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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  

 آدم خان آدم 

  ٢٠١١ می ١٨

  

  خيال خال تو با خود به خاک خواھم برد

  که تا  ز  خال تو  خاکم  شود عبير آميز

  

  دری-ارسیشناخت آرايۀ ادبی اغراق در زبان ف

  
کلمۀ اغراق از نظر لغوی دارای چند معنی مختلف است، اما در اصطالح معنای اين کلمه آنست که شاعر يا نويسنده 

در شعر، و در نثر، در ستايش يا نکوھش کسی يا چيزی زياده روی کند؛ به معنی ديگر حالت، کيفيت و عملی را در 

عملی در آن  امکان وجود چنين برجستگيی وضعی، کيفی يا  آن قدر برجسته بسازد که در واقعيتیءيا شفرد 

قابل يادآوری است که اين کلمه تقريباً ھيچوقت درمعانی لغوی آن در زبان فارسی به .  ديده نشودیءشخص يا آن ش

  . کار نمی رود

 طوسی، آرايۀ ادبی اغراق را بيشتر از ھمه در منظومه ھای حماسی جھان، از جمله در منظومه حماسی فردوسی

مردی که از روح ملی راستين به شور آمده است، می توان سراغ گرفت، ولی اين سخن ھرگز بدان معنا نيست که 

  . در گونه ھای ديگر ادبيات يا گونه ھای ديگر شعر يا نثر، آرايه ادبی اغراق را نمی توانيم به مشاھده بنشينيم

  ود کوه آھن چو دريای آبـش

  سيــاباگــر بشنود نــام افـرا

گاه از شنيدن نام کسی آب نمی شود، ولی شاعر برای اغراق در ھيبت افراسياب چنين  طبيعيست که کوه آھن ھيچ

  .امری را ممکن می نماياند

  که گفتت برو دست رستم ببند

  مبندد مـرا دسـت، چـرخ بلنـد

ا را تعيين می کند، نمی تواند دست آيا واقعاً فلک، آن نيروئی که بر احوال زمينيان اثر می گذارد و سرنوشت آن ھ

رستم را ببندد؟ در اين بيت رستم چنان وانمود می کند که چرخ بلند، که ھمان فلک است، ھم نمی تواند دستان وی را 
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آيا او واقعاً آن قدر نيرومند است؟ نه، ولی شاعر با پرداختن . ببندد، يعنی نمی تواند مانع اراده و خواست رستم شود

ثير و زيبائی افردوسی برای اين که بر ت. ثير و زيبائی سخن خود بيفزايدانه از آرايۀ ادبی خواسته است به تبه اين گو

سخنش افزوده باشد از ذوق شعری خود استفاده می کند و سخنی را که عملی نيست، يا واقعيت ندارد يا اين که 

  . واقعيت دارد ولی نه در آن حدی که گفته می شود، بيان می کند

  . اغراق در آن ھا کار گرفته شده استۀدو بيت باال نمونه ھائی از ابياتی ھستند که آراي

  :يا

  بدو گفت ھـم زور تـو پيل نيست

  و گرد پی رخش تو نيل نيستـچ

  توران در آن پھن دشتـم ســــز س

  زمين شدشش وآسمان گشت ھشت

  :يا

  چويک ماه شدھمچو يک سال بود

  ل بودرش چـون بــر رستـــم زاـبـ

ی با محتوای قومی، ملی و قھرمانی يا ئطوری که کفته شد آرايۀ ادبی اغراق، تنھا در ادبيات حماسی يا داستان ھا

شرح حال پھلوانان و گزارشی از حال و احوال قبل از تاريخ ملت ھا، مانند گزارش ھای شاھنامۀ فردوسی يا اوديسه 

به مشاھده نمی رسد، بلکه اين نوع از صنعت لفظی در ... ھا و ھومر يا مھابھارت ھندی ھا و يا گيل گمش سومری 

گونه ھای ديگر ادبيات و در گونه ھای ديگر شعر و نثر ـ  در نثر ساده از اغراق کمتر کار گرفته می شود ـ نيز به 

  :      به اين شعر حافظ توجه کنيد.  نظر می خورد

  دست آرد دل ما راه اگر آن ترک شيرازی ب

  دويش بخشم سمرقند و بخارا رابه خال ھن

بخشيدن سمرقند و بخارا به ترک زيبا روی شيرازی که حافظ سخت در آرزوی وصال وی است به ھيچ وجه برای 

