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ژاله آموزگار یگانه
منصوره شجاعی

ایران  حوزه  کسوتان  پیش  درمیان  یگانه«  آموزگار  »ژاله  دکتر  خانم  نام  

پژوهشی، فرهنگ و زبان باستانی، نامی دیرآشناست.  ایران پژوهان و محققان 

حوزة فرهنگ و زبان های باستانی ایران و اسطوره شناسی، او را پیشاهنگ در 

و  ایرانی  اساطیر  و  پهلوی  متون  بازشناسایی  به ویژه  باستان،  ایران  مطالعات 

ادبیات زرتشتی می دانند و بر این باورند که آثار و پژوهش های ایشان ابزار 

کاری برای تدریس و یادگیری هرچه بهتر متون باستانی فراهم کرده است که 

به کار استاد و دانشجو، هر دو، می آید و مطالب آن به ساده ترین و رساترین 

زبان، بیان شده است. 

زندگینامه
ژالة آموزگار یگانه در آذر 1318در خوی زاده شد. پدر و مادر تفاوتی بین 

ژاله و برادرش قائل نبودند و شرایط یکسانی را برای تحصیل و آموزش هر 

شهرستان  از  دختری  که  نمی گنجید  مخیله ام  در  »اصالً  می کنند،  فراهم  دو 

قادر باشد به تبریز بیاید و در کنکور نیز شاگرد اول شود« )“ژاله آموزگار - 

را در خوی و بخشی دیگر  از تحصیالت دبیرستانی  ویکی ادبیات”(.  بخشی 

را در تبریز گذراند. پس از دیپلم وارد دانشکدة ادبیات تبریز شد. در رشتة 
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ادبیات فارسی رتبة نخست آورد و بورس ادامة تحصیالت در خارج از کشور 

شامل حالش شد اما به دالیل محیط سّنتی اجتماعی شهر، از آن استفاده نکرد. 

بین 1338تا 1342در مدارس تهران، نیشابور و کاشمر تدریس کرد.

1343اطالعیه ای صادر  در  از همکالسانش،  یکی  با  ازدواج  از  پس  سرانجام 

می توانند  نکرده اند  استفاده  خود  بورس  از  که  اول هایی  شاگرد  که  می شود 

فرصت  این  از  همسرش  اصرار  به  جوان  ژالة  آخر،  دست  ببرند.  بهره  آن  از 

استفاده می کند و به همراه همسر و دخترش به فرانسه می رود. در پاریس، 

تحصیل  مشغول  سوربن  دانشگاه  در  باستانی  زبان های  و  فرهنگ  رشته  در 

و  برد  به سر  بنِونیست   اِمیل  و  الزار   ژیلبر  استادانی همچون  کنار  در  شد. 

با فیلیپ ژینو  و همراهان ایرانی اش- زنده یاد احمد تفضلی و علی اشرف 

صادقی-  شاگرد پروفسور پی یر ژان دو ِمَنش  شد. پایة رسالة دکترای او یکی 

است.  بندهش«  در  صد  و  نثر  در  »صد  نام  به  زرتشتی  مهم  کتاب های  از 

آموزگار از پاریس و شاگردی دو منش خاطرات بسیار خوبی دارد. به باور او، 

بلکه به شاگردانش »چگونه زیستن و  نبود  آنها  استاد علمی  دو منش صرفاً 

چگونه بودن و چگونه دوست داشتن« را نیز می آموخت )دکتر ژاله آموزگار 

، بزرگ بانوی تاریخ ایرانی - ایران گلوب(. خود او می گوید: »استاد راهنمایم 

پروفسور دو منش و استادان مشاورم پروفسور الزار و پروفسور اُبَن  بودند. 

