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چکیده
در زبان فارسی باستان ،واژه ها دارای صورت اهورایی و اهریمنی هستند و کاربرد آنها در متون فارسی پس از اسالم نیز ادامز
داشت است؛ اما ب علت آمی ش زبان فارسی با زبان عربی ،این ویژگزی مسزتور مانزده و در مزواردی موززد از دسزت رفزتن
شفافیت سخن شده و در عوض ،آرای هایی چون زناس وایهام و تقابل ایجاد کرده اسزت ییزی از واژههزایی کز در فرهنز
اسالمی زایگاه مهمی دارد«دعا»ست ک ب معنی کلی ،خواستن و طلد کردن ب کار مزیرود در زبزان فارسزی باسزتان در ایزن
مفهوم دو واژه «آفرین»و«نفرین»وزود دارد ک ییی در مفهوم دعای خوب و دیگری در مفهوم دعزای بزد بز کزار مزیرود بزا
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
دعاست در الی ک در کاربرد «دعا» گاهی تشخیص خیر و شر ز با ذکر صزفت و نزود دعزا امیزان پزییر نیسزت در ایزن
پژوهش ب روش توصیفی –تحلیلی ب بررسی مفاهیم «دعا»در متون فارسی پرداخت و ب این نتیج رسزیدهایزم کز گوینزدگان
فارسی زبان ،ب دلیل سادگی این کلم در برابر معادلهای فارسی آن و همچنین زنبۀ اسالمی ،دعا را در مفهوم خیزر و شزر بز
زای آفرین و نفرین ب کار بردهاند این کاربرد ،گاه پوشیده و دارای ایهام است و در موارد بسیاری با ذکر خیر و شر و بد ،آنرا
مشخص نموده و گاه از فحوای سخن میتوان دریافت ک منظور گوینده نفرین است یا آفرین
واژگان کلیدی :آفرین ،نفرین ،دعا ،واژههای اهورایی ،واژههای اهریمنی

 .1مقدمه
همچنانک دین زرتشتی بر مبنای دو عنصر نور و ظلمزت و اهزورام دا و اهزریمن بنزا شزده ،ایزن رویز در فرهنز
واژگانی هم ورود یافت است در گسترۀ واژگانی ایران باستان واژهها ب دو شیل اهورایی و اهریمنی دیده میشزوند
واژههایی متفاوت ک معانی ییسانی دارند؛ اما در زایگاههایی متفاوت قابل استفادهاند دایره کاربرد این واژههزا پزس
از ورود کلمات عربی ب داخل متون فارسی ،کمرن شده،؛ اما هنزوز در مزواردی بزاقی اسزت واژههزایی مثزل «پزا»
و«لن »« ،دویدن» و «دواریستن»« ،سخن» و «ژاژ» و بسیاری دو گان های دیگزر کز ذکزر آن موززد ت ویزل اسزت
واژههایی ک در این مقال مورد بحث قرار میگیرد« ،آفرین» و «نفرین» و معادل آنهزا در فارسزی بعزد از اسزالم و در
متون فارسی است ییی از این واژههای معادل«،دعا»ست ک در فرهن اسالمی زایگاه مهمی دارد در متون باسزتانی
فارسی ،کلم «دعا» وزود ندارد برای منازات کردن از آفرین استفاده میشود در مزواردی آفزرین بز معنزی دعزای
خوب و نفرین در معنی دعای بد ب کار رفت است در این پژوهش ضمن بررسی این واژهها در آثزار ادبزی فارسزی،
میخواهیم ببینیم گویندگانی ک با ویژگی واژههای اهورایی و اهریمنی بیگان شدهاند« ،دعا»را ب زای آنهزا ،در چز
مفاهیمی ب کار برده و در چ واژههایی را زایگ ین نفرین و آفرین نمودهاند
.1-1پرسشهای پژوهش
-1در متون ادبی پس از اسالم ،چ واژههایی زایگ ین آفرین و نفرین شده است؟
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-2دعا ،در متون فارسی در چ معانی ب کار رفت است؟
.2-1پیشینه پژوهش
با زستوزویی ک انجامشد ،پژوهشی ک همخوانی و همپوشانی بزا مقالزۀ اضزر داشزت باشزد دیزدهنشزد برخزی
پژوهشها دربارۀ واژههای اهورایی و اهریمنی و دعا انجام گرفت است؛ اما هیچیک از این منظر ب آن نپرداخت اند
