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مطالعه تطبیقی بازنمود روایات تصویری اسارت والرین به دست شاپور
در نقش برجسته نقش رستم و برخی از نقاشی های غربی
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چکیده
نبرد ادسا یکی از جنگ های معروف و مهم بین دو امپراتوری شرق )ساسانیان( و غرب )رومیان( در زمان خود و در دوران پس از 
آن بوده است. شاپور، دومین شاهنشاه ساسانی طالیه دار سپاه ساسانی درنبرد با رومیان در جنگ های متوالی با رومیان بود. بنابر 
روایات، وی سه نبرد با رومیان داشته است، نبرد سوم در سال260 میالدی و در ادسا )منطقه ای در ترکیه( با والرین روم اتفاق افتاد. 
پس  از شکست سپاه رومیان توسط شاپور، سربازان و فرماندهان و خود والرین همگی به اسارت وی درآمده و اسیر و زندانی 
می شوند. شاپور به سبب چنین پیروزی بزرگی فرمان داد تا صحنه پیروزی خود را در چندین مکان حک کنند. نقش رستم یکی 
از مکان هایی است که در آنجا، صحنه پیروزی شاپور در نبرد ادسا و زانوزدن  و تحقیر والرین رومی به صورت نقش برجسته به 
نمایش درآمده است. این صحنه پیروزی شاپور و تحقیر پادشاه رومی، عالوه بر نقش برجسته ها، به عنوان یک حادثه مهم تاریخی در 
قرون بعدی نیز تصویرسازی شده اند، اما در برخی از آثار نقاشی غرب این روایت به گونه ای متفاوت روایت و تصویر شده است.این 
پژوهش قصد پاسخ به این سؤال را دارد که: »دلیل تفاوت در بیان روایت نحوه رفتار شاپور با والرین در این نبرد در برخی آثار نقاشی  
غربی چیست؟« نتیجه مطالعه نشان می دهد که در بیشتر آثار نقاشی غربی با این موضوع، دلیل تحقیر والرین و احساس پشیمانی 
در چهرۀ وی، منتسب به روایات عقوبت شکنجه کنندگان و آزاردهندگان مسیحیان اولیه است. برخی مورخین غربی به واسطه 
تعصب مذهبی که داشته و همچنین مسیحیانی که تحت  فشار و آزار و اذیت امپراتور والرین قرار داشته اند، ذلت و خواری برای 
وی و بدرفتاری شاپور با او را دست انتقام خدا دانسته اند و همین امر منجر به گزافه گویی ها و وارونه جلوه دادن این داستان شده 

است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
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مقدمه
نقش برجسته های ساسانی منابع مهمی از آثار و اطالعات کهن آن 
دوره به حساب می آیند. نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر والرین روم، 
روایت کننده پیروزی ساسانیان بر رومیان و اسارت قیصر والرین به دست 
شاپور در نبرد معروف به ادسا است که بعد از پیروزی شاپور به فرمان 
وی در نقش رستم حک  شده است. این موضوع همانند برخی دیگر از 
وقایع تاریخی ایران )ازجمله داستان استر و مردخای( در نقاشی ها و آثار 
غربی نیز به تصویر کشیده شده است. بیشتر این آثار همان تکرار روایت 
و صحنه خفت و خواری والرین در مقابل شاپور و اسب وی است، با این 
تفاوت که در آثار غربی حضور شخصیت ها و عناصر مکمل صحنه بیشتر 
بوده و شاپور شاه در حال سوارشدن بر اسب خود با گذاشتن پا بر پشت 

امپراتور والرین است.
این مقاله به دنبال این پرسش است: »دلیل تفاوت در بیان و روایت 
رفتار شاپور با والرین پس از نبرد ادسا در برخی از نقاشی های غربی 
چیست؟« در این پژوهش پس از بررسی روابط و مناسبت های شاهنشاهی 
دو امپراتوری ساسانی و روم، واقعه نبرد ادسا در نقش رستم و برخی آثار 
نقاشی غربی مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج این تحلیل ها در هریک از 

نقوش بیان شده است.

روش پژوهش
در این پژوهش برای گرد آوری داده ها و اطالعات از روش مطالعات 

کتابخانه ای و همچنین وبگاه های معتبر علمی استفاده شده است.

پیشینه پژوهش
در خصوص تاریخ ساسانی، جنگ ادسا و نقش  رجسته نقش رستم 
تحقیقاتی از منظر تاریخ نگاری و باستان شناسی صورت    گرفته و کتاب ها 
و مقاالتی نیز به رشته تحریر درآمده است، ازجمله: شاهنشاهی ساسانی 
نوشته تورج دریایی )1383( که مرتضی ثاقب فر آن را ترجمه کرده است. 
این کتاب به تاریخ، دین، اقتصاد و سازمان اداری و جامعه و زبان و ادبیات 
دوران ساسانی پرداخته است. ایران در زمان ساسانیان از کریستن سن 
)1387(، ترجمه رشید یاسمی که به تاریخ ایران ساسانی و وضع دولت 
و ملت آن دوره پرداخته و از تأسیس این امپراتوری تا انقراض آن سخن 
بیان کرده است. تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان نوشتۀ شهرام جلیلیان  
)1396(. جلیلیان در کتاب خود به صورت مفصل به آغاز و پایان کار 
هریک از شاهان ساسانی پرداخته و بیشتر جزئیات هر دوره پادشاهی 
تحلیل  خصوص  در  کتاب  هایی  است.  کرده  بیان  جوانب  اکثر  در  را 
سنگ نگاره های ساسانی به چاپ رسیده اند، نقش برجسته های ساسانی 
نوشتۀ سید رسول موسوی و علی اکبر سرافراز )1396(، که موضوعات 
نقش برجسته های ساسانی را به دو دسته تقسیم کرده و در هر گروه به 
تجزیه وتحلیل این نقوش پرداخته و نظرات دیگر پژوهشگران را نیز آورده 
است. کتاب دیگر سنگ نگاره های ساسانی به نویسندگی شهره جوادی و 
فریدون آورزمانی )1388(، با عنوان سنگ نگاره های ساسانی است که به 
توضیح داستانی نقوش پرداخته و در انتها تصاویر سنگ نگاره ها، سکه ها 

و تاج های ساسانی را در جداولی آورده است.

