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  چكيده
اي تنگاتنگ  ميان ساختارهاي زباني هر جامعه و همچنين الگوهاي شناختي، فكري و فرهنگي آن رابطه

در شناخت  را زبان نقش اصلي ،ها توان گفت در بسياري از فرهنگ به طوري كه مي ؛برقرار است
توان برد. اين فرهنگ ها بدون شناخت زبان، راه به جايي نميهاي فرهنگي برعهده دارد. در واقع در اين  مقوله

   ي بسيار زيادي ندارد.نوع مطالعه در ساخت و بافت متن به منظور شناخت فرهنگ زباني و اجتماعي سابقه
ت معناي مكتب صورت گرايي، رويكردي زبان شناسانه است كه بر خالف ساير مكاتب نقدي در درياف

اما اين امر به  ؛كند، سياسي، جامعه شناسي و روان شناسي توجه نمييخيمتن به ديدگاههاي تار
 ،يِ متن ندارد، بلكه به عبارتي ديگراي با فرهنگ و جامعهمعناي اين نيست كه زبان و متن هيچ رابطه

است؛ زيرا اين نوع از تحليل و بررسي معناي متن، جلوه اي ديگر از اهميت به فرهنگ و جامعه يِ متن 
توان داند كه مي به جامعه  و فرهنگ آن مي رد فرماليستي، هدف اصلي و واالي متن را سمت و سو دادنرويك

  هاي جامعه شناسي و علوم سياسي دانست.آن را همسو با رويكرد شكل دهي در تئوري
و پردازد مقاله حاضر براساس اين رويكرد ( فرماليستي و شكل دهي) به تحليل و بررسي سوره كوثر مي

هاي زباني، سعي در ايجاد مركزيت معنايي سوره دارد؛ زيرا اين پژوهش، وجه براساس واكاوي مقوله
داند. در پايان مقاله نشان داده شده كه براساس رويكرد فرماليستي و غالب فرهنگ اسالمي را متن مي

محتوايي امتداد  و از حيث آشنايي زدايي در سطح واژگاني شكل دهي، وجه مسلط و غالب سوره كوثر، 
  است. (ص)نسل پيامبر

  كوثرسوره فرماليست، شكل دهي، واكاوي زباني، فرهنگ و زبان،  :هاكليدواژه
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  مقدمه
از آنجا كه مكتب فرماليسم به متن ادبي نه به عنوان محصول فرهنگي بلكه به عنوان متني مي نگرد 

به دنبال آن است كه آن گفتمان را تغيير كه فرهنگ و گفتمان جامعه را در خفا و در دل خود دارد ولي 
دهد؛ مي توان گفت كه بين رويكرد فرماليستي و سازه هاي فرهنگي ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد. 
گفتمان و فرهنگ جديد ي كه رويكرد فرماليستي آن را در ادبيات دنبال مي كند هم از لحاظ زباني و 

قع مكتب فرماليسم صرف وجود ويژگيهاي ادبي ادبي و هم از لحاظ فكري و فرهنگي است. در وا
بودن در هر متني را دليل بر برتري هنر آن متن نمي داند بلكه اين ادبيت شرط الزم است براي رسيدن 
به فرهنگ و گفتمان مورد نظر متن. در واقع ديگر مكاتب نقدي بر اين پايه استوارند كه هر متني 

و به همين دليل صاحبان اين مكاتب براين اعتقادند كه  محصول فرهنگ و شرايط مؤلف و جامعه است
بدون شناخت دنياي مؤلف و تاريخ و شرايط زندگي او  و همچنين شناخت مقوله هاي فرهنگي و 
اجتماعي دنياي متن نمي توان به معناي متن دست يافت به عبارتي ديگر مي توان گفت كه اين مكاتب 

ند كه نويسنده فقط در مقام بيان آن است. اما مكتب فرماليسم متن را محصول فرهنگي به شمار مي آور
به بررسي زبان ادبي و كاركردهاي آن و همچنين با تأثير پذيري از آراء و انديشه هاي زبان شناسان به 
بررسي متن مي پردازد تا اين كه گفتمان مورد نظر مؤلف را در متن به دست آورد و اين مكتب به 

در زمان تأليف نمي باشد بلكه به دنبال تغييري كه گفتمان متن مورد نظر در  دنبال گفتمان موجود
جامعه ايجاد مي كند، است. اين هدف را نه تنها فرماليست ها بلكه صاحبان تحليل گفتمان انتقادي 

). البته اين امر به 245: 1389همچون فركالف و ون داگ براي متن ادبي در نظر مي گيرند( فركالف، 
هميت ندادن به گفتمان قبل از وجود متن نيست بلكه آنها نقشي براي گفتمان قبل از وجود متن معني ا

در تفسير معناي آن نمي بينند. اين مكتب تنها ابزار براي نقد و بررسي معناي متن را ابزارها و مقوله 
وله ي تغيير در هاي زباني و ادبي و همچنين كاركردهاي آن مي داند و هدف واالي متن ادبي را در مق

  دو بخش گفتمان و زبان به شمار مي آورد.
براساس اين رويكرد مي توان براي هر فرهنگي وجه غالبي در نظر گرفت كه آن را سمت و سو 
مي دهد و تمامي ايدئولوژي هاي آن فرهنگ و همچنين انديشه ها و مقوله هاي فرهنگي جامعه ي آن 

از اين روي مي توان فرهنگ مصر باستان را فرهنگ پس از  براساس همين وجه غالب تعيين مي گردد.
عنصر اصلي و مسلط ). در اين ميان 9: 1998مرگ و فرهنگ يونان را فرهنگ عقل ناميد(ر.ك. ابوزيد، 

است. اين متن است كه همه ي انديشه ها و مقوله هاي فرهنگي را در جامعه » متن«فرهنگ اسالمي 
  ارهاي عقلي نيز براساس تكيه و استمداد از همين وجه غالب است. سمت و سو مي دهد و تمامي پند



