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 ثیاحاد و قرآن در ییآرا گزافه و مبالغه
 9/8/1397 ارسال: تاریخ
 10/2/1398 پذیرش: ریختا

 1نوری زادۀ عالم محمد
 چکیده

و   متعهالی خهدا کهالم در مختله ی ها وهیشه بههی ادبهیهۀ آرایهک  عنوان به مبالغه صنعت
 بها همهراه گهاهیی انیهب اسهلوب نیها دارد.ی فراوانه و یشهو   رفتهه ارکه به معصوم امامان
 عهدم صهورت دری حته مهاا ظاهری؛ معنایۀ اراد بدون گاهیو   است ظاهری معنایۀ اراد
 ست.ین بیفر هدف بهو   گزافو   دروغ معنای بهی ظاهری معناۀ اراد
 اسهتفاده هکه میا ردهکه ثابهت سویک  از است. شدهی طی مواز راه دو مدعا این اثباتی برا
 آن ازی مهانع  بنها بهر ایهن نهدارد؛ منافهات معصومۀ مرتبو   عصمت مقام با مبالغه صنعت از

 در دهیپد نیا وقو  متعددی ها نمونهۀ ارائ باو   ییاستقرا روش به گریدی وس از ندارد. وجود
 م.یا اندهینما را معصومه ائمو   متعالی خدا سخن

کهقهیحقو   پهرده پشهتی معنها بهه ث،یهاحاد و اتیهآ فههم در موضهو  نیها شناخت با  المی 
گهاهی ایهن م.یپوشه یم چشهمی ظهاهری معنها بهر اصهرار ازو   مینک یم توجه  تکله  از را مها آ
کمطابق مدلول  سهخن از را معقولیو   متین طبیعی، روان، تفسیرو   بخشد می نجات المی 
 دهد. می ارائه معصوم
 ث.یحد ،ییآرا گزاف مبالغه، ها: کلیدواژه

  همقدم
یههادتی، افزونههی، افههراط، معنههی بههه لغههت در کههه مبالغههه  کوشههی سختو   رسههاندن نهایههت بههه ز
 یعنههی کننهد؛ وصهه  معمهول حهد از بههیش را چیهزی کهه  ایههن از تاسه عبهارت بههدیع فهن در اسهت،

                                                   
  .(m.noori@isca.ac.ir) . استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم1
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 غریههبو   انتظهار از دور مخاطهب نظهر در کهه کننهد ادعهها آنۀ بهار در را ضهع  یها شهدت از ای مرتبهه
گر توصی  گونه این باشد. گهر دارد. نهام «تبلیه » یها «مبالغهه» باشهد ممکهن عادتهاا و   عقالا  ا  عقهالا  ا
گرو   «اغراق» ودنش واقع عادتاا  ولی باشد ممکن  نامیهده «غلهو» نباشهد ممکهن عادتاا  نهو   عقالا  نه ا
 2آورند. می «مبالغه» عنوان تحت را همه معموالا  البته شود؛ می

و   کههالم آرایههش هههاى شههیوه از یکههیو   دارد فههراوان کههاربرد روزمههره مکالمههات در مبالغههه صههنعت
 بشهکه یهک» گویهد: مهی نوشهیده یهادىز آبو   بهوده تشهنه کهه کسی مثالا  است؛ مقصود بلی  بیان
 «.بهودم معطهل ساعت یک» گوید: می، است مانده منتظر طوالنی زمان که کسی «.نوشیدم آب
  فارسهی اشهعار در 3«.اسهت تر سخت کوه کندن از»: شود می گفته زین دشوار بسیار کارهایۀ دربار
 یافت. توان می مبالغه از فراوانیو   متنو  های نمونه عربیو 

 مبالغه عانوا
 هها مثال ایهن مشهتر  وجهه اسهت. دلپهذیرو   شیرین مردم،ۀ تود برای شد، ذکر کهی های مثال

 اراده جّدی صورت به المک مطابقی مدلولو   ظاهری معنای  ها  آن از یک هیچ در که است این
 مخاطهب ذههن بهه را انگیز خیهال معهانی ایهن داشهته قصهد نهدهیگو، تردیهد بی البته است. نشده
ولههی( تصههدیقی )داللههت دهههد رخطههو  دیگههری چیههز ثههانی( تصههدیقی )داللههت او جههّدی مههراد امهها، ا 
 گردد. یم منتقل بدان المک ظاهر از ریغی گریدقراین   به استناد با مخاطب که است
 بهر مبالغهه علمی تعری  نیست. منحصر ها نمونه این در مبالغه که دانست باید حال این با
  اسهت واقهع عهین کالم ظاهریو   مطابقی معنای آن در که است صادق نیز مبالغه از دیگری نو 
 یههک 4،«کنههد نمی ظلههم سههوزن سهر یههک بههزرگ خههدای» شهود می گفتههه وقتههی مههثالا  شهود؛ می ارادهو 

  ،یتوصه گونهه نیها امها است؛ شده ارادهی واقع معنای همین ظاهرو   شده گفته واقعی مطلب
کحال در؛ استی بالغم    . بنا بر ایناست او انتظار از فراترو   بیغر مخاطبی برا  گفتهه وقتی هی 
 معنهای، «اسهت نشهده کهم سرش از مو تار یک» یا «نیست انداختن سوزن جای اینجا»: شود می

                                                   
، وتطورهها یههمعجهم المصهطلحات البالغ. مطلهوب؛ 146؛ صشهرح الکافیهه؛ 275ص؛ هاالیضاح فهی علهوم البالغه. ر. : 2

، 3، ج البرهان فی علهوم القهرآن ؛364، صالصناعتین:  نیز یاد شده است. ر.« افراط در صفت»از مبالغه به  .540ص
 . 322، ص3ج ،االتقان فی علوم القرآن ؛57ص

 .401 - 390، ص2ج ،زیباشناسی قرآن از نگاه بدیعر. :  .3

وَن َفت 4 . ظَلم  هوَن َنقی  َو ال(. 40 ، آیههنساء)سوره  ٍه ظِلم  ِمثقاَل َذّرَ یَ ِإّنَ اهلَل ال ؛(77 ، آیهنساء)سوره  الا یَو الت  )سهوره  راا یهظَلم 
 (.124 ، آیهنساء
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 گردد. نمی ارادهو   است واقعی غیر جمله، مطابقی
کجار محاوراتو   یعرف لسان در  ظاهر به هک شود یم اطالقی موارد در شتریب مبالغهۀ لمی 
کههظههاهری معنههاو   باشههد شههده گفتههه واقههع خههالف  هکهه اسههتی حههال در نیهها نگههردد. اراده المی 
 ارادهی مطهابقو   یظهاهری معنها چههی عنه؛ یاسهت مهوارد نیها از اعهم ات،یادب در مبالغه صنعت
، شههود انیههب مخاطههب انتظههار از فراتههرو   معمههول از فراتههری وصههف هرگههاه، باشههد نشههده اراده ایهه شههده
 5است. افتهی تحق  مبالغه
هههوب  ۀ آیههه در مثهههال بهههرای شهههود؛ می دیهههده مبالغهههه نهههو  دو ههههر دینهههی متهههون در ل  َو َبَلَغهههِت الق 

 معنههای ایههن امهها اسههت؛ رسههیده گلههو بههه قلههب کههه دارد داللههت ایههن بههر جملههه ظههاهر 6الَحنههاِجَر 
و   تهههرس )شههدت کنههایی معنههای شههده اراده کههه آنچههههو   نیسههت پروردگههار جههدی مههراد ظههاهری،
 المکه حمهل هک میدار توجه البته 7است. شده ذکر آمیزی مبالغه صورت به که است اضطراب(

 بهر اصهل  وکمشه مهوارد درو   داردی قطعهو   روشهنقهراین   بهه ازیهن ظهاهر، خالف ِی مبالغی معنا بر
 است. رفته ارک به خودی ظاهری معنا در المک هک است نیا

 جمهههالت در مبالغههه صهههنعت گههاهی د.کهههر تقسههیم تهههوان می نیههز دیگهههری اعتبههار بهههه را مبالغههه
 ههای گزاره بها همهراه گهاهیو   شهود می گرفتهه کار به تکوینی حقیقت یک بیان مقام درو   إخباری
ۀ آیه إخبهاری ههای گزاره در مبالغهه روشهنۀ نمونه رود. مهی کار بهۀ وظیف یک بیان مقام درو   یانشائ
ه است: زیر ٍه فی  ا)َو ما َتسق    ِمن َوَرَقٍه ِإاّلَ َیعَلم  رِض   و ال َحّبَ

َ
ماِت اْل ل  و ال یاِبٍس ِإاّلَ   و ال َرطٍب   ظ 

بیٍن(  فی  بهه تکهوینی حقیقهت یهک عنهوان بهه «امهورۀ همه بهه پروردگهار علم» آیه این در 8.ِکتاٍب م 
گر است. شده توصی  بلیغی صورت ۀ همه بهه خهدا» شد: می گفته تنها توصی  این جای به ا
گاه امور  بالغهتو   اثرگهذاری مقهدار ایهنی وله سهاخت؛ یم منتقهل رای معنه نیهمه اصهل «است آ

                                                   
 .275ص ،االیضاح فی علوم البالغه. ر. : 5

م  :ماننهد آن و 10 ، آیههاحهزابسوره  .6 نهِذره 
َ
هوب  َلهَدى الَحنهاِجِر  ِه َم اْلِزَفهوَیهَو أ ل  هاِلمیاِظمکهِإِذ الق  ال  ٍم ویَن ِمهن َحمهیَن. مها ِللّظَ

 (.18 ، آیهغافر)سوره  طا ی  ٍع یَشف

وَل ِمنه  الِجبال  کاَن َم کَو ِإن  ه. همچنین در آی336 - 328، ص1 ؛ جیاْلمال؛ یر. : المرتض .7 م ِلَتز  ه   ، آیهابراهیم)سوره  ر 
معنهای  ،ن صهورتیهمخّففهه از مثقلهه خواههد بهود. در ا« إن»ر قرائت َلَتزول  )به فتح الم اول وضم الم آخر( حهرف ( بنا ب46

کالم )از ن شود( اراده نشده واین بیهان تنهها مبالغهه در بزرگهِی مکهر وکیهد آنهان اسهت؛ زیهرا  ینده مکها  وهکرنگشان یظاهری 
گرچههه عقههالا ممکههن اسههت؛ امهها بسههیار  کههوه  گههر بههه وسههیل ؛بعیههد اسههتکنههده شههدن  کسههی باشههد.  هکیههد ونقشهه هخصوصههاا ا

کان  ه را مصداق اغراق دانسته ویالدین حلی این آ صفی گفته است: فزوال الجبال ممکن عقالا لکنه بعید، خصوصا إذا 
 .565، ص2 ج ،لیشاف عن حقائ  غوامض التنزکال:  ز ر.ی(. ن148ص ،شرح الکافیهموجب زوالها المکر )

 .59 ، آیهامانعسوره  .8
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 آن انیهب نهو ی وله اسهت جهّدی مهرادو   واقهع عهین نیهز توصهی  ایهن مطهابقی مدلول داشت. نمی
 نداشههته را آن انتظههار مخاطههب هکهه شههده انیههبی ا گونههه بههه وصهه  نیههای عنههی اسههت زیآم مبالغههه
 9است.
صهواِت  است: یرزۀ آی نیز اخالقیۀ توصی در مبالغهۀ نمون

َ
نَکهَر اْل

َ
ض ِمن َصوِتَک؛ ِإّنَ أ َو اغض 

کههردن صههدا 10َلَصههوت  الَحمیههرِ  و   و مبالغههه در نکههوهش  در ایههن آیههه بههه منظههور نهههی بلیهه  از بلنههد 
گهر نهامی از ایهن حیهوان بهرده  زشت نمایی آن، صدای بلنهد بهه صهدای االغ تشهبیه شهده اسهت. ا
و بالغههت وجههود   افتههه بههود؛ امهها ایههن مقههدار اثرگههذاریطبعههاا اصههل ایههن معنهها انتقههال ی ،شههد نمی
 11داشت. نمی

و َلهو َعَلههی   َصهّلِ ِفههی َجَماَعهٍه »نقهل شههده اسهت:  همچنهین در یهک توصهیه از امههام صهادق
ّجٍ 
گهههر حتههی بخهههوان نمهههاز جماعههت بهههه یعنههی 12؛«َرأِس ز   بسهههیار بیهههان ایههن هسهههتی. نیهههزه سههرِ  بهههر ا

 صههورت بههه را مخاطههب توجهههو   اسههت جماعههت نمههاز در حضههور بههه سههادهۀ توصههی از تأثیرگههذارتر
 گوینههده جههدی مههراد را مطههابقی نههاممکِن  معنههای هرگههز نیههز مخاطههب کنههد. می جلههب ای ویهه ه
َلهم  َمهن ...ِشهیَعِتی » اسهت: آمهده شهیعه وصه  در علی امام از دیگری حدیث در داند. نمی

ههاَس  ِل الّنَ
َ
وعههاا   َیسههأ  شههدت حضههرت، آن جههدی مههرادو   حقیقههی منظههور تردیههد بی 13.«و َلههو َمههاَت ج 

کیههدو   بههدهکاری از اجتنههاب  اراده عبههارت ایههن ظههاهرو   اسههت دیگههران از درخواسههت عههدم بههر تأ
 مهههوارد در نیهههز معصهههوم امامهههان خهههودو   نیسهههت حهههرام کهههردن درخواسهههت زیهههرا اسهههت؛ نشهههده

 اند. گرفته می قرض دیگران از اضطراری
 آن ظهاهر الزامهاا  هکه ردکه تصهور دیهنبا، اسهت یبهالغم  ی سهخن شهود یم گفتههی وقته  بنا بهر ایهن،

 بههی وله، باشهد واقهع مطهاب  امالا که سهخن آن ظهاهر است نکمم هکبل است؛ واقع خالف سخن
 باشد. شده ادا مخاطب انتظار از فراتری عنی، یمبالغی صورت

                                                   
 (.38، ص88ج ،بحار اْلنوار« )اتیعلمه تعالی بالجزئ هإحاط یف همبالغ»ه نوشته است: ین آیدر شرح ا یمجلس ه عالم 9.

