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  چكيده
 با اند؛ انستهدقرآن  متن گيو گسست  انسجامعدمنشاني ازت را ترتيب غير خطي آياعالمان غربي معموالً 

اره يكي از ويژگيهاي مهم متن و ديگر مفاهيم مرتبط با آن همو طرح پرسش ِ انسجام سدر نظر مي هحال، ب اين
نگارنده بر اين اعتقاد است كه براي آشكار ساختن . داشته است ن را از نظر پنها» غير خطي بودن«قرآني، يعني

اي كه  گوينده همچون اين ويژگي، آيات بايد در رابطه با خداوندي در نظر آورده شوند كه خود را در زبان
 منزلة قرآن در اين مطالعه به. گويد خالق چون بشر سخن نمي. سازد نميكالمش آغاز و پاياني دارد، آشكار 

شود كه ماهيت الهي خود را از طريق در هم شكستن مداوم بافت  زمان در نظر گرفته مي متني غير خطي و بي
  .سازد مكاني و گذر از زبانِ خطي آشكار مي ـ زماني

 
  كرار، بافت،  قرآن، ت1خطي بودن، انسجام: كليد واژه ها

  
  مقدمه

پرسش مهم در .  همواره از مسائل مهم مطرح در علوم قرآني بوده است،وحدت متن و ترتيب آيات و سور
 هيچ طور پيوسته و بي هاي كه انتظار دارد هر موضوع را ب  در نظر خواننده،چرا متن"ست كه  ااينجا اين

 علوم قرآني ةربي كه تالش خود را صرف مطالع عالمان غ"نمايد؟ گونه گسسته مي انتها بخواند، اين اي تا وقفه
 اين كنندة   خوبي نمايان ههاي زير ب گزيده. اند اند، اين نوع گسستگي را حاكي از عدم انسجام قرآن دانسته داشته

  :مدعاست
  

 مطالب مرتبط با موضوعي واحد در ةگردآوري هم و ندم اي نظام گونه همطالب ب براي عرضة متن هيچ تالشي
 تواند شود، قرآن مي اي كه براي اولين بار با آن روبرو مي عكس، درنگاه خواننده هب. آورد عمل نمي ه بجا، يك

 بحث ؛رود قرآن بي هيچ دليل روشني از موضوعي به موضوع ديگر مي. آيدر متني فاقد ساختار منطقي به نظ
شوند، ممكن است در  احد مربوط ميگذارد و آياتي كه به موضوعي و ناتمام مي را در مورد بسياري مسائل مهم

  .)176-157: 1987، 2آدامز (باشند صفحات زيادي پراكنده
  

 نشاني از ،اي طوالني توان در تكه  مي ندرت به. ست اهاي سبك قرآني گسسته بودن آن يكي از ويژگي... 
ا به خود اختصاص ويژه داستان موسي و ابراهيم حجم زيادي ر هبرخي از روايات قرآني ب...وحدت كالم يافت

به  ...اند اي تقسيم شده جا ظاهر شوند، به بخشهاي جداگانه طور معمول در يك ه اما به جاي اينكه ب؛دهند مي
  .)74- 73: 1970، 3وات (حال، جدايي اين بخشهاي متمايز بيش از وحدت آنها مشهود استر ه

                                                 
1 Coherence 
2 Adams 
3 Watt 
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 در تبيين اين مطلب به 1ارد بلن بزرگي چون ريچاسف است كه حتي مستشرقأعالوه بر اين، جاي بسي ت
 آنچه او .آيد اند كه در آنها سخني از ويژگيهاي متني يا ساختاري قرآن به ميان نمي توضيحاتي روي آورده

شود  گرفتند تا حد زيادي از اين واقعيت ناشي مي  در نظر مي2عدم انسجامو بيشتر منتقدان به عنوان ) بل(
شده است و  طور تصادفي و نامنظم پشت بخشهاي ديگر نوشته مي هها در آغاز، ب كه بخشهايي از سوره

  . )11: 2 ج 1955، 3آربري (اند گرفته ويراستاران بعدي اين بخشها را ادامة بخش ديگر در نظر مي
علم تناسب و ارتباط "عنوان  با نامند، در سنت اسالمي آنچه دانشمندان غربي گسستگي و عدم انسجام مي

هاي پيش و پس از خود  ها يا سوره كه به ارتباط هر سوره يا آيه، با آيه را اين علم. دگرد  بررسي مي"آيات
 يكي از بحثهاي مهم علوم  مثابه به) 1975( و سيوطي) 1977( عالمان مسلمان نظير زركشي پردازد، مي

مطالعات اسالمي  بحث، يادآوري اين نكته ضروري است كه تا آنجا كه به ةپيش از ادام. اند  كردهقرآني معرفي
 با كتاب خدا در نظر انمانعي بر سر راه ارتباط مؤمن شود، مسلمانان اين نوع گسستگي را مربوط مي

. خواننده و آيات چيز ديگر آيات يك چيز است و سخن گفتن از رابطةة يافتن رابط براي تالش. گيرند نمي
سازند، يك مسئلة صرفاً متني است و  مطرح ميعنوان ارتباط آيات  با رسد آنچه دانشمندان مسلمان نظر مي هب

غير «  نگارنده راعالوه، آنان، آنچه هب. ضرورتاً به مفهومِ مشكل در خواندن متن و برقراري ارتباط با آن نيست
گيرند و همواره در تالشند تا براي  هرگونه نظم در نظر نمي عدم انسجام و عدم، كند معرفي مي» خطي بودن

 مسلمانان كه بر وجود نوعي نظم اصرار طور كلي هب. دست دهند هي سازگار با قرآن ب تبيين،مفهوماين 
 كه به  ـراه نخست: اند  آمدهگسستگي بر  به اصطالح ةاند، به دو طريق مختلف در پي توضيح مسئل داشته

متني  برون بر شواهد  ـانجامد ييد دوبارة اين باور كه قرآن دچار نوعي گسستگي متني است نميأچيزي جز ت
 ؛ سال و در پاسخ به نيازهاي گوناگون جامعه اسالمي، متكي است23نظير نزول تدريجي آيات در طي 

  بنابراين، متن پيوستگي ندارد به اين دليل كه در زمانهاي مختلفي و تحت شرايط متفاوتي آيات آن نازل شده
  :گويد چنانكه عزالدين بن عبدالسالم مي. است

  

. اگر آن آيات اسباب نزول مختلفي دارند، الزم نيست با يكديگر مرتبط باشند ... استمناسبت دانش خوبي
هاي سست  داند كه گفتار نيكو از اين ربط دهد، خود نمي گونه آيات را با تكلف به هم ربط مي كسي كه اين

