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 کورتە   چکیده 
سویه  بررسی  و  عامه  ادب  و  فرهنگ  در  اعتقادی، مطالعه  مختلف  های 

از چگونگی شکل  بیشتر  به شناخت  منجر  آن  ادبی  و  نوع  تاریخی  گیری 

های ترین سویهاجتماعی جوامع است. از مهم نگرش و سیر تحول فکری و  

 است. دعا و نفرین  اعتقادی در فرهنگ و ادب عامه، موضوع دعا و نفرین

پژوهش حاضر    .در فرهنگ و ادب عامۀ کلهری نمود و کاربرد فراوانی دارد

تحلیلی برآن  روش  و  مصاحبه  رویکرد  از  استفاده  با  به    -است  توصیفی 

مهمترین    .عا و نفرین در گویش کلهری بپردازدهای زبانی دبررسی گزاره 

پاسخ یافتن  حاضر  پژوهش  پژوهش هدف  سؤاالت  برای  اقناعی  های 

از:  می عبارتند  که  نگرش    -1باشد،  نوع  در  جایگاهی  چه  نفرین  و  دعا 

ها ریشه در کدام بخش از فرهنگ این دعا و نفرین  -2کردهای کلهر دارد؟  

ها چیست؟ از مهمترین این دعا و نفرین  شأن بیان  -3دیرینۀ کلهری دارند.  

گویشوران کلهری اغلب به دعا و نفرین و های پژوهش آن است که  یافته

های فرهنگ کلهری گزاره در    های دعا و نفرینمایهعواقب آن معتقدند. بن 

باورهای دینی، روابط و مناسبات اجتماعی و مضامین تاریخی   ۀدر سه مقول

های دینی و کمترین فراوانی مربوط مایهسامد از آن بن دارند. باالترین بجای  

های حاصل از های تاریخی است. همچنین بسامد دعا و نفرینمایهبه بن 

 در مرتبۀ دوم است.  مناسبات اجتماعی

و ئەدەبی باو و لێکۆڵینەوە لە الیەنە جۆراوجۆرەکانی   فەرهەنگ  یلێکۆڵینەوە  
ە هۆی تێگەیشتنێکی زیاتر لە چۆنیەتی لە بیروباوەڕ و مێژوو و ئەدەب، دەبێت

کۆمەاڵیەتی  و  فیکری  پەرەسەندنی  ڕەوتی  و  هەڵوێست  جۆری  پێکهێنانی 
کۆمەڵگاکان. یەکێک لە الیەنە هەرە گرنگەکانی باوەڕبوون بە فەرهەنگ و  

و ئەدەبیاتی   فەرهەنگ ئەدەبی باو بابەتی نوێژ و نەفرەتە. نوێژ و نەفرەت لە  
اوان بەکارهێنراوە و لێکۆڵینەوەی ئێستا لەسەر بنەمای باودا بە شێوەیەکی بەرفر

وەسفکەر -بەکارهێنانی رێبازی چاوپێکەوتن و شێوازی شیکاری   .ئەوان دامەزراوە 
بۆ لێکۆڵینەوە لە گەاڵڵە زمانییەکانی نوێژ و نەفرەت بە شێوەزاری کەلهوری بۆ 

بریتین لە:   توێژینەوە کە  شوێنی   - ١پێدانی وەاڵمی زانستی بۆ پرسیارەکانی 
یەکێک هەر    -2نوێژ و نەفرەت لە هەڵوێستی قسەکەرانی کەلهوریدا چییە؟  

لەم دوعا و نەفرەتانە ڕەگ و ڕیشەی خۆی لە کام بەشێک لە کەلتوری دێرینی  
کەرامەتی گوتنی هەریەکێک لەم دوعا و نەفرەتانە چییە؟   -3کەلهوریدا هەیە.  

یەکێک لە گرنگترین دەرەنجامەکانی توێژینەوەکە ئەوەیە کە زۆر جار کەسانی 
کانی هەیە. یەکێکی تریان ئەوەیە کەلهوڕی باوەڕیان بە نوێژ و نەفرەت و لێکەوتە

کە تەوەری نوێژ و نەفرەت لە گەاڵڵە زمانەوانییەکانی فەرهەنگی کەلهوریدا لە  
سێ پۆلی بیروباوەڕی ئایینی و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و پەیوەندییەکان و 
تەوەری مێژووییدا هەڵکەوتوون. کە بەرزترین فرێکوێنسییان تەوەرە ئایینییەکانە 

نوێژ و    فرەپاتیی پەیوەندی بە تەوەری مێژووییەوە هەیە. هەروەها    نیانریو نزمت
 .نەفرەتەکانی دەرئەنجامی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان لە پلەی دووەمدایە

وردیی ک   ؛ئەدەبی گشتی  ؛واتابن  ؛و نەفرەت  نوێژ  گەلی سەرەکی: وشە   .مایه؛ ادب عامه؛ کردی کلهری دعا و نفرین؛ بن : واژگان کلیدی 
 . کەلهوری

  مقدمه  ـ١
انسان است که از دیرباز به عنوان دستاویزی استوار در مقابله   ۀگیری نگرش و اندیشاصلی شکل  ۀباورها و اعتقادات عصار

خود را با استمداد از    ۀتضعیف شد   ۀاست، تا خاطر آزرده و روحیبا حوادث و رویدادهای ناگوار و صعب بدان پناه برده  
های مختلف  در موقعیتها دعا و نفرین یا آفرین و نافرین است که انسان  یکی از این جلوه ها تسکین و تقویت نماید.آن 

ای طبیعی یا فراطبیعی که در دفع یا جذب آن  و به تناسب حاالت روحی و جسمی گوناگون به ویژه در مواجه با وارده
ها ریشه در اعتقادات دینی، باورهای جمعی،  است. این گزاره  ها را بر زبان آوردههایی آناست، در قالب گزاره ناتوان بوده

 ها دارد.  فرهنگ و بافت زندگی اجتماعی ملتتاریخ و اسطوره، 
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»فری   ۀها از واژآن  ۀباشد که ریشمقابل آن یعنی؛ دعای بد می   ۀآفرین به معنای دعای خیر و نفرین، شکل منفی و نقط
و ...«  »آفرین« معانی؛ »شادباش، مریزاد، انوشه، احسنت    ۀ(. دهخدا در ذیل واژ50:  1342باشد )مقدم،  یا فرینا« در اوستا می 
متضاد در متون    ۀاست )دهخدا، ذیل عناوین آفرین و نفرین(. این دو واژ»نفرین«، »دعای بد« آورده    ۀو همچنین ذیل واژ

 کهن ادب فارسی از بسامد باالیی برخوردارند. 
 به ضحاک بدبخت نفرین بماند )همان(  فریدون شد و زو ره دین بماند
 پیداست بر آفرینم نفرین )همان(  اکنون که تو را تکلفی گویم 

( و نفرین 55: 1394از نگاهی دیگر، دعا »درخواست از خداوند برای طلب حاجت خود یا دیگری است« )براریان، 
شود انسان از روی حسرت، شدت عصبانیت و پشیمانی خویشتن  می باشد. گاه دیده  درخواست ضرر و زیان برای کسی می 

 دهد. می را مورد نفرین قرار 
 که زدم  من بر سر آن خوش زبان  دست من بشکسته بودی آن زمان

آن که همواره در زندگی انسان و در شرایط گوناگون به اغراض    های زبانی به سببهای رفتاری و گزارهاین کنش
شوند، در گویش کردی کلهری و در فرهنگ گویشوران آن نیز بسامد باالیی دارند که ریشه در تاریخ، مختلف استعمال می 

 اعتقادات دینی، باورهای جمعی و سبک زندگی مردم کلهر دارد.  
 بیان مسأله -١-١

درخواست  نوعی  دعا و نفرین به عنوان    است.  اعتقادی در فرهنگ و ادب عامه، موضوع دعا و نفرینهای  ترین جنبهاز مهم
گزاره پربسامدترین  از  بخشی  فراطبیعی،  نیروهای  و  عوامل  از  استمداد  ویژه و  به  و  زبانان  کرد  فرهنگ  در  زبانی  های 

های دعا و  مایهبندی کرد. بنهای مختلفی طبقهها را در دستهتوان آنباشد که بر مبنای درونمایه می گویشوران کلهری می 
باورهای دینی، روابط و مناسبات اجتماعی و مضامین تاریخی جای   ۀگ کلهری در سه مقولهای زبانی فرهن گزارهدر    نفرین

باشد. بر این های تاریخی می مایههای دینی و کمترین فراوانی از آن بن مایهاز آن بن   دارند. باالترین بسامد دعا و نفرین
می  بناساس  نفرین  ۀمایتوان گفت،  و  فگزارهدر  ها  دعا  زبانی  و  های  روابط  دینی، سپس  باورهای  بیشتر  کلهری  رهنگ 

 باشد. مناسبات اجتماعی و بعد مضامین تاریخی می 
 فرضیات پژوهش  -١-2

آید دعا و نفرین در زندگی، باور و فرهنگ کلهری از اهمیت و جایگاه های زبانی ایل کلهر چنین بر می از بررسی گزاره  -1
 ای برخوردار است. ویژه 

 باشد. دعا و نفرین ریشه در اعتقادات دینی، تاریخی و سبک زندگی اجتماعی کردزبانان کلهری داشته  رسد  به نظر می  -2
 پژوهش ۀ پیشین -١-3

است که به  های ایرانی انجام گرفتههای معدود و البته ارزشمندی در زبان فارسی و گویشدعا و نفرین پژوهش  ۀدر زمین
 باشد: شرح زیر می 

 ۀپور، منتشر شده در مجلاثر مهدی دهرامی و مجتبی فهیمی   »آفرین و نفرین در آثار ایرانی باستان و میانه«ۀ  مقال  -
ایرانی ) پرداخته  نویسندگان(.  1396مطالعات  اسالم  از  پیش  آثار  در  نفرین  بررسی وجوه دعا و  به  مقاله  این  از  در  اند. 