 ٣  دهي جامعه شناسي رويكرد شكلدر پرتو  خوانشي نو از مكتب فرماليسم  

از اين رو بر آن شديم تا با نگاهي ديگر و متفاوت به سراغ متن ( سوره كوثر) رويم و به بررسي 
آن در پرتو نظريه شكل دهيِ مكتب فرماليسم و همچنين  تئوريهاي مطرح شده در دو دانش جامعه 

ازيم. در اين شيوه به نقد و بررسي پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه شناسي و علوم سياسي بپرد
روي آورديم و سپس وجه غالب سوره را براساس همين رويكرد تعيين نموده ايم.  در پايان، اين مقاله 

  توانسته است به سؤالهاي زير پاسخ مناسبي ارائه دهد:
تبيين گفتمان فكري متن مورد نظر و  وجه غالب زباني مطرح شده از طرف ياكوبسن چه نقشي در

  هم چنين فرآيند فهم معني دارد؟
چه رابطه اي بين تئوريهاي مطرح شده رويكرد شكل دهي در دانش جامعه شناسي و علوم سياسي 

  و بين مكتب فرماليست وجود دارد؟
وجه غالب زباني سوره كوثر براساس رويكرد فرماليستي و واكاوي مقوله هاي زباني چيست؟ اين 

  امر چه نقشي در تبيين گفتمان مطرح شده در متن دارد؟ 

  فرضيه
هايي كه براي پاسخ به اين سؤالها ميتوان در نظر گرفت را ميتوان چنين بيان كردكه وجه  فرضيه

غالب سوره كوثر امتداد نسل پيامبر است كه اين خوانش تقارب زيادي با بيشتر تفاسير ندارد. اين 
فرضيه براساس واكاوي ابزارهاي زباني استفاده شده از طرف صاحب متن است. و همچنين رويكرد 

ماليستي رويكردي مناسب براي تبيين ايدئولوژي مورد نظر صاحب متن است. براساس فرضيه فر
مباحث نظري مقاله ميتوان گفت كه قرآن يك متن زباني است كه سعي دارد مؤلفه هاي فرهنگي جامعه 

لفه جاهلي را دگرگون و مؤلفه هاي ديگري را پيشنهاد مي دهد كه از جمله اين مؤلفه ها مي توان به مؤ
  زن در سوره كوثر اشاره كرد. 

  اهميت پژوهش
اهميت اين تحقيق را در اين مي توان يافت كه تمامي مقوله ها و مؤلفه هاي زباني در پرتو  

رويكرد فرماليستي به منظور شكل دهي به فرآيند صحيح فهم متن است و همين مؤلفه ها و مقوله هاي 
  كوثر) كمك فراواني مي كند.  زباني ما را در تعيين وجه غالب متن (سوره
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  پيشينه
نويسنده در اين پژوهش بيشتر به  أسرار إعجاز سورة الكوثر به قلم شحاده حميدي العمري: .1

دنبال اين بوده تا معاني آيات را با توجه به آيه هاي ديگر تبيين نمايد و در بعضي موارد نيز از 
ي اين پژوهش بر حول محور معني و مباحث علم معاني كمك گرفته ولي به صورت كلي پايه 

 شريف بودن آن است.

اين به قلم زمخشري: » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل« كتابهاي تفسير به ويژه كتاب  .2
پژوهش از مباحث زباني به منظور تبيين معاني كمك گرفته است ولي همچنان تفسير عقلي بر آن 

 به نوعي تفسير روايي شده است. غلبه دارد ودر بعضي موارد در تبيين آيات متمسك

زمخشري اولين فردي كه سوره كوثر را به طور مستقل  إعجاز سورة الكوثر به قلم زمخشري: .3
مورد بررسي قرار داده است و در آن به تبيين بعضي از وجوه إعجاز براساس نظريه نظم عبدالقاهر 

 جرجاني اشاره كرده است. 

اين كتاب بعد از پژوهش زمخشري  قلم فخر الدين الرازي:نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز به  .4
 صورت گرفته است و در واقع خالصه ي پژوهش زمخشري است بدون هيچ گونه مباحث اضافه.

در بين معاصران پژوهشگري اين سوره را به طور مستقل مورد بررسي قرار نداده است. مهمترين 
ويژگي اين پژوهش ايجاد پيوند بين رويكرد فرماليستي و رويكرد شكل دهي در جامعه شناسي است 

رهنگ كه در همين راستا سوره كوثر مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه اين سوره در ايجاد ف
 مورد نظر خود از ابزارهاي زباني به بهترين شكل خود استفاده كرده است. 

  وجه غالب و ايجاد مركزيت معنايي
ياد » تسلط« وجه غالب عنصري است زباني كه در مكتب نقدي فرماليست ها گاهي از آن با مفهوم 

مسلط است كه يكپارچگي مي كنند. در واقع اين مقوله زباني جزء تمركز دهنده به متن و عنصري 
  ساختار را تعيين و داللت معنايي آنها را مشخص مي نمايد.

براساس اين رويكرد؛ نقد و بررسي معناي متن ارتباط و تعامل تنگاتنگي بين اجزاي زباني و نظام 
ساختاري اثر وجود دارد. وجه غالب به عنوان مقوله زباني محرك و حاكم در متن به اثر (متن) نظم 

عامل پديد آورنده « و انسجام ساختاري و معنايي مي بخشد به عبارت ديگر وجه غالب يا مسلط كلي 



 ٥  دهي جامعه شناسي رويكرد شكلدر پرتو  خوانشي نو از مكتب فرماليسم  

و مركز و كانون تبلور اثر است و يگانگي يا سامان كلي ( گشتالت) آن را تسهيل مي كند. اين عنصر در 
  ). 56: 1373(سلدن، » پيش زمينه قرار مي گيرد و عناصر ديگر را در پس زمينه نگه مي دارد

از ديدگاه پژوهش فرماليستي مي توان گفت متن داراي يك نظام ساختاري زباني است كه وجه 
از باب تمثيل مي توان گفت كه هر وجه غالبي كه وارد « غالب مدير و فرمانرواي آن است . در واقع 

د، در صحنه و مركز انگيزش قرار دار 3صحنه مي شود و به عنوان خورشيد يك منظومه شمسي ، تا
). وجه غالب در متن به صورت انسجام 159: 1391شفيعي كدكني، » ( محور اصلي خالقيت هاست.

