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چکیده
اغراق و جلوه های آن در حماسه دامنه ای گسترده دارد و بررسی این موضوع به قلمرو
علم بدیع و سه پایة متعارف مبالغه ،اغراق و غلو محدود نمیشود؛ بلکه در ماهیت حماسه و
جنبة روایی آن وجود دارد و حماسه پرداز با هنر خود میتواند افزونی و شاعرانگی آن را به
کمال برساند؛ به همین سبب کشف و دریافت محورهای اغراق افزایی در حماسه و استخراج
آنها به صورت الگویی منسجم در راستای شناخت جایگاه و ارزش منظومه های حماسی امری
ضروری به نظر میرسد .این عوامل تحت سه محور کلّی نحو ،موسیقی و صور خیال تقسیم
بندی میشوند و در پژوهش حاضر تالش شده است پاسخِ درخوری برای این پرسش که
«مهمترین عوامل اغراق آفرینی و اغراق افزایی در متون حماسی چیستند؟» یافته شود و به
عنوان یک ویژگی سبکی ،بررسی گردد و پس از آن نقش و جایگاه هر یک از این عوامل در
منظومه های حماسی برترِ ادب فارسی ،مبتنی بر نمایه های آماری ارائه گردد.
کلمات کلیدی :حماسه ،شاهنامه ،اغراق ،موسیقی ،نحو ،صور خیال
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 -1مقدّمه
اغراق در ماهیت حماسه ،به عنوان یک نوع ادبی ،جایگاهی ویژه دارد؛ امّا چگونه است که
پس از تدوین حماسههای ملّی توسّط حماسهپردازانی چون دقیقی ،فردوسی ،اسدی و
ایرانشاهبن ابیالخیر ،اقبال و پذیرش مخاطبین نسبت به آنها و بویژه نسبت به نقش و
کارکرد «اغراق» در آنها با یکدیگر متفاوت است؟ همین امر پژوهشگر را بر آن داشت تا با
بررسی چهار منظومة حماسی در ادب فارسی ،در پی پاسخی برای این پرسش باشد که
مهمترین عوامل اغراقآفرینی و اغراقافزایی در متون حماسی چیستند؟
 -2شیوة پژوهشی
در بررسی محور نحوی و صور خیال ،نخست عوامل برجستهساز و اغراقآفرین با تکیه بر
آرای اندیشمندانی چون شفیعی کدکنی ،تعیین شدند و در محور موسیقایی نیز برای شناخت
و درک بهترِ عواملِ برجستهسازِ شنیداری ،ابیات پرشماری از شاهنامة فردوسی ،به عنوان
شاهکار حماسه ،قرائت و ضبط گردید و بارها شنیده شد تا عواملی که بیشترین تأثیر را در
اغراق آفرینیِ موسیقایی دارند استخراج گردند .سپس هریک از این عوامل در جوامع آماری
متشکّل از ده درصد ابیات بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه ،ده درصد ابیات گرشاسبنامه
و ده درصد ابیات بهمننامه مقایسه شد؛ همچنین گشتاسبنامه نیز به عنوان بخشی مستقل
امّا در دل شاهنامه در این مقایسه گنجانده شد و به دلیل ابیات کمشمارِ آن که برگزیدن
جامعة آماری ده درصدی را ناممکن میساخت ،در یک جامعة آماری سیصد بیتی مطالعه
گردید؛ بناب راین شیوة پژهش در این مقاله ترکیبی از بررسی متنی ،تحلیل نظری و آماری
و کارِ عملیِ شنیداری میباشد.
 -3ضرورت تحقیق
اغراق عنصر ذاتی و اصلی بنیادین در حماسه است؛ بنابراین چنانکه در چکیده نیز اشاره
شد ،کشف و دریافت محورهای اغراقآفرینی و اغراقافزایی در حماسه و استخراج آنها به
صورت الگویی منسجم در راستای شناخت جایگاه و ارزش منظومههای حماسی امری ضروری
به نظر میرسد .از سوی دیگر این موضوع تا کنون آن گونه که بایسته است مورد توجّه
پژوهشگران قرار نگرفته و پژوهشی همهجانبه دربارة آن انجام نشده است و نیاز به مطالعه و
بررسی نقش ،جایگاه و شیوههای ارائة اغراق در حماسه ضروری به نظر میرسد.
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 -4پیشینة پژوهش
در تعریفی که گذشتگان از اغراق به دست دادهاند و معاصران نیز همان را در کتب خویش
نقل کردهاند چنین آمده است که« :آن افراط در توصیف کسی یا چیزی است؛ یعنی زیادهروی
در بزرگ جلوهدادن امری یا بزرگنمایی و آنچنان را آنچنانتر نشان دادن(».بدیع از دیدگاه
زیبایی شناسی ،وحیدیان کامیار )120:و تنها با بررسی مثالهایی که نقل کردهاند این نکته
روشن میشود که قدما معموالً اغراقهای محض را به عنوان مثال در کتابهای خود آوردهاند
ولی در مثالهای متأخرین ،استعارهها و تشبیهات نیز در داخل این مبحث گنجانده شده است
و در کل ،اغراق به همین تعریف محدود شده است .در مباحث مربوط به اغراق و
برجستهنمایی ،توجّه خاصی به کارکردهای نحوی دیده نمیشود و نقش عواملی چون جایگاه
نحوی هر یک از اجزای جمله در بزرگنمایی آن مغفول مانده است
موسیقی شعر نیز به طور عام و کلّی مورد توجّه پژوهشگران قرار داشته است و در
کتابهایی چون «موسیقی شعر» از شفیعی کدکنی و مقالههایی چون «موسیقی شعر و
جلوههای آن در اشعار فردوسی ،سعدی ،خیّام ،نظامی و  »...نوشتة مصطفی کمال پور تراب
بررسی شده است؛ همچنین به صورتِ اخص ،در مقالههایی چون «موسیقی کلمات در شعر
فردوسی» نوشتة غالمحسین یوسفی و «الگوی بررسی زبان حماسی» از اصغر شهبازی و
مهدی ملک ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است امّا بررسی نقشِ موسیقی به عنوان یکی از
محورهای اغراقسازیِ حماسی ،امریست که تا کنون مغفول مانده است و تنها در کتابهایی
چون «صور خیال در شعر فارسی» اثرِ شفیعی کدکنی به آن اشاراتی شده و هیچ پژوهش
جامعی دربارهی آن صورت نگرفته است.
 -5بررسی عوامل اغراقآفرین و برجستهساز موسیقایی
در تعریف موسیقی شعر آمده است «:موسیقی شعر یعنی نظم خاصّی که در محور افقی و
عمودی شعر وجود دارد .به عبارت دیگر هماهنگی میان واژهها ،صامتها و مصوّتها و هرگونه
آرایة زیباشناختی و بدیعی که به سبب آن معنا در بافت شعر شکل میگیرد و نظام مییابد».
(نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع ،فیاضمنش :ص )165در همین راستا
اغراق آفرینی موسیقایی در شعر نیز از سه جنبة موسیقی بیرونی شعر ،موسیقی کناری شعر
و موسیقی درونی قابل بررسی است.
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 -1-5موسیقی بیرونی شعر (وزن شعر)
حماسههای موجود در زبان فارسی غالباً در بحر متقارب سروده شدهاند؛ « در بحر متقارب
نسبت هجاهای بلند به کوتاه بیشتر است ...وبه همین دلیل است که با صالبت و رزانت خاص
مناسب محتوای حماسی است( ».الگوی بررسی زبان حماسی ،شهبازی و ملکثابت :ص
)150-149
 -2-5موسیقی کناری شعر
ردیف و قافیه به عنوان عناصر سازندة موسیقی کناری شعر ،نقش بسزایی در اغراقآفرینی
موسیقایی دارند؛ زیرا مانند «عبارت ( )phraseهای موسیقایی در آخر مصراعهای اشعار
قرارمیگیرند و باعث ایجاد وحدت ( )unityدر آنها میشوند و با قالبهای ویژة خود پایان
