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 چکیده

هـا در آن دوران،   با توجه به اهمیت مسیحیان در روزگار ساسانیان، بررسی وضعیت آن
روپرویز را کند. روزگار خسـ  به درک بهتر تاریخ مسیحیت و حکومت ساسانی کمک می

عنوانِ یکی از مقاطع مهم تاریخ ساسانی و مسیحیان ایران در نظر داشـت. یکـی    باید به
های مهـم مسـیحی در زمـان خسـروپرویز، سبریشـوع بـود کـه بـه مقـام          از شخصیت

مـذهبی مهمـی را ایفـا کـرد.      -پاتریارخی کلیسای نسطوری رسـید و نقـش سیاسـی    
سبریشـوع بـا فرمـان مسـتقیم خسـروپرویز و      دهد که  های این پژوهش نشان می یافته

م. به مقـام پاتریـارخی رسـید و     596بدون رضایت رهبران کلیسای نسطوری در سال 
خسروپرویز در جلب نظر مساعد مسیحیان نسطوری نسبت به خود، تسـلط بیشـتر بـر    

ها و مراودات سیاسی خود با امپراتور مـاوریکیوس از وی اسـتفاده کـرد. همچنـین،      آن
وع با حمایت خسروپرویز سعی کرد اختالفات داخلی کلیسـا را حـل کنـد و در    سبریش

مسـیحیان نسـطوری،    ۀعنـوانِ نماینـد   های خسروپرویز و بیزانس، بـه هنگام آغاز جنگ
  خسروپرویز و سپاهیان ساسانی را همراهی کرد.
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  . درآمد1
زیستند کـه درنهایـت، در   تشکیل حکومت ساسانی، مسیحیان زیادی در ایران می از آغاز
ها از  کلیسای ایران تصویب کردند. آن ۀآموزعنوانِ  به های نسطوری را م. آموزه 486سال 
پیروی کردند که به یکـی از مسـائل مهـم مسـیحیت آن      1های تئودور ماپسوئِستیا آموزه

اخت و بیان کرد که وی دارای دو طبیعـت مجـزّای   روزگار، یعنی ذات حضرت مسیح پرد
]. در p. 182 ,30؛ p. 204 ,64؛ p. 942 ,18؛ 112-99، صـص  14انسـانی و الهـی اسـت [   

اِدِسا] و شرایط  = اسقف رُها [ 2های یعقوب بارادائوس فعالیت علتششم میالدی، به  ۀسد
اهنشاهی ساسانی شـدند و  ها) نیز وارد شمونوفیزیت ها (=وجودآمده، میافیزیت سیاسی به

هـا  ]. میافیزیـت 45؛ 93-92، صـص  14: ـ به رقابت با مسیحیان نسطوری پرداختند [نکـ 
برخالفِ نسطوریان، معتقد بودند که حضـرت عیسـی تنهـا دارای یـک طبیعـت، شـامل       

  3های جسمانی و الهی در اتحاد با یکدیگر است.جنبه
اریخ حکومت ساسانی اسـت؛ زیـرا در   روزگار خسروپرویز نیز یکی از مقاطع مهم در ت

ساله رویـدادهای تأثیرگـذاری در روابـط داخلـی و خـارجی       وهشت این دوران حدوداً سی
شاهنشاهی ساسانی رخ داد. یکی از مسائل مهم در بررسی روزگار خسـروپرویز، سیاسـت   
وی در رابطه با مسیحیان است. خسروپرویز در ابتدای حکومت خـویش، شـورش بهـرام    

ها تـاج و   را به میراث برد و ناچار به امپراتوری بیزانس پناهنده شد تا با کمک آنچوبین 
هنگامی که خسروپرویز در حال حرکـت بـه سـمت قلمـرو      4تخت خود را به دست آورد.

نشینِ بسیاری گذر کرد و بیش از یـک سـال   از مناطق مسیحی ،بیزانس بود، در راه خود
امپراتـور بیـزانس، موفـق بـه      5مـک مـاوریکیوس،  در میان مسیحیان زیست تا آنکه بـا ک 

های مـریم  شکست بهرام چوبین شد. افزون بر این، خسروپرویز دو همسر مسیحی به نام
طورکلی، اطالعات زیـادی از وضـعیت مسـیحیان ایـران در روزگـار       به 6و شیرین برگزید.

                                                                                                                             
1. Theodore Mopsuestia. 

2 .Jacob Baradaeus17: [ـ وی نک ۀ. دربار, p. 43 20؛, p. 100 41؛, p. 249 61؛, p. 198.[ 
 ].pp. 283-343 ,43؛ 27؛ 33: [ـ برای اطالعات مفصل درموردِ این فرقه نک. 3
، 9؛ 625-467، دفتر هفتم، صص 9: [ـ جزئیات این شورش در برخی از منابع کهن نکبرای دیدن . 4

-642، صص 3؛ 84- 79، صص 4؛ 751-744، صص 2؛ 176-172، صص 8؛ 3-1دفتر هشتم، صص 
 .p ,31؛ IV, p. 443 ,28؛ 214-212، صص 12، 300-299، صص 11؛ 168-166، صص 13؛ 662
 .pp ,54 ؛pp. 21-43 ,26؛ 6: [ـ های جدید نکن در پژوهشسرگذشت بهرام چوبی ۀ]؛ برای مطالع213

 ].50؛ pp. 77-87 ,34؛ pp. 292-303 ,62؛ 514-522
5. Maurice 

 ].p. 166 ,49؛  pp. 373-377 ,40؛605-604، صص 7: [ـ نک. 6
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رسـی کـرد. در   این موضـوع را بر  گوناگونیهای توان از جنبه خسروپرویز وجود دارد و می
های زیادی از یکی از رهبران ایـن فرقـه بـه نـام     منابع نسطوری به گزارش ۀهنگام مطالع
هـای کلیسـای نسـطوری در    ترین چهرهخوریم. سبریشوع یکی از مطرحبرمی 1سبریشوع

روزگار خسروپرویز است که به مقام پاتریارخی این کلیسـا نیـز رسـید. منـابع نسـطوری      
ها شـرح معجـزات او،    اند که در میان آن سبریشوع ارائه داده ۀدربارهای زیادی را گزارش

هـا و درگیـری او بـا    او بـا میافیزیـت   ۀروابط نزدیک و مناسب وی با خسـروپرویز، مبـارز  
های بزرگ دیگر نسطوری در آن زمان، بیشترین بخـش  یکی از چهره2گریگوریِ کشکری،

سیاسی سبریشـوع   های مهمی از نقش، گزارشبرآن عالوهرا به خود اختصاص داده است. 
روزگار پاتریارخی سبریشـوع را   در روابط داخلی و خارجی ایران در این منابع وجود دارد.

توان اوج نزدیکی دربار ساسانی و کلیسای نسطوری دانست و هیچ پاتریارخی را پیش  می
بنـابراین،   گونه به شاه ساسـانی نزدیـک شـده باشـد.     توان یافت که این و پس از وی نمی

 ۀها اطالعات مفیدی از وضعیت و جایگاه نسطوریان در آن برهـ بررسی دقیق این گزارش
طورِخـاص بـه    ای شد تا در این مقالـه بـه  د. این موضوعات انگیزهده می تاریخی به دست

آن را  گونـاگون هـای  سبریشوع در این دوران بپردازم و از جنبـه  مذهبی -سیاسی نقش 
امـا   ،ساسـانی اطالعـات مهـم    نامگخودایعربی و فارسیِ برگرفته از بررسی کنم. منابع 

حـال، در ایـن منـابع     وضـعیت مسـیحیان در ایـن دوران دارنـد. بـااین      ۀای دربارپراکنده
آثـار مسـیحی    بـاره  درایـن سبریشوع یافت و منـابع اصـلی مـا     ۀتوان اطالعاتی دربار نمی

  سریانی و عربی هستند.  
تاریخ ساسانیان و تاریخ مسیحیان شرق انجام شده  ۀدربار های زیادیتاکنون پژوهش

مسـیحیان در روزگـار    ۀتوان اطالعاتی کلی و عمـومی دربـار   ها می است که در برخی آن
صورتِ جزئی و دقیق بـه بحـث    با وجود این، در بیشتر این آثار به 3خسروپرویز نیز یافت.