ام و اسباب قرآن كريم طي بيست و چند سال با احك. هاست ست، تا چه رسد به قرآن كه نيكوترين سخنرامب
 چه هر يك علل و اسباب ؛توان به هم ارتباط داد مختلف نازل شده است و اجزاي مختلف چنين كتابي را نمي

  )275: 1380،بازگفت از ابوزيد( ...متفاوتي دارند،
  

 دريغ از  فقط‘آيات را با تكلف به هم ربط داد’ اينكه نبايد ،شود و آن در متن باال نكتة بسيار مهمي ديده مي
متني و تاريخي ناشي  اينكه اين عدم ارتباط، از نظر عزالدين، نه از ساختار دروني متن، بلكه از مسائل برون

 با ؛تواند توضيحي در مورد دليل اولية گريز وحي از نظم خطي باشدشايد ب اين نكته ،هر چند. شود مي
  .شود  درون متني روبرو نميةيك مسئل همچون حال با آن اين

                                                 
1 R. Bell 
2 Incoherence 
3 Arberry 
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ماند تكيه بر خود متن  دارد، راه منطقي كه مي همتني تكي  كه بر شواهد برونييهاش تالييز ناكارابا آگاهي ا
هاي همجوار صورت  ه يا معنايي ميان آيات و سورمتنياي   يافتن رابطهگونه توضيحات با هدفِ اين. است
توان سورة فاتحه و آغاز  ي ممثالً. خوردار از يك نظم خطي دانسترطريق بتوان قرآن را ب گيرد تا از آن مي
ما را به راه راست استوار بدار، راه كساني كه (ن امنؤ بقره را به اين صورت پيوند داد كه اولي با دعاي مةسور

 كنندة يابد و دومي با آياتي كه بيان خاتمه مي) 1اناي و نه گمراه اي نه آنان كه از نظر انداخته آنان را نواخته
 )اين كتاب است كه شكي در آن روا نيست كه راهنماي پرهيزگاران است( دگارنداجابت دعا از جانب پرور

ن مسلمان همچون حامد ابوزيد اعتقاد دارند، اغلب اين اگونه كه برخي متفكر حال، همان با اين). 278: همان(
از ذهن شود، جنبة علمي و ملموس ندارند و مستقل  ات و روابطي كه ميان بخشهاي همجوار برقرار ميحتوضي

عالوه، بايد توجه داشت كه اين روابط در فرآيند خواندن متن و در تعامل متن و خواننده  به. مفسر نيستند
آنكه توضيحي  رغم اين نظر و اصرار بر ضرورت توجه به خود متن، بي علي) 286: همان.(شوند توليد مي

گيرد كه دست  گرداند و نتيجه مي  برميه كند، وي دوباره نگاه خود را به بيرون متنعرضمناسب براي مسئله 
  . متني و شرايط نزول آيات توجه كنيم كم در برخي موارد بايد به شواهد برون

 نياز به دانستن اسباب نزول نبود، كشف تناسب ميان ،گفته  پيش آياتِدر جايي كه در بيان وجه مناسبتِ’
سازد  فسر را به تناسب و ارتباط آيات رهنون ميبرخي آيات به اين دانش وابسته است تا معني و داللتي كه م

  )291 :همان(‘...معلوم شود
  

بتواند كه است  در مورد ساختار متن شناختي مشخص زبان يك چارچوب  نبودِدهندة  نشان،گونه بحثها اين
تر  ال اصلي اين مطالعه بسي با اهميتسؤاين چارچوب نظري كه از . گونه مطالعات باشد  شروع اينةنقط
 سفأجاي بسي ت. تواند به ايجاد تمايزي اساسي ميان متن آسماني و زبان عرفي منجر گردد نمايد، مي يم

شوند؛ با   به آن نزديك مي2پنداري  كه حتي خوانندگاني كه از ماهيت الهي قرآن آگاهند، با نوعي انساناست
 پيوسته و برخوردار از نظم ،چرا وحي"اين پرسش كه . اين انتظار كه خدا نيز همانند انسان سخن بگويد

 به ما خواهد عادي و زبان وحيايجاد چنين تمايزي ميان .  خود حاكي از چنين انتظاري است"؟خطي نيست
 گامي شايداين مطالعه كه . آموخت كه چگونه به كتاب خدا نظر كنيم و با چه انتظاري به آن نزديك شويم

شناختي ميان وحي و ديگر متون، با دو گزارة اصلي كار  زبان توجيه ضرورت و امكان ايجاد تمايزي  برايباشد
 عنوان گسستگي و عدم انسجام باو غربي ن مسلمان انخست اينكه آنچه تاكنون متفكر: كند خود را آغاز مي

 دوم اينكه اين غير خطي بودن يكي از ةنكت. اند، ماهيت غير خطي قرآن را از نظر دور داشته است شناخته مي
 . استادياصلي قرآن براي فرا رفتن از ويژگيهاي گفتار ع هايابزار

 
   و مفاهيم نظريروش مطالعه

راه نمود، در آغاز نه انسجام يا عدم آن، بلكه نوعي تكرار بود كه  خطي بودن اي كه نگارنده را به مفهوم انگيزه
و مردمش اينقدر ) ع(  پرسش اين بود كه چرا سرگذشت موسي،در آغاز. شود در همه جاي قرآن ديده مي

خود اختصاص  ه غافر ب وهاي بزرگ نظير بقره، طه، قصص، شعراء شود و حجم زيادي را در سوره تكرار مي
                                                 

  .گرفته شده است) 1376( ترجمة همة آيات از ترجمة خرمشاهي  1
2 Anthropomorphism 
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 كه چنين پاسخي ساخت  قانع ميبيش از پيش نگارنده را، مداوم يبيشتر و جستجو  چهپرسش هردهد؟  مي
در عوض، فصلهاي بزرگي . د، وجود ندارد را با توجه به ويژگيهاي ساختاري قرآن توضيح دهتكراركه مفهوم 

  . اختصاص يافته بود"ظاهري گسسته دارند؟، چرا آيات"در علوم قرآن به اين پرسش كه 
  

طلبد، به دنبال پرسش  متني مي  پاسخي درون،تكرارشناختي چون  اي زبان  با اين باور كه مسئلهنگارنده
. قرآن بافت تاريخي خود را داراست. متني نيست مل برونالبته اين به معناي ناديده گرفتن عوا. متفاوتي بود

ما به هر حال، .  معنادار است، در بافتفقطتواند منكر اين اصل بديهي گردد كه هر واحد زباني  يمكسي ن
با اين همه، ذكر اين نكته ضروري است كه تكرار يا  . بريم كار مي هزبان را براي سخن گفتن در مورد چيزي ب

آنها بارة  كه وحي دروقايعيبايد با شرايط تاريخي نزول وحي و   پرسشي زباني است كه نمي،غيرخطي بودن
  . آشكار گشت، خلط گردد

  
اند، كار آساني   را محور خود قرار دادهمتن ةشناختي، با توجه به مكاتب مختلفي كه مطالع اتخاد روشي زبان

