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1. Introduction 

One of the important literary figures of speech in Marzbannameh is 

equivoque, which, in contemporary literary theories, is related to 

semiotics. Semiotics deals with anything that is considered a sign 

(Eco, 2020: 97) and many Semiologists explore rhetorical techniques 

with implicit implications in the realm of this science. According to 

Eco, rhetorical techniques operate beyond figures of speech and are 

considered as tools that shape discourse in a general sense (Sojudi, 

2003: 116-131). This study mainly aims at explaining and analyzing 

Varavini's goals in using equivoque in Marzbannameh and how it is 

processed. This reveals the art of Varavini in writing and helps to 

better understand the text of Marzbannameh and its semantic 

meanings. The sub-purpose of this research is to review the definitions 

of Equivoque and to reveal its place in technical proses. Because this 

figure of speech has not been given the attention it deserves in 

rhetorical texts, this research reveals objectively and tangibly its types, 

functions, and aesthetic value.  

 

2. Methodology 

A descriptive-analytical method based on library resources has been 

adopted to conduct the present research. After studying the rhetorical 

resources about Equivoque and critiquing rhetorical opinions in this 

area, the author extracted the prominent cases and various shreds of 

evidence of this figure of speech from the text of Marzbannameh 

followed by classification with analyzing their functionality. This 
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study seeks to answer these questions: 

1- How is equivoque processed in Marzbannameh and can this literary 

trick be considered as one of the prominent and stylistic features of 

Marzbannameh? 

 2- What are the functions of equivoque in Marzbannameh? 

 

3. Discussion 

Equivoque, like some other figures of speech, has been represented in 

classical poetic and prose texts, but it has not been addressed by 

rhetoricians except for a few ones. One of the shortcomings in the 

definition of Equivoque, which has led to disorder in such instances 

of this type of ambiguity and numerous naming in this regard, is 

ignoring some of the causes of the creation of this literary figure of 

speech. Equivoque in Marzbannameh is not limited to words that are 

homophones and homographs, and sometimes a word evokes its 

synonymous word. The reason for an implication of another word to 

the mind does not arise solely from its relevance to other words in the 

text, but sometimes a contradiction or conceptual relationship with 

other words in the text is effective in this regard. This innovative 

figure of speech can also occur beyond a word, at the level of 

composition, sentences, and phrases. 

Varavini often presents his explicit arguments and signs to the 

audience at the beginning of the speech, and then, he chooses the 

words and the use of rhetorical techniques in such a way that meaning 

is received based on the previous explicit signs. Equivoque in 

Marzbannameh as a stylistic feature has important and different 

functions that if ignored, many of the purposes and artistic accuracies 

contained in this literary work will be hidden from the audience. 

Strengthening the semantic load and the induction power of speech, 

as well as completing and developing meaning through rhetorical 

ornaments, are the two main goals pursued by Varavini in using this 

figure of speech to show that he has used an image to induce meaning 

and to try to connect word and meaning as much as possible. One of 

the important functions of Equivoque in Marzbannameh is the 

creation of various verbal and spiritual figures of speech, which 

makes this figure appear beyond a figure of speech and at the same 

time creates verbal brevity, coherence, appropriateness, and 

coordination in forming various literary techniques and implicit 
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meanings. This entanglement and congestion of images add to the 

beauty and impact of speech. One of the aesthetic and outstanding 

functions of Equivoque, which on the one hand develops the meaning 

of a phrase and on the other hand serves as make-up and ornament of 

speech, is the simile function. Allusions in the name of people and 

books are also one of the novel features of Marzbanehnameh prose 

(See: Mohaghegh, 1960: 59) and the author sometimes tries to create 

allusions and implicit references to fictional characters through 

Equivoque. In Marzbannameh, sometimes a word in combination 

with another word brings its opposite meaning to the mind, and thus, 

in addition to the Equivoque, it also creates a paradoxical figure in 

the text. Also, some of the ambiguities in textual contexts evoke a 

metaphorical concept. In Marzbannameh, sometimes one word in a 

phrase evokes two or more ambiguous words at the same time; that 

is, concerning some words, one word and about other words, another 

word comes to mind, and in this case, it causes a kind of syllepsis in 

the text. Sometimes an Equivoque creates other Equivoques in a text, 

which can be referred to as a chain of Equivoques. That is to say, a 

word, as the core and main axis of Equivoque, gives rise to implicit 

meanings in some other words of the text, and this process is 

interconnected like a chain.  

In some Equivoques of Marzbannameh, the choice of word is such 

that a concept related to other words, synonymous or appropriate to 

the mood of the sentence, is brought to the reader's mind and the 

purpose is to emphasize, highlight, and strengthen the meaning. One 

of the functions of Equivoque in Marzbannameh is to complete and 

develop the meaning of a phrase simultaneous with verbal brevity. In 

these cases, the author’s choice of a word not only brings the primary 

and obvious meaning of a text to the mind but also an implicit and 

secondary meaning can be interpreted from it.  

 

4. Conclusion 

Equivoque is one of the important stylistic features in 

Marzbannameh, through which, Varavini uses signs that imply their 

second meaning. 

Scholars in the past always examined Equivoque of origin at the level 

of a verse or phrase, but based on the text of Marzbannameh, it was 

determined that sometimes the vertical axis of expressions is the 
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bedrock for creating Equivoque. Many of Equivoques in 

Marzbannameh occur about the preceding and following clauses, and 

sometimes words appropriate to the connotation are used at a 

relatively long distance from it in the text, indicating the special 

coherence and intertwined relationship of its components. That is 

why Varavini draws the audience's attention to the art of writing and 

his rhetorical methods from the beginning to the end of this work.  

Equivoque appears in Marzbannameh beyond a figure of speech and 

one of its most important functions is the creation of various 

rhetorical techniques such as simile, allusion, irony, new Equivoques, 

syllepsis, paradox, pun, etc. This means that by realizing the -

 Equivoque in words and phrases, these figures of speech are 

also produced in the text. This entanglement and congestion of 

images have had a great impact on the layering of the text, the beauty, 

the brevity, and the increase of the influence of speech. 

The author has used Equivoque to prepare the audience's mind to be 

aware of the content of the speech, to equate the space of the story 

with the Quranic context, and to draw the good or bad fate of the 

protagonists. 

Many of Equivoque of Marzbannameh have been addressed 

concerning Quranic verses, and this shows that Marzbanameh not 

only uses Quranic words and themes in its surface structure, but also 

is deeply connected with the divine word, and Varavini has included 

many artistic nuances and rhetorical accuracies in his book. 

 

Keywords: Marzbannameh, Saadoddin Varavini, Equivoque, 

Stylistic feature. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 
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  1400 پايیز و زمستان، 50شمارة  دورة جديد، ،24سال 

 
 نامه به مثابة یک ویژگی سبکیمرزبان در تبادر ایهام بررسی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 رضاپور نبیزدکتر 

 چکیده
 

 عیـرف گـاهيجا های درخشان نثر فنّی در قرن هفتم هجری است كـه بـاوجودِه از نمونهناممرزبان
 مانـده یباق ناشناخته یادب سترگ اثر نيا یهنر قيدقا و یباشناختيز یهاجنبه از یبرخ همچنان آن،
 نامه به عنوانو تحلیل ايهام تبادر در مرزبان تحلیلی به تبیین -به روش توصیفی پژوهش، نيا واست 
 آفـرينش یبـرارا  یمناسـب بسـتر پردازد. اين صـنتت بـديتی،می یسبک مکتومِ یِهایژگيو از يکی
 بسـیاری و در اسـت آورده فراهم متن در یمتان و اغراض ةتوست و یمتن انسجام ،جازيا ،الیخ صور
 در، عبـارات واژگـان تناسـ  و كلمات گزينش علّت، آن هایداللت و سخن بهتر دريافت، مواقع
 ايـن كاركردهـای ها وشود. نقد تتاريف ايهام تبادر و نیز بررسی گونـهمیحاصل آن به توجّه توپر

 نتايج. از جمله مباحث مورد توجّه در اين پژوهش است آن، كیفیّت و نامهمرزبان در بديتی صنتت
صـنتت  شـده از ايـننامه در حدّ تتـاريف اراههمرزبان در تبادر ايهام كه است آن از حاكی پژوهش

ــه گنجــد و در ســاژ واژه، تركیــ ، جملــه و فراتــر از آن وبــديتی نمی ايجــاد  چــون مقاصــدی ب
 تأكیـد و تقويـت شگردهای گوناگون ادبی نظیر تشبیهات ضمنی، تلمیحات، كنايات و فضاسازی،

 مـتن كـردن چندبتدی و گوناگون هایاليه گیریشکل در و كاررفتهبه، متنا تکمیل و توسته، متنا
 بنـدهای بـا ارتبـا  در و عمودی صورت به نامهمرزبان تبادرهای ايهام از بسیاری. استداشته  رتأثی
 .نیست جمله دو يا يک به محدود و نمايدمیرخ آن بتد و قبل
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 .یسبک یژگيتبادر، و هاميا ،ینيوراو نينامه، ستدالدمرزبان  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

 نثر بالمنازع شاهکارهای از، فارسی ادب بزرگ محّققان توصیف طبق نامهمرزبان

 و سخن اين حقیقت شناخت و است فارسی ادبیات تاج گوهرهای از يکی و مزيّن مصنوع

 شودنمیحاصل فارسی نثر در كامل تتبّع و تحقیق، تأمّل بدون، كتاب اين اعتبار و ارج

ع مهمّ ادبی در اين يکی از صناي (.3/19: 1391،بهار ؛100۷-1006/ 2: 1339، ک: صفا.ن)

 ارتبا  شناسینشانه مقولة های ادبی متاصر، بااز میان نظريّه كه است تبادر كتاب، ايهام

 دارد كار و سر، تلقّی شود يک نشانه به عنوان كه چیزی هر با شناسیزيرا نشانه. يابدمی

 در را نیضم هایداللت با بالغی شگردهای، شناساننشانه از و بسیاری (9۷: 1399اكو،)

 عمل آرايه يک از فراتر، بالغی شگردهای، ايشان عقیدة به كاوند.می علم قلمروِ اين

: 1382، سجودی) روندمی شماربه كلّی مفهوم در گفتمان به دهندهشکل ابزار و كنندمی

116-131). 

