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حرفهاییکهتامکروزدر«آخرینسامورایی» نزد!

نخستینعکس«یهویی»،درتاریخایران!

ساموراییهادرقرننوزدهمنمیخواستندسکانمدرنیسمدرژاپنبهدستپیمانکارانآمریکاییبیفتد

عکاسی در دوره ناصرالدینشاه وارد ایران شد و
خیلی زود ،با تشویق شاه قاجار ،طرفدارانی در
میاناشرافپیداکرد.درستازهمیندورهاست
کهتصاویرمتعددیازمکانهایتاریخی،مراسم
ملی و مذهبی و حتی بافتهای شهری تهیه
میشود.اماتهیهاینتصاویر،باتوجهبهنوعلوازم
عکاسی و بهویژه قدرت مانور دوربینها ،معمو ًال
با خبر قبلی و اطالع عمومی ممکن بود و اینکه
کسی بخواهد تصویری ناگهانی یا بهاصطالح
خی

تاری
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«یهویی» را از فرد یا افرادی تهیه کند ،دور از ذهن
به نظر میرسد .اما در سال 1272خورشیدی،
یکیازعکاساندربارباناماحتمالی«امیرقاجار»،
توانست نخستین عکس «یهویی» ایــران را در
خانهایمخروبه،پشتدروازهدوالبتهران،تهیه
کند؛آنهمازچهکسانی؟!مشتیالواطوقمارباز
که سرگرم کار خودشان بودند و اصو ًال به اطراف
توجهی نداشتند! در قاب تاریخ امروز ،نخستین
عکسیهوییتاریخایرانرامالحظهمیکنید.

اسپاخو؛یادگاری 1600سالهدرخراسانشمالی
برخی معتقدند کــه نــام اسپاخو ،بعدها به
«هسپ» یا «اسب»تغییر شکل دادهاست .جنس
بنا از الشه سنگ و ساروج است .مردم محلی،
این بنا را کلیسایی قدیمی فرض میکنند؛ اما
احتمال واقعیبودن چنین بــاوری ،به شدت
ضعیف است .شمالشرقی ایران ،از محدوده
فعالیت مسیحیان دوره ساسانی بسیار دور بود
و بیش از مسیحیان ،بودائیان در آن به فعالیت
تبلیغی میپرداختند؛ اقدامی که با واکنش
شدید ساسانیان مواجه میشد .از طرفی ،این
مناطق به دلیل همجواری با اقوام مهاجم ،به
شدت از سوی حکومت مرکزی تقویت میشد؛
هم از نظر نظامی و هم فرهنگی .به همین دلیل
در این منطقه میتوان یادگارهای متعددی
از عهد ساسانی یافت که افــزون بر آتشکده
اسپاخو ،محوطه و آتشکده بندیان در درگز نیز،
از آن جملهاست.

در کیلومتر  115جــاده بجنورد بــه جنگل
گلستان و  65کیلومتری غرب شهر آشخانه،
در خراسان شمالی ،بنای تاریخی اسپاخو ،با
 1600سال قدمت ،انتظار بازدید عالقهمندان
به تاریخ و میراث فرهنگی را میکشد؛ بنایی که
به احتمال قوی ،آتشکدهای پررونق در دوره
ساسانی بودهاست .اطراف این بنا ،آرامگ اههای
خانوادگی متعلق به دوره ساسانی وجود دارد.

گواهینامهرانندگی 132،سالهشد
نخستین گواهینامه رانندگی که تصویر
نکته تاریخی
آن را مــاحــظــه مـیکــنــیــد ،در واقــع
اجــازهنــام ـهای رسمی بــود که از سوی
دولــت محلی ،بــرای «کــارل بنز» ،مخترع خــودروی
بنزینی ،بهمنظور استفاده از این وسیله در جادهها صادر
شد .با این حال ،قانون خاصی برای استفاده از خودرو و
داشتن گواهینامه ،تا سال  1893وجود نداشت .در
 14آگوست همین سال ،نخستین قانون راهنمایی و
رانــنــدگــی در فــرانــســه بــه تــصــویــب رســیــد و اولــیــن
گواهینامه ،بر طبق آن صادر شد .بنابراین ،از عمر
گواهینامه رانندگی  132سال و آییننامه راهنمایی و
رانندگی 127 ،سال میگذرد.