، 3رقيه حسن، شناس انگليسي  زبان،2 هليدي1شگرايتوان از مكتب نق از مكاتب مطرح در اين زمينه مي. نبود
نظر ابزار مناسبي براي  ه ب5عوامل انسجام و 4انسجاممفهوم . ياد كرد) 1976( و كار آنان در زمينة انسجام متن

خوبي  ه هليدي توانايي خود را ب6ندم  نقشي نظامةعالوه، نظري به. دهند  در اختيار ما قرار ميوارگي متن ةمطالع
در فصلهاي آغازين اين . شود ديده مي) 1985( ليل متن ادبي نشان داده؛ كاري كه به زيبايي در حسندر تح

  .كند  عوامل سازندة  ساختار شعر بررسي مي مثابه  ساختار را بهاثر، وي تكرار، تقابل، و توازيِ
  

 ـ رود ن به شمار نميشناختي به معناي اخص آ  كه البته در زمرة رويكردهاي زبان-از ديگر مكاتبِ رقيب 
در اينجا وي .  اشاره نمود "حقيقت و روش" و اثر ماندگارش )1980( 7توان به هرمنوتيك فلسفي گادامر مي

 فراتر از روش ، متن به اين دليل كه حقيقتِ؛دهد روشهاي علمي مطا لعة متن و تعبير را مورد چالش قرار مي
متن عاملي مهم  نسبت به  چرا كه موقعيتش؛طرف نيست بي ناظري ،متنبارة محقق يا خواننده نيز در. است

ابزاري مناسب براي تعبير  ن ديني ممكن است هرمنوتيك فلسفي راارو، برخي متفكر از اين. در تعبير آن است
كيدش بر جايگاه خواننده در برابر متن، أبا اين همه، هرمنوتيك به خاطر ت. ار گيرند ك ه ب بدانند و متن ديني

  .اي از اين نوع نخواهد بود از مناسبي براي مطالعه آغةنقط
 كه در 9اي ساختاري رابطه مثابه  زبان در اينجا، به.  را نام برد8توان ساختگرايي سوسور از مكاتب مهم ديگر مي

اين ساختار . گردد  بلكه بر اساس آنچه ديگر عناصر نيستند، تعريف مي،آن هر عنصر نه بر اساس آنچه هست

                                                 
1 Functional 
2 M. Halliday 
3 R. Hasan 
4 Cohesion 
5 Cohesive devices 
6 Functional-systemic 
7 Gadamer”s philosophical hermeneutics 
8 Suassurian Structuralism 
9 Relational structure 
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توان واضع  عالوه، وي را مي به. گيرد ت ميأ از آن نش2 به مفهوم پسامدرن1همان جايي است كه متناي  رابطه
شناس  وي بر اين اعتقاد بود كه كار زبان. ، يا مطالعة زبان فارغ از هر عامل بيروني دانست3نگر روش درون

 ة مطالعةبايد از حوز يروني باشد، به آن بت بيگانه و نسب، نظام دروني زبان است و هر چه با اين نظامةمطالع
 ".شناسي، بررسي زبان در نفس آن و به خاطر خود آن است يگانه موضوع راستين زبان". زبان حذف گردد

  )343 :1378سوسور، (
  

 نظامِ  است كهخطي بودندارد،  ترين مفاهيمي كه  ما را در اين مطالعه مرهون سوسور مي يكي از مهم
  :از نظر وي. ر آن تكيه دارد بيساختار زبان به تمام

  
زمان ابعاد متفاوتي را به نمايش  طور هم هتوانند ب كه مي) م دريانورديئ عالمثالً(م ديداري ئبر خالف عال
 يكي پس از ييعناصر چنين عالمتها. توانند بر خط زمان جاري گردند  مياًم شنيداري منحصرئگذارند، عال

صورت  هم بئاين خصوصيت حتي هنگامي كه عال. دهند ا تشكيل مياي ر گردند و زنجيره ديگري نمايان مي
هاي نوشتاري جانشين  صورت، خطي مكاني از نشانه سازد كه در آن آيند خود را نمايان مي نوشتاري در مي

 .)14: 1988سوسور،  (گردد دار مي توالي صداهاي زمان
  

 يبا قدري تعميم در آرا. بوده است م گفتار مهيكي از ويژگيهاي نسبتاً شناسي، همواره  در زبانخطي بودن
گفتار،  بدان معني است كه واحدهاي زباني از قبيل واج، واژه، يا پاره ،خطي بودن توان گفت سوسور مي

 عد زمانيِ بكنندة بيانخطي بودن، در واقع، . آيند هم پيوسته، يكي به دنبال ديگري مي هاي ب صورت رشته هب
هاي گفتار همواره  جملهد گرد  گفتار سبب ميدارِ ماهيت زمان. د زمان جاري استگفتار در واح.  استگفتار

عد زماني، گفتار عالوه، ب هب.  چرا كه تحقق هر جمله منوط به محو شدن جملة قبلي است؛در حال زوال باشند
  .گردد اي ختم مي ههر كالم از جايي آغاز و به نقط. سازد كه آغازي دارد و پاياني را همانند روايتي نمايان مي

  
ناچار بايد  هدار بودن يا محصور بودن گفتار در زمان است، ب  معلول زمان،اكنون، اگر بپذيريم كه خطي بودن

در واقع، تصوير طبيعي و . بر گفتار را نيز بپذيريمترتب دار بودن و ديگر ويژگيهاي م متكلم داشتن و مكان
هر گفته زمان، مكان، متكلم و مخاطب خود را دارد و . ين نيست غير از ا،طور كلي زبان هبديهي گفتار، و ب

تصور زباني عاري از اين ويژگيها، الاقل در حالت . دار بودن،  بر خط جاري است  به دليل همين زماندقيقاً
  .عادي، ناممكن است

  
به زبان امكان ماندن نوشتار . سازد زمان فراهم مي  امكان عجيبي را براي غلبه بر،حال، اختراع نوشتار با اين

نوشتار . دهد و به حافظه مجالي تا كاستيهاي خود را با تحقق تفكر و زبان بر صفحة كاغذ جبران نمايد مي
 اما ؛تواند مقدمه را آخر همه بنويسد اي كه نويسنده مي گونه ه ب؛آورد امكان غلبه بر نظم خطي را نيز فراهم مي
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اين بدان سبب است كه نوشتار،  با غلبه بر . جا كند هباره بنويسد و جاب يا چيزي را دو؛در آغاز كتاب قرار دهد
رغم اين حقيقت، ما همواره نوشتار را در  علي . در مقابل نويسنده يا خواننده قرار دارديزمان، به تمام

