
 

 نمـاز و نيـايش در آئين زرتـشتـي
تا دير زمان به شادي زيست  -در پناه يزدان باشيم(دير زيوشني شاد باد  ����يزدان پناه باد   127و  126چاپ شده در اَمرداد شماره    )عليرضا خاكسار(كيـوان آريسـانت                                                                                                                                                                           ) نمائيم

زدا دعوت كردو پس جاوداني يكتا پرستي در جهان راپس از كنكاش و ژرف نگري دروني در ميان مردمان آشكار سال پيش از شاهنشاهي كورش بزرگ پيام  1179اَشـوزرتشت پيامبر باستاني ايران در         اجتماعي و مذهبي كيش زرتشتـي را به شكل با شكوهي پايه گذاري نمودار شاه گشتاسب بنياد از پشت سر گذاشتن مشكالت و سختي هاي بسيار سرانجام در دربنمود و ايرانيان آريائي را به پرستش يكتا آفريدگار جهان يعني اَهـورا مـ.  
زدا و انديشمندان را  برانگيخته و جان و روح حقيقت جويان را مجذوب خويش ساخته و زمينه را اره جهـان و مردمان آن نشسته و تحسين در اوج اقتدار بر بلنداي اَنديشه بشريت به نظايرانيـان پاينده و پايدار است و با يك جهان بيني منطقي و روشن و با يك فلسفه قوي و پويا همچنان آواي دل انگيزش در جان جهـان جاري و جاودان و انديشه پـرشكوه يكتـاپرستي گزند پهنه انديشه و زمان را شكافت و بدست ما رسيد و بدكنشان در امان ماند و بي فراز و نشيب بسيار در هجوم ديو سيرتان و اَنيران از آسيب زمانه و گزند بدخواهان و كار آمد انديشه، مذهب و شكوه شاهنشـاهي مقتدر ايرانـي در جهان با پشت سر گذاشتن آوري و حفظ ميشد چون گوهري گرانمايه و نگيني بي بديل پس از هزاران سال رهبري گردها، تفسيرها و مطالب گرانبهاي اوستا كه به وسيله موبدان دين براي درك مردمان زمانه پيام اَهورائي اَشـوزرتـشـت در گاتـها به شكل معجزه آسايي در ميان نيايشها، سروده            احترام به آفريده هاي سودمند اَهـورائي فراهم آورده استبراي يك زندگي خوش، سالم و پر از آسايش براي مردمان در كنار پرستش اَهـورا مـ.  
  .خود را  با  اَهـورا مـزدا  حفظ نمايدتي، شادي و انجام نيكي و دستگيري نيازمندان و ياري درماندگان همواره ارتباط گسترش راسدروغ و گناه و انديشه هاي بد پاسدار ارزشها، نيكي ها و آفريده هاي سودمند بوده و ضمن سنگين را به دوش ميكشد و بايد همواره آماده نبرد با بدي ها باشد و ضمن دوري جستن از يك زرتشتي با جهان بيني كه از اَشـوزرتشت آموخته ميداند كه در اين جهان وظيفه اي           
زدا بر آفريده هاي نيك خداوندي نيز درود مي فرستد و و هر زرتشتـي در اوج پاكي انديشه روزانـه پنـج بار به نيايش  اَهـورا مـزدا  مي پردازد و مواره مورد توجه بوده بخششهاي بيكران خداوندي است كه در آئين زرتـشتـي عاشقانـه هنمـاز رسمي ترين راه ارتباط فرد  با اَهورا مزدا و يكي از راههاي سپاسگذاري از            ضمن سپـاس و ستـايش اَهـورا مـ



