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  قرآن هایاميپ در مخاطب و متن رابطه تبيين تحليل
 1فتحيه فتاحي زاده

 2مرضيه ذاکری

  2حسين بخشعلي سلطان )سلطاني(

 چکیده

 مؤلفه سه ینیآفرنقش مؤید گفتمان این تحلیل. است گفتمان یک محصول، كریم و اساساً هر متنی قرآن

 غازآ متن مؤلفه از گفتمان تحلیل اینکه عین است؛ در گفتمان این خلق در مخاطب و متن، مؤلف اصلی

 لاترینبا در( مدارفهمنده) مخاطب بر اثرگذاری، متن این یریگشکل از( مؤلف) فرستنده یمندتین، شودمی

 كندیم استفاده خلاقانه زبان متن، از یهاامیپ ارائه در معیار زبان از یریگبهره موازاتبه رونیازا. است سطح

 همف در مشاركت به مخاطب ساختن رهنمون هدف با را آن و ساخته مطلوب، برجسته سطحی در را پیام تا

 و یدهشناخت سبب به را مخاطب یِ ریتعب فهم معیار، سطح زبان به یهاامیپ. كند یدهسامان متن درک و

 رفته نشانه شرفتار در تغییر هدف با را او یِلیتأو فهم تمثیل، سطح زبان قالب در هاامیپ و او در نگرش تغییر

 بتواند تا داردمیوا تکاپو به را مخاطب كه( یسازبرجسته) قرآن متن یِنیآفرییبایز نقش غالبیت رغمبه. است

مخاطب،  هك شوندمی آن از اجتماعی، مانع -فرهنگی و شخصیتی، معرفتی سازد، موانع برقرار ارتباط متن با

 .كندمی عمل گزینشی، پیام حفظ و مواجهه، درک در رونیازا. كند شركت پیام دریافت امر در فعالانه

 سازی، مخاطب، موانع اثرپذیری.قرآن كریم، تحلیل گفتمان، متن، برجسته :واژگان كلیدی
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 مقدمه-9

اند؛ سور و آیات جای گرفته ساختژرفهای متعدد است که در ای از پيامقرآن، مجموعه

، سيرگرتف) مخاطب یسوبه( مؤلف، دگريتول) های قرآني، در یك حرکت نزولي از فرستندهپيام

باشند که ارسال و ها مبنای مشترک فرستنده و مخاطب ميشود. این پيامارسال مي( فهمنده

انجامد. در این صورت پرداختن به به خلق یك رخداد ارتباطي ميان این دو مي هاآندریافت 

مقوله نقش زبان قرآن که بر رویکرد تعاملي و ارتباطي زبان و به عبارتي معنا تأکيد دارد، اهميت 

، زبان قرآن، زباني است که در ترساده(. به عبارتي 00-20، صص1232دبير مقدم، . یابد )ر.کمي

که در  یبعدچندشود؛ یعني زبان قرآن، زبان گفتمان است. فرایندی اثر برقراری ارتباط توليد مي

از  نقشي که آن را؛ کندنقش و هدفي را دنبال مي، شود. این گفتمانپي آن متن )پيام( خلق مي

سازد. برای کشف نقش گفتمان قرآن، باید از روش متفاوت ميـ  دستور زبانـ زبان محض 

 در سطح عبارات و جملاتصرفاًدهد تا تحليل گفتمان استفاده نمود. این روش، این امکان را مي

متن رون دروابط ميان جملات  برشناختعلاوه به متن به عنوان یك کل بپردازیم؛ حرکت نکنيم؛ 

ه، مخاطب و همچنين بافت موقعيتي پيام اثر توجه داشته باشيم فرستندیعني  به عناصر فرامتن

(Paltridge, 2006,  p2 .) 

شود که از طریق متن اثر که محصول واکاوی زبان قرآن، با تأکيد بر کاربرد زبان، سبب مي

به زبان  گرانقشزبان تأکيد شود. تحليل و آناليز متن، بر اساس رویکرد  یالگوهاگفتمان استبر 

خواهد گفت که متن، نقطه آغازین  (،01، ص2442عد اجتماعي زبان است )حربي، که معتقد به بُ

شبرد دیگر گفتمان قرآن در پي یهامؤلفهشود. ایفای نقش این گفتمان محسوب مي یسوبهحرکت 

 یناما مسأله این است که جایگاه و نقش هر یك از امؤثرند؛ آن  ينیآفرنقشاین گفتمان و 

در توليد گفتمان )متن( چيست؟ محوریت از آِن کدام مؤلفه است؟ در صورت  هامؤلفه

، نقش گفتمان قرآني چيست؟ اهداف مترتب بر نقش گفتمان هامؤلفههر یك از این  ينیآفرنقش

ه وارد یهابيآسهای متوجه اهداف گفتمان قرآني است؟ پيامد یيهابيآسقرآني چيست؟ چه 

 خواهد بود؟ چه بر پيکره گفتمان

 مان قرآنتهای تحلیل گفمؤلفه-4

 هاگرچ. مخاطب و، مؤلف متن در تحليل گفتمان قرآن، با سه مؤلفه اصلي مواجه هستيم:

متن، مؤلف و مخاطب  ترجامعی هامؤلفهرا ذیل  هاآنتوان اما مي های دیگری وجود دارندمؤلفه

 اساسي در تحقق اهداف گفتمان قرآن است. شرطشيپکرد. متنيت قرآن،  یبنددسته
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 متنیت قرآن-4-9

ن توان قرآن را یك متآیا مي پاسخ داد که متن چيست؟ و هاپرسشبرای آنکه بتوان به این 

 اسبراسراهگشاست.  دارد مدنظرشناسي متن که بعد ارتباطي زبان را برشمرد؟ رویکرد زبان

ی رخداد «متن»، «شناسي متنزبانای بر مقدمه» کتاب در( 1431) دوبوگراندودرسلردیدگاه 

ي ملتزم بایست به معيارهای مشخصآنکه متن بتواند متن باشد، مي یبراي عبارت است؛ بهي ارتباط

 ,Beaugrande&Dresselerشود )باشد؛ در این صورت متن باعث برقراری ارتباط مي

1981 , p3اند:توان اصول سازنده متن خو( این معيارها را مي 

 ( Cohesionیا انسجام دستوری ) دستوریی وستگیپ-4-9-9

بينيم؛ یا مي شنویم ومي کهطورهمانهای رو متن یا متن عيان، مؤلفهداريمعنچگونگي پيوند 

(، Ellipsis) ( وحذفSubstitution) (، جایگزینيReference) که عواملي چون ارجاع

متن شکل  در آن را( Lexical Cohesion) ( و انسجام واژگانيConjunction) پيوند

 (. Halliday and Hassan, 1976دهند )مي

 ينیگزیجاحذف اسم و  (،5، 5/ 2: عمرانآل :هو/ اللهضمایر، اسماء اشاره )عامل ارجاع( )

حروف ربط )عامل پيوند(  (،5/ 51ي: صف: موس /أنا :يتؤذوننضمير )عامل حذف و جایگزین( )

، 53/ 10اسراء:  :عاًيتب /لاًيوکهم معنایي )یکي از عوامل انسجام معنایي( ) و( 4/ 13: کهف )حتي:

نخستين گام در  اگرچهباشند که در روابط سطحي متن مي های انسجاميدر قرآن، مؤلفه( 54

های یك متن را تنها از حيث دستوری به هم ارتباط شوند، اما بخشخلق متن محسوب مي

 شود.متن منتهي ميبه توليد  دهند ومي

 ( Coherence) مفهومی یوستگیپ-4-9-4

ا سطح بواژگاني متن است، پيوستگي مفهومي انسجام دستوری که ویژگي سطحِ برخلاف

 & Beaugrandeمحصول فرایندی شناختي است؛ )و خوردمتني پيوند مي معنایيِ

Dresseler, 1981, pp3-4 ) ،یر زکه با هم در است  پيوند ميان مفاهيميپيوستگي مفهومي

های سته، حرکت موازی بگرید يعبارتبه پردازد.روابط محتوایي مي به وشده اند، متن پدیدار  بنای

 متن، پيوستگي مفهومي است که در توليد یك متن مؤثر است. ساختژرفمحتوایي در 

ي اغچر را آن ريم ستنصرمُ که کرد قلمدادي فراه «نظامنظریه » شاید بتوان این اصل را همان

 سوره است یهااميپی معنا از ریناپذیيجدا بخش که کنديمي معرف اتیآی معنا کشفی برا
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(Mustansir Mir, 1986,  pp32-33 او سه عنصرترتيب، تناسب و وحدانيت .)راعامل 

سازد. او معتقد است که هر سوره دارای مي داند که متن را به یك کل، تبدیلکلام مي انسجام

 وحسن، برانسجامیديلهَ ی ساختاری است؛ او علاوه بر انسجام دستور یك انسجام دستوری

توان گفت مضاميني که (. ميMustansir Mir, 1986,  pp37-63رزد )ويم ديتأکي مضمون

ن با پایان یافت که اندآمدهنظام متن هر سوره گرد هم  باشند، در طولناظر به هدف کلي سوره مي

