
واژه هاي اوستايي و پهلوي به فارسي روان) معني (چم   وازه ها و اصطالحات به كار رفته شده در رديف
گراميداشت آب و سپاسگذاري از مايه نجات طبيعت- اوستايي آن آپ - واژه پهلوي آن آو  جشن آبانگان- روز آبان - ماه آبان  آب-آبان 1

واژه مقدس در ايران- در كردي آگز - آتش  آترش-آتور- آتر  آذربايجان 2

موبد نگهبان آتشكدهاي ايران- نگهبان آتش
ائورنان-آتروان  - 

آتروپاتان 3

آتشي مقدس كه روش تهيه آن با تمام آتشها متفاوت است- آتش حافظ اتحاد خانواده ايراني  آتش مشهور ايراني 
آذر-آتش بهرام  
بهرام 4

آتش- آذر  جشن آذرگان- روز آذر - ماه آذر  آثر 5

محل آتشكده هاي نامدار شيز و آذرگشنسب- سرزمين نگهبانان آتش - زادگاه پيامبر آريايي  زادگاه اشو زرتشت
 - آذربايجان
آذرآبادگان 6

جشن مزدبگيران و جشن زنان ايراني- عشق و محبت - سپنتا آرمئيتي  جشن-پنجمين روز ماه ايراني 
سپندارمذگان

آرميتي 7

سنگ از همين واژه است. در اوستا اسمن به چم سنگين آمده است  آسمان  ماه ايراني27روز  8
نام قبيله اي در طبرستان در چم مخرب و مضر است آمل در مازندران آموي-آمو 9

تير آرش بر لب رود جيحون نشست- رودي ميان خراسان و ماورالنهر  جيحون  آمودريا 10
كه هم اكنون چهارجو است و آرش از آنجا تبرش را رها كرد) توران ( شهري در جنوب شرقي تركنستان  آمويه آمل 11

ديو غضب و تندخويي- خشم  ائشمه 12

به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
يار و دوست= آري يامن در سانسكريت و اوستا - طبقه پيشوايان ديني ايران  آريارمن نياي داريوش بزرگ  ائيريامن 13
آريارامنا نام جد داريوش بزرگ- همان ايران  ايران ائيرينه 14

در چم سرزمين آريايي- نام كهن ايران  ايران
ائيران-ائيرينه وئيجه  
وئيج 15

تازي آن ابراهيم- فارسي آن پرهام - به چم طبيعت  ابرهام 16
سربلند و فاتح است- واژه اي كهن به چم پيروز  ابهرويز پرويز  17

در مزديسنا پايگاه اهريمن است- در اوستا به چم شمال است - باختر  باختران اپاختر 18
تندرستي اوستا اتيوتي 19

به چم جنگاوران-  طبقه كشوري ايران باستان 4يكي از  نيروي ارتش كشور ايران ارتشتاران 20
به چم پادشاه راستگو و درست كردار ارته خشتره اردشير 21

ارخش آرش تير يشت درباره آرش كمانگير صحبت شده است37 - 6در بندهاي  22

ماه دوم ايراني- در پهلوي رامش دهنده  - به چم فر و شكوه -  ماه ايراني 25روز  اردالن-اردوان-اردبيل-اردشير - 
ارديبهشت

آراد- ارد  23

كيخسرو پس از گرفتن دژ بهمن در اردبيل به پادشاهي رسيد و آتشكده آذرگشسب را پايه نهاد نام قبلي آن بادان فيروز بوده اردبيل 24
اردشير اول آتشكده اي بزرگ در آنجا بنا كرد- زادگاه انوشيروان دادگر - به چم جايگاه شكوه و بزرگي  ستان+ ارد  اردستان 25

 هجري نام آنجا335عضدوالدوله در سال- شهري كه اردشير پاپكان بنا نهاد و مورخين گفته اند آباد تر از اين شهر در ايران نبود 
را تغيير داد و فيروز آباد گذاشت فيروز آباد اردشير خره 26

ماه بهشت و زيبايي و درستي- بهترين راستي و درستي  ارديبهشت  اردي بهشت 27



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
زادگاه شيرين معشوقه خسرو- در كنيبه داريوش بزرگ به عنوان شهري كوچك از ايران آمده است  ارمني- ارمنستان  ارمن  28

