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 افزایی در متون حماسیبررسی عوامل اغراق آفرینی و اغراق 
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، منوچهر   3 )نویسنده مسئول(، نصراللّه امامی 2 محمّدرضا صالحی مازندرانی

 5 مهرعاطفه نیک ،   4 تشکّری

 96زمستان  تاریخ دریافت مقاله:

 97بهار  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

ای گسترده دارد و بررسی این موضوع به قلمرو اغراق و جلوه های آن در حماسه دامنه 

علم بدیع و سه پایة متعارف مبالغه، اغراق و غلو محدود نمیشود؛ بلکه در ماهیت حماسه و 

میتواند افزونی و شاعرانگی آن را به  پرداز با هنر خودجنبة روایی آن وجود دارد و حماسه 

افزایی در حماسه و استخراج سبب كشی و دریافت محورهای اغراق  كمال برساند؛ به همین

های حماسی امری ستای شناخت جایگاه و ارزش منظومه آنها به صورت الگویی منسجم در را

خیال تقسیم  ی نحو، موسیقی و صورضروری به نظر میرسد. این عوامل تحت سه محور كلّ

ین پرسش كه بندی میشوند و در پژوهش حاضر تالش شده است پاسخِ درخوری برای ا

یافته شود و به « افزایی در متون حماسی چیستند؟ آفرینی و اغراقمهمترین عوامل اغراق »

اه هر یک از این عوامل در عنوان یک ویژگی سبکی، بررسی گردد و پس از آن نقش و جایگ

 های آماری ارا ه گردد.برترِ ادب فارسی، مبتنی بر نمایه اسی های حممنظومه 
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 حماسه، شاهنامه، اغراق، موسیقی، نحو، صور خیال کلیدی: کلمات

 

 مقدّمه -1
اغراق در ماهیت حماسه، به عنوان یک نوع ادبی، جایگاهی ویژه دارد؛ امّا چگونه است كه 

چون دقیقی، فردوسی، اسدی و پردازانی های ملّی توسّط حماسهپس از تدوین حماسه

ها و بویژه نسبت به نقش و الخیر، اقبال و پذیرش مخاطبین نسبت به آنبن ابیایرانشاه

در آنها با یکدیگر متفاوت است؟ همین امر پژوهشگر را بر آن داشت تا با « اغراق»كاركرد 

د كه بررسی چهار منظومة حماسی در ادب فارسی، در پی پاسخی برای این پرسش باش

 افزایی در متون حماسی چیستند؟آفرینی و اغراقمهمترین عوامل اغراق

 شیوة پژوهشی -2
آفرین با تکیه بر ساز و اغراقدر بررسی محور نحوی و صور خیال، نخست عوامل برجسته

در محور  موسیقایی نیز برای شناخت  آرای اندیشمندانی چون شفیعی كدكنی، تعیین شدند و

سازِ شنیداری، ابیات پرشماری از شاهنامة فردوسی، به عنوان املِ برجستهو در  بهترِ عو

شاهکار حماسه، قرا ت و ضبط گردید و بارها شنیده شد تا عواملی كه بیشترین تاثیر را در 

آفرینیِ موسیقایی دارند استخراج گردند. سپس هریک از این عوامل در جوامع آماری اغراق

نامه خش اساطیری و پهلوانی شاهنامه، ده درصد ابیات گرشاسبمتشکّل از ده درصد ابیات ب

نامه نیز به عنوان بخشی مستقل چنین گشتاسبنامه مقایسه شد؛ همو ده درصد ابیات بهمن

شمارِ آن كه برگزیدن امّا در دل شاهنامه در این مقایسه گنجانده شد و به دلیل ابیات كم

ت، در یک جامعة آماری سیصد بیتی مطالعه جامعة آماری ده درصدی را ناممکن میساخ

گردید؛ بنابراین شیوة پژهش در این مقاله تركیبی از بررسی متنی،  تحلیل نظری و آماری 

 و كارِ عملیِ شنیداری  میباشد. 

 ضرورت تحقیق -3

اغراق عنصر ذاتی و اصلی بنیادین در حماسه است؛ بنابراین چنانکه در چکیده نیز اشاره 

افزایی در حماسه و استخراج آنها به آفرینی و اغراقریافت محورهای اغراقشد، كشی و د

های حماسی امری ضروری صورت الگویی منسجم در راستای شناخت جایگاه و ارزش منظومه

به نظر میرسد. از سوی دیگر این موضوع تا كنون آن گونه كه بایسته است مورد توجّه 

جانبه دربارة آن انجام نشده است و نیاز به مطالعه و پژوهشگران قرار نگرفته و پژوهشی همه

 رسد.های ارا ة اغراق در حماسه ضروری به نظر میبررسی نقش، جایگاه و شیوه
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 پیشینۀ پژوهش -4
اند و معاصران نیز همان را در كتب خویش در تعریفی كه گذشتگان از اغراق به دست داده

روی فراط در توصیی كسی یا چیزی است؛ یعنی زیادهآن ا»اند چنین آمده است كه: نقل كرده

بدیع از دیدگاه «)دادن امری یا بزرگنمایی و آنچنان را آنچنانتر نشان دادن.در بزرگ جلوه

اند این نکته ( و تنها با بررسی مثالهایی كه نقل كرده120زیبایی شناسی، وحیدیان كامیار:

اند به عنوان مثال در كتابهای خود آورده روشن میشود كه قدما معموالً اغراقهای محض را

ها و تشبیهات نیز در داخل این مبحر گنجانده شده است ولی در مثالهای متاخرین، استعاره

و در كل، اغراق به همین تعریی محدود شده است. در مباحر مربوط به اغراق و 

ملی چون جایگاه نمایی، توجّه خاصی به كاركردهای نحوی دیده نمیشود و نقش عوابرجسته

 نحوی هر یک از اجزای جمله در بزرگنمایی آن مغفول مانده است 
موسیقی شعر نیز به طور عام و كلّی مورد توجّه پژوهشگران قرار داشته است و در 

موسیقی شعر و »هایی چون از شفیعی كدكنی و مقاله« موسیقی شعر»هایی چون كتاب

نوشتة مصطفی كمال پور تراب ...« یّام، نظامی و های آن در اشعار فردوسی، سعدی، خجلوه

موسیقی كلمات در شعر »هایی چون بررسی شده است؛ همچنین به صورتِ اخا، در مقاله

از اصغر شهبازی و « الگوی بررسی زبان حماسی»نوشتة غالمحسین یوسفی و « فردوسی

به عنوان یکی از  ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است امّا بررسی نقشِ موسیقیمهدی ملک