های دینی )دعای موجودات اهورایی و  های این پژوهش آن است که در اوستا آفرین و نفرین بیشتر در خدمت آموزهیافته
ها و گاه ترغیب به پاسداشت کتیبههای هخامنشی دعا و نفرین جدای از  باشد. در کتیبهنفرین موجودات اهریمنی( می 

میانه نفرین    ۀدهد. در دورکنند، نیز نشان می تحذیر حس وطن دوستی پادشاهان را که برای آبادانی کشور بسیار دعا می 
اند که دعا نشد؛ اما دعاها همچنان با مضمون عمر طوالنی و آرزوی پیروزی بر دشمن وجود دارند. همچنین دریافتهدیده  

 ادبی دارند.  ۀهای این دوره بیشتر جنبدر کتاب و نفرین



 ١٤0١  2١  و زمستانپاییز  ،  ١٤  پیاپی،  2  ش. ،  ٨  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

نفرین در دوبیتی   ۀمای»بازتاب درون  ۀمقال  - و  نشری  مازندران«  ۀهای عامیان دعا  منتشر شده در   ۀاثر ویدا ساروی، 
، و های عامیانه پرداخته این پژوهش به بررسی مبحث دعا و نفرین در دوبیتی   ۀ. نویسند (1398های ادبی و بالغی )پژوهش

در نهایت به این نتیجه رسیده؛ دعاها بیشتر زبان حال عشاق است و در آن برای معشوق عمر طوالنی و خوشبختی آرزو  
و قوم خویشان معشوق که مانع   وفا و سپس بخت و اقبال عاشق، رقیب عشقی، مادر یارکند؛ اما نفرین بیشتر به یار بی می 

 گردد. اند؛ برمی وصال بوده
نافرین در فرهنگ مردم بختیاری«ۀ  مقال  - ایران    ۀمجلاثر عباس قنبری عدیوی، منتشر شده در    »آفرین و  فرهنگ 

مردم(1386) با رویکرد  و  میدانی  به صورت  پژوهش  این  انجام رسیده.  به  پیشتر ذکر شد،  است. همانشناسی  که  گونه 
آید که در ارتباط با موضوع »بررسی،  ها چنین برمی های انجام شده در این مقوله بسیار معدود هستند و از بررسی آنپژوهش

های دعا و نفرین در فرهنگ و ادب عامه کلهری« تا کنون پژوهشی انجام نگرفته، و این خود بندی بنمایهتحلیل و دسته
 مؤید تازگی و اهمیت پژوهش حاضر است.

 روش تحقیق  -١-4
  پنجاهتا    بیستی سنی بین  هانفر از گویشوران کلهری در ردهشصت  مصاحبه با  از طریق    روش میدانی واین پژوهش به  

و   ،اقدام کرده   آناز قبل به طرح    که  با طرح سواالت نیمه ساختارمند ها  است. محقق در این مصاحبهانجام پذیرفته    سال 
دعا و نفرین را ضبط نموده، ضمن بررسی و تحلیل و به فراخور پژوهش    56اند، ابتدا  مصاحبه شوندگان به آنها پاسخ داده

هایی که  دینی دارند، دعاها و نفرین  ۀمایهایی که بنتعداد دوازده دعا و دوازده نفرین را در سه بخش دعاها و نفرین
الزم به ذکر است   است.بندی نمودهدارند؛ دسته های اجتماعی مایههایی که بننفرینهای تاریخی دارند و دعاها و مایهبن

است. همچنین  دعا و نفرین فراهم آمده    به  مربوط  مقاالت و  کتب  از  استفاده  و  کتابخانه  به  مراجعه  بخش نظری تحقیق با
  کلهرنامهکردی چون:    ۀب فرهنگ و ادب عام کتها در  مکتوب آن شده، و  با شکل ضبط  ی نهایی  هاداده  برای روایی تحقیق،

نژاد  محمد سهراباثر علی   های ایالمضرب المثل اثر موسی پرنیان و  کرد    ۀفرهنگ عام)بخش امثال( اثر ناهید محمدی،  
 . ند اشدهمطابقت داده 

 مبانی نظری-١-5
 دعا   -١ -١-5

های معنوی و فراطبیعی  بیرون است؛ از خداوند یا نیرویتقاضا و درخواست فراهم شدن اسباب چیزی که از توان انسان  
»دَعَوَ« در    ۀهستند، از ریش و مصدر »دعا، یدعو«  برای خود و یا دیگران را دعا گویند. »دعا« و »دعوت« واژگانی عربی 

بیدکرپه،   ندا، خواندن و استغاثه )کمری  نیاز« می 11:  1390معنای  »نیاز« و »راز و  شد. دعا چه در با ( که معادل فارسی 
 اصطالح عام و چه در اصطالح شرعی، نوعی تقاضا و درخواست متضرعانه از درگاه خداوند را در خود دارد. 

 نفرین   -2 -١-5
نفرین در معنای دعای بد و شوم در حق ظالمان و افراد شرور است که معنای مقابل آفرین »دعای خوب« را دارد. معادل  

طردشدن و دورشدن همراه با خشم از رحمت و مواهب« است. »لعن، طرد و دور شدن اگر  آن در عربی »لعن« در معنای »
از جانب خدا باشد، در آخرت به معنای عقوبت و در دنیا به معنای انقطاع و دور شدن از رحمت و توفیق است و اگر از  

:   1395انی: به نقل از زروان،  جانب انسان باشد، به معنای دعا و نفرین و درخواستی در ضرر غیر است« )راغب اصفه
گزاره 28 و  عبارات  تنها  »نفرین«  و  »دعا«  از  منظور  پژوهش،  این  در  است  گفتنی  یا  (.  و  خیرخواهانه  تقاضایی،  های 

هایی  برند. گزارهخود در حاالت حب و بغض در حق یکدیگر به کار می   ۀی است که مردم کلهر در گفتار روزمرابدخواهانه
 باالیی نیز برخوردارند. که بیشتر بسامد 
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.  ( 109:  1398)دهقان و بدخشان،    استایل کلهر در طول تاریخ نقش مهمی در تحوالت کردستان، ایران و عثمانی داشته

و همچنین بزرگترین ایل کرمانشاه و دومین ایل بزرگ    ایران  ترین طوایف غربو از کهن  شعب اصلی کرد  یکی ازاین ایل  
  باشندهای اصلی ایل کلهر می پایتختآباد غرب  غرب و اسالمغرب، گیالنباشد. مردمان آن کردتبار هستند. ایوانایران می 

های آن در کردی کلهری...« طی نموداری گویش . دهقان و بدخشان در مقالۀ »تصریف فعل و مقوله(27:  1368نیا،  )میر
 کنند: کلهری را به شرح زیر معرفی می 

های زبان از شاخه  که در حقیقت گویش مورد تکلم مردم این ایل است، زیر مجموعۀ یکی  گویش کلهری
کردی )کردی مرکزی، کردی جنوبی، کردی شمال شرقی و کردی شمال غربی(؛ یعنی کردی جنوبی به  

زء باشد که خود جمی  های ایرانی غربیرود و زبان کردی نیز در کنار زبان بلوچی از مجموعۀ زبانشمار می
ای  های هند و ایرانی نیز ریشه در خانوادهگردد. زبانهای هند و ایرانی محسوب میخانوادۀ بزرگ زبان

 (.109: 1398)دهقان و بدخشان،  دارد -های هند و اروپایی زبان-تر بزرگ

وسعت    »مسکن و محل کوچ ایل کلهر در دوران مختلف تاریخی بنا بر استعداد ایلی و قدرت محلی آنان از لحاظ
  النهرین بین  )نمرود فعلی( در کالح  ایل کلهر در شهر (. در آغاز مسکن40: 1380است« )پرنیان، و حدود متفاوت بوده