 هاینظام ظاهریِ ابتاد ورای در موجود هایساختژرف يافتن دنبال به ساختارگرايان

 عبارت به. گیرندمیپی ساختارگرا شناسینشانه طريق از را هدف اين و هستند ایانهنش

 مثابة به متون تحلیل، شناسینشانه مقولة در ساختارگرايان مهمّ اهداف از يکی، ديگر

 ن.ک:) است متن در شدهتتبیه ضمنیِ و پنهان متانی دريافت و ساختمند هایكلیّت

 نخست داللت: متتقدند داللت نوع دو به ايشان، اساس ناي بر .(30-29 :138۷چندلر،

 و موقتیّتی بافتِ  از محض كه گذاریِنام و اللفظیتحت متنای بر است مبتنی كه صريژ

 متن در پنهان متنای هایجلوه از يکی كه ضمنی داللت پذيرد. دومتأثیر نمی فرهنگی

 و شودمی حاصل واژه اربردیِك بافت از كه است دومی مرتبه متنای» و رودمی شماربه

 .(12۷: 1393مکاريک، ) «است فرهنگی و اجتماعی موقتیتی، عاطفی، بار واجد اغل 

ايهام تبادر يکی از شگردهای ادبی است كه در آن داللت صريژ با داللت ضمنی 

درآمیخته است و گوينده از اين طريق با يک تیر دو نشان می زند. يتنی با اراهة يک دال، 

كند. مدلول اوّل به طريق داللت صريژ و مدلول دوم نِ واحد، دو مدلول را اراده میدر آ

شود. مدلول دوم ای ضمنی و با توّجه به بافت كالم از متن )دال اوّلیّه( برداشت میبه گونه
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كند. به عبارت ديگر، از طريق ايهام تبادر، نیز به مثابة يک دال برای مدلول خود عمل می

دهد و وراوينی با استفاده از ايهام تبادر از يسنده، واژه را نشانة دو چیز قرار میشاعر يا نو

 گیرد كه بر مدلول دوم خود داللت ضمنی دارند.هايی بهره مینشانه

 در تبادر ايهام كارگیریبه در وراوينی اهداف تحلیل و تبیین، پژوهش اين اصلی هدف

 پیش از بیش را وراوينی نويسندگی هنر، امر ناي. است آن پردازش چگونگی و نامهمرزبان

. كندمیكمک آن متنايی هایداللت و نامهمرزبان متن بهتر شناخت به و سازدمیآشکار

 آن جايگاه بازنگری در تتاريف ايهام تبادر و آشکارساختن نیز پژوهش اين فرعی هدف

 و نگرفتهقرار توّجه مورد غیبال متون در بايد كه طورآن، صنتت اين زيرا. است فنّی نثر در

 را آن شناختیزيبايیارزش و ها، كاركردهاگونه، ملموس و عینی طور به، پژوهش اين

 .كندمیآشکار

 

 لهئبیان مس -1-1

 يک از تنها فراتر نه كه است تبادر ايهام، نامهمرزبان در برجسته بديتی صنايع از يکی

 صنتت اين از شدهاراهه تتاريف در آن هایگونه و اقسام بلکه ظاهرشده متن، در ادبی آراية

 باب در گوناگون هایپژوهش نامه درجايگاه اين صنتت بديتی در مرزبان .گنجدنمی ادبی

 هایداللت بهتر دريافت، مواقع بسیاری در كهحالی در نگرفتهقرار توّجه مورد، كتاب اين

 از. است متن در شدهتتبیه تبادرهای امايه شناخت به منو ، متن شناسیزيبا دقايق و متنايی

 كه كردقلمداد شتر در حافظ همچون، نثر در را وراوينی بتوان شايد، لحاظ اين

، تأمّل بار هر با متنی دقیق و پیچیده مناسبات و واژگان گزينش در او دقّت و هاسحركاری

 سخن بودن بتدی چند يا دو رسدنظرمیبه. سازدآشکارمی مخاط  برای را ديگر اینکته

 از(، 135: 13۷9،كامیاروحیديان ن.ک:) است آفرينیزيبايی مهمّ عوامل از يکی كه نیز

 .باشدپديدآمده نامهمرزبان در تبادر ايهام طريق

 :است ترتی  بدين پژوهش اين هایپرسش 

اين  توانمی و آيا شودمیپردازش چگونه نامهمرزبان در تبادر ايهام -1

 كرد؟قلمداد نامهمرزبان در سازسبک و برجسته هایويژگی از یيک را شگرد ادبی

 ؟چیست نامهايهام تبادر در مرزبان كاركردهای  -2
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 پژوهش پیشینة -1-2
هايی انجام شده های بالغی آن پژوهشنامه و جنبهشناسی نثر مرزباندر باب زيبايی

، خصايص «نامهرة مرزبانهايی دربايادداشت»( در مقالة 1339است؛ از جمله مهدی محقّق )

الخای، صرفی، نحوی و لغوی، كاربرد آيات قرآن و امثال و اشتار و اصاالحات رسم

نامه را مورد علمی و فلسفی  و استتاره و تشبیه و كنايه و برخی صنايع لفظی و متنوی مرزبان

در نگاهی به تصويرآفرينی »( در مقالة 135۷است. پورنامداريان )بررسی قرارداده

« نامهبازتاب علوم بالغی؛ بديع و بیان در مرزبان»( در كتاب 1395و نادری )« نامهمرزبان

، «نثرفنّ» كتاب در( 1366) اند. خایبیكاررفته در مرزبان نامه را تحلیل كردهصور خیال به

 یيک عنوان به اين كتاب در ايهام از مواردی اندک بهنامه، های نثر مرزبانبا بررسی ويژگی

تحلیل »( در مقالة 1394است. محمود ذباح )كردهاشاره فنّی نثر در بديتی صنايع از

ماية تتلیمی به نسبِت بین زبان ظاهری كتاب و درون« نامهشناسانة  نثر كتاب مرزبانزيبايی

كاررفته در نثر اين كتاب، های لفظی و متنوی بهآن پرداخته و با بررسی برخی آرايه

است. در باب ايهام تبادر نیز انتقال مفاهیم به خواننده موفّق ندانسته وراوينی را در

 در( 13۷9) راستگو. است مهجور بديتی صنايع از و های اندكی صورت گرفتهپژوهش

 را حافظ شتر تبادرهای ايهام از برخی و پرداخته ايهام انواع به، «فارسی شتر در ايهام» كتاب

 از تتداد ديگری، «حافظ هایرندی از فهمی» مقالة در( 1389) پورسبزعلی و ذكركرده

های يک از پژوهشدر هیچ .اندكردهتحلیل و بندیطبقه را حافظ شتر تبادرهای ايهام

 مالبی، باب اين در وراوينی ويژة هنر و كاركردها، نامهتبادر در مرزبان ايهام دربارة مذكور

  .استذكرنشده

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

 متن بهتر فهم نامه،مرزبان سبکی هایويژگی از يکی عنوان به تبادر ايهام گرفتن درنظر

تواند در توّجه به اين صنتت ادبی همچنین می. داردپی در را آن شناسانةزيبايی دقايق و

 در فرزان محمّد سیّد پیش هاگشا باشد. برای نمونه، سالهای آن راهتصحیژ متن و رفع ابهام

 به اشاره با (،42۷: 1335نوشته )ن.ک: فرزان،  نامهمرزبان تصحیژ نقد در كه مقاالتی سلسله

 سخنوری ماية بسیار صاح ِ را آن مترجم مغلّظ يمین اگر به كه يمینی ترجمة» عبارت
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 بسیار را «سخنوری بسیارماية صاح » تتبیر( 13: 1380وراوينی،.« )نشود الزم حنثی گويند،

 ،«يمین» واژة به توّجه با است متتقد و دانسته كاتبان تصحیف و تهنک هر از خالی و سست

 بسیارماية صاح » تتبیر در نقد اين نظر بايد گفت كه. استبوده «يسار صاح »واژه،  اصل

 وراوينی و دارد داللت يمینی تاريخ مترجم «پُرمايگیِ و بودن سخن صاح » بر «سخنوری

 مدّنظر  را «يمین» با آن تناس  و «يسار» به تبادر ايهام ،«پُرمايه» جای به واژه اين انتخاب از

 .استنداده رخ تصحیفی گونههیچ اساس، اين بر و  داشته

 

 بحث -2

 نمود كالسیک منثور و منظوم متون در، ديگر صناعات برخی مانند ايهام تبادر

آن جمله، از . اندنپرداخته آن به افرادی متدود جز به بالغت اهل از ولی ،استداشته

، كالم طیّ در كه است آن: »استيادكرده «توهیم» عنوان با صنتت اين است كه از گركانی

 اختالف يا تصحیف گمان يا نمايد مشترک ديگر متنی توّهم آن از سامع كه باشد لفظی

گركانی در تتريف خود از  (.192: 13۷۷،گركانی) «...نمايد را آن متنی اختالف يا حركت

ی، وجوه گوناگون ايهام تبادر )توهّم متنی مشترک، گمان تصحیف، اين صنتت ادب

ها گذاریاختالف حركت يا اختالف متنی( را مورد توّجه قرار داده و همین امر او را از نام

های متتدّد بازداشته امّا با اين همه، از ساير علل تبادِر مدلولی غیر از دالّ اصلی بندیو دسته

ها در تتريف ايهام تبادر عبارت ديگر، يکی از كاستی است. بهفتهبه ذهن مخاط  چیزی نگ

باره را های متتدّد در اينگونة ايهام و نامگذاری های اينكه نابسامانی در مصداق

توجّهی به برخی علل ايجاد اين صنتت ادبی است. يتنی آنچه در ايهام داشته، بیدرپی

گان، مخاط  را از يک دال به مدلول ديگر شکلی واژصدايی و همتبادر، در كنار هم

كند، گاه از شکل را از دايرة تبادر خارج میصدا و همدهد و ديگر واژگانِ هممیسوق

شود و گاه از متنا و مفهوم عبارت. میتناس  يا تضاد واژة متبادَر با ساير الفاظ متن ناشی

