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توگوی «ایران» با پروفسور عبدالمجید ارفعی از متخصصان زبانهای ایالمی و اکدی جهان
گف 

عاشقنبودمسراغگلنبشتههانمیرفتم
مریم شهبازی
خبرنگار

از معدود بازمانـ ــدگان متخصص زبانهای خط میخی ایالمـ ــی ،اکدی و بابلی
جهان و تنها دارنده مدرک دکترای جهان در این رشتهها بهشمار میآید ،سالها
شاگردی ریچارد هلک ،ایالم شناس و آشورشناس امریکایی مشهور را کرده و از
این طریق هم یک عنوان دیگری از این اولینها را از آن خود ساخته ،تنها شاگرد
زنده یاد هلک .پروفسـ ــور عبدالمجید ارفعی ،پژوهشـ ــگر و متخصص زبانهای
اکدی ،بابلی و ایالمی را عالوه بر اینها نخسـ ــتین مترجم منشور کوروش کبیر از
زبان اصلی به فارسی هم میدانند .پیش از انقالب بعد از سالها درس خواندن
و تحقیق به کشور بازگشـ ــته ،با اینکه طی تمام این سالها از امکانی برای انتقال
آموختههایش به عالقه مندان در فضای دانشـ ــگاهی برخوردار نبوده .از همان
سال  54که به کشـ ــور بازگشـ ــت در جهت راهاندازی و اقناع مسئوالن آموزشی
به راهاندازی رشـ ــتههای دانشـ ــگاهی برای زبانهایی که در آن متخصص شـ ــده
تالش کرد اما تا به امروز بینتیجه مانده و حاال مهمترین نگرانی اش این است
که او برود و نتواند داشـ ــتههایش را به جوانان آمـ ــوزش بدهد ،آن وقت لوحها
و گل نبشتههایی بمانند که هر کدام بخشـ ــی از تاریخ سرزمینمان را در بردارند
و کسـ ــی قادر به خواندن و ترجمه آن نباشـ ــد .به بهانه اطالع از چند کتاب آماده
چاپی که حاصل ترجمههای او از آثار هلک است به سراغ او رفتیم ،کتابهایی
که جلد نخست آنها را پیشـ ــتر در قالب دو مجلد منتشـ ــر کرده و حاال سه کتاب
دیگر آماده چاپ دارد ،بهگفته پروفسـ ــور ارفعی از سه کتاب باقی مانده که آماده
چاپ هسـ ــتند دو تای آن آنقدر مفصل است که در سه مجلد منتشر خواهد شد.
البته به واسـ ــطه بدعهدی مسـ ــئوالن دانشگاه شـ ــیکاگو هنوز موفق به دریافت
عکسهای الزم برای انتشـ ــار آنها نشده است .تنها آرزوی این استاد پیشکسوت
زبانهای باسـ ــتانی در  80سالگی پیدا شدن راهی برای آموزش شاگردانی است
که بتوانند راه او را ادامه دهند .او آنقدر عاشـ ــق این سـ ــرزمین است که با وجود
همه بیمهریها از بازگشت به ایران پشـ ــیمان نیست« :اینجا خانه من است،
اگر عاشق نبودم به سراغ این رشته و گل نبشتهها نمیرفتم ،همین جا میمانم
و همین جا میمیرم .تنها حسرتم این اسـ ــت که بروم و بعد از من کسی قادر به
خواندن این یافتههای باستان شناسـ ــی نباشد .ای کاش مسئوالن اهمیت این
مسأله را درک کنند».
