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دکتر اقدس فاتحی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 
قم
سمانه کیانی بیدگلی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 
قم

 چکیده
در این پژوهش جنبه        های زیبایی    شناسانة 
اغراق در موضوعات شعری حماسه و مدح 
به روش توصیفی    ـ مقایســه    ای بـــررسی 
می شــود. با توجــه به اهمیــت اغراق در 
موضــوع شــعری حماســه و همچنین، 
به    کارگیری افراط    آمیز غلو در مدح می توان 
به بررســی میزان تأثیرگذاری این صنعت 
در این دو مقوله پرداخت. در مقالة حاضر، 
چگونگی کاربرد صنعت اغراق در حماسه و 
مدح و همچنین بسامد این آرایه در کنار 
ســایر تصاویر بالغی در هــر دو نوع ادبی 
بررسی شــده اســت. نتایج حاصله نشان 
می دهد که اغراق مشخصة ذاتی نوع ادب 
حماسی و سرشــار از نوعی زیبایی    آفرینی 
طبیعی اســت و در توصیــف ویژگی های 
قهرمان حماسه از مضامین متنوع طبیعی 
و متناســب بهره می    برد؛ حال آنکه غلو در 
مدح الزامًا دربردارندة مضمون    های طبیعی 
و مطبوع نیســت. مدح  نابجا و غلوآمیز در 
حقیقــت مملو از ســتایش صفات نیکوی 
فرضی اســت که اساسًا از آن    ها در ممدوح 

نشانی نمی توان یافت و ریشه در طبیعت 
ممدوح ندارند. شاعر مداح عمدتًا به کمک 
ذهن خالق خود برای ســاخته و پرداخته 
کــردن ایــن معانــی، غلوهای شــدید و 
افراط گونه    ای به کار می    برد که گاه به ترک 
ادب شرعی منجر می    شود. انگیزة شاعر از 
تولید این غلوها، صرفًا دســتیابی به صله 
است. به    طور کلی، آنچه در مبالغه و غلو و 
اغراق شایسته و بایسته نمی نماید، تعیین 
درستی یا نادرســتی آن به لحاظ عقلی و 
عرفی نیست بلکه نوعی ناهماهنگی و عدم 
تجانس و ناپســندی در کاربرد افراط    آمیز 
غلو در مدیحه    ســرایی اســت که در بافت 

معنایی کالم خوش نمی    نشیند.

کلیدواژه    ها: حماســه، مدح، شــاهنامة 
فردوسي، قصاید خاقاني، اغراق، غلو

1. مقدمه
ســخن محصول تفکرات انساني است و 
انسان به    واسطة جمالت مي تواند افکار خود 

را به دیگران منتقــل کند. حال اگر کالم 
دثار زیبایي داشته باشد، دلپذیرتر است و 
در ذهن مخاطب تأثیر بیشتري دارد. اغراق 
که از برجسته    ترین ترفندهای ادبی است، 
همواره موجبات دل    انگیزی سخن را فراهم 
آورده اســت. به    طورکلی، وســعت کاربرد 
این صنعت را از آثــار ادبی ایران پیش از 
اسالم گرفته تا متون فاخر نظم و نثر ادب 
فارسی عهد اسالمی می    توان مشاهده کرد. 
اغراق عالوه بر حماســه و مــدح، همواره 
آرایــة فراگیر در انواع موضوعات شــعری 
چون هجو، طنز و مطایبه تغزلی و غنایی و 

عرفانی نیز بوده است.
همگام با آغاز شعر فارسي، صنعت اغراق 
در کنــار دیگر صنایــع تکامل    یافتة بدیع، 
نقش ســزاوارانه    تری یافــت. اغراق با ذات 
حماسه عجین است و جزء الینفک آن به 

شمار می    آید.
در  اغــراق  عنصــر  دیگــر،  ســوی  از 
مدیحه    ســرایی بســیاری از شــاعران نیز 
به    وفور به چشــم مي    خورد. در این میان، 

 اغراق در حماسه و مدیحه سرایی
 مطالعة موردی: 

 و قصیدة خاقانی
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اســاس مدح نيز مبالغه و غلو است. البته 
اين صنعت در ساير موضوعات نظم فارسی 
همچون طنــز و مطايبه، هجــو، تغزلی، 

غنايی و عرفانی نيز ديده می شود.

۱-۱. بيان مسئله و پرسش 
تحقيق

گروهي از شــاعران بلندپاية ادب فارسی 
همچون فردوسی و خاقاني در اشعار خود 
از صنعت بديعي اغراق فراوان بهره برده اند. 
حماسه و مدح دو قالب فاخر ادبی هستند 
که صنعت اغــراق در بافــت متنی آن    ها 
نمود وااليی دارد. پژوهش حاضر با بررسی 
کيفيت و کميت اغراق    های حماسه و مدح 
با تکيه بــر «رزم ســهراب و گردآفريد» 
شــاهنامة فردوســي و «مدح زين    الدين 
وزير ســلجوقيان عراق» در ديوان خاقاني 
و بازتــاب تصاويــر در اغراق    های هر يک، 
درصدد يافتن پاســخ به اين پرسش مقدر 
اساسی است که کدام    يک از اشعار متعلق به 
دو نوع ادبی حماسه و مدح در به    کارگيری 
اغراق های شــاعرانه و تصويرهای ناشی از 
آن، جلوة زيباتري را پيش روی مخاطب به 
نمايش گذاشته و نيز اغراق های موجود در 
بافت هريک از انواع ادبی حماســه و مدح 
تا چه ميزان طبيعی جلوه گر شــده است. 
در باب اين مســئله که آيا اغراق در شعر 
حماسی و شعر مدحی به    صورت يکسان به 
کار گرفته شده يا خير، می    توان به تصاوير 
حاصل از اغراق در هر کدام از آن    ها توجه 

کرد و اقسام آن را مورد واکاوی قرار داد.

