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شناسي ارتباط كتاب نقد
  

 1   *مصطفي همداني
  

  چكيده
 كـه  اسـت  مغتـنم ي  هـا  كتـاب  از راد انيمحـسن  دكتري  آقا جناب تأليف شناسي  ارتباط كتاب
 شانيـ ا از ديجدي  مدل نييتب زين و ارتباط از نوي  فيتعر ارتباطات، علم اتينظر اهم بر مشتمل

ه اسـتفاد  مـورد  كـشور ي  هـا  دانـشگاه  در هاسـت  سال ارزشمند، كتاب نيا. است علم نيا در
 اسـت؛ امـا     ارتباطـات ه  رشـت  دري  لـ يتكم التيتحصي  ها  آزمون منبع و انيدانشجو و استادان

 هـدف  بـا  نوشـتار  نيـ ا كه دارد وجود آن دري  متعدديي  محتوا وي  ساختار ،يصور صينقا
 محـور  هسـ  دري  اسـناد  ــ  يلـ يتحله  وـيـ ش بـا  ژوهشـپ نيا .است يافته سامان موارد نيا اصالح

  .است شده انجاميي محتوا وي ساختار ،يصور نقدي عني ياصل
ها اشـكال ويرايـشي و اماليـي و     در نقد صوري، مشخص نمودن ده      قيتحق نيا جينتا

بنـدي منطقـي مطالـب خـصوصاً بـا            در نقد ساختاري، آشكار نمودن ضعف تنظـيم و بخـش          
ارائه شده   انتقاد ستيب از شيب ،ييمحتوا نقد در. است» تقسيم«تأكيد بر فرايند منطقي نظريه      

هاي تجربي    شناختي در برخي آزمايش     اشكال روش : در سه محور است    ،ها  آن نيتر مهم كه
دهد اوالً تحقيقات گـستردة ايـشان در ايـن مباحـث اصـالً                انجام شده در كتاب كه نشان مي      

ايش هـاي پيمـ   آزمايش نيست و پيمـايش اسـت و ثانيـاً مؤلـف محتـرم، بـسياري از شـاخص                  
ي در فرايند تعريف ارتباط از سـوي        لتحليانتقاد از ضعف    . صحيح را نيز به كار نگرفته است      

ت حرنگي آشكار اين سـا       كم  و مؤلف و انتقاد از ضعف مدل در مقوله ارتباط انسان با خود           
  . است، دومين و سومين انتقاد مهم در اين مقالهبنيادين ارتباطات در كتاب

  
  ها   كليدواژه

  راد انيمحسني مهد ،شناسي ارتباط كتاب، نقد اطات،ارتب
                                                                                                                             

  )ma13577ma@gmail.com (آموخته سطح خارج فقه و فلسفه حوزة علميه ـ استاد حوزة علميه قم دانش  *
 16/3/1393 :                                                   تاريخ پذيرش18/1/1393 :تاريخ دريافت  
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  مقدمه
   محتــرم اســتاد تــأليف شناســي ارتبــاطه محققانـ  كتــابي بررســ و نقــدي راســتا در نوشــتار نيـ ا

 بـا  تا است گرفته شكل راد انيمحسني  مهد دكتري  آقا جناب) السالم هيعل (صادق امام دانشگاه
 دكتـر ي  آقا جناب .گيرد انجامي  علمه  حوز نيا بهي  خدمت مهم، اثر نياي  ارتقا در شدن ميسه

 و ارتباطات نامدار استادان از تعلم به ها سال و است ارتباطات علوم محقق و استاد راد، انيمحسن
 داشـته  اشتغال ارتباطات علوم دري  دانيم وي  نظري  ها پژوهش و شاگردان تيترب و ميتعل سپس
 مؤلـف  وسـيله   بـه ي  اسـالم  انقـالب  از شيپ كه داردي  تأليف در شهير شناسي  ارتباط كتاب. است
ي درسـ  مـتن در قالب    نژاد معتمد كاظم دكتر مرحوم شانيا استاد تيحما با و شدهانجام   محترم

 بـه  دنيرس تا نوزاده آن از .)1381 راد، انيمحسن (است شده مي سيتدر تهراني ها دانشكده در
 به دنيرسي   برا و شده گرفته كار هب محترم مؤلف وقت و ذهن و فكر ها سال قطور، كتاب نيا
 مانهيصـم  راي  و و كـشانده ي  ليتعط به را شانياي  ها تيفعال گريد و سيتدر ها ماه بسا ،هنقط نيا

  .)1381 ،زاده يقاض (است نشانده پژوهش و قيتحق كاري پا در
 1394 سـال  تـا  و شد  چاپ 1369 سال دربراي اولين بار     ،يكنون شكل در شناسي  ارتباط

 در تكميلـي  تحـصيالت  دانـشجويان  براي درسي منبع ها سال كه اثر نيا. ديرس  پانزدهم چاپ به
نگارشـي و   ي  ازهايني  ا پاره. هاست  يكاستي  برخي  دارا هست، و بوده ارتباطات علوم هاي رشته

 واداشـته  را جانـب  نيـ ا ،ييمحتـوا  انتقاداتي  برخ همه، از تر مهم وي  منطق وي  ساختار ،يشيرايو
 مـت يغن خـود ي  بـرا  راي  ماندن وي  خواندن اثر نياي  ارتقاي  راستا در مشاركت تفرص كه است

  .مينما ميتقد محترم مؤلف وي علمه جامع به مذكوري محورها در راي مطالبو  مشمرب
 محاسـن  مختـصر،  نيا از شيب نتوانستم مجال فقدان علت به نكهيا از مقدمه انيپا در

 و مطلـب  مـي  پـوزش  كـنم،  درج مقالـه  در است نقد آدابي  مقتضا كه را ارجمند كتاب نيا
 حـوزه  در ايـشان را  ي  قلمـ  وي  زبـان  ميتعلـ  و ترجمه ،قيتحق و سيتدر وي  علم تالش ها سال

  .نهم يم ارج شناسي ارتباط مباحث
 كـه  مـورد  هـر  در بلكـه  ،نزده دست اشكاالت راديا به تنها قلم نيا نكهيا آخر سخن

  .است كرده ارائه را نيگزيجاي شنهادهايپ ،توانسته
  

  شناسي ارتباط كتابي ها بخش ترين مهمي معرف
 كتــاب از چهــاردهم چــاپ بــه مربــوط نــسخه ،يانتقــادي بررســ نيــا در اســتفاده مــورد نــسخه
 چـاپ  بـا  و اسـت  شـده  منتـشر  سروش انتشارات به وسيله  1393 سال در كه است شناسي  ارتباط
 بـر  مقدمـه  يـك  مؤلـف  كـه  هـشتم  پچا از بلكه ندارد؛ي  رييتغ نيكمتر 1394 سال در پانزدهم
 هـم  كـه ي  حـد  در نسخه نياي  اصلي  ها بخش. است نكردهي  رييتغ تأليف نيا ،اند  هافزود كتاب
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 كنـد،  نيمأتـ  را) يساختار نقد در خصوصاً (مقاله نياي  ارجاعي  ازهاين هم و باشد كتابي  معرف
  .است هشد برگرفته كتاب فهرست از ناًيع جدول، نيا.  استهشدي معرف 1 جدول در

  
  )1393 ،راد انيمحسن (آني اصلي ها بخش و شناسي ارتباط كتابي بند فصل  1 جدول

ات
قدم
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  چاپ هشتمه مقدم
  چاپ هفتمه مقدم
  چاپ ششمه مقدم
  چاپ پنجمه مقدم
  چاپ چهارمه مقدم
  چاپ سومه مقدم
  چاپ دومه مقدم
  مقدمه

  برخي توضيحات الزم
  پرفسور موالناه مقدم
 دكتر معتمدنژاده مقدم
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 ست؟يچ ارتباط. 1
فيتعـار  بهي  نگاه

 ارتباط
ليـــتحل و هيـــتجز
ارتباطات فيتعار
ي شنهاديـ پ فيتعر
 ارتباطاتي برا

  يجمع ارتباط
 فراگرد شناخت.2
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ــا. 1 ــات در معنـ ارتباطـ

  انسان با انسان
 برلـو  ديـ ويد اتينظر

  معناه دربار
......  

ــه. 2 ــا چگون ــاد را معن ي
 ؟ميريگ مي

 كجاست؟ در معنا. 3
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  :سوم

ي ها اميپ
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 ي

  اميپ. 1
  ساخت و عناصر
 ها نشانه و) رمزها (كدها
  اميپ در
...  

  اميپي محتوا
  اميپ هئارا نحوه
ــترك ــوا كــد، بي و محت
ش ارائهه نحو
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ــات. 1 ارتباطــــــــــ
 يركالميغ

ارتبـــاط تفـــاوت
و يكالمـــــــــــــ

  يركالميغ
...  
...  

ــزتج. 2 ــاط هيــ ارتبــ
دري ركالمـــــــيغ
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ــدل. 1 ــاط م ــعي ارتب منب
  معنا

ــع ــا منب ــه و معن درج
  معنا

بـا  نـشانه  و رمز رابطه
  معنا

...  
ــدل ــع م ــا منب در معن
  فرد با فرد ارتباط
ــدل ــع م ــا منب در معن
  يگروه ارتباط
ــدل ــع م ــا منب در معن
  يجمع ارتباط

 بانان دروازه يا لترهايف
   اميپ
ــپ ــد دســته شنهادي يبن

 يانسان ارتباطات
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   1 جدولادامه 
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ــا. 1 ــه در رانيــــ ســــ
مــــك كهكــــشان

  لوهان
  يشفاه كهكشان
در كوتـــاه ي اقـــامت

 گوتنبرگ كهكشان
بــه عيســري پــرواز

  يماركن كهكشان
ــول. 2 ــا تحـــ ليوســـ

 يارتباط
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 بـا  انسان ارتباطات. 1
 وانيح

ــاط. 2 ــسان ارتب ــا ان ب
 نيماش

  
  تحقيق پيشينه
 انجـام  ژهيـ وي  قـ يتحق تـاب، ك نيـ ا نقد در كه است داده نشان خاصه  حوز نيا اتيادب مرور
ي شـناخت  ارتباط مدل كاركرد نقد به كوتاهي  شكل به غ،يتبله  حوز در اثر كي اما ،است نشده
اي از مـدل اسـالمي         و آن را فقـط گوشـه       پرداختـه ) اسـت  كتـاب  نيـ ا ازي  بخش كه (مؤلف

  .)368: 1388 ،يانيكاو (تبليغات دانسته است
  

 تحقيق روش و نوع
 تـا  آغـاز  از كه استي  روش ،ياسناد روش. استي  اسناد روش مقاله، نيا در رفته كار به روش
 ماننـد ي  ابزارهـاي  بـا  و اسـت ي  مبتني  علم متوني  حاوي  افزارها نرم و اسناد و كتب مطالعه بر انتها
 پاسـخ  به يافتن دستي  برا متوني  بررس بهي  عقل استدالل كمك بهغيره   و فرم و جدول و فيش
  .)172ـ164 :1386 نيا، حافظ (پردازد مي سؤال

  
  يصور نقد
 محاسـن  انيـ بكمـي بـراي      فرصـت  و دارد اختصاص اشكاالت انيب به تنها نقد نيا كه آنجا از

 بلكـه  ،يصور نقد اصول اساس بر ناًيع نه زين قيتحق نيا دري  صور نقدي  ها حوزه دارد، كتاب
  :از است عبارت كتابي صور نقدي محورها. شد خواهد ارائه قيتحق نيا ازين اساس بر
  

  شناسي ارتباط كتاب دري يانشا وي يامال اشتباهات
 نيـ ا اسـت،  انـدك  كتـاب  حجـم  بـا  سهيمقا در گرچه كتاب نياي  يانشا وي  يامال اشتباهات
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 ،اسـت  ستهيـ شا و ستيـ ن كتـاب  نأش در زين شود يم پرداخته ها آن به مقاله نيا در كه اندازه
  . است هشد ارائه 2 جدول در اشتباهات نيا. شود اصالح