عالی  درجة  با  رساله ام  نمی کنم...  فراموش  را  رساله ام  دفاع  روز  وقت  هیچ 

پذیرفته شد و به لطف استاد راهنمایم مدرک Eleve titulaire را به من دادند 

که یک عنوان افتخارآمیز بود. پس از اخذ دکترا به ایران برگشتم.  آن موقع 

خیر{  به  یادش   { برمی گشتند!  ایران  به  می رفتند  خارج  به  که  دانشجویانی 

بنیاد فرهنگ منتقل شدم و در آنجا مشغول  به  از وزارت آموزش و پرورش 

به  را  آنجا  مدیریت  خانلری  ناتل  دکتر  زنده یاد  زمان  آن   .)1348( شدم  کار 

عهده داشت و محیط بسیار مناسبی برای پژوهش های مفید فراهم بود که 

ثمرة آن »واژه نامة پهلوی« و کتاب های مفیدی است که در آن مدت کوتاه 

درآمده است. در سال 134۹به هیأت علمی دانشگاه تهران پیوستم... و در 

و  باستانی  )زبان های  شدم«  بازنشسته  استادی،  درجة  باالترین  1385با  سال 

ادیان آسمانی در گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار, 138۹(. 
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نظر او درباره زبان
دکتر آموزگار به زبان فارسی عشق می ورزد: »زبان شیرین ما دورانی بس 

دراز پیموده تا به صورت کنونی درآمده است و تاریخ زبان ما همچون تاریخ 

سرزمین کهنسال ما، عمری دیرینه دارد و از پس هزاره ها قد افراشته است 

)آموزگار، »زبان شیرین فارسی«، بخارا، مرداد 1383، شمارة 3۷(. و در جایی 

دیگر: »همان طور که گفتم سیل واژه ها خانمان برانداز است. اما باز هم درونی 

شدن یک واژه زمان می برد. 3 یا 4 سال برای واژه ای چون رایانه، کم است. 

باید فرصت بیشتری به زبان داد.« و : »... فعل “کوشیدن” را کنار گذاشته ایم 

از “کوشیدن”، “کوشا”، “کوشنده”  و “سعی کردن” را جایگزین کرده ایم. ما 

ساخت؟  می توان  را  چیزی  چه  کردن”  “سعی  از  اما  می سازیم  “کوشش”  و 

این گونه است که زبان زایایی خود را از دست می دهد و سترون می شود«. ) 

چیت ساز، ساناز، »دیدار و گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار«، بخارا، اردیبهشت 

138۹، شمارة ۷2-۷3(. و دست آخر اینکه: »من نسبت به زبان فارسی، یک 

که  داریم  غنی  بسیار  زبانی  ما  که  دارم  عقیده  و  دارم  »غیرتمندانه«  حالت 

توانایی بیان همه گونه مفاهیم را داشته و دارد. یکی از دالیلم وجود کتاب های 

فلسفی مانند دینکرد و غیره در میان آثار پهلوی است. کتاب سوم دینکرد یکی 

از مشکل ترین کتاب های پهلوی است که معموالً کسی دور و بر آن نمی گردد. 

این  از  بخش هایی  نوشتم،  تفضلی  مرحوم  یادنامه  برای  که  مقاله ای  در  من 

کتاب را ترجمه و ضمن آن سعی کردم تمام اصطالحات فلسفی باستانی را در 

مورد مفاهیم فلسفی مثل جوهر، تکوین، کون، حدوث و...، در پهلوی نشان 

بدهم و البته برابرنهاد امروزی شان را هم عرضه کردم که برای خواننده امروزی 

هم قابل فهم باشد. وقتی ما برابرنهاد همه این اصطالحات فلسفی را در متون 

به همان  توانا بوده است. منتها  زباْن  )مانند دینکرد( داشته ایم، پس  پهلوی 

شیوه ای که برخی تحصیل کرده های امروزین اظهار می کنند که ما نمی توانیم 

زبان  بگذاریم، چراکه  فلسفی  واژگان  التین  اصطالح  با  برابر  فارسی  کلمه ای 

نارساست و سریعاً همان اصطالح التین را در متن فارسی می گنجانند، همین 

کار را روشنفکران قرن سوم و چهارم هجری قمری نیز انجام دادند. به روایتی 

کار خودشان را راحت کردند و بی دغدغه اصطالح عربی را به جای اصطالح 
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در  آسمانی  ادیان  و  باستانی  )زبان های  دادند.  قرار  فارسی  متن  در  فارسی 

گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار, 138۹(

آموزگار و تفضلی
 نمی توان از آموزگار سخن گفت و از دوستی و همکاری نزدیک او با مرحوم 

