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تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم

 1محمدصادق نصراللهى

چکیده
معادل  واژه  این  مى آید.  حساب  به  آن  مرکزى  دال  و  است  ارتباطات  علم  موضوع  «ارتباط» 
ایران  علمى  زیست بوم  در  مفهوم پردازانه  رویکرد  در  است.  انگلیسى  زبان  در   «Communication»
اسالمى، طرح این سؤال جالب و مفید است که مشتقات ربط در قرآن کریم چه مختصات مفهومى اى 
دارند. به دیگر سخن، از منظر علم ارتباطات، ریشۀ ربط و مشتقات آن در قرآن کریم چگونه تحلیل 
ـ تحلیلى، ضمن شناسایى 5 آیه اى که داراى شقى از  مى شود؟ این مقاله با بهره گیرى از روش توصیفى 
مشتقات ربط است، به تحلیل ارتباطى ربط در دو سطح پرداخته است: سطح اّول و حداقلى (تحلیل ابعاد 
ارتباطى مشتقات ربط در قرآن کریم) و سطح دّوم و حداکثرى (نسبت شناسى مفهومى ربط در قرآن 
و ارتباط در علوم ارتباطات). در سطح اّول، ابعاد ارتباطى سه اصطالح «رباط الخیل»، «ربط قلب» و 
«مرابطه» استخراج شده است. رباط الخیل، اگرچه داراى معناى نظامى است، درون مایه هاى ارتباطى 
اشاره  کافران  و  خیول  مؤمنان،  با  مجاهد  مؤمنان  ارتباط  به  مى توان  جمله  آن  از  که  دارد  غیرصریح 
کرد. ربط قلب بر پدیدۀ ناب ارتباطى در ساحت معنوى داللت دارد که دو ویژگى «بدون پیام بودن» 
و «ارتباط کامل تر بودن» را مى توان به آن نسبت داد. در نهایت، لزوم داشتن فهم ارتباطى از مرابطه 
مورد تأکید این مقاله بوده که به عنوان «فراگرد تراکنشى» در جامعۀ ایمانى معرفى شده است؛ اما در 
سطح دّوم، این ایده مطرح شده که ربط قرآنى با ارتباط امروزى داراى جوهرۀ معنایى مشابه «اشتراك» 

و «اعتماد» است و از این رو، مى توان گفت «مشترك معنوى» هستند.
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مقدمه
کلیدواژۀ «ارتباط» در زبان فارسى معادل واژۀ «Communication» در زبان انگلیسى تعریف 
بیان  به  است.  ارتباطات»  «علم  در  واژه  اصلى ترین  که  (محسنیان راد، 1382: 39)  است  شده 
دیگر، دال مرکزى این علم ارتباط است؛ دالى که تمامى دال ها و مفاهیم دیگر این رشته در 
نسبت با آن معنا و جایگاه پیدا مى کنند. این همان مقوله اى است که علماى منطق موضوع 

علمى مى نامند که تمام گزاره ها با آن نسبت دارند.
آمده  متکثرى  و  متعدد  معانى  واژه  این  اصطالحى  و  لغوى  تعریف  در  انگلیسى  زبان  در 
است. محسنیان  راد، اندیشمند ایرانى علم ارتباطات، در کتب ارتباط شناسى و ارتباط شناسى 2 و 
ارتباطات  انسانى به تفصیل تعاریف مختلف را آورده و نشان داده که چه میزان تکثر و تنوع آراء 
در این مقوله وجود دارد. واژه هایى همچون رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه کردن، مکالمه 

و مراوده داشتن ازجمله مترادف هایى است که در لغت نامه هاى انگلیسى ذکر شده است.
موضوع زمانى جالب مى شود که در معادل یابى این واژه در زبان عربى  رویه اى متفاوت با 
زبان فارسى اتخاذ شده است و از ریشۀ «وصل» کلیدواژگانى همچون «اتصال» یا «مواصله» 
یا «تواصل» معادل «Communication» در نظر گرفته شده و استعمالى از ریشۀ ربط در این 

حوزۀ مفهومى رؤیت نمى شود.
معنایى  فضاى  در  عربى)  زبان  (در  اتصال  و  فارسى)  زبان  (در  ارتباط  استعمال  تبار  اینکه 
علم ارتباطات چه بوده است خود موضوعى جالب و درخور توجه است که البته در این مجال 
نمى گنجد1؛ اما مى تواند مدخل ورود به مسئلۀ اصلى این مقاله باشد که به راستى ریشۀ ربط در 
قرآن چه ساحت و ماهیت مفهومى اى دارد. آیا اساسًا ریشۀ «ربط» در قرآن کریم استفاده شده 
است؟ آیا این استعمال نسبتى با حوزۀ علم ارتباطات دارد؟ آیا قرآن استعمال و فهم ارتباطى 
از ریشۀ ربط داشته است یا نه؟ اساسًا چارچوب قرآنى این واژه بیگانه با فضاى علم ارتباطات 
است؟ این مسئله زمانى جالب تر مى شود که اجماًال بدانیم که معناى تحت اللفظى ربط در زبان 

عربى «بستن» است. این معنا، در نگاه اّول، کامًال غیرمرتبط با فضاى علم ارتباطات است.
اصلى  سؤال  این  با  که  گفت  مى توان  مقاله،  این  مسئلۀ  جمع بندى  مقام  در  و  کالم  یک  در 
مواجهیم: «از منظر علم ارتباطات، ریشۀ ربط در قرآن کریم چگونه تحلیل مى شود؟» در این 

زمینه، این سؤاالت فرعى مطرح است:

 «Communication» 1 . حمید موالنا در مقدمۀ کتاب ارتباط شناسى (به قلم محسنیان راد) مناسب بودن «ارتباط» را به عنوان معادل واژۀ
مفهوم  و  اصلى  معنى  «ارتباطات»  یا  «ارتباط»  صورت  به  انگلیسى  واژۀ  این  ترجمۀ  «آیا  مى نویسد:  و  مى دهد  قرار  تردید  و  تأمل  مورد 
کلى آن را در بر دارد؟ چراکه ریشۀ کامیونکاسیون التینى است و بیش از همه جنبه اى را که دو نقطه یا دو نفر چیزى با هم مشترك 
داشته باشند در بر دارد. لغت «ارتباط» در فارسى حاوى این بُعد اشتراکى نیست و معموًال جنبۀ فنى و عملى دارد.» (محسنیان راد، 1382: 

.(15 -16
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1. مصادیق استعمال ربط و مشتقات آن در قرآن کریم چه مواردى است؟
2. نظر مفسران دربارۀ معناى موارد استعمالى مذکور چیست؟

3. با توجه به سازه هاى  مفهومى و نظرى تعریف ارتباط، ابعاد ارتباطى مشتقات ربط در قرآن 
کریم چیست؟

4. نسبت مفهومى «ربط در قرآن» با «ارتباط در علوم ارتباطات» چیست؟
تفسیر»،  «علم  و  ارتباطات»  «علوم  ساحت  دو  بین  مقاله  میان رشته اى  ماهیت  به  توجه  با 
پس از پیشینه شناسى، ابتدا در دو ساحت مجزا  چارچوب نظرى مقولۀ ارتباط و سپس چارچوب 
نظرى قرآنى مقولۀ ربط مورد کنکاش قرار مى گیرد. سپس در مقام تلفیق، تحت عنوان «تحلیل 
وجه  و  مى شود  برقرار  پیوند  و  ارتباط  نظرى  ساحت  دو  بین  کریم»،  قرآن  در  ربط  ارتباطى 
میان رشتگى مقاله نمودار مى شود؛ بنابراین، مقاله ناگزیر است در بخش هاى ابتدایى جنبه اى 

دوساحتى داشته باشد که از رهگذر آن تلفیق حاصل شود.

پیشینۀ پژوهش
مرورى بر پژوهش هاى موجود نشان مى دهد که پژوهش مستقلى در حوزۀ ارتباطات و قرآن با 
محوریت ریشۀ «ربط» صورت نگرفته است. این بدان معناست که اّوًال درمورد ربط در قرآن 
از منظرى قرآنى مفصل و مستقل بحث نشده است. ثانیًا در رویکرد میان رشته اى، چارچوب 
قرآنى این ریشه از منظرى ارتباطاتى مورد توجه قرار نگرفته است. در این میان، این پژوهش ها 

بیشترین نسبت را با این مقاله دارند:
با  پیوند  در  «مرابطه»  و  «مصابره»  نقش  و  جایگاه  تفسیرى  «تحلیل  عنوان  با  مقاله اى  در 
استناد  با  که  است  تالش   در  فالح  عمران»،  آل  سورۀ  آیۀ 200  محوریت  با  (عج)،  عصر  امام 
به روایاتى که از مرابطه تعبیر به پیوند با امام زمان (ع) مى کنند، این آیه را در زمانۀ فعلى به 
مقولۀ ارتباط و پیوند با امام زمان (ع) مرتبط کند. این مقاله تالش کرده مرورى کلى بر آراى 
تفسیرى ذیل این آیه نیز داشته باشد، اما در نهایت نگاه خاص خود را دارد. اگرچه تتبع نسبتًا 
خوب این مقاله  مى تواند در این پژوهش به کار رود، اما تمایز در آن است که در مقالۀ مذکور 
تنها به آیۀ 200 سورۀ آل عمران پرداخته شده است؛ درحالى که در پژوهش پیش رو، با توجه به 

موضوعیت داشتن «ربط» و نه صرفًا «مرابطه»، ابعاد تحلیلى فراتر از آیۀ مذکور است.
زرنـگار در مقالـۀ خویـش با عنوان «مفهوم شناسـى واژه هـاى ارتباطات اجتماعـى در قرآن 
کریـم» کـه تلخیـص کتـاب وى بـا عنـوان مبانـى ارتباطـات اجتماعـى از منظـر قـرآن کریم 
اسـت، اگرچـه در ظاهـر بـه نظـر مى رسـد بایـد واژۀ ربـط را بررسـى کنـد، اما همان طـور که 
خـود در چکیـده تصریـح مى کنـد، تـالش دارد کلیدواژه هـاى اجتماعـى و نـه ارتباطـى را کـه 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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مرتبـط بـا واژۀ مجتمـع (جامعـه) اسـت بررسـى کنـد. از همیـن  رو، در ادامـه پنـج واژۀ جمع، 
قـوم، شـعب، قبیلـه و امـت را مـورد کنـکاش قـرار مى دهـد و این در حالى اسـت کـه عمًال از 

یکـى از کلیـدواژگان ارتباطـى یعنـى «مرابطـه» غافل اسـت.
ارتباطى  الگوى  گزاره هاى  به  توجه  با  قرآنى  ارتباطى  «الگوى  عنوان  با  دیگرى  مقالۀ  در 
ان. ال. پى»، رفیع تالش مى کند در مطالعه اى میان رشته اى مباحث قرآنى را پیرامون گزاره هاى 
مطرح شده در حوزۀ مطالعاتى «برنامۀ زبانى  ـ  عصبى»1 ـ که نسبت ارتباط و عصب را بررسى 
مى کندـ  مطرح کند. این مقاله، ذیل سه بُعد ارتباط کالمى و غیرکالمى و کنترل سیستم عصبى 
در ارتباطات، اصول و ویژگى هایى همچون اصل فطرت، نقش پایگاه اجتماعى، نقش ظرفیت 
درونى، ارتباط چشمى، ارتباط شنوایى و... را مطرح مى کند. در این میان، این مقاله هیچ پرداخت 

و استشهادى به آیات مرتبط با ریشۀ ربط نداشته است.