ع در زبان فارسی بسیار ناشـناخته  سبریشو ویژه، سبریشوع پرداخته نشده است. به ۀدربار
- سیاسـت دینـی خسـرو دوم (پرویـز    «ای علمی با عنـوان  مانده است. برای نمونه، مقاله

ای به سبریشوع در آن توان اشاره ] چاپ شده است؛ اما نمی778-761، صص 5» [ابرویز)
از های مرتبط کمی وجـود دارد کـه در مـتن مقالـه     های دیگر نیز پژوهشیافت. در زبان

نگـاری  تـاریخ  ۀوود دربـار توان از کتـابی کـه فیلیـپ     ام. در این میان، میها بهره برده آن

                                                                                                                             
1. Sabrisho 
2. Gregory of Kashkar 

 .[65 ;44 ;25 ;22 ;14]: ـ نکمسیحیان شرق  ۀبرای نمونه، برای دیدن اطالعاتی کلی دربار. 3
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مسـیحیان   ۀ] نوشته است و همچنین، کتاب ریچـارد پِـین دربـار   66[سیعرت  ۀرویدادنام
الهیـات   ۀکـه دربـار   طورِخاص، یکـی از کسـانی   ] نام برد. به49ایران در روزگار ساسانی [

ر روزگار سبریشوع مطالبی نوشته است، پژوهشگر آلمـانی، مـارتین   مسیحیان نسطوری د
  است که از نظرات وی نیز در این مقاله استفاده شده است. 1تامکه
  

  . رسیدن سبریشوع به مقام پاتریارخی2
 2،یهـب  ایشـوع سال اول حکومت خسروپرویز به جنگ با بهرام چـوبین گذشـت و وی بـا    

در حرکتـی   یهب ایشوعمشکالت جدی برخورد؛ زیرا پاتریارخ وقت کلیسای نسطوری، به 
حاضر بـه همراهـی او نشـده بـود.      ،کارانه در هنگام رفتن خسروپرویز به بیزانسمحافظه

کنند که خسروپرویز از این موضوع بسـیار ناراحـت بـود و بـا     منابع نسطوری گزارش می
بسـیار رفتـار کـرد     را از مقام خود معزول نکرد، با وی به سـردی  یهب ایشوعوجود اینکه 

]15, p. 8 28؛, IV, 440-442[.    مارتین تامکه با اشاره به رفتار نامناسب خسروپرویز بـا پـدر
یهـب را در   کند که احتماالً دلیل اختالف خسروپرویز با ایشوع خویش، این نظر را مطرح می

 ]. بـا p. 29 ,59این موضوع باید یافت که وی پاتریارخ موردِاعتماد هرمزد چهارم بوده است [
یهب، همـان موضـوع    رسد که علت اصلی ناراحتی خسروپرویز از ایشوعحال، به نظر می این

یهب با وی در هنگام عزیمت به بیزانس بـوده باشـد؛ زیـرا خسـروپرویز      عدم همراهی ایشوع
داشـتن   قصد داشت که امپراتور مسیحی بیزانس را به کمک به خود متمایل کنـد و همـراه  

توانست تأثیر مهمی بر این موضوع داشته باشد. از طرف دیگـر،   یان ایران میمسیح ۀنمایند
یهب منطقی نبود که به دنبال خسروپرویز بـرود؛ زیـرا اوالً مشـخص نبـود کـه       برای ایشوع

امپراتوری بیزانس به خسروپرویز کمک کند و ثانیاً ممکن بـود خسـروپرویز بـه هـر علتـی      
یهـب مقـام پاتریـارخی و     ود؛ در آن شـرایط، ایشـوع  دادن بهرام چوبین نش موفق به شکست

داد و ممکن بود این عمل بر رفتار بهرام چـوبین بـا   زندگی در سرزمین خود را از دست می
نسطوریان نیز تأثیر منفی بگذارد. پس این اختالف در اثر چنین شـرایطی بـه وجـود آمـده     

یهـب در   این، پس از مرگ ایشوع تر نداشت. با وجودکهن ۀبود و لزوماً نیازی به یک تاریخچ
خسروپرویز به رهبـری   ۀسابقم.، پاتریارخی جدید به نام سبریشوع، با حمایت بی 596سال 

های داخلی کلیسا و هم در روابـط  کلیسای نسطوری رسید و نقش مهمی را هم در سیاست
  داخلی و خارجی حکومت ساسانی ایفا کرد.

                                                                                                                             
1. Martin Tamcke 
2. Ishoʿyahb 
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نیـز بـا    2سـیعرت  ۀرویدادنامـ وجـود دارد و   1تاریخ سبریشوعگزارشی سریانی به نام 
استفاده از این اثر و منابع دیگر گزارش مفصلی را از زنـدگی سبریشـوع ارائـه داده اسـت     

]66, p. 189.[ بـا توجـه بـه     هـایی دارنـد.  وي گزارش ةبرخی از منابع نسطوري دیگر هم دربار
ارش کرده و مـرگ او  سال گز هشتادسن وی را در هنگام مرگ  سیعرت ۀرویدادناماینکه 

هـای  ]، تامکه زمان تولـد وی را میـان سـال   IV, p. 503 ,28م. بوده است [ 604در سال 
در ادامـه،  ]. با وجود این، همان گونه کـه  p. 79 ,58: ـ محاسبه کرده است [نک 523/524

 .سبریشوع در روستایی کوچک متولد شده و از خاندان بزرگی نبـوده اسـت   ،خواهیم دید
دسـت آمـده بـود.     مراتـب کلیسـا بـه   ی وی نیز پس از پیشرفت در سلسلهشهرت شخص

تـوان بـا ایـن اطمینـان از ثبـت تـاریخ تولـد او بـر مبنـای گـزارش            درنتیجه، چطور می
به سن باالی وی در هنگـام   سیعرت ۀرویدادنامغیرمستقیم منابع نسطوری سخن گفت؟ 

]؛ اما اسـتفاده  IV, p. 484 ,28[ کند م. اشاره می 596رسیدن به مقام پاتریارخی در سال 
ای احتمـالی  تواند نشانه م. می 604در گزارش زمان مرگ وی در سال  هشتادند از عدد رُ
توان از آن برای رسیدن به سال دقیـق   زدن این سن برای وی بوده باشد و نمی از تخمین

کوچـک بـه    ، پدر سبریشوع در روستاییسیعرت ۀرویدادنامتولد او استفاده کرد. بر طبق 
و در رویایی الهی، مـردی باشـکوه بـر او     4چوپان بود 3گرمایبیت ۀنام فیروزآباد در منطق

آن مرد خبـر از   ،ظاهر شد و از او خواست تا نام فرزند خویش را سبریشوع بگذارد. سپس
]. ایـن  IV, p. 474 ,28شدن وی داد [ پیشرفت سبریشوع در کلیسا و امور الهی و پاتریارخ

ای از بزرگان مسیحی نبـود و در خـانواده   ۀان از آن دارد که سبریشوع از طبقگزارش نش
مسـیحی در   ۀجامعـ  طبقات پایین اجتماع متولد شده بود. حال، فردی از طبقات پـایین 

یابد.  رسد و با شاه ساسانی ارتباط نزدیک میایران به باالترین مقام کلیسای نسطوری می
موجـود   ۀوی پراکنده شود، ازجمله شایع ۀزیادی دربارطبیعی است که در آینده شایعات 

بینـد.  در همین گزارش که پدر سبریشوع پیش از تولد او رویایی از پاتریارخ شدنش مـی 
های طورکلی، یکی از عالیق اصلی منابع مسیحی شرح تاریخ دینی خود همراه با نمونه به

                                                                                                                             
1. The History of Sabrisho’ 

به زبان عربی وجود دارد.  سیعرت ۀرویدادنامبیشترین اطالعات از مسیحیان کلیسای شرق در . 2
 ,32؛ p. 444 ,39: ـ دهم میالدی آن را نوشته [نک ۀنسطوریِ این رویدادنامه احتماالً در سد ۀنویسند

p. 21 38؛, p. 314, 325 .و از منابع مختلف سریانی استفاده کرده بود [ 
3. Beth Garmai. 

