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داستان باستان

شــاگردان اســتاد مجیدزاده بود و از اعضای تیم ممتــاز بین المللی که 
افتخــار کاوش ها به ویژه در ُکنارصندل نصیب شــان شــد. کارهای او را 
تعقیب کردم. دریافتم که در صدد رمزگشایی خط «ایالمی خطی» است. 
در ســفری که به ایران داشت، بسیار مشروح در این زمینه و اهمیت این 
رمزگشــایی گفت وگو کردیم. متوجه بودم چه اتفاقی دارد می افتد، اما 
واقعا تردید داشتم. تا اینکه در تابستان امسال خبر داد نتیجه پژوهش او 
در مجله معتبر بین المللی آشورشناســی و باستان شناسی خاور نزدیک 
DE GRUYTER منتشر شده است و نسخه ای از آن را برایم ارسال کرد. 
هم زمانی انتشــار مقاله با رویدادهای تلخ پس از شــهریور سال جاری 
باعث شــد مدتی این موضوع را رها کنم، امــا علی رغم این همه درد و 
غم، نمی توانســتم از عشــقم به وطن و ایران چشم پوشــی کنم. سراغ 
مقاله رفتم و بــا دقت و بارها خواندم. قبــول بفرمایید این مقاله برای 
متخصصان حوزه رمزگشــایی خطوط باستانی بســیار سخت و پیچیده 
است و برای من درک آن تقریبا محال بود، اما به لطف مطالعات پیشین 
و گفت وگوهای بســیار با صاحب نظران و توضیحات فرانســوا، توانستم 
متوجه جزئیات مطلب شوم. موضوع به حدی حائز اهمیت بود که فکر 
کردم باید کاری کنم. پس با برادر فرهیخته و ایران دوســتم جناب آقای 
رحمانیان -مدیرمسئول محترم روزنامه «شرق»- مطرح کردم و بدوا از 

اهمیت این رمزگشایی در «نوزایی هویت ملی» ایرانی گفت وگو کردیم. 
استقبال و ســخاوتمندی ایشــان و همراهی همیشــگی تیم رسانه ای 
«شرق»، مشوق تدوین «داستان باستان» شد؛ داستانی که می تواند درک 
ما را از هویت و تاریخ فرهنگــی پدران مان متحول کند. اگر بخواهم در 
یک جمله بگویم که اهمیت این رمزگشایی چیست، شاید چندان خالف 
نگفته باشــم که پیش از این، ما ایرانیان با توجه به جایگاهمان در عصر 
کشــاورزی و انقالب شــهری در «شوش»، مدعی پیشــگامی در هویت 
فرهنگی بوده ایم و ملتی در جهان به ســابقه و پیشــینه تمدنی ایرانیان 
وجود نداشــته اســت. بااین حال، از آنجا که «پیدایش خط» و ســامانه 
نگارشی مبنای آغاز تمدن قرار داشته و تا همین سال های اخیر، همواره 
از تمدن ســومر و خط میخی سومری به عنوان آغازگر تاریخ و تمدن نام 
می بردند، با این رمزگشایی، اگر نخواهیم ُعجب و توهم خودبرتر بینی و 
ناسیونالیســم افراطی «ایران پرستی» شویم و بخواهیم هویت فرهنگی 
و تمدنی ایرانی را آنچه که هســت، معرفی کنیم، از این پس می توانیم 
مدعی باشــیم که عالوه بر هویت فرهنگی، ایرانیان از پیشــگامان ایجاد 

سیستم نگارشی نیز بوده اند.
نخستین هدف ما در انجمن حقوق شناسی از مشارکت در این پروژه 
فرهنگــی که به بهانه رمزگشــایی از خط «آغاز ایرانی جدید» توســط 
فرانســوا دوســه مهیا شــد، جلب توجه جامعه حقوقی به این مهم 
اســت که بازیابی هویت فرهنگی و تمدنی، الزمه اســتقرار جامعه ای 
اســت که یکپارچگــی مبتنی بر اصالت خویــش را مبنای حفظ نظام 
اجتماعی دانسته و از قانون و حاکمیت آن به منظور صیانت از هویت و 
دستاوردهای فرهنگی و تمدنی خود تمکین کند. پس اگر می خواهیم 
«حاکمیت قانون» در جامعه استقرار یابد، عالوه بر دیگر اقدامات، باید 
آگاهی خود و جامعه را از ایران و ایرانی و هویت ملی افزایش داده و 