مبانى نظرى پژوهش
ارتباط در علوم ارتباطات

مفهوم شناسى ارتباط
محسنیان راد، در آثار سه گانۀ مهم خویش که پیش تر ذکر شد، با کنکاشى مقایسه اى و جامع 
مى کند: «ارتباط  ارائه  ارتباط  علم  از  را  تعریف  این  متعدد «ارتباط»  و  مختلف  تعاریف  پیرامون 
عبارت است از جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشى جابه جایى پیام میان حداقل دو منبع معنى 
مشروط بر آنکه در منبع معنى ارتباط گیر، مشابهت معنى با معنى مورد نظر منبع معنى ارتباط گر 
ایجاد شود.» (محسنیان راد، 1391: 12) اگر این تعریف را مبناى فهم خویش از پدیدۀ  ارتباط 

قرار دهیم، آن گاه این نکات را ناظر به آن مى توان مطرح کرد:
- طبق این تعریف، ارتباط حداقل دو طرف ارتباطى دارد که ارتباط گر (فرستنده)2 و ارتباط گیر 

(گیرنده)3 نامیده مى شود.
- همان گونه که هم نویسنده تأکید دارد و هم از خود تعریف هویداست، کلیدواژۀ اصلى ارتباط 
«معنا»4 ست. در این تعریف، 5 بار واژۀ  معنا تکرار شده و اساساً شرط تحقق ارتباط معرفى 
شده است. در جایى که بین فرستنده و گیرنده اشتراك معنایى رخ ندهد، ارتباطى نیز برقرار 
نشده است. اینکه معنا چیست سؤالى سخت و پیچیده است که محسنیان راد تالش کرده 

1. Neuro-Linguis tic Programming
2. Communicator & Sender
3. Communicatee & Reciever
4. Meaning
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در سه کتاب مذکور زمان و توجه ویژه اى را بدان مصروف دارد؛ توجهى که متأثر از دیوید 
برلو1، بنیان گذار و رئیس گروه آموزشى ارتباطات دانشگاه ایالتى میشیگان، بوده است. برلو، 
ضمن تأکید بر این دو کلیدجمله که «معنى ها در پیام  نیستند.» و «ارتباط دربرگیرندۀ انتقال 
معنى نیست.»، معنا را چنین تعریف مى کند: «درواقع، کلمات هیچ  معنایى نمى دهند، بلکه 
معنى ها فقط در آدم ها هستند. معنا مسبب پاسخ ها مى شود. آن ها چیز هایى شخصى هستند و 
درون ارگانیسم انسان اند. معنى ها آموخته  مى شوند. آن ها چیزى شخصى اند و دارایى هاى ما 
محسوب مى شوند... خوشبختانه معموًال ما افرادى را مى یابیم که معنى هایى مشابه معنى هاى 
ما دارند و درنتیجه، با آن ها مى توانیم ارتباط برقرار کنیم. آنانى که با یکدیگر تشابه معنى دارند 
مى توانند ارتباط برقرار کنند و اگر فاقد این تشابه باشند، قادر به ارتباط با یکدیگر نیستند. ارتباط 
دربرگیرند ۀ انتقال معنى نیست... فقط پیام است که قابل انتقال است و معنى درون پیام نیست. 
معنى ها در استفاده کنندگان پیام ها هستند.» (Berlo, 1960: 175) آنچه محسنیان راد در مقام  
جمع بندى از فروملینگ2 نقل مى کند این است که: 1. معنى ها در مردم اند، نه در کلمات؛ 2. 
کلمات بیش از یک معنا دارند؛ 3. درك معنى ها از راه هایى بیش از کلمات و حاالت بدن 
صورت مى گیرد؛ 4. معنى هاى پذیرفته شده براى کلمات تغییر مى کنند؛ و 5. کلمات هیچ  گونه 
معنى یا واقعیتى جدا از شخصى که آن ها را به کار برد ندارند (محسنیان راد،  1391: 21). فهم 
نگارنده از معناى معنى در نگاه غربى آن شاید به مفاهیمى همچون فهم، تلقى و درك انباشتى 
انسان از هستى نزدیک شود؛ آن چیزى که ما به عنوان جهان بینى و باورداشت مى شناسیم. 
به بیان دیگر، هر انسانى به مرور زمان منظومه اى فکرى از عالم و پدیده ها پیدا مى کند؛ این 
مى کند:  تعریف  این گونه  را  معنى  نهایت،  در  راد،  محسنیان  او.  نزد  زندگى  معناى  مى شود 
«معنى حاصلى است از جریان شناخت و ارتباط که در بستر فرهنگ شکل گرفته و به صورت 
مولکول هاى پروتئین  بزرگ در بخش هاى مرتبط با حافظۀ مغز ذخیره شده است. ممکن است 
ژن نیز در این حصل نقش داشته باشد.» (محسنیان راد، 1395: 184) طبق این تعریف، محل 
استقرار معنا حافظۀ بلندمدت3 است و معنا تحت تأثیر شناخت، ارتباط، فرهنگ و ژنتیک شکل 
مى گیرد. از طرف دیگر، معنا خود شرط تحقق ارتباط نیز هست. اینکه منظومۀ فکرى افراد 
یا به بیان دقیق تر، انبان معانى آن ها داراى وجه مشترك باشد و طى ارتباط اشتراك معنا رخ 

دهد شرط تحقق ارتباط است.

1. Berlo
2. Froemling
3. البته اینکه معنا را صرفًا مادى ببینیم و به حد مولکول هاى پروتئینى بزرگ تنزل دهیم مورد انتقاد متفکران اسالمى قرار گرفته است 

(ر.ك: همدانى، 1393؛ 1396).

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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انواع  از  گسترده اى  طیف  ارتباط گیر،  و  ارتباط گر  میان  معنا»  «مشابهت  مفهوم  بر  مبتنى 
ارتباط ـ از عدم ارتباط تا ارتباط کامل ـ تعریف مى شود. بر همین اساس، اگر معناى مورد نظر 
ارتباط گر را با M و معناى تجلى یافته در ارتباط گیر را با ’M نمایش دهیم، این طیف چهارگانه 

مطرح مى شود:
1. نا ارتباط (عدم ارتباط): 

2. ارتباط ناقص: 

3. ارتباط کامل: 

4. ارتباط کامل تر (ارتباط کامل+ارتباط  با خود1):  

به نظر مى رسد که احتمال وقوع مورد اّول و سّوم اندك است و آنچه روزمره اتفاق مى افتد  
مورد دّوم است (محسنیان راد، 1395 : 141-139).

اما ماهیت خود ارتباط، جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشى جابه جایى و انتقال پیام است. طبق 
این تعبیر، آنچه در ارتباط منتقل مى شود «پیام»2 است. پیام فراوردۀ ارتباطات از سوى فرستنده 
است که برساخته اى از کلمات، دستورزبان، نظم دهى به افکار، ظاهر فیزیکى، حرکات بدن، 
صدا، جنبه هاى شخصیتى فرد و فهم او از خودش است (محسنیان راد، 1391: 41). درواقع، پیام 
صورت عینى تجسم یافتۀ معنا در قالب صدا، واژه، چهره و... است. براى پیام سه عنصر سازنده 
ذکر شده است: 1. رمز یا نشانه؛ 2. محتوا؛ و 3. سبک یا نحوۀ ارائه. زمانى که من مى نویسم: 
«مادر جان دوستت دارم.» هریک از واژگان این جمله رمز و نشانه هستند. زمانى که همین 
جمله را با بولدکردن (برجسته کردن) مادر جان به این شکل بیاورم: «مادر جان دوستت دارم»، 
سبک ارائۀ من متفاوت خواهد شد. محتوا نیز مقوله اى برآمده از جمع میان نشانه ها و نحوۀ ارائۀ 
آن هاست. درواقع، محتوا نمایندۀ معنى مورد نظر ارتباط گر است و قرار است معنایى مشابه را 
در ارتباط گیر متجلى کند (محسنیان راد، 1391: 42-61). یکى از انقسام هاى مهم در این میان 
انواع پیام است. محسنیان راد پیام را به سه قسم تقسیم بندى مى کند: 1. نشانه هاى قراردادى 
آن ها  مصادیق  که  نشان دادنى  غیرقراردادى   .3 و  نشان دادنى؛  قراردادى   .2 ـ نوشتنى؛  گفتنى 
به ترتیب عبارت اند از: 1. واژۀ مادر (داللت بر زنى که انسان را به دنیا آورده)؛ 2. تصویر سکوت 

1. محسنیان راد این نوع ارتباط را به کمک دانش هیوریستیک قابل توضیح مى داند و در تبیین آن بر عنصر اختراع و خالقیت تأکید 
مى کند (ر.ك: محسنیان راد، 1395: 141).

2. Message
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خجالت کشیدن  زمان  در  صورت  سرخ شدن   .3 و  سکوت)؛  لزوم  بر  (داللت  بیمارستان ها  در 
(داللت بر کم رویى فرد) (محسنیان راد،  1391: 53-48).

دربارۀ سه گانۀ «جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشى»1 نیز باید گفت که ارتباط مى تواند حالت 
یک طرفه یا جریانى داشته باشد. در سطحى پیچیده تر مى تواند حالت دوطرفه و در اصطالح، 
تعاملى2 یا آنچه در اینجا فراگرد نامیده مى شود داشته باشد. در نهایت، اگر سطح تعامل تا آنجا 
در  یکسانى  سهم  دو  هر  و  نباشد  امکان پذیر  گیرنده  و  فرستنده  میان  تفکیک  دیگر  که  باشد 
پیشبرد ارتباط داشته باشند، مى توان گفت که با تراکنش ارتباطى مواجهیم؛ تراکنشى که یقینًا 

اعتماد از پیش الزامات آن است (محسنیان راد، 1395: 60-79).