 ].p. 108 ,19عبری نیز همین مکان گزارش شده است [ محل تولد وی در روایت تاریخ کلیسایی ابن. 4
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ابع انجـام معجـزات یکـی از    بسیار از معجزات رهبران آن است؛ زیـرا از دیـدگاه ایـن منـ    
بودن و مقام واالی رهبران کلیسا بود. از همین رو است که هنگـامی کـه    های برحقنشانه

درگیری دو تن از ایـن بزرگـان کلیسـا یعنـی      سیعرت ۀرویدادنامو  خوزستان ۀرویدادنام
کنند، اشـاره دارنـد کـه سبریشـوع پـس از      سبریشوع و گریگوری کشکری را گزارش می

ه در حق گریگوری روا داشت، دیگـر نتوانسـت ماننـد سـابق بـه ادای معجـزات       ظلمی ک
شــرح زنــدگی  ۀدر ادامـ  ســیعرت ۀرویدادنامـ ]. p. 22 ,15؛ IV, p. 515 ,28بپـردازد [ 

سالی رسـید، تصـمیم    کند که پس از آنکه سبریشوع به سن بزرگ سبریشوع، گزارش می
نشینی معجـزات  ل عبادت و گوشهگرفت به یک زندگی رهبانی بپردازد و پس از چند سا

صـفحاتی از   سـیعرت  ۀرویدادنامـ زیادی از وی پدید آمد که باعث شهرت بسـیار او شـد.   
گزارش خود را به شرح این خرق عادات مختلف اختصاص داده که شـامل انجـام اعمـال    

  IV, pp. 476-478.[1 ,28: ـ العاده و مبارزه با شیاطین است [نکخارق
شـدن   انی، نقش مهم خرق عادات سبریشوع را، پـیش از پاتریـارخ  برخی از منابع سری

منذر، حاکم لخمـی حیـره کـه تـابع دولـت       ابن کردن نعمان وی، درموردِ موضوع مسیحی
ها، در چهارمین سـال حکومـت نعمـان،    ند. بر طبق این گزارشده می ساسانی بود، شرح

وانستند آن شـیطان را از وی  دینان وی نت کدام از هم شیطانی باعث آزار نعمان شد و هیچ
خارج کنند. درنتیجه، وی به مسیحیان متوسل شد و سبریشـوع، اسـقف الشُـم، یکـی از     

 ,52؛IV, p. 469 ,28سه اسقفی بود که موفق شدند آن شیطان را از نعمان خارج سازند [

p. 48  16؛, p. 56شـدن خـود دیـد و     ]. نعمان نیز پس از مدتی رویایی مبنی بر مسیحی
ای به خسروپرویز نوشت. خسروپرویز به او اجازه داد کـه مسـیحی شـود و    نامه باره یندرا

]. p. 48 ,52؛ IV, pp. 479-480 ,28وی را غسـل تعمیـد داد [   ،شـمعون، اسـقف حیـره   
کـردن نعمـان نقـش     بنابراین، سبریشوع پیش از رسیدن به مقام پاتریارخی، در مسـیحی 

به نعمان این اجازه را داده باشـد کـه مسـیحی     داشته است. همچنین، اینکه خسروپرویز
بحث است. خسروپرویز در آن زمـان، در صـلحی پایـدار بـا امپراتـور       موضوعی قابلِ ،شود

امپراتـوری   ۀگروهی از قبایلِ عربِ تحـت سـلط   ۀکه حتی حمل برد میماوریکیوس به سر 
]. pp. 176-177 ,36 :ـ روم به مرزهای ایران نیز نتوانسته بود خللی در آن وارد کنـد [نکـ  
دایی خود نشده بود و  2از سوی دیگر، خسروپرویز هنوز موفق به سرکوب شورش بسطام،

                                                                                                                             
  ].pp. 17-28 ,58: [ـ ی نکهای کلیسایی سبریشوع پیش از رسیدن به مقام پاتریارخبرای دیدن جزئیات فعالیت. 1
 !های بزرگ دربندوی و بسطام دو دایی خسروپرویز از خاندان اسپهبد بودند که یکی از خاندان. 2
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حسن پسر نعمان ازجمله افرادی بود که در جنگ بر ضد بسطام حضور داشت که نشانگر 
]. در گزارشـی از  pp. 329-330 ,38: ـ کمک نعمان به خسروپرویز در این جنگ اسـت [نکـ  

آمده است کـه سـپاهیان بیزانسـی و ارمنـی نیـز در جنـگ بـا بسـطام بـه          سبئوس ارمنی 
شـدن   ]. درنتیجه، حتی اگـر موضـوع مسـیحی   p. 41-42 ,53کردند [ خسروپرویز کمک می

نعمان به مذاق خسروپرویز خوش نیامده باشد، در آن زمان اهمیت کمتری نسبت به حفظ 
هـایی  ز منابع نسطوری گزارشدادن شورش بسطام داشت. برخی ا صلح با بیزانس و شکست

های وی با بهرام چوبین و بسطام، دایـی  از کمک معنویِ سبریشوع به خسروپرویز در جنگ
دهد وی پیش از رسیدن به مقام پاتریارخی با خسـروپرویز و   خسروپرویز دارند که نشان می

د از در گزارش خـو  خوزستان ۀرویدادنام. همسر مسیحی وی، شیرین، در ارتباط بوده است
  کند: جنگ نهایی خسروپرویز با بهرام چوبین چنین روایت می

 ]در میدان جنگ با بهرام چـوبین [گویند آنجا سپس خسرو غرق شادی شد؛ زیرا می«
تصویر مرد پیری بر او نمایان شده بود که افسار اسبش را نگه داشت و بـه جنـگ رفـت.    

گفت؛ شـیرین بـه او    ]را رااین ماج[وقتی که وی از جنگ برگشت و به همسرش شیرین 
  ].p. 10 ,15[» است مگفت: این شخص، سبریشوع، اسقف الشُ

از چنـین کمکـی در جنـگ     1یوحنـا  ابـن  متّـی و صـلیبا   ابـن  عمـر سیعرت،  ۀرویدادنام
، خسـروپرویز در هنگـام   سیعرت ۀرویدادناماند. بر طبق گزارش  خسروپرویز با بسطام نوشته

هیان بسطام اندیشه کرد و خواست که جنگ را بـه تـأخیر   جنگ با بسطام از تعداد زیاد سپا
بیندازد. وی در این اندیشه از اسب خود پایین آمد و در ایـن حـال، تصـویر مـردی پیـر بـا       

اسـب خسـروپرویز او    ۀکالهی بر سر و عصایی در دست، بر وی نمایان شد و با گرفتن دهن

                                                                                                                             
انتقام از قتل پدر،  ۀدوران ساسانی بود. خسروپرویز پس از سرکوب شورش بهرام چوبین، به بهان"

 .pp ,55: ـ سطام مواجه شد [نکقصد کشتن دو دایی خود را کرد و پس از کشتن بندوی با شورش ب

