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چکیده
مبالغه تصویری است بالغی که اغلب برای آرایش کالم و جلب توجّه شنونده به کار مییرود.
در مبالغه ،شاعر با استفاده از دو شیوۀ بزرگنمایی و کوچکنمیایی مفیامیخ ردیرد را بیزرگ
جلوه میدمد و مفامیخ بزرگ را ردرد ،و در واقع با استفاده از این ابزار بیانی سخن رویش را
بسط میدمد و تأکید میکند تا القای مفهوم بهتر انجام پذیرد.
اغلب بالغتنگاران ضمن معرفی مبالغه تأکید کردهانید کیه مبالغیه در ققیقیت نیوعی درو
آمیخته با ررافات است و بنابراین گاه آن را تمجید کردهاند و از عناصر اصلی شعر و سیخن
بلندپایه دانسته اند و گاه آن را مطرود دانسته و شعر راستین را از آن مبرّا دانستهاند .با توجه
به رویکرد متفاوت و گاه متناقض بالغیون نسبت به مبالغه ،در ایین مقالیه بیه ایین پرسیش
پاسخ گفتهایخ که ارزش جمالشناسی مبالغه چیسیت و اسیتفاده از مبالغیه تیا چیه قید در
سخن متعالی جایز و بایسته است؟
واژههای کلیدی :بدیع ،مبالغه ،اغراق ،غلو ،مبالغه و شعر قماسی.
رایانامة نویسندۀ مسئول:

mhajipour31@gmail.com
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مقدمه
«بدیع» یکی از شارهمای علوم بالغی است که بررسیی صیناعات ادبیی را بیر عهیده دارد.
مرچند مدف از صناعات بدیعی افزایش محسّنات کالم است ،اما در ققیقت این صیناعات
برای اغراض متعددی استفاده میشوند :گاه وجوه لفظی مورد نظر است و گاه ساقتمیای
معنایی .برری صنایع نیز برای بسط و تأکید معنی به کارمیروند .ایین بسیط البتیه بیدین
معنی نیست که اطناب را به وجود آورد یا قالت بییان مترادفیات بیه ریود بگییرد ،بلکیه
گوینده به شیوهمای راصی و با اسیتفاده از ابزارمیای بییانی مفیامیخ و منیامین را بسیط
میدمد و تأکید میکند .از جملة این صناعات «مبالغه» است کیه گوینیده بیا اسیتفاده از
این صنعت بالغی ،به بسط معنی و وضوح و تأکید آن میپردازد و سعی میکند از ایجیاز
یا اشاره رودداری کند و معنی را تا آنجا که میتواند گسترش دمد.
مبالغه

1

«مبالغه» در لغت «کوشش بسیار و زیادهروی در کار» و در اصطالح علخ بیدیع تجیاوز از
واقعیت است،به طوری که شاعر یا نویسنده ،کسی ییا چییزی را در لفی و معنیا چنیان
وصف کند که صفات منسوب بدان از قدّ متعارف درگذرد یا فروتر از قدّ متعیارف جلیوه
کند .به عبارت دیگر« ،مبالغه»توصیفی است که در آن افراط یا تفریطِ تواَم با تأکید باشد
(قدامه بن جعفر0011 ،ق001 :؛ ابن منقذ0831 ،ق38 :؛ سیوطی0041 ،ق0778 :؛ تفتیازانی0011 ،ق:

080؛ کاشفی سبزواری.)008 :0811 ،
ابنمعتز نخستین بار از این صنعت بیه نیام «االفیراط فیی الصیفه» ییاد کیرده اسیت
(ابنالمعتز0014 ،ق .)16 :قدّامه بن جعفر آنرا «مبالغیه» نامییده و «غلیوّ» را از آن منشیعب
کرده و این نامگذاری او مورد پذیرش علمای بالغت قرار گرفتیه اسیت (قدامیه بین جعفیر،

0011ق001 :؛ المصری0877 ،ق ،ج60 :4؛ ضیف.)78 :0116 ،
ابومالل عسکری در تعریف «مبالغه» مینویسد:
«مبالغه آن است که معنی را به منتهادرجه و اقصیمرتبة رود برسانی و در عبارت،

از کوچکترین منزلت و نزدیکترین مرتبة آن کوتامی ننمایی» (العسکری0801 ،ق.)437 :
مؤلف قابوسنامه از مبالغه به «درو » تعبیر کرده است .وی رطاب به فرزند رویش میگوید:

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 59/

«اندر شعر درو از قد مبر ،مرچند درو در شعر منرست» (کیکاووس بین اسیکندر،
)010 :0838

که یادآور این بیت نظامی است:
در شیعر میپیییچ و در فیین او

چییون اکییذب اوسییت اقیسیین او
(نظامی)01 :0873 ،

صاقب نقدالنثر میگوید:
«کذب و مبالغه در میچیک از فنون سخن ،جز شیعر مستحسین نیسیت» و از قیول

ارسطو نقل میکند که در شعر ،کذب از صدق بیشتر است (قدامه بن جعفر.)11 :0131 ،
از دیدگاه رواجه نصیرالدین طوسی مبالغه نوعی ررافات است:
« آنچه مشتمل بود بر عدول از ممکنات به محال ،آن را ررافات روانند؛ و باشد کیه

مستملحتر شمرند و به این سبب گفتهاند :أقسَند الشِعرِأکذَبُهُ» (طوسی.)610 :0871 ،
با توجه به این نکته است کیه بعنیی قکیمیان گفتیهانید :مرچییز را صیدق آراسیته
میکند ،مگر سخنچین و شاعر ،که صدق ،عیب آن دو است (ابنقزم اندلسی ،بیتا.)411 :
چنانکه مالقظه میگردد «مبالغه» عنصری است کیه در کیالم بیرای بسیط و تأکیید
معنی به کار میرود وبالغتنگاران غالبیا از ایین بسیط و اطالیة کیالم بیه نیوعی درو و
ررافات تعبیر کردهاند .با عنایت به این نکته که مبالغه از دیرباز از عناصیر اصیلی شیعر و
قتی بنمایة اشعار قماسیی بیوده اسیت ،آییا اسیتفاده از ایین نیود درو و ررافیات در
کالمجایز است یا نه؟ مستحسن است یا مردود؟ در ادامه ضمن بررسیی وجیوه و مراتیب
مبالغه و بررسی درجة جمالشناسی این صنعت به این پرسش پاسخ روامیخ داد.
مراتب مبالغه
برری از علمای بالغت،مبالغه را به لحاظ شدّت و ضعف بیه سیه نیود تقسییخ کیردهانید.
رطیب قزوینی در این باره میگوید:
«مبالغه آن است که در مورد صفتی قدّی از شدت و ضعف آورده شیود کیه محیال
باشد یا بعید تا چنان گمان نرود که آن صفت را در شدت و ضعف نهایتی مسیت و ایین
امر در سه شکل تبلیغ و اغراق وغلو منحصر است؛ زیرا صفتی که ادعیا شیده ییا ممکین
است یا غیرممکن .اگر ممکن نباشد غلو است و اگر ممکن باشد ییا امکیان آن بیه طیور
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عادی است یا نه .اگر امکان به طور عادی باشید ،تبلییغ اسیت وگرنیه ،اغیراق» (رطییب