انواع ارتباطات انسانى
یکى از تقسیم بندى هاى رایج و البته مهم ارتباط انقسام آن به دو قسم کالمى و غیرکالمى است. 
مالك اصلى این تفکیک «زبان» است. زبان در اینجا نظام قراردادى داللت الفاظ الفبایى بر مفاهیم 
است. اگر پیام از جنس زبان باشد، اعم از شفاهى و کتبى، «ارتباط کالمى»3 است (ریچموند و 
مک کروسکى4، 1382: 85) و در مقابل، اگر پیام از جنس زبان نباشد، «ارتباط غیرکالمى»5 یا 
«ارتباط بى سخن» (آشورى، 1381: 273) خواهد بود. به بیان دیگر، طبق تقسیم بندى محسنیان راد 
از پیام، هر کجا پیام قراردادى گفتنى  ـ  نوشتنى باشد، ارتباط  کالمى است و هر کجا پیام قراردادى 
ظاهر،  در  اگرچه،  بود.  خواهد  غیرکالمى»  «ارتباط  بود،  نشان دادنى  غیرقراردادى  یا  نشان دادنى 
ارتباط  کالمى محسوس تر و پرطمطراق تر است، اما ارتباط غیرکالمى سهم بیشترى در تأثیر ارتباط 
دارد: «یکى از پیشتازان و پیشروان مطالعات غیرکالمى، بیردویسل6، مشخص کرده است که تنها 
35 درصد از معنى در یک وضعیت خاص با کالم به دیگرى منتقل مى شود و 65 درصد باقى ماندۀ 
آن در زمرۀ غیرکالمى است.» (فرهنگى، 1380: 272) مایرز و مایرز7 پدیده هاى غیرکالمى را 
به دو گروه اساسى تقسیم بندى مى کنند:  الف) گروه فعالیت ها و رفتارها که عبارت اند از: فرازبان، 
گروه   ب)  اشیا؛  زبان  و  لمس کردن  بدن،  زبان  سر،  و  دست  حرکات  خیره،  نگاه  چهره،  حرکات 

زمینه هاى دربرگیرندۀ غیرکالمى شامل زمان و فضا (1383: 286). 

1. Flow, Process & Transactional Process
2. Interaction
3. Verbal Communication
4. Richmond & McCroskey
5. Non-Verbal Communication
6. Birdwhis tell
7. Myers & Myers

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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سطوح ارتباطات
تفکیک  در  که  سرفصلى  است؛  ارتباط  سطوح  ارتباط شناسى  در  مبنایى  نظرى  مباحث  از  یکى 
پدید ه هاى ارتباطى و نظم بخشى به این ساحت بسیار کارساز است. محسنیان راد در آخرین اثر 
خود، یعنى ارتباط شناسى2، به گونه اى کامًال متفاوت انقسامى جدید از سطوح ارتباطى ارائه مى کند: 

شکل 1. سطوح ارتباط (محسنیان راد، 1395)

بر اساس مباحث نظرى اى که در این بخش ارائه شد، مى توان ناظر به سؤال سّوم فرعى 
این مقاله سؤاالتى را از منظر علم ارتباطات دربارۀ «ربط قرآنى» مطرح کرد:

1. ارتباط گر و ارتباط گیر چه کسانى هستند؟
2. معناى مد نظر ارتباط گر و ارتباط گیر چیست؟

3. بر اساس میزان مشابهت معنایى بین ارتباط گر و ارتباط گیر در چهارگانۀ ارتباطى کدام یک است؟
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4. ماهیت ارتباطى در سه گانۀ جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشى کدام یک است؟
5. پیام منتقل شده در سه گانۀ مذکور چه نوعى است؟

6. ارتباط انسانى در دوگانۀ کالمى و غیرکالمى چه نوعى است؟
7. سطح ارتباطى مطرح شده چیست؟

در این پژوهش بنا داریم که در تحلیل ارتباطى از ربط قرآنى به سؤاالت مذکور پاسخ دهیم. به 
نظر مى رسد جدول 1 مى تواند محمل نظرى الزم را براى تحلیل ارتباطى فراهم کند.

جدول 1. چارچوب تحلیل ارتباطى

وجه 
ابعاد ارتباطىمؤلفۀ ارتباطىتحلیل

توصیفى

-کیستى ارتبا ط گر و ارتباط گیر
-چیستى معناى به اشتراك گذاشته

-چیستى پیام

تحلیلى

ـ نوشتنى، قراردادى نشان دادنى، شکل پیام قراردادى خواندنى  
غیرقراردادى نشان دادنى

ملموس/غیرملموسسطح ارتباط (انسانى/غیرانسانى)
کالمى/غیرکالمىنوع ارتباط (کالمى/غیرکالمى)

جریان/فراگرد/فراگرد تراکنشىماهیت ارتباط (جریان، فراگرد، فراگرد تراکنشى)
ارتباط کامل تر/کامل/نسبى/عدم ارتباطتوفیق ارتباط

مفهوم شناسى «ربط» در قرآن کریم
در این بخش تالش مى شود در دو سطح لغوى و اصطالحى با مفهوم واژۀ ربط آشنا شویم. قاعدتًا 

مفهوم شناسى اصطالحى این واژه ناظر به نگاه مفسران و نوع استعمال آن در قرآن کریم است.

مفهوم شناسى لغوى
این واژه متشکل از حروف راء، باء و طاء در باب ثالثى مجرد َفَعَل، َیفِعل و باب ثالثى مزید 
مفاعله استعمال دارد. مرورى بر کتب لغت معتبر عربى نشان مى دهد که به طورکلى واژۀ ربط 

در سه موضع استعمال دارد: 
- معناى عام بستن: ربط الشىء به معناى «شّده» یعنى «بستن محکم یک چیز» آمده است 
(ابن منظور، 1414 ق، ج 7: 302). همچنین در آن معناى «ثَبات» یعنى استقرار، عدم تحرك 
و پایدارى وجود دارد (ابن فارس، 1404 ق،  ج 2: 478). به بیان دیگر، بستن چیزى که 
» مستعمل است و به معناى  باعث ثابت ماندن آن مى شود. در همین زمینه، « 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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بستن اسب جهت محافظت از اوست1 (راغب اصفهانى، 1412 ق، ج 1: 338) که طبیعتًا 
استقرار و ثابت ماندن اسب را در یک مکان موجب مى شود. در مقام جمع بندى، اعتماد و اتکا 
به یک چیز و بستن به آن جهت ثابت ماندن2 ماهیت و جان مایۀ این واژه است (مصطفوى، 

1368، ج 4: 28).
باب  در  بیشتر  معنایى  حوزۀ   این  در  ربط  ریشۀ  استعمال  نظامى:  حوزۀ  خاص  معناى   -
ثالثى مزید «ِرباط» و «مرابطه» است. رباط الجیش به معناى «استراحتگاه سربازان» است 
(راغب اصفهانى،  1374، ج 2: 35) و به طورکلى، رباط به معناى «مکان مخصوص اقامت 
معناى «مالزمۀ  به  نیز  مرابطه  ج 1: 338).  ق،  اصفهانى، 1412  (راغب  است  نگهبانان»3 
ثغر العدو» (مراقبت از یورش و نفوذ دشمن) یا همان «مرزبانى» یا «مرزدارى» آمده است 
لسان  در   .(302  :7 ج  ق،   1414 منظور،  ابن  339؛   :1 ج  ق،   1412 اصفهانى ،   (راغب 
 

َ
 ِ َ ُ العرب، در تعریفى تفصیلى تر از مرابطه، وجه استعمال ربط را تشریح مى کند: «

ّ  »؛ یعنى، دو گروه اسب هایشان را  َ ُ   
ٌّ  ٍ

ْ َ    ِ ِ
َ  َ ْ َ

بسته اند (تجهیز کرده اند) و هریک خود را براى یورش طرف مقابل آماده کرده است (ابن 
منظور، 1414 ق، ج 7: 302). البته ابن فارس وجه استعمال دیگرى مطرح مى کند و آن 
این است که مرزبانان کأنّه در مرز بسته مى شوند و استقرار مى یابند و مراقب آن هستند4 
» را داریم که به معناى بردن  ً (1404 ق،  ج 2: 478). از همین معنا، استعمال « 

اسب براى مرزبانى در مقابل دشمن است5 (مرتضى زبیدى، 1414 ق، ج 10: 261).
- معناى خاص حوزۀ باطنى و درونى: یک معناى آخرى نیز ربط در حوزۀ قلبى و درونى 
 َّ » را به معناى « انسان دارد که به نوعى معناى مجازى آن است. ابن منظور «
مى کند  تعریف  ترس،  هنگام  قلب  آرامش  یعنى   ،« ْ َّ   ّ ِ َ   َ ُ َ   َ ُ َ   ُ
(ابن منظور، 1414 ق، ج 7: 303؛ مرتضى زبیدى، 1414 ق، ج 10: 261). در همین زمینه، 
» یا همان قوى دل را داریم (راغب اصفهانى،  1412 ق، ج 1: 339). اصطالح « 
البته امروزه ربط در عربى معاصر به معناى رابطه و پیوستگى، یعنى همان معنایى که در 
» به معناى  فارسى فهم مى شود، نیز استعمال مى شود. مثًال «   
و  هم بستگى  هم  با  که  گروهى  معناى  به  مرابطه  یا  است  فرماندهان  میان  رابط  افسر 

پیوستگى داشته باشند (بستانى، 1375: 39 و 802).
.   ّ  .1

.          ّ  ّ     : ّ      ّ  .۲
.    ّ    .۳

. َ    َ َ   ِ ُ   ّ  ، ّ  ِ
ْ َ   : ِ ّ     .۴

. ِ ْ َ   َ َ   َ  ُ ِ
َ ْ َ  َ ُ  ُ   ّ ُ َ  َ َ َ ُ  

َ
 ِ َ ِ ّ  ُ َ َ َّ  : ً َ َ  َ َ َ ْ   .۵
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مفهوم شناسى قرآنى
اما معناى اصطالحى این واژه را با توجه به رویکرد قرآنى این مقاله باید از آیاتى که این واژه 
در آن ها ذکر شده فهم کرد. جست وجوى ریشۀ «ربط» در قرآن کریم  ما را با تعداد معدودى آیه، 
یعنى تنها 5 آیۀ شریفه، مواجه مى کند؛ بنابراین، این واژه کم بسامد و کم تکرار در قرآن کریم 

