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  چكيده

مرحله نوآوري وخالقيت مي مبالغه يك فن وهنر بالغي است كه شاعر يا اديب در آن به 
رسد. مراد از آن وصفي است كه توأم با زياده روي وافراط باشد. همچنين مبالغه از 
صنايعي است كه نه تنها مغاير با فصاحت وانسجام كالم و شعر نيست، بلكه از علل 
وموجبات روشني وزيبايي آن نيز به شمار مي آيد والبته نبايد چنان در اين صنعت ادبي 

ف وتصنع شود كه از حوزه هنري خارج شود. اين صنعت يكي از صنايعي است كه در تكل
نقد ادبي جايگاه ويژه اي دارد . ناقدان در اين رابطه ديدگاههاي متفاوتي دارند، آنانكه 
شعري را كه دربردارنده ي دروغ است به عنوان بهترين شعر برگزيده اند ، صدق را به طور 

نانكه صدق وراستي را در شعر ترجيح داده اند كذب ومبالغه را به مطلق رد نكرده اند و آ
طور كلي رد نكرده اند،بر اين اساس در اين پژوهش به بررسي مبالغه ممدوح ومذموم با 
تكيه بر ديدگاه هاي برخي ناقدان  و نيز ميزان ممدوح و مذموم بودن آن از نظر آنان 

  .پرداخته شده است
 

 .اغراق، غلو، ممدوح، مذموم،صدق و كذبمبالغه،  :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 مي منتقل مخاطب به دارد ذهن در كه را گوناگوني معاني آن ي¬واسطه به شاعر و شاعراست تفكر حاصل¬ شعر ¬كه¬ جا¬¬ازآن
 خود شعر جذابيت و ارزش بر كند، ارائه ادبي هاي¬آرايه به مزين و جذاب زيبا، پوشش يك در را شعرش و كالم هنرمندانه اگر. كند
 هاي¬روش و ها¬شيوه از حال و گذشته در خيال صور عناصر عنوان به اغراق و مبالغه. كند¬مي زيباتر و انگيزتر دل را آن و افزايد¬مي

  )357: 1939، أثير ابن. (اند¬داشته كالم گسترش و تفصيل در آنان كه گرايشي و ميل خاطر به بوده، عرب
 توجه جلب سبب خود كه هست تفاوتي شده، آفريده نمايه آن و واقعيت آن ميان اما كند،¬مي حكايت را واقع  نقاش بسان ، شاعر

 و گذاري تأثير توان ميزان بر شعر در خالقيت و نوآوري وقتي كه شود¬مي مطرح پرسش اين ابتدا موضوع، اين باب در. شود¬مي مخاطب
  است؟ دروغ از سرشار كه شعري يا است بهتر است حقيقي و صادق گفتاري ي¬بردارنده در كه شعري آيا افزايد،¬مي آن زيبايي درجه

 داشته وجود نظرهايي اختالف مسئله، اين پيرامون ناقدان و دانان بالغت ميان در "اكذبه الشعر احسن"مشهور جمله به استناد با
 الشعر احسن( گفته اين بر استناد با آن ترين¬صادق را شعر بهترين ،¬برخي شعر، بهترين را شعر ترين دروغ برخي كه جايي تا است،
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 اندازه چه تا اينكه و كرد؟ افراط آن در توان-مي آيا اما. نيست شكي شعر جذابيت بر مبالغه تأثير در). 213: 1894نجار،(دانند¬مي) أصدقه
 كه است موضوعاتي است؟ شده نكوهش و مذموم ميزان چه به و است ادبيات در نظران صاحب و نقادان پذيرش مورد و ممدوح مبالغه اين
  .است شده پرداخته آنها به مقاله اين در

  )غلو مبالغه، اغراق،( مورد در بحث ¬تاريخچه
 به آن از كه است) ه 296 م( معتز ابن)) البديع(( كتاب شده، "اغراق" از بحثي اسالمي بالغت كتب در كه جايي ترين¬قديمي

 او مقصود كه دهد¬مي نشان آورد،¬مي كه اي¬نمونه و گفته سخن افراط از "خطابه" در ارسطو و برد¬مي نام "الصفة في اإلفراط" عنوان
 "نقدالنثر" صاحب) ه 337 م( جعفر بن قدامة. است شده معرفي مبالغه و غلو يا اغراق عنوان به اسالمي بالغت در كه است چيزي همان
 شعر بودن منطق ضد به ناظر گويا و داند¬مي صدقش از بيشتر را آن كذب ارسطو كه دهد¬مي قرار ستايش مورد شعر در را مبالغه و تصرف
  )130:  1366 كدكني، شفيعي. (اند¬كرده توجه بدان هم متأخر ناقدان از بسياري چنانكه است،

 دانشمندان كه بدان":گويد¬مي كرده، بررسي را موضوع تري¬دقيق طور به "الطراز" صاحب**  نجار محمد شيخ هشتم قرن در
 كه است اين اول مذهب نه؟ يا گيرد¬مي قرار بديع فنون شمار در "مبالغه" آيا كه است بحث و است مذهب سه "مبالغه" باب در را بيان

 صدق منهاج بر كه است سخني ها¬سخن بهترين كه است اين ايشان دليل و آن فضايل از نه و است كالم هاي¬زيبايي شمار در نه مبالغه
 كار به عاجزند، عادي اساليب از كه كساني را مبالغه: اند¬گفته برخي و نيست؛ بيرون اين از مبالغه و تفريطي و افراط هيچ بي باشد،
 و است عقيده اين مقابل درست دوم مذهب احتماال. كنند جبران را خويش درماندگي دارد، وجود مبالغه در كه تهويلي رهگذر از تا برند¬مي
 ايشان دليل و آيد¬مي وجود به زيبايي شعري، معاني در كه است آن خاطر به و. است بالغت مقاصد ترين-بزرگ از يكي مبالغه گويد¬مي
 اندك و ركيك باشد، خالي آن از كالم هرگاه كنيم¬مي مشاهده كه گونه¬بدين و است ها¬آن ترين¬دروغ شعرها ترين¬زيبا كه است اين
  .گيرد¬مي روشني و زيبايي و رونق و شود¬مي آشكار آن فصاحت شود آميخته مبالغه و اغراق به چون و است پايه

 جهت در اگر و زيباست يابد، جريان صدق به اعتدال جهت در مبالغه اگر كه است معتقد و است مذهب دو ميانگين حد سوم مذهب
  )213:  1894 نجار،. ("است زشت باشد اغراق و غلو

 و زيبايي باعث مبالغه صورت اين در و. است¬ پذيرفته نكند، تجاوز مشخص حدود از و بيايد معتدل شكل به مبالغه اگر اينكه يعني
  .شود¬مي كالم نيكويي

  ناقدان ديدگاه از مبالغه و اغراق
 و قدما از قرطاجني و جرجاني،قيرواني جعفر، بن قدامه جمله از آنها از برخي نظر به ناقدان زياد تعداد به توجه با بخش اين در

 آنان از برخي دارند، مختلفي هاي¬ديدگاه شعر در وصدق مبالغه كذب، با رابطه در ناقدان. است شده پرداخته معاصرين از عباس احسان
 رد " الشعرأعذبه أعذب  "به استناد با را ديگركذب وبرخي اند¬دانسته مجاز "الشعرأكذبه أعذب "سخن اين بر استناد با را شعر در كذب
 از قبل است الزم شود،¬مي وتحريف خارج خودش اصلي موضع از شود دروغ كذب با آميخته كه صورتي در شعر كه معتقدند و اند¬كرده

 را چيزي هر يعني كند، بيان صادقانه شكل به را خودش عواطف و احساسات شاعر اينكه يعني صدق از منظور كه بدانيم موضوع به پرداختن
 شود،كامالً ¬مي ها¬حقيقت قلب به منجر كه دروغي با دروغ اين البته كند، بيان دگرگوني و مبالغه گونه¬هيچ بدون كرده احساس كه

 به ناقدان ديدگاه درمجموع. ندارد واخالقي منطقي معيارهاي با منافاتي هيچ كه است وخيالي ادبي زيبايي و هنر يك شعر در و است متفاوت
 همانند كه بودند اين خواهان شعر از و كردند،¬مي نگاه انديشه و فكر به كه نگريستند¬مي شعر به گونه آن است، بوده عقلي ديدگاهي شعر،
 شاعر، كه داشتند خود اذهان در را نكته اين كردند،- مي مطرح شعر در را اغراق و دروغ موضوع كه كساني اما. باشد صادق انديشه، و فكر

 معتقد عدنان سعيد. كند¬مي اغراق و مبالغه وي صفات از صفتي درباره يا و كند،¬مي هجو يا مدح نيست وي در كه صفاتي با را شخصي
 وسيله شاعر كه غافلند نكته اين از ناقدان گويي و است، ادراك قابل عقل وسيله به كه است صفاتي مقوله از صفات اين ي¬همه: «كه است