  

   ها آن حيتصح و شناسي ارتباط كتابي يانشا ويي امالي ها اشتباه  2 جدول

 اشتباهفيرد
 و صفحه (آدرس

 )سطر
 حيصح

ي هنگـام  بـه  مربوط گريد سكوت 1
 سـاخته  ر كاخش  ـ يجام كه ست
 يبـر  حـاال  و شـده  جا آن ساكن و
 ديـ با نكننـد،  رونشيـ ب آنجا ز نكهي

 . بكوشد سرر خفظ در

ــه ــاپ مقدم ــت چ  م،هف
 آخر بهي كيه صفح

ــا در متعــدد اغــالط  وجــود ســطر ني
 كرده نامفهومي  كل به را  آن كه دارد
 .است

 فيضع 8 سطر ،148 ص فيضغ 2

ــب 3 ــه هيش ــ روال همــان ب  كيكالس
 است شدني طراح

 است شده ... هيشب آخر سطر ،164 ص

 است زائد جمله اول در »ز« 4 سطر ،169 ص ...ي درون وي باطن پاسخ.ز 4

تـــا  9 ســـطر ،192 ص كونيا 5
 آخر

 كونيآ

 مردان 7 سطر 304 ص مرداتن 6

 در. ميبـدان  بارانـدازها  همـان ه  مثابـ  به 6 سطر 409 ص ميبدان باراندازها همان مشابه به 7
 مثابــه  بــه «ريــتعب ،411 ص 2 ســطر
 .است شده درج درست »بارانداز

 است داده ارائه 4 سطر 423 ص است داده ارئه 8

 اتيتجرب 4 سطر 439 ص تجربات 9

 يانتزاع 19 سطر ،440 ص ياتنزاع 10

 ?Pي  آقا: اند  هنوشت نادرست را سياند 11 سطر ،443 ص )CBEHv  (را اميپ نيا 1P يآقا 11
 )CBEHv ( را اميپ نيا

 سياند بدون و مبهم 7 سطر ،443 ص)C (فرستاد دكتر كهي اميپ مشابه 12

 را ارتباط محقق گربنر جرج 13
 

 را ارتباطات محقق 17 سطر ،445 ص

ــطر 499 ص يآسور 14 ــه 2 سـ  بـ
 41ي پاورق از آخر

 يآشور
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  شناسي ارتباط كتاب در الخط رسم به مربوط اشتباهات
 مـصوب  الخـط   رسـم  اسـاس  بر موارد نيا كه است اديز نسبتاً كتاب نيا در الخط  رسم اشتباهات

  .استنشان داده شده  3 جدول در و شده حيتصحي فارس ادب و زبان نگستانفره
  

 مـصوب  قواعـد  اسـاس  بر ها  آن حيتصح و شناسي  ارتباط كتاب در الخط  رسم به مربوطي  ها اشتباه  3 جدول
  ي فارس ادب و زبان فرهنگستان

 )مستند همراه به (حيصح )سطر و صفحه (آدرس اشتباه فيرد

 در بارهــا كــهي ديــلك واژگــان از يمعن 1
 است شده تكرار كتاب

 ؛36: 1389 فرهنگـــــستان، (معنـــــا
 )72: 1392 ،يذوالفقار

 بـه  3 سـطر  اول، چـاپ  مقدمه 9 ص يهايهمكالس 2
 آخر

 ؛147: 1392 شـعار، (ي  ها يكالس هم
 )62: 1392 ،يذوالفقار

ــه از 11 ص يهايسوم جهان 3  ســطر اول، چــاپ مقدم
10 

 فرهنگــستان، (ي هــا  يســوم  جهــان 
 )62: 1392 ،يذوالفقار ؛24: 1389

 )63: 1392 ،يذوالفقار (ويژه به 9 سطر دوم، چاپ مقدمه از 1 ص ژهيبو 4

ــد قدرشــناس10 سطر سوم، چاپ مقدمه از 1 ص قدرشناسند 5 : 1389 فرهنگــستان، (ان
 )69: 1392 ،يذوالفقار ؛25

 ؛147: 1392 شــــــعار، (قــــــدر آن 7 سطر سوم، چاپ مقدمه از 1 ص آنقدر 6
 )21: 1389 رهنگستان،ف

: 1389 فرهنگـستان،  (ها يسوز كتاب 15 سطر ،19 ص هايكتابسوز 7
 )62: 1392 ،يذوالفقار ؛24

 مقصود / ميا مواجه 8
  ...كه است آن

 پرانتـز  يـك  (/) كـج  خـط  نيـ ا ظاهرا 18 و 15 سطر ،74 ص
 است نهاده مؤلف كهي  نشان يا و است
 .ندارد معنا متن نيا در حال هر در

 )27: 1389 فرهنگستان،(ي ا يناتوان 18 سطر ،74 ص يياتوانن 9

ي معن لغت حجم بر 10
. شد يم افزوده شما

 افـزوده  شـما ي  »معنـا  لغـت  «حجـم  بر 7 سطر ،79 ص
 شد يم

ــاتالق 12 سطر ،80 ص يباطالق 11 ــستان، (بــ  ؛46: 1389 فرهنگــ
 )172: 1392 شعار،

: 1392 ،يذوالفقار (مياه يريگ اندازه 6 سطر ،129 ميهايريگ اندازه 12
62( 

ــوا 4 سطر ،143 ص اميپي محتو 13 ــپي محت ــستان، (امي : 1389 فرهنگ
 )167ـ166: 1392 شعار، ؛36
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    3 جدولادامه 
 )مستند همراه به (حيصح )سطر و صفحه (آدرس اشتباه فيرد

ــر ســاده 8 سطر ،167 ص نهايتر ساده 14 ــا نيت : 1389 فرهنگــستان، (ه
 )62: 1392 ،يذوالفقار ؛24

: 1389 فرهنگـستان،  (انـد  درك قابـل  2 سطر ،195 ص دركند قابل 15
 )69: 1392 ،يذوالفقار ؛25

 )145: 1392 شعار،(ي جوار هم آخر به 4 سطر ،195 ص يهمجوار 16

 ؛24: 1389 فرهنگـستان،  (هـا  يابيدست 7 سطر ،227 ص هايابيدست 17
 )62: 1392 ،يذوالفقار

ــاد 443 ص 5 سطر ييسادگ 18  ؛27: 1389 فرهنگــستان،(ي ا يگس
)27: 1387 گران،يد وي ويگي احمد

  
  شناسي ارتباط كتاب دري صوري انتقادها ديگر
  : به اين شرح استشناسي ارتباطكتاب ه انتقادهاي صوري اين مقاله دربار خرده

 بـه   غيـره  و وتريكـامپ  و بـرق  مهنـدس  ،زبان مترجم ،استاد ،دانشجو ازي  اديز افراد. 1
 و مقدمـه  در راي  برخـ  نـام  و داشـته ي  شناسـ  حـق  كـامالً  زين شانيا كه اند  هكرد ككم مؤلف
ي همگـ  نام است ستهيشا اما ؛اند  هكرد ريتقد آنان از و ارائه متني  جاي  جا در هم را ديگران

  . شود ذكر زين كتاب اول در ريتقد صفحه در
  .ييالفبا نه وي عدد نه ست؛ين صفحه شمارهي دارا كتاب بر مؤلف متعدد مقدمات. 2
 فحهو در صـ   ) Cyberneticsمعـادل   (» سـايبرنيتك « نوشـتند    14 سطر   58 فحهدر ص . 3

 و اءيي يجا هجاب آن از تر مهم و الف افزودن جهت از كه »كيبرنتيس «اند هوشت ن 14 سطر   526
 گربنري  ارتباط مدل ،445 فحهص در كه طور همان. شود يكسان است بهتر و دارد تفاوت تاء
 448 و 447 ص ينمودارهـا  زيـ ن و 445 ص در مـتن  در امـا  ،كردنـد  طـرح » گربنـر  «نام با را

 .شود دست يك است بهتر كه» جربنر «اند هنوشت

... هاي ديگري نيز چون كلمه        معادل processبراي  «: 70 فحه در ص  96در پاورقي   . 4
 .اين جمله چند سطري در پايان خود فعل ندارد» ...و ... و 

 منتشر كودكان در فضا مفهومه  دربار را خود قاتيتحق«: اند  هوشتن 127 فحهص در. 5
 ندارد معنا »كودكان در «ريتعب جمله، نيا در .»است دسترس در كودكان در قتيحق ... كرد
 .شود ليتبد» كودكان ذهن در«: اي» كودكان نزد «چوني عبارات به شود يم شنهاديپ و
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 هـا  فاصـله  مينـ  و ها فاصلهي  اديز موارد در كه است نيا گسترده اريبس اشكاالت از. 6
 ؛)هـا  سالي  ط و مكرر: اصالح (سالهاي  مكرروط: 148 ص: مانند است؛ نشده مراعات خوب
 يـا  بـاادب هـاي لغـت       در فرهنـگ  : اصـالح  (مـؤدب  يـا  ادب با لغتي  فرهنگها در: 150 ص

 سطر ،375 ص در ؛)از و بود آكسفورد: اصالح ... (بودواز آكسفورد: 172 ص در ؛)مؤدب
 ارسـطو ه  گونـ  مـدل : 189 ص ؛)مدل شيپ: فاصله مين درج با اصالح (مدل شيپ: هشتم و دوم

  .موارد ديگر و) ارسطوه گون مدل: اصالح(
 بعد كه» سيپل كمپي ريسراز عكس، قاب«: 104 ص: يسجاوند ميعال حيتصح. 7

» ... شـد  يم افتيدر دانم ينم پاسخ اگر«: 97 ص در. باشد رگوليو است الزم» يريسراز «از
» ميكنـ  يمـ  آغـاز  برلـو  ديويد ،سؤال نيا با«: 189 ص در. باشد ومهيگ در» دانم ينم «ديبا كه
 هـزاران  او. اسـت  بـسته «: 283 ص در. شـود  حـذف  »سـؤال  «از بعـد  رگوليو است الزم كه

 جدول عنوان نيهمچن.  تبديل شودرگوليوبه  » است «از بعد نقطه است الزم كه» را مضمون
 جـدول  عنـوان  و) 52 ص (»اسـت؟ ي  زيـ چ نـوع  چه ارتباطي  پاسخها«: است نينچ 1 شماره
 نيـ ا و) 53 ص (»شـود؟  يمـ  منتقـل ي  زيـ چ چـه  ارتبـاط  دري  پاسخها«: است نيچن 2 شماره
 و اسـت  مبهم رگول،يو و ومهيگي  عني ي سجاوند عالمت دو مراعات فقدان علت به ن،يعناو

 نـوع  چـه  ارتبـاط،  «سـؤال  بـه  مربوطي  ها پاسخ: گردد حيتصح شكل نيا به شود يم شنهاديپ
 .»شود؟ يم منتقلي زيچ چه ارتباط، در «سؤال به مربوطي ها پاسخ:  و »است؟ي زيچ

 كتـاب  در اشـكال  نيـ اي  دارا مورد پنج: صفحه نييتع بدوني  متن درون ارجاعات. 8
 سـگ  درباره شوهر و زنه  مذاكر مثال به «:اند  هنوشت 331 ص در نكهيا اول: است شده يافت
 ندادنـد  ارجاع هم آن بخش به نجايا و اند  هگفت كتاب لياوا در را مثال نيا اما ؛»ميگرد يبرم
 اشـاره  عيبـد  دكتـر  و خـود  مـشترك  فرمـول  بـه  344 در نكـه يا دوم. اش صـفحه  به رسد چه
 »بـود  ضيمـر  مـادرم «ي  محتـوا  بـا  اميـ پ انواعي  براي  رقم 43 عدد كي آن، طبق كه كنند  مي
 بـه  ارجـاع  بـه  رسـد  چـه  گذشـت  قـبالً  مسئله نيا كه اند هنكرد اشارهي  حت و ساخت توان  يم