۲-۱. پيشينة تحقيق
در حوزة مطالعــات در زمينة آراية اغراق 
می توان به مقاالتی چون «اغراق و شوخی 
از منوچهــر  اغراق آميــز در شــاهنامه» 
احترامــی(١٣٧٨)، «مبالغــه و اغراق در 
مدايح متنبی» از علی محمد جمالی بهنام 
(١٣٨٠)، « بازتــاب طبيعت در اغراق های 
شاهنامه» از موســی پرنيان و سيد آرمان 
حسينی آب  باريکی (١٣٩٥)، و  «اغراق در 
زبان حماسی فردوسی و متنبی» از حسن 
شوندی و باباخان استندآباد (١٣٩١) اشاره 
کرد اما بيشتر تحقيقات انجام شده در اين 
زمينــه، عمدتًا به بررســی صرف صنعت 

اغراق در هــر يک از موضوعات شــعری 
پرداخته اند. 

۳-۱. ضرورت و هدف تحقيق
اغــراق به عنوان صنعتی فراگيــر، با ارائة 
تصاوير گوناگون اشــکال متنوعی را پديد 
آورده اســت. گرچه مقاالتی وجود دارند 
که با محوريت بررسی کلی مفاهيم، حول 
اين صنعت ادبی می چرخند، تاکنون هيچ 
پژوهش مستقلی در زمينة مقايسة کاربرد 
تصاويــر عينی و مصداقــی صنعت اغراق 
در قالب حماســة فردوسی و مدح خاقانی 
صورت نگرفته  اســت. از ايــن رو، تالش 
نگارندگان مقالة حاضر اين است که تصاوير 
حاصل از اغراق ها را در حماســة سهراب 
و گردآفريد فردوســی و مــدح زين الدين 
خاقانی بررسی کنند و با استفاده از نمودار 
کمی، درصد کاربرد اغراق ها را در هر يک 
از گونه های شعری مشخص نمايند؛ با اين 
هدف که طــرح واره ای برای پژوهش های 

مشابه پديد آيد. 

۲. صنعت اغراق
يکی از صنايع مهم معنوی در بديع، اغراق 
يا بزرگ    نمايی اســت. اغــراق در اصطالح 
ادب، زيــاده    روی در ســتايش يا نکوهش 
اســت. با اين حال، اغراق مناسب شاعرانه 
همواره زيباست؛ زيرا هر قدر توصيف دور 
از باور باشد، ســخن عاطفی خيال    انگيزتر 
اســت و بر دل ها می    نشــيند. البته اغراق 
مناسب آن اســت که از تصنع نيز به دور 
باشد. پيش از مقايســة تصاوير حاصل از 
اغراق در حماسة فردوسی و مدح خاقانی، 
نخســت به    طور مختصر به ماهيت اغراق 
و مباحث کلی دربــارة اين صنعت، نظير 
تفاوت اغراق با مبالغه و غلو اشاره می شود.

۱-۲. اشتقاق کلمة اغراق، 
مفهوم اغراق، اهميت اغراق

اغراق از مصدر باب افعال برگرفته شــده 
ی؛      است: اَغَرَق، ُيغِرُق، اِغراق و اِغراقًا فی الشَّ
يعنی در چيزی زياده    روی کرد. «قديم    ترين 
ســند از کتب بالغي اسالمي که در آن از 
اغراق ســخن به ميان آمــده، «البديع» 
ابن    معتز است که از اغراق با عنوان االفراط 

في    الصفه (افــراط در توصيف چيزی) نام 
مي برد» (شفيعي کدکني، ١٣٧٥: ١٣٠).

در کتاب «ترجمان البالغه»، کهن    ترين و 
تأثيرگذارترين کتاب بالغت فارسی دری، 
در تعريف اغراق چنين آمده است: «پارسي 
وي [اغراق] در رفتن بود اندر صفت، چنان 
کي خرد اندر پذيرفتِن وي ِبَشَمذ و چنين 
ــعُر أکُذبه َأعذُبه کي از شعر  گفته اند: الشِّ

آنچه به دروغ تر با فروغ تر.
احمد ُاشنانی گويد:

گشتم جهان و ديدم ميری را
بر نيم نان دو جای زده مسمار

کز بيم ُبخل او به دو صد فرسنگ
گنجشک بر زمين نزند منقار»

(رادويانی، ١٣٦٢: ٦٢)

بيشــتر اهالی بالغــت، از ديرباز صنعت 
اغراق را به    عنوان يکــي از زيورهاي کالم 
عبارت  اغراق  مفهوم ســادة  پسنديده    اند. 
از آن است که سخن    سرا به     هنگام وصف، 
مدح يا ذم و هجو کســی يا چيزی، چنان 
زياده    روی کند و مرتکب گزافه    گويی شود 
که برای شــنونده حيرت    انگيز باشــد. در 
مبالغه  در سودمندي  کتاب «چهارمقاله» 
و اغراق آمده است: «شاعري صناعتي است 
که شاعر بدان صناعت، معني ُخرد را بزرگ 
گردانــد و معني بــزرگ را ُخرد؛ و نيکو را 
در خصلت زشــت بازنمايد و زشــت را در 
صورت نيکو جلوه کند» (نظامي عروضي، 
١٣٦٩: ٤٢). مرحــوم همايــي در کتاب 
«فنــون بالغت و صناعــات ادبي» در اين     
باره گفته اســت: «کمتر اتفاق مي افتد که 
سخن ادبي نظم و نثر از اين صنايع خالي 
باشــد. مخصوصًا صنعت مبالغه و اغراق به 
جايي رســيد که ميدان طبع آزمايي شعرا 
و نويســندگان گرديد؛ چندان که هر قدر 
شعر با اغراق و مبالغه بيشتر توأم بود، آن 
را ارزش بيشتر مي دادند و از اينجاست که 
عر أکَذَبُه؛  اين جمله مثل شده: َاحَسُن الشِّ
يعني بهترين شــعر آن اســت که دروغ    تر 
يعنــي مبالغه و اغراقش بيشــتر باشــد» 
(همايــي، ١٣٧١: ٢٦٧). دربــارة اهميت 
اغراق در مدح می تــوان به «قابوس نامه» 
استشــهاد نمود که از متون توليدشــدة 
مقــارن با دورة شــکفتگی علوم بالغی به 
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شمار می رود. در آن کتاب به بهره     جستن 
از مبالغه و اغراق ســفارش شــده است: 
«ســزاي هر کس را بشناس و مدح چون 
گويي، قدر ممدوح بدان! بدان هر کســي 
را چه بايد گفتن! و اندر شعر، دروغ از حد 
مبر؛ هر چند دروغ در شــعر هنر اســت» 
(عنصرالمعالي کيــکاووس، ١٣٧٣: ١٩١). 
هــر آنچه تحت عنوان اغراق، مبالغه و غلو 
در بديع ســنتی آمده است، اساسًا با همة 
آرايه هــای ديگر در بديــع معنوي تفاوت 
دارد. دربــارة اهميت اغراق در حماســه 
می    توان گفــت که اغراق در حماســه از 
جايگاه باارزشی برخوردار است و «صنعت 
اجباري شعر حماســی است؛ درحالي که 
تمامي صناعاتي که در بديع معنوي مطرح 
مي شوند، [در حماســه] کاربرد اختياري 

دارند» (صفوي، ١٣٨٣: ١٤٠).