رخوردار ضمن قدرشناسي خود را به خدا نزديكتر مي گرداند تا از بخشش نيك انديشي ب    .گردد و بر نيكي هاي جهان هستي بيفزايد
نيايشها در آئين زرتـشتـي از . كرد و به دانسته هاي دسته بندي شده جداگانه اي توجه نموددر خصوص آشنايي با نمـاز و نيـايش در آئين زرتـشتـي بايد به موارد خاصي اشاره            زدا  فراهم آوردا يك فلسفه خـاص و منطقي قـوي با يكديگر پيچيدگي هاي ظريف زيبايي برخوردار بوده و ب در آميخته تا زمينه را براي پاكي انسان و انديشيدن ژرف به اَهـورامـ.  
در خصوص آداب نيايش مطالب را . زيبائيهاي نهفته در مراسم نمـاز و نيـايش را بيان كنندموبدان انديشمندي كه همواره نگهبان دين بوده اند گذاشته مي شود تا گوهر منطق و راز آئين ها  بر عهدة تداعي كننده ظاهري نمـاز و نيـايش ميباشد و  پرداختن به فلسفه اين در اينجا مطالب صرفاً  . اختيار دارند ساخته بوده و توضيحات ارزشمند ايشان را طلب ميكندمذهبي مرتبط با كالم مقدس گاتـها و همچنين فرهنگ ديني زرتـشتـي اطالعات كاملي در صوص  اَوستـا و زير و بم مطالب فقط از عهده موبدان و انديشمندان قدرتمندي كه در خدر ارتباط با توضيـح فلسفه و ارتبـاط جزئيات در نيـايشها ژرف نـگري و پاسخگويي              پـاكـي   تـن  و   اَشـو يي   روان.  7  كشتـي و سدره ، لباس نيـايش.  6  مـاه  ،  روز    و    گـاه   نيــايش.  5  اشكال خواندن نمازهاي گروهي.  4  روش خواندن نمـاز  و  نيـايش .  3  ـايـي    و     آتـش نـور  ،  روشن.  2  » خرده اَوستـا«كتاب  مقـدس .  1  :بايد به چند دسته تقسيم كرد

      
  خرده اَوستـا

اين كتاب ارزشمند توسط موبـد موبـدان آذرپاد . انجام تكاليف مذهبي به آن نياز دارندنمازهايي از اوستـاي بزرگ است كه بهدينان زرتـشتـي همواره در زندگي روزمره جهت خرده اوستـا كتاب كوچك و مقدسي است كه شامل قطعاتي چون دعاها، نيايشها و            دسته بندي گرديدكه شامل سروده هاي مقدس اَشم وهو، يتااَهو، سروش باج، اوستاي فاده همگان باشد قرار ميگرفت تهيه و استخراج شد و به شكل كتاب كوچكي كه مورد استدرگذشتگان، برگزاري جشنها و همچنين خواندن نماز و نيايشهاي روزانه كه مورد استفاده جهت انجام مراسم مذهبي عامه مردم از جمله سدره پوشي، ازدواج، گراميداشت اهپور دوم ساساني از قسمتهاي مختلف اوستاي بزرگ مهراسپندان  در زمان شاهنشاهي ش



  .استفاده قرار مي گيردويژه توسط زرتـشتيـان در مراسم، جشـن ها و يا  نمـازها و نيـايشهاي روزانـه مـورد همانگونه كه گفته شد هر كدام از اين نيايشها به گونه اي  .مي باشد. . . فروردينگان و پِتَت و  دهمان، كرده سـروش، همازور دهمان و آفرينگان گهنبار، آفرينگان پنجه، همازور، يشت، سروش يشت هادخت، سروش يشت سر شب، ورهـرام يشت، آبـزور، آفرينگان سريترَم گاه و اُشهـن گاه و قطعاتي همچون اورمـزد يـشت، هفتـن يشت، اَرديبهشـت  نيايش، مهـرنيايش، ماه نيايش، آتـش نيايش و نمازهاي گاه هاون، گاه رفتون، اُزيرَن گاه، ايوهكشتي، تندرستي، پيمان دين، ستايش يكتا خداوند، صدويك نام خدا و نيايشهاي خورشيد  
      