رضایی باغ بیدی ،سن« ،بازنگری واژههای اهورایی و اهریمنی در اوستا»،نامۀ فرهنگستان ،ش،1811 ،11صزص-81
68
زیانی،زمال«،آفرینها و نفرینها» ییم ابوالقاسم فردوسی ،موالنا زالل الزدین بلخزی ،افصز المتیلمزین سزعدی،
لسان الغید ،شیراز نوید شیراز1838،
زودکی ،مرضی «،آفرین و نفرین در غ لیات شمس» ،ب راهنمزایی طاووسزی ،دانشزگاه آزاد اسزالمی وا زد رودهزن،
1831
.9-1روش پژوهش
این پژوهش ب روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخان ای انجام میشود ،ب ایزن ترتیزد کز واژههزای
آفرین ،نفرین و دعا در متون و اشعار فارسی زستوزو شده و مواردی ک در معانی گوناگون ب کار رفتز بز روش
نمونۀ تصادفی استخراج شده ،مورد بررسی قرار میگیرد
-2بحث و بررسی
.1-2مفهوم و کاربرد آفرین ،نفرین و دعا در متون
در اوستا و متون باستانی ایران واژههای دوگان فراوانی ب کار رفت است اوستا شناسان بزر ایزن باورنزد کز ثنویزت
اکم بر اوستا زنب دینی نداشت و بازتاب آن در زبان اوستایی هم دیده میشود پژوهشهایی ک توسط مستشزرقین
بر واژههای اوستا انجام شده فرضیات مختلفی را م رح کرده است لئو فراختنبرگ((L.J.Frakhtenbergمنشأ ایزن
دوگانگی را تمای میان انسان و یوان دانست ک بعدها رن دینی ب خود گرفت است هرمان گونترت( Hermann
 ،)Gonertبا بررسی معنا شناختی ب این نتیج رسیده است کز واژههزایی کز بیشزترین بزار منفزی را دارنزد بزرای
موزودات اهریمنی ب کار رفت اند پژوهشگر دیگری ب نام لوئیس گزری( ،)Louise Grayضزمن در ایزن فرضزی
نظر خود را اعالم کرد و پیدایش این واژهها را ب عوامل تاریخی و سیاسی نسبت ب ویژه زن های قومی نسبت داد
ب نظر وی ،ایرانیان در موازه با دشمنان ،واژههایی از آنها میآموختند ک خزود معزادل آنهزا را داشزتند ،از آنهزا در
مفهومی توهین آمی برای اشاره ب دشمنان و موزودات زیانیار استفاده میکردند(ر ک رضایی باغ بیدی)83 1811،
برخی واژههای اوستانی با اف ودن پیشزوند ،دارای بزار معنزایی منفزی و مثبزت مزیشزوند ماننزد واژه«»manکز بزا
پیشوندهای «»dusو« »huب شیل «دشمن» و «هومن» درآمدهاند همچنزین اسزت واژههزای «خوشزبو» و «بزدبو» کز
همچنان در زبان فارسی کاربرد دارد
دهخدا واژۀ «نفرین» را مرکد از پیشوند«ن» و «فرین» دانست است ک با یف «ن»پایانی ،تبدیل ب «نفری» می گردد
ک متااد«فری» است(ر ک ذیل نفرین) ب این ترتید با توز ب معنی «فر» و«فری» در فارسی باستان میتوان گفزت
این واژه ب واس ۀ پیشوندها ،دارای دو الت دو گان شده ولی ب دلیل آمیختگی دو ز ء ،این واژهها بسیط شزمرده
میشوند
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آفرین ب معنای ستایش ،تحسین و تمجید و تشیر آمده است آفرینگان نام هر یک از نمازهایی است کز زرتشزتیان
در عیدهایشان میخوانند (صدری افشار 1831،ج )55 1با این تعریف میبینیم ک آفرین و دعا هر دو ب مفهوم دعزا
و منازات و درخواست خیر برای خود و دیگری ب کار میرود
نفرین نی درست برخالف آفرین است ب معنی «دعایی برای مرگ ،ناکامی و بزدبختی کسزی»(صزدری افشزار1831،
ج )2151 1برای این واژه فارسی ،در عربی معادلی وزود ندارد ب همین سبد در زبان ایرانیان پس از اسزالم ،ایزن
واژه ب صورت دعای بد یا بد دعایی ب کار رفت است ک در برابر دعای خوب قرار دارد
