در گفتگو با دكتر حامد وحدتينسب ،فوق دكتري زيست -باستانشناسي

با فوايد و معضالت تهية جداول گاهنگاري بيشتر آشنـا ميشويم

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 وحدتينسب ،فوق دكتري زيست -باستانشناسي،
بعنوان يكي از دستاندركاران تهية جدول گاهنگاري ايران و جهان ،به گفتگو نشستيم ،كه در ادامه ميخوانيد:
* جناب آقای دکتر وحدتی نسب بعنوان یک باستانشناس و یکی از دستاندرکاران تهیه جدول گاهنگاری
ایران و جهان ،معضالت و فواید تهیة جدول گاهنگاری را توضیح دهید؟
در ايران و ديگر كشورهاي دنيا معموالً دورهبنديهايي مانند :دورة پارينهسنگي ،فرا پارينهسنگي ،نوسنگي ،عصر مس و سنگ و ...
وجود دارد .اين تقسيمبنديها از لحاظي باعث تخصصگرايي است ،ولي مرزبنديهايي را نيز ايجاد ميكند ،كه موجب فراموشي

روندهاي تاريخي شده و پيوستگي اين دورهها را با هم از بين ميبرد .براي توضيج بيشتر بايد گفت :خروج از دورهاي به دورة ديگر
كامالً تدريجي بوده و مرزبندي مشخصي براي آن قابل تصور نيست .يعني خيلي بتدريج از دوران پارينهسنگي خارج شده و به
دوران نوسنگي وارد شدهايم و با همين روند وارد دورههاي بعدي ميشويم .انسانهاي ساكن در آن روزگار نيز هيچ تصوري از اين
موضوع نداشتهاند كه در چه دورهاي زندگي ميكنند .در واقع تغييرات معيشت و شيوة زندگي انسان فرايند كامالً تدريجي بوده و
نامگذاري دورهها ،تنها براي سهولت يادگيري در ذهن انسان است.
بر اين اساس ،در هنگام تنظيم جدول گاهنگاري متوجه ميشويد كه تهية اين زمانبديها به سادگي نيست ،زيرا براي آغاز و همچنين
تفكيک دورانها ،به سادگي نميتوان اظهارنظر كرد .عالوهبر اين در هر گوشهاي از دنيا ،روند تغييرات همزمان نبوده است .حتي در
يک كشور مانند ايران نيز اين تحوالت زماني ،همزمان نيستند .مثالً بخشهاي مختلف كشور ايران در زمانهاي متفاوتي وارد عصر
آهن شدهاند .اين در حالي است كه عصر آهن به نسبت خيلي به دوران حاضر نزديک است و بالطبع هرچه در زمان عقبتر برويم،
شروع و خاتمه ادوار نيز نوسان بيشتري خواهند داشت.
حُسن جدول گاهنگاري آن است كه در يک نگاه و در يک ديد كلي نشان ميدهد كه در هر يک از اين شروع و خاتمهها ،اقصي
نقاط دنيا در چه وضعي بودهاند .مثالً ميتوان ديد زماني كه ايران در دوران مس سنگي است ،ديگر قسمتهاي دنيا در چه دوران،
فرهنگ و چه اقتصاد معيشتي به سر ميبردهاند.
نكتة جالب در مورد گاهنگاري دنيا در آن است كه ،بيشتر قسمتهاي دنيا تا يک زمان كامالً هماهنگ و بصورت تدريجي حركت
پيشرو دارند .بعنوان مثال ،اين حركت را ميتوان بصورت يک مسابقة دو نيمه استقامت در نظر گرفت .در اين ميان همه قسمتهاي
دنيا تا يک بازة زماني دوشا دوش همديگر در حال حركت هستند؛ اما از يک بازه زماني ،كه حدود  13000سال پيش است ،برخي از
قسمتهاي دنيا استارت قويتري زده و بر سرعت خود افزودهاند و برخي ديگر از قسمتها عقب ماندهاند .به همين خاطر در بازة زماني

