
 



 

 

 به یاری اهورامزدا                                                                            

 

 

 کنندگان بخش اوستاخوانی همایش هایی از اوستای بایسته است که برای استفاده شرکتای که پیش روی شماست، قسمتمجموعه

 مانتره تهیه شده است .

 :هایی که در این مجموعه آمده است، عبارتند ازمفهوم نشانه

 

 مـفـهــوم نـشــانـه

 جداکننده دو واژه از یکدیگر و

 +یا  |
د و نکنرا از هم جدا میهای شعر مصرع هااین نشانه

 .الزم است هامکث کوتاهی بعد از آن

 .یا  .
ها آیند و بعد از آنها پایان جمله و عبارت مینشانه این

 .مکث بلندی الزم است

 

  مجموعهاین  سواالت اوستای بایسته در همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، از یادآوریست،شایان 

 د شد .نتهیه خواه 

 

 :توجه       

 سروش واژ و قسمت اوستای  سطر اول و دو سطر آخر های ریز نوشته شده در این جزوه مثلهایی که پازند هستند )خطقسمت       

  .د بودن( مورد سوال نخواهاول اوستای کشتی      

 

 

 .گیرندوان دین بهی از این مجموعه بهره رهر است، امید

 

 کانون دانشجویان زرتشتی

 

 



 

 

 

 به یاری اهورامزدا                                                               

 

 :گفتاری پیرامون شناخت اوستا

هاى از گفتهاشوزرتشت و قسمت دیگری نیز  هایهاست. بخش کوچكى از آن سرودهها و دانشها، آموزشها، ستایشاى از نیایشاوستا مجموعه

اشوزرتشت و یارانش برخاسته ها پس از ها بلكه قرنگان و دانشمندان دینی است که سالباشد. سایر مطالب هم از فرزانچند تن از یاران وى می

 اند.هایى بازگذاشتهش اهورایی کوشیده و از خود نشانىو در راه کی

اوستا  بهدینان براى زندگى بهتر به گاتا روى آورند و آن را دریابند، اما این هرگز بدان معنى نیست که بقیه اوستا را رها کنند. ،شایسته است

 ارزشى است. ینى، مذهبى، اخالقى و اجتماعى پرو حاوى مطالب دمقدس است و جاى و جایگاهى ویژه دارد 

رود، در دوره ها به شمار میترین خطترین و سادهاین خط، که از کامل . اختراعباشدمی« دین دبیره» ،خطى که اوستا بدان نوشته شده است

ها از تغییر بوده است. در زمان ساسانیان در امان ماندن آن نگاشتن دقیق آواها و ،ساسانیان از روى الفباى پهلوى صورت گرفته و هدف از آن

که به « زند»ول یا پهلوى نوشته و نام آن را چون با گذشت زمان فهم زبان اوستایى دشوار گشته بود، برای اوستا تعبیر و تفسیرى به زبان معم

هاى تر از زبان زند است یعنی واژهانپازند زبانش رو .نامیدند« پازند»نوشتند و آن را  نهادند. بعدها شرحى بر زند ،معناى گزارش و خبر است

 باشد.رخى متون پهلوى به خط اوستایى میآن وجود ندارد و آن آوانویسى ب آرامى در

 :شودمی هایى از اوستاى دوره ساسانى است که به پنج بخش تقسیماوستاى امروزى تنها قسمت

 های بخش کوچكی از آن سروده هایى در ستایش آفریدگار و آفریدگانش است وکه نیایش های اوستا بودهترین بخشاز مهم :سنای

 نام دارد.« گاتا»باشد که اشوزرتشت می

 ایران زمین پیش از پیدایش اشوزرتشت سروده شده و در ستایش  اندیشدى که توسط شاعران خوش ذوق و ژرفشعرهاى بلن :هایشت

 ایزدان است.

 شوند.برگزار می« بارگاهان»سال با نام  گانههاى ششجشندر مراسمى است که ازها و وابسته به نم :ویسپرد 

 آن دوران ِدیرین مفهوم  هاى باستان بوده و با آن که در. متعلق به زماندوری از ناپاکی استدستورهایى پیرامون پاکیزگى و  :ادیدوند

مان نشان زگی روزانه مردم آن نامه کهن )وندیداد( اهمیت پاکی و پاکیزگی را در زنداین بهداشت بهداشت به این گونه رایج نبوده است،

گذشته از مطالب بهداشتی، پزشكی و دادگاهی، این کتاب نسبتا ً قطور، چند پاره افسانه، مطالب سنتی، تاریخی و جغرافیایی . دهدمی

 را نیز دربر دارد.