، مفهوم (333: 1380،وراوينی) «درآهی مصالحت درِ از دادمه با كه بِه آن»مثال در جملة 

 در متنای «درِ از»به ، «درآمدن مصالحت درِ  از» استتاریِ  تتبیر عبارت، مخاط  را از

در متنای « مَتاب»سازد. يا در مورد زير، میرهنمون «بودن مصالحت سزاوار» و «شايستگی»

در متنی « تابم»شکلِ ديگر يتنی رفته ولی واژة همكاربه«  توبه و بازگشت از گناه»
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كند: ، به ذهن متبادر می«بازگشت»را هم به مناسبت برقراری راباة تضاد با واژة « بازنگشتن»

 هیچ مآب بحسنِ بازگشت و متاب قبولِ  طل ِ و انابت و توبه و طاعت و تبتّل جز را مرد»

 (.6۷5: 1380)وراوينی،« نیست روی

از  و شدهاطالق، صنتت اين به اشمیس سیروس توسّط بار نخستین تبادر ايهام اصاالح

 شکلهم تقريباً آن با كه را ديگری واژة، نثر يا شتر در ایواژه كه است آن نظر وی مقصود

 يا كلمه با شودمیمتبادر ذهن به كه ایواژه متموالً .متبادركند ذهن به صداستهم يا

. البته (142: 13۷9 ؛ نیز فشاركی،133: 1386،شمیسا ن.ک:)دارد تناس  كالم از كلماتی

شمیسا به همین تتريف بسنده نکرده و بر اساس تفاوت واژگان در حركت كلمه يا 

ايهام »و « ايهام جناس»گذاری حروف و نیز سركج كاف و گاف، فروعی نظیر نقاه

 :13۷6؛ نیز راستگو،136: 1386است )ن.ک: شمیسا، را برای ايهام تبادر برشمرده« تصحیف

243) . 

: 1380آبادی،حبی  ن.ک:ضیايی) «تناس  تصحیف»تتابیری چون  است، قبیل همین از

كه بر پاية تفاوت در  (139: 1382 جمالی، و ن.ک: آقاحسینی) «تضاد تصحیف»و  (5۷

ها گذاریِ متبادِر و متبادَر و تناس  يا تضاد متبادَر با ساير واژگان عبارت، بدين نامنقاه

هايی چون ايهام جناسِ دوگونه ز به اين صنتت، ناماند. محمد راستگو نیخوانده شده

 3۷۷، 99: 13۷9است. )راستگو، خوانی اطالق كردهخوانی، ايهام خوانشی و ايهام چند گونه

شکل واژة تقريبًا هم تداعی بر اصل تبادر، ايهام در كه آنجا از گفت ( دراين باره بايد323و 

 به متنوی، و لفظی قراين به توجّه با ولی ندارد وجود متن در كه است ديگری صدایو هم

 قلمرو در را مذكور موارد چونان گركانی، تمامی است بهتر شود،می متبادر مخاط  ذهن

 اين به گوناگون هاینام و عناوين اطالق از و شمارآوريمبه تبادر و ذيل همین نام ايهام

 .بپرهیزيم ندارد، دنبال به اینتیجه افراد سردرگمی و آرا تشتّت از غیر كه صنتت،

صدا تتّلق شکل و همنکتة ديگر دربارة تتريف شمیسا اينکه تبادر صرفاً به كلمات هم

 ترسممی» شود. برای مثال:متنِی كلمه نیز به ذهن متبادر میای همگیرد بلکه گاه واژهنمی

 خواستن مانا زمان بیند، را تو چون عقابست، شکاریجان و شتابکاری خوی كه آنجا از كه

 و «شتابکاری»متنی با اين عبارت، از كلماِت هم در (.6۷9: 1380وراوينی،) «ندهد

شود كه با دال اوّلّیة متبادرمی ذهن به «َاجَل» و «عَجَل» واژگان ترتی ، به ،«شکاریجان»
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شکلی ندارند و در عین حال، از طريق اين تبادر، جناس لایفی را در صدايی يا همخود هم

 آورند. میرت پديدعبا

ای ديگر داللت دارد و همچنین تتاريف ايهام تبادر، صرفاً بر تبادر يک واژه به واژه

ديد، اين صنتت بديتی در ساژ تركی ، جمله و فراتر از كه در اين پژوهش خواهیمچنان

 شود.میآن هم ديده

 

 نامهچگونگی پردازش ایهام تبادر در مرزبان -2-1

شود و به طوركلّی چهار نامه در ساژ واژه و فراتر از آن ديده میمرزبان ايهام تبادر در

 قسم است:

شود، يک واژه، نامه را شامل میدر قِسم اوّل كه بیشترِ مواردِ ايهام تبادر در مرزبان -1

 كند. برای مثال: ای هم صدا هم شکل يا هم متنی را به ذهن متبادر میواژه

 :1380وراوينی،) «نیاورد صحرا به راز آن نامحرم هیچ با و...بشنید دو هر مفاوضات» -

 متنی در «مفاوز» متبادركنندة ،«صحرا» قرينة به و «گفتگو» متنی به ،«مفاوضات» (.598

  است. هابیابان

 پذيرد:در قسم دوم، ايهام تبادر در ساژ تركی  است و به دو شیوه صورت می -2

دو واژه به طور مجزّا در يک عبارت، يک تركی  را به ذهن آيیِ باهمالف: گاه  

 كند.میمتبادر

 «خوارگردانیده چشمها در سافل عبارت و نازل بلغت را متنی عالَمِ آن و» 

  (.20: 1380وراوينی،)

 در نويسنده ولی كاررفتهبه «عبارت» برای صفت عنوان به «سافل»، اين عبارت در

، جمله اين در، بنابراين. استداشتهتوجّه «سافل عالمِ» یوصف تركی  عبارت، به پرداخت

يا  «سافل عالمِ»، يکديگر نشینیِهم در «سافل» و «عالم» و است تركی  ساژ در تبادر ايهام

 .كنندمتبادرمی ذهن به را «عالم سفلی»به تتبیری 

ز كند و اين قِسم يکی اب: گاه يک تركی ، عبارتی قرآنی را به ذهن متبادر می

نامه است. از اين قبیل است، ساخت قرآنی در مرزبانابزارهای وراوينی برای ايجاد ژرف
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 و عقاب گاهِكوهِ نشیمن وصف در عبارات زير كه وراوينی به« ساژ اعلی»تركی  وصفی 

 است:پرداخته او مجلس سپس

 ذروةبه ات باصره حسِّ كه چنان تندی و بلندیبه افتاد كوهی بر چشمش، رسید آنجا چون» 

 عرق علوّش مراقیِ قاعِ در وهم ديدبان و دادیآسايش عقبات مصاعدِ در جایده، رسیدن شاهقش

 باز او ساية حضیضِ در را آفتاب اوجِ و برگذشتند متارجش و مدارج از تا...بچکانیدی پیشانی از

 بارگاهی و بزم و بودنشسته وارسلیمان مرغان شاهِ، نهادند اعلی ساژِ بر مقصد پایِ  چون و گذاشتند

 (.۷10-۷08: 1380،وراوينی) «آراسته خلد نزهتگاهِ چون

 آيات براساس او داستانی فضاسازی و واژگان انتخاب، كالم پردازش در عبارات فوق، 

 ذهن به را الهی بارگاه به نیل سپس و صرا  پل از عبور كه استایگونهبه روايات و

 فِی إِلَیْهِ وَالرُّوحُ الْمَلَاهِکَةُ تَتُْرجُ. الْمَتَارِجِ ذِی اللَّهِ مِنَ: چون آياتی. كندمتبادرمی مخاط 

اين عذاب از سوی خدای صاح  درجات است. » سَنَةٍ أَلْفَ خَمْسِینَ مِقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ

 «فرشتگان و روح در روزی كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او باال می روند.

پس شتابان و با شدّت به آن » اْلعَقَبَة   مَا أَدْرَاکَ وَمَا. الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا (،4-2متارج:)

 قُلْ(، 12-11بلد:) «دانی آن گردنة سخت چیستگردنة سخت وارد نشد؛ و تو چه می

يا بهشت جاويدان كه بگو آيا اين بهتر است » الْمُتَُّقونَ وُِعدَ الَّتِی اْلخُلْدِ جَنَّةُ أَمْ خَیْر   أَذَلِکَ

( ص) پیامبر از چهآن نظیر رواياتی و( 15فرقان:) «شده است به پرهیزكاران وعده داده

 راه سال هزار سه آن طول كه عبور است بد و سخت ای عقبه صرا  باالی: »استشدهنقل

 و مارها و هاعقرب و تیز گیاهان خار و راه سختی سال هزار و رفتن پايین سال هزار و است

 وصفیِ  در همین راستا تركی ِ (2/6: تابی، آشوب شهر ابن: )ن.ک« باالرفتن سال هزار

ات را منزّه و نام پروردگار رتر و بلندمرتبه» األعلی رَبِّکَ اسمَ سَبِّژِ آية «اعلی ساژ»

 «مرغان شاه» قرينة و كندمتبادر می ذهن به را متتال پروردگار شأن در( 1اعلی:)« پاک بدار

 و رنج، ضمنی طور به، اساس اين بر. كندمی تقويت را تبادر ايهام اين نیز «خلد نزهتگاه» و

 و بلند كوه آن از عبور در( آزادچهره و يیه) نامهمرزبان داستان هایشخصیّت محنت

 پل از هاانسان عبور مشقّت به( عُقاب) مرغان شاه پیشگاه در حضور برای التبورصت 

 به نهادن اعلی ساژ بر مقصد پای البته. استشده تشبیه  پروردگار ضرمح به نیل و صرا 

 از، امر اين و هست نیز حضرت آن پیشگاه در بلقیس حضور يادآور، سلیمان قرينة
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 یضمن اللتد»زيرا  .گیردمی نشأت متن بودنهای متتدّد ضمنی و چندبتدیداللت