محوری ، (. هدف کلي سوره142، ص5، ج1024گيرد )معرفت، ، متن شکل ميظرن مورد هدف

دهد. در سوره به هم پيوند مي متن سوره را جهانِ مفاهيمِ، این محور که کنديمبنيادین را خلق 

که  استمرکزی سوره  محور« در جامعه مسلمانان يکپارچگی وعوامل ایجاد وحدت »نساء، 

 بخش ودشمنان آن  و تحول اجتماعي، جامعه اسلاميـ  موضوعات انعکاس یافته در سوره را

شود، مي وپيوستگي مفهومي که به توليد متن منتهي به یکدیگر مرتبط ساختهـ  گيری سورهنتيجه

 (. Boullata, 2000, p28) کندایجاد مي

 ( Intention) فرستندهی مندتین -4-9-3

فرستنده متن برای ایجاد متني منسجم که بتواند اهداف راهبردی او را تأمين کند، در اینکه 

؛ اهدافي را مدنظر داشته استاز خلق متن است؛ اینکه فرستنده  کنندهنييتعگيری متن شکل

( نجات انسان از 1/ 10: نور )ابراهيم یسوبهاهدافي چون هدایت مخاطبان از تاریکي و ظلمت 

/ 31: مرور و یادآوری آنچه در گذشته روی داده است )تکویر (،5/ 25: گمراهي )یسغفلت و 

 عنوانبه( و ... اراده خداوند 34/ 15: های صحيح و روشن به مخاطب )نحلدانشوارائه( 24

 تا بر مخاطب اثر گذار باشد. فرستنده، بر خلق متني منسجم است

 ( Acceptability) یرفتگیاپذی تیمقبول -4-9-2

یعني آنکه آیا مخاطب توانسته است با متن ارتباط برقرار کند؟ برداشت او از متن چيست؟ 

هایت در ن برقراری ارتباط و رآیا پيام متن را دریافت نموده است؟ استنباط مخاطب از متن ب

 قابل دیاب حداقل متن درون اميپ که است معتقد زينی ديهل. اثرگذاراست فرستندهتأمين اهداف 

متن را درک ، اگر مخاطب يعنیداند؛ يم متن از مخاطب فهم را متن تيمتن ملاک او. باشد درک

(. اگر ملاک، Halliday, 1976, P. 36نکرد یا فهم آن ناقص بود، پس متن، متن نبوده است )

؛ کنددر خصوص قرآن صدق مي کند، اصل مقبوليتحداقل سطح فهم است که هليدی اشاره مي

از پيام آیات به سبب ایج اناًياحکنند؛ اگرچه یعني مخاطبان، پيام کلي متن آیه را دریافت مي
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ی هاهیال، دارای هااميپدهد که آیه نشان مي وشرحعارضي، نياز به تفسير وشرح دارد. لزوم بسط 

خود متن  هله با توجه بأتر خواهد بود. این مسمسلم هاآناز محتوا هستند، پس متنيت  یترعيوس

خواهد بود. در صورت  اثباتقابلنه بر اساس سطح فهم مخاطبان،  و و تحليل موشکافانه آن

و  از فرد به فرد معرفت وتأکيد بر فهم مخاطب، هيچ متني، متن نيست؛ چون مقوله شناخت 

م، ل م متنيت هر متني باید به اصل و معيار مسمکتب به مکتب متفاوت است. برای تشخيص مسل 

بر  واضح و روشن نيست، دليل هاآنآیات متشابه که دلالت  وجود ؛ مثلاًبت و قطعي تکيه نمودثا

در پس واژگان محدود، نشان از عدم متنيت نيست؛  يمتعال ونامتن بودن قرآن نيست؛ معاني بلند 

نيت فرستنده بر آن بوده است که متن با متن تبيين شود؛ آیات محکم در معيت آیات متشابه 

فهم مخاطب از متن است؛ پس فهم متن با رجوع به متن با توجه به سطح فهم مخاطبان ، عمرج

 آنان در جهت فهم بهتر متن، نيت و قصد فرستنده است. تلاش و

 ( Informativity) یرسانامیاپی ارآگاهشیمع-4-9-5

رود. اطلاعاتي که اضافي، تکراری و در یك که از متن انتظار مياست ميزان اطلاعاتي منظور، 

متر از ک هادانشخواهند بود. همچنين اگر  کنندهخستهو  آورملالشوند، سبك یکنواخت بيان مي

قرآن از سبك ایجاز در انتقال پيام  آنکه وجود بازند. حد انتظار باشد، به متنيت متن لطمه مي

بهره برده است، اما حاوی اطلاعات جدیدی است که مشروط به مشارکت مخاطب در امر دریافت 

، هنر واستفاده از زبان تمثيل  حالنيع درسازد؛ م ميجامع آن، متنيت قرآن را مسل  وفهمپيام متن 

 سازد.توجه مخاطب را در طول متنبه خود معطوف مي

 ( Situationality) تیموقع-4-9-1

ن، در آ ونوعد. مناسبت متن با موقعيت خورَکه متن با آن پيوند مياست بافتي موقعيت، 

مؤثر است. نگاه مفسران در تفسير متن آیات با تمرکز بر شأن نزول ، دریافت متنيت از یك متن

 دانستند.دهد که آنان متن را یك رخداد ارتباطي ميابزار فهم متن، نشان مي عنوانبه

 ( Intertextuality) تینامتنیب-4-9-1

که در گذشته یا است های مرتبط با خود وابستگي یك متن به دانشبينامتنيت، 

( Beaugrande,  1981,  pp3-12) مواجه است هاآنو مخاطب با  اندگرفتهزمانشکلهم

 ؛هاستآن وتداخلبينامتني به معنای ارتباط یك متن با متن دیگر  ایواصطلاح تناص 

www.SID.ir

Archive of SID



 

 

 

 

 

 9315پانزدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارششم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  52

، ن جدیدشود. مت، یك متن با تکيه واعتماد بر متون پيشين ویا معاصر خلق ميگریدعبارتبه

نو  در قالبي هاآنمتن جدید از بين رفته و تنها محتوای  و هاآنچکيده متوني است که مرز ميان 

(. بعضي از ناقدان متون ادبي معتقدند که در تحليل 24-23، صص2441شده است )عزام، ارائه 

هر متن تنها نباید به تأثير عوامل خارجي اکتفا نمود. برایناساس، اگرچه برخي فهم یك متن را 

فهم را در تعامل آن با متني این برخي دیگر ، دانندهمان متن مي یهانشانهتنها در گروی کشف 

 (. 42، ص1443متني دیگر است )بقاع،  افتهیتحولبنابراین هر متني ؛ کنندقلمداد ميدیگر 

زندگي پيامبران الهي در قالب داستان بر متنيت قرآن  شرح و بازگشت قرآن به بطن تاریخ

ه هر ملزوم یکدیگرند. اصرار بر اینک لازم و، بينامتنيت معيار آگاهش و قطعاً اگرچهکند؛ تأکيد مي

و ن متني ماقبل خود و یا در عرض خود است، متن را از اطلاعات جدید و افتهیرييتغشکل  متني

فلسفه رجوع به متون . نوآوری ندارد زیرا نامتن خواهد بود، کند؛ در این صورت متنتهي مي

 مسلمانان نيستند. له است که مخاطب قرآن تنهاأدیگر در قرآن، تأکيد بر این مس

 در خلق متن قرآن سهيم واغماضدر یك نگاه جامع، این اصول هفتگانه با اندکي تصحيح 

: نمودی بنددسته تريکلي شکل در را درسلر و دوبوگراند مدنظراصول  اند؛ اما شاید بتوانبوده

تبيين  متن تیحورم با تينامتنيب و تيآگاهش، موقع اري، معيمفهومي وستگي، پیدستوري وستگيپ

وليت مقببه عنوان محور دوم یعني مولفه مولف بررسي گردد و در نهایت مؤلف،  مندیتينگردد. 

ليل همواره تح رونیازادر گفتمان قرآن متن اصالت دارد؛  شود. با اصليت مخاطب در نظر گرفت

ین که در ا هستندي بررس قابل زين گریدهای مؤلفه شود؛ اگرچهگفتمان قرآن از متن آغاز مي

 ورد نظر بوده اند.پژوهش م

 مندی مؤلفنیت-4-4

قرار است در این بخش مولفه ی مولف بررسي گردد؛ یعني محور دوم از گفتمان قرآني. 

)محور اول متن بود که تببين گردید.( همان نيت مندی فرستنده.به عبارتي ساده تر، فرستنده از 

م به توليد متني منسجمولف است که  اثرگذاری بر مخاطب هدفخلق متن هدفي یا اهدافي دارد. 