کتاب  که  بود  ادبیات  دانشکده  در  بود.  دوشنبه  روز  نگفت.  چیزی  تفضلی 

چاپ  شرف  در  داد.  آموزگار  نشان  را  اسالم«  از  پیش  ایران  ادبیات  »تاریخ 

بود. با هم درباره آن صحبت کردند و قرار شد فردا آن را به ناشر بدهد. اما 

تفضلی دیگر به دانشگاه برنگشت. آخرین دیدار همان روز دوشنبه بود. او 

را خاموش کردند و این نسخه کتاب در شرِف چاپش هم پیدا نشد. »از جمله 

کارهایی که از انجام دادن آن مسرت دارم چاپ »تاریخ ادبیات ایران پیش از 

اسالم« مرحوم تفضلی است که بعد از مرگش آن را به انجام رساندم... وقتی 

نبود. فقط خوشبختانه  این کتاب در کیفش  از مرگ کیفش را گشودند  پس 

دست نویس کتابنامه را به طور پراکنده از کیف بیرون کشیدیم. ناشر بعداً متن 

تصحیح شده این کار را به من داد و من دوباره به تصحیح این کتاب پرداختم. 

متأسفانه خوانندگان از تصحیح خود او با کیفیت و کمالی که همیشه مّدنظر 

ذهن دقیق و روح کمال گرایش بود محروم شدند« )زبان های باستانی و ادیان 

تفضلی  نابهنگام  »مرگ   .)138۹ آموزگار,  ژاله  دکتر  با  گفت وگو  در  آسمانی 

تا مدتی دست و دلم اصال به کار نمی رفت«.  برای من ضربه بزرگی بود و 

در بنیاد فرهنگ است که دوستی و همکاری  جدی اش با احمد تفضلی آغاز 

می شود. چون منابع فارسی درباره مطالعات ایرانی به طور روشمند در دسترس 

نبود، با پیشنهاد پرویز ناتل خانلری، هر یک از تحصیل کرده هایی که به ایران 

بازگشتند، بر روی یک کتاب پهلوی کار کردند تا این خأل جبران شود. مهرداد 

بهار بر روی »بندهشن«، احمد تفضلی بر روی »مینوی خرد« و آموزگار کار 

روی »دینکردپنج« را آغاز کرد. پس از مدتی، »دینکردپنج« توسط پروفسور 

با  کار  این  اگرچه  رسید؛  به چاپ  پاریس  دانشگاه  انتشارات  در  ژینیو  فیلیپ 

مرگ ناگهانی تفضلی تا مدت ها متوقف شده بود اما به همت آموزگار این 

از مدتی تصمیم گرفت که کار  اثر به نام هر دو در پاریس منتشر شد.پس 
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تهیه  را  »دینکردپنج«  تعلیقات  و  مقدمه  واژ ه نامه،  کند.  تمام  را  نیمه کاره 

می کند و آن را به نام هر دویشان در پاریس به چاپ می رساند  پس از مرگ 

نابهنگام تفضلی، آموزگار همواره و در هر محفلی به نیکی یاد و نام همکار 

و دوست خود را گرامی  می دارد. آموزگار، همکار محقق خود را »دانشمندی 

و  می کند  توصیف  نفس«  با سالمت  و  آزاداندیش  مهربان،  موجودی  انسان، 

قریحه پویایی و جویایی، سخت کوشی، پرکاری، آشنایی اش به زبان های زنده 

نخستین  تاريخ(.  بدون  ویکی ادبیات,   - آموزگار  )ژاله  می ستاید.  را  و...  دنیا 

کار مشترک علمی او و دکتر تفضلی که بعدها برندة جایزة ترجمه هم شد، 

در  شهریار  نخستین  و  انسان  نخستین  »نمونه های  کتاب  تحقیق  و  ترجمه 

تاریخ افسانه ای ایرانیان کریستن-سن « بود. هرچند حک نام نویسنده همکار 

برروی جلد یک کتاب اولین اصل همکاری و رعایت حق خالق اثر است، اما 

آموزگاردرزمانی بر حک نام تفضلی در کنار نام خودش پای فشاری کرد که 

پرونده قتل های زنجیره ای که دکتر تفضلی از اولین قربانیان آن بود هنوز 

باز بود درحالیکه خانم آموزگاه هنوز در نهادهای علمی و دانشگاه های ایران 

ایشان در آن شرایط سخت ستودنی  زنانه  بودند. شجاعت و وفاداری  فعال 

است.

