


نام: دین آموز )کتاب آموزش درس دینی زرتشتی سال نخست دبستان(
مدیروهماهنگکننده: بهنام مرادیان

مشاورفنی: بیژن نوشیروانی
باپشتیبانیوانگیزش: رستم یگانگی

گروهپژوهشهایدینی)بهترتیبحروفالفبا(:
موبد مهربان پوالدی، موبدیار راشین جهانگیری، موبد رامین شهزادی، موبدیار پریا ماوندی، موبدیار میترا مرادپور، بهنام مرادیان 

موبدیار پروا نمیرانیان

نگارگریوطراحی:کورش وفاداری، پونه اشیدری
عکس:مازیار اسدی، خسرو پرخیده، شهرام پوردهی زین آباد، سوده حاجی کرم، سرور دهموبد، نگین سادی، گاتاضیاتبری، فیروزه 

منوچهری، سیما مهرآذر، همایون مهرزاد
رویهآرایی: سیامک جمشیدی زاده

باسپاسازهمیاریهموندانکارگروهدینیوهمچنینمسووالنهازمانزرتشتی:
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس هشتم و نهم شورای اسالمی، هموندان هیات مدیره انجمن موبدان تهران، هموندان 
هیات مدیره سازمان جوانان زرتشتی)فروهر(، آموزگاران آموزشگاه های زرتشتی، آموزگاران کالس های دینی سازمان فروهر و هرمز 

آرش، هموندان کمیسیون دینی یزد، هموندان هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران، بنیاد خیریه سیروس یگانگی.

باسپاسازپژوهشگرانواندیشمندانیکهمایاریکردند:
 فریبرز آذرکیوان، موبدیار مهربان آفرین، بانی بزرگ، کیقباد بهدین، موبدیار اردشیر بهمردی، نوشین پشوتن، نگار خدادادی، موبد 
ناهید  فروهری،  موبد یار هومن  فرودی،  فیروزه  پدرام سروشپور، شهناز شهزادی،  موبد  اردشیر خورشیدیان، مهین دخت دهنادی، 
آرمیتا فرهمند، موبد مهربان فیروزگری، مهرداد قدردان، مژده کامیاب پور، فرزانه گشتاسب، موبدیار میترا مرادپور، بهمن  فلفلی، 
مرادیان، کورش مرادیان، ماندانا معاونت، مینو مهربانی، معصومه مهمان نواز، فرین میزانیان، فرانک نمیرانیان، مهوش نامداریان، 

زریر نجمی، موبد رستم وحیدی، کورش وفاداری.

دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را به نشانی پست الکترونیک:
 ketabdinidabestan@gmail.com 

یا به نشانی پستی دبیرخانه کارگروه دینی؛ سازمان جوانان زرتشتی)فروهر( بفرستید.  
هرگونه برداشت مستقیم از این کتاب تنها با یادآوری منبع، ممکن است. 

این کتاب، به سفارش انجمن ها و نهادهای زرتشتی ایران، برای آموزش در مراکز آموزشی سراسر کشور تهیه شده است. 





»ِخشنَهاُثَرهاَهورِهَمزدا«
به ُخشنودی اَهوراَمزدا





1

اَشـوَزرُتشت،پَیـامبَرماَزرتشتیاناست.



2

ماَزرُتشتیان،یِکتاپَرستهستیم.
مااَهوراَمزدا،خداِییِکتاویِگانهرامیپَرستیم.

اَشـوَزرُتشت،پَیـامبَرایـرانی،اَهـوراَمزدارابهماشناساند.



گاتهاکهبَخشیازاَِوستااست،کتاِبآسمانیَزرُتشتیاناست.
گاتهاپیامهایآسمانیاَشوَزرُتشتاست.
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اَهوراَمزدا)دانایبزرگَهستیبَخش(
آفرینندهیکتایجهان،همهچیزرانیکآفریدهاست.
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نوروروشنایی،پََرستِشسویماَزرُتشتیاناست.



َهرَزرُتشتیباتَنپاکیزه،پوششپاکوَسرپوشیده
بهنیایشاَهوراَمزدامیپَردازد.

»ایاَهوراَمزدابادستهایبَراَفراشتهتورانَمازمیبَرم.«

گات ها، هات 28 بند 1
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گاههاینمازونیایش:
1- گاههاَون: از برآمدن آفتاب تا نیمروز

2- گاهَرپیتَون: از نیمروز تا سه ساعت پس از آن
3- گاهاُزیَرن: سه ساعت از نیمروز گذشته تا آغاز تاریکی شب

4- گاهاَیویَسروتَرم: از آغاز تاریکی شب تا نیمه شب )ساعت 12(
5- گاهاَُشَهن: از نیمه شب تا برآمدن آفتاب

هاَون
)بامداد(

رَپیتَون
)نیمروز(

اُزیَرن
)پسین(

اَُشَهن
)نیمه شب(

اَیویَسروتَرم
)شامگاه(

َهرَزرُتشتی،َدرَهرروزدرپَنجگاه،بهِستایِشاَهوراَمزدامیپَردازد.
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َهرَزرُتشتیازآفریدههایپَرَورِدگار،ُدُرستوبهاَندازهبَهرهمیبَرد.

