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 چکیده
ها دارای صورت اهورایی و اهریمنی هستند و کاربرد آنها در متون فارسی پس از اسالم نیز  ادامز     در زبان فارسی باستان، واژه

داشت  است؛ اما ب  علت آمی ش زبان فارسی با زبان عربی، این ویژگزی مسزتور مانزده و در مزواردی موززد از دسزت رفزتن        
هزایی کز  در فرهنز      ون زناس وایهام و تقابل ایجاد کرده اسزت  ییزی از واژه  هایی چ شفافیت سخن شده و در عوض، آرای 

رود  در زبزان فارسزی باسزتان در ایزن      ست ک  ب  معنی کلی، خواستن و طلد کردن ب  کار مزی «دعا»اسالمی زایگاه مهمی دارد
رود  بزا   دعزای بزد بز  کزار مزی      وزود دارد ک  ییی در مفهوم دعای خوب و دیگری در مفهوم«نفرین»و«آفرین»مفهوم دو واژه 

وزود این ک  این دو واژه همچنان در متون پس از اسالم نی  ب  کار رفتز  اسزت؛ امزا بسزامد  ازور ایزن دو بسزیار کمتزر از         
گاهی تشخیص خیر و شر ز  با ذکر صزفت و نزود دعزا امیزان پزییر نیسزت  در ایزن        « دعا»دعاست  در  الی ک  در کاربرد 

ایزم کز  گوینزدگان     در متون فارسی پرداخت  و ب  این نتیج  رسزیده «دعا»تحلیلی ب  بررسی مفاهیم – پژوهش ب  روش توصیفی
های فارسی آن و همچنین زنبۀ اسالمی، دعا را در مفهوم خیزر و شزر بز      فارسی زبان، ب  دلیل سادگی این کلم  در برابر معادل

یده و دارای ایهام است و در موارد بسیاری با ذکر خیر و شر و بد، آنرا اند  این کاربرد، گاه پوش زای آفرین و نفرین ب  کار برده
 توان دریافت ک  منظور گوینده نفرین است یا آفرین  مشخص نموده و گاه از فحوای سخن می

 
 های اهریمنی های اهورایی، واژه آفرین، نفرین، دعا، واژه :کلیدی واژگان

 
 مقدمه   .1

در فرهنز     ی ز رو نیز بنزا شزده، ا   منیدو عنصر نور و ظلمزت و اهزورام دا و اهزر    یبر مبنا یزرتشت نیک  د همچنان
  شزوند  یم دهید یمنیو اهر ییها ب  دو شیل اهورا باستان واژه رانیا یواژگان ۀاست  در گستر افت یهم ورود  یواژگان
هزا پزس    واژه نیکاربرد ا رهیاند  دا متفاوت قابل استفاده ییها گاهیدارند؛ اما در زا ییسانی یمتفاوت ک  معان ییها واژه

« پزا »مثزل    ییهزا  اسزت واژه  یبزاق  یکمرن  شده،؛ ام ا هنزوز در مزوارد   ،یب  داخل متون فارس یاز ورود کلمات عرب
اسزت    لیز کز  ذکزر آن موززد ت و    گزر ید یها دو گان  یاریو بس« ژاژ»و « سخن» ،«ستنیدوار»و  «دنیدو»، «لن »و

بعزد از اسزالم و در    یو معادل آنهزا در فارسز   «نینفر»و  «نیآفر» رد،یگ یمقال  مورد بحث قرار م نیک  در ا ییها واژه
 یدارد  در متون باسزتان  یمهم گاهیزا یست ک  در فرهن  اسالم«دعا»معادل، یها واژه نیاز ا یییاست   یمتون فارس

 یدعزا  یبز  معنز   نیآفزر  ی  در مزوارد شود یاستفاده م نیاز آفر نت کردمنازا یوزود ندارد  برا« دعا»کلم   ،یفارس
 ،یفارسز  یها در آثزار ادبز   واژه نیا یپژوهش ضمن بررس نیبد ب  کار رفت  است  در ا یدعا یدر معن نیخوب و نفر

در چز    هزا،  آن یرا ب  زا«دعا»اند،  شده گان یب یمنیو اهر ییاهورا یها واژه یژگیک  با و یندگانیگو مینیبب میخواه یم
 اند   نموده نیو آفر نینفر نیگ یرا زا ییها و در چ  واژه  ب  کار برده یمیمفاه

 پژوهش یها .پرسش1-1
 شده است؟ نیو نفر نیآفر نیگ یزا ییها پس از اسالم، چ  واژه یدر متون ادب-1
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 ب  کار رفت  است؟ یدر چ  معان یدعا، در متون فارس-2

 
 پژوهش نهیشی.پ1-2
 ی  برخز نشزد  دهیز  اضزر داشزت  باشزد د    ۀبزا مقالز   یو همپوشان یک  همخوان یشد، پژوهش ک  انجام ییوزو زست با

