھ خود در زمان جفای 

ھر روز محاصره میشویم، ھر روز متھم میگردیم، حتی وقتیکھ « بر تمامی این اتفاقات بود باز چنین مینویسد:  پرپتوا شاھد

ً ما را مضطرب میسازند  در اوقات خطر مسیحیان مجبور بودند کھ مجالس خود را در ». مجالسمان منعقد است مخلوق غفلتا

جمع شوند. نھ فقط رؤسای دولتی بر مسیحیان تعدی میکردند، بلکھ  شب نگاھدارند، و یا آنکھ ھر دو یا سھ نفری در مکانی

مینویسد کھ شوھرانیرا میشناسد کھ بواسطۀ ایمان بمسیح مسیحیان حتی از افراد فامیل خودشان نیز زحمت میدیدند. ترتولیان 

آقایانی را میشناسد کھ غالمان  زنان خود را طالق داده اند و پدرانی را میشناسد کھ پسران خود را از خود دور ساختھ اند و
  خود را بھ محبس فرستاده اند.



  

  ــ جفای دسیوس و والرین ٣

سپتیم سور ھرج و مرج غریبی در سراسر امپراطوری روم حکمفرما گردید. مدت ھفتاد سال بعد از سلطنت 
ولی در این سالھای اغتشاش کلیسا  امپراطور بعد از امپراطور بھ قتل میرسید. اغتشاش و بی ترتیبی در ھرجا بر قرار گردید.

بطور عجیبی پیشرفت نمود و جمعیتھای زیادی از مردم کھ صلح و سالمتی در محیط خود نمیدیدند بکلیسا دخل میشدند تا در 

آن راحتی و تسلی بیابند. بعضی از امپراطوران این زمان با مسیحیان طرح دوستی ریختند و رفتھ رفتھ دیگر مسیحیان آن 

م. ) بسلطنت رسید خواست آن سیاسیت قدیم روم  ٢۵١ــ  ٢۴٩ترس سابق را در خود نداشتند، ولی چون دسیوس ( وحشت و 

را تجدید نماید. پس جفای مسیحیان ھم دوباره شروع گردید. عملیات او از ھمۀ امپراطوران سابق برای نابود ساختن کلیسای 

جفائی بر مسیحیان یک قطعھ از امپراطوری وارد میامد، مسیحیان  مسیح منظم تر و مؤثرتر بود. سابق بر اینزمان ھرگاه

قسمتھای دیگر در آسودگی میزیستند، ولی چون در سالھای آزادی مسیحیان پیشرفت زیادی نمودند، دسیوس الزم دید کھ 

مپراطوری ویرا بگیرد و طریقی پیش گیرد تا آنھا را کامالً محو و نابود گرداند، زیرا ترسید اگر چنین نکند، مسیحیت سراسر ا

از این حیث مملکت در خطر باشد. دسیوس جفای خود را ناگھان بموقع اجرا گذاشت و مسیحیان بسیاری کھ منتظر این جفا 

  نبودند، ایمان خود را انکار نمودند.

 پروگرام دسیوس بترتیب ذیل بود: حکمی صادر نمود کھ تمام امپراطوری مسیحیان را احضار نموده و ایشان

را بگذراندن قربانی برای امپراطور امر نمایند. کسانیکھ چنین میکردند آزاد میشدند و کسانیکھ فرار میکردند تمامی ھستیشان 

ضبط دولت میگردید و اگر بر میگشتند مقتول میشدند. کسانیکھ در ایمان ثابت میماندند، محبوس و معذب گردیده و بطرق 

خود گردند. در این موقع حکم قتل مسیحیان خیلی کم صادر میگردید و حکام امپراطوری  مختلفھ ترغیب میشدند تا منکر ایمان
تصدیقنامۀ جعلی بمضمون اینکھ دارندگان تصدیقنامھ قربانی بامپراطور گذرانیده اند، بفروش میرسانیدند. مسیحیان استعمال 

از مسیحیان در اینزمان کامالً استقامت ورزیده و در  کنندگان و خریداران این تصدیقنامھ ھا را غیر مسیحی میدانستند. بسیاری

ً مکتوبی نقل قول میشود کھ مسیحیانی کھ مدت یکسال در روم حبس بودند بھ سیپریان اسقف کارتاژ  ایمان استوار ماندند. ذیال
  نوشتھ اند:

  

میبینیم، باز با چھ بھرۀ بزرگی از فیض الھی یافتھ این کھ گرچھ معذب ھستیم و مرگ را در مقابل خود « 
بدنھای مجروح و روح حاضر برحلت و مشتاق میتوانیم اقرار باسن مسیح خداوند خود بنمائیم و در اسم مسیح شریک دردھای 

وی گردیم. اگر چھ ھنوز خون خود را نریختھ ایم ولی حاضریم تا بریزیم. پس ای سیپریان محبوب، دعا نما تا خدا ھر روزه 

قویت بخشد و تا باالخره او کھ رئیس اعظم ما است، ما را کھ سربازان وی و تربیت شده و آزموده بتوسط قدرت خود ما را ت
  ».شدۀ در رزمگاه خطرناک ( دنیا ) و مسلح با اسلحھ ھای روحانی ھستیم، بمیدان جنگ ھدایت فرماید 

م. حکمی صادر نموده تمامی  ٢۵٧بعد از دوسال دسیوس وفات کرد و والرین جای ویرا گرفت. والرین در 

) اسقف معروف اسکندریھ و سیپریان تسقف کارتاژ فرمان ویرا اطاعت ننموده ١مجالس مسیحیان را قدغن نمود. دیونیسیوس (

ال دوم فرمانی دیگر صادر نموده مجازات مسیحی بودن را تبعید گردیدند و بعد از آن سیپریان نیز سرش از تن جدا شد. س



ً مقتول سازند و امالک و رتبۀ اشخاص شریف و بزرگوار  بطور معین مقرر داشت، یعنی فرمان داد کھ کشیشان را تماما
و غالمان مسیحی را ضبط کنند و اگر باز در ایمان خود استقامت ورزند، ھالک گردند. امالک خانمھا از ایشان گرفتھ میشد 

  مسیحی کھ متعلق بامپراطور بودند زنجیر گشتھ و برای اعمال شاقھ بامالک امپراطوری فرستاده میشدند.

م. وفات نمود، دیگر این قوانین اجرا نگردید. امپراطورانیکھ جانشین والرین  ٢۶٠ولی وقتیکھ والرین در 

فرمانی صادر نمود کھ بموجب آن وجود کلیسا را  )٢وس (شدند، با ضعف حکمرانی میکردند و دوست مسیحیان بودند. گالی ین

موافق قانون دانستھ و بکلیسا حق داد کھ امالک مخصوصۀ خود را مالک باشد. از اینرو جفای مسیحیان دیگر بر خالف قانون 

سیحی شده و محسوب میشد و قریب چھل سال کلیسا در کمال آزادی پیشرفت مینمود. در نتیجۀ این آزادی جمعیتھای زیادی م

ً مظفر گردد، جفای شدید دیگری نیز اتفاق  چنین مینمود کھ زمان آزمایش کلیسا خاتمھ یافتھ است. ولی قبل از آنکھ کلیسا کامال
  افتاد.

  

  ــ سلطنت دیوکلسین ۴

م. دیو کلسین بتخت امپراطوری نشست و ھم خود را مبذول داشت تا امپراطوری روم را دوباره  ٢٨۴در 

) برای خود انتخاب نمود و دو معاون یکی برای خود و یکی ٣ر سازد. بدین مقصود ھمکاری بنام ماکسیمین (منظم و مقتد

برای ھمکارش اختیار کرد و ایندو نفر را ملقب بھ قیصر نمود. سپس برای جلب احترام مردم نسبت بشخص امپراطور، خود 
القی نمود و در تحت سلطنت وی کلیسا پیشرفت حاصل کرد. را با جالل و حشمت زیاد احاطھ نمود. تدابیر وی بکامیابی ت

  قصر امپراطور بحصار مسیحیت مبدل گشت و زن امپراطور و دو دخترش اعتراف بایمان خود نمودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــ

)١(Dionysius                                 )٢(Gallienus   

)٣ (Maximian 

در ھمین ایان بت پرستی رونق جدیدی یافت. نویسندگان بت پرست مردم را بر ضد مسیحیان منقلب ساختند. 

او را ترغیب نمود کھ فرمانی صادر نماید تا دیگر اثری از آثار کلیسا ) کھ نزدیک بود جانشین دیو کلسین گردد، ١گالریوس (

باقی نماند، یعنی، نمازخانھ ھا خراب شود و کتب مسیحی سوختھ گردد و تمامی مسیحیانیکھ بامپراطور قربانی نمیگذرانند 

شوند. این جفا در قسمت عذاب شوند و رتبھ و امالکشان ضبط گردد. و بعد از چندی فرمان دیگری صادر میشد کھ کشتھ 

م. دیو کلسین از خدمت  ٣٠۵غربی امپراطوری آنقدر طولی نکشید ولی در مشرق نصیب مسیحیان گردیده بود. چون در سال 

ً از بین رفت و جنگ داخلی ھمھ جا رخ نمود. باالخره گالریوس بناخوشی وحشتناکی گرفتار شد و  کناره گرفت تدابیر وی تماما

م. فرمانی صادر کرد کھ  ٣١٠شی پاداش جفای مسیحیان است. برای بھبودی از مرض خود در سال گمان کرد این ناخو

بموجب آن تمام حقوق مسیحیان را بایشان مسترد نمود و در خواست کرد کھ مسیحیان برایش دعا نمایند. گرچھ این فرمان 
  ف و شریف مقتول گردیدند.صادر شد، باز در مشرق زمین جفا ادامھ داشت و چند نفر از مسیحیان معرو

  



  ــ ظفر مسیحیت ۵

) پسر گالریوس را بامپراطوری اعالن نمودند ولی پنج ٢چند سال قبل از این وقایع لشگریان روم قسطنطین (

و قسطنطین باقی  )٣نفر دیگر نیز در مقابل وی ادعای امپراطوری میکردند. بعد از چندی از اینج پنج نفر فقط مکسنیوس (

م. قسطنطین بر مکسنتیوس حملھ نموده و در حینیکھ برای حملۀ بر مکسنتیوس حرکت میکرد، چنین  ٣١٢ماندند. باالخره در 

پس مسیحیت را قبول نموده ». بتوسط این غالب شو « بنظرش رسید کھ صلیبی در آسمان میبیند و بر آن صلیب نوشتھ شده: 

مظفر سازد مسیحیت را دین امپراطوری خود گرداند. بعد از ظفر بر دشمن اولین قدم وی بسوی  و قول داد کھ اگر خدا ویرا
م. بود بتوسط این فرمان عموم مسیحیان را آزادی تام بخشید و بدین طور  ٣١٣) در سال ۴این مقصود صدور فرمان میالن (

یبینیم کھ این جفاھای متعدد و پافشاری کلیسا در بعد از سیصد سال کشمکش کلیسا باالخره غالب گردید. از مشروحات فوق م
  مقابل آن باالخره بنفع مسیحیت تمام شد.

اگر مسیحیان حاضر میشدند کھ فقط بامپراطور قربانی بگذرانند، ممکن بود با کمال سھولت از قید تمامی 

منکر ایمان میشدند، باز کلیسا سخت جفاھا و تعدیاتیکھ با کمال بیرحمی بر ایشان وارد میآمد آزاد شوند. ولی گرچھ بعضی 

استقامت ورزیده و ھیچ حاضر نشد مسیح را انکار نماید. ھزاران مسیحی بجای اینکھ برای نجات جانھای خود تقیھ نموده و 

دیگران را بدین طور فریب دھند، جان خود را تسلیم نمودند. بعالوه ھیچگاه ھم سعی ننمودند تا اسلحھ بدست گرفتھ و از خود 

فاع نمایند. مسیحیان در مقابل این تعدیھا دشمنان خود را لعنت نکرده و حتی برای ایشان ھم دعا نموده و نجات جانھای ایشان د
  را مسئلت میکردند. شکی نیست کھ بسیاری در نتیجۀ استحکام ایمان و جرأت مسیحیان در مقابل مرگ بکلیسا داخل میشدند.

ــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Galeius                                       )٢(Constantine   

)٣(Maxentius                                  )۴(Edict Of Milan  

ژوستین شھید مینویسد کھ چون وی مسیحیان را مشاھده میکرد کھ تا این درجھ در مقابل مرگ بی ھول و ھراسند، ممکن نبود 

ھیچوقت این طایفھ ( مسیحیان ) از میان نخواھد « تصور نماید کھ این مردم در شرارت زیست میکنند. ترتولیان نیز مینویسد: 

کھ ھر چھ بیشتر در انھدامش سعی میکنید، بیشتر پیشرفت و ترقی مینمایند. ھرکسیکھ این طاقت و تحمل  رفت! بایستی بدانید

ً خود نیز آنرا پیروی  را میبیند، متردد شده و برای درک علت آن تحریک میشود. و چون حقیقت مفھومش میگردد، فورا
  ».مینماید 

  الخره کلیسا فیروز و مظفر گردید.بلی در نتیجۀ بردباری و صبر و تحمل رنج و مصیبت با

   



  فصل یازدھم

  بدعتھای قرن دوم و سوم
  )Simon Magus) شمعون مجوسی (٢)      (Gnostics) اعتقادات ناستیکھا (١(

  )Marcion) مارسیون (Valentinus  (            )۴) والنتینس (٣(               

  ) جواب ترتولیان۶) جواب آیرینیوس بھ ناستیکھا           (۵(              

  ) بدعتھای تثلیث اقدس٨) جواب کلمنت اسکندریھ                 (٧(              

  ) مذھب مانی٩(                                          

  

شال پیوستھ تخریک میشد تا بمجسمۀ قیصر  ٢۵٠در فصول سابق مالحظھ نمودیم کھ چگونھ کلیسا در مدت 

قربانی گذراند و دیدیم باین امر تن در نداده در قید جفا و شکنجھ گرفتار گردید. ولی در ھمان عصر خطری ھولناکتر و 

شدیدتر کلیسا را تھدید میکرد. این خطر عبارت از مذاھب و فلسفھ ھای مختلفھ بود کھ سراسر امپراطوری روم مشاھده 

ردید. در این فصل مختصری از این نھضت ھای مذھبی را بیان نموده معلوم میداریم چگونھ مسیحیت خود را از خطر میگ
  آنان رھائی داد.

  

  ــ اعتقادات ناستیکھا١

) کھ بمعنی معرفت یا عرفان است مشتق میباشد. متمسکین باین فرقھ عقیده ١ناستیک از لفظ یونانی نوسس (

روحانی وجود دارد کھ ھرکسی نمیتواند بدان برسد . پیروان این معرفت خود را ناستیک یا عارف داشتند یک معرفت 
میخواندند. تعلیم ایشان از اینقرار بود کھ ماده بخودی خود بد و شریر میباشد و خدائیکھ واجب الوجود و خالی از ھرگونھ 

ً پاک و منزه است ممکن نیست خالق اینعالم مادی  باشد. پس این دنیا را خلقت یک خدای اسفلی میدانستند کھ آالیش و کامال

نیکوئی در وی بدرجۀ کمال نرسیده است. میگفتند بین خدای واجب الوجود و عالم مادی فوجھای متوسطینی ھستند کھ مانند 

متوسطین است.  حلقھ ھای زنجیر مادیات را با خدا مربوط میسازند. و نیز عقیده داشتند کھ مادیات پست ترین آفرینش این

ایران باقی است کھ راجع بعقل کل و عالم الھوت و عالم  ھمین عقیده تا امروز نیز در تعالیم بعضی از عرفای ( صوفیان )

جبروت و عالم ملکوت و غیره کھ تشکیل قوس نزولی میدھد صحبت داشتھ بدینطور عالم ماده را با خدا متصل میسازند. 
طین مذکور واسطۀ بین خدا و انسان اند و بایستی عبادت شوند زیرا شناختن خدا فقط بوسیلۀ آنان ناستیکھا معتقد بودند کھ متوس

  ممکنست.



بقول ناستیکھا چون مادیات شریر و ناپسندیده است، پس ممکن نیست خدا جسم گردد و مسیح کھ عالیترین 
بلباس بشری ملوث گرداند. از این عقیده  مظھر خدای واجب الوجود و صاحب عالیترین رتبھ است امکان ندارد کھ خود را

اینطور نتیجھ میگرفتند کھ مسیح در حقیقت جسمی نبود کھ بخورد و بیاشامد و گرسنھ شود و زحمت بیند و بمیرد. تمام این 

دند. عقاید را تقریر مینمودند فریفتھ ش چیزھا فقط بر حسب ظاھر اتفاق افتاده و عین حقیقت نبوده است. پس مردمانی کھ این

ناستیکھا نظر باینکھ جمیع مادیات را فاسد پذیر میشمردند، راجع بجسم خود نیز عقاید مخصوصی داشتند. بعضی میگفتند الزم 

ً جسم خود را  است شخص بوسیلۀ ریاضت جسم خود را مطیع گرداند و بعضی دیگر اظھار میداشتند کھ شخص باید کامال

سیلۀ پیروی میل و شھوت خود نشان دھد، زیرا میگفتند گل نمیتواند طال را ملوث فراموش نموده اھانت خود را نسبت ببدن بو

سازد. خطر این عقیده معلوم است زیرا اگر ماده بخودی خود فاسد است، پس انسان مسئول گناھان خود نمیباشد و تردیدی 
  ینماید.نیست کھ این عقیده تمام اخالق حسنھ و دینداری حقیقی را از نھاد انسان ریشھ کن م

ً اشاراتی مینماید. پولس در رسالۀ خود کھ سال  از روم م.  ۶٣راجع بعقیدۀ ناستیکھا عھد جدید واضحا

) و  ٢٨:  ١بکولسیان مینویسد بدیشان تأکید میکند کھ انجیل نھ فقط برای بعضی است بلکھ شامل حال ھمھ میباشد ( کولسیان 

:  ٢؛ ١۶:  ١؛ ١٨ک  ٢میکند کھ مسیح فوق ھمھ چیز است ( کولسیان عبادت فرشتگان و متوسطین را غدقن نموده اصرار 

پس کسی دربارۀ خوردن و نوشیدن بر شما حکم نکند « ). پولس آنھا را از ریاضت و زھد نیز منع کرده میگوید:  ١۵و  ١٠

). در ھمین  ١۶:  ٢شد ( ). در شھر کولسی عقیدۀ ناستیکھا و یھودیت مخلوط تعلیم داده می ٢٣ــ  ٢٠و  ١۶:  ٢کولسیان » ( 

زمان پولس کاغذی بھ کلیسای افسس کھ در حقیقت برای تمامی کلیساھای آن والیت نوشتھ بود، فرستاده تفوق مطلق مسیح را 

). باز ھنگامیکھ تیموتاؤس در افسس اقامت داشت، پولس مراسلۀ اول خود را بوی  ٢٣ــ  ٢٠:  ١نمود ( افسسیان بسیار تأکید 

:  ۴» ( از مزاوجت منع میکنند؛ حکم مینمایند بھ احتراز از خوراکھائیکھ خدا آفرید« ع ریاضت چنین مینویسد: نگاشتھ در من
  ). ٢٠:  ۶). راجع بھ دوری از بیھوده گوئیھای حرام و مباحثات معرفت دروغ نیز صحبت مینماید (  ٣

  

چیزی نگذشت کھ این معلمین کذبھ نھ فقط بتعالیم دروغ تعلیم دادند، بلکھ انجام شرارت را نیز تشویق نمودند. 

رسالۀ دوم پطرس و رسالۀ یھودا با کمال جدیت مسیحیان را بھ احتراز از چنین اشخاص تشویق مینماید و پطرس چنین 
خرید انکار خواھند نمود .... بسیاری فجور ایشانرا متابعت خواھند نمود  معلمان کذبھ .... کھ آن آقائیرا کھ ایشانرا« مینویسد: 

کھ بسبب ایشان طریق حق مورد مالمت خواھد شد .... لکھ ھا و عیبھا ھستند کھ در ضیافت ھای محبتانۀ خود عیش و عشرت 

ا بدام میکشند .... و ایشان را بآزادی باز داشتھ نمیشود و کسان ناپیدار رمینمایند .... چشمھای پر از زنا دارند کھ از گناه 

). مکاشفھ نیز قدری بچنین بدعتھا اشاره مینماید. خود مسیح  ٢دوم پطرس » ( وعده میدھند و حال آنکھ خود غالم فساد ھستند 

یحیان با ). پس میبینیم چطور مس ٢٠ــ  ١۵:  ٧ھم رسوالن خود را آگاه فرمود کھ از این پیغمبران کاذب بر حذر باشند ( متی 

) مینویسد کھ یوحنای رسول روزی ١کمال غیرت سعی مینمودند کھ اعتقادات و زندگانی کلیسا را پاک نگاه دارند. آیرینیوس (

) ناستیک یھودی در آنجاست استحمام نکرده بیرون دوید تا مبادا بسبب وجود این ٢بحمامی در آمد و چون شنید کھ سرینتوس (
  گردد.دشمن حقیقت آن عمارت خراب 

  

  



  ــ شمعون مجوسی ٢

اینک بذکر سھ نفر از ناستیکھای معروف تاریخی پرداختھ شمھ ای از حکایت آنان را بیان مینمائیم. یکی از 

و غیره ) یکی از  ٩:  ٨این اشخاص شمعون مجوسی است کھ پدر جمیع بدعتھا خوانده شده است. شمعون ( اعمال رسوالن 

ده کھ سعی نمود قدرت عطای روح القدس را اتباع نماید. عھد جدید چیز دیگری راجع بوی ایمان آورندگان بوسیلۀ فیلپس بو

) ٣نمینویسد ولی ژوستین شھید میگوید وی بعد بروم رفت و در آنجا بعضی او را چون خدا پرستش نمودند. ھیپولیتوس (

و در اماکن دیگر مظھر روح القدس  مینویسد کھ شمعون خود را در یھودیھ مظھر خدای پسر و در سامره مظھر خدای پدر
میخواند. مقصود تعلیماتش این بود کھ دنیا را از قید فرشتگانی کھ بر آن حکمرانی مینماید خالصی دھد. تعلیم میداد خدای 

واجب الوجود از عالم ماده فوق العاده دور است و بتوسط یکرشتھ مظاھر با آن متصل میگردد. شمعون بشرارت و جادوگری 
  نسوب میباشد و از مسیحیت خیلی دور بوده است.نیز م

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Irenaeus   

)٢(Cerinthus   

)٣(Hippolytus  

  

 

  ــ والنتینس ٣

والنتینس فیلسوف مسیحی مصر و یکی دیگر از ناستیکھای مشھور بشمار میرود. وی مسافرتی بروم نمود و 

در آنجا تعالیم بوحنای رسول را تأویل کرده از آنھا یکرشتھ عقاید مفصل و پیچیده ترتیب داد. او انسان را در شناسائی خدا 

ت پاک الھی را بدین طریق تشریح مینمود. میگفت اصل وجود خدا عمیق و در ناتوان میدانست و بطور اختصار وجود ذا

ھستی وی آرامی و صفات شایستھ پدیدار است. عقیده داشت این صفات جفت جفت طبقھ بندی شده و ھر کدام شامل یک صفت 
قایق حکمت است. ) صدور مییابد. پست ترین این ح١» (حقیقت پاینده « مذکر و یک صفت مونث میباشد و از وی سی 

والنتینس حکمت را جوانترین سایر حقایق دانستھ عقیده داشت حکمت بیش از سایر حقایق مشتاق درک معرفت میباشد و برای 

جستجو و کشف خدا بعالم باال پرواز مینماید، ولی باز نمیتواند آرزوی خود را بدست آورد. پس اندوھناک شده و سقط جنین 

فل مینمامند. باز معتقد بود این حکمت اسفل ھم الیق نیست جزو پری خدا محسوب گردد و مانند مینماید کھ آنرا حکمت اس

) را کھ از خودش پست تر است بوجود میاورد. دمی ٢مادرش بعالم پرواز میکند ولی نومید شده او ھم بنوبۀ خود دمی ارگس (

مالً فاسد بوده یافتن نجات برایش ضروریست. پس تمام حقایق مینماید. از اینرو دنیا کاارگس عالم ماده را با ھفت آسمانش خلق 
  پاینده با ھم متصل شده عیسی را تولید میکنند و وی بوسیلۀ حکمت و دمی ارگس برای نجات مردم نزول مینماید.



ــ  ٢ــ کسانیکھ میتوانند بھ عالیترین نور برسند؛  ١والنتینس مردم را ھم سھ طبقھ میدانست، از اینقرار: 
ــ اشخاص جسمانی. میگفت مسیح از باکره متولد گردیده ولی شریک در طبیعت مریم نشده و از رحم  ٣زندان دمی ارگس؛ فر

وی چون آبی از لولھ گذر نمود. عقیده داشت عیسی حکمت اسفل را تطھیر کرده آنرا در پری الھی جای خواھد داد و دمی 
  ارگس نیز نجات خواھد یافت.

عقیدۀ خود را بر روی کتب مقدسھ گذارده از برای ثبوت آن آیاتی نقل قول مینمود، ولی گرچھ والنتینس اساس 
  خواننده بخوبی ملتفت میگردد کھ اظھارات وی فرسنگھا از سادگی تعالیم انجیل دور است.

  

ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Aeons   

)٢(Demiurgos   

  

  ــ مارسیون ۴

مارسیون پسر اسقفی بود در آسیای صغیر کھ استعداد مخصوصی داشت. در اواسط قرن دوم بروم آمد و 

نمیپیذیرند، مصلحت دانست کلیسائی جداگانھ تأسیس نماید چون دید کشیشان آنجا ویرا برای عقاید مخصوصش بھ عشای ربانی 

و مسیح را از روی حقیقت خدمت کند و در صورت لزوم جان خود را نیز در راه وی بنھد. پس از تأسیس کلیسا در صدد بر 

را واجب  آمد اعتقادات عجیب خود را بھ پیروان خود برساند. بعضی از تعالیم وی از قرار ذیل است: او خدای عھد عتیق
ً پرمحبت و نیکوست و ممکن نیست ظالمانھ فرمان بقتل دشمنان داده  الوجود نشمرده اظھار میداشت خدای واجب الوجود کامال

و اعمال دیگری کھ بر خالف محبت است بظھور رساند. اظھار میداشت خدای عھد عتیق عادل است ولی از رحم و محبت 

تشویق مینماید و مایل است مردم مطابق دستورات شریعت تنبیھ شوند. وی تمامی  دور میباشد و مردم را بنگاھداری شریعت

اناجیل را بغیر از قسمتی از لوقا رد کرده تعلیم میداد مسیح مانند طفلی بدنیا نیامد، بلکھ ناگھان چون شخص بالغی ظاھر گردید 

عتیق ) غضبناک گردیده و یھودیان را شورانید تا  و خدای حقیقی را اعالم نمود. بدین سبب خدای این دنیا ( یعنی خدای عھد

ً ظاھری بوده، زحمات وی و صلیب شدنش نیز ظاھری  وی مصلوب نمایند. بعقیدۀ او چنانکھ ظاھر شدن مسیح بر زمین اصال

ذا مارسیون بوده و فقط بنظر مردم آمده است، و چون قیام نمود حقیقت را بھ یگانھ مبشر انجیل حقیقی یعنی پولس تعلیم داد. لھ

قسمتھائی از رساالت پولس را قبول نموده بقیھ را رد میکرد.مارسیون بر خالف بیشتر از ناستیکھا زندگانی پاک و بی آالیش 
  داشتن آنرا تأکید مینمود. را ضرور دانستھ

) در جای مسیح مصلوب گردید. اینفرقھ ١گویند جماعتی از ناستیکھا تعلیم میدادند کھ شمعون قیروانی (

ً و از روی بیخبری مصلوب شد، شکلش بتوسط وی ( یعنی « مطابق نوشتجات آیرینیوس میگفتند:  وقتیکھ شمعون اشتباھا

عیسی ) تبدیل یافت تا مردم تصور کنند وی عیسی است و عیسی خود بشکل شمعون در آمده ایستاد و آنھا را استھزاء کرد. و 

بود شکلش بر حسب میل خودش متغیر گردید. بنابر این ( میگویند ) چون عیسی قوت غیر متجسم و عقل پدر غیر مولود 



احتمال کلی میرود کھ حضرت دمحم با بعضی از این مسیحیان بدعتکار در عربستان یا ». بسوی او کھ ویرا فرستاد صعود نمود 
مردود میدانند. بر ضد ھمین  سوریھ معاشر گردیده تعلیم آنان را عین حقیقت شمرده ندانست کھ مسیحیان حقیقی این عقاید را

« اعتقاد دروغ بود کھ ایگناتیوس وقتی برای شھید شدن بروم برده میشد، در بین راه رسالۀ خود را نوشتھ و چنین تأکید نمود: 

گوشھای خود را ببندید ھرگاه کسی بر خالف عیسی مسیح بشما سخنی گوید، وی از نسل داود نازل شد و از مریم متولد 

حقیقت تولد یافت و خورد و آشامید؛ در حقیقت در تحت حکومت پنطیوس پیالطس جفا دید؛ در حقیقت مصلوب شد گردید؛ در 

و مرد، در نظر مخلوقات در آسمان و بر زمین و زیر زمین. ھمچنین پدرش ویرا زنده نموده در حقیقت از مردگان قیام 

ح بوی ایمان داریم، زنده خواھد نمود، کھ جدا از وی حیات عیسی مسی فرمود، چنانکھ پدر بھمانطور ما را نیز کھ بوسیلۀ

حقیقی نداریم. اما بی ایمانان یعنی کسانیکھ خدائی ندارند، اگر بگویند وی فقط بنظر رسید کھ زحمت بیند ( و خودشان فقط 

ی انداختھ شوم؟ اگر بنظزشان میاید کھ وجود دارند ) پس چرا من در زنجیرھا ھستم؟ چرا مشتاق ھستم تا پیش حیوانات وحش
  ».اینطور باشد عبث میمیرم و نسبت بھ خداوند دروغ میگویم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١ (Simon of Cyrene 

  ــ جواب آیرینیوس بھ ناستیکھا ۵

  

ایگناتیوس بغیر از بیان حقیقت ظھور مسیح فرصت اظھار مطلبی دیگر را نداشت، ولی بعد از وی 

نویسندگان مسیحی کتب متعددی نوشتھ کامالً عقاید ناستیکھا را رد کردند. آیرینیوس عمده ترین این اشخاص است. موقعی کھ 

م. ) بود کتاب بزرگی در پنج جلد بر علیھ این بدعتھا نگاشت. آیرینیوس شاگرد پالیکارپ  ١٨٨تا  ١٨٢وی اسقف شھر لیون ( 

ً بوسیلۀ خود رسوالن حقیقت تعالیم مسیحیت را  است کھ وی شاگرد یوحنای رسول بوده است. پس چون آیرینیوس تقریبا

ط مسیح و رسوالنش تعلیم داده شده، رد کرد. رسوالن میدانست، با کمال شجاعت اعتقادات سری ناستیکھا را کھ میگفتند بتوس

آیا مرا « بیش از ھر کسی از این بدعتھا و پیشوایان آنھا بیم داشتند. چون پالیکارپ بروم رسید، مارسیون از وی پرسید: 
  ».بلی، تو را میشناسم کھ نخست زادۀ شیطان ھستی « پالیکارپ در جواب گفت: » میشناسی؟ 

از زمان رسوالن اسقفان بتواتر « دیگری برای بی اساسی عقاید ناستیکھا ذکر کرده مینویسد: آیرینیوس دلیل 

ً تصدیق نکرده با مواظبت تام ھمھ ھمان تعالیم  در ھر کلیسا و در ھر جا مشغول خدمت بوده اند ولی تعالیم ناستیکی را اصال

ام کلیساھا در ھر جا ھمان عقاید رسوالن را تعلیم میدادند، بعالوه چون تم». حقیقی مسیح را بکار برده نگاھداری نموده اند 
این خود دلیل بسیار مھمی بود کھ تعلیم حقیقی مسیح نگاھداری شده است. پس اگر مسیح در حقیقت مصلوب نشده بود، اقالً 

است کھ چنین  یک کلیسای قدیم در اینمدت بر خالف عقیدۀ عموم مسیحیان بر صلیب شدن وی اعتراض مینمود. ولی معلوم

کلیسائی یافت نمیشد، بلکھ تمامی کلیساھای قدیم از اول معتقد بودند کھ مسیح در حقیقت مرد. یگانھ دلیل و سند ناستیکھا گفتھ 

ھای خودشان بود و میخواستند از روی نوشتھ ھای خویش صحت تعالیم خود را نشان دھند. دالئل آیرینیوس نھ فقط برای 

کسیکھ بگوید تعالیم اصلی مسیح در انجیل تبدیل یافتھ سودمند است. اکنون قول خود آیرینیوس را  ناستیکھا بلکھ برای ھر

ً نقل میکنیم:   مفصال



ھرکس بخواھد حقیقت را استنباط نماید ممکن است در ھر کلیسا در تمام دنیا تعلیم رسوالن را واضح و 
سط رسوالن در کلیساھا بسمت اسقفی معین گردیدند و جانشینان ایشان مبرھن بیند. ما میتوانیم اسقفاتی ( اپیسکپاسھا ) را کھ بتو

را تا زمان خودمان یک یک بشماریم. این اشخاص ھرگز چیزی از امثال عقاید احمقانۀ ناستیکھا نمیدانستند و تعلیم ھم 

ً آن اسرار را نیز بمردمانیکھ کلیسا را در  نمیدادند. اگر رسوالن اسراری داشتند کھ در خفا باشخاص کامل تعلیم میدادند، یقینا

تحت توجھ آنان گذاردند، تعلیم میدادند، زیرا میخواستند مقام خود را بھ اشخاصی بدھند کھ بی مالمت باشند. اما چون ذکر 

اسقفان تمام کلیساھا باعث طول کالم میشود، لذا فقط تعلیم و اعتقاد رسوالن را کھ بوسیلۀ پطرس و پولس محرمترین رسوالن 

ر قدیمترین و بزرگترین و مشھورترین کلیساھا یعنی در روم تعلیم داده شده، برای نمونھ ذکر مینمائیم و میتوانیم بوسیلۀ آنھا د

تمام آنانیرا کھ یا برای حظ نفس، یا غرور، یا نابینائی، یا شھرت، مجالسی بدون اجازه بر قرار میدارند محکوم گردانیم. زیرا 

ن پیوستھ در ھر مکان بوسیلۀ ایمانداران نگاھداری میشود، این کلیسا نیز کھ مقام بلندی بین کلیساھا بھمانطوریکھ تعلیم رسوال
  دارد، باید مرجع ھر کلیسا ... یعنی ایمانداران ھر مکان باشد.

  

) واگذار نمودند. ١رسوالن مبارک بعد از تأسیس و رشد کلیسا درجۀ اسقفی ( اپیسکپاسی ) را بھ لینوس (
) ٣) بود. پس از وی کلمنت (٢در رسالۀ خود بھ تیموتاؤس راجع بھ لینوس سخن میگوید. جانشین وی آنن کلتوس ( پولس ھم

سومین جانشین رسوالن گردید کھ وی نھ تنھا رسوالن مبارک را دید، بلکھ با آنھا رابطھ نیز داشتھ، وعظ آنھا را آویزۀ گوش 

لمنت با رسوالن ھم عصر نبود، بلکھ بسیاری دیگر نیز بوسیلۀ رسوالن تنھا ک خود ساختھ و در نظر خویش استوار داشت.