یادمان و بزرگداشت ها
مراسم بزرگداشت ژاله آموزگار 2۹ بهمن 1382 از سوی انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی با حضور بزرگانی چون بدرالزمان قریب، یدالله ثمره، مهدي محقق، 

برگزار شد.  ایران دوستان  و  ایران شناسان  انجمن، و سایر  رييس هيات مديره 

این  به  انجمن  زرین  نشان  و  تقدیر  لوح  او  علمی  مجاهدت  سال ها  به پاس 

بانوی سخت کوش تقدیم شد.

آثار 
کتاب ها

ایران باستان، ماریان موله، ترجمه: ژاله آموزگار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه 

تهران، 1363؛ چاپ ششم 1386، انتشارات توس.
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ایرانيان،  افسانه ای  تاریخ  انسان و نخستين شهریار در  نمونه های نخستين 

نوشته آرتور كریستن سن، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، احمد تفضلی، جلد 

تقدیر و جایزه  برنده لوح  نو،  اول، 136۹؛ جلد دوم، 136۷، نشر  اول، چاپ 

»كتاب ساِل« برگزیده دانشگاه های كشور )13۷0( )چاپ دوم دو جلد باهم(؛ 

چاپ سوم، نشر چشمه، 1383؛ چاپ چهارم 1386.

شناخت اساطير ایران، نوشته جان هينلز، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، 

چاپ اول، 1368، نشر چشمه، نشرآویشن؛ چاپ دهم، نشر چشمه ،1385.

اسطوره زندگی زردشت، تأليف: ژاله آموزگار با همکاری احمد تفضلی، چاپ 

اول )هفت + 154ص(، 12۷0، نشر چشمه، نشر آویشن؛ چاپ پنجم، 1382؛ 

ششم 1384؛ هفتم 1385.

اداویراف نامه )ارداویرازنامه(: حرف نویسی، آوانویسی، ترجمه متن پهلوی، 

واژه نامه، فيليپ ژینيو، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، چاپ اول )۹5 + 1۷2ص(، 

13۷2؛ نشر معين، انجمن ایران شناسی فرانسه؛ چاپ دوم با افزوده ها 1382؛ 

چاپ سوم 1386.

زبان پهلوی، ادبيات و دستور آن، تأليف ژاله آموزگار، احمد تفضلی، چاپ 

اول )نه + 152ص(، 13۷2، نشر معين؛ چاپ چهارم 1382.

تاریخ اساطيری ایران، تأليف: ژاله آموزگار، چاپ اول )شش + ۹۷ ص(، 13۷4، 

انتشارات سمت؛ چاپ ششم 1383./ چاپ دهم 138۷.

كتاب پنجم دینکرد، انتشارات معين، 1386.

زبان، فرهنگ، اسطوره: مجموعه مقاالت، انتشارات معين، 1386.

احمد  دكتر  اسالم،  از  پيش  ادبيات  تاریخ  كتاب  در چاپ  و كوشش  نظارت 

تفضلی، نشر سخن 13۷6.

تجدیدنظر و تجدیدچاپ كتاب مينوی خرد، احمد تفضلی، 13۷۹.

و  لوكوك، 1382  پير  نوشته  كتيبه های هخامنشی،  كتاب  ترجمه  در  نظارت 

تجدیدنظر مجدد 1386.

تاریخ اساطيری ایران در مجموعه »ایران«، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

مقاالت به فارسی

»ادبيات زردشتی به زبان فارسی«، مجله دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، 
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ش 1۷ ش 2، 134۹، ص 1۷1 تا 1۹۹. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، 

اسطوره.

»گوشه ای از اساطير ایران باستان«، ش 8، ش 2، 134۹، ص 6 تا 16.

)نوشته  آموزگار  ژاله  ترجمه  ایرانی«،  فلسفه  در  مزدیسنی  ميراث  »درباره 

اميل بنونيست(، ش 1۹، ش 2، ص 313 تا 31۹.

»درگذشت هانری ماسه«، ش 1۹، ش ۷، 1348، ص ۷22.

»تأثير آیين زردشت بر ادیان قدیم«، هنر و مردم، ش 116، 1351، ص 20 

تا 21.

»درباره واژه نامه مينوی خرد«، سخن، ش 20، 134۹، ص 212 تا 215.