 ëëقبل از هر سؤالی از خانوادهتان بگویید،
بویژه که تا جایی که میدانم ســـایر خواهر
و برادرانتـــان هـــم در حوزههـــای مختلف
متخصص بوده و تحصیالت دانشگاهی در
سطوح باال دارند؟
متولد کوه گنو بندرعباس هستم ،پدرم
بـــازرگان مواد غذایی بود و بـــا وجود آنکه
در حـــد ابتدایی قدیـــم درس خوانده بود
اما شـــعر میگفت و اغلـــب مواقع ،حتی
وقتـــی فارغالتحصیل کارشناســـی زبان و
ادبیات دانشـــگاه تهران شـــدم بهتر از من
درباره ادبیات صحبت میکرد .مادرم اما
ســـواد چندانی نداشـــت ،با این حال همه
ما تحصیالتمان را ادامه دادیم و هرکدام
به سراغ ذوق و سلیقهمان رفتیم .از میان
خواهـــر و برادرهـــا من بهدنبـــال ادبیات و
مطالعـــه در خصوص زبانهای باســـتانی
رفتم ،البتـــه پیش از آن همـــه برادرها در
مدرســـه البـــرز درس میخواندیـــم ،مـــن
دیپلـــم طبیعـــی گرفتـــم و از آنجایـــی که
چشـــمم آســـیبی جدی دیده بود قادر به
درس خوانـــدن نبـــودم ،بـــه نزدیک بینی
شـــدید مبتال شده بودم و پزشـــکان من را
بـــرای یکســـال از مطالعه منـــع کردند .با
موافقت روانشاد دکتر مجتهدی تنها یک
ســـال سر کالس نشستم و بعد هر سه ترم
را بـــا هم امتحـــان دادم و به ششـــم ادبی
مدرسه دارالفنون رفتم.
 ëëدر همان دوران بود که با اســـتاد بیضایی
همکالس بودید؟
بلـــه ،بـــا بهـــرام بیضایـــی و داریـــوش
آشـــوری همکالس بودیم و از همان ابتدا
هر دوی آنها اســـتعداد بسیاری در نوشتن
داشـــتند و قلم بسیار خوبی داشتند .شاید
باورتـــان نشـــود امـــا در میـــان کاغذهـــای

بســـیاری که به یادگار از روزگار گذشته نگه
داشـــتهام یک برگـــه امتحانی از آشـــوری
بـــرای کالس پنجـــم و همینطـــور چنـــد
نمایشـــنامه دســـت نویـــس هـــم از بهرام
بیضایـــی دارم کـــه حتـــی بعیـــد میدانم
خودش آنها را داشته باشد.
 ëëاین دوســـتی بعـــد از اتمام مدرســـه هم
ادامه پیدا کرد؟
بلـــه ،چراکـــه بعـــد از دریافـــت دیپلم
طبیعـــی هر ســـه بـــرای مقطع ششـــم به
مدرســـه دارالفنون و رشـــته ادبـــی رفتیم.
البتـــه بیضایـــی بعـــد از آن مدتـــی بـــه
دانشـــکده ادبیات آمد ،بعد به سراغ تئاتر
و ســـینما رفـــت .هرچنـــد که حـــاال مدت
هاســـت ارتباطمان قطع شـــده ،آشـــوری
ســـال هاســـت به فرانســـه رفته و بیضایی
هم ســـاکن امریکا شـــده اســـت .تا زمانی
کـــه بیضایـــی ایران بـــود ارتباطـــی مداوم
داشتیم.
 ëëگویا به توصیه زنده یاد خانلری به سراغ
یادگیری زبانهای باســـتانی و تحصیل در
امریکا رفتید؟
البته ایشـــان مشـــوقم بود ،امـــا عالقه
مـــن بـــه تاریـــخ و زمینههـــای مرتبـــط با
زبانهـــای باســـتانی بـــه دوران کودکـــی و
نوجوانـــیام بازمیگردد .آنقـــدر که وقتی
مشـــغول تحصیل در دبیرســـتان شدم به
طور خودآموز دســـت به یادگیری فارسی
باســـتانی زدم ،اوســـتا را خوانـــدم و زبـــان
پهلوی را هم یاد گرفتم.
 ëëپهلوی را از زبان محمدجواد مشکور یاد
گرفتید؟
ابتدا بله ،اما بعد من بههمراهی یکی
از دوســـتان یهـــودیام به ســـراغ زنده یاد
رستم شهرزادی رفتیم و او آموزشهایی

در خصوص اوســـتا و پهلوی میداد .بعد
از آن که به سراغ دانشـــکده ادبیات رفتم
هـــم در وهلـــه نخســـت همیـــن درسها
را ادامـــه دادم ،بـــرادرم که ســـاکن امریکا
بود بـــا یکی از اســـتادان زبانهـــای ایرانی
دانشـــگاه پنســـیلوانیا صحبت کرده بود و
او هم بورســـی برای دکترای مـــن در نظر
گرفتـــه بود .وقتـــی بهدنبـــال معرفی نامه
از اســـتادانم رفتـــم ،زنـــده یـــاد خانلری و
روانشـــاد پـــورداوود پیشـــنهاد دادند که به
ســـراغ مطالعـــه ایالمـــی و اکـــدی بـــروم،
معرفـــی نامه گرفتم ،به امریـــکا رفتم اما
بورس را از دست دادم چراکه بورس برای
رشـــته دیگری بود .به ســـختی حـــدود دو
سالی در پنســـیلوانیا و هفت-هشت سالی
هم در دانشگاه شیکاگو مشغول شدم.