 های دینی سال و ماه، جشن روز، روزهای متبرکهای مختلف شبانههایی برای زمانها و نیایشستایشای است ازمجموعه :خرده اوستا

 های مهم دیگر همچون سدره پوشی، عروسی، سوگواری و غیره.مناسبت

 

 این نوشتار مورد استفاده عالقمندان قرار گیرد. ،امید است

 



 
 

 اض؛مو ظإهدو

 ؟ اض؛مو ظإهدو ظاهءشت،مو استئو

 استئو أشتآو اهمآءو أشتآو

 ؟ اضآءو ظاهءشتآءو اض،مو وLهيا

 

 

 اهأناو ظارو

 طا%آو اهدو ظاءريذو

 و هاچآو\چئ\ا%آو راتأشو اضآ 

 ظا&هغأشو ؤازؤآو مانا&هذو

 صياإ%انان@مو ا&هغأشو مازؤآءو 

 خضا%ر؛مچآو اهأرآءو آو

 ؟ ظآستآر؛مو وLؤاؤاو ؤرءگأبيذو طءم 

 



 ظآژوسرذشو                       
 باو ن@مو ءو حأؤآةا$ؤو ءو باخضآيا$ؤاهو ءو م؛هراب@نو 

 خضناإ%راو اهأراه,و مازؤ!و

 ؟ )س؛و بآرو( اض؛مو ظإهدو

 فراةارآن,و|

 مازؤاياسنذو زارا%أشترءشو|

 کاعضذو|Lظئؤاعةذو اهأراو 

 آنؤانو(×)ؤارو هآةانو گآهو                                            

 هآةانغ,و اضاإن,و اضاه,و را%#,و|

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو|

اضاه,و  سآةا&هغ,و ظئسيآءچاو اضاإن,و

 را%#,و|

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟ خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 

 



 

 آنؤانو(×)ؤارو راپء%#ءنو گآهو                                          

 اضاه,و را%#,و| راپء%#ءنآءو اضاإن,و

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو|

 فضاة,و زا$تأمآءچاو| وLفرآؤا

 اضاإن,و اضاه,و را%#,و|

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟ خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 آنؤانو(×)ؤارو أزئر؛نو گآهو                                        

 اضاإن,و اضاه,و را%#,و| أزاي,ءرءنآءو

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو|

 ظئرآءو ؤاحيأمآءچاو| وLفرآؤا

 را%#,و|اضاإن,و اضاه,و 

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟ خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو



 

 آنؤانو(×)ؤارو اء#ءسرد%ر؛مو گآهو                                       

 اء#ءسرد%ر؛مآءو اءبءگايآءو|

 اضاإن,و اضاه,و را%#,و|

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟| خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 و ظئسپ@مو هأجيآءتغ,و|\فرآؤا

اضاه,و اضاإن,و  زارا%أشترذت؛مآءچاو

 را%#,و|

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟ خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 آنؤانو(×)ؤارو أضاهءنو گآهو                                      

 اضاإن,و اضاه,و را%#,و| أضاهءنآءو

 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟| خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 ب؛ر؛جيآءو نمآنيآءچاو|

 اضاإن,و اضاه,و را%#,و|



 طاسنآءچاو ظاهمآءچاو|

 ؟ خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 سراإضاه,و اضي,ه,و تاخماه,و|

