
 
 

 آموزش و فرهنگ در ايران پيش از اسالم
 
 
 

 الف) گفتارديگران:

ايم، ميدان براي هرگونه داوري بيگانگان، و پيروان ايراني آنان گشاده است، و چنـين اسـت کـه چون ما خاموش نشسته
  ند!  شمارترين نمونه دفتر و ديوان جهان است، براي کهن بودن با داستان هومر همزمان مياوستا را که کهن 

  گويد:  مي پرويز ناتل خانلري

«دبيره اوستايي در هنگام ساسانيان پديدار شده است «متن اوستايي که اکنـون در دسـت اسـت؛ خـط دقيـق خاصـي 
  }١{ اند»هاي ديني ساخته شده و زمان وضع آن را در حدود قرن ششم ميالدي شمردهاست که تنها براي نوشته

  }٢{مدرسه و مکتب وجود نداشت» گويد: «در ايرانمي مهرداد بهار 

  گويد:و نيز همو مي

اند که طي اعصار دراز، به صورت شفاهي «کتب زرتشتي و هم شاهنامه، هر دو، مبتني بر روايات بسيار کهن حماسي
  }٣{اند، و از اواخر عصر ساساني شروع به کتابت آنها شده است»شدهمنتقل مي

  }۴{ اند»ي ادبيات شفاهي بودهمينويسد: «ايرانيان دارا احمد تفضليو 

  

  پيشينيان: ب)گفتار

تـر از لوحـه خطـي کهـن  ١٩گـردد، که به زمان پنج هزار سال پـيش برمي VI C(کرمان) در اليه  تپه يحييدر کاوشهاي  ●
  .  }۵{خط سومري پيدا شده است

اي جـدا از دبيـره دهـد کـه دبيـرهشاهنامه در رويدادهاي زمان بهرام گور از پيدا شدن گنجي به نام گـنج گـاو آگـاهي مي
  اند.زمان ساساني داشته است که موبدان آنرا دبيره هنگام جمشيد شمارده

  نويسد:  مي ابوريحان بيروني ●

هايي يافتند که عدلهاي هايي که شکافته شده، خانه«در زمان ما، در «ِجي» که يکي از شهرهاي اصفهان است، از تل
کردنـد، پـر بـود و ايـن پوسـتهاي درخـت بـه نـام دارد و بـا آن کمـان و سـپر را جلـد مي بسياري از پوست درختي کـه تـوز

  }۶{کتابتهايي مکتوب بود که دانسته نشد چيست»

  ابن نديم آورده است:  

● «در سال سيصدوپنجاه قمري سغي[سقفي؟]خراب گرديد که جايش معلوم نشد. زيـرا از بلنـد بـودن سـقف آن گمـان 
لي و مصمت است، زماني که فروريخت از آن کتابهاي زيادي به دست آمد که هيچ کس توانايي کردند که توي آن خامي

  }٧{خواندن آن را نداشت»

به سرپرستي دکتر منصور سجادي انجـام گرفـت، جمجمـه دختـري را   ١٣٧٧● «در کاوشهاي شهر سوخته که به سال 
سال پيش استخوان پاريتال راسـت آن دختـر  ۴٨۵٠اني برده است. پزشکان ايريافتندکه از بيماري هيدروسفالي رنج مي

کنـد کـه اند (کاري که امروز انجام ميشود) تا فشار آب را بر روي مغز کم کنند. پژوهشهاي پزشکان داوري ميرا برداشته
آن دختر چند ماه پس از آن (عمل جراحي) به زندگي خود ادامه داده اسـت زيـرا کـه نسـجهاي اسـتخواني بريـده شـده 

  }٨{گيرد»رامون آن ترميم يافته است و ترميم تنها با زنده بودن بيمار انجام ميپي



بنـدي پيرامـون آمـوزان پيـدا شـده اسـت کـه بخش ● از شوش پنج هزار ساله لوحه گليني که خويشکاري (تکليف) دانش 
و دايره (شـعاع) بـا شـش بـر دهنده آگاهي شگفت ايرانيان از نسبت پرتدهدکه نشانکمان برابر نشان مي  6دايره را به 

  )١(نگاره شماره    }٩{ منتظم محاط دردايره است!