 اند  منظر ب  آن نپرداخت  نیاز ا کی چیو دعا انجام گرفت  است؛ ام ا ه یمنیو اهر ییاهورا یها واژه ۀها دربار پژوهش
-81،صزص 1811، 11فرهنگستان، ش ۀ،نام«در اوستا یمنیو اهر ییاهورا یها واژه یبازنگر» سن،  ،یدیباغ ب ییرضا
68  
 ،یسزعد  نیافصز  المتیلمز   ،یبلخز  نیموالنا زالل الزد  ،یابوالقاسم فردوس می   ی«ها نیو نفر ها نیآفر»،زمال،یانیز

  1838راز،یش دی  نورازیش د،یلسان الغ
وا زد رودهزن،    یدانشزگاه آزاد اسزالم   ،یطاووسز  یی، ب  راهنمزا «شمس اتیدر غ ل نیو نفر نیآفر» ،یمرض ،یزودک
1831  

 
 .روش پژوهش1-9
 یهزا  کز  واژه  دیز ترت نیز ب  ا شود، یانجام م یو با استفاده از منابع کتابخان  ا یلیتحل-یفیپژوهش ب  روش توص نیا

گوناگون ب  کار رفتز  بز  روش    یک  در معان یوزو شده و موارد زست یو دعا در متون و اشعار فارس نینفر ن،یآفر
   ردیگ یقرار م یاستخراج شده، مورد بررس یتصادف  ۀنمون

 
   یبحث و بررس-2
 و دعا در متون نینفر ن،ی.مفهوم و کاربرد آفر2-1
 تیز باورنزد کز  ثنو   نیز ب  کار رفت  است  اوستا شناسان بزر ا  یدوگان  فراوان یها واژه رانیا یاوستا و متون باستان در

 نیک  توسط مستشزرق  ییها   پژوهششود یم دهیهم د یینداشت  و بازتاب آن در زبان اوستا ینی اکم بر اوستا زنب  د
 نیز منشأ اL.J.Frakhtenbergکرده است  لئو فراختنبرگ))  رحرا م یمختلف اتیاوستا انجام شده فرض یها بر واژه
 Hermannب  خود گرفت  است  هرمان گونترت) ینیدانست  ک  بعدها رن  د وانیانسان و   انیم  یرا تما یدوگانگ

Gonertیرا دارنزد بزرا   یبزار منفز   نیشزتر یکز  ب  ییهزا  است کز  واژه  دهیرس ج ینت نیب  ا یمعنا شناخت ی(، با بررس 
  یفرضز  نیز (، ضزمن در ا Louise Gray)یگزر  سیب  نام لوئ یگریاند  پژوهشگر د ب  کار  رفت  یمنیاهر زوداتمو

نسبت داد   یقوم یها زن  ژهینسبت ب  و یاسیو س یخیها را ب  عوامل تار واژه نیا شیداینظر خود را اعالم کرد و پ
ک  خزود معزادل آنهزا را داشزتند، از آنهزا در       آموختند یم ها از آن ییها در موازه  با دشمنان، واژه انیرانیا ،یب  نظر و

 ( 83  1811،یدیباغ ب یی)ر ک  رضاکردند یاستفاده م انیاریشمنان و موزودات زاشاره ب  د یبرا  یآم نیتوه یمفهوم
کز  بزا   «man»  ماننزد واژه شزوند  یو مثبزت مز   یمنفز  ییبزار معنزا   یدارا شزوند، یبا اف ودن پ یاوستان یها واژه یبرخ

کز   « بزدبو »و « خوشزبو » یهزا  اسزت واژه  نیاند  همچنز  درآمده« هومن»و « دشمن»ب  شیل « hu»و«dus» یشوندهایپ
 کاربرد دارد  یهمچنان در زبان فارس

گردد  یم «ینفر»ب   لیتبد ،یانیپا«ن»دانست  است ک  با  یف  «نیفر»و  «ن»شوندیرا مرکد از پ «نینفر» ۀدهخدا واژ 
گفزت   توان یباستان م یدر فارس «یفر»و« فر» یبا توز   ب  معن دیترت نی(  ب  انینفر لیاست)ر ک  ذ «یفر»ک  متااد

شزمرده   طیها بس واژه نیدو ز ء، ا یختگیآم لیب  دل یشده ول گان دو  الت دو  یدارا شوندها،یپ ۀواژه ب  واس  نیا
    شوند یم
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 انیاست کز  زرتشزت   ییاز نمازها کینام هر  نگانیو  تشیر آمده است  آفر دیو تمج نیتحس ش،یستا یب  معنا نیآفر
و دعا هر دو ب  مفهوم دعزا   نیک  آفر مینیب یم فیتعر نی( با ا55  1  ج1831افشار، ی)صدر خوانند یم شانیدهایدر ع