یم ی ضمنیها مدلول اي مدلول به و شودیم آغاز)نشانه(  آن از كه است یذهن ینديفرآ

  (128 :1393)مکاريک،« است ريناپذانيپا بالقوه كه است یروند نيا و رسد

در قسم سوم، ايهام تبادر در ساژ جمله است و گزينش واژگان در برخی عبارات  -3

. شودها، عبارت ديگری نیز به ذهن متبادر میای است كه از كنار هم قرار گرفتن آنگونهبه

 مانند: 

( 8: 1380)وراوينی،« ابکار را از ثیّبات تمیز كردمانداختم و  دور طّیبات از را خبیثات» -

 غیر آثار را از بديع و بکر آثار»شده، اين است كه مفهوم اصلی و استتاریِ عبارتِ مشخّص

ذهن متبادر به  نیز از اين عبارت، «كردمافکار را از سّیئات پاک»اما مفهومِ « بازشناختم بديع

 شود.می

در قسم چهارم، ايهام تبادر فراتر از جمله است و از به هم پیوستن برخی عبارات با  -4

آيیِ الفاظ برای مخاطِ  شود كه اين باهمواژگان و مضامین خاص و متناس  حاصل می

كند و در عمق بخشیدن و چند بتدی كردن متن مؤثّر آگاه، موضوعی ويژه را تداعی می

شد و عباراتی كه ای كه پیشتر، در قِسِم دومِ ايهام تبادر بدان اشاره است. مانند نمونه بوده

، پل صرا  را برای مخاط  تداعی بودكار برده وراوينی در توصیف كوهِ نشیمِن عقاب به

 كرد. می

 

 ایهام تبادر در محور عمودی متن -2-2

 را زبان ةدربار دوسوسور نانديفرد نظر ،نامهمرزبان در تبادر هاميا یریكارگبه ةنحو

 دستگاه بلکه ستین متجانس عناصر از یاپراكنده ةمجموع زبان» او نظر از. آوردفراياد می

 وضع تابع ،واحد هر ارزش و دارد یبستگ گريد جزء به جزء هر آن در كه است یمنسجم

 و ادبی زبان یررسب در ،هينظر نيا یمبنا بر. (21 :1399،ینجف )ن.ک:« است آن یبیترك

 ارتبا  در كلّ سیستم ةآورند وجود به عناصر كه است الزم ،آن در موجود یساختارها

 طور به عناصر نيا كه آن نه شود یبررس یساختار تیّكل با ارتبا  در و گريکدي با متقابل

 و بايز یمتمار بررسی شوند زيرا در اين صورت، و بدون پیوند با يکديگر جداگانه

و انسجام و هماهنگی هنرمندانه میان اجزای متن ناشناخته  رودیم دست از آن شکوهمند
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( نکتة ديگر اينکه 149: 13۷2؛ شمیسا، 185 :13۷۷، مقدم یعلوماند. )ن.ک: باقی می

مايه  قبلی صريژ دالالت سلسله يک از كه كنندمی پیروی گرايش اين از ضمنی دالالت»

 تبادرهای ايهام از بسیاری (12۷: 1393از مکاريک، نقلبه ، بارت.« )بنا شوند و بگیرند

 محدود و نمايندمیرخ  آن بتد و قبل بندهای با ارتبا  در و عمودی صورت به نامهمرزبان

های صريژ خود را اغل  نیستند. بدين متنی كه وراوينی، قراين و نشانه جمله دو يا يک به

ر ادامه، گزينش واژگان و استفاده از شگردهای كند و دمی در ابتدای كالم به مخاط  اراهه

كند كه دريافت آن بر پاية توجّه به دالالت صريژ قبلی میريزی بالغی را به نحوی يی

  :استكرده اذعان موضوع اين به خويش نثر هایويژگی ستايش در وی صورت پذيرد.
 ماالتةبه و فروگذارد باقی و گمارد مقام دو يک بر انديشه، خوانندگان از كسی اگر و»

 لاايمِ  و خاطر خدرِ كرايمِ از نتف صوادرِ و نکت نوادرِ بسا، فرانرسد التَجزِ اِلَی الصَّدرِ مِنَ مستوفی

  (.۷3۷: 1380،وراوينی) «درگذرد ازو كه عبارت عارِ

كند كه به برادرش مرزبان، میبرای مثال، در باب اول، وزير بدانديش به پادشاه توصیه 

هجرت از نزد وی را بدهد زيرا او را دشمن پادشاه و تهديدی برای حکومت وی  اجازة

خواهد مرزبان، نصايژ خود را در ( و نیز از شاه می42: 1380كند )ن.ک: وراوينی،تلقّی می

و نقصان او بر شاه  فضیحتتا در فصول آن نصیحت، فضول طبع و »حضور وزير بیان كند 

( پس از موافقت شاه با اين درخواست، سخن طوالنِی 43: 1380)وراوينی،« اظهار كنم...

دستور در لباس مالينت و »گردد و در نهايت مرزبان و حکايت هنبوی و ضحاک نقل می

آثار  تخلیدبمنايژ تأيید الهی و  مُفضیستمخادعت سخن آغاز كرد و گفت:...اين نصايژ 

عبارات آغازين اين باب و نیز ( در اين بخش، به قرينة 55: 1380)وراوينی،« پادشاهی...

ايهام تبادر دارد و از انديشة واقتی « تهديد»به « تخلید»و « مفتضژ»به « مُفضی»فحوای كالم، 

 دارد.برمی وزير راجع به مرزبان و نصايژ او پرده

 

 نامهکارکردهای ایهام تبادر در مرزبان-2-3

كاركردهای مهم و متفاوتی دارد نامه به مثابة يک ويژگی سبکی، ايهام تبادر در مرزبان

گرفتنِ آن، بسیاری از اغراض و دقايق هنریِ مندرج در اين اثر ادبی كه در صورتِ ناديده

ماند. تقويت بار متنايی و قدرت القاگری كالم و نیز تکمیل و برای مخاط  پوشیده  می
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نی در ای است كه توسّط وراويتوستة متنا از طريق زيورهای بالغی دو هدف عمده

 كاربردهبه متنی القای برای را دهد تصويرشود تا نشان كاربست اين صنتت بديتی دنبال می

است. اين نکته، ادعای برخی افراد )ن.ک: و در پیوند هرچه بیشترِ لفظ و متنا كوشیده 

ب  نامه به سالشّتاع قرار گرفتن متنا و انتقال پیام در مرزبان( مبنی بر تحت110: 1394ذباح، 

 توانمی را نامه مرزبان نثر»كند. در واقع، گرايش شديد وراوينی به زيبايی لفظ را نقض می

 كنار در دقّت و تناس  با رنگارنگ و ثمین گوهرهای آن در كه كرد تشبیه ایرشته به

 هرچند متنی پیوستة رشتة كه نیست آن از مانع الوان، زيبايی و ارزش و گرفته قرار يکديگر

ترين كاركردهای ايهام (. مهم509 :1366)خایبی،« شود ديده آن ورای از ظريف و باريک

 نامه عبارت است از:تبادر در مرزبان

 آفرینش صورخیال -2-3-1

نامه، آفرينش صنايع لفظی و متنوی ايهام تبادر در مرزبان مهمّ يکی از كاركردهای

ه ظاهرشده و در عین ايجاد شود اين صنتت، فراتر از يک آرايگوناگون است كه باعث می

گیری شگردهای گوناگون ادبی، ايجاز لفظی، انسجام، تناس  و هماهنگی، در شکل

 و تنیدگی درهم اين های پنهانی نیز نقش مهمی ايفا كند وهای ضمنی و اشارتداللت

 است.افزوده  سخن تأثیر و زيبايی بر تصاوير ازدحام

 ایهام تبادر و تشبیه -2-3-1-1

ماية اصلی برخی ديگر از صور د تشبیه در بسیاری مواقع، به عنوان پايه و جانهر چن 

ها منو  به فهم و دريافت تشبیه است )ن.ک: شود به طوری كه فهم آنخیال شناخته می

(، اما گاه عکس اين موضوع نیز صادق است و درک ديگر صور 94: 135۷پورنامداريان، 

 برجستة و آفرينزيبايی كاركردهای جمله از خیال، اساسِ كشف تشبیهات متن است.

 خدمت در ديگر سوی از و دهدمیتوسته  را عبارت متنای سو يک از كه تبادرايهام

 تبادرِ ايهام دريافت، موارد اين در. است تشبیهی كاركرد، گیردمیقرار  كالم زيور و آرايش

 و بودن ديرياب دلیل به كه كندمیتزريق  عبارات به را ضمنی تشبیهاتی، متن در موجود

 .است آفرينلذّت، متن كردناليهاليه

 و راغبان كه برآوردم چنان تربیت و ترشیژ ِحجرِ در را كريمه دو اين وسع بقدر تا» -

 (.1380:۷وراوينی،) «آمد باديد رغبت بواعث بخابتشان را خاطبان
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 پردة در كه است وراوينی هاینوشته و هاسروده از استتاره «كريمه دو»، عبارت اين در

 ظاهر از متنی اين. اندرسیده درجه اين به تا شدهپرورده  نیک او تربیت و ترشیژ( حِجر)

 دقّت و عبارت اجزای میان تناس  و متنی بهتر دريافت امّا آيدبرمی نامهمرزبان عبارت

 و «كريمه» واژة دو در كاررفتهبه تبادرِ ايهام دانستن گروِ در، واژگان گزينش در نويسنده

 را «قیمتی هایسنگ» متنی به «كريمه احجار»، دو آن آيیِباهم كه است «حجر»

متبادر  ذهن به را «سنگ» متنی در «حَجَر»، «پرده» متنی در «ِحجر» واژة يتنی. آوردمیفراياد

 با، یمتن اين به توجّه كهاين ضمن. داردتناس   «قیمتی» متنی در «كريمه» با آن و كندمی

 مستتر تشبیهی، ديگر طرف از و است متناس  «عقد و سکه، نقود» نظیر سخن ديگر اجزای

 از گذار و روزگاران طی در وراوينی نثر و شتر يتنی. كندمیاراهه  خود ساختژرف در را

 مدّت را سنگ كهچنان، استشده ارزشمند و قیمتی كهولت البیضايام در اكنون، جوانی

 .شود قیمتی تا بايدمی مديدی

 «مرصّع متاللی دُررِ  و آللی غُرر به را براعت مفاخرانِ فرق اكلیلیست كه كلیله چون» -

