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چکیده

صنعت مبالغه به عنوان یهک آرایهۀ ادبهی بهه شهیوههای مختله

امامان معصوم

1

در کهالم خهدای متعهال و

به کهار رفتهه و شهیو فراوانهی دارد .ایهن اسهلوب بیهانی گهاهی همهراه بها

ارادۀ معنای ظاهری است و گاهی بدون ارادۀ معنای ظاهری؛ امها حتهی در صهورت عهدم
ارادۀ معنای ظاهری به معنای دروغ و گزاف و به هدف فر یب نیست.

برای اثبات این مدعا دو راه مواز ی طی شدهاست .از یک سو ثابهت کهردهایم کهه اسهتفاده

از صنعت مبالغه با مقام عصمت و مرتبۀ معصوم منافهات نهدارد؛ بنها بهر ایهن مهانعی از آن

وجود ندارد .از سوی دیگر به روش استقرایی و با ارائۀ نمونههای متعدد وقو این پدیده در
سخن خدای متعال و ائمه معصوم

را نمایاندهایم.

با شناخت ایهن موضهو در فههم آیهات و احادیهث ،بهه معنهای پشهت پهرده و حقیقهی کهالم
توجه میکنیم و از اصهرار بهر معنهای ظهاهری چشهم میپوشهیم .ایهن آ گهاهی مها را از تکله

مدلول مطابقی کالم نجات میبخشد و تفسیر روان ،طبیعی ،متین و معقولی را از سهخن
معصوم ارائه میدهد.

کلیدواژهها :مبالغه ،گزافآرایی ،حدیث.

مقدمه

مبالغههه کههه در لغههت بههه معنههی افههراط ،افزونههی ،ز یههادتی ،بههه نهایههت رسههاندن و سخت کوشههی

اسهت ،در فهن بههدیع عبهارت اسهت از ایههنکهه چیهزی را بههیش از حهد معمهول وصه
 .1استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم (.)m.noori@isca.ac.ir

کننهد؛ یعنههی
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مرتبههای از شهدت یها ضهع را در بهارۀ آن ادعهها کننهد کهه در نظهر مخاطهب دور از انتظهار و غر یههب
ا
ا
ا
باشد .این گونه توصی اگر عقال و عادتها ممکهن باشهد «مبالغهه» یها «تبلیه » نهام دارد .ا گهر عقهال
ا
ا
ا
ممکن باشد ولی عادتا واقع نشود «اغراق» و اگر نه عقال و نه عادتا ممکهن نباشهد «غلهو» نامیهده
ا
2
میشود؛ البته معموال همه را تحت عنوان «مبالغه» میآورند.

صههنعت مبالغههه در مکالمههات روزمههره کههاربرد فههراوان دارد و یکههی از شههیوههههاى آرایههش کههالم و
ا
بیان بلی مقصود است؛ مثال کسی کهه تشهنه بهوده و آب ز یهادى نوشهیده مهیگو یهد« :یهک بشهکه

آب نوشیدم» .کسی که زمان طوالنی منتظر مانده است ،میگوید« :یک ساعت معطهل بهودم».

دربارۀ کارهای بسیار دشوار نیز گفته میشود« :از کندن کوه سختتر اسهت» 3.در اشهعار فارسهی
و عربی نمونههای متنو و فراوانی از مبالغه میتوان یافت.
انواع مبالغه

مثالهایی که ذکر شد ،برای تودۀ مردم ،شیرین و دلپهذیر اسهت .وجهه مشهتر ایهن مثالهها
ّ
این است که در هیچ یک از آنها معنای ظاهری و مدلول مطابقی کالم به صورت جدی اراده

نشده است .البته بیتردیهد ،گو ینهده قصهد داشهته ایهن معهانی خیهالانگیز را بهه ذههن مخاطهب
ّ
خطههور دهههد (داللههت تصههدیقی اولههی) ،امهها مههراد جههدی او (داللههت تصههدیقی ثههانی) چیههز دیگههری
است که مخاطب با استناد به قراین دیگری غیر از ظاهر کالم بدان منتقل می گردد.
با این حال باید دانست که مبالغه در این نمونهها منحصر نیست .تعری

علمی مبالغهه بهر

نو دیگری از مبالغه نیز صادق است که در آن معنای مطابقی و ظاهری کالم عهین واقهع اسهت
ا
و اراده میشهود؛ مههثال وقتههی گفتههه میشهود «خههدای بههزرگ یههک سهر سههوزن ظلههم نمی کنههد» 4،یههک
مطلب واقعی گفته شده و ظاهر همین معنای واقعی اراده شده است؛ امها ایهن گونهه توصهی ،

برای مخاطب غر یب و فراتر از انتظار او است .بنا بر این مبالغی است؛ در حالی که وقتی گفتهه
میشود« :اینجا جای سوزن انداختن نیست» یا «یک تار مو از سرش کهم نشهده اسهت» ،معنهای

 .2ر : .االیضاح فهی علهوم البالغهه؛ ص275؛ شهرح الکافیهه؛ ص .146مطلهوب؛ معجهم المصهطلحات البالغیهه وتطورهها،
ص .540از مبالغه به «افراط در صفت» نیز یاد شده است .ر : .الصناعتین ،ص364؛ البرهان فی علهوم القهرآن ،ج ،3
ص57؛ االتقان فی علوم القرآن ،ج ،3ص.322
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 .3ر : .زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع ،ج ،2ص.401 - 390
َ
َ َ َ ا
َ َّ
َ
ظلم َ
َ
ون َفتی اال (سوره نساء ،آیه )77؛ إ َّن َ
ظلم ِمثقال ذر ٍه (سوره نساء ،آیهه  .)40و الیظلمهون نقیهرا (سهوره
َ . 4و الت
اهلل ال َی ِ
ِ
نساء ،آیه .)124

در لسان عرفی و محاورات جار ی کلمۀ مبالغه بیشتر در مواردی اطالق میشود که به ظاهر

خههالف واقههع گفتههه شههده باشههد و معنههای ظههاهری ک هالم اراده نگههردد .ای هن در حههالی اسههت ک هه
صنعت مبالغه در ادبیات ،اعهم از ایهن مهوارد اسهت؛ یعنهی چهه معنهای ظهاهری و مطهابقی اراده

شههده ی ها اراده نشههده باشههد ،هرگههاه وصههفی فراتههر از معمههول و فراتههر از انتظههار مخاطههب بی هان شههود،
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مطابقی جمله ،غیر واقعی است و اراده نمی گردد.

5

مبالغه تحق یافته است.
َ َ ََ
هت القل ههوب
در مت ههون دین ههی ه ههر دو ن ههو مبالغ ههه دی ههده میش ههود؛ ب ههرای مث ههال در آیه هۀ و بلغ ه ِ
َ
هاج َر  6ظههاهر جملههه بههر ایههن داللههت دارد کههه قلههب بههه گلههو رسههیده اسههت؛ امهها ایههن معنههای
الحنه ِ
ظههاهری ،مههراد جههدی پروردگههار نیسههت و آنچههه کههه اراده شههده معنههای کنههایی (شههدت تههرس و
اضطراب) است که به صورت مبالغهآمیزی ذکر شده است 7.البته توجه دار یم که حمهل کهالم

بر معنای مبالغ ِی خالف ظهاهر ،نیهاز بهه قهراین روشهن و قطعهی دارد و در مهوارد مشهکو اصهل بهر

این است که کالم در معنای ظاهری خود به کار رفته است.

مبالغههه را بههه اعتبههار دیگههری نیههز میتههوان تقسههیم کههرد .گههاهی صههنعت مبالغههه در جمههالت

إخباری و در مقام بیان یک حقیقت تکوینی به کار گرفتهه میشهود و گهاهی همهراه بها گزارهههای

انشائی و در مقام بیان یک وظیفۀ به کار مهیرود .نمونهۀ روشهن مبالغهه در گزارهههای إخبهاری آیهۀ
َ
َّ
َ َّ َ
َ
َ
مات اْلرض و ال َ
س ِإال
یاب
ال
و
طب
ر
زیر است(َ :و ما تسق ِمن َو َرق ٍه ِإال َیعلمها و ال َح ّب ٍه فی ظل ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
بین) 8.در این آیه «علم پروردگهار بهه همهۀ امهور» بهه عنهوان یهک حقیقهت تکهوینی بهه
فی ِک ٍ
تاب م ٍ
صورت بلیغی توصی

شده است .اگر به جای این توصی

تنها گفته میشد« :خهدا بهه همهۀ

امور آ گاه است» اصهل همهین معنهی را منتقهل میسهاخت؛ ولهی ایهن مقهدار اثرگهذاری و بالغهت
 .5ر : .االیضاح فی علوم البالغه ،ص.275
َ
َّ
َ َ َ
ََ
َ
َ
َ
َ
اظمین .مها ِللظها ِلمین ِمهن حمهی ٍم و ال
هاج ِر که ِ
 .6سوره احهزاب ،آیهه  10و ماننهد آنَ :و أ ِ
اْلزفه ِه ِإ ِذ القلهوب لهدى الحن ِ
نهذرهم یهوم ِ
َ
شفیع یطا (سوره غافر ،آیه .)18
ٍ
َ َ
َ َ
َ
الجبال (سوره ابراهیم ،آیه
 .7ر : .المرتضی؛ اْلمالی؛ ج ،1ص .336 - 328همچنین در آیه و ِإن کان مکرهم ِلتزول ِمنه ِ
َ
ّ
 )46بنا بر قرائت ل َتزول (به فتح الم اول وضم الم آخر) حهرف «إن» مخففهه از مثقلهه خواههد بهود .در ایهن صهورت ،معنهای
ظاهری کالم (از نیرنگشان کوهها کنده میشود) اراده نشده واین بیهان تنهها مبالغهه در بزرگ ِهی مکهر وکیهد آنهان اسهت؛ زیهرا
ا
ا
کنههده شههدن کههوه گرچههه عقههال ممکههن اسههت؛ امهها بسههیار بعیههد اسههت؛ خصوصهها اگههر بههه وسههیله کیههد ونقش هه کسههی باشههد.
ا
صفیالدین حلی این آیه را مصداق اغراق دانسته و گفته است :فزوال الجبال ممکن عقال لکنه بعید ،خصوصا إذا کان
موجب زوالها المکر (شرح الکافیه ،ص .)148نیز ر : .الکشاف عن حقائ غوامض التنز یل ،ج ،2ص.565

 .8سوره انعام ،آیه .59
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نمیداشت .مدلول مطهابقی ایهن توصهی
مبالغهههآمیز اسههت یعن هی ای هن وص ه
9

ّ
نیهز عهین واقهع و مهراد جهدی اسهت ولهی نهو بیهان آن

بههه گونهههای بی هان شههده ک هه مخاطههب انتظههار آن را نداشههته

است.
َّ َ َ َ
َ
َ
َ
هوات
نمونۀ مبالغه در توصیۀ اخالقی نیز آیۀ ز یر است :و اغضض ِمن صو ِتک؛ ِإن أنک َهر اْلص ِ
َل َصههوت َ
الحمیه ِهر  10در ایههن آیههه بههه منظههور نهههی بلیه از بلنههد کههردن صههدا و مبالغههه در نکههوهش و
زشت نمایی آن ،صدای بلنهد بهه صهدای االغ تشهبیه شهده اسهت .ا گهر نهامی از ایهن حیهوان بهرده
ا
نمیشههد ،طبعهها اصههل ایههن معنهها انتقههال ی افتههه بههود؛ امهها ایههن مقههدار اثرگههذاری و بالغههت وجههود
نمیداشت.