، نوشتار، در نظر بسياري چون فردينان دو سوسور صورت آوانوشتة گفتار است. كنيم چارچوب گفتار تصور مي
اين بدان مفهوم است كه نوشتار، در نظر خوانندگان بايد ) 37-36: 1378سوسور، ( .نه چيزي مستقل از آن

  . همچون گفتار خطي باشد؛ اولي داشته باشد و آخري
  

 آغازي شد براي طيف ة نقط ،خطي بودن و  زبانيةنشان، ساختار و مفاهيمي چون گرايي سوسور ساخت
 ژاك 2شكني توان به ساخت ها مي از جمله مهمترين اين نظريه. 1ساختگرايي هاي مابعد وسيعي از نظريه

 "نوشتار و تفاوت"، )1974( "نوشتارشناسية دربار"وي در آثار كليدي خود نظير .  اشاره نمود3ادريد
  ابزاري، اين متنايِ  رابطهساختارِ. ماند د كه هيچ چيز خارج از آن نميكن  ميعرضهمفهومي از متن ) 1978(

 مفهومي از عرضه كردنتر از همه تالش وي در  جالب.  هر آنچه در خارج از زبان هستةگردد براي مطالع مي
 اقتدار ،يكي از اين قيود. گردد  در دوري از زبان عرفي و قيود حاكم بر گفتار، نمايان ميفقطنوشتار است كه 

ماند كه به محض تولد از مهر پدر جدا گشته   يتيمي ميةاز نظر دريدا، نوشتار به منزل. نويسنده بر متن است
 .)128: 198، 4هارلند (است

  
خطي حال، روي آوردن به نوشتار و سخن گفتن از قابليت آن در غلبه بر قيود حاكم بر گفتار، نظير  با اين
  مفهومي فراگير در نظر آورد كه بر بخش مثابه توان به مي آن را  زباني دريدا نيست وة، خاص نظريبودن

مرگ در  )1988(براي مثال، روالن بارت . بزرگي از رويكردهاي ساختگرا و پساساختگرا سايه افكنده است
اي كه آن را  نويسنده تا متن را جداي ازكند  ميتالش  دارد و ، توجه خود را معطوف به  متن مينويسنده

دهايي كه از هرمنوتيك گادامر  در طيف وسيعي از رويكر"مرگ نويسنده"ة مسئل. توليد نموده، در نظر آورد
غلبه بر . در اينجا نيز اقتدار نويسنده بر متن مورد پرسش است. خورد خوبي به چشم مي هاند نيز ب ت گرفتهأنش

 يعني نويسنده يا متكلم ،نويسنده، در واقع، به معناي فرارفتن از يكي از قيود اصلي حاكم بر زبان عرفي
وجود  هد در صورت بنتوا بيند و مي هاي خود مسلط مي ده خود را بر گفتهدر گفتار معمول، گوين. داشتن است

اين در . "منظور من اين نبود"ها را اصالح نمايد و  مثال بگويد  آمدن سوء تفاهم، در حضور مخاطب گفته
  .زند  ترديد ميهرِ م،اقتدار ست كه غيبت نويسنده در نوشتار بر هرگونها حالي

  
 مفهوم ،گردد هاي پساساختگرا عايد ما مي  در مورد ساختگرايي سوسور و نظريهآنچه از بحث مختصر باال

 آغاز ةتوانند نقط اگرچه اين مفاهيم مي.  زبان و امكان غلبه بر اين خطي بودن در نوشتار استخطي بودن
ز كنيم متفاوت ني خوبي براي  اين مطالعه باشند، مفهوم خطي بودن سوسور با آنچه در قرآن جستجو مي

هدف ما در اين .  متني قرار دهيمةشناختي را در خدمت يك مطالع ما بر آنيم تا اين مفهوم زبان. هست
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 كه از مرزهاي زبان عربي بسي فراتر  استاي متني  مسئلهمنزلةبه   انسجام و ارتباط آيات بررسيِ،مطالعه
  .همين دليل قابل ترجمه  بهاست و دقيقاً

  
 آيات يك كتاب مقدس و ،هاي مورد مطالعه  اين است كه داده،نظر دور داشت مهم ديگري كه نبايد از ةنكت

متن چارچوب به همين دليل، . كند نظامي از باورهاي ديني و توحيدي معني پيدا مي آسماني است كه در
 زيرا يك بررسي علمي صرف كه تمايز ميان زبان بشر و ؛توان ناديده گرفت  يعني قرآن را نمي،مورد مطالعه

اين از همين رو، چارچوب . دبر مي، راه به جايي نگونه بررسيها، احتماالً اب مقدس را از ياد برده، در اينكت
ست كه چيزي همانند او ا  خداي قرآن پروردگاري. كند گونه كه خود را معرفي مي مطالعه قرآن است، آن

است كه چنين خدايي  بديهي .)51 ٰيشور( ن او نيست كه با كسي سخن بگويدأو در ش) 11 ٰيورش( نيست
 يك متكلم عادي كه  منزلة كند و در هيچ زماني محصور نيست، خود را در زبان به  زمانها را درك ميةكه هم
اي نشان داد كه  طور اقناع كننده هچنانچه بتوان ب. سازد  آشكار نمي،هايش در نظم خطي گرفتارند گفته
خدايي بودن قرآن وجود دارد و خداي آزاد از قيد زمان و اي ميان گسستگي يا گذر از نظم خطي و  رابطه

 نظم خطي ةسازد، پرسش از انسجام، دست كم با توسل به مسئل گونه نمايان مي مكان خود را در زبان اين
يكي از  ـ چنانكه خواهيم ديد ـ عنوان عامل گسستگي متن معرفي شده  زيرا آنچه تاكنون به؛منتفي است

مورد بررسي واقع يكي از عوامل انسجام  مثابهبه تواند ب شايدختاري قرآن است كه مهمترين ويژگيهاي سا
اي  انسجام شبكه از  يك انسجام خطي، بلكه ازنه توانند به اين ايده راه يابند كه قرآن مطالعات بعدي مي. شود

  .    اجزاي آن در ارتباط با يكديگرندة كه همبرخوردار است
  

، گردند اي از گسستگي يا عدم انسجام مطرح مي عنوان نمونه كه معموالً بهرا  اسري ةدر ادامه، آياتي از سور
  رايزبان مواضع  كه اهميت تكرار و ديگريعنوان مثالهاي عالوه بر اين، آيات بسيار ديگري، به. كنيم بررسي مي

است كه اين شايان ذكر  .گيرند نيز مورد تحليل قرار مي گذارند يبه نمايش م  از زبان عرفييدر فرا رفتن وح
  . گردند  به آيات محدود ميفقطبررسيها 

  
  !يانسجام يا نظم خط

ن مسلمان ابسياري از متفكر. كسي پوشيده نيستر بو ضرورت مطالعة زبان قرآن در پرتو ابزار و مفاهيم ن
اين تحقيقات . اند تالش بسيار نموده راه در اين) 1986( 1مير و) 1380( ، ابوزيد)1362( نظير محمد اركون

