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چکیده
سبک خراسانی یا ترکستانی به عنوان نخستین سبک شعر فارسی دری که از آغاز نیمۀ دوم قرن
سوم تا پایان قرن پنجم را در بر میگیرد  ،از حیث صور خیال و گونههای ایماژ ،بیشتر از تشبیه آن
هم تشبیهات عینی و حسی در خلق تصاویر شاعرانه سود جسته است اما نقش اغراق یا
 Exaggerationد ر بعضی از انواع ادبی در این سبک مهم ترین نقش به شمار میرود در این مقاله
نگارنده تالش می کند تا به تبیین نقش این عنصر در سبک خراسانی و سیر تحولی آن در گونه های
ادبی متعد د بپردازد و نشان دهد که در مدح و حماسه های سبک خراسانی اغراق بیشترین جلوه و
نمود را داشته است.
کلمات کلیدی :سبک خراسانی ،صور خیال یا ایماژ ،اغراق ؛انواع ادبی و حماسه. .
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مقدمه
سخن گفتن پیرامون شعر سبک خراسانی یعنی بررسی اشعاری که از نیمه اول قرن سوم تا پایان
قرن پنجم باقی مانده است .در قرون اولیه یعنی قرن اول ودوم که با سلطه خلفای عرب مواجه
هستیم  ،ایرانیان مجالی برای پرداختن و اشتغال به شعر و ذوق ادبی نداشتند.از اواخر دوره
طاهریان اولین نمونه های شعر عروضی به زبان دری فرصت و مجال ظهور یافت  .نام حنظله
بادغیسی ،فیروز مشرقی و محمود وراق که جز چند بیتی در تذکره هااز آنها باقی نمانده است،
بیشتر از دیگران در آغاز این سبک به چشم می خورد  .بحث از عنصر اغراق در کنار سایر گونه های
تصویر وخیال شاعرانه در این سبک بدون گفتگو و بحث از خیال شاعرانه میسر و ممکن نیست.
« آنچه که حوزه عمومی خیال شاعرانه را شکل میدهد عمدتا در چهار مبحث  ،مجاز،استعاره،
تشبیه و کنایه قابل بحث و بررسی است (».صورخیال در شعر فارسی .)160،اما در مباحث علم
بدیع چند مبحث را نیز بر آن افزوده اند  .مهمترین عنصری که در این بحث «اغراق» است .قدیم
ترین جایی که در کتب بالغت اسالمی از اغراق در آن بحث شده است ،به اعتقاد دکتر شفیعی
کدکنی،کتاب «البدیع» ابن معتز است و این همان است که در بالغت اسالمی به عنوان اغراق یا
غ لو و یا مبالغه معرفی شده است  .اغراق بعنوان یکی از صناعات ادبی با توجه به مفهوم وسیع
تصویر یکی از گونه های تصویر به حساب میآید.این گونه «تاثیر سخن شاعر را در جهت موضوعی
که بیان میکند بیشتر وموثرتر میسازد .اغراق در هر مضمونی سبب میشود که آن مضمون از حد
یک امر عادی و طبیعی خارج شود و همین خروج موضوع از حوزه عواطف عادی ،برجستگی و
تشخص و عظمت خاصی به آن میبخشد که عادت آن را بر نمیتابد .تصرفی که ذهن شاعر در شیوه
طبیعی و عادی بیان میکند تا حالت یا صفتی را کوچکتر یا بزرگتر از آنچه هست بنماید از نیروی
خیال مایه میگیرد  .بنابراین خود نوعی تصویر شعری به شمار میآید که اگر عناصر سازنده اش با
دقت انتخاب شود و با موضوع هماهنگی داش ته باشد ،به سخن کیفیتی حماسی میبخشد و آن را
نافذ و موثر میسازد (».سفر در مه)659،
نگارنده تالش نموده است به بررسی عنصر اغراق در شعر شاعران نامدار این سبک از آغاز تا پایان
پرداخته و از آنجا که حوزه عمومی عنصر اغراق  ،مدایح در باری و حماسه است ،توجه نگارنده
معطوف به شعر شاعرانی خاص چون فرخی  ،رودکی ،دقیقی ،عنصری ،ابو شکور بلخی ،ناصر خسرو
و فردوسی است .به دلیل اطناب از ذکر و بررسی شعر دیگر شاعران این سبک که به دلیل غلبه
طبیعت گرایی تنها به تشبیهات حسی و یا استعاره و دیگر گونه های ایماژ پرداخته اند  ،خودداری
شده است .
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اغراق در شعر نخستین گویندگان سبک خراسانی
تصویر یا ایماژ به عنوان رکن اساسی و اصلی شعر پیوسته مورد توجه اندیشمندان بوده وهست.
دکتر شفیعی کدکنی در اثر ارزشمند خویش « صور خیال در شعر فارسی» عنصر خیال را عنصر
ثابت و اصلی شعر در تمام تعاریف قدیم و جدید از شعر دانسته « .تصویر در حوزه ادبیات و شعر
زمانی هنری است که شور و عاطفه ای انسانی در آن نهفته باشد و شور بر انگیزد و لذت بیافریند .
تصویر بی پشتوانه عاطفی  ،بی روح  ،سرد و غیر هنری است(».بالغت تصویر)26،
از میان گونه های ایماژ  ،اغراق نقش و اهمیت ویژه ای دارد.اشعار موجود در دوره نخست سبک
خراسانی نشان میدهد که شاعران از میان انواع تصویر به تشبیهات عینی و حسی بیشتر توجه نشان
داده اند و « تصویر های کوتاه  ،صریح و شفاف در شعرشان بسیار است .یکی از مبانی زیبایی
شناختی این سبک،حسی بودن تصویر و شفافیت و شدت عینیت اشیاء است(».همان)044،
از حیث ساختار غالب تشبیهات از نوع تشبیهات تفصیلی بوده که شاعر برای خلق تصاویر هر
چهار رکن تشبیه را در کالم ذکر کرده است و به دلیل طبیعت گرایی شاعران ،توجه به عناصر
حسی و عینی نسبت به عناصر انتزاعی یا تجریدی بیشتر بوده است .چنانکه منوچهری دامغانی را
باید نماینده تصویر های زنده طبیعی در سبک خراسانی دانست .