  )149: 2008عدنان،. (»شود¬مي يكي و گرديده آميخته شده درك اشياء با كننده ادراك نيروي آن در و دارد اشياء درك براي ديگري
 اما است؛ بوده رايج عربي شعر هاي¬دوره ي¬همه و است شده پذيرفته امري منتقدان اغلب پيش واقع با ومخالفت دروغ و غلو اصل

  .دارد شاعر ذوق به بستگي آن درست و خوب كاربرد
 شاعر و است صورت به متعلق بلكه يابد¬نمي تكوين موضوع، در او نظر از شعر زيرا داند¬مي مجاز شاعر، براي را كذب قدامه

 باكي نباشد، قطعي واقعيت به مقيّد اگر و ندارد مانعي او براي بيان در غلو و اغراق و برگزيند، خواهد¬مي كه را موضوعي هر تواند¬مي
 به كه صورتي واسطه به بلكه شود،¬نمي تخت به مبدل چوب، سبب به تخت. است تخت ساختن براي چوب مانند شعر براي موضوع. نيست
 توصيف بودن راستگو به شاعر: «گويد¬مي باره اين در خود، »الشّعر نقد« ي رساله در. گردد¬مي تخت به مبدل شود،¬مي داده چوب
 اينكه نه دهد؛ ادامه و بپرورد خوب را آن پردازد،¬مي معنايي از نوع هر بيان به چون كه است اين است، مطلوب وي از آنچه بلكه شود،¬نمي
  )65: 1302 جعفر، بن قدامه. (»كند انكار است گفته ديگر زماني را آنچه
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 اند¬داشته اظهار و اند¬كرده نكوهش را سنگين و ناپسند غلو و اند¬شمرده زشت را تناقض و گويي¬محال وافراط، تصنع، منتقدان
: 1320عسكري،. (است اصرار و پافشاري نوعي زحمت و عطوفت جلب در افراط و است آور¬مالل سپاس و شكر در طوالني عبارات آوردن كه

280-286(  
 سودمندتر و مفيدتر باشد، صدق بر كالم اساس اگر و است كذب از بهتر صدق عقل، ديدگاه از كه ندارد وجود طباطباترديدي ابن

 اشخاصي را جاهلي شاعران طباطبا ابن است، بوده متأخّر شاعران الگوي جاهلي، كهن شعر كه آن وجود با اساس همين بر. بود خواهد
 وصف، فخر، هجو، مدح، كه اند¬نهاده بنا مضاميني براساس را خود اشعار: نويسد¬مي اسالم صدر شاعران مورد در اما داند،¬مي خرد¬بي
 در اغراق سبب به كذب از هايي¬جنبه شعر، اقتضاي به كه آن مگر است، راستي و صدق نيت از تبعيت بر مبتني ها¬آن در وعيد و وعد

  )9: 1982طباطبا، ابن. (باشد شده تحميل آن بر تشبيه در افراط و وصف
 از و گردد¬نمي معاني شدن الوصول سهل و تر¬روشن موجب آميز اغراق شعر چون كه است اين طباطبا ابن ديدگاه ي¬خالصه

 براي آرايشي اغراق، نبايد سازد، بيشتر نيز را شعر ابهام است ممكن و كند،¬نمي تطبيق مدارانه واقعيت و گرايانه عقل هاي¬مؤلفه با طرفي
  .بود خواهد صدق فساد و خروج ي¬مايه آن، به اقبال و ورود و باشد زبان

 نه و مستقيم طور به كه كسي نخستين اند،¬يافته دست عرب شعر نقد كه ناقداني ميان از شده گفته جرجاني عبدالقاهر ديدگاه
  .است اسرارالبالغه كتاب در جرجاني عبدالقاهر گيرد،¬مي را اغراق جانب مصرّانه،

 و) كند¬مي رعايت را وتفريط افراط جانب يعني(كرده وارد متعادل موضعي شعري، كذب و صدق قضيه مقابل در عبدالقاهر
 مانند او نظر از عقلي معاني داند،¬مي حقيقت از يافته فاصله را خيالي معناي او. خيالي و عقالني: اند¬قسم دو بر معاني كه گويد¬مي

  )245- 241: 1954 جرجاني،. (است راست سخنان و اقول يا حكمت،
  :متنبي بيت اين مانند

  الدم جوانبه علي يراق حتي      األذي من الرفيع الشرف اليسلم
  .بريزد را دشمنان خون كه وقتي تا ماند،¬نمي آسوده دشمنان آزار از بلند شرف
  .ندارد راه آن در خيال كه است حقيقتي و است نكاسته آن از چيزي شعري، تكلف و صنعت و است، رايج و معمول امري گفته، اين
 و است مشهود نرمي و لطافت آنها در كه است مصنوعي معاني يكي: «آنها جمله از دارند، فاصله حقيقت از خيالي معاني اما

 مانند شوند،¬مي واقع قياس و استدالل محل در زيرا پيداست صدق از اي¬جلوه ها¬آن بر و دارند حقيقت از نمودي پنداري كه اي¬گونه
  ؟؟آدرس:ابوتمام بيت اين

  العالي للمكان حرب فالسيل           الغني من الكريم عطل تنكري ال
 تشبيه حاوي مذكور بيت و ماند¬نمي بلند مكان در سيل زيرا مشمار، عجيب ازثروت را بخشنده و كريم انسان دست ماندن خالي

 نه و است، خيال بر مبتني تعبير اين كه است روشن و شوند¬نمي ذكر صراحت به به¬مشبه و مشبه آن در كه تشبيهي يعني است، ضمني
 همانگونه سيالب، مانند وثروتش ومال است كوه مثل او كه است آن گيرد¬نمي قرار كريم دست در وثروت پول آنكه علت زيرا استوار، امري
  )همان.(گيرد¬نمي وقرار ماند¬نمي ممدوح كف در هم مال گيرد،¬نمـــي قرار كوه باالي در سيل كه

. باشد بوده صحيح مقدمات اين كه آن¬بي باشد، آن بر مبتني تخيالتش كه بياورد مقدماتي تواند¬مي شاعر كه است آن مراد
  :است نكته همين گوياي بحتري شعر و بگذارد، كذب بر را خود شعر اساس شاعر كه پذيرد¬مي ناقد كه است آن ديدگاه اين مفهوم

  كذبه عن صدقه يكفي الشعر في              منطقكم حدود ¬كلفتمونا
 بحتري، كه است آن مراد. است نياز¬بي كذب و صدق مقولة از شعر كه حالي در ايد،¬ساخته مجبور خود منطق حدود به را ما شما

  ).249 همان. (باشد قطعي مقدمات اين به محتاج شعر كه بيند¬نمي نيازي و داند¬نمي الزم را عقلي صحيح مقدمات بر شعر بودن استوار
 بودن، شعر ماهيت جهت از شعر كه است آن سخن اين از مراد: «گويد¬مي »اكذبه الشعر خير« كه سخن اين تفسير در عبدالقاهر

 او كه حالي در دهد نسبت وااليي و رفعت از صفتي اي¬فرومايه شخص به مثالً كه شود¬نمي انحطاط و اعتالء يا نقصان، و فضيلت موجب
 اين از منظور: «گويد¬مي »أصدقه الشعر خير« تفسير در همچنين. »سازد موصوف ننگ و نقص به را بزرگواري شخص يا است، آن فاقد

 كه گويد سخن ادبي از و است عقل مقبول كه باشد داشته داللت حكمي بر كه است كالمي شعر، نيكوترين كه باشد چنين توان¬مي سخن
 به فقط را افراد زهير كه شود¬مي گفته كه چنان باشد، داشته توجه حقيقت و صدق به مردان، ستايش در و بود، فضل و برتري مستلزم
  .»ستود- مي داشت وجود ها¬آن در كه صفتي

 اصل با مطابق عقل جريان بر اتكاء و صدق، و حقيقت به گرايش و اغراق كردن رها: «»اصدقه خيره از منظور: «گويد¬مي سپس
 و تر،¬شيرين را آن ي¬ثمره زيرا دهد¬مي ترجيح ديگر سخنان بر را آن و دارد¬مي تر¬دوست را آن گوينده كه كالمي و است؛ درست
 است شعري حال بيان حقيقت ،در آن ترين دروغ يعني أكذبه گويند مي واگر بيند مي وبيشتر تر روشن را آن ي¬بهره و پايدارتر را اثرش