 پژوهشهاي داخلي در ةاز جمل. يابد كم جايگاه خود را مي  دانشگاههاي ايران نيز كميشناس  زبانيدر گروهها
رغم مطالعات  علي انسجام قرآن، ة در زمينحال،   با اين.را نام برد) 1995( توان صالحي يزمينة زبان قرآن م

توان از بازرگان   مي در اين زمينهلة كارهاي جديداز جم. صورت گرفته، اين پرسش هنوز هم مطرح است
هاي  پيوندهاي موجود ميان سوره وي در اين اثركه بالغ بر چند جلد است، تالش نموده. ياد كرد) 1372(

  .قرآن را شرح دهد
  

                                                 
1 M. Mir 
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 در طي مراحل اين مطالعه، تقريباً با هيچ كار انتقادي كه درك ما از مسئلة گسستگي  نگارندهاما دريغ كه
اگرچه، حجم كارهاي انجام شده . يات يا تغيير مداوم موضوع در قرآن را مورد پرسش قرار دهد، روبرو نشدآ

 مسئله را به ،ست كه آيا اين مطالعاتا  است، پرسش ما در اينجا اينشويق در اين زمينه قابل توجه و شايان ت
پنهان ماندن يك ويژگي  موجب اند يا اينكه با پيش نهادن پرسش انسجام، بيشتر درستي مطرح ساخته

 ترِ  مهمةپرسش انسجام تاكنون مسئل اند؟ استدالل ما در ادامه اين خواهد بود كه هشدشناختي مهم  زبان
 مفهوم غير خطي بودن را به ،در واقع مسئلة انسجام. الشعاع قرار داده است  آيات را تحتخطي بودنغير

ه شد يك پرسش مطرح ن منزلة گاه به  هيچيز از نظم خطي،، يعني گراين مفهومكه  طوري هحاشيه برده، ب
برد يا  ن نبوده است، به حاشيه خواهدا، كه هرگز مسئلة مؤمن رامطرح نمودن چنين پرسشي، انسجام. است

  .اينكه بررسي آن را تا تبيين ساختار زباني وحي به تعويق خواهد انداخت
  

شده،  گسستگي آيات معرفي مي هد بود كه آنچه تاكنوندر اينجا، تالش ما معطوف به طرح اين مسئله خوا
 خطي بودن به هيچ رويغيراين تكرار و .  استخطي بودنبيشتر محصول نوعي تكرار و گذر از مفهوم 

 ما ةذكر اين نكته ضروري است كه مسئل. به حساب آيد  دليل مناسبي براي گسسته دانستن قرآنتواند نمي
 به دليل گريز از فقطهدف ما تبيين اين حقيقت است كه گسسته خواندن قرآن . بحث از انسجام قرآن نيست

اين براي روشن شدن  . گسسته دانست،توان با اين وصف هر چه هست، قرآن را نمي.  بر خطاست،نظم خطي
  .ميري اسري را در نظر بگةآيات زير از سور مدعا

  بسم هللا الرحمن الرحيم
 يو پروردگارت امر كرده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد، اگر يكي از آنها يا هر دو) 23
  .نزد تو به سن پيري رسند، به آنان اف مگو و آنان را مران و با ايشان به نرمي سخن بگو آنها
كه مرا در كودكي پرورش  نانبر آنان رحمت آور، همچ  و بر آنان بال مهرآميز بگستر و بگو پروردگارا)24

  .دادند
شك در حق   پروردگارتان به آنچه در دلهايتان هست آگاهتر است و اگر نيكوكار باشيد، بدانيد كه او بي)25
  .كاران آمرزگار است توبه
  .گونه تبذيري پيشه مكن  و به خويشاوند حقش را ببخش و نيز به بينوا و در راه مانده و هيچ)26
  . تبذير قرين شيطان هستند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس استچرا كه اهل) 27
گردان شوي، به آنان خوش  اي، روي و اگر از ايشان، در طلب رحمتي از پروردگارت كه در آن اميد بسته) 28

  .سخن بگو
  .نشيني اش مدار كه مالمت زده و درمانده مي و دستت را بر گردنت مبند، و نيز بسيار گشاده

...  
راستي كه  هدهيم، ب  و فرزندانتان را از ترس فقر مكشيد، ماييم كه هم ايشان و هم شما را روزي مي)31

  .كشتن آنان گناهي بزرگ است
  .روشي است  و به زنا نزديك مشويد كه آن ناشايستي و بي)32
  ...كس را كه خداوند كشتنش را حرام داشته، جز به حق مكشيد  و هيچ)33
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  ...اي كه نيكوتر است نزديك مشويد، تا آنگاه كه به كمال بلوغش برسد  جز به شيوه و به مال يتيم)34
 و پيمانه را چون پيمان كنيد، تمام و كمال دهيد و با ترازوي درست وزن كنيد كه اين بهتر و نيك )35

  .تر است انجام
 .ول استئار خود مس و از آنچه علم به آن نداري پيروي مكن، چرا كه گوش و چشم و دل هر يك در ك)36

  )1376: خرم شاهي(
آية نخست . اند كنيم، در بخش كوچك باال چندين موضوع متفاوت مطرح شده گونه كه مالحظه مي  همان
 آية بعد آنان را به نيكي و تواضع در برابر والدين ؛دارد حذر مي ن را از پرستش هر آنچه غير خداست برامؤمن
 و گردد كند و سه موضوع متفاوت ديگر مطرح مي  باز هم تغيير مي اماپس ازآية دوم موضوع؛خواند مي

تواند منكر تغيير مدوام موضوع در  كسي نمي. دشو  دوباره نمايان ميتكريم والدينبالفاصله پس از آنها موضوع 
جام  موضوع را غربيان و البته بسياري از مسلمانان به عنوان گسستگي و عدم انساين تغييرِ. ها گردد اين آيه

اي از عدم انسجام است، بايد پرسيد كه تحت چه شرايطي اين متن و   اما اگر متن باال نمونه؛اند معرفي كرده
آيه ر نظر خواهد رسيد؟ پاسخ مورد انتظار اين است كه قرآن منسجم خواهد نمود اگر ه هكل كتاب منسجم ب

 به   در متن باال كه28 و 24 مثالً دو آية ؛دطور يكجا آورده شون ههاي ديگر ب با آيات خويشاوند خود در سوره
در . پيوند بخورند) 14-15 : با لقمانمثالً( و با آياتي با همان موضوع هم با كنند، تكريم والدين امر مي

 يعني وحدت يك قطعة ، يك مفهوم متنيمثابهانسجام به . صورت با متني منسجم روبرو خواهيم بود اين
عنا كه همة جمالت يك متن بايد در مورد موضوع واحدي صحبت كنند و هر بدين م. گفتاري يا نوشتاري

