
 دکتر ژاله آموزگار يگانه

 

 استاد گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني 

 

 : سوابق علمي و اجرايي 

 

 7431تا  7431ران از پژوهشگر بنياد فرهنگ اي

 

 7431تا  7431استاديار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

 

 7414تا  7431دانشيار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

 

 تا كنون 7414استاد گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

 

  

 

 : ميمقاالت ارائه شده در مجامع عل 

 

La magie de la parole dans la mythologie iranienne”, 4ème Conference Europeenne d’Études 

Iraniennes, 6-10 sept. 1999. (Logman, 39, 2003-2004) 

 

  

 

 :مقاالت منتشر شده 

 

 .711-717، ص 7431، 1، ش71دانشگاه تهران، س  ياتمجلة دانشکدة ادب ،«یبه زبان فارس یزردشت ياتادب»

 

 .73-3، ص 7431، 1، ش 8باستان، س  يرانا ية، نشر«باستان يرانا يراز اساط یا گوشه»

 



-474، ص 7438، 4، ش 71ترجمة ژاله آموزگار، سخن، س  ،«يرانیدر فلسفة ا يسنیمزد يراثدر بارة م»بنونيست،  اميل

471. 

 

 .111، ص 7438، 1، ش 71، س ، سخن«ماسه یهانر درگذشت»

 

 .17-12، ص 7437، 773هنر و مردم، ش  ،«يمقد يانزردشت بر اد يينآ تأثير»

 

 .71-73، ص 7433، 3، ش 14دانشگاه تهران، س  يات، مجلة دانشکدة ادب«از پازند گزارشی»

 

 .33-43، ص 7433 ،3، ش 1معلم، س  يتدانشگاه ترب يات، مجلة دانشکدة ادب«باستان يراندر خانوادة ا زن»

 

 .37-31، ص 7431، 3ش  يمرغ،، ترجمة ژاله آموزگار، س«در شاهنامه یپهلوان ی،پهلو»الزار،  ژيلبر

 

 .341-311، ص 7431، 3، ش 1س  ينده،، آ«نامه يرافارداو دو»

 

 .341-311، ص 7431، 3، ش 1س  ينده،، آ«نامه چنگرنگهاچه»

 

 .74-71، ص 7438، 32ش  ينه،، آد«قهرمانان در شاهنامه يژگيهایو چرخش»

 

، ص 7438، 1، ترجمة ژاله آموزگار، کتاب سخن، ش «شاهزاده خانم برگ مورد و شاهزاده خانم نخود»سن،  يستنکر آرتور

721-778. 

 

قطره باران(، نشر نو،  يکی) يیخو يابنامة زر جشن ،«یدر اخالق زردشت يکيهان ينو برادران دروغ يهاو بد يکيهان دوگانگی

 .331-331، ص 7412

 

 .44-11، ص 7412، 12، کلک، ش «زردشت یزندگ اسطورة»

 

 .47-71، ص 7412، 13-14کلک، ش  ،«نوروز»

 

 .13-73، ص 7417، 42، کلک، ش «نبودند يودر آغاز د ديوها»



 

 .11-14، ص7417نتشارات روشنگران، (، ايضايی، مجموعة دربارة مسافران )ساختة بهرام ب«اسطوره در مسافران رازهای»

 

انتشارات  يخ،و تار يخاز تار يشدر گسترة پ يرانیزن ا يت، مجموعة شناخت هو(«يايی)آر يرانیا ينشآفر های اسطوره»

 .188-111، ص 7417روشنگران، 

 

 .731-731، ص 7412، 3-4، ش 11دانشگاه تهران، س  يات، مجلة دانشکدة ادب«اوستا يرهایترجمه و تفس يااز زند  گزارشی»

 

 .713-714، ص 7411، 41کلک، ش  ،«یفردوس ينآفر دربارة»

 

 يخ، تار7417، 71 ياپی، پ7، ش1س  ی،، مجلة زبان شناس(«ی)پهلو يانهم یساخت و کاربرد آن در فارس ی،خواستار فعل»