 گوهرنشان است تاجی كلیله كتاب كه است اين عبارت ظاهری متنای (.9: 1380وراوينی،)

 ظاهر ورای امّا. درخشان گوهرهای و برگزيده مرواريدهای با برتری نازندگان سر بر

 علیامام گفتارهای شامل «دُررالکلم و غُررالحکم» كتاب، «دَُرر» و «غُرَر» واژگان ،عبارت

 كه آوردفراياد می را هجری پنجم قرن در آمدیتمیمی عبدالواحد وگردآوردة( ع)

 جداسازی طريق از و قرار داشته آن تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم طور به وراوينی

. استكرده  تشبیه بدان را دمنه و كلیله كتاب، مضمر طور به، «درر» و «غرر» واژگان

 شخصّیت غرّای و گهربار عبارات توصیف در و شیوه همین به نیز ديگر جای در وراوينی

 ارزشمند كتاب اين به مضمر طور به را وی سخن و بردهكاربه را واژه دو اين، خود حکايت

 «ريخت فرو ضمیر درجِ و خاطر حّقة از عبارات دررِ و كلمات غررِ: »است كرده تشبیه

 (.420: 1380)وراوينی،

 آفتاب چشمة گِل بدان و هم نبود دهقان بِبیل كه فروشد بگِلی دل پای را شاه» -

 (.64: 1380وراوينی،) «باختمی پنهان عذار زهره آن عشق مهرة و اندودمی

 از و كندمتبادر می ذهن به ار شلوار متنی در «اِزار»، «پا» قرينة به «عِذار»، فوق عبارت در

 چربدمی زهره ستارة بر متشوق زيبايی يتنی. شودمی ساخته تفضیلی تشبیهی، طريق اين



 63 یسبک یژگیو کینامه به مثابة تبادر در مرزبان هامیا یبررس                1400 پاییز و زمستان

 دارد تبادر ايهام «گُل» به، «گِل»، ديگر سوی از. اوست شلوار حکم در زهره كه ایگونهبه

 و «خورشید»، «فتابآ» قرينة به «فُروشد. »استشده تشبیه  گُل به متشوق چهرة تلويحاً  و

 بر. سازدمیمتبادر  ذهن به را «چهره»، «عِذار» قرينة به و «مِهر»، «عشق» قرينة به نیز «مُهره»

 پیش از و دقیق طرحی با و هوشمندانه همگی، فوق عبارت در كار رفتهبه الفاظ، اساس اين

 .دببر وافری حظّ متن ماالتة از خواننده تا اندشدهانتخاب ، شدهتتیین

 وسواس سالسل اسیرِ طمع و حرص هاوية در قناعت زاوية كنج از را عابدان بسی» -

 «بود آنجا بر دينی صومته كه رفت كوه آن بجوارِ و كرد حشر را همه اين، گردانیده

 (.250: 1380،وراوينی)

جی است يَفَنى: قناعت گن لَا كَنز  لقَنَاَعة  ا: »فرمود كه( ص) پیامبر از احاديثی به توجّه با

: القَنَاعَةِ  ِمنَ أَغنَى لَاكَنزَ(: »ع) علی حضرت و( 15/226:ق1408،نوری)« شودكه فانی نمی

 و «كنج» واژگان آيیِباهم( 540: 138۷،البالغهنهج)« هیچ گنجی سرشارتر از قناعت نیست

 دهندةنشان، امر اين و كندمتبادر می ذهن به را «قناعت گنج»تشبیهیِ  تركی ، «قناعت»

 و بالغت بر كه است تبادر ايهام و اقتباس صنتت از توأمان استفادة در وراوينی مهارت

 واژة، «كوه» قرينة نیز و تبادرايهام اين پرتو در همچنین. استافزوده  او سخن برجستگی

 رياضی متنای در نیز «زاويه» راستا همین در و آوردفراياد می را «حفركردن»، «حشركردن»

 هایاليه در را مخاط ، صنتت اين طريق از نويسنده بنابراين. داردتناس   «جگن» با خود

 .  سازدمیغرقه  خود سخن متتدّد

 ایهام تبادر و تلمیح -2-3-1-2

 ديگر اثری يا شتر، َمثَل، داستان به خود متن در» گوينده كه است آن تلمیژ از مقصود

 داستانی زيرساخت با غیرمستقیم و گذرا ،ارجاع و اشاره اين اينکه به مشرو ، كنداشاره

تلمیژ به نام اشخاص و كت ، يکی از خصايص (. 4: 1396، حیدری و صباغی) «باشد

( و نويسنده گاه از طريق ايهام تبادر، 59: 1339نامه است )ن.ک: محقق، بديتی نثر مرزبان

به عبارت ديگر، آيد. های داستانی برمیدرصدد ايجاد تلمیژ  و اشارة تلويحی به شخصیت

 و دينی هایداستان به چشمیگوشه غالباً، نامهمرزبان حکايات بازپرداخت در وراوينی

 همزمان القای درصدد آشکار يا پنهان هاینشانه و قراهن برخی اراهة با و داشته اساطیری

 كاركردهای از يکی اساس، اين بر. است برآمده مخاط  ذهن به داستانی مختلف هایاليه
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به متن  كه است متن در پنهان داستانی اشارات، نامهمرزبان در تبادر ايهام برجستة و همم

 تشبیه نوعی و كردهعرضه اشاره مورد داستان با را حکايت آن هایشباهت، بخشدعمق می

 در تبادر ايهام كاركرد اين تشخیص در است ذكر شايان. گردد قلمداد نیز ضمنی

 را حکايت آن كلّ گاه و عبارات عمودی محور بايد اغل ، آن اهنقر دريافت و نامهمرزبان

 .گذراند نظر از

 و گاوپای بین ایمناظره قراراست كه گاهآن «دينی دانای و ديوگاوپای» داستان در -

 و «مرجوح و محجوج» واژگان انتخاب و تبادر ايهام طريق از وراوينی، درگیرد دينی مرد

، حکايت ابتدای در «سد» واژة بردنكاربه و «داستان دو محتوايی شباهت» مانند قراهنی

 و ثلمت اين سدّ امروز اگر» :دهدمینشان  «مأجوج و يأجوج» داستان به را خود عنايت

 مرجوح و محجوج، ديو از اگر» :و نیز (216 :1380وراوينی،...« )نکنیم كربت اين كشف

 (.25۷ :1380وراوينی،) «كنندهالک را او، آيد

 خويش جفت به آزادچهره وقتی، ايرا و آزادچهره و عقاب داستان، نهم باب در-

 و رنج همه اين را ما: »گويدمی پاسخ در ايرا، دهدمی را ُعقاب پیشگاه در حضور پیشنهاد

 بدو جدّ حباهلِ و جهد سالسلِ به مرا و را خود تو، عُقابست مالقاتِ روزه يک از محنت

 (. 1380:6۷2وراوينی،) «كِشیمی

 بیگاه و گاه لامات و عقاب شکاریجان و خونخواری از كه داستان محتوای به باتوّجه

 و كندمتبادر می ذهن به را عذاب متنی در «ِعقاب»، «عُقاب»، دارد حکايت هاكبک برای او

وردگارت صاح  مسلّماً پر» أَِلیمٍ  عِقَابٍ وَذُو مَغْف رَةٍ لَذُو رَبَّکَ  إِنَّ نظیر قرآنی آيات در

 «عِقاب» واژة با خداوند كیفر از( 43فصلت:) «آمرزش و دارای عذابی دردناک است

در آتش ».. النَّارِ  فِی يُلْقَى و آتش در شدنافکنده از سوره همین ديگرِ  آية در و يادشده

 قیامت روز از قرآن در اينکه ضمن. استرفتهسخن( 50ق:.رک نیز؛ 40فصلت:)« افکنندمی

 با، گیردمیصورت خود اعمال نیز و انسانها ديگر، خدا با انسان بین مالقات آن در كه

 هایسختی از يکی مالقات اين و شدهياد( 15ن.ک: غافر:) «التّالق: روز مالقات يومُ» عنوان

 كَْدحًا رَبِّکَ إِلَى كَادِح  إِنَّکَ الْإِنْسَانُ أَيُّهَا يَا: استآمده  ديگر ایسوره در. است قیامت

« ای انسان! يقیناً تو با كوشش و تالشی سخت به سوی پروردگارت در حركتی» فَمُلَاقِیهِ 

 «ِعقاب مالقات روز» و «قیامت روز» به «ُعقاب مالقات روزه يک» تتبیر بنابراين .(6انشقاق:)



 65 یسبک یژگیو کینامه به مثابة تبادر در مرزبان هامیا یبررس                1400 پاییز و زمستان

 در كه است «سالسل» نیز و «محنت و رنج» واژگان، نکته اين قراهن ديگر و دارد تبادر ايهام

( 4ن.ک: انسان:. )دارد اشاره كافران عذاب برای دوزخ در شدهآماده زنجیر و غل بر قرآن

 تركی  در موجود تبادر ايهام، آن زنجیر و غل و قیامت و كافران عذاب بر عبارت تأكید

 مِنْ  حَبْل   ِجیدِهَا فی آية، مذكور تركی ، ديگر عبارت به. سازدآشکار می را «جد حباهلِ»

 به و كندمتبادر می ذهن به را( 5مسد:) «بر گردنش طنابی تابیده از لیف خرماست» سَدٍ مَ

 زودی به ابوله ، مسد سورة آيات طبق و دارد تلمیژ «او همسر و ابوله » قرآنی داستان

 خرماست لیف از طنابی گردنش بر، كشهیمه آن همسرش و درآيد پرزبانه آتشی در

 ابوله  همسر به را آزادچهره ضمنی طور به ايرا . بنابراين(5-4مسد: ن.ک:)

 محنت و رنج و عقاب نزد رفتن به كوشش طناب و تالش زنجیر با را او كه استكردهتشبیه

 .سازدمیوادار  او مالقات
 طاووس هزار كه دارینگاه را خود تا نگر او دانة از، است ديو دامِ  امل: اندگفته حکما و» -

