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 مبادله پيام با نگاهي به رويكرد قرآني

 *عليرضا پويادكتر 
 

 چكيده

اند كه در  هاي چندي را مطرح كرده به مواجهه مخاطب با پيام، مدلصاحبنظران، براي ارتباط از جن
قالب دو رويكرد اساسي بيان شده است. در رويكرد نخست كـه مـدل انتقـالي يـا خطـي ناميـده       

شود و همسو با رمزگذاري فرسـتنده، بـه    وبيش منفعل فرض مي شود، مخاطب در برابر پيام، كم مي
اي نام گرفتـه، مخاطـب فعـال فـرض      رويكرد دوم كه مدل مبادلهپردازد اما در  رمزگشايي پيام مي

 كند. شود و بر اساس تفسير و تحليل خود پيام را رمزگشايي مي مي
هاي اين دو رويكرد پرداخته شده است و سـپس   در اين مقاله ابتدا به تبيين مختصات و تفاوت

بـر تفسـير و تحليـل پيـام از سـوي       با اشاره به برخي از آيات قرآن و با نظر به عوامل تأثيرگذار
اي است تبيين شده است. از ديدگاه قرآن، عـواملي   مخاطبان، رويكرد قرآن كه تأييد رويكرد مبادله

شوند كـه مخاطـب    مانند علم و دانش، تعقل و تفكّر، فطرت و پاكيزگي روح در انسان، موجب مي
 مزگشايي آن بپردازد.در برابر پيام، منفعل نباشد و با تفسير و تحليل خود به ر
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 مقدمه

قدم به عرصـه ارتباطـات    1ها قبل كه هنوز تلفن همراه ، سال»نيروي پيام«نويسنده كتاب 
رفتـه همـه    المللـي، رفتـه   اب نوشته است كه تلفـن خودكـار بـين   نگذاشته بود در اين كت

تـدريج از ايـن    گير تلفن، نزديك خواهد سـاخت و مـردم بـه     كشورها را تا فاصله نمره
وسيله آسايش استفاده خواهند كرد. اما نتيجه اين پيشرفت را بايد در دو حالـت در نظـر   

فرانسيسـكو   ست مقيم سانگرفت. يكي حالت لذّت بخش كسي كه از پاريس شماره دو
گيرد و ديگري، حالت ناخوشايند دوست وي كه بـه دليـل اخـتالف     خود را مستقيم مي

 ).246، ص 1371شود (شرايبر، ترجمه حبيبي،  ساعت از خواب بيدار مي
اي از  آنچه اين صاحبنظر رشته ارتباطات در كتاب خود نوشته، بيان كلي و مثال گونه

 3چهـره  به در غير ارتباطات چهره 2رقراري ارتباط و ارسال پيامكاركردهاي مثبت و منفي ب
دهـد در جريـان برقـراري ارتبـاط، موقعيـت       و در ارتباطات جديد است كـه نشـان مـي   

 مخاطب اهميت زيادي دارد. 
امروزه اين يك تجربه همگاني است كـه پـس از ديـدن يـك برنامـه تلويزيـوني يـا        

پايان يـك گفتگـوي تلفنـي، ممكـن اسـت       پيگيري موضوعي در فضاهاي مجازي يا در
 شود.  ها همچنان تكرار مي گونه تجربه احساس رضايت نكنيم و عجيب اينكه اين

اي به تأثير شرايط مخاطب در برقراري ارتباط توجـه   شرايبر كه با دقت قابل مالحظه
بـان  ها در اثرگذاري بر مخاطبان غافل نبوده و مخاط حال از قدرت رسانه  داشته، در عين

هايي تشبيه كـرده   ها، به انسان درپي و گسترده پيام از سوي رسانه را در شرايط ارسال پي
گويد در چنـين وضـعيتي    اند. وي مي است كه دايم در حال خوردن غذاهاي هضم نشده

يابد كـه اطالعـات    مغز انسان چنان سرگرم بلعيدن اطالعات است كه ديگر فرصتي نمي«
اي  افكار جديد خاص خود را پديد آورد و به صـورت شـبكه  اخذ شده را تحليل كند و 

آيد. آنگاه همگي در معرض خطر آن هسـتيم كـه ديگـر     هاي مسدود شده درمي از كانال
اي كـه ممكـن بـود     توان و بخصوص فرصتي براي تفكر مستقل نداشـته باشـيم. وسـيله   

                                                      

1. cell phone         2. message       3. face to face 



 v 33 نگاهي به رويكرد قرآني مبادله پيام با

 

اجباري و  بهترين كمك براي تحصيل دانش و فرهنگ باشد، به صورت وسيله انباشتگي
 ).286ص (همان، » بخش مغز مردم درآمده است تميز و زيان بي

و  1با فرض اينكه اغلب، هدف از برقـراري ارتبـاط، ارسـال پيـام از سـوي فرسـتنده      
است، شرايط و نحوه مواجهه مخاطب با پيـام در   2دريافت مطلوب آن از سوي مخاطب

شـود.   هـاي جمعـي محسـوب مـي     اين ميان از مباحث مهم و پيچيده ارتباطات و رسانه
هاي گسترده از آنها در  برداري هاي ارتباطات و بهره ضمن اينكه گسترش فزاينده فناوري

 .دوران معاصر، بر تنوع و پيچيدگي مطالعات اين عرصه افزوده است

 دو رويكرد انتقال و مبادله پيام

كـم سـه تـا چهـار      كه دسـت  هاي ارتباط از حيث مواجهه مخاطب، اقسامي دارند؛ چنان مدل 
). بـا ايـن حـال،    77، ص 1385كوئيـل، ترجمـه اجاللـي،     مـك ( تـوان برشـمرد   مدل را مـي 

هاي مرتبط با فرايند ارتباط و نحوه دريافـت پيـام از سـوي مخاطبـان، در دو رويكـرد       نظريه
گرد ارتباط، جنبه انتقـالي دارد و   شوند. در يك رويكرد، ارسال پيام در فرا بندي مي عمده دسته

وبـيش   سـويه اسـت و مخاطبـان، كـم     كند. در نتيجه، ارتبـاط يـك   از الگويي خطي پيروي مي
كننـد. در ايـن فـرض،     ها را مطابق منظور فرستنده دريافـت مـي   افرادي منفعل هستند كه پيام

هـا و   هـا، نگـرش   ارتباط، انتقـال اطالعـات، انديشـه   « فرايند ارتباط چنين تعريف شده است:
؛ بـه  1969تئودورسون و تئودورسـون،  (» وه يا هر جمعيتي استعواطف به يك شخص، گر

رسـاني در فراگـرد    ). در رويكرد ديگـر، پيـام  1376نقل از ويندال و همكاران، ترجمه دهقان، 
ارتباط، دوسويه و دربرگيرنده فهم متقابل و ادراك و تفسير مخاطبان است. در ايـن صـورت،   