دعا در لغت ب معنی ازت خواستن(دهخدا،ذیل دعا) درخواست از درگاه خدا(ناظم االطبا ،ذیزل دعا) سزخنانی کز
برای خواستن چی ی خ اب ب خدا ،پیامبر قدیسان و نیروهای فوق طبیعی گفت میشود(صدری افشزار 1831،ج1
 )361با توز ب این معنی ،دعا هر گون درخواست از خداوند است و میتواند در باره خود و دیگران باشد بنزابراین
میتواند شامل نفرین هم باشد چنانی در برخی متون ب دعای بد و دعای خیر اشاره شدهاست
در فرهن اسالمی ،دعا کردن از امور معنوی محسوب میشود و نتایج خوبی هم ب بزار مزیآورد در فرهنز دینزی
دعا اهمیت فراوانی دارد دعا در معنی لغوی «خواست» است و خواهش از کسی ک قزدرتی بزی ماننزد دارد در دعزا
کردن محقق میشود ب همین سبد مولوی در داستان اعرابی و زن او هنگامی ک مرد کوزۀ آبزی را بز سزوی خلیفز
میبرد ییی از دالیل سالم رسیدن کوزه را نتیج دعاهای زن میداند
وز غم مززرد و گرانباری او
از دعزززززاهززای زن و زاری او
بزرد تا دارالخالف بی درن
سالم از دزدان و از آسید سن
(مولوی 1868 ،ج)112 1
دعا کردن در درمان بیماریهای معنوی اثر دارد مولوی ب کسی ک ب دیگران سودی میکند و نمی خواهزد چزراغ
کسان دیگر افروخت باشد یا نمی خواهد دیگران کمالی داشت باشند میگوید برای دفع این سد از خدا کمک بخواه
تا خززدایت وارهاند از ززسد
از خزدا میخواه دفع این سد
مر تو را مشغولیزی بخشد درون ک نپردازی از آن سوی برون
موارد دیگری از تاثیر دعا را در داستان پادشاه و کنی ک(ج )1 8و پسر پادشاه و زادوگر میتوان دید (ج)611 1
دعا در ن د صوفی در مفهوم کلی درخواست از خداوند ب کار رفت است ک برخی با آن مخالفند و برخی دیگر بز آن
اهمیت میدهند
«خالفست میان مردمان ک دعا فاضلترست یا خاموشى و رضا ،گروهى گویند دعا ب سرّ خویش عبادتاست از قزول
پیغامبر [صلّى اللّ علی و سلّم ک ] الدعاء مخّ العبادۀ آنچ عبادت بود بدو قیام کردن ،اوالتر از ترک زیرا ک ق زق
است [سبحان و تعالى] اگر بنده را ازابت نیاید [و] ب مراد خویش نرسد بارى بحقّ خداى قیام نموده باشد؛ زیرا کز
دعا اظهار بندگى و درماندگى بود»(قشیری)881 1815 ،
در متون عرفانی ،دعا در معنای خیر و شر ب کار رفت است در عبارات زیر از کشف المحجوب ،دعا ب معنی خواست
آمده و تفاوتی نمیکند ک خیر باشد یا شر ،بندۀ مومن هر خواست ای داشت باشد میتواند ب ازابتش امیدوار باشد بزا
توز ب این ک دعا عبادت دانست شده ،باید آنرا در مفهوم مثبت ارزیابی کنیم ب طور کلزی ،ایزن کلمز بز مفهزوم
مثبت دارای بسامد بیشتری است و در کمتر مواردی نفرین محسوب میشود
«چون مؤمنى دعا کند و بر درگاهت سایل را بازدارنده نباشد از خلق زمین و آسمان بار خدایا چزون مزرگ و گزور و
ساب را یاد کنم چگون دل را بدنیا شاد کنم »(هجویری)38 1865 ،
در این متن نی دعا در مفاهیم منازات با خدا و دعای خیر آمدهاست
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«فایل ابن عیاض گوید (رح) زوانى دیدم اندر موقف خاموشاستاده و سر فروافینده هم خلق اندر دعزا بودنزد و
وى خاموش مىبود»(هجویری « )128 ،1865 ،من برادران خزود را دعزا کزنم تزا مقصزود مزن و از آن ایشزان برآیزد
انشاءاهلل»(همان « )881زنید (رح) گفت من برفتم و ج بیردم و وى را دعا کردم ازابت آمد و وى بمزراد خزود
باز رسید»(همان )811
