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چکیده

تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز مبانی اصلی بالغت ّ
سنتی هستند که شاعر را در ساختن تصاویر ّ
مخیل یاری
می رسانند .در این میان کنایه به دلیل پیوندی که با زبان عامۀ مردم دارد و از آبشخورهای آداب و رسوم و
ً
باورهای مردم بهره میگیرد ،در انتقال اندیشهها و تجارب ،شگردی کاراتر و اثرگذارتر است .اساسا
اعتبارسنجی کنایه در کنار تصویرآفرینیای که دارد ،به محتوای فکری آن وابسته است که میتواند اندوختههای
ارزشمندی را در اختیار مخاطب خود قرار دهد .در این پژوهش بهمنظور بررسی و شناساندن بهتر کنایه در
فرهنگ مردم ،جنگنامۀ نادر ،از الماسخان کندولهای بهروش توصیفی -تحلیلی بررسی شده است .این
ُ
منظومه در قرن دوازده هجری سروده شده است و اثری حماسی در زبان کردی محسوب میشود .بررسی کنایه
در منظومۀ جنگنامۀ نادر نشان میدهد که الماسخان کندولهای با آ گاهی از نقش کم نظیر کنایه در گسترش
زبان و انتقال افکار و باورها ،و حفظ آداب و رسوم اجتماعی بهگونهای گسترده از این شگرد ادبی بهره برده
است .کنایاتی که برخی دستاورد ادبی خود او بوده و زبان شعر او را مایهورتر کرده است .نکتۀ درخور ّ
تأمل این
است که بیشتر کنایاتی که از عواطف انسانی سرچشمه گرفتهاند یا ژرفساختی اسطورهای ،اعتقادی و
اجتماعی دارند ،نیز در تقویت جنبههای حماسی اثر یاری رساندهاند و این موضوع نشان میدهد که سراینده از
ً
این داللتهای کنایه غافل نبوده و عمدا آنها را در سرودههای خود بهکار بسته است .همچنین پایبندی
سراینده به اصول دینی سبب شده بسیاری از کنایاتی که ژرفساخت اعتقادی دارند ،در شعر او راه یابند.
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 .9مقدمه
بهره گیری از تصاویر شاعرانه نوعی آفرینش جهانی نو و به تعبیری نمایشی از دنیایی است که نمیتوان
عین آن را در بیرون از عالم ذهن مشاهده کرد .در بیشتر موارد توانایی شعرا با کمک نقد زیباییشناسی
آثار آنان انجام میشود .شگردهای ادبی در مواردی نیز یاریگر مخاطب برای دریافت مفاهیم و
اندیشههای شعرا شمرده می شوند .به هم پیوستن معنا و زیبایی در هنگام آفرینش تصاویر شعری،
اعجاز شاعرانه است .به همین روی میتوان با بررسی شگردهای شعری حتی به جهانبینی شاعر نیز
دست یافت .به عالوه آن« ،کنایه ،از لطیفترین و دقیقترین شیوههای بالغت است . ...انسان را قادر
میسازد تا چیزهای زیادی را بیان کند که نمیتواند با صراحت بیان نماید یا از روی احترام نهادن به
مخاطب یا برای مبهم گذاشتن سخن را به مخاطبها یا برای دستیابی بر دشمن یا برای پاک نگه
داشتن گوشها از آنچه آزرده میشوند(نک :هاشمی )263: 5868 ،عبدالقاهر جرجانی تأکید میکند در کنایه
گوینده ،اثبات معنایی از معانی را قصد میکند و آن معنا را با لفظی که در لغت وضع شده ،ذکر نمیکند
بلکه به معنایی اشاره میکند که تالی و پیرو آن لفظ میآید( )18 :5899در زبان کردی با عنوان «درکه»
َ
یاد میشود .معنای لغویی آن؛ گفتن َسر نخی از چیز پنهانی است (نک :هژار موکریانی :0482:ذیل کنایه به نقل
ِ
بیان هدفی غیر از معنای واقعی کلمه یا جمله استفاده میشود  .در
از پارسا .)10 :0412 ،درکه ،برای ِ
استعاره ،همیشه نشانهای وجود دارد که نشان میدهد کلمه در معنای واقعی خودش استفاده نشده
است و معنای واقعی پنهان میباشد؛ لیکن در کنایه هیچ مانعی برای کاربرد معنای واقعیاش وجود
ندارد(نک :پارسا.)10-17 :0412 ،جالل الدین محمد قزوینی ،برای بیان برتری تصاویر شعری در متون
نسبت به کاربرد نثر ساده آنها را همچون آبی روان،عسلی گوارا و نسیمی لطیف میداند که متن را زیبا
ّ َ
السالله ،و َ
َ
َ
الماء فی ّ
کالعسل فی
تسابق الفاظها....کلها ک ِ ِ
میسازند؛ «الفاظها تسابق معانیها و م ِ
عانیها ِ
الحالوه ،و ّ
َ
کالنسیم فی ّ
الرقۀ»(القزوینی.)231:2555،
ِ
ادبیات حماسی ،آیینۀ پنداشت و زندگی پیشینیان در سالیان گذشـته اسـت کـه مجموعـه بزرگـی از
اسطوره ،تاریخ و روایتهای داستانی را دربرمیگیرد و با بهرهگیری از تصاویر شعری ،به باورهای دینی
و قومی ،شکستها و پیروزیهای تاریخی ملتها اشـاره مـیکنـد؛ شـاهنامههـای کـردی ،گونـهای از
ادبیات حماسی و پهلوانی هستند که غالبا به زبان گورانی سروده شدهاند« .الماس خان حدود بیست و
ُ
پنج تألیف به زبان کردی دارد که اکثر این کتابها ،شرح داستانهای شاهنامه به شعر ده هجای کـردی
ّ
است» (صالحی و پارسا .)515 :5834،کتاب جنگنامۀ نادر ،اثر الماسخان کندولهای ،دادههای موثق تاریخی
دوره افشاری را با تصاویر شاهنامهای و حماسی بیان میکند.
هدف پژوهش حاضر در وهلۀ ّاول آشنایی با انواع کنایه و درونمایه هـای آن در شـعر المـاسخـان
ُ
کندولهای و در مرحلۀ بعدی کمک بهایجاد زمینۀ الزم بـرای پژوهشـگران دو زبـان کـردی و فارسـی و
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بهرهمندی از نتایج حاصل از این پژوهش در انجامدادن پژوهشهای دیگر در پیونـد بـا کنایـات و سـایر
شگردهای ادبی است؛ بر مبنای هـدف پـژوهش ،روش انجـام کـار توصـیفی -تحلیلـی اسـت و شـیوه
گردآوری دادهها ،اسنادی یا کتابخانهای است
 .9-9بیان مسئله و اهمی پژوهش
کنایه شگردی است که نسبت به سایر شگردهای ادبی با زبان مردم پیوندی نزدیکتر دارد؛ چرا که آن از
طبیعیترین راههای بیان است که در گفتار عامه مردم و امثال و حکم ایشـان فـراوان مـیتـوان یافـت و
جست و جو در امثال و نکتههای رایج در زبان مردم این موضوع را به خوبی روشن میکند و در شـعر از
قویترین راههای القای معانی است(نک :شفیعی کدکنی .)543 :5899 ،بهطور معمول شـعرا و نویسـندگان از
این شگرد برای طرح موضوعات اجتماعی و اخالقی بهره مـیبرنـد .عبدالحسـین زریـن کـوب معنقـد
است« :باری کنایه در غزل ،در تقاضا ،و در هجو خدمت بیسار به شاعران میکند و بسـا کـه آنـان را از
ارتکاب خطرها –آنجا که گفتن حقیقت سخت است -میرهانـد؛ بـه عـالوه چاشـنی مالحـت و لطـف
خاصی هم به کالم میبخشد»(زرینکـوب .)42 :5844 ،از آنجا که کنایه از میان مردم برخاسـته و آبشـخور
آن نیز باورهاّ ،
سنتها و رسوم مردم استّ ،
ظرفیت بسیار باالیی برای بیـان آداب و رسـوم مردمـی دارد.
این عنصر ادبی از دل حقیقت برخاسته و همین موضوع نیز به پذیرش و گسترش آن یـار مـیرسـاند .بـا
این توضیح میتوان گفت کنایات قبل از اینکه آرایه ادبـی باشـند ،مجموعـهای گلچـین شـده از آداب و
رسوم اجتماعیاند و به بیانی خود بخشی جداییناپذیر از فرهنگ یک قوم شمرده میشوند .نکتۀ دیگـر
در مورد کنایه نزدیکی آن به زبان مردم است .طبیعی بودن و در دسترس بودن ایـن صـنعت ادبـی چنـان
است که در بسیاری از موارد کنایه بودن آنها از دید ما پنهان میماند ،بدینگونه که در برخورد با برخـی
از کنایات ّ
تصور میکنیم با عناصر و سازههای معمول زبانی سرو کار داریم .در این میان نبایـد از نقـش
کنایه در توسعۀ زبان غافل بود .کنایات بهگونـهای در فراینـد واژه سـازی و ترکیـبآفرینـی نیـز دخالـت
دارند .از این عنصر ادبی میتوان در سخنوری به درستی بهره برد و حوزۀ زبانی را گسترش داد.
ً
در هر روی باید اذعان کنیم که ارزشگذاری کنایات صرفا نه از تصویرآفرینی آنها که از معناآفرینی یـا
معنا افزایی آنها ناشی میشود .در این پژوهش با تأکید بر جنبههای فرهنگی و اجتماعی کنایه ،کارکرد
این شگرد ادبی در جنگنامۀ نادر الماسخان کندولهای بررسی میشود .بـا ایـن توضـیح اساسـیتـرین
پرسش پژوهش حاضر این است که کنایه چـه تـأثیری در انتقـال مفـاهیم و اندیشـههـای المـاسخـان
کندولهای داشته است؟
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.2-9مروری بر پژوهشهای انجامشده
با ّ
توجه بهتحقیقات و بررسیهای انجامگرفته ،تاکنون در زمینۀ بررسی کارکردهـای کنایـه در جنگنامـۀ
نادر الماسخان کندولهای پژوهشی انجام نشده است و این پژوهش برای نخستین بار انجام مـیگیـرد.
ّاما در موارد مشابه آثاری بهصورت پایاننامه و مقاله ارائه شده است از جمله:
 «پیوند تشیبه و کنایه در یک گونه بالغی نادر در ادب عامه» (پارسا .)5864 ،نویسـنده در ایـن پـژوهشبه معرفی تشبیهات کنایی میپردازد که روساخت تشیبهی و ژرف ساخت کنایی دارند ایشان وجـه شـبه
این گونه را الزمی میداند که در خدمت ملزومی قرار گرفته است.
 «روونبیژی له ئهدهبی کوردیدا» (پارسا .)5864،در بخش چهارم این کتاب ،تعریف و تقسیم بندی کنایـه؛ "درکه" ،در زبان کردی ذکر شده است و در سه بخش قبلی آن مبحث تشـبیه ،اسـتعاره ومجـاز قـرار
دارد.
 در مقالهای با عنوان«مقالۀ مقایسۀ خسرو شیرین نظامی با فرهاد و شیرین الماس خان کندولـهای»(صالحی و پارسا ،)5834 ،روایتهای کردی این حکایت از راه بررسی وجوه اشـتراک و افتـراق ایـن دو اثـر
مطرح شده است.
 « تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامه فردوسـی و شـاهنامه کـردی المـاس خـان کندولـهای» (رادمـرد وهمکاران .)5861:نویسنده با شیوۀ ادبیات مقابلهای ،داستانهای مشترک دو اثـر مـذکور را بررسـی نمـوده
است
ُ
 «بررسی ص َور خیال در دیوان نالی» (مظفری .)5833 ،در این پایاننامه ضمن تأثیرپذیری نالی از شاعرانفارسیزبان ،بهویژه حافظ شیرازی به بررسی مجازها ،استعارات ،تشبیهها و کنایههای موجود در دیوان
نالی پرداختهشده است.
َ
 «بررسی ُص َور خیال در شاهنامۀ لکی» (خوشکالم ،)5865 ،عنوان پایـاننامـۀ دیگـری اسـت کـه در ایـنَ
پژوهش ابتدا برای آشنایی مخاطبان با زبان ،فرهنگ و ادبیات لکی مطالب مفیدی با استفاده و اسـتناد
بهمنابع مختلف ارائه گردیده و سپس بهبررسی ُص َور خیال در اثر مذکور پرداخته شده است.
ُ
 مقالۀ «نگاهی به شاهنامهسرایی و رزمنامهسرایی در ادب کردی و سنجش آن با شـاهنامه فردوسـی»(نقشبندی و دیگران ،)5868 ،تالشی است برای شـناخت و ّ
معرفـی منظومـههایی کـه بـا نـام شـاهنامهها یـا
ُ
رزمنامههای کردی ،معلوم و مشهورند .همچنین سـعی شـده اسـت ،سنجشـی محـدود بـین باورهـا و
ُ
مفاهیم اسطورهای و حماسی شرق و غرب ایران که در شاهنامه فردوسی و شاهنامههای کـردی نمایـان
و ّ
متجلی است ،انجام گیرد .در مورد کنایه در آثار ادبی پـژوهشهـای بسـیاری انجـام شـده اسـت کـه
پیوندی مستقیمی با این پژوهش ندارنـد .در ایـن پـژوهش بـهطـور ویـژه بـه بررسـی کنایـه در منظومـه
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جنگنامه پرداخته میشود و ّ
تصور نویسندگان این است که در مواردی برخی کارکردها در پیوند با کنایـه
برای ّاولین بارمطرح شده است.
.9-9ز بان کردی
ُ
ُ
کردی از مهمترین زبانها و گویشهای ایرانی است و تفاوتهای موجود در میان گـویشهـای کـردی
ّ
بهگسترۀ جغرافیایی این گویشها از یکدیگر بستگی دارد ،چراکه این گـویشهـا بهخطـهای پوشـیده از
ّ
ّ
کوههای بلند تعلق دارند که برقراری ارتباط در آن دشوار است و از نظر سیاسی نیـز هیچگـاه بهخطـهای
واحــد تبــدیل نشــده اســت (نــک :اشــمیت .)142:5838 ،پژوهشــگران نیــز دیــدگاههای متفــاوتی پیرامــون
ُ
ُ
تقسیمبندی زبان کردی ذکر کردهاند .مک کاروس و ویندفور معتقد هسـتند کـه کـردی بـه سـه شـاخۀ
شمالی ،مرکزی و جنوبی تقسیم میشود (به نقل از پروانه و همکـاران .)08:0411،پرفسور جویس بلو نیز همـین
تقسیمبندی را برای زبان کردی درنظر دارد ( .)0486:00بدلیسـی نویسـندۀ شـرفنامـه کـه آن را در 5551
ُ
هجری نگاشته است ،زبان کردی را بهچهار دسته تقسیم کرده است و مینویسد« :طایفـۀ اکـراد چهـار
ُ
َ
ُ
قسم است و زبان و آداب ایشـان مغـایر یکـدیگر اسـت .5 :کرمـانج .2 -لـر .8 -ک ُلهـر .4 -گـوران»
ُ
(بدلیسی .)31:5894 ،کرمانجی مهمترین گـویش شـاخۀ شـمالی ،و همچنـین سـورانی مهمتـرین گـویش
شاخۀ مرکزی است.
ُ
ّ
شعر کردی یکی از اقسام شعرهای پنجهجایی قدیم محسوب میشود و بر کمیـت هجاهـا تکیـه دارد و
تعداد هجاهای دو مصراع باید باهم برابر باشد (بهار .)1 :5 ،5841 ،ذکر ایـن مطلـب الزم اسـت کـه «وزن
هجایی در زبان فارسی پیش از اسالم و حتی بعد از اسالم هم رایج بوده؛ بهطوریکه میتـوان گفـت وزن
ُ
هجایی کردی نیز بازماندۀ همان وزن هجایی ایرانی پیش از اسالم است» (نظری تـاویرانی .)25-25 :5865،لـذا
ُ
اصلیترین وزن در شعر کردی وزن دههجایی است ،که در هر بیت آن بیسـت هجـا ،ده هجـا در مصـرع
اول و ده هجا در مصرع دوم قرار میگیرد .در وزن عددی کیفیـت هجاهـا اهمیـت نـدارد؛ و تأکیـد بـر
ّ
تعداد هجاهاست و تخطی از آن نوعی لغزش وزنـی و موسـیقیایی محسـوب مـیشـود و وزن را مختـل
میکند .جنگنامۀ نادر و سایر آثار الماسخان کندولهای نیز بر همین وزن سروه شده اسـت .ایـن اثـر را
الماس خان بعد از سال5599ه .ق برابر با حادثه ویرانی قلعه نادری به دست محمدخان و پس از مرگ
نادر (در )5595سروده است(نک :حسینی آبباریکی.)33 :5869،