تعلیم یافتند. ھنگامیکھ کلمنت اسقف ( اپیسکپاسی ) بود، نزاع بزرگی بین برادران قرنتس پیدا شد و کلیسای روم کاغذی آمرانھ 

ً از رسوالن شنیده بودند بقرنتیان نوشتھ تقاضا نمود بمسالمت بگروند و نیز ایمان آنھا را تجدید کرده تعلیم ی کھ قرنتیان اخیرا

بدیشان متذکر شد. مفھوم تعالیم رسوالن آن بود کھ فقط یک خدای قادر مطلق وجود دارد کھ اوست صانع آسمان و زمین، 
ارندۀ خالق انسان، ایجاد کنندۀ طوفان نوح، دعوت کنندۀ ابراھیم، خالص کنندۀ اسرائیل از زمین مصر، متکلم با موسی، مقرر د

شریعت، فرستندۀ انبیاء و حاضر کنندۀ آتشی برای ابلیس و فرشتگانش. این خدای پدر خداوند ما عیسی مسیح ھمان خدائیست 

کھ بوسیلۀ تمام کلیساھا اعالم میشد و ھر کھ مایل باشد، این مسئلھ را از رسالۀ کلمنت درک مینماید. باید در خاطر داشت کھ 

  لمین کذبھ و ادعای ایشان دربارۀ وجود خدائی فوق خالق ( دمی ارگس ) نوشتھ شده است.این رسالھ قبل از پیدایش مع

) کھ ۵) جانشین کلمنت گردید و اسکندر ( جانشین ) اوارستوس شد. پس از آن سیکستوس (۴اوارستوس (

معین گردید. ھیجینوس  ) کھ با جالل شھید شد،۶ششمین جانشین بعد از رسوالن است بر قرار گردید. بعد از او تلسفوروس (

) پی در پی جانشین یکدیگر ١١) و الوتروس (١٠و سوتر ( )٩) و آنتیکتوس (٨) بعد از او منسوب شد و پس از او پیوس (٧(

ً حائز این مقام است، بعد از رسوالن دوادھمین جانشین میباشد. بھمین طریق و توانر تعلیم رسوالن و  شدند. والوتروس کھ نقدا
  بما رسیده است.بشارت حقیقت 

ً با بسیاری کھ خداوند را دیده بودند آشنائی  پالیکارپ نھ فقط بوسیلۀ رسوالن در ایمان تعلیم یافت و شخصا

داشت، بلکھ بوسیلۀ رسوالن نیز برای آسیای صغیر بسمت اسقفی ( اپیسکپاسی ) کلیسای ازمیر تعیین گردید. من میز در 
با ما ماند تا اینکھ فوق العاده مسن گردید و پس از شھادت برجستھ و پر جاللی رحلت  جوانی بمالقات او نائل شدم، زیرا مدتی

نمود. پالیکارپ پیوستھ تعلیماتش مطابق تواتری بود کھ کلیسا دست بدست تا زمان او داشت. پس ھمین تعالیم را پالیکارپ از 



لیساھای آسیا و جانشینان پالیکارپ داده شده از آنچھ رسوالن یافت و فقط اینھاست کھ حقیقت دارد. شھادات مذکور کھ بتوسط ک
  ).١٢والنتینس و مارسیون و اشخاص دیگر با مقاصد سوئی اظھار میدارند بمراتب معتبر تر و مقبول تر است (

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــ

)١(Linus                             )٢(Anencletus                 )٣(Clement of Rome                            

)۴(                    Euarestos )۵(                       Sixtus    )۶(Telesphorus                         

 )٧(Hyginus                    )٨(                             Pius )٩ (Anictus                  

                      )١٠ (Soter                       )١١ (Eleutherus               )١٢(Adv. Haereses III, 3 

 

  ــ جواب ترتولیان ۶

ً از سال ترتولیان  م. میزیستھ با عقیدۀ ناستیکھا موافق نبوده بضد تمامی این بدعتھا  ٢۴٠تا  ١۶٠نیز کھ تقریبا

ً اظھار عقیده نموده مینویسد:  ً و شفاھا کتابی ھم در پنج جلد فقط بضد مارسیون تحریر » فلسفھ را با کلیسا چھ کار است؟ « کتبا
مسیح دوازده نفر را از میان « رسوالن را شاھد بر حقیقت عقاید کلیسا آورده میگوید:  نموده و او ھم مانند آیرینیوس تعلیم

پس چون یکی از این دوازده نفر خارج گردید، یازده نفر دیگر را فرمان شاگردان خود انتخاب فرمود تا معلمین امتھا گردند. 

روح القدس تعمید دھند. بنابراین چون رسوالن بوسیلۀ قرعھ بھ اسم اب و ابن و داد تا رفتھ بتمام امتھا موعظھ کنند و ایشانرا 

متیاس را بجای یھودا چون دوازدھمین رسول برگزیدند، و چون قدرت موعود روح القدس را برای معجزات و بشارت کالم 

در ھر شھری دادند. بدینوجھ امتھا تعلیم یافتند، ابتدا در یھودیھ و بعد از تأسیس کلیساھا بتمام دنیا رفتھ عقاید ھمان ایمان را بھ 

کلیساھا تشکیل یافت و از آن کلیساھا کلیساھای دیگر تأسیس گردید. بدینطریق این کلیساھا انتقال ایمان خود و نتیجۀ اعتقاد 
ی کلیساھای رسوالن کھ زاده ھاخویش را استنباط نموده و ھر روزه نیز استنباط مینمایند. این کلسیاھا نیز از رسوالنند زیرا 

میباشند. الزم است ھر چیز موافق مبدأش طبقھ بندی شود. پس چون این کلیساھای بیشمار و عمده فقط آن کلیسای اصلی ھستند 

کھ بتوسط رسوالن تأسیس یافت و ھمھ از آن مبداء بوجود آمده اند، میتوان گفت ھمۀ کلیساھا کلیسای اصلی و ھمھ کلیسای 

اینھا ح و استحقاق برادری و معاھدۀ بین یکدیگر برای دوستی معلوم میگردد. رسوالن میباشند و وحدت ھمھ از وجود صل
 ).١( »امتیازاتی است کھ فقط بوسیلۀ ھمان عقاید واحد و ھمان اتحاد در ایمان اصلی در کلیسا حکمرانی مینماید 

  ــ جواب کلمنت اسکندریھ ٧

ً از سال  ً ریشھ کن نموده است. م. میزیستھ،  ٢٢٠تا  ١۵۵کلمنت اسکندریھ کھ تقریبا عقاید ناستیکھا را تقریبا

ناستیکھا با فلسفھ کاری نداشتھ اند، ولی کلمنت فلسفھ را تحصیل نموده در میدان فلسفھ از مسیحیت دفاع  گرچھ سایر مخالفین

و عقیده داشت کھ  ) است و فقط ایمانداران میتوانند بمعرفت حقیقی برسند٢مینمود. وی تعلیم میداد کھ مسیحیت یگانھ عرفان (

ایمان اساس ھر چیز است و معرفت بر روی آن بنا میشود و مقصود ھر دو اینست کھ انسانرا با آن ارادۀ ابدی موافق سازد. 

اول تبدیل بت  بنظر من مقصود از نجات« کلمنت میگفت معرفت بوسیلۀ محبت کامل میگردد. در ایم موضوع مینویسد: 



ً یک رفاقت طرفینی بین عارف و پرستی است بھ ایمان، دوم تبد یل ایمانست بمعرفت. و این دومی چون بمحبت میرسد فورا
معروف ایجاد مینماید و شاید کسیکھ باین مقام رسیده با فرشتگان مساوی است. بھرحال پس از آنکھ بھ بلندترین درجۀ جسم 

گردد ـــــ یعنی بجائیکھ در حقیقت مسکن خداوند برسد، باز ھم چنانچھ الیق است پیشرفت مینماید و بخانۀ پدر نیز داخل می

ً از ھر انقالبی محفوظ بماند  بجای اوھام ». است. چنین مقدور است کھ در آنجا نوری باشد تا ابد واقف و ساکن و مطلقا

یحیان ناستیکھا کلمنت طریق مسیحیت را در رسیدن بخدا ( یعنی طھارت و دخول و بینائی ) اقامھ مینماید. بسیاری از مس
ً از بین رفت.   منورالفکر کھ سابقاً مشتاق توافق فلسفھ و ایمان بودند، در اینموقع پیرو کلمنت گردیدند و عقیدۀ ناستیکھا متدرجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(De Ptaescripticorum, C.XX                         )٢( Gnosis   

مخالفت باعقیدۀ ناستیکھا برای کلیسا بسیار سودمند شد، زیرا پیشوایان کلیسا مجبور گردیدند راجع بمسائل 

ناستیکھا دور بمانند. و چون ناستیکھا نیز برای ثبوت  خود فکر نموده عقاید خود را طوری تطبیق نمایند تا از اشتباھات

نظریات دروغ خود اناجیلی جعلی درست نمودند، لذا بر کلیسا الزم شد صورتی از نوشتجات مقدسۀ خود کھ میخواست در عھد 

آیرینیوس ھر یک ). عالوه بر اینھا حس وحدت کلیسا در ھر جا حکمفرما گردید. ترتولیان و  ۴:  ۵جدید باشد بر دارد ( فصل 

تعالیمیرا کھ از رسوالن پشت در پشت دریافت کرده بودند و در تمامی کلیساھا معمول بود شاھد آورده بدینطور وحدت تمامی 
  کلیساھا را نشان دادند. خالصھ حمالت بدعتکاران ھم مانند حمالت دولت فقط کلیسا را قوی تر و منظم تر گردانید.

  

  ــ بدعتھای تثلیث اقدس ٨

الوه بر بدعتھای ناستیکھا تعالیم غیر صحیح و مختلف دیگری نیز در کلیسای قرن سوم ظاھر گردید. ع

مھمتریت این بدعتھا در نتیجۀ جدیتی بود کھ برای تشریح تثلیث اقدس میشد. ما فقط چند نمونھ از این بدعتھا را ذکر مینمائیم. 
نش تعلیم میدادند عیسی مسیح فقط انسانی است کھ بیشتر از سایرین ) بود کھ عده ای از پیروا١یکی از بدعتکاران آرتمون (

  بخشش روح القدس را یافتھ است. فھم این اعتقاد اشکالی نداشت ولی چون منکر الوھیت مسیح میشد کلیسا آنرا قبول ننمود.

تند بعضی اشخاص بقسمی دیگر مشتبھ شده عیسی مسیح را خدا میشمردند، ولی چون خدا را واحد میدانس
میگفتند ھمان عیسی مسیحی کھ بر روی صلیب زحمت کشید در حقیقت خدای پدر بود. کلیسا نیز تعلیم میداد کھ عیسی مسیح 

  خداست و خدا واحد است، ولی این نتیجھ را کھ خدای پدر بر روی صلیب زحمت کشید رد میکرد.

خود را چون پدر و بعد چون پسر و  ) نیز کھ یکی از دعتکاران بود، تعلیم میداد کھ خدا اول٢سابلیوس (
باالخره چون روح القدس کشف فرمود و بدین قسم پدر و پسر و روح القدس سھ اقنوم نبودند کھ با ھم از ازل در یک ذات 

الھی وجود داشتند، بلکھ سھ شکل و یا سھ اسم بودند کھ خدا خود را بوسیلۀ آنان ظاھر فرمود و شناسانید. این عقیده موافق 

نیت ابدی خداست، ولی منکر ابنیت ازلی و ابدی مسیح میباشد. مسیحیان محتاج نجات دھنده ای بودند کھ نھ فقط مظھر وحدا

پایندۀ قدرت خدا باشد، بلکھ خود نیز زنده و تا ابد پاینده باشد. این بدعت نیز از طرف کلیسا رد گردید، زیرا کلیسا بھ وحدانیت 



معتقد ولی حقانیت آنرا ھنوز برای خود نسنجیده بود. در فصول بعد خواھیم دید چگونھ این خدا و الوھیت و ابنیت عیسی مسیح 
  ). ٧و  ۶:  ١٣مسدلھ بوسیلۀ علمای الھی قرن چھارم حل گردید ( فصل 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Artemon   
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  ــ مذاھب مانی ٩

اعضای منور کلیسای مسیح میشمردند، ولی قریب آخر  در دو قرن اول ناستیکھا و بدعتکاران دیگر خود را

قرن سوم عرفان جدیدی کھ مذھب مانی باشد بوجود آمد و میتوان گفت دین جدیدی بود. مبداء این دین خارج از امپراطوری 

م.  ٢١۵ ) ( ھمدان ) و پسر فتاق بوده است. مانی در سال١روم یعنی در ایران بود. میگویند مانی مؤسس آن از اکباتان (

متولد و چون در مدائن نزدیک بغداد بسن بلوغ رسید با مذاھب مختلفھ یعنی با یھودیت و مسیحیت و عقیدۀ ناستیکھا و دین 
زرتشت و بت پرستی کھ در آنزمان در بین النھرین رواج داشت آشنا گردید، ولی ھیچکدام را پیروی ننمود بلکھ مدعی شد کھ 

م. بدربار پادشاه رفتھ در محضر عام خود  ٢۴٢پس در روز تاجگذاری شاپور اول پادشاه ایران مکاشفھ ای از خدا یافتھ است. 

را پیغمبر خواند و مورد التفات پادشاه نیز واقع گردید. چیزی نگذشت کھ سفری بترکستان و چین و ھندوستان نمود و شاگردان 

دشاه نیز بعضی را تبلیغ کرد. مؤبدان زرتشتی بشدت بضد م. بایران مراجعت نمود و در دربار پا ٢٧٠بسیاری پیدا کرد. در 

م. بھرام اول وی را بقتل رسانید. منقول است کھ مانی را  ٢٧۶وی شوریده ویرا بجالی وطن مجبور ساختند. باالخره در سال 
بعان وی نیز بغایت جفا اول مصلوب کردند و بعد پوستش را کندند و آنرا پر از کاه نموده بدروازه شھر جندیشاپور آویختند. متا

  دیدند.

حکمت و افعال یعنی عقاید و رفتار دین در ھر « مانی در کتاب خود کھ آنرا شاپورگان نامیده چنین مینویسد: 
عصری ھمیشھ بوسیلۀ پیغمبران از جانب خدا آورده شده است. در یک عصر بتوسط پیغمبران بودا نام بھند، در عصر دیگر 

ر عصر دیگر بتوسط عیسی بمغرب، و بھمین وجھ این مکاشفھ و این نبوت در این زمان آخر بوسیلۀ شت بایران، دبوسیلۀ زرد

نقل قول از البیرونی ). در یک نوشتۀ قدیمی کھ بتازگی در » ( من ـــ مانی پیغمبر خدای حقیقت ـــ ببابل آورده شده است 

کھ وی ھمان اعتقادات عیسی را تعلیم میداده است.  ترکمستان کشف شده، مانی خود را رسول عیسی میخواند، بدینمقصود

البیرونی مینویسد مانی مدعی بود کھ فار قلیط موعود مسیح میباشد. احتمال میرود مانی زبان یونانی را نمیدانست ولی شنیده 

دیگر انسان میدانست، بود مسیحیان روح القدس را فارقلیط میخوانند و این لفظ را از آنھا اخذ نمود. خود را مانند پیغمبران 
ولی در مقام خود را آخرین و بزرگترین پیغمبران  میشمرد. ادعا مینمود کھ کار مسیح را بانجام رسانیده و خود را اولین کسی 

میدانست کھ معرفت کامل را بدنیا آورده است. کتب بسیاری بزبان سریانی و پھلوی نوشتھ است. گویند مانی در یکی از 

کتابی نوشتھ مدعی شد کھ از آسمان برایش نازل گردیده است. این کتاب با تصویرات قشنگی زینت شده و غارھای ترکستان 



ارژنگ یا ارتنگ نام دارد و بدینجھت نویسندۀ آن در ایران بمانی نقاش معروف است. بدبختانھ بیشتر کتب مانی مفقود شده و 
  یشویم.ما از اعتقادات مانی فقط بوسیلۀ نوشتجات دیگران آگاه م
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است. روشنائی با خدا یکیست و شیطان مانی تعلیم میداد کھ از ابتدا عالم روشنائی بر ضد عالم تاریکی بوده 

از ظلمت قیام نموده سعی کرده بملکوت روشنائی ھجوم آورد. برای مقاومت با وی خدا تولید انسان نخستین را نمود و بعد از 

آمد. قدرتھای نور ویرا نجات دادند ولی در این کشمکش نور با تاریکی مخلوط گردید  زد و خورد بسیار شیطان بر وی غالب

از این تودۀ ممزوج عالم طبیعت خلق گردید. بدین ترتیب دنیا عبارت از اختالط نور و تاریکی میباشد. آفتاب، ماه، و منطقھ  و

البروج یا دوازده برج بوسیلۀ خدا خلقت یافت تا نور را نجات داده آنرا بملکوت نور برسانند. برای آنکھ نور نتواند فرار کند، 

تا قسمتی از نور را در آنھا محبوس گرداند. بدینطور انسان بشکل شیطان ساختھ شد کھ در اصل  شیطان آدم و حوا را آفرید

شریر است، ولی مقداری نیکوئی نیز در وی متمکن میباشد. بعقیدۀ مانی زن از مرد کمتر صاحب نور بود. قوات نور سعی 
بیل آدم و نوح و ابراھیم و عیسی و غیره فرستادند. ولی نمودند انسانرا نجات دھند و پیغمبران مختلفھ از برای تعلیم او از ق

شیطان سعی نمودند دروغ گمراه نمایند. مانی یھودیت را نیز یکی از این ادیان غیر صحیحھ میشمرد و مانند مارسیون موسی 

از تاریکی جدا  است و فقط بوسیلۀ وی ممکن است نور کامالً » مرسل نور « و عھد عتیق را رد نموده تعلیم داد کھ خود او 

  شود.

مانی مسیحیت را نیز یکی از ادیان باطلھ شمرده، تعلیم میداد کھ رسوالن عیسی بعد از رحلتش تعالیم وی را 

ً جزوه ای از عھد جدید  تحریف نمودند و میگفت کھ من احکام حقیقی مسیح را تعلیم میدھم. احتمال کلی میرود کھ مانی اصال

ت او از فرق ناستیکھا و بدعتکاران ساکن بین النھرین بود، نھ از عقاید کلیسای حقیقی. او ھم مانند را ندیده بود. بیشتر اطالعا

مارسیون مردن مسیح را بر روی صلیب رد کرده تعلیم میداد کھ زحماتش فقط ظاھری بوده است. بدینطور میبینیم دین مانی 

  .اختالط غریبی از تعالیم ناستیکھای مسیحی و دین زردشتی بود

پیروان مانی بدو قسمت منقسم شدند: اول کاملین یا صدقیون دوم سامعین. طبقھ اول از سامعین بیشتر معرفت 

ً شراب ننوشیده تخم مرغ و گوشت نیز نمیخوردند،  داشتھ از بعضی چیزھائی کھ برای سایرین مباح بود دوری میجستند. مثال
ا بیش از مقدار الزم برای یکروز و لباس بیش از برای یکسال داشتھ کامالً از مزاوجت پرھیز میکردند، اجازه نداشتند غذ

باشند. رویھمرفتھ یک چھارم سال را در روزه صرف مینمودند، ھر روز چھار دفعھ و ھر دفعھ پس از طھارت مخصوصی 

من خود « ذیل است: نماز میخواندند، ھنگام عبادت رو بطرف آفتاب و ماه و یا شمال میکردند. یکی از دعاھای ایشان بقرار 

را خم نموده با قلب پاک و لسان صادق بخدای بزرگ، پدر نور، و جوھر نورھا سجده مینمایم. ایخدا، تو ممدوح و متبارک 

ھستی. شخصی تو را سجده مینماید کھ فرشتگان تو، کالم تو، عظمت تو، و آنچھ را کھ بنظر تو خوب میاید ستایش میکند، 

ً ممنوع است. الزم » راسر راستی و حیات و قدوسیت میباشی. زیرا تو خدائی ھستی کھ س در مذاھب مانی کشتن حیوانات اکیدا



نبود سامعین تمام این احکام را نگاھداری نمایند. این احکام عبارت است از منع بت پرستی، دروغگوئی، لئامت طبع، قتل، 
ً بت پرست ی و جادوگری قدغن شده و مقصود این زھد شدید نھ زنا، دزدی، عقیده باطل، جادگری، شک، و بیکاری. خصوصا

و آن بود کھ گناه شخص کفاره شود، بلکھ تا ازادی نور تسریع گردد. ازدواج و قطع حیات از اعمال شیطانی محسوب میگشت 

این بود کھ پس بنا بر عقیدۀ ایشان ھرچھ این دو عمل بیشتر ارتکاب گردد، نور بیشتر اسیر میماند. عقیدۀ ایشان دربارۀ کاملین 

ً بماه صعود نموده از آنجا بفردوس میروند و میگفتند سامعین باید از یک سلسلھ تطھیرات طوالنی گذر کرده بعد  از موت فورا

فردوس برسند. اما ارواح اشرار در دنیا با یک حالت بدبختی و نومیدی تا حریق آخر در دنیا گردش نموده در آنوقت بملک 
  ید.ابدی ظلمت ورود مینما

پیروان مانی انجمن با نفوذی با ترتیبات منظمی برای ابالغ عقیدۀ خود تشکیل دادند. شروع کارشان اول در 

) یکی از دوازده معلمینی بود کھ قدرت تام در این مذھب داشت و جانشین مانی ١بابل و بعد در سمرقند ترکستان بود. سیس (
نفر مذکور بنظامت اشتغال داشتند. بعد از این عدۀ اکابر و بعد از ایشان  گردید. ھفتاد و دو نفر ناظم در تحت نظر دوازده

کاملین و آخر ھمھ سامعین بودند. پس پیروان مانی بھ پنج طبقھ منقسم میگردیدند. این نھضت ابتدا در ایران و مشرق ریشھ 

ۀ آن دین مساعدت نمود. برای گرفت. چون بسیاری از اشخاص شریف بدان گرویدند، جفا شدت سافت، ولی این جفا بتوسع

فرار از جفا عده ای از پیروان مانی از ایران بترکستان مھاجرت نموده در آنجا بسیاری را بمذھب مانی در آوردند. این مذھب 

از طرف مغرب در امپراطوری روم نیز توسعھ یافت و بسیاری را جذب نمود ولی در مغرب بیشتر از مشرق این دین شباھت 

شت. مبلغین این مذھب میگفتند انسان نخستین در آسمانھا نشستھ و منتظر است تمامی نور در ملکوتش جمع آوری بمسیحیت دا
  حقیقی و بودائیان حقیقی میخواندند.شود. و نیز میگفتند مسیحیان این انسان نخستین را عیسی خوانده و زردشتیان 

قدری آسوده شدند، ولی چون در خفا بعضی از وقتی مسلمین بر ایران استیال یافتند، پیروان مذھب مانی 

مسلمین پیرو مذھب مانی شدند، سایر مسلمین در صدد بر آمدند کھ آئین مانی را از میان بردارند. بنابر این ھزارھا از پیروان 
م. در  ١٢٠٠ا ی ١٠٠) در زمان خلیفھ المھدی و جانشینانش کشتند. با اینھمھ شدائد باز مذھب مانی تا ٢مانیرا بنام زندیق (

  ایران پایدار ماند و در ترکستان تا زمان استیالی مغول یعنی تا قرن سیزدھم پیشرفت کرد، ولی باالخره نا پدید گردید.
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  ) لفظ زندیق از کلمۀ سریانی زدیقھ کھ بعربی الصدیقون گویند مشتق میباشد.٢(

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فصل دوازدھم

  نویسندگان مسیحی در قرن دوم و سوم
  م. ) ٢۴٠ــ  ١۶٠) ترتولیان ( قریب ١م. )         ( ١۶۵ــ  ١٠٠) ژوستین شھید ( قریب ١(

  م. ) ٢۵۴ــ  ١٨۵) اریجن ( قریب ۴م. )       ( ٢٢٠ــ  ١۵۵) کلمنت اسکندیھ ( قریب ٣(          

ً دیدیم، مسیحیان از دو طرف معذب بودند. از طرفی یھودیان کھ عیسی را انکار نموده و خود را  چنانکھ قبال

ری شریعت موسی میسر است. از طرف دیگر بت قوم خدا میپنداشتند، عقیده داشتند نجات برای مسیحیان فقط بوسیلۀ نگاھدا

پرستان مسیحیان را یاغیان بر امپراطور دانستھ و بارتکاب بدترین اعمال آنھا را متھم میساختند و بعاقید مسیحیان راجع 

ثابت بمصلوب شدن و قیام عیسی مسیح و قیامت تمامی مردگان میخندیدند. بنابر این بر کلیسا الزم بود ناراستی دشمنان را 
نماید و صداقت انجیل را بر یھودیان و امتھا معلوم سازد. بدین لحاظ خداوند چند نفر از اشخاص برجستھ و عالم را در کلیسا 

بوجود آورد تا این خدمت عمده را بانجام رسانند. مقصود ما در این فصل آنست کھ خواننده را با عمده ترین این اشخاص و 
  نوشتجات ایشان آشنا گردانیم.

  م. ) ١۶۵ــ  ١٠٠ــ ژوستین شھید ( قریب  ١

ً ذکر نمودیم ( فصل   ٨ژوستین از اھل سامرۀ فلسطین و متوقف در یونان بود. حکایت مسیحی شدن ویرا ثبال

). او یکی از فالسفۀ عصر خود بوده و مدرسھ ای در روم تأسیس کرده در آنجا عقاید مسیحی را تعلیم میداد. بواسطۀ  ٩: 

نامیده  »شھید « با یکی از معارضین بت پرست محکوم بموت گردید و سرش از تن جدا شد. از این سبب  مباحثۀ علنی
  گردید.

  )١» (مکالمھ با تریفو « الف ــ نامۀ 

سھ طغرا از نوشتجات ژوستین بدست ما رسیده است. مفصل تر از ھمھ مباحثھ ایست کھ با شخصی یھودی 
بنام تریفو در افسس داشت. کتاب مزبور شامل دویست صفحھ است و مقصود از تحریرش آن بوده کھ از روی کتب مقدسۀ 



خدای حقیقی است. این مکالمھ چنین شروع میشود  خود یھود ایراداتشان را رد نموده و ثابت کند عیسی ھمان موعود و تجسم
کھ تریفو برای نگاه نداشتن روز سبت و اعیاد یھود، و نکردن ختنھ مطابق شریعت، و داشتن امید بر شخص مصلوبی بر 

  مسیحیان اعتراض مینماید. ژوستین در جواب میگوید عھد جدید جای عھد عتیق را گرفتھ است و دیگر بر مسیحیان الزم نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Trypho   

و غیره نیست بلکھ مستلزم پاکی شریعت موسی را نگاھداری نمایند و میگوید عدالت شامل اعمال ظاھری یعنی روزه و ختنھ 

قلب است. و نیز ژوستین بھ تریفو خاطر نشان میکند کھ بار شریعت در نتیجۀ بی اطاعتی یھود چون تنبیھی بر یھود قرار 
گرفت و عدالت فقط در مسیح میسر میگردد. تریفو جواب میدھد کھ دانیال آمدن مسیح مجللی را پیشگوئی نموده و بھ ژوستین 

ژوستین ». اما این کسی را کھ شما مسیح میخوانید جاللی نداشت و متحمل بیحرمتی گردید .... زیرا مصلوب شد  «میگوید: 

برای وی بیان مینماید کھ الزم است مسیح دو مرتبھ ظھور نماید یعنی یکمرتبھ با تواضع و مرتبۀ دوم با جالل، و از برای 
  ثبوت این مسئلھ از کتب مقدسھ نقل قول میکند.

س تریفو از ژوستین تقاضا مینماید برای او ثابت نماید کھ این عیسی ھمان مسیح موعود است. ژوستین ھم سپ

قسمتھای مفصلی از کتب عھد عتیق کھ بزندگانی عیسی اشاره مینماید، نقل قول میکند، از قبیل برۀ عید فصح، تولد از باکره 

غیر ایراد گرفتھ میگوید لفظ مذکور برای باکره در عبرانی بمعنی زن ) و غیره. تریفو با ت ١۴:  ٧کھ اشعیا ذکر مینماید ( 

جوان است. ژوستین جواب میدھد آن ھفتاد نفر یھودی کھ کتب مقدسھ را پیش از مسیح بزبان یوننی ترجمھ نمودند، لفظ مذکور 
  را باکره ترجمھ کرده و بدینطور نشاندادند کھ بنظر یھود باکره معنی حقیقی این لفظ است.

بعد از آن تریفو ثبوت الوھیت مسیح را از ژوستین میطلبد. ژوستین قسمتھائیرا کھ خدا با ابراھیم و موسی و 

نباید تصور کنید کھ خدای غیر « دیگران متکلم گردید و بزمین فرود آمد و بعد صعود کرد و غیره نقل قول مینماید و میگوید: 

پدر الیوصف و خداوند ھمھ نھ بجائی فرود میاید، نھ راه میرود، نھ  مولود خودش فرود آمد و خودش صعود نمود، زیرا
میخوابد، در حالیکھ برای نگریستن و شنیدن نھ چشم دارد و نھ گوش ... پس چگونھ میتواند با کسی صحبت نماید، یا بتوسط 

در شعلۀ آتش بوتھ بموسی ظاھر بنابر این خدای پدر را کسی ندیده، ولی کسیگھ در شکل فرشتھ بابراھیم و » کسی دیده شود؟ 

ن خبرھای خوش و چو« گردید پسر خدا بود و ھمان است کھ بعد از باکره متولد شد و چون انسان ظاھر گردید. باز میگوید: 

را از پدر بمردم میرساند، ویرا کلمھ مینامند، اما معتقدند این قدرت از پدر جدا نشدنی و غیر قابل انفصال است، چنانچھ تابش 
  ».تاب ھم بر زمین از خورشیدی کھ در آسمانھا است، غیر قابل انفکاک میباشد آف

بعد از آن ژوستین شروع نموده لزوم زحمت کشیدن و مرگ مسیح را شرح میدھد و میگوید دستھای گشودۀ 

نقل قول  ۵٣ب و کتاب اشعیا با ٢٢) و مار برنجین اشاره بھ صلیب مسیح میباشد. و نیز از مزبور  ١٢:  ١٧موسی ( خروج 

ً آنھا را بیان نموده نشان میدھد چگونھ مسیح باید برای ما متحمل لعنت و گناه گردد. باز نشان میدھد کھ مسیحیان  کرده مفصال
اسرائیل حقیقی میباشند و نجات امتھا نیز پیشگوئی شده و یھودیان ھم اگر ایمان نیاورند نجات نخواھند یافت. بعد بھ یھودیان 

باز ما از شما و از کسانیکھ بوسیلۀ شما از ما تنفر دارند « کھ گرچھ شما مسیح و مؤمنین او را لعنت مینمائید خطاب میکند 

متنفر نیستیم، بلکھ دعا مینمائیم تا تمامی شما نیز الحال بتوبھ گرائید و از خدا و پدر رحیم و مھربان بر عموم، رحمت بطلبید 
  و ھر دو طرف با دوستی از یکدیگر جدا میشوند. با این کلمات مکالمھ خاتمھ مییابد». 



ً نقل میگردد:  الحال واضح است کھ ھیچکس « قسمتی از این کتاب کھ جرأت مسیحیان را نشان میدھد ذیال
نمیتواند ما را کھ از ھمھ چیز دست کشیده و بمسیح ایمان آورده ایم ترسانیده یا مطیع گرداند، زیرا واضح است کھ چنانچھ 

شود، یا مصلوب گردیم، یا پیش حیوانات وحشی انداختھ شویم و یا مقید شده و یا در آتش افکنده شده و تمامی تن جدا سرما از 

عذابھای دیگر را متحمل گردیم، باز از اعتراف خود دست بر نمیداریم. اما این چیزھا ھرچھ بیشتر رخ نماید، دیگران بیشتر 

بادت کنندگان خدا میشوند. زیرا چنانچھ ھرگاه شخص قسمتھای میوه دار تاک را ایمان آورده و بوسیلۀ اسم عیسی در جزو ع

قطع نماید، دوباره روئیده و شاخھ ھای شایستھ و پر میوۀ دیگری بوجود میاورد، ھمانطور ما نیز ھرچھ جفا بینیم افزونتر 
  ».میشویم، زیرا تاکی کھ بوسیلۀ خدا و مسیح نجات دھنده کاشتھ شد، قوم اوست 

  

  ) اول١ــ تبرئھ نامۀ ( ب

) ٢دو نوشتۀ دیگری کھ از ژوستین بیادگار مانده دو تبرئھ نامھ است کھ اولی بھ امپراطور آنتونینوس پیوس (

و دومی بمجلس سنای روم خطاب گردیده است. مقصود از تحریر این دو نامھ آن بوده کھ شکایت بت پرستان را رفع کند و 
ثبوت تقصیری مسیحیان را تنھا بجرم مسیحی بودن نکشند. در تبرئھ نامھ اول خود ژوستین  حکومت را ترغیب نماید تا بدون

اعلیحضرتا، با این نوشتھ نمیخواھم از تو تملق گوئیم یا بوسیلۀ مخاطبھ خشنودت گردانیم، بلکھ « بامپراطور چنین مینویسد: 

اطر مردمان موھوم پرست و یا برای متابعت میخواھیم درخواست کنیم از خود پسندی تحریک نشوید و برای ترضیۀ خ

شھرتھای جاریھ حکم نکنید، بلکھ بعد از تفحص و تفتیش مجدانھ و صحیحی قضاوت نمائید. بنابر این اکنون درخواست میکنیم 

کھ تمامی متھمین بھ تقصیر محاکمھ شوند تا ھر کھ محکوم گردد، برای شرارت خود تنبیھ شود، نھ برای مسیحی بودن. ما 
  ».میتوانیم در موقع محاکمھ مسیحی بودن خود را منکر شویم، ولی نمیخواھیم بواسطۀ دروغ گفتن از مرگ خالصی یابیم 

بعد از این مطالب ژوستین سفاھت بت پرستی را نشان داده طریقۀ حقیقی خدمت خدا را بیان مینماید و برای 

ً از ارتکاب فسق و فجور خشنود « نموده مینویسد: رفع تھمتھای بت پرستان پاکی زندگانی مسیحیان را بیان  ما کھ سابقا

میشدیم، الحال فقط پاکدامنی را در آغوش میکشیم؛ ما کھ جادوگری را بکار میبردیم، الحال خود را وقف خدای نیکو و غیر 
داریم رویھم گذاشتھ  مولود مینمائیم؛ ما کھ تحصیل دولت و امالک را مفیدتر و برتر از ھرچیز میپنداشتیم، الحال ھرچھ

بھرکسیکھ در احتیاج باشد میرسانیم؛ ما کھ از یکدیگر نفرت داشتھ سعی در ھالکت یکدیگر مینمودیم و نظر بآداب متفاوت با 

مردم فرق مختلفھ معاشرت نمیکردیم، بعد از ظھور مسیح با کمال آشنائی با آنھا زیست نموده برای دشمنان خود دعا میکنیم و 

م با آنانیکھ از روی بی انصافی از ما نفرت مینمایند، طوری رفتار نمائیم تا مجذوب ما گردیده بر وفق دستورات سعی مینمائی
  ».نیک مسیح زیست نمایند و با ما در ھمان امید مسرت آمیزی کھ چون پاداشی از خدای داور ھمھ داریم، شریک شوند 

ان را راجع بقیام مسیح و تولد او از باکره شرح پس از بیان مطالب مذکور ژوستین معقولیت عقاید مسیحی

میدھد. بعد سفاھت عقاید بت پرستان را راجع بخدایانشان و شرارتھای مرسومۀ در بت پرستی را از قبیل سر راه گذاردن 

دربارۀ اطفال و تشویق دخترانشان بفحشاء و غیره، نشان میدھد. سپس برای ثبوت حقانیت دین مسیح از پیشگوئیھای عھد عتیق 
  وی استدالل مینماید، یعنی راجع بمکان تولد، صلیب شدن، قیام، صعود، و معجزات وی، و راجع بھ ارسال رسوالن، انھدام
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)١(Apology   

)٢(Antoninus  

اورشلیم و رجعت پر جالل ثانوی مسیح پیشگوئیھای عھد عتیق را ذکر میکند و قسمتھای مفصلی از عھد عتیق نقل قول 

ع بشر پس بچھ دلیل معتقد شویم شخص مصلوبی فرزند یگانۀ خدای غیر مولود است و خودش تمامی نو« مینماید و میگوید: 

را داوری خواھد نمود، مگر آنکھ شھاداتی راجع بھ وی پیش از آنکھ چون انسان تولد بشود در دست داشتھ باشیم و مشاھده 

چای تعجب است کھ ژوستین از روی عھد عتیق کھ شاید امپراطور ھرگز آنرا ندیده بود » کنیم کھ ھمان چیزھا واقع گردید؟ 

  استدالل مینماید.

میدھد حقائقی را کھ افالطون تعلیم داد، از خود او نبود بلکھ از کتب موسی در مصر  بعد ژوستین نشان

ئی آنان آموختھ بود. پس از آن بھ تشریح تعمید، عشای ربانی و مجلس عبادت مسیحیان پرداختھ معلوم میدارد کھ رسوم نھا

گر این چیزھا بنظر شما حقیقت و معقول میاید ا« جنایتی نبوده است و در انتھای مراسلۀ خود امپراطور چنین خطاب میکند: 

آنانرا محترم بدانید. اگر بیمعنی مینماید از خود دور کنید و کسانیرا کھ مرتکب گناھی نشده اند مانند دشمنان خود محکوم 
». خواھید یافت بمرگ نگردانید، زیرا شما را آگاه میسازم کھ اگر این بی عدالتی را ادامھ دھید، از قضاوت آیندۀ خدا رھائی ن

  معلوم نیست کھ امپراطور این نوشتھ را چگونھ تلقی نمود.

  

  ج ــ تبرئھ نامۀ ثانی

از تبرئھ نامۀ دوم ژوستین کھ بمجلس سنای روم خطاب نموده فقط یکقسمت مھمی را نقل قول مینمائیم. در 
خدائیکھ نمیشناسند بوسیلۀ تفحصات عقل آشنا گردند سقراط بمردم تعلیم میداد با « ) چنین مینویسد: ١این نامھ راجع بھ سقراط (

» و نیز تعلیم میداد کھ آسان نیست پدر و صانع ھمھ چیز را پیدا نمائیم و بعد از پیدا کردن نیکو نیست ویرا بھمھ اعالم داریم. 