قشیری باب چهلم خود را ب آداب دعا اختصاص داده و در آن از شرایط و ویژگیهزای آن سزخن گفتز اسزت ایزن
عبارت رسال قشیری هم مبین درخواست از خداست؛ اما خیرو شر آن ب خواست خداوند باز میگردد؛ زیرا صزوفی
تسلیماست او نمیخواهد عیاب نیاید تنها یک نود عیاب را زدا میکند ک ب آن دچار نشود
«هم او گوید ک سرى دعا کردى گفتى یا رب هرگاه ک مرا عیاب کنى بیلّ جزابم عزیاب میزن»(قشزیری1815 ،
)81
«هرک این دعا بیند اندر هر اندوه و بال و محنت ک باشد خداى تعالى وى را فرج دهد»(همان « )882گفت اند فائده
دعا اظهار نیازست پیش خداى [ع ّ و زلّ] و [الّا] خداى [تعالى] آنچ خواهد کند»(همان « )886و گفت اند دعا ،تزرا
بحارت آرد و ع ا ،ترا از ارت برگرداند و بر درگاه بودن تمامتر از آنک بازگشتن»(همان )883
«ییى را گفتند مرا دعا کن گفت ترا این بیگانگى بس ک میان تو و او ،واس مىباید»(همان )883
غ الی نی در کیمیای سعادت ب آداب دعا کردن پرداخت است مفهوم دعا در این کتاب نی  ،خواستن و تقاضا کردن از
خداست
«إبراهیم گفت «چون سر من بشیست وى را دعا کردم » گفتند «چرا؟» گفت «از آنی دانستم ک مرا ثزواب خواهزد
بود ب سبد وى ،نخواستم ک نصید من از وى نیک بود ،و نصید وى از من بد بود »(غ الی 1818 ،ج)25 2
دعا کند و ازتى ک دارد بخواهد(همان ج)281 1؛ اما وقوف ب عرف و ازتماد اصناف خلق از اطراف عالم ،و دعا
کردن ایشان ب زبانهاى مختلف ،ب عرصات قیامت ماند ،ک هم خالیق زمع شده باشند و هزر کسزى بز خویشزتن
مشغول و متحیر میان رد و قبول(همان،ج)281 1
با این توضی  ،در این بخش ب مفاهیم مختلف دعا و تقابلهای آن میپردازیم
.1-1-2دعا در مفهوم مثبت
دعا بیشتر دارای معنی مثبت است و کمتر ب عنوان نفرین ب کار میرود ب ویژه در متون عرفانی بیشتر ب معنی م لق
نییی و خواهشهای مفید و مثبت است ب نمون هایی اشاره میشود
ب معنی منازات
عاقبت برهاندت از دست غول
تو دعا را دست گیر و میشخول
(مولوی)881 1861 ،
وز تصاف وز عناق و قبل و مدح و دعا
همچنانک امت اج ظاهرست اندر رکود
(مولوی)111 1861 ،
بین ک تو چ وا گویمهاده چ ب درویشان
دانی ک دعا گویم هر زا ک ثنا گویم
(همان.)404 :
ب معنی درخواست برای خود
ک ب شیر پادشاهی ز نظر مران گدا را
ب مالزمان سل ان ک رساند این دعا را
( افظ)133 1815،
ثروتی بی رنج روزی کن مرا
این دعا میکرد دایم کای خدا
(مولوی)853 1861 ،
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پس چرا گوید دعا اال مگر
از هر کران تیر دعا کرده ام روان

در دعا بیند رضای دادگر
(همان )866
باشد ک آن میان ییی کارگر شود
( افظ)888 1815 ،

طلد خیر برای کسی
در راه عشق مر ل قرب و بعد نیست

میبینمت عیان و دعا میفرستمت
(غ الی)255 1818 ،
در متون عرفانی دعا وسیل تقرب ب خداوند است غ الی در کیمیای سعادت میگوید
«بدان ک دعا کردن ب تارّد و زارى از زمل قربات است رسول (ص) مىگوید «دعا مزخ عبزادت اسزت » و ایزن
براى آن است ک مقصود از عبادت عبودیت است ،و عبودیت بدان بود ک شیستگى خود و عظمت خداوند -هر دو
ب هم -بیند ،و بداند ،و در دعا این هر دو پیدا شود و هر چند تارّد زیادتتر بود اولىتر باشد»(غ الزی ،1818 ،ج1
« )281در خبر است ک «دعا را بر طبقهاى نور بر مردگان عرض همىکنند و بدان سبد آسایشها مزىیابنزد »(همزان،
ج)818 1