حنظله باد غیسی  ،نخستین شاعری است که در سبک خراسانی از او و اشعارش رسما ً سخن
به میان آمده  ،عنصر خیال در شعرش ساده و ابتدائی است .پرهیز از تکلف و تصنع در شعر او کامال
بارز است و از انواع تعبیر بیشتر از همه وصف و تشبیه مورد نظر اوست ودر تشبیه هم سادگی و
طبیعی بودن تصویر برایش اهمیت دارد .
شرررو خطرررر کرررن ز کرررام شررریر بجررروی
مهترررری گرررر بررره کرررام شررریر در اسرررت
یررررا چررررو مردانررررت مررررری رویررررا روی
بزرگررررری و نررررراز و نعمرررررت و جررررراه
(سخن و سخنوران)15،
چنانکه مالحظه میشود« حوزه دید شاعر  ،حوزه ی آفاقی است و دید شاعر بیشتردر سطح
طبیعت با چشم انداز های طبیعی  ،اشیاء و پدیده ها جریان دارد  .بررسی شعر شاعران دیگر این
دوره چون محمد بن وصاف و بسّام کرد و دیگران عنصری جزتشبیه را در شعر شان نشان نمیدهد .
»(اشعار پراکنده قدیمی ترین شعرای فارسی زبان )10،
« اغراق نیز از صنایعی است که نه تنها موجب تکلف و پیچیدگی شعر و تشبیهات آن نمیشود
بلکه گاهی از سنگینی بار تشبیهات متراکم نیز میکاهد .اگر این اغراق در خود تشبیه باشد  ،اثر آن
بیشتر است یعنی طوری باشد که اجتماع مشبه و مشبه به حتی در ذهن هم به سختی بتواند
تحقق یابد (».درباره ادبیات و نقد ادبی،ج)6،046
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از معدود شاعرانی که در دوره نخست سبک خراسانی از عنصر اغراق در خلق تصاویر شعری سود
جسته است ،میتوان به ابوالحسن شهید بن حسین بلخی و ابو شکور بلخی اشاره کرد که ژیلبر الزار
در کتاب «اشعار پراکنده قدیمی ترین شعرای پارسی زبان » حدوداّ صد و شش بیت و یک مثنوی
پنج بیتی را به شهید بلخی و «آفرین نامه»رابه ابوشکور بلخی نسبت داده است.
در شعر هر دو شاعر بکارگیری تشبیه با عناصر عینی و حسی مشهود است و از تشبیهات عقلی
و وهمی در شعرشان نشانی نمیتوان یافت و هر دو شاعر در وصف به روشن و طبیعی بودن تصویر
اهمیت داده اند و به همین خاطر از مبالغه و اغراق های گزاف آنچنان که در ادوار بعد دیده میشود،
اجتناب کرده اند:
برررررا همررررری خنررررردد معشررررروق وار
ابررررر همرررری گریررررد چررررون عاشررررقان
چرررون کررره بنرررالم بررره سرررحر گررراه زار
رعرررررد همررررری نالرررررد ماننرررررد مرررررن
(اشعارپراکنده قدیمی ترین شعرای فارسی زبان ) 64 ،

چنانکه گفتیم آفرین نامه « یکی از شاهکار های بلند زبان فارسی در حکمت و پند و اندرز
بوده که ا ز مجموع آن فقط سیصد و اندی بیت در فرهنگ ها به شاهد لغات در برخی از کتب ادب
و تاریخ و تذکره ها بر جای مانده است( » .پیشاهنگان شعر فارسی )96 ،
در تعریف تشبیه گفته اند «:تشبیه مانند کردن چیزی است به چیزی مشروط بر آنکه مانندگی
مبتنی بر کذب باشد نه صدق یعنی ادعایی باشد نه حقیقی(» .بیان در شعر فارسی  )52،پس تشبیه
بیان حال مشبه است که جهت تقریر در ذهن مستمع که شاعر همواره آن را با اغراق همراه میسازد
 .شاعر تشبیهی آورده است که « اغراق در تار و پود آن راه یافته یعنی اغراقی که قوه خیال و ذوق
انسان آن را پسندی ده و اقناعا به هنری بودن آن اقرار دارد  .چنانکه در کتب بیانی هم اساس مبالغه
و اغراق و غلو همانند تشبیه بر کذب استوار است( ».آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر
فردوسی)644،
کررره غرررم مرررن بررردو گسرررارده شرررد
سررررررراقیا مرمررررررررا از آن مررررررری ده
در پیالررررره مررررره چهرررررا ر ده شرررررد
از قنینرررره برفررررت چررررون مرررره نررررو
(پیشاهنگان شعر فارسی )06 ،
شاعر در وصف شراب و بیان لطافت و صفای آن ،ضمن تشبیه آن به ماه شب چهارده و هالل  ،با
بیانی خیال انگیز به اغراقی شاعرانه روی آورده است چنانکه یک قطره از آن همانند روح مایه حیات
دوباره «مرده» و یا چون چشم بینایی برای « نابینا» میشود.