 رود   یب  کار م یگریخود و د یبرا ریو منازات و درخواست خ
  1831افشزار،  ی)صزدر «یکسز  یو بزدبخت  یمرگ، ناکام یبرا ییدعا» یاست ب  معن نیدرست برخالف آفر  ین نینفر
 نیز پس از اسزالم، ا  انیرانیسبد در  زبان ا نیوزود ندارد ب  هم یمعادل یدر عرب ،یواژه فارس نیا ی(  برا2151  1ج

 خوب قرار دارد  یدعا رابرب  کار رفت  است ک  در ب ییبد دعا ایبد  یواژه ب  صورت دعا
کز    یدعا( سزخنان  لیز دعا( درخواست از درگاه خدا)ناظم االطبا، ذ لی ازت خواستن)دهخدا،ذ یدر لغت ب  معن دعا
  1  ج1831افشزار،  ی)صدرشود یگفت  م یعیفوق طب یروهایو ن سانیقد   امبریخ اب ب  خدا، پ ی یخواستن چ یبرا

 نیباشد بنزابرا  گرانیدر باره خود و د تواند یو م تدعا هر گون  درخواست از خداوند اس ،یمعن نی( با توز  ب  ا361
 است  اشاره شده ریخ یبد و دعا یمتون ب  دعا یدر برخ هم باشد  چنانی  نیشامل نفر تواند یم

 ینز ی  در فرهنز  د آورد یهم ب  بزار مز   یخوب جیو نتا شود یمحسوب م یدعا کردن از امور معنو ،یفرهن  اسالم در
ماننزد دارد در دعزا    یبز  یک  قزدرت  یاست و خواهش از کس« خواست» یلغو یدارد  دعا در معن یفراوان تیدعا اهم

 فز  یخل یرا بز  سزو   یآبز  ۀک  مرد کوز یو زن او هنگام یدر داستان اعراب یسبد مولو نیب  هم شود یکردن محقق م
  داند یزن م یها دعا ج یکوزه را نت دنیسالم رس لیاز دال ییی برد یم

 او یاو                وز غم مززرد و گرانبار یزن و زار یاز دعزززززاهززا                  
 درن  یسن                  بزرد تا دارالخالف  ب دیاز دزدان و از آس سالم
 ( 112  1 ج1868 ،ی)مولو                                                                                        
خواهزد چزراغ    یو نم کند یم ی سود گرانیک  ب  د یب  کس یثر دارد  مولوا یمعنو یها یماریکردن در درمان ب دعا

 سد از خدا کمک بخواه  نیدفع ا یبرا دیگو یداشت  باشند م یکمال گرانیخواهد د ینم ایافروخت  باشد  گریکسان د
  
 وارهاند از ززسد تیتا خززدا  سد            نیدفع ا خواه یخزدا م از
 برون یاز آن سو یک  نپرداز بخشد درون یزیتو را مشغول مر

 ( 611  1   )جدید توان ی(  و پسر پادشاه و زادوگر م8 1)ج کیدعا را در داستان پادشاه و کن ریاز تاث یگرید موارد
بز  آن   گرید یبا آن مخالفند و برخ یاست ک  برخ درخواست از خداوند ب  کار رفت  یدر مفهوم کل  یدر ن د صوف دعا
  دهند یم تیاهم
است از قزول   میان مردمان ک  دعا فاضلترست یا خاموشى و رضا، گروهى گویند دعا ب  سرّ خویش عبادت خالفست»

[ الد عاء مخّ العبادۀ آنچ  عبادت بود بدو قیام کردن، اوالتر از ترک زیرا ک   ق  زق   پیغامبر ]صلّى اللّ  علی  و سلّم ک 
]و[ ب  مراد خویش نرسد بارى بحقّ خداى قیام نموده باشد؛ زیرا کز    یدزابت نیا[ اگر بنده را ا است ]سبحان  و تعالى

 ( 881  1815 ،یریقش«)دعا اظهار بندگى و درماندگى بود
خواست   یاز کشف المحجوب، دعا ب  معن ریاست  در عبارات ز و شر ب  کار رفت  ریخ یدعا در معنا ،یمتون عرفان در

باشد  بزا   دواریب  ازابتش ام تواند یداشت  باشد م یا مومن هر خواست  ۀشر، بند ایباشد  ریک  خ کند ینم یو تفاوت  آمده
کلمز  بز  مفهزوم     نیز ا ،ی  ب  طور کلز میکن یابیرا در مفهوم مثبت ارز د آنیک  دعا عبادت دانست  شده، با نیتوز  ب  ا
  شود یمحسوب م نینفر یاست و در کمتر موارد یشتریبسامد ب یمثبت دارا

مؤمنى دعا کند و بر درگاهت سایل را بازدارنده نباشد از خلق زمین و آسمان بار خدایا چزون مزرگ و گزور و     چون»
 ( 38  1865 ،یریهجو«) ساب را یاد کنم چگون  دل را بدنیا شاد کنم  