()9

 .2بحث و بررسی
در خصوص کاربرد کنایـه در آثـار ادبـی ،ایـن نکتـه نیـز درخـور درنـگ اسـت کـه بسـیاری از شـعرا و
ً
نویسندگان در آثار خود به آفرینش این شگرد ادبی ّ
توجه میکنند و صرفا کنایـات کلیشـهای و پرکـاربرد
ادبیات را که دستمایۀ دیگران بودهاست بهکار نمیگیرند .این هنر گویندۀ ادبی است که با ابزار زبـانی و

  36فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،55شمارۀ  ،8پیاپی  ،88پاییز 5455

تصاویر شعری با کمک گرفتن از رخدادهای اجتماعی و موضوعات اخالقی به آفرینش کنایـه مبـادرت
ّ
کند .میتوان گفت یکی از نشانههای توانمندی و خالقیت شـعرا در همـین شـیوههـای آفـرینش ادبـی
نمودار میشود .البته بدیهی است که کاربرد مناسب کنایات رایج نیز در جای خود و بـه اقتضـای کـالم
میتواند در القای مفاهیم مورد نظر گوینده نقشی مؤثر داشته باشد .در این خصوص نکتۀ اساسی شـیوه
و نوع کاربرد کنایات است که به کالم ادبی ارزش و اعتبار میبخشد .در منظومۀ الماسخان هم هـر دو
نمونه کنایه مشاهده میشود با این توضیح که بخش عمدۀ کنایات شـاعر همـان کنایـات رایـج در زبـان
فارسی است که سراینده بنابه ّ
موقعیت خاص کالم از آنها بهدرستی بهره گرفته است.
یادآوری این نکته ضروری است که ارتباط المـاسخـان بـا منشـیهای نادرشـاه و آشـنایی بـا آثـار
ایشان ،ازجمله میرزا مهدیخـان اسـترآبادی سـبب پیـدایش شـباهتهـای زیـادی بـین تمامکارهـای
الماسخان و کارهای منشیها بهلحاظ کاربرد تشبیهها و کنایات و  ...شده است.
.9-2کارکرد کنایه در جنگنامۀ نادر المانخان کندولهای
اگر این نظریه را بپذیریمّ -
البته چندان هم دور از ذهـن نیسـت -کـه از راه زیبـاییشناسـی مـیتـوان بـه
حقایق جهان شمول در بارۀ اخالق و اغـراض انسـان دسـت یافـت (نـک :کـوش ،)251 :5869 ،مـیتـوانیم
امیدوار باشیم که با مطالعۀ کنایه در متون مختلف به برخی از اندیشـههـا و اهـداف گوینـده پـی ببـریم.
ّ
طبیعی است که با ساز و کارهای زبان ادبی ،مفاهیم استواری در متون ایجاد میشود که میتواند به کـل
متن جهت بخشد و همسو با نظریات و افکار گوینده ،به مخاطب ادراک و آ گاهی دهد.
.9-9-2کارکرد کنایه در گسترش حوزۀ زبان
کارکرد تکراری برخی از عناصر و سازههای زبانی فرصت بیان مفـاهیم ّ
متنـوع را از گوینـده مـیگیـرد و
ً
مخاطب را نیز بیحوصله میکند .طبعا هرچه دایرۀ واژگانی گوینده وسیعتر باشـد ،هـم امکانـات تنـوع
کالم فراهمتر است و هم توان انتقال اندیشهها ببشتر میشود .کنایه عنصری ادبی است کـه بـه گوینـده
این امکان را میدهد که از ابزارهای زبانی بهرۀ بهتر و اثرگذارتری ببرد .در کتابهـای بالغـی از نـوعی
کنایه به نام کنایه از موصوف یاد شده است و آن بر دو قسم اسـت :بهگونـهای کـه صـفتی از صـفات بـه
موصوف ّ
معینی اختصاص یابد ،یا کنایه موصوف از مجموعه چند صفت است (نـک :تفتـازانی-836 :5484،
ّ
 .)865این نوع کنایه که درواقع نوعی جانشینسازی ترکیبات و واژههای زبانی است و خالقیت شـاعر و
نویسنده را نشان میدهد ،عاملی برای گسترش حوزۀ واژگانی زبان شمرده میشـود .کـارایی «کنایـه از
صفت» نیز در گسترش دایرۀ واژگانی زبان درخور درنگ است .در کنایه صفت ،انتقال از ملزوم بـه الزم
یا بی واسطه است یا با واسطه که در متون بالغی از آن با عنوان کنایه بعید و قریب یاد شده اسـت (نـک:
العسکری.)241: 5424 ،
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این نکته را نیز اضافه کنیم که کنایـهسـازی بـا ذوق و بالغـت انسـان و بـه رعایـت مصـالح سیاسـی و
اجتماعی نیز وابسته است(نک :میرزانیا.)366 :5843 ،
ً
هنر گویندۀ توانمند در شیوۀ بهکارگیری کنایهها طبعا به گسترش دایرۀ واژگانی مخاطب یاری
میرساند .در نمونههای زیر ترکیبات زبانی که جایگزین عناصر و سازههای زبانی شده و بهگونهای
امکان ّتنوع سخن را برایر گوینده فراهم کردهاند ،مشاهده میشود .درست است که در بسیاری از مواقع
این کنایات ساخته و پرداختۀ سراینده نیستند ،ولی قرار دادن آنها در بافت زبانی آنگونه که به کالم
ّ
ادبیت بخشد و خواننده احساس مالل نکند ،خود نوعی آفرینش ادبی شمرده میشود کنایه صفت و
کنایه موصوف گاه در عبارات میآید و گاه در بافت کالم  .به کنایههایی که در جمله میآیند ،لیکن
ماحصل آنها گسترش حوزه زبانی در کاربرد متنوع واژههاست:
دا نه طوق وتیپ ایرانی وقار (کندولهای.)245:5869،