بنـدي کـرده سال پيش خوزستان که پيرامـون دايـره را بـه هفـت بـر منـتظم بخش  ٣۴٠٠اي ديگر است از از اين برتر لوحه
  )٢ه (نگاره شمار }١٠{ گيري از «فرمول جبري» انجام گيرد!است، و اين کار تنها بايستي با بهره

  
  ١نگاره 
  
  

  
  ٢نگاره 
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  

 در اين لوحه استاد از شاگرد خواسته است که دو «قضيه» هندسي را ترسيم کند.

  : فاصله هر نقطه از نيمساز زاويه با دو ضلع زاويه برابر است.الف



  گذرد.: عمود منصف پايه در مثلث دو پهلو برابر (متساوي االضالع) از رأس آن ميب

  ضيه»ي نخستين را کشيده است و در قضيه دوم با لرزش دست خط را با فاصله از رأس بسوي چپ کشيده.شاگرد «ق

استاد در کنار آن، عمود منصِف درست را که از رأس ميگذرد کشيده و با دو کارد «قيچـي» نيمـي از آن گـل را پـاره کـرده 
ده سود ببرند! و اين کار در آن زمان، درست همانند خـط هاي آينبراي خويشکاري  آموزان ديگر نتوانند از آناست تا دانش 

  زدن مشق امروز کودکان است که از آن دوباره نتوان به جاي مشق تازه سود برد.

ها که به چند بخش تقسيم ميشوند، در «خبيس» (شهداد) کرمان و (گيان) لرستان و (مارليـک) گـيالن از اين گونه دايره
ها تنها در خوزستان نبوده و در همه سـرزمين ايـران پراکنـده بـوده وشن آنکه اين آگاهينيز يافت شده است به نشانه ر

ها چند هزار سال پيش از اقليدس (که به گمان اروپائيان پـدر هندسـه جهـان اسـت.) در ايـران يافـت است و چنين نگاره
  شده است.

   

  داوري:

  تره شگفت دانش در ايران نيز آگاه شديد.گمان غربيان و پيروان ايراني آنان را خوانديد و از اين گس

انديشي در هر کاري نکوهيده است به ويژه در پژوهشهاي دانشي! اکنون داوري با خواننده است! تنگ چشمي و کوته
برند يا از ايران به در مي هاي باستانشناسي را يا راي آنان برآنست که سرچشمه همه چيز را يونان بدانند و انبوه يافته

  کنند، تا مبادا نياکان آنان، يونانيان، شاگرد استادان ايراني در شمار آيند.مي  مين جا نابوددر ه

   

  آموزش در فرهنگستانهاي ايراني:

ايسـت کـه «سـياوخش» را از هاي آموزشي در ايران باستان بدست آمده است ، آمـوزش ويـژهنخستين آگاهي از رشته
  اند.آن گذرانده

  عنان و رکيب و چه و چون و چند     مند سواري و تيروکمان و ک

  همان باز و شاهين و يوز و شکار   نشستنگه مجلس و ميگسار 

  و راندن سپاه  سخن گفتن رزم     ز داد و ز بيداد وتخت وکاله 

آموزش نخستين: ورزش وآمادگي جنگي، سواري و بـه کـاربردن ابزارهـاي نبـرد، چـون شمشـير و تيـر و کمـان و کمنـد و 
  ژه همگان بود.ويگرز... که 

  آموزش دو ديگر: چه و چون و چند:

آموز بايستي بداندکه هرچيـز : چه؟ «چه» در اين سخن به جاي دانش همگاني در آموزش امروز است زيرا که دانش الف
  «چه» است؟ ياچيست؟

  پاسخ به چيستي رويدادهاي پيرامون زندگي مردمان ، همان است که امروزبدان «دانش » مي گويند.

