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توگو با «یودیت تومالسکی»؛ مدیر مؤسسه باستانشناسی آلمان در تهران
گف 

نیم قرن خدمت آلمانیها به باستانشناسی ایران

از ابتدا قانونی در آلمان وضع شد که باستانشناسان آلمانی ،جز برای تحقیق ،اشیای باستانی را از ایران خارج نکنند
حميدرضا محمدي

نخستین باستانشناسان آلمانی که قدم بر خاک ایران گذاشتند را باید
در نزدیک به یکصد سال پیش سراغ گرفت .آنانی که از قلب اروپا ،خود
ایران اوایل سده کنونی خورشیدی رساندند تا درباره آن بخوانند و
را به ِ
بکاوند« .ارنســت هرتسفلد» یکی از نخستینها بود که درست  93سال
پیش ،به تحقیق و تتبع درباره تخت جمشــید و پاسارگاد پرداخت .جز
او میتوان نامهای بزرگ دیگری چون «اریش اشمیت»« ،پیتر کالمایر»،
«ولفرام کالیس» و «دیتریش هوف» را هم نام برد که هر یک ،کم یا زیاد ،به
ایران و فرهنگ و تاریخاش ،خدمت کردند و اثری از خود برجای گذاشتند.
اما از  55سال پیش که مؤسســه باستانشناسی آلمان (Deutschen
 ،)Archäologischen Institutsدفتــری را درتهران ایجاد کرد ،این
فعالیت ،شکل مشخصتر و مدونتری به خود گرفت که تا همین امروز هم
ادامه دارد .دفتر این مؤسسه ،در همسایگی باغ سفارت آلمان در محله
الهیه تهران واقع اســت .جایی که با  12هزار جلد کتاب ،محل استفاده
رایگان محققان و مصنفان ایرانی است .این کتابخانه ،هسته اصلی اداره
قدیم باستانشناســی در تهران بوده که ابتدا به صورت رسمی در سال
 ۱۹۶۱تأســیس و سپس در سال  ۱۹۹۶به شــعبه اداره اروپا  -آسیایی
مؤسسه باستان شناسی آلمان ( )DAIتبدیل شد .در این دفتر ،با یودیت
تومالسکی ( )Judith Thomalskyکه این روزها ،مدیریت این مؤسسه
توگویی که ترجمه آن را پدرام نوری برعهده داشت،
را برعهده دارد ،گف 
ترتیب دادیم که متن کامل آن را میخوانید.

