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كتاب «فانوس تابان ،مصاحبه تاریخشفاهی با ژاله آموزگار یگانه» ،اسفندماه ۱۳۹۷ش .از سوی
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روانه بازار شد .این کتاب در  150صفحه آماده شده و
عالوهبر یادداشت ناشر و مقدمه ،دارای هفت فصل و چهار پیوست (کارنامه ،گزیده تصاویر ،نمایه،
و کتابنامه) است .فانوس تابان ،حاصل گفتوگویی سه ساعته در قالب مصاحبه تاریخ شفاهی با
دکتر ژاله آموزگار است که دی و بهمن ماه ۱۳۸۵ش طی سه جلسه در منزل ایشان انجام گرفت.
در سخن نخست این اثر که از سوی ناشر تهیه شده است ،پس از شرح مختصری در مورد
روش پژوهشی تاریخشفاهی و نحوه انتشار منابع حاصل از طرحهای تاریخشفاهی ،در مورد انتشار
مصاحبه دکتر ژاله آموزگار چنین آمده است:
پیشرو ،فانوس تابان :مصاحبه تاریخشفاهی با ژاله آموزگار یگانه نام دارد .بیشک نام
«کتاب ِ
دکتر ژاله آموزگار از ماندگارترین نامها در زمینه مطالعات و پژوهشهای ایران باستان است و نقش
و حضور پررنگ او در عرصه آموزش و پژوهش در این حوزه ،بر اهل فن واضح و روشن است.
این کتاب به دلیل بیان اطالعات جامعی از وضعیت مطالعات ایران باستان در اروپا و داخل کشور
و فعالیتهای گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران ،حائز اهمیت است» (ص.)۱۱
دکتر آموزگار استاد دانشگاه ،پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی ،نویسنده و مترجم ایرانی،
بیش از پنج دهه از عمر گرانبهای خویش را در راه روشن نگهداشتن مشعل مطالعات ایران باستان
مبین فعالیتهای مستمر او ،از
و تحقیق و پژوهش در این حوزه گذرانده است .کارنامه استادّ ،
تدریس و پژوهش گرفته تا ترجمه و تالیف کتابها و مقاالت و عضویت در هیئت تحریریه نشریات
علمی و انجمنهای بینالمللی مطالعات ایران باستان است .این استاد دانشمند پس از تحمل
سالها سختی و تالش جهت فراگیری زبانهای باستانی و گشودن راز و رمز اسطورهها ،همچنان
در کشف معنای صحیح واژههای باستانی و درست خواندن متن کتیبهها ،کوشا و بیمانند است.
کتاب مذکور ،شامل مقدمهای به قلم تدوینگر است که خواننده را برای ورود به مجموعه
فعالیتهای یک پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی آماده میکند .ادبیات باستانی ایران،
زبانهای ایرانی ،ادیان ایران باستان ،تاریخ اساطیری ،شرح حال دکتر آموزگار ،شیوه تنظیم مطالب،
نکات کتاب و قدردانی ،از جمله مواردی است که خواننده در مقدمه اثر مطالعه مینماید.
دکتر آموزگار در جایجای کتاب نگرانی و دلمشغولیهای خود را مبنی بر زنده نگاه داشتن
فرهنگ و زبانهای باستانی در داخل و خارج از ایران در مراکز آموزشی و پژوهشی بیان میکند و
عالوه بر ذکر واقعیتهای موجود در این حوزه ،به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی میپردازد .او اظهار
مینماید که افراد عالقهمند به رشته زبانهای باستانی وارد میشوند ،چون رشته مشکلی است و
آینده کاری درخشانی نیز ندارد .همچنین ،بیان میکند که دانشگاههای ایران از کمبود متخصصان
این حوزه تخصصی رنج میبرند و استادان قدیمی هنوز به ناچار به تدریس و آموزش در این رشته
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ادامه میدهند .وی در فرازی از کتاب در این زمینه ،چنین میگوید:
«وقتي كه من اردیبهشت 1385ش .بازنشسته شدم (نميخواهم بگويم كه من مهم بودم)،
ناگهان گروهي كه بايد فوقليسانس و دكترا تربیت میکرد ،با دو استاديار و يك دانشيار ماند و
اين ،خيلي بد بود .به همين دليل من هنوز دارم به تدريس در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
ادامه ميدهم .دكتر رضايي باغبیدی االن دارند تالش ميكنند كه همكاران بيشتري را جذب كنند
تا الاقل نام ارزندهاي كه اين گروه داشته است ،برقرار بماند» (ص .) ۷۴
مصاحبهشونده که خود از محضر بزرگان زبانهای باستانی و فرهنگ اساطیری کسب فیض
کرده است ،ضرورت توجه به آموزش و پرورش بهصورت توأمان را در رشد دانشجویان ضروری
میداند و در این زمینه خاطرات بسیاری را از استادانش نقل میکند .از جمله اینکه در مورد
ویژگیهای اخالقی و شخصیتی استاد دومناش در دانشگاه سوربن ،اینگونه سخن میگوید:
«یکی از خاطرات خوبی که از استادم ،پییر دومناش دارم و در كالسهايم هم سعی میکنم
به کار ببرم ،اين است كه اگر ما راجع به چيزي اظهار عقيده ميكرديم (چون فارسیزبان بوديم
وگرنه علم ما كجا و علم او كجا) ،مث ً
ال من ميگفتم كه این را نباید اینطور خواند (مسلم ًا حرف
من خیلی مهم نبود و اص ً
ال نميخواهم بگويم آدم نابغهاي بودم بلكه به ذهنم ميرسيد) ،چون
فارسياش اين است ،یا اینطور بنويسیم بهتر است؛ دومناش همانجا در کنار کتاب دينكرد
مينوشت که آموزگار اينطوري گفت یا تفضلی یا ژینیو یا صادقی این را گفتند .بعد وقتی فوت
کرد ،به خودم گفتم کاش میتوانستم آن دینکرد را بهدست بیاورم» (ص.) ۴۸
عالوه بر این ،استاد آموزگار ،سالهای متمادی با مرحوم دکتر احمد تفضلی همکالس و
همکار بوده است و ویژگیهای اخالقی وی را اینگونه توصیف میکند:
«دكتر تفضلي از كساني بود كه علم را دوست دارند .مقاالت و كتابهاي او نشان ميدهد كه
فقط وقتي حرفي براي گفتن داشت ،مينوشت و حشو و زواید را در هيچيك از مقاالت دكتر تفضلي
نميبينیم .او هميشه يك حرف تازه داشت و آن را ميپروراند و در پژوهش بسیار كمالطلب بود.
