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A study on aesthetic of exaggeration in the
Indo-Persian poetry
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Abstract

Exaggeration as one of the main devices of Indian style poetry is the subject of this article.
The article examines methods of making exaggeration and the artistic role of hyperbole in
Persian poetry at 11th century through the exaggerated themes, the techniques of
exaggeration, and the artistic function of this manner. It also points to the alignment of the
exaggerated style of the Persian poets with the aesthetics of exaggeration in Indian rhetoric.
Although the exaggeration was the aesthetics erea between Persian poetry and Indian
rhetoric, in Iran it became the focal point of opposition to the Indo-Persian poetry. Iranian
critics and scholors have considered the exaggerations of imaginative poets to be the main
cause of the decline of Persian poetry in the 11th and 12th centuries. While pointing to the
theoretical foundations of exaggeration, the paper emphasizes that the style of exaggeration
is consistent with the thin-minding and atomistic attitude, and that the Indo-Persian style
without the element of exaggeration falls short of its nature.

Keywords: Exaggeration; hyperbole; Indo-Persian poetry; thin-minding and atomistic
poetry.

* Professor, Department of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad,
fotoohirud@gmail.com
Date of receipt: 9/15/98, Date of acceptance: 11/20/98

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of
this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.





، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیادب پارسیۀنامکهن
323–287، 1398ـ پژوهشی)، سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان نامۀ علمی (مقالۀ علمیدوفصل

شناسی اغراق در سبک هنديجمال

*محمود فتوحی رودمعجنی

چکیده
اسـت.  يشـعر سـبک هنـد   یاصـل از ارکانیکیاغراق) صنعت (ییمقاله فرانماینامسئلۀ

در شـعر فارسـی قـرن یـازدهم از خـالل      اغـراق يو نقـش هنـر  فرانمایی هايیوهشهمقال
بـه  ویبررسـ را اسـلوب  یـن ايکـارکرد هنـر  و ،ییفرانمـا يموضوعات اغراق، شگردها

اشـاره  ياغراق در بالغت هندشناسییباییبا ززبان پارسیاغراق شاعران اسلوب ییسوهم
در ،دبـو يهندذوق و بالغتبا یشعر فارسیشناسجمالیوندپۀنقطگرچه اغراق ا. کندمی

یلمسـتح ابیـات  و هـا اغـراق شد؛ ادیبان ایرانـی يسبک هندایران نقطۀ کانونی مخالفت با 
انـد.  دانستهدوازدهمبند را عامل اصلی انحطاط شعر فارسی در قرن یازدهم وشاعران خیال

تأکید دارد که اسلوبِ اغراق بـا نگـرش   ،ستیزيمبانی نظري اغراقهبضمن اشاره،مقالهاین 
اندیشی مطابقـت دارد و سـبک هنـدي بـدون عنصـر اغـراق از       زیباشناختی و سیاقِ باریک

شود.ماهیت خود ساقط می
.خیالینازك،يسبک هند،غلو، اغراق،ییفرانما:هاواژهیدکل

: فرانمایی در شعر قرن یازدهممسئله. طرح 1
خیالی اسـت کـه از قـرن    ویژگی برجستۀ شعر فارسی در مکتب نازكاندیشیافراط در نازك

یـک  مثابـۀ بـه ،اغـراق یازده تا سیزده شیوة غالب در ایران و هندوستان بود. در ایـن مکتـب  
و ،ذرات هسـتی ،هـا اي در بازنمایی خیـالین جزئیـات پدیـده   برجستهصناعت شعري، نقش 
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کرد. براي آشنایی با موضوع بحث نخست یـک نمونـه   ایفا میغریب بستن مضامین بیگانه و 
گذرانیم:ر میي ویژة سبک هندي را از نظهااغراقاز 

توان به دل مـور کـرد پنهـانم   که میز دقت تو به معنی چنـان شـدم باریـک   
)3633، 6ج :1370- 1364(صائب

نـاممکن اسـت. او   دت از روي عقـل و عـا  شدن شاعر در دل مور ادعایی است که پنهان
باید خُرد و باریک شود تا این ادعا رخ بدهد؟ این بیـت دو ویژگـی بـارز مکتـب     قدرچه

محـال و مسـتحیلی   يهااغراقاندیشی (دقت) و اغراق. خیالی را در خود دارد: نازكنازك
خیاالن شعر فارسـی بـود   هاي شاخص و پرهوادار در میان نازكاز این دست همان تصویر

چرخیـد.  دسـت مـی  بـه دسـت و منتخبات شعري قـرن یـازدهم   ،هاها، سفینهانجمنکه در
اصطالحات ادبی پرکاربردي مانند خیـاالت غریـب، اسـتعارات عجیبـه، مضـامین غریبـه،       

بیگانه، فکرهاي دور، معانی رنگـین، مضـامین ادعـایی،    هايدقت،اندازهنازك بیهايدقت
وصـفی اسـت از   هرکـدام قرن یازدهم و دوازدهم ي هارهتراشی در تذکو خیال،بنديخیال

اندیشی.  صناعت اغراق در نازك
کننـدة اغـراق در اسـلوب شـعري روزگـار      تعیینمنتقدان و شاعران سبک هندي از نقش 

ظهـوري  حـال شـرح نویس هندي در اوایل قرن دوازدهم در خویش کامالً آگاه بودند. تذکره
)؛62: 1377لـودي » (زد اسـت اغراقات وي زبـان «د: نویسمیالخیالمرآتترشیزي در تذکرة 

اشـرف  محمدسـعید پسـندیدند اغـراق بـود.    شعرخوانان هندي از شعر ظهوري مـی چه آن
آمیـز  اغـراق یـب غرهـاي ق) معتقد است که اعتبار شـاعري از خیـال  1116د. مازندرانی (
:شودحاصل می

1توانیر مدح تو گفتن ماغراق دیبورنهياست اعتبار شاعر»یبغریاالتخ«از

)67: 1373(اشرف
فاقــد خیــالِ غریــب اســت و اعتبــاري نــدارد؛ از نظــر اشــرف شــعر بــدون اغــراق

تـوان  اغـراق هـم مـی   در شعر نتیجۀ اغراق است. بـدون  » خیاالت غریب«دیگر عبارتبه
اغراق و فاقد خیاالت غریب در ترازوي شاعري وزنـی  ممدوح را ستود، اما آن سخنِ بی

1160الدولـه ( صمصـام معروف به ،تر از این سخن را شاهنوازخان خوافیندارد. روشن
خیـاالن بـاز   نقش بنیادي مبالغـه در سـبک نـازك   درباب،نویس قرن دوازدهمتذکره،ق)

صـنعت خیـالی کـه    «که استباصراحت نوشتهبهارستان سخنگفته است. او در تذکرة 
(شـاهنوازخان  » هور دارد همان صنعت مبالغه استبین حال ظخیاالن باریکنزدیک نازك



289)محمود فتوحی رودمعجنی(شناسی اغراق در سبک هنديجمال

ــه 122: 1388خــوافی  ــب ادام ــن مطل ــی). وي در توضــیح ای ــه دلم ــد ک ــی و ده فریب
اي اسـت کـه در دقـت معـانی، رنگینـی ادا،      مبالغهعلتخیاالن بهپروري شعر نازكروان

از اداي از بسِ نزاکت معنـی، زبـان تقریـر    «بلندي انداز، و شدت نزاکت متصاعد شده و 
».لطف آن قاصر است

غالمعلـی آزاد  اسـت  منتقد دیگري که به نقش اغراق در سبک هندي توجه ویـژه داشـته   
صـناعات بالغیـۀ   «ذیـل تحلیـل   الهنـد غزالنق) است. او در رسالۀ بالغی 1178د. بلگرامی (

اق خیـال بـر بنیـاد اغـر    بسیاري از صناعات موجود در شعر نـازك که است نشان داده » هندیه
خواهم پرداخت).  هااغراقروش وي در تحلیل به(در ادامۀ مقاله استوار است

کند کـه  خیال ایجاب مییافتن سبک نازكتشخصنقش پررنگ شگردهاي فرانُمایی در 
خیـالی بررسـی و تحلیـل و    هـاي سـبکیِ مکتـب نـازك    یکی از سـازه مثابۀبهاین صناعت 

اج فزایندة این صناعت در شـعر قـرن یـازدهم    خاستگاه ذوق معطوف به اغراق و دلیل رو
بازشناخته شود.  

همـۀ  مشـتمل اسـت بـر    » فرانمـایی «: در ایـن مقالـه، اصـطالح    دربارة اصطالحات
،و غلـو). سـه اصـطالح مبالغـه    ،اغـراق ،روي در بیان (اعـم از مبالغـه  هاي زیادهاسلوب

ا در معنـی و تعریـف  و غلو سه درجه از فرانمایی است که منابع بالغت سنتی م، قاغرا
عقـالً و عادتـاً   کـه چنـان اسـت  روي در وصـف  دارند. مبالغه زیادهنظراتفاقتقریباً ها آن

پذیرفتنی باشد. اغراق مدعایی است که عقالً ممکن و عادتاً محال باشـد و غلـو سـخنی    
دو اصطالح اغراق بـیش از  ،و شرعاً محال باشد. در نوشتار حاضر،است که عقالً، عادتاً

رفته است. دلیل این امر آن است کـه در میـراث بالغـی مـا     کاربهاصطالح مبالغه و غلو 
تر و پرکاربردتر است؛ براي بیان وجه صناعی و هنري فرانمایی مأنوس» اغراق«اصطالح 
برم که بخواهم به افراط در فرانمایی میکاربهجایی را در خالل بحث آن» غلو«اصطالح 

اشاره کنم. 

خیالی  هاي فرانُمایی در مکتب نازكممیزه.2
خیاالن است، باید کیفیت و نقـش  ویژگی شاخص در سبک نازكگوییم فرانمایی یکمیاگر

ي نشان دهیم که وجه ممیـزة آن مکتـب از   اگونهبهاین صناعت را در آثار شاعران این مکتب 
خیـاالن را در دو  نـازك يهـا ي شعر فارسی باشد. ممیـزة فرانمـایی  هاسبکو هامکتبدیگر 

ب) شگردهاي بیانی.  ،موضوعتوان نشان داد: الف)زمینه می
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موضوع فرانمایی چیست؟1.2
ي در گیـر چشـم اسـت؟ امـوري کـه بسـامد     خیالنازكي شاعران هااغراقچه چیز موضوع 

از باریکی، لطافت، حرکت، غم، ضعف جسـمانی  اندعبارتد نیاالن دارخنازكهاي فرانمایی
....شاعر، تغییرات طبیعت، و

فرانمایی نازکی1.1.2
خیـالی را از دیگـر   هـا، مکتـب نـازك   بینی و بازنمایی کیفیات جزئـی پدیـده  اط در باریکافر

کنـد.  جـدا مـی  ،سـبک خراسـانی  و یعنی شعر عرفانی، مکتب وقوع،،مکاتب شعري فارسی
کی از نقـش مرکـزي   حـا 2»نزاکـت، دقـت، نکتـه   «فراوانی اصـطالحات ادبـی در توصـیف    

راخیاالن با اسلوب اغـراق کیفیـات شـاعرانه   خیالی است؛ نازكاندیشی در مکتب نازكنازك
کنند و بسا که شعرشـان را بـا غُلُوهـاي خیـالی از مـرز ادراك      گویی تشدید میدر طرز نازك

3»مـایی فَراخُردنُ«تـوان  اي هسـتی را مـی  آمیز جنبۀ خُـرد و ذره برند. توصیف اغراقبیرون می

نامید. شگرد فراخُردنمایی چنین است که شاعر امري بسیار خرد و جزئی را موضـوع تخیـل   
کنـد. مـثالً مـژة مورچـه     آمیز دربارة آن امر جزئی طرح مـی هایی اغراقسازد و مدعاخود می

مـو قلـم گوید: نقـاش از سـایۀ مـژة مـور     بسیار خُرد است و سایۀ آن نامرئی است. شاعر می
تا دهان تنگ معشوق را تصویر کند:استساخته 

تـو را کشید مصور دهان تنـگ چو میقلــمبســتمــورمــژة چشــمۀز ســای
)1382:99(شوکت

خیال متمایل به تماشاي ذرات هسـتی اسـت. او نگـاهی اتمیسـتیک بـه      ذوق شاعر نازك
مشـتاقِ  یابـد. او کـه   شناختی میهستی دارد و در ادراك ذرات و جزئیات هستی لذتی جمال

ها بر لـذت  اغراق در بازنمایی نازکیگذررهو موجود است از ادراك نهایت نازکی در وجود 
لفـظ  «گویـد: افزاید؛ حتی در طرز بیان هم به نازکی لفـظ تأکیـد دارد و مـی   ادراك نزاکت می

38، 1ج:1370- 1364(صائب» کندمیرا دو باالیسن معننازك، ح.(

ت هستیفرانمایی لطاف2.1.2
در هسـتی بـه هیجـان    شاي حـد اعـالي لطافـت و ظرافـت     و تماخیال از کشف شاعر نازك

هـاي شـعري لطیـف بـا اسـلوب غلـو و اغـراق بـه         آید و این هیجان را با آفرینش خیالمی
کند کـه اوج حیـرت و لـذت را ایجـاد     ها را چنان لطیف تخیل میرساند. پدیدهنهایت میبی
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و روحانی دارد و هم بعدي کثیف و جرمانی. بعـد لطیـف وجـود    کند. هستی هم بعد لطیف 
انگیزاند. صائب وقتـی لطافـت بهـار را زیـر     خیال را برمیاست که خیال و عاطفۀ شاعر نازك

کند:  گونه بلورین ادراك میآورد اجرام را ایننگاه خود می
اراشــجۀشــیدر خــاك رنــهیچــو زلــف از آدنیـ دتـوان یشـد اجـرام، مـ   فیـ ز بس لط

)3552، 6ج : 1370- 1364(صائب

حدي است که سنگ کـوه از بسـیاري   به» نرمی طبیعت در بهار«بخاري خیال شوکت در 
توان تار ابریشم ساخت؛ این میزان از لطافت گرچـه  باران چنان نرم شده که از رگ سنگ می

