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Abstract

The last reign of ancient Iran may be known as the beginning of the formation of

Christians colonies in Iran as the population of this religious minority had been

added during the Sasanian era by applying some of the policies of the Sasanian court

and they had been settled in different part of Iran. Christians afforded to unify and

stabilize their position in Iran not only contributed to their participation in various

fields such as the economic and social sphere, but also Christians in the shadow of

religious tolerance of some Sasanian kings succeeded in establishing churches in

Iran. Studying various “written sources” and “archaeological findings” were
appeared some Christian colonies which are including the Nestorian dioceses on the

coasts and hinterlands of the northern and southern of Persian Gulf in this period

such as Rēv Ardašir, Mishān, Kharg Island, Bēt Mazon, Bēt Qatrāyē, Mašmāhig, Sir
Baniyas, Darin, Hagar. In this paper the causes of Nestorian dioceses formation have

been tried to survey in two parts of Persian Gulf with library study and analytical-

descriptive method. The aim of this study is to introduce the Nestorian diocese on
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the both side of the Persian Gulf and to investigate the causes and fields of their

formation on the coasts and hinterlands of the northern and southern of Persian Gulf

Keywords: Sasanian, Persian Gulf, Nestorian Christianity, Dioceses, Kharg Island.
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چکیده
آخرین شاهنشاهی ایران باستان را شاید بتوان آغاز دوره شکل گیري کلنی هـاي مسـیحی در   
ایران دانست چرا که بر جمعیت ایـن اقلیـت دینـی در دوره ساسـانیان بـا اعمـال برخـی از        

و آنهـا در نقـاط مختلـف ایـران     سیاست هاي دربار ساسـانی روز بـه روز افـزوده تـر شـد      
اي اتحاد و تثبیت موقعیـت شـان در جامعـه ایـران نـه تنهـا       شدند. تالش مسیحیان برساکن

لـف ماننـد حـوزه اقتصـادي و     باعث مشـارکت و نقـش پـذیري آنهـا در حـوزه هـاي مخت      
شد بلکه مسیحیان در سایه تسـامح و مـداراي مـذهبی برخـی پادشـاهان ساسـانی       اجتماعی

پا کنند. بـا مطالعـه و   برموفق شدند کلیساهایی مستقل از کلیساي بیزانس در قلمرو ساسانیان
با برخی از کلنی هاي مسـیحی در ایـن   "یافته هاي باستانشناسی"و "منابع مکتوب"بررسی 

ــه    ــوان ب ــا میت ــه آنه ــه از جمل ــرو هســتیم ک مراکــز اســقف نشــین نســطوري در  دوره روب
شـمالی و جنـوبی خلـیج فـارس همچـون ریواردشـیر، میشـان، جزیـره خـارك،         صفحات
، بیت قطراي، مشماهیگ، دارین و هگر اشاره کـرد. در ایـن مقالـه    یاس و بیت مزونسیربنی
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ین هـاي نسـطوري را در دو سـوي    بر آن شدیم تـا زمینـه هـاي شـکل گیـري اسـقف نشـ       
تحلیلـی مـورد بررسـی قـرار دهـیم.      - فارس با مطالعه کتابخانـه اي و روش توصـیفی  خلیج

لـل و زمینـه هـاي    معرفی اسقف نشین هاي نسطوري در دو سوي خلیج فارس و واکاوي ع
.شکل گیري آنها در صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس از اهداف پژوهش حاضر است

.، مسیحیان نسطوري، اسقف نشین، خلیج فارس، خاركساسانیانها:دواژهیکل

مقدمه.1
م) متولد شد و مسـیحیت در زمـان   4- پ.م2عیسی مسیح (ع) در زمان فرهاد پنجم اشکانی (

اشکانیان و در سایه بردباري و مداراي مذهبی پادشـاهان اشـکانی آرام آرام وارد ایـران شـد.     
کـه در  باروي کار آمدن ساسانیان این اقلیت دینی به حیـات خـود ادامـه داد. بـا وجـود ایـن      

شاهنشاهی ساسانیان مسیحیان مورد تعقیـب قـرار گرفتنـد امـا زمینـه هـاي       اي از تاریخ هبره
حضور فعال آنها در حوزه هاي اقتصـادي و اجتمـاعی و رشـد جمعیتـی ایـن اقلیـت دینـی       

نشـین  شاهد شکل گیري مراکز مختلـف اسـقف  شد و این امر تا بدانجا پیش رفت که فراهم
نشـین  ر مهمی که مراکـز اسـقف  اطق بسیانسطوري در نقاط مختلف ایران هستیم، از جمله من

نسطوري در آنجا وجود دارند صـفحات شـمالی و جنـوبی خلـیج فـارس اسـت کـه طبـق         
اطالعات بدست آمده از منابع مختلف می توان به ریواردشیر و خارك در صـفحات شـمالی   

هگـر، داریـن در صـفحات جنـوبی     یـت مـزون، بیـت قطـراي، مشـماهیگ،     خلیج فارس، ب
اره کرد. الزم به ذکر است که این مراکز خود نشان از گستره سلطه ساسـانیان  فارس اشخلیج

نیز می باشد.
اکنــون بــا توجــه بــه پراکنــدگی جغرافیــایی ایــن مراکــز در دو ســوي خلــیج فــارس و 

هاي متفاوتی که در این حوزه صورت گرفته است، در پژوهش حاضر بر آن هسـتیم  پژوهش
گیري اسقف نشین هاي نسـطوري در صـفحات جنـوبی و    تا به این سوال، زمینه هاي شکل

تحلیلـی - خانـه اي و روش توصـیفی  شمالی خلیج فارس چیست؟ با استناد به منابع کتـاب 
مـی تـوان   " شناسـی داده هـاي باسـتان  "و "منـابع مکتـوب  "با غـور و بررسـی   دهیم.پاسخ

سیاسـت  ، نخسـت فرضیه را براي پاسخ به پرسش پژوهش حاضر مطـرح کـرد. فرضـیه    سه
پادشاهان ساسانی مانند اسکان اسـراي مسـیحیان در داخـل ایـران بـویژه صـفحات شـمالی        

م) آن را اعمـال کـرد و سـپس    240- 270فارس کـه بـراي نخسـتین بـار شـاپور یکـم(      خلیج
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- 579(م) و خسـرو انوشـیروان  309- 379پادشاهان قدرتمند ساسانی همچـون شـاپور دوم(  
را دنبــال کردنـد؛ فرضــیه دوم: تشــکیل شــوراهاي  م) آن590- 628م) و خسـرو پرویــز( 531

م) و بـه درخواسـت   421- 399کلیسایی در ایران که براي نخستین بار در زمان یزدگرد یکـم( 
و ماروثا اسقف و روحانی مسیحی و البتـه رهبـر هیـات مـذاکره کننـده رومـی اتفـاق افتـاد        

نهایـت  و درت کردنـد شرک410هایی از نقاط مختلف در این شوراي کلیسایی به سال اسقف
عنــوان تــاجر کــه بــهفرضــیه ســوم مشــارکت و نقــش پــذیري اقتصــادي مســیحیان اســت 

کردند و به لحاظ اقتصادي به جایگاهی دست یافتنـد کـه در تـالش بـراي ایجـاد      میفعالیت
گیـري  شاهنشاهی مسیحی در ایران نیز برآمدند، همگی از عواملی هستند که منجر بـه شـکل  