 .19 ، آیهلقمانسوره  10.

 کلهذل ما نهاقهه وّی الهذم سه یالحمار َمَثل  فه دانسته ودر شرح آن نوشته است: ه را مصداق مبالغین آیا یمجلس ه عالم .11
 ةمهرآ) هدیشهد همبالغه هل الصهوت المرتفهع بصهوته ثهم إخراجهه مخهرج االسهتعاریهتمث یفه ن ویل اْلذنهیقال طویی عنه فّن یک

 .(236، ص7 ج ،شرح أخبار آل الرسول یالعقول ف

« همع الجماع هفی أداء الصال همبالغ»ث آورده است: ین حدیدر شرح ا یصالح مازندران ی. مول349، ص8 ج ،الکافی 12.
 (.470، ص12 ج ،الروضه فی اْلصول وشرح الکا)

 .88، ص1ج ،کنز الفوائد .13
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 از جلهوگیری بهرای مهتکلم باشهد، دور بهه عهادتو   عقهل از یها غریب کالم، ظاهر که مواردی در
 تقریهههب یهها شههرط تشههکیک، تردیهههد، تشههبیه، الفههاظ از توانههد می احتیهههاط رعایههتو   تفههاهم سههوء

 امتنها  بهر کهه - «لو»و   «لوال» - دارد داللت احتمال بر که - «قد» مثل ادواتی یعنی کند؛ استفاده
 دارنهد داللهت فعهل وقهو  نزدیکی بر که - «أوشک»و   «کاد» مانند، مقاربه افعالو  -  دارند داللت

 نیههز ادوات ایههن بههدون ولههی گردانههد، تر نزدیههک حقیقههت بههه را بعیههد معنههای آن تهها گیههرد کههار بههه را -
 کههاربرد نیههز حههدیثو   قههرآن در، آمههد خواهههد کههه گونههه همههانو   رواسههت مبالغههه صههنعت اسههتعمال

   دارد.

 مبالغه استعمال در چالش
 واقعههی مههراد مکههال ظههاهری معنههای کههه جههایی )یعنههی مبالغههه صههنعت از اول قسههم اسههتعمال

 ازو   کبیهره گناههان از یکهی گفهتن دروغ زیهرا اسهت؛ شده انگیز مناقشه حدیث،و   قرآن در نیست(
  شهرورۀ همه کلیهد عنوان به طهارتو   عصمت بیت اهل سخنان درو   است فواحشۀ جمل
و   فریهبو   کهذب از حهدیثو   قهرآن سهاحت، تردیهد بی  بنا بر این، 14است. شده مطرح خبائثو 
 ناممکنو   نمایی بزرگدلیل  به را مبالغه از قسم نیا بالغت، علمای از بعضی است. مبرا زافهگ

، مقابههل در انههد. کرده منههع آن ازو   دانسههته واقعیههت از خههروجو   کههاری فریب دروغ، مصههداق بههودن،
کذبهه»ۀ قاعهد بهه اسهتناد بها ولهی، اند دانسته دروغ را آن هرچند نیز بعضی  شهعر از ؛الشهعر أعذبهه أ

جازو   زیبا را آن استعمال «تر بافروغو   تر شیرین تر دروغ بهکه  آن  15اند. شمرده م 
 آن مراتهبو   تبلیه و    مبالغهه  بهه کهه - را بالغهت از بخشهی قرآنهی، علوم نویسندگان
 آوردن از پرهیههز بههه تمایههل گههاهو    کننههد می  مطههرح احتیههاط  بهها -  یابههد می اختصهاص

گهر شهاید دارنهد. آیهات در مثالو   شاهد   بهه جرجهانی عبهدالقاهر چهون دانشهمندی ا
  از  سههخنیو    ورزد مهی  مبهادرت قههرآن در ...و   اسهتعارهو   تشهبیه انههوا   یوجهو جسهت
یاده نو  یک ها آرایه همۀ در چند هر که باشد دلیل این  به  ،گوید نمی مبالغه  روی ز

  ههم  اسهتعارهو    تشهبیه ههر اسهاسو   پایههو   شهود می مشهاهده  انهد   لوو    توصی  در
ۀ اجهاز خهود بهه قهرآن، مقهدس سهاحت بهه احتهرام دلیل به ولی ، است  مبالغه  نوعی
 حههد از تخّطههی نههوعی کههه - را مبالغههه کلمههۀ کههاربردو   نههداده را بحههث ایههن بههه ورود

                                                   
، الفصل الرابع فی 221 - 219ص  ،درر الکلم تصنی  غررالحکم و ؛، باب الکذب343 - 338، ص2ج ،الکافیر. :  14.

 سماعه. روایته و ، باب الکذب و264 - 232، ص69ج ،بحار اْلنوار ؛الکذب

 . 336ص ه،علوم البالغ .15
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 16.است ندانسته جایز قرآنی عبارات یا ها اژهو  درباره - شود می تلقی  اعتدال
 ثابت را ها مبالغه گرایی واقع تا اند کرده تالش حدیثو   قرآن ساحت از دفا  برای نیز کسانی

 صهنعت از قسهم نیها کهاربردۀ دربهار، حهال ههر بهه 17نماینهد. توجیهه را مبالغهه مهوهم مواردو   کنند
 است: قرار این از ها پرسش این ترین مهم که دارد وجود هایی پرسش دینی، منابع در مبالغه
 مهرز از خهروج یها کهاری فریب دروغ، مصهداقو   اسهت سهازگار صهداقت بها اول قسهم ۀمبالغه آیها

   نیست؟ اعتدالو   حقیقت

 ست؟ین مخاطب ندنکاف اشتباه به موجب ای ذبک موهم مبالغه از قسم نیا آیا

 باطل؟و   مردود یا است مستحسنو   یاخالق عملیک  مبالغه صنعت از استفاده آیا

 اهههل روایههات سههاحتو   کههریم قههرآن شههأن از یهها رفتههه کههار بههه نههیدی متههون در صههنعت ایههن آیهها
 است؟ دور به بیت

 یههکفقهه   شههیوه ایههن آیهها کههرد؟ تفسههیر بایههد چگونههه را حههدیثو   قههرآن در مبالغههه مههوهم مههوارد
 دارد؟ دخالت معنا استنباط در یا است زبانییی هنرنما

 دروغ و  مبالغه تفاوت
و   گههزاف سههخن بلههوف، ،ییگو گنههدهی نههوع را اول(  نههو مبالغهههی عنههی) مبالغهههی عرفهه زبههان در
 کهه اسهت آن حه  انهد گفته بالغهت دانشهمندان بیشهتر کهه گونه همان اما دانند؛ یمی واهی ادعا
 گفتههه دیگههران فریههبو   اغفههال قصههد بههه دروغ دارد. وجههود آشههکاریۀ فاصههل دروغو   مبالغههه میههان
 حالیقراین  ۀ همو   کند بیان واقع کسوت رد را خود گفتار ظاهر کند می تالش گویندهو   شود می
و   فریب قصد گوینده مبالغه در اما نماید؛ مخفی را دارد داللت او سخن ناراستی بر که مقالی یا

 عرضهه سهیاقیو   عقلی شواهدو   حالیقراین   از ای هاله در را سخن دلیل همین بهو   ندارد تزویر
 برداشههت را ظههاهری معنهای هرگههز تأمههل،و   قهتد بههدون حتهی مخاطههب کههه ای گونهه بههه؛ کنهد می
کنون کهس ههیچ کهه  ایهن امهر این بر شاهد بهترین کند. نمی و   گمراههی در مبالغهات گونهه این از تها
 شهنونده،و   گوینده نزد کالم جدی مراد بلکه است؛ نپنداشته راست را آن ظاهرو   نیفتاده فریب
 گوید: می طالقانی نظرعلی مولی است. بوده مسلمو   معلوم

که  اند ردهک حیتصر - سرهم قدس - ما خیمشا  ههرو   قهدر ههر مبالغهه هکه غزالهی ذاو 
                                                   

کریممبال» .16  .79 - 57ص ،(«غه در قرآن )بررسی بالغی مبالغه در آیات قرآن 

کید بر ابعاد بالغیطباطبای ه تأثیر آن در تفسیر از دیدگاه عالم نمایی قرآن و واقع. »17  .92- 65ص ،«ی با تأ
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کباشد قسم  اذبکه را او احهدى دیهگو مبالغهه هکه سیک ضاا یاو   اقول ست.ین ذب، 
 در خل ۀ همو   ائمهو   غمبریپو   خدا هک استی ا قهیطر نیا ضاا یاو   دینگو
کی  حالهت مبالغهه،و   دکیهتأ هکه است نیا سّرش دارند. مطالب انیب  انیهب تیهفو 

 شهدت شهانیاۀ فائهدو   انهد نههیآ صهفاى شهدتو   رنهگ شدتۀ منزل بهو   اند مطلب
 نیها جهز را مبالغههو   اذههان، در است مطلب نییدلنشو   انیب وئییکنو   المک ریتأث
 بهههو   ملزومههات او یهه  لههوازم رکههذو   هیههناک بههه اسههت مطلههب اداى غالبههاا و   نباشههدا معنه
 تهدوره البالغه مهعه المبالغه: بگهو پهس ات.ّی شهرطو   لهو رکهذ بههو   اسهتعاراتو   هیتشب
 18.تدور ثمایح

گاهانههو   بهرد می ادبهی لهذت خیهال، عنصر از برخورداری دلیل به آن از مبالغه، مخاطب  یها آ
گههاه گههر دروغ مخاطههب کههه حههالی در کنههد، می تحسههین را گوینههده ناخودآ گههاه امههر حقیقههِت  بههه ا  آ

 کههه میههزان هههر بههه نمههایی بههزرگ ایههن گههردد. می بیههزار گوینههده ازو   کنههد می نههاراحتی احسههاس، ودشهه
 در زبههان بههه بخشههیدن جلههوهو   سههخن تههزیین بههرای اسههت شههگردی بلکههه؛ نیسههت دروغ، باشههد
 نهه را آن جههت همهین بهه تأثیرنهد. قهدرت فاقهدو   دارنهد دهنهدگی اطال ۀ جنبه فقه  کهی جمالت
 بهه، انهد کرده منهع را مبالغهه کهه کسهانی رسهد می نظهر به 19اند. نهاده نام آرایی گزافه که گویی گزافه
و   هنههری ،یخطههاب عههاطفی، کالمههی کههه را مبالغهههو   نداشههته توجههه خبههریو   عههاطفی کههالم تفهاوت
 اند. شهههمرده کهههذب را آنو   نگریسهههته معرفتهههیو   یبرههههان منطقهههی، خبهههری، دیهههد از اسهههت ادبهههی

و   «مفههههوم» انیهههمکیهههک تف ایههه «اسهههتعمالی مهههراد»و   «جهههّدی رادمههه» میهههان تفکیهههک بههها اصهههولیان
  20اند. کرده تحلیل را تفاوت همین «مقصود»

گر، تردید بی و   واقعیهت تحریه  پایهه، بی سهخن گزاف، ادعای گویی، گنده مصداق مبالغه ا
 زیهرا نهدارد؛ مصهداقیو   نشهان بیهت اههل روایهاتو   قهرآن آیهات در باشهد دیگران دادن فریب

                                                   
  .220، ص2ج ،کاش  االسرار 18.

