نقد كتاب ارتباطشناسي
مصطفي

* 1
همداني

چکیده
کتاب ارتباطشناسی تألیف جناب آقای دکتر محسرنیانراد از کترابهرای مغترن اسر کر
مشتمل ب اه نظ یات عل ارتباطات ،تع یفی نو از ارتباط و نیز تبیین مدلی جدید از ایشران
در این عل اس  .این کتاب ارزشمند ،سرا هاسر در دانشراا هرای کشرور مرورد اسرتفاد
استادان و دانشجویان و منبع آزمون های تحصیالت تکمیلری در رشرت ارتباطرات اسر امرا
نقایص صوری ،ساختاری و محتوایی متعددی در آن وجود دارد کر ایرن نوشرتار برا هرد
اصالح این موارد سامان یافت اس  .این پرژوهش برا شیررو تحلیلری رر اسرنادی در سر محرور
اصلی یعنی نقد صوری ،ساختاری و محتوایی انجام شد اس .
نتایج این تحقیق در نقد صوری ،مشخص نمودن د ها اشرکا وی ایشری و امالیری و
در نقد ساختاری ،آشکار نمودن ضرعف تنظری و بخرشبنردی منققری مقالرص خصوصرا برا
تأکید ب ف ایند منققی نظ ی «تقسی » اس  .در نقد محتوایی ،بیش از بیس انتقاد ارائ شرد
ک مه ت ین آنها ،در س محور اس  :اشکا روششناختی در ب خی آزمایشهای تج بری
انجام شد در کتاب ک نشان میدهد اوال تحقیقرات سسرت دا ایشران در ایرن مباصرً اصرال
آزمایش نیس و پیمرایش اسر و نانیرا م لرف محتر م ،بسریاری از شراخصهرای پیمرایش
صحیح را نیز ب کار نا فت اس  .انتقاد از ضعف سر تحلیلری در ف اینرد تع یرف ارتبراط از
سوی م لف و انتقاد از ضعف مد در مقول ارتباط انسان برا خرود ،کر رناری آشرکار ایرن
ساص بنیادین ارتباطات در کتاب اس .
كلیدواژهها

ارتباطات ،نقد کتاب ،ارتباطشناسی ،مهدی محسنیانراد

* دانشآموخت سقح خارج فق و فلسف صوزا علمی ر استاد صوزا علمی ق ()ma17511ma@gmail.com
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مقدمه

ایرن نوشررتار در راسررتای نقررد و ب رسری کترراب محققانر ارتبرراطشناسرری تررألیف اسررتاد محتر م
دانشاا امام صادق (علی السالم) جناب آقای دکت مهدی محسنیانراد شکل س فت اس ترا برا
سهی شدن در ارتقای این ان مه  ،خدمتی ب این صوز علمی انجام سی د .جناب آقرای دکتر
محسنیانراد ،استاد و محقق علوم ارتباطات اس و سا ها ب تعل از استادان نامدار ارتباطرات و
سپس تعلی و ت بی شاس دان و پژوهشهای نظ ی و میدانی در علوم ارتباطات اشتغا داشرت
اس  .کتاب ارتباط شناسی ریش در تألیفی دارد ک پیش از انقرالب اسرالمی بر وسریل م لرف
محت م انجام شد و با صمای استاد ایشان م صوم دکت کاظ معتمدنژاد در قالص مرتن درسری
در دانشکد های ته ان تدریس میشد اس (محسنیانراد .)1711 ،از آن نوزاد تا رسیدن بر
این کتاب ققور ،سا ها فک و ذهن و وق م لف محت م ب کار س فت شد و ب ای رسیدن بر
این نقق  ،بسا ما ها تدریس و دیا فعالی های ایشان را ب تعقیلی کشراند و وی را صرمیمان
در پای کار تحقیق و پژوهش نشاند اس (قاضیزاد .)1711 ،
ارتباطشناسی در شکل کنونی ،ب ای اولین بار در سا  1713چاپ شد و تا سرا 1731
ب چاپ پانزده رسید .این ان ک سا ها منبع درسی ب ای دانشجویان تحصریالت تکمیلری در
رشت های علوم ارتباطات بود و هس  ،دارای ب خی کاستیهاس  .پار ای نیازهای ناارشی و
وی ایشی ،ساختاری و منققی و مه ت از هم  ،ب خی انتقادات محتوایی ،اینجانرص را واداشرت
اس ک ف ص مشارک در راستای ارتقای این ان خواندنی و ماندنی را ب ای خرود غنیمر
بشم م و مقالبی را در محورهای مذکور ب جامع علمی و م لف محت م تقدی نمای .
در پایان مقدم از اینک ب عل فقدان مجا نتوانست بیش از ایرن مختصر  ،محاسرن
این کتاب ارجمند را ک مقتضای آداب نقد اسر در مقالر درج کرن  ،پروزش مریطلرب و
سا ها تالش علمی و تدریس و تحقیق ،ت جمر و تعلری زبرانی و قلمری ایشران را در صروز
مباصً ارتباطشناسی ارج مینه .
سخن آخ اینک این قل تنها ب ای اد اشکاالت دس نرزد  ،بلکر در هر مرورد کر
توانست  ،پیشنهادهای جایازین را ارائ ک د اس .

معرفي مهمترين بخشهای كتاب ارتباطشناسي
نسررخ مررورد اسررتفاد در ای رن ب رس ری انتقررادی ،نسررخ م برروط ب ر چرراپ چهررارده از کترراب
ارتباط شناسی اس ک در سا  1737ب وسیل انتشرارات سر وش منتشر شرد اسر و برا چراپ
پانزده در سا  1731کمت ین تغیی ی ندارد بلکر از چراپ هشرت کر م لرف یر مقدمر بر
کتاب افزود اند ،این تألیف تغیی ی نک د اس  .بخشهای اصلی ایرن نسرخ در صردی کر هر
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مع فی کتاب باشد و ه نیازهای ارجاعی این مقال (خصوصا در نقرد سراختاری) را ترأمین کنرد،
در جدو  1مع فی شد اس  .این جدو  ،عینا از فه س کتاب ب س فت شد اس .

مقدمات

بخش او :
نااهی عمومی ب ارتباطات

بخش دوم:
معنا در ارتباطات

بخش سوم:
پیامهای کالمی

بخش چهارم:
پیامهای غی کالمی

بخش پنج :
پیشنهاد مدلی ب ای ارتباطات انسان با انسان

جدول  3فصلبندی کتاب ارتباطشناسی و بخشهای اصلی آن (محسنیانراد)1737 ،
 .1معنرررا در ارتباطرررات
 .1ارتباط چیس ؟
مقدم چاپ هشت
انسان با انسان
نااهی ب تعراریف
مقدم چاپ هفت
نظ یات دیویرد ب لرو
ارتباط
مقدم چاپ شش
دربار معنا
تجزیر ر و تحلیر رل
مقدم چاپ پنج
......
تعاریف ارتباطات
مقدم چاپ چهارم
 .2چاونرر معنررا را یرراد
تع یف پیشرنهادی
مقدم چاپ سوم
میسی ی ؟
ب ای ارتباطات
مقدم چاپ دوم
 .7معنا در کجاس ؟
ارتباط جمعی
مقدم
.2شناخ ف اس د
ب خی توضیحات الزم
مقدم پ فسور موالنا
مقدم دکت معتمدنژاد
 .1مررد ارتبرراطی منبررع
 .1ارتباطررررررررررررات
 .1پیام
معنا
غی کالمی
عناص و ساخ
منبررع معنررا و درجرر
تفررراوت ارتبررراط
کدها (رمزها) و نشان ها
معنا
کالمرررررررررررری و
در پیام
رابق رمز و نشران برا
غی کالمی
...
معنا
...
محتوای پیام
...
...
نحو ارائ پیام
مررد منبررع معنررا در
 .2تجزیرر ر ارتبرررراط
ت کی رص کررد ،محترروا و
ارتباط ف د با ف د
غی کالمررررر ری در
نحو ارائ
مررد منبررع معنررا در
ای ان
ارتباط س وهی
مررد منبررع معنررا در
ارتباط جمعی
فیلت ها یا درواز بانان
پیام
پیشررنهاد دسررت بنرردی
ارتباطات انسانی
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بخش شش :
سای مد های ف ایند ارتباط

بخش هفت :
سی تحو ارتباطات انسان با انسان

 .1ایرررر ر ان در سرررر ر
کهکشرررران مرررر
لوهان
کهکشان شفاهی
اقرررامتی کوترررا در
کهکشان سوتنب گ
پرر وازی سرر یع برر
کهکشان مارکنی
 .2تحرررررو وسرررررایل
ارتباطی

بخش هشت :
سون های دیا ارتباطات انسانی

ادامه جدول 3
پیشمد ارسقو
مد سونة هارولد السو
...

