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های تصویری آیات و سور در تاریخنقد شاخص اسلوب 
 گذاری با تأکید بر تحقیقات بالرش
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 دانشیار
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دانش های ( و تعیین زمان نزول سور  از نوآمدترین chronologyگراری )دانش تاریخ
قرآنی برشمرده می شود که خاورشناسان بیش از مسلمانان به آن اهتمام ورزیده اند. 
خاورشناسان بر خالف مسلمانان بیش از آن که به نقل و روایات در تاریخ گراری قرآن تکیه 
کنند، به سبک شناسی قرآن تکیه دارند. یکی از شاخص های سبک شناختی که آنان مبنای 

تشبیه، مجاز، استعاره،  قرآن قرار داده اند،  اسلو  های تصویری قرآن نظیرتاریخ گراری 
خاورشناسان بر اساس چنین شاخص هایی سوره های قرآن را به طبقات متعدد کنایه است. 

تقسیم کرده اند که مشهورترین آنها تقسیم بندی چهارگانه یعنی سه دورۀ مکی و یک دورۀ 
( از جمله خاورشناسی است که در دورۀ Regis Blachereمدنی است. رژیس بالشر )

در این مقاله کوشش می شود،شاخص   بندی اهتمام کرده است.معاصر به چنین طبقه
تلقی بالشر  این است که  گراری نامبرده به نقد کشیده شود.تاریخاسلو  های تصویری 

جنبه تصویری و شاعرانه و خیال پردازانه قرآن هرچه از مبدأ نزول قرآن فاصله می گیرد، 
دهد ؛ اما  بررسی ها موارد نقض بسیاری را در  تحقیق ارایه شده او نشان میکاسته می شود

 ردار نیست.و این حاکی است که این شاخص از اعتبار علمی برای تاریخ گراری قرآن برخو
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 مقدمه. 1

 مسألهبیان 

دهد که وی نیز همانند سایر خاورشناسان گراری بالشر در زمینۀ قرآن نشان میگرفته بر روی تاریختحقیقات صورت

های تصویری به شناسی نظیر اسلو های سبکدر این امر به روایات ترتیب نزول توجهی نداشته و براساس شاخص

کند که بالشر با چه به طور طبیعی این سؤال مهم جلب نظر میبندی و تعیین زمان نزول سور اقدام نموده است. طبقه

گراری بهره شناسی که مالزم با زمان خاصی نیستند، در تاریخهای سبکدلیل و توجیهی از این شاخص و سایر شاخص

 باشد؟گراری تا چه اندازه میبرده است و اصوالً اعتبار و کارآیی علمی شاخص واژگان در تاریخ

 

 گذاریهای تصویری در تاریخخص اسلوبپیشینۀ شا

های تصویری وجود ندارد که بتوان به کمک آن به تاریخ شناسی مستقالً چیزی به عنوان شاخص اسلو در سبک

پریر نخواهد بود، چرا که در تعیین دورۀ تاریخی یک متن صرفاً با در نظر گرفتن این شاخصه امکانتألی  متن پی برد. 

های دیگری نظیر فراوانی لغات فارسی یا عربی، استشهاد به آیات و روایات، ساختار فعل، ضمایر، مؤلفهشناسی به سبک

 (.53و  19و  13، صص 3130شود )شمیسا، مترادفات و متضادات نیز توجه می

ی هاگیری صرف از شاخص اسلو به عبارت دیگر، در شناسایی تاریخ پیدایش یک متن اعم از نظم یا نثر، بهره

 هایگراری، مؤلفهرسد، خصوصاً آنکه بدانیم در تاریختصویری همانند تشبیه، استعاره و کنایه معقول به نظر نمی
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 وجود دارند و در صورتی که متن، فاقد ترقیمه و اشارات تاریخی باشد آنگاه به سراغ  3هامهمتری نظیر ترقیمه

توان راج  شناسی و نه یک شاخص میهای سبکمجموع شاخص شناسی اثر می رویم. در این موارد نیز با دقت درسبک

 به تاریخ پیدایش شعر و یا هر متن دیگر اظهار نظر نمود.

ع، صص 0401اند )سید قطب، دانشمندان علوم قرآن نظیر سیّد قطب به این اسلو  هنری قرآن توجه نشان داده

های ادبی چون تشبیه، گراری از آرایهیری و تاریخهای تصو(؛ در کتب بالغت جدای از ارتباط میان اسلو 83 -41

 (.18و  41، ص 1ع،   0410استعاره و کنایه سخن گفته شده است )سیوطی، 

های سبکهای قرآن را در سه یا چهار طبقه یا بیشتر سامان داده اند، شاخصهبندی سورهخاورشناسان، آنجا که طبقه

؛ 33، 31، 33، 33، صص 0831را مورد توجه قرار داده اند )بالشر، های تصویری آیات و سور شناسی نظیر اسلو 

از سایر کتب نوشته شده در این  (.8، ص 0818 ؛ رودول،10، ص 0883؛ نولدکه، 403، ص 1مونتگمری وات، بی تا،   

( 0831درلو، گراری قرآن )اسکن( و مستشرقان و تاریخ0831گراری قرآن )نکونام، توان به درآمدی بر تاریخزمینه می

 اند.اند و تفصیل الزم را ندادهشناختی خاورشناسان پرداختههای سبکاشاره نمود که به صورت گررا به شاخص

های تصویری آیات و سور از مجموعه کاری که در این تحقیق مورد اهتمام است، این است که شاخص اسلو 

شناسی ادبی یل مورد بررسی قرار گیرد و با تکیه بر سبکگراری قرآن به تفصشناختی بالشر در تاریخهای سبکشاخص

 نقد و بررسی شود.

 

                                                
نویسان و کاتبان به عبارات این واژه در اصطالح نسخه .: ذیل ترقیم(1،   0838)شاد، د شو. ترقیم در لغت به معنای کتابت کردن، آراستن و نقطه نهادن خط گفته می 3

 .(181، ص0831؛ همو، 133 -133، صص 0831)مایل هروی،  ان کتابت و نام کاتب یاد شده استپایان نُسَخ اطالع شده که در آن پس از دعا و صلوات، از زمان و مک
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 های تصویریمراد از تصویر و اسلوب. 2

م، 0883تصویر در لغت به معنای صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یا نقش و رسم نمودن چیزی است )دهخدا، 

 ت یا تصویر یعنی شکل که جم  آن صُوَر و ص وَر صور»گوید: چنین میالمحیط این(. صاحب قاموس1888، ص 4  

لفظ صورت اسم مصدر  ع، مادۀ صور(.0411)فیروزآبادی، « باشد. این واژه به معنای نوع و صفت هم به کار می رودمی

 از فعل صَوَّرَ است. مصدر آن هم تصویر می باشد. همین واژه با ریشۀ واوی یا یایی به یک معنا آمده است. ازهری 

صورت در شکل و ساخت است و به نقل از جوهری و او »ابن سیده می گوید: «. رجلٌ صیِّر شیّر یعنی زیبا رو»گوید: می

است، یعنی روزی که در صورت « صورة»جم  « صُور»گوید ( می38از کلبی دربارۀ آیۀ یوم ینفخُ فی الصّور )انعام، 

 (.438 ، ص4ع،   0404شود )ابن منظور، مردگان روح دمیده می

هایی است که با آن بتوان تصویری هنرمندانه از معنا متن، به کار بردن روش تصویری در یکهای منظور از اسلو 