  با   سنندج  فاصل  حد)  پلنگان  ۀهای شاهو و قلعاست که بعدها به دامنه  بوده )میان رودان( در کردستان عراق فعلی
های  در غرب ایران شهرستان  مردم کلهرکنند. مسکن  می  کوچ  کرمانشاه-اطراف شاهراه خانقین  به  سپس   و(  کامیاران

از    ، بخشیآبادغربغرب، اسالم  ی گیالنهاو در استان کرمانشاه در شهرستان  در استان ایالمو چرداول    غرب ایوان
ها( و از طرف  تو شاهین دژ )چهاردولیباشد و بیجار و قروه در کردستان و جغامی  ذهاب، قصرشیرینکرمانشاه، سرپل

که تمام ساکنان آن    دو شهری هستندغرب  گیالن غرب و  ایوانشود. شهر  ، محدود میک کردستان عراقمغرب به خا
 (. 18: 1381)گودرزی،  باشندایل کلهر می

 بحث و بررسی  -2
آمد یا بدآمد و غالباً اغلب به هنگام کلهرزبانان در مواقع خوش« یا »دعا و نفرین« عباراتی عاطفی هستند که  ڕدوا و نوو »

هایی که ادا و بیان آن تا حدودی سازند. گزارهاحساسات )حب و بغض( در حق کسی یا چیزی بر زبان جاری می   ۀغلب
شود. این عبارات   روح و روان گوینده در زمان غلیان احساسات می   ۀموجب فروکش کردن هیجانات آنی و تسکین دهند 

است که بیشتراز نیروهای ماورای توان بشری چون خداوند و عناصر کیهانی)که در تاریخ بشر،   هایی )دعا و نفرین( استغاثه
اعتقادی، تاریخی، اجتماعی    ۀمایها بیشتر از یک بنشود. این عباراتاند( یا اشخاص قدیس طلب می النوعی داشتهمقام رب

» نفرین« همکرد    ۀکلهری، دعا و به ویژه نفرین از اهمیت باالیی برخورداراست تا جایی که واژ  ۀدر فرهنگ عامدارند.  
کافر دارد: »نفرین و نزاع( نزاع و عواقبی که مردم را به شّدت از نفرین برحذر می   /   و نزاڕونو»نزاع« را نیز به دنبال دارد)

شود این قوم از باب  می   (. با وجود این گاه نیز دیده212:  1391کافر نفرین به دنبالش باشد« )محمدی،  /ی بووله په   ڕنوو
  ڕ کی وه دوعا هاتیه وه نووتعدیل این اندیشه، اعتقاد چندانی به تأثیر دعا و نفرین در زندگی انسان ندارند و معتقدند که: »

با نفرین برود؟« )همان( عبارتی استفهامی و از نوع انکاری که در حقیقت برای رعایت  است که  کی با دعا آمدهبچوو؟/  
های زبانی پربسامد در گویش کلهری و همچنین  نظر به اهمیت این گزارهکند.  حال مخاطب، تأثیر دعا و نفرین را انکار می 

ن است تا با تحلیل محتوایی دعاها و  گیری باورهای گویشوران آن دارد؛ پژوهش حاضر برآتأثیر و نقشی که در شکل
 های زبانی و بیانی را مشخص نمایند. های تاریخی، اعتقادی و اجتماعی این گزارهها در گویش کردی کلهری ریشهنفرین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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ُقْل َما  »فرمایند:  ها و اعمالی که قرآن و پیامبر بسیار بر آن تأکید دارند، موضوع دعاست. خداوند در قرآن می یکی از مقوله

اهلل  ( همچنین رسول 77: فرقان)  کند«پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمى  ،؛ بگو اگر دعاى شما نباشد یَ ْعَبأُ ِبُكْم رَبِ ی َلْوََل ُدَعاؤُُكمْ 
دیگر نفرین و   ۀ( مقول93،  300،  37« )بحاراالنوار،  الدُّعاُء ُمخُّ الِعباَدِة ، وَل یَهِلُك َمَع الدُّعاِء أَحد  داند: »آن را مغز عبادت می   )ص(

(، مشرکین  78و    35است: در مورد شیطان )حجر:  لعن در معنای »دور بودن از رحمت الهی« است که بارها در قرآن آمده

( و... با وجود این، پرهیز و اجتناب از 61(، دروغگویان )آل عمران:161(، کافران )بقره:  68و التوبه:    8ح:  و منافقین )الفت

ؤِمُن ِِبلطَّعَّاِن َو ََل الِلعَّاِن َو ََل  فرمایند: » در حدیثی می   )ص(باشد، چنانکه پیامبر اکرم  نفرین و لعن در دین مورد تأکید می 
ُ
لَیَس امل

  )ع( ( همچنین از امام صادق15، ساعت  1401/  20/2ابن مسعود، به نقل از سایت کتاب جامع، بازدید:  )  ِذی«الَفاِحش و َلالبَ 

گردد. این عبارات و مفاهیم دینی  روایت است که اگر نفرین شونده سزاوار نفرین نباشد، نفرین به خود نفرین کننده برمی 

ر دیری/ نفرین به دو طرف  آید »نوور دو سهکلهری نیز به دید می  ۀدارد، در فرهنگ عامکردن باز می که انسان را از نفرین

کلهرزبانان مانند گویشوران دیگر   ۀتوان دریافت در زبان محاوره و زندگی روزمرگردد« )مصاحبه(. با این توضیح می برمی 

مذهبی آنان دارد. در ادامه به شود که ریشه در مباحث دینی و اعتقادات  می ها دیده  ای از دعاها و نفرینها مجموعهزبان

 پردازیم.می  هاهای گفتاری و تحلیل محتوایی آنبخشی از این کنش

 های دینی: مایهدعا با بن -١ -١ -2

 خدا پاسبان و حافظ سرت باشد!«)مصاحبه(. /â.sard-e-râva dey âxod / !وردهر سهێا»خودا وه د -

«  الرَّاِِحِیَ  أَْرَحمُ  ُهوَ  وَ  َحاِفظا   َخْی   فاّللَُّ »بهترین نگهبان و حافظ برای هر کس و هر چیزهای دین اسالم، خداوند  طبق آموزه

( است. کلهرزبانان نیز با تمسک بدین آیه در احواالت مختلف )هنگام سفر، بدرقه، ابراز محبت و ...(  64)یوسف:  

آرزو   را  نگهبان  و  حافظ  بهترین  خود  عزیزان  )جل جالله( میبرای  به حضرت حق  را  او  و ضمان سالمتی  کنند 

 سپارند.می
ۀ  آی شک برگرفته از  خدا به راه راست هدایتت کند!«)مصاحبه(. که بی   /  â ŕâsed bârêxod  /  !ێاسد بارڕخودا  »-

اعتقاد راسخی داشته و پیوسته در احواالت کلهرزبانان بدان  در نمازهای یومیه است که  (  6« )حمد:  اهِْدَنا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ»

 سازند. مختلف )پاسخ به عمل خیر کسی یا صرف دعا و ...( در حق همدیگر چنین دعایی را بر زبان جاری می 

 در سمت راستت!«)مصاحبه(. )ع(علی  / šâne ŕâsed?ali la/ !اسدلی له شان ڕهع»-

دولتی و لشکری چه در هنگام بار و چه سفر یا لشکرکشی، عرف  در فرهنگ ایرانی، ترتیب قرار گرفتن مقامات  

بوده   آن  مقامبر  فراخور  به  از رجال حکومتی  تخت شاه  است که هر یک  راست  و  یا چپ  مجلس  بر صدر  شان 

داشتند. در این میان محل نشستن و قرار گرفتن وزیر اعظم که بیانگر جایگاه و شأن    نشستند و جایگاهی ویژهمی

است. متناسب با این اندیشه و در فرهنگ شیعی، این کارکرد به وجود حضرت    سمت راست پادشاه بوده   اوست در

یافته  )ع(علی تشیع، حضرت علی اختصاص  ویژه در مذهب  به  و  اسالم  دین  در  عالم  )ع(است، چه  و  ترین  داناترین 

من شهر    /  ِعْلِم َو َعِليٌّ َِبُُبَا َفَمْن أَرَاَد اْلِعْلَم فَ ْلَیْأِت اْلَبابَ أَََن َمِدیَنُة الْ »رود  شخصیت دینی و تاریخی پس از پیامبر به شمار می

 (. 200، ص40بحاراالنوار، ج « )علمم و علی درِ آن شهر است. هر که دنبال علم است، باید از این در وارد شود
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 (.191: 1380به خواب ابدی بروید!«)پرنیان، /xaw beĉid wa ?aw xawÿ la/ !وو خهو بچیده ئهی خهله» -

هللا یتوفی اَلنفس حی موهتا و التی مل متت فی منامها فیمسک  عبارت خواب برادر مرگ است؛ ریشه در مضامین دینی دارد. »
نیز در   ،گیرد و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیدهارواح خلق را می  ،خداست آن که وقت مرگ /التی قضی علیها املوت 

نکرده  حکم  دارد و آن را که جانش را نگاه می  ، کند، سپس آن را که حکم به مرگش کردهحال خواب روحش را قبض می 