الماس آبدار
و هجوم تیغ
ِ

da na toq ow tip irani va qār

va hojome tiqa almase abdār

الماس آبدار کنایه از محکم است.
ِ

برگردان[ :افغانها] با تیغهای الماس آب دادهشده و بـا داد و فریـاد ،بـر پـیشقـراوالن و تیـپ ایرانـی
حملهور شدند.
نجات در طوفان ژِ بحر بیپی (کندولهای.)254:5869،

کشتیمان گیرن نه گرداب وی

keštimān giren na gerdābe vey
nejāt dar tūfān že bahre bi pey
طوفان کنایه از هر بال یا روی داد سخت و ناگوار (انوری.)5534 :2 ،5865 ،

برگردان :کشتی ما در گردابی گیر افتاده است ،این کشتی را از این طوفان و دریای بی پایان و
عمیق نجات بده.

خروار (کندولهای )215:5869،کنایه از بار فراوان (انوری .)152 :5 ،5865 ،آه سرد (کندولهای )239،224 :5869،کنایـه
از آه و نالهای از سر ناامیدی و اندوه (انوری .)86:5 ،5865 ،سینهچاک (کندولـهای )551:5869 ،کنایـه از بسـیار
()2

عالقهمند به کسی (انوری.)631 :2 ،5865 ،

چنانکه در کنایات مورد اشاره دیده میشود ،جانشینی برخـی صـفات و ترکیبـات اسـمی منجـر بـه
ساخت ترکیبات یا مفاهیمی ّ
متنوع شده که هر کدام در گسترش ساختهای دسـتوری و ایجـاد معـانی
نو ،کارآمدی خود را نشان دادهاند .کارکرد واژهسازی و ترکیبآفرینی بیشـتر در دو نـوع کنایـۀ صـفت و
موصوف دیده میشود و کارکرد معناآفرینی یا معناگستری در هر سه نوع کنایـه؛ یعنـی کنایـه از صـفت،
کنایه از موصوف و کنایه در فعل قابل رهگیری است.
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.2-9-2کنایهسازی مبتنی بر تشبیه
در بحث کنایه باید به این موضوع ّ
توجه داشت که در مواردی کنایه با شگردی دیگر از شـگردهای ادبـی
درهم میپیوندد و تقویت میشود .حتی میتوان گفت در مواردی با یاری آرایۀ دیگر ّ
هویت مییابد .آرایۀ
تشبیه ازموارد نادر سازندۀ کنایه در جنگنامۀ الماسخان کندولهای شمرده میشود .البته بایـد یـادآوری
کرد که تنها بخشی از کنایات بدینگونه ایجاد میشوند و در بستر زبان ادبی با مفهومی جدید به حیـات
خود ادامه میدهند .به بیانی دیگر میتوان گفت عنصر تشبیه در مواردی به خلق کنایه یاری مـیرسـاند
البته این مورد به گونه بالغی خاصی اشاره مینماید که سید احمد پارسا برای اولین بـار از آن بـا عنـوان
تشبیه کنایی یاد میکند و متذکر میگردد که در تشبیهات کنایی «وجه شبه در معنای اصلی خود ایفـای
نقش نمیکند بلکه الزمی است در خدمت ملزوم»(پارسا ،)69 :5864،بنـابراین رسـالت وجـه شـبه انتقـال
مفهوم دیگری غیر از مفهوم اصلی خود است:
پیچیا ژ قین چون مار زخمین

جوشیا چون زهرچی نه کفر و کین (کندولهای.)824:5869،

jošīā čon zahr čina kofr ow kin

pičiā ža qīn čon māre zaxmīn

چون مار زخمین پیچیا ژ قین ،کنایه از دچار پیچش اعضای بدن شدن بر اثر خشم ،به ّ
شدت خشـمگین
و عصبانی شدن (انوری .)244 :5 ،5865 ،جوشیا چون زهر ،کنایه از خشمگین شدن (انوری.)844:5 ،5865،
برگردان :توپال مانند مار زخمی از خشم به خود میپیچیـد و ماننـد زهـر میجوشـید و در کفـر و کینـه
فرورفت.
در کنایۀ باال «به خود پیچیدن» ،وجه شبه است .تشبیه انسان به مار با این وجه شبه ،بـه ایجـاد چنـین
کنایهای منجر شده است.
لرزیا چون بید ژ تاف آوان (کندولهای.)225:5869،

زانا حسابش و آخر یاوان
larziā čon bid ža tāfe āvān

zānā hesābeš va āxer yāvān

ّ

لرزیا چون بید ،کنایه از بهشدت ترسیدن (انوری.)5455 :2 ،5865 ،

برگردان :فهمید که کارش به آخر رسیده است پـس هماننـد بیـدی کـه از نسـیم همـراه بـا قطـرات آب
[باران] میلرزد ،لرزه بر اندامش افتاد.
در این کنایه نیز وجه شبه «لرزیدن» است .واضح است که تشبیه انسان بـه بیـد ،بـا تأکیـد بـر ویژگـی
«لرزیدن» که مشخصۀ درخت بید است ،کنایه را ایجاد کرده است.
بی و گرت لول شانا چی و باد (مانند گردباد به هوا بلند شد و بر باد رفت) (کندولهای )594:5869،مـوش وینـۀ
درفش برچی ژ جامه (مویهای بـدنش ماننـد درفـش از لبـاس بیـرون زد) (همـان )456:کنایـه از ّ
شـدت
ِ
وحشت.
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 .9-9-2ر یشهشناختی کنایات
بررسی آبشخورهای کنایات ادب فارسی نشان میدهد که بیشتر کنایات از فرهنگ عامه مردم نشئت
گرفتهاند .آداب و رسوم اجتماعی ،اندیشههای مذهبی ،اسطورهها زمینههای شکلگیری کنایات را
فراهم کردهاند .سید احمد پارسا میگوید « :به عقیدۀ من کنایه در زبان مردم عادی خیلی بیشتر از
زبان ادبی رایج تر است و در زبان مردم روستا در مقایسه با زبان مردم شهر بیشتر استفاده میشود؛
ّ
مشخص است شاعری که زندگی بچگی و جوانی خود را در روستا به سر برده ،از گنجینه کنایه
بیشتری بهره میبرد»(پارسا .)10-17 :0412 ،نکتۀ مهم این است که الیههای زیرین این کنایت حوادث و
اتفاقات و یا رسومی بوده که در جریان طبیعی زندگی ما پیش آمده و مرور زمان سبب شده است که این
ّ
الیههای زیرین فراموش و ساختی نو متولد شود .و البته این ساخت در معنای جدید با آبشخورهای
خود در پیوندی بسیار نزدیک است.
 .9-9-9-2اسطورهها و کنایه
اسطورهها خاستگاه مذهبی و اعتقادی دارند و به همین روی همواره مورد احترام مردم بودهاند .باور بـه
قدرت یا نیروهای فراسویی عاملی مهم در شکلگیری اسطورهها بوده است .آفرینش جهان ،خاستگاه
پدیدهها ،تمایالت انسانی و پیوند آن با عوالم فراسویی و چگونگی پیدایش اقوام از موضـوعات مهـم در
اسطوره است .این موضوعات در واقع به باورهای انسـانهـا مربـوط اسـت و مجمـوع آنهـا داسـتانی
ّ
مقدس را تشکیل میدهد که گونهای خاص از بیان است .نمونههایی از این داسـتانهـا و رخـددادهای
اسطورهای در کتب ّ
مقدس بازتاب داشته است .موضوع ارتباط اسـطوره بـا خلقـت و اعتقـادات مـردم
عاملی مهم بوده که سبب شده اشکال کوتاه گونه و بسیار فشرده و تلمیحوار آن در کنایـات ادب فارسـی
نمود پیدا کند و بدینگونه کنایه نیز در جای خود بستری برای اشارات اسطورهای شده باشد.
بدی بختهنصر بیدینم دین

دور دقیانوس ورینم دین (کندولهای.)525:5869،

dore daqyānūs varinem deyan

badi baxta nasr bi dinem deyen

دور دقیانوسی کنایه از حکومت ستمگرانه و ظالمانه است

برگردان :رنج و سختیهایی که با آن مواجه شدم مانند سختی ناشی از ستم بخت النصـر کـافر ،و ظلـم
حکومت دقیانوس است.
ملتانی ملت آتشپرستان