آتشكده هاي شيز و آذر گشنسب نيز- درياچه مقدس اروميه كه نطفه زرتشت در آنجاست ارزش خواصي بين ايرانيان دارد 
مهمترين آثار آنحاست اروميه ارميه 29

اژي دهاك از همين روي به ضحاك نسبت داده شده است- حيوان موذي كه آسيب ميرساند - واژه اي پهلوي  مار اژي 30
جاماسب- گشتاسب - لهراسب  وازه ريس انگليسي از اسب به چم دونده و چابك آمده است اسب-اسپ  31

به چم نژاد سپيد- نياي نهم زرتشت - نام خانودگي اشو زرتشت   زرتشت اسپنتمان سپتام-اسپنتمان 32
تيره اي از ايرانيان در گرگان كه در زمان ساسانيان برگزيده قوم خود در خاندان سلطنتي بودند سپهبد اسپهبد 33

درستي- راستي  پيام زرتشت  اشا 34
به چم عدل و دادگستري- بيست وششمين روز ماه ايراني  اردامنش- ارشتات  اشتاد 35

در اوستايي به چم سالمت و عافيت 36 اشتود گات  قسمت گاتها5يكي از 
در اوستايي به چم پاك و مقدس اشو داد- اشو زرتشت  اشو 37

اشي پاداش 38

نامردني- جاودانگي - امرداد  ماه امرداد-هفتمين روز ماه ايراني - 
جشن امردادگان

امرتات 39

مرگ در كل به چم جاودانه= حرف نفي و ائوشه = ان   انوشه- انوشيروان - انوش  40 ان ئوش
به چم سرزمينهاي متعلق به ايران كه مردمانش ايراني نيستند و همه زير نظر امپراتوري سترگ ايران بودند انيران ان ائيريا 41

ميوه اي است كه هم اكون در جشن يلدا و پيوند همسران زرتشتي و ايراني به كار ميرود ميوه مقدس زرتشتيان انار 42
انامك ماه هخامنشي ماه سال در زمان هخامنشيان است كه در بيستون نامش آمده است9يكي از  43



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
شهر ايراني در نزديكي بغداد اين شهر توسط شاهنشاه شاپور ذواالكتاف بنا شد انبار 44

اندرز زرتشت پسر-چيتيك اندرز پور يوتكيشان-اندرز خسرو كواتان-اندرز داناك اوشنرداناك-اندرز آدرباد مهراسپندان
اندرز نوشيروان و زرتشت- اندرز بزرگمهر -اندرز بخت آفريد-آذرپاد مهر اسپندان

با ارزشترين اسناد اخالقي پيش از
اسالم

اندرزنامه 45

روح و افكار+ به چم نابود كننده  مينو+ انگره   46 انگره مينو 
اهنود گات نخستين بخش گات ها به چم سرور و واال 47

سگ آبي در ونديداد و در زبان سانسكريت هم همينطور سگ آبي اودر 48
بر باالي تپه اي قرار دارد و مردمان آنجا به اوستايي سخن مي گويند و هنوز آتشكده ها در آنجا بنا است اورامان منطقه اي در كردستان ايران 49

پوروشسب در كردي وشتر است- فرشوشتر - گشتاسب : نام بسياري از بزرگان ايران مانند  بزرگ- شتر - اسب  اوشتره  50
بسيار از پارسيان كهن پس از يورش اعراب به-قومي از قبايل آريايي است - پهلوي آن پارسي - تازيان آنرا فارس خوانده اند   

كلكته نقل مكان كردند و اسالم را نپذيرفتند- كراچي - بمبئي  پارس پارس- فارس - ايران  51

 كيلومتري بمبئي است100پس از يورش اعراب به ايران آتش ساخته شد و آنان كه ترك وطن كردند آنرا كه هم اكنون در 
مستقر كردند و هر ساله عده زيادي براي گراميداشت نياكانشان به آنجا ميروند 52 ايران شاه آتش مقدس مهاجرت ايرانيان

هم. يكي از شهرهاي مهم ايراني بود كه آتشكده باكو در آنجاست و با نفت هميشه روشن بوده است -از ريشه بغ ايراني است
اكنون در ده سوراخ خانه آثار آن باقيست باكو 53 باگوان