۲-۲. بررسی تفاوت ميان اغراق، 
مبالغه و غلو

برخــي نويســندگان آثار کالســيک در 
بالغت، همچون رشــيد وطــواط صاحب 
حدائق    السحر و شــمس    قيس رازي، مؤلف 
«المعجم فی معايير اشــعارالعجم»، قائل 
به تقســيماتی همچــون مبالغــه، اغراق 
و غلــو نبــوده و تفاوتــي فی مابين آن    ها 
ذکــر نکرده اند (١)؛ از جملــه در المعجم 
مي نويسد: «اغراق [سخت] كشيدن كمان، 
و در صنعت سخن آن است كه در اوصاف 
مــدح و هجا و غير آن غلو كنند و مبالغت 
نمايند» (رازی، ١٣٦٠: ٥٨). شمس    قيس 
چنــان     کــه از تعريف فوق پيداســت، در 
زمرة بديعّيونی است که به قول کتاب ُدّرة 
نجفی «هر ســه [مقوله] را يکی دانسته» 
 (٢٠٨  -  ٢٠٧  :١٣٦٢ (نجف    قلی ميــرزا، 
است. در «حدائق    السحر» نيز دربارة اغراق، 
ذيل عنوان «االغراق في    الصفه» آمده است: 
«اين صنعت چنان باشــد كــه در صفت 
چيزي مبالغت بسيار ورزند و به اقصي    الغايه 
برسد» (وطواط، ١٣٦٣: ٧٣). مبالغه از باب 
باَلَغ، ُيباِِلُغ، مباَلَغه می آيد. ِبالغًا فيِه؛ يعنی 
شخص در کاری، کوشش خود را زياد کرد. 
مبالغه عبارت اســت از توصيف ويژگی ها 
و برشــمردن خصوصياتی کــه به    گونه ای 
افراط    آميز و غيرمتعارف به کسی يا چيزی 

نسبت داده شود. در «دقايق الشعر» از اين 
صنعت با عنوان ايغال [َوَغَل، َيِغُل، ُوُغوًال،... 
َل. الِوَغــال: المبالغه  اَوَغــَل، ايغــاًال و َتَوغُّ
فی الوصف، يعنی مبالغه در توصيف کسی 
يا چيزی] ياد شــده  و بــه نزديک ارباب 
بالغت، آن را اين    گونــه توصيف کرده که 
«شاعر در اوصاف مدح يا هجا توغل کند. 
در زبان ها متداول است که چون در مدح 
يا هجا مبالغت  کننــد، گويند فالن کس، 
عظيم بزرگ است  و اين  سعادت بدو ارزانی 
    است و استادان در اين معانی اشعار لطيف 
گفته    انــد» (تاج الحالوی،١٣٤٠: ٤٤-٤٢). 
شماری از بديع نگاران   همچون پيشينيان 
خــود، عناصر عقل و عادت و عرف را وجه 
تمايز اغراق، مبالغه و غلو (٢) دانســته اند. 
«از منظــر بديع    شناســان عنصــر عقل و 
عادت بســيار حائز اهميت اســت ولي از 
آنجا که عقل و عادت معياري نسبی است، 
شناسايي گونه هاي سه گانه دشوار خواهد 
بود؛ به    گونه    ای کـــــه در غـــــالب کتب 
بديعي، شــواهد اين صنعت بدون تعيين 
گونه هــاي آن نقــل شــده اند»(کاردگر، 
را  قدمــا  آرای  ماحصــل   .(٣٥٩  :١٣٨٨
در باب تقســيمات اغراق می توان چنين 
جمع    بندی کرد: اغراق آن اســت که  وقوع 
کاری در آن از نظر عقلی ممکن اما عرفًا و 
عادتًا غيرممکن باشد. مثال  برای اغراق در 
مدح: گرد سپاهش به روز، شعلة خورشيد 
ُکشــت/ عکس سنانش به شــب لمعه در 
اختر شکست (انوری، ١٣٧٦: ٩٠/١). ذکر 
نمونه ای برای اغراق در حماســه: درفش 
تهمتن چو آمد پديد/ به خورشيد گرد سپه 
بردميد (فردوسی، ١٣٨٤: ٣٠٥/ بيت ٤٠).

مبالغــه آن اســت که هــم از نظر عقلی 
ممکن باشــد و هــم به لحاظ عــرف. از 
انــوری: خطبه ها را زبان بــه ذکر تو تر/ تا 
ممر ســخن دهان باشــد (انوری، ١٣٧٦: 
١/ ١٣٨). از فردوســی: ســپاهی که شد 
دشــت چون آبنوس/ بدريــد هر گوش ز 
آوای کوس (فردوسی، ١٣٨٤: ٣٠٥/ بيت 
٢٩). غلو آن اســت که وقــوع امری نه به 
لحاظ عقلی ممکن باشــد نه عرفًا و عادتًا؛ 
مانند اين بيت انــوری: گر ثور چو عقرب 
نشدی ناقص و بی    چشم/ در قبضة شمشير 
نشــاندی دبران را (انوری، ١٣٧٦: ١٠/١). 