 واقع رداست.  هنر کلامي منزله به انجامد. ادبياتماورای زبان معيار، یعني زبان ادب و ادبيات مي

برد متنوع تا الگوهای انسجامي بهره مي یهاهیآرااست. این متن ادبي از  نهآادبيات قرآن هنرمند

بر ريأثتب، پيام خود را برجسته سازد. فرستنده با نيت تا همچون هنر با هدف اثرگذاری بر مخاط

سازد. يتر مهای زبان پررنگبا دیگر نقش زبان قرآن را در مقایسه ينیآفریيبایزمخاطب، نقش 

 نفسهيف اميپ وخود پيام جهت یابد  یسوبهشود که پيام غالبيت این نقش در زبان قرآن سبب مي
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(. در این صورت متن قرآن کارکردی 25، ص2، ج1234کانون توجه قرار گيرد )صفوی، 

نيت پيام در جهت اهداف راهبردی فرستنده ) یسازبرجستهبنابراین ؛ کندپيدا مي يشناختیيبایز

نيز برای مشارکت در امر دریافت و فهم  و مخاطب يشناختیيبایزمؤلف( در بيدارسازی حس 

پيام است. برای آنکه به نيت فرستنده بيش از این بپردازیم، در وهله اول باید بدانيم مؤلف چگونه 

کرده است؟ شيوه مؤلف در تأليف متن برای اثرگذاری هر چه بيشتر در سطح  يدهسامانمتن را 

 کيفي چيست؟

عيار با توجه به م، فهم مخاطب توليد کند درخوري آنکه متن مؤلف برای گفت باید جواب در

 و بدین ترتيب متن را ساماندهي کرده است. آگاهش، پيام را در سطحي معين برجسته کرده

د مؤلف این شگرنمایي یا فرونمایي محتوای اثر و یا ساختار آن است. سازی، بزرگبرجسته

ها، زیگریهنجارب به کار مي برد. مؤلف از اثرگذار را در انتقال پيام، با هدف اثرگذاری بر مخاط

که نوعي برجسته سازی محسوب  ها و خروج از روال متعارف کهگریزیها، واقعيتافزایيقاعده

صفوی،  .)برای مطالعه بيشتر ر.ک نشاند تا توجه مخاطب را به آن جلب کندميمتن  شوند در مي

 (. 2، ج1232

ثرات ا درخصوصاست که  و ارتباطات يشناسزبانسازی یکي از نظریات در حوزه برجسته

که در پي آن افکار عمومي تحت تأثير پيام برجسته قرار  شودزبان کلامي و رسانه مطرح مي

 گيرد.مي

ی سازبرجسته( و Automatizationخودکاری ) :برخوردار استزبان قرآن از دو ویژگي 

(Foregrounding)است که در  یاگونهبه . خودکاری زبان قرآن به معنای کارکرد زبان معيار

ه های صریح بمعنایي استفاده کند تا پياموهله اول، جلب نظر مخاطب نکند؛ یعني زبان تك

ر . مؤلف داستهای هنجار زبان سازی، انحراف از مؤلفهبرجسته کهيدرحالمخاطب منتقل شود. 

 در ای تازه رازند تا شيوهگریزی ميهنری گاه از قواعد کلي زبان عربي متن عنوانبه متن قرآن

د مورد گيرد. تنها یك یا چندر بستر هنجارها صورت مي يهنجارشکنانتقال پيام خلق کند. البته 

شود و تلنگری بر ذهن مخاطب  یيزدایيآشناگيرد تا افزایي صورت ميهنجارگریزی و قاعده

ز نماد و رمز، استعاره و تمثيل در قرآن، پرواز بر فراز ذهن مخاطب وپردازش گيری اباشد. بهره

رچه های اوست. اگدانستهمحك زدن پيش های قبل او وتداعي تجربه منظوربهتصویر در نگاه او 

یادآوری سازی متن در پي این تصاویر به فراشوند، اما برجستهتصاویر به کمك کلمات ساخته مي

انجامد که وابستگي متن را به آنچه پيش از اکنون مي دانشي از گذشته در مخاطباحساس و 

(. تنيدن زبان 4، ص1202شفيعي کدکني، . دهد )ر.کشکل گرفته است )بينامتنيت( نشان مي
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نيت مؤلف در ساماندهي متن است که نقش مؤلفه  شگرد و، معيار وزبان خلاقانه در طول متن

ي وَّتَّرَّْكنا بَّْعضَُّهْم يَّْومَِّئٍذ يَُّموجُ ف﴿ در آیه یرسازیتصودر  ونمادزد؛ رمز ساگفتمان را محرز مي

از  هاانسان( ترس و اضطراب در روز قيامت پردازش شده است. 44/ 13: )کهف 1﴾...بَّْعض

گردند که همچون امواج دریا در هنگام طوفان روی آشفته مي چنانآنشدت ترس و اضطراب، 

 ومرجهرجنظم و آرامش جای خود را به  رونیازارانند. و یکدیگر را از خود مي غلتنديمهم 

گریزند به امواج (. انبوه مردم که از ترس به هر سو مي255، ص12، ج1010دهد )طباطبایي، مي

که  از کلمات را به تصویری شدهخلقفرستنده قصد داشته است تصویر . اندشدهدریا تشبيه 

ملحق ، وارد کردن نيرو به یکدیگر دارد گذشته خود، از حرکت امواج و یاهتجربهمخاطب از 

درک و فهم مخاطب از  یهانهيزمبرای ایجاد  نيت فرستنده است، پيوند این دو تصویر؛ سازد

 متن.

 است رومي به معنای یاکلمه« فردوس»افزایي است. ب نيز نوعي قاعدهاستفاده از واژگان معر 

(. 504، ص12ج، 1010بستان و یا سریاني به معنای تاکستان )فرداس( و یا حبشي. )طباطبایي، 

 روعنص ات فرستنده استاستعمال آن نشان از نوعي شکست حصر روال متعارف در پي ني 

  .(140/ 13: )کهف 2﴾ُنُزلا اْلِفْردَّْوِس جَّن َّاُت لُهْم كاَّنَّْت... ﴿ .بينامتنيت است

 بخشنتیز امری تنهانهمعيار،  جانشين زبان حقيقي/ عنوانبه وری از زبان تمثيلبنابراین بهره

آشنایي با چارچوب مختلف معنا در درون بافتي و  تواند امری اثربخش باشدبلکه مي است

آن  ،زدایي و نوآوری با توسل به زبان تمثيلواقع هدف فرستنده از آشنایي است. در تربزرگ

نظر مخاطب افزایش دهد تا از دیگر مسائل و موضوعات  نيست که اهميت موضوعاتي را در

تنده شود. فرسمحقق مي یامرحله چندسازی در طي یك فرایند بلکه هدف از برجسته عبور کند

ر را سازد، تصاویکند. زبان هنر معلوم را مجهول مياز زبان تمثيل که زبان هنر است استفاده مي

 یاهمرحلافزاید. طولاني شدن ادراک که ادراک مي مدت وکند و در نتيجه بر دشواری پيچيده مي

 دنيبرکش(. 54، ص1234کي، )اشکلوفس دارديموازیباشناختي است، مخاطب را به تکاپو 

 های متن قرآني، مخاطب را به چالشدر طول پيام یبعد چندهای تشبيه و استعاره و تصاویر پرده

سازد. او از این پویایي کشد. تحرک در این فضای چالشي سطح ادراک مخاطب را ورزیده ميمي

ذبه ن تمثيل به ایجاد متني با جارود. کاربرد کارآمد زبابرد و به سمت فهم جامع پيش ميلذت مي

                                                           

 . ...گردن روان موج چون تا ميواگذار روز آن در و.  1

 .است فردوس يها باغ آنها يمهمانسرا ....  2
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شود و در دریافت آن حریص و کشش و در نتيجه واکنش و شوق مخاطب به درک آن منجر مي

 و شيفته خواهد بود.

ن نهایت تأمي در ومشارکت مخاطب در فرایند درک معنای متن به برقراری ارتباط با متن 

شود. تلاش مخاطب در جهت ادراک اهداف فرستنده که اثرگذاری بر مخاطب است منتهي مي

وليت را این امر عنصر مقب تنهانهدهد که او توانسته است با متن ارتباط برقرار کند. متن نشان مي

ه شود. روحيبالاتر مخاطب از پيام متن منتج مي مراتببهبه اثرپذیری که سازد، محقق مي

 دهد، بلکه متنيت متن را برای اومياو را به کنکاش در متن سوق  تنهانهجستجوگری مخاطب، 

( 122/ 4: )توبه 1﴾...ِليََّّفَّقَّ ُهوا ِفي الدِ ين...﴿ در پيام این متن فرستنده رونیازارساند. به قطعيت مي

در دین تأکيد کرده است. موضوع برای فرستنده برجسته است. پس او نيت  کندوکاوه و بر تفق 

 تنهانه ه و تفکر وادارد. این امرمخاطب را تحریك و به تفق ، کند که با برجسته نمودن پيام متنمي

 ؛نشان از جایگاه مخاطب در متن دارد گذارد، بلکهبر جایگاه مؤلف در گفتمان قرآن صحه مي

با توجه به اینکه متن قرآن تلفيقي از زبان معيار و کند که خطور ميبنابراین این سؤال به ذهن 

 هااميپبه  ، توجه مخاطب را تنهاهااميپسازی با برجسته تمثيل است، آیا تنها فرستنده قصد دارد

ین متن در اها به زبان معيار در این صورت فلسفه ارائه پيام؟ در قالب زبان تمثيل معطوف کند

 .دهداو در گفتمان قرآن سوق مي نقش وها پژوهندگان را به مؤلفه مخاطب چيست؟ این سؤال

 ( Addressee) مخاطب-4-3

ها و اطلاعات، زبان و رمز مشترک ميان ما با عناصری چون فرستنده، داده، در فرایند ارتباطي