  نور ، روشنايي و آتـش

فرايندي پاك و فروزان، زنده . چه بـزرگ، چه در زمين و چه در اوج آسمـان و قلب خورشيدپـاك، روشـن، زندگي بخش در تمـام اشكال خود، چه كوچك و . حواس بشري خود ميباشدزيبـا ترين پرتو خداوند با  تنـي مينـوي، كه انسـان  قادر به درك آن با   »آتـش«            مينـو مي شتابد و تن پوش گيتي را مي سوزاند تا چشم بر و روشن از گـذر ماده كه به سوي  با رسيدن به اَشويي كه اوج . رو بسوي مينوي مقدس اَهورائي نمايد و در آن جاي گيرد نيز برهاند و از دام و دانه او نيز رها گشته و  )1(خويشتن را از بند جهان دوم يعني گيتي مينـوي را با همه دلبستگيهاي دلفريبش ترك گفته و حتي  آتـش پـاك سر به آسمان بسايد و گيتياَشويي يعني همان منتهاي خواسته  اَهورائي  برساند تا روزي بتواند با سر بلندي همچون يـار و يـاور  انسان و يـادآور  او، كه او نيز بايد خويشتن را همچون آتش به . مينـو بگشـايد زدا نشان دهد و ثابت نمايد كه قدرت درك حقيقت راستين هستي را او را آفريده سپاسگذاري، قدرشناسي و لياقت خود خواسته  اَهـورا مـزدا  از انساني ست كه  در اينجاست كه باز . داشته و اليق پاداش و رسيدن به مينوي مقدس اَهورائي بوده استرا  به  اَهـورا مـ و حقيقت محض دست يابدخويش بكشاند و از گرمي اين شراب عارفانه در راز و نيازهاي عاشقانه به درك هستي  تشنهسوي او كشيده ميشود تا از اين چشمه شراب هزاران ساله جامي آتشين را به كام انديشه در جان آتش پاكي مينوي اَهورايي را احساس كرده بي اختيار انديشه پاك حقيقت جوي به داده اند، آتـش اين پرتو  پاك خداوندي را پرستش سوي و نماد نيايش هاي خود ساخته و ندگي خويش قرار آن كل كائنات گرمي آتـش و نور و روشنايي ستارگان را نقطه پرگار زهنرمندانه ژرفناي ماهيت گيتي و مينو را دريافته و او نيز همانندهنجار حاكم بر هستي كه در اينكه اَشـو زرتـشت اينچنين مدبرانه انديشه هاي انساني را رهبري كرده و اينچنين ـزدا  به وضوح مشاهده كرد و از ميتوان ژرف بيني آريايي را در انديشه پيام آور  اَهـورا م.  



 

  .روشنايي آتش مي ايستدسپاس و ستايش اَهورامزدا استفاده ميكند و در صورت نبودن خورشيد به طرف نور و روشنايي خورشيد يا مـاه  نموده و از روشنايي آنها جهت پرستش سوي براي خواندن نماز و رو به سمت  به سمت آتش نمي ايستد بلكه تقديم ميكند، چنانكه براي خواندن نماز لزوماًيك زرتـشتـي همواره به سوي روشنايي ايستاده و نماز خود را به درگاه اَهورا مزدا           
    
  
    

  :يق خوانده ميشودنماز و نيايش در آيين زرتشتي به سه طر  روش خواندن نمـاز و نيـايش
  خوانـدن با صداي بلنـد  •

 خواندن به صورت زمزمه يا واج  •

. ستايشهايي كه به زبان اوستا است بايد با آواز بلند و قسمتهاي پازند را بايد به زمزمه خواند خواندن با منشن يا انديشه بدون اينكه زمزمه اي شنيده شود  • تندرستي يا مواقع ديگري كه خواندن نيايش ستايش با منشن فقط به هنگام نام بردن در    .شودخواند، اما توصيه شده خواندن سروش باج واوستاي كشتي و برساد به صورت ايستاده انجام نمازها و نيايـشها را ميتوان به صورت ايستاده و يا نشسته . واجب نيست صورت ميگيرد
 
    
    

  :شكل گروهي يا همازور شدن در ستايش بر سه گونه ميباشد خواندن نماز و نيايش به  اشكال خواندن نمازهاي گروهي
��������.موبـد  قسمتي  از  اَوستـا را خوانـده و  ديگران آنـرا  تكـرار مي كننـد  •
��������.گروهي يك قسمت از اَوستا و يا نيايش را با هم بـا صداي بلند ميخوانند  •
واج گـوش داده و  لتضمن خوانـدن اَوستـا توسـط چند موبد، ديگـران بي صدا بـا حـا  •   .انجام مي شـود. . .  آتشكـده و مراسم گهنبـار  و   نيايـش هاي گروهـي معموالً به هنگام حضـور دسته جمعي بهدينان در زيارتگاههـا و همچنين ��������.آنرا زمزمه ميكنند
    
  
  
  



 