  134-145، ص 1395 فروردين ،3جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 همانندي و مشابهت ايجاد اساسش، كه كند- مي را حقيقتي دعوي و است، منتشر و دار¬ريشه گسترده، آن در گري¬صنعت و تكلف كه
 كند، دنبال را شعري اغراض ساير و  ذمّ ، ستايش ، اغراق و مبالغه راه خود سخن در و باشد متكي تأويل و تسامح بر كه آنجا شاعر. است

  )همان. (»سپرد-مي فزايندگي و ابداع سوي به راه كه است طبيعي
 به توجه با اما گرديد؛ مهيا عرب منتقدان ميان در شعر در اغراق پذيرش ي¬زمينه ريخت، جرجاني عبدالقاهر كه طرحي با

 چه و مخاطبان ميان در چه ناميد،¬مي كذبش عرب كه چه آن در روي¬زياده و اغراق به گرايش كه نداد اجازه قرآن بر مبتني هاي¬نگرش
  ) 4/1384محمدي،ش. (يابد مستحسن رواج منتقدان ميان در

 كه است چيزي او نظر در ممتنع و برساند، ممتنع حد به ممكن حد از اغراق در را سخن كه داند¬نمي مجاز هم را شاعر قدامه
  )208: جعفر بن قدامة. (باشد مجاز وهم، در آن تصور ولي ندارد وجود

  :ابونواس سخن اين
  الزمن و األيام علي دم             ابداً عش اهللا امين يا
  !بمان باقي ايام، و روزگاران با و كن، زندگي ابد تا ، امين اي
 دعايي چنين يا و كن، زندگي ابد تا كه است كرده نكته اين به تفأّل ممدوح ستايش در وي كه است معلوم چنين شاعر، سخن در«

 به شبيه سخن اين ما ¬گمان به: «گويد¬مي و ؛)همان( »هستند غيرمجاز و ناپسند، امور جمله از دو هر اين و است، داشته او حق در را
 كه است توصيفي در روي¬زياده از است عبارت اغراق، زيرا است؛ غيرمجاز ممتنع حد به مجاز، اغراق حد از خروج بلكه نيست افراط و اغراق

  ).همان( باشد برخوردار آن از نتواند اساساً كه اي¬گونه به بود چيز آن طبيعت از بيرون كه آن نه و باشد، موجود چيزي در
 به را مبالغه و داند¬مي نيكو را حقيقت و كند¬مي رد را مبالغه و غلو واينكه داده اختصاص مبالغه به را بابي قيرواني رشيق ابن

 باالترين و شمارند¬مي برتر و دهند¬مي ترجيح را آن بعضي. دارند نظر اختالف باره اين در مردم: «كند¬مي ذكر اختالف مورد امري عنوان
 حساب به كاستي ي¬مايه سخن در و شمارند¬مي زشت و كنند¬مي محسوب عيب را آن بعضي و دانند،¬مي سخن خوبي درجه
 از اگر كه است شاعر براي استراحتي منزله به شعر صنعت در مبالغه: «كند¬مي طرد را آن نهايت در ولي) 43: 1972قيرواني،. (آورند¬مي
 تعظيم مورد آنان چشم در ضمن در و دارد مشغول محال امري به را مخاطبان سمع تا بگيرد را مبالغه راه گردد، ناتوان نيكو معناي بيان
  ).44: همان. (»نيست توانا سخن محاسن آوردن در كه كند¬مي گويي¬مبالغه سخن در كسي. باشد

 غير به معقول حد از كه غلوي و مبالغه وآن شود¬مي تقسيم مردود و مقبول قسم دو به مبالغ كه است معتقد عسكري ابوهالل
 آن در و است نثر معاني از غير شعر معاني كه است عقيده هم جعفر بن قدامة با الصناعتين در  و كند¬مي شود،رد¬مي منتهي معقول
 بيشتر و نيست جايز صناعات ساير و رسائل و خطابه جمله از آن غير در كه هست مواردي شعر در: «نيست آن غير در كه است جايز اموري

 مطلوب چيزي معنا خوبي و لفظ حسن جز آن در اما است، شعر برترين و ترين¬قوي كه جاهلي شعر خصوص به...  نباشد دروغ براساس آن
 و است شاعران مطلوب صفت سخن، حسن: داد پاسخ گويد،¬مي دروغ شعرش در شاعر فالن: شد گفته فالسفه از يكي به...  نيست

  ).131: عسكري.( »پيامبران اوصاف از راستگويي
 او. است نموده اظهارنظر وكذب وصدق اغراق باب در كه است دانشمنداني از نيز البرهان كتاب صاحب وهب بن ابراهيم بن اسحاق - 

 از برخوردار سخنش كه تواند¬مي حال عين در و گيرد، پيش را روي¬ميانه ذم، و مدح يا تشبيه، و توصيف در كه است شاعر بر: «گويد¬مي
 از يك هيچ در دگرگوني ايجاد و دروغ و افراط البته و شود؛ نزديك آن مانند و محال به شعرش كه اي¬گونه به باشد افراط و مبالغه
 و است، راست از بيشتر آن در دروغ كه كند¬مي توصيف چنين را آن شعر از سخن در ارسطو و نيست، نيكو شعر، بجز كالم هاي¬گونه

  )185: 1967الكاتب، وهب بن اسحاق. (»است جايز شعري ريخت در امري چنين كه شود¬مي متذكر
 شعر، در كذب بودن مجاز در البرهان صاحب سخن واقع در يازد، دست كذب به خويش ي¬سروده در شاعر كه است آن معمول

  )152: 1987 عدنان؛. (است متداول امري به اعتراف
 ناشي ها-آن از شعر تأثير قدرت كه استوارست، عناصري بر شعر است معتقد رود، مي شمار به عرب برجسته ناقدان از كه حازم

 و محاكات  كه است آن شعر نكوترين« وي ي¬گفته به اما. ابهام صدق، محاكات، تخييل، حسن: از اند¬عبارت عناصر اين كه شود¬مي
 و) 71: 1986 قرطاجني،( »كند قيامت غرابتش و ماند نهان آن دروغ و باشد نيرومند آن صدق و باشد قوي بدان ميل افتد، زيبا آن شكل
 به نسبت صادقانه احساس منظورش). 341: همان( »بتراود بيرون هنر شيفته انديشة از كه است آن شعر بهترين كه، بدان: «گويد¬مي

 در كه يابيم¬مي در بيفكنيم شعر بر تفصيلي نگاهي كذب و صدق منظر از اگر كه است معتقد عباس احسان دكتر. است واقعيت- تجربه
 چنان صدق هم حالتي در و باشند صادق شعري اقوال بايد حالتي چنين در كه شود¬مي موجب را مانندي¬بي زيبايي صدق حالتها بعضي
 معمول زيبايي وصف به شعر كه حالتي در. دارد را اول مورد حكم صورت اين در. يافت نتوان برايش نظيري كه آفريند¬مي را اي¬زشتي
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 عادي زشت امر توصيف به كه حالتي در و است متكي محاكات در روي¬ميانه اصل بر كه ويژه به است، زياد سخن صدق ميزان بپردازد
  ) 66/1382عباس،ش احسان.( است گونه همين نيز بپردازد

 تفريط ميانه، حالت سه نوع دو هر در. اند¬دروغ برخي و دارند واقعيت بعضي شعري سخنان كه شود¬مي روشن شد گفته چه آن از
 باشد ممكن دعاوي حاوي اگر و است صادق باشد ميانه و تفريط حالت دو هر در تحقق قابل ادعاهاي حاوي كه شعري. دارد وجود افراط و

 و ناممكن كذب ممكن، كذب متوسط، دروغ كوچك، دروغ محال، واقعيت ناممكن، واقعيت قبيل از ادعاهايي اگر. است كذب و صدق محتمل
 سخناني از بيشتر بسيار يابد،¬مي راه آنها در دروغ كه سخناني بينيم¬مي حازم هاي¬گفته در دقت با. است كذب شعر باشد، شعر در محال
 و صدق. است خيالپردازي اعتبار به بلكه نيست، كذب و صدق اعتبار به شعر شعريت كه است معتقد وي. پذيرد¬مي راستي و صدق كه است
 از افراد برانگيختن در صدق كه: گويد¬مي نهاد فراتر گامي حازم حتي. داللتها به نه شوند¬مي داده ارجاع مفاهيم به كه امرند دو كذب
 خاطر همين به و شوند¬مي تحريك دروغ با كساني اندك ولي شوند،¬مي برانگيخته راستي و صدق با كس همه چون. است تواناتر كذب
 كسي كه گيرد¬مي نتيجه سخن اين از حازم. دارد برتري شعر عناصر و مواد ديگر بر صدق كه است روشن پس. است ضعيف دروغ، سخن