ُدرستاستفادهَکردنازداِدههایاَهوراَمزدا،بَخشیازدینزَرُتشتیاست.
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اَشویی)راستی،نَظم،قانون(ازپایههایدینَزرُتشتیاست.

َهرَزرُتشتیبایددرزندگیخوداَشوییپیشهکند.

چنینکسی»اَشو«یا»اََشون«نامیدهمیشود.



»َهمازوربیم،َهمازورَهمااَشوبیم«.

همبستهباشیم.َهمبَستههمه»اََشوان«باشیم.



اَشویی)نظمفردی(درزنِدگیوَرفتارهایَهرَزرُتشتیدیدهمیشود.

کار،استِراَحت،بازی،نیایِش،تَماشایتلویزیونو...بایددرزمانخودشوبهاندازهباشد.
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َهرَزرُتشتی،ِچهرهوپوششیپاکیزهوآراستهدارد.

یکَزرُتشتی،کارهایشراَسرَوقت،ُدرستوکاملانجاممیدهد.
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»اَشویی)نَظموقانون(بِهتـریننیـکیاست،خوشـبختیاست.«
َهرَزرُتشتیباُمنظمبودنوقانونمداری،ازاَشوییپیَرویمیکند.
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یِکَزرُتشتی»اَشو«،باپِیَرویازنَظموقانونبهَحقخودودیگراناَرجمیگذارد.
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ماازاَهوراَمزدابهپاِسدادههاینیکاوِسپاسُگزاریمیکنیم.

هستمُگلیسـرخدرباغزیــبا
همصـحبتممـنباشـاپرکها
یـکروزبــارانازابـرباریـد
بَــرغنـچهمـنخورشیدتابید
تـاشـدلِبمـنباخندهایباز
یکُگلشدممنزیباوپُـرناز
لها ـُ حــاالکـهشادمدرباغگ
بــایــدبگـویمشـکرخدارا
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ماازپِدر،ماَدروَهمهیَکسانیکهبهمایاریوِمهربانیمیکنند،ِسپاسُگزاریمیکنیم.

بــابــابهمــندادیکجامدادی
»خیلیقشنگاست«گفتمبهشادی
شدسینهامپُر ازِعــشــِقبــابــا
بـــابـــوسـهازاوَکـردمتََشـکر
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بَچهَخرگوشهابایدبرایِرسیدنبهَهویجهاچهکارکنند؟
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پَِدر،ماَدر،مادربزرگ)ِمَمس(،پدربزرگ)باَمس(،خواهروبَرادر،

یکخانوادههستند.

َهمهدریکخانوادهبهَهماِحتِراممیگذارندوباَهم،َهمکاریمیُکنند.



چهکسیزیباترینُگلراپَرورشداد؟
ِعشق گیاهان و ُگلها به که بود پیری َفرمانروای گذشته روزگاران در
میَورزید.امااوپیرشدهبود.ازاینروبهفکرافتادتاجانشینیبرایخود
برگزیند.پَسدستوردادجارچیاندرَشهرجاربزنندکهَهرَکسمیخواهد
جانشینفرمانرواَشَودبهَقصربیاید.َمرُدمزیادیبهَقصرآمدند.َفرمانروابه
َهریکازآنهادانهایدادوُگفت:شمابایدایندانهرابِکاریدوخوبازآن
ُمراِقبَتکنیدتاُگلبَِدَهد.ِششماهبَعددوبارهبهاینجابیاییدتاببینمچهَکسی
زیباتَرینُگلراپَرَوِرشدادهاست.آنگاهجانشینخودمراانتخابمیُکنم.
دربیِنکسانیکهبهَقصرآمدهبودندُدخترجوانیهمبود.اوهمدانهایاز
فرمانرواِگرفتوبهخانهبُردتاهرچهزودترآنرابِکاَرد.ُدخترروزهاُمنتَِظر
ماندامادانهاشجوانهنََزد.خاِکُگلدانشراَعوضکردوُگلدانشراجابهجا
کرد،ولیبازهمخبرینشد.روزقرارهرکسیکهبهَقصرمیآمدیکُگلدان
دربََغلداشت.درَهرُگلدانهمُگلزیباوَچشمنوازدیدهمیُشد.َفرمانَروا
ُگلهارابادقتتماشامیَکرد،َسَرشراتکانمیدادوزیرلَبمیگفت:چه