امروزه دانشــمندان علوم بالغی با آنکه در 
آثار خود به بيان آراء قدما و بررسی نظرات 
آنان در باب اغــراق پرداخته انــد، ديگر، 
تقســيمات بالغيون قديم دربــارة اغراق، 
مبالغه، غلــو و معيارهای مرزبندی آنان را 
در اين زمينه نمی پذيرند. «آنچه مســلم 
اســت اينکه پذيرفتــن آراء قدما در باب 
مالک زيبايی و زشــتی و پذيرش يا عدم 
پذيرش انواع مبالغــه و اغراق، قابل قبول 
نيست؛ زيرا بسياری از غلوها به    جای خود 
دارای زيبايی بســياری است و اغراق هايی 
که در حد فروتری قرار داشته و به واقعيت 
نزديک تر است، گاه از زيبايی هنری بی    بهره 
و يــا کم    بهره اســت» (شــفيعی    کدکنی، 
١٣٨٣: ١٣٥). کارکــرد اغراق در شــعر، 
مجسم ســاختن عاطفة شــديد انسانی و 
واکنش احســاس در قبال شکوهمندی و 
عظمت چيزی است. دربارة تفاوت راست 
و دروغ بــودن در اغــراق و مبالغه و غلو با 
راست    گويی و دروغ    گويی، مرحوم وحيديان 
کاميار به    درستی گفته است: «مسئلة دروغ 
و راســت مربوط به زبان خبر است؛ حال 
    آنکه شعر کالمی انشايی و عاطفی است، نه 
خبری. هدف شعر نمايش عواطف شديد و 
زيبايی آفرينی  است نه خبررسانی. علمای 
بالغت در اين مورد به تفاوت کالم عاطفی 
و خبری پی نبرده بودند؛ لذا به غلو در شعر 
که کالمی عاطفی و انشــايی ا    ست، از ديد 
خبری می نگريســته اند و به همين دليل 
آن را دروغ می پنداشــته     اند» (وحيديــان 
مرحــوم  کاميــار، ١٣٨٥: ١٠٩- ١٠٨). 
همايی دربارة تفــاوت مبالغه، غلو و اغراق 
با ســخن دروغ می    نويسد: «در دروغ گويي 
قصد فريب کاري دارند و بدين    سبب، قرينة 
حالي يا مقالي نمي آورند که دليل بر گفته 
دروغين آن    ها باشد بلکه ظاهر گفتار خود 
را چنان با روپــوش صدق مي آرايند و آن 
را در کسوت راســت وانمود مي کنند که 
موجب فريب شــنونده مي شــود و آن را 
راســت مي پندارد امــا در مبالغه و اغراق 
قصد فريب کاري و تزوير نيســت؛ وانگهي 
ســياق کالم و مقتضيات حال و مقام همه 
دســت به هم مي دهد و بهترين قرينه را 
به    کار مي آورد کــه مقصود گوينده تزيين 
سخن است. هيچ    کس تاکنون از مبالغات و 
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اغراقات شعري در ضاللت و فريب نيفتاده 
که آن را صدق و راست پندارد؛ زيرا مطلب 
پيش شنونده و گوينده هر دو مسلم است. 
قرينة حال و مقام هم بهترين دليل آشکار 
است که نيت دروغ    گويي و فريب کاري در 
کار نيست» (همايي، ١٣٧١: ٢٦٩-٢٦٨).

۳. قالب    های شعری حماسه و 
مدح

پيــش از ورود بــه بحث اصلــی، به    طور 
مختصــر بــه ماهيــت حماســه و مدح 
می پردازيم. حماســه در اصطالح «نوعي 
اشعار وصفی اســت که مبتني بر توصيف 
اعمــال پهلواني، مردانگي هــا و افتخارات 
قومي يا فردي باشــد؛ به نحوي که شامل 
مظاهر مختلف زندگي آنان گردد» (صفا، 
١٣٦٣: ٣). مــدح نيز عبــارت از توصيف 
ستايش    آميز ممدوح است که     گويی اعمال 

شگفت    آوری از او سر زده است.

۱-۳. تعريف حماسه و تحليلی 
بر کاربرد اغراق در شاهنامه

حماســه واژه    ای تازی اســت. «حميس 
به معنی دلير و کســی     اســت که در کار، 
سخت و استوار باشد. حماسه زادة اسطوره 
اســت. حماسة راستين جز از دل اسطوره 
نمی آيد» (کــزازی، ١٣٩٠: ١٨٢). اغراق، 
درون    ماية اصلی حماســة شاهنامه است. 
اغراق در شــاهنامة اســتاد فرزانة طوس، 
مشــتمل بر گزاره هايی بس فاخر دربارة 
قهرمانــان و کارکيايی های ابــر پهلوانانی     
است که از ريشة اساطيری برخوردارند و 
کردارهای آنان نيز مافوق طبيعی است. از 
اين روست که فردوسی بزرگ، اوج عظمت 
حوادث شــکوهمند حماسه را به اقتضای 
ســخن، جز به مدد اغراق های گســتردة 
شــاعرانه به نمايش نمی گــذارد. اهميت 
متن حماسی،  در  اغراق  جمال    شناســانة 
از چگونگی تبييــن، ايضاح و تأکيد آن بر 
معانی بلند و نماياندن گسترة شکوهمندی 
حماسه هويدا می شــود. بدين    سبب است 
الزامی    ترين و قوی    ترين  که اصيل    تريــن، 
عنصر خيال در حماســه اغراق اســت؛ تا 
جايی که مفهوم واقعی حماســه و الزمة 