هایی سازیِ حماسی، امریست كه تا كنون مغفول مانده است و تنها در كتابمحورهای اغراق

اثرِ شفیعی كدكنی به آن اشاراتی شده و هیی پژوهش « صور خیال در شعر فارسی»چون 

 ی آن صورت نگرفته است.جامعی درباره

 ساز موسیقاییآفرین و برجستهبررسی عوامل اغراق -5
موسیقی شعر یعنی نظم خاصّی كه در محور افقی و » در تعریی موسیقی شعر آمده است:

ها، صامتها و مصوّتها و هرگونه عمودی شعر وجود دارد. به عبارت دیگر هماهنگی میان واژه

« یابد.آرایة زیباشناختی و بدیعی كه به سبب آن معنا در بافت شعر شکل میگیرد و نظام می

( در همین راستا 165منش: صموسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، فیاض )نگاهی دیگر به

آفرینی موسیقایی در شعر نیز از سه جنبة موسیقی بیرونی شعر، موسیقی كناری شعر اغراق

 و موسیقی درونی قابل بررسی است.
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 موسیقی بیرونی شعر )وزن شعر( -1-5
در بحر متقارب » اند؛ های موجود در زبان فارسی غالباً در بحر متقارب سروده شدهحماسه

نسبت هجاهای بلند به كوتاه بیشتر است... وبه همین دلیل است كه با صالبت و رزانت خاص 

ثابت: ص )الگوی بررسی زبان حماسی، شهبازی و ملک« مناسب محتوای حماسی است.

150-149 ) 

 کناری شعرموسیقی  -2-5
آفرینی ردیی و قافیه به عنوان عناصر سازندة موسیقی كناری شعر، نقش بسزایی در اغراق

( های موسیقایی در آخر مصراعهای اشعار phraseعبارت )»موسیقایی دارند؛ زیرا مانند 

( در آنها میشوند و با قالبهای ویژة خود پایان unityقرارمیگیرند و باعر ایجاد وحدت )

)موسیقی شعر و « ( نام دارد، مشخّا میکنند.cadenceرا كه در موسیقی فرود)  عبارتها

 (274های آن در اشعار فردوسی، سعدی و...، پورتراب: ص جلوه

 ردیف -1-2-5
در مثنویهای حماسی، ردیی به دلیل تکرار كامل یک واژه در انتهای هر دو مصراِع یک 

سازی شنیداری و نیز دیداری را به كمال میرساند آفرین است؛ زیرا برجستهبیت، بسیار اغراق

و البتّه این امر در صورتی صادق است كه شاعر با پرهیز از ردیفهای بلند مانعِ افت ریتم 

 حماسی و هیجان گردد. 

 قافیه -2-2-5
قافیه نوعی » آفرین موسیقایی در شعر، قافیه است؛ یکی از مهمترین عناصر اغراق

)پیوند شعر و موسیقی، ملّاح: « ی موسیقی شعر در ذهن آدمی است.سازی برای القازمینه

كه انجامد. این تجدید و تکرار هنگامیسازی و اغراق موسیقایی می( و خود به برجسته83ص 

آفرینتر خواهد ای بسیار اغراقساز در خود قافیه همراه شود نتیجهبا چهار عامل برجسته

رار دادن واژة مورد تاكید در قافیه، غنای قافیه، تجنیس داشت و آن چهار عامل عبارتند از ق

 ساز در قافیه.قافیه و كاربرد حروف برجسته

 قراردادن واژة مورد تأکید در قافیه -3-2-5
سازیِ یک واژه در شعر، قرار دادن آن در جایگاه های تاكید و برجستهیکی از بهترین شیوه

عجز یا قافیة بیت قرار میگیرد از نظر صوتی ارزش ای كه در صدر، عروض، كلمه» قافیه است. 
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)موسیقی كلمات در « تر است.خاصّی پیدا میکند و در این میان كلمة قافیه از همه برجسته

 ( 10شعر فردوسی، یوسفی: ص 

 غنای قافیه و تجنیس قافیه -4-2-5
وسیقی های آوایی مشتر  قافیه بیشتر باشد )قافیه غنیتر باشد( مهرچه میزان سازه»

( و نیز گوش با شنیدن تکرار 375كدكنی: ص بیشتری را القا میکند )موسیقی شعر،شفیعی

بیشتر، پیام موسیقایی حامل تاكید بیشتری را به مغز مخابره مینماید كه از سوی مغز انسان 

 سازی تعبیر میشود. به معنای مؤكد ساختن و برجسته

 ت   كترده   سنانسپهتتبد   بدو   راستت            نانتتتع   یتتتجنگ  ان تتهوم   بپیچید

 (277: 3)شاهنامه،ج               

 ستتترِ  نامتتتتداران  و  پشتتتت  گتتوان              لوانتتتتتپه   ایبوده   درتتپ   بر   درتتپ

 (87نامه: )بهمن

 ساز در قافیهکاربرد حروف برجسته -5-2-5
در « او»و « آ»بررسیهای شنیداری ابیات شاهنامه مشخّا مینماید وجود مصوّت بلند 

قوافی مختوم به مصوّتهای »سازی دارد و حروف قافیه بیشترین تاثیر موسیقایی را در برجسته

است و به این وسیله میتوان تعظیم و تفخیم « ی»كه در پایان آنها امکان افزودن « او»و « آ»

)موسیقی « شدار و امثال آن را مجسّم كرد موسیقی بیشتری را القا میکنند.و صالزدن و ه

ها در ترین و پربسامدترین قافیهگسترده»(؛ از طرف دیگر 375شعر، شفیعی كدكنی: ص 

خرد از هنرها برافراخته، نقوی: «)پایان میپذیرند.« ن»هایی است كه به صامت شاهنامه واژه

صامت غنّة « آ»فرینی زمانی خواهد بود كه پس از مصوّت آ( حال حدّ اعالی اغراق59ص 

به سه دلیل خیشومی، دندانی و نیز امتدادپذیر « ن»قرار گیرد؛ چراكه صامت « ن»دندانی 

انگیزد و چون با كشیدگی بودن سبب تاكید بر واژة قافیه میشود كه تمركز خواننده را برمی

 سازی را خواهد داشت. برجستههمراه شود بیشترین نمود « آ»و امتداد مصوّت 

 یر   و  گتترز   گتتران كشیدند   شتتمش            نداورانتتتتگ   و  وران تتتتت   رانتتتدلی

 (116: 3)شاهنامه،ج

 زن  بتتر  زمتتین   آسمتتانمتبه تندی              وانتتتج  ای  باش  تهتتآهس گفت   بدو

 (487نامه:)بهمن

 شعرموسیقی درونی  -3-5



 1398 بهار /43 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /128

 

به نکتة خاصّی جلب و یا روی تِم یک اثر متمركز مینماید، مورد »تکرار، چون كه توجّه را 

( تکرار هرگاه در شعر نمود 213)خرد از هنرها برافراخته، نقوی: ص « استفاده قرار میگیرد.

