كارگروه باستانشناسي بنياد ايرانشناسي با محوريت مطالعات باستانشناسي زاگرس تشكيل جلسه داد

پيرو نشستهاي كارگروه مطالعات باستانشناسي بنياد ايرانشناسي ،نخستين نشست اين كارگروه با محوريت مطالعات باستانشناسي
منطقة زاگرس ،بيست و پنجم شهريورماه  ،1396برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد ايرانشناسي ،در اين نشست كه به رياست آيتا ...سيدمحمد خامنهاي برگزار شد ،آقايان :دكتر
وحدتينسب ،دكتر دارابي ،دكتر خاني پور ،دكتر سعيدي و سركار خانمها دكتر شيدرنگ و دكتر جايز به بحث و بررسي درخصوص
مطالعه و معرفي يافتههاي باستانشناسي منطقة زاگرس پرداختند.
بر اين اساس در ابتداي اين نشست ،آيتا ...سيدمحمد خامنهاي با محور قرار دادن اين سئوال كه آيا سرمنشاء حيات انسان مدرن
(انسان كنوني يا بني آدم) از سرزمين ايران بوده است يا خير؟ و سهم منطقة حساس باستانشناختي زاگرس چه مقدار است؟
خواستار تعيين نقش منطقة زاگرس در اينباره شد.
ايشان با بيان اينكه ملت ايران در طول هزاران سال همواره به تمدن ،اخالق و فرهنگ جهاني و كشف و گسترش دانش و علوم
گوناگون به بشريت خدمت كرده ،خواستار ارائة اين موضوع به جهانيان شد.
وي در اينباره با بيان اينكه اروپا و دنياي غرب در  3000هزار سال پيش در توحش بسر ميبردند ،چنين ادامه داد :در آنزمان در
منطقة بينالنهرين« ،بيمة دريايي» وجود داشته و با وجود معماريهاي عجيب همچون «باغهاي معلق بابل» و يا قدرت علم حقوق
در آنزمان و يا وجود «منشور كوروش» ،ميتوان براحتي به سرمنشاء اين علوم كه از كجا بوده و بكجا صادر شدهاند ،پي برد.
بر اساس اجماع محققان خارجي و پژوهشهاي متقني كه در اين حوزه در بنياد حكمت اسالمي صدرا انجام شده ،ميتوان اثبات كرد
«تمدن سومري» ،كه بعنوان نخستين تمدن انسان امروزي بدنيا معرفي ميشود ،نژاد ايراني و نه سامي داشتهاند.

رئيس بنياد ايرانشناسي با بيان اينكه با تدوين روش كار و دوري از هرگونه مطالعات پراكنده ،تحقيقات در حوزة مطالعات
باستانشناسي زاگرس را ميتوان بگونهاي سامان داد ،كه ارزش تاريخي -باستانشناختي و داليل شكلگيري زندگي انسان امروزي
در آن منطقه را بخوبي -بدنياي باستاشناسي -عرضه كرد ،چنين بيان داشت :تمام اين اقدامات ميتواند مفيد بحال علم
باستانشناسي امروز قرار گيرد و اينجانب خوشبينم كه پژوهش در اينباره عالوهبر كمك به علم باستانشناسي ،به نفع تقدم تاريخي،
باستاني و تمدني ايران تمام خواهد شد.
آيتا ...سيدمحمد خامنهاي در ادامه با بيان اينكه مطالعات باستانشناسي پراكندة بسياري در منطقة زاگرس انجام شده ،خواستار
جمعآوري ،تدوين ،تحليل و مكتوب نمودن اين مطالعات بطور منسجم شد .وي با اشاره به پرمايه بودن ايران بلحاظ سابقة
تاريخي -مدني و حيات انساني ،شناخت و معرفي اين منطقه را ارزشمند براي جهانيان خواند؛ كه با انجام اينگونه مطالعات ميتوان
موفق به اثبات تقدم زماني تمدن ايراني بر ديگر تمدنهاي بزرگ جهان شد.