آفرین است:انگیر و حیرتهیجانتصویر غلوآمیز آن ،محال و ناممکن است
ــانکــوهدوجــو ــرمچن ــرزشــدن ــطماب ریــحرتـار کــردسـنگ رگزتــوانیمـ کـه ری

)521: 1382(شوکت

در بدنِ معشـوق خـود ادراك   لطافت را بیش از هر امر جمالی دیگري جويشاعر نزاکت
مانند نور در ورود بـه  کهچنانکند. معشوق آرمانی او بدنی دارد لطیف و فاقد جسمانیت، می

شـود، جرمانیـت نـدارد، نـامرئی     د، بدنی که در آغوش شاعر احساس نمـی گیرچشم جا نمی
هاي جان از پیکرش پیداست و چنان لطیف است کـه سـخن را   است یا بلورین است و رگ

توان خواند:در دلش می
ــه در دل داري  راسـت و خموشی که تيهاتوان خواند ز لبمیاز لطافـــت، ســـخنی چنـــد کـ

)708، 2ج: 1370- 1364(صائب
،جِـرم اسـت  بودن: بدن معشوق چونان بلـور زالل و بـی  بلورینمعنی زاللی و لطافت در

توان دید:که آواز را مثل شعله در گلویش میچندان
آواز راۀاز زالل گـــــــردن او شـــــــعل یدچون شمع در فانوس دتوانیملطافتاز 

)یاريبختیوال، بکی(نجفعل
نرمی و صافی بدن معشوق غلو را فراتر از تصور ق) در وصف 1118جویا تبریزي (

ما برده است. از بس بدن معشوق نرم و صاف است رنـگ حنـا ماننـد کفـش از پـایش      
افتد:بیرون می

کفش افتد برون رنـگ حنـا از پـاى او   چوهماوسـر اعضـاى   بـه سرو صاف باشد که نرمبس
)837: 1377(جویا تبریزي
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تصـویر بهامور مستحیل را افزارهانرمکه ،در عصر صنعت دیجیتالین تخیالت محالی چن
شـیداي  خیـاالن تواند اعجاب و شگفتی خوانندگان را برانگیزاند. نـازك هنوز می،آورندیدرم

تماشاي بعد لطیـف و نـازك وجـود و موجـود هسـتند و حسـن را مولـود جـوش نزاکـت          
،باشـد یفسن لطاگر حگوید میاست.بصائيآرزو» حسن لطیف«ن ساخترمصودانند؛ می

. موضـوعاتی کـه بسـامد    دنمایـ مـی صحراچونانکه چشم مورچندان،یابدیجهان وسعت م
خیاالن دارند از این قرارند: طراوت و زاللـی آب، لطافـت   ي در اسلوب اغراق نازكگیرچشم

لطافـت نگـاه،   بهار، ماهتاب، بدن معشوق، طراوت لب، لطافت رنگ، لطف بو، نرمی صداها،
و حتی لطافت روح و روحانیت جان.  ،پردة دل، پردة چشم
؛ در آن مـوارد نزاکـت در  4خیاالن گاه لطافت مترادف است با نزاکتدر اندیشۀ نازك

گوید بـدن  بلکه دقیقاً مترادف لطافت است. صائب می5،معنی نازکی و شکنندگی نیست
تـوان نقـش روي   ه از پشت پایش مـی نزاکت (لطافت و شفافیت) دارد کقدرآنمعشوق 

قالی را دید:
اتوان از پشت پایش دید نقـش روي قـالی ر  دارد کـه در وقـت خرامیــدن  قـدر آننزاکـت 

)219، 1ج: 1370- 1364(صائب

اند:  بردهکاربهنزاکت را در صفت رنگ هم 
زسـنگ خواهند پیمـانش بوالفضولی چند میست و بسقلم رنگحسن کز جوش نزاکت یک

)804: 1389(بیدل

رفتـه اسـت:   کـار بـه ند و نه نازك (خرد و ریز) بسیار الطیفنزاکت در وصف اموري که 
، نزاکـت  نزاکت بدن، نزاکت برگ گل، نزاکت خط چهره، نزاکت رنگ، نزاکت نغمه (بـدیل) 

.نزاکت حسنو ی،فکر، نزاکت مضمون، نزاکت معن
اما نازکی با لطافـت  ،اندرفتهکاربهمترادفگاه هم وبهنزاکت و لطافت دو مفهوم نزدیک 

نـازکی عمـدتاً وصـف    ؛ توان فرقـی قائـل شـد   مترادف نیامده است. میان لطافت و نازکی می
و کوچکی کـه بـر حجـم و انـدازه داللـت      ،کمیت و اندازه است و مترادف باریکی، خُردي

ولـی لطافـت  ، هاسـت آنبـاریکی  معنـیِ خُـردي و   بهدارد. مثالً نازکی مو، نازکی رگ یا مژه 
ماننـد لطافـت   ؛و تُردي اسـت ،معنی نرمی، مالست، مالیمت، طراوتبهوصف کیفیت است 

گـاه  ،گرچه از ریشۀ نازك گرفته شده اسـت اهوا. واژة نزاکت و شبنم، لطافت رنگ، گل، بو، 
لطافت و زاللی است.  معنیبه
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فرانمایی شتاب3.1.2
افتد در چهار قـرن پـیش یـک تخیـل     ترپیشخود بدود و از آوازش که کسی دنبال آوازینا

مشـاهدة صـدا هنـوز    ،محال بود. اگرچه امروز تجربۀ سرعت فراتر از صـوت محـال نیسـت   
تـوان دیـد کـه کسـی از     تواند دید و نیـز نمـی  یعنی به چشم سر صدا را نمی؛ ناممکن است

ست:افتاده است. رکناي کاشی سروده اترپیشصداي خودش 
دویـــده ز آواز بگـــذرمتـــرپـــیشخـــود وصل تو را ز پیش زنـم بانـگ و از شـعف   

(رکناي کاشی)

دهـد.  عت حرکت شیء را با غلبه بر سرعت صدا نمایش مـی شاعر سردر این نوع اغراق
زند (سرعت مـافوق  در این چند بیت از مثنوي زاللی خوانساري، اسب بر باالي آواز گام می

رسـد؛  افتد و در برگشـت بـه خـودش مـی    ده) از وجود خود پیش میصوت)؛ اسب (پیماین
رسـد. فرانمـایی   وز محشـر) مـی  گیرد و به آینـده (ر پیمایندة مکان (اسب) از زمان سبقت می

بـه آغـاز   «دوري بدل شود: شکلبهرسد که حرکت از شکل خطی شدت سرعت تا آنجا می
».  از نهایت بازگشتی

ــش در   ــر ران ــمندي زی ــکس ــازوت ــاالي آوازکـــه مـــیت ــام بـــر بـ زد گـ
گشـت به برگشتن دچـار خـویش مـی   به مغرب گر به مشرق رفتی از دشـت 
ــده   ــه رمیـ ــه و هفتـ ــمندي از مـ ــیده سـ ــدي رسـ ــر از تنـ ــه روز حشـ بـ

ــب ــتی وش ــود گذش ــال خ بـــه آغـــاز از نهایـــت بازگشـــتی   روز از خی
)624: 1385(زاللی

جـا  که وجود مـادي پدیـده یـا سـایۀ آن بر    د شوگاه نیز شدت سرعت چنان بازنمایی می
مانـد و بـاز در جسـت    جـاي مـی  بهجستن اسب چنان تند است که وجود مادي او ماند.می

راند:  بعدي صد قرن می
رانـد که در جستن ز پی، صد قرن مـی ماندبه یک جستن چنان از خویش می

)567همان:(

زاغِو ماننـد  مانـد  جـا مـی  از اسب در دشت شایهکه سادود مییعقدر سرآنپیامبرراقب
سرگردان است:  کرده گمیانآش
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ــا  ز ــتن او س ــتن جس ــتیهجس ــودر دش ــچ ــمیانزاغ آش ــردهگ ــک ــتیم گش
)423همان:(

قـدري اسـت کـه در    بـه برگشت از روي آب ورفتسرعت اسب در ،در تصویري دیگر
زمانِ برگشت اسب هنوز عکس رفتنش بر روي آب است:  

ــر ــه درگ ــاب ــ ی ــد ب ــتابیدرخرام ــسش ــتن در آب  عک ــاه برگش ــد گ افت
)241همان:(

کند.برگشت اسب را نتوانسته ادراكورفتقدري است که آسمان عکس بهیا سرعت اسب 
ــه نیافتدریاز او ادراك عکسبرگشتورفت ــا ن ــاوریشــهط اندشــآســمان ب يدر پهن

)پانوشت، 63همان:(

گیرد:کبش (نی) بر رنگ پریده سبقت میمریا طالب آملی که 
ــدامسـوار شـدم  یکه به گلگونِ نینسبک چن ــگ پر ی ــه رن ــت ک ــدههس ــرمرا گی ی

)721: 1346(طالب

بـیش  دیوان زاللینامید. این موضوع در » نماییتُندفرا«توان اغراق در نمایش شتاب را می
ب در قصاید فارسی معمـوالً  شود. سرعت حرکت اسخیال مشاهده میاز دیگر شاعران نازك

هاي زاللی خوانساري از هندسـۀ  اما حرکت در خیال،و گردباد تشبیه شده است،به باد، برق
محـال  هـاي و خیـال ،آمیـزد زند، حرکت و زمان و مکان درهـم مـی  زمان و مکان بیرون می

زمـان در  «،قول ارسـطو به.اندزمان و حرکت دو مفهوم درهم پیوسته6گیرد.میشکلشاعرانه 
یعنـی  ،استافتادهترپیششود که پدیدة متحرك از زمان وقتی ادعا می». مستتر استحرکت

اسب از شدت جست، از وجـود مـادي خـود پـیش     کهچناناز ذات خود پیش افتاده است، 
انگیز و مؤثر است.هیجاناما ،هاي محال استافتد. این نوع غلو از جنس خیال

رات طبیعیفرانمایی تغیی4.1.2
و ،طوفـان ،هوا مانند گرما و سرماي شدید و حوادث طبیعی مثـل سـیل  وآبتغییرات شدید 

رو زمینۀ مناسبی براي فرانمایی هنري است که نامتعارف است و انگیزنـده. طالـب   آناززلزله 
گوید از شدت تابش خورشـید نزدیـک اسـت    گرماي تابستان میق) در وصف 1036آملی (

شکل زلف بر صورتشان روان گردد:بهزیبارویان ذوب شود و خال چهرة که
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ــاب ــشزت ــنزدمهــررخســارآت خـال ردیـ گزلـف شـکل بتـان عـذار بـر کهاســتکی
)50: 1346(طالب

از«ایـن بیـت   : تـه در پانوشـت ایـن بیـت گف   ،آملیطالبوانیدمصححطاهري شهاب، 
دیبان فارسی که پـروردة مکتـب   ذوق طاهري و اغلب ا». استيهندسبکمبتذلِاستعارات

دانست که پذیرفتنی باشد. ناگفته نمانـد کـه اغـراق در    هایی را مجاز میبازگشت بودند مبالغه
کالم را از اسـتحاله  » نزدیک است«بیت طالب آملی مقرون به امکان است. یعنی طالب با قید 

مسـلمان پـذیرفتنی   خارج و به امکان نزدیک ساخته است. این نحوة اغراق در نظـر بالغیـان  
بخش ساخت نحوي اغراق).، ادامۀ مقالهبنگرید به بوده است (

تر از این نمونه است. صائب شـدت حـرارت   ي شاعران سبک هندي بسی محالهااغراق
: گرما چنان شدید اسـت کـه   استچنین تصویر کردهدر صفت گرمااي تابستان را در قصیده

بیرون آورده است:  آب هم از شدت تشنگی زبانش (فواره) را
آبیشزبان خـو یرونبیاست از تشنگکردههـا گر در حوضنه فواره است هرسو جلوهینا

)3573، 6ج: 1370- 1364(صائب

سخن چه آنبخشی به آب،شخصیتبرعالوه، استفواره به زبان انسان تشنه تشبیه شده
شـود.  جا آب) محتاج خودش میرا شاعرانه ساخته، بازي با اصل علیت است. علت (در این

(نیازمندي علـت  قاعده آب که علت رفع تشنگی است خود تشنه است. همین ،دیگرسخنبه
:بسته استکاربهبه خویش) را زاللی خوانساري در توصیف شدت سرما نیز 

ــود  ــان افســردگی گرمــی شــکن ب هــایش در دهــن بــودپنجــهکــه آتــشچن
)730: 1385(زاللی

خـورد و از شـدت سـرما    خود سرما می،که علت دفع سرماست،بود که آتشچنان سرد 
کرد تا گرم شود.هایش را در دهان میپنجه

فرانمایی غم5.1.2
ب در بیـان وضـعیت   خیالی غالب است. شاعران این مکتزندگی بر غزل نازكۀنغمگناسویۀ 

وع شـکلی از انـدوه   انـد. بازنمـایی افراطـی ایـن موضـ     خود گوي سبقت از هم بـرده بارغم
خوردن خویش را چنـین  غمرمانتیک شدید را بر غزل سبک هندي چیره کرده است. صائب 

آمیز تصویر کرده است:غلو
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سـرو چوهمسبزپوش از خاك برخیزد غبارم بس که خوردم زهر غم، چون ریزد از هم پیکرم
)3148، 6ج: 1370- 1364(صائب

شود و از مزارش غبـاري سـبز   و تنش غبار می،میردمیخورد،شاعر غمِ مانند زهر را می
شود (سبزي زهر با سبزي سرو تناسب دارد). این تصـویري جـادویی   مانند سرو سبز بلند می

) مشهود است.آئوراو صد سال تنهاییهاي است از آن نوع که در رئالیسم جادویی (رمان

فرانمایی ضعف  6.1.2
خیـال اسـت کـه بـا اسـلوب اغـراق       شاعران نازكپسنددلبیان ضعف جسمانی از مضامین 

شود. شاعران در بیان غلوآمیز ضعف بدن خویش گـوي سـبقت   آفرینی میشگفتمایۀدست
که از ضعف اگـر آتشـم بزننـد    استربایند. طالب آملی خود را چنین وصف کردهاز هم می

دود من هم توان رفتن تا روزن را ندارد:
رودینمـ روزنبـه شیخـو يپـا بهدودمزننـد شـم آتگـر کـه فیضعچنانگشتم