ن اعتمادی بر سقراط ولی مسیح ما این چیزھا را بوسیلۀ قدرت خود بانجام رسانید. ھیچکس چنا« بعد خود ژوستین میگوید: 

نداشت تا برای تعلیمش جان خود را فدا سازد. سقراط نیز اندکی مسیح را میشناخت زیرا آنکلمھ بوده و ھست و در ھر انسانی 

ً بی سواد نیز. این اشخاص جالل و  میباشد. نھ فقط فیلسوفان و علما بمسیح ایمان آوردند، بلکھ صنعتگران و اشخاص کامال

بعقیدۀ ژوستین مسیح ». چیز شمردند، زیرا وی قدرت پدر الیوصف را بکار میبرد و نھ فقط عقل بشری را ترس و مرگ را نا
کلمۀ خدا، چنانکھ بموسی و سایر انبیای اسرائیل صحبت نمود، با سقراط و فالسفۀ دیگر نیز تکلم مینموده است و مطابق ھمین 

  »، بما مسیحیان تعلق دارد. ھر حقیقتی کھ بین مردم گفتھ شده« عقیدۀ خود میگوید: 

نوشتجات ژوستین برای عالقمندان بتاریخ کلیسا متضمن فواید بزرگیست. این نوشتجات ما را از مباحثاتی کھ 

مسیحیان با یھود و بت پرستان داشتند، مطلع میگرداند؛ بما نشان میدھد چگونھ مسیحیان با کمال جرأت امپراطور را مخاطب 

ش را طلب مینمودند؛ معلوم میدارد کھ مسیحیت در قرن دوم پنھانی نبوده و مانند آفتاب بر ھمھ مشھود ساختھ آزادی عقیدۀ خوی
  میگردیده است. باالخره بواسطۀ نقل قولھای بیشماری کھ در این نوشتجات از کتاب مقدس اخذ و ذکر گردیده است، یقین 
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)١(Socrates  

ً ژوستین قریب  ١۵٠مینمائیم کھ کتاب مقدس سال  آیھ از سی و سھ کتاب عھد  ۵٠٠م. با کتاب مقدس امروز ما یکیست. مثال

سھ نوشتۀ خود نقل قول مینماید. گرچھ ژوستین اغلب آنھا را از حفظ داشتھ و در موقع نوشتن رسالھ عتیق و عھد جدید در این 

ً بعضی آیات اخذ ننموده است، باز آیات منقولھ را با آیات کتاب مقدس کھ امروزه در دست داریم کامالً  ھای خود مستقیما
  مطابق می بینیم.

  

  م. ) ٢۴٠ــ  ١۶٠ــ ترتولیان ( قریب  ٢

تروتولیان یکی از بزرگترین مسیحیان آفریقا بود و در شھر بزرگ کارتاژ واقع در قسمت شمالی آفریقا از 

والدین بت پرست بوجود آمد و عصر خود را نیز در آنجا بسر برد. ترتولیان در ادبیات پیشرفت شایانی نمود و بعد تحصیل 

ً موفق  علم حقوق پرداختھ و وکیل رسمی شد. البتھ چنانچھ اینکار را ادمھ میداد، باوجود  استعداد غریبی کھ داشت، قطعا

گردیده و در انظار مردم بزرگ و شریف میگردید. ولی در اواسط زندگانیش حقیقت مسیح ویرا جلب نموده و می بینیم کھ فی 

ترتولیان معاصر  ید.الفور از پیشرفت در امور دنیوی دست کشیده و بقیۀ عمر خود را صرف خدمت بمسیح و کلیسا مینما

بدعتکاران و ناستیکھا بود کھ حقانیت اعتقادات کلیسا را رد میکردند. در زمان حیات وی مسیحیان گرفتار جفای بزرگی از 
طرف دولت روم بودند. بنابر این ترتولیان تمامی ھم خود را صرف رد نمودن اعتقادات دروغ بدعتکاران و دفاع از عقاید و 

ر حکام مینماید. وی کتب بسیاری در السنۀ یونانی و التینی نوشتھ کھ چند عدد آنھا برای ما بیادگار اعمال مسیحیان در حضو
  مانده است.

  الف ــ تبرئھ نامھ

شاید این نوشتھ معروفترین کتاب ترتولیان است. خطاب آن بحاکم ایالت کارتاژ است و در حین جفای سال 

قاضا میکند کھ مصادر امور مسیحیان را استنطاق نموده و تقصیرات آنھا را م. نوشتھ شده است. ترتولیان با شجاعت ت ١٩٧

کشف نمایند و فقط برای مسیحی بودن آنھا را نکشند. در این رسالھ مینویسد کھ حس بیباکی و عدم احساس تقصیر در مسیحیان 

ود کوشش مینمایند، از حضور در میبینید نقصرین در پنھان ساختن خ« ثبوت بزرگی است برای بیگناھی ایشان و میگوید: 

اجتماعات دوی میجویند، چون گرفتار میشوند متوحش میگردند، ھنگامیکھ متھم میشوند خود را انکار مینمایند ... ولی شخص 

مسیحی چھ حالتی دارد؟ فقط خجالت و اندوه وی از اینست کھ چرا زودتر مسیحی نشد. اگر برای مسیحی بودن انگشت نما 

مفتخر میخواند، اگر متھم گردد در صدد دفع آن بر نمیاید، اگر سؤال شود از روی میل ایمان خود را اعتراف شود، خود را 

ترتولیان ادعا مینماید ھرکس حق دارد بر طبق دستورات وجدانش عمل ». مینماید، و ھرگاه محکوم گردد اظھار امتنان میکند 

ً بین مردم شھرت داشت نماید. او روایات دروغ را کھ راجع بمسیحیان در بی ن مردم مشھور و معروف بود رد مینماید. مثال
مسیحیان اطفال را کشتھ و مخفیانھ در مجالس میخورند و شبھا بمحض خاموش شدن چراغھا مرتکب ھرگونھ بداخالقی 

یک خدای واجب میشوند. او سفاھت عقیدۀ بت پرستان را راجع بعبادت خدایان متعدد و صحت اعتقاد مسیحیان را در عبادت 

  الوجود ثابت میگرداند.



  

ً تأکید کھ مسیحیان رعایای امین امپراطور ھستند و در مقابل تمامی حوادث برای  ترتولیان مخصوصا

با دستھای گشوده، چشمان خود را بآسمان بلند میکنیم، چونکھ از گناه « امپراطور دعا مینمایند. در اینموضوع چنین مینویسد: 

برھنھ دعا میکنیم، زیرا چیزی کھ باعث خجالت باشد، ندریم. باالخره بدون پیشوا دعا مینمائیم، زیرا از قلب  آزادیم. با سرھای

عبادت و مسئلت میکنیم. پیوستھ برای تمامی امپراطوران خود دعا میکنیم. بدینقسم ھنگامیکھ با دستھای گشوده بترتیب مذکور 

خود پاره کنید، ما را بر صلیبھا بیاویزید، اجساد ما را در آتش بسوزانید، با بطرف خدا دعا میکنیم، ما را چنگالھای آھنین 

شمشیر سرما را منقطع سازید، حیوانات درنده را بر ما آزاد گردانید، روح را از ما بیرون افکنید، و باز با ھمان روح ما بنزد 

  ».خدا برای امپراطور دعا خواھیم نمود 

اگر میخواستند، میتوانستند شورش نموده و بضد دشمنان خود جنگ نمایند،  مسیحیان بقدری فراوان بودند کھ

ما فقط قوم دیروز ھستیم، با وجود این ھر مکانی کھ متعلق بشما است پر نموده ایم. شھرھا، « چنانچھ ترتولیان مینویسد: 

حتی دیوانخانھ را پر نموده ایم.  جزابر، قالع، قصبات، جماعات، اردوی شما، افواج شما، طوائف شما، قصر، مجالس سنا، و

ام فقط بھ بتکده ھای شما کاری نداریم. میتوانیم از تمام لشگریان شما را بشماریم. عدۀ ما فقط در یک ایالت بیشتر از تم
لشگریان شما میشود. اگر در دین ما امر نمیشد کشتھ شدن را بر کشتن ترجیح دھیم، ما کھ اینقدر مشتاق کشتھ شدن ھستیم، 

ای چھ جنگی کافی و حاضر نبودیم! ممکن بود حتی بدون اسلحھ و شورش بضد شما بجنگیم، یعنی فقط از شما جدا شده و بر

ً فقدان  با شما موافق نباشیم. زیرا اگر عدۀ بزرگی مثل ما از شما جدا شوند، و بیک گوشۀ دوری از دنیا مھاجرت کنند، یقینا

با وجود » خجالت پر خواھد نمود. بلی، فقط بواسطۀ جدا شدن ما تنبیھ خواھید شد.  اینھمھ اتباع مختلف امپراطوری شما را با
  تمام سختی ھا باز مسیحیان بدشمنان خود فقط نیکوئی مینمایند.

پس از بیان مطالب مذکور ترتولیان مجالس مسیحیان را شرح میدھد و توجھی کھ نسبت بفقرا مینمایند نشان 

ی آالیش آنھا را بیان نموده میگوید در صورتیکھ مسیحیان غیر از نیکوئی کاری نمیکنند، باز میدھد و نیز زندگانی پاک و ب

ای « برای ھر کار بدی کھ در امپراطوری صورت میگیرد متھم میگردند، چنانچھ بمجلس سنای روم خطاب نموده مینویسد: 

مائید، محکوممان کنید، مثل خاک زبونمان سازید، مدیران نیکوی مجلس سنای روم، با جدیت بکوشید، ما را بکشید، عذابمان ن
باز ظلم شما ثابت میکند کھ بیگناه ھستیم ... ھرچھ بیشتر بتوسط شما قطع شویم، باز بیشتر میروئیم. خون مسیحیان بذر است 

فعۀ علنی او از این کلمات در وقتی نوشتھ شد کھ مسیحیان بھولناکترین عذابھا کشتھ میشدند. درجۀ جرأت ترتولیان از مدا». 
  برادران و خواھران مسیحی خوب فھمیده میشود و تعجب است کھ با این بیانات سخت و بیباکانھ خود او مقتول نگردید.

  ب ــ عالقۀ ترتولیان بمسیح

ترتولیان باور نمیکرد کھ شخص مسیحی برای امرار معاش و یا حفظ جان خود بتواند عیسی مسیح را انکار 

و ثابت میکند مسیحی حق ندارد در » فرار در جفا « نماید و یا تقیھ کند. کتابی ھم در اینموضوع نگاشتھ کھ موسوم است بھ 

ترتولیان ». درد میترسد نمیتواند با او باشد کھ خود درد کشید  ھر کھ از« موقع خطر فرار نماید. در اینکتاب مینویسد: 

بمسیحیانی کھ از ساختن بتھا تحصیل معاش مینمودند دستور میدھد از این حرفھ صرف نظر نمایند و نیز بمعلمین مدرسھ تأکید 

ز قحطی نمیترسد، میداند کھ ایمان ا« مینماید کھ دیگر دروس بت پرستی را تدریس ننمایند. راجع بھ امر معیشت مینویسد: 

گرسنگی نیز باید ناچیز شمرده شود ... چنانکھ ھرگونھ مرگ. ایماندار حقیقی یاد گرفتھ است کھ حیات را نا چیز شمارد تا چھ 



». رسد بغذا. اگر میخواھید شاگرد خداوند باشید، برای شما الزم است صلیب خود را برداشتھ و خداوند خود را متابعت نمائید 
یحی باید در لباس، در صحبت و در کار کامالً از ھر چیزیکھ بوی بت پرستی از آن میاید خود را آزاد گرداند. در زمان مس

ترتولیان بسیاری از مسیحیان کلیسا را مانند کشتی نوح میپنداشتند کھ مرکب از اشخاص پاک و ناپاک بود، ولی ترتولیان 
  ت و تمام ھم خود را صرف پاکی و تقدس کلیسا نمود.بھیچوجھ چنین عقیده را مورد توجھ نمیدانس

  )١ج ــ ارتباط ترتولیان با مونتانیستھا (

ترتولیان عشق مفرطی برای عدالت داشت و بدین سبب بفرقۀ مونتانیستھا کھ مؤسس آن شخصی مونتانوس 

) نام بود پیوست. اصول عقاید این فرقھ با مسیحیان دیگر تفاوتی نداشت، ولی بروزه و زھد خیلی اھمیت میدادند. ٢(

نامیده میشد، دیگر بکلیسا قبول نمینمودند، بمرد » کبیره « ھ مونتانیستھا کسانیرا کھ بعد از تعمید بگناھانی مرتکب میگردیدند ک

را از ازدواج مقدستر دانستھ و تعلیم میدادند کھ پاراکلیتوس یا روح القدس یا زن بیوه اجازۀ عروسی ثانوی نمیدادند، تجرد 

ً در مونتانوس پیشوای ایشان بود و وی بھمراھی چند زن در ھر جا رفتھ و در تحت الھا م روح نبوت مینمود. مخصوصا

اسقفان آسیا اینفرقھ را صاحب ارواح پلید دانستھ در رفع آنان بشدت میکوشیدند. گرچھ ترتولیان بمونتانیستھا ملحق شد، باز از 
  کلیسای جامع خارج نگردید.

مونتانیستھا انتظار مسیح را داشتند کھ رجعت نموده و ھزار سال سلطنت نماید، ولی چون این امر واقع 

ردید، از نفوذشان خیلی کاستھ شد. این فرقھ باکره ھا را امر بنگاھداشتن نقاب نموده زنان را قدغن میکردند تا ھیچگونھ نگ

لباسھای زینت دار نپوشند. ایشان ازدواج ثانوی را زنا میدانستند و معتقد بودند کھ فقط شھید شدن میتواند گناه بعد از تعمید را 

با خرده بینی در تطھیر کلیسا میکوشیدند کھ مانند یھود دچار شریعت پرستی گردیده و فاقد آن جبران نماید. خالصھ بقدری 

آزادی موجوده در مسیح شده نتوانستند تازگی انجیل را احساس نمایند. این فرقھ تا چند سال باقی مانده و بعد ناپدید گردید. 
ت داشت، ولی کسانیکھ مسیحیان دیگر را سرزنش نموده و خود اعتراضاتیکھ مونتانوس بر سستی اخالق کلیسا نمود خیلی اھمی

را از آنان دور میسازند ھمیشھ ممکن است مانند فریسیان زمان مسیح متکبر و مغرور گردند. خیلی بھتر است کھ از داخل 

پیش گرفت. اگر کلیسا اقدام باصالحات شود نھ آنکھ شخص خارج شده تشکیل فرقۀ جدیدی بدھد. ترتولیان ھم ھمین طریق را 

چھل وی بھ مونتانیستھا ملحق نمیشد نفوذش بمراتب بیشتر میگردید. ترتولیان تا سن پیری زیست نمود و با وجود آنکھ مدت 
  سال انتظار شھید شدن را میکشید باالخره با آرامی رحلت کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Montanists   

)٢(Montanus  

  )١ــ کلمنت اسکندریھ ( ٣

شھر اسکندریھ در مصر مرکز معنوی امپراطوری روم گردید. در ھمین مکان ابتدا خواستند عقاید مسیحیت 

را با فلسفۀ یونانی مخلوط نمایند. بعد از تأسیس کلیسای اسکندریھ چیزی نگذشت کھ مدرسھ ای برای تعلیم کسانیکھ میخوایتند 

مدرسھ در توسعۀ علم الھی مسیحیت نفوذی فوق العاده بخشید. اولین مسیحی بشوند در تحت نظر اپیسکپاسی تأسیس گردید. این 



ً یکی از فالسفھ رواقیین (٢رئیس اینممدرسھ کھ نامش در دست میباشد شخصی است موسوم بھ پنتینوس ( ) بوده و ٣) کھ سابقا
ً یکی از فالسفۀ بت م. برای بشارت بھندوستان عزیمت نموده است. پس از وی کلمنت مشھور کھ خود نیز س ١٨٩در سال  ابقا

م. بریاست مدرسۀ مذکور باقی ماند. راجع بزندگانی کلمنت قبل یا بعد از  ٢٠٢پرست بود، مقام ویرا اشغال کرد و تا سال 

مسیحی شدنش چیزی نمیدانیم ولی از کتب وی کھ بدست ما رسیده میتوانیم از بزرگی وی و عظمت خدمتی کھ بکلیسا نمود 
  آگاھی یابیم.

  ـ فیلسوف مسیحیالف ـ

چنانکھ مالحظھ شد ترتولیان و بیشتر پیشوایان دیگر کلیسا فلسفۀ یونانیرا منفور و مردود میشمردند، ولی 

کلمنت جدیت نمود تا آنچھ در فلسفۀ مذکور نیکوست با عقاید مسیحت تطبیق نماید. کلمنت تعلیم میداد کھ مسیح منبع تمامی 

بیھودیان داد تا آنھا را بایمان بعیسی مسیح راھنمائی نماید، ھمچنین فلسفھ را بیو نانیان حقیقت میباشد و چنانکھ عھد عتیق را

بدینمنوال، پیش از ظھور خداوند « بخشید تا آنھا نیز بنجات دھنده ای کھ بعد میاید ایمان آورند. بنابر این چنین مینویسد: 

مؤدی بتقوی میشود و برای کسانیکھ بوسیلۀ برھان بایمان عیسی، فلسفھ بجت عدالت برای یونانیان الزم بود، اما الحال 

ً معرفت را عالی شمرده از ایمان نفرت میکردند، ولی کلمنت تعلیم میداد ». میرسند، مانند تعالیم مقدماتی است  فالسفھ عموما

کلمۀ خدا انسان گردید تا از « کھ ایمان اساس معرفت است و فقط ایماندار بمسیح میتواند بمعرفت کامل برسد، چنانکھ مینویسد: 

« بعد بیان میکند تکلیف عمدۀ انسان شناسائی خداست و مینویسد: ». انسان تعلیم یابی کھ چگونھ انسان میتواند خدا گردد 
انسانرا چنانکھ برای تفکر در امور آسمانی خلق شده و چنانکھ حقیقھ گیاه آسمانی میباشد، بمعرفت خدا دعوت میکنید ... کشت 

ر کنید ولی چون مزارع خود را شخم میزنید خدا را بشناسید . در دریا کشتی رانی کنید، ولی پیوستھ بدان ناخدای آسمانی و کا

  ».توجھ نمائید 

  »موعظھ بیونانیان « ب ــ نامۀ 

بیان نموده و با جدیت بت پرستان را دعوت  کلمنت کتابی بعنوان فوق نوشتھ و در آن سفاھت بت پرستی

بمسیح ایمان آورند. در این کتاب مسرت و امیدی را کھ بوسیلۀ مسیح بھ کلمنت و تمامی مسیحیان زمان وی رسیده،  مینماید تا
ً مینویسد:    مشاھده میکنیم، مثال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Clement of Alexandria              )٢(Pantaenus             )٣(Stoics  

خدا غروب را بطلوع مبدل ساختھ، بوسیلۀ صلیب مرگ را بحیات تغییر داده، انسانرا از ھالکت نجات داده بآسمانھا مرتفع « 

میخواند و میگوید » سرود تازه « کلمنت مسیح را ». ساختھ است. خدا فنا را بھ بقا و زمین را بآسمان مبدل نموده است 

یاورد. بنابر این با اھتمام تمام از بت پرستان درخواست میکند بمسیح ایمان آورند و بوسیلۀ وی انسان مسرت حقیقی را بدست م

آگاه باشید و نجات را چون اجر خود دریافت دارید. خدا را تفحص کنید و روح شما زیست خواھد نمود. کسیکھ « مینویسد: 

؟ پس حیات داری. بدینوجھ خدا را بطلبیم تا زیست خدا را میطلبد خود را بنجات خویشتن وا میدارد. آیا خدا را پیدا نموده ای

نمائیم. مزد این تفحص زیست با خدا میباشد. ایخدا، تمام آنانی کھ ترا میطلبند شاد باشند و در تو وجد نمایند و مادام بگویند خدا 



باشند. آیا حقیقت، متبارک باد. انسان غیر فانی کھ در عدالت متمکن و بنوامیس حقیقت مستقر است، سرود شریف خدا می
و تواضع را جز بر روح پر حکمت در جائی توان نوشت؟ تصور میکنیم برای کسانیکھ اینصفات الھی را  محبت، تکریم

دارند، حکمت پند نیکوئیست تا بطرف ھر قسمتی کھ زندگانی بھرۀ ایشان گرداند ربوده شوند و آن حکمت را مأمن راحت و 

کسانیکھ خود را بپدر رسانیده اند، نسبت بفرزندان خود پدران نیکو گردیدند. بوسیلۀ نجات شمارند. بوسیلۀ حکمتست کھ 

حکمت کسانیکھ پسر را شناختھ اند، والدین نیکو نسبت بھ پسرانشان گردیده اند و کسانیکھ داماد ( یعنی عیسی ) را بخاطر 

ود را کمال بندگی آزاد شده اند، خود را آقایان میاورند، شوھران نیکو نسبت بزنان خود شده اند. بوسیلۀ حکمت اشخاصیکھ خ
  نیکو نسبت بھ غالمانشان نشان داده اند.

  »آموزگار « ج ــ نامۀ 

نامیده شده و برای مسیحیان مکتوب گردیده » آموزگار « ھمین روح شتدمانی در نوشتۀ دیگر کلمنت کھ 

عاقل و کامل منظور است جز اینکھ خوش باشد و در  زیرا چھ شغل دیگری برای انسان« مالحظھ میشود، چنانکھ مینویسد: 

مقصود از آموزگار در این نامھ خود مسیح » تحمل آنچھ نیکوست شادی نماید و در تنظیم آنچھ نیکوست با خدا شادی نماید؟ 

مود کھ بسیاری کلمۀ خداست کھ شاگردان خود را تعلیم میدھد چگونھ با لیاقت در دنیا زیست نمایند. کلمنت در زمانی زیست مین

از اعضای کلیسا متمول شده و اشخاص عایمرتبھ تری داخل کلیسا میگردیدند. جامعۀ بت پرستی کھ مسیحیان در آن زیست 

مینمودند بی اندازه فاسد گردیده بیشتر مردمان دولتمند اوقات خود را در عیش و عشرت و لذات بیھوده و پراز گناه صرف 
زم دانست مفصالً تکالیف مسیحیان را نسبت بآداب در اعیاد، طرز البسھ، کفش، خواب، زیور مینمودند. بنابر این کلمنت ال

آالت، استعمال عطریات، استحمام، ورزش، توجھ مو و ریش و بسیار چیزھای دیگر مفصالً دستوراتی مینویسد و اصرار 

ده بپوشند و ھیچ خطائی در گفتار یا کردار خود مینماید کھ مسیحیان با سادگی زیست نمایند. تأکید میکند کھ مسیحیان لباس سا

ننمایند کھ آموزگار مقدس را آزرده گردانند. برای نمونھ از نصایح عاقالنۀ وی مختصری از فصلی کھ راجع بخوردن است 

شکم بعضی مردم در حقیقت مانند مخلوقات بیشعور فقط برای خوردن زندگانی میکنند. زندگانی ایشان « نقل قول مینمائیم: 

ایشان است و چیز دیگری نیست. آموزگار ما را تعلیم میدھد کھ بخوریم تا زیست نمائیم، زیرا غذا خوردن و لذت بردن کار ما 

نیست، بلکھ ھر دو بواسطۀ زندگانی ما وجود دارد کھ کلمۀ خدا آنرا برای بقا آماده میفرماید. بنابر این غذا نیز باید محتاط 

ً متناسب برای فرزندان نیکو کھ برای حیات و نھ برای لذات زیست میکنند. اشیم یعنی غذا ساده باشب د ـــ در حقیقت ساده، عینا

زندگانی حاصلھ از این طریق شامل دو چیز است یعنی سالمتی و قوت، و برای اینمقصود سادگی طعام از ھز چیز مفیدتر 

نمو و سالمتی و قوت الزمھ صدور مییابد، نھ قوتی  است. غذای ساده موجب تھییج ھضم و باعث سبکی بدن است کھ از آن
  ».کھ غلط یا خطرناک یا شنیع میباشد مانند قوت پھلوانان کھ از پر خوردن اجباری تولید میشود 

  د ــ یک سرود قدیمی

کلمنت نویسندۀ قدیمترین سرود مسیحی است کھ امروزه باقیمانده است. البتھ وزن قشنگ این سرود در ترجمھ 

از میان میرود ولی قسمتی از آن کھ عالقۀ کلمنت را بمسیح نشان میدھد نقل قول مینمائیم. کلمنت در این سرود مسیح را 
طۀ پدر فوق ھر چیز، شبان مردم، حافظ آسمانی گلۀ مقدس ما، ای ای پادشاه مقدسین، ای کلمۀ مسل« مخاطب ساختھ میگوید: 

صیاد مردمانیکھ نجات مییابند، ایکھ ماھیان گمراه را با حیات شیرین از امواج ھولناک دریای شرارت میگیری، ما را 



ود پاینده و ای راھنمائی کن. ای شبان گوسفندان ذیشعور، ای پادشاه مقدس، ای راه آسمانی، ای کلمۀ جاوددانی، ای وج
  ».روشنائی ابدی، ای چشمۀ برکت و ای بوجود آورندۀ تقوی، ما را یاوری فرما 

  

  م. ) ٢۵۴ــ  ١٨۵ــ اریجن ( قریب  ۴

جانشین کلمنت در اسکندریھ اریجن بود کھ در اینموقع ھیجده سال داشت. اریجن پسر شخص مسیحی بود و 

ای مطولی از آنرا حفظ مینمود. چون پدرش از برای مسیحی بودن در طفولیت انس مخصوصی بکتاب مقدس داشت و قسمتھ
بمالحظۀ عیال و ھفت فرزندانش مسیح را انکار ننماید. حبس گردید، اریجن کاغذی بوی نوشتھ از وی درخواست کرد کھ 

ز خانھ خارج گردد و پنھان ساخت تا نتواند ا رایو یمادرش لباسھا یولاریجن مایل بود خود را نیز تسلیم مصادر امور نماید، 

م. پدرش شھید شد و اریجن شروع نمود تا از تدریس تحصیالدر امور نماید، ولی  ٢٠٢مانع اینکار گردید. در سنۀ  لھینوسیبد

این شغل را نھ برای تحصیل پول، بلکھ نظر بمحبتی کھ بمسیح داشت انتخاب نمود و در نھایت فقر تمام زندگانی خود را بسر 

ً حکم عیسی مسیح را بعمل آورده و بیش از یک جامعھ نداشت. خیلی کم گوشت میخورد و قسمت مھم  برد. اریجن عمالً  و لفظا
شب را در تحصیل و دعا صرف نموده در روی کف اطاق بدون ھیچ فرش یا زیراندازی میخوابید. در جوانی بخاطر ملکوت 

د. عمر خود را صرف موعظھ و تعلیم و نوشتن کتب آسمان خود را مقطوع النسل نمود ولی بعدھا از این عمل پشیمان ش
  مسیحی کرد و در سن شصت و نھ سالگی در زحمات فوق العاده کھ برای ایمانش متحمل گردید در حبس بمرد.

اریجن بزرگترین عالم زمان خود و نیز با تربیت ترین و مفیدترین مسیحی قرن دوم و سوم بود. حتی بت 

فوق العاده و علم زیادش تحسین و آفرین میگفتند. اریجن برای تفسیر کتاب مقدس نیز معروف پرستان نیز ویرا برای ذکاوت 

است. او حمالت غیر مسیحیان را بطور مؤثری دفع نمود و از اعتقادات مسیحیان دفاع میکرد. اگر چھ اریجن از ھر شخص 

عرفی کند، باز بعضی از بدعتکاران ویرا دیگری در زمان خود بیشتر زحمت کشید تا مسیحیت را بمردمان تحصیل کرده م

بسیار زحمت دادند، بحدیکھ مجبور شد از اسکندریھ جالی وطن گوید. در قیصریھ مدرسۀ جدیدی تأسیس نمود کھ از مدرسۀ 

  اسکندریھ نیز شھرتش بیشتر گردید. اریجن نسبت بھ جفا کنندگان خود نھایت درجھ متواضع و بخشنده بود.

  

  

  

  مقدسھ با تشبیھات الف ــ تفسیر کتب

انسان باید بسھ طریق « اریجن نیز مانند کلمنت کتب مقدسھ را بطریق معنوی تفسیر مینمود، چنانکھ مینویسد: 

کتب مقدسھ را در روح خود ثبت نماید، از اینقرار: ساده دالن بوسیلۀ جسم از معنی ظاھری کتب مقدسھ مستفیض میشوند، 

بوسیلۀ شریعت روحانی کھ سایۀ چیزھای نیکوی آتیھ است، فیض  کسانیکھ بیشتر روحانی ھستند بوسیلۀ جان آن، و کاملین

میبرند ... چنانکھ انسان شامب جسم و جان و روح است، کتب مقدسھ نیز کھ از جانب خدا برای نجات مردم افاظھ گردیده، 



کند خدا مانند  کدام شخص اینقدر بی تمیز است کھ تصور« برای بیان علت اینطرز تفسیر خود میگوید: ». بھمانطور است 
زارعی باغی در عدن در سمت مشرق بنا نمود، و در آن درخت حیات را گذارد کھ ممکن بود دیده شده و احساس گردد، تا 

ھرکھ از میوۀ آن با دندانھای بدنی خود بخورد نعمت حیات را دریافت دارد، و ھر کھ از این میوۀ درخت بجود از خوبی و 

تھ شده کھ خدا ھنگام عصر در باغ راه رفت و آدم خود را زیر درخت مخفی داشت. من تصور بدی بھره مند گردد؟ و نیز گف

نمیکنم کسی شک داشتھ باشد کھ اینقسمتھای شبیھ بوقایع تاریخی، اگر چھ ھرگز بوقوع نپیوستند، باز بر سبیل مثل اسرار 

راجع بھ شیطان میخوانیم کھ عیسی را بکوه بندی  بسیاری مکشوف میدارند ... زیرا اناجیل نیز از امثال این وقایع پر است.

را کنار میگذاریم، کدام شخص اعتراض  برد تا از آنجا تمامی ممالک جھان و جالل آنھا را بوی نشان دھد. خوانندۀ بی پروا

) و ١و سکیتتھ (نمیکند کھ با چشم بشری کھ ارتفاع زیادی الزم دارد تا آنچھ در دامنھ است ببیند، مسیح توانست ممالک ایران 

ھند و پارتیا و جالل این حکمرانان را بین مردم مشاھده نماید؟ بدینمنوال خوانندۀ با توجھ وقایع بسیار دیگری در اناجیل 

ً واقع نگردیده است  ً حقیقت دارند بعضی وقایع نیز ملحق شده کھ اصال مالحظھ میکند و ملتفت میشود کھ بوقایع تاریخی کھ لفظا

.«  

  )٢اریجن بسلوس (ب ــ جواب 

این نوشتھ از تمامی نوشتجات اریجن بیشتر جالب توجھ است. سلوس یکی از فالسفۀ بت پرست بود کھ قدری 

خواند. سلسوس در این کتاب خود سعی » کلمۀ حقیقی « پیش از تولد اریجن نوشتجاتی بضد مسیحیت نوشت و کتاب خود را 
دھد و مردمرا مانع شود تا بآنھا ملحق شوند. مسیحیان را گروه انبوھی از مینماید کھ سفاھت اعتقادات مسیحیان را نشان 

از النھ ھای خود بیرون میخزند و بحث مینمایند کھ کدام یک از آنھا گناه کارتر است. و « خفاشان یا مورچگان مینامد کھ 

ما پیشوایان میفرستد ... باز میگویند  میگویند کھ خدا ھر چیز را از پیش بما مکشوف میدارد و ما را خبر میدھد و فقط برای

کھ بعضی از ما مرتکب گناه میشویم و بنابر این خدا خواھد آمد یا پسرش را خواھد فرستاد تا آنکھ ظالمان را بسوزاند و بقیۀ 

خدا « نویسد: بعد ایراد میگیرد کھ خدا چطور میتواند بمردم شریر و بدبخت فرود بیاید و می »ما با وی حیات ابدی داشتھ باشیم 

نیکوست و زیبا و خوشحال و در زیباترین و بھترین چیزھا وجود دارد. پس اگر بمردم فرود آید، خود متغیر میگردد، و از 
  نیکوئی ببدی، از خوشحالی بدلتنگی، و از ھرچھ کھ بھترین است بھرچھ کھ بدترین است تبدیل میشود. آیا چنین تغییری را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

)١(Scythia                                   )٢(Celsus  

اگر خدا میخواست روحی از خود بفرستد، چھ « مینماید و میگوید: تولد پسر خدا را از زن رد » کسی حاضر است قبول کند؟ 

الزم بود کھ آنرا از رحم زنی بفرستد؟ خدا میدانست کھ چگونھ انسان را بسازد و میتوانست کھ دور این روح تشکیل جسمی 

معجزات مسیح یکقسم سلسوس اظھار میدارد کھ ». داده و بدینطور از گذاردن روح خود در چنین مکان آالیشی دوری جوید 

جادوگری بوده کھ در مصر آموختھ است. مسیح را برای قتل شرم آور و تشنگیش بر روی صلیب و فرار شاگردانش و 
  چیزھای بسیار دیگھ طعنھ میزند.

در جواب سلسوس، اریجن کتابی در ھشت جلد برای دفاع مسیحیت نگاشت. این کتاب از بزرگترین کتبی 

اینمقصود نگاشتھ شده است. اریجن در این کتاب خود یک یک ایرادات سلسوس را رد مینماید. مثالً  است کھ تا آنزمان برای



ھنوز ھم آثار آن روح القدسی کھ بشکل یک کبوتر نازل شد، در بین مسیحیان مشھود است. « راجع بھ معجزات میگوید: 
ارادۀ خدا وقایع معینی را پیشگوئی میکنند. بر حسب  مسیحیان ارواح خبیثھ را اخراج مینمایند، و امراض را شفا میدھند، و

) بسیاری مسیح را قبول کرده اند، اگر چھ اینکار بر خالف میل آنھا بوده است. یکروحی ناگھان افکار آنھا را از تنفر ١(
  ».نسبت بعقاید ما، بھ یک تمایل بمرگ برای کالم تغییر داده است ... امثال این وقایع را بسیار دیده ایم 

پس میبینیم در مسیحیت قوتی برای تغییر زندگانی مردم بود کھ نھ سلسوس و نھ ھیچ مخالف دیگری 
  میتوانست آنرا رد نماید و ھمین قوت بود کھ باالخره بر امپراطوری روم غلبھ یافت.

  

  

ــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(Logos  

 

  



  فصل سیزدھم

  )١سلطنت قسطنطین (

  م. ) ٣٣٧ــ  ٣١٢( 

  ) تعداد مسیحیان امپراطوری روم٣) اصالحات قسطنطین    (٢) مسیحی شدن قسطنطین    (١(

  )   Constantinople) بنای قسطنطنیھ ( ۵)                     (  Donatist) طایفھ دناتیست (۴(

  )Easter) تاریخ عید قیام مسیح (٨)    (Nicaea) شورای نیقیھ (٧)    ( Arian) مناقشۀ آریان (۶(  

  ) خاتمھ١١) در فلسطین               (Helena) ھلنا (١٠) اواخر عمر قسطنطین              (٩(

  

  دن قسطنطینــ مسیحی ش ١

م. قشون میاراست  ٣١٢) در ٢دیدیم کھ چون قسطنطین بضد دشمن خود مکسنتیوس ( ۵قسمت  ١٠ در فصل

و شبی دیگر ». بتوسط این ظفر یاب « چنین تصور نمود کھ صلیبی در آسمان می بیند و اینکلمات بر آن نوشتھ شده کھ 

ده است کھ صلیبی شبیھ آن صلیبی کھ در خواب دیده بسازد و اظھار داشت کھ مسیح در خواب بوی ظاھر شده ویرا امر فرمو
بجای علم در جنگ بدست گیرد. پس ھمین دستور را بموقع اجرا گذارد و بر دشمنان خود ظفر یافت. از قرار معلوم قسطنطین 

ً دیندار بوده و برای این امر مھم در دعا از خدا کمک خواست و چون ملزم شده بود کھ صلیبی دیده یقین نمود غیر از  طبعا

مسیح کسی نمیتواند او را در آنکار کمک نماید. این واقعھ در نظر بعضی محال مینمود و بنظر آنھا امکان نداشت مسیح کھ 

حکم بھ غالت کردن شمشیر نموده، این امپراطور رومی را دستور دھد تا صلیب را چون علم جنگ در دست گرفتھ بتوسط آن 

د. واضح است کھ در اینوقت قسطنطین چندان معرفتی راجع بمسیح نداشت و معنی مسیحی شدن را بر دشمنان خود غلبھ یاب

فقط بطور ناقصی درک نموده بود ولی با وجود این می بینیم کھ بفوریت از زیر بار بت پرست بیرون آمد و خدایان روم را 
  ترک گفتھ با شوق و ذوق تامی بعیسی مسیح پیوست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Constantine   

)٢(Maxentius  

 



د را بمسیح پیوستھ بود، باز متأسفانھ بعضی تعمید قسطنطین تا اواخر ایام عمرش بتعویق افتاد. اگرچھ وی خو
اعمال شریرانھ بعد از مسیحی شدنش از وی بظھور رسید و برخی را معتقد گردانید کھ شاید اعتراف وی از صمیم قلب نبوده 

بلکھ برای جلب مساعدت مسیحیان در غلبۀ بر دشمن است. احتمال میرود کھ قسطنطین حاضر نبود مسیحی شود مگر اینکھ 

شاید وی عظمت و بزرگی کلیسای مسیح را در امپراطوری خود مشاھده نموده بھتر  افعی از اینکار در نظر داشتھ باشد.من

) در شکنجۀ مسیحیان بقسطنطین فھماند ١دانست کھ بجای ادامۀ عداوت طرح دوستی با کلیسا بریزد. عدم موفقیت دیوکلسین (

فت کھ از طرف دیگر تعالیم مسیح را ھم بقدری پسندید کھ با صمیمیت در کھ محو نمودن این دین ممکن نیست. اما باید گ

توسعۀ آن در امپراطوری خود اقدام نمود بنا بر این تصمیم مھم خود را کھ پیروی مسیح و حسن نظر نسبت بھ کلیسا بود 

ن فرمان عموم مسیحیان م. ). مطابق ای ٣١٣) بود ( ٢» (فرمان میالن « گرفت و اولین قدم وی برای این مقصود صدور 

ً حق داشتند کھ امور دینی خود را اجرا نمایند و دیگرانرا نیز تبلیغ کنند. صدور این فرمان یکی از وقایع بزرگ تاریخ  کامال

دنیا میباشد زیرا بواسطۀ آن ادیان قدیمھ و فلسفھ ھا و اعمال بت پرستی کھ قرنھا در ممالک اطراف بحر مدیترانھ شیوع 

  ف شد و سفیدۀ امید بخش عصر جدیدی طالع گردید.داشت، بر طر

  

  ــ اصالحات قسطنطین ٢

چون قسطنطین بعیسی مسیح ایمان آورد، قوری اقدام باجرای بعضی قوانیتی نمود کھ از روی آن قوانین 

ً قدغن بلیغ کرد کھ ھیچ مقصری تا خودش بتقصیر اعتراف ننماید و مدع یانش ھم کامالً ایمان ویرا میتوان استنباط نمود. مثال

بتقصیر وی ھمرأی نشوند، نباید مقتول گردد. داغ کردن غالمان و مقصرین و حبس تاریک کردن و تازیانھ زدن مقروضین 

ً برطرف ساخت. صلیب نمودن و شکستن پایھای غالمان را نیز نھی نمود و بعدھا قوانین دیگری کھ باعث رفھیت  را کامال
مان بعضی اشخاص کھ استطاعت نگاھداری اطفال خود را نداشتند، آنھا را سر راه غالمان گردید، وضع نمود. در آنز

میگذاشتند تا از گرسنگی تلف شوند. قسطنطین برای جلوگیری از اینکار زشت حکمی صادر نمود تا این اطفال را از محل 

اجرا گذارد. خالصھ می بینیم قسطنطین قوانین سختی نیز بضد زنا و ھر قسم بد اخالقی بموقع  عایدات مملکتی نگاھداری کنند.
  با کمال غیرت خیریت ملت روم را طالب بود و برای بھبودی امور رعایای خویش اھتمام تام میورزید.