  مـاه ، روز  و  گـاه نيــايش

فروردين، اَرديبهشت، خورداد، تير، اَمرداد، شهريور، مهر، : ماهها به ترتيب . مشخص ميشوندهر روز به پنج گاه تقسيم شده است كه اين ماهها و روزها با نامهاي مخصوص به خود در تقسيمات مذهبي زماني آيين زرتشتي سال به دوازده ماه و هر ماه به سي روز و            همچنين هر روز از ماه  )شد و از آن زمان نام ماههاي زرتشتي و  تقويم رسمي كشور يكي شدتصويب مجلس شوراي ملي در تقويم رسمي كشور از نامهاي ايراني سالنماي اَوستايي استفاده بنا بر  1304در يازدهم فروردين (. اسفند نام گذاري شده است آبان، آذر، دي، بهمن و به همين علت براي متمايز . نام دي به معني آفريدگار جاي گرفته كه سه مرتبه تكرار ميشوددر سرآغاز هر يك از اين دسته ها . اَشتاد، آسمان، زامياد، مانتره سپند و اَنارام در دسته سومورهرام، رام، باد در دسته دوم و دي به دين ، دين، اَرد،  مهر، مهر، سروش، رشن، فروردين،پس از آن با نام ايزدان  دي به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تير، گئوش در دسته اول و دي به آن با نام اَمشاسپندان ادامه مي يابد بهمن، اَرديبهشت، شهريور، سپندارمذ، خورداد، اَمرداد و شودكه نخستين روز ماه، به نام  اورمـزد آغاز و پس از در بين زرتشتيان به يك نام خوانده مي   .اشتود، سپنتمد، وهوخشتر  و  وهيشتوايش  ناميده مي شودپنج روز باقيمانده پايان سال كه به بهيزك يا پنجه معروف ميباشد به ترتيب با نامهاي اَهنود، همچنين . ز هاي دي به همراه نام روز بعد خود مشهور ميباشندساختن آنها از يكديگر اين رو
��������.شهـنهـاون، رفتـون،  اُزيـرَن،  ايوه سريتـرَم،  اُ  :خوانده ميشوددر اين ميان روز نيز كه به پنج قسمت تقسيم شده با نامهاي  مخصوص به خود . خوانده شودكه مربوط به گاه خواندن نماز است خواسته مي شود كه بايد مطالب ويژه گاه مورد نظر به الي نيايش هاي ديگر قطعات مخصوص همچنين به هنگام خواندن سروش باج يا ال. بخواندنيايش نماز گزار بايد نام روز و ماه را دانسته تا در پايان نماز ، برساد را به نام گاه مورد نظر بنا بر اين در آغاز . الزم است تا نام روز  و ماه و همچنين گاه بجاي آوردن نماز ذكر شودايان نماز و به هنگام خواندن برساد توضيحات باال به اين منظور ارائه گرديد كه در پ          
��������.گاه هاون ، از برآمدن آفتـاب تا نيمـروز ميباشد  •
مطابق با بيست و پنجم مهر ماه تقويم (و آبانماه يعني آغاز زمستا ن بزرگ گاه رفتون از نيمروز تا سه ساعت پس از نيمروز ميباشد، با توضيح اينكه از روز اورمزد   • ��������.كوتاه شدن طول روز گاه هاون جايگزين گاه رفتون ميشوددر اين روزها از برآمدن آفتاب تا سه ساعت پس از نيمروز ميباشد، يعني عمالً با گاه هاون . گاه رفتون جايز نيست تا پايان سال گاه رفتون نداريم و خواندن) رسمي
��������.گاه ازيرَن از سه ساعت پس از نيمروز شروع و تا غروب خورشيد ادامه مي يابد  •



 

غروب خورشيد و پيدا شدن ستاره آغاز و تا نيمه شب ادامه مي  ايوه سريترَم گاه با  • ��������.يابد
��������.در آتـشكده هستند اعالم ميكندزنگي كه در آتشگاه و در كنار آفرينگاني آتـش قرار دارد آغاز گاه تازه را به نمازگزاراني كه ه ، ضمن خواندن اَوستا در مقابل آتـش با به صدا در آوردن به هنگام آغاز گاه موبد آتـشكد��������.ميشودخوانده ميشود يعني عمالً آغاز روز از بر آمدن آفتاب در گاه هاون در نظر گرفته برساد در گاه اُشهن بنام روز قبل . گاه اُشهن از آغاز نيمه شب تا برآمدن آفتاب است  •