را به مخاطب ارائه داد تا تأثیرگراری معنا بیشتر باشد. بنابراین مشمول هر نوع آرایۀ کالمی نظیر تشبیه، تمثیل، استعاره، 

( مفهوم 833که رمّانی )م. شود. چنانهای ذهنی به کار رود ـ مینظور ایجاد صورتمجاز، کنایه و مانند آن ـ که به م

دهد؛ تصویر از نظر وی یعنی تجسم ها و تشبیهات قرآن کریم به روشنی ارائه میتصویر را از خالل تطبیق بر استعاره

( 430صویر از نظر جرجانی )م. (. اما ت03م، ص 0880شوند )شادی، امور معنوی در صور محسوسی که به چشم دیده می

های بیانی های بیانی معروف نظیر تشبیه، تمثیل و استعاره؛ ساختای که عالوه بر گونهتر دارد، به گونهمفهومی گسترده

(. در اینجا مراد از صور 13گیرد )همان، ص دیگر هم چون تقدیم، تأخیر، قصر، خبر، انشاء و امثال آن را نیز در بر می

 گراری پرداخته شده است.ها در تاریختشبیه، استعاره و کنایه می باشد که به بررسی آنتصویری؛ 
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 گذاری بالرش های تصویری در تاریخاسلوب. 3

بالشر، بیان متفاوت قرآن با انجیل را در نقل داستان حضرت مریم )ع( و عیسی مسیح )ع( ناشی از ارائۀ تصویری 

های تصویری تحت عنوان نیروی (. وی در جای دیگر از اسلو 31ش، ص 0831شر، متفاوت از آن دو دانسته است )بال

و  31کند )همان، صص ای که در مرحلۀ اول بیش از مرحلۀ دوم به کار گرفته شده است، یاد میتخیل و لطافت شاعرانه

توان این (. لرا می81ص  ش،0833(. از آنجایی که میان شعر و تصویرگری ارتباط مستقیمی برقرار است )عبدالسالم، 30

های تصویری حمل نمود. این مستشرع فرانسوی راج  به کیفیت این معیار در مراحل سوم و سخن بالشر را بر اسلو 

چهارم سخنی نگفته؛ اما با توجه به آن که که در سخنان سایر پیروان نظام چهار طبقه نیز تعبیر لطافت شاعرانه به کار 

 توان دریافت که این نظریه در مراحل بعد نیز همچنان بر روند کاهشی ها مینظرات آنرفته است با مراجعه به 

   اما این نظریه در صورتی صحیح است که: های تصویری استوار است. اسلو 

های تصویری در ادوار چهارگانۀ وحی روند نزولی دارد، بنابراین اگر موارد نقضی اوالً؛ ثابت شود میزان کاربرد اسلو 

های ادبی در زیر مجموعۀ گردد. با توجه به اینکه انواع بسیاری از آرایهیافت شود، این نظریه خود به خود ابطال می

 گیرند، لرا در قسمت بعد به سه مورد تشبیه، استعاره و کنایه پرداخته شده است.های تصویری قرار میاسلو 

از مدنی تا حدودی ممکن خواهد بود. اما با استفاده از به فرض صحت این شاخص، تنها تشخیص سور مکی  ثانیاً؛

های تصویری تا این معیار تفکیک سور در مراحل سه گانۀ مکی به چه صورت است؟ به عبارت دیگر حد فراوانی اسلو 

نی را ای خاص دانست. اگر بتوان میزان حداقل، حد وسط و حداکثری فراواچه اندازه باید باشد که آن را متعلق به مرحله

 توان از دورۀ نزول هر یک به صورت تقریبی سخن گفت؛ بدین صورت که در هر سوره گزارش نمود، آنگاه می

های تصویرگری نظیر تشبیه، استعاره، کنایه و ... در دورۀ، اول به میزان حداکثر، در دورۀ دوم به میزان متوسط و اسلو 

 ند.شودر دورۀ سوم و چهارم به میزان حداقل یافت می
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های تصویری نظیر تشبیه و استعاره و کنایه برای بالغت و رسایی بخشیدن به مضمون و مقصودی ثالثاً؛ اسلو 

است که قصد القای آن به مخاطبان است و این بیشتر در مواردی معمول است که از حقایق غیر حسی مثل حقایق 

سور در مراحل ابتدایی بررسی شود که تا چه  شود. برای اثبات این مطلب کافی است مضموناخروی سخن گفته می

های تصویری بیشتری های مکی از اسلو اندازه راج  به قیامت و حقایق غیر حسی است. به این ترتیب اگر در سوره

گیری شده، به جهت خصلت حقایقی است که از آن سخن گفته شده؛ نه اینکه خداوند بنایش را بر این نهاده باشد بهره

شود، از میزان این های تصویری را بیشتر استفاده کند و بعد هرچه از آغاز نزول قرآن فاصله گرفته میاسلو که ابتدا 

 ها کاسته شود.اسلو 

 های تصویری، پسینی است، نه پیشینی؛ یعنی چنان نیست که لزوماً کثرت استفاده از رابعاً: شاخص اسلو 

های تصویری داللت داشته باشد؛ از همین رو کثرت و قلت استفاده از اسلو های تصویری بر تقدم زمانی قلت اسلو 

گراری قرآن داشته باشد. بنابراین آنان که چنین هایی هرگز نمی تواند شاخصی برای تاریخاستفاده از چنین اسلو 

رآن استفاده کرده و با آن دار قاند و از مضامین تاریخگراری قرآن معرفی کرده اند، نخست آمدهشاخصی را برای تاریخ

اند که نوعاً های قرآن را شناسایی نموده اند و بعد با مالحظه نتایج به دست آمده، کش  کردهتاریخ نزول آیات و سوره

به این ترتیب باید  شود.اش کاسته میهای تصویریگیرد، از میزان اسلو ها هرچه از آغاز نزول قرآن فاصله میسوره

 گراری قرآن نیست. تصویری شاخص مستقلی برای تاریخ هایگفت: اسلو 

 

 گذاری بالرشصنعت تشبیه در تاریخ. 4

گراری بوده است. های تصویری از جمله معیارهای بالشر در تاریخبیان شد، دقت در فراوانی اسلو  همانطور که قبالً

 باشد.های تصویرگری، استفاده از صنعت تشبیه مییکی از مهمترین اسلو 
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 الف( مراد از تشبیه

تشبیه از شبه به معنای نوعی رنگ زرد گرفته شده که به خاطر شباهتش به رنگ طال به این نام خوانده شده است. 