است. البته این کمیت  اندك الزامًا نشان از کم اهمیت  بودن آن نیست.
مرورى کلى بر آیات نشان مى دهد که تقریبًا تمامى آیات همان معانى لغوى را پوشش 
مى دهند،  به غیر از یک آیه که سرچشمۀ منازعه اى تفسیرى در باب ماهیت ارتباطى ربط در 

قرآن خواهد بود و متعاقبًا مورد بحث قرار مى گیرد.
ـ رباط الخیل: آیه اى که هم زمان هم معناى عام بستن از آن برداشت مى شود و هم معناى 
 ِ ِ  ْ ِ  َ  ٍ َّ ُ  ْ ِ  ْ ُ ْ َ َ ْ  َ  ْ ُ َ  ُّ ِ

َ
 َ نظامى آیۀ 60 سورۀ مبارکۀ انفال است. «

  َ  ْ ُ ُ َ ْ َ  ُ  ُ ُ َ ُ َ ْ َ   ْ ِ ِ
ُ  ْ ِ  َ َ  َ  ْ ُ َّ ُ َ  َ  ِ  َّ ُ َ  ِ ِ  َ ُ ِ ْ ُ  ِ ْ َ ْ

۱» در این آیه، رباط مبالغه  َ ُ َ ْ ُ   ْ ُ ْ َ  َ  ْ ُ ْ َ ِ  
َّ َ ُ  ِ  ِ َ    ٍ  ْ َ  ْ ِ  ُ ِ ْ ُ

در بستن (ربط) است و ربط کمى سست تر از گره (عقد) است. خیل نیز به معناى اسب 
«اسب هاى  یعنى  الخیل  رباط  ترکیب  بنابراین،  114)؛    :9 ج  ق،   1390 (طباطبائى،  است 
تعبیر  ورزیده  اسب هاى  به  الخیل  رباط  از  فارسى  ترجمه هاى  از  بسیارى  البته  بسته شده». 
کرده اند (ر.ك: ترجمۀ انصاریان و مکارم شیرازى). برخى کتب لغت نیز خیل را هم به معناى 
سوار دانسته اند و هم به معناى مرکب و بر این باورند که درمورد هر دو استعمال دارد (راغب 
آیۀ شریفه توصیه مى کند تا آنجا که  اصفهانى، 1412 ق، ج 1: 650). بر همین اساس، 
مى توانید قدرت جنگى خویش را افزایش دهید تا رعب و ترس در دل دشمن افتد. با توجه 
به اینکه جنگجوى اسب سوار یا اسب جنگى  یکى از اصلى ترین عوامل قدرت جنگى در آن 

زمان بوده است، در اینجا مصداقًا و تصریحًا ذکر شده است.
ـ ربط قلب: اما بیشترین استعمال واژۀ ربط در قرآن کریم به صورت ترکیبى با واژۀ «قلب» 
است و ناظر به معناى سّوم لغوى ـ یعنى حوزۀ باطنى و درونى ـ است. در سه مورد واژۀ 

ربط به همراه قلب آمده است:
 ً َ  ِ َ َّ  َ ِّ  

ُ ْ َ َ  ُ َّ ُ  َ  ُ ْ ِّ  
ً َ َ َ  َ َ ُّ  ُ ُ

ِّ َ ُ  ْ
1. آیۀ 11 سورۀ مبارکۀ انفال«ِ

 «۲ َ َ ْ َ ْ  ِ ِ  َ ِّ
َ ُ  َ  ْ ُ

ِ
ُ ُ   َ َ  َ ِ َ ِ  َ  ِ َ ْ َّ  َ ْ

ِ   ُ
َ  َ ِ

ْ ُ  َ  ِ ِ  
ُ َ ِ

ّ َ ُ ِ
ّ

1. هر نیرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها [= دشمنان ]، آماده سازید! و (همچنین) اسب هاى ورزیده (براى میدان نبرد)، تا به وسیله 
آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگرى غیر از اینها را، که شما نمى شناسید و خدا آنها را مى شناسد! و 
هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعى اسالم) انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده مى شود، و به شما ستم نخواهد شد! (مکارم 

شیرازى، 1380: 184).
2. و (یاد آورید) هنگامى را که خواب سبکى که مایه آرامش از سوى خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبى از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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در سیاق جنگ بدر صادر شده و از جهتى نسبتى با فضاى محاربه و جنگ دارد و این خود 
نکته اى درخور توجه است که معناى باطنى ربط با معناى نظامى آن مى تواند پیوند داشته 
باشد. خطاب آیه مؤمنانى هستند که همراه با رسول خدا (ص) به قصد جهاد وارد منطقۀ بدر 
شده اند. پروردگار عالم در شب محاربه  دو نعمت را بر مجاهدان ارزانى داشت: خواب سبک 
(تغشیه نعاس) و نزول باران (تنزیل ماء). به واسطۀ این دو نعمت، مجاهدان و مؤمنان تطهیر 

شدند و از پلیدى و شیطان دور شدند و ربط قلب و ثبات قدم یافتند.
از جهت درونى و باطنى، قّوت قلب پیدا کردند و آرامش درونى یافتند و از جهت بیرونى و ظاهرى، 
ثبات قدم و قّوت جسمانى. در مقابل نیز، در آیۀ بعد مى فرماید که القاى رعب و وحشت در دل 
کفار مى کنم؛ یعنى، حالت قلبى و باطنى مقابل «ربط قلب» که همان «رعب قلب» است در 
کفار حاصل مى شود. آنچه از آیۀ 12 سورۀ مبارکۀ انفال مورد استشهاد ماست تعبیر «لیربط على 
قلوبکم» است؛ یعنى، خداوند مؤمنان را به ویژه در مواقع حساس و سخت قّوت قلب مى بخشد 
و به آن ها آرامش مى دهد. مفسران ربط قلب را همان «شّد على قلب»، یعنى محکم شدن قلب، 
دانسته اند که باعث سکناگزیدن، تشجیع، قّوت قلب و همچنین سکون نفس و اعتماد مى شود 

(طبرسى، 1372، ج 4: 809؛ طوسى، بى تا، ج 5: 86؛ طباطبائى، 1390 ق، ج 9: 22).
 ْ َ  ِ ْ َ ْ  َ  ِ َّ  ُّ َ  ُّ َ  ُ َ  ُ  ْ

ِ  ْ ِ ِ
ُ ُ   َ  ْ َ َ  َ 2. آیۀ 14 سورۀ کهف «

۱» به علنى شدن ایمان و توحید اصحاب کهف اشاره  َ َ  ً ِ 
ْ ُ  ْ َ َ ً ِ ِ ِ ُ  ْ ِ  َ ُ ْ َ

دارد. اظهار توحید در جامعۀ مشرك حقیقتاً  نیاز به شجاعت و جسارت فراوان دارد. در این 
آیه اشاره مى کند که این شجاعت را خداوند به واسطۀ ایجاد استحکام در قلب آن ها و دورى 
آن ها از اضطراب و نگرانى به ایشان عطا کرد. نکته اى که در این آیه درخور توجه است 
ربط قلب را خداوند مستقیماً  به خود نسبت مى دهد. اگر در آیۀ پیشین، طى علل و اسبابى 
(خواب سبک و نزول باران) دل مجاهدان بدر قرص و محکم شد، در اینجا جنبۀ  تکوینى و 

دفعى آرامش درونى در اصحاب کهف جدى تر و پررنگ تر است.
  َ  ْ َ َ  ْ َ

  ْ َ ِ ِ  ْ ُ َ ْ َ  ْ ِ 
ً

ِ   ُ  ِ ّ
ُ
 ُ ُ  َ َ ْ َ

 َ 3. آیۀ 10 سورۀ قصص «
» ناظر به داستان مادر حضرت موسى (ع) است؛ هنگامى که  َ ِ ْ ُ ْ  َ ِ  َ ُ َ ِ  ِ

ْ َ

فرزندش را به رود نیل سپرد. طبیعى است که چنین عملى خطر فراوان داشت و به عنوان 
مادر به شدت دل نگران سرنوشت نوزاد بود. در این آیه مى فرماید دل مادر پر از ترس و اندوه 
شد و اگر ربط قلب پروردگار نبود و دل او محکم نمى شد، سّر حضرت موسى (ع) را آشکار 

با آن پاك کند؛ و پلیدى شیطان را از شما دور سازد؛ و دل هایتان را محکم، و گام ها را با آن استوار دارد! (مکارم شیرازى، 1380: 178). 
1. و دل هایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: «پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و زمین است؛ هرگز غیر او معبودى 

را نمى خوانیم؛ که اگر چنین کنیم، سخنى بگزاف گفته ایم (مکارم شیرازى، 1380، 294).
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مى کرد. در سه آیۀ قبل تر نیز کیفیت ربط قلب (قّوت قلب) مشخص شده است:  «و َأَْوَحْیَنا 
وُه  إِلَى ُأِمّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعیِه َفإَِذا ِخْفِت َعلَْیِه َفَألِْقیِه ِفى الَْیِمّ َوَال َتَخاِفى َوَال َتْحَزنِى إِنَّا َراُدّ
إِلَْیِک َوَجاِعُلوُه ِمَن الُْمْرَسلِیَن»1 (طباطبائى، 1390 ق، ج 16: 12) به نظر مى رسد که فرایند 
ربط قلب مادر حضرت موسى  (ع) بدین شکل بوده است که خداوند از طریق وحى به وى 
القا کرده و این معنا را در وجود وى متجلى کرده که ما فرزندت را به تو برمى گردانیم و او 
را از فرستادگان قرار مى دهیم،  بنابراین نترس و نگران نباش و در اینجا بوده که قلب مادر 

فارغ از ترس و اضطراب شده است.
در مقام جمع بندى از سه آیۀ مذکور مى توان گفت:

ـ رابطۀ هم نشینى قوى و مستحکمى بین ربط و قلب در قرآن کریم وجود دارد؛ به طورى که 
یا  درونى»  «آرامش  معناى  به  قلب»  «ربط  عنوان  با  اصطالحى  از  بدیع  به شکلى  مى توان 