11

َ َ
ّ
نقهل شههده اسهتَ « :ص ِهل ِفههی َج َم َاع ٍهه و لهو َعلههی

همچنهین در یهک توصهیه از امههام صهادق
أس ز ّج»؛ 12یعنههی بههه جماعههت نمههاز بخههوان حتههی ا گههر بههر سه ِهر نیههزه هسههتی .ایههن بیههان بسههیار
َر
ِ ٍ
تأثیرگههذارتر از توصههیۀ سههاده بههه حضههور در نمههاز جماعههت اسههت و توجههه مخاطههب را بههه صههورت

هاممکن مطههابقی را مههراد جههدی گوینههده
و ی ه های جلههب می کنههد .مخاطههب نیههز هرگههز معنههای نه
ِ
َ
َ
َ
نمیداند .در حدیث دیگری از امام علی در وصه شهیعه آمهده اسهتِ « :شهیع ِتی مهن  ...لهم
َ
ا
هاس و َلههو َمه َ
َیسههأ ِل َّ
النه َ
هات جوعهها» 13.بیتردیههد منظههور حقیقههی و مههراد جههدی آن حضههرت ،شههدت
اجتنههاب از بههدهکاری و تأ کیههد بههر عههدم درخواسههت از دیگههران اسههت و ظههاهر ایههن عبههارت اراده
نشههده اس ههت؛ ز یههرا درخواس ههت کههردن ح ههرام نیسههت و خ ههود امامههان معص ههوم

نیههز در م ههوارد

اضطراری از دیگران قرض می گرفتهاند.
ا
بنا بهر ایهن ،وقتهی گفتهه میشهود سهخنی مبهالغی اسهت ،نبایهد تصهور کهرد کهه الزامها ظهاهر آن
ا
سخن خالف واقع است؛ بلکه ممکن است ظهاهر آن سهخن کهامال مطهاب واقهع باشهد ،ولهی بهه
صورتی مبالغی ،یعنی فراتر از انتظار مخاطب ادا شده باشد.

 .9عالمه مجلسی در شرح این آیه نوشته است« :مبالغه فی إحاطه علمه تعالی بالجزئیات» (بحار اْلنوار ،ج ،88ص.)38
 .10سوره لقمان ،آیه .19
َ
َ
 .11عالمه مجلسی این آیه را مصداق مبالغه دانسته ودر شرح آن نوشته است :الحمار مثل فی الهذم سه ّیما نهاقهه و لهذلک
یک ّنی عنه فیقال طو یل اْلذنهین و فهی تمثیهل الصهوت المرتفهع بصهوته ثهم إخراجهه مخهرج االسهتعاره مبالغهه شهدیده (مهرآة
العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،ج ،7ص.)236

 .12الکافی ،ج ،8ص .349مولی صالح مازندرانی در شرح این حدیث آورده است« :مبالغه فی أداء الصاله مع الجماعه»
(شرح الکافی اْلصول و الروضه ،ج ،12ص.)470
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 .13کنز الفوائد ،ج ،1ص.88

سههوء تفههاهم و رعایههت احتیههاط میتوانههد از الفههاظ تشههبیه ،تردیههد ،تشههکیک ،شههرط یهها تقر یههب

استفاده کند؛ یعنی ادواتی مثل «قد»  -که بر احتمال داللت دارد « -لوال» و «لو»  -کهه بهر امتنها

داللت دارند  -و افعال مقاربه ،مانند «کاد» و «أوشک»  -که بر نزدیکی وقهو فعهل داللهت دارنهد
 -را بههه کههار گیههرد تهها آن معنههای بعیههد را بههه حقیقههت نزدیههکتر گردانههد ،ولههی بههدون ایههن ادوات نیههز
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در مواردی که ظاهر کالم ،غریب یها از عقهل و عهادت بهه دور باشهد ،مهتکلم بهرای جلهوگیری از

اسههتعمال صههنعت مبالغههه رواسههت و همههانگونههه کههه خواهههد آمههد ،در قههرآن و حههدیث نیههز کههاربرد

دارد.

چالش در استعمال مبالغه

اسههتعمال قسههم اول از صههنعت مبالغههه (یعنههی جههایی کههه معنههای ظههاهری کههالم مههراد واقعههی

نیست) در قرآن و حدیث ،مناقشهانگیز شده اسهت؛ ز یهرا دروغ گفهتن یکهی از گناههان کبیهره و از

جملۀ فواحش است و در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت

به عنوان کلیهد همهۀ شهرور

و خبائث مطرح شده است 14.بنا بر این ،بیتردیهد ،سهاحت قهرآن و حهدیث از کهذب و فر یهب و

گزافه مبرا است .بعضی از علمای بالغت ،این قسم از مبالغه را به دلیل بزرگنمایی و ناممکن

بههودن ،مصههداق دروغ ،فریب کههاری و خههروج از واقعیههت دانسههته و از آن منههع کردهانههد .در مقابههل،

بعضی نیز هرچند آن را دروغ دانستهاند ،ولهی بها اسهتناد بهه قاعهدۀ «الشهعر أعذبهه أ کذبهه؛ از شهعر

آنکه بهدروغتر شیرینتر و بافروغتر» استعمال آن را زیبا و مجاز شمردهاند.

15

نویسندگان علوم قرآنهی ،بخشهی از بالغهت را  -کهه بهه مبالغهه و تبلیه و مراتهب آن

اختصهاص مییابههد  -بهها احتیههاط مطههرح می کننههد و گههاه تمایههل بههه پرهیههز از آوردن

شاهد و مثال در آیهات دارنهد .شهاید ا گهر دانشهمندی چهون عبهدالقاهر جرجهانی بهه

جسهتوجهوی انههوا تشهبیه و اسهتعاره و  ...در قههرآن مبهادرت مهیورزد و سههخنی از
مبالغه نمی گوید ،به این دلیل باشد که هر چند در همۀ آرایهها یک نو زیادهروی
در توصی

و لو انهد مشهاهده میشهود و پایهه و اسهاس ههر تشهبیه و اسهتعاره ههم

نوعی مبالغه است ،ولی به دلیل احتهرام بهه سهاحت مقهدس قهرآن ،بهه خهود اجهازۀ
ورود بههه ایههن بحههث را نههداده و کههاربرد کلمههۀ مبالغههه را  -کههه نههوعی ّ
تخطههی از حههد
 .14ر : .الکافی ،ج ،2ص ،343 - 338باب الکذب؛ تصنی

غررالحکم و درر الکلم ،ص  ،221 - 219الفصل الرابع فی

الکذب؛ بحار اْلنوار ،ج ،69ص ،264 - 232باب الکذب و روایته و سماعه.

 .15علوم البالغه ،ص.336

27

علوم حدیث ،سال بیست و چهارم ،شماره سوم

اعتدال تلقی میشود  -درباره واژهها یا عبارات قرآنی جایز ندانسته است.

16

کسانی نیز برای دفا از ساحت قرآن و حدیث تالش کردهاند تا واقع گرایی مبالغهها را ثابت

کنند و موارد مهوهم مبالغهه را توجیهه نماینهد 17.بهه ههر حهال ،در بهارۀ کهاربرد ایهن قسهم از صهنعت
مبالغه در منابع دینی ،پرسشهایی وجود دارد که مهمترین این پرسشها از این قرار است:

آیها مبالغهۀ قسهم اول بها صهداقت سهازگار اسهت و مصهداق دروغ ،فریب کهاری یها خهروج از مهرز

حقیقت و اعتدال نیست؟

آیا این قسم از مبالغه موهم کذب یا موجب به اشتباه افکندن مخاطب نیست؟

آیا استفاده از صنعت مبالغه یک عمل اخالقی و مستحسن است یا مردود و باطل؟

آیهها ایههن صههنعت در متههون دینههی بههه کههار رفتههه یهها از شههأن قههرآن کههریم و سههاحت روایههات اهههل

بیت

به دور است؟

مههوارد مههوهم مبالغههه در قههرآن و حههدیث را چگونههه بایههد تفسههیر کههرد؟ آیهها ایههن شههیوه فق ه یههک

هنرنمایی زبانی است یا در استنباط معنا دخالت دارد؟
تفاوت مبالغه و دروغ

در ز بههان عرف هی مبالغههه (یعنهی مبالغههه نههو اول) را نههوعی گنههده گو یی ،بلههوف ،سههخن گههزاف و

ادعای واهی میدانند؛ اما همان گونه کهه بیشهتر دانشهمندان بالغهت گفتهانهد حه آن اسهت کهه
میههان مبالغههه و دروغ فاصههلۀ آشههکاری وجههود دارد .دروغ بههه قصههد اغفههال و فر یههب دیگههران گفتههه

میشود و گوینده تالش می کند ظاهر گفتار خود را در کسوت واقع بیان کند و همۀ قراین حالی

یا مقالی که بر ناراستی سخن او داللت دارد را مخفی نماید؛ اما در مبالغه گوینده قصد فریب و

تزویر ندارد و به همین دلیل سخن را در هالهای از قراین حالی و شواهد عقلی و سهیاقی عرضهه
می کنهد؛ بههه گونههای کههه مخاطههب حتهی بههدون دقهت و تأمههل ،هرگههز معنهای ظههاهری را برداشههت

نمی کند .بهترین شاهد بر این امهر ایهنکهه ههیچکهس تهاکنون از این گونهه مبالغهات در گمراههی و

فریب نیفتاده و ظاهر آن را راست نپنداشته است؛ بلکه مراد جدی کالم نزد گوینده و شهنونده،
معلوم و مسلم بوده است .مولی نظرعلی طالقانی می گوید:

مشایخ ما  -قدس سرهم  -تصر یح کردهاند و کهذا غزالهی کهه مبالغهه ههر قهدر و ههر
« .16مبالغه در قرآن (بررسی بالغی مبالغه در آیات قرآن کریم)» ،ص.79 - 57
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« .17واقعنمایی قرآن و تأثیر آن در تفسیر از دیدگاه عالمه طباطبایی با تأ کید بر ابعاد بالغی» ،ص.92- 65

مطلباند و به منزلۀ شدت رنهگ و شهدت صهفاى آینههانهد و فائهدۀ ایشهان شهدت
تأثیر کالم و نیکوئی بیان و دلنشینی مطلب است در اذههان ،و مبالغهه را جهز ایهن
ا
معنها نباشههد و غالبهها اداى مطلههب اسههت بههه کنایهه و ذکهر لههوازم و یها ملزومههات و بههه
تشبیه و اسهتعارات و بهه ذکهر لهو و شهرط ّیات .پهس بگهو :المبالغهه مهع البالغهه تهدور

حیثما تدور.

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

ا
قسم باشد ،کذب نیست .اقول و ایضا کسی کهه مبالغهه گو یهد احهدى او را کهاذب
ا
نگو ید و ایضا این طر یقهای است که خدا و پیغمبر و ائمه و همۀ خل در
بیان مطالب دارندّ .
سرش این است کهه تأ کیهد و مبالغهه ،حالهت و کیفیهت بیهان

18

مخاطب مبالغه ،از آن به دلیل برخورداری از عنصر خیهال ،لهذت ادبهی میبهرد و آ گاهانهه یها

هت امههر آ گههاه
ناخودآ گههاه گوینههده را تحسههین می کنههد ،در حههالی کههه مخاطههب دروغ ا گههر بههه حقیقه ِ

شهود ،احسههاس نههاراحتی می کنههد و از گوینههده بیههزار می گههردد .ایههن بههزرگنمههایی بههه هههر میههزان کههه
باشههد ،دروغ نیسههت؛ بلکههه شههگردی اسههت بههرای تههزیین سههخن و جلههوه بخشههیدن بههه ز بههان در

جمالتی که فقه جنبهۀ اطال دهنهدگی دارنهد و فاقهد قهدرت تأثیرنهد .بهه همهین جههت آن را نهه
گزافه گویی که گزافهآرایی نام نهادهاند 19.به نظهر میرسهد کسهانی کهه مبالغهه را منهع کردهانهد ،بهه

تفهاوت کههالم عههاطفی و خبههری توجههه نداشههته و مبالغههه را کههه کالمههی عههاطفی ،خطههابی ،هنههری و

ادب ههی اس ههت از دی ههد خب ههری ،منطق ههی ،بره ههانی و معرفت ههی نگریس ههته و آن را ک ههذب ش ههمردهاند.
ّ
اصههولیان ب هها تفکی ههک می ههان «مه هراد ج ههدی» و «م ههراد اس ههتعمالی» یه ها تفکی ههک میه هان «مفه ههوم» و
«مقصود» همین تفاوت را تحلیل کردهاند.