ي تجلـ  علـت ه  دربـار  كـه  اسـت  شـناخت ي  شناسـ  جامعـه  دري  بحث ،مورد نيسوم. اش صفحه
 ارجـاع  آن بـه  صـفحه  نيـي تع بـدون  348 ص در و نمـوده  مطـرح  326 ص در خاصيي  معنا
 در» گنـدم  اهكيسـ  «پوستر به ارجاع مورد، نيچهارم. شد مطرح قبالً اند گفته تنها و اند هداد
. اند هنكرد نيمع را آنه صفحي ول» شد مطرح اميپ فصل در«: اند هنوشت تنها كه است 352 ص
درحـالي   دادنـد  ارجـاع  گندم اهكيس پوستر به هم باز كه است 355 ص در مورد، نيپنجم
 .اند هنكرد ذكر هم را اميپ فصل كه

 ايـن كتـاب   امـا  در كتـاب وجـود دارد،        غيرهو   موضوعات   ،ها هايي چون نام   نمايه. 9
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 .فهرست ندارد نمودار و تصوير است كه ،جدولصد  بيش از يكمشتمل بر 

عنـوان پـشت جلـد      . عنوان پشت جلد كتاب بـا عنـوان روي جلـد تطـابق نـدارد              . 10
 :عبارت است از

COMMUNICOLOGY 

An Innovative Definition And Model For Communication Process 

؛ يـك تعريـف و يـك مـدل ابتكـاري بـراي              شناسـي   ارتبـاط «: اين عنوان چنين است   ه  ترجم
  ارتباطـات انـساني    شناسـي   ارتباط: اما عنوان روي جلد كتاب چنين است       .»فراگرد ارتباطات 

  .) جمعي،فردي، گروهي ميان(
هاي زيـادي    بخشالبته مؤلف در    است؛  ترين بخش كتاب     مهم شامل   عنوان انگليسي 

شود عنوان اصلي كتاب يعني  پيشنهاد مي لذا   ؛دنپرداز ي ارتباطات مي  ها  مدلب به بيان    از كتا 
 امـا زيرعنـواني جديـد كـه تلفيقـي از ايـن دو باشـد بـراي كتـاب                     ، حفظ شود  شناسي  ارتباط

  .انتخاب شود
  

  يساختار نقد
ي الگوهــا اســاس بــر موضــوعات اتــصالي چگــونگ از اســت عبــارت) structure (ســاختار
ــ ســازمان ــي ده ــتر(ي منطق ــد،82: 1372 ، و آندرســونآرامبراس ــاختار .)48: 1384 ؛آرمن  س
 ،يرضـ (ي دانـشگاه ي درسـ  كتـاب  نقـد  وي ابيارز در نهگا پنجي ها شاخص ازي  يك درست،

ي ويژگـ  صد  ازي  يك و) 48: 1384 آرمند،(ي  رييادگ در مؤثر عوامل ازي  يك و) 200: 1387
 درك در نظـم  نيا رايز ؛)13: 1392 ان،يصورمن (است اثربخش و كارآمدي  دانشگاه كتاب
 ،درك ،فهـم  بتواننـد  رانيـ فراگ شـود   مـي  سبب و) 49: 1384 آرمند، (است مؤثر محتوا بهتر

: 1372 ، و آندرسـون   آرامبراسـتر  (دهنـد  شيافزا را خود اطالعاتي  ريكارگ به وي  يادسپار
 ارائـه ي  منطقـ  روش هب را خود مطالب و يابد  مي پرورش شانياي  منطق دگاهيد همچنين. )82
 .)125: 1387 ،زاده شيخ (كنند مي

  :است شرح نيا به كتابي ساختار نقدي محورها  
  

 عنوان فاقد و شده رها مطالب

  :ندارد عنوان كتاب نيا در مطالبي برخ
ي كلـ  بـه  كه) 240ـ236 ص (اند  هكرد ارائه معناي  تجل زانيم آزمون نام بهي  آزمون. 1

 جـدول ي  رو از زيـ ن دادم آن بـه  سـطر  نيـ ا آغاز در جانب نيا هكي  عنوان و است عنوان فاقد
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 . است شده دريافت 239ه صفح

 نـدارد ي  تـر يت و نـام  چيهـ  كه اند  هداد انجامي  ركالميغ ارتباط مبحث دري  شيآزما. 2
 .)271ـ265 ص(

 زيـ ن و مـدل ه  دربـار ي  مناسـب  حاتيتوضـ  پـنجم،  بخش در رعنوانيز نياول ليذ در. 3
 فاقد ،مستقلي  مطلب كه) 317ـ315 ص (اند  هنوشتي  كل طور بهي  ارتباط لمد انواعي  بند دسته
  .است گُم و عنوان

 
 زيرعنوان فاقدي طوالن صفحات

 سـبب  ،)شـود  جـاد يا هـا   هـا و زيرعنـوان      انعنو با كه (وقفه بدون وي  طوالن صفحاتنگارش  
 كتــاب دري ســاختار اشــكال نيــا ســفانهأمت .)47: 1384 آرمنــد، (اســت مخاطــبي خــستگ
  : است ساز مشكل و بارز اريبس شناسي ارتباط

 مهـم  بحـث  بـه  را) كتـاب  كامـل  بخـش  يـك  حـدود  (صفحهي  س محترم، مؤلف. 1
 گونـه  چيهـ ي  دارا كتـاب  از بـاال  حجـم  نيـ ا .)69ـ39 ص (اند هداد اختصاص ارتباط فيتعر

 بخـش  نيـ ا در خـود  مباحثي  برا عنوان سه كم دست شود  مي شنهاديپ. ستيني  درون عنوان
 فيتعـار  نيـ ا ليتحل و هيتجز ارتباط،ي  اصطالح فيتعار ارتباط،ي  لغو فيتعر: كنند ادجيا
 . ها آن نقد و

 .)124ـ92 ص (صفحه دو وي س در ،»رانيا در ها نشانه شيآزما گزارش«. 2

   .)146ـ124 ص (صفحه ستيب از شيب ران،يا دري پندار جان شيآزما گزارش. 3
  .)158ـ146 ص (صفحه دوازده حدود در رانيا در يضمن يها يمعن شيآزما گزارش. 4
  

 عنوان و محتواي معناي تناسب عدم

 .)14: 1384 ،يملكـ  (محتواسـت  بـا  عنوان تناسب متن، انسجام جاديا در مهم اصول ازي  كي
 روشن و متن از خواننده درك و متن به دادن انسجام در ها  انعنو است داده نشان ها پژوهش
 نكتـه : ديـ گو يم نسيها .)47: 1384 آرمند، ؛18 :همان (دارد نفراوا تأثير مبهم نكات شدن
 بـه  را صـفحه  هـر ي  محتـوا  ديـ بتوان كـه  است آني  درس كتابي  محتواي  ده سازمان در مهم

  .)13: 1384 ،يملك (ديده ارتباط كتاب كل به را فصل هري محتوا و فصلي محتوا

» يكالمي  ها اميپ «كه سوم بخشي  برا بخش عنوان انتخاب ،شناسي  ارتباط كتاب در
 بحـث  نـشانه  انـواع  از ليتفص به بخش، نيا در محترم مؤلف رايز است؛ نادرست گرفته، نام
 صـفحه  51 كـه  فـصل  نيـ ا در كـه  صـورت  نيـ ا به است؛ مستقل كامالًي  موضوع كه اند  هكرد
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 رنظـ  ازي  حتـ  و شناسـان  نـشانه  نظـر  از كـه  اند  هپرداخت نشانه گانه سه انواع به را صفحه 27 است،
 اسـت ي كالمـ ي هـا  اميـ پ بـه  مربـوط  اسـت، ي  قـرارداد ه  نـشان  كـه  هـا   آن ازي  يك تنها زين مؤلف

 .)31: 1387 ،يسجود ؛138 ـ137: 1386 آلستون،: .ك.ن نيهمچن ؛194: 1393 راد، انيمحسن(
يي هـا  اميـ پي  بررسـ  واقـع  در كـه  ارائـه ه  نحـو  و محتـوا  و كـد  بيـ ترك به هم صفحه 7 نيهمچن
 محتـوا  نيـ اي  بـرا ي  درسـت  عنـوان » يكالم اميپ «نيبنابرا ؛يافته است  اختصاص ،استي  ريتصو

  . ستين
  

  يبند عنوان در تقسيم منطق از تخلف
 در ميمفـاه  نيـ ا كـه  ديـ آ يمـ  وجـود  به مفهوم سه رديگ يم صورتي  منطق ميتقس كي ي وقت

  .)123: 1388 مظفر، (است شده داده نشان 1 نمودار
  

  .شود ليل ميعبارت است از چيزي كه تح: مقسم  
  

  .استاموري كه محصول تحليل : قسم    
  

  .قسام وقتي در مقايسه با هم لحاظ شودانام : قسيم    
  

  )1388مظفر، (  مفاهيم اصلي تقسيم 1نمودار 
  

  :است مذكور گانه سه ميمفاه به مربوط قواعد نيا و قاعده پنجي داراي منطق ميتقس
 راي  زيـ چ و شـود  شـامل  را مقـسم  تايـ جزئ  همـه  ديـ با ميتقس: تيمانع و تيجامع. 1
 .)127: 1388 مظفر، (باشد برابر مقسم با اقسام همه كهي ا گونه به رد؛يدربرنگ آن از خارج

ي جزئـ  مـصداق  بايد اقسام اين و باشد) كل نه(ي  كلعنوان   يك بايد مقسم عنوان. 2
 .)81: 1404 ،يفاراب (باشد مقسمي كلعنوان  آني برا) جزء نه(

 ازي  برخ بتوان دينباي  عن ي ؛)همان (باشد داشته تقابل هم با بايد ها قسم: اقسام نيتبا. 3
 فـرع  سهي  دارا خود قانون نيا و) 170: 1376 ،يخوانسار (داد قرار گريد قسم ليذ را اقسام
 :است

 ؛باشد زيچ آن خودي برا ميقس تواند ينم زيچ يك قسمـ 

 ؛باشد زيچ آن خودي برا قسم تواند ينم زيچ يك ميقسـ 

 .)126: 1388 مظفر، (كرد ميتقس خودش ريغ و خودش به شود مين راي زيچـ 

 بـه  پرنـدگان  ميتقـس  مـثالً  .)127 :همـان  (باشـد  واحـد  مالك بري  مبتن ديبا ميتقس. 4

مفاهيم حاصل از
  فرايند
 تقسيم
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 .)171: 1376 ،يخوانسار( است غلطيي ايدر مرغان و نيب روز و نيب شب مرغان

 .)همان( شودي نتهم اخص به و آغاز اعم از ديبا ميتقس. 5

ايـن  . با توجه به اين مباني، چند اشـكال در سـاختار منطقـي ايـن كتـاب وجـود دارد         
 كه در صفحات قبل ارائـه     1هاي كتاب است كه عيناً در جدول         بندي  ناظر به عنوان   ها  اشكال

  :شد، درج شده است
رسـت   ارائه شـده اسـت، د      1كه در جدول    » چاپ دوم ه  مقدم«پس از   » مقدمه«تعبير  . 1

ديگر در اين كتاب وجـود      ه  تغيير يابد؛ زيرا چند مقدم    » چاپ اول ه  مقدم«نيست و بهتر است به      
  .اقسام با هم تباين كلي نخواهد يافت ست و در نتيجهها مقدمهاعم از ديگر » مقدمه«دارد و 

و نيز قسم   » ارتباط چيست؟ «قسيم براي   در قالب   » شناخت فراگرد «در بخش اول،    . 2
مطرح شده است؛ اما بررسي فراگرد، يك مبحـث         » نگاهي عمومي به ارتباطات    «براي مقسم 

هـاي ارتباطـات از جملـه     در تعريـف » فراگـرد «طفيلي و مفهومي و به جهـت تحليـل عنـوان            
، نـه يـك قـسم بـراي مبحـث           شـود   مـي  است كه در بسياري از علـوم مطـرح           مؤلفتعريف  