«سکون خاطر» سخن به میان آورد.
ـ «ربط قلب» بر سنت الهى در خصوص مؤمنان داللت دارد. ربط قلب، به عنوان قاعده، مدد الهى 
به مؤمنان امتحان  پس داده در موقعیت هاى سخت و پیچیده است. به بیان دیگر،  هنگامى 
که انسان مؤمن در دوراهى هاى انتخاب هاى سخت و پیچیده رضایت خدا را انتخاب کند 
که در ظاهر به ضرر وى است، سنت الهى ربط قلب به جریان مى افتد و این انتخاب موجب 

آرامش، سکون و طمأنینۀ باطنى مؤمن مى شود.
مصداقى  به شکل  مؤمنان  این  هستند.  مؤمنان  شریفه  آیۀ  سه  هر  در  قلب  ربط  مخاطب  ـ 
مجاهدان جنگ بدر، اصحاب کهف و مادر حضرت موسى (ع) هستند. از این معنا برداشت 

مى شود که ربط قلب تنها شامل مؤمنان مى شود.
ـ ربط قلب، عالوه بر امر پسینى و واکنشى به امتحان ایمان، امر پیشینى و کنشى و فعال به 
ازدیاد ایمان است. تعبیر «لتکون من المؤمنین» در داستان مادر حضرت موسى (ع) ناظر به 
همین قاعده است؛ بنابراین، بین ربط قلب و ایمان رابطۀ متقابل وجود دارد. همین ایمان 

باعث ربط قلب مى شود و هم ربط قلب باعث ایمان مى شود.
ـ هم نشینى میان ایمان و ربط قلب تا آنجاست که مى توان آرامش درونى یا همان ربط قلب را 

نشانۀ ایمان دانست. به بیان دیگر، آرامش داشتن خصلت عمومى مؤمنان است.
ـ سازوکار ربط قلب به طور دقیق در قرآن کریم مطرح نشده است، اما به اجمال مى توان گفت 
که این امر هم مى تواند مستقیم و بدون دخالت علل و اسباب باشد و هم مى تواند با واسطه 
و با دخالت علل و اسباب. به نظر مى رسد در داستان مادر حضرت م وسى(ع) و اصحاب 

1 . (قصص: 7). ما به مادر موسى الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامى که بر او ترسیدى، وى را در دریا (ى نیل) بیفکن؛ و نترس و 
غمگین مباش که ما او را به تو باز مى گردانیم و او را از رسوالن قرار مى دهیم!» (مکارم شیرازى، 1380: 386).

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم



262

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم
پاییز  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

کهف سنت ربط قلب به شکل اّول رخ داده؛ چراکه به ویژه در قضیۀ مادر حضرت موسى(ع) 
به صراحت از وحى و القاى مستقیم پروردگار بر قلب وى سخن به میان مى آید؛ درحالى که 
در داستان مجاهدان جنگ بدر به صراحت گفته مى شود که خواب سبک و بارش باران، 

به عنوان دو سبب مهم، موجب ربط قلب در مجاهدان شدند.
زیاد  به احتمال  واسطه  با  قلب  ربط  درحالى که  است؛  دفعى  به شکل  نوعًا  مستقیم  قلب  ربط  ـ 
تدریجى تر است. تعابیرى چون      حساسیت موقعیت از جهت ضیق زمانى 

را نشان مى دهد که طبیعتًا ربط قلب را نیز فورى مى انگارد.
مرابطه

اما آخرین آیه اى که به نظر مى رسد مهم ترین کاربرد و کارکرد را براى این پژوهش دارد و از 
 َ َّ  َ ُّ َ حیث تفسیرى پرمناقشه و چالش برانگیز است آیۀ 200 سورۀ آل عمران است: « 
. » مرورى بر تفاسیر نشان مى دهد که  ُ ِ ْ ُ  ْ ُ َّ َ َ َ  ُ َّ  َ  ُ ِ  َ  ُ ِ  َ  ُ ِ ْ  ُ َ

نوعى تفاوت و تکثر دیدگاه در معناشناسى «رابطوا» وجود دارد و تفاسیر مختلف معانى مختلفى 
براى آن ذکر کرده اند. البته ریشۀ این تفاوت نظر به روایات صادرشدۀ مختلف ناظر به این آیۀ 
شریفه و به ویژه مرابطه برمى گردد. به طورکلى، مى توان گفت که مفسران 4 معنا را از مرابطه 
مطرح کرده اند: 1. مراقبت از نماز و انتظارکشیدن براى آن؛ 2. مرزبانى و مرزدارى؛ 3. ارتباط 
و هم بستگى مؤمنان؛ و 4. ارتباط با امام معصوم (ع) و دفاع از وى. در این میان، تفاسیر متقدم 
بیشتر دو معناى اّول را مطرح کرده اند و در میان آن دو نیز معناى مرزبانى را قوى  تر و مؤکد تر 
مطرح  کرده اند (طبرسى، 1372، ج 2: 919 ـ 918؛ طبرسى، 1412 ق، ج 1: 232؛ طوسى، بى تا، 
ج 3: 95). همچنین معدود تفاسیر متأخر نیز بر این دو معنا تأکید دارند (مکارم شیرازى، 1371، 
ج 3: 234ـ235). این در حالى است که تفاسیر متأخر نوعًا طریق دیگر را برگزیده اند و بر دو 
ج 4:  (طباطبائى، 1390 ق،  مؤمنان تأکید دارند  ارتباطات اجتماعى  مقولۀ  به ویژه  معناى دّوم 
92؛ طالقانى، 1362، ج 5: 464). عالمه طباطبائى در این زمینه مى نویسد: «َو رابُِطوا [مرابطه] 
از نظر معنا اعم از مصابره است، [چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروى مقاومت افراد 
جامعه در برابر شدائد] و مرابطه یعنى ایجاد جماعت و اجتماع. [از طریق] وصل کردن (ارتباط) 
همۀ نیروه ا و کارهاى اشخاص، در تمام شئون زندگى دینى، چه در حال سختى و چه در حال 
خوشى. چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود برسد.»1 
(طباطبائى، 1390 ق، ج 4: 92)2 البته شق سّومى از تفاسیر متأخر هستند که مرابطه را ذوابعاد و 

ـ   ـ   ـ  ـ   ـ  ـ   ، ـ ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ  ـ  ُ ِ  َ 1. قولـه تعالـى: 
ـ    ـ     ـ ـ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ  ـ   ـ  ـ  ـ  ـ 

. ـ ـ   ـ   ـ  ـ   
» دارد  ـ ـ  ـ  ـ  ـ  2. عالمـه طباطبائـى ذیـل ایـن آیه بحثى مفصل حـدوداً 40 صفحه اى تحت عنـوان « 
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داراى سلسله مراتب دانسته اند و هر 4 حوزۀ معنایى را درمورد آن صحیح مى دانند (جوادى آملى، 
1388، ج 16: 772؛ قرائتى، 1388، ج  1: 686).

 در مقام جمع بندى از آیۀ مذکور و حل مناقشۀ تفسیرى آن باید گفت که این مقاله رویکرد 
تفسیرى دّوم ـ یعنى برداشت عام از آیه در فضاى اجتماعى و عادى جامعه ـ و همچنین تعبیر 

مرابطه را به «ارتباطات اجتماعى» ترجیح مى دهد. تنها دو علت براى این ترجیح مطرح مى شود1:
ـ نقد استدالل طرف داران معناى مرزبانى: اصلى ترین استداللى که مفسران متقدم در 
معنا شناسى مرابطه به مرز بانى دارند آن است که با توجه به اینکه باب مفاعله بر کار طرفینى 
داللت مى کند2، مصابره و مرابطه بر صبر و ربط طرفینى داللت دارد. در اینجا، طرفین مؤمنان 
و کافران هستند؛ بنابراین، مفهوم آیه این است که مؤمنان باید در مقابل صبر دشمن صبر 
کنند یا در مقابل هجوم دشمن، دفاع و مرزبانى کنند. جوادى آملى در نقد این رویکرد اشاره اى 
به نگاه زمخشرى در الکشاف دارد که این دو کلمه داراى هیئت باب مفاعله اند؛ اّما، به فعل 
طرفینى چگونه مى توان امر کرد اگر یکى از دو گروه اهل باطل باشند و از صبر و رباط نهى 
شده باشند؟ بر همین اساس، زمخشرى به نوعى مجبور شده است که معناى مغالبه را ـ که 
معناى مجازى استـ  از مصابره و مرابطه برداشت  کند؛ بدان معنا که در صبر و ِرباط بر دشمن 
غلبه کنید؛ یعنى، دشمن اهل صبر و ِرباط است و شما باید صابرتر و مرابط تر، یعنى مرزدارتر، 
باشید (جوادى آملى، 1388، ج 16: 773؛ زمخشرى، 1407 ق، ج 1: 460). طبیعى است که 
در اینجا و با این استدالل نمى توان معناى حقیقى مرابطه را برداشت کرد. این در حالى است 
که اگر طبق نگاه عالمه طباطبائى مخاطب مصابره و مرابطه را مؤمنان بدانیم، یعنى مؤمنان با 

هم صبر کنند و با هم ارتباط داشته باشند،  معناى حقیقى از این آیه فهم شده است.
ـ غلبۀ استعمال ربط در قرآن در معناى غیرنظامى آن: همان طور که پیش از این 
گفته شد، 5 مورد استعمال ریشۀ ربط در قرآن وجود دارد که به غیراَز آیۀ موردمناقشه در 
اینجا، یک آیه ناظر به رباط الخیل در فضاى جنگ با کفار است و سه آیۀ دیگر ربط قلب 
است و ناظر به ارتباط قلبى مؤمن با پروردگار عالم. طبیعتًا اگر بخواهیم رویکرد قرآنى به 
این آیه را در تفسیر این آیه لحاظ کنیم، غلبۀ کّمى معناى ربط قلب را که معنایى غیرنظامى 
است، بر رباط الخیل خواهیم داشت. به بیان دیگر، اگر بخواهیم معناى مرابطه را احاله به 

آیات دیگر دهیم،  طبیعى است که استعمال معناى غیرنظامى غلبه دارد.

که مباحثى از جنس مباحث جامعه شناختى و علوم اجتماعى مطرح مى کند.
1. بحث از مفهوم شناسى مرابطه در قرآن کریم، طبق روایات و آراى مفسران، بحث مستوفى و مفصلى را مى طلبد که مجال دیگرى را 

مى طلبد. نگارنده بناى این مهم را در مقالۀ دیگرى دارد.
2. گاهى هر دو طرف هم گرا و هم جهت اند، مانند مساعدت؛ و گاهى واگرا هستند، مانند مقاتله.