یابد و جایگاهی جز ردیی و قافیه داشته باشد در حوزة موسیقی درونی شعر جای میگیرد و 

ها و تکرار حروف )صامت و محور اصلی مطالعه میشود كه عبارتند از تکرار در كلمه در دو

 مصوّتها( و هجاها.

 هاتکرار در کلمه -1-3-5

آفرینی شمیسا در نگاهی تازه به بدیع سه روش برای افزودن به موسیقی لفظ و اغراق

جنس ، روش همروش هماهنگ سازی یا تسجیع»موسیقایی در این حوزه عنوان كرده است: 

( و البتّه الزم به 25)نگاهی تازه به بدیع،  شمیسا: ص « سازی یا تجنیس و روش تکرار.

 یادآوری است كه تسجیع و تجنیس نباید صورت تصنعی داشته باشند.

 هتتا   باختن هتتا  و   نیتترنگتتفتستتتون            تنتتتاختتت   و   یدبا   اختنتتس  كنون 

 (136 :3)شاهنامه،ج

 تز  كتتردند  چتتتنگهمه جنگ  را تیتت            دنگتتتخ  زین    نهادند   بانتتتاس   بر

 (380: 3)پیشین،ج

ی تکرار باید اشاره كرد كه تکرار هر امری آن را برای ذهن انسان برجسته و درنتیجه درباره

دارد؛ این تکرار در ایجاد موسیقی شعر حماسی نقش بسزایی »مانا میکند؛ همچنین تکرار 

چه به صورت مر ی ) تکرار واژه( و چه به صورت نامر ی) نغمة حروف( آهنگ شعر حماسی 

 (155ثابت: ص )الگوی بررسی زبان حماسی، شهبازی و ملک« را غنا میبخشد.

 زیدتتتگ  بباید آن   یک  به  یک زر  چو             نیدتتش   بباید   نهاتتسخ   رانتتتپی  ز 

 ذاشتنتتتبگ  ا  تتتپ  ی تهم  ره تتتنبه            داشتن  ه تتتنگ  و تتتتنیک   نهایتتتسخ

 گرامیترست   ندانتتتسخ   بر   نتتتسخ            رامیترستتگ در  كز  ت تتهس ن تتتسخ

 نتتمک  ه تترنج  ی تتتهی  زبان    وگرنه            نتتتسخ  نوانش تبش  نود تتتبش  ر تتاگ

 گوهتتر به  دریتا  درستدان  كه تنان چ            رستتتتگوه سخن  ا تتدری  همچو خرد 

 (303نامه:)بهمن

 تکرار حروف ) مصوّتها و صامتها( و هجاها -2-3-5

داستان سازی موسیقایی، در ها در تایید نقش تکرار حروف در برجستهیکی از بهترین نمونه

رستم و اسفندیار و هنگامی كه رستم درصدد بیان مفاخر خویش و برحذر داشتن اسفندیار 

ای دارند از به بند كشیدنش میباشد دیده میشود؛ در این ابیات، كلمات نمودِ شنیداری ویژه
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تامین میشود؛ چنان كه به عنوان نمونه در همان « آ»آن با افزایش مصوّت كه بخش عمدة 

هستند « آ»بار یا بیشتر تکرار مصوّت  5ابیات دارای   %50رستم گاه بیش از ابیات مفاخرة 

و در ادامه هنگامی كه قصد نرم كردن دل اسفندیار و مجاب كردن او برای  پذیرش دعوت 

ابد و چون دوباره روی یبه شدت كاهش می« آ»ناگاه مصوّت بهبه اقامت و میهمانی را دارد 

عنان با شاهزاده میخواند، بسامد مصوّت سخنش به جایگاه و شان خود بازمیگردد و خود را هم

گاه كه به سر و پای و چشم بوسی پادشاه میپردازد یابد و تنها آنافزونی چشمگیری می« آ»

لند جای خود را به مصوّتهای كوتاه میدهند تا القای و همة مصوّتهای ب« آ»است كه مصوّت 

 ( 325 -328:ص 5مطلق،جبرداری میسّر شود. )شاهنامه خالقیكهتری و فرمان

 بررسی درصد فراوانی عوامل موسیقایی -1جدول 

    گشتاب  شاهنامه 

 نامه 

 نامهبهمن  نامهگرشاب

 %76.1 %76.11 %74.3 %79.14 ابیات مقصور

 %25.1 %30.33 %28.6 %24.6 واژة اصلی در قافیهآوردن 

 %3.6 %8.9 %5 %8.17 غنای قافیه

 %23.6 %32.88 %36.3 %20.4 تجنیس قافیه

 %7.1 %5.11 %8.66 %7.71 «آن»حروف قافیة

 %5.1 %5.33 %13 %7.75 «آه»حروف قافیة

 %2.4 %2.22 %4.3 %2.5 «اوی»حروف قافیة

 %3 %1.55 %2 %1.9 «آی»حروف قافیة 

 %0.8 %0.55 %0.33 %1.17 «آند»حروف قافیة

 %20.01 %11.66 %12 %14.25 ردیی

 %13.2 %4.44 %4.66 %6.6 تسجیع

 %5 %4.66 %4.6 %7.7 تجنیس

 %7 %6.88 %6.66 %5.07 بیت درتکرار واژه

 %12.3 %11.66 %12 %8.17 تکرار واژه در ابیات متوالی
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فردوسی در شاهنامه همواره این اصل را مدّ نظر داشته كه شعر حماسی برای بلند خواندن 

های شنیداری و تاثیر اصوات و اندیشی دربارة سازهشود و با ژرفو اجرای شفاهی سروده می

 آفرین موسیقایی دست یافته است.ای دربارة عوامل اغراقبسیار ارزندهآواها بر انسان به نتایج 

ها ساز موسیقایی در شاهنامه معموالً درصدی بیش از سایر منظومههر یک از عوامل برجسته

دارند یا در سطح متوسّط كاربرد در هر یک از متون اصلی قرار دارند و به ندرت یک عامل 

« تجنیس قافیه»ن سطح را دارد. در بخش موسیقی كناری، تریشنیداری در شاهنامه پایین

های دیگر است كه با افزونی غنای قافیه و كاربرد هدفمند حروف در شاهنامه كمتر از منظومه

در بخش موسیقی درونی نیز اقبال  جبران شده است.« آند»و « اوی»، «آی»، «آن»ی قافیه

سرایانی است متوالی كمتر از سایر حماسه فردوسی به تکرار عین واژه در یک بیت یا ابیات

سازِ كه آثارشان مورد بررسی قرار گرفت و وی ترجیح داده در حیطة لغات، تکرارِ برجسته

موسیقایی را با استفاده از سجع و جنا  بیافریند و نیز با شناخت و در  عمیق از نقش و 

ایی را در تار و پود ساختار حماسه آفرین موسیقكاربرد صامتها، مصوّتها و هجاها، تکرار اغراق

 تنیده است.