قزوینی0040 ،ق.)476 :
بنابراین برای مبالغه سه مرتبه وجود دارد:
 .0تبلیغ
«تبلیغ» در لغت «رسانیدن»و در اصطالح افراط در وصف چیزی یا کسی است به قیدّی
که عقال و عادتا ممکن باشد (رطییب قزوینیی0040 ،ق476 :؛ تفتیازانی0011 ،ق ،080 :کاشیفی

سبزواری008 :0811 ،؛ فقیر دملوی0711 :0830 ،؛ مدایت« .)1 :0838 ،تبلیغ» از انواد دیگیر بیه
ققیقت نزدیکتر است ،مانند این بیت انوری:
تیا داشیت روزگیار تیو را در کینیار مییا

بیودییخ بیر کینیار ز تیییمیار روزگیار

(انوری)711 :0871 ،

که عقال و عادتا ممکن است عاشق در وصل محبوب ،غخ روزگار را بیه کلیی فرامیوش
کند.و سعدی چنین سروده است:
شبِ فیراق نیخیفتیییخ الجیرم ز رییال

جیزایِ آنکیه نگفتیخ شکیرِ روزِ وصال

(سعدی)811 :0836 ،

چنانت دوست میدارم کیه گیر روزی فیراق افتد
تیو صبیر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانخ
(ممان)31 :

 .4اغراق
«اغراق» در لغت «غرق کردن و سخت کشیدن کمان» و در اصطالح ،ادعای امری اسیت
که عقال ممکن باشد و بتوان آن را پذیرفت ،اما از روی عادت محیال و بعییدالوقود باشید
(ابن مالک0011 ،ق446 :؛ العلوی0884 ،ق047/8 :؛ تفتازانی0011 ،ق086 :؛ کاشفی سبزواری:0811 ،
000؛ المدنی0831 ،ق401/0 :؛ فقیر دملوی0711 :0830 ،؛ میدایت1 :0838 ،؛ گرکیانی 71 :0877 ،و

)811؛ مانند این بیت فردوسی:
چیو بیوسییید پیییکیان سیرانگشت اوی

گییذر کییرد بییر میهیرۀ پیشیت اوی
(فردوسی)017/0 :0870 ،

البته اقتمال نمی رود که دالوری چنان در تیراندازی مهارت داشته باشد که به یک
لحظه پیکان را از مهرۀ پشت رصخ بگذاند ،اما می توان عقال آن را پذیرفت؛ و یا مانند بیت:

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 55/

شیوۀ «جَنّیاتُ تَجیرِی تَحتِهَا األنهار» داشت

چشخ قاف زیر بام قصر آن قوری سرشت

(قاف )60 :0830 ،

 .8غلوّ
«غلوّ» در لغت «از قد درگذشتن» و در اصطالح بیان صفتی یا ادعیای امیری اسیت کیه
عقال و عادتا محال و غیرممکن باشد (ابین مالیک0011 ،ق447-441 :؛ تفتیازانی0011 ،ق086 :؛
کاشییفی سییبزواری000 :0811 ،؛ المییدنی0831 ،ق ،ج441 :0؛ فقیییر دملییوی0711 :0830 ،؛ مییدایت،

1 :0838؛ گرکانی 431 :0877 ،و .)811
مولف الصناعتین در این باره مینویسد:
« غلوّ ،تجاوز از قد معنی و رفعت در آن است تا جایی که رسیدن به آن عادتا

ممکن نباشد» (العسکری0801 ،ق.)431 :
علمای بالغت ،غلو را به دو دسته تقسیخ کردهاند :غلو مقبول و غلو مردود.
غلوّ مقبول به سه شکل در کالم ظامر میشود:
الف) گوینده کالم رود را در عیین آنکیه دور از عقیل و عیادت اسیت ،بیا الفیاظی ادا
میکند که به ققیقت نزدیکتر مینماید .به عبارت دیگر ،گوینده در سخن رود کلمیاتی
میآورد که بر «تشبیه» یا «گمان» [= تومّخ ،شکّ و تردیید] ییا «شیرط» ییا «تقرییب»
داللت دارد؛ در عربی کلماتی نظیر «کأنَ»« ،کاد»« ،لو»« ،لوال»« ،أوشَیکَ» و در فارسیی
کلماتی از قبیل «گویی»« ،پنداری»« ،گوییا» یا یکیی از ادوات شیرط (القیروانیی0010 ،ق:
10/4؛ ابن مالیک0011 ،ق447 :؛ رطییب قزوینیی0040 ،ق471 :؛ تفتیازانی0011 ،ق086 :؛ گرکیانی،

431 :0877؛ گرکانی .)73 :0831 ،ابنرشیق قیروانی این نود را بهترین نیود مبالغیه دانسیته
است (القیروانی0010 ،ق ،ج)10 :4؛ مانند:
میامیان را زیر آب اندر ممیه بیریان کنی

ور بیه دریا برگذاری تیو سموم قهر رویش

(عنصری بلخی)437 :0818 ،

راک پنداری به ماه و مشتری آبستن است

مر پنداری که مست اندر گلستان شیرروار
(منوچهری دامغانی)47 :0861 ،

اگر مییوری سخن گوید وگیر مییویی روان دارد
من آن مور سخنگویخ من آن مویخ که جان دارد
(عمعق بخاری)081 :0881 ،
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ب) غلو متنمّن قسن تخیّیل موجّیه باشید (ابین مالیک0011 ،ق447 :؛ رطییب قزوینیی،

0040ق471 :؛ تفتازانی0011 ،ق)086 :؛ مانند:
ز سییخّ سیتیوران در آن پییهن دشیت

زمیین شید شیش و آسمیان گشیت مشیت
(فردوسی ،0831 ،ج)803 :0

کییه مین از گیشیاد کیمیان روز کیین

بییدوزم مییمییی آسیمییان بییر زمییییین
(فردوسی)0007 :0871 ،

مرگز کسی نداد بدینسیان نشان بیرف

گویی که لقمهای است زمین در دمیان برف
(کمال اسمعیل)017 :0803 ،

ج) غلو بر سبیل مزل و مطایبه باشید (رطییب قزوینیی0040 ،ق471 :؛ تفتیازانی0011 ،ق:

.)086
سعدی در گلستان ،در توصیف سیامی زشترو به مطایبه چنین گفته است:
«مَلِک در رشخ رفت و او [= کنیزک] را به سیامی بخشید که لب َزبَیرینش از
پرّۀ بینی درگذشته بود و زیرین به گریبان فرومشته» (سعدی.)30 :0831 ،
غلوّ مردود :علمای بالغت ،غالبا تبلیغ ،اغراق و غلیوّ مقبیول را در کیالم پسیندیده و
نیکو دانسیتهانید (رطییب قزوینیی0040 ،ق471-476 :؛ تفتیازانی0011 ،ق086 :؛ تهیانوی:0111 ،

المبالغه) ،اما نوعی از غلو نیز وجود دارد که گوینده کالم رود را که از عقیل و عیادت بیه
دور است ،به وجهی بیان میکندکه مستلزم ترک ادب شرعی و دینی اسیت و از ایین رو
زشت است و قبیح (گرکانی .)73 :0831 ،در این نود غلو ،مقصود گوینده صرفا مدح است و
جز باال بردن پایة ممدوح چیزی نیست.
کاشفی سبزواری این نود غلو را ذیل عیوب نظخ آورده و آن را «غلوّ فیاقش» نامییده
است و در تعریف آن میگوید:
«شاعر ،در اقسام مدح و مجا ،یا در اغراق اوصاف اشیاء ،مبالغه را به قدی رساند که

مرتکب محظوری شرعی شود» (کاشفی سبزواری.)070 :0811 ،
مؤلف کشاف اصطالقات الفنون ،غلو مردود را «محالی» میداند کیه «متنمّن قسن
و لطافت ادبی» نباشد (تهیانوی :0111 ،المبالغهه) .مرچنید ایین نیود غلیوّ زشیت و میردود
است ،در دیوان بعنی از شعیرای پیارسیگوی فراوان بیه چشخ میآید ،بیه عنوان نمونه:

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 131/

سنانیت چینیان در دل دشیمین افیتید

کیه چییونیان نیییفیتید قینیای رییدایی

تیو بینییاد فینیلی و اصییل سییخیایی

بیه فینل و سیخییا قیییدر میرتینیاییی

بیه نییکی ریلیییلی بیه پیاکی کلییمی

بیه روی و ریرد ییوسیف و میصیطیفیایی
(مسعود سعد)644-640 :0814 ،

اگر فنیا درِ مسیتی بییه گِیل بیرانیدایید

تیو را چه باک؟ نیه ذات تیو مستعدّ فناست

وگر بقا نبیود در جهان ،تیو را چه زیان؟

بقیا ،به ذات تیو بیاقی ،نه ذات تو به بقاست
(انوری)00 :0871 ،

نوح نه بس علخ داشت ،گر پدر من بدی

قینطره بیستی بیه عیلیخ بیر سیرِ طوفیان او
(راقانی)816 :0834 ،

به لحاظ ریالانگیزی ،تبلییغ فروتیر از اغیراق اسیت و اغیراق فروتیر از غلیو (المیدنی،

0831ق ،ج)441 :0؛ با این قال بیشتر علمای بالغت نه تنها میان مبالغه ،تبلییغ ،اغیراق و
غلوّ تمایزی قائل نشدهاند ،بلکه ممیه را متیرادف یکیدیگر شیمرده و یکیی را بیه وسییلة
دیگری تعریف کردهاند .به عنوان نمونه رشیدالدین وطواط «اإلغراقد فِی الصِفَه» را تجیاوز
از قاعدۀ اعتدال میداند و میگوید« :این صنعت چنان باشد که در صفت چیزی مبالغیت
بسیار رود و به اقصیالغایه برسد ....عامّه گوینید در نکیومش :فیالن مییچکیس اسیت و
چیزی کخ .دیگر :ای سگ و دریغ این نام بر تو» (وطیواط .)78 :0814 ،شیمس قییس رازی
نیز در تعریف اغراق آورده است که« :اغراق پُر دَرکشیدن کمان است و در صنعت سیخن
آن است که در اوصاف مدح و مجا و غیر آن غلو کنند و مبالغت نمایند .و وجیوه میدایح
به قسب تفاوت درجات ممدوقان مختلف است و بر موجیب اریتالف اقیوال ایشیان در
ارتفاد و اتّناد ،متفاوت» (شمس قییس رازی .)813 -817 :0833 ،ظامرا مراد مر دو از اغیراق
ممان «مبالغه»به معنای عام ،یعنی تبلیغ ،اغراق و غلوّ است .نیز )قدامه بن جعفیر0011 ،ق:

001؛ القیروانی0010 ،ق ،ج11 :4؛ سیوطی0041 ،ق.)0778 :
شرفالدین رامی در بیان تفاوت میان مبالغه و اغراق ،اغراق را اعخّ از مبالغه میداند و میگوید:
«فرق میان مبالغه و اغراق آن است که مرجا که اغراق باشد مبالغه باشد و مرجا که

مبالغه باشد ،اغراق نباشد؛ چه اغراق افراط است در مبالغه» (رامی تبریزی.)017 :0836 ،
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مبالغه در ترازوی نقد
بسیاری از ادبا و فنال مبالغه را از جهات مختلف مورد انتقاد قیرار دادهانید؛ بعنیی آن را
ستوده و برری نکومیدهاند .در میان کسانی که در این باب بحث کردهاند ،یکی ابنرشیق
قیروانی است صاقب کتاب العمده فی محاسن الشّعر و آدابه و نقده .بیه نظیر وی معنیی
کالم ارزش فوقالعاده دارد .شاعری که در ذمن رود معانی بکر و تازه داشته باشد ،مرگز
به دنبال مبالغه نمیرود و اغلب شاعران ناتوان که چیزی برای گفیتن ندارنید ،دسیت بیه
دامن مبالغهمای شگفتانگیز میزنند تا بدین وسیله روانندگان را به اعجیاب و تحسیین
وادارند .البته مستند در میان مردم کسانی که فنیلت و برتری شاعر را در وجوه و انیواد
مبالغه میدانند و این توجه شدید از آن رو است که میروامند دوش رود را از زییر بیار
واقعیات و متعارفات رارج سازند (القیروانی0010 ،ق ،ج .)60-68 :4اما به عقیدۀ وی ،عیدهای
از سخنشناسان بهترین کالم را کالمی میدانند که از درو مایهای نداشیته باشید و بیه
ققیقت نزدیک باشد (ممان).
با آنکه عقیدۀ ابنرشیق دررور توجه است ،یک نکته در آن مورد غفلت قرار گرفتیه و
آن این است که از شعر نمیتوان انتظار داشت که تنها به بیان ققایق صرف اکتفیا کنید،
چه از قدیخ گفتهاند« :ألشِعردأکذَبُهُ أعذَبُهُ :از شعر آنچه به درو تر ،با فیرو تیر» (رادوییانی،

