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«بهرام گور» و عاقبتی که عبرت
دیگران شد

شنبه 16فروردین 1399
 10شعبان .1441شماره 20345

پروندهسازی برای«لئوناردو داوینچی»!

مورخان بزرگ

آیا ادعایی که رمان ُ
«کد داوینچی» درباره نقاش مشهور ایتالیایی ،مطرح و او را وابسته
به یک فرقه سری معرفی میکند ،مبنای تاریخی دارد؟

بهرام ،فرزند یزدگرد یکم ،پانزدهمین پادشاه
دودمــان ساسانی بود .او در حدود سال 420
میالدی ،به قدرت رسید .پدرش که بیش از دیگر
فرزندان ،به وی عالقه داشــت ،تصمیم گرفت
برخالف رسم معمول ،او را در صحرا پرورش
دهد و آداب رزم و شکار را بیش از حد معمول به
او بیاموزاند .به این ترتیب ،یزدگرد یکم ،از منذر
بن نعمان ،حاکم حیره که دستنشانده ایران
بود و حکومتش به مثابه سدی میان ایران و قبایل
اعراب جاهلی و بدوی شبه جزیره عربستان عمل
میکرد ،خواست که پرورش بهرام و تربیت او را
برعهده بگیرد .بهرام دوران نوجوانی و جوانی
را در حیره گذراند و در مناطق جنوبی عراق
امروزی ،بخشی از عمرش را سپری کرد؛ هرچند
که نولدکه ،خاورشناس آلمانی ،معتقد است که
بهرام این دوره از زندگی خود را در حیره تبعید
بود تا آرامــش خاطر دیگر برادرانش که داعیه
سلطنت داشتند ،فراهم شود .این زندگی در
بادیه ،از او یک عالقهمند به تفریح و شکار ساخت.
بهرام بسیار خوشگذران بود .او برای رسیدن
به سلطنت ،رقیبان سرسختی داشــت که وی
را متهم به تربیت تازی میکردند؛ اما سرانجام
توانست آن ها را از میدان به در کند و به تخت
بنشیند.
▪جلب توجه موبدان

او درســت یک ســال پس از به قــدرت رسیدن،
به جنگ با روم پــرداخــت .بهرام که چندان از
پشتیبانی موبدان برخوردار نبود ،برای جلب
نظر آن ها به دشمنی بیحد و مرز با مسیحیان
رو آورد .دوران سلطنت او ،یکی از سختترین
ایــام بــرای مسیحیان بــود؛ نقل اســت که حتی
مــردگــان مسیحی نیز از دســت وی آسایش
نداشتند .این اقدامات ،به قدری گسترش یافت
که حتی تعدادی از موبدان و سرداران ساسانی
به تنگ آمدند و مخفیانه به مسیحیان ،برای فرار
از چنگ بهرام ،امداد رساندند .او حدود  18سال
فرمانروایی کرد.
▪چرا بهرام گور ؟

دربــــاره لقب «گـــور» کــه بــهــرام بــه آن شهرت
یــافــت ـهاســت ،افــســان ـهای غــریــب وجـــود دارد؛
میگویند وی به شکار گورخر عالقهای فراوان
داشت و چون روزی در دشتهای مرکزی ایران
در پی گورخری میتاخت ،گرازی از نیزار بیرون
زد و اسب بهرام را ترساند؛ رمیدن راهوار ،بهرام
را بر زمین کوفت و زمینهساز مرگ او شد .هرچند
که فردوسی بــزرگ در شاهنامه ،روایــت مرگ
بهرام گور را به گونهای دیگر نقل میکند ،اما
شهرت داستان مرگ وی در شکار ،دستمایه پند
و اندرزهای بسیاری در باب بیوفایی دنیاست.
خیام نیشابوری در یکی از رباعیاتش میسراید:
«آن قصر که جمشید در او جام گرفت /آهو بچه
کرد و روبه آرام گرفت /بهرام که گور میگرفتی
همه عمر /دیدی که چطور گور بهرام گرفت؟»