  ون؟ در اين سخن چگونه؟ و چرا؟ است.چ :ب

  چراچنين است؟ چگونه چنان رويداد رخ ميدهد؟ اين بخش از دانش را يونانيان «فلسفه» نام نهادند.

  :چند؟ پ

  گويد.چند يا اندازه. دانشي است که ازاندازه وآمار وشمار (رياضيات) سخن مي

  ناميم.روزه آن را هندسه مياماندازه زمين وساختمانها و بلندا و پهناي هرچيز که  -١



اندازه زمين دشتها وکوه ها و رود ها و درياها،در زمان مـا جغرافيـا خوانـده مـي شـود کـه واژه اي فرنگـي اسـت، و برابـر 
  پيمايي» و مانند اينها است.نگاري» يا «زمين فارسي آن «زمين 

ميانه جهان شهر زرنگ سيستان است و به همـين  ندهزار سال پيش بدانجا رسيده بود که ايرانيان بداناين دانش در پنج
ناميدند،که نيمروز نيمه جهان شـناخته شـده باسـتان اسـت و هنگـامي کـه در همـه جهـان روي سيستان را نيمروز مي

   باستان (از ژاپن تا ايسلند) روز باشد، خورشيد برفراز نيمروز است. 

  دانستند ميانه آن کجاست.وده بودند که مييمبدينروي ايرانيان در آن هنگام همه جهان باستان را پ

اندازه ساختمانها بلندي و پهناي چيزها را از آن دسته از سـاختمانها کـه از ده هـزار و چهارسـد سـال پـيش در گـنج دره 
هزارساله در تپه زاغه قزوين و چغاميش هفت هزارساله خوزستان و شهر سـوخته شان، و نيز شهر هشتهرسين کرما

اي را کـه امـروز توان سنجيد و داوري کرد کـه ايرانيـان چندهزارسـال پـيش از يونانيـان انـدازهله سيستان ميساهزار پنج
  اند.دانستهناميم ميهندسه مي

  اندازه آسمان و اختران گردش خورشيد و ماه و ستارگان و برجها، و سالماري و گاهشماري.   -٢

  گاهشماري (تقويم). ، شناسي (نجوم)اين دانش، دو بخش ميشود: ستاره

بايســتي کــه افــزون بــر جنگــاوري و دانشــهاي ديگــر از ديدنــد، ميســديگر: آن کســان کــه بــراي فرمــانروايي آمــوزش مي
  دانشهاي ويژه برخوردار باشند:

  : داد يا دادگستري  الف

شدند کـه امـروز ميه هاي دانش آن روزگار بوده است و کساني از موبدان «دات َور» خوانددادگستري نيز يکي از شاخه
بايستي افزون بر دانشهاي ديگر از «داد» نيز شود که فرمانروايان ميخوانيم از اين سخن نيز روشن مي«داور»شان مي

  آگاه باشند تا به بيداد دست نيازند.

، آواي وبشود، سخن گفـتن خـ از آيينهاي تخت و کاله که در همين داستان از آن به نام «هنرهاي شاهان» نام برده مي
نرم، شيوه مهمانداري از فرستادگان کشورها، و نشسـتن در انجمـن سـور و چگـونگي خـوردن خـوراک و نوشـيدن بـاده، 

کشي است که امروزه هـر يـک را دانشـي نـو آيين شکار و نخجير و سخن گفتن با سپاهيان و شيوه راندن سپاه و سپه
  شمارند!مي

هيربد به معنـي  itiap arqeaآمده است و از اين واژه دو واژه ديگر؛ نخستين گ به معني آموزش فرهن arqeaدر اوستا واژه 
  آموز برآمده است.شاگرد و فرهنگ ayarqea، آموزگار و 