:  زمر)ران پدیدار است«  برای متفک   «از قدرت الهی »ای  . در این کار نیز ادله«مرگ»روزفرستد تا وقت معیّن  )به بدنش( می 

»می   )ص(اهللهمچنین رسول    (.42 وتِ فرمایند: 
َ
امل أخو  «. کلهرزبانان در حاالت و مواضع مختلف »خشم و عصبانیت، النوُم 

کنند؛ چنین نفرینی در حق دشمنی و کینه و ...« برای افرادی که به هنگام کار یا در مهمی خواب یا استراحت را بهانه می 

 باشد.  آورند. نفرینی که در حقیقت ریشۀ محتوایی آن در مباحث دینی می ، و بر زبان می او روا دانسته

کلیددار دروازۀ دوزخ شوید!«)محمدی،    /duzax/ ÿüda kelid dâe derânab  !خی دووزهکلیددار درانه  بۊده»  -

قَاَل  طبق آیات »  (.260:  1391 َعَلیَنا رَبُّک  لِیْقِض  ََنَدْوا میَِلک  لِْلَحقِ  کارُِهونَو  َأکثرَکْم  َو َلکنَّ  ِجئ َْنکم ِِبحلَقِ   َلَقْد  و آن    /إِنَّکم مَّکثُوَن • 

دوزخیان، مالک دوزخ را ندا کنند: ای مالک! از خدای خود بخواه که ما را بمیراند تا از عذاب برهیم. ]او[ جواب دهد:  

افت[. ما راه خدا و آیین حق را برای شما مردم آوردیم؛ ]و هرگز رهایی نخواهید ی شما در این عذاب همیشه خواهید بود

ای است به نام  دار دوزخ، فرشته(. کلیددار و خزانه78  و  77  :زخرف« ) ولیکن اکثرتان از حق کراهت و اعراض داشتید 

سول  است. رباشد و از زمانی که نگهبان دوزخ شده، خنده بر لب نیاورده  ای زشت و خشن می »مالک« که دارای چهره 

(. نفرین فوق در گویش کلهری نیز متناظر با آیات 284،  8است )بحاراالنوار، ج  در شب معراج با او مالقات کرده   )ص(اهلل

 آورند.باشد که گویشوران کلهری در حق دشمنان یا افراد مورد غضب خود بر زبان می قرآنی و مباحث دینی می 

 ات!«)مصاحبه(.تف بر نقش پیشانی  /têweldše tefa naq/ !تێوڵدقش تفه نه» -

ُ ما  »است  شده  طبق اعتقادات دینی و آیات قرآنی سرنوشت انسان از روز ازل در لوح محفوظ نگاشته   مَیُْحوا اّلل 
   .( 39« )رعد:  کند، و اصل کتاب نزد اوستیا اثبات می ،خدا آنچه را بخواهد محو  / َیشاءُ َو یُ ْثِبُت َو ِعْنَدُه اُمُّ اْلِکتابِ 

بالفعل می  و  بالقوه  افعال  تمام  لوح محفوظ شامل  به محتوای  باور عام و  لوح محفوظ چیست؟ در  این  اما  باشد؛ 

کلهرزبانان »به اشتباه« لوح محفوظ، پیشانی انسان است که از روز ازل هر آنچه در تقدیر اوست؛ برآن   ۀخصوص در اندیش

کنند و تُف کردن بر این نقش پیشانی بدترین نوع  است. لذا از آن با عنوان »نقش تیول« یا »نقش پیشانی« یاد می نوشته شده

نفرین بر تقدیر شخص مقابل به سبب شومی    ۀرود که گویند به کار می باشد و بدان معنا  و بیانگر انزجار از طرف مقابل می 

 کند. سرنوشتش تُف می 
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اند؛ اما به مرور عالوه کردهاست و پادشاهان به آن اکتفا میرسیده»در آغاز دورۀ هخامنشینان دعا عنصر کافی به نظر می

شود. بزرگترین و مهمترین کتیبۀ دوران  اند که ضمانت اجرایی بیشتری در نظر گرفته  نفرین نیز بهره بردهبر دعا از  

پور،  است« )دهرامی و فهیمیهخامنشی کتیبۀ داریوش در بیستون است. نخستین جایی که نفرین در آن آمده همین کتیبه

ها  ها بیشتر برگرفته از روایتآن  ۀمایشود که بنمییی پرداخته  ها(. با این توضیح و در ادامه به دعاها و نفرین71:  1396

 ست.و مناسبات و آداب تاریخی ا
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(. در  216:  1391خط داوود به دور سرت!« )محمدی،   /ŕe dâved va dawre sared/ke !وردهور سهکڕ داود وه ده» -

مایه و ریشۀ دعای فوق، اختالف نظرهایی به شرح زیر وجود دارد؛ در فرهنگ عامۀ کردی و از آنچه که  ارتباط با بن

در مصاحبه با گویشوران حاصل آمد؛ یکی از معجزات حضرت داوود )ع( آن بود که او به هنگام چوپانی و چَرای  

شد جهت استراحت، عبادت یا ... گله را در میان صحرا بدون نگهبان رها سازد. پس برای  ، بارها مجبور میگوسفندان

تا دور آن  با عصایش دور  بماند،  به  ای رسم میها را خطی دایرهآنکه گلّه از تعرض گرگان در امان  کرد که منجر 

هیچ یک از گوسفندان از آن دایره خارج نشده،  شد و تا زمان بازگشتش،  حیوانات وحشی می  ۀمصونیت گله از حمل 

 است.کرده ای به درون دایره تعرض نمیو هیچ گرگی یا درنده

این دعا هیچ ارتباطی با داوود پیامبر )ع( ندارد. آنان معتقدند که در دعای مذکور    ۀمایگروهی دیگر برآنند بن

عقیده اهل حق    که دراست    «تنت  هف »یکی از  « )یکی از پیران اهل حق( است. او  و سوارداوود کهمقصود از داوود، »

و راهنمای    مرشد ،  هستیننده عالم  عنوان گردا  بهرا  که او  «  داود کو سواریا » «،پیرداو. » دارای جایگاه مقدسی است

به سلطان اسحاق    اولیهعلوم    کسب و پس از  به دنیا آمد  د، در اواخر قرن هشتم هجری قمری  شناسنمی  پاکان اهل حق 

اهل  )  وفات یافت  «پردیور»هجری قمری در    798سال  در  و    گردید  به سمت دلیلی عموم اهل حق منسوب  تاپیوست  

  مخصوص سلطان  یاران  یا »داوت« از   »داودد«در مسلک اهل حق    (. همچنین139-140حق پیران و مشاهیر، صص  

نزدیک رودخانه سیروان   آرامگاه او  (.40شناخت فرقه اهل حق، ص  ) از فرشتگان الهی است    «میکائیل»مظهر    و  اسحاق

 .رنگ نیلی آسمان ی بهگنبد باشد؛میمقبره سلطان اسحاق   در کنارو 

ان وبگاه مردمان قوم لک که مطالعات زیادی را درباره قوم لک انجام داده است،  »تاویر یکی از نویسندگ

او معتقد است داوت از مردان و مشاهیر    درباره »داوت« باور دارد که داوت هیچ ارتباطی با داود پیامبر ندارد.

وی در   باشد.خورشیدی می  -باشد که زاد سال وی اواخر سده هشتم کوچیبزرگ و عالیقدر اهل حق می

شد.[ نویسد: داوود یا داوت ملقب به داوت کاو سوار ]به خاطر رنگ اسبش کاو سوار نامیده میاین باره می

دارای کرامات بسیار بوده، و از پیشگاه رهبر بزرگ اهل حق سلطان اسحاق )سلطان سحاک( به مقامات بلند  

ی منصوب شده است. مطابق »کتاب نامهعرفانی نائل گشته، و توسط وی به عنوان دلیل برای هدایت مردم  

سرانجام« او به مقام یاران مخصوص سلطان و فرشتگان چهارگانه رسیده است. همچنین از وی به عنوان  

اند که این اصطالح هفت، ریشه در آیین ایران باستان دارد که توضیح  یکی از فرشتگان هفتگانه نام برده

خورشیدی - زبان لکی سروده است. او در اوایل قرن نهم کوچیطلبد. داوت شعرهای فراوانی به  مفصل می 

« )دالوند، داوت قرار دارد  لِذهاب در منطقه ای به نام َککیلومتری سرپلپنج  آرامگاه وی در  یابد،وفات می

 (. www.dalvandclub.ir/1397/09/24/post-55 1400/ 6/  5، وبالگ، بازدید؛ جمعه 1397

ر سلیمان یا کر کر داود و میههای دیگر »دعاهای دیگر« در گویش کلهری چون »با وجود این و با استناد به داده
«  )ص(»خط داوود و مُهر سلیمان« و »خط داوود و مهر محمد( در معنای  215:  1391محمدی،  )  «دممهر موحهداود و میه