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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جمع بندى مفهوم شناسى قرآنى
ـ هر سه معناى لغوى «ربط» در قرآن کریم استعمال دارد؛ اما معناى خاص حوزۀ باطنى و درونى 
که ناظر به مفهوم «آرامش درونى» و «قّوت قلب» است، جنبۀ غلبه دارد و از میان 5 آیه،  3 

آیۀ شریفه به این معناست و آن را با ترکیب «ربط على قلب» آورده است.
ـ با توجه به استدالل هاى صورت گرفته، الزم است آیۀ 100 سورۀ آل عمران در بافت اجتماعى 
عادى و غیرجنگى فهم شود و در این صورت فهم از مرابطه یا رباط در این آیه «هم پیوندى 

ارتباطى» یا در سطحى کالن تر «هم بستگى اجتماعى» در جامعۀ  ایمانى خواهد بود.
ـ به نظر مى رسد که احالۀ معنایى «مرابطه» به «ربط قلب» و نه «رباط الخیل» با اتخاذ رویکرد 
تفسیرى قرآن به قرآن مى تواند ابعاد نظرى جدیدى را از واژۀ مرابطه عیان کند؛ نظریه اى 
به  که  مى کند  معرفى  ایمانى  جامعۀ  در  اجتماعى  ارتباطات  الگوى  به عنوان  را  مرابطه  که 

هم بستگى اجتماعى منجر مى شود.

تحلیل ارتباطى «ربط» در قرآن کریم
تحلیل ارتباطى «رباط الخیل»

رباط الخیل به معناى اسب هاى بسته شده که کنایه از اسب هاى آماده براى جنگیدن است، در 
ظاهر داللت ارتباطى ندارد؛ اما به نظر مى رسد که در اینجا نیز جنبه هاى ارتباطى جدى اى از 
پدیدۀ نظامى  قابلیت  طرح و بررسى دارد. در کل مى توان گفت چهار نوع ارتباط در اینجا داریم: 
ارتباط خیول با یکدیگر؛ ارتباط مؤمنان مجاهد با یکدیگر؛ ارتباط مؤمنان مجاهد با خیول؛ و 

ارتباط مؤمنان مجاهد با کافران.

ـ ارتباط خیول با یکدیگر: در این آیه تلویحًا امر شده که در فضاى جنگ اسب ها را به 
یکدیگر ببندید1. حتى برخى از کتب لغت عدد 5 به باال را براى تعداد اسب هایى که به 
رباط الخیل تعبیر مى شود2 ذکر کرده اند (مرتضى زبیدى، 1414 ق، ج 10: 260؛ ابن فارس، 
1404 ق، ج 2: 478)؛ کأنّه کمیت تجمع اسبان کنار یکدیگر مهم است. به نظر مى رسد 
که قرارگیرى اسبان  جنگى در کنار یکدیگر یقینًا زمینه اى را براى ارتباط گیرى حیوانات با 
یکدیگر فراهم مى کند. شاید تمرکز مکانى اسب هاى جنگى و ارتباط گیرى آن ها با یکدیگر 
پیش از جنگ اثر مثبتى روى جنگاورى آن ها داشته که قرآن نیز به آن امر کرده است. شاید 

1 . البته کتب لغت از بستن اسب ها تعبیر به آماده سازى و تجهیز اسب ها کرده اند که معناى مجازى از رباط الخیل است.
بَاُط: الَخْیُل الَخْمُس ِمْنَها فما َفْوَقَها. 2 . الرِّ
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این آیه بر قاعده اى رفتارى در حیواناتى چون  اسب ها داللت داشته باشد. بر همین اساس، 
مى توان نوعى ارتباط در سطح ارتباط «حیوان با حیوان» را از این آیه برداشت کرد. اینکه 
مفهوم منبع معنى و معنا را بتوان در قبال حیوان مطرح کرد  به نظر به بنیان هاى نظرى نیاز 
دارد؛ اما باالجمال مى توان گفت که جنس پیام غیرکالمى است و نوع انتقال پیام فراگردى.
ـ ارتباط مؤمنان با یکدیگر: همان طور که راغب اصفهانى در مفردات گفته و پیش تر هم 
به آن اشاره شد، از رباط الخیل، عالوه بر مرکب، راکب اسب سوار نیز برداشت مى شود؛ 
یعنى تا آنجا که مى توانید سوارکار جنگى تدارك ببینید. به نظر مى رسد که تکثر و تجمع 
اسب سواران جنگى در میدان محاربه، ضمن آنکه کارکرد اثربخش نظامى دارد و موجب 
هم افزایى مى شود، از رهگذر ارتباطى نیز  تحلیل پذیر است؛ بنابراین، رباط الخیل مى تواند 
به عنوان ارتباط انسان با انسان از گونۀ ارتباط درون گروهى مؤمنان مجاهد تلقى شود. طبیعتًا 
صرف تجمع جنگاوران در یک نقطه جهت آمادگى براى جنگیدن تبادل پیام غیرکالمى 
ضمنى را به شکل دائمى دارد؛ پیامى که در طى انتقال آن، معناى مشترك «تقویت هم رزم» 

بین مجاهدان متجلى مى  شود. مشخص است که انتقال این پیام به شکل فراگردى است.

بین  ارتباط  از  سّومى  نوع  به  مذکور  ارتباط  سنخ  دو  ترکیب  خیول:  با  مؤمنان  ارتباط  ـ 
سوارکاران مؤمن با اسب هایشان منجر مى شود که از سنخ ارتباط انسان با حیوان است؛ 
یعنى،  مى کند؛  متبادر  ذهن  به  را  «هم افزایى»  معناى  خویش  درون مایۀ  در  که  ارتباطى 
تجمع سوارکاران و اسب هایشان در یک مکان معناى با هم بودن و تقویت یکدیگر را به 
همراه خواهد داشت. صرف تجمع پیام غیرکالمى براى بازیگران ارتباطى دارد که به شکل 

فراگردى بین آن در حال نقل وانتقال است.

ـ ارتباط مؤمنان با کافران: در همین آیه تصریح شده که تجهیزشدن مؤمنان مجاهد به 
قدرت و ازجمله ابزار جنگى (اسب هاى ورزیده) سبب ترس کفار (ترهبون به عدو اهللا و 
عدوکم) مى شود؛ بنابراین، این پدیده نیز خود یک ارتباط است؛ ارتباطى از سنخ انسان با 
غیرکالمى  پیامى  که  کافران)  گروه  و  مؤمنان  (گروه  میان گروهى  ارتباط  سطح  در  انسان 
براى دشمنان دارد. محتواى این پیام قدرتمندبودن است. به تعبیرى دیگر، معناى مد نظر 
مؤمنان ترساندن است که از طریق تجهیز خود به سان پیامى غیرکالمى به اسب سواران 
کافران  در  متجلى  معناى  به عنوان  وحشت  و  رعب  ترس،  بروز  سبب  جنگى  اسب هاى  و 

مى شوند. البته نوع انتقال این پیام از جنس جریان و یک طرفه است.
در پایان،  تأکید بر این نکته الزم است که اگرچه در حالت اثباتى و تجویزى این آیه تمامى 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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ارتباطات رخ داده در پدیدۀ «رباط الخیل» باید کامل باشد؛ اما در عمل و به شکل واقع گرایانه، 
آنچه اتفاق مى افتد نسبىِ رو بِه کامل است.

جدول 2. تحلیل ارتباطى «رباط الخیل»

وجه 
مؤلفۀ ارتباطىتحلیل

رباط الخیل

ارتباط مؤمنان مجاهد ارتباط خیول با یکدیگر
با یکدیگر

ارتباط مؤمنان مجاهد 
با خیول

ارتباط مؤمنان 
مجاهد با کافران

توصیفى

کیستى ارتبا ط گر و 
ارتباط گیر

ـ  اسب  اسب جنگى 
جنگى

ـ مؤمن  مؤمن مجاهد 
مجاهد

مؤمن مجاهد ـ  اسب 
ـ کافرجنگى مؤمن مجاهد  

چیستى معناى 
به اشتراك گذاشته

احتماًال هم افزایى اسبان 
ترس کافراناحتماًال هم افزایىتقویت هم رزمانجنگى

اسب ها و سوارکاران سوارکاران متجمعاسب هاى متجمعچیستى پیام
متجمع

انواع ابزار جنگى 
تجهیزشده به ویژه 
اسب هاى جنگى و 

سوار کاران

تحلیلى

غیرقراردادى غیرقراردادى نشان دادنىشکل پیام
غیرقراردادى غیرقراردادى نشان دادنىنشان دادنى

نشان دادنى

ارتباط حیوان با حیوانسطح ارتباط
ارتباط انسان با 
ـ گروهى  انسان 
(درون گروهى)

ارتباط انسان با حیوان
ارتباط انسان با 
انسان-گروهى 

(بین گروهى)
غیرکالمىغیرکالمىغیرکالمىغیرکالمىنوع ارتباط

جریانفراگردفراگردفراگردماهیت ارتباط

نسبى متمایل به نسبى متمایل به کاملنسبى متمایل به کاملنسبى متمایل به کاملتوفیق ارتباط
کامل