 ].24؛ 125، ص 10: ـ . این خاندان در طبرستان اقامت داشتند. نکpp. 191-192 ,42؛ 180-182
یکی از آثار مهم نسطوری است که به زبان عربی نوشته شده است. با  برجیا کتاب  المجدلکتاب . 1

  اصلیِ این کتاب را متعلق به ماری خورد. برخی متنتوجه به آنکه نام دو مؤلف در آن به چشم می
ای ، هُلمبرگ در مقاله1993اند. در سال متّی دانسته ابن سلیمان و برخی آن را متعلق به عمر ابن 

یازدهم میالدی این اثر را نوشته  ۀمتّی در سد ابن مفصل نشان داد که در اصل شخصی به نام عمر
: ـ اثر را تا زمان حیات خویش ادامه داده است [نکسلیمان یک قرن پس از آن، این  ابن است و ماری

37, pp. 255-273 چهاردهم میالی به زبان  ۀیوحنا از سد ابن ]. منبعی دیگر نیز از صلیبا9، ص 1؛
های این  متّی دارد. برخی از گزارش ابن های عمرهایی مشابه با گزارشعربی وجود دارد که گزارش

 ]. pp. 900-905 ,56؛ 11، ص 1: ـ منبع نیز مهم هستند [نک
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ام خسـرو در خـواب دوبـاره آن    هنگـ پیروزی داد. شب ۀرا تشویق به جنگ کرد و به او وعد
مرد پیر را دید و آن پیرمرد گفت که در نبرد آن روز از طرف مسیح به کمـک خسـروپرویز   

متّی نیز گزارشی مشابه  ابن یوحنا و عمر ابن آمده و نامش سبریشوع اسقف الشُم است. صلیبا
  ]. p. 57 ,16؛ p. 50 ,52؛ IV, pp. 481-482 ,28[ اند آورده سیعرت ۀرویدادنام

توان هم نقش شاه و هم نقش کلیسای نسـطوری را در گسـترش چنـین     در اینجا می
شـده از   هـای یافتـه  گزارشی در نظر داشت. به شهادت برخی از منـابع مسـیحی و سـکه   

 ۀ]. نکتpp. 180-182 ,55: ـ م. سرکوب شد [نک 596بسطام، شورش وی احتماالً در سال 
، پاتریـارخ  یهب ایشوعپس از این گزارش، به مرگ  جالب آن است که این منابع، بالفاصله

کلیسای شرق و تصمیم خسرو در انتخاب سبریشوع اشاره دارنـد. بـر طبـق روایـت ایـن      
ناگهان به یاد تصویر سبریشوع در میدان نبرد  یهب ایشوعمنابع، خسروپرویز پس از مرگ 

 ,IV ,28سطوری کند [و رویای خود از وی افتاد و تصمیم گرفت او را پاتریارخ کلیسای ن

pp. 482-48352؛, p. 50  16؛, p. 58شدن  ها از نقش سبریشوع در مسیحی]. این گزارش
نعمان و کمک معنوی به خسـروپرویز در جنـگ وی بـا بیـزانس، نشـانگر آن اسـت کـه        

م. با خسروپرویز در ارتباط بوده است. از میـان   596سبریشوع از چند سال پیش از سال 
تـوان   توان به جزئیات ایـن ارتباطـات پـی بـرد؛ امـا مـی       موجود نمی ۀکندهای پراگزارش

ها برقرار بوده و ثانیاً خسروپرویز با استفاده از  دریافت که اوالً ارتباط مستحکمی میان آن
کردن خود در میان نسطوریان داشته است. گسترش داسـتان   سبریشوع سعی در محبوب

ف حضـرت عیسـی، آن هـم در هنگـامی کـه      شدن سبریشوع بر خسروپرویز از طـر  ظاهر
خسرو چندین سال درگیر شـورش بسـطام شـده بـود و تـاج و تخـت خـود را در خطـر         

توانست به تأیید الهیِ حکومت وی در نزد مسیحیان ایران دامن بزند؛ خسـرو   دید، می می
، را در هنگام غلبه بر شورش بهرام چوبین نیز به کار برده بـود. از سـوی دیگـر    این حربه

نفـع نبـود؛ زیـرا وی عـالوه بـر کسـب       یی بـی ها داستانسبریشوع نیز از گسترش چنین 
محبوبیت و حمایت بیشتر از طرف خسروپرویز، مشروعیت کافی برای رسـیدن بـه مقـام    

آورد. گــزارش منــابع ســریانی از پاتریــارخی کلیســای نســطوری را نیــز بــه دســت مــی 
حمایت قـوی دربـار بـرای ایـن انتخـاب       م. بیانگر 596شدن سبریشوع در سال  پاتریارخ
دارد که بر طبق آن، خسروپرویز از  باره دراینگزارشی مفصل  سیعرت ۀرویدادنامهستند. 

رهبران نسطوری خواست تا نام پنج تن از نمایندگان ایـن مقـام را بـه وی بدهنـد تـا او      
نبـود و   هـا  نظر را انتخاب کند. با وجود این، نـام سبریشـوع در فهرسـت آن   شخص موردِ

پاتریـارخ انتخـاب   عنـوانِ   به خسروپرویز روحانیون نسطوری را مجبور کرد تا سبریشوع را
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نیـز   خوزسـتان  ۀرویدادنامـ یوحنا و  ابن متّی، صلیبا ابن ]. عمرIV, pp. 483-485 ,28کنند [
پاتریـارخ کلیسـای نسـطوری را    عنـوانِ   بـه  خسروپرویز مبنی بر انتخاب سبریشـوع  ۀاراد

  ]. p. 16 ,15؛ p. 58 ,16؛ p. 50 ,52اند [ گزارش کرده
د که سران کلیسای نسطوری بـرای انتخـاب پاتریـارخ خـود     ده می این گزارش نشان

خسروپرویز در این انتخاب بسیار مهـم بـود.    ۀصورتِ ظاهری آزادی داشتند و اراد تنها به
ری بسـیار  البته در دوران پاتریارخی سبریشوع نیز روابط میـان دربـار و کلیسـای نسـطو    

های خسروپرویز حسنه شد و سبریشوع، پاتریارخ کلیسای نسطوری، در برخی از سیاست
جزئیـاتی از رفـتن سبریشـوع بـه کـاخ       سـیعرت  ۀرویدادنامنقش مهمی یافت. در ادامه، 

د. در ایـن دیـدار نیـز مکالمـاتی میـان      دهـ  می شیرین و دیدار او با خسرو و شیرین ارائه
توجه است. در این بخش از گـزارش، هنگـام    شود که قابلِ می ردوبدلخسرو و سبریشوع 

دهد  ورود خسرو، سبریشوع قصد دارد به احترام وی از جا بلند شود؛ اما خسرو اجازه نمی
هـای  پاتریـارخ «کـه   گویـد  مینشیند. خسرو به وی بوسد و در کنار او میو سر وی را می

ن فرزنـد تـو هسـتم و شـیرین نیـز      پیش از تو بندگان نیاکان من بودند؛ اما مـن همچـو  
د که هـر زمـان کـه ضـرورتی     گذار میهمچنین، خسرو او را آزاد ». همانند دختر تو است

این گـزارش   ۀمتّی نیز خالص ابن ]. عمرIV, pp. 488-491 ,28نزد خسرو برود [ ،پیش آمد
  ].p. 58-59 ,16را آورده است [

بردن مقام سبریشوع همـراه   باال منظورِ طبیعتاً به سیعرت ۀرویدادنامالبته این گزارشِ 
هـای کلیسـای   ارتباط سـایر پاتریـارخ   ۀبا مبالغات بسیاری است؛ اما چنین گزارشی دربار

داشـتن مبالغـات،    ها بـا وجـودِ  شرق با شاهان ساسانی وجود ندارد. بنابراین، این گزارش
  نشانگر روابط نزدیک میان سبریشوع و خسروپرویز هستند.