«مشیک»؛پیروزیمقتدرانهایرانیانبردشمن
نبرد َ
دوران فرمانروایی شــاپــور یکم ،دومــیــن شاه
ساسانی ،مصادف با آغــاز دور جدید حمالت
رومیها به مرزهای غربی ایران بود .ژنرالها و
امپراتوران رومی میکوشیدند با غلبه بر ایران،
برای خود اعتباری کسب کنند؛ اما بخت با آنها
یار نبود .شاپور یکم ،خود در رأس سپاهش ،به
غرب رفت .نبرد سنگینی در «مشیک» ،نزدیک
فلوجه و جایی در عراق امــروزی ،میان دو سپاه
آغاز شد؛ روز 13ژانویه
ســال  244میالدی.
گوردیانسوم،امپراتور
روم ،شخص ًا در نبرد
حــضــور داشـــت و ایــن
بــر حساسیت جنگ
میافزود .دیری نپایید
کهتاکتیکهایجنگی
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ایرانیان کارگر افتاد .ســواران سنگیناسلحه
ایرانی،زمینرابهلرزهدرآوردندوسپاهرومراعقب
راندند .به دنبال آن ،کمانداران ایران ،بارانی از
تیر را به سوی متجاوزان روانه کردند؛ در یکی از
روزهای ماه مارس سال  ،244یک خبر مهم در
میدان جنگ منتشر شد؛ گوردیان سوم کشته
شدهبود .به این ترتیب ،شیرازه سپاه روم از هم
پاشید و ایران ،فاتح نبرد مشیک شد .شاپور یکم
برای یادبود این پیروزی
درخشان ،نام مشیک را
به «پیروز شاپور» تغییر داد
و شرح نبرد سرنوشتساز
مشیک را در کتیبه نقش
رستم ثبت کــرد؛ سندی
کهبرایآیندگانبهیادگار
ماند.

جواد نوائیان رودسری « -آخرین سامورایی»
عنوان فیلمی جذاب و دیدنی با کارگردانی
ادوارد زوئیک است که در سال  ،2004با
نقشآفرینی خیرهکننده تام کروز ،اکران شد.
داستان فیلم را جان لوگان نوشتهاست و به نظر
میرسد که او ،در نگارش فیلمنامه ،نیمنگاهی
هم به تاریخ ژاپن دارد؛ داستانی دلچسب از
مقاومت تحسینبرانگیز ساموراییها در برابر
سنتزدایی امپراتور «میجی» .روایت لوگان
آنقدر خوب است که بیننده آن را مانند یک
تاریخ عینی و واقعی تصور میکند؛ حتی
ژاپنیها هم نمیتوانند با دیدن صحنههای
خالقانه و گاه اکشن فیلم ،زیاد به واقعیتهای
تاریخ کشورشان فکر کنند و این ،همان جادوی
سینماست .داستان «آخرین سامورایی» از
زبان کاپیتان «ناتان آلگرن» ،افسر سوارهنظام
آمریکایی که به عنوان مستشار نظامی به ژاپن
رفتهاست ،روایــت میشود و ماجرای فیلم،
در واقع خاطرات اوست .با این حال ،آلگرن
خلقشده توسط لوگان ،همه چیز را نمیگوید
یا شاید قرار است که نگوید! در این نوشتار،
میخواهم درباره حرفهای نگفتهای بنویسم

که تام کروز ،بازیگر نقش کاپیتان «آلگرن» در
فیلم «آخرین سامورایی» بر زبان نیاورد.
▪اصل ماجرا چه بود؟