در عبارات باال ،دعا ب عنوان وسیل قربت و اصل عبادت شمرده شده و در مفهوم کلی صحبت با خدا و درخواسزت
از اوست و آنچ ک بر طبقهای نور عرض میشود نمیتواند نفرین یا لعنت باشد
انصاری در طبقات الصوفی رازع ب گور معروف کرخی مینویسد
«گور وى اکنون ب بغداد است ب آنجا روند ب دعا کردن و ب تبرک و زیارت و مجرب اسزت کز هرکز دعزا کنزد
مستجاب گردد(انصاری )3 1818 ،در کشتى بودم ،باد خاست و موج ،و خلق فریاد در گرفت ب دعا کزردن»(همزان
)38
 .2-1-2کاربرد دعای بد و دعای خیر در متون ادبی
چنانی گفت شد پس از اسالم ،ارتباط زبان فارسی با عربی و تداخل واژگزانی موززد ورود کلمزات عربزی شزده و
ویژگیهای مثبت زبان فارسی ب فراموشی سپردهشد ب همین زهت فارسی زبانان هنگزام کزاربرد کلمزات عربزی بزا
محدودیتهایی مواز شدهاند و برای رفع آن ناچار از اف ودن واژه ای دیگر شدهاند در مورد کلم «دعزا»نیز چنزین
اتفاقی افتادهاست بر خالف واژههای «آفرین» و «نفرین» ک هر یک در زایگاه خود ب کار میرود ،دعا مفهزوم کلزی
درخواست دارد و میتواند ب خوب و بد تقسیم شود در فرهن نزاظم االطبزا نیز دعزای بزد معزادل نفزرین آورده
شدهاست(ذیل دعا) این معادل سازیها در سخن گویندگان زای خود را باز کرده و واژههای فارسی را ب ان وا رانده
است در اینجا نمون هایی از ابیات را ک نود دعا را مشخص کردهاند میبینیم
چ نییی طمع دارد آن بی صفا ک باشد دعای بدش در قفا
(سعدی)85 1853،
بودنی بود درنورد سخن
نی بر من دعاء بد تو مین
(سنایی)558 1868 ،
«پیغمبر بر وی{خسرو پروی }دعای بد کرد»( ابن بلخی)28 1888،
بد دعایی در مفهوم نفرین در متون اولی ادبی ب کار میرود
«{کالنتر}نگیاردک از اقویا بر ضعفا زبر و تعدی واقع شده موزد بددعایی گردد»(میرزا سمیعا)81 1881،
وگر خالف کنی بر خالف خواهم گفت
دعای خیر تو گویم گرم نواخت کنی
(سعدی)651 1865 ،
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حافظ هم دعای خیر به کار بردهاست:
در صحبت شمال و صبا میفرستمت

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

(حافظ.)30 :1935 ،
در دیوان انوری هم نمونههایی از این کاربدر دیده میشود.
بخیر بر تو دعا کرده ام همی شب و روز

به طبع بر تو ثنا گفته ام همی مه و سال
(انوری ،1914،قصیده .)113

از زمانت به خیر باد دعا

وز زمینت به طبع باد آمین
(همان :قصیده .)151

.9-1-2تقابل دعا و دشنام
دشنام(مرکد از دش=دژ ،بد+نام ) (دهخدا ذیل دشنام) در مفهوم سخن بد یا نزام بزد بز کسزی دادن( ،همزان) نوعی
نفرین ب شمار میرود و در برخی متون ب زای نفرین ب کار رفت است
سعدی این دو واژه را در تقابل با هم ب کار بردهاست دعا در مفهوم دعای خیر ب کار رفت و دشنام هم اسزناد دادن
صفات بد را تداعی میکند و هم نفرین را
ک با شیر دهنان خوش بود سوال و زواب
دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است
(سعدی)883 1865،
وقتی دعا در تقابل با بدعهدی ب کار میرود مفهوم دعای خیر دارد و دشنام نی متااد آن است
بیا و گر هم دشنام میدهی شاید
هنوز با هم بد عهدی ات دعا گویم
(همان )881
«اگر»در معنای «هر چند» ب کار رفت ک نشان از تقابل است ،بنابراین دعا ب معنی دعای خیر در برابر دشنام است
بنده خدمت بیند ور نینند اع ازش
من دعا گویم اگر تو هم دشنام دهی
(همان )861
