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  چكيده
در نظام معنايي قرآن كريم، در اين » رب«با توجه به اهميت و جايگاه محوري اسم 

هاي دانشمندان مسلمان اعم از  انتقادي به بازخواني ديدگاهمقاله با نگاهي تاريخي ـ 
و اشتقاق و معناي » رب«نويسان، مفسران و شارحان اسماء اهللا در مورد واژه  فرهنگ

هاي مورد استفاده  شود؛ تا ضمن دستيابي به تصويري روشن از روش آن پرداخته مي
ج حاصل از آن، نقاط قوت و هاي قرآني و نتاي دانشمندان مسلمان در معناشناسي واژه

هاي روزآمد جهت رفع  ها آشكار گردد و زمينه استفاده از روش ضعف آن روش
  هاي موجود فراهم آيد. نارسايي

آيد كه واژه  نويسان متقدم چنين برمي از مجموع اقوال و شواهد مورد استناد فرهنگ
»ب دانسته اند ـ در زبان عربي از پيش  ـ كه همگي آن را از ريشه مضاعف رب» رب

است اما صورت فعلي مجرد رب يرُب يا  رفته  به كار مي» مالك«از اسالم در معناي 
ب، در معناي ملَك يملك كاربرد نداشته است و  ربكاربردهاي فعلي مزيد ريشه 

  و) دانسته اند.  (از ريشه ناقص رب» تربية«را » رب«حتي برخي، مبدأ اشتقاق 
هاي برخي دانشمندان مسلمان جهت يافتن مبدأ اشتقاقي براي صورت  با وجود تالش

وده و نه پيوند هاي آنان نارسا ب ب، تالش از كاربردهاي فعلي ريشه رب» رب«اسمي 
   .اندب روشن ساخته ردهاي فعلي ريشه ربرا با كارب» رب«معنايي صورت اسمي 

  واژگان كليدي

  .قرآن كريم، اسماء الحسني، رب، معناشناسي، اشتقاق

                                                
 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران، پرديس قم (نويسنده مسئول)  ∗

alikhavanin@ut.ac.ir  
 najarzadegan@ut.ac.ir      قم  سيدانشگاه تهران، پرد ثياستاد گروه علوم قرآن و حد  ∗∗



  15ياپي، پ1393و زمستان  زپايي ،، سال هشتم، شمارة اول»مطالعات قرآن و حديث« يپژوهش يدوفصلنامه علم     34  

 مقدمه

در ميان اسماء الحسني و ساير مفاهيم » رب«با توجه به اهميت و جايگاه محوري اسم 
و اسم جالله » توحيد«ـ كه از سويي، با حوزه معنايي  كريم قرآنموجود در نظام معنايي 

و مفاهيم » عبادت«و ساير اسماء و صفات الهي و از سوي ديگر، با حوزه معنايي » اهللا«
هاي معنايي  در پيوند است و اين دو حوزه معنايي، از حوزه» شرك«و » إله«كليدي 

در تبيين نظام معنايي » رب«اژه ـ معناشناسي و اندقرآن كريماساسي در نظام معنايي 
ها و مفاهيم محوري در اين نظام معنايي نقشي  و بازنمايي برخي آموزه قرآن كريم

 كند. اساسي ايفا مي

سزايي در  ز آنجا كه توجه به چگونگي ساخت و اشتقاق يك واژه نقش بها
جمله واژه  معناشناسي آن واژه دارد، از مقدمات بررسي معناشناختي واژگان قرآني و از

»دستيابي به مبدأ اشتقاق و تبيين چگونگي اشتقاق آن است. امروزه در معناشناسي »رب ،
شود؛ اين در حالي است كه در منابع  هاي جديد تأكيد فراوان مي واژگان قرآني بر روش

هاي خوب براي  موجود در سنت اسالمي مطالب فراواني هست و اتفاقاً يكي از نمونه
هاي  گيري روشرسد قبل از بكار بر اين به نظر مي است. بنا» رب«ي، واژه ا چنين مطالعه
شناختي و معناشناختي، ضروري است ابتدا منابع اسالمي با نگاهي تحليلي  نوين زبان

ها و نقاط  رساييهاي موجود، نا بازخواني شود تا ضمن استفاده از نقاط قوت و داشته
  ضعف آشكار گردد.