»درباره اساطير ایران«، سخن، ش 23، ش 2، 1352، ص 323 تا 326..

»درباره ترجمه مينوی خرد«، سخن، ش 24، ش 2، 1355، ص 1354 تا 1355.

 ،4 تهران، ش 23، ش  دانشگاه  ادبيات  دانشکده  پازند«، مجله  از  »گزارشی 

1355. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

تربيت  دانشگاه  ادبيات  دانشکده  مجله  باستان«،  ایران  خانواده  در  »زن 

زبان،  مجموعه  در  چاپ  تجدید   .45 تا   34 ص   ،1356  ،4 س   ،2 ش  معلم، 

فرهنگ، اسطوره.

آموزگار،  ژاله  ترجمه  الزار،  ژیلبرت  نوشته  شاهنامه«،  در  پهلوانی  »پهلوی، 

سيمرغ، ش 5، 135۷، ص 4۷ تا 61. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، 

اسطوره.

»دو ارداویراف نامه«، آینده، ش ۹، ش 2، 1362، ص 42۹ تا 433. تجدید چاپ 

در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»چنگرنگهاچه نامه«، آینده، ش ۹، ش 6، 1362، ص 42۹ تا 432. تجدید چاپ 

در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»چرخش ویژگی های قهرمانان در شاهنامه«، آدینه، ش 40، دی 1368، ص 12 

تا 13. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»شاهزاده خانم برگ مورد و شاهزاده خانم نخود«، نوشته آرتوركریستن سن، 

ترجمه ژاله آموزگار، كتاب سخن، ش 2، 1368، ص 102 تا 118. تجدید چاپ 

در مجموعه زبان ،فرهنگ، اسطوره.
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»دوگانگی نيکی ها و بدی ها و برادران دروغين نيکی ها در اخالق زردشتی«، 

جشن نامه زریاب خویی )یکی قطره باران(، نشر نو، 13۷0، ص 656 تا 66۹. 

تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»اسطوره زندگی زردشت«، كلک، ش 20، آبان 1380، ص 33 تا ۷2.

»نوروز«، كلک، ش 23 تا 24، بهمن و اسفند 13۷0، ص 1۹ تا 31. تجدید چاپ 

در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

تا 34.  »دیوها در آغاز دیو نبودند«،  كلک، ش 30، شهریور 13۷1، ص 16 

تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»رازهای اسطوره در مسافران«، مجموعه ای درباره مسافران )ساخته بهرام 

بيضایی(، انتشارات روشنگران، 13۷1، ص 2۹ تا 33. تجدید چاپ در مجموعه 

زبان، فرهنگ، اسطوره.

»اسطوره های آفرینش ایرانی )آریایی(«، مجموعه شناخت هویت زن ایرانی 

در گشتره پيش تاریخ و تاریخ، انتشارات روشنگران، 13۷1، ص 2۷2 تا 288.

ادبيات  دانشکده  مجله  اوستا«،  تفسيرهای  و  ترجمه  یا  زند  از  »گزارشی 

تا 16۹. تجدید چاپ در  دانشگاه تهران، ش 2۹، ش 3 و 4، 13۷0، ص 162 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»درباره آفرین فردوسی«،  كلک، ش 3۹، خرداد 13۷2، ص 1۹3 تا 1۹6. تجدید 

چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

مجله  )پهلوی(«،  ميانه  فارسی  در  آن  كاربرد  و  ساخت  خواستاری،  »فعل 

زبان شناسی، ش ۹، ش 1، پياپی 1۷، بهار و تابستان 13۷1، تاریخ انتشار 13۷3، 

ص 2 تا ۹. تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

باستان«، كلک،  ایران  در  داوری  از  نمونه ای  اورمرد،  پيشگاه  در  »گرشاسب 

ش 54، 13۷3، ص ۹ تا 16. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»فره، این نيروی جادویی و آسمانی«،  كلک، ش 68 و ۷0، 13۷4، ص 23 تا 

41. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»مرگ نابهنگام و ناباورانه دوست«، كلک، ش 80 و 83، آبان و بهمن 13۷5، 

ص 50۷ تا 514.

»زندگی نامه علمی دكتر احمد تفضلی«،  كلک، ش 80 و 83 ، آبان و بهمن 

ژاله آموزگار یگانه
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13۷5، ص 514 تا 534.