 13000سال پيش تا حدود  1500و  1600ميالدي ،كه رُنسانس در حال كامل شدن است ،همه چيز تغيير ميكند .اروپا يک مسير
را ميرود ،خاور دور يک مسير و خاورميانه مسير ديگري را طي ميكند؛ در حاليكه همزمان استراليا همچنان در عصر پارينهسنگي
است .بنابراين با نگاه كردن به جدول گاهنگاري ،ديدي يكپارچه و يكجا به مخاطب آن ارائه خواهد شد.
* جایگاه ایران را از منظر مؤلفههای پیشرفت چگونه ارزیابی میکنید؟

همانگونه كه گفته شد ،تا حدود  13000سال پيش همه جاي دنيا از نظر پيشرفت در كنار هم بودهاند .اما نخستين آغاز و گام
پيشرفت در ايران شكل گرفته است .آغازي كه از آن ياد شد ،چيزي نيست جز اهليسازي حيوان و گياه ،كه در ايران براي نخستين
بار شكل گرفته است .بُز و گندم در نواحي مختلفي از زاگرس اهلي شده است.
جُو در لِ وانت اهلي ميشود و گوسفند و گاو در توروس كه شرق آناتولي و نزديک به ايران است .هالل حاصلخيزي كه زاگرس هم
بخشي از آن است ،منشاء استارت يا آغازي است كه جوامع را از هم جدا ميكند .جوامعي كه هرچه زودتر وارد مرحلة اهليسازي
ميشوند ،پيچيدهتر شده و بزرگتر ميشوند و تحوالت ديگر اجتماعي ،مانند :روستاهاي آغازين ،شهرهاي آغازين و امپراطوريها را
بوجود ميآورند.
بنابراين كشور ايران كه جزئي از هالل حاصخيزي است ،از همه زودتر همراه با «ميان رودان» وارد عرصة پيشرفته تكنولوژي
ميشود و اين روند ادامه مييابد تا شكوه عظيمش را در دوران شاهنشاهيهاي ماد و هخامنشي و پارت و ساساني ميبينيم .بعد از آن
با افولي مواجه شده ،اما در دوران اسالمي دوباره اوج ميگيرد و از ميانة دوران صفوي وارد سراشيبي ميشود .درست از همين زمان
استارت دومي در اروپا شكل ميگيرد و روند پيشرفت اروپا سرعت مييابد.

* آیا نشانههایی از توفق ایران در دوران پارینهسنگی (پیش از  13000سال) نیز وجود دارد و اساساً دوران
پارینهسنگی در ایران با چه معضالتی روبرو است؟
در دوران پارينهسنگي عموماَ نگاه جهاني است و با چشمپوشي از برخي جزييات پارينهسنگي ،يک منطقه را ميتوان با پارينهسنگي
ديگر نقاط مقايسه كرد و البته تفاوتهاي منطقهاي كوچكي ميان آنها وجود دارد .اما اطالعاتمان آنقدر كافي نيست كه بگوييم ايران
متأثر از جاهاي ديگر است ،يا ديگر نقاط متأثر از ايران هستند .برخي از دانشمندان منشاء انسان مدرن را در زاگرس دانستهاند ،اما
براي اظهارنظر دقيق كمي زود است .در واقع تعداد كاوشها در دوران پارينهسنگي بسيار كم است و در ايران شايد به تعداد انگشتان
دو دست باشد و ما منتظر هسيتم كه خيلي چيزهاي ديگر در ايران كشف شوند .متأسفانه در ايران تاكنون فقط ابزار سنگي بدست
آمده و با اينكه ما مطمئن هستيم كه «انسان همو اراكتوس» يا «انسان راست قامت» كه حدود يکميليون سال پيش زندگي
ميكرده ،از ايران عبور كرده؛ ولي هنوز اسكلت اين انسان بدست نيامده است .از «انسانهاي نئاندرتال» نيز حدود  50يا  60محوطه
داريم ،كه فقط دستافزار سنگي آنها بدست آمده و اين بعلت آنست كه در دوران پارينهسنگي كاوش زيادي صورت نگرفته است.
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