 كه كساني. نيست دروغ به محدود شعر كه است آن حقيقت. دروغگوست خودش »است دروغ شعر مقدمات همه: «گويد¬مي كه
 راستي بر را دروغ آنها بلكه ندارد، وجود صدق شعر در كه نيست اين منظورشان »است آن آميزترين¬دروغ شعر ترين¬شيرين: «گويند¬مي
 خياالت همه كه نيست لزومي: «گويد¬مي و شتافته كذب و صدق مسئله درباره سينا ابن سخن ياري به حازم. اند¬داده ترجيح شعر در

  )85-74: 1986 ٰ◌ قرطاجني( »آن بودن غيرخيالي يا بودن خيالي از غير است امري انگيز- خيال سخن صدق: «گويد¬مي و »باشند دروغ
 آن صدق و است صادق شود نگريسته روحي حاالت ايجاد قدرت و تأثيرگذاري جنبه از شعر به اگر كه، است اين حازم سخن خالصه

 بتواند آميزي¬دروغ شعر اگر. آورد- نمي وجود به روح در هيجاني و واكنش شعر صداقت كه هست گاه و كند ايجاد روحي واكنش تواند¬مي
 اقوال از غرض« كند¬مي استشهاد فارابي سخن به حازم. است بهتر نيست برانگيزاننده كه صادقي شعر از كند ايجاد تحركي روح در

 توان¬مي سخن آن در را اوست منفور آنچه يا وي مطلوب دارد- مي گمان كه برانگيزد امري انجام به را شنونده كه است آن انگيز¬خيال
 كرد متهم را متكلمان حازم. است نشنيده »است كذب همه شعري اقوال: «گويد¬مي كه را فارابي سخن اين حازم گويا).  86: همان( »يافت
 كالم علم به قرآن اعجاز از بحث در متكلمان وي گمان به. دادند رواج را) نيست صدقي هيچ شعر در اينكه و( شعر به دروغ نسبت ايشان كه

 اين طرح با حازم). 88-87: همان. (شد ايشان گمراهي ي¬مايه كه پرداختند بالغت و فصاحت از مقدماتي در پژوهش به و شدند نيازمند
 مرتفع موضوع اين در ناقدان نظري اختالفات تخييل، اهميت بر تأكيد با و كرد جدا شعر از كلي طور به را كذب و صدق مسئله ديدگاه،
 جاي بر ناقدان. هاست¬گزاره داللت و قلمرو به ورود تأثير و انفعال حوزه از شدن دور موجب قضيه، اين در جدال كه داد نشان و ساخت
  .گويند سخن آن تأثير و حدود و محاكات از بايد باشند شعر در كذب و صدق پي در اينكه

  غلو و مبالغه اغراق، تفاوت
 از ذم و مدح وصف، در روي¬ه¬زياد و افراط هرگاه: اند¬گفته و اند¬شده قائل تفاوت غلو و مبالغه اغراق، بين بديع علماي اغلب اما

 اغراق را آن نباشد، باوركردني عادت حسب بر اما ممكن عقل حسب بر چون و گويند "مبالغه" را آن باشد،¬ه¬نكرد تجاوز عقلي امكان حد
  .خوانند غلو را آن باشد، ناممكن هردو عادت و عقل در كه برسد اي درجه به اگر و نامند؛¬مي

 از يكي نگارش به خود حقيقت در كه "البديع انواع في انوارالربيع" صاحب** مدني خان علي سيد  كيال حسين ي¬گفته طبق
 هركدام، براي و است¬ كرده مطرح جداگانه مبحث سه غلو و اغراق مبالغه، براي و پرداخته اسالمي ادبيات در بديع هاي¬كتاب ترين¬بزرگ

 در زيرا غلو؛ از فروتر اغراق و است اغراق از فروتر مبالغه": گويد¬مي چنين غلو و اغراق مبالغه، تفاوت در. است¬ داده ارائه جداگانه تعريفي
 است، محال غلو در ولي نيست؛ ممكن عادتا اما است، ممكن عقال اغراق در و دارد امكان عادت به هم و عقل به هم) ادعا مورد صفت( مبالغه

 و است زشت شود، كفر به منتهي اگر غلو": گويد¬مي چنين هم وي) 513: 1304 شيرازي، مدني. ("عادت نظر از هم و عقل نظر از هم
 آن كه باشد حرفي با همراه كه است نوعي آن زيباترين و است متفاوت زيبايي نظر از كه است چيزي پذيرفته و است پذيرفته وگرنه مردود

  )همان. ("كاد،لو و كأنّ": مانند كند نزديك صحت به را
 قرينه گونه هيچ بدون دارند، كاري فريب و اغفال قصد گويي دروغ در كه است اين دروغ و كذب سخن با اغراق و مبالغه ميان تفاوت

  )268: 1374 همايي،. (پردازي دروغ و كذب نه اغراق، و مبالغه صنعت به است سخن آرايش و تزئين گوينده مقصود اينكه براي مقالي حالي
 اگر كه صورتي در بگذارند ادبيات بر بسزايي تأثير توانند¬مي كه باشد، هنري خاص ديدگاه از بايد مبالغه و اغراق به ما نگاه بنابراين

  .گذارد¬نمي مخاطب در تأثيري چندان باشند، مبالغه و اغراق: جمله از ادبي هاي¬آرايه به توجه بدون شعر و كالم
  شعر در كذب و مبالغه وردّ پذيرش

  :گويند¬مي برخي  دارند؛ متفاوتي ديدگاههاي شعر در كذب و مبالغه وردّ پذيرش ي¬درباره دانشمندان
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 ،"است آن ترين دروغ شعر نيكوترين" اينكه به اند¬ه¬كرد استناد و اند¬پذيرفته مطلقا را كذب برخي: اكذبه الشعر أحسن) أ
 نوعي خود هنر با شاعر: گفت توان مي "أعذبه الشعرأكذبه":اند¬گفته مشابهي ي¬جمله در. شود مبالغه آن در كه است آن كالم بهترين

 كان كلما" شود¬ كذب و صدق به متصف تا گزارش، و اخبار نه است، ايجاد و انشاء نوعي خود اين و كند¬مي آفريني هنر و زيباسازي
 شعر درباره كه) أعذبه أكذبه( يا) أكذبه أحسنه( مشهور جمله معاني) 65:  1934 جاحظ؛. ("ألذَّ و أظرف و أعذب كان العادة من ابعد الشيء
 اين بلكه. شود قلمداد شرعي دروغ تا ندارد، فقه اصول و معاني علم و منطق خبري قضاياي در شده مطرح كذب و صدق به ربطي اند،¬گفته
  ) 1380/ 40 ش خراساني، حسيني. (آيد¬مي شمار به سخن زيباسازي نوع يك نمايي بزرگ

 آن خوب كالم و است كالم عيوب از مبالغه: اند¬گفته و اند،¬ه¬كرد رد كلي طور به را مبالغه ديگر برخي: أصدقه الشعر أحسن) ب
 پناه اين و باشد ناتوان خوب بيان از اينكه مگر نبرد، پناه مبالغه به متكلم اينكه و نرود بيرون حق موضع از و بيايد حق شيوه به كه است،
  .است نقص  و خلل بردن بين از براي مبالغه به وي بردن

 به مبالغه اگر: گويند¬مي كنند،¬مي بيان را ديدگاه دو اين ميان تعادل و اند¬رفته وسط راه ديگر، گروهي: أقصده الشعر أحسن) ج
 كالم نيكويي و جلوه باعث را مبالغه گروه اين. است پذيرفته نشود؛ خارج اسالم تعاليم از و نكند تجاوز مشخص حدود از و بيايد معتدل شكل
 منظور كه  است پوشيده آنان بر مسئله اين اند،¬كرده رد مطلق طور به شعر در را مبالغه كه كساني شايد: گويند¬مي چنين اين دانند،¬مي
  .ندارد مطلب داشتن حقيقت و درستي به ربطي است، هنري آفريني زيبا و تصوير و تخيل: شعر در كذب از

  ممدوح و مقبول غلو
  :است مردود و زشت اي¬پاره و است طبع مقبول آن از اي پاره و است مقبول اغراق و تبليغ مبالغه، اقسام از
  آن نظاير و تشبيه حروف قد أوشك، كأنَّ، كاد،: مانند نمايد؛ نزديك درستي و صحت به را آن كه بيايد لفظي كالم در) أ

  .شود وارد آن بر باشد، تخييل حسن متضمن كه چيزي) ب
  .بيايد مطايبه و هزل ي شيوه بر اينكه) ج
 چيزي ممدوح ي پايه بردن باال جز و بوده مدح صرف گوينده مقصود هرچند نباشد، شرعي و ديني ترك مستلزم غلو اينكه) د