 آهدءري,ه,و| ؤراإشوم@%راه,وؤارضءو تانأو

 چاو ظاهمآءچاو|ءخضناإ%راو طاسنآ

 ؟| خضناإ%رآءچاو فراساستاياعچاو

 طا%آو اهدو ظاءريذو زاإـتآو فرآو معومردتعو؟

 و هاچاو فرآو\چئ\ا%آو راتأشو اضآ

 ؟ اضاةاو ظئ^ة!و مراإتدو

 ؟ )س؛و بآرو( اهأن،مو ظاءرئمو تاندمو پآءتءو

 ؟ طا%آو اهدو ظاءريذو

 و\ماةاءتعو پآيدمو ؤاؤآ کغمو نآو مازؤآو+

 نا&هعو ؤئؤار؛ضاتآو اعو  + و مآو ؤر؛گة!و\هيا

 مانا&هاسچآو چآو+ آ%راسوLاهمآانيغمو %#

 صياإ%انآءشو+اض؛مو%راإشتآواهأرآوطاي!و

 ؟وفرآةاإچآ ؤاعنايآءو + ؤ@ستة@مو مذءو ت@مو



 ه؛$تئو طذءو،ر،%رغموجآو+ %#آوپذءوسغ$گهآوظکغو

 چء%رآو مذءو ؤ@مو+ اهدمبءشو راتدمو چئژؤئو

 مانا&هآوهذءو ظإهدو+ سراإضذو جا$تدو وLا

 ظاضئوکاهمآءچئتو؟ طاهمآءو +اهمآءو  مازؤآو

 و پاءرءو|\بءضيا$تا\پآتاو نذو 

 ؟| مازؤ!سچاو آرماءتءشچاو سپ؛$تاسچاو 

 ؤرأخشو| ناس,و ؤاعةئو

 ناس,و ؤاعةذو چء%ر,و|

 ناس,و ؤاعةذو فراکارشت,و|

 ؟| ناس,و ؤاعةذو فراؤآءتءو

 اپاو ؤرأخشو ناس,و|

 اپاو ؤرأخشو ؤةآراو|

 اپاو ؤرأخشو ظئناس,و|

 اپآخ؛^ر,و اپاناسي,ه,و|

استةاءتئشو مآوم؛ر؛$چاءنئشوگاع%!و

 اضاه,و؟|



 ؟ ( بآرو س؛و )ن؛ماسچآو طآو آرماءتءشو ئژآچآو 

 ؟ ( بآرو ؤأو ) اهدو ظاءريذو طا%آو

 |طاسن؛مچاو ظاهم؛مچاو اإجاسچاو زاةار؛چاو

 آفرئنآمءو سراإضاه,و اضي,ه,وتاخماه,و|

 ؟| آهدءري,ه,و تانأم@%راه,و ؤارضءو ؤراإشو

 ؟ اض؛مو ظإهدو

 ار؛ناسچاو ×اهمآءو راعشچاو 

 اهمآءو تانةذو ؤرةاتآت؛مو 

 اهمآءو تانةذو ظازؤةار؛و 

 ظ؛ر؛%ر؛مواهمآءو تانةذو 

 موآ%ر@×ئشتئمو پإأرأشو  اهمآءو

 و فرازاء$تئمو\اهمآءو آسن@مچء

 اهمآءو ؤار؛ق@مو ؤار؛قذو جئتئمو

 اهمآءو ظاهءشت؛مو اهدمو اضاإن@مو 

 ؟ موآ%ر؛×ذو راإچا&ه؛مو ظئسپ

 ؟ اض؛مو ظإهدو



 هازا&ر؛مو باعضازان@مو باعةار؛و

  ؟ ) س؛و بآرو( باعضازان@مو

 ؟ اض؛مو ظإهدو

 ؟ ( )س؛و بآرو وومازؤامعو اةا&ه,جاساو 

 اماه,و هأتآشتاه,و هأراإ^اه,و|

 ظ؛ر؛%راقناه,و اهأرا^آتاه,و|

 ؟ ظاناء$تي!سچاو أپاراتآتذو

 ا^آتاه,و|×تةآضاه,و 

 زرةآناه,و اکاراناه,و|

 ؟ ا^آتاه,و×ذو قزرةآناه,و ؤار؛

 ؟  اض؛مو ظإهدو

 ؤرإجو پآکئو ءو تانو -ذ-زاؤ؛نو ءو ناسإضو ز؛ؤآرو ءو ؤئة

 هدو ؟ءضو ؟ ) س؛و بآرو( اض؛مو ظإ×و ءو اضذو ءو راةآن

 

 

 