 .1-1، ص 7414انتشار 

 

 .73-1، ص 7414، 33، کلک، ش «باستان يراندر ا یاز داور یا اورمزد، نمونه يشگاهدر پ گرشاسب»

 

 .373-321، ص 7413، 84-82کلک، ش  ،«یو آسمان يیجادو يروین ينا فره،»

 

 .313-373، ص 7413، 84-82کلک، ش  ،«یدکتر احمد تفضل یعلم زندگينامة»

 

 .733-731، ص 7413، 88-83کلک، ش  ،«يرانیدر فرهنگ کهن ا يگریخوال هنر»

 

 .7413، 43، ش 3مجلة آشنا، س  ،«يرانا یباستان ادبيات»

 

 ی،انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ی،دهباش یکوب، به کوشش عل ينزر يناستاد عبدالحس يادگارنامة ،«يیروا يخو تار یواقع تاريخ»

 .7411، 4، س 73؛ نيز در: مجلة بخارا، ش 121-781، ص 7413

 

 .32-43، ص 7413د بهار، نشر آگاه،  يا، مجموعه مقاالت «بهار ياد»

 

 .7413، 3، ش 7گزارش کتاب، س  ،«نوروز»



 

 .713-717، ص 7411، 4، ش 4س  ی،، نامة پارس«بزرگداشت خرد و دانش در»

 

 .7411، 73، ش 1، گزارش کتاب، س «ها در اسطوره نگارش»

 

به  يضايی،بهرام ب« گفت و گو با باد»  يلمنامةارة ف، مجموعة گفت و گو، نقد و نظر در ب«است؟ يختهشهر گر ينفره از ا آيا»

 .728-723، ص 7411 يدار،نشر د يان،کوشش زوان قوکاس

 

 .71-8، ص 7411، 73-74بخارا، ش  ،«پيمان»

 

کشور،  یفرهنگ يراثنوروز، سازمان م يشهما ينمجموعة مقاالت نخست ،«گردند یباز م ينکه با سال نو به زم ايزدانی»

 .723-14، ص 7411 ی،شناس پژوهشکدة مردم

 

-77، ص 7411 ی،اشرف صادق یبه کوشش دکتر عل ی،دکتر احمد تفضل يادنامة، «بنام یواال، دانشمند یانسان ی،تفضل احمد»

13. 

 

 ی،اشرف صادق یبه کوشش دکتر عل ی،دکتر احمد تفضل يادنامة ،«ينکرداز کتاب د یبخش يتجهان، به روا يانعالم و پا تکوين»

 .31-33، ص 7411

 

 .73-71، ص 7411، 13-13کتاب ماه، ش  ،«ينکرددر کتاب پنجم د یا از مباحث اسطوره بخشهايی»

 

 .4-1، ص 32گزارش کتاب، ش  ،«رسد؟ یما چگونه از راه م یباستان یشمار در گاه بهار»

 

مزداپور،  يون(، به کوشش کتامغانير)سروش پ يانسروش يداستاد جمش يادنامة ،«گويد؟ یاز چه سخن م ينکردپنجم د کتاب

 .17-34، ص 7487 يا،انتشارات ثر

 

 .3-4، ص 7482، 31، گزارش کتاب، ش «از نگارش خط ای تاريخچه»

 

 يرفیص يدهها نيا، یصالح يننگ يش،درو يسفرنگ ی(، با همکار7111-18) 17-12، ش Abstracta Iranica بخشي از ترجمة

 .7482 يران،فرانسه در ا شناسی يرانو انجمن ا ی، مرکز نشر دانشگاه17-12ج  شناسی، يرانا های يدهمشفق، چک يرايهو پ

 



 شناسی، يرانا های يدهمشفق، چک يرايهو پ نيا یصالح يننگ ی(، با همکار7111) 11، ش Abstracta Iranica بخشي از ترجمة

 .7487 يران،فرانسه در ا شناسی يرانو انجمن ا ی، مرکز نشر دانشگاه11ج 

 