عبارتها را که در موسیقی فرود(  )cadenceنام دارد ،مشخّص میکنند( ».موسیقی شعر و
جلوههای آن در اشعار فردوسی ،سعدی و ،...پورتراب :ص )274
 -1-2-5ردیف
در مثنویهای حماسی ،ردیف به دلیل تکرار کامل یک واژه در انتهای هر دو مصراعِ یک
بیت ،بسیار اغراقآفرین است؛ زیرا برجستهسازی شنیداری و نیز دیداری را به کمال میرساند
و البتّه این امر در صورتی صادق است که شاعر با پرهیز از ردیفهای بلند مانعِ افت ریتم
حماسی و هیجان گردد.
 -2-2-5قافیه
یکی از مهمترین عناصر اغراقآفرین موسیقایی در شعر ،قافیه است؛ « قافیه نوعی
زمینهسازی برای القای موسیقی شعر در ذهن آدمی است( ».پیوند شعر و موسیقی ،ملّاح:
ص  )83و خود به برجستهسازی و اغراق موسیقایی میانجامد .این تجدید و تکرار هنگامیکه
با چهار عامل برجستهساز در خود قافیه همراه شود نتیجهای بسیار اغراقآفرینتر خواهد
داشت و آن چهار عامل عبارتند از قرار دادن واژة مورد تأکید در قافیه ،غنای قافیه ،تجنیس
قافیه و کاربرد حروف برجستهساز در قافیه.
 -3-2-5قراردادن واژة مورد تأکید در قافیه
یکی از بهترین شیوههای تأکید و برجستهسازیِ یک واژه در شعر ،قرار دادن آن در جایگاه
قافیه است « .کلمهای که در صدر ،عروض ،عجز یا قافیة بیت قرار میگیرد از نظر صوتی ارزش
خاصّی پیدا میکند و در این میان کلمة قافیه از همه برجستهتر است( ».موسیقی کلمات در
شعر فردوسی ،یوسفی :ص )10
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 -4-2-5غنای قافیه و تجنیس قافیه
«هرچه میزان سازههای آوایی مشترک قافیه بیشتر باشد (قافیه غنیتر باشد) موسیقی
بیشتری را القا میکند (موسیقی شعر،شفیعیکدکنی :ص  )375و نیز گوش با شنیدن تکرار
بیشتر ،پیام موسیقایی حامل تأکید بیشتری را به مغز مخابره مینماید که از سوی مغز انسان
به معنای مؤکد ساختن و برجستهسازی تعبیر میشود.
سپهــبد بدو راســت کـرده سنان
بپیچید هومــان جنگـــی عـــنان
(شاهنامه،ج)277 :3
ســـرِ نامــــداران و پشـــت گــوان
پــدر بر پــدر بودهای پهـــــلوان
(بهمننامه)87 :
 -5-2-5کاربرد حروف برجستهساز در قافیه
بررسیهای شنیداری ابیات شاهنامه مشخّص مینماید وجود مصوّت بلند «آ» و «او» در
حروف قافیه بیشترین تأثیر موسیقایی را در برجستهسازی دارد و «قوافی مختوم به مصوّتهای
«آ» و «او» که در پایان آنها امکان افزودن «ی» است و به این وسیله میتوان تعظیم و تفخیم
و صالزدن و ه شدار و امثال آن را مجسّم کرد موسیقی بیشتری را القا میکنند( ».موسیقی
شعر ،شفیعی کدکنی :ص )375؛ از طرف دیگر «گستردهترین و پربسامدترین قافیهها در
شاهنامه واژههایی است که به صامت «ن» پایان میپذیرند(».خرد از هنرها برافراخته ،نقوی:
ص  )59حال حدّ اعالی اغراقآفرینی زمانی خواهد بود که پس از مصوّت «آ» صامت غنّة
دندانی «ن» قرار گیرد؛ چراکه صامت «ن» به سه دلیل خیشومی ،دندانی و نیز امتدادپذیر
بودن سبب تأکید بر واژة قافیه میشود که تمرکز خواننده را برمیانگیزد و چون با کشیدگی
و امتداد مصوّت «آ» همراه شود بیشترین نمود برجستهسازی را خواهد داشت.
کشیدند شــمشیر و گــرز گــران
دلیـــران تــــوران و گــــنداوران
(شاهنامه،ج)116 :3
به تندی مـزن بــر زمــین آسمــان
بدو گفت آهســته باش ای جـــوان
(بهمننامه)487:
 -3-5موسیقی درونی شعر
تکرار ،چون که توجّه را «به نکتة خاصّی جلب و یا روی تِم یک اثر متمرکز مینماید ،مورد
استفاده قرار میگیرد( ».خرد از هنرها برافراخته ،نقوی :ص  )213تکرار هرگاه در شعر نمود
یابد و جایگاهی جز ردیف و قافیه داشته باشد در حوزة موسیقی درونی شعر جای میگیرد و
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در دو محور اصلی مطالعه میشود که عبارتند از تکرار در کلمهها و تکرار حروف (صامت و
مصوّتها) و هجاها.
 -1-3-5تکرار در کلمهها
شمیسا در نگاهی تازه به بدیع سه روش برای افزودن به موسیقی لفظ و اغراقآفرینی
موسیقایی در این حوزه عنوان کرده است« :روش هماهنگ سازی یا تسجیع ،روش همجنس
سازی یا تجنیس و روش تکرار( ».نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا :ص  )25و البتّه الزم به
یادآوری است که تسجیع و تجنیس نباید صورت تصنعی داشته باشند.
فـســـونهــا و نیــرنگــهــا باختن
کنون ســاختن باید و تــاخـــتن
(شاهنامه،ج)136 :3
همه جنگ را تیـــز کــردند چـــنگ
بر اســـبان نهادند زین خـــدنگ
(پیشین،ج)380 :3
درباره ی تکرار باید اشاره کرد که تکرار هر امری آن را برای ذهن انسان برجسته و درنتیجه
مانا میکند؛ همچنین تکرار «در ایجاد موسیقی شعر حماسی نقش بسزایی دارد؛ این تکرار
چه به صورت مرئی ( تکرار واژه) و چه به صورت نامرئی( نغمة حروف) آهنگ شعر حماسی
را غنا میبخشد( ».الگوی بررسی زبان حماسی ،شهبازی و ملکثابت :ص )155
چو زر یک به یک آن بباید گـــزید
ز پیـــران سخــنها بباید شــنید
نبهـــره همـی پـــاک بگـــذاشتن
سخـــنهای نیکــــو نگـــه داشتن
سخـــن بر سخـــندان گرامیترست
سخـــن هســت کز در گـرامیترست
وگرنه زبان هیـــچ رنجــه مکــن
اگــر بشـــنود بشـنوانش سخـــن
چـنان دان که گوهــر به دریـا درست
خرد همچو دریــا سخن گوهـــرست
(بهمننامه)303:
 -2-3-5تکرار حروف ( مصوّتها و صامتها) و هجاها
یکی از بهترین نمونهها در تأیید نقش تکرار حروف در برجستهسازی موسیقایی ،در داستان
رستم و اسفندیار و هنگامی که رستم درصدد بیان مفاخر خویش و برحذر داشتن اسفندیار
از به بند کشیدنش میباشد دیده میشود؛ در این ابیات ،کلمات نمودِ شنیداری ویژهای دارند
که بخش عمدة آن با افزایش مصوّت «آ» تأمین میشود؛ چنان که به عنوان نمونه در همان
ابیات مفاخرة رستم گاه بیش از  %50ابیات دارای  5بار یا بیشتر تکرار مصوّت «آ» هستند
و در ادامه هنگامی که قصد نرم کردن دل اسفندیار و مجاب کردن او برای پذیرش دعوت
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به اقامت و میهمانی را دارد بهناگاه مصوّت «آ» به شدت کاهش مییابد و چون دوباره روی
سخنش به جایگاه و شأن خود بازمیگردد و خود را همعنان با شاهزاده میخواند ،بسامد مصوّت
«آ» افزونی چشمگیری مییابد و تنها آنگاه که به سر و پای و چشم بوسی پادشاه میپردازد
است که مصوّت «آ» و همة مصوّتهای بلند جای خود را به مصوّتهای کوتاه میدهند تا القای
کهتری و فرمانبرداری میسّر شود( .شاهنامه خالقیمطلق،ج:5ص )325 -328
جدول  -1بررسی درصد فراوانی عوامل موسیقایی