 است  آمده ریخ ی  منازات با خدا و دعامیدعا در مفاه  یمتن ن نیا در
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استاده و سر فروافینده هم  خلق اندر دعزا بودنزد و    زوانى دیدم اندر موقف خاموشابن عیاض گوید )رح(   فایل»
من برادران خزود را دعزا کزنم تزا مقصزود مزن و از آن ایشزان برآیزد         (  »128، 1865 ،یریهجو«)بود وى خاموش مى

د و وى بمزراد خزود   زنید )رح(  گفت من برفتم و  ج  بیردم و وى را دعا کردم ازابت آم(  »881همان  «)شاءاهلل ان
 ( 811همان  «)باز رسید

 نیز اسزت  ا  آن سزخن گفتز    یهزا  یژگیو و طیباب چهلم خود را ب  آداب دعا اختصاص داده و در آن از شرا یریقش
 یصزوف  رایز گردد؛ یشر آن ب  خواست خداوند باز م رویدرخواست از خداست؛ ام ا خ نیهم مب  یریعبارت رسال  قش

 ک  ب  آن دچار نشود  کند ینود عیاب را زدا م کیتنها  دیایعیاب ن خواهد ی  او نماست میتسل
  1815 ،یریقشز «)او گوید ک  سرى  دعا کردى گفتى یا رب هرگاه ک  مرا عیاب کنى بیلّ  جزابم عزیاب میزن    هم»

81 ) 
اند فائده  گفت (  »882همان  «)این دعا بیند اندر هر اندوه و بال و محنت ک  باشد خداى تعالى وى را فرج دهد هرک »

اند دعا، تزرا   و گفت (  »886همان  «)[ آنچ  خواهد کند [ و ]الّا[ خداى ]تعالى دعا اظهار نیازست پیش خداى ]ع ّ و زلّ
 ( 883همان  «)تر از آنک بازگشتن درگاه بودن تمام بحارت آرد و ع ا، ترا از  ارت برگرداند و بر

 ( 883همان  «)باید را گفتند مرا دعا کن  گفت ترا این بیگانگى بس ک  میان تو و او، واس   مى ییى»
خواستن و تقاضا کردن از   ،یکتاب ن نیاست  مفهوم دعا در ا سعادت ب  آداب دعا کردن پرداخت  یایمیدر ک  ین یغ ال

 خداست   
از آنی  دانستم ک  مرا ثزواب خواهزد   »گفت  « چرا؟»گفتند  « چون سر من بشیست وى را دعا کردم »گفت   إبراهیم»

 ( 25  2  ج1818 ،یغ ال«)بود ب  سبد وى، نخواستم ک  نصید من از وى نیک بود، و نصید وى از من بد بود 
عرف  و ازتماد اصناف خلق از اطراف عالم، و دعا  (؛ ام ا وقوف ب 281  1کند و  ازتى ک  دارد بخواهد)همان  ج دعا

کردن ایشان ب  زبانهاى مختلف، ب  عرصات قیامت ماند، ک  هم  خالیق زمع شده باشند و هزر کسزى بز  خویشزتن     
 ( 281  1مشغول و متحی ر میان رد  و قبول)همان،ج

  میزپردا یآن م یها مختلف دعا و تقابل میبخش ب  مفاه نیدر ا  ،یتوض نیبا ا 

 
 .دعا در مفهوم مثبت2-1-1

م لق  یب  معن شتریب یدر متون عرفان ژهیب  و رود یب  کار م نیمثبت است و کمتر ب  عنوان نفر یمعن یدارا شتریب دعا
  شود یاشاره م ییها و مثبت است  ب  نمون  دیمف یها و خواهش ییین
 منازات  یمعن ب 
 عاقبت برهاندت از دست غول                 شخول یو م ریدعا را دست گ تو

 ( 881  1861 ،ی)مولو                                                                             
 امت اج ظاهرست اندر رکود         وز تصاف  وز عناق و قبل  و مدح و دعا ک  همچنان

 ( 111  1861 ،ی)مولو                                                                               
 شانیچ  ب  درو هاده میک  تو چ  وا گو نیب         میهر زا ک  ثنا گو میک  دعا گو یدان

 (.404)همان:                                                                                      
 خود  یدرخواست برا یمعن ب 
 ز نظر مران گدا را یدعا را       ک  ب  شیر پادشاه نیمالزمان سل ان ک  رساند ا ب 

 ( 133  1815) افظ،                                                                                  
 کن مرا یرنج روز یب یخدا                   ثروت یکا میدا کرد یدعا م نیا

 ( 853  1861 ،ی)مولو                                                                                   



 5/       اهورایی یا اهریمنیدعای  

 دادگر یرضا ندیدعا اال مگر                        در دعا ب دیچرا گو پس
 ( 866)همان                                                                              

