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سپاسگزاري

زهرهبررسی و ترجمه این متن میسر نمی گردید مگر به یاري و کمکهاي استادان گرانقدرم دکتر
ر ان بسیاز ایشاپور و دکتر منظر رحیمی ایمن که مرا بی دریغ یاري رساندند زرشناس، دکتر کتایون مزدا

یگر دند و سپاسگزارم. همچنین ازجناب آقاي دکتر محسن ابوالقاسمی که داوري این رساله را پذیرفت
حمود کتر مداساتید گرانقدرم در پژوهشگاه علوم انسانی تشکر می کنم. سپاسگزارم از پدر بزرگوارم 

ربان و ري مهه نخستین بار مرا با فرهنگ و زبانهاي ایران باستان آشنا ساختند و همواره پدجعفري ک
استادي گرانقدر برایم بوده اند. همچنین قدردان زحمات مادر مهربان و دلسوزم هستم.

نھ



چکیده

ازمانـدگان بـراي روان شـخص    اوگمدیچا آفرینی است که در سپیده دم چهارمین روز پـس از مـرگ توسـط ب   

بر زبـان مـی   "درگذشته خوانده می شود. نام این دعا همچنان که مرسوم بوده از نخستین واژه آن به معناي 

برگرفته شده است. اصل این متن به پازند و موضوع  آن سرنوشت روان پس از مرگ اسـت. ویژگـی   "آوریم 

است که اکثـر   آنهـا در اوسـتاي کنـونی موجـود نیسـت.       منحصر به فرد این متن دارا بودن جمالت اوستایی 

مترجم و زمان دقیق ترجمه این متن مشخص نیست اما متخصصان آن را قدیمی تر از قرن دوازدهم میالدي 

تصور نمی کنند.
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١مقدمه

مقدمه

روند و مار   میشا به متونی که از روزگار کهن به ما رسیده اند به منزله گنجینه اي از فرهنگ و هویت م
. واهد بودما خبازشناسی و مطالعه مجدد آنها باعث پیشرفت و روشنگري در شناخت جهان بینی نیاکان
ررسی که با باستندهازجمله متون روزگار کهن این سرزمین متونی است که به صورت پازند باقی ما
.می شودنآنها می توان به برخی اعتقادات دین زردشتی دست یافت که در اوستاي کنونی یافت  

یی اي اوستااژه هنویسندگان کتابهاي پهلوي براي ضبط نام هاي اشخاص، نام هاي جغرافیایی و و
ناشناخته بط کلماتما ضاه می کردند. که در نوشته هاي خود به کار می بردند، به ناچار از خط پهلوي استفاد

نبود. به ناچارنها آگاهقیق آیا کم شناخته شده به خط مبهم پهلوي مفید فایده اي نبود زیرا خواننده از تلفظ د
را باید ین تدبیرادند. این گونه کلمات را به خط اوستایی که تلفظ کلمه را دقیق نشان می دهد، ضبط می کر

الگوي پازند شد، بایدده باشمار آورد. این روش که شاید از اواخر دوره ساسانی معمول شآغاز پازند نویسی به
ن ت، خواندگذاشنویسان بعدي به شمار آورد. پس از قرن چهارم هجري، که زبان پهلوي رو به فراموشی

ده رت کرهاجمستان متون آن به تدریج مشکل یا ناممکن شد. به همین جهت، روحانیان زررشتی که به هندو
بودند، بر آن شدند که دعاها و بعضی از متون پهلوي را به خط اوستایی برگردانند.
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از روحانیانی که نخستین بار پازند را به صورت نظام آوانویسی پهلوي به کار بردند، اطالعی نداریم. 
الدي می زیسته است. می12یا 11تنها از دانشمندي پارسی به نام نریوسنگ اطالع داریم که احتماال در قرن 

1وي بسیاري از آثار پهلوي را به سنسکریت ترجمه کرده و به پازند برگردانید.