 .1ارتباطات انسران برا
صیوان
 .2ارتبرراط انسرران بررا
ماشین

پیشینه تحقیق
م ور ادبیات این صوز خاص نشان داد اس ک در نقد ایرن کتراب ،تحقیقری ویرژ انجرام
نشد اس  ،اما ی ان در صوز تبلیغ ،ب شکلی کوتا ب نقد کارک د مد ارتبراطشرناختی
م لف (ک بخشی از ایرن کتراب اسر ) پ داختر و آن را فقر سوشر ای از مرد اسرالمی
تبلیغات دانست اس (کاویانی.)711 :1711 ،

نوع و روش تحقیق
روش ب کار رفت در این مقال  ،روش اسنادی اس  .روش اسنادی ،روشی اس ک از آغاز ترا
انتها ب مقالع کتص و اسناد و ن مافزارهای صاوی متون علمی مبتنی اس و برا ابزارهرایی ماننرد
فیش و جدو و ف م و غی ب کم استدال عقلی ب ب رسی متون ب ای دس یافتن ب پاسخ
س ا میپ دازد (صافظنیا111 :1711 ،ر.)112

نقد صوری
از آنجا ک این نقد تنها ب بیان اشکاالت اختصراص دارد و ف صر کمری بر ای بیران محاسرن
کتاب دارد ،صوز های نقد صوری در این تحقیق نیز ن عینا ب اساس اصو نقد صروری ،بلکر
ب اساس نیاز این تحقیق ارائ خواهد شد .محورهای نقد صوری کتاب عبارت اس از:
اشتباهات اماليي و انشايي در كتاب ارتباطشناسي
اشتباهات امالیی و انشایی این کتاب س چ در مقایسر برا صجر کتراب انرد

اسر  ،ایرن
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انداز ک در این مقال ب آنها پ داخت میشود نیز در شرأن کتراب نیسر
اصالح شود .این اشتباهات در جدو  2ارائ شد اس .

و شایسرت اسر ،

جدول  9اشتبا های امالیی و انشایی کتاب ارتباطشناسی و تصحیح آنها
آدرس (صفحه و
اشتباه
رديف
سطر)
 1سکوت دیا م بوط بر هنارامی مقدمرر چرراپ هفررت  ،اغررالط متعرردد در ای رن سررق وجررود
دارد ک آن را ب کلی نامفهوم ک د
س ک جامی ر کاخش ر سراخت صفح یکی ب آخ
اس .
و ساکن آنجا شرد و صراال بر ی
ینک ز آنجا بیر ونش نکننرد ،بایرد
در خفظ س ر بکوشد.
ضعیف
ص  ،111سق 1
ضغیف
2
صحیح

7

شرربی ب ر همرران روا کالس ری
ط اصی شدن اس
ز.پاسخ باطنی و درونی ...

5

ایکون

1

م داتن

1

ص  ،111سق آخ

شبی  ...شد اس

ص  ،113سق 1

«ز» در او جمل زائد اس

ص  ،132سرررق  3ترررا آیکون
آخ
م دان
ص  701سق 1

1

ب مشاب همان باراندازها بدانی

ص  103سق 1

1

ارئ داد اس

ص  127سق 1

ب مثابر همران بارانردازها بردانی  .در
سررق  2ص  ،111تعبیرر «برر مثابرر
بارانداز» درس درج شد اس .
ارائ داد اس

3

تج بات

ص  173سق 1

تج بیات

10

اتنزاعی

ص  ،110سق 13

انتزاعی

11

آقای  P1این پیام را ()CBEHv

ص  ،117سق 11

12

مشاب پیامی ک دکت ف ستاد ( )Cص  ،117سق 1

اندیس را نادرس نوشت
این پیام را ()CBEHv
مبه و بدون اندیس

17

ج ج س بن محقق ارتباط را

ص  ،115سق 11

محقق ارتباطات را

11

آسوری

ص  133سرررق  2بررر آشوری
آخ از پاورقی 11

اند :آقای ?P
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اشتباهات مربوط به رسمالخط در كتاب ارتباطشناسي
اشتباهات رس الخ در این کتاب نسبتا زیاد اس ک این مروارد بر اسراس رسر الخر مصروب
ف هناستان زبان و ادب فارسی تصحیح شد و در جدو  7نشان داد شد اس .
جدول  3اشتبا های م بوط ب رس الخ در کتاب ارتباط شناسی و تصحیح آن ها ب اسراس قواعرد مصروب
ف هناستان زبان و ادب فارسی
اشتباه

رديف

آدرس (صفحه و سطر)

صحیح (به همراه مستند)

1

معنی

2

همکالسیهای

7

جهان سومیهای

1

بویژ

5

قدرشناسند

1

آنقدر

1

کتابسوزیها

1

مواج ای  /مقصود ص  ،11سق  15و 11
آن اس ک ...

3

ناتوانیی

ظاه ا ایرن خر کرج ( )/یر پ انترز
اس و یا نشانی ک م لف نهاد اس
در ه صا در این متن معنا ندارد.
ناتوانیای (ف هناستان)21 :1713 ،

10

ب صج لغ معنی ص  ،13سق 1
شما افزود میشد.
ص  ،10سق 12
باطالقی

ب صجر «لغر معنرا»ی شرما افرزود
میشد
برررراتالق (ف هناسررررتان11 :1713 ،
شعار)112 :1732 ،
انداز سی یهای (ذوالفقاری:1732 ،
)12
محترروای پیررام (ف هناسررتان:1713 ،
 71شعار111 :1732 ،ر)111

11

از واژسرران کلیرردی کرر بارهررا در معنرررررا (ف هناسرررررتان71 :1713 ،
ذوالفقاری)12 :1732 ،
کتاب تک ار شد اس
ص  3مقدم چراپ او  ،سرق  7بر ه کالسیهای (شرعار111 :1732 ،
ذوالفقاری)12 :1732 ،
آخ
ص  11از مقدم ر چرراپ او  ،سررق جهرران سررومیهررای (ف هناسررتان،
 21 :1713ذوالفقاری)12 :1732 ،
10
ص  1از مقدم چاپ دوم ،سق  3ب ویژ (ذوالفقاری)17 :1732 ،
ص  1از مقدم چاپ سوم ،سق  10قدرشررناسانررد (ف هناسررتان:1713 ،
 25ذوالفقاری)13 :1732 ،
ص  1از مقدم چاپ سوم ،سق  1آنقرررررردر (شررررررعار111 :1732 ،
ف هناستان)21 :1713 ،
کتابسوزیها (ف هناسرتان:1713 ،
ص  ،13سق 15
 21ذوالفقاری)12 :1732 ،

ص  ،11سق 11

12

انداز سی یهای

 ،123سق 1

17

محتوی پیام

ص  ،117سق 1
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ادامه جدول 3
رديف

اشتباه

آدرس (صفحه و سطر)

11

ساد ت ینها

ص  ،111سق 1

15

قابل درکند

ص  ،135سق 2

11

همجواری

ص  ،135سق  1ب آخ

11

دستیابیها

ص  ،221سق 1

11

سادسیی

سق  5ص 117

صحیح (به همراه مستند)
سرراد ت ر ینهررا (ف هناسررتان:1713 ،
 21ذوالفقاری)12 :1732 ،
قابل در انرد (ف هناسرتان:1713 ،
 25ذوالفقاری)13 :1732 ،
ه جواری (شعار)115 :1732 ،
دستیابیها (ف هناسرتان21 :1713 ،
ذوالفقاری)12 :1732 ،
سررادسیای (ف هناسررتان21 :1713 ،
اصمدی سیوی و دیا ان)21 :1711 ،

ديگر انتقادهای صوری در كتاب ارتباطشناسي
خ د انتقادهای صوری این مقال دربار کتاب ارتباطشناسی ب این ش ح اس :
 .1اف اد زیادی از دانشجو ،استاد ،مت ج زبان ،مهنردس بر ق و کرامپیوت و غیر بر
م لف کم ک د اند ک ایشان نیز کرامال صرقشناسری داشرت و نرام ب خری را در مقدمر و
دیا ان را ه در جای جای متن ارائ و از آنان تقدی ک د اند اما شایست اس نام هماری
در صفح تقدی در او کتاب نیز ذک شود.
 .2مقدمات متعدد م لف ب کتاب دارای شمار صفح نیس ن عددی و ن الفبایی.
 .7در صفح  51سق  11نوشرتند «سرایب نیت » (معراد  )Cyberneticsو در صرفح
 521سق  11نوشت اند «سیب نتی » ک از جه افزودن الف و مه ت از آن جاب جایی یاء و
تاء تفاوت دارد و بهت اس یکسان شود .همانطور ک در صفح  ،115مد ارتباطی س بنر
را با نام «س بنر » طر ح ک دنرد ،امرا در مرتن در ص  115و نیرز نمودارهرای ص  111و 111
نوشت اند «ج بن » ک بهت اس ی دس شود.
 .1در پاورقی  31در صفح « :10ب ای  processمعاد های دیا ی نیز چون کلمر ...
و  ...و  »...این جمل چند سق ی در پایان خود فعل ندارد.
 .5در صفح  121نوشت اند« :تحقیقات خود را دربار مفهوم فضا در کودکان منتشر
ک د  ...صقیق در کودکان در دست س اس » .در این جمل  ،تعبی «در کودکان» معنا ندارد
و پیشنهاد میشود ب عباراتی چون «نزد کودکان» یا« :در ذهن کودکان» تبدیل شود.
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 .1از اشکاالت بسیار سست د این اس ک در موارد زیادی فاصل ها و نری فاصرل هرا
خوب م اعات نشد اس مانند :ص  :111مک روطی سالها (اصالح :مک ر و طی سا هرا)
ص  :150در ف هناهای لغ با ادب یرا مر دب (اصرالح :در ف هنر هرای لغر براادب یرا
م دب) در ص  :112آکسفورد بودواز ( ...اصالح :آکسفورد بود و از) در ص  ،715سرق
دوم و هشت  :پیش مد (اصالح با درج نی فاصل  :پیشمد ) ص  :113مرد سونر ارسرقو
(اصالح :مد سون ارسقو) و موارد دیا .
 .1تصحیح عالی سجاوندی :ص « :101قاب عکس ،س ازی ی کمپ پلیس» ک بعد
از «س ازی ی» الزم اس وی سو باشد .در ص « :31اس پاسخ نمیدان دریاف میشرد »...
ک باید «نمیدان » در سیوم باشد .در ص « :113با این س ا  ،دیویرد ب لرو آغراز مریکنری »
ک الزم اس وی سو بعرد از «سر ا » صرذ شرود .در ص « :217بسرت اسر  .او هرزاران
مضمون را» ک الزم اس نقق بعد از «اس » ب وی سو تبدیل شود .همچنین عنوان جدو
شمار  1چنین اس « :پاسخهای ارتباط چ نرو چیرزی اسر ؟» (ص  )52و عنروان جردو
شمار  2چنین اس « :پاسرخهای در ارتبراط چر چیرزی منتقرل مریشرود؟» (ص  )57و ایرن
عناوین ،ب عل فقدان م اعات دو عالم سجاوندی یعنی سیوم و وی سو  ،مبه اسر و
پیشنهاد میشود ب این شکل تصحیح س دد :پاسخهای م بروط بر سر ا «ارتبراط ،چر نرو
چیزی اس ؟» و  :پاسخهای م بوط ب س ا «در ارتباط ،چ چیزی منتقل میشود؟».
 .1ارجاعات درونمتنی بدون تعیین صفح  :پنج مرورد دارای ایرن اشرکا در کتراب
یاف شد اس  :او اینک در ص  771نوشت اند« :ب مثا مذاک زن و شوه دربار سر
ب میس دی » اما این مثا را در اوایل کتاب سفت اند و اینجا ب بخش آن ه ارجرا ندادنرد
خرود و دکتر بردیع اشرار
چ رسد بر صرفح اش .دوم اینکر در  711بر ف مرو مشرت
میکنند ک طبق آن ،ی عدد  17رقمی ب ای انوا پیرام برا محتروای «مرادرم مر یض برود»
میتوان ساخ و صتی اشار نک د اند ک این مسئل قربال سذشر چر رسرد بر ارجرا بر
صفح اش .سومین مورد ،بحثری در جامعر شناسری شرناخ اسر کر دربرار علر تجلری
معنایی خاص در ص  721مقر ح نمرود و در ص  711بردون تعیرین صرفح بر آن ارجرا
داد اند و تنها سفت اند قبال مق ح شد .چهارمین مورد ،ارجا ب پوسرت «سریاه سنردم» در
ص  752اس ک تنها نوشت اند« :در فصل پیام مق ح شد» ولی صفح آن را معین نک د اند.
پنجمین مورد ،در ص  755اس ک باز ه ب پوست سیاه سنردم ارجرا دادنرد درصرالی
ک فصل پیام را ه ذک نک د اند.
 .3نمای هایی چون نامها ،موضوعات و غی در کتراب وجرود دارد ،امرا ایرن کتراب
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مشتمل ب بیش از ی صد جدو  ،نمودار و تصوی اس ک فه س ندارد.
 .10عنوان پش جلد کتاب برا عنروان روی جلرد تقرابق نردارد .عنروان پشر
عبارت اس از:

جلرد

COMMUNICOLOGY
An Innovative Definition And Model For Communication Process

مرد ابتکراری بر ای

ت جم این عنوان چنین اسر « :ارتبراطشناسری یر تع یرف و یر
ف اس د ارتباطات» .اما عنوان روی جلد کتاب چنین اس  :ارتبراطشناسری ارتباطرات انسرانی
(میانف دی ،س وهی ،جمعی).
عنوان انالیسی شامل مه ت ین بخش کتاب اس البت م لف در بخشهرای زیرادی
از کتاب ب بیان مد های ارتباطات میپ دازند لذا پیشنهاد میشود عنوان اصلی کتاب یعنی
ارتباطشناسی صفظ شود ،امرا زی عنروانی جدیرد کر تلفیقری از ایرن دو باشرد بر ای کتراب
انتخاب شود.

نقد ساختاری
سرراختار ( )structureعبررارت اس ر از چاررونای اتصررا موضرروعات ب ر اسرراس الاوهررای
سررازماندهرری منققرری (آرامب اسررت و آندرسررون 12 :1712 ،آرمنررد .)11 :1711 ،سرراختار
درس  ،یکی از شاخصهای پنجسان در ارزیابی و نقرد کتراب درسری دانشرااهی (رضری،
 )200 :1711و یکی از عوامل م ن در یادسی ی (آرمند )11 :1711 ،و یکی از صد ویژسری
کتاب دانشااهی کارآمد و ان بخش اس (منصوریان )17 :1732 ،زی ا این نظر در در
بهت محتوا م ن اس (آرمند )13 :1711 ،و سبص مری شرود ف اسیر ان بتواننرد فهر  ،در ،
یادسپاری و ب کارسی ی اطالعات خود را افرزایش دهنرد (آرامب اسرت و آندرسرون:1712 ،
 .)12همچنین دیدسا منققی ایشان پ ورش مییابد و مقالص خود را بر روش منققری ارائر
میکنند (شیخزاد .)125 :1711 ،
محورهای نقد ساختاری کتاب ب این ش ح اس :
مطالب رها شده و فاقد عنوان

ب خی مقالص در این کتاب عنوان ندارد:
 .1آزمونی ب نام آزمون میزان تجلی معنا ارائ ک د اند (ص 271ر )210ک بر کلری
فاقد عنوان اس و عنوانی ک اینجانص در آغاز ایرن سرق بر آن دادم نیرز از روی جردو
صفح  273دریاف شد اس .
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 .2آزمایشی در مبحً ارتباط غی کالمی انجام داد اند ک هریچ نرام و تیتر ی نردارد
(ص 215ر.)211
 .7در ذیل اولین زی عنوان در بخش پرنج  ،توضریحات مناسربی دربرار مرد و نیرز
دست بندی انوا مد ارتباطی ب طور کلی نوشت اند (ص 715ر )711ک مقلبی مستقل ،فاقرد
عنوان و سُ اس .
صفحات طوالني فاقد زيرعنوان

ناارش صفحات طوالنی و بدون وقف (ک با عنوان هرا و زی عنروانهرا ایجراد شرود) ،سربص
خسررتای مخاطررص اس ر (آرمنررد .)11 :1711 ،متأسررفان ای رن اشررکا سرراختاری در کترراب
ارتباطشناسی بسیار بارز و مشکلساز اس :
 .1م لف محت م ،سی صفح (صردود یر بخرش کامرل کتراب) را بر بحرً مهر
تع یف ارتباط اختصاص داد اند (ص 73ر .)13ایرن صجر براال از کتراب دارای هریچسونر
عنوان درونی نیس  .پیشنهاد میشود دس ک س عنوان ب ای مباصرً خرود در ایرن بخرش
ایجاد کنند :تع یف لغوی ارتباط ،تعاریف اصقالصی ارتباط ،تجزی و تحلیل ایرن تعراریف
و نقد آنها.
« .2سزارش آزمایش نشان ها در ای ان» ،در سی و دو صفح (ص 32ر.)121
 .7سزارش آزمایش جانپنداری در ای ان ،بیش از بیس صفح (ص 121ر.)111
 .1سزارش آزمایش معنیهای ضمنی در ای ان در صدود دوازد صفح (ص 111ر.)151
عدم تناسب معنايي محتوا و عنوان

یکی از اصو مه در ایجاد انسجام متن ،تناسص عنروان برا محتواسر (ملکری.)11 :1711 ،
پژوهشها نشان داد اس عنوان ها در انسجام دادن ب متن و در خوانند از متن و روشن
شدن نکات مبه تأنی ف اوان دارد (همان 11 :آرمند .)11 :1711 ،هاینس مریسویرد :نکتر
مه در سازماندهی محتوای کتاب درسی آن اسر کر بتوانیرد محتروای هر صرفح را بر
محتوای فصل و محتوای ه فصل را ب کل کتاب ارتباط دهید (ملکی.)17 :1711 ،
در کتاب ارتباطشناسی ،انتخاب عنوان بخش ب ای بخش سوم ک «پیامهای کالمری»
نام س فت  ،نادرس اس زی ا م لف محت م در این بخش ،ب تفصریل از انروا نشران بحرً
ک د اند ک موضوعی کامال مستقل اس ب ایرن صرورت کر در ایرن فصرل کر  51صرفح
اس  21 ،صفح را ب انوا س سان نشان پ داخت اند کر از نظر نشران شناسران و صتری از نظر
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م لف نیز تنها یکی از آنهرا کر نشران قر اردادی اسر  ،م بروط بر پیرامهرای کالمری اسر
(محسنیانراد 131 :1737 ،همچنین ن :. .آلستون171 :1711 ،ر  171سجودی.)71 :1711 ،
همچنین  1صفح ه ب ت کیرص کرد و محتروا و نحرو ارائر کر در واقرع ب رسری پیرامهرایی
تصوی ی اس  ،اختصاص یافت اس بناب این «پیام کالمری» عنروان درسرتی بر ای ایرن محتروا
نیس .
تخلف از منطق تقسیم در عنوانبندی

وقتی ی تقسی منققی صورت میسی د س مفهوم ب وجرود مریآیرد کر ایرن مفراهی در
نمودار  1نشان داد شد اس (مظف .)127 :1711 ،
مفاهی صاصل از
ف ایند
تقسی

مَقسَ  :عبارت اس از چیزی ک تحلیل میشود.
قِس  :اموری ک محصو تحلیل اس .
قسی  :نام اقسام وقتی در مقایس با ه لحاظ شود.
نمودار  3مفاهی اصلی تقسی (مظف )1711 ،