)460: 1346طالب(

در بیتی دیگر طالب از ضعف خود مضمونِ غلوآمیزتري ساخته است:
ــانبر منیکه گر آتش زنیتتا بدان غامایفضع ــابس ــهدودم تکیهس ــر دی ــوارب ــزدبرخی ی

)560همان: (

خواهد مضمونی شـاعرانه و شـگفت   میدارد یاآیا شاعر قصد بیانِ درماندگی خودش را 
،بـر ضـعف طالـب دل بسـوزانیم    کـه آني جـا به؟ بدیهی است که با شنیدن این بیت، بسازد

انگیزي! درواقع محال است چنان وضعیتی براي صـائب  کنیم که چه بیان حیرتتحسینش می
دلـی  هـم هـا  آنضرورتی نیست تا با،گیریمپس غم ایشان را جدي نمی. طالب اتفاق بیفتدو

بریم.اند لذت میاز تصویري که آفریده،هایشان اشک بریزیم. برعکسو با غم،کنیم
بخـش و  و عظمـت) خـود نشـاط   ،در مدایح درباري موضوعات اغراق (قدرت، ثـروت 

اما در سبک هندي موضـوع اغـراق غـم اسـت و نـاتوانی، تنهـایی، ضـعف،        ،افزاستشادي
بخش تصویر شـده اسـت.   آور و لذتحال به اسلوبی حیرتی که درعینمردگدلو ،ناامیدي

امـا غلوهـاي هنـري    ،اسـت بـار غمزده و فضاي عمومی تغزل پارسی در عصر صفوي اندوه
کنـد و خواننـده را بـه حیـرت و     مـی راههـم باري فضا را با لـذت  و اندوه،شاعران، سنگینی

جـاي تحریـک   بـه ،وب غلـوآمیز انگیـزد. اسـل  یبرمافکند و او را به تحسین شاعر اعجاب می
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انگیـزد.  دردي خواننده، حیرت و حس زیباشناختی وي را برمـی دالنه و حس همعواطف هم
نه به معنا و بار عاطفی شعر.  ،شودتوجه شنونده به اسلوب بیان جلب می

شـناختی اسـت و منحصـر بـه شـاعران نیسـت.       افراط در بیان نـاتوانی البتـه امـري روان   
شخصیتیِ اغراقی است ایـن شخصـیت عمومـاً در بیـان     هايویژگییکی از 7»نماییفالکت«

توجـه دیگـران   هـا  آننماییکند. از طریق فالکتفالکت خویش یا بیان یک فاجعه اغراق می
ند.انگیزبرمیدیگران را کنند و حس ترحمرا به خویش جلب می

انـدوه  «بلکه یـک  ،یستخیال صرفاً غم شخصی شاعر نناگفته نماند که غم شاعران نازك
خیال این انـدوه تغزلـی   است که در سنت تغزل فارسی رایج بوده است. اما شاعر نازك» ادبی
ــه مــیمایــۀدســترا  ســازد. غایــت اصــلی وي از تصــنیف شــعر  آفــرینش مضــمونِ بیگان

بینیم که در این شـیوه از  اغراق است و نه بیانِ درد و غم شخصی. میگذررهآفرینی از حیرت
از تـر بـیش شـود و شـکل پیـام    یان، نقش هنري بر وجه عاطفی و محتواي سخن چیره مـی ب

کنـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه تـراکم محتـواي         محتواي پیام توجه ما را به خود جلب می
، شـگفتی و غرابـت اغـراق    برعکسآور نیست؛ غمگنانه در شعر سبک هندي آزارنده و مالل

کند.ذت هنري بدل میرا به لبارغماستماع آن محتواي 
همـه در  ن تفاخر، هجران، عشـق، غربـت، نـامرادي، سـختی سـفر     چوهممعانی بسیاري 

غریـب و اغراقـات شـگرف    يهـا مضـمون خلـق  مایـۀ دسـت خیال شاعران نازكهايدیوان
عمـدتاً  ها آني غریب و معانی بیگانه در کارهامضموناند. هنرسازة اصلی براي آفرینش شده

پذیر نیست.اي امکانچنان مضامین بیگانهدون اغراق، خلقِاغراق است. ب

شگردهاي فرانمایی کدام است؟2.2
رود و بیان از شکل طبیعی و متعارف فراتر مـی ها آنمددبهاغراق حاصل ترفندهایی است که 

هـایی  تـوان قاعـده  نماید. براي برخـی از آن ترفنـدها مـی   محال و مستحیل میمدعاي سخن
و تعریف کرد.  شناسایی

هاي ادراكشکستن مرز1.2.2
شـنود  مرزهاي ادراکی محدودي دارند، گوش تا جایی صدا را میحواس آدمی در عالم واقع

را فراتـر از مرزهـاي   اشگانهپنجبیند. اما شاعر دامنۀ توان حواس حدي امور را میو چشم تا
،گرچه عقالً و عادتاً کذب اسـت ابرد. ادعاي ادراك خارج از حدود متعارف عادي ادراك می
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موجد لطـف و اعجـاب در شـنونده اسـت. شـوکت بخـاري دربـارة ادراك        آنبیان شاعرانۀ 
؛نمایـد برگ گل مـی بوي گل،گوید که اگر دیدة ادراك روشن شودمی» بینانباریک«شاعرانۀ 

گیرد:یعنی تبدل حواس صورت می
راینـان بیـک بـرگ گـل بار  یدگل نمايبوهکادراك روشـن شـد  یدةچون دیانعیااششود

)1382:82(شوکت

از این قرارند:خیالنازكهاي حسی در شعر برخی از فرادریافت

اغراق شنیداري1.1.2.2
تصـویر بـه یزي از ادراکات حس شـنوایی آن  آماغراقي هاگزارششاعران سبک هندي 

قدامـۀ قـول  بـه اهایی هستند که مدعی شنیدن صددر تجربۀ خیالین خویشها آنکشند.می
،»صـداي پریـدن رنـگ   «مـثالً  ». در عالم واقع معدوم است و ابداً موجود نیست«بن جعفر 

صـداي خـون در جـوي    «و ، »غنچهفتنصداي شکُ«، »صداي حرکت نگاه در کاسۀ چشم«
. یندصـدا که درواقـع بـی  است شدهدادهیی اسناد هاحرکتدر این فرایندها، صدا به ». رگ

بهره گرفته و ،ایمکه عمدتاً تغییر جسمانی را با صدا تجربه کرده،اعر از عادت ادراکی ماش
صدا تخیل کـرده اسـت. او بـه    ،ی یک کیفیت استناگهانجاییجابهکه ،براي پریدن رنگ

صداي بازشدن غنچـه و صـداي پریـدن رنـگ را     ،که ادعایی دروغ است،وجهی غلوآمیز
کند.  گزارش می

شاعر در قالب صناعت تشخیص و اسـتعارة مکنیـه ادعـاي محـال     هااغراقز در بخشی ا
صـداي تـارِ   «،»صداي پايِ نگـاه «، »صداي تیر از بوي گل«، »گلةصداي خند«کند: طرح می

گـویی و  در بوطیقاي سـبک هنـدي چنـین تعبیرهـایی را نـازك     ». صداي پاي خیال«و،»نگاه
نامند.بندي مینزاکت

ـ (بدر تار نظر پنهـان ستاچشمۀکاسصداي چشـم  ۀکاسـ صـداي ، )1067: 1389دلی
.)314همان:(ساز قیامت صداي تار نگاه استخروش، )714همان: (تاب نظروپیچاست 

اغراق بویایی2.1.2.2
حس بویایی شاعر هم قدرتی خارق عادت دارد. صائب مدعی است که از بوي گـل 

(صـائب » ایـم کـرده ز بـوي گـل ادراك   ما رنـگ گـل  «تواند رنگ آن را ادراك کند: می
یختـه  آمدرهـم هاگل). تصور کنید که بوي پیراهن محبوب با بوي 2835، 6ج: 1364-1370

کند:  و شاعر مدعی است که با چشم بسته بوي پیراهن محبوبش را از دیگر بوها جدا می
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جـدا گـر دییـک سازم ز من به چشم بسته میهـا بـوي آن گـل پیـرهن    گر درآمیزد به گـل 
)5، 1ج: 1370- 1364(صائب

شیبـال و پـر خــو  یۀسـا گـل از  يبـو شـنود تــو از خــاطر بلبــل گــذرديچــون گــل رو
ی)همدانی رالهیم(

اغراق دیداري3.1.2.2
طالب آملـی چـه   توجه کنید که است. آمیزاغراقادعاي رؤیت امور محال هم از ادراکات 

ان چشم مور را:  خیال جنبش مژگ؛ چیزي را قادر است ببیند
ــالش هــر نقطــه از اوراق دیــوانشبــه ــدم  روي ب ــور را دی ــت مخم ــد لعب ــدة ص ــر ژولی س

ــدم چو کردم دیده را باریک انـدر دقـت فکـرش    ــور را دی ــبش مژگــان چشــم م ــال جن خی
)708: 1346(طالب

آن یا قوة قبل از وقـوع فعـل. دیـدن ایـن خیـال      چیزي، یعنی ارادة جنبیدن خیالِ جنبش 
دود (تبـدل امـر بویـا بـه امـر دیـداري) در       شـکل بـه ي است محال. یا دیدنِ بـوي گـل   امر

بیدل:  شعر
سـت اايزآتش جستهدودامدر دیدهبوي گل زار جهـان اندود است گلکه بیدل کلفتبس

) 1389:320(بیدل

آمیزي)هاي ادراك (حسدرآمیختن دامنه4.1.2.2
کنـد کـه   اسۀ (مثالً شنوایی) چیزهـایی را ادراك مـی  وقتی شاعر مدعی است که با یک ح

گویـد و سـخنش   یـک امـر محـال سـخن مـی     متعلق به حاسۀ دیگر (چشایی) اسـت، او از  
و جـایی جابـه فـراوان شـاهد   دیـوان بیـدل دهلـوي   در . باورناپذیر و آمیخته بـا غلـو اسـت   

،بـا اغـراق  راهمهآمیزي حسآمیزي حواس مختلف و تداخل ادراکات هستیم. فراوانی درهم
فـرد سـبک بیـدل اسـت. در دیـوان وي      بـه منحصرویژگی هااستعارهو تودرتویی ،پیچیدگی

صـدا  شود؛ بوي مـی بـه   میجاهجابها آندهند و کیفیاتمیتغییر ماهیتسهولت بهها پدیده
رنـگ  شود، و در جهـان یـک  شود، بوي گل صداي تیر میشود، نگاه به صدا بدل میبدل می

رنـگ  آمیزند. نغمه داراي رنگ است و در صداي بلبلی درهم میسادگبهها ل وي پدیدهخیا
نگاه هم صدا دارد. تبدل حواس در تجربـۀ شـعري بیـدل بـه     تار دارد و تارِخفته است؛ نگاه

نمودار شده است:شکلچند 
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ـ (بام یشـه از شکسـت ش آخـر صـدا شـد   بوي میتبدل بوییدنی به شنیداري:  : 1389دلی
.)464همان:(آیدبوي گل صداي تیر میزدر گوشم که||)668

.)9همان:(مانگه شد صدايکه ايسرمهدیدیمتبدل دیداري با شنیداري: 
ـ نقـش افتادهرنگغمهن مـا تصـویر کشـد ناخنسرکزکومطربیمـا تـأثیر نشـان یب

)126همان:(

)155همان:(بیعنـدلصدايدردلیست بها خفتهرنگتداخل دیداري در شنیداري: 
)869همان:(در ساز رنگیمتر از بوپنهانتداخل بوییدنی در شنیداري و دیداري: 

:اسناد شنیداري به دیداري
آواز نگـاه ۀ مردمک شد ز ازل سـرم ساز نگاهۀد زمزمننشکیشوخبهتا 

)1108همان:(

.)847همان:(امگوش گل صداي بوي گل نشنیدههجز ب
اي از ایـن تبـدل حـواس و حـاالت شـگفت ادراکـی نتیجـۀ تـأثیر         د نیست کـه پـاره  بعی
بـوده باشـد. اسـناد مسـلم از اسـتعمال      معجـون و ،افیون،تریاك،هایی مانند بنگگردانروان
هـاي شـعري بیـدل و طالـب آملـی      ها در دست داریم که برخی از تجربـه ها و معجونافیون

هاست.  گردانمولود آن روان

بازي با قواعد علیت 2.2.2
در قواعـد علیـت حاصـل    کـاري دستگذررهخیال از بخش عمدة جوهرة شعر نازك

آفرینـی در  ق) از فرایندهاي مبالغـه 1200د. شود. تحلیل موشکافانۀ آزاد بلگرامی (می
مند براي شناخت شگردهاي تخیـل در سـبک   هاي روشیلتحلسبک هندي از معدود 
» تفریس صـناعات هندیـه  «، به الهندغزالندر کتاب بالغی ،امیهندي است. آزاد بلگر

زبانان فارسیصناعات بالغی هندي را براي تااستیعنی کوشیده؛استدست یازیده
ویـژه صـائب بـه پارسـی درآورد. آن     با شواهدي از اشعار شاعران سبک هنـدي و بـه  

منطقـی علـت و   در روابـط کـاري دسـت از تربیشاست صناعاتی که او فارسی کرده 
hetuآید. صناعات شعري مربوط به علت و معلول در بالغـت هنـدي   معلول پدید می

اندکردهشود. در بالغت هندي حدود سیزده صناعت مربوط به علیت فهرست نامیده می
)Gerow 1971: 322-327.(8    ) بـه  75-53: 1382برخـی از صـناعاتی کـه آزاد بلگرامـی (
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است. الزم است برخی از صناعات هندیـه  hetuیرمجموعۀ زعیناً ،فارسی آورده است
بـا یکـی دو شـاهد    ،شوددر نظام علیت موجب اغراق میکاريدستگذررهکه از ،را

بیاورم.هرکدامبراي 
آخر صـدا  بوي می): 1382:53آزاد بلگرامی ماهیت چیزي دگرگون شود (قلب الماهیت: 

.)866: 1389دلی(بام یشهشد از شکست ش
شدن لب:قیقع

مـا یـدن لـب لعـش از مک  یـق که شـد عق فطـرت یـن به صد زبان نتوان گفت عذر ا
)خان فطرتي(موسو

دهد:به مژگان تغییر ماهیت میعتار شم
ــان گرد ــدچن ــتنظــاره روۀمحفــل تشــنی یتمژگان گشت از شـوق تماشـا  تار شمعکهی

)يآبادمهربان اورنگ(

آزاد بلگرامـی  علت باشد و بدون علـت پدیـد آیـد (   استبداد: وقتی معلول مستقل از
1382 :53(.