دهندة وجود ها با شاهنامه نشانمطالعه و تحلیل نتایج آماری و مقایسة هر كدام از منظومه

نامه است و جز در بیشترین مشابهت در حیطة اغراق موسیقایی، میان شاهنامه و بهمن

اشد، رویکرد موسیقایی یکسانی میب« آن»مواردی اند  كه بارزترین آن تفاوت بسامد هجای 

 سازیهای شنیداری در هر دو منظومه یافت میشود.در جهت برجسته

 ساز نحویآفرین و برجستهبررسی عوامل اغراق -7

 %41.3 %17.55 %41.33 %37.42 «آ»بسامد مصوّت

 %30.9 %18.22 %19.66 %29.67 «ن»بسامد صامت 

 %32.9 %30.55 %25.3 %33.21 «ر»بسامد صامت 

 %11.3 %9.66 %3 %13.21 « »بسامدصامت

 %14 %21.55 %9.33 %13.6 «ز»بسامد صامت 

 %15.1 %16.88 %9.33 %13.75 «ژ-ش»بسامد 

 %2.7 %3.33 %1 %4.57 «چ-ج»بسامد 

 %3 %4 %1.33 %2.5 «خ»صامت بسامد 

 %7.3 %17.44 %24.3 %21.71 «آن»بسامد هجای
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زبان حماسی معیار، » اند: پژوهان اذعان داشتهچنان كه اندیشمندان حوزة نحو و حماسه

نحوی خاصّی دارد كه برخی هنجارهای گونه كه در شاهنامه دیده میشود، ساختارهای آن

الگوی بررسی زبان حماسی، شهبازی و «)زبانی عصر شاعرند و برخی هنجارهای فردی.

ای دارد نقش و تاثیرگذاری ویژه« نحِو زبان»آفرینی نیز ( امّا در حوزة اغراق164ثابت : ملک

آفرینیِ نحوی، محوِر اقای دربارة آن صورت نگرفته است. در اغركه تا كنون مطالعة جداگانه

نقطة اطّالع حاوی پیام اصلی جمله است و » در جمله است؛ « نقطة اطّالع»سازی برجسته

در یک جملة مشخّا ممکن است هر بار محلّ تکیة جمله را بسته به برجسته ساختن یکی 

صلی ( دو راه ا119، وحیدیان كامیار: 1دستور زبان فارسی «)های قاموسی عوض كرد.از واژه

جایی اركان جمله برای برجسته ساختن نقطة اطّالع در جمله وجود دارد كه عبارتند از جابه

 ترِ جمله برای برجسته نمایاندن اركان مهمتر.برحسب اهمیت و نیز حذف اجزای كم اهمیت

 جایی ارکان جمله برحسب اهمّیّتجابه -1-7

و اهمیت اجزا و گاه به طرز و  های عاطفیترتیب اركان جمله در شیوة بالغی به جنبه»

سبک نویسندگان بستگی دارد. در این شیوه معموالً اجزای كالم به منظور تاثیر بیشتر، 

ای به اصل پیام تنها لطمهجایی نهجا میشوند.این جابهبرحسب محورهای دستوری جابه

جه منجر به ( و درنتی33پیشین: «)نمیزند، بلکه حوزة تاثیر و رسایی آن را افزون میکند.

م میشود جایی در درون جمله به صورتی انجانمایی ركن مورد نظر میگرد. این جابهبرجسته

كه ركن مورد نظر بر سایر اركان و اجزای جمله مقدّم شود و در بخش آغازین جمله قرار 

 سازی میشود. بگیرد؛ البتّه در محورِ بیت، قرار گرفتن در محل قافیه نیز منجر به برجسته

 تقدیم فعل -1-1-7

از آنجا كه حركت و جنبش و پویایی در ذات حماسه، بویژه بخشهای رزمی و میدانیِ آن 

صورخیال در «)ای در حركت و جنبش تصویرها داردفعل است كه سهم عمده» قرار دارد و 

( تکیه و برجسته نمایی آن منجر به توجّه ویژة خواننده 252شعر فارسی، شفیعی كدكنی: 

وقتی عنصری مثل فعل از جایگاه اصلی خود )آخر جمله( به اوّل آورده میشود، » میگردد.

بررسی الگوی زبان «)جایی منجر به فخامت كالم میشود.ارتقاء درجه پیدا میکند و این جابه

نمایی و پویایی فعل، ( و آمیختگی این فخامت با برجسته163ثابت: حماسی، شهبازی و ملک

 نمایی آن فعل میگردد.خود سبب اغراق و بزرگ

 دهزارتتص  زنغتتتی اندرون   بتتتقل  بهاهتوار             ش   یتتکرگهتتتتلش   تتتتبیاراس

 ویشتتتخ  کرآرایتتتلش  و بد   بدتسپهنگه  كرد  بر  قلبگه  جتتتای  ختتتویش            
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 نهنگ   ور  و   چتتنگزتی   كجا    داش             نگتتپش را   چپش  تتدس كرد   گزین

 (189: 4)شاهنامه،ج

 

 

 های اسمیجایی گروهجابه -2-1-7

 تقدیم مفعول، متمّم و مسند به همراه فعل اسنادی:الف( 

 جهانكتتترد آفتریدون بختتتش ستتهنهفته چتتتو بیترون كشتتتید از نهتتتان            به 

 (107: 1)شاهنامه،ج

 نبود            به هتتتر كتتتار  چتتون او ستتواری نبود  رینامتتتتدابته  لشکتتتتر  چنتتو  

 (189)پیشین:

 ستتتوی  باختتتر  بتتود  پشتتت  ستپاه            شتتب  آمتتد  بتته  پیتتالن  ببستند راه

 (191)پیشین: 

 قرار دادن مفعول، متمّم و مسند در محل قافیه:ب( 

 جهانكتترد آفتتریدون  بختتشستته د از نهان            به كشتی  وننهفتتتته  چتتو  بیتتر

 (107: 1)شاهنامه،ج

 گتتتونه  نشتتنیدی  از باستانبنگتتر  این  داستتتان            كتتتزیتن   دلبته  بیتتتدار  

 (108: 1)شاهنامه،ج

 تو را نیست رای جهتتتتاندیده  دستتتتور  گفتتتش بپای            بتته  كیتتنه  شدن متتر

 (133)پیشین: 