تقسی منققی دارای پنج قاعد و این قواعد م بوط ب مفاهی س سان مذکور اس :
 .1جامعی و مانعی  :تقسری بایرد همر جزئیرات مَقسر را شرامل شرود و چیرزی را
خارج از آن درب نای د ب سون ای ک هم اقسام با مَقس ب اب باشد (مظف .)121 :1711 ،
 .2عنوان مَقسَ باید ی عنوان کلی (ن کل) باشد و این اقسام بایرد مصرداق جزئری
(ن جزء) ب ای آن عنوان کلی مَقسَ باشد (فارابی.)11 :1101 ،
 .7تباین اقسام :قس ها باید با ه تقابل داشت باشد (همان) یعنی نباید بتوان ب خری از
اقسام را ذیل قِس دیا ق ار داد (خوانساری )110 :1711 ،و این قانون خود دارای س فر
اس :
ر قِس ی چیز نمیتواند قسی ب ای خود آن چیز باشد
ر قسی ی چیز نمیتواند قِس ب ای خود آن چیز باشد
ر چیزی را نمیشود ب خودش و غی خودش تقسی ک د (مظف .)121 :1711 ،
 .1تقسی باید مبتنی ب مال واصرد باشرد (همران .)121 :مرثال تقسری پ نردسان بر
م غان شصبین و روزبین و م غان دریایی غل اس (خوانساری.)111 :1711 ،
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 .5تقسی باید از اع آغاز و ب اخص منتهی شود (همان).
با توج ب این مبانی ،چن د اشرکا در سراختار منققری ایرن کتراب وجرود دارد .ایرن
اشکا ها ناظ ب عنوانبندیهای کتاب اس ک عینا در جدو  1ک در صفحات قبل ارائر
شد ،درج شد اس :
 .1تعبی «مقدم » پس از «مقدم چاپ دوم» ک در جدو  1ارائر شرد اسر  ،درسر
نیس و بهت اس ب «مقدم چاپ او » تغیی یابد زی ا چند مقدم دیا در این کتراب وجرود
دارد و «مقدم » اع از دیا مقدم هاس و در نتیج اقسام با ه تباین کلی نخواهد یاف .
 .2در بخش او « ،شناخ ف اس د» در قالص قسی ب ای «ارتباط چیس ؟» و نیز قِسر
ب ای مَقس «نااهی عمومی ب ارتباطات» مق ح شد اس اما ب رسی ف اس د ،ی مبحرً
طفیلی و مفهومی و ب جهر تحلیرل عنروان «ف اسر د» در تع یرفهرای ارتباطرات از جملر
تع یف م لف اس ک در بسریاری از علروم مقر ح مریشرود ،نر یر قِسر بر ای مبحرً
«ارتباطات چیس ؟».
 .7در بخش سوم ،فق ی قس ب نام «پیام» دارد ک با شمار  1در فه س کتراب
مشخص شد اس و شمار دومی وجود ندارد( .ر :. .جدو  )1و مشراب ایرن اشرکا در
بخش پنج ه وجود دارد.
 .1دو مورد از موارد تداخل مَقسَ و قس  ،این موارد اس  :م لف ،نشران را در معنرای
نمای ک همان نشان طبیعی اس ب کار ب د و این مسئل سبص سوء تفاه زیادی ب ای خوانند
میشود ب ای مثا ایشان نوشت اند« :ص ک س ب معنی «بل » ی رمز ق اردادی غی کالمری و
ب ای مثا ت س از ط یق چش و پل ی نشان غی کالمی محسوب میشرود» (ص  .)211در
اینجا نشان غی کالمی عنوانی عام اس ک شامل ص ک س و پل  ،ه دو میشرود و مقسر
اس و بهت اس ب جای نشان ب ای ص ک چش و پل ناشی از ت س ،تعبی «نمای » بر کرار
ب ند ک یکی از اقسام س سان نشان (نمراد ،نمایر و شرمایل) 1اسر و م لرف هر قبرل از ایرن
عبارت در فصل قبل ،نشان را مَقس ق ار دادند و آنرا ب همران سر قسر دانسرتند (ص .)131
 .1طبق بندیهای متفاوتی ب ای نشان ارائ شد اس  ،از جمل سوسور نشان ها را بر دو قسر تقسری مریکنرد:
دا و مدلو (محمدپور .)111 :1732 ،سوزان النا معتقرد اسر کر  53013نرو نشران وجرود دارد کر
آن ها را س انجام در ی طبق بندی کلیت ب شص و شش نو کاهش مریدهرد (سرجودی.)70 :1711 ،
پی س «نشان ها» را ب س دست مع و شمایل ) ،(iconنمای ) (indexو نماد ) (symbolتقسری کر د اسر
(آلستون171 :1711 ،ر 171سجودی .)71 :1711 ،م لف از تقسی پی س تبعی ک د اس (ص .)131
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همینطور عنوانی ب نام «کدها (رمزها) و نشان ها در پیام» مق ح ک د اند (ص  )132برا اینکر
کدها ک همان رمزهاس  ،یکی از اقسام نشان اس و م لف محت م نیز یکی از اقسام نشران را
(نو دوم ک نشان وضعی یا ق اردادی باشد) کد دانستند (ص .)131
 .5بخرش چهررارم را بررا عنرروان «پیررامهرای غی کالمرری» مقر ح نمررود و بر ای آن دو
زی بخش در نظ س فت اند« :ارتباطات غی کالمی» و «تج ب ارتباط غی کالمی در ایر ان» در
صالی ک این زی بخشها ،قِس ب ای پیامهای غی کالمی نیس بلک مَقسر بر ای آن اسر
چون پیام ،جزئی از ف اس د ارتباط اس ن اینک ارتباط جزء پیام باشد.
« .1فیلت ها یا درواز بانان پیام» در بخش پنج  ،با فونتی کر یر زی عنروان یرا قِسر
ب ای مَقس «پیشنهاد مدلی ب ای ارتباطات انسان با انسران» در قالرص بخرش اصرلی قر ار داد
اس  ،ارائ شد اما این مبحً یکی از زی عنوانهای ارتباط جمعی اس ن بخش اصلی.
ديگر انتقادهای ساختاری

 .1م لف در توضیح تع یف خود از ارتبراط ،آن را «ف اسر د انتقرا پیرام از سروی ف سرتند
ب ای سی ند  ،مش وط ب آنک در سی ند پیام مشابه معنا با معنای مورد نظ ف سرتند پیرام
ایجاد شود» دانست اند و فق ب تبیین بخش «مشابه معنا» در ایرن تع یرف تم کرز دارنرد و
آن را ش ح داد اند ،اما دربار مفهوم ف اس د در این قسم توضیحی نداد اند بلک ف اس د
را بعد از بحً ارتباط جمعی یعنی در آخ این بخش ش ح داد اند .پیشنهاد مری شرود تبیرین
مفهوم ف اس د را درس بعد از آن تع یف خرود جرای دهنرد و اسر هر ضر ورتی در ایرن
تأخی میدانند ،دس ک درس بعد از بیان تع یف ارتباط ،تذک دهند کر مفهروم ف اسر د
در قالص عنص مقوم این تع یف در آخ بخش تبیین خواهد شد.
 .2عنوان بخش هفت  ،عنوانی عام ب این ش ح اس « :سی تحو ارتباطرات انسران برا
انسان» (ص  ،)115اما همانطور ک م اجع بر محتروای آن در جردو  1روشرن مریکنرد،
بیشت محتوای این بخش تنها ب موقعی ای ان در سر کهکشران اختصراص دارد ،س چر بر
طور ضمنی ب اوضا کلی ارتباطات در سقح جهانی ه در ضرمن هر کهکشران اشرار ای
دارند .پیشنهاد می شود عنوان بخرش بر «سری تحرو ارتباطرات انسران برا انسران در ایر ان و
جهان» تغیی یابد و همچنین در ذیل این عنوان کلی ،ی زی عنوان ایجاد شود و بر مع فری
این س کهکشان خصوصا عل استفاد از تعبی «کهکشان» بپ دازند .همچنین مبحً تحرو
وسایل ارتباطی نیز قبل از کهکشانهای ارتباطی در ایر ان کر مصرداقی بر ای آن تحروالت
اس باید مق ح شود ن پس از آن.
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نقد محتوايي
ضعف بنیه تحلیلي در فرايند تعريف ارتباط از سوی مؤلف

م لف محت م ،سی صفح (صدود ی بخش کامل کتاب) را ب بحً مه تع یرف ارتبراط
اختصاص داد اند (ص 73ر .)13ایشان در نقد خود این تعاریف را دست بندی ک د انرد و در
چند دست جای داد اند ،اما دست بندی ایشان شرامل کرل تعراریفی کر خرود ارائر کر د انرد
نیس و تعاریفی ک معتقدند ارتباط ،انتقا معناس مانند تع یرف ب لرو (ص  )11و تع یرف
لیندس ن (ص  )15را نقد نک د اند.
همچنین ایشان تع یفی از ارتباط را از جانص خود ارائ میدهند (ص  ،)51اما ف اینرد
تحلیلی دس یافتن ب این تع یف بسیار س یع و خلقالساع اس زیر ا م لرف محتر م بایرد
نسب تع یف خود ب این تعاریف و دس ک دست های اصلی آنها را بیان و نقاط افتر اق و
تشاب خود با آنان و میزان وامداری تع یف خود ب آن تعراریف را مشرخص کننرد کر البتر
این نقیص ه محصو نقد نشدن کامل تعاریف ب وسریل ایشران اسر کر پریشتر بر آن
اشار شد و ان آن در این بخش آشکار میشود.
نارسايي برخي مباني روششناختي آزمايشهای كمّي در كتاب ارتباطشناسي
در کتاب ارتباطشناسی از تحقیقات میدانی متعدد و بسیار سست د ای استفاد شد اس کر
م لررف آنهررا را آزمررایش نامیررد اسرر  .ایررن تحقیقررات دارای چنرردین اشررکا اساسرری
روششناختی اس  :اولین و مه ت ین س ا در این تحقیقات این اس ک آیا این تحقیقرات
از سنخ آزمایش اس ؟ تحقیق آزمایشی باید کنت درونی داشت باشد یعنی تأنی متغی هرای
مزاص صذ شود (دالور 1732 ،الف 713 :و  .)770اصلیت ین ویژسی تحقیرق آزمایشری،
کنت متغی های مزاص اس (صافظنیرا )11 :1711 ،همچنرین در تحقیرق آزمایشری ،متغیر
مستقل دستکاری میشود تا میزان تغیی متغی وابست تعیین شرود (دالور 1732 ،الرف 713 :و
 )770اما این خصوصیات در تحقیقات م لف ک آنها را آزمایشی نام نهاد  ،وجرود نردارد.
نوعی ط ح شب آزمایشی وجود دارد ک ب چند صورت انجام میشود و ضرعیفتر ین نرو
آن ط ح پس آزمون با ی س و اس ک مثال ان فیل خشن (متغی مستقل) ب پ خاشا ی
نوجوانان (متغی وابست ) را با انتخاب س وهی از نوجوانان (آزمرودنی) و نشران دادن فریل بر
آنان و سپس آزمون پ خاشا ی آنان انجام دهی (دالور 1732 ،الف771 :ر )772سویا م لرف
تحقیق خود را از سرنخ ایرن روش انااشرت اسر امرا اوال ایرن روش در کنتر متغی هرای
مزاص ناتوان اس و لذا ب سختی آزمون اسرتنباطی مریدهنرد (همران) نانیرا ایرن روش بر
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ق اردادن آزمودنی در مع ض متغی و ب رسی آنار آن ب روی وی نیراز دارد .نر اینکر مرثال
تصوی ی ب افر ادی نشران دهری و ب داشر آنران از آن را تحلیرل کنری کر م لرف انجرام
داد اند .این روش م لف در کلی تحقیقاتی ک نرامش را آزمرایش سذاشرتند ،بر هریچوجر
آزمایش نیس و ص فا پیمایش اس ک ب تص یح م لف با پ سشا ی از اف اد (نر  :.ص
 151 ،170 ،123 ،31و  )153جمعآوری شد اس .
این تحقیقات (ک اطالعات م بوط ب آنهرا طبرق کتراب ارتبراطشناسری ،بر شرکل
خالص در جدو  1ارائ شد اس ) اشرکاالت روششرناختی متعردد دیار ی دارد کر در
قالص پیمایش نیز خدش دار اس  .این اشکاالت در ادام پس از جدو ارائ شد اس .
جدول  9مشخصات آزمایشهای کمّی ارائ شد در کتاب ارتباطشناسی و تصحیح آنها

رديف

بیان زمان انجام آزمايش

بیان روش نمونهگیری

بیان حجم نمونه

1

استدالل بر حجم نمونه

5

سن
جنسیت

1

تحصیالت

7

شغل

2

آزمایش نشان ها در ای ان
آزمایش جانپنداری در
ای ان
آزمایش معناهای دالل
کنند در ای ان
آزمون میزان تجلی معنا
آزمایش او در مبحً
ارتباط غی کالمی
آزمایش دوم در مبحً
ارتباط غی کالمی

مورد آزمايش

مکان

1

نام آزمايش

بیان مشخصات كلي افراد
تعیین

تعیین

نوع

میزان

آزمون اطمینان

× × × ×   × 





×





   × × × ×  × 



×

×

 



     ×  × 



× × ×  × 

رر

رر

    ×  × 
  ×  × 

رر

در مواردی ک عالم «رر » ب کار رفت اس  ،سزین دارای موقعی انتخراب نیسر
ب ای مثا  ،آزمایش دوم دربار کودکان اسر و شرغل کودکران معنرا نردارد و تحصریالت
آنها ه معلوم اس .
همانطور ک در جدو دید میشود (مواردی ک با عالم «×» مشرخص شرد انرد)،
بخشهای قابل تروجهی از مبرانی روشری در ایرن آزمرایشهرا نامشرخص اسر  .چنرد اشرکا
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روششناختی ب این تحقیقات ب ش ح زی اس :
 .1در آزمایش جان پنداری در ای ان ،مکان را ته ان و چنرد شره مع فری کر د انرد
(ص  )123اما نام و سست آن چند شه را مشرخص نک دنرد .فقردان اسرتدال بر انتخراب
ته ان و این چند شه ه اشکالی دیا ب این آزمایش اس کر در بنرد بعرد توضریح داد
خواهد شد.
 .2فقدان استدال ب انتخاب نمون هرا :در آزمرون میرزان تجلری معنرا نوشرت انرد ایرن
آزمون ب روی تعدادی از روستاییان در روستاهایی از توابع همدان ،ب وج د ،مشرهد ،تب یرز
و ارومی انجام شد اس (ص  )271ک س چ مکان آزمون را مشخص ک د اند ،ننوشت انرد
انتخاب این مکانهای خاص ب ای نمونر بر چر علر برود اسر  .آیرا در قالرص نمونر ای
تصادفی از ی جامع بزرگت و در ی ف ایند تصادفی انتخاب شد یرا تنهرا در دسرت س
بود و یا دلیل دیا ی داشت اس ؟
همچنین آزمرایش دوم دربرار ارتباطرات غی کالمری در ایر ان (ص 215رر ،)712بر
روی  113نف از دانشجویان دانشکد علوم اجتماعی دانشاا عالم  ،دانشکد صردا و سریما
و یکی از دبی ستانهای دخت ان ته ان انجام شد اس (ص  ،)211امرا مشرخص نکر د انرد
چ ا دبی ستان دخت ان و ن پس ان ؟ و چ ا ی دبی سرتان؟ همچنرین در همرین آزمرایش دوم
ک دربار ارتباطات غی کالمری در ایر ان اسر  ،آزمرون را بر روی  11زن و  11مر د (ص
 )701انجام داد اند ک ب ای اولین بار تعداد زن و م د را جدا مشرخص کر د انرد و تفراوت
م دان و زنان را ب رسی و با اطمینان  33/3درصد انبات ک دنرد جنسری نقشری نردارد (ص
 )701اما در بقی آزمایشها جنسی را ب رسی نک دند.
همچنین در آزمایش نشان ها در ای ان ،نوشت اند  15نف از اف اد این نمونر  ،شره ی و
 31نف روسرتایی بودنرد امرا شره را مشرخص نک دنرد و در مرورد روسرتا نوشرت انرد از دو
روستای ک دان و پلک دان بین ک ج و قزوین بود اس (ص  )31اما ننوشتند چ ا ایرن دو
روستا انتخاب شد اند .و همینطور در سای موارد چ ا از شه ی و روستایی هر دو اسرتفاد
نک د اند؟ اصوال تنو ف هن ها و اقوام ای انی هیچ جایااهی در این آزمایشها نردارد در
صالی ک یقینا تنو ف هنای در در نشان ها و معانی انر دارد .م لرف خرود در آزمایشری
ک در ای ان دربار اسالید ف د در صا دعا انجام دادنرد ،دریافتنرد کر  71/5درصرد پاسرخ
دهندسان (بیشت ین س و ) ب هناام دیدن اسالید ( 10فق چه این ف د) و شراید برا دقر
ب زاوی س او ،پاسخ «صالتی دعاسون صاکی از درخواسر و اسرتمداد» را انتخراب ک دنرد
(ص  )701اما خود مینویسند در هیچ ی از منابع غ بی چیزی دربار دریاف پیام صالر

نقد كتاب ارتباطشناسي 395 /

و اینجا س ا این

دعاسون از این تصوی ندید ام (ص  .)701پس نقش ف هن ها مه اس
اس ک آیا در این آزمایشها اقوام مختلف ای انی را انتخاب ک د اند؟
س االتی دیا نیز ذهن خوانند کتاب را بر خرود مشرغو مری کنرد کر  :آیرا سرواد
بص ی و اطالعاتی اف اد ک ناشری از سرقح تحصریالت ،شره ی یرا روسرتایی برودن ،سرقح
ف هنای و غی اس  ،در این آزمایش ها منظور شرد اسر ؟ آیرا ایرن پر اکنش جغ افیرایی
نمون کافی اس ؟ آیا این پ اکنش سنی نمون کافی اس ؟ آیا این پ اکنش جنسریتی نمونر
کافی اس ؟ آیا این پ اکنش تحصیالتی نمون کافی اس ؟ آیا ایرن پر اکنش شرغلی نمونر
کافی اس ؟ و چ ا؟ اینها س االتی اس ک پاسخی ب ای آن هرا ذکر نشرد اسر و صرا
آنک از ویژسیهای اصلی روش آزمایشی ،کنت متغی های مزاص اسر (دالور1732 ،ب:
.)713
 .7عدم تعیین جامع و روش نمون سی ی :همانطور ک در جدو  1نشان داد شرد
اس  ،جامع آماری و نو روش نمونر سیر ی در هریچکردام از آزمرایشهرا معلروم نیسر .
م لف ساهی تعبی «نمون » را ب ای اف اد آزمایش خود ب کار ب د انرد (ص  31و  )701و در
سزارش آزمایش نشان ها در ای ان نیز تص یح دارند ک این آزمایش قابرل تعمری بر جامعر
بزرگت اس (ص  )112و در بقی موارد ه مشخص اس ک ایشان نمون سی ی ک د انرد
و اصال مبنای آمار استنباطی ،نمون سیر ی درسر و فاقرد اریرص اسر کر امکران بر آورد
صحیح از مشخصات جامع را ف اه میکند (دالور1732 ،الف )212 :و نکت اینجاس کر
نمون عبارت اس از زی جامع ای ک از کرل جامعر انتخراب مریشرود و معر آن اسر
(همان ،)21 :اما جامع در این تحقیق ه سز مع فی نشد اس .
همچنین از ویژسیهرای مهر در روش آزمایشری ،انتخراب تصرادفی اسر (دالور،
 1732الف )713 :ک متغی های مزاص را نیز ب شکل قدرتمنردی کنتر مریکنرد (ویمر و
دومینیرر  )711 :1711 ،و سرر ا اینجاسرر کرر هرریچ اطالعرری از میررزان تصررادفی بررودن
نمون های ایشان در دست س نیس بلک شواهد نشان میدهد ک دس کر در دو آزمرایش
از نمون های در دست س (یعنی دانشجویان کالس خود) استفاد ک د انرد (ص  152و )215
ک غی اصتمالی اس  .البت استفاد از نمون های غی اصتمرالی نر فقر رایرج اسر  ،بلکر در
موارد عدم امکان انتخراب تصرادفی بر عللری چرون پ اکنردسی فر اوان جمعیر یرا فقردان
چهرارچوب نمونر سیر ی ،روشری تعیرینکننررد اسر (واس )11 :1713 ،امررا اوال بر نظر
نمیرسد این محدودی ها در تحقیق ایشان وجود داشت باشد .نانیا بر فر ض وجرود ،اعرالم
نک د اند و اصال هیچ توضیحی ندارد ک روش ایشان تصادفی اس یرا غی تصرادفی و چر ا

 / 399پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

غی تصادفی.
 .1در هیچکدام از آزمایش ها استداللی ب صج نمون خود ارائ نک د اند آیا واقعا
صج ب ای تحقیق ایشران مهر نبرود اسر ؟ ققعرا چنرین نیسر زیر ا هسرت اصرلی منقرق
نمون سی ی همان تعیین یا تخمین صجر نمونر اسر و صجر نمونر انر مسرتقی در سرقح
معناداری آزمون (ک م لف در آزمون ها هموار میرزان آن را مشرخص کر د انرد) درجر
اطمینان در تعمری دارد (رفیرعپرور 711 :1711 ،واس )11 :1713 ،م لرف نیرز در یکری از
آزمایش های خود از نتیج آزمایش استفاد میکنند (فرار از میرزان صرح ایرن اسرتفاد )
ک صج نمون ایشان کافی بود اس (ص  )701پس صج نمون ققعا در نظر ایشران هر
مه بود اس .
 .5اعتبار درونی آزمایشها را معموال از ط یق تک ار ارزیابی میکنند .اعتبار بی ونری
ط حهای آزمایشی نیز ی ارزیابی ض وری بر ای قابلیر تعمری نترایج آنهاسر (دالور،
1732ب .)721 :تک ار ک دن آزمایش از را هایی اس ک پایایی آن را نیز ترأمین مری کنرد
(ویم و دومینی  )101 :1711 ،اما این آزمایشها در این کتاب تک ار نشد اس .
مقیاسهای تدوین شد از سوی محقق نیز باید مرورد آزمرون پایرایی و روایری قر ار
سیرر د وس نرر نتررایجی ضررعیف برر بررار خواهررد آمررد (همرران )101 :خصوصررا ابزارهررای
محققساخت ک ارزیابی روایی و پایایی در آنها بسیار مه اسر (صرافظنیرا.)155 :1711 ،
البت م لف س چ در آزمایش او بحثی از روایی مق ح ک د اند (ص  ،)100آن روایی بر
واصد سنجش م بوط اس ن سنج ک مقیاس اس .
تأملي در نظريه مؤلف در تبیین «جايگاه معنا» در كتاب ارتباطشناسي
م لررف محترر م طرری تحقیقررات دامنرر داری در متررون روانشررناختی برر ب رسرری رویکرر د
فیزیولوژی در صافظ و اعصاب پ داخت اند کر مشرخص کننرد معنرا دقیقرا در کجاسر ؟
ایشان ب این نتیج رسید اند ک «معنا اصتماال در صوز ای از مغز با نام هیپوکامپوس اس نر
در پیام .معنا اصتماال چیزی اس عینی بر صرورت ت کیبرات پ وتئینری در مغرز» (ص .)111
ایشان دیوید ب لو را نیز در این مسئل موافق خود میداند (ص .)111
این تبیین از منظ صکم متعالی درس نیس زیر ا صکمر متعالیر معتقرد اسر
معنا در درون انسان اس اما ن در مغز و صافظة او بلک معنا در بخرش مجر د و غیر مرادی
وجود انسان اس  .توضیح اینک  :فالسفة مشاء از ارسقو تا فارابی و ابنسینا معتقدند کلیات
در نفس مج د اس اما معانی جزئی در واهم اس و صرورتهرای مرادی ]مثرل آنچر برا
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چش میبینی [ در خیا ما ق ار دارند (ابنسینا 110 :1101 ،صدرالمتألهین)211 ،1 :1311 ،
و جای قوا خیا و واهم (ک در ب خی تعابی بروعلی ،صافظر را هر شرامل اسر ) در مغرز
اسرر ( .فرررارابی 111 :1711 ،طوسررری 715 – 711 ،7 :1715 ،کررراتبی )111 :1757 ،امرررا
صدرالمتالهین ب ای اولین بار انبات ک د اس قوای خیالی و ذهنی از جمل صافظر هماری
مج د از ماد هستند .او همة اشکاالت وارد شد ب وجود ذهنی مجر د از مراد کر فالسرفة
مشاء قادر ب صل آن نبودند را ب ای اولین بار صل ک د اس ( .صدرالمتألهین– 21 :1710 ،
 25صدرالمتألهین )115 – 111 ،7 217 – 211 ،1 :1311 ،فالسفة پس از وی نیز ب همرین
باور هستند( .محقق سربزوار  51-17 ،5 :1713 ،طباطبرای  )11 - 52 :1120 ،ناارنرد در
نوشتاری مستقل ،ابعاد این مسئل را از منظ صکم اسالمی ،علوم ارتباطی و علوم شرناختی
تحلیل کر د اسر ( .ر :. .همردانی« ،نقرد سرازا معناشرناختی مرد ارتبراطی منبرع معنرا»،
فصلنام صکم صدرایی).
تحلیل انتقادی از فقدان تبیین «ارتباط با جهـان غیرمـادی» و «ارتبـاط درونفـردی» در مـدل
منبع معنا

ارتباط انسان با خود ( )intra-personal communicationی مقول اساسری اسر کر بسریار
مورد توج مقالعات علروم ارتبراطی اسر (اسرتینبر گ173 :2001 ،رر 155کیر :1331 ،
7ر ) 77ه چنرد بایرد پرذی ف ایرن صروز کمبودهرای بسریاری دارد و صتری بزرسران علر
ارتباطات چون لیتلجون و فاس در کتاب ارتباطات انسانی ب صروز هرای ارتبراط س وهری،
سازمانی و غی پ داخت اند ،این مقول را ط ح نک د اند (لیترلجران و فراس .)2001 ،در هر
صا ارتباط با خود ،بنیاد ارتباطهای دیا اس زی ا ب ای ه ارتباطی با غی  ،انسران او برا
خود دارای نوعی ارتباط اس (ف هنای .)12 :1711 ،همانطور ک م لف نیز ب این اهمی
واقف بود اس و طبق نقل ایشان ،ش ام نیز معتقد اس مد او هم سون ارتباط از ارتبراط
با خود ،ارتباط میانف دی ،ارتباط س وهری و ارتبراط جمعری را شرامل اسر (ص  .)717در
مد ارتباطی ب ن لوند نیز ارتباط درون ف دی بیان شد اس (ص  171تا  )110امرا م لرف
در نموداری ک از مد ارتباطات انسانی ت سی ف مود انرد ،نرامی از ارتبراط انسران برا خرود
نب د انرد زیر ا اقسرام اصرلی ارتبراط انسرانی در الاروی ایشران عبرارت اسر از ارتباطرات
میانْف دی ،س وهی و جمعی (ص  )711ک در نمودار  2ت سی شد اس .
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نمودار  9مد ارتباطات انسانی (محسنیانراد)711 :1737 ،