 استغنا هوای اوج از و دركشیدست قناعت شاخسار از وسوسه صفیر هب را همت همای و خرد

« مبر... برهنگی اندوه، گشتپوشیده  تن چون: اندوگفته...گردانیده خويش بند بستة و آوردهزيربه

 (19۷: 1380،وراوينی)

 و «برهنگی» و «شاخسار»، «دانه»، «طاووس»، «وسوسه»، «ديو» واژگان، فوق عبارات در

 خوردن برای( ديو) شیاان وسوسة و حوّا و آدم داستان يادآور «آمدن زير به اوج زا» تتبیر

 و بهشتی لباسهای فروريختن و طاووس و مار كمک به ممنوعه درخت از گندم دانة

 اين در «هوا» و «دام» واژگان، اساس اين بر و است گناه اين مکافات به حوا و آدم برهنگی

 .دارند تلمیحی كاركرد و كنندمتبادرمی ذهن هب را «حوّا» و «آدم»، عبارات

 ایهام تبادر و تناقض -2-3-1-3

يکديگر را نقض ، تركی  آن به لحاظ مفهوم رویِ وصويری است كه دت»نما متناقض

ای در تركی  با واژة ديگر، متنايی نامه گاه واژهدر مرزبان (.94: 13۷9)فشاركی،  «كنندمی

نما را نیز در سان عالوه بر ايهام تبادر، صنتت متناقضو بدين متضادِ آن را به ذهن متبادر

 كند:میمتن ايجاد
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، وراوينی) «روممیباز او پیش شام ادهمِ و صبژ اشه ِ بر اسبهدو مستقبلی چون من» 

و  داشتهعنايت  «صبژ و ش » بین تضاد به «اشه » گزينش واژة در نويسنده (.263: 1380

 كند.را به ذهن متبادر می «شِ  صبژ»نمای تركی  متناقض

 «ندارد باک كسی خنديدن از، نباشد منسوب نادانی بمترّت كه نفسی» -

 (.1380:285وراوينی،)

 را نمامتناقض تركیبی ،«نادانی» كنار در كه آوردفراياد می را «مترفت»، «مترّت» واژة

 .دهدمی اراهه

 ایهام تبادر و کنایه -2-3-1-4

كنند و چون كنايه و تبادرهای متن، مفهومی كنايی را به ذهن متبادر می برخی از ايهام

روند، در عمق بخشیدن شمار میهای ثانوی بهپوشیده با داللت های بیانِايهام هر دو از گونه

 اند.به متن و بیان غیرمستقیم ماال  موثر بوده

 بصحرا او سَر، تخفیف جهتِ و ديد واج  مالحظتی شتر با رحمت چشمِبه روزی» -

 (. 501: 1380وراوينی،) «بیاسايد ایلحظه و برآورد دَمی خويش باختیارِ تا داد

 غايت) «افکندن صحرا به سِر» تتبیر كنايی، «داد صحرا به او سَر» در عبارت فوق،

 حدّ  از متنی در «درآوردن دُم» كنايی تتبیر، آسودن متنی به «برآوردن دَم» و( كردن آشکار

 به را( درآوردن دم ذيل: 13۷۷،دهخدا. رک) آغازيدن اطاعت عدم و كردن زتجاو خود

 در زيرا. دارندهماهنگی آن محتوای و داستان كّلی فضای با ر دوه و كنندمتبادر می ذهن

 شتربان ِفري  درصدد، وی پیشنهاد به و پردازدمی خرگوش با درددل به شتر، حکايت ادامة

 .دآيبرمی او از نکردناطاعت و

  (.592: 1380،وراوينی) «آورد براه روی و بگزارد شکر سجدة و فرودآمد مرد» -

اين عبارت، مربو  است به داستان برزگر با گرگ و مار، كه در آن مردی در محاصره  

يابد. گیرد و با ايمان و توكل و كمک برزگر از مخمصه نجات میگرگ و مار قرار می

را به ذهن متبادر « راه شدن اوضاعروبه»، تتبیر كنايی «روی به راه آوردن»براين اساس، 

در داستان شگال خرسوار كند و در تلقین فرجام خوش داستان به مخاط  مؤثّر است. می

وی براه ر»از همین تتبیر  نیز پس از وقوف يافتن خر بر مکر شغال و بازگشت از مهلکه،
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. كندمیالقا را به ذهن  «اوضاعراه شدن هروب»شود كه برای خر استفاده می «نآورد

 (8۷: 1380)وراوينی،

 النظیر ایهام تبادر و مراعات -2-3-1-5

توان تناس  كه میطوریالنظیر، دوسويه و تنگاتنگ است بهراباة ايهام تبادر و مراعات

سو، های مهم در بسیاری از ايهام تبادرها دانست. در اين موارد، از يکرا يکی از زيرساخت

سازد و از النظیر میای كه به ذهن متباِدرشده با واژه يا واژگان ديگرِ متن، مراعاتواژه

ای خاص به ذهن مخاط  شده، همانا تناسبی است كه چه باعث تبادر واژهديگرسو، آن

 گونةاين شناختیجمال است. ارزشلفظ متباَدر در ارتبا  با ساير الفاظ به خواننده القاكرده 

 بین موجود هماهنگی و تناس  دريافت و مخاط  ذهن با كلمات هایبازی در تبادر ايهام

 .است عبارت واژگان

 گناه تا كه مقررّست متنی اين و...نبنددصورت آن اعادتِ، پريد دام از كه مرغ» -

 «ايمنم خایئت اين وبالِ اذيّت از حالیا من پس، نباشد عقوبت بیمِ، آشکارا نشود

 .دارد تبادر ايهام «بال» به، «مرغ» در تناس  با «وبال» (.288: 1380وراوينی،)

 و بردند حقارت و ذلّ ماچانپای به وزارت مَسند و دست از را دستور تا بفرمود پس» -

 (.89: 1380وراوينی،) «بازداشتند، گذراند ُمهمل خويش منتم حقوق كه مجرمانی حبس در

 به(، مهمل تابع ذيل:13۷۷،دهخدا. رک) «مهمل» و «دستور» در تناس  با «مَسند» 

 دارد. تبادر ايهام «مُسند» دستوری اصاالح

  (.528: 1380وراوينی،) «خورده لئیمان روزی و افشانده دونان سفرة بسی» -

  كند.متبادر می ذهن به را «نان دو»، «روزی» و «سفره»در تناس  با  «دونان» 

ای در عبارت، شود، با متنای ديگرِ واژهمیای كه به ذهن متبادر نامه گاه كلمهدر مرزبان

دارد. در عبارت پیچیدگی بییشتر تصوير را در پیسازد و اين امر، درهمايهام تناس  می

كه نام شهری شمالی است، رشت را فراياد « گرگان»در ارتبا  با متنای ديگرِ « دشت»زير، 

 آورد:می

 گرگانِ  و گرزه ماران كوفتِ سر كه دستیچوب. درآمد دشت از برزگری ناگاه» -

 (592: 1380)وراوينی، « دست... در شايستی را ستنبه
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 ایهام تبادر و استخدام -2-3-1-6

لفظی را بیاورند كه دارای دو متنی مستقل باشد و هر » استخدام آن است كهمنظور از 

 در(. 102 :13۷9،فشاركی « )ق يابدای و عبارتی و يا ضمیری تحقّ يک از دو متنی با جمله

يتنی در  ؛دارد تبادر ايهام واژه چند يا دو به زمانهمدر عبارت،  واژه يک گاه نامهمرزبان

متبادر  ذهن به را ديگر لفظی، واژگان ساير در ارتبا  با و واژه يک، الفاظ برخی ارتبا  با

 :مانند؛ شودد و در اين حالت، نوعی استخدام را در متن موج  میكنمی

: 1380وراوينی،) «نوشد ارغنونی سماعِ بر ارغوانی شرابِ، منظر ماه پیکرانِ حور با و» -

28۷.) 

 و آوازخوان زيبای زنان متنی به «غوانی»، «منظر ماه حورپیکران» در ارتبا  با «ارغوانی» 

متبادر  ذهن به را ساز نوعی نیز و آواز و سرود متنای در «اَغانی»، «سماع» در ارتبا  با

 .كنندمی

 كه نفسی و نرود كذب برو كه زبانی و پاكست عی  از كه عِرضی:  گفت ادمهد» -

 (.285: 1380وراوينی،) «ندارد باک كسی خنديدن از، نباشد منسوب نادانی بمترّت

 ذهن به را «مال  بیان» متنی در «عَرض»، «زبان» در ارتبا  با «عِرض»، فوق عبارت در

 مناقی اصاالح، «نفس» و «كذب» با در ارتبا  و ستمؤثّر ا متنا توستة در و كندمی متبادر

  آرايد.را می كالم و كندمیتداعی  را «عَرَض»

 ایایهام تبادر زنجیره-2-3-1-7

شود كه نامه گاه يک ايهام تبادر، ايهام تبادرهای ديگر را در متن موج  میدر مرزبان

تنی يک واژه به عنوان هسته و ای يادكرد. يتوان از آن با عنوان ايهام تبادر زنجیرهمی

گردد و های ضمنی در برخی واژگان ديگرِ متن میساز داللتمینهر، زمحوراصلیِ ايهام تباد

، هفتم باب در است. برای مثال، مرتبطپیوسته و همهای زنجیر بهاين فرايند، به صورت حلقه

بادر و داللت ضمنی، حال وراوينی بر آن است كه از طريق ايهام ت، پیالن داستان شیر و شاه

ای رقم بزند كه داستان شَدّاد و بهشت جتلی وی در ذهن مخاط  گونهو هوای داستان را به

« شِداد غالظ» به خويیدرشت و گیریسخت در پیالن را شاه رو سفیرتداعی گردد. از اين

 دوزخ است، سختگیر و خشن كه مأخوذ از آية ششم سورة تحريم و در متنی فرشتگان

 از گرفت تصمیم كه دارد تبادر ايهام «شَدّاد» تاريخی شخصّیت به «شِداد»كند. می تشبیه
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 پادشاهان برای وی. كندمارح  را خود متتال خداوند برابر در تا بسازد بهشتی، غرور روی

 با شدّاد اينکه از پس...بفرستند او نزد، جواهرات دارند و طال چه هر كه نوشت نامه جهان