ژاپــن ،با آغــاز سلطنت امپراتور «میجی» در
سال  ،1867قاطعانه وارد مسیر اصالحات
گسترده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
نظامی شد .ژاپن در عصر ِمیجی ،آغوش خود
را بر روی مدرنیسم باز کرد و به این ترتیب،
بسیاری از سنن کهن ایــن سرزمین ،طبق
قوانین جدید منسوخ اعــام شــد« .آخرین
سامورایی» ،مقاومت ساموراییها را در برابر
این تغییرات گزارش میکند؛ اما آیا بهواقع
ساموراییها مخالف اصالحات میجی بودند؟
دو شخصیت ژاپنی مهم در فیلم ،یعنی «اومورا»
به عنوان موافق مدرنیسم و «کاتسوموتو» به
عنوان مخالف آن ،دارای مابهازای تاریخی
هستند؛ هرچند که اصل داستان «آخرین
سامورایی» ،چیزی جز وهم و خیال نیست.
تصویر منفی داســتــان لــوگــان از اومـــورا،
تطبیقی با شخصیت حقیقی وی ندارد؛ اومورا
ماسوجیرو ،وابسته به یک خاندان معروف و
اشرافی ژاپن ،کسی است که در سال ،1860
ارتش جدید ژاپن را بنیانگذاری کرد .او در
تاریخ کشورش ،جزو  10قهرمان اصالحات
محسوب میشود و در ســال  ،1869تنها
دوســال بعد از آغــاز سلطنت ِمیجی ،در 45
سالگی درگــذشــت و اصــو ًال عمرش آ نقــدر
طوالنی نبوده که بخواهد با ساموراییها
روبــهرو شــود؛ ضمن اینکه بر خالف
روایــت «آخرین سامورایی» ،اومــورا
خود یک سامورایی تما معیار بود!
اما درباره شخصیت کاتسوموتو باید
گفت که مابهازای تاریخی آن کسی
نیست جــز «سایگو تــاکــامــوری»،
مشاور عالی امپراتور میجی و یکی
از  10قهرمان بزرگ اصالحات!
تاکاموری در اعتراض به نحوه
اجــــرای اصــاحــات در ژاپ ــن،
از مــقــام خــود کــنــاره گــرفــت و
بــا عــــدهای از ســامــورای ـیهــا،
شــورشــی بــزرگ را در جنوب
ژاپــن به راه انداخت .آنهــا در
ســال  10 ،1877ســال بعد از
آغــاز سلطنت میجی ،در جنگ
مشهور «ســیــنــان» مغلوب قــوای
دولــتــی شــدنــد و تــاکــامــوری که
تاب تحمل شکست را نداشت،
طــبــق ســنــت ســـامـــورایـــیهـــا،
هاراگیری(خودکشی) کرد.

کاتسوموتو(در فیلم آخرین سامورایی)

سایگو تاکاموری

امپراتور (در فیلم آخرین سامورایی)

امپراتور میجی

اومورا (در فیلم آخرین سامورایی)

اومورا ماسوجیرو

آنچه گفتیم ،برگی از تاریخ ژاپن و آن چیزی
بود که لوگان در داستانش روایــت کــرد .اما
ظاهر ًا روایت لوگان چندان هم مطابق واقع
نیست .مورخان ژاپنی تاکاموری را به عنوان
یکی از همراهان پایدار جریان اصالحات میجی
معرفی میکنند .چطور ممکن است او که ابتدا
با همه اصالحات ،حتی تغییراتی که به محدود
کردن ساموراییها منجر میشود ،موافقت
میکند ،ناگهان برمیآشوبد و در برابر امپراتور
میایستد و حتی به تهدید حکومت مرکزی
میپردازد؟ دلیل این مخالفت ،همان چیزی
است که از زبان تام کروز در «آخرین سامورایی»
نمیشنویم! تاکاموری و همفکرانش معتقد
بودند که اصالحات ضــروری اســت ،اما وارد
کردن مستشاران غربی و بهویژه آمریکایی،
دلیل موجهی ندارد« :آنها فرهنگ ژاپنی را
نمیشناسند و ما به مدرنیسمی نیاز داریم که
بومیشده باشد؛ باید تعدادی از ژاپنیهای

مستعد را به خارج از کشور بفرستیم تا آ نها
مدرنیسم را از شئون مختلف ،برای کشورشان
به ارمغان بیاورند ».در واقع ،تاکاموری طرفدار
آن نــوع اصالحاتی بــود که پــای بیگانه را به
سرزمینش بازنکند و اصال به نگهداشتن ژاپن
در حالت فئودالی ،چیزی که لوگان در قصهاش
روایــت میکند ،فکر نمیکرد .تاکاموری،
ژاپن قدرتمند در برابر غرب را آرزو میکرد و
حاضر نبود تن به اصالحاتی بدهد که زیرنظر
پیمانکاران آمریکایی ،هلندی ،فرانسوی
و ...انجام میشود .انگار اینبار هم هالیوود،
میخواهد ســوار بر خـ ِر مــراد ،از روی جنازه
قهرمانان تاریخی کشورها بگذرد و در عوض
گیشههای سراسر دنیا را فتح کند؛ البته این
کار ،دو نشان را با یک تیر زدن است؛ اینکه
 456میلیون دالر بفروشیم و حــدود 300
درصد سود سرمایهگذاری نصیبمان شود و
در ضمن ،تاریخ یک ملت را هم به نفع خودمان
مصادره کنیم!

▪پشت پرده مخالفت ساموراییها