 های قیدیجایی گروهجابه -3-1-7

به قید ندارد و گروه قیدی تنها جنبة توضیحی دارد، امّا كاربرد توضیحی « نیاز»اگرچه فعل 

آفرینی نمایی و اغراقآن دربارة حاالت هر یک از اركان جمله، نقش و تاثیر مهمّی در برجسته

سازی چون ابتدای بیت یا محلِ قافیه قرار بگیرد، جایگاه برجستهدارد و نیز هنگامی كه در 

 آفرین خواهد بود.بسیار اغراق

 قیدی:گروهتقدیمالف( 
 چتو  بستتتته  تتتو  را  نتتزد  شتاه آورم            بتترو  بتتر   فتتتراوان   گتتتتتناه   آورم

 (316)شاهنامه: 

 ها  براندبخواند            ز  هتتتر  در  فتتتراوان  سختتنشتتتب  تیتتتتره  بتتتازاریتتان را 
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 (302نامه:)بهمن

 قید در جایگاه قافیه:ب( 
 جهتتتتان  پهتتتلوان  آن  زریتتتر ستوار            ستتتواران   تركتتتتان   بکشتتتتتند  زار

 (132: 5)شاهنامه،ج

 اهتتد  ستتتپتاه  انتتدكتیخونیاستتتود    كتتتزین  كیتتتنه  تتا  زنتده ماند یکتی           

 (119: 3)پیشین،ج

 جایی صفتجابه -4-1-7
آفرین میتواند در داخل یک گروه اسمی نیز صورت گیرد. دانسته است كه جایی اغراقجابه

گروه اسمی از یک اسم به عنوان هسته درست میشود كه میتواند یک یا چند وابسته نیز » 

صفت »های پسین، ( در میان وابسته68، وحیدیان كامیار: 1فارسیدستور زبان «)بگیرد.

چگونگی و خصوصیات اسم را مانند رنگ، قد، جنس، شکل، وضع، »صفتی است كه « بیانی

( و برای 110: گیوی و انوری: 1دستور زبان فارسی «)حجم، مقدار، ارزش و جز آن را برساند.

این صفت مبیّن آنهاست، میتواند پیش از  آفرینیِ ویژگیهایی كهنمایی و اغراقبرجسته

 موصوفِ خود آورده شود.

 مردانتگی و   انتتتاهتتش  ونتتافتتس  بهبدان   ایتتتتزدی   فتترّ   و   فتتترزانگی            

 رما   بدیشان   نگتتاهتی   ستنکترد   ایتت            راه تند تببس  دواتتتتتتج د تتتتبن  رانتب

 (101: 1)شاهنامه،ج

 بیامد   دمتتتتان   بر   لتب  آورده  كتی             یتتتص  دو   میان    یتتتترك  فریبنده 

 (119: 3)پیشین،ج

 حذف ارکان جمله -2-7

ترِ كالم، یا اجزایی كه خواننده به وسیلة قراین از آنها آگاه است، اهمّیتبا حذف اجزای كم

باقیمانده و مهمتر افزوده میشود و با این كار نوعی تاكید و بر برجستگی و نمود اركان 

گیرد. بیشترین نوعِ حذف، اند صورت میبزرگنمایی برای اركانی از سخن كه حذف نشده

حذف فعل بویژه افعال اسنادی است كه فقدانشان خواننده را در در ِ سخن دچار مشکل 

 نمیکند.

 ارجمند   تن   تهتگش   وارتتتخ   یتتبس            تتتندكم  دام   گرفتار   ر تتتس   یتتبس

 ا تتتچ   یرتتتشمش   به   نازدیده  تن كفن  جوشن  و  بستر  از  خون  و خا             

 تو تكپتر  آوای  تر  و  ستتتتاره  سپهت            آبنو   وا تتتته   و   وانتتتتارغ   زمین
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 (3115)شاهنامه،ج
ها از جمله حذف نمیشوند یک از گروهحذف نیز وجود دارد كه در آن هیینوع دیگری از 

بلکه در داخل یک گروه اسمی، صفت بیانی جانشیِن موصوفِ خود میشود ودر این صورت 

 نمایی میشود.صفت مورد نظر به عنوان بارزترین ویژگی موصوف برجسته

 را      ختتتتا    تپردیتتشتدروار   نستتپ            را  ا  تابتن  وم تتتتش   نتتای  بپروردی 

 (195: 4)شاهنامه،ج

 كیشتیتترهآن  کر  نشتتاندست  لشتكه              بیش   نگتفرس   اهتپنج   هست   زمین

 (304نامه:)بهمن

آفرینی جایی اركان و حذف آنها از جمله، موارد دیگری نیز میتوانند باعر اغراقجدا از جابه

 اشاره كرد.« تعدّد یا تنسیق صفات»سازی نحوی گردند كه از آن میان میشود به برجستهو 

 بینتتتتادل    راه جتتتتوی جتتوانتتتان               روی   ادندتنه   ریدونتتتف   ویتتس   به

 (103: 1)شاهنامه،ج

 درنگتتتی   منتتتم   ستترافراز   شیتتتر             منم   گیتتتتجن   ارژنگ   تتتگف  بدو 

 (116: 3)پیشین،ج

 ساز نحویدرصد فراوانی عوامل اغراق -2جدول 

 نامهبهمن   نامهگرشاسب نامهگشتاسب شاهنامه  

 %38.5      %26.5     %37     %18.7    جایی اركان جملهجابه

 %25.5      %24.5     %36     %30     تقدیم فعل 

 %7       %9       %10     %14.2    صفت بر موصوفتقدیم

 %7       %17      %7.6      %9.5     حذف اركان جمله  

 %7       %8.5      %4.6      %16.2    صفت جانشین اسم 

 %3.5       %2       %7.6      %4.3      متعدّدیادرازآهنگصفات

 های مورد مطالعهمنظومهاز  یک هردر  نحوی فرینآیسۀ عوامل اغراقمقاو  بررسی -3-7
نامه نامه و گشتاسبجایی اركان، بهمنبررسی اطّالعات آماری نشان میدهد در مبحر جابه

جایی اركان در آنها صورت گرفته بیشترین بسامد را دارند امّا مطالعة دقیقترِ ابیاتی كه جابه

نامه كمتر هدفمند هستند و نامه و گشتاسبها در بهمنجاییاست روشن میسازد این جابه

جایی اركان در بسیاری موارد تنگناهای وزنی و حتّی ضعی شاعری، سراینده را مجبور به جابه
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نامه كمتر است امّا بیش از دو جایی در شاهنامه و گرشاسبنموده است و اگرچه تعداد جابه

 افزایی نحوی شده است.آفرینی یا اغراقمتن نخست منجر به اغراق
جایی اركان به صورت جداگانه آمارگیری بحر تقدیم فعل كه به عنوان بخشی از جابهدر م

چهارم ابیات هر چهار متن دارای این ویژگی نحوی میباشند و یکی از كم یکشد، دست

 اند.آفرینیهای نحوی را با آوردن فعل بر سرِ جمله صورت دادهپركاربردترین و مهمترین اغراق
دهندة توجّه های برگزیده شده، نشانصفات در هر یک از منظومه مطالعة شیوة كاربرد

ای كه تقدیم صفت بر است به گونه« صفت»آفرین ویژة فردوسی به نقش و جایگاه اغراق

موصوف، كاربرد صفات جانشین اسم و استفاده از صفات درازآهنگ یا متعدّد و همچنین تنوّع 

فضای حماسی اثر ، در شاهنامه بیش از سایر متون  و گوناگونی صفات، در عینِ تناسب آنها با

 لحاظ شده است.