گرشابنامه

بهمن نامه

شاهنامه
79.14%

74.3%

76.11%

76.1%

آوردن واژة اصلی در قافیه

24.6%

28.6%

30.33%

25.1%

غنای قافیه

8.17%

5%

8.9%

3.6%

تجنیس قافیه

20.4%

36.3%

32.88%

23.6%

حروف قافیة«آن»

7.71%

8.66%

5.11%

7.1%

حروف قافیة«آه»

7.75%

13%

5.33%

5.1%

حروف قافیة«اوی»

2.5%

4.3%

2.22%

2.4%

حروف قافیة «آی»

1.9%

2%

1.55%

3%

حروف قافیة«آند»

1.17%

0.33%

0.55%

0.8%

ردیف

14.25%

12%

11.66%

20.01%

تسجیع

6.6%

4.66%

4.44%

13.2%

تجنیس

7.7%

4.6%

4.66%

5%

تکرار واژهدر بیت

5.07%

6.66%

6.88%

7%

تکرار واژه در ابیات متوالی

8.17%

12%

11.66%

12.3%

بسامد مصوّت«آ»

37.42%

41.33%

17.55%

41.3%

بسامد صامت «ن»

29.67%

19.66%

18.22%

30.9%

بسامد صامت «ر»

33.21%

25.3%

30.55%

32.9%

ابیات مقصور

گشتاب
نامه

 /130سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /43بهار 1398

بسامدصامت«س»

13.21%

3%

9.66%

11.3%

بسامد صامت «ز»

13.6%

9.33%

21.55%

14%

بسامد «ش-ژ»

13.75%

9.33%

16.88%

15.1%

بسامد «ج-چ»

4.57%

1%

3.33%

2.7%

بسامد صامت «خ»

2.5%

1.33%

4%

3%

بسامد هجای«آن»