 شاھان است، چه گونه می تواند شھر ھائی را که از خود ۀشاعری که خود نيازمند صل. حافظ ميسر و مقدور نيست

 زمان خود بوده باشند ـ اگر شھری زيباتر از اين دو شھر در آن دوران صاحب دارند و  بايد زيبا ترين شھرھای

وجود می داشت، حافظ برای نشان دادن اوج اھميت ترک شيراز منطقاً و لزوماً بايد به جای نام سمرقند و بخارا نام 

  . آن دو شھر را به زبان می آورد ـ به کسی ببخشد

اد شد ـ در اين بيت تنھا نشان دادن اھميت و زيبائی آن لعبت و ھمشھری قصد حافظ ـ ھمانگونه که در باال تلويحاً ي

  . وی است

 می overstating يا overestimateچنين اغراق ھا، زياده روی ھا يا گزافه گوئی ھا که در زبان انگليسی آن را 

سمات ذھنی مملو از تخيل گويند در شعر يا نثر برای زيبائی کالم يا برای بيان کردن تصاوير ظريف شاعرانه يا تج

  . اغراق در شعر و نثر مجاز است، ولی منطقی نيست. و ذوق شعری به کار می رود

در زبان فارسی اصطالح اغراق ھم برای زياد انگاری يا بزرگ نمائی يک حالت، کيفيت، صفت، موضوع يا روی 

ر توصيف و تعريف يا در نکوھش و  کم انگاری يا کوچک نمائی آن ھا، يعنی د داد به کار می رود و ھم برای

تصغير يک انسان يا يک چيز، ولی در زبان ھای اروپائی برای ھر دو حالت، يعنی حالت مثبت و منفی اغراق، 

طور مثال در زبان انگليسی اگر شيئی را بخواھند کوچک جلوه بدھند ـ کوچک ه ب. کلمات مخصوصی وجود دارد
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معنی حقيقی اين کلمه کوچک انگاری يا کوچک نمائی است، . کار می برنده  را بUnderstatementانگاری ـ کلمۀ 

  .ولی معنی مجازی کتمان حقيقت را ھم می توان از آن انتزاع و استنباط کرد

 ميان کلمات مبالغه و اغراق و اء و ادبء ادب، در گذشته ھای دور، ھفت تا ھشت صد سال قبل، شعراستادانبه نظر ا

 و مؤلفين کتاب ھای ادبی در دوره ھای پيشين اين سه اصطالح را به جای اء و ادبءشعرا. غلو تفاوتی قايل نبودند

يک ديگر و مترادف ھم به کار می بردند، ولی امروز ھر کدام از اين کلمات دارای جايگاه و منزلت مشخصی می 

از لحاظ مراتب، مبالغه، اغراق و غلو، ھر کدام .  از اغراق را نشان می دھدایه باشد و ھر يک حالت يا درج

فراموش نبايد کرد که بعضی اوقات تفکيک اين سه حالت از . بالترتيب دارای قوت بيشتر نسبت به ديگری است

  .بزرگنمائی يا خردنمائی کاری است بسيار دشوار

  : مثال از سعدی شيرازی. امکان عادی و عملی تجاوز نکندمبالغه بزرگ نمائی يا خرد نمائی است که از حد 

  چنان ضمير تو روشن شد از تجلی غيب

  که نقش ھای ضماير در او پـديـدار است

  :يا اين شعر که  اسم شاعرش را به ياد ندارم

  ـر از کليـميـمــم موسی تـــتکلـۀ در عرص

  او را خدا برانگيخت ما خود ظھور کرديم

به کالم ديگر ممکن است . آن وجود دارد که حرف شاعر عادتاً و عمالً از امکان خارج نباشددر اين جا امکان 

ھمچنان . ضمير شاعر چنان روشن شود و يا روشن شده باشد که آنچه در ضمير ديگران است در آن پديد گردد

ا موسی تر از کليم  تکلم با کوشش و ممارست خود و يا استعدادی که دارد، خود رۀممکن است که شاعر در عرص

  . ساخته باشد

  :ولی اين بيت

  ده زيـر نسترنـک ال پيرھن خوابيـــارم به يـــي

  ترسم که بوی نسترن مست است و بيدارش کند

شاعر در اين بيت اغراق نموده است، زيرا بوی . نه عقالً درست است، و نه عمالً وعادتاً می تواند درست باشد

وئيده نمی شود و ثانياً، فرض کنيم که بوئی از طريق پوست ھم بوئيده شود بدانگونه وسيلۀ پوست به نسترن اوالً ب