مبانی نظری پژوهش
مناسبات ساسانیان و رومیان

دولت ساسانی پس از دولت بزرگ اشکانی بر سرکار آمد. ظهور 
سلسله ساسانی، شورش اردشیر اول )240-224( بر ضد اشکانیان، سقوط 
پادشاهی پارت و تأسیس امپراتوری جدید پارسی ساسانی نه تنها نقطه 
تحول در تاریخ ایران باستان بلکه همچنین آزمونی در موضوع روابط 
روم با ایران باستان بود )دیگناس، وینتر، 1398: 16(. اردشیر پس از روی 
کارآمدن، تصرفات بسیاری انجام داد، بنا به گفته برخی مورخین چون 
اردشیر خود را وارث هخامنشیان می دانست به این فکر افتاد که حدود 
ایران را از طرف مغرب تا دریای مدیترانه گسترش دهد. این فکر به 
معنی این که رومیان را از آسیای غربی خارج کند. طبری مورخ عرب زبان 
)سده های نهم و دهم میالدی( بیان می دارد که اردشیر پس از استحکام 
موقعیت خود در غرب ایران، لشکرکشی عظیمی به شرق ایران انجام داد 
و سیستان و گرگان، مرو و بلخ و خوارزم را متصرف شد.او با تصرف 
کاخ تیسفون و اتخاذ لقب شاهنشاه ایرانیان و بازسازی و باز پردازی شهر 
سلوکیه در ساحل دجله بانام جدید«وه اردشیر« )عمل نیک اردشیر(بر 
دامنه موفقیت سیاسی و نظامی خود افزوده است )آژند، 1385: 92- 93 (.

پس از مرگ اردشیر، پسر او شاپور مسئولیت حکومت    را پذیرفت. 
»شاپور یکم تا سال240میالدی نایب السلطنه بود« )دریایی، 1383: 9(. در 
دوران حکومت وی، آبادانی و شکوفایی های سیاسی در سرزمین ایران 
به  بابکان  اردشیر  پدرش  در زمان حیات  اول  »شاپور  آمد.  به وجود 
فرمانروایی خراسان و کوشان منصوب شد و در جنگ اردشیر با رومیان 
در سال 237 میالدی فرماندهی سپاهیان را بر عهده داشت. شاپور در این 
جنگ نبوغ فرماندهی خود را نشان داد. او پس از درگذشت پدرش به 
سال 241 میالدی، بر تخت سلطنت نشست و بنا به سنت باستانی در 
نوروز سال 242به شیوه باشکوهی تاج گذاری کرد« )نژاد اکبری، 1386: 

.)   29

مناسبات و نبردهای ساسانی و روم
بیشتر  را  روم  غربی اش  همسایه  با  ساسانی  بزرگ  دولت  روابط 
می توان متالطم بیان کرد تا در سایه آرامش. در غرب دولت بزرگ روم، 
تصرفات اسکندر را تسخیر کرده بود و در مقابل او در شرق، ساسانیان 
خود را وام دار حکومت هخامنشیان می دانستند. این در همسایه سالیان 
متمادی در جنگ و درگیری به سر بردند. برخی مورخین، زمان این 
ناآرامی ها را از قرن سوم تا هفتم میالدی ذکر کرده اند. این جنگ ها 
از ابتدا باروی کارآمدن اولین شاه ساسانی آغاز شد. با به قدرت رسیدن 
اردشیر، خطر بزرگی برای همسایه غربی ساسانی به وجود آمد. »اردشیر 
پس از سامان بخشیدن به حکومت خود، لشکریان فراوانی را به مرکز 

کشورهای اطراف گسیل کرد )نژاد اکبری،24:1387(.
در دوران حکومت اردشیر مرزبندی های ایران به لحاظ جغرافیایی 
اما براثر نظام جدید،  همان مرزبندی های حکومت قبل از خود بود. 
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به قدرت رسیدن  از  پس  سالی  چند  داخل،  قدرت  تمرکز  و  تحکیم 
تازه مطرح کند  )اردشیر( خود را در وضعی دید که توانست دعاوی 
که بر اثر آن بخش های وسیعی از نیمه شرقی دولت امپراتوری روم در 
معرض تهدید قرار گرفت، این وضع باعث شد که روم دولت ساسانی را 
از همان آغاز روابط مشترک حریفی جدی برای خود به حساب آورد 
)وینتر و دیگناس، 1386: 9(. اردشیر تصرفات بسیاری انجام داد و با 
گسترش مرزهای جغرافیایی حکومت خود، نبردهای بسیاری را با روم 
آغاز کرد. جنگ اول اردشیر با روم به سال232میالدی و با الکساندر 
سوروس صورت گرفت که منجر به عقب نشینی قوای وی گردید. »از 
گزارش هرودیان که هم زمان با اوست چنین برمی آید که اردشیر اول 
نامه قیصر روم سوروس الکساندر )222-235( را که در آن فرمانروایی 
ساسانی را به صلح ترغیب کرده و فتوحات برجسته ی آوگوستوس، تراژن 
و سپتیموس سوروس را یادآور شده بود، با این درخواست متقابل پاسخ 
گفت که روم باید نیروی خود را از سراسر سوریه و آسیای صغیر بیرون 

