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وظيفه »( در فرهنگ لغت به معني phl: xwšškārīhخويشكاري )

و  1است،«                  ن   شناسي، پارسايي و تدي

عمل به وظايف ديني، انجــام مسئوليت هـاي اجتماعي، 

معنـايي خويشـكاري روحـانيـان به  كار و تالش جزء حوزة

 شمـار مي آيند. 

از آنجاييكه اين پژوهش به بررسي خويشكاري      

روحانيان در متون ايراني ميانه مي پردازد، در اينجا 

الزم است كه اشاره اي كوتاه به زبان هاي دورة ايراني 

 ميانه نيز داشته باشيم. 

بان هايي اطالق زبان هاي ايراني دورة ميانه به ز»     

ق.م( 330مي شود كه پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي )

م( و آغاز دورة اسالمي در 651تا انقراض ساسانيان )

زبانهاي دورة ميانه  2«مناطق مختلف متداول بوده است.

گروه ايراني ميانة  -1به دو گروه تقسيم مي شوند: 

ي گروه ايران -2غربي)فارسي ميانه و پهلوي اشكاني( 

. در اين  3ميانة شرقي)بلخي، سكايي، سغدي و خوارزمي(

پژوهش به دليل فراواني       متن هاي ايراني ميانه، 

امكان مطالعه و استفاده از تمامي متن ها در اين 

محدودة زماني ميسر نشد؛ بنابر اين نگارنده گزيده اي 

از متن هاي سغدي مسيحي، مانوي، بودايي، نوشته هاي 

سي ميانة مانوي و پهلوي اشكاني مانوي را پهلوي، فار

انتخاب كرده كه در آن ها خويشكاري روحانيان آمده 

 است.

اين پژوهش شامل مقدمه، پنج بخش و سه واژه نامه      

است. در مورد خويشكاري روحانيان در متون ايراني 

ميانه تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد تحقيقي صورت 

ي كه در مورد اديان و تاريخ نگرفته ولي هر پژوهشگر

ايران كار كرده است به طور گذرا در مورد آنان اطالعات 

سودمندي داده كه در مقدمه از برخي از آنها استفاده 

شده است. نگارنده با توجه به متون ايراني ميانة 
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استفاده شده در اين پژوهش كه دربارة خويشكاري 

ي و بودايي روحانياٍن آيين هاي زردشتي، مسيحي، مانو

است، در مقدمه به اختصار دربارة اين آيين ها و 

روحانيانشان مطالبي را نقل مي كند و به دليل آنكه در 

متن هاي مورد استفادة اين پژوهش، از آيين يهوديت و 

روحانيان آن مطلبي وجود ندارد، در مقدمه نيز به آن 

اشاره اي نشده است. ابتداي مقدمه به روحانيت و اهميت 

آنان در جامعه از زمان هند و ايرانيان پرداخته، سپس 

و نوشته  اوستاجايگاه اجتماعي آنان را بر اساس متن 

هاي پهلوي بررسي كرده است. بخش نخست مقدمه با 

توضيحاتي دربارة مغان )به دليل اهميتي كه در تاريخ 

روحانيت زردشتي داشته اند(، و پيشينة تاريخي و 

مي گردد. سپس در بخش دوم در   خويشكاري آنان آغاز 

مورد روحانيان كيش زردشتي در زمان هخامنشيان، 

اشكانيان و ساسانيان و خويشكاريشان توضيحاتي داده مي 

 شود. 

پس از مطالب نقل شده دربارة روحانيان زردشتي،      

در بخش سوم به آيين مسيحي و روحانيان آن پرداخته شده 

لي به ورود آيين مسيحيت است. اين بخش با نگاهي اجما

در ايران آغاز مي گردد و سپس از شكل گيري سازمان هاي 

كليسايي و خويشكاري روحانيان آن سخن به ميان مي آيد. 

موضوع مورد بحث در بخش چهارِم مقدمه، آيين مانوي و 

خويشكاري گزيدگان )روحانيان مانوي( مي باشد و اشارة 

تأمين معاش گزيدگان كوتاهي نيز به نيوشايان كه وظيفة 

را بر عهده داشتند، مي شود. بخش پنجم مقدمه نيز، 

توضيحاتي دربارة چگونگي ورود آيين بودايي به شرق 

ايران، پيروان بودا، قواعد اخالقي كه بودا براي آنان 

وضع كرده بود و خويشكاري راهبان و پيروان عادي داده 

 شده است. 

بخش به صورت حرف  پس از مقدمه، متن ها در چهار     

نوشت، آوانوشت و برگردان فارسي آمده است. الزم به ذكر 

است چون متن هاي سغدي، فارسي ميانه مانوي و پهلوي 

اشكاني مانوي به حرف نوشت بودند، براي يكدست شدن 

پايان نامه نوشته هاي پهلوي نيز به حرف نوشت داده 

 شده است.

صري دربارة آن قبل از شروع هر بخش، توضيح مخت      

بخش و متن هايي كه در آن بخش آمده، داده شده است. 

آوانوشت متن هاي پهلوي بر اساس آوانوشت 

(، متن ها ي فارسي ميانه مانوي و Mackenzie 1971مكنزي)

( Boyce 1975bپهلوي اشكاني مانوي بر اساس آوانوشت بويس)

( صورت 1374و متن هاي سغدي براساس آوانوشت )قريب 

ه است. در ترجمة متن هاي سغدي مسيحي، ترجمة گرفت



( كه بر اساس متن Sims- Williams 1985ويليامز) -سيمز

سرياني كامل شده است، به صورت جدا گانه آمده كه فهم 

متن سغدي را آسان تر مي كند. درمورد متن هاي سغدي 

( كمك گرفته شده است. Henning 1973مانوي از ترجمة هنينگ)