نقاط مختلـف و مهـم در مسـیر تجـاري در صـفحات شـمالی و جنـوبی       ها در نشیناسقف
فارس شد.خلیج

پژوهشۀپیشین1.1
مقاالت متعددي در مورد مسیحیان و رابطه آنها با شاهنشاهی ساسانی به زبان فارسـی نوشـته   

ي معرفی اسـقف نشـین هـاي نسـطوري و یـا      شده است اما تا کنون پژوهشی مستقل درباره
گـران و  فارس به زبان فارسی انجام نشده است. پـژوهش گیري آنها در خلیجهاي شکل زمینه

صـورت مسـتقل   هـا بـه  نشـین محققان خارج از ایران نیز در مـورد هـر یـک از ایـن اسـقف     
انـد امـا علـل و    شناسی و متون سریانی انجام دادههاي باستانهایی را با استناد به یافتهپژوهش

هــاي نســطوري در دو ســوي خلــیج فــارس را مولفــه هــاي شــکل گیــري اســقف نشــین
مسـیحیان و  هـایی کـه بـه بررسـی شـرایط      در میـان پـژوهش  انـد.  موردبررسی قـرار نـداده  

کـه در  "دنیل تی. پـاتس "کتاب دو جلدي می توان به هاي نسطوري پرداخته اندنشیناسقف
ي باستان با استناد بـه  فارس در دورههاي مختلف خلیجو در آن بخشiمنتشر شد1990سال 

هـاي  نشـین شناسی بررسی شد، اشاره کرد. اشاره بـه نقـاط مختلـف اسـقف    مطالعات باستان
در 2001هلیــر، ســال «ي قالــهنســطوري یکــی از مباحــث ارزشــمند ایــن کتــاب اســت. م 

طوري را تنهـا در درون مرزهـاي   حضـور مسـیحیان نسـ   Journal of Social affairs18مجلـه 
پژوهشـی  2003بـه سـال   "الـدرز ". iiي عربی بررسی کرده اسـت متحدهکشور کنونی امارات

ي ي سیربنی یاس در امارات و کلیساي حفاري شـده اختصاصی در مورد مسیحیان در منطقه
19Arabian Archaeologyي ي مجلـه در مقالـه 2008به سـال  "کارتر". iiiآن منطقه انجام داد
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and Epigraphy   هـاي نخسـت اسـالمی    درمورد حضور مسیحیان در خلـیج فـارس در سـده
ي این موضوع را در دوران ساسانی بـه تفصـیل بررسـی    که پیشینهمطالبی طرح کرد بدون آن

بـا محوریـت بررسـی    2011ي دکترا خود بـه سـال   در رساله"ماجدالموتیري". ivکرده باشد
هـاي  نشـین در کشور کویت، به معرفی بسـیار مختصـر تمـام اسـقف    شناسیهاي باستانیافته

نسطوري پرداخته و قبل از ورود بـه بحـث در بخشـی کوتـاه ورود مسـیحیت بـه سـواحل        
ي شـرایط  کتابی درباره2015به سال "ریچارد پِین". vفارس را طرح کرده استجنوبی خلیج

ي ساســانیان در دورههــا بــا زرتشــتیان  سیاســی و اجتمــاعی مســیحیان و برخــود آن   
هـاي  نشـین ي نگـاهی نـو بـه موضـوع اصـلی، وضـعیت اسـقف       درآورد و با ارائهنگارشبه

فارس را نیز بررسی کرد. نکته شایان توجه در مورد کتاب پـین اسـتفاده از   نسطوري در خلیج
.viمنابع و ماخذ فارسی است

قلمرو ساسانیانمسیحیان در . 2
در ایران زمان ساسانیان مسیحیان در کنـار دیگـر اقلیـت هـاي دینـی زنـدگی مـی کردنـد و         

اعمال برخی سیاست هاي دربار ساسانی بر جمعیتشان افزوده شد و نخسـتین جوامـع   درپی
سیاستی کـه برخـی   ). Potts,1992,Vol2,241(مسیحی در شرق در زمان ساسانیان شکل گرفت

و در قبال لشکریان مغلوب رومی اتخاذ می کردند سیاسـت  از پادشاهان ساسانی در جنگ ها
از ایـن  بـه داخـل قلمـرو خـود    اسرا انتقالآنها با بود.آنها در ایران و اسکان اسراجاییهجاب

به مانند ساخت و ساز بهره می بردند. در میان ایـن  حوزه هاي متفاوتنیروهاي تازه وارد در 
ند پی اعمال چنین سیاستی وارد قلمرو ساسانیان شـد اسرا مسیحیان نیز حضور داشتند که در

فصـل و در طـی مراحـل متعـدد وارد     4و کلنی هاي مسیحی را شـکل دادنـد. مسـیحیان در    
شاید بتوان گفـت هـدف ساسـانیان از ایـن     .شده و در نقاط مختلف اسکان داده شدندایران
بتـه اقتصـادي در مراکـز    جایی و انتقال نیروي مغلوب افزایش قدرت مالی، صـنعتی و ال جابه

).Adams 1965:69(شهري تازه تأسیس بود

م) رخ داد، زیـرا  240- 270(شـاپور یکـم   فصل نخست ورود مسیحیان به ایران در زمـان  
. بـراي  کـرد اسـرا در ایـران   که اقدام به جابجایی و اسـکان بودنخستین پادشاهی شاپور یکم 

60ي در دهـه بـرد خـود بـا رومـی هـا      در سـومین ن نخستین بار در پی پیروزي شاپور یکم 
قلمـرو ساسـانیان صـورت گرفـت و مسـیحیان نیـز وارد       اسرا به انتقالسوم میالدي يسده
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در ایالت فارس و در شهر جندي شـاپور  زیرا بخشی از این اسرا مسیحی بوده و شدند، ایران
اسـکان  ل شـد، در ایالت خوزستان که بعدها به یکی از استقرارگاه هاي مهم مسـیحیان تبـدی  

ــري   ــدند (طب ــوري، 590، 2: ج 1375داده ش ــایان . )Labourt 1904:19؛ 73: 1381؛ دین ش
در ایشان نیـز  واست که در میان این مسیحیان اسقف مسیحی انطاکیه نیز حضور داشت ذکر

هـا درانجـام اعمـال مـذهبی     حیان و آزادي آنمسـی شاپور ساکن شد. افزایش جمعیت جندي
;Chronicle of Seert:90بسـازند ( نیـز  سبب شد تا مسیحیان براي خود محلی بـراي عبـادت   

Frye ).  ؛;1984:298
و نقـش پـذیري   حضور مسیحیان در ایران هر روز بیشتر شـده و بـه تبـع آن مشـارکت     

هـا مالیـات   ي چهارم م اسـقف ز سدهمسیحیان در امور اجتماعی و اقتصادي نیز آغاز شده و ا
کردنـد  آوري مـی ي مسیحیان میان رودان و خوزستان براي مقامات ساسانی جمعرا از جامعه

م) رخ داد. شــاپور دوم بــه شــمعون 309- 379ي ایــن امــر در زمــان شــاپور دوم (و نمونــه
Šimˋun bar(برصباعی Sabbaˋe( در حدود)اه نیز یـاد  که از او بعنوان دوست شم)341- 329