گبر گاو پرست خارج داستان (کندولهای.)248:5869،

gabre gāv parast xāreje dāstān

آتشپرست کنایه از زرتشتی و گاو پرست کنایه از هندو است.

melatāni melat ātaš parastān
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برگردان :مردمان ملتان ،که آتش را پرستش میکنند ،و گبرهای گاوپرست و بیگانهای هستند [نادرخان
بر آنها مسلط شد].
 .2-9-9-2بازتاب حاالت ،نفسانیات و عواطف انسانی در کنایات
ّ
محرکها و ّ
عواطف و رفتارهای فردی با توجه به ّ
شخصیت
موقعیتهایی که انسان در آن قرار میگیرد،
ّ
مشخص و ّ
معرفی میکند .احساسات ،هیجانات و واکنشهای ما در برابر رخدادهای طبیعـت
افراد را
و رفتار دیگران ،تمایالت و نیازهای روحی ما را نشان میدهد .نفـرت داشـتن ،عالقـه ،اظهـار حسـد،
شادمانی و امثال آن از نیازهای روحی ما سرچشمه میگیرد .بروز حاالت و رفتارهـای مختلـف انسـان
ّ
بسیاری از مواقع از رفتارهای زبان بـدن آنهـا مشـخص میشـود .چهـره در هـم کشـیدن ،زرد شـدن
صورت ،یا سرخ شدن گونهها همه نشانههایی از حاالت درونی انسان است .این رفتارهـا گـاهی نیـز در
قالب عناصر و سازههای زبانی نشان داده میشود .ما از طریق زبان گفتار یا نوشتار به اظهار تمایـل یـا
ابراز نیازهای روحی میپردازیم .در چنین فرآیندی عنصر ادبی که میتواند بـه یـاری سـازههـای زبـانی
بیاید ،کنایه است .با بررسی نمونههای زیر کارکرد کنایات ادب فارسـی بـرای نشـاندادن احساسـات و
رفتارهای روحی ما قابل توجیه خواهد بود:
محمد شاه شنفت خروشا و قین

ِگرتش لب ویش َو دندان کین (کندولهای.)244:5869،

gerteš labe vīš va dandāne kīn

mohamad šāh šenaft xorošā va qīn

ِگرتش لب ویش َو دندان کین ،کنایه از خشمگین شدن است.

برگردان :محمدشاه با شنیدن این سخنان از خشم فریادی برآورد و با خشم ،لبش را به دندان گرفت.
داو داو توپال آوردش او یاد

چپچپ ریش ویش کندش دا َو باد (کندولهای.)842:5869،

čap čap rīše vīš kandeš dā va bād

dāv dāve topāl āverdeš ow yād

چپچپ ریش ویش کندش دا َو باد ،کنایه از پشیمان شدن و افسوسخـوردن و در ایـنجـا بـه معنـی
ّ
شدت خشم و عصبانیت است (انوری.)385 :5 ،5865 ،
برگردان :نادر توپال را به یادآورد ،با خشم  ،تمام ریش خود را کند و بر باد داد.
دود هناسان َدرون دا َو باد (کندولهای )842:5869 ،کنایه از آه کشیدن (انـوری .)481 :5 ،5865 ،زالهدار زالش بی
()9
َو آو (کندولهای )215:5869،؛از وحشت زیاد به حال مرگ افتادن او (انوری.)391 :5 ،5865 ،
نکتۀ مهمی که در مورد کنایات این بخش درخور اهمیت است ،پیوند مفاهیم و داللـت هـای آن بـا
رزمآوری و نبرد است .درست است که این کنایات بهلحاظ ژرفساختی از عواطف و احساسات آدمـی
ّ
سرچشمه میگیرند ،ولی از نظرگاه مفهومشناختی و کارکردی با مقولهها و مؤلفههای حماسی ارتبـاطی
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نزدیک دارند .این موضوع نشان میدهد که الماسخان کندولهای از این کنایات آ گاهانـه بـرای تقویـت
جنبههای حماسی اثر خود بهره برده است.
 -9-9-9-2ژرفشناسی اعتقادی و مذهبی کنایه
پایبندی به اصول اعتقادی و مذهبی و گسترش این فرهنگ در آثار ادبی منجر بـه شـگلگیـری نـوعی
ازکنایات شده که ژرفساخت آنها مبتنی بر دریافتهای دینی و اعتقادی است .آبشخور این کنایـات،
آیات قرانی ،احادیث و روایات و داستانهای دینی است .در کنار گسـترش دیـن بـه ویـژه دیـن اسـالم،
کنایاتی با بار معنایی اعتقادی شکل گرفته و در زبان مردم و آثار ادبی رایج گردیده است .فلسفۀ کـاربرد
این کنایات نیز بیارتباط با اشاعۀ مبانی فکری دین نیست .البته در این میان نباید از نقش تأثیرگذار ایـن
نوع کنایات در القای اندیشههـا و خواسـتهـای گوینـده بـه مخاطـب خـود غافـل بـود .در هـر روی
نمونههای متعددی از کنایاتی که مبتنی براندیشـههـای دینیانـد ،در جنگنامـۀ المـاسخـان کندولـهای
بازتاب داشته است .میتوان شیعهبودن نویسندۀ جنگنامه را در بهرهگیـری از ایـن نـوع کنایـات در نظـر
گرفت.
نمانون قصاص او رو قیامت (کندولهای.)234:5869،
بستانیم حقمان و چند عالمت
bestānīm haqmān va čand a’lāmat

namānūn qesās av ro qīāmat

روز قیامت کنایه از روز رستاخیز است که بعـد از گذشـت مـدت زمـان طـوالنی هنـوز زمـان وقـوع آن
مشــخص نیســت بنــابراین« ،بــه قیامــت نگــذاریم» کنایــه از انجــام قطعــی کــار در زمــان نزدیــک و
«چندعالمت» نشانۀ حتمیبودن وعید است.
برگردان :حقمان را میگیریم؛ این خط ،این هم نشان ،انتقام را به روز قیامت موکول نمیکنیم.
َ
بانک یا علی
ژِ هر ال خیزا ِ

نبرد هی هی نادر بی بلی (کندوله،ای.)844:5869 ،

nabarde hihi nāder bi bali

Že har la xižā bānke yā ali

بانگ یاعلی کنایه از اظهار شادی و سپاسگزاری است.
برگردان :از هر سوی بانگ یاعلی برخاست و نبرد و هی هی نـادر پذیرفتـه شـد (پیـروزی نـادر قطعـی
شد).
ّ
ّ
بهرهگیری درخور توجه شاعر از کنایاتی که به معتقدات شیعه نزدیک است ،تعلق خاطر گوینده را به
این مذهب نشان میدهد .میتوان گفت که گوینده از این عنصر بالغی برای بیان و القای گفتمان مـورد
نظر خود عالمانه و عامدانه یاری میگیرد:
خورشید خاور گیلیا ژ رنگ (همان.)228،
ژ تاوشت تیپ سپاه دین دو رنگ
xoršide xāvar giliā že rang

Že tāvešte tīp sepāhy din do rang
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سپاه دین دو رنگ کنایه از سپاهان با دو مذهب متفاوت (سنی و شیعه) است.
برگردان :از پایداری تیپهای سپاه که از دو دین متفاوت بودند ،رنگ خورشید در شرق متغیر شد.
دستنشان دست هشت چارنی (همان.)251،

واتن و نادر خدا یارنی

Vāten va nāder xodā yāreni

dastnešāne dast hašto čāreni

هشت و چهار کنایه از دوازده امام (ع) است.
برگردان :به نادر گفت :خدا یار توست و شما دستنشاندۀ دوازده امام هستی.
بی و رستاخیز روز کربالح(همان.)548،

شهید بین شیران و حربۀ سالح
bi va rastāxīz roze karbalāh

Šahid bin širān va harbey selāh

رستاخیز روز کربالح ،کنایه از غوغا بهپا کردن توأم با قساوت و ناجوانمردی.
برگردان :شیران ایران با حربه و سالح افغانها کشته شدند و رستاخیزی چون روز کربال برپا شد.
امیدم ایدن شای مشهد یا نه

سرم آوردن من وی آستانه(کندولهای.)5869،251:5،

sarem āverden men vey āsetāna

omidem eyden šāy mašhad yā na

سرم آوردن من وی آستانه؛راهی آنجا شدن اینجا ّ
متوسل شدن بهامام رضا (ع) (انوری.)366 :2 ،5865 ،
()4

برگردان :ای شاه مشهد ،امیدم به خانۀ تو است و بهدرگاه تو پناه آوردهام.

 .4-9-9-2بنمایههای فرهنگی در کنایه
یکی دیگر از آبشخورهای کنایات ادب فارسـی ،آداب و رسـوم و رفتارهـای اجتمـاعی اسـت .بـه ایـن
موضوع اشاره شد که کنایه با فرهنگ عوام پیوندی بسیار نزدیک دارد .نزدیکی این شگرد ادبی بـه زبـان
عامه مردم سبب شده است که بخش عمدهای از کنایات از زبان کوچه و بازار به آثار ادبی نفـوذ کننـد و
رسایی و بار معنایی آنها سبب ماندگاریشان شده است .در این خصوص نکتۀ درخور اهمیت این اسـت
که کنایات برخاسته از آداب و رسوم اجتماعی ،ناخودآ گاه نقشی مهم در حفظ رسوم کهـن داشـته انـد.
در جنگنامه نادر ،از این کارکرد کنایه نیز در حوزۀ ارزشگذاری و اعتبـار سـنجی کنایـات نبایـد غفلـت
شد:
آخیز کرد سپاه روان بیراهی (کندولهای.)254: 5869،5،
دست شاه بوسا و خاطرخواهی
āxiz kerd sepāh ravan bi rāhi

daste šāh būsāh va xāterxāhi

دست شاه بوسا؛ به او اظهار ادب یا فرمانبرداری کردن (انوری.)954 :5 ،5865 ،

برگردان :نادر ،دست شاهطهماسب را بهنشانۀ خاطرخواهی بوسید ،سپاه را آماده کرد و بهراه افتاد.
بوساه روی زمین نه پای تخت شاه (کندولهای )561:5869،کنایه از تعظیم کردن (انوری.)381 :5 ،5865 ،

کارکرد کنایه در «جنگنامۀ نادر» الماسخان (...ص ------)000-10زهرا غریب حسینی و همکاران 999 