 .303ص  ،آرایی هنر سخن:  ر. .19

کردهگونههه  اصههولیان در تحلیههل داللههت این 20. گههاهی اراده می جمههالت تصههریح  کههه مههتکلم  کنههد معنههایی را بههه ذهههن  انههد 
کرده باشد )اراد بدون این ؛خطور دهد مدلول تصدیقی اولی(؛ مثالا در مقام شوخی  -استعمالی  ه که آن معنا را جداا اراده 

که هرگز منظور جدی او نیست. در استعاره،  معنایی را برای مخاطب مجسم می بسیاری از صنایع  مجاز، مبالغه وسازد 
گوینده، معنایی را به ذهن مخاطب می که مراد اصلی او نیست؛ ولی برای مخاطب وی گی وتازگی دارد.  ادبی نیز  اندازد 

کهالم می بعد از آن قرینهه کهه مهراد اصهلی وجهدی خهود )اراد ای بهه   مهدلول تصهدیقی ثهانی( را معلهوم سهازد -جهدی  ه افزایهد 
 . (208 و 89، ص1ج ،علم اْلصول دروس فیر. : )
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 بخشهیدن جلهوه معنهی به مبالغه اما است؛ صادقانه همواره شود می صادر حکیم از که نیسخ
 اوج در کهه قهرآن از االصهول علی شهود قربهانی حقیقتهی کهه  ایهن بهدون معنها اثرگهذار بیهانو   کهالم به

 هسههتند بیههان امیههران کههه معصههوم پیشههوایان حههدیث از همچنههینو   اسههت اعجههازو   بالغههت
 با طهارتو   عصمت بیت اهل یا حکیم خدای زبان در مبالغه کاربرد بعاا ط رود. می انتظار

 باطل تصورو   حقیقت از انحراف موجب معنا، اثرگذارو   رسا بیان ضمن که است همراه یقراین 
 بلکهه ، نیسهت کهذب تنهها نه ثانیاا و   دارد وجود اوالا  حدیثو   قرآن در مبالغه  بنا بر این گردد؛ نمی
 بهها همههراه ثالثهاا  اسههت. صهادق هههای گزاره تثبیهت بههرای ابهزاریو   حقههای  بیهان متخههد در روشهی

 است. مرادۀ نندک روشنقراین  
ی ا اسههطورهو   یکسههمبل ن،ینمههادی معنهها بههه ثیحههدو   قههرآن در مبالغههه رشیپههذ نیهمچنهه
 نیها هکهبل ست؛ین  ها  یی آننما واقع از برداشتن دستو   قتیحق فقدان ای ینید اناتیب دانستن
ک  درستی گزارشۀ ارائو    یحقا انتقال مقام در متون  تیهواقعی ول؛ هستند ها تیواقع از املو 

 انتقهههال  یهههبلو   اثرگهههذاری صهههورت بههههی بالغههه عیصهههناو   یادبهههی ها هیهههآرا از اسهههتفاده بههها را موجهههود
 21دهند. یم

 از پیام رستد استنباطو   روایاتو   آیات نهایی مراد فهم به مبالغه اسلوب بررسیو   تحلیل
 کند. می کمک بسیار آن

 مبالغهۀ دیفا و غرض
 های شههیوه از دیگههران بههه معنهها یههک انتقههال بههرای، شههده گفتههه بیههان علههم در کهههگونههه  همههان
 گوینهده یهک داد. ارائهه تهوان می متعهدد های زبان به را معنا یکو   کرد استفاده توان می مختلفی

و   برسهاند مخاطهب بهه اثرگهذاری نحهو بهه را خود مراد بتواند که است موف  بیان در هنگامی تنها
 قدرتمنههد  ابههزار طریهه  از نوعههاا   مانههدگاریو   اثرگههذاری ایههن سههازد. مانههدگار او دلو   ذهههن در را آن

 تشههبیه، یعنههی، بیههانی های شههیوه ترین عمههده گیههرد. می صههورت انگیزی خیههالو   تصویرسههازی
 طریهه  از حقیقههت الهههام ابزارهههای»و   دارنههد  تکیههه ّیههلتخۀ قههو  بههر مبالغهههو   کنایههه مجههاز، اسهتعاره،
کیهدو   بس  برای اغلب بالغی صنایع این 22. هستند «خیال  را سهخنو   رونهد می کهار بهه کهالم تأ

                                                   
 .114 - 95ص، «انشایی در قرآن عالمه طباطبایی و زبان نمادین و» ؛«قرآن و زبان نمادین»:  ر. .21

کریم .22 گونه صفت. 59، صکارکرد تصویر هنری در قرآن  های عهادی صهفاتی ذهنهی،  شاعرانه. صهفت اند: عادی و ها دو 
که مفاهیم خود را به صهورت محسهوس نشهان میهای شاعرا اند؛ اما صفت روزمره کلی و دهنهد؛ یعنهی  نه صفاتی هستند 
غیرشهاعرانه  انگیزند؛ مثالا صفت قوی یک صهفت عهادی و توجه در نتیجه زیبا، برجسته و تصویری دارند و عینی و ه جنب
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 23بخشند. می اعتالو   نیرو
گزیر، برساند بهتر را خود مرادکه  آن برای متکلم  را او حهواّس و   ههوشو   مخاطهب توجه باید نا

 کههه باشههد داشههته را هنههر ایههن بایههد رو ایههن از کنههد. معنهها درگیههر را او فکههرو   سههازد فمعطههو خههود بههه
 دههد، دل او بهه شهنونده تها آورد پدیهد شهرایطیو   کنهد ادارو  ذهنهی فعالیهتو   تأمهل به را مخاطب
 بها گهاهی مههم ایهن گهردد. همهراه او بهاو   نشود رد اعتنا بی او سخن کنار از بگیرد، جدی را موضو 
 کلمههه، یهک بهر کههالم آهنهگ فشهار بهها گهاهی گیهرد، می انجههام خطهابی نوسهاناتو   صههدا بهردن بهاال

کیهد بها گهاهی و   مبالغههه بها گهاهیو   حصههر ادوات بها گهاهی هشهدار، هههای واژه بها گهاهی تکههرار،و   تأ
  آرایی. گزافه

کیدآفرین، بالغِی  ابزار یک عنوان به مبالغه  بها گوینهده د.کنه می تأثیرگهذارترو   رسهاتر را کهالم تأ
 ههها دلو   ههها گوش بهه را خههود صههدای توجهه، جالههب صهداهایو   ههها پیام انبههوه الی هالبه ابههزار، ایهن
گر دهد. می قرار تأثیر تحت را مخاطبو   رساند می  بیهان آرایهه بیو   سهاده را خهود سخن گوینده ا
و   رسههد می نظههر بههه معمههولیو   افتههاده پهها پههیشو   گههردد می سههاق  جلههوهو   لطهه  از سههخن آن کنههد،
یههاده ایههن کنههد. نمی اعتنهها آن بههه کسهی  موجههبو   سههازد می نیرومنههد را کههالم نمههایی، بزرگو   روی ز
و   عواطه  بهر مخاطب تحسین جلب بر عالوهو   گردد می اعجابو   شورآفرینی انگیزی، حیرت

ۀ شهههیو در تصهههرفی مبالغهههه بخشهههد. می جهههال او نگهههاه در را مطلهههبو   گهههذارد می اثهههر او احساسههات
 سهبب تصهرف ایهن اسهت. گرفتهه مایهه خیهال نیهروی از کهه اسهت مضهمون یهک عادیو   طبیعی
 امههور عظمههتو   شههکوهو   شهود خههارج طبیعههیو   معمهولی امههر یههک حهد از مضههمون آن کههه شهود می

 بیهانو   انگیز خیهال آفهرینش ایهن بها مهتکلم بیابهد. را فهرد  به منحصر امور تشّخص یا العاده خارق
ۀ ارائه بهاو   کنهد می پهاره را او چهرتو   گیر غافهل را مخاطهب اسهت واقهع از دور بهو   یغیرعاد آنچه
 را حیهرتشو   اعجهاب تکهراری،و   آشهنا فرسهوده، نهه غریب،و   آشنازدوده غیرمنتظره، تصویر یک
 بخشد. می خود کالم به ماندگاریو   جاودانگی از ای صبغهو   انگیزد برمی
 کهار انجهام بها کهه بگیریهد نظهر در را کسهی کنیم. مهی تطبیه  عرفهیۀ نمونه یهک در را وی گهی ایهن
گر است. شده خسته بسیار سنگینی  گرچهه، «ام خسهته خیلهی» یها «شهدم خسهته مهن»: بگویهد ا
 جهان عمه  بهه خهود نظهر مهورد معنای رساندن در اما، است گفته سخن کاملو   منطقیو   دقی 

                                                                                                                        
 آن را تصویر بخشیده و تخیل ه کنیم با استفاده از قو تن بیان می آهنین است. همین وص  را وقتی به صورت ستبربازو و

  ایم. پیش چشم آورده

گفتار»به  را باقالنی مبالغه .23 کید معانی  کرده است )« تأ  (.142ص ،اعجاز القرآنتعری  
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گر شخص همین. یزدانگ برنمی احساسی یا توجهو   نیست موف  مخاطب ردم آه!»: بگوید ا ، «م 
 خهوبی بهه را دیگهران نظهر کهه داده ارائهه خهود خسهتگی شهدت از بهدیعیو   گیرکننهده غافل تصهویر
 آن ظهاهری معنهای انعقاد از مانع موجود، عقلیقراین  و   نیست دروغ جمله این کند. می جلب
 بهرایو   پنهدارد نمی مهرده را او هرگهز یابهد، درمی را مهتکلم جهدی مهراد روشهنی بهه مخاطب است.
و   نیست واقع تحری و   کاری فریب مصداق او المک  بنا بر این، کند! نمی اقدامی او دفنو   کفن
 احتمهال یا ناتمام برداشت گونه هر از جلوگیری برایو   احتیاط باب از البته. است مقبول کامالا 
 گویههها خسهههتگی فهههرط از» کنهههد: ادهاسهههتف نیهههز جمهههالت ایهههن از توانهههد می شهههخص اسهههتفاده، سههوء
 ای فاصههله مههردن تهها» ،«بمیههرم خسهتگی از بههود نزدیههک» ،«برگشههتم خانهه بههه مههرده مثههل» ،«ام مهرده

گر» ،«نداشتم   «.مردم می دادم می ادامه گونه همین ا
و   شهدید خسهتگی تشهبیه دارد: وجهود غیرمنتظره انگیز خیال تشبیه یک عبارات اینۀ هم در
 تشهبیه ایهن مهردن. اثهر بهر حیهات دادن دسهت از بهه سهنگین کار اثر بر جسمی توان دادن دست از

 بخشهیده جلهوه مخاطهب ذههن درو   کهرده تصهویر آمیزی مبالغهه نحو به را خستگی شدت بلی ،
 - اسههت زبههانی عههادتو   هنجههار از خههروج نههوعی کههه - مبالغههه اسههلوب بهها، ترتیههب بههدین اسههت.

 است. آمده فراتر عادی سطح از کالمو   شده ایجاد کالم در مشهودی برجستگی
کههمثههال و   ییانشهها جمههالت در بههود.ی فیتوصههو   یاخبههارۀ جملههیههک  ازی ا نمونههه، شههد رکههذ هی 
 مهراد «نکنی آزار مردم بسوزان. منبر بخور.  یم»ۀ جمل در مثالا  رد؛ک مبالغه توان یم زینی ا هیتوص
 معنهها نیهها بههه هههمی طبمخهها چیههه سههت.ینی مسجدسههوزو   یگسههار یم بههه امههر نههده،یگوی جههد

و   اسهت نهدهیگوی اصهل منظهور آنچه پندارد. ینم خودۀ فیوظ رای اقدام نیچنو   شود ینم منتقل
 شهتر،یبی رگهذاریتأثی بهرا هکه اسهتی آزار مهردم ازی نهه، ابدی یم انتقال بدان درنگ یب مخاطب

 بههه هرگههزو   شناسههد یم مخاطههب هکهه -ی منبرسههوزو   یشههرابخوار ماننههدی بزرگهه گناهههان از را آن
کهنوآمهوز  ودک بله؛ است. شمرده برتر - رود ینم آن سمت ی ا گانههیب ایه ردهکه بهاز زبهان تهازه هی 

 اسههت نکههمم، سههتین آشههنای زبههان اصههطالحاتو   یادبهه فنههون بهههو   شههده آشههنا لغههت بهها تههازه هکهه
کهظاهری معنا هک میده حیتوض او بهی وقتی ول؛ باشد داشتهی اشتباه تصور نیچن  اراده المی 

 او هیهاول برداشت هک رفتیپذ خواهد، است رفته ارک به نجایا دری انیب صنعت نو و یک   نشده
ک  دار خنده زبان اهل نظر از گهر، اسهاس نیها بر است. بوده انهکودو   زبهان از را عبهارت نیها ماننهد ا

 رظهاه ازی رمنعطفهیغو   یکیانکهم ریتفسه دیهنباو   مینهک اسهتبعاد دیهنبا، میبشنو معصوم امام
  است: آمده ثیحد در مثالا ؛ میده نسبت نید به را آنو   مینک استخراج آن
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َیلَ  ََس  اِرق  نَالس   َیَ َم  ََسِرق  اس  ََالن   َِکَلَ َو  ه  ِذََن  
َیَ َیال   ََسِرق  ل  َالص   24َ.ه 

کهههسهههک و   بشهههماردی برههههان انیهههبیهههک  را آن دیهههنبا، شهههنود یم معصهههوم از را المکههه نیههها هی 
 اسهتی عرفهی خطهاب انیبیک  نیا دهد. نسبت معصوم امام هب را آنیۀ اول مفاد منشانه،  ودک
 ندارد.ی ردکارک نیا از شیبو   است نماز بهیی اعتنا یب قبح به دادن توجه درصدد هک

 در هها بکیتر نیها اسهت. اصهطالحی ههاى بکیترو   ها اصهطالح هیشهب اسهتعماالت گونه نیا
 ازو   اند شده آشنا زبان با تازه هک سانیک براى  هیو به؛ گردند یم نیآفر لکمشی گاه ها زبانۀ هم

   ندارند. اطال  زبان خییتارۀ نیشیپو   فرهنگ
 به خودی ظاهری معنا ریغ درو   افتهی یاصطالحی معنا هک - عباراتو   لماتک نیا مشابه

 ریهغ درو   اسهتی اصهطالحی معنهای دارا هک استیی ها اقیسو   عامی ها غهیص -روند یم ارک
 عنهوان بهه مبالغهه عهام اقیسه، میهداد نشهان بخش نیا در ما آنچه رود. یم ارک به دخو هیاول مفاد
 درو   دارد فاصهله لمکمهتی جهد مقصهود بها آنی ظاهر مفهوم هک است دکیتأ عیشا اسلوبیک 
 رود. یم ارک به خودی ظاهری معنا ریغ