20

بیتردید ،اگر مبالغه مصداق گنده گویی ،ادعای گزاف ،سهخن بیپایهه ،تحر یه

فریب دادن دیگران باشهد در آیهات قهرآن و روایهات اههل بیهت
 .18کاش

واقعیهت و

نشهان و مصهداقی نهدارد؛ ز یهرا

االسرار ،ج ،2ص.220

 .19ر : .هنر سخنآرایی ،ص .303

 .20اصههولیان در تحلیههل داللههت این گونههه جمههالت تصههریح کردهانههد کههه مههتکلم گههاهی اراده می کنههد معنههایی را بههه ذهههن
ا
ا
خطور دهد؛ بدون اینکه آن معنا را جدا اراده کرده باشد (اراده استعمالی  -مدلول تصدیقی اولی)؛ مثال در مقام شوخی
معنایی را برای مخاطب مجسم میسازد که هرگز منظور جدی او نیست .در استعاره ،مجاز ،مبالغه و بسیاری از صنایع
ادبی نیز گوینده ،معنایی را به ذهن مخاطب میاندازد که مراد اصلی او نیست؛ ولی برای مخاطب وی گی وتازگی دارد.

بعد از آن قرینههای بهه کهالم میافزایهد کهه مهراد اصهلی وجهدی خهود (اراده جهدی  -مهدلول تصهدیقی ثهانی) را معلهوم سهازد

(ر : .دروس فی علم اْلصول ،ج ،1ص 89و .)208
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سخنی که از حکیم صادر میشود همواره صادقانه است؛ اما مبالغه به معنهی جلهوه بخشهیدن

به کهالم و بیهان اثرگهذار معنها بهدون ایهنکهه حقیقتهی قربهانی شهود علیاالصهول از قهرآن کهه در اوج
کههه امیههران بیههان هسههتند

بالغههت و اعجههاز اسههت و همچنههین از حههدیث پیشههوایان معصههوم
ا
انتظار میرود .طبعا کاربرد مبالغه در زبان خدای حکیم یا اهل بیت عصمت و طهارت

با

قراینی همراه است که ضمن بیان رسا و اثرگذار معنا ،موجب انحراف از حقیقت و تصور باطل
ا
ا
نمی گردد؛ بنا بر این مبالغه در قرآن و حدیث اوال وجود دارد و ثانیا نه تنهها کهذب نیسهت ،بلکهه
ا
روشهی در خههدمت بیهان حقههای و ابهزاری بههرای تثبیهت گزارههههای صهادق اسههت .ثالثها همههراه بهها
قراین روشنکنندۀ مراد است.

همچن هین پههذیرش مبالغههه در قههرآن و حههدیث بههه معنههای نمههادین ،سههمبلیک و اسههطورهای

دانستن بیانات دینی یا فقدان حقیقت و دستبرداشتن از واقعنمایی آنها نیست؛ بلکهه ایهن
متون در مقام انتقال حقای و ارائۀ گزارشی درست و کامل از واقعیتها هستند؛ ولی واقعیهت
موج ههود را ب هها اس ههتفاده از آرایه هههای ادبه هی و ص ههنایع بالغه هی ب ههه ص ههورتی اثرگ ههذار و بلیه ه انتق ههال

میدهند.

21

تحلیل و بررسی اسلوب مبالغه به فهم مراد نهایی آیات و روایات و استنباط درست پیام از

آن بسیار کمک می کند.
غرض و فایدۀ مبالغه

همههانگونههه کههه در علههم بیههان گفتههه شههده ،بههرای انتقههال یههک معنهها بههه دیگههران از شههیوههای

مختلفی میتوان استفاده کرد و یک معنا را به زبانهای متعهدد میتهوان ارائهه داد .یهک گوینهده

تنها هنگامی در بیان موف است که بتواند مراد خود را بهه نحهو اثرگهذاری بهه مخاطهب برسهاند و
ا
آن را در ذهههن و دل او مانههدگار سههازد .ایههن اثرگههذاری و مانههدگاری نوعهها از طر ی ه ابههزار قدرتمنههد
تصویرسههازی و خیههالانگیزی صههورت می گیههرد .عمههدهترین شههیوههای بیههانی ،یعنههی تشههبیه،
اسهتعاره ،مجههاز ،کنایههه و مبالغههه بههر قههوۀ تخ ّیههل تکیههه دارنههد و «ابزارهههای الهههام حقیقههت از طر یه

خیال» هستند 22.این صنایع بالغی اغلب برای بس و تأ کیهد کهالم بهه کهار میرونهد و سهخن را
 .21ر« : .قرآن و زبان نمادین»؛ «عالمه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن» ،ص.114 - 95

 .22کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم ،ص .59صفتها دو گونهاند :عادی و شاعرانه .صهفتهای عهادی صهفاتی ذهنهی،

30

کلی و روزمرهاند؛ اما صفتهای شاعرانه صفاتی هستند که مفاهیم خود را به صهورت محسهوس نشهان میدهنهد؛ یعنهی
ا
جنبه عینی و تصویری دارند و در نتیجه زیبا ،برجسته و توجهانگیزند؛ مثال صفت قوی یک صهفت عهادی و غیرشهاعرانه



متکلم برای آنکه مراد خود را بهتر برساند ،ناگزیر باید توجه مخاطهب و ههوش و ح ّ
هواس او را

بههه خههود معطههوف سههازد و فکههر او را درگیههر معنهها کنههد .از ایههن رو بایههد ایههن هنههر را داشههته باشههد کههه
مخاطب را به تأمهل و فعالیهت ذهنهی وادار کنهد و شهرایطی پدیهد آورد تها شهنونده بهه او دل دههد،

موضو را جدی بگیرد ،از کنار سخن او بیاعتنا رد نشود و بها او همهراه گهردد .ایهن مههم گهاهی بها

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

نیرو و اعتال میبخشند.

23

بهاال بهردن صههدا و نوسهانات خطهابی انجههام می گیهرد ،گهاهی بهها فشهار آهنهگ کههالم بهر یهک کلمههه،
گهاهی بها تأ کیهد و تکههرار ،گهاهی بها واژههههای هشهدار ،گهاهی بها ادوات حصههر و گهاهی بها مبالغههه و

گزافهآرایی.

بالغی تأ کیدآفرین ،کهالم را رسهاتر و تأثیرگهذارتر می کنهد .گوینهده بها
مبالغه به عنوان یک ابزار
ِ

ایهن ابههزار ،البههالی انبههوه پیامههها و صهداهای جالههب توجهه ،صههدای خههود را بهه گوشههها و دلههها
میرساند و مخاطب را تحت تأثیر قرار میدهد .اگر گوینده سخن خهود را سهاده و بیآرایهه بیهان

کنههد ،آن سههخن از لطه

و جلههوه سههاق می گههردد و پههیشپهها افتههاده و معمههولی بههه نظههر میرسههد و

کسهی بههه آن اعتنهها نمی کنههد .ایههن ز یههادهروی و بزرگنمههایی ،کههالم را نیرومنههد میسههازد و موجههب

حیرتانگیزی ،شورآفرینی و اعجاب می گردد و عالوه بر جلب تحسین مخاطب بهر عواطه

و

احساسههات او اثههر می گههذارد و مطلههب را در نگههاه او جههال میبخشههد .مبالغههه تصههرفی در شههیوۀ

طبیعی و عادی یهک مضهمون اسهت کهه از نیهروی خیهال مایهه گرفتهه اسهت .ایهن تصهرف سهبب

میشهود کههه آن مضههمون از حهد یههک امههر معمهولی و طبیعههی خههارج شهود و شههکوه و عظمههت امههور
خارقالعاده یا ّ
تشخص امور منحصر به فهرد را بیابهد .مهتکلم بها ایهن آفهرینش خیهالانگیز و بیهان
آنچه غیرعادی و به دور از واقهع اسهت مخاطهب را غافهل گیر و چهرت او را پهاره می کنهد و بها ارائهۀ

یک تصویر غیرمنتظره ،آشنازدوده و غریب ،نهه فرسهوده ،آشهنا و تکهراری ،اعجهاب و حیهرتش را
برمیانگیزد و صبغهای از جاودانگی و ماندگاری به کالم خود میبخشد.

ایهن وی گهی را در یهک نمونهۀ عرفهی تطبیه مهی کنیم .کسهی را در نظهر بگیر یهد کهه بها انجهام کهار

سنگینی بسیار خسته شده است .اگر بگو یهد« :مهن خسهته شهدم» یها «خیلهی خسهتهام» ،گرچهه

دقی و منطقی و کامل سخن گفته است ،اما در رساندن معنای مهورد نظهر خهود بهه عمه جهان
است .همین وص

پیش چشم آوردهایم.

را وقتی به صورت ستبربازو و آهنینتن بیان می کنیم با استفاده از قوه تخیل آن را تصویر بخشیده و

 .23باقالنی مبالغهرابه «تأ کید معانی گفتار» تعری

کرده است (اعجاز القرآن ،ص.)142
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مخاطب موف نیست و توجه یا احساسی برنمیانگیزد .همین شخص اگر بگوید« :آه! مردم»،

تصهویر غافل گیرکننهده و بهدیعی از شهدت خسهتگی خهود ارائهه داده کهه نظهر دیگهران را بهه خهوبی

جلب می کند .این جمله دروغ نیست و قراین عقلی موجود ،مانع از انعقاد معنهای ظهاهری آن
است .مخاطب بهه روشهنی مهراد جهدی مهتکلم را درمییابهد ،هرگهز او را مهرده نمیپنهدارد و بهرای
واقع نیست و

کفن و دفن او اقدامی نمی کند! بنا بر این ،کالم او مصداق فریب کاری و تحری
ا
کامال مقبول است .البته از باب احتیاط و برای جلوگیری از هر گونه برداشت ناتمام یا احتمهال

سههوء اسههتفاده ،شههخص میتوانههد از ایههن جمههالت نیههز اسههتفاده کنههد« :از فههرط خسههتگی گو یهها
مهردهام»« ،مثههل مههرده بههه خانهه برگشههتم»« ،نزدیههک بههود از خسهتگی بمیههرم»« ،تهها مههردن فاصههلهای

نداشتم»« ،اگر همین گونه ادامه میدادم میمردم».

در همۀ این عبارات یک تشبیه خیالانگیز غیرمنتظره وجهود دارد :تشهبیه خسهتگی شهدید و

از دست دادن توان جسمی بر اثر کار سهنگین بهه از دسهت دادن حیهات بهر اثهر مهردن .ایهن تشهبیه

بلی  ،شدت خستگی را به نحو مبالغههآمیزی تصهویر کهرده و در ذههن مخاطهب جلهوه بخشهیده

اسههت .بههدین ترتیههب ،بهها اسههلوب مبالغههه  -کههه نههوعی خههروج از هنجههار و عههادت ز بههانی اسههت -
برجستگی مشهودی در کالم ایجاد شده و کالم از سطح عادی فراتر آمده است.

مثههالی کهه ذکهر شههد ،نمونهههای از یههک جملهۀ اخبههار ی و توصهیفی بههود .در جمههالت انشههایی و
ا
توصیهای نیز میتوان مبالغه کرد؛ مثال در جملۀ «می بخور .منبر بسوزان .مردمآزار ی نکن» مهراد

جههدی گو ینههده ،امههر بههه می گسههار ی و مسجدسههوز ی نیسههت .ه هیچ مخههاطبی هههم بههه ای هن معنهها
منتقل نمیشود و چنین اقدامی را وظیفۀ خود نمیپندارد .آنچه منظهور اصهلی گو ینهده اسهت و

مخاطب بیدرنگ بدان انتقال مییابد ،نههی از مهردمآزار ی اسهت کهه بهرای تأثیرگهذار ی بیشهتر،

آن را از گناهههان بزرگ هی ماننههد شههرابخوار ی و منبرسههوز ی  -ک هه مخاطههب میشناسههد و هرگههز بههه
سمت آن نمیرود  -برتر شمرده است .بله؛ کود نوآمهوز ی کهه تهازه ز بهان بهاز کهرده یها بیگانههای
کهه تههازه بهها لغههت آشههنا شههده و بههه فنههون ادبهی و اصههطالحات ز بههانی آشههنا نیسههت ،ممکهن اسههت

چنین تصور اشتباهی داشته باشد؛ ولی وقتی به او توضیح دهیم که معنای ظاهری کهالم اراده
نشده و یک نو صنعت بیانی در اینجا به کار رفته است ،خواهد پذیرفت که برداشت اولیهه او

از نظر اهل زبان خندهدار و کودکانه بوده است .بر ایهن اسهاس ،ا گهر ماننهد ایهن عبهارت را از ز بهان
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امام معصوم بشنو یم ،نبایهد اسهتبعاد کنهیم و نبایهد تفسهیر مکهانیکی و غیرمنعطفهی از ظهاهر
ا
آن استخراج کنیم و آن را به دین نسبت دهیم؛ مثال در حدیث آمده است:

کسه هی که هه ایه هن که هالم را از معص ههوم

میش ههنود ،نبایه هد آن را ی ههک بیه هان بره ههانی بش ههمارد و

کود منشانه ،مفاد اولیۀ آن را به امام معصوم نسبت دهد .این یک بیان خطهابی عرفهی اسهت
که درصدد توجه دادن به قبح بیاعتنایی به نماز است و بیش از این کارکردی ندارد.