  
  هام. و اختالف سبریشوع با میافیزیت 596ل . شورای سا3

شـورایی کلیسـایی برگـزار     ،م. 596سبریشوع پس از رسیدن به مقام پاتریارخی در سال 
وجـود دارد. در ابتـدای ایـن شـورا      شـوراهای کلیسـای شـرق   کرد که مفاد آن در کتاب 

  صفاتی خاص نسبت به خسروپرویز بیان شده است:
کنـد و حمایـت    پروردگـار از وی حمایـت مـی    در ششمین سال حکومت کسی کـه «

» صلح در جهان، خسرو شـاه شـاهان   ۀخواهد کرد؛ پیروز، قدرتمند، بخشنده و برقرارکنند
]57, p. 45629؛, p. 282 .[  
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اصـلی کلیسـای نسـطوری، یعنـی      ۀبیعت دوباره با آمـوز  ۀمفاد این شورا عموماً دربار
ذاهب دیگر مسیحی و پرسـتندگان خـدایان   تئودور ماپسوئِستیا و مخالفت با تمام م یآرا

هـا در آن زمـان   رشـد زیـاد میافیزیـت    ۀدهندمختلف و یهودیان است. این موضوع نشان
است، چنانکه کلیسای نسطوری را بـه واکـنش جـدی مجبـور کـرده بـود. سبریشـوع از        

 . وی ازکنـد  هـا مقابلـه  حمایت دربار از خود استفاده و تالشی جدی کرد تا با میافیزیـت 
بخـش مهمـی از بحـث شـورا را      ،م. 596پاتریارخی خود در شورای کلیسایی  همان آغازِ

  ها کرد:متوجه تکفیر و تهدید میافیزیت
کننـد.  های صحیح تئـودور مقـدس، عـالِم بلندمرتبـه، را رد مـی      آنها تفاسیر و آموزه«

ها را حماقتبنابراین، مناسب است که پدر ما، پاتریارخ و همچنین، همگی ما، تمامی این 
رد و از کلیسا ناپدید و برکنار کنیم. همچنین، تمام کسانی را که بدون اصـالح خـود بـه    

  » ها را تکفیـر کنـیم و از ایشـان اعـالم برائـت نمـاییم       آن ؛بیابیم ،ندده می آن خطا ادامه
]57, pp. 456-457 283 ,29؛.[  

عنـوانِ   بـه  وپرویز،ها نیز از جبرئیـل سـنجاری، پزشـک خسـر    با وجود این، میافیزیت
 علـت رو، منابع نسـطوری بـه   ند؛ از همین برد میشخصیتی قدرتمند در درون دربار بهره 

کننـد. برآینـد   شدت به وی حمله مـی  های جبرئیل سنجاری بر ضد نسطوریان به فعالیت
قـدرت و   علـت بـه   ،د که جبرئیل که در ابتدا میافیزیت بـود ده می منابع نسطوری نشان

به مذهب نسطوری شد؛ اما چند سال بعد که خـود   ،که نسطوریان داشتندنفوذ بیشتری 
ـ  ،به شخصیتی قدرتمند تبدیل شده بود مخالفـت سبریشـوع بـا ازدواج دوم وی،     ۀبه بهان

بـر   هـا  هـای آن  دوباره میافیزیت شد. سبریشوع نیز وی را تکفیر کرد و اختالف و فعالیت
فت و حتی میانجیگری خسروپرویز نیـز اثـر   ضد یکدیگر تا پایان حیات سبریشوع ادامه یا

]. پـرداختن بـه رویـدادهای    pp. 30-33 ,52؛ IV, p. 483 ,28؛ pp. 24-25 ,15نبخشـید [ 
مطالعاتیِ این مقاله خـارج اسـت؛ امـا     ۀکلیسای نسطوری پس از مرگ سبریشوع از حوز

سبریشـوع،  کنم به اینکه پـس از مـرگ   ای کوتاه میبرای فهم بهتر مطلب در اینجا اشاره
هـای جبرئیـل   ها بـا حمایـت  کلیسای نسطوری با مشکالت زیادی مواجه شد و میافیزیت

ای در شاهنشاهی ساسانی به دست آوردند که البته عامـل اصـلی   سابقهسنجاری رشد بی
ـ عنوانِ  به توان مرگ سبریشوع، های خسروپرویز با بیزانس بود؛ اما نمیآن جنگ  ۀیک وزن

  تأثیر دانست. ها را در این موضوع بیمیافیزیت سنگین در مبارزه با
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  . نقش سبریشوع در سیاست خارجی خسروپرویز4
خسروپرویز برای سیاست خارجی خود در ارتباط با امپراتور ماوریکیوس نیز از سبریشوع استفاده 

وس هایی میان خسروپرویز و امپراتور مـاوریکی شدن سفرا و نامه کرد. منابع کهن اشاره به ردوبدل
  ]. p. 59 ,16؛ IV, pp. 491-492 ,28ها دارد [ دارند که سبریشوع نقش اصلی را در آن

شـکی وجـود    ،در اینکه مسیحیت در امپراتوری بیزانس نقش سیاسی مهمـی داشـت  
 1پـنجم مـیالدی،   ۀندارد؛ اما باید توجه کرد که پس از برگزاری شورای خالکدون در سـد 

دادن عقایـد آن شـورا بودنـد و در مقـاطعی      ل گسترشهمواره امپراتوران بیزانس به دنبا
برخوردهای جدی با سایر مذاهب مسیحیت انجام دادند. امپراتور ماوریکیوس نیز یکی از 

 .pp ,63؛ p. 178 ,66گسترش عقاید شـورای خالکـدون بـود [    ۀامپراتوران فعال در زمین

به  مند عالقهچنین نگاری  توان پذیرفت که وی از طریق نامه ]. بنابراین، چگونه می50-53
کـه عقایـد نسـطوری    سبریشوع، پاتریارخ نسطوری کلیسای ایـران شـده باشـد، درحـالی    

د که امپراتور ماوریکیوس نیز بـا دیـدی   ده می قبول امپراتور نبود! این موضوع نشانموردِ
 عنوانِ به کردن خود به پاتریارخ کلیسای نسطوری و استفاده از او سیاسی سعی در نزدیک

مذهبی متفاوتی با  ۀای که هرچند فرقواسطه .ای در روابط خود با خسروپرویز بودواسطه
 ۀرویدادنامـ گـزارش   ۀشـد. در ادامـ  امپراتور داشت؛ اما هماننـد او مسـیحی شـمرده مـی    

د و از مـاوریکیوس  دهـ  مـی  تـری از خـود نشـان   ، سبریشوع نقش سیاسی پررنگسیعرت
ی قلمرو روم را آزاد کند تا وی نیز در عوض از خسـرو  اسیران ایران ۀکند که هم تقاضا می

بخواهــد کــه اســیران یونــانی را آزاد کنــد. همچنــین، وی از امپراتــور تقاضــای یکــی از  
برآن، صلیبی طالیی  های او موافقت کرد و عالوههای وی را کرد. امپراتور با خواسته لباس

حــال،  آن قــرار داد. بــااینای از صــلیب مســیح را بــر را نــزد سبریشــوع فرســتاد و تکــه
خسروپرویز آن تکه از صلیب مسیح را به عشق همسر خود شیرین برداشت و سبریشـوع  

تـوان همـاهنگی روابـط     ]. در این گزارش مـی IV, p. 493 ,28ای دیگر کرد [تقاضای تکه
میان سبریشوع، ماوریکیوس، خسرو و شیرین را دریافت. سبریشوع عالوه بـر   ۀچند جانب
ز، خود را به امپراتور ماوریکیوس نیز نزدیـک کـرده و نقشـی مهـم در روابـط      خسروپروی

  کند.   دو دولت ایفا می ۀحسن

                                                                                                                             
م.) که در زمان امپراتور مارسیانوس برای کنارگذاشتن شورای دوم اِفِسوس 451شورای خالکدون (. 1

م.) تشکیل شد بود؛ به این نتیجه رسید که حضرت عیسی دارای دو ذات کامل انسانی و 449(
 ].pp. 170-178 ,46خدایی در کنار هم است [
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را بـه ایـران    1این مراودات سیاسی، اسقفی به نام ماروثا ۀامپراتور ماوریکیوس در ادام
ضـمن گـزارش ایـن     در سـیعرت  ۀرویدادنامـ فرستاد تا با خسرو و سبریشوع دیدار کند. 