  )373 – 371:  1372 رجائي،.». (نشود استشمام آن از مقدسات به امانت و كفر بوي يعني نباشد؛
  :مانند مقبول غلو
  قعدوا مجدهم أو بأولهم قوم      كرم من الشمس فوق يقعد كان لو
  )24: تا بي زهير،(

 "لو" حرف آوردن با. هستند باالتر قوم آن از اينان باشند، خورشيد از باالتر بخشش نظر از قومي اگر كه كرده ادعا بيت اين در زهير
 امري خورشيد فوق بر نشستن يعني يقعد، كان" لو" گويد¬مي شاعر نيز بحث مورد بيت در. است كرده نزديك درستي و صحت به را غلو

  .گرفتند¬مي منزل و نشستند-مي آن بر وي ي¬وقبيله ممدوح حتماً نبود وممتنع محال امري اگر امّا است ممتنع
  زيرينم سنگ كه تواني كه جفا هر به        زمان دور آسياب اي سرم بر بگرد

  )سعدي از نقل به ،296: دهخدا(
  ):152(امرؤالقيس

  لَأثّرا َمنها اإلتب فوق النمل من     مُحولٌ لودبَّ الطرف القاصرات من
 بگذرد، او بدن بر  مورچه نوع كوچكترين اگر آنچنانكه دارد، لطيفي پوست بدن و است حياء با گويد¬مي معشوق مورد در شاعر

 پوست كه نيست قبول قابل عقل نظر از پيداست كه گونه¬همان. گذارد¬مي اثر برآن و شده معشوق پوست خراش موجب آن پاي حركت
  .شود خراشيده مورچه ترين¬كوچك پاي حركت از كه باشد لطيف حّدي تا بدن

  ):529: 2ج(متنبي
  ترني لم إياك مخاطبتي ال لو       رجل أنني نحوالً بجسمي كفي
  .ديدي¬نمي مرا گويم¬مي توسخن با نبود اگراين كه بس همين من الغري و ضعف در
  :او بالفظ) 557: 2ج(متنبي مقبول غلو

  القمران اعدائك من كان لو و     لسانٍ بكلِّ مذمومٌ عدوّك
  .باشند تو دشمنان از ماه و خورشيد اگر حتي كنند،¬مي نكوهش را دشمنت همگان
  ):174/ 1 ج ،1997( بحتري

  المنبرُ إليك لسعي وسعه في     ما فوق تكلَّف مشتاقاً أن لو و
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 قدر آن شتافت،¬مي تو سوي به و كرد¬مي را كار اين منبر دهد، انجام اوست وسع در چه آن از بيش توانست¬مي مشتاقي اگر
 مشتاق لذا هستي او حق به جانشين تو كه داند¬مي هم منبر اي،¬داده تكيه منبر بر و پيامبري جانشين حق به كه توئي توست، مشتاق
 حق به جانشين ممدوح كه بداند است، جان¬بي شيء يك منبر اينكه به توجه با نيست پذيرفتني وعادت عقل نظر از كه است روشن. توست
  .است كرده نزديك صحت به را غلو لو لفظ با ولي است

  :لوال بالفظ) 105: 1998( معري مقبول غلو
  لساال يمسكه الغمد فلوال              عضب كلّ منه الرعب يذيبُ

  .شد-مي جاري و ريخت¬مي زمين به  بگيرد را شده شمشيرآب كه نبود غالف اگر كند،¬مي آب را شمشيري هر او از وحشت
 مبالغه آن شد، ذكر قبال كه حروفي از يكي ذكر با ولي رود¬مي كذب سمت به كه كند مي روي¬زياده چنان مبالغه، در شاعر گاهي

  :كند¬مي صدق باره اين در) 654: 1980( ابونواس سخن اين كند،¬مي نزديك صحت به را
  يراني ليس و دهري تري فعيني        جناحه بظل دهري من تغطيتُ

  مكاني عرفن ما مكاني أين و        مادرت عَّني األيام تُسال فلو
 روزگار از اگر پس.ببيند مرا تواند¬نمي كسي و بيند¬مي را همه چشمم) كه آنچنان( ممدوح هاي¬حمايت ي سايه در ام¬رفته فرو

  .كجاست مكانم داند¬نمي بپرسند، ايام از مكانم از اگر و كيستم كه داند¬نمي شود، سوال من اسم از
  مقبول غير و مذموم غلو
 است، مردود و مذموم ،)اند¬شده ذكر قبال( كند¬مي نزديك درستي و صحت به را آن كه باشد اموري از مجرد و عاري غلو اگر

  ):406:  ابونواس( بيت اين مانند
  تُخلَق لم الّتي النُّطَفُ لَتَخافُكَ      أنَّهُ حّتي الشِّركِ اَهلَ وَاَخَفتَ

 لحاظ از نطفه هراس و ترس ترسند؛¬مي تو از اند¬نشده خلق هنوز كه ايشان، هاي¬نطفه كه اي،¬ترسانده حدي تا را مشركان
 نشده خلق آن قلب وهنوز دارد قرار رحم درون كه اي¬نطفه كند¬مي ادعا كه رسانده آنجا به را غلو كار ابونواس. است ممتنع عادت و عقل
  .دارد ممدوح از وحشت و اضطراب تپش، است نشده خلق نگرفته شكل هنوز كه قلبي اين است،

  ):569: 1ج( متنبي مقبول غير غلو: اند¬گفته همچنين
  أجمعُ  الرأُي بعضهُ جُزيي أقلُّ       زمانه في رأُيهُ  جزء ألفُ فتي
  .هاست¬انسان همه عقل معادل او عقل هزارم يك از مقداري است، جزء 1000 زمانش در رأيش كه است جوانمردي او

  :گويد¬مي خمر وصف در) 382(ابونواس
  قفي:  لها قلت األسرار موضع إلي       دبيبها  دب و بناها شر فلما

  الخفي سري علي ندماني فيطلع        شعاعها عليّ يسطو أن مخافة
  !بايست بايست گفتنم او به رسيد،) ما قلب و دل( اسرار موضع به تا كرد نفوذ ما در و نوشيديم را آن كه هنگامي

  .شوند آگاه پنهانم سر از من هاي¬پيمانه هم و شود مسلط من بر شراب مبادا اينكه ترس از
  ):82:  1999(كلثوم عمروبن ي گفته اين مانند. مستكره و مذموم غلو
  !سفينا نمأله البحر ظهرُ و          عنا ضاق حتي البرّ مألنا
  قادرين نبطش حين نبطش و       عليها أضحي مَن و الدنيا لنا
  ساجدينا الجبابرُ له تَخِرُّ             لناصبيٌّ الفطام بلغ إذا
 دنيا. پركرديم هايمان¬كشتي از را دريا و  شده تنگ ما سپاهيان براي جا طوريكه به ، كرديم پر سپاهيانمان از را ها¬خشكي ما

 گرفته شير از ما هاي¬بچه كه گاه آن. هستيم توانا كه حالي در كنيم اراده كه آنگاه بريم¬مي يورش و ماست آن از  دنياست، در چه وهرآن
 كند¬مي پر سپاهيان از چنان را ها¬خشكي تمام كه است كرده ادعا شاعر. افتند زمين بر سجده به آنها مقابل در قوي پادشاهان شوند،¬مي
 افتند،¬مي زمين بر سجده به ممدوح ي¬گرفته شير از تازه هاي¬بچه مقابل در قدرتمند و توانا پادشاهان اينكه و نماند باقي جايي ديگر كه
  .است مذموم غلو نوع از بنابراين كند¬مي نزديك صحت به را غلو كه است حروفي از عاري و وغيرممكن محال است امري اين

  : است كرده هجا مقام در سخريه در روي¬زياده اش، مبالغه اين در)512: 1404( ابوتمام همچنين
  البُغضِ  من قارونُ حواه               ما اضعافَ يملِكُ الذي أنت

 به شبيه بيشتر كه شده وصف چنان قارون دارائي اينكه به توجه با. داري كينه و بغض قارون دارائي برابر چند كه هستي توكسي
  ستايش در كه ابوتمام شعر اين. است محال امري داشتن قارون ناپذير¬وصف دارايي از فراتر كينه و بغض است،بنابراين خيالي امر يك

  :است»اكذبه الشعر احسن«مصداق گفته عباسي خليفه معتصم
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  ساحِلُه الجُودُ و المعروُفُ فَلُجَّتهُ        َاتيته النِّواحِي ايّ من البحرُ هُوَ
  )2/275،ج1983 زيدان،(

 بخشش و جود و است نيكي و احسان امواجش شو، وارد برآن خواهي مي كه طرف هر از است، كران¬بي درياي چون من ممدوح
  .ساحلش