ر اساس زمينه فكري، اعتقـادي و احساسـي خـود    مخاطبان فعال هستند و هرگونه پيامي را ب
توانـد بـر    كنند و ارتباط گيرنده در چارچوب پذيرش و متقاعدسازي مخاطب مـي  تحليل مي

ارتبـاط،  « مخاطبان تأثير بگذارد. در اين فـرض، فراينـد ارتبـاط چنـين تعريـف شـده اسـت:       
شـوند   ر آن سهيم ميكنند و د كنندگان در آن، اطالعات را خلق مي گردي است كه شركت فرا

 ).18، ص 1376همكاران، ترجمه دهقان،  (ويندال و» تا به درك متقابل نايل شوند

                                                      

1  . sender        2. audience 
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 2مخاطـب، بـر اسـاس رمزگـذاري     1در رويكرد اول فرض اين است كه رمزگشايي 
مقتضاي افكـار و انديشـه     گيرد؛ اما در رويكرد دوم، مخاطب به فرستنده پيام صورت مي
پردازد و پايبند رمزگذاري فرستنده نيست. بر اين اسـاس، در   ميخود به رمزگشايي پيام 

وبيش  اي از افراد كم خوانيم، مخاطبان، توده مي »انتقالي«فرض نخست كه آن را رويكرد 
شوند كه در تفسير و توليد معنـا نقـش قابـل تـوجهي ندارنـد و بيشـتر        منفعل فرض مي

، مخاطبـان  »مبادلـه «، يعني رويكرد دوم كننده پيام هستند؛ در حالي كه در فرض مصرف
شوند كه بر اساس ادراك و احساس خود به تفسير  افرادي آگاه و فعال در نظر گرفته مي

به همين دليل، برخي از نويسندگان بـا اشـاره بـه     پردازند. و تحليل پيام و توليد معنا مي
معنا از سوي مخاطبـان  بر توليد تفاوت دو رويكرد انتقال و مبادله پيام، نظريه دوم را كه 

). 17، ص 1388ليندلف و تيلور، ترجمـه گيويـان،   ( اند حكايت دارد، ديدگاه معناگرا خوانده
 گونه بيان كرد: توان اين مختصات اين دو رويكرد را مي

 الف) مختصات رويكرد انتقال پيام

 سويه است. . در فرايند ارتباط، انتقال پيام از سوي فرستنده به گيرنده يك1

گيرد؛  شكل مي» كنش محرك و پاسخ«شناختي  فرايند ارتباط، مبتني بر نظريه روان .2
هـاي مـرتبط بـا آن را از سـوي      عنوان محرك از سوي فرستنده، پاسخ يعني هر پيامي به 

 گيرنده به دنبال دارد.

 هاي فرستنده پيام و مخاطب آن به نسبت يكسان است. . در فرايند ارتباط، برداشت3

 شود. وبيش منفعل فرض مي ين فرايند ارتباطي، مخاطب كم. در ا4

 ب) مختصات رويكرد مبادله پيام

 . ارتباط به صورت مبادله و دوسويه است.1

                                                      

1. decoding        2. encoding 



 v 35 نگاهي به رويكرد قرآني مبادله پيام با

 

 گيرد. . ارتباط در بستر فهم و درك متقابل بين فرستنده و گيرنده شكل مي2

 ها متفاوت است. . بين فرستنده و گيرنده پيام، تفسير و برداشت3

ويندال و همكاران، ترجمه دهقـان،  ( ن رويكرد ارتباطي، مخاطب فعال است. در اي4
 ).21، ص 1376

شـود و   اي تأكيد مي هاي رسانه همچنين در رويكرد انتقالي بر قدرت متون و فنّاوري
ال و دينـاميكي، بـين توليدكننـدگان متـون و مخاطبـان          در رويكرد تعـاملي، روابـط فعـ

در حالي كـه هـدف   «يرد. به همين سبب گفته شده است؛ گ تفسيرگر مورد توجه قرار مي
اي است،  ساختارگرايان، فهمِ چگونگي قرار گرفتن مخاطبان در درون ساختارهاي رسانه

» ها با ساختارهاي زندگي مخاطبـان عالقـه دارنـد    گرايان به چگونگي تعامل رسانه تعامل
 ).112، ص 1394(الفي، ترجمه جليلي سه بردان، 

هـا و انفعـال مخاطبـان،     هاي حاكي از قدرت رسانه ت كه در قبال نظريهاين چنين اس
ها و فعال بودن مخاطبان مطرح شده و تـا آنجـا    هاي حاكي از كاهش قدرت رسانه نظريه

كنند  ها با مردم چه مي ما بايد اين تفكر را كه رسانه«پيش رفته است كه گفته شده است: 
» كنند، استفاده كنيم ها چه مي ارت كه مردم با رسانهكنار بگذاريم و به جاي آن از اين عب

 ).24، ص 1392كوئن، شاه قاسمي و ميراني، (
هاي مبتني بـر نقـش مخاطـب در تفسـير      با اين حال بايد اذعان كرد كه با وجود نظريه

ها را بر مخاطبان ناديـده گرفـت و    توان توانايي تأثيرگذاري قابل مالحظه رسانه نه مي پيام،
فعال بودن و تفسير متن از سوي مخاطبان ترديـد كـرد. بـه همـين دليـل، برخـي از       نه در 

كـه در   اند كه اين دو رويكرد را با يكـديگر جمـع كننـد؛ چنـان     انديشمندان درصدد برآمده
گيدنز را تالشي براي برقراري  1يابي گرايي، نظريه ساخت تقابل ميان ساختارگرايي و تعامل

قـدرت نهـادي شـامل    ( گونه كه ساختار اجتمـاعي  اند. آن دانسته پيوند بين اين دو رويكرد
، در تقابـل بـا   )اي شده عامليت فردي، شامل تعامل رسانه( قدرت رسانه) و كنش اجتماعي

 ).118، ص 1389زاده،  اند (مهدي گيرند، بلكه با يكديگر در تعامل هم قرار نمي

                                                      

1. structuration  
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ها از سويي و نقـش   رت رسانهرسد اين رويكرد تلفيقي؛ يعني توجه به قد به نظر مي 
هـايي كـه هـم اكنـون از رابطـه بـين        مخاطبان در تفسير پيام از سوي ديگر، بـا واقعيـت  

ها و مخاطبان شاهد آن هستيم، سازگاري بيشتري دارد. هرچنـد ممكـن اسـت در     رسانه
هـاي   هايي كه در آنهـا فرسـتنده و گيرنـده پيـام، نقـش      اين موضوع، بين مخاطبان رسانه

هايي كه در آنها فرسـتنده   شده و متفاوتي دارند؛ مانند راديو و تلويزيون و رسانهتعريف 
شوند؛ مانند اينترنت و تلفن همـراه، تفـاوت قايـل شـويم بـه       جا مي و گيرنده پيام، جابه

طوري كه مصداق واقعي آنچه گفته شد، يعني جمع بين نظريه انتقال و تعامل، بيشتر در 
 ابل طرح است.هاي از نوع اول ق رسانه