نبی چنین می داوود  »داوود« همان  دعا  این  در  گلۀ گوسفند جهت  نماید  دور  به  قول نخست »خط کشیدن  و  ست 

http://www.dalvandclub.ir/1397/09/24/post-55
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زیرا در عبارت اول بعد از اسم داوود حضرت سلیمان که فرزند و جانشین    باشد؛ممانعت از تعرض گرگان« صحیح  

  )ص(است و در عبارت و دعای دوم نیز در مقابل اسم داوود، نام مبارک حضرت رسول باشد، آمده امر نبوت میاو در 

بنابراین دعای مذکور در زمرۀ  « اهل حق باشد؛  وسوارداود کهتواند »رساند که این داوود نمیاست و این میذکر شده  

است و معجزۀ    شخصیتی تاریخی  )ع(این دلیل حضرت داوودای قرار دارد، به  مایۀ تاریخی و اسطورهدعاهای با بن

است. پس دعایی که کردزبانان کلهری »در هنگام خداحافظی، در حق  منتسب به او در کتاب تورات نیز ذکر نشده  

 ای تاریخی است. رود، یا در مقام ابراز محبت به او« ورد زبان دارند، دارای جنبهکسی که به مسافرت می

رنجت شبیه رنج فرهاد  /ŕanjed va ranje farhâÿ bisetun nawd/   !ودرهاێ بیستون نهنج فهه ڕهنجد وڕه»  -

بیستون نگردد!«)مصاحبه(. همانطور که از ساختار معنایی جمله مشخص است، کردزبانان با استناد به داستان تاریخی  

ثمر شیرین کرد، در حق همدیگر دعا  عشق بیخسرو و شیرین و دلدادگی فرهاد کوهکن که به ناکام جانش را فدای  

نتیجه نماند!«. دعایی که در مواقع  کنند که »انشاهلل رنج و تالشت به ثمر بنشیند و به مانند فرهاد کوهکن تالشت بیمی

 سازند:دیدن کوشش کسی برای رسیدن به هدفی، یا آمالی بر زبان جاری می

 (. 191:  1391صدای کوبیدن گرزت به گوش برسد!« )محمدی،     /ŕemaÿ qwerzed bâÿ/ ! ێ گورزد باێڕمه»  -

افزارهای جهان است. از این اسلحه در اوستا و شاهنامه به عنوان سالح پهلوانان و  گرز یکی از کهنترین جنگ

ه  است. سام، گرشاسپ و فریدون »گرز گاوسر« از جمله قهرمانان شاهنامه هستند که با گرز ب  شدهپادشاهان نام برده  

  اند. از گرز در آوردگاه و میدان نبرد، بیشتر برای کوبیدن بر سر و سپر نیروها و سربازان دشمن استفادهنبرد پرداخته

او بر دشمن   ۀی پیروزی، جنگاور و غلبگویند؛ نشانهشد و صدای آن که در اصطالح کردی کلهری بدان »رِمه« میمی

 « آن است که همیشه تندرست، سرحال، قدرتمند و پیروز باشید! !گورزد بای  یمهررو، مقصود از این دعا »است. از این

زدن (. سکه197سکه به اسمت ضرب کنند!« )همان:    /seka va nâwed bežanyaÿ/  !ێنیهسکه وه ناود بژه »  -

پادشاه برحق  زدن«( در قدیم سکه را با نام  . )دهخدا، ذیل عنوان »سکهفلزی را به صورت مسکوک درآوردنعبارت  

بود؛ پس هنگامی که سکه به نام شاه قانونی زده  زدند. پادشاهی که دارای مقبولیت و مشروعیت مییک سرزمین می

  گشت.یافت و هم موجبات اقتدار و ثبات پادشاه فراهم میشد، هم سکه اعتبار میمی

 )همان(  بسی گرفت ازو دهر زیب و زینت و فر  زدند سکه پس آنگه بدولت دارا

گاهی افرادی دیگر که قصد شورش و خروج علیه پادشاه وقت داشتند، در مناطق تحت سیطرۀ خود اقدام به 

کردند تا با این عمل، مخالفت خود را با حاکم وقت اعالم نمایند. در داستان خسرو شیرین، معاندان ضرب سکه می

شاهنشاهی  زدن به اقتدار هرمز ساسانی و به کل نظام  »به احتمال عوامل بهرام چوبین« برای ایجاد کدورت و ضربه

زدند و با این کار برآن بودند تا پادشاه را نسبت به فرزند    -فرزند هرمز-ساسانیان، به عمد سکه به نام خسروپرویز  

 جوان و ولیعهدش بدبین سازند.

 )همان(درم را سکه زد بر نام پرویز   که از پوالدکاری خصم خونریز 
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زدن گفت »سکهتوان  می  است. براین اساس،  کسب و کار فراوان بازار ورونق    «سککه زدن»این کنایه    معنی دیگر

سککه  توان دعای مذکور »پس با اسکتمداد از موارد فوق می  ثروتمند شکدن اسکت،شکدن و    معنی پولدار شکدن« به یا سککه
اقتصکادی و چه از لحاظ جایگاه اجتماعی دانسکت. دعایی که !« را در معنای »معتبر شکدن« چه از منظر  ینیهوه ناود بژه

 باشد.در احواالت مختلف وردِ زبان مردم کلهر می

   های تاریخیمایهنفرین با بن  -2 -2 -2

 نابودگر تو خورشید بال زرین باشد!«)مصاحبه(.   /łed va zardi bâłzar?ftase/ !ره زهڵردی بازه وه سڵدئفته» -

در آثار هنری مردمان آسیای غربی به فراوانی دیده شده    « خورشید است. چرا که »نقش شاهینرردی بال زهزهمقصود از »

«  دانستند کردند و آن دو را از آن یکدیگر می هایی میان خورشید و شاهین را احساس می است. مردمان باستان شباهت

تنها عامل حیات، کشاورزی، رونق زندگی و 86:  1391آبادی،  )مرادی غیاث نه  نگاه گذشتگان خورشید  از    (. همچنین 

خدای خورشید عیالمی مظهر قانون شمرده  خدایی نیز قرار داشت. »  ۀآمد؛ بلکه در مرتبدهی بر عالم هستی به شمار می نظم

اسبه ای هفتبر گردونه  « سوریا»خدای خورشیدی ودایی هندوان با نام    .نامیدند شد و پادشاهان خود را وفادار به او می می 

اراب او  ه و شتابناک سوار است، در حالیکه  یا    ...است  «دمسپیده»ران  یا    «اوتو»خورشید سومری  بابلی  با خورشید  همراه 

رسد،  ت« )همان(. همچنین به نظر می رفبیناترین و هشیارترین چشم گیتی و پاسبان داد و داوری بشمار می   ۀدارند   «شَمَش»

هیت جهان غرب )آخرت( به ایشان نور پرستیدند تا پس از مرگ به عنوان قدرتمندترین الومصریان خدای خورشید را می 

ست  باِل خدایی اای زرینو روشنایی بخشد. بر این اساس، )شاهین، مظهر خورشید و خورشید، مظهر خدا( خورشید، پرنده

 ها و تأثیرگذار بر سرنوشت آنان است. که ناظر بر اعمال انسان

  بدو بیم و امید دانجهان را                بر او مرغ پرّان تو خورشید دان

 )فردوسی، 1386: 251( 

ریشه در باورهای بسیار دور کردزبانان به ویژه کلهرزبانان    که  «!رهزهڵردی بازه  وه  سڵدئفته» نظر به عبارات فوق، نفرین  

ها جای گرفته، نفرینی سخت است که شخص نافرمان و ظالم را به  ای از غبار تاریخ و در میان اسطورهدارد و در هاله

 دهد.بدترین شکل ممکن مورد شماتت و تهدید قرار می

 خونت را در تشت بریزند!«)مصاحبه(. /št/ÿüned buda tax ! ێشتبووده ته خۊند» -

بسته به حضور  ها در دربار پادشاهان گذشته آن بود که فرد خائن را دستآمیزترین مجازاتترین و خشونتاز سخت

عبرت دیگران و موجب رعب همگان   ۀکردند تا مایآوردند و در مالء عام در میان یک تشت سر از تنش جدا می شاه می 

 شدن سیاوش به دست افراسیاب است که در شاهنامه ذکر شده است: کشته ۀهای این نوع مجازات، اسطورگردد. از نمونه

 ز گرسیوز آن خنجر آبگون

 بیفگند پیل ژیان را به خاک 

 یکی تشت بنهاد زرین برش 

 بجایی که فرموده بد تشت خون

 خونگروی زره بستد از بهر  

 نه شرم آمدش زان سپهبد نه باک 

 جدا کرد زان سرو سیمین سرش 

 گروی زره برد و کردش نگون  

 ( 358و   357: 1386)فردوسی، 
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ترین  تاریخی دارد و بدترین و خشن   ۀ( ریشه در گذشتشتێته   بووده  ندۊختوان دریافت نفرین )از این بررسی می

 آورند. نفرینی است که گویشوران کلهر در حق شخص مورد غضب و نفرت بر زبان می

 varde xodâ dâma gežed yâ  ?aÿw te beremeni/  !ۊت برمنی یا ت ئه  ۊ رد خودا دامه گژد. یا ئهوه»  -

yâ te ?aÿw/  شکست دهد یا تو او را!«) مصاحبه (.خوانم یا او تو را  خدا را به جنگ تو فرامی 

است.  های یونانی بین انسان و خدایان مراوده، آمیختگی و همزیستی وجود داشتهها، به ویژه اسطورهدر اسطوره

اسطوره پدیده»در  نیز  انسان  و  امتزاج خدا  یونانیان،  بودهشناسی  معمول  تمامی  به  با  ای  فرزندانی  آن  از  ...که  است 

نیمهخصلت قهی،  نیمه  -خداییهای  یلخاری  وکیل،  داشتند«)محمدی  و  168:  1398انسانی  نزدیکی  اختالط،  این   .)