گونه پهلوي واژه استاد در زبان پهلوي هيرپت و در زبان فارسي هيربد است به معني آموزگار، استاد علوم، و جـايي کـه 
ديدنـد در شد. اما آن کسان که آمـوزش فـرا دينـي ميديدند، هيرپتستان ناميده ميمي زشآموزان ديني در آن آمودانش 

  پرداختند و در شاهنامه اشاره به چنين جاي شده است.فرهنگستان به خواندن مي

 کسي کش بود مايه وهنگ آن     سپاريد کودک به فرهنگيان 

  يا

  }١١{ يهمان جاي آتش پرستان بد     به هر برزني بر دبستان بدي 

  همچنين:

  فرمان بزرگمهر به پدران براي آموزش فرزندان:

  چو در آب ديدن بود، چهر خويش     فزودن به فرزند بر، مهر خويش 

  مجو چاره جز، جانش افروختن     ز فرهنگ، وز دانش آمــوخـتن 

  اندرز بزرگمهر به پادشاه براي آموزش فرزنِد شاه و آينده کشور:



  ه گيتي به نادان نبايد سپردک     رد سپردن به فرهنگ فرزند خُ 

  کند:گفتار ديگر از کارنامه اردشير بابکان است، آنجا که اردوان، اردشير پانزده ساله را سرزنش مي

«اردشير را به آخور ستوران فرستاد و فرمود که: بنگر که شب و روز از نزديک ستوران به نخچير و چوگان و فرهنگستان 
  }١٢{نروي»

ن باره هنوز دردست است متني است به زبان پهلوي و دين دبيره بنام«اندر خويشکاري ه در ايمدرکي ديگر ک
دارد برشمرده است و آن يک «انشاء» به آموز تکاليفي را که آموزان)، که در آن يک دانش (در تکليف دانش  }١٣{ريَتکان»

  }١۴{ است. اره شدهزبان امروزي است که در آن نيز به فرهنگستان به معني آموزشگاه اش

کـه داسـتان  }١۵{ در مدرک بسيار ارزنده ديگر که خوشبختانه به خط پهلوي موجود اسـت بنـام «خسـروکواتان و ريتـک»
  کند:پسري است که فرهنگستان را به پايان رسانيده از شاهنشاه درخواست «کار» مي

  }١۶{ نده بودم»و شتاب «به هنگام به فرهنگستانم دادند و من در فرهنگ کردن ساخته (آماده)

  گويد چنين است:اي از آنچه ريدک درباره آموزشهاي خويش ميو گزيده

انـدازي و شمشـيرزني، چوگـان، نـواختن وري و نيزهخواندِن اوستا، نويسندگي، دانش، تاريخ، گويندگي، سواري و کمـان
شناســي، شـترنگ و نــرد و ي و ستارهبـازي (رقــص)، اخترمـارچنـگ و َون و بربــت و تنبـور، ُکنــار و سـرود، و چکامــه و پاي

  هشت پاي!

نمايـد و روشـن ديگـر آموزشـهاي (مـواد درسـي) فرهنگسـتان ره مي کندکـه بـهپسانگاه شاه پرسشي چنـد از وي مي
شود که افزون بر اينها، کسي که تا پانزده سالگي در فرهنگستان آمـوزش ديـده باشـد از ايـن دانشـها نيـز برخـوردار مي

  است:

)، شناســي (اســب و شــتر و ســتور و چارپايــان اهلــيشناســي، جانورشناســي، بارهداري، گياهخانــهآشــپزي و  -1
  آرايي، خنياگري، رامشگري و...خواري، بزمشناسي، بادهِميْ 

  خوانيم.اش» ميرود که چنين آموزشها افزون بر دانشها، همانست که امروز «فوق برنامهو گمان مي

دهدکه هنر خطاطي نيـز از ه خط باريک و خط راز، اشاره شده است و اين خود نشان مياز ميان هنرهاي آموخته شده ب
آموختگان و ويژگيهايي که کار آنان بايـد داشـته باشـد، ه هنرهاي مورد آموزش بوده است و بزرگمهر نيز درباره دانش جمل