( مواجه 50ص، 2441)فرنسيس،  فرستنده و گيرنده، کانال ارتباطي، موضوع ارتباط، گيرنده

خواهد بود. اهميت فرستنده بعد از  گيرنده، آن انیپا وفرستنده ، هستيم. آغاز این فرایند

توان مي ترسادهشود. به عبارتي متن معلوم مي یسوبهن مخاطب شدمتن، با معطوف  یريگشکل

ایت ود. پس جایگاه او در نهشمتن فهميده مي نه وگفت اگر مخاطب نباشد، نه فرستنده شناخته 

 گردد.مهم ارزیابي مي، این فرایند

منبع در انتهای همه فرآیندهای ارسال  فرستنده ازگيرنده کسي است که در یك حرکت خطي 

 (. گيرنده همان مخاطب در متون شفاهي25-24، صص1205گيرد. )شکرخواه، پيام متن قرار مي

وده ب مدنظریك گفتمان  عنوانبهمتن قرآن ، در متون مکتوب است. در این پژوهش خواننده و

                                                           

 .اموزنديب را شيخو نيد دانش تا....  1
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واژه  رونیازااست و در نگاه گفتماني به متن، تفاوتي ميان متن مکتوب و متن شفاهي نيست؛ 

مخاطب در طول این پژوهش مورد استفاده واقع شده است. علاوه بر این، در واژه خطاب و 

 کنندهافتیدراگر فرستنده بخواهد در  ترسادهنهفته است. به عبارتي مخاطب، هدف و راهبرد 

، 2444نولدکه، . کند )ر.کبخشي ایجاد کند )معيار آگاهش( از فن خطابه استفاده ميآگاهي، متن

 (،Efficiency) یکارآمدمتن یعني  دهندهنظم( التزام قرآن به سه اصل 221، ص2و1ج

  ,Appropriatenesssee Beaugrande, 1981اسب )( و تنEffectiveness) اثرگذاری

p36دهد که در گفتمان قرآن، مخاطب نقش بسزایي دارد.( نشان مي 

 کند، به این هدفاستفاده از زبان معيار در توليد اطلاعات که کارآمدی متن قرآن را محرز مي

ممکن است این  هک آنجا ازاما ؛ گيرد که مخاطب، پيام ساده و راحت دریافت کندصورت مي

 سونیاا به آن ر، باشد، تعهد فرستنده به اصل تأثير متن کنندهخستهو  آورملالسبك یکنواخت، 

د و بر مخاطب داشته باش یترجامعدهد که از زبان خلاقانه استفاده کند تا هم اثربخشي سوق مي

مخاطب را پویا و ، فوتکل هم شرایط دشواری را برای دریافت پيام ایجاد کند. این سختي 

شود. به تفکر، یافتن و کاوش متقاعد نمي، دریافت بنابراین او در عملِ؛ پرتلاش خواهد نمود

آن را در وجودش نيز نهادینه سازد. ، کندپيام متن را دریافت مي برآنکهورزد تا علاوه مبادرت مي

شود که پيام را به فراموشي ميتعامل با قرآن او را از حالت انفعالي خارج نموده و مانع از این 

 (. 23، ص1232گر، سپرد )خامه

همچنين توازن ميان زبان معيار و زبان تمثيل در طول متن قرآن نيز که با اصل تناسب در متن 

 از تشویش کند تا مخاطب راتعادل ایجاد مي رمتعارفيغشود، ميان زبان متعارف و محقق مي

پردازد تا صبورانه به اصل به ترميم روحيه عجول مخاطب ميسازد. این  ذهن و سرگرداني رها

کند. در رعایت هر تدبر را برای او فراهم مي یهانهيزم، ادراک متن مبادرت ورزد؛ این شرایط

نزول  عصر هم مخاطب فرا یك از این اصول در طول متن قرآن، هم مخاطب عصر نزول و

/ 31: )تکویر 1﴾ ِلْلعالَّمينَّ ِذْکٌر ِإلاَّ   ُهوَّ ِإْن﴿ ه است:است. دامنه مخاطبان قرآن گسترد بوده مدنظر

، 1233جعفری، . )ر.ک ستينبردار (. مرز مشترک همه آنان فطرت الهي است که زمان20

های از سنخ همگان پيام رونیازا(. 102-102، صص1234سعيدی روشن، / 124-123صص

نزول با مخاطب فرا عصری، بافتي است که فهمند؛ تنها وجه مميزه مخاطب عصر معرفت را مي

د؛ یعني انخورد. شرایط و مقتضيات زماني و مکاني که آیات و سور نازل شدهمتن به آن پيوند مي

                                                           

 .انيجهان يبرا است يپند کتاب نيا.  1
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های فرهنگي و مشترک انساني و همچنين قالب افتاده جاهای عواملي فرامتني چون قالب

شأن  تر اگر بافت موقعيتي یا همانادهس دارند. به عبارتي ريتأثکه در متنيت متن  يفرهنگخرده

، 1232یارمحمدی، . شود )ر.کنزول را از متن قرآن بگيریم، مخاطب عصری، فراعصری مي

 (. 44-40صص

با استفاده از زبان معيار و تمثيل، متن را ساماندهي کرده است.  طور که بيان شد، فرستندههمان

هي متن به مخاطب، شيوه او در انتقال پيام دبخشي و شناختناظر به اهداف مؤلف در معرفت

 گامبهامگکند. با توجه به سطح فهم مخاطب، مؤلف از سياست مندی تبعيت مينيز از هندسه قاعده

استفاده کرده است تا مخاطب را در مرحله شناخت، ادراک، تغيير نگرش و اتخاذ  در انتقال پيام

 توان به قرار زیر تبيين نمود:ميکند. سطح فهم مخاطب را موضعي جدید همراهي 

ان زبـ متن را  های صریححداقل سطح فهم مخاطب که منحصرًا پيام: یریتعب فهم سطح (1

های بدیع زند و برای او ارزشهایي که شناخت مخاطب را محك مي. پيامابدیيدرمـ حقيقي

 م َّامِ  أَّنِفُقوْا ءَّامَُّنوْا ال َِّذينَّ أَّيُ هَّاا يَّ...﴿ کند )معيار آگاهش متن(. پيام صریح در آیهخلق مي

( در حوزه مناسك مذهبي و مراسم آئيني، غالبًا متناسب سطح فهم 250 /2: )بقره 1﴾...رَّزَّْقنَّاُكم

 آنچه یابند و برخلافثبات در سطح جامعه انتشار مي ، آرام و باهااميپتعبيری مخاطب است. این 

هتمام نيستند، همواره به دليل ماهيت حق و حقيقت و ا توجه مورد هاارزشدیگر  شودتصور مي

طب، برند )قجامعه و نگهداشت ثبات اجتماعي، مخاطبان از آن بهره مي یسازکپارچهیو فلسفه 

 ْعُضُكمب َّ لَّايَّْغَُّب. ..ءَّامَُّنوا ال َِّذينَّ أَّيه َّاا يَّ﴿ (. همچنين محتوای کلي پيام در آیه200، ص1ج، 1012

( غيبت و بدگویي 12 /04: )حجرات 2﴾ ...فَّكَِّرْهُُُموهُ  مَّْيًُا أَِّخيِه لَّْحمَّ يَّْأُكلَّ أَّن أَّحَُّدُكْم أَُّيِحب ُ  بَّْعًضا

، در بدو امر .﴾...بَّْعًضا ب َّْعُضُكم وَّلَّايَّْغَُّب...﴿ در گام نخست، پيام صریح بيان شده است است که

 مباني دین، در گروضد ارزش است. ایمان به  که غيبت ابدیيدرم سطح فهم تعبيری مخاطب

بنابراین در این مرحله، مخاطب شناخت پيدا کرده و در این سطح، ؛ ترک این رذیله اخلاقي است

 از پيام اثر پذیرفته است )اصل کارآمدی(. 

 هایي به زبان تمثيلپيام یوسوسمتسطح درک و فهم مخاطب که به  :یلیتأو فهم سطح (2

هایي با محتوای امثال و قصص و مملو از نماد و تمثيل که همچون کدهایي شود. پياممعطوف مي

                                                           

 . ...ديکن انفاق ميا داده يروز شما به آنچه د، ازيا آورده مانيا که يکسان يا.  1

 را آن بخورد؟پس را خود ي مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از کي چيه ايآ.ديمکن بتيغ گريکدي از.  2

 ....داشت ديخواه ناخوش
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دهند و سطح فهم مخاطب را ارتقا ها را به او نشانه ميو شاخصبوده در اختيار مخاطب 

ترین او را در بالاکنند تا ذائقه حداکثری برای مخاطب تعيين مي این امثال و قصصبخشد؛ مي

های صریح، در قالب زبان )اصل اثرگذاری( ذهن مخاطب با پيام سطح تحت تأثير قرار دهند.

های نمادین و تمثيلي، در نگرش او تغيير ایجاد شده و به شود و با پياممعنایي هوشيار مي تك

 برای یقه حداکثرپيام متن را در جهت تعيين ذائ، بنابراین مؤلف؛ شودرفتار مطلوب نزدیك مي

 سَِّبيِل فِىْْ أَّْموَّالَُّهم ُينِفُقونَّ ال َِّذينَّ مَّثَُّل﴿ :کنددهي ميسامان او تأویلي فهم سطح جلب و مخاطب

 (. 251/ 2 :)بقره ﴾مِ ْائَُّةحَّب ٍَّة ُِْسنُبلٍَّة ُکل  فِى سَّنَّاِبلَّ  سَّْبعَّ أَّنبََُّّْت حَّب َّةٍ  كَّمَّثَِّل الل َِّه

ردی بلکه رویک مداری و وجوب امتثال امر آغاز نشده استتکليفپيام در این آیه با محتوای 

انگيزد. مخاطب در ذهن خود تصویر زراعت احساسات مخاطب را برميو  ذوقي و تشویقي دارد

، 1ج، 1012)قطب،  استکند که تصویر گویایي در زندگي واقع و باغباني را پردازش مي

دشوار است.  حالنيدرعو  جوش و پرجنبی کار و کسب، (. کشاورزی و زراعت245ص

ي کنند و بعد از مدتکارند، آبياری ميزنند، دانه ميزمين را شخم مي سوزان رآفتابیزکشاورزان 

 تنها به است که در این آیه یاچندمرحلهی . پس کشاورزی فرایندرسديم فراموعد برداشت 

اق کردن انف قتاًيحقدارد نشان دهد مرحله برداشت اشاره شده است. در عين اینکه فرستنده قصد 

آسان نيست، در همان حين از تصاویری که سختي حرفه کشاورزی را پردازش  کسچيهبرای 

برداشت محصول را که کشاورز با  بخشلذت وطعم شيرین  تنها و گذردمي سرعتبهکند، مي

ي ب رعایت ایجاز، تداعکند. این سبك بيان به سبکند، ترسيم ميتمام وجود آن را احساس مي

گذارد تا هر کس به فراخور خيال و توانایي پردازش تصاویر دیگر را به عهده خود مخاطب مي

ها را مجسم سازد. این شکاف در چينش تصاویر باعث انسجام در متن تصاویر در ذهن خود، آن

يان شيواتر از ب، ردنرا بيان نکرده است. گاهي ذکر نک هاصحنهگردد. فرستنده، هدفمند تمام مي

(؛ اما این تصویر که 121، ص1440از سخن گفتن است )جرجاني،  تردهیپرفا، نمودن و سکوت

م واقع وجود ندارد. این زبان رمز و نماد است. دانه برداشت کند در عالَ 044کشاورز از هر دانه، 

 توضيحشد؛ ( مخاطب با زبان حقيقي به انفاق و بخشش دعوت مي250 /2: در آیات قبل )بقره

ت اطلاعات موضوعي بود که نقطه شروع و حرک دربردارندهبه بياني بيشتر، آیه اول بيشتر آنکه 

روع ش، بيان چه مطلبي است. این نقطه درصددداد که فرستنده نشان مي گردید ومحسوب مي

 ؛مدار )مخاطب( با موضوع استانتقال پيام و آشنایي فهمنده، مفهومي معنایي است که نقش آن

گيری از تشبيه معقول به محسوس، ( فرستنده در سطح فرم، با بهره251/ 2: اما در این آیه )بقره

(. 512، ص2ج، تاتصویری از شرایط پاداش و برکت انفاق برجسته کرده است )ابن عاشور، بي
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 خاطبم که آنجا ازکند. فهم تأویلي مخاطب را بيدار ميسازی در سطح فرم، سطح این برجسته

 ( پيام انفاق را دریافت کرده و آن را ارزشمند یافته است، بنابراین در250/ 2: در آیات قبل )بقره

 دهد.او را به تغيير در رفتار نيز سوق مي، سازی پيامپردازد. برجستهاین آیه به تغيير نگرش مي

 أَِّخيِه لَّْحمَّ يَّْأُكلَّ أَّن ْمأَّحَُّدُك أَّيِحبُ  بَّْعًضا ب ْعُضُكم لَّايَّْغَُّب... ءَّامَُّنوا ال َِّذينَّ أَّيه َّا يَّا ...﴿ در الگوی آیه

از تمثيل استفاده شده است. در بدو امر، پيام  گام به گام( نيز12/ 04: )حجرات 1﴾فَّكَِّرْهُُُموُه مَّْيًُا

اخلاقي غيبت آگاه نمود و به او شناخت  صریح، مخاطب را با زبان حقيقي از رذیلهطوربهمتن 

ذیله اخلاقي ای به طرفين این ردر مرحله بعد، بدون آنکه اشاره .﴾بَّْعًضا ب َّْعُضُكم وَّلَّايَّْغَّب﴿ کلي داد

(. تصویر در این پيام در 212، ص25ج، تانماید )ابن عاشور، بيباطن غيبت را فاش مي کند

م تعبيری مخاطب در گذر از مرحله شناخت به سطح چندین لایه برجسته شده است و سطح فه

، رود )قطبمي شيپبهمحبت به او  موازات بهد. انزجار از برادر خورَفهم تأویلي او پيوند مي

. در سطحي بالاتر است( غيبت و بدگویي، همانند خوردن گوشت انسان 2200، ص5ج، 1012

بر آنکه او برادر است، جان در بدن نداشته و نهایت علاوه  کند و درآن انسان را برادر معرفي مي

طح س قطعاً، . هنجارگریزی در این پيام نمادیناست بدطعمبنابراین بدن او بدبو و ؛ مرده است

ذیرفته از آیه اثر پ تنهانهسازد و مخاطب فهم تعبيری مخاطب را به سطح فهم تأویلي او نزدیك مي

 شود. ر رفتار نزدیك ميو تغيير در نگرش داده استبلکه به تغيير د

انزجارآفرین و  کنند که چنين صحنهدر پاسخ استفهام تقریری، همه اقرار مي رونیازا

فرستنده در بخش . ﴾فکرهُموه﴿( 212، ص25ج، تاندارند )ابن عاشور، بي دوست رارانگيزی تنف 

ه هنجارهاست ملتزم ب تنهانهکند که اول آیه که به زبان معيار بيان شده است، پایه و اساسي را بنا مي

به  رونیازازند و مدار بر هم نميو جریان یکنواخت فهم و ادراک را در ذهن مخاطب یا فهمنده

ی هادانشصریح و شفاف است که مخاطب با رجوع به  قدرآنگردد، بلکه شناخت او منتهي مي

فاده هنر است که از زبان خلاقانه کند. در بخش دوم آیهپيام آن را دریافت مي، خود یانهيزمشيپ

شبه طرفين )غيبت کردن و خوردن گوشت بدن برادر مرده( غریب و دور وجه قدرآنشده است، 

ان کند. فاصله بيکران مي يزنگمانه وآن را حدس  ترشيپ از انتظار است که مخاطب قادر نيست

 ترامعجبه غور در آیه به شکلي شود که تصویر زیباتر بوده و مخاطب سبب مي بههمشب و  همشب 

                                                           

 یها در حد گناه است؛ و در كارهااز گمان یاايد، از گمان فراوان بپرهيزيد. زيرا پارهكسانى كه ايمان آورده یا. 1

يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده جو مكنيد؛ و از يكديگر غيبت مكنيد. آيا هيچوپنهانى يكديگر جست

 پذير و مهربان است.بترسيد، زيرا خدا توبهخود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت؛ و از خدا 
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آن تغيير در نگرش و در  ماحصلهمت گمارد. همين امر مخاطب را به پویایي وادار نموده که 

تناسب در  هواسطبهنهایت رفتار است. کارآمدی و تأثير پيام متن در زبان معيار و زبان تمثيل که 

( منسجم 102-104صص ،2443الصبيحي، / 41-44، صص2444المنصوری، . تصویرگری )ر.ک

چه  ـگردد، در جهت پيوند ميان سطح فهم تعبيری و سطح فهم تأویلي مخاطب پيوسته مي و

است )برای مطالعه بيشتر در خصوص سطح فهم  ـ مخاطب فراعصری چه ومخاطب عصر نزول 

 (. 1234نيا، قائمي. ر.ک

ر د مخاطب ومتن، مؤلف  یعني بر اساس آنچه تحليل گردید، هر سه مؤلفه گفتمان قرآن

به  وجهنسبت به یکدیگر با ت هاآفریني آنميزان نقش اگرچهکنند؛ آفریني ميگيری آن نقششکل

شود، متغير است. همچنين نقش اینکه از دریچه متن، مؤلف و یا مخاطب به گفتمان نگاه مي

ر ن، تأثير متن بتحریك مخاطب به مشارکت در امر دریافت متن و فهم آ گفتمان قرآن، یعني

فتمان گ یهامؤلفهرهنمون ساختن او به تغيير در نگرش و رفتار است که با مشارکت  مخاطب و

 نیا مؤثرآل و نقش آفریني گفتمان قرآن در سطحي ایدهاما با همه نقش؛ شودقرآن محقق مي

مختل  خاطببرمشود و اثر متن گفتمان در تأثير بر مخاطب، نقش گفتمان قرآن، دچار خلل مي

هایي شود که مخاطب در قبال متن موضعي منفي اتخاذ کند. چه آسيبسبب مي نیا و گرددمي

تحقق نقش گفتمان در جریان اثرگذاری بر  هایي متوجهکند؟ چه آسيباثر متن را معکوس مي

 از عدم تحقق نقش گفتمان چه خواهد جاماندهبهی هابيآسمترتب بر  یامدهايپ ومخاطب است 

 بود؟

 آن یامدهایوپاثرگذاری متن قرآنی  یشناسبیآس-3

های او ندانستهههای قرآني را با توجه به برداشتي که از دانستهفرستنده، ساختار و محتوای پيام

کرده است. متن قرآن،  يدهسازمانمدار( دارد، در قالب زبان معيار و زبان تمثيل مخاطب )فهمنده

باید توجه مخاطبان بسياری را به خود معطوف کرده باشد و علاوه بر اثرگذاری،  القاعدهيعل

)سعادت بشری( ایجاد نماید. ترسيم الگوی )پيام  نظر مورددرمخاطبان تحولي در جهت اهداف 

ند که کچنين به ذهن تقریب مينشان مي دهد که ـ تأثير(، )پيام ـ تغيير( در سازه متن آیات، 

در جهت الگوبرداری از این کتاب الهي گام برداشته و سعادت و خوشبختي را مخاطبان همواره 

 دانند.بر اساس الگوهای قرآني مي خودي زندگدر تحول سبك 

مخاطبان در مقابل  یريگموضعشود، که در طول تاریخ تا به امروز مشاهده مي طورهماناما 

کتاب آسماني متفاوت بوده است. برخي با عناد و دشمني رفتار نموده و برخي با رویي گشاده 
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فرستنده تنها از طریق متن با همه مخاطبان، چه  نکهیا با رونیازاکنند. از آیات الهي استقبال مي

 های قرآني، اثریپيام ارتباط برقرار نموده است،ـ مخاطب اعصار بعد چه وعصر نزول ـ  مخاطب

 عاملي سلبي، موجب رکود عنوانبهمشابه بر همگان ندارد. در فرآیند ارتباط الهي، گاهي موانعي 

ب عواملي سب گردد.شود و گفتمان مختل ميالهي مي یهااميپاثرپذیری مخاطب از سستي  و

اهداف  که در این صورتگردد که مخاطب از متن برداشتي متفاوت و گاهي اشتباه داشته باشد مي

ابعاد وجودی مخاطب، سطح معرفتي و بافت شود. مورد نظر فرستنده از ارسال پيام تأمين نمي

 از جمله این موارد است.اجتماعي که مخاطب در آن پرورش یافته است، ـ  فرهنگي

حميل بيرون به او ت از وعواملي سلبي که از منویات فرد نشأت گرفته : یتیشخص موانع -3-9

شود. که هنگام برخورد با متن قرآن سد راه فهم متن مي رواني او ـ شود؛ وضعيت روحينمي

منفي فرد منجر  العملعکسسازد )موانع رواني( ویا به عواملي که فکر و ذهن او را مشوش مي

که حاصل  زودهنگامیِ رداوشيپشي(؛ و یا او را به نِاست )موانع مَ اثرگذارو در عملکرد او  شده

اثر منفي ، فهم او از متن یوسوسمتدهد که در نتيجه به سوق مي عدم خودمدیریتي است

 گذارد )موانع تدبيری(. مي

 و شك. رديگيم نشأت فرد باطل افکار و اوهام از کهي است احساسات و حالات ی:روان موانع ـ

، یيطباطبا) غرور وی استکبارورز نيهمچن و( 155، ص1ج، 1202، يطبرس) يبدگمان و دیترد

 که استي حالات ازجمله( 145، ص2ج، 1202، يطبرس) گرفتن سخره به و( 13، ص0ج، 1012

(. 22 /2: بقره) 1﴾ ...مِ م َّانَّز َّْلنَّا رَّْيٍب فِىْْ ُكنُُم وَِّإن﴿ دهديم ليتقل را اميپ به مخاطب توجه، ازدرون

 و حذف متني ارتباط عمل دور از را مدارفهمنده که شوديمي د، عاملیترد و ه، شكیآ نیا در

 .کنديم جادیا اختلال، ازمتن مخاطب فهم در

 یهاتجربهدارند و از  بروز وکه در بازخورد مخاطب، ظهور یي هستند هايژگیو ی:شنّمَ موانع ـ

ها، نقش بازدارنده خواهند داشت؛ برداشت مخاطب قبال فهم پيام و در دنگيرپيشين فرد نشأت مي

د. آورایجاد رذایل اخلاقي دیگر را در وجود مخاطب فراهم مي یهانهيزم وشود از متن استثمار مي

عاملي بازدارنده است که در شيوه رفتاری ، یك ویژگي اوليه در وجود مخاطبان عنوانبه خشم

شود هنگامي که مؤمنان آیات الهي را تلاوت ن مانع منشي سبب مياست. ای نمودهمخاطب رسوخ 

: شودمي رغبتي برای شنيدن آیات الهيبيسبب حتي این مانع ور شوند. کنند، به آنان حملهمي
                                                           

 .ايم در ترديد هستيدو اگر در آنچه بر بنده خويش نازل كرده . 1
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ُْل ِإذَّا وَّ﴿( 043، ص10ج، 1202)طبرسي،   كَّفَُّرواْ  ال َِّذينَّ ِهُوُجو ُْفِى تَّْعِرف بَّيِ نَّاٍت ءَّايَّاُتنَّا عَّلَّْيِهْمیَُّت

ُُْلونَّ ِبال َِّذينَّ يَّْسُطونَّ يَّكاَُّدونَّ اْلُمنكَّرَّ (. 02 /22: )حج 1 ﴾مذَِّلك نمِ  رٍ ِبشَّ أَّفَُّأنَّبِ ُئُكم عَّلَّْيِهْمءَّايَّاِتنَّاُقْل يَّ

د، به شنيدن پيام رغبتي نداشته باشیي که دارد ـ هاتجربهپيشـ به علت مخاطب  که يدرصورت

 خواهد شد.مختل ، اثرپذیری ازپيام متن

ذهني وعدم اطمينان خاطر باشد، قدرت تحليل  تشویشاگر مخاطب دچار ی: ریتدب موانعـ 

 يصورت درد. ناورا به بازخورد دور از انتظار سوق ده، شود که موانع رواني، مانع از آن ميوتعقل

درت ق ضعف ومدار به ساماندهي و کنترل شخصيتي مبادرت نورزد، عدم تدبير اگر فهمنده که

 توهمات باطل، فرد را به عملکردی شود که افکار ومنجر به آن مي، خودمدیریتي فقدان وتحليل 

منشي در او تقویت شود. در این صورت، مخاطب در قبال پيام متن،  موانع وسوق داده  سوء

 سوی حرکت او به، موانع تدبيری که ناشي از ترسادهکند. به عبارتي مي موضعي سلبي اتخاذ

اثر  ،افزاید. عدم تدبير و فقدان خودمدیریتينتيجه واهي است، موانع منشي را به موانع رواني مي

 يْخشَّْونَّ مِ نْهمْ ٌْ فَِّريق ذَّاِإ اْلِقَّاُل َّْعَّلَّيِهُم ُكُِب فَّلَّم َّا...﴿کند مي اثريبپيام را گذاشته و بر مخاطب  منفي

 2﴾...قَِّريبٍ  َّْأَّجَّلٍ  یِإل أَّخ َّْرتَّنَّا ْولَّالَّ اْلِقَّالَّ عَّلَّْينَّا كََّّْبتَّ ِلمَّ رَّب َّنَّا قَّاُلوْا وَّ خَّْشيَّةً  أَّشَّد َّ أَّْو الل َِّه كَّخَّْشيَِّة الن َّاسَّ

دهد، اما گروهي از آنان (. در این آیات خداوند به مسلمانان برای جهاد رخصت مي00 /0: )نساء

: فتندگيم وهای معنوی خود را از دست داده به دليل سوء تدبير وعدم کنترل موانع رواني، سرمایه

شود که در این مدت کوتاه چرا جنگ و جهاد بر ما واجب گردیده است و به ما اجازه داده نمي

عدم حرکت در جهت ترميم و از ميان ؟ (5، ص5ج، 1010این دنيا زندگي کنيم )طباطبایي، در 

رواني و اخلاقي سبب شد که آنان به شيوه و منشي دور از انتظار عمل کنند  یهاضعفبرداشتن 

 محروم مانند. آمدهشيپو از فرصت 

را تقليل  اثر پيامي، شناسمعرفتاندیشي درباره حقيقت قرآن و عدم نادرست: یمعرفت موانع-3-4

 یهازهدروادهد. فرستنده، با دليل و برهان در مقام اثبات حقيقت متن برآمد؛ اما مسدود بودن مي

                                                           

 رب باشد نزديك كه ؛ چنانيشناسيم كافران چهره بر را انكار شود، نشان خوانده آنان بر ما روشنگر آياتچون  . 1

 نیاكس به را آن خدا. آتش كنم؟ آگاه اين از بدتر يچيز به را شما آيا: بگو. شوند ورخوانند، حملهيم را آيات كه آنان