ک  مجهاز ماننهد مبالغه هک استی ضرور تهکن نیا رکتذ انتها در و   اسهت صهلا خهالف ه،یهناو 
کمعنای صورت در تنها  افت.ی نتوان آنی برای گرید محمل هک شود یم حمل بدان المی 

 آنچهه عنهیی دارد؛ رتبهی تقهدم اصهطالحی معنهاى بهه ریتفسه بهر عرفیو   لغوى معناى به ریتفس
 شهود یم گذاشهته نارک هنگامی تنهاو   دارد اعتبار، دیآ می ذهن به نظر نینخست درو   لغت از هک
 سهازگارو   هماهنهگ مسهأله آن بهه نهاظر هاى تیروا مجمو  با او ی  ابدین روشنی معناى جمله هک

 بههه بتههوان عرفههی،و   لغههوى معنههاى جههاى بههه اصههطالحی معنههاى ردنکهه نیجانشهه بهها امهها نگههردد؛
 ریههتعب بهههو   مشههابه ثیههاحاد بهها را آنو   افههتی دسههت ثیحههد مههتن از مقبههولو   حیصههح ییمعنهها

 25د.ید سازگار «ثیحد هخانواد» ماۀ خودساخت
 اسهت نکهممی گهرید صهنعت ایه ابهزار ههر مانند الم،ک در مبالغه قدرتمند ابزار از استفاده زین
 تهوان ینم صهورت نیا در. باشد مذمومی امر مستلزم ای ناصوابی عنوان لیذ مندرجی موارد در

گر مثالا  دانست؛ درستو   موجه را آن استعمال  ،ییفرگوک ای ،یچاپلوس تمل ، مستلزم مبالغه ا
                                                   

افت نشد؛ اما ی یعیث در منابع شین حدیا یعن اصل من اصول االصحاب. مصدر اصل ،267، ص81 ج ،بحار اْلنوار 24.
هول  اهلِل ر در منهابع ایهن مضمون بهه صهورت زیهم هاِس َسهِرقَ ههل سهنت آمهده اسهت: َقهاَل َرس   الّنَ

 
سهَوأ

َ
هِذ  ها : أ سهِرق  ِمهن یَ  یاّلَ

وا:  هوَل اهلِل، َو یَ َصالِتِه. َقال  هسهِرق  ِمهن َصهالِتِه؟ َقهاَل: الیَ َ  یهَک ا َرس  و َقهاَل: ال وَعَهها َو ک  ِتّم  ر  ی 
َ
وَدَها أ هج  هلَبه  ِفهیِقهی  ال س  هالّر   یم  ص  وِ  ک 

و ج   (.319، ص37 ، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلد )َوالّس 

 .150، صدر پرتو حدیث .25
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 بههه رود ارکهه بههه روشههنۀ نههیقر بههدون او یهه  باشههد محتههرم افههرادو   امههور بههه نیتههوهو   یشههرع ادب  تههر
کصورت   است. ریناپذ دفا و   مردود گردد بیفرو   دروغ مصداق هی 

 ثیحد و قرآن در مبالغه
 انتقههال یبههرا هنههری،و   ادبههی شههاهکار ترین برجسههتهو   کههالم ترین فصههیح عنههوان بههه کههریم قههرآن
 نکهرده فروگهذار مبالغهه صهنعت جملهه از ادبهیو   بالغهی های آرایهه از خهویش، بخش حیات پیام
 ادبهی های آرایهه 26برساند. ها انسان جان اعماق به را ها پیام بلندترین راه، ترین کوتاه از تااست 
، گردنهد طهلبا تصهور یها واقعیهت تحریه  موجهب کهه آن بی مبالغهو   استعاره کنایه، مجاز، مانند
و   امعنه بالغهت میان جمعی برا کریم قرآنی گاه البته کنند. می منتقل اثرگذاری نحو به را معنا
کجا در 27غلو توهم ای ذبک به اتهام ازی ریجلوگ  یها مسهتبعد عقل نظر از شده ادعا وصِ   هیی 

 صههحتو   امکههان حقیقههت، بههه را آن کههه کههرده اسههتفاده ادواتههیو   لفظههیقههراین   از بههوده نههاممکن
ضهیۀ آی در مثالا  شود؛ جلوگیری نابجا ادعای یا گویی گزاف ازو   گرداند نزدیک و   ء   َیکهاد  زیتهها ی 

کهه بهه آن آتهش یها حرارتهی  آن بخشهی روغهن زیتهون بهی و روشنی  فروزان شهدن 28لو لم َتمَسسه  نار  
  خهارج شهده از حالهت امتنها« یکهاد»و بها داخهل شهدن   کم بعید اسهت برسد، ناممکن یا دست

مو   29َیکههاد  َسههنا َبرِقههه َیههذَهب  ِباْلبصههارِ و نیههز در آیههۀ   اسههت بصههاَره 
َ
 30یکههاد  الَبههرق  یخَطهه   أ

کهرده اسهت.  کالم را به صدق« یکاد»همراه شدن با  و روایهات زیهر   در آیهات 31و حقیقت تبدیل 
 :شود یکد، لعّل( دیده می قراینی از این دست )لو، لم نیز 

نز َ
 
وَأ ىر ل   َ َ  َ رآن اَالق  َََلناَهذ  َِ اریِهَا َُاَِمرنَش  ِ را  ص   َ َشاِعر ُاَم  ره   َ ی

 
أ آ  َل   ٍ ر ب  َََج  مارا  

 
َاَ  َ وَِتىر

مَ ه 
ى   اِسَل    هاَِلىن   ب  ضِر وَیَ ن  ر  ک   ف   َ.32َ

                                                   
کههریم»ر. :  .26 کههریم ر. :  . نیههز بههرای مالحظههه نمونهه«بررسهی بالغههی مبالغههه در آیههات قهرآن  های  شههیوههای مبالغههه در قههرآن 

 .404- 373ص ،آمیز در قرآن گفتاری مبالغه

کریم از غلو نهی فرموده وآن را با خرو .27 وا ِفی ِدیهِنکم َغیهَر الَحهّ ِ ج از ح  همراه دانسته است: قرآن 
هَل الکتاِب الَتغل 

َ
 یا أ

 (. ، آیهمائدهسوره )

 . 35 ، آیهنور سوره .28

 .43 ، آیهنور سوره .29

 .20 ، آیهبقره سوره 30.

کید بر ابعاد بالدر تفسیر از دیدگاه عالمه طباطبایتأثیر آن  نمایی قرآن و واقع»ر. :  .31  .92- 65ص ،«غیی با تأ

گههر فرضهاا ی :ن اسهتیهه ایههر آیآمهده اسهت: تقهد انیههمجمهع الب. در 21 ، آیههحشهر سهوره .32  بههود و  در وه داراى شهعور وکه عنهی ا
صالبت در اثهر  غلظت و ام وکاستح ن عظمت ویوه با اکن یا .میردک یما قرآن را بر او نازل م ت نزول قرآن را داشت ویقابل
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َ  َ
ى   َََل    َََباِشع  ؤِمنین  واَم  ون  ک  َی  ل  

 
َأ  َ فس  33َ.ن 
َمنَالغیِظَ ز  َتمی   34َ.َتکاد 

ََ
 
َأ ا  س  َالح  اد  .یَ ک  ر  ا  َالق   35َغِىب 

 بههاو   دانسههته اغههراق از مبههّراو   اول( )قسههم مبالغههه از منههّزه را ثیحههدو   قههرآن محققههان، ازی برخهه
 نِطه   یَ  مها و: دیهگو ینمی وحه  جهزو   اسهت رمکهای نبه نفسۀ منزل به معصوم که  این انیب

 از معصهوم کهه  ایهن انیهب اب نیهمچن 36اند. شمرده ناروا را او به مبالغه دادن نسبت، یالَهو َعِن 
گههاه امههور  یحقههاو   بههایزو   زشههت اعمههال بههاطن  مشههاهده نیب قههتیحق چشههم بههه را آنو   اسههت آ

و   اغهراق نههی نهیب درون سهنخ ازو   شهاعرانه، هیتشهب نهه ایاشهی وتکهمل منظر را او سخن 37،ندک یم
 هکه انهد آورده شهاهد ادعها نیا برو   اند دانسته بانهیاد خیتوب نه عارفانه ریتحذ صن  ازو   مبالغه،

                                                                                                                        
 بهر . بناشد یت خدا دگرگون میخش از خوف و داشت و یقی برمیاف عمکآن ش ه نندک ازلن احساس عظمت شأن قرآن و

گر توجه ب .ندکدا ین حالت را پیه اکانسان خردمند سزاوارتر است  ،نیا گفته  د ویدستورات قرآن بنما ام وکشترى به احیا
گهر کن است یه ایه معناى آکشده  آن  ،وه را بهه لهرزه درآوردکهر خهود یتهأث ت وه در اثهر بالغهکهی در عهالم باشهد کهالم رسهایه ا

ات یهالم منظور اسهت؛ چهون آکه همان ظاهر کست، بلیر نیتنظ ل ویه مقصود تمثکگفته شده . الم قرآنی استکسخن، 
لی یا تمثی ه مبالغه وک نیبدون ا ؛ندک یان میها وجمادات را از خدا ب ت سنگیه خوف وخشکگرى هم در قرآن هست ید

هاى  ت الهی از قلهیخش ها از جهت خوف و بعضی از سنگ ؛اهلِل  ِه َی هِب   ِمن َخشَی َو ِإّنَ ِمنها َلما مانند  ؛ان باشدیدر م
ات یهدن آیه در مقابهل شهنکهفار سنگدل اسهت ک  یه در مقام توصین آیند. اک سقوط می افتند و فرو می وه جدا شده وک

گونه تأثر ویقرآنی ه گهر بهر یهن آینهد؛ امها همهک ینمه دایهها راه پ نرمشی در دل آن چ  دا یهتهأثرى پ خشهو  و ،وه نهازل شهودکهات ا
ها  َک ِتله َو  :ه فرمهودهکهه اسهت یهآخهر آ ه جمل ،ل استیتمث ر ویه در مقام تنظین آیه اک نیل بر ایدل ند.ک یم ب  مثهال  َنضهِر

َ
اْل

اِس   (.399، ص9 ج ،ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب) ِللّنَ

 .3 ، آیهشعرا سوره سوره .33

کسی تشبکجهنم از شدت خروش بر  34. که بسیار خشمگین است ویافران به  :  شدت خشهم پهاره پهاره شهود )ر.  از ه شده 
عرفی در وصه  حالهت جههنم وجهود دارد. در ایهن آیهه لفهظ  ان نوعی محال عقلی وین بیدر ا .(707، ص4ج ،شافکال
گرفتههه شههده اسههت؛ برای  « غههیظ» جوشههیدن امههری  و اسههت معقول را خشههم امرییههز نشههان دادن شههدت جوشههیدن اسههتعاره 

اسهتفاده از لفهظ  تر از حقیقهت اسهت و تهأثیر بهر مخاطهب بلیه  موجهود در ایهن آیهه در رسهاندن مفههوم و ه محسوس. استعار
 .افزاید آن می ه مبالغ نیز بر شدت و« تکاد»

ر الحسد فی فسهاد یفی تأث همبالغ هیث نوشته است: فین حدیح ایدر توض ی. مالصالح مازندران307، ص2ج ،یافکال .35
أنه کالنعم حتی  هازال سبی االوالد و نهب االموال و بعث صاحبه علی قتل النفوس ویراا ما یثکالنظام المقدر للعالم؛ فانه 

 (.302، ص9 ج ،هاْلصول والروض یافکشرح الباهلل )  هو حد الشر هما ویعل هطلب الغلبی قدره و ر راض بقضاء اهلل ویغ

 .94ص ،بنیان مرصوص .36

 .76ص ،امام علی حیات عارفانه  37.
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 هشههد مطههرح ههها تیههرواو   اهههایرؤ در امههوری امتیههق ای یههبرزخهه صههورتۀ دربههار ریتعههاب نیهها مشههابه
 38است.
 نبههودن شههاعر بههرو   نههدک یمههی معرفهه مکههیح عنههوان بههه را خههود رسههول حاا یصههر سههبحان،ی خههدا

مناه   َو : ورزد یم دکیتا شانیا عَر  ماَعّلَ  میاموختیهنی بهاف الیخو   شهعر او به ما؛ َلهی نَبغیَ ماو   الّشِ
 پههرداز الیههخ روح کههه  ایههن چههه؛ سههتین حضههرت آن مقههامۀ سههتیشای بههاف الیخو   یشعرسههاز هکهه
کحال در؛ باشد داشته نیوزی ها شهیاندو   شدیندیب مکمح تواند ینم و   نیوز قول میرک قرآن هی 
لق إّنا است: مکیح تابک  نهازل حهّ   تّیهمعو   صحبت در هک یتابک .الا یَثق َقوالا  یَک َعلَ ی َسن 

ّ ِ  َو : دیههگرد ی بههرایی جههاو   اسههت آن همههراه شهههیهم زیههن قههتیحق َنههَزَل  ِبههالَحّ  و   أنَزلنههاه   بههالَحّ
 دیهبگو هکه چهه ههرو   نهدک ینم مبالغهو   اغراق گاه چیهی تابک نیچن. ماند ینم آن دری باف الیخ
 تها زدیهر یمهی ا ساده قالب در را آن هک استی نیسنگو   بلند قتیحق انیبی برا قّصه،و   َمَثل از