  فرمايد:به همين نکته اشاره مي

  نياز آيدش؛ به گفتار و معني     بالغت چو با خط فراز آيدش 

  تربخط آن نويسد که دلخواه   بلفظ آن گزيـندکـه کوتاهـتر 

اي که از آذرباد ماراسپندان در يکسد و پنجاه و چهار گفتار بر جاي مانده است، در گفتار سـيزدهم چنـين آمـده در پندنامه
  است:

    }١٧{ ران نرسد.»«زن و فرزند خويشتن (را) جدا از فرهنگ َمِهل (مگذار) که بر تو تيمار و رنج گ

پرداختنـد و ند و دانشمندان در آنجـا بـه آمـوزش مـيامروز روشن است که دانشگاه گنديشاپور پس از اسالم نيز پايدار ما
اين پايداري چندان به درازا کشيد که استادان تازه بدانجا ره يافتند و چـون از دفترهـاي پيشـين انـدکي نمانـده بـود، آنـان 

نيـز از چنـگ  هاي انديشه و دانش يوناني در آن دانشگاه روايي يافت. چنانکه تا کنـونکردند و شيوهروي به دفتر يونانيان 
گذاران جبر و مثلثات و لگاريتم و نجوم به شـيوه برتـر، کـه چشـم ايم. اما انبوه دانشمندان ايراني که پايهآن رهايي نيافته

  باران کردند.ن دانش ايران و جهان را ستارهآسما   هاي چهارم و پنجمبه يونان ندوخته بودند، تا سده

نمودند تـا بـه يـاد ها از چشمها دور گرديد. ستارگان تازه، کور سويي ميها، سرچشمه آن درخشش و چون از پس سده
درخشش پرشکوه، خاموش نشود و فرزندان ايران، در اين هنگام در انديشـه درفشـداري جهـان دانـش، بـه کوشـش   آن

  خويش بيفزايند.  

  



  به نام دادار اورمزد

ه، هوش، اندريافت) فردا، پيش چون، خورشيد، برآيد از خويشکاري ريدکان دبيرستان خداداد است. هر روز به وير (حافظ
بستر، برخيزيد، خويشتن دست و روي [دست و روي خويشتن را] بدست، سوي آب به «َخَو» شوئيد. به گاه؛ بسوي 

جايي (که) آن خويشکاري خويش (به) دست آيد، اندر دبيرستان چشم و گوش و دل و هاي دبيرستان شويد. بداده
تان از دبيرستان فراز ِهلند، اندرراه، هوشيارانه (و به) فرهنگ رويد بسوي فرهنگ داريد که چونزبان، ايدون 

نماز بآئين بريد و «کاريچ»  تان بپذيره آيد، هرکس که بيايد، ايستيد،» (= آنگاهتان که در راه) مردم که}١٨{«آسناوهي
کنيد، هيچ را [بهيچ روي] پدر و مادر مرنجانيد.  }١٩{ »(= آنگاه نيز) که بخانه آمدستيد، هوشيارانه، و به اندر «اهي

ازگار) ساز (بدآهنگ، ناساوت» [= بنياد] و آئين داريد. ُدشنياکپرستار و ستور (را) مزنيد. «بيخواهر و برادر و بنده و 
مبويد، که نيک و بهساز (سازگار) بويد. «که، (= کا = آنگاه) تان که نان خوردن فرمايند، بيني (را) ويرائيد (بيني را، پاک 

سه بار گوئيد و } ٢١{ اشم وهو }٢٠{ يَزَمئيدِ ينيد، يتاآئَتکنيد) و «دوست» [= دست] شوئيد، نان به پيش نهيد، بنش
د، آب بدست دهيد، و تان نان «خَورت» [=نان خورده] بويد. افزايست [= افزون بر آن] جايي بپيرائيچونوريد. همنان خ

