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پیشکسوت علوم انسانی
دکتر ژاله آموزگار

پژوهشگر
درباره
زندگینامه
ژالـه آمـوزگار در سـال  1318در شـهر خـوی متولـد شـد .وی پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم در سـال  1335براى
ادامه تحصیل به دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تبریز میرود ،در سـال  1342با کسـب رتبه اول در
دانشـکده ادبیـات آن دانشـگاه بـه وی بـورس تحصیلی تعلق گرفته و در دانشـگاه سـوربن مشـغول به تحصیل
میشـود .رسـاله دکتـری ایشـان دربـاره ادبیات زردشـتی در رشـته فرهنگ و زبانهاى باسـتانی بـا عنوان «صد
در نثـر و صـد در بندهـش» بـا راهنمایی پروفسـور پیـر دو مناش به نـگارش درآمد.
خانـم دکتـر آمـوزگار در سـال  ۱۳۴۷بـه ایـران برمیگـردد و تا سـال  1349به عنوان پژوهشـگر در بنیـاد فرهنگ
ایران مشـغول بـه کار میشـود .وی از سـال  1349بـه عنـوان عضـو هیئـت علمـی گـروه فرهنـگ و زبانهـای
باسـتانی دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تهران به تدریس و تحقیق مشـغول بوده و در سـال ۱۳۸۵
بـا درجـه اسـتادی بازنشسـته شـده و همچنـان با دانشـگاه تهـران به همـکاری علمی خـود ادامـه میدهد.
اسـتاد ژالـه آمـوزگار بـه زبانهـای فرانسـه ،انگلیسـی ،عربـی و ترکـی و در زبانهـای قدیـم بـه زبـان
پهلوی و اوسـتایی تبحر دارد و بـه عنـوان اسـتاد مسـلم زبانهـای ایرانـی و ادبیات مزدیسـنی شـاگردان
زیـادی تربیـت کردهانـد .برگزیـده جایـزه کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ( )۱۳۶9جایـزه کتاب برگزیده سـال
دانشـگاههای کشـور ( ،)1368تقدیرنامـه رئیـس بنیـاد ایرانشناسـی ( )۱۳۸۱بزرگداشـت انجمـن آثـار و مفاخر
فرهنگی ( ،)۱۳۸۲تقدیرنامه دانشـگاه تهران ( ،)۱۳۸۲تقدیرنامه وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی ( ،)۱۳۸۳جایزه
کتـاب فصـل ( ،)۱۳۸۶جایـزه لژیـون دونـور (نشـان شـوالیه) از وزارت فرهنـگ فرانسـه ( )1395و جایزه سـرو
ایرانـی (در زمینـه میـراث فرهنگـی  )1395 -در کارنامـه دکتـر آمـوزگار مشـاهده میشـود.
برخـی از کتابهـای ایشـان کـه بـا همـکاری مرحـوم احمد تفضلـی تالیف یـا ترجمه شـده اسـت عبارتند از:
«اسـطوره زندگی زردشـت»« ،زبان پهلوی ،ادبیات و دسـتور آن»« ،کتاب پنجم دینکرد؛ آوانویسـی ،ترجمه،
تعلیقات ،واژهنامه ،متن پهلوی» ،ترجمه «نمونههای نخسـتین انسـان و نخسـتین شـهریار در تاریخ افسـانهای
ایرانیان» و ترجمه «شـناخت اسـاطیر ایران».
تالیـف کتابهـای «تاریـخ اسـاطیری ایران»« ،از گذشـتههای ایـران» و «زبـان ،فرهنگ و اسـطوره» و همچنین
ترجمـه و تحقیـق «ارداویرافنامه؛ حرفنویسـی ،آوانویسـی ،ترجمـه متـن پهلـوی ،واژهنامـه» از دیگـر
فعالیتهـای علمـی خانـم دکتـر آموزگار اسـت.
آثـار علمـی اسـتاد ژالـه آمـوزگار کمـک فراوانـی بـه شـناخت هرچه بیشـتر متون باسـتانی ایـران زمین کـرده و
بهعنـوان مرجعـی موثـق ،مـورد اسـتناد بسـیاری از پژوهشـگران ایـن حوزه قـرار گرفته اسـت.