.)018 :0831
ابنسنان رفاجی (فو 011 .ق) میگوید:
«مبالغ یة در معنییی ،و غلییو ،مردمییان را در اییین بییاب ارییتالف اسییت ،بعنییی آن را
برگزیدهاند و گفتهاند زیباترین شعرما درو ترین آنهاسیت ....و ایین راه و رسیخ یونانییان
است در شعر .و بعنی مبالغه و غلوّی را که به محال نزدیک شود ،روش نمیدارند و آن
را که به ققیقت و صحّت نزدیک باشدمیپسندند ....و آنچه مین بیر آنیخ ،ممیان عقییدۀ
نخستین است که مبالغه و غلو را میستاید ،زیرا که بنیاد شعر بر جواز و تسامح اسیت»

(الخفاجی0014 ،ق.)474-470 :

یحیی بن قمزۀ علوی صاقب الطراز المتنمّن ألسرار البالغه و علوم ققایق االعجاز
در قیرن مشتیخ بیه طیور دقیقتری میوضیود را میورد بیررسیی قیرار داده و میگیویید:

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 132/

« دانشمندان بیان را در باب مبالغه سه مذمب است و بحث است که آییا مبالغیه در
شمار فنون بدیع قرارمیگیرد یا ریر:
 .0مذمب اول این است که مبالغه نه در شمار زیباییمای کالم است و نه از فنیایل
آن؛ و دلیل ایشان این است که بهترین سخنما ،سخنی است که بر منهاج صیدق باشید
بی میچ افراط و تفریطی ،و مبالغه ازافراط و تفریط رالی نیست .و بعنی گفتهاند مبالغه
را کسانی که از اسالیب عادی عاجزند به کار میبرند تا از این رمگذر کودنی و درماندگی
رویش را جبران نمایند.
 .4مذمب دوم درست نقطة مقابیل ایین عقییده اسیت و مییگویید :مبالغیه یکیی از
بزرگترین مقاصد فصاقت است و به سبب براعت ،معانی شعری زیبایی بیه وجیود میی-
آورد .دلیل این گروه این است که زیباترین شعرما درو ترین آنهاست و بنیابراین مرگیاه
کالمی از آن رالی باشد ،رکیک و اندکپایه است و چون به مبالغه بیامیزد ،فصیاقت آن
آشکار میشود و رونق و زیبایی و طراوت میگیرد.
 .8مذمب سوم که قدّ میانگین این دو مذمب است ،معتقد است که اگیر مبالغیه در
جهت اعتدال به صدق جریان یابد ،زیباست و اگیر در جهیت غلیو باشید زشیت اسیت»
(العلوی0884 ،ق ،ج.)001-007 :8

صاقب الطراز پس از نقل این آراء ،نظر رویش را در ستایش مبالغه و اممیت آن ییاد
میکند و رود نیز طرفدار اعتدال است (ممان.)001 :
از دیگر کسانی که در باب مبالغه به انتقاد و عیبجویی پردارتیهانید ،شیمس قییس
رازی است .وی نود سوم از اوصاف ناپسندیدۀ کالم را بیه «غلیوّ میردود» ارتصیا

داده

است .به نظر شمس قیس یکی از شیوهمای عدول از جاده صواب در شعر« ،آن است کیه
[شاعر] در بعنی از اوصاف مدح و مجا و غیر آن چندان غلوّ کند که بیه قیدّ اسیتحالت
عقلی برسد یا ترک ادب شرعی را مستلزم بود» (شیمس قییس رازی)888 :0833 ،؛ چنانکیه
انوری گفته است:
ای تمیامیی کیه پس از ذات ردای

جیییز کیمیال تیو میمیه نیقیصیان اسیت

و گفته است « -تَجاوَزَاهللد عَنهُ وَ استَغفِرداهللَ مِن کِتابَتِهِ وَ قَراءَتِهِ:
بزرگواری کاندر کمال قدرت رویش

نه ایزد است و چو ایزد بزرگ و بیممتاست

...و شعرا ازین جنس بسیار گفتهاند که اگر معجز فالن پیغمبر چنین بود ،تو را
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چنین است و تو چنینی ،و اگر فالن پیغامبر چنان کرد ،تو چنیین کیردی» (شیمس

قیس رازی)886-880 :0833 ،؛
چنانکه ازرقی گفته است:
وگر تخت سلیمان را ممی صرصر رداوندا
کیشییید انیدر میوا پیرّان بییه امیر داد ده داور
تو آتشطبع گردونی ممی در زیر ران داری
کیه انیدر دست او ابرست و انیدر پای او صرصر
وگر رنر پیمبر را مباح آمید که بیکشتی
گیذارد گیام را بییر مییوج در درییای بیمیعیبر
تیو از پوالد ،مینارنگ دریایی به کف داری
که صد دریای رون دارد روان در آب و در گومر
(ازرقی مروی)01 :0881 ،

در جای دیگر میگوید:
« از عیوب مدح یکی آن است که از قد جنس ممیدوح بیه طرفییّ افیراط و تفیریط

بیرون برند» (شمس قیس رازی)813 :0833 ،؛
چنانکه انوری گفته:
زمیی دست تیو بیر سرِ آفیریینیش

وجییود تییو سیردفیتیرِ آفییریینیش

قنا رطبهمیا کرده در ملک و ملت

بیه نیام تییو بییر منبیرِ آفییریینیش

چهیل سال مشیاطییة کیون کیرده

رسیییوم تییو را زییییور آفییریینیش

اگییر فینیلیة گیومیر تییو نبیودی

قیقیییر آمییدی گیومییر آفیریینیش
(انوری)410 :0871 ،

سپس میگوید« :این نود مدح جز پیغمبیر ( ) را نشیاید و بییرون از او در قیقّ
مرکس که گویند تجاوز باشد از قدّ میدح» (شیمس قییس رازی .)813 :0833 ،بنیابراین،
«این جمله ناشایسته است ،و دلیری بر شریعت ،و دلیل کننده بر بییاعتقیادی شیاعر ،و
فتور قوّت صدق او در دین ،نَعوذد بِاهللِ مِنَ النَاللَهِ بَعدَ الهُدی» (شمس قییس رازی:0833 ،

.)887
شمس قیس رازی در میورد مداییح رجیال و سالطیین کبیار سخنیان جیالبیی دارد:

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 139/

«و جنس ملوک را رواجه و وقید دمر گفتن ،مدقی قاصر باشد و جنس رواجگان
را ،شه و مَلِک ،ناالیق ....باید که در وجوه مدایح رجال ،معیوّل بیر ذکیر طیراوت رلیق و
جمال صورت نکنند و آن را جز به تبعیّت بعنی از فنایل نفسانی به کار ندارند.
و در مدح رلفا و سالطین کبیار ،اعتمیاد بیر ذکیر سیخا و شیجاعت میخ پسیندیده
نداشته اند ،از بهر آنکه بذل مال ،رود از ضرورات پادشامی باشد و کسی را کیه چنیدین
مزار مرد و زن ،نانرور باشند و ممه را  -علی اریتالف طبقیاتهخ -مُکفّیی المؤنیه بایید
داشت ،چگونه به سخا و مروّت وصف توان کرد؟ و مبارزت و قف نواقی ملیک ،نصییبة
بندگان دولت و اعیان عساکر باشد و رلفا و سالطین بزرگ ،قهارمة عالمند و مستعمالن
ارباب شجاعت .بدین دو رصلت در مدح عبید و موالی ایشان اگر مبیالغتی رود ،آن میخ
به بزرگی قدر ایشان بازگردد و اگر کسی روامد که البد ایشان را بدین وجوه بستاید بیر
وجهی باید که غیر ایشان را الیق نباشد ....و در مدح ریواتین ملیوک و سیالطین ،ذکیر
جمال روش و روبی نباید کرد و در کرم و سخاوت ،مبالغت نباید نمود و لفی عفّیت را
در مدح ایشان به عصمت بدل باید کرد» (شمس قیس رازی.)811-813 :0833 ،

چنانکه مالقظه میشود انتقاد شمس قیس رازی بیشتر رنگ دینی و ارالقی دارد.
از توضیحی که صاقب انوارالربیع ذیل غلو آورده است ،میتوان نفوذ مذمب و عقایید
دینی را در قلمرو عقاید منری بازشنارت .او میگوید:
«غلوّ اگر به کفر منتهی شود قبیح و مردود است وگرنه مقبول اسیت و پسیندیده .و
بهترین آن ،نوعی است که ممراه با قرفی باشد که به صحّت نزدیک است ،مانند گیویی،

نزدیک شد که ،قرف شرط و قرف تشبیه» (المدنی0831 ،ق ،ج.)441 :0
صاقب ابددالبدایع مینویسد:
« قسّان بن ثابت انصاری کیذب در شیعر را قبییح شیمرده ،مرچنید از بیاب مبالغیه
باشد و بعنی نظر به آنکه در رصو

شعر گفتهانید :أقسَیندهُ أکذَبُیهُ ،مبالغیه را از قید

گذراندهاند» (گرکانی)817 :0877 ،؛ چنانکه گفتهاند:
بعید از میزار سیال بیه بیام زقل رسد

گیر پاسبان ز بیام تیو سنگی کنید رمیا
(سلمان ساوجی)047 :0870 ،

و در جیای دیگیر مینیویسیید« :نیارییوشترییین مبالغیات آن اسییت کییه

منجیر بیه تیومیین چییزمیای میحتیرم میذمبیی شیود» (گیرکیانیی.)430 :0877 ،
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نقد شمس العلمای گرکانی نیز ممانند شمس قیس رازی ،نقد دینی است و در آن،
پایه و اساس شریعت مدّ نظر است.
از کسانی که در روزگار ما در باب مبالغه به نقد ارالقی پردارتهاند ،یکی مرقوم
کسروی است .وی میگوید:
«زبان ایران عیبمایی دارد که میچ زبان دیگری گرفتار آن نیسیت و ایین عییبمیا

ممانا نتیجة گزافهگوییمای شعر است» (کسروی.)48 :0886 ،
کسروی در باب مبالغه نظریات شگفتی دارد که گیاه از نظیر نقید ارالقیی ریالی از
ارزش نیست ،اما با ممة نکتهیابیمایی که کرده است ،از یک نکتة مهیخ غفلیت داشیته و
آن این است که شعر را نمیتوان با موازین عقلی و منطقی سینجید .البتیه راسیت اسیت
که شاعران در مبالغهمای روددرو پردازیمایی کرده و گیاه ققیایق ظیامری را پایمیال
ریالپردازیمای رود سارتهاند ،لکن مایة شعر تخیّیل اسیت و اقسیاس ،و ایین میر دو
قدود و ثغوری ندارد و مرکس مجاز است اقساسات رود را به زبان شعر بیان کند.
از دیگر کسانی که در باب مبالغه سخن گفتهاند ،مرقوم فروغی است:
«یکی از صنعتمای بسیار معمول کالم ،اغراق است ،یعنی مبالغه .و مبالغه آن است
که چیزی از روب و بد باشد و گاه تصدیق و تکذیب آن را قوّت و شدت دمند ،نه آنکیه
میچ نباشد و بگویند مست؛ مثل اینکه بخیلی را به کرم ستایند ،و در این صورت اغیراق
نیست ،درو است» (فروغی0888 ،ق.)07 :

مرقوم فروغی در باب مبالغه نکات دلکیش و جیالبی مطیرح کیرده کیه از نطیر نقید
ارزشمند است .وی برای مبالغه شرایطی قائل است که با آن شرایط مبالغیه از محسّینات
سخن شمرده میشود -0:فصاقت و بالغت کالم؛  -4بیضرر بیودن مبالغیه؛  -8ضیمیمه
شدن لطفی رارجی به مبالغه تا آن را در رود پنهان دارد و به صورت درو بیّن و آشکار
نباشد ،مثال شعر:
کتاب فنل تیو را آب بحر کافی نیست

که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری

فصیح و بلیغ است ،اما عالوه بر مبالغة بیقدّ و اندازه چیزی ندارد و لطافت دیگری ضمیمة
مبالغه نشده که اسباب دلکشی و امتیاز آن گردد .به عالوه چون لطفی رارجی ،مبالغة به این
آشکاری را پنهان ننموده ،مبالغه رود را به صورت درو آشکار نموده است (فروغی0888 ،ق.)61-07 :

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 139/

مرچند نکاتی که مرقوم فروغی بدان اشاره کرده غالبا دررور توجه است ،اما نکتهای
که از آن غفلت ورزیده این است که مرگز نمییتیوان شیعر را تحیت ضیابطه و قاعیدهای
درآورد و برای آن قدود و شرایطی تعیین کرد .راست است که سخن باید دارای فنیلت
فصاقت و بالغت باشد ،اما این که مبالغه بیسود یا سودمند اسیت ،بحثیی اسیت کیه در
شعر نباید مطرح شود ،چه در شعر سودی در کار نیست .به مر قیال بییضیرر بیودن ییا
زیانآور بودن مبالغه بحثی است دور از نقد راستین منری.
وجوه جمالشناسی مبالغه
مبالغه را با توجه به مفهوم وسیع تصویر ،میتوان در شمار تصویر آورد .تصرّفی که ذمین
شاعر در شیوۀ طبیعی و عادی بیان میکند تا قالت یا صفتی را کوچکتر یا بیزرگتیر از
آنچه مست بنمایاند ،از نیروی ریال مایه میگیرد .مبالغه در مر منمونی سبب میشیود
که آن منمون از قدّ یک امر عادی و طبیعی رارج شود و ممین رروج موضود از قوزۀ
عواطف عادی ،برجستگی ،تشخّص و عظمت راصّی به سخن مییبخشید کیه از مجیرای
طبیعی عادت به دور است.بنابراین ،مبالغه ارائیة ییک تصیویر اسیت ،تصیویری در معنیی
وسیعتر از ریال و ایماژ ،و در ققیقت به کمک این صنعتاست که شیاعر مییتوانید بیه
قول صاقب چهارمقاله معانی ررد را بزرگ جلوه دمد و معانی بزرگ را ررد:
« شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت ،اتّساق مقدّمات موممه کند و التئیام
قیاسات منتجّه؛ بر آن وجه که معنی ررد را بزرگ گردانید و معنیی بیزرگ را ریرد ،4و
نیکو را در رلعیت ز شیت بازنمایید و زشیت را در صیورت نیکیو جلیوه دمید» (عروضیی