... و تشبیه  الش به، و الشَبَه و الشّبیه به معناي م ثل، و جم  آن اشباه است(. بنابراین 101، ص 1ع،   3130)فراهیدی، 

(. به بیان برخی، 701، ص 31ع،   3131باشد )ابن منظور، به معنای قرار دادن مثل برای آن می چیزی به چیز دیگر

 (. 119، ص 3ش،   3157مماثلت چند چیز در یک امر را گویند )طریحی، 

ترین تعری  از قدامة بن جعفر، تشبیه بین دو صنعت تشبیه یکی از انواع بیانی در علم بالغت است؛ طبق قدیمی

اند. گیرد مشترک و در اموری دیگر متمایز از همافتد که از جهاتی در معناهایی که هر دو را فرا میتفاع میامری ا

بیان مشارکت دو شيء  توان دریافت که قدر مشترک همۀ آنان(. با مالحظۀ سایر تعاری  می31ش، ص 3151)بغدادی، 

است که آن دو  یبیه اتفاع مشبّه و مشبّه به در وصفدر صفتي از صفات توسط الفاظ مخصوص است؛ به عبارت دیگر تش

( و از نظر برخی این 140؛ هاشمی، بی تا، ص 01م، ص  830؛ الجوزیه، 41، ص 1ع،   0410سیوطی، ) کندیرا جم  م

 (.88ش، ص 0838شمیسا، نما )همراه با اغراع( باشد )مانندگی بایستی مبتنی بر کر  و یا حداقل دروغ

به،  نامند. مشبه و مشبهشود، مشبه به میکنیم، مشبه و آنچه را که به آن تشبیه میرا که تشبیه میاز آن دو آنچه  

ها رو و جهان، مشبه و گل و رو و باغ جهان که در آناند که ذکرشان در کالم واجب است؛ مانند گلدو رکن اصلی تشبیه

ها در جمله واجب نیست؛ یکی ادات تشبیه و دیگری کر آنباشند. تشبیه دو رکن دیگر نیز دارد که ذباغ، مشبه به می

وجه شبه که وجه مشترک میان مشبه و مشبه به است. تشبیه به اعتبار ارکان خود قابل انقسام به انواع مختل  حسی، 

 (.144 -143باشد )هاشمی، بی تا، صص میعقلی، مفرد، مرکب و ... 
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 گذاریبا تاریخب( بررسی آماری تشبیهات قرآن و ارتباط آن 

تک آیات قرآن  گراری، انواع تشبیهات موجود در تکدر راستای بررسی رابطۀ میان فراوانی تشبیهات سور و تاریخ

سورۀ قرآن،  331(. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از میان 0 -80ع، مجلدات 0403صافی، مورد بررسی قرار گرفت )

  ترینیه به کار رفته است. هم چنین مشخص گردید که سورۀ بقره پرتشبیهها تشبسوره وجود دارند که در آن 70تنها 

 باشد.سورۀ قرآن می
 . بررسی آماری تشبیهات قرآن3جدول شماره 
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 313، 53 2 طه 23 310 3 نساء 3
 301، 37 2 انبیاء 25 39 3 توبه 2
 13، 2 2 حج 23 21 3 هود 1
 تشبیه( 2) 15 2 فرقان 29 13 3 یوس  1
 12 ،3 2 احزا  10 31 3 رعد 7
 23، 31 2 ص 13 35 3 نحل 3
 11، 33 2 فصلت 12 12 3 نمل 5
 13، 17 2 دخان 11 13 3 عنکبوت 3
 73 -77، 21 2 واقعه 11 22 3 لقمان 9
 17، 20 2 قلم 17 31 3 سبأ 30
 9، 3 2 معار  13 9 3 فاطر 33
 11، 12 2 مرسالت 15 19 3 یس 32
 13، 13، 12 1 مائده 13 37 3 صافات 31
 72، 3، 7 1 انفال 19 21 3 جاثیه 31
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 23، 21، 33 1 ابراهیم 10 32 3 محمد 37
 11، 19، 17 1 نور 13 29 3 فتح 33
 13، 20، 5 1 قمر 12 30 3 حجرات 35
 73، 15، 21 1 رحمن 11 21 3 طور 33
 9، 7، 1 1 قارعه 11 7 3 جمعه 39
 20، 30، 5، 3 1 نبأ 17 1 3 منافقون 20
 93، 73، 17، 29 ،33 7 که  13 5 3 حاقه 23
 337، 331، 311، 335، 53، 33 3 آل عمران 15 70 3 مدثر 22
 322،327، 93، 53، 19، 12 3 انعام 13 7 3 فیل 21
 335، 359 ،353، 353تشبیه(،  2) 75 3 اعراف 19 301، 21 2 یونس 21

 31 بقره 70 22، 32 2 حجر 27
35 ،33 ،39 ،27 ،51 ،91 ،353 ،335 ،
 تشبیه( 2) 257، 237، 231، 221، 395

 
سورۀ قرآن تشبیه به کار نرفته است. با شاخص قرار دادن  31توان دریافت که در ، می3با توجه به جدول شمارۀ 

 گراری باید گفت سوری که در آن تشبیهات بیشتری به کار رفته و یا اصوالً دارای نزولی تشبیهات در تاریخسیر 

اند؛  اند، سور مدنیاند، سور مکی و در مقابل، سوری که در آن تشبیهات کمتری به کار رفته و یا اصوالً فاقد تشبیهتشبیه

 تشبیه تلقی نمود؟بتوان آن را پرتشبیه یا کماما محدودۀ فراوانی تا چه اندازه باید باشد که 

توان به بیشینه و کمینه آن اکتفا نمود و از آنجایی که معیاری خاص جهت تعیین این حد وجود ندارد، لرا تنها می

باشند؛ بر این اساس بایستی اند، مدنی میگفت سوری که در آن تشبیه به کار رفته، مکی و سوری که فاقد تشبیه

درصد به  91/53درصد، مدنی باشند، در حالی که بر طبق ترتیب روائی مشهور  31/73درصد از سور، مکی و  37/11

شوند که با وجود آنکه هیچ یابد. عالوه بر آن سوری یافت میدرصد به سور مدنی اختصاص می 07/23سور مکی و تنها 



 
 402  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 عکس. بنابراین با در نظر گرفتن ترتیب روائی مشهور، اند و بالها به کار نرفته، اما در مکه نازل شدهتشبیهی در آن

 گراری بر پایۀ این معیار ممکن نخواهد بود.تاریخ
 . ترتیب روائی سور مکی فاقد تشبیه و سور مدنی دارای تشبیه2جدول شمارۀ 

 سور مدنی دارای تشبیه سور مکی فاقد تشبیه *

هور
مش
ی 
وائ
ب ر
رتی
ت

 

شعراء، قصص، روم، سجده، زمر، غافر، شوری، فاتحه، اسراء، مریم، مومنون، 
زخرف، احقاف، ع، ذاریات، نجم، ملک، نوح، جن، مزمل، قیامت، نازعات، عبس، 
تکویر، انفطار، مطففین، انشقاع، برو ، طالع، اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، 
ضحی، شرح، تین، علق، قدر، بینه، عادیات، تکاثر، عصر، همزه، قریش، ماعون، 

 وثر، کافرون، مسد، اخالص، فلق، ناسک

ممتحنه، حدید، طالع، 
بینه، حشر، نصر، مجادله، 

 تحریم، تغابن، ص 

 

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی تشبیهاتج( بررسی تاریخ

فراوانی تشبیهات سور در هر مرحله بایستی کمتر از مرحلۀ  (37-32ش، صص 2731بالشر، بر طبق گفتار بالشر )

ترین سور در مرحلۀ تشبیهترین سور در مرحلۀ اول و کمقبل و بیشتر از مرحلۀ بعد باشد. بر این اساس بایستی پرتشبیه

 گردد. انتهایی قرار گرفته باشند، اما با بررسی ترتیب وی موارد نقضی مالحظه می
  

 . موارد نقض ترتیب بالشر 1ۀ جدول شمار

 سور فاقد تشبیه در مرحلۀ اول

طارع، تین، زلزله، عادیات، لیل،  علق، قریش، ضحی، شرح، عصر، شمس، ماعون،
انفطار، اعلی، عبس، تکویر، انشقاع، نازعات، غاشیه، قیامت، قدر، نجم، تکاثر، مزمل، 

کافرون، فاتحه، فلق،  انسان، مطففین، مسد، کوثر، همزه، بلد، فجر، برو ، اخالص،
 ناس

 بقره، آل عمران سور پرتشبیه در مرحلۀ چهارم
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بر اساس نظریۀ بالشر همزمان با پیشرفت در مراحل چهارگانۀ وحی بایستی از تعداد تشبیهات کاسته شود. اما چنین 

خورد و نه در مجموع سور هر مرحله؛ چرا که در مجموع نیز میزان روندی نه در مقایسۀ موردی سور به چشم می

 تشبیهات مراحل چهارگانه رو به افزایش است نه کاهش. 
 

  پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب بالشر. 1جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، فیل، 
واقعه، معار ، مدثر، 

مرسالت، رحمن، 
 قارعه، نبأ

نمل، یس، صافات، 
انبیاء، طه، حجر، 
فرقان، ص، دخان، 
 قلم، قمر، که 

هود، یوس ، رعد، نحل، 
عنکبوت، لقمان، سبأ، فاطر، 
جاثیه، یونس، فصلت، 
 ابراهیم، انعام، اعراف

توبه، محمد، فتح،  نساء،
حجرات، منافقون، جمعه، 

 فال،حج، احزا ، مائده، ان
 نور، آل عمران، بقره

 سوره 31 سوره 31 سوره 32 سوره 30 تعداد سور دارای تشبیه
 10 23 27 20 مجموع تشبیهات 

هایی با یک یا دو درصد از سور مراحل اول و دوم به سوره 50همچنین توجه به این نکته الزم است که بیش از 

 تشبیه اختصاص یافته است.

 

 گذاری بالرش با سایریندر تاریخد( مقایسۀ صنعت تشبیه 

توجه نشان  گذاری براساس تصویرگری آیاتویل، نولدکه و رودول از جمله افرادی هستند که همانند بالشر به تاریخ

(.  از نظر این گروه به تدریج و 57و  51م، صص 2994؛ نولدکه، 624و  624، صص 5تا، ج اند )مونتگمری وات، بیداده

ت در مراحل وحی؛ از تخیل، تصویرها و تمثیل های شاعرانه کاسته می شود و به بیان دیگر می توان همزمان با پیشرف

پراکندگی  گفت با دقت در فراوانی تشبیهات، استعارات، کنایه ها و تعریض ها می توان زمان نزول سوره را تعیین نمود.

 سور دارای تشبیه در ترتیب ویل به صورت زیر است.
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 . پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب ویل7جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، مدثر، 
فیل، واقعه، قلم، 
معار ، مرسالت، 
 قارعه، نبأ

یس، صافات، حجر، 
طه، انبیاء، فرقان، 
ص، دخان، قمر، 

 رحمن

هود، یوس ، رعد، نحل، 
لقمان، سبأ، نمل، عنکبوت، 

فاطر، جاثیه، یونس، فصلت، 
 ابراهیم، که ، انعام، اعراف

نساء، توبه، محمد، فتح، 
حجرات، جمعه، منافقون، 
حج، احزا ، مائده، انفال، 
 نور، آل عمران، بقره

 31 33 30 30 تعداد سور دارای تشبیه
 10 11 20 39 مجموع تشبیهات 

 

تشبیه در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل است در حالی که بر طبق ترتیب بر طبق ترتیب ویل، تعداد سور دارای 

بالشر تراکم سور دارای تشبیه در مراحل سوم و چهارم یکسان و بیش از مراحل اول و دوم است. در مقایسۀ مرحلۀ اول 

تیب بالشر و سورۀ قلم سورۀ مشترک وجود دارد، منتها افزون بر آن، سورۀ رحمن در تر 8هر دو ترتیب ـ ویل و بالشر ـ 

افتراع،  4اشتراک وجود دارد، البته به همراه  8خورند؛ در مرحلۀ دوم هر دو ترتیب باز هم در ترتیب ویل نیز به چشم می

گردد؛ های نمل، قلم، که  در ترتیب بالشر و یک مورد آن به سورۀ رحمن در ترتیب ویل برمیکه سه مورد آن به سوره

همان ترتیب بالشر به اضافۀ دو سورۀ نمل و که  است؛ نهایتاً بالشر و ویل در سور مرحلۀ آخر  مرحلۀ سوم ترتیب ویل

 گیرد.های نولدکه و رودول مورد مقایسه قرار میاختالفی ندارند. اما اینک فراوانی تشبیهات در ترتیب بالشر با ترتیب
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 ه و رودول. پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب نولدک3جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، مدثر، 

فیل، واقعه، قلم، 

معار ، مرسالت، 

 رحمن، قارعه، نبأ

نمل، یس، صافات، 

طه، حجر، انبیاء، 

فرقان، ص، دخان، 

 قمر، که 

هود، یوس ، رعد، نحل، 

عنکبوت، لقمان، سبأ، فاطر، 

یونس، فصلت، جاثیه، 

 ابراهیم، انعام، اعراف

نساء، توبه، محمد، فتح، 

حجرات، جمعه، منافقون، 

حج، احزا ، مائده، انفال، 

 نور، آل عمران، بقره

 31 31 33 33 تعداد سور دارای تشبیه

 10 23 21 22 مجموع تشبیهات 

 

بر ترتیب بالشر است تنها یک تفاوت بین های نولدکه و رودول دقیقاً منطبق پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب

های نولدکه و رودول و مرحلۀ دوم ترتیب بالشر ها وجود دارد که ناشی از قرار گرفتن سورۀ قلم در مرحلۀ اول ترتیبآن

گردد که فراوانی تشبیهات چه در مقایسه سور های ویل، بالشر، نولدکه و رودول مشخص میبا بررسی ترتیبباشد. می

گذاری بر پایۀ این اسلوب به ادوار مختلف و چه در مالحظۀ مجموع تشبیهات، روند نزولی نداشته؛ بنابراین تاریخمتعلق 

 تصویری منتفی است.

 

 گذاری بالرشصنعت استعاره در تاریخ. 5

عنوان  باشد که بالشر تحتهای بیانی در به تصویر کشیدن معنا، استفاده از آرایۀ استعاره مییکی دیگر از اسلوب

 های تصویری به سیر نزولی آن در مراحل وحی معتقد است.اسلوب
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 الف( مراد از استعاره

ع،   0404ابن منظور، باشد )استعاره مصدر با  استفعال از )ع ـ و ـ ر( به معنای عاریه خواستن و عاریه گرفتن می

ای را است، چرا که شاعر در استعاره، واژه (. در اصطالح علم بالغت، عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگر303، ص 4

 (. 13ش، ص 0838شمیسا، برد )با عالقۀ مشابهت جای واژۀ دیگر به کار می

استعاره از نظر علمای علوم قرآن نیز به همین معناست منتها با بیانی متفاوت؛ به کار بردن لفظ است در معنای غیر 

، م 3971جرجانی، ؛ 811؛ هاشمی، بی تا، ص 041، ص 1   ع،0410سیوطی، حقیقی همراه با عالقۀ مشابهت )

 (.25ص

گونه که در تعری  تشبیه بیان شد، تشبیه بر دو رکن اصلی مشبه و مشبه به استوار است؛ حال اگر یکی از آن همان

عار منه )مشبه( و آید. استعاره به اعتبار ارکان سه گانۀ خود یعنی مستعار )مشبه به(، مستدو ذکر نشود، استعاره پدید می