از جمله متونی که به صورت زند و پازند در دست است ائوگمدیچا است. نام این دعا چنانکه مرسوم 
ر مورد اصالت این متن بر گرفته شده است. د"بر زبان می آوریم"بوده است از نخستین کلمه آن به معناي 

معتقدند که این متن 2اختالف نظر میان دانشمندان وجود دارد. برخی از دانشمندان نظیر خانم مري بویس
اصالتا بخشی از هادخت نسک یعنی بیستمین نسک اوستاي ساسانی بوده که در آن از سرنوشت روان پس از 

ه اند که ائوگمدیچا در برش نسک یعنی نسک بر این عقید3مرگ سخن رفته است. برخی دیگر نظیر وست
دوازدهم اوستاي ساسانی قرار داشته است. 

ی از خشهایاین متن امروزه به دو صورت در دست است. یک به صورت نسخه پازند که حاوي ب
وي اال از راحتمترجمه سنسکریت و گجراتی قدیمی است. دیگر به صورت نسخه پهلوي که البته نسخه اول

ازند به پهلوي نوشته شده است. ترجمه پ
نسخه پهلوي از این جهت حائز اهمیت است که جمالتی به زبان اوستایی در آن مشاهده می شود که 
اکثر آنها در اوستا وجود ندارند. تعداد این جمالت در نسخه پازند بیست و نه و در متن پهلوي سی می باشد. 

یگر اوستا چون وندیداد نوزده آمده است. نویسنده و تاریخ پنج جمله از این جمالت اوستایی در بخشهاي د
میالدي نمی باشد. در 12تالیف این متن مشخص نیست. بنابر نظر وست احتماال تالیف آن متاخرتر از قرن 

این زمان بسیاري از متون زند به صورت پازند ترجمه و از پازند به زبان سنسکریت ترجمه شد. مترجم اکثر 
زبان سنسکریت نریوسنگ دهوال بود. البته در مقایسه واژگان موجود در ترجمه سنسکریت با این متون به 

واژگان دیگر در متون ترجمه شده توسط نریوسنگ گایگر ثابت کرده است که مترجم سنسکریت این متن 

انتشارات سخن1 تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، دکتر احمد تفضلی، ١٣٧۶ -
2- Handbuch der Orientalistik, I. IV. II. 1, 47 note 6.
3 - SBE vol. XXXVII,488
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این متون احتماال یکی از شاگردان نریوسنگ بوده و نه خود او که البته این شاگرد تسلط کمتري بر ترجمه 
داشته. دارمستتر بر این عقیده است که این متن در اصل براي شخص خاصی نوشته شده که بعدا به صورت 

ذکر می کند اگرچه دلیل خود را "خطابه مزدیسنی "دعایی براي عموم در آمده است. اما زنر عنوان آن را 
بوده که پس از آفرینگان ، پیش از سحرگاه براي چنین نامی ذکر نمی کند. احتماال ائوگمدیچا آفرین یا دعایی

چهارمین روز پس از مرگ به یاد شخص درگذشته می خواندند. یکی از دالیلی که اثبات می کند این متن 
آفرین بوده ، قرار گرفتن آن در پیش از آفرین گاهنبار و مقدمه آفرین هفت امشاسپند در نسخ خطی پهلوي 

می باشد. 
فرین آیگر چون دهاي رین ائوگمدیچا نابجا استفاده شده و یا بجاي آن آفریندر دوران متاخر از آف

بزرگان و آفرین هفت امشاسپند ( آفرین دهمان ) بکار رفته است. 
اس متن پازند بر اس1878) در سال Wilhelm Geigerاین متن را نخستین بار ویلیام گایگر ( 
(ن ترجمه جیمز دارمسترر            به زبان آلمانی ترجمه کرد. چند سال پس از ای

James Darmesteterه ن فرانسبه زبا) در کتاب زند اوستاي خود جمالت اوستایی این متن را بررسی و
ترجمه ) در رساله دکتري خودKaikhusroo M. JamaspAsaترجمه کرد. همچنین جاماسب آسا ( 