هاي پهلوي و مانوي كه از جايي نقل قول ترجمة نوشته 

شده در زيرنويس به آن اشاره شده است. گاه براي روان 

شدن ترجمه واژه هايي درون قالب اضافه شده اند كه در 

متن وجود ندارند و يا براي برخي واژه ها و جمله ها 

شكل فارسي روان آنها درون پرانتز آمده است. در بخش 

سي قرار مي گيرند و به دنبال پنجم، متن ها مورد برر

آن نتيجه گيري آمده است. در انتهاي اين پژوهش واژه 

نامة نوشته هاي سغدي، پهلوي، فارسي ميانه مانوي و 

پهلوي اشكاني مانوي آمده است. الزم به ذكر است در 

واژه نامة نوشته هاي سغدي نخست حرف نوشت واژه سپس 

زير هر واژه  آوانوشت و معني آن ارائه شده است. در

حالت صرفي آن در جمله همراه با ذكر شمارة متن ها و 

سطر هايي كه واژه در آنها ذكر شده مشخص شده است. در 

واژه با مدخل همانند بوده، از  مواردي كه صورت صرفي ِ

تكرار حرف نوشت و آوانوشت خودداري شده است. بررسي 

ر حالت هاي دستوري اسم ها )مستقيم و غير مستقيم( ب

پاية نحو زبان انجام شده است نه بر اساس صورت صـرفي 

آن، به عنـوان مثال اگر واژه اي پايانة مستقيـم 

داشته باشـد ولي در جمـله حالت غيـر مستقيـم پيـدا 

مي كند، براي آن در واژه نامه حالت غير مستقيم آمده 

است كه با واژه نامه هاي موجود در اين زمينه متفاوت 

روي هر واژه نيز شمارة مدخل واژه نامة  است. روبه

سغدي دكتر قريب و در مواردي كه واژه توضيح دستوري 

 Gershevitchداشته، شمارة مدخل دستور زبان سغدي گرشويچ)

 ( آمده است.1961

در واژه نامة نوشته هاي پهلوي افعال به صورت مصدر و 

ماده مضارع آمده و از آوردن صورت صرف شدة افعال 

ري شده است. در انتهاي واژه نامة نوشته هاي خوددا

پهلوي، واژه هاي متن پازند آمده است. در تنظيم واژه 

نامة نوشته هاي فارسي ميانه مانوي و پهلوي اشكاني 

( خانم بويس در Acta Iranica 9aمانوي، واژه نامة مانوي )

 مُد نظر بوده است. 
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دانشمندان ديني و پيشوايان »از  روحانيان كه     

همواره به صورت برجسته »به شمار مي آيند  4«مذهبي

ترين طايفه و تيره بوده اند و در هر جايي كه پيشه 

هاي مختلف ذكر مي شود، در مقام نخست قرار        مي 

 5«گيرند.

در اقوام هند و ايراني، جامعه به دو گروه       

مردم عادي )كه شبان و  -2روحانيان  -1تقسيم مي شد: 

روحانيان طبقة دانشمند و آگاهي  6شكارچي بودند.(

بودند كه مي بايست در چگونگي اجرا و برگزاري آداب و 

رسومشان چيره دست مي بودند، و اورادي را كه در مراسم 

ادا مي كردند، از ُبر داشته و در مراسم آييني و 

7قرباني حضور مي يافتند. ميني كه در تطهير ابزار و ز 

آن مراسم را اجرا مي كردند از وظايف آنان بود كه 

بعدها در ميان زردشتيان و برهمنان به صورت مفص ل تري 

 انجام مي شد. 

از چهار پيشة  17در اوستا، يسن نوزدهم بند      

-(، كشاورز     ) raθašštar-(، ارتشتار)-āθravanآثرون )

vāstryō.fšuyant(و صنعتگر )hutay- ) نام برده شده است و
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همانطور كه مشاهده مي شود، آثرونان كه همان روحانيان 

8مي باشند، در جايگاه نخست قرار دارند.  

 ssrōnاوستايي در فارسي ميانه  āθravanمعادل واژة      

است. در برخي از نوشته هاي پهلوي نيز اين چهار طبقة 

سوم اجتماعي ذكر شده اند؛ به عنوان مثال، كتاب 

(، كشاورزي artšštārīh(، ارتشتاري )ssrōnبه آسروني) دينكرد

(wāstaryōšīh( پيشه وري ،)hutuxīīh اشاره دارد و متذكر )

مي شودكه از اين طبقات اجتماعي آسروني از همه مهمتر 

و فراتر و در نزد اورمزد داراي ويژه ترين جايگاه ها 

9بوده است. ، از فصل نخست شكند گمانيك وزارهمچنين در  

چهار پيشة آسروني )روحانيان(، ارتشتاري )نظاميان(، 

واستريوشي )كشاورزان( و هوُتخشي )صنعتگران( نام برده 

 -21»و چهار پيشه را با اعضاي بدن قياس كرده است: 

دست به  -22چنان كه سر به منزلةآسروني )روحانيت( 

شكم به منزلة واستريوشي  -23منزلة ارتشتاري، 

مي « پاي به منزلة هوُتخشي )صنعتگري( -24)كشاورزي( 

باشد؛ و در ادامه از چهار هنر )فضيلت( كه عبارت است 

خيم به  -26»از: خيم، هنر، خرد، تخشايي، ياد مي كند: 

منزلة آسروني، چون بزرگ ترين خويشكاري )وظيفة( 

  10«آسرونان خيم است و به سبب شرم وبيم گناه نكنند...

از زبان اردشير، پادشاه  لتاجااما جاحظ در كتاب      

ساساني، طبقات اجتماعي را چنين بازگو كرده است: بخش 

نخست اسواران از دودمان پادشاهان، بخش دوم نيايشگران 

و پرستاران آتشكده ها، بخش سوم دبيران و اخترماران و 

در اينجا  11پزشكان و بخش چهارم كشاورزان و پيشه وران.

  !اع قرار داده شده اندروحانيان در طبقة دوم اجتم

اطالعي از اين كه در ابتدا يك فرد در رأس كل      

جامعة ديني بوده يا خير در دست نيست، با اين حال در 

« َاهوم سًتوت»( پسر saēna« )سٍُئن»فروردين يشت،  97بند 

(ahūm.stūt به عنوان نخستين فرد در ميان مؤمنان كه )

به  12ستوده مي شود.موفق شد يكصد شاگرد داشته باشد، 

                                                      
( اين تقسيمات طبقاتي به صورت 4/33در گاهان )به عنوان مثال گاه  -8

-naz∂r∂v ,-tuēav,x-airyaman  مي باشد و در     هفت ها-man∂hax  به جاي

airyaman- در اين تقسيم بندي شايد بتوان طبقة آثرون را با » .آمده است

-airyaman جنگجو را با ،-tuēavx و كشاورز را با -naz∂r∂v .تطبيق داد »

؛ 134-131ب: 1384معين، ←؛ همچنين 73و 72: 1382ميرفخرايي،

 .90: 1359،نيبرگ
9 - Madan,1911: 34. 
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هر حال آنچه حائز اهميت است جايگاه ويژه اي است كه 

 روحانيان همواره از آن برخوردار بوده اند.