بکشد« )وینتر و دیگناس، 1385: 11(.
این حمله اردشیر در سال 233 میالدی، توسط دولت روم پاسخ داده 
شد و سرزمین های تصرف شده توسط شاهنشاه ساسانی به تصرف رومیان 
درآمد. در این میان شاید هیچ یک از دو دولت ساسانی و رومی پیروز 
نهایی نشدند اما درغرب جلوگیری و دفاع از حمله ساسانیان به عنوان 
پیروزی بزرگ نمایش داده شد. بعد از گذشت چند سال از این حمله، 
مجدد زمینه حمله ساسانی به روم مهیا گشت. اردشیر مجدد به غرب 
حمله کرد و تصرفاتی نیز در برخی شهرها نیز انجام داد. بعد از مرگ 
اردشیر، همچنان جنگ و جدال ادامه داشت. با به سلطنت رسیدن شاپور 
این جنگ ها مجدد آغاز شد که به تسخیر شهرهای روم شرقی، نصیبین، 
کاوه و ادس و انطاکیه منجر شد. هم زمان با سلطنت شاپور، در روم نیز 
جوانی پانزده ساله به نام آنتوس گوردیانوس به سریر قدرت نشست اوضاع 
روم در زمان وی آشفته و هرج ومرج بود. شاهپور این وضع آشفته را مغتنم 
شمرد و به روم لشکر کشید. پس از عبور از دجله، به بین النهرین رسید 
و شهر نصیبین را محاصره کرد پس از رسیدن به سوریه، شهر انطاکیه 
را که در روم شرقی بود را تسخیر کرد، پس از کشته شدن گوردیانوس 
فیلیپ معروف به فیلیپ عرب )244-249( به جای او نشست و کوشید 
تا با دولت ایران صلح نماید تا شاید از این راه مجلس سنای روم را که 
وی را امپراتور غاصب می دانست راضی کرده باشد. درنتیجه به سال 244 
میالدی بین شاپور و فیلیپ عرب قرارداد صلحی منعقد گردید و قرار شد 
که دولت ایران ارمنستان را تملک نموده و ایالت بین النهرین کماکان 
به دست روم باشد. بعد از این مصالحه بین فیلیپ و شاپور مدت چهارده 
سال میان ایران و روم حالت متارکه جنگ بود )مشکور، 1366: 166- 

.)167
درباره  شاپور  زرتشت  کعبه  در  زبان  سه  به  سنگ نبشته ای  در 
جنگ های پیروزمندانه خود با امپراتوران روم گزارش هایی آورده است. 
معاهده ی صلحی که بین ساسانیان و رومیان بسته شد، چند سالی این دو 
امپراتوری در سایه آرامش و صلح بیشتر دوام نیاوردند. برخی دخالت های 
روم، از جمله پناه دادن به تیرداد پادشاه فراری ارمنستان، شاپور را به بیان 

نقض توافق وا داشت و روم را مسبب جنگ های جدید خواند. »دخول 
دیانت عیسی در ارمنستان که مقارن آن احوال به دست تردت و جانشینان 
او انجام گرفت موجب شد که بین روم و ارمنستان ارتباط محکم تری 
ایجاد گردد. اگرچه یولیانوس قیصر روم به مخالفت دین عیسی برخاست 
و ازاین رو او را مرتد لقب داده اند ولی کار او موقت بود« )کریستن سن، 
1387: 26(. ازاین رو ارمنستان سرزمین مهم و سیاسی برای دو کشور 
به حساب می آمد و دستخوش نزاع و درگیری این دو قدرت بود. پس 

عهدشکنی رومیان بهانه برای تصرف ارمنستان به دست شاپور داد.
شاپور، ارمنستان را در سال 252-253 میالدی گرفت و پسرش را 
به تخت سلطنت نشاند. »ساسانیان با گرفتن ارمنستان یکی از پایگاه های 
مهم رومیان را از چنگ آن ها درآورد و این نه تنها در جنگ های آینده 
ساسانیان با رومیان اهمیت داشت که از دیدگاه جنگی و بازرگانی هم 
ایرانیان را در منطقه قفقاز برتری بخشید« )وینتر و دیگناس، 1385: 13(.

نبرد ادسا 
درنبردی مهم و تاریخ ساز به نام نبرد ادسا پیروزی دیگری نصیب 
به  بود  اقتدار شاپور  ادسا که روایت کننده عظمت و  نبرد  شاپور شد. 
صورت  امپراتوری  دو  بین  روایتی 258میالدی(  )به  میالدی  سال260 
از جانب  قرارداد  پیمان  عقد  نپذیرفتن  از  پس  ایران  شاهنشاه  گرفت. 
اودائنات، به فکر حمله به روم افتاد. شخصی به نام کوریادس به خاطر 
وعدۀ امپراتورِی روم که شاپور به او داده بود، سپاه ساسانی را تا انطاکیه 

راهنمایی کرد. 
والریانوس )والرین( قیصر روم که پیرو سالخورده بود، برای نجات 
روم به فکر افتاد که در انطاکیه با سپاه شاپور بجنگد. او که در تعقیب و 
آزار مسیحیان اهتمام زیادی داشت پس از مقاومت ها بسیار در نزدیکی 
محلی به نام ادسا به وسیله قوای شاپور محاصره شد و درصدد برآمد تا با 
تقدیم مبلغی پول شاپور را به صلح راضی کند. اما پیشنهاد او رد شد و او 
مجبور به جنگ تن به تن شد. در این میان به علت طغیان سربازان خویش 
و درحالی که از دست آن ها فرار می کرد کرد با قسمت عمده سپاه خویش 

به دست شاپور اسیر شد )زرین کوب، 1364: 430-428(.

نقش  برجسته پیروزی شاپور اول بر والریانوس رومی، نقش رستم
امپراتور  والرین  پادشاه ساسانی،  اول  »در سال 260 میالدی شاپور 
روم، فرماندهان و سربازان وی را اسیر کرد. شاپور به افتخار این پیروزی 
دستور نقش کردن صحنه پیروزی خود را در نقش رستم داد تا وی را 
پیروزمندانه نشسته بر اسب، و امپراتوران اسیر را به نحوی تحقیرآمیز در 
برابر وی  نشان دهند. والریانوس یا والرین تا پایان عمر در زندان باقی ماند. 
این صحنه پیروزی و تحقیر رومیان، عالوه بر اینکه بر روی دیواره های 
صخره ها ثبت گردید به عنوان یک حادثه مهم تاریخی در قرون بعدی 
نیز تصویرسازی شد« )طاهری، 1396: 7(. این نقش برجسته به لحاظ 
شیوۀ حجاری و موضوع، اهمیت بسیار زیادی دارد. طول نقش برجسته 
12مترو عرض آن 7/5 متر است و در قسمت پائینی آرامگاه داریوش 
اول نقش شده است. در مرکز صحنه، شاپور در مقام فاتح نبرد، سوار بر 
اسبی کوه پیکر قرارگرفته و از نظر تناسب نسبت به بقیه افراد حاضر در 

مطالعه تطبیقی بازنمود روایات تصویری اسارت والرین به دست شاپور
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صحنه بزرگ تر )پرسپکتیو مقامی( قوی تر و هیکل تر حجاری  شده است. 
شاهنشاه با تاج کنگره دار مخصوص خود بر زین اسبی نشسته و با دست 
خود مچ دست فیلیپ عرب را گرفته و در مقابل او والریان زانو راست 
خود را خم کرده و درخواست بخشش از شاپورشاه دارد. نقش کرتیر، 

موبد بزرگ نیز پشت سر شاه نمایان است )تصویر 1(.