سمرقندی.)04 :0888 ،

از دو عبارت «بزرگ گردانیدن مفیامیخ ردیرد» و «ردیرد گردانییدن مفیامیخ بیزرگ»
میتوان به ترتیب به «بزرگنمایی» و «کوچکنمایی» تعبیر کرد.در بزرگنمایی سعی بیر
آن است تیا «مدلول» از بار عاطفی قویتری نسبت بیه «مصداق» برروردار باشد؛ مانند:
آتش میبت تو [= شه] دود برانیگیخت ز مند
مندوان را رخ از آن دود سیه گشت چو قیر

8

(امیرمعزّی)864 :0831 ،
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اما کوچکنمایی عکس بزرگنمایی است ،یعنی به جای آنکه نوعی تحسین به ممیراه
داشته باشد ،از نوعی تحقیر برروردار است؛ مانند:
چینیانیش درانیداریت ضیعیفِ جیسید

کیه مییبُیرد بیر زییردستیان قیسید

کیه شیاه ارچیه بیر عیرصیه نیامآورست

چیو ضیعیف آمید از بَیَدقی کمتیرست
(سعدی)10 :0837 ،

مبالغه و شعر حماسی
مبالغه اغلب برای آرایش کالم و جلب توجّه شنونده به کار مییرود .ایین صینعت بیشیتر
در قماسهما و مدایح پادشامان و توصیفات گونیاگون و گیاه در غزلییات عاشیقانه دییده
میشود .متکلخ در این مورد با بیان و رلق آنچه از واقعیت به دور است ،اعجاب رواننیده
را برمیانگیزد و ذمن او را به کالم رود جلب مییکنید و در واقیع بیدین وسییله از ییک
قالت روانی که اعجاب از محاالت است استفاده میکند.

در سارتمان قماسه ،مبالغیه نیرومنیدترین عنصیر رییال شیاعرانه اسیت .در شیامنامة
فردوسی ،مبالغه چنان در بافت زبانی و فکری شاعر تنیده شده اسیت کیه نمییتیوان آن را
نوعی صنعت تلقی کرد .آنچه فردوسی به عنوان مبالغه [= تبلیغ ،اغراق و غلو] ارائه میدمید
با آنچه شاعران دیگر-راصّه مدیحهسرایان -به عنوان مبالغه بیه تصیویر کشییدهانید ،تفیاوت
فراوانی وجود دارد .مبالغه برای قماسه عنصری اسیت اصیلی و ضیروری ،قیال آنکیه بیرای
غیرقماسه امری رارجی و تحمیلی است .فردوسی به واسطة شنارت واقعی روح قماسیه از
این عنصر به روبی استفاده کرده است .مبالغه در شامنامه غالبا در وصف میدانمای جنیگ
و در تعرّف شخصیتما و یا در گفتگو میان قهرمانان ظامر میشود و نه تنها نمیودار قیدرت
آفرینشِ منری فردوسی است ،بلکه نشان میدمد که وی مخ به بالغت کالم و اقتنای قیال
واقف بوده و مخ با اصول تراژدی و قماسه آشنایی کامل داشته است؛ مانند:
اگیر بیر زمییین بیرزنید گییرز کییین

بیتیرسید زمییان و بیلییرزد زمییین
(فردوسی)11 :0871 ،

مبالغه گاه در بارۀ ققیقت و مامیت اشیاء و قاالت است که چندان زیبیایی و لطفیی
ندارد و گاه در جهت تداعی تصویرما و سارتن ریالمای شاعرانه اسیت کیه در ققیقیت

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 135/

نوعی تشبیه یا اسناد مجازی است (شفیعی کیدکنی .)811 :0811 ،مبالغیهمیای شیامنامه از
آنجا که بر مدار نوعی اسناد مجازی است ،دارای تنوّد بسیاری است .مطالعة صور مبالغیه
در شعر فردوسی نشان میدمد که قوزۀ امکانات و تنوّد زمینة تصویری در اسناد مجازی
بیش از ممة انواد تشبیه و استعاره است ،زیرا جدول امکان ترکیب و اسیلوب سیارتمانی
استعاره و تشبیه در قد معینی به پایان میرسد ،ولی در اسناد مجیازی ایین کیار قیدّ و
قصری ندارد (ممان .)001 :به عبارت دیگر ،تصاویر مجازی شامنامه از قدّ و قصر بییرون
است و مرکدام از تصاویر رزمی شامنامه را کیه بررسیی کنییخ ،مسیتة اصیلی آن ،نیوعی
اسناد مجازی است که بیش و کخ با نوعی تشبیه ممکن است ترکیب شده باشد ،ولیی در
ققیقت تشبیه نیست ،قتی ابیاتی از نود:
اگییر بییشیینییود نییام افییراسیییاب

شییود کییوه آمیین چییو دریییای آب

(فردوسی ،0831 ،ج)010 :0

که به ظامر تشبیه مینماید ،عمق آن نوعی اسناد مجازی اسیت و دمییدن قرکیت و
قیات انسانی است در «کوه آمن» تا به مرقلیة درک و شینارت برسید (شیفیعی کیدکنی،

.)061-001 :0811
در میان شاعران سبک مندی توجه به غلو -که نه عقل آن را میپیذیرد ،نیه عیادت-
بسیار شایع بوده است ،زیرا اینان بدین وسیله مییتوانسیتند معیانی سیاده را بیه معیانی
پیچیده و بیگانه تبدیل کنند ،به عنوان نمونه:
اللهزاری میشود عالخ اگر بیرون دمیخ

دا مایی کیز تو پنهان در جگر داریخ ما
(صائب تبریزی)083 :0837 ،

آنچه میپیچد در این دریا به رود ،گرداب نیست
اشکریزان قلقهما در گوش جیحون کردهاند
(ممان)0440 :