پهلوي آن بانواك است- تركي آن خانم است  بانو  بانواك 54
باورد فرزند گودرز ايراني بود كه آن شهر را بنا كرد- ويرانه باستاني آن متعلق به شاهنشاهي اشكانيان است  ابيورد تركمنستان كنوني باورد 55

قاتل زرتشت سال زندگي باشكوه چشم از جهان فروبست72 دي ماه پس از 11 فروردين ماه زاده شد و در 6زرتشت در  برات روكرش 56
نزديك شيز و از شهرهاي ايران بود كه كيخسروبه انتقام خون سياوش افراسياب را به قتل رساند بردعه-بردع شهري در روسيه كنوني 57

گرز- البرز  به چم بلند و با شكوه است برز  58



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
سنبول ستايش از گياهان است كه يزدگرد سوم در آخرين لحظه هاي زندگي آنرا خواست و همين امر مايه شناسايي او شد و او را

ماهوي سوري به قتل رساند شاخه درخت انار 59 برسم

خدا- واژه اي بسيار كهن پيش از زرتشت به چم سرور جهان  بغداد  بغ 60
او ايراني بود. شخصي كه در كتيبه سارگون پادشاه آشور توسط او اسير شد و پوست بدنش كنده شد  بغداد بگ داتي 61

پايتخت ايران در زمان كيكاووس و تا چند دهه پيش جزوي از ايران بود- سرزميني كه زرتشت دين را به كيگشتاسب عرضه كرد  بلخ باميان بلخ 62

جغرافيايي و ديني ايراني است- شامل نوشتارهاي تاريخي -  كلمه است 13000در حدود  بندهش كتاب ديني ايرانيان  63

منش و روان= من - خوب   = وهو - در اوستاي به چم انديشيدن - به چم منش خوب و نيك   -  از ماه ايراني2روز-ماه ايراني
جشن بهمنگان

وهومن- بهمن  64

موبد زمان ساساني- بابك خرمدين - اردشير پاپكان - كلمه اي پهلوي و نام چند تن از بزرگان ايران  بابك  پاپك 65
آذربايجان- عراق -پاكستان-برخي قسمتهاي هند-تاجيكستان-افغانستان-زباني كه برگرفته شده از زبانهاي باستاني است

نيز گويشهاي مختلف دري پارسي است فارسي پارسي 66

 نوشته هاي بر پوست آهو1910در سال - كتيبه مشهور شاهنشاه نرسي ساساني در آنجاست و نقش برجسته او كنده شده است 
زنان و- روستاهاي ايران به آتش كشيده شد - از آن بدست آمد كه نوشته بود آتشكده ها ايران به دست تازيان ويران شد   

دختران به بردگي گرفته شدند مردان در خون غلطيدند و ايران نابود گشت
67 پايكولي شهري ايراني در عراق كنوني

در پهلوي پرامون گويند و در فارسي روان گرداگرد چيزي را گويند پيرامون پرامون 68
خروش نيز از همين واژه است- خروس فارسي از خراوش اوستايي است  خروس  پرودرش 69
واژه اي ايراني- به پسر گفته مي شود  پور فرزند  70

جشني ايراني روز آخر آبان ماه را جشن مي گرفتند5به نوشته برهان قاطع ايرانيان  پوردگان 71



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
در فارسي روان پيشه ور و طبقه زحمت كشان است- پهلوي آن هوتخشان است  پيشه ور  پيشترا 72

تخم در پهلوي به چم تخم است ولي در فرس هخامنشي و گاتها به چم دلير است تهم-تئوخمه 73
ايرانيان چون مورد يورش آنان قرار گرفتند آنان را تازش كننده-يكي از بزرگان عرب است كه ريشه همه عربها به او بر ميگردند -

وحشي و تازي ناميدند اعراب تازي 74

تاجيكستان از اقوام ايراني است كه از تازيك يا تاجيك عربي گرفته شده است تازيك 75
بشتر-تشتر  ماه ايراني13روز - ماه تير  به چم ستايش از باران و آب است كه هستي را زنده نگه ميدارد 76

شهري ايراني بود- قبيله ايراني و آريايي بودند كه چون شهر نشين نبودند بيتمدن بودند  تركمنستان كنوني توران 77
توانايي- توش  توشي 78