 .»؟ارتباطات چيست«

 در فهرست كتـاب     1ه  دارد كه با شمار   » پيام«به نام   در بخش سوم، فقط يك قسم       . 3
و مشابه ايـن اشـكال در       ) 1 جدول   :.ك.ر. (دومي وجود ندارد  ه  مشخص شده است و شمار    
 .بخش پنجم هم وجود دارد

ي معنـا  در را نـشانه  مؤلـف، : اسـت  موارد نيا قسم، و مقسم تداخل موارد از مورد دو. 4
 خواننـده ي  براي  اديز تفاهم سوء سبب مسئله نيا و برده كار به استي  عيطبه  نشان همان كه هينما
 وي  ركالمـ يغي  قـرارداد  رمز يك »بله«ي  معن به سر حركت«: اند  هنوشت شانيابراي مثال    ؛شود  مي

 در .)271 ص (»شـود   مـي  محسوبي  ركالميغه  نشان يك پلك و چشم قيطر از ترسبراي مثال   
 مقـسم  وشـود     مـي  دو هر ،پلك و سر حركتمل  كه شا  است عامي  عنواني  ركالميغه  نشان نجايا

 كـار  بـه  »هيـ نما «ريتعب ترس، ازي  ناش پلك و چشم حركتي  برا نشانهي  جا به است بهتر و است
 نيـ ا از قبـل  هـم  مؤلـف  و اسـت  1)ليشـما  و هيـ نما نمـاد،  (نـشانه  گانه سه اقسام ازي  يك كه برند

                                                                                                                             
 دال: كنـد   مي ميتقس قسم دو به را ها نشانه سوسور جمله از است، شده ارائه نشانهي  براي  متفاوتي  ها يبند طبقه . 1

 را هـا   آن كـه  دارد وجود نشانه نوع 59049 كه است معتقد النگر سوزان .)117: 1392 محمدپور، (مدلول و
 رسيـ پ .)30: 1387 ،يسـجود  (دهـد  يمـ  كـاهش  نـوع  شش و شصت به تر يكلي  بند طبقه يك در سرانجام

 اسـت  كـرده  ميتقـس   (symbol)نمـاد  و  (index)هيـ نما ، (icon)ليشـما  روفمعـ   دسـته  سـه  بـه  را »هـا  نشانه«
  .)194 ص (است كرده تيتبع رسيپ ميتقس از مؤلف .)31: 1387 ،يسجود ؛138ـ137: 1386 آلستون،(
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 .)194 ص (دانـستند  قـسم  سـه  همـان  ربـ  را آن و ندداد قرار مقسم را نشانه قبل، فصل در عبارت
 نكـه يا بـا  ؛)192 ص (انـد   هكـرد  مطرح »اميپ در ها نشانه و) رمزها (كدها «نام بهي  عنوان طور نيهم

 را نـشانه  اقـسام  ازي  يكـ  زين محترم مؤلف و است نشانه اقسام ازي  يك رمزهاست، همان كه كدها
  .)194 ص( دانستند كد) باشدي قرارداد اي يوضع نشانه كه دوم نوع(

مطـرح نمـوده و بـراي آن دو         » هـاي غيركالمـي    پيـام «بخش چهـارم را بـا عنـوان         . 5
 در  ؛»ارتباط غيركالمي در ايران   ه  تجرب«و  » ارتباطات غيركالمي «: اند  در نظر گرفته  زيربخش  

 اسـت؛ هاي غيركالمي نيست بلكه مقسم بـراي آن          ها، قسم براي پيام    حالي كه اين زيربخش   
 . پيام باشدءي از فراگرد ارتباط است نه اينكه ارتباط جزچون پيام، جزئ

در بخش پنجم، با فونتي كه يـك زيرعنـوان يـا قـسم              » بانان پيام  فيلترها يا دروازه  «. 6
 بخـش اصـلي قـرار داده    در قالـب » پيشنهاد مدلي براي ارتباطات انسان با انـسان   «براي مقسم   

  . ي ارتباط جمعي است نه بخش اصليها نااز زيرعنويكي است، ارائه شده اما اين مبحث 
 

 يساختاري انتقادها ديگر

 فرسـتنده ي  سـو  از اميـ پ انتقـال  فراگـرد  «را آن ،ارتبـاط  از خود فيتعر حيتوض در مؤلف. 1
 اميـ پ فرسـتنده  نظر موردي  معنا با معنا مشابهت اميپ رندهيگ در آنكه بر مشروط رنده،يگي  برا
 و دارنـد  تمركـز  فيـ تعر نيـ ا در» معنا مشابهت «بخش نييتب بر و فقط    ندا  هدانست »شود جاديا

 فراگرد بلكه ؛اند هندادي حيتوض قسمت نيا در فراگرد مفهومه دربار اما ،ندا هداد شرح را آن
 نيـي تب شـود   مـي  شنهاديپ. ندا  هداد شرح بخش نيا آخر دري  عني ي جمع ارتباط بحث از بعد را

 نيـ ا دري  ضـرورت  هـم  اگـر  و دهنـد ي  جـا  ودخ فيتعر آن از بعد درست را فراگرد مفهوم
 فراگـرد  مفهـوم  كه دهند تذكر ارتباط، فيتعر انيب از بعد درست كم دست دانند، يم ريخأت

 .شد خواهد نييتب بخش آخر در فيتعر نيا مقوم عنصردر قالب 

 بـا  انـسان  ارتباطات تحول ريس«: است شرح نيا به عامي  عنوان هفتم، بخش عنوان. 2
 ،كنـد  مـي  روشـن  1 جـدول  در آني  محتـوا  بـه  مراجعه كه طور همان اما ،)485 ص (»انسان

 بـه  گرچـه  ،دارد اختـصاص  كهكـشان  سـه  در رانيا تيموقع به تنها بخش نياي  محتوا شتريب
 اي  اشـاره  كهكـشان  هـر  ضـمن  در همي  جهان سطح در ارتباطاتي  كل اوضاع بهي  ضمن طور
 و رانيـ ا در انـسان  بـا  انـسان  ارتباطـات  تحـول  ريسـ  «بـه  بخش عنوان دشو  مي شنهاديپ. دارند
ي معرفـ  بـه  و شود جاديا رعنوانيز يك ،يكل عنوان نيا ليذ در نيهمچن و يابد رييتغ »جهان

 تحول مبحث نيهمچن. دنبپرداز »كهكشان «ريتعب از استفاده علت خصوصاً كهكشان سه نيا
 تحـوالت  آني  بـرا ي  مـصداق  كـه  رانيا در يارتباطي  ها  ناكهكش از قبل زيني  ارتباط ليوسا
  .آن از پس نه شود مطرح ديبا است
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  يمحتواي نقد
   مؤلف از سوي ارتباط تعريف فرايند دري تحليل بنيه ضعف
 ارتبـاط  فيـ تعر مهم بحث به را) كتاب كامل بخش كي حدود (صفحهي  س محترم، مؤلف

 در و انـد  هكردي  بند دسته را فيتعار نيا خود نقد در شانيا .)69ـ39 ص (اند هداد اختصاص
 انـد   هكـرد  ارائـه  خـود  كـه ي  فيتعـار  كـل  شامل شانياي  بند دسته اما ،اند  هدادي  جا دسته چند

 فيـ تعر و) 44 ص (برلـو  فيتعر مانند معناست انتقال ارتباط، معتقدند كهي  فيتعار و ستين
  . ندا هنكرد نقد را) 45 ص (ندگرنيل

 نديفرا اما ،)57 ص (دهند يم ارائه خود جانب از را ارتباط ازي  فيتعر شانيا نيهمچن
 ديـ با محتـرم  مؤلـف  رايز است؛ الساعه خلق و عيسر اريبس فيتعر نيا به يافتن دستي  ليتحل

 و افتراق نقاط و انيبرا   ها  آني  اصلي  ها دسته كم دست و فيتعار نيا به خود فيتعر نسبت
 البتـه  كـه  نـد كن مـشخص  را فيتعار آن به خود فيتعري  دار وام زانيم و آنان با خود تشابه

 آن بـه  تـر  شيپـ  كـه  اسـت  شانيـ ابه وسيله    فيتعار كامل نشدن نقد محصول هم صهينق نيا
  .دشو مي آشكار بخش نيا در آن اثر و شد اشاره

 
  شناسي ارتباط كتاب در يكمي ها آزمايشي شناخت روشي مباني برخي نارساي

اي استفاده شده است كه       هتحقيقات ميداني متعدد و بسيار گسترد      از شناسي  ارتباط كتابدر  
ــف آن ــا را  مؤل ــايشه ــد آزم ــكال اساســي   . اســت ه نامي ــدين اش ــات داراي چن ــن تحقيق اي

ترين سؤال در اين تحقيقات اين است كه آيا اين تحقيقات          اولين و مهم  : شناختي است   روش
از سنخ آزمايش است؟ تحقيق آزمايشي بايد كنترل دروني داشته باشد يعني تأثير متغيرهاي              

ترين ويژگي تحقيق آزمايـشي،       اصلي). 330 و   319:  الف 1392 ،دالور(زاحم حذف شود    م
؛ همچنـين در تحقيـق آزمايـشي، متغيـر          )76: 1386نيا،    حافظ(كنترل متغيرهاي مزاحم است     

 و  319:  الـف  1392دالور،  (شود تا ميزان تغيير متغير وابسته تعيين شود           مستقل دستكاري مي  
.  در تحقيقات مؤلف كه آنها را آزمايشي نام نهاده، وجـود نـدارد        ؛ اما اين خصوصيات   )330

تـرين نـوع      شود و ضـعيف     آزمايشي وجود دارد كه به چند صورت انجام مي         نوعي طرح شبه  
بر پرخاشگري  ) متغير مستقل (آزمون با يك گروه است كه مثالً اثر فيلم خشن             آن طرح پس  

و نـشان دادن فـيلم بـه        ) آزمودني(نوجوانان  از  را با انتخاب گروهي     ) متغير وابسته (نوجوانان  
 مؤلف  گويا) 332ـ331:  الف 1392دالور،  (آنان و سپس آزمون پرخاشگري آنان انجام دهيم         

تحقيق خود را از سـنخ ايـن روش انگاشـته اسـت؛ امـا اوالً ايـن روش در كنتـرل متغيرهـاي               
؛ ثانيـاً ايـن روش بـه        )نهمـا (دهنـد     مزاحم ناتوان است و لذا به سختي آزمون اسـتنباطي مـي           
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 نـه اينكـه مـثالً       . نياز دارد  قراردادن آزمودني در معرض متغير و بررسي آثار آن بر روي وي           
تصويري به افرادي نـشان دهـيم و برداشـت آنـان از آن را تحليـل كنـيم كـه مؤلـف انجـام                         

ه وجـ   اين روش مؤلف در كليه تحقيقاتي كه نامش را آزمـايش گذاشـتند، بـه هـيچ                . اند  داده
 ص .:نـك (آزمايش نيست و صرفاً پيمايش است كه به تصريح مؤلف با پرسشگري از افراد    

  .آوري شده است جمع) 159 و 158، 130، 129، 97
، بـه شـكل   شناسـي  ارتبـاط هـا طبـق كتـاب        كه اطالعات مربوط به آن    (اين تحقيقات     

د كـه در    شـناختي متعـدد ديگـري دار        اشكاالت روش )  ارائه شده است   4خالصه در جدول    
  .اين اشكاالت در ادامه پس از جدول ارائه شده است. دار است قالب پيمايش نيز خدشه

  
   ها آن حيتصح و شناسي ارتباط كتاب در شده ارائهي كمي ها آزمايش مشخصات  4 جدول

 افرادي كل مشخصات انيب
 شيآزما مورد

 فيرد

 شيآزما نام

 انيب
مان

ز
 

جام
ان

 
زما

آ
 شي

ب  اني
وش

ر
 

ونه
نم

 
ري

گي
 

ب  اني
جم

ح
 

ونه
نم

 