»هنر خواليگری در فرهنگ كهن ایرانی«،  كلک، ش 85 و 88، فروردین – تير 

13۷6، ص 162 تا 166. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ،اسطوره.

»ادبيات باستانی ایران«، مجله آشنا، ش 6، ش 35، تابستان 13۷6.

زرین كوب،  عبدالحسين  استاد  یادگارنامه  روایی«،  تاریخ  و  واقعی  »تاریخ 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به كوشش علی دهباشی، 13۷6، ص 18۷ تا 202. 

تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»یاد بهار« مجموعه مقاالت یاد بهار، نشر آگاه، زمستان 13۷6، ص 35 تا 40. 

تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»نوروز«، گزارش كتاب، ش 1، ش 5، اسفند 13۷6.

»در بزرگداشت خرد و دانش«، نامه پارسی، ش 3، پایيز 13۷۷، ص 1۷1 تا 

1۷5. تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»نگارش در اسطوره ها«، گزارش كتاب، ش 2، ش 16، اسفند 13۷۷.

»آیا فرّه از این شهر گریخته است؟« مجموعه گفت وگو، نقد و نظر درباره 

فيلمنامه گفت وگو با یاد بهرام بيضایی، به كوشش زاون فوكاسيان، نشر دیدار 

،13۷۹، ص 105 تا108، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»پيمان«، بخارا، ش 13 و 14، خرداد- آبان 13۷۹، ص 8 تا 1۷، تجدیدچاپ در 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

نخستين  مقاالت  مجموعه  بازمی گردند«،  زمين  به  نو  سال  با  كه  »ایزدانی 

مردم شناسی،  پژوهشکده  كشور،  فرهنگی  ميراث  سازمان  نوروز،  همایش 

13۷۹، ص ۹3 تا 105، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره. ترجمه 

 1st Symposium on Articles Presented to the:انگليسی آن در مجموعه

.2001 nowruz, Spring

pp.68 تا ۷۷.

»احمد تفضلی، انسانی واال، دانشمندی بنام«، یادنامه دكتر احمد تفضلی، 

به كوشش دكتر علی اشرف صادقی، 13۷۹، ص 11 تا 25.

یادنامه  دینکرد«،  كتاب  از  بخشی  روایت  به  جهان،  پایان  و  عالم  »تکوین 
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دكتر احمد تفضلی، به كوشش دكتر علی اشرف صادقی، 13۷۹، ص 45 تا 5۹. 

تجدیدچاپ در مجموعه زبان ،فرهنگ، اسطوره.

»بخش هایی از مباحث اسطوره ای در كتاب پنجم دینکرد«، كتاب ماه، ش 25 

و 26، مهر و آبان 13۷۹، ص 12 تا 14.

 ،833 تا   82۹ ص  اسالم)5(،  جهان  دانشنامه  ادبيات«،  و  زبان  »پهلوی، 

تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»تفضلی، احمد«، دانشنامه جهان اسالم)6(، ص 145 تا 146.

»بهار در گاه شماری باستانی ما چگونه از راه می رسند؟«، گزارش كتاب، ش 

40، ص 2 تا 3.

ش  پنجم،  دوره  فرهنگستان،  نامه  هخامنشی«،  پارس  »سنگ نوشته های 

4۷، اردیبهشت 1380، ص 8۷ تا ۹5، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، 

اسطوره.

سروشيان  جمشيد  یادنامه  می گوید؟«،  سخن  چه  از  دینکرد  پنجم  »كتاب 

)سروش پيرمغان(، به كوشش كتایون مزداپور، انتشارات ثریا، تهران 1381، ص 

63 تا 6۹.تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»تاریخچه ای از نگارش خط«، گزارش كتاب، ش 52، اسفند 1380، ص 2 تا 5.

»گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان«، بخارا، ش 24، خرداد و تير 

1381. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»گلی بر مزاری، مزارنوشته نو یافته ای به پهلوی ساسانی از كازرون«، نامه 

ایران باستان، ش 2، ش 1، بهار و تابستان 1381، ص 63 تا 6۹. تجدیدچاپ در 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

مقدمه كتاب اوستای گلدنر، نشر اساطير، 1382، ص 5 تا 38. تجدید چاپ در 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

ایران«، زن و فرهنگ، مجموعه مقاالت سازمان  »جادوی سخن در اساطير 

ميراث فرهنگی، 1382. مجله بخارا، شماره 32، 1382، مهر و آبان، ص 23 تا 

45. تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»ازدواج های اساطيری«، جشن نامه دكتر منصوره اتحادیه، 1383، تجدیدچاپ 

در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.
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»استدالل مزدیسنی در برابر نيست خدای گویان«، جشن نامه دكتر محمدامين 

ریاحی، 1383، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»احمد تفضلی«، دانش نامه زبان و ادب فرهنگستان.

»خردورزی در آیين زردشت«، مجموعه سخنرانی های بزرگداشت زردشت، 

2003/1382. تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»یاد یاران«، پيشگفتار مجموعه مقاالت دكتر وامقی ،1383، تجدیدچاپ در 

مجموعه زبان ،فرهنگ، اسطوره.

»تخمه و هستی بنابر استدالل مزدیسنایی«، جشن نامه دكتر مجتبایی ،1386. 

تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»تمثيل دین و درخت بنابر استدالل مزدیسنایی«، جشن نامه دكتر ابوالقاسمی 

،1383، تجدید چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»زبان شيرین فارسی«، بخارا، شماره 3۷؛ ش 5 و 6 ، 1383. تجدیدچاپ در 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

سخنرانی در بزرگداشت فرای و متن آن در هفته كتاب تير ،1383. تجدید 

چاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»تبریک« )ترجمه فارسی توسط مرتضی هاشمی پور(، بخارا، شماره 3۹ و 40، 

آذر و اسفند 1383، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»پيوستی بر مقاله تبریک»، بخارا، شماره 41، فروردین و اردیبهشت 1384، 

ص 6۷ تا ۷0.

»خط در اسطوره ها«، كنفرانس بين المللی لوح تا لوح، تهران، ش 13 و 15، 

تير 1384. بخارا، شماره 44، مهر و آبان 1384، ص 6۷ تا ۷0. تجدید چاپ در 

مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

سعادت،  اسماعيل  به سرپرستی:  فارسی،  ادب  و  زبان  دانشنامه  »جم«، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 544 تا 548.

»كتيبه ای از دوره اردشير ساسانی؟«، نامه ایران باستان، سال چهارم، شماره 

زبان،  مجموعه  در  تجدیدچاپ   .1385 انتشار   ،1383 زمستان  و  پائيز  دوم، 

فرهنگ، اسطوره.

»سنت شفاهی در ایران باستان«، بخارا، شماره 53، مرداد 1385، ص 141 تا 
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151، تجدیدچاپ در مجموعه زبان، فرهنگ، اسطوره.

»نيایش و نيروی جادویی آن«، همایش آیين ها و آب، 1385، تجدیدچاپ در 

مجموعه زبان ،فرهنگ، اسطوره.

»دریای پارس از دیرباز«، مجموعه مقاالت خليج فارس.

ترجمه فصل های 2 و 3 »شکند گمانيک وزار«، یادنامه استاد ماهيار نوابی، 

.138۹

از دانشجویان  تعدادی  با همکاری   ،Iranica Abstracta از ترجمه بخشی 

 20 جلدهای  ایران شناسی،  چکيده های   ،25 تا   20 شماره های  دكتری،  مقطع 

تا  ایران، 1380  ایران شناسی فرانسه در  تا 25، مركز نشر دانشگاهی، انجمن 

.1385

پيش درآمدی بر جلد 15 كتاب یونانيان و بربرها، 1385، انتشارات توس.

»یونانيان و بربرها«، بخارا، اسفند 1385.

»جلوه های زن در تاریخ زندگی زردشت«، جشن نامه دكتر بدرالزمان قریب، 

.138۷

روز  فروردین  ماه  رساله  )بنابر  نيک  رویدادهای  همه  آغاز  سال،  »آغاز 

خرداد(«، صنعت نشر،  1386.

»گزارشی ساده از سنگ نوشته های كردیر«، بخارا، شماره 4 و 6، آذر- اسفند 

1386، ص 3۹ تا 53.

»خویشکاری فردوسی«، بخارا، ش 66، 138۷.

»آوای سنگ ها«، بخارا، ش 6۷، 138۷.