 

 ز زردشت روحانيان پيش ا -1

در زمان ماد ها مغان به عنوان روحانيان دين      

ايراني شناخته شده بودند. هرودوت مغان را يكي از شش 

بدنة اصلي روحانيت را  طايفة مادي ذكر مي كند كه

تشكيل مي دادند و از آنان به عنوان غيبگويان و 

پارسيان نيز واژة مغ را از  13كاهنان مادي نام مي برد.

قرن شش پيش از ميالد براي روحانيان خود به كار برده 

اند. مغان علي الظاهر از پيشوايان دين خاصي نبودند، 

كه به هر  بلكه طبقه اي از روحانيان حرفه اي بودند

نوع مراسمي با هر شكل پرستيدني به ويژه آن صورتي كه 

و در  14در ايران غربي بوده است، رسميت مي بخشيدند،

عين حال دانشي هم دربارة مسائل مذهبي و علم دين و 

آنان  15احكام قضايي داشتند و مسئول اعمال ديني بودند.

ن آيين هاي مقدس را برگزار مي كردند و معدودي از ايشا

همچنين آيين پرستش و قانونمندي  16خوابگزار بودند

مذهبي را آموزش مي دادند و آيين هاي سخت طهارت را به 

17كار    مي گرفتند. آنان هنگاميكه مراسم قرباني  

برگزار مي شد حضور داشتند و سرود نيايش را زمزمه            

مي كردند و به گوشت قرباني تبرك مي بخشيدند و مراسم 

18ر را ترتيب مي دادند.زوه   

هرودوت دربارة مغان مي گويد: آنان با ديگر      

مردمان و نيز با كاهنان مصري فرق بسيار دارند. 

كاهنان مصري بنابر خويشكاري ديني خود از كشتن هر 

گونه جاندار جز در موارد قرباني، سخت مي پرهيزند ولي 

ه دست مغان به جز سگ و مردمان، همه نوع جانوران را ب

خود مي كشند، مانند مورچه ها، مارها، خـزندگان و 

پرنـدگان و به آن افتخار مي كنند. آنـان جسد مردگـان 

 را در معرض پرنـدگان و سگها قـرار  

19مي دهند و سپس به خاك مي سپارند.  البته قابل ذكر  

است كه قرار دادن اجساد در معرض حيوانات از زمان 

  20داشته است.رواج  *كاشيان/ كاسيان

                                                      
1 3 - Herodotus, 1975,I: 133. 
1 4 - Gershevitch, 1959: 16. 

 .,.79a:1987Gnoli ؛ همچنين33: 1382مزداپور، -15
1 6 - Herodotus, 1975,I:139. 

 .49: 1381معيري، -17

1 8 - Herodotus,1975, I: 171-3. 
1 9 - Ibid, 180,181. 



استرابو، جغرافي دان يونانی، که بعد از هرودوت      

گزارش های او در بين گزاش های کهن از بيشترين اهميت 

مغان در هنگام قربانی گوشت »برخوردار است، مي گويد:

حيوان را قطعه قطعه می کنند و هر کس سهم خود را 

ح گرفته به خانه اش بر می گردد و عقيده دارند فقط رو

حيوان قربانی شده متعلق به خدا است. آنان برای آتش، 

چوب سفيد و خشک به کار برده، بر روی آن روغن می 

ريزند و اگر کسی بر آتش بدمد يا روی آن فضله بيفکند 

يا مرده را قرار دهند، او را می کشند. مغان در موقع 

قربانی کارد به کار   نمی برند بلکه حيوان را با 

ه هاون می کشند. آنان در برابر آتشی که هيزم يا دست

همواره مواظبند خاموش نشود، ايستاده سرود می 

در حاليکه دسته ای از شاخه های برسم را به  21«خوانند

دست دارند و روپوشی نمدين پوشيده اند که هر دو گونه 

  22و لبهايشان را می پوشاند.

 

 روحانيان كيش زردشتي -2

بايد ياد آور شد مغاني كه در ابتداي اين قسمت      

از اين پس از آنان نام برده مي شود از روحانيان كيش 

زردشتي به شمـار مي آينـد؛ زيرا مغان مادي، پس از 

 ظهـور زردشت، پيامبـر ايراني، )در اوايـل هزارة اول 

يعني چند سده پيش از تشكيل حكومت  23پيش از ميالد

، به ظاهر تحت ايران( 24هخامنشيان در نقطه اي از مشرق

تأثيرتعليمات او قرار گرفتند، گفته می شود، پذيرش 

دين زردشتی در نيمة غربی امپراطوری پارس و ترويج و 

تغيير آن به چيزی متفاوت با پيام اصلی زردشت، کار 

آگاهي داريم كه در زمان قبل از  25مغان بوده است.

ي ( را مي پرستيدند و براAv.daēvaزردشت مردم ديو هايي )

آنان قرباني مي كردند، و زردشت در اين باره فرمود كه 

اين ديو هاي معبود مغان و تورانيان، همه ارواح شرير »

                                                                                                                                                            
كاسيان طوايف باستاني كوه نشين بودند كه در بخش مركزي سلسله جبال  *

زاگرس و در ناحية لرستان كنوني در حدود سدة هجده پيش از ميالد مي 

 .149: 1383بهزادي،  ←زيستند. 
 .342: 1377دياكونوف، -20
 .336: 1359؛ نيبرگ،117الف:1378مشكور، -21

2 2 - Zaehner, 1975: 169; Benveniste, 1929:52. 
؛ 20-13: 1375آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد، ←دربارة زمان زردشت. -23

 .34-24: 1376كريستن سن،
البته در مورد خاستگاه زردشت كه در مشرق بوده يا مغرب بحث هاي  -23

؛ كريستن سن، 105-102: 1384ئيني، جاللي نا ←زيادي صورت گرفته است.

1376 :17-24. 
2 3 - Zaehner,1975: 161; Molé,1963:78. 

 

 



زيانكارند كه با ارواح نيك و روان هاي خير و نيكوكار 

در ستيز ند. آنها پدر دروغ و فريبندة نهادهاي 

ناپاكند و مصدر شر و بدي و زشتكاريند و آدميان را از 

در صورتيكه همين  26«اهورا مزدا باز مي دارند.پرستش 

ديواني كه او مردم را از پرستش آنان منع فرمود، به 

با هاله اي از مجد و عظمت »درون دين او راه يافتند و 

قديم ديگر بار در يشت ها )اوستاي متأخر( چهره نمايي 

27«كردند. شايد بتوان گفت در اثر نفوذ مغان بوده که  

در ميان مؤمنان زردشتی پذيرفته شده  ايزدان باستانی

28اند؛ و آنان بودند که در معرض طبيعت قرار دادن  

مردگان و انجام ازدواج با نزديكان را وارد دين 

29زردشتی کردند تفسير تعليم زردشت را به خود » و  

دياکونوف از هرتل نقل می کند که  30«اختصاص دادند.