روایت نبرد درآثارغربی
درآثارهنری غرب صحنۀ پیروزی شاپور بر والرین به طریقی دیگر 
و متفاوت از نقش برجستۀ نقش رستم تصویر شده است. در روایت هایی 
که توسط برخی مورخین غربی بیان شده است، شاپور را فردی بی رحم 
عنوان نموده و برخورد او را غیرانسانی توصیف کرده اند. ادوارد گیبون 
)1737-1794میالدی( مورخ معروف انگلیسی اسارت والرین رومی را 
با ذکر مطالبی بدون استناد تاریخی و با کاربرد لفظ »می گویند« این چنین 
گزارش می کند: »می گویند شاپور والریانوس )والرین( را خلعت ارغوانی 
سلطنت پوشانیده و به زنجیر بسته بود و در معرض تماشای انبوه خالیق 
قرار می داد و نیز گفته اند هر وقت می خواست سوار بر اسب خویش شود، 
پای بر پشت امپراتور روم می نهاد. هنگامی که والریانوس در زیر بار ننگ 
و غم جان سپرد شاپور دستور داد پوست او را از کاه انباشته و به صورت 
انسان زنده ای درآوردند و آن را سالیان دراز در یکی از آتشکده های ایران 

نگاه داشتند )گیبون، 1351: 17 -197(.
برخی مورخان رومی همچون فیرمیانوس الکتانتیوس1 )325-250 
میالدی( که از مورخین نومسیحی و مشاور امپراتور کنستانتین اول بود، 
کتاب التین وی با عنوان دربارۀ مرگ شکنجه گران2  ماهیتی عذرخواهانه 
دارد اما نویسندگان مسیحی به عنوان یک اثر تاریخی با آن رفتار کرده اند. 
هدف کار شرح مرگ شکنجه گران مسیحی قبل از الکتانیوس است که 
مؤمنین مسیحی را شکنجه و آزار می کردند. وی مطالبی اغراق آمیز درباره 
رفتار خشونت آمیز شاپور ساسانی با والرین رومی نوشته و عاقبت وی را 
به عنوان سرنوشت شکنجه گران مسیحی معرفی می کند: »پادشاه ایران با 
این امپراتور نگون بخت مانند برده رفتار می کرد و دست های او را زنجیر 
کرده، هنگام سوارشدن پای بر پشت او می گذاشت و وی مانند چهارپای 
سواری به فاتح بی مروت خود خدمت می کرد، و نیز نوشته که بعد از 

یا 266 میالدی  امپراتور در سال 265  این  مردن 
به امر شاپور، پوست بدن او کنده و برای اینکه 
یادگاری از فتح درخشان ایران باشد نگاه داشته اند« 

)مشکور، 1366: 177(.
خود  کتاب  در  زرین کوب  عبدالحسین  دکتر 
را  غربی  منابع  برخی  در  شاپور  پیروزی  روایت 
در  بسیار  داستان های  روم  می کند:»در  بیان  چنین 
باب اسارت والریانوس نقل شده، با آب وتاب بسیار 
و مسیحی ها آن را عقوبت الهی در حق این دشمن 
ستمکار خویش خواندند. روایتی هم که راجع به 
رفتار اهانت آمیز شاپور در حق او هست از مبالغه 
خالی نیست و به نظر می آید مؤمنان مسیحی آن 

را آب وتاب و بیشتری داده اند تا فرجام کار دشمنان مسیحی را بیشتر 
عبرت انگیز نشان دهند«  )زرین کوب، 1366: 43(.

تحریف در روایت موضوع پیروزی شاپور بر  والرین در نویسندگان 
غربی حتی در قرون متأخرتر نیز ادامه داشته، سیریل الگود    )1893-

1970( مورخ و پزشک سفارت بریتانیا در ایران نیز از نحوه بدرفتاری 
شاپور با والرین سخن گفته: »والرین که تازه بر تخت امپراتوری نشسته 
بود، شخصًا برای انتقام جویی از این توهین دست به کار شد و هنگام عبور 
از فرات با شاپور در نزدیکی دیوارهای الرها مصاف داد ولی شکست 
خورد و زندانی گردید، طرز رفتار با والرین کاماًل معلوم است. می گویند 
او را پیوسته در معرض استهزای مردم قرار می دادند و از آن گذشته هر 
وقت شاپور می خواست سوار بر اسب شود و پای خود را بر گردن او 
می گذاشت. پس  از اینکه والرین در اسارت درگذشت پوست او را با کاه 
پر کردند و به شکل هیکل انسان درآوردند و در یکی از پرستشگاه ها 
گذاشتند« )الگود، 1356: 58(. تحریف تاریخ و خصومت در بیان الگود 
اصطالح  از  خویش  گفته های  استناد  برای  وی  است،  مشهود  کاماًل 
»می گویند« بهره گرفته است، هدف وی همانند پیشینیان خویش از بیان 
این روایات، تأکید بر عقوبت وحشتناک آزاردهندگان مسیحیان نیست، 

بلکه مقاصد سیاسی در آن نهفته است. 
پژوهشگر  تاریخ نگار،  )1812-1902   میالدی(  راولینسون3  جورج 
از  دریکی  وی  است،  انگلیسی  مسیحی  شناس  الهیات  و  دانشگاهی 
کتاب های خود با نام هفتمین شاهنشاهی بزرگ شرقی )ساسانیان(4، 1875 

میالدی، مجدد همین ادعاها را مطرح کرده است.
هلن گاردنر در کتاب خود بیان می دارد: »مسیحیت همانند بسیاری 
از کیش های خاورزمینی، دینی بود که مخصوصًا ادعای   نجات بشریت 
را داشت، توفیق بی مانند این دین درگرواندن جمعیت های انبوه شهرهای 
بزرگ روم در عصر امپراتوری به خود، توجه مقامات رومی را به آن 
یا کیش  دین دولتی  به رسمیت  شناختن  از  جلب کرد مسیحیان چون 
پرستش امپراتور سرباز می زدند و چون از شرکت جستن در مراسم نسبتًا 
سهل انگارانه آن خودداری می کردند، خرابکار سیاسی به شمار می رفتند 
و شدیداً مورد پیگرد قرار می گرفتند. تاسیتوس مسیحیان را معتقدان به 