  :گويد منبجي طائي محمد بن شجاع شجاعت وصف بيت در اين مانند) 186: ،3ج( متنبي شك بدون
  الرجل و الخيل قَعاتِهِ وَ عن تحدِّثُ     الذّي الضَّيغَمِ وَ »األرواحِ  قابِضِ« إلي

 گرفتن و بخشيدن جان چون پردازي؛ ودروغ بارزغّلو مصداقهاي از ممدوح شجاعت صفت بيان براي »األرواح قابض« لفظ از استفاده
  .دارد)  عّزوّجل( خداوند به اختصاص آن

  ):82: 4ج(متنبي
  الرُّسُلُ¬به بشّرتنا نبيّ بغير        امّةً بشّراهللا لو ¬سيّدٍ إلي
  .دادند¬مي بشارت او به را ما داد،پيامبران¬مي بشارت را پيامبري¬بي امت، خداوند اگر كه سروري به

  :گويد¬مي وي  شجاعت وصف در)183: همان( همچنين
  النَّسلُ  لَانقَطَعَ االرض اَهلِ فَشَابَينَ      بأسَهُ أنَّ لَو المَوتِ امّ ابن رأيتُ
 قدرت فرط از چون ، شود¬مي منقطع انسانها نسل ، زمين اهل  بين كند پيدا شيوع ممدوح شجاعت و قدرت اگر كه بينم¬مي

  .شد¬مي منقطع ونسل كشند¬مي را همديگر وشجاعت
 ميدانهاي در كشتارش زيادي و ها¬آفريني حماسه خاطر به ممدوح به) ممدوح=  الموت أخ= المَوتِ امّ ابن( صفت دادن نسبت

  .است رسانده قتل به را دشمنان از زيادي افراد زيرا ناميده مرگ برادر را ممدوح. است غلو و  اغراق باب از جنگ
 رخ خيال و وهم در نه و واقعيت در نه مستحيل كه زيرا ؛ شود¬مي رد مستحيل و شود¬مي پذيرفته ممتنع مبالغه همين واسطه به

  )1932:23، خفاجي.(كرد تصور وهم و خيال در تواند¬مي را ممتنع اما دهد،¬مي
 وصف در اينگونه را ها مبالغه. است ربوده ديگران از را سبقت گوي غلو وگاهي مبالغه بردن كار به در كه است شاعراني از هاني ابن

 بيت اين مانند برد،¬مي كار به كند مي مبالغه آنها بيان در شاعر كه فضايلي وديگر شجاعت ، بخشش ، عدل چون ممدوحان دروني فضايل
  :كند¬مي مدح را جعفر كه

                                                                                             عادل قضاء الدنيا في كان ما  عدله بقية ال لو الذي هذا
  )294:1994، هاني ابن(

  . نبود عدالت به قضاوتي هيچ دنيا در يقيناً نبود، عدلش مانده باقي اگر كه است كسي اين
 برابر در است نزديك كه كند¬مي فرض گونه اين را ابرها و دريا و گردد¬مي بر علي بن يحيي ممدوحش جود بر كه است اوكسي

  ) :234-233:همان(بيفتد گدايي به وي
  األفق من الجون والعارض              موجه من البحر حياء ال لو

  يستقي ذاظلمĤن جاء و                 يجتدي سائحاً هذا جاءك
 تو نزد تشنه دريا و كنان¬درخواست آمد¬مي تو پيش به ابر. نبود افق با دريا رويارويي و نبود ممدوح موج از درياها حياي اگر

  كرد¬مي آب وطلب آمد¬مي
 هايي¬مبالغه كه است كرده سعي و است بسيار كرده وصف را كرمش كه هايي¬مبالغه المعز، براي هاني ابن مدائح كثرت به توجه با

  ) :26: همان( گويد¬مي و كند¬مي اقتدا وي به  بخشش در ابر كه انگار ؛ بسرايد خليفه جايگاه و شأن در ممتاز
  فاقتدي شيمة رأي لكن و                نائل في الغيث يحكك لم

  . كند¬مي پيروي تو از خصلت نظر از اما نيست تو مثل بخشش در باران
 كه آنگاه بارد،¬مي بندگان و ها¬سرزمين بر او و است تر¬بخشنده ابرها از المعز كند¬مي ادعا كه است  اين ، ها¬مدح آن جمله از

  ):285:همان( شود¬مي خشك زمين
  المُسبِل الغمام كذب إذا إال            غيره يدّعيه ال الندي فله
  عَلُ  من الكواكبِ علي ينيفُ مجد       فوقه و الغمام علي يسحُّ كرم
  ممحَلُ عامٌ الرواد أوجه في          تجهما الكفهرُّ إذا البالد غيث
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 از باالتر و ابرها بر كه بخششي.  نيستند بيش دروغي ريزان ابرهاي و نيست وي با كردن ادعا توان را ديگري كه است بخششي را او
 بر كه كساني آن نظر در ، روند¬مي هم در كه آنگاه ها¬سرزمين باران. دارد برتري نيز برستارگان كه است مجدي را او و است ريزان ابرهاي
  .است خشكسالي سال همانند.  بارد¬مي برآنان باران

  درشعر مبالغه و دروغ
 هايي¬ديدگاه از يكي. است مهم بسيار شاعر خود حتي و ادبي آثار شعر، تحليل براي كه است مباحثي جمله از شعر در دروغ بحث

 قديم از و هاست¬آن قبول مورد يعني اند،¬كرده تأييد را آن زيادي افراد كه است آن بودن دروغ است، شده مطرح شعر درباره كه
  . اند¬شده درغگويي به متصف شاعران بويژه و هنرمندان

. است آن بالغت و فصاحت ميزان و الفاظ به ناظر كه قواعدي باشد، خاصي قواعد و اصول تابع بايد جهت اين از و است هنر يك شعر
 يكي و داشته رواج ها¬ملت ميان در است، بشري فرهنگ و ادب هاي¬پديده ترين¬كهن از يكي و آيد¬مي شمار به كالمي هنرهاي از شعر

  .است بوده مختلف اهداف به رسيدن براي هنري مؤثر ابزارهاي از
 و توضيح به فصل هشت ضمن در شفا منطق نهم مقاله در سينا علي بو كه ارسطو شعر كتاب " خراساني حسيني" ي¬گفته به بنا

  )60: 1404، سينا ابن( كند¬مي حكايت يونانيان بين در شعر رواج و ويژه جايگاه از پرداخته، آن شرح
 كردن تشبيه اين در. كند¬مي تشبيه ماه به مثال براي را خود  محبوب گويي،¬زياده و مبالغه اغراق، پايه بر شاعر شعر مقوله در

  ؟ خير يا ، هست برازنده را ستايش شاعر،اين جدّي نظرمراد از محبوب آن آيا ديد بايد بلكه شود¬نمي وكذب صدق ، ماه به محبوب
  شعر در اغراق و مبالغه حدود
 شود،¬مي او احساسات انگيختن بر سبب و گذارد¬مي را تأثيرخود مخاطب در اما – است دروغ و آميز اغراق اينكه با – گاهي شعر

 و اغراق نظريه بنابراين. باشد داشته اثربيشتري شنودگان و مخاطبان تخيالت و عواطف تحريك در شاعرانه بيانات بودن دروغ نقش بسا چه
 به اينكه بدون ارسطو افالطون، از پس يافت؛ آن از هايي¬نشانه توان¬مي افالطون آراء ودر است، موجود متون ترين¬قديمي در مبالغه
 شبه يا واقعيت يك از صرف تقليد را شعر جوهر و كوشيد خويش استاد ديدگاه تعديل يا رد در كند، نگاه موضوع يك عنوان به اغراق آرايش
 واقعيت كه باشد چيزي از محاكات تواند¬مي گيرد،¬مي صورت محاكاتي هم اگر گفت و كرد تأكيد تخيل عنصر بر بلكه ندانست؛ واقعيت
 اما ، شود- نمي مشاهده ارسطو و افالطون آراء در مشهود طور به مبالغه و اغراق مبحث ، شده گفته چه اگر) 1337:55أرسطو،. (باشد نداشته

 در تر¬واضح و آشكارتر طور به سپس و شده ريخته حكيم دو آن آراء بطن و درون  مبحث اين اساس و پيرنگ كه كنيم ادعا گونه اين اگر
  .ايم¬نگفته گزافه گرفته، خود به تري¬منسجم شكل ديگران آراء

 از تر¬زشت يا نيكوتر را معني سپس برد،¬مي كار به ذم يا مدح براي شاعر كه هدفي حسب به كند¬مي زيادت  افاده  صنعت اين
 به دروغ مظاهر از مظهري كه صنعتي است، مبالغه كند،¬مي تكيه آن  شاعربه كه تصاويري از يكي بنابراين. كند¬مي بيان هست چه آن