جواد نوائیان رودسری – هنگامی که در سال
 2003میالدی( 1382هـ.ش) ،رمان ُ
«کد
داوینچی» ،نوشته «دان براون» به اتمام رسید،
هیچکس فکرش را هم نمیکرد که این رمان،
به یکی از جنجالیترین آثار ادبی تاریخ تبدیل
میشود .براون که عالقه فراوانی به نگارش
داستا نهایی با ژانــر پلیسی و ماجراجویی
داشت ،این بار به سراغ یکی از تأثیرگذارترین
نقاشان و مهندسان تاریخ اروپــا رفت و از او
چهرهای متفاوت را ارائه کرد؛ «لئوناردو دی سر
پیرو داوینچی» ،مشهور به لئوناردو داوینچی،
درگذشته در دوم مه ( 1519اردیبهشت
سال  )898در «آمــبــواز» فرانسه .داوینچی
اصالت ًا ایتالیایی بود و در روستایی نزدیک
فلورانس به دنیا آمد .او را یکی از نوابغ بزرگ
تاریخ میدانند که تالش کرد رؤیاهایش را به
واقعیت تبدیل کند .با این حال ،داوینچی را
بیشتر با نقاشیهای معروفش مانند «مونالیزا»
و «شام آخر» میشناسند و اتفاق ًا تابلوی آخری،
نظر براون را برای نگارش رمان جنجالیاش
جلب کرد؛ رمانی که تا سال  2006در ردیف
پرفروشترین کتابها قرار گرفت و در همین
سال« ،آکیوا گلدسمن» ،کارگردان یهودی
هالیوود ،بر مبنای آن ،فیلم ُ
«کد داوینچی» را
با نقشآفرینی تأثیرگذار «تام هنکس»« ،آدری
تاتو» و «آلفرد مولینا» ساخت؛ فیلمی که سایر
وجوه شخصیتی نابغه ایتالیایی را به محاق برد
و اعتراضات گستردهای را برانگیخت.
▪در داستان چه خبر بود؟

داســتــان ُ
«ک ــد داویــنــچــی» ،اطـــراف تابلوی
اســرارآمــیــز وی« ،شــام آخــر» و ماجراهایی
که در آن اتفاق میافتد ،دور مـیزنــد .این
تابلو ،تصویری است خیالی از آخرین صرف
غــذای مسیح با یارانش که در آن ،افــزون بر
حواریون ،ظاهر ًا مریم مجدلیه ،بانویی که یکی
از ایمان آورندگان مشهور به عیسی(ع) در
متون مسیحی است هم ،حضور دارد .فضای
تابلو و پشت میز نشستن افراد در آن ،فضایی
کام ً
ال خیالی است .براون اعتقاد دارد که در
این تصویر ،دست یکی از حواریون ،احتما الً
پــتــروس ،به شکلی تهدیدآمیز گلوی مریم
مجدلیه را هدف گرفته است و در واقع او را
تهدید میکند .بــراون بر همین اساس و نیز
با شواهدی که در داستان اشاره چندانی به
آن ها نمیشود ،در پی اثبات این مسئله است
که برخالف باور جهان مسیحیت ،عیسی(ع)
با مریم مجدلیه ازدواج کــرده و از او صاحب
فرزند شده است؛ ادعایی بیسابقه که دنیا
را به شگفتی واداشــت و خشم مسیحیان را
برانگیخت .بــراون در داستان خود فقط به
ایــن مسئله اکتفا نکرد؛ او داوینچی را یک
«همجنسگرا» معرفی کــرد و مدعی شد که
تابلوی«مونالیزا»،درواقعتصویرخودداوینچی
است که به شکل زن کشیده شدهاست؛ ادعایی
که برای اثبات آن ،در داستان شواهد چندانی
ارائــه نمیکند و حر فهایش ،فقط بر ابهام
ماجرا میافزاید .براون در داستان خود مدعی
میشود که «سوفی»(آدری تاتو) در واقع نواده
مسیح است .پدر بزرگ سوفی که ریاست موزه