 کارگر شود ییی ان یدعا کرده ام روان               باشد ک  آن م ریهر کران  ت از
 ( 888  1815) افظ،                                                                               

  یکس یبرا ریخ طلد
 فرستمت یو دعا م انیع نمتیب یم       ستیراه عشق  مر ل  قرب و بعد ن در

 ( 255   1818 ،ی)غ ال                                                                         
  دیگو یسعادت م یایمیدر ک یتقرب ب  خداوند است  غ ال ل یدعا وس یمتون عرفان در
و ایزن  « دعا مزخ عبزادت اسزت    »گوید   د و زارى از زمل  قربات است  رسول )ص(  مىک  دعا کردن ب  تارّ بدان»

هر دو  -براى آن است ک  مقصود از عبادت عبودی ت است، و عبودی ت بدان بود ک  شیستگى خود و عظمت خداوند
  1، ج1818 ،یغ الز «)باشد تر تر بود اولى زیادت ارّدبیند، و بداند، و در دعا این هر دو پیدا شود  و هر چند ت -ب  هم
همزان،  «)یابنزد   کنند و بدان سبد آسایشها مزى  دعا را بر طبقهاى نور بر مردگان عرض  همى»در خبر است ک  (  »281
 ( 818  1ج
صحبت با خدا و درخواسزت   یقربت و اصل عبادت شمرده شده و در مفهوم کل ل یعبارات باال، دعا ب  عنوان وس در

 لعنت باشد   ای نینفر تواند ینم شود ینور عرض  م یها طبق از اوست و آنچ  ک  بر
  سدینو یم یرازع ب  گور معروف کرخ  یدر طبقات الصوف یانصار

وى اکنون ب  بغداد است  ب  آنجا روند ب  دعا کردن و ب  تبرک و زیارت  و مجرب اسزت کز  هرکز  دعزا کنزد       گور»
همزان   «)(  در کشتى بودم، باد خاست و موج، و خلق فریاد در گرفت ب  دعا کزردن 3  1818 ،یمستجاب گردد)انصار

38 ) 

 
 یدر متون ادب ریخ یبد و دعا ی. کاربرد دعا2-1-2

شزده و   یموززد ورود کلمزات عربز    یو تداخل واژگزان  یبا عرب یگفت  شد پس از اسالم، ارتباط زبان فارس چنانی 
بزا   یزبانان هنگزام کزاربرد کلمزات عربز     یزهت فارس نیشد ب  هم سپرده یب  فراموش یمثبت زبان فارس یها یژگیو

 نیچنز   یز ن«دعزا »اند  در مورد کلم   شده گرید یرفع آن ناچار از اف ودن واژه ا یاند و برا مواز  شده ییها تیمحدود
 یدعا مفهزوم کلز   رود، یخود ب  کار م گاهیدر زا کیک  هر  «نینفر»و  «نیآفر» یها است  بر خالف واژه افتاده یاتفاق

آورده  نیبزد معزادل نفزر    یدعزا   یز شود  در فرهن  نزاظم االطبزا ن   میب  خوب و بد تقس تواند یدرخواست دارد و م
را ب  ان وا رانده  یفارس یها خود را باز کرده و واژه یزا ندگانیدر سخن گو ها یمعادل ساز نیدعا( ا لیاست)ذ شده

  مینیب یاند م را ک   نود دعا را مشخص کرده اتیاز اب ییها  نمون نجایاست  در ا
 بدش در قفا یک  باشد دعا     صفا   یطمع دارد آن ب یییچ  ن                         

 ( 85  1853،ی)سعد                                                                                 
 بود درنورد سخن یبر من دعاء بد تو مین                   بودن  ین                        

 ( 558  1868 ،یی)سنا                                                                                      
 ( 28  1888،یابن بلخ«) بد کرد ی{دعا ی}خسرو پرویبر و غمبریپ»
  رود یب  کار م یادب  یدر متون اول نیدر مفهوم نفر ییدعا بد
 ( 81  1881عا،یسم رزایم«)گردد ییواقع شده موزد بددعا یبر ضعفا زبر و تعد  ای}کالنتر{نگیاردک  از اقو»

 بر خالف خواهم گفت یوگر خالف کن           یگرم نواخت کن میتو گو ریخ یدعا
 ( 651  1865 ،ی)سعد
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 است: به کار برده  ریخ یهم دعا حافظ
 فرستمت یدر صحبت شمال و صبا م             ریخ یاز دعا یصبح و شام قافله ا هر

 (.30: 1935)حافظ،                                                                                                                                                      
 .  شود یم دهیکاربدر د نیاز ا ییها هم نمونه یانور وانید در
 مه و سال یشب و روز           به طبع بر تو ثنا گفته ام هم یدعا کرده ام هم بر تو ریبخ