 39بفهمند. همگان
 در، اول نو ۀ مبالغی حت، مبالغه صنعت از استفاده هک شد معلوم نیشیپ حاتیتوض از اما
کهههادعهههاو   واقهههع خهههالف بهههر هرگهههز معصهههوم انیشهههوایپو   خهههدا المکههه و   نهههدارد داللهههت ذبی 
و   یینمها واقع بهاو   ستین نینمادو   یا اسطوره انیب ایی یگو هودهیبو   یپرداز الیخو   یباف الیخ

 اثرگهذاری قهالب در هکه اسهتی حقه سهخن هکهبل نهدارد؛ منافهات خهدا سهخن بودن محض صدق
کهه  آن عهین در انهاتیب گونهه ایهن گهردد. یم آنی رگهذاریتأثو   ییرسها ،ییبهایزیهۀ ما هک شده انیب

  ند.ک یم نیتأم را سخنیی وایشو   غتبال که دارد زیآم مبالغه ظاهرى است، واقعیت با همساز
َلهم ۀ فیشهریهۀ آ در روز(یه)د «أمهس» ریهتعبی گریدی جا در بزرگوار محق  نیهم که  این جالب

 دری مبهالغ اسهتعمالو   ردهکه «حمهل زمهان بهودن زودگهذرو   مبالغهه شهدت» به را 40َتغَن ِباْلمِس 
  41است. رفتهیپذ را میرک قرآن
 تهوان یم نهو   ردک حمل مبالغه بر رایی رواو   یقرآن اناتیب جا مهه توان یم نهی لک صورت به

 نیها از اسهتفاده احتمال دانست. نارواو   ممنو  را معصومان المک در مبالغه صنعت از استفاده
                                                   

سهخن خهدا ی آورده اسهت: گهرید ی. همو در جا99، ص18ج و 462، ص8ج ،تسنیم : ن ر.یهمچن .78ص ،همان .38
اغراق در آن راه داشته  ، مبالغه و«َذبهکأحَسنه أ»ست تا از باب ین یجاهل ین شعرایدواو و« معّلقه ه سبع»مانند  یسخن
 (.60ص ،مبادی اخالق در قرآنه صدق محض است )ک، بلباشد

 .299ص ،قرآن در قرآن .39

 . ، آیهونسی سوره .40

 د.ینیبب 189، ص17ج ،تسنیمرا در  یگری. نمونه د341، ص6ج ،پیامبران ه سیر .41
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 انیهجر دری المهک ای یبالغ فاسدی تال چیهو   دارد وجود ثیحدو   قرآن دری انیب اثرگذاریک نکت
 اصههالهۀ قاعههد، بنهها بههر روشههنقههراین   بههه اسههتناد بههدونو   دیههترد مههوارد در تهههالب شههود؛ ینم دهیههد آن

کالظهور کهزمهان تهاو   مینهک یمه حمهلی مطهابقی معنها همهان بهر را معصهوم الم،  ی روشهنۀ نهیقر هی 
گهر هک انیب نیا به م؛یشمار یم اصل خالف را اول نو  مبالغه، میا افتهین ی معنها میداشهت نیقهی ا

گهرو   میدار یمه منظهور را همهان هکه اسهت شده اراده سخنی ظاهر  او یه  ینقله ای یهعقله لیهدل بهه ا
ی معنهها دری عرفهه ظهههورکههم  دسههت ایهه نشههده اراده سههخنی ظههاهری معنهها میداشههت نیقههی یمقههام
کداشت وجود ظاهر خالف کهصورت در اما م؛ینک یم حمل مبالغه بر را الم،   نیها ازیهک  چیهه هی 

 عبههور سههخنی ظههاهری معنهها ازو   میبگههذار مبالغههه معههد بههر را اصههل دیههبا، نشههد نیمتعهه طههرف دو
 م.ینکن

 نیهها در هکهه - آن متعههدد  یمصههاد بههایی آشههناو   مبالغهههی ها نمونههه انبههوهۀ مشههاهد، گمههان یب
ک  احتمهال نیها رشیپذ معصوم، اتیادب شناخت در را ما - است گرفته صورت نوشتار  شه و 

 امها، شهود ینم دهیهدی علمه مباحهثو   هها تهابک در مبالغهه گرچهه رساند. یمی اری مرتب قراین  
 قصههد گوینههده کهههیی جاههها در  بنهها بههر ایههن، نههدارد. زیههنی ادبهه انگیههز خیههال اشههعار بههه اختصههاص
 شود. می دیده هم معصومان بیانات در جمله از، دارد مخاطب بر تأثیرگذاری
ی ا گونهههه بهههه صههنعت نیههها از دیهههبا لمکمههتو   اسهههت صهههارفهۀ قرینهه نیازمنهههد مبالغهههه اسههتعمال

 انههوا و   زبههانۀ قاعههد از دیههبا هههم مخاطههب البتههه فتههد؛ین اشههتباه بههه مخاطههب هکهه نههدک اسههتفاده
گههاه خطههابی ها اقیسهه کهه همههان را المکهه روشههمند فهههم تههوانو   باشههد آ  ردهکهه ارائههه لمکمههت هگونههه 

و   دیهبگو سهخن قاعهده طبه  دیهبا لمکمهت ههم اشتباه، ازی ریجلوگی برا،  بنا بر این باشد. داشته
یی ناآشهههنا ازی ناشههه تفهههاهم سهههوء بدانهههد. را معصهههوم اتیهههادبو   زبهههان قواعهههد دیهههبا اطهههبمخ ههههم

  ست.ین لمکمتۀ عهد بری انیب قواعد با مخاطب
گهاهی بهرا زیههن دسهت نیها ازی مبهاحثو   مقالهه نیها  قواعههد دانسهتنو   زبهانی ههای ظرفیت ازی آ
 آمهده دیپد ها برداشت سوء نیهم ازی ریجلوگو   ینید متون بهتر فهم هدف بهو   تفاهمو   میتفه

 است.

 مبالغه یها وهیش
 های شههیوه ازی برخهه آن اسههتعمالۀ نحههوو   مبالغههه صههنعت بهها شههتریب آشههنایی بههرای اینجهها در

و   یاصهههطالح اسهههلوب بههها را مههها ها نمونهههه ایهههن کنیم. یمههه بیهههانی های نمونهههه بههها همهههراه را مبالغهههه
 آموزاِن  زبههانو   انکههودک ماننههد تهها سههازد یمهه آشههنای بالغههی بههایزی ههها یکنکتو   یانیههب اتیمقتضه
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ک  یعیفراطبی ها دقت با وارد تازه  م.ینده نسبت ندهیگو به رای خالف مطالبی ا شهیلو 
 افرا  به ذات اسم ای مصدر اسنا  .1

 ریهتعب مبالغهه نیها معروف مثال است. افراد به مصدر دادن نسبت مبالغهی ها وهیش ازیکی 
 نیعهه هکهه عههادل نههه عههدالت، بههر تحفههظ شههدت از یعلهه امامههیی گههو اسههت. «عههدل   ّی  علهه»

 اسهههت. هشهههد عهههدالت پارچههه و یک  شهههده لیتبهههد عهههدالتۀ مجسههم بههههی عنهههی اسهههت؛ عههدالت
و   بالغههتی ولهه دانسههت؛ لمکمههتی جههّد  مههراد را عبههارت نیههای ظههاهری معنهها تههوان ینم دیههترد یب
  بود. عادل یعل امام مییبگو هک استی زمان از شتریب اریبس آن دکیتأ
ز  یمصا  انیب .2  (اضعف ای اقوا) یمر

 مکهح هکه صهورت نیها به؛ است اضع  فرد یا اعال فرد به تصریح مبالغه، های روش از یکی
 بههههو   آغهههاز دیشهههد  یمصهههاد از هکههه شهههود یم شهههامل را  یمصهههاد ازی فهههیط موضهههو  بههها ارتبهههاط در

گههر شههود. یم خههتم  یضههع اریبسهه  یمصههاد  م،ینههک رکههذ صههراحت بههه را مههرزی  یمصههاد نیهها ا
وَن َحسیَسههاۀ آیه در مهثالا  شود؛ می معلوم اولی طری  به نیز افرادۀ بقی تکلی   اههل 42؛الَیسهَمع 
 از نیکوکهاران نجهات در مبالغهه پروردگهار، جهّدی مهراد شهوند، نمی را جهنم صدای اند  بهشت
 هکهههه داردی فراوانههه  یمصهههاد جهههههنم عهههذاب اسهههت. جههههنم از آنههههان داشهههتن فاصهههلهو   عهههذاب
 اریبسههه مصهههداق همهههان متعهههالی خهههدا اسهههت. آن  یضهههعی صهههدا دنیشهههن نشیرت  یضهههع
 ضهعیفی صهدای حتهی کهه دورنهد جههنم از آنقدر بهشت اهل یعنی است؛ ردهک انیب را  یضع
ی فارسه در کهه  ایهن مشهابه 43سهنگین. عهذابو   آتهش حهرارت بهه رسهد چه تا شنوند نمی آن از هم
 ایههن بههه رسههد. ینم او خههود بهههی اولهه  یههطر بهههی عنهه، ی«دینرسهه هههم شیپهها َگههرد بههه»: شههود یم گفتههه
 فههرد بههرای نمونههه اسهت. هشههد مانههدگارترو   بیشههتر بسهیار کههالم تههأثیر افههراد اضهع  انیههب بهها، ترتیهب
  است: زیرۀ آی نیز اعلی

وا ر  ف  ک  َ ذین 
َال     َ واََِإ نَََوَمات  ى  َف  ار  ف   ک  مَ ِاِهمَِمرٍیَ وَه  ح 

 
َِمنَأ  ٍ براََُقب  ه  رِضَذ 

 
َاَ رِوَََء  را َوَل   َ ََاف

                                                   
 .102 ، آیهانبیاء سوره .42

م َنفَح زیر است:  ه نمونه مشابه آن آی 43 . ته  بِّ ِمن َعذا ه  َو َلِئن َمّسَ ّنَ َی لَ  َک ِب َر ول  ا یا َو یق  ها ظهاِلمک  َلنا ِإّنَ  ، آیههانبیهاءسهوره ) َن یّنَ
کلم :در این آیه دو مبالغه وجود دارد .(46 کمترین ارتباط اطالق می« مّس » ه یکی  کلم شود و که به  کهه در « نفحهه» ه دوم 

کمترین اثر قابل در  است. در  اصل به معنای انتشار رایحه و « نفحهه» فرد اضع  ارتبهاط و« مس»واقع متضمن معنای 
که با تصریح به آن، تکلی  بقی  شود. افراد معلوم می ه فرد اضع  آثار است 
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44َ.ِبِهَ
 قبهههول خهههدا عهههذاب مقابههل در ای فدیهههه  هههها  آن از، رونهههد می دنیهها از کهههافر کهههه کسههانی
گر حتی شود؛ نمی   بدهند. طال زمین کل معادل ا

  زنهد یم حهدس را داسهتان آخر مخاطب،، شود می تصریح ای افسانه انبوه ثروت این به وقتی
 بههود. إخبههاری جمههالت بههرای هایی نمونههه لمثهها دو ایههن اندیشههد. نمی دیگههریۀ فدیهه هههیچ بهههو 

 است: زیاد بسیار روایات در نیز آن اخالقیو   دستوری های نمونه
َ  ٍ اِئ َِطَالس  

 
سََأ آ  َف  هِآ ى  َظ   َ وَ  45.َوَل 

َ وِس    ِ نَِبم ج   َ س َََلت   َ اِت اِئِمَع  و  شِذَق 
 
ى  َأ  َ وَ ا.ََوَل  ه  ح  ذب  ََت 

 
َأ یا  ِر َت  نت 

 
46َوَأ

ار َ کِآِمَالج 
 
اِفآاَُوَلَ ََأ ک  َ  َ ا ک  َََوَ یف  کِآِمَالض  

 
اِفآُا.ََوَأ ک  َ  َ ا ک  وَ 47وَل 

 

که همهان  )گرچههه، «اَن که إن و» ایه «َلهو و»ی الگهو از اتیهروا نیهها نهو  در، شهود یم مالحظهه هگونهه 
گر(ی حت هرچند،  تهوان یم ریهزی ها جملهه در را ریتعهاب نیهای فارسه مشابه است. شده استفاده ا

گری حتی عن؛ ی«نمک یم شیدایپ شده هک هم سنگ ریز از» د:ید  باشد. رفته سنگ ریز ا
 بهه حکهم اصهل بیهانو   مطله  احکهام ایهن بهه اهتمهام لمکمهت جهّدی مراد بیانات اینۀ هم در
کیهد بهرای ولهی نهدارد؛ موضهوعیت یهک هیچ مذکور مصادی   . بنا بر این،است عام صورت و   تأ
گههر مههثال اسههت؛ شههده تصههریح آن بههه حکههم اطههالق در مبالغههه أعهه  »: فرمههود می تنههها معصههوم ا
کهرم الجهار» یها «السائل  احتمهال بسها چههو   شهود منتقهل او مهراد تمهام بهه مخاطهب نبهود معلهوم «أ

 را اسهههتثنا گونهههه ههههر احتمهههال، کنهههد می بیهههان را مهههرزی مصهههادی  وقتهههی امههها داد؛ مهههی تخصهههیص
 ذکر «ولو» قید از بعد آنچه، واقع در کند. می منتقل مؤثریو   قاطع نحو به را خود مرادو   دارد برمی
کید، است شده  که ای گونه به دارد؛ وجود آن دری اجمال صورت بهو   است قبلۀ جمل همان تأ
گر  آنجها از امها آمهد؛ نمی پدیهد معنا دری نقص ای اشکالی هیچ منطقاا ، شد ینم هم تصریح بدان ا
 بهاقی ای شهبههو   کشه جهایو   کنهد تثبیت مخاطب ذهن در را خود کالم خواهد می گوینده که

گهر اسهت طبیعی دهد. می نشان مرزی مصادی  در را مطل  حکم آن نگذارد،  در حکهم مهال  ا
 استثناۀ شبهو   دارد وجود هم افراد باقی در اولی طری  به، باشد داشته وجود مرزنشین افراِد  این

                                                   
 .91 ، آیهعمران آل سوره .44

 .69، ص2ج ،کتاب من الیحضره الفقیه 45.