اصالت آن، در کيفيت به    کارگيری اغراق ها 
تعريف می شــود. قهرمان حماسه مافوق 
بشری است و اغلب، ُبن مايه های ماورايی 
و اســطوره ای دارد و بالطبع، کردارهايش 
نيز ماوراءالطبيعی  هســتند. در حماســه 
حتی به اجزای طبيعت نيز جان بخشيده 
می شــود. حيوانات، گياهان و جمادات در 
حماســه ذی شــعورند؛ از اين    رو حماسه 
عرصة وســيع اســنادهای مجازی است. 
ما در حماســه با وقايع، رفتارها و اعمال 
ســترگ     مواجــه می شــويم. از قهرمانان 
رفتارهای  و  فوق بشــری، کالن    کردار    هــا 
عالی ترين  می    زنــد.  مافوق طبيعی ســر 
شــيوة بيان در نماياندن ايــن تصاوير و 
مناظر خاص به مدد مبالغه و اغراق سامان 
می يابد. «مبالغــه، اغراق و غلو، جزو ذات 
اثر حماسی اســت و از مختصات حماسه 
محســوب می شــود» (شميســا، ١٣٧٨: 
٧٧). تصاويــر حماســة فردوســي براي 
القــاي حالت ها، نمايش لحظه ها و جوانب 
گوناگون طبيعت و زندگي است اما وجود 
اغراق هــاي بي    شــمار به اشــعار او رنگ 
تازه اي می    بخشــد؛ اغراق هايي که تقريبًا 
نمونة مشابهي در اشعار شاعران هم    روزگار 
وی ندارد. «در اغراق هاي شــاهنامه، قبل 
از هر چيز مســئله تخيل را به قوي ترين 
وجه مي توان مشاهده کرد؛ از اين رو جنبه 
هنري آن، امري ا    ست محسوس. از سوي 
ديگر، اغراق هاي شــاهنامه بر مدار نوعي 
اسناد مجازي و داراي تنوع بسياري است 
و قدرت القائي تصاوير آن به حدي     اســت 
که وســيع ترين حوزه هاي هستي و آفاق 
وجــود را پر مي    کند» (شــفيعي کدکني، 
در  فردوســي   .(٤٤٨ ـ   ٤٥٠  :١٣٧٥
داستان رزم سهراب و گردآفريد، همچون 
ساير داســتان های شــاهنامه، تصاويری 
زيبــا مي آفريند. او در بخشــي از ابيات، 
به توصيف زين افزارهــا و صفات پهلواني 
می    پردازد؛ در ابياتــی ديگر، گرد و خاک 
برآمده از ميدان جنگ و طريقة جنگاوري 
را به تصوير مي کشــد و با بخشي ديگر از 
اشعارش، به توصيف زني پهلوان و کنشگر 
چــون گردآفريد مي    پردازد و در خالل آن 
نيز داســتاني عاشــقانه را به منصة ظهور 

مي رساند.
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۲-۳. ماهيت و انگيزه هاي 
خاقاني در به    کارگيري اغراق و 

غلو در مدح
مدح در لغت «ستودن، ستايش، تمجيد 
کردن» (معيــن، ١٣٨٨: ذيل کلمه) و در 
اصطالح «ســخني اســت که به مقتضاي 
حال ايراد مي شــود تا در ممــدوح تأثير 
بگــذارد و او را منفعل ســازد» (کاردگر، 
١٣٨٨: ١٠-٤). مدح همواره از قالب هايي 
بوده کــه در تمام دوره هــاي ادبي  وجود 
داشــته اما اينکه در چه دوره و سبکي و 
با چه ويژگي هايي نمود يافته اســت، اين 
مســئله جايگاه و ارزش شــعر مدحي را 
نشان مي دهد. خاقاني از سرآمدان سبک 
آذربايجانی اســت؛ با اينکه سبک شاعري 
خود را همچون سرايندگان  سبک عراقي، 
طرز عراقــي ناميده اســت. از مهم    ترين 
مي توان  آذربايجاني،  ســبک  ويژگي هاي 
به واژه آفرينــي و ايجــاد ترکيب هاي نو 
اشــاره کرد که گاه ســبب مغلق    گويي در 
شــعر شــاعران ســبک آذربايجاني شده 
است. در حقيقت، عالقة شاعران اين ديار 
اســتعاره های  و  تازة خيال  به    صورت هاي 
ديريــاب و گرايش به     کاربــرد آگاهی ها و 
دانسته    های علمي و دينی در شعر، موجب 
پيچيدگی هر چه بيشتر مفهوم اشعارشان 
شــده اســت؛ هر چند شــدت و ضعف 
به    کارگيري صنايع بديعي و واژه آفريني در 
ميان شاعران گوناگون اين سبک متفاوت 
اســت. در بررســي داليــل روي آوردن 
خاقاني به مدح، مي توان گفت که در عصر 
او شاعران عمومًا جايگاه و موقعيت پيشين 
خود را در دربارها ندارند؛ زيرا ديگر مانند 
دورة سبک خراســانی، آنان را در دربارها 
نمی    نواختــه و بــه آنان صله    هــای فاخر 
نمی    داده    اند. اساســًا يکی از علل گرايش 
شاعران پس از سبک خراسانی به استفادة 
وســيع از همة اطالعات دينــی و علمی 
و دانش    هــای زمانه و همچنيــن کاربرد 
پربســامد آرايه    های ادبی در اشعارشــان 
اين بوده که آنان همواره می    خواســته    اند 
هنری تمام    عيار و جامع    االطراف از خود در 
دربارها به نمايش بگذارند و چه بسا که اين 
کار آن    ها در قالب يک شعر مدحی صورت 
می    پذيرفته اســت و با يک تير دو نشــان 

می    زده    اند؛ هم هنرهای شکوهمند شاعرانة 
خود را نشان می    داده    اند و هم ممدوحی را 
مدح می    کرده    اند تا از اين راه خود را از فقر 
مادی    ای که گريبان    گيرشــان بوده     است، 
رها سازند. خاقانی شايد به     واسطة فقر و در 
نيازهاي مادي، همچون  نهايت براي رفع 
شاعران مديحه ســرای حرفه    ای مجبور به 
مديحه    سرايی مي شـــود تا هم خـود را از 
مضيقة مادی و تنگـــدستي نجات دهـد 
و هـــم با تـــرويج و نماياندن هنرهايش 
در شعر و برخواندن آن اشعـــار در دربـار 
سالطيـن عصـــر، در جهت حفـظ آن    ها 
بکوشد. لذا اغراق هاي شــعري او، بيشتر 
به سمت غلوهای شاعــــــــــرانه پيش 
مي رود و گاه موجب تصنع در اشــعارش 
مي شود. وجوه [ظاهری] مدايح بر حسب 
تفاوت درجات ممدوحان، مختلف اســت. 
«از عيوب مدح يكي آن اســت كه از حد 
جنس [و درجة] ممدوح به طرف افراط و 