 (.113 دهی، قص1914،ی)انور                                                                                                                
 نیبه طبع باد آم نتیباد دعا                   وز زم ریزمانت به خ از

 (.151 دهی)همان: قص                                                                                                                                                                
 .تقابل دعا و دشنام2-1-9

 یدادن، )همزان( نوع  ینزام بزد بز  کسز     ایدشنام( در مفهوم سخن بد  لی)مرکد از دش=دژ، بد+نام ( )دهخدا ذدشنام
 است    ب  کار رفت  نینفر یمتون ب  زا یو در برخ رود یب  شمار م نینفر

ب  کار رفت  و دشنام هم اسزناد دادن   ریخ یاست  دعا در مفهوم دعا را در تقابل با هم ب  کار برده  دو واژه نیا  یسعد
 را  نیو هم نفر کند یم یصفات بد را تداع

 با شیر دهنان خوش بود سوال و زوابسهل است         ک   یگفتم و دشنام اگر ده دعات
 ( 883  1865،ی)سعد                                                                                                                        

 متااد آن است   یدارد و دشنام ن ریخ یمفهوم دعا رود یب  کار م یدعا در تقابل با بدعهد یوقت
 دیشا یده یو گر هم  دشنام م ایب               میات دعا گو یا هم  بد عهدب هنوز

 ( 881)همان                                                                                           
 در برابر دشنام است  ریخ یدعا یدعا ب  معن نیب  کار رفت  ک  نشان از تقابل است، بنابرا« هر چند» یمعنا در«اگر»

 بنده خدمت بیند ور نینند اع ازش             یاگر تو هم  دشنام ده میدعا گو من
 ( 861)همان                                                                                                                        

 دهیدعا گفت  و دشنام شن میرفت          تو پنج  نتوان کرد نیدست بلور با
  ( 582)همان       

دو را در تقابل  نیا یهم سعد تیب نیدر ا رود یب  کار م نیمقابل دعاست و تنها در مفهوم نفر یدر زبان عرب «لعنت»
 است  با هم آورده

 باد شتنیدعا و لعنتش بر خو          میریگ چیتا هر دو با هم ه ایب
  ( 651)همان                       

 
 نی.کاربرد دعا در مفهوم نفر2-1-4

 ت،یب کینظر داشت  و در  نیو مفهوم مصراد بعد، ب  نفر دگان،یدعا با ستمد ینیبا توز  ب  همنش ت،یب نیدر ا یسعد
 است  متقابل دعا را ب  کار برده یدو معنا

 کست یدعا ردیدر پست                کجا دست گ دگانیستمد یدعا
 ( 83  1853 ،ی)سعد                                                                                                               

مربزوط بز  دشزمن     یک  دوم نیمصراد دو نود دعا آورده است و با توز  ب  ا کیک  در  اتیاب نیاست در ا همچنان
 را مشخص کرده است  نیآن، نود نفر  یدر توض  یبعد ن تیباشد در ب نینفر دیممدوح است با

 مپسندش ستین کیآن را گر ن میبگو        عدوت   یدعا یییتو گفتم  یدعا ییی
 خداوندش یب  خان  باز رود اسد ب         آورد  دیخالف تو در رک یآن ک  پا هر
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 ( 612  1865 ،ی)سعد                                                                                                            
دارد و ذهزن را   یشزتر یب ییبزا یز یام ا از نظزر ادبز   دهد؛ یخود را از دست م ییمعنا تیشفاف یکم تیروش، ب نیا در
نداشزت    دنیشز یبز  اند  ازیز بزوده ن  ییمعنزا  تیشزفاف  یهزا دارا  باستان، واژه یان فارسدر زب ک  یدر  ال کند یم ریدرگ
 ایز آن ب  صورت زناس  یو گسترش مفهوم یزبان فارس یها  یآرا یموزد ارتقا توان یرا م یکاربرد نیچن ن،یبنابرا

 دانست   هامیا
  دیگو یب  او بچشاند م ایعیاب دوزخ را در دن خواهد یک  از خدا م یخ اب ب  کس ریز تیدر ب یمولو
 و بن خیاز ب شتنیمین            بر مین تو خو گریدعا د نیا یه یه گفت

 ( 251  1861،ی)مولو                                                                                             
  است    نیو معادل نفر ستین ریک  موزد برکنده شدن باشد خ ییدعا
 است  آمده«نینفر»دعا مشخصاًدر مفهوم ر،یعبارات ز در

 ( 1865،128 ،یریای ها الشیخ دعا کن تا آن زمل  را غرق کند تا شومى ایشان از خلق منق ع شود)هجو کفتند
ممیزن   رایز ز رسزد،  یک  درباره زوانان گناهیار درخواست دعا شده، دو ا تمال ب  ذهزن مز   نیبا توز  ب  ا ر،یز متن