 .164، ص3 ، جهمان 46.

 .84ص ،جامع اْلخبار 47.
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 آخهر کنهد، مهی تمهام را کهار مصهادی  ایهن بهر تصهریح بها گوینهده شهد. خواههد منتفهی تخصیص یا
 متوجههه نیههز مخاطههب سههازد. می آسههوده را مخاطههب خیههالو   دهههد می نشههان روشههنی بههه را خهه 
 بیندازد. قلم از نباید را فردی هیچو   نیست روا حکم این در تسامحی هیچ که شود می
 اسهت، مخاطهب ذههن در مطله  حکهم تثبیهتفقه   مهرزی مصهادیِ   ایهن کهارکرد کهه آنجا از
 از مقههام ایههن در توانههد می مههتکلم باشههند. واقعههی و دادنههی رخ الزامههاا  مصههادی ، ایههن نیسههت الزم

 تعله   هها  آن بهه جهدیۀ اراد کهه مصهادیقی کنهد. اسهتفاده نیهز محال ایی یادعا فرضی، مصادی 
 معنههها مانهههدگاریو   کهههالم بهههداعتو   لطههه  بهههه زبهههانییی هنرنمههها یهههک درو فقههه    اسهههت نگرفتهههه
  افزایند. می
  است: شده نقل باقر امام از دیگری ثیحد در

ِه؛ ن   یَُاَِف َالج  َب  ه  َل   َ ن  َا َب  اه  ط  ِصَق  فح  م  ک  سِجاُاَ ن  َم  نَب  48ََم 
ی ا خانهههه بهشهههت در اوی بهههرا خهههدا، بسهههازد پرنهههدهۀ النههه ماننهههد مسهههجدی کهههس ههههر
 سازد. یم

 بهه کهه مسهجدی زیهرا نیست؛ معصوم امام جدی مراد کلمات نیا حقیقی معنای، شک بی
 حههدیث مفسههران کههه گونههه همان، تعبیههر ایههن نیسههت. اسههتفاده قابههل، باشههد پرنههده ۀالنههۀ انههداز
 یک ساختن در سهم کمترین ایفای معنای بهو   مکان کوچکی بیان در مبالغه نهایت، اند گفته

 مهرزی مصهداق یهک بهر مطهابقیو   مسهتقیم صهورت بهه حهدیث لسهان  بنها بهر ایهن اسهت. مسهجد
 روشههن التزامههی داللهت بهههو   اولویهت طریهه  بهه را دی مصهها سهایر حکههم کهه دارد داللههت ضهعی 

 49سازد. می
 در حدیث زیر نیز در مقام مبالغه به فرد اقوی اشاره شده است: 

ِبی
 
َأ  ٍ مَِما ِاک  ح 

 
َِ َ  َ ا ک  وَ ََل  یس  ب 

؛ََق  ج   َالح  ا     َ اَ َم  َِ َا ٍِ ِبی َِف َس  ه 
نِفق  َی  ب  ه  50ََذ 

                                                   
 .235، ص1ج ،کتاب من الیحضره الفقیه .48

ان کهلهو  ل ویهأنهه قکالصهغر؛  یفه هل، مبالغهیل التمثیه علی سبیالتشبیث نوشته است: ن حدیدر شرح ا یناشاکض یف 49.
اجهه یون وجه الشبه عهدم احتیکن أن کمی ل ویها. قیإل هبالنسب همفحص القطاک یإلی المصل هبالنسب یالمسجد المبن

گونهه توضههیهاز یهن یمجلسهه .(488، ص7 ج ،یالهواف) ی رسهومهافهیکإلهی بنهاء الجهدران بههل   کخهرج ذلههیح داده اسهت: ن 
لعهن اهلل السهارق، » :قولههکر یهثکل عهن الیهر بالقلیمها خهرج مخهرج التحهذکر یهثکل من مخرج الیب بالقلیمخرج الترغ

 و» :قولهکقع یاد یکء بما ال یالش یضرب المثل فیالن الشار   و« دهیسرق الحبل فتقطع ی ده، ویفتقطع  هضیسرق البی
 (.46، ص62ج ،بحار االنوار« )هها السرقیتوهم علیال یه و« بنت محّمد هلو سرقت فاطم

َب یچن یگریث دی. در حد64، ص1ج ،المحاسن .50 َبا ق 
َ
ّنَ أ
َ
نَفقَتهه  ِفه ه  ِزَنَته  َذَهَبه َک ٍس لَ ین آمده است: َلو أ

َ
ِل یَسهِب  یَحمهَراء  أ
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کوه ابوقبیس طه کسی از شما به اندازۀ  گر  و آن را در راه خهدا خهرج   ال داشهته باشهدا
 .بود]ثواب آن[ معادل یک ح  نخواهد  ،کند

حد»در عبارت معروف  وا الِعلَم ِمَن الَمهِد ِإَلی الّلَ ب  کثریو   اقلی مرز دو هر 51«اطل   ههم کنار در ا
 کهه هسهتند مهرزی مصهداق دو «گهور در آمهوزی علم»و   «گههواره در آمهوزی علم» 52اسهت. شده ذکر
ۀ ارادو   نههدارد وقههوعیو   عرفههی امکههان آن،ۀ آینههد مصههداقو   عقلههی امکههان آنۀ گذشههت صههداقم

کید  ها  آن ذکر از غرض هکبل، است نگرفته تعل  یک هیچ به جدی گیهری در مبالغهو   تأ  کهل فرا
 است. زمانی های فرصتۀ هم از استفادهو   عمر

 اضعف ای اعال فر  به هیتشب .3
ی گههرید موضهو  امها شهود؛ ینم رکهذ ماا یمسهتق اضهع  ایهه اعهال فهرد م،کهحیهک  انیهب دری گهاه
گهر، دیهترد یب اسهت. هشهد هیتشهب اضهع  فهرد ایه اعهال فهرد بهه هکه ردیهگ یم قهرار مکح محور  نیها ا
 ولههی آورد؛ ینمهه دیههپد المکهه دری بالغه لطهه  هرگههز، گرفههت یم تعلهه ی معمهول فههردیههک  بههه هیتشهب
 انیهنماو   برجسهتهی دالوصهفیزا صهورت بهه ،ی گهیویهک  در هکه اسهتی فرد ه،یتشب طرفی وقت

 لکشههی مبههالغ درشههتی ادعههاو یههک   نههدک یمهه تیسههرا زیههن مشههّبه بههه او اتیخصوصهه، اسههت
گر مثالا  رد؛یگ یم و   مکه یبه را معنها مخاطب،، «است پوست اهیس نیحس مانند احمد» میبگوی ا
ی ادعههایههک ، «اسههت ریههق ماننههد احمههد پوسههت رنههگ» مییگههو یمی وقتهه امهها نههد؛ک یمهه  در ادیههز

کمبالغ  م.یا ردهی 

گههر هکهه اسههت روشههن ، باشههد محسههوس بههه معقههول تشههبیه اسههتعماالت، ایههن در پایههه تشههبیِه  ا
 محسوسهات بهه انسان رایز است؛ تر موف  معنا از ملموسو   انگیز اعجاب تصویرۀ ارائ در معموالا 
 بهه را آن سهرعت بهه  . بنها بهر ایهن،اسهت ارکآشه امالا که اوی بهرا به مشهّبه مکهحو   داردی شهتریب انس
 53دهد. یم تیسرا مشّبه

                                                                                                                        
 (.258، ص4ج ،یافکالاهلِل َما َبَلغَت َما َبَلَ  الَحاّج  )

 افت نشد.ین عبارت یا یبرا یهنک یثی. مصدر حد218ص ،نه  الفصاحه .51

گر به جستی ؛الم محمول بر مبالغه باشدک ن مهد همان مهد معهود بود ویه مقصود از اکحتمل ی و .52 جوى دانش و عنی ا
تسهاب کاز ا مهود، ون بایهدل آن یت مقام در لحد، جهد در تحصیت نهایبود تا بدا ّسر مییت مقام در مهد میت بدایاز نها

 (.793ص ،رسائل فارسی أدهم خلخالید آسود )یله است نباأه محّل مسکآن بعد از مرگ هم تا به قبر 

ر حهال المشهبه فهی یهالغهرض منهه تقر فهی المشهبه بهه حسهی و و هو فی المشبه عقلهی وست: گفته ا یمالصالح مازندران .53
 (.385، ص11 ج ،هالروض اْلصول و یافکشرح ال) یاتالعقلات أتم من إلفها بینفس السامع الن إل  النفس بالحس
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 ،یرگهههذاریتأث ههههدف بهههه شهههتریبو   سهههتین دروغ گهههرید مهههواردۀ همههه ماننهههد ههههم ها مبالغهههه نیههها
. است گرفته صورتی حصول معرفت انتقالفق   نهو   یبالغ لط  انتقالو   یزیبرانگ اعجاب

 نیههاۀ عمههد در سههت.ین ارانتظهه از دوری نههید منههابع در آن متعههددی ها نمونههه شهه ک  بنهها بههر ایههن،
گههر ها نمونههه و   ثیحههدی محتههوا در، مینههک حههذفی لههک بههه را آن از پههس عبههارتو   هیتشههب حههرف ا

کههبالغهه لطهه ، دیههترد یب امهها د؛یههآ ینم دیههپدی خللهه آن از حاصههل معرفههت  آنی رگههذاریتأثو   المی 
 شود. یم مخدوش

اَ م  ک  ؤِمِنَ َِإل  َالم  ن  سک  ی  َل  ؤِمن  َالم    َ َیَ ِإ َالظ   ن  اِرِد.سک  اِءَالب  َِإل  َالم   َ 54َمآ
َ ب  ض  اَیَ الغ  م  ک  َ  َ ا َاإِلیم  .یَ فِسا   ٍ س  َال  

  ٍ َالخ  55َفِسا 
. ب  ط  َالح  ار  َالن    ٍ ک  أ اَت  م  ک  َ  َ ا َاإِلیم   ٍ ک  أ ی  َل  ا  س  َالح    َ 56َِإ

 است رحمت امبریپ مقدس وجود به هیتشب ث،یاحاد در زیآم مبالغه هیتشب مهم موارد از
 57ست:ین اسیق قابل ای همسان او با سک چیه هک

َ  ٍ ض اِلِمََف  ى  َال   ضِى ََ  ف  ک  اِبِاَ ى  َال   م.ََ  ک  ا دن 
 
58َأ

. َِ م  
 
ى  َأ  َ ضِى َ ف  ک  اِن َ ى  َالا    َ َ ِ و  

 
َاَ ِ ف  َالص    ٍ ض 59َف 

ۀ فاصهل رایز ست؛ین رمکا امبریپی جد مراد عبارات نیای ظاهری معنا هک میندار دیترد
 از برتهری سهک نهه اسهت. مسلمان دو انیم نکممۀ فاصل نیباالتر نیالمسلمی ادن با حضرت آن
ی ا مرتبهه ههر در عهاِلم  بنا بر ایهن، ن.یالمسلمی ادن از تر پستی سک نهو   ردک تصور توان یم امبریپ
کا مرتبه هر در زین عابدو   است تر نییپا اسالم امبریپ از باشد هک  برتهر نیالمسلمی ادن از باشد هی 

 قطعههاا  نیالمسهلمی ادنه بها امبریهپ فاصهله ازی عابهدو   عهالم ههر فاصهله، ههتج نیهمه بهه اسهت.

                                                   
 .247، ص2ج ،الکافی 54.

 .302، ص2ج همان، 55.