تحلیل ارتباطى «ربط قلب»
به نظر مى رسد که «ربط قلب» ارتباطى ویژه، مغفول و جالب در علوم ارتباط باشد؛ ارتباطى که 
داراى ویژگى ها و خصلت هایى است که شاید هنوز ابزارهاى کشف در علوم ارتباطات امکان 
کشف ابعاد ناشناختۀ آن را نداشته باشد. در این ارتباط، ارتباط گر خداوند متعال است و ارتباط گیر 
مؤمنى است که در بوتۀ آزمایش است، اما در مقام تصمیم و عمل، امتحان را به خوبى پس 
خویش  نیک  سرانجام  به  ابتال  موقعیت  مى شود  سبب  که  است  الهى  هدیۀ   قلب  ربط  و  داده 
برسد. به طور مصداقى در قرآن کریم، ارتباط گیران مجاهدان بدر، اصحاب کهف و مادر حضرت 
موسى(ع) هستند. معناى به اشتراك گذاشته در اینجا «یقین مضاعف و قّوت قلب» است. هر سه 
گروه اتکایشان به خداوند است و به پروردگار و یارى او باور دارند. در مقام ابتال نیز حقیقى بودن 
این باور را نشان داده اند. خداوند نیز با ربط قلب بر این ایمانشان مى افزاید. به بیان دیگر، در این 
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ارتباط، مؤمن درك جدیدى از ایمان پیدا مى کند که موجب قّوت قلب او مى شود.
 در باب ماهیت پیام ارتباطى ربط قلب ظاهراً تفاوت معنادارى بین مصادیق وجود دارد. در 
داستان مجاهدان بدر، به صراحت اسباب مادى خواب سبک و نزول باران به عنوان پیام ارتباطى 
مطرح شده است؛ درحالى که دربارۀ مادر حضرت موسى(ع) از وحى سخن به میان  مى آید و در 
داستان اصحاب کهف گزارشى از سوى قرآن وجود ندارد، اما به نظر مى رسد این موقعیت نیز 
با توجه به دفعى بودن آن به احتمال زیاد مشابه موقعیت مادر حضرت موسى(ع) باشد. در اینجا، 
با پدیدۀ ناب و ناشناختۀ ارتباطى مواجهیم؛ پدیده اى که علوم ارتباطات مادى عاجز از درك آن 
است که آن عبارت است «ارتباط بدون پیام». اگر پیام را طبق تعاریف صورت مادى و عینى معنا 
بدانیم، در ربط قلب مادر حضرت موسى(ع) چه پیامى به شکل عینى و مادى منتقل شده است؟ 
همان طور که پیش تر اشاره کردیم و تفاسیر هم بدان اشاره دارند، سنخ وحى در اینجا «الهام به 
قلب فرد و نوعى القاى باطنى» است؛ یعنى، شخص در باطن خود به یک باره معنایى را درمى یابد. 
به نظر مى رسد «ارتباط بدون پیام» پدیده اى ارتباطى است که مى تواند سبب تجدیدنظر  هاى 
جدى در مقولۀ ارتباط باشد. البته شاید الزم باشد که تعریف متفاوت، بلکه موسع ترى از پیام را 
در علم ارتباطات داشته باشیم و سخن از «پیام غیرعینى، غیرمادى و باطنى» به میان آوریم. 
به هرحال، با تعاریف موجود پیام در علم ارتباطات، ربط قلب نوعى «ارتباط بدون پیام» است؛ 
سبب  که  است  اتفاق  همین  معناست».  همان  «پیام  قلب  ربط  در  که  گفت  بتوان  شاید  حتى 
مى شود که ربط قلب همیشه ارتباطى کامل، بلکه کامل تر باشد. متعاقب همین بحث باید گفت 
که اگر قائل به چیزى به نام «پیام باطنى» باشیم، آن گاه شکل پیام «غیرقراردادى القا شدنى» 
یا «غیرقراردادى الهام شدنى» است؛ یعنى، نه از سنخ قراردادى است و نه از سنخ نشان دادنى؛ 
بلکه به کلى ساحت دیگرى است. اگر هم قائل به عدم وجود پیام باشیم که شکل پیام در اینجا 

سالبه به انتفاء موضوع است.
سطح ارتباط نیز در اینجا از نوع ارتباط در زمینۀ سّوم نه احتماًال واقعى، بلکه حتمًا واقعى 
است. در نگاه قرآنى، ارتباط الهى  اساسًا اصل ارتباط است و ناب ترین و کامل ترین ارتباطات در 
این سطح برقرار مى شود. نوع ارتباط در اینجا از حیث کالمى و غیرکالمى بودن سالبه انتفاء  
موضوع است؛ چراکه پیامى وجود ندارد؛ اما اگر قائل به پیام باطنى باشیم، طبیعتاً  پیام غیرکالمى 

باطنى است.
و  یک طرفه  ارتباط  نوعى  قلب  ربط  خود  نفس  که  گفت  باید  هم  ارتباط  ماهیت  باب  در   
جریان گونه از سوى پروردگار است که به آرامش مؤمن منجر مى شود. خود لفظ علّى در «ربط 
علّى» نشان از این استعالء و عمودى بودن دارد؛ اما در تحلیلى عمیق تر شاید بتوان این ارتباط را 
فراگرد هم دانست؛ بدین معنا که انسان مؤمن با خوب امتحان پس دادن خویش و اثبات ایمان 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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خود پیامى به پروردگار مى دهد و خداوند با ربط قلب ایمان او را مضاعف مى کند. به بیان دیگر، 
ربط قلب بر ارتباطى پیشین مبتنى است که در آن مؤمن ارتباط گر است و خداوند ارتباط گیر. اگر 

این تحلیل را بپذیریم، آن گاه سنخ ربط قلب فراگردى مى شود.
در نهایت باید گفت که در اینجا بسته به  آنکه ارتباط را در ربط قلب جریان گونه ببینیم یا فراگردى، 
مقولۀ توفیق ارتباطى مى تواند بین ارتباط کامل و کامل تر در دوران باشد. ربط قلب به سان جریان 
ارتباطى یقیناً ارتباطى کامل است؛ یعنى، تمامى شروط چهارگانۀ ارتباط کامل را شامل مى شود؛ اما اگر 
ربط قلب را به سان فراگرد بدانیم، به تعبیر نویسنده، با ویژگى بسیار منحصربه فرد ارتباطى مواجهیم که 
شاید شک وشبهه را در خصوص وجود خارجى پدیده اى به نام «ارتباط  کامل تر» مرتفع کند؛ ارتباطى 
که محسنیان راد در کتاب خویش تنها به عنوان یک حدس و چشم انداز در حوزۀ هیوریستیک1 و در 
ارتباط انسان با خود مطرح مى کند، اما شاید بتوان آن را در پدیدۀ ربط قلب به عنوان ارتباط الهى انسان 
با خداوند به شکلى یقینى و مشخص مطرح کرد. در ربط قلب،  مؤمن معناى ایمان و اتکا به خداوند را 
در منبع معنى خود دارد؛ اما در ربط قلب مرتبۀ وجودى این ایمان ارتقا مى یابد و در قلب مؤمن تعمیق 
مى یابد. شاید این تعبیر صحیح باشد که علم الیقین او به خداوند به عین الیقین و حق الیقین مبدل 
مى شود و شاید بتوان این نوع ارتباط را ارتباط  کامل تر نامید. ارتباط کامل تر با این تعبیر مى شود تعمیق 

معنا در عمیق ترین الیه هاى نفسانى و روحانى انسان.
جدول 3. تحلیل ارتباطى «ربط قلب»

مؤلفۀ ارتباطىوجه تحلیل
ربط قلب

مادر حضرت موسى (ع)اصحاب کهفمجاهدان بدر

توصیفى

کیستى ارتبا ط گر 
ـ مجاهدان بدرو ارتباط گیر ـ  اصحاب کهفخدا  ـ مادر حضرت موسى (ع)خدا  خدا 

چیستى معناى 
به اشتراك گذاشته

یقین مضاعف و قّوت 
یقین مضاعف و قّوت قلبیقین مضاعف و قّوت قلبقلب

خواب سبک و نزول چیستى پیام
باران

احتماًال بدون پیام (القاى 
احتماًال بدون پیام (القاى باطنى)باطنى) یا پیام

تحلیلى

غیرقراردادى القاشدنىغیرقراردادى القاشدنىغیرقراردادى نشان دادنىشکل پیام

ارتباط در زمینۀ سّوم سطح ارتباط
واقعى (ارتباط الهى)

ارتباط در زمینۀ سّوم واقعى 
(ارتباط الهى)

ارتباط در زمینۀ سّوم واقعى 
(ارتباط الهى)

سالبه به انتقاى موضوع غیرکالمىنوع ارتباط
سالبه به انتقاى موضوع (احتماًال)(احتماًال)

جریان یا فراگردجریان یا فراگردجریان یا فراگردماهیت ارتباط
کامل یا کامل ترکامل یا کامل ترکامل یا کامل ترتوفیق ارتباط

1. Heuris tic
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تحلیل ارتباطى «مرابطه»
همان طور که پیش تر گفته  شد، از مرابطه در این آیۀ شریفه لزوم برقرارى «ارتباط اجتماعى» 
مؤمنان برداشت مى شود. ذیل این آیۀ شریفه، جریان روایى قابل توجهى وجود دارد که نقش 
امام (ع) را در مرابطه برجسته مى کند. در این زمینه تعابیرى همچون «رابطوا إمامکم»، «رابطوا 
مع إمامکم»، «رابطوا على اةئمۀ»، «رابطوا على ما تقتدون به» و «رابطوا إمامکم المنتظر» (قمى، 
1363، ج 1: 129؛ بحرانى، 1415 ق، ج 1: 730) آمده است؛ بنابراین، نقش امام معصوم(ع) 
به سان نخ تسبیح و ستون و محور ارتباطات اجتماعى در جامعۀ ایمانى است و وجود او جهت 
تحقق نظام مطلوب ارتباطى امرى الزم و ضرورى است. در کنار این منطق، تعریف مرابطه در 
دو سطح خرد و کالن نیز مى تواند معنادار باشد. از تالقى این دو منطق مى توان چهار حالت را 

براى مرابطه متصور بود که در جدول 4 آمده که شامل نکاتى است:
ـ کالن  معناى به اشترا ك گذاشته در مرابطه با توجه به ریشه هاى معنایى آن «هم بستگى» است. 
به بیان دیگر، در رابطۀ ایمانى، مؤمنان به هم وابسته هستند و در اوج هم افزایى، اعتماد و 

اتکا به هم هستند.
ـ مرابطه امرى مشکک است که در اکثر سطوح ارتباطىـ  از ارتباط میان فردى گرفته تا گروهى 
طبق  کالن  سطح  در  مى رسد  نظر  به  آنچه  باشد.  داشته  مصداق  مى تواند  ـ  سازمانى  و 
فرهنگ قرآنى قابلیت طرح خالقانه دارد «ارتباط امتى» است. امت واژه و مفهومى برآمده از 
ـ ملت ها و ناظر به جمع مؤمنان در کالن ترین شکل  فرهنگ قرآنى است که فراتر از دولت  

آن است.
منظر  از  پیشین  اصطالح  دو  با  مقایسه  در  به ویژه  مرابطه  در  ممتاز  ویژگى  به عنوان  آنچه  ـ 
ارتباطى باید مد نظر قرار گیرد ماهیت تراکنشى آن است. ازآنجاکه مرابطه بر وزن مفاعله 
است و مفاعله نیز بر معناى مشارکت داللت دارد، به نظر مى رسد که درون مایۀ مشارکت 
کامًال بر مفهوم تراکنش که در علم ارتباطات مطرح مى شود، قابلیت تطبیق دارد. به بیان 
دیگر، مرابطه ارتباطى یک سویه و جریان گونه نیست؛ بلکه تعامل و طرفینى بودن در آن 

موضوعیت دارد.
ـ در مرابطه، توفیق ارتباطى از جهت اثباتى و تجویزى کامل است، اما از جهت ثبوتى نسبِى 

رو بِه کامل خواهد بود.

