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چکیده
تماس بین دو قوم پارسیان و ایالمیان که از سدههای نهم و هشتم پیش
از میالد با یکدیگر هممنزل شده بودند فقط به حوزههای اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی محدود نشده بلکه به دایرة واژگان و زبان نیز مربوط
میشود و در اثر برخورد و تماس زبانهای این دو قوم با یکدیگر یعنی
پارسی باستان و ایالمی (ایالمی هخامنشی) ،قرضگیری واژگانی ،که
امری اجتناب ناپذیر در هر نوع از تماس زبانی است ،صورت گرفت و
واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان دیگری راه یافتند .در این بین عبارات
کنایهآمیزی در نسخة ایالمی کتیبههای هخامنشی یافت میشود که
اگرچه منشأ آنها روشن نیست ،اما با برخی عبارات کنایهآمیز در فارسی
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میانه ،فارسی دری و فارسی نو قابل مقایسه هستند .در این جستار دو
نمونه از عبارات کنایهآمیز ایالمی هخامنشی مورد بررسی قرار گرفته و
نمود آنها در زبانهای ایرانی مشخص گردیده است.
واژگان کلیدی :کتیبههای هخامنشی ،ایالمیِ هخامنشی ،پارسی باستان ،کنایه
مقدمه
هنگامیکه پارسیان کوچنشین ،در حدود سدههای نهم و هشتم پیش از میالد وارد سرزمین-
های جنوبی ایران شدند و در آنجا یکجانشینی را برگزیدند ،با ایالمیان بومی این سرزمینها
که نه کمتر از دو هزاره در اینجا روزگار گذرانیده بودند ،هممنزل شدند و زندگی همراه با
هم این دو قوم ،سبب تماسهای زبانی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و تعامالت گوناگون
میان این دو قوم با یکدیگر و حتی خویشاوندی با هم بود .در اثر برخورد و تماس زبانهای
این دو قوم با یکدیگر یعنی پارسی باستان و ایالمی ،قرضگیری واژگانی ،که امری اجتناب
ناپذیر در هر نوع از تماس زبانی است ،صورت گرفت و واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان
دیگری راه یافتند .زبان پارسیان کوچنده در آن هنگام که هممنزل ایالمیان شده بودند زبان
زیرین بوده است و احتما ًال مسیر انتقال واژگان عموم ًا از زبان ایالمیان به زبان پارسیان بوده
است ،اما در طول چند سده با ایجاد امپراتوری هخامنشی ،زبان و فرهنگ پارسیان به زبان و
فرهنگ طبقة حاکم و زبان زبرین تبدیل شد و ایالمیان جایگاه سابق خود را از دست دادند.
در این مرحله از تماس که آثار آن در کتیبههای شاهی و الواح ایالمی هخامنشی نمایان
است جهت وامگیری عموم ًا از پارسی باستان به سوی ایالمی است .اما از آنجایی که وام-
گیری واژگانی هر چه میخواهد باشد ،دو سویه است ،چندین واژه و احتما ًال چند عبارت
کنایهآمیز از زبان ایالمی به زبانهای ایرانی راه یافتهاند که میتوانند حاصل هر دو مرحله از
تماس میان پارسی باستان و ایالمی باشند.
کنایه و انواع آن
کنایه یکی از شاخههای مهم علم بیان و از برجستهترین ترفندهای زیباآفرینی در کالم
است (شفیعی کدکنی )22 :1389 ،که در لغت به معنی «پوشیده سخن گفتن» و در
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اصطالح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد ،و این دو معنی الزم و
ملزوم یکدیگر باشند ،پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و بکار بَرد که ذهن
شونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد ،چنانکه بگویند «پخته خوار» به معنی
مردم تنبلی که از دسترنج آمادة دیگران استفاده میکنند (همایی.)167 :1389 ،
کنایه یکی از صورتهای بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است .بسیاری از معانی
را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذتبخش نیست و گاه مستهجن و زشت می-
نماید ،از رهگذر کنایه میتوان به اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد .جای بسیاری از
تعبیرات و کلمات زشت و حرام را میتوان از راه کنایه به کلمات و تعبیراتی داد که
خواننده از شنیدن آنها هیچگونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال
کنایات در همین حوزة مفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادی آنها مایة تنفر خاطر است
(شفیعی کدکنی .)141-140 :1375 ،بنابراین یکی از دالیل توجه به کنایه ،شیوة غیر
مستقیم بیانی است که کالم را هنری و جذاب میکند (زرینکوب.)65 :1372 ،
در کنایه ،قرینهای که مانع از ارادة حقیقی باشد ،وجود ندارد و تفاوت کنایه ،با مجاز
و استعاره در این است که در کنایه ،ارادة معنی اصلی ممکن است ،اما در مجاز و
استعاره ،ارادة معنی اصلی ممکن نیست .بنابراین ،کنایه از مجاز و استعاره ،ملموستر
است (همایی .)168-167 :1389 ،برای مثال ،کنایة پربسامد «کمر بستن» در شاهنامه
را هم در معنای کنایی آن (آماده بودن) میتوان پذیرفت و هم معنای حقیقی بستن
کمر ،قابل تصور است.
کنایه به جهت داللت الفاظ و معانی ظاهری (مکنیبه) بر معنای کنایی (مکنیعنه)
سه قسم است :کنایه از موصوف؛ کنایه از صفت؛ کنایه از فعل .کنایه از فعل که در متن
مورد بحث این پژوهش آمده ،از رایجترین نوع کنایههای زبان فارسی است (شمیسا،
236 :1370و .)238این گونه کنایهها که به صورت ترکیبی فعلی میآید ،معموالً برای
اثبات یا نفی کسی یا چیزی در سخن آورده میشود و به صورت عبارت فعلی یا جملة
اسنادی در کالم ظاهر می شود ،همانند :شیرة کسی را کشیدن و چوب در ماتحت کسی
کردن.
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بررسی دو عبارت کنایهآمیز در نسخة ایالمی کتیبههای هخامنشی
 .1شیرة کسی را کشیدن
در سه جا از کتیبة داریوش یکم در بیستون ( )DBو همچنین در دو جا از کتیبة دوم
داریوش یکم در نقشرستم ( ،)DNbدر جاییکه نسخة پارسی باستان از لفظ «پادافره»
و «بازخواست» برای مجازات نابهکاران سخن میگوید (: ufrasta- / ufrašta-
«سخت پادافره شده» و « fraϑ-پرسیدن (=پادافره کردن)») ( Schmitt, 2014:
 ،)177,262-263در نسخة ایالمی از عبارت «شیره فشردن» برای زیانکاران استفاده
شده است (« : mi-ul / mi-ul-liشیره» و « : ha-pi-فشردن») ( Hinz & Koch,
 )1987: 941,619که کنایهای است که امروزه نیز به صورت «شیرة کسی را کشیدن
(=فشردن)» بکار میرود و به معنای «کسی را دچار سختی و عذاب کردن» است
(انوری .)1033 :1383 ،نمونه این عبارت کنایهآمیز در شعر فارسی از جمله شعر زیر از
دیوان امیر خسرو دهلوی نیز آمده است (دهلوی:)205 :1361 ،
شیرة جانهای شیرین برکشیدند از نخست  /وین تن نازک از آن شیرینی جان ریختند
نمونه متنها از سنگنبشتة داریوش یکم در بیستون ( Schmitt, 2009:
)40,79,83; Vallat, 1977: 83,129,133
DBe §8: 18 … -uk-ti ak-ka4 hal-la[-ma]-ir hu-pír-ri
šil-la-ka4 mi-ul-e ha-pi
بند  ...18 :8آنکه زیانکار <بود> ،سخت شیرهاش را فشردم
DBop §8: 22 … haya arīka āha avam ufrastam apṛsam
بند < ... 22 :8آنرا> که نابکار بود ،او را سخت پادافرهش کردم
DBe §55: 64-65 … DIŠSIG7MEŠ-ir-ra ti-te-in-ra hu-pír-ri
šil-la-ka4 mi-ul-li-e ha-pi-iš
بند  ... 65-64 :55مرد دروغزن را سخت شیرهاش را بفشار
DBop §55: 38 … martiya haya draṷjana ahati avam
ufraštam pṛsā
بند  ... 38 :55مردی که دروغزن باشد ،او را سخت پادافره کن
DBe §63: 82 … a-ak DIŠak-ka4 hal-lu[-ma-ir hu-pír-ri
šil-la-ka4 mi-ul-li]-e ha-pi-ia
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بند  ... 82 :63و آنکه زیانکار <بود> ،سخت شیرهاش را فشردم
DBop §63: 66-67 … haya viyanāϑaya avam ufraštam
apṛsam
بند < ... 67-66 :63آنرا> که زیانکار <بود> ،او را سخت پادافرهش کردم
نمونه متنها از سنگنبشتة دوم داریوش یکم در نقش رستم ( Schmitt,
:)2009: 107; Vallat, 1977: 155-156
DNbe
: … a-[ak ak-ka4 ha-lu-ma]-iš-tá mi-ul-[li
ha-lu]-ma-e uk-ku DIŠú] ha-pi-ia
 ... :12-11و آنکه زیانکار شد من شیره <اش> را بر اساس زیانش فشردم
DNbop 17-19: … haya vināϑayati anudim vinastahyā
avaϑā pṛsāmi
 ... :19-17آنکه زیان رساند برابر زیانش ،آنگاه بازخواستش میکنم (=
پادافرهش میکنم)
DNbe 13-14: …[a-ak in-ni ha-ni ap-pa an-ka4 DIŠhu[pír-ri ha-lu-ma-iš] mi-ul-li in-ni ir[-še-ik]-ki ha]p]i[-ik-ni
 ... : 14-13و کام من نیست که اگر او زیان رساند ،به شدت شیره<اش>
نفشردندی (= بادا که فشرده نشود).
11-12