تصویر 1. نقش برجسته، شاپور اول سوار بر اسب درحالی که والرین امپراتور روم به همراه فیلیپ عرب اسیر وی 
شده اند، نقش رستم، فارس. منبع: )طاهری، 1396: 9(
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یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراه آور و زشت می نامید. 
به شمار  و حتی خطرناک  مزاحم  فرقه ای  رومیان،  نظر  در  مسیحیان 

می رفتند که می بایست مهار می شدند« )گاردنر، 1399: 220(.
نکته قابل توجه دیگر در دوره حکومت شاپور اول، هم زیستی همه 
ادیان در سایه آرامش بود. برخی مورخین به این نکته اشاره کرده اند که 
در دوره حکومت شاپور آزار و اذیتی از سوی ایشان مسیحیان ایرانی را 
تهدید نکرد. حتی پس از فتح شهرهای سوریه و کیلیکیه و کاپادوکیه 
که بیشترشان دین مسیح داشتند و کوچاندن آنان به سرزمین پارس باعث 
برای  برنامه ای  اما هیچ وقت  ایران شد،  افزایش گسترش مسیحیت در 

دشمنی ورزیدن با مسیحیان به وجود نیامد )جلیلیان، 1396: 91(.
پروفسور ژان گاژه استاد کولژدوفرانس در کتاب عروج ساسانیان 
به دیدگاه مسیحیان تحت  فشار والرین و رومیان غیر مسیحی در این 
دوران اشاره  کرده است. وی در کتاب خود، سال 257 میالدی را اوج 
آزار و اذیت والرین علیه مسیحیان می داند و در ادامه از بی تفاوتی پسر 
والرین، گالین، جهت انتقام گرفتن می گوید و نظرات و دیدگاه رومیان و 
مسیحیان را بیان می کند. گاژه عقیده  یک مسیحی درباره اسارت والرین 
را نیز آورده که در آن بیان  شده است: »والرین که دچار جنون شده بود، 
دست های ناپاک خود را بر ضد خدا بلند کرد و در طی مدتی سخت 
کوتاه، موفق شد خون صالحان را بر زمین بریزد، اما خدا وی را به کیفری 
عجیب و از نوعی تازه رسانید تا به اعقاب وی، با این درس عبرت نشان 
بدهد که دشمنان خداوند همواره به مجازاتی که درخور جنایتشان است 
می رسند، والرین به دست پارسیان به اسارت افتاده بود، شاپور، شهریار 
ایران، همان کسی که او را اسیر کرده بود، آن رومی را نا گریز می ساخت 
تا هر بار که او هوس سوارشدن بر اسب یا باالرفتن بر ارابه خویش 
می افتاد، بر پشت وی گام نهد و او را چهارپایه خود سازد. او پا بر پشت 
اسیر خویش نهاده با خنده ای اهانت آمیز می گفت: این است تاریخ واقعی، 
تاریخی به یقین سخت متفاوت با تاریخی که رومیان بر روی پرده های 
نقاشی یا بر دیوارهای خود نقش آن را می نگارند. والرین که بدین سان 
پیروزی هماورد خود را زینت داده بود، بازهم آن قدر زنده ماند که نام 
رومی تا دیرزمانی بازیچه و مضحکه بربرها گردد« )روزنامه اطالعات، 

شماره 23594(.
برخالف تمامی روایت هایی که ذکر آنان گذشت و طبق کتیبه ای  که 
در کعبه زرتشت وجود دارد، شاپور، والرین و همراهان و مالزمان او را 
اسیر کرده و در آبادانی و ساخت سد از علم آن ها سود برده است. صحت 
این ادعا را در اشعار شاهنامه فردوسی که منبع خوبی از تاریخ ایران باستان 
است نیز می توان یافت. فردوسی قیصر والرین را بانام »بزانوش« می خواند 

)تصویر 2(:
همی برد هر سو بزانوش را            بدو داشتی در سخن گوش را

 یکی رود بد پهن در شوشتر           که ماهی نکردی بر او برگذر
 بزانوش را گفت کز هندسی          پلی سازی ان چنان چون سزی

 تو از دانش فیلسوفان روم              به کار آر چندی در این مرزوبوم
 چو این پل برآید سوی خان خویش     بروتازئی باش مهمان خویش
ابا شادمانی و با ایمنی                       زبد دور و از دست اهریمنی 

                                                               )مقتدر، 1389: 149(.
در نگاره ای از شاهنامه مصور، شاپور اول شاه فاتح، سوار بر اسب است و 
در مقابل او سربازانی هستند که والریان رومی را دست بسته به حضور وی 
آورده اند. برخالف این تصویر که در آن خشونت یا رفتار تحقیرآمیز دیده 
نمی شود، در نگاره ای از شاهنامه مکتب هرات، شاپور در حال بریدن 

گوش و بینی والریان است )تصویر 3(.

نقش برجسته نقش رستم
در این نقش برجسته شاپور اول شاهنشاه فاتح ساسانی در مرکز صحنه 

تصویر 2. سربازان شاپور اول والرین امپراطور روم را دستگیر کرده اند، نگاره ای از 
)www.wikimedia.org( :شاهنامه، هنرمند ناشناس. منبع

تصویر3. شاپور یکم درحال بریدن بینی و گوش والرین، نگاره ای از شاهنامه 
فردوسی، جوهر و رنگدانه بر روی کاغذ،  نسخه خطی والترز،  محمد میرک بن 
.)thewalters.org( :میر محمد الحسینی، مکتب هرات، موزه هنر والترز. منبع