هاي نوين در دست  م دليل موجهي براي استفاده از روشبدين ترتيب است كه ه
هاي روزآمد به كار  خواهد بود و هم روشن خواهد بود كه براي چه منظوري روش

هاي موجود  شود. از اين رو ضروري است عالوه بر اين كه از مجموعه داشته گرفته مي
هاي  ز روشهاي موجود ا شود، جهت رفع نارسايي برداري مي در سنت اسالمي بهره

رسد اين هر دو،  شناختي و معناشناختي نيز استفاده شود. از آنجا كه به نظر مي نوين زبان
هايي مستقالند، اين مقاله تنها براي انجام موضوع نخست نگارش  خود موضوع پژوهش

شناختي  هاي نوين زبان با استفاده از روش» رب«يافته است و بررسي معناشناختي واژه 
 اي ديگر است. تي، موضوع مقالهو معناشناخ
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اي به  دانشمندان مسلمان در كتب مختلف لغوي، تفسيري و كالمي، توجه ويژه
هاي خود را استوار  اند ديدگاه اند و بر اساس معنايي كه براي آن دريافته داشته» رب«اسم 

لعه هاي مختلف تفسيري و كالمي، در اين مقاله با مطا اند. صرف نظر از ديدگاه ساخته
هاي مورد استفاده دانشمندان مسلمان در معناشناسي واژگان  ، روش»رب«موردي واژه 

هاي آنان مورد بازخواني قرار  قرآني با نگاهي تاريخي ـ انتقادي بررسي شده و ديدگاه
گيرد. از همين رو، در اين مقاله صرفاً از منابع اسالمي با تأكيد بر منابع لغوي متقدم ـ  مي

شود اوالً، آنچه در  هار قرن نخست هجري ـ استفاده شده است و تالش ميمتعلق به چ
در منابع اسالمي موجود است، با توجه به سير تاريخي، در معرض » رب«معنا و اشتقاق 

هاي دانشمندان مسلمان در معناشناسي  ديد قرار گيرد و ثانياً، نقاط قوت و ضعف روش
هاي روزآمد جهت رفع  گيري روشكارگان قرآني آشكار گشته و زمينه بواژ

  هاي موجود فراهم آيد.  نارسايي
استفاده » رب«منابع اسالمي كه در اين مقاله براي مطالعه معنا و اشتقاق واژه 

اند: منابع لغوي، منابع تفسيري، و منابع كالمي (شرح اسماء اهللا). از  اند سه گونه شده
ب و  و كاربردهاي ريشه رب» رب«واژه آنجا كه در منابع لغوي با جامعيت بيشتري به 

هاي مفسران و متكلمان در  هاي اشتقاق يافته از اين ريشه پرداخته شده و ديدگاه واژه
نويسان متقدم  هاي فرهنگ به هم نزديك و غالباً برگرفته از ديدگاه» رب«معنا و اشتقاق 

بع تفسيري و است، در بخش نخست اين مقاله منابع لغوي متقدم و در بخش دوم منا
ها،  بندي شده ديدگاه شود ضمن ارائه دسته كالمي مورد بازخواني قرار گرفته و تالش مي

هايي كه از جهت  ها تبيين گردد و حتي االمكان، ديدگاه وجوه اشتراك و افتراق آن
  تر بازشناخته شوند. هاي متقدم تاريخي تأخر دارند از ديدگاه