ایران

ëëخانــم تومالســکی! در ابتدا و
بــرای ورود به بحــث ،از فضای
خانوادگی خود بگویید و اینکه این
محیط تاچه میزان در جهتگیری
آیندهتان مؤثر بوده است؟
من در ســال  1974کنار رودخانه
ماینز در شهر فرانکفورت آلمان به دنیا
آمــدم و همانجا بزرگ شــدم .چون در
اعصار گذشــته ،رومیها در آنجا حضور
داشتند وقتی اطراف آنجا گشت میزدم
چیزهایــی از زیر خاک پیــدا کردم که
همین باعث شــد وقتی وارد دانشــگاه
شدم تحصیالتم را در همین زمینه یعنی
باستانشناســی ادامه بدهــم .به دلیل
عالقهام اکثر اوقــات درس میخواندم و
تابستانها _ که دانشگاه تعطیل بود _
برای تأمین مخارج تحصیلم برای کاوش،
به مصر و ترکیه میرفتــم .موضوع تز
دکترای من مربوط بــه تکنولوژیهای
عص ر حجــر بود که در ســال  2010با
راهنمایی پروفســور مارتین بارتلهایم
( )Martin Bartelheimدر دانشگاه
توبینگن ،از آن دفاع کردم.
ëëبنابراین چطور بــا ایران و زبان
فارسی آشنا شدید؟
 10سال پیش ،هنگامی که به دنبال
موضوعی برای تز فوق لیســانس خود
بودم ،دفتر مؤسســه باســتان شناسی
آلمان در برلین پیشنهاد تحقیق درباره
ســفالگری عصر آهــن در زندان تخت
سلیمان _ در  3کیلومتری تخت سلیمان
در تــکاب _ را به علت انصراف نفر قبل
به ادامه تحقیق ،به من داد .پذیرش این
موضوع اولین ســفر توریستی من را در
ســال  2000به ایران و تخت سلیمان
رقم زد.
ëëآن زمــان در مـــــؤسسه
باستان شناســی آلمان ســمتی
نداشتید؟
همان موقع در دفتر برلین مؤسســه
کار میکردم و البته بدون حقوق و مزایا
فعال بودم.
ëëمؤسسه باستان شناسی آلمان
چه ساختاری دارد و از چه زمانی
شروع به کار کرده است؟ پیشینه و
فعالیتهای آن چیست؟
به علت سیاســت تمرکــز آلمان بر
تاریخ قدیم اروپا ،اولین دفتر مؤسســه
در ســال  1880در روم آغاز به کار کرد.
دفتــر مرکزی در برلین نیز از اوایل قرن
بیستم آغاز به کار کرد .مؤسسه به آرامی
حوزه فعالیت خود را به باستانشناسی
شــرقی گسترش داد و این در حالی بود
که به مدت مدید ،فعالیت باستانشناسی
و مطالعات شرقشناسی در دانشگاههای
آلمان به علت نبود اســتاد شرقشناس
انجام نمیشد که البته در سال ،1920
ارنســت هرتســفیلد به عنــوان اولین
پروفسور باستانشناسی شرق [ یا همان
مستشرق ] وارد مؤسسه در برلین شد.
ëëرئیس کنونی مؤسسه چه کسی
است؟
خانــم فردریک ماریــا فلس رئیس
مستقیم من نیست و رئیس مستقیم من
مدیر بخش  EURASIAاست.
ëëمؤسسه دولتی است یا خصوصی؟
دولتی .ما چون وزارت فرهنگ نداریم
تحت پوشــش وزارت امور خارجه عمل
میکنیم اما دیپلمات نیستیم.
ëëمؤسسه در حال حاضر در چند
کشور دنیا دفتر دارد؟
در بســیاری از نقاط دنیا .ما امروزه
در یونــان (آتن) ،بلغارســتان ،رومانی،
مصر (قاهره) ،اسپانیا ،ترکیه (استانبول)،
آلمان (فرانکفورت) ،عراق (بغداد) ،سوریه
(دمشــق) و ...فعالیتهایــی داریم و بر
اساس موقعیت جغرافیایی دپارتمانهای
مختلفی را ایجاد کردهایم .دفتر مرکزی

مؤسسه در برلین نیز تمامی فعالیتهای
ایــن دفاتر و دپارتمانهای زیرمجموعه
اش را تحــت نظر دارد .دفتر تهران زیر
مجموعــه دپارتمــان EURASIA
اســت که حوزه فعالیت آن از رومانی و
بلغارســتان شــروع و تا پکن ادامه پیدا
میکند.
ëëشعبه تهران در چه سالی تأسیس
شد؟
ما در حال حاضر نمایشگاه « 55سال
باستانشناســی آلمان در ایران» را برپا
کرده ایم که درآن سعی به تصویرکشیدن
این روایت را داریم .اولین تالشها برای
ایجاد ایــن دفتر به زمــان کاوشهای
هرتسفلد و عزتاهلل نگهبان در سالهای
 1930در تخت جمشــید برمیگردد.
البته در ســال  1961اولین دفتر ما در
جنوب تهران تأسیس و فعالیت به طور
رسمی شروع شد.
ëëنام هرتسفلد را آوردید .اهمیت
در باستان شناســی ایران از چه
جوانبی است؟
ارنســت هرتســفلد (Ernst
 )Emil Herzfeldاولیــن پروفســور
باستانشناســی شــرق در آلمان بود و
همچنین اولین محقق و باستانشناس
رســمی آلمــان در ایــران کــه طی
قراردادهایی بــا دولت ایران ،کاوشهای
باستانشناسی را در سالهای  1930در
تخت جمشید و پاسارگاد شروع کرد.
 55ëëسال پیش مؤسس ه باستان
شناسی آلمان چه ضرورتی را برای
تأسیس یک دفتر در ایران احساس
کرد؟
به ایــن دلیل کــه عالقهمند بودیم
تا روابــط نزدیکتر و گســتردهتری با
ایــران برقرار شــود و حــدود یک قرن
پیش دفتر فرهنگــی _ یا همان رایزن
فرهنگی _ نداشتیم ،از باستان شناسی
به عنوان ابزاری برای تقویت این روابط
استفاده میکردیم .برای انجام تحقیقات
باستانشناســی و قراردادهای حفاری
نیاز بــه گذراندن مراحلی قانونی بود که
داشتن یک دفتر آن را تسهیل میکرد.
ëëسابق ه باستانشناسی آلمانیها به
چه زمانی برمیگردد و اولین بار چه
کسی برای باستان شناسی به ایران
آمد؟
پروفســور هرتســفلد اولین نفری
بود که بــه ایران آمد و با ورود ایشــان
باستانشناس دیگری همچون فردریش
کرفتــر ( )Friedrich Krefterکــه
معمار نیز بود و اولین ماکت مینیاتوری
تخت جمشید را ساخت هم به مرور به
ایــران آمد .دومین فرد مهــم از نظر ما
که به ایران ســفر کرد اریش بوئهرینگر
( )Erich Boehringerبــود کــه به
عنوان مدیر مؤسسه به ایران سفر کرده و
عالقه وافری به کاوش در تخت جمشید
داشــت .جالب آنکه او ســفر تاریخی
همچون اسکندر کبیر از یونان تا کوههای
هندوکش را انجام داد.
کاوشهــای
ëëمهمتریــن
باستانشناسی آلمانیها در ایران
در کدام موزههای آلمان نگهداری
میشود؟
از همان ابتدا که هرتسفلد وارد ایران
شــد قانونی در آلمان وضع شد مبنی بر
اینکه باســتان شناسان سعی کنند جز
چیزهایی که نیاز به بازســازی و بررسی
دوبــاره دارد یا برای تحقیق اســتفاده
میشــود چیزی را از ایران خارج نکنند
و به این قانون پایبند بمانند .برای همین
است که آثار باستانی خاصی در موزههای
آلمان بسان موزههای بزرگ جهان چون
لــوور و جاهای دیگر وجــود ندارد .بعد
از ســال  1930و ماجراهــای مربوط به
نازیها ،کاوشها متوقف شد و هرتسفلد