النهرین،  است. »در اساطیر بینتا جایی است که منجر به جنگ و کشاکش بین انسان و برخی از خدایان شده  قرابت

کشد«  شود و او را میگیرد و مردوک پیروز میرار میجویی و انتقام خون همشرش مقابل خدایان قتیامت به قصد کینه

(، همچنین »ایکسون از پادشاهان تسالی بود که درصدد برآمد به »هرا« همسر زئوس تجاوز کند،  86:  1394)راستی،  

 (.91زئوس بر او خشم گرفت و او را بر چرخی آتشین بست که پیوسته در حرکت بود«)همان: 

ایلیاد که در    ۀتوان به نبرد بین یعقوب و الوهیم )ایزد(، منظومن انسان و خدایان میهای تقابل بیاز دیگر نمونه

می آشیل  کشتن  به  موفق  خدایان  با کمک  پاریس  غیبی(،  آن  امداد  )نماد  سیمرغ  به کمک  رستم  شاهنامه  در  شود. 

رد خودا دامه گژد. یا فت نفرین »وهتوان گکرد. مبتنی بر این روایات می  توان اشارهآورد، میاسفندیار را از پای درمی

ئه  ۊئه یا تِ  برمنی  باقی  در اسطوره  « ریشهۊتِ  امروز  به  تا  به سینه  به صورت شفاهی و سینه  دارد و  بشری  های 

است که در حالت استیصال و درماندگی از ظلم یا نافرمانی شخصی که توان مقابله    اند. این گزارۀ زبانی نفرینیمانده

شود. چرا که گوینده بر این باور  نفرین شونده آرزو میشود و در آن به نابودی شخص  ندارد؛ بیان می   با او وجود

است که تنها خدا قادر است، از شخص مورد نظر انتقام بگیرد یا او را مطیع سازد. بخشی از این نفرین به صورتی  

 است: مدهطنز در شعر زیر از علی اشرف نوبتی متخلص به »پرتو کرمانشاهی« آ

 منم و خیال کو یه رو ازی خراو شده رفتم  
 

 خدا بره گژت آخر تونه به کی بسپارم؟  
( 498:  1396)پرتو کرمانشاهی،   

 معنی: منم و این خیالی که یک روز از دنیای ویران بروم. خدا گریبانگیرت بشود، تو را به کی بسپارم؟ 

 (. 191: 1391رخسارت برود!«)محمدی، نور از /nüred beparê/  ! ڕێبپه نۊرد» -

این نفرین ریشه در اعتقادات و باورهای تاریخی دارد. نوری که در اساطیر از آن به عنوان فره »فره ایزدی، فره  

شود و آن موهبت یا فروغ ایزدی است که انسان با شاهی، فره موبدی، فره کیانی و فره پهلوانی، فره زرتشتی« یاد می

(. این فر، تنها متعلق به ایرانیان است و هرگونه  132:  1396رساند )معروف و داداشی،  را به کمال میهمت و تالش آن  

های آن، تنویر رخسار شخص فرهمند است. چون شود که از جلوهبدی و تکبر موجب دور شدن آن از شخص می

 درخشید.  درخشش چهرۀ جمشید که بسان خورشید می
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 تافته، و چنبری رخشان را بر گرد چهرۀ وی پدید آورده نسان فرهمند بسان نور میباوری کهن، »فر« از ا  برپایۀ

به دیگر کشورها برده شده، و چهرۀ  از ایران  اثیری«  یا »هالۀ  است. هانری کربن برآن است که این چنبر رخشان، 

« استحاله شده، و مفاهیمی تازه (. با ظهور اسالم و ورود آن به ایران، »فره ایرانی135قدیسان را آراسته است« )همان: 

یابد. پس »فرۀ الهی را در شاهنامۀ فردوسی و عنایت الهی را در  در معنای »نور« و »عنایت الهی یا عنایت ازلی« می

(. سهروردی در کتاب حکمت االشراق کلمۀ  107:  1394زاده،  توان دید و سنجید« )یوسفی و بیگمثنوی مولوی می

ب االنوار« بهرهبرد و هستی را مراتب گوناگون نور میکار میه»نور« را به جای وجود  »نور  اند«  مند شدهداند که از 

باشند که به ها از فرۀ ایزدی، عنایت الهی یا نور ازلی برخوردار می(. پس تمام انسان144:  1396)معروف و داداشی،  

شود. چنان که در شاهنامه گسستن  میان گرفته استناد موارد فوق، در صورت تکبر، یا عملی ناشایست این نور از انس

 »فر« از جمشید موجب نابودی او گردید.

 به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس 

 گون گشت روزبه جمشید بر تیره

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس  

 همی کاست آن فر گیتی فروز  

 (. 86: 1386)فردوسی، 

( در بین کلهرزبانان در مقام شماتت و برای شخصی که رفتار دور  ڕێبپهرد ۊنبراین اساس، نفرین مورد بحث )

کنندگان بر بار  رود؛ اما از آنجا که نفریناز انتظار، خطا یا اشتباهی »چه بزرگ و چه کوچک« از او سربزند، به کار می

 ازند. س معنایی این عبارت علم ندارند، پیوسته و در هر حالت و مقامی آن را بر زبان جاری می

 مایۀ اجتماعی دارند: هایی که بندعاها و نفرین -3 -2

  :های اجتماعیمایهدعا با بن -١ -3 -2

 اجاقت روشن باد!« )مصاحبه(.  /kowaneged ŕušen bud/ !کوانگد ڕووشن بوود» -

که در گذشته و  دعای اجاق روشن کنایه از آن است که فرزندت پسر باشد، یا خداوند پسرانت را حفظ نماید. چرا  

شد. پسرانی  ای که صاحب پسران بیشتری بود، از رفاه و وضعیت معیشتی باالتری برخوردار می تا سالیان اخیر هر خانواده

آوردند و درآمد بیشتری را برای خانواده کسب کرده، اجاق خانواده و خورد و خوراک آن را  می که به کار و تالش روی  

تنگاتنگ بین داشتن فرزند ذکور و وضعیت معیشتی خانوارها موجب گردید تا کنایاتی مانند:    بخشیدند. این رابطۀرونق می 

وجاخ رووشن یا وجاخ کوور در معنای اجاق روشن و اجاق خاموش در زبان و فرهنگ عامه ایجاد گردد، برای مثال اجاق  

وجاخ کوور و  یا فرزندانشان مونث بود. چون: »بردند که یا هرگز فرزند نداشتند و  های به کار می کور را درمورد خانواده
(. البته امروزه از این عبارت در مورد فرزندان 174:  1392نژاد،  اجاق خاموش و آتش دان تاریک« )سهراب  /ژگای سیهته

ن در مقام  شود. همچنیمی ذکور ناالیقی که نتواند کاری را به انجام برسانند یا رفتاری دور از انتظار انجام دهند، استفاده  

برند و آن یعنی آتش اجاقی که تو مایۀ روشنی آن کار می   !/ آتشت خاموش شود!« بهوئاگرد بمرێدهنفرین کسی، عبارت »

« در بین کوانگد ڕووشن بوودهستی، خاموش شود و این خود معادل »بمیرید!« است. بر این اساس، عبارت دعایی و کنایی »

 رود.کار می  ف »صرف دعا، هنگام بخشش چیزی به کسی« به گویشوران کلهر و در احواالت مختل
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 خرمنت پر برکت باد!«)مصاحبه(.  /xarmâned zeÿ âÿ/! رماند زێاێخه» -

گویشوران کلهری دعای مذکور را در مواقع برداشت محصول کشاورزی و در برخورد با شخص کشاورز بر  

فراهم سازند. این گزارۀ زبانی و بیانی، برکت و فراوانی محصول را  سازند تا موجبات دلگرمی او را  زبان جاری می

های  گردد. براین اساس، دعای مذکور متناظر بر فعالیتنماید. گاه نیز در مقابل بخششی بیان میبرای دیگران آرزو می

