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Extended Abstract 

Native songs have covered to a large extent the issues and concerns of 

the lives of their ancestors. Since they cover a wide range of beliefs, 

they cover the period from birth to death. These poems mostly have 

lyrical themes and comprise the possible and impossible emotions, 

feelings and aspirations of the poets (Zolfaghari, 2015, p. 291). 

Sufficient knowledge of the issues of life of different ethnic groups 

requires a series of studies to include the narrow-mindedness that is 

essential for a scientific research as a result of the large number of 

native Iranian poems. Consequently, the researcher should highlight 

this issue and be bound to specific cases. In this research, Fars is the 

origin of one of the main native climates of the poems, and "curse" 

and its essential elements have been analyzed in folklore couplets 

according to the representation of the elements of life in Fars folklore 

poems. Curse is a human reaction that occurs in conditions of 

disability, failure, and duress, and embraces the elements of the one 

who curses, the one who is cursed, and the reason and the content of 

the curse. Some researchers have focused over the issue of the curse in 

folklore literature; for example, Mahouzi et al. (2017) have 
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premeditated the content of the curse in more than 3,000 Mazandaran 

and Khorasani couplets. 

Most of the studies are related to the field of history and linguistics 

or have dealt with this category in classical mythology and poetry. 

This research has scrutinized the couplets of Fars province through 

the analytical-descriptive method using library sources. 4391 folklore 

couplets of Fars province have been dissected and one hundred and 

forty-nine (149) couplets containing the concept of curse have been 

analyzed based on accurate statistics, the elements of curser and the 

cursed one, and the reason for the curse. In consequence, the 

subsequent outcomes have been achieved through concentrating on 

the element of gender. 

In the studied couplets, the cursers are classified into nineteen (19) 

groups, of which the lover has the highest frequency with 123 samples 

and 82%. 

Beleaguered people and the ones with anonymous identities are in 

the second and third groups. The existence of this unidentified other as 

a curser, emphasizes the allocation of couplets to romantic themes 

owing to the nature of the type of poetry. People who hate women 

(particularly on account of unfaithfulness) and those who are unlucky 

are classified fourth and fifth in terms of frequency. 

Fourteen (14) groups of cursers have the same frequency. All these 

cursers are human except the rooster, humans who have been 

concerned about the past and have been complicated in issues that 

have been cursed by factors based on the situation. 

Another significant point is the deficiency of plants as cursers; as 

cursing is related to speech as a human action, and plants lack these 

features, they are not involved in the group of cursers. 

In keeping with the findings, 72 cases (48.32%) of male cursers and 

9 cases (6.04%) are female. 68 samples of curses (45.63%) also do not 

have textual signs. Thus, it indicates that they are male or female; that 
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is, their curser can be either male or female depending on the situation 

in which the poem is used. Though half of the cases of "male or 

female" cursers (22.81%) are related to women and the percentage of 

"female" cases is further, the number and percentage of male cursers 

is still greater. In this case, 71.15% of the cursers are men and 28.85% 

of the cursers are women. 

This result is in reverse with the popular belief that most women 

curse; the result is mostly due to the egocentricity and greedy outlook 

of the man and all together shows his weakness in the face of 

hindrances. 

 The cursed ones are divided into 34 categories in the under study 

couplets (177). The beloved one has been cursed the most from all 

sides in a romantic relationship as the main guilty with 41 items and 

23.16%, and The lover is in the second place with 24 samples and 

13.55 %, of which 21 samples promise the lover's self-denial. 

From this viewpoint, the curse has a unique place as an applied tool 

in folklore romantic poetry. Half of the cursed ones (17 groups) are 

non-human. This issue not only reveals the relationship between these 

points with human life but also human inevitability; the fact is that he 

curses non-human groups instead of confronting the perpetrators of 

inappropriate conditions. 

In terms of gender, the cursed are a total of 180 samples that fall into 

three categories: male, female, and the non- gendered ones; this 

statistic includes poems in which 174 samples have one gender and in 

three poems, two genders and they all have been cursed. 

Out of a total of 143 cases, about 80% of the cursed are gender-

based (male / female) which is equal to 37 cases. Remarking the 

samples with specific gender, 38 samples (21.11%) were specifically 

female, 44 samples (24.44%) were male and 61 (33.88%) were male 

or female; that is, even though the cursed ones are human, it is not 

possible to determine their exact gender and they are subject to the 
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position of the reading. If the number of male self-cursing (totally 12) 

is taken into account, the man is definitely not cursed by the woman in 

32 cases, and the woman with 38 cases is 6 times more cursed than the 

man. 

This result is also divergent to the faith that the female gender is 

considered more cursed and the male gender is deliberated as the ones 

who curse more.  

One hundred and sixty-six reasons of cursing have been detected in 

the couplets of the folklore of Fars which were categorized in sixty-

five groups, splitting with 25 examples and 15.06% scored the most 

frequent one. Other reasons such as splitting, cheating, attracting the 

loved one's attention, the misfortune of the lover are the most frequent 

ones in the couplets of the folklore.  The remaining forty-one items 

have the lowest frequencies.  
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 های مکتوب عامۀ فارسعناصر نفرین و نمود جنسیت در دوبیتی

 2*، محمد مرادی1سعید خسروپور

 (01/10/0410پذیرش:  04/10/0410)دریافت: 

 چکیده

ها مواجه هاي واکنش انسان در برابر موانعی است که در طول زندگی با آنی از شیوهنفرین یك

شود. واژة نفرین به معناي دعاي بد است و بیشتر در شرایط عجز و ناتوانی انسان بروز می

جاست که عامل اجراي آن، یكی از نیروهاي یابد. باور به تأثیرگذاري نفرین بیشتر از آنمی

هاي مختلف اجتماعی وجود است. هرچند باور به این تأثیرگذاري در گروه ایزدي و مینوي

اند بیشتر از این دلیل باورها و شرایط اجتماعی متفاوتی که داشتهداشته است، اما مردم عامه به

ها اند. یكی از این قالبکردهابزار استفاده و در قالب زبان گفتاري یا نوشتاري آن را بیان می

اند. ها و احساسات خود مناسب دانستهکه عامه آن را براي بیان بسیاري از واکنش دوبیتی است

بنابراین، استفاده از آن براي بیان نفرین نیز طبیعی است. این پژوهش، به روش تحلیلی ـ 

دوبیتی رایج در میان عامۀ استان فارس را بررسی کرده  4030هاي نمودیافته در توصیفی، نفرین

شونده و دلیل نفرین، به تحلیل آماري و نمود این کننده، نفرینبی از عناصر نفرینو با بسامدیا
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هاي این پژوهش نشان عناصر و جنسیت، در این حوزه از فرهنگ عامه پرداخته است. یافته

و نیمی از  کنندگان جز در یک نمونه، انسانشده، همۀ نفریندهد در اشعار بررسیمی

دلیل ارتباط واکنش نفرین با ترتیب بهتواند بهاي که میاند، نكتهشوندگان غیرانساننفرین

 22ها، عاشق بیشترین نمود )گویی انسان و فرافكنی تقصیر بر غیرانسان باشد. در دوبیتیسخن

ترین طرف در ، اصلیدرصد01/20کننده دارد و معشوق نیز با گروه نفرین 03درصد( را از میان 

ها، بیشتر در مقام ت. همچنین از منظر جنسیت، زن در نفرینشوندگان اسمیان نفرین

بر ضعف و اي که مربوط به جامعۀ مردساالر است که افزونگیرد، ویژگیشونده قرار مینفرین

بندي بیشترش را به رابطۀ عاشقانه خودخواهی جنس مرد در برابر موانع، صبوري زن و پاي

رسمیت نشناختن حقّ زن براي اعتراض نیز باشد و تواند مؤیّد بهدهد. هرچند مینشان می

طرفه بودن رابطۀ عشق را نیز در جامعۀ مردمحور تأیید کند. از منظر تحلیل دالیل نفرین یک

نیز، مانع وصل شدن، دیگرگزینی، جلب توجه معشوق و ناکامی عاشق، بیشترین بسامد را در 

 اشعار پیوندي مشخص دارد. اي که با وجه غنایی هاي عامه دارند، مؤلفهدوبیتی

 : استان فارس، جنسیت، دوبیتی، عناصر نفرین، نفرین.های کلیدیواژه

 . مقدمه1

هاي زندگی پیشینیان را حفظ کند و ادبیات عامه تاحد بسیاري توانسته مسائل و دغدغه 

انتقال دهد. نكتۀ حائز اهمیت این است که این نوع ادبی بازة زمانیِ تولّد تا مرگ را 

پوشش داده است و گسترة باوري وسیعی دارد؛ همین امر موجب شده مسائل بنیادي 

داند که فرهنگ مردم را اعمالی می 0بسیاري در آن مطرح شود. هرچند آرنولد ون ژنپ

(، اما منكر 0034گیرد )ذوالفقاري، اي صورت میاز روي عادت و بدون هیچ فلسفه

دهی این فرهنگ مندي نشان از نظمین نقششود )همان( هممندي این فرهنگ نمینقش

توان آن را صرفاً برخاسته از عادت دانست. در یک به مسائل زندگی مردم دارد، لذا نمی

دهی به رفتار و روابط مردم، اند از: آموزشی، نظمها عبارتبندي این نقشدسته
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تداوم و شناختی، اعتباردهی و اقتداربخشی به نهادهاي اجتماعی و مناسک، روان