نگا
ه ایرانی

به شیکاگو رفت و من از سیاستهای او
در امریکا اطالعی ندارم ولی بعد که برای
کاوشهای تخت ســلیمان _ به عنوان
نخستین کاوش رسمی _ بازگشت هم
آن قانون پابرجا بود که آثار باســتانی از
مبدأ خود ،خارج نشود و تمامی مراحل
بازســازی نیــز در ایران انجــام پذیرد.
بنابراین چیزی از ایران خارج نشده است.
ëëوضعیت ایرانشناسی در آلمان،
در گذشــته چگونه بــود و چقدر
مطرح بوده اســت؟ در حال حاضر
چگونه است؟
وقتی که در دهه  60میالدی مؤسسه
را در اینجا تأســیس کردیــم تعدادی
عکاس و کاوشــگر و متخصص آمدند و
شــروع به کار باستانشناسی کردند .در
دهه  60و  ،70عکاسیهای نظاممندی
از بیســتون ،تخت جمشــید ،بسطام و
تخت ســلیمان انجام شــد که در حال
حاضر در برلین نگهداری شــده و ما در
حــال حاضر در حال تبدیل این مدارک
به صــورت دیجیتال هســتیم و تالش
میکنیم مجموعه کاملی از مســتندات
را به همراهــی موزه ملی ایــران تهیه
کنیم .البته برای انجام کارهای بزرگتر
الزم اســت که روابط ،گســتردهتر شود
و همکاریهــا جدیتر دنبال شــود .به
هر حال جامعه باستانشناســی آلمان
فعالیتهای خود را براساس قراردادهایی
که بــا دولتها منعقــد میکنند پیش
میبرند .از فعالیتهای باستانشناسی ما
در ایران میتــوان از کاوش و مرمت در
تخت سلیمان نام برد .همچنین بسطام
که مــورد عالقه وافر پروفســور ولفرام
کالیــس ( )Wolfram Kleissبود با