DNbop 20-21: … na patimā ava kāma yadi
vināϑaya š na fraϑiya š
 ... : 21-20و نیز کام من نیست آنکه زیان رسانده بازخواست نشود (=
پادافره نشود)
 .2چوب در ماتحت کسی کردن
در نسخة پارسی باستان کتیبه بیستون ،برای مجازات نافرمایان چهار بار از واژة
 uzmayāpatiاستفاده شده که تفسیرهای گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده
است :کنت  uzmayāpatiرا صفت به عنوان اسم از ستاک « uzma-آن که باالی
زمین است ،چوبة مرگ» در نظر گرفته و آن را مشتق از پیشوند فعلی « ud-بر» +
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 zmaاز « zam-زمین»؛ روی هم« :برداشته از زمین» ترجمه کرده است ( Kent, .)1953: 178اشمیت هم همسو با کنت معنای «برافراشته شده» ،برای آن در نظر
گرفته است ( .)Schmitt, 2014: 272شروو آن را از ستاک uzmayāpatiy kar-
در نظر گرفته و معنی «به میخ کشیدن» 1برای آن پیشنهاد داده است ( Skjærvø,
 .)2016: 172لوکوک نیز همداستان با شروو آن را «به میخ کشیدن» 2ترجمه کرده
است (.)Lecoq, 1997: 200
GIŠ
در مقابل در نسخة ایالمی برای معادل همین واژه از عبارت ru-ir-ma ir be-
 laاستفاده شده که تحلیل واژه به واژة آن از این قرار است:
 : GIŠنشانگری که پیش از واژگانی در پیوند با چوب ،گیاه ،میوه و شراب ظاهر میشود.
 : ru-irشیای از جنس چوب ،تیرک (چوبی) ( ;Hinz & Koch, 1987: 1049
.)Hallock, 1969: 749
« : maدر ،بر» (.)Hinz & Koch, 1987: 846; Hallock, 1969: 722
 : irضمیر شخصی ،سوم شخص مفرد در حالت نهادی-برایی و رایی (علییاری
بابلقانی.)59 :1394 ،
 : be-laفعل ساخته شده در باب  ،Iاول شخص مفرد از مصدر « bela-قرار دادن،
نشاندن» (.)Hallock, 1969: 677; Hinz & Koch, 1987: 183
بنابراین عبارت ایالمی به معنای «کسی را بر تیرک (چوبی) نشاندن» میباشد.