پ رسید. در وین به چا1982این متن ارائه کرد. این رساله در سال اي به زبان انگلیسی از 
نسخه هاي موجود بر اساس متن پازند عبارتند از:

F30 1253کتابخانه رانا متعلق به دستور مهرجی در نوساري تاریخYA = )1884AC. (

H ) که پیش از این متعلق به مجموعه خصوصی هاتاریاM.L.Hataria .بود (

Jim ) متعلق به مجموعه خصوصی موديJ.J.Modi . (

K24 ) متعلق به کتابخانه کونگلیگDet Kongelige Bibliotek . در کپنهاگ (
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M66 وM67 ) متعلق به کتابخانه بیریش استسBayerische Staatsbibliothekنیخ.) در مو

R53 ،R242 وR410 ) متعلق به موسسه کاماCama Oriental Institute.در بمبئی (

Uپیش ازاین درمجموعه خصوصی ادوارد.م اونواال (کهEdward M. R.Unvala.(

نسخه هاي موجود بر اساس متن پهلوي : 

D3 ) متعلق به کتابخانه مال فیروزMulla Firoz.در بمبئی  (

F33 .متعلق به کتابخانه دستور مهرجی رانا در نوساري

J58 وJbش از این در مجموعه خصوصی دستور ج. م. جاماسپ آسا بود.که پی
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حرف نویسی متن اوستایی

1- aOgemadaEcA UsmahIcA visAmadaEcA.

2- CATo maNA vahIšTo UrUUaNo.

3- UsehICTaT vOhU maNō haca gATUUō zaraNIIo kereTo.

4- xvareөaN=m hē bereTam zaremaII?h? raOγNah?.

5- yaөa vA erezaTō paIөI yaөa vA zaraNaIIo paIөI yaөa vA kAcIt
gaONaN=m.

6- pasca para IrIsTim daEUUa drUUanTo dUZdW<ho baODem aUUaөa
fraTeresenTI yaөa maEšI vehrkaUUaITI vehrkat haca fraTeresaITI.

7- Aat mē TaNUUō IөII?ja<UhaITI maNIIa maNa<ha hUmaTem.

8- Aat mE TaNUUo IөII?ja<haITI hIzUUa mruIDI huxTem.

9- Aat mE TaNUUō IөIIeja<UhaITI zasTaēIbIIa vereze raөβim hUUareCTem
CIIaOөNem.

10- mA m=m TaNUUō IөII?ja<haITI a<rAI vaIr? fraspaIIōIš yIm
xraUUanTem AIөIUUanTem yIm daiβim afradәrәsUUanTem frAkerenTat a<rō
maInIIUš pOUrU mahrkō buNem a<h/Uš Tema<hahe yat ereγaTō
daOža<hahe.

11- hamascIt parō aUUa<hem IsenT? mašIIAkW<ho.
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12- cIm aOša<UhaITI asTem IsaITI TaNUUa cIm UrUNa cIm frazenTa cIm vA
gaEөāhUUa mahrkaөәm.

13- aNAmarždIkō zī asTI haUUAI marždIkāI.

14- ōIm Tat vA zi Tat aIIare AjasAITI spITama zaraөUšTra aEUUa vA
xšapa.

15- aIIare AmiөNAITI juII? TaNUš fraIIaIr? aII=N baUUaITI hUbaδrō
hUpaITIzaNTō aδa apaIr? aII=N dUZAөrәm.

16- d/Uš dATIIa fraEšTa draUUanTō dUZdW<hō.

17- Aat mraOt ahUrō mazdW frAkeresTō asToviδōTUC zIraZW apaIrI aIIo

18- yahmat haca NaEcIš bUnjaIIAt aOša<UHaT=m mašIIAN=m.