این گونه اسهتعماالت شهبیه اصهطالحها و ترکیبههاى اصهطالحی اسهت .ایهن ترکیبهها در
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سر قََالصلَهََ24.
سر قََالناسََوََلَ ِ َ
کنهََال ِ َذیَیَ ِ
لَیسََالس ِار قََمنَیَ ِ

همۀ زبانها گاهی مشکلآفر ین می گردند؛ بهو ی ه براى کسانی که تازه با زبان آشنا شدهاند و از
فرهنگ و پیشینۀ تار یخی زبان اطال ندارند.

مشابه این کلمات و عبارات  -که معنای اصطالحی یافته و در غیر معنای ظاهری خود به

کار میروند -صیغههای عام و سیاقهایی است که دارای معنهای اصهطالحی اسهت و در غیهر
مفاد اولیه خود به کار میرود .آنچه ما در این بخش نشهان دادیهم ،سهیاق عهام مبالغهه بهه عنهوان

یک اسلوب شایع تأ کید است که مفهوم ظاهری آن بها مقصهود جهدی مهتکلم فاصهله دارد و در

غیر معنای ظاهری خود به کار میرود.

در انتها تذکر این نکته ضرور ی است که مبالغه ماننهد مجهاز و کنایهه ،خهالف اصهل اسهت و

تنها در صورتی معنای کالم بدان حمل میشود که محمل دیگری برای آن نتوان یافت.

تفسیر به معناى لغوى و عرفی بهر تفسهیر بهه معنهاى اصهطالحی تقهدم رتبهی دارد؛ یعنهی آنچهه

که از لغت و در نخستین نظر به ذهن می آید ،اعتبار دارد و تنها هنگامی کنار گذاشهته میشهود
که جمله معناى روشنی نیابد و یا با مجمو روایتهاى نهاظر بهه آن مسهأله هماهنهگ و سهازگار

نگههردد؛ امهها بهها جانش هین ک هردن معنههاى اصههطالحی بههه جههاى معنههاى لغههوى و عرفههی ،بتههوان بههه
معنههایی صههحیح و مقبههول از مههتن حههدیث دسههت یافههت و آن را بهها احادی هث مشههابه و بههه تعبی هر

خودساختۀ ما «خانواده حدیث» سازگار دید.
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نیز استفاده از ابزار قدرتمند مبالغه در کالم ،مانند ههر ابهزار یها صهنعت دیگهری ممکهن اسهت

در مواردی مندرج ذیل عنوانی ناصواب یا مستلزم امری مذموم باشد .در این صهورت نمیتهوان
ا
استعمال آن را موجه و درست دانست؛ مثال اگر مبالغه مستلزم تمل  ،چاپلوسی ،یا کفرگو یی،
 .24بحار اْلنوار ،ج ،81ص ،267عن اصل من اصول االصحاب .مصدر اصلی این حدیث در منابع شیعی یافت نشد؛ اما
َ َّ
َ َ
َ َ َّ
هاس َس ِهرق اه ال ِهذی َیس ِهرق ِمهن
اهلل  :أ
همین مضمون بهه صهورت ز یهر در منهابع اههل سهنت آمهده اسهت :قهال َرسهول ِ
سهوأ الن ِ
َ
َصال تهَ .قالواَ :یا َرس َهول اهللَ ،و َکیه َ َیسهرق مهن َصهال ته؟ َق َهال :الیهت ّم رک َ
هلبه ِفهی ّ
وع َهها َو ال سهج َود َها أو َق َهال :الی ِقهیم ص َ
الرکهو
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َو ّ
السجود (مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،37ص.)319
 .25در پرتو حدیث ،ص.150
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تههر ادب شههرعی و تههوهین بههه امههور و افههراد محتههرم باشههد و ی ها بههدون قر ین هۀ روشههن بههه ک هار رود بههه
صورتی که مصداق دروغ و فر یب گردد مردود و دفا ناپذیر است.
مبالغه در قرآن و حدیث

قههرآن کههریم بههه عنههوان فصههیحترین کههالم و برجسههتهترین شههاهکار ادبههی و هنههری ،بههرای انتقههال

پیام حیاتبخش خهویش ،از آرایهههای بالغهی و ادبهی از جملهه صهنعت مبالغهه فروگهذار نکهرده

است تا از کوتاهترین راه ،بلندترین پیامها را به اعماق جان انسانها برساند 26.آرایهههای ادبهی
مانند مجاز ،کنایه ،استعاره و مبالغه بیآنکهه موجهب تحر یه

واقعیهت یها تصهور باطهل گردنهد،

معنا را به نحو اثرگذاری منتقل می کنند .البته گاهی قرآن کریم برای جمع میان بالغهت معنها و

جلوگیری از اتهام به کذب یا توهم غلو 27در جایی که وص ِ ادعا شده از نظر عقل مسهتبعد یها
نههاممکن بههوده از قههراین لفظههی و ادواتههی اسههتفاده کههرده کههه آن را بههه حقیقههت ،امکههان و صههحت
ا
نزدیک گرداند و از گزاف گویی یا ادعای نابجا جلوگیری شود؛ مثال در آیۀ َیکهاد زیتهها یضهیء و
لو لم َت َ
مسسه نار  28فروزان شهدن و روشنیبخشهی روغهن زیتهون بهیآنکهه بهه آن آتهش یها حرارتهی
برسد ،ناممکن یا دست کم بعید اسهت و بها داخهل شهدن «یکهاد» از حالهت امتنها خهارج شهده
َ
اسههت و نیههز در آیههۀ َیکههاد َسههنا َبرقههه َیه َ
البههرق َ
یخط ه أبصه َ
هذهب باْلبصههار  29و یکههاد َ
هارهم
ِ
ِ
ِ
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همراه شدن با «یکاد» کالم را به صدق و حقیقت تبدیل کهرده اسهت 31.در آیهات و روایهات ز یهر
ّ
نیز قراینی از این دست (لو ،لمیکد ،لعل) دیده میشود:

ُ
ُ
َاَََوَ ِتىرََاَمارا َ
اریه ِ
َشاعر اَمَص ِراَا َِمرنَش ِ
لوَأنزَلناَهذاَالقرآنَََىر ََجبرٍَلآأیَره ِ
اسَل ىهمَیََفکروَ َ32.
ن ِ
ضر بهاَ ِلىن ِ

 .26ر« : .بررسهی بالغههی مبالغههه در آیههات قهرآن کههریم» .نیههز بههرای مالحظههه نمونهههای مبالغههه در قههرآن کههریم ر : .شههیوههای
گفتاری مبالغهآمیز در قرآن ،ص.404- 373
َ َ
هل الکتاب َ
الحه ّ
یهر َ
التغلوا ِفی ِد ِیهنکم َغ َ
 .27قرآن کریم از غلو نهی فرموده وآن را با خروج از ح همراه دانسته است :یا أ
ِ
ِ
(سوره مائده ،آیه).
 .28سوره نور ،آیه .35
 .29سوره نور ،آیه .43
 .30سوره بقره ،آیه .20
 .31ر« : .واقعنمایی قرآن و تأثیر آن در تفسیر از دیدگاه عالمه طباطبایی با تأ کید بر ابعاد بالغی» ،ص.92- 65
ا
 .32سهوره حشهر ،آیهه  .21در مجمهع البیهان آمهده اسهت :تقهدیر آیهه ایهن اسهت :یعنهی اگههر فرضها کهوه داراى شهعور و در بههود و
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قابلیت نزول قرآن را داشت و ما قرآن را بر او نازل میکردیم .این کوه با این عظمت و استحکام و غلظت و صالبت در اثهر



َمنَالغیظ َ34.
َِ
تکادَتمیز
کادَالحساَأََیَ ِغىبَالقارَ35.

برخهی از محققههان ،قههرآن و حههدیث را منه ّهزه از مبالغههه (قسههم اول) و مبه ّهرا از اغههراق دانسههته و بهها
نطه
بیان اینکه معصوم به منزلۀ نفس نبهی ا کهرم اسهت و جهز وحهی نمی گو یهد :و مها َی ِ
َعن َ
الهوی  ،نسبت دادن مبالغه به او را ناروا شمردهاند 36.همچنین با بیهان ایهنکهه معصهوم از
ِ
بههاطن اعمههال زشههت و ز یبهها و حقههای امههور آ گههاه اسههت و آن را بههه چشههم حقیقههتبین مشههاهده

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

باشعََنفسََأل َیکونواَم ِؤمنینَ َ33.
ل ىَََ ِ

میکند 37،سخن او را منظر ملکهوتی اشهیا نهه تشهبیه شهاعرانه ،و از سهنخ درونبینهی نهه اغهراق و
مبالغه ،و از صن

تحذیر عارفانه نه توبیخ ادیبانه دانستهاند و بر این ادعها شهاهد آوردهانهد کهه

احساس عظمت شأن قرآن و نازلکننده آن شکاف عمیقی برمیداشت و از خوف و خشیت خدا دگرگون میشد .بنا بهر

این ،انسان خردمند سزاوارتر است که این حالت را پیدا کند .اگر توجه بیشترى به احکام و دستورات قرآن بنماید و گفته
شده که معناى آیه این است که ا گهر کهالم رسهایی در عهالم باشهد کهه در اثهر بالغهت و تهأثیر خهود کهوه را بهه لهرزه درآورد ،آن
سخن ،کالم قرآنی است .گفته شده که مقصود تمثیل و تنظیر نیست ،بلکه همان ظاهر کالم منظور اسهت؛ چهون آیهات

دیگرى هم در قرآن هست که خوف وخشیت سنگها وجمادات را از خدا بیان میکند؛ بدون اینکه مبالغه و یا تمثیلی
َ َّ
َ
َ َ
اهلل ؛ بعضی از سنگها از جهت خوف و خشیت الهی از قلههاى
هب ِمن خش َی ِه ِ
در میان باشد؛ مانند و ِإن ِمنها لما ی ِ
کوه جدا شده و فرو میافتند و سقوط میکند .این آیه در مقام توصی کفار سنگدل اسهت کهه در مقابهل شهنیدن آیهات
قرآنی هیچ گونه تأثر و نرمشی در دل آنها راه پیهدا نمهیکنهد؛ امها همهین آیهات اگهر بهر کهوه نهازل شهود ،خشهو و تهأثرى پیهدا
َ
َ
َ
َ
ضهر بها
میکند .دلیل بر اینکه این آیه در مقام تنظیر و تمثیل است ،جمله آخهر آیهه اسهت کهه فرمهوده :و ِتلهک اْلمثهال ن ِ
َّ
اس (مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.)399
ِللن ِ

 .33سوره سوره شعرا ،آیه .3

 .34جهنم از شدت خروش بر کافران به کسی تشبیه شده که بسیار خشمگین است و ازشدت خشهم پهاره پهاره شهود (ر: .
الکشاف ،ج ،4ص .)707در این بیان نوعی محال عقلی و عرفی در وصه

حالهت جههنم وجهود دارد .در ایهن آیهه لفهظ

«غههیظ» براینشههان دادن شههدت جوشههیدن اسههتعاره گرفتههه شههده اسههت؛ ز یهرا خشههم امریمعقولاسههتو جوشههیدن امههری
محسوس .استعاره موجهود در ایهن آیهه در رسهاندن مفههوم و تهأثیر بهر مخاطهب بلیه تر از حقیقهت اسهت و اسهتفاده از لفهظ

«تکاد» نیز بر شدت و مبالغه آن میافزاید.