 سازِ صور خیالآفرین و برجستهبررسی عوامل اغراق -8
بررسی ایماژ در بالغت فرنگی و تخیّل و تخییل نزد اندیشمندان اسالمی، شفیعی كدكنی 

ند و حدود و تر از پیشینیان تعریی كرا بدان رهنمون شده است كه حوزة خیال را گسترده

تری برای آن در نظر بگیرد. وی معتقد است حوزة خیال را از جدول چهار عنصری ثغور تازه

كه بالغیون قدیم تعیین و تحدید كرده بودند میتوان فراتر برد و گسترش داد و در كنار 

های مختلی اغراق )اغراق محض( كه خود حوزة وسیعی از تشبیه و استعاره و مجاز از گونه

لهای شاعرانه را تشکیل میدهد یا از انواع اسنادهای مجازی سخن گفت.)شفیعی خیا

( این توسّع معنایی و كاربردی كه عناصری چون اغراقِ محض را به 48-49: 1383كدكنی،

عنوان یکی از عناصر بنیادی در حوزة تخیّل و تخییل، وارد مقولة بالغت میکند كامالً در 

ن سبب پژوهشگر این چارچوب را مبنای پژوهش قرار داد تناسب با حماسه است و به همی

كه از پیش در این حوزه تعریی  -و صور خیال تحت محورهای تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه

 به همراه اغراق محض و اسناد مجازی بررسی گردید. -شده بودند

 درصد فراوانی صور خیال در متون حماسی -3جدول 

 نامهبهمن     نامهگشتاسب    نامهگرشاسب    شاهنامه   

 %6.5        %7.6        %14.5       %7.5       تشبیه      

 %2.8        %4.3        %4.3        %2.5       استعاره      

 %15         %5.6        %4.5        %5.9       مجاز       

 %21        %31        %26        %18.5 كنایه      



 1398 بهار /43 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /136

 

 %1.4        %0.33        %4.2        %3.4       اسناد مجازی  

 %4          %5.3        %7.5        %7          اغراق محض   

 متون حماسی ازسازی در هر یک و برجسته آفرینیاغراق نظر ازمقایسۀ نقش و جایگاه صور خیال  -1-8

بیشترین شمار تشبیه، استعاره، اسناد مجازی و حّتی  در میان چهار متن مورد مطالعه

نامه نمودار نامه دیده میشود و كمترین تعدادِ صور خیال در بهمناغراق محض در گرشاسب

نمایی حماسی است؛ امّا این افزونی شمار به تنهایی نمیتواند مال  افزونیِ اغراق و برجسته

نمایی اثر لطمه میزند. در گام نخست، ز به بزرگدر یک متن باشد، اگرچه فقرِ آنها در متن نی

نامه با شاهنامه از منظر صور خیال، پژوهشگر را به یک قانون نانوشته مقایسة كلّیِ گرشاسب

جستن از فردوسی جا به آن پایبند است و آن، تالش برای پیشیرساند كه اسدی طوسی همه

نامه از شاهنامه است كه در سبدر قدرت شاعری و بزرگتر نشان دادن پهلوانان گرشا

 اش كامالً آشکار است و خود نیز به آن معترف است.سروده

 نبود  مردی به  او   ونتتچ كه  انی تگمز  رستتم  سختتن  چند  خواهی  شنود             

 ه   رزم   رستتتتم   بته   بتتاد آوریهمت            آوری  ادتتتی ب تتاستتتگرش رزم   رتتاگ

 (44نامه:گرشاسب)
های این برتر نمایاندن، پیش روی داشتن شاهنامه در بخشهای مختلی و افزودن یکی از راه

بر غلظتِ هر آن چیزی است كه فردوسی سروده است. در تایید این امر مقایسة زادن سهراب 

ن بیت را به زادن سهراب و بیا 6و كودكی او با زادن گرشاسب بسیار كارآمد است. فردوسی 

های و ویژگی« در مولود پهلوان گرشاسب»و اسدی  ویژگیهای یگانة او اختصاص داده است

بیت متوالی آورده است و با در نظر داشتنِ زادن سهراب و سایر پهلوانان شاهنامه  18او 

تر و قویتر از آنان نشان دهد؛ غافل از اینکه این همه العادهتالش كرده گرشاسب را خارق

انجامد نه حیرت بزرگ نمایاندن، به الف و گزافه انگاشته شدن از سوی خواننده میافراط در 

زدگی و تحسین او. همچنین توجّه به تشبیه و استعاره و سایر صور خیال گاه اسدی و شگفت

را بر آن داشته تا اصل مطلب را رها كرده و به تصویرسازی با یکی از عناصر فرعی داستان 

بیت را فقط به توصیی اسب  19رسانان گاه تا مثال در هنگام گسیل نامهبپردازد؛ به عنوان 

نمایی میکند درحالیکه هیی ربطی دهد و با انواع صور خیال آن را برجستهپیک اختصاص می

هایی با ( امّا در شاهنامه بارها از فرستادن پیک222-223نامه:به اصل ماجرا ندارد.)گرشاسب

ت و درهیی كدام بیش از یک بیت به بارة فرستادگان اختصاص سواران تندرو سخن رفته اس

 داده نشده است تا خواننده از محور اصلی و فضای كلّی داستان منفک نشود.
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ویژه در هنگامة نبردها بیشترین آسیب را به نمایی با صور خیال، بهمیل به فضل

پارچه ، قابل یکنامه وارد آورده است و اسدی به جای آفرینش فضای حماسیِ گرشاسب

تصوّر و پرعظمت و شکوه، درگیر آرایش اجزا و عناصر جزیی داستان است و آنجا كه خوانندة 

اثر باید درگیرِ فضای پر التهاب و اضطراب و حماسی داستان باشد و خود را در صحنه ببیند، 