 ëëمشـــغول به تحصیـــل در چه رشـــتهای
شدید؟
 2ســـال در دانشـــگاه پنســـیلوانیا اکدی
خوانـــدم ،بعد از آن به شـــیکاگو رفتم و تا
پنج ســـال همزمان با اکـــدی ،ایالمی هم
خوانـــدم .اولین ایرانی فارغالتحصیل این
رشته هستم ،ایالمی را بواسطه کتیبههای
بســـیاری کـــه از دورههـــای هخامنشـــی و
از مناطقـــی چون شـــوش و فـــارس باقی
مانده انتخاب کـــردم.در ارتبـــاط با اکدی
هم همین طور بود ،شـــما تـــا وقتی اکدی
یـــاد نگرفتهایـــد قـــادر بـــه درک ایالمـــی
نخواهید بود .خیلی اوقات به کمک تاریخ
بینالنهرین است که قادر به نوشتن تاریخ
ایالم خواهیم بود .البته رســـاله دکترایم را
در ایالمی گرفتم ،نخســـتین کســـی هستم
کـــه در ارتباط با زبان ایالمی در دنیا درجه
دکتری گرفته چراکه «ریچارد هلک» تنها
کســـی بود که بـــه مقام اســـتادی این زبان
رسید.
 ëëچـــرا امریکایی ها تالشـــی بـــرای حفظ
یافته هـــای ریچارد هلـــک در این بخش از
زبان های باستانی نکرده اند؟
بحـــث زبان ایالمی بـــا زبانهای اکدی
و ســـومری تفاوت دارد .در زبانهای دیگر
شـــما با انـــواع و اقســـام کتیبههـــا روبهرو
هســـتید که قادر به کار بر آنها هســـتید .در
زبانهای دیگر شـــما تاریخ ،تاریخ نگاری،
تاریـــخ محـــض ،وقایـــع تاریخی ،شـــعر،
اســـطوره ،پزشـــکی ،حقوقـــی ،ریاضیات و
حتی فال بینی و پیشگویی دارید .اما ما در
ایران تنها دو نوع کتیبه ایالمی داریم ،مگر
کتیبههایی که به زبانهای سومری و اکدی
از شـــوش پیدا شده اســـت .اما وقتی کتیبه
ایالمی میبینیم یا نوشـــتههای پادشاهی
هســـتند یـــا ســـندهای اداری .از همین رو
توجـــه چندانی بـــه یادگیـــری و تحقیق در
خصوص این زبان نیست و نادانستههای
ما از زبان ایالمی بیشـــتر از زبانهای دیگر
اســـت .امروز براحتی قادر بـــه فهم اکدی
هســـتیم چراکـــه زبانی ســـامی اســـت و با
زبانهـــای دیگر ســـامی همچـــون عربی،
عبـــری و آرامی ارتبـــاط دارد .با ســـومری
خیلی آشنا شـــدهایم چراکه تعداد زیادی
مدرک از دانشآموزان آن دوران برایمان
باقی مانده که به سومری نوشته شده و در
مقابـــل آن ترجمه اکـــدی اش را هم درج
کردهاند .اما تا به امروز از ایالمی چیزی در

دست نداریم.
 ëëدایـــره جغرافیایـــی زبـــان ایالمـــی ،چه
بخشی از ایران را دربرمیگیرد؟
خوزســـتان که جزء آن هســـت ،فارس
هم همیـــن طور و مـــن گمـــان میکنم تا
حدود قندهـــار را هم میتوان در بردارنده
فرهنگ ایالمی دانست.