«بازههور»؛ معبدی رازآلود در نزدیکی مشهد
بسیاریازایرانیان،حتیمردمخراسانوشهر
مشهد ،گمان میکنند که این منطقه به لحاظ
آثارباستانیباقیماندهازدورانپیشازاسالم،
فقیر است و کمتر جایی در آن وجود دارد که
بتوانردیازبناهایایندور هتاریخیبهدست
آورد؛درحالیکهچنیننیستوعالقهمندانبه
میراثفرهنگیمیتواننداززیباییهایچنین
بناهایی ،در شمال خراسان نیز ،لذت ببرند؛
به جز بنای معروف معبد «بندیان» درگز که در
آینده سری به آن خواهیم زد ،یکی از مهم ترین
آثار تاریخی پیش از اسالم که در جنوب شهر
مشهد ،به فاصله تقریبی  80کیلومتری قرار
دارد؛آتشکدهیاچهارتاقی«بازههور»درنزدیکی
روستای رباط سفید است .برخی از باستان
شناسان،اینبنایکهنسالراکهدرکنارمحور
قدیمی جاده اسدآباد جا خوش کرده است،
میراث دوره اشکانی میدانند و معتقدند که
سنگ بنای آن در دوره استیالی پارتها بر این
منطقه،گذاشتهشد«.آرتورپوپ»،خاورشناس
مشهور ،بر همین اساس معتقد است که گنبد
قرار گرفته روی این چهارتاقی ،قدیمیترین
گنبد موجود در جهان محسوب میشود؛
هرچند که در اصالت این ادعا ،اما و اگرهایی
وجود دارد .آتشکده بازههور ،نخستین بنا در
استان خراسان بود که در سال  ،1310ثبت
ملی شد .یکی از امتیازات مهم این بنا ،حفظ
شاکلهکلیآندرطولقرنهاست؛بهاینمعنا

تابلوی مشهور شام آخر ،اثر لئوناردو داوینچی

سری
لوور را عهده دار است ،ریاست انجمن ّ
«دیر صهیون» را برعهده دارد و این راز را از
نوهاش پنهان کردهاست« .سوفی» در نهایت با
کمک دانشمندی به نام «رابرت لنگدان»(تام
هنکس) ،به این راز که نواده مسیح است پی
میبرد .بــراون در این داستان ادعــا میکند
که لئوناردو داوینچی ،خود یکی از اعضای
سری «دیر صهیون» است و نشانههایی
انجمن ّ
از این وابستگی در نگارههای باقیمانده از او
وجود دارد که مهم ترین آن ها تابلوی «شام
آخر» است .داستان ُ
«کد داوینچی» ،خواننده
را در فضایی پر ابهام رها میکند و اثبات کننده
چیزی برای مخاطب نیست.
▪کلیدواژه های یک اتهام

ُ
«کـــد داویــنــچــی» یــک هجمه تــمــام عــیــار به
اعتقادات مسیحیان بــود؛ حمایت گسترده
صهیونیستها از آن و ورود یک کارگردان
یــهــودی بـــرای ســاخــت فیلم بــر مبنای این
داستان ،تردیدهای کمی را درباره این مسئله
باقی میگذارد .داستان براون مبتنی بر دو
حقیقت تاریخی است؛ لئوناردو داوینچی و
انجمن ســری «دیــر صهیون» .بــراون بیشتر
ذهنیت خــود را دربــاره داستانش از کتابی
با نام « (» Holy blood, holy Grailخون
مقدس ،جام مقدس) ،نوشته «مایکل بایگنت»
گرفته است؛ کتابی که در سال  1983منتشر
شد .بایگنت در این کتاب روایتی از «انجمن
بــرادری» ارائه داده بود؛ انجمنی که در دهه
 1950در فرانسه تأسیس شد و مدعی بود
سری است که هنگام
که وابسته به یک انجمن ّ
اشغال بیتالمقدس توسط صلیبیها تشکیل
شدهاست .اعضای این انجمن ،قوی ًا به موضوع
تداوم نسل مسیح اعتقاد دارند .با این حال،
شواهد آن ها مبتنی بر افسانهها و ادعاهای
شخصی اســت .البته در ایــن بــاره که چنین
انجمنهایی در تاریخ وجود داشتهاند ،تقریب ًا
تردیدی وجــود نــدارد .عــبــدا ...شهبازی در
جلد دوم کتاب «زرســاالران یهودی و پارسی
و استعمار بریتانیا» ،به تفصیل دربــاره این
انجمنها و ارتباطاتشان با یهودیان سرمایهدار
توضیح داده است .بر این اساس ،شوالیههای
عضو این انجمنها ،پس از بازگشت به اروپا
کوشیدند تا ارتباطات و قدرت خود را حفظ
کنند؛ اما قادر به این کار نشدند و در نهایت،
از بین رفتند .البته در این بین ،گروههایی از
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کهبازههور،کمتربهلحاظمعماریدستخوش
تغییر شده است و احتماال ،چشمانداز امروز
بنا ،همانی است که ایرانیان دوره اشکانی و
ساسانی به چشم میدیدند .دربــاره کاربری
بنا،افزونبرآتشکده،دیدگاههاییدربارهمرکز
حکومتیبودنآنیااستفادهازساختارشبرای
مطالعات نجومی و تقویمی بیان شده است.
با این حال ،موضوع استفاده از این بنا برای
کارهای حکومتی ،پس از انجام کاوشهای
باستان شناسی ،اعتبار بیشتری پیدا کرد.
آنچــه در مــورد بــازههــور جالب توجه است،
دستنخوردهماندنترکیبزیستیدرمنطقه
قرار گرفتن آن است؛ دو کوه مقابل بنا که به
کوه «دختر و پسر» مشهور هستند و تنگهای که
هنوز مسیر جاده و محل تردد است ،از دیرباز به
همینشکلبودهاستوکسانیکهازآنبازدید
میکنند ،میتوانند خود را به تمامی در فضای
عصرساسانیحسکنند.