ــت   ــی اسـ ــۀ حیرانـ ــیان آینـ ــدة مجلسـ دهنـی چه گهرها که لبت ریخـت بـه ایـن بـی    دیـ
)1382(آزاد بلگرامی

: معلول از علت تامۀ خود نافرمانی کند:  طغیان
کــدچگــر بیفشــارند از خاکســترم خــون مــیدارم از شمشیر زخمـی کـه بعـد از سـوختن    

||بعد مـردن هـم بـه دام خـود گرفتـاریم مـا      ||توان ناله شنید از کف خاکستر منیم
.)55- 54همان:چینی فغفور من (باراننگسنشکند در 

از تنور سرد آیـد گـرم بیـرون    ): «55همان:: علت ناقصه جاي علت تامه را بگیرد (تسلط
.)1370- 1364(صائب» نان ما

بلکـه تـأثیر کنـد در غیـر او     ،علـت بـراي اوسـت   چـه  آن: علت تأثیر نکنـد در اعتساف
.)اوجی): آتش به دیگري زد و ما را کباب ساخت (1382:56بلگرامی آزاد(

به رویش رنگ آید چون به دست خود حنا بنددز بس اعضاي او دارند از هم کسب رنگینـی 
)228: 1382(شوکت
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مـثالً بیمـاري   کندمییجادو او را اخود را دوست دارد علت ضد معلولالعدو:مواالت .
که شـاعر خـواب را کـه    این؛ یا »دهد مراشفا مییمنسبیماري«اما شاعر بگوید ،ضد شفاست

پاسبان شخص است:داند و مدعی است که خوابعلت غفلت است عامل هشیاري می
خواب من بین کـه پاسـبان مـن اسـت    غفلــت اســت ولــیشــیوة خــواب را 

) 1375:133مشهديقدسی (

و معلـول یـب غایعلـت اصـل  در آن هست که abhāvaهندي صناعتی به نام در بالغت 
نماسـت کـه   یـن شـکلی از بیـان تنـاقض    ا).Gerow 1971: 327(استعلتو مخالف یضنق

مانند این بیت صائب:؛انددانستهاغراق بالغیان هند آن را از انواع
.)55- 54: 1370- 1364ائبص(مسدود دل روشن مرااز روزنِشودمی

انـد  علت امر کاذب باشد: هندیان در تعریف این صنعت چنین کـرده امر صادق: «مخالطه
 عدمعانِو فقیر بحـده اسـت آن را در   یعلـ نظر آن را در بعضی معانیِ مبالغه یـافتم و چـون   ا

):  1382:60آزاد بلگرامی » (قلم آوردمبهصنایع هندیه 
طالب آملی:

مانـد تـر تازهدست تو از شاخ بهکه گل منــت بــر بهــار منتهاســتز غــارت چ
کـه شـبنم خورشـید    اینصادر شود. مثل : متکلم ثابت کند که عملِ قوي از ضعیف تقوي

):  1382:64آزاد بلگرامی دهد (را در دیدة خود جا می
صائب:

د خورشـید شـبنم را  دهخود میةکه جا در دیدکـم ردي را به چشمِمبین در سرفرازي هیچ خُ

کـه در ایـن   آزاد بود هر«: دو ضد با هم موافقت کنند و یکی بر دیگري صادق آید: وفاق
.)72- 1382:71آزاد بلگرامی (»حلقۀ دام است

علـت موجـدة   آفتـاب باقی بمانـد.  چنانهم: معلول پس از فناي علت مبقیۀ خود تشبث
نه تا زمانی است که آینـه باشـد. عجـب کـه     حرارت است و هم علت مبقیۀ آن. تصویر در آی

جاست:هبچنانهماما تصویر ،آینه نیست
صائب:

ــد    ــا گردی ــا و توتی ــۀ م ــت آین همــان خیــال تــو اســتاده درمقابــل مــا شکس
) 1382:74آزاد بلگرامی (
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ی:ناصر عل
جوشـان مـا  مـی ریـزد یخم شکسـت امـا نمـ   رقصـد هنـوز افغـان مـا    و مییدیمخاك گرد

)74ن:هما(

یء خاصیت غیر را بگیرد: ماهی نگـر کـه خـوي سـمندر گرفتـه اسـت       ش: وقتی غصب
.)75همان:(

. مـثالً نسـبت پـل و سـیالب     دو امر منقلـب شـود  یانقرره ممۀآن است که معاملتحول
برعکس شود و پل از سیالب بگذرد:

:صائب
ســازد پــرآبو مــیتــيرا رویدخورشــیــدةدتابان گرچه آب آرد به چشـم یدخورشدیدن

)83همان: (

:صائب
ــل را ندپیري به صد شـتاب جـوانی ز مـن گذشـت     ــدهپـ ــذرد امیـ ــیالب بگـ ــه ز سـ کـ

)1953، 4ج: 1370- 1364(صائب

؛ آزاد بلگرامی خـارق را  »باشدیلعادتاً مستحیاکه عقالً و يعبارت از وقوع امر«: خارق
صنایع خمسۀ هندیه متعلقه بـه علـل و   «اند. دجنس و اعم از دیگر صناعات اغراق میمنزلۀبه

انـواع  منزلۀبهو غصب ،عادت چون قلبِ ماهیت، وفاق، تشبثخالفبرمشتملصنایع دیگر 
کنـد  گاه در نسبت میان خارق و مبالغه بحـث مـی  آن،)1382:83آزاد بلگرامی هستند (» خارق

ربی.  مبالغه در بالغت هندي و عدربابکه درواقع بحثی است تطبیقی 
؛آورده است از نـوع خـارق اسـت   الهندغزالنبسیاري از صناعاتی که بلگرامی در رسالۀ 

کنـد انـوع اغـراق را بـا     نـد. او سـعی مـی   اهایی که عقالً و عادتاً مستحیلیعنی خالف عادت
هـا در  الگوهاي منطق علیت تحلیل کند و رابطۀ میان علت و معلول و یا روابـط میـان پدیـده   

.کندغراقی را تبیین یک گزارة ا

ساخت نحوي جملۀ اغراقی3.2.2
ـ اي خیاالن براي بیان اغراق و غلو ساختارهاي نحـوي ویـژه  نازك برنـد. یکـی از   مـی کـار هب

ي نحوي پرکاربرد که عموماً متضمن اغراق است، جملۀ مرکب است با پیونـدهایی  هاساخت
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این قیدها غالبـاً بـا   ». کهاز بس«و ، »کهبس«، »... کهقدرآن«، »... کهچنانآن«، »چنان... که«مثل 
است.  راههم» که«حرف ربط 

... که:قدرآن
چو طـوطی پـر مرغـان حـرم سـبز شـود      که در حـرم از شـوق تـو اشـک افشـانم     قدرآن

)1736، 4ج: 1370- 1364(صائب

بس که:از 
ــسز ــهب ــک ــاكۀآین ــهخ ــات ــدنم یـوار دپـس ازگـل نمایـد شیشـه زمـی چوگردی

)6،3552ج :1370- 1364(صائب

بس که:
رســدمــیخانــهایــنبــهشکســتپــاآواززاسـت نـازك کـه بـس مـا ةرمیـد دلصائب

)1968، 4ج:1370- 1364(صائب
... که:چنانآن

ــده  ــن ش ــعف ت ــانآنام ز ض ــهچن ــانمک بــه مــرغ شکســته پــر مانــد    ینهدرون ســافغ
)1375:441يمشهدی(قدس

بر میزان تأکیـد  ،ین شودصدرنشغراق در بخش پایۀ جملۀ مرکب و در آغاز سخن اگر قید ا
کاهد.اما وقتی قید در مصرع دوم مؤخر بیاید از شدت معنا می،شودو شدت اغراق افزوده می

هاي نحوي در صناعت اغراق که ریشه در عقاید دینـی بالغیـان دارد،   یکی دیگر از بحث
است. آزاد بلگرامی در ذیل صنعت خارق بـه نقـش   » به امکانخروج کالم از استحاله «شیوة 

). او در توضـیح  1382:84ساخت نحوي در تحقق معناي اغراق پرداخته است (آزاد بلگرامی
:گویدساختن اغراق میموجهنقش افعال مقاربه در 

لـو  مثل کلمـۀ  ؛اند، بهترین غلو آن است که مقترن به ادات تقریب باشدادباي عرب گفته
را یلآن اسـت کـه مسـتح   یـب ادات تقر...  فایـدة “نزدیـک اسـت  ”و در فارسی مثـل  

ق ضرور اسـت  خارِ[صنعت]سازد. درکند] و کالم را نزدیک به صدق [میالوقوعیبقر
ينگنـا تاز یلمسـتح عادت و خروجِخرقِخارق بر که مدارِیراز؛نباشدیبکه ادات تقر

ینـاف مچـه  آنبـرخالف ،کنـد داللت مـی یبتقرتاامکان است و ادياستحاله در فضا
).85- 84:(همانهد شداخارق خو
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، انـد نگذاشـته : آتیشیکتی) هیچ شرط و شروطی هندي براي غلو مستحیل (خارقبالغیان 
اما در بالغت اسالمی مبالغه مشروط به صدق است.

غلـو مسـتحیل را   » ترسممی«و » نزدیک است«که در زبان فارسی افعال است آزاد افزوده 
:استسازد. مثالی هم از طالب آملی آوردهممکن و مقبول می

ــاب ــشزت ــنزدمهــررخســارآت خــالردیـ گزلــفشـکل بتــانعـذار بــرکـه اســتکی
)1346:50طالب(

غلـو را محتمـل   » ترسـم مـی «و » نزدیـک اسـت  «صائب نیز در ایـن ابیـات بـا عبـارات     
است:ساخته
سرو نزدیک اسـت گـردد پایکوبـان از خـزان    دست افشـانی کننـد  ها از بس به رغبت برگ

)2899، 6ج: 1370- 1364(صائب
ــم ز  ــکودل ــونینةش ــی خ ــت م ــمپرس ــی ترس ــه زور م ــرا   ک ــراب م ــه ش ــکند شیش ش

)297، 1ج: 1370- 1364(صائب

کند.  در فارسی نیز غلو را از استحاله خارج می» بیم آن است«تعبیر چنینهم
ــه را  که به رخسار تو داده است خـدا این شکوهی ــد شــق چــو قمــر آین ــیم آن اســت کن ب

)272همان:(

امـا گفتـه   ،محال مطرح کرده بـود یادعای» کندآینه را شق میرخسار«گفت شاعر اگر می
بلکه نگرانـی خـود را طـرح    ،است؛ پس او ادعاي محال نکرده»بیم آن است که چنین شود«

،»داگـر نبـو  «پذیرد. عبارات شـرطی دیگـري ماننـد    نی را عقل میکرده است؛ طرح این نگرا
»وتقریب» جاي حیرت نیست اگر«و ، »اگرد عجب نب ند.اهم در شمار ادات

عجبــی نیســت اگــر لــوح و قلــم ســبز شــودتـو صـائب کـه ازو آب چکـد    يهااز سخن
)1736، 4ج: 1370- 1364(صائب

اي دیرینـه و  میـان بالغیـان مسـلمان سـابقه    در » مکانخروج کالم از استحاله به ا«ۀمسئل
کـالم از اسـتحاله اساسـاً    کـردن خاستگاهی اعتقادي دارد. طرح نقش افعال مقاربه در خـارج 

قـرآن گوینـد در  ادبـاي مسـلمان مـی   9بوده است.قرآنها در آیات براي دفاع از برخی مبالغه
) هـا آنو ماننـد  ،ت تشبیه، افعـال مقاربـه  دابا ادات تقریب (ادات شرط، اجاهمهاغراق و غلو 
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کنـد و آن را بـه امکـان و    است. ادات تقریب کالم را از امتناع و اسـتحاله خـارج مـی   راههم
؛ 14، 2ج:2004هالحجـ ابـن ؛ 321: 1963صـبع  االابـی سـازد (ابـن   احتمال وقوع نزدیک می

:). به همین دلیل است که آنان معتقدند316: ق1388المعصوم ابن
مانند قـد  ؛شوندراههمکه با ادات مقاربه مگر این،اغراق و غلو از محاسن شعري نیستند

و مانند آن از ادات تقریب... ایـن  ،کاد (نزدیک است)،لوال (براي امتناع)،(براي احتمال)
).14، 12: 2004حجه ابندهند (ادات مدعاي اغراق را از امتناع به امکان تغییر می

هنري فرانمایی  . کارکرد3
سـاختن مجـال آزادي عمـل    فـراهم یکی ؛کنددو نقش عمده در هنر بازي میصناعت اغراق 

براي خیال و عاطفه و دیگري آفریدن حیرت و اعجاب.