) امپرطوران ھم دارای مقام ریاست مملکتی و ھم دارای ریاست دینی بودند. مخارج ٣از زمان اوغسطس (

تھ میشد پرداختھ میگردید و امپراطور خود را مسئول میدانست کھ رسیدگی نموده بتخانھ ھا از مالیاتی کھ از عموم مردم گرف

  عبادت بتھا را ھمیشھ معمول بدارد. قسطنطین ھم این وظیفھ را از دست نداد و در زمان وی بتکده ھا ھنوز با مخارج دولت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

)١(Diocletian   

)٢(Edict of Milan   

)٣(Augustus  



ً جای ادیان  اداره میشد. وی قانونی برای منع بت پرستی وضع ننمود، ولی مسیحیت را دین قانونی نمود و دین مسیح متدرجا
ً رئیس ادیان  قدیمھ را ً امپراطور چنانکھ سابقا گرفت. کم کم اسقفان بجای کاھنان بت پرست ندیمان پادشاه گردیدند. و متدرجا

بت پرست بود، در اینوقت نیز در حقیقت رئیس دین مسیحی شد و روحانیون مسیحی را ھم امتیازات بزرگی بخشید. قسطنطین 

طیل عمومی مرسوم نمود و اینقدر کلیسا را تأیید و طرفداری کرد تا بسیاری نگاھداشتن روز یکشنبھ را چون روز راحتی و تع
  برای جلب التفات قیصر و تحصیل مشاغل نیکو در ادرات دولتی عضویت کلیسا را قبول مینمودند.

  

  ــ تعداد مسیحیان امپراطوری روم ٣

انند آسیای صغیر اکثر عدۀ مسیحیان در زمان قسطنطین از روی تحقیق معلوم نیست. در بعضی نواحی م

مردم دین مسیح را قبول نموده بودند. در نواحی دیگر چون سوریھ و یونان و مصر و آفریقای شمالی و ایطالیای سفلی و 

اسپانیا و غیره مسیحیان نفوذ زیادی داشتند ولی بھ نصف سکنۀ این امکنھ نمیرسیدند. در بعضی نواحی دیگر چون فلسطین و 

آلمان عدۀ مسیحیان چندان زیاد نبود. بعضی از مورخین تخمین زده اند کھ عدۀ مسیحیان در آنزمان بھ  عربستان و فرانسھ و
پنج الی ده صدم جمعیت کل امپراطوری روم میرسیده است. از اینرو مفھوم میگردد کھ حتی بعد از سیصد سال ھنوز عدۀ 

د. قدرت مسیحیان در روم بقدری زیاد بود کھ یکی از مسیحیان زیاد نبوده، ولی نسبت بعدۀ خود نفوذ شایانی داشتھ ان

من یک امپراطور رقیب خود را در روم بر یک اسقف « امپراطورھای بت پرست قبل از قسطنطین دربارۀ ایشان گفتھ است: 

ً مقابل نفوذ بت پرستان شد امپراطور تصمیم گرفت ت»مسیحی روم ترجیح میدھم  ا کلیسا را . فقط وقتی کھ نفوذ مسیحیان تقریبا

ھمدست خود سازد. چون می بینم کھ در مقابل ھمھ گونھ مخالفت و تعدی پی در پی و شدید از طرف امپراطوری، کلیسا این 

نصرت عظیم را یافت و در تمام این موقع ھیچگاه شمشیری نکشید، ملتفت میشویم کھ ترقی آن نھ در نتیجۀ زحمات انسانی 
  بلکھ در پرتو قدرت الھی بود.

  )١فۀ دناتیست (طای

بمحض اینکھ قسطنطین خود را مسیحی خواند مسئلۀ مھمی کھ در کلیسای آفریق اتفاق افتاده بود برای حل 

بوی رجوع گردید. تفصیل قضیھ اینکھ در زمان جفای دیوکلسین بسیاری از اعضای کلیسا منکر ایمان خود گردیده کتب مقدسۀ 

). بعد از این جفا اختالفی رخ داد کھ آیا منکرین ایمان دوباره بکلیسای مسیح  ۴ : ١٠خود را برای سوزاندن میسپردند ( فصل 
  کلیسا کامالً پاک باشد و عقیده داشتند کھ چون این اشخاص در موقع خطر در عقاید خود  پذیرفتھ شوند یا نھ. بعضی میخواستند
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)١(Donatist  

 

                           



استوار نمانده و لغزیدند دیگر شایستگی قبول بکلیسا را ندارند، ولی برخی دیگر مشتاق بودند کھ سیاست مالیم تری را پیروی 
) قیام نموده خود را دناتیست خواندند. دناتیستھا برای اینکھ ٢) اسقف بریاست دناتس (١ند. شخصی موسوم بھ سیسیلیان (کن

سیسیلیان را از درجۀ اسقفی ساقط گردانند کاغذی بھ قسطنطین نوشتھ تنقیدات زیادی بضد وی ایراد نمودند و از امپراطور 

را فیصل دھند. چون کاغذ بقسطنطین رسید، ھیئتی از اسقفان را بریاست اسقف روم خواھش کردند کھ اسقفان فرانسھ این امر 

ً تفحص کرده حقیقت را دریابند. پس از ان عقاد مجالس و مشورتھای الزمھ اسقفان تعیین نموده فرمان داد تا در این امر کامال
  مذکور قضیھ را برلھ سیسیلیان رأی دادند.

تحصیل ننمود و از اینجھت قسطنطین تصمیم گرفت کھ قضیھ را بتمامی رأی مذکور رضایت دناتیستھا را 

م. ) این شوری نیز  ٣١۴) جمع آوری نمود ( ٣کلیساھا رجوع نماید. باین مقصود شورائی مخصوص از اسقفھا در آرلز(

ر تحت اسقفی دناتس سیسیلیان را بیگناه شمرده ویرا در اسقفی کارتاژ حق تام بخشید. ولی دناتیستھا باز راضی نشدند و د
قضیھ را ترک ننموده بنای شورش را گذاشتند. آنوقت امپراطور بآنھا امر نمود کھ با سایرین موافقت نمایند و صاحبمنصبان 

خود را فرمان داد کھ در صورت عدم اطاعت عمارات کلیسائی را از تصرف ایشان خارج نمایند. این اقدام دولت دناتیستھا را 

و ایشان بمعیت افواج بیشمار از مردمانیکھ از اوضاع زندگانی مکدر و دلتنگ بودند، در تمامی مملکت  خیلی غضبناک نمود

سرگردان و روان شدند و بقتل و غارت شروع نمودند و حتی لشگریانی را ھم کھ بضد ایشان فرستاده میشد، شکست میدادند. 

در اطاعت امر وجدان خود آزادی بخشید. اینطایفھ عقیده داشتند باالخره دولت مجبور گردیده حکم خود را پس گرفت و ایشانرا 

کھ دولت نباید در امور کلیسائی دخالت نماید و تا مدتی باقی ماندند و بعید نیست کھ عشق سرشار این اشخاص بھ آزادی کلیسا 
  باعث ادامۀ این فرقھ گردید.

سای عمومی میدانستند. فقط در قضیۀ تأدیب نتایج و خیمۀ این دو فرقھ مطابق بود و ھر دو خود را جزو کلی

 ً کلیسائی موافقت نداشتند، اما وقتی یکدفعھ احساسات مردم بر انگیختھ گردید، نتیجھ این شد کھ ھمین مختصر تفاوت تقریبا
را پیش  باعث انھدام کلیسای آفریقا گردید. اگر چھ دناتیستھا خود را ذیحق میشمردند، باز خوب نبود کھ طریق بحث و مجادلھ

گیرند بلکھ طریقۀ صحیح آن بود کھ صبر بخرج داده تولید فتنھ ننمایند. اولین جدائی بزرگی کھ در کلیسا اتفاق افتاد ھمین بود. 

قسطنطین در حل این مسئلھ عقل و صبر وافری بخرج داد. او اتحاد کلیسا را بقدری الزم میدانست کھ در تحصیل آن حتی قوۀ 

ولی افسوس کھ راه اشتباه را پیش گرفت زیرا باعث تأسف بود کھ دولت در این مسئلۀ مذھبی دخالت جبریھ نیز بکار برد، 
  نماید و سعی کند کھ فتوای اسقفان کلیسا را با قوۀ جبریھ بقبوالند.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Caecilian   

)٢(Donatus   

)٣(Arles  

   



  ــ بنای قسطنطنیھ ۵

م.  ٣٢٣) در مشرق سلطنت میکردند. در سال ١ار وی لیسینیوس (چندین سال قسطنطین در مغرب و ھمک

) ویرا شکست داد. پس از این ظفر تصمیم گرفت پایتخت جدیدی در ٢قسطنطین بضد لیسینیوس لشگر آراستھ در بیزانتیم (

شھر مجلل و با م.  ٣٣٠ھمان مکان غلبۀ خود بنا نماید تا از آنجا بتواند بر شرق و غرب حکومت نماید. بنابرین در سال 

شکوھی ساخت و اینشھر بافتخار سازندۀ آن قسطنطنیھ نامیده شد. اولین شھر مسیحی کھ در دنیا ساختھ شده شھر مذکور است. 

ً بتکده نداشتھ و بامر امپراطور نمازخانھ ھای بزرگ و قشنگ در آن ساختھ شد. قصر قیصر با عکسھای صلیب  اینشھر اصال
م. در  ١۴۵٣ت یافت و قسطنطین اینشھر را پایتخت خود قرار داده خود و جانشینانش تا سال و منظره ھای مقدس دیگر زین

  آنجا سلطنت نمودند. در سال مذکور قسطنطنیھ بتصرف عثمانیھا درآمده از دست مسیحیان خارج گردید.

  

  )٣ــ مناقشۀ آریان ( ۶

افتاد کھ خیلی بیشتر اھمیت داشت.  تیست فیصل یافت مسئلۀ دیگری در کلیسا اتفاقبمحض اینکھ مسئلۀ دنا
ً اینمسئلھ بقدری غامض گردید کھ خانواده بضد  مباحثات در این نوبت راجع بھ یک مسئلۀ مشکل علم الھی بود و متدرجا

خانواده و فامیل بضد فامیل قیام نمود و شھرھا پر از اغتشاش گردید و بی ترتیبی سراسر امپراطوری را فرو گرفت. ما فقط 

) اسقف اسکندریھ برای کشیشان خود ۴م. اسکندر ( ٣١٨ختصر کیفیت این بحث را در اینجا ذکر میکنیم. در سال بطور م

)  ٨:  ١١) ( فصل ۵نطقی ایراد نمود و در نطق خود اھمیت زیادی بر وحدانیت تثلیث اقدس گذارد و باشتباه سابلیانیزم (

الھی انکار مینمود. یکی از اعضای مجلس کھ پرسبیتری موسوم بھ  نزدیک گردیده وجود ازلی اقنوم ثالثھ را در ذات اقدس

) بود از گفتھ ھای وی تنقید کرد. اینشخص بلند قامت و زاھد و پرھیزکار و نظر بعلم و زھدش نزد ھمھ محترم ۶آریوس (
یت با اسکندر را بود، ولی متأسفانھ خود پسندی دامنگیر وی شده بعزم اینکھ شخصیتی از برای خود بدست آورد بنای ضد

  گذارد و عقیدۀ جدیدی از خود برای بیان تثلیث اقدس اختراع نمود.

ً جداست. پس ممکن نیست مسیحی را کھ بزمین آمده و چون  عقیدۀ آریوس از اینقرار بود: خدا از خلقت کامال

از خالق خود جدا مینماید ما بین انسان تولد یافتھ است با خدائی کھ نمیشود شناخت یکی بشماریم. ھمان ورطھ ای کھ انسانرا 

خدا و پسر وی عیسی مسیح نیز موجود است. پدر پسر را تولید نمود یعنی پیش از ھر چیز پسر از پدر از نیستی خلق گردید. 

التفات  پس مخلوق است و از ذات خود پدر نیست و بتمام معنی ویرا خدا نتوان خواند. چون در اینزمان عدۀ کثیری برای جلب
  اطور بکلیسا داخل میشدند، لھذا آریوس میخواست مسئلۀ تثلیث اقدس را طوری حل نماید کھ قابل فھم این اشخاص گردد. امپر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Licinius                     )٢(Byzantium                  )٣(Arian   

)۴(Alexander                 )۵(Sabellianism                )۶(Arius  



وی امید داشت کھ با اظھار تقدم خلقت مسیح عظمت مسیح را پایدار بدارد، ولی حاضر نبود بگوید مسیح در ذات با پدر 
  خداست.یکیست. این اعتقاد نزدیک بھ اعتقادیست کھ اغلب مسلمین راجع بھ دمحم داشتھ میگویند کھ وی اولین مخلوق 

واضح است کھ تعلیم آریوس خیلی اھمیت داشت زیرا اگر بعقیدۀ آریوس خدا اینطور از انسان جداست، پس 

چطور ممکن است انسانرا دوست داشتھ باشد و چگونھ انسان میتواند او را دوست بدارد. و اگر مسیح نیز یکی از مخلوقات 

باشد و پدر را کامالً مکشوف سازد؟ چون وی خدای واحد حقیقی  خداوند است، پس چطور میتواند بین خدا و انسان واسطھ

نیست چگونھ ممکن است آن عبادتی کھ فقط شایستۀ درگاه خداوند است نسبت بوی نمود؟ رد تعلیم آریوس کار آسانی نبود زیرا 

وه جالل و بزرگواری وی حاضر بود مسیح را صورت خدا و نخست زادۀ تمامی مخلوقات و یگانھ مولود و غیره بداند و بعال

خدا یکی نمیدانست. در چنین موقعی بر کلیسا الزم بود مصمم شود  مسیح را بھیچوجھ انکار نمینمود. فقط ذات مسیح را با ذات
  کھ چھ قسم مسیحی را باید قبول کند ــ مسیحی کھ مقامش با خدا یکیست یا مسیحی کھ فقط عالیترین مخلوقات خداست.

  

  )١شورای نقیھ (

س نمیتوانست عقاید خود را در خود نگاھدارد و با کمال جد و جھد در انتشار آنان میکوشید. برای اظھار آریو

عقاید خود اشعار معروفی ھم گفتھ معتقدات خود را در آنان گنجانید و عوام را بخواندن آن اشعار تشویق مینمود. در نتیجۀ این 

اسکندر اسقف از این وقایع آگاھی یافت مجلسی تشکیل داده با اخذ رأی قبیل اقدامات عقاید وی بسرعت انتشار یافت. چون 
آریوس و دو نفر از پیروانش را از کلیسا اخراج نمود. چون این خبر بقسطنطین رسید کاغذی بھ اسکندر و آریوس نوشتھ آنرا 

ختھ گردیده بود. قسطنطین بمصالحھ تشویق نمود، ولی مکتوب وقتی رسید کھ آتش این مجادلھ مشتعل و شعلۀ عداوت افرو

مصلحت دید کھ نمایندگانی از تمام کلیسا خواستھ شورائی تشکیل دھد تا این اختالف بصلح انجامد. چون حکم امپراطور صادر 

شد تمامی کلیساھای امپراطوری نمایندگان خود را بھ نیقیھ کھ شھری است نزدیک قسطنطنیھ فرستادند و قریب سیصد نفر 

) در آن ٢گرد ھم جمع آمدند. گویند اسقفی ھم از ایران بنام یوحانس ( تلفۀ امپراطوری روم برای این شوریاسقف از نقاط مخ

  شوری حضور داشتھ است. عالوه بر اسقفان اشخاصی دیگر نیز در جلسات برای شھادت حضور داشتند.

است، زیرا نمایندگان از م. منعقد گردید و خیلی در بین مسیحیان معروف  ٣٢۵این جلسھ در ماه ژوئن سال 

کلیساھای مختلفۀ امپراطوری روم برای اولین دفعھ بگرد ھم جمع آمدند. بسیاری از این نمایندگان از قھرمانان کلیسا بودند و 

حتی داغھای جفای زمان دیوکلسین نیز در بدنھای آنھا دیده میشد. گرچھ امپراطور ھنوز تعمید نگرفتھ بود، باز در این شوری 
  و سمت مدیریت را داشت. قبل از ورود امپراطور بشوری بعضی از اسقفان بضد ھمدیگر تنقیداتی نوشتھ میخواستندحاضر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

)١(Nicaea   

)٢(Johannes  

موقع ورود وی بدستش دھند، ولی خوشبختانھ مسئلھ بدینجا نینجامید، زیرا چون کاغذھا بدست قسطنطین رسید در آتش افکند و 

نخواست کھ در کلیسای مسیح اختالفی دیده شود. سپس شوری رسمی شد و پیش از ھز چیز قضیۀ تعلیم آریوس برای مصالحھ 



چند نفری تعالیم آریوس را تأئید مینمودند و چند نفری ھم با حرارت مخالفت میکردند. ولی آمد. از حضار مجلس فقط پیش 
اکثر حضار اصالً موضوع این بحث را نفھمیده منتظر فرصت بودند تا مبارزه یکطرفی شود و با آنطرف ھم آواز گردیده 

) قیصریھ و دوست قسطنطین بود. وی پس از ١عروف بھ یوسیبیوس (قضیھ را خاتمھ دھند. ناطق این قسمت تاریخ نویس م

تفکرات و تجسسات الزمھ اعتقادنامھ ای کھ بعقیدۀ وی ھمھ ممکن بود قبول نمایند نوشت و آنرا بشوری ارائھ داد و اکثر 

یا تکذیب نمایند عمده  اسقفانی کھ حاضر بودند کھ مقصودشان مصالحھ نبود بلکھ میخواستند حقیقت تعالیم آریوس را تصدیق و

) نامداشت و در بحث مذکور قسمت مھمی را ٢ترین شخص این قسمت شماس جوانی از اھل اسکندریھ بود کھ اتاناسیوس (

اشغال نمود و مردم با کمال احترام بوی گوش میدادند. عقاید این جوان با عقاید آریوس تفاوت فاحشی داشت. بعقیدۀ وی خدا 

ندارد بلکھ در کائنات حاضر است و ھمھ چیز را نگاه میدارد و چون این خدا دید کھ مردم زیر بار گناه اصالً از دنیا جدائی 

گرفتار گردیده اند بر حال زار آنان رقت آورد و برای نجات ایشان پسرش را کھ با پدر یکیست بدنیا فرستاد تا جسم بشری را 

ا مصالحھ دھد. اتاناسیوس با ھمراھانش در ضمن شوری اصرار زیاد بخود گرفتھ بشر را از قید گناه خالصی نماید و با خد

کردند کھ اعتقادنامھ ای ترتیب داده اشتباه آریوس را در آن اظھار دارند و یگانگی ذات پسر را با ذات پدر نشان دھند. بنابر 
  این اعتقاد نامۀ ذیل بتوسط شوری مرقوم گردید:

مطلق، خالق ھمۀ چیزھای مرئی و غیر مرئی، و بخداوند واحد  ما ایمان داریم بخدای واحد، پدر قادر« 

عیسی مسیح پسر خدا، مولود از پدر، یگانھ مولود کھ از ذات پدر است، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای 

و آنچھ بر زمین  حقیقی، کھ مولود است نھ مخلوق، از یک ذات با پدر، بوسیلۀ او ھمھ چیز وجود یافت، آنچھ در آسمان است

است، و او بخاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده انسان گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست و 

بآسمان صعود کرد و خواھد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. و ( ایمان داریم ) بروح القدس و کلیسای جامع رسوالن. 

میگویند زمانی بود کھ او وجود نداشت و یا آنکھ پیش از آنکھ وجود یابد نبود، یا آنکھ از نیستی بوجود و لعنت باد بر کسانیکھ 

این » آمد و برکسانیکھ اقرار میکنند وی از ذات یا جنس دیگری است و یا آنکھ پسر خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است. 
  اعتقادنامۀ نیقیھ میخوانیم ھمانست.اعتقادنامھ بعد بسط یافتھ و آنچھ کھ ما امروزه 

ً بامضای تمامی اعضای شوری رسید ولی فقط آریوس و پنج نفر از ھمراھانش آنرا  اعتقادنامۀ فوق فورا

امضا ننمودند و بدینجھت از طرف امپراطور تبعید گردیدند. قسطنطین چون مالحظھ نمود کھ این امر باالخره خاتمھ یافت و 

ً ھمھ بیک رأی د ر آمدند گمان کرد کھ ظفر بزرگی نصیب وی گردیده، ولی بر خالف تصوراتش این مجادلھ بطور تازه تقریبا
تری ادامھ یافت. شکی نیست کھ اتاناسیوس در عقائد خود در شوری گوی سبقت را ربود ولی اشکال داشت کھ عقاید وی 

  ننموده تمھیداتی بضد اتاناسیوس کھ اسقفبزودی کامالً جای عقاید آریوس را بگیرد. مصاحبین آریوس ترک واقعھ را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Eusebius   

)٢(Athanasius  

م. ). در اینوقت امپراطور  ٣٣۶اسکندریھ بود ریختھ بوسیلۀ شکایتھای دروغ قسطنطین را ترغیب نمودند تا ویرا تبعید نماید ( 

آریوس را بمقام خود برگردانید ولی آریوس در روز اول خدمت زندگانی را بدرود گفت. قسطنطین مشتاق بود و فرض ضمۀ 

الحھ دھد. از طرف دیگر مرام کلیسا پیدا کردن حقیقت بود، اما برای کلیسا و دولت خود میدانست کھ بین این دو فرقھ را مص



آسان نبود کھ در انجام این امر با ھم کار کنند. تصمیم گرفتن دربارۀ اعتقاد صحیح و تبعید منکرین آن اعتقاد کار دولت نبود و 
ستی مردم را بگذرانیدن قربانی مجبور میساختند. ولی دخالت در این امر نظیر کاری بود کھ امپراطوران روم در زمان بت پر

سال در مقابل ھمھ گونھ جفا و تعدی مقاومت میورزید تا باالخره  ٢۵٠چنانکھ میدانیم کلیسا زیر بار این زور نرفتھ مدت 
  مسیحیت ظفر یافت.

  

  ــ تاریخ عید قیام مسیح ٨

پس از ختم قضیۀ آریوس امر دیگری نیز در شورای نیقیھ بتصویب عموم نمایندگان رسید. یکی از این مسائل 

راجع بھ تاریخ عید قیام مسیح بود. بین کلیساھای آسیای صغیر و سوریھ و بین النھرین چنین مرسوم بود کھ عید فصح را روز 

قیام مسیح را دو روز بعد از آن نگاه میداشتند. در اینصورت چھ  مقرر دارند و روز عید» نیسان « چھاردھم ماه عبرانی 

روز عید با یکشنبھ مصادف میشد و یا نمیشد اھمیتی نمیدادند. ایشان عقیده داشتند کھ یوحنای رسول این رسم را برای ایشان 

م.  ١۵۴میکردند. در مقرر نموده است. بر عکس کلیساھای دیگر عید قیام مسیح را ھمیشھ در روز یکشنبھ نگاھداری 
) اسقف روم مشورت نماید. ھیچکدام از این دو ٢) اسقف ازمیر برای حل این مسئلھ بروم رفت تا با انیسیتوس (١پالیکارپ (

اسقف از برای فبول رأی ھمدیگر حاضر نشدند ولی نگذاشتندند کھ این اختالف عقیده مانعی در محبت مسیحی ایشان بشود. 

بقدری بود کھ انیسیتوس از پالیکارپ درخواست کرد تا عشای ربانی را بجای وی در روم معمول محبت بین این دو نفر 

بدارد. ولی چون احواالت این اسقف رومی را با یک اسقف دیگری بعد از وی مقایسھ نمائیم تفاوت بزرگی مشاھده میکنیم. این 

تھدید نمود کھ اگر عید قیام مسیح را در روزی کھ وی م. ) و تمام مسیحیان را  ٢٠٢ــ  ١٩٠) نام داشت ( ٣شخص ویکتور (

) کاغذی در اینموضوع ۴آیرینیوس (نگاه میدارد، نگاه ندارند از کلیسا اخراج خواھند شد. اما خوشبختانھ آنطور ننمود زیرا 
ه بودند با اسقفان بوی نوشت و ویرا از این خیال منصرف گردانید. در نیقیھ اسقفانی کھ بسمت نمایندگی از آسیای صغیر آمد

مغرب در این امر اظھار موافقت نموده ھمھ حاضر شدند کھ عید مذکور را در روز یکشنبھ نگاھداری نمایند. کلیسای 

اسکندریھ از طرف شوری معین گردید تا ھر سال تاریخ عید قیام مسیح را بتمامی کلیساھا اعالم دارد. امور دیگری نیز در 
  بطور عجیبی روح محبت در این شوری مکشوف بود.شوری نیقیھ بتصویب رسید و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Polycarp                                            )٢(Anicetus   

)٣(Victor                                               )۴(Irenaeus  

 

  ــ اواخر عمر قسطنطین ٩

چون شورای نیقیھ خاتمھ یافت قسطنطین بروم رفت و چون بدانجا رسید بعضی اظھارات تمسخر آمیزی 

راجع بھ رسوم و عادات بت پرستی نمود. چون بت پرستی ھنوز در روم قوت عظیمی داشت مردم بضد وی برانگیختند و 



قلب قسطنطین مشتعل گردید و او را بیرون  ) نھادند کھ آتش حسد در١رعایای وی بقدری اھمیت بھ پسر ارشد وی کریسپس (
فرستاده با زن و برادر زادۀ خود بقتل رسانید. بعد از اندک ایامی از کردۀ خود پشیمان شد و غم و غصھ ویرا فرو گرفت و 

یدا نمود. حتی المقدور زحمت کشید تا این لکۀ شنیع را از خود پاک کند. باالخره چنین مینماید کھ عالج گناھانش را در مسیح پ
  م. تعمید یافت و چیزی نگذشت کھ زندگانی را وداع گفت. ٣٣٧قسطنطین در سال 

  

  ــ ھلنا در فلسطین ١٠

 ٧٩م. چون بسن  ٣٢٧مادر قسطنطین ھلنا نامداشت و بوسیلۀ پسرش مسیحیت را قبول نمود بود. در سال 

کھ عبادتگاھی برای خدای مشتری بجای ھیکل یھود سالگی رسید بعزم دیدن امکنۀ مقدسھ فلسطین سفر نمود. دویست سال بود 

) تغییر یافتھ بود. امپراطور در اینزمان فرمان داد ٢در اورشلیم بنا شده و اسم شھر نیز بتوسط بت پرستان بھ الیا کاپیتولینا (

اورشلیم بنا نماید. ھلنا دوباره اسم اصلی شھر را بکار برند و پول فراوان نیز بمادر خود داد تا نمازخانھای عظیم و قشنگ در 

نمازخانھ ھای ھم باالی غار بیت لحم جائیکھ بعقیدۀ بعضی مسیح تولد یافتھ بود بنا نمود و نمازخانھ ای نیز بر روی کوه زیتون 
ساخت. بعد خود امپراطور نیز نمازخانھ ای باالی آنجائیکھ بعقیدۀ بعضی قبر خالی مسیح بود بنا کرد. نمازخانھ ای کھ مادر 

طنطین فوق غار بیت لحم بنا نموده، ھنوز ھم باقیست. گویند ھلنا صلیبی را کھ مسیح بر روی آن مصلوب گردید پیدا نمود قس

قسمت بیشتری از آن را در اورشلیم گذارد و اندکی را بقسطنطنیھ فرستاد. این ھمان صلیبی بود کھ خسرو دوم پادشاه ایران 

) امپراطور روم آنرا دوباره از ٣م. ھراکلیوس ( ۶٢٩بایران آورد و بعد در سال م. تسخیر نمود  ۶١۴چون اورشلیم را در 

ایرانیان پس گرفت و باورشلیم باز آورد. ولی البتھ در اینکھ صلیب مسیح سیصد سال مانده و اگر ھم مانده چگونھ شناختھ شده 
  جای تردید باقیست.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Crispus   

)٢(Aelia Capitolina   

)٣(Heraclius  

 

  ــ خاتمھ ١١

البتھ در بزرگی قسطنطین شک و تردیدی نیست. تصمیم وی براینکھ کلیسا را دوست خود گرداند، ساختن 

ً شاھد بر این است کھ وی سیاستمدار عاقلی بوده است. قسطنطین ریاست کلیسا  شھر قسطنطنیھ و برپا داشتن شورای نیقیھ تماما

ً با آئین بت پرستی کھ از آن خارج شده بود، را بعھدۀ خود گرفت ولی چون ریاست امور دولتی نیز با وی  بود نتوانست کامال



قطع رابطھ نماید. قسطنطین در راه کلیسا از ھیچگونھ مساعدت کوتاھی ننمود ولی با وجود این میتوان گفت کھ شاید بدون 
د بدینطریق معیت وی کلیسا صورت بھتری بخود میگرفت. چون قسطنطین کشیشان را جزو رؤسای دولت خود محسوب نمو

تخم جاه طلبی و نخوت و حسادت را در دل ایشان کاشت و از این تخمھا کم کم حاصل ھولناک رقابت در رتبھ و مقام ما بین 

مسیحیان روئیده شد. از این گذشتھ چون قسطنطین مسیحیان را مجبور نمود کھ در فکر و عمل مطابق میل وی باشند از اینرو 

ن و مسؤلیت بمسیح را کھ از ابتدا باعث جالل کلیسای مسیح و متعلق بھر مسیحی بوده، از میان تا اندازه ای آن آزادی وجدا
  برداشت.

  

  

   



  فصل چھاردھم

  کلیسای قرن چھارم در امپراطوری روم
  ) مناقشات در اعتقادات٣) نمازخانھ ھا، عبادات و غیره        (٢) تشکیالت کلیسا         (١(

  ) بشارت٧) رھبانیت    (۶) رسوم بت پرستی در کلیسا    (۵(    ) اثرات اجتماعی مسیحیت۴(

  

ً حالت کلیسا را در قرن بعد از  چون نمیخواھیم از تاریخ کلیسا در قرن چھارم تجاور کنیم، لذا مختصرا

حیت دین مسیحی شدن قسطنطین بیان نموده بدان قسمت خاتمھ میدھیم. تعجبی نیست کھ کلیسای قرن چھارم را بعد از آنکھ مسی

رسمی امپراطوری روم گردید با قرنھای سابق متفاوت بینیم زیرا در قرون گذشتھ دولت وجود کلیسا را ضد قانون میدانست و 
  با تمام قوا در نابود ساختن آن اھتمام داشت.

  

  

  ــ تشکیالت کلیسا ١

ً تمام اسقفان مساوی بودن ً اسقفان مراکز کلیسا ھم مانند دولت دارای تشکیالت مفصلی بود. ظاھرا د ولی حقیقتا

ً دارای قدرت مخصوصی بر کلیساھای اطراف خود گردیدند. بدینطور اسقفان اسکندریھ، انطاکیھ،  بزرگ امپراطوری متدرجا

) و اسقف روم بھ پاپ یعنی پدر ملقب ١قسطنطنیھ و روم رؤسای کلیسا شدند. اسقفان سھ کلیسای اول موسوم بھ پتریارخ (

یست کھ پاپ روم متدرجا! مقام مخصوصی در کلیسا حائز گردید، زیرا پطرس و پولس در روم شھید شدند و گردیدند. تعجبی ن

این شھر برای سالیان دراز پایتخت امپراطوری مقتدری بود. بعالوه کلیسای روم از زمانیکھ پولس رسالۀ بر جستۀ خود را 

). از طرف  ٨:  ١ی مسیحیت شھرت و اعتبار داشت ( روم بدانجا نوشت از برای ایمان و قدوسیت و غیرتش در تمام دنیا
دیگر بعضی از اسقفان روم صاحب استعداد مخصوصی نیز بودند و در مناقشات آریان و غیره کھ در کلیسا بظھور رسید 

ی دنیا ھم چنان عاقالنھ رفتار کردند کھ مورد تحسین و تمجید تمامی کلیساھا واقع شدند. ولی پاپھا بریاست بزرگترین کلیسا

گرفتھ آنرا بطور  ١٨:  ١۶قانع نشده کم کم متمایل بھ تسلط بر کل کلیسای مسیح گردیدند و مدعای خود را از انجیل متی باب 

غلط تفسیر نمودند و ادعا کردند کھ چون عیسی مسیح پطرس را جانشین خود نمود و او اولین اسقف شھر روم بود بنابر این 

کھ در قرن پنجم مقام  )٢پطرس بوده در روی زمین بجای خود مسیح بر کلیسا سلطنت نمایند. لیو ( اسقفان روم بایستی جانشین

پاپی را حائز و یکی از بزرگترین اشخاص زمان خود بود با کمال نیرومندی مدعی ریاست بر تمامی کلیسای مسیح شد. بیشتر 

قسطنطنیھ و انطاکیھ و اسقفان کلیسای ایران از شناسائی اسقفان مغرب ادعای او را قبول نمودند ولی در مشرق پتریارخھای 

ریاست و مقام پاپی وی امتناع ورزیدند. این امتناع باعث شد کھ جدائی بین کلیساھای التینی زبان مغرب و کلیساھای یونانی و 



ی یونانی زبان ھم کامالً سریانی زبان مشرق پیدا شود. باالخره چون قسطنطنیھ و روم در امور سیاسی از ھم جدا شدند، کلیسا
از کلیسای روم مجزا گردید. این دو شھبۀ مھم کلیسای مسیح تا امروزه ھم از یکدیگر منفصلند. یکی کلیسای ارتدکس یونانی 

ً در یونان و روسیھ منتشر میباشد، و دیگری کلیسای کاتولیک روم (٣( ) میباشد کھ اقتدارش بیشتر در ۴) است و خصوصا

است. این دو کلیسا در اصل عقیده با یکدیگر موافق بودند ولی مسئلۀ قدرت عمومی پاپ باالخره باعث اختالف اروپا و آمریکا 
  آنھا گردید.