 ëëشما تأکید دارید کم بودن گل نبشتههای
ایالمی باعث شـــده پژوهشـــگران چندان
بـــه ســـراغ آن نرونـــد ،حداقـــل در دایـــره
جغرافیایی ایالم ،پژوهشگران خودمان که
باید به سمت یادگیری آن میرفتند؟
نـــه ،آنـــان بیشـــتر بهســـمت باســـتان
شناســـی رفتهاند ،در خیلی موارد باستان
شناســـان نیازی به یادگیـــری زبان ندارند.
البتـــه در دانشـــگاه شـــیکاگو و برخـــی
دانشـــگاههای اروپایی کســـی که باســـتان
شناســـی یـــک محـــل را میخوانـــد بایـــد
حداقل یکـــی-دو ســـالی در رابطه با زبان
آن محل مطالعه کند تا با آنها آشنا شود.
اما در کشـــور خودمـــان هنوز دانشـــگاهها
برای این رشـــته بهایی قائل نیســـتند ،آن
هم با وجـــود تالشهای بســـیاری که هم
قبل و هـــم بعد انقالب انجـــام دادهام .با
این حال امیدوارم شرایطی فراهم شود تا
کســـانی که در این حوزه مطالعه میکنند
مجبور نشـــوند به کشـــورهای دیگر بروند.
پارســـا دانشـــمند که از دوران دبیرســـتان
تحت آموزشـــم بود تا چندی دیگر باید از
رســـاله دکتری خود دفـــاع کند و هماکنون
شـــاگرد اول آکســـفورد اســـت ،هرچند در
این جا قدر این افراد دانسته نمیشود اما
استاد او درصدد است که نگذارد به ایران
بازگـــردد ،حتی یک بار بـــه خود من گفت
تا به امروز شـــاگردی مثل او نداشتم .چرا
برگردد؟ اینجا جایی ندارد که برگردد.
 ëëگذشـــته از بحـــث مراکـــز دانشـــگاهی ،
سازمانها و مراکز علمی هم پذیرشی برای
استفاده از دانش این قبیل افراد ندارند؟
وقتی هنـــوز موفق به راهاندازی رشـــته
دانشـــگاهی برای ایـــن زبانها نشـــدهایم
طبیعی است که کســـی بهدنبال یادگیری
آنها نرود .نخســـتین چیزی که مهم است
دریافت مدرک دانشگاهی برای این است
که با آن قادر به کار و فعالیت جدی باشد.
وقتـــی عالقه مندان این رشـــته حتی قادر
به دریافت هیچ مدرکی نیســـتند چرا عمر
خود را بـــرای یادگیـــری آزاد آن بگذارند،
در چنین شـــرایطی نه قادر به بهره بردن
از دانش خـــود خواهند بود نـــه میتوانند
بـــه دیگران بهرهای برســـانند .همین حاال
در یکی از دانشـــگاههای چین کرسیهایی
برای آموزش این زبانها دایر شده ،حتی
از مـــن هم دعـــوت به تدریـــس زبانهای
ایالمـــی ،اکدی و ســـومری کردند که قبول
نکردم.
ëëقدری هم از آن هشـــت ســـالی که تحت
نظر ریچـــارد هلک بـــه یادگیری و کســـب
تجربه مشغول بودید بگویید!
بیشـــک تمام تحصیـــات ایالمی من
با شـــادروان هلک بوده ،از بیستون شروع
کردیـــم ،همیـــن طور بـــه جلوتـــر آمدیم.
قـــدری روی کتیبههـــای ایالمـــی میانه کار
کردیم ،کارهای بســـیاری هم در خصوص

گل نبشـــتههای تخـــت جمشـــید انجـــام
دادیم.
 ëëزنده یاد هلک موفق به ترجمه پنج هزار
لوح و گل نبشته شد؟
قـــدری کمتر از پنج هـــزار تکه بود.من
بخشـــی از آنها را ترجمه و منتشـــر کردم،
در صـــدد انتشـــار باقی آنها هـــم بودم که
امریکاییها برای ارســـال عکسهای آنها
همکاری نکردند.
 ëëچرا همـــکاری نکردند؟ معمـــوالً مراکز
علمی -تحقیقاتی خارجی همکاری خوبی
با اســـتادان فعال در زمینههای کاری خود
دارند!