 .7487، 13، بخارا، ش «باستان يراندر ا یشمار ساده از گاه گزارشی»

 

 .31-34، ص 7487، 7، ش 1باستان، س  يران، نامة ا«از کازرون یساسان یبه پهلو ای يافتهمزارنوشتة نو ی،بر مزار گلی»

 

 شناسی، يرانا های يدهمشفق، چک رايهيو پ نيا یصالح يننگ ی(، با همکار1222) 14، ش Abstracta Iranica بخشي از ترجمة

 .7481 يران،فرانسه در ا شناسی يرانو انجمن ا ی، مرکز نشر دانشگاه14ج 

 

 .48تا  3، ص 7481 ير،گلدنر، انتشارات اساط ی: اوستا«مقدمه»

 

، 41ش  ؛ نيز در: بخارا،7481 ی،فرهنگ يراثزن و فرهنگ، مجموعه مقاالت سازمان م ،«يرانا يرسخن در اساط جادوی»

 .33-43، ص 7481

 

 .7484 يه،نامة دکتر منصوره اتحاد جشن ،«يریاساط ازدواجهای»

 

 .7484 ياحی،ر يننامة دکتر محمدام جشن ،«گويان خدای يستدر برابر ن يسنیمزد استدالل»

 

 .7481/1224بزرگداشت زردشت،  يهای، مجموعه سخنران«زردشت ييندر آ خردورزی»

 

 .7484ی،بر مجموعه مقاالت دکتر وامق يشگفتارپ ،«ياران ياد»

 

 .7484 ی،نامة دکتر مجتبائ جشن ،«يسنايیبنابر استدالل مزد یو هست تخمه»

 

 .7484 ی،نامة دکتر ابوالقاسم جشن ،«يسنايیو درخت بنابر استدالل مزد يند تمثيل»

 

 .7484، 41بخارا، ش  ،«یفارس يرينش زبان»

 



 .7484اب هفته، کت ،«یدر بزرگداشت فرا یسخنران متن»

 

 .مشفق و آذين ازدجيني يرايهپ ی(، با همکار1222) 13، ش Abstracta Iranica بخشي از ترجمة

 

 .1223 يس،پار يمار،به فرانسه، انتشارات گال Iran ، مجموعة«باستان يرانو فرهنگ ا تاريخ»

 

Payman”, The Sprit of Wisdom [Menog i Xrad] Essays in Memory of Ahmad Tafazzoli, ed. 

T. Daryaee and M. Omidsalar, 2004, pp. 32-43 

 

  

 

 : مقاالت تاليف شده براي دائره المعارفها 

 

 (733-733، ص 3احمد )ج  ی،(، تفضل844-811، ص 3)ج  ياتزبان و ادب ی،دانشنامة جهان اسالم: پهلو براي

 

 دانشنامة زبان و ادب فارسي: تفضلي، احمد براي

 

For the Encyclopaedia Iranica: Bahram-Paždu, Čangranghača Nâma, Anushiravan b. 

Marziban Ravari, Congratulation (Pers. Tabrik, Šâd-bâš), Cooking in Pahlavi Literatature, 

Borj-Name 

 

  

 

 : نقد و معرفي 

 

 .173-171، ص 7431، 1، ش 12، سخن، س«خرد ينوینامة م بارة واژه در»

 

 .143-141، ص 7431، 1، ش 14سخن، س  ،«يرانا يربارة اساط در»

 

 .7133-7133، ص 7433، 1، ش 13، سخن، س «خرد ينویبارة ترجمة م در»



 

 .13-81، ص 7482، 31، ش 3نامة فرهنگستان، دورة  ،«یپارس هخامنش های نوشته سنگ»

 

  

 

 :   كتاب 

 

؛ چاپ پنجم، انتشارات توس، 7434باستان، ترجمة ژاله آموزگار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،  يرانموله، ا ماريان

7411. 