الحال بقرن چھارم برمیگردیم. تشکیالت کلیسا شباھت تامی بھ تشکیالت دولتی داشت. پتریارخھا بر اسقفان 

ۀ خویش مسلط بودند و پرسبیترھا و دیکانھا و کارکنان دیگر زیر نواحی خود اقتدار داشتند؛ اسقفان بر قصبات کوچک ناحی

دست اسقفان بودند. گاھی زنان نیز برای مقام دیکانی معین میشدند تا توجھ زنان کلیسا را نموده مرضی را پرستاری کنند و 
ً عقیدۀ تجرد کش   یشان از نکاح، در کلیسا رواج در بشارت نیز جدیت نمایند. بیشتر از کشیشان کلیسا متأھل بودند ولی متدرجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Patriarch   کتاب اعمال رسوالن » پدر یا مؤسس یک نژاد « ــ معنی لغوی پتریارخ ) ٨:  ٧است  .(

                                        Leo)٢این لقب ابتدا بتمام اسقفان اطالق میشد و بعدھا مخصوص این سھ اسقف مھم گردید.                   (

)٣(Greek Orthodox                                              )۴(Roman Catholic  

 

 لیخود را تحص شتیمع نیمیبا کد  یملبس بودند و گاھ گریمانند اشخاص د ترھایاسقفان و پرسب نی. قبل از زمان قسطنطافتی

 یمواجب ھا سایکارکنان کل یشد و برا سایوجھ نقد وقف کل یمقدار ھنگفت دیگرد یحیروم مس یچون امپراطور یول نمودند،یم
معینی مقرر گردید و ھمین سبب شد کھ بعضی مردان نا الیق داخل خدمت کلیسا گردند. اسقفان و دیکانھا دارای مقامات مھمی 

بوده و اغلب در ازای شبانی و معلمی کلیسا چون رؤسای دولتی رفتار میکردند، ولی البتھ ھمیشھ بعضی مردان متقی با کمال 

میکردند. اگر چھ این تشکیالت گاھی باعث نخوت و خود پسندی میگردید، باز تولید قدرت عظیمی لیاقت رسوالن را متابعت 

برای کلیسا نموده آن را قدرت بخشید کھ در قرنھای آینده کھ تمدن روبزوال نھاد، اروپا را از قید ھرج و مرج و شورش و 
  اغتشاش رھائی دھد.

  

  ــ نمازخانھ ھا، عبادات و غیره ٢

ھ مسیحیت مذھب رسمی امپراطوری گردد نمازخانھ ھای با عظمت و جالب توجھی برای عبادت قبل از آنک

عمومی در روم و شھرھای دیگر امپراطوری ساختھ شده بود، ولی در قرن چھارم چون عدۀ کثیری از بت پرستان مسیحی 

قف کلیسا گردید عمارات با شکوه و گردیده کلیساھا را مملو ساختند و امالک زیادی از طرف دولت و متمولین مسیحیان و

عالیتری برای عبادت بنا شد. بعضی از این عمارات ھنوز ھم باقی است و عظمت و ثروت کلیسای قرن چھارم را بما نشان 
میدھد. در این نمازخانھ ھای قدیمھ جای نشیمن وجود نداشت و مردم ایستاده عبادت مینمودند. در روزھای یکشنبھ کتب مقدسھ 

ً آنچھ در کلیساھای شرقی قرائت  میشد و دعا، موعظھ و عشای ربانی بر قرار بود. عموم موعظھ ھای آنزمان و مخصوصا



وعظ میگردید بقدری عالی و جالب توجھ بود کھ شاید تا بحال نظیر آنان شنیده نشده است. در ھر یکشنبھ گروھی برای شنیدن 
د را اظھار میداشتند. عشای ربانی مھمترین عبادت آن مجالس و وعظ جمع میشدند و گاھی ھم با زدن دست قدر دانی خو

بگمان بعضی مقصود کشیش در این آئین گذرانیدن قربانی بخداوند بود. آئین مذکور با دعا و سرودھای بسیار و با کمال احترام 
  اجرا میگردید. تعمید فقط در اعیاد بزرگ داده میشد.

داخل کلیسا گردیدند. چنانکھ یکروز در شھر قسطنطنیھ سھ ھزار نفر چون زمان جفا بسر رسید عدۀ بسیاری 

تعمید یافتند. آئین تعمید در آنزمان خیلی مفصل بود، یعنی شخص حاضر بتعمید شیطان و اعمال وی را رد مینمود، ایمان خود 

بن و روح القدس مرتمس را در تثلیث اقدس اظھار میداشت، با روغن تدھین میشد، در حوض تعمید سھ دفعھ باسم اب و ا

ً تدھین میگردید و باالخره با جامۀ سفید ملبس شده در عشای ربانی شرکت میجست. در قرن چھارم نگاھداری  میگشت، ثانیا

دسامبر در تمام کلیسا مرسوم گردید، اعیاد دیگری نیز معمول شد و روزھای مخصوصی بیادگار  ٢۵عید میالد مسیح در 
  یشد .شھدای مختلف نگاھداشتھ م

  

  

  

  ــ مناقشات در اعتقادات ٣

م. ) تعالیم باطل آریوس را در نموده عقیدۀ  ٣٢۵در فصل سابق مشاھده نمودیم کھ چگونھ شورای نیقیھ ( 

ازلیت و ابدیت مسیح کلمۀ خدا را برقرار نمود. بعد از این مناقشھ مسئلھ دیگری پیش آمد کھ این کلمۀ ابدی چگونھ با بشریت 

) معتقد بود کھ کلمۀ خدا در عیسی جای ١ــ اپولیناریوس ( ١أم گردید. در اینموضع سھ نظریھ پیدا شد: در شخص مسیح تو

روح بشریت را گرفت و نھ بیک بدن و روح حیوانی ھم ملحق شد. اشتباه این اعتقاد در این بود کھ کاملیت جنبۀ بشری مسیح 

ولی بجنبۀ بشری مسیح اھمیت مخصوصی  نمود یم اپولیناریوس را ردی انطاکیھ تعلــ کلیسا ٢و حقیقت تجسم ویرا رد مینمود؛ 

ــ کلیسای روم معتقد بود کھ مسیح شخصیتش مرکب از دو جنبھ یعنی جنبۀ الھی و جنبۀ بشری است و ھر یک از  ٣گذارد؛ 
قریب صد سال با این دو دارای صفات مخصوصۀ خود ھستند. مسئلۀ منظور خیلی اھمیت داشت و علمای الھی کلیسای آنزمان 

حرارت غریبی مباحثھ میکردند، ولی متأسفانھ اشتیاق درک حقیقت گاھی در بعضی بحدی بود کھ روح محبت منظور نمیشد و 

بعضی از پیشوایان کلیسا با معارضین خود بشدت بد رفتاری مینمودند. چند شوری ھم کھ عمده ترین آنھا شورای کالسیدون 

این مسئلھ منعقد گردید. امپراطوران نیز در مباحثات شرکت و طرفداری میکردند و بطور م. ) بود، برای حل  ۴۵١) (٢(
  مضری سیاست را در تعیین حقیقت مدخلیت میدادند.

باالخره توافق کامل در مسئلۀ فوق حاصل نشد و حتی تا کنون نیز این تفاوت عقیده موجود است، ولی اکثر 

تقد بودند کھ عیسی مسیح ھم انسان کامل و ھم خدای کامل است و بعبارت آخری در مسیحیان با کلیسای روم ھمرأی گردیده مع

از طرفی سھل است خداوند خود را « یک شخص دو جنبھ بود چنانکھ شخص اینمطلب را خوب بیان نموده و گفتھ است: 

طرف دیگر آسان است تصور انسان فقط بدانیم و در ھیچ کیفیت مھمی از موسی و سقراط و کنفوسیوس متفاوت ندانیم و از 
کنیم کھ وی در بدن بشری خود دارای روح الھی بوده کامالً از ضعف و نواقص بشری خالی و از جھل و نادانی و آزمایش 



مبرا بود. آنچھ مشکل است قبول کردن تعلیم انجیل است کھ وی مالک یک روح بشری و ھمۀ پا بستگی الزمۀ آن میباشد و در 
پری الوھیت متصل است. این معمی فوق ادراک بشری است ولی احتیاج انسان را رفع میکند. اینرا  عین حال این روح با

  ».و ضرور است سری میدانیم کھ گرچھ فھم انسانی قابل درک آن نیست، باز برای نجات بشر الزم 

  

  ــ اثرات اجتماعی مسیحیت ۴

بخمیر مایھ تشبیھ نمود کھ زنی آنرا گرفتھ در خداوند ما مسیح در یکی از امثال معروفش ملکوت آسمان را 
). تا قرن چھارم انجیل مسیح مانند خمیر مایھ بطبقات  ٣٣:  ١٣سھ کیل آرد خمیر پنھان کرد تا تمام مخمر گشت ( متی 

  مختلفۀ زندگانی داخل شده تغییرات بعمل آورد کھ بذکر مختصری از آن میپردازیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Apolliarius                                )٢(Chalcedon  

در حالت نسوان بود. در امپراطوری بت پرست روم زن پست تر از مرد  یکی از برجستھ ترین این تغییرات

شمرده میشد و مالک او میتوانست ھرطور میخواست با وی رفتار نماید. بسیاری از نویسندگان حقیر شمردن زن را جھت 

لکھ با ھر دو چون اساسی انھدام تمدن قدیم امپراطوری روم شمرده اند. عیسی مسیح اصالً بین زن و مرد فرقی نگذاشت ب

فرزندان خود رفتار فرمود و در حضور پدر آسمانی قدر و قیمت ھر دو را مساوی میدانست. در کلیسا نیز از زمان اول مقام 

زن بھمین منوال بود و زنان در حقوق و امتیازات با مردان مساوی بوده در خدمت کلیسا کمال جدیت و ھمت را مبذول 

ایشان در « ) راجھ بزنان مسیحی چنین نوشتھ است: ١اسقف معروف قسطنطنیھ بنام کریستم (میداشتند. واعظ سخن دان و 

ً ». محبت بھ نجات دھنده و پاکدامنی و ترحم باحوال بدبختان از ما سبقت میجویند  از ابتدا در کلیسا تعدد زوجات و طالق اکیدا

ور زمان تعالیم و اعمال کلیسا اثرات مخصوصی در ممنوع بود و گرچھ در جامعۀ روم طالق رواج بسیار داشت، باز بمر
ً دارای آنان نبودند بزنان داده شد، قوانین سخت  رفتار غیر مسیحیان و قوانین دولتی بخشید. چند حقوق ملکیتی کھ زنان سابقا

را مجبور بضد زنا و متعھ وضع و طالق خیلی مشکلتر از سابق گردید. ولی امپراطوران ھیچوقت نتوانستند رعایای خود 

ابنجام قوانین کلیسا گردانند زیرا بسیاری از رعایا مسیحی نبودند و. قوانین و اعمال و رفتار مسیحیان را فوق استعداد عملی 

  .خود میشمردند

بودی حالت غالمان بود. غالمی یکی از زشت ترین بدبختیھای تغییر دیگری کھ بتوسط انجیل بمیان آمد یھ

ً در امپراطوری روم صدھا ھزار اسیران بودند کھ در جنگ گرفتھ شده و با کمال ظلم جامعۀ قیم بشمار میرفت. خ صوصا

مشغول غالمی میگردیدند. مسیحیت برای آزادی غالمان تولید انقالبی ننمود بلکھ آقایان و غالمان را فرزندان یک پدر آسمانی 

کمال برابری و برادری را با دیگران داشتھ بعضی  خوانده بدینوجھ بنیاد غالمی را بر انداخت. در عضویت کلیسا غالمان

اوقات ھم بمقام کشیشی و حتی اسقفی میرسیدند. پس از آنکھ دولت روم مسیحی شد متأسفانھ قسطنطین رسوم غالمی را نابود 
ا قرنھا طول ننمود ولی قوانینی برای بھبودی حاالت آنان وضع کرد، بسیاری از غالمان از طرف آقایان خود آزاد گردیدند، ام

  کشید تا بندگی از بین رفت.



در فصل اول قسمت چھارم دیدیم کھ چگونھ ھزاران نفوس بیچاره در نمایشھای بزرگ و جالب توجھ رومیان 
جان میسپردند. مسیحیان بمشاھدۀ این بازیھای وحشیانھ نرفتھ، با کمال غیرت بضد آن شھادت میدادند. ولی تا قرن چھارم میسر 

این عمل کامالً از میان برود. اگر چھ قسطنطین فرمانی برای منع اینکار صادر نمود ولی مردم بقدری این مناظر نگردید کھ 

م. ادامھ یافت. در سال مذکور راھب شجاعی تنھا برای بر انداختن این نمایشھای شوم  ۴٠۴خونین را دوست داشتند کھ تا 

یکدیگر جنگ میکردند خود را بمیان ایشان انداختھ آنھا را جدا کرد. بروم مسافرت نمود و ھنگامیکھ مسابقھ دھندگان با 

ً باین قبیل نمایشات  جمعیت از این عمل غضبناک شده او را پاره پاره کردند ولی این عمل دلیرانھ باعث شد کھ امپراطور کامال
  خاتمھ دھد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــ

)١(Chrysostom   

  

روح محبتی کھ در کلیسا وجود داشت مسیحیان را برای رھائی مردم از ھرگونھ مصیبت و بدبختی مایل و 

ھای بسیار ساختند، با ابرصان بکمال مالطفت رفتار مینمودند،  مشتاق میگردانید. مسیحیان برای توجھ مرضی مریضخانھ

برای فقرا تأسیس کارخانھ میکردند و برای یتیمان یتیمخانھ ھا دائر مینمودند. اسقفان خود را موظف میدانستند کھ محبوسین را 

ی فقراء و حمایت ضعفا و تخفیف مالقات کرده انجیل را بدانھا موعظھ نمایند. امپراطوران مسیحی نیز قوانینی برای دستگیر

مشقات محبوسین وضع کردند. خالصھ چنانکھ آب گوارا در بیابان خشک تولید طروات مخصوصی میکند انجیل مسیح نیز در 
  ھرجا تولید سالمتی و سرور خاصی مینمود.

  

  ــ رسوم بت پرستی در کلیسا ۵

میم قلب ایمان نیاورده بلکھ فقط برای نفع یا در قرن چھارم بسیاری از بت پرستان داخل کلیسا گردیدند از ص

شھرت شخصی بمسیحیت متوجھ میگردیدند. این اشخاص بعضی موھومات و رسوم و اعتقادات بت پرستی سابق خود را نیز 

ً بجای آنکھ الھۀ زمان بت پرستی خود را عبادت  با خود ھمراه آورده مسیحیت خود را با آن رسوم و عقاید ملبس ساختند. مثال
نمایند بعبادت مریم باکره پرداختند و بجای آنکھ برای زیارت بتخانھ ھا بروند بزیارت قبور شھدای مسیحی کوچ مینمودند و 

ً در بت پرستی مقدس میشمردند، در مسیحیت نیز عبادت میکردند. بعضی ھم معتقد شدند  درخت، کوه، و چاھھائی را کھ سابقا

تن را از شرارت ارواح پلید مصوم و ایمن بدارند و نیز مثل زمان بت پرستی قدیم خود کھ با داشتن شکل صلیب میتوانند خویش

ً جزو عبادت مسیحیان  جلو در نمازخانھ ھا و زیارتگاھھای مقدسھ حیوانات را قربانی مینمودند. گرچھ تمامی این رسوم ظاھرا

کلیسا دچار اینقبیل موھومات نبودند. اشخاصیکھ پسش بود، باز با رسوم قدیمۀ بت پرستی مطابقت تام داشت. البتھ عموم افراد 

میکردند، نھایت فرقس کھ  از دخول این بت پرستان تقدس و ایمان بی آالیشی داشتند باز مثل سابق از صمیم قلب خدا را خدمت
ظ مسیحی بضد این کرد این بود کھ دایرۀ کلیسا توسعھ یافت و قسمتی از آنچھ پیش خارج از کلیسا بود جزو کلیسا گردید. وعا

  عقاید باطل پیوستھ موعظھ مینمودند ولی عقیدۀ عمومی بقدری قوی بود کھ غلبۀ بر آن اشکال داشت.



  ــ رھبانیت ۶

بعضی از شاگردان حقیقی عیسی مسیح برای آنکھ بیشتر بر گناه غالب آیند الزم دیدند کھ خود را در تحت 

). باز بھ تیموتاؤس  ٢٧:  ٩اول قرنتیان » ( میسازم و آنرا در بندگی میدارم تن خود را زبون « تأدیب آورند. پولس مینویسد: 

). مسیحیان غیور  ٣:  ٢دوم تیموتاؤس » ( چون سپاھی نیکوی مسیح در تحمل زحمات شریک باش « چنین مرقوم میدارد: 

و تأدیب نفس را بآنان در زمان جفا فرصت عظیمی برای انجام اعمال دلیرانھ داشتند و خطرھای جانی فرصت ریاضت 

میبخشید، اما چون جفا منقطع گردید و مسیحیت معمول شد، بسیاری از مسیحیان مشتاق گردیدند کھ بواسطۀ انجام کار 
دشواری خداوند را خدمت نمایند. چون این اشخاص از حب دنیا کھ در کلیسای آنزمان موجود بود اجتناب داشتند، بھ بک 

) نامداشت و از اھل مصر بود. این شخص ملک خود ١یل گردیدند. یکی از این اشخاص آنتنی (زندگانی ساده و سخت تری ما

سال رسید با فقر در بیابان گذرانید و مشغول دعا و روزه و مقاومت  ١٠۵را از دست داده اکثر اوقات عمر طویل خود را کھ 

اعات بسیاری برای مالقات وی بھ بیابان رفتند و زندگانی وی اثر غریبی در مسیحیان مصر بخشید و جم با ابلیس بود. طرز

عدۀ زیادی دنیا را ترک گفتھ در این زھد با وی شرکت جستند. این راھبین متعصب تحمل بیابان خشک و ھوای گرم را نموده 

  تا حدی مشقات بی نتیجھ میکشیدند.

ً تشکیل ھیئتی  ً در تحت ریاست راھب این زاھدان در ابتدا بھ تنھائی زیست میکردند ولی متدرجا داده اجماعا

بزرگی در آمدند. این اجتماع با زندگانی انفرادی تفاوت بزرگی داشت زیرا کھ نھ فقط فرصت تأدیب نفس و دعا بدیشان میداد، 
بلکھ مجال تحصیل و خدمت بنوع را نیز بآنھا میبخشید. اولین کسی کھ تنظیماتی در جماعات راھبین داد یکنفر مصری بود کھ 

م. بر روی جزیره ای  ٣٢۵) نامداشت و در موقع اشتغال در خدمت نظام مسیح ھدایت شد. پاکومیوس در سال ٢اکومیوس (پ

در رود نیل ھیئتی تشکیل داد کھ تا موقع رحلتش عدۀ ھمراھانش بھ سھ ھزار نفر رسید. این راھبین عالوه بر رسیدگی 

فی و غیره نیز گردیده بدینطور ھم متحمل مخارج خود میشدند و ھم بامورات روحانی مشغول فالحت و قایق سازی و سبد با

از برای دستگیری فقراء تحصیل پول مینمودند. پاکومیوس برای زنان تارک دنیا نیز صومعھ ای تأسیس نمود و زنان بسیار 

آسیای صغیر  ر) اسقف قیصریھ د٣داخل رھبانیت شدند و در جای مخصوص خود دور از مردان زیست مینمودند. بازیل (

نمود وگویند پیش از رحلتش در حدود ھشتاد ھزار  راھب نظامات ویرا  برای ادارۀ این صومعھ ھا قوانین مرتب تری تنظیم

قبول نمودند. تحصیل، دعا و عمل یدی جزو پروگرام روزانۀ این رھبانان بود. بدینطور صومعھ ھا محل تدریس و تبشیر 
  ی کلیسا در این دیرھا تربیت مییافتند.گردید و معلمین و مبشرین و امرا

کم کم رھبانیت در سرتا سر دنیای مسیحیت انتشار یافت و در قرون وسطی کھ ھیچ دولت قابلی وجود نداشت 

و اغتشاش در ھرجا حکمفرما بود، این دیرھا قالع محکم کلیسا و مرکز دانش و معرفت و زھد و تقوی گردید. اگر این 

لم و دانش بذل مساعی نمینمودند، میتوان گفت کھ شمع دانش و معرفت بکلی خاموش میگردید. ھمین رھبانان در نگاھداری ع

)؛ ھمین راھبین مردمان وحشی اروپا  ۶:  ۵رھبانان کتب مقدسھ را با کمال دقت مسوده نموده برای ما بیدگار گذاشتند ( فصل 

ید ایشان از قبیل تجرد، فقر، عزلت و خاصھ اطاعت صرفی و آسیا را بشارت داده بمسیح ھدایت کردند. گرچھ بعضی از عقا
  کھ برئیس خود داشتند امروزه نزد ما مقبول نیست ولی حق بزرگی کھ بگردن ما دارند بھیچوجھ فراموش نتوان کرد.
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)٢(Pachomius   
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  ــ بشارت ٧

انجیل بتمام دنیا داشت. مبشرین و وعاظ و معلمین  کلیسای قرن چھارم حرارت مخصوصی برای بشارت

ً سابقھ نداشت برای انتشار مسیحیت در امپراطوری روم پیدا نمودند. در نتیجھ جماعات کثیری مسیحیت را  فرصتی کھ قبال

خدمت  قبول کرده کلیسا را پر ساختند. در حدود و اطراف امپراطوری روم نیز مبشرین انجیل با کمال جدیت و ھمت مشغول

  شدند.

) یکی از مشھورترین مبشرین قدیم است. گت ھا مردمان بربری و عظیم ٢) مبشر گت ھا (١اولفیالس (

ً وارد امپراطوری روم گردیدند و باالخره در  م. شھر روم را نیز  ۴١٠الجثھ بودند کھ از شمال بحر اسود گوچ نموده متدرجا

ل در بین آنھا کار میکرد، این گت ھا بیش از تصرف روم تسخیر نمودند. ولی در نتیجۀ زحمات اولفیالس کھ قریب چھل سا

بعد تمام مسیحی بودند. چون کتاب و الفبائی نداشتند اولفیالس الفبائی برای ایشان اختراع نمود و زبانشان را تحریری کرد. 
  ان ایشان ترجمھ نمود.کتاب مقدس را باستثنای چھار کتاب سموئیل و پادشاھان کھ میترسید ایشان را بجنگجوئی راغب کند بزب

در ھمین زمان انجیل بطور غریبی در حبشھ نیز انتشار یافت. مأمورینی کھ برای امور تجارتی بھندوستان 

ً مقتول گردیدند و فقط دو جوان مسیحی زنده ماندند. این دو جوان در  فرستاده شده بودند، در موقع مراجعت از حبشھ تماما

شت بحضور پادشاه رسیدند و پادشاه مقام مھمی بھر یک از ایشان واگذار نمود. این دو جوان ) نامدا٣پایتخت حبشھ کھ اکسوم (

از مقام خود استفاده نموده بعضی را بدور خود جمع کردند و مژده انجیل را بدیشان دادند و عده ای از شنوندگان مسیحیت را 

) ۴خود مراجعت نمایند، یکی از ایشان کھ فرومنتیوس ( قبول کردند. بعد از چندی چون این دو جوان اجازه یافتند کھ بوطن

) اسقف را از تأسیس کلیسای شھر اکسوم تعیین کرد و ویرا بدانطرف اعزام داشت. در ۵مامداشت باسکندریھ رفتھ اتاناسیوس (
  ید.نتیجۀ زحمات این جوان مسیحیت در آنجا پیشرفت زیادی نمود و بعد تمام کتاب مقدس بزبان حبشی ترجمھ گرد

کلیسای قدیم حبشھ کھ نتیجۀ زحمات این جوان است تا امروز ھم باقی میباشد. بعضی از رفقای حضرت دمحم 
  چون در مکھ جفا دیدند بمسیحیان حبشھ پناه بردند. گویند یکی از آنھا مسیحیت را در حبشھ قبول نمود.
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بسرعت در ممالک مختلفۀ دیگر پیشرفت مینمود در فصل آینده کیفیت مسیحی شدن ارمنستان و کار بشارت 

) بوسیلۀ اعمال محبت آمیز خود و غیرت ٢) اسقف تور (١تأسیس کلیسای ایران را بیان خواھیم نمود. در فرانسھ مارتین (

مارتین برای آنکھ مردم را از بت پرستی  عظیمی کھ در بشارت انجیل داشت، در مردم آن سرزمین تأثیرات غریبی نمود.

برگرداند و رجعت بھ بت پرستی را برای مسیحیان غیر ممکن گرداند، جان خویشتن را بکف دست نھاده در تمام مملکت 
گردش نمود و درختان مقدس و ھر جیز دیگری کھ مربوط بھ بت پرستی بود منھدم ساخت. در جزایر بریتانی ھم مسیحیت 

کھ در ھیچ موقع متعلق بھ امپراطوری روم نبود فرستاد و آنجا را نیز  )٣م. اسقفی بھ ایرالند ( ۴٣١د و پاپ در منتشر شده بو
  جزو حوضۀ خود نمود.

اکنون الزم است کھ شرح کلیسای مغرب را خاتمھ داده بکلیسای مشرق متوجھ شویم و ببینیم چطور انجیل در 

  خ نمود.مملکت ایران نیز مانند امپراطوری روم رسو
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  دومقسمت 

  کلیسای قدیم تاریخ

  در مملکت ایران
  فصل پانزدھم

  کلیسای ایران از زمان تأسیس تا قرن پنجم
  م. ) ٢٢۶) ابتدای سلطنت سلسلۀ ساسانیان (٢) تأسیس کلیسا در سلطنت ایران             (١(       

  م. ) ٣٧٩ــ  ٣٠٩) سلطنت شاپور دوم ( ۴م. )        ( ٣٠٠) مسیحی شدن ارمنستان ( ٣( 

  ) کلیسا در ابتدای قرن پنجم۶م. )           ( ۴٢٠ــ  ٣٧٩) دورۀ آزادی ( ۵(                     

انتشار در فصلھای گذشتھ پیشرفت مسیحیت را در امپراطوری روم بیان نمودیم. الحال بھ بیان حکایت 

مسیحیت در ایران کھ سلطنت بزرگ دیگر دنیای قدیم بود مبادرت مینمائیم. از زمان مسیح تا زمان استیالی اعراب حدود 
ً نزدیک نھر فرات بود و سلطنت ایران از سر حد شرقی امپراطوری روم شروع شده تا رود  شرقی امپراطوری روم معموال

  ت.جیحون و گاھی ھم تا آنطرف آن امتداد داش

  

  

  ــ تأسیس کلیسا در سلطنت ایران ١

اطالعات صحیح ما راجع بھ تأسیس کلیسا در سلطنت ایران خیلی کم است. در باب دوم اعمال رسوالن 

در اورشلیم حاضر بودند و ھر یک موعظۀ » پارتیان و مادیان و عالمیان و ساکنان جزیره « میخوانیم کھ روز پنطیکاست 

حالیھ و جزیره ھم مقصود بین ند. پارتیا خراسان امروزه، مدی کردستان حاضر، عیالم خوزستان رسوالن را بزبان خود شنید
  النھرین است. تمام این ایاالت جزو ایران قدیم بوده است.



بعضی عقیده دارند کھ این زایرین ایرانی پس از شنیدن وعظ رسوالن ایمان آورده روح القدس را دریافت 
د و انجیل را بھ اھل مملکت خود موعظھ نمودند. چند نفر از نویسندگان قدیمی ھم روایت نموده اند داشتھ بھ موطن خود برگشتن

) برای بشارت کالم بھ ایران رفتند و مؤبدان زردشتی  ١۶و  ١۵:  ۶کھ دو نفر از رسوالن مسیح یعنی شمعون و یھودا ( لوقا 

عون پطرس نیست. گویند یھودا ( کھ توما ھم خوانده شده ) برای ایشان را شھید نمودند. البتھ واضح است کھ شمعون مذکور شم

بشارت کالم تا ھندوستان ھم رفتھ است. بعید نیست کھ این روایات صحیح باشد. بنابر این انتشار کالم در ایران باید خیلی زود 
  شروع شده باشد.

ً تفاوت باید دانست کھ موقعیت سلطنت ایران با موقعیت امپراطوری روم کھ ھمسایۀ  غربی ایران بوده کامال

داشتھ است. زبان یونانی کھ در امپراطوری روم رواج داشتھ، در مملکت ایران خیلی کم فھمیده میشده است. زبان مھم سکنۀ 

) تمدنشان خیلی کمتر از رومیان بوده و اخالق و آداب خشنی داشتھ ١مشرق رود فرات پھلوی و سریانی بوده است. پارتھا (
وۀ این مشکالت مؤبدان زردشتی ھم از ابتدای شروع مسیحیان بھ بشارت کالم بنای مخالفت را گذارده بسختی مانع اند. بعال

  پیشرفت میشدند. بدینجھات انجیل در مشرق فرات خیلی کمتر از آسیای صغیر و یونان و ایطالیا پیشرفت نمود.

) ( ٣) در اواخر قرن اول بھ ادسا (٢نام ادای (مورخین بعد گفتھ اند کھ یکنفر کلیمی مسیحی از اھل فلسطین ب
ً در ۴عرفھ ) و آربل ( ) واقع در شمال بین النھرین رفتھ و در آن نواحی بھ انتشار مسیحیت پرداختھ است. اینشخص مخصوصا

ً تأسیس کرد. در سال  ) نام ۵ا (م. ادای شخص پقید ١٠۴بین یھودیان آن نواحی کامیابی حاصل نمود و کلیسای مسیح را متدرجا

ً مرکز انجیلی نقاط مشرق و شمال و  ً زردتشتی مسیحی شده بود در آبل بسمت اسقفی معین نمود. اینشھر متدرجا را اصال

جنوب رود دجلھ شد و مبشرین جدی و غیوری از این مرکز بنواحی دور دست آسیا اعزام گردیدند. در اواخر قرن دوم 

) گفتگو مینماید. از این ٧» (خواھران ما در گیالن و باختر « میزیستھ راجع بھ  م. ١٩۶) کھ قزیب ۶مورخی بنام باردیسان (

م. بالغ بر  ٢٢۵اشاره استنباط میکنیم کھ در اواخر قرن دوم در این نقاط مسیحیان یافت میشدند. و نیز معلوم گردیده کھ در 
بحر خزر بوده است. بدیھی است کھ این نواحی بیست ناحیۀ اسقفی در بین النھرین و ایران وجود داشتھ کھ یکی ھم نزدیک 

ھر یک مرکز بسیاری از مسیحیان بوده است، ولی افسوس کھ تاریخی در دست نداریم تا از تأسیس این کلیساھا مطلع شویم و 
  تفصیل ظھور مسیحیت را در ایران بدانیم.

الطین تاتار آداب خشن و تمدن م. مملکت ایران در تحت تسلط پارتھا بود. این س ٢٢۶ق. م. تا  ١۵٠از سال 

ناقصی داشتند. در این دوره دین زردشت بتوسط مغھا یا مؤبدان زردشتی رواج مییافت، اما اغلب مردم گرفتار بت پرستی 

مینمودند. دولت ایران نیز مانند امپراطوری  گردیده درختان مقدس و تصویر خورشید و ماه و حتی اجداد خود را نیز پرستش

خود راضی نبود. عقاید قدیمۀ زردشتی اکثر از میان رفتھ و زمینھ برای ورود دین تازه حاضر شده بود. روم از دین 

خوشبختانھ در ھمین زمان مسیحیت در ایران ظاھر گردید. سالطین پارت با مبشرین مسیحی نھ ضدیت مینمودند و نھ بایشان 

ینطور باعث شدند کھ کلیسا بسرعت توسعھ یابد. بعضی از جفا میرسانیدند بلکھ مسیحیان را آزادی زیادی بخشیدند و بد

مسیحیانی ھم کھ در امپراطوری روم جفا میدیدند برای تحصیل آسایش و سالمتی بایران فرار کردند و در ایران باعث ترقی 

م.  ١٢٣ال کلیسا گردیدند. مغان زردشتی خیلی بر ضد مسیحیان اقدام میکردند و ھمین اشخاص شمشون اسقف آربل را در س

شھید نمودند. این اولین شھیدی است کھ تاریخ مسیحیت در ایران نشان میدھد. چون مؤبدان زردشتی اینطور سخت گیری 
  نمودند، فقط عدۀ قلیلی از زردشتیان مسیحیت را استقبال کردند و ایمان آورندگان اغلب از بت پرستان بودند.
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)١(Parthians                 )٢(Addai                     )٣(Edessa   

)۴(Arbela                    )۵(Pqidha                    )۶(Bardaisan   

)٧(Bactria   

  م. ) ٢٢۶ــ ابتدای سلطنت سلسلۀ ساسانیان ( ٢

م. تغییر عظیمی در سلطنت ایران صورت گرفت کھ تأثیری عمده در مسیحیت داشت. شخصی  ٢٢۶در سال 
) در  م. ۶۴١ایرانی بنام اردشیر سر از بندگی سالطین پارت پیچیده سلسلۀ مشھور ساسانیان را کھ تا زمان استیالی اعراب ( 

ایران سلطنت مینمودند تأسیس کرد. پادشاھان ساسانی بر خالف پارتھا بستگی زیادی بھ دین زردشت داشتند و حتی القوه در 

پایداری آن میکوشیدند. چون اردشیر بر تخت پادشاھی نشست فرمانی صادر نمود کھ بموجب آن تمام بتھای مملکت خود را 

سانید و مقداری زمین بایشان بخشیده آنھا را اجرازه داد تا از زردشتیان ده یک بگیرند. منھدم ساخت و مغان را بمقامی بلند ر

و نیز فرمانی صادر نمود کھ آتشکده ھای خاموش دوباره مشتعل شود و مؤبدان مخصوصی از برای این خدمت تعیین گردند. 

ھلوی کھ زبان معمولی آنزمان بود برای آنھا نوشتجات مقدسۀ زردشت یعنی اوستا را نیز جمع آوری نمود و تفسیری بزبان پ

تھیھ کرد. خالصھ دین زردشت را دین رسمی و دولتی خود ساخت و غیر از آتشکده ھای زردشتی جمیع معابد دیگر را بست 
  و خود را خدا دانستھ رئیس اعظم دین زردشت گردید.

یر گردید. این پادشاه در مدت م. جانشین اردش ٢۴٠شاپور اول کھ شخصی نیرومند و توانا بود در سال 

م. بر والرین امپراطور روم غلبھ یافتھ او را  ٢۶٠سلطنت یس سالۀ خود مادام مشغول محاربۀ با روم بود تا باالخره در سال 

اسیر نمود و شھرھای بین النھرین و سوریھ را غارت کرده بسوزانید و جمیع سکنۀ این بالد را یا قتل عام نموده یا ھزار ھزار 

بخوزستان آورد و در جندیشاپور کھ مخصوص ایشان ساختھ بود سکنی داد. بسیاری از این اسرار مسیحی بودند و کلیسای 

ایران را تقویت داده آنرا با کلیسای امپراطوری روم بطور مخصوصی متحد ساختند. در زمان سلطنت شاپور اول مانی نقاش 

گرچھ شاپور مانند پدرش زردشتی غیوری بود، ولی گویا بقدری سرگرم خت. در ایران ظھور نمود و شالودۀ دین جدیدی را ری
جنگ با رومیان بود کھ نتوانست بر علیھ مسیحیان مملکت خود اقدامی نماید. معھذا بدون شک بواسطۀ وضع قوانینی کھ غیر 

م. )  ٢٧۵ــ  ٢٧٢رام اول ( زردشتیان را محدود میکرد، ترقی کلیسا بھ تأخیر افتاد. چیزی نگذشت کھ در زمان سلطنت بھ

  جفائی بغایت سخت در ایران شروع شد و بسیاری از پیروان مسیح و مانی بقتل رسیدند.