زاری ذلیالن ظالم کشیده

پرده پروران آفتاب ندیده(کندولهای.)599:5869،

parda parvarān āftāb nadida

()0

zārī zalilān zālem kešida

آفتاب ندیده؛ویژگی زن یا دختر عفیف و خانهنشین (انوری.)82 :5 ،5865 ،

برگردان :صدای شیون کسانی بلند شد که ذلیلشده بودنـد و ظلـم و سـتم را تحمـل کـرده بودنـد؛زنان
اشراف ایرانی که در ناز و نعمت بزرگشده بودند و هیچوقت آفتـاب ندیـده بودنـد و عفیـف و پاکـدامن
بودند ناله و زاری میکردند.
 .5-9-9-2باورهای عامیانه
ّ
ترس و امید در زندگی اقوام مختلف به باورهایی منجر شده که امـروزه از دیـدگاه علمـی ،خرافـه تلقـی
میشود .واقعیت آن است که این باورها ریشـه در نیازهـای بشـری داشـته و بخشـی جـدایی ناپـذیر از
زندگی اقوام کهن بودهاند .با همه پیشرفتهای علمی این باورها هنوز در وجـود مـا ریشـه دارنـد و ایـن
موضوع نشان میدهد کنشهایی از قبیل «اسپند سوختن»« ،فلفـل در آتـش افکنـدن» و «تخـم مـرغ
شکستن» بخشی از رفتارهایی بوده که انسان برای بقای خود ،دورماندن از شرور الزم میدانسته است.
البته ریشهیابی این باورها سرنخهایی از ضرورت این رفتارها و باورها را به ما نشان میدهـد .روشـنتـر
بگوییم که این اعمال و رفتار و باورهای به ظاهر خرافی ،بخشی از نیازهای ضروری عـاطفی و روحـی
مردم بودهاند که با آن ها زندگی کرده و حتی گاهی ادامۀ زندگی خود را بـه انجـام دادن ایـنگونـه اعمـال
وابسته دانسته اند .منظومۀ الماسخان نمونه هایی از این باورها را در قالب کنایات حفظ کرده و نشان
میدهد که این منظومه نیز نظیر بسیاری دیگر از آثار حماسـی و ملـی بازتـاب افکـار و باورهـای مـردم
است:
بیابی فرصت ژ گیج گردون (کندولهای.)828 :5869،
هر ژ بازیچۀ پر مکر و افسون
biābi forsat že gije gardūn

har že bāzičy por makrow afsūn

کل بیت کنایه از سرانجام قرعهای هم بهنام تو خواهد شد.
برگردان :در این دنیای بازیچه ،باهمۀ مکرها و افسونها ،سرانجام در این گـردش گـردون فرصـتی پیـدا
نمیکنی.
واتش دخیلم هی نامآوران (همان)561 ،؛ به التماس از او چیزی خواستن (انوری.)194 :5865،2 ،
 .6-9-9-2حکوم داری و کنایه
تشکیل حکومتها ،برقراری رسوم درباری ،لزوم احترام به صاحب منصبان و کلیۀ لـوازم مملکـتداری
از سویی و ارتباط شعرا و نویسندگان با دربار و آداب دانی آنها و راهیـابی تشـریفات حکـومتی در بـین
مردم به مرور زمان سبب شکلگیری برخی از کنایات شده است .بدینگونه که میتـوان ریشـۀ برخـی از
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کنایات ادب فارسی را در آداب و رسـوم مملکـتداری ،لـوازم پادشـاهی و تشـریفات معمـول سیاسـی
جست و جو کرد.
دا نه طبل وکوس شادی شوروشر

ِسکش دا نه زر ضرب و سیم و زر(کندولهای.)535:5869،

sekaš dā na zar zarbow simow zar

dā na tablo kūs šādi šūrow šar

در این بیت سکه ،زر و سیم ضرب کردن عالوه بر این که در معنای واقعی دریافت میشود بـا توجـه بـه
تسلط اشرف ،در معنای کنایهای ّ
تصور حاکمیت و اعالم تثبیت قدرت نیز به کار رفته است.
برگردان :با نواختن برطبل و کوس ،شادی و شوری بهراه افتـاد و اشـرف سـکه ،زر و سـیم بـهنام خـود
ضرب کرد.
ضرب سر زرکش حلقه ُدر نه گوش (همان.)214،
خواجه غالمان واال حریر پوش
zarbe sar zarkeš halqa dor na goš

xāja qolāmān vālā harir poš

َ

حلقه ُدر نه گوش کنایه از مطیع است (انوری.)461 :5 ،5865 ،

برگردان :غالمان خواجه که لباسی از جنس حریر بر تن داشتند ،کاله سرشان زر دوزی بود و حلقـهای
از ُدر بر گوش داشتند.
گاهی اوقات ادای احترام همراه با بیان ندامت بود که نویسنده از کنایه خاکش ِگرت َو َدم رو ِگرت َو باال
(با دهان خاک را گاز گرفتن) (همان )848:استفاده کرده است.
 .7-9-9-2بنمایههای حماسی در کنایات
درگیریهای بشری برای بقا ،حفظ قلمرو ،گسترش مناطق جغرافیایی ،کینهورزیها و منـافع شخصـی
از بدو خلقت انسان وجود داشته و بخش عمدهای از آثار تاریخی بازگویی ایـن نبردهـا بـوده اسـت .در
ادبیات ،نوع حماسی به ویژه به این نبردها میپردازد و در انواع دیگر نیز میتـوان شـواهدی را از نقـش
جنگ ایزدان و انسانها یافت .بخش پراکندهای از کنایات نیز خودآ گاه یا ناخودآ گاه ،محملی بـرای بـه
تصویر کشیدن رخدادها ،نتایج و پیآمدهای جنگها بوده است.
چون شیر جنگی نه رمۀ شاهی

بربری کردن سان و سپاهی (کندولهای.)844:5869،

ِ

berberi kerden sānow sepāhi

ِبربری کردن کنایه از نابود کردن است.

Čon šīre jangi na ramy šāhi

برگردان :نادر همانند شیر جنگی که وارد گلۀ شاهی شود ،سپاه عثمانی را نابود کرد.
تیپ تورانی آوردن َو تنگ (عرصه را برکسی تنگ کردن) (کندوله ای ،)896:5869 ،کنایه از او را در سختی
ِ
و گرفتاری در تنگنا قرار دادن (انوری.)5566 :2 ،5865 ،
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طایف طایفان آورد و نگین (کندولهای.)244:5869،

سلیمان آسا و شورشت کین

Soleymān āsā va šorešte kīn

tāyef tāyefān āverd va negīn

آورد َو نگین؛ کنایه از ّ
تصرف کردن ،بهزیر سلطه خود درآوردن است.
برگردان :مانند حضرت سلیمان  ،همۀ طوایف را در زیر سلطۀ خود درآورد.
و جهانگیری رو کرد و ایران (کندولهای.)224:5869،
کمر بست و عزم داوی دلیران
kamar bast va azm dāvi dalīrān

va jahāngirī ro kerd va irān

بستن کنایه از مصمم و آماده شدن برای انجام کاری ،عزم کـردن (انـوری .)5843 :2 ،5865 ،جهـانگیری
کمر ِ
کنایه از تسخیر سرزمینهای بسیار و فتوحات مهم است.
برگردان :نادر بهعزم نبرد دلیران ،کمرش را محکـم بسـت و خـودش را آمـاده کـرد و بـرای جهـانگیری
بهایران رو کرد.
یکیک آوردن به زاریوذلیل

محبوس ومجروح دستبسته دویل (کندولهای.)224:5869،

mahbūsow majrowh dast basta dovīl

yak yak āverden be zāri ow zalīl

دست بسته ،کنایه از تسلیم بدون قید و شرط است (خوشحالی.)421 :5834،

برگردان :یکییکی همۀ آنها را با گریه و تحقیر آوردند ،برخی را مجروح و برخی را همدست بست و
سپس زندانی کردند.
برآورد ژِ بیخ (کندولهایَ )829:5869،ورکندش بنیاد بنچینم ژِ بیخ (همان)184 ،؛ از ریشه یا اساس
بنیاد مردان ِ
یا اصل نابود شدن ،ریشه کندن (گهردیگالنی.)553:2556 ،
دوار َو گردن پردۀ پالس پوش

َو شین و شیون خاک و گل ندوش (کندولهای.)244:5869،

va šīnow šīvan xākow gel nadoš

davār va gardan pardey pelās pūš

دوار َو گردن و پرده پالس پوش ،کنایه از تسلیم شدن و زنهار خـواهی و خاکبرسـر ریخـتن؛ َو شـین و
شیون خاک و گل ندوش ،کنایه از ماتم گرفتن است (انوری.)448 :5 ،5865 ،
برگردان :پرده و پالسی بر گردن پیچیده بودند و با گریه و زاری خاک و ِگل بر دوش میریختند.
نویساه نامه وزیر دانا
هانا کنایه از:
()6