 .35الکافی ،ج ،2ص .307مالصالح مازندرانی در توضیح این حدیث نوشته است :فیه مبالغه فی تأثیر الحسد فی فسهاد
ا
النظام المقدر للعالم؛ فانه کثیرا ما یبعث صاحبه علی قتل النفوس و نهب االموال و سبی االوالد و ازاله النعم حتی کأنه
غیر راض بقضاء اهلل و قدره و یطلب الغلبه علیهما و هو حد الشر باهلل (شرح الکافی اْلصول والروضه ،ج ،9ص.)302

 .36بنیان مرصوص ،ص.94

 .37حیات عارفانه امام علی  ،ص.76
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مشههابه ای هن تعههابیر در بههارۀ صههورت برزخ هی ی ها قی هامتی امههور در رؤ یاههها و روای هتههها مطههرح شههده
38

است.
ا
خههدای سههبحان ،صههر یحا رسههول خههود را بههه عنههوان حکههیم معرف هی مهیکنههد و بههر شههاعر نبههودن
َ َّ
َ
ّ
الش َ
عر و ما َی َنبغی له ؛ ما به او شهعر و خیالبهافی نیهاموختیم
ایشان تا کید میورزدَ :و ماعلمناه ِ
ک هه شعرسههاز ی و خیالبههافی شایسههتۀ مقههام آن حضههرت نیسههت؛ چههه ایههنکههه روح خی هالپههرداز

نمیتواند محکم بیندیشد و اندیشههای وز ین داشته باشد؛ در حالی که قرآن کر یم قول وز ین و
ََ َ َ اَ ا
یک قوال ثقیال  .کتابی که در صحبت و مع ّیهت حه ّ نهازل
کتاب حکیم استّ :إنا َسنلقی عل
َ
َّ
هالح ّ َأنزلنههاه و به َ
َ
هالح ّ َنه َهزل حقیقههت نی هز همیشههه همههراه آن اسههت و جههایی بههرای
ِ
گردی هد :و به ِ
خیالبافی در آن نمیماند .چنین کتابی هیچگاه اغراق و مبالغه نمیکنهد و ههر چهه کهه بگو یهد
از َم َثل و ّ
قصه ،برای بیان حقیقت بلند و سنگینی است که آن را در قالب سادهای مهیر یهزد تها
همگان بفهمند.
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اما از توضیحات پیشین معلوم شد که استفاده از صنعت مبالغه ،حتی مبالغۀ نو اول ،در

که هالم خ ههدا و پیش ههوایان معص ههوم

هرگ ههز ب ههر خ ههالف واق ههع و ادع ههای که هذب دالل ههت ن ههدارد و

خیالبافی و خیالپرداز ی و بیهوده گو یی یا بیان اسطورهای و نمادین نیست و بها واقعنمهایی و

صدق محض بودن سهخن خهدا منافهات نهدارد؛ بلکهه سهخن حقهی اسهت کهه در قهالبی اثرگهذار

بیان شده که مایهۀ ز یبهایی ،رسهایی و تأثیرگهذار ی آن می گهردد .ایهنگونهه بیانهات در عهین آنکهه
همساز با واقعیت است ،ظاهرى مبالغهآمیز دارد که بالغت و شیوایی سخن را تأمین میکند.
َ
جالب اینکه همین محق بزرگوار در جای دیگری تعبیهر «أمهس» (دیهروز) در آیهۀ شهر یفۀ لهم
َت َ
اْلمس  40را به «شهدت مبالغهه و زودگهذر بهودن زمهان حمهل» کهرده و اسهتعمال مبهالغی در
غن ِب
ِ
41
قرآن کر یم را پذیرفته است.
به صورت کلی نه میتوان همه جا بیانات قرآنی و روایی را بر مبالغه حمل کرد و نه میتهوان

استفاده از صنعت مبالغه در کالم معصومان را ممنو و ناروا دانست .احتمال اسهتفاده از ایهن
 .38همان ،ص .78همچنین ر: .تسنیم ،ج ،8ص 462و ج ،18ص .99همو در جای دیگهری آورده اسهت :سهخن خهدا
ّ
َ
معلقه» و دواو ین شعرای جاهلی نیست تا از باب « َ
أحسنه أ کذبه» ،مبالغه و اغراق در آن راه داشته
سخنی مانند «سبعه
باشد ،بلکه صدق محض است (مبادی اخالق در قرآن ،ص.)60

 .39قرآن در قرآن ،ص.299
 .40سوره یونس ،آیه.
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 .41سیره پیامبران ،ج ،6ص .341نمونه دیگری را در تسنیم ،ج ،17ص 189ببینید.

آن دی هده نمیشههود؛ البتههه در مههوارد تردی هد و بههدون اسههتناد بههه قههراین روشههن ،بنهها بههر قاعههدۀ اصههاله

الظهور ،کالم معصهوم را بهر همهان معنهای مطهابقی حمهل مهیکنهیم و تها زمهانی کهه قر ینهۀ روشهنی
نیافتهایم ،مبالغه نو اول را خالف اصل میشمار یم؛ به این بیان که ا گهر یقهین داشهتیم معنهای
ظاهری سخن اراده شده اسهت کهه همهان را منظهور مهیدار یم و ا گهر بهه دلیهل عقلهی یها نقلهی و یها

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

تکنیک اثرگذار بیانی در قرآن و حدیث وجود دارد و هیچ تالی فاسد بالغی یا کالمهی در جر یهان

مقههامی یق هین داشههتیم معنههای ظههاهری سههخن اراده نشههده ی ها دسههتکههم ظهههور عرف هی در معنههای

خالف ظاهر وجود داشت ،کالم را بر مبالغه حمل میکنیم؛ اما در صورتی کهه ههیچ یهک از ایهن
دو طههرف متع هین نشههد ،بای هد اصههل را بههر عههدم مبالغههه بگههذار یم و از معنههای ظههاهری سههخن عبههور
نکنیم.

بی گمههان ،مشههاهدۀ انبههوه نمونههههای مبالغههه و آشههنایی بهها مصههادی متعههدد آن  -کهه در ای هن

نوشتار صورت گرفته است  -ما را در شناخت ادبیات معصوم ،پذیرش ایهن احتمهال و کشه

قراین مرتب یار ی میرساند .گرچهه مبالغهه در کتهابهها و مباحهث علمهی دیهده نمیشهود ،امها

اختصههاص بههه اشههعار خیههالانگیههز ادب هی نی هز نههدارد .بنهها بههر ایههن ،در جاهههایی کههه گوینههده قصههد
تأثیرگذاری بر مخاطب دارد ،از جمله در بیانات معصومان هم دیده میشود.

اسههتعمال مبالغههه نیازمنههد قرین هۀ صههارفه اسههت و مههتکلم بایههد از ایههن صههنعت بههه گونهههای

اسههتفاده کنههد ک هه مخاطههب بههه اشههتباه نیفتههد؛ البتههه مخاطههب هههم بای هد از قاعههدۀ ز بههان و انههوا

سهیاقهای خطههاب آ گههاه باشههد و تههوان فهههم روشههمند کهالم را همههانگونههه کهه مههتکلم ارائههه ک هرده

داشته باشد .بنا بر این ،برای جلوگیری از اشتباه ،ههم مهتکلم بایهد طبه قاعهده سهخن بگو یهد و

هههم مخاطههب بایههد قواعههد ز بههان و ادبیههات معصههوم را بدانههد .سههوء تفههاهم ناشههی از ناآشههنایی
مخاطب با قواعد بیانی بر عهدۀ متکلم نیست.

ایهن مقالهه و مبهاحثی از ایهن دسهت نیهز بهرای آ گهاهی از ظرفیتههای ز بهانی و دانسهتن قواعههد

تفهیم و تفاهم و به هدف فهم بهتر متون دینی و جلوگیری از همین سوء برداشتها پدید آمهده
است.

شیوههای مبالغه

در اینجهها بههرای آشههنایی بیشههتر بهها صههنعت مبالغههه و نحههوۀ اسههتعمال آن برخ هی از شههیوههای

مبالغ ههه را هم ههراه ب هها نمون ههههایی بی ههان مه هی کنیم .ای ههن نمون هههها م هها را ب هها اس ههلوب اص ههطالحی و

آموزان
مقتضهیات بیهانی و تکنیکهههای ز یبههای بالغهی آشههنا مهیسههازد تهها ماننههد کودکهان و ز بههان ِ
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تازهوارد با دقتهای فراطبیعی و کلیشهای مطالب خالفی را به گو ینده نسبت ندهیم.
 .1اسنا مصدر یا اسم ذات به افرا

یکی از شیوههای مبالغه نسبت دادن مصدر به افراد است .مثال معروف ایهن مبالغهه تعبیهر
«عله ّی عههدل» اسههت .گههو یی ام هام علهی از شههدت تحفههظ بههر عههدالت ،نههه عههادل کهه ع هین

عههدالت اسههت؛ یعنههی بههه مجسههمۀ عههدالت تبههدیل شههده و یکپارچههه عههدالت شههده اسههت.
ّ
بیتردی هد نمیتههوان معنههای ظههاهری ای هن عبههارت را مههراد جههدی مههتکلم دانسههت؛ ول هی بالغههت و

تأ کید آن بسیار بیشتر از زمانی است که بگو ییم امام علی

عادل بود.

 .2بیان مصا ی مر زی (اقوا یا اضعف)

یکی از روشهای مبالغه ،تصریح به فرد اعال یا فرد اضع

است؛ به ایهن صهورت کهه حکهم

در ارتبههاط بهها موض ههو طیفههی از مصههادی را ش ههامل میشههود کههه از مص ههادی شههدید آغههاز و ب ههه
مصههادی بس هیار ضههعی خههتم میشههود .ا گههر ای هن مصههادی مههرزی را بههه صههراحت ذک هر کن هیم،
ا
الیس َهمع َ
هثال در آیهۀ َ
ون َح َ
سیسهها ؛ 42اههل
تکلی بقیۀ افراد نیز به طری اولی معلوم میشود؛ م
ّ
بهشت اند صدای جهنم را نمیشهوند ،مهراد جهدی پروردگهار ،مبالغهه در نجهات نیکوکهاران از
ع ههذاب و فاص ههله داش ههتن آنهههان از جه ههنم اس ههت .ع ههذاب جههههنم مص ههادی فراوانه هی دارد که هه
ض ههعی تر ینش ش ههنیدن ص ههدای ض ههعی
ضعی

آن اس ههت .خ ههدای متع ههال هم ههان مص ههداق بسه هیار

را بیان کرده است؛ یعنی اهل بهشت آنقدر از جههنم دورنهد کهه حتهی صهدای ضهعیفی

هم از آن نمیشنوند تا چه رسهد بهه حهرارت آتهش و عهذاب سهنگین 43.مشهابه ایهنکهه در فارسهی
َ
گفتههه میشههود« :بههه گههرد پههایش هههم نرس هید» ،یعن هی بههه طر ی ه اول هی بههه خههود او نمیرسههد .بههه ایههن

ترتیهب ،بهها بیهان اضهع

اعلی نیز آیۀ زیر است:

افههراد تههأثیر کههالم بسهیار بیشههتر و مانههدگارتر شههده اسهت .نمونههه بههرای فههرد

ُ
رضَذهبراََوَل ِروََافَرا ََ
ِإََالذینَ کفرواََوَماتواََوَهمَ کفار َفىنَیَقبٍ َِمنَأح ِا ِه ِ
مَمرٍَءَاَ ِ

 .42سوره انبیاء ،آیه .102
َ
َ ّ َ َ َ َّ َ َ َّ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 . 43نمونه مشابه آن آیه زیر است :و ل ِئن م ّستهم نفحه ِمن عذا ِب ر ِبک لیقولن یا و یلنا ِإنا کنها ظها ِلمین (سهوره انبیهاء ،آیهه
 .)46در این آیه دو مبالغه وجود دارد :یکی کلمه « ّ
مس» که به کمترین ارتباط اطالق میشود و دوم کلمه «نفحهه» کهه در
اصل به معنای انتشار رایحه و متضمن معنای کمترین اثر قابل در است .در واقع «مس» فرد اضع
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فرد اضع

آثار است که با تصریح به آن ،تکلی

بقیه افراد معلوم میشود.