آنجا بزرگترين پايتخت تجاري آنروزگار بود- نام نهادند )شهرها(اعراب آنرا مدائن به چم مدينه ها-نخستين كاخ سپيد دنيا
كه پايتخت اشكانيان و ساسانيان بود ولي پس از اعراب ويران شد و ثروتهاي آنجا غارت شد مدائن تيسپون كسري 79

جام جم جامي اسطوره اي كه به كيخسرو پادشاه ايران نسبت داده اند و از آن براي ديدن آينده استفاده ميكردند جام كيخسرو 80
جلوال شهري ايراني در عراق كنوني  هجري نبردي خونين بين ايرانيان و سپاه اسالم درگرفت16در سال -  كيلومتري خانقين 45در فاصله  81

دانش چستي 82
همان كه عيسي را با آن به سه گوش بستند- تازي آن صليب است  صليب  چليپ-چليپا  83

سپس به چم تخمه و نژاد- نخست نمايش و پيدايش - به دو چم است  چهره  چيثر 84
نام دختر زرتشت نيز پورچيستا بود- به چم دانش و علم چيستا چيستي  85

شهري در جنوب سر پل ذهاب هجري19يكي از شهرهاي پر رونق ايران ساساني كه طاق گرا نيز آنجاست ولي پس يورش سپاه اسالم به كلي ويران شد سال  حلوان 86



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
شهري ايراني در يك فرسنگي جنوب يكي از شهرهاي دوره شاهنشاهي ساسانيان بود كه پس از يورش سپاه اسالم نابود گشت و جدا شد

كوفه
حيره 87

خدا از ختاي پهلوي گرفته شده به چم ايزد يكتا ختاد 88
شعور- خرد  خرتو 89

در گاتها نيز آمده است- موجودات و جانوران موذي   حشره  خرفستر 90
با وابستگي خداوند. فر و شكوه و بزرگي است كه شخصي با عنايت بر آن به مقامي خواهد رسيد   اردشير خره- فره  خره 91

شيد تشكيل شده است  يا روزهاي باستاني ايران+ شيد است يا خورشيد از خور + جمشيد از جم - به چم نوراني  نور- شيد  خشئت  92
در زمان هخامنشيان كاربرد بيشتر داشته است مرزبان- ساتراپ  خشترپاون 93

شهرياري خشثر 94
خندق واژه اي پهلوي به چم گودال كندك-خنتك 95

خراسان به چم جايگاهي كه خورشيد از آن برميخيزد- خور يا هور اوستايي است به چم نوراني  خراسان- خور    آسان+خور 96
خاور واژه اي پهلوي به چم مغرب و جايي كه خورشيد غروب ميكند خوروران-خوربران 97

است. . . ويسپرد و ونديداد است شامل نيايش نماز و جشنهاي باستاني و - اجزاي ديگر آن يسنا  خرده اوستا  خورتك اوستا 98

خرداد نام ماه و روز ششم ماه ايراني و واژه اي پهلوي است كه به چم نگهبان آب و پاسداري از آب است
نام جشن خوردادگان

خورداد 99

كاري روزانه- كشاورزي  به دهقاني نيز گفته ميشود خويشكاري 100
مذهب- كيش - دين  دئنا 101

در ونديداد نامش آمده است- نام رودي مقدس كه بعضي ها آنرا آمودريا يا جيحون گفته اند و بعضي يا ارس  جيحون- ارس   دائيتي 102



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
انصاف- داد  واژه پهلوي آن دات است به چم بخشيدن و دادگستري دات 103

داتيك- هاتك مانسريك - گاسانيك  يكي از بيست يك نسك اوستا داتيك 104
دخمه زماني كه آرياييان ايراني و هندي با هم ميزيستند مرده هاي خود را در آنجا ميسوزاندند دگ-دخم 105

شاهنامه نيز دري است و واژه هاي عربي در آن نيست- از زمان ساسانيان به موازات پهلوي در ايران رايج شد  زبان پارسي قديم دري 106
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دي 112

از راست به چپ نگاشته ميشود- گات ها را با دين دبيره نوشته اند  خطي ايراني براي نگاشتن متون ديني  دين دبيره 113