بنابر اين تعريف، متن باال فاقد انسجام است، چرا كه در . 1خوبي با جمالت پس و پيش پيوند بخورد هجمله ب
هاي   در رابطه با رخدادهاي متفاوتش در سورهفقطحال، هر موضوع  با اين. مورد موضوعات مختلف است

  .نمايد  ناقص و گسسته ميديگر
  

 داشت هاي ديگر نمي  هيچ رخداد ديگر يا هيچ خويشاوندي در سوره،اگر هر موضوع’پرسش مهم ديگر  اينكه 
صورت آيا  شد از عدم انسجام سخن بگوييم؟ در آن صورت آيا باز مي در آن‘ ؟آمد چه وضعي پيش مي

 مكن، چرا كه گوش و چشم و دل هر يك در كار خود و از آنچه علم به آن نداري پيروي’ توانستيم عبارت مي
ست كه هر ا خودي خود كامل و برخوردار از انسجام بدانيم؟ مسئلة مهم در متن باال اين هرا ب‘ ول استئمس

. هاي ديگر مرتبطند  به آياتي در سوره،جوار رابطه داشته باشند يك از آيات مذكور بيش از آنكه با آيات هم
پردازند، با آيات بسياري در  و بني اسرائيل مي) ع(  اسري كه به موسية نخست سوربراي مثال ، آيات

 رابطة آيات با بافت  فقطنماياند، نه  آنچه اين آيات را گسسته ميرسد  مينظر هب. موضوعند هاي ديگر هم سوره
  .بنديست كه در اين بافت غاا بالفصل، بلكه تا حد زيادي  رابطة آنها با آيات ديگري

  

                                                 
  :به دو اثر زير. ك. شناسان ر راي توضيحي جامع در مورد انسجام در نزد زبانب 1

Brown. and Yule, 1983; Levinson, 1983. 
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ست كه  گسسته نمودن متن بيش از هر عاملي به اين ا توان مطرح ساخت اين ستدالل مهمي كه در اينجا ميا
توانست  شد، هر يك از آيات باال مي  بنابراين، اگر موضوعي در جاهاي ديگر تكرار نمي؛تكرارها وابسته است

سورة طه كه بالغ بر هفت صفحه  در  را)ع( به عنوان مثالي خوب، سرگذشت موسي. خودي خود كامل باشد هب
، از دريا نجات يافتن و مورد خطاب )ع( اين آيات شرايط زمان به هنگام تولد موسي. در نظر بگيريم، شود مي

هاي  اين سرگذشت در سوره اگر .دارد  گفتگويش با فرعون را به تفصيل بيان مي وقرار گرفتن در كوه طور
 سرگذشت موسي در طه به .شي منسجم و سرگذشتي كامل دانستشد آن را گزار  ميديگر تكرار نشده بود

 سرگذشت  يگانهاحتماالً  يوسف راةن سورااين حقيقت كه مستشرق. خودي خود ناقص نيست ههيچ روي ب
 زيرا داستاني ؛تر باشد توانست مفصل اين سرگذشت مي. كنند، توضيحي همانند دارد منسجم قرآن معرفي مي

.  و بخش ديگري را بدان افزود كردهاي مختلف بازگفت و هر بار بخشي را حذف هتوان به گون واحد را مي
  . چون يكي است و مورد رخداد ديگري در متن ندارد؛منسجم است) ع( سرگذشت يوسف

  
  تكرار و فرا رفتن از بافت

و  گريز از نظم  تكراركيد ما بر مفهوم أتوضيح داد، ت اي ديگر نيز  شايد بتوان گسستگي آيات را به گونههاگرچ
هاي  آيد، به خاطر نقش مهمي است كه اين دو در متمايز ساختن وحي از ساير گونه دنبال آن مي ه كه بخطي

شناختي فراگير است كه  زبان روش از يك تكرار و در هم شكستن نظم خطي بخشي. ندكن گفتمان، ايفا مي
 سرگذشت ،براي درك بهتر مسئله. گيرد كار مي هقرآن براي گذر از بافت وگذر از ديگر ويژگيهاي زبان عرفي ب

هر بار . ي از قرآن آورده شده استزياداين گزارش در بخشهاي . و مردمش را مجدداً در نظر بگيريم) ع(موسي
 گفتگوي مثالً، در طه و قصص و شعرا، ؛ماند گردد و بخش ديگري محذوف مي بخشي از سرگذشت نمايان مي

 سه صورت  گونه كه رخدادي واحد بدين. خورد  به چشم مي،با واژگاني هماننددر كوه طور ) ع(خدا و موسي
  :ايم  به بخش كوچكي از هر سوره اكتفا نموده فقطاز جملة آن سه متن طوالني. گيرد خود مي هزباني متفاوت ب

  
 مينالعالَب  را اهللاُنَي اَنّن يا موسي اِ اَرهِجهِ المباركهِ مِن الشَّقع في البيمنِا اَتها نُودي مِن شاطِيِ الواد االَمَلفَ
  )30: قصص(
  
ي ع لِما يوحمِاستَ فَكرتُختَوي و اَنا اَ طُدسِقَّالواد المك بِيك اِنَّعلَع نَخلَ فاَكبا رنَي اَنّاِ  يا موسيا اَتها نُوديملَفَ
  )14 - 11 :طه( يذِكرِوه لِلَي و اَقمِ الصدنِاعبا فَنَ اَه االّ ال الَني اَنا اهللاُاِنَّ
  
ا اهللاُ العزيزُ نَه اَمين يا موسي اِنَّ العالَب ربحانَ اهللاِ س و من حولَها وارِي النّها نودي اَن بورِك من فِا جاءملَفَ

الح9 و 8: نمل(  كيم(  
      

 از جانب خداوند، مبري با نداييبه پيا) ع(مبعوث شدن موسي :  رخدادي واحدند كنندة هر سه مورد باال بيان
اين واقعه در قرآن در آيات بسياري به تفصيل آمده كه ذكر آنها از حوصلة بحث ما . در زمان و مكاني خاص

و خداوند و دعوت فرعون و قومش به پرستش خداي ) ع(ادامة اين واقعه يعني گفتگوي موسي . خارج است
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اين بدان معناست كه قرآن اگر چه رخدادي زباني را بيان . دهد مينشان   سوره اينيكتا نيز همين تشابه را در
ها   زيرا هر يك از آيه؛آورد  را از بافت تاريخي بيرون مي"قولها"با نقل آن با واژگان متفاوت ، اين ، كند مي

  .كند رخداد ديگري را نفي مي
  

 ةدر سور. رويم ميمثال ديگري تر شدن نقش اين نوع تكرار در گريز آيات از بافت، به سراغ  براي روشن
شود كه  با خداوند و بشارت فرزندي صالح به وي ياد مي) ع(هايي، از راز و نياز  زكريا  عمران و مريم، در آيه آل