همراهی دیتریش هــوف (Dietrich
ل  1970به کار
 )Huffدر اوایــل ســا 
پرداخت .همچنین از فعالیتهای هوف
در فیروز آباد نیز نمی توان گذشت.
ëëآیا هم اکنون در دانشــگاههای
آلمــان ،مطالعات زبانفارســی و
ایرانشناسی تدریس میشود؟
در دانشگاههای آلمان ،ایرانشناسی
ن فارســی از باستانشناســی جدا
و زبا 
اســت .در آلمان ،باستانشناسی ایران
زیرمجموعه باستانشناسی شرقی است
اما زبان فارســی ،ایرانشناسی و تاریخ
ایــران در دانشــکدههای دیگر تدریس
میشــود .اما به هرحال هرکس که وارد
مقول ه باستانشناسی میشود ،به تاریخ و
ن آن منطقه هم ارتباط پیدا میکند و
زبا 
عالقهمند میشود.
ëëپس بهتر اســت این پرسش را
مطرح کنم که باســتان شناسی
ایران و زبان فارسی در کدام یک از
دانشگاهها یا پژوهشکدهها تدریس
میشود؟
برترین دانشــگاههای آلمــان برای
تحصیل باستانشناســی ایران ،برلین،
توبینگن ،مونتســر و مونیخ هستند که
فرانکفورت نیز به تازگی این رشــته را
ارائه میدهد .مطالعات زبان فارسی قدیم
زیرمجموعه مطالعات زبان قدیم اروپا قرار
میگیرد که در حوزه مطالعات زبان قرار
گرفته و از تخصص من خارج است.
ëëاز آنجایی که به تازگی پنجاه و
پنجمین ســالگرد باستانشناسی
آلمان در ایــران را گذراندیم ،چه
برنامههایی در این جشن گنجانده
شده بود؟

اول میخواهــم بگویــم که بســیار
خوشحال بودیم که این جشن را در ایران
گرفتیم و ُخب بیشتر به این پرداخته شد
که باستانشناسی در ایران چگونه شکل
گرفت و چــه رونــدی را در خالل این
ســالها طی کرد .ابتدا این نمایشگاه5 ،
ســال پیش  -یعنی به بهانه  50سالگی
این رخــداد  -در برلین برگزار شــد و
امسال در تهران برپا شد.
ëëکتاب «تهران  »50چیســت و
به چه موضوعــی میپردازد و چه
مقالههایی دارد؟
این کتــاب که شــامل  90مقاله و
یادداشت است ،روایت اولین کاوشگران
و گردشگرانی است که در قرن نوزدهم
به ایران آمدند و باستانشناسانی همچون
هرتســفلد که در اوایل قرن بیســتم به
ایران آمدنــد .همچنین تاریــخ روابط
ایران وآلمان طی این سالها نیز روایت
میشود .کتاب به فارسی هم ترجمه شده
است که مراسم رونمایی از آن را در روز
یکشــنبه  24آوریل ( 5اردیبهشت) در
موز ه ملی ایران برگزار کردیم.
ëëتمایل دارم توضیحــی درباره
بزرگداشــت روز وینکلمــن پدر
باستانشناسی آلمان بدهید.
یوهــان یوآخیم وینکلمن (Johann
،)Joachim
Winckelmann
بنیانگــذار بســیاری از فعالیتهــای
باستانشناســی آلمانیها بوده و از این
جهت اهمیــت فراوانــی دارد و کارهای
بزرگی در قرن هجدهم انجام داده است به
طور مثال مؤسسه باستان شناسی آلمان
را هم او تأســیس کرده است .مطالعات
او منجــر به پایهگذاری رشــته جدیدی

به نــام تاریخ هنر شــد .ســپس مبانی
باستانشناسی علمی را پایه گذاری کرد.
وینکلمن با تجزیه و تحلیل هنر و معماری
یونانی و رومی اصول آن را به عنوان قواعد
پایه هنرهای تجســمی منتشر کرد و به
طور ضمنی بر این اعتقاد بود که هنر در
قرون چهارم و پنجم پیش از میالد و در
یونان به اوج شکوفایی خود رسیده است.
ëëچه دلیلی داشت که به کاوش در
تخت سلیمان بپردازید؟
چون اهمیت پرسپولیس بسیار زیاد
بــوده و غالب تمرکزمــان روی آن بوده
اســت اما چون اریش بوئهرینگر خیلی
به آتشــکدههای تخت ســلیمان عالقه
داشــتهمین موضو ع باعث شــد برای
کاوش به آنجا برویــم .البته این تمایل
هنوز پابرجاســت و کاوشها همچنان
ادامــه دارد و پروفســور کالیــس هم
ت زیادی در آن منطقه انجام داد.
مطالعا 
ëëشــرحی از کاوشهــای
باستانشناسی خودتان در دره ریوی
در شمال خراسان بفرمایید؟ ظاهراً
به بقایای شــهری مربوط به دوران
ماد و هخامنشــی در آن منطقه
برخوردهاید؟
من دو سال پیش به همراه همکاران
ن این منطقه دعوت شدم
ایرانی به دید 
و هماکنون پیشــنهاد همکاری بین ما
در حال بررسی اســت و امیدواریم که
مــورد پذیرش قرارگیرد .بهتر اســت
نگوییم شهر جدید زیرا که آن منطقه
زیستگاهی بزرگ مربوط به دوره آهن
است که در آن منطقه بقایایی از دوره
ساسانیان و هخامنشــیان یافت شده
اســت که در تضاد با دیگر محلهای