گونه عنصر مسلطي است كه ايجاد مركزيت معنايي را بر عهده دارد. اين كانون تمام عناصر زباني را در 
د كه آنها دو اختيار خود و براساس گفتمان خود تعريف مي كند. بنابراين به اين نتيجه مي توان رسي

  نوع وجه غالب را براي متن در نظر مي گيرند:
 وجه غالب زباني .1

 وجه غالب گفتمان فكري .2

مهم در اين باره آن است كه وجه غالب زباني مقدم و پيش زمينه اي براي بيان وجه غالب گفتماني 
تكميل فرآيند و فكري متن مورد نظر است. هر دوي اين وجه غالب ها بايد با هم منطبق و در راستاي 

فهم متن باشند. اين دو نوع وجه غالب در سوره ي كوثر به شكل روشن و واضحي مشهود است كه 
  در تحليل سوره بدان اشاره خواهيم كرد.

بر  1935ياكوبسن از پيشگامان نقد فرماليستي است كه در يكي از سخنراني هاي خود در سال 
د و آن را كليد بوطيقاي نقد ريخت شناسي معرفي يا همان وجه غالب تأكيد مي كن» تسلط« مفهوم

). در پايان اين قسمت مي توان گفت وجه غالب در هر متني به 105: 1388كرد.( خسروي شكيب، 
گونه اي مؤلفه هاي زباني را سامان مي دهد كه متن از چنان انسجامي برخوردار مي شود كه تفكيك و 

صر غلبه مي كند به طوري كه گويي ديگر عناصر در خدمت جداسازي آنها معنايي ندارد و بر بقيه عنا
  آن قرار مي گيرند.

براساس رويكرد وجه غالب در ديدگاه فرماليستي نه تنها هر متني داراي وجه غالب گفتماني است 
بلكه تمامي هستي داراي وجه غالب است. از فرهنگ و جامعه و اقتصاد گرفته تا دين و مسائل مادي 

ر ملتي ه« زندگي وغيره . به عنوان مثال دكتر شفيعي كدكني در كتاب رستاخيز كلمات معتقد است : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  است كه ميتوان آن را نوعي از تاي توقيت به حساب آورد. »كه تا زماني«در اين عبارت به معني  »تا« ـ 3
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). براساس همين ديدگاه مي توان 170: 1391شفيعي كدكني، » ( يك وجه غالبِ كالنِ فرهنگي دارد
براي فرهنگ هاي گوناگون وجه غالب آن را تعيين نمود كه تمام واكاوي هاي فرهنگي و انديشه هاي 

ب فرهنگ اجتماعي فرهنگ مورد نظر از همان وجه غالب سرچشمه مي گيرد. به طور مثال وجه غال
يونان باستان را ميتوان عقل، و وجه غالب فرهنگ مصر را، دنيا و تمدن بعد از مرگ دانست.  در اين 
ميان كه رابطه اي تنگاتنگ با موضوع تحقيق حاضر دارد مي توان وجه غالب فرهنگ اسالمي را تمدن 

شكل مي دهد. زماني  نامگذاري كرد. و اين كه اين وجه غالب چگونه ديگر عناصر را» متن«و فرهنگ 
كه متن وجه غالب فرهنگي باشد ديگر عناصر و مقوله هاي فرهنگي كه براساس متن دريافت نشده 

اي باشد ارزش و اعتبار چنداني در جامعه نخواهد داشت به عبارتي ديگر تمام عناصر و مقوله ه
  ند.استحاله يافته و از آن تأثير مي پذير» متن«فرهنگي از روزنه ي وجه غالب 

  فرماليست، متن و جامعه
بيشتر پژوهشگران ديدگاه فرماليستها درباره ي نقد وبررسي متن را منحصر به حلقه ي زبان شناسي 

) و بر اين اعتقادند كه در نگاه فرماليستي هيچ رابطه اي بين 51: 1391مي دانند.(رك. شفيعي كدكني، 
حقيقت با قصد تحقير كردن اين نوع نگاه به فرهنگ ، جامعه و متن وجود ندارد. اين پژوهشگران در 

متن آنها را ديدگاه شكل گرايان مي نامند اما آنچه كه خود فرماليست ها بيان مي كنند چيزي غير از 
اين است. در واقع اين نامي است كه دشمنان فرماليست ها بدان ها اطالق كرده اند.( رك. تودوروف، 

را كه » ريخت شناسي « ان اين مكتب پژوهش حاضر اصطالح ). براي نامگذاري پيرو28تا 15: 1392
  ). 132تا  121برگرفته از سرچشمه اصلي پيروان آن است، انتخاب مي نمايد.( رك: همان، 

در واقع پيشگامان اين مكتب در تفسير و نقد و بررسي معناي متن به شرايط اجتماعي و تاريخي و 
البته لغو انحصار نويسنده بر معنا معادل صحه گذاشتن بر «زندگينامه مؤلف توجه چنداني نمي كنند. 

برداشت هاي بي پايه نيست ، بلكه قرائت منتقد از هر متني بايد با استدالل و استناد بر خود آن متن 
) و اين بدان معنا نيست كه هيچ رابطه اي بين متن و جامعه  و فرهنگ 38: 1388(پاينده، » همراه باشد.