  

  م. ) ٣٠٠ــ مسیحی شدن ارمنستان (  ٣

در قرن سوم و چھارم گاھی ارمنستان متلق بروم و زمانی متعلق بایران میشد. در زمان سلطنت شاپور اول 

) با کمک رومیان ارامنھ را بضد ایرانیان برانگیختھ خود را ١م. تیرداد ( ٢٨۶شت ولی در سال ارمنستان بایران تعلق دا



م.  ٣٠٠پادشاه ساخت و ارمنستان را از متصرفات روم گردانید. این پادشاه ابتدا مسیحیان را جفا مینمود ولی قریب سال 
  بود مسیحیت را قبول کرد و اولین » بخش نور « ) کھ رسول مشھور ارمنستان و معروف بھ ٢خودش بتوسط گریگر (
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)١(Tirdates                                      )٢(Gregory the Illuminator  

ً تیرداد چندان فھم و معرفتی از حقیقت مسیحیت نداشت، زیرا بمحض اینکھ مسیحی  پادشاھی است کھ بمسیح ایمان آورد. ظاھرا

شد تمام اھالی ارمنستان را با زور شمشیر بقبول این مذھب مجبور نمود و این اولین دفعھ ای بود کھ برای انتشار مسیحیت 

رداشتھ شد. بسیاری از ارامنھ با کمال جرأت و دلیری برای حفظ بتکده ھا و تصویرھای خود بر علیھ شاه جنگ شمشیر ب
ً مملکت مسیحی شد و گریگر اسقف اعظم ارمنستان گردید. بعد از  نمودند، ولی باالخره تیرداد غالب آمد و ارمنستان رسما

سال است کھ  ١۶٠٠ر مسیحیت بسیار غیور گردیدند. تاکنون بالغ بر چندی کتاب مقدس ھم بزبان ارمنی ترجمھ شد و ارامنھ د

ارامنھ از زردشتیان و اعراب و عثمانیھا جفا و تعدی دیده اند، ولی با کمال استقامت در ایمان خود استوار مانده و از نجات 
  دست بر نداشتھ اند. دھندۀ خود

  م. ) ٣٧٩ــ  ٣٠٩ــ سلطنت شاپور دوم (  ۴

سال سلطنت نمودند. راجع  ٣٨پادشاھی نشستند و روی ھم  سلطنت شاپور اول شش پادشاه پی در پی بر سریر بعد از انقضای

م. شاپور دوم کھ یکی از مشھورترین پادشاھان  ٣٠٩بھ پیشرفت مسیحیت در اینزمان چندان خبری در دست نیست. در 
  م کلیسای ایران در این مدت در تاریخ مذکور است.ساسانی است بسلطنت رسید و مدت ھفتاد سال پادشاھی نمود. وقایع مھ

  الف ــ کار پاپا

) پایتخت ایران کمتر از سایر نقاط منتشر شد. کلیسای مدائن خیلی کوچک بود و اسقف ١مسیحیت در مدائن (

شت و در م. شخصی بنام پاپا بسمت اسقفی کلیسای آنجا تعیین گردید کھ اسعداد بی نظیری دا ٢٨٠مخصوصی نداشت، اما در 
مدت اسقفی خود پنجاه سال طول کشید تمام دقت و توجھ خود را صرف پیشرفت کلیسای پایتخت نمود. در اینوقت در 

امپراطوری روم اسقفان روم و انطاکیھ و اسکندریھ بر تمامی کلیساھای اطراف خود برتری یافتھ بودند. پاپا تصور میکرد 

ان شود. بعالوه چون الزم بود کھ نماینده ای از طرف مسیحیان ایرانی در حضور اسقف مدائن ھم باید رئیس کل کلیساھای ایر

  پادشاه حاضر شود، پاپا خیال نمود کھ حق این نمایندگی منحصر بوی میباشد.

خود پسندی پاپا در بعضی مسیحیان تولید عداوت نمود و اسقفان دیگر مایل نبودند کھ پاپا خود را بر دیگران 

م.  ٣١۵ا ھم متحد شدند تا ویرا بر زمین زنند. بدین مقصود اولین شورای مسیحی کھ از آن اطالع داریم در مقدم بدارد. پس ب

در مدائن منعقد گردید. در ھمین شوری پاپا را استنطاق نموده محکوم ساختند و از درجۀ اسقفی ساقط گردانیدند. ولی پاپا 

فان امپراطوری روم کھ در مجاورت او بودند، رجوع نمود. اسقفان تصمیم شوری را قبول ننموده قضیھ را بھ بعضی از اسق
مذکور از او طرفداری نموده او را مستحق مقام اسقفی شمردند. از این زمان ببعد اسقف مدائن کھ موسوم بھ کاتولیکوس ( 

  جاثلیق ) بود، رأس کل کلیسای ایران گردید.
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)١(Ctesiphon      )٢(Catholicos .لفظ کاتولیکوس بمعنی عمومی است و اعراب این کلمھ را جاثلیق گفتند  

  ب ــ جفای مسیحیان

م. دشمنی را با مسیحیت آغاز نھادند و برای نابود  ٢٢۵شد، پادشاھان ساسانی از سال چنانکھ در فوق اشاره 

ساختن آن زحمت میکشیدند، ولی تا زمان سلطنت شاپور دوم چند نفری بیش در راه ایمان شھید نشدند. در اوایل سلطنت شاپور 

سطنطین امپراطور روم مسیحی شد و مسیحیت را دین م. ق ٣١٢اتفاقی افتاد کھ موقعیت مسیحیان را کامالً تغییر داد. در سال 

رسمی امپراطوری خود گردانید و مقام اسقفان امپراطوری خود را خیلی بلند نمود، بطوریکھ ھرگاه بجنگ میرفت کشیشان 

بمحض  مسیحی را با خود میبرد تا برای ظفر یافتنش دعا نمایند. شاھنشاه ایران کھ ھمیشھ روم را دشمن طبیعی خود میدانست

اینکھ فلسطین مسیحی شد، مسیحیت را نیز دشمن سلطنت خود دانست و مسیحیان ایرانی را کھ پشت بدین زردشت نموده و 

ً بی  مردود عموم ایرانیان بودند دوستان مخفی امپراطور روم و یاغیان بضد خود تصور کرد. این تصورات پادشاه ھم کامال
تحت جفا بودند، با اشتیاق بھ آزادی مسیحیان روم توجھ نموده میل داشتند آنھا ھم مانند مأخذ نبود، زیرا مسیحیان ایرانی کھ در 

ھمکشیان خود در روم آزاد باشند. بدینقسم از سلطنت جابرانۀ شاپور متنفر شده آرزو میکردند کھ قسطنطین ایشانرا در تحت 

ه و شکست شاپور را از روم پیشگوئی میکردند. ولی حمایت خود بیاورد. بنابر این مسیحیان در جنگ با رومیان شرکت ننمود
  نکردند. از قرار معلوم ھیچگاه بضد پادشاه شورش ننمودند و دشمنانش را نیز یاوری

م. جنگی کھ سالیان دراز انتظار آن میرفت، بین روم و ایران  ٣٣٨فوری بعد از وفات قسطنطین در سال 

بر قوای رومیان حملھ نمود. ولی بسھولت نتوانست غالب آید. بیست و پنجسال شروع شد. شاپور لشگر بھ بین النھرین کشید و 

م. با امپراطور روم صلح نمود. دولت روم پنج ایالت بین  ٣۶٣جنگ ادامھ داشت و آخر االمر شاپور مظفر گردید و در سال 

در اثر این ظفر قدرت ایران در  ) را کھ مدت دویست سال مالک بود بایران واگذار نمود.١النھرین و شھر عمدۀ نصیبین (
  قسمت غربی آسیا بدرجات بیشتر از روم گردید.

حاال ببینیم اثرات این جنگ وخیم بر کلیسا چھ بود. چیزی از ابتدای جنگ نگذشت کھ از طرف شاپور بھ 

ای پرداخت شمعون کاتولیکوس حکم شد تا از تمامی نصرانیھای ایرانی کھ ھم مسلک قسطنطین ھستند مالیات مضاعف بر
مخارج جنگ دریافت دارد. شمعون اظھار داشت کھ جمع کردن مالیات کار او نیست و گذشتھ از این مسیحیان فقیر و بیچیزند 

و استطاعت پرداخت چنین مالیاتی را ندارند. از استماع این خبر شاپور غضبناک گردید و دندانھایش را بر ھم فشرده دستھای 

معون شاگردان خود را شورانیده و مردمان خویش را بضد مملکت من یاغی گردانیده و آنھا را ش« خویش را بھم زد و گفت: 

بنابر این » غالمان قیصر کھ ھم مسلک ایشانست نموده است. مالحظھ کنید چطور سر از اطاعت فرمانھای من پیچیده است! 

ً در تحت جفا واقع شوند. پادشاه حکمی صادر نمود کھ شمعون توقیف شود و نمازخانھ ھا منھدم گردد  و مسیحیان ایران تماما
  بدینطور دورۀ جفای ھولناکی پیش آمد و تا مرگ شاپور کھ بعد از چھل سال بوقوع پیوست ادامھ داشت.
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اجرای فرمان پادشاه بعھدۀ رؤسای دولتی و مغان بود. زردشتیان ھم مغان را در اجرای فرمان شاه کمک 

یک خدا را  مسیحیان تعلیم مقدس ما را خراب نموده مردمرا تعلیم میدھند کھ« مینمودند. مغان راجع بمسیحیان چنین میگفتند: 

عبادت نمایند و بخورشید و آتش احترامی نگذارند؛ ایشان را تعلیم میدھند کھ بوسیلۀ استحمام آب را نجس سازند و از عروسی 

و تولید اوالد دوری جویند و شرکت در جنگھای شاھنشاه را رد نمایند؛ دربارۀ قتل و خوردن گوشت حیوانات تأمل نمیکنند؛ 

فن مینمایند و پیدایش مار و جمیع خزندگان را بخدای نیکوئی منسوب میدارند؛ و خدام پادشاه را میتھای خود را در خاک د

یھودیان ھم در جستجوی مسیحیان بودند و میخواستند ایشان را تسلیم رؤسای دولتی ». تحقیر نموده جادوگری را تعلیم میدھند 
ی ایمان داشتھ باشید کوھھا را میتوانید نقل کنید؟ پس چرا دعا آیا عیسی نگفت کھ اگر بقدر دانۀ خردل« نمایند و میگفتند: 

رؤسای دولتی در مواقع استنطاق مسیحیان را حتی القوه بانکار مجبور میساختند، ولی » نمیکنید تا این جفاھا خاتمھ پذبرد؟ 

ً موفق نمیشدند، زیرا منکرین ایمان بیش از چند نفری نبودند. اما اقرار کنندگان یا سنگسار میشدند، یا طعمۀ شمشیر  معموال

میگشتند، یا بتدریج پاره پاره میشدند و یا بطرق ھولناک دیگری معذب گردیده بقتل میرسیدند. دلیری مسیحیان در این موارد 

نفر کھ در اینوقت جان خود را در راه مسیح دادند، ثبت  ١۶٠٠٠باعث ایمان آوردن بعضی از تماشاچیان میگردید. اسامی 

ً عدۀ بسیاری ھم کھ اسامی آنھا فقط در آسمان مکتوب است در ھمین زمان جان خود را  گردیده و عالوه بر این اشخاص یقینا
در راه مسیح داده اند. گرچھ عدۀ مسیحیان ایرانی بسیار بود، باز بھیچوجھ در تاریخ نمیخوانیم کھ برای دفاع خود شمشیر 

  کشیده باشند.

  

  

  م. ) ٣٣٩کاتولیکوس ( ج ــ شھید شدن شمعون 

چنانکھ ذکر شد شاپور فرمان دادتا شمعون کاتولیکوس گرفتار شود. پس شمعون را در مدائن توقیف نمودند و 

ً بھ شوش ( شوشتر حالیھ ) کھ محل سکونت شاپور بود فرستادند. چون شمعون بحضور پادشاه رسید برای  با نظامیان مجبورا

این نسبتھائیکھ بتو میدھند عین حقیقت است چونکھ « ناک گردید و فریاد بر آورده گفت: تکریم وی بخاک نیفتاد. شاپور غضب

این اولین دفعھ ایست کھ چون اسیر در « شمعون جواب داد: ». در حضور من بخاک نمی افتی، گرچھ سابق چنین مینمودی 

یشوم و سابق بر این ھرگز برای انکار خدا حضور تو آورده میشوم و سابق بر این ھرگز برای انکار خدا خوانده تو آورده م

ای پادشاه، کیست کھ نمیداند وی بضد تو فتنھ میانگیزد، در حالیکھ « مغانی کھ حاضر بودند بشاپور گفتند: » خوانده نشده ام. 

در  . شمعون»اگر خورشید را عبادت نمائی کشتھ نخواھی شد « شاپور بشمعون گفت: » از دادن مالیات امتناع میورزد؟ 

باز » من تو را عبادت نمیکنم، پس چگونھ خورشیدیرا کھ عقل و فھم ندارد و بعظمت تو نمیرسد، عبادت کنم؟ « جواب گفت: 

برو، خورشید را کھ بوسیلۀ آن ھمھ چیز زندگی میکند، عبادت نما. روا نیست کھ فقط برای لجاجت در « شاپور بوی گفت: 

مرگ برای آنھا و برای من برکتی خواھد بود؛ ترسان نیستم. « عون جواب داد: شم». عقیدۀ خودت باعث مرگ بسیاری شوی 

اگر آفتاب را عبادت ننمائی، ھمین فردا ترا بقتل « شاپور در جواب گفت: ». خدا تاج و حیات را نصیب ما خواھد فرمود 
  یابد. پس از آن شمعون اسیر را بیرون فرستاد تا برای تغییر فکر خود مجال». خواھم رسانید 



وقتی شمعون از قصر بیرون میرفت یکی از خواجھ گان را کھ گشتاھازاد نامداشت و للۀ زمان کودکی پادشاه 
و یکی از منکرین ایمان بود، مالقات کرد. این خواجھ شمعون را با کمال وقار سالم نمود ولی شمعون صورت خود را 

متأثر ساخت کھ فی الفور البسۀ قیمتی خود را بیرون کرد و پالس در برگردانیده ھیچ نگفت. این بی اعتنائی بقدری خواجھ را 

بر نمود. پادشاه سبب این عمل را از خواجھ سؤال نمود و خواجھ اظھار داشت کھ بمسیحیت برگستھ و از برای کشتھ شدن 

صادر نمود و این  حاضر است. پادشاه چون این سخن بشنید متغیر گردید و برای ترساندن سایرین فوری حکم اعدام ویرا
  فرمان فی الحال اجرا شد.

روز بعد کھ جمعھ و روز صلیب شدن مسیح بود، بار دیگر پادشاه شمعون را احضار نموده بوی چنین گفت: 

« شمعون سالخورده در جواب گفت: ». فقط یکدفعھ خورشید را عبادت نما و دیگر تو را الزم نخواھد شد کھ چنین کنی « 

خود فرصت بدھم کھ بگویند در دقیقۀ آخر ایمانش ضعیف شد و عبادت بت را بر خدای واحد حقیقی ترجیح نمیتوانم بدشمنان 
آنگاه پادشاه نظر بدوستی سابق کھ با شمعون داشت در ترغیب او بانکار اھتمام زیادی نمود و چون سودی نبخشید حکم ». داد 

  کرد تا او را مقتول سازند.

د کشیش مسیحی در زندانھای شھر اسیر بودند. پادشاه آنھا را احضار نموده در اینوقت قریب پنج اسقف و ص
بدیشان اعالم داشت کھ اگر ایمان خود را انکار نمایند آزاد خواھند گردید، ولی چون اعتراف نیکو کردند پادشاه فرمان داد تا 

مات این اشخاص شمعون را بترس تمام ایشان در حضور شمعون بقتل رسند. شاپور گمان میکرد کھ مشاھدۀ عذاب و زح

میاندازد و در نتیجھ ایمان خود را انکار میکند. ولی بجای اظھار ترس، شمعون با شجاعت و دلیری غریبی ایشانرا موعظھ و 
  نصیحیت نمود کھ تا دقیقۀ آخر استوار بمانند.

) از ١نام پوسائیک (چون موقع کشتن ھمۀ ایشان در رسید یکی از کشیشان بنظر ھراسان آمد. صاحبمنصبی ب

ً از خود دور نما، برای اندک زمانی چشمانت را ببند تا روشنائی « میان نظامیان فریاد بر آورده ویرا گفت:  ترس را تماما

من « شاپور از این مداخلھ برآشفت و پوسائیک را امر کرد تا در پی کار خود برود. پوسائیک گفت: ». مسیح بر تو درخشد 

شاپور بر خشمش افزون ». خدای ایشان میترسم و بھمین جھت بر مرگ مبارک ایشان غبطھ میخورم مسیحی ھستم و از 

گردیده فرمان داد در ھمانجا زبانش را از پشت گردنش بیرون آورده بقتلش رسانند. پس از قتل ھمھ شمعون کاتولیکوس را نیز 
  شھید نمود.
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  د ــ شھدای دیگر

استقامت مسیحیان شاپور را بسیار خشمگین ساخت و حکمی برای جفای عموم مسیحیان امپراطوری خود 

مسیحیان قتل عام میشدند و مردان و زنان و اطفال بسیار شربت مرگ را چشیدند. خواھر شمعون صادر نمود. ده روز 

) اسقف شھر شوش با دو کشیش دیگر ٢) نامداشت در جزو این اشخاص بود. بعد از چندی میلیز (١کاتولیکوس ھم کھ تاربو (

 ١٢٨) کاتولیکوس کھ جانشین شمعون بود با ٣م. شاھدوست ( ٣۴٢نردیک ری بتوسط حاکم آن والیت بقتل رسیدند. در سال 

م. گرفتار  ٣۴۵) بدین مقام رسید. وی نیز در سال ۴کشیش بعد از پنج ماه حبس متواتر بقتل رسیدند. بعد از او باربعشمین (
ل گردیده بشوش برده شد و بعد از یازده ماه محبوسی در آنجا بقتل رسید. در ھمان سال صد و بیت کشیش دیگر نیز مقتو

گردیدند. در نتیجۀ این جفا تا بیست سال دیگر کسی برای اشغال مقام کاتولیکوس انتخاب نشد. این جفا در تمام قسمتھای ایران 
ً در والیاتی کھ مجاور امپراطوری روم بود بشدت ادامھ داشت.   و مخصوصا

اسیر از آنجا م. شاپور یکی از شھرھای بین النھرین را از رومیان گرفت و نھ ھزار  ٣۶٠در سال 

بخوزستان آورد. در میان اسرا عدۀ زیادی مسیحی با اسقف و کشیشان خود بودند. شاپور فرمان داد کھ سیصد نفر از بزرگان 

این مسیحیان را بدشت حاصلخیزی ببرند و در آنجا از طرف پادشاه بآنھا اعالم گردید کھ چنانچھ مسیح را انکار کنند و مذھب 

د، زمین مذکور برای سکونت بدیشان بخشیده خواھد شد و اگر در ایمان استوار بمانند محکوم گردیده پادشاه را قبول نماین

مقتول خواھند شد. اسقف بھمھ موعظھ نمود تا در ایمان ثابت بمانند. دویست و ھفتاد و پنج نفر اعتراف نیکو کرده اعدام 
یاری از این قبیل دستھ جات اسرای مسیحی بامر شاپور بنواحی گردیدند، ولی بیست و پنجنفر دیگر منکر شده زنده ماندند. بس

  شرقی ایران فرستاده شدند. بعدھا این اشخاص در انتشار مسیحیت در این نقاط کمک بزرگی نمودند.

م. شاپور وفات نمود و با مرگ وی جفای ھولناک مسیحیان بانتھا رسید. کلیسای ایران  ٣٧٩باالخره در سنۀ 
ت کھ با کمال صبر این آزمایش آتشین را متحمل گردید و خداوند خود را انکار ننمود و در صدد انتقام نیز بر تا بآبد مغتخر اس

  نیامد. حتی اوقاتیکھ جفا نھایت سختی را داشت کلیسا پیشرفت مینمود و از بن پرستان و زردشتیان ھمواره ایمان میاوردند.
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  م. ) ۴٢٠ــ  ٣٧٩دورۀ آزادی ( ــ  ۵

سالطینی کھ بعد از شاپور بسلطنت رسیدند، اغلب بیکفایت و ضعیف بودند و ھریک مختصر زمانی سلطنت 

نمودند. سالطین مذکور جنگ با روم را نیز تجدید نمودند و قریب چھل سال روابط دوستانھ بین پادشاھان ایران و امپراطوران 

در زمان این سالطین نسبت بسابق آزادتر بودند و گرچھ کلیسای ایران ھنوز از طرف دولت  روم بر قرار بود. مسیحیان
  برسمیت شناختھ نمیشد، باز تا حدی ایمن گردید و فرصت یافت تا بعد از این سالیان جفا تشکیالت خود را مرتب گرداند.

بمسیحیان رؤف و مھربان  م. یزدگرد اول بر سریر سلطنت نشست. وی در اوایل سلطنت خود نسبت ٣٩٩در 

بود و بعضی امیدوار بودند کھ خودش ھم تعمید یافتھ مسیحی شود، اما روح مسیح در وی نبود و مغانی را کھ دشمنان 

) نام اعلب بسمت ١مخصوص مسیحیت بودند بطور ھولناکی جفا رسانید و زردشتیان را از خود متنفر ساخت. اسقفی ماروتا (

و یزدگرد را از  ور روم بھ ایران فرستاده میشد. اینشخص عالوه بر مقام روحانی طبیب ھم بودایلچیگری از طرف امپراط

مرضی شفا داد و او را فوق العاده از خود ممنون ساخت. ماروتا فرصت را غنیمت شمرده بذل دو التفات را از پادشاه برای 

گردد و دیگر آنکھ اجازۀ تشکیل شورائی برای تنظیم امور مسیحیان استدعا کرد: یکی اینکھ فرمان آزادی کلیسای ایران اعالم 
  کلیسائی داده شود و ھر دو اجابت گردید.

  م. ) ۴٩٠الف ــ فرمان آزادی ( 

م. فرمانی برای آزادی عموم مسیحیان ایرانی صادر گردید. مطابق این فرمان مسیحیان اجازۀ بنای  ۴٠٩در 

ً در موقع جفا منھ دم شده بود، یافتند و توانستند بدون ترس خدا را عبادت نمایند. مسیحیانی کھ در بند نمازخانھ ھائیرا کھ سابقا

بودند آزاد گردیدند و اسقفان اجازه یافتند کھ بدون واھمھ بین کلیساھای ناحیۀ خود سفر کنند. بنابر این پس از سیصد سال برای 

بشارت و ساختن نمازخانھ ھای جدیدی نیافتند. باری مسیحیان اولین دفعھ کلیسای ایران برسمیت شناختھ گردید، ولی باز اجازۀ 
ایرانی از صدور این فرمان شاد گردیده گمان کردند کھ این فرمان بآنھا ھمان اختیاراتی را میدھد کھ فرمان میالن بکمک 

  م ) برای مسیحیان امپراطوری روم نموده بود. ٣١٣قسطنطین ( 

  م. ) ۴١٠ب ــ شورای مدائن ( 

الیان متمادی جفا تشکیالت جدیدی برای کلیسای ایران الزم بود. ماروتا پیشنھاد کرد کھ شورائی از پس از س

اسقفان ایران تشکیل گردد تا ھمان نتایجی کھ شورای نیقیھ در امپراطوری روم داشت این شوری نیز برای کلیسای ایران 

سریع خود بھ حکام فرمان دادتا تمامی اسقفان را بفوریت بمدائن  داشتھ باشد. شاه بانعقاد این شوری اجازه داد و بوسیلۀ قاصدان
  م. این شوری در مدائن تشکیل ۴١٠بودند و در  اعزام دارند. اسقفانی کھ حاضر شدند اغلب از والیات نزدیک بین النھرین

ــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یافت. نظر باینکھ قوانین مصوبۀ شورای نیقیھ ھنوز در کلیساھای ایران معمول نشده بود، این شوری الزم دانست کھ اول 
از جانب اعلیحضرت پیش آمده فرمانی را کھ در سال قبل بتصویب آن بپردازد. پس از ختم این قضیھ دو نفر از درباریان 

برای آزادی مسیحیان صادر شده بود تصدیق نمودند و اعالم داشتند کھ پادشاه اسحق اسقف مدائن را بریاست کل مسیحیان 

برای ادارۀ  ایران مقرر گردانیده و حاضر است کھ مصوبات این شوری را با قوۀ سیاسی اجرا نماید. پس اسقفان بعضی قوانین

کلیسا ترتیب دادند کھ عمدۀ آنھا از قرار ذیل است: برای ھر شھری یک اسقف کافیست و برای تعیین ھر اسقفی اقالً 

دستگذاری سھ اسقف الزم است. عموم مسیحیان ایران موظفند کھ اعیاد مھمۀ را از قبیل عید میالد و عید قیام در مواقع معینی 

ادشاه مصوبات شوری را قبول نمود و نسبت بمسیحیان خیلی اظھار التفات کرد. مسیحیان از با ھم نگاھدارند، و غیره. پ

التفاتھای شاه بی اندازه مسرور گردیدند و در روز عید قیام کھ آخرین روز شوری بود جشن بزرگی کھ در شعف و سرور 

نفھمیدند کھ تعیین رئیس کلیسا از طرف پادشاه نظیر آن تا بحال بین مسیحیان ایرانی دیده نشده است، گرفتند. ولی مسیحیان 

خطرات زیادی دارد و برای کلیسا بھتر است کھ در زیر شکنجھ و عذاب بماند تا اینکھ امورش بتوسط پادشاه غیر مسیحی 

د. ولی گردد. اندک زمانی کلیسا در سالمتی و آزادی پیشرفت مینمود و چون جفائی در میان نبود بسیاری داخل کلیسا شدن اداره
  این آسودگی چند سالی بیش طول نکشید، چنانکھ بعد خواھیم دید.

  

  ــ کلیسا در ابتدای قرن پنجم ۶

ً حالت کلیسا را بیان مینمائیم. اولین چیزی کھ قابل توجھ میباشد بسط و  در اینجا قدری توقف نموده مختصرا
  انتشار مسیحیت است در اینزمان.

  

  الف ــ انتشار مسیحیت

م. قریب چھل ناحیۀ اسقفی ایران وجود داشتھ است. ھر یک از این  ۴١٠میخوانیم کھ در سال در تاریخ 
نواحی مرکز بسیاری از مسیحیان بوده است، زیرا در آنزمان مرسوم نبود کھ در نقاطی کھ فقط عدۀ قلیلی مسیحی ھستند، 

ل در بین النھرین ظھور نمود و بدینجھت رسید. مسیحیت او ۶۶م. شمارۀ نواحی اسقفی بھ  ۴٢۴اسقف مخصوصی برود. در 

ً در فالت ایران نیز انتشار یافت. در  م. در شھرھای ری، اصفھان، سیستان،  ۴٢۴در آنجا قدرتش بیشتر بود، ولی متدرجا

بوده » اسقف چادرھای کردھا ) « ١نیشابور، مرو و ھرات ھریک اسقفی سکونت داشت. در بعضی کتب میخوانیم کھ ادرق (
  اینرو معلوم میشود کھ بسیاری از کردھا نیز ایمان آورده بودند. پایداری کلیسا بعد از جفای ھولناک شاپور و از میان است. از
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ً در ایران آنزمان ریشھ دوانده بود. نمیدانیم عدۀ مسیحیان  رفتن بسیاری از مسیحیان شریف نشان میدھد کھ دین مسیح کامال
  ایرانی در اینزمان چقدر بوده، ولی شکی نیست کھ مسیحیان در قسمتھای محتلفۀ امپراطوری ایران فراوان بوده اند.

بزبان سریانی کھ زبان ادسا و آربل باشد در ایران موعظھ میگردید. بعدھا ھم گرچھ بسیاری از ابتدا انجیل 

ً در کلیساھای ایران معمول گردید. ولی کتب و سرودھای  ساکنین بین النھرین و ایران پھلوی زبان بودند، ھمین زبان رسما

کھ کتاب مقدس ھرگز بزبان پھلوی ترجمھ نشده و ترجمۀ  بسیاری برای مسیحیان ایران بزبان پھلوی نوشتھ شد. احتمال میرود
  سریانی آن در ھمھ جا استعمال میگردیده است.

  ب ــ زھد

کلیساھای سریانی زبان زمان اول تمایل غریبی بزھد داشتند. زندگانی انفرادی از عروسی کردن مقدس تر 

یشدند و عمر خود را صرف دعا و روزه مینمودند. شمرده میشد و مردان و زنان بسیاری چون مسیحی میگشتند تارک دنیا م

این اشخاص در کمال فقر بعضی اوقات تنھا و بعضی اوقات دستھ دستھ زیست مینمودند و اوقات خود را بتحصیل و کار 

نامیده » دختران سالمتی « و زنان » پسران سالمتی « میگذرانیدند و مشتاق تواضع، صبر، سالمتی و محبت بودند. مردان 
یشدند. فقط این اشخاص مسیحیان کامل تصور شده و احتمال میرود کھ ابتدا غیر از آنھا کسی تعمید نمی یافت، ولی بعدھا این م

در » پسران و دختران سالمتی « رسم تغییر کرد و بتمام ایمان آورندگان و فرزندان ایشان تعمید داده میشد. بعضی از این 
  ی از ایشان جان خود را در راه مسیح تسلیم مینمودند.وعظ انجیل خیلی جدی بودند و بسیار

  

  ج ــ عقاید

چندان تفاوتی با اعتقادات مسیحیان تعالیم مسیحیان ایرانی از روی تعالیم کتاب مقدس بوده و از اینرو 

. مسیحیان امپراطوری روم نداشتھ است. ولی کلیسای ایران بسرعت کلیسای مغرب زمین یکرشتھ عقاید برای خود تدوین ننمود

ایرانی در مباحثۀ آریان کھ آنقدر کلیساھای مغرب را مشوش ساخت شرکت نداشتند و احتمال میرود کھ راجع بشورای نیقیھ ھم 

م. ). ذیالً  ۴١٠تا چند سال بعد از انعقاد آن چندان خبری نداشتھ اند. ولی شورای مدائن اعتقادنامۀ نیقیھ را قبول نمود ( 

وی ( « ی کھ پیش از انعقاد شورای مدائن در ایران مرسوم بوده و امروزه در دست داریم مینویسیم: اعتقادنامۀ جالب توجھ

یعنی مسیحی ) بایستی معتقد باشد بخدا، یعنی خداوند ھمھ کھ آسمان و زمین و دریا و ھرچھ کھ در آنھاست بساخت. او انسانرا 
یغمبران فرستاد و بعد مسیح خود را بدنیا فرستاد. مسیحی باید بصورت خود آفرید، شریعت را بموسی داد، روح خود را در پ

  ».بقیامت مردگان و بھ سر تعمید معتقد باشد. اینست ایمان کلیسای خدا 

  

  

  



  د ــ مباحثھ با یھودیان و زردشتیان

 ً مخالفین عمدۀ مسیحیان یھودیان و زردشتیان بودند. عدۀ زیادی از یھودیان در ایران سکنی داشتند و ظاھرا

ضدیتشان با مسیحیان از یھودیان مغرب زمین بمراتب بیشتر بود. مسیحیان در مباحثات خود با یھود اظھار میداشتند کھ آنھا 

کھ احکام عھد عتیق برای دین حقیقی یعنی مسیحیت بیش از عالمات چیزی  قوم منتخب خدا ھستند نھ یھود و نیز ثابت میکردند
ً باطل شده است. برای اثبات مدعای خود از عھد عتیق ھم نقل قول میکردند.   نبود وتماما

  طریق مباحثۀ مسیحیان با زردشتیان از قرار ذیل بود:

  »ذیحیات را میپرستی؟ پس چطور است تو کھ مخلوق ذیحیاتی ھستی مخلوقات غیر « مسیحی: 

اما خورشید زنده است، و بھمھ زندگی میبخشید. آتش ھم زنده است چونکھ ھرچھ وجود دارد « زردتشتی: 
  ».میسوزاند 

خیر، آتش زنده نیست زرا باران مختصری از برای خاموش کردن آن کافیست؛ خورشید ھم زنده « مسیحی: 

را عبادت نمیکنیم، بلکھ خدائیرا پرستش مینمائیم کھ خورشید و آتش و زمین  نیست زیرا در شب غائب میشود. اما ما مخلوقات
  ».و دریا و ھرچھ در آسمانھاست، آفریده است 

ولی شما شخص مرده ای را کھ بر روی صلیب جان داد، عبادت میکنید؛ شما میگوئید کھ ھمین « زردتشتی: 
  ».شخص مصلوب شده خداست 

تجسم خدا و مغفرت شفاعت گناھان را بیان مینماید و سعی میکند تا طرف آنوقت مسیحی شروع نموده اسرار 

خود را با خطر جانی موجھ میساخت، باز  مقابل را بمسیح معتقد گرداند. اگرچھ ھر زردشتی کھ مسیحیت را قبول مینمود،
  بعضی از مسیحیان متنفذ ایرانی از زردشتیان  بودند.

  

  

  

  

  

  

 



  فصل شانزدھم

  قرن پنجمکلیسای ایران در 
  م.)۴٢۴) شورای دادیشوع ( ٣م. )  (  ۴٢٢ــ  ۴٢٠) جفای بھرام پنجم ( ٢م. )  ( ۴٢٠) جفای یزدگرد ( ١(

  م ) ۴٨۶ــ  ۴۵٠) جنگ مذھبی ارمنستان ( ۵م.)  ( ۴۴۶) جفای کرکوک ( ۴(

  ) پیشرفت کار بشارت٧م )  ( ۴٨۴) نسطوری شدن کلیسای ایران ( قریب ۶(

  

  م. ) ۴٢٠ــ جفای یزدگرد (  ١

) نام از شھر ھرمزد ١نظر بھ جسارت خود مسیحیان مساعدتھای یزدگرد بزودی خاتمھ یافت.کشیش ھاشو (

اردشیر خوزستان یکی از آتشکده ھای بزرگ زردشتیان را بغضب آورد و مرافعۀ خود را بشاه رجوع نمودند. یزدگرد ھاشو 

بمذھب مملکتی بودند احضار کرده و با کمال سختی ایشانرا و ابدای اسقف را با چند کشیش دیگر کھ مسئول این اھانت 

سرزنش نمود. ابدای اسقف اظھار داشت کھ او تقصیری نداشتھ است، ولی ھاشو با کمال شدت پرستش آتش را مردود شمرد و 

او را تھدید کرد کھ  با شجاعت اقرار بخراب کردن آتشکده نمود. پس یزدگرد بھ ابدا امر نمود تا آتشکده را دوباره بنا نماید و
  در صورت تخلف، تمام مسیحیان را جفا و آزار خواھد رسانید. ابدا فرمان پادشاه را اطاعت ننمود و فوری بقتل رسید.

ً ھمین زمان شھید گردید. نرسس رفیقی داشت شاپور نام ٢شخصب بنام نرسس ( ) کھ از اھل ری بود تقریبا

) نامداشت، بمسیحیت ارشاد نمود. ادارپروا ھم شاپور ٣زردشتی را کھ ادارپروا (کھ کشیش بود. این کشیش یکی از بزرگان 
کشیش را با خود بشھر خویش برد و قبالۀ زمینی را بوی بخشید و اجازه داد تا نمازخانھ ای در آنجا بنا نماید. یکی از مؤبدان 

تی دین خود را ترک گفتھ بمسیح ایمان زردشتی این قضیھ را مستمسک قرار داده بھ شاه شکایت نمود کھ اشراف زردش

میاورند. یزدگرد بوی اجازه داد کھ حتی القوه این اشراف را بمذھب مملکتی بر گرداند. مؤبد مذکور ھم ادارپروا را دوباره 

ت با بدین زردشتی آورد. بنابر این ادارپروا بشاپور کشیش امر نمود کھ قبالۀ نمازخانھ را بوی پس بدھد. شاپور پس از مشور
  دوست خود نرسس از دادن قبالھ امتناع ورزید و آنرا با خود برداشتھ از شھر بیرون رفت. پس از رفتن وی مؤبد نمازخانھ را
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بھ آتشکده مبدل ساخت. نرسس کھ از این قضیھ بی اطالع بود، روزی وارد نمازخانھ گردید و چون صورت واقعھ بدید، آتش 
دوباره نمازخانھ نمود و در آن عبادت کرد. چون مؤبد این اھانت بدید آتش خشمش را خاموش نمود و اطاق را تمیز کرده آنرا 

مشتعل گردید و ھیجانی در مردم تولید نموده سبب شد کھ نرسس را زنجیر کرده بمدائن فرستند. در آنجا نرسس در محضر 

ید. نرسس از انجام اینکار امتناع ورزید، رئیس مغان حاظر گردید و فرمان یافت تا دوباره آتشکده را در جای نمازخانھ بنا نما

پس مدت نھ ماه محبوس گردید. باالخره او را بحضور پادشاه بردند و شاه نیز فرمان داد تا آتش مقدس را مشتعل سازد. باز 
  نرسس اطاعت ننمود و محکوم بقتل شد. در حین اعدامش بسیاری از مسیحیان حاضر بودند.

ا با مسیحیان داشت، بدینطور کم کم با ایشان ضدیت نمود. احتمال میرود کھ چون مغان مسیحی یزدگرد کھ ابتدا کمال دوستی ر

شدن اشراف زردشتی را دیدند، بر آشفتھ و پادشاه را مجبور بضدیت با مسیحیان نمودند. اگر عمر یزدگرد وفا مینمود، شاید 

ر اثر لگد اسبی بمرد.پسرش بھرام گور بتصویب م. د ۴٢٠برای جفای عموم مسیحیان فرمانی صادر میکرد، اما در سال 
  مغان بجای وی بر سریر سلطنت جلوس نمود.

  

  م. ) ۴٢٢ــ  ۴٢٠ــ جفای بھرام پنجم (  ٢

بھرام بمحض جلوس بر تخت سلطنت مغانرا برای جفای مسیحیان اقتدار تام بخشید. مغان ھم نمازخانھ ھا را 

ً منھدم کردند و ھر کدام از پیروان مسیح را ک ھ پیدا مینمودند بقتل میرسانیدند و یا بطرق ھولناکی معذب میگردانیدند. مثال
بعضی را زنده پوست میکندند؛ بعضی را در میان موشھای صحرائی گرسنھ میانداختند تا طعمۀ آنھا شوند. زحمات و عذاب 

ً از سر حد ایران خارج شده ب مملکت روم پناه بردند. بھرام فوری مسیحیان بقدری زیاد بود کھ بسیاری از ایشان اضطرارا
  تسلیم فراریان را از امپراطور روم خواست ولی امپراطور روم امتناع ورزید. پس فوری جنگ بین دولتین تجدید شد.