شگفتي خود را در مقابل بشارت مذكور بيان ) ع(در اين ميان، توجه به دو آية همانند زير كه در آن زكريا 
  :كند، حائز اهميت است مي
  
  )41: عمران آل( … رمزاً الّامٍ اِ ايهاس ثلثَ النّ تُكَلِمك اَالّتُل لي آيه قال ءايال ربِ اجعق
ست كه سه روز با مردم سخن نگويي مگر به  ا تو اينةگفت نشان. اي قرار ده گفت پروردگارا براي من نشانه(

   .اشاره
  

بِ اجعل لّقالَ راي آيقال ء تُهاالّي كَلِّ تُكملثَ لَ ثَ الناسِوي10: مريم(اً يالٍ س(  
ست  كه سه شب در عين سالمت با مردم  ا  تو اينةنشان فرمود. ده اي قرار گفت پروردگارا براي من نشانه(

   .نتواني سخن گفت
  

 تا ندنندعالوه ، هر دو به لحاظ واژگاني و نحوي نيز بيشتر هما به.  موضوعي واحدندكنندة هر دو متن باال بيان
سازد،   دو آية متقارن معرفي ميهمچوندهد و آنها را  در واقع آنچه اين دو مورد را به هم پيوند مي. متفاوت

همين تفاوت صوري .  در دو سه واژه متفاوتندفقط معنايي ، اين حقيقت است كه دو آيه جداي از هماننديِ
همين .  با رخدادي واحد سروكار داريم نه با دو رخداد اما در اينجا،؛كند اندك دو آيه را از يكديگر متفاوت مي

فقط به يك صورت ) ع( چرا كه زكريا ؛آورد ها را از صورت نقل يك رخداد زباني  بيرون مي عامل آيه
با خداوند، اگر در قالب زبان بشر ) ع(به اين دليل ساده كه راز و نياز زكريا ، توانسته سخن گفته باشد مي

توانسته   به يك صورت ميفقطك رخداد زباني است محصور در بافتي خاص و بنابراين، ي صورت بسته باشد،
  . محقق شده باشد

      
كند و همين امر آيات فوق را از حالت رخداد  به عبارت ديگر، دو آية فوق هر يك رخداد ديگري را نفي مي

  . و صورت متفاوت محقق گرديده باشدتوانسته در بافتي واحد به د  چرا كه ماجرايي واحد نمي؛آورد بيرون مي
  

حال،   با اين؛ ابزار مهمي است براي گذشتن از بافت تاريخي،بدين ترتيب، تكرار و گذر از نظم خطي در قرآن
گونه تكرار، بلكه در هر بخش مجزا، يعني   در اينفقطدر هم شكستن بافت نه . نيستر براي آن ابزايگانه 

يات آ در صورتي قابل درك است كه فقطگذر از نظم خطي . شود  ديده ميجايي كه تكراري در كار نيست هم
 نشانة  منزلةقرآن به.  دوري قرآن از بافت و قيود حاكم بر گفتار بشر در نظر آوريمترِ را در چارچوب مفهوم عام
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 كه گذر از بافت، يابيم با بررسي بيشتر درمي.  خدا، براي پويا بودن، بايد توان آزاد شدن از بافت را داشته باشد
 الذاريات ةهاي زير از سور به عنوان مثال ديگر به آيه. ندي بر سراسر كتاب سايه افكنده استم طور نظام هب

  :توجه نماييم
  

جاء لِهِ فَهي اَلَ ن فراغَ اِالوا سلَماً قالَ سلم قوم منكَروقَ فَيهِلَمينَ اِذ دخَلُوا عكرَيفِ ابراهيم المديثُ ضَيك حتَهل اَ
تِ امرأتُه لَقباَ فَ عليمٍمٍلَغُ بِرُوهشَّف و بخَ تَوا الَفه قالُيم خِنهس مِجوأ فَونَلُ تأكُالَ اَم قالَيهِلَه اِب فَقَرَّينًجلٍ سمِعِبِ
 هاَيم اَكُا خَطبمكيم العليم قالَ فَ الحوه هكِ اِنَّب رلَ قاَكالِذَوا كَقيم قالُالت عجوز ع قَت وجهها وكَّصهٍ فَي صرَّفِ

الملنَ قالوا اِنّلونَرسي قَلَا اِا اَرسرسِنُمينَ لِجرِومٍ مم حِيهِلَلَ عجمِن طِار ينٍهم سوعِم هندر لِب كسرِفينَلم 
افونَ خَنَ يذيِا ءايه لِلّها فيِكنَرَمينَ و تَسلِ الميتٍ مِنَيرَ با غَها فيِدنَجا وم فَنينَؤمِ المن كانَ فيها مِنَا مجنَخرَأَفَ

  )37-24: الذاريات( مليِالعذاب االَ
  

 و [ گفت سالم ؛آيا داستان مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است؟ كه چون بر او وارد شدند گفتند سالم
ي فربه به ا اش رفت، آنگاه گوساله وي خانواده سپس آهسته به س] اند [ گروهي ناشناخته]در دل گفت ايشان 

 گفتند ؛خوريد ؟ سپس از آنها ترسي در دل يافت  گفت چرا نمي، پس آن را نزديك ايشان نهاده،ميان آورد
اش چك زد و گفت پيرزني  آنگاه زنش با آوايي رو آورد و بر چهره. و او را به فرزندي دانا بشارت دادند مترس
ي فرشتگان كار شما چيست؟ اگفت . كه او فرزانة داناست رت چنين فرموده استگفتند پروردگا. هستم

اي از گل فرو باريم كه از جانب پروردگارت  ايم تا بر آنان سنگواره گفتند ما بر قومي گنهكار فرستاده شده
كه در  دانچن. گاه هر كس از مؤمنان را كه در آنجا بود بيرون برديم آن. كرده است و خاص تجاوزكاران نشان

ترسند، باقي  اي براي كساني كه از عذاب دردناك مي  مسلمانان نيافتيم و در آنجا نشانهاي از آنِ آنجا جز خانه
   .نهاديم

  
؛ است در دو گفتگوي متفات سازد، انسجام آنها در گزارش موضوعي واحد  آنچه آيات  باال را به هم مرتبط مي

بخشي به زمان حال و ، اين موضوع واحد). ع( ان رسوالن و ابراهيمو ديگري مي) ص(يكي ميان خدا و پيامبر
آيات بعدي  دهند و را مورد خطاب قرار مي) ص( آيات آغازين پيامبر اكرم. بخشي به گذشته تعلق دارد