  جود ندارد. از ديدگاه آنها و
بنابراين مي توان بيان داشت كه اغلب مكاتب نقدي متن را محصولي فرهنگي و بازتاب دهنده 
شرايط زمان تأليف به شمار مي آورند و به همين دليل بر اين اعتقادند كه در تفسير آن بايد به آن 

تن را به محصول شرايط رجوع و گريزي بزنند. اما ديدگاه فرماليستي برخالف ديگر مكاتب نقدي م



 ٧  دهي جامعه شناسي رويكرد شكلدر پرتو  خوانشي نو از مكتب فرماليسم  

شرايط و زمان تأليف نمي داند بلكه بر اين اعتقاد است كه متن محصول ديدگاه مؤلف آن در جامعه ي 
مورد نظر به منظور تغيير گفتمان است. اين امر به طور دقيق در آثار فرماليست ها وجود دارد تا جايي 

نند بلكه به ديدگاهي برعكس، يعني كه آنها متن را تحت تأثير شرايط تاريخي و زندگي مؤلف نمي دا
بر اين امر معتقدند كه زندگي مؤلف و جامعه و مقوله هاي فرهنگي تحت تأثير متن است به طوري كه 
مي توان گفت: آنها زندگي مؤلف را تابعي از عالئق ادبي و مضامين مكرر در آثارش مي دانند. (رك: 

ادبي را انديشه اي بر پايه ي ادبيت با ويژگي هاي  ). براساس اين رويكرد مي توان متن40تا 11همان، 
منحصر به فرد زباني و هنري دانست كه هدف از آن نه بازتاب و محمل انديشه هاي تاريخي بلكه 

  هدف از آن شكل دادن فرهنگ و مقوله هاي آن در جامعه محسوب مي شود.
ه تحليل آن با رويكرد زباني ــ در اين ميان سوره كوثر به عنوان متني است كه در مقاله پيش رو ب

ريختي خواهيم پرداخت. در واقع متن اين سوره با استفاده از ابزارها و مؤلفه هاي زباني گوناگون به 
دنبال تغيير گفتمان موجود در مورد شخصيت زن مي باشد كه به شكل فرآيندي ادبي در ايجاد گفتمان 

ر اختيار گرفتن تمام هنرسازه ها و مؤلفه هاي زباني مورد نظر خود موفق است. در واقع اين سوره با د
در تبيينِ گفتمانِ تغييرِ عنصر زن در جامعه از اسلوب و سبك عالي كالم بهره مي برد. قبل از ورود به 
بخش تطبيقي، نگاهي به تئوريهاي جامعه شناسي و علوم سياسي درباره نظريه شكل دهي و رابطه آن با 

  مي پردازيم: مكتب نقدي فرماليست ها 

  فرماليست و رويكرد شكل دهي هنر
نظريات ادبي بر اين پايه استوارند كه متن ادبي به عنوان يك محصول فرهنگي است كه از جامعه و 
اوضاع آن سرچشمه مي گيرد ولي در قبال اين نظريات، مكاتبي همچون فرماليست بر اين ادعايند كه 

فرماليست ها متن را  ت و سو مي دهد نه بالعكس.اين متن است كه جامعه و فرهنگ آن را سم
عنصري مستقل از همه چيز مي دانند و وجه تمايز آثار هنري را در ميزان نسبت برجسته سازي آن مي 
دانند. در اين ميان فرهنگ اسالمي متن را عنصر اصلي به شمار مي آورد زيرا اين متن قرآني است كه 

 آورده است.جامعه و فرهنگ اسالمي را بوجود 

دهي در جامعه شناسي ادبيات را مي توان مبتني بر ديدگاه شكل گرايان روس دانست  رويكرد شكل
هاي هنر معتقدند تاثيرات آثار هنري بر جوامع معاصرشان انكارناپذير است و اين  شناس برخي جامعه

گويد براساس  اندر، ميطور كه الكس دهند همان ها و تحوالت اجتماعي شكل مي آثار به رفتارها، ارزش
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ها و افكاري را در سر مردم قرار دهد. رويكرد  تواند ايده دهي، هنر به هر حال مي هاي شكل نظريه
يا استعاره اصلي مشترك هستند  گيرد كه در اين عقيده  ها را در بر مي دهي گروه بزرگي از نظريه شكل

دهي مثل رويكرد بازتاب  رويكرد شكل )17، ص1392كه هنر بر روي جامعه تاثير دارد. (راودراد، 
كند اما جهت تاثير بين موضوعات  رابطه بين هنر و جامعه را به عنوان يك خط مستقيم ساده بيان مي

عنوان عامل تاثيرگذار بر جامعه در نظر گرفته  كند. به طوري كه هنر به هنري و جامعه را برعكس مي
ايان نظريه زيبايي شناسي، هنر و ادبيات راستين را به ) آدورنو از پيشوهمانشود و نه بر عكس. ( مي

هيچ وجه صورتهايي نمي داند كه تكامل اجتماعي را به صورت مثبت همراهي مي كنند، بلكه برعكس 
هنر پيش از هر چيز با «بر تضاد بنياديني كه سرشت نماي آفرينش هنري است پافشاري مي ورزد: 

اجتماعي مي شود، و به اين ديدگاه دست نمي يابد مگر به عنوان  ديدگاه مخالفت آميز در برابر جامعه،
) اين موضوعي است كه در مكتب فرماليست دقيقا با مقوله ي 74، ص1392(ژاك لنار، ». هنر مستقل

مطرح مي شود در واقع رويكرد شكل دهي در جامعه شناسي را مي توان رويكردي » تباين و تنش«
از مكتب فرماليست دانست كه هدف واالي متن ادبي را در مقوله هاي  برگرفته شده يا تأثير پذيرفته

  زير از ديدگاه آنها مي توان خالصه نمود:
 تغيير در گفتمان فكري جامعه بعد از خود .1

 تغيير در گفتمان و سبك هاي زباني جامعه بعد از خود .2

آنها هيچ گونه اهميتي اهميت دادن اين دو رويكرد به جامعه بعد از متن به اين معني نيست كه 
براي جامعه قبل از متن قائل نيستند بلكه آنها تأثيرگفتمان متني قبل از متن مورد نظر را در حاشيه به 

  شمار مي آورند و اين امر به معناي ناديده گرفتن كامل آن نيست.