تفريط بيرون برند» (رازی، ١٣٦٠: ٥٨).
اين حــال می    دانيــم کــه  اغراق هاي  با 
خاقاني از نوع اغراق هاي بي    نمک نيســت: 
«ما در اشــعار پرمغز خاقاني، اغراق    هاي 
بي    نمــک نمي بينيــم؛ زيرا ايــن هنرمند 
توانا با جوهر هنر بســيار آشناست؛ آفات 
کالم را مي شناســد و از آنجا که شــعر او 
با آن بار علمــي و صنعت هاي هنري که 
دارد خواص و اهل هنــر را مخاطب قرار 
داده، از گزافه گويي و ابلهانه انديشــيدن 
سخت مبّراست» (احمد سلطاني، ١٣٧٧: 
٢٥١). اين نکته درست است؛ زيرا خاقاني 
شاعر ســبکي است که مولد واژه هاي تازه 
و ترکيب هاي گوناگون اســت و تبحر وی 
در علــوم و دانش هــای گوناگــون نيز بر 
صحت اين ادعا افزوده است. البته خاقاني 
در ســتايش زين    الدين وزير عراق، طريق 
افــراط در پيــش گرفته و حتــي بعضي 
رذايل اخالقي ممدوح همچون خشــم و 
ستم کاري را ناديده انگاشته و در شعرش 
فضايل ممــدوح را آن چنان اغراق    آميز به 
تصوير کشــيده که به ترک ادب شــرعي 
انجاميده اســت اما از آنجا که در ديوان او 
قصايدی با مضمون ستايش خداوند، نعت 
رسول (ص)، وصف مناسک حج و اشعاری 
از اين قبيل زياد اســت، نمی    توان او را در 

زمـرة شاعـراني چـون انـوري قرار داد که 
با تمسک به ايـن نوع تصـاويــر، بـي پـروا 

مرتکب ترک ادب شرعی شده    اند.

۴. بررسی و تحليل اغراق در 
نمونه هايی از اشعار فردوسي 
و خاقاني با نگاهی به تصاوير 

بالغی و ادبی
اغراق يا غلو تصويري اســت که مي تواند 
محصــول عناصــری چون صــور خيال، 
سبک    هاي زباني، ادبی و فکری، تضادها و 
موارد بســيار ديگر باشد. اينکه هر يک از 
شــاعران در اشعار خود چه مضاميني را با 
چه مشخصه هايي به تصوير کشيده اند، از 

اهميت زيادی برخوردار است.
به نظر می    رســد با مقايسة اين دو قطعه 
شــعر به اين نتيجه می    رســيم که تعداد 
اغراق ها و غلوهاي قصيدة خاقاني بيش از 
حماسة سهراب و گردآفريد فردوسی است 
و آن را مي توان نتيجة ويژگي هاي سبک 
ادبی    ای دانســت کــه در دوران زندگاني 
اين دو شاعر ســخن    پرداز حکم فرما بوده 
اســت. تصاوير شعری ســبک خراسانی، 
عمدتًا ساده، عينی و آفاقی است. شاعران 
در ايــن دوره، به اشــيا توجه مســتقيم 
دارنــد و به دنبال مزين ســاختن کالم و 
درآميختن آن با آرايه    ها نيستند. از اين رو 
اغراق    های شاهنامه و ساير تصاوير شعری 
فردوســی، محسوس و گونه ای نمايشی از 
واقعيت های عينی اســت؛ در حالي که در 
سبک آذربايجاني، تصاوير انتزاعي و ذهنی 
به وفور به چشــم مي    خورد. شاعران حد 
فاصل سبک خراسانی و عراقی برای حفظ 
موقعيت پيشــين اجتماعــی و نيز امرار 
معاش خود، مجدانه به کســب انواع علوم 
زمانه و دســتيابی بــه مهارت های جديد 
رايــج در عصر خــود می پرداختند و يا از 
دانش های عصر خود، آگاهی هايی عمومی 
و کلــی حاصل می کردند. آنــان عالوه بر 
به    کارگيری وســيع انواع فنــون و صنايع 
و ترفندهای ادبــی، ناگزير از انعکاس آن 
دانش ها در شــعر خود بودند. از اين رو ما 
در اين دوره، با ساختن ترکيبات نو، ورود 
معارف و علوم اســالمی به شعر و استفادة 
شــاعران از لغات همة انواع دانش عصر و 
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زمانة خود مواجه می شويم و اين نکات، همگی 
از اختصاصات سبک آذربايجاني و عصر خاقانی     

است.
۲-۴. مقايسة آماری تصاوير اغراق 

در نمونه اشعار فردوسی و خاقانی
آمار نشان می    دهد که تعداد اغراق    ها و غلوهاي 
موجود در قصيدة مدحی خاقانی عبارت است از 
٤٨ اغراق و ١٣ غلو و در رزم سهراب و گردآفريد 
فردوســي، تنها ٢٨ اغراق و ٣ غلو. معيار ما برای 
تعيين اغراق يا غلو در اين نمونه اشعار اين است 
که شاعر نکته ای را در شعر خود بيان کرده باشد 
که از نظر عقلی قابل پذيرش است؛ حتی اگر به 
لحاظ عرف و عادت، بعيدالوقوع باشد. هرگاه نيز 
در سخن شــاعر نکته    ای ديده شود که به لحاظ 
عقل و عرف و عادت بعيدالوقوع اســت، در آنجا 

غلو به    کار رفته است.

۱-۲-۴. سنجش کيفی ساير تصاوير 
بالغی در شعر فردوسی و خاقانی

در کنــار اغراق، تصاوير بالغــی ديگری نيز در 
اشعار حماســی آمده که با تصاوير شعر مديح، 
به    طور مختصر مورد ســنجش قرار گرفته است. 
بر اين اســاس، مشــاهده گرديد که انواع ديگر 
تصاويــر متنوع بالغی در قياس با حماســه، در 
مــدح، بس جزئی می نمايد و تصاوير گســتردة 
بالغی بنا بر همين نمونه اشــعار کوتاه، فقط در 
شعر حماسی  فردوسی ديده می شود. آن تصاوير 
عبارت    اند از تصاوير زن، گردوخاک، آالت جنگ 
و زين    افزارها، طبيعت، حيوانات، سرعت  و شتاب 
و تصاوير مربوط به صفات و خصوصيات اخالقی 

و پهلوانی    .