نتیجه
مبالغه در ققیقت نوعی تجاوز از واقعیت است که به دو شکل بزرگنمایی وکوچکنمایی
نمود مییابد .این صنعت بالغی اغلب برای آرایش کالم و جلیب توجّیه شینونده و بسیط
و تأکید کالم به کار میرود؛ بنابراین مبالغه را با توجه به مفهوم وسیع تصیویر ،مییتیوان

 /113پژوهشنامة نقد ادبی و بالغت ،سال  ،3شمارة  ،3پاییز و زمستان 1253

در شمار تصویر آورد.شاعرانی که از این صینعت بهیره یافتیهانید بییش از سیایر شیاعران
توانستهاند ذمن و توجه رواننده یا شنونده را به رود جلب کنند.
مبالغه نتیجة شور و میجان شدید عاطفی است .تا شاعری نفرت یا محبیت ییا تعلیق
راطر فوقالعاده به شخص یا اندیشه یا قادثیهای نداشیته باشید ،نمییتوانید بیه وجهیی
مبالغهآمیز از آن سخن گوید .مرچند اندیشة شاعر در رلیق منیامین بکیر ،گیاه ممکین
است مبالغه را به قدّ ابتذال فروبکشاند ،اما در ققیقت مبالغهپایه و مایة اصلی شعر است
و آنچه شاعر بدین شیوه رلق میکند ،مرگز در عالخ طبیعت مصداق پییدا نکیرده اسیت.
بنابراین مبالغه تصویری است فراتر از ریال بشر ،و ابزاری است در دست شاعر تا با بسط
و تأکید کالم ،سخن رویش را اعتال دمد و صبغهای از جاودانگی بدان بخشد.
پینوشتها
 .0برری از علمای بالغت تسمیة «مبالغه» را برای این صنعت پذیرفتهاند ،در این باره  قدامه بن
جعفییر0011 ،ق001 :؛ العسییکری0801 ،ق437 :؛ رطیییب قزوینییی0040 ،ق476 :؛ العلییوی0884 ،ق:
040/8؛ الحموی0137 ،م7/4 :؛ سیوطی0041 ،ق.0778 :
برری دیگر نیز عناوین دیگری را ذکر کردهاند ،به عنوان نمونه:
اغراق  القیروانی0010 ،ق11/4 :؛ ابنمنقذ0831 ،ق38 :؛ کاشفی سبزواری.008 :0811 ،
غلوّالقیروانی0010 ،ق.11/4 :
مبالغة مقبولهرطیب قزوینی0040 ،ق476 :؛ تفتازانی0011 ،ق080 :؛ محمود قسیینی:0830 ،
.410
افراط  القیروانی0010 ،ق.11/4 :
افراط فی االغراق  ثعلب0116 ،م.06 :
افراط فی الصفه  ابنالمعتز0014 ،ق16 :؛ المصری0877 ،ق.60/4 :
اغراق فی الصفه رادویانی018 :0831 ،؛ وطواط.78 :0814 ،
اغراق المقبول  گرکانی.73 :0831 ،
مبالغه الحسنه گرکانی.73 :0831 ،
در دقایقالشعر آمده است« :اغراق برکشیدن کمان است ،یُقال اغرق فی القوس؛ و به نزدییک اربیاب
بالغت آن است که شاعر در اوصاف مدح یا مجا توغل کند و مبالغت فزاید تا به اقصیالغایه برساند و این
صنعت را ایغال نیز گویند» (تاجالحالوی.)04 :0838 ،

مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال 111/

 .4مفهومی که صاقب چهارمقاله بدان اشاره میکند ،ممان است که قدامه بن جعفر و دیگران آن را
پذیرفته و تأیید کردهاند که مبالغه جزء الزم و ذاتی شعر است (قدامه بن جعفر0011 ،ق.)001 :
 .8در این بیت ،گذشته از «غلو مقبول»« ،قسن تعلیل» زیبایی نیز نهفته است