21.71%

24.3%

17.44%

7.3%

فردوسی در شاهنامه همواره این اصل را مدّ نظر داشته که شعر حماسی برای بلند خواندن
و اجرای شفاهی سروده میشود و با ژرفاندیشی دربارة سازههای شنیداری و تأثیر اصوات و
آواها بر انسان به نتایج بسیار ارزندهای دربارة عوامل اغراقآفرین موسیقایی دست یافته است.
هر یک از عوامل برجستهساز موسیقایی در شاهنامه معموالً درصدی بیش از سایر منظومهها
دارند یا در سطح متوسّط کاربرد در هر یک از متون اصلی قرار دارند و به ندرت یک عامل
شنیداری در شاهنامه پایینترین سطح را دارد .در بخش موسیقی کناری« ،تجنیس قافیه»
در شاهنامه کمتر از منظومههای دیگر است که با افزونی غنای قافیه و کاربرد هدفمند حروف
قافیهی «آن»« ،آی»« ،اوی» و «آند» جبران شده است .در بخش موسیقی درونی نیز اقبال
فردوسی به تکرار عین واژه در یک بیت یا ابیات متوالی کمتر از سایر حماسهسرایانی است
که آثارشان مورد بررسی قرار گرفت و وی ترجیح داده در حیطة لغات ،تکرارِ برجستهسازِ
موسیقایی را با استفاده از سجع و جناس بیافریند و نیز با شناخت و درک عمیق از نقش و
کاربرد صامتها ،مصوّتها و هجاها ،تکرار اغراقآفرین موسیقایی را در تار و پود ساختار حماسه
تنیده است.
مطالعه و تحلیل نتایج آماری و مقایسة هر کدام از منظومهها با شاهنامه نشاندهندة وجود
بیشترین مشابهت در حیطة اغراق موسیقایی ،میان شاهنامه و بهمننامه است و جز در
مواردی اندک که بارزترین آن تفاوت بسامد هجای «آن» میباشد ،رویکرد موسیقایی یکسانی
در جهت برجستهسازیهای شنیداری در هر دو منظومه یافت میشود.
 -7بررسی عوامل اغراقآفرین و برجستهساز نحوی
چنان که اندیشمندان حوزة نحو و حماسهپژوهان اذعان داشتهاند « :زبان حماسی معیار،
آنگونه که در شاهنامه دیده میشود ،ساختارهای نحوی خاصّی دارد که برخی هنجارهای
زبانی عصر شاعرند و برخی هنجارهای فردی(».الگوی بررسی زبان حماسی ،شهبازی و
ملکثابت  )164 :امّا در حوزة اغراقآفرینی نیز «نحوِ زبان» نقش و تأثیرگذاری ویژهای دارد
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که تا کنون مطالعة جداگانهای دربارة آن صورت نگرفته است .در اغراقآفرینیِ نحوی ،محو ِر
برجستهسازی «نقطة اطّالع» در جمله است؛ « نقطة اطّالع حاوی پیام اصلی جمله است و
در یک جملة مشخّص ممکن است هر بار محلّ تکیة جمله را بسته به برجسته ساختن یکی
از واژههای قاموسی عوض کرد(».دستور زبان فارسی  ،1وحیدیان کامیار )119 :دو راه اصلی
برای برجسته ساختن نقطة اطّالع در جمله وجود دارد که عبارتند از جابهجایی ارکان جمله
برحسب اهمیت و نیز حذف اجزای کم اهمیتترِ جمله برای برجسته نمایاندن ارکان مهمتر.
 -1-7جابهجایی ارکان جمله برحسب اهمّیّت
«ترتیب ارکان جمله در شیوة بالغی به جنبههای عاطفی و اهمیت اجزا و گاه به طرز و
سبک نویسندگان بستگی دارد .در این شیوه معموالً اجزای کالم به منظور تأثیر بیشتر،
برحسب محورهای دستوری جابهجا میشوند.این جابهجایی نهتنها لطمهای به اصل پیام
نمیزند ،بلکه حوزة تأثیر و رسایی آن را افزون میکند(».پیشین )33 :و درنتیجه منجر به
برجستهنمایی رکن مورد نظر میگرد .این جابهجایی در درون جمله به صورتی انجام میشود
که رکن مورد نظر بر سایر ارکان و اجزای جمله مقدّم شود و در بخش آغازین جمله قرار
بگیرد؛ البتّه در محورِ بیت ،قرار گرفتن در محل قافیه نیز منجر به برجستهسازی میشود.
 -1-1-7تقدیم فعل
از آنجا که حرکت و جنبش و پویایی در ذات حماسه ،بویژه بخشهای رزمی و میدانیِ آن
قرار دارد و « فعل است که سهم عمدهای در حرکت و جنبش تصویرها دارد»(صورخیال در
شعر فارسی ،شفیعی کدکنی )252 :تکیه و برجسته نمایی آن منجر به توجّه ویژة خواننده
میگردد « .وقتی عنصری مثل فعل از جایگاه اصلی خود (آخر جمله) به اوّل آورده میشود،
ارتقاء درجه پیدا میکند و این جابهجایی منجر به فخامت کالم میشود(».بررسی الگوی زبان
حماسی ،شهبازی و ملکثابت )163 :و آمیختگی این فخامت با برجستهنمایی و پویایی فعل،
خود سبب اغراق و بزرگنمایی آن فعل میگردد.
به قلـــب اندرون تیــغزن صــدهزار
بیاراســـت لشــــکرگهــی شاهـوار
سپهـبد بد و لشـــکرآرای خـــویش
نگه کرد بر قلبگه جـــای خـــویش
کجا داشتی زور و چــنگ نهنگ
گزین کرد دسـت چپش را پشــنگ
(شاهنامه،ج)189 :4
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 -2-1-7جابهجایی گروههای اسمی
الف) تقدیم مفعول ،متمّم و مسند به همراه فعل اسنادی:
نهفته چـــو بیـرون کشـــید از نهـــان
بـه لشکــــر چنــو نامــــداری نبود
ســـوی باخــتر بــود پشــت سـپاه

به ســه بخـــشکـــرد آفـریدون جهان
(شاهنامه،ج)107 :1
به هـــر کـــار چــون او ســواری نبود
(پیشین)189:
شــب آمــد بــه پیــالن ببستند راه
(پیشین)191 :

ب) قرار دادن مفعول ،متمّم و مسند در محل قافیه:
نهفتـــه چــو بیــرون کشـید از نهان
بـه بیـــدار دل بنگــر این داســتان
جهــــاندیده دســـتور گفتــش بپای

به ســه بخــش کــرد آفــریدون جهان
(شاهنامه،ج)107 :1
کـــزیـن گـــونه نشــنیدی از باستان
(شاهنامه،ج)108 :1
بــه کیــنه شدن مــر تو را نیست رای
(پیشین)133 :