طبيعی، چون مغان، کاهنان کيش قديمِی پرستش خدايان 

موفقيت دين زردشت را ديدند به ظاهر به آن دين در 

آمدند که از درون آن را متالشی کنند و عماًل معتقدات 

 31خويش را جايگزين آن سازند.

از آغاز قرن چهارم پيش از ميالد منابع يونانی      

 مغان را با نام زردشت مربوط می سازند و از زردشت مغ 

از واژة مغ خبری  اوستار کتاب ولی د 32سخن می گويند،

از سوی ديگر نام  štbi-magu،۳۳نيست مگر در واژة 

که در اوستا به   )nōsrāravan / Phl: θAv: āآثرون/آسرون )

موبدان و پيشوايان دينی اطالق    می شود در ميان 

گفته می شود  *34واژگان فارسی باستان يافت نمی شود.

است که کاهنان آثرون/ آسرون عنوان رسمی اي بوده 

شايد  35قبيلة مغان برای خويشتن انتخاب كرده بودند.

بتوان گفت نبودن واژة مغ در اوستا به علت ناشناخته 

                                                      
 .458: 1379ناس،  -26
 469همان، -27
 .602: 1385شوارتز، -28

2 9 - Zaehner,1975: 165.  
 .294: 1384زرين كوب، -30
 .347: 1377دياکونوف، -31
 .346: 1377؛ دياكونوف،602: 1385شوارتز، -32
 .,1938Benveniste :11.←طالعات بيشتر دربارة اين واژه برای ا -33
 .,1929Benveniste 44؛ همچنين 346: 1377دياکونوف، -34

در مورد دين هخامنشيان بحث هاي زيادي صورت گرفته است و در مورد  *

: 1385شوارتز، ← مثال . برايزردشتي بودن آنان اختالف نظر وجود دارد

 .276-261: 1384؛ كوك، 603-564ص
 .834: 1377دياکونوف،  -35



بودن آنها نيست، بلکه به اين علت است که تحت عنوان 

  36«.و آثرون *کرپان»های خاصی ذکر می شدند مانند 

نگارندگان متأخر يونانی ضمن آنکه همواره »      

ير ابهام آميزی را از مغ، و كاربرد واژة مغ ارائه   تصو

داده اند، اما عمومًا بر آنند که مغان روحانيت قانونی 

ايران را در زمان هخامنشيان تشکيل                        

37«.می دادند در واقع مغان مقامی را که در زمان کورش  

کبير از آنها سلب شده بود يعنی مواضع روحانيت 

شاهی پارس را با سرعت بسيار دوباره به دست شاهن

38آوردند.   

حضور مغان در پيرامون شاهان هخامنشی بنابر      

توصيف هرودوت و نيز بنابر الواح عيالمی تخت جمشيد 

39است؛ اين الواح به ما می گويند که مغان سرپرستی  

 40مسائل حقوقی و مالی را در دست           داشته اند.

شيان مغان وظايف مهمي به عهده داشتند، در زمان هخامن

آنها در تـاجگـذاری پادشـاه جـديد کـه تشريفـات آن 

در معبـد پاسـارگاد انجـام می شـد، شـرکت مـی 

نمودنـد و مسئـول تـربيـت جـوانـان و نگهبـان مقـابر 

و تعليـم و  41شـاهی مـانند آرامگـاه کــورش بـودنـد 

يد به شاهی می رسيدند، به تربيت شاهزادگانی را که با

گفته مي شودكمبوجيه در موقع عزيمت به  42عهده داشتند.

   43مصر، براي سرپرستي دربار شوش مغي را گماشته بود.

بر اثر فتح اسكندر، مظاهر و جلوه هاي ديني      

ايران نيز تقريبًا تحت تأثير فرهنگ يوناني قرار گرفت 

مـزيستي چون دورة اشكـانيـان به واسطـة ه»و 

فرمـانروايان اشكـاني و يونـاني قسمتي از دورة سلوكي 

                                                      

كوي ها و »، دندر اوستا به مخالفان زردشت اطالق مي شوها  «كرپان» *

كرپ ها، فرمانروايان ناحيه بودند كه بعد ها پس از تولد و به 

 «پيامبري رسيدن زردشت، با عقايد نو او به مخالفت برخاستند.

كه مردم را از ها  به كرپان 32در يسن   (33: 1375آموزگار و تفضلي،)

و  راه راست منحرف مي كنند، و به دروغ توجه دارند نفرين فرستاده شده

كرپان ها و كوي ها به واسطة تسلط خويش »نيز آمده:  11بند  46در يسن 

مردم را به سوي اعمال زشت داللت كنند تا آنكه حيات جاوداني آخرت 

 (.91: 1378)پورداود،...« آنان را تباه نمايند 
 .96: 1350؛ دوشن گيمن، 24: 1381يری ،مع -36
 .49: 1381معيری،  -37
 .202: الف1377ويدن گرن، -38
 .,1997:391de Jong؛ همچنين 602: 1385شوارتز، -39

4 0 - Herzfeld,1974:123. 
 .173: 1374گيرشمن، -41

4 2 - Gershevitch.,1959: 16 
 273: 1384؛ كوك،95: 1383دياكونوف، -43



را نيـز در بـر مي گيرد، دين اين دوره را نمي توان 

  44«پديده اي يكدست دانست.

در اين دوره از مشاركت مغان در يكي از دو شوراي 

همچنين روحانياني كه مناصب  45كشوري آگاهي داريم،

نيز به عنوان قضايي، اداري و ديواني داشتند و 

احتمال دارد  46روحانيان خانواده هاي شاهي بودند.

 عنوان خاص روحاني اعظم آنها هيربد بوده باشد.