 

ژاله آموزگار و احمد  يقترجمه و تحق يرانيان،ا یا افسانه يخدر تار يارشهر ينانسان و نخست يننخست یها نمونه سن، يستنکر آرتور

 یجمهور« کتاب سال» يزةو جا ير؛ برندة لوح تقد7431، جلد دوم، چاپ اول، 7433نشر نو، جلد اول، چاپ اول،  ی،تفضل

پ ؛ چا7412کشور در سال  یدانشگاهها يدةبرگز« کتاب سال» يزةو جا يرن برندة لوح تقديو همچن 7431ايران در سال  یاسالم

 .7484سوم، نشر چشمه، 

 

چاپ هشتم،  يشن،؛ نشر آو7438نشر چشمه، چاپ اول،  ی،ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضل يران،ا يرشناخت اساط ينلز،ه جان

7481. 

 

 .7481چاپ پنجم،  يشن،، نشر آو7412نشر چشمه، چاپ اول،  ی،احمد تفضل یزردشت، با همکار یزندگ اسطورة

 

ژاله  يقواژه نامه، ترجمه و تحق ی،ترجمة متن پهلو يسی،آوانو يسی،(: حرف نويرازنامهنامه ) ارداو افيرارداو ينيو،ژ فيليپ

 748ها،  ، چاپ دوم با افزوده7411فرانسه، چاپ اول،  یشناس يرانو انجمن ا ينآموزگار، نشر مع

 

 .7481، چاپ چهارم، 7411چاپ اول،  ين،نشر مع ی،و دستور آن، با همكاري احمد تفضل ياتادب ی،پهلو زبان

 

 .7484، چاپ ششم، 7413انتشارات سمت، چاپ اول،  يران،ا يریاساط تاريخ

 

 .7413 ی،احمد تفضل يفاز اسالم، تأل يشپ ياتادب يخو کوشش در چاپ کتاب تار نظارت

 

  .7411 ی،خرد، ترجمة احمد تفضل ينویچاپ کتاب م يدنظر و تجد تجديد

 



 .7481لوکوک، ترجمة نازيال خلخالي،  يرنوشتة پ ی،هخامنش های يبهکتاب کتبر ترجمة  نظارت

 

Le cinquième livre du Denkard, transcription, tradution et commentaire par Jaleh Amouzgar 

et Ahmad Tafazzoli, Paris, 2000, Studia Iranica 23. دکتر ژاله آموزگار يگانه 

 انهاي باستانياستاد گروه فرهنگ و زب 

  

  

 : سوابق علمي و اجرايي 

  7431تا  7431پژوهشگر بنياد فرهنگ ايران از 

  7431تا  7431استاديار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

  7414تا  7431دانشيار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

  تا كنون 7414استاد گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران از 

  

 : مقاالت ارائه شده در مجامع علمي 

La magie de la parole dans la mythologie iranienne”, 4ème Conference Europeenne 

d’Études Iraniennes, 6-10 sept. 1999. (Logman, 39, 2003-2004) 

  

 مقاالت منتشر شده: 

 «ص 7431، 1، ش71ادبيات دانشگاه تهران، س  دانشکدة ة، مجل«ادبيات زردشتی به زبان فارسی ،

717-711. 

 «16-6 ، ص7431، 1، ش 8ایران باستان، س  نشریة ،«گوشه ای از اساطير ایران باستان. 

 ،سخن،  ژاله آموزگار، ة، ترجم«ایرانی میراث مزدیسنی در فلسفة ةدر بار» اميل بنونيست

 .471-474، ص 7438، 4ش  ،19 س

 «111، ص 1348 ،7 ، ش71، سخن، س «درگذشت هانری ماسه. 

 «17-12، ص 7437، 773، هنر و مردم، ش «ادیان قدیم ثير آیين زردشت برأت. 

 «19-14 ، ص7433، 3، ش 14ادبيات دانشگاه تهران، س  دانشکدة ة، مجل«گزارشی از پازند. 