همین حـــاال جلـــد بعدی آثـــار هلک
آمـــاده شـــده امـــا امریکاییهـــا عکسها
را ندادنـــد .آنهـــا تأکیـــد کردنـــد عکســـی
نمیدهنـــد و حتی گفتند بروید از ســـایت
بردارید .ایـــن اقدام برخالف توافقی بوده
که بین دانشـــگاه شـــیکاگو و دولـــت ایران
شـــده اســـت .قرار بـــود آنها هـــر کاری در
خصوص گل نبشـــتهها و لوحهای مذکور
انجـــام دادنـــد دو نســـخه هـــم بـــه ایران
بدهند ،از وقتی اســـتاد من در سال 1980
از دنیـــا رفت تا به امـــروز کار جدیدی آنها
عرضه نکردهاند .چه بســـا کـــه اگر جریان
دادخواهـــی ایرانیـــان بـــرای جلوگیری از
حـــراج آنهـــا پیـــش نمیآمد ً
اصـــا کاری
انجـــام نمیدادند .وقتـــی بحث حمایت
مالی پیش آمـــد کارهایی انجام دادند اما
کار علمی چندانی انجام نشد .هر چند که
عکسهای خوبی از گل نبشتهها و لوحها
گرفتهانـــد اما متأســـفانه در صدد ترجمه
و انتشـــار کارهایـــی که هلک انجـــام داده
برنیامدهاند .از سویی خودشان هم کتیبه
تازهای نخواندهاند ،نمیدانم شـــاید توان
انجـــام آن را ندارنـــد .البته یـــک نفر برای
این کار اســـتخدام کرده بودند که کارهای
هلک را منتشـــر کند اما تخصص اصلی او
زبان اکـــدی دوران بابلی نو بود .هماکنون
هـــم حاضر به بازپس دادن گل نبشـــتهها
و لوحهایـــی که به ما تعلق دارد نیســـتند.
زیرا ترجیـــح میدهند آنهـــا همچنان در
اختیار خودشان باشد ،چراکه انجمنهای
ســـرمایه دار فرهنگی ایرانی برای مستند
نگاری این بازماندههای باســـتانی به آنان
ساالنه میلیونها دالر پول میدهند.
ëëاین گل نبشـــتهها به دوران هخامنشـــی
تعلق دارد؟
بله و به دوره داریوش تعلق دارد.
ëëدلیل ســـرباز زدن از بازگرداندن این گل
نبشـــتهها و لوحهای گلی بواســـطه موانع
قانونی تحریمهایی اســـت که علیه ایران

در خصـــوص بازگردانـــدن آنهـــا انجـــام
نمیشـــود .از طرفی دانشگاه شیکاگو هم
نمیخواهد کارهای ترجمه شـــده هلک
را در اختیارمـــان بگـــذارد! چـــرا؟ چـــون
نمیخواهنـــد مـــن آنها را منتشـــر کنم و
حتی وقتی کتاب نخست را منتشر کردم
عصبانی شـــدند آن هم در شـــرایطی که
ابتدا موافقت کرده بودند که من به شکل
چاپی و آنهـــا هم اینترنتی کار را منتشـــر
کنند .وقتی منتشـــر شـــد اعتراض کردند
که این به ما تعلق داشـــته و نباید منتشر
میشد .متأســـفانه توافق مذکور شفاهی
بود و جالب این جاســـت کـــه برای کتاب
اول حتی کمک کردند بروم و از لوحها و
گل نبشـــتهها عکس بگیرم .حتی دو ماه
هزینه اقامت مـــن در امریکا را هم تقبل
کردند چراکه پولی که میراث فرهنگی در
اختیارم گذاشته بود بسیار کم بود.
ëëتا جایی که مطلع هســـتم زنده یاد هلک
تنها چند شاگرد داشته که یکی از آنان شما
هستید!
بلـــه ،او بعـــد از مـــن شـــاگرد دیگری
گرفـــت که بعد از دو ســـال کار یادگیری و
دانشگاه را رها کرد.
ëëدر شـــرایطی که شـــما تنها شاگرد هلک
بوده اید تمایلی در ماندن شـــما از ســـوی
دانشگاه شیکاگو نبود؟
چـــرا ،اما دلم میخواســـت بـــه خانه
خـــودم بازگردم .البته وقتی ســـال  54به
ایـــران بازگشـــتم امیـــدوار بودم قـــادر به
راهاندازی این رشـــته در دانشـــگاه شوم.