الل
ستد

ا
 بر 

جم
ح

 
مون

ن
 ه

 تيجنس
 سن
حص

ت
ي

 الت
كان شغل

م
 

 نييتع
 نوع

آزمون

 نييتع
 زانيم
نانياطم

  ×  ×  ×  × ×رانيا در ها نشانه شيآزما 1

2 
 دري پندار جان شيآزما

 رانيا
 ×  ×  ×× ــ ــ ×  

3 
 داللتي معناها شيآزما

 رانيا در كننده
 ×  × ×××    

 ×  × ×  ×    معناي تجل زانيم آزمون 4

5 
 مبحث در اول شيآزما

 يركالميغ ارتباط
 ×  ×   ــ   

6 
 مبحث در دوم شيآزما

 يركالميغ ارتباط
 ×  ×     

  
 ست؛يـ ن انتخاب تيموقعي  دارا نهيگز است، رفته كار به»  ــ «عالمت كهي  موارد در

 التيتحـص  و نـدارد  معنـا  كودكـان  شـغل  و اسـت  كودكانه  دربار دوم شيآزما مثال، يارب
  .است معلوم هم ها آن

 نيـ ا دري  روشي  مبان ازي  توجه قابلي  ها بخش د،شو  مي دهيد جدول در كه طور همان
  : استزير شرح بهبر اين تحقيقات شناختي   روش اشكال چند. است نامشخص ها آزمايش
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 انـد   هكـرد ي  معرفـ  شـهر  چند و تهران را مكان ران،يا دري  پندار جان شيآزما در. 1
 انتخـاب  بـر  اسـتدالل  فقـدان . نكردنـد  مشخص را شهر چند آنه  گستر و نام اما ؛)129 ص(

 داده حيتوضـ  بعـد  بنـد  در كه است شيآزما نيا بر گريدي   اشكال هم شهر چند نيا و تهران
 .شد خواهد

 نيـ ا انـد   هنوشـت  معنـا ي  تجلـ  زانيـ م آزمـون  در :هـا   نمونه انتخاب بر استدالل فقدان. 2
 زيـ تبر ،مـشهد  ،بروجرد،  همدان توابع ازيي  روستاها در انييروستا ازي  تعدادي  رو بر آزمون

 اند هننوشت ،اند هكرد مشخص را آزمون مكان گرچه كه) 236 ص (است شده انجام هياروم و
ي ا نمونـه  قالـب  در ايـ آ. اسـت  بـوده  علـت  چـه  بـه  نمونه رايب خاص هاي مكان نيا انتخاب
 دسـترس  در تنهـا  يـا  هشد انتخابي  تصادف نديفرا يك در و تر بزرگ جامعه يك ازي  تصادف
  ؟ دليل ديگري داشته استياو  هبود

 بـر  ،)312ــ 285 ص (رانيـ ا دري  ركالمـ يغ ارتباطـات  دربـاره  دوم شيآزما نيهمچن
 مايسـ  و صـدا  دانشكده ،مهعال دانشگاهي  اجتماع علوم دانشكده انيدانشجواز   نفر 149ي  رو
 انـد   هنكـرد  مـشخص  امـا  ،)288 ص (است شده انجام تهران دخترانهي  ها رستانيدب ازي  يك و

 دوم شيآزمـا  نيهمـ  در نيهمچنـ  رستان؟يدب يك چرا و پسرانه؟ نه و دخترانه رستانيدب چرا
 ص (مـرد  71 و زن 78ي  رو بـر  را آزمـون  اسـت،  رانيـ ا دري  ركالميغ ارتباطات درباره كه

 تفـاوت  و انـد   هكـرد  مـشخص  جدا را مرد و زن تعداد بار نياولبراي   كه اند  هداد انجام) 301
 ص(اثبات كردنـد جنـسيت نقـشي نـدارد           درصد 9/99 نانياطم باو  ي  بررس را زنان و مردان

  . نكردندي بررس را تيجنس ها آزمايش هيبق در اما ؛)304
 وي  شـهر  ،نمونه نيا افراد از نفر 75 اند هنوشت ران،يا در ها نشانه شيآزما در نيهمچن

 دو از انـد   هنوشـت  روسـتا  مـورد  در و نـد نكرد مـشخص  را شـهر  امـا  بودنـد؛ يي  روسـتا  نفر 97
 دو نيـ ا چرا ننوشتند اما ؛)97 ص( است    هبود نيقزو و كرج نيب كردان پل و كرداني  روستا
 اسـتفاده  دو هـر يي  ستارو وي  شهر از چرا موارد ريسا در طور نيهم و. اند  هشد انتخاب روستا
در  ؛ندارد ها  آزمايش نيا دري  گاهيجا چيهي  رانيا اقوام و ها فرهنگ تنوع اصوالً ؟اند  هنكرد

ي شيـ آزما در خـود  مؤلـف  .دارداثـر   ي  معان و ها نشانه درك دري  فرهنگ تنوعحالي كه يقيناً    
 پاسـخ  درصـد  5/37 كـه  افتنـد يدر دادنـد،  انجام دعا حال در فرد دياساله  دربار رانيا در كه

 دقـت  بـا  ديشـا  و) فرد نياه  چهر فقط (10 دياسال دنيد هنگام به) گروه نيشتريب (دهندگان
 كردنـد  انتخـاب  را »اسـتمداد  و درخواسـت  ازي  حاك دعاگونهي  حالت «پاسخ او، سر هيزاو بر
 حالت اميپ افتيدر دربارهي  زيچي  غرب منابع از يك چيه در سندينو يم خود اما ؛)301 ص(

 نيا سؤال نجايا و است مهم ها فرهنگ نقش پس .)304 ص (ام دهيند ريتصو نيا از نهدعاگو
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   ؟اند هكرد انتخاب راي رانيا مختلف اقوام ها آزمايش نيا در ايآ كه است
 سـواد  ايـ آ: كـه  كنـد  مـي  مـشغول  خـود  بـه  را كتابه  خوانند ذهن زين گريدي  تسؤاال

 سـطح  ،بـودن يي  روسـتا  يـا ي  شـهر  ،تاليتحـص  سـطح  ازي  ناش كه افرادي  اطالعات وي  بصر
يي ايـ جغراف پـراكنش  نيـ ا ايـ آ اسـت؟  شده منظور ها  آزمايش نيا در ،است غيره وي  فرهنگ
 نمونـه ي  تيجنس پراكنش نيا ايآ است؟ي  كاف نمونهي  سن پراكنش نيا ايآ است؟ي  كاف نمونه
 ونـه نمي  شـغل  پـراكنش  نيـ ا ايآ است؟ي  كاف نمونهي  التيتحص پراكنش نيا ايآ است؟ي  كاف
 حـال  و اسـت  نـشده  ذكـر  هـا   آني  براي  پاسخ كه استي  تسؤاال ها نيا چرا؟و   است؟ي  كاف

: ب1392 دالور، (است مزاحمي  رهايمتغ كنترل ،يشيآزما روشي  اصلي  ها يژگيو از آنكه
319(.  

داده شـده    نشان 4 جدولدر   كه طور همان :گيري نمونه روش و جامعه نييتع عدم. 3
. ستيـ ن معلـوم  هـا   آزمـايش  از كـدام  چيهـ  در گيـري   نمونه روش نوع وي  آمار جامعه ،است
 در و) 304  و 97 ص (انـد   هبرد كار به خود شيآزما افرادي  برارا   »نمونه «ريتعبي  گاه مؤلف

 جامعـه  بـه  ميتعمـ  قابـل  شيآزما نيا كه دارند حيتصر زين رانيا در ها نشانه شيآزما گزارش
 انـد   هكرد گيري  نمونه شانيا كه است مشخص هم موارده  يبق در و) 112 ص (است تر بزرگ

 وردآبـر  امكـان  كـه  اسـت  بيـ ار فاقـد  و درسـت  گيـري  نمونه ،ياستنباط آماري  مبنا اصالً و
 كه نجاستيا نكته و) 282: الف1392 دالور، (كند مي فراهم را جامعه مشخصات از حيصح
 اسـت  آن عـرف م و دشـو  مـي  انتخـاب  جامعـه  كل از كهي  ا رجامعهيز از است عبارت نمونه

 .است نشدهي معرف هرگز قيتحق نيا در جامعه اما ،)27 :همان(

دالور،  (اسـت ي  تـصادف  انتخـاب  ،يشيـ آزما روش در مهـم ي  هـا  يژگيو از نيهمچن
 و مـر يو (كنـد  مـي  كنتـرل ي  قدرتمند شكل به زين را مزاحمي  رهايمتغ كه) 319: الف 1392
ــنيدوم ــ كــه نجاســتيا ســؤال و) 378: 1384 ك،ي ــاطال چيه ــم ازي ع ــصادف زاني ــودني ت  ب

 شيآزمـا  دو در كم دست كه دهد يم نشان شواهد بلكه ؛ستين دسترس در شانياي  ها  نمونه
) 265 و 152 ص (انـد  هكرد استفاده) خود كالس انيدانشجو  يعني (دسترس در يها نمونه از
 در لكـه ب اسـت،  جيـ را فقـط  نـه ي  راحتماليغي  ها نمونه از استفاده البته. استي  راحتماليغ كه

 فقـدان  يـا  تيـ جمع فـراوان ي  پراكنـدگ  چـون ي  عللـ  بـه ي  تـصادف  انتخاب امكان عدم موارد
 نظــر بــه اوالً امــا ؛)84: 1389 واس، (اســتكننــده  نييــتعي روشــ ،گيــري نمونــه ارچوبهــچ
 اعـالم  وجـود،  فـرض  بر اًيثان. باشد داشته وجود شانيا قيتحق در ها محدوديت نيا رسد مين

 چـرا  وي  رتـصادف يغ يـا  استي  تصادف شانيا روش كه نداردي  حيتوض چيه اصالً و اند  هنكرد
 .يرتصادفيغ
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 واقعاً ايآ ؛اند  هنكرد ارائه خوده  نمون حجم بري  استدالل ها  آزمايش از كدام چيه در. 4
 منطـق ي  اصـل ه  هـست  رايـ ز ست؛يـ ن نيچنـ  قطعـاً  اسـت؟  نبـوده  مهـم  شانيا قيتحقي  برا حجم
 سـطح  در ميمـستق  اثـر  نمونـه  حجـم  و اسـت  نمونـه  جمح نيتخم يا نييتع همان گيري نمونه
ه درجـ ؛  )انـد   هكـرد  مـشخص  را آن زانيـ م همواره ها  آزمون در مؤلف كه (آزموني  معنادار

 ازي  يكـ  در زيـ ن مؤلـف  ؛)78: 1389 واس، ؛371: 1387 پـور،  عيـ رف (دارد ميتعمـ  در نانياطم
) اسـتفاده  نيـ ا صـحت  زانيـ م از فارغ (كنند  مي استفاده شيآزماه  جينت از خودي  ها  آزمايش

 هـم  شانيـ ا نظر در قطعاً نمونه حجم پس ؛)304 ص (است بودهي  كاف شانياه  نمون حجم كه
 .است بوده مهم

ي رونيب اعتبار. كنند ميي  ابيارز تكرار قيطر از معموالً را ها  آزمايشي  درون اعتبار. 5
 دالور، (سـت ها  نآ جينتـا  ميتعمـ  تيـ قابلي  براي  ضروري  ابيارز يك زيني  شيآزماي  ها  طرح

 كنـد   مـي  نيمأتـ  زين را آنيي  ايپا كه استيي  ها راه از شيآزما كردن تكرار .)327: ب1392
 .  استهنشد تكرار كتاب نيا در ها آزمايش نيا اما) 107: 1384 ك،ينيدوم و مريو(

 قـرار يـي   روا ويي  ايـ پا آزمـون  مـورد  ديبا زين محققاز سوي    شده نيتدو يها  مقياس
ــگ ــه ردي ــا وگرن ــه فيضــعي جينت ــار ب ــد ب ــدآ خواه ــان (م ــا خــصوصاً ؛)104 :هم ي ابزاره