در زمان ساسانيان، پادشاهان اين سلسله چون از      

لحاظ معتقدات پيرو آيين زردشت بودند ازروحانيان 

موبد در دورة  -زردشتي پشتيباني مي كردند. شخصيت شاه

يوسته محترم شمرده مي شد حتي خسرو انوشيروان ساساني پ

47موبد بود.-نيز شاه اردشير ساساني سياست خويش را بر  

تعصب ديني و بر رسمي كردن و ترجيح دادن يك دين خاص 

بر اديان ديگر قرار داد. اما پسر او شاپور، تسامح و 

تساهل در امر دين را پيش گرفت زيرا مي ترسيد كه رسمي 

اص موجب نفاق در مملكت شود. ليكن كردن يك دين خ

سياستي كه اردشير پايه گذاري كرد يعني اتحاد بين 

دولت و دين سبب شد كه روحانيان بيش از اندازه قدرت 

48پيدا كنند و در امور سلطنت مداخله كنند؛ البته در   

تأكيد بر اتحاد دين و دولت شده است  عهد اردشيركتاب 

نبايد به « فرومايگان»و نيز هشدار در اين مورد كه 

كار دين و تحقيق در آن و قوانين آن بپردازند، و در 

ادامة آن به اين نكته اشاره مي كند كه شاه نبايد 

اجازه دهد كه زاهدان و نيايشكاران و گوشه گيران بيش 

نبايد »از او هواخواه دين و نگهدار آن جلوه كنند و 

ه پرداختن بگذارد سررشته داران دين و جز ايشان از را

49« به دين و نيايشكاري از فرمان بيرون باشند. كه   

                                                      
 .291و256: 1377دوشن گيمن، -44
 .33: 1382مزداپور،  -45

4 6 - Boyce.,2001,97. 
 55: 1382بهار،  -47
*

برخي معتقدند كه ذكر اتحاد ميان دين و دولت در زمان اسالم به وجود  

آمده است؛ ولي به عقيدة شاكد اين مسئله در اسالم تنها به صورت خيلي 

هرگز از نفوذ و سلطة اسالم  و نامحسوس در مذهب شيعه ديده شده

( به نظر Shaked,1990:263استقبال نكرده است. ) ادشاهان بر روي دينپ

نگارنده شاكد در مقالة خود تمايل زيادي دارد كه نفوذ شاه بر روي 

روحانيت را نشان دهد نه نفوذ روحانيت بر روي شاه. اين نكته از اين 

مطلب كه) شاه بايد اعمال و آيين هاي ديني را كنترل كند و بر روي 

 ( مشخص مي شود.p.263نبه هاي دين نظارت و كنترل داشته باشد همة ج
 .182: 1385زرين كوب،  -48
بدان كه » دينكرد نيز آمده  در   70و 67: 1348عهد اردشير، -49

پادشاهي دين است و دين پادشاهي... براي ايشان پادشاهي بر بنياد دين 

 (Madan,1911:470و دين بر بنياد پادشاهي بنا شده است. )

 



البته اگر واقعًا نظر اردشير بوده باشد پس روحانيان 

چنانكه گفته مي شود نبايد قدرت بيش از اندازه در 

 زمان اردشيرمي داشتند.

در مورد طبقه بندي روحانيان و اينكه دقيقًا چه      

به طور دقيق اطالعي مسئوليتي به عهده داشته اند، 

نداريم. همان طور كه پيش از اين گفته شد در اوستا از 

( āsrōn« )آسرون»( و در پهلوي āθravan« )آثرون»واژة 

استفاده مي شده است. عده اي معتقدند كه اين واژه به 

روحانياني اطالق مي شد كه وظيفة نگاهباني و پاسداري 

ديگري نيز وجود آتش به آنها واگذار شده بود. اما نظر 

دارد كه اين روحانيان عالوه بر نگاهباني آتش، به 

اجراي مراسم قرباني، آماده سازي شيرة گياه هوم نيز 

 50مي پرداختند.

بند  5، ونديداد فرگرد3در گاهان، ويسپرد كردة     

و هفت « Av: zaotarزوتر /Pahl: zōtزوت »نام  58و  57هاي

ا تالوت مي كند، و دستيار او آمده است. زوت يسنا ر

و از آن هفت دستيار  51اعمال آييني را انجام مي دهد

 52اكنون تنها يك دستيار به نام راسپي دارد.

در دورة ساسانيان عنوان هاي مختلف براي      

روحانيان زردشتي به كار برده مي شده است. در كتاب 

از گروه موبدان،  7بند  1فصل  ارداويراف نامه

در  53ن و داوران نام برده شده است.هيربدان، دستورا

نيز واژه هاي رد، موبد،  5پرسش  اميد اشاوهشتان روايت

به عنوان  55از تنسردينكرد سوم در  54و دستور آمده است.

عنوان هيربدان هيربدي نيز بوده  56هيربد نام مي برد.

كه در بعضي ادوار ساساني به چشم مي خورد و به رئيس 

عد از موبدان موبد قرار هيربدان گفته مي شده و ب

داشته است. در نامة تنسر هم هيربدان هيربد آورده شده 

57است. در مقدمة دادستان ديني از ردان، موبدان،  

58دستوران، داوران و هيربدان نام مي برد.  نامةدر  

                                                      
5 0 - Geiger,1885-6: 49-52. 
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اصحاب دين شامل حكام، عباد، زِهاد، سدنه)خادمان(  تنسر

59و معل مان مي باشند.  

ي كه تا حدودي ما را با عنوان هاي يكي از منابع     

روحانيان در اوايل دورة ساساني آشنا مي كند،     

، 4كتيبه هاي كردير است. او بر اساس كتيبة سرمشهد بند

در زمان شاپور  8، نقش رستم بند 17و 3كعبة زردشت بند 

عنوان هيربد را داشته است و اين باالترين عنواني است 

 جه مي شويم. كه در آن زمان با آن موا

خود را كردير موبد مي نامد.  1در كتيبة سرمشهد بند 

او در زمان هرمز اول عنوان موبد اورمزد را پيدا    

، نقش 5و4،كعبه زردشت 11و 6،7مي كند )كتيبه سرمشهد

و ظاهرًا اين مرتبه از  60(29، نقش رجب 14و11رستم 

 مرتبة پيشين باالتر است. تبديل كردير از مقام هيربدي

به موبد اورمزدي با نظرية ويكاندر مغاير است. او 

مقام هيربدي را وابسته به نواحي شرق يا جنوب غرب 

ايران مي داند و موبدان را وابسته به سنت شمال غرب 

كردير در زمان بهرام اول به اوج مقام  61مي پندارد.

خود و به سمت موبد و داور در سراسر كشور مي 

، سرمشهد 26-21، نقش رستم 18 و 9 -7رسد.)كعبة زردشت 

( از ديگر وظايف او آيين ِبدي)رئيس تشريفات 10-13

ديني( در استخر است كه پيش از آن در اختيار شاهان 

 ساساني بوده است.