19- NoIt aEөrapaTaIIō NoIt da<hUpaTaIIō NoIT s=seUUIšTAI NoIt aseUUIšTAI

20- NOIt UzII=C Tacō NaEδa NII=C.

21- NaEδa frakeNem a<HW zemō yat paөaNaIIW skareNaIIW duraEpAraIIW.

22- A a<H/Uš frašo careөrat.

23- paIrIөβō baUUaITI panTW Tem yIm dANUš apaIIAITI jafra frabUNa
TacInTIš hAU dIt aEUUō apaIrIөβō yo vaIIaOš aNamardZdIkah?.

24- paIrIөβō baUUaITI panTW Tem yIm aZIš pAITI GaOsTaUUW aspa<hAδō
vira<hAδō viraja aNamarZdIkō hAU dIt aEUUō apaIrIөβō yō vaIIaOš
aNamarZdIkaH?.

25- paIrIөβō baUUaITI panTW … yIm aršō PAITI axšaENō … aNamarZdIkō
hAU dIt aEUUō apaIrIөβō yō vaIIaOš aNamarždIkahe.
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26- paIrIөβō baUUaITI panTW Tem yIm maSIIō gaδō pAITI aEUUaja
aNamarZdIkō hAU dIt aEUUō apaIrIөβō yō vaIIaOš aNamarZdIkah?.

27- paIrIөβō baUUaITI panTW Tәm yIm haENIIW caxraUUaIөIIW hamaEө?
vIIAzdaIIW hAU dIt aEUUō apaIrIөβō yo vaIIaOC aNamarždIkah?.

28- Aat mraot ahUrō mazdW dušxraTum apaIrI gaEө=m asrāUUaIIat
gAө=m.

29- UTa drUUW gaOm vIsT? UTa drUUW aspem vIsT? UTa drUUW maECINem
yaUUa<hәm VIsT?.

30- p=sNUC gaUUo p=sNUC aspa p=sNUC erezaTem zaraNIm p=sNUC Nara
caIrIIa Taxma.
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ه متن اوستاییترجم

بر زبان می آوریم و می خواهیم و حاضریم. -1

اندیشه شاد  و روان بهترین ( باشد ).-2

برخاست بهمن از تخت زرین کرد ( ساخت ).-3

براي او خوراك برده شود، روغن بهاري*.-4

همانا زرین رنگ و یا هر رنگ دیگر.همانا یا سیمین رنگ و یا-5

رسد. دیوهاي دروند بدآفرید چنان از بوي ترسند که میش از بوي گرگ تپس از مرگ -6

ا اندیشه.آنگاه اي تن فانی من نیک اندیشه کن ب-7

آنگاه اي تن فانی من نیک بگو با زبان. -8

) راست عمل کن با دو دست. وآنگاه اي تن فانی من نیک ( -9

یـدا (  کنی که وحشتناك ، زیـان آور، فریفتـار و از دور ناپ  یفمبادا اي تن فانی مرا در اعماق اهریمن ب-10
است ) که اهریمن پر مرگ ساخت (  به عنوان ) بن هستی تاریک مهیب که دوزخ  است. 
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واهند.همانا مردم بیش از نیاز خود توشه می خ-11

چـرا بـراي امـور    نسان ) فانی پریشانی براي تن می خواهد چرا براي روان چرا براي فرزنـد چرا ( ا-12
دنیوي و گذرا؟ 

حم باشد. رهمانا ( او ) نسبت به آمرزش خود بی -13

دشت و یا یک شب. فرا رسد اي سپیتمان زر–یا این یا دیگري –همانا براي یک روز -14

(ول روز، تن ، زنده در سپیده دم نیک بهر باشد همانا نیک پذیرفته. سپس، بعد از روز ، هستی بدط-15
دوزخ ) باشد.  