 (. 0022هاي اخالقی، فرهنگی و ... )بلوکباشی، بخشی معیارها و مالکثبات

ها بیشتر شامل مضامین غنایی و دربردارندة عواطف، احساسات و سرودهبومی

ها و انواع (. یكی از قالب0034اند )ذوالفقاري، آرزوهاي ممكن و غیرممكن سرایندگان

هاي مكتوب فارسی مطالعه شود و آمارگیري دوبیتیدوبیتی است. اگر همۀ  سرودهبومی

ها صورت گیرد راهگشاي خوبی براي درک بهتر کاررفته در آندقیقی از مضامین به

هاي توان تا حدود بسیاري به دغدغهزندگی عامۀ گذشته خواهد بود و از این راه می

باید بر مفهومی  کار تمرکز پژوهشگرانبرد؛ البته براي ایناصلی زندگی پیشینیان پی

هاي اي مشخص ــ براي نمونه دوبیتیخاص ــ براي نمونه نفرین ــ و براساس دامنه

تر دارد به مقولۀ دعا تنوّع موضوعی کماستان فارس ــ باشد. مقولۀ نفرین هرچند نسبت

تري در ادبیات عامه داشته است، ولی با ( و حتِّی بازتاب کم0034)جعفري )قنواتی(، 

کار رفته در آن، شوندگان، دالیل نفرین و مضامین بهکنندگان، نفریننفریندانستن 

خو، وها، خلقتوان به بخشی از دغدغهپذیران، میبر شناخت کنشگران و کنشافزون

یافت. همچنین هاي انسانی مردم گذشته در شرایط گوناگون دست عواطف و واکنش

دان یا زنان در زمینۀ نفرین آگاهی یافت و پذیري مرتوان به میزان کنشگري یا کنشمی

 شده زنان بیشتر کنشگرند یا برعكس. دید آیا در این زمینه همچنان طبق باور پذیرفته

 های پژوهش. پرسش1ـ1

عامۀ استان فارس را  دوبیتی 4030کاررفته در هاي بههاي این پژوهش که نفرینپرسش

هاي کار رفته در دوبیتیهاي بهنفرین اند از: تعداد و درصدکند عبارتبررسی می

هاي مبناي پژوهش شوندگان در دوبیتیکنندگان و نفرینموردبررسی چقدر است؟ نفرین

هاي اند و درصد هر گروه چقدر است؟ چرایی )دلیل( نفرینبه چند گروه قابل تقسیم
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سیت میزان است؟ از نظر آماري، جنموردبررسی چیست و تعداد و درصد هرکدام چه 

 شوندگان چگونه است؟  کنندگان و نفرین)مرد یا زن بودن( نفرین

 . فرضیۀ پژوهش2ـ1

هاي دوبیتی( فرض بر این است که تعداد و درصد نفرین 4030با توجه به جامعۀ آماري )

بندي هاي مختلفی دستهها را به گروهتوان آنها فراوان است و میکار رفته در این دوبیتیبه

ساس آمارگیري دقیق، درصد هر کدام را نشان داد. فرض دیگر اینكه هر نفرین کرد و برا

بندي این دالیل، بسیاري از عوامل اصلی نفرین در توان با استخراج و دستهدلیلی دارد و می

توان نشان داد که از منظر جنسیت، مرد بیشتر در نقش زندگی عامه را شناخت. همچنین می

 کننده قرار دارد. یشتر در جایگاه نفرینشونده است و زن بنفرین

 . روش پژوهش3ـ1

اي تنظیم شده و این پژوهش به شیوة توصیفی ـ تحلیلی و براساس منابع کتابخانه

، هاي از جنوبترانه، هزار و چهارصد ترانۀ محلّییک، فارس هاي محلّیترانههاي کتاب

فرهنگ مردم ، فرهنگ مردم آنو  بیدشهرستان خرّم، هاي محلّی فارسسیري در ترانه

اند. ها، اساس قرار داده شدهبراي استخراج داده هاي محلّی جهرمیترانه، داریون

دار و شده و پس از استخراج موارد نفرین دوبیتی در این مقاله مطالعه 4030درمجموع، 

دوبیتی متضمن مفهوم نفرین، مبناي تحلیل  043دوبیتی(،  01حذف موارد تكراري )

 ار گرفته است.قر

 . پیشینۀ پژوهش2

مقولۀ نفرین و انعكاس آن در ادبیات عامه، از مفاهیمی است که برخی از پژوهشگران  

؛ محسنی و همكاران، 0034اند )رک: قنواتی، اي کردهدر پژوهش خود به آن اشاره
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ناصرو و شادمانی،  ؛ جبّاره0032؛ کمرپشتی و احمدي کمرپشتی، 0031؛ الهامی، 0034

(، اما برخی محققان 0411؛ بابادي عكاشه و ساریخانی، 0033؛ طاهري و مردانی، 0032

اند. از آن جمله ثابت آن را موضوع اصلی یا یكی از موارد مهم پژوهش خود قرار داده

هاي رایج در بین زنان شیرازي بسیاري از ها و تعارف( در بررسی عبارت0021)

هاي شناسانه، کنشهاي زبان( با روش0023منه )ها را ذکر کرده و صبوحی خانفرین

و  کردهاي ـ میدانی بررسی صورت کتابخانهگفتاري دعا و نفرین در زبان فارسی را به

پذیر گفتار، تحلیل خود را برمبناي عناصر چهارگانۀ نفرین و دعا )گنشگر گفتار، کنش

( به تحلیل 0030ی )کنش بیانی، خواستۀ کنش( بنیان نهاده است. آسیایی و عبّاس

بندي و در یک دسته اندهاي رایج در میان اهالی تبریز و هرسین کرمانشاه پرداختهنفرین

اند. از دیگر پژوهندگان، داده هاي دو قوم ترک و لک را نشانچهارگانه، شباهت نفرین

هاي شاهان ( سیر تحوّل و استمرار نفرین را در نوشته0030بادامچی و افكنده )

قدم و اند. همچنین پیشهاي هخامنشی بررسی کردهرودانی و تغییر آن را در نبشتهنمیا

( براساس دویست فیلم انگلیسی و فارسی و با استفاده از مدل هایمز، 0030همكاران )

اند. شهنوازي زبانان پرداختهبه تحلیل و مقایسۀ کنش نفرین میان ایرانیان و انگلیس

ا و نفرین را در گویش بلوچی سرحدّي بررسی کرده و هاي گفتاري دع( کنش0034)

( به تحلیل محتواي دعا و نفرین در اساطیر ملل پرداخته و دعاکنندگان، 0031زروان )

 شوندگان را مشخّص کرده است.کنندگان و نفریندعاشوندگان، نفرین

ن و ( با استناد به اشعار شعراي نامی ایرا0031نژاد )از دیگر پژوهشگران، خلیلی

همچنین اساطیر ایرانی به گسترة مفهوم نفرین پرداخته و ارتباط شومی چند حیوان را با 

( براساس 0031مفهوم نفرین بررسی کرده است. خادمیان و سلیمانی فاخر )

، به 0034تا 0021هايهاي پاپ در سالـ موسیقی هاي نظري از میان ترانهگیرينمونه
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پور اند. دهرامی و فهیمیوسیقی نفرینی پرداختهتحلیل اجتماعی پنج گفتمان در م

هاي گوناگون آفرین و نفرین را در آثار دورة باستان و میانه بررسی ( جنبه0031)

اند. ماحوزي و هاي بالغی این دو مقوله پرداختهاند و به نقش، کارکردها و جنبهکرده

ازندرانی و خراسانی هزار دوبیتی م( مضمون نفرین را در بیش از سه0031همكاران )

شده، نفرین به معشوق اند که از میان نُه مضمون آوردهدادهو نشان  بررسی کرده

هاي شاهان نوشته( تنوّع نگارش نفرین را در سنگ0030پربسامدتر است. دارا )

( به بررسی مضامین دعا و نفرین در 0032اورارتویی بررسی کرده و ساروي )

( وجوه گوناگون 0033درانی پرداخته است. همچنین خرّمی )هاي عامیانۀ مازندوبیتی

 نشان داده است.  مثنوي معنويدعا و نفرین را در اشعار مولوي براساس کتاب 

اند یا به شناسیو زبان برده در این بخش، یا مربوط به حوزة تاریخهاي نامپژوهش

یگر نیز صرفاً بخش اندک اند. برخی دمقولۀ نفرین در اساطیر و اشعار کالسیک پرداخته

هاي اختصاصی اند. نكتۀ دیگر اینكه پژوهشو گذرایی را به این مقوله اختصاص داده

 شود. نمی مربوط به نفرین در ادبیات عامه، استان فارس را شامل

هاي دیگر در این است که با آمارگیري دقیق از تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش

کننده، هاي استان فارس، تعداد و درصد عناصر نفرینیتیکاررفته در دوبهاي بهنفرین

طور دقیق به بحث جنسیت شونده و دلیل نفرین را مشخص کرده و براساس آن بهنفرین

پرداخته است. بنابراین درادامه طبق نمودار و آمار، دربارة موارد آمده بحث شده و از 

 هاي شعري براي تأیید نظر استفاده شده است. نمونه

 . تبیین نظری موضوع3

بر شكوه و عالوه هاي انسانی در شرایط ناتوانی، ناکامی و ناچاريیكی از واکنش

یابد. این واژه به شكایت، نفرین است که در قالب زبان گفتاري یا نوشتاري بروز می
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و در مقابل واژة آفرین )انوري، «( نفرین»، ذیل 0000معانی دعاي بد و لعن )دهخدا، 

وَ »در آیۀ « دعا»آمده است. البتّه با توجه به کاربرد دوگانۀ واژة «( نفرین» ، ذیل0022

معنا کرد « دعاي بد»توان نفرین را ( می00)اسراء / « یَدعُ اإلنسانُ بِالشَّرِّ دعاءَهُ بِالخَیرِ...

(. راغب اصفهانی 2101که البته در پهلوي نیز به همین معناست )هرن و هوبشمان، 

گوید اگر این کریم می قرآن( با توجه به کاربردهاي واژة لعن در 040ق، ص. 0401)

واژه از سوي خداوند باشد به معنی عقوبت در آخرت و دوري از رحمت گستردة الهی 

در دنیاست و اگر از جانب انسان باشد، نفرین به دیگري است. گویندة نفرین انسان یا 

انی از زبان حیوانات، گیاهان یا اشیا بیان غیرانسان است. البتّه درمورد دوم، نفرین انس

و با توجه به بافت  آوردههاي دور تا امروزه نفرین خود را پیش شود. از گذشتهمی

هاي زمانی و مكانی همه، عناصر اصلی این نوع در همۀ بازهاست. بااینتغییراتی کرده 

، «کندمیچه نفرین آن که/کننده: آننفرین»است. در هر نفرینی عناصر وجود داشته 

وجود « مضمون نفرین: عبارت نفرین»و « شودچه نفرین میکه/ آنشونده: آننفرین»

است.  در برخی آمده و در برخی نیامده« چرایی نفرین: دلیل نفرین»دارد و عنصر 

یک دیگريِ نامشخّص « شوندهنفرین»و « کنندهنفرین»ناگفته نماند که ممكن است 

« پذیرکنش»و « گرکنش»عنوان درهرصورت براي انجام کنش نفرین باید بهباشند، ولی 

گونه باشند. شاید در نظر نخست نفرین متعلق به طبقۀ عامه باشد، امّا این وجود داشته

کنند میاعتقاد به باریدن باران را نفرین نیست. در اساطیر ایرانی نیز مزدیسنان مردم بی

( 01، ص. 0031نقل از زروان، ، به0030آید )بهار، نگ میبه حدّي که جان مردم به ت

کند و فرّ پادشاهی از او دور سبب دروغ و غرور نفرین میهمچنین اورمزد جمشید را به

(. در دوران تاریخی پادشاهان مقتدر نیز از این نوع براي 01شود )همان، ص. می

وسازهاي خود دگاري ساختها و ماننبشتهرسیدن به مقاصدي مانند حفظ آثار و سنگ

کنندة آثارشان را با موارد اند؛ براي نمونه شاهان هخامنشی ویرانکردهمیاستفاده 

شدن به عناصر روانی مانند تبدیل »، «شونده به تعقیب ایزدانتعقیب: گرفتار شدن نفرین»
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« رگیخانمانی: آوابی»و « دودمانیشدن و بی ناباروري: عقیم»، «آب، خاک و خاکستر

اي شدن نفرین به اندازه(. باور به تأثیر و عملی 0030اند )بادامچی و افكنده، کرده نفرین

اند تا اثر کردهمیکردن آثار انتخاب  بوده است که پادشاهان فاتح، فردي را براي ویران

هاي پادشاهان نفرین از خودشان به آن فرد منتقل شود؛ براي نمونه در یكی از کتیبه

هرکس این کتیبه را پاک کند، هرکس »ارتویی این انتقال اثر نفرین چنین آمده است: اور

خداي آب و هوا،  خالدیبگوید آن را انجام بدهد،  دیگریآن را بردارد، هرکس به 

، ص. 0030)دارا، « خداي خورشید، زمین و خدایان دیگر، او را دفن کنند زیر زمین

جاست که عامل اجراي نفرین یكی از نیروهاي ایزدي (. این تأثیر نفرین بیشتر از آن203

و مینوي است یا اینكه واژگان نفرین در فرهنگ موردنظر، خود ضامن این 

شوند )بادامچی و آنكه به عاملی اجرایی )مانند خدایان( ارجاع داده اند بیتأثیرگذاري

 طبیعی است. گیري نفرین، استفادة عامه از آن بسیار (. بنابر همه0030افكنده، 

 های عامۀ فارسنفرین و جنسیت آن در دوبیتی. 4

جا که نفرین در جایگاه یكی از عناصر پرنمود در ادب عامه، عناصر سازنده و از آن

هاي نفرینی رایج این بخش از پژوهش، ضمن بررسی دوبیتیدر اي دارد، اجزاي ویژه

ا تكیه بر بسامد عناصر و تحلیل هاي اصلی شعر عامه، بعنوان یكی از کانوندر فارس به

کنندگان(، جنسیت آنان و دالیل نفرین شوندگان و نفرینهاي نفرین )نفرینها، طرفآن

 و نوع انعكاس آن در این دسته از شعر عامه، بررسی خواهد شد. 

 کنندگان. نفرین1ـ4

تواند دهد. این عامل میکننده فرد یا چیزي است که عمل نفرین را انجام مینفرین

هاي فارس، توان دید، در دوبیتیمی 0انسان یا غیرانسان باشد. چنانكه در نمودار 

 22نمونه و  020که از آن میان، عاشق با  اندشده بنديگروه دسته 03کنندگان به نفرین

درصد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. منظور از عاشق، فرد کنشگري 
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پذیري کند و معشوق فرد کنششقانه به طرف مقابل اظهار عشق میاست که در رابطۀ عا

توانند مرد یا زن پذیرندگان میشود. این کنشگران و کنشاست که به او اظهار عشق می

باشند؛ یعنی برخالف باور مرسوم، صرف جنسیت مرد و زن نشان از عاشق و معشوق 

هاي متنی، ابراین با توجه به نشانهبودن این دو )به ترتیب( در روابط عاشقانه نیست. بن

 کنندة مرد یا زن است. عاشق در مقام نفرین

 ها نمود دارد:کننده، در بسیاري از دوبیتیعاشقِ مرد، در جایگاه نفرین

نِسایی و نِسایی و نِسایی/ شُدي پیر و نَبَستی یک حِنایی/ الهی مَدَّلی جونِت بِمیرِه/ 

 (.003، ص. 0003یونی، خودِ مهدي بِگیري آشِنایی )هما

ت تو کِه بالِی بونی گهوارِه داري/ تو کِه مِیلِ مَنِ بیچارِه داري/ الهی دِلبَرِ جونی

 (.21، ص. 0031نیا، رو بَر مَن آري )فرزین 2بیمیرِه/ کِه بی دِلبَر بیشی

کننده را زنی عاشق توان نفرینها نیز قرائنی وجود دارد که میدر برخی نمونه

 کند:از معشوق یا رقیب عشقی شكایت و در این میان، از نفرین استفاده می دانست که

سَرِ چاهِ چَمَن آتَش بیگیرِه/ بِه غِیر از سِه نَفَر عالَم بِمیرِه/ یِكی یارُم یِكی قاصِدِ یارُم/  

 (.001، ص. 0003اِعتِبارُم )همایونی، یِكی پِسَرعَمو بی

 شود:رانۀ قبل دیده میزیر هم، مضمونی شبیه به ت در دوبیتی

وِلُم گُل بود و غُنچِه دَر کِنارِش/ تُف و لَعنَت بِه اون قول و قرارِش/ تو کِه بِه 

 کُنی ناز/ دُختَرعَموت می

 (. 002، ص. 0031)رشیدي،  0زادِه الیِقِ توستبُرو کِه کُولی

 یا در نمونۀ زیر که زن )عاشق(، شوهر خود را نفرین کرده است:

مَنِه داغِش  4بِه رویَم زَن گِرِفتِه/ بِه تِهرون دُختَرِ سَرهَنگ گِرِفتِه/ اَگر بَعضِپِسَرعَمو 