اما نكته اي دربارة تبديل مرتبة كردير از مقام      

هيربدي به موبد اورمزدي وجود دارد؛ اينگونه كه او در 

مي كند، به نظر مي رسد كه ترفيع مقام كتيبه ها اظهار 

به مطلبي بر           مي  6 دينكرد گرفته است ولي در

خوريم كه باالتر بودن مقام موبدي بر هيربدي را زير 

گويند كه آذر فرنبغ و آذر بوزيد » سئوال مي برد:

چونان كه با بهداد در موبدان موبدي همكار بودند، از 

نيز اوستا و زند از بر بهداد پرسيدند كه چون ما 

)است( و موبدان موبديم، تو را چرا در هيربدي نام بيش 

اگر هيربدي را مرتبة پايين تر از  62«برند كه ما را؟

موبد اورمزدي يا موبدان موبدي بگيريم پس چرا آن دو 

نفر عالقه مند بودند نام هيربدي از آنها بيشتر برده 

نيز آمده كه  28شود؟ در كتيبة كردير در نقش رجب بند 

 او هيربدي و موبدي را در يك زمان داشته است.
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( tomōtršPahl: zardu63, -uštōōtmmaθaAv: zar«)زرتشتروتم»     

عنوان ديگري است كه به بزرگترين روحاني اطالق مي شده 

و به منزلة پاپ كاتوليك ها به شمار مي آمده است؛ او 

يا به قول « ُمسْمغان»در ري اقامت داشته و به اسم 

به « زرتشتروتم» 64معروف بوده است.« مصمغان»بيروني 

معني شخصي مي باشد كه از نظر اخالق و رفتار و پاكي و 

به عنوان  65پاكيزگي و دانش دين نزديك به زردشت باشد.

از پنـج رد  15بند 13فصـل  شايست ناشايست مثال در

(، mān bed)پنـج مقـام اجتمـاعي( مـانبد)

( و dahibed( ، دهبـد)zandbed(، زندبـد)wisbedويسبـد)

 ( نـام برده شده است. zarduštrōtomزرتشتروتم)

از ميان مهر هاي پيدا شده از زمان ساسانيان نيز      

 وبد ايالتي)موبديم -1به اين عنوان ها بر مي خوريم: 

 

موبد  -3موبد، -2كه داراي منصب اداري ايالتي است( 

بد                                  مغ، مغ اندرز -4اورمزد 

كه در مورد آن اطالعي  nasān- andīmāngārān sālārمغ - 5

 دادور/داور   -7حامي و داور درويشان  -6 66نداريم

آمده است:  5بند  23فصل  گزيده هاي زادسپرمدر      

هر استاني را موبدي راست كامه و هر ناحيه اي را ردي 

ر همة آنان مغان اندرزبدي و پاك بايد گماشت و در س

موبدان موبدي تعيين كرد و خدايي اورمزد را به وسيلة 

67او پابرجا ساخت. عنوان موبدان موبدي كه احتمااًل بعد  

از ساطنت بهرام دوم به وجود آمد و باالترين سلسله 

مراتب زردشتي محسوب مي شد، در دربار و نيز روي 

ْمهري با اين  پادشاه داراي نفوذ زيادي بود. البته

عنوان وجود ندارد ولي در برخي از منابع پهلوي مانند 

وغيره به اين عنوان  6ماديان هزار دادستان يا دينكرد 

 بر مي خوريم. 

68نامة تنسردر       مي بينيم كه نظر موبدان موبد در  

انتخاب جانشين شاهنشاه بسيار مهم است؛ او همراه با 

ن به شور مي نشيند. مهتر دبيران و اسپهبد اسپهبدا

اگر رأي موبدان موبد با رأي آن دو نفر موافق باشد »
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همه را خبر مي كنند و اگر مخالف باشد هيچ آشكار 

نكنند نه از نبشته ها، و نه از رأي موبد تا موبد 

تنها با هرابده و دينداران و ُزُهاد خلوت سازد، و به 

فگند طاعت و زمزم نشيند ... آنچه خداي بر دل موبد ا

، در جاي ديگر آمده است كه قباد با «برآن اعتماد كنند

موبدان مشورت كرد و بعد از استخاره و تدبير رأي 

دادند كه شاهنشاه پسر بزرگ خويش را براي ملك طبرستان 

69فرستد. عزل و نصب روحانيان نيز بر عهدة موبدان موبد  

7بوده است. 0 

ون و موبدان در مقام ها و موقعيت هاي گوناگ     

از قرن چهارم مقام »متعددي به كار اشتغال داشتند. 

موبد اهميت بيشتري يافت و در فهرست مقامات زير 

 šahr-āmār-dibīrهزاربد)فرماندة هزار مرد جنگي( و باالي 

7«)دبير دارايي يا وزير دارايي( قرار گرفت. ْمهرهايي  1

از موبدان چند شهر به دست آمده است كه نشان مي دهد 

آنجا بر « شهراب»ر شهر يا ناحيه موبدي در كنار در ه

7ادارة منطقه نظارت داشته است. منابع سرياني نيز  2

گزارش مي دهند كه موبدان گاه بر يك شهر، فرمانروايي 

7داشتند. 3  

مغان اندرزبد كه در نوشته هاي پهلوي مانند      

( نيز 3/98؛ 10/59؛ 12/57ماديان هزار دادستان )

كارشان نوشتن اندرزنامه ها و ايراد نامشان آمده، 

سخنراني هاي مذهبي و اخالقي و ارشاد و راهنمايي مردم 

به راه راست بوده است كه آنان خود به 

«                َاسوارگان اندرزبد»( و Phl: dar – handarzbed«)دراندرزبد»

(aswāragān - handarzbed تقسيم مي شدند. دستة اول شاهنشاه )

ان او را با اندرزهاي نيكو راهنمايي مي كردند و خاند

و دستة دوم نيز سربازان را به وطن پرستي و شاه دوستي 

7تشويق و ترغيب                مي كردند. عنوان  4

( نيز وجود handarzbed ī wāspuhragān«)اندرزبد واسپورگان»

مشاوربزرگان و خواص بوده و در ميان »داشته است كه 

7«.از اقتدار برخوردار بوده استنزديكان شاه  گروهي از 5

ناميده مي شدند كه از روحانيان « دستور»روحانيان نيز 

درجة باال و داراي معلومات عاليه بودند. شايد بر طرف 

كنندة مشكالت مذهبي و پژوهندة مسائل ديني بوده كه در 
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7فقه و دانش دين ماهر بوده اند. همان طور كه پيش از  6