اغراق: عرصۀ رهایی عاطفه و خیال  1.3
یعنی خیـال و (بنیادي شعرمیدانی گسترده و مجالی آزاد براي بازي دو سازة صناعت اغراق، 

هاي محال و سـاختن امـور شـگرف و باورناپـذیر     جوالن در عرصهاست. کار خیال) عاطفه
،تـر باشـد  خود غلو است و مستحیل. مدعا هرچه محالهاست. هر گزارشی از محاالت خودب

، مـرز اسـت  وحـد یبرها و فرایند بیانیِ رو که یکآنازتر خواهد بود. اغراقشگرففرانمایی
را بـه هرسـو و   بیـان  گوینده پیکـان . سالندگاز هم مییت رال و بند و بست علعقهايعلقه

مجـالِ شـاعر  صناعتی اسـت کـه بـراي خیـال    همان این.کندیمپرتاب هراندازه که بخواهد 
هاي محال و بیـان امـور   سازد. مجالی براي سیر در بیکرانآزاد در الیتناهی را فراهم میپرواز 

قدرت آفرینش امر محال اسـت. بـه برکـت    دیگر قواي دماغی آدمیناممکن. برتري خیال بر
الدین عربی در بحثی کالمی کـه در  محیشود. خیال است که آدمی قادر به آفرینش محال می

قدرت خداوند در خلق محال مطرح بوده است به کسی که معتقد است خداوند قـادر  مسئلۀ
بینـی؛  نیروي خیال در خلق محاالت را میتو در وجود خود «:گویدبه خلق محال نیست می
10.)275، 3ج :1420عربی(ابن»و خیال آفریدة خداست

صدق و کذب در شـعر دارد و  دربابجرجانی در ذیل فصل معانی تخیلی بحثی مستوفا 
گوید اغراق و مبالغه راهی براي ابـداع و اختـراع معـانی و صـور خیـال      در دفاع از اغراق می

شـود. او در داوري  و تخیل و تلطف و تأویل از روش اغـراق حاصـل مـی   تازه است؛ اتساع
داننـد دیـدگاه هـر دو    میان دو گروه که یکی صدق و دیگري کذب را مالك برتري شعر می
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گوید که دروغ (مبالغه و اغراق) براي شـعر ابـداع و اتسـاع    کند و نهایتاً میگروه را تحلیل می
).197- 196: 1422دارد (جرجانی راههمبهو اختراع 
بـرد.  بستار عقل و ادراك حسی بیرون مـی آدمی را از : اما طغیان عاطفه و احساسعاطفه

ـ انگیزبرمیها و احساسات تند چنان نیرویی در وجود آدمی هیجان د کـه گفتـار و رفتـارش    ن
فـرد هرچـه کنـد و گویـد     ،شکند. در چنـین حـالتی  و عادت را می،عرف،مرزهاي واقعیت

دهـد تـا شـدت و ضـعف     به صاحب عواطف تند این مجـال را مـی  اغراق ز است. آمیاغراق
بازنماید.خود را هیجان ادراکی

زمینۀ بازي و بازنمایی براي خیال و عاطفـه (دو عنصـر اصـلی شـعر)     که اغراقآنفرجام 
، 2: ج 1394(صفوي » اغراق صنعت اجباري شعر است«: اندروست که گفتهاینازاست. 

نشـیند؛ کـار شـاعري بـدون     شود عادت و واقعیت فرومـی که شعر آغاز میجاآنزیرا،)149
و ،تشــبیهات،رود؛ بــدون اغــراق ارزش هنــري بســیاري از تصــویرهااغــراق از پــیش نمــی

رود.  ها از بین میاستعاره

اغراق: عامل حیرت هنري2.3
ي اغـراق در  آینـد خـوش اسـت؟ راز آیندخوشارزش هنري اغراق در چیست؟ چرا اغراق 

شـود. حیـرت حـالتی ذهنـی و     حیرتی نهفته است که از ادراك شگفتیِ امر محال حاصل می
رود. انگیخـتن ایـن   شمار میبهاست و از عواطف آدمی راههمروانی است که با لذت یا رنج 

سـت روازایـن کنـد.  و جانش را سرزنده و بیدار میشود میعاطفه سبب تکانه در روان آدمی 
ینـی و اعجـابی   آفرشـگفت است. جـذابیت اغـراق در   آیندخوششگفت براي آدمی امر که

آورد.  است که از خَلق محاالت پدید می
ي ادبی اسـت. در آن دسـته   هاسبکآفرینی در بسیاري از اغراق میدان خالقیت و شگفت

ا و هـ وصف،زنندیمیرونبییگراقواعد واقعچهارچوباز که یادبيهامکتبو هاسبکاز 
از اغـراق  ییجـادو یسـم . سـبک رئال شـوند یخوش اغراق و غلـو مـ  دستشکیبرویدادها 

را بدون اغـراق بنویسـد رمـانش بـه     صد سال تنهاییرمان مارکز . اگر قرار بودسرشار است
: شگرف وجـود دارد يهااغراق،شد. در آن رمانجاي رئالیسم جادویی یک اثر رئالیستی می

، شـنیدن صـداي  اورسـال یـایی و شـنوایی  بوراق در قـدرت حـس  اغهاي عجیب،بینیپیش
چـوب توسـط   یـدن جويصـدا ،یـد پارچه توسـط ب یدنجويصدا، هرزيهاعلفییدنرو

. حرکـت خـون مقتـول در    ها سـال از گـور خـوزه   باروت بعد از دهبرآمدن بويو،یانهمور
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یسـم،  سوررئاليهـا سـبک در چنـین هـم ... و،خانـۀ اورسـال تـا آشـپزخانه    سـوي بهخیابان 
. را برعهـده دارد هـا سبکیسم اغراق در بیان محاالت نقش کلیدي آن و پسامدرنسمبولیسم، 

اغراق و غلو مفرط را با منطق ناهشـیاري  ،مدرنیسمویژه بوطیقاي پستبه،نظریۀ ادبی معاصر
د از داند و با اغراق در بازي با زبـان بـه واسـازي نظـم جهـان و تمـر      و ناخودآگاه مرتبط می

یـت و واقعیـت خروج از منطـق عل ربهاسبکیناهمۀآورد. خالقیت در مسلمات روي می
.استوار است

. روند فزایندة فرانمایی از قرن دهم4
(پایان قرن دهم تا پایان دوازدهـم) رونـدي   قرنخیالی طی دو اسلوب اغراق در مکتب نازك

خیـاالن  ي رایج در میان نازكهامضمونیابنده را طی کرد. سیر تحول یکی ازشدتفزاینده و 
دست دهد. توصیف قلـم نقاشـی کـه امـور     بهتواند تصویر روشنی از روند فزایندة اغراق می

خیاالن است. میزان اغراق در تصـویر  نازكپسنددلزند یکی از تصویرهاي نازك را نقش می
طـرز بـه ق) 1107ق) تـا شـوکت بخـاري (   1056سال از قدسی مشهدي (پنجاهاین قلم طی 

 بسـتنِ محسوسی از نازکی به خیاالت دور دگرگون شده است. به این چهار بیت در وصـف
از امور نازك مختلف دقت کنید:موقلم

1 .را تمثـال و تةکجا درست کشد چهرامنسـازد از مـژه  مـو قلمر ار مصو
)174- 1375:173يمشهدی(قدس

بنـــدد قلـــمیرمژگـــان تصـــوزافتد ز دستش قلم در رقـم . گر2
)884همان:(

3 .يمـو قلـم رانْمصو 11مورةخندنقش دهانت به رنگ دهیکشلعـل بسـته از رگ

)518: 1382(شوکت
کشید مصور دهان تنگ تـو را چو میچشمِ مور بسـت قلـم  سایۀ مژة . ز 4

)99همان:(
،سـازد ) می2گان تصویر (ب یا مژ)1ي نقاشی را از مژة خود (ب موقلمقدسی مشهدي 

) 4) و سایۀ مژة مـور (ب  3رسد او قلم نقاش را از رگ لعل (ب اما به شوکت بخاري که می
شـاعر بعـدي بـراي    ،آفریدن مضمون بیگانه بر اسلوب اغراق مبتنی اسـت جاکهازآنبندد. می

سازد؛ شـاعر  د میخومژة از راافزاید. شاعر موي قلم نقاشیایجاد غرابت ناگزیر در اغراق می
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سـایۀ مـژة   «و قلم نقاشی را از است و آخري فراتر رفته ،بعدي از مژة تصویر، بعد از مژة مور
شود:تر و از واقعیت دورتر میسازد. مضمون در هر مرحله یک درجه بیگانهمی» مور

از >>>>از مـژة تصـویر  >>>از مژة غـزال >>از مژة شاعر>موي قلم نقاشی ساخته از کمر معشوق
.از سایۀ مژة مور>>>>>مژة مور

ها که در شعر بابافغانی با اغـراق در تشـبیه   نمایی اوصاف و افراط در وصف پدیدهبزرگ
گراید و در دیوان زاللی خوانسـاري و  هاي انتزاعی میدر شعر عرفی به استعاره،شودآغاز می

پسـند هنـدیان   مـورد خت رسد که سهاي دور از ذهن میيبندیالخجالل اسیر شهرستانی به 
او .آمیـز منفـرد اسـت   هاي اغراقق) در خلق خیال1025د. گیرد. زاللی خوانساري (قرار می

گام طالب و صائب است و از نظر سبکی نیز منفرد. او در توصـیف دقیـق   لحاظ زمانی پیشبه
و ،، نـازك ي لطیـف هـا اغراقي زاللی هااغراقرساند. ها اغراق را به کمال میپدیدهو ظریف

شـود. در  بخشی به امور ظریف و ذهنی بیـان مـی  با روش شخصیتتربیشانتزاعی است که 
هـاي پیچیـده و   معـانی و تصـاویر دور از ذهـن و انتزاعـی، اسـتعاره     بـر عالوه،ي اوهااغراق

سابقه کـه عمـدتاً   کمخورد. تصویرهایی میچشمبه... هاي غیرعینی وبخشی به پدیدهحرکت
لیسد؛ آتش از شـدت  قلم کام و زبان خود را می«مانند: ،تشخیص ساخته شده استبا شگرد

ریزد؛ اسب بـر بـاالي   کند؛ حرارت از جگر بر خاك میهایش را در دهان گرم میسرما پنجه
ادعاهاي محالی که باورنکردنی اما زیباست: خنـده از شـیرینی بـر    چنینهم». زندآواز گام می

گنجد. ناگفته نماند کـه ایـن شـعرهاي سراسـر غلـو      در خون نمیچسبد، رنگ خون لب می
نـویس قـرن   فیلسوف پیچیـده ق)1040د. و ذوق استادش، میرداماد (موردپسندزاللی بسیار 

بوده است.،یازدهم
گیرد. صائب هـم  و تشخیص شکل می،استعارهتشبیه، مددبهاغراق دیوان طالب آملیدر 

رسـاند. صـائب تبریـزي در یکـی از     ل در ذرات را بـه اوج مـی  یشی و تأماندنازكاغراق در 
نسبت به اغـراق و اغـالق (پیچیـدگی) روي خـوش نشـان نـداده       )6042، 6(ج هایش غزل
ي شـگرف اسـت. او در آن غـزل در نقـد اغـراق      هااغراقاما دیوان شعرش سرشار از ،است

سـخن را از میـان   صـفاي  » زیـورِ اغـراق  «گفته است که سادگی مایۀ حسن سـخن اسـت و   
:دشوناگواري سخن میسبباغراق و اغالق ،از نظر ويبرد.می

گـردد سـخن  صفا از زیور اغراق میبیبکر معنی را بود در سادگی حسن دگـر 
گـردد سـخن  ناگوار طبع از اغالق مـی رشته را اندازد از چشم گهر صائب گره

)6،2924ج: 1370- 1364(صائب
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ــا ــد در ســنین  مخالفــت صــائب ب ــه هن ــنش ب ــیش از رفت ــا دووســیاغــراق شــاید پ ی
گـویی روي آورد؛  معاشرت با هندیان به اغـراق و پیچیـده  براثرسالگی باشد. احتماالً سهوسی

دیـوان  ي هـا اغـراق در بسیاري از شعرهایش او به دیریابی و دشواري شعرش بالیـده اسـت.   
کـه در  نیست. چنـان ترکم،نباشدتربیشدي کماً و کیفاً اگر از دیگر شاعران سبک هنصائب
شواهد اغراق از شعر صائب است.تربیشکنید میمشاهدهحاضر مقالۀ 

(کـه غالبـاً هنـدیان هسـتند) شـدت      پردازي در میان شاعران طرز دورخیـالی فرایند خیال
ـ   تو و اندیشـه درتوي دارد. اغراق با مفاهیم دور از ذهن و تربیش ان قـرن  هـاي پیچیـده در پای

و ،یازدهم در شعر شوکت بخـاري، بیـدل دهلـوي، ناصـرعلی سـرهندي، ارادخـان واضـح       
موردپسـند هندوستانی شعر پارسی (طـرز دورخیـال) بـه مشخصـۀ اصـلی و      شاعران شاخۀ 
آمیزتـرین خیـاالت و محـاالت    اغـراق سـوي بـه گویـان هنـد   شـود. پارسـی  هندیان بدل می

؛ گوي فزونـی گرفـت  ی از این دست در میان هندیان پارسییهااغراقگراییدند. ناشدنیادراك
ق):1108د. ي (سرهندیناصر علمثالً این بیت از 

فانوس حبـاب بهروشن کرد تا عکست شمعپروانــه شــدیــانانــدر اســتخوان ماهجــوهر
)1384:70(ناصرعلی

عکس روي تو در حباب افتـاد. روي تـو گـویی شـمعی در     «شرح بیت چنین است: 
اب (که مانند فانوس است) روشن کرد. ماهیان زیر آب بـا دیـدن عکـس تـو چنـان      حب
». زدجوش آمدند که جوهر در استخوانشان خود را مانند پروانه به شمع عکس تو مـی به

هاي دور و غلوآمیزي اعتراض شعرشناسـان ایرانـی مثـل والـه داغسـتانی و      چنین خیال
نگیخت. گـویی شـاعران ایرانـی و هنـدي از     حزین الهیجی را در همان زمان در هند برا

و صناعت فرانمایی چنان بـر  کردندآغاز قرن یازدهم در یک مسابقۀ پرتنشِ غلو شرکت 
ي نداشـت. ایـن   اعتبـار ذوق شعري عمومی غلبه کرد که بدون این صناعت شـعر هـیچ   

فرط شـعر  سازي مکه به بیگانهیناگویان هند ادامه داشت تا یروند فزاینده در میان پارس
انجامید و از پایان قرن دوازدهم زمینـۀ بازگشـت بـه فصـاحت متقـدمان در اصـفهان را       

فراهم ساخت.