 «3ش  ،1س  ادبیات دانشگاه تربیت معلم، دانشکدة مجلة ،«ایران باستان ةزن در خانواد ،

 .33-43، ص 7433

 ،37-31، ص 7431، 3ژاله آموزگار، سيمرغ، ش  ة، ترجم«پهلوی، پهلوانی در شاهنامه» ژيلبر الزار. 

https://archive.li/o/qtpdz/literature.ut.ac.ir/faculty-members/amouzegar/maghalat-talif.htm
https://archive.li/o/qtpdz/literature.ut.ac.ir/faculty-members/amouzegar/maghalat-talif.htm


 «341-311، ص 7431، 3، ش 1، آینده، س «دو ارداویراف نامه. 

 «341-311، ص 7431، 3، ش 1، آینده، س «چنگرنگهاچه نامه. 

 «74-71، ص 7438، 32، آدینه، ش «چرخش ویژگيهای قهرمانان در شاهنامه. 

 آموزگار، کتاب  ژاله ة، ترجم«شاهزاده خانم برگ مورد و شاهزاده خانم نخود» ،ریستن سنآرتور ک

 .778-721، ص 7438، 1سخن، ش 

 زریاب خویی )یکی قطره  ةنامجشن ،«دوگانگی نيکيها و بدیها و برادران دروغين نيکيها در اخالق زردشتی

 .331-331، ص 7412باران(، نشر نو، 

 «44-11، ص 7412، 12کلک، ش  ،«زندگی زردشت ةاسطور. 

 «47-71، ص 1370، 24-13، کلک، ش «نوروز. 

 «13-73، ص 7417، 42، کلک، ش «دیوها در آغاز دیو نبودند. 

 «بهرام بيضایی(، انتشارات  ةمسافران )ساخت دربارة ة، مجموع«رازهای اسطوره در مسافران

 .11-14، ص7417روشنگران، 

 «شناخت هویت زن ایرانی در  ة، مجموع«ی(های آفرینش ایرانی )آریایاسطوره

 .188-111، ص 7417رات روشنگران، تاریخ و تاریخ، انتشا از پیش گسترة

 «11ادبيات دانشگاه تهران، س  دانشکدة ة، مجل«گزارشی از زند یا ترجمه و تفسيرهای اوستا ،

 .731-731، ص 1370، 4-3 ش

 «713-714، ص 7411، 41، کلک، ش «آفرین فردوسی ةدربار. 

 «7، ش1زبان شناسی، س  مجلة ،«(فعل خواستاری، ساخت و کاربرد آن در فارسی ميانه )پهلوی ،

 .1-1، ص 7414، تاریخ انتشار 7417، 71پياپی 

 «73-1، ص 7414، 33، کلک، ش «ای از داوری در ایران باستانگرشاسب در پيشگاه اورمزد، نمونه. 

 «373-321، ص 1375، 83-80، کلک، ش «فره، این نيروی جادویی و آسمانی. 

 «313-373، ص 1375، 83-80، کلک، ش «علمی دکتر احمد تفضلی ةزندگينام. 

 «733-731، ص 1376، 88-85، کلک، ش «هنر خواليگری در فرهنگ کهن ایرانی. 

 «7413، 43، ش 3آشنا، س  ة، مجل«ادبيات باستانی ایران. 

 «استاد عبدالحسين زرین کوب، به کوشش علی دهباشی،  ة، یادگارنام«تاریخ واقعی و تاریخ روایی

 .7411، 4، س 73بخارا، ش  ةمجل :در ؛ نيز121-781، ص 7413انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

 «32-43، ص 7413، مجموعه مقاالت یا د بهار، نشر آگاه، «یاد بهار. 

 «7413، 3، ش 7، گزارش کتاب، س «نوروز. 

 «713-717، ص 1377 ،3 ، ش4پارسی، س  ة، نام«در بزرگداشت خرد و دانش. 

 «7411، 73، ش 1، گزارش کتاب، س «هانگارش در اسطوره. 

 «گفت و گو، نقد و نظر در  مجموعة ،«آیا فره از این شهر گریخته است؟

، ص 7411بهرام بيضایی، به کوشش زوان قوکاسيان، نشر دیدار، « گفت و گو با باد » فیلمنامة بارة

723-728. 