برای کشف ناگفتههای تاریخ
محمدجواد جعفری

سرپرست ایرانی کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی ریوی

یادداشت

باستانشناســان آلمانی بیش از  50سال است که در کنار
دیگر باستانشناسان خارجی در ایران فعالیت میکنند .افرادی
همچون کالیس ،هرتسفلد ،اشمیت ،هینتس ،ویسهوفر و هوف
از جمله پژوهشگرانی بودند که سالهای بسیاری از عمر خود
را یا در ایران و یا به مطالعه درباره تاریخ ایران گذراندند.
محوطه تاریخی ریوی در شهر مانه و سملقان در خراسان
شمالی ،در سال  1346با شــماره  720در فهرست آثار ملی
کشور به ثبت رسید و متأسفانه در دهه شصت شمسی استقرار
و خاکبرداری ســه کوره آجرپزی در بخشهای مختلف این
محوطه تاریخی باعث از بین رفتن بیش از شــصت درصد آن
شــد .در روند کاوشهایی که در سالهای  1391و  1393در
محوطه تاریخی ریوی انجام شــد نتایج چشمگیری از وجود
یک محوطه تاریخی بزرگ بهدست آمد که از حدود  900سال
پیش از میالد تا اواخر دوران ساسانی ،حدود  1500سال تداوم
استقراری داشته است .اهمیت محوطه ریوی در این است که

وسعت آن در دوران هخامنشی به بیش از  110هکتار رسیده
و به نظر میرسد یکی از شهرهای دوران هخامنشی در شمال
شرق کشور بوده است.
با توجه به اهمیت علمــی و تاریخی محوطه ریوی ،برای
یک برنامه ریزی بلندمدت برای انجام مطالعات باستانشناسی
هدفمند در این محوطه با خانم دکتر تومالســکی آشنا شدم
و صحبتهــای متعددی در اینباره کــه البته آن زمان هنوز
ایشان رئیس مؤسسه باستانشناسی آلمان در ایران نبود ،در
ســال  1394که ایشان به سمت رئیس مؤسسه منصوب شد
و با توجه به سوابق خوبی که پژوهشگران آلمانی در مطالعات
باستان شناسی دوران تاریخی ایران داشتند ،پیشنهاد همکاری
در ادامه روند پژوهشهای باستانشناسی محوطه ریوی مطرح
شــد که ایشان هم اســتقبال کرد .پس از دو بار سفر ایشان
به اســتان خراسان شمالی ،مقرر شد فصل سوم پژوهشهای
باستانشناسی محوطه ریوی از ابتدای خرداد ماه سال جاری
آغاز شود و قرار است این همکاری به مدت  5سال تحت عنوان
«پروژه باستان شناسی ریوی» ادامه پیدا کند.