، ميان بنديد، خوريد (تا بدانهنگام که) آن (را) [= ميان را] نبنديد، }٢٣{» نهيد. برآن سر نهيد }٢٢{ سر «موي پيت
  ها بود.مخوريد. که بر شما ازآن، سخن 

اک] کجاي (بار) بگوئيد. سپرام ابا افزايست دندان پَرسن [مسو ٢(بار) يتااهووئيريو  ۴(بار) يتااهو  ۴اشم وهو 
خويشکاري خويش [آنجاکه جاي خويشکاري شما است] بريد، به اندرز نشينيد، خوش خسپيد، درست خيزيد 

  دبيرستان (را) بکام بينيد [اهي] يا [آپي] يا اپي درود.

بشويد، براه راست رويد و سگ و مرغ و ستور (را) اَگ  }٢۴{ بشما کودکان، که از هيرپتسيتاناندروهي [اندرزي] کنم 
(فروتنانه) نيايش کنيد و بچربي  }٢٧{ ؛ آشنا مردم که ترا پذيره آيد، ايرتنيها }٢۶{ مزنيد ميازارايد. [اندر] راه}٢۵{ اِشان

  بريد.نمازيد 

يستيد، هر کار که ترا فرمايند هوشيارانه به ا }٢٨{ که (آنگاه) با خانه شويد پيش پدر و مادر، دست بکش، فرمانبردارانه
فرمايند، بيني ويرائيد دست شوييد، نان  }٣٠{تان [آنگاهتان] نان خوردنمنشينيد، که} ٢٩{ اندرز کنيد. تا فرمان ندهندت

يتااهو  ۴اشم وهو  تان نان خورده بويد، دندان پاک بکنيدبگوئيد. چون ٣نهيد، يتا آئَت (از شناک؟) اشم وهو  به پيش 
به جاي خويشکاري خويش بريد، خوش خسپيد، درست خيزيد. دوديگر روز، فردا،  }٣١{بگوئيد. دندان پرسن ٢وئيريو 

و هفت بار به آب داده خوب شوئيد، آئين اوستاد به گاه، پيش چون خورشيد اََبر آيد دست و روي سه بار، به دستشويي 
  }٣٢{ واداريد:

ي، پادافرِه گران هوش [همچِش از او] َمَرَسد [مرساد] چون کسيکه بروز نشود بدبيرستان (کسي از استاد زخم، خوار
له رسد، پيش دانايان و که بهنگام بدبيرستان نرود) پشيوان [پشيمان] شود، او، باد بهوستند(؟) که داد (مرز) بيست سا

  ردن ندانيد، مردم؛ بشما نگرند، شما؛ بزمين.هيربدان و دستوران رسد، و شما را سخن دانايانه پرسند، شما پاسخ ک

   

شويم که برداشتي است از: گنجينه در اين جا نوشتار پازند (برگردان اوستايي) اندرِزکودکان را يادآور مي
 ٢٧اي ايراني :دستنويس هاي پهلوي و پژوهش ه

رماهيار نوابي و ، متن ناقصي از: بندهش، خويشکاري ريدکان و جز آن، به کوشش : دکت28دستنويس ت 
  126١٢۶تا  ١٢٢، رويه : ٢۵٣۵دکتر کيخسرو جاماسب آسا، موسسه آسيايي دانشگاه پهلوي شيراز : 

 



   



  



  



  

  

  
 ٢١۵خانلري، تاريخ زبان فارسي، جلد اول، رويه  -[1]

  در انجمن زرتشتيان تهران. ١٣۶٢اني مهرماه سخنر -[2]

  .١۴ ن، رويه بهار، مهرداد، جستاري چند در فرهنگ ايرا -[3]

. ونيز درجاي جاي دفتر نامبرده اين سخن ١٣  تاريخ ادبيات ايران پيش ازاسالم ؛ ژاله آموزگار ؛ احمد تفضلي رويهء -[4]

  کما بيش بازگو ميشود.