در ضمن بايد توجه داشت كه يكي از عوامل مهم قوت گرفتن رويكـرد تعـاملي در   
هاي اخير اسـت چراكـه در آغـاز     گيري فضاي رقابتي در دهه برابر رويكرد انتقالي، شكل

هـاي   پيدايش راديو و تلويزيون كه ارسال پيام رقابتي نبـود و مخاطبـان در معـرض پيـام    
دسـت و   هـاي يـك   ند، قدرت انتخاب محدود بود و دريافت پيـام گرفت مختلف قرار نمي

 هـاي متفـاوت خـود فكـر كننـد؛      شد كه مخاطبان كمتر به خواسـته  بعدي موجب مي تك
بنابراين، يك عامل مهم در خارج كردن مخاطبـان از انفعـال، درواقـع زنـده شـدن روح      

يي بـا محتواهـا و   هـا  تمايالت و نيازهـاي گونـاگون در آنـان، بـر اثـر مواجهـه بـا پيـام        
ساختارهاي گوناگون بوده است؛ حتي اگر پيدايش اين شرايط، موجب برانگيخته شـدن  

منتقـدان   هاي كاذب و غيرواقعي مخاطبان باشد. به همين سـبب نيـز   تمايالت و خواسته
هـاي ملـي و متكـي بـر      اند كه رقابت بدون حدومرز كنـوني، كـار را بـراي رسـانه     گفته

دار دشوار كرده و موجب تضعيف فرهنگ انساني شده است  ريشههاي مستقل يا  فرهنگ
 گيلـيس، ( انـد  هاي جهاني هميشه بـه دنبـال آن بـوده    و اين همان چيزي است كه قدرت

 ).12، ص 1389ترجمه ميانداري، 
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 مبناي نظري رويكرد انتقالي

ظـري آن بـه   هاي ن دانست كه ريشه 1گرايي توان پارادايم اثبات مبناي نظري اين رويكرد را مي
شناسي بـه   گراياني مانند بيكن، دكارت و هيوم؛ و به لحاظ جامعه لحاظ فلسفي به آراي تجربه

 گردد. دوركيم برمي گراياني مانند سن سيمون، اگوست كنت و آراي تجربه
بر كل علوم اجتماعي مسلط بود، بر اين فـرض   1970گرايي كه تا دهه  پارادايم اثبات

هايي قابل كشـف و بررسـي وجـود دارد كـه      ل انساني، واقعيتاستوار است كه در مسائ
هاي انساني تحت  تحت تأثير قواعد طبيعي ثابت و غيرقابل تغييرند. به اين ترتيب، كنش

اي كه با بررسي ايـن سـازوكارها    اند، به گونه تأثير علل و عواملي هستند كه قابل مطالعه
رود كـه معتقـد    ن نظريه تا آنجا پـيش مـي  بيني و كنترل آنها پرداخت. اي توان به پيش مي

تـوان بـه قواعـد     ها مانند آزمايش و با كنترل متغيرهاي تأثيرگذار مي است با برخي روش
علت و معلولي در مطالعات انساني دست يافت. عالوه بر اين، با وجـود امكـان آزمـون    

دست آمـده را  توان نتايج به  هاي استنباط شده از آنها، مي هاي نظري و فرضيه چارچوب
 ).32، ص  1390،  پور محمد قابل تعميم دانست (

مبناي چنين رويكردي، تعريـف مـدلي مكـانيكي از انسـان در چـارچوب رهيافـت       
طلبـي و   شناسي است، به نحوي كه انسان بر اساس عقالنيت، منفعت رفتارگرايي در روان

هاي  توان كنش اس آن ميبيني دارد كه بر اس جويي، رفتارهايي قابل كنترل و پيش يا لذت
 انساني را بدون نياز به درك ذهنيت و احساسات دروني افراد مطالعه كرد.

 اي مبناي نظري رويكرد مبادله

مبناي نظري اين رويكرد، بر پارادايم برساختي و تفسـيري كـه بـه طـور عمـده از سـال       
هـاي   نظريـه به بعد مطرح شده، متكي است. پارادايم تفسيري از نظر فلسـفي، در   1970

هاي شوتز، وبر، ميـد، برگـر،    شناسي، در انديشه كانت، ديلتاي و هوسرل و از نظر جامعه
ــه ــردازان پديدارشناســي و از نظــر روش الكمــن و نظري ــي، در   پ ــه طــور كل شناســي، ب

 نگر اجتماعي ريشه دارد. هاي خُرد ديدگاه
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تفسيري مبتنـي بـر    -شناسي پارادايم برساختي هستي«گرايي،  برخالف پارادايم اثبات
 1هاي ها يا برساخته ها در اَشكال گوناگونِ سازه گرايي است. به اين معنا كه واقعيت نسبي

اي ماهيتاً محلـي، خـاص و وابسـته بـه      روانيِ ناملموس مبتني بر امور اجتماعي و تجربه
ـ  هايي كه آن را مي شكل و محتواي افراد يا گروه ن آفرينند قابل درك و بررسي هستند. اي

اي  بلكـه صـرفاً تـا انـدازه     ها كمابيش به هيچ معنـاي مطلقـي، حقيقـي نيسـتند،     برساخته
 ).48، ص 1390پور،  محمد(» بخش و خالقانه بوده و البته قابل تغييرند آگاهي

شود كه مبتني بـر تفسـير    بر مبناي اين رويكرد، ارتباط موجب توليد و تبادل معنا مي
). پـارادايم  11، ص1386يسـك، ترجمـه غبرايـي،    ف( مخاطب و وابسته به فرهنگ است

ها  تفسيري، ارتباط خاصي با مطالعه روابط اجتماعي دارد و معتقد است كه زيست جهان
ها، نيازمند مطالعه ذهنيـت و احساسـات درونـي     اند و اين تكثر زيست جهان متكثر شده

 كند. افراد است كه لزوماً در رفتار بروز نمي

 نتقال و مبادله پيامپژوهش در دو رويكرد ا

از  هاي ارتباطات از آغاز تاكنون، به طور كلي ـ بويژه در حـوزه تـأثير ـ     از آنجا كه نظريه
توليـد  «هاي اخير توجه به  اند، در سال رويكرد انتقال پيام به سمت مبادله پيام تمايل يافته

ي و غيرزبـاني  هـاي زبـان   در فرايند ارتباط كه از طريق رمزگشايي نمادهـا و نشـانه  » معنا
هاي تحقيق در ارتباطات اهميت زيادي پيدا كـرده اسـت. بـه     گيرد، در روش صورت مي

هاي ارتباطات، با گـرايش   همين دليل، گرايش به مبادله پيام به جاي انتقال پيام در نظريه
هاي ارتباطي توأم شده است. در حالي  هاي كيفي در پژوهش هاي كمي به روش از روش