ُگلَقَشنگی!
َفرمانَرواهمهُگلهاراکهتماشاکردبهُدختررسید.ُدخترازِخجالتدر
گوشهایایستادهبود.چوندرُگلداناوُگلینبود.َفرمانَرواگفت:پسُگل
توکجاست؟ُدخترپاُسخداد:مندانهایراکهشمادادهبودید،کاشتماماهر
کاریکردمُگلنداد.َفرمانَروالَبَخندزدوجلورفتوبهُدخترگفت؟چهُدختر
راستگویی.ِسپَسَسَرشرابلندکردوباصدایبلندگفت:منجانشینمرا
یافتم.اینُدخترجانِشینَمناست.همهباشگفتیبهُدختروُگلدانخالی
اونگاهکردند.َفرمانَرواادامهداد:تمامدانههاییکهَمنبهشمادادهبودم
پُختهشدهبودند،بنابرایناِمکاننداشتُگلبدهند.تنهاَکسیکهبدونُگل
بهَقصرآمدهاستهمینُدختراست.اوراستگوترینَفرداینَشهراست.

بنابراینبرایجانِشینیَمنازهمهشایِستِهتَراست.

22



ـَریننیـکیاست،خوشـبـختیاست.« »اَشویی)راستی(بِهت

راستیوراستگویی،مهمترینویژگییکزرُتشتیاست.
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خوشروییواَخالقخوب،دوستانمارافراوانمیکندودوستیهاراپایدارمیسازد.
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»خوشبختیازآنکسیاستکهدرپیخوشبختیدیگرانباشد.«
گات ها، هات 43 بند 1  

25

مادرپَرتواَشویی،باکمکویاریدیگران،خودومردمانیکهدرمیانآنان
زندگیمیکنیمراشادوخوشبختمیسازیم.

کمکبهدیگران،یادگرفتنچیزهاینووورزشکردننیزمایهشادیو
خرسندیمااست.



َجشِنوشادیدرَفرهنگایرانیوَزرُتشتی،جایگاهویژهایدارد.
اینَجشنها،باَهمکاریوَهمازوریهمهبَرگزارمیشوند.

مادراینَجشنهاِگردَهممیآییم،شادیمیکنیم،بهنیایِشاهورامزدا
ـِشمیکنیمویادانسـانهایبزرگراِگرامیمیداریم. پردازیم،دادوَده می
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نوروز؛َجشِن آغاِز ساِل نو خورشیدی

ِمهِرگان؛روز ِمهر از ماهِ ِمهر)دهم مهر( روز دادگری و آزادی خواهی و ایستادگی در برابر بیداد و ِسَتم
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گاَهنبار؛آیین داد و َدِهش که شش بار در سال بَرُگزار می شود 

نوزوتی؛َجشِن به موبِدی ِرسیدن 
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ِسدِرهپوشی؛َجشِن گزینش دین َزرُتشتی، توسط َهر نوجوان

َسده؛ روز ِمهر از ماه بَهمن)َدُهم بَهمن(، َجشِن روشن کردن و َمهارکردن آتش به َدسِت ایرانیان
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30

راه)َدرَجهان(یکیاستوآناَشوییاست.
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نَماِز اَِشم ُوهو:

اَشویی)راستی،نَظم،قانون(بهتریننیکیاست.

خوشبَختیاست.

خوشبَختیازآِنکسیاستکهاَشوودرپیبهتریناَشوییباشد.
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َمنزَرُتشتیهستم.

َمنهرروزاَهوراَمزداراکهخداییِکتااست،نیایِشمیُکنم.

َمندرخانوادهامبههمهاِحتِراممی36گذارمودرکارهابهدیگرانُکَمکمیُکنم.

َمنباراستگویی،ُمنََظمبودنورِعایَتقانونازاَشوییپِیَرویمیُکنم،پَساََشَونَهستَم.



33

َمنازآفریدههایاَهوراَمزدابهُدُرستیوبهاندازهبَهرهمیبَرم.

َمنبرایاَنجامکارهاییکهباآنآشنانیستم،ازپدر،مادر،آموزگارو

کسانیکهآگاهَهستَند،پُرِسشمیُکنم.

َمنمیکوَشمهیچگاهموجبآزارکسینََشوم.

َمنازاَهوراَمزداواَشوانسراسرجهانسپاسگزارم.



ای ایران ای مرز ُپر گهـر
ای خاکت َسرچشمه هنر

دور از تو اندیشۀ بدان
پاینده مانی و جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره  ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

ِمهر تو چون  شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو ِکی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت ُدّر و گوهر است
خاک دشتت بهتر از َزر است
ِمهرت از دل ِکی برون کنم
برگو بی مهِر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نوِر ایزدی همیشه رهنمای ماست

ِمهر تو چون  شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو ِکی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای ُخّرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهِر تو سرشته شد ِگلم
ـِلی شود دلم مهر اگر برون رود گ

مهر تو چون  شد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو ِکی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما


