دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال ششم ( ،)9315شمارۀ پانزدهم

تبيين تحليل رابطه متن و مخاطب در پيامهای قرآن

فتحيه فتاحي زاده

1

مرضيه ذاکری

2

حسين بخشعلي سلطان (سلطاني)

2

چکیده
قرآن كریم و اساساً هر متنی ،محصول یک گفتمان است .تحلیل این گفتمان مؤید نقشآفرینی سه مؤلفه
اصلی متن ،مؤلف و مخاطب در خلق این گفتمان است؛ در عین اینکه تحلیل گفتمان از مؤلفه متن آغاز
میشود ،نیتمندی فرستنده (مؤلف) از شکلگیری این متن ،اثرگذاری بر مخاطب (فهمندهمدار) در بالاترین
سطح است .ازاینرو بهموازات بهرهگیری از زبان معیار در ارائه پیامهای متن ،از زبان خلاقانه استفاده میكند
تا پیام را در سطحی مطلوب ،برجسته ساخته و آن را با هدف رهنمون ساختن مخاطب به مشاركت در فهم
و درک متن ساماندهی كند .پیامهای به زبان معیار ،سطح فهم تعبیریِ مخاطب را به سبب شناختدهی و
تغییر نگرش در او و پیامها در قالب زبان تمثیل ،سطح فهم تأویلیِ او را با هدف تغییر در رفتارش نشانه رفته
است .بهرغم غالبیت نقش زیباییآفرینیِ متن قرآن (برجستهسازی) كه مخاطب را به تکاپو وامیدارد تا بتواند
با متن ارتباط برقرار سازد ،موانع شخصیتی ،معرفتی و فرهنگی -اجتماعی ،مانع از آن میشوند كه مخاطب،
فعالانه در امر دریافت پیام شركت كند .ازاینرو در مواجهه ،درک و حفظ پیام ،گزینشی عمل میكند.
واژگان كلیدی :قرآن كریم ،تحلیل گفتمان ،متن ،برجستهسازی ،مخاطب ،موانع اثرپذیری.
 .1استاد دانشگاه الزهرا (س)f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir /
 .2كارشناس ارشد علوم قرآنوحديث دانشگاه الزهرا (س) (نويسنده مسئول)zakeri@student.alzahra.ac.ir /
 .6دانشجوي کارشناسي ارشد علوم ارتباطات جمعيhbsoltani@gmail.com /
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-9مقدمه
قرآن ،مجموعهای از پيامهای متعدد است که در ژرفساخت سور و آیات جای گرفتهاند؛
پيامهای قرآني ،در یك حرکت نزولي از فرستنده (توليدگر ،مؤلف) بهسوی مخاطب (تفسيرگر،
فهمنده) ارسال ميشود .این پيامها مبنای مشترک فرستنده و مخاطب ميباشند که ارسال و
دریافت آنها به خلق یك رخداد ارتباطي ميان این دو ميانجامد .در این صورت پرداختن به
مقوله نقش زبان قرآن که بر رویکرد تعاملي و ارتباطي زبان و به عبارتي معنا تأکيد دارد ،اهميت
ميیابد (ر.ک .دبير مقدم ،1232 ،صص .)00-20به عبارتي سادهتر ،زبان قرآن ،زباني است که در
اثر برقراری ارتباط توليد ميشود؛ یعني زبان قرآن ،زبان گفتمان است .فرایندی چندبعدی که در
پي آن متن (پيام) خلق ميشود .این گفتمان ،نقش و هدفي را دنبال ميکند؛ نقشي که آن را از
زبان محض ـ دستور زبان ـ متفاوت مي سازد .برای کشف نقش گفتمان قرآن ،باید از روش
تحليل گفتمان استفاده نمود .این روش ،این امکان را ميدهد تا صرفاًدر سطح عبارات و جملات
حرکت نکنيم؛ به متن به عنوان یك کل بپردازیم؛ علاوه برشناخت روابط ميان جملات درون متن
به عناصر فرامتن یعني فرستند ه ،مخاطب و همچنين بافت موقعيتي پيام اثر توجه داشته باشيم
(.)Paltridge, 2006, p2
واکاوی زبان قرآن ،با تأکيد بر کاربرد زبان ،سبب مي شود که از طریق متن اثر که محصول
گفتمان استبر الگوهای زبان تأکيد شود .تحليل و آناليز متن ،بر اساس رویکرد نقشگرا به زبان
که معتقد به بُعد اجتماعي زبان است (حربي ،2442 ،ص ،)01خواهد گفت که متن ،نقطه آغازین
حرکت بهسوی ایفای نقش این گفتمان محسوب ميشود .مؤلفههای دیگر گفتمان قرآن در پيشبرد
این گفتمان و نقشآفریني آن مؤثرند؛ اما مسأله این است که جایگاه و نقش هر یك از این
مؤلفهها در توليد گفتمان (متن) چيست؟ محوریت از آ ِن کدام مؤلفه است؟ در صورت
نقشآفریني هر یك از این مؤلفهها ،نقش گفتمان قرآني چيست؟ اهداف مترتب بر نقش گفتمان
قرآني چيست؟ چه آسيبهایي متوجه اهداف گفتمان قرآني است؟ پيامدهای آسيبهای وارده
بر پيکره گفتمان چه خواهد بود؟
-4مؤلفههای تحلیل گفتمان قرآن
در تحليل گفتمان قرآن ،با سه مؤلفه اصلي مواجه هستيم :متن ،مؤلف و مخاطب .اگرچه
مؤلفههای دیگری وجود دارند اما ميتوان آنها را ذیل مؤلفههای جامعتر متن ،مؤلف و مخاطب
دستهبندی کرد .متنيت قرآن ،پيششرط اساسي در تحقق اهداف گفتمان قرآن است.
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-9-4متنیت قرآن
برای آنکه بتوان به این پرسشها پاسخ داد که متن چيست؟ و آیا ميتوان قرآن را یك متن
برشمرد؟ رویکرد زبانشناسي متن که بعد ارتباطي زبان را مدنظر دارد راهگشاست .براساس
دیدگاه دوبوگراندودرسلر ( )1431در کتاب «مقدمهای بر زبانشناسي متن»« ،متن» رخدادی
ارتباطي است؛ به عبارتي برای آنکه متن بتواند متن باشد ،ميبایست به معيارهای مشخصي ملتزم
باشد؛ در این صورت متن باعث برقراری ارتباط ميشود ( Beaugrande&Dresseler,
 )1981 , p3این معيارها را ميتوان اصول سازنده متن خواند:

-9-9-4پیوستگی دستوری یا انسجام دستوری ()Cohesion
چگونگي پيوند معنيدارمؤلفههای رو متن یا متن عيان ،همانطورکه ميشنویم و یا ميبينيم؛
که عواملي چون ارجاع ( ،)Referenceجایگزیني ( )Substitutionوحذف (،)Ellipsis
پيوند ( )Conjunctionو انسجام واژگاني ( )Lexical Cohesionآن را در متن شکل
ميدهند (.)Halliday and Hassan, 1976
ضمایر ،اسماء اشاره (عامل ارجاع) (الله /هو :آلعمران ،)5 ،5 /2 :حذف اسم و جایگزیني
ضمير (عامل حذف و جایگزین) (تؤذونني :أنا /موسي :صف ،)5 /51 :حروف ربط (عامل پيوند)
(حتي :کهف )4 /13 :و هم معنایي (یکي از عوامل انسجام معنایي) (وکيلاً /تبيعاً :اسراء،53 /10 :
 )54در قرآن ،مؤلفههای انسجامي در روابط سطحي متن ميباشند که اگرچه نخستين گام در
خلق متن محسوب ميشوند ،اما بخشهای یك متن را تنها از حيث دستوری به هم ارتباط
ميدهند و به توليد متن منتهي ميشود.

-4-9-4پیوستگی مفهومی ()Coherence
برخلاف انسجام دستوری که ویژگي سطحِ واژگاني متن است ،پيوستگي مفهوميبا سطح
معنایيِ متني پيوند ميخورد ومحصول فرایندی شناختي است؛ ( & Beaugrande
 )Dresseler, 1981, pp3-4پيوستگي مفهومي ،پيوند ميان مفاهيمي است که با هم در زیر
بنای متن پدیدار شده اند ،و به روابط محتوایي ميپردازد .بهعبارتي دیگر ،حرکت موازی بستههای
محتوایي در ژرفساخت متن ،پيوستگي مفهومي است که در توليد یك متن مؤثر است.
شاید بتوان این اصل را همان «نظریه نظام» فراهي قلمداد کرد که مُستنصر مير آن را چراغي
برای کشف معنای آیات معرفي ميکند که بخش جدایيناپذیر از معنای پيامهای سوره است
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( .)Mustansir Mir, 1986, pp32-33او سه عنصرترتيب ،تناسب و وحدانيت راعامل
انسجام کلام ميداند که متن را به یك کل ،تبدیل ميسازد .او معتقد است که هر سوره دارای
یك انسجام دستوری ساختاری است؛ او علاوه بر انسجام دستوری َهليدیوحسن ،برانسجام
مضموني تأکيد ميورزد ( .)Mustansir Mir, 1986, pp37-63ميتوان گفت مضاميني که
ناظر به هدف کلي سوره ميباشند ،در طول نظام متن هر سوره گرد هم آمدهاند که با پایان یافتن
هدف مورد نظر ،متن شکل ميگيرد (معرفت ،1024 ،ج ،5ص .)142هدف کلي سوره ،محوری
بنيادین را خلق ميکند که این محور ،مفاهيمِ جهانِ متن سوره را به هم پيوند ميدهد .در سوره
نساء« ،عوامل ایجاد وحدت و یکپارچگي در جامعه مسلمانان» محور مرکزی سوره است که
موضوعات انعکاس یافته در سوره را ـ تحول اجتماعي ،جامعه اسلامي و دشمنان آن و بخش
نتيجهگيری سوره ـ به یکدیگر مرتبط ساخته وپيوستگي مفهومي که به توليد متن منتهي ميشود،
ایجاد ميکند (.)Boullata, 2000, p28

 -3-9-4نیتمندی فرستنده ()Intention
اینکه فرستنده متن برای ایجاد متني منسجم که بتواند اهداف راهبردی او را تأمين کند ،در
شکلگيری متن تعيينکننده است؛ اینکه فرستنده از خلق متن اهدافي را مدنظر داشته است؛
اهدافي چون هدایت مخاطبان از تاریکي و ظلمت بهسوی نور (ابراهيم )1 /10 :نجات انسان از
غفلت و گمراهي (یس ،)5 /25 :مرور و یادآوری آنچه در گذشته روی داده است (تکویر/31 :
 )24وارائهدانشهای صحيح و روشن به مخاطب (نحل )34 /15 :و  ...اراده خداوند بهعنوان
فرستنده ،بر خلق متني منسجم است تا بر مخاطب اثر گذار باشد.

 -2-9-4مقبولیت یاپذیرفتگی ()Acceptability
یعني آنکه آیا مخاطب توانسته است با متن ارتباط برقرار کند؟ برداشت او از متن چيست؟
آیا پيام متن را دریافت نموده است؟ استنباط مخاطب از متن بر برقراری ارتباط و در نهایت
تأمين اهداف فرستنده اثرگذاراست .هليدی نيز معتقد است که پيام درون متن حداقل باید قابل
درک باشد .او ملاک متنيت متن را فهم مخاطب از متن ميداند؛ یعني اگر مخاطب ،متن را درک
نکرد یا فهم آن ناقص بود ،پس متن ،متن نبوده است ( .)Halliday, 1976, P. 36اگر ملاک،
حداقل سطح فهم است که هليدی اشاره ميکند ،اصل مقبوليت در خصوص قرآن صدق ميکند؛
یعني مخاطبان ،پيام کلي متن آیه را دریافت ميکنند؛ اگرچه احياناً پيام آیات به سبب ایجاز
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عارضي ،نياز به تفسير وشرح دارد .لزوم بسط وشرح آیه نشان ميدهد که پيامها ،دارای لایههای
وسيعتری از محتوا هستند ،پس متنيت آنها مسلمتر خواهد بود .این مسأله با توجه به خود متن
و تحليل موشکافانه آن و نه بر اساس سطح فهم مخاطبان ،قابلاثبات خواهد بود .در صورت
تأکيد بر فهم مخاطب ،هيچ متني ،متن نيست؛ چون مقوله شناخت و معرفت از فرد به فرد و
مکتب به مکتب متفاوت است .برای تشخيص مسلم متنيت هر متني باید به اصل و معيار مسلم،
ثابت و قطعي تکيه نمود؛ مثلاً وجود آیات متشابه که دلالت آنها واضح و روشن نيست ،دليل بر
نامتن بودن قرآن نيست؛ معاني بلند و متعالي در پس واژگان محدود ،نشان از عدم متنيت نيست؛
نيت فرستنده بر آن بوده است که متن با متن تبيين شود؛ آیات محکم در معيت آیات متشابه
مرجع ،فهم مخاطب از متن است؛ پس فهم متن با رجوع به متن با توجه به سطح فهم مخاطبان
و تلاش آنان در جهت فهم بهتر متن ،نيت و قصد فرستنده است.

-5-9-4معیارآگاهش یاپیامرسانی ()Informativity
منظور ،ميزان اطلاعاتي است که از متن انتظار ميرود .اطلاعاتي که اضافي ،تکراری و در یك
سبك یکنواخت بيان ميشوند ،ملالآور و خستهکننده خواهند بود .همچنين اگر دانشها کمتر از
حد انتظار باشد ،به متنيت متن لطمه ميزند .با وجود آنکه قرآن از سبك ایجاز در انتقال پيام
بهره برده است ،اما حاوی اطلاعات جدیدی است که مشروط به مشارکت مخاطب در امر دریافت
پيام متن وفهم جامع آن ،متنيت قرآن را مسلم ميسازد؛ در عينحال استفاده از زبان تمثيل و هنر،
توجه مخاطب را در طول متنبه خود معطوف ميسازد.

-1-9-4موقعیت ()Situationality
موقعيت ،بافتي است که متن با آن پيوند ميخورَد .مناسبت متن با موقعيت ونوع آن ،در
دریافت متنيت از یك متن ،مؤثر است .نگاه مفسران در تفسير متن آیات با تمرکز بر شأن نزول
بهعنوان ابزار فهم متن ،نشان ميدهد که آنان متن را یك رخداد ارتباطي ميدانستند.

-1-9-4بینامتنیت ()Intertextuality
بينامتنيت ،وابستگي یك متن به دانشهای مرتبط با خود است که در گذشته یا
همزمانشکلگرفتهاند و مخاطب با آنها مواجه است ()Beaugrande, 1981, pp3-12
اصطلاح تناص ویا بينامتني به معنای ارتباط یك متن با متن دیگر وتداخل آنهاست؛
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بهعبارتدیگر  ،یك متن با تکيه واعتماد بر متون پيشين ویا معاصر خلق ميشود .متن جدید،
چکيده متوني است که مرز ميان آنها و متن جدید از بين رفته و تنها محتوای آنها در قالبي نو
ارائه شده است (عزام ،2441 ،صص .)24-23بعضي از ناقدان متون ادبي معتقدند که در تحليل
هر متن تنها نباید به تأثير عوامل خارجي اکتفا نمود .برایناساس ،اگرچه برخي فهم یك متن را
تنها در گروی کشف نشانههای همان متن ميدانند ،برخي دیگر این فهم را در تعامل آن با متني
دیگر قلمداد ميکنند؛ بنابراین هر متني تحولیافته متني دیگر است (بقاع ،1443 ،ص.)42
بازگشت قرآن به بطن تاریخ و شرح زندگي پيامبران الهي در قالب داستان بر متنيت قرآن
تأکيد ميکند؛ اگرچه قطعاً معيار آگاهش و بينامتنيت ،لازم و ملزوم یکدیگرند .اصرار بر اینکه هر
متني شکل تغييریافته متني ماقبل خود و یا در عرض خود است ،متن را از اطلاعات جدید و نو
تهي ميکند؛ در این صورت متن ،نامتن خواهد بود زیرا نوآوری ندارد .فلسفه رجوع به متون
دیگر در قرآن ،تأکيد بر این مسأله است که مخاطب قرآن تنها مسلمانان نيستند.
در یك نگاه جامع ،این اصول هفتگانه با اندکي تصحيح واغماض در خلق متن قرآن سهيم
بودهاند؛ اما شاید بتوان اصول مدنظر دوبوگراند و درسلر را در شکلي کليتر دستهبندی نمود:
پيوستگي دستوری ،پيوستگي مفهومي ،معيار آگاهش ،موقعيت و بينامتنيت با محوریت متن تبيين
گردد .نيتمندی مؤلف ،به عنوان محور دوم یعني مولفه مولف بررسي گردد و در نهایت مقبوليت
با اصليت مخاطب در نظر گرفت شود .در گفتمان قرآن متن اصالت دارد؛ ازاینرو همواره تحليل
گفتمان قرآن از متن آغاز ميشود؛ اگرچه مؤلفههای دیگر نيز قابل بررسي هستند که در این
پژوهش مورد نظر بوده اند.

-4-4نیتمندی مؤلف
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
خلق متن هدفي یا اهدافي دارد .اثرگذاری بر مخاطب هدف مولف است که به توليد متني منسجم
ماورای زبان معيار ،یعني زبان ادب و ادبيات ميانجامد .ادبيات به منزله هنر کلامي است .در واقع
ادبيات قرآن هنرمندآنه است .این متن ادبي از آرایههای متنوع تا الگوهای انسجامي بهره ميبرد
تا همچون هنر با هدف اثرگذاری بر مخاطب ،پيام خود را برجسته سازد .فرستنده با نيت تأثيربر
مخاطب ،نقش زیبایيآفریني زبان قرآن را در مقایسه با دیگر نقشهای زبان پررنگتر ميسازد.
غالبيت این نقش در زبان قرآن سبب ميشود که پيام بهسوی خود پيام جهت یابد و پيام فينفسه
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کانون توجه قرار گيرد (صفوی ،1234 ،ج ،2ص .)25در این صورت متن قرآن کارکردی
زیبایيشناختي پيدا ميکند؛ بنابراین برجستهسازی پيام در جهت اهداف راهبردی فرستنده (نيت
مؤلف) در بيدارسازی حس زیبایيشناختي مخاطب و نيز برای مشارکت در امر دریافت و فهم
پيام است .برای آنکه به نيت فرستنده بيش از این بپردازیم ،در وهله اول باید بدانيم مؤلف چگونه
متن را ساماندهي کرده است؟ شيوه مؤلف در تأليف متن برای اثرگذاری هر چه بيشتر در سطح
کيفي چيست؟
در جواب باید گفت مؤلف برای آنکه متني درخور فهم مخاطب توليد کند ،با توجه به معيار
آگاهش ،پيام را در سطحي معين برجسته کرده و بدین ترتيب متن را ساماندهي کرده است.
برجستهسازی ،بزرگنمایي یا فرونمایي محتوای اثر و یا ساختار آن است .مؤلف این شگرد
اثرگذار را در انتقال پيام ،با هدف اثرگذاری بر مخاطب به کار مي برد .مؤلف از هنجارگریزیها،
قاعدهافزایيها ،واقعيتگریزیها و خروج از روال متعارف که که نوعي برجسته سازی محسوب
ميشوند در متن مينشاند تا توجه مخاطب را به آن جلب کند (برای مطالعه بيشتر ر.ک .صفوی،
 ،1232ج.)2
برجستهسازی یکي از نظریات در حوزه زبانشناسي و ارتباطات است که درخصوص اثرات
زبان کلامي و رسانه مطرح ميشود که در پي آن افکار عمومي تحت تأثير پيام برجسته قرار
ميگيرد.
زبان قرآن از دو ویژگي برخوردار است :خودکاری ( )Automatizationو برجستهسازی
( .)Foregroundingخودکاری زبان قرآن به معنای کارکرد زبان معيار بهگونهای است که در
وهله اول ،جلب نظر مخاطب نکند؛ یعني زبان تكمعنایي استفاده کند تا پيامهای صریح به
مخاطب منتقل شود .درحاليکه برجستهسازی ،انحراف از مؤلفههای هنجار زبان است .مؤلف در
متن قرآن بهعنوان متن هنری گاه از قواعد کلي زبان عربيگریزی ميزند تا شيوهای تازه را در
انتقال پيام خلق کند .البته هنجارشکني در بستر هنجارها صورت ميگيرد .تنها یك یا چند مورد
هنجارگریزی و قاعدهافزایي صورت ميگيرد تا آشنایيزدایي شود و تلنگری بر ذهن مخاطب
باشد .بهرهگيری ا ز نماد و رمز ،استعاره و تمثيل در قرآن ،پرواز بر فراز ذهن مخاطب وپردازش
تصویر در نگاه او بهمنظور تداعي تجربههای قبل او و محك زدن پيشدانستههای اوست .اگرچه
تصاویر به کمك کلمات ساخته ميشوند ،اما برجستهسازی متن در پي این تصاویر به فرایادآوری
احساس و دانشي از گذشته در مخاطب ميانجامد که وابستگي متن را به آنچه پيش از اکنون
شکل گرفته است (بينامتنيت) نشان ميدهد (ر.ک .شفيعي کدکني ،1202 ،ص .)4تنيدن زبان
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معيار وزبان خلاقانه در طول متن ،شگرد و نيت مؤلف در ساماندهي متن است که نقش مؤلفه
ضهُمْ َّيوْ َّمئِذٍ يَّمُوج ُفي
گفتمان را محرز ميسازد؛ رمز ونماد در تصویرسازی در آیه ﴿وَّتَّرَّكْنا بَّعْ َّ

بَّعْض( 1﴾...کهف )44 /13 :ترس و اضطراب در روز قيامت پردازش شده است .انسانها از
شدت ترس و اضطراب ،آنچنان آشفته ميگردند که همچون امواج دریا در هنگام طوفان روی
هم ميغلتند و یکدیگر را از خود ميرانند .ازاینرو نظم و آرامش جای خود را به هرجومرج
ميدهد (طباطبایي ،1010 ،ج ،12ص .)255انبوه مردم که از ترس به هر سو ميگریزند به امواج
دریا تشبيه شدهاند .فرستنده قصد داشته است تصویر خلقشده از کلمات را به تصویری که
مخاطب از تجربههای گذشته خود ،از حرکت امواج و وارد کردن نيرو به یکدیگر دارد ،ملحق
سازد؛ پيوند این دو تصویر ،نيت فرستنده است برای ایجاد زمينههای درک و فهم مخاطب از
متن.
استفاده از واژگان معرب نيز نوعي قاعدهافزایي است« .فردوس» کلمهای است رومي به معنای
بستان و یا سریاني به معنای تاکستان (فرداس) و یا حبشي( .طباطبایي ،1010 ،ج ،12ص.)504
استعمال آن نشان از نوعي شکست حصر روال متعارف در پي نيات فرستنده است وعنصر

بينامتنيت است ...﴿ .كاََّّنتْ لهُمْ جَّنَّاتُ الْ ِفرْدَّ ْوسِ نُزُلا﴾( 2کهف.)140 /13 :

بنابراین بهرهوری از زبان تمثيل بهعنوان جانشين زبان حقيقي /معيار ،نهتنها امری زینتبخش
است بلکه ميتواند امری اثربخش باشد و آشنایي با چارچوب مختلف معنا در درون بافتي
بزرگتر است .در واقع هدف فرستنده از آشنایيزدایي و نوآوری با توسل به زبان تمثيل ،آن
نيست که اهميت موضوعاتي را در نظر مخاطب افزایش دهد تا از دیگر مسائل و موضوعات
عبور کند بلکه هدف از برجستهسازی در طي یك فرایند چند مرحلهای محقق ميشود .فرستنده
از زبان تمثيل که زبان هنر است استفاده ميکند .زبان هنر معلوم را مجهول ميسازد ،تصاویر را
پيچيده ميکند و در نتيجه بر دشواری و مدت ادراک ميافزاید .طولاني شدن ادراک که مرحلهای
زیباشناختي است ،مخاطب را به تکاپو واميدارد (اشکلوفسکي ،1234 ،ص .)54برکشيدن
پردههای تشبيه و استعاره و تصاویر چند بعدی در طول پيامهای متن قرآني ،مخاطب را به چالش
ميکشد .تحرک در این فضای چالشي سطح ادراک مخاطب را ورزیده ميسازد .او از این پویایي
لذت ميبرد و به سمت فهم جامع پيش ميرود .کاربرد کارآمد زبان تمثيل به ایجاد متني با جاذبه
 .1و در آن روز واگذاريم تا چون موج روان گردن. ...
 ... .2مهمانسراي آنها باغ هاي فردوس است.
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و کشش و در نتيجه واکنش و شوق مخاطب به درک آن منجر ميشود و در دریافت آن حریص
و شيفته خواهد بود.
مشارکت مخاطب در فرایند درک معنای متن به برقراری ارتباط با متن و در نهایت تأمين
اهداف فرستنده که اثرگذاری بر مخاطب است منتهي ميشود .تلاش مخاطب در جهت ادراک
متن نشان ميدهد که او توانسته است با متن ارتباط برقرار کند .نهتنها این امر عنصر مقبوليت را
محقق ميسازد ،که به اثرپذیری بهمراتب بالاتر مخاطب از پيام متن منتج ميشود .روحيه
جستجوگری مخاطب ،نهتنها او را به کنکاش در متن سوق ميدهد ،بلکه متنيت متن را برای او
به قطعيت ميرساند .ازاینرو فرستنده در پيام این متن ﴿...لِ َّيَُّفَّقَّهُوا فِي الدِين( 1﴾...توبه)122 /4 :
بر تفقه و کندوکاو در دین تأکيد کرده است .موضوع برای فرستنده برجسته است .پس او نيت
ميکند که با برجسته نمودن پيام متن ،مخاطب را تحریك و به تفقه و تفکر وادارد .این امر نهتنها
بر جایگاه مؤلف در گفتمان قرآن صحه ميگذارد ،بلکه نشان از جایگاه مخاطب در متن دارد؛
بنابراین این سؤال به ذهن خطور ميکند که با توجه به اینکه متن قرآن تلفيقي از زبان معيار و
تمثيل است ،آیا تنها فرستنده قصد دارد با برجستهسازی پيامها ،توجه مخاطب را تنها به پيامها
در قالب زبان تمثيل معطوف کند؟ در این صورت فلسفه ارائه پيامها به زبان معيار در این متن
چيست؟ این سؤالها پژوهندگان را به مؤلفه مخاطب و نقش او در گفتمان قرآن سوق ميدهد.
-3-4مخاطب ()Addressee
در فرایند ارتباطي ،ما با عناصری چون فرستنده ،دادهها و اطلاعات ،زبان و رمز مشترک ميان
فرستنده و گيرنده ،کانال ارتباطي ،موضوع ارتباط ،گيرنده (فرنسيس ،2441 ،ص )50مواجه
هستيم .آغاز این فرایند ،فرستنده و پایان آن ،گيرنده خواهد بود .اهميت فرستنده بعد از
شکلگيری متن ،با معطوف شدن مخاطب بهسوی متن معلوم ميشود .به عبارتي سادهتر ميتوان
گفت اگر مخاطب نباشد ،نه فرستنده شناخته و نه متن فهميده ميشود .پس جایگاه او در نهایت
این فرایند ،مهم ارزیابي ميگردد.
گيرنده کسي است که در یك حرکت خطي از فرستنده منبع در انتهای همه فرآیندهای ارسال
پيام متن قرار ميگيرد( .شکرخواه ،1205 ،صص .)25-24گيرنده همان مخاطب در متون شفاهي
و خواننده در متون مکتوب است .در این پژوهش ،متن قرآن بهعنوان یك گفتمان مدنظر بوده

... .1تا دانش دين خويش را بياموزند.
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است و در نگاه گفتماني به متن ،تفاوتي ميان متن مکتوب و متن شفاهي نيست؛ ازاینرو واژه
مخاطب در طول این پژوهش مورد استفاده واقع شده است .علاوه بر این ،در واژه خطاب و
مخاطب ،هدف و راهبرد نهفته است .به عبارتي سادهتر اگر فرستنده بخواهد در دریافتکننده
متن ،آگاهيبخشي ایجاد کند (معيار آگاهش) از فن خطابه استفاده ميکند (ر.ک .نولدکه،2444 ،
ج1و ،2ص )221التزام قرآن به سه اصل نظمدهنده متن یعني کارآمدی (،)Efficiency
اثرگذاری ( )Effectivenessو تناسب ( Appropriatenesssee Beaugrande, 1981,
 )p36نشان ميدهد که در گفتمان قرآن ،مخاطب نقش بسزایي دارد.
استفاده از زبان معيار در توليد اطلاعات که کارآمدی متن قرآن را محرز ميکند ،به این هدف
صورت ميگيرد که مخاطب ،پيام ساده و راحت دریافت کند؛ اما از آنجا که ممکن است این
سبك یکنواخت ،ملالآور و خستهکننده باشد ،تعهد فرستنده به اصل تأثير متن ،آن را به اینسو
سوق ميدهد که از زبان خلاقانه استفاده کند تا هم اثربخشي جامعتری بر مخاطب داشته باشد و
هم شرایط دشواری را برای دریافت پيام ایجاد کند .این سختي وتکلف ،مخاطب را پویا و
پرتلاش خواهد نمود؛ بنابراین او در عملِ دریافت ،متقاعد نميشود .به تفکر ،یافتن و کاوش
مبادرت ميورزد تا علاوه برآنکه پيام متن را دریافت ميکند ،آن را در وجودش نيز نهادینه سازد.
تعامل با قرآن او را از حالت انفعالي خارج نموده و مانع از این ميشود که پيام را به فراموشي
سپرد (خامهگر ،1232 ،ص.)23
همچنين توازن ميان زبان معيار و زبان تمثيل در طول متن قرآن نيز که با اصل تناسب در متن
محقق ميشود ،ميان زبان متعارف و غيرمتعارف تعادل ایجاد ميکند تا مخاطب را از تشویش
ذهن و سرگرداني رها سازد .این اصل به ترميم روحيه عجول مخاطب ميپردازد تا صبورانه به
ادراک متن مبادرت ورزد؛ این شرایط ،زمينههای تدبر را برای او فراهم ميکند .در رعایت هر
یك از این اصول در طول متن قرآن ،هم مخاطب عصر نزول و هم مخاطب فرا عصر نزول

مدنظر بوده است .دامنه مخاطبان قرآن گسترده است﴿ :إِنْ ُهوَّ إِلاَّ ذِکْرٌ ِللْعالَّمينَّ ﴾( 1تکویر/31 :
 .)20مرز مشترک همه آنان فطرت الهي است که زمانبردار نيست (ر.ک .جعفری،1233 ،
صص /124-123سعيدی روشن ،1234 ،صص .)102-102ازاینرو همگان پيامهای از سنخ
معرفت را ميفهمند؛ تنها وجه مميزه مخاطب عصر نزول با مخاطب فرا عصری ،بافتي است که
متن به آن پيوند ميخورد .شرایط و مقتضيات زماني و مکاني که آیات و سور نازل شدهاند؛ یعني
 .1اين کتاب پندي است براي جهانيان.
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عواملي فرامتني چون قالبهای جا افتاده مشترک انساني و همچنين قالبهای فرهنگي و
خردهفرهنگي که در متنيت متن تأثير دارند .به عبارتي سادهتر اگر بافت موقعيتي یا همان شأن
نزول را از متن قرآن بگيریم ،مخاطب عصری ،فراعصری ميشود (ر.ک .یارمحمدی،1232 ،
صص.)44-40
همانطور که بيان شد ،فرستنده با استفاده از زبان معيار و تمثيل ،متن را ساماندهي کرده است.
ناظر به اهداف مؤلف در معرفتبخشي و شناختدهي متن به مخاطب ،شيوه او در انتقال پيام
نيز از هندسه قاعدهمندی تبعيت ميکند .با توجه به سطح فهم مخاطب ،مؤلف از سياست گامبهگام
در انتقال پيام استفاده کرده است تا مخاطب را در مرحله شناخت ،ادراک ،تغيير نگرش و اتخاذ
موضعي جدید همراهي کند .سطح فهم مخاطب را ميتوان به قرار زیر تبيين نمود:
 )1سطح فهم تعبیری :حداقل سطح فهم مخاطب که منحصر ًا پيامهای صریح متن را ـ زبان
حقيقيـ درميیابد .پيامهایي که شناخت مخاطب را محك ميزند و برای او ارزشهای بدیع
خلق ميکند (معيار آگاهش متن) .پيام صریح در آیه ﴿...يَّا أَُّيهَّا الَّذِينَّ ءَّامَّنُواْ أَّنفِقُواْ ِممَّا

َّرزَّ ْقنَّاكُم( 1﴾...بقره ) 250 /2 :در حوزه مناسك مذهبي و مراسم آئيني ،غالب ًا متناسب سطح فهم
تعبيری مخاطب است .این پيامها ،آرام و با ثبات در سطح جامعه انتشار ميیابند و برخلاف آنچه
تصور ميشود دیگر ارزشها مورد توجه و اهتمام نيستند ،همواره به دليل ماهيت حق و حقيقت
و فلسفه یکپارچهسازی جامعه و نگهداشت ثبات اجتماعي ،مخاطبان از آن بهره ميبرند (قطب،
 ،1012ج ،1ص .)200همچنين محتوای کلي پيام در آیه ﴿يَّا أَّيهَّا الَّذِينَّ ءَّامَّنُوا ...لَّايَّغَُّْب بَّعْضُكُم

ِب َّأحَّدُكُمْ أَّن يَّأْكُلَّ لَّ ْحمَّ َّأخِيهِ مَّ ْيًُا فَّكَّرِ ْهُمُو ُه( 2﴾ ...حجرات )12 /04 :غيبت و بدگویي
بَّعْضًا أَُّيح ُ
است که در گام نخست ،پيام صریح بيان شده است ﴿...وَّلَّايَّ ْغَُّب بَّعْضُكُم بَّعْضًا .﴾...در بدو امر،
سطح فهم تعبيری مخاطب درميیابد که غيبت ضد ارزش است .ایمان به مباني دین ،در گرو
ترک این رذیله اخلاقي است؛ بنابراین در این مرحله ،مخاطب شناخت پيدا کرده و در این سطح،
از پيام اثر پذیرفته است (اصل کارآمدی).
 )2سطح فهم تأویلی :سطح درک و فهم مخاطب که به سمتوسوی پيامهایي به زبان تمثيل
معطوف ميشود .پيام هایي با محتوای امثال و قصص و مملو از نماد و تمثيل که همچون کدهایي
 .1اي کساني که ايمان آورده ايد ،از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق کنيد. ...
 .2از يکديگر غيبت مکنيد.آيا هيچ يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده ي خود را بخورد؟پس آن را
ناخوش خواهيد داشت....
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در اختيار مخاطب بوده و شاخصها را به او نشانه ميدهند و سطح فهم مخاطب را ارتقا
ميبخشد؛ این امثال و قصص ذائقه حداکثری برای مخاطب تعيين ميکنند تا او را در بالاترین
سطح تحت تأثير قرار دهند( .اصل اثرگذاری) ذهن مخاطب با پيامهای صریح ،در قالب زبان
تك معنایي هوشيار ميشود و با پيامهای نمادین و تمثيلي ،در نگرش او تغيير ایجاد شده و به
رفتار مطلوب نزدیك ميشود؛ بنابراین مؤلف ،پيام متن را در جهت تعيين ذائقه حداکثری برای
مخاطب و جلب سطح فهم تأویلي او ساماندهي ميکندَّ ﴿ :مثَّلُ الَّذِينَّ يُنفِقُونَّ أَّ ْموَّاَّلهُمْْفىِ َّسبِيلِ
ِل فىِ کُل ِْسُنب َُّلةٍ مِاَّْئةُحَّبَّةٍ﴾ (بقره.)251 /2 :
اللَّهِ كَّ َّمثَّلِ حَّبَّ ٍة أَّنب ََُّّتْ سَّ ْبعَّ َّسنَّاب َّ
پيام در این آیه با محتوای تکليفمداری و وجوب امتثال امر آغاز نشده است بلکه رویکردی
ذوقي و تشویقي دارد و احساسات مخاطب را برميانگيزد .مخاطب در ذهن خود تصویر زراعت
و باغباني را پردازش ميکند که تصویر گویایي در زندگي واقع است (قطب ،1012 ،ج،1
ص .)245کشاورزی و زراعت ،کسب و کاری پرجنب و جوش و درعينحال دشوار است.
کشاورزان زیرآفتاب سوزان زمين را شخم ميزنند ،دانه ميکارند ،آبياری ميکنند و بعد از مدتي
موعد برداشت فرا ميرسد .پس کشاورزی فرایندی چندمرحلهای است که در این آیه تنها به
مرحله برداشت اشاره شده است .در عين اینکه فرستنده قصد دارد نشان دهد حقيقتاً انفاق کردن
برای هيچکس آسان نيست ،در همان حين از تصاویری که سختي حرفه کشاورزی را پردازش
ميکند ،بهسرعت ميگذرد و تنها طعم شيرین و لذتبخش برداشت محصول را که کشاورز با
تمام وجود آن را احساس ميکند ،ترسيم ميکند .این سبك بيان به سبب رعایت ایجاز ،تداعي
تصاویر دیگر را به عهده خود مخاطب مي گذارد تا هر کس به فراخور خيال و توانایي پردازش
تصاویر در ذهن خود ،آنها را مجسم سازد .این شکاف در چينش تصاویر باعث انسجام در متن
ميگردد .فرستنده ،هدفمند تمام صحنهها را بيان نکرده است .گاهي ذکر نکردن ،شيواتر از بيان
نمودن و سکوت ،پرفایدهتر از سخن گفتن است (جرجاني ،1440 ،ص)121؛ اما این تصویر که
کشاورز از هر دانه 044 ،دانه برداشت کند در عالَم واقع وجود ندارد .این زبان رمز و نماد است.
در آیات قبل (بقره )250 /2 :مخاطب با زبان حقيقي به انفاق و بخشش دعوت ميشد؛ توضيح
بيشتر آنکه به بياني بيشتر ،آیه اول دربردارنده اطلاعات موضوعي بود که نقطه شروع و حرکت
محسوب ميگردید و نشان ميداد که فرستنده درصدد بيان چه مطلبي است .این نقطه ،شروع
مفهومي معنایي است که نقش آن ،انتقال پيام و آشنایي فهمندهمدار (مخاطب) با موضوع است؛
اما در این آیه (بقره )251 /2 :فرستنده در سطح فرم ،با بهرهگيری از تشبيه معقول به محسوس،
تصویری از شرایط پاداش و برکت انفاق برجسته کرده است (ابن عاشور ،بيتا ،ج ،2ص.)512

تبيين تحليل رابطه متن و مخاطب در پيامهای قرآن 51

این برجستهسازی در سطح فرم ،سطح فهم تأویلي مخاطب را بيدار ميکند .از آنجا که مخاطب
در آیات قبل (بقره )250 /2 :پيام انفاق را دریافت کرده و آن را ارزشمند یافته است ،بنابراین در
این آیه به تغيير نگرش ميپردازد .برجستهسازی پيام ،او را به تغيير در رفتار نيز سوق ميدهد.
در الگوی آیه ﴿ ...يَّا أَّيهَّا الَّذِينَّ ءَّا َّمنُوا ...لَّايَّ ْغَُّب بعْضُكُم بَّعْضًا أَّيحِبُ َّأحَّدُكُمْ أَّن يَّأْكُلَّ لَّحْمَّ أَّخِيهِ
مَّ ْيًُا فَّكَّرِ ْهُمُوهُ﴾( 1حجرات )12 /04 :نيزگام به گام از تمثيل استفاده شده است .در بدو امر ،پيام
متن بهطورصریح ،مخاطب را با زبان حقيقي از رذیله اخلاقي غيبت آگاه نمود و به او شناخت
کلي داد ﴿وَّلَّايَّ ْغَُّب بَّعْضُكُم بَّعْضًا﴾ .در مرحله بعد ،بدون آنکه اشارهای به طرفين این رذیله اخلاقي
کند باطن غيبت را فاش مينماید (ابن عاشور ،بيتا ،ج ،25ص .)212تصویر در این پيام در
چندین لایه برجسته شده است و سطح فهم تعبيری مخاطب در گذر از مرحله شناخت به سطح
فهم تأویلي او پيوند ميخورَد .انزجار از برادر به موازات محبت به او بهپيش ميرود (قطب،
 ،1012ج ،5ص )2200غيبت و بدگویي ،همانند خوردن گوشت انسان است .در سطحي بالاتر
آن انسان را برادر معرفي ميکند و در نهایت علاوه بر آنکه او برادر است ،جان در بدن نداشته و
مرده است؛ بنابراین بدن او بدبو و بدطعم است .هنجارگریزی در این پيام نمادین ،قطعاً سطح
فهم تعبيری مخاطب را به سطح فهم تأویلي او نزدیك ميسازد و مخاطب نهتنها از آیه اثر پذیرفته
و تغيير در نگرش داده استبلکه به تغيير در رفتار نزدیك ميشود.
ازاینرو در پاسخ استفهام تقریری ،همه اقرار ميکنند که چنين صحنه انزجارآفرین و
تنفرانگيزی را دوست ندارند (ابن عاشور ،بيتا ،ج ،25ص﴿ )212فکرهُموه﴾ .فرستنده در بخش
اول آیه که به زبان معيار بيان شده است ،پایه و اساسي را بنا ميکند که نهتنها ملتزم به هنجارهاست
و جریان یکنواخت فهم و ادراک را در ذهن مخاطب یا فهمندهمدار بر هم نميزند و ازاینرو به
شناخت او منتهي ميگردد ،بلکه آنقدر صریح و شفاف است که مخاطب با رجوع به دانشهای
پيشزمينهای خود ،پيام آن را دریافت ميکند .در بخش دوم آیه که از زبان خلاقانه هنر استفاده
شده است ،آنقدر وجهشبه طرفين (غيبت کردن و خوردن گوشت بدن برادر مرده) غریب و دور
از انتظار است که مخاطب قادر نيست پيشتر آن را حدس و گمانهزني کند .فاصله بيکران ميان
مشبه و مشبهبه سبب مي شود که تصویر زیباتر بوده و مخاطب به غور در آیه به شکلي جامعتر
 .1ای كسانى كه ايمان آوردهايد ،از گمان فراوان بپرهيزيد .زيرا پارهای از گمانها در حد گناه است؛ و در كارهای
پنهانى يكديگر جستوجو مكنيد؛ و از يكديگر غيبت مكنيد .آيا هيچيك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده
خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت؛ و از خدا بترسيد ،زيرا خدا توبهپذير و مهربان است.
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همت گمارد .همين امر مخاطب را به پویایي وادار نموده که ماحصل آن تغيير در نگرش و در
نهایت رفتار است .کارآمدی و تأثير پيام متن در زبان معيار و زبان تمثيل که بهواسطه تناسب در
تصویرگری (ر.ک .المنصوری ،2444 ،صص /41-44الصبيحي ،2443 ،صص )102-104منسجم
و پيوسته مي گردد ،در جهت پيوند ميان سطح فهم تعبيری و سطح فهم تأویلي مخاطب ـ چه
مخاطب عصر نزول و چه مخاطب فراعصری ـ است (برای مطالعه بيشتر در خصوص سطح فهم
ر.ک .قائمينيا.)1234 ،
بر اساس آنچه تحليل گردید ،هر سه مؤلفه گفتمان قرآن یعني متن ،مؤلف و مخاطب در
شکلگيری آن نقشآفریني ميکنند؛ اگرچه ميزان نقشآفریني آنها نسبت به یکدیگر با توجه به
اینکه از دریچه متن ،مؤلف و یا مخاطب به گفتمان نگاه ميشود ،متغير است .همچنين نقش
گفتمان قرآن ،یعني تحریك مخاطب به مشارکت در امر دریافت متن و فهم آن ،تأثير متن بر
مخاطب و رهنمون ساختن او به تغيير در نگرش و رفتار است که با مشارکت مؤلفههای گفتمان
قرآن محقق ميشود؛ اما با همه نقشآفریني گفتمان قرآن در سطحي ایدهآل و نقش مؤثر این
گفتمان در تأثير بر مخاطب ،نقش گفتمان قرآن ،دچار خلل ميشود و اثر متن برمخاطب مختل
ميگردد و این سبب مي شود که مخاطب در قبال متن موضعي منفي اتخاذ کند .چه آسيبهایي
اثر متن را معکوس ميکند؟ چه آسيبهایي متوجه تحقق نقش گفتمان در جریان اثرگذاری بر
مخاطب است و پيامدهای مترتب بر آسيبهای بهجامانده از عدم تحقق نقش گفتمان چه خواهد
بود؟

-3آسیبشناسی اثرگذاری متن قرآنی وپیامدهای آن
فرستنده ،ساختار و محتوای پيامهای قرآني را با توجه به برداشتي که از دانستههاو ندانستههای
مخاطب (فهمندهمدار) دارد ،در قالب زبان معيار و زبان تمثيل سازماندهي کرده است .متن قرآن،
عليالقاعده باید توجه مخاطبان بسياری را به خود معطوف کرده باشد و علاوه بر اثرگذاری،
درمخاطبان تحولي در جهت اهداف مورد نظر (سعادت بشری) ایجاد نماید .ترسيم الگوی (پيام
ـ تأثير)( ،پيام ـ تغيير) در سازه متن آیات ،نشان مي دهد که چنين به ذهن تقریب ميکند که
مخاطبان همواره در جهت الگوبرداری از این کتاب الهي گام برداشته و سعادت و خوشبختي را
در تحول سبك زندگي خود بر اساس الگوهای قرآني ميدانند.
اما همانطور که در طول تاریخ تا به امروز مشاهده ميشود ،موضعگيری مخاطبان در مقابل
کتاب آسماني متفاوت بوده است .برخي با عناد و دشمني رفتار نموده و برخي با رویي گشاده
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از آیات الهي استقبال ميکنند .ازاینرو با اینکه فرستنده تنها از طریق متن با همه مخاطبان ،چه
مخاطب ـ عصر نزول و چه مخاطب اعصار بعدـ ارتباط برقرار نموده است ،پيامهای قرآني ،اثری
مشابه بر همگان ندارد .در فرآیند ارتباط الهي ،گاهي موانعي بهعنوان عاملي سلبي ،موجب رکود
و سستي اثرپذیری مخاطب از پيامهای الهي ميشود و گفتمان مختل ميگردد .عواملي سبب
ميگردد که مخاطب از متن برداشتي متفاوت و گاهي اشتباه داشته باشد که در این صورت اهداف
مورد نظر فرستنده از ارسال پيام تأمين نميشود .ابعاد وجودی مخاطب ،سطح معرفتي و بافت
فرهنگي ـ اجتماعي که مخاطب در آن پرورش یافته است ،از جمله این موارد است.
 -9-3موانع شخصیتی :عواملي سلبي که از منویات فرد نشأت گرفته و از بيرون به او تحميل
نميشود؛ وضعيت روحي ـ رواني او که هنگام برخورد با متن قرآن سد راه فهم متن ميشود.
عواملي که فکر و ذهن او را مشوش ميسازد (موانع رواني) ویا به عکسالعمل منفي فرد منجر
شده و در عملکرد او اثرگذار است (موانع مَنِشي)؛ و یا او را به پيشداوریِ زودهنگام که حاصل
عدم خودمدیریتي است سوق ميدهد که در نتيجه به سمتوسوی فهم او از متن ،اثر منفي
ميگذارد (موانع تدبيری).
ـ موانع روانی :حالات و احساساتي است که از اوهام و افکار باطل فرد نشأت ميگيرد .شك و
تردید و بدگماني (طبرسي ،1202 ،ج ،1ص )155و همچنين استکبارورزی و غرور (طباطبایي،
 ،1012ج ،0ص )13و به سخره گرفتن (طبرسي ،1202 ،ج ،2ص )145ازجمله حالاتي است که

ازدرون ،توجه مخاطب به پيام را تقليل ميدهد ﴿وَّإِن كُنُُمْْفىِ رَّْيبٍ مِمَّانَّزَّْلنَّا( 1﴾ ...بقره.)22 /2 :
در این آیه ،شك و تردید ،عاملي ميشود که فهمندهمدار را از دور عمل ارتباطي متن حذف و
در فهم مخاطب ازمتن ،اختلال ایجاد ميکند.

ـ موانع مَنّشی :ویژگيهایي هستند که در بازخورد مخاطب ،ظهور و بروز دارند و از تجربههای
پيشين فرد نشأت ميگيرند و در قبال فهم پيامها ،نقش بازدارنده خواهند داشت؛ برداشت مخاطب
از متن استثمار ميشود و زمينههای ایجاد رذایل اخلاقي دیگر را در وجود مخاطب فراهم ميآورد.
خشم بهعنوان یك ویژگي اوليه در وجود مخاطبان ،عاملي بازدارنده است که در شيوه رفتاری
مخاطب رسوخ نموده است .این مانع منشي سبب ميشود هنگامي که مؤمنان آیات الهي را تلاوت
ميکنند ،به آنان حملهور شوند .این مانع حتي سبب بيرغبتي برای شنيدن آیات الهي ميشود:
 .1و اگر در آنچه بر بنده خويش نازل كردهايم در ترديد هستيد.
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(طبرسي ،1202 ،ج ،10ص﴿ )043وَّ إِذَّا ُتُْلیَّ َّعلَّ ْيهِمْ ءَّايَّاُتنَّا بَّيِنَّاتٍ تَّعْرِفُْفىِ وُجُوهِ الَّذِينَّ كَّفَّرُوْا
سطُونَّ بِالَّذِينَّ َّي ُْلُونَّ َّعلَّ ْيهِ ْمءَّايَّاِتنَّاقُلْ أَّفَّأُنَِّبئُكُم ِبشَّرٍ مِن ذَّلِكم﴾ ( 1حج.)02 /22 :
الْمُنكَّرَّ يَّكاَّدُونَّ يَّ ْ
درصورتي که مخاطب ـ به علت پيشتجربههایي که دارد ـ به شنيدن پيام رغبتي نداشته باشد،
اثرپذیری ازپيام متن ،مختل خواهد شد.
ـ موانع تدبیری :اگر مخاطب دچار تشویش ذهني وعدم اطمينان خاطر باشد ،قدرت تحليل
وتعقل ،مانع از آن ميشود که موانع رواني ،اورا به بازخورد دور از انتظار سوق دهند .در صورتي
که اگر فهمنده مدار به ساماندهي و کنترل شخصيتي مبادرت نورزد ،عدم تدبير و ضعف قدرت
تحليل و فقدان خودمدیریتي ،منجر به آن ميشود که افکار و توهمات باطل ،فرد را به عملکردی
سوء سوق داده و موانع منشي در او تقویت شود .در این صورت ،مخاطب در قبال پيام متن،
موضعي سلبي اتخاذ ميکند .به عبارتي سادهتر ،موانع تدبيری که ناشي از حرکت او به سوی
نتيجه واهي است ،موانع منشي را به موانع رواني ميافزاید .عدم تدبير و فقدان خودمدیریتي ،اثر
ْشوْنَّ
منفي بر مخاطب گذاشته و پيام را بياثر ميکند ﴿َّ ...فلَّمَّا ُكُِب َّْ َّعلَّيهِمُ الْ ِقَُّالُ إِذَّا َّفرِيقٌْمِنهْ ْم يخ َّ
ب﴾...
ل قَّرِي ٍ
اللهِ َّأوْ َّأشَّدَّ خَّشْيَّ ًة وَّ قَّالُواْ رََّّبنَّا لِمَّ َّكَُّ ْبتَّ َّعلَّ ْينَّا الْ ِقَُّالَّ لَّوْلَّا أَّخَّرْ َّتنَّا إِلی َّْأَّجَّ ٍ
النَّاسَّ كَّخَّش َّْيةِ َّ

2

(نساء .)00 /0 :در این آیات خداوند به مسلمانان برای جهاد رخصت ميدهد ،اما گروهي از آنان
به دليل سوء تدبير وعدم کنترل موانع رواني ،سرمایههای معنوی خود را از دست داده و ميگفتند:
چرا جنگ و جهاد بر ما واجب گردیده است و به ما اجازه داده نميشود که در این مدت کوتاه
در این دنيا زندگي کنيم (طباطبایي ،1010 ،ج ،5ص)5؟ عدم حرکت در جهت ترميم و از ميان
برداشتن ضعفهای رواني و اخلاقي سبب شد که آنان به شيوه و منشي دور از انتظار عمل کنند
و از فرصت پيشآمده محروم مانند.
-4-3موانع معرفتی :نادرستاندیشي درباره حقيقت قرآن و عدم معرفتشناسي ،اثر پيام را تقليل
مي دهد .فرستنده ،با دليل و برهان در مقام اثبات حقيقت متن برآمد؛ اما مسدود بودن دروازههای
 .1چون آيات روشنگر ما بر آنان خوانده شود ،نشان انكار را بر چهره كافران ميشناسي؛ چنان كه نزديك باشد بر
آنان كه آيات را ميخوانند ،حملهور شوند .بگو :آيا شما را به چيزي بدتر از اين آگاه كنم؟ آتش .خدا آن را به كسانی
كه ايمان نياوردهاند وعده داده است و آتش بد سرانجامی است.
 .2كه چون جنگيدن بر آنان مقرر شد ،گروهی چنان از مردم ترسيدند كه بايد از خدا میترسيدند؟ حتی ترسی بيشتر
از ترس خدا .و گفتند :ای پروردگار ما ،چرا جنگ را بر ما واجب كردهاي و ما را مهلت نميدهي تا به مرگ خود ـ
كه نزديك است ـ بميريم؟
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بصيرت ،سبب ميشود که مخاطب تنها یكسری از علوم و معارف را در ذهن خود انباشته سازد
و از بازشناسي سره از ناسره و رصد شرایط موجود ،عاجز باشد .خداوند قرآن را با دليل و برهان
بر قلب کفار و مشرکان وارد نمود تا به شناخت در همه ابعاد دست یابند ،اما آنان توجهي نکردند
ِين لَّاُيؤْ ِمنُونَّ ِبهِ( 1﴾ ...شعراء)241-244 /25 :
﴿َّ ...سلَّ ْكنَّاهُ فىِ ُقلُوبِ الْمُجْرِم َّ
 -3-3موانع بیرونی :عواملي است که از برون بر فرد تحميل شده که شامل موانع فرهنگي و
موانع اجتماعي است .کليه یافتهها و آموختههای فرهنگي ـ اجتماعي که در فهم فهمندهمدار اثر
دارد ،او را از درک جامع متن باز ميدارد.
ـ موانع فرهنگی :عوامل سلبي هستند که بهصورت طبيعت ثانوی مزمن ،به شکل عرف و سنت
در آمده و در برابر پيامهای ارسالي مقاومت ميکنند .ثبات قدم بر روشهای پيشينيان و
سنتگرایي در ميان مخاطبان ،از جمله مواردی است که اثرپذیری پيام را مختل ميسازد
ل ن ََُّّبِ ُع مَّا أَّلْفَّ ْينَّا َّعلَّيْ ِه
(طباطبایي ،1010 ،ج ،1ص﴿ )014وَّ إِذَّا قِيلَّ َّلهُ ُم َّاتبِعُواْ مَّا أَّنزَّلَّ اللَّهُ قَّالُواْ بَّ ْ

ءَّابَّاءَّنَّا( 2﴾...بقره.)104 /2 :

کبر نيز یکي از موانعي است که اثرگذاری پيام را کاهش ميدهد .کبر به حالتي روحي گفته
ميشود که انسان به سبب آن ،خود را برتر از دیگران ميبيند .تکبر حالتي روحي است که به
سبب وجدان در انسان به وجود ميآید (خميني ،1202 ،ج ،5ص .)04کبر موجب ميشود که
صاحب آن ،شناختوباورهای خود را برتر از هرگونه شناخت و باور دیگری بپندارد و بدینوسيله،
از ورود به مسير تفکر وجستجوگری حق ،محروم بماند .قرآن کریم استکبار را موجب ایمان
َّايتِ اللَّ ِه ُتُْلي َّعلَّيْهِ ثُمَّْيُصِرُ مُسَُّ ْكبِرًا
نياوردن به آیات الهي ميداند﴿ :وَّيْلٌ لِكل أَّفَّاكٍ أَّثِيمٍ يَّس َّمعُ ء َّ
كَّأَّن لَّمْ يَّسمَّ ْعهَّا َّفبَّشِرْهُ بِعَّذَّابٍ أَّلِيمٍ﴾( 2جاثيهُ﴿ .)3-0 /05 :ثمَّ يُصِرُ مُسَُّكْ ِبراً﴾ بدین معناست که بر
کفر خود با قوت و شدت ميایستد .به علت همان برتریطلبي روحي که در درونش رسوخ
کرده است ،از ایمان به آیات الهي استکبار ميورزد (فخر رازی ،1022 ،ج ،4ص .)502کبر
موجب مي شود که صاحب آن خود را در محدوده تنگ وتاریكِ دانستههای خود که آنها را
 .1بدين سان قرآن را در دل هاي مجرمان راه داديم بدان ايمان نميآورند.
 .2چون به ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد ،گويند :نه ،ما به همان راهي ميرويم كه
پدرانمان ميرفتند .حتى اگر پدرانشان بيخرد و گمراه بودهاند.
 .6واي بر هر دروغ پرداز گناهکاري !آيات خدا را كه بر او خوانده ميشود ميشنود .آنگاه به گردنكشي پاي ميفشرد،
چنان كه گويی هيچ نشنيده است .پس به عذابی دردآورش بشارت ده.
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صحيح ميپندارد محصور نماید و از ورود به عرصههای دیگر که درنگ در آنها نيل به حقایق
را هموار ميسازد محروم بماند .بيگمان چنين محروميتي ،سير تفکر صحيح را به انحراف کشانده
و انسان متکبر را از نيل به حقيقت بازميدارد.
ـ موانع اجُماعی :رفتارهای ناموجه ناشي از شرایط عصری و مواضع گروههای اجتماعي ـ سياسي
است که به نحوی منجر به کاهش اثرات پيام ميشود .همنشيني با افراد عيبجو و ایرادگير از
َّزلَّ
جمله این موانع است که اثر پيام را مختل ميسازد (طباطبایي ،1010 ،ج ،5ص﴿ )115وَّْقَّدْن َّ
اللهِ يُكْفَّرُ بهِا وَّ يُسُْ ْه َّزأُ بهَّا َّفلَّاتَّقْعُدُواْ مَّ َّعهُمْ حَُّیَّ يخُوضُواْ فی
َّعلَّيْكُمْْفی الْ ِكَُّابِ أَّنْ إِذَّا سمِ ْعُمْ ءَّايَّاتِ َّ

حَّدِيثٍ غَّيرِهِ إِنَّكمُ إِذًا ِم ْثُلهُ ْم( 1﴾...نساء .)104 /کفار در فضای اجتماعي برای ابطال حجيت قرآن
به یکدیگر سفارش ميکردند که به قرآن گوش فرا نسپارند؛ هرجا قرآن خوانده ميشد،
سروصدای بيمعنا ایجاد ميکردند تا صدای تلاوت قرآن به گوش کسي نرسد و در نتيجه اثر آن
ِين كَّفَّرُواْ لَّاتَّسْمَّعُواْ لهَّذَّا الْقُرْءَّانِ وَّالْ َّغ ْواْ
را کاهش دهند (طباطبایي ،1010 ،ج ،10ص﴿ )233وَّقَّالَّ الَّذ َّ
فِيهِ لَّعَّلَّكم تَّ ْغِلبُون﴾( 2فصلت .)25 /دانشهای پيشزمينهای ناشي از فضاهای فرهنگي و اجتماعي،
از مشارکت مخاطب در گفتمان ممانعت ميکند .مخاطب کورکورانه از دانشهای بيبنيان ،تقليد
ميکند .این مسأله سبب مي شود که مخاطب سرکشي و نافرماني کند که در این صورت اهداف
مؤلف از توليد متن بر زمين ميماند.
در مقام جمعبندی ميتوان گفت که موانع شخصيتي ،معرفتي و موانع بيروني( ،برای مطالعه
بيشتر نك :رشاد ،1233 ،صص )52-25بازخورد پيام متن را بر مخاطبان کاهش ميدهد؛ هر یك
از این موانع بهطور مجزا و یا در کل ،نيروی مهاجمي را به مخاطب وارد ميکند که حضور او
را همدوش با دیگر عناصر متنيت متن قرآن کمرنگ سازد .ازاینرو متن بهعنوان رخداد ارتباطي
اگرچه خلق شده است ،اما این فرایند به تکامل نميرسد؛ زیرا بروز وظهور مخاطب که در
مقبوليت متن مؤثر است ،شدت و ضعف ميپذیرد تا او با متن ،به صورت گزینشي برخورد کند؛
یعني موانع تقليل دهنده اثر پيام ،منجر به مواجهه گزینشي ،درک گزینشي و حفظ گزینشي
مخاطبان در مواجهه با متن خواهد بود.
 .1و از اين پيش ،در اين كتاب بر شما نازل كردهايم كه چون شنيديد كسانی آيات خدا را انكار ميكنند و آن را به
ريشخند ميگيرند با آنان منشينيد تا آنگاه كه به سخنی ديگر پردازند .وگرنه شما نيز همانند آنها خواهيد بود .و خدا
همه منافقان و كافران را در جهنم گرد ميآورد.
 .2و کافران گفتند :به اين قرآن گوش مدهيد و سخن بيهوده بدان بياميزيد ،شايد پيروز گرديد.
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ـ مواجهه گزینشی :موانع شخصيتي و معرفتي منجر به آن ميشود که مخاطب در برابر پيامها
سرسخت باشد .ازاینرو در فرآیند توجه به آنها از مواجهه با مواردی که ممکن است با برداشت
او از امور ناسازگار باشد ،پرهيز کند؛ یا اینکه به آن بخشي از پيام توجه نماید که با چارچوب
فکری او توافق دارد؛ به عبارتي با پيامها مواجهه گزینشي ميکند .مخاطب ،پوشش ،حجاب و
پيامهای در این خصوص را (احزاب54 /22 :؛ نور )21 /20 :نادیده ميگيرد ،چراکه با عقاید او
ناسازگار است؛ بنابراین یا آیات را نفي کرده و مختص به مردمان عصر نزول ميداند
(شمسالدین ،1232 ،ش ،50صص )24-4ویا از آن بهرهبرداری نکرده و در عمل بدان پایبند
نيست.
ـ درک گزینشی :اگر مخاطب پيام را دریافت کند اما موانعي منجر به آن شود که از پيام بهگونهای
نادرست تعبير و تفسير کند و به عبارتي آن را چنان درک کند که با نظر خود ،در مورد واقعيت
تطبيق داشته باشد ،در این صورت مخاطب از پيام ،درک گزینشي داشته است .خوارج از عبارت
﴿...إِنِ الْحُكْ ُم إِلَّا لله( 1﴾...یوسف ) 04 /12 :درک گزینشي داشتند .آنان معتقد بودند که جامعه
بدون حکومت اداره شود و پيام آیه این است که زمامداری جز برای خدا نيست؛ درحاليکه
محتوای آیه این است که فرمان جز فرمان خدا نيست و مردم همواره به زمامداری ،نيك یا بد
نيازمندند .حاصل نفي حکومت از سوی خوارج ،تفرقه و جدایي است (نهجالبلاغه،1234 ،
خطبه.)120
ـ حفظ گزینشی :اگر پيام به مخاطب منتقل شود و او پيام متن را دریافت کند ،باز هم ضمانتي
برای تغيير نگرش و تغيير در رفتار او وجود ندارد زیرا ممکن است پيامهایي را به خاطر سپارد
که با چارچوب فکری او همخواني دارد؛ به بياندیگر ،مخاطب ،پيامها را بهطور گزینشي حفظ
ميکند .اميرالمؤمنين علي (ع) در وصف ناکثين ،مارقين و قاسطين بيان ميکند که آنان این پيام
ض وَّلَّا فَّسَّادًا وَّ الْعَّا ِقبَّ ُة
ِرةُ نجَّ َّعُلهَّا لِلَّذِينَّ لَّاُيرِيدُونَّ ُعلُوًا فیِْالْ َّأرْ ِ
الهي را که خدا فرمود ﴿ ِت ْلكَّ الدَّارُ الاَّخ َّ
ِللْمَُُّقِين﴾( 2قصص )32 /23 :خوب شنيده و حفظ کرده بودند؛ اما از آنجا که دنيا در دیده آنان
زیبا نمود و زیور آن چشمهایشان را خيره کرد ،آن را به فراموشي سپردند (نهجالبلاغه،1234 ،

 .1حکم جز حکم خدا نيست.
 .2سراي آخرت رابراي کساني برگزيديم که خواهان سرکشي وفساد سرزمين نباشند و آينده ازآن پرهيزکاران است.
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خطبه .)2این دسته از افراد ،آیاتي از قرآن را مطلوب ميدانستند که برای آنان سود و منفعتي
داشته باشد.
در مجموع ميتوان گفت موانع شخصيتي ،معرفتي وموانع فرهنگي ـ اجتماعي منجر به آن
ميشود که فهمندهمدار در برابر پيام متن ،مواجهه ،درک و حفظ گزینشي (برای مطالعه بيشتر
ر.ک .سورین و تانکارد ،1235 ،صص )140-40داشته باشد؛ از آنجا که در رخداد ارتباطي متن،
مخاطب از ارج و قرب ویژهای برخوردار است ،فرستنده با هدف اثرگذاری بر مخاطب ،بهموازات
بهکارگيری زبان معيار ،پيام را با زبان خلاقانة تمثيل نيز توليد ميکند اما عوامل ،موانع و پيامدهای
منفي موجود ،سبب ميشود که گفتمان در نهایت به تکامل نرسد و این نقصي است که عاملِ به
وجود آورندة آن مخاطب و عملکرد اوست .در این صورت فرایند اثرگذاری پيام متن ،مختل یا
عليالقاعده اثر آن محدود ميشود (.)Shamsi, 2006, p65

نتیجهگیری
 -1با سير در ميان مؤلفههای فرازباني زبان قرآن و نه شاخصههای درونمتني ،ميتوان دریافت
که محورهای اصلي در شکلگيری گفتمان قرآني عبارتند از مؤلفههای :متن ،مؤلف و مخاطب.
 -2پيوستگي وانسجام دستوری ،پيوستگي مفهومي ،معيار آگاهش ،موقعيت و بينامتنيت،
اصولي سازنده در خلق متن قرآن بهعنوان یکي از مؤلفههای گفتمان قرآني محسوب ميشوند.
 -2مؤلف متن قرآن ،قصد کرده است تا بر مخاطب اثرگذارد؛ ازاینرو متن را در سطحي
برجسته ميسازد تا آنرا بهگونهای ساماندهي کند که بر ميزان اثرپذیری هرچه بيشتر مخاطب از
پيام متن بيفزاید .بهرهگيری از زبان تمثيل همسطح زبان صریح ،در امتداد متن ،هم افزایي ایجاد
ميکند .این همافزایي در برابر چشمان مخاطب ،انرژی وپویایي او را به فرایند توليد گفتمان
ضميمه ميکند .مشارکت مخاطب در امر دریافت ،رخداد ارتباطي متن را به جریان درميآورد؛
بنابراین نيتمندی مؤلف سبب ميشود که مخاطب در فرایند دریافت وفهم متن ،فعالانه شرکت
کند و این یعني نقش گفتمان در گفتمان قرآني ،محقق ميشود.
 -0آخرین مؤلفة گفتمان قرآن مخاطب ،با دو سطح فهم تعبيری و تأویلي در قبال پيامهای
متن است .پيامهای صریح متن ،سطح فهم تعبيری مخاطب را نشانه ميرود تا او را با مفهومي
تازه آشنا سازد .مؤلف با آميختن برخي پيامها به آرایههای ادبي ،سطح فهم تأویلي مخاطب را
هوشيار ميسازد تا او را به تغيير در رفتار و تحول در سبك زندگي سوق دهد.
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 -5در خلق گفتمان قرآني نه متن ،نه مؤلف و نه مخاطب به تنهایي نقش ندارند .گفتمان
قرآني از برآیند نقش آفرني هر سه مؤلفه ،شکل ميگيرد؛ اگرچه در تحليل گفتمان قرآني ،تحليل
و پردازش متن از مؤلفه متن آغاز ميشود.
 -5عوامل وموانع مخل نقشآفریني گفتمان قرآن که شامل موانع شخصيتي ،معرفتي و
فرهنگي ـ اجتماعي است ،سبب ميشود که مخاطب با رفتار سليقهای در برابر متن قرار گيرد.
پيامدهای مترتب بر چنين آسيبهایي ،مواجهه ،درک و حفظ گزینشي پيام متن ،از سوی مخاطب
خواهد بود .پس آنچه احياناً در فرایند گفتمان قرآن خلل ایجاد ميکند ،مخاطب و نرمش او در
قبال ضعفهای اخلاقي و انعطاف او در برابر آسيبهای فرهنگي ـ اجتماعي است.
 -0با توجه به معيار مقبوليت ،ميتوان قرآن را متن ناميد؛ اما آنچه در خصوص این معيار
قابلتأمل است ،مقوله استنباط صحيح و ناقص از متن است که در این معيار از هم تفکيك نشده
است .اگر مخاطب در درک پيام دچار سوءتعبير شود آیا باز ميتوان گفت که یك عمل ارتباطي
ناظر به متن شکل گرفته است؟ قرآن به شکلي موجز به برخي مفاهيم و موضوعات اشاره کرده
است؛ همچنين درک و دریافت مخاطب از پيام متن ،تحت تأثير دانشهای پيشزمينه است که
در جریان فهم متن موانعي ایجاد ميکند؛ در این صورت استنباط مخاطب از یك اثر ممکن است
که با مفهوم مدنظرتوليدگرِ متن ،یکسان نباشد .آیا با اینحال متن ،متن خواهد بود؟ برداشت
اشتباه و یا ناقص مخاطبان از هر متني دیگر نيز رخداد ارتباطي را مختل ميسازد؛ بنابراین معيار
مقبوليت متن را باید ناظر به نيت مؤلف دانست تا متن بهعنوان یك رخداد ارتباطي خلق گردد.
به عبارتي سادهتر اگر درک مخاطب از متن ،در راستای اهداف راهبردی مؤلف ومعنای مدنظر
او باشد ،در این صورت حضور خالق متن همواره در طول متن احساس ميشود و ميتوان گفت
که یك عمل ارتباطي شکل گرفته است.
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