 .است یسرانجام بد آتش و است داده وعده اندنياورده ايمان كه

بيشتر  یترس یترسيدند؟ حتیچنان از مردم ترسيدند كه بايد از خدا م یكه چون جنگيدن بر آنان مقرر شد، گروه . 2

ـ تا به مرگ خود  يدهيو ما را مهلت نم ياپروردگار ما، چرا جنگ را بر ما واجب كرده یاز ترس خدا. و گفتند: ا

 بميريم؟ ـ كه نزديك است
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سری از علوم و معارف را در ذهن خود انباشته سازد شود که مخاطب تنها یكبصيرت، سبب مي

اشد. خداوند قرآن را با دليل و برهان و از بازشناسي سره از ناسره و رصد شرایط موجود، عاجز ب

 بر قلب کفار و مشرکان وارد نمود تا به شناخت در همه ابعاد دست یابند، اما آنان توجهي نکردند

 ( 241-244/ 25: )شعراء 1﴾ ...ِبِه لَّاُيْؤِمُنونَّ اْلُمْجِرِمينَّ  ُقُلوِب فِى سَّلَّْكنَّاُه. ..﴿

که از برون بر فرد تحميل شده که شامل موانع فرهنگي و است عواملي ی: رونیب موانع -3-3

ثر ا مدارفهمنده اجتماعي که در فهمـ  فرهنگي یهاآموخته و هاافتهی. کليه استموانع اجتماعي 

 .دارديم بازمتن  دارد، او را از درک جامع

طبيعت ثانوی مزمن، به شکل عرف و سنت  صورتبهکه  هستند عوامل سلبي ی:فرهنگ موانعـ 

های پيشينيان و د. ثبات قدم بر روشنکنهای ارسالي مقاومت ميبرابر پيام در وآمده  در

سازد پيام را مختل مي در ميان مخاطبان، از جمله مواردی است که اثرپذیری یيگراسنت

 عَّلَّْيهِ  أَّْلفَّْينَّا مَّا نَُّ َِّبعُ  بَّلْ  قَّاُلوْا الل َُّه أَّنزَّلَّ مَّا ْاات َِّبُعو لَُّهمُ  ِقيلَّ ِإذَّا وَّ﴿( 014، ص1ج، 1010)طباطبایي، 

 (. 104 /2: )بقره 2﴾...ءَّابَّاءَّنَّا

گفته  روحي يدهد. کبر به حالتپيام را کاهش ميی اثرگذارکبر نيز یکي از موانعي است که 

به  حالتي روحي است کهتکبر بيند. شود که انسان به سبب آن، خود را برتر از دیگران ميمي

شود که (. کبر موجب مي04، ص5، ج1202)خميني،  آیدسبب وجدان در انسان به وجود مي

، لهيوسنیبدصاحب آن، شناختوباورهای خود را برتر از هرگونه شناخت و باور دیگری بپندارد و 

ان جب ایممحروم بماند. قرآن کریم استکبار را مو، حقجستجوگری و تفکراز ورود به مسير 

ُْلي اللَّ هِ  ءَّايَِّت يَّسمَُّع أَِّثيٍم أَّفَّ اٍك لِ كل  وَّْيٌل﴿ :داندمي الهي به آیات نياوردن  ُمسَّْكِبراً  ْ ُيِصرُ  ُثمَّ ْيِهعَّلَّ ُت

ه بر کمعناست  بدین ﴾رًاُمسَّْكبِ  ُيِصرُ  مَّ ُث﴿(. 3-0/ 05: جاثيه) 2﴾أَِّليٍم ِبعَّذَّاٍب فَّبَّشِ ْرُه يَّسمَّْعهَّا لَّ ْم كَّأَّن

روحي که در درونش رسوخ  يطلبیبرتر ایستد. به علت همانت ميت و شد کفر خود با قو 

(. کبر 502، ص4ج، 1022رازی، فخر ورزد )کرده است، از ایمان به آیات الهي استکبار مي

را  هاآنخود که  یهادانسته كِیوتارتنگ  هشود که صاحب آن خود را در محدودموجب مي

                                                           

 .آورندينم مانيا بدان ميداد راه مجرمان يها دل در را قرآن سان نيبد.  1

رويم كه يم يكنيد، گويند: نه، ما به همان راه يبه ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيرو چون.  2

 اند.بوده رفتند. حتى اگر پدرانشان بيخرد و گمراهيپدرانمان م

رد، فشيم يپا يشنود. آنگاه به گردنكشيشود مي!آيات خدا را كه بر او خوانده م يبر هر دروغ پرداز گناهکار يوا . 6

 .دردآورش بشارت ده یهيچ نشنيده است. پس به عذاب یچنان كه گوي
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نيل به حقایق  هاآندیگر که درنگ در  یهاعرصهورود به  از و ندارد محصور نمایدپصحيح مي

چنين محروميتي، سير تفکر صحيح را به انحراف کشانده  گمانيبمحروم بماند.  سازدرا هموار مي

 .داردميبازمتکبر را از نيل به حقيقت  انسان و

ي سياسـ های اجتماعي ه ناشي از شرایط عصری و مواضع گروهرفتارهای ناموج  ی:اجُماع موانعـ 

 از ريرادگیاجو و عيببا افراد نشيني همشود. به نحوی منجر به کاهش اثرات پيام مياست که 

 َّقَّْدنَّز َّلَّ  و﴿ ( 115، ص5ج، 1010سازد )طباطبایي، جمله این موانع است که اثر پيام را مختل مي

 یف يُخوُضوْا یَّحَُّ مَّعَُّهْم ْقُعُدوْافَّلَّاتَّ بهَّا ُيْسُْهزَُّأ وَّ بِها ُيْكفَُّر الل َِّه ءَّايَّاِت سِمْعُُْم ِإذَّا أَّْن اْلِكَّاِب یْْف عَّلَّْيُكم

(. کفار در فضای اجتماعي برای ابطال حجيت قرآن 104 /)نساء 1﴾...مِ ْثُلُهمْ  ِإًذا ِإن َّكُم غَّيِرِه حَِّديٍث

شد، قرآن خوانده مي هرجانسپارند؛  کردند که به قرآن گوش فرابه یکدیگر سفارش مي

اثر آن  نتيجه تا صدای تلاوت قرآن به گوش کسي نرسد و درکردند ميمعنا ایجاد بي یسروصدا

 وَّاْلغَّْوْا ءَّاِناْلُقْر لهَّذَّا لَّاتَّْسمَُّعوْا كَّفَُّروْا ال َِّذينَّ  الَّوَّقَّ﴿( 233، ص10ج، 1010)طباطبایي،  کاهش دهندرا 

 ناشي از فضاهای فرهنگي و اجتماعي، یانهيزمشيپی هادانش(. 25 /)فصلت 2﴾تَّْغِلُبون لَّعَّل َّكم ِفيِه

يد بنيان، تقلهای بيمخاطب کورکورانه از دانش کند.از مشارکت مخاطب در گفتمان ممانعت مي

شود که مخاطب سرکشي و نافرماني کند که در این صورت اهداف کند. این مسأله سبب ميمي

  ماند.مؤلف از توليد متن بر زمين مي

العه بيروني، )برای مط موانع وتوان گفت که موانع شخصيتي، معرفتي مي یبندجمعدر مقام 

دهد؛ هر یك ن کاهش مي( بازخورد پيام متن را بر مخاطبا52-25صص، 1233رشاد،  ك:ن شتريب

کند که حضور او وارد مي را به مخاطب مجزا و یا در کل، نيروی مهاجمي طوربهاز این موانع 

ي رخداد ارتباط عنوانبهمتن  رونیازاسازد.  رنگکمرا همدوش با دیگر عناصر متنيت متن قرآن 

مخاطب که در  وظهوروز رسد؛ زیرا براگرچه خلق شده است، اما این فرایند به تکامل نمي

رخورد کند؛ ب گزینشي، به صورت تا او با متن پذیردمي ضعف ومقبوليت متن مؤثر است، شدت 

یعني موانع تقليل دهنده اثر پيام، منجر به مواجهه گزینشي، درک گزینشي و حفظ گزینشي 

 در مواجهه با متن خواهد بود. مخاطبان

                                                           

كنند و آن را به يآيات خدا را انكار م یايم كه چون شنيديد كسان، در اين كتاب بر شما نازل كردهشيپ نيو از ا . 1

ديگر پردازند. وگرنه شما نيز همانند آنها خواهيد بود. و خدا  یگيرند با آنان منشينيد تا آنگاه كه به سخنيريشخند م

 آورد.يهمه منافقان و كافران را در جهنم گرد م

 .ديگرد روزيپ ديد، شايزياميب بدان هودهيب سخن و ديمده گوش قرآن نيا به :گفتند کافران و . 2
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 هااميپ شود که مخاطب در برابرمعرفتي منجر به آن ميموانع شخصيتي و ی: نشیگز مواجههـ 

از مواجهه با مواردی که ممکن است با برداشت  هاآندر فرآیند توجه به  رونیازاسرسخت باشد. 