روان روشررن بسررتد برره قهررر از او رزبرران
بیرررار از آنچررره بکرررردار دیرررده بودنخسرررت
ضریر گویرد چشرم مرن اسرت و مررده روان
از آنچرره قطررره او گررر فرررو چکررد برره زمررین
(همان)06 ،
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غرض شاعر از تشبیه  ،تنها تشبیه صرف نبوده است بلکه با اغراقی ظریف و بزرگنمایی ،
جایگاه و ارزش شراب را بزرگتر و بیشتر از آنچه که هست  ،نشان داده است که اساس آن بر کذب
است و ادعایی است نه حقیقی .بطور کلی میتوان گفت که اغراق در صورتهای هنری خود در شعر
این دوره نمود کمی دارد و دلیل عمده آن نیز نزدیک بودن شعر این دوره به واقعیت است و غالب
شعرای این سبک  ،طبیعت راچنان که هست بی هیچ تصرفی در زبان منعکس میکنند.
از دیگر شاعرانی که میتوان پیرامون اغراق در شعرش سخن گفت  ،کسایی مروزی است .کسایی
نیز مانند دیگر شاعرا ن این سبک به تشبیه بیشتر از گونه های دیگر التفات نشان داده است  « .در
تشبیهاتش که به دقت و لطافت ممتاز بود اندکی آثار تکلف دیده میشود که از توجه گوینده به
زیبایی فکر و بیان حکایت دارد اما این مایه تکلف وصنعت چندان نبود که شعر را از وصف سادگی و
طبیعی بودن بیرون کند  .این سادگی و بی تکلفی در همه فنون شعر از مدح و هجا و تشبیه و رثا و
غیره بین شعرای این دوره رایج بود .مبالغه ها و اغراقهای خالف عقل و عادت که در مدح و هجا
بین شاعران ادوار بعد رواج داشت  ،در اشعار این دوره به ندرت دیده میشد(».سیری در شعر
فارسی)5،
جنررازه تررو بررر آن آب همچررو کشررتی نرروح
از آب دیده چو طوفان نروح شرد همره مررو
(کسایی مروزی،زندگی،اندیشه و شعر او)40،
شررررراه حسرررررنی و عاشرررررقانت سرررررپاه
ای ز عکرررررس رخ ترررررو آیینررررره مررررراه
(همان)36 ،
شاعر با تشبیهی که با اغراق همراه است  ،تصویری زیباتر و جذاب تر ارائه داده است و به نظر
می رسد که هر تشبیهی درجاتی گوناگون از اغراق را در دل خود به همراه دارد اما این امر با شدت و
ضعف در تشبیهات گوناگون متفاوت است « .شگفتی تشبیه ناشی از پیوندی است که گوینده
سخنور بین یک چیز معمولی و یک امر عادی و یا امر خیالی و موجودی شگفت و ممتاز به بهترین
تعبیر برقرار میکند  (».معانی و بیان)26،
بدوی طبانه در کتاب «فن البیان» از تشبیهی به نام «مفرط» نام میبرد ،تشبیهی که در کتب
سایر ادبای بیان با این عنوان مطرح نگردیده است .وی تشبیه مفرط را تشبیهی میداند که اغراق در
آن بکار رفته باشد( .علم البیان)04،
چنانکه پیش از این هم اشارت رفت ،زمینه کلی و عمومی اغراق  ،مدایح در باری و حماسه
است .رودکی از شاعرانی است که اغراق در شعرش بیشتر نمود پیدا کرده است و آن هم در حوزه
مدح در قصایدش .البته اغراق های او ساده و نزدیک به واقعیت است .وی ممدوح را چنان میستاید
که اگر سخن او را بشنوی  ،نحوست تو به سعادت بدل میشود  .ممدوح او «سام سواری» است که
تا ستاره بتابد  ،اسب چنان سواری به میدان نخواهد دید .نهایت اغراق او این است که بگوید اگر
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اسفندیار ممدوح وی را میدید  ،از سنانش می جهید  .رودکی در وصف هرگز از اغراق آنگونه که
متاخران سود جسته اند  ،استفاده نکرده است .
سررعد شررود مررر تررو را نحوسررت کیررو ان
ور سررخن او رسررد برره گرروش تررو یررک راه
اسرررب نبینرررد چنرررو سررروار بررره میررردان
سرررام سرررواری کررره ترررا سرررتاره بتابرررد
(دیوان شعر رودکی)94 ،
«رودکی در وصف و تشبیه جز به ندرت به اغراق نمیگرایید و در مدح هم از مبالغه نا معقول
اجتناب داشت  .در مدح اکثر به همان که در شعر او« لفظ همه خوب و هم به معنی آسان »باشد ،
بسنده میکرد (» .سیری در شعر فارسی)2،
از شاعران قرن چهارم پس از رودکی میتوان به دقیقی اشاره کرد  ،در سراسر گشتاسبنامه او
نشانی از قدرت تخیل شاعر مشاهده نمی شود و اغراق در صفت که خاصّ حماسه است  ،در شعر او
چندان جلوه و نمود ندارد و حتی بسیار ضعیف است« .گشتاسبنامه از شور و هیجانی که الزمه
جنگ و اقتضای طبیعت جنگ است  ،عاری است( ».با کاروان حله)96 ،
چرررو برررر گرررردن آرنرررد رخشرررنده گررررز
چررررو ایشرررران بپوشررررند زاهررررن قبررررای
همرررری تابررررد از گرزشرررران فرررررو برررررز
چنرررران بررررر دواننررررد برررراره بررررر آب
کرررره ترررراری شررررود چشررررمهء آفترررراب
بخورشررررید و مرررراه انرررردر آرنررررد پررررای
(شاهنامه ابوالقاسم،چاپ مسکو)69 ،2 ،
مقایسه نوع اغراقهای فردوسی در شاهنامه با اغراقهایی که دقیقی در گشتاسبنامه آورده است،
نشان از ارزش هنری کمتر این اثر نسبت به شاهنامه میدهد:
رسرریدی برره هررر جررا کرره کررردی نگرراه
چررررو بینررررایی دیررررده برررری رنررررج راه
تررررا ملررررک مرررررو را چرررره فرمایررررد
چرررررخ گررررردان نهرررراده دارد گرررروش
کررررره فلرررررک را چگونررررره پیمایرررررد
زحرررررل از هیبرررررتش نمررررری دانرررررد
(دیوان دقیقی )121،
در این بیت چنان که پیداست زیبایی تصویر بیشتر از آنکه بر خاسته از اغراق باشد،برخاسته از
تشبیه است.