ب خ ری اس رتادان علرر ارتباطررات از عرردم توجرر ب ر ارتبرراط
درونف دی شِکو ک د اند و معتقدند کسانی ک با دانش ارتباطرات
آشنایی ندارنرد ،بر ایرن مقولر توجر چنردانی نیرز نخواهنرد داشر
(ف هنای .)12 :1711 ،البت م لف ارتباط شناسری نر فقر ناآشرنا برا
ارتباطات نیس  ،بلک استاد این رشت اس و ب ارتبراط درونفر دی
ک یکی از مقوالت ارتباطی اس  ،توج نیز دارد (ص  )713امرا در
الاوی فوق این ارتباط را جای نداد اس  .همانطور ک در مرد
شــکل  3ارتبرراط انسرران بررا
منبع معنا نیز تبیین کاملی از مرد خرود در ارتباطرات میرانفر دی،
صیرروان تصرروی ی از ارتبرراط
س وهی و جمعی ارائ ک د  ،اما بر تبیرین ایرن مرد در ارتباطرات زارعی از کوهستان های آلپ
با اسبش
درونف دی (ارتباط با خود) نپ داخت اس .
همچنین در الاوی انروا ارتبراط کر در نمرودار  2ارائر (عکس از مجل  Leuteژوئن
( )1311محسررنیانراد:1737 ،
ک دند ،خبر ی از ارتبراط انسران برا خردا ،عرال معنرا ،ف شرتاان
)511
مج د ،شیقان و غی نیس  .با اینک م لف ب ارتباطات انسران و
صیوان و بلک ارتباط با ماشین ه اهمی داد (ک مباصثی مفید و الزم ه هسر ) و شرکل
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 1را نمودی از ارتباط انسان و صیوان ارائ ک د اند و در اط ا آن بیاناتی دارند ک چاون
این ف د با اشتیاق با این صیوان ارتباط ب ق ار ک د و یا ف دی با عالق برا یر رایانر ارتبراط
ب ق ار ک د اس و نیز در مقدم چاپ شش از ارتباط انسان با س ب تمجیدی خاص یراد
ک د اند .جالص اس آقای پ فسور موالنا در مقدم کوترا خرود بر ایرن کتراب ،ارتبراط را
دارای ریش های عمیق در معنویات و نوشت های الهی و ق آن ک ی میداند و از ارتباط فر د
با خدا و پیغمب ان در کنار انوا دیا ارتباط سخن سفت اس (ص  )11و شاید این سخنان،
نهیبی ب فقدان این مضامین در این تألیف اس .
بهروزرساني در نامها و اصطالحات و مباحث در كتاب ارتباطشناسي
م لف محت م وقتی نام ب خری دانشرکد هرای همکرار را در تحقیرق خرود مریب نرد ،یرادآور
می شوند ک نام ب خی دانشکد ها تغیی ک د اس و ب ناچار از نام سرابق اسرتفاد مریکرن
(ص  )152اما ب خی اصقالصات و تعابی و صتی مباصرً دیار نیرز در ایرن کتراب وجرود
دارد ک ب ای مخاطص کنونی آن ناآشناس :
 .1در مقدم چاپ چهارم کتاب نوشت اند ...« :از عالم (ر; استفاد ک دم کر میران
کارب ان اینت ن ب مفهوم چشم زدن اسر ( ».صرفح آخر مقدمر چراپ چهرارم) .ایرن
عالم در اصرل ،عالمتری اسر کر در فضرای اینت نتری کنرونی بر جهر رشرد امکانرات
ن مافزاری وب و باال رفتن امکانات س افیکی ،همان صورت چشرم زن ( ) اسر و
مخاطص کنونی کتاب با آن عالم آشنایی ندارد و بسرا آن را ناشری از فقردان فونر هرای
سیمبلی در جاب جایی فایل بیناارد و تصور کند صورت س افیکی ،ب عل فقدان فون
ب هناام چاپ چنین شد اس .
 .2در موردی نوشت اند« :ف وشاا های شه و روستا ،تعاونی ف هنایان ،سپ و قردس
ف وشاا های دولتی هستند» (ص  )11امرا ف وشراا هرای زنجیر ای قردس در اواخر دهر
هفتاد ب ای همیش تعقیل شد و مخاطص معاص  ،ف وشاا قدس را نمیشناسد.
 .7در موردی از فقدان ف هناستان زبان جه واژ سرازی بر ای اصرقالصات علمری
شکو دارند (ص  )10ک این کار در زمان ما در صا انجام اس .
 .1در بحً «تحو وسایل ارتباطی» در بخش هفت  ،از ویدئو ،ماشین تح یر  ،تایرپ
و غی در قالص وسایل تاز ارتباطی سخن سفت اند (ص 503ر )511کر اکنرون ایرن وسرایل
باید در موز ها یاف شود و بهت اس ابزارهای جدیرد ارتبراطی چرون مراهوار  ،اینت نر و
تلفن هم ا مع فی شود.
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هفت انتقاد محتوايي ديگر بر كتاب ارتباطشناسي
بخش پایانی این مقال ب انتقادهای محتوایی پ اکند دربار این کتاب اختصاص دارد:
 .1م لف محت م در بیران مرد ارسرقو و شر ح معنرای آن ،نیازمنرد شر ح معنرای
«ریقوریقا» بود و جه تفسی آن ب ف هن آرینپور م اجع ک د اند ک آن را ب علر
بدیع ،عل معانی و بیان ،فصاص و بالغ  ،لفاظی ،خقابی و غی ت جمر کر د اسر .
البت ن آرینپور و ن م لف ،هیچکدام از این معرانی را بر ای ایرن واژ خراص ارسرقویی
انتخاب نک د اند (ص  )711اما بهت بود م لف ب کتص منققری م اجعر کننرد کر منبرع
اصلی ش ح این اصقالح علمی اس و آن را یکی از صرناعات خمرس 1بر طرور مفصرل
ب رسی ک د اس خصوصا اینک ایشان از چراپ الترین ایرن کتراب در سرا  1111هر
اطال داشت اند (ص .)715
در ه صورت ،ریقوریقا در منقق ارسقویی عبارت اس از فن علمریِ اقنرا عمروم
مخاطبان ب انداز ممکن (طوسی 523 :1711 ،صلی .)211 :1711 ،م لف محتر م بر علر
عدم تبیین دقیق معنای ریقوریقا ،از جمل ارسقو دربار ریقوریقا ک سفت اسر «ایرن علر
نیس و فاقد اصو منظمی اس » نتیج س فتند ک ارسقو ارتباطات را عل نمیدانست اس
(ص  715و  .)711در صالی ک مقصود از عبارت ارسقو همان اس ک خواج نصری سفتر
اس ک  :خقاب  ،ه ب دانستن قواعد نیاز دارد و ه ب تم ین و ممارسر عملری (طوسری،
 .)523 :1711متن کاملی از ت جم قدیمی کتاب ریقوریقای ارسقو نیز منتش شد و در آن
ت جم نیز ریقوریقا ب همین شکل معنا شد اس (ارسقو.)3 :1311 ،
 .2تعبی «عقاید انح افی» در نظ ی مارپیچ سکوت (ص  )110ک در نمرودار  7ارائر
شد اس  ،دارای بار معنایی انح افی! اس و پیشنهاد میشود ب جای ایرن تعبیر از «اقلیر »
اسررتفاد کننررد ک ر دیا ر مت جمرران و م لف ران نظ ی ر هررای ارتباطررات (سررورین و تانکررارد،
 731 :1711مهدیزاد  )11 :1732 ،بر کرار بر د انرد .ب خری هر از تعبیر «عقایرد خرال
اکث ی » و یا «عقاید غی شایع» استفاد ک د اند (لیتل جان113 :1711 ،ر.)150

 .1ب هان یا انولوطیقا ،طوبیقا یا جد  ،سوفسقیقا یا مغالق  ،ریقوریقا یا فن خقاب  ،بوطیقا یا فن شع .

نقد كتاب ارتباطشناسي 333 /

صمای های
میانف دی از
عقاید انح افی

عقاید مسل
بیان شد از
سوی وسایل
ارتباط جمعی

تعداد اف ادی ک ب طور باز ،عقاید انح افی خود را بیان نمیکنند
و یا تغیی از انح ا ب عقاید مسل دارند.
نمودار  3مد مارپیچ سکوت با ت جم م لف (محسنیانراد)110 :1737 ،