 صدای با ایصاعقه ناگاه ،كردند حركت شهر آن سوی به بسیار برق و زرق با، لشکرش

، طبرسی ن.ک:) رسیدند هالكتبه همگی و كوبید زمین بر سختی به را هاآن كوبنده و بلند

 (.10/350، ق1415

 «ارم باغ و دنیا بهشت» به، شیر سکونت موضع از، نامهحکايت مرزبان اين ابتدای در

تقويت  را مذكور تبادر ايهام نیز متن در كاررفتهبه واژگان و قراهن ديگر و شودمی تتبیر

، حقد. دارندداللت  «َشدّاد» سرنوشت و سرگذشت، شخصیّتی هایويژگی بر و كنندمی

، خودبینی، خوهیزشت و گويیدرشت، شرمیبی، وقاحت، هوس و هوا از پیروی، سركشی

 نگارخانه و صورت و ديوار و در كلمات و شدّاد شخصّیتی هایويژگی بر حماقت و مستی

، شرر(، دوزخ فرشتگان) غالظ شدّاد، شتله و وی ساختگی بهشت بر، لشکركشی و

 اشاره وی اخروی و دنیوی سرنوشت به... و حشر، وی بر الهی غیرت تاختن، شقاوت

، تبادر ايهام ناي پرتو در است و« شِداد»كانون اصلی ايهام تبادر در عبارات فوق، .كنندمی

 از اند. يکیبه هم مّتصل وارنمايد كه زنجیرمی رخ متن در نیز تبادر ايهام از ديگری موارد

 به را «دُرياب»، شدّاد بهشت در موجود مرواريدهای به توّجه با كه است «دَرياب» هاآن

 در ار «آسمانی صواعق» و الهی عذاب كه است «سَواعد» ديگر مورد. كندمتبادر می ذهن

هم در « نسرَين. »استساخته  تشبیهی تركیبی «كلنگ» با و آوردمی فراياد شَدّاد كار فرجام

ايهام تبادر « گل نسرين»عبارت به متنی كركسان سپهر است ولی به قرينة بهشت شداد، به 

  دارد. 

 فضاسازی -2-3-2

 با مخاط  ردنكهمراه و كالم بیشتر اثرگذاری برای ديرباز از نويسندگان و شاعران

 بر حاكم روح به فضا. پرداختندمی كالم مضمون با مناس  فضای ايجاد به، خود سخن

 خواننده ذهن بر، عناصرش تركی  اثر در داستان كه است ایسايه» و دارداشاره  داستان

 در كه هايینشانه طريق از، غیرمستقیم ایشیوه به فضاسازی(. 49: 13۷9، مستور) «افکندمی

: 1384،لون.ک:اسماعیل) گیردمی انجام جمالت چینش با و وجوددارد داستان فضای

 را خود اثر و ذهن بر مسلّط فضای، فضاسازی عنصر طريق از نامهمرزبان در وراوينی(. 161
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بهره  تبادر ايهام جمله از ادبی شگردهای انواع از، مهم اين برای و كندمیالقا مخاط  به

 سازیهمسان، سخن محتوای از آگاهی در مخاط  ذهن ساختنادهآم برای وی. گیردمی

 نیز تبادر ايهام از داستان قهرمانان بد يا نیک فرجام ترسیم و قرآنی فضاهای با داستان فضای

 ماالتة و كالم محورعمودی به توّجه با اغل  هم تبادر ايهام كاركرد اين. است بردهبهره 

 .است دريافت قابل، كرده اشاره آن به خود كتاب ذيل رد وراوينی كه سخن پايان تا آغاز

، دادهسامان «دستور با زادهملک گفتگوی» آغاز برای وراوينی كه بخشی، اول باب در -

 با(. 43: 1380،وراوينی.رک) استكرده ياد «مفاوضه» عنوان تحت زادهملک سخنان از

 خُلق، خردورزی بر و شودمی بیان زاده ملک سوی از بخش اين در كه ماالبی در تأمّل

 و امنیت و راستی و عدالت تحقّق، جامته و فرد رستگاری و اصالح بر كه مواردی و نیکو

 به «شودمی رستگاری و فوز باعث كه اموری» متنی در، «مفاوز» واژة، تأكید دارد سالمت

 استهالل براعت و فضاسازی نوعی، تبادر ايهام اين طريق از نويسنده و گرددمتبادر می ذهن

 برای آغاز همان از، مخاط  كه ایگونهبه؛ استكرده  ريزیپی خود داستان برای را

 كندمی تقويت را تبادر ايهام اين چهآن. گرددمیآماده  زادهملک حکیمانة سخنان دريافت

 عنوان ينا بتدِ و قبل عباراتِ در «فوز» واژة از استفاده، آيدشمار میبه آن قراهن از يکی و

 حکمت دقايق بر مشتمل كتابی خواهندمی مرزبان از مُلک بزرگان كه هنگامی يتنی. است

 دارين نجات فوز و ستادتین تحصیل به آن كاربستن و خواندن از» كه كند تألیف زيركی و

 خُلق: »مرزبان سخنان در واژه اين ذكر نیز و( 21: 1380وراوينی، ) «كرد توان توسّل

 1380وراوينی،) «ساخت توان وسیلت ابدی ستادتِ فوزِ به آن فضیلت از كه نیکوست

:45 .) 

 فضای، متن در موجود تبادرهای ايهام مدد به، شیر به پیالن شاه تهديدآمیز پیغام در -

 عرصة: »شودمی ترسیم مقابل طرف برای آورگناهکارانعذاب و ناخوش عاقبت و قیامت

 دعوی. نمايد مجال تنگ ما اتباعِ عرض بروزِ، نپیمايد اوهام باعِ و ذراع اگرچه، ممالک آن

 بايد كَالحُوت صموت همه ما جوابِ هنگام، صامتست و ناطق از همه اگرچ، شما استظهار

 (.521: 1380وراوينی،) «بود

، است گز هفتاد آن درازی كه زنجیری در دوزخیان، قیامت در قرآن آيات طبق

 فَاسْلُکُوهُ  ذِرَاعًا َسبْتُونَ  ذَرُْعهَا س لْس لَةٍِ فِی ثُمَّ ...صَلُّوهُ حِیمَالْجَ  ثُمَّ : شوندمی بندكشیدهبه
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گاه به دوزخش دراندازيد، سپس او را در زنجیری كه طولش هفتاد ذرع است، به بند آن»

 بِمَا أَرْجُُلهُمْ دُوَتَشْهَ َأيْدِيهِمْ وَتُکَلِّمُنَا أَفْوَاهِِهمْ عََلى نَخْتِمُ الْیَْومَ و (32-31حاقه:)« كشید

 گويندهايشان با ما سخن میدست و نهیممی مُهر های آناندهان بر امروز» َيکْسِبُونَ  كَانُوا

 يوم   هذا و و( 65يس:) «دهندمیگواهی ، ساختندمیفراهم  چهبدان پاهايشان و

 (35مرسالت:) «زننداست كه دم نمی و اين، روزی» اليناقون

 واژگان، «قیامت صحرای» متنی در «عَرَصات» واژة به توجّه با نیز و اساس اين بر

 «دوزخ نگهبان فرشتة» متنی در «مالک» كلمات به ترتی  به «صموت» و «اوهام»، «ممالک»

 مانندكردن و فضاسازی در و دارند تبادر ايهام، «سکوت» و «افواههم»(، ۷۷ن.ک: زخرف:)

. استبوده  گرياری قرآن در قیامت از شده اراهه يرتصو با نامهمرزبان داستان هوای و حال

 ايهام( رستاخیز روز) «الترض يوم» متنی در، فوق عبارت در نیز «عرض روز»، اساس اين بر

 .دارد تناس 

 معنا تقویت و تأکید -2-3-3

 مفهومی كه است ایگونهبه واژگان گزينش، نامهمرزبان تبادرهای ايهام از برخی در

متبادر  خواننده ذهن به را جمله هوای و حال با متناس  يا مترادف، واژگان ايرس با مرتبط

 . است متنا سازی و تقويتبرجسته و تأكید، غرض و كنندمی

 و نهادست بمن روی قادمی چون كه َاجَلست، نزديکترست بمن چیزها همه از آنچ» -

 بهم درنگری تا و روممیازب او پیش شام ادهمِ و صبژ اشه ِ بر اسبهدو مستقبلی چون من

 كه «دواسبه» قرينة به «اَجَل» واژگان، عبارت اين در (.263: 1380، وراوينی) «باشیمرسیده

 به «قادمی»، «عَجل»(، دواسبه ذيل: 13۷۷، دهخدا ن.ک:) است سرعت و شتاب از كنايه

 جهت ررا به ذهن متبادر كرده ود «كردن درنگ»، «درنگری»و  «قاتلی»، «اجل» قرينة

 .اندكاررفتهبه متنا تأكید و تقويت

 چنان كاردار، متمور ملک اركان و باشد مرعی عدل شرايط كه بايد را پادشاه اگر» -

 «متمور» و( پديدار) «مرهی»(، شدهمراعات) «مرعی» (1380:66،وراوينی..« )آرد بدست

 متنا تقويت در دو هر و دكننمتبادر می ذهن به را «مأمور»، «كاردار» قرينة به(، شدهآباد)

 اند.موثّر بوده
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 «دهد ثمره محتاجی و نیازمندی، نکنی يسار باندازة كه مال بذلِ كه اندگفته دانا مردم» -

 متنی در «يسار»، متنا تقويت منظور به و كالم فحوای به توّجه با (.292: 1380وراوينی،)

 .دارد تبادر ايهام «ايثار» به، توانگری

یم آفتاب ةچشم گِل بدان هم و نبود دهقان لیِبب كه فروشد یبگِل دل یاپ را شاه» -

 اي موانع با را روشن یقتیحق از هيكنا «اندودن لگِ با را آفتاب( »64: 1380)وراوينی، .« اندود