د که موجـب شـگفتی ماروثـا شـد.     ده می یی از معجزات سبریشوع ارائهها ستاندا ،واقعه
 ۀد که مدرسـ ده می نسبت به ماروثا و شرح این اتفاقات نشان سیعرت ۀرویدادنامرویکرد 

در ادامـه،  ]. مـا  p. 158 ,23: ـ [نکـ  داشـت دینی پایتخـت در آن زمـان اهمیـت زیـادی     
اسـتفاده کـرد و مـدتی پـس از بازگشـت       بینیم که خسروپرویز نیز از همین سیاست می

سبریشوع بـه   ۀماروثا، با مشورت سبریشوع، اسقفی را نزد امپراتور بیزانس فرستاد که نام
پاتریارخ قسطنطنیه را نیز همراه خـود داشـت. در ایـن گـزارش نیـز متقـابالً امپراتـور و        

و مـاوریکیوس  کننـد  گرمی پذیرایی مـی  پاتریارخ قسطنطنیه از میالس، اسقف اعزامی به
؛ IV, p. 498 ,28د تا بـه سبریشـوع برسـاند [   ده می ای دیگر از صلیب مسیح را به اوتکه

16, p. 60  و هـم   کـرد  مـی ]. این مراودات هم اعتبار کلیسای شرق را نزد رومیان بیشـتر
  ].pp. 195-196 ,66مثبت خسروپرویز در بیزانس بود [ ۀباعث افزایش چهر

  
  یگوری کشکری  . اختالف سبریشوع و گر5

 ای تأثیرگـذار بـه شـمار   در سیاست داخلی نیز مهره ،سبریشوع عالوه بر سیاست خارجی
آمد. یکی از شواهد این استدالل ماجرای اخـتالف وی و جبرئیـل سـنجاری، پزشـک     می

ای دیگـر اختالفـاتی اسـت کـه میـان      مشهور خسروپرویز بود که به آن پرداختم. نمونـه 
ی، مطران نسطوری نصیبین، به وجـود آمـد. گریگـوری بـه     سبریشوع و گریگوری کشکر

مشـهور   ۀمخالفت با آرای حنانا در نصیبین پرداخـت. حنانـا در آن زمـان ریـیس مدرسـ     
تئودور  ینصیبین بود و دست به تفاسیر جدیدی در ارتباط با دین مسیحیت زد که با آرا

 ینسـطوری ایـران آرا   که کلیسـای ]، درحالیp. 203 ,66هایی داشت [ ماپسوئستیا تفاوت
اصلی خود قرار داده بود. بنا بر نظر برخی، حنانـا بـه دنبـال ایجـاد یـک       ۀتئودور را آموز

] و برخـی  p. 118 ,47: ـ هـا بـود [نکـ   همخوانی و سازش میـان نسـطوریان و میافیزیـت   
هـای وی   ]. درمجمـوع، آمـوزه  p. 37 ,21[داننـد   های وی را نزدیک به رهبانیت می آموزه
داد که لزوماً به آرای تئودور متکی نبودند؛ تامکـه بحـث   تفاسیر نوآورانه را ارائه مینوعی 

]. p. 204 ,66: ـ ؛ همچنـین، نکـ  pp. 31-39 ,58ارائـه داده اسـت [   بـاره  درایـن مفصلی را 
  های حنانا مدتی پس از مـرگ او در کلیسـای نسـطوری ممنـوع شـد       ، آموزهدرهرصورت

  ]. p. 2 ,23؛  pp. 356-357 ,48: ـ [نک
                                                                                                                             
1. Marutha 
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ای بـه سبریشـوع   ، گریگوری بر ضـد حنانـا نامـه   سیعرت ۀرویدادنامبر اساس گزارش 
ای در دفاع از خود نگاشته بـود. سبریشـوع توضـیحات حنانـا را     نوشت؛ اما حنانا نیز نامه

اعتـراض   ۀیافت و به نفع وی رای داد. گریگوری و پیـروان او نیـز بـه نشـان    کننده  متقاعد
  دنــد. درنهایــت، خســروپرویز گریگــوری را بــه کشــکر تبعیــد کــرد نصــیبین را تــرک کر

]28, IV, pp. 510-512در ماجرای درگیری ایـن دو،   1،کتاب حکامای در ]. توماس مرگه
کنـد کـه ایـن عمـل نادرسـت       دانـد و بیـان مـی    عامل تبعید گریگوری را سبریشوع مـی 

  ].p. 87 ,60شود [ سبریشوع تا به امروز در کلیسا محکوم می
ــوع و    ــاه سبریش ــت جایگ ــوری نشــان از اهمی ــتالف سبریشــوع و گریگ  موضــوع اخ

حال، حمایت سبریشوع از حنانـا   این های وی دارد. باحمایت دربار از سیاست طور، همین
مقابل گریگوری کشکری که مقام باالتری نسبت به حنانا داشت و از مذهب نسطوری  در

ای درخور توجه است. منابع نسـطوری بـه   تهنک کرد، میهای تئودور دفاع  بر اساس آموزه
هـا و  ها حتی او را با میافیزیـت  ند و برخی از آنپرداز میهای حنانا  انتقاد از عقاید و آموزه

 وجه، هیچ بهکه وی  ]، درحالیIV, p. 528 ,28: ـ دانند [نک جبرئیل سنجاری در ارتباط می
]. pp. 183-184 ,51؛ pp. 31-39 ,58: ـ ها معتقد نشـده بـود [نکـ   های میافیزیت به آموزه

حنانا به سبریشوع، وی را متقاعد کرده باشـد کـه عقایـد     ۀاین احتمال وجود دارد که نام
بسا مفیـد باشـند. بـا وجـود ایـن،       حنانا برای کلیسای نسطوری خطرآفرین نیستند و چه

نظـرِ آدام  کـه بـه   اختالف این دو فرد با مسائلی دیگر نیز مرتبط باشد، چنـان  ۀشاید ریش
نصـیبین بـود؛ زیـرا     ۀمدرس ۀادار ۀیکی از دالیل اصلی اختالف میان این دو نفر نحو ،بِکِر

 ۀرویدادنامـ  عـالوه،  بـه . ]p. 201 ,23این مدرسه برای گریگوری اهمیـت بـاالیی داشـت [   
هـای   کند که عالوه بر مخالفت گریگوری با آمـوزه  هایی گزارش میبا ذکر مثال خوزستان
]. p. 20 ,15امات دیگری از درون و بیرون شهر نصیبین به گریگوری زده شـد [ حنانا، اته

بنابراین، شاید میان سبریشوع و گریگـوری از گذشـته رقـابتی وجـود داشـته اسـت کـه        
گـزارش   باره دراین خوزستان ۀرویدادنامموجب این حمایت سبریشوع از حنانا شده باشد. 