در  گشایی از تشبیهات و استعارات و اسنادهای مجازی دور از ذهن میشود وسرگرمِ گره

ها میگردد و ترین حالت، مشغول لذّت بردن از زیباییهای این تشبیه و استعارهبینانهخوش

جنگ دیگر گرشاسب با »بیت  50گاه حتّی از كلّ ماجرا منفک میشود؛ به عنوان مثال در 

بیت دارای انواعی از تشبیه و استعاره و اسناد  34(، 390-392نامه: گرشاسب«)شاه طنجه

و اشباع تصویرها و تزاحم آنها اصالً برای خواننده مجال تصوّر و تخیّل صحنة  مجازی هستند

رزم را باقی نمیگذارد. درحالیکه فردوسی به محض آغاز یک نبرد، به شدّت از میزان تشبیهات 

حال كامالً حماسی و كاهد و خواننده را با توصیفات برّنده و كوتاه و در عینو استعارات می

یانة میدان رزم میکشاند و هر عنصری را كه ممکن است باعر گسست میان گیر، به منفس

شبیخون »بیت اوّل  50خواننده و گیر و دارِ نبرد باشد حذف میکند؛ به عنوان نمونه در 

بیت دارای انواعی از تشبیه  7(، تنها 273-276: 4شاهنامه،ج«)كردن افراسیاب بر كیخسرو

كه بسیار كمتر از متوسّط كاربرد تشبیه و استعاره در  ابیات %3.5و استعاره هستند، یعنی 

هایی با فضای حماسه ها نیز آنزمینة كلّی شاهنامه است. از نظر كیفیت تشبیه و استعاره

انجامند كه در عین تازگی اوّالً محسو  و افزایی كلّی در حماسه میسازگارند و به اغراق

سی باشند. این امر با روحیة شعرپردازی اسدی زودیاب باشند و ثانیاً خود دارای وجهی حما

دهندة دانش انگیز و نشانناسازگار است و او مدام در تالش است تا تصویرهایی زیبا، اعجاب

و توان شاعری خویش بیافریند و گویا یک اصل مهم را مدّنظر نداشته است كه حماسه از 

عادی خوانده میشده است. دورترین روزگار، برای اجرای شفاهی و در  و پذیرش مردم 

های اسدی در مثالی كه پیش از این دربارة این امر نگاهی به كیفیت تشبیهات و استعاره

هایی از تشبیه و بیت نبرد با شاه طنجه كه دارای گونه 34دهد در آورده شد، نشان می

 بیت واجد ویژگیهایی هستند كه هیی تناسبی با حماسه ندارد. 5استعاره بودند 

تشبیهات فردوسی در مقایسه با تشبیهات اسدی جهانیترند. یعنی افراد بیشتری »نین همچ

با تنوّع فرهنگها و عقاید و ملّیتهای گوناگون، وجوه شباهت تشبیهات فردوسی را در  

شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه، نجفی و پیری: مقایسه سبک«)میکنند

های محور و حروفی و استعارهنامه تشبیهات مركّب و علم( درحالیکه در گرشاسب427
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پیچیده نیز فراوان است و این عدم در  از فضای مختاّ حماسه، منجر به ضعی محور 

افزایی حتّی تناسبی به حدّی میرسد كه به جای اغراقعمودی داستان شده و گاه این بی

بزرگ نموده شود؛ چنانکه در  نماییِ عنصری میشود كه باید سترگ وباعر تحقیر و كوچک

اش آب را در دل ابر خون میکند، او را وصی طورگ در جامة رزم و با هیبت پهلوانی كه نعره

 به كوهی از شنبلید تشبیه نموده است!

 ردتنب  توانتتتتبرگس  و  پتتتتاس  همانكتتاله  و  ستتپر  زرد  و  خفتانتش  زرد            

 كه  بتتاد  وزانتش  از  بتتر  آتتتش دمید             نبلیدتتش از   تتتكوهیس  كه  گویی تو 

 (67)پیشین:

افزایی هستند امّا دربارة این كه در حقیقت اسدی دریافته كه تشبیه و استعاره باعر اغراق

نمایی قرار بگیرد در  درستی نداشته است. چه چیز، چه وقت و چگونه باید مورد برجسته

این تشبیه، نهایت زردیِ زره و برگستوان و اسب را نمایانده است امّا متوجّه  در اینجا اسدی با

شبهِ زردی را به اغراق نمایانده است امّا آنچه باید برجسته میشد نیست كه اگرچه وجه

است و عدم تناسب نوع تشبیه با محور اصلی كه پهلوانی و « زورمندی و پهلوانی طورگ»

نماییِ پهلوانی كه باید یت با تشبیه او به شنبلید، به كوچکقدرت بدنی طورگ است، در نها

گرفت، منجر شده است. وجهِ دیگر این امر، تشبیهات و افزایی در حقّش صورت میاغراق

ای كه در میدان نبرد، ی فضای حماسی است، به گونههای كامالً غنایی در میانهاستعاره

نوعروسان تشبیه میشوند و تن خونالود  ( و زلی94نامه:درفشها به پر طاوو )گرشاسب

ترینِ این ( و برجسته114شود.)پیشین:كشتگان چون خیکی كه باده از آن ریخته تصویر می

ها، در وصی خورشید و ماه و آمد و شدِ شب و روز دیده صور خیال غنایی در میانة رزم

 میشود.

 فتبرگر  نه تتتآی  ام تتتتم   اهتتتتتم  ز چو  چرخ  شب  آرایش  از  ستتر  گرفت            

 تتال   زد   بتتر   رخ  نیلگتتون ز  زر  خت            ونتنگ   کینتتمش   ینتزلف   تتتفروهش

 (386)پیشین:

درحالیکه در شاهنامه، فردوسی با هشیاری اوّاًل هرگز توصیی درازدامنی از شب و روز 

ای گذرا میکند و وارد فضای و شب اشارهندارد و در بسیاری موارد فقط به آمد و شد روز 

هایی نیز كه برای ماه و خورشید و شب و روز انجام داده اصلی داستان میشود و تصویرسازی

افزایی و برجسته ساختن وجه حماسی است معموالً هماهنگ با حماسه و در خدمت اغراق

 اثر هستند.
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نامه اندكی غراقها در گرشاسبدر مبحر اغراقهای محض نیز اگرچه درصد فراوانیِ این ا

نمایی بیش از حد، گاه سبب بیش از شاهنامه است امّا ادّعایی بودن آنها و تالش برای بزرگ

كه اثرط در نبرد با شاه زاییِ آنها برای فضای حماسی اثر است؛ به عنوان مثال هنگامیآسیب

نبردی به پای میشود كه  كابل توان مقابله در خود نمیبیند و گرشاسب را به یاری میطلبد،