 «وهم»، «مهَ وَ» اربردبر اين اساس، ك و است (1/3۷: 1363)دهخدا،  دنیپوش فیضت ليدال

 .دارد دیكأت هودهیب كار نيا انجام در «پادشاه متوهّ» بر و ندكمی متبادر ذهن به را

   معنا توسعة و تکمیل -2-3-4

( 13۷: 13۷9،كامیاروحیديان.رک) است متنايی چند يا دو صنتت مهمترين اساساً ايهام

 راز و رمز به را سخن و گفتنسخن بسیار متنی و اندک لفظ به برای است ایشیوه» و

 يکی از (20: 13۷9، راستگو) «نهفتن متنايی آن اليه هر در و پرداختن توبهوت و اليهبهاليه

 لفظی ايجاز عین در عبارت متنای توستة و تکمیل، نامهمرزبان در تبادر ايهام كاركردهای

 بر عالوه كه كندمیعمل  ایگونهبه واژگان گزينش در نويسنده، موارد اين در. است

 است: برداشت قابل آن از نیز ثانوی و ضمنی متنايی، نمت آشکار و اوّلّیه متنای

.« برخوانم اِلَیَّ اََح ُّ اَلِسّجنُ، تو گفتار َغبنِ از كه، داستان ای، بیمَست: گفت دادمه» -

 و دارد تبادر ايهام «جُبن» به، «بیم» قرينة به «غَبن»، اين عبارت در (294: 1380 ،وراوينی)

 ايهام همین از نیز ديگر عبارتی در وراوينی. افزايدمی عبارت به را «تو گفتار ترس از» متنی

 ديوِ  خود مهتر پیشِ ، حالت آن غبنِ  از آشفته و سراسیمه ديوان: »استكرده استفاده  تبادر

 (.215: 1380وراوينی،) «آمدند گاوپای

 آن بهر از فسانه اين. براندند برو سیاست حکمِ و يافتند را دزد، كیک جستنِ در» -

 هركه( »291: 1380وراوينی،...« )گفت نبايد، دارد جانی هركه با دل رازِ كه دانی تا گفتم

، «دزد» كلمات با همنشینی در «جانی» ولی كار رفتهبه «جاندار» متنی در «دارد جانی

 متبادر ذهن به نیز را «جنايتکار»، آن بتدِ و قبل عبارات در «محبوس» و «كنده»، «زنجیر»

 .افزايدمی عبارت به را گفت نبايد تبهکاری هر با دل راز نیِمت و كندمی

 از مجبولست آن بر كه طبیتتی به و هافلک جملة به متشّبث و محیط اعظم فلک و» -

 «شده سرشته» متنی به «مجبول» (259: 1380وراوينی،) «گردد.می فاطرالسّموات بخشندة
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 عبارت مفهوم بر، نکته اين و دارد تبادر ايهام «مجبور» به جمله سیاق به توّجه با و است

 خود از آن در و شده سرشته آن بر خداوند توسّط كه طبیتتی به اعظم فلک يتنی. افزايدمی

 چون: »استگفته  ديگر جای در وراوينی، متنی همین با متناس . گرددمی، ندارد اختیاری

 هم مرا چرا، نهیمی اختیار سل ِ و طبیتت فتلِ و داریمی متذور، آمد ازو بدانچ را ملک

 (294: 1380وراوينی،) «؟دارینمی متذور عذر بدين

 آيات به نامهمرزبان عبارات ساخت ژرف در بلکه، متن روساخت در تنها نه وراوينی

 و متن تبادرهای ايهام دريافت، موارد از بسیاری در و داشته بسیار توجّه روايات و قرآنی

 با او آشنايی و مخاط  دينی دانش به منو ، عبارات اجزای ینب مستتر و دقیق روابط كشف

، آگاهی اين اثر در. است متن زيرين هایاليه در نويسنده نظر مورد روايات و آيات

 پیش را جديدی متنايی هایداللت و گشته خارج خود ظاهری پوستة از واژگان از بسیاری

 :   است قبیل اين از. گشايندمی مخاط  چشم

 در، بازگیرند مشکوة دو ازين كه هدايتی مصابیژِ به جز را حقّ  طل  بادية الکانِس» -

 شبهت مفاوز از استخالص و نیست ممکن بردن بیرون راه، خیاالت و اوهام ظلماتِ

 (.۷45: 1380وراوينی،) «نَه پذيرصورت آن نورِ استضاعتِبی

 نُوِرهِ  مَثَلُ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ نُورُ  اللَّهُ: نظیر قرآنی آيات به عنايت با كه عبارت اين در

 يُضِیءُ  زَيُْتهَا َيکَادُ ... دُرِّیٌّ َكوَْك   كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُِزُجَاجَةٍِ ِفی الْمِْصبَاحُ  مِصْبَاح   فِیهَا كَم شْكَاةٍ

ها و زمین خدا نور آسمان» ..شَاءُيَ َمنْ لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِی نُورٍ  عََلى نُور  نَار  تَمْسَسْهُ لَمْ وَلَوْ

ای است. آن است؛ َمثَل نور او چون چراغدانی است كه در آن چراغی و آن چراغ در شیشه

شیشه  گويی اختری درخشان است... نزديک است كه روغنش هرچند بدان آتشی نرسیده 

ويش باشد، روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر كه را بخواهد با نور خ

 ُهمْ  وَلَا السُّوءُ يَمَسُّهُمُ  لَا بِمَفَازَِتِهمْ اتَّقَوْا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَيُنَجِّی و( 35نور:)« كندهدايت می

شان و خدا كسانی را كه تقوا پیشه كردند، به سب  كارهايی كه ماية رستگاری» يَحْزَنُونَ

 و( 61زمر:)« واهند گرديد.رسد و غمگین نخها نمیدهد. عذاب به آنبوده، نجات می

ُالْفَاهِزُونَ  ُهمُ الْجَنَّة  أَصْحَاب «استشده پرداخته ( 20حشر:)« بهشتیانند كه كامیابانند ،

 به توجّه با و دارند تبادر ايهام «بهشت» به «شبهت» و «رستگاری» متنی در «مفازه» به «مفاوز»
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 از گرفتنروشنی و مَددجستن با: كه است اين، عبارت تکمیلی متنای، مذكور آيات

 .يافت راه برين بهشت به و شد رستگار توانمی، پروردگار هدايت مصابیژ

 

 گیرینتیجه -3

است و وراوينی از طريق  نامهدر مرزبان سبکی های مهمّويژگی از يکی تبادر ايهام -

 گیرد كه بر مدلول دوم خود داللت ضمنی دارند.هايی بهره میآن از نشانه

شود و گاه صدا محدود نمیشکل و همنامه به لغات تقريباً همايهام تبادر در مرزبان -

كند. علّت تبادر واژة ديگر به ذهن نیز متنیِ خود را به ذهن متبادر میای، واژة همواژه

گیرد، بلکه گاه تضاد يا راباة مفهومی صرفاً از تناس  آن با ساير الفاظ متن نشأت نمی

يگر واژگان متن، در اين امر، مؤثّر است. همچنین اين صنتت بديتی، فراتر از متبادَر با د

 .دارد يک واژه، در ساژ تركی ، جمله و عبارات نیز امکان وقوع

 بر امّا كردندمیبررسی  عبارت يا بیت يک ساژ در را تبادر ايهام همواره متقدّمان -

 ايهام ايجاد برای بستری، عبارات دیعمو محور گاه كه شد مشّخص نامهمرزبان متن اساس

 آن بتد و قبل بندهای به توجّه با نامهمرزبان تبادرهای ايهام از بسیاری. شودمی تبادر

كار به متن در آن از زياد نسبتاً  فاصلة با، متباَدر كلمة با متناس  واژگان گاه و نمايدمیرخ

 همین از. دارد حکايت آن اجزای تنیدةمدره ارتبا  و ويژه انسجام از، امر اين و شدهبرده 

 توّجه خود آرايیسخن هایاسلوب و نويسندگی هنر دريافت برای وراوينی كه روست

 .كندمی جل  پايان تا آغاز از آن ماالتة به را مخاط 

ترين و يکی از مهم شده ظاهر آرايه يک از فراتر نامهايهام تبادر در مرزبان -

نشِ شگردهای بالغیِ گوناگون نظیر تشبیه، تلمیژ، كنايه، ايهام كاركردهای آن، آفري

بردن به ايهام بدين متنی كه با پی نما، جناس، و... است؛تبادرهای جديد، استخدام، متناقض

 و تنیدگیدرهم شوند. اينتبادر موجود در الفاظ و عبارات، اين صنايع نیز در متن تولید می

تأثیر  سخن القاگری قدرت افزايش و ايجاز، زيبايی، متن كردناليهاليه در تصاوير ازدحام

 .استداشته  بسیار

 يا پنهان هاینشانه و قراهن برخی اراهة با، نامهمرزبان حکايات بازپرداخت در وراوينی -

است و  برآمده مخاط  ذهن به داستانی مختلف هایاليه همزمان القای درصدد آشکار
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 متن به كه پنهانی است داستانیِ اشاراتِ ، نامهمرزبان در تبادر امايه مهم كاركردهای از يکی

 كند.بین آن حکايت با داستان مورد اشاره پیوندِ شباهت برقرار می بخشد و می عمق

 سازیهمسان، سخن محتوای از آگاهی در مخاط  ذهن ساختنآماده برای نويسنده-

 تبادر ايهام از، داستان قهرمانان بدِ يا نیک فرجام ترسیم و قرآنی فضاهای با داستان فضای

 .استمددگرفته 

 زيورهای طريق از متنا توستة و تکمیل نیز و كالم القاگری قدرت و متنا تقويت -

و  كندمی دنبال بديتی صنتت اين كاربست در كه وراوينی است ایعمده هدف دو بالغی

 پیوند در برده و كاربه متنی ایالق برای را تصوير اين امر، حاكی از آن است كه مولّف،

 . استكوشیده  متنا و لفظ بیشتر هرچه

 استشده قرآنی پرداخته  آيات به توّجه با، نامهمرزبان تبادرهای ايهام از زيادی بخش -

 مضامین و الفاظ مند ازبهره خود روساخت در تنها نه نامهمرزبان دهدمینشان  امر اين و

، طريق اين از وراوينی و است الهی كالم با پیونديافته نیز اختسژرف در است كه قرآنی

 .استگنجانده  خود كتاب در را بسیاری بالغی دقايق و هنری ظرايف
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