یهودیان افراطی هم وجود داشتند که در قالب
انجمنهای مخفی و با برچسب شوالیهها،
فعالیتهای سری خود را آغاز کردند؛ «شابتای
زوی»« ،نــاتــان غ ــزهای» و «یــاکــوب فرانک»،
تــعــدادی از سرکردگان ایــن گــروههــا بودند
که شباهت رسوم روایــت شده در کتاب «کد
داوینچی»بهمراسمفرقهیهودی«فرانکیست»،
به ویژه توجه به روابط نامشروع و غیراخالقی،
غیرقابل انکار است .این رویکردی است که
برخی از فرقههای یهودی افراطی ،در قالب
«کاباال» یا همان عرفان یهودی ،پیگیر آن بودند
و بر عقاید غیرمستند و نامعقول خود در این
زمینه پا میفشردند.
▪لئوناردو در انجمن سری

امــا نقش کلید واژه دوم بــراون در داستان
جنجالیاش ،یعنی شخص لئوناردو داوینچی،
چقدر واقعی است؟ لئوناردو وابسته به یک
خــانــواده اشــرافــی و مسیحی در فلورانس
ایتالیا بود .بلندپرواز یهایش باعث میشد
که بسیاری از اطرافیان ،او را دچار
تــوهــم بــدانــنــد؛ امــا هنر وی
قابل انکار نبود؛ شاید به
همین دلــیــل ،نقاشی بر
کلیساهای بزرگ ایتالیا،
بـــه وی واگــــــذار شــد.
لــئــونــاردو رقیب جدی
میکل آنــژ بــود و حتی این
رقـــابـــت ،در بــســیــاری از
مــــوارد ،رن ــگ خصومت
به خود میگرفت .او به
دنبال اختراعات تازه
میرفت و همانطور
که اشــاره کردیم،
سعی میکرد
شخصیتی
متفاوترا
از خود
ارائ ــه