هلک حدود یک ســـال بعد از بازگشـــت
من درگذشت.
ëëترجمههایـــی که شـــما انجـــام دادهاید
چقدر بـــه اطـــاع مـــا از آن دوران کمک
میکند؟
نمی تـــوان گفت در ایـــران آن زمان،
بهتـــر اســـت بگوییم در فارس ،شـــهرها،
راههـــا ،ایزدانـــی که بـــرای آنها مراســـم
اجرا میشـــده و مناســـبات اداری آنها را
میتـــوان فهمیـــد .امیـــدوار بـــودم وقتی
امریکاییها حاضر به همکاری نشـــدند،
بـــا رأی دادگاه آنهـــا به کشـــور بازگردند و
مـــن بتوانم خودم عکســـبرداری کنم که
متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
ëëاین لوح و گل نبشتهها به شکل امانت
در اختیار امریکاییها قرار گرفته بود؟
بله ،اگر امانـــی و برای کار علمی نبود
که دادگاه رأی به بازگشـــت آنها نمیداد.
اینها سال  1314با کشتی به امریکا منتقل
شد.
 ëëجایـــی خواندهام که هلـــک کتابهای

کتیبههایی که ما به دست آوردهایم بیشتر از شوش است ،هر
چند که شوش هنوز خیلی کار دارد .شاید تیشه به جایی بخورد
که گنجینه تازهای از گل نبشته به ما بدهد ،شوش محدودهای
 400هکتاری را شامل میشود .تنها بخش بسیار کمی از آن در
عرض هفتاد-هشتاد سالی که فرانسویان به ایران آمدند حفاری
شده است و االن سال هاست که به حال خودش رها شده،
اتفاقی که باعث تأسف است .ما در خوزستان نزدیک به یکهزار
و  500تپه باستانی داشتهایم که امروز کمتر از یک سوم آن باقی
مانده است .باقی آن صاف شده است

وضع شده یا دلیل دیگری دارد؟
به گمان من اصالً بحث موانع قانونی
درمیـــان نیســـت ،چراکـــه حتـــی دیـــوان
عالی کشـــور امریـــکا حکم داده کـــه اینها
به کشـــور مـــا تعلـــق دارد .البته از ســـوی
مســـئوالن خودمان هـــم کـــم کاریهایی
شـــده چراکه اگر میخواســـتند بـــه راحتی
قادر به فرســـتادن وکالی ایـــران به امریکا
برای کســـب اجـــازه خـــروج آنهـــا بودند.
متأسفانه دلســـوزی چندانی در خصوص
بازگرداندن این لوحها و گل نبشـــتهها به
کشـــور صورت نمیگیرد .پیشتر قرار بود
به محض صـــدور رأی دادگاه چند نفر به
امریکا رفته ،کتیبهها را بســـتهبندی کنند و
برگردانند .جلسههای متعددی برپا شد و
برخی گفتند چرا ما برویم و اینقدر هزینه
کنیـــم! خودشـــان موظفنـــد برگردانند .از
صدور رأی دادگاه یک سال و بیش از یک
ماه میگـــذرد اما هنوز اتفاقـــی رخ نداده،
من هم به نوبه خودم تالش بســـیاری به
خرج دادم که نتیجهای دربر نداشت.
ëëچه تعداد از لوح و گل نبشـــتههای ما در
امریکا نگهداری میشود؟
آنهـــا کـــه قابـــل خوانـــدن هســـتند به
احتمال حدود یازده هزار تکه هستند.
ëëو چقدر از ناگفتههای تاریخ سرزمینمان
را میتوان در آنها یافت؟
تاریخ سیاسی چندانی در آنها نیست،
در عوض تاریـــخ اجتماعی زیادی در آنها
وجـــود دارد .اگر خواهان کشـــف این نکته
باشـــیم که در ایالت پارس چه میگذشته
باید به ســـراغ آنهـــا برویم .بیشـــک این
گل نبشـــتهها و لوحهای گلـــی را میتوان
از بزرگترین اســـنادی دانســـت که برای
ما از پیش از اســـام باقـــی مانده اما کاری

بســـیاری نوشـــته اما هیچ کدام به فارسی
ترجمه نشده اند!