نمونه متنها از سنگنبشتة داریوش یکم در بیستون ( Schmitt, 2009:
)61-62,69,74; Vallat, 1977: 107,109,119,125
… GIŠru-ir-ma ir be-la
بند  ...57-56 :32او را بر تیرک نشاندم.
uzmayāpati

56-57

… pasāvašim Hagmatāna

76

DBe §32:

DBop §32:
akunavam
. to impale

1

. empaler

2
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بند  ...76 :32سپس او را در هگمتانه به میخ کشیدم.
DBe §33: 66-67… GIŠru-ir-ma ir be-la
بند  ...67-66 :33او را بر تیرک نشاندم.
rāyā uzmayāpati

… pasāvašim Arba

90-91

DBop §33:
akunavam

بند  ...91-90 :33سپس او را در اَربِل به میخ کشیدم.
DBe §43: 19… GIŠru-ir-ma ap-pi-in be-la
بند  ...19 :43آنها را بر تیرک نشاندم.
DBop §43: 52… avadašiš uzmayāpati akunavam
بند  ...52 :43آنجا آنها را به میخ کشیدم.
DBe §50: 46… GIŠru-ir-ma ir be-ip-li-ip
بند  ...46 :50آنها را بر تیرک نشاندند.
uzmayāpati akariyantā
بند  ...92 :50در بابل به میخ کشیده شدند.