 (. 041، ص. 0021نَبینِه/ اَگر مِثلِ مَنِه مَرگِش نِشینِه )فقیري، 
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اي مشخص براي تشخیص جنسیت عاشق )مرد یا ها نیز، قرینهدر تعدادي از نمونه

؛ 204، ص. 0023؛  بذرافكن، 42، ص. 0031نیا، شود. )رک. فرزینزن(، دیده نمی

 (. 32تا، ص. همایونی، بی

شده، نفرین اغلب شگرد شكوه میان عاشق و معشوق است، هرچند در اشعار بررسی

دیده هاي عامیانه نمود دارند. افراد ظلمکنندگانی با ماهیت دیگر در ترانهندرت، نفرینبه

اند. همچنین در برخی اشعار را نفرین کردهاز فلک یا دیگران در پنج دوبیتی، مخاطب 

توان یافت که با نفرینشان موجب جدایی نمونه( افرادي را با هویت نامشخص می 4)

کنندگان، کسانی هستند که اند. این دست از نفرینعاشق و معشوق از یكدیگر شده

ند، گویی دعا گنجاعاشق پس از جدایی از معشوق، روایتی از آنان را در ترانۀ عامیانه می

 )نفرین(ي آنان، سبب این جدایی بوده است: 

کِردَم لَبِت بوسیدُم و یادُم گُل اومَد/ جُداییِ تو بَر مَن مُشكِل اومَد/ جُدایی مَن نِمی

 (.031، ص. 0042دونُم کُدوم ناکـَس دُعا کِرد )همایونی، خُدا کِرد/ نِمی

خواسُم خُدا تو اَفتید جُدایی/ جُدایی مَن نِمیمَن و  1طَالیی/ میونِوِلِ باالبُلَند دَندون

 (.  11، ص. 0031نیا، دونُم کُدُم کافِر دُعا کِرد )فرزینکِرد/ نِمی

کننده، با توجه به ماهیت نوع شعر،  بر عنوان نفرینحضورِ دیگريِ نامشخص به

دلیل ویژه بهها به مضامین عاشقانه تأکید دارد. افراد بیزار از زنان )بهاختصاص دوبیتی

کنندگان حضور نمونه( در میان نفرین 2وفایی( و افراد بداقبال با تعدادي اندک )بی

 دارند. 

اعتماد به زنان، کنندگان: مادر، فرد بینمونه نیز، نفرین 0براساس نمودار، تنها در 

از  کنندة مرغ، فرد خستهفردنامتوقّع سربازي دیگري، فرد متوقّع مرخّصی، شاعر، فرد گم

گاوبانی، فرد بیزار از جهرم.، فرد بیزار از دشمن دیگري، فرد بیزار از رقیب دیگري، فرد 
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اند. تمام شده از برادر، فرد بدهكار و خروس بودهمتأثّر از مرگ دیگري، فرد بري

دلیل مقدس بودن این تواند بهاند، این مورد نیز میجز خروس انسانکنندگان بهنفرین

؛ 0021دشتگل، پررنگش در زندگی مردم گذشته باشد )رک: شین  پرنده و حضور

داند و از او کنندة نفرین، خروس را یارِ خود می(، زیرا فرد درخواست0032منصوري، 

کنندگان در جایگاه انسان، باید دانست که این نفرین کند. خواهد تا بدگو را نفرینمی

داده است تا در موقعیت نفرین قرارشان می اند که عواملیمندان گذشته بودهجزو دغدغه

شدن کام یا آرامش خاطرشان شود. نكتۀ مهم دیگر غیاب گیاهان موجب برآورده

عنوان یک کنش انسانی با سخن مربوط است و کننده است، زیرا نفرین بهعنوان نفرینبه

براساس همین اند. کنندگان قرارنگرفتهاند در گروه نفرینچون گیاهان فاقد این ویژگی

دادن( است که خروس در این گروه لحاظ شده است. البتّه در یک گفتن )بانگسخن

شده است که کامال با کنش بردهرسانی نام عنوان واسطۀ پیغامنفرین از کالغ نیز به

 (. 21، ص. 0021فرهنگی و ادبی این پرنده سازگاري دارد )رک. فقیري، 

 
 کنندگانندرصد نفری : تعداد و1 نمودار

Graph 1: The number and percentage of the cursers 
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هاي مشخص است، با درنظر گرفتن قرائن موجود و نشانه 2که در نمودار چنانآن

کنندگان را تاحدودي مشخص کرد. توان جنسیت نفرینهاي نفرینی، میمتنی در دوبیتی

درصد(، 14/1مورد ) 3گان مرد و کننددرصد( از نفرین 02/42مورد ) 02بر این اساس، 

هاي متنی دالّ بر مرد یا زن بودن درصد( هم فاقد نشانه10/41نمونۀ نفرینی ) 12اند. زن

مرد یا زن  تواند برحسب موقعیت کاربرد شعرها میکنندة آناند؛ یعنی نفرینکنندهنفرین

رسد نظر میو بهمشخّص نیست  مردان و زنان هاي زبانیتفاوت هااین نفرین باشد. در

 مردانه و فرهنگی زبان واسطۀبه خود فهم و بیانِ در زنان در بسیاري از موارد توانایی

(. درصدهاي نمودار برخالف تصور رایج 0033صورت گرفته است )طاهري و مردانی، 

قدم و ؛ پیش0031داند )رک: ماحوزي و همكاران، را زن میکنندگان که بیشتر نفرین

کنندة اصلی در روابط شده، مرد را نفرینهاي بررسیکم در نمونه( دست0030همكاران، 

« مرد یا زن»کنندگان دهد. حتّی اگر نیمی از موارد نفرینمیعاشقانه و موارد دیگر نشان 

افزوده شود، باز هم « زن»درصد( مربوط به زنان باشد و بر درصدهاي موارد  20/22)

درصد  01/00بیشتر است. در این صورت  کنندگان مردتعداد و درصد نفرین

دهندة اند. شاید این ویژگی نشانکنندگان زندرصد نفرین 21/22کنندگان مرد و نفرین

رو قدرت بودن مرد یا احساس تملّک او در روابط عاشقانه باشد، ازاینصاحب 

خودخواهی عاشق مالک یا عاشق مقتدر موجب برانگیختن حسّ حقّ نفرین معشوق 

حال نمایانگر ناچاري او در برابر شرایط و موانع است و این ده است و درعینشمی

هاي داشته است. زن در تصویر خودخواهینوسان قدرت/ ضعف او را به نفرین وامی

هاست؛ برخالف مرد نكردنو همین، دلیل بسیاري از نفرین عاشقانه حضور اندکی دارد

عنوان گشوده است. نكتۀ دیگر اینكه زن بهدلیل همین حضور، لب به نفرین میکه به

هاي جامعۀ مردساالر( در یک رابطۀ عاشقانه، حقّ دلیل پذیرش سنتعاشق )شاید به
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تر ظاهر کننده کمتري داشته است و بر همین اساس در نقش نفرینشكنندگی کم

شده است. در روابط غیرعاشقانه )مانند طالع و بخت، بدهكاري، مرگ، دشمنی، می

توان این را نشان تر آمده است و میهاي متنی دالّ بر مرد یا زن بودن کملم( نشانهظ

بودن هر دو جنس با مسائل مربوط به نفرین دانست. البته اگر سخنوري و درگیر 

شود؛ بر تر میکننده مشخصعنوان نفرینشاعري بیشتر مختص مردان باشد، نقش مرد به

هاي زنانه بیشتر در نفرین ژوهشگران را پذیرفت کهتوان نظر برخی پاین اساس می

 (. 0021دهد )ثابت، می اصطالحات زنانه ــ و نه در شعر ــ خود را نشان

 

 
 کنندگاننفرینو درصد جنسیت  عداد: ت2 نمودار     

Graph 2: The number and percentage of the gender of the cursers 
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 شوندگان. نفرین2ـ4

شود و میشونده در این پژوهش، فرد یا چیزي است که نفریننفرینتشخیص اساس 

مشهود است، تعداد  0که در نمودار تواند انسان یا غیرانسان باشد. چناننوع آن می

دلیل که هر اینکنندگان است؛ بههاي فارس بیش از نفرینشوندگان در دوبیتینفرین

ها د فرد یا چیز را نفرین کند. در این دوبیتیکننده ممكن است در یک موقعیت چننفرین

گروه آن مربوط به عاشق  01گیرند: گروه قرار می 04شونده یافت شد که در نفرین 000

اند. معشوق )مرد یا زن( از این و معشوق و افرادي است که در این رابطه نفرین شده

درصد بیشترین بسامد 01/20مورد و  40عنوان مقصّر اصلی در رابطۀ عاشقانه با نظر به

را در موقعیت نفرین دارد. از این منظر، شعر عاشقانۀ عامه، در جایگاه نوعی شعر 

داند. پس از معشوق، عاشق )مرد واسوختی، نفرین را ابزار بیان نیاز پنهان عاشق میشبه

ن شوندگان قرار دارد که از آدرصد در رتبۀ دوم نفرین 11/00نمونه و  24یا زن( نیز با 

 . نمونه متضمّن خودنفرینی عاشق است 20میان، 

شوندة بعد هستند که درصد، گروه نفرین 23/00نمونه و  21وابستگان معشوق نیز با 

 2عموست(، برادر معشوق ) مورد داراي نقش 2ورد که در م 0پدر معشوق )شامل 

مورد(،  0مادر معشوق )مورد(،  0د(، دربرگیرندة معشوق )مور 4شوهر معشوق )مورد(، 

مورد(،  0مورد(، مادر رقیب ) 2مورد(، رقیب ) 0مورد(، زن معشوق ) 0فرزند معشوق )