دينكرد-دينكرت متون ديني و علمي ايرانيان كتاب ديني ايران باستان به زبان پهلوي بوده كه دايره المعارف كامل بوده است 114
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به چم دارنده فروغ و شكوه كه بيشتر براي خداوند اهورامزدا به كار ميرفته است رايومند واژه اي اوستايي 118
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واژه اوستاي آن جهيكا است- واژه پهلوي آن روسپيك است  زن بدكاره در ايران روسپي 123
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دريا در واژگان هخامنشيان دريه است زريه 128
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مرو آمده است گرفته شده+ واژه اي پهلوي كه از سين  شاهين- سيمرغ   سئن  132
ماركوپولو هنگام عبور از ايران دنبال آرامگاه اين-  مغ از ساوه براي ستايش عيسي به بيت الحلم رفته اند 3در انجيل آمده است
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به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
گات ها  قسمت گاتها  به چم5يكي از  سپنتمد گات 136

كسي كه فرزندي نداشته باشد در آئين مزديسنا هر ايراني كه فرزندي نداشته باشد در آن دنيا هنگام عبور از پل جينوت نميتواند گذر كند استر-ستر  137
در اوستا وهومنه واستره ناميده شده است- بدون يقه آستين كوتاه و بدون آستين صورت مي گيرد - تكه9با پوشيدن لباسي - 

مراسم ديني ايرانيان سالگي اين مراسم واجب است كه بايد لباسي سفيد بر تن كنند15براي دختر و پسر از 138 سدره

واژه اي اوستايي- از آغاز قصل سرد گفته ميشده است  سرد- سال   سرذ 139
نيوشايي سروش 140

از زبانهاي كهن كه نزديكي با اوستا دارد و در بين ايرانيان و هنديان مشترك بوده است زبان مشترك آريايي ها سنسكريت 141
خوزستان مركز دولت عيالميان بوده است و مهمترين بناي آن دوره معبد زيگورات است سوزيانا 142
به چم نجات دهنده در دين بهي است كه مهدي موعود مانند همين است سوشيانت ناجي 143

آتشكده آذرگشنسب در آنجاست در كنار اردبيل- كوهي كه زرتشت مدت ده سال را در آنجا از مردم دوري گزيد  كوه سبالن سوالن 144
تورانيان باستاني قومي آريايي كه در پيش از ظهور زرتشت با ايرانيان داراي دين مهر بودند سيت ها-سكاها 145

سياوش پسر كيكاووس كه متهم به عاشق شدن نامادري اش گشت و بهمين جهت مجبور به آزمايش عبور از آتش شد سياورشن- سياوخش  146

جشن ايرانيان باستان  از ماه دي ايرانيان شراب و سير ميخوردند براي دفع شر و شيطان از زندگيشان14در روز  سير سور 147
قزوين در پيش از اسالم شادشاپور نام داشت كه شاهنشاه شاپور اول آنرا ساخت شادشاهپور قزوين 148

به چم آرزوي شهرياري و شاهنشاهي ايران- پهلوي آن خشتريور - اوستايي آن خشتروئيريه است  شهريور ماه ايراني4روز -  ماه سال 6نام  149
سزارين امروز- ژول سزار نيز همينگونه بدنيا آمد - شكافي كه بر بدن مادر رستم زده شد تا رستم از آن بيرون آيد  سزارين شكاف رستم 150

شيرآف سيراف يكي از بندرهاي مهم ايراني پيش از اسالم در جنوب ايران از زمان كيكاووس 151



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
ايرانيان براي درگذشتگان خود زاري نميكردند زيرا پندار آنها بر اين بوده است كه روح-يكي ز كارهاي اهريمني در ايران باستان

مرده پس از مرگ به جهان مينويي رفته و آنجا به خداوند نزديك ميشود شيون و زاري شيون ومويه 152

نام كوهي مقدس در اورشليم كه پيروان آنجا بر عقيده باورند كه فلسطين سرزمين يهوديان و اورشليم پايتخت آنجاست صهيونيسم صهيون 153

اكثر مورخين بر اين عقيده اند كه آنان ايرانيان را عجم خوانده-پس از يورش سپاه اسالم ملتهاي غير عرب عجم خوانده شدند
در چم گنگ است-اند كه فردوسي هم بر اين عقيده بود ايرانيان پس از اسالم عجم 154

ايرانيان در اين روز عقيده داشتند فروهاي نياكان به زمين مي آمدند و براي همين لباسهاي نو.از فروهر  و فره وشي آمده است
مي پوشيدند و خانه را تميز ميكردند و هنوز اين رسم برقرار است فروردين  ماه ايراني19روز - نخستين ماه  155