خلـع کنـد؛ امـا اسـقفان کلیسـای شـرق        کند که سبریشوع قصد داشت گریگوری را می
توانـد داللـت    د که میده می ] و در بخشی دیگر گزارشی ارائهp. 22 ,15موافقت نکردند [

                                                                                                                             
ای یکی از منابع مهم سریانی است که در ) اثر توماس مرگهThe Book of the Governors(کتاب حکام . 1

]. ازجملۀ اطالعات مهم این منبع نسطوری اشاره به درگیریِ میان p. 150 ,66م. نوشته شد [ 840سال 
  ن است.هایی از یزدیعنوانِ پاتریارخ و گزارش سبریشوع و گریگوری کشکری، انتخاب گریگوری پراتی به
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مطـران شـهر نصـیبین    «فارغ از بحث حنانا داشـته باشـد:    ،بر عمق اختالف میان این دو
قدس بـه  شیطان، چنان منازعات و مباحثاتی میان این دو مرد م ۀگریگوری بود. به واسط

]. این گـزارش از مباحثـات و   p. 18 ,15» [قاصر استآنها  وقوع پیوست که زبان از گفتن
این دو شخص بر سر حنانـا اطـالق شـود و     نظر اختالفِتواند تنها بر  مناظراتِ فراوان نمی

هـا برقـرار    تـری میـان آن  گونه برداشت کرد که اختالفات جدی توان از این جمله این می
قدرت  -1شود:  کلی مهم حاصل می ۀاز برآیند این مطالب دو نتیج ،هرحالدربوده است. 

زیرا خسروپرویز از  ؛اجرایی سبریشوع در مسائل داخلی کلیسای نسطوری بسیار باال بوده
در این برهه، اختالفات درونی میان سران کلیسـای   -2ه است. کرد میوی حمایت جدی 

هـای  سیحی و همچنین، رقابت بر سـر مقـام  های مختلف منسطوری در اثر تقابل اندیشه
  کلیسایی بسیار مشهود است.

  
  . سبریشوع، پیشاپیش سپاهیان خسروپرویز6

های مهم دیگر در منابع سریانی، نقش سبریشوع در سرکوب شورش شهر یکی از گزارش
، مردم شهر نصیبین شورش کردند و خوزستان ۀرویدادنامنصیبین است. بر طبق گزارش 

بازان ایرانی شهر را کشتند. درنتیجه، خسروپرویز یکی از فرمانـدهان خـود را   حاکم و سر
]. pp. 21-22 ,15؛ IV, p. 514 ,28به همراه سبریشوع برای سرکوب این شورش فرستاد [

گرمـای، موصـل و نصـیبین نـام     های بیتعالوه بر سبریشوع از اسقف سیعرت ۀرویدادنام
ـ   دکر میکه پاتریارخ را همراهی  برد می  ۀانگیـز  ۀند. همچنین، این رویدادنامـه، بـدون ارائ

طبـق   ]. بـر IV, p. 513-515 ,28د [دهـ  می شورش، انجام آن را به طرفداران حنانا نسبت
این منابع، فرماندهِ خسروپرویز از سبریشوع استفاده کرد تا مردم شهر را متقاعد کند کـه  

ها با تکیه به  ا آسیبی نخواهد رسید. آنه ها را باز کنند و این وعده را داد که به آندروازه
  شهر را بـاز کردنـد؛ امـا فرمانـده قـول خـود را زیـر پـا گذاشـت           ۀحرف سبریشوع درواز

]28, IV, p. 514 15؛, p. 22 .[از غـارت، کشـتار و ویرانـی وسـیع در      سیعرت ۀرویدادنام
 ۀایـن طبقـ   ،خوزسـتان  ۀرویدادنام]؛ اما در گزارش IV, p. 514 ,28کند [ شهر روایت می

شـوند و بـه قتـل     ساسـانی شـکنجه مـی    ۀنجبای نصیبین هستند که به دسـتور فرمانـد  
]. هر دو این منابع بر این باورند که سبریشوع اطالع نداشت که قرار p. 22 ,15رسند [ می

شهر برخالفِ قول خـود عمـل کنـد. بـه نظـر       ۀشدن درواز است فرمانده ایرانی پس از باز
نیسـت   پذیرفتنیها  سبریشوع هستند؛ زیرا در باور آن ۀع در پی تبرئرسد که این منابمی



    395   مطالعۀ موردی: نقش پاتریارخ سبریشوع مذهبی مسیحیان نسطوری در زمان خسروپرویز؛ -نقش سیاسی  

ای بر ضد شهری مسیحی به کار برده باشـد.  که پاتریارخ کلیسای نسطوری چنین خدعه
اطالعی سبریشوع کمی دشوار است؛ زیرا از ابتدای امر، هـدف از  با وجود این، پذیرش بی

جنگ بود. سبریشـوع طبیعتـاً از طـرف     بردن سبریشوع تالش برای بازگشایی شهر بدون 
خسروپرویز به آنجا فرستاده شده بود و دور از ذهن است که وی از اینکـه شـاه ساسـانی    

اطالع بـوده باشـد. خسـروپرویز در اینجـا از قـدرت      قصد مجازات شورشیان را داشت، بی
خ سیاسی سبریشوع استفاده کرد و موفق شد بدون هیچ جنگی، از طریق شهرت پاتریـار 

]. البتـه حتـی در صـورت    p. 174 ,49: ـ های شهر را بگشاید [همچنـین، نکـ  خود دروازه
اطالع قبلی پاتریارخ، طبیعی بود که خود وی یـا منـابع حـامیِ او آن رویـداد را حاصـل      

که آن فرمانده بدون دستور خسروپرویز  فرمانده اعزامی خسروپرویز بدانند، درحالی ۀخدع
  انجام دهد.   توانست چنین اقدامی نمی

مانده از منـابع سـریانی، کلیسـای نسـطوری ایـران بـا وجـود        جای بر طبق شواهد به
گسـترش عقایـد میافیزیــت و بعضـی از اختالفـات داخلــی میـان رهبــران آن، در دوران      

ین عوامل این رشـد  تر مهم رشدی را تجربه کرد. یکی از پاتریارخی سبریشوع شرایط روبه
ربـار ساسـانی بـود کـه شـواهد زیـادی از آن ارائـه شـد؛ امـا          هماهنگی رهبر کلیسا بـا د 

توان به روابط خوبی که میان خسروپرویز و امپراتور ماوریکیوس برقرار بود  برآن، می عالوه
ای نیز اشاره کرد. با آرامش در مرزهای غربی، کلیسای نسطوری ایـران اینـک بـه وسـیله    

این دوران را  سیعرت ۀرویدادنامبود. شدن روابط میان دو حکومت تبدیل شده  برای بهتر
  کند: چنین توصیف می

بیش از دوازده سال سازگاری و صلح بین دو حکومت دوام یافت. خسـرو بـه خـاطر    « 
بـه   ،دادن شورش بهرام به وی کرده بود سپاسگزاری از کمکی که ماوریکیوس در شکست

  ].IV, pp. 499-500 ,28» [گذاشتکلیسا احترام زیادی می
خسـروپرویز تصـمیم گرفـت بـا امپراتـور       ،م. 602حال، با قتل مـاوریکیوس در   نای با

دوبـاره   ،. خسروپرویز تصمیم گرفت در آغاز جنگ با امپراتوری بیـزانس کندجدید جنگ 
از نقش ایدئولوژیک کلیسای نسطوری استفاده کند. وی در این راه در هنگام آغاز جنـگ  

هرچند که سبریشوع در همان سال  ؛راه خود بردو حمله به شهر دارا، سبریشوع را به هم
؛ IV, pp. 500-503 ,28؛ p. 60 ,16؛ pp. 50-51 ,52؛ p. 108 ,19بیمار شد و درگذشـت [ 

15, p. 30ای برای حمله به قلمرو بیزانس ]. خسروپرویز قتل امپراتور ماوریکیوس را بهانه
ر زمـان حیـات امپراتـور    قرار داده بـود و البتـه پاتریـارخ کلیسـای نسـطوری نیـز کـه د       
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ماوریکیوس نقش مهمی در روابط میان دو دولت داشت، از این اقدام خسـروپرویز حمایـت   
رسد که هدف خسروپرویز این بود که حمایت کامل کلیسـای نسـطوری را   کرد. به نظر می