دستور داد تـا از مسـیحیان بـراي تـأمین مخـارج      ، ) Acts of Symon A 571,767(شده است
در پـی تمـرد   ). Acts of Symon B 793-801آوري دوبرابـري مالیـات بپـردازد (   جنگ به جمع

از هـا  شمعون برصباعی از دستور شاپور دوم، دستور تعقیب مسیحیان صادر شد و تعقیب آن
;Chronicle of Seer :21; Labourt 1904:50(م ادامـه داشـت  370آغاز و تـا سـال   م 339سال 

Patterson 2017: 188fو شاید بتوان گفت علت تعقیب مسـیحیان در  )276- 278: 1931؛ میلز
اي از مسـیحیان ایـران بـه    عـده این دوره بیشتر سیاسی بود تا مـذهبی. در پـی ایـن تعقیـب     

نخسـتین مسـیحیان در   بتـوان آنهـا را   کردند و شـاید  فارس مهاجرتصفحات جنوبی خلیج
دانست. فعالیت اقتصادي آنها که بـا ورودشـان بـه ایـران آغـاز      فارسلیجصفحات جنوبی خ

پـی  زیرا مسیحیانی کـه در شده بود با مهاجرتشان به صفحات جنوبی خلیج فارس دنبال شد،
حـوزه اقتصـادي   تعقیب شاپور دوم راهی صفحات جنـوبی خلـیج فـارس شـده بودنـد در     

که در کار تجارت منسـوجات و مرواریـد   بودند تجاري مشارکت چشمگیري داشتند و جزء
-Potts 1985: 90(فارس مهاجرت کردنـد  خلیجو اکنون به صفحات جنوبیفعالیت می کردند

91; Payne 2015:31.(  از جمله مراکز حضور مسیحیان در صفحات جنوبی خلیج فارس که بـا
مشـماهیگ در سـاحل شـمالی    مسیحیان بی ارتباط نیست مشماهیگ اسـت. فعالیت تجاري

و شـاید  )Potts 1992,Vol.2:150کند و منبع صید مرواریـد اسـت (  ي بحرین اشاره میجزیره
بتوان دلیل انتخاب این منطقه توسط مسیحیان را تجارت و صید مروارید بیان کرد.  
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- 379ساسـانی در زمـان شـاپور دوم (   فصل دوم ورود مسیحیان در پی اقـدام پادشـاهان  
و خود یعنی شاپور یکـم را دنبـال کـرد   جدادسیاست ادنبال شد. این پادشاه ساسانی م)309

از میـان  را نـه هـزار اسـیر    هـا م درنبرد با رومی360به سال شاپور دوم در پی پیروزي اش 
نیـز حضـور داشـتند    ي زیادي مسـیحی  . در میان این اسرا عدهمنتقل کردرودان به خوزستان 

Boucharlat & Salles؛1931:280(میلز خـوره ) شاپوردوم این اسرا را در شـهر ایـران  1981:70
بـر تعـداد مسـیحیان    باز هـم  ) و 42: 1، ج 1368شاپور و ایران شهر شاپور جاي داد (ثعالبی 

.ه شدایران افزود
م) و در پـی  531- 579فصل سوم اسکان اسرا در زمان خسرو یکم معروف به انوشیروان(

بـه از  "بر امپراطور روم آغاز شد. خسرو انوشیروان در انطاکیه دسـتور سـاخت شـهر   پیروزي
ي امـور  را داد تا اسراي انطاکیه در این شهر اسکان داده شـوند. اداره "رومیه"یا "اندیو خسرو

ي شخصی به نام براز نهاده شـد. بـراز از مسـیحیان اهـواز و بعنـوان رئـیس       اسرا نیز بر عهده
). 649، 2: ج 1375؛ طبـري 1372:226شهر مشغول فعالیت بود(پیگولوسـکایا  پیشه وران این 

گیري اقتصـادي مسـیحیان و   در طی حکومت خسروانوشیروان، شاهنشاهی ساسانی با قدرت
ایـن مـدعا، تـالش مسـیحیان بـراي      افزایش چشمگیر مسیحیان در ایران روبرو شد و شاهد 

دلیل این امر نیز شورش انوشـزاد پسـر   آوردن یک سلطنت مسیحی در ایران است و کارروي
اش است. انوشزاد به دلیل تمایـل بـه کـیش مـادرش در زنـدانی در      خسرو از همسر مسیحی

جندي شاپور زندانی شد. او با انتشار خبر بیمـاري شـاه در پـی لشکرکشـی وي بـه سـوریه      
ــه ــرار از ز  ب ــا ف ــرده و ب ــدان شــورش ک ــدانیان در زن ــراه زن ــان مســیحیان هم ــه می ــدان ب ن

ن کـه بـه واسـطه نامـه فرمانـدار      آمد و راهی میان رودان شد. خسرو انوشـیروا شاپورجندي
تیسفون از این شورش مطلع شد دستور دستگیري و سرکوب شورشیان را صـادر کـرد.   شهر

- 1095: 1384؛ شـاهنامه  99- 98: 1381انوشزاد دسـتگیر و دوبـاره زنـدانی شـد. (دینـوري      
هـا بـراي تشـکیل یـک سـلطنت      انوشزاد بیانگر تـالش آن ). حضور مسیحیان در کنار 1090

شـاید بتـوان گفـت    ).Payne 2015:195ff(مسیحی نسطوري در ایران است که به ثمر نرسـید  
را نیـز  مسیحیان در پـی افـزایش قـدرت اقتصـادي خـود تـالش مـی کردنـد تـا حکومـت           

ایشــات از انوشــزاد کــه هــم گربگیرنــد و در ایــن میــان چــه کســی مناســب تــردراختیــار
داشت و هم از تخمه شاهی بود.  مسیحی
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م) و 590- 628زمـان خسـرو پرویـز(   فصل آخر و چهـارم جابجـایی و اسـکان اسـرا در    
م)حـامی و پـدرزن   602- 539موریس(طی چهار مرحله انجام شد. با کشته شدن امپراطوردر

و همـین  خسرو پرویز به دست فوکاس روابط ساسانیان و  امپراطوري روم به تیرگی گراییـد 
: 1381؛ دینـوري  174: 2535وجـود آورد (کولسـنیکف   امر مشکالتی را بـراي مسـیحیان بـه   

ر طــی جنــگ هــاي ایــران و روم از ) و جنــگ ساســانیان و روم از ســر گرفتــه شــد. د121
مرحله اسراي مختلف وارد ایران شده و در شهرهاي گوناگونی چـون  4در 614تا 606سال

وارد ایران شـده و در همـدان   )John(ر میان این اسرا اسقف جان همدان اسکان داده شدند. د
با فتح اورشلیم، سراسـقف و صـلیب مقـدس مسـیحیان نیـز وارد      614ساکن شد و در سال 

زمـان خسـرو پرویـز بـاز هـم      ها جمعیـت مسـیحیان ایـران در   جاییایران شد و با این جابه
ــزایش ــت اف ;Theophanes 1883-85, Vol.1: 293-295(یاف Sebeos 1904:69;.(ــه ي در ادام

