
2

140
د 1

سفن
14  ا

   
به 

شن
یک

ویژه نمایشگاهویژه نمایشگاهداستان باستان
ضمیمه

داستان باستان

حقوق شناسی و داستان باستان به احترام تاریخ ایران
و خط ماندگارش ست

ن نخ
سخ

کهن بــودن تاریخ هــر ملتــی می توانــد معنایی نهفتــه در ذات 
اندیشــه ورزی و اصالت تفکر آن ملت را به رخ بکشد. قطعا باشکوه 
خواهــد بود که ایــن دیرینگــی، تکیه گاهی رفیع بــرای نوآوری های 
روزانــه و خیره کننده اکنون باشــد. تجربه های بر جای مانده بشــر از 
روزگاران تاریخی، روشــنایی راه برای فردایی بهتر خواهند بود؛ چون 
آموخته های کهن رمــز و رازی دارند که نامش کوله بار تجربه و نگاه 
عمیق و مولد زندگی تفســیر می شود. به همین دلیل باستان شناسان، 
دیرینه پژوهان و مفســران تاریخــی و اجتماعی همــت باالیی دارند 
کــه ظرف دیــروز را بــا همــه شکســت ها و پیروزی هــا، تجربیات، 
اندیشــه ورزی ها، ماندن ها و رفتن ها به دنیای امروز برســانند و از آن 
درســی برای فردا بســازند. بگذریم که روایت های دیروز، چه آنها که 
در پیکره اشــیا یافت می شــوند و چه آنهایی کــه در قالب روش ها و 
منش هــای فکــر و حیات معنا می یابنــد، زیبایی هــای خیره کننده ای 
دارنــد، امــا جوهر بکــر در دل این زیبایــی تاریخی، روح و مســلک 
آدمیانی اســت که در روزگار خود ســعی داشــته اند تا بساط زندگی 
را مطابــق بــا نیکی ها و گریــز از بدی ها بنا کنند و این مســئله، بنای 
باشــکوه عهد کهن را هر جا که سرشت خوبی ها را بر تن کرده، ابدی 
کرده اســت. این ویژه نامه «شــرق» نیز با همین نــگاه و با احترام به 
سنت ها، روش ها و فرهنگ های بی نظیر ایران منتشر می شود تا مانند 
همیشــه سعی کنیم به ســهم خود پلی میان شکوه گذشته با فردای 
نیک ســرزمین مادری باشیم. این بار اما رمزگشــایی از یک خط کهن 
باســتانی در تاریخ بشــر، بهانه ما بوده اســت که ارمغــان دیگری را 
جاودان کنیم. خط، مبنای وصل انســان و تثبیت اندیشه او بوده است 
و چه چیزی زیباتر از آن که به همت باستان شناســان و زبان شناسان، 
خطی نمایان می شــود که صاحب نظران برجسته آن را نخستین خط 
آوا نگاری شناسایی شــده بشــر می دانند و نامــش را خط آغاز ایرانی 
جدید می گذارند. رمزگشــایی این خط بدون شک یکی از پرافتخارترین 
اتفاق هــا در تاریــخ علم باستان شناســی محســوب می شــود. برای 
ایــران عزیز نیز رمزگشــایی از این خط می توانــد گام بزرگ دیگری در 
راســتای عینیت بخشــی به غنای تاریخی و تمدنی اش باشد. در میان 
۲۰۰ کشــور، نام ایران بین ۱۰ کشــوری قرار دارد که بیش از هزار سال 
تاریــخ زندگی را در خاطرات آدمیان محفوظ داشــته اســت. خط در 
تاریخ بشر جدا از اینکه نشان دهنده تمدن و مناسبات منسجم زندگی 
بوده، حاکی از تطور و دگرســانی در اندیشــه ورزی و دیوان ســاالری 
فکر نیز بوده اســت. برای همین باید رمزگشــایی از این خط تاریخی 
را به عنــوان یک جلوه گاه مانــدگار در تاریخ مرز پرگهرمان دانســت، 
آن را بــه فال نیک گرفت و برای آینــدگان ثبتش کرد. از جناب آقای 
علیرضا غریب دوســت نیز تشــکر می کنم که همیار «شرق» در انتشار 
ایــن ویژه نامه بودند و برای به تصویر کشــیدن عظمــت تاریخ ایران 
تالش کردند. باشــد که آینــدگان از این یادگار دیرینــه، آنچه را الزم 
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به صــورت منطقی حقوق خوانده ای همچــون نگارنده این 
ســطور نباید در موضوعاتی مانند «رمزگشایی خطوط باستانی»، 
