ﻣﯿﺮاث ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه ی ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﯾﺮان
ﻫﻠﯿﻦ ﻣﻮر‐ ﻓﺎن دن ﺑﺮگ

اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺄوای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﺎد »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺷﺮﻗﯽ« از ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دﯾﺪن ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻏﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽروﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻪ ﻣﯿﺮاث ﺳﺮﺷﺎری از
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽِ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی آﺷﻮری و ارﻣﻨﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان
ﮔﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮﺗﻨﻮع ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﺮان اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎهداری آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﺟﻮه ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ و دﯾﺮ و ﺻﻮﻣﻌﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٨
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎرا ﮐﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﺲ ﺗﺎدﺋﻮس در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺎﻟﺪران ،ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻗﺪﯾﺲ اﺳﺘﭙﺎﻧﻮس در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻠﻔﺎ ،و ﮐﻠﯿﺴﺎی زور زور )ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس( در ﮐﻨﺎر رود زﻧﮕﻤﺎر )واﻗﻊ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺪ ﺑﺎرون در  ١٣ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﮐﻮ در روﺳﺘﺎی ﺑﺎرون( .وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﯽرود ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺿﺮوری و ﻣﺮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎ ﮔﻮاه
ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﻣﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﺰﺋﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﻣﻨﯽ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ
اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻫﺪان ﺳﻨﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﻣﻨﯽ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﻮاﻫﺐ دﯾﻨﯽ اﻧﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﻣﻨﯽﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ واﻧﮏ در ﺟﻠﻔﺎی ﻧﻮ در اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ
درﻫﺎی آن ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎز اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﻮزهی ارﻣﻨﯽﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻌﻤﺎری
داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ آن ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی رﻧﮓ و روﻏﻦ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ ارﻣﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪهی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺻﻮل زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،و اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در

ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،اﮐﺜﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ارﻣﻨﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ دﺧﻞ و ﺧﺮجﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻃﻮل
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت رو ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در آنﻫﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮاﻣﻊ ارﻣﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان،
ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮﺷﯽ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن ،ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪداری ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻘﺮارت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی آﺷﻮرﯾﺎن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺎﻫﺪان ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﺪرنﺗﺮ آﺷﻮری و ﮐﻠﺪاﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻫﻪﻫﺎی  ١٩۵٠و
 ١٩۶٠ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ آﺷﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪی اروﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﺮان ﮔﻮاﻫﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان )ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را از روی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ( ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺑﻨﺎی آنﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻨﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی دوازده و
ﺳﯿﺰده ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪﻣﺖ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ وﻗﻒﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪ ــ اﮔﺮ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی آنﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻨﺎی آنﻫﺎ .در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ،دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی
آﺷﻮری ﺷﺮق در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﺴﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ )ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﺎه اﺻﻼً از ﺷﻤﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ( ،و
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﺎده و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐُﺮد و ﮔﺎه از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺴﯿﺤﯽ روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آنﻫﺎ
ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮔﺎه ﺳﻨﮓ ﮔﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪان ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
آﺷﻮری ،ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،و ارﻣﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ.
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