نـــه! او تنها یـــک کتاب نوشـــته ،البته
کتیبههای بسیاری خوانده 2 ،هزار و 586
کتیبه خوانده که  33کتیبه را در مجلهای
فرانســـوی منتشـــر کرد ،اما به مابقی آن
نرسید و درگذشت .حتی آخرین کتیبهای
که در حال خواندن آن بوده ناتمام ماند
که من آن را تکمیل کـــردم .از او چندین
مقاله به همراه یک کتاب منتشـــر شده،
در کشـــورهای دیگر مثل اینجا نیست که
یک اســـتاد روزی یک کتاب بیرون بدهد!
یـــک اســـتاد در کل زندگیاش شـــاید دو
یا ســـه کتاب بنویســـد .آنجا برای اســـم و
امضای خود اهمیت قائل هستند.
ëëشـــما موفق به اقناع مسئوالن آموزشی
به راهاندازی رشـــتههایی که گفتید نشدید
و از تربیـــت متخصصـــان در ایـــن زمینه
محروم شـــده ایم ،با ادامه ایـــن روند چه
میزان از تاریخ مرتبط با این چند زبان را از
دست خواهیم داد؟
کتیبههایی که ما به دســـت آوردهایم
بیشـــتر از شوش است ،هر چند که شوش
هنوز خیلی کار دارد .شاید تیشه به جایی
بخـــورد که گنجینـــه تازهای از گل نبشـــته
بـــه ما بدهـــد ،شـــوش محـــدودهای 400
هکتاری را شـــامل میشـــود .تنها بخش
بسیار کمی از آن در عرض هفتاد-هشتاد
ســـالی که فرانســـویان بـــه ایـــران آمدند
حفاری شـــده اســـت و االن ســـال هاست
که به حـــال خـــودش رها شـــده ،اتفاقی
که باعث تأســـف اســـت .ما در خوزستان
نزدیـــک به یکهـــزار و  500تپه باســـتانی
داشـــتهایم که امروز کمتر از یک سوم آن
باقی مانده اســـت .باقی آن صاف شـــده

اســـت ،از برخی مناطق یاد شـــده ما آجر
نبشته پیدا کردهایم .این در صورتی است
که اگر حفاریهای سیستماتیک درستی
داشـــتیم بعید نبـــود که بـــه گنجینههای
تازهای دســـت پیدا کنیم کـــه به ما تاریخ
بهتری از ایالم بدهد.
ëëاین بـــه خاطـــر بیتوجهی مســـئوالن
هست یا پژوهشگران عالقهای به فعالیت
در این عرصه ندارند؟
هیـــچ کـــدام .مهمترین مســـأله این
اســـت که این کار به بودجـــهای کالن نیاز
دارد .قرار بود یک اســـتاد ایرانی دانشگاه
شـــیکاگو چهار ســـال قبل بـــرای حفاری
این منطقه به کشـــورمان ســـفر کند .ولی
بـــه دالیلی برخی دوســـتان تالش کردند
مانع تراشـــی کنند که موفق هم شـــدند.
نمیدانـــم ،شـــاید هم باســـتان شـــناس
قابلی نداشتهایم که بتواند او را در قالب
تیمـــی حرفهای همراهی کنـــد .البته این
کار زمـــان بســـیاری میخواهـــد ،آقـــای
میرعابدیـــن کابلی که مدتی در شـــوش
با فرانســـویان و باستان شناســـان ایرانی
کارکرده گفته بود از ژان پرو پرســـیدم که
حفاری شـــوش چقدر زمـــان میبرد؟ او
گفتـــه بود دو هزار ســـال کار مـــداوم! و ما
کاری کـــه هنـــوز در ابتـــدای راه هســـت را
نیمه تمام گذاشـــته ایـــم ،از این دو هزار
سال کمتر از هشتاد سال گذشته است.