حضور مسیحیان در ایران و حمایت ساسانیان از فرقه نسطوري در ایران و افزایش جمعیـت  
هـا بـراي   ها و حضور مسیحیان در امور مختلف اجتمـاعی و اقتصـادي ایـران، تـالش آن    آن

تشکیل یک حکومت مسیحی در ایران تنها به زمـان خسـرو انوشـیروان و شـورش انوشـزاد      
م ایـن تـالش از سـر گرفتـه شـد.      628ختم نشد، بلکه بعد از مرگ خسروپرویز و به سـال  

دیـدار کـرد.   - سردار معـروف ساسـانی  - م با شهربراز629م) از سال 641- 610(هراکلیوس
شهربراز در طول حیات خود با مسیحیان دلبستگی و وابستگی داشت و نام پسر خـود را نیـز   

د. شاید به همین دلیل بود که هراکلیوس موافقت کـرد ارتشـی   انتخاب کر) Niketas(نیکتاس 
ن سـردار ساسـانی قـرار دهـد تـا      م) در اختیـار ایـ  628- 629رومی در برابر اردشیر سـوم ( 

وسیله بتوانند خاندان سلطنتی مسیحی را به جاي زردشتی در ایران به روي کار آورنـد.  بدین
دو مـاه بیشـتر بـه طـول نینجامیـد و      ي حمایـت روم موفقیت این سردار ساسـانی در سـایه  

چـه کـه از ایـن اقـدامات     آنمسیحیان در ایـران بـه قـدرت برتـر سیاسـی تبـدیل نشـدند .       
ي هفـتم مـیالدي و تـالش مسـیحیان     ي بین سلطنت و مذهب در سدهشود رابطهمیمستفاد

ایـران  با وجود اینکه مسیحیان در).Payne 2015:197(براي رسیدن به سلطنت در ایران است 
موفق به دست یابی به تاج و تخت نشدند اما توانستند موقعیت خود را در ایران تثبیت کـرده  
و شوراهایی را تشکیل داده و از کلیساي روم مسـتقل شـوند و در سـایه حمایـت ساسـانیان      

قرار گیرند که در ادامه به این مهم می پردازیم.
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نسطوري در ایرانۀیافتن فرقتشکیل شوراهاي کلیسایی و رسمیت. 3
مــال سیاســت جابجــایی توســط ورود جمعیــت مســیحی بــه داخــل ایــران  در پــی اع بــا

ساسانی نه تنها جمعیت آنها افزایش یافت، بلکه تمایل به مسیحیت نیز بیشتر شـده  پادشاهان
) وحتی دگرگونی هاي جمعیتی در برخی نقاط ایران رخ داد. ایـن اقلیـت   1383:50(دریایی، 

امعه ایران در تالش براي بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسـی و اتحـاد خـود در    مذهبی در ج
م) دسـت یافتنـد.   421- 399کـم( قلمرو ساسانیان بودند و بـه ایـن مهـم در زمـان یزدگـرد ی     

ــرد ــري     یزدگ ــه رهب ــرقی ب ــور روم ش ــت امپراط ــا، هیئ ــی ه ــا روم ــلح ب ــد از ص ــم بع یک
روحــانی، پزشــک نیــز بــود را م اســقف میافــارقین کــه عــالوه بــر مقــا )Marutha(ماروثــا

. ماروثا که به دلیل چهـره مـوقر   )Chronicle of Seert,21; Labourt 1904:93(پذیرفتحضوربه
و درمان بیماري شاه مورد توجه پادشاه ساسانی قرار گرفته بود فرصـت را مغتـنم شـمرده و    

لیت هـاي مـذهبی   دو درخواست خود را نزد پادشاه ساسانی مطرح کرد. یزدگرد یکم که با اق
ایـن پزشـک روحـانی موافقـت کـرد و      به تسامح و مدارا بر خورد می کرد با دو درخواست 

تنها فرمان آزادي مسیحیان را اعالم کرد بلکه اجازه داد تا مسیحیان شورایی را بـراي تنظـیم   نه
ف ، اخـتال 410امور کلیسایی خود برگزار کنند. در پی تشکیل این شوراي کلیسایی به سال م

و جدایی مسیحیان داخل قلمرو ساسانیان پایان یافت و در همـین شـورا قـوانینی نیـز بـراي      
ت کلیسـاهاي سراسـر شـرق    ها وضع شد. اسحاق اسقف سلوکیه تیسـفون نیـز بـه ریاسـ    آن

در نتیجه برگزاري این شورا مسیحیت ایران به ایالت هـایی بـا یـک سراسـقف     منصوب شد. 
Buck؛ 374: 1387؛ آسموســن 141- 142: 1358لدکــه ؛ نو243: 1389تقســیم شــد (فــراي 

1995:54; Chronicle of Seert:32(        که وجـود سراسـقف در هـر یـک از ایـن مراکـز نشـان از
جمعیت مسیحی قابل توجه آنها دارد. از جمله مراکز اسـقف نشـین در صـفحات شـمالی و     

بیـت قطـراي  ن،جنوبی خلیج فارس که در این شورا حضور داشتند می توان به فـرات میشـا  
)Bēt Qatrāyē(بیت مزون ،)Bēt Mazon(دارین ،)Darin(مشماهیگ و هگر ،)Hagar(  اشاره کـرد

حضور داشتند.  مراکز مذکورکه در این شورا اسقف هر یک از 
رکــز اســقف نشــین نســطوري در فــرات میشــان در صــفحات شــمالی خلــیج فــارس م

بود و ساسانیان به میشان به دلیـل همـین مرکـز اسـقف نشـینی و بـراي نظـارت بـر         میشان
مسیحیان که بعنوان تاجر در آنجا به فعالیت مشغول بودند و نیز مـدیریت و توسـعه تجـارت    
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جـا شـهرهایی   یاري داده و در آندریایی و رونق پس کرانه هاي خـیلج فـارس اهمیـت بسـ    
).1373:90(مارکوارت،ساختندنیز

ــک ایااســ ــت کلیســاي نســطوري در شــرق عربســتان قف ی ــوبی ل و در صــفحات جن
)Synodicon Orientale 273(فارس بیت قطراي بوده  و در این شـورا حضـور داشـت    خلیج

ي جغرافیایی بیت قطراي از قطر تا کویت است و شرق عربستان سعودي و بحـرین  محدوده
. جـا وجـود داشـتند   هـایی در آن نشـین اسـقف ي چهـارم و از سـده گرفـت  را هم دربر مـی 

)Potts 1992 Vol2:244.(مـیالدي  چهـارم یت قطراي از میانه سدهکارتر بر این باور است که ب
هـاي اسـقفی بـود، ایـن امـر      ي پنجم میالدي داراي کرسیداراي صومعه بود و از اوایل سده

ن یزدگـرد یکـم   دهد که این منطقه تحت کنترل ساسانیان بوده است چرا که در زمـا نشان می
Hellyer 2001,90; Carter(هایی در صفحات جنوبی خلیج فارس شـکل گرفـت   نشیناسقف

2008:.71,101; Potts 1992, Vol2:243(.
یکی دیگر از ایاالت اسقف نشین که هم مرز با بیت قطراي بوده مزون نـام دارد و شـاید   