تصاوير صفات اخالقي و پهلواني
در سراسر قصيدة مدحي خاقاني، صفات اخالقي 
وزير عراق به تصوير کشــيده شــده اســت. در 
حقيقت، تصاوير اغراقي حاصل صفات اخالقي    ای 
هستند که خاقاني در بدنة اصلي قصيده اش برای 

ممدوح قائل شده و از آن    ها مدد جسته است:
بــــــدر سپهـــر کرم، صـــدر کرام عجـــــم
صاحــب سيـــف و قلم، فخـــر زميــن و زمان
شمع هــــدي زين ديـــن، خواجة روي زمين
مفخـــر کلک و نگين ســرور و صــــدر جهان
دشمـــــن تـــو کي بود با تـــــو برابر به جاه؟
شير علم کـي شـــود همبـــــر شيـــر ژيان؟

عمــــر ابد را شــــده مـــــدت او پيــــشکار
ســـــر ازل را شده خامــــة او تــــــرجمان
بحـــر کفا از کرام در همـــــه عالــــــم تويي
کاهــل هنر را ز تـــــــوست قاعــدة نام و نان
روي سخا گشتـــه     است زردتـــر از شنبليــــد
اشک سخن گشته     است سرخ تـــر از ارغــــوان
هم سبــــب امن را رأفـت تــــو کيقبــــــاد
هم اثر عـدل را راي تــــو نــوشيــــــن روان

در ابيات باال صفاتي چون سخاوت و بخشندگي، 
هدايتگري، ســخنوري، جاه و مقــام، برقراری 
امنيت و عدالت    گســتري با بهره گيري از عناصر 
خيــال به تصويــر کشــيده شــد و تصاويري 
اغراق گــون و غلوآميز را از صفات و خلق و خوی 
ممدوح نمايان ســاخت. با يک بررســی کوتاه 
می    توان دريافت که صفت سخاوت، بيش از ديگر 
تصاويــر در اين ابيات به چشــم مي خورد و اين 
تنها دستاويز طلب شاعر است؛ آن هم در دوره    اي 
که شــاعران براي گريز از فقــر، ممدوح خود را 
در اموري مي    ســتايند که حتي گاه نشاني از آن 

صفات در آن    ها نمايان نيست.
خاقاني در اين قصيده، خود را به ترسيم صفات 
نيک ممدوحش محدود نکــرده بلکه صفات بد 
اخالقي او را نيز آن    چنان به تصوير     کشــيده که 
گاه به غلوهايــي ناپســند مي    انجامد و موجب 
ترک ادب شرعي مي    شــود اما در رزم سهراب، 
صفات پهلوانــي او و گردآفريد بنــا به اقتضای 
متن حماسه و درخور صحنة حماسی، به تصوير 

کشيده شده است:
چــــــــو ســهراب شــيراوژن او را بديــــد
بخنديـــــــد و لب را به دنــــــدان گزيـــد
گـــــــردآفريـــــد پيش  دمان  بيامـــــــد 
بديــــــد را  او  کمندافگــن  چـــــو دخــت 
پلنــگ چــون  شــد  و  ســهراب  بـــرآشفت 
چــو بدخواه او چاره    گــــــر بـــــــد به جنگ
کمــان را بــه زه کـــــــرد و بگشــاد بــــــر
نبـــــــد مــــرغ را پيش تيـــرش گـــــذر
سپهبــــــــد عنــــان اژدهــــا را سپـــــرد
ببــــرد روشــنايي  جهــان  از  خشــــم  بــه 

در ابيات  باال، فردوسی با ساخت صفات پهلواني 
تيراندازي و  چون شــيرافکني، کمندانــدازي، 
خشم، و بهره    گيری از عناصر خيال، مشخصه های 
پهلوانی هريک از قهرمانان داستان را به نمايش 

گذاشته است.

کارکرد اغراق 
در شعر، مجسم 
ساختن عاطفة 
شديد انسانی 

و واکنش 
احساس در قبال 

شکوهمندی و 
عظمت چيزی 

است
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۵. نمودار کمی داده ها در بررسی 
تصاوير حاصل از اغراق در حماسه و 

مدح
در اين تحقيق، پارامترهای تصاوير حاصل از اغراق 
در دو قالب حماســه و مدح، به    صورت جزء به جزء 
داده    کاوی شده و براساس مقياس    های کم، متوسط و 
زياد در هر يک از اين دو قالب کدگذاری گرديده    اند. 

سرانجام نيز کدها در قالب نمودار کمی درآمده    اند:
 

۶. نتيجه    گيری
در اين جستار عالوه بر يادکردی از تعاريف اغراق، 
مبالغه و غلو از ديدگاه آثار بالغت سنتی و کارکرد 
آن در انواع موضوعات شــعری، بسامد اغراق و غلو 
در حماســه و مدح به اجمال نمايش داده شــده و 
ويژگی هــای ادبی و معيارهــاي فصاحت و بالغت 
در دو سبک خراســاني و آذربايجاني بررسی شده 
اســت. در چارچوب اين پژوهش مشخص شد که 
فردوســي از زبان اســتعاري اســتفاده نکرده و در 
عوض از تشــبيهات محسوس و اسنادهای مجازی 
در ســاخت تصاوير مدد گرفته؛ چرا که ويژگي هاي 
سبک خراســانی و نوع روايت گري حماسي چنين 
اقتضا مي کرده است. اين در حالي است که خاقاني 
از زبان اســتعاري بيشتر مدد جســته و به    واسطة 
اســتفاده از لغات عربی و نمايــش آگاهی    هايش از 
علوم گوناگــون و اصطالحات آن    ها و الزامش برای 
به    کارگيری آن دانســته    ها در شعر، تصاوير شعري 

متفاوتي آفريده است.
به    طور کلی، می توان گفــت اغراق هاي خاقاني به 
همان اندازه زيباســت که اغراق هاي فردوسي؛ چرا 

که هر يک از اين شاعران        ـ که سرآمد شاعران عصر 
خويش بوده اند    ـ تصاوير خود را در بستر زماني خاص 
خــود آفريده اند که دقيقًا بــا معيارهاي فصاحت و 
بالغت حاکم بر سبک دوران شاعري آن    ها مطابقت 
داشته است. لذا نمي    توان گفت اغراق    هاي کدام يک 
از شــاعران زيباتر است. با اين حال، به نظر می رسد 
تصاوير اغراق آميز فردوســي به چنــد دليل زيباتر 

است:
١. نوع تصاوير حماســة فردوسي در روند داستان، 
جهت نمايش صفات پهلواني و ســاير عناصر شکل 
گرفتــه و به    طور کلی، تصاوير در خالل داســتان به 

نمايش گذاشته شده است.
٢. تصاوير حماسة فردوسي با توجه به دورة سبکي 
و نحوة روايت گري ساده و زودفهم     است و به    سهولت 
مي تــوان آن    ها را دريافت؛ حال آنکه تصاوير خاقاني 
در خالل استعاره هاي پيچيدة او بسيار ديرياب     است 

و نمي توان آن چنان که بايد، از آن    ها لذت برد.
٣. در مدايح خاقانی، تصاوير بسيار غلوآميز بيشتر 
به منظور طلب و درخواست صله از ممدوح است. او 
ممدوحش را با برشمردن صفاتي مطلوب که شايد 
در وجود وی حتی نشاني از آن    ها نباشد، می ستايد 
و گاه شايد مرتکب ترک ادب شرعی می    شود؛ حال 
آنکه تصويرگري هاي فردوسي و اغراق    های شاهنامه 
در وصف قهرمانان حماسه براي دريافت صله نبوده 

است.