ي نظرهـاي مخاطبـان و         ها كه در روش ي، به طـور عمـده بـه تبيـين آمـاري و كمـي كم
هـاي كيفـي، توجـه بـه      شـود، در روش  توصيف محتواي آشكار و عيني پيام پرداخته مي

تفسير و تحليل مخاطبان بر اساس فهـم و تجـارب آنـان از پيـام و محتـواي ضـمني آن       
ي اين اسـت كـه آنهـا بـه     هاي كيف شود؛ كه نقطه مشترك روش است. از اين رو گفته مي

دار هسـتند كـه    دنبال تبيين شيوه ساخت جهان پيرامون به وسيله مـردم بـه بيـاني معنـي    
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). چنـين  13، ص 1390رپلي، ترجمه بيچرانلـو، ( دربردارنده بينش آنها در اين باره باشد
رويكردي در تحقيق كيفي بر اين فرض استوار است كه ارتباطات، بيش از هـر چيـز بـه    

تـا اينكـه بـه تبـادل      گـردد  خواهند از يك موقعيت استخراج كننـد بـازمي   دم ميآنچه مر
 ).39، ص 1ترجمه صبار، ج  1387كوبلي،( محض ارتباطات مربوط شود

 هاي تحقيق كيفـي ماننـد   شناسان ساختارگرا و تأكيد بر استفاده از روش انتقاد از زبان
و با توجه به همـين   ستوار است؛، در مطالعات ارتباطي، بر همين منطق ا»تحليل گفتمان«

هـاي زبـاني در روش كيفـي، عـاملي مهـم و       بـراي فهـم نشـانه    »فرهنگ«نكته است كه 
هـاي   دهنـده اليـه   تأثيرگذار در خَلق و مبادله معنا به حساب آمده اسـت؛ چراكـه شـكل   

اي اسـت،   يك دستگاه پيچيـده نشـانه  «هاي مردم است و درواقع  زيرين باورها و گرايش
هـاي   اسـت، گسـتره    هاي اصلي و ثانويه دروني شده اي كه از طريق رمزگان چيدهنظام پي

 ).12، ص 1388(سجودي، » كند آفريند و امكان مبادله معنا را فراهم مي معنايي را مي
اي را فـراهم   زمينـه  ها امروزه به اين ترتيب، تغييرات سريع اجتماعي و تنوع زيست جهان

هاي كالن سـخن   ها و نظريه ها از پايان عصر روايت مدرن ساخته است كه بر اساس آن پست
هاي محلي، موقت و محـدود نيازمنـديم. از ايـن رو،     گويند و معتقدند كه اكنون به روايت مي

ها و فرضيات تحقيـق از الگوهـاي نظـري و آزمـون      روش قياسي سنتي يعني استخراج سؤال
تقرايي ضـرورت پيـدا كـرده اسـت. در     آنها، ديگر پاسخگو نيست و استفاده از راهبردهاي اس

ها و آزمون آنهـا، توجـه    نتيجه براي مطالعه مسائل اجتماعي، به جاي شروع پژوهش از نظريه
 ).12، ص 1387فليك، ترجمه جليلي، ( الزم است 1برانگيز به مفاهيم حساسيت

 تحليل مواجهه مخاطب با پيام در فرايند مبادله پيام

و  آيـد؛  مبادله پيام، مخاطب تفسيرگر پيام بـه حسـاب مـي    كه گفته شد، در رويكرد چنان
او؛ به طـوري   3مخاطب است نه انفعال 2آنچه در اين ميان اهميت زيادي دارد فعال بودن

كند. در فرض مبادله  گرد ارتباط نقش اساسي ايفا مي كه در اين رويكرد، مخاطب در فرا
 دهد: تباط رخ ميگرد ار پيام فعال بودن مخاطب در سه مرحله از فرا
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اي  ؛ پيش از استفاده از رسانه است كه طـي آن، مخاطـب مصـرف رسـانه    مرحله اول
كند و عوامل متعددي در اين انتخاب  فعاالنه انتخاب مي  خود را بويژه در شرايط رقابتي،

 اثرگذار است.
؛ هنگام استفاده از رسانه است كـه طـي آن مخاطـب، چگـونگي مـرتبط      مرحله دوم

كند و محتـواي آن را بـه طـور انتخـابي      هاي آن را با خود ارزيابي مي ه يا پيامبودن رسان
 كند. تفسير مي

؛ پس از استفاده از رسـانه كـه در ايـن مرحلـه، مخاطـب ميـزان سـودمندي        مرحله سوم
كنـد و ممكـن    سنجد و به طور انتخابي اطالعات مفيد را بازخواني مي استفاده از رسانه را مي

 ).300، ص 1376 ويندال و همكاران، ترجمه دهقان،( خود حفظ كنداست آن را براي 
به اين ترتيب، در برقراري ارتباط مؤثر، مخاطب ابتدا بايد رسـانه را انتخـاب كنـد و    
خود را در معرض دريافت پيام قرار دهد و سپس با محتواي پيام همراه شود و به تفسير 

شده را حفظ كند تا معاني و محتواي پيام،  ادراك آن بپردازد، سرانجام نيز نتايج تفسير و
 دروني شود و اثر آن به سرعت از بين نرود.

ال بـودن مخاطـب مـي     تـوان مواجهـه    با دقت بيشتر در جزئيات فرايند ارتباط و فعـ
: توجـه، ادراك، پـذيرش، بـه خـاطر     بندي كرد مخاطب با پيام را در پنج سطح مرحله

 سپردن و اقدام.
ك از اين سطوح به نحو مؤثر، اقداماتي بايـد از سـوي رسـانه    گيري هر ي براي شكل
 صورت گيرد:

. براي جلب توجه مخاطب الزم است پيام، چشـمگير، جـذّاب و گـاه دربردارنـده     1
 شعارهاي ساده باشد.

. براي تقويت ادراك و فهمِ مخاطب الزم است پيام از بياني ساده، واضـح و نتـايج   2
 روشن برخوردار باشد.
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هـاي او   باال بردن سطح پذيرشِ مخاطب ضروري است بين نيازها و خواسته . براي3
 كننـدگي و اسـتحكام الزم   با ساختار و محتواي پيام رابطه وجود داشـته و پيـام از اقنـاع   

 برخوردار باشد.