سیوطی، مستعار له )وجه جام ( به انواع مختل  مصرحه، مجرده، مطلقه، مکنیه، تخییلیه و ... تقسیم شده است )

 (.811؛ هاشمی، بی تا، ص 13ش، ص 0838؛ شمیسا، 11، ص 1ع،   0410

 

 گذاریب( بررسی آماری استعارات قرآن و ارتباط آن با تاریخ

گراری، استعارات موجود در تک تک آیات قرآن مورد بررسی قرار ستعارات قرآن و تاریخجهت بررسی رابطۀ میان ا
 (. 0 -80ع، مجلدات 0403صافی، گرفت )

ان سوره از قرآن کریم، استعاره به کار رفته است. هم چنین سورۀ بقره به عنو 55ترین سرشماری در بر اساس دقیق
 پر استعاره ترین سورۀ قرآن شناخته شد.
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 . بررسی آماری استعارات قرآن5جدول شمارۀ 
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 1، 2 2 انشقاع 10 20 3 مومنون 3
 31، 31 2 فجر 13 13 3 شعراء 2
 33، 30 2 بلد 12 72 3 عنکبوت 1
 33، 37، 2 1 رعد 11 13 3 روم 1
 31، 75، 1 1 مریم 11 32 3 ص 7
 77، 39، 32 1 حج 17 39 3 غافر 3
 70، 33، 31 1 نمل 13 20 3 شوری 5
 33، 17، 32 1 قصص 15 29 3 جاثیه 3
 11، 39، 5 1 احزا  13 30 3 فتح 9
 17، 12، 30 1 فاطر 19 33 3 قمر 30
 52، 7، 1 1 زخرف 70 3 3 رحمن 33
 73، 13، 29 1 دخان 73 31 3 واقعه 32
 79، 13، 31 1 ذاریات 72 32 3 مجادله 31
 22، 3، 7 1 ملک 71 9 3 تغابن 31
 92، 35، 31، 1 1 یوس  71 33 3 طالع 37
 91، 37، 23، 37 1 حجر 77 33 3 حاقه 33
 309، 97، 17، 33 1 انبیاء 73 35 3 معار  35
 11، 21، 21، 32 1 فرقان 75 35 3 نوح 33
 29، 21، 1، 3 1 محمد 73 1 3 جن 39
 51، 73استعاره(،  2) 21، 2 7 نساء 79 5 3 مزمل 20
 13، 13، 10، 22، 3 7 ابراهیم 30 29 3 قیامت 23
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 31، 11، 29، 21، 31 7 اسراء 33 25 3 انسان 22
 300، 33، 13، 19، 22 7 طه 32 12 3 نازعات 21
 39، 19، 23، 39، 3 7 زمر 31 33 3 تکویر 21
 20، 35، 31، 32، 33 7 حدید 31 37 3 شمس 27
 300، 97، 31، 33، 37، 32 3 مائده 37 5 3 ضحی 23
 399، 371، 317، 323، 23، 35 3 اعراف 33 2 -1 3 شرح 25
 53، 72، 12استعاره(،  2) 21، 22 3 یونس 35 2 3 عادیات 23
 72، 15، 10، 29، 9، 3 3 یس 33 1 3 کوثر 29

 5 توبه 39 3 3 نصر 10
12 ،15 ،39 ،301 ،309 (2 

 333استعاره(، 

 5 نحل 50 1 3 مسد 13
23 ،10 ،91 ،301 ،332 (2 

 333استعاره(، 
 73، 11، 19، 35استعاره(،  1) 7 5 فصلت 53 71، 1 2 نور 12

 3 انفال 52 21، 39 2 لقمان 11
25 ،10 ،12 ،12 ،13 ،13 ،73 ،
35 

 9 هود 51 355، 37 2 صافات 11
، 37استعاره(،  1) 11، 23، 20، 9
30 ،303 

 9 که  51 32، 3 2 حجرات 17
3 ،33 ،31 ،23 ،22 ،29 ،19 ،
55 ،99 

 30 انعام 57 10، 32 2 طور 13
، 19، 11تا استعاره(،  2) 13، 10
79 ،30 ،33 ،91 ،95 

 33 آل عمران 53 11، 11 2 نجم 15

23 ،25 ،13 ،55 ،301 ،303 ،
، 325، 320استعاره(،  2) 332
373 ،371، 331 ،355 ،353 ،
 استعاره( 2) 335، 333
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 2 ص  13
3 (2 

 استعاره(
 22 بقره 55

5 ،30 ،33 ،25 ،51 ،33  ،33 ،
303 ،335 ،313 ،311 (2 

، 221، 357، 351، 339استعاره(، 
، 275استعاره(،  2) 273، 217
235 ،231 

     12، 22 2 قلم 88

 

گراری براساس های تاریخاند. یکی از راهقرآن فاقد استعارهسوره از  15واضح است که  5با مالحظۀ جدول شمارۀ 
اند. با این سیر نزولی استعارات، چنین است که گفته شود سور دارای استعاره، سور مکی و سور فاقد استعاره، سور مدنی

رتیب روائی درصد مدنی باشند، در حالی که بر طبق ت 17/12های نازله، مکی و درصد از سوره 71/35حسا  بایستی 
 یابد. عالوه بر آن سوری یافت درصد به سور مدنی اختصاص می 07/23درصد به سور مکی و تنها  91/53مشهور 
اند و بالعکس. این معیار اگر چه ها به کار نرفته، اما در مکه نازل شدهای در آنشوند که با وجود آن که هیچ استعارهمی

تر است، اما باز هم به دلیل عدم جامعیت، اعتبار الزم را جهت اطالع وائی نزدیکدر مقایسه با شاخص تشبیه به ترتیب ر
 کند. گراری کسب نمیشاخص در تاریخ

 . ترتیب روائی مشهور سور مکی فاقد استعاره و سور مدنی دارای استعاره3جدول شمارۀ 
 سور مدنی دارای استعاره سور مکی فاقد استعاره *

ی 
وائ
ب ر
رتی
ت

هور
مش

 

فاتحه، سجده، سبأ، احقاف، مدثر، مرسالت، نبأ، عبس، انفطار، 
مطففین، برو ، طارع، اعلی، غاشیه، لیل، تین، علق، قدر، بینه، زلزله، 
قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کافرون، اخالص، 

 فلق، ناس

فتح، مجادله، تغابن، طالع، نصر، نور، 
حجرات، ص ، حج، احزا ، محمد، 

اء، حدید، مائده، توبه، انفال، آل نس
 عمران، بقره

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی استعاراتج( بررسی تاریخ

ترین استعارهترین سور در مرحلۀ اول و کم( بایستی پراستعاره32و  37ش، صص 2731براساس گفتار بالشر )بالشر، 

 خورد. وی موارد نقضی به شرح ذیل به چشم میسور در مرحلۀ چهارم آمده باشند، اما با دقت در ترتیب 
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 . موارد نقض ترتیب بالشر9جدول شمارۀ 

 سور فاقد استعاره در مرحلۀ اول
فاتحه، مدثر، مرسالت، نبأ، عبس، انفطار، مطففین، برو ، طارع، اعلی، غاشیه، لیل، 
تین، علق، قدر، زلزله، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، دین، کافرون، 

 اخالص، ناس، فلق
 بقره، آل عمران سور پر استعاره در مرحلۀ چهارم

 