از دیگر شاعران قرن چهارم منجیک ترمذی است که به هجو سرایی معروف است .در شعر او با
گونه ای از اغراق مواجه هستیم که در دوره بعد رواج کامل مییابد  ،یعنی اغراقی که خالی از جنبه
های تصویری است:
ز پوست روی مبرارز بره نروی پیکران خرال
برررره چررررابکی بربایررررد چنانکرررره نررررازارد
(لباب االلباب)251 ،
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منجیک در حوزه هجو عنصر اصلی بیان خویش را کنایه میسازد و اغراق را در مرحله دوم قرار
میدهد.
از دیگر شاعرانی که در خلق تصاویر شاعرانه با دیگران دراین سبک تفاوتهایی دارد  ،حکیم
ابوالقاسم فردوسی است .وی بر خالف معاصرانش که تصویر را به خاطر تصویر میآورند ،تصویر را
وسیله ای قرار میدهد برای القای حالتها و نمایش لحظات گوناگون در حماسه «.شاهنامه از نظر
تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یکی از شاهکارهای خیال شاعرانه سرایندگان زبان
پارسی است و صور خیال فردوسی محدود به شکلهای رایج تصویر که استعاره و تشبیه است ،
نیست(».صورخیال در شعر فارسی)006 ،
در شاهنامه وسیعترین صورت خیال  ،اغراق شاعرانه است.اغراق های فردوسی از آنجا که مبتنی
بر نوعی اسناد مجازی است  ،دارای تنوع بسیاری است و بی حد و حصر است و کم و بیش با نوعی
تشبیه ممکن است ترکیب شده باشد اما در حقیقت تشبیه نیست .در شاهنامه عنصر اغراق به
عنوان یکی از نیرومندترین عنصر خیال و آمیختگی آن با آرایه های ادبی گوناگون نسبت به دیگر
شاعران سبک خراسانی بسیار مورد توجه و چشمگیر است  .بررسی عنصر اغراق در شاهنامه به
عنوان جوهر حماسه که به عظمت این اثر کمک شایانی نموده است  ،نشان میدهد که شاعر به
رسایی و زیبایی دیگر گونه های خیال شاعرانه مانند تشبیه و استعاره به هنگام آمیختگی با اغراق
توجه خاص داشته است و از ارتباط اغراق با کنایه و تضاد و اسناد مجازی و دیگر آرایشهای شعری
غافل نمانده است .آمیختگی عنصر اغراق با دیگر گونه های خیال شاعرانه را میتوان به قرار زیر
مورد بررسی قرار داد:
تشبیه و اغراق
-1
گوینده و شاعر جهت تقریر مطلب در ذهن خواننده و شنونده  ،تشبیه را با اغراق همراه
میسازد.یعنی اغراقی که قوه خیال و ذوق انسان آن را میپسندد«.اصوال تشبیه و استعاره ای که با
صنایع ادبی بخصوص درجه بیشتری از اغراق همراه باشد  ،بیگمان زیباتر و جذابتر خواهد بود و
همین امر سبب به وجود آمدن اغراق میشود  (».آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر
فردوسی )644 ،
مشبه به هایی چون کوه  ،دریا  ،باد  ،طوفان و آتش به حیرت آفرینی در تشبیه بیشتر کمک
میکند .تشبیهاتی که مشبه به د ر آن پدیده هایی عظیم و وسیع باشد و یا تشبیهاتی که حکایت از
قدرت و شدت مشبه دارد  ،با اغراق و مبالغه بیشتری همراه است.
دل شرررررریر و چنررررررگ پلنررررررگ آورد
برررره آوردگرررره بررررا تررررو جنررررگ آورد
(شاهنامه فردوسی،چاپ مسکو)626/5 ،
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وی در استعاراتی که آورده است « از برخی اسطوره ها چون اژدها ،سیمر  ،دیو (برای انسان)،
حیوان  ،طبیعت و امثال آن  ،اغراق منظور نظر او بوده است و در این میان از تشبیهات مختلف
برای ایراد بیان مبالغه آمیز استفاده میکند .گذشته از تشبیهات ساده از تشبیه تفضیلی ،مقلوب یا
معکوس ،مشروط و بلیغ سود جسته و در این میان اغراق در کالم شاعر بیش از تشبیه محسوس
است ( ».همان)646،
گاه برتری مشبه را بر مشبه به در قالب تشبیه تفضیل با جلوه بیشتری نمایان میسازد:
میررران بتررران چرررون درخشررران نگرررین
برررت آرای چرررون او نبینرررد بررره چرررین
(همان)944/2،
استعاره و اغراق
-6
استعاره صورت فشرده و تکامل یافته تشبیه میباشد و از آنجا که تشبیه ارتباط تنگاتنگی با اغراق
دارد  ،استعاره نیز از این ارتباط خالی نخواهد بود حتی« استعاره نسبت به تشبیه مبالغه آمیزتر و
زیباتر است(».شرح المختصرالمعانی)9،591،
غالب علمای علم بیان علت و غرض استعاره را مبالغه دانستهاند « .اغراق در استعاره نسبت به
تشبیه بسیار فراتر است و این است که گفته اند استعاره ابلغ از تشبیه است  (».بیان در شعر
فارسی)146،
در شاهنامه تصاویری چون خورشید تابان ( ،)191/6خورشید رخ ( ،)125/1خورشید رخشنده
( ،)699/1ماهرخ ( ،)146/1ماه تابنده ( )56/6در بیان زیبایی مشبه و استعاراتی چون شیر جنگی
( ،)694/1شیر دلیر ( ،)149/2شیر ژیان( )113/1در بیان پهلوانیها و شجاعتهای قهرمانان نبرد ،
بیانگر توجه شاعر به اغراق و بزرگنمایی است که بر حسن و زیبایی و جذابیت این اثر حماسی
میافزاید
اسناد مجازی و اغراق
-9
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 کامال بارز است .