. فرانمایی: رکنِ دوم بالغت هندي5
خیـالی بـا   که آیـا میـان طـرز اغـراق در نـازك     جا باید به آن پاسخ داد اینپرسشی که در این

توان گفت آري، مناسبتی استوار وجـود  با قطعیت می. فرهنگ و سلیقۀ هندي مناسبتی هست
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ـ  دارد. اگر بالغیان مسلمان و ادیبان فصاحت ویـژه غلـو را در شـعر ناپسـند     همدار اغـراق و ب
از دوران باستان این صـناعت را سـتوده و در صـدر    ها آنبرخالفبالغیان هند ،شمردندمی

مهـم اصـطالحات ازهکـ فهرسـتی در) 165،188: 1998(اند. کنديصناعات بالغی نشانده
تشـبیه، ازپـس هنـدي بالغـت اغراق در«گوید: می12اغراق، ذیلاستهندي دادهادبینقد

سنسـکریت گوینـدگان ونویسندگان).Claridge 2010: 219(»دومین صناعت پرکاربرد است
کـی ی13(اَتیشَـیکتی) فرانمـایی بنابراینوشمارندمیبدیعیصناعاتبهترینازیکیرااغراق

).McLeod 2013: 98, 116(اسـت هنـدي عمـومی هـاي خطابـه درهـا نشانترینعاماز
و بـراي هـر اسـلوب    سـاخته سه اسلوب کـالن متمـایز   دستگاه بالغی هند براي اغراق

است:  برشمردهانواعی 
مشـابه از موضـوع  ۀجنبـ یـک یـا ویژگـی ة یـک اندازاغراق ساده: ترسیم فراتر از) الف

؛(هشت نوع)
؛متافیزیکی (پنج نوع)طوربهروابط شیء با ویژگی آن کاريدست) ب

).Gerow 1971: 58-59(در روابط خصوصیات یک شیء (نه نوع)کاريدستج) 
نـوع اَتیشـیکتی (فرانمـایی) تبیـین شـده اسـت.       23حـدود  ،در ذیل ایـن سـه اسـلوب   

م عمـدتاً بـه اغـراق    هـ و پـارادوکس صناعات مربوط به بـازي بـا قواعـد علـی     ،آنبرعالوه
شوند.یممنجر

شاعر و شعرشناس کشمیري و یکی از بالغیـان هنـدي اسـت کـه در     )Rudrata(رودراتا
ـار قرن دهم میالدي زیسته است. او در کتاب خود عت اَتیشَـیکتی را دومـین صـنا   14کاویالنک

اعت مهـم  چهـار صـن  رودراتـا داند.در فرهنگ هندي می)Figuration(مهم در تصویرپردازي
وصـف  و ترتیب چنین برشـمرده اسـت: تشـبیه، اغـراق، جنـاس،     بهدر نظام بالغی هندي را 

با آغـاز شـعر فارسـی در    زمانهمدر قرن نهم میالدي کاویالنکار). کتاب ibid.: 35-48طبیعی (
اَتیشَیکتی (اغراق) در ایـن کتـاب نشـان    دربابزمان رودکی نوشته شده است. بحث مستوفا 

شعر فارسی هنـوز در آغـاز راه بـوده (قـرن نهـم مـیالدي) و پیونـد        کهزمانیکه در دهدمی
، بالغیان هند اغراق را در صدر ارکان بالغـت  استمستقیم با طبیعت و واقعیات ساده داشته

متفـاوت معرفـی و   هـاي ویژگـی نـوع اَتیشَـیکتی را بـا    هادهدر آن زمان ها آننشانده بودند.
ـ ازصـفت کییِالیخانتقالِبراساساَتیشَیکتیگونهسه15د.اني کردهگذارنام بـه سـوژه کی

صـناعات گـر یدکـه نـد اصیتشـخ قابلیدرصورتتنهااند. این انواعتعریف شدهگریدةسوژ
ـ تعریقـ یدقاریبسشکلبامتنوعطور به )Ananyatva(ویــتْ مـثالً اَنَـن  .)ibid.: 98(شـوند فی
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چنان درهـم  ،حتی دو امر واقعاً متقابل،که در آن دو کیفیت یا صفتنوعی از اَتیشیکتی است 
ـ در(اَتیشـیکتی نـوع نیتـر متـداول ). ibid.: 99تشـخیص نباشـند (  قابلآمیخته شوند که  ارآث

در یـک ویژگـی   پدیـده دوکهاستآن) اودبهاتاو وامانا،ن،یندیدبهاماها،مانندیسندگانینو
.ن دو از هم ممکن نباشدآصیتشخچندان مشترك شوند که 

نـوع دوبهرااندازهدراغراقنویسندة کالسیک هندي،،نیندیدبندي دیگریمتقسدر یک 
،نمـایی بزرگمعنیبه،)ādhikya(تقسیم کرده است: آدهیکیابزرگتینهاو تا ردخُتینهاتا

.).ibid(بـزرگ جلـوه دهـد    از انـدازه  یشرا بـ چیـزي  یتخصوصیایفیتاغراق که کینوع
نـاچیز  قدرآنیک امر را یژگیویایفیتکی اغراق که نوعمعنی شک،به،)saṃśaya(یاسامسا

اگر مفاهیم و مصطلحات مرتبط با اغـراق  .)ibid.: 101کنیم (شک نشان دهد که در وجود آن 
دنبـال  ،م)1971نوشتۀ ادوین گـرو ( ،وري هندينامۀ صناعات سخنفرهنگو غلو را در کتاب 

نید خواهید دید که بخش عمدة صـناعات هنـدي برخاسـته از اغـراق اسـت. وجـود ایـن        ک
متعدد از اَتیشَیکتی در بالغت هندي حکایت از ایـن دارد کـه ایـن صـناعت رکـن      هاي گونه

هـاي بالغـی و   بـر صـدر تحلیـل   16ی اغـراق شناسـ جمـال عمدة فن شعر هنـدیان اسـت و   
و المرجـان سـبحۀ آزاد بلگرامـی در دو کتـاب   نشسته است. صناعاتی که شعرشناختی هندیان 

از بدیع هندي به عربی و فارسی ترجمه کرده است عمدتاً از نوع بـازي بـا قواعـد    الهندغزالن
ند. روش تحلیل و مفاهیمی که آزاد بلگرامی درپـی آن اسـت بسـیار بـه روش و     اتنظام علی

.شبیه استکاویالنکارمباحث کتاب 

خیاالن با پیشینیان. تفاوت اغراق نازك6
ي ادوار پــیش از آن هــااغــراقخیــالی در چنــد زمینــه بــا اســلوب اغــراق در مکتــب نــازك

دارد:تفاوت
امـا  ،کنـد یی حرکـت مـی  نمـا بـزرگ ) اسلوب اغراق در شعر سبک خراسانی بر مـدار  1

وار هسـتی اغـراق  گراید و در بازنمـایی ذره خُردنمایی میسويبهخیاالن اسلوب اغراق نازك
نگـري  نگري خراسانی بـه ذره کند. این تفاوت ناشی از تغییر نگرش زیباشناختی از درشتمی

مقایسه با شـعر ادوار پیشـین   قابلخیالی. بسامد اغراق خردنمایی در مکتب نازكاستهندي
هـاي  یـت بتـک نیست. اگر در دیوان منوچهري دامغانی یا قوامی رازي اغـراق خردنمـایی در   

دیوان شاعران شـعر سـبک هنـدي سرشـار از اغـراق در بازنمـایی       17،شودمعدودي دیده می
جزئیات و ذرات است.  



313)محمود فتوحی رودمعجنی(شناسی اغراق در سبک هنديجمال

خیال بسیار بیش از شـعر ادوار پیشـین اسـت. امـر شـگفت      ) شدت غلو در شعر نازك2
تر شده و به همـین  تر و شدیدترشدن ذهن آدمیان پیچیدهگام با انباشت تجربه و پیچیدهبهگام

ي یافته است.تربیشروز شدت بهروزر تاریخ در گذهااغراقسبب 
هـاي  منظومـه و 18در قصـاید مـدحی  تـر بـیش خیاالن فرانمایی ) پیش از روزگار نازك3

ي شـاعرانه  هـا اغـراق اما از قرن یازدهم، غزل فارسی زمـین اصـلی   ، فارسی رایج بودحماسۀ 
عاشـقانه را گرفـت؛   آفرینی با اسلوب اغراق جاي محتواي احساسی و مضمونجاکهتاآنشد؛ 

گویی شاعران جز ایجاد شگفتی و حیرت از طریق اغراق هدفی نداشـتند. اغـراق در مـدایح    
اغـراق و  مایـۀ دسـت معـانی  خیـال اما در مکتب نازك،درباري درخدمت مدح و معنی است

سازي معنی است.  زمینۀ خلق شگفتی و بیگانه

محور مخالفت با سبک هندي  . اغراق7
ند، بـیش از هرچیـز بـر افـراط در     معتقدبه انحطاط این طرز شعري ک هندي که مخالفان سب

ی اسـت کـه   منتقدانق) از نخستین 1171د. اند. واله داغستانی (اندیشی آن سبک تاختهیکبار
خـون مـذلت   «گویـد کـه   مـی الشعراریاضي در تذکرة وتازد.یمبر شاعران دورخیال هندي 

میرنجـات  گـردن  و شـوکت بخـاري در   ،یـرزا جـالل اسـیر   م،بعد از زاللی خوانساريشعر 
». انـد مهمـالت افتـاده  ياشـعار بـه واد  یبرخـ در«این شـاعران  ،، از دید وي»اصفهانی است

) و 1304، 2ج:1384(والـه داغسـتانی   » خیاالت دور از کـارِ بنگیانـه  «داغستانی شعر آنان را 
در هاي این شـاعران مهملینازكرواجاز) خوانده و2345، 4: ج (همان» طرز نازك مهملی«

). حزین الهیجـی هـم بـر    2345- 5،2344: ج (همانهندوستان شکوه کرده استمیان مردم 
و مدتی با شاعران هند در مجادله بود.کرد این شیوه اعتراض 

» اغلـب مضـامین آن موهـوم اسـت    «:خالفان بر شعر سـبک هنـدي گفتـه   از میکی دیگر 
ــودن مضــامین ). موهــوم2،993: ج ق1300اعتمادالســلطنه( ــیشب ــرب ــو در ت ــر غل ــاظر ب ن

ي انگشـت  تـر بیشبهار با صراحت يالشعرااست. ملک » خیاالت دور از فکر«خیالی و نازك
شاعران سـبک هنـدي را موجـب انحطـاط     » ناخوشاغراقات«روي صنعت اغراق گذاشته و 

یگـر شـاعر خراسـانی، اخـوان     . پس از بهـار، د )54، 53: 1312بهار(این سبک دانسته است 
اخـوان ثالـث   (وصـف کـرده اسـت    »یشـ یحشيهااغراق«خیاالن را مبتالیان به ثالث، نازك

نیـز بـر   ،حسین مکـی و شفقرضازاده مانند ،). بسیاري از ادیبان آغاز قرن بیستم224: 1373
ـ هاي بدون معنی مفاهیم نامأنوس، معانی بافیخیال،ترکیبات غریب معانی پیچیده سـابقه و  یب

اند.و دورخیالی شاعران سبک هندي تاخته،: مقدمه)1320دور از ذهن (مکی 
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بنیادهاي نظري مخالفت با اغراق1.7
عمدتاً از هواداران مکتب بازگشت ادبـی بودنـد. سـلیقۀ    ادیبان مخالف اغراق در سبک هندي

سـالمی پـرورده شـده    ادبی ایشان با معیارهاي فصاحت خرَدبنیاد سبک خراسانی و بالغـت ا 
19بود. این ذوق تا روزگار ما هنوز هم در مطالعات دانشگاهی حضوري مستمر و مـؤثر دارد. 

مخالفت با اغراق و غلـو دو خاسـتگاه نظـري دیرینـه دارد: یکـی نظریـۀ فصـاحت قُـدمایی         
الشعر) و دیگري اعتقاد دینی بالغیان مسلمان.عمود(

معتقد است که خـرد  ،ین کتاب بالغی فارسیصاحب نخست،ق)507د. عمر رادویانی (
» االغـراق فـی الصـفه   «در ذیل البالغهترجمانشود. او در کتاب از پذیرش اغراق آشفته می

بود اندر صفت، چنـان کـی خـرَذ انـدر پـذیرفتن وي      “دررفتن”پارسیِ وي «گوید که می
بـه  المعجـم زي در (شَمیدن یعنی آشفتن). شـمس قـیس را  )؛ 62: 1362(رادویانی» بِشَمد

در مدح ممـدوحان  ؛ کندي مدحی سفارش میهااغراقپرهیز از افراط و رعایت اعتدال در 
ـ  یشـان بر موجب اختالف احوال ا«اغراق ۀدرج باشـد  یـد با» اع متفـاوت در ارتفـاع و اتضّ

.  )»اغراق«: ذیل 1314شمس قیس (
دق و کـذب مربـوط   صـ مسـئلۀ اما مخالفت ادیبان مسلمان با اغراق و غلـو در شـعر بـه    

چهارم هجري در فرهنگ اسالمی دربارة صدق و کذب در شـعر دو دیـدگاه   قرنازشود. می
بهتـرین شـعر   «دربرابـر  » تـرین شـعر  بهترین شـعر راسـت  «متضاد رویاروي هم قرار گرفتند: 

کننـد و گـروه دوم آن را   گروه نخست اغراق (افراط در کذب) را نهی مـی ». ترین شعردروغ
). این مجادله در سراسـر تـاریخ   197- 1422:196دانند (جرجانیع و اتِّساع شعر میمایۀ ابدا

اغـراق و  کـه  گوینـد ی ادامه داشته است. مخالفان اغراق میو فارسبالغت و نقد الشعر عربی 
غلو اساساً افراط در کذب است که هم عقالً مردود است و هم شرعاً.  