[5] - C, C. LambergKarlovsky.1986.  

 .٣٩ابوريحان بيروني، آثاراالباقيه ترجمه اکبر دانا سرشت، رويهء  -[6]

  ٢۴٠٠النديم، الفهرست، رويه ابن  -[7]

، ١٣٨۴براي آگاهي بيشتر بنگريد به کتاب حقوق جهان در ايران باستان، بخش آيين نظام پزشکي، چاپ دويم  -[8]

  نشربلخ.

  ري، و نيز تاريخ مهندسي ايران مهندس فرشاد.سهم ايرانيان در تمدن جهان. نيرنو -[9]

، دفتر چهارم موزه ايران باستان، فيروز باقر زاده، آِنِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ سوارت، سراميکهاي شرقي کلکسيونهاي بزرگ جهان  -[10]

  .١٩٨٧  ماشيکو ساکو.توکيو

  آتش پرست: نگهبان آتش -[11]

  1١٩9، رويه ١٣٧٨ن، وشي، دانشگاه تهراکارنامه اردشير بابکان، بهرام فره -[12]



  ساله. ١۵تا  ١٠ريتک پهلوي، ريدک فارسي، پسران ميان  -[13]

  آيد)متن پهلوي مؤسسه آسيايي شيراز. (اين نوشته در پايان گفتار با ترجمه آن مي ۵٠وعه مجم -[14]

  ايرج ملکي يک ترجمه از اين متن به دست داده است و نام آنرا «خسرو و ريدک» نهاده. -[15]

  .١مان، رويه ه -[16]

اي از از بهرام گور انکلساريا و ديباچهاي منوچهر جاماسي اسانا، با مقدمه –هاي پهلوي، دستور جاماسب متن  -[17]

  ١٣پاره  – ۵٩ماهيار نوابي، بنياد فرهنگ ايران، رويه 

[18]- ihaW AnsA  واژه نادرست است، در شماره ،AnSA ihaW : 9 نمايد با ر ميتوهي آشنا آمده است که درست

  آشنايان.

[19]- iha .واژه نادرست است  

  هاي خداوند که بهنگام خوردن خوراک، زير لب زمزمه ميکردند.و داده«واژِ خوردن» ستايش خداوند  -[20]

  ستايش راستي  -[21]

[22]- tvp.نادرست است ،  

زيراکه ريختن موي بر زمين از کارهاي  شايد نگارنده خواسته است بگويد، کاله بر سر نهيد و موي را ببنديد، -[23]

  ناشايست بوده است.

  واَِرَوَبستان u&tsabaWarvاست واژه نادرست نوشته شده  -[24]

  نه از روي داد) بوده است. –. بيگمان اين واژه اَداتيستان (ظالمانه Seaga&واژه نادرست آمده است:  -[25]

  سخن، «آشنا» است.  واهي، دنباله ihAWواژه نادرست آمده است:  -[26]

  Ahnadraواژه نادرست آمده است:  -[27]

  آمده است. AhyrAbaribواژه نادرست بگونه  -[28]

  اَُونِدت، پيدا است که تا فرمان ندهندت درست است. tvdNaoنوشته شده است واژه نادرست  -[29]

  آمده است. akAraXواژه نادرست بگونه  -[30]

  ن َسرشتن آمده است.واژه بگونه نادرست دندا -[31]

هوشـتاد آمـده اسـت، آئينـي ويـژه بشـمار  ta!uhگونه نگارنده را گمان برآن بوده است که آئين استاد که در اينجا ب -[32]

است که: «بنـام ايـزد بخشـاينده بخشايشـگر مهربـان دادگـر» ايـن واژه در رده پسـين  ميرود، اينجا بدبيره فارسي افزوده

خت اوستات پهلوي و استاد فارسـي توان آنرا وضتاست نه هوشتات، که با اندکي گذشت مياوشَتت آمده  ta!uبگونه 

  شمار آوردن.  در 
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