ëëبـــی توجهـــی بـــه کشـــف ایـــن مناطق
تاریخـــی تا چه اندازه خطـــر از میان رفتن
آنها را بهدنبال خواهد داشت؟
خـــب اغلب اینهـــا اگر با آســـیبهای
محیطی یـــا انســـانی روبهرو نشـــوند زیر
خـــاک هســـتند و اتفاقـــی برایشـــان رخ
نمیدهـــد .با این حال خیلـــی از تپههای
تاریخـــی در حال تخریب هســـتند ،دهی
با عنوان ده نو در راه هفت تپه و شوشـــتر
وجود داشـــته کـــه از میـــان رفته اســـت،
محدوده زیگورات بزرگ که همچون یک
کـــوه میمانـــد روز به روز کمتر میشـــود،
زمینهایش صاف میشود و به نوعی در
حال از میان رفتن است.
ëëبا توجه به یافتههای فعلیمان چقدر از
تمدن ایالم میدانیم؟
اطالعاتمان از تمدن ایالم در مقایسه
با تمـــدن بین النهرین خیلی کم اســـت.
میدانیـــم چـــه پادشـــاهانی در آن دوره
بودهاند و حتی چه دورانی وجود داشته.
اما اینجا خألهای بسیاری هست که هنوز
چیزی درباره آنهـــا نمیدانیم .ما تنها از
اسمهای آنان میدانیم اما از کارهایشان
چیزی نمیدانیـــم وهمچنان با خألهای
بسیاری در خصوص تمدن ایالم روبهرو
هستیم.
ëëاین که شما را تنها متخصصی میدانند
که قادر بـــه ترجمـــه کتیبههای دانشـــگاه
شیکاگو هستید درست است؟
شـــاید تنهـــا متخصص نباشـــم ،ولی
جزو سه-چهار نفری هستم که میتوانم
این کار را انجام بدهـــم ،البته ارتباطی با
آنها ندارم .از وقتی کتابم منتشـــر شـــده
با هیچ کدام دیگـــر ارتباطی ندارم .از آن
زمـــان حتی حاضر نیســـتند با من ارتباط
برقرار کنند.
ëëعلت این همه مخالفت با انتشـــار این
کتاب چه بوده؟
آیا شـــرمندگی ندارد که ســـی و هشت
ســـال کارهای هلک دســـت آنان باشد و
کاری نکرده باشند!
ëëوقتی به ایران برگشتید گویا کار مشترکی
هم با زندهیاد خانلری در موزه ملی انجام
دادید؟
نه آن همکاری برای تجهیز کتابخانه
فرهنگســـتان ادب و هنـــر بود.زنـــده یـــاد
خانلری بـــه من گفت چـــه میخواهی؟
گفتـــم کار ما با کتاب اســـت ولـــی در این
زمینـــه کتابی نداریـــم .گفت دســـتم باز
اســـت تا هر کتابـــی در ارتباط بـــا کتیبهها
و زبانهـــای باســـتانی الزم اســـت بخرم.
دست به سفارش کتاب از دو کتابفروشی
خارجی زدم ،اول با انتشاراتی انگلیسی و
بعد با انتشـــاراتی آلمانی همکاری کردم
و کتابهـــای بســـیاری جمعآوری شـــد.
این ماجرا از ســـال  44تا ســـال  58ادامه
داشت.
بعـــد از مدتـــی نیـــروی مـــازاد بـــر
احتیاج اعالم شـــدم.نگرانم اگر فرصت
بیشـــتری بـــرای زندگی نداشـــته باشـــم
ایـــن کتیبههـــا هیـــچ گاه منتشـــر نشـــود.
درایـــران چند شـــاگرد را تربیت کردم که
از ایران رفتهاند ،خـــب اینجا که کار برای
این رشـــتهها نیســـت .تا وقتی مســـئوالن
فرهنگی-دانشـــگاهی به خودشان نیایند
ایـــن نگرانی وجـــود دارد که دیگر کســـی
برای خواندن آنها نباشد.
حتی اگـــر من همچنان عالقه مندانی
را آمـــوزش بدهم اما هیـــچ مدرکی برای
این افـــراد وجـــود ندارد.همیـــن حاال در
مرکز دایـــرة المعارف اســـامی دورهای
برای آمـــوزش این زبانها برپا شـــده که
تدریـــس آن را به عهده دارم اما مســـأله
اصلی همچنان فقدان مدرکی اســـت که
در نهایت عالقه مندان قادر به کار کردن
با آن باشند.