«باستان شناســی»، «فرهنــگ و تمــدن ایرانــی» و نظایــر آنها 
اظهارنظر کند؛ چون در دانشــکده های حقــوِق ما  هیچ کدام از 
اینها را به دانشــجو در هیچ مقطعی آموزش نمی دهند؛ اتفاقا 
آنچه می آموزند، بســیار ســطحی، کاربردی و مبتال به روزمرگی 
است. اما داستان من با دنیای باستان به پژوهش چندین ساله ام 
دربــاره ایده «حقــوق ایرانــی» بازمی گردد. در جســت وجوی 
حقوق ایرانی و اندیشــیدن و مطالعه به منظور شناسایی مبانی 
و مقتضیات نظام حقوقی متناســب با جامعه، فرهنگ و تمدن 
ایرانی، ناگزیر به آشــنایی با دانش باستان شناسی و بهره بردن از 
مطالعات متخصصان این حوزه بــودم؛ چراکه تاریخ را فاتحان 
می نگارند و هرچه دوست داشتند روایت می کنند و در بی طرفی 
مورخ تردیدهاســت. اما باستان شناس، مســتند به کاوش های 
دقیق علمــی و بی طرفانه اظهارنظر می کند. هیچ کجای جهان 
به اندازه ایران، دانش باستان شناســی چنین جایگاه ارزشمندی 
در تبییــن هویت ملی و تاریخی یک ملت نــدارد. در مطالعاتم 
دریافتم که ما به اشــتباه و کامال از روی خطای فاحش، آنجا که 
ســخن از تاریخ و تمدن ایران می شود، متأثر از بهره برداری های 
سیاســی پهلوی دوم از کاوش های باستان شناسی، به یاد ۲۵۰۰ 
ســال تمدن می افتیم. عقبه و پیشــینه خود را محدود به عصر 
هخامنشــیان می کنیم و گویی این ســرزمین پیــش از پارس ها، 
مادها و هخامنشــیان، فاقد سکونت و بیابانی بوده است تهی از 
فرهنگ و تمدن. البته شــاید حق داشته باشیم؛ چون مطالعات 
باستان شناســی در ایران چندان عمر درازی ندارد و پژوهشگران 
غربی نیز که حدود ۱۵۰ سال پیش کاوش ها -یا به تعبیر بسیاری 
غارت ها- را آغاز کردند، تا سال های بسیار نتایج کاوش های خود 
را در اختیار ما قرار نمی دادند و ما به اشتباه در این توهم بودیم 
که «ایرانی، آریایی اســت». این نگرش و رویکرد که به قول دکتر 
احمد اشــرف نتیجه ای جز نفرت پراکنی قومیتی و شکاف میان 
هویت ملی و تاریخی در بر نداشــته، اطالعات امروز ما از هویت 
و فرهنگ دوهزارســاله ایالمی هــا (که نام دقیــق آنها َهَتمتی 
اســت و باید گفت هتمتیــان) و همین طــور نتیجه کاوش های 
شــرق و جنوب فالت ایران مانند شــهر ســوخته، شــهداد، تپه 
یحیــی و این اواخر جیرفت، در کنار کاوش های باستان شناســی 
در شمال و شمال شــرق همچون غارهای «کمربند» و «هاتو»، 
نشــان می دهد که ایرانیــان پیــش از ورود آریایی ها و پارس ها 
سابقه ســکونت و فرهنگ شش هزار ساله داشته اند و از تمامی 
دوران باستان شناســی از عصر پارینه ســنگی (محدوده ســه و 
نیم میلیون ســال پیش) تا به امروز در این سرزمین کهن سال و 
نامدار، مناطق باســتانی قابل کاوش وجود دارد. بعدها دانش 
ژنتیک، مردم شناســی و دیرین انسان شناسی نیز به تأیید این مهم 
آمد که نســل امروز ما ایرانیان با وجود برخی تفاوت ها در زبان 
و گویش، جملگی از یک ریشــه ژنتیکی هســتند و تبیین مفهوم 
«ایران» با تعریف نژاد آریایی، خطایی بزرگ بوده است. به دیگر 
ســخن، آریایی ها نیز از اقــوام ایرانی بوده اند کــه در پیدایش و 
گســترش تمدن و فرهنگ ایرانی ایفای نقش کرده اند، اما ایران 
از عصر کشــاورزی (حدود ۱۲ هزار ســال پیش) محل سکونت 
و اقامت مرهشــی ها، لولوبی ها، کاسی ها، گوتی ها، هتمتی ها و 
دیگران بوده اســت و منصفانه نیســت که ایرانی را محدود به 
۲۵۰۰ ســال هویت تمدنی کنیم. از ســوی دیگر، دانش حقوق 
صرفــا آگاهی یافتــن از قوانین و مقررات وضع شــده از ســوی 