.)428

خنگار خونخوار هانا صد هانا (کندولهای.)262:5869،

nevisā nāma vazīre dānā
xengāre xūnxār hānā sad hānā
پناه بردن و دادخواهی (خوشحالی )5834:247،خونخوار کنایه از ظالم و خونخوار (همان:
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برگردان :وزیر دانا نامهای نوشت و نزد سلطان عثمانی خونخوار فرستاد و از او درخواست کمک کـرد.
در جای دیگـر ،عبـارت َهـر َیـک جـامی خـون غنـیم َوردشـان (جـامی از خـون دشـمن را نوشـیدن)
(کندولهای )224:5869،در معنای کنایهای مشابهی به کار برده است.
بسامد کنایاتی با بنمایههای آداب و لوازم نبرد و آن هم کنایاتی که بهطور معمـول در آثـار حماسـی و
رزمی دیده میشود ،نشان میدهد که الماسخان کندولهای به تبع اسالف رزمیسرای خـود ،از ّ
ظرفیـت
این شگرد ادبی در ایجاد لحن حماسی آ گاه بوده است .در این خصوص باید یادآوری کرد کـه برخـی از
عناصر و سازههای زبانی بهدلیل ّ
قابلیتی که دارند ،با همراهی تصویرهای شاعرانه به خلق فضا و لحنـی
حماسی یاری میرسانند .برای نمونه کنایۀ «خونخوار» نسبت به ترکیب «بسیار بیرحـم» حماسـیتـر
است .این گزینگویهها چنانکه در نمونههای ذکر شده دیده میشود ،با فضای شعری مورد نظـر شـاعر
ً
کامال همخوانی دارند .حاصل سخن این که شکلهای ویژهای از کاربرد زبـان کـه بـه خلـق صـناعات
ادبی منجر میشود ،به خواننده این امکان را میدهد کـه مفـاهیم انتزاعـی را بهتـر درک کنـد و در نـوع
ً
مثال حماسی حاالت روحی مبارزان ،فضای حاکم بر میـدان جنـگ ،و حتـی ّ
حـس و
خاصی از شعر،
حال سراینده را بهتر دریابد .این نیز از کارکردهای کنایه به ویژه کنایاتی در گفتمان نبرد است.
 .8-9-9-2ژرفشناسی اخالقی کنایات
انسانها در کنار ّ
توجه به گذران زندگی مادی به مفهوم خوبی و خیر توجه میکنند .ایـن مفهـوم در کنـار
نیازهای مادی بهگونهای با منافع انسانی در پیوندی نزدیک استّ .
توجه به واجبات و پرهیز از ّ
محرمات
نقش مهمی در تربیت و هدایت انسانها در جوامـع مختلـف داشـته اسـت .در جـوامعی بـا اعتقـادات
مذهبی ،اخالق و فضیلتهای انسانی به دین وابسـتگی غیـر قابـل انکـاری داشـته اسـت .معیارهـای
اخالقی برای زندگی اجتماعی ما چهارچوبهای مشخصی تعیین کرده اسـت و بـهطـور طبیعـی مـا بـا
پیشرو قرار دادن برخی بایدها و نبایدها رفتارهای اجتماعی خود را تنظیم میکنیم .اهمیت این موضـوع
سبب شده است که در فرهنگ زبانی نیز شاهد حضور دستورالعملها ،توصیهها و داوریهای اخالقـی
باشیم .در این میان کنایات زبان به دلیل ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی با زبان عامه مردم ،نقشی مهـم
در انتقال بایدها و نبایدهای اخالقی به عهده میگیرند .نکتۀ درخور ّ
تأمـل ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه
اهمیت ابالغ مفاهیم اخالقی در چهار چوب زبان نرم و مالیم و پرهیز از شیوههای آمرانه میتـوان بـرای
کنایات نقش کلیدی در طرح مضامین و مفاهیم اخالقی قائل شد .چرا که فلسفۀ کنایـه پوشـیده و نـرم
سخن گفتن در جای خود است و همین موضوع اهمیت کنایه را در بالغت کالم نشان میدهـد .بـا ایـن
ّ
ّ
مقدمه در بخش زیر به کنایاتی که بر فضیلتهای اخالقی یا بهطور کلی توصیههای اخالقی توجه دارد،
اشاره میشود:
نه عامیۀ عام بی و جهانگیر(همان.)258،
ناموس َمردی آوردش ویر
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nāmūse mardi āverdeša va vīr

na āmīey ām bi va jahāngīr

مردی ،کنایه از داشتن خصلتهای عالی انسانی ،جوانمردی ،دلیری ،شـجاعت (انـوری)5449 :2 ،5865 ،
و جهانگیر شدن ،کنایه از بسیار مشهور در همۀ جهان است(همان.)843 ،

ناموس مردی را به یادآورد و نام نادر در عالم جهانگیر شد.
برگردان :نادر
ِ
 .3-9-9-2مفاهیم جنبی کنایات

ّ
در میان کنایات جنگنامۀ نادر ،نمونههایی را میتوان یافت که بر مفاهیم کلی داللـت دارنـد و نمـیتـوان
برای آنها زیر شاخۀ ویژهای تعریف کرد:
َ
چومان کرد َو ال سوره موزوه (همان.)268 ،
چکارمان بی یه وی هوزوه
čūmān kerd va lā sūra mowzava

bi ya vey howzava

Čekāremān

َ

چومان کرد َو ال سوره موزوه ،کنایه از افراد شرور یا عاصی را بهشورش و آشوب واداشتن (انوری:5865،5 ،
.)821

برگردان :ما چهکار بهاین طایفۀ (ایران) داشتیم و با این کندوی زنبورهای سـرخ چـهکار کـردیم (چـوب
بهالنۀ زنبور فروکردیم).
چون شور شبخون بهرام وبهزاد

سلسۀ بازار بختش دان وباد (کندولهای.)259:5869،

selselay bāzār baxteš dān va bād

Čown šowre šabxown bahrāmow behzād

دان َو باد ،کنایه از نابود کردن و از بین بردن است(انوری.)33 :5 ،5865 ،

برگردان :همانند شورشی که در شبیخونهای بهرام و بهزاد [دو پهلوان اسطورهای ایران] وجود داشت،
نادر نظم سپاه و سرنوشت آن را بر باد داد.
برخی از تحلیلگران متون ادبی معتقدند که مجازها (کـاربرد پوشـیدۀ زبـان) در فهـم و یـادگیری مـا
نقشی اساسی دارند؛ زیرا بهعنوان فرایندهایی تفسیر میشوند که غرایب را برایمـان آشـناتر مـیسـازند.
ً
ً
عمیقا و بهطور اجتناب ناپذیری در شکلدهی به ّ
واقعیات دخالت دارند(نک :چندلر،
اساسا اشکال بالغی
 .)534-533:5864این موضوع در مورد کنایه صدق میکند .گـاهی کنایـات بـا رمزگـان واژگـانی ،تصـویر
گویایی از مفهوم نهفته در خود را به مخاطب نشان مـیدهنـد .در کنایـۀ «بـه بـاد دادن»« ،بـاد» بـا آن
ً
تصویری که ما از آن در ذهن داریم و کنشهایی که ایجاد میکند ،و مثال اشیاء را میپراکند و گـاهی بـا
خود میبرد ،نقش اصلی را برای ایفای مقصود بر عهده دارد .همچنین در کنایۀ «چوب به سوراخ زنبـور
فرو کردن» ،نشانههای زبانی «چوب» و زنبور» در فرایند شکلگیری کنایه نقش اصلی را ایفا میکنند.
ً
در نهایت از این کنایه ابتدا تصویری در ذهن شکل میگیرد که با واقعیت کامال سـازگار اسـت و تجربـه
نیز شده است .میتوان گفت که در چنین کنایاتی نشانههـای ز بـانی بـا کمـک هـم بـه خلـق تصـویری
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میپردازند که مابه ازای خارجی دارد .نتیجۀ این ّاتفاق ما را به معنای نهفته در کنایـه هـدایت مـیکنـد.
نکتۀ دیگر در پیوند با کنایات بخش باال این است که بیشتر این کنایات نیـز بـا زبـان و لحـن حماسـی
سازگارند .بنابر این میتوان پذیرفت که الماسخان در کاربرد کنایات ،نقش آنها درشکلگیری زبـان و
لحن حماسی را در نظر داشته است.
.4-9-2کنایات برساخته
واژهها و ترکیبات زبان با همراهی ذوق و بالغت و با یاری گرفتن از تجربیات زندگی انسـان کنایـاتی را
ایجاد میکند .کنایات برساخته چنانکه اشاره شد ،به گسترش زبان یاری میرسـاند و در مـواردی نیـز
میتوانند سبب شناختی نو از جهان اطراف شوند .الماسخان کندولهای نیز از نقش ایـن کـارکرد مهـم
کنایه غافل نبوده و نمونههایی از کنایات کم سابق یا بیسابقه را در سرودههای خود به کاربسته اسـت.
در بخش زیر به نمونههایی از این کنایات اشاره میشود:
ایرانم نیا نراگۀ توران (کندولهای.)845:5869،

معلوم بو لیتان داوی دلیران

ma’lūm bo leitān dāvi dalirān

irānem niya narāgy tūrān

ایرانم نیا نراگۀ توران ،کنایه از دوباره بهجنگ با عثمانی خواهم رفت.
برگردان :ای دلیران نبرد ،برای شما معلوم باشد که ایران را سر راه عثمانی قرار خواهم داد.
این کنایه به مقتضای کالم و مقصود گوینده شکل گرفته است .الماسخان میتوانست کنایات بسـیاری
که در پیوند با نبرد کاربرد زبـادی در زبـان فارسـی دارنـد ،بهـره ببـرد ،امـا بـا ایـن شـیوه کـاربرد زبـان
میخواهد ،از سویی نوآوری کند و از سوی دیگر مخاطـب خـود را بـه ّ
تأمـل وادارد و بـا سـاختهـای
تازهای از زبان آشنا کند .این نوآوری در تحریک مخاطب به ادامۀ مطالعۀ منظومـه و کنکـاش در سـایر
آفرینشهای ادبی سراینده بی تأثیر نیست.
پریزادکان ترک و تردالن (همان.)245 ،
شیرین مهوشان شوخ باجالن
pari zādakān torkow tardelān

Širin mahvašān šūxe bājelān

تردالن ،کنایه از زیبارویان جذاب و شادمان است.
زیباروی طنـاز (اسـیر شـدند).
برگردان :دختران شیرین ،خوبروی و شوخ طایفۀ باجالن ،پریزاده های
ِ
ُ
واژۀ شیرین ،در اصل کردی و به معنای زیبا ،دوستداشتنی و دلفریب اسـت(نـک :صـالحی و پارسـا:5865،
.)86

قسم و قرآن هرچند کالمن

شوال مردی و من حرامن (کندولهای.)845:5869،

šūvāle mardī va men harāmen

Qasam va qorān har čand kalāmen

شوال مردی َو ِمن حرامن ،کنایه از ادعای مردانگی نمیکنم و همچون زنان لباس میپوشم.
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برگردان :قسم به قرآن که کالم خداوند است ،شلوار مردانگی بر تن کردن برای من حرام است.
َوناخون خرقه خفتانش کردچاک (همان.)244،

ژ دود دوران دل ماال َو خاک

Že dūde dorān del mālā va xāk

va nāxūn xerqa xaftāneš kerd čāk

دل ماال َو خاک ،کنایـه از دنبـال بهانـه گشـتن اسـتَ .ونـاخون خرقـه خفتـانش کردچـاک ،کنایـه از
عصبیشدن است.
دود زمانه که از این ویرانیها برخاسته بود ،محمدشاه دلـش را برخـاک مالیـد و بـا نـاخن
برگردان :از ِ
جامه و خفتان خود را پاره کرد.
کمیت گاو گیر پر زور کم دان

دوندۀ داوی داو داو میدان (همان.)236،

davandey dāvi dāvdāve meydān

kamīte gāv gīr porzore kamdān

گاوگیر ،کنایه از پرقدرت است.
برگردان :اسبی سرکش و گاو گیر نیرومند و کمخوراک ،دونده و جنگجـو کـه در میـدان جنـگ در پـی
دعوا بود.
کنایۀ میدان عرصۀ کارزار (از میدان جدا شدن یا درآمدن)( ،همان )828،کنایه از آمادۀ عمل شـدن (انـوری،
.)5144 :2 ،5865

عراق اوراقن ،و اوزبک و اوراق کنـدن ژِ میـدان (کندولـهای422 : 5869،و)254؛ اوراق شـدن کنایـه از بسـیار
ناتوان شدن ،از پا درآمدن (انوری /)44 :5 ،5865 ،قدقد کرد َو قین (کندولهای )451:5869 ،کنایه از حرف بیجـا
زدن (انوری /)5534 :2 ،5865 ،حلقه بو نه گوش خاقـان و قیصـر (کندولـهای)415:5869،؛ فرامـوش نکـردن و
َ
همواره در یاد داشتن است /بر آورد آب ژِ اوجاختان (آب از اجـاق کسـی بـرآوردن) (همـان)415،؛ نسـل
شما را منقرض میکند.