ــرارد   ــین صــحار و قطــر ق ).Carter 2008:101(اد بتــوان مــرز ایــن دو ایالــت را درجــایی ب

نشین در نخسـتین شـوراي کلیسـایی    هاي مطرانعنوان یکی از ایالتحضور مزون بهنخستین
مزون یا عمان یکـی از  ). Synodicon Orientale,285(م است. 410در زمان یزدگردیکم به سال 

مـزون  ترین ایاالت ساسانیان در صفحات جنوبی خلیج فارس به شـمار مـی آمـد، زیـرا     مهم
ترین سکونتگاه هاي بندري براي تجارت بوده و تجار در دو مسیر دریاي هنـد و  یکی از مهم

که بـا گسـترش   )Yule,2017:8(شرق آفریقا از سکونتگاه هاي بندري مزون استفاده می کردند
ي پـنجم م بـه   ویژه مسیحیت نسطوري در سـده فارس بهمسیحیت در صفحات جنوبی خلیج

).Synodicon Orientale:482(ین تبدیل شد و به بیت مزون شهرت یافت نشیک ایالت مطران

م اسـقف هـاي   410در کنار بیت قطراي و بیت مزون حاضر در شـوراي کلیسـایی سـال    
در این شورا حاضـر بودنـد و اصـال    مشماهیگ و دارین نیز از صفحات جنوبی خلیج فارس

شـویم روبرو میBetai(vii(به نام بتايمیالدي با مشماهیگ و اسقفش 410بار در سال نخستین
)Chronicle of Seert,35.(اره شــد مشــماهیگ منبــع صــید همانگونــه کــه در بــاال بــدان اشــ

است و شاید بتوان دلیل انتخاب ایـن منطقـه توسـط مسـیحیان را تجـارت و صـید       مروارید
م حضـور داشـت اسـقف    410کلیسـایی  مروارید بیان کرد. اسقف دیگـري کـه در شـوراي    

گویند، نام سریانی است که بـراي شـهر قـدیم    می) Hajar(است. هگر که به عربی هجر هگر
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) که در شمال شرقی عربسـتان در سـواحل جنـوبی    130: 1358کار میرفت(نولدکه بحرین به
مـرزي بحـرین   الجزایـر بحـرین قـرار دارد. هگـر بـه شـهر درون       خلیج فارس و در مجمـع 

کیلـومتري جبیـل در   90ف در واحه االحسا و یا شهر تـاج در  دارد که احتماالً در هفواشاره
الزم بــه ذکــر اســت کــه ؛(Carter 2008:101f;Bin Seray 1996:321,323)عربســتان اســت. 

مشماهیگ و هگر از تقسیمات ایالت بحرین در دوره ساسانیان به شمار می روند و هـر یـک   
جزیره بحرین و سواحل آن توقفگـاه  ها بطور مستقیم توسط ساسانیان اداره می شدند واز آن

اصلی کشتی هایی بودند که در مسیر دریاي سرخ، سیالن و هندوستان حرکـت مـی کردنـد.   
)  1389: 38(وثوقی، 

ي اسقف دارین نیز در این شورا حضور داشـت. داریـن امـروزه یـک روسـتا در جزیـره      
دیـرن، داراي  هـاي گونـاگون دیـرین،   صـورت تاروت در مقابل قطیـف اسـت. ایـن نـام بـه     

)Dayrin,Diren,Darai(شودنوشته و خوانده میviii      اسقف داریـن بـه همـراه اسـقف تـودورو
)Todoro (  م نیـز حضـور پیـدا کـرد    410ي تیسـفون در سـال   در شوراي کلیسـایی سـلوکیه
)Potts 1992Vol2:150 ; Synodicon Orientale 344,479 .(ــه ــاالت  هم ــز و ای ــن مراک ي ای

حاضر در شورا ملزم به موافقت با تصمیمات اتخاذ شده از سوي شـورا بودنـد   نشین مسیحی
)و شاید بتوان گفت در طی برگـزاري ایـن شـورا بـراي نخسـتین بـار       1387:375(آسموسن

مسیحیان موفق شدند اتحاد خود را در قلمرو ساسانیان بدسـت آورده و موقعیـت اجتمـاعی    
سانی تثبیت کنند.خود را بعنوان اقلیت دینی در شاهنشاهی سا

ي تشکیل شوراهاي کلیسایی در قلمرو ساسـانیان شـوراي کلیسـایی دیگـري در     در ادامه
م) برگزار شد. دادیشـوع ایـن شـورا    438- 420گور (م و در زمان شاهنشاهی بهرام424سال 

Markobta of the)اسقف در روسـتاي کوچـک مارکبتـاي عـرب    36را تشکیل داد و در آن 

Arabs) ي این شورا تصویب موضوع مهـم اسـتقالل کلیسـاي ایـران از     داشتند. نتیجهحضور
شـهرهایی چـون   اسـقف، اسـقف  36کلیساي انطاکیه بود . الزم به ذکر است که عالوه بر آن 

هاي اصفهان و در این شورا شرکت کردند. اسقف مزون یا عمـان نیـز بـه    مرو، هرات، ایالت
ــال    ــایی س ــوراي کلیس ــور در ش ــد حض ــت.   410مانن ــور داش ــز حض ــورا نی ــن ش م در ای

)Potts 1992,Vol2:243.(  م کـه بـراي نخسـتین بـار شـوراي      410الزم به ذکر است در سـال
کلیسایی در قلمرو ساسانیان تشکیل شد، فقط از پنج ایالت کلیسـایی نـام بـرده شـده کـه در      

اسـقف  م زمـانی کـه  424کردنـد. امـا در سـال    زمان فعالیت اسقف مار ایساك فعالیـت مـی  
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ي دینـی مسـیحیان ایـران تبـدیل شـد،      دادیشوع تشکیل جلسـه داد و نسـطوریت بـه فرقـه    
عنوان ششمین ایالت بـه پـنج ایالـت کلیسـایی     ریواردشیر در صفحات شمالی خلیج فارس به

)Potts 1992, Vol2:244(قبلی افزوده شد 
نونی اسـت.  ریواردشیر شهري بندري نزدیک بوشهر در فارس در جنوب سرزمین ایران ک

) و شـهر مزبـور در زمـان طفولیـت     585: 2، ج1375این شهر را اردشیر یکم بنا کرد (طبري 
ي پـنجم م  ي اعراب قرار گرفت، اما دوباره مرمت شد، چرا که از سدهشاپور دوم مورد حمله

Whitehouse & Williamson(هــا در فــارس بــود. بــه بعــد مقــر اســقف اعظــم نســطوري

هـاي یونـانی و   دشیر پارس هم دو کلیسا وجود داشت که هر دو بـا زبـان  در ریوار).1973:40
اي نسطوري پـارس غیـر از ریواردشـیر   ي ششم م کلیسگفتند. تا پایان سدهسریانی سخن می

نشـین پـارس   ي اداري اسقفنشین دیگر در شهرهاي اصلی پارس داشت. حوزهشش اسقف
ي ســوکوترا/ در یقــا (جزیــرهل آفرگرفــت کــه از شــمااي را دربــر مــیي گســتردهمحــدوده
شـد و همـین امـر خـود     عدن) و شمال شرق عربستان تا جنوب هند را شـامل مـی  نزدیکی