با واقعیت تطبیق دهیم.
وقتی ســخن از ایران می شود، امکان تبیین و توضیح آن به سادگی 

میســر نیســت. برعکس وقتی ســخن از اســترالیا یا آمریکا می شود، 
خیلی ســاده و راحت می توان گفت کجای دنیا هســتند، چه کســانی 
آنجا را کشــف کردند و تمدن و دانش چگونه به آنجا رسید و چگونه 
مراحل رشد اقتصادی و سیاسی را پیمودند. درحالی که ایران این گونه 
نیست؛ چون تأســیس نشده و تاریخ تأســیس ندارد. گویی از روز ازل 
بوده اســت. اولین  بار نام نامی «ایران» در متون اوســتایی و زرتشــتی 
دیده می شــود و اشــاره به مکانی دارد که رودخانه «دایتیای مقدس» 
آن را آبیاری می کرده اســت. برخی آن «جای نام» را شمال شرق ایران 
امروز (خراســان بزرگ) و برخی در شــمال غرب (در جوار رود ارس) 
برشــمرده اند. اما این نام نشــانگر قدمت این ســرزمین اســت؟ ایران 
کجاســت و ایرانی کیست؟ ســؤالی که در نگاه اول پاسخ دادن به آن 
سهل به نظر می رسد، اما با اندکی تأمل متوجه می شویم که تبیین این 
سؤال ســاده، تبیین «هویت ملی» و «هویت فرهنگی» ماست؛ اگر آن 

را به اشتباه تعریف کنیم، هویت خود را به اشتباه و خطا دریافته ایم.
واقعیت این اســت کــه در تاریخ نگاری حرفه ای، غربی ها نخســتین 
 بار در زمان هخامنشــیان متوجه ایران شــده اند؛ چراکه اولین امپراتوری 
جهان شــمول، امپراتــوری هخامنشــیان بــوده اســت و تمــام جهان 
شناخته شــده آن روزگار تحت اســتیالی ایرانیان قرار داشته و نبرد میان 
ایران و روم و تلخی هایی که ایرانیان بر کام رومی ها روا داشــتند، باعث 
شــد هرگز نام ایران را فراموش نکنند و البته در انتقام این دوران سخت، 
هرچه توانســتند فتوحات و پیشرفت و تمدن را به خود منتسب کردند و 
بربریت و توحش را به شــرقی ها و وقتی سخن از مشرق زمین می کردند، 
منظورشــان فقط ایران بود. باستان شناســی سیاسی و تحمیل هویت به 
مرکزیت غرب از دســتاوردهای پسااستعماری است که بیش از هر جای 
جهان، ایران را هدف قرار داده اســت. من از زمره کســانی نیستم که به 
دشمنی شرق و غرب و دیرینه بودن این خصومت بپردازم، اما از واقعیت 
و حقیقت نیز غافل نمی شــوم. این نگرش و رویکرد به ایران باعث شــد 
وقتی با مشــکالت و تنگناهای داخلی مواجه می شــویم، نســل جوان 
ما که به نظر می رســد بیش از آنچه مدعی اســت، کم مطالعه و ناآگاه 
اســت، به فکر مهاجرت می افتد و با واژگانی ســخیف، خود و کشــور و 
ملتش را مخاطب قرار می دهد. دیگر هدف نگارنده این سطور و انجمن 
حقوق شناسی در مشارکت و همراهی با فرهیختگانی که یادداشت های 
آنــان را مالحظه می فرمایید، آگاهی بخشــی به جامعه و به  ویژه نســل 
جوان است تا با اطالع از پیشینه کهن تمدنی و فرهنگی خویش، مبتال به 
خودباختگی نشوند و باور داشــته باشند که ایران، «مانا» بوده و خواهد 
ماند و روزهای ســخت، نویدبخش روزگار شــیرین است؛ همان گونه که 
تاریخ ما در هزاران سال گذشته بر همین منوال بوده و همواره پس از هر 

فروپاشی، به نوزایی ققنوس وار دست یافته ایم.