 .9نتیجهگیری
بررسیها و تحلیلهای ارائهشده در این پژوهش نشان میدهد که الماسخان کندولهای بهدلیل کـارکرد
مؤثر کنایه در توسعۀ زبان و انتقال افکار و باورها ،و حفظ آداب و رسوم اجتماعی بهگونهای گسـترده از
کنایه بهره برده است .کنایه در جنگنامه ،ابزاری برای ایجاد ابهام ،تأثیرگذاری بیشـتر و انتقـال مفـاهیم
ذهنی در زبان کردی محسوب میشود .المـاس خـان بـا اسـتفاده دقیـق از تشـبیهات کنـایی ،فضـای
ترس آور و غمگین بعد از دوران نادرشاه را به تصویر کشیده است و به خوبی از عهده بیان بن مایههـای
حماسی برآمده است .کارکرد چنین اغراضی ،سبک جنگنامه را به سـبک شـاهنامه فردوسـی نزدیـک
نموده است.
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ّ
در یک تقسیم بندی کلی میتوان گفت که در منظومۀ جنگنامۀ نادری دو دسته کنایات دیـده مـیشـود:
-5کنایاتی پرکاربرد که از دیرباز در قلمرو زبان فارسی وجود داشـته و دسـتمایۀ گوینـدگان ادب فارسـی
قرار گرفتهاند .این کنایات با اندک تغییری در ساخت دسـتوری در شـعر و نثـر فارسـی پراکندهانـد-2 .
کنایاتی که دستاورد ادبی سراینده بوده و زبان شعر او را مایهورتر کرده است .در خصوص بنمایـههـای
کنایات بهکار رفته در جنگنامه نیز این نتیجه حاصل شد که بسیاری از کنایات ادبی او در پیوند بـا آداب
و رسوم جنگ ،ابزار نبرد و تقابل مبارزان است .با ّ
توجه به اینکه اثر الماسخان از نوع حماسی اسـت،
کاربرد گستردۀ کنایاتی با این بنمایهها قابل توجیه است .در این خصوص باید یادآوری کرد که برخی از
عناصر و سازههـای زبـانی بـا همراهـی تصـویرهای شـاعرانه بـه خلـق فضـا و لحنـی حماسـی یـاری
میرسانند .بدین ترتیبّ ،
ظرفیت برخی از کنایات در ایجاد لحن حماسی در کاربرد گسـترده کنایـاتی بـا
ّ
بنمایههای آداب و لوازم نبرد در منظومۀ الماسخان مؤثر بوده اسـت .همچنـین پایبنـدی او بـه اصـول
دینی نیز سبب شده بسیاری از کنایاتی که ژرف ساخت مذهبی دارند ،در شـعر او مجـالی بـرای بـروز و
ظهور بیابند .نکتۀ مهمی که در مورد کنایات مورد استفاده الماسخان کندولهای بهدسـت مـیآیـد ایـن
است که بخش عمدهای از سایر کنایات که به لحاظ ژرفساختی از آبشخورهای دیگر برمیخیزنـد ،از
ّ
نظرگاه مفهومشناختی و کارکردی با مقولهها و مؤلفههای حماسی ارتباطی نزدیک دارند .ایـن موضـوع
نشان میدهد که الماسخان کندولهای از این کنایات آ گاهانه برای تقویت جنبههای حماسی اثـر خـود
بهره برده است.

پینوش ها
 -9سرهنگ الماسخان از اهالی روستای کندولۀ کرمانشاه است .ازجمله آثار الماسخان میتوان به «خورشید
و خرامان»« ،هفت لشکر»« ،شیرین و فرهاد» و داستان تمثیلی «موش و گربه» اشاره کرد؛ ّامـا معروفتـرین
ُ
شــاهکار وی ســرایش شــاهنامۀ کــردی اســت کــه مجموعــهای از افســانهها و داســتانهای حماســی مــردم
جنوب کردستان را در بر دارد .مجموعهای از اشعار پراکنده و مناجاتنامهای هـم از او بـهیادگار مانـده اسـت.
ُ
الماسخان کندولـهای از ادبـا و سـرایندگان صـاحبنام ادب کـردی اسـت .شـرححال وی در چنـدین کتـاب
بهصورت مختصر بیان گردیده است .جمله محققان نام وی را «الماسخان کندولهای ،خان الماس ،الماسخان
کردستانی ،سرهنگ الماسخان ،میرزا الماسخان و ...نوشتهاند (نک :کندولهای .)21:5869 ،وی در نیمه دوم سـدۀ
ً
احتماال مرگ وی در اواخر سدۀ دوازدهم در ّ
حد
دوازدهم؛ یعنی حدود سال  5535هـ ..ق در قید حیات بوده و
ّ
فاصل سالهای 5565و  5255اواخر سدۀ دوازدهم هـ .ق .در روستای کندوله بیلـوار اتفـاق افتـاده اسـت (نـک:
صالحی.)591:5835،
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 -2سایر شواهد برای کارکرد کنایه در گسترش حوزۀ زبان
سرمست (کندولهای،)543:5869،کنایه از خودپسند (انوری /)645 :2 ،5865 ،زبردست؛ دارای توانایی و مهارت بسـیار
در انجام کاری ،داری قدرت یا مقام (همان /.)344 ،بیگدار به آب زدن (کندولهای)446:5869،؛ کاری را بدون فکـر و
احتیــاط الزم انجــام دادن (انــوری /)594:5، 5865،ارزش قــانون قافیــه را بداننــد (کندولــهای )189:5869،از مــن ایــراد
نگیرند /.یقهدرانی کردن (همان)421 ،؛ جنجال به راه انداختن و مظلوم نمائی کردن (انوری /)5424:2، 5865،خاک بر
سر ریختن؛ هنگامی گفته می شود که کسی برای مشکل خود راه حلی پیدا نکنـد و بسـیار بیچـاره و مضـطرب
باشد (همان /)448 ،نورسته (کندولهای)569:5869،؛ دختران جوانی است که تازه بهسن بلوغ رسیدهاند ،اینجا دختران
ایرانی (انوری /)5948 :2 ،5865 ،نازک نازداران (کندولـهای)262:5869،؛ صـفت ثروتمنـد و بـا اصـل و نسـب /زلزلـه و
تاریکی ایجاد شدن (همان)846 ،؛ نوعی خفقان سیاسی /به سر تبدیل شدن (همان)425 ،؛ کشته شدند /به بـاد دادن
(همان)251، 248 ،؛ نابود کردن (انوری /)33 :5 ،5865 ،نامی (کندولهای)228:5869،؛ مشـهور (انـوری /)5141 :2 ،5865،هـرزه
آب؛ آب مفت هرزگی را خوردهای (کندولهای)222:5869،؛ بسیار بیارزش و هرزه بـودن .سـران (کندولـهای)222:5869 ،
بزرگان ،بهویژه بزرگان کشور و رؤسای دولتها (انوری.)625 :2 ،5865 ،
 -9سایر شواهد کارکرد بازتاب حاالت ،نفسانیات و عواطف انسانی در کنایات
ُ
شل و پار (همان)229،؛ بیحال و بیرمق ،وارفته (انوری.)5525 :2 ،5865 ،دودشان برچی ژ کاپول (کندولهای)845:5869،
دود از سر کسی بلند شدن؛ بهشدت اندوهگینّ ،
متعجب یا خشمگین شدن او (انوری.)484 :5 ،5865 ،چشم روشن
شدن (کندولهای)554:5869،؛ شاد شدن (انوری .)451:5 ،5865،روی کسی سیاه بودن (کندولهای)535:5869،؛ شرمنده بودن
او دست به سر زدن (همان)535 ،؛ اظهار اندوه و تأسف کردن(انوری /)5865،163:5،هانا صد هانا (کندولهای)561:5869،؛
هانا کنایه از :پناه بردن و دادخواهی (خوشحالی /)5834:247،نفس سرد برآوردن (همان)569 ،؛ از سر ناامیدی و
ناراحتی نفس یا آه کشیدن (انوری /)5959:2 ،5865،دل پر از خار داشتن (کندولهای)239:5869،؛ بسیار آزرده خاطر یا
خشمگین بودن /درونم خارن (همان)815 ،؛ ناراحتی و غم تحمل ناپذیر /دل کسی به جوش افتادن (همان)453 ،؛
بسیار ناراحت شدن او (انوری /)993 :5 ،5865،دست بر سر نهادن (کندولهای)492:5869،؛ اظهار ادب یا اطاعات
کردن /دل ریش (همان)183،؛ آزرده خاطر غمگین /دنیا پیش چشم کسی تیرهوتار شدن (همان)824،؛بهشدت
ناخوش یا اندوهگین و آزرده شدن او (انوری.)423 :5 ،5865 ،رنگ از رخسار کسی پریدن (کندولهای)245:5869،؛
ترسیدن (انوری /)355 :5 ،5865 ،بهتنگ آمدن؛ بهشدت آزرده شدن ،بهستوه آمدن (همان .)852 ،بر خود لرزیدن
ّ
(کندولهای)224:5869،؛ وحشت کردن از چیزی ،بهشدت ترسیدن (انوری.)5455 :2 ،5865 ،
 -4سایر شواهد برای کارکردژرف شناسی اعتقادی و مذهبی کنایه
صوفی دان صالت ذکر زابلی بریا ژ اذان علی ولی (کندولهای.)544:5869،
beryā že azān alie vali