 .)155: 1386 نيـا،  حـافظ  (اسـت  مهم اريبس ها  آن دريي  ايپا ويي  رواي  ابيارز كه ساخته  محقق
 بـه يي  روا نآ ،)100 ص (اند  هكرد مطرحيي  روا ازي  بحث اول شيآزما در گرچه مؤلف البته
  .ستا اسيمق كه سنجه نه است مربوط سنجش واحد

 
   شناسي ارتباط كتاب در »معنا جايگاه «نيتبي در مؤلف نظريه دري ملأت

ــف ــرم مؤل ــه  محت ــات دامن ــون روان طــي تحقيق ــرد    داري در مت ــه بررســي رويك ــناختي ب ش
 كجاسـت؟  دردقيقـاً    معنـا اند كه مـشخص كننـد         فيزيولوژيك در حافظه و اعصاب پرداخته     

اي از مغز با نام هيپوكامپوس است نه          االً در حوزه  معنا احتم «اند كه     ايشان به اين نتيجه رسيده    
). 187ص  (» معنا احتماالً چيزي است عيني به صـورت تركيبـات پروتئينـي در مغـز              . در پيام 

  ).178ص (داند  برلو را نيز در اين مسئله موافق خود مي ايشان ديويد
 حكمـت   را از منظـر    مؤلـف ي  معناشـناخت  كرديرو نيا ،مستقلي  ا مقاله در جانب نيا

ام كـه از منظـر حكمـت متعاليـه نيـز معنـا در درون        ام و به اين نتيجه رسـيده    متعاليه نقد كرده  
 اما نه در مغز و حافظه او؛ بلكه معنا در بخـش مجـرد و غيرمـادي وجـود انـسان                      ،انسان است 

فــصلنامه حكمــت ، »نقــد ســازة معناشــناختي مــدل ارتبــاطي معنــا « همــداني، .:ك.ر(اســت 
  ).صدرايي
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 مـدل  در» يفـرد  درون ارتبـاط  «و» يغيرمـاد  جهـان  با ارتباط «تبيين فقدان ازي  انتقاد لتحلي
   معنا منبع
بـسيار   كـه  اسـت ي اساس مقوله يك )intra-personal communication (خود با انسان ارتباط

: 1994؛ كيـت،    155ــ 139: 2007بـرگ،    اسـتين  (اسـت مورد توجه مطالعات علوم ارتبـاطي       
يـد پـذيرفت ايـن حـوزه كمبودهـاي بـسياري دارد و حتـي بزرگـان علـم                    ؛ هرچنـد با   )33ـ3

هـاي ارتبـاط گروهـي،      به حـوزه ارتباطات انسانيجون و فاس در كتاب      چون ليتل ارتباطات  
در هـر   ). 2008جـان و فـاس،        ليتل(اند    اند، اين مقوله را طرح نكرده       سازماني و غيره پرداخته   

 بـا  اول انـسان  ر،يغ باي  ارتباط هري  برا رايزديگر است؛   هاي    حال ارتباط با خود، بنياد ارتباط     
 مؤلف نيز به اين اهميت  كه طور همان .)12: 1374 ،يفرهنگ (است ارتباطي  نوعي  دارا خود

 ارتبـاط  از ارتباط گونه همه او مدل است معتقد زين شرام واقف بوده است و طبق نقل ايشان،   
 در .)383 ص (اسـت  شـامل  راي  جمعـ  ارتبـاط  وي  گروه ارتباط ،يفرد انيم ارتباط خود، با

 مؤلـف  امـا  ؛)440 تا 437 ص (است شده انيبي  فرد درون ارتباط زين لوند برني  ارتباط مدل
 خـود  بـا  انـسان  ارتبـاط  ازي نـام  ،انـد  هفرمود ميترسي  انسان ارتباطات مدل از كهي  نمودار در
 ارتباطـات  از اسـت  بـارت ع شانيـ اي  الگـو  در انـساني  ارتبـاط ي  اصـل  اقـسام  رايـ ز ؛انـد   بردهن

  .است شده ميترس 2 نمودار در كه) 371 ص(ي جمع و گروهي ،ْفردي ميان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )371: 1393 ،راد محسنيان( مدل ارتباطات انساني  2نمودار 

 ارتباطات انساني
human 

communication 
 

 ارتباطات
  انسان با انسان
man to man 

communication 
 

 ارتباطات
  انسان با حيوان
man-animal 

communication 

 ارتباطات
  ا ماشينانسان ب

man-machine 
communication 

 ارتباطات
  فرد با فرد

self to self 
communication 

 ارتباطات
  گروهي
group 

communication 

 ارتباطات
  جمعي

mass communication 

  ارتباطات كالمي
verbal communication 

  ارتباطات غيركالمي
nonverbal communication 

  ارتباطات
  غيركالمي

nonverbal communication 

  ارتباطات كالمي
verbal communication 

 ارتباطات كالمي
verbal communication 

 ارتباطات غيركالمي
nonverbal 

communication 
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ــم داناتاســي برخــ ــه توجــه عــدم از ارتباطــات عل ــاط ب  ارتب
 ارتباطـات  دانش با كهي  كسان معتقدند و اند  كرده شكوهي  فرد درون
 نيـز نخواهنـد داشـت     ي  چنـدان  توجـه  مقولـه  نيـ ا بـه  ،ندارنديي  آشنا

 بـا  ناآشـنا  فقـط  نـه  شناسـي   ارتباط مؤلف البته .)12: 1374 ،يفرهنگ(
ي فـرد  درون ارتبـاط  به و است رشته نيا استاد بلكه ،ستين ارتباطات

 در اما ؛)369 ص (دارد زين توجهاست،  ي  ارتباط مقوالت ازي  يك كه
 مـدل  در كه طور همان .است ندادهي  جا را ارتباط نيا فوقي  والگ
 ،يفـرد  انيـ م ارتباطـات  در خـود  مـدل  ازي  كامل نييتب زين معنا منبع

 ارتباطـات  در مـدل  نيـ ا نيـي تب به اما ،كرده ارائهي  جمع وي  گروه
  . است نپرداخته) خود با ارتباط(ي فرد درون

 ارائـه  2 نمـودار  در كـه  ارتبـاط  انواعي  الگو در نيهمچن
 فرشـتگان  ،معنـا  عـالم  ،خـدا  بـا  انـسان  ارتبـاط  ازي  خبـر  كردند،
 و انـسان  ارتباطات به مؤلف نكهيا با .ستين غيره و طانيش ،مجرد

 شـكل  و) هـست  هم الزم و ديمفي  مباحث كه (داده تياهم هم نيماش با ارتباط بلكه و وانيح
 چگونه كه دارندي  اناتيب آن اطراف در و اند  هكرد ارائه وانيح و انسان ارتباط ازي  نمود را 1
 ارتبـاط  رايانـه  يـك  با عالقه باي  فرد يا و كرده برقرار ارتباط وانيح نيا با اقياشت با فرد نيا

 ياد خاصي   ديتمج به سگ با انسان ارتباط از ششم چاپ مقدمه در زين و است ردهك برقرار
 را ارتبـاط  كتـاب،  نيـ ا بـر  دخـو  كوتاهه  مقدم در موالنا پرفسوري  آقا است جالب. اند  هكرد
 فـرد  ارتباط از و داند يم ميكر قرآن وي  هالي  ها نوشته و اتيمعنو در قيعمي  ها شهيري  دارا
 سخنان، نيا ديشا و) 16 ص (است گفته سخندر كنار انواع ديگر ارتباط      غمبرانيپ و خدا با
  . است تأليف نيا در نيمضام نيا فقدان بري بينه
  
 شناسي ارتباط كتاب در مباحث و اصطالحات و ها نام دري روزرسان به

 يـادآور  برنـد،  مـي  خـود  قيـ تحق در را همكـار ي  هـا  دانـشكده ي  برخ نامي  وقت محترم مؤلف
 كـنم  يمـ  اسـتفاده  سـابق  نام از ناچار به واست   كرده رييتغ ها دانشكدهي  برخ نام كه شوند   يم
 وجـود  كتـاب  نيـ ا در زيـ ن گـر يد مباحـث ي  حت و ريتعاب و اصطالحاتي  برخ اما ؛)152 ص(

  :ناآشناست آني كنون مخاطبي برا كه دارد
 انيـ م كـه  مكرد استفاده ;ـ (عالمت از... «: اند هنوشت كتاب چهارم چاپ مقدمه در. 1

ــكل  ــا  1ش ــسان ب ــاط ان ارتب
تــصويري از ارتبــاط ؛حيــوان

هاي آلپ  نازارعي از كوهست  
  با اسبش

ژوئن Leute  عكس از مجله  (
:1393راد،  محــسنيان( )1987

517(  



 109 / شناسي ارتباط كتاب نقد

 

 نيـ ا .)چهـارم  چـاپ  مقدمـه  آخـر ه  صـفح  (».ستا زدن چشمك مفهوم به نترنتيا كاربران
   امكانـات  رشـد  جهـت  بـه ي  نكنـو ي  نترنتـ ياي  فـضا  در كـه  ي اسـت  عالمتـ  اصل، در عالمت

  

   و اسـت )  (زن چـشمك  صورتك همان ،يكيگراف امكانات رفتن باال و وب يافزار نرم
  

ي هـا  فونـت  فقـدان  ازي  ناشـ  را آن بـسا  و ندارديي  آشنا عالمت آن با كتابي  كنون مخاطب
 فونت فقدان علت به ،يكيگراف صورتك كند تصور و بينگارد ليفايي  جا هجاب در كيمبليس
 .است شده نيچن چاپ هنگام به

 قـدس  و سپه ان،يفرهنگي  تعاون روستا، و شهري  ها فروشگاه«: اند  هنوشتي  مورد در. 2
 دهـه  اواخـر  در قـدس ي  ا رهيـ زنجي  هـا  فروشـگاه  اما ؛)67 ص(» هستندي  دولتي  ها فروشگاه

 .شناسد ينم را قدس فروشگاه معاصر، مخاطب و شد ليتعط شهيهمي برا هفتاد

ي علمـ  اصـطالحات ي  بـرا ي  ساز واژه جهت زبان فرهنگستان فقدان زاي  مورد در. 3
  . اين كار در زمان ما در حال انجام است كه) 70 ص (دارند شكوه

 پيـ تا ،ريـ تحر نيماش ،دئويو از هفتم، بخش در» يارتباط ليوسا تحول «بحث در. 4
 ليوسـا  نيـ ا اكنـون  كه) 511ـ509 ص (اند  هگفت سخني  ارتباط تازه ليوسا غيره در قالب   و
مـاهواره، اينترنـت و      چـون ي  ارتبـاط  ديـ جدي  ابزارها است بهتر و شود يافت ها موزه در ديبا

  .شودي معرف همراه تلفن
  

   شناسي ارتباط كتاب بر ديگري محتواي انتقاد هفت
  :دارد اختصاص كتاب نياه دربار پراكندهيي محتواي انتقادها به مقاله نياي انيپا بخش

ي معنـا  شـرح  ازمنـد ين آن،ي  معنـا  شـرح  و ارسـطو  مـدل  انيـ ب در محترم مؤلف. 1
 علم به را آن كه اند  هكرد مراجعه پور نيآر فرهنگ به آن ريتفس جهت و بوده» قايطورير«
. اسـت  كـرده  ترجمه غيره و تيخطاب ،يلفاظ بالغت، و فصاحت ان،يب وي  معان علم ع،يبد

يي ارسـطو  خـاص  واژه نيـ اي  بـرا  راي  معان نيا از كدام چيه مؤلف، نه و پور نيآر نه البته
 منبـع  كـه  كننـد  مراجعـه ي  منطقـ  كتب به مؤلف بود بهتر اما ؛)376 ص (اند  هنكرد انتخاب