گویی اهریمن در دوزخ دمیده است و در پایان این نبرد شش هزار تن از كابلیان كشته 

میشوند و شمار زخمیان چنان زیاد است كه كس را توان شمارش آنان نیست امّا در نهایت 

 (231نامه: شگفتی، حتّی یک تن از سپاه گرشاسب كشته و خسته نمیشود!)گرشاسب

آفرینی صور خیال، آنچه در نظر اّول نامه، از منظر اغراقی شاهنامه با گشتاسبیسهدر مقا

نامه و درعین حال های گشتاسبها و كنایهآید افزونیِ درصد تشبیهات، استعارهبه چشم می

ها نشان میدهد ، تشبیه و استعارهتعداد ناچیز اسنادهای مجازی است امّا مطالعة كیفیت كنایه

نامه، از نظر تنوّع، بسیار محدود، سطحی و عمومًا افزونیِ این صور خیال در گشتاسبرغم علی

بودن و فقدان تخیّل شاعرانه باعر شده این تشبیهات فاقد نوآوری هستند؛ تکراری، قراردادی

نمایی خود را از دست بدهند و نقش چندانی در در فرایند خودكارشدگی، تاثیر برجسته

آیند و گویا خواننده با ای كه حتّی به چشم خواننده نمیته باشند به گونهآفرینی نداشاغراق

توجّهی دقیقی به اسنادهای مجازی چنین  بیروست؛ همبهمتنی فقیر از نظر صور خیال رو

ای در برانگیختن تخیّل خواننده در عین حفظ ارتباط او با فضای داستان كه كاركرد ویژه

در شاهنامه »ایی حماسی را به شدّت تضعیی نموده است درحالیکه نمدارند، اغراق و برجسته

آمیختگی عنصر اغراق تنها به تشبیه و استعاره محدود نمیشود بلکه در تصاویر گوناگونی كه 

حکیم طو  با اسناد مجازی ارا ه داده است، آمیختگی اغراق با آن كامالً بارز است و 

وسیعترین گونة تصویرآفرینی در شاهنامه به  اسنادهای مجازی با كمک اغراق، به عنوان

 (46سیر تحوّل اغراق در سبک خراسانی، پورجفعر چلیکدانی:«)چشم میخورد.

 گاهبر شد به گشتت چتو  خورشید گون              اهتتتش   بشنید   و  پند    بسی   بدادش

 (5:117)شاهنامهج

 كه  شتتیری  دلتش  بود  و  پیتلی برش             و  داد  یتک  دستتت  از  آن  لشکرشبد

 (118)پیشین:

نامه به عنوان چهارمین متن مورد بررسی در این پژوهش شرایطی متفاوت با دیگر بهمن

نامه داستانی را پیش رو داشته است كه اوّاًل در آن متون دارد. ایرانشاه در سرایش بهمن

ای كه فردوسی شخصیت اصلی یعنی بهمن، فاقد ویژگیهای پهلوانی و مردانگی است؛ به گونه
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آمیز توصیی و تعریفی اغراق« ی شاهبچّه»كامالً در نظر داشته كه از این نیز در توصیی او 

ترین و ترین، خوشنامرو و در مقابله با بزرگبه دست ندهد؛ ثانیاً این شخصیت اصلی، روبه

زمین قرار گرفته است و ثالثاً نبردهای آن اصوالً در برابر ترین خاندان پهلوانی ایرانگرامی

نمایی، در كناِر اجم نیست. همة این عوامل به اضافة عنصر حقیقتدشمن خارجی و مه

آفرین ضعفهای شاعری ایرانشاه باعر شده سراینده كاربرد چندانی برای صور خیالِ اغراق

نامه از صور قا ل نشود؛ البتّه باید توجّه داشت این مطالب به معنی یکسره خالی بودن بهمن

نمایی آنها كمتر است و اغلب نیز از نوع صور خیال بزرگ خیال نیست بلکه شمار و نیز میزان

ها چون شیر و پیل و كوه نامیدن پهلوانان هستند و در گسترة صور خیال، قراردادیِ حماسه

ایرانشاه بیش از همه به مجاز روی آورده است تا از تکراری شدنِ كالم پرهیز كند كه چندان 

 نامه نداشته است. بهمنافزایی سازی و اغراقتاثیری در برجسته

 نتیجه -9
افزایِ موسیقایی، صور خیال و نحو در چهار متن آفرین و اغراقبررسی سه عامل اغراق

نامه، و یا رغم افزونی بسامد برخی فاكتورها در گرشاسبحماسی برگزیده نشان میدهد علی

گیری هدفمند از این عوامل در شاهنامه نامه و بهمن نامه، بیشترین شمار بهرهحتّی گشتاسب

جایی اركان جمله و ای كه حتی اگر شمار فیزیکیِ عواملی )چون جابهه گونهدیده میشود؛ ب

یا برخی صور خیال( در سایر متون بیش از شاهنامه باشد امّا تحلیل آن عوامل در هر یک از 

ساز آنها در شاهنامه صورت جوامع آماری برگزیده شده آشکار میسازد بیشترین كاربردِ اغراق

نامه وجود دارد و آفرینی هدفمند در گرشاسبامه، بیشترین اغراقگرفت است. پس از شاهن

اقبالی به برخی عوامل موسیقایی كه سبب ضعی عمدة آن در حیطة اغراق عبارت است از كم

نمایی حماسی و صالبتِ منظومه گشته است و نیز رویکردهای اشتباه در كاستن از برجسته

افزایی نظومه آسیب زده و نیز به جای اغراقكاربرد صور خیال كه گاه به فضای حماسی م

آفرینی ترین اغراقحماسی به سخنان الف و ادعایی منجر شده است. دو متن دیگر كه ضعیی

نامه ای در ذات روایت هستند؛ گشتاسبدر آنها دیده میشود دارای تفاوت ساختاری عمده

ی تبدیل آن به یک اثر حماسِی برگرفته از روایتی كامالً حماسی است و بسیاری از پتانسیلها

نامه بسیاری از قوی، با شتابزدگیهای دقیقی در سرایش، از دست رفته است ولی در بهمن

های ارجمند و واال ناپذیر و یا نبردهای با انگیزهملزومات حماسیِ روایت چون پهلوان شکست

ساله در كنار وجود ندارد و شخصیت اصلی آن فاقد معیارهای قهرمان حماسه است؛ این م

ساز و نامه فاقد بسیاری از عوامل برجستهشاعری سرایندة اثر، سبب شده است بهمن ضعی
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آفرین باشد و تنها در محور موسیقایی تا حدی شنونده را درگیرِ ابهت و اغراق حماسی اغراق

 بنماید.
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