  دهي ديدگاه فرماليستي و رويكرد شكلواكاوي زباني سوره كوثر از منظر وجه غالب 
ن تحليل كه بر پايه ي واكاوي زباني متن صورت مي گيرد سعي بر آن شده تا داللت هاي در اي

ناميد كه » تحليل برونه ي متن« زباني به طور كامل در نظر گرفته شود. اين نوع تحليل متن را مي توان 
ي و با هدف رسيدن به گفتمان يكسان متن در بين تفسيرهاي گوناگون صورت مي گيرد زيرا ايدئولوژ

بافت ذهني در اين نوع تحليل راه به جايي نمي برد. در اين بخش از پژوهش با توجه به رويكردهاي 
  مطرح شده در بخش تئوري و نظري مقاله، اقدام به تحليل سوره كوثر در محورهاي زير مي نماييم:
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 تباين و تنش و ايجاد مركزيت معنايي .1

 ارگانيك سوره: نقش سازه فصل و وصل در پويايي 1- الف

تباين و تنش مهمترين ويژگي متن ادبي از منظر رويكرد فرماليستي به شمار مي رود. در اين مقوله 
تمامي عناصر به شكل چشمگيري در تباين و تنش هستند تا جائيكه در نگاه اول مي توان گفت متن از 

اهر خود نوعي پيوند ارگانيك لحاظ ظاهري هيچ گونه انسجامي را ندارد و لي اين انسجام پراكنده در ظ
و انسجامي اندام واره براي متن تعريف مي كند تا جائي كه مي توان گفت انسجام پراكنده بيرونه ي 
متن مهمترين عامل در تحليل متن از منظر رويكرد فرماليستي به شمار مي رود. با اين رويكرد اگر به 

  و تنش عناصر زباني دريافت نخواهيم نمود. سوره ي كوثر نگاه كنيم چيزي جز پراكندگي و تباين
 إنا أعطيناك الكوثر{ فـــ} صلّ لربك {و} انحر ////// إنّ شانئك {هو} األبتر

با دقت در شكل نوشتاري باال متوجه مي شويم كه تمامي متن سوره از مقوله تباين و تنش موج 
شده اند همچنين در  وصله يكديگر ب »فــ«مي زند. آيه اول و دوم با استفاده از مقوله زباني حرف 

دارد. اين امر به وضوح در شكل باال  وصليكاركردي  »و«آيه دوم بين جمله اول و جمله دوم حرف 
قابل مشاهده است. تا اين قسمت هيچ گونه تبايني در متن صورت نگرفته است و گويي متن براساس 

ل به حيات خود ادامه مي دهد. اما نقطه رويكردي ماشيني و اتوماتيك وار از نظر رويكرد وصل و فص
ي آغاز تباين در اين است كه هيچ گونه ارتباط و وصلي بين آيه سوم و آيه هاي قبلي وجود ندارد. 
اين نقطه از متن ما را به تحليل نهايي رهنمون خواهد كرد. با دقت در اين امر متوجه مي شويم كه آيه 

ه سوم دارند گويي كه آنها دو نمود غير همنامي هستند كه ي اول و دوم تباين و تنش مداومي با آي
همديگر را در پيوند ظاهري به شدت دفع مي كنند. اما اين امر نبايد ما را به سوي اين داوري سوق 
دهد كه متن از هيچ گونه پيوند اندام واره اي بهره نمي برد بلكه بر عكس بايد بگوييم اين نوع تباين و 

قوله هاي زباني همچون دعواي زوجين است كه محمل حقيقت نيست. بنابراين تنش بين عناصر و م
مقوله تباين و تنش در پرداخت فصل و وصل يكي از نمودهاي زباني در اين سوره است كه نقش 
تعيين كننده اي در ايجاد مركزيت معنايي و همچنين بارز نمودن وجه غالب سوره ، دارد. اين مقوله 

اخت معناي متن به ما اين دستاورد را ارائه مي دهد كه از طريق نمود زباني (فصل و وصل) در پرد
امتداد « وصل كه در آيه اول و دوم تجلي يافته و از طرف صاحب كالم تنظيم شده مي توان به وجه 

متن در اين دو آيه اشاره كرد. همچنين نمود زباني فصل كه در آيه سوم از طرف مؤلف  »نسل مخاطب
اشاره كرد. در واقع هر دو نمود زباني ابزاري در » قطع نسل« رفته ، مي توان به وجه متن صورت گ
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فرآيند فهم معنا براي ناقد متن به حساب مي آيد. از طرف ديگر تباين و تنش اين دو نمود زباني در 
داراي متن اشاره بر اين امر دارد كه دو مقوله معنايي مطرح شده در دو طرف متن در دنياي واقع نيز 

  تباين و تنش هستند. 

  ازه ضمير در پويايي ارگانيك سوره: نقش س2- الف
وصل و «تباين و تنش موجود در مقوله هاي زباني در متن سوره كوثر تنها در نمودهاي زباني 

خالصه نمي شود بلكه در نمودهاي ديگري چون ضمير نيز تجلي يافته است. در آيه ي اول و » فصل
قرار مي » متصل«دوم متن تمامي ضميرهاي به كار رفته در البه الي متن تحت زيرمجموعه ضميرهاي 

منفصل و « يرد. همچنين ضميرهاي به كار رفته در آيه سوم نيز داراي دو نمود زباني متفاوت يعني گ
مي باشد كه زير » هو« هستند و ضميري كه در فرآيند فهم معني نقش اساسي دارد ضمير فصل » متصل

فته مي مجموعه ضميرهاي منفصل است. در نمود زباني ضميرهاي متصل كه در آيه اول و دوم تجلي يا
قطع « اشاره كرد. همچنين نمود زباني ضمير فصل با مقوله  »امتداد نسل مخاطب«توان به همان مقوله 

فصل و « تناسب كامل دارد. بنابراين وجه غالب زباني اين متن در نمودهاي زباني و در دو مقوله  »نسل
از طرف ديگر اين نوع  تجلي يافته است.» منفصل«و » متصل«بين جمله ها و مقوله ضميرهاي » وصل

  كنند در نهايت به ايجاد مركزيت معنايي منجر مي شود. ني كه كامال هم همديگر را دفع ميوجه غالب زبا
عنصرهاي زباني همديگر  با دقت در شكل نوشتاري و تحليل پيشين كامال متوجه خواهيم شد كه