شود. همۀ این افراد، وابستگانِ رابطه یا مورد( می 0مورد( و بچّۀ رقیب ) 0زن رقیب )

اش( یا در جهت تهدید معشوق به اند )مانند رقیب و خانوادهشوندة اصلیبستۀ نفرینهم

 21کامیابی از او هستند )مانند نفرین فرزند معشوق(. افراد مانع وصل   با  نفرین براي

، صص. 0003شوندگان پربسامدند )رک: همایونی، درصد جزو نفرین 23/00نمونه و 

کننده، مانع رواج کار، ها از این افراد با عناوین بري(. در نفرین202، 020، 002



 و همکار سعید خسروپور _________________ های مکتوب عامة فارسبیتیعناصر نفرین و نمود جنسیت در دو

222 

 

کننده یاد شده است. در ننده، بدگو و قرقشكن در کار، جداکزنندة سودا، چوببرهم

اند که با کار نگرانی اصلی عاشق و معشوق چنین افرادي بودهیک رابطۀ عاشقانه دل

ها پس از اند، زیرا این نفریناند و در این امر موفّق بودهشدهمانع وصل می خود

تنها  گرفته است. در چنین مواقعیریختن رابطۀ عاشق و معشوق صورت میهمبه

 دلخوشی عاشق، نفرین بوده است.

نمونه با درصد  دههاي عامه است. از نفرین دشمن از دیگر موارد رایج در نفرین

طور کلّی ، نُه مورد به نحوي با عاشق و معشوق مربوط است. گاهی عاشق تنها به14/1

برد؛ می کند و گاهی از او با عملی که انجام داده است نامشده یاد میاز دشمن نفرین

براي نمونه دشمن کسی است که بدخواه یار، عامل گریۀ معشوق و در مواقعی باخبر از 

راز عاشق و معشوق است. نمونۀ دیگر، نفرینِ دشمنِ فردي نامشخص است و ارتباطی 

درصد( نیز  10/4نمونه و  2) به وصال عاشق و معشوق ندارد. در تعدادي از اشعار

ها یا محلّ زندگی (. این مكان00، 10، ص. 0021ک: فقیري، )ر 1اندها نفرین شدهمكان

اند. گروه اند یا داراي آب و هواي بد یا منزل موقّت عاشقِ دور از معشوقمعشوق

گر، نمدمال، رنگرز، توردار، درصد( شامل شیشه 4نمونه و حدود  0صاحبان مشاغل )با 

ند. مخاطب نفرین در این اصیّاد، کمانگر و قصّاب، هریک در موقعیتی نفرین شده

اند. اجزاي ها، غیر از مورد آخر، هرکدام به نحوي عامل آزردگی عاشق و معشوقنمونه

 0اند از: در )اند؛ این اجزاء عبارتشدهدرصد( نفرین  22/2بار و  1خانۀ معشوق نیز )

بار( در مقامی  4مورد(. زن نیز ) 0بام )د( و پیشمور 0مورد(، دیوار ) 2مورد(، داالن )

کننده غیر از معشوق، از طرف جنس مرد نفرین شده است؛ به حدّي که گاه نفرین

 شدن او را خواستار بوده است. کنریشه
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مورد(  0مورد( و زلف بور ) 2شده، اجزاي بدن شامل دل )هاي بررسیدر دوبیتی

فرد نامشخّص هم در جایگاه افراد ظالم مستحق نفرین اند. خان دشتی و دو شدهنفرین 

نمونه نیز،  0هاي رایج است. در اي که مؤیّد بار اندک اجتماعی دوبیتیاند؛ نكتهبوده

اند. از گروه حیوانات هم، مرغ، کردهیار و تنها خود و همانندان خود را نفرین افراد بی

اند. همچنین طالع، فلک و چرخ و شده گربۀ زال و خروس هریک، در موقعیتی نفرین

اي ها، مواردي است که به گونهاند. از نمودهاي متمایز در نفرینبار نفرین شده 2عالم، 

کننده است؛ براي نمونه، شاعر دهندة وضعیت اقتصادي مبهم یا نامناسب نفریننشان

بد خود را  هاي وال و اطلس را نفرین کرده یا دعايدلیل ناتوانی در خرید، پارچهبه

و درصد  0شوندگان داراي بسامد گروه از نفرین 01پولی خویش داشته است. ارزانیِ بی

اند و شوندگان، غیرانسانگروه از نفرین 00است که  نكتۀ جالب این 0اند.تر از یککم

بر بیان ارتباط این موارد با زندگی انسان، نشانگر ناچاري انسان نیز است، زیرا این افزون

و به جاي مقابله با عامالن شرایط نامناسب، خشم  خود را در قالب نفرین متوجه ا

 کرده است.هاي غیرانسانی میگروه

  
 شوندگاندرصد نفرین و عداد: ت3 نمودار

Graph 3: The number and percentage of the cursed ones 
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سه دستۀ مردانه، اند که از منظر جنسیت در نمونه 021شوندگان، درمجموع نفرین

نمونه از  004گیرند؛ این آمار شامل اشعاري است که در جنسیت قرار میزنانه و بی

؛ براي نمونه در نفرین استها یک جنس و در سه شعر، دو جنس، نفرین شده آن

( قوم و خویشان هم 004، ص. 0003)همایونی، « خُداوندا بیمیرَن قوم و خویشون»

بِمیرِه هَر کِه دِلداري نَدارِه/ کِنارِ »شود، یا نفرین شامل میجنسیت مرد و هم زن را 

)همان، « خواري نَدارِهزاد/ کِه غَم دارِه و غَمبِستَرِش یاري نَدارِه/ بِمیرِه اِي خُدا آن آدَمی

 . گیرد( جنسیت مرد و زن را دربرمی010ص. 

از  درصد 21مورد، حدود  040که در نمودار مشخص است، در کل چنان

درصد  21مورد، حدود  00شوندگان داراي جنسیت )مرد/ زن( هستند و نفرین

 00/20نمونه ) 02هاي موجود با جنسیت مشخّص، اند. از نمونهو غیرانسان جنسیتبی

درصد( مرد یا  22/00مورد ) 10درصد( مرد و  44/24نمونه ) 44درصد( مشخّصاً زن، 

ها تعیین دقیق جنسیت مرد یا زن اند، در آنن انسانشوندگااند؛ یعنی با اینكه نفرینزن

بُرو بُرو » هايها نمود ندارد؛ براي نمونه در نفرینممكن نیست و نشانۀ جنسیت در آن

اگر یارِ »(، 211تا، ص. )همایونی، بی« بِگـَردي 2الهی بَرنَگـَردي/ بِریزي اَشک و دُمبالَم

ت را زَنَد مار/ پَس اَز مَن گـَر بِخواهی یار گیري/ مَنی با کـَس مَـگو یار/ اگر گویی زَبونَ

تواند در شونده می( نفرین211، ص. 0003)همایونی، « شَوي کور و نِشینی پايِ دیوار

  موقعیت جنسیتی زن/ مرد قرار گیرد.