مطالعه تطبیقی بازنمود روایات تصویری اسارت والرین به دست شاپور
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است. او جامه تنگی بر تن دارد که دنباله آن با چیزهای انبوه بر پشت 
اسب و روی زین قرارگرفته است. بر دوش خود شنلی دارد که دوسر 
درجلوی سینه به دو دکمه درشت به هم الحاق شده و دنباله آن در پشت 
سر به صورت نوار دوالشده و پهن با چین های فشرده به اهتزاز درآمده 
است. شلوار شاه گشاد وجین دار است. شاه ریش پرپشتی دارد که نوک 
آن میان حلقه ها فرورفته و موهای مجعدش در طرفین سر و روی شانه ها 
جای گرفته و دو رشته نوار از نوع ربان سلطنتی در پشت کالهش به 
اهتزاز درآمده است. شاهنشاه ساسانی با دست چپ قبضه شمشیری را که 
به طور حمایل با تسمه های چرمی به کمربندش آویخته شده، نگه می دارد 
و با دست راست خود مچ فردی را گرفته )گرفتن  مچ دست عالمت 
اسارت بوده( که لباس رومی بر تن دارد که برخی عقیده دارند این شخص 
فیلیپ عرب است. این شخص نیم تنه تنگی بر تن و شنلی بر دوش و دامن 
کوتاهی برپا دارد. در کنار این شخص و در مقابل اسب شاپور والرین 
زانوی راست خود را خم کرده و زانوی چپ را بر زمین تکیه داده و هر 
دو دستش را به سمت شاپور دراز کرده و عفو او را خواستار شده است. 
والرین نیم تنه ای به تن، دامنی کوتاه برپا و شنلی که در پشت سرش به 
حالت موج دار در هوا ایستاده و کالهی به سر دارد. دو سر شنل او در 
قسمت گردن و از جلو و سمت راست به هم گره خورده است. اندام 
او نسبت به فیلیپ عرب، فربه تر، کوتاه تر و سن او بیشتر دیده می شود 
)موسوی حاجی و سرافراز، 1396: 12-16(. چهرۀ نقش شده از امپراتور 
والرین که در برابر شاپور زانوزده با برخی از سکه های رومی ضرب شده 

با تصویر وی شباهت دارد )تصویر 4(.

بازنمایی صحنه پیروزی شاپور اول در نقاشی های غرب
در  اول  شاپور  پیروزی  و  والرین  شکست  داستان  از  روایت  این 
نقاشی های و تصویرسازی برخی نسخ غربی دیده می شود. در تصویری 
از یک نسخه مصور مربوط به قرن پانزدهم میالدی، والرین با ردای 
ارغوانی، تاجی بر سر و با ریشی بلند که نشان از سالخورده بودن آن دارد 
بر روی زمین خم شده و شاپور باحالت تحقیرآمیزی پای خود را بر پشت 
او گذاشته تا سوار بر اسب خود گردد. افراد حاضر درصحنه به دودسته 
سمت راست با کاله مخصوص خود و در سمت چپ با کالهی متفاوت 
دیده می شود. این نقاشی در کتابی در سال های 1414تا 1415 میالدی 

منتشرشده است )تصویر 5(.
هانس هولباین 5 )1497- 1543میالدی( نقاش آلمانی طرحی از این 

اپیزود تاریخی کارکرده است. عنوان اثر »تحقیر والرین توسط شاپور، 
پادشاه پارس« است. این نقاشی یک قسمت از تاریخ روم را نشان می دهد. 
شخصیت های اصلی شاپور اول امپراتور ساسانیان و والریانوس امپراتور 
روم هستند. سرنوشت دقیق والریانوس ناشناخته است اما چندین منبع 
ادعا می کنند که والریانوس در اسارت پارسیان درگذشت. الکتانسیوس، 
نویسنده مسیحی ادعا می کند که پادشاه ایرانی شاپور اول هنگام سوارکردن 
اسب خود از والریانوس به عنوان پایه سوارشدن استفاده می کرد. این نقاشی 
و برخی آثار دیگر بر مبنای این ادعا تصویر شده اند. شاپور شخصیت اصلی 
است که با کالهی لبه دار، شمشیری درنیام، پوششی با آستین های گشاد و 
چین هایی بر دامن، مشخص شده و پرچمی با نوشتۀ »شاپور پادشاه پارس«، 
»SAPOR REX PERSAR« بر فراز وی برافراشته شده است.. کل فضای 
صحنه با بناها و افرادی با لباس های قرن شانزدهم میالدی پرشده است. 
این نقاشی به نحوه رفتار تحقیرآمیز شاپور با والرین که هنگام سوارشدن 
بر اسب خود از او به عنوان چهارپایه استفاده کرده اشاره می کند. نقاشی 
با دو ستون با تزئینات گچ بری گیاهی و پاستون هایی سنگی چم بیننده را 
به داخل کادر می کشاند. والرین که فردی نسبتًا سالخورده است در اینجا 
با ریشی بلند و ردایی بر تن و تاجی گرد به سر کشیده شده است. در 
زیر والریانوس متن »VALERIANVS IMP« حک شده است )تصویر 6(.

به صورت  و  داده  نشان  این موضوع عالقه  به  دیگری که  هنرمند 
گراوور کارکرده، نقاش و گراوورساز هلندی رِینیِر وینِکلس6 )1741-

1816 میالدی( است. در این اثر، شاپور با تاجی مرصع به سر و شنلی 
با تزئینات نقوش گیاهی، پای خود را برپشت والرین که پوششی نیمه 
عریان دارد گذاشته است. والرین در اینجا برخالف آثاری که مشاهده 
شد، دارای اندامی قوی و عضالت ماهیچه ای همچون تندیس های یونانی-

رومی است و به مانند سالخوردگان و ریشدار ترسیم نشده است. شخصی 
که مقابل شاپور ایستاده افسار اسب را در دست گرفته، پیراهنی کوتاه و 
کاله پارچه ای بر سر دارد. شخصیت چهارم باحالتی مضطرب دودست 

تصویر4. مقایسه تصویر والرین در نقش برجسته نقش رستم و یک سکه رومی. منبع: 
)fa.wikipedia.org(

تصویر    5. شاپور پادشاه پارسی، والرین امپراتور روم را تحقیر می کند، نسخه 
خطی مصور، قسمتی از اثر،1413-1415 میالدی، رنگ های تامپرا، مرکب و طال، 

92/6×42 سانتی متر، موزه پل گتی، لس آنجلس. منبع: )طاهری، 1396: 10(
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خود را به گلو می فشارد و موضوعی را عرض به شاپورمی رساند. پوشش 
سر او شبیه به عمامه های عربی است. فضای شهری و پوشش سر و لباس ها 
شرقی است و با توجه به مکان و زمان رخداد این صحنه مقبول تر به نظر 