كنند. اين امر در ايجاد و آشكار نمودن وجه غالب معنايي متن كمك شاياني به ناقد مي كند.  را دفع مي
در واقع تجلي يافتن عناصر زباني در دو نمود متفاوت باعث ايجاد دو مقوله معناييي متفاوت مي شود 

نيست بلكه كه در تعارض با هم هستند. اين مركزيت معنايي نه تنها جدا از نمودهاي زباني مطرح شده 
روي ديگر نمودهاي زباني تأثير مي گذارد. همچنان كه نمودهاي زباني به شدت در تقابل هم هستند ، 
مقوله هاي معنايي نيز در تباين و تنش با هم هستند. مهمترين مقوله هاي معنايي كه در تباين و تنش با 

توسط همديگر باعث ايجاد معناي  يكديگر هستند. اين نوع تباين و تنش در نمودهاي زباني و دفع آنها
» امتداد نسل« و » قطع نسل«متباين و تنش زا در متن شده است. اين نوع تباين و تنش معنايي در مقوله 

وجه غالب معنايي اين متن به شمار مي » قطع و امتداد نسل« نمود پيدا كرده است. بنابراين دو مقوله 
جام اندام واره اي مناسبي دارد. در واقع هيچ گسستي بين رود كه با وجه غالب زباني آن تناسب و انس

وجه غالب معنايي و نمودهاي زباني به كار گرفته شده در سوره وجود ندارد. اين عدم گسست را 



 ١١  دهي جامعه شناسي رويكرد شكلدر پرتو  خوانشي نو از مكتب فرماليسم  

عبدالقاهر جرجاني نيز در باب نظريه نظم مطرح كرده است. در واقع براساس نظريه نظم وي نيز 
  منظور ايجاد مركزيت معنايي نقش اساسي ايفا مي كنند. نمودهاي زباني در وجه غالب خود به 

 زدايي در سطوح مختلف در حاشيه سوره ب: آشنايي

به  ي متن ادبي در رويكرد فرماليستي خود بر اين باور است كه از ويژگيهاي متن مي توان تحليل برونه
و فراهنجار كردن زبان  مقدار آشنايي زدايي آن در كاربرد زبان و به عبارت دقيقتر در بديع ساختن

تهاجم « اتوماتيك روزمره اشاره كرد كه در گفته هاي سردمداران فرماليست با عبارت هايي چون 
روز مره از آن تعبير مي شود. اين نوع كاربرد نا آشناي زبان در سطوح » سازمان يافته بر ضد زبان

ن مورد نظر در رويكرد گوناگون همچون سطح آوايي، تركيبي و واژگاني صورت مي گيرد. مت
فرماليستي در سطح واژگاني تباين و تنش آشكاري هم با زبان معيار و هم با زبان و فرهنگ دوره 
جاهلي دارد. در اين متن واژه كوثر در سطحي فراتر از زبان عادي و اتوماتيك روز مره به كار رفته 

ر گرفتن سياق و بافت سخن است. كتاب هاي تفسيري در دريافت معناي واژه كوثر بدون در نظ
با دو » خير كثير«بيان مي كنند سپس در تبيين مصداق » خير كثير« معموال وجه غالب معناي آن را 

گروه از مفسران روبه رو مي شويم. با نگاه به آثار و نوشته هاي اين دو گروه نيز متوجه مي شويم كه 
حضرت فاطمه (س)، و وجه غالب » كثيرخير «وجه غالب كتاب هاي تفسيري شيعه در تبيين مصداق 

حكمت و اسالم و قرآن ونمونه هايي از اين قبيل » خير كثير«تفسيرهاي اهل سنت در تبيين مصداق 
است. در تحليل مصداق و نمونه هاي كتاب هاي تفسيري اين گفته بس است كه بگوييم: تبيين مصداق 

تأثيرپذيري از بافت و ساختار ذهني مفسران آنها بدون ذكر داليل زباني در فرآيند دريافت متن و 
  صورت گرفته است.

با توجه به آنچه در بند پيشين ذكر شد مي توان گفت دقت الزم و كافي در تبيين و تفسير اين واژه 
  وجود نداشته است. صحت اين گفته را با توجه به مقوله ي زير مورد ارزيابي قرار دهيم:

 )269الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذّكّر إال أولواأللباب (البقرة:  الحكمة من يشاء و من يؤت يؤتي .1
 )87و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآنَ العظيم (الحجر:  .2

خير « با دقت در دو آيه باال متوجه مي شويم كه وجه غالبي كه در تبيين مصداق الكوثر به عنوان 
آمده است، مقوله صحيحي نمي باشد زيرا وجه غالب اين  در تعداد زيادي از كتاب ها ي تفسير» كثير

تفسيرها در برخي موارد قرآن و در برخي موارد ديگر حكمت است. اين نوع دريافت با سياق و بافت 
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قرآني در تعارض است زيرا اين متن هنگامي كه خداوند به پيامبر قرآن را مي بخشد از مقوله فعلي 
ا در متن سوره كوثر، مقوله فعلي ديگري در مقايسه با اين مقوله به كار  استفاده نموده است. ام» آتينا«

برده است(أعطينا). بنابراين با توجه به نظريه هاي زبان شناسي كه قائل بر اين امر هستند كه در زبان 
هيچ گونه ترادفي وجود ندارد مفسران بدون در نظر گرفتن اين مقوله در تبيين مصداق كوثر به قرآن 

ره كرده اند. اين در حالي است كه خداوند براساس متن كتاب قرآن دو مقوله را به پيامبر خود داده اشا
مشخص مي كند. ابوهالل عسكري دانشمند » آتينا«و ديگري را با واژه » أعطينا«است كه يكي را با واژه 

ين نهفته است كه در واژه شناس فرهنگ اسالمي بر اين امر قائل است كه تفاوت بين اين دو واژه در ا
إنا « چنين نيست و آيه مباركه » إيتاء«نوعي از ملكيت وجود دارد حال آن كه در واژه » إعطاء« واژه 

دليل اين مدعي است بنابراين براساس آيه مذكور ملكيت كوثر از آن پيامبر مي باشد و » أعطيناك الكوثر
قرآن هم نمي » كوثر«ديگر منظور از  مي توانسته است شخص ديگري را در آن شريك نكند.از طرف