ارتبهاط و «نفحهه»

نمیشود؛ حتی اگر معادل کل زمین طال بدهند.

وقتی به این ثروت انبوه افسانهای تصریح میشود ،مخاطب ،آخر داسهتان را حهدس میزنهد

و بههه هههیچ فدی هۀ دیگههری نمیاندیشههد .ایههن دو مثههال نمونههههایی بههرای جمههالت إخبههاری بههود.

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

ِب ِهَ َ44.
کسههانی کههه کههافر از دنیهها میرونههد ،از آنههها فدیهههای در مقابههل عههذاب خههدا قبههول

نمونههای دستوری و اخالقی آن نیز در روایات بسیار زیاد است:
هآ َفآسَ.
أ ِ
َطَالسا ِئٍََوَلوََى َظ ِ

45

شذَقوا ِئ ِمَعا ِتَََوَأنتَت ِر یاَأََتذبحهاَ46.
وس ََوَلوََى َأ ِ
لتسَ ِ نَ ِبمج ِ
ُ
ُ
47
أ ِکآ ِمَالجارََوَلَوَ کاََ ک ِافآاََوَأ ِکآ ِمَالضیفََوَلوَ کاََ ک ِافآا.

همهانگونهه کهه مالحظهه میشهود ،در نهو ایهن روایهات از الگهوی «و َلهو» یها «و إن که َ
ان» (گرچههه،

هرچند ،حتی اگر) استفاده شده است .مشابه فارسهی ایهن تعهابیر را در جملهههای ز یهر میتهوان

دید« :از ز یر سنگ هم که شده پیدایش میکنم»؛ یعنی حتی اگر ز یر سنگ رفته باشد.
ّ
در همۀ این بیانات مراد جهدی مهتکلم اهتمهام بهه ایهن احکهام مطله و بیهان اصهل حکهم بهه
صورت عام است .بنا بر این ،مصادی مذکور هیچ یهک موضهوعیت نهدارد؛ ولهی بهرای تأ کیهد و
مبالغههه در اطههالق حکههم بههه آن تصههریح شههده اسههت؛ مههثال ا گههر معصههوم تنههها میفرمههود« :أع ه

السائل» یها «أ کهرم الجهار» معلهوم نبهود مخاطهب بهه تمهام مهراد او منتقهل شهود و چهه بسها احتمهال
تخصههیص مههیداد؛ ام هها وقتههی مصههادی م ههرزی را بیههان می کنههد ،احتم ههال هههر گونههه اس ههتثنا را
برمیدارد و مراد خود را به نحو قاطع و مؤثری منتقل می کند .در واقع ،آنچه بعد از قید «ولو» ذکر

شده است ،تأ کید همان جملۀ قبل است و به صورت اجمالی در آن وجود دارد؛ به گونهای که
ا
اگر بدان تصریح هم نمیشد ،منطقا هیچ اشکالی یا نقصی در معنا پدیهد نمیآمهد؛ امها از آنجها
که گوینده میخواهد کالم خود را در ذهن مخاطب تثبیت کنهد و جهای شهک و شهبههای بهاقی

نگذارد ،آن حکم مطل را در مصادی مرزی نشان میدهد .طبیعی اسهت ا گهر مهال

حکهم در

افراد مرزنشین وجود داشته باشد ،به طری اولی در باقی افراد هم وجود دارد و شبهۀ استثنا
این ِ
 .44سوره آلعمران ،آیه .91

 .45کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.69

 .46همان ،ج ،3ص.164

 .47جامع اْلخبار ،ص.84
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یا تخصیص منتفهی خواههد شهد .گوینهده بها تصهریح بهر ایهن مصهادی کهار را تمهام مهیکنهد ،آخهر

خ ه را بههه روشههنی نشههان میدهههد و خیههال مخاطههب را آسههوده میسههازد .مخاطههب نیههز متوجههه
میشود که هیچ تسامحی در این حکم روا نیست و هیچ فردی را نباید از قلم بیندازد.

از آنجا کهه کهارکرد ایهن مصهادی ِ مهرزی فقه تثبیهت حکهم مطله در ذههن مخاطهب اسهت،
ا
الزم نیسههت ایههن مصههادی  ،الزامهها رخدادنههی و واقعههی باشههند .مههتکلم میتوانههد در ایههن مقههام از
مصادی فرضی ،ادعایی یا محال نیهز اسهتفاده کنهد .مصهادیقی کهه ارادۀ جهدی بهه آنهها تعله

نگرفتههه اسههت و فقه ه در یههک هنرنم ههایی ز بههانی بههه لطه ه
میافزایند.

در حدیث دیگری از امام باقر

و بههداعت ک ههالم و مانههدگاری معن هها

نقل شده است:

ُ
ُ
صَقطاهَبن َاََلهَبیَا َِف َالجن ِه؛ََ48
منَبن َم ِ
سجااَ کمفح ِ
هههر ک ههس مس ههجدی مانن ههد النه هۀ پرن ههده بس ههازد ،خ ههدا ب ههرای او در بهش ههت خان هههای

میسازد.

بیشک ،معنای حقیقی این کلمات مراد جدی امام معصوم نیست؛ ز یهرا مسهجدی کهه بهه

انههدازۀ الن هۀ پرنههده باشههد ،قابههل اسههتفاده نیسههت .ایههن تعبیههر ،همان گونههه کههه مفسههران حههدیث
گفتهاند ،نهایت مبالغه در بیان کوچکی مکان و به معنای ایفای کمترین سهم در ساختن یک
مسهجد اسهت .بنها بهر ایهن لسهان حهدیث بهه صهورت مسهتقیم و مطهابقی بهر یهک مصهداق مهرزی

ضهعی

داللههت دارد کهه حکههم سهایر مصههادی را بهه طر یه اولو یهت و بههه داللهت التزامههی روشههن

میسازد.

49

در حدیث زیر نیز در مقام مبالغه به فرد اقوی اشاره شده است:

َاََماََا َالحج؛ََ50
یٍ ِ
لوَ کاَ ََِح ِاک ِ
مَماٍَأ ِبیَقبیسََذهبَی ِنفقه َِف َس ِب ِ

 .48کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.235

 .49فیض کاشانی در شرح این حدیث نوشته است :التشبیه علی سبیل التمثیل ،مبالغهه فهی الصهغر؛ کأنهه قیهل و لهو کهان
المسجد المبنی بالنسبه إلی المصلی کمفحص القطاه بالنسبه إلیها .قیل و یمکن أن یکون وجه الشبه عهدم احتیاجهه

إلهی بنهاء الجهدران بههل یکفهی رسهومها (الهوافی ،ج ،7ص .)488مجلسهی نیهز ایهن گونهه توضهیح داده اسهت :خهرج ذلهک
مخرج الترغیب بالقلیل من مخرج الکثیهر کمها خهرج مخهرج التحهذیر بالقلیهل عهن الکثیهر کقولهه

« :لعهن اهلل السهارق،
« :و
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یسرق البیضه فتقطع یده ،و یسرق الحبل فتقطع یده» و الن الشار یضرب المثل فی الشیء بما الیکاد یقع کقوله
لو سرقت فاطمه بنت ّ
محمد» و هی الیتوهم علیها السرقه» (بحار االنوار ،ج ،62ص.)46
َ
َ
َ
َ َ ََ َ ََ َ َ َ
َ َّ َ َ
مهراء أنف َقتهه ِفهی َس ِهبی ِل
س لک ِزنته ذهبهه ح
 .50المحاسن ،ج ،1ص .64در حدیث دیگری چنین آمده است :لو أن أبا قبی ٍ



کند[ ،ثواب آن] معادل یک ح نخواهد بود.
َ َّ
لم ِم َن َ
الع َ
هد ِإلی اللحد» 51هر دو مرز اقلی و اکثری در کنار ههم
الم ِ
در عبارت معروف «اطلبوا ِ
ذکر شده اسهت« 52.علمآمهوزی در گههواره» و «علمآمهوزی در گهور» دو مصهداق مهرزی هسهتند کهه

مصههداق گذشههتۀ آن امکههان عقلههی و مصههداق آینههدۀ آن ،امکههان عرفههی و وقههوعی نههدارد و ارادۀ

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

اگر کسی از شما به اندازۀ کوه ابوقبیس طهال داشهته باشهد و آن را در راه خهدا خهرج

جدی به هیچ یک تعل نگرفته است ،بلکه غرض از ذکر آنها تأ کید و مبالغه در فراگیهری کهل
عمر و استفاده از همۀ فرصتهای زمانی است.
 .3تشبیه به فر اعال یا اضعف

گهاهی در بیهان یهک حکهم ،فهرد اعهال یها اضهع

ا
مسهتقیما ذکهر نمیشهود؛ امها موضهو دیگههری

محور حکم قهرار می گیهرد کهه بهه فهرد اعهال یها فهرد اضهع

تشهبیه بههه یههک فههرد معمهولی تعله می گرفههت ،هرگههز لطه

تشهبیه شهده اسهت .بیتردیهد ،ا گهر ایهن
بالغهی در کهالم پدیهد نمهیآورد؛ ولههی

وقتی طرف تشبیه ،فردی اسهت کهه در یهک و ی گهی ،بهه صهورت زایدالوصهفی برجسهته و نمایهان
اسههت ،خصوص هیات او بههه مشه ّهبه نی هز سههرایت م هیکنههد و یههک ادعههای درشههت مبههالغی ش هکل
ا
می گیرد؛ مثال اگر بگوییم «احمد مانند حسین سیاهپوست است» ،مخاطب ،معنها را بهیکهم و
ز ی هاد در م هیکنههد؛ امهها وقت هی می گههو ییم «رنههگ پوسههت احمههد ماننههد قی هر اسههت» ،یههک ادعههای
مبالغی کردهایم.

هبیه پایههه در ایههن اسههتعماالت ،تشههبیه معقههول بههه محسههوس باشههد،
روشههن اسههت ک هه ا گههر تشه ِ
ا
معموال در ارائۀ تصویر اعجابانگیز و ملموس از معنا موف تر است؛ ز یرا انسان بهه محسوسهات
ا
انس بیشهتری دارد و حکهم مش ّهبهبه بهرای او کهامال آشهکار اسهت .بنها بهر ایهن ،بهه سهرعت آن را بهه
ّ
مشبه سرایت میدهد.

53

اهلل َما َب َل َ
غت َما َب َل َ َ
الح ّ
اج (الکافی ،ج ،4ص.)258
ِ

 .51نه الفصاحه ،ص .218مصدر حدیثی کهنی برای این عبارت یافت نشد.

 .52و یحتمل که مقصود از این مهد همان مهد معهود بود و کالم محمول بر مبالغه باشد؛ یعنی اگر به جستوجوى دانش
از نهایت بدایت مقام در مهد می ّسر میبود تا بدایت نهایت مقام در لحد ،جهد در تحصیل آن بایهد نمهود ،و از ا کتسهاب
ّ
آن بعد از مرگ هم تا به قبر که محل مسأله است نباید آسود (رسائل فارسی أدهم خلخالی ،ص.)793
 .53مالصالح مازندرانی گفته است :و هو فی المشبه عقلهی و فهی المشهبه بهه حسهی و الغهرض منهه تقر یهر حهال المشهبه فهی
نفس السامع الن إل

النفس بالحسیات أتم من إلفها بالعقلیات (شرح الکافی اْلصول و الروضه ،ج ،11ص.)385
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ایههن مبالغ هههها هههم مانن ههد همههۀ م ههوارد دیگههر دروغ نیس ههت و بیشههتر ب ههه هههدف تأثیرگ ههذار ی،

اعجاببرانگیزی و انتقال لط
بنهها بههر ایههن ،کش ه

بالغی و نه فق انتقال معرفت حصولی صورت گرفته است.

نمونههههای متعههدد آن در منههابع دین هی دور از انتظ هار نیسههت .در عمههدۀ ای هن

نمونهههها ا گههر حههرف تشههبیه و عبههارت پههس از آن را بههه کل هی حههذف کن هیم ،در محتههوای حههدیث و
معرفههت حاصههل از آن خلل هی پدیهد نمیآیهد؛ امهها بیتردیهد ،لطه

مخدوش میشود.