می رسد )تصویر 7(.
یک نقاشی دیگر که موضوع »پادشاه پارس امپراتور والرین را تحقیر 
می کند« را دستمایه خود قرار داده مربوط به قرن شانزدهم میالدی بوده 

و نقاش آن ناشناس است. این صحنۀ روایی و اپیزودیک قدرتمندی است 
که معمای پیچیدۀ روابط امپراتوری روم و همچنین قدرت روزافزون 
دشمن وی امپراتوری پارس را بیان می کند. این صحنه زمانی را که شاپور 
سوار بر اسب نشسته را نشان می دهد و حالت دراز شده والریانوس بیانگر 
فشار پاهای شاپور بر پشت وی برای سوارشدن است. این نقاشی نمونه 
بارزی از یک رهبری پیروزمندانه است که خود را به عنوان نیرویی 

غالب تثبیت می کند.
اهمیت  می تواند  که  دارد  وجود  نقاشی  این  در  بسیاری  جنبه های 
تاریخی به این اثر بدهد. به نظر می رسد که این نقاشی در داخل دیوارهای 
یک قلعه صورت گرفته است، زیرا پس زمینه نشان می دهد که این دو نفر 
در وسط یک طاق یا شاید دروازه شهر ادسا ایستاده اند. اندازه پس زمینه در 
مقایسه باشخصیت ها کوچک است. جزئیات کارشده در چهره ها باعث 
می شود که چهره ها بزرگ تر از اندازۀ واقعی به نظر برسند. شاپور اول 
و والریان به طور قابل توجهی به بیننده نزدیک اند. عالوه بر این، به نظر 
می رسد شاپور بر روی اسب خود بزرگ تر از دشمنش، والریان است. 
اندازه بزرگ تر شاپور درنهایت می تواند مربوط به قدرت برتر او در 
مقایسه با والریان باشد. اسب پادشاه پارسی نیز دارای معنای عمیق نمادین 
است. درحالی که والرین امپراتور روم از ترس روی زمین افتاده است، 
شاپور بر روی اسب خود نشسته و بر همتای خود مسلط است. والرین 
با نگرانی و ترس به شاپور نگاه می کند، زیرا می داند که سرنوشتش در 
دستان وی است. این می تواند به عنوان نشانه دیگری از تحقیر رومی هایی 
تفسیر شود که تا آن لحظه همیشه کسانی بودند که سرنوشت دشمنانشان 

را در دست داشتنتند )تصویر 8(.

تصویر 6. شاپور پادشاه پارسی، والرین امپراتور روم را تحقیر می کند، هانس هولباین جوان، 
حدود 1521 میالدی، قلم و مرکب سیاه، گچ و آبرنگ، 62/8×28/5 سانتی متر، موزه هنر، 

بازل. منبع: )طاهری، 1396، 11(

تصویر 7. شاپور اول والرین را تحقیر می کند و با پا گذاشتن بر پشت وی بر اسب سوار می شود، 
گراوور، رینیر وینکلس، 1804 میالدی، 13/5 در 8/5 سانتی متر، موزه هنر و تاریخ، آمستردام.

تصویر 8. شاپور پادشاه ساسانی امپراتور والریان را تحقیر می کند، )پرتره امپراتور شارل یا کارل 
آنتورپ هلند،  بوم، 36/8 در 28/6 سانتی متر، مکتب  ناشناس، رنگ روغن روی  پنجم(، هنرمند 
)www.worces terart.org( :1515-1525 میالدی، موزه هنر ورِکستِر، ماساچوست. منبع

مطالعه تطبیقی بازنمود روایات تصویری اسارت والرین به دست شاپور
در نقش برجسته نقش رستم و برخی از نقاشی های غربی
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یکی دیگر از ویژگی های بسیار جالب این تصویر تضاد بین رنگ 
لباس والرین و پادشاه پارسی و اسب او است. درحالی که امپراتور رومی 
لباس های تیره به تن دارد و با زمین هم رنگ شده، شاه پارسی سوار بر 
اسب سفید است و زره روشن به تن دارد. والرین در لباسی مضحک نشان 
داده شده درحالی که شاپور بسیار باوقار و همانند شوالیه های قرن شانزدهم 
میالدی است. این موضوع می تواند به نوعی دارای اهمیت دینی نیز باشد، 
زیرا می توان شاپور را به عنوان منجی فرستاده شده از طرف خدا دانست 
که دربند کننده امپراتور آزاردهنده مسیحیان است. استفاده از تضاد نور 
در پشت سر شاپور و تاریکی محل قرارگیری والریان نیز قابل توجه است.

پیروزی تاریخی شاپور و شکست تحقیرآمیز والریان، رویدادی مهم 
بود که از یک سو نشان از تنزل قدرت رومیان داشت و از سوی دیگر 
استعاره ای از عقوبت سخت دشمنان و شکنجه گران مؤمنان مسیحی شده 
بود. بنابراین تجسم برخی از شاهان قرون وسطی در این مقام، با نمادی 
دوگانه ای همراه بود. در این نقاشی نیز پرتره و فیگور شارل پنجم پادشاه 
اسپانیا سوار بر اسب به جایگزین شاپور شاه فاتح پارسی شده است. نقاشی 
دیگری از شارل پنجم سوار بر اسب، اثر تیسین، وی را در همین حالت 
نشان می دهد. در اینجا، یک نماد پیچیده نهفته است که شارل را با دو 
کیفیت نشان می دهد: به عنوان یک شوالیه مسیحی، و وارث سنت های 
امپراتوری روم. نیزه ای که امپراتور در دست راست خود نگه داشته و 
به عنوان نمادی از قدرت سزارهای روم، همچنین یادآور نیزه قدیس جورج 
است. این پرتره از امپراتور شارل پنجم )1500-1558( سوار بر اسب به 
یاد پیروزی نیروهای امپراتوری بر پروتستان ها در حوالی مولبرگ آلمان 
ساخته شده است. »شارل پنجم«( )1500- 1558میالدی( از سال 1519 تا 
1556 میالدی پادشاه اسپانیا و ملقب به  امپراتور مقدس روم بود. لقبی 
که توسط تاریخ نویسان برای نامیدن حکمراِن آلمانی قرون وسطایی استفاده 
از پاپ  نیز  را  رومیان  یا  رومن ها  امپراتور  لقب  وی همچنین  می شد. 