دولت هــا نیســت. حقوق صرفــا اعمال مجازات یــا چگونگی 
پیگیری یک اختالف مالی یا تنظیم یک قرارداد تجاری نیســت. 
حقوق دانشــی اســت که مبتنی بر آن، مــا حقوق خوانده های 
پرمدعــا باید به جامعه راهکارهایی برای تنظیم مســالمت آمیز 
مناسبات و تعامالت را پیشنهاد کنیم و چون مخاطب این دانش 
و قواعد آمره آن «یعنی قوانین»، مردم و جامعه هســتند، بدون 
شــناخت جامعه ایرانی نمی توان پیشنهادهای سودمندی برای 
تنظیم مناســبات اجتماعی در قالب قانون ارائه کرد. نتیجه این 
می شــود که قانون اساســی جمهوری پنجم فرانسه را ترجمه 
می کنیم و با اعمال منویات شــاه قاجــار و در نظر گرفتن برخی 
احکام اســالمی، قانون اساسی مشــروطه را تصویب می کنیم و 
کلی فخر می فروشــیم به مترقی بودن آن! قانونی که نه شاه به 
آن پایبند ماند و نه ملت آن را محترم شــمردند. با این توضیح، 
شــاید خوانندگان محترم این سطور دریافته باشند که ربط امثال 
حقیر و نهادی چــون «انجمن حقوق شناســی» به موضوعات 
ارزشــمندی مانند «باستان شناســی»، «مردم شناســی»، «تاریخ 

تمدن» و «رمزگشایی خط باستانی آغاز ایرانی» از چه رو است.
تــا ۲۰ ســال پیش، اگر کســی جرئت می کــرد بگوید تمدن، 
آغاز شهرنشــینی و پیدایش خط منحصرا توســط «سومری ها» 
در بین النهریــن به وجــود نیامده و اولین ســامانه نگارش، خط 
میخی ســومری نیست، حتما مورد تمســخر قرار می گرفت. اما 
داســتان «هلیل رود» و کاوش های باستان شناســی در «شوش» 
و مســتندات دوره ایالم در هزاره ســوم و چهارم پیش از میالد 
و همین طور رمزگشــایی اخیر خط ایالمی (که فرانســوا دوسه 
آن را «خــط آغاز ایرانی جدید» نام گذاری کرده اســت)، به نحو 

انکارناپذیری این پیش فرض ها را به هم زد.
آشنایی من با فرانسوا دوسه نیز در مسیر همین پژوهش بود. 
وقتی در صدد تبیین اندیشــه های حقوقــی در ایران زمین، دوران 
«آغاز شهرنشینی» را مطالعه می کردم، پدیده جیرفت و هلیل رود 
مرا مســحور خویش کرد. کشفی که در سال ۱۳۸۲ و در پی سیل 
جیرفت و غارت گنجینه های آن به دســت برخی افراد ســودجو 
پدیدار شد و معادالت تمدنی و هویتی ایران و جهان را به چالش 
کشید. در مطالعه مقاالت و یادداشت هایی که درباره کاوش های 
جیرفت به سرپرستی استاد یوسف مجیدزاده (که معتقدم ایران 
و ایرانی وامدار اوست) داشــتم، موضوع چهار کتیبه کشف شده 
با خطوطی نوین توجهم  را جلب کرد. زبان شناسان هنوز قادر به 
رمزگشایی از آن نیستند و آن را «خط هندسی جیرفت» نام گذاری 
کرده اند؛ خطی که اثبات کننده وجود تمدن در جنوب فالت بزرگ 
ایران در هزاره چهارم و ســوم پیش از میالد و هم زمان با تمدن 
ســومر در بین النهرین و تمدن هتمتی در شــوش است و ای بسا 
بتوان در آینده ای نه چندان دور، ثابت کرد که خاستگاه تمدن، نه 
بین النهرین که هلیل رود بوده است و تمدن از هلیل رود به سمت 
غرب و ابتدا به شوش در خوزستان و اوروک در بین النهرین رفته 
و احتماال با فاصله یا هم زمان با آن به ســمت شــرق و دره سند 
در پاکستان امروزی گسترش یافته است؛ مکان هایی که در قرون 

گذشته همواره ایران بوده اند.
فرانســوا دوســه در کاوش هــای باستان شناســی جیرفت از 
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