پيام از سوي مخاطب، عالوه بـر   نگهداري و به خاطر سپردنِسطح  افزايش. براي 4
 ست پيام به نحو مناسب تكرار و بر اهميت آن تأكيد شود.توجه به موارد قبل، الزم ا

 مخاطب بر مبناي پيام، عالوه بـر توجـه بـه مـوارد     اقدام و عملِسطح  باال بردن. براي 5
ر.ك: ( قبل، الزم است پيام دربردارنده تبيين و تشريح نتايج اقدام و عمل، بر طبق پيـام باشـد  

 ).132، ص 1381ي بيدگلي، جين و ترايانديس، ترجمه سرحدي و محمدرضاي

 عوامل مؤثر بر دريافت پيام

درباره عوامل تأثيرگذار بر تحليل و تفسير پيام از سـوي مخاطبـان، نظرهـاي گونـاگوني     
قبـال   شـود مخاطبـان در   اينكه چه عـواملي موجـب مـي    مطرح شده است. در خصوص

واحـد معـاني    هـاي متفـاوت داشـته باشـند و از پيـام      هاي ارتباطي، برداشـت  تفسير پيام
گوناگون دريافت كنند، به چنـين مـواردي اشـاره شـده اسـت: چـارچوب اجتمـاعي و        

هاي سياسـي،   ها و گرايش فرهنگي، شرايط محيطي، موقعيت فردي، وابستگي به سازمان
هـا،   بينـي و باورهـا، ارزش   هـا، جهـان   و سـنت  ورسوم هاي فردي، آداب نيازها و خواسته

 ).325، ص 1378راد،  نر.ك: محسنيا(ها و ...  نگرش
ست. اهميت محتـواي پيـام    2و محتوا 1نكته ديگر اينكه به طور كلي، پيام تركيبي از شكل

شـود كـه بـه     اما گفته مي ها و فرستندگان پيام روشن است؛ اندركاران رسانه براي اغلب دست
سـايي در  شكل و ساختار پيام يا تأثير آن بر محتوا توجه كافي نشده اسـت. از همـين رو، نار  
كنـد و در   فهم تركيب شكل و محتوا، درك درسـت از تحليـل محتـواي پيـام را دشـوار مـي      

 شود كـه نحـوه بيـان يـك موضـوع،      هاي راجع به پيام، اين موضوع ناديده گرفته مي پژوهش
 ).362، ص 1، ج 1387كوبلي، ترجمه صبار، (شود  بخشي از محتوايي است كه بيان مي
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بر تفسـير و دريافـت پيـام از سـوي مخاطبـان و وجـود        هاي عوامل مؤثر پيچيدگي 
تركيبي از شكل و محتواي پيام، به راستي مطالعه و بررسي دريافت پيام را بسيار دشـوار  

هـاي ايـن عرصـه وجـود      هايي كه در پژوهش ها و نارسايي كند. شايد همين دشواري مي
وص را بـا  دارد، موجب شـده اسـت كـه برخـي از صـاحبنظران، مطالعـه در ايـن خصـ        

 ).16، ص 1390رو بدانند (ويليامز، ترجمه قاسميان،  ها و تضادهاي زيادي روبه تناقض
و مسائل  رسد آنچه درباره پيچيدگي بحث از رمزگذاري و رمزگشايي پيام به نظر مي

وينـدال و همكـاران، ترجمـه    ( گـردد  مربوط به آن مطرح شده، به همين موضوع، برمـي 
ن اينكه اظهارنظر انديشمندان نيز در تبيين اين موضوع به ). ضم243، ص 1376دهقان، 

ر.ك: كـوبلي، ترجمـه   ( كنـد  برانگيز است و مشكل را حل نمـي  نحوي پر چالش يا ابهام
 ).266، ص 4 ، ج1387ميراني، 

ها و ابهامات است كه درباره مسئله رمزگشـايي مخاطـب    همين پيچيدگي با مالحظه
تر از ارتباطات گفتاري ـ شـنيداري اسـت،     راتب سادهحتي در ارتباطات گفتاري كه به م

ترين مشكل مدل رمزگاني، درك آن از چيزي است كه ارتباطـات بـراي    مهم«گفته شده: 
دست يافتن به آن طراحي شده است. در مدل رمزگـاني، تفكـرات گوينـده كـه در يـك      

تكـرار شـوند.    اند، بايد در شنونده با يـك فراينـد رمزگشـايي    گفتار رمزگذاري شده پاره
نتيجه ارتباطات كالمي بايد بازتوليد همان افكاري در شـنونده باشـد كـه گوينـده قصـد      

ترين بررسي يك گفتگوي معمولي هـم نشـان    ارسال آنها را داشته است. هرچند سطحي
دهد كه چنين بازتوليدي در مورد معناي ضمني، تفسير معناي مجازي و اثرات سبكي  مي

 ).357، ص 2 ، ج1387 ،(كوبلي، ترجمه خوشنويس» يدآ به ندرت به دست مي

 نگاهي به دريافت پيام از ديدگاه قرآن

 ضرورت مطالعه ارتباطات در قرآن
هـاي مـدرن در دوران    بينانه، فعاليت رسانه اي به نسبت فراگير و خوش بر اساس انديشه
تلقـي امـا بـر    ها و رخدادهاي جهاني است. در مقابلِ ايـن   دهنده واقعيت معاصر، بازتاب
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هژمـوني يـا   «هاي حاكم به منظور  ها به بازتوليد انديشه هاي انتقادي، رسانه اساس ديدگاه
پردازند و درواقع نقـش   هاي غلط به مخاطبان مي از طريق ارائه آگاهي» بخشي مشروعيت

هـا خنثـي يـا     محتواي رسـانه «آنها بازتوليد حساب شده ايدئولوژي است. به اين ترتيب 
ست، بلكه از پيش تعيين شده و به دقـت حسـاب شـده اسـت و اصـالً چنـين       طبيعي ني

 ).12، ص 1390(ويليامز، ترجمه قاسميان، » نيست كه بازتابگر رويدادهاي جهاني باشد
گيـري مكاتـب انتقـادي،     ها و شـكل  گونه نظريه از لحاظ تاريخي، عالوه بر طرح اين

تـوان اقـدام    هـاي گذشـته مـي    در سال ها ترين موضع را در قبال عملكرد آزاد رسانه مهم
و   ميالدي دانست. در اين اقدام، يونسكو بـا تشـكيل چنـد اجـالس     60يونسكو در دهه 

جريـان آزاد  «اي پژوهشي تـالش كـرد جريـاني جهـاني را بـراي نقـد و بررسـي         كميته
متحده امريكا قرار داشت، در حمايـت   ها كه در رأس دفاع از آن اياالت رسانه» اطالعات

ر.ك: ( ز كشورهاي جهان سوم، مـديريت كنـد هـر چنـد كـه در ايـن راه موفـق نبـود        ا
 ).1369برايد، ترجمه پاد،  مك
قرن سابقه دارند، هنوز در  ها با اينكه بيش از نيم هاي انتقادي به عملكرد رسانه نظريه 

 هاي جمعي جايگاه قابل توجهي نيافته و در حد طرح مسئله مطالعات ارتباطات و رسانه
هـا بـيش از    هاي انتقادي درباره عملكرد رسانه ها و نظريه اند. در نتيجه، ديدگاه باقي مانده

و در حد توصيف و تحليل  اند آنكه به راهكارهاي علمي و عملي بپردازند، هشداردهنده
شـناس معـروف امريكـايي بـا اشـاره بـه        اند. نيل پستمن جامعه وضع موجود باقي مانده