او از امور ناسازگار باشد، پرهيز کند؛ یا اینکه به آن بخشي از پيام توجه نماید که با چارچوب 

 وکند. مخاطب، پوشش، حجاب ها مواجهه گزینشي ميبا پيام فکری او توافق دارد؛ به عبارتي

با عقاید او  چراکهگيرد، ( نادیده مي21/ 20: نور؛ 54/ 22: در این خصوص را )احزاب یهااميپ

داند بنابراین یا آیات را نفي کرده و مختص به مردمان عصر نزول مي؛ ناسازگار است

برداری نکرده و در عمل بدان پایبند آن بهره از ایو( 24-4، صص50ش، 1232، نیالدشمس)

 نيست.

 یاگونههباما موانعي منجر به آن شود که از پيام  اگر مخاطب پيام را دریافت کند ی:نشیگز درکـ 

به عبارتي آن را چنان درک کند که با نظر خود، در مورد واقعيت و  نادرست تعبير و تفسير کند

 درک گزینشي داشته است. خوارج از عبارت، مخاطب از پيام تطبيق داشته باشد، در این صورت

( درک گزینشي داشتند. آنان معتقد بودند که جامعه 04/ 12: )یوسف 1﴾...لله ِإل َّا اْلُحْكمُ  ِإِن...﴿

 کهيدرحالبدون حکومت اداره شود و پيام آیه این است که زمامداری جز برای خدا نيست؛ 

محتوای آیه این است که فرمان جز فرمان خدا نيست و مردم همواره به زمامداری، نيك یا بد 

، 1234، البلاغهنهجنيازمندند. حاصل نفي حکومت از سوی خوارج، تفرقه و جدایي است )

 (. 120خطبه

مانتي ضاو پيام متن را دریافت کند، باز هم و  اگر پيام به مخاطب منتقل شود ی:نشیگز حفظ ـ

پارد هایي را به خاطر سممکن است پيام زیرا برای تغيير نگرش و تغيير در رفتار او وجود ندارد

 گزینشي حفظ طوربهها را مخاطب، پيام، دیگربيانکه با چارچوب فکری او همخواني دارد؛ به 

ین پيام ان اکند که آنکند. اميرالمؤمنين علي )ع( در وصف ناکثين، مارقين و قاسطين بيان ميمي

 اْلعَّاِقبَّةُ  وَّ فَّسَّاًدا وَّلَّا ضِ ِْاْلأَّْر یف ُعُلوً ا لَّاُيِريُدونَّ ِلل َِّذينَّ نجَّعَُّلهَّا الاَِّخرَُّة الد َّاُر ِتْلكَّ﴿ الهي را که خدا فرمود

دنيا در دیده آنان  که آنجا ازاما ؛ ( خوب شنيده و حفظ کرده بودند32/ 23: )قصص 2﴾ِلْلُمُ َِّقين

، 1234، البلاغهنهجرا خيره کرد، آن را به فراموشي سپردند ) شانیهاچشمزیبا نمود و زیور آن 

                                                           

 .ستين خدا حکم جز حکم . 1

 .ستا پرهيزکاران ازآن  آينده و نباشند سرزمين وفساد سرکشي خواهان که يديمبرگز يکسان يآخرت رابرا يسرا. 2
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ي منفعتسود و دانستند که برای آنان مطلوب مي از قرآن را آیاتي، (. این دسته از افراد2خطبه

 .داشته باشد

اجتماعي منجر به آن ـ فرهنگي  وموانعتوان گفت موانع شخصيتي، معرفتي در مجموع مي

گزینشي )برای مطالعه بيشتر  حفظ ومدار در برابر پيام متن، مواجهه، درک شود که فهمندهمي

در رخداد ارتباطي متن،  که آنجا از( داشته باشد؛ 140-40صص، 1235تانکارد،  سورین و. ر.ک

 اتموازبه، مخاطب بررگذاری با هدف اث برخوردار است، فرستنده یاژهیو قرب و ارجمخاطب از 

و پيامدهای  اما عوامل، موانع کندتوليد مي تمثيل نيزة زبان معيار، پيام را با زبان خلاقان یريکارگبه

ه ب به تکامل نرسد و این نقصي است که عاملِ تینها درشود که گفتمان منفي موجود، سبب مي

 مختل یا، صورت فرایند اثرگذاری پيام متنآن مخاطب و عملکرد اوست. در این ة آورند وجود

 (. Shamsi, 2006,  p65شود )اثر آن محدود مي القاعدهيعل

 گیرینتیجه

توان دریافت مي، يمتندرون یهاشاخصه نه وزبان قرآن  يفرازبان یهامؤلفه انيدر م ريبا س -1

 متن، مؤلف و مخاطب.ی: هامؤلفهعبارتند از گيری گفتمان قرآني محورهای اصلي در شکلکه 

، تينامتنيب و تي، موقعآگاهش اري، معيمفهوم يوستگي، پیدستور وانسجام يوستگيپ -2

 شوند.يمحسوب م يگفتمان قرآن یهااز مؤلفه يکی عنوانبهمتن قرآن  خلق درسازنده  ياصول

 يمتن را در سطح رونیازا؛ اثرگذاردمؤلف متن قرآن، قصد کرده است تا بر مخاطب  -2

مخاطب از  شتريهرچه ب یریاثرپذ زانيکند که بر م يدهسامانی اگونهبهرا آنسازد تا يبرجسته م

 جادیا ، هم افزایي، در امتداد متنحیزبان صر سطحهم لياز زبان تمث یريگ. بهرهدیفزايبمتن  اميپ

تمان گف ديتول ندیاو را به فرا یيایوپو یدر برابر چشمان مخاطب، انرژ یيافزاهم نیکند. ايم

آورد؛ يدرم انیمتن را به جر ي، رخداد ارتباطافتیکند. مشارکت مخاطب در امر دريم مهيضم

 فعالانه شرکت، متن وفهم افتیدر ندیشود که مخاطب در فرايمؤلف سبب م یمندتين نیبنابرا

 شود.ي، محقق مقرآنينقش گفتمان در گفتمان  يعنی نیا وکند 

 یهااميپدر قبال  يلیو تأو یريگفتمان قرآن مخاطب، با دو سطح فهم تعبة مؤلفآخرین  -0

 يرود تا او را با مفهوميمخاطب را نشانه م یري، سطح فهم تعبمتن حیصر یهااميمتن است. پ

ب را مخاط يلی، سطح فهم تأويادب یهاهیآرابه  هااميپ يبرخ ختنيتازه آشنا سازد. مؤلف با آم

 سوق دهد. يدر سبك زندگ تحول ودر رفتار  ريياو را به تغ سازد تايم اريهوش
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ان گفتمدارند. ننقش  یيتنها بهنه متن، نه مؤلف و نه مخاطب  يخلق گفتمان قرآن در -5

تحليل ، يآنقر گفتمان لي؛ اگرچه در تحلرديگيهر سه مؤلفه، شکل مقرآني از برآیند نقش آفرني 

 د.شويو پردازش متن از مؤلفه متن آغاز م

 و ي، معرفتيتيشخص موانع شامل که قرآن گفتمان ينیآفرنقش مخل  وموانع عوامل -5

. رديگ قرار متن برابر در یاقهيسل رفتار با مخاطب که شوديم است، سبب ياجتماع ـي فرهنگ

 مخاطب یسو متن، از اميپ ينشیگز حفظ و ، مواجهه، درکیيهابيآس نيچن بر مترتب یهاامديپ

 رد او نرمش و کند، مخاطبيم جادیا خلل قرآن گفتمان ندیفرا در اناًياح آنچه پس. بود خواهد

 .است ياجتماع ـ يفرهنگ یهابيآس برابر در او انعطاف و ياخلاق یهاضعف قبال

اما آنچه در خصوص این معيار ؛ توان قرآن را متن ناميدتوجه به معيار مقبوليت، ميبا  -0

ده که در این معيار از هم تفکيك نش استاز متن  ناقص واست، مقوله استنباط صحيح  تأملقابل

 توان گفت که یك عمل ارتباطيآیا باز مي شود ريسوءتعباست. اگر مخاطب در درک پيام دچار 

اره کرده اش موضوعات وناظر به متن شکل گرفته است؟ قرآن به شکلي موجز به برخي مفاهيم 

که  است نهيزمشيپی هادانشاز پيام متن، تحت تأثير  و دریافت مخاطب درک است؛ همچنين

کند؛ در این صورت استنباط مخاطب از یك اثر ممکن است در جریان فهم متن موانعي ایجاد مي

 متن، متن خواهد بود؟ برداشت حالنیا بایکسان نباشد. آیا ، متن دگرِيمدنظرتولکه با مفهوم 

این معيار بنابر؛ سازدرخداد ارتباطي را مختل مي بان از هر متني دیگر نيزناقص مخاط ای واشتباه 

ردد. یك رخداد ارتباطي خلق گ عنوانبهمقبوليت متن را باید ناظر به نيت مؤلف دانست تا متن 

 مدنظری ومعنااگر درک مخاطب از متن، در راستای اهداف راهبردی مؤلف  ترسادهبه عبارتي 

توان گفت شود و ميورت حضور خالق متن همواره در طول متن احساس مياو باشد، در این ص

 که یك عمل ارتباطي شکل گرفته است.
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