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كتاب »فانوس تابان، مصاحبه تاريخ شفاهی با ژاله آموزگار يگانه«، اسفندماه 1397ش. از سوی 
انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران روانه بازار شد. اين كتاب در 150 صفحه آماده شده و 
عالوه  بر يادداشت ناشر و مقدمه، دارای هفت فصل و چهار پيوست )كارنامه، گزيده تصاوير، نمايه، 
با  تاريخ شفاهی  تابان، حاصل گفت  وگويی سه ساعته در قالب مصاحبه  و كتابنامه( است. فانوس 
دكتر ژاله آموزگار است كه دی و بهمن  ماه 1385ش طی سه جلسه در منزل ايشان انجام گرفت.

  در سخن نخست اين اثر كه از سوی ناشر تهيه شده است، پس از شرح مختصری در مورد 
روش پژوهشی تاريخ  شفاهی و نحوه انتشار منابع حاصل از طرح های تاريخ شفاهی، در مورد انتشار 

مصاحبه دكتر ژاله آموزگار چنين آمده است:
»كتاب پيِش رو، فانوس تابان: مصاحبه تاريخ شفاهی با ژاله آموزگار يگانه نام دارد. بی شك نام 
دكتر ژاله آموزگار از ماندگارترين نام ها در زمينه مطالعات و پژوهش های ايران باستان است و نقش 
و حضور پررنگ او در عرصه آموزش و پژوهش در اين حوزه، بر اهل فن واضح و روشن است. 
اين كتاب به دليل بيان اطالعات جامعی از وضعيت مطالعات ايران باستان در اروپا و داخل كشور 

و فعاليت های گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران، حائز اهميت است« )ص11(.
دكتر آموزگار استاد دانشگاه، پژوهشگر فرهنگ و زبان های باستانی، نويسنده و مترجم ايرانی، 
بيش از پنج دهه از عمر گران بهای خويش را در راه روشن نگه داشتن مشعل مطالعات ايران باستان 
از  او،  فعاليت های مستمر  مبّين  استاد،  كارنامه  است.  اين حوزه گذرانده  در  پژوهش  و  و تحقيق 
تدريس و پژوهش گرفته تا ترجمه و تاليف كتاب ها و مقاالت و عضويت در هيئت تحريريه نشريات 
تحمل  از  پس  دانشمند  استاد  اين  است.  باستان  ايران  مطالعات  بين المللی  انجمن های  و  علمی 
سال ها سختی و تالش جهت فراگيری زبان های باستانی و گشودن راز و رمز اسطوره ها، همچنان 

در كشف معنای صحيح واژه های باستانی و درست خواندن متن كتيبه ها، كوشا و بی مانند است.
به مجموعه  ورود  برای  را  است كه خواننده  تدوينگر  قلم  به  مقدمه ای  كتاب مذكور، شامل 
ايران،  باستانی  می كند.  ادبيات  آماده  باستانی  زبان های  و  فرهنگ  پژوهشگر  يك  فعاليت های 
زبان های ايرانی، اديان ايران باستان، تاريخ اساطيری، شرح حال دكتر آموزگار، شيوه تنظيم مطالب، 

نکات كتاب و قدردانی، از جمله مواردی است كه خواننده در مقدمه اثر مطالعه می نمايد.
دكتر آموزگار در جای جای كتاب نگرانی و دل مشغولی های خود را مبنی بر زنده نگاه داشتن 
فرهنگ و زبان های باستانی در داخل و خارج از ايران در مراكز آموزشی و پژوهشی بيان می كند و 
عالوه بر ذكر واقعيت های موجود در اين حوزه، به ارائه راهکارها و پيشنهاداتی می پردازد. او اظهار 
می نمايد كه افراد عالقه مند به رشته زبان های باستانی وارد می شوند، چون رشته مشکلی است و 
آينده كاری درخشانی نيز ندارد. همچنين، بيان می كند كه دانشگاه های ايران از كمبود متخصصان 
اين حوزه تخصصی رنج می برند و استادان قديمی هنوز به  ناچار به تدريس و آموزش در اين رشته 
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ادامه می دهند. وی در فرازی از كتاب در اين زمينه، چنين می گويد:
»وقتي كه من ارديبهشت 1385ش. بازنشسته شدم )نمي خواهم بگويم كه من مهم بودم(، 
ناگهان گروهي كه بايد فوق ليسانس و دكترا تربيت می كرد، با دو استاديار و يك دانشيار ماند و 
اين، خيلي بد بود. به همين دليل من هنوز دارم به تدريس در گروه فرهنگ و زبان های باستانی 
ادامه مي دهم. دكتر رضايي باغ بيدی االن دارند تالش مي كنند كه همکاران بيشتري را جذب كنند 

تا الاقل نام ارزنده اي كه اين گروه داشته است، برقرار بماند« )ص 74 (.
مصاحبه شونده كه خود از محضر بزرگان زبان های باستانی و فرهنگ اساطيری كسب فيض 
كرده است، ضرورت توجه به آموزش و پرورش به صورت توأمان را در رشد دانشجويان ضروری 
مورد  در  اين که  جمله  از  می كند.  نقل  استادانش  از  را  بسياری  خاطرات  زمينه  اين  در  و  می داند 