پيش از نيمروز واژه اي پهلوي فرير 156
در پهلوي فرشتك و در چم امشاسپند و مقام اهورايي است فرشته فريشت 157

خرسندي فسرتو 158
نام سروده هاي آسماني اشو زرتشت سرود گاس-گات-گاث  159

خدايگان شاهنشاه اردشير ساساني به چم شاهنشاهي كه به ياري خداوند پادشاه شد- به چم وابسته  تيرگان- مهرگان - خدايگان  گان 160
ز از سال. ر210- روز از سال180-  روز از سال 150- روز از سال45: جشن باستاني مهم6هم تقويم ايرانيان بوده و هم = 

290 تقويم مزديسنا روز از سال در ايران غير از جشنهاي نامدار جشن مي گرفتند365روز از سال و در گاهنبار 161

گبر مرد هم به چم مرد است در پهلوي و هم واژه اي كه به چم كافر است به ايرانيان نسبت دادند اعراب 162
در چم مرد است ولي پس از يورش سپاه اسالم به ايرانيان لقب دادند به چم كافر و آتش پرست گبر مرد 163

آذرگشنسب دارنده اسب نر گشنسب 164
گل بادگان گلپايگان گلبادگان 165



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
شاپور شاه هم دانشگاه بين المللي را در-  سال پيش بن شد و مركز علمي منطقه گرديد 1800توسط شاهنشاه شاپور اول در

آنجا ساخت و هم بيمارستان آنرا كه پزشكانش از مصر و يونان مي آمدند جندي شاپور گند شاپور 166

از ايالتهاي كورش در افغانستان بعضي آنرا كابل و ديگران آنرا شهري در شمال شرغي كابل و پيشاور دانسته اند گنداره 167
جهان زنده گو 168

جهان چهاردهمين روز از ماههاي ايراني گوش 169
احترام به جانداران چرا كه آنان پيش از انسانها بوجود آمده اند- جهان روان   گات ها  گوش ارون 170

احترام به جانداران چرا كه آنان پيش از انسانها بوجود آمده اند- جهان روان    گات ها گوش تشن 171
زندگي و جان- واژه اي هلوي به چم هستي  واژه اي پهلوي گيه 172

يكي از كتيبه هاي پهلوي ايران باستان در آنجا قرار دارد در سواد كوه الجيم 173
در هنگام اجراي جشن سده خورده ميشده است آجيل ايرانيان لرك 174

اين شهر در آسياي صغير قرار دارد در كنار درياي اژه كه كروزوس شاه آنجا بود و كورش بزرگ او را شكست داد ليدي شهري ايراني 175
ميهن است- مام - واژه پهلوي ميثيا به چم خانه  ميهن مئثن 176

صفت افراسياب- صفتي است كه براي افراد گنهاكار آمده ميشده است  نابكار- فريفتار   مئيريه 177
قوم كهن ايراني  قبل از ميالد تشكيل حكومت دادند800آنان در جنوب آذربايجان و و اطراف همدان زندگي ميكردند و در سال  ماد 178

نماد نگهباني و احترام بنياد خانواده است- واژه اي پهلوي به چم خانه  خانه مان  مان 179
مانثر پيام 180

زماني كه دوباره هالل ميشود روحانيون نيايش ميكردند- زماني كه ماه كامل است - زماني كه ماه هالل باشد  ماه نيايش نيايش ايرانيان باستان  181
ماه  از ماه ايراني12روز - وازه اي پهلوي  ماونگهه 182



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
تازي شده آن انسان است- در كتيبه هاي هخامنشي و اوستايي آمده است - به چم فنا شدني است  مردم مرت-مشيا-مرتيا  183

سپندارمذگان نيز گفته شده است- ابوريحان بيروني از آن به عنوان جشن گراميداشت زنان در خانواده نام برده است  جشن مزدگيران مردگيران 184
در كل داناي بزرگ و برتر گفته ميشود) دانا ( زدا ) + بزرگ ( تشكيل شده از مه - به چم دانا  لقب خداوند مزدا 185