کــنــد .داویــنــچــی بــه پــیــکــرتــراشــی رو آورد
و کوشید تا وسیلهای بــرای پــرواز بسازد .او
در کالبدشناسی و نیز ،علم ُا پتیک ،مهارت
فــراوانــی پیدا کــرد؛ بــازتــاب ایــن توانایی را
میتوان در آثار به جا مانده از داوینچی دید.
اما آیا در ایتالیای عصر لئوناردو ،رد پایی از
شوالیههای معبد وجــود داشــت؛ بیتردید
بله! اما داوینچی نمیتوانست عضو چنین
گروهی باشد؛ عضویت در محافلی از این
دست ،اعتبار مالی یا خونی میخواست که
داوینچی هیچکدام را نداشت .در واقع تصور
براون از ماهیت اقدام داوینچی و عضویت وی
سر ی ،مبتنی بر انگار ههای قرن
در گروهی ّ
بیستمی اوست؛ دورانی که برای عضویت در
چنین انجمنهایی ،مراحل سخت و پیچیده
سابق وجود ندارد و نهایت ًا کار داوطلب با یکی
معرف راه میافتد! درست مانند زمانی که
دو ّ
انجمن «دیر صهیون» در سال 1335(1956
هـ.ش) ،در شهر «مرزی» فرانسه تأسیس شد و
شروع به عضوگیری کرد؛ انجمنی که براون،
در کتابش از نام آن به دفعات استفاده کرده
است .بنابراین ،لئوناردو داوینچی ،با وجود
تمام تفاوتهایش با دیگر افراد همعصر خود،
قــادر نبود در این انجمنها عضویت داشته
باشد .اما راز تابلوی او و آنچه در تابلوی «شام
آخر» یا دیگر آثارش به تصویر کشیده ،موضوعی
است که باید آن را بیشتر در چارچوب تمایالت
جا هطلبانه وی و تالشش برای تبدیل شدن
به هنرمند یا مهندسی متفاوت جستوجو
کرد .نباید از یاد ببریم که در ایتالیای دوران
داوینچی ،یعنی ایتالیای عصر رنسانس،
تمایالت فراوانی برای رویکردهای تجربی
و فرار از الهیات مسیحی به وجود آمده بود؛
رویکردی که باعث میشد طعنه و کنایه نسبت
به اعتقادات موجود ،در بیشتر آثار
هنری بروز و ظهور پیدا کند.
بــه هــر حـــال ،داســتــان
براون و موضوع آن،
ســخــت بــه مــذاق
صهیو نیست ها
خ ــوش آم ــد و به
ابـــزاری در دست
آن هــا بـــرای هجوم
بـــــه ارزشهــــــــــای
مسیحیت تبدیل
شد.

زندهیاد جالل آلاحمد ،یکی از
شناختهشدهترینوخوشنامترین
روشنفکران تاریخ ایران محسوب
م ـیشــود؛ اندیشمندی کــه در
خــانــدانــی مذهبی و اهــل علم
متولد شد و در پرتو آزادی فکر و
اندیشه ،پلههای ترقی و تعالی
را طی کرد .او در دوران جوانی
و تحت تأثیر تبلیغات حزب توده
و کمونیستها ،بــه ایــن حزب
پیوست و با توجه به قلم خاص
و سبک نــگــارش ویــــژهاش ،در
روزنــامــه «مـــردم» ،ارگــان حزب
توده ،به نگارش مقاالت و مطالب
متنوعی م ـیپــرداخــت .مدتی
بعد ،جالل به واقعیت جاری در
حزب و وابستگی تمام عیار آن به
شوروی پی برد و همین مسئله،
زمینهساز جدایی وی و تعدادی
از اعضای برجسته حزب توده،
مانند خلیل ملکی از تودهایها
شد .جالل که تا پیش از آن ،به
نقد مذهب میپرداخت ،اکنون
در قامت یک روشنفکر مذهبی
و بدون وابستگی ،به نقد جریان
وابــســتــگــی مــنــورالــفــکــرهــا در

ای ــران مشغول شد و سخنان و
نوشتههایش ،تأثیری شگرف
بر اندیشه و دیدگاههای نسل
جدید و بــه ویــژه دانشجویان و
تحصیل کردگان گذاشت .او را
باید در سلسله دانشورانی قرار
داد کــه کوشیدند نسل جــوان

بسیاری معتقدند که هــرودوت ،پدر علم تاریخ
و نخستین کسی است که در این زمینه ،کتابی
را با معیارهای تاریخنویسی به رشته تحریر
درآورد .او در «هالیکارناس» زاده شد؛ جایی در
غرب شبهجزیره آناتولی و ترکیه امــروزی که بر
کرانههای دریــای مدیترانه قرار گرفته است و
هنگام تولد وی ،بخشی از یک ساتراپ(ایالت)
ایرانی محسوب میشد .بنابراین ،با وجود دارا
بــودن زبــان و فرهنگ یونانی ،ه ــرودوت ،یکی
از اتباع امپراتوری بــزرگ هخامنشی بــود .او
دلیل نگارش کتاب تاریخ خود را ،مصون ماندن
خاطره وقایع از آسیب زمان بیان میکند؛ اما
درباره چرایی و چگونگی رویدادها ،آن روایتی را
برمیگزیند که باب میل خود اوست و از خیر بقیه
نقلهامیگذرد.هرودوتادعامیکردکهبهمصر
و برخی نقاط دیگر سفر کرده است و در باب تاریخ
مصر،سخنکاهنانمصری،مالکسخناوست.
با این حال ،بسیاری از مورخان بعد از وی ،با وجود
استناد به کتاب تاریخش ،هــرودوت را جاعل و
یپندارند.
خیالباف م 
▪تکیه بر تاریخ شفاهی