تالشت    /!  گرێنهت کوو  کردهباشد. که شکل منفی و نفرینی آن عبارت است از: »اقتصادی و رفتارهای اجتماعی می

 (.215:  1391نتیجه ندهد!« )محمدی،  

 (. 158پایت از کوه بریده نشود!«)همان:    /pâd la küwa nawryaÿ/!ێ وڕێهه نهۊپاد له ک» -

های  همانطور که در مناطق ساحلی، دریا نماد بخشندگی، کان رزق و روزیست در مناطق کوهستانی، به ویژه دامنه

می روزی  کسب  و  ارتزاق  منبع  کوه  کردنشین،  نواحی  و  با  زاگرس  را  خود  رزق  و  روزی  کردها  که  چرا  باشد، 

جویند و کوه بزرگترین  ن عنصر طبیعی »کوه« میهایی چون شبانی، شکار، یافتن گیاهان خوراکی و دارویی در ایفعالیت

می به شمار  آنان  برای  بخشش  منبع  و  اینمأمن  از  »همیشه  رود.  که  است  معنا  این  بیانگر  فوق  دعایی  رو، عبارت 

گردد که کسی  تندرست، پویا و پر رزق و روزی باشید!«. این عبارت در بین گویشوران کلهری در مواقعی بیان می

ی مذکور جهت سپاس و قدردانی از شخص بخشنده  خوراکی« را به دیگری ببخشد. پس گزاره  چیزی »به خصوص

 باشد.  و ناظر بر تعامالت اجتماعی آنان می

(. این دعا در  188دزد برو دستت خوب باشد!«)همان:    /dez beĉu dased xâsud/  سد خاسوود! دز بچوو ده»  -

د فرد یا افرادی منجر به خیر و برکت برای آنان گردد و معادل آن  شود که بدخواهی شخصی در مورحاالتی بیان می

 باشد. المثل »عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد« میدر زبان فارسی ضرب

 های اجتماعی مایهنفرین با بن  -2 -3 -2

 گیسویت را ببرند!«)مصاحبه(. /gised buŕen/ گیسد بووڕن!» -

مجازاتی برای زنان و دختران نافرمان، یا هرزه که قوانین قبیله یا خانواده  این گزاره، ناظر است بر رسمی کهن و  

کرد که دختران هرزه یا نافرمان را باید به اشد مجازات )قتل  گذاشتند. در گذشته قوانین اجتماعی حکم میرا زیرپا می

ریدن یک دست و یک پای شخص  شد و به بکم تعدیل میآمیز کمبرسانند؛ اما با گذر زمان این قانون خشونتنفس(  

شد، یا سیاه کردن چهرۀ او و نشاندن  اش میی!( و سپس بریدن گیسوی او که موجب رسوایی و بدنامییهڕ)الد بوو

شود که اگر مردی  می  بر االغ و چرخاندن میان روستا و شهر، اکتفا نمودند. امروزه نیز در برخی از احکام قضایی دیده

ای طالقش دهد، مهریۀ  ند، باید با او ازدواج کند و جهت اینکه مبادا بعد از مدتی به بهانهبه دختری مجرد تجاوز ک

 کنند. دختر را بخشی از اعضای بدن مرد »سمت راست یا چپ مرد« تعیین می

«،  آید، به عنوان مثال: در رمان کلیدر »شیرودر ارتباط با مجازات گیس بُریدن مواردی در فرهنگ و ادبیات به دید می 

اند«، برخالف خواست خانواده و  شده  اش کُرد زبانند که به سبزوار خراسان کوچاندهدختر کلمیشی »کلمیشی و خانواده

کند. پس برادرش »بیگ محمد« در برابر چشم مردم  قوانین قبیلگی با خاطرخواه خود »ماه درویش« فرار کرده، ازدواج می 
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گوید: »پشتم راست شد،  زداید. کلمیشی این کار پسر را تحسین کرده، می اش می برد و ننگ را از خانوادهگیسوی او را می 

(. همچنین درمورد مردانی که قوانین قبیله، یا حرمت 211:  1382آبادی،  سرم باال، سرفرازم کردی بیگ محمد!« )دولت

ویشانش«، »تراشیدن ابرو« کردند، مجازاتی چون »بریدن خشتک و دادن آن به دست یکی از خنوامیس دیگران را هتک می 

»اگر این بار، همچه   شد.کردند. مجازاتی که منجر به رسوایی شخص و قبیله می یا »تراشیدن ریش و سبیل مرد« را اعمال می 

طبق استنادات فوق، این نفرین معنی »رسوا   (. 214و    142:  1363شکورزاده،  )  دهم آن ابروهایت را بتراشند!« خبری بشنوم، می 

 رود.دارد و در بین گویشوران کلهری اغلب در برابر عمل، یا کالمی که دور از متانت دختران، یا زنان است، به کار می شدن«  

 راه منزلت به صخره بخورد!«)مصاحبه(. /vare mezełed va kawr/ !ور ر مزڵد وه کهوه» -

نفرین، مقصود از منزل، منزل آخرین انسان یعنی؛ قبر   باشد. بدان معنا که گورکن هنگام کندن گور به  می در این 

صخره برخورد کند و قادر به کندن قبر برای شخص نباشد. در چنین مواقعی کردزبانان معتقدند کنده نشدن گور یا به  

دشواری کندن آن، نشانۀ گناهکاری شخص میّت است. گاه دیده شده که چندین قبر در چندین نقظۀ زمین برای یک میّت  

پذیرد«.  اند: »قبر میّت را نمی اند که در این مواقع گفتهاند؛ اما هر بار به زمین سخت و غیرقابل نفوذ برخورد کردههکند 

گور تو را نپذیرد!« نیز ناظر بر این عقاید و شرایط است. گویشوران کلهری آنگاه که   /!د خریدهی نهو خوهگوور ئهعبارت »

 رانند:  مانی و یا ظلمی انجام دهد چنین نفرینی را بر زبان می شخصی در حق آنان بدرفتاری، نافر

 (. 187: 1391)محمدی،  دستت عصا نگیرد!«  / ĉu nagrêdased/  ێ! گرسد چوو نهده»-

پرداختند و در امر گذران و معیشت رسیدند، به شغل چوپانی می در قدیم پسران هنگامی که به سن نوجوانی می 
دادند و از  ها برای آماده کردنشان چوبی به دست آنان می شدند. پس خانوادهآور خانواده می نموده، نانزندگی مشارکت  

توان به فرزندشان امیدوار باشند یا نه؟ نفرین فوق، بیانگر دو معنی  شدند که آیا می نحوۀ در دست گرفتن چوب متوجه می 
میرد و مدت عمرش به حدی نرسد که به چوپانی بپردازد. دیگر  است: اول اینکه فرزند نفرین شده تا قبل از نوجوانی ب

اش نرسد. این  اینکه در صورت زنده ماندن، قادر به گرفتن چوب چوپانی در دست نباشد تا خیر و برکتی از او به خانواده
 باشد.تماع می ای اجتماعی دارد و ناظر بر تأثیر شخص در اقتصاد خانواده و مفید بودن او در اجمایهنفرین نیز بن

 (.226جای خون بها بروی!«)همان:   /la ji xün beĉi/ !بچێ خۊن له جێ »-

از رسوم کرد زبانان زاگرس به  یکی  پایان دادن  پیمان صلح جهت  این رسم، نوعی  نشین رسم »خون بس« است. 
طایفه است که توسط بزرگان و  ها و منازعات حاصل از قتل، هتک حرمت اخالقی و ... ما بین دو قبیله، یا دو  عداوت
شوند...و طایفه، یا ایلی که مقتول از  گردد. »در این سنت قومی، زنان بخشی از دیه محسوب می گران برقرار می میانجی 

اند، در کنار دریافت اموال منقول، یا  هستند و یا در مسائل اخالقی و... مورد تعدی قرار گرفته  ها است، یا خسارت دیدهآن 
آورند«  قول از متعدیان، دختری را از خانواده یا نزدیکان طایفۀ مقابل به عقد یکی از فرزندان یا بستگان خود در می غیر من

(. در سنت »خون بس« دختری که برای دیه و جهت اعطاء به طایفۀ مقتول انتخاب  141و    140:  1397)محمدی و احسانی،  
رد و در میان قبیلۀ مقصد و نزد شوهر نه تنها از کرامت خاصی برخوردار  گردد، حق هیچ گونه اظهار نظر یا اعتراضی ندامی 

« یا »خون بها« تا پایان عمر بر او باقی  نۊجی خگیرد و عنوان تحقیرآمیز »نیز قرار می   نیست، بلکه اغلب مورد ضرب و شتم
دارد، بدترین آرزو و نفرینی به شمار  ماند. بر این اساس، عبارت )له جی خون بچی( که ریشه در یک سنت اجتماعی  می 
گردد که رفتاری دور از انتظار از  توان در حق یک دختر بیان کرد و آن هنگامی بر زبان اطرافیان جاری می رود که می می 