بالغ هی کهالم و تأثیرگههذار ی آن

ِإََالم ِؤمنَلیسکن َِإل َالم ِؤم ِنَ کماَیَسکنَالظَمآَ َِإل َالم ِاءَالب ِار ِدَ54.

فساَالخٍَال سٍَ55.
َاإلیماََ کماَیَ ِ
الغضبَیَ ِ
فسا ِ

ل
َاإلیماََ کماَتأ کٍَالنار َالحطبَ56.
ِإََا حساَلیأ کٍ ِ

از موارد مهم تشبیه مبالغهآمیز در احادیث ،تشبیه به وجود مقدس پیامبر رحمت

که هیچ کس با او همسان یا قابل قیاس نیست:

57

است

ضى ََى َأدنا کمَ58.
فضٍََال ا ِل ِ َمََى َال ِاب ِاَ کف ِ

ضى ََى َأم َِ َ59.
فضٍَالص ِفَاَو ِ ََى َالاا ِن َ کف ِ

تردید ندار یم که معنای ظاهری این عبارات مراد جدی پیامبر ا کرم

نیست؛ ز یرا فاصهلۀ

آن حضرت با ادنی المسلمین باالتر ین فاصلۀ ممکن میان دو مسلمان اسهت .نهه کسهی برتهر از
پیامبر میتوان تصور کرد و نه کسی پستتر از ادنی المسلمین .بنا بر ایهن ،عها ِلم در ههر مرتبههای

که باشد از پیامبر اسالم پایینتر است و عابد نیز در هر مرتبهای که باشد از ادنی المسلمین برتهر
ا
اسهت .بهه همهین جههت ،فاصهله ههر عهالم و عابهدی از فاصهله پیهامبر بها ادنهی المسهلمین قطعهها
 .54الکافی ،ج ،2ص.247
 .55همان ،ج ،2ص.302

 .56همان ،ج ،2ص.306
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ .57ق َال َع ِل ّی َ :نحن أهل َ
البی ِت الیقاس ِبنا أحد (عیون اخبار الرضا  ،ج ،2ص.)66
ٍ
ََ
َ
ََ
العاب ِهد کفضهلی َعلهی ّأمتهی (نهه الفصهاحه،
هی
ل
ع
م
ل
العا
ضل
ف
است:
آمده
ز
ی
ن
ی
گر
ی
د
ت
ی
روا
در
.
101
ص
،
د
ی
المر
 .58منیة
ِ
ِ
ِ
ص.)589
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 .59مستدر الوسائل ومسهتنب المسهائل ،ج ،6ص 461بهه نقهل از قطهب راونهدی در لهب اللبهاب .حهدیث ز یهر نیهز مشهابه
َ
َّ َ َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ
ََ
َّ
ََ
ضلی و أ َنا
الن ِب ِّیی َن و المرس ِلین و
ک َعلی َج ِمیع
همین سیاق را دارد :قال َر ّ ِبی َیا م َح َّمد! ِإن فضل
المال ِئک ِه المق ّر ِبی َن کف ِ
ِ
َ َ
الع َّز ِه َع َلی َسا ِئر الخل أ َ
جم ِعین (التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری  ،ص.)235
َر ّب ِ
ِ
ِ

ز یادی فاصله ،تفاوت نجومی و رفعت مقام داللت دارد.
در ا کثههر اسههتعارههاَ ،م َثلههها و کنایهههها همهین تکنیههک بههه کهار رفتهه و بههر پایههۀ تشههبیهی از ای هن
قبی هل ،روح مبالغههه جههار ی شههده اسههت؛ یعن هی در توصههی

ز یههادت در وصه

حاصههل از آنههها ،تأ کی هد و تشههدید و

وجههود دارد؛ گرچههه ادات تشههبیه از ک هالم حههذف شههده اسههت .البتههه بهها حههذف

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

کمتههر اسههت .همهین محاسههبه بههه روشههنی نشههان میدهههد کهه ایهن بیهان مبههالغی اسههت و تنههها بههر

ادات تشبیه میزان مبالغه نیز افزایش مییابد و کالم ،جذابتر و شیر ینتر میشود؛ ز یهرا مهتکلم

عینیت را اراده کرده و این را نه مانند آن که عین آن دیده است .وقتی گفتهه میشهود« :مهن مهاه
ندیدهام کلهدار؛ من سرو ندیدهام قباپوش» 60،با استفاده از یک تشبیه پنهان که ادات تشبیه و
یکی از اطراف آن حذف شده در توصی
مبالغه صورت گرفته است.

ز یبایی چهره یا تناسهب انهدام و اعتهدال قامهت فهرد،

 .4برتر نشاندن از فر اعال یا کمتر نشاندن از فر اضعف

برخی از مصادی  ،فهرد اعلهی و نمونهۀ ات ّهم یهک صهفت بهه شهمار میرونهد .یکهی از شهیوههای

مبالغهه ایهن اسههت کهه کسهی را در داشههتن وصهفی از آنچهه نمونههۀ اعهال و ضهربالمثل آن صههفت
ا
است ،برتر شماریم؛ مثال در میان جمادات ،سهنگ ،سهختترین و تأثیرناپهذیرترین اسهت .ا گهر
چیزی را از سنگ سختتر بشماریم ،مرتکب مبالغه شدهایم:

مَمنَب ِاَذ ِلََف ِه َ کا ِلحجار ِهَأوَأعاَقسو ُ َه ََ61.
ثمَقستَقىوبک ِ

یا در میان حیوانات شیر نماد شجاعت و گرگ ضربالمثل درنهدهخویی اسهت .ا گهر کسهی

را شجا تر از شیر یا وحشیتر از گرگ معرفی کنیم کالم ما بسیار اثرگذارتر و بلیه تر خواههد شهد.

برخی از جلوههای طبیعی نیز به مرور زمان ضربالمثل پارهای از صهفات شهدهاند و در چنهین
مقامی از آنها اسهتفاده میشهود :از در یها گسهتردهتر ،از مهاه زیبهاتر ،از آسهمان سهخاوتمندتر ،از

سیل خروشانتر ،از خورشید روشنتر و...

همین شیوه دربارۀ برخی اشخاص که نماد اعهالی بعضهی از صهفات هسهتند کهاربرد دارد و

کهالم را مؤکهد و مبالغهههآمیز میسهازد :از سههلیمان داراتهر ،از شهمر سههنگدلتر ،از قهارون ثروتمنههدتر.

این نو مبالغه در روایات اخالقی بسیار نمونه دارد:
 .60سعدی شیرازی.

 .61سوره بقره ،آیه .74
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نَد ِین ِهَع َء.
الم ِؤمنَأصىب َِمنَالجب ٍِ؛َالجبٍَیَسَقٍ َِمنهََوَالم ِؤمنَل َیَسَقٍ َِم ِ

62

 . 5بیان یک نتیجۀ غیرمنتظره یا اثر هولناک

ا
یکی از روش های مبالغه بیان آثار غیرمنتظره یا هولنا یک پدیده است؛ مثال:
وفَ63.
ینَلَضار بواََى ِیه َِبالسی ِ
لوَیَ ىمَالناسَم ِ
اَف َالَ ِأذ ِ

تردید ندار یم که در این موارد معنای حقیقی اراده نشده است؛ ز یهرا مؤمنهان هرگهز بهر یکهدیگر

شمشهیر نمهیکشههند و دسهتیهابی بههه ههیچ ثههواب بزرگهی مجهوز قتههل و غههارت ،ضهرب و جههرح یها

ترساندن برادران ایمانی نیست.
انگیزش در مبالغه

بهها نظههر بههه ک هاربرد شههایع مبالغههه بههه خههوبی معلههوم میشههود ک هه بس هیار ی از گزارههههای دین هی

دستکم دو بعد دارد :یک بعد معرفتی و یک بعد انگیزشی .مها در ایهن مقالهه بهه دنبهال کشه
ّ
بعد معرفتی و پیام واقع ِی پشت پردۀ این الفاظ بودیم و مراد جدی متکلم را از حیث معرفتی و
تعلیمی جستوجو میکردیم .به تعبیر دیگهر ،مها در ایهن مقالهه ایهن عبهارات را فقه گزارهههایی
خبههری دی هدیم ک هه درصههدد انتقههال اطههال و ایجههاد شههناختی از حقههای عههالم در ذهههن مخاطههب
اسههت؛ حقههایقی از مقولهۀ خههوب و بههد ،درسههت و نادرسههت و ارزش و ضههد ارزش؛ امهها بایهد توجههه

داشت که آن رو ی سکۀ این عبارات بعهد انگیزشهی ،هنهری ،خطهابی و ادبهی آنهاسهت کهه بهه
هههدف اثرگههذار ی بیشههتر بههر جههان مخاطههب و تصههرف در عواط ه

گرفته است.

یها تسههخیر هیجانههات او ش هکل

گو ینده یک سخن با بعد معرفتی کالم خهود ،ذههن و فکهر مخاطهب را نشهانه رفتهه و درصهدد

انتقال مفاهیم و گزارهها به ساحت ادرا و اندیشهه اوسهت و بها بعهد انگیزشهی و عهاطفی کهالم

خود ،بیشتر جان و دل او را مخاطهب گرفتهه و درصهدد ایجهاد تحهول یها دسهتکهار ی در سهاحت

ارادهها و گرایشهای اوست .اثری که یک مهتکلم بها سهخن خهود بهر مخاطهب می گهذارد ،فقه

انتقال اطالعات و آمهوختن نیسهت ،بلکهه فراتهر از آن بهر دسهتگاه احساسهات و نظهام انگیزههها و
ََّ
َ َ َ ّ َ َ َ َّ َ َ
َّ
سهتقل ِمنهه
الج َبهل ی
هؤمن أعهز ِمهن الجب ِهل ِإن
 .62الکافی ،ج ،2ص .241این حدیث به این بیان نیهز نقهل شهده اسهتِ :إن الم ِ
ََّ
َ
َ َ
ستقل ِمن ِدی ِن ِه شیء (همان ،ج ،5ص.)63
او ِل و الم ِؤم َن الی
ِبالمع ِ
 .63مناو ی در تفسیر این حدیث نوشته است :مبالغه لمها فهی منصهب اْلذان مهن الفضهل التهام الهذی سهیناله المهؤذن یهوم
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بههه بی هان دیگههر ،نبای هد تصههور شههود ک هه پیشههوایان معصههوم

تنههها درصههدد تبیههین و تشههر یح

احک هام شههرعی و تبلی ه معههارف اسههالمی هسههتند و فق ه نقههش معلم هی ایفهها م هیکننههد .امامههان
معصوم عالوه بر این نقش تعلیمی و َم َ
درسهی و ز بهان برههانی ،نقهش تربیتهی و انگیزشهی نیهز

داشههته و از ز ب ههان عرفههی ،آرایه هههای ادبههی و ابزاره ههای الزم ب ههرای رسههیدن ب ههه ایههن مقص ههود به ههره
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عواط

او نیز اثر می گذارد.

گرفتهاند.

با این وص  ،اگر در ترجمه یک سخن فق به بعد معرفتی و منطقهی آن توجهه کنهیم و آن را
ّ
بههه بهان هه کش ه مههراد جههدی مههتکلم از عناصههر احساس هی و عههاطفی ته هی سههاز یم آن سههخن را
تحر ی ه

کههرده و نارسهها انتقههال دادهای هم .کلمههه «بفرمهها»« ،بنشههین» و ماننههد آن در ز بههان عرفههی،

مترادف و از حیث مدلول لغوی ،مشتر اند؛ اما در پدید آوردن احساس و برانگیختن عواط

متفاوتاند و هر یک اثر خاصی در مخاطب پدید میآورند .بنا بر این ا گهر ایهن کلمهات را ماننهد

هم ترجمه کنیم ،لط آنها را منتقل نکردهایم .وقتی می گو ییم منظهور از «أفضهل االعمهال» نهه
ا
«برتر ین عمل» ،بلکه «یکی از کارهای خوب» است یا وقتهی می گهو ییم در حصهر و مبالغهه نوعها
ّ
معنای مطابقی اراده نشده است ،گرچه حاق واقع را بهه خهوبی و بهیکهم و ز یهاد انتقهال دادهایهم،

اما فعل کالمی متکلم را  -که موجب توجه مستقر و اهتمام ماندگار مخاطب به کالمش بود -

از بین برده و لط کالم را گرفتهایم.
ّ
تردید ندار یم که کش مهراد جهدی خداونهد و پیشهوایان معصهوم

در قهرآن و حهدیث بهرای

عالمان دین بسیار اهمیهت دارد؛ ز یهرا تصهو یر روشهن ،جهامع ،متناسهب ،مهوزون و نظاممنهدی از

آموزههههای اسههالم پدی هد م هیآورد و مههانع از سههوء برداشههتها و سههوء اسههتفادهها میشههود؛ امهها ا گههر

بیانات قرآنی و روایهی را فقه بهه صهورت خشهک علمهی درآور یهم و از شهیوهها ،آرایههها و صهنایع
اثرگذار آن بر جان آدمیان غفلت کنیم فرهنگ اهل بیت

از اثر انداختهایم.