اسنادهای مجازی با کمک اغراق بعنوان وسیعترین گونه تصویر آفرینی در شاهنامه به چشم
میخورد و به صراحت میتوان گفت که اسنادهای مجازی قسمی مهم از مبالغه های وی را در بر
میگیرند  .وی گاه از مجاز برای بیان یک معنی در صورت های مختلف استفاده میکند و در این
مورد کالمش را با مبالغه بیشتری میآمیزد  .گاه تشبیهات او با اسناد مجازی ترکیب یافته و اغراق
حاصل از آن بر اساس همان اسناد مجازی صورت میپذیرد  .فردوسی به مدد همین عنصر به
آسمان  ،هوا  ،ابر حرکت و حیات انسانی بخشیده است  .آسمان بر زمین بوسه میزند ( ،)199/0هوا
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میگرید ( ،)145/6ابر اشک خونین میریزد( ،)145/6ستاره به جنگ میآید ( ،)149/6زمین خیره
میشود( ،)666/4خورشید و ماه با دیدن صحنه رزم آرزومند نبرد میشوند )149/5(.
کنایه و اغراق
-0
در کتب علم بیان از ارتباط تنگاتنگ اغراق و کنایه سخنی به میان نیامده است  .اصوال ترکیبهایی
که در حوزه خیالهای شاعرانه قرار دارد در پیوند با اغراق  ،ارزش هنری خواهد داشت و در مقابل از
رهگذر کنایه میتوان کنایه را در جهتی قرار داد که جنبه هنری نیرومندی بیابد « .هنگامی که
کنایه در کالم آورده میشود  ،مفهوم آن نیست که بر ذات سخن چیزی اضافه گردیده بلکه افزونی
در اثبات و پایدارتر کردن سخن است  .یعنی با کنایه آن مفهوم را رساتر  ،موکدتر و شدیدتر بیان
کرده ایم(».دالیل االعجاز)56،
بطورکلی میتوان نتیجه گرفت که بلیغ ترین کنایات فردوسی هنگامی خودنمایی میکند که مبالغه
در ذات آنها آشکار است  .کنایاتی که عظمت و بیکرانگی را با بکارگیری عناصر طبیعت به تصویر
کشیده است و شاهنامه عرصه ای فراخ و گسترده برای اغراق میباشد  .فردوسی به کمک اغراق و
کنایه بسیاری از تصاویر کلیشه ای را که به کمک تشبیه خلق شده بودند  ،در لباسی نو و تازه ارائه
داده است :چون آتش از جای در آمدن (،)52/6چو باد از میان بر دمیدن( ،)015/5چو تیر از کمان
پریدن ( ) 04/9دسته ای از کنایات در شاهنامه هستند که بر پایه تشبیه استوارند البته تشبیهی که
مبنای آن اغراق است .دسته ای دیگر از کنایات در شاهنامه وجود دارد که بر مدار قیودی اعم از
قید مکان ،زمان ،حالت و کثرت میگردد و در این شکل فاصله زمانی و مکانی بیان کننده مفهوم
اغراق میباشد  .تا قیامت نیام تیغ را ندیدن ( ،)96/6به چرخ فلک بر نشستن ( ، )934/6کاله از
شادی به کیوان رسیدن( ،)100/3به پروین سر بر آوردن ( ، )046/6مغفر از ناهید بر
گذشتن(.)13/4
-0تجاهل العارف و اغراق
در تعریف تجاهل العارف گفته اند  « :تجاهل آنست که گوینده سخن با وجود این که چیزی را
میداند  ،تجاهل کند و خود را نادان وانمود نماید(».فنون بالغت و صناعات ادبی)662،
در برخی از منابع چون «معانی و بیان» از غالمحسین آهنی نویسنده «غرض از تجاهل را توبیخ یا
مبالغه یا مدح و یا ذم میداند (».آهنی  ،غالمحسین )1924،661 ،
در شاهنامه ابیاتی با زیر ساخت تجاهل العارف به هدف مبالغه کم نیست :
شرررررب تیرررررره بلبرررررل نخسررررربد همررررری
مررررن از ابررررر بیررررنم همرررری برررراد و نررررم
بخنررررردد همررررری بلبرررررل از هرررررر دوان
نررردانم کررره عاشرررق گرررل آمرررد گرررر ابرررر

گررررل از برررراد و برررراران بجنبررررد همرررری
نرررردانم کرررره نرررررگس چرررررا شررررد دژ م
چررررو بررررر گررررل نشرررریند گشرررراید زبرررران
کررررره از ابرررررر بیرررررنم خرررررروش هژبرررررر
(شاهنامه فردوسی،چاپ مسکو)612/2،
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تضاد و اغراق
-5
تضاد از دیگر آرایه هایی است که ارتباط نزدیکی با اغراق دارد چنانکه پیش از این گفته شد ،حیرت
آفرینی یکی از خصیصه های بارز تشبیه است و یکی از مواردی که اغراق و در نتیجه شگفتی در
تشبیه را تقویت میکند  ،همراهی تضاد با تشبیه است  .استفاده از تضاد در تشبیه عالوه بر آنکه
تشبیه را زیبا تر میسازد  ،اغراق و تاکید بیشتر ی را در جمله میرساند .در شاهنامه مواردی از این
دست کم نیست  :آتش و آب
شدسررت آتررش ایرررران و ترروران چرررو آب
وزآن جایگررررره ترررررا بررررره افراسررررریاب
(همان )196/9 ،
روی و پشت :
همررره روی مررراه و همررره پشرررت مررروی
بگفررررت ایررررن و بگشرررراد چررررادر ز روی
(همان )666/3،
آسمان و زمین :
کرررره از آسررررمان نیسررررت پیرررردا زمرررری
جهررررران آفریررررردی بررررردین خرمررررری
(همان )39/2،
فردوسی بارها و بارها در شاهنامه هنگامی که به ستایش پهلوانان و شاهان پرداخته و به آنها
مباهات میکند و یا در وصف صحنه های پر جوش و خروش نبرد با بیانی اغراق آمیز به فاصله بسیار
میان ماه آسمان و ماهی (قعر زمین) توجه نشان داده است.