تنهـا  نشان می دهد. مطران ریواردشیر نهگستره وسیع قلمرو ساسانیان و وسعت سلطه آنان را 
: 1395ري گوي کلیسا در هند و فراسوي آن نیز بـود (میـ  مسئول ایالت فارس بود بلکه پاسخ

Whitehouse& Williamson؛164 .)137: 1387؛ آسموسن ,1973:43
م شوراي کلیسایی بسیار مهمـی در جنـدي شـاپور    484سال بعد و به سال 60در حدود 

(بیت الپاط) به ریاست آکاسیاس تشکیل شد و در این شورا جایز بـودن ازدواج کشیشـان و   
اسـتاي ایـن تحـوالت و از زمـان پیـروز      )، در ر1387:390اسقفان تصویب شد( آسموسـن،  

ي نسطوري و یعقوبی تبـدیل شـد   م) مسیحیت دچار انشعاب شده و به دو فرقه459- 484(
ي نسـطوري بـه عنـوان اصـول اعتقـادي      م و در اواخر سلطنت پیـروز فرقـه  484و در سال 

کلیساي ایران رسمیت یافت و نسطوریت شکل مسلط مسیحیت در شاهنشاهی ساسانی شـد  
Buck 1995:54;Chronicle of؛ 374: 1387؛ آسموســــن 243و 247: 1389راي (فــــ

Seert:31,32 .(؛
م) 488- 484اما استقالل کامل مسیحیان ایران از کلیساي روم با روي کار آمـدن بـالش (  

م شـوراي سـلوکیه بـه ریاسـت     486م رخ داد، چرا کـه بـه سـال    484بعد از پیروز به سال 
ي مـورد تأییـد   اد و در این شورا بود که نسطوریت بـه تنهـا فرقـه   آکاسیوس تشکیل جلسه د

مسیحیان ایران تبدیل شد و نسطوري ها تحت حمایت پادشاهان ساسانی قرار گرفتند.
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نشینشناسی از مراکز اسقفهاي باستانیافته. 4
با افزایش جمعیت مسیحیان در ایران کلنی هاي مختلف و اسقف نشـین هـاي در دو سـوي    

م 410در شــوراي کلیســایی ســال فــارس شــکل گرفــت و بــه برخــی از آنهــا کــه خلــیج
داشتند در باال اشاره شد. عالوه بر این مراکز شواهد باستان شناسی از این کلنی هـاي  حضور

ســت کـه در مســیر تجــارت دریــایی  مسـیحی در نقــاطی از خلــیج فـارس قابــل مشــاهده ا  
ود کلیساها، قبرها و صلیب هاي یافـت شـده در   دارند. از جمله این آثار می توان به وجقرار

صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس اشاره کرد.
یک کلیسا در جزیره خارك در صفحات شمالی خلیج فارس قرار دارد.  جزیـره خـارك   

کیلـومتري شـمال غربـی بنـدر بوشـهر      55ي فـارس و در فاصـله  الیه شمالی خلیجدر منتهی
ي یکـم پـیش از مـیالد مسـکونی بـود      قرار دارد و از هزارهامروزي در داخل مرزهاي ایران

)Borjian 2015(   این جزیره محل سکونت مسیحیان نسطوري و منوفیزیت بـود و در اواخـر .
م گیرشمن یک کلیساي بزرگ را در این جزیره حفاري کرد. ایـن کلیسـا خـود    1950ي دهه

گـذاري  است. با وجود تاریخفارس لی خلیجسندي دال بر حضور مسیحیان در صفحات شما
متفاوت براي این کلیسا گیرشمن که خود این کلیسا را بر مـال سـاخت بـر اسـاس تزئینـات      

).Ghrishman 1965:21(ي پنجم و یا ششم م می رساندکلیسا تاریخ آن را به سده

ي مسیحی است، بلکه قبرهـاي  تنها کلیسا بیانگر حضور یک جامعهي خارك نهدر جزیره
ها دلیـل دیگـري بـراي اثبـات     هر یک از آنشده بر مدخل وروديهاي حکدد با صلیبمتع

فارس بنـا شـد   م در خارك در خلیج250این مدعا است. شصت قبر مسیحی در حدود سال 
ــن  ــلیب1387:371(آسموس ــر ). ص ــور جزی ــاي قب ــلیب هه ــبک ص ــه س ــارك ب ــاي ي خ ه

ـ   است و گیرشمن نیز ایـن صـلیب  نسطوري دانـد.  ي نسـطوري مـی  ه جامعـه هـا را متعلـق ب
خارك یکی از سکونتگاه هاي بندري فعال در حوزه تجارت دریایی بود چرا کـه ایـن   جزیره

جزیره سکونتگاه بنـدري کشـتی هـاي تجـاري بـود کـه بـین هنـد، راس خلـیج فـارس و           
) Borijan,2015:1; Boucharlat & Salles,1981:70-71(گاه بندري ابله در حرکت بودندسکونت

ه دلیل همین موقعیت مهم اقتصادي  پالمیري ها در خارك به تجـارت مشـغول بودنـد کـه     ب
ها در خارك خود سندي دال بر حضور پالمیري ها در این جزیره است. این احتمـال  قبور آن

وجود دارد که با روي کار آمدن ساسانیان و کوتاه شدن دست پـالمیري هـا از تجـارت ایـن     
ایـن جزیـره مبـادرت بـه انجـام تجـارت در مسـیر خـارك و         منطقه مسیحی هاي ساکن در
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کـه  آثار و بقایاي آنها می باشد، چرافارس کرده اند و قبور با صلیب هاي نسطوري نیز خلیج
شـد  همـانطور کـه دربـاال بـدان اشـاره      –مسیحی هایی که در غالب موارد نسطوري بودنـد  

حـت حمایـت پادشـاهان    ایـران ت نسطوري ها از زمـان رسـمی  شـدن فرقـه نسـطوري در      
ي خـارك کـه گیرشـمن زمـان آن را     بـه تجـارت مشـغول بودنـد و کلیسـا     - بودندساسانی

پنجم م و یا ششم م می داند نیز خود بیانگر حضور مسـیحیان نسـطوري در خـارك در    سده
دوره ساسانیان است.

ی هـاي تجـاري اسـت، بلکـه در     نه تنها در جزیره خـارك کـه سـکونتگاه بنـدري کشـت     
یاس که در کنار اددور، کوش و خط چهار منطقـه سـاحلی را  در امـارات امـروزي     یسیربن

تشکیل می دادند که تحت نفوذ ساسانیان بود و آنها از ایـن طریـق بـر مسـیرهاي سـاحلی و      
پس کرانه اي نظارت مستقیم داشتند، بقایاي کلنی هاي مسیحی وجود دارد. سیربنی یـاس در  

بـار از ایـن منطقـه در متـون    نخسـتین بـراي  1590ر سـال  شده اسـت و د غرب ابوظبی واقع
ــا  ــایی ب ــرهاروپ ــی  عنوان جزی ــت م ــد یاف ــه در آن مرواری ــاد اي ک ــود، ی ــت  ش ــده اس ش

)Beech اي با عنوان الخور  قـرار دارد. الخـور بـراي    در شرق سیربنی یاس منطقه). 2009,100
هـاي  تـرین سـایت  مـورد بررسـی قـرار گرفـت. مهـم     1994و 1993نخستین بار بـه سـال   