را آن گونهه کهه بایهد منتقهل نکهرده و

عمده معارف قرآن و حدیث از نو گزارههای علمی نیست؛ بیشتر گزاره تربیتی است .گهزاره

علم هی آ گاهیهههای منسههجم و طبقهبنههدی شههده ارائههه میدهههد و حههدود و ثغههور مفههاهیم را بههه
روشنی تعیین میکند؛ در حالیکهه گهزاره تربیتهی هرچنهد مشهتمل بهر علهم و معرفهت و مبتنهی بهر

حقیقت است ،اما این معرفت را به صورت خ کشیشده و روشن بیان نمیکند و در هالههای
از هنر و ز یبایی و لفافهای از صنایع ادبی نگاه میدارد تا نفوذ عمی تری به جان آدمیان دههد و

به اقدام و عمل نزدیکتر گرداند .گزاره علمی قاطع و بیابهام است ،اسهتحکام و صهالبت دارد
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و قابل تأو یل و تردید نیست؛ اما گزاره تربیتی گاهی ذووجوه و چندضلعی است.

اینکه گفته میشود این عبارات صورت علمهی نهدارد ،هرگهز بهدین معنها نیسهت کهه خهدای

متعهال یها پیشهوایان معصهوم

اهههل بی هت

سهخنانی بیمبنها و غیرعالمانهه گفتهانهد؛ ز یهرا آیهات و روایهات

سراسههر علههم و معرفههت و حقیقههت و بلک هه عالمانهههتر ین بیانههات اسههت؛ امهها هههر

سههخن عالمانههه را بههه دو صههورت میتههوان بیهان کهرد :یکههی بههه ز بههان خشهک و صههر یح علمهی و بهها

ادبیهات برههانی کهه بیشهتر بهها فضهاهای آ کادمیههک و مقهاالت علمهی  -پژوهشهی تناسههب دارد و

دیگر به زبان جذاب و شیر ین ادبی ،عرفی یا خطابی و بها بهره گیهری از اسهتعاره ،مجهاز ،کنایهه،
صنایع بالغی و کلمات دوپهلو که برای مخاطب عام و توده مهردم کهاربرد دارد .از بهاب نمونهه،

بیانههات حضههرت امههام خمین هی همههه عالمانههه و حکمههتآموز اسههت؛ امهها لسههان درس فقههه و

فلسفه ایشهان بهرای مخاطهب دانشهور حهوزو ی بها لسهان پیامهها و سهخنرانیهای عمهومی ایشهان

برای توده مردم متفاوت است .بنا بر ایهن ،سهخن گفهتن بهه ز بهان ادبهی و عرفهی الزامها بهه معنهای
سسهت گو یی و کممایهه سههخن گفهتن نیسههت ،بلکهه عههرف سهخن در مجههامع تحقیقهی و سههنت

رای در مباحثات علمی با عرف سخن در میان توده مردم متفاوت است .بیهان علمهی تنهها بهر

ذهههن و مغههز مخاطههب اثههر می گههذارد و بی هان ادب هی و خطههابی بههر جههان و دل مینش هیند .بههر ای هن
اسههاس ،ا گههر کس هی بیانههات ادب هی و خط هابی را بههه صههورت علم هی و منطق هی معنهها کنههد و از آن
استلزامات معنایی استخراج نماید و با موشکافی و ژرفکاو ی بهرای آن وجهوه متعهدد بتراشهد،
کهار ی عالمانههه نکهرده اسههت؛ بیشههتر شههبیه کودکهان نوآمههوز مالنقطهی عمههل کهرده اسههت .برخههورد

عالمانه با چنین متنی اقتضا میکند که آن را علمی ندانیم و عرفی معنا کنیم.

قرآن واحادیهث را نبایهد کتهاب علمهی صهرف دانسهت .کهالم خهدا و سهخنان اههل بیهت

عالوه بر بار علمی ،بار روانی و احساسی هم دارند؛ یعنی متونی علمی  -تربیتی هستند کهه ههم
میآموزنههد و هههم میپرورنههد؛ هههم نشههان میدهنههد و هههم می َبرنههد؛ هههم راهنمههایی م هیکننههد و هههم
راهبهری؛ هههم معرفههت را میافزاینههد و ههم ایمههان و شههور و شههوق و اراده را .ز بهان دیههن هههم معرفتهی

است و هم انگیزشی و برخالف زبان علوم به صورت مواز ی دو چیز را افاده میکند:

نخست .معنای حقیقی یعنی مدلول زبانی و قاموسی و دوم .معنای کنهایی ،ادبهی ،هنهری

و فراقاموسی که از معنای اول در تحر یک مخاطب قویتر و انگیزانندهتر است.
البته در دورههای مختله
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قههرآن کههریم ،سههخنان پیههامبر ا ک هرم

و بیانههات امی هر مؤمنههان علههی

مشاهده میشود؛ در حالی که در سخنان امام باقر

و امام صهادق

متفهاوت اسهت .در

ادبی هات علم هی کمتههر
ا
 ،خصوصها در مواجههه

تعیین خ و مرزهای دقی علمی بیشتر شده و سیاق انگیزشی کمتر است.

بنا بر این ،مباحثات علمی -که با هدف تعیهین دقیه حهدود و ثغهور مفههومی و نظمبخشهی
ا
به گزارهها صورت می گیرد  -غالبا اثر انبعا و تحریک ندارد و گزارههای دینی را از روح و شور
و طهراوت میانهدازد .از سهوی دیگهر ،انتقهال خهام همهان گزارهههای دینهی ،بهدون ههیچ توضهیح و

مبالغه و گزافهآرایی در قرآن و احادیث

بهها دانشههمندانی ماننههد زراره ،محمههد بههن مسههلم و ابههان بههن تغلههب ،غلظههت ادبی هات َم َ
درس هی و

تفسیری نیز احتمهال بهدفهمی و بهدآموز ی را نفهی نمهیکنهد و معرفهت روشهن و غیرقابهل تردیهدی
نمیدهد .در این میان چه باید کرد؟

اولین قدم برای حل این چالش اینکهه بهه عنهوان مخاطهب آیهات و روایهات بهدانیم .ادبیهات

ایهن منههابع هههر چنههد حکیمانههه و عالمانههه و واقعنماسههت؛ امهها بهها ادبی هات خشهک علم هی و نظههم
ّ
نئوپان ِی منطقی فاصله دارد؛ یعنی مراد جدی مهتکلم بها مهراد اسهتعمالی او در مهواردی متفهاوت
است و برای کش آن الزم است به قراین فراوان از جمله بهه نظهام معرفتهی کهالن دیهن مراجعهه
کنیم.

قدم دوم ،اینکه با توجه به دستاوردهای متمایز ادبیات علمی و ادبیهات خطهابی و تربیتهی

هر دو را به رسمیت بشناسیم و به موازات ههم دنبهال کنهیم .از یهک سهو ،در یهک تهالش علمهی و
ّ
اجتهادی ،مراد جدی دین را به صورت دقی  ،منضب  ،موشهکافانه و جهامع کشه کنهیم و از
سههوی دیگههر ،بههرای فرهنگسههاز ی ،اثرگههذار ی و تربیهت انسههانها همهین گزارههههای عالمانههه را در
قالبهای هنرمندانه و لباس مؤثر عرضه کنیم.

نتیجه

خالصههه ایههنکههه صههنعت مبالغههه بههه عنههوان یههک آرایههه ادب هی بههه ش هیوههای مختل ه

خدای متعال و امامان معصوم

در کههالم

به کار رفته و شیو فراوانی دارد .ایهن اسهلوب بیهانی گهاهی

همراه بها اراده معنهای ظهاهری اسهت و گهاهی بهدون اراده معنهای ظهاهری؛ امها حتهی در صهورت

عدم اراده معنای ظاهری به معنای دروغ و گزاف و به هدف فر یب نیست.

ما برای اثبات این مدعا دو راه مواز ی طی کردهایم :از یک سهو ثابهت کهردهایم کهه اسهتفاده از

صنعت مبالغه با مقام عصمت و مرتبه معصوم

منافات ندارد؛ بنا بر این مانعی از آن وجود

ندارد .از سوی دیگر ،بهه روش اسهتقرایی و بها ارائهه نمونهههای متعهدد وقهو ایهن پدیهده در سهخن

خدای متعال و ائمه معصوم

را نمایاندهایم.

کثرت امثله نیز کار اذعان به این پدیهده را آسهانتر کهرده و حکهم تهواتر بهه آن بخشهیده اسهت.
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ا گههر نمونههههای ک هاربرد ای هن صههنعت در متههون دین هی انگشتشههمار و اسههتثنایی میبههود امک هان

داشههت کس هی آنههها را خههالف قاعههده و توجیهپههذیر شههمارد؛ امهها وفههور و ش هیو ای هن تکنیههک در
کلمات معصومان

جای هر تردید و توجیه را از بین میبرد.
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الغمههه فههی معرفههه اْلئمههه ،علههی بههن عیسههی اربلههی ،تحقی ه و تصههحیح :هاشههم رسههولی

محالتی ،تبریز :بنیهاشمی1381 ،ق.

_ مبادی اخالق در قرآن ،عبداهلل جوادی آملی ،قم :اسراء1381 ،ش.

_ مهرآه العقههول فههی شهرح أخبههار آل الرسههول
الکتب اإلسالمیه1405 ،ق.

 ،محمهد بههاقر بههن محمهدتقی مجلسههی ،تهههران :دار

_ مشکاه اْلنوار فی غرر اْلخبار ،علی بن الحسن طبرسی ،نج  :کتابخانۀ حیدریه1385 ،ق.
ّ
ّ
المتعبد ،محمد بن الحسن طوسهی ،بیهروت :مؤسسهه فقهه الشهیعه،
المتهجد و سالح
_ مصباح
1411ق.

_ منهههاج البراعههه فههی شههرح نه ه البالغههه ،می هرزا حبی هب اهلل هاشههمی خههو یی ،تحقی ه  :ابههراهیم
میانجی ،تهران :المکتبه اإلسالمیه1400 ،ق.

_ نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ،حسین بن محمهد بهن حسهن بهن نصهر حلهوانی ،قهم :مدرسهه اإلمهام
المهدی

1408 ،ق.

_ هنر سخنآرایی ،محمد راستگو ،تهران :سمت1382 ،ش.

_ «شهیوههای گفتهاری مبالغههآمیز در قهرآن» ،گروههی از نو یسهندگان ،قهرآن ،ادب و هنهر (مجموعهه
مقاالت) ،ص ،404 – 373اصفهان :دانشگاه اصفهان1385 ،ش.

_ «مبالغ ههه در ق ههرآن (بررس ههی بالغ ههی مبالغ ههه در آی ههات ق ههرآن ک ههریم)» ،عب ههداهلل رادم ههرد و ص ههالحه
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علوم حدیث ،سال بیست و چهارم ،شماره سوم

50

غضنفری مقدم ،پژوهشهای ادبی قرآنی ،بهار 1394ش ،شماره  ،9صفحه .79 – 57

_ «واقعنمههایی قههرآن و تههأثیر آن در تفسههیر از دیههدگاه عالمههه طباطبههایی بهها تأ کیههد بههر ابعههاد بالغههی»،
محمد نقیبزاد ،مجله قهرآنشهناخت ،سهال چههارم ،شهماره دوم ،پیهاپی  ،8پهاییز و زمسهتان
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