را مورد خطاب قرار ) ص(پيامبر ، بيرون آمده) ع(  آيات از زمان ابراهيم، در ادامه. و همسرش را) ع( ابراهيم
هايي كه  در آيه. كند، تغيير ناگهاني متكلم نيز هست آنچه اين تغيير ناگهاني بافت را تقويت مي. هندد مي

گويند و در ادامه  سخن مي) ع( رسوالن در برابر حضرت ابراهيم ،"فاخرجنا"اند، تا  دنبال آية اول آمده هب
 جمع  چرا كه متكلمِ؛دهد ع نمياگرچه متكلم همچنان اول شخص جمع است، خواننده آن را به رسوالن ارجا

 رحمت و عذاب، يعني خداوند ارجاع دارد و البته تغيير زمان از  واغلب در قرآن به خالق و فرستندة كتاب
ست كه در هم شكستن بافت، تغيير ا  نكتة جالب در اينجا اين. حال به گذشته خود مؤيد همين حقيقت است

  .كند وارد نمي سرگذشتن  اياي به انسجام مخاطب و متكلم هيچ لطمه
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  انسجام و گريز از نظم خطي
طور پيوسته و  هاي ندارند كه آنها را ب گونه  هيچ متكلم انسان،آنچه گفتيم گوياي اين حقيقت است كه آيات

گردد، اين يعني فرارفتن از ساختار  تا آنجايي كه به زبان عرفي مربوط مي. خطي بر زبان آورده يا نوشته باشد
  . فتار ؛ گفتاري كه ضرورتاً بر خط جاري است و محدود به بافت و متكلم خاصمنطقي گ

  
ترشدن اهميت  براي روشن. گريزند شود كه چرا آيات از ترتيب خطي مي كم روشن مي  اكنون اين مسئله كم

ست تصور كنيم اگر قرآن صورت يك گزارش پيوسته و خطي را داشت، چه اتفاقي ا گريز از خطي بودن كافي
آمد، قرآن چگونه كتابي  جا گرد مي  موضوعات، همچون سورة يوسف در يكةي افتاد؟ به بيان ديگر، اگر همم

 پنجاه صفحه ،پردازد و آن، مثالً مي) ع( كه اين صدوپنجاه صفحه به موسي شد گفت صورت مي در آن؟ بود مي
 در مورد سرگذشت پيامبران و ي تاريخيصورت قرآن كتاب در آن. و به همين ترتيب الي آخر) ع(به ابراهيم

 يك اثر تاريخي؛ ادعايي كه در تقابل آشكار با پويايي قرآن به مثابهقرآن به  اين يعني. بود اقوام گذشته مي
سرايي با توحيدي كه به هيچ بافتي محدود  روشن است كه داستان.  قرار دارد،اي براي جهانيان  نشانهمنزلة

بينيم كه اصرار ما به يافتن يك رابطة خطي در وحي ممكن است به چه  ياكنون م. نمايد نيست سازگار نمي
 نوعي ةاين انتظار كه كتاب خدا را به صورت روايتي خطي بخوانيم، نتيج. بهاي سنگيني تمام شود

   :صدا با آربري گفت توان هم در اينجا، مي. وحي استبارة پنداري در انسان
اين انتظار كه موضوعات هر . با سپردن آن به محك زمان درك نمودتوان  اثري جاودان همانند قرآن را نمي

معناست؛ منطق وحي منطق  آيند تا الگويي منظم را تشكيل دهند، بي دنبال هم هگونه ب سوره با دقتي رياضي
 اسير زمان و مكان ،هيچ قبل و بعدي وجود ندارد؛ حقيقت جاودانه... مبرادر پيغام پي...اي نيست مدرسه

   . )13: 2 ج 1955آربري،  (سازد  آشكار ميي چرا كه در هر لحظه خود را به تمام؛شدنخواهد 
  

  گيري نتيجه
 غيرخطي بودن را  مفهوم اساسيِ،يكي اينكه پرسش از انسجام قرآن: تا اينجا، دو ايدة اصلي را مطرح ساختيم

 كه برخي از آنها  ـژگيهاي متنياز نظر پنهان داشته است و ديگر اينكه گريز از خطي بودن به همراه ساير وي
. باشد طور كلي گذشتن از قيود زبان عرفي مي ه عاملي كليدي در فرارفتن وحي از بافت و ب ـدر اينجا ذكر شد

زمان و فراتر از هر بافت   نوشتاري بيمثابهكم براي در نظر آوردن قرآن به  با توجه به آنچه گفتيم، زمينه كم
  . گردد فراهم مي

  
دانيم كه پرسش انسجام را چگونه بايد   وحي، اكنون مياهيت غير خطي و به همان دليل، بي زمانِبا درك م

 آشكار ساختن فراخطي  هدفِ،كار از آغاز. حال، انسجام هرگز پرسش اين مطالعه نبوده است با اين. پرسيد
درك انسجام در موقعيت هر چند در اين انتهاي مقاله براي . بودن و بي زمان بودن وحي در ميان بوده است

زمان بودن، نه فقط توجيه   به دليل غير خطي و بيفقطاز اين منظر، گسسته دانستن قرآن . بهتري قرار داريم
توان عكس اين  مي فرا خطي بودن واسطة همين ه چرا كه دقيقاً ب؛منطقي ندارد، بلكه اشتباهي بزرگ است

. ي از عوامل انسجامي قرآن را همين غير خطي بودن دانستتوان يك بدين معني كه مي. مدعا را در نظر آورد
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تكرار لفظي واحد يا دو لفظ هم معني يا .  خود عامل پيوستگي معنايي و صوري متن است،گذر از نظم خطي
اين پيوستگي، اگرچه از نوع خطي نيست، به متن . تواند دو بخش يك متن را به هم پيوند دهد مرجع مي هم

عالوه بر اين، بخشهاي تكرار . توان يافت  به غايت منسجم مي در يك اثر شعريِ فقطدهد كه انسجامي مي
انتها   بير گفتگويي خويشاوند د آياتِةكه هم طوري ه ب؛گشايد ها را به روي يكديگر مي  مرز سوره،شده در قرآن
اي  قرآن را به شبكهانتهاي الفاظ، موضوعات و سرگذشتهاي واحد يا همانند،   بي گفتگوياين. كنند شركت مي

جاي اين شبكه پيوند  شماري در جاي كند كه در آن هر مفهوم با مفاهيم بي از روابط بسيار فشرده تبديل مي
  آيا اين نامي غير از انسجام دارد؟. خورد مي
  

اي را تشكيل دهد كه بر  پارچه تواند سبك يك  خود مي، ديگر اينكه گذر از خطي بودن و بافتنكتة جالبِ
 احتماالً ،بنابراين در پرتو پژوهشهاي آينده. اين يعني نوعي انسجام در سبك .سر قرآن سايه افكنده استسرا

  . رابطة خاصي با خداوند استكنندة بتوان قرآن را متني منسجم دانست كه سبك خاصش بيان
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