شونده( ارتباط دارد، اما کننده( و مخاطب )نفریننفرین با جنسیت گوینده )نفرین    

( 0034ویژه در قالب شعر، برخالف نظر جعفري )قنواتی( )موارد، بهدر بسیاري از 

هرچند با توجه به این آمار، تعداد و  توان نفرین مرد و زن را متفاوت دانست.نمی

شوندگان مرد بیشتر از زن و در نگاه نخست به معنی قرار گرفتن بیشتر زن درصد نفرین
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مورد آن خودنفرینی  00شدگی مرد، د نفرینمور 44کننده است، امّا از در جایگاه نفرین

است؛ یعنی مرد در نقش عاشق خودش را نفرین کرده است و این نفرین از طرف 

مورد آن از  00هاي موردبحث، خودنفرینی همۀ دوبیتی 21جنس زن نیست. از میان 

توان حتّی مورد آن از طرف مرد یا زن در مقام عاشق است؛ یعنی نمی 01طرف مرد و 

، خودنفرینی فرد مورد دیگر 4طور مسلّم به جنس زن نسبت داد. خودنفرینی را به یک

در نقشی غیر از عاشق است و شامل شاعر )مرد یا زن(، فرد خسته از گاوبانی دیگري 

شود. از می)مرد یا زن(، فرد بداقبال )مرد( و فرد بددیده از خود و دیگري )مرد یا زن( 

توان با طرف جنس مرد است و سه مورد دیگر را نیز نمیمورد از  0مورد نیز  4این 

طور قطع ، مرد به44از  02کردن عدد  یقین مربوط به جنس زن دانست. بنابراین با کم

بار بیشتر از مرد  1مورد،  02شده است و زن با تعداد نمونه از طرف زن نفرین  02در 

 شده است. نفرین 

مرد یا »هاي را از تعداد کل کم کنیم و نمونه« تجنسیبی»هاي شدهاگر تعداد نفرین

( بیفزاییم، 02زن =»و « 44مرد = »( بر تعداد 0101=  2/ 10طور مساوي )را به« 10زن = 

نمونه خواهد  12شونده، تقریباً و تعداد زنان نفرین 01شدگان مرد حدود تعداد نفرین

حال اگر تعداد شده است. زن نفرین مرد بیشتر از  هاي عامه،بود. بر این اساس، در ترانه

شونده بیش از مرد کم شود، سهم زن در نقش نفرین 01( از 02هاي مرد )خودنفرینی

شونده بیشتر جزو تودة عنوان نفرینبنابراین از این زاویه، زن به (؛12 > 10خواهد بود )

ن باور پذیرفته این نتیجه برخالف آ ( است.0021گیران در فرهنگ عامه )استریناتی، پیام

 داند. شونده میکننده و جنس مرد را بیشتر نفرینشده است که جنس زن را بیشتر نفرین
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 شوندگانجنسیت نفرین عداد و درصد: ت4 نمودار

Graph 4: The number and percentage of the gender of the cursed ones 

 . دلیل نفرین3ـ4

مایۀ نفرین(، شده )با دروندوبیتی بررسی 043هد، در دمینشان  1طور که نمودار همان

ها، چند شعر متضمن دلیل براي نفرین ثبت شده است. از میان دوبیتی 011مجموعاً 

بدقولی زن و »دلیل  2اند؛ براي مثال در دوبیتی زیر، دلیل براي نفرین بوده 0بیش از 

 ت: شده اس ، در جایگاه علّت نفرین ثبت«بگیر نبودن مردزن

تو گُل بودي و مَن غُنچِه کِنارِت/ تُف و لَعنَت بَر اون قُول و قَرارِت/ تو هَم مَردي »

 (.012، ص. 0003)همایونی، « نَبودي زَن بِگیري/ نَمیرُم تا ببینُم روزِگارِت

بستن دلیل دلکند؛ خود را بهزمان خود و معشوق را نفرین میدر ترانۀ زیر، شاعر هم

 وفایی: دلیل بیق را بهبه معشوق و معشو

الهی و الهی و الهی/ سَرِ راهِت دَرآد مارِ سیاهی/ اَوَل بَر مَن زَنِه دِل بَر تو بَسُّم/ دُوُم »

 (.01، ص. 0021)فقیري، « وَفاییبَر تو زَنِه کِه بی
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نظر بندي کرد. بهدسته، طبقه 11توان در شده را میدلیل استخراج 011مجموع 

داده قالبی زبان نشان  عنوان ساختها که خود را در قالب نفرین بهعاین موضورسد می

هاي قالبی، زمینۀ بازتاب برخی رفتارهاي اجتماعی، آداب و ، همانند دیگر ساختاست

ها، ( براساس نمونه0034رسوم، دین و مذهب و فرهنگ مردم باشد )ذوالفقاري، 

شان در امور وابسته به رابطۀ عاشقانهبیشترین دلیل نفرین، مربوط به عاشق، معشوق و 

هاي ذهنی افراد در همین زندگی اجتماعی گذشته است و بسیاري از موانع و درگیري

درصد پربسامدترین  11/01نمونه و  21شدن، با مانع وصل  است.ها بازتاب یافتهنفرین

رسیدن عاشق و  شوند که مانعها فرد یا افرادي نفرین میدلیل نفرین است. در این نمونه

اند. این نفرین نشان موفّقیت آن افراد در امر جدایی و ناچاري معشوق به یكدیگر بوده

درصد( نیز دلیل نفرین  01/ 24نمونه ) 00عاشق در استفاده از ابزار نفرین است. در 

الهی آهِ مَن جونِت بیگیرِه/ دُعايِ صُبحِ مَن »هاي مشخص نیست؛ براي نمونه در نفرین

« کُنی نَه سَر بِبَندي 01چِش 3ت بیگیرِه/ الهی آهِ مَن کـَمَر نَبَندي/ نَه سورمِهشومِ

« بُرو بُرو الهی بَرنَگـَردي/ بِریزي اَشک و دُمبالَم بِگـَردي»(، 421، ص. 0003)همایونی، 

( هیچ دلیلی براي  نفرین ذکر نشده است؛ شاید رو در رو 211تا، ص. )همایونی، بی

 بودن دلیل نفرین در آن بافت موقعیتی،شده و واضح براي فرد نفرین خواندن این شعر

ذکر نبودن دلیل نفرین ــ مانند قابل کرده است. همچنیندلیل استفاده را مشخص می

بودن این امر تواند علت نامشخص شونده مربوط است ــ میاموري که به آبروي نفرین

 باشد. 

هاي رایج در درصد از موارد پربسامد در نفرین 24/01نمونه و  00دیگرگزینی نیز با 

فارس است. در این دسته اشعار، هنگامی که معشوق در روابط عاشقانه، دیگري را بر 

شود. این دیگرگزینی با تعابیر ترک دلبر و یار دیگر میدهد نفرین عاشق ترجیح می
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یار گفتن، هوو  گرفتن، یار نوگرفتن، یار بهتر گرفتن، با دیگري گشتن، به دیگري

آوردن، به جانشانی ناکس، رهاکردن یار و حوري گرفتن، سپردن دل به ناکسان و 

نیا، ؛ فرزین211، ص. 0003نصیب دیگري بودن یار بیان شده است )رک. همایونی، 

( از موارد متمایز، استفاده از خودنفرینی عاشق )آرزوي بیماري و مرگ( 42، ص. 0031

درصد( است تا شاید از این راه بتواند دل  12/1نمونه و  01)براي جلب توجّه معشوق 

اي اش بیاید یا بر سر قبرش گریه کند و فاتحهپرسیمعشوق را نرم کند که به احوال

اي از دلبر  ــ مانند دستمال سر ــ را دریافت کند )همایونی، بخواند یا اینكه نشانه

 (.204، ص. 0023؛ بذرافكن، 20، ص. 0003

هاست. در این نمونه، از دیگر دالیل نمود نفرین در دوبیتی 2عاشق با  ناکامی

ها، عاشق خواهان کامیابی از معشوق است و چون این کار آسان یا ممكن نیست، نمونه

کند. این دلیل با تعابیرِ درخواستی چون: یک شب به جاي شوهر معشوق را نفرین می

ري ندادن، به فكر عاشق بیچاره بودن، گرفتن، گل از باغ چیدن، حواله به باغ دیگ

؛ 11تا، ص. گرفتن با عاشق و کام دل برآوردن بیان شده است )رک. همایونی، بیآشنایی

( زمانی دلیل 0010و درصد  1(. تصرّف معشوق )با تعداد 12، ص. 0031نیا، فرزین

د و از آن گیرشود که فردي قدرتمند یا داراي موقعیت، معشوق را از عاشق مینفرین می

شود. تفاوت این عنوان صیاد و توردار یاد میها گاه از این فرد بهکند. در دوبیتیخود می

افراد با افراد مانع وصل در این است که گروه نخست )متصرّفان( موجب جدایی پس از 

هاي زیر گویاي این نوع دهند. نفریناند و گروه دوم اجازة وصال را نمیوصال

 اند: تصرف

رُم/ الهی خِیر نَبینِه خانِ اومَدُم بیمار می 00رُم/ تَنِ سازمی 02اومَدُم بَر الر 00دَشتی زِ

 (.200، ص. 0003رُم )همایونی، یار می دَشتی/ کِه با یار اومَدُم بی
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آواز/ شَبا دَر لونِه و روزا بِه پَرواز/ الهی خِیر نَبینِه دو تا کـَفتَر بودیم هَر دو خُوش

 (. 000، ص. 0021اد/ کِه او تايِ مَرا بُردِه بِه شیراز )فقیري، مَردِ صَیّ

از دیگر دالیل  2041و درصد 4دیدن هر کدام با تعداد  وفایی معشوق و ظلمبی

دهندة فضاي ها، شاید نشاناند. کمی نمود دالیل اجتماعی، در این دوبیتینفرین

ن بدقولی معشوق، التماس در ها باشد. همچنیاجتماعی و بافت فكري این دست سروده

اند. مورد نخست با توجه به بافت بار دلیل نفرین بوده 0عاشقی و بداقبالی هر کدام 

ها داراي بسامد پایینی است. نوع التماس در عاشقی مشخص نیست تا عاشقانۀ دوبیتی

 لتماسِکننده تنها به بیانِ با ابتوان براساس آن دلیل جزئی این التماس را دانست؛ نفرین

ها با تعابیر شانس، طالع، بخت و اقبال بد عاشقی بسنده کرده است. بداقبالی در نفرین

آمده است. انتظار بود این مورد نیز با توجه به باورهاي مربوط به سرنوشت در زندگی 

شاخه از دالیل نفرین داراي  00گذشتگان، بسامد باالیی داشته باشد که چنین نیست. 