ـ  SBY9وSBY3شده در الخور سایت هـاي  حفاري ار و بقایـاي سـمیحیان در ایـن    اسـت. آث
در 1994و در سـال  کشـف شـد  SBY9ها بدسـت آمـده اسـت. صـلیبی در سـایت      سایت

متــر 16متــر طــول و 11ن کلیســا کلیســایی کشــف شــد. ایــSBY9و SBY3هــاي ســایت
ي هشتم میالدي است. در این منطقه کلیسـایی  ي پنجم تا سدهتاریخ آن از سدهixداردعرض

هاي نسطوري است کـه بیـانگر حضـور مسـیحیان     بري آن صلیبوجود دارد که تزئینات گچ
هـاي  آمـده از ایـن منطقـه مشـابه صـلیب     دسـت هاي بهطقه است. صلیبنسطوري در این من

&  V.Bernard(ي خارك و فیلکه در کویت است کـه برنـارد و سـالز    آمده از جزیرهدستبه

J.F.Salles( آن را حفاري کردند. کلیساي نسطوري سـیربنی یـاس در امـارات    1990در سال
ــران  ــر مط ــت ام ــونی تح ــفح کن ــیر در ص ــین ریواردش ــیجنش ــمالی خل ــود ات ش ــارس ب ف

)Hellyer, بقایاي کلیسا بر حضور مسـیحیان در ایـن منطقـه در زمـان ساسـانیان و      . )2001:91
شـده در  تنهـا کلیسـاي کشـف   نه. )Kennet 2007:89(نفوذ ساسانیان در این منطقه داللت دارد 

ر سیربنی یاس بیانگر حضور مسیحیان نسطوري در این منطقه اسـت بلکـه کشـف صـلیب د    
ــاره      ــه درب ــن منطق ــند در ای ــتین س ــاس نخس ــیربنی ی ــورس ــیحیان در دوره ي حض مس

ي الخور در سیربنی یاس رابطـه نسـطوریان   ها در منطقهاست. یک گروه از سازهازاسالمپیش
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هــاي کلیســاي نســطوري در ایــن منطقــه را بــا دیگــر مراکــز نســطوري در منطقــه و ایالــت
ي سـایت نسـطوري   کننـده ر مشـخص حی الخـو هـاي مسـی  کند. صـلیب فارس بیان میخلیج
,King et al(انـد  فـارس بـه ثبـت رسـیده    حال در صفحات جنوبی خلـیج است که تابهشرقی

ــا  . )1995:70-72 ــام جون ــه ن ــاتولیکوس بارباشــیم  ) Jonah(از یــک راهــب ب کــه در زمــان ک
)Catholicus Barbashmin ()346 -343 در کـرد، گزارشـی وجـود دارد. جونـا    م) زندگی مـی

ي سـیاه مـی دهـد.    ي خـود خبـر از سـاخت یـک صـومعه در سـاحل جزیـره       نامـه زندگی
توجـه  ي شـایان اند. نکتهي سیاه را بین جزایر قطر و عمان جستجو کردهگران جزیرهپژوهش

این است که جزایر خارج از ساحل ابوظبی به مانند مکان صومعه اي اسـت کـه جونـا آن را    
ي سـیربنی  ي جونـا را جزیـره  عهکشـفیات اخیـر محـل صـوم    بنا نهـاده اسـت. مطالعـات و    

ـ    داند اما صومعهمییاس ي ا باشـد احتمـاالً درجزیـره   ي دیگر که شـاید همـان صـومعه جون
ــراوه ــت (م Potts 1997: 56;Potts 1992 Vol2:245; Bin Seray 1996:234; Beechاس

2009:109.(

اي کـه امـروزه   الدي بـه منطقـه  ي پنجم و ششـم مـی  که مسیحیت در سدهبا توجه به این
انـد  ي ششم مـیالدي تخمـین زده  امارات نام دارد، رسید و اکثر محققان زمان کلیسا را از سده

ــان ساســانیان اســت   و مســیحیت نســطوري مهــم ــه در زم ــن منطق ــی ای ــرین عنصــر دین ت
)Potts 1997:59; Elders 2001: 56(اشـده و  ي ساسانیان بنتوان گفت که این کلیسا در دورهمی

ي کلیسـا بـا دیگـر منـاطق     هاي سیربنی یاس احتماالً بیانگر این مطلب است کـه سـکنه  یافته
).Hellyer 2003: 51(فارس و خاور نزدیک در ارتباط بودند خلیج

جـایی کـه   ي ساسـانی از ایـن منطقـه و از آن   ي دورهدست آمـده هاي بهبا توجه به سفال
ا در اختیار داشتند و حامیان مسیحیت نسـطوري نیـز   فارس رساسانیان صفحات جنوبی خلیج

چـه کـارتر و   بـا توجـه بـه آن   توان پذیرفت که کلیساي سیر بنی یـاس آمدند، میشمار میبه
ي ساسانیان بنا شده است و از آنجـایی کـه در ایـن منطقـه مرواریـد      گویند در دورهمیالدرز

آمـد  شمار مـی انیان براي تجارت بهي ساسشد و مروارید یک کاالي لوکس در دورهیافت می
و چون اکثر جوامع مسیحی نسطوري در سواحل قرار داشتند چندان دور از ذهن نیسـت کـه   

طق و در مســیر تجــارت دریــایی اکثــر تجــار، مســیحیان نســطوري بودنــد کــه در ایــن منــا
کردند.میزندگی

مرزهاي کویـت  شناسی در دروندر کنار جزیره خارك و سیر بنی یاس سه سایت باستان
ي فیلکـه  و یـک سـایت در    امروزي شناسایی شده است. دو سـایت در القصـور در جزیـره   
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کیلـومتري  20ي خلیج کوچـک کویـت در   ي فیلکه در دهانهجزیره عکاظ قرار دارد. جزیره
ــور   ــایت القص ــرار دارد و س ــت ق ــهر کوی ــاحل ش ــله دxس ــره در فاص ــن جزی ــز ای ي ر مرک

هکتـار را  144اي در حـدود  طـه اسـت و ایـن سـایت محو   کیلومتري دریا واقـع شـده  5/1
ها در القصـور توسـط هیئـت ایتالیـایی در     نخستین حفاري). Kennet 2004: 97(گیرد میدربر
از زیرخاك نمایـان شـد.   A1یک کلیسا به نام 1980ي انجام شد. در اواخر دهه1970ي دهه

راف کلیسـا منـاطق مسـکونی    ر اطـ ي ششـم تـا هفـتم مـیالدي اسـت و د     تاریخ کلیسا سده
ي هفتم و هشتم مـیالدي مـی رسـد.    هاي آن به سدهدارد که تاریخ روستا و ساختمانوجود
است. ایـن احتمـال وجـود دارد کـه     هایی از مواد ساسانی در سایت القصور یافت شده نشانه

شـد  داده باي هفتم مـیالدي قداسـت خـود را از دسـت    دلیل ورود اسالم کلیسا بعد ازسدهبه
)Almutairi 2011:268,270(.      نشـین  کلیساي فیلکه ماننـد کلیسـاي خـارك تحـت امـر مطـران