 -3-1-7جابهجایی گروههای قیدی
اگرچه فعل «نیاز» به قید ندارد و گروه قیدی تنها جنبة توضیحی دارد ،امّا کاربرد توضیحی
آن دربارة حاالت هر یک از ارکان جمله ،نقش و تأثیر مهمّی در برجستهنمایی و اغراقآفرینی
دارد و نیز هنگامی که در جایگاه برجستهسازی چون ابتدای بیت یا محلِ قافیه قرار بگیرد،
بسیار اغراقآفرین خواهد بود.
الف) تقدیمگروهقیدی:
چـو بســـته تــو را نــزد شـاه آورم
شـــب تیــــره بـــازاریــان را بخواند

بــرو بــر فـــراوان گـــــناه آورم
(شاهنامه)316 :
ز هـــر در فـــراوان سخــنها براند
(بهمننامه)302:

ب) قید در جایگاه قافیه:
جهــــان پهـــلوان آن زریـــر سـوار

ســـواران ترکــــان بکشــــتند زار
(شاهنامه،ج)132 :5
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کـــزین کیـــنه تـا زنـده ماند یکـی

نیاســـود خواهــد ســـپـاه انــدکـی
(پیشین،ج)119 :3

 -4-1-7جابهجایی صفت
جابهجایی اغراقآفرین میتواند در داخل یک گروه اسمی نیز صورت گیرد .دانسته است که
« گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته درست میشود که میتواند یک یا چند وابسته نیز
بگیرد(».دستور زبان فارسی ،1وحیدیان کامیار )68 :در میان وابستههای پسین« ،صفت
بیانی» صفتی است که «چگونگی و خصوصیات اسم را مانند رنگ ،قد ،جنس ،شکل ،وضع،
حجم ،مقدار ،ارزش و جز آن را برساند(».دستور زبان فارسی  :1گیوی و انوری )110 :و برای
برجستهنمایی و اغراقآفرینیِ ویژگیهایی که این صفت مبیّن آنهاست ،میتواند پیش از
موصوفِ خود آورده شود.
به افــســون شـــاهــان و مردانـگی
بدان ایــــزدی فــرّ و فـــرزانگی
نکـرد ایــچ ســرما بدیشان نگــاه
بـران بنــــد جــــــادو ببسـتند راه
(شاهنامه،ج)101 :1
بیامد دمــــان بر لـب آورده کـف
فریبنده ترکـــی میان دو صـــف
(پیشین،ج)119 :3
 -2-7حذف ارکان جمله
با حذف اجزای کماهمّیتترِ کالم ،یا اجزایی که خواننده به وسیلة قراین از آنها آگاه است،
بر برجستگی و نمود ارکان باقیمانده و مهمتر افزوده میشود و با این کار نوعی تأکید و
بزرگنمایی برای ارکانی از سخن که حذف نشدهاند صورت میگیرد .بیشترین نوعِ حذف،
حذف فعل بویژه افعال اسنادی است که فقدانشان خواننده را در درکِ سخن دچار مشکل
نمیکند.
بســی خـــوار گشـته تن ارجمند
بســی ســـر گرفتار دام کمـــند
تن نازدیده به شمشـــیر چـــاک
کفن جوشن و بستر از خون و خاک
سپهــر و ســـتاره پـر آوای کــوس
زمین ارغــــوان و هــــوا آبنوس
(شاهنامه،ج)3115
نوع دیگری از حذف نیز وجود دارد که در آن هیچیک از گروهها از جمله حذف نمیشوند
بلکه در داخل یک گروه اسمی ،صفت بیانی جانشینِ موصوفِ خود میشود ودر این صورت
صفت مورد نظر به عنوان بارزترین ویژگی موصوف برجستهنمایی میشود.
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پـدروار نســـپردیــش خــــاک را
بپروردی ایــن شــــوم نـابـاک را
(شاهنامه،ج)195 :4
که لشـکر نشــاندست آن تیــرهکیش
زمین هست پنجـاه فرسـنگ بیش
(بهمننامه)304:
جدا از جابه جایی ارکان و حذف آنها از جمله ،موارد دیگری نیز میتوانند باعث اغراقآفرینی
و برجستهسازی نحوی گردند که از آن میان میشود به «تعدّد یا تنسیق صفات» اشاره کرد.
جــوانـــان بینــــادل راه جــــوی
به ســوی فـــریدون نهـادند روی
(شاهنامه،ج)103 :1
ســرافراز شیـــر درنگـــی منـــم
بدو گفــت ارژنگ جنــــگی منم
(پیشین،ج)116 :3
جدول  -2درصد فراوانی عوامل اغراقساز نحوی
شاهنامه