رفتیم دعا گفت و دشنام شنیده
با دست بلورین تو پنج نتوان کرد
(همان )582
«لعنت» در زبان عربی مقابل دعاست و تنها در مفهوم نفرین ب کار میرود در این بیت هم سعدی این دو را در تقابل
با هم آوردهاست
دعا و لعنتش بر خویشتن باد
بیا تا هر دو با هم هیچ گیریم
(همان )651
.4-1-2کاربرد دعا در مفهوم نفرین
سعدی در این بیت ،با توز ب همنشینی دعا با ستمدیدگان ،و مفهوم مصراد بعد ،ب نفرین نظر داشت و در یک بیت،
دو معنای متقابل دعا را ب کار بردهاست
کجا دست گیرد دعای کست
دعای ستمدیدگان در پست
(سعدی)83 1853 ،
همچنان است در این ابیات ک در یک مصراد دو نود دعا آورده است و با توز ب این ک دومی مربزوط بز دشزمن
ممدوح است باید نفرین باشد در بیت بعد نی در توضی آن ،نود نفرین را مشخص کرده است
بگویم آن را گر نیک نیست مپسندش
ییی دعای تو گفتم ییی دعای عدوت
ب خان باز رود اسد بی خداوندش
هر آن ک پای خالف تو در رکید آورد
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(سعدی)612 1865 ،
در این روش ،بیت کمی شفافیت معنایی خود را از دست میدهد؛ اما از نظزر ادبزی زیبزایی بیشزتری دارد و ذهزن را
درگیر میکند در الیک در زبان فارسی باستان ،واژههزا دارای شزفافیت معنزایی بزوده نیزاز بز اندیشزیدن نداشزت
بنابراین ،چنین کاربردی را میتوان موزد ارتقای آرای های زبان فارسی و گسترش مفهومی آن ب صورت زناس یزا
ایهام دانست
مولوی در بیت زیر خ اب ب کسی ک از خدا میخواهد عیاب دوزخ را در دنیا ب او بچشاند میگوید
بر مین تو خویشتن از بیخ و بن
گفت هی هی این دعا دیگر مین
(مولوی)251 1861،
دعایی ک موزد برکنده شدن باشد خیر نیست و معادل نفرین است
در عبارات زیر ،دعا مشخصاًدر مفهوم«نفرین»آمده است
کفتند ایها الشیخ دعا کن تا آن زمل را غرق کند تا شومى ایشان از خلق منق ع شود(هجویری)1865،128 ،
متن زیر ،با توز ب این ک درباره زوانان گناهیار درخواست دعا شده ،دو ا تمال ب ذهزن مزیرسزد ،زیزرا ممیزن
است منظور از دعا ،دعای خیر برای ب صالح آمدن باشد و یا نفرین برای هالک شدن ،چنانی آنهزا گمزان مزیبرنزد
شیخ متوز منظورشان نشده و دوباره تأکید میکنند ک «دعایی کن بر ایشان ب بدی»
«ابراهیم اطروش گوید ببغداد ن دیک معروف کرخى نشست بودم ب دزل قومى زوانزان بگیشزتند در زورقزى و دف
همىزدند و شراب همىخوردند و بازى همىکردند ،معروف را گفتند نبینى کى آشیارا معصیت همىکنند دعا کن بر
ایشان ،دست برداشت گفت یا رب چنانی ایشان [را] در دنیا شاد کرده ایشان را در آخرت شادى ده گفتند یزا شزیخ
دعائى کن بر ایشان ب بدى ،گفت چون در آخرت ایشان را شادى دهد ،امزروز بنقزد توبز کرامزت کنزد]»(قشزیری،
1815ه )218
در عبارت زیر ،دعا در مفهوم نفرین ب کار رفت است و این مفهوم را از متن میتوان فهمید
«از استاد ابو على شنیدم گفت چون اهل بلخ محمد بن الفال را از بلخ بیرون کردند ،دعا کرد بر ایشان [و] گفت یزا
رب صدق از ایشان بازدار ،هرگ پس ازو از بلخ [پیر] صدیق نخاست»(قشیری)513 1815 ،
 .2-2کاربرد نفرین و آفرین در متون فارسی
.1-2-2نفرین
نفرین در مفهوم دعای بد ،دارای بسامد زیادی نیست و در برخی متون دیده میشود گویندگان پیشین مانند فردوسی
بیشتر آنرا ب کار بردهاند در داستان رستم و سهراب ،در انتهای داستان رستم ک از کشتن فرزند نارا ت است چنزین