نونی بیشتر ( مردم ) دروغگو و نادان (اند). با بی دادي و بی قا-16

هورا مزدا : استویداد  براي کشتن ( مردم ) زیرك آفریده شد.آنگاه گفت ا-17

خواهند یافت. نکه هیچ از مردم فانی از او رهایی -18

نه ضعیفترین. تمندترین ،نه آموزگار ، نه صاحب زمین ، نه قدر-19

ال و نه فرارکننده به سوي پایین. نه فرار کننده به سوي با-20

ن کنده هاي این زمین پهن ، گرد و دور گذر( فرار می کند ). نه آنکه درو-21
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تا بازسازي ( فرشکرد ) هستی.-22

)آن یـک        ( راه  اشد راهی که آن را رود ژرف و فراز بن تازان نمی رسد ، همانـا  بدوري گزین -23
دوري گزین نباشد که از آن واي نیامرزید باشد. 

وري گزین باشد راهی که آن را اژدهایی به بزرگی گاو پاید که طعمه کننده اسب باشـد کـه طعمـه    د-24
اشد. بیامرزید کننده و زننده مرد نیامرزید باشد. همانا آن یک ( راه ) دوري گزین نباشد که از آن واي ن

وري گزین باشد راهی که آن را ... خرس سیاه و تیـره پایـد ...همانـا آن یـک ( راه ) دوري گـزین      د-25
نباشد که از آن واي نیامرزید باشد. 

وري گزین باشد راهی که آن را مرد دزد پاید که یک تنه زننده ( است ) همانا آن یـک (راه) دوري د-26
د. گزین نباشد که از آن واي نیامرزید باش

یک وري گزین باشد راهی که آن را سپاه چرخدار( گردونه دار) آراسته براي نبرد ( پاید ) همانا آند-27
( راه ) دوري گزین نباشد که از آن واي نیامرزید باشد. 

س گفت اهورا مزدا : آن نادان که مال و دارایی نذر نمی کند و گاهان نمی سراید. سپ-28

براي میش بدست آورد.   ا بدست آورد و دروغگو اسب را بدست آورد و چراگاه راو دروغگو گاو ر-29



١١ترجمه متن اوستایی

گاو تبدیل به خاك شود ، اسب تبدیل به خاك شود سیم و زر تبدیل بـه خـاك شـود مـرد فعـال و      -30
نیرومند تبدیل به خاك شود.           