برره مرراهی نررم خررون و بررر مرراه گرررد
فرررررو رفررررت و بررررر رفررررت روز نبرررررد
(همان )26/6،
ز خورشرررید ترررا پشرررت مررراهی تراسرررت
توانرررررایی و فرررررر شررررراهی تراسرررررت
(همان )962/5،
از شایع ترین عناصر طبیعت که تضاد بین آنها آشکار است  ،زمین و آسمان است و فردوسی با
توجه به این امر به وصف صحنه های رنگارنگ نبرد پرداخته و برای بیان عظمت و گستردگی تصویر
از تضاد با زمینه اغراق کمک میگیرد:
زمرررین پرررر ز ترررری هررروا پرررر زمرررری
همررری گررررز باریرررد همچرررون تگرررری
(همان )646/2،
زمرررین پرررر سرررپاه آسرررمان پرررر زمررراه
همررری رفرررت منرررزل بررره منرررزل سرررپاه
(همان )926/2،
کرررره آتررررش بررررر آمررررد ز دریررررای آب
چنرررران شررررد ز گرررررد سررررپاه آفترررراب
(همان )165/0،
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تنسیق صفات و اغراق
-2
« تنسیق صفات آوردن صفات متوالی برای یک اسم یا قیود مختلف برای یک فعل است(».بیان در
شعرفارسی)114،
با این تعریف هدف از تنسیق صفات اغراق میباشد .شاعر با آوردن صفات بدیع و تازه برای
موضوعی واحد بر زیبایی و جاذبه سخن افزوده است:
خروشرررررررران و جوشرررررررران و آزرده ام
کررره ترررا مرررن تررررا دیرررده ام مررررده ام
(همان )64/9،
فردوسی در شاهنامه گاه با عباراتی ساده و بدون استفاده از تشبیه و استعاره با بیانی اغراق آمیز به
خلق تصاویری ارزشمند پرداخته است :
نبینرررررد خردمنرررررد هرگرررررز بخرررررواب
شررررررررمار سررررررررواران افراسرررررررریاب
(همان )664/5،
کرره چنررردان نبرررد برررر زمرررین برررر گیررراه
سررررپاهی بیامررررد برررره درگرررراه شرررراه
(همان )65/ 2،
بپوشرررررد همررررری چرررررادر آهنرررررین
ترررو گفتررری سرررپهر و زمررران و زمرررین
همررری آسرررمان برررر زمرررین داد بررروس
ز هرررررررای اسرررررربان و آوای کرررررروس
(همان )199/0،
فردوسی حتی در بکارگیری اغراق چه با زمینه تنسیق صفات و چه تشبیه و استعاره به افراط و
تفریط نمیپردازد و جانب.اعتدال را آگاهانه نگه میدارد تا سخن به گزافه نگفته باشد.
جهرررران شررررد ز گرررررد سررررواران سرررریاه
م آنگرررررره ز کرررررروه آمررررررد سررررررپاه
برررررروز انررررردرون روشرررررنایی نمانرررررد
ز آن روی بهرررررررام لشررررررکر برانررررررد
زره بررررررود نگسسررررررت پیونررررررد اوی
زد نیررررزه یرررری بررررر کمررررر بنررررد اوی
دل مرررررد برررری راه شررررد پررررر ز برررریم
نرررران سررررر نیررررزه شررررد برررردو نرررریم
(همان )165/3،
یکی از نکات مهم در شاهنامه که نقطه مشتری تصویر در شعر سبک خراسانی است  ،استفاده از
عناصر عینی د ر خلق تصاویر حماسی است« .در سراسر شاهنامه یک تشبیه که از عناصر تجریدی
مایه گرفته باشد دیده نمیشود .این مادی بودن دید شاعر یکی از رموزی است که بیان حماسی او را
ملموس و حسی کرده است زیرا در حماسه به علت فضای خاص اساطیری  ،نفس حوادث دارای
نوعی غر ابت و پیچیدگی هست و اگر سراینده بخواهد با تصاویری که دری آنها خود نیاز مند تامل
است ،به ترسیم حماسه بپردازد از صراحت و روشنی بیان او کاسته خواهد شد و ذهن خواننده
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بجای آنکه به عمق حادثه و مرکز متوجه شود در پیچ و خمهای تصاویر انتزاعی گم و گیج خواهد
شد(» .صور خیال در شعر فارسی)056،
یکی دیگر از زمینه های اغراق چنانکه پیش از این گفته شد  ،مدایح درباری است  .از میان
شاعران سبک خراسانی که عنصر اغراق را در خدمت مدح قرار داده اند به عنصری و فرخی
سیستانی می توان اشاره کرد .دیوان فرخی پر است از مدح و دیگر موضوعات در حقیقت حاشیه و
فرع مدایح اوست « .در شعر شاعرانی بزری چون فرخی و منوچهری و عنصری  ،مدح و چاپلوسی و
وصف طبیعت و تغزل بیشتر جلوه گری میکند  .این مقوله نشان از ضعف و فقر معنی در شعر
شاعران فوق می دهد.یعنی شعر این شاعران بیشتر پوست است تا مغز  .صنعت کاری و استفاده از
صنایع ادبی به ظاهر کالم و زیبا سازی آن ختم میشود و کمتر در صدد بیان مفاهیم ارزشمند و
واالی انسانیند (» .فرخی سیستانی،بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او)925،
که شاه دارد و این سخت روشنسرت و عیران
پیمبرررران را زان بررریش معجرررزات نبرررود
(دیوان حکیم فرخی سیستانی)654،
وی در جای دیگر در فضیلت  ،شاه را همتای پیغمبران دانسته جز آنکه از سوی ایزد وحی ندارند
و قصر شاه را از فراوانی طواف سائالن مانند بیت الحرام دیده است.