 .7م لف در او کتاب تع یفی از ارتباط ارائ ک د اند کر در برازتع یف آن بر ای
ارتباط جمعی معتقدند اس در همان تع یف ارتباط ب جای سی ند  ،تعبی سی ندسان ب کرار
ب ی  ،تع یف ارتباط جمعی درس خواهد بود (ص  .)11طبق این بیان ،مقصرود از سی نرد
در تع یف ارتباط ،ف د واصد اسر و در ایرن صرورت ،سر ا ایرن اسر کر ایرن تع یرف
چاون در قالص تع یف ارتباط ک ی ام مقلق اس  ،ق ار س فت اس ؟ م لف خرود هر
معتقد اس تع یفی ک ارائ ک د ی تع یف از مقلق ارتباط اس ن ارتبراط میرانفر دی
زی ا ایشان نوشت اند برا یرافتن ایرن تع یرف جرامع از ارتبراط ،تع یرف ارتبراط میرانفر دی و
س وهی و جمعی آسان اس (ص  )12همچنرین ایرن اشرکا هر وارد اسر کر اسر آن
تع یف او کتاب ی تع یف مقلق نیس  ،چ ا در ارتبراط س وهری و ارتبراط میرانفر دی
تع یف ارتباط را بازتع یف نک د اند؟ ب نظ می رسد م لف نباید این تع یف را تغیی دهرد
و پیشنهاد این اس ک آن تع یف ،تع یفی از مقلق ارتبراط اسر و سی نرد و ف سرتند در
آن اس جنس اس و شامل مصادیق متعدد ه میشود مانند انسان ک زن و م د و واصد و
متعدد را شامل اس بناب این ،تع یف ارتباط جمعی ه همان اس با ایرن تفراوت کر در
ارتباط جمعی ،مصداق سی ند  ،انبو اس و این غی از این اس کر تع یرف (کر از سرنخ
مفهوم اس ) را تغیی دهی .
 .1م لف در بخش شش  ،مد های متعددی را از ف اس د ارتباط ارائ کر د انرد ،امرا
در اغلص موارد این مد ها را نقد نک د اند .سورین و تانکارد (11 :1711ر )11چنرد الارو و
محور ب ای ارزیابی عام ی مد ارائ داد اند .پیشنهاد میشود م لرف نیرز بر اسراس یر
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سی تکاملی ،مد های ارائ شد در کتاب خود را در ی صفح نقد کنند یعنی او آنکر
معلوم کنند ه کدام چ عنص ی را در مد قبلی اصالح ک د اند و چ ضرعفی دارنرد و در
م صل دوم ،در تناظ با مد منبع معنا آن را ارزیابی کننرد کر ارزش کرار م لرف هر بهتر
معلوم شود.
 .5م لررف ،مررد السررو را «مررد سون ر » نامیدنررد (ص  ،)711امررا نافت ر انررد چ ر ا
«مد سون » اس ن مد  .همچنین ه مرد ارسرقو را «پریشمرد » نامیدنرد (ص  )115امرا
چ ایی آن و ف ق «مد سون » و «پیشمد » با تعبی «مد » را توضیح نداد اند.
 .1مد ها سون های مختلف دارند .م کوایل و وین دا مرد هرا را بر سراختاری
( )structuralو کارک دی ( )functionalتقسی می کنند (شومیک  ،تانکارد و السورسا1730 ،
 .)110:استاد توسلی مد ها را ب مادی و صوری تقسری و مرد هرای مرادی را در دو دسرت
مکانی و ارسانی طبق بندی میکند و کاملت ین شکل از مد صروری را مرد ریاضری
میداند (توسلی12 :1711 ،ر .)17بهت اس م لف در مقدمر ای کر در شر ح معنرای مرد
نوشت اند (ص 715ر ،)711این مسئل را ه توضیح دهند و نو مد خود را از بین این اقسام
مشخص کنند.
 .1سخن آخ  ،نقدی ب سخن آغازین م لف محت م اس ک س چ ب ظاه ارتبراط
دقیق با متن کتاب ندارد ،اما اس دقیق شوی  ،ارتباط ونیق آن روشن خواهد شرد .ایشران در
مقدم چاپ او سخنی دارند ک « :صاال وقتی در این سوی ارتبراط مریخرواه از خرودم برا
شما ص بزن  ،نمیدان چ ا هیچ دلیلی نمیبین ک خودم را ناارنرد  ،راقر ایرن سرقور،
م لف ،صقی  ،اینجانص و غی بنام  .میخواه در این کتاب ،ب جای ایرن اصرقالصات از
واژ «من» استفاد کن زی ا همیش با این س ا مواج بودم ک چ ا ی نویسند غ بی باید
بتواند بر راصتری در کترابش بنویسرد « ،»I thinkیرا « »I believeو بر راصتری از ضرمی «مرن»
استفاد کند ،اما ما ای انیها بنویسی  ،ب نظ این صقی  ،یا ناارند معتقد اس  ،یا نظ م لرف
ب آن اس و غی پس استفاد از ضمی «من» فق ب همین معناس  .نر در آن خودسرتایی
اس و ن من سفرتن» (ص  .)10آری ،خودسرتایی از م لرف بزرسروار دور اسر امرا ایرن
رویک د ایشان در نکوهش ف هن ای انیران و سرتایش رویر غ بیران در ایرن زمینر درسر
نیس ن چون آنان غ بی هستند و نباید ستایش شوند و ما ای انری هسرتی و نبایرد نکروهش
شوی بلک ب این دلیل ک ب اصتما زیاد ،ر یاف غ بیان ناشی از اص ار ف هنر آنران بر
موجودی مادی بش منهای عوال ماورای مادی اس  ،اما در ف هنر اسرالمی ،اسرتفاد از
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«من» ناستود اس و پژوهشا ان و استادان ای انی ه دانست یا نادانست از این ف هن متأن
هستند .ناستود بودن استفاد از «من» (س چ مقصود ،من من سفرتن نباشرد) ،نر یر تعبیر
بیمبنا و مزاص ارتباط بلک ی الاوی ارتبراطی مسرتند بر نا شری فروقالعراد متعرالی در
انسانشناسی اسالمی اس ک از عمیقت ین ارتباط درونف دی انسان مسلمان در قالص اصرل
هم ارتباطهای اجتماعی او ناشی اس  .در تبیین این مبنا ،اجماال ب روایتری از پیرامب اکر م
(صلیاهللعلی وآل ) اشار میکرن کر  :جراب مریسویرد روزی در خانر پیرامب خردا را زدم.
پ سیدند کیستی؟ ع ض ک دم :من  .آن صضر ت برا صرالتی کر سویرا ایرن تعبیر را خروش
نداشتند ،ف مودند :من! من! (بخاری 55 :1122 ،نسائی 1.)171 :1121 ،چند بی بسیار ژر
از عار بزرسوار شبست ی را نیز ک ش ح این روای اس  ،زینر پایرانی ایرن مقالر قر ار
میده و م لف دانشمند را ،ک خود اهل شع و ادب ه هستند و بارها در کتاب صاض ب
متون ادبی از کهن و نو استشهاد ک د اند ،ب این دیوان و ش ح «راز د » ب آن کر از عالمر
طباطبایی (رصم اهلل) اقتباس شد اس  ،ارجا میده :
م ا از «من» خب کن تا ک «مرن» کیسر مر ا
دس ک دی سوا از من ک «من چیس »؟
از «مررن» خبرر کررن کرر « :مررن چیسرر »؟
چرررو هسررر
ج

صقیقررر ر

مقلرررق آیرررد در اشرررارت

بررر لفرررظ «مرررن» کننرررد از وی عبرررارت

کرررررز تعررر رین شرررررد معررر رین

تررررو او را در عبررررارت سفترررر ای «مررررن»

مرررررن و ترررررو عرررررارض ذات وجرررررودی
همرر ر یرر ر

ج

مشرررررب

هرررررای مشرررررکات وجرررررودی

نررررور دان اشررررباح و ارواح

سرررر از آیینرررر پیرررردا سرررر ز مصررررباح

ترررو سرررویی لفرررظ «مرررن» در هرر عبرررارت

بررر سررروی روح مررریباشرررد اشرررارت؟!

«مرررنِ» ترررو ب تررر از جررران و ترررن آمرررد

کر ر ایر رن هر ر دو ز اجرررزاء «مرررن» آمرررد
(شبست ی55 :1712 ،ر)51

نتیجهگیری
کتاب ارتباطشناسی تألیف جناب آقای دکت محسنیانراد ،مشتمل ب ب خی تحلیلهای نرو و
تحقیقهای کارب دی اس

اما همانطور ک در این مقال روشن شد ،ب خی نقایص صوری،

 .1عن محَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ قَا َ :سَمِعْ ُ جَابِ ا ،یُحَدِّثُ أَنَّ ُ ذَهَصَ إِلَ رَسُو ِ اهللِ صَلَّ اهللُ عَلَیْ ِ وَ آل و سَلَّ َ فِری
دَیْنِ أَبِی ِ ،فَدَفَعْ ُ الْبَابَ فَقَا َ« :مَنْ هَذَا؟» قُلْ ُ :أَنَا ،فَقَا َ :أَنَا أَنَا «کَأَنَّ ُ کَ ِ َ ذَلِ

َ».
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ساختاری و محتوایی در آن وجود دارد ک الزم اس نوعی برازنا ی اساسری در مرتن ایرن
کتاب در این زمین صورت سی د .محورهای این بازنا ی عبارت اس از:
 .3بازنگری صوری .در این بازنا ی وی ایش ادبری ،امالیری و رسر الخر کتراب و
تدوین ب خی فه س های نو چون فه س جداو  ،نمودارها و تصاوی الزم اس .
 .9بازنگری ساختاری .در این برازنا ی الزم اسر چیردمان بخرشهرا در ارتبراط برا
محتوا و نیز چیدمان ب خی موضوعات و همچنین ب خی عناوین اصالح شود.
 .3بازنگری محتوايي .در این بازنا ی الزم اس مبانی روشری آزمرایشهرای انجرام
شد تکمیل شود .ب نظ می رسد ب خری از ایرن مبرانی در اختیرار م لرف اسر و تنهرا درج
اطالعات الزم در این زمین کافی خواهرد برود امرا ب خری مبرانی نیراز بر تأمرل بیشرت دارد.
همچ نین اطالق آزمایش ب ایرن تحقیقرات نیرز درسر بر نظر نمریرسرد و ایرن تحقیقرات
پیمایشی اس  .بازبینی در تع یف ارتباط ،اصالح سرازا معناشرناختی (کر در نوشرتار دیار
توصی شد اس ) و نیز ب خی ب روزرسانیها و همچنین توسع دادن دست بندی ارتباطرات و
تعمی آن ب انوا ارتباط با موجودات غی مادی و نیز ارتبراط درونفر دی و همچنرین تبیرین
ارتباط با خود در مد ارتباطی منبع معنا و باالخ دست بندی منققی نظ یات ارتبراطی ارائر
شد و نقد و ب رسی آنها از مه ت ین انتقادات و نیز پیشنهادهای اصرالصی ایرن تحقیرق در
نقد محتوایی کتاب اس .
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