در گفتگو با معاون پژوهشي بنياد ايرانشناسي
از ضرورت تهية جدول گاهنگاري ايران و جهان سخن به ميان آمد

بنياد ايرانشناسي بر آن است تا بمنظور شناساندن جايگاه و نقش فرهنگي ايران ،در پيشتازي مؤلفههاي رشد جوامع انساني ،همايش
«گاهنگاري تطبيقي ايران و جهان» را برگزار كند .به همين منظور با آقاي دكتر بهرامزاده ،معاون پژوهشي بنياد ايرانشناسي ،در
خصوص ضرورت و اهميت تهية جدول گاهنگاري تطبيقي ايران و جهان به گفتگو نشستيم ،كه در ادامه ميخوانيد:

*

جناب آقاي دکتر بهرامزاده ،بعنوان معاون پژوهشي بنياد ايرانشناسي و يکي از دستاندرکاران تهية

جدول گاهنگاري ايران و جهان ،از ضرورت و اهميت تهية اين گاهنگاري بفرماييد؟
انقالب صنعتي يكي از اتفاقات بزرگي است ،كه با عنوان دومين انقالب پُر اهميت در دنيا ،پس از انقالب نوسنگي مطرح ميشود.
پس از تحوالت بزرگ فرهنگي ،صنعتي ،اجتماعي و اقتصادي در دنيا ،بشر رويكرد بيشتري بمعرفي علوم ،مفاخر علمي و داشتههاي
تاريخي خود ،نشان داد .اين گرايش و عالقة مفرط براي نمايش توانمنديهاي تاريخي و جايگاه فرهنگي و مدني انسان ،موجب شد
تا در كشورهاي گوناگون ،از جمله كشورهاي پيشرفته ،با دو رويكرد« :اظهار تفوق و برتري بر ساير كشورها» و نيز «تسخير و
كوچك نشان دادن ديگر فرهنگها و تمدنهاي بزرگ دنيا ،از جمله فرهنگهاي مشرقزمين» ،جداول گاهنگاري تهيه شوند.
در جداول گاهنگاري تهيه شده در دنيا -بطور عام -برخي از دولي كه امكان مداخلة بيشتر در معرفي خود و تأثيرگذاري و نقش
بيشترشان داشتهاند ،توانستهاند تاريخي به مراتب قديميتر از آنچه به آنها متعلق است ،به خود نسبت دهند.

همچنين غفلت بزرگي در ارتباط با تدوين جداول گاهنگاري تاريخي ايران ،در مقايسه با جهان ،روي داده است .هم در جداول
گاهنگاري مطلق ايران -بدون مقايسه با ديگر فرهنگها -و هم در جداول گاهنگاري تطبيقي كه -البته تاكنون نگاهي بدانها نبوده و
تا پيش از اينكار ،چنين جدولي تهيه نشده است -توجهي به معرفي دقيق فرهنگ و تمدن ايراني ،خاستگاه و جايگاه آن و رتبهبندي

جهاني فرهنگ و تمدن ايراني صورت نپذيرفته است .همين داليل كافي بود تا بنياد ايرانشناسي با درک اهميت موضوع
گاهنگاري و نبودِ جدول گاهنگاري ايران و جهان ،كه به دست پژوهشگران داخلي تهيه و تدوين شده باشد؛ وارد ميدان
عمل شود.

*

جداول گاهنگاري در چه سطوحي تهيه ميشوند ،اهميتشان در چيست و جايگاه ايران را در توسعة

فرهنگ و تمدن بشري شرح دهيد؟
جداول گاهنگاري در سطوح مختلفي تهيه ميشوند .برخي از اين سطوح مربوط به جوامع دانشگاهي و مجامع علمي قابل اعتنا و
بزرگ مثل آكادميهاي علمي هستند .برخي مربوط به مؤسسات علمي خصوصي و برخي ديگر مربوط به كودكانند ،كه با عنوان
« »Kid's Timelineيا «گاهنگاريهاي مربوط به كودكان» شناخته ميشوند.
اهميت اين امر در ايران آنست كه براي نخستينبار توانستيم بخشي از آرزوي نگارش تاريخ ايران به دست ايراني را محقق نماييم.
با اينكار اگر بخواهيم عنوان رنكينگ يا رتبهبنديهاي فرهنگهاي جهاني را داشته باشيم و براساس مصاديق توسعة فرهنگ و تمدن
بشري ،يك طبقهبندي جامع را صورت دهيم؛ بر اساس  10مؤلفة اصلي توسعة فرهنگ و تمدن انساني -از دوران پيش از تاريخ تا
دوران نوسنگي ،كه مصاديق مختلفي را همچون :آغاز شهرنشيني ،آغاز روستانشيني ،ذوب و استحصال فلزات ،اهلي كردن دام ،آغاز
كشاورزي ،خط و نگارش ،تجارت ،توليد سفال و  ...شامل ميشود -بطور قطع سه و نيم مؤلفه از اين  10مؤلفه ،به ايران تعلق پيدا
ميكند .بنابراين و بطور قطع بر اساس اين تحقيق ميتوانيم اعالم كنيم كه ،ايرانزمين خاستگاه فرهنگ و تمدن بشري است و در
واقع محلي است كه بيشترين سهم را در توسعة دانش ،فرهنگ و تمدن بشري به خود اختصاص داده است .بر اين اساس ،بنا را بر
آن نهادهايم تا جدول گاهنگاري به فعاليتش ادامه دهد .به همين منظور كارگروهي با عنوان كارگروه «گاهنگاري ايران در حوزه
هاي مختلف» ،از جمله «گاهنگاري علوم ايراني» تشكيل خواهد شد ،تا نقش خود را در اين زمينه ايفا نمايد.
در پايان خاطر نشان ميسازد ،در همايش «گاهنگاري تطبيقي ايران و جهان» ،كه با رونمايي از جدول تطبيقي گاهنگاري ايران و

جهان از «دوران پارينه سنگي تا پايان عصر آهن» همراه خواهد بود ،آيتا ...سيدمحمد خامنهاي ،رئيس بنياد ايرانشناسي و تني
چند از استادان دانش باستانشناساني ،از ضرورتها و نيازهاي انجام اين طرح ملي و دستاوردهاي آن سخن خواهند گفت .اين
همايش روز دوشنبه يازدهم ارديبهشتماه جاري ،در مركز همايشهاي برج ميالد «سالن سعدي» ،برگزار خواهد شد.

تنظيم :روابط عمومي بنياد ايرانشناسي