( نيز وجود داشته ēwēnbedīhوان آيين ِبدي)اين گفته شد عن

كه وظيفة آنان را رسيدگي به امور مالي و امور 

بايگاني )نگهداري فهرست آيين ها و مراسم( يا سرپرستي 

7مراسم و آيين ها بيان مي كنند. 7   

مغان كه پيش از اين دربارة آنان سخن گفتيم در      

ن قرار زمان ساسانيان در پايين ترين درجة روحانيا

داشتند؛ اما شمار فراوان ْمهرهاي بدست آمده با عنوان 

مغ نشان دهندة فعاليت بسيار آنان در دستگاه دولتي و 

مسئوليت آنان در نظارت بر معامالت اقتصادي بوده  

7است. 8  

روحانيان زردشتي امور قضايي را در دست داشتند و      

7محاكم عالي كشور زير نظر آنان بود. 9                   

آگاه بودند و براي رجوع ً◌ آنان به قوانين زردشتي كامال

8به احكام قانوني، متوني داشتند ماديان هزار و در  0

( 93/ 4، 5، 7، 8نيز اين مسئله آمده است.)دادستان 

مدافع درويشان و داور، مقامي بود كه به برخي از 

موبدان زردشتي كه در دستگاه دولتي انجام وظيفه مي 

واگذار مي شد. گوش دادن به شكايت درويشان از  كردند،

وظايف اصلي و اولية داوران و قاضيان و دفاع از 

8تنگدستان، وظيفة رسمي موبدان بوده است. در ماديان  1

هزار دادستان مي بينيم به دستور خسرو انوشيروان موبد 

فارس لقب خود را از موبد به مدافع درويشان تغيير مي 

8دهد. يي راكه از راه صدقه براي فقرا جمع آنان پولها» 2

مي شده توزيع مي كردند ... و اوقافي را نيز زير نظر 

8«داشتند كه براي فقرا بنا شده بود. رسيدگي موارد  3

حقوق مالكيت، اسناد و اعترافات و سرپرستي امالك بي 

8صاحب از ديگر وظايف داور بوده است. اگر شخصي نسبت  4

روندة او براي فتواي مجدد به رأي داوري خرسند نبود، پ

(كه البته موبد 9/93-11به موبدي داده مي شد)ماديان 

8براي كار بر روي پرونده پول دريافت مي كرد. 5 
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تحصيالت و تعليمات در انحصار روحانيان بود و      

متون اوستايي اساس اين تعاليم بود زيرا شامل سخنان 

هيربدان زردشت مي شد.گفته مي شود اين وظيفه به عهدة 

بود ولي عالوه بر هيربدان، هاِوشْتان نيز در مقام 

آموزگار عمل مي كردند؛ ترجمه و تفسير اوستا نيز از 

8مسئوليت هاي هيربدان بود. در مورد هيربدان    عده  6

اي مي گويند به آنان حفاظت و پاسداري آتش مقدس 

8واگذار شده بود. 7 در داستان بهرام چوبين آمده است كه  

صد كيسة زر براي هيربدان آتشكده ها فرستاد تا هرمزد 

8در امور آتشكده ها به مصرف برسانند. 8 هاوشت نيز لقبي  

براي رده اي از روحانيان است كه به اندازه اي كه از 

هيربدان انتظار مي رفته صاحب صالحيت نبوده اند، اما 

مي توانسته اند در كسوت روحاني، با هيربدان رقابت 

8كنند. 9 غالبًا به شاگردي و كارآموزي و مريدي هاوشت  

9هيربد تعيين مي شده است. 0  

از ديـگر خويشكاري هـاي روحانيـان ُوُجـر      

( يا همـان فتـوي و حـكم دادن است. البته wizīrكردن)

فتوايي كه بر خالف سه چاشتة مديوماهي، ابرگي و 

9سوشيانسي نباشد. 1 

گناه را نيز روحانيان شنيدن توبه و اعتراف به      

انجام مي دادند اين آيين احتمااًل در دورة ساسانيان 

 رواج

9پيدا كرد؛ مشابه اين آيين در ميان مسيحيان و  2

 مانويان نيز ديده مي شود.

( )انجام مراسم تطهير Phl.: yōjdahrgarīhيوژداسًرگري)     

براي خود و ديگران( از ديگر خويشكاري هاي روحانيان 

داسرگر بايد نسبت به پاكي و طهارت است. موبدان يوژ

خود وسواس به خرج دهند و پاٍك پاك باشند تا پرستش ها 

و نيايش هايشان مؤثر واقع شود؛ در گذشته اين وسواس 

به حدي بود كه از خوردن خوراكي هايي كه مردم زردشتي 

تهيه مي كردند پرهيز مي نمودند، حتي آنان از تماس با 

كردند از خودشان طهارت كمتري  موبدان ديگري كه تصورمي

داشتند، اجتناب مي كردند چه رسد به اينكه شخص غير 
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( باشد، البته اكنون مانند گذشته سخت jud dēnزردشتي )

نمي گيرند اما هنوز هم از تماس با شخص غير زردشتي 

پرهيزمي كنند و طهارت خويش را با انضباط شديد حفظ مي 

9كنند. 3  

مراسمي صالحيت انجام و رهبري  روحاني زردشتي طي     

مراسم نماز و نيايشي كه در خارج از  آتشكده ها بر پا 

مي شود، پيدا مي كند و براي اينكه صالحيت انجام مراسم 

داخل آتشكده را نيز پيدا كند و يوژداسرگر شود بايد 

9تعاليم بيشتري ببيند. 4 

پرسش ده آمده است، اميد اشاوهشتان  در روايت     

كه كار هيربدي و يوژداسرگري دارد خويشكاري او  روحاني

نيست كه به جنگ برود زيرا اگر گزند و آسيبي به او 

رسد پادافراه سنگيني بر ذمه اش است و چنين شخصي 

شايسته نيست به كار هيربدي و يوژداسرگري باشد و اگر 

9يزشني كند برابر ديو يزشني است.  يادگار زريراندر  5

ْمغ مردان كه آب و آتش بهرام را  نيز آمده است كه جز

9مي ستايند همة مردان در جنگ شركت كنند. از اين متن  6

ها چنين بر مي آيد كه روحانيان زردشتي خود به جنگ      

نمي رفتند ليكن در ذهن پادشاهان اينگونه القاء كرده 

بودند كه روحانيان اقليت هاي مذهبي بايد در جنگها، 

چنانچه بهرام اول، از ماني  پادشاه را همراهي كنند.