وندر سخاوت ترو نکررده اسرت کرس گمران
در هسررتی خرردای گروهرری گمرران کننررد
(همان)634،
« افراط شاعر در اغراق در مدح تا به جایی میرسد که اساطیر ایرانی را بی ارج میشمارد و در این
راه از هیچ گونه اغراقی که به سود ممدوح باشد ،باکی ندارد .و همانگونه که محمود بر طبق روایت
صاحب تاریخ سیستان در سپاه خویش رستمها داشت و خود را بالطبع امیر و سر کرده ایشان
میدانست  ،او نیز «محمود نامه» را برتر از شاهنامه میداند»(صورخیال در شعر فارسی)030،
شرراهنامه پررس از ایررن هرریچ نرردارد مقرردار
نررام نررو نررام همرره شرراهان بسررترد و ببرررد
(همان)64،
عنصری از دیگر شاعرانی است که زمینه مدح را بستر مناسبی برای اغراق ساخته «با این تفاوت
که اتکا بر استدالل  ،مدایح وی را تاثیر و قوت میبخشد  .در شعر او دعوی دور از برهان و مبالغه
خارج از اقتضای طبع هیچ نیست و یا بسیار نادر است و اگر نیز گه گاه در شعری به اینگونه دعاوی
پرداخته میشود  ،ذهن او خود متوجه شگفتی و غریب نمایی آن دعاوی میشود ( ».سیری در شعر
فارسی)64،
عنصری شاعری مدیحه گو است اما میانه روی در مدح اساس کار اوست و از تملق بی اندازه کناره
گیری میکند و در مد ح از اوصاف و خصال ممدوح بهره میگیرد و بعضا آثار اغراق در مدایح او
مشاهده میگردد :
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آتش خشمش بخیزد سرنگ خاکسرتر شرود
آب جودش بر دهد زرین شود گیتری همره
( دیوان عنصری بلخی )664،
از آنکرره در همرره احرروال در خررال و مررال
از آفتررراب جهررران مرررردمیش پیررردا ترررر
(همان)10،
بسرررررنجد کررررروه و بشرررررمارد رمررررراال
بدانرررد حرررد فضرررلش را کسررری کرررو
(همان) 21،
از دیگر شاعرانی که در سبک خراسانی از عنصر اغراق نسبت به دیگر گونه های تصویر آفرینی
کمتر سود جسته  ،ناصر خسرو میباشد و این امر به سبب نگرش دینی و دید مذهبی شاعر است که
مانع از گزافه گویی وی شده و طبیعتا عنصر اغراق در دیوانش کمترین سهم را در خلق تصاویر
شعری داراست .دشتی معتقد است که «ناصر خسرو کسی را مدح نکرده است و اگر هم کرده پیش
از سفر قبله و قبل از گرایش وی به مذهب فاطمیان است ولی گویا همه آنها را به دور افکنده است
و در دیوانش مدح موجود است اما جنبه تبلیغ و اظهار معتقدات دینی وی است(» .تصویری از
ناصرخسرو)16،
منوچهری دامغانی شاعر طبیعت در سبک خراسانی است که با ارائه تصاویر حسی و ملموس به
کمک تشبیه به خلق تصاویر زیبا پرداخته است  .گذشته از تشبیه که بارزترین گونه تصویری در
شعرش است  ،توجه به نوعی استعاره که برگرفته از اسناد مجازی و تشخیص است نیز در شعرش
جلوه و نمود دارد که شاعر به قصد اغراق در مدح به آن التفات نموده است:
خواهد او را کز میران خلرق بری همترا کنرد
ٱفترراب ملکررت سررلطان کرره دسررت جررود او
(دیوان منوچهری دامغانی)924،
قطران تبریزی از دیگر شاعران سبک خراسانی است که گفتگو از عنصر اغراق در شعر و سخنش
خالی از لطف نیست .از مجموعه ویژگیها و خصایص تصویری شعر گویندگان قرن پنجم و اواخر این
قرن در شعرش میتوان سرا گرفت .این شاعر بجای خلق تصاویر نو و بکر به تلفیق و ترکیب تصاویر
شاعران پیشین روی آورده است و در شعرش عنصر اغراق نسبت به استعاره و تشبیه از جایگاه
خاصی بر خوردار است:
دشت همچون محشر است از خیل گونراگون تررا
شهر همچون جنت است از نعمرت الروان تررا
( دیوان حکیم قطران تبریزی)6،
لرررزان قضررا ز تررو چررو قرردر لرررزد از قضررا
ترسان اجرل ز ترو چرو امرل ترسرد از اجرل
(همان)6،
نکته مهم در شعر قطران استفاده از عنصر اغراق با صبغه و رنگ کالمی و فلسفی است که در
شعرش نمود پیدا کرده است:
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تیررر او همچررون قضررای ایررزدی نکنررد خطررا
رای او همچررون گمرران انبیررا نبررود غلررط
(همان )15،
البته این همه اغراق و بزرگنمایی در باب ممدوح از اعتبار سخن شاعر کم میسازد  .بویژه آنکه دو
امر ذهنی و انتزاعی را به دو امر انتزاعی دیگر مانند کرده است و برخالف آنچه که ناقدان قدیم
معتقد بودند که یکی از وظایف و نقش های اصلی تشبیه  ،آشکار تر ساختن امری پنهان و نهفته
است  ،شاعر با ارائه تصویری مبهم توام با اغراق از حسن و صبغه هنری تصویر کم میسازد .رنگ و
بوی تصنع در کالم شاعر بویژه هنگامی که تصاویری با رنگ و بوی فلسفی به قصد اغراق میآفریند ،