هاي جديد كه فرصت اسـتفاده   رويه از فنّاوري ه خطرهاي استفاده بيانتقادات خود دربار
كند كـه بيـان انتقـادات     گيرد، اذعان مي مي مطلوب از اين دستاوردها را از جامعه بشري

). بـدتر  18-24صـص   ،1390ترجمـه طباطبـايي،   ( ماند امثال او در حد هشدار باقي مي
هـا   ي از تسلط امپرياليسم فرهنگي بر رسانههاي گذشته معدود انديشمندان اينكه اگر در دهه

شـدن فرهنـگ، مركزيـت خاصـي      گفتند، امروزه با توجيهاتي نظير اينكه جهـاني  سخن مي
ندارد و در اختيار همه است و جريان آزاد اطالعات الزمه توسعه است، از اين انتقادات به 

 ).22ص  ،1388شود (ر.ك: كرين و همكاران، ترجمه فاضلي و قليچ،  آساني عبور مي
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اكنون جاي طرح اين سؤال وجود دارد كه چرا انتقادات صاحبنظران به حـد هشـدار   
تـر شـدن اوضـاع و عملكـرد نامناسـب       رسيده، اما در عمل جامعه جهاني شاهد وخـيم 

هاي رفتاري غيرانساني و غيراخالقي اسـت. چـه    ها بويژه از جنبه گسترش ويژگي رسانه
هاي جديد علوم انساني مانند ارتباطـات وجـود دارد كـه     اي در رشته كاستي يا خصيصه

 ها در تغيير وضع موجود اثري نداشته است. اين هشدارها و اظهار نگراني
امـا بـه نظـر     هاي مختلفـي صـورت گرفتـه اسـت؛     در پاسخ به اين سؤال، اظهارنظر 
ا، هـ  رسد، دليل اصلي وضعيت كنوني اين است كه بر اصول و مباني نظري اين رشـته  مي

ثبـات و نـاتوان از    هـايي نـاقص، بـي    شناسـي، پـارادايم   شناسـي و انسـان   به لحاظ هستي
پاسخگويي به همه نيازهاي انسـان، حـاكم بـوده اسـت و يـا چنـين فرضـي، عملكـرد         

ها، طبيعي انگاشته شده است. چراكه در اين حالت، معيارهاي روشـن و   نامطلوب رسانه
توان  سائل انساني وجود ندارد. به اين سبب ميپاسخگويي براي ارزيابي عملكردها در م

اي از آنچه متفكران جهان از ميانه قرن نـوزدهم بـه بعـد و     گفت كه بخش قابل مالحظه
بويژه پس از وقوع دو جنگ ويرانگر جهاني درباره مخاطرات مدرنيسم در جهان مطـرح  

بـراي مثـال، در    ها بدون هيچ مانعي در حال اجراسـت.  كردند، اكنون به وسيله رسانه مي
ها در تشديد فردگرايي  زماني كه تلويزيون در حال فراگير شدن بود و نقش جدي رسانه

شناسـان از تنهـايي    و تعارضات جديد براي مردم به خوبي آشكار نشده بود، برخي روان
كردنـد و بـراي نجـات از ايـن وضـعيت و       و رواج فرديت در دوران جديد، انتقـاد مـي  

). در حالي 103، ص 1393دادند (كريمي،  هايي ارائه مي حل لم، راهگيري جامعه سا شكل
ها در جدا كردن مردم از يكديگر و تقويت فردگرايي و اهتمـام بـه    كه اكنون تأثير رسانه

هـا در جريـان    تماميت شخصي و ايجاد تعارضات دروني، جزء خصايص طبيعي رسـانه 
اند و ديگر سخني درباره رهـايي   هعملكرد دايمي آنهاست و گويا همه موضوع را پذيرفت

 آيد. از اين وضعيت به ميان نمي
هـا، راهبردهـا و عملكـرد     به اين ترتيب، اكنـون ضـرورت دارد كـه در بـاب نظريـه     

تر و متفاوتي از آنچه در حال حاضر در جريان اسـت   هاي دقيق هاي جمعي، بحث رسانه



 v 45 نگاهي به رويكرد قرآني مبادله پيام با

 

هـاي جمعـي بـر     و رسـانه  كه الزمه آن، مطالعه در مسائل مهـم ارتباطـات   صورت گيرد
هايي متفاوت درباره انسان و جهان هستي است. براي پاسخگويي به ايـن   اساس پارادايم

دهـد كـه قـرآن بـه عنـوان يـك كتـاب         نياز، مطالعات اندك صورت گرفتـه نشـان مـي   
 فرد وحياني، منبعي غني و راهگشا در اين زمينه است. منحصربه

 دريافت پيام از ديدگاه قرآن

گفته شد، اگر مخاطب انساني، موجودي فاقد توان تحليل و تفسير پيام به شمار  كه چنان
و اگر از توان تحليل و تفسير پيام برخوردار باشد،  اي منفعل هاي رسانه آيد، در برابر پيام

 شود. فعال محسوب مي
ش دهد كه قرآن تأثير عوامل بيروني را بر واكن اي كوتاه در اين زمينه نشان مي مطالعه

كنـد و بـه    هاي دروني و تفسير آنان از پيام تأييد مـي  ها، كشش مخاطبان انساني، خواسته
شناسد. به اين ترتيب، از ديدگاه قرآن، مخاطب انساني تفسـيرگر و در برابـر    رسميت مي

 پيام فعال است، نه منفعل.
ـ   قرآن با توجه به تفاوت اقشار و گروه ان هاي مختلف مخاطب، در مواجهه بـا مخاطب

كند زيرا سـطوح متفـاوت    گوناگون، استفاده از اَشكال مختلف ساختار پيام را توصيه مي
كند كه براي جذب و تأثيرگذاري بر آنهـا،   دانش، اعتقاد و گرايش در مخاطبان، اقتضا مي

ها توجه شود. به همين سبب نيز قرآن بـراي دعـوت و ارشـاد مخاطبـان،      به اين تفاوت
هـا را توصـيه    جـدل » بهتـرين «و » موعظـه نيكـو  «، »برهـان «تفاوت استفاده از سه شيوه م

 ).125سوره نحل، آيه ( كند مي
تأمل در اين سه شيوه سخن گفتن با مخاطبان، بيانگر يك الگوي جامع در برقـراري  

در  كـه  طريقـى  سـه  ارتباط است كه با مالحظه تفاوت مخاطبان مطرح شده اسـت. ايـن  
بـراي گفتگـو ارائـه     منطـق  طريقي كـه در علـم   سه با ه،شد رساني مطرح پيام براى قرآن
كه » برهان« و جالب اينكه در قرآن، همخواني دارد؛ جدل و خطابه برهان، شود، يعنى مي

توانـد   كـه مـي   »موعظه«كارگيري آن خوب است، بدون وصف آمده، اما  در همه حال به
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د، خوب و بهتـر دارد  كه ب» جدال« و ذكر شده» نيكو« خوب و بد داشته باشد، با وصف
است؛ يعني استفاده از موعظه بد يـا جـدال بـد و خـوب، در      شده مقيد »بهتر« وصف با