اعتنایی معشوق به نوعی بی« بستن در»و « ندوختن پیراهن»ز این موارد است. ا 2بسامد 

دالیل عاشق براي خودنفرینی است؛ یعنی « ترک معشوق»و « کردنفراموش»اند. عاشق

دالیل نفرین « رفتن»و « دوري»اگر او معشوق را فراموش و ترک کند دچار نفرین شود. 

نیز دلیل دیگري است تا « خوردن قسم دروغ»در صورت حضور نداشتن معشوق است. 

دلیل رفتار دیگران، دلیل به« گریۀ معشوق»شدن قرار دهد. معشوق را در موقعیت نفرین 

توجهی بی»و « خبريبی»موجه دیگري براي عاشق است تا لب به نفرین باز کند. 

دلیلی براي « تاب دیدن بیماري معشوق را نداشتن»نیز از این دالیل است. « معشوق

هاش عاشق را به و تهیۀ خواسته« ناتوانی در خریدن ناز معشوق»ودنفرینی است. خ

بر اعتراض، به آرامشی روحی برسد. دارد تا از این راه افزوننفرین این وضع وامی

دانستن »)عاشق یا غیرعاشق( موجب خودنفرینی و « آگاهی دشمن از راز دل فرد»
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نیز گاه دلیل نفرین « مرگ عزیزان»یل است. از دیگر دال« انگشترسپاري عاشق به معشوق

 اند. دیگران بوده است؛ افرادي که در این حادثه از نظر شاعر/ راوي مقصّر بوده

اند ــ هر شده دادهدلیل نفرین نیز ــ که در قالب سایر دالیل، در نمودار نشان  40

ا این بسامدها قرار داد: گروه اصلی ب 00ها را در توان آنکه می 04بسامدند. 0کدام داراي 

(، 4(، عشق )0(، عاشق و معشوق )0(، وسایل معشوق )00(، معشوق )3عاشق )

(. پنج 2( و مكان )0(، اشتغال )0(، دشمن )2(، اقتصادي )0(، سربازي )2حیوانات )

( را داراست و البتّه 22گروه نخست که به رابطۀ عاشقانه مربوط است بیشترین بسامد )

 توجّه به نوع غنایی دوبیتی طبیعی است.  که این امر با

 
 تعداد و درصد دلیل نفرین  :5نمودار 

Graph 5: The number and percentage of the reason of the curse  

  نتیجه. 1

هاي نفرین، جنسیت و دالیل آن، در از بررسی عناصر سازندة نفرین چون: طرف

 هاي زیر دست یافت:هتوان به یافتهاي استان فارس میدوبیتی
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تواند انسان یا کننده میکننده است؛ نفرینهاي نفرین، نفرینـ کنشگر اصلی در ترانه

یابد که نقشی برجسته در ها نمود میغیرانسان باشد. البتّه مورد دوم زمانی در ترانه

از  هاي استان فارس، غیرکننده در دوبیتیگروه نفرین 03زندگی انسان داشته باشد. از 

 اند.اي داشته است ــ مابقی انسانخروس ــ که در زندگی مردم جایگاه و نقش ویژه

دلیل کننده داراي بیشترین نمود در اشعار است. این ویژگی بهعنوان نفرینـ عاشق به

گروه  04پذیرتر بودن او در رابطۀ عاشقانه است. بافت غنایی دوبیتی و نشان آسیب

نمونه( که این نكته، نشان از سازگار نبودن  0ترین بسامدند )پایینکننده نیز داراي نفرین

هایی در طرح مسائل مربوط به هاي غنایی عامه براي چنین گروهدوبیتی یا حتی ترانه

 نفرین است. 

شونده گروه نفرین 04پذیر نفرین است. از شونده )انسان/ غیرانسان( کنشـ نفرین

دهندة نوعی اند و این ویژگی نشاننیمی از آن غیرانسان ها، هفده  گروه یعنیدر دوبیتی

شوندگان هاي نفرینی است. از میان نفرینتقابل بین عناصر انسانی و غیرانسانی در ترانه

 انسانی، معشوق و عاشق بیشترین نمود را دارند. 

 کننده وکم در این پژوهش(، جنس مرد بیشتر نفرینشده )دستـ برخالف باور پذیرفته

تواند دلیلی اختیارتر بودن مرد میبودن و صاحب شونده است. فعّالجنس زن بیشتر نفرین

تواند دلیلی بر مقصّربودنش باشد؛ برعكس بودن زن نمیشونده براي این امر باشد؛ نفرین

تر است. پذیري کمبندي بیشترش به امر عشق و آسیببودن او نشان پايکنندهترنفرینکم

ویژگی با فرهنگ جامعۀ مردساالر و حقّ مالكیت او بر عواطف زن نیز  همچنین این

شدن بیشتر بودن زن در یک رابطۀ عاشقانه دلیل این نفرین طرف سازگاري دارد. شاید بی

که زن مرد خواهان زن است، درحالی بودن به این دلیل است که در مواقعیطرفاست. بی

 گیري ندارد. صمیمیا خواهان مرد نیست یا اختیاري در ت
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« مانع وصل شدن»ها، دالیلی متعدد براي نفرین ثبت شده است. ـ در دوبیتی

پربسامدترین دلیل براي نفرین است. دیگرگزینی معشوق، جلب نظر معشوق و ناکامی 

 هاست.عاشق نیز از دیگر دالیل مشخص و پربسامد در نفرین

 هانوشتپی

1. Ārnold Van Gennep 

2 .:biši  ويبش . 

مصراع چهارم این دوبیتی از نظر قافیه نادرست است؛ به احتمال زیاد این دوبیتی ترکیب دو شعر . 0

تو گُل بودي و مَن غُنچِه »متفاوت باشد. شكلی دیگر از بیت نخست، در این دوبیتی نیز آمده است: 

« گیري/ نَمیرُم تا ببینُم روزِگارِتکِنارِت/ تُف و لَعنَت بَر اون قُول و قَرارِت/ تو هَم مَردي نَبودي زَن بِ

 (.012، ص. 0003)همایونی، 

4 . :ba:z e بهتر از. 

1.miun  :.میان 

دهستانی از توابع : sopāsĀمورد(، آسپاس ) 0مورد(، یزدخواست ) 2مورد(، جهرم ) 0شیراز ). 1

ایی مشخّص یا همورد(، مكان 0( و سر چاه چمن )مورد 0بخش سدة شهرستان اقلید در استان فارس، 

 اند.  وار، نفرین شدهاند که در نگاهی شهرآشوبنامشخّص

ندهندگان، قوم و خویش، بدخواه فرزند، عاشقی و درد غریبی، مرخّصی اند از:مورد عبارت 01این . 0

از گاوبانی، خیش، شاد، فرد خسته کنندة پیغام، سرباز، فرد دشمنباد خزان، سنگ مرمر، قاصد، دریافت

 .نعنا، ماشین خواربار، میل طال و نوت شاهیبرگ 

2 .:dombāl  .دنبال  

3.  :surme سُرمه.   

01.   :češ .چشم 

00 .Dašti  :  0شود: با توجّه به موقعیت جغرافیایی استان فارس بر این موارد اطالق می« دشتی»نام .

. روستاي دشتی در 0ان. . شهري از توابع بخش مرکزي استان هرمزگ2منطقۀ دشتی در استان بوشهر. 
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به « رمز دشتی اومدم بر الر می»گوید: شهرستانِ الرستانِ استان فارس. با توجّه به اینكه شاعر می

 نیست.« دشتی شهرستان الرستان»احتمال فراوان منظورش 

02. :Lār شهري در جنوب استان فارس. 