به چم خداپرست  دين بهي زرتشتي مزديسنا 186
آمرزش مژردك 187

ولي پس از يورش سپاه اسالم لقبي بود كه به ايرانيان داده شد به چم كافر و آتش پرست- در چم مغ روحانيون باستان  مجوس مگوس 188
استادزبان پهلوي و اوستايي- استاد دانشگاه  فرزند ملك الشعراي بهار  مهرداد بهار 189

آئيني كه از ايران به اروپا رفت و جهاني شد- در چم اوستايي نماد عهد و پيمان - دوستي و انسانيت در ايران - نماد مهر  مهر ميترا 190
گرولفند آلماني نخستين كسي بود كه رمز گشايي كرد- از آنجهت ميخي گفته شده است كه كلمات آن شبيه به ميخ است  خط ايرانيان باستان ميخي 191

زرتشت نخستين كسي بود كه از وجود آن دنيا خبر داد- جهان آخرت كه مقابل جهان مادي است  بهشت مينوي 192
كتاب واژه اي اوستايي كه تازي آن كتاب است نسك 193

وينگهه هاتام مشهور ترين آنان است- اشم وهو - يتا اهو  نماز نيايش ايرانيان باستان به درگاه خداوند 194

واژه اي پهلوي كه فارسي آن نماز و پهلوي ان نيايش است نماز نمه 195
از آن به عنوان مراسم ديني هم ياد شده است- واژه اي پهلوي  فريب- نيرنگ   نيرنگ 196
اوستايي آن رپيتو است- پهلوي آن نيمروچ - به چم جنوب  نيمروز نيمروچ 197

شيوايي- رسايي  هئروتات 198
در اوستايي نگهبان شبانه روز است- واژه اي پهلوي كه در چم نخستين زمان روز را گويند  بامداد  هاونگاه 199



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
در كتيبه هاي داريوش بزرگ در بيستون آمده است و خداوند در فرگرد اول ميگويد ششمين-در ونديداد نام هرات آمده است

هرات تا قرن پيش متعلق به ايران بود-سرزميني كه به آفريدم هرات بود شهري ايراني در افغانستان هرات 200

تابستان همين نيز در اوستايي به چم تابستاني است هم 201
هوورشت نيز گفته شده است- هوخت - هومت - يكي از سه اصل زرتشت  گفتار نيك هوخت 202

بكار رفته ميشده است) زامياد ( اين واژه اكثرا براي زمين  هوذا نيك انديش  203
شيد در چم خورشيد درخشنده و نوراني+ تشكيل شده از هور -  هر ماه نام دارد 12روز - واژه اي اوستايي  خورشيد  هورخشيت 204

در ونديداد نام گرگان آمده است- تازي آن جرجان است  گرگان  هيركاني-هوركانيا 205
دامغان مدتها اين شهر پايتخت شاهنشاهي اشكانيان بود و هنوز ابنيه هاي آن باقي است 206 هكاتوم پليس

واژه اي پهلوي به چم درياچه درياچه وئيريه 207
باد وايو هم در آريايي ها نام برده شده است وات 208

در فارسي باختر به چم-اپاختر پهلوي به چم شمال-در آئين مزديسنا شمال جايگاه اهريمنان و حنوب جايگاه اهورامزدا است
غرب است باختر- واختر  شمال 209

واژه اي پهلوي- واستر يوشان ساالر گفته ميشد -  در زمان ساساني وزير دهقانان واستربوشان كشاورزان  210
در پهلوي واج در چم گويش است- در اوستايي وچ  گويش  وچ 211

از ريشه وچه به چم گفتن است- هريك از واژه هاي اوستا را وچنگ ميگويند  واژه هاي اوستا وچنگ 212
اين كتاب از آثار هنديان است و بسيار شبيه به همان اوستاي ايرانيان است قديمي ترين اسناد هند و ايراني ويد-ودا 213

او از نژاد كيانيان است و بهرام نام دارد و شاه بهرام ورجاوند نام دارد كه ايران را آباد ميكند- ظهور نجات دهنده ايرانيان  ورجاوند بلند پايه 214
فساد پهلوي آن ورون به چم شهوت و فساد است ورن 215



به نام دادار هورمزد

پهلوي-واژه نامه اوستايي  
نام سرود هاي باستاني بهرام يشت  نام بزرگان- آتش مقدس آذر بهرام -نام ستاره مريخ-واژه اي مقدس- ماه ايراني20روز
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