 .306، ص2ج ،همان .56

هَل الَب ّیٍ َقاَل َعلِ  57.
َ
َحد )ی  ِت الی: َنحن  أ

َ
 (.66، ص2ج ،عیون اخبار الرضاَقاس  ِبَنا أ

 ،نهه  الفصهاحه) یَعلهی أّمته یَفضهلَک العاِلِم َعَلهی العاِبهِد  ز آمده است: َفضل  ین یگریت دی. در روا101ص ،دیالمر ةیمن .58
 (.589ص

ز مشهابه یهر نیهث زی. حهدلهب اللبهابدر  یبهه نقهل از قطهب راونهد 461، ص6 ج ،الوسائل ومسهتنب  المسهائل  مستدر .59
بِّ  اق را دارد: َقاَل ین سیهم د   ایَ  یَر َحّمَ ِب  ِع یَجِم  َعَلی َک َفضلَ  ِإّنَ  !م  رَسلِ  َن ویّیِ الّنَ ئِ  َن ویالم  بِ  ِه َک الَماَل َقّرَ َنا و یَفضلِ َک  َن یالم 

َ
 أ

جَمِع  الَخلِ   َساِئرِ  َعَلی ِه الِعّزَ  َرّب  
َ
 (.235، صیرکر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسیالتفسن )یأ
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 بههر تنهههاو   اسههتی مبههالغ انیههب نیهها هکهه دهههد یم نشههانی روشههن بههه محاسههبه نیهمهه اسههت. متههرک
  دارد. داللت مقام رفعتو   ینجوم تفاوت فاصله،ی ادیز

 نیهها ازی هیتشههبیههۀ پا بههرو   هرفتهه ارکهه بهههیههک نکت نیهمهه ها کنایهههو   ههها َمَثل ها، اسههتعاره ثههرکا در
و   دیتشههدو   دکیههتأ ههها، آن از حاصههل توصههی  دری عنههی اسههت؛ شههدهی جههار مبالغههه روح ل،یههقب

یههادت  حههذف بهها البتههه اسههت. شههده حههذف المکهه از هیتشههب ادات گرچههه دارد؛ وجههود وصهه  در ز
ک  ابدی یم شیافزا زین مبالغه زانیم هیتشب ادات  لمکمهت رایهز د؛شو یم تر نیریشو   تر جذاب الم،و 
 مهاه مهن»: شهود می گفتهه وقتی است. دهید آن نیع هک آن مانند نه را نیاو   ردهک اراده را تینیع
و   هیتشب ادات هک پنهان هیتشبیک  از استفاده با 60،«قباپوش ام ندیده سرو من دار؛ لهک   ام دهیند

 فهرد، قامهت اعتهدالو   انهدام تناسهب ای چهرهیی بایز  یتوص در شده حذف آن اطراف ازیکی 
  است. گرفته صورت مبالغه
 اضعف فر  از نشاندن مترک ای اعال فر  از نشاندن برتر .4

های  رونهد. یکهی از شهیوه و نمونهۀ اتهّم یهک صهفت بهه شهمار می  برخی از مصادی ، فهرد اعلهی
کسهی را در داشههتن وصهفی از آنچهه نمونههۀ اعهال کهه  المثل آن صههفت  و ضهرب  مبالغهه ایهن اسههت 

گهر   ترین برتر شماریم؛ مثالا در میان جمادات، سهنگ، سهخت ،است و تأثیرناپهذیرترین اسهت. ا
 ایم:  مرتکب مبالغه شده ،تر بشماریم چیزی را از سنگ سخت

ُهَ سو  َق  ا   ع 
 
وَأ
 
ِهَأ جار  الحِ ک  َ ِه   َف   َ مَِمنَب  ِاَذِل ک  وب  ى  تَق  س  َق  م   61ََ.ث 

گرگ  یا در میان حیوانات شیر نماد شجاعت کسهی  .خویی اسهت المثل درنهده ضرب و  گهر  ا
کالم ما بسیار اثرگذارتر تر از شیر یا وحشی را شجا  کنیم  گرگ معرفی  . شهدتر خواههد  و بلیه   تر از 

و در چنهین   اند هشهدای از صهفات  المثل پاره های طبیعی نیز به مرور زمان ضرب برخی از جلوه
گسهت اسهتفاده می  ها  مقامی از آن یها  مندتر، از  تر، از مهاه زیبهاتر، از آسهمان سهخاوت ردهشهود: از در
 تر و...  تر، از خورشید روشن سیل خروشان

کهاربرد دارد که نماد اعهالی بعضهی از صهفات هسهتند  و   همین شیوه دربارۀ برخی اشخاص 
تر، از قهارون ثروتمنههدتر.  سهازد: از سههلیمان داراتهر، از شهمر سههنگدل آمیز می و مبالغههه  کهالم را مؤکهد

 ین نو  مبالغه در روایات اخالقی بسیار نمونه دارد:ا

                                                   
 سعدی شیرازی. 60.

 .74 ، آیهبقره سوره .61
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َ  ٍ ب  ؛َالج  ٍِ ب  َالج  َِمن  ب 
صى 
 
َأ ؤِمن  َیَ الم  َِمنه 

  ٍ ق   َ َََس َل  ؤِمن  َِمنَِدیِنِهَع  یَ وَالم 
  ٍ ق   َ .َس 62ء 

 

 . بیان یک نتیجۀ غیرمنتظره یا اثر هولناک5
 :مثالا  ؛ده استهای مبالغه بیان آثار غیرمنتظره یا هولنا  یک پدی یکی از روش

وَ وِف.یَ ل  ی  یِهَِبالس   ى   َ واَ ب  ار  ض   َ أِذیِنَل    َ اَِف َال َم  اس  َالن   م  63َ ى 

 گریدیکه بهر هرگهز مؤمنهان رایهز است؛ نشده ارادهی قیحقی معنا موارد نیا در هک میندار دیترد
 ایهه جههرحو   ضهرب غههارت،و   قتههل مجهوزی بزرگهه ثههواب چیهه بهههی ابیهه دسهتو   شههندک ینمهه ریشمشه
 ست.ینی مانیا برادران ساندنتر

 مبالغه در زشیانگ
ی نههیدی ههها گزاره ازی اریبسهه هکهه شههود یم معلههومی خههوب بههه مبالغههه عیشهها اربردکهه بههه نظههر بهها
عد دوکم  دست  شه ک دنبهال بهه مقالهه نیها در مها .یزشیانگ بعدو یک   یمعرفت بعدیک  دارد: ب 
عد و   یمعرفت ثیح از را لمکمتی جّد  مرادو   میبود الفاظ نیاۀ پرد پشت ِی واقع امیپو   یمعرفت ب 
یی هها گزارهفقه   را عبهارات نیها قالههم نیها در مها، گهرید ریتعب به م.یردک یموجو  ی جستمیتعل
 مخاطههب ذهههن در عههالم  یحقهها ازی شههناخت جههادیاو   اطههال  انتقههالدرصههدد  هکهه میدیههدی خبههر

 توجههه دیههبا امهها ارزش؛ ضههدو   ارزشو   نادرسههتو   درسههت بههد،و   خههوبۀ مقولهه ازی قیحقهها اسههت؛
 بهه هکه هاسهت آنی ادبهو   یخطهاب ،یهنهر ،یزشهیانگ بعهد عبارات نیاکۀ سی رو آن هک داشت
 لکشهه او جانههاتیه ریتسههخ ایهه عواطهه  در تصههرفو   مخاطههب جههان بههر شههتریبی اثرگههذار هههدف
 است. گرفته
عد با سخنه یک ندیگو کمعرفت ب  و درصهدد   رفتهه نشهانه را مخاطهب رکهفو   ذههن خهود، المی 
کهعهاطفو   یزشهیانگ بعهد بهاو   اوسهته شهیاندو    ادرا ساحت به ها گزارهو   میمفاه انتقال  المی 
 سهاحت دری ارکه دسهت ایه تحهول جهادیاو درصهدد   گرفتهه مخاطهب را او دلو   جان شتریب خود،
کاثر اوست.ی ها شیگراو   ها اراده ، فقه  گهذارد یم مخاطهب بهر خهود سهخن بها لمکمهتیک  هی 
و   هها زهیانگ نظهامو   احساسهات دسهتگاه بهر آن از فراتهر هکهبل، سهتین آمهوختنو   اطالعات تقالان

                                                   
َعهّز  ِمهَن الَجَبهِل ِإّنَ الَجَبهَل  . این حدیث به این بیان نیهز نقهل شهده اسهت:241، ص2ج ،الکافی .62

َ
هؤِمَن أ سهَتَقّل  ِمنهه  ی  ِإّنَ الم 

ؤِمَن ال ِبالَمَعاِوِل و  (.63، ص5ج ،ء  )همان یِنِه َش یسَتَقّل  ِمن ِد ی  الم 

وم یهناله المهؤذن یسه یمنصهب اْلذان مهن الفضهل التهام الهذ یلمها فه هث نوشته است: مبالغین حدیر ایدر تفس یمناو .63
 (. 337، ص5ج ،ریض القدیف) هامیالق
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 گذارد. یم اثر زین او عواط 
 حیتشههرو   نیههیتبدرصههدد  تنههها معصههوم انیشههوایپ هکهه شههود تصههور دیههنبا، گههرید انیههب بههه
 امامههان ننههد.ک یمهه فههایای معلمهه نقههشو فقهه    هسههتندی اسههالم معههارف  یههتبلو   یشههرع امکههاح

 زیهنی زشهیانگو   یتهیترب نقهش ،یبرههان زبهانو   یَمدَرسهو   یمیتعل نقش نیا بر عالوه معصوم
 بههههره مقصهههود نیههها بهههه دنیرسهههی بهههرا الزمی ابزارههههاو   یادبهههی ها هیهههآرا ،یعرفههه زبهههان ازو   داشهههته
 اند. گرفته
گر، وص  نیا با  را آنو   مینهک توجهه آنی منطقهو   یمعرفت بعد بهفق   سخنه یک ترجم در ا
کبهانهه بههه  را سههخن آن میسههازی تهههی عههاطفو   یاحساسهه عناصههر از لمکمههتی جههّد  مههراد شهه ه 
 ،یعرفههه زبهههان در آن ماننههدو   «نیبنشههه» ،«بفرمهها»ه لمهههک م.یهها داده انتقهههال نارسههاو    ردهکههه  یههتحر

 عواط  ختنیبرانگو   احساس آوردن دیپد در اما اند؛  مشتر ،یلغو مدلول ثیح ازو   مترادف
گهر  آورند. بنا بر این یم دیپد مخاطب دری خاص اثریک  هرو   اند فاوتمت  ماننهد را کلمهات ایهن ا
 نهه «االعمهال أفضهل» از منظهور مییگو یمی وقت ایم. نکرده منتقل را  ها  آن لط ، کنیم ترجمه هم
 نوعهاا  مبالغههو   حصهر در مییگهو یمی وقته ای است «خوبی ارهاک ازیکی » هکبل، «عمل نیبرتر»

، میها داده انتقهال ادیهزو   مکه یبهو   یخهوب بهه را واقع حاّق  گرچه است، نشده ارادهی مطابقی معنا
 - بود المشک به مخاطب ماندگار اهتمامو   مستقر توجه موجب هک - را لمکمتی المک فعل اما
 م.یا گرفته را کالم لط و   برده بین از

ی بهرا ثیحهدو   قهرآن در معصهوم انیشهوایپو   خداونهدی جهّد  مهراد ش ک هک میندار دیترد
 ازی منهد نظامو   مهوزون متناسهب، جهامع، روشهن، ریتصهو رایهز دارد؛ تیهاهم اریبس نید عالمان
گههر امهها شههود؛ یم ها اسههتفاده سههوءو   ها برداشههت سههوء از مههانعو   آورد یمهه دیههپد اسههالم هههای آموزه  ا
 عیصهناو   ها هیهآرا ها، وهیشه ازو   میهدرآوری علمهک خشه صهورت بههفقه   رایهی رواو   یقرآن اناتیب

و   ردهکهن منتقهل دیهبا هکه گونهه آن را تیب اهل فرهنگ مینک غفلت انیآدم جان بر آن اثرگذار
 م.یا انداخته اثر از

ه گهزار است. تربیتیه گزار بیشتر نیست؛ علمی های گزاره نو  از حدیثو   قرآن معارفه عمد
گاهی علمهه  بههه را میمفههاه ثغههورو   حههدودو   دهههد یم ارائههه شههدهی بنههد طبقهو   منسههجمی ههها یآ
 بهری مبتنهو   معرفهتو   علهم بهر مشهتمل هرچنهدی تهیتربه گهزار هکه یحال در ند؛ک یم نییتعی روشن
ی ا هالهه درو   ندک ینم انیب روشنو   شده یشک خ  صورت به را معرفت نیا اما، است قتیحق
و   دههد انیآدم جان بهی تر  یعم نفوذ تا دارد یم نگاهی ادب عیصنا ازی ا لفافهو   ییبایزو   هنر از
  دارد صهالبتو   امکاسهتح است، ابهام یبو   قاطعی علمه گزار گرداند. تر یکنزد عملو   اقدام به
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 است.ی چندضلعو   ذووجوهی گاهی تیتربه گزار اما ست؛ین دیتردو   لیتأو قابلو 
ی خهدا هکه سهتین معنها نیبهد هرگهز، نهداردی علمه صورت عبارات نیا شود یم گفته هک نیا

 اتیههرواو   اتیهآ رایهز انهد؛ گفته رعالمانههیغو   مبنها یبی سهخنان معصهوم انیشهوایپ ایه متعهال
 هههر امهها اسههت؛ انههاتیب نیتر عالمانههه هکههبلو   قههتیحقو   معرفههتو   علههم سراسههر تیههب اهههل
 بههاو   یعلمهه حیصههرو   کخشهه زبههان بههه: یکههی ردکهه انیههب تههوان یم صههورت دو بههه را عالمانههه سههخن
کههبرههان اتیهادب و   دارد تناسههبی پژوهشه -ی علمهه مقهاالتو   یههکادمکآی فضهاها بهها شهتریب هی 
 ه،یهناک مجهاز، اسهتعاره، ازی ریهگ بهره بهاو   یخطاب ای یعرف ،یادب نیریشو   جذاب زبان به گرید

ک  یبالغ عیصنا ، نمونهه ببها از دارد. اربردکه مهردمه تودو   عام مخاطبی برا هک دوپهلو لماتو 
و   فقههه درس لسههان امهها؛ اسههت آموز مههتکحو   عالمانههه همههه ینههیخم امههام حضههرت انههاتیب