گله مي كند كه او را در جنگ ها ياري نكرده 

9(nاست.)متن 7   

در انتهاي اين بخش جا دارد كه اشاره اي به      

كه در  (ahlomōγاهلموغان داشته باشيم. واژة اهلموغ)

نوشته هاي پهلوي با آن مواجه مي شويم به آن دسته از 

و شعائر دين را رعايت روحانياني گفته مي شود كه آداب 

با  اوستانمي كردند ويا تفسير هايي ناپذيرفتني از 

برداشتي عرفاني از آن ارائه                             

9مي دادند. 8 ]پيرو[ » آمده است:  شايست نا شايستدر  

آيين پاكيزه و بهدين ماييم، و پوريوتكيش ماييم و 

9سين]پيرو[ آيين آميخته، ]پيروان[ سركردگي  9 اند، و  

]پيرو[ آيين بتر زنديق و ترسا و جهود و ديگر ]مردم[ 

در دينكرد سوم دربارة اهلموغي  100«از اين قبيل اند.
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اهلموغي سه ]گونه است[: فريفتار و فريفته »آمده است: 

و خودپرست]و خود رأي[. خود پرست و ]خودرأي[ آن باشد 

نه ]و ]كه[ گويد سين بهتر از آدرباد ]است[ و خودپرستا

خودسرانه[ جانب سين را گيرد، و فريفته آن باشد چونان 

شاگردان سين، و فريفتار چونان خود سين ]است[ كه ]هر[ 

چيز را از آن، چنان كه پوريوتكيشان پيشينيان 

چاشتند)= آموختند(، بعمد بگرداند ]و ديگرگون 

در مورد اهلموغان، بندهش از كساني كه در ري  101«كند.[

ند، نام   مي برد كه به ايزدان شك كردند زندگي مي كرد

و چون خودشان بدگمان بودند، ديگران را نيز بدگمان 

در ارداويراف نامه آمده: روان اهلموغ در  102كردند.

دوزخ، سرش به سر مردمان و بدنش همانند مار خواهد 

چون به مردي كه به چيز]و »همچنين گفته اند كه  103بود.

ي ايمان باشد[ كالم مقدس را امر[ ايزدان نااستوار ]و ب

بياموزيد، ايدون باشد چونان كه گرگ را دندان رويانده 

 104«باشي!

فصل نهم نيز به اين نكته اشاره مي كند  شايست ناشايست

كه هرگاه زرتشتروتمي در غربت درگذرد اهلموغي در آن 

كه از نظر زردشتيان بزرگترين  105خاندان زاده مي شود،

 است. مصيبت و بدبختي آسماني

 

 نآمسيحيت و روحانيان  -3

از سـدة نخست ميـالدی، رِد پـای بـرخی »     

بـازرگانـان و اسقفان مسيـحی را در تيسفون، شـوش و 

گفته مي شود توماس از حواريون  106«فارس مي توان ديد

عيسي در مسير تبليغي خود به هند، دين خود را در 

107سرزمين هاي ماد، پارت و پارس تبليغ كرد. در سدة  

دوم ميالدی مقارن با فرمانروايي اشکانيان، سازمان های 

مسيحی در ايران شکل می گيرد و از آنجاييکه در زمان 

آنان تساهل و تسامح در امور دينی رواج داشت، آيين 

108مسيحيت گسترش مي يابد.  

در زمان ساسانيان با انتخاب دين زردشتی به      

تن روحانيان زردشتی عنوان دين رسمی کشور و قدرت گرف

اوضاع مسيحيان تغيير پيدا کرد و آزار و اذيت اين 

اقليت مذهبی افزايش يافت. البته تا زمان بهرام اول 
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مشکلی برای مسيحيان به وجود نيامد، اما با افزايش 

قدرت کردير اوضاع تغيير كرد. علی رغم      فشار های 

بعضی از شديد، سازمان های کليسايی با رهبری مستقل در 

نواحی ايران تشکيل شد؛ و کليساها در دعوت مردم به 

109دين خود تا اواخر دوره ساسانيان فعال ماندند. از  

هنگام حکومت شاپور سوم تا يزدگرد اول شكنجة مسيحيان 

کاهش پيدا کرد. در زمان يزدگرد اول، ابتدا مسيحيان 

از آرامش برخوردار بودند  اما در سالهای آخر دوره ای 

 110آرام که با تعقيب و آزار همراه بود، آغاز گرديد.نا

م( در ايران  410و در زمان او نخستين شورای مسيحی)

برپا شد و اتحاد کامل کليسايی در ايران به وجود آمد 

واسقفان و روحانيان مسيحی اجازه يافتند بدون واهمه 

همچنين در اين  111بين کليساهای ناحيه خود سفر کنند.

يران به شش واليت با يك سر اسقف كه سمت شورا مسيحيت ا

م کليسای شرق  424رهبري داشت، تقسيم شد. در سال 

مستقل شد وخود را خارج از اتحادية پنجگانة رم، 

 112قسطنطنيه، اسکندريه، انطاکيه و اورشليم قرار داد.

م مجمعي با شركت دوازده اسقف در سلوكيه  486درسال 

 -1به تصويب رسيد: تشكيل شد و سه قانون مهم در آن 

، مذهب قطعي و منحصِر مسيحيان شد 113اصول مذهب نسطوري

رهبانان را در اجراي مراسم ديني از رقابت با  -2

در آن تصويب شد كه روحانيان نذر  -3كشيشان منع كردند

تجرد نكنند و احتراز از زن فقط براي صومعه نشينان 

بود  كليساي ايران مخالف افراط در رياضت  114مجاز بود.

و با قانوني كه تصويب شد كشيشان معمواًل ازدواج مي 

                                    115كردند ولي تجرد براي اسقف ها ضروري بود.

البته اين عقيده وجود داردكه اسقف ها نيز اجازه 

داشتند ازدواج كنند و كشيشان حتي مي توانستند تجديد 

م 502و497سال هاي  در زمان قباد، دربين 116فراش كنند!

كليساي نسطوري به طور رسمي در ايران تأسيس شد. در 

م آزادی دينی با عهد نامه ای  563زمان خسرو اول در 

که بسته شد، تثبيت گرديد، اما در آن     فرا خواندن 
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