 برنزد  یهالک شدن، چنانی  آنهزا گمزان مز    یبرا نینفر ایب  صالح آمدن باشد و  یبرا ریخ یاست منظور از دعا، دعا
  «یب  بد شانیکن بر ا ییدعا»ک   کنند یم دیمتوز  منظورشان نشده و دوباره تأک خیش
نزان بگیشزتند در زورقزى و دف    اطروش گوید ببغداد ن دیک معروف کرخى نشست  بودم ب  دزل  قومى زوا ابراهیم»

کنند دعا کن بر  کردند، معروف را گفتند نبینى کى آشیارا معصیت همى خوردند و بازى همى زدند و شراب همى همى
ایشان را در آخرت شادى ده  گفتند یزا شزیخ    کردهایشان، دست برداشت گفت یا رب چنانی  ایشان ]را[ در دنیا شاد 

 ،یریقشز «)فت چون در آخرت ایشان را شادى دهد، امزروز بنقزد توبز  کرامزت کنزد[     دعائى کن بر ایشان ب  بدى، گ
 ( 218ه  1815

  دیفهم توان یمفهوم را از متن م نیاست و ا ب  کار رفت  نیدعا در مفهوم نفر ر،یعبارت ز در
استاد ابو على شنیدم گفت چون اهل بلخ محم د بن الفال را از بلخ بیرون کردند، دعا کرد بر ایشان ]و[ گفت یزا   از»

 ( 513  1815 ،یریقش«)رب صدق از ایشان بازدار، هرگ  پس ازو از بلخ ]پیر[ صد یق نخاست

 
 یدر متون فارس نیو آفر نی. کاربرد نفر2-2
 نی.نفر2-2-1

 یمانند فردوس نیشیپ ندگانی  گوشود یم دهیمتون د یو در برخ ستین یادیبسامد ز یبد، دارا یدر مفهوم دعا نینفر
 نیداستان رستم ک  از کشتن فرزند نارا ت است چنز  یاند  در داستان رستم و سهراب، در انتها آنرا ب  کار برده شتریب
   دیگو یم
 کنند نید یب ریکنند                  هم  نام من پ نیتخم  سام نفر نیا بر

 ( 138  1 ج1813،ی)فردوس                                                                                                     
 و دشنام را در کنار هم ب  کار برده و هر دو را مقابل دعا قرار داده است  نینفر  افظ
 لد لعل شیرخا را بدیز یزواب تلخ م      میدعا گو نیوگر نفر ییفرما دشنام اگر

 ( 136  1815) افظ،                                                                                                        
  کند یم نیدر هنگام سخن گفتن از دشمنان ائم ، ب  آنها نفر ییسنا
 نیآن س اوار لعنت و نفر                     نیملجم آن س  بد د پسر

 ( 256  1868 ،یی)سنا                                                                              
 نیرو شان زفت باد با نفر                       نیلع ادیو عبدال  ز شمر
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 ( 283)همان                                                                                                                      
غز ل   ،ی، مولزو 838،118،11، 286  1812 ،ینظام 1868،558،581،262 ،ییاز دست )ر ک  سنا گرید یها نمون  یبرا

 ( 86،88  1853،ی،سعد681،188، 1652
بز     ،یدر طبقات الصوف یبد، ب  کار رفت  است خواز  عبداهلل انصار یدعا یدر معنا نینفر   ین یمتون منثور فارس در

 است  را ب  کار برده نیکرّات، نفر
 ( 82  1818 ،یکرد)انصار  سبد میهد وى  روى فرا شهر کرد و بر ایشان نفرین ب 

، و چشزم برکشزد و بزردار    کرد و گفت  الهى، کسى بر و گمار، کزش دسزت ببزرد، و پزاى ببزرد       بر  الج نفرین وى
 ( 66  1818 ،یکند)انصار

 
 نی.آفر2-2-2

کزاربرد   ریز خ یدر مفهزوم دعزا   نیاست و آفر ندارد و دعا در شاهنام  ب  کار نرفت  یا ان یم یعرب یها با واژه یفردوس
 شیر و سپاس خداوند آمده است  یب  معنا نیآفر ریز تیگفتن بر شاه، در مفهوم دعا کردن است  در ب نیدارد  آفر
 و بخت و هنر روین دیک و د  کرد بر دادگر نیآفر نخست

 ( 881  5 ج1813،ی)فردوس                                                                                                   
 یتخزت و تزاج و سزالمت    یداریراز و پاک  شامل درخواست عمر د دهد یهم رازع ب  متن دعا م  یشاعر توض یگاه

 است  ییخواهیمنظور از آن ن شود یداده شده و مشخص م  یتوض نیلفظ آفر ات،یاب نیمخاطد است  در ا
 یگفت و گو نینبودش ز  از آفر   یب  ضحاک بنهاد رو دونیهم

 ( 83  1، ج1813،ی)فردوس                                                                                                      
 نیزم ارینامور شهر یک  ا  نیشاه را خواندند آفر مهان

 گیشتن ب  روز نبرد اردین  چرخ فلک بر سرت باد سرد   ز
 ( 81)همان                                                                                                                   

 ( 888، 822، 581  5،ج852  2، ج168  1)ر ک  جگرید یها نمون  یبرا

 
 نیو آفر نی.تقابل نفر2-2-9
اسزت  در شزعر    شزر در مقابزل هزم بز  کزار رفتز        یو دعا ریخ یدعا یدرست در معنا نیو نفر نیآفر ات،یاب نیا در

را بز  کزار    یدو کلمز  فارسز   نیز ا نجزا یاز دعا هم استفاده کرده، امزا در ا  یواژه دعا کاربرد ندارد؛ ام ا سعد ،یفردوس
 است  برده
 زن ریکنان پ نیبر سر انجمن                  پس پرده نفر نیسود آفر چ 

 ( 85  1853،ی)سعد                                                                 
 بد دانست  است  یب  کار برده و آنرا معادل دعا نیرا در برابر آفر نیهم نفر ع ار
 من است نیخلق نفر نیکافر  یمن با خلق آمد پشت و رو کار

 ( 13  غ ل1818)ع ار،                                                                                                              
 
 یریگ جهینت
خزود را در زبزان    یها از معادل یاریبس یزا یعرب یها ک  واژه میشو یپس از اسالم متوز  م یمتون فارس یبررس با

 یاما با گیشت زمان بسامد کزاربرد کلمزات عربز    شود؛ یم دهیکمتر د  یمسال  در قرون اول نیاند  ا اشغال کرده یفارس
شزد  در متزون مزورد     یبررسز  نیو نفزر  نیمتفاوت آفر یعنادر دو م« دعا»پژوهش کلم  نیفراوان تر شده است  در ا



 3/       اهورایی یا اهریمنیدعای  

 یرا ب  معنا نیو نفر  ریخ یمنازات و سپاس و دعا یرا در معنا نیآفر ۀواژه یمانند فردوس ندگانیگو یبحث، برخ
 نیهمز و دعزا، در   نیو نفزر  نیاند از آفر نبوده یب  زبان فارس دی ک  مق گرید یاند و  برخ بد ب  کار برده یدشنام و دعا

 نیو نفزر  نیبزا آفزر   سز  یدر متون قابل مقا« دعا» ۀبسامد واژ یاند؛ اما ب  طور کل در موارد مختلف استفاده کرده یمعان
بز  مفهزوم مناززات     ای یکس یخواستن برا ریخوب و خ یدعا یک  ب  معنا ن،یکاربرد آفر یب  زا ندگانی  گوستین

کزار رفتز  و    بز  «ریز خ»مفهوم همراه با واژه  نیا ی  گاهیهم بار منف واند ک  هم بار مثبت دارد  ب  کار برده«دعا»است 
اسزت  در   نیآفزر  نزده یکز  منظزور گو   شزود  یم افتیکالم در یب  کار رفت  و از فحوا ییمشخص است و گاه ب  تنها

 کند یم صاف وده شده و مشخ  ین«بد»لفظ یگاه  یمفهوم ن نیاست  در ا ب  کار رفت  نیدر مفهوم نفر«دعا»هم  یموارد
 افزت یکزالم در  یبز  کزار رفتز  و از فحزوا     ییهم ب  تنها یبد خواستن است  در موارد یبرا یدعا ندهیک  منظور گو

مثبزت دارد    یصزورت معنزا   نیاست ک  در ا ب  کار رفت   ین نیدعا گاه در تقابل با دشنام و لعنت و نفر ۀ  واژشود یم
کز    یگفزت کزاربرد کلمزات    توان یزهت م نیو از ا دیآ یم دیپد هامیا یهب  کار رفت  گا ییب  تنها«دعا»ک  ک   یهنگام
 است   آورده رونیب یزبان  یاول یزبان شده و سبک آنرا از سادگ یمفهوم دوگان  هستند موزد ارتقا یدارا
کز  بز     یسزانند یدو واژه  نیو آفزر  نینفزر  م،یشو یها متوز  م تحول واژه یو بررس یخیب  دستور زبان تار ینگاه با

 ،یانزد؛ امزا در زبزان عربز     شزده  لیمتفاوت گشت  و در طول زمان، ب  دو کلم  مج ا تبد یمعنا یدارا شوندهایواس   پ
 یسزبد تفزاوت   نیاند بز  همز   روند و در هم ادغام نشده یشر، ب  عنوان موصوف و صفت ب  کار م یو دعا ریخ یدعا

؛ «دعزا » یعالوه بر بعد مزیهب  یدو واژه در زبان فارس نی  علت کم شدن بسامد اشود یم دهیدر کاربرد آندو د یظاهر
 هست    یآن ن ۀکلم  و کاربرد دوگان یسادگ
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