چون عالقهمند بودیم
تا روابط نزدیکتر و
گستردهتری با ایران برقرار
شود و حدود نیم قرن
پیش ،دفتر فرهنگی ـ یا
همان رایزن فرهنگی ـ
نداشتیم ،از باستان شناسی
به عنوان ابزاری برای
تقویت این روابط استفاده
میکردیم .برای انجام
تحقیقات باستانشناسی و
قراردادهای حفاری نیاز به
گذراندن مراحلی قانونی
بود که داشتن
یک دفتر آن را
تسهیل میکرد
کاوش همچون دشت سمنگان که در
اواخر دوره آهن در حال کوچک شدن
بودند ،رو به رشد بوده است .همچنین
مورد جالب دیگر ،کم اطالعی ما از این
گونه زیستگاههای دوره آهن میباشد
که تنها نمونههایی که ما از این دست
میشناسیم ،پاسارگاد و تخت جمشید
است.
ëëطی پژوهشهایتان درباره زندان
سلیمان ،یافته جدیدی داشتهاید؟
یافتههای سفالی آن منطقه نشانگر
نوعی تحول در نوع اقامت در آن زیستگاه
را دارد زیــرا که در یــک برهه ،بقایای
ســفالی مربوط به آشــوریها و جنوب
شرقی آناتولی در آن مشهود است و در
دیگر برهه ،بیشــتر یافتهها محلی است
که با توجه به خشــک شــدن تدریجی
آب درون گــودال زندان منطقی به نظر
میرســد .آهکی بودن آب چشمه درون
این گودال _ که به تدریج خشک شده
است _ موجب رشد این گودال از جهت
طولی گشته که طی  25هزار سال اتفاق
افتاده است.
ëëدرباره فعالیــت ووتر هنکلمن
در بیستون به عنوان یک باستان
شناس آلمانی توضیحی دهید.
بله ،هماکنون ووتر هنکلمن در آنجا
مشغول مطالعه است که در حال حاضر
سعی در جمعبندی کارهای انجام شده
در بیســتون با آقای حسین راعی مدیر
پایــگاه میراث جهانی بیســتون داریم.
آلمانیها کارهای بســیاری در بیستون
انجام دادهاند همچون کارهای پروفسور
کالیــس و دیگران به همیــن دلیل ما
گزینه مطلوبتری بــرای ادامه فعالیت
هســتیم .میخواهیم مدل ســه بعدی
بیستون را ایجاد کرده و با توجه به نتایج
آن ،تأثیر آلودگی محیطی روی بیستون
و راهکارهای مدیریت میراث فرهنگی را
بررسی کنیم.
ëëاین کار شــما ،مشــابه ســه
بعدیسازی مسجد جامع اصفهان
اســت که برونو جنیتو؛ باســتان
شــناس ایتالیایی در حال انجام
دادن است؟
فکــر نمیکنم .زیرا ما بیشــتر روی
جنبههای باســتان شناســی موضوع
تمرکز کردیم .بعد از اینکه نقشه جامع
و سه بعدی توسط اسکن لیزری انجام
شــد ،نقشــه آسیبشناســی آن را به
همراه اقدامــات الزم جهت راهکارهای
حفاظتی و مرمت آن انجام میدهیم .با
توجه به همین یافته ها ،آقای هنکلمن
به یافتههای جدیدی درباره نوشتههای
بیستون دست یافته که با اولین ترجمه
کامل که در اواخر قــرن نوزدهم انجام
شده ،تفاوت دارد.
ëëآلمانیهای دیگری مانند شــما
ن هستند؟
مشغول فعالیت در ایرا 
دانشگاه توبینگن در جیرفت مشغول
فعالیت دربــاره ظروف ســنگی نرمی
هستند که در قرون  3و  4قبل از میالد
مسیح در این منطقه تولید و داد و ستد
میشــدند .عالوه بر این ،مرد نمکی هم
یکی از پروژههایی اســت کــه در حال
حاضر روی آن کار میکنند و از  10سال
پیش آغاز شــده و توســط موزه بوخوم
دنبال میگردد.
ëëدر رابطه با مرد نمکی به چه نتایج
تازه ای رسیده اید؟
مومیایی مرد نمکی مهم هست اما در
اینباره مسأل ه اصلی نیست بلکه در کنار
آن کاوش در معادن و بررســی کانیها
و سیســتمی که قب ً
ال به وسیل ه آن کار
میکردند و ســایر افرادی که در معدن
کار میکردند هم خیلی جالب اســت.
کل سیستم اینکه اینها چگونه بودند و
چطور آنجا در معادن استخراج میکردند