ويژگی های اخالقی و شخصيتی استاد دومناش در دانشگاه سوربن، اين گونه سخن می گويد:
»يکی از خاطرات خوبی كه از استادم، پی ير دومناش دارم و در كالس هايم هم سعی می كنم 
به كار ببرم، اين است كه اگر ما راجع به چيزي اظهار عقيده مي كرديم )چون فارسی زبان بوديم 
وگرنه علم ما كجا و علم او كجا(، مثاًل من مي گفتم كه اين را نبايد اين طور خواند )مسلمًا حرف 
نابغه اي بودم بلکه به ذهنم مي رسيد(، چون  من خيلی مهم نبود و اصاًل نمي خواهم بگويم آدم 
دينکرد  كتاب  كنار  در  همان جا  دومناش  است؛  بهتر  بنويسيم  اين طور  يا  است،  اين  فارسي اش 
مي نوشت كه آموزگار اين طوري گفت يا تفضلی يا ژينيو يا صادقی اين را گفتند. بعد وقتی فوت 

كرد، به خودم گفتم كاش می توانستم آن دينکرد را به دست بياورم« )ص48 (.
و  همکالس  تفضلی  احمد  دكتر  مرحوم  با  متمادی  سال های  آموزگار،  استاد  اين،  بر  عالوه 

همکار بوده است و ويژگی های اخالقی وی را اين گونه توصيف می كند:
»دكتر تفضلي از كساني بود كه علم را دوست دارند. مقاالت و كتاب هاي او نشان مي دهد كه 
فقط وقتي حرفي براي گفتن داشت، مي نوشت و حشو و زوايد را در هيچ يك از مقاالت دكتر تفضلي 
نمي بينيم. او هميشه يك حرف تازه داشت و آن را مي پروراند و در پژوهش بسيار كمال طلب بود. 
اين ويژگی های ايشان بود كه روي من هم اثر می گذاشت. من از مرحوم تفضلي بسيار آموختم. 
گاهي كمال گرايي وی با وسواس توأم مي شد و شايد اگر ما با هم همکاري نمي كرديم، مرحوم 

تفضلي بسياری از كارهايش را بيرون نمي داد« )ص 75 (.
 فصل اول فانوس تابان با عنوان »خانواده، نوجوانی و دبيرستان« به خانواده مصاحبه شونده، 
نوجوانی، دوره دبيرستان و درک محضر عموی اديب )حسين اميد( راوی اشاره دارد. در فصل دوم 
تحتِ عنوان »دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز و تدريس در دبيرستان ها«، شروع تحصيالت تکميلی، 
استادان دانشکده و همکالسی های اين دوره شرح داده شده است. خواننده در فصل سوم با عنوان 
»تحصيل در دانشگاه سوربن«، با جزئيات تحصيل مصاحبه شونده در دوره دكترا و نحوه عالقه 
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را  از استادان دانشگاه سوربن  ايران آشنا شده و خاطراتی  باستانی  راوی به فرهنگ و زبان های 
مرور می كند.

فصل چهارم اثر، تحتِ  عنوان »بنياد فرهنگ ايران و گروه زبان های باستانی دانشگاه تهران«، 
فعاليت های بنياد فرهنگ و گروه زبان شناسی و زبان های باستانی دانشگاه تهران را بررسی كرده و 
كيفيت درس های رشته فرهنگ باستانی را مورد ِبحث قرار می دهد. فصل پنجم با عنوان »عملکرد 
باستان،  زبان های  گروه  فعاليت های  باستانی«،  فرهنگ  فعال  مراكز  و  باستانی  زبان های  گروه 
ويژگی های شخصيتی دكتر تفضلی، برجسته ترين شاگردان، تدريس در مراكز آموزشی، مطالعات 
ايران باستان خارج از كشور و عضويت در مجامع بين المللی و داخلی را به تصوير می كشد. فصل 
اهداف  موشکافی  به  و  دارد  نام  تأليفی«  آثار  و  مقاالت  و  علمی  فعاليت های  در  »اهداف  ششم، 
مصاحبه شونده در فعاليت های پژوهشی و ويژگی های آثار تأليفی و مقاالت وی می پردازد. عالوه 
با  انتشار«،  دست  در  پژوهش های  و  ترجمه ای  »آثار  عنوان  با  هفتم،  فصل  در  خواننده  اين   بر 
ويژگی های آثار ترجمه ای دكتر آموزگار آشنا می شود و در جريان تأليفات در دست پژوهش وی 

قرار می گيرد.
اجرايی، دريافت جوايز  اين بخش سوابق علمی و  نام دارد.  اولين پيوست كتاب، »كارنامه« 
و نشان های علمی، بزرگداشت ها، عضويت در مجامع علمی داخلی و خارجی، عضويت در هيئت 
گزيده  فرانسوی(،  و  )انگليسی  مقاله  ها  ترجمه(،  و  )تاليف  كتاب     ها  داخلی،  نشريات  تحريريه 
سخنرانی ها و مصاحبه ها و نيز راهنمايی پايان نامه ها را شامل می گردد. موارد مذكور به تفکيك 
فعاليت های  مرور  واقع  در  است.  شده  مرتب  عنوان  الفبايی  به ترتيب  و  شده  درج  بخش  اين  در 
اجرايی، علمی و پژوهشی راوی، تالش ها و مداومت های وی را در راه حفظ و نگاه داشت فرهنگ 
و زبان های باستانی ايران زمين، به وضوح نمايان می سازد.  همچنين گزيده تصاوير، نمايه و كتابنامه،  
پيوست های بعدی كتاب را تشکيل می دهند. مطالعه اين پيوست ها، موجب برقراری ارتباط بهتر 

خواننده با مطالب كتاب می شود.
 مطالعه كتاب فانوس تابان: مصاحبه تاريخ شفاهی با ژاله آموزگار يگانه به عالقه مندان فرهنگ 
و زبان های باستانی و پژوهش های تاريخ شفاهی توصيه می شود. مطالعه اين آثار موجب آشنايی 
نسل جوان با معماران و انديشه ورزان فرهنگ اصيل ايرانی می شود و پيشينه و ويژگی های آثار و 

تحقيقات اين حوزه تخصصی را پيِش روی آنان قرار می دهد.