براساس نظریۀ بالشر همزمان با پیشرفت در مراحل چهارگانۀ وحی بایستی از فراوانی استعارات کاسته شود. در حالی 

مجموع استعارات رو به که پراکندگی سور دارای استعاره در مراحل انتهایی بیشتر از مراحل ابتدایی است، یعنی میزان 

 است.  افزایش
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب بالشر30جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

رحمن، واقعه، حاقه، 

معار ، مزمل، قیامت، 

انسان، نازعات، تکویر، 

شمس، ضحی، شرح، 

عادیات، کوثر، تبت، 

نجم، انشقاع، طور، 

 فجر، بلد

مومنون، شعرا، ص، قمر، 

نوح، جن، صافات، قلم، 

مریم، نمل، زخرف، 

دخان، ذاریات، ملک، 

حجر، انبیاء، فرقان، طه، 

 یس، که 

عنکبوت، روم، مومن، 

شوری، جاثیه، لقمان، رعد، 

قصص، فاطر، یوس ، 

ابراهیم، اسراء، زمر، اعراف، 

یونس، نحل، فصلت، هود، 

 انعام

جادله، تغابن، فتح، م

طالع، نصر، نور، 

حجرات، ص ، حج، 

احزا ، محمد، نساء، 

حدید، مائده، توبه، انفال، 

 بقره، آل عمران

 33 39 20 20 تعداد سور دارای استعاره

 92 30 30 27 مجموع استعارات 
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یک استعاره در مرحلۀ توان دریافت که تراکم سور دارای همچنین با مقایسۀ موردی سور متعلق به ادوار مختل  می

استعاره در مرحلۀ سوم و  30و  9هایی نظیر هود و انعام با باشد؛ این در حالی است که سورهاول بیش از سایر مراحل می

 اند.استعاره در مرحلۀ چهارم قرار گرفته 33و  22های بقره و آل عمران با سوره

 

 رینگذاری بالرش با ساید( مقایسۀ صنعت استعاره در تاریخ

توان به طور کامل سیر نزولی استعاره از مجموعه ای نیز نمیهای سایر خاورشناسان نظام چهار دورهبا بررسی ترتیب

باشد. های تصویری را توجیه نمود. بر طبق ترتیب ویل، فراوانی استعارات در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل میاسلو 

 بالشر مجموع استعارات در هر دوره رو به افزایش است.همچنین در ترتیب ویل نیز همانند ترتیب 
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب ویل33جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

واقعه، حاقه، معار ، 

مزمل، قیامت، تکویر، 

نازعات، شمس، ضحی، 

شرح، عادیات، کوثر، 

تبت، طور، نجم، قلم، 

 انشقاع، فجر، بلد 

مومنون، شعراء، ص، 

قمر، رحمن، نوح، 

انسان، صافات، مریم، 

زخرف، دخان، ذاریات، 

ملک، حجر، انبیاء، 

 فرقان، طه، یس

عنکبوت، روم، مومن، شوری، 

بن، جن، لقمان، جاثیه، تغا

رعد، نمل، قصص، فاطر، 

یوس ، ابراهیم، اسراء، زمر، 

اعراف، یونس، نحل، فصلت، 

 هود، که ، انعام

فتح، مجادله، طالع، 

نصر، نور، حجرات، حج، 

ص ، احزا ، محمد، 

نساء، حدید، مائده، توبه، 

 انفال، آل عمران، بقره

 03 18 03 08 تعداد سور دارای استعاره

 80 33 41 11 مجموع استعارات 
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های گردد که این دو ترتیب در جایگاه سورهبا بررسی تطبیقی سور در چهار طبقۀ ترتیب ویل و بالشر مالحظه می

قلم، رحمن، انسان، جن، نمل، که  و تغابن با یکدیگر متفاوتند. سورۀ قلم در مرحلۀ اول ترتیب ویل و مرحلۀ دوم 

های رحمن و انسان در مرحلۀ اول ترتیب بالشر و مرحلۀ دوم ترتیب ویل آمدهدارد؛ همچنین سورهترتیب نولدکه قرار 

اند، در حالی که به ترتیب سه سورۀ های جن، نمل، که  و تغابن در مرحلۀ سوم ترتیب ویل قرار گرفتهاند؛ نیز سوره

های نولدکه و خورند. بر طبق ترتیبم میچشنخست در مرحلۀ دوم و سورۀ تغابن در مرحلۀ چهارم ترتیب بالشر به

رودول، تراکم سور دارای استعاره در مرحلۀ اول بیش از مرحلۀ دوم و در مرحلۀ دوم بیش از دو مرحلۀ انتهایی است و از 

 های آنان نیز همانند شان دارد، هر چند که باز هم در ترتیبهای آنان سازگاری بیشتری با نظریهاین نظر ترتیب

 باشد. از مرحلۀ بعد میهای ویل و بالشر، مجموع استعارات هر مرحله بیشتر از مرحلۀ قبل و کمتر ترتیب

دار در مراحل های نولدکه و رودول تراکم سور استعارهتوان این مسئله را نادیده گرفت که بر طبق ترتیبآری نمی

 رصد از این تراکم به سوری مربوط د 33/33نخستین بیشتر است، اما بایستی این را هم در نظر داشت که 

ترین سورۀ این مرحله، سوره ذاریات با استعارهای که پرها تنها یک استعاره به کار رفته است، به گونهگردد که در آنمی

فراوانی های انعام، هود، بقره و آل عمران با که این عنوان در مراحل سوم و چهارم به سورهدر حالیباشد، سه استعاره می

 گیرد.استعاره تعلق می 03و  11، 8، 01
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب نولدکه و رودول32جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

رحمن، واقعه، حاقه، معار ، 
مزمل، قیامت، نازعات، 
تکویر، شمس، ضحی، 

کوثر، تبت، شرح، عادیات، 
طور، نجم، قلم، انشقاع، 
 فجر، بلد، ذاریات

مومنون، شعراء، ص، 
قمر، نوح، جن، انسان، 
صافات، مریم، نمل، 
زخرف، دخان، ملک، 
حجر، انبیاء، فرقان، 
 اسراء، طه، یس، که 

عنکبوت، روم، غافر، 
شوری، جاثیه، لقمان، 
رعد، قصص، فاطر، 
یوس ، ابراهیم، زمر، 
 اعراف، یونس، نحل،
 فصلت، هود، انعام

فتح، مجادله، تغابن، 
طالع، نصر، نور، 
حجرات، ص ، حج، 
احزا ، محمد، نساء، 
حدید، مائده، توبه، انفال، 

 آل عمران، بقره
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 03 03 11 10 تعداد سور دارای استعاره
 81 31 30 18 مجموع استعارات 

 

های قلم اند. سورهانسان و اسراء با ترتیب بالشر متفاوتهای نولدکه و رودول در جایگاه سورهای قلم، ذاریات، ترتیب

 اند؛ همچنین های نولدکه و رودول و مرحلۀ دوم ترتیب بالشر را به خود اختصاص دادهو ذاریات مرحلۀ اول ترتیب

رتیب در اند، در حالی که این دو به تهای نولدکه و رودول قرار گرفتههای انسان و اسراء در مرحلۀ دوم ترتیبسوره

 مراحل اول و سوم ترتیب بالشر جای دارند. 