sūfī dān salat zekre zāboli

بریا ژِ اذان علی ولی ،رواج مذهب تسنن (رسمی شدن).
مؤذن شروع به اذانی کرد که این بار ذکر زابلی بود و عبارت «اشهد ان علی ولی الله» [که صفویان آن را در اذان
میگفتند] را افغانهای سنی برداشتند.
رو کرد و نجف نه سمت دامان الال و حیدر اهل امامان (همان.)848 ،
ِ
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lālā va heydar ahle emāmān

rū kerd va najaf na samte dāmān

دامــن کســی را گــرفتن ،یــا بــه دامــن کســی رو کــردن از بــه او متوســل شــدن و از او کمــک خواســتن
(انوری/)5865،113:5،حیدر صفت امام علی (ع)./
سپس رو به سوی نجف و دامان امام علی (ع) کرد و از امام علی (ع) و دیگر امامان خواهش و تمنا میکرد.
/شهادتین را بر زبان آوردن (کندولهای)434:5869،؛ آماده مردن شدن.
 -5بن مایههای فرهنگی در کنایه
دمار برآوردن (همان)548،؛ به سـختی آزار دادن یـا کشـتن او ،بـه سـختی آسـیب دیـدن یـا هـالک و نـابود شـدن
(انوری .)451:5 ،5865،اشاره به رسم اعراب هنگام کباب کردن گوشت شتردارد کـه تمـام گوشـت آن را بـه صـورت
نوارههای نازک و بلندی از جسد حی وان جدا کرده ،به صورت گردی درآورده در آتش قرار میدادنـد /مشـکین
کالفان کتون طاوس تار (کندولهای )245:5869،اشاره به نوع پوشش شاهزادگان قاجار .
شاهزادگانی که لباس هایی سیاه از جنس کالف و کتانی که به رنگ پرهای طاووس بود بر تن داشتند /.جدایی
گوشت از نـاخون (همـان )846،و (همـان)438،؛ مجـازات شدید/سـیاه پوشـی بـه نشـانه عـزا (همـان )898،پاینـداز
(همان)413،؛ تسلیم و تقدیم نمودن /اخته کردن (همان(442،؛ شکستن و نـابود کـردن اراده و شخصـیت کسـی بـه
منظور تسلط یافتن بر وی (انـوری /)15:5 ،5865،نان و نمک کسـی را خـوردن (کندولـهای )466:5869،نمـهک کـردن :
کنایه از نان و نمک کسی را خوردن (خوشحالی.)5834:201،
-6سایر شواهد برای بنمایههای حماسی در کنایات
شمشیر کروچـان (کندولـهای)242:5869،؛ جسـور و دلیـر /مکـان بلنـدی پرچمهـا را در جهـت بـاد نصـب کـردن
ِ
(همان)233،؛ فراخوتندن مبارز جنگی و هوادار /طبل چیزی را زدن (کوبیدن) (همان)845 ،؛ خبر آن را در همـه جـا
پخش کردن (انوری )5543:2 ،5865،خاک جایی را به توبره کشیدن (کندولهای)456:5869،؛ ویـران کـردن آنجـا ،خـراب
کردن آن جا (انوری /)448 :5 ،5865،کسی را زنده نگذاشت منقرض کردن نسل/خاپور کـردن (همـان)181 ،؛ ویـران
کردن.

منابع

ّ
 -5اشمیت ،رودیگر .)5838( .راهنمای بانهای ایران  .ترجمۀ آرمان بختیاری و دیگران ،جلد دوم.
تهران :انتشارات ققنوس.
 -2الهاشمی الزهری مصری ،احمدبن ابراهیم بن مصطفی .)5868( .جواهر البالغه .متـرجم محسـن
غرویان .چاپ سوم .قم :انتشارات اندیشه موالنا.
 -8انوری ،حسن .)5865( .فرهنگ کنایات سخن .جلد 5و .2چاپ سوم .تهران :انتشارات سخن.
 -4بلو،جویس« .)5839( .زبان و ادبیات کردی» .ترجمۀ لیال ضیا مجیدی .فص لنامۀ گ وهران:وی ه
بان کردی .ش پانزدهم ،صص.53-58

کارکرد کنایه در «جنگنامۀ نادر» الماسخان (...ص ------)000-10زهرا غریب حسینی و همکاران 999 

 -1بدلیسی ،امیرشرف خان .)5894( .شرفنامهو تاریخ م ص ل کردس تان .تصـحیح محمـد عباسـی.
چاپ سوم .تهران :انتشارات تهران.
ّ
 -9بهار ،محمدتقی .)5841( .سبکشناس یا تاریخ تطور نثر فارس  .جلد اول .چاپ هشتم .تهران:
انتشارات امیرکبیر.
 -4پارسا ،سیداحمد« .)5864(.پیوند تشـبیه و کنایـه در یـک گونـه بالغـی نـادر در ادب عامـه» .دو
ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه.65-559 .)22( 9،
 -3پارسا ،سه ید ئه حمه د .)0412( .روونبی ی له ئه ده ب کوردیدا .سنندج :انتشارات نالی.
 -6پروانه ،فرهاد« .)5866( .بررسی تحوالت واکی واژههای زبان کـردی (گـویش کلهـری) در گـذر
تاریخ نسبت به زبان پهلوی» .فصلنامۀ ادبیات و بانهای محل ایران مین.44-96 ،)2( 9 ،
 -55تفتازانی ،مسعود بن عمر .)5484( .مختصرالمعان  .قاهره :مکتبه الثقافه الدینیه.
 -55جرجانی ،عبدالقاهر .)5899(.دالئل االعج ا  .تصـحیح السـید محمـد رشـید رضـا .الطبعـه
الثالثه .مصر :مطبعه دار المنار.
 -52حســینی آببــاریکی ،ســید آرمــان« .)5869( .بررســی زنــدگی و احــوال و آثــار المــاس خــان
ُ
کندولهای» .پ وهشنامه ادبیات کردی.41 -552 ،)4( 8 ،
-58
-54
-51
-59
-54
-53
-56

خوشحالی ،بهزاد .)0482( .فرهنگ واژگان،اصطالحات و کنایات .تهران :نشر پانیذ.
َ
خوشکالم ،حسام« .)5865( .بررسی ُص َـور خیـال در شـاهنامه لکـی» .پایاننامـه کارشناسـی
ارشد .دانشکدۀ ادبیات دانشگاه پیام نور مرکز قزوین.
رادمرد،مصطفی و همکاران« .)5861( .تحلیلی بر رجز خوانی در شاهنامه فردوسی و شـاهنامه
کردی الماس خان کندوله ای» .جفتارهای ادب .48-555 ،)8( 4 ،
رجائی ،محمد خلیل .)5818( .معالم البالغه در علم معان و بیان و بدیع .چـاپ دوم .شـیراز:
انتشارات دانشگاه.
زرین کوب ،عبدالحسین .)5844( .شعر ب دروغ ،شعر ب نقاب .چاپ هشتم .تهران :انتشارات
علمی.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)5899( .صور خیال در شعر فارس  .چاپ سوم .تهران :آ گاه.
ُ
ُ
صالحی ،محی ّالدین .)5835( .سرود بادیه در احوال و آثار ش عرای ک رد و ل ک و ل ر .سـنندج:

مؤلف با همکاری انتشارات کردستان.
 -25صالحی ،ژیال و پارسا ،سیداحمد« .)5834( .مقایسه خسرو وشیرین نظامی با شیرین و فرهـاد
الماس خان کندوله ای» .کاوز نامه.526-512 ،)2( 6 ،

  994فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،55شمارۀ  ،8پیاپی  ،88پاییز 5455

-25
-22
-28
-24
-21
-29
-24
-23
-26

-85

صالحی ،ژیال و پارسا ،سیداحمد« .)5865( .بررسی جلوههای زبانی فرهنگ مادری در خسرو
و شیر ین و هفت پیکر نظامی گنجوی» .کاوز نامه.85-14 ،)5( 52 ،
العسکری ،ابی هالل الحسن بن عبدالله سـهل .)5424( .کت اب الص ناعتین:الکتابه و الش عر.
بیروت :مکتبه العصریه.
القزوینی ،جالل الدین محمد بن عبدالرحمن .)2555( .االیضاح ف علوم البالغه .بیروت-لبنان:
دار و مکتبه الهالل.
کندولهای ،الماس خان .)5869(.جنگنام ۀ ن ادر الم ا خ ان کندول های .بـه تصـحیح مظهـر
ادوای .تهران :انتشارات ققنوس.
کوش ،سلینا  .)5869(.اصول تحلیل مت ون ادب  .ترجمـۀ حسـین پاینـده .چـاپ اول .تهـران:
مروارید.
گهردیگالنی ،ئهمین .)2556( .فهرههنگ ری گه (ئهو وشانهی له ههنبانهبورینهدا نههاتوون..چاپ
یهکهم .چاپخانه :چاپخانهی خانی (دهوک).
مظفری ،شهال« .)5833( .بررسی ُصور خیـال در دیـوان نـالی» .پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد،
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
میرزانیا ،منصور .)5843(.فرهنگنامۀ کنایه .چاپ اول .تهران :امیر کبیر.
نظری تاویرانی ،علی نظر« .)5865( .مقایسۀ شیرین و فرهاد الماس خان کندولـهای بـا خسـرو
شیرین نظامی (با درآمدی بر ادبیات کالسیک کردی)» .پایاننامۀ کارشناسی ارشـد ،دانشـکدۀ
ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی.
نقشبندی ،سید ایوب و کزازی ،میر جالل ّالدین و داوود آبادی فراهـانی ،محمـدعلی.)5868( .
ُ
«نگاهی به شاهنامه سرایی و رزمنامه سرایی در ادب کردی و سنجش آن با شاهنامه فردوسـی».
فصلنامۀ علم پ وهش بان و ادب فارس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سـنندج-599 ،)5( 9 ،
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