میگوید
هم نام من پیر بی دین کنند
بر این تخم سام نفرین کنند
(فردوسی 1813،ج)138 1
افظ نفرین و دشنام را در کنار هم ب کار برده و هر دو را مقابل دعا قرار داده است
زواب تلخ میزیبد لد لعل شیرخا را
اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم
( افظ)136 1815 ،
سنایی در هنگام سخن گفتن از دشمنان ائم  ،ب آنها نفرین میکند
آن س اوار لعنت و نفرین
پسر ملجم آن س بد دین
(سنایی)256 1868 ،
رو شان زفت باد با نفرین
شمر و عبدال زیاد لعین
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(همان )283
برای نمون های دیگر از دست (ر ک سنایی 1868،558،581،262 ،نظامی ،838،118،11 ،286 1812 ،مولزوی ،غز ل
،681،188 ،1652سعدی)86،88 1853،
در متون منثور فارسی نی نفرین در معنای دعای بد ،ب کار رفت است خواز عبداهلل انصاری در طبقات الصوفی  ،بز
کرّات ،نفرین را ب کار بردهاست
ب سبد میهد وى روى فرا شهر کرد و بر ایشان نفرین کرد(انصاری)82 1818 ،
وى بر الج نفرین کرد و گفت الهى ،کسى بر و گمار ،کزش دسزت ببزرد ،و پزاى ببزرد ،و چشزم برکشزد و بزردار
کند(انصاری)66 1818 ،
.2-2-2آفرین
فردوسی با واژههای عربی میان ای ندارد و دعا در شاهنام ب کار نرفت است و آفرین در مفهزوم دعزای خیزر کزاربرد
دارد آفرین گفتن بر شاه ،در مفهوم دعا کردن است در بیت زیر آفرین ب معنای شیر و سپاس خداوند آمده است
ک و دید نیرو و بخت و هنر
نخست آفرین کرد بر دادگر
(فردوسی 1813،ج)881 5
گاهی شاعر توضی هم رازع ب متن دعا میدهد ک شامل درخواست عمر دراز و پایداری تخزت و تزاج و سزالمتی
مخاطد است در این ابیات ،لفظ آفرین توضی داده شده و مشخص میشود منظور از آن نییخواهی است
نبودش ز از آفرین گفت و گوی
همیدون ب ضحاک بنهاد روی
(فردوسی ،1813،ج)83 1
ک ای نامور شهریار زمین
مهان شاه را خواندند آفرین
نیارد گیشتن ب روز نبرد
ز چرخ فلک بر سرت باد سرد
(همان )81
برای نمون های دیگر(ر ک ج ،168 1ج،852 2ج)888 ،822 ،581 5
.9-2-2تقابل نفرین و آفرین
در این ابیات ،آفرین و نفرین درست در معنای دعای خیر و دعای شزر در مقابزل هزم بز کزار رفتز اسزت در شزعر
فردوسی ،واژه دعا کاربرد ندارد؛ اما سعدی از دعا هم استفاده کرده ،امزا در اینجزا ایزن دو کلمز فارسزی را بز کزار
بردهاست
پس پرده نفرین کنان پیر زن
چ سود آفرین بر سر انجمن
(سعدی)85 1853،
ع ار هم نفرین را در برابر آفرین ب کار برده و آنرا معادل دعای بد دانست است
کار من با خلق آمد پشت و روی کافرین خلق نفرین من است
(ع ار 1818 ،غ ل)13
نتیجهگیری
با بررسی متون فارسی پس از اسالم متوز میشویم ک واژههای عربی زای بسیاری از معادلهای خزود را در زبزان
فارسی اشغال کردهاند این مسال در قرون اولی کمتر دیده میشود؛ اما با گیشت زمان بسامد کزاربرد کلمزات عربزی
فراوان تر شده است در این پژوهش کلم «دعا» در دو معنای متفاوت آفرین و نفزرین بررسزی شزد در متزون مزورد
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بحث ،برخی گویندگان مانند فردوسی واژهۀ آفرین را در معنای منازات و سپاس و دعای خیر و نفرین را ب معنای
دشنام و دعای بد ب کار بردهاند و برخی دیگر ک مقید ب زبان فارسی نبودهاند از آفرین و نفزرین و دعزا ،در همزین