فصاحت، شعر باید حاوي حکمـت و حقیقتـی   از دیدگاه اهلمنظر عقلی در رد اغراق: 
خصـال نیـک را بیـان    و ،نیکوکـاري ،تقوي،اندرز،فضل،و ادبباشد که عقل آن را بپذیرد

صدق باشد و به حقیقت و صحت نزدیک و بر مجراي عقل و اصول درسـت  برمبتنیکند و 
،نابغـه ذبیـانی  کنـد. وقتـی   مبتنی باشد. این دیدگاه حدود منطق و عقل را بر شعر جاري مـی 

دار را خنـده شاعرترین مردم اوست که دروغ را نیک بپرورد و زشـتی «گفت که ،شاعر عرب
بر او طعن زدند و گفتند کـه دروغ بـا حقیقـت منافـات     » اصل صدق شعر«پیروان ، »بیان کند

) معتقـد  ق463د. رشـیق قیروانـی (  ابـن ). 195: 1399آیـد (حـاتمی   دارد و با عقل جور نمی
زیـرا خـالف   ،پندارند براي شـاعر فضـیلت نیسـت   که برخی میاغراق و غلو چنان«ه است ک
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حقیقت و خارج از وجوب و عرف است. حاذقان گوینـد کـه بهتـرین سـخن آن اسـت کـه       
). غلو و اغراق کذب است و افراط در کـذب  61- 60: 1401رشیقابن» (حقایق باشدبرمبتنی

.قت استو حقی،عقل،و بیان محال مغایر با عرف
شرعاً مردود است؛ مسلمانان طبق آیـۀ  منظر شرعی در نفی غلو و حـدیثی  قـرآن : غلو

از باب امکان خارج شـود  دینبافصیحوصادقکالم20اند.از پیامبر (ص) از غلو نهی شده
انجامـد.  مـی عقـل تسـخاف به چراکه،باشدو مستحیالت عقلی محاالتبرمشتملو نباید 

بـه  ،گوید غلو اگر به مدح غیر پیامبر (ص) پـردازد رود که میجا پیش میاین دیدگاه تا آن
غلوي که به کفر انجامد قبـیح اسـت و   ).20، 2: ج2004ه الحجابنانجامد (کفر محض می

پذیرند و بـراي آن  ). بالغیان مسلمان مبالغۀ محدود را می316: ق1388معصوم ابنمردود (
گفتیم اغراقی مقبول ایشان است که بـا ادات تقریـب و   رتپیشکه چنان21اند.شروطی قائل

ـ (ابـن  حرف تشبیه به امکان و صحت نزدیک شود یا در مدح نبی (ص) باشد  االصـبع  یاب
.، باب االغراق)321: 1963

ند که ایـن صـناعت را الزمـۀ    ادر طرف مخالف، موافقان با اغراق عمدتاً ادیبان و شاعران
بر ضعف مبالغـه در شـعر   ،از شاعران عصر جاهلی و صدر اسالم،ذبیانینابغه دانند. شعر می

دو دیدگاه مخالف و موافـق  نقدالشعر بن جعفر در کتاب قدامۀگیرد. بن ثابت ایراد میحسان
از دید مـن غلـو، نیکـوترین    «:گویدنهایت میو دراست مبسوط گزارش کرده طوربهغُلُو را 

اَحسـنُ  ”انـد  اند و گفتـه سان قدیم بر این شیوه رفتهاست؛ شاعران و شعرشناروش [درشعر]
).  19: 1302(قدامه» . فیلسوفان یونان نیز در زبان خود بر همین باورند“الشعرِ اَکذَبه

بلکه از او سـخن زیبـا   ،خواهدکس از شاعر سخن صادق نمیهیچگوید وکیع میابن
ق:393وکیع ابنباید جست (خواهند. صدق را در اخبار صالحان و شاهدان مسلمان می

عبدالقاهر جرجـانی معتقـد اسـت اغـراق میـدان اختـراع و ابـداع شـعري اسـت          ).187
).  1422:197(جرجانی 

دروغ شعري و دروغ شرعی2.7
مطابقـت نـدارد و   با واقعغلو)و دانیم که سخن در هر سه شکلِ فرانمایی (مبالغه، اغراق، می

گوینـده و مـوقعیتی   قصـد بهیراخالقی غها اخالقی است یا غکه این دروینادروغ است. اما 
شود. اگر در یـک بافـت اجتمـاعی دو نفـره غـرض از      بستگی دارد که سخن در آن اجرا می

هر نـوع فـرارفتن از واقعیـت دروغ اسـت و امـري      ،ی باشدرساناطالعسخن ایجاد ارتباط و 



1398سال دهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان ،یادب پارسۀنامکهن316

امـا  ،شـود انونی هـم مـی  است غیراخالقی. سخن ناراست غیراخالقـی مشـمول مجـازات قـ    
ایـن نیسـت کـه آن    مسـئله اصالً ،شنویمدروغ بزرگی را در یک بافت شعري میکههنگامی

آزمایی منبـع خبـر یـا باورپـذیري آن دروغ     روي درپی راستیهیچ، بهدروغ را باور کنیم یا نه
در یـک  امـا از شـنیدن دروغ   ،بـریم شویم و لذت مـی زده و شاد میبلکه شگفت، آییمنمیبر

اعتبـار بافـت آن اسـت. اگـر     بهشویم. معلوم است که کارکرد سخن آشفته میبافت اجتماعی
هـر دروغـی مـانع تحقـق آن     ،یري و ایجاد مناسبات اجتماعی باشـد گارتباطهدف از سخن 

،ي بزرگ در بافـت ادبـی مجـاز اسـت    هادروغاما ،شود، درنتیجه غیراخالقی استهدف می
بلکـه نقـش هنـري دارد و دروغ (در    ، افت نقش ارتباطی و رسانگی نـدارد زیرا زبان در این ب

جاکـه ازآنشود. شـنونده هـم   قصد آفرینش حیرت و التذاذ هنري ساخته میبهجا اغراق) این
داند دروغ و غلو در شـعر را امـر غیراخالقـیِ خـالف هنجـار اجتمـاعی       قصد گوینده را می

امـا دروغ  ،شـود ي مخاطب میآیندخوشفرت و ناداند. دروغ در سخن اجتماعی سبب ننمی
؛تـوان گفـت دروغ دو نـوع اسـت    در ادبیات موجب شادي و شوق و طرب است. پس مـی 

دروغ شرعی و دروغ شعري. دروغِ شَرعی خالف هنجارهاي اجتماعی و موجب نـاراحتی و  
ـ نفرت شنونده است، اما دروغ شعري مایۀ شگفتی و شادمانی افراد می اَحسـنُ  «ه شود. باور ب

کذب در شعر است.بخشنشاطآفرین و همین وجه شگفتبرمبتنی» الشعرِ اَکذَبه

گیرينتیجه. 8
اي نیست، غایت هنري خـود  خیال (سبک هندي) که درخدمت اندیشه و عقیدهشعر نازك.1
بـه  تـر بـیش و است آمیز یافته هاي اغراقدر خیال،ي شگفت استهامضمونه آفرینش ک، را
نـه در پیـام و محتـواي    ،جاذبۀ ایـن شـعر در شـکل بیـان آن اسـت     زیرا،یازدو چنگ میغل

رود کـه شـعر   جا پیش میهاي شاعران قرن یازده و دوازده تا آنبنديیالخپیشینی. اغراق در 
جاکـه تـاآن ،آوردآور در مخاطـب پدیـد مـی   کشاند و فضایی حیرترا به وادي محاالت می
را از شـعر  و شـگفتی. اگـر عنصـر اغـراق    جز ایجـاد حیـرت  ست مقصود از شعر چیزي نی

خیاالن سبک هندي حذف کنیم، دیوان بسـیاري از شـاعران از ابـداع و تـازگیِ طـرز و      نازك
شد.معانی بیگانه تهی خواهد 

شناسـانه بـه   خیال با تمدن و فرهنگ هندي نگرش جمالیکی از نقاط پیوند شعر نازك. 2
،اغراق بـه ذوق هنـدیان  سويبهر قرن یازدهم توانست با حرکت اغراق است. شعر پارسی د

قـاره شـبه هـاي  ینسـرزم نزدیک شود و در ،استکه از ازمنۀ کهن تا امروز شیفتۀ اغراق بوده
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خیـال ایرانـی مرهـون اسـلوب اغـراق در      گسترش یابد. بخشی از اقبال هندیان به شعر نازك
شعر فارسـی از اواخـر قـرن دهـم رواج یافـت.      هاي انتزاعی بود که درمعانی باریک و خیال

آمیـز؛ ایـن دو صـفت بـا اصـول      نگـر بـود و هـم اغـراق    خیـال فارسـی هـم ذره   شعر نازك
و دهلـی محـل تالقـی    22،نمود. دربارهاي آگـره، برهـانپور  شناختی هندیان سازگار میجمال
وجود هنـر  فارسیخیاالن اندیشی ایرانی و هندي شد. دلیل اقبال هندیان به شعر نازكباریک

سـاخت.  بینی بود که ذوق جمالی هنـدیان را سـیراب مـی   بندي و نگرش ذرهاغراق در نازك
ي تنـد توانسـت در دربارهـا و محافـل     هـا اغـراق جانـب  بهافزون شعر فارسی با گرایش روز

عمومی هندوستان نفوذ کند.  
ت بـوده اسـت.   ي شـگف هـا اغراقجانب بهنمایی تطور تاریخی شعر از سادگی و واقع. 3

ي بالغیـان،  هـا مخالفـت دهد که باوجود بررسی سیر تطور فرانمایی در شعر فارسی نشان می
گرایش شاعران بـه اغـراق و غلـو فزونـی     ،آییمجانب امروز میبههاي نخست سدههرچه از 

که آفریدن امـر محـال و سـخن    ،روز به سرشت اصلی خویشبهروزیافته است؛ گویی شعر 
تـر گردیـده اسـت. شـعر فارسـی از تصـویرهاي       نزدیـک ،م و ناموجود اسـت گفتن از معدو

آمیز و معانی باریک حرکت کـرده و  جانب تخیالت اغراقبهي سادة در عصر سامانی گراواقع
و ،روي دور شده است. اعتراضات دینـی، اخالقـی  یانهمروز از واقعیت و بهروزدر این مسیر 

اي مانع اقبال شاعران به صناعت اغراق نشـد  هیچ دورهي شعري درهااغراقمدار بر فصاحت
ینداخت.  نو آن را از ارزش 

حملۀ ادیبان مکتب بازگشت به سبک هندي عمدتاً معطوف به غلوهـاي دور از عقـل   . 4
صـحت سـخن و   معنـی بـه ،ذوق بازگشتیان پابند اصـول فصـاحت  جاکهازآنآن سبک بود. 
راق محال و غلـو مسـتحیل را موجـب سـخافت عقـل      بستگی به اغبود، دل،تناسبش با عقل

دانست. افراط در غُلوهاي دور از ذهن در میان شاعران قرن دوازدهم شعر پارسـی سـبب   می
خیالی برخیزنـد و آن  شد تا شاعران و ادیبانِ عهد قاجار و پهلوي به انکار و طرد مکتب نازك

از مبـانی نظـري فصـاحت متقـدمان و     و مبتذل قلمداد کنند. این مخالفت ،را هندیانه، منحط
گرفت.  بالغیان مسلمان مایه میآراي 
تأکیـد قـرار گیـرد. در طـرز     موردرود که الزم است یک اندیشه میکاربهجا اغراق آن. 5
و لطیـف هسـتی و   کـردن بعـد نـازك    برجستهبراي ؛خیالی اغراق شگردي بالغی استنازك

ناسـبات ویـژة آن   ) مژانـر و حث ما با هر فـرم، سـبک،   ی (در ببافتدر هر تأکید بر آن. اغراق
یسـتی رمـان رئال کند. اغراق در یکآن موقعیت ایفاي نقش میمنطق بافت را دارد و مطابق با 
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کند و جزو سرشـت  یی یا در یک شعر سوررئالیستی مناسب با آن بافت ایفاي نقش میجادو
بـا  ،انجامـد گرچه به صدق نمـی اقع نظریۀ مطابقت با وابراساسشود؛ تحلیل اغراق میبافت

آفرین اسـت، طنـز ایجـاد   کند، شگفتمیمثالً فضاسازي؛اقتضائات بافت خود مطابقت دارد
...و،کندمیاندیشه را برجسته، کندمی

هانوشتپی
گوید:میصائب نیز در اعتبار خیاالت غریب .1

ــرددســخن ــیننگ ــهرنگ ــرخیب ــرس ــابس ــهب ــالازک ــغرخی ــوانروياســتبی ســرخدی
)1136، 2ج: 1370- 1364صائب(

تالشـی، نـازك   بنـدي، نـازك  ادایی، نازكگویی، نازك، نازكنزاکت. این اصطالحات از این قرارند: 2
،نکتـه ||؛یـابی دقیقهیابی،سنجی، دقیقهرسی، دقیقهآفرینی، دقیقهدقت،دقت||خیاالت دقیق؛خیالی، 

،غایـت ||؛ينثـار طـرازي، نکتـه  نکتهسنجی،رسی، نکتهي، نکتهپردازگیزي، نکتهاناندیشی، نکتهنکته
قصدهاي دور.، و خیاالت دورکار،دور از، دورخیالی، خیاالت، غایت نزاکت و لطافتاغراق

3. Minimization.

ـ  یفارسـ کـه یناحالاند و هدانستیعربرالفظ از لفظ نازك یناشتقاق ایانفارس. 4 یاسـت و در عرب
).اللغاتیاثغ(نداردیاصلیچه

ـ معنی تـردي و شـکنندگی را   به. نزاکت 5 و دروصـف شـاخۀ درخـت آورده   دری خوانسـاري زالل
سـنگینی  هـا  آن(تُرد) بودند که رنگ گل برها چنان نازك گوید شاخهیباغ سلطان محمود میفتوص
:شکستندکرد و زیر بار رنگ میمی

یگـل شکسـت  شـاخِ رنگکه بارِیچنــانش نقــش بســتنزاکــت آن
)1385:569(زاللی

امـا  ،هـم هسـت  ،شاعر قرن ششـم ،هاي انوري ابیورديبیتتک. اغراق حاصل از غلبه بر زمان در 6
چنین تصویرهایی در آن دوره بسیار اندك است:

درو بـود فـردا  بـردت کـان  یبه عالمیـزي ش ار برانگروزکـام یريسزمانه
)انوري(

ــد    ــان را بازگردان ــت ار دور زم ــذب هم ــه ج ــوال    ب ــس ت ــر عک ــروز ب ــد ام ــازیکن ــیفرداب ی
)همان(
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ــه فــردا بــاز     يد ــه رجعــت شــود ب ــب ــارت کنـ ــر اشـ ــازپس آیگـ ــه بـ يکـ
)همان(

7. Catastrophization.

علـت  Sahajaدر صناعت علت پس از معلول پدید آید.آن است کهkāryānantarajaمثالً صناعت .8
.آیندپدید میزمانهمو معلول 