  .كند¬مي انديشيدن به وادار را خواننده بلكه كند،¬نمي بيان روان و ساده صورت به را معني خاطراينكه به رود،¬مي شمار
 احساسش شاعر چون كه است اين شعر در مبالغه شدن پيدا فلسفه:« گويد¬مي مبالغه و اغراق پيدايش سبب در  نعماني شبلي

 و دهد¬مي نشان  شعر در را  اثر همين بعد و بخشد¬مي تأثير وي در بيشتر چيزي هر لذا است شديدتر و تر¬قوي مردم ديگر به نسبت
 شاعر اصل در كه اشخاصي عكس بر آيد،¬مي مبالغه آنها نظر به اظهار اين ، باشند¬نمي احساس درجه اين داراي ديگران اينكه به نظر

»  شوند¬مي خارج كار اين اصلي حدود از و نموده شعر گفتن به مبادرت تصنع و تكلف به كنند قلمداد شاعر را خود خواهند¬مي و نيستند
  )64:1980، نعماني(

 شعر، باشد؟كار واقعيت دهنده نشان تواند¬مي چگونه باشد، دروغ اگر حال بكشد، تصوير رابه واقعيتي كه است اين در شعر زيبايي
  . باشد تواند¬مي صورت دو به شعر قالب در واقعيت تصوير اما. است خيال برانگيختن و واقعيت كشيدن تصوير به

 چنين ادبي، فنون و مبالغه بدون و اضافه تغيير، بدون باشد، واقعيت  دقيق  بيان معناي به  واقعيت، كشيدن تصوير به اگر- 1
  .شود¬نمي وي احساسات انگيختن بر و مخاطب جلب سبب و ندارد چنداني تأثير واقعيت از تصويري

 تغييراتي يا شود¬مي افزوده آن بر چيزي بلكه نيست؛ حقيقت و واقعيت نمودار دقيقاً كه باشد شكلي به واقعيت كردن بيان اگر - 2
  . است آن ابراز نحوه در ، كاهش و افزايش با تغيير اين.  شود¬مي ايجاد آن در

 خشمگين، يا متكبر شخص يك كشيدن تصوير به هنگام نقاش: كند مي تر¬روشن و بهتر را مسأله ،¬مثال اين آوردن با مظفر
 بلكه باشد موجود واقعاً عكس صاحب چهره در كه نيست چيزي حالت اين. كشد¬مي تصوير به باشد تكبر يا خشم دهنده نشان كه را حالتي
 نشان خواهد¬مي كه نقاش اصلي مقصود اما.  است كذب و دروغ روش اين پس است افزوده تصوير به را آن ، خود تخيل از استفاده با نقاش
 جنبه بنابراين. باشد خشمگين يا متكبر واقعاً عكس صاحب آنكه بر مشروط است، صادق است، خشمگين يا متكبر شخص اين كه دهد

  .آن اصلي مقصود در نه است آن استعمال روش در تخيّل دروغين



  134-145، ص 1395 فروردين ،3جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 ذم، مدح، در مبالغه باشد، مبالغه باب از رود¬مي كار به شعر در كه تخيلي اينكه مخصوصاً است، صادق نيز شعر مورد در مطلب اين
 اين. است دروغ استعمال و روش در اما نيست؛ دروغ باشد، واقعيت گوياي آنكه بر مشروط آن، وهدف مقصود ازلحاظ مبالغه تقبيح؛ و تحسين

 از دورتر و تر¬غريب واقعيت، خيالي تصوير هرچه بنابراين. است جايز نكند سرايت مقصود وبه باشد عمل روش در فقط كه وقتي تا دروغ
 متوسل اغراق به مطلب بيان روش در شعر چه هر:  گوييم¬مي مناسبت  همين به. است بيشتر نفوس والتذاذ اعجاب در آن تأثير باشد، واقع
 مظفر.(اند¬كرده گمان ناآگاهان بعضي كه معني آن به نه دروغ اما. است دلپذيرتر و تر¬شيرين باشد، بزرگنر است آن در كه دروغي و شود

،1404 :458-459(  
 چنان نمايد،¬مي مطرود و منزوي ذهن در را سخن آن از استفاده در افراط اما است، خوب شعر گيرايي  اركان از اگر شعري دروغ

 طبع از جوشيده اساساً  نيكو، شعر چون نمايد؛¬مي منهدم را شعر بنياد -باشد قيد وبي محابا بي اگر – هم ديگران سخنان اقتباس و اخذ كه
 حدود داري نگاه معلول ديگر، مرتبه در و است شاعر داني سخن چشمه از جوشيده نخست وهله در خوب، شعر حقيقت در. است شاعر زاياي

  )953: 1388محبتي،.(است شاعري ترفندهاي و صنايع در اعتدال
 اگر:  كه صورت بدين  سازد،¬مي بيدار شنونده ذهن در را نمايي تناقض پندار نوعي شعر، تعريف  محتوايي هاي¬ويژگي در دقت

  )954: محبتي( است؟ آن ترين¬،كاذب آن نوع بهترين كه است چگونه است، محتوايي و زباني نظر از كالم ترين¬پخته شعر
 امور اساس بر كه واقعي امور اساس بر نه نظامي ديدگاه در شعر بنياد چون است؛ صدق عين ساحت، اين در كذب، اين درواقع

  . است ذهني وعادات زباني متعارف هاي¬فرم و اصول سازي واژگون دنياي شعر، دنياي. است شده نهاده خيالي
 برق و رود- مي راه سرو كه وقتي شاعر، ذهني فضاي در. بيابد تأثير توان تا»  گرداند خرد را ها بزرگ و  بزرگ را خردها« بايد شعر

 با و ندارد خارجي مصداق چون دروغ، است هايي¬گزاره ، ظاهري اصول اساس بر ، ها¬گزاره اين همه كه – زند¬مي تيغ رعد و خندد¬مي
 كامالً بگيرد؛ فاصله زباني متعارف واقعيات از شعري هاي¬نشانه گسترش در بتواند شاعر چه هر فضايي، چنين در – نيست مطابق صدق
 به. است تأثيرگذارتر باشد، شاعر خاص ذهني مبناي و منطق زاييده و نباشد خارجي صدق با مطابق كالمش چه هر يعني است، نافذتر
 شعرش) دروغ(=  كند استفاده بيشتر ناراست و نامتعارف معلولي و علت روابط از خود ذهن شاعرانه درفضاي شاعر چه هر ديگر، عبارت

  : گويد¬مي كه ارسطوست بوطيقياي از برگرفته آن اساس و است شعر از تعريف يك نگاه نوع اين البته كه است تر¬قوي و تر¬پسنديده
  )70:  1343 ؛ ارسطو( »ممكن انه اال محتمل غير شيئ علي مفضلّ المحتمل المخيل فان ، الشعري بالصّدق يَتَّصِل مّما إمّا«
 ارائه ادبي صناعات طريق از دلنشين و زيبا شكلي به را خود شعر شاعر، اگر بوده، انسان انديشه و تفكر محصول كالم كه جا آن از

 در تر¬ذوق با و ماهرتر شاعر اندازه هر بين اين در افزايد؛¬مي آن جذابيت بر و كرده چندان دو را خود شعر و كالم اهميت و ارزش دهد،
  . است تر¬دلنشين و تر¬جذاب اندازه همان به شعرش باشد، مبالغه و اغراق جمله از ادبي صناعات بردن بكار

  بحث ونتيجه گيري:
 تخيل بر هم شعر اساس و است شاعرانه تخيل با همراه درشعر مبالغه چون و است شده شمرده ممدوح و مستحسن اغلب شعر در مبالغه- 

  . است ذوق صاحبان پسند مورد موارد از بسياري در است
  .است دادن جلوه خرد را وبزرگ خرد دادن جلوه بزرگ آن مهم تأثيرات از يكي كه كند،¬مي تصرف و ابداع گاهي مبالغه در شاعر- 
 و عموم اذهان از بعيد و مأنوس غير ، تر¬تازه تر،¬غريب تر،¬خيالي شعري تصوير اندازه هر به و شود¬مي شعر زيبايي سبب مبالغه- 

 داراي و اغراق كه اندازه هر به شعر گوييم¬مي جهت همين به گردد،¬مي شگفتي موجب و بيشتر تأثيرش نسبت همان به باشد مخاطبان
  .است تر¬شيرين نسبت همان به ، باشد بيشتري مبالغه

  .داشت نخواهد هنري و ادبي ارزش  گرنه و روند، بيرون هنري حوزه از و شوند ادبيات و شعر در تكلف و تصنع سبب نبايد غلو و مبالغه- 
 همچنين باشند، تخيّل حسن نوعي اغراق و غلو يا و بيايند....  لوالو ، لو ، كاد ، كأنّ: همانند حروفي اغراق و غلو با همراه كه درصورتي- 