معانی در موارد مختلف استفاده کردهاند؛ اما ب طور کلی بسامد واژۀ «دعا» در متون قابل مقایسز بزا آفزرین و نفزرین
نیست گویندگان ب زای کاربرد آفرین ،ک ب معنای دعای خوب و خیر خواستن برای کسی یا بز مفهزوم مناززات
است «دعا»ب کار بردهاند ک هم بار مثبت دارد و هم بار منفی گاهی این مفهوم همراه با واژه «خیزر»بز کزار رفتز و
مشخص است و گاه ب تنهایی ب کار رفت و از فحوای کالم دریافت میشزود کز منظزور گوینزده آفزرین اسزت در
مواردی هم «دعا»در مفهوم نفرین ب کار رفت است در این مفهوم نی گاهی لفظ«بد»نی اف وده شده و مشخص میکند
ک منظور گوینده دعای برای بد خواستن است در مواردی هم ب تنهایی بز کزار رفتز و از فحزوای کزالم دریافزت
میشود واژۀ دعا گاه در تقابل با دشنام و لعنت و نفرین نی ب کار رفت است ک در این صزورت معنزای مثبزت دارد
هنگامی ک ک «دعا»ب تنهایی ب کار رفت گاهی ایهام پدید میآید و از این زهت میتوان گفزت کزاربرد کلمزاتی کز
دارای مفهوم دوگان هستند موزد ارتقای زبان شده و سبک آنرا از سادگی اولی زبانی بیرون آوردهاست
با نگاهی ب دستور زبان تاریخی و بررسی تحول واژهها متوز میشویم ،نفزرین و آفزرین دو واژه ییسزانند کز بز
واس پیشوندها دارای معنای متفاوت گشت و در طول زمان ،ب دو کلم مج ا تبدیل شزدهانزد؛ امزا در زبزان عربزی،
دعای خیر و دعای شر ،ب عنوان موصوف و صفت ب کار میروند و در هم ادغام نشدهاند بز همزین سزبد تفزاوتی
ظاهری در کاربرد آندو دیده میشود علت کم شدن بسامد این دو واژه در زبان فارسی عالوه بر بعد مزیهبی «دعزا»؛
سادگی کلم و کاربرد دوگانۀ آن نی هست
فهرست منابع
ابن بلخ «،فارسنام » ،ب کوشش و ید دامغانی ،چ ،1تهران مرسس م بوعاتی فراهانی
انصاری ،خواز عبداهلل « ،طبقاتالصوفی » ،مقدمۀ محمدسرور موالیی ،چ،2تهران توس1818،
انوری ،محمدبن محمد« ،دیوان انوری» ،چ،1تهران وزارت فرهن و آموزش عالی ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1888،
افظ ،شمسالدینمحمد «،دیوان اشعار» ،بر اساس تصحی غنی و ق وینی ،چ ،5تهران زوار1815،
دهخدا ،علی اکبر«،لغت نام » ،چ،1تهران موسس لغت نام دهخدا1868 ،
رضایی باغ بیدی ،سن «،بازنگری واژههای اهورایی و اهریمنی در اوستا» ،نام فرهنگستان،1811 ،صص68-83
سعدی،مصل الزدین مشزرف الزدین«،بوسزتان» ،تصزحی غالمحسزین یوسزفی ،چ،1تهزران انجمزن اسزتادان زبزان و ادبیزات
فارسی1853،
سنایی ،ابو مجد مجدود بن آدم «،دیق الحقیق و شریع ال ریق »،تصحی مدرس رضوی ،چ،1تهران دانشگاه تهران1868،
ع ار ،فرید الدین«،دیوان اشعار» ،،با مقدم بدیع ال مان فروزانفرفچ ،5تهران نگاه1818 ،
غ الی ،ابو امد«،کیمیای سعادت» ،ب کوشش سین خدیو زم،چ ،1تهران علمی فرهنگی1811،
فردوسی ،ابوالقاسم«،شاهنام » ،ب کوشش زالل خالقی م لق،چ،1تهران روزبهان1818 ،
قشیری ،ابوالقاسم«،رسال قشیری » ،ترزم ابوعلی سن بن عثمانی ،چ ،8تهران علمی و فرهنگی1815 ،
مولوی ،زالل¬الدین محمد« ،مثنوی معنوی»،چ ،1تهران اساطیر1861،
میرزا سمیعا «،تیکره الملوک» ،ب کوشش محمد دبیر سیاقی ،ترزم مسعود رزد نبا،چ ،2تهران امیر کبیر1881 ،
نفیسی ،علی اکبر«،فرهن ناظم االطبا» ،چ،1تهران خیام1888 ،
نظامی گنجوی ،الیاس بن محمد«،شرفنام » ،چ،1تهران هم قلم1812،
هجویری ،علی بن عثمان«،کشفالمحجوب» ،تصحی ژوکوفسیی ،چ ،8تهران طهوری1865 ،