) نامداشت. بھرام تمام ١یکی از اشخاصیکھ در اینزمان جفا دید شخص دولتمند محترمی بود کھ ھرمزداس (

شتربان لشگریان خود نمود. بعد از چندی بھرام ویرا با لباس مندرسی دید کھ بدنش از آفتاب امالک ویرا تصرف کرده او را 

تا ایندرجھ خود سر مباش و حاال دیگر پسر « سوختھ و گل آلود است. پس عقب وی فرستاد و قبای کتانی بوی داده گفت: 

اگر گمان میکنی « د پاره نمود و در جواب شاه گفت: ھرمزداس با غیرت تمام قبائی را کھ شاه بوی داده بو». نجار را رد نما 

چون شاه این حرکت دلیرانھ را از وی بدید، ». کھ من دین خود را بقیائی میفروشم، پس ھدیۀ خود را با بیدینی خود نگاھدار 
  امر فرمود تا ویرا برھنھ از قصر بیرون راندند. معلوم نیست باالخره با وی چگونھ رفتار شد.
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)١(Hormizdas  

 



شرفای دربار بود.  یکی از مسیحیان دیگر کھ در اینزمان جفا دید شخص محترمی بود بنام یعقوب کھ از
اینشخص برای خشنود ساختن پادشاه منکر ایمان خود بمسیح گردید، ولی ھمینکھ پس از انکار ایمان بخانھ درآمد و مادر و 

اگر مادر و زنم با من « زنش با کمال بیزاری از وی روی گردانیدند، این رفتار او را بخود آورد و پشیمان شده چنین گفت: 

بنابر این در حضور پادشاه » ، پس وقتی بحضور داور بزرگ حاضر شوم، با من چگونھ رفتار خواھد کرد! چنین رفتار نمایند

حاضر شد و دوباره اعتراف بایمان خود نمود. پادشاه بغایت خشمناک شد و او را بجالدان سظرد تا بدنش را قطعھ قطعھ 
  معروف است.» یعقوب مقطع « نمایند. از اینسبب وی بھ 

دیگر این قرن شخصی بود کھ او نیز یعقوب نامداشت و معروف بھ یعقوب منشی میباشد. یعقوب  از شھدای

منشی با پانزده نفر مسیحی دیگر کھ ھمھ از نوکران شاه بودند محبوس گردید. پادشاه ایشانرا تھدید نمود کھ اگر منکر ایمان 

تراف نیکو کردند پادشاه امر کرد تا تمام زمستان فیلبانی خود نشوند تمام امالک و دارئیشان ضبط خواھد گردید. چون ھمھ اع
کنند. ھنگام بھار کھ پادشاه بھ ییالق میرفت این مسیحیان برای تسطیح راھی کھ بنا بود شاه از آن عبور کند، فرستاده شدند و 

) رئیس مغان بوی ١پور (تمام تابستان نیز بانجام کارھای سخت مشغول بودند. در پائیز چون شاه بمدائن برمیگشت مھر شا

دیگر بآنھا چھ بکنم؟ « شاه در جواب گفت: » استقامت این اشخاص مسیحیان دیگر را از انکار ایمان باز میدارد. « گفت: 

« مھرشاپور گفت: ». ھستی و امالکشان تصرف شده، خانھ ھایشان مھر و موم گشتھ و باز متحمل تمام این عذابھا میشوند 

شاه با میل او موافقت نمود و » ھا را بانکار ایمانشان مجبور سازم و اینکار را بدون قتل انجام خواھم داد. مرا فرمان ده تا آن

ویرانی در  مھر شاپور آنان را لخت و پای برھنھ نمود و بعد دستھایشان را پشتشان بستھ فرمان داد کھ ھر شب آنھا را بجای
  خوابانند و فقط قدری نان و آب برای سد جوع بایشان بدھند.کوھستان ببرند و روی پشتشان با دستھای بستھ ب

برو، بآنھا بگو پادشاه امر « بعد از آنکھ مسیحیان یک ھفتۀ تمام متحمل این زحمات شدند، مھرشاپور گفت: 

ستھ بقدری میکند کھ ایشان ارادۀ وی را بجای آورده خورشید را عبادت نمایند. اگر چنین نکنند میگویم پای ایشان را بطناب ب
نگاھبانان ». آنھا را در سنگالخھای کوھستان بکشند کھ گوشتشان از استخوان جدا شود و بدنھای ایشان بر روی سنگھا بماند 

پیغام مھرشاپور را بمسیحیان گفت. اغلب ایشان از کثرت زحمت بیھوش افتاده یارای شنیدن نداشتند. درد و رنج بر بقیھ غلبھ 

دادند، ولی بعبادت خورشید مبادرت ننمودند. پس آزاد گشتھ بمدائن فرستاده شدند. در آنجا چون از  نمود و تن بھ انکار در

  جراحات خود بھبودی یافتند روزه گرفتھ و دعا نمودند و برای لغزش خود گریستند.

وی نیز  اما یعقوب منشی در ایمان خود کامالً ثابت ماند و چون شنید کھ بدربار پادشاھی راپرت داده شده کھ

با رفقایس ایمان خود را انکار نموده است اندوھناک گردید و پالس پوشید و خاکستر بر سر خود ریخت و بمدائن رھسپار سد. 

آیا از مسیحیت روگردان نشده ای؟ « یکی از نوکرانش ویرا نزد مھر شاپور رئیس مغان برد و مھرشاپور از وی سؤال نمود: 

پادشاھا، چون پدرت « بعد از آن یعقوب بپادشاه گفت: ». تم و قصد برگشتن ھم ندارم برنگش« یعقوب در جواب گفت: » 

یزدگرد بمسیحیان التفات مینمود امور مملکتش بخوبی میگذشت، ولی بمحض اینکھ بجفای مسیحیان پرداخت، تنبیھ گردید و 

تا بدنش را پاره پاره کنند. این فرمان  بھرام از استماع اینسخن بشدت غضبناک شده فرمان داد». بطور ھولناکی کشتھ شد 
  اجرا گردید و مسیحیان بجز سرش کھ طعمۀ حیوانات وحشی شده بود تمامی اعضای بدنش را یافتھ بخاک سپردند.

  



م. جنگ بین دولتین ایران و روم خاتمھ یافت، یعنی روم مظفر گردید و در عھدنامھ قید شد کھ دولت  ۴٢٢در 
بمسیحیان بدھد و امپراطوری روم زردشتیان را در عقیده آزاد گرداند. بدینطور جفای دولتی بانتھا رسید، ایران آزادی عقیده 

) (دیار بکر حالیھ ) ٢) اسقف شھر آمد (١م. نیز بقتل رسیدند. در اینزمان آقاق ( ۴٢٢گرچھ بسیاری از مسیحیان بعد از سال 

نفر از اسرای ایرانی را کھ  ٧٠٠٠ناحیۀ اسقفی خود را فروختھ و کھ متعلق بروم بود، تمام ظروف طال و نقرۀ کلیسای 

مسیحی بودند و سربازان رومی بغالمی میبردند پس خرید. آقاق بعد از خریداری ایشان تمام لوازم سفرشان را تھیھ نمود و 

و مالحظھ نمود کھ با دشمنان آنھا را نزد بھرام پادشاھشان فرستاد. بھرام چون اینقسم رفتار محبت آمیز را از مسیحیان دید 

خود بدینقسم رفتار میکنند، خیلی متأثر شد و احتمال میرود کھ سخاوت آقاق برای خاتمۀ جفای مسیحیان ایرانی از طرف بھرام 
  مساعد بود.

  م. ) ۴٢۴(  )٣(ــ شورای دادیشوع  ٣

پیدا شد و بدیھی است کھ ھرگاه م. دادیشوع بمقام کاتولیکوس رسید. در انتخاب وی اختالفات زیادی  ۴٢١در 

زمامداران کلیسا بیش از اندازه اقتدار داشتھ باشند، اینقسم اختالفات پیدا میشود. دادیشوع بکمک سموئیل اسقف طوسی حائز 

ا مقام کاتولیکوس شد. گویند این سموئیل خراسان را از حملۀ حیاطلھ حفظ نمود و بدینطور مورد التفات بھرام واقع گردید. بعدھ

دشمنان دادیشوع او را بدوستی با دولت روم متھم ساختند وپادشاه فرمان داد تا او را تازیانھ زده بزندان افکنند. پس از مصالحھ 

با دولت روم دادیشوع آزاد شد و در دیری عزلت گزید. ولی اسقفان دیگر ویرا مجبور کردند کھ شورائی تشکیل دھد. باالخره 
) دور ھم جمع شده شوری ۴» (مارکبتای اعراب « و سی و شش اسقف در قصبۀ کوچک  دادیشوع باین امر راضی شد

  نمودند. اطالع داریم کھ اسقفان مرو و ھرات و اصفھان و عمان در این شوری حاضر بودند.

در این شوری دو امر مھم بتصویب رسید: یکی اینکھ کلیسای ایران بھیچوجھ در تحت تسلط کلیسای روم 
ً مسیحیان ایرانی خیلی میل داشتند با کلیسای روم بستگی داشتھ اینکھ کاتولیکوس نباشد و دیگر  دارای قدرت زیادی شود. سابقا

باشند و بعضی اوقات ھم درخواست کمک و راھنمائی مینمودند، ولی در اینزمان فھمیدند کھ این رابطھ اغلب اوقات برای 

ولتین ایران و روم شروع میشد، مسیحیان ھم کھ دوست رومیان شمرده ایشان تولید زحمت مینماید، زیرا ھرگاه جنگی بین د

میشدند، جفا میدیدند. پس کلیسای ایران تصمیم گرفت کھ قطع رابطھ با کلیسای روم نماید تا دیگر پادشاه ایران مسیحیان را 

ً از کلیسای روم  دشمن خود نداند. گرچھ در این امر تا اندازه ای حق با اسقفان ایرانی بود، باز بھتر بود کھ کلیسای ایران کامال

جدا نشود زیرا کھ این جدائی لطمۀ بزرگی بھ کلیسای ایران زد و اتحاد کلیسای جامع را تا اندازه ای از بین برد. از جملۀ 
طائی از وی اقتداراتی کھ بھ کاتولیکوس داده شد این بود کھ تمامی مسیحیان ایرانی موظفند ویرا کامالً اطاعت نمایند و اگر خ

سر زند کسی حق ندارد بر وی قضاوت نماید، زیرا وی دارای مقام خود مسیح است و مسیح او را برای این مقام معین نموده 

). از این زمان ببعد کاتولیکوس  ١٠ــ  ٨:  ٢٣است. معلوم است کھ در این قسمت از تعلیم حقیقی مسیح دور شدند ( متی 

  پتریارخ نیز نامیده میشد
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  م. ) ۴۴۶ــ جفای کرکوک (  ۴

م. کلیسای ایران در صلح و آرامی بود. یزدگرد دوم کھ در اینزمان  ۴۴۶تا  ۴٢۴از زمان انعقاد شورای سال 

بسلطنت رسید، ابتدا نسبت بمسیحیان با مھربانی رفتار میکرد، ولی چیزی نگذشت کھ التفات وی تبدیل بھ تنفر گردید و 

گریبان شدند. این جفا در کرکوک کھ شھری است نزدیک موصل از ھمھ جا سخت تر بود مسیحیان با جفای سختی دست ب

بطوریکھ چند روز پی در پی مسیحیان ایرانی را بر روی تپۀ پشت شھر میکشتند. یکی از شھدا زنی بود شیرین نام کھ با دو 

نخدمت تعیین گردیده بود، بایمان خود ) کھ برای ای١پسرش با میل خود پیش آمده با کمال دلیری در حضور تھم یزدگرد (
اعتراف نمود و او را برای ظلمش توبیخ نمود. فوری سرشیرین و دو فرزندش از تن جدا گردید، ولی بقدری دلیری و جرأت 

شیرین در تھم یزدگرد تأثیر نمود کھ در حال نعش وی را با اگشتی لمس کرده خود را مسیحی خواند. شاه از چنین اظھاری از 

یکی از صاحبمنصبانش متغیر گردید و برای تغییر تصمیم وی بسیار کوشید و چون موفق نشد فرمان داد تا تھم یزدگرد  طرف

را صلیب نمایند. تھمیزدگرد ھنوز تعمید ھم نیافتھ بود. بر روی تپھ ای کھ مسیحیان شھید شدند نمازخانھ ای بیادگار این 

ید گردید بنا شده است. امروزه نیز مسیحیان کرکوک سالی یکدفعھ در آنجا صاحبمنصب جبار کھ بعد خود در راه ایمان شھ

  جمع میشوند و بیادگار پدرانشان کھ قریب ھزار و پانصد سال پیش در راه مسیح جان دادند مجلس عبادتی نگاه میدارند.

انشاھان مقتول ) بود کھ در نزدیکی حلوان واقع در ناحیۀ کرم٢یکی از شھدای معروف دیگر اینزمان پتیون (

گردید. پتیون نذر نمود بود کھ انجیل مسیح را در تمام شھرھای بین درۀ دجلھ و کوھستان کردستان بشارت دھد. مطابق نذر 
خود بتمام این شھرھا مسافرت نمود و بت پرستان و زردشتیان را از مژده شیرین کالم مسیح آگاه ساخت و در نتیجھ بسیاری 

  یز ایماندار گردانید. چیزی نگذشت کھ سرش را از تن جدا کردند و در معبر عام برای تماشا گذرادند.از بزرگان آنسامان را ن

  

  م. ) ۴٨۶ــ  ۴۵٠ــ جنگ مذھبی ارمنستان (  ۵

یزدگرد بقتل عام مسیحیان مملکت خود قانع نگردید مصمم شد کھ مسیحیت را از صفحۀ ارمنستان نیز محو 

توار نماید. وی تصور میکرد کھ اگر ارمنستان مسیحی باشد بجای حمایت از ایران با روم کرده آئین زردشت را در آنجا اس

م. شروع گردید. ایرانیان با  ۴۵٠طرح دوستی خواھد ریخت. چون تھدیدات مختلفھ سودمند نیفتاد جنگ با ارمنستان در سال 

و بسیاری از متنفذین مسیحی را کشتند و مسیحیان آن سرزمین را در جنگ بزرگی شکست دادند کمک زردشتیان ارمنستان 

نیز عده ای از اسقفان را باسیری بایران آورده بقتل رسانیدند. ارامنۀ مسیحی بسیاری بسر حدات روم فرار نمودند، ولی اکثر 

ً از صفحۀ ارمنستان محو  کسانیکھ باقیماندند بضرب شمشیر مجبور بقبول دین زردشت گردیدند. چند سالی مسیحیت تقریبا

  م. مسیحیان ارمنستان انقالب نموده سر از اطاعت ایرانیان پیچیدند. در مصالحھ ای کھ بعد با ایران بستھ ۴٨١گردید، ولی در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Tohm Yezdegerd                               )٢(Pethion  



ً در اختیار مسیحیت آزاد باشند. بدینطور دوباره  شد قید گردید کھ تمام آتشکده١ ھای ارمنستان خراب گردد و ارامنھ کامال
مسیحیت دین رسمی ارمنستان گردید و کلیساھا مفتوح شد. اشخاصیکھ ایمان خود را اینکار نموده بودند، بازگشت نموده پس از 

  اعتراف بگناه خود دوباره بمسیح ایمان آوردند.

  

  م. ) ۴٨۴کلیسای ایران ( قریب  ــ نسطوری شدن ۶

) مدرسۀ مشھوری برای تدریس علم الھی تأسیس شد. اینشھر در خاک روم بود ولی ١در شھر ادسا (
شاگردان بسیاری از ایران بدانجا میرفتند و بدینطور کلیساھای سریانی زبان مشرق را با کلیساھای یونانی زبان مغرب در 

ایرانیانیکھ در آنجا تحصیل میکردند چون بوطن خود بر میگشتند از اسقفان مشھور کلیسا  عقاید مربوط میساختند. بسیاری از
  گردیدند و بدیھی است کھ بتعلیم اعتقاداتی کھ در ادسا تحصیل نمودند میپرداختند.

یکی از اعتقادات مھم مدرسۀ ادسا انفصال مطلق بین جنبۀ بشری و جنبۀ الھی شخص مسیح بود. معتقدین باین 

ً آنرا از جنبۀ الھی جدا دانستند و خطر آن میرفت کھ عقی ده بقدری با افراط اھمیت بحقیقت جنبۀ بشری مسیح میدادند کھ اشتباھا

بعقیدۀ ایشان مسیح دو شخصیت علیحدل داشتھ باشد، یعنی تعلیم میدادند کھ کلمۀ الھی بمردی عیسی نام ملحق گردید. تعلیم 

) موسوم گردید. اسقفان شورای ٣اکن قسطنطنیھ بود و بدین سبب عقیدۀ او بھ نسطوریت () س٢دھندۀ این اعتقاد نسطوریوس (

ً در رحم مریم با جنبۀ بشری متحد گردید و فقط یک شخصیت از  ۴٣١افسس در  م. ویرا محکوم نموده گفتند کھ کلمۀ خدا کامال
با وجود تصمیم شورای افسس با کمال جدیت  آن پیدا شد. این عقیده در کلیساھای مغرب بیشتر رواج داشت، ولی در ادسا

م. شورشی بضد نسطوریان برپا شد و بسیاری از ساکنین مسیحی ادسا بایران  ۴٧۵نسطوریت تعلیم داده میشد. باالخره در 
  کوچ کرده زمینۀ جدیدی برای انتشار عقیدۀ خود یافتند.

دوسیت کمی بود اسقف نصیبین گردید و ) کھ دارای استعداد زیاد ولی ق۴در اینموقع شخصی باسم بارسما (

ً بشما بستگی « طرف التفات فیروز پادشاه واقع شد. روزی بھ فیروز چنین گفت:  اگر میخواھید رعیای مسیحی شما حقیقتا

داشتھ باشند، بمن اجازه دھید تا ھمۀ آنھا را نسطوری گردانم. بدینقسم از کلیسای امپراطوری روم کھ از نسطوریان متنفرند 

فیروز این امر را تصویب نمود و بارسما با یکدستھ از ».  ا میشوند و من بعد رعایای امین و با وفای شاه خواھند بودجد

لشگریان پادشاه عازم سفر شد تا تمامی کلیساھا را دیده آنھا را نسطوری گرداند. بسیاری از مسیحیان ایران موضوع 

دیگران ھم کھ استقامت ورزیدند، با قوای نظامی بقبول آن مجبور شدند. نسطوریت را نفھمیده بقبول آن مبادرت جستند و 
 ۴٢۴بدینطور نسطوریت اعتقاد رسمی کلیسای ایران گردید و جدائی بین کلیساھای مشرق و مغرب کھ در شورای دادیشوع ( 

دشتی را مجاز نماید تا م. ) شروع شده بود بدرجۀ کمال رسید. این روز برای کلیسا روز اندوه آوری بود کھ پادشاه زر

  اعتقادنامۀ کلیسا را تعیین کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
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خیلی مشتاق بود کھ حائز مقام کاتولیکوس گردد و چون آقاق بجای وی انتخاب شد نخواست ویرا بارسما ٢
ده با آقاق آقاق شورائی از اسقفان تشکیل داد و بارسما در آن حاضر نشد، ولی بعد توبھ نمو م. ۴٨۶برسمیت بشناسد. در سال 

صلح کرد. یکی از تصمیمات این شوری کھ ذکر آن جالب توجھ است این بود کھ ازدواج را برای تمام کشیشان کلیسا مجاز 

نمود. پیش از انعقاد این شوری قانونی برای منع ازدواج کشیشان نبود، اما چنانکھ دیدیم از ابتدا کلیساھای ایران تجرد را برای 

ج میدانستند و بھ تجرد کشیشان اھمیت خاصی میدادند. پس بعد از تصویب شوری می بینم کھ بسیاری کشیشان بھتر از ازدوا
  از کشیشان کلیسای ایران متأھل گردیدند و بارسما ھم یکی از ایشان بود.

ً در ھمین زمان اتفاقی روی داد کھ کلیسای ایران را از کلیسای روم بیشتر جدا نمود. مدرسۀ ادسا کھ  تقریبا

م. برای تعلیم دادن عقاید نسطوری از طرف امپراطور  ۴٨٩تقادات کلیسای مشرق و مغرب را بھم مربوط میساخت، در اع

روم بستھ شد. معلمین و شاگردان این مدرسھ بھ نصیبین مدرسۀ دیگری تأسیس کرد کھ از مدرسۀ ادسا ھم شھرتش بیشتر 
انند یک فامیل زیست مینمودند و با ھم بتحصیل کتاب مقدس و دعا و گردید. این مدرسھ دارای شاگردان بسیاری بود کھ ھمھ م

کار میپرداختند و بعد از اتمام دورۀ سھ سالۀ مدرسھ برای تعلیم و موعظھ بتمام نقاط ایران میرفتند. تأسیس این مدرسھ 

سالھای بعد از محصلین مدرسۀ  بزرگترین خدمتی بود کھ بارسما بکلیسای ایران نمود زیرا بیشتر اسقفان و پیشوایان کلیسا در

نصیبین بودند. چون این اسقفان برای خدمت بشارت بیرون میرفتند، نسطوریت را در ایران بمراتب بیشتر از پیش انتشار 
  میدادند.

  ــ پیشرفت کار بشارت ٧

در اواخر قرن پنجم کار بشارت در نواحی کردستان و فالت ایران پیشرفت مخصوصی نمود. یکی از 

در انتشار کالم بین غیر مسیحیان سعی مینمود، شخصی بود بنام سبا کھ پسر یکنفر زردشتی نی کھ بیش از سایرین مبشری
متعصب و متمول و شریفی بود. سبا نزد دایۀ مسیحی خود در مسیحیت پرورش یافت و چون بحد بلوغ رسید تعمید گرفت. پس 

) بشارت دھد. گویند در ١فر شد تا انجیل را نزدیک شھر ھالی (از مرگ پدرش تمامی دارائی خود را بفقرا داده عازم س

اینسفر بطور کامل موفق شد و تمام اھل ھالی و حتی خود مؤبد آنجا را نیز تعمید داد و نمازخانھ ای در آنجا بنا نمود. بعد با 

چادری حبس نمودند، ولی چند تن از رفقا بکوھھای کردستان رفت. کردھای خورشید پرست این مبشرین را اسیر کرده در 

چون فصاحت غریبی در موعظھ و معجزاتی از ایشان دیدند، متأثر شده مسیحیت را قبول نمودند و کلیسائی بین آنان تأسیس 

یافت. سبا کشیشی برای شبانی کردھا تعیین نموده در آنجا گذاشت و خود با ھمراھانش بدشت فرات رفتھ بتخانھ ھا را پی در 
ً بسیاری از مبشرین دیگر کھ  ۴٧٨بجای آنھا نمازخانھ بنا کرد و باالخره در پی خراب نمود و  م. زندگانی را بدرود گفت. یقینا

ما اسمشان را نمیدانیم، با جدیت تام در آنزمان انجیل مسیح را در دھات و شھرھای ایران و ترکستان بشارت داده و کلیساھای 
  متعددی تأسیس نموده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
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  فصل ھفدھم

  کلیسای ایران در قرن ششم
  م. ) ۵۵٢ابا (  ) شرح حال مار٢م. )           ( ۵٢٣) مزدک (١(

  ) کلیسا در آخر قرن ششم٣(

  

  م. ) ۵٢٣ــ مزدک ( قریب  ١

م. ) شخصی بنام مزدک ظاھر شد و ادعا نمود کھ از طرف خدا  ۵٣١ــ  ۴٨٧در زمان سلطنت قباد ( 

ت : امالک باید فرستاده شده تا اصالحاتی در دین زردشت بنماید و عقاید جدیدی تعلیم دھد. شمھ ای از تعالیم وی از اینقرار اس

با کمال مساوات بین مردم تقسیم شود؛ ازدواج باید از بین برود ھیچکس حق ندارد زنی را مخصوص خود بداند؛ حیوانات 
ً جوانان وفقرا تعالیم او را  مقدسند و خوردن گوشت گناه است. مزدک بطور غریبی پیشرفت نمود و عموم مردم مخصوصا

را قبول کرد و گویند دوستان خود را شریک تاج و تخت و زنان خود گردانید. شاید قباد بامید قبول نمودند. شاه خودش تعالیم وی

اینکھ قدرت فوق العادۀ اشراف و مغان را کھ ھر دو مخل آسایش مملکت بودند موقوف گرداند، عقاید مزدک را قبول نمود. 

) برادرش را ١اھی معزول ساختند. سپس جاماسب (بھرحال رعایا رفتار وی را نپسندیدند و اغتشاش نموده او را از پادش

م. قباد حاضر شد تا دیگر تعالیم مزدک را انتشار ندھد و  ۵٠١بجای او بر تخت نشاندند و او ھم سھ سال پادشاھی کرد. در 

یشان  اجازه یافت تا دوباره بر تخت سلطنت نشیند. چون دیگر شاه از مزدکیان حمایت ننمود، کم کم از جدیت و حرارت  ا

کاستھ گردید. چند سالی با کمال سکوت و آرامی کار خود را ادامھ دادند و اغتشاشی تولید ننمودند و دشمنان ھم ایشانرا آزاری 

م. در صدد برآمدند کھ قباد را خلع نمایند و یکی از پسرانش را کھ از پیروان مزدک بود بتخت  ۵٢٣نمیرسانیدند. ولی قریب 

ً لشگریان خود را بر آنھا تاختھ تمام ایشانرا نشانند. قباد اطالع یاف تھ مزدک و پیروانش را بضیافت بزرگی دعوت کرد و غفلتا

م. قباد زندگانی را بدرود گفت و پسرش خسرو اول ( انوشیروان عادل ) جانشین وی گردید.  ۵٣١قتل عام نمود. در 

نفر از ایشان را در اندک مدتی بقتل  ١٠٠٠٠٠گویند قریب انوشیروان در اوایل سلطنت خود تمام پیروان مزدک را نابود کرد. 
  رسانید.
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  )١(ــ شرح حال مار ابا  ٢

در زمان قباد مسیحیان از دشمنان خارجی خود ایمن بودند. مغان بقدری سرگرم جنگ و جدال با مزدکیان 

بودند کھ دیگر فرصت جفای مسیحیان را نداشتند، بلکھ منتظر ھم بودند کھ بمعیت مسیحیان این مذھبی را کھ بھر دو فرقھ 

ر اینزمان بعضی اتفاقات اسفناک در داخلۀ کلیسا روی داد. قریب سی سال دو نفر مدعی و کذب مینمود نابود نمایند. ولی د

رقیب مقام کاتولیکوس بودند و ھر یک از ایشان خود را رئیس کلیساھای ایران خوانده اسقفانی برای کلیساھا دستگذاری 

کلیسا را از این مھلکھ بیرون آورده تنظیماتی  مینمود. در نتبیجھ اغتشاش سختی بمیان آمد و باالخره شخص الیق پیدا شد کھ
  م. بمقام کاتولیکوس انتخاب گردید. ۵۴٠بامورات آن داد. این شخص مار ابا نام داشت و در 

) بوده ٢مار ابا عضو یک فامیل معروف زردشتی و در جزو مغان بوده و نایب الحکومۀ ایالت بیت ارمای (

ز دجلھ عبور نماید کھ دید یکنفر جوان محصل مسیحی از اھل نصیبین در قایق است. روزی میخواست داخل قایقی شود و ا

نشستھ و منتظر حرکت است. مار ابا نخواست پیش این پسر مسیحی بنشیند، پس فرمان داد تا ویرا بیرون کنند. جوان با کمال 

ت قایق شد. مار ابا ترسان شده از آرامی بیرون رفت. چون مار ابا در قایق نشست طوفان عظیمی حادث گردید کھ مانع حرک

رفتار خشن خود نسبت بجوان پشیمان گردید و جوان را بقایق خواند کھ ناگھان طوفان بر طرف شد و بسالمتی از رودخانھ 

عبور نمودند. پس مار ابا از رفتار خشن خود معذرت خواست، ولی جوان بدو گفت کھ مسیحی در ھیچ موردی بغض یا کینھ 

اه نمیدارد. این سخنان بقلب مار ابا اثر کرد، بطوریکھ صحبت را با جوان ادامھ داد. چون بمدائن رسید در در دل خود نگ
مسیحیت تعلیم گرفت و از ھمۀ مقامات خود دست کشیده تعمید یافت. آنگاه مدرسۀ نصیبین داخل شد و بعد از اتمام تحصیالتش 

برگشت بقدری از منازعات و بدعتھای مسیحیان محزون گردید کھ سفری بقسطنطنیھ و اورشلیم و مصر کرد. چون بایران 

  خواست از دنیا کناره جوئی نماید ولی حس ادای وظیفھ مانع اینکار شد و در مدرسۀ نصیبین بمعلمی مشغول گردید.

م. اسقفان نزد وی آمده درخواست نمودند کھ مقام کاتولیکوس را قبول کند و کلیسای ایران را منظم  ۵۴٠در 

ومرتب گرداند. چون خطرات و زحمات این مقام را میدانست ابتدا راضی نبود کھ زندگانی آرام خود را در نصیبین ترک 

گوید، ولی در دیگر حس ادای وظیفھ او را بقبول این رتبھ واداشت و فوری با کمال جدیت بھ ترتیب و تنظیم کلیسا پرداخت. 

تمامی کلیساھا مسافرت کرد و اسقفان را در مکانھائی کھ مدتھا بدون اسقف بودند مارابا چند اسقف اعظم ھمراه خود برداشتھ ب

بر قرار نمود و در جاھائیکھ اسقفان رقیب یکدیگر بودند، اسقف الیقتر را بخدمت برگماشت. حکم کرد تمامی کشیشانی کھ 

پدر یا عمھ یا خواھر و یا دختر خود و  بضد قانون کلیسای آنروز عروسی نموده بودند، ( یعنی مثل زردشتیان آنزمان با زن
  غیره ازدواج نموده بودند ) زنان غیر مشروع خود را ترک کنند و قدغن نمود تا عوام الناس دیگر بدینطور ازدواج ننمایند.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــ

)١(Mar Aba 

                     )٢(Beit Aramai  

مسیحیان از بی ترتیبی سابق خستھ شده تصمیمات مار ابا را در ھرجا با شادی قبول کردند. مار ابا تا شھر جندی شاپور در 

و آنجا شب و روز با کمال زحمت بھ تنظیم کلیساھای ایران پرداخت و مراسالتی  خوزستان رفت و بعد بمدائن مراجعت نمود

  برای کلیساھا نوشت.



در ھمان سالی کھ مار ابا کاتولیکوس شد، جنگ بین ایران و روم ھم پس از شصت سال دوباره شروع 
شرق نزدیک بود گرفتھ تمامی آنرا  گردید. انوشیروان لشگر بھ سوریھ کشید و انطاکیھ را کھ دولتمندترین و قشنگترین شھر

سوزانید و گروھی از ساکنین آنجا را بایران آورده انطاکیھ جدیدی در نزدیکی مدائن بنا نمود. با وجود زحماتی کھ مسیحیان 

ایرانی برای انفصال کلیسای ایران و روم کشیدند باز بمحض شروع جنگ بین ایران و روم مغان دوباره بخراب کردن 

ھا پرداختند و زردشتیانی را کھ مسیحی شده بودند بقتل رسانیدند. دو اسقف شریف کھ یکی یزد پناه و دیگری گریگر نمازخانھ 

نام داشت در جزو شھدا بودند. گریگر یکی از صاحبمنصبان بزرگ پادشاه بود. این جفا پنجسال ادامھ داشت و باالخره در 
  ند، خاتمھ یافت.م. کھ دولتین ایران و روم مصالحھ نمود ۵۴۵سال 

الزم است قدری از زحمات مار ابای کاتولیکوس را در زمان جفا بدانیم. ھنگامیکھ پادشاه برای جنگ از 

در آنجا مار ابا را برای اینکھ  مدائن خارج بود، رئیس مغان مار ابا را توقیف نموده او را برای استنطاق بمحضر خود برد.
ت کنندگان زردشتیان بمسیحیت شده، مقصر شمرد. مار ابا با کمال دلیری صحت این دین زردشت را ترک گفتھ و پیشوای دعو

نسبتھا را تصدیق نمود و رئیس مغان اقرار مار ابا را وسیلۀ خوبی برای آزار وی دانستھ بدون اینکھ فرصت دغاعی بد دھد او 

  را مستوجب ھالکت شمرد. بدینوجھ مار ابا کیفیت را بشخص شاه مراجعھ نمود.

چون مار ابا بمسند شاه احضار شد، مؤبدان ویرا دشمن دین مملکتی خوانده درخواست کردند کھ پادشاه ویرا 

من مسیحی ھستم و ایمان خود را موعظھ میکنم و میخواھم کھ ھر کس نھ از روی اجبار بلکھ « ھالک سازد. مار ابا گفت: 

مطابق قوانین دولتی این اعتراف برای کشتن وی کفایت ». یکنم آزادانھ با میل خود ایمان بیاورد. من ھیچکس را مجبور نم

میکرد، زیرا معمول بود کھ متمردین آئین زردشت محکوم بھ اعدام گردند. ولی قوت مسیحیان در ایران بقدری زیاد شده بود 

خره کاتولیکوس را متھم کردند کھ شاه در قتل رئیسشان تردید داشت. مؤبدان بقدریکھ توانستند در رفع این تردید کوشیدند و باال

کھ بدین زردشت توھین وارد آورده، زیرا بمسیحیان تعلیم میدھد کھ ازدواج با دختر و خواھر و زن پدر و عمھ کھ مطابق 
قانون زردشت حالل و مشروع است، غیر مشروع میباشد. مار ابا اظھار داشت کھ او مظف است قانون خدا را اطاعت کند، 

را. انوشیروان باو گفت کھ اگر از قبول زردشتیان بکلیسا امتناع ورزد و ازدواج مشروع در دین زردشت را نھ قانون ایشان 

ھم مجاز بداند، او را آزاد خواھد کرد. ولی مار ابا باین امر راضی نشد و او را بامر شاه بزندان افکندند. چون پادشاه ترسید 

فرسخ در جنوب دریاچۀ  ١۵اده ای در کوھستان ( شاید تخت سلیمان کھ کھ مسیحیان شورش نمایند، او را بمکان دور افت

اجازه داد کھ مار ابا در خانۀ شخصی  ارومیھ است ) تبعید نمود. ابتدا انوشیروان با کمال سختی با وی رفتار میکرد ولی بعد
  خود باشد و دوستانش ویرا مالقات کنند.

ھ تنھائی گذارند ولی محبس او مرکز کلیسای ایران گردید، مدت ھفت سال مار ابا در اینمکان عمر خود را ب

زیرا مردم گروه گروه بعضی برای اقرار بگناھان خود و برخی برای حل مسائل کلیسائی و جماعتی برای دستگذاری شدن و 

ارسال مراسالت بسیاری برای برکت یافتن از این پیشوای مقدس بخدمتش میرسیدند. بدینطور با کمال کفایت بوسیلۀ مالقات و 

کلیسا را اداره میکرد. از طرف دیگر دشمنانش برای قتل وی تدابیر تازه ای انگیختند وقاتلی را بقتلش تحریک کردند، ولی 

ً بمدائن نزد پادشاه رفت. چون از وی سؤال شد  بمقصود نائل نشدند. آنوقت مار ابا فوری مکان تبعید خود را ترک گفتھ مستقیما

عت شاھنشاه خود پیچیده است، جواب داد کھ بحکم پادشاه از برای قتل نیز حاضر است، ولی چون مایل کھ چرا سر از اطا

نیست بر خالف میل شاھنشاه مقتول گردد، بنابر این حقیقت واقعھ را بشاه رجوع نموده و از او میخواھد کھ با عدالت با وی 

ده معاف خواھد داشت ولی باید جواب جنایت ارتداد خود را رفتار شود. شاه در جواب گفت کھ تقصیراتی کھ بضد دولت نمو



ً بر علیھ آنان  بمغان بدھد و او را بدون ممانعت بمنزلش فرستاد. قدرت مغان بقدری زیاد بود کھ شاه ھم جرأت نداشت علنا
نھ سال زحمت بفرمان  اقدامی نماید. پس باز دشمنان مار ابا قصد قتل وی نمودند و سبب حبس وی شدند. باالخره بعد از تحمل

پادشاه آزاد گردید و زحماتش بانتھا رسید. گرچھ در اینمدت محبوسی مار ابا رنجور و ضعیف شده بود، باز در انجام کار 
ً مظفر و فاتح بود.   بشارت کالم خدا کامال

وشیروان گرچھ مار ابا آزاد شد، باز الزم بود با حوادث و تجربیات دیگری تالقی نماید. معروف است کھ ان

) پسر این زن بسن بلوغ ١یک زن مسیحی داشت کھ از انکار ایمان خود با کمال استقامت امتناع ورزید. چون انوشھ زاد (

رسید، خواست تا دین مادر را پیروی کند. پادشاه کھ از این امر ناراضی بود، او را در یکی از قصور خود در خوزستان 

ی ننمود. ھنگامیکھ انوشیروان بجنگ رفتھ بود، بھ اوشھ زاد خبر رسید کھ پدرش محبوس کرد، ولی تنبیھ دیگری نسبت بو

مرده است و او فرصت را غنیمت شمرده از حبس فرار کرد و خزانۀ دولتی را متصرف شد. بعد ادعای سلطنت نمود و تمامی 
ً مسیحی ان خوزستان ویرا متابعت کردند. مسیحیان مملکت خود را بکمک طلبید. در نتیجھ عدۀ زیادی از مسیحیان و مخصوصا

دشمنان مار ابا در اینوقت فرصت یافتھ بھ انوشیروان گفتند کھ تمام این کارھا را مار ابای کاتولیکوس کرده است. آتش خشم 

اگر میل پادشاه است « پادشاه مشتعل شد و فرمان دادتا ویرا کور کرده در چاھی اندازند تا بمیرد.مار ابا با دلیری گفت: 

بعد پادشاه اشتباه خود را فھمید و مار ابا را آزاد کرده از وی درخواست نمود کھ بمسیحیان ». اضرم، ولی تقصیری ندارم ح

خوزستان بنویسد تا در این یاغگیری شرکت نکنند. مار ابا اظھار موافقت کرد و بعد از طرف شاه مأمور شد تا خوزستان را 
  اد با لشریان پدرش تالقی نمودند و خود شاھزاده در جنگ مقتول گردید.امن نماید. در ھمین وقت لشگر انوشھ ز

در مراجعت بمدائن مار ابا ناخوش شد و گرچھ پادشاه طبیب شخصی خود را برای معالجۀ وی فرستاد، باز 

ھ بود و در سالھای پر زحمت ماضی بنیھ و طاقت وی از بین رفت م. ) ۵۵٢سودس نبخشید و کاتولیکوس بزودی رحلت نمود ( 

گرچھ با شمشیر کشتھ نشد باز میتوان گفت کھ در راه عیسی مسیح شھید گردید. مار ابا بزرگترین پیشوای کلیسای ایران بوده 
و بدون نظر استفادۀ شخصی ھمھ چیز را ترک گفتھ و استعداد فوق العادۀ خود را صرف پیشرفت ملکوت مسیح در وطن خود 

  برای مدت دوازده سال عمر خود را قربانی زندۀ گوسفندان مسیح نمود. نمود. مار ابا مانند شبان دلسوزی
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  کلیسا در آخر قرن ششمــ  ٣

بعد از مار ابا چند نفری بمقام وی رسیدند، ولی ھیچکدام در استعداد و پرھیزگاری با وی قابل مقایسھ نبودند. 