یی اوگمدیچابررسی متن اوستا ١٢

واژه نامه اوستایی

aēθra.patay- اسم آموزگار، هیربد
aēθra.pataiiō- جمع مذکر نهادي §59

Skt: ācārya- Air.Wb.20
Mp: hērbed Jp.74, § 251

aēm- صفت یا ضمیر اشاره  این، آن 
aŋhW- صفت اشاره مفرد مونث اضافی §21

Skt: a- Air.Wb.9
Mp: ēn Jp.121, § 422

aēuua- عدد یک
aēuuō نهادي                           §23,25

ōim- رایی §51

Skt: eka- Air.Wb.24
Mp: ēw

aēuuo.gan- صفت زننده یک نفر
aēuuaja- صفت مفرد مذکر نهادي  §26

Skt: ekānganihantar- Air.Wb.25
Mp: ēwtāg zadār Jp.88, § 300

aēš- فعل خواستن، آرزو کردن 
isənte- ناگذرمضارع سوم شخص جمع  §11

isaiti- مضارع سوم شخص مفرد گذرا  §48

Skt: icchamti , abhilasate Air.Wb.28
Mp: xwāstan Jp.143, § 483



١٣نامه اوستاییواژه

aog- فعل  گفتن، بر زبان آوردن 
aogəmadae.cā

مضارع اول شخص جمع ناگذر+ پی چسب    
§1

Skt: āyāti Air.Wb.38
Mp: rasīdan Jp.154, §526

aošahvant- , aošahvaitī- صفت  فانی ، میرا 
aošaŋuhW- مفرد مذکر نهادي §12

aošaŋhat=m- جمع مذکر اضافی  §18

aošaŋuhaiti- مفرد مونث نهادي  §12

Skt: mrtyamant Air.Wb.44
Mp: ōšōmand Jp.87 §291, Jp.76 § 257

axšaēna- صفت  یره، سیاه ت
axšaēnō- مفرد مذکر نهادي §25

Skt: ākāsavarna- Air.Wb.51
Paz: ašiegun Jp.70, § 236

aDa- قید  سپس ، نیز 
Skt: adhā §15

Air.Wb.55



یی اوگمدیچابررسی متن اوستا ١٤

ap- فعل رسیدن ، بدست آوردن 
apaiiāiti-
التزامی سوم شخص مفرد گذرا            مضارع

§23

Skt: nirodhayati Air.Wb:885
Mp: pādan Jp.145, § 486

می داند. pāتوضیح: بارتلمه این واژه را از ریشه 

apaira- صفت بعدا ( تحت اللفظی: بعد از روز )
apaire- مفرد خنثی دري  §15

Skt: apara Air.Wb77
Jp.70,§ 236

apairi.aiia- اسم  بی چاره، بدون راه 
apairi.aiiō- مفرد مذکر نهادي  §17

Mp: abē-rawišn Air.Wb:78
Jp.70, § 236

apairi.gaēθā- صفت  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
apairi.gaē=m- مفرد مونث رایی §28

Mp: husrawīg gētīg Air.Wb.78
Jp.72, § 243

a.pairiθβa- صفت عبور ناپذیر، غیر قابل گذر
apairiθβō- مذکر نهاديمفرد §23,24,25,26,27

Skt: anatikramanīya- Air.Wb.78
Mp: awidar Jp.70 § 236



١٥نامه اوستاییواژه

afradərəsuuant- صفت  تیره و تار (بطوریکه اجازه دیدن نمی دهد)
afradərəsuuantəm- مفرد مذکر رایی §10

Air.Wb.100
Jp.86, § 291

aŋra- اسم  اهریمن 
aŋrāi- برایی مفرد مذکر §10

aŋrō- مفرد مذکر نهادي  §10

Mp: gannāg Air.Wb:104
Jp.70, § 236

aŋra.mainiiu- اسم  مینو 
aŋgra.mainiiuš- مفرد مذکر نهادي  §10

Skt: angramainīosa- Air.Wb:1136
Mp: gannāg mēnōg Jp.77, § 262

aŋhav- اسم  هستی 
aŋh/uš- اضافی مفرد مذکر §10, 22

Skt: bhuvana- Air.Wb:106
Mp: axw Jp.77,§ 262

anāmarždika- صفت بی رحم، سخت دل 
anāmarždikō- مفرد مذکر نهادي  §13,24,25

anamarždikahe- مفرد مذکر اضافی  §24,25

Skt: mrdīka- Air.Wb:119
Mp: anāmurzīd Jp.70, § 236



یی اوگمدیچابررسی متن اوستا ١٦

aiian- اسم  صورت گاهانی ) روز(
aii=n- مفرد خنثی دري  §15

Skt: divasa- Air.Wb.157
Mp: rōz Jp.90, § 308

aiiar- اسم  روز ( صورت اوستاي متاخر ) 
aiiarə- مفرد خنثی نهادي  §14,15

Air.Wb.157
Jp.96, § 336

auuaθa- قید  بنابراین، چنین 
Skt: tathā- §6

Air.Wb.171

auuah- اسم  یاري، کمک، توشه 
auuaŋhəm- مفرد خنثی رایی  §11

Skt: sambala- Air.Wb:178
Mp: tōšag Jp.101, § 353

arša- اسم  خرس 
aršō- مفرد مذکر نهادي  §25

Skt: simha Air.Wb:203
Mp: xirs Jp.70, § 236

asəuuišta- صفت برترین   سود نرسان ترین
asəuuištāi- مفرد مذکر برایی  §19

Skt: alābha kāra- Air.Wb:210
Mp: kē nē sūd xwāstār Jp.70, § 236