 «71-8، ص 1379 ،14-13 بخارا، ش ،«پيمان. 



 «مقاالت نخستین همایش نوروز،  ة، مجموع«گردند ایزدانی که با سال نو به زمين باز می

 .723-14، ص 7411شناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور، پژوهشکدةمردم

 «دکتر احمد تفضلی، به کوشش دکتر علی  یادنامة ،«احمد تفضلی، انسانی واال، دانشمندی بنام

 .13-77، ص 7411اشرف صادقی، 

 «دکتر احمد تفضلی، به کوشش  ة، یادنام«و پایان جهان، به روایت بخشی از کتاب دینکرد عالم تکوین

 .31-33، ص 7411دکتر علی اشرف صادقی، 

 «73-71، ص 1379، 26-25 ماه، ش تاب، ک«ای در کتاب پنجم دینکردبخشهایی از مباحث اسطوره. 

 «4-1، ص 32، گزارش کتاب، ش «رسد؟شماری باستانی ما چگونه از راه میبهار در گاه. 

 استاد جمشيد سروشيان )سروش پيرمغان(، به  ة، یادنام«گوید؟کتاب پنجم دینکرد از چه سخن می

 .17-34، ص 7487کوشش کتایون مزداپور، انتشارات ثریا، 

 «3-4، ص 7482، 31زارش کتاب، ش ، گ«ای از نگارش خطتاریخچه. 

 ترجمة بخشي از Abstracta Iranica،  با همکاری فرنگیس  (،7111-18) 17-12ش

شناسی، های ایرانچکیده پیرایه مشفق، و نیا، هایده صیرفینگین صالحی درویش،

 .7482شناسی فرانسه در ایران، انجمن ایران و ، مرکز نشر دانشگاهی17-12ج 

 ترجمة بخشي از Abstracta Iranica، پیرایه  و نيابا همکاری نگین صالحی ،(1999) 22 ش

شناسی فرانسه انجمن ایران و ، مرکز نشر دانشگاهی22 شناسی، جهای ایرانچکیده مشفق،

 .7481در ایران، 

 «7487، 13، بخارا، ش «شماری در ایران باستانگزارشی ساده از گاه. 

 «1ایران باستان، س  ة، نام«ای به پهلوی ساسانی از کازرونهنویافت ةگلی بر مزاری، مزارنوشت ،

 .31-34، ص 7487، 7ش 

 ترجمة بخشي از Abstracta Iranica، پیرایه  و نيابا همکاری نگین صالحی ،(2000) 23 ش

شناسی فرانسه انجمن ایران و ، مرکز نشر دانشگاهی23 شناسی، جهای ایرانچکیده مشفق،

 .7482در ایران، 

 «48تا  3، ص 7481اساطير،  انتشارات اوستای گلدنر، :«دمهمق. 

 «؛ نيز 7481نگ، مجموعه مقاالت سازمان ميراث فرهنگی، ه، زن و فر«جادوی سخن در اساطير ایران

 .33-43، ص 1382، 32 ، شبخارا :در

 «7484دکتر منصوره اتحادیه،  ةنام، جشن«ازدواجهای اساطيری. 

 «7484دکتر محمدامين ریاحی،  ةنام، جشن«گویانخدایيستاستدالل مزدیسنی در برابر ن. 

 «7481/1224، مجموعه سخنرانيهای بزرگداشت زردشت، «خردورزی در آیين زردشت. 

 «1383مجموعه مقاالت دکتر وامقی، بر پیشگفتار ،«یاد یاران. 

 «1383 دکتر مجتبائی، ةنامجشن ،«تخمه و هستی بنابر استدالل مزدیسنایی. 

 «1383 دکتر ابوالقاسمی، ةنام، جشن«ن و درخت بنابر استدالل مزدیسناییتمثيل دی. 

 «7484، 41، بخارا، ش «زبان شيرین فارسی. 

 «1383 کتاب هفته، ،«سخنرانی در بزرگداشت فرای متن. 