هاي چهـارم  . فعالیت کلیساي القصور کویت به تاریخ سده)Potts 1997:59-60(ریواردشیر بود 
عـالوه بـر ایـن    )Friestad 2016:25-27,31-32(و پنجم میالدي و هشتم و نهم میالدي اسـت  

A2کلیسـاي دیگـري در القصـور بـه نـام کلیسـاي       2008گـري در سـال   کلیسا کلیسـاي دی 

ــف ــاس       کش ــی ی ــیر بن ــاي س ــابه کلیس ــا مش ــن کلیس ــاري ای ــد. معم ــتSBY9ش اس
)Almutairi ي خـارك، القصـور و   با بقایاي انسانی که در کلیسـاهاي جزیـره  ).2011:268-276

فرهنگـی مشـابهی   توان گفت که این کلیسـاها در بافـت  قبري در عکاظ یافت شده است می
.)Friestad 2016:37-38(کردندفعالیت می

کـاظ در بیـرون شـهر کویـت و در     سایت دیگري نیز در عکاظ حفـاري شـده اسـت. ع   
هاي صـورت گرفتـه در ایـن سـایت بـه      قرار دارد. نخستین حفاري)Shuwaikh(شویخ بندر

هــاي ســالی بــود. تــیم کویــت در طــ1978رهبــري تــیم مشــترك اردن و کویــت در ســال 
ي کـار را  ادامـه 1993ی در سـال  ها ادامه داد و تیم فرانسـوي کـویت  به حفاري1985تا1984

شـده بـر رویـش    بري با صلیب حـک تکه گچیک1985و 1984عهده گرفت. در طی سال بر
شناسی به این نتیجه رسیدند که به ساختمانی متعلق به مسـیحیان  دست آمد و هیئت باستانبه

دسـت آمـد. ایـن کلیسـا مشـابه      ها بقایاي یک کلیسا بـه ي حفاري. بعد از ادامهاندیافتهدست
ساسـانی  هاي متعلق به دورهکلیسا سفالالقصور در فیلکه کویت بود. در قسمت هایی از این

ــه  ــالمی ب ــده  و اس ــاریخ آن را س ــد و ت ــت آم ــی  دس ــیالدي م ــم م ــا ده ــم ت ــد. ي نه دانن
)Almutairi 2011:265-266.(



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی238

مناطق فوق الذکر فعالیت هاي باستان شناسان در بخش هـاي شـرقی عربسـتان    عالوه بر 
ــانیان    ــن بخــش در دوره ساس ــازه اي را از حضــور مســیحیان نســطوري در ای ــواهد ت ش

عربستان و در جنـوب غربـی جبیـل دو صـلیب     دهد. در جبل بري در شمال شرقیمیارائه
نده حضور مسیحیان نسـطوري  کس کنبرنزي یافت شده است که این صلیب هاي برنزي منع

؛در جبیـل شـهري بنـدري در    )Potts,1994:61ff(در ایاالت عربی شاهنشاهی ساسانی هسـتند. 
شمال ظهران امروزي در شرق عربستان نیز کلیسایی حفاري شده است کـه هنـوز اطالعـات    

سـت  کاملی از آن منتشر نشده است اما اطالعات نه چندان زیاد این کلیسا بیانگر این مطلب ا
گـر  که گچ کاري هاي کلیساي جبیـل مشـابه گـچ کاریهـاي کلیسـاي خـارك اسـت و بیـان        

و از آنجـایی کـه کلیسـاي    )Langfeldt,1994:51(زمانی این دو کلیسا با یکدیگر مـی باشـد  هم
ن گفت این کلیسا نیز بـه ایـن دوره   خارك به سده پنجم و ششم میالدي تعلق دارد شاید بتوا

تعلق دارد.
کلیساها، صلیب ها و قبور موجود دو سوي خلیج فارس نشان از کلنـی هـاي   تمامی این 

مسیحی و فعالیت و نقش پذیري اقتصـادي مسـیحیان بـوِیژه مسـیحیان نسـطوري در سـایه       
حمایت و مداراي مذهبی شاهان ساسانی اسـت کـه در ایـن مراکـز بـه تجـارت پرداختـه و        

وردند.مناسک مذهبی خود را نیز در این کلیساها بجا می آ

گیرينتیجه. 5
ي خارك، سیربنی یاس، القصور، تـاج و  شناسی چون کلیساي جزیرهوجود یافته هاي باستان

هـاي  ي خـارك، پیـدا شـدن صـلیب    هاي نسطوري در جزیـره جبیل، قبور مسیحی با صلیب
بع مکتـوب در مـورد ریوردشـیر،    ي ششـم م و منـا  بـري متعلـق بـه سـده    نسطوري در جبل

لـوکس  دارین و مشماهیگ که خود یکـی از مراکـز صـید مرواریـد، کاالهـاي     میشان، پرات
نشـین ی هاي مسیحی و مراکـز اسـقف  همه دال بر وجود کلنتجاري در دوره ساسانی است،

جنـوبی خلـیج فـارس اسـت و بایـد      نسطوري در زمـان ساسـانیان در صـفحات شـمالی و     
قرار دارند. در پـژوهش حاضـر و   داشت که همه این کلنی ها در مسیر تجارت دریایی توجه

سـقف نشـین هـاي نسـطوري مـذکور در      در طی بررسی و واکاوي زمینه هاي شکل گیري ا
سوي خلیج فارس به این نتیجه رسیدیم که نخست با اتخاذ سیاسـت جابجـایی اسـرا در    دو

زمان ساسانیان که در طی پادشاهی شاپور یکم این سیاست اعمال شد و در زمان سه پادشـاه  
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مند دیگر ساسانی یعنی شاپور دوم، خسرو انوشیروان و خسرو پرویـز دنبـال شـد، بـر     رتقد
جمعیت مسیحیان ایران افزایش یافت. دوما مسیحیان که با این جابجـایی جمعیتـی و انتقـال    
اسرا به داخل ایران به یکی از اقلیت هاي بزرگ دینی در قلمرو ساسانیان تبدیل شـده بودنـد   

د اتحاد بین مسیحیان در درون این شاهنشاهی و تثبیت موقعیت خـود در  در تالش براي ایجا
جامعه ایران موفق شدند در زمان یزدگرد یکم نخسـتین شـوراي کلیسـایی را تشـکیل داده و     

وســوي خلــیج فــارس صــورت رســمی اســقف نشــین هــا در کلنــی هــاي مســیحی در د 
بـا رسـمی شـدن فرقـه     گرفت و مسیحیان به یکپارچگی و اتحـادي دسـت یافتنـد و   خودبه

نسطوري در زمان پیروز مسیحیان از حمایت شاهان ساسانی نیز برخـوردار شـدند و در پـی    
امــور مختلــف چــون اقتصــادي و امنیــت حاصــل از ایــن امــر بــه فعالیــت هــاي خــود در

. سوما مسیحیان که غالبا در حوزه اقتصادي فعالیـت داشـتند و بـه کارهـاي     پرداختندتجاري
می کردند بیشتر در مسیرهایی سکنی گزیدند که مسیر تجارت دریـایی بـود   تجارتی مبادرت

و با انتخاب چنین مناطقی براي اسکان بـه سـهولت مبـادرت بـه فعالیـت هـاي بازرگـانی و        
تجارت می کردند.
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