که اتباع زیادی در ایران داشت، در این جنگ داشته باشد. بزرگان مسیحی ایـران در زمـان   
کردند. طبیعـی   پرویز به اوج قدرت خود رسیده بودند و نقش نظامی مهمی را ایفا میخسرو

عنوانِ پاتریارخ کلیسا، تأیید قاطع کلیسای نسـطوری بـر لـزوم     است که حضور سبریشوع به
انجام چنین جنگی در راه خداوند بوده باشد. ریچارد پِین پس از اشـاره بـه روابـط نزدیـک     

  گیرد: ز همراهی وی در جنگ با خسروپرویز چنین نتیجه میخسروپرویز و سبریشوع، ا
ای بود مبنی بر برای خسرو دوم، حضور یک مرد مقدس زنده در همراهان وی نشانه«

توانستند در خدمت شاهنشاهی باشند و هم فاتحـان و هـم    های مسیحی میاینکه قدرت
مسیحی روم در ایـران  کردن امپراتوری  که امکان ترکیب کرد میخوردگان را قانع شکست

  ].pp. 173-174 ,49» [وجود دارد
رسد که این استدالل کامالً صحیح باشد؛ زیرا درست است کـه  با وجود این، به نظر نمی

ای بـزرگ بـود؛ امـا    استفاده از پاتریارخ نسطوری در جنگ بـرای نسـطوریانِ ایـران انگیـزه    
کردنـد،   وری را کفرآمیز تلقی میهای قلمرو روم که مذهب نسطتوانست برای میافیزیت نمی
ای مثبت تلقی شود. در اینجا درنظرداشـتن ایـن نکتـه نیـز الزم اسـت کـه احتمـاالً        نشانه

هـای بزرگـی را در فـتح    بینـی چنـین موفقیـت   خسروپرویز از روز نخست آغاز جنگ، پیش
ز های آتـی نکـرده بـود تـا بتوانـد بـه ایـن منظـور ا        بخش بزرگی از قلمرو بیزانس در سال
تر این اسـت کـه وی در ابتـدا بـه فـتح آن شـهرهای       سبریشوع استفاده کند. احتمال قوی

یِ کمک امپراتـور مـاوریکیوس بـرای سـرکوب شـورش بهـرام       ازا درکرد که  مرزی فکر می
چوبین بـه وی واگـذار کـرده بـود و اسـتفاده از سبریشـوع نیـز در جهـت جلـب حمایـت           

همـین رو بـود کـه خسـروپرویز پـس از مـرگ        مسیحیان نسطوری ایران کاربرد داشت. از
ها سیاست دینـی خـود   های چشمگیر سپاهیان خود در جنگموفقیت ۀسبریشوع و مشاهد

ای کـه درنهایـت، تصـمیم    را در قبال کلیسای نسطوری و پاتریارخ آن تغییر داد، بـه گونـه  
فیزیت قلمـرو  گرفت هیچ پاتریارخی برای کلیسای ایران انتخاب نکند و به رعایای جدید میا

هـا   های آنخود نیز توجه کند و از این طریق مشروعیت بیشتری برای حکومت بر سرزمین
عنـوانِ پاتریـارخ جدیـد،     بـه  1به دسـت آورد. پـس از مـرگ سبریشـوع، گریگـوری پراتـی،      

مرور از اقلیـت مسـیحی غالـب     وجه مشروعیت الزم را به دست نیاورد و نسطوریان به هیچ به
  ].p. 82 ,35: ـ های قلمرو وی شدند [نکرویز تبدیل به یکی از اقلیتدر قلمرو خسروپ

                                                                                                                             
1. Gregory of Prat 
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  گیری. نتیجه7
خسروپرویز، پسر و جانشین هرمزد چهارم، نتوانست در مقابل بهرام چوبین مقاومت کنـد و  

یهـب، پاتریـارخ    مجبور شد به امپراتوری بیزانس پناهنده شود. وی با وجود آنکـه از ایشـوع  
ا در هنگام عزیمت به بیزانس همراهی نکرده بود، ناخشنود بود؛ امـا  کلیسای شرق که وی ر

با درنظرگرفتن مالحظات سیاسی اقدام خاصی بر ضد وی انجام نداد، هرچند کـه بـا او بـه    
سردی رفتار کرد. خسروپرویز در این زمان سعی کرد که نجبای مسیحی را به سمت خـود  

خـود بسـطام را سـرکوب کنـد. وی پـس از      ها شورش دایی  جذب کرده و با استفاده از آن
 ۀیهب، پاتریارخ کلیسای نسطوری، سبریشوع، اسقف الشُـم را طـی یـک برنامـ     مرگ ایشوع

دهند کـه خسـروپرویز و    عنوانِ پاتریارخ جدید انتخاب کرد. شواهد موجود نشان می قبلی به
 ۀمداخلـ  همسر وی شیرین از مدتی قبل با سبریشـوع در ارتبـاط بودنـد و خسـروپرویز بـا     

مستقیم و فرستادن دستوری، سران کلیسای نسطوری را مجبور کرد تا برخالفِ میل خـود  
تـوان اوج دوران   عنـوانِ پاتریـارخ جدیـد انتخـاب کننـد. ایـن دوران را مـی        سبریشوع را به

شکوفایی نسطوریان دانست؛ زیـرا روابـط خسـروپرویز و سبریشـوع بسـیار نزدیـک بـود و        
عنـوانِ   ان خسروپرویز و ماوریکیوس باعث استفاده از مسـیحیان بـه  همچنین، اتحاد قوی می

بـاره ایفـا    سفیران سیاسی میان دو حکومت شده بـود و سبریشـوع نقـش مهمـی را درایـن     
کـرد؛ بـرای    کرد. خسروپرویز از سبریشوع برای سیاست داخلی خـود نیـز اسـتفاده مـی     می

همراه فرمانده سپاه برای سـرکوب   توان به ارسال سبریشوع توسط خسروپرویز به نمونه، می
زمـان در دربـار خسـروپرویز     ها نیز همشورش شهر نصیبین نام برد. با وجودِ این، میافیزیت

ها که در میان مسیحیانِ ایران در اقلیت قرار داشـتند، از شـرایط   پیشرفت کردند. میافیزیت
دادنـد. متـون    موجود در شاهنشاهی ساسانی استفاده کردنـد و قـدرت خـویش را افـزایش    

جامانده از شوراهای کلیسای نسطوری در آن زمان نشـانگر زنـگ خطـری اسـت کـه در       به
همچنـین، وجـود اختالفـات داخلـی در کلیسـای       میان نسطوریان به صـدا در آمـده بـود.   

های این دوران است که سبریشوع بـا حمایـت کامـل خسـروپرویز      نسطوری یکی از ویژگی
الت غلبه کند. تا زمان حیات سبریشوع و صلح میان ایران و موفق شد تا حدی بر این مشک

بیزانس، نسطوریان همچنان قدرت برتر بودنـد و سبریشـوع نقـش مهمـی را در مبـارزه بـا       
ها به رهبری جبرئیل سنجاری داشـت. خسـروپرویز در آغـاز جنـگ همچنـان از      میافیزیت

حیان نسطوری ایـران بـا   سازیِ هرچه بهتر مسینقش سیاسی کلیسای نسطوری برای همراه
خود استفاده کرد. وی در هنگام حمله به دارا سبریشوع را همراه با خود برد تـا بـه رعایـای    
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حـال،   ایـن  وی اسـت. بـا   ۀدهنـد  مسیحی خویش نشان دهد که خداوند مسیحیان نیز یاری
  شدت تضعیف کرد. های خسروپرویز موقعیت نسطوریان را بهمرگ سبریشوع و روند جنگ
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