 ترجمة بخشي از Abstracta Iranica، و آذين ازدجيني با همکاری پیرایه مشفق ،(2000) 24 ش. 



 «مجموعة ،«تاریخ و فرهنگ ایران باستان Iran ،2004 انتشارات گالیمار، پاریس، به فرانسه. 

 Payman”, The Sprit of Wisdom [Menog i Xrad] Essays in Memory of Ahmad 

Tafazzoli, ed. T. Daryaee and M. Omidsalar, 2004, pp. 32-43 

  

 : مقاالت تاليف شده براي دائره المعارفها 

 تفضلی،  ،(844-811، ص 5 ج) هلوی، زبان و ادبیاتبراي دانشنامة جهان اسالم: پ

 (733-733، ص 6 ج) احمد

 براي دانشنامة زبان و ادب فارسي: تفضلي، احمد 

 For the Encyclopaedia Iranica: Bahram-Paždu, Čangranghača Nâma, Anushiravan 

b. Marziban Ravari, Congratulation (Pers. Tabrik, Šâd-bâš), Cooking in Pahlavi 

Literatature, Borj-Name 

  

 : ينقد و معرف 

 «215-171، ص 1349، 2 ، ش12، سخن، س«مينوی خرد ةنامواژه بارة در. 

 «143-141، ص 1352، 2 ، ش23 ، سخن، س«اساطير ایران بارة در. 

 «7133-7133، ص 1355، 2 ، ش13، سخن، س «مينوی خرد ترجمة بارة در. 

 «13-81، ص 1380، 47 ، ش5 فرهنگستان، دورة ة، نام«های پارس هخامنشینوشتهسنگ. 

  

 :   بكتا 

  ،چاپ پنجم ؛7434ماریان موله، ایران باستان، ترجمة ژاله آموزگار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران ،

 .7411انتشارات توس، 

 ای ایرانيان، ترجمه و  شهریار در تاریخ افسانه های نخستين انسان و نخستين سن، نمونه آرتور کریستن

، جلد دوم، چاپ اول، 7433تحقيق ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر نو، جلد اول، چاپ اول، 

و  7431جمهوری اسالمی ايران در سال « کتاب سال»ة لوح تقدیر و جایز ةبرند ؛7431

در سال  شگاههای کشوردان برگزیدة« کتاب سال»ة لوح تقدیر و جایز همچنين برندة

 .1383، چاپ سوم، نشر چشمه ؛7412

 احمد تفضلی، نشر چشمه، چاپ  و ژاله آموزگار جان هينلز، شناخت اساطير ایران، ترجمة

 .1382، چاپ هشتم ،نشر آویشن ؛1368، اول



 نشر  ،7412، چاپ اول، زندگی زردشت، با همکاری احمد تفضلی، نشر چشمه اسطورة

 .1382 ،چاپ پنجم ،آویشن

 متن پهلوی، واژه  فيليپ ژینيو، ارداویراف نامه ) ارداویرازنامه(: حرف نویسی، آوانویسی، ترجمة

انجمن ایران شناسی  ونامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، نشر معین

 748ها،  ، چاپ دوم با افزوده1372، چاپ اول ،فرانسه

 چاپ 1372، چاپ اول ،احمد تفضلی، نشر معین زبان پهلوی، ادبيات و دستور آن، با همكاري ،

 .7481چهارم، 

 ،1383، چاپ ششم ،1374، چاپ اول تاریخ اساطيری ایران، انتشارات سمت. 

 1376، لیف احمد تفضلینظارت و کوشش در چاپ کتاب تاریخ ادبيات پيش از اسالم، تأ. 

 1379، احمد تفضلی ةترجم ،مینوی خرد تجدید نظر و تجدید چاپ کتاب.  

 7481ترجمة نازيال خلخالي،  لوکوک، پیر های هخامنشی، نوشتة کتاب کتیبه ةترجم نظارت بر. 

 Le cinquième livre du Denkard, transcription, tradution et commentaire par Jaleh 

Amouzgar et Ahmad Tafazzoli, Paris, 2000, Studia Iranica 23. 

 