يادداشت ها
(١) برخــالف اين گروه،     برخي ديگــر از بالغيون 
ميــان اين صنايــع بديعــي تمايز قائل شــده    اند. 

تعداد اغراق ها و 
غلوهاي قصيدة 
خاقاني بيش از 
حماسة سهراب 
و گردآفريد 
فردوسی 
است و آن را 
مي توان نتيجة 
ويژگي هاي 
سبک ادبی    ای 
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صاحب «حدائق الحقايــق» (م. ٧٥٠) که 
باب ٣٩ کتــاب خود را به بحــث دربارة 
اغراق اختصاص داده، برای نخســتين بار 
گفته اســت: «فرق ميان مبالغت و اغراق 
آن اســت که هرجا اغراق نباشد، مبالغت 
باشد و هرجا مبالغت باشد، اغراق نباشد؛ 
چون اغراق افراط است در مبالغه» (رامی 
تبريــزی، ١٣٤١: ١٠٧). «االيضــاح»، از 
کتــب قديمی بالغــت ادب عــرب، اين 
صنعــت را «منحصــر در اغــراق و غلو» 
(خطيب قزوينی، ١٩٧١: ٥١٤) دانســته 
است. «اگر مدعا چيزی باشد که فی نفسه، 
عقًال و عادتًا ممکن بوده و ممتنع نباشــد، 
ايــن را تبليغ [مبالغــه] نامند؛ مانند اين 
قــول اِمِرؤالقيــس: َفَعــادی ِعَداَءَبيَن َثور 
َو نعجــه/ ِدراکًاَفَلم َينَضح ِبَماء َفَيغَســِل» 
(االيضاح: ٥١٤). در اينجا شاعر ادعا کرده 
که اســبش در يک حرکت بــه گاو نر و 
آن    گاه بی درنگ به گاو وحشی ماده رسيده 
و آن    هــا را يکی پــس از ديگری بر زمين 
انداخته؛ با اين  حال، بدن اسب عرق نکرده 
و خيس نشده است اما اگر «ادعای شدت 
يا ضعف يک صفت عقًال ممکن باشــد و 
نه عمًال و عادتًا مانند َوَنکِرمُ َجاَرنَاَماَدامَ ِفيَن
الَکراَمه َحيُث َماًال [و همسايه مان  َوَنتَبَعهُ   ا/ 
را (=هــر کس بــه ما پنــاه آورد) گرامی 
می    داريم؛ تا زمانی که در ميان ماســت و 
می فرستيم به دنبال او کرامت (=بخشش) 
را، هرجا که برود. شــاعر اينجا ادعا کرده 
همساية او به هيچ ســوی ميل نمی کند؛ 
مگر آنکه کرامت مــورد ادعای ميزبان او 
را دنبال کند!] اين عادتًا ممتنع اســت اما 
عقًال ممکن و غيرممتنع و اين دو [تبليغ 
و اغراق] مقبول هستند اما در غلو، ادعای 
شدت يا ضعف صفتی هم عقًال محال است 
و هم عمًال و عادتًا» (االيضاح: ٥١٥)[َتَکاُد 
ُقسيُُّه ِمن َغيِر َرام/ ُتمِکُن فی قلوبِِهم ا لنُّباَال 
يعنــی نزديک اســت کــه کمان هايش 
بی    تيرانــداز، تيرهــا را در قلب    های آن    ها 
بنشاند (هاشمی، ١٣٨٠: ٣٩٦)] که عقًال 
و عادتًا ممتنع اســت؛ «اين تقسيم    بندي 
در بدايع    االفکار کامل تر مي شــود و مؤلف 
زياده روي در وصف را سه گونه دانسته که 
غالبًا در کتب بديعي ادوار بعد تکرار شده 
اســت» (کاردگر، ١٣٨٨: ١٩٥). در «ُدّرة 

نجفــی» آمده: «اگر غلــو منتهی به کفر 
شود؛ مقبول نيســت بلکه مردود است» 
نويسندة  ميرزا، ١٣٦٢: ٢٠٨).  (نجف قلی 
استعمال  ناخوش    ترين  نيز  «ابدع البدايع» 
اين صنعت را آنجا دانســته که «منجر به 
توهيــن چيزهای محترم مذهبی شــود» 
(شــمس العلمای گرگانی، ١٣٧٧: ٢٨١)؛ 
مانند اين بيت متنبی که در آن شاعر در 
وصف ســخاوت ممدوح می    گويد: آيا موج 
دريا هم مانند دســت ممدوح است که از 
هم باز نشد، مگر هنگامی     که اجازه يافت 
موســی (ع) را در خود جــای دهد؟ «اَو 
َماانَشقَّ  َيميِنِه/  مثَل  اصالح الَبحِر   - َکانَ ُلجَّ

حّتَی جاَز فيِه موسی» (همانجا).
(٢) اينکــه برخــی بالغيون نوشــته اند 
چيزی در عادت کم واقع مي شــود، خود 
نشــان    دهندة ترديــد آنــان در چگونگی 
تعيين دقيق مرز عادت اســت. «اين نوع 
تقســيم    بندي مبناي زيباشناسانه ندارد و 
شناسايي گونه هاي سه    گانه نيز کمکي به 
درک زيبايي هــاي اثر ادبي نمي کند؛ پس 
بهتر اســت که از آن چشم پوشــي شود و 
زياده روي در وصف، تنها به دو قسم مبالغه 
(اغراق) و غلو تقســيم شــود» (کاردگر، 

.(١٣٨٨: ٣٦٠
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