 کإشتئو باستانو                     
 هأماتاو هدخاتاو هةارشتاو|

 مان؛ضنئو گإة؛ضنئو کإن؛ضنئو|

 تانءو راةآنءو گءتئو مءنإآنءو|

 اژ؛ضو ءو هامآو گأنآو ظانآهءو|

 ؟و هإموLپات؛ا#آخضو ذو پاضءم@نو پاو 

 اژو هارو جاستاو ةاو گإفتاو ةاو کارؤاو|

 ةاو مانءؤاو ةاو ضانءؤاو ةاو پارمأؤاو|

 اژ؛ضو ءو هامآو گأنآو ظانآهءو|

 و هإمو؟Lا#آخضو ذو پاضءم@نو پاو پات؛

 | ( ) س؛و بآرو ض؛کاست,و اهرئمآنو بآؤو 

 بآؤو|زاؤو زاؤاو ض؛کاستو 

 ؤدرةا$ؤو|گانآمءنذو 

 اةآؤو هامآو ؤءة@نو ةاو ؤرإج@نو ةاو جآؤأي@نو ءو|

 گإجاستاو تاکو ءو ؤآرو ءو ؤدزاحو ن؛گأناو ةاو

 ن؛گأنسآرو مارگو بإنو|

 هئچو کآر؛ض@نو ب؛کآماو نابأتو|

 و ءو|ضذهارو کآرو ةاو ك؛رفاو ا

 ك؛و بدتو ب؛کآماهو ءو هذرم؛زؤو|

 دزگارو|أؤآ,و ةاو سئإس؛و امضآسپانؤ@نو ءو پئر×ةاو 

 هاستو ةاو بأؤاضو ب؛کآماو بآؤو|



 ؟| وؤز؛رمذؤئنو ءو پآکو ءو ه

 ماسو ةاو ظ,هو ةاو پئردزگارو بآؤو ؤآؤآرو هذرمازؤو|

  ؟ و ةاو خذر؛هما$ؤو هارةاسپو آگآهوؤرآيأما$

 

 |ه,و مازؤ!واخضناإ%راو اهأر

 ؟| تارذءؤئتءو ا&راه,و ماءنيغأشو

 فراضذت،م،مو؟ وظاسنآو\هاء%يآةارشت@موهيا

 ؟ستاإمءو اض،مو 

 اض؛مو ظإهدو ؟

 خضناإ%راو اهأراه,و مازؤ!و

 اض؛مو ظإهدو ؟

 ؟ )ؤذو بآرو( طا%آو اهدو ظاءريذو

 اض؛مو ظإهدو ؟

 مازؤاياسنذو اهمئو|

 مازؤاياسنذو زارا%أشترءشو|

 آستدتاسچآو فراةار؛تاسچآو ؟| فراةارآنعو

 |هأمات؛مو مانذوآستأيعو 



 ظاچذو|آستأيعو هدخت؛مو 

 آستأيعو هةارشت؛مو صياإ%ان؛مو ؟

 آستأيعو ؤاعن@مو ظا&أهئمو مآزؤاياسنئمو|

 فراسپآياإخ؛^ر@مو نء^آسناء%ءض؛مو|

 اعتةاؤا%@مو اضاإنئمو|×

 $تءن@مچآو|ءطآو هآءتءن@مچآو بدصي,

 مازءشتآچآو ظاهءشتآچآو سراعشتآچآو|

 ؟ طآو آهدءرءشو زارا%أشترءشو

 ؟| چءناهمئو اهأرآءو مازؤآءو ظئسپآو ظإهدو

 اعضآو استئو ؤاعناي!و مآزؤاياسنذءشو

 ؟| آستدءتءشو

 ؟ )س؛و بآرو( جاساو معو اةا&ه,و مازؤاو

اماه,و هأتآشتاه,و  ؤار؛قذو

 ا^آتاه,و ؟×

 ؟اض؛مو ظإهدو 



 

 مازؤاياسنذو اهمئو|

 مازؤاياسنذو زارا%أشترءشو|

 فراةار؛تاسچآو ؟|آستدتاسچآو  فراةارآنعو

 |آستأيعو هأمات؛مو مانذو

 آستأيعو هدخت؛مو ظاچذو|

 آستأيعو هةارشت؛مو صياإ%ان؛مو ؟|

 آستأيعو ؤاعن@مو ظا&أهئمو مآزؤاياسنئمو|

 فراسپآياإخ؛^ر@مو نء^آسناء%ءض؛مو|

 اعتةاؤا%@مو اضاإنئمو|×
 

 

ایمان ه آن با همه دل و جان که ب ،من مزداپرست هستم، مزداپرست زرتشتی

 .دارم

 .نیکیشه نیک، به گفتارنیک و به کردارارم به اندباور د

جان به دین نیک مزداپرستی ایمان دارم که بر اندازنده جنگ  من با همه دل و

وندی و دوستی میان همگان و پدید آورنده خویشاو پشتیبان صلح و سازش 

 .است

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  
 