 دختر سربزند. 
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خانۀ بدون مهمان آتش   / m â łe b ê myaw ân ? âger be ĉuda lê/  وان ئاگر بچووده لێ!ماڵ بێ مێه»  -
های اجتماعی کرد زبانان که بارزترین ویژگی آنان نیز به شمار  (. یکی از مهمترین ویژگی 232:  1391د!« )محمدی،  بگیر
کنند.  باشد، نفرین می   وآمد نداشتهای را که مهمان در آن رفترو، آنان هر خانهنوازی است. از اینرود، روحیۀ مهمانمی 

 ز اعضای خانواده نسبت به وفور مهمان در خانه ابراز خستگی نماید. رود که یکی اعبارت فوق، زمانی به کار می 

 

بر بیشترین فراوانی و بنمایهآید که بنمیاز نمودار فوق چنین  تاریخی کمترین بسامد در  مایههای دینی  های 

های  مایهاست. همچنین بناعتقادی گویشوران    -های گویشوران کلهری دارد که این ناظر بر روحیۀ دینی  دعاها و نفرین

 باشد.ها در رتبۀ دوم فراوانی میاجتماعی در دعاها و نفرین

 گیری نتیجه -3

های زبانی  درخواست و استمداد از عوامل و نیروهای فراطبیعی، بخشی از پربسامدترین گزارهنوعی  دعا و نفرین به عنوان  
به ویژه گویشوران کلهری   از بنباشد که اغلب آنمی در فرهنگ کرد زبانان،  ... مایهها  ای دینی، تاریخی و اجتماعی و 

های با  ها را در سه بخش: دعاها و نفرینها، آنبرخوردارند. پژوهش حاضر، پس از مصاحبه با گویشوران و ثبت داده
است و  اجتماعی تفکیک نموده    ۀمایهای با درونتاریخی و دعاها و نفرین  ۀمایهای با دروندینی، دعاها و نفرین ۀمایدرون

 است: پس از تحلیل به نتایج زیر دست یافته 
گویشوران کلهری اغلب به دعا و نفرین و عواقب آن معتقدند تا جایی که هر عمل خیری را به خاطر دعای باقی آن 

 .  ز دارند دهند و از عواقب نفرین نیز به شدت پرهیانجام می 
های زبانی فرهنگ کلهری بیشتر باورهای دینی، سپس روابط و مناسبات اجتماعی و  گزارهدر ها دعا و نفرین  ۀمایبن

های  های دینی باالترین بسامد و دعاها و نفرینمایههای با بنباشد. بر این اساس، دعاها و نفرینبعد مضامین تاریخی می 
 گیرند. دوم قرار می  ۀاجتماعی در مرتب ۀمایهای با بنانی را دارند. همچنین دعاها و نفرینتاریخی کمترین فراو ۀمایبا بن

کلهری، عبارات دعایی را در احواالت مختلف )ابراز محبت، هنگام سفر، در پاسخ به بخشش و عمل نیک گویشوران  
مقابل رفتارهای دور از انتظار، نافرمانی و  دیگران و ...( و عبارات نفرینی را در شرایط گوناگون )دادخواهی و تظلم، در  

 برند.ناتوانی افراد از انجام عملی و ...( به کار می 
نفرین  اکثر  که  است  آن  آمد،  حاصل  مصاحبه  و  مشاهده  حین  در  که  نتایجی  دیگر  جنبۀ  از  کلهری  گویش  در  ها 

 باشد. گویشوران می کالمی دارند و خودآگاه و ناخودآگاه )فارغ از نیت قلبی( ورد زبان تکیه 
  

بن مایه های دینی بن مایه های اجتماعی بن مایه ها ی تاریخی

بن مایه های دعا 44.00% 32.50% 23.50%

بن مایه های نفرین 50% 32% 18.00%
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نمودار بن مایه های دعا و نفرین در فرهنگ و ادب عامۀ کلهری
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 منابع

 قرآن کریم.

.  (ساختار و فرم)  فرمالیستی نگاهی  با  (ششم تا اول دفتر)  موالنا مثنوی در مناجات   و دعا بررسی(.  1394ه )طاهر  مرزونی، براریان

   .بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀپایان

 چاپ چهارم، تهران: سها.  ها.کوچه باغی(. 1396پرتو کرمانشاهی، علی اشرف نوبتی )

 . کرمانشاه: چشمۀ هنر و دانش.فرهنگ عامۀ ُکرد(. 1380پرنیان، موسی )

 www.dalvandclub.ir/1397/09/24/post-55))، وبالگ دالوند «.کر داوت ئر دورت»(. 1397دالوند، احمد )

 . تهران: فرهنگ معاصر، چشمه ،چاپ شانزدهم ده. جلد .کلیدر(. 1382دولت آبادی، محمود )

 .تهران دانشگاه: تهران. نامه لغت (. 1372اکبر ) علی دهخدا،

 . 78-65،  صص  31، شمارۀ  16، دورۀمطالعات ایرانی(. »آفرین و نفرین در آثار ایرانی باستان و میانه«.  1396پور )دهرامی، مهدی و مجتبی فهیمی 

پژوهشنامۀ  «.  های در کردی کلهری براساس صرف زایشی باورتصریف فعل و مقوله(. »1398دهقان، مسعود و ابراهیم بدخشان )

 .124-107، صص 8، شمارۀ 5دورۀ ، ادبیات کردی

 .109-80، صص 25، شمارۀ 15، سال پارسه «.بررسی تحلیلی عذاب خدایان در اساطیر ملل»(. 1394راستی، نرگس )

 . تهران: مشعر.شناسی و پاسخ به شبهاتشیعه(. 1385رضوانی، علی اصغر )

 نامۀ ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون. پایان  .های آن در اساطیردعا و نفرین و آیین (. 1395زروان، زینب ) 

 بالغی، و ادبی پژوهشهای فصلنامه  «.های عامیانۀ مازندرانمایۀ دعا و نفرین در دوبیتیبازتاب درون»(. 1398سارویی، ویدا )

 .78-58، صص 27ۀ شمار هفتم، سال

 زانا.  :ایالم. های ایالمالمثلضرب.  (1392) نژاد، علی محمدسهراب

 . سروش :تهران ،چاپ دوم .عقاید و رسوم خراسان بزرگ (.1363شکورزاده، ابراهیم )

 .88-69، صص 11، شمارۀ فرهنگ مردم ایران. «و نافرین در فرهنگ مردم بختیاری آفرین»(. 1386قنبری عدیوی، عباس )

از  بررسی دعا و نیایش در شاهنامۀ فردوسی و تطبیق آن با دعاهای قرآنی و ادعیۀ مذکوره (. 1390کمری بیدکرپه، نسرین )

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.. پایانائمۀ اطهار

 کرمانشاه.   :کرمانشاه.  در دوره مشروطیت  ایل کلهر. (1381)  علیرضا گودرزی،

 (. بحاراالنوار. ترجمۀ ابوالحسن موسوی همدانی. تهران: کتابخانۀ مسجد حضرت ولی عصر)عج(. 1363) مجلسی، محمد باقربن محمد تقی 

اسالم و . «بس در منطقۀ صیدون خوزستانشناختی پدیدۀ خون مطالعۀ انسان»(. 1397خان و حکیمه احسانی )محمدی، کریم

 .169-140، شمارۀ اول، صص  6، دورۀ مطالعات اجتماعی

 دستان.   :تهران. کلهرنامه. (1391) ناهید محمدی،



  3٤  ی کلهر   ۀ عامدر فرهنگ و ادب    ن ی دعا و نفر   ی ها ه ی ما بن   ی بند و دسته   ل ی تحل   ، ی بررس 

 

های غربی  از اسطوره -خدا و انسان –نگاهی به چگونگی استحالۀ مفهوم »(. 1398محمدی وکیل، مینا و حسن بلخاری قهی )

 .182-161، صص42، شمارۀ 16، سال پژوهی دینی. انسانیونان تا انسان محوری«

 های ایرانی: تهران.، پژوهشگوی بالدار(.  1391آبادی، رضا )مرادی غیاث

، 8، دورۀ حکمت معاصر. مقوله بندی فرۀ ایزدی و تکامل آن تحت تأثیر قرآن«(. »1396معروف، غالمرضا و ایرج داداشی )

 . 169-131، 3شمارۀ 

 .علمی مطبوعاتی موسسه تهران: .فارسی باستان و فارسی کنونیدر زبان اوستا و ریشۀ فعلهای  راهنمای(. 1342محمد ) مقدّم، 

 نسل دانش.: تهران .های عشایری کرد ایرانها و طایفهایل. (1368)  میرنیا، علی

ای و عرفانی با تأکید بر شاهنامۀ بینی اسطورهفرۀ ایزدی و عنایت الهی در جهان(. »1394زاده )یوسفی، روح اهلل و خلیل بیگ

 . 130-107، 22، شمارۀ 6، دورۀ عرفانیات در ادب فارسی.  مثنوی معنوی مولوی«فروسی و 

  