در اینزمان کاتولیکوس یکی از رؤسای بزرگ مملکتی محسوب میشد و بعد از مؤبد مؤبدان اولین شخص بود. معموالً 

ت گماشتھ میگردید. بھمین سبب گاھی اشخاصیکھ باین سمت انتخاب میشدند، از کاتولیکوس از طرف خود پادشاه بخدم
سیاستمداران بودند و چندان متقی و خدا ترس نبودند. گرچھ بسیاری از متفذین ایران تا قرن ششم مسیحی شدند، باز مسیحیت 



ً در میان کسبھ و صنعتگران پیشرفت نموده بود. در زمان ریاست مار ابا رئیس تجار و رئیس زرگران و رئیس  مخصوصا
نقره کاران و رئیس حلبی سازان و اشخاص متنفذ دیگری از شھر جندیشاپور ھمھ مسیحی بودند. گاه گاھی در نظام و ادرارات 

دولتی و بعضی اوقات در خود دربار نیز گاھی در نظام و اردات دولتی و بعضی اوقات در خود دربار نیز کارھای بزرگی 

میشد. انوشیروان و خسرو پرویز ھر دو زنان مسیحی داشتند و خسرو پرویز بطور غیر مستقیمی اظھار  بمسیحیان محول

ً ذکر شد. یکی از پسران دیگر وی نیز تعمید یافت و اسقفی کھ  ایمان مینمود. حکایت انوشھ زاد پسر مسیحی انوشیروان قبال

گرچھ ھنوز مذھب زردشت از مسیحیت قویتر بود، باز بدون شک  ویرا تعمید داد برای این عمل دلیرانھ بحکم شاه بقتل رسید.

مسیحیان ایرانی اعتماد داشتند کھ طولی نخواھد کشید کھ نور مسیحیت تمام مملکت ایران را روشن خواھد نمود، چنانکھ 

م از انجام این سرتاسر امپراطوری روم را سیصد سال پیش روشن ساختھ بود. ولی بدبختانھ استیالی اعراب در اول قرن ھفت
  آرزو مانع شد.

   

  الف ــ تشکیالت کلیسا

تشکیالت کلیسا خیلی شبیھ تشکیالت دولتی بود. رئیس کل کلیسای مشرق کاتولیکوس بود و در مدائن مسکن 

داشت و خود را پتریارخ نیز خوانده مدعی بود کھ درجھ اش با درجۀ اسقفان روم و اسکندریھ و انطاکیھ مساوی است. در 

) نزدیک ١ن یعنی در جندیشاپور، نصیبین، فرات میسان (تحت نظارت وی عده ای از اسقفان اعظم در ایاالت مختلفۀ ایرا
بصره، آربل، کرکوک، ری اردشیر ( در فارس ) و مرو ( در خراسان ) بکار بشارت مشغول بودند. در تحت ریاست این 

اسقفان اعظم قریب صد اسقف کھ ھر یک کلیساھای شھر و اطراف را در تحت نظارت خود داشت، کار میکردند. ھر اسقف 

ً بعھدۀ وی و مریضخانھ ھا و مدارس نیز در تحت نظر  در ناحیۀ اسقفی خود صاحب قدرت کامل بوده ادارۀ امالک کلیسا تماما

او اداره میشد. چون اسقف کارھای زیاد در عھده داشت، چند معاون او را کمک مینمودند. در تحت نظر او چند کشیش و 
  اء را در کالم خدا تعلیم میدادند، گناھکارنرا کھ توبھ مینمودند، بکلیسا شماس مسیحیان را در عبادت ارشاد میکردند، اعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Part D. Maysan  

  

می پذیرفتند و از فقیران و محتاجان توجھ میکردند. ھر اسقف اعظم موظف بود کھ تمامی اسقفان ناحیۀ خود را سالی دو مرتبھ 

برای کنفرانس جمع آوری نماید. دیگر اینکھ تمام اسقفان کلیسای ایران موظف بودند کھ ھر چھار سال یکدفعھ در تحت 

ده و عمومی را حل نمایند. اینقسم تشکیالت بطور عجیبی کلیسای ایران را قوی مدیریت کاتولیکوس جمع شوند و مسائل عم

  ساخت و آنرا قادر نمود کھ قرنھا در مقابل فشار و سختی زردشتیان و اعراب ایستادگی نماید.

  



 ب ــ اعتقادات کلیسا

ا با کلیسای روم تصدیق م. کلیسای ایران اعتقادنامۀ نقیھ را قبول نمود و بدینطور اتحاد عقاید خود ر ۴١٠در 

ً ھفتاد و پنج سال بعد کھ کلیسای ایران نسطوری شد، این اتحاد از میان رفت. اگر مسیحیان ۵:  ١۵کرد ( فصل  ، ب ). تقریبا

ایران میتوانستند با برادران مسیحی خود در مغرب مشورت نمایند، احتمال میرود کھ اشتباه خود را فھمیده اعتقادات کلیسای 

بول میکردند، ولی دوری راه و موانع سیاسی دیگر بقدری کلیسای مشرق و مغرب را از ھم جدا نمود کھ مراودات روم را ق

دوستانھ غیر ممکن بود. بنابر این کلیسای ایران در نسطوریت باقی ماند و این تفاوت اعتقادات جدائی این دو کلیسا را بکمال 
  رسانید.

  ج ــ رھبانیت در کلیسا

از زمان اول کلیسای ایران تمایل زیادی بھ زھد و تقوی داشت. بسیاری از زنان و مردان نیکو  چنانکھ دیدیم

تصور مینمودند کھ برای کامل شدن در ایمان الزم است دنیا را ترک گفتھ عمر خود را در صومعھ ھا بتحصیل و دعا 

شتر از این دیرھا جمع میشدند و سھ سال اول خود را بگذرانند. در زمان ریاست مار ابا بر تعداد دیرھای ایران افزوده شد و بی

از روی ترتیب در تحت نظارت رئیس دیر بتحصیل پرداختند. لباس رھبانان ساده و فورم مخصوص بود و سر خود را 

 میتراشیدند؛ روزی ھفت دفعھ برای دعای جماعتی دور ھم جمع میشدند و این دعا را اولین تکلیف خود میدانستند. در فاصلۀ

بین اوقات دعا مشغول کارھای مختلفھ از قبیل فالحت، مسودۀ کتاب مقدس و پختن غذا برای برادران خود میشدند. معموالً 
یکباب مدرسھ نیز مجاور دیر بود و راھبان وقت خود را وقف تعلیم اطفال مسیحی مینمودند. بعضی اوقات ھم اجازه می یافتند 

دیر بروند. بعد از گذراندن سھ سال بطریق مذکور، مجاز میشدند کھ دیر را ترک کھ برای موعظھ و بشارت کالم باطراف 

نموده و دستھ دستھ یا تنھا برای روزه و دعا بکوه ھای اطراف بوند. بسیاری از ایشان در اینموقع باینطرف و آنطرف رفتھ بھ 

خود را  ایشان بود. این راھبین اسقفان ناحیۀ بت پرستان موعظھ مینمودند و انتشار سریع انجیل باندازۀ زیادی بستھ بزحمات

اطاعت مینمودند و امالک دیرھا نیز در تحت ادارۀ اسقفان بود. بایستی قدر زحمات این رھبانان را با کمال خوبی دانست. 

اشتیاق ھنگامیکھ کلیسا دولتمند و مسرف شده بود، این اشخاص آنچھ را کھ دنیا عزیز میشمرد از دست داده عمر خود را با 
صرف خدمت خدا و ھمنوع مینمودند. خالصھ فقط در نقاطی کھ عدۀ راھبین از ھمھ بیشتر بود، کلیسا بیشتر توانست در مقابل 

  اعراب مسلم استقامت نماید.

  

  د ــ بشارت کالم

کلیسای ایران از اول مشتاق و آرزومند بود کھ انجیل مسیح را در ھر قسمت آسیا انتشار دھد. راجع بھ 

ی از مبشرین دلیر کھ بدون ترس انجیل را بھ بت پرستان و زردشتیان بین النھرین و ایران موعظھ مینمودند ذکری بعض

نمودیم. اگر چھ اسامی ایشان را در دست نداریم، باز اطمینان داریم کھ عدۀ زیادی از راھبین و کشیشان و ایمانداران دیگر 

ن اشتغال داشتند، زیرا کھ بدون تحمل زحمت این قبیل اشخاص کلیسا بھیچوجھ مسیحی پیوستھ بکار انتشار کالم بین ایرانیا



ً بذکر مختصری از انتشار مسیحیت توسط ایزانیان در ممالک مختلفۀ دیگر می  نمیتوانست باین سرعت پیشرفت نماید. نقدا
  پردازیم.

موطنان خود بشارت دھند ــ ترکستان. معلوم است کھ مسیحیان ایران راضی تبودند کھ انجیل را فقط بھ ١

زیرا کھ میدانیم تا آخر قرن ششم مسیحیت تا آنطرف رود جیحون یعنی در آسیای مرکزی ھم انتشار یافتھ بود. در تاریخ قدیم 

فرشتھ ای را در رؤیا دید کھ م. اسقفی در ناحیۀ اران کھ در مغرب بحر خزر و نزدیک بادکوبھ است،  ۵٠٠میخوانیم کھ قریب 

مینماید کھ بسر زمین ترکھا رفتھ انجیل را موعظھ نماید. اسقف مذکور مطابق این دستور با شش نفر رفیق خود ویرا تشویق 

عازم سفر ترکستان شد. غذای روزانۀ این ھفت نفر شامل ھفت گردۀ نان و یک کوزۀ آب بود. این ھفت نفر نوشتن را بھ ترکھا 

سقف ارمنی ھم بایشان ملحق شد و بترکھا کاشتن گندم و اقسام سبزیجات را آموختند و بسیاری از ایشان را تعمید دادند. یک ا

تعلیم داد. این ھفت نفر ھفت سال در ترکستان توقف نموده بعد بایران برگشتند. ایلچی امپراطور روم کھ بترکستان فرستاده شده 
  خود چھ امور عجیبی بانجام رسانیده است.بود با چشمان خود نتیجۀ زحمات مبشرین را دیده تعجب نمود کھ خدا بوسیلۀ خدام 

) کھ در نواحی رود جیحون ساکن بودند، کشیشی نزد مار ابا فرستاده درخواست ١م. طایفۀ حیاطلھ ( ۵۴٩در 

گویند وقتی انوشیروان خبر آمدن کشیش را شنید از  نمودند تا مار ابا او را برای مقام اسقفی تمام مملکتشان دستگذاری نماید.
ی مسیح و وسعت قدرت کاتولیکوس متحیر گردید. بنابر درخواست حیاطلھ کشیش مذکور برای اسقفی دستگذاری شد قوت عیس

و بناحیۀ اسقفی خود در ترکستان مراجعت نمود. از قرار معلوم بسیاری از ترکھا مسیحی شده بودند، زیرا در تاریخ نوشتھ 

نمودند، روی پیشانی ھر یک از اسرا شکل صلیب را داغ شده دیدند.  م. حیاطلھ را اسیر ۵٨١شده کھ وقتی یونانیان در سال 

اسقف طرف مشرق رود جیحون بودند و سمرقند و کاشغر و چین از نواحی اسقفان اعظم  ٢٠در اواسط قرن ھفتم بیشتر از 

مدائن منعقد میشد، بود. مسافرت بمدائن بقدری طوالنی بود این اشقفان از حضور در مجالسی کھ ھر چھار سال یکمرتبھ در 

  معاف بودند و امور کلیسائی ترکستان بوسیلۀ ارسال مراسالت انجام مییافت.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Hephthalites or White Huns  

  

  

ــ عربستان. مسیحیت از ایران تنھا بھ ترکستان نرفت بلکھ در عربستان و ھندوستان نیز انتشار یافت. در  ٢

م. ) تاجری  ۴٢٠ــ  ٣٩٩یک کتاب خیلی قدیمی کھ بتازگی کشف شده مرقوم گردیده کھ در مدت سلطنت یزدگرد اول ( 

ان کھ در جنوب عربستان است مسافرتی بایران نمود و در شھر حیره کھ در نزدیک نجف است با موسوم بھ حیان از اھل نجر

بعضی از مسیحیان آشنا شد و ایمان آورده تعمید گرفت. چون بھ نجران مراجعت نمود فامیل خود و بسیاری از اھالی مملکت 
جفای شدیدی  م. ۵٢٣ز رعایایش مسیحی شدند. در خود را بقبول مسیحیت ھدایت نمود و باالخره پادشاه نجران و بسیاری ا

بتوسط مصروق پادشاه یھودی یمن بر مسیحیان وارد آمد. مصروق مملکت نجران را در تحت تسلط خود آورد و بتمام 

مسیحیان امر کرد کھ یا مسیح را انکار نمایند و یھودی شوند و یا حاضر بمرگ گردند. چون مسیحیان از انکار ایمان امتناع 



کشیش جمع شده بودند آتش زنند وھمھ را بسوزانند. بعد بھ  ۴٢٧مودند مصروق امر نمود تا نمازخانھ ای را کھ در آن ن
مسیحیان دیگر نجران روی آورده مرد و زن و بچھ را قتل عام نمود. در این جفا زنان نیز باندازۀ مردان با شجاعت عالقۀ 

  ھم باین جفا اشاره شده است.قرآن  ٨۵خود را بمسیح نشان دادند. در سورۀ 

ولی با وجود این مسیحیت بکلی در آنصفحات از بین رفت زیرا کھ در تاریخ اسالم میخوانیم کھ پس از صد 

سال نمایندگان جون نخواستند کھ مسیح را انکار نمایند و مسلمان شوند الزم شد کھ جزیۀ سنگینی بپردازند. قبایل دیگری نیز 

) و غیره در عربستان مسیحی شدند. احتمال میرود کھ تمام این مسیحیان ۴) و تغلب (٣) و قسان (٢ھرا () و ب١از قبیل ربیعھ (
  عربستان کاتولیکوس مدائن را رئیس خود میدانستند و اسقفان و کشیشان بتوسط وی تعیین میگریده است.

تان بشارت دادند ولی بدیھی ــ ھندوستان. بطور قطع معلوم نیست کھ ابتدا چھ اشخاصی انجیل را در ھندوس ٣

م. داود اسقف  ٣٠٠است کھ کلیسای ایران در رساندن مژده انجیل بھ اھل این مملکت عامل خیلی مھمی بوده است. قریب 

شھری نزدیک بصرۀ امروزه بھندوستان رفتھ و بسیاری را مسیحی نمود. احتمال میرود کھ بسیاری از امثال او برای وعظ 

وستان رفتھ اند. تجار مسیحی ایرانی نیز چون بغزم تجارت بھندوستان میرفتند عقیدۀ خود را با کمال جدیت انجیل از ایران بھند

منتشر میساختند. ھرگاه ھم جفاھای شدیدی و ھولناکی در ایران بظھور می پیوست بسیاری از مسیحیان برای تحصیل سالمتی 
  دند.و امنیت بھندوستان رفتھ در آنجا باعث تقویت کلیسا میش

در اواخر قرن ششم کلیسای ھندوستان ریشھ گرفتھ بمتانت تأسیس یافتھ بود. زبان رسمی کلیسای ھندوستان 

نیز سریانی بود و از کشیشان آنجا بسیاری در مدارس علم الھی ایران تعلیم یافتھ بودند. کلیسای ھند ھم در تحت فرمان و 
  قدیم امروزه نیز در ھندوستان جنوبی یافت میشوند.ریاست کاتولیکوس مدائن بوده و ذریۀ این مسیحیان 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Rabia                                                )٢(Bahra   

)٣(Ghassan                                           )۴(Taghlab  

 

  فصل ھیجدھم

  کلیسای مشرق از استیالی عرب تا بحال
  ) حالت مسیحیان در تحت حکم رانی اعراب٢) ظھور اسالم          (١(

  ) تنزل کلیسا۴) توسعۀ کلیسا از قرن ھفتم تا سیزدھم      (٣(                     



  ــ ظھور اسالم ١

در اوایل قرن ھفتم میالدی دین جدیدی در عربستان ظھور نمود کھ موقعیت و حالت سیاسی و مذھبی آسیا را 

م. از  ۶٢٢ن عبدهللا است. حضرت دمحم در سال بکلی تغییر داد. این دین جدید مذھب اسالم بود کھ مؤسس آن حضرت دمحم ب

م. کھ حضرت دمحم  ۶٣٢مکھ بمدینھ ھجرت نمود و در آنجا دینی کھ مرکب از روحانیت و سیاست بود تشکیل داد. در سنۀ 

 زندگانی را بدرود گفت، پیروانش عربستان را مسخر نمودند و اعراب حضرت دمحم را ھم سلطان و ھم پیغمبر خود میدانستند.

پس از رحلت وی، خلفای اسالم ابتدا در فرو نشاندن شورش ھای داخلی کوشیدند و بعد بتسخیر ممالک دیگر پرداختند. دولتین 
ایران و روم ھر دو در این موقع در حال ضعف بودند و چون ھیچ قوه ای برای مقاومت با اعراب وجود نداشت، اعراب 

ً در ایران ا غتشاش غریبی حکمفرما بود، زیرا خسرو پرویز پادشاه ایران شکست فاحشی بتسخیر ممالک پرداختند. مخصوصا

م. مقتول شد. بعد از وی یازده  ۶٢٧از امپراطور روم خورده و بعد ھم بوسیلۀ صاحب منصبانش محبوس گردید و در سال 

از ھر ایالتی برخاستند و نفر در مدت پنجسال پی در پی بسلطنت رسیدند و دو نفر از ایشان زن بودند. مدعیان تاج و تخت 

ھرج و مرج غریبی در ھر قسمت مملکت رویداد. در ھمین زمان اعراب بیابانی جانسخت کھ مشتاق فردوس و حریص غارت 

بودند، بعراق ھجوم آوردند. گرچھ یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی با کمال دلیری با ایشان جنگ نمود، باز نتوانست بر آنھا 

م. در نھاوند ایرانیان شکست فاحشی خوردند و باالخره  ۶۴١میالدی مدائن بدست اعراب افتاد. در سال  ۶٣٧غلبھ یابد و در 

م. یزدگرد در مرو بدست آسیابانی ناھیسوری نام کشتھ شد و سلسلۀ ساسانیان منقرض گردیده سلطنت ایران بدست  ۶۵١در 
  اعراب افتاد.

  

  

  ــ حالت مسیحیان در تحت حکمرانی اعراب ٢

البتھ تصرف سلطنت ایران بوسیلۀ اعراب سبب تنزل و انحطاط دین زردشتی شد و زردشتیان کھ سابق 

پیروان مسیحیت را آزار میرسانیدند، در اینوقت خودشان در تحت فشار اعراب واقع گردیدند و مجبور شدند کھ یا دین اعراب 

یچیک از این دو کار راضی نبودند، وطن خود را ترک گفتھ را قبول نمایند و یا جزیھ دھند. بعضی از ایرانیان کھ بقبول ھ

بھندوستان فرار نمودند. پارسیان امروزۀ ھندوستان فرزندان ھمان ایرانیان فراری ھستند کھ تاب تحمل ظلم اعراب را نیاورده 

ط تغییر ارباب دادند، بدین وطن عزیز خود را ترک گفتند. ولی حالت مسیحیان ایرانی در اینزمان باین بدی نبود، زیرا ایشان فق

ً زیر دست زردشتیان بودند و در اینزمان زیر دست اعراب واقع شدند.بعالوه چون مسیحیان در جنگ با  معنی کھ ایشان سابقا

اعراب دخالت ننمودند و ھجوم اعراب را بر زردشتیان تنبیھی از طرف خدا برای ریختن خون مسیحیان بیگناه دانستند، لذا 
ابتدا با کمال مھربانی نسبت بھ مسیحیان رفتار مینمودند. گویند یکی از شاھزادگان عرب یعنی سعید نجرانی کھ  اعراب ھم در

بمسیح ایمان داشت، از مسیحیان وساطت نمود تا با ایشان بد رفتاری نشود. پس از ختم جنگ مسیحیان کمکھای بزرگی در 

طبابت، مستشاری دربار و غیره اشغال نمودند. ھمین مسیحیان کتب قبیل ادارۀ مملکت بھ اعراب نمودند و مقامات مھمی را از 

و نوشتجات افالطون، ارسطو و سایر فالسفۀ یونانی را بزبان عربی ترجمھ نمودند و صنایع و فنون خود را بھ اعراب بی 

ً از مدرسۀ معروف طب جندیشاپور بود کھ مدت دویست سال بدست یک  تمدن تعلیم دادند. اطالعات اعراب از طب یونانی تاما



طایفۀ مسیحی بنام بختیشوع ( یعنی مسیح رھائی داده ) اداره میشد. اشتھار عصر طالئی ھارون الرشید فقط نتیجۀ کار 
مسیحیان ایرانی بود. گرچھ گاھگاھی اعراب نسبت بھ مسیحیان ایرانی جفا مینمودند، ولی این جفاھا ھیچگاه بشدت جفاھای 

  زردشتیان نبود.

  ـ توسعۀ کلیسا از قرن ھفتم تا سیزدھمـ ٣

نظر بعدم گنجایش کتاب باید بطور خالصھ تاریخ کلیسای مشرق زمین را بعد از فتح اعراب ذکر نمائیم. چون 

در قرن ھفتم جنگ و اغتشاش زیاد واقع شد، کلیسا در اینزمان نتوانست چندان پیشرفتی بنماید. حتی بعضی از مسیحیان برای 

ً مسیحیان زیاد ندادن جزیھ مس یحیت را ترک گفتھ اسالم آوردند. ولی چیزی نگذشت کھ کلیسا از این حالت بیرون آمد و مجددا

م. کھ اعراب با ضرب شمشیر ایرانیان را  ۶۴۴شدند و کلیسا توسعھ یافتھ تا قرن سیزدھم ھمواره پیشرفت مینمود. قریب سال 

فت و پادشاه آنجا را از جنگ مانع شد و او را با تمام لشگرش مسیحی مسلمان میکردند، الیاس اسقف اعظم مرو بترکستان ر

پادشاه « ، در ضمن مراسلھ ای مینویسد: م. تیموتاؤس کاتولیکوس کھ در بغداد میزیست  ٧٨١نموده تعمید داد. قریب سنۀ 

خواھش نموده کھ یکنفر  ترکھا با تمام رعایای خود را بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده است و در مراسالت خود از ما

ھمین تیموتاؤس در » اسقف اعظم بمرو اعزام داریم تا مملکت او را ھدایت کند و ما ھم این پیشنھاد او را اجرا داشتھ ایم. 

رھبانان مسیحی فقط با یک عصا و توشھ دان از دریا عبور نموده و بسر زمین ھندیھا و « یکی از مراسالت خود مینویسد: 

مورخ دیگری بما اطالع میدھد کھ تیموتاؤس مذکور بیش از ھشتاد نفر راھب را برای بشارت کالم در بین » ند. چینیھا رفتھ ا
) اسقف ١بت پرستان برگزید و ایشان را بھ قسمتھای دور دست مشرق زمین روانھ نمود. ھمین مورخ راجع بھ شبھھ لیشوع (

او بشھرھا و دھات زیادی رفتھ بمردم « بود، چنین مینویسد:  اعظم مازندران کھ یکی از مأمورین تیموتاؤس کاتولیکوس

موعظھ نمود و بسیاری را تعمید داد و ایشانرا در زندگانی الھی ترقی داد. بعالوه نمازخانھ ھای متعدد بنا نمود و کشیشان و 
  »شماسان برای  ھر کلیسا مقرر داشت ... و خود بدورترین نقاط مشرق زمین رفت. 

م. لوحی سنگی در چین کشف شد کھ روی آن بزبان سریانی نوشتھ شده و راجع بھ رفتن  ١۶٢۵در سال 

م. برپا شده و روی آن چنین نوشتھ  ٧٨١بعضی از مبشرین ایرانی مسیحی بچین شرحی مینویسد. این لوح در حدود سال 

ن ) این لوح مرمر را برپا داشت. بر روی ) کشیش بلخ کھ شھری است در طخارستان ( ترکستا١مار جزد بوزید (« است: 

از این لوح و شواھد دیگر بطور » این لوح دربارۀ کفارۀ نجات دھندۀ ما و وعظ پدران ما بپادشاھان چین مرقوم گردیده است. 

ایرانی مرسلین ایرانی کلیسای بزرگ و کامیابی در چین تأسیس نموده اند. گویند اولین مبشر قطع ثابت شده کھ در قرن ھفتم 
) نامداشت فرمانی ٣م. پادشاه چین کھ یوین تسانگ ( ٧۴۵) نامداشتھ است. در سال ٢کھ بچین رفتھ شخصی بوده کھ اولوپن (

صادر نمود کھ بموجب آن مسیحیان در بنای نمازخانھ ھا آزاد باشند و اجازه یافتند کھ یک نمازخانھ ھم در پایتخت بنا کنند. 

میگفتھ اند. انجیل بژاپون نیز برده شده و گویند طبیبی ایرانی در قرن ھشتم ملکۀ » معابد ایرانی « چینیھا این نمازخانھ ھا را 

  زاپون را مسیحی نموده است.

م. اسقف اعظم مرو مراسلھ  ١٠٠٩در قرون بعد نیز مبشرین بھ ممالک اطراف میرفتھ اند. در حوالی سنۀ 

کھ یکی از پادشاھان ترکستان رؤیائی دیده و خودش با قریب دویست  ای بھ کاتولیکوس بغداد نوشت و در آن اظھار داشت

ھزار نفر از رعایایش مسیحی شده است. کاتولیکوس در جواب وی مینویسد کھ یک کشیش و یک شماس برای تعمید آنھا 
  فرستاده شود.



یان نشان میدادند. انجیل در میان مغول ھا ھم انتشار یافتھ بود و پادشاھان مغول التفات زیادی نسبت بمسیح
زن ھالکو خان مسیحی بود. مغول ھا زمانی کھ آسیای غربی را مورد ناخت و تاز خود قرار دادند و ببغداد ھجوم آوردند، باز 

حمایت خود را از مسیحیان دریغ نداشتند و ایشانرا بانجام بعضی از امور دولتی کماشتند. کلیسای مشرق زمین در این زمان ( 

 ً بمنتھای ترقی و عظمت رسید. اکثر طوائف مھم ترکھا کھ در آسیای مرکزی مسکن داشتند، بمسیح ایمان  م.) ١٣٠٠تقریبا

آوردند و مسیحیت در ھندوستان و چین و سیام نیز زیاد پیشرفت نمود. گرچھ کلیسای مشرق زمین خیلی وسیع بود و مسیحیان 

فھ قدری با ھم مراوده داشتند و اتحاد و یگانگی تا حدی بر قرار بود. بالنسنۀ مختلفھ تکلم مینمودند، باز کلیساھای نواحی مختل

) کھ یک نفر مسیحی ۴مثالً در تاریخ میخوانیم کھ شمعون اسقف طوس بمقام اسقف اعظم چین انتخاب گردید و مارکوس (

نابر این کلیسای ایران را بومی چینی و اسقف اعظم آنجا بود، بمغرب دعوت شده مقام کاتولیکوس کل کلیسا را حائز گردید. ب
  باید کلیسای آسیا دانست.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

)١(Mar Jazedbuzid                               )٢(Olopen   

)٣(Yuintsong                                      )۴(Marcus  

قدیم است، راجع بھ امور بشارتی این ) کھ یکی از متخصصین انگلیسی تاریخ کلیسای ١دکتر مینگانا (

نی نیست کھ افتخار بشارت دادن بھ مردمان آسیای ھیچ دلیلی مخالف این حقیقت انکار نکرد« کلیسای بزرگ چنین مینویسد: 

مرکزی و اکناف مشرق زمین، و افتخار بشارت دادن بھ مردمان آسیای مرکزی و اکناف مشرق زمین، و افتخار ترویج تمدن 

ً سزاوار غیرت فوق العاده و اقدامات عجیب کلیسای  غربی در میان آنھا کھ مبنی بر تعالیم عیسی ناصری است، کامال
سطوری ( یعنی کلیسای ایران ) میباشد. ھنوز در صحنۀ دنیا کلیسای دیده نشده کھ باین اندازه در بشارت کالم مسیح غیور ن

ً از محبت این اشخاص نسبت بخدا و مردم و نسبت بانجام  باشند. حتی ما کھ قرنھا بعد از ایشان بذکر اینوقایع میپردازیم، طبعا

ین اشخاص پشت پا بتمام زخمات جسمانی زده و با وجود مخالفت سخت و انتقام آمیز وظایف خود متعجب میشویم. زیرا ا

) و مؤبدان زردشتی، باز میتوان گفت کھ بتمام نقاط مشرق زمین مسافرت نموده و تخم کالمیکھ بعقیدۀ ٢افسونگران شمانیزم (
  »ار ایشان است. البتھ این اقدامات خیلی باعث افتخایشان دین حقیقی خداوند میباشد کاشتند. 

  ــ تنزل کلیسا۴

حال ببینیم امروزه این کلیسای مجلل کجاست؟ فقط مختصری از آن باقیمانده است. در این فصل نمیتوانیم 

ً تمام علل تنزل و انحطاط آنرا در ممالکی کھ قریب ھفتصد سال قبل در آن کامیابی حاصل نموده است، ذکر نمائیم. فقط  مفصال

در انحطاط کلیسای ایران خیلی حائز اھمیت بود، بطور مختصر بیان مینمائیم. اول اینکھ بمرور زمان  چند دلیل مھم را کھ

نمودند؛ دوم آنکھ بتدریج خیلی از جدیت و پاکی کلیسا کاستھ گردید و  اعراب مسیحیان را مجبور بترک دین خود و قبول اسالم

بودند، نمیتوانستند از بازگشت مسیحیان بھ بت پرستی جلوگیری اسقفانی ھم کھ تعیین میشدند، چون اغلب جاھل و ناالیق 

نمایند؛ سوم اینکھ استیالی چنگیز خان و تیمور لنگ و قبایل خونخوار مغول بر آسیای غربی خیلی بمسیحیان صدمھ زد. در 

ز قبیل سمرقند، بخارا، قرن سیزدھم چنگیز خان بسیاری از شھرھائی را کھ مسیحیت در آنھا ترقی نموده بود، قتل عام نمود ا



، نیشابور و غیره. چنانچھ ذکر شد، پادشاھان مغول ابتدا با مسیحیان بین النھرین التفات داشتند، اما چون غازان مرو، ھرات
م. مسلمان شد، حکم نمود تا تمام نمازخانھ ھای مسیحیان را در ایران  ١٢۵٩خان کھ یکی از پادشاھان ایشان بود در سال 

  .خراب نمایند

صد سال بعد از اینمواقعھ یک اتفاق ھولناکتری در تمام آسیای مرکزی و غربی رویداد، یعنی امیر تیمور 

مملک ترکستان، ایران، روسیھ، ھندوستان و بین النھرین را فتح نمود و شھرھا را خراب و ویران ساختھ زمین را با خون 

نفر را بردیده از آن مناره ای بیادگار قھر و غضب تیمور بنا  ٧٠٠٠٠ملیونھا مردم رنگین کرد. مثالً در اصفھان بامر او سر 

ً توجھی بمسیحیان ننمود، بلکھ با ضرب شمشیر ھم ایشان را  نمودند. امیر تیمور بر خالف سایر مغولھا مسلمان بود و ابدا

  مجبور بقبول دین اسالم کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   ـــــــــــــــــ

)١(Dr. Mingana               )٢ (Shamanism  سمانیزم قسمتی بت پرستی بوده کھ خوب و بد را در

زندگانی از ارواح یا خدایان میدانستھ و پیروان آن عقیده داشتھ اند کھ این ارواح و خدایان در تحت تأثیر کھنھ ای کھ شمان ( 
Shamans .نامداشتھ اند بوده اند (  

ً از صفحۀ ممالک آسیا ناپدید شد. بعضی بدینطور در اثر قتل عام مسیحیان دین مسیح در زمان تیمور تقریب ا

از مسیحیان بکوھستان کردستان فرار نمودند و امروزه ھم فرزندان ایشان در مغرب ایران و بین النھرین پراکنده اند. در 
در ھندوستان جنوبی ھم جماعت زیادی از مسیحیان کھ بقایای کلیسای قدیم ھندوستان میباشند، یافت میشوند. از قرار معلوم 

  نتیجۀ جفای سختی کھ در قرن چھاردھم روی داد کلیسای چین بکلی از بین رفت.

بعالوۀ علل مذکوره در فوق کھ دخالت قطعی و تامی در انھدام و سقوط کلیسای ایران داشت، بعضی معتقدند 
ار معلوم ھیچگاه انجیل کھ دو عامل دیگر نیز در تسریع سقوط کلیسای ایران دخالت داشتھ است. عامل اولی اینست کھ از قر

از زبان سریانی بزبانھای بومی ملل مختلفی کھ در مشرق مسیحی شدند، ترجمھ نگردیده است. بدینطور کتاب مذھبی مسیحیان 

مشرق زمین ھمیشھ بزبان خارجی بوده و وقتیکھ عوامل سیاسی و غیره برای انھدام کلیسا بکار افتاد، چون مسیحیان با اسلحۀ 

لح نبودند، نتوانستند در مقابل آنھا مقاومت نمایند. عامل دوم اینست کھ ھمیشھ تشکیالت کلیسا در تحت نظر انجیل بومی مس

کاتولیکوس در بین النھرین اداره میشده است. از اینرو ممکن نبود کھ اسقف یا اسقف اعظمی بدون تصویب کاتولیکوس 

ان خوب نبود، گاھی سالھا میگذشت کھ چند ناحیۀ کلیسائی انتخاب شوند. بدینطور مواقعیکھ روابط کلیساھای شرقی چند
  صحیحی نداشتند و این مسئلھ ضریۀ مھلکی بحیات و ترقیات کلیسای مشرق زمین زد.تشکیالت 

ً بفھمیم کھ چرا خداوند مصلحت دانست کھ کلیسای مشرق با آنھمھ عظمت و اقتدار بدینقسم  البتھ نمیتوانیم کامال
ھی است کھ زحمات و مشقات رسوالن و شھدا و مقدسین خدا در ایران بی اثر نبود و باز ھم روزی از میان برود، ولی بدی

خواھد رسید کھ دعاھای مسیحیان برای آمدن ملکوت خداوند در ایران مستجاب گردد. آنوقت معلوم خواھد شد خون ھزاران 

رجای واثق داریم کھ باز مبشرین غیور مسیحی است. شھدای کلیسای ایران کھ در سرتاسر ایران ریختھ شده بمنزلۀ بذر بوده 

از ایران برخاستھ و در تمام نقاط آسیای مرکزی ببشارت کالم مسیح خواھند پرداخت و بزودی آنروز خواھد رسید کھ اسم 
  مسیح در ایران فوق ھر اسمی باشد و مردم او را قبول نموده از ظلمت گناه بنور جاودانی برسند. آمین
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