  .آيند¬مي شمار به قبول غير و مذموم نه وگر هستند، قبول مورد و ممدوح باشند دور به كفر و ازالحاد
 خيال هدفشان بلكه نيستند، منطقي عقلي هاي¬حقيقت تقديم خواهان شاعران اينكه براي اند،¬پذيرفته را شعر در دروغ ناقدان از بسياري- 

  .است پردازي
 مبالغه اينكه و است ممدوح مبالغه نوع از است رفته كار به قرآن در كه مبالغاتي تمام و است آمده نيز قرآن در مجاز همانند اغراق و مبالغه- 
 نيست تزوير و تمويه و كاري فريب قصد مبالغه در اما اي،¬قرينه هيچ بدون و است دادن فريب هدف دروغ در كه زيرا است متمايز دروغ از

  .پردازي محال و كذب نه  است ادبي صنعت اين واسطه به سخن آرايش و تزيين هنرمند و شاعر مقصود و هدف زيرا

 مراجع
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 ،اآلستانة: الجوائب مطبعة البحتري، و تمام ابي بين الموازنة ؛)1320( بشر بن الحسن ابوالقاسم اآلمدي.  
 مصر عبدالحميد، الدين محيي محمد: تح الشاعر، و الكاتب أدب في السائر المثل ؛)1939( األثير ابن.  
 العملية دارالكتب: لبنان – بيروت بَسَج، حسن أحمد األستاد بشرح ديوان، ؛)1994( رومي ابن.  
  -قاهره بدوي، عبدالرحمن كوشش به التاسع، الفنّ منطق، بخش الشفاءِ، ؛)1404( سينا ابن.  
 العلمية دارالكتب: بيروت األولي،: ط عبدالستار، عباس: تح الشعر، عيار ؛)1982( طباطبا ابن.  
 الثقافية الكتب مؤسسة األولي،: ط مطرجي، عرفان: حققه و شرحه البديع، كتاب ؛)2001( عبداهللا ابوالعباس معتز، ابن.  
 دارصادر: بيروت ديوان، ؛)1994( هاني ابن.  
 بغداد الحديثي، خديجة و مطلوب احمد: تح البيان، وجوه في البرهان ؛)1967( اسحاق ابوالحسين الكاتب، وهب ابن :

  .العاني مطبعة
 دارالمعارف الخامسة،: ط عزّام، عبده محمد: تح التريزي، الخطيب بشرح ديوان، ؛)1980( أبوتمام.  
 بيروت األولي،: ط الطّباع، فاروق عمر: له قدَّمَ  و نصوصه ضبط و شرحه الزند، سقط ديوان ؛)1998( المعري أبوالعالء – 

  .األرقم أبي بن داراألرقم: لبنان
 دارالرسالة: بغداد الحديثي، عبدالغفور بهجت: تح ديوان، ؛)1980( أبونواس.  
 السفير: عمان الفجاوي، عمر: تح ،)النحاس بشرح( ديوان ؛)2008( امرؤالقيس.  
 األرقم أبي بن داراألرقم: لبنان – بيروت الطّباع، فاروق عمر: له قَدَّمَ و حواشيه عَلَّقَ و حَقَّقهُ ديوان، ؛)1/1997ج( بحتري.  
 ،إشراف تالميذه، و أصدقائه من مهداة دراسات السبعين، ميالده عيد في حسين طه إلي ؛)1972( عبدالرحمن بدوي 

  .دارالمعارف: مصر القطً، عبدالقادر. العباسي العصر في التجديد حركات اعدادها، علي
 الخانجي مؤسسة: قاهره هارون، محمد عبدالسالم: تح التبيين، و البيان ؛)1934( جاحظ.  
 ،معارف وزارت چاپخانه: استانبول ريتر، كوشش به البالغة، أسرار ؛)1954( عبدالقاهر جرجاني.  
 ،فودة علي: تح سرالفصاحة،  ؛)1932( سنان ابن خفاجي.  
 ،شيراز دانشگاه: نشر تهران، سوم، چاپ البالغة، معالم ؛)1372( خليل محمد رجايي.  
 لبنان – بيروت الطّباع، فاروق عمر: له قدّم و نصوصه ضبط و شرحه ديوان، ؛)تا¬بي( سلمي أبي بن زهير.  
 ،الحياة دارمكتبة: بيروت العربية، اللغة آداب تاريخ ؛)1983( جرجي زيدان.  
 ،اإلسالمية المكتبة: ناشر طهران، الشيعة، تصانيف إلي الذريعة ؛)1974( بزرگ آقا الشيخ العالمة الطهراني.  
 ،دارالثقافة: بيروت عندالعرب، األدبي النقد تاريخ ؛)1978( احسان عباس.  
 ،الكتب عالم: بيروت التلخيص، شواهد علي التنصيص معاهد ؛)1947( احمد بن عبدالكريم الشيخ العباسي.  
 ،العربي دارالرائد: لبنان – بيروت األولي،: ط األدبي، النقد في الفلسفية اإلتجاهات ؛)1987( سعيد عدنان.  
 ،باألزهر محمدعلي: مطبعة الخانجي، امين محمد: شرح الصناعتين، ؛)1320( ابوهالل عسكري.  
 فرهود عبداهللا احمد: مراجعة مايو، محمد عبدالقادر: شرح و ترتيب و تقديم ديوان، ؛)1999( الكثوم عمروبن.  
 قسطنطينيه الجوائب،: مطبعة الشعر، نقد ؛)1302( جعفر بن قدامة.  
 ¬،اإلسالمي دارالمغرب: لبنان – بيروت االدباء، سراج و البلغاء منهاج ؛)1986( محمد بن حازم قرطاجني.  
 الطّباع، فاروق عمر: له قدَّم و نصوصه ضبط البغدادي، العُكبري عبداهللا البقاء ابي العالمة: شرح ديوان، ؛)1997( متنبي 

  .األرقم أبي بن األرقم شركة: لبنان – بيروت
 حسن محمد محمدتقي خط به سنگي چاپ البديع، انواع في الربيع انوار ؛)1304( خان سيدعلي شيرازي، مدني 

  .نا¬بي جرفادقاني،
 ،نا¬بي مصر، اإلنشاء، صناعة في الموشي الطراز ؛)1894( محمد شيخ نجار.  
 فارسي منابع  
 انديشه: نشر مجتبايي، اهللا فتخ: ترجمه بوتيقا، ؛)1337( أرسطو.  
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 كتاب نشر و ترجمه بنگاه: انتشارات تهران، كوب، زرين عبدالحسين: ترجمه شعر، فن ؛)1343( أرسطو.  
 ،اسالمي االرشاد و الثقافة وزارة النشر و الطباعة مؤسسة: تهران القرآن، في البيان اساليب ؛)1413( سيدجعفر حسيني.  
 ،ع(علي بن الحسن االمام: ناشر قم،. مظفر منطق شرح ؛)1383( محمد علي خراساني.(  
 آگاه: انتشارات تهران، فارسي، شعر در خيال صور ؛)1366( محمدرضا كدكني، شفيعي.  
 ،مشهد فردوسي دانشگاه: انتشارات رجائي، نجمه: ترجمه زيباشناسي، مبناي بر نقد ؛)1378( رز غريب.  
 ،سخن: انتشارات تهران، ،)فارسي ادبيات و ايران در ادبي نقد( صورت تا معنا از ؛)1388( مهدي محبتي.  
 ،حكمت انتشارات بيدي، دره صانعي منوچهر: ترجمه منطق، ؛)1404( محمدرضا مظفر.  
 هرمس: تهران حميديان، سعيد اهتمام به خمسه، ؛)1385( يوسف بن الياس گنجوي، نظامي.  
 ،نا¬بي تهران، گيالني، فخرداعي محمدتقي: ترجمه ؛)1334( شبلي نعماني  
 ،تهران يازدهم، چاپ ادبي، صناعات و بالغات فنون ؛)1374( الدين جالل همايي.  
   
 مقاالت  
 تابستان ،40 شماره ،)اسالمي فقه در نو كاوشي( فقه: مجله فقه، ترازوي در شاعري و شعر احمد؛ خراساني، حسيني 

1383.  
 ¬،فروردين ،66 شماره فلسفه، و ادبيات ماه كتاب محمد، فتوحي،: مترجم عربي، نقد بر يوناني نقد تأثير احسان؛ عباس 

1382.  
 ،1380 ،59 شماره فارسي، ادب و رشد مجله فارسي، شعر در اغراق حسين؛ كيال.  
 ،و العربية للغة اإليرانية الجمعية ،)متنبي اشعار موردي بررسي( عربي كهن نقد در اغراق تحول سير علي؛ محمدي 
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