  . برای عمل بوئيدن انسان ھا از قوۀ شامه استفاده می نمايد. بوئيده نمی شود که کسی را از خواب بيدار کند

توجه کنيد به اين . يف تردر تقسيم بندی اين سه اصطالح اغراق نسبت به مبالغه قوی تر است، اما نسبت به غلو ضع

  :بيت انوری و دو بيت از سعدی که به دنبال آن می آيد

  د اوـــت بلنـــه تخــار پايـــگردون غب

  خورشيد عكس گوھر بر كاله اوست

  :يا

  بگـذار تـا بگريـم چـون ابـر در بھــاران

  که از سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

  : يا

  آه سعـدی اثـر کند در سنگ

  ثيرادر دل تو سنگدل تنکند 
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 بر می خيزد و نه آھش اثری در سنگ ه ایمسلم است که نه شاعر می تواند مانند ابر بھاری بگريد، نه از سنگ نال

منظور شاعر در اين بيت تنھا نشان دادن شدت عشق و شدت اندوه وی نسبت به کسی که بسيار عزيزش می . دارد

. شدن از وی می باشد يا ابراز شدت بی اعتنای معشوق نسبت به وی استدارد است که در حال سفر يا در حال جدا 

اين گونه بيان با منطق سازگار نيست، اما شاعر . در اين دو بيت اغراق در غايت و نھايت آن صورت گرفته است

ين  اش را حهمجاز است برای ابراز ذوق شعری و قدرت بی پايان تخيل خويش در شعر حسن، لطف و زيبائی انديش

 ه ایجدائی معشوقه يا محبوب و ھمدم و يا دوست و رفيقش يا وقتی با بد اعتنائی ھای وی رو بر رو می شود به گون

  .بيان کند که از يک طرف درست جلوه کند و از طرفی ديگر گيرائی خاص داشته باشد

 و سپيده دم با دست ھايت بيدار می ...   من برکه ھا و دريا ھا را گريستم :  ... به اين سخن زيبای شاملو توجه کنيد

  .شود

ولی شاملو اين . وجه ممکن نيست وجود آمدن برکه ھا و دريا ھا از اشک يک انسان، به ھيچه چنين کاری، يعنی ب

سخن را طوری بيان داشته است که ھم باعث افزايش زيبائی و جاذبۀ سخن شده است و ھم سخن غير واقعی جلوه 

  . نمی کند

  : ادبی اغراق در نثرۀ آرايچند نمونه از

  از کشته ھا پشته ھا ساختند

  .يک ميليون بار گفتمتان که اين کار ھا را نکنيد

  چنان غريوی برخاست که گوش فلک را کر کرد

جمله اول مبالغه است، چون امکان پشته ساختن از کشته ھا . در اين جا سه حالت اغراق را به خوبی مشاھد می کنيم

 دوم اغراق ۀجمل.  جنگ ھای دوره ھای دور، ھم عقلی به نظر می رسد و ھم عادی و عملیدر جنگ ھا، خصوصاً 

است؛ برای اين که چنين کاری می تواند عملی باشد، ولی عادی نيست، و جمله سوم غلو است، زيرا نه عقلی است 

  . و نه عادی و عملی

  :يک مثال ديگر

   آن جا رفتيد؟چرا باز! ـ  ده بار به شما گفتم که آن جا نرويد

  !ـ  ھزار بار به شما توصيه کردم که پول ھای تان را بی جا مصرف نکنيد

ـ  يک ميليون بار از شما خواھش کردم که به درس ھای تان توجه داشته باشيد و پی سياست و سياست بازی 

  ...نگرديد 

بين عدد سه و عدد ده تفاوت ھست، . ن خود گفته باشدابه مخاطبدر جملۀ اول شايد گوينده موضوعی را دو يا سه بار 

در جملۀ دوم بين سه، ده يا بيست . بنابراين گوينده در اين جمله مبالغه کرده است. ولی اين تفاوت آنقدر ھا زياد نيست

باری که متکلم حرفی را به کس يا کسانی يادآور شده است و يکھزار بار تفاوت زياد وجود دارد، لھذا متکلم در اين 

اغراق کار گرفته است و در جملۀ سوم چون ھيچ انسانی موضوعی را يک ميليون بار به کسی متذکر يا جمله از 

  .يادآور نمی گردد، می توانم بگوئيم که گويندۀ جمله در اين جا از غلو کار گرفته است

  ادامه دارد

   

  

  