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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جدول 4. تحلیل ارتباطى مرابطه

مؤلفۀ ارتباطى وجه تحلیل
مرابطه

سطح کالنسطح خرد
توصیفى

مؤمنان  ـ  اماممؤمنان  ـ  مؤمنانمؤمن  ـ  اماممؤمن ـ مؤمنکیستى ارتبا ط گر و ارتباط گیر
هم بستگىهم بستگىهم بستگىهم بستگىچیستى معناى به اشتراك گذاشته

----1چیستى پیام

تحلیلى

----شکل پیام

ارتباط سطح ارتباط
میان فردى

ارتباط 
میان فردى

ارتباط گروهى و 
ارتباط امتىسازمانى

کالمى/نوع ارتباط
غیرکالمى

کالمى/
کالمى/غیرکالمىکالمى/غیرکالمىغیرکالمى

فراگرد فراگرد تراکنشىماهیت ارتباط
فراگرد تراکنشىفراگرد تراکنشىتراکنشى

نسبى متمایل به توفیق ارتباط
کامل

نسبى متمایل 
به کامل

نسبى متمایل به 
کامل

نسبى متمایل به 
کامل

بحث و نتیجه گیرى
تا بدینجا تالش شد ذیل مسئلۀ اصلى این مقاله، یعنى تحلیل ارتباطى ربط قرآنى، ضمن مرورى 
بر 5 آیه اى که این ریشه در آن ها استعمال شده، ابعاد ارتباطى سه اصطالح «رباط الخیل»، 
«ربط قلب» و «مرابطه» بررسى و کنکاش شود. حال در مقام جمع بندى، نوبت به سؤال چهارم 
به  چیست.  ارتباطات»  علوم  در  «ارتباط  و  قرآن»  در  «ربط  مفهومى  نسبت  که  مى رسد  فرعى 
بیان دیگر، آیا این دو واژه تنها مشترك لفظى اند و هیچ وجه اشتراك معنایى اى ندارند یا در 
حوزۀ مفهومى نیز با هم مشابه اند؟ با توجه به تحلیل لغوى و قرآنى صورت گرفته، مى توان گفت 

که نسبت مفهومى ربط در قرآن و ارتباط در علوم ارتباطات در دو سطح طرح شدنى است:
سطح اّول و حداقلى: 

تحلیل ابعاد ارتباطى مشتقات ربط در قرآن کریم
ابعاد  داراى  که  مى شوند  تعریف  پدیده  هایى  به عنوان  قرآنى  ربط  مشتقات  سطح،  این  در 
نظامى،  پدیده هایى  به ترتیب  و «مرابطه»  قلب»  الخیل»، «ربط  منظر «رباط  این  از  ارتباطى اند. 
روانى (باطنى) و اجتماعى هستند که البته ارتباطات در تمامى آن ها جنبۀ طریقى دارد و برشى 
تحلیلى به حساب مى آید. به بیان دیگر، به ترتیب در سه تعبیر مذکور مى توان «ارتباط نظامى»، 
«ارتباط باطنى» و «ارتباط اجتماعى» را مطرح کرد. البته از جهت غلظت ماهوى ارتباطى بودن، 

1. خط فاصله در این جدول بدان معناست که گزارش نشده و امرى کلى و عام است؛ یعنى، منحصر در سنخ خاصى نیست.
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مى توان گفت که رباط الخیل در کمینه و مرابطه در بیشینۀ شدت ارتباطى قرار دارد؛ به طورى که 
مرابطه اساسًا پدیده اى ارتباطى از جنس ارتباطات متعامل اجتماعى است. نکات برجسته و بدیع 

استنباط شده در این سطح ناظر به این موارد است: 
- رباط الخیل مى تواند نشان از نوعى ارتباط حیوان با حیوان باشد؛ جنبه اى که در رباط الخیل 

کمتر به آن توجه شده است.
موجود  تعاریف  مى تواند  که  دارد  داللت  منحصربه فرد  و  ویژه  ارتباط  نوعى  بر  قلب  ربط   -
ارتباطات را به چالش بکشد و آن این گزارۀ کلیدى است که ربط قلب «ارتباط بدون پیام 

است». به تعبیرى دیگر، اینجا اشتراك معنا بدون واسطۀ پیام رخ مى دهد.
- اگر گفته شود که ارتباط بدون پیام امکان پذیر نیست، بنابراین باید گفت که در ربط قلب 
با شکل جدیدى از پیام مواجهیم که نه خواندنى ـ  شنیدنى است و نه نشان دادنى؛ بلکه 

الهام شدنى و القاشدنى است.
«ارتباط   منحصربه فرد  و  ناب  ارتباط  از  مصداقى  مى تواند  پیشین  ویژگى  به سبب  قلب  ربط   -

کامل تر» باشد؛ ارتباطى که باعث مى شود معناى توحید و توکل فرد مؤمن تعمیق یابد.
فراگرد  جنس  از  ارتباطى  مرابطه  اساس  بر  ایمانى  جامعۀ  در  مؤمنان  اجتماعى  ارتباطات   -

تراکنشى است و باید تعامل و طرفینى بودن آن در اوج باشد.

سطح دّوم و حداکثرى:
 نسبت شناسى مفهومى ربط در قرآن و ارتباط در علوم ارتباطات

اما در سطحى انتزاعى تر و کلى تر و از منظر مفهومى،  این سؤال مطرح است که معناى لغوى و 
اصطالحى ربط چه میزان با معناى ارتباط در علوم ارتباطات مشترك است. به بیان دیگر، ربط 

چه میزان واجد معانى نهفته در ارتباط است.
معناى حقیقى ربط بستن است؛ اما در همان زبان عربى با حفظ همین درون مایۀ معنایى 
استعمال مجازى، رابط الجأش یا ربط على قلب را داریم که به شکل عینى و مادى بستنى رخ 
نداده است؛  اما به شکل معنوى، بستن قلب و محکم کردن آن تعبیر مى شود. مثًال در ربط قلب، 

دل مؤمن به خداوند اعتماد مى یابد و نمى لرزد و قرص و محکم مى شود.
تأکید  محسنیان راد)  (تألیف  ارتباط شناسى2  کتاب  مقدمۀ  در  موالنا  حمید  دیگر،  طرف  از 
مى کند جوهرۀ معنایى کامیونیکیشن در انگلیسى اشتراك و اعتماد است.1 اگرچه موالنا در این 

1. موالنا چنین مى نویسد: «لغت کامیونکاسیون در مدل هاى ریاضى، فلسفى و زیست شناسى توسط دانشمندان این رشته استفاده شده 
است و در امور اجتماعى بیش از همه، به عقیدۀ من معنى و تعریف این واژه دو عامل و اصل مهم را در بر دارد: یکى اصل شرکت کردن 
یا مشارکت و دیگرى اصل اعتماد. بدون این دو عامل کامیونکاسیون آن طور که در علوم اجتماعى از آن باید استفاده شود معنى خود 
را از دست مى دهد. مثًال براى اینکه دو نفر باهم جریان و سیر کامیونکاسیون پیدا کنند باید این دو فرد چیزى با هم شراکت داشته 

تحلیل ارتباطى مشتقات «ربط» در قرآن کریم
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فراز به سبب بى توجهى به جوهرۀ معنایى ارتباط آن را نامناسب براى کامیونیکیشن مى داند، اما 
با تتبع معنایى  که در این مقاله صورت گرفت، مى توان گفت که اتفاقًا معادل سازى ارتباط براى 
کامیونیکیشن انتخابى دقیق و مناسب بوده و ارتباط، به سبب جوهرۀ معنایى که ربط در عربى 
دارد، کامًال حائز دو اصل معرفى شدۀ موالناست. در ربط (به معناى بستن) هم اشتراك است 
و هم اعتماد. دو شیئى که به یکدیگر بسته مى شوند، در محل بستن، درهم تنیده و مشترك 
مى شوند و همین اشتراك باعث اعتماد و به تعبیر مصطفوى، پایدارى، ثبات، آرامش و سکون 
مى شود. هنگامى که اسبى به جایى بسته مى شود، با آن محل اتصال مشترك مى شود و همین 
باعث ثبات و سکون آن مى شود. در ارتباط نیز زمانى که دو فرد باهم ارتباط مى گیرند، از طریق 
انتقال پیام میان آن ها اشتراك معنا رخ مى دهد و هر چقدر این اشتراك بیشتر رخ دهد، اعتماد 
هم به دنبال دارد. همان گونه که گفته شد، ربط قلب بین خدا و مؤمن به سبب آنکه اشتراك در 
حالت تام وتمام آن است، اعتماد نیز به کمال خود مى رسد و همین اعتماد به قدرت الیتناهى 
الهى باعث آرامش مؤمن مى شود. در مرابطه که به عنوان الگوى ارتباطات اجتماعى در جامعۀ 
ایمانى مطرح مى شود، مؤمنان با برقرارى ارتباط و اشتراك معنا باعث آرامش، سکون و اعتماد 
یکدیگر مى شوند و همین امر در سطحى کالن تر به هم بستگى اجتماعى و افزایش سرمایۀ 
اجتماعى منجر مى شود؛ وضعیتى که در آن دل افراد جامعه به یکدیگر قرص است و اوج اعتماد 

اجتماعى رخ مى دهد.
در پایان و به عنوان جمع بندى باید گفت که ربط قرآنى و ارتباط امروزى، از آن جهت که 
داراى جوهرۀ معنایى واحد «اشتراك» و «اعتماد» هستند، از حیث مفهومى هم گرایى جدى اى 
دارند؛ به طورى که مى توان گفت که جوهرۀ معنایى ربط به ویژه در امر «رابطوا» کامًال ارتباطى 

است و وجه ارتباطى آن بر وجوه دیگر غلبه دارد.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.

باشند. این عامل را در انگلیسى «sharing» مى گویند. عالوه بر این، براى اینکه این جریان ایجاد شود، این دو فرد باید حداقل اعتماد 
یا ”trus t“ نسبت به هم داشته باشند. بدون این دو اصل، اعمال آن ها جنبۀ نقل وانتقال پیغام و کاالها را پیدا مى کند که به انگلیسى 
شبیه "transportation" مى شود و به فارسى به صورت اجتماعى، اتصال و به عقیدۀ من ارتباطات را پیدا مى کند.» (محسنیان راد، 

.(16 :1382
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