و آن مدیریت روی سیستم خیلی جذاب
است.
ëëبه تمدن جیرفت اشاره کردید.
دوره برنــز تمدن جیرفت همزمان
با بنای شهرســوخته در حدود 6
هزار سال پیش بوده است .چگونه
میشــود در هزاره چهارم پیش از
میالد« ،چشم مصنوعی» در شهر
سوخته ساخته شود؟
برای من چندان عجیب نیست چون
اگر به نقاشــیهای داخل غارها هم نگاه
کنیم میبینیم که در ذات انســان است
که چیزی را خلق کند و یکسره خالقیت
داشته باشد .آنها هم تخصصشان کار با
اینگونه مواد بوده است پس یعنی مسأله
عجیبی نیست .صرفاً یافتهای تازه است
که برای ما آدمهای قرن بیســتم دور از
ذهن به نظر میرسد.
ëëشــما در ســال  ،2014مقالهای
دربــاره «گنــجدره» در همایش
بینالمللی باستانشناسان جوان
ارائه کردید .این منطقه در زاگرس
به لحاظ کاربرد گِل رس و سازههای
سفالی چه اهمیتی دارد؟
چون اولین ســفالهایی کــه پیدا
کردیم برای آن زمان در  10هزار ســال
قبل بوده و تازه متوجه شدیم در آن زمان
چنین چیزهایی آنجا وجود داشته است.
قسمتهای زاگرسی ســوریه و عراق را
میدانستیم اما معادل آن زمان در ایران
را نمیدانســتیم .چون تخصص من در
آن زمینه است .برایم بسیار جالب است
و میخواهم ببینم در آن قســمت چه
چیزهای جدیدتری میتوانم پیدا کنم.
و اآلن متوجه شدهایم که مرکز اینگونه
تمدنها در آن قسمتها بوده است.
ëëدر ســال  2013هــم مقالهای
درباره منطقه نخجــوان در قفقاز
در کنفرانس ونیز ارائه کردید .این
منطقه به لحاظ کشفیات عصر برنز
چگونه بوده است؟
چــون تخصص مــن در همان برهه
زمانی بوده است و خیلی دوست داشتم
بدانم که منشأ پیدایش نیزههای فلزی
که در آن مناطق پیدا میشد کجا بوده
است .قسمتی که در نخجوان و جلفای
ایران اســت همه از یک نوع تکنولوژی
اســتفاده کردهاند و میخواهم ریشــه
ارتباط این را پیدا کنم .این تمدن متعلق
به حدود  4200تا  3200سال پیش بوده
است.
 ëëمعتقدید که اولین تمدن شهری
دنیا در بین النهرین یا جیرفت بوده
یا در جایی دیگر؟
خیلی مشــخص نیســت .در واقع
نمیتوان به قطعیت گفت زیرا هنگامی
که ســند تازهای پیدا میشود میتواند
نتیجــه فعلی را تغییر دهد .در هر هزاره
برتریــن تمدن شــهری متعلق به یک
قســمت دنیا بوده است .در هزاره پنجم
تمدن شــهری متمرکز در یک قسمت
بوده که با هزاره قبلش متفاوت اســت.
ضمن آنکــه بین دورهمجمعشــدن و
تشــکیل تمدن تفاوت مفهومی وجود
دارد .دورهمجمعشدن صرف نمیتواند
تمدن شــهری معنی شود .زمانی که به
تکنولوژی میرسند و هرکس تخصص
خاصی پیدا میکند مفهوم تمدن شهری
شکل میگیرد .به همین خاطر بر اساس
دادههای کنونی نمیتوان پاسخ دقیقی به
این سؤال داد چون تغییرات خیلی زیاد
و خیلی پراکنده است و این میتواند به
خاطر اطالعات روزافزون ما هم باشد.
ëëباستانشناســان آلمانی که به
ایران آمدند خاطراتی هم داشتند
که در قالب سفرنامه نوشته باشند
و چاپ کرده باشند؟
بله کتابهای بسیاری از اروپاییان و
بخصوص آلمانیها از قرن هفدهم به بعد
موجود هست .مانند نوشتههای پروفسور
کالیس که در این نمایشگاه در معرض
نمایش گذاشته شده است.
ëëجز ایــن ،در چه مناطق دیگری
از ایــران و خاورمیانه ،به پژوهش
پرداختهاید؟
در اکثر نقاط اروپا حضور داشتم .در
دوران دانشــجویی در فرانسه و آلمان
به فعالیــت پرداختم و بعد روی مصر ما
قبل تاریخ (دوران فراعنه) تمرکز کردم.
مدتی نیز در ترکیه بودم و قبل از آمدن
به ایران ،در افغانستان هم حضور داشتم.
ëëدر حال حاضر مشغول چه کاری
هستید؟
بیشــتر در حال تمرکز روی پروژهام
در قســمتهای شــمال غرب خراسان
هستم .روزهای اخیر هم صرف نمایشگاه
 55سال باستانشناسی آلمان در ایران
و کتاب آن شــد .من از طرف مؤسسه از
ســال  2010به ایران آمدم و مشخص
نیست که دقیقاً تا چه زمانی خواهم ماند.
زیرا دوره مشخصی ندارد و بسته به نظر
رئیس مؤسسه است.