 مفـصل  طـور  بـه  1خمـس  صـناعات  ازي  يك را آن و استي  علم اصطالح نيا شرحي  اصل
 هـم  1877 سـال  در كتـاب  نيـ ا نيالتـ  چـاپ  از شانيا نكهيا خصوصاً ؛ است هكردي  بررس
 .)375 ص (اند هداشت اطالع

                                                                                                                             
 .شعر فن يا قايبوط خطابه، فن يا قايطورير مغالطه، يا قايسوفسط جدل، يا قايطوب قا،يانولوط يا برهان . 1
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 عمـوم  اقنـاع  يِعلم فن از است عبارتيي  ارسطو منطق در قايطورير صورت، هر در
 علـت  بـه  محتـرم  مؤلف .)276: 1371 ،يحل ؛529: 1361 ،يطوس (ممكنه  انداز به مخاطبان

 علـم  نيـ ا «است گفته كه قايطوريره  دربار ارسطوه  جمل از قا،يطوريري  معنا قيدق نييتب عدم
 است دانسته ينم علم را ارتباطات ارسطو كه گرفتند جهينت» استي  منظم صولا فاقد و ستين
 گفتـه  رينص خواجه كه است همان ارسطو عبارت از مقصود كهي  حال در .)376 و 375 ص(

 ،يطوسـ (ي  عملـ  ممارسـت  و نيتمر به هم و دارد ازين قواعد دانستن به هم خطابه،: كه است
 آن در و شده منتشر زين ارسطوي قايطورير كتابي ميقده ترجم ازي  كامل متن .)529: 1361
 .)9: 1971 ارسطو، (است دهش معنا شكل نيهم به قايطورير زين ترجمه

 ارائـه  3 نمـودار  در كه) 460 ص (سكوت چيمارپ هينظر در» يانحراف ديعقا «ريتعب. 2  
» تيـ اقل «از ريـ تعب نياي  جا به دشو  مي شنهاديپ و است! يانحرافيي  معنا باري  دارا است، شده

   تانكــارد، و نيســور (ارتباطــاتي هــا  هيــنظر انمؤلفــ و مترجمــان گــريد كــه كننــد اســتفاده
 خـالف  ديـ عقا «ريـ تعب از هـم ي  برخـ . انـد   هبـرد  كـار  به) 66: 1392 زاده، مهدي ؛397: 1386
 .)750ـ749: 1384 جان، ليتل (اند هكرد استفاده »عيرشايغ دايعق« يا و »تياكثر

 
 

  
  
  
  
  

  

  كنند   خود را بيان نميد انحرافييعقافرادي كه به طور باز، تعداد ا
 .د مسلط دارندي به عقاانحرافو يا تغيير از 

  
 )460: 1393راد،  محسنيان( مؤلف همدل مارپيچ سكوت با ترجم  3نمودار 

  
ي بـرا  آن فيبـازتعر  در كـه  اند  هكرد ارائه ارتباط ازي  فيتعر كتاب اول در مؤلف. 3
 كـار  به رندگانيگ ريتعب رنده،يگي  جا به ارتباط فيتعر همان در اگر قدندمعتي  جمع ارتباط

 رنـده يگ از مقـصود  ان،يب نيا طبق .)66 ص (بود خواهد درستي  جمع ارتباط فيتعر م،يبر
 فيـ تعر نيـ ا كـه  اسـت  نيـ ا سـؤال  صـورت،  نيـ ا در و اسـت  واحد فرد ارتباط، فيتعر در

 هـم  خـود  مؤلف است؟ گرفته قرار ،است مطلق امر يك كه ارتباط فيتعر در قالب  چگونه

د مسلط يعقا
بيان شده از 
ل يسوي وسا

 ارتباط جمعي

هايحمايت
فردي از  ميان
 د انحرافييعقا
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 ؛يفـرد  انيـ م ارتباط نه است ارتباط مطلق از فيتعر يك  هكرد ارائه كهي  فيتعر است معتقد
 وي  فـرد  انيـ م ارتبـاط  فيـ تعر ارتبـاط،  از جـامع  فيـ تعر نيـ ا يـافتن  بـا  اند هنوشت شانيا رايز

 آن اگـر  هكـ  اسـت  وارد هـم  اشـكال  نيـ ا نيهمچنـ  ؛)62 ص (است آساني  جمع وي  گروه
ي فـرد انيـ م ارتبـاط  وي  گروهـ  ارتبـاط  در چرا ست،ين مطلق فيتعر يك كتاب اول فيتعر
 دهـد  رييتغ را فيتعر نيا دينبا مؤلف رسد  مي نظر به ؟اند  هنكرد فيبازتعر را ارتباط فيتعر
 در فرسـتنده  و رنـده يگ و اسـت  ارتبـاط  مطلق ازي  فيتعر ف،يتعر آن كه است نيا شنهاديپ و
 و واحد و مرد و زن كه انسان مانند شود؛ يم هم متعدد قيمصاد شامل و است جنس اسم آن

 در؛ با ايـن تفـاوت كـه         است همان همي  جمع ارتباط فيتعر ن،يبنابرا است؛ شامل را متعدد
 سـنخ  از كـه  (فيـ تعر كه است نيا از ريغ نيا و است انبوه رنده،يگ مصداق ،يجمع ارتباط
 .ميده رييتغ را) است مفهوم

 امـا  ،انـد   هكـرد  ارائه ارتباط فراگرد از راي  متعدد يها  مدل ششم، بخش در ؤلفم. 4
 و الگـو  چنـد ) 67ـ66: 1386( تانكارد و نيسور. اند  هنكرد نقد را ها  مدل نيا موارد اغلب در

 يـك  اسـاس  بـر  زيـ ن مؤلف شود يم شنهاديپ .اند هداد ارائه مدل يك عامي  ابيارزي  برا محور
؛ يعني اول آنكه    كنند نقد صفحه يك در را خود كتاب در شده ائهرا يها  مدل ،يتكامل ريس

 در و دارنـد ي  ضـعف  چه و اند  هكرد اصالحي  قبل مدل در راي  عنصر چه كدام هرمعلوم كنند   
 بهتـر  هـم  مؤلـف  كـار  ارزش كـه  كنندي  ابيارز را آن معنا منبع مدل با تناظر در دوم،ه  مرحل
 . شود معلوم

ــه لمــد «را الســول مــدل ،مؤلــف. 5 ــدينام» گون ــا ،)376 ص (دن ــ ام ــد هنگفت  چــرا ان
 امـا ) 475 ص (نـد دينام» مـدل  شيپـ  «را ارسـطو  مـدل  هم نيهمچن. مدل نه است» گونه  مدل«

  .ندا هرا توضيح نداد» مدل «ريتعب با »مدل شيپ «و »گونه مدل «فرق وچرايي آن 
ي سـاختار  بـه  را هـا  مـدل  دال نيو و ليكوا مك. دارند مختلفي  ها گونه ها مدل. 6

)structural (كاركردي و) functional (كنند مي ميتقس) 1390 السورسا، و تانكارد كر،يشوم 
ه دسـت  دو در راي  مـاد ي  هـا   مـدل  و ميتقـس ي  صور وي  ماد به را ها مدلي  توسل استاد .)140:

ي اضـ ير مـدل  راي  صور مدل از شكل نيتر كامل و كند  مي بندي  طبقه كيارگان و كيمكان
 مـدل  يمعنـا  شـرح  در كـه  اي مقدمـه  در مؤلف است بهتر). 13ـ12: 1388 ،يسلتو (داند يم

 اقسام نيا نيب از را خود مدل نوع و هندد حيتوض هم را مسئله نيا ،)317ـ315 ص (اند هنوشت
 .كنند مشخص

 ارتبـاط  ظاهر  به گرچه كه است محترم مؤلف نيآغاز سخن بري  نقد آخر، سخن. 7
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 در شانيـ ا. شـد  خواهد روشن آن قيوث ارتباط م،يشو قيدق اگر اام ،ندارد كتاب متن با قيدق
 بـا  خـودم  از خـواهم  يمـ  ارتباطي  سو نيا دري  وقت حاال«: كه دارندي  سخن اول چاپ مقدمه
 سـطور،  نيـ ا راقـم  نگارنـده،  را خودم كه نميب ينمي  ليدل چيه چرا دانم ينم بزنم، حرف شما

 از اصـطالحات  نيـ اي  جا به كتاب، نيا در همخوا يم. بنامم غيره و جانب نيا ر،يحق مؤلف،
 ديباي غرب سندهينو يك چرا كه بودم مواجه سؤال نيا با شهيهم رايز ؛كنم استفاده »من «واژه
 »مـن  «ريضـم  ازي راحتـ  بـه  و» I believe «يـا  ،»I think «سديـ بنو كتـابش  دري راحتـ  به بتواند

 مؤلـف  نظر يا است، معتقد نگارنده يا ر،يحق نيا نظر به م،يسيبنو ها يرانيا ما اما ،كند استفاده
يي خودسـتا  آن در نه. معناست نيهم به فقط »من «ريضم از استفاده پس غيره؛ و است آن بر

 نيـ ا امـا  اسـت؛  دور بزرگـوار  مؤلـف  از ييخودسـتا  ،يآر .)10 ص(» گفـتن  منم نه و است
 درسـت  نـه يزم نيـ ا در انيـ غربه  يـ رو شيسـتا  و انيرانيا فرهنگ نكوهش در شانيا كرديرو
 نكـوهش  ديـ نبا و  هـستيم  يرانـ يا ما و شوند شيستا دينبا و هستندي  غرب آنان چون نه ست؛ين

 بـر  آنـان  فرهنگ اصرار ازي  ناش انيغرب افتي ره اد،يز احتمال به كه ليدل نيا به بلكه م؛يشو
 از اسـتفاده  ،ياسـالم  فرهنـگ  در اما ،استي  مادي  ماورا عوالم منهاي   بشري  ماد تيموجود

 ثرأمت فرهنگ نيا از نادانسته يا دانسته همي  رانيا استادان و پژوهشگران و است ناستوده »من«
 ريـ تعب يـك  نـه  ،)نباشـد  گفتن من من مقصود، گرچه (»من «از استفاده بودن ناستوده. هستند

 دري  متعـال  العـاده  فـوق ي  نگرشـ  بـه  مـستند ي  ارتباطي  الگو يك بلكه ارتباط مزاحم و مبنا يب
 اصلدر قالب    مسلمان انساني  فرد درون ارتباط نيتر قيعم از كه استي  اسالمي  اسشن انسان
 اكـرم  امبريـ پ ازي  روايتـ  به اجماالً مبنا، نيا نييتب در. استي  ناش اوي  اجتماعي  ها ارتباطه  هم

. زدم را خـدا  امبريـ په  خانـ  دري  روز ديـ گو يمـ  جـابر : كـه  كـنم  يم اشاره) وآله هيعل اهللا يصل(
 خـوش  را ريـ تعب نيـ ا ايـ گو كـه ي  حـالت  بـا  حضرت آن. منم: كردم عرض ؟يستيك دنديپرس

 ژرف اريبس تيب چند 1.)131: 1421 ،ينسائ ؛55: 1422 ،يبخار! (من! من: فرمودند ،نداشتند
 قـرار  مقالـه  نيـ اي  انيـ پا نـت يز ،است تيروا نيا شرحكه   زينرا  ي  شبستر بزرگوار عارف از
 به حاضر كتاب در بارها و هستند هم ادب و شعر لاه خود كهرا،   دانشمند مؤلف و دهم يم

ه عالمـ  از كه آن بر »دل راز «شرح و وانيد نيا به ،اند   هكرد استشهاد نو و كهن ازي  ادب متون
  :دهم يم ارجاع ،است شده اقتباس) اهللا رحمه(يي طباطبا

                                                                                                                             
 فـي  سـلَّم  و آله و علَيه اهللاُ صلَّى اهللاِ رسولِ إِلَى ذَهب أَنَّه يحدثُ جابِرًا، سمعت: قَالَ الْمنْكَدرِ بنُ مدمح عن . 1