گشتاسبنامه

گرشاسبنامه

جابهجایی ارکان جمله

18.7%

37%

26.5%

38.5%

تقدیم فعل

30%

36%

24.5%

25.5%

تقدیمصفت بر موصوف

14.2%

10%

9%

7%

حذف ارکان جمله

9.5%

7.6%

17%

7%

صفت جانشین اسم

16.2%

4.6%

8.5%

7%

4.3%

7.6%

2%

3.5%

صفاتمتعدّدیادرازآهنگ

بهمننامه

 -3-7بررسی و مقایسة عوامل اغراقآفرین نحوی درهر یک از منظومههای مورد مطالعه
بررسی اطّالعات آماری نشان میدهد در مبحث جابهجایی ارکان ،بهمننامه و گشتاسبنامه
بیشترین بسامد را دارند امّا مطالعة دقیقترِ ابیاتی که جابهجایی ارکان در آنها صورت گرفته
است روشن میسازد این جابهجاییها در بهمننامه و گشتاسبنامه کمتر هدفمند هستند و
در بسیاری موارد تنگناهای وزنی و حتّی ضعف شاعری ،سراینده را مجبور به جابهجایی ارکان
نموده است و اگرچه تعداد جابهجایی در شاهنامه و گرشاسبنامه کمتر است امّا بیش از دو
متن نخست منجر به اغراقآفرینی یا اغراقافزایی نحوی شده است.
در مبحث تقدیم فعل که به عنوان بخشی از جابهجایی ارکان به صورت جداگانه آمارگیری
شد ،دستکم یک چهارم ابیات هر چهار متن دارای این ویژگی نحوی میباشند و یکی از
پرکاربردترین و مهمترین اغراقآفرینیهای نحوی را با آوردن فعل بر سرِ جمله صورت دادهاند.
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مطالعة شیوة کاربرد صفات در هر یک از منظومههای برگزیده شده ،نشاندهندة توجّه
ویژة فردوسی به نقش و جایگاه اغراقآفرین «صفت» است به گونهای که تقدیم صفت بر
موصوف ،کاربرد صفات جانشین اسم و استفاده از صفات درازآهنگ یا متعدّد و همچنین تنوّع
و گوناگونی صفات ،در عینِ تناسب آنها با فضای حماسی اثر  ،در شاهنامه بیش از سایر متون
لحاظ شده است.
 -8بررسی عوامل اغراقآفرین و برجستهسازِ صور خیال
بررسی ایماژ در بالغت فرنگی و تخیّل و تخییل نزد اندیشمندان اسالمی ،شفیعی کدکنی
را بدان رهنمون شده است که حوزة خیال را گستردهتر از پیشینیان تعریف کند و حدود و
ثغور تازهتری برای آن در نظر بگیرد .وی معتقد است حوزة خیال را از جدول چهار عنصری
که بالغیون قدیم تعیین و تحدید کرده بودند میتوان فراتر برد و گسترش داد و در کنار
تشبیه و استعاره و مجاز از گونههای مختلف اغراق (اغراق محض) که خود حوزة وسیعی از
خیا لهای شاعرانه را تشکیل میدهد یا از انواع اسنادهای مجازی سخن گفت(.شفیعی
کدکنی ) 48-49 :1383،این توسّع معنایی و کاربردی که عناصری چون اغراقِ محض را به
عنوان یکی از عناصر بنیادی در حوزة تخیّل و تخییل ،وارد مقولة بالغت میکند کامالً در
تناسب با حماسه است و به همی ن سبب پژوهشگر این چارچوب را مبنای پژوهش قرار داد
و صور خیال تحت محورهای تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه -که از پیش در این حوزه تعریف
شده بودند -به همراه اغراق محض و اسناد مجازی بررسی گردید.
جدول  -3درصد فراوانی صور خیال در متون حماسی
گرشاسبنامه

گشتاسبنامه

بهمننامه

شاهنامه
تشبیه

7.5%

14.5%

7.6%

6.5%

استعاره

2.5%

4.3%

4.3%

2.8%

مجاز

5.9%

4.5%

5.6%

15%

26%

31%

21%

اسناد مجازی

3.4%

4.2%

0.33%

1.4%

اغراق محض

7%

7.5%

5.3%

4%

کنایه

18.5%

 -1-8مقایسة نقشو جایگاه صور خیال از نظر اغراقآفرینیو برجستهسازی در هر یک از متونحماسی

در میان چهار متن مورد مطالعه بیشترین شمار تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی و حتّی
اغراق محض در گرشاسبنامه دیده میشود و کمترین تعدادِ صور خیال در بهمننامه نمودار
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است؛ امّا این افزونی شمار به تنهایی نمیتواند مالک افزونیِ اغراق و برجستهنمایی حماسی
در یک متن باشد ،اگرچه فقرِ آنها در متن نیز به بزرگنمایی اثر لطمه میزند .در گام نخست،
مقایسة کلّیِ گرشاسبنامه با شاهنامه از منظر صور خیال ،پژوهشگر را به یک قانون نانوشته
رساند که اسدی طوسی همهجا به آن پایبند است و آن ،تالش برای پیشیجستن از فردوسی
در قدرت شاعری و بزرگتر نشان دادن پهلوانان گرشاسبنامه از شاهنامه است که در
سرودهاش کامالً آشکار است و خود نیز به آن معترف است.
گمـانی که چــون او به مردی نبود
ز رسـتم سخــن چند خواهی شنود
همـه رزم رســـتم بـه بــاد آوری
اگــر رزم گرشـــاســب یـــاد آوری
(گرشاسبنامه)44:
یکی از راههای این برتر نمایاندن ،پیش روی داشتن شاهنامه در بخشهای مختلف و افزودن