کتاب او که «تواریخ» نامیده میشود ،ابتدا متنی
یکپارچه بود و بعدها در دوره رنسانس ،آن را
به  9فصل مختلف تقسیم کردند و هر فصل را
یک «میوز» نامیدند .هــرودوت در نوشته خود
میکوشید که از نقل صرف وقایع عبور کند و به
تحلیل و واکاوی چرایی رویدادها بپردازد؛ کاری
که البته باعث میشود دیدگاهها و امیال شخصی
وی ،نفوذ گستردهای در روایات تاریخی پیدا کند.
منبع روایی هرودوت ،اسناد و مدارک نیست؛ او
به طور عمده از روایات شفاهی بهره میبرد و در
واقع تاریخ او را ،باید به نوعی ،یک تاریخ شفاهی
دانست.
▪روایت های عجیب و غریب

هـــرودوت بــرای آنکــه روایــت خــود را از تاریخ
واقعبینانه نشان دهــد ،سعی میکند حتی
چیزهایی را که تنها در وهم میگنجد هم ،بازگو
کند؛ روایــت وی دربــاره مورچههایی به انــدازه
سگ که شاه ایران تعدادی از آن ها را در اختیار
داشــت ،نمونهای از این داستانهای وهمآلود
است؛ هرچند که خود هرودوت تأکید میکند:
«من اگرچه وظیفه دارم آنچه را شنیدهام بازگو
کنم ،ولی بیگمان مجبور نیستم همه آ نها را
باور کنم[!]»
▪تاریخ نویسی جانبدارانه

«جالل» و «ایوان مدائن» در یک قاب!

ی

«هرودوت» و مورچههایی
به اندازه سگ!

ایرانی را با داشتههایش یا به قول
زندهیاد دکتر علی شریعتی« ،با
خویشتن خــویــش» آشنا کنند
و در این راه توفیقات فراوانی
بــه دســت آورد .جــال در 46
سالگی درگــذشــت .در تصویر
قاب تاریخ امــروز ،او را در دوره

ق
اب
تار
یخ

جوانی ،احتما ًال نیمه اول دهه
 1310هـــ.ش ،با عر قچینی
بر سر و در حال اشــاره به ایوان
میبینید .جالل در این دوره از
زنــدگ ـیاش ،سفری به عتبات
داشـــت و ایــن تــصــویــر ،یــادگــار
همان سفر است .روحش شاد.

هـــرودوت افــزون بر نگاه نه چندان مثبت به
ایرانیان ،در قبال هم نژادان یونانی خود نیز،
رویــکــردی دوگــانــه داشــت؛ وی کــه اصالت ًا به
آتــن ـیهــا مــتــمــایــل بـــود و عــاقــه بــســیــاری به
«پریکلس» ،سیاستمدار و جنگساالر مشهور
آتنی داش ــت ،عم ً
ال در نقل روایـــات تاریخی
مربوط به یــونــان ،به نقد اسپارتیها ،رقیب
دیرینه آتنیها میپرداخت .با آ نکه هرودوت
در زمــان خــودش نیز مشهور بــود و میگویند
در مــراســم بــاز یهــای المپیک باستانی به
سخنرانی میپرداخت ،اما روایــت پلوتارک،
مــورخ دیگر یونانی که میگوید هــرودوت در
ازای نگارش کتابش به نفع آتنیها ،مقادیر
هنگفتی طال از آن ها دریافت میکرد ،اساس
و پایه گزارشهای وی را زیر سوال میبرد .در
دوره جدید ،پژوهشهای گسترده محققانی
مانند امیرمهدی بدیع ،نویسنده کتاب 15
جلدی یونانیان و بربرها به زبان فرانسوی ،پرده از
دروغگوییهای پدر علم تاریخ برداشته و جاعل
بودن هرودوت را بیش از پیش آشکار کرده است.
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