  .»كذَل كَرِه كَأَنَّه «أَنَا أَنَا: فَقَالَ أَنَا،: قُلْت »هذَا؟ منْ«: فَقَالَ الْباب فَدفَعت أَبِيه، دينِ
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ستيـ چ مـن  :كـه  مـن  از سـؤال ي  كرد دگر
  

ــرا   ــن از م ــر م ــا كــن خب ــن كــه ت ــك م ستي
  

اشـــارت در ديـــآ مطلـــق هـــست چـــو
  ج

ــه   ــظ بـ ــن «لفـ ــد» مـ ــارتي و از كننـ عبـ
  

ــ كـــــز قـــــتيحق ــ شـــــد نيتعـــ نيمعـــ
  

ــو   ــارت در را او تــ ــه عبــ ــن«ي ا گفتــ »مــ
  ج

ميوجـــــود ذات عـــــارض تـــــو و مـــــن
  

ــا مـــــشبك   ميوجـــــود مـــــشكاتي هـــ
  

ــه ــور يــــك همــ ــباح دان نــ ارواح و اشــ
  

ــه   ــهييآ از گــ ــپ نــ ــه دايــ ــصباح ز گــ مــ
  

رتعبـــا هـــر در» مــن  «لفـــظيي گـــو تــو 
  

!اشـــارت؟ باشـــد يمـــ روحي ســـو بـــه  
  

ــنِ« ــو »مـ ــر تـ ــان از برتـ ــن و جـ ــد تـ آمـ
  

ــا كـــه   ــزا ز دو هـــر نيـ آمـــد» مـــن «ءاجـ
  

  )56ـ55: 1382 ،يشبستر(
  

  يگير نتيجه
 و نوي  ها ليتحلي  برخ بر مشتمل راد، انيمحسن دكتري  آقا جناب تأليف شناسي  ارتباط كتاب
 ،يصور صينقاي برخ د،ش روشن مقاله نيادر  كه طور همان اما است؛ي كاربردي ها قيتحق

 نيـ ا مـتن  دري  اساسـ ي  بازنگري  نوع است الزم كه دارد وجود آن دريي  محتوا وي  ساختار
  :ازت است عباري بازنگر نياي محورها. رديگ صورت نهيزم نيا در كتاب

 و كتـاب  الخـط   رسـم  ويـي   امال ،يادبـ  شيرايوي  بازنگر نيا در .يصوري  بازنگر. 1
 .است الزم ريتصاو و نمودارها ،جداول فهرست چون نوي ها هرستفي برخ دوينت

 بـا  ارتبـاط  در هـا  بخـش  دمانيـ چ اسـت  الزمي  بـازنگر  نيا در .يساختاري  بازنگر. 2
 .شود اصالح نيعناوي برخ نيهمچن و موضوعاتي برخ دمانيچ زين و محتوا

 انجـام ي  هـا   آزمـايش ي  روشي  مبان  الزم است  يبازنگر نيا در .ييمحتواي  بازنگر. 3
 درج تنهـا  و اسـت  مؤلـف  اريـ اخت دري  مبـان  نيـ ا ازي  برخـ  رسد  مي نظر به. شود ليتكم شده

. دارد شتريـ ب مـل أت بـه  ازيـ ني  مبـان ي  برخـ  امـا  ؛خواهد بـود  ي  كاف نهيزم نيا در الزم اطالعات
رسـد و ايـن تحقيقـات         همچنين اطالق آزمايش بر اين تحقيقـات نيـز درسـت بـه نظـر نمـي                

كـه در نوشـتار ديگـر       (بيني در تعريف ارتباط، اصالح سازة معناشـناختي         باز. شي است يپيما
 و ارتباطاتي  بند دسته دادن توسعه نيهمچن و ها يروزرسان بهي  برخ زين و )توصيه شده است  

 نيـي تب نيهمچنـ  وي  فـرد  درون ارتبـاط  زين وي  رماديغ موجودات با ارتباط انواع به آن ميتعم
 ارائـه ي  ارتبـاط  اتينظري  منطقي  بند دسته باالخره و معنا منبعي  ارتباط مدل در خود با ارتباط
در  قيـ تحق نيـ اي  اصالحي  شنهادهايپ زين و انتقادات نيتر مهم از ها  آني  بررس و نقد  و شده

  .نقد محتوايي كتاب است
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  فارسي منابع
 و ميلـ تع فـردانش،  هاشـم : هترجمـ  ،»يدرس كتاب ليتحل«). 1372 (آندرسون . اچ. ي  ت و. يب. يب ،آرامبراستر

 .92ـ79 ،33 شماره ،تيترب

 .55ـ45 ،14 شماره ،1384 بهار ،سمت سخن ،»يدرس متون نگارش دري مالحظات« ).1384 (محمد آرمند،

 دفتـر  :تهـران  اول، چاپ ،يلياحمدرضا جل  و رانمنشياحمد ا  ترجمه ،زبان فلسفه ).1386 (يپ اميليو ،آلستون
  .يدرسهرو نشر
 و زبـان  فياردكـان  ).1387(يي  طباطبا محمود ديسو  ي  يداهللا شكر  ،يل حاكم ياسماع حسن، ،يويگي  احمد

  .سمت:  تهرانهفتم، و ستيب چاپ ،يفارس نگارش
 .پانزدهم چاپ سمت،: تهران ،يشناس جامعهي ها هينظر ).1388 (غالمعباس ،يتوسل

 .سمت :تهران ،يانسان علوم در تحقيق روش بر اي مقدمه ).1386 (محمدرضا نيا، حافظ

  .آگاه :تهران ستم،يباپ چ ،يصور منطق ).1376 (محمد ،يرخوانسا
 .رشد :تهران دوازدهم، چاپ ،يتيترب علوم وي شناس روان دري كاربرد آمار و احتماالت ). الف1392(علي  دالور،

  .رشد :تهران دوازدهم، چاپ ،ياجتماع وي انسان علوم در پژوهشي عمل وي نظري مبان ). ب1392 (يعل دالور،
  .علم :تهران سوم، چاپ ،يسينو درست وي راستاريوي راهنما ).1392 (حسن ،يرذوالفقا

 يدانـشگاه ي  درسـ  كتـاب  ،»يدانـشگاه ي  درسي  ها كتاب نقد وي  ابيارزي  ها  شاخص «).1387 (احمد ،يرض
 .سمت :تهران اول، لدج) يدانشگاهي درس كتابي الملل نيب شيهما مقاالت مجموعه(

 .انتشاري سهام  شركت:تهران هفدهم، چاپ ،ها پنداشته و وكاوها كند ).1387 (فرامرز پور، عيرف

  .علم :تهران اول، چاپ ،يكاربردي شناس نشانه). 1387 (فرزان ،يسجود
 :تهران سوم، چاپ دهقان، عليرضا دكتر ترجمه ،ارتباطات هاي نظريه ).1386( تانكارد جيمز  و ورنر ،سورين

  .تهران دانشگاه
 .تهرانچاپ اول،  ،راز لشنگ ).1382 (محمود ،يشبستر

 ادب و زبـان  فرهنگـستان  مـصوبات يـه  پا بـر (ي  فارسـ  خـط  دسـتور  وي  يـ امال فرهنـگ  ).1392 (جعفـر  شعار،
  .سخن :تهران اول، چاپ ،)يفارس

 دوم، چـاپ  ،يهلعبـدال  محمـد  ترجمـه  ).1390( السورسـا  ال كيـ نيدومو   تانكارد اميليو ،يپامالج كر،يشوم
  .شناسان جامعه :تهران

ي درسـ  كتـاب ،  »يـي گرا سـازنده  دگاهيـ د اسـاس  بـر ي  دانشگاهي  درس كتاب ساختار «).1387 (يمصطف زاده، شيخ
 .سمت: تهران دوم،چاپ  ،1 لدج ،)يدانشگاهي درس كتابي الملل نيب شيهما مقاالت مجموعه (يدانشگاه

  .انفرهنگست :چاپ نهم، تهران ،مصوبي فارس خط دستور ).1389 (يفارس ادب و زبان فرهنگستان
  .رساي فرهنگ خدمات :تهران شانزدهم، چاپ ،يانسان ارتباطات ).1374 (اكبر يعل ،يفرهنگ
 ماه كتاب ،»يارتباط علوم حوزه در يتأليف كتب يها يكاست و مسائل« زگرديم ).1381( اكبر يعل زاده، يقاض

 .14ـ4 ،66 و 65 شماره. 1382 فروردين و 1381 اسفند ،ياجتماع علوم

 و حـوزه  پژوهشگاه :قم دوم، چاپ ،)ديني تبليغ بر تأكيد با (تبليغات و شناسي روان ).1388 (محمد ،كاوياني
  .دانشگاه
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 اول، چـاپ  ميرحـسني،  اكبـر  و نـوربخش  مرتـضي  ترجمـه  ،ارتباطـات  هاي نظريه ). 1384 (استيفن جان ،ليتل
  .جنگل :تهران

 مـاه  كتاب ،»يارتباط علوم حوزه در يتأليف تبك يها يكاست و مسائل« زگرديم ).1381 (يمهد راد، انيمحسن
 .14ـ4 ،66 و 65 شماره، 1382 فروردين و 1381 اسفند ،ياجتماع علوم

 .سروش :تهران چهاردهم، چاپ ،شناسي ارتباط ).1393 (يمهد راد، انيمحسن

  .شناسان  جامعه:تهران دوم،چاپ  ،يكيف تحقيق روش ).1392 (احمد محمدپور،
  .سروش :تهران چهاردهم، چاپ ،شناسي ارتباط كتابه مقدم ).1393 (كاظم نژاد، معتمد
 سخن ،»)متن و كرهيپ بخش(ي  درس كتاب تأليف وي  طراح وهيش: ها تجربه و ها هينظر« ).1384 (حسن ،يملك

 .24ـ7 ،15 شماره ،1384 تابستان ،سمت

ي پژوهـش  يعلمه  فصلنام ،»اثربخش و كارآمدي  دانشگاهي  ها كتابي  ژگيو صد «).1392 (يزدان ان،يمنصور
  .17ـ1 ،29 شماره ،يدانشگاه كتب نگارش  وپژوهش

 سـوم،  چـاپ  ،انتقـادي  هـاي  ديـدگاه  و رايـج  هـاي  انديشه: رسانه هاي نظريه ).1392 (محمد سيد زاده، مهدي
 .همشهري :تهران

  .ين :نتهرا دوازدهم، چاپ ،يبينا هوشنگه ترجم ،ياجتماع قاتيتحق در شيمايپ ).1389 (يد.يا.يد واس،
چاپ  ،يامام كاووسه  ترجم ،يجمعي  ها رسانه در قيتحق ).1384. (آر ك جوزف ينيدوم و. يد راجر مر،يو

  .سروش :تهران سوم،
  

  يعرب منابع
  .عربى تراث احياء دار: بيروت ،األغاني ).1415 (اصفهانى ابوالفرج
  .دارالقلم: تبيرو ،يبدو عبدالرحمن: قيتحق ،)قايطوريره ترجم (الخطابه ).1971 (ارسطو
  .ةالنجا طوق دارچاپ اول،  ،البخاري صحيح ).1422 (سماعيلا بن محمد ،يبخار
  .بيدار: قم پنجم، چاپ ،النضيد الجوهر ).1371 (مطهر بن يوسف ،يحل

  .تهران دانشگاه: تهران سوم، چاپ ،االقتباس أساس ).1361 (نصيرالدين خواجه طوسى،
  .الزهراء :تهران دوم، چ ،المنطق تعمله فىالمس االلفاظ ).1404 (ابونصر فارابى،
 .العربي التراث إحياء  دار،تا يب :بيروت ،المؤلفين معجم). تا بي (رضا بن عمر ،كحالة

  .النعمان :اشرف نجف سوم،چاپ  ،المنطق ).1388 (محمدرضا مظفر،
  .اول :بيروت ،الرسالةه مؤسس ،الكبرى السنن ).1421 (شعيب بن أحمد ،ينسائ
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