» مس«ساله ضمن برگزاري جشن اَرديبهشتگان آتش آتشكده با آتش طبقات مختلف مردم همچنين در روزهاي اَرديبهشتگان و آذرگان مراسم جشن در آتشكده برگزار ميگردد، هر آذر، دي به مهر و دي به دين به آتـشكده رفته و به نيايش اَهورا مزدا ميپردازند،  بهزرتشتيان خصوصاً در روزهاي اورمزد، اَرديبهشت، آذر، سروش، ورهـرام و همچنين دي     ��������.ميشود
  .اد را بايد به نام گاه قبلي خواندگاه تمام شد برسپايان گاه شروع كرد به طوري كه گاه بعدي آغاز شود اما در خواندن اوستاهاي بزرگ اگر نيايشهاي روزانه را نبايد نزديك  . زمان نيايش ميباشد و بايد به آنها توجه نمود اشاره ميشودبه جزئيات و نكات ريزي كه همواره به هنگام خواندن نيايشها، مرتبط با گاه و  در اينجا          
  .اين ساعات بهترين زمان براي نيايش توصيه شده استهـاون و همچنين يك ساعت پس از آغاز ايوه سريترَم گاه تا دو ساعت پس از آن ميباشد كه بهترين زمان براي نيايش يك ساعت پس از نيمه شب در اُشهـن گاه و سپس در گاه           
  .شب يعني گاههاي ايوه سريترَم و اُشهن نبايد خواندين نيايشها و خورشيد يشت، مهريشت و  آبان يشت را در آتشكده ناروا ست، در ضمن انيست، همچنين اين نكته كه خواندن خورشيد نيايش، مهر نيايش و آبزور در پيش آتش خوانده شود و بايد توجه نمود كه خواندن هر يك از اين نيايش ها يكي بدون ديگري جايز ر آغاز روز پس از خواندن اوستاي بايسته، بايد خورشيد نيايش و مهر نيايش  با هم د          
اه مخصوص به خود جداگانه  قطعاتي از خرده اوستا را به خود اختصاص داده اند را بايد در گاَوستا هاي گاه هاون، رفتون، ازيرَن، ايوه سريترَم و اُشهن گاه كه هر يك به طور              .خواند
ماه نيايش را  فقط در شب يعني از آغاز گاه ايوه سريترَم تا پايان اُشهن گاه ميتوان            پس در سرشب  آتـش نيايش بايد . خوانده ميشود و در هنگامي ديگر خواندنش جايز نيستسروش يشت سر شب فقط در ايوه سريترَم گاه تا سه ساعت از شب گذشته . خواند   .از سروش يشت سرشب و در حضور آتـش خوانده شود



 

و سه روز نخست ) كبيسه(اَورداد   پشت سر هم و خواندن پتَت در ده روز پنجه و روزگاه در روز توصيه شده است، خواندن اَهنودگاه يا يشت گاهان براي تندرستي چند روز خواندن يزشني و آفرينگانها بجز آفرينگان رفتون در گاه هاون و خواندن وهيشتوايش            مهرانگيز شهزادي،  ����مجموعه سخنراني هاي موبد شهزادي (. درگذشتگان جايز نيست   )72تا  65صفحات 
      

  كشتـي و  سـدره  لباس نيـايش

تكه پارچه كه در  9سدره پيراهني است گشاد با آستيني كوتاه و بدون يقه كه از            ه و يا  ابريشم دوخته مي شد، اما در حال حاضر سدره معموالً از پنبه گذشته از جنس پشم ، پنب و سودمندي كه در زندگي روزمره از آنها سر ميزند در ميشود و معتقدند كه كنشهاي نيك آن كيسه كوچكي قرار گرفته كه به عقيده زرتشتيان مومن و معتقد كيسه كرفه ناميده سدره در جلو از گريبان به پايين چاكي دارد كه تا به سينه ميرسد و در انتهاي . تهيه ميشود   .باشداست و يك زرتـشتـي موظف است در تمام لحظات بجز مواقع خاص آنرا به تن داشته سدره لباس ويژه پاكي است كه نشان بندگي  اَهـورا مـزدا  . آن جاي گرفته و ذخيره ميگردد
كسي را ميتوان . كشتي و سدره را به تن داشته باشد و نمـازهاي روزانه را بجاي آوردصورت مي گيرد و پس از آن فرد رسماً در جامعه مذهبي پذيرفته ميشود و همواره بايد گي طي مراسمي كه توسط موبد انجام ميشود سال 15تا  7سدره پوشي معموال در بين              .اشدزرتـشتـي مومن و  واقعـي بشمار آورد كه سدره پوشيده و كشتي بسته ب
نخ پشم گوسفند توسط زن موبد بافته  72كشتي بندي است باريك و بلند كه از            عدد هفتاد ودو كنايه از هفتاد و دو فصل يسنا است و عدد . تقسيم ميكنند و به هم مي بافندنخ را هنگام بافتن به شش قسمت كه هر يك داراي دوازده رشته است  72اين . ميشود   .نيك، گفتار نيك و كردار نيك دارد و پيوسته آنرا  يادآوري مي كندكشتي به دور كمر و بر روي سدره اشاره به سه بنياد آئيني دين اَشوزرتـشت يعني انديشه ه دوازده ماه سال و عدد شش اشاره به شش گهنباردارد، سه دور بستن دوازده اشاره ب
و خواندن اوستـا و نمـازهاي  )2(بيدار شدن  و پيش از رفتن به آتـشكده و  آتـش ورهـرام كشتي را بايد همواره پيش از خوردن غذا يا پس از آن و همچنين قبل از خواب و بعد از            براي كشتي .  در ضمن براي پاكي تن بايد پس از استحمام كشتـي نـو شود. روزانه نـو كـرد ص بايد پس از شستن دست و روي، به هنگام خواندن سروش باج وقتي به نو كردن شخ خواندن اوستـاي كشتـي بپردازد و در حين سرودن اوستـاي كشتـي به ترتيب زير دوباره ميرسد كشتي را باز كرده و پس از اتمام سروش باج به » نَمس چايا آرمي تش ايجاچا«