 .سالم. بدون بیماري .00

شدن،  جگرخوابی، خونینکشیدن، آوارگی، بی نبودن، خفّت یربگاند از: زندلیل عبارت 40این .04

پاي معشوق نرفتن و دوري از وطن )زادگاه( مربوط به کشیدن، ضعف جسمی و هم حسرت

شدن وسایل  داشتن از تب، فراهم نشستن، دلتنگی، نشناختن، غم شدن رنگ، تنها اند. زردعاشق

، بدصفاتی شوهر و ندیدن قاصد از دالیل نفرین مربوط شدن زدن، بیوه کشیدن، تهمت ازدواج، زجر

نشدن قبا از دالیل مربوط به وسایل معشوق است. اند. شكستن شیشه، تنگی نمد و آبیبه معشوق

شدن و نبودن از دل و جان، عاشقبه عاشق و معشوق و دالیل مبتال کردن، عاشق « شدنصاحبخانه »

موقع شدن )مرغ و گربه( و خواندن بی عشق مربوط است. گمبودن عشق، به خودِ مقولۀ نتیجه بی

شدن در امور مربوط به ندادن و زندانیرفتن، سندمرخّصی )خروس( در گروه حیوانات، و سربازي 

گیرد. ناتوانی در خرید خوراک و پوشاک و بدهكاري به قصّاب از دالیل خدمت سربازي جا می

ادر، بدخواه فرزند بودن و مانع باران شدن از دالیل مربوط به اقتصادي و معیشتی، و جدا کردن از بر

شدن از گاوبانی در گروه اشتغال، و آب و هواي بد و ناشادي در غربت در گروه  دشمن است. خسته

موقع خروس و مانع باران شدنِ دشمن، به عاشق گیرد. البتّه ناگفته نماند که خواندن بیمكان قرار می

کند و یكی با است، زیرا یكی با صداي خود دیگران را از آمدن معشوق آگاه می و معشوق نیز مربوط

 شود. وجود خود مانع بارش باران بر خرمن معشوق می

 منابع

 قرآن کریم.

هاي رایج مثابۀ خشونت زبانی؛ مطالعۀ تطبیقی نفرین(. نفرین به0030اسی، م. )و عب آسیایی، ر.،

نشریۀ مجموعه مقاالت  .شناسی ایرانمین همایش زبانهشتهاي ترکی و لكی. در در زبان

 . 01ـ  0، 221مه طباطبایی، دانشگاه عال

 نظر. تهران: گام نو. . ترجمۀ ث. پاکهاي فرهنگ عامهاي بر نظریهمقدّمه(. 0021استریناتی، د. )
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 . تهران: سخن. فرهنگ بزرگ سخن(. 0022انوري، ح. )

(. بررسی و تطبیق فرهنگ قوم بختیاري با تمدّن ایالم 0411) بابادي عكاشه، ا.، و ساریخانی، م.

فرهنگ و ادبیات شناسی، مطالعۀ موردي: آداب و رسوم. باستان برپایۀ شواهد و مطالعات باستان

 . 000ـ  20(، 02) 3، عامه

هاي (. از اِآناتوم سومري تا اردشیر پارسی: نفرین در نبشته0030بادامچی، ح.، و افكنده، ا. )

 . 20ـ 0(، 03) 1، پژوهشنامۀ انجمن ایرانی تاریخرودانی و هخامنشی. اهی میانش

 شناسی. . شیراز: آوند اندیشه و بنیاد فارسفرهنگ مردم داریون(. 0023بذرافكن، ج. )

. تهران: هاي دیگر نگریستندر فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ(. 0022بلوکباشی، ع. )

 آذین. گل

شناختی به (. نگاهی جامعه0030پوراصفهانی، آ. )یا، ف.، و فیروزیان قدم، ر.، وحیدنپیش

 40 فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه،هاي فارسی و انگلیسی. گفتار نفرین: مقایسۀ زبانکنش

 . 00ـ  41(، 2)

، 00، نشریۀ فرهنگ مردمهاي رایج در بین زنان شیرازي. ها و تعارف(. عبارت0021ثابت، ع. )

 . 013ـ  011

ادبیات و هاي شهرستان فسا. مایۀ دوبیتی(. بررسی درون0032ناصرو، ع.، و شادمانی، ن. )جبّاره

 . 12ـ  23(، 0) 1زمین، هاي محلّی ایرانزبان

 . تهران: جامی. درآمدي بر فولكلور ایران(. 0034جعفري )قنواتی(، م. )

پسند ایرانی. هاي عامهدر ترانه(. نفرین و نفرت 0031خادمیان، ط.، و سلیمانی فاخر، م. )

 .032ـ  011(، 0) 20، شناختیمطالعات جامعه

نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان . پایانبررسی دعا و نفرین در مثنوي معنوي(. 0033خرّمی، م. )

 شهر: دانشگاه آزاد اسالمی. و ادبیات فارسی. دره

نامۀ . پایانزنمون کاربردي آن در ایرانآفرین و بامطالعۀ مفاهیم نه(. 0031نژاد، ف. )خلیلی

 کارشناسی ارشد رشتۀ پژوهش هنر. سمنان: دانشگاه سمنان.  
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هاي شاهی اورارتویی. نبشتهها در طول زمان در سنگ(. تنوّع نگارش نفرین0030دارا، م. )

 . 200ـ  213، 0، همایش بزرگداشت دکتر محمّدجواد مشكور

زیر نظر م. معین و س.ج. شهیدي. تهران: مؤسّسۀ انتشارات و . نامهلغت(. 0000دهخدا، ع. ا. )

 چاپ دانشگاه تهران. 

مجلّۀ (. آفرین و نفرین در آثار ایرانی باستان و میانه. 0031پور، م. )دهرامی، م.، و فهیمی

  .03ـ  11 (،00) 01مطالعات ایرانی، 

 : سمت. . تهرانزبان و ادبیات عامۀ ایرانالف(.  0034ذوالفقاري، ح. )

 1، جستارهاي ادبیهاي قالبی در زبان عامه. شناسی ساختب(. گونه0034ذوالفقاري، ح. )

 . 32ـ  13(، 4)

 . اصفهان: دارالقلم. مفردات الفاظ القرآن(. 0401راغب اصفهانی، ح. )

 . شیراز: قشقایی. بید و فرهنگ مردم آنشهرستان خرّم(. 0031رشیدي، خ. )

نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان . پایانهاي آن در اساطیرا و نفرین و آییندع(. 0031) .زروان، ز

 و ادبیات فارسی. کازرون: دانشگاه سلمان فارسی. 

هاي عامیانۀ مازندران. مایۀ دعا و نفرین در دوبیتی(. بازتاب درون0032ساروي، و. )

 . 02ـ  12(، 20) 0، بالغی هاي ادبی وپژوهش

هاي گفتاري دعا و نفرین در گویش بلوچی سرحدّي بر بررسی کنش (.0034شهنوازي، س. )

شناسی نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبانپایان (.0313( و سرل )0312آستین ) اساس نظرات

 همگانی. سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.  

و اعتقادات قومی و (. خروس سفید از متن تا تصویر )بنابر روایات 0021دشتگل، ه. )شین 

 . 40ـ  04، 22 و 20، فرهنگ مردمدینی کهن در ایران(. 

نامۀ . پایانهاي گفتاري دعا و نفرین در زبان فارسیبررسی کنش(. 0023صبوحی خامنه، ل. )

 شناسی. مشهد: دانشگاه فردوسی. کارشناسی ارشد رشتۀ زبان

هاي خشتینوشتار زنانه در سههاي جویی نشانه(. پی0033طاهري، ص.، و مردانی، آ. )

 . 00ـ  0(، 0) 02، فرهنگ و هنر زن درکرمانجی. 
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ها(؛ با ملحقات و اضافاتی بر هاي محلّی جهرمی )دوبیتیترانه(. 0031نیا، ص. )فرزین

 . جهرم: بونیز. هاي محلّی جهرمیواسونک

. «هاي محلّی فارساز ترانههایی گوشه» هاي محلّی با تكیه به سیري در ترانه(. 0021فقیري، ا. )

 شیراز: نوید. 

هاي عامیانۀ (. بازتاب حضور زن در دوبیتی0032کمرپشتی، ع.، و احمدي کمرپشتی، م. )

 . 001ـ  011(، 2) 1، زمینهاي محلّی ایرانادبیات و زبانشهرستان سوادکوه. 

نفرین در  مایۀ(. بررسی تطبیقی درون0031ماحوزي، م.، طاووسی، م.، و ساروي، و. )

 . 43ـ  00، 01زمین، هاي محلّی ایرانادبیات و زبانهاي محلّی خراسان و مازندران. دوبیتی

(. تحلیل محتوایی 0034محسنی، م.، کمرپشتی، ع.، شیبانی اقدم، ا.، و قسیمی ترشیزي، س. )

 . 011ـ  000(، 1) 0، فرهنگ و ادبیات عامههاي عامیانۀ شهرستان سوادکوه. دوبیتی

(. دواندن خروس براي دفع گزند؛ یک باور عامۀ طبی در دیوان خاقانی. 0032صوري، م. )من

 . 001ـ  30(، 20) 0، عامه فرهنگ و ادبیات

(. 2101. ترجمۀ ج. خالقی مطلق )اساس اشتقاق فارسی(. 0230هرن، پ.، و  هوبشمان، هـ. )

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 0ج 

 . شیراز: کانون تربیت. ر و چهارصد ترانۀ محلّیهزایک(. 0042همایونی، ص. )

 شناسی. . شیراز: بنیاد فارسهاي محلّی فارسترانه(. 0003همایونی، ص. )

 . تهران: ادارة فرهنگ عامه. هایی از جنوبترانهتا(. همایونی، ص. )بی
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