مقدس  شانزدهم، امپراتوری  قرن  از  این امپراتور پس  می کرد.  دریافت 
روم را فرمانروایی می کرد که شامل قلمرو اروپای مرکزی متحده قرون 

 وسطی بود )تصویر 9(. 
چنانچه مالحظه شد در بیشتر آثار نقاشی غربی با موضوع پیروزی 
شاپور بر والرین، فضای تحقیر وی و احساس نوعی پشیمانی در چهرۀ وی، 
با توجه به روایات عقوبت شکنجه کنندگان و آزاردهندگان مسیحیان 
دیده می شود. ازآنجاکه دین مسیحیت به هنگام امپراتوری والرین هنوز 
به رسمیت شناخته  نشده بود و کیشان و آنانی که به این دین گرویده 
بودند از سوی ایشان مورد آزار و اذیت قرار می  گرفتند، همین موضوع 
درسده های بعدی موجب تنفر و نفرت شده و در بازگویی واقعه نبرد ادسا 
و نحوه برخورد شاپور با والرین باعث گزافه گویی شده و شاپور را دست 
انتقام خدا برای شخصی که موجبات اذیت مسیحیان را فراهم می کرد، 

می دانستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
در نقش برجسته نقش رستم روایت پیروزی شاپور درنبرد ادسا با 
اسارت گرفتن والرین روم و به زانو درآمدن وی در کنار اسب شاپور شاه 
تصویر شده است. شاپور پیروزمندانه و باقدرت و صالبت سوار بر اسب 
خود در مرکز صحنه ایستاده است.در برخی نقاشی های غربی این پیروزی 
به صورت تحقیر و ذلت والرین در پیش پای شاپور شاه تصویر شده است. 
شاپور درحالی که قصد سوارشدن بر اسب خود را دارد پای خود را بر 
پشت والرین روم که بر زمین افتاده، می گذارد. در نقاشی های یادشده 
والرین در تمامی صحنه ها چهارپایه سوارشدن شاپور بر اسب، با چهره ای 
که نشان از تضرع و خواری و ذلت را نمایان می سازد دارد. دلیل آن را 
می توان در نحوه برخورد والرین با نو مسیحیان دانست. والرین در دوران 
امپراطوی خود به آزار و اذیت و شکنجه و کشتار مسیحیان پرداخته بود 
و همین امر باعث کینه و عداوت آنها در زمان وی و قرون بعدی نیز شده 
بود. این موضوع بر روایت های شفاهی و مکتوب دوره های بعد از خود اثر 
داشته و بر پرده های نقاشی نیز نمایان شده است. روایتی از دست انتقام خدا 
به وسیله شاپور شاه ساسانی علیه کسی که موجبات عذاب مؤمنان مسیحی 
بوده است. البته می توان گفت که این روایات از تحقیر و کشتن والرین 
توسط شاپور باعث شده است تا برخی از مورخین بدون مدرک و سند 
تاریخی از آن سوء استفاده کرده و شاپور اول را پادشاهی خشن و بی رحم 

بنمایانند و از طرفی والرین را مستوجب این عقوبت بدانند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هاـ 
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تصویر 9. شارل پنجم سوار بر اسب، تیسین، رنگ روغن روی بوم، 1548 
میالدی، 28/3 در 33/5 سانتی متر، موزه دل پرادو.
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The Battle of Edessa was one of the mos t famous a 
nd important wars between the two empires of the Eas t 
(Sassanid) and the Wes t (Romans) in its time. Shapur 
the Great was the second Sassanid emperor to lead the 
Sassanid army in battles with the Romans in successive 
wars with the Romans. According to some his torians, 
he had three battles with the Romans; the third battle 
took place in 260 AD in Edessa (a region in Turkey) 
with Roman emperor Valerian. Because of such a great 
victory, Shapur ordered that the scene of his victory be 
engraved in several places. Naqsh�e Ros tam is one of 
the places where the scene of Shapur’s victory in the 
battle of Edessa and the kneeling and humiliation of Va�
lerian is shown in a bas relief. The scene of the victory 
of Shapur and the humiliation of the Roman Emperor, 
in addition to the reliefs, have been depicted as an im�
portant his torical event in the following centuries, but 
in some Wes tern paintings, this his tory has been narrat�
ed and depicted in different ways. The dis tortion of the 
narrative of Shapur’s victory over Valerian has contin�
ued in Wes tern writers even in later centuries. It is said 
that he was cons tantly ridiculed by the people and after 
that, whenever Shapur the Great wanted to ride a horse, 
he would put his foot on his neck. After Valerian died 
in captivity, his skin was s tuffed with s traw and shaped 
into a human body and placed in one of the temples. 
Contrary to all narrations and according to the inscrip�
tion that exis ts in the Kaaba of Zoroas ter, Shapur the 
Great captured Valerian and his companions and ser�
vants and benefited from their knowledge. The truth of 
this claim can also be found in the poems of Ferdowsi’s 
Shahnameh. This s tudy intends to answer this ques tion: 
“What is the reason for the difference in the narration 
of Shapur’s treatment of Valerian in this battle in some 
works of Wes tern painting?”  The result of the s tudy 
shows that in mos t of the Wes tern paintings with this 
subject, the reason for Valerian’s  humiliation and the 
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feeling of remorse on his face is attributed to the narra�
tions of the punishment of the torturers and persecutors 
of the early Chris tians. Some Wes tern his torians, be�
cause of their religious bigotry, as well as the Chris tians 
who were persecuted by Emperor Valerian, have con�
sidered his humiliation and Shapur’s mis treatment to 
be God’s revenge,  and this has led to exaggerations 
and dis tortions of this s tory. In general, in the relief of 
Naghsh�e Ros tam, the s tory of Shapur’s victory in the 
battle of Edessa with the capture of  Valerian and his 
coming to terms with Shapur’s horse is depicted. Sha�
pur sets his foot on the fallen Valerian while riding his 
horse. In mos t Wes tern paintings, Valerian is depicted 
in all scenes, such as the s tool of Shapur riding a horse, 
with a face that shows a sign of supplication and hu�
miliation. This research has been done by descriptive 
and analytical methods.
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