تواند باشد زيرا تمام امت پيامبر در فوائد قرآن با او سهيم هستند و اين اجازه را ندارد كه آنها را از 
  فوائد قرآن منع بدارد به همين در تبيين دو واژه مي توان به نمود زير دست يافت:

  الف: اإليتاء: سهام عمومي 
  ب: اإلعطاء: سهام شخصي

قرآن نيز نمي تواند » الكوثر« براساس گفته ي پيشين مي توان به اين نتيجه رسيد كه مصداق واژه 
« نيز سازگاري ندارد زيرا قرآن در مورد حكمت با تعبير » حكمت«باشد. از طرف ديگر با مصداق 

  ياد مي كند.» الخيرالكثير
آن در زبان عربي ما را بس رهنمون و كاربرد » كوثر«در اينجا اشاره اي كوتاه بر ساخت واژگاني 

است كه از اوزان مبالغه به كار مي رود و فرق اصلي آن با » فوعل«مي كند. اين واژه بر وزن ساختي 
فقط با كاربرد صفت در زبان مورد استفاده است. اما واژه » كثير«در اين است كه واژه » كثير«واژه 

ذات در زبان عربي از طرف اهل زبان استفاده شده  هم در كاربرد صفت و هم در كاربرد اسم» كوثر«
  است. در زبان عربي تركيبهاي زير مورد استفاده است:

 رجل كوثر: أي كثير العطاء و الخير : كاربرد صفت. .1

  أقبل الكوثر: السيد الكثير العطاء : كاربرد ذات.                    .2
چنين نبود اين واژه در فرهنگ زباني قبل از براساس اين امر و نوع كاربرد دو واژه مي توان و هم

واژه اي با فراهنجارهاي مخصوص خود بر زبان و » كوثر«وجود متن قرآني مي توان گفت كه واژه 
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فرهنگ جاهلي هجومي سازمان يافته القاء مي كند. براي درك بهتر اين امر دو مقوله ذيل ما را در اين 
  وادي رهنمون مي سازد:

 »كوثر«واژه  فرا هنجارري بودن .1
 فرهنگ جاهلي و زنده به گور كردن دختران .2

كاربرد ندارد و در متن قرآني نيز اين واژه فقط يك بار ذكر شده » الكوثر«در دوره جاهلي واژه 
است.اين مقوله را مي توان با عنوان فراهنجاري بودن واژه مذكور ياد كرد. از طرف ديگر زنده به گور 

  لي براساس متن قرآني پديده اي آشكار بوده است:كردن دختران در فرهنگ جاه
 يتواري من القوم من سوء ما بشّر به أ يمسكه علي هون أم يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون .1

براساس آيات مذكور نمي توان بر اين امر صحه گذاشت كه زنده به گور كردن از آن جايي كه 
نكوهش شود زيرا براساس سبك قرآن در متن ما شاهد جزء مقوله هاي فرهنگي آن جامعه بوده، نبايد 

آن هستيم كه نه تنها اين امر پديده ي اشتباهي در دوران جاهلي بوده بلكه در همه ي زمان ها و مكان 
ها نيز اين امر چه جزء مقوله فرهنگي پذيرفته شده باشد و چه نباشد، مورد نكوهش است زيرا در متن 

به كار گرفته شده است كه داللت بر اين امر دارد كه ذات » كان خطأ كبيراإنّ قتلهم « قرآن از اسلوب 
اين پديده با خطأ عجين گشته و جزئي از جبلّه آن شده به طوري كه در هيچ مكان و زمان ديگري 

بر زمان داللت ندارد » كان«گسستي بين آن دو ( خطأ و قتل) نيست. زيرا در آيه موردنظر مقوله فعلي 
خطأ «بر ثبوت و كينونة سپس بر مقيد كردن آن براساس مقوله » كان«س كاربرد معنايي بلكه براسا

مي باشد. اين نوع اسلوب داللت براين امر دارد كه در جامعه ي فرهنگي و تمدني دوره ي » كبيرا
جاهلي اين پديده (زنده به گور كردن) جزء مقوله هاي فرهنگي پذيرفته شده بوده است گويي كه افراد 

امعه زشتي و ناروايي آن را دريافت نكرده اند. از طرف ديگر اين كار در ذات خود با توجه به اينكه ج
  عجين گشته است.» خطأ«مقوله كان بر كينونه و هستي داللت مي كند، با 

براساس گفته هاي فوق مي توان نتيجه گرفت كه زن در جامعه مورد نظر از مقام و شأني برخوردار 
نبوده است. متن قرآني با در نظر گرفتن اين ويژگي ها در جامعه به دنبال تغيير گفتمان و ايدئولوژي 

  يد. مورد نظر مي باشد و در نتيجه در سوره كوثر نهايت تغيير را در جامعه مطرح مي نما
براساس گفته هاي پيشين واژه كوثر يك واژه ي جديد و بديع است كه در فرهنگ زباني دوره 
جاهلي وجود نداشته است. متن قرآني با در نظر گرفتن قواعد زباني و فرارفتن از هنجار زباني به دنبال 

وجه به زن و فرارفتن از هنجار فرهنگي نيز هست. در واقع هنجار فرهنگي در دوره ي جاهلي عدم ت
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هنجار زباني، نبود واژه كوثر است. متن قرآني با رويكردي متفاوت به اين دو نوع هنجار به دنبال تغيير 
  فرهنگي با اسلوب زباني بديع است.  

بنابراين تباين و تنش دو جامعه مورد نظرِ ايدئولوژيِ متنِ قرآني و جامعه جاهلي به طور واضح 
تنش در متن قرآني كه از ديدگاه فرماليستي اهميت بسزايي دارد از ويژگي  آشكاراست. اين نوع تباين و

هاي اصلي متن ادبي به شمار مي رود كه در متن مورد نظر اين ويژگي نقش اصلي را در طرح 
ايدئولوژي جامعه ايفا مي كند. در واقع اختالف موجود در زاويه هاي اين متن يك نوع آشنايي زدايي 

ي را مطرح مي نمايد كه شيوه و سبك رايج و پيشين را مي شكند و اسلوب را وارد زباني و ايدئولوژ
مقوله اي غير متعارف مي نمايد كه در بيان ايدئولوژي آن مي توان به تحليل برونه ي متن و شكل آن ( 

  روابط بين سيستم هاي زباني) اشاره كرد.