بر غلظتِ هر آن چیزی است که فردوسی سروده است .در تأیید این امر مقایسة زادن سهراب
و کودکی او با زادن گرشاسب بسیار کارآمد است .فردوسی  6بیت را به زادن سهراب و بیان
ویژگیهای یگانة او اختصاص داده است و اسدی «در مولود پهلوان گرشاسب» و ویژگیهای
او  18بیت متوالی آورده است و با در نظر داشتنِ زادن سهراب و سایر پهلوانان شاهنامه
تالش کرده گرشاسب را خارقالعاده تر و قویتر از آنان نشان دهد؛ غافل از اینکه این همه
افراط در بزرگ نمایاندن ،به الف و گزافه انگاشته شدن از سوی خواننده میانجامد نه حیرت
و شگفتزدگی و تحسین او .همچنین توجّه به تشبیه و استعاره و سایر صور خیال گاه اسدی
را بر آن داشته تا اصل مطلب را رها کرده و به تصویرسازی با یکی از عناصر فرعی داستان
بپردازد؛ به عنوان مثال در هنگام گسیل نامهرسانان گاه تا  19بیت را فقط به توصیف اسب
پیک اختصاص میدهد و با انواع صور خیال آن را برجستهنمایی میکند درحالیکه هیچ ربطی
به اصل ماجرا ندارد(.گرشاسبنامه )222-223:امّا در شاهنامه بارها از فرستادن پیکهایی با
سواران تندرو سخن رفته است و درهیچ کدام بیش از یک بیت به بارة فرستادگان اختصاص
داده نشده است تا خواننده از محور اصلی و فضای کلّی داستان منفک نشود.
میل به فضلنمایی با صور خیال ،بهویژه در هنگامة نبردها بیشترین آسیب را به
گرشاسب نامه وارد آورده است و اسدی به جای آفرینش فضای حماسیِ یکپارچه  ،قابل
تصوّر و پرعظمت و شکوه ،درگیر آرایش اجزا و عناصر جزیی داستان است و آنجا که خوانندة
اثر باید درگیرِ فضای پر التهاب و اضطراب و حماسی داستان باشد و خود را در صحنه ببیند،
سرگرمِ گره گشایی از تشبیهات و استعارات و اسنادهای مجازی دور از ذهن میشود و در
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خوشبینانهترین حالت ،مشغول لذّت بردن از زیباییهای این تشبیه و استعارهها میگردد و
گاه حتّی از کلّ ماجرا منفک میشود؛ به عنوان مثال در  50بیت «جنگ دیگر گرشاسب با
شاه طنجه»(گرشاسبنامه 34 ،)390-392 :بیت دارای انواعی از تشبیه و استعاره و اسناد
مجازی هستند و اشباع تصویرها و تزاحم آنها اصالً برای خواننده مجال تصوّر و تخیّل صحنة
رزم را باقی نمیگذارد .درحالیکه فردوسی به محض آغاز یک نبرد ،به شدّت از میزان تشبیهات
و استعارات میکاهد و خواننده را با توصیفات برّنده و کوتاه و در عینحال کامالً حماسی و
نفسگیر ،به م یانة میدان رزم میکشاند و هر عنصری را که ممکن است باعث گسست میان
خواننده و گیر و دارِ نبرد باشد حذف میکند؛ به عنوان نمونه در  50بیت اوّل «شبیخون
کردن افراسیاب بر کیخسرو»(شاهنامه،ج ،)273-276 :4تنها  7بیت دارای انواعی از تشبیه
و استعاره هستند ،یعنی  %3.5ابیات که بسیار کمتر از متوسّط کاربرد تشبیه و استعاره در
زمینة کلّی شاهنامه است .از نظر کیفیت تشبیه و استعارهها نیز آنهایی با فضای حماسه
سازگارند و به اغراقافزایی کلّی در حماسه میانجامند که در عین تازگی اوّالً محسوس و
زودیاب باشند و ثانیاً خود دارای وجهی حماسی باشند .این امر با روحیة شعرپردازی اسدی
ناسازگار است و او مدام در تالش است تا تصویرهایی زیبا ،اعجابانگیز و نشاندهندة دانش
و توان شاعری خویش بیافریند و گویا یک اصل مهم را مدّنظر نداشته است که حماسه از
دورترین روزگار ،برای اجرای شفاهی و درک و پذیرش مردم عادی خوانده میشده است.
دربارة این امر نگاهی به کیفیت تشبیهات و استعارههای اسدی در مثالی که پیش از این
آورده شد ،نشان میدهد در  34بیت نبرد با شاه طنجه که دارای گونههایی از تشبیه و
استعاره بودند  5بیت واجد ویژگیهایی هستند که هیچ تناسبی با حماسه ندارد.
همچنین «تشبیهات فردوسی در مقایسه با تشبیهات اسدی جهانیترند .یعنی افراد بیشتری
با تنوّع فرهنگها و عقاید و ملّیتهای گوناگون ،وجوه شباهت تشبیهات فردوسی را درک
میکنند»(مقایسه سبکشناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه ،نجفی و پیری:
 )427درحالیکه در گرشاسبنامه تشبیهات مرکّب و علممحور و حروفی و استعارههای
پیچیده نیز فراوان است و این عدم درک از فضای مختصّ حماسه ،منجر به ضعف محور
عمودی داستان شده و گاه این بیتناسبی به حدّی میرسد که به جای اغراقافزایی حتّی
باعث تحقیر و کوچکنماییِ عنصری میشود که باید سترگ و بزرگ نموده شود؛ چنانکه در
وصف طورگ در جامة رزم و با هیبت پهلوانی که نعرهاش آب را در دل ابر خون میکند ،او را
به کوهی از شنبلید تشبیه نموده است!