 

 گذاری بالرش. صنعت کنایه در تاریخ6

گیرد. با توجه به های تصویری بیان که در ادامه مورد بررسی قرار میکنایه، آخرین شاخص از زیر مجموعۀ اسلو 

های روند این شاخص نیز همانند شاخص گراری، طبیعتاًهای تصویری در تاریخنظریه بالشر مبنی بر سیر نزولی اسلو 

 تشبیه و استعاره بایستی نزولی باشد.

 الف( مراد از کنایه

ک نایه به کسر کاف از )ک ـ ن ـ ی( گرفته شده است؛ بدین معنا که چیزی را بگویی و غیر آن را اراده کنی 

بالغت ارادۀ الزم معنای لفظ  (. در اصطالح188، ص 01ع،   0404؛ ابن منظور، 400، ص 1ع،   0401)فراهیدی، 

( 57مائده، « )کانا یأکالن الطعام»(. به عنوان مثال در آیۀ شریفه 18، ص 1ع،   0410تعری  شده است )سیوطی، 

باشد چرا که الزمۀ قضاء حاجت، غرا خوردن است. در کتب ادبیات فارسی با توجه به معنای کنایه از قضاء حاجت می

ای که معنای ظاهری آن مراد نباشد و به جای آن و  بیانی سخن رفته است؛ ترکیب یا جملهظاهری و باطنی از این اسل

نواز بودن کنایه از مهمان« اش همیشه باز استدر خانه»اش به کار گرفته شود؛ مثالً جملۀ یکی از لوازم معنای ظاهری
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ش، 0838ر روی مردم باز باشد )شمیسا، نواز بودن این است که در خانۀ شخص بشخص است زیرا یکی از لوازم مهمان

 (.88ص 

کند، به سه قسم می شود: کنایه از موصوف، کنایه از صفت و کنایه از فعل کنایه، حسب معنایی که به آن اشاره می

 (.888؛ هاشمی، بی تا، ص 88 -81یا مصدر )همان، صص 

 

 ب( بررسی آماری کنایات قرآن و ارتباط آن با تاریخ گذاری

( 0 -80ع، مجلدات 0403انواع کنایات موجود در کل قرآن به کمک کتب اعرا  القرآن )صافی،  با شمارش

 باشند. سوره فاقد کنایه می 38سوره دارای کنایه و  81مشخص گردید که 
 . بررسی آماری کنایات قرآن08جدول شمارۀ 

 
ردی
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وره 
 س
ان
عنو

ت 
ایا
 کن
داد
تع

 

ت
آیا
ل 
شام

  
ردی
ره 
شما

وره 
 س
ان
عنو

ت 
ایا
 کن
داد
تع

 

ت
آیا
ل 
شام

 

 2 3 شرح 39 33 3 انفال 3
 53 ،19 2 یونس 20 11 3 رعد 2
 35، 9 2 ابراهیم 23 50 3 نحل 1
 12، 12 2 که  22 70 3 مریم 1
 12، 21 2 قصص  21 25 3 نور 7
 73، 21 2 زمر 21 10 3 نمل 3
 31، 5 2 قمر 27 19 3 احزا  5
 33، 35، 29 1 توبه 23 19 3 سبأ 3
 33، 37 ،11 1 حجر 25 37 3 یس 9
 25کنایه(،  2) 5 1 فرقان 23 33 3 غافر  30
 337، 79، 27، 30 1 انعام 29 20 3 فصلت 33
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 301، 50کنایه(،  2) 11 1 هود 10 1 3 حجرات 32
 371، 339کنایه(،  2) 303، 11 7 آل عمران 13 22 3 ع 31
 339، 319، 52، 35، 33 7 اعراف 12 1 3 حدید 31
 313، 53کنایه(،  2) 11، 11، 21، 23 5 نساء 11 33 3 قلم 37
 57، 31، 30، 13، 32، 33، 3 5 مائده 11 35 3 مزمل 33

 9 بقره 17 1 3 مدثر 35
، 217کنایه(،  2) 335، 307، 93، 33، 21، 31
235 

  3 3 غاشیه 33

 

مکی و سور کم کنایه، مدنی باشند. اما این سؤال گراری بایستی سور پر کنایه، با کاربرد شاخص کنایه در تاریخ

 شود که سور پرکنایه و کم کنایه باید دارای چه تعداد کنایه باشند که بتوان آن را مکی و یا مدنی نامید؟ مطرح می

یات به توان با توجه به بیشینه و کمینه تعداد کنااز آن جایی که معیار خاصی در تعیین این تعداد وجود ندارد، تنها می

شناسایی سور مکی و مدنی اقدام نمود، بدین صورت که سور دارای کنایه، سور مکی و سور فاقد کنایه، سور مدنی 

 درصد در ردی  سور مدنی قرار  2/39درصد از سور نازله در ردی  سور مکی و  5/10قلمداد شوند. بر این اساس 

درصد و  91/53ر سور مکی بیش از دو برابر این مقدار و معادل گیرند؛ در حالی که بر طبق ترتیب روائی مشهور، آمامی

 است.  07/23آمار سور مدنی تقریباً سه برابر کمتر از این مقدار و معادل 

گراری براساس تعداد کنایات معقول نیست؛ خصوصاً آن که بنابراین با توجه به اختالف زیاد مقادیر با یکدیگر، تاریخ

ها به کار نرفته و ای در آنشوند که هیچ کنایهکند زیرا در این میان، سور مکی یافت مینمیدر تمامی موارد نیز صدع 

 ها کنایه وجود دارند.شوند که در آنبالعکس سور مدنی یافت می
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 . ترتیب روایی مشهور04جدول شمارۀ    

 سور مدنی دارای کنایه سور مکی فاقد کنایه

انبیاء، مومنون، شعراء، عنکبوت، روم، لقمان، فاتحه، یوس ، اسراء، طه، 
سجده، فاطر، صافات، ص، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، 
ذاریات، طور، نجم، رحمن، واقعه، ملک، حاقه، معار ، نوح، جن، 
قیامت، انسان، مرسالت، نبأ، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، 

س، لیل، ضحی، تین، علق، انشقاع، برو ، طارع، اعلی، فجر، بلد، شم
قدر، زلزله، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، 

 مسد، اخالص، فلق، ناس کوثر، کافرون،

انفال، نور، احزا ، حجرات، حدید، 
 توبه، آل عمران، نساء، مائده، بقره

 

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی کنایاتج( بررسی تاریخ

ترین سور بیایند. کنایهترین سور و در مرحلۀ آخر، کمبالشر مالزم این است که در مرحلۀ اول، پرکنایهپریرش نظریۀ 

درصد در مرحلۀ اول ترتیب  48/14سوره یعنی  48ها کنایه به کار نرفته است، ای که در آنسوره 38در حالی که از میان 

 اند.یه در دورۀ مدنی آمدهگیرند.  مورد نقض دیگر این که سور پرکنابالشر جای می
 

 موارد نقض ترتیب بالشر. 01جدول شمارۀ 

 سور فاقد کنایه در مرحلۀ اول

علق، قریش، ضحی، عصر، شمس، ماعون، طارع، تین، زلزله، قارعه، عادیات، لیل، 
انفطار، اعلی، عبس، تکویر، انشقاع، نازعات، طور، واقعه، حاقه، مرسالت، نبأ، قیامت، 

نجم، تکاثر، معار ، انسان، مطففین، تبت، کوثر، همزه، بلد، فیل، فجر، رحمن، قدر، 
 برو ، اخالص، فاتحه، فلق، ناس