كـارگيري برهـان،    مواجهه با مردم ممنوع شده و براي تأثيرگذاري هرچه بهتر، فقط بر به
طباطبـايي،  ( در سخن گفتن با مردم تأكيد شده است ها بهترين جدال و نيكو هاي موعظه

اما اينكه در اين آيه، ابتدا حكمت يـا همـان    .)533ص ، 1374وسوي همداني، ترجمه م
است، اما موعظـه و   خوب حكمت مصاديق تمامى برهان مطرح شده، براي اين است كه

 ).536همان، ص ( جدل، خوب و بد دارد
كارگيري هر يك از سه شـيوه مهـم    اند و به بنابراين مخاطبان در دريافت پيام متفاوت

بستگي دارد. ضمن اينكـه از تعيـين    آنان وضعيت به» جدل« و »موعظه« ،»برهان«ل اَشكا
رسـاني و   ضرورت استفاده از موعظه خوب و بهترين جـدل، اهميـت مخاطـب در پيـام    

 شود. ضرورت احترام و ادب در مواجهه با مخاطبان نيز دريافته مي
أييد فرايند تعاملي است كه بـر  به اين ترتيب، در جريان فرايند ارتباط، ديدگاه قرآن ت
 تفسير و تحليل آن بپردازند. اساس آن مخاطبان در برابر پيام منفعل نيستند و قادرند به

 عوامل مؤثر بر دريافت پيام از ديدگاه قرآن

هـاي   نكته با اهميتي كه در مباحث ارتباطي قرآن مورد توجه قرار گرفته، تكيه بر ويژگي 
افزايـد   ها مـي  گونه بحث شناسي قرآن است كه بر اتقان اين سانثابت مخاطب، مبتني بر ان

هـا و نيازهـاي واقعـي و     هاي با دوام مبتني بر خصلت هاي با ثبات و نظريه و به برداشت
 شود. هميشگي انسان فراتر از شرايط زمان و مكان منتهي مي

طبـان در  شوند مخا هايي در انسان وجود دارند كه موجب مي از ديدگاه قرآن، ويژگي
بـه   هاي مختلفي از خود نشان دهند و تأثيرات گونـاگوني را بپذيرنـد؛   برابر پيام، واكنش

شوند كه مخاطبان به تفسيرهاي مختلـف از پيـام    ها موجب مي عبارت ديگر، اين ويژگي
و » دانـش «، »هـاي فطـري   كشش«، »تفكّر«اند از:  ها عبارت بپردازند. برخي از اين ويژگي

 شوند. ؛ كه به اختصار توضيح داده مي»پاكيزگي روان«



 v 47 نگاهي به رويكرد قرآني مبادله پيام با

 

 . تفكّر مخاطبان1

اي كـه   ورز و واجد قدرت تفكر است. بـه گونـه   از ديدگاه قرآن، انسان موجودي انديشه
هـاي مختلفـي كـه دريافـت      شود مخاطب انسـاني در برابـر پيـام    اين ويژگي موجب مي

شايي كند و به برداشـت  كند، قدرت تحليل داشته باشد و با انديشه خود پيام را رمزگ مي
 خود از پيام برسد.

 براي نمونه:
سوره بقره، هدف از تبيين آيات و پيام الهـي بـراي مـردم،     266و  219هاي  ـ در آيه

 آنان دانسته شده است.» كار افتادن انديشه و تفكر به«
سـوره اَعـراف، هـدف از بيـان وقـايع تـاريخي و سرگذشـت پيشـينيان،          176ـ در آيـه  

 آميز از اين وقايع مطرح شده است. زي و تفكر مخاطبان در ادراك نكات عبرتور انديشه
كار افتادن انديشـه و   سوره نحل، هدف از ارسال پيام الهي براي مردم، به 44ـ در آيه 

 تفكر آنان ذكر شده است.

آيات متعددي هستند كه حكايـت از اسـتعداد و توانـايي     هايي از اين چند آيه، نمونه
ورزي انسان دارند و مخاطب انساني را موجودي صاحب انديشـه و اراده   يشهتفكر و اند

هاي مختلف بپـردازد و   تواند به تفسير پيام دانند كه با استفاده از قدرت تفكر خود مي مي
 در برابر آنها از خود واكنش نشان دهد.

هـاي   يـل پيـام  بنابراين از ديدگاه قرآن، مخاطبان انساني استعداد و آمادگي ارزيـابي و تحل 
 آنان است. ارتباطي را دارند و يكي از عوامل اين تفسير و تحليل، توان تفكّر و انديشه

 گرايي مخاطبان . عقل2

سـازد پيـام را تفسـير و تحليـل      از ديدگاه قرآن يكي از عواملي كه مخاطبان را قادر مـي 
ر قـرآن از  گونه كـه صـاحبان عقـل و خـرد د     كنند، وجود عقل و خرد در آنان است؛ آن

 اعتبار و جايگاه رفيعي برخوردارند.
سوره بقره، بر درك درست اهل عقل و خرد از پيام الهـي تأكيـد شـده     197ـ در آيه 

 است كه معناي آن نقش خردورزي و استفاده از عقل در تفسير صحيح پيام است.
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سوره بقره، سخن از حكمت اسـت و اينكـه الزمـه دسـت يـافتن بـه        269ـ در آيه 
گرايي و خردمندي است. اين آيه نيـز بـر    ت كه از آن به خير كثير تعبير شده، عقلحكم

 كند. اهميت وجود عقل در انسان براي انتخاب راه صحيح تأكيد مي

نكته قابل توجهي كه در تفسير اين آيه مطرح شده اين است كه عقل همانند فطـرت  
 همـه  آن است. در نتيجه، اگرچه كارگيري هاي سالم وجود دارد، اما مهم به در همه انسان

. شـود  نمى خردمند گفته آنها همه به اند، اما عقل صاحب ،)ديوانگان و مجانين جز( افراد
 راه آن، پرتو در و گيرند مى كار به را خود خرد و عقل كه هستند كسانى خردمندان بلكه

 ).340ص ، 1374يابند (مكارم شيرازي و همكاران،  مى را سعادت و زندگى
هـاي مهـم قـران اسـت، مخـتص       عمران، ياد خدا بودن را كه از توصـيه  سوره آل 7ـ آيه 

 خـود  اطـراف  در الهي آيات در تأمل با خردمندان دانسته است. به موجب اين آيه، خردمندان
 شوند. مي الهي پيام جذب آن، مقتضاي به و كنند را ياد مي عالم خالق زمين، و آسمان در و

هاي حكيمانـه خـالق عـالَم را     نيز آمده است كه همه افراد، آثار و نشانهدر تفسير اين آيه 
اسـت، امـا    آنـان نشـانه   آفـرينش بـراي   نظـام  كنند، به طوري كه در اطراف خود مشاهده مي