  تباين و تنش دو مقوله اصلي متن
ا بررسي سيستم هاي زباني صورت نمي گيرد و براساس خوانش در تحليل فرماليستي تنه

فرماليستي كه در حال حاضر در رويكرد پژوهش هاي فرماليستي وجود دارد، بين جامعه و متن هيچ 
گونه ارتباطي وجود ندارد. اما فرماليست در اين امر خالصه نمي شود بلكه آنچه در صفحات پيشين از 

شناسي سخن به ميان آورديم نه تنها فرماليسم اين نوع رويكرد را نمي رويكرد فرماليستي در جامعه 
پذيرد بلكه در تحليل فرماليستي جامعه و ايدئولوژي آن يك مقوله مهم به شمار مي رود. براساس اين 
نوع خوانش جديد مي توان در سوره كوثر دو مقوله را نشان داد كه در نهايت تباين و تنش با جامعه 

  هستند:قبل از خود 
 كوثر و مصداق آن كه در صفحات پيشين بدان اشاره شد .1

  مقوله صالة .2

در اينجا بايد از شبهه اي بس پرخطر دوري نماييم كه منتقد فرماليستي اين دو جامعه را از بيرون  
متن به دست نمي آورد. بلكه مقوله هاي اين دو نوع جامعه را براساس بافت و ساختار متني تعريف 

زماني كه هم فرماليست ها در مورد جدايي جامعه و متن سخن مي گويند منظور اين مي نمايد و 
نيست كه هيچ گونه ارتباط و رابطه اي بين اين دو وجود ندارد. بلكه منظور اين است كه در تبيين 

  جامعه به مقوله ديگري جز متن پناه نبريم.
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دارد. براساس آيه زير مي توان مقوله مقوله صالة در دو جامعه قبل از قرآن و جامعه قرآني وجود 
  نماز در جامعه قبل قرآن  را تبيين نمود:

  و ما كانت صالتهم عند البيت إال مكاء و تصدية..... 
 ) براساس عبارت باال مي توان گفت كه نماز در دوره و جامعه قبل از قرآن به منظور و براي هدف

بك و نمط كالم مي توان گفت كه اين نوع مكاء و مكاء و تصديه) بوده است و با نگاهي عميق در س
تصديه با نماز آنها عجين گشته و هيچ گونه انفصالي بين نماز و هدف مكاء و تصديه وجود نداشته 

كان فقط بر زمان داللت ندارد بلكه عالوه بر زمان اين فعل » ما كانت صالتهم...« است زيرا در اسلوب 
كند كه بيانگر اين امر است كه هستي و وجود نماز آنها با مكاء و  بر مصدر ( كون و هستي) داللت مي

تصديه عجين شده است. اما در جامعه مورد نظر متن قرآني اين امر صدق نمي كند چرا كه در جامعه 
قرآني صالة به منظور و هدف رب است (فصلّ لربك و...) بنابراين در اين مقوله تباين و تنش كاملي 

ود دارد كه قرآن براساس اسلوب زباني خود آن را مطرح مي نمايد و در شكل دادن در هدف مقوله وج
  به جامعه قبل از خود موفق بوده است. 

براين اساس متن سوره كوثر در مقوله زباني و فرهنگي تباين و تنش را وجه غالب خود قرار داده 
تغاير با جامعه قبل از خود است و است چرا كه اين متن در پي تبيين اصول و سبك هايي است كه در 

در تغيير و شكل دادن جامعه قبل از خود از نظر ايدئولوژي ساخت و بافت كالمي و متني متغايري با 
  ساخت ما قبل خود انتخاب مي كند.
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 نتيجه

بافت و هاي زباني است كه برخواسته از اي با سازهايدئولوژي ،متن در نگاه بيشتر نظريات نقد ادبي

روند كه بتوانند گونه مكاتب با اين هدف پيش ميشرايط و اوضاع زمان صدور كالم است و ناقدان اين

از خالل متن به ويژگيهاي بافت زمان صدور كالم پي ببرند. در اين ميان رويكرد شكل دهي هنر در 

متن به دنبال تأسيس  كند كهبر اين اصل تأكيد مي ،جامعه شناسي كه يك نوع رويكرد فرماليستي است

ي متن را به صحنه  ،باشد . در واقع نويسنده تحت تأثير بافت فكري و زباني پيشينگفتمان نو مي

بلكه براساس بافت و ساختمان ذهني خود به دنبال تأسيس گفتمان زباني و  ،آوردآفرينش در نمي

ها و أثير مستقيم از آن گفتماناما نه با ت ؛كندهاي پيشين حركت ميفكري است كه در پرتو گفتمان

هاي پيشين با هدف ها و بافتبلكه تأثيري در حاشيه و به منظور هدم و نابودي آن گفتمان ،هابافت

ي زبان و انديشه. بدين ترتيب وجه غالب و مسلط سوره كوثر را مورد تأسيس گفتماني جديد در حوزه

هاي زباني فصل و وصل، ضمير متصل و اكاوي سازهكه و دست يافتهو به اين نتيجه  هكنكاش قرار داد

ي آشنايي زدايي در سطح واژگاني از مهمترين ابزارهاي زباني است كه صاحب متن در منفصل و مقوله

ها وجه غالب سوره در پرتو تحليل تبيين وجه غالب سوره به كار گرفته است. براساس همين سازه

پاياني در جزء آغازين سوره و قطع نسل ايشان در جزء  (ص)امتداد نسل پيامبر ،ي متنشكل برونه

سابق  هايي متن در پرتو سازهتناسب كامال هماهنگي با شكل برونه ،سوره است. اين وجه غالب معنايي

  الذكر دارد.
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