  .ن كار همواره بايد در حال ايستاده انجام شودكشتي را بر روي سدره به كمر ببندد كه اي 
بايد با دست راست سه بار بر روي دست چپ زد، سپس در » شكست اَهريمن باد«به جمله ابتدا دو سر كشتي را در دست گرفته و ضمن خواندن اوستاي كشتي پس از رسيدن            كشتي را پيدا كرد وكشتـي را  خوانده ميشود بايد وسط» مس و وه وفيروزگر باد«ادامه وقتي زدا خَشنـوتَره«بوسيد و پس از  دوم بهنگام خواندن  اَشـم وهو  كشتـي بدور » اَهـورهه مـ » شيوتنَه نام«در  ادامه  سرايش  اَوستاي كشتي در  يتااَهووئريو  اول در . كمر ميزان مي شود شيوتنَه «تـااَهووئريو  دوم در در قسمت جلو با دست راست گره اول زده ميشود و عيناً در  ي خواندن اَوستا ادامه پيدا كرده و در . در قسمت جلو با دست چپ گره دوم زده ميشود» نام گره اول با دست راست در پشت سر زده ميشود و » اَستي اُشتا« هنگام خواندن  اَشم وهو در  مابقي اوستاي كشتي . دوم، گره دوم با دست چپ در پشت سر زده ميشود» اَستي اُشتا« در    .تا به آخر خوانده ميشود و بدين شكل كشتي نو كردن به پايان ميرسد
در ادامه مطالب مرتبط با لباس نمـاز بايد اضافه كرد كه به هنگام خواندن . گرفته استنيايش كشتي داراي دو قسمت پازند ميباشد كه بخش  اَوستـايي آن در ميانه  قرار              .دهان خود را نيز با پارچه اي بنام  پـنام  بپوشاندبايد پوشيده باشد و چنانچه نمازگزار تا سه گام نزديك آتـش ايستاده باشد بايد نيايش سر 

      
  پـاكي تن و اشـويي روان

وهايي همچون چوب سوي پاك ميباشد رو به سوي روشنايي ايستاده و ضمن گذاشتن خوشببر مي خيزد، پس از شستن دست و روي با سري پوشيده در مكاني كه تا هفت قدم از هر ميشود بايد نمازهاي روزانه خود را بجاي آورد و از بر آمدن خورشيد در بامداد كه از خواب استحمام و كشتي نو كردن پس از آن حاصل  خواندن اَشم وهو،  يتااَهو و سروش باج به هنگامپوشي بطـور رسمـي به جمع زرتشتيـان مي پيوندد و از آن پس هميشه با پاكي تن كه با در آخر بطور خالصه مي توان اينگونه عنوان كردكه يك زرتشتـي پس از مراسم سـدره . ار گيرد از نظر گذشت و مفاهيم و اشكال ظاهري مراسم بيان شدزرتـشتـي مورد توجه قركليه مطالبي كه بايد در خصوص آشنايي با چگونگي خوانـدن نمـاز و نيـايش در كيش            زدا  و آفريده هاي نيك و سودمميكند و در ادامه با خواندن نيايشهايي از كتاب خرده اَوستا  همچون اَشم وهو ، يتااَهو  و ديگر با نو كردن كشتي نماز خود را آغاز ) مجمر آتش(بر آپريگون . . .  صندل، كندر و اَگربتي و  زدا  تقديم و در پايان پس ازخواندن تندرستي ، پيمان دين و ستايش يكتا خداوند با خواندن  بـرسـاد ند اَهورايي مي پردازد نيايشها به سپاس و ستايش  اَهـورا مـ اين عمل در طي شبانه روز  پنج مرتبه تكرار ميشود. ميكندنماز و نيايش خود را با ذكر نام ماه، روز و گـاه مورد نظر به  درگاه  اَهـورا مـ.��������



 

  .همان نيايشها بهره الزم براي نمازگزار حاصل مي گرددبر اساس آن با خواندن تعداد مشخصي اَشم وهو  و  يتااَهو و در پايان، برساد همانند خواندن ضمنـاً براي جايگزيني خوانـدن ديگر قسمتهاي خرده اَوستا جدولي وجود دارد كه . آورند ميوهو  و  يتااَهو با سري پوشيده، رو به سوي روشنايي يا آتـش، نمـازهاي بايستـه خود را بجاي مرتبه اَشم  7تا  3كافي براي نيايش در اختيار ندارند، ضمن پاكي تن و اشويي روان با خواندن در حال حاضر كساني كه خواندن خرده اَوستا را بطور صحيح فرا نگرفته اند و يا زمان           
زدا بشود در زمره كساني باشيم كه جهان را به سوي آباداني و پيشرفت و مردم   .رَنا  اَشا  چا  هيت  هتـرا   منائو   بوت  يترا  چيس  تيش  اَنگهت  م  اتـامويستـرا  باَت  چا  توئي  وام  خياما  يوئي  ايم  فرَشم  كرِنَئون  اَهوم  مزدائوس  چا  اَهورا  ئونگهوآ   :اين آيه از گاتـها  را  با خود زمزمه ميكندهمواره حفظ نمايد و نيكي و پـاكي را در جهان گسترش دهد، چنانكه هر زرتـشتـي پيوسته تن و اَشـويي روان خويش را درگذشتگان در پرسه هاي همگاني، تالش ميكند تا  پـاكي و زيارتگاههاي ديگر در روزهاي ويژه و گراميداشت  )3(ورهرام،  شاه ورهرام ايزد داد و دهش در شش چهره گهنبار و برپايي نوروز و جشن سده و رفتن به آتـشكده و  آتـش روزانه در طي سال با برگزاري جشن هاي ماهيانه و  يك زرتـشتـي در كنار نيايشهاي           9بند  30يسنا  هات   ����اَهنود گات   .را بسوي رسايي و خوشبختي رهنمون مي سازنداي اَهـورا مـ  

    
  
  
  
    

  : پـاورقي

زدا  سر آغاز آفرينش خود را مينـو قرار در بندهش بزرگ، فرايند هستي يافتن جهان هنرمندانه و به گونه اي : گيتي مينـوي . 1 با آفرينش مينـو  راز هستي . داد تا جايـگاه فـروزه هاي نيـكـش يعني اَمشاسپندان باشد زيبـا توصيف ميشود كه آفريدگار بزرگ  اَهـورا مـ زدا  براي آفرينش گيتي در ابتدا به آن شكل مينـوي داد و به شكل گرف نسـان براي شركت جستن در نبردنهايي و پيروزي بر دروغ انتخاب وهمچنين تالش پيوسته اهستي گيتي اي بخشيد و بدين گونه گيتي را آفريد و آنرا جايگاه زندگي در اوج آزادي و آفرينش گيتي مينوي پرداخت و سپس به اين گيتي مينوي كه پس زمينه جهان مادي بود ت و  اَهـورا مـ   .و پليدي قرار داد
گيتي مينوي را كه پس زمينه و سرآغاز آفرينش گيتي بوده را جايگاه روان انسـان در           



اَهـورا مـزدا  گيتي مينوي را جايگاه درنگ و بازگشتن روان ) سفر موبد اَرداويراف اشاره كردگذشتن و بازگشتن از مرزهاي اين دو محيط را دارا ميباشند براي نمونه ميتوان به داستان برخي از انسانها و روان درگذشتگان در شرايط خاص توانايي (برقرار كرد  و گيتي مينويگذار از جهان مادي به سوي مينـوي اَهـورائي قرار داد و ارتباط تنگاتنگي مابين گيتي گيتي اي   وهمپرسگي با  اَهـورا مـزدا در روز ) اَنارام ، اَنغر روشنگاه خدا( به جايگاه پر فروغ اَهورائي به اَشويي تا زمان دل كندن از دلبستگيهاي انساني و آمادگي براي ورود براي تكامل و رسيدن    .واپسين قرار داد
    .يعني همان اَشـويي ميسر ميباشدو پلشتي و شكست كامل پليدي و دستيابي به نيكي و پاكي مطلق  گرفته و با پيروزي بر دروغزندگي خوب شاد و سرشار از عشق به آفريدگار و آفريده هاي سودمند اَهـورائي جهت رسيدن به اين هدف بزرگ تنها با موفقيعت در جهان مادي و خوشبختي و برخورداري از يك ه اَشويي به همپرسگي با  اَهـورا مـزدا  در مينـوي پرفروغ اَهـورائي نايل گشت، رسيدن بآموزه هاي اَشوزرتـشت كه خود در همين جهان مادي با برخورداري از انديشه پاك و بنابر . واپسين لياقت همپرسگي با  اَهـورا مـزدا را دارا باشد و به آفريدگار خويش بپيونددمينوي اَهورائي قرار داده و براي رسيدن به فروزه هاي پاك اَهـورائي تالش كند تا در روز به انسان انديشمند و آگاه بايد با درك حقيقت راستين، هدف بزرگ خود را رسيدن           