 شهانیای عمهومی ها یسهخنرانو   هها امیپ لسهان بهای حهوزو دانشهور مخاطهبی بهرا شهانیاه فلسف
ی معنها بهه الزامهای عرفهو   یادبه زبهان بهه گفهتن سهخن  بنا بر ایهن، است. متفاوت مردمه تودی برا

ک  ییگو سسهت  سههنتو   یقههیتحق مجههامع در سهخن عههرف هکههبل، سههتین گفهتن سههخن هیههما مو 
 بهر تنههای علمه انیهب است. متفاوت مردمه تود انیم در سخن عرف بای علم مباحثات در  یرا

 نیهها بههر ند.ینشهه یم دلو   جههان بههری خطههابو   یادبهه انیههبو   گههذارد یم اثههر مخاطههب مغههزو   ذهههن
گههر، اسههاس  آن ازو   نههدک معنههای منطقههو   یعلمهه صههورت بههه رای ابخطههو   یادبهه انههاتیبی سههک ا

، بتراشهد متعهدد وجهوه آنی بهرای اوک ژرفو   یافکموش باو   دینما استخراجیی معنا استلزامات
 برخههورد اسههت. ردهکهه عمههلی مالنقطهه نوآمههوز انکههودک هیشههب شههتریب اسههت؛ ردهکههن عالمانهههی ارکهه

 م.ینک معنای عرفو   میندان یعلم را آن هک ندک یم اقتضای متن نیچن با عالمانه
کهدانسهت صهرفی علمه تهابک دیهنبا را ثیهواحاد قرآن  تیهب اههل سهخنانو   خهدا الم. 
 ههم هکه هستندی تیترب -ی علمی متونی عنی دارند؛ همی احساسو   یروان بار ،یعلم بار بر عالوه

 هههمو   ننههدک یمههیی راهنمهها هههم؛ َبرنههد یم هههمو   دهنههد یم نشههان هههم؛ پرورنههد یم هههمو   آموزنههد یم
ی معرفتهه هههم دیههن زبهان را. ارادهو   شههوقو   شههورو   مههانیا ههمو   نههدیافزا یم را معرفههت هههمی؛ راهبهر
 ند:ک یم افاده را زیچ دوی مواز صورت به علوم زبان برخالفو   انگیزشی همو   است

  هنهری ادبهی، ،یینهاک معنای. دومو   قاموسیو   زبانی مدلولی عنی حقیقی معنای. نخست
 است. تر زانندهیانگو   تر  قوی مخاطبیک تحر در اول معنای از که فراقاموسی و

 در اسهت. متفهاوت معصهوم پیشهوایان بیهان سهبک تهاریخی مختله  های دوره در البته
کعلمهه اتیههادب علههی مؤمنهههان ریههام بیانههاتو   رمکهها امبریهههپ سههخنان کههریم، قههرآن  متهههری 

کحال در؛ شود یم مشاهده  مواجههه در خصوصهاا ، صهادق امامو   باقر امام سخنان در هی 
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و   یَمدَرسهه اتیههادب غلظههت، تغلههب بههن ابههانو   مسههلم بههن محمههد زراره، ماننههدی دانشههمندان بهها
 است. کمتر انگیزشی سیاقو   شده شتریبی علم  یدقی مرزهاو   خ  نییتع

ی بخشه ظمنو   یمفههوم ثغهورو   حهدود  یهدق نیهیتع هدفا ب هک-ی علم مباحثات،  بنا بر این
  شورو   روح از رای نیدی ها گزارهو   ندارد تحریکو   انبعا  اثر غالباا  - ردیگ یم صورت ها گزاره به
و   حیتوضهه چیهه بهدونی، نهیدی هها گزاره همهان خهام انتقهال، دیگهر سهوی از. انهدازد یم طهراوتو 
ی دیهترد رقابهلیغو   روشهن معرفهتو   نهدک ینمهی نفه رای بهدآموزو   یبهدفهم احتمهال زینی ریتفس
 رد؟ک دیبا چه انیم نیا در دهد. ینم

 ادبیهات. میبهدان اتیهرواو   اتیهآ مخاطهب عنهوان بهه کهه  این چالش نیا حلی برا قدم نیاول
 نظههمو   یعلمههک خشهه اتیههادب بهها امهها نماسههت؛ واقعو   عالمانهههو   مانهههکیح چنههد هههر منههابع نیهها

 متفهاوتی مهوارد در او اسهتعمالی مهراد بها مهتکلم جّدی مرادی عنی دارد؛ فاصلهی منطق ِی نئوپان
کبراو   است کهمعرفته نظهام بهه جمله از فراوانقراین   به است الزم آن ش ی   مراجعهه نیهد النی 

 م.ینک

ی تهیتربو   یخطهاب اتیهادبو   یعلم اتیادب زیمتمای دستاوردها به توجه با که  ، ایندوم قدم
و   یعلمه تهالشیهک  در، سهویهک  از م.ینهک الدنبه ههم موازات بهو   میبشناس تیرسم به را دو هر

 ازو  مینهک شه ک جهامعو   افانهکموشه منضب ،  ،یدق صورت به را نیدی جّد  مراد ،یاجتهاد
 در را عالمانهههی ههها گزاره نیهمهه ها انسههان تیههتربو   یاثرگههذار ،یسههاز فرهنگی بههرا، گههریدی سههو

 م.ینک عرضه مؤثر لباسو   هنرمندانهی ها قالب

 جهینت
 کههالم در مختلهه ی ها وهیشهه بهههی ادبههیههه آرایههک  عنههوان بههه مبالغههه صههنعت کههه  یههنا خالصههه

 گهاهیی انیهب اسهلوب نیها دارد.ی فراوان و یشو   رفته ارک به معصوم امامانو   متعالی خدا
 صهورت دری حته امها ظهاهری؛ معنهایه اراد بهدون گهاهیو   اسهت ظهاهری معنهایه اراد بها همراه
 ست.ین بیفر هدف بهو   گزافو   دروغ عنایم بهی ظاهری معناه اراد عدم
کطی مواز راه دو مدعا این اثباتی برا ما  از اسهتفاده هکه میا ردهکه ثابهت سهویک  از: میا ردهی 

 وجود آن ازی مانع  بنا بر این ندارد؛ منافات معصومه مرتبو   عصمت مقام با مبالغه صنعت
 سهخن در دهیهپد نیها وقهو  متعهددی ها نمونهه هارائه بهاو   ییاسهتقرا روش بهه، گریدی سو از ندارد.
 م.یا اندهینما را معصومه ائمو   متعالی خدا
 اسهت. دهیبخشه آن بهه تهواتر مکهحو   ردهکه تر آسهان را دهیهپد نیا به اذعان ارک زین امثله ثرتک
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گههر کههها نمونههه ا  انکههام بههود یمیی اسههتثناو   شههمار انگشتی نههید متههون در صههنعت نیهها اربردی 
 دریههک نکت نیهها و یشههو   وفههور امهها شههمارد؛ ریپههذ هیتوجو   قاعههده خههالف را  ههها  نی آسههک داشههت

  برد. یم نیب از را هیتوجو   دیترد هری جا معصومان لماتک

 منابع
 و علهوم پژوهشهگاه قم: نوری، زاده عالم محمد، استنباط حکم اخالقی از سیره و عمل معصوم _

 ش.1392 اسالمی، فرهنگ
 از ای عهده(، البیهت أههل أحادیهث و الروایهات فهیه اْلولیه اْلصول من) اْلصول السته عشر _

 ش.1363 الشبستری، دار قم:، علما
 محمههد  :یههتحق الهههدى، علههم نیحسهه بههن علههی، غههرر الفوائههد و درر القالئههد  أمههالی المرتضههی _

 . م1998 ، یالعرب رکالف دار قاهره:  م،یابراه ابوالفضل
  الههرحمن عبههد بههن محمههد بیههخط،  عیالبههد و انیههالب وی المعههان ،هالبالغهه علههومی فهه ضههاحیاإل _

   م.1971 ،یهالعلم تبکال دار روت:یب ن،یالد شمس میابراه:  یتحق نی،یقزو
 مجلسههی، محمههدتقی بههن بههاقر محمههد، بحههار االنههوار الجامعههه لههدرر أخبههار اْلئمههه اْلطهههار _

 ق.1404 الوفاء،ه موسس بیروت:

 ش.1375 راء،اس قم: ،یآملی جواد عبداهلل، بنیان مرصوص _

 ق.1404 مدرسین، جامعۀ انتشارات قم: حرانی، شعبه بن حسن ،تح  العقول _

 ش.1385 اسراء، قم: ،یآملی جواد عبداهلل، تسنیم _
 ش.1380 اسراء، قم: ،یآملی جواد بداهلل، عحیات عارفانه امام علی _
 ق.1418 ، یاالسالم النشر موسسه قم: صدر، باقر محمد سید، دروس فی علم اْلصول _
ه المطبعهه قههم:، یههزدی عرفانیههان غالمرضهها: تصههحیح اهههوازی، کههوفی سههعید بههن حسههین، الزههد _

 ق.1402 ،هالعلمی
 رضههوی، اسههالمی علههوم دانشههگاه مشهههد: خرقههانی، حسههن، شناسههی قههرآن از نگههاه بههدیع زیبایی _

 .ش1392
 ش.1381 اسراء، قم: ،یآملی جواد عبداهلل، پیامبران سیره  _
 و انسهانی علوم پژوهشگاه تهران:، شیرازی ابراهیم بن حمدم صدرالدین، شرح اصول الکافی _

 ش.1383 فرهنگی، مطالعات
  الهرحمن عبهد دیرشه:  یهتحق حلهی، ایسهرا بهن زیعبهدالعز نیالهد صفی، شرح الکافیه البدیعیه _
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 تا. یب ،یهاإلسالم الدراسات و البحو  زکمر السنی الوق  وانید بغداد: ،یدیعب
 ،یهالعلم تبکال دار روت:یب مراغی،  مصطفی احمد،  انی و البدیععلوم البالغه، البیان و المع _

 ق.1422
 ش.1378  اسراء، قم: ،یآملی جواد عبداهلل، قرآن در قرآن _
  .ش1379 وریشهر ،35 شماره ،معرفت ،یرینص یعل، قرآن و زبان نمادین _
کهریم _  دی،سهی حسهین سهید ترجمهه: الراغهب، احمهد عبدالسهالم ،کارکرد تصویر هنهری در قهرآن 

 ش. 1387 سخن،  انتشارات : تهران
 ش.1373 رسا، تهران: ب،یطی مهد: وششک به طالقانی، نظرعلی مولی، اْلسرار کاش  _
کبهر علی: تصهحیح و تحقیه  کلینهی، یعقهوب بن محمد، الکافی _ ، آخونهدی محمهد و غفهاری ا

 ش.1365 اسالمیه، انتشارات تهران:

 ،یالعربههه الکتهههاب دار بیهههروت: ی،زمخشهههر محمهههود، الکشهههاف عهههن حقهههائ  غهههوامض التنزیهههل _
 ق.1407

 رسههولی هاشههم: تصههحیح و تحقیهه  اربلههی، سههییع بههن علههی ،کشهه  الغمههه فههی معرفههه اْلئمههه _
 . ق1381 ، هاشمی بنی تبریز:، محالتی

 ش.1381 اسراء، قم: ،یآملی جواد عبداهلل، مبادی اخالق در قرآن _
 دار تهههران: مجلسههی، تقیمحمهد بههن بههاقر محمهد، مهرآه العقههول فههی شهرح أخبههار آل الرسههول _

 ق.1405 ،هاإلسالمی الکتب

 ق.1385 حیدریه، کتابخانۀ نج : طبرسی، الحسن بن علی، مشکاه اْلنوار فی غرر اْلخبار _

 ،هعیالشه فقههه مؤسسه بیهروت: طوسهی، الحسن بن محمد، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد _
 . ق1411

 میابههراه:  یههتحق ی،یخههو هاشههمی  هللا بیههحب رزایههم، منهههاج البراعههه فههی شههرح نههه  البالغههه _
 ق.1400 ،یهاإلسالمه تبکالم تهران: انجی،یم
 اإلمهامه مدرسه قهم: حلهوانی، نصهر بهن حسهن بهن محمهد بن نیحس، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر _

 . ق1408 ، یالمهد
 ش.1382 سمت،تهران:  راستگو، محمد ،آرایی هنر سخن _
 )مجموعهه ادب و هنهر قهرآن، ، سهندگانینو ازی گروهه ،«قهرآن در آمیز مبالغهه گفتهاری های شهیوه» _

 ش.1385 اصفهان، دانشگاه اصفهان:، 404 – 373ص مقاالت(،
 صهههالحه ورادمهههرد  عبهههداهلل، «کهههریم( قهههرآن آیهههات در مبالغهههه بالغهههی )بررسهههی قهههرآن در مبالغهههه» _
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 . 79 – 57 صفحه، 9 شمارهش، 1394 بهار، های ادبی قرآنی پژوهش مقدم،ی غضنفر
کیههد بهها یطباطبههای  عالمههه دیههدگاه از تفسههیر در آن تههأثیر و قههرآن مههایین واقع» _ ، «بالغههی ابعههاد بههر تأ

 زمسهتان و پهاییز ،8 پیهاپی دوم، شهماره چههارم، سهال ،شهناخت قهرآن ، مجلهزاد نقیب محمد
 .92_ 65ص ،1390