 و كننـد  خود اسـتفاده مـي    از عقل كه انديشاني هستند ژرف و خرَد صاحبان آن از برداران بهره
 بـا  كـه  نگـري هسـتند   درون خردمندان، عاقالن بينند. در نتيجه، مي الهي آيات را عالم سراسر

 و اوصـاف  روز، و شب نظام و زمين و ها آسمان منظم و مستحكم هدفمند، آفرينشِ در تدبر
 ).594 ص جوادي آملي،( يابند درمي را )معاد و نبوت توحيد،( ديني گانه سه اصول

املي اسـت كـه بسـتر الزم را    گرايي و خردمندي، عـ  خالصه اينكه از نظر قرآن، عقل
براي درك و تفسير درست پيام و سپس حركـت بـه سـوي كمـال و سـعادت مخاطـب       

 كند. فراهم مي

 . فطرت مخاطبان3

هاست كـه در ادراك و   برخورداري از فطرت الهي نيز از نظر قرآن ويژگي مشترك همه انسان
و  بـا مـوانعي رو بـه رو   واكنش مخاطبان در برابر پيام نقش دارد؛ هر چند كـه ممكـن اسـت    

اثرگذاري آن در عمل كمرنگ شود يا از بـين بـرود. بـا ايـن حـال قـرآن، وجـود فطـرت و         
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 ها به رسميت شناخته است. تأثيرات آن را به عنوان اصلي همگاني در همه انسان
هـا را بـر فطـرت الهـي      سوره روم، آمده است كه خداونـد همـه انسـان    30ـ در آيه 

ه افراد انساني بـه اقتضـاي خلقـت خـود از ايـن كشـش درونـي        آفريده است؛ يعني هم
 كند. برخوردارند كه آنان را در برابر ادراك پيام كمك مي

سوره زخرف، نيز تصريح شـده اسـت كـه فطـرت، عـاملي همگـاني و        17ـ در آيه 
 هاست. تكويني، براي هدايت همه انسان

هـاي بيرونـي، از    فراخـوان  هاي نفساني و بديهي است كه اگر انسان در برابر خواسته
ابزارهاي دروني مانند عقل و فطرت برخوردار نبود و ادراك و اختياري براي موافقت و 

بويژه در جـايي كـه تعـاليم انبيـاء الهـي امكـان ابـالغ         گونه امور نداشت،  مخالفت با اين
يـان  شد. بـه ب  ناپذير مي يابد، هدفداري آفرينش انسان و حركت به سوي كمال توجيه نمي

ديگر، اختيار و قدرت انتخاب انسان براي پيمـودن راه كمـال، نيازمنـد امكـان شـناخت      
صحيح و تشخيص راه درست از نادرست اسـت كـه از درون انسـان از طريـق عقـل و      

حال، عوامـل درونـي    يابد. قرآن درعين فطرت و از بيرون با ارشادات انبيا الهي تحقق مي
هـاي نفسـاني اسـت، بـه همـراه       ز غرايز و خواسـته انحراف انسان را كه تبعيت صرف ا

 كننده را به رسميت شناخته و بر آن صحه گذاشته است. هاي بيروني گمراه وسوسه

 . علم و آگاهي مخاطبان4

قرآن در آيات زيادي تأثيرپذيري از پيام را به اهل علـم و انديشـه نسـبت داده و دانـش     
 ه است.مخاطب را عاملي براي تفسير صحيح پيام دانست

، پس از تبيين سرانجام بد و نابودي مفسدان برخـي از اقـوام   52ـ در سوره نمل آيه 
 هاي روشني براي انديشمندان است. شود كه اين امور نشانه گذشته، يادآور مي

، تأكيد شده است كه فقـط اهـل علـم و دانـش     43تا  41ـ در سوره عنكبوت، آيات 
 .و تفسير دقيق پيام هستند قادر به درك

هاي مطرح شـده در قـرآن، اشـاره و تأكيـد      بر اساس تفسير قرآن، در اين آيه به مثََل
شنوند و اما حقيقت معاني و مقاصد آنهـا را فقـط    ها را همه مردم مي شود كه اين مثَل مي
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هايي كه در قـرآن مطـرح شـده، بـه      كنند؛ به عبارت ديگر، درك مثَل اهل دانش درك مي
متفاوت است. بعضي به جز شنيدن الفاظ و تصور معاني سـاده   نسبت فهم و درك مردم

اما بعضي ديگر عـالوه بـر آنچـه ايـن      كنند؛ برند، زيرا در آن تعمق نمي اي نمي آنها بهره
طباطبـايي،  ( كننـد  فهمند، مقاصد و حقايق دقيـق و عميـق آن را نيـز درك مـي     گروه مي

 ).196 ، ص1374، ترجمه موسوي همداني
اهي مخاطبان، موجب فهم و تفسير درسـت محتـواي پيـام از سـوي     پس دانش و آگ

 بخشد. شود و درك آنان را از پيام تعميق مي مخاطبان مي

 . پاكيزگي روحي مخاطبان5

از نظر قرآن، ظرفيت و پاكيزگي روحي و رواني مخاطبان در ادراك دقيق و صحيح پيام  
درست و مالحظات نفساني بر تفسير نقش دارد زيرا پاكيزگي روح، مانع از تأثير افكار نا

شود. به همـين سـبب از ديـدگاه قـرآن يكـي از عوامـل        گيري صحيح از پيام مي و بهره
 يا پاكيزگي روح است.» تقوا«تأثيرگذار بر دريافت صحيح و كامل پيام الهي، 

 گيري واقعي از پيام الهي دانسته شده است. ، تقوا موجب بهره2ـ در سوره بقره آيه 
، با تكيه بر نقش تقوا در دريافت صحيح پيام الهـي، دريافـت   63سوره بقره آيه ـ در 

صحيح پيام نيز موجب تقويت تقوا و پاكيزگي روح دانسته شده اسـت، ايـن امـر نشـان     
 دهد كه پاكيزگي روح، هم علّت دريافت و پذيرش پيام الهي و هم نتيجه آن است. مي

 گيري نتيجه

شـود كـه    ه قرآن درباره دريافت پيام گفته شـد، روشـن مـي   از آنچه به اختصار از ديدگا
هاي مختلف دارند و نسبت بـه پـذيرش محتـواي     مخاطبان در برابر پيام، تفسير و تحليل

بنابراين از نظر قرآن، مخاطب در برابـر   دهند؛ هاي متفاوتي نشان مي پيام، از خود واكنش
كنـد. بـه ايـن ترتيـب، بـر اسـاس        پيام، فعال است و با تفسير خود پيام را دريافـت مـي  

شناسي قرآن، فرايند ارتباط، فرايندي تعاملي اسـت كـه در آن مخاطـب دسـت بـه       انسان
 دهد. هاي اختياري نشان مي زند و در برابر آن از خود واكنش تفسير و تحليل پيام مي
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