در . ر اكنون در يزد از آن نگهداري ميشودساسانيان تقديس شده و پس از نقل مكانهاي بسياايران تنها در يزد و كرمان آتش ورهرام روشن ميباشد، آتش ورهـرام يزد در زمان توسط موبدان مراسم به تخت نشاندن آتـش ورهرام صورت مي پذيرد، در حال حاضر در همراه آتش حاصل از صاعقه استفاده ميشود و پس از يكسال تقديس  پيشه وران مختلف بهآذربرزين مهر كه براي روشن كردن، تقديس و به تخت نشاندن آن از پانزده نوع آتش مقدس ترين آتش پس از سه آتش بزرگ آذرگشنسب، آذرفرنبغ و : آتـش ورهـرام .  2 ري، چهار آتـش ورهـرام و از آن در  اودواده نگهداري ميشود، يك آتـش ورهـرام در نوسابيش از هزار و دويست سال پيش تقديس شده است يعني از زمان مهاجرت پارسيان به هند » آتـش ورهـرام ايرانشاه«هند هشت آتـش ورهـرام وجود دارد كه معروفترين آن بنام      .به يكماه زمان نياز ميباشد و پس از آن مراسم تخت نشيني آتش در آتـشكده انجام ميگيردزرتشتي نشين قرار دارند از ده نوع آتش طبقات مختلف و براي تقديس آن توسط موبدان  براي روشن كردن آتش آتشكده هاي ديگري كه در همه شهرها و روستاهاي. داشته باشددر هر شهري در كنار آتشكده ها و زيارتگاههاي ديگر بايد يك آتـش ورهـرام نيز وجود در متون ديني تاكيد شده كه . در بمبئي و دو آتـش ورهـرام در سورت تقديس شده است



 

زيارتگاهي است كه در شهرها و روستاهاي زرتشتـي نشين : شاهورهـرام ايـزد .  3   .بهدينان آرزوي شادزيوي، ديرزيوي و به كامه زيوي مي نمايندكارگشايي و سپاس و ستايش اَهورا مزدا به نيايش ميپردازند و براي خود و خانواده و ديگر در روزهاي ورهـرام به زيارت آن ميروند و براي تندرستي، وجود دارد و مخصوصاً 
    
  
    

  :منابع مورد استفاده 

��������به كوشش مهرانگيز شهزادي ����ادي سخنراني هاي موبد موبدان رستم شهز  •
��������برگردان موبد موبدان رستم شهزادي ����گاتـها   •
��������برگردان موبد موبدان فيروز آذرگشسب ����گاتـها   •
��������موبد اَردشير آذرگشسب ����مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان   •
��������موبد موبدان اَردشيـر آذرگشسب ����خرده اوستـا   •
��������موبد رشيـد شهمـردان  ����خرده اوستـا   •
��������موبد رشيـد شهمـردان ����پرستشگاه زرتـشتيان   •
��������به كوشش هاشم رضي ����اوستـا   •
��������هاشم رضي ����راهنماي دين زرتـشتـي   •
��� �����ر(�ـ�ان �ر�����   .موبد گرامي درود باد و روانشان شاد و مينـو  به كام  روانشان بادهاي فراواني شده است، به فروهر و روان همه موبدان بزرگ به ويژه اين دو رستم شهزادي استفاده درجمع آوري مطالب اين پژوهش از راهنمائيهاي روانشاد موبد رستم يزشني و نظرات شادروان موبد ���  شائول شاكد ����از ايران زرتـشتـي تا اسالم   •��(  
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