این ویژگیهای ایشان بود که روي من هم اثر میگذاشت .من از مرحوم تفضلي بسیار آموختم.
گاهي كمالگرايي وی با وسواس توأم ميشد و شايد اگر ما با هم همكاري نميكرديم ،مرحوم
تفضلي بسیاری از كارهايش را بيرون نميداد» (ص .) ۷۵
فصل اول فانوس تابان با عنوان «خانواده ،نوجوانی و دبیرستان» به خانواده مصاحبهشونده،
نوجوانی ،دوره دبیرستان و درک محضر عموی ادیب (حسین امید) راوی اشاره دارد .در فصل دوم
تحتِعنوان «دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز و تدریس در دبیرستانها» ،شروع تحصیالت تکمیلی،
استادان دانشکده و همکالسیهای این دوره شرح داده شده است .خواننده در فصل سوم با عنوان
«تحصیل در دانشگاه سوربن» ،با جزئیات تحصیل مصاحبهشونده در دوره دکترا و نحوه عالقه
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راوی به فرهنگ و زبانهای باستانی ایران آشنا شده و خاطراتی از استادان دانشگاه سوربن را
مرور میکند.
فصل چهارم اثر ،تحتِعنوان «بنیاد فرهنگ ایران و گروه زبانهای باستانی دانشگاه تهران»،
فعالیتهای بنیاد فرهنگ و گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی دانشگاه تهران را بررسی کرده و
کیفیت درسهای رشته فرهنگ باستانی را موردِبحث قرار میدهد .فصل پنجم با عنوان «عملکرد
گروه زبانهای باستانی و مراکز فعال فرهنگ باستانی» ،فعالیتهای گروه زبانهای باستان،
ویژگیهای شخصیتی دکتر تفضلی ،برجستهترین شاگردان ،تدریس در مراکز آموزشی ،مطالعات
ایران باستان خارج از کشور و عضویت در مجامع بینالمللی و داخلی را به تصویر میکشد .فصل
ششم« ،اهداف در فعالیتهای علمی و مقاالت و آثار تألیفی» نام دارد و به موشکافی اهداف
مصاحبهشونده در فعالیتهای پژوهشی و ویژگیهای آثار تألیفی و مقاالت وی میپردازد .عالوه
بر این خواننده در فصل هفتم ،با عنوان «آثار ترجمهای و پژوهشهای در دست انتشار» ،با
ویژگیهای آثار ترجمهای دکتر آموزگار آشنا میشود و در جریان تألیفات در دست پژوهش وی
قرار میگیرد.
اولین پیوست کتاب« ،کارنامه» نام دارد .این بخش سوابق علمی و اجرایی ،دریافت جوایز
و نشانهای علمی ،بزرگداشتها ،عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی ،عضویت در هیئت
تحریریه نشریات داخلی ،کتابها (تالیف و ترجمه) ،مقالهها (انگلیسی و فرانسوی) ،گزیده
سخنرانیها و مصاحبهها و نیز راهنمایی پایاننامهها را شامل میگردد .موارد مذکور به تفکیک
در این بخش درج شده و بهترتیب الفبایی عنوان مرتب شده است .در واقع مرور فعالیتهای
اجرایی ،علمی و پژوهشی راوی ،تالشها و مداومتهای وی را در راه حفظ و نگاهداشت فرهنگ
و زبانهای باستانی ایرانزمین ،بهوضوح نمایان میسازد .همچنین گزیده تصاویر ،نمایه و کتابنامه،
پیوستهای بعدی کتاب را تشکیل میدهند .مطالعه این پیوستها ،موجب برقراری ارتباط بهتر
خواننده با مطالب کتاب میشود.
مطالعه کتاب فانوس تابان :مصاحبه تاریخشفاهی با ژاله آموزگار یگانه به عالقهمندان فرهنگ
و زبانهای باستانی و پژوهشهای تاریخشفاهی توصیه میشود .مطالعه این آثار موجب آشنایی
نسل جوان با معماران و اندیشهورزان فرهنگ اصیل ایرانی میشود و پیشینه و ویژگیهای آثار و
پیشروی آنان قرار میدهد.
تحقیقات این حوزه تخصصی را ِ
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