DBop §50: 92… Bābira

با در نظر گرفتن معنای «به میخ کشیدن» در نسخة پارسی باستان که میتواند
مفهوم دقیقتر آن «فرو کردن یک شی نوک تیز بلند از چوب یا فلز در بدن» باشد و با
توجه به مفهوم چوبی بودن شی یا ابزاری که این کار با آن انجام میشده و از نسخة
ایالمی آن استنباط میشود ،بنابراین این عبارت میتواند مفهوم کنایهآمیز «چوب در
ماتحتِ کسی کردن» را تداعی کند که کنایه از «کسی را به شدت تنبیه یا مجازات
کردن» است (انوری .)425 :1383 ،نمونة این عبارت کنایهآمیز در شعر فارسی نیز آمده
است:
در گلستانی که وصف قد موزون کردهاند  /سرو جاروبی است کآن را چوب در کون
کردهاند (ضیائی تهرانی؛ نقل شده در دهخدا)8303 :1377 ،
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مشابه این عبارت کنایهآمیز در متن پهلوی درخت آسوریگ (بند  )16چنین آمده
است:
mēx až man karēd kē tō sar-kūnag wēžēnd
در رابطه با  sar-kūnag wēžēndبحثهای گوناگونی شده است؛ برای نمونه
استاد ماهیار نوابی اصل این عبارت را  sar kužēndدانسته و هرچند حرفنویسی
ˈ slkwو آوانویسی  sarkūnرا ذکر کرده اما بنظر اوˈ kwپایانی در اصل عبارت باید
غیر ملفوظ باشد و در نهایت معنی زیر را پیشنهاد داده است:
«میخ از من کنند که سر تو را آویزند (یا کوبند)» (ماهیارنوابی.)47 :1386 ،
منصور شکی این عبارت را به صورت mēx až man karēnd kē tō sar-nīgūn
 āgužēndقرائت کرده و حرفنویسی  slkwnرا صورتی ناتمام از  slnkwnدانسته و
ترجمة «میخ از من سازند آنچه تو را <بدان> سرنگون آویزند» برای آن در نظر گرفته است
( )sl’kunرا آورده و آنرا sarākūn
( .)Shaki, 1975: 66اونواال به خط پهلوی
قرائت کرده و «سرنگون» معنی کرده است اما در پانویس امالی مضبوط این واژه در نسخ را
( . (Unvala, 1923: 646( )slkwnنگارندگان
یادآور شده که بدین شرح است:
بر آن هستند با توجه به اینکه در منظومة درخت آسوریگ دشنامهایی میان درخت و بز رد
و بدل میشود و هر دو شخصیت داستان از هیچ سخنی برای مبارزه فروگذار نکرده تا جایی
که در بند  45بز ،درخت را روسپیزاده خطاب میکند ( xwad gumanīg ahēm
( )kū rōspīg zādag hēماهیارنوابی ،)59 :1386 ،شاید مراد این باشد که میخی که با
آن بز را از مقعد آویزند یا به مقعد بز فرو کنند از درخت ساختهاند؛ و شاید بتوان عبارت
مذکور را بصورت  sar-kūn kužēndیا  sar-kūn āgužēndهم قرائت کرد زیرا که
حرفنویسی آن چنین است slkwn kwčynd :و بسته به خوانشهای متفاوت از فعل1
جمله معانی «آویزان کردن از مقعد» یا همان «سرنگون کردن» یا حتی «ضربه زدن به
کپل (جهت هدایت حیوان)» یا حتی«به سیخ کشیدن (برای طبخ کامل حیوان)» را
میتوان برای آن در نظر گرفت.
1

همچنبن برای خوانشهای متفاوت دیگر از این فعل بنگرید به پانویس  16از درخت آسوریگ

(ماهیارنوابی.)47 :1386 ،
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نتیجهگیری
در اثر همنشینی و تماس دو قوم پارسی و ایالمی در هزارة اول قبل از میالد در جنوب
غربی فالت ایران ،برخورد زبانی بین این دو قوم حاصل شد که این برخورد انواع نتایج
حاصل از تماس زبانی نظیر وامگیری واژگانی را در برداشته است .در این بین دو عبارت
کنایهآمیز «شیرة کسی را فشردن» و «کسی را بر تیرکِ چوبی نشاندن» که با شخص و
شمار مختلف در نسخة ایالمی کتیبههای هخامنشی آمده شناسایی گردید که با توجه
به معادل آنها در نسخة پارسی باستان یعنی «پادافره کردن» و «به میخ کشیدن» ،و با
بررسی آنها در زبانهای ایرانی ،به دو عبارت کنایهآمیز «شیرة کسی را کشیدن» به
معنای «کسی را دچار سختی و عذاب کردن» و «چوب در ماتحت کسی کردن» به
معنای «کسی را به شدت تنبیه یا مجازات کردن» در فارسی نو دست یافتیم که به نظر
میرسد از زبان ایالمی به زبانهای ایرانی راه یافته باشند و این دو اصطالح امروزی
فارسی ممکن است حاصل این تماس باشند.
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