پیداست :
اصررل جسررمانی ولرری دیرردار روحررانی مثررال
صورت او جوهری و رنگ او همچرون عررض
(همان)91،
استفاده از عنصر اغراق در شعر قطران به این حد محدود نمیشود  .استفاده از چهره های دینی و
مذهبی و اساطیر ایرانی در مدح ممدوح جهت خلق تصاویر شاعرانه در شعرش بسیار بارز است:
پیمبر بود چون خسرو کره سرختی بررد و دیرن پررورد

بررداد ایررزد پرری سررختیش ایررن دنیررا و آن دنیررا
(همان)19،

فخرالدین اسعد گرگانی از دیگر شاعرانی است که در منظومه ویس و رامین به ابداع و خلق
تصاویر مختلف به کمک تشبیه  ،استعاره ،تمثیل و اغراق پرداخته  .ابداع وی محدود به وصف
طبیعت نمیشود و تسلط شاعر در وصف بی نظیر است :
برره برروی مشررک و رنررگ جرران جررادوی
فروهشرررته ز سرررر ترررا پرررای گیسررروی
(ویس و رامین)34،
اغراقهای شاعر در زمینه رزم متناسب با حماسه است و با دیگر آثار حماسی آن روزگار در وصف
قابل قیاس است:
زمررین گفترری روان شررد همچررو جیحررون
چرررو آمرررد برررا سرررپاه از مررررز بیررررون
همرری برخاسررت گفترری گیترری از جررای
زبرررررس آواز کررررروس و نالررررره نرررررای
(همان )36 ،
اغراقهای شاعر یاد آور اغراقهای فردوسی است و از نظر نوع اغراق و اسلوب بیان معانی خالی از
هرگونه تازگی است اما گاه اغراق شاعر در خلق معانی غیر حماسی بویژه معانی غنایی بسیار
زیباست  .از جمله تصویری که از نواختن چنگ توسط رامین ارائه داده است ،از لطف زیبایی خاصی
برخوردار است:
زشرررادی برررر سرررر آب آمررردی سرررنگ
چررو رامررین گرره گهرری بنررواختی چنررگ
(همان )36،
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این نوع بهره گیری از عنصر اغراق در خلق تصویر از نظر حرکت و حالت در قلمرو اسناد مجازی
بهترین نوع اغراق بشمار می رود  .شاعر در این منظومه از هر گونه امکانات بیان هنری برای دور
ساختن بیان از منطق عادی گفتار سود جسته است .اغراق در خلق معانی غیر حماسی بویژه معانی
غنایی دراین اثر بسیار جالب است  .اینگونه تصویر بیشتر در وصف آن هم در بیان حماسی مجال
ظهور دارد اما در این منظومه ،شاعر هر جا فرصتی مییافت تا تصویر را زیباتر و کالم را شاعرانه تر
سازد  ،از این عنصر سود جسته است :
ز هرررر کررراهی سرررربکتر برررود تخررررتش
ز هرررر کررروهی گرانترررر برررود رخرررتش
(همان)01 ،
نتیجهگیری:
بررسی شعر سبک خراسانی از آغاز نشان میدهد که عنصر اغراق در شعر نخستین گویندگان این
سبک جلوه و نمودی نداشته و به دلیل طبیعت گرایی تنها عنصر تشبیه آن هم تشبیهات عینی و
حسی در خلق تصاویر شعری نقش داشته و اگر هم بندرت اغراقی در شعر آنها مشاهده شود ،
اغراقی نزدیک به واقعیت است و تدریجا عنصر اغراق درشعر ابو شکور بلخی  ،آفرین نامه ،شاعر به
قصد اغراق به آوردن تشبیه مبادرت می ورزد  .غرض شاعر از تشبیه  ،تشبیه صرف نیست بلکه غرض
بزری نمایی و اغراق شاعرانه است .البته اغراق در صورتهای هنری در شعر این دوره نمونه های
بسیار اندکی دارد و دلیل عمده آن نزدیک بودن شعر این دوره به واقعیت است .مبالغه ها و
اغراقهای خالف عقل و عادت که در مدح و هجا بین شاعران ادوار بعد رواج داشت ،در اشعار این
دوره بندرت دیده میشود.
زمینه اصلی اغراق نخست مدیحه و سپس حماسه است .در مدایح رودکی نمونه های اندی و در
مدایح دقیقی و فرخی و عنصری اغراق جلوه خاص مییابد .افراط و تفریط شاعرانی چون فرخی در
بکارگیری عنصر اغراق  ،سبب شده است مدح بعنوان یک گونه ادبی فاقد ارزش اخالقی وهنری
تلقی شود و خواننده آنرا نوعی گزاف گویی قلمداد کند اما در حوزه حماسه مهمترین شاعر بعد از
فردوسی دقیقی است .اغراق در صفت که خاص حماسه است و شاهنامه مهمترین جلوه گاه این
عنصر محسوب میشود ،در شعر دقیقی چندان جلوه ای ندارد و حتی بسیار ضعیف مینماید  .اغراق
در وصف میدانهای نبرد  ،پهلوانان  ،سپاهیان جنگی  ،مظاهر طبیعت چون آمدن شب و طلوع و
غروب خورشید  ،دمیدن صبح  ،رشد پهلوانان  ،خورش آنان و ...همه و همه فضاهایی است که
فردوسی از عناصری چون تشبیه  ،استعاره  ،اسناد مجازی و مجاز به قصد اغراق سود میجوید و
همه این گونه های تصویری را وسیله ای برای القای حالتها و نمایش لحظات گوناگون حماسی
میسازد.
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