 /138سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /43بهار 1398

همان اســــپ و برگســــتوان نبـرد
کــاله و ســپر زرد و خفتانـش زرد
که بــاد وزانـش از بــر آتــش دمید
تو گویی که کوهیســت از شــنبلید
(پیشین)67:
در حقیقت اسدی دریافته که تشبیه و استعاره باعث اغراقافزایی هستند امّا دربارة این که
چه چیز ،چه وقت و چگونه باید مورد برجستهنمایی قرار بگیرد درک درستی نداشته است.
در اینجا اسدی با این تشبیه ،نهایت زردیِ زره و برگستوان و اسب را نمایانده است امّا متوجّه
نیست که اگرچه وجه شبهِ زردی را به اغراق نمایانده است امّا آنچه باید برجسته میشد
«زورمندی و پهلوانی طورگ» است و عدم تناسب نوع تشبیه با محور اصلی که پهلوانی و
قدرت بدنی طورگ است ،در نهایت با تشبیه او به شنبلید ،به کوچکنماییِ پهلوانی که باید
اغراقافزایی در حقّش صورت میگرفت ،منجر شده است .وجهِ دیگر این امر ،تشبیهات و
استعارههای کامالً غنایی در میانهی فضای حماسی است ،به گونهای که در میدان نبرد،
درفشها به پر طاووس(گرشاسبنامه )94:و زلف نوعروسان تشبیه میشوند و تن خونالود
کشتگان چون خیکی که باده از آن ریخته تصویر میشود(.پیشین )114:و برجستهترینِ این
صور خیال غنایی در میانة رزمها ،در وصف خورشید و ماه و آمد و شدِ شب و روز دیده
میشود.
ز مـــــاه تمـــام آیـــنه برگرفت
چو چرخ شب آرایش از ســر گرفت
ز زر خـــال زد بــر رخ نیلگــون
فروهشــت زلفـین مشــکین نگـون
(پیشین)386:
درحالیکه در شاهنامه ،فردوسی با هشیاری اوّالً هرگز توصیف درازدامنی از شب و روز
ندارد و در بسیاری موارد فقط به آمد و شد روز و شب اشارهای گذرا میکند و وارد فضای
اصلی داستان میشود و تصویرسازیهایی نیز که برای ماه و خورشید و شب و روز انجام داده
است معموالً هماهنگ با حماسه و در خدمت اغراقافزایی و برجسته ساختن وجه حماسی
اثر هستند.
در مبحث اغراقهای محض نیز اگرچه درصد فراوانیِ این اغراقها در گرشاسبنامه اندکی
بیش از شاهنامه است امّا ادّعایی بودن آنها و تالش برای بزرگنمایی بیش از حد ،گاه سبب
آسیبزاییِ آنها برای فضای حماسی اثر است؛ به عنوان مثال هنگامیکه اثرط در نبرد با شاه
کابل توان مقابله در خود نمیبیند و گرشاسب را به یاری میطلبد ،نبردی به پای میشود که
گویی اهریمن در دوزخ دمیده است و در پایان این نبرد شش هزار تن از کابلیان کشته
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میشوند و شمار زخمیان چنان زیاد است که کس را توان شمارش آنان نیست امّا در نهایت
شگفتی ،حتّی یک تن از سپاه گرشاسب کشته و خسته نمیشود!(گرشاسبنامه)231 :
در مقایسهی شاهنامه با گشتاسبنامه ،از منظر اغراقآفرینی صور خیال ،آنچه در نظر اوّل
به چشم میآید افزونیِ درصد تشبیهات ،استعارهها و کنایههای گشتاسبنامه و درعین حال
تعداد ناچیز اسنادهای مجازی است امّا مطالعة کیفیت کنایه ،تشبیه و استعارهها نشان میدهد
علیرغم افزونیِ این صور خیال در گشتاسبنامه ،از نظر تنوّع ،بسیار محدود ،سطحی و عموماً
فاقد نوآوری هستند؛ تکراری ،قراردادیبودن و فقدان تخیّل شاعرانه باعث شده این تشبیهات
در فرایند خودکارشدگی ،تأثیر برجستهنمایی خود را از دست بدهند و نقش چندانی در
اغراقآفرینی نداشته باشند به گونهای که حتّی به چشم خواننده نمیآیند و گویا خواننده با
متنی فقیر از نظر صور خیال روبهروست؛ همچنین بیتوجّهی دقیقی به اسنادهای مجازی
که کارکرد ویژه ای در برانگیختن تخیّل خواننده در عین حفظ ارتباط او با فضای داستان
دارند ،اغراق و برجستهنمایی حماسی را به شدّت تضعیف نموده است درحالیکه «در شاهنامه
آمیختگی عنصر اغراق تنها به تشبیه و استعاره محدود نمیشود بلکه در تصاویر گوناگونی که
حکیم طوس با اسناد مجازی ارائه داده است ،آمیختگی اغراق با آن کامالً بارز است و
اسنادهای مجازی با کمک اغراق ،به عنوان وسیعترین گونة تصویرآفرینی در شاهنامه به
چشم میخورد(».سیر تحوّل اغراق در سبک خراسانی ،پورجفعر چلیکدانی)46:
چـو خورشید گون گشـت بر شد به گاه
بدادش بسی پند و بشنید شـــاه
(شاهنامهج)5:117
که شــیری دلـش بود و پیـلی برش
بدو داد یـک دســت از آن لشکرش
(پیشین)118:
بهمننامه به عنوان چهارمین متن مورد بررسی در این پژوهش شرایطی متفاوت با دیگر
متون دارد .ایرانشاه در سرایش بهمننامه داستانی را پیش رو داشته است که اوّالً در آن
شخصیت اصلی یعنی بهمن ،فاقد ویژگیهای پهلوانی و مردانگی است؛ به گونهای که فردوسی
نیز در توصیف او کامالً در نظر داشته که از این «بچّهی شاه» توصیف و تعریفی اغراقآمیز
به دست ندهد؛ ثانیاً این شخصیت اصلی ،روبهرو و در مقابله با بزرگترین ،خوشنامترین و
گرامیترین خاندان پهلوانی ایرانزمین قرار گرفته است و ثالثاً نبردهای آن اصوالً در برابر
دشمن خارجی و مهاجم نیست .همة این عوامل به اضافة عنصر حقیقتنمایی ،در کنارِ
ضعفهای شاعری ایرانشاه باعث شده سراینده کاربرد چندانی برای صور خیالِ اغراقآفرین
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قائل نشود؛ البتّه باید توجّه داشت این مطالب به معنی یکسره خالی بودن بهمننامه از صور
خیال نیست بلکه شمار و نیز میزان بزرگنمایی آنها کمتر است و اغلب نیز از نوع صور خیال
قراردادیِ حماسهها چون شیر و پیل و کوه نامیدن پهلوانان هستند و در گسترة صور خیال،
ایرانشاه بیش از همه به مجاز روی آورده است تا از تکراری شدنِ کالم پرهیز کند که چندان
تأثیری در برجستهسازی و اغراقافزایی بهمننامه نداشته است.
 -9نتیجه
بررسی سه عامل اغراقآفرین و اغراقافزایِ موسیقایی ،صور خیال و نحو در چهار متن
حماسی برگزیده نشان میدهد علیرغم افزونی بسامد برخی فاکتورها در گرشاسبنامه ،و یا
حتّی گشتاسبنامه و بهمن نامه ،بیشترین شمار بهرهگیری هدفمند از این عوامل در شاهنامه
دیده میشود؛ به گونهای که حتی اگر شمار فیزیکیِ عواملی (چون جابهجایی ارکان جمله و
یا برخی صور خیال) در سایر متون بیش از شاهنامه باشد امّا تحلیل آن عوامل در هر یک از
جوامع آماری برگزیده شده آشکار میسازد بیشترین کاربردِ اغراقساز آنها در شاهنامه صورت
گرفت است .پس از شاهنامه ،بیشترین اغراقآفرینی هدفمند در گرشاسبنامه وجود دارد و
ضعف عمدة آن در حیطة اغراق عبارت است از کماقبالی به برخی عوامل موسیقایی که سبب
کاستن از برجستهنمایی حماسی و صالبتِ منظومه گشته است و نیز رویکردهای اشتباه در
کارب رد صور خیال که گاه به فضای حماسی منظومه آسیب زده و نیز به جای اغراقافزایی
حماسی به سخنان الف و ادعایی منجر شده است .دو متن دیگر که ضعیفترین اغراقآفرینی
در آنها دیده میشود دارای تفاوت ساختاری عمدهای در ذات روایت هستند؛ گشتاسبنامه
برگرفته از روایتی کامالً حماسی است و بسیاری از پتانسیلهای تبدیل آن به یک اثر حماسیِ
قوی ،با شتابزدگیهای دقیقی در سرایش ،از دست رفته است ولی در بهمننامه بسیاری از
ملزومات حماسیِ روایت چون پهلوان شکستناپذیر و یا نبردهای با انگیزههای ارجمند و واال
وجود ندارد و شخصیت اصلی آن فاقد معیارهای قهرمان حماسه است؛ این مسأله در کنار
ضعف شاعری سرایندة اثر ،سبب شده است بهمننامه فاقد بسیاری از عوامل برجستهساز و
اغراق آفرین باشد و تنها در محور موسیقایی تا حدی شنونده را درگیرِ ابهت و اغراق حماسی
بنماید.
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