منابع
ابن قزم اندلسی( ،بیتا) ،التقریب لحد المنطق و المدرل الیه ،تصحیح اقسان عباس ،بیروت.
ابن مالک ،بدرالدین0011( ،ق) ،المصباح فی المعانی و البیان و البدیع ،قققه و شرقه و وضع فهارسه
قسنی عبدالجلیل یوسف ،مکتبه اآلداب ،مصر.
ابن منقذ ،اسامه0831( ،ق) ،البدیع فی نقد الشّعر ،به تحقیق اقمد بدوی و قامد عبدالمجید ،القامره.
ابنالمعتز ،عبداهلل0014( ،ق) ،البدیع ،اعتنی بنشره و تعلیق المقدمه و الفهارس اغناطیوس
کراتشقوفسکی ،دارالمیسره ،بیروت.
ازرقی مروی ،)0881( ،دیوان ،با تصحیح و مقابله و مقدمة سعید نفیسی ،زوار ،تهران.
امیرمعزّی ،محمّد بن عبدالملک ،)0831( ،دیوان ،تصحیح و تحشیه عبّاس اقبال آشتیانی ،اساطیر،
تهران.
انوری ،محمد بن محمد ،)0871( ،دیوان ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی ،علمی و فرمنگی ،تهران.
تاجالحالوی ،علی بن محمد ،)0838( ،دقایقالشعر ،به تصحیح و با قواشی و یادداشتمای محمدکاظخ
امام ،انتشارات دانشگاه ،تهران.
تفتازانی0011( ،ق) ،المطوّل ،بهامشه قاشیه السّید میرشریف ،مکتبه الداوری ،قخ.
تهانوی ،محمدعلی ،)0111( ،موسوعه کشّاف اصطالقات الفنون و العلوم ،تقدیخ و إشراف و مراجعه رفیق
العجخ ،تحقیق علی دقروج ،مکتبه لبنان ناشرون ،بیروت.
ثعلب ،اقمد بن یحیی ،)0116( ،قواعدالشّعر ،قققه رمنان عبدالتواب ،مکتبه الخانجی ،قامره.
قاف  ،شمسالدین محمّد ،)0830( ،دیوان ،به امتمام محمّد قزوینی و قاسخ غنی ،زوّار ،تهران.
الحموی ،ابیبکر ابن قجه ،)0137( ،رزانهاالدب و غایهاالرب ،شرح عصام شعیتو ،دار و مکتبه الهالل،
بیروت.
راقانی شروانی ،بدیل بن علی ،)0834( ،دیوان ،به کوشش ضیاءالدین سجادی ،زوار ،تهران.
رطیب قزوینی ،جاللالدین محمد0040( ،ق) ،االیناح فی علوم البالغه ،وضع قواشیه إبرامیخ شمس-
الدین ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
الخفاجی ،عبداهلل بن محمد بن سنان0014( ،ق) ،سِرُالفصاقه ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
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رادویانی ،محمد بن عمر ،)0831( ،ترجمانالبالغه ،به امتمام و تصحیح و توضیحات اقمد آتش ممراه
ترجمه مقدمه و توضیحات به کوشش توفیق م .سبحانی -اسماعیل قاکمی ،انجمن آثار و مفارر
فرمنگی ،تهران.
رامی تبریزی ،قسن بن محمد ،)0836( ،ققایقالحدایق ،تصحیح محمدکاظخ امام ،انتشارات دانشگاه،
تهران.
سعدی ،مصلح بن عبداهلل ،)0836( ،غزلمای سعدی ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،سخن،
تهران.
سعدی ،مصلح بن عبداهلل ،)0837( ،بوستان ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،روارزمی ،تهران.
سعدی ،مصلح بن عبداهلل ،)0831( ،گلستان ،تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی ،روارزمی ،تهران.
سلمان ساوجی ،)0870( ،دیوان ،با مقدمه و تصحیح ابوالقاسخ قالت ،ما ،تهران.
سیوطی ،جاللالدین0041( ،ق) ،االتقان فی علومالقرآن ،تحقیق مرکز الدراسات القرآنیه ،مجمّع الملک
فهد لطباعه المصحف الشریف ،المدینه المنوّره.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)0811( ،صور ریال در شعر فارسی ،آگاه ،تهران.
شمس قیس رازی ،محمد ،)0833( ،المعجخ فی معاییر اشعار العجخ ،به تصحیح محمد بن عبدالوماب
قزوینی و تصحیح مجدد مدرس رضوی و تصحیح مجدد سیروس شمیسا ،علخ ،تهران.
صائب تبریزی ،محمدعلی ،)0837( ،دیوان ،به کوشش محمد قهرمان ،علمی و فرمنگی ،تهران.
ضیف ،شوقی ،)0116( ،البالغه ،تطوّر و تاریخ ،دارالمعارف ،القامره.
طوسی ،محمد بن الحسن ،)0871( ،اساساالقتباس ،به تصحیح مدرس رضوی ،انتشارات دانشگاه ،تهران.
عروضی سمرقندی ،اقمد بن عمر ،)0888( ،چهارمقاله ،به سعی و امتمام و تصحیح محمد قزوینی ،با
تصحیح مجدد و شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی به کوشش محمد معین ،زوار ،تهران.
العسکری ،ابومالل0801( ،ق) ،الصّناعتین ،مصحح محمدامین الخانجی ،القامره.
العلوی ،یحیی بن قمزه0884( ،ق) ،الطراز المتنمّن ألسرار البالغه و علوم ققایق االعجاز ،دارالکتب
الخدیویه ،مصر.
عمعق بخاری ،)0881( ،دیوان ،با مقابله و تصحیح و مقدمه و جمعآوری سعید نفیسی ،فروغی ،تهران.
عنصری بلخی ،)0818( ،دیوان ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،سنایی ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسخ ،)0871( ،شامنامه ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،علمی ،تهران.
فردوسی ،ابوالقاسخ ،)0870( ،شامنامه ،تصحیح متن به امتمام ر .علییف ،آ .برتلس ،م .عثمانف ،به
کوشش و زیر نظر سعید قمیدیان ،مجلد دوم (جلدمای چهارم و پنجخ) ،دفتر نشر داد ،تهران.
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فردوسی ،ابوالقاسخ ،)0831( ،شامنامه  ،به کوشش جالل رالقی مطلق ،مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی ،تهران.
فروغی ،محمدعلی0888( ،ق) ،علخ بدیع.
فقیر دملوی ،شمسالدین ،)0830( ،رالصهالبدیع ،در تذکرۀ ریاضالشعراء تألیف والة داغستانی ،اساطیر،
تهران.
قدامه بن جعفر ،ابوالفرج0011( ،ق) ،نقدالشّعر ،تحقیق و تعلیق محمد عبدالمنعخ رفاجی ،دارالکتب
العلمیه ،بیروت.
قدامه بن جعفر ،ابوالفرج ،)0131( ،نقدالنّثر ،تحقیق طه قسین و عبدالحمید العبادی ،دارالکتب العلمیه،
بیروت.
القیروانی ،ابن رشیق0010( ،ق) ،العمده فی محاسن الشّعر و آدابه و نقده ،قققه و فصله و علق قواشیه
محمد محییالدین عبدالحمید ،دارالجیل ،بیروت.
کاشفی سبزواری ،قسین واع  ،)0811( ،بدایعاالفکار فی صنایعاالشعار ،ویراسته و گزاردۀ میرجالل-
الدین کزازی ،مرکز ،تهران.
کسروی ،اقمد ،)0886( ،در پیرامون شعر و شاعری ،طهوری ،تهران.
کمال اسمعیل اصفهانی ،ابوالفنل ،)0803( ،دیوان ،به امتمام قسین بحرالعلومی ،کتابفروشی دمخدا،
تهران.
کیکاووس بن اسکندر ،عنصرالمعالی ،)0838( ،قابوسنامه ،به امتمام و تصحیح غالمحسین یوسفی،
علمی و فرمنگی ،تهران.
گرکانی ،محمدقسین ،)0877( ،ابددالبدایع ،به امتمام قسین جعفری ،اقرار ،تبریز.
گرکانی ،محمدقسین ،)0831( ،قطوفالربیع فی صنوفالبدیع ،به کوشش مرتنی کاری ،فرمنگستان
زبان و ادب فارسی ،تهران.
محمود قسینی ،عطاءاهلل ،)0830( ،بدایعالصنایع ،مقدمه و تصحیح رقیخ مسلمانیان قبادیانی ،بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
المدنی ،صدرالدین بن معصوم0831( ،ق) ،انوار الربیع فی انواد البدیع ،قققه و ترجخ لشعرائه شاکر
مادی شکر ،مطبعه النعمان ،نجف االشرف.
مسعود سعد ،)0814( ،دیوان ،به تصحیح رشید یاسمی ،امیرکبیر ،تهران.
المصری ،ابن ابیاالصبع0877( ،ق) ،بدیعالقرآن ،تحقیق قنفی محمد شرف ،القامره :نهنه مصر.
منوچهری دامغانی ،)0861( ،دیوان ،به کوشش محمّد دبیرسیاقی ،زوّار ،تهران.
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نظامی ،الیاس بن یوسف ،)0873( ،لیلی و مجنون ،تصحیح و قواشی قسن وقید دستگردی ،به کوشش
سعید قمیدیان ،قطره ،تهران.
وطواط ،رشیدالدین عمر ،)0814( ،قدایقالسحر فی دقایقالشعر ،به تصحیح و امتمام عباس اقبال
آشتیانی ،طهوری -سنایی ،تهران.
مدایت ،رضاقلی ران ،)0838( ،مدارجالبالغه در علخ بدیع ،تصحیح قمید قسنی ،فرمنگستان زبان و
ادب فارسی ،تهران.