 بقره، نساء، مائده سور پر کنایه در مرحلۀ آخر
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دار در مرحلۀ سوم بیش از گردد که اگرچه تراکم سور کنایهبا بررسی سور قرار گرفته در ترتیب بالشر مشخص می
 باشد، اما مجموع کنایات در مرحلۀ چهارم بیشتر است.سایر مراحل می

 

 . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب بالشر03جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 مزمل، مدثر، غاشیه، شرح عنوان سوره
نمل، مریم، یس، ق، قلم، 
 فرقان، حجر، قمر، کهف

مؤمن، رعد، نحل، سبأ، 
فصلت، اعراف، هود، انعام، 
 زمر، قصص، ابراهیم، یونس

انفال، نور، احزاب، حجرات، 
حدید، بقره، مائده، نساء، 

 آل عمران، توبه

 11 12 9 4 تعداد سور دارای کنایه

 62 22 11 4 مجموع کنایات 

انجام داد؛ بر طبق نظریه بالشر تری توان بررسی دقیقهمچنین با مقایسۀ موردی سور متعلق به مراحل مختل  می

بایستی سور پر کنایه در مراحل اول و دوم بیایند و همزمان با پیشرفت در مراحل وحی از تعداد کنایات کاسته شود. 

کنایه  3های مائده و نساء با کنایه و سوره 8اند؛ سورۀ بقره با ترین سور در مرحلۀ چهارم آمدهکنایهعلیرغم انتظار، پر

اند، حال آنکه تمامی سور مرحلۀ اول تنها یک کنایه دارند. این روند در نخست جدول را به خود اختصاص دادهعناوین 

 شود، سور پر کنایه نظیر اعراف، هود و انعام در مرحلۀ سوم قرار مقایسۀ میان سور مراحل دوم و سوم نیز دیده می

ین پیشتازند. بنابراین نه در تطبیق تعداد سور و نه در تطبیق اند، یعنی مراحل سوم و چهارم نسبت به مراحل نخستگرفته

 شود.گراری یافت نمیمجموع کنایات هیچ هماهنگی بین فراوانی کنایات، نظریه بالشر و تاریخ

 

 گذاری بالرش با سایریند( مقایسۀ صنعت کنایه در تاریخ

 رسیم.دار در ترتیب ویل به جدول زیر میبا شناسایی جایگاه سور کنایه
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 . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب ویل03جدول شمارۀ 
 چهارمۀ مرحل سومۀ مرحل دومۀ مرحل اولۀ مرحل مراحل وحی

 عنوان سوره
قلم، مزمل، مدثر، غاشیه، 

 شرح
مریم، یس، ع، فرقان، 

 حجر، قمر

رعد، نمل، نحل، سبأ، 
مومن، فصلت، اعراف، هود، 
انعام، زمر، قصص، که ، 

 یونس ابراهیم،

انفال، نور، احزا ، 
حجرات، حدید، بقره، 
مائده، نساء، آل عمران، 

 توبه
 30 31 3 7 تعداد سور دارای کنایه
 13 29 33 7 مجموع کنایات 

 

گردد که در ترتیب ویل نیز همانند ترتیب بالشر، علیرغم آنکه بیشترین تراکم مالحظه می 03بر طبق جدول شمارۀ 

باشد، اما مجموع کنایات در مرحلۀ چهارم بیش از سایر مراحل است. بررسی تطبیقی مرحلۀ سوم میدار در سور کنایه

دهد که این دو ترتیب به جز سه مورد در بقیۀ موارد یکسانپراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب ویل و بالشر نشان می

ترتیب ویل اما در مرحلۀ دوم ترتیب بالشر  اند؛ اختالف نخست مرتبط با جایگاه سورۀ قلم است که در مرحلۀ اول

های نمل و که  است، این دو سوره در مرحلۀ دوم ترتیب شود؛ دو اختالف دیگر راج  به جایگاه سورهمشاهده می

 اند. بالشر قرار دارند، در حالی که از سور مرحلۀ سوم ترتیب ویل

های سیر نزولی صنعت کنایه از زیر مجموعه اسلو  نولدکه و رودول از سایر افرادی هستند که همانند بالشر به

 هایشان نگاهی انداخته شود.اند. جهت نقد نظرات آنان بایستی به ترتیبگراری قائلتصویری در تاریخ
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 نولدکه و رودولهای . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب03جدول شمارۀ   

 مرحله ی چهارم سوممرحله ی  مرحله ی دوم مرحله ی اول مراحل وحی

 عنوان سوره
قلم، مزمل، مدثر، 
 غاشیه، شرح

نمل، مریم، یس، ع، 
فرقان، حجر، قمر، 

 که 

رعد، نحل، سبأ، مومن، 
فصلت، اعراف، هود، انعام، 
 زمر، قصص، ابراهیم، یونس

انفال، نور، احزا ، حجرات، 
حدید، بقره، مائده، نساء، آل 

 عمران، توبه

 30 32 3 7 تعداد سور دارای کنایه
 13 23 31 7 مجموع کنایات 

 

های نولدکه و رودول آمده است. بر اساس این پراکندگی سور دارای کنایه مطابق با ترتیب 03در جدول شمارۀ 

توان دریافت که جدول، پراکندگی سور در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل می باشد، اما با شمارش مجموع کنایات می

های ویل و بالشر حاصل گردید. ای است که از بررسی ترتیباند و این همان نتیجهمرحلۀ چهارم آمدهسور پرکنایه در 

ترین سور در مرحلۀ چهارم )دورۀ مدنی( وجود دارند، کنایهگردد که پربا در نظر گرفتن سور هر چهار مرحله مشخص می

کنایه در این مرحله قرار دارند. از آن طرف در مرحلۀ اول  3های مائده و نساء هر کدام با کنایه و سوره 8سورۀ بقره با 

 شوند.سور فاقد کنایه نظیر قلم، فاتحه، ذاریات، طور، نجم، معار  و ... به وفور یافت می

دهد که ترتیب بالشر به جز یک استثناء های نولدکه و رودول با ترتیب بالشر نشان میبررسی تطبیقی میان ترتیب 

باشد. از نظر بالشر سورۀ قلم بایستی در مرحلۀ دوم نازل شده های آنان میه دقیقاً منطبق بر ترتیبدر هر چهار مرحل

گردد که بالشر در باشد اما نولدکه و ویل متفقند که این سوره از سور نازله در ابتدای وحی است. بنابراین مشخص می

 که و رودول متأثر بوده است.های نولدچینش سور دارای کنایه، بیش از ترتیب ویل از ترتیب

 



 
 419  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 گیرینتیجه. 7

گراری است که غربیان از شناسی در تاریخهای سبکهای تصویری آیات و سور از جمله شاخصدقت در اسلو 

های بالشر و سایرین در این زمینه مشخص شد که اند. با بررسی اقوال و ترتیب نزولجمله بالشر به آن توجه نشان داده

های تصویری بیشتری هستند، مکی ت نداشته، یعنی همیشه اینگونه نیست که سوری که دارای اسلو این شاخص کلی

هایی که با زمان خاصی مالزمه ندارند، ممکن نخواهد بود گراری به کمک چنین شاخصاصوالً تاریخباشند و بالعکس. 

آن آمده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به توانیم با استناد به رخدادهای زمانمندی که در خود قرزیرا ما تنها می

 زمان خاصی اشاره دارند از دورۀ نزول هر سوره آن هم به صورت تقریبی سخن گوییم.
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