»ترجمه فصل چهار شکند گمانيک«، یادنامه حميد مجامدی، 138۹.

»در ستایش فرزانگی«، سخنرانی در بزرگداشت بدرالزمان قریب، چاپ در 

بخارا، شماره 68 و 6۹، آذر و اسفند 138۷، ص 1۹8 تا 201.

اردیبهشت  و  خرداد   ،۷0 شماره  بخارا،  لوكوك«،  و  هخامنشی  »كتيبه های 

1388، ص 311 تا 315.

و  بهمن   ،24 و   23 شماره  سوم،  سال  نشر،  نوروزنامه« صنعت  در  »نوروز 

اسفند 138۹.

»زند و پازند«، دانشنامه زبان و ادب فارسی، جلد سوم، فرهنگستان زبان و 
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ادب فارسی به سرپرستی اسمعيل سعادت، 1388، ص 86 تا 8۹.

»چشمه دریای چيَچست«، مجموعه مقاالت خوی شناسی، 138۹.

»فرهنگ و تمدن«، نقد كتاب در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ دیگر 

نگریستن. نوشته بلوك باشی، چاپ در دنيای كتاب، مهرماه 138۹.

شاهنامه  رستم.  هفت خان  اجرای  بر  مقدمه  خانش«،  هفت  و  »فردوسی 

فردوسی به روایت و كارگردانی پری صابری، 2۷، خرداد 1388.

»تخت جمشيد تنها محل برگزاری نوروز نبود، نگاهی به الواح خزانه و باروی 

تخت جمشيد«، محله صنعت نشر، اسفند 1388.

بر كتاب پزشکی در فصل 15۷  باستان« مقدمه  ایران  »پزشکی در فرهنگ 

دينکرد نوشته نرجس بانو صبوری، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسالمی.

»مقدمه كتاب تاریخ ادبيات ایران پيش از اسالم«، مجموعه مقاالت مربوط 

به ادبيات قبل از اسالم.

انجمن  فارسی  در سمينار شعر  با شعر خطابه  توام  نشر  زریران«.  »یادگار 

زبانشناسی.

مقاالت انگلیسی و فرانسوی

Ecyclopaedia Iranica

Bahram-Pazdu

Cangranhaca Nama

Anushiravana b.Marzban Ravari

Congration pers. Tabrik, sad- bas

Cooking in Pahlavi literature

Borj- Nama

سوابق علمی واجرایی

پژوهشگر بنیاد فرهنگ ایران از 134۷ تا 134۹.

استادیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران از 134۹ تا 1362.

دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران از 1362 تا 13۷3.

استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران از 13۷3 تا 1385.
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استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه آزاد.

بازنشسته دانشگاه تهران با رتبه 2۹ استادی 1385.

استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده زبان دانشگاه آزاد تهران 

واحد علوم تحقیقات.

عضويت در مجامع علمی داخلی و خارجی

عضویت شورای عالی علمی مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی.

عضو وابسته فرهنگستان زبان ایران، 1368.

عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان ایران، 138۷.

عضویت هيأت آئين كتاب و جوایز بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.

عضو گروه انتخاب كتاب.

عضو هیات علمی جایزه پروین اعتصامی.

Ehsan Yarshater Book Prize for Ancient Iranian Studies

عضويت در هیأت تحريريه نشريات داخلی

نامه انسان شناسی: دانشگاه علوم اجتماعی.

ایرانی،  زبان های  و  فرهنگ  تحقيقات  مركز  نشریه  ایرانی:  مطالعات  مجله 

دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

نامه ایران باستان:  مجله بين المللی مطالعات ایرانی.

پيک نور: مجله دانشکده ادبيات پيام نور

مجله زبان شناخت: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پژوهش نامه ادیان: مجله گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد علوم تحقيقات.

جوایز و افتخارات

جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی 136۹.

جایزه كتاب برگزیده سال دانشگاه های كشور 1368 و 136۹.

تقدیرنامه رئيس بنياد ایران شناسی 1381.

بزرگداشت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1382.

تقدیرنامه دانشگاه تهران 1382.

تقدیرنامه احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 1383.

جایزه كتاب فصل سال 1368 برای كتاب دینکرد پنجم.

ژاله آموزگار یگانه
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