ايشان با اشاره به نشاط موجود در حوزة مطالعات باستانشناسي ،جاي كار در اين عرصه را فراوان دانست و با اشاره به مظلوميت
ملت و سرزمين ايران ،در اعصار گوناگون تاريخ ،متذكر به انجام كار باستانشناسي بدون غرض -از همان بدو مطالعات
باستانشناسي در جهان در  100سال پيش -شد.
بر اين اساس آيتا ...سيدمحمد خامنهاي پيشنهاد بررسي مطالعات باستاشناسي زاگرس را( ،با محور قرار دادن اين سئوالها :حيات
انسان هوشمند (يا امروزي) از كجا منشاء گرفته؟ آيا سرچشمة حيات انساني از ايران بوده؟ و نقش منطقة زاگرس در اينباره
چيست؟) ،داد.
وي با بيان اينكه با انجام مطالعات باستانشناسي زاگرس ميتوان به چگونگي پا گرفتن تمدن در ارتفاعات پايين دستي زاگرس به
نسبت ارتفاعات باالدستي آن ،شكلگيري تمدن در مناطق آبخيز زاگرس و مانند اينها پي برد ،چنين خواستار شد :آيا ميتوان در

يك طرح جامع به سنجش مبادي و مقدمات باستانشناسي اين حوزه همچون :حفاريها ،آثار بدست آمده از حيات انساني از
سكونتگاههاي غاري پي برد؟ آيا از دوران پارينهسنگي قديم اثري از حيات انساني ميتوان در اين منطقه يافت؟ مبدأ حيات
انساني ،با توجه به تمدنهاي انساني شكل گرفته در مصر ،سوريه ،ايران ،مديترانه ،درياي اژه و هند كجا است؟ و سهم زاگرس در
اين ميان چيست؟
بر اين اساس ،با انجام تحقيقات پيرامون زاگرس ميتوان به اهميت باستانشناختي اين منطقه و علل شكلگيري حيات انساني و
تمدني در آن پي برد و با تحليل تاريخي يافتهها به ايجاد تحول در تاريخ بشري دست يافت.
ايشان در پايان با اشاره به شأن باالي ايران در شكلگيري تمدن واالي انساني و تعمد دنياي غرب به سرپوش گذاردن و بازگو
نكردن اين امر ،ضمن تأكيد بر چگونگي انجام كار (متدلوژي) ،شناسايي كارهاي انجام شده در حوزة زاگرس ،ارائة نقشة
حفاريهاي آينده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و همكاري مشترك با اين سازمان ،خواستار ارائة راهكار و پيشنهاد در اينباره از
سوي اعضاي حاضر در جلسه شد.

بر اين اساس حاضران ضمن تأييد سخنان آيتا ...سيدمحمد خامنهاي مبني بر داشتن نگاه فرا باستانشناسي به منطقة زاگرس و
بررسي همهجنبة اين منطقه -بلحاظ تاريخي ،جغرافيايي ،زمينشناسي و غيره -خواستار:
 شكلگيري كارگروههاي تخصصي در مطالعات باستانشناسي زاگرس؛ نامگذاري دقيق طرح (بطور مثال :ايران ،انسان ،زاگرس)؛ برپايي سمينار و همايشهاي مشترك با همكاري سازمان ميراث فرهنگي؛ -پرداختن به موضوع خاستگاه انساني يا محل گذر بودن زاگرس؛

 جمعآوري تمامي مطالعات پارينه سنگي انجام شده در منطقة زاگرس؛ پرداختن به مطالعات نوسنگي منطقة زاگرس؛ جمعآوري يافتههاي باستانشناسي جديد در حوزة زاگرس؛ ارجح قرار دادن مخاطب انگليسي زبان طرح و ترجمة اطالعات بدست آمده در وهلة نخست به زبان انگليسي ،در راستايگرفتن بهانه از دست غربيها مبني بر عدم وجود مدارك و اطالعات متقن در حوزة تمدني زاگرس؛
 مهم دانستن چگونگي ارائة خروجي كار در عرصة بينالملل؛ انجام مطالعات جغرافيايي حوزة زاگرس ،از ديدگاه باستانشناسي؛و
 -تأكيد بر انجام كتابشناسي منطقة زاگرس ،شدند.