امـا  ،متضـمن یـک غلـو اسـت    هاشان بـه حنجـره رسـید)   (قلب» وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِرَ«آیۀ . مثالً 9
؛41، 1ج:1994آالمـدي (ه مسـتتر اسـت  در جملـ » کـاد «فعـل  اند کهن در توجیه آن گفتهامفسر

ق: 395د. غلـو را ابـوهالل عسـکري (   ). نقش افعال مقاربه در تقلیل معناي 357: 1952العسکري
سـنان  ابـن ، العمـدة ) در2،61ج:1401رشیق قیروانی (ابن،(باب الغُلو)الصناعتین) در کتاب357

التحبیـر تحریـر ق) در کتـاب  654د.االصـبع ( ابـی ابن و،سرالفصاحۀق) در کتاب 466د.خفاجی (
اند.  کرده(باب االغراق) مطرح 

غیر قادر على المحال و أنت تشهد من نفسک قدرة الخیال على المحال و الخیال خلـق  هتقول إن اللّ. 10
).3،275، جالباب التاسع و التسعون فی مقام النوم:1420عربیابن(همن خلق اللّ

تصحیح دکتـر شمیسـا   به، دیوان شوکتاما در ،)پ20رگ (باست . بیت از نسخۀ خطی نقل شده 11
».مورةخندنقش دهانت به رنگ سی که ک«) مصرع دوم چنین است: 518(ص 

12. Hyperbole.

اند.  ترجمه کردهاغراقیعنی Hyperboleرا به atišayoktiسنسکریتمان انگلیسی واژة . مترج13
14 .یالنکاَرکاوKāvyālaṅkāraدر بالغـت هنـدي، یکـی در    نام دو کتاب است » آرایش شعر«معنی به

، عالم بالغی کشمیري.اقلم رودراتبهبهاماها و دیگري در قرن نهم میالدي قلم بهقرن هفتم میالدي 
15. a) atišayokti (hyperbole); b) adhyavasāna; c) ananyatva; d) ādhikya; e)

kāryakāranapaurvāparyavipayaya; f) nanatva; g) nirnaya; h) smasaya; i) sambhavāsambhava; j)

sambhāvyamānārtha (Gerow 1971: 97-103).

16. Aesthetics of Exaggeration.

دسـت هـم   مانند این ابیات که شمارشان در کل دیوان شـاعران قـدیم از تعـداد انگشـتان یـک     .17
است:ترکم
ــر ــینآف ــر مرکب ــنود در نیب ــو بش ــهک ــبیم ــاش ــگ پ ــه از زيبان ــرمورچ ــاز ی ــت ب ــاه شص چ

)منوچهري دامغانی(
ــتاز غا ــم   ی ــه ه ــاورد ب ــو ن ــت ت ــلطاف ــوگ ــو س ــژار ت ــر م ــذرةر ب ــور بگ يم

)41،يرازیقوام(
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ــز و  ــر ج ــويز راياگ ــود ت ــراغ راه او ب ــدييچ ــب تاربدی ــکدر ش ــر ی ــر مرم ــور ب ــام م گ
)يهروازرقی(

انـد. تفکیـک ایـن اصـطالح     را براي افراط در مدح سـاخته » اإلطراء«اصطالح . در بالغت عربی، 18
بـار بالغـت   در ادب قدیم است. از قـرن پـنجم   اق به ژانر مدح براي مدح حاکی از تخصیص اغر

نـد  امدح در قصاید شاعران پارسی بر دوش صناعت اغراق بوده است. شاعران قدیم خود معتـرف 
بالغت شعر مدحی مبالغه است و بدون اتکا به صناعت اغـراق قـادر بـه آفـرینش مـدایح      که راز 

کمـال  .برنـد کار میبهشعر بالغت ند که شاعران مبالغت را براي کمعزي اشاره میامیرقوي نیستند.
مبالغه در مدح اشاره کرده است.اسماعیل اصفهانی نیز به زیبندگی 

ــزون  ــو ف ــت ت ــالغت بالغ ــر مب ــر ز ه ــ یت ــه جمل ــرده ۀک ــعرا ک ــعار ش ــد در اش ان
)یرمعزيام(

ــدز ــود   یب ــتظم ش ــد او من ــه در محام اَفعـل اسـت  در مدح هر مبالغه کـز بـاب  ک
)یلکمال اسماع(

بحث تـاریخی  ضمن ،)138- 130: 1389(کتاب صور خیال شعر فارسیدر . دکتر شفیعی کدکنی19
کـه  اسـت  را به قـارچ تشـبیه کـرده    اغراقو موافقان و مخالفان آن، مبسوطی دربارة حدود اغراق 

، و حد و مرزي براي زیبـایی و  »انحطاطروید، گاه زیبا و گاه مایۀ یک از انواع خیال میکنار هردر«
دانـد. از  راه مـی هـم اغـراق دوران انحطاط هر دورة شعري را با اوتوان تصور کرد. ینمزشتی آن 

از مـدایح  هـا اغـراق معتقـد اسـت کـه    هاست. عربتر از یان به اغراق بیشفارسگرایش ،وينظر 
یکـی  او. ندو سبب انحطاط شعر فارسـی شـد  ندشدشیده میاندك به مسائل دیگر کاندكدرباري 

از عوامل گسترش مبالغه و اغراق در شعر فارسی را انتشار شیعه و عقاید غلـوآمیز شـیعی دانسـته    
). احتماالً سخن ایشان ناظر بـر روش غلـو در مـدح امـام     143- 130: 1389(شفیعی کدکنیاست

ت شیعه و برخی رافضیان رایـج بـود و همیشـه اعتـراض علمـاي اهـل       علی است که میان غُال
الحمیـري  سـید کـه  است ) گفته 168، 8ج:1406حرّانی (هتیمیابنانگیخت؛ مثالً میبرسنت را 

سازد کـه درسـتی   در مدح و ذم چیزي را منظوم می«ست و اق) شاعر شیعی اهل غلو 179- 105(
اغـراق و غلـو در شـعر    البته اثبات نقش مشخص انتشار تشـیع در گسـترش   ». شودآن محقق نمی

هـاي پارسـی و حتـی شـعر     حماسهکه اغراق در قصاید مدحی و چرا،پارسی چندان آسان نیست
صد سال نخسـت ظهـور تشـیع صـفوي غـزل فارسـی       غنایی از دیرباز وجود داشته است. در یک

خیـالی  صد سال بعد با رواج نازكاما یک،و اغراق است،استعاره،خیالگرا و خالی ازکامالً وقوع
شود.اغراق وارد غزل فارسی می

منقول از آثار احمـد  و حدیث )77: مائده(»قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ لَا تَغْلُوا فی دینکُم غَیرَ الْحقِّ: «قرآن. آیۀ 20
).917، رقم 15،377: جزء 1430: (النحاس» ولُکم الغُقبلَن کانَمکما أهلَفإنَّلو،م والغُإیاکُ: «حنبل
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معصـوم الحسـنی در   ابن) و 20- 2،7ج(األربغایۀواالدب خزانۀکتابالحموي در حجۀابن. 21
جوانـب اخالقـی و   وفراگوییگانۀسهرة اقسام با) در323- 310(أنوار الربیع فی أنواع البدیعکتاب 

اند.تفصیل سخن گفتهبهشرعی آن 
).274- 240: 1394رودمعجنیفتوحی (بنگرید به . 22

نامهکتاب
، ان إعجـاز القـرآن  بیالنثر والشعر وصناعۀتحریر التحبیر فی)،1963(اإلصبع العدوانی، عبدالعظیمابن أبی

.القاهره،تحقیق: الدکتور حفنی محمد شرفتقدیم و
المحقـق: محمـد   ،الشـیعۀ القدریـۀ  فی نقض کالم السنۀ النبویۀمنهاج ،)1406الدین (تقیالحرانی،هتیمیابن

.األولىالطبعۀ ،اإلسالمیۀبن سعود اإلمام محمدجامعۀ،رشاد سالم
بیـروت:  ،المحقق: عصـام شـقیو  ،غایۀ األربخزانۀ األدب و،)2004ر (الدین أبوبکالحموي، تقیحجۀابن

.دار البحار- مکتبۀ الهاللدار و
تحقیـق: محمـد   ،آدابـه فـی محاسـن الشـعر و   العمدة،)1401رشیق القیروانی األزدي، أبوعلى الحسن (ابن

.ۀالخامسۀالطبع،دار الجیل،محیی الدین عبد الحمید
.العلمیۀبیروت: دارالکتب ،الدینتحقیق أحمد شمس،الفتوحات المکیه،)1420(بن علیمحمدعربی، بنا

نجـف اشـرف:   ،حققـه شـاکر هـادي شـکر    ،انوار الربیع فی انواع البـدیع ،ق)1388معصوم الحسنی (ابن
.النعمانمکتبۀ

زیرنظـر  ،)یـد (م. اماخـوان ثالـث  يمقـاالت مهـد  ؛سـبز يهایهسایمدر حر)، 1373اخوان ثالث، مهدي (
ی، تهران: زمستان.کاخیمرتض

تهـران: بنیـاد   ،حسـین سـیدان  کوشـش محمـد  بـه ،دیـوان اشـعار  ،)1373اشرف مازندرانی، محمدسعید (
.موقوفات محمود افشار

تهـران:  ،تصـحیح محمداسـماعیل رضـوانی   ،تاریخ منـتظم ناصـري  ،)1363اعتمادالسلطنه، محمدحسن (
.کتابدنیاي

.تهران: صداي معاصر، تصحیح سیروس شمیسا،الهندغزْالنُ،)1382علی (آزاد بلگرامی، میرغالم
تحقیـق لسـید أحمـد    ،البحتـري بین شعر أبی تمـام و الموازنۀ،)1994بن بشر (اآلمدي، أبوالقاسم الحسن

.)]25ذخائر العرب (سلسلۀ[الطبعۀ الرابعۀ- الناشر: دار المعارف ، صقر
تهران: علمی و فرهنگی.،وشش محمد گلبنکبه)، 1388(بهار و ادب فارسی
.14، س13س ،ارمغانمجلۀ ، »بازگشت ادبی« ،)1312بهار، محمدتقی (

کارآفرینـان تعـاونی : ، تهـران قـزوه علیرضـا کوششبه،دیوان بیدل دهلوي،)1389(عبدالقادرمیرزابیدل،
هنر.وفرهنگ
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،العلمیـۀ بیـروت: دار الکتـب   ،حقق: عبدالحمیـد هنـداوي  الم،أسرار البالغۀ،)1422الجرجانی، عبدالقاهر (
.الطبعۀ األولى

.پنجاب: دانشگاه پنجاب،اهتمام محمد باقربه،یواندیاتکل،)1377بیگ (میرزا دارابیزي، تبریاجو
.بغداد: دار الرشید للنشر،المحقق جعفر الکتانی،ةحلیۀ المحاضر، )ق1399(بن الحسنالحاتمی، محمد

.تهران: اساطیر،تصحیح احمد آتش،ترجمان البالغه،)1362بن عمر (انی، محمدرادوی
تهـران:  ،تصـحیح سـعید شـفیعیون   بـه ،کلیات زاللی خوانسـاري ،)1385(، محمدحسنزاللی خوانساري

.خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیکتاب
آبـاد: مرکـز   تر رشـیده حسـن هاشـمی، اسـالم    ، تصحیح دکدیوان سرهندي)، 1384سرهندي، ناصرعلی (

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
تصــحیح و تعلیــق ،بهارســتان ســخن، )1388()الدولــهمصمصــا(، میرعبــدالرزاقن خــوافیهنوازخــاشــا

.تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،عبدالمحمد آیتی و حکیمه دسترنجی
.تهران: آگه،ال در شعر فارسیصور خی،)1389شفیعی کدکنی، محمدرضا (

.تهران: فردوس،تصحیح سیروس شمیسا،دیوان شوکت بخاري،)1382شوکت بخاري، محمداسحاق (
، تهران: علمـی و  ، تصحیح محمد قهرماندیوان صائب تبریزي، )1370- 1364صائب تبریزي، محمدعلی (

فرهنگی.  
.تهران: سورة مهر،(نظم و شعر)ناسی به ادبیاتشاز زبان،)1394ش (وصفوي، کور

یی.تهران: سنا،شهابيطاهریحتصح،اشعار طالبیاتکل،)1346(بن محمدی، عبداهللاطالب آمل
صـححه علـی محمـد البجـاوي و محمـد      ،و الشـعر الکتابـۀ الصناعتین فـی  ،)1952العسکري، ابوهالل (
.القاهره،ابوالفضل ابراهیم

در یشـعر فارسـ  یِپور هند در دگرگـون برهانیادبۀقش حلقن«)،1394محمود (،رودمعجنیفتوحی 
.4ش ،30س ،نامهیرانا،»يهجریازدهمآغاز قرن 

.األولىالطبعۀ ،الجوائبمطبعۀ : هینقسطنط،نقد الشعر،)ق1302(البغدادي، أبوالفرجقدامۀ
هرمان، مشهد: دانشگاه فردوسی.، تصحیح محمد قدیوان اشعار)، 1375قدسی مشهدي، محمدجان (

یدمحمدتقیسـ کوشـش بـه ، المعجم فـی معـاییر اشـعار العجـم    )، 1314الدین محمد (ي، شمسرازسیق
.مجلس:رانطهی، نیقزومحمدتصحیحي،رضومدرس

تهـران: ،اهتمام حمید حسنی و با همکاري بهـروز صـفرزاده  به،الخیالمرآت،)1377(خان، شیرعلیلودي
خانۀ ملک.بکتا

.تهران: مروج،مشتاق اصفهانیدیوانمقدمه بر ،)1320مکی، حسین (
بـن  عبـداهللا أحمـد  واآلثار اإلمام أبشرح األحادیث و؛الجامع لعلوم اإلمام أحمد،)1430النحاس، إبراهیم (

.تحقیق التراث، الفیوم: دار الفالح للبحث العلمی وجمهوریۀ مصر العربیۀ،حنبل
.تهران: اساطیر،تصحیح محسن ناجی نصرآبادي،ریاض الشعرا،)1384خان (لیقُتانی، علیداغسه وال
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