اي عربي از ريشه  منابع مورد بررسي واژهدر » رب«با توجه به اين كه واژه 
قرآن ب دانسته شده است، در ابتدا الزم است به كاربردهاي اين ريشه در  مضاعف رب

  شود: اشاره  كريم
بار به كار رفته است. از اين تعداد، بيشترين  976 قرآن كريمب در  ريشه رب

بار به صورت مفرد و چهار بار به  967بار ـ  971است كه » رب«كاربرد از آن واژه 
و يك » ى ربان«ـ به كار رفته است. مابقي، سه كاربرد واژه » أرباب«صورت جمع مكسر 
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ـ جمع » ربائب«واژه  همگي به صورت جمع سالم، و يك كاربرد» ربي«كاربرد واژه 
 :كاربرد نيافته است (نك قرآن كريمب هيچ فعلي در  ـ است. از ريشه رب» ربيبة«مكسر 

 958، قرآن كريمدر » رب«كاربرد واژه  971). از 304-290ق، ص 1420الباقى، دعب
 مورد در معنايي غير از 13كاربرد آن به عنوان اسمي از اسماء اهللا بوده است و تنها در 

بيشترين » اهللا«پس از اسم جالله » رب«بر اين اساس اسم  1اسم اهللا به كار رفته است.
  دارد.  قرآن كريمكاربرد را در ميان اسماء الحسني در 

  . بازخواني منابع لغوي1
اند به شرطي كه آن دو واژه هم  اي ديگر دانسته اشتقاق را برگرفته شدن يك واژه از واژه

در ريشه و هم در معنا قرابت داشته و تنها در ساخت (حركات يا حروف زائد بر ريشه) 
نويسان  هاي فرهنگ . براي آگاهي از ديدگاه20م، ص 1973متفاوت باشند (ابن سرّاج، 

ريشه بودن  ). بر اين اساس صرف هم16-15م، ص 2005زى، طر :كدرباره اشتقاق ر.
دو واژه، در صورتي كه بين آن دو پيوند معنايي برقرار نباشد، داللتي بر مبدأ اشتقاق 

  واحد ندارد.
در بررسي لغوي يك واژه در زبان عربي دو حالت قابل تصور است: يا در نگاه 

ربي؛ و اگر عربي است، آن واژه يا نويسان مسلمان آن واژه عربي است يا غير ع فرهنگ
است ـ چه ريشه آن واژه اساساً كاربردي به  جامد بوده و از صورتي فعلي مشتق نشده 

صورت فعلي نداشته باشد، چه كاربردي فعلي داشته ولي معناي آن واژه برگرفته از آن 
  2ت.اس معناي فعلي نباشد ـ يا مشتق بوده و برگرفته از صورتي فعلي دانسته شده 

»است كه  ب دانسته شده  اي عربي از ريشه مضاعف رب در منابع لغوي واژه» رب
جامد » رب«از اين ريشه كاربردهايي فعلي به صورت مجرد و مزيد نيز هست. چنانچه 

ب بررسي كرد اما  هاي فعلي ريشه رب باشد، بايد معنايش را مستقل از معناي صورت
فعلي رب يرُب (ربا) بوده يا صفت مشبهه از  اگر مشتق باشد، يا مصدر مجرد صورت

كه در هر دو حالت در معناي فاعلي كاربرد يافته است. در هر حال براي  3همان فعل،
ب  هاي فعلي ريشه رب ، الزم است ابتدا معناي صورت»رب«پي بردن به اشتقاق واژه 

  روشن شود.
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  ب هاي فعلي ريشه رب . كاربرد1-1
ب يافت شده  هاي فعلي ريشه مضاعف رب معنا براي صورت 10متقدم  در منابع لغوي

هاي اشتقاق يافته از هر يك از آن معاني  است، كه در ادامه همراه با برخي از واژه 
آيد. گفتني است در ترتيب ذكر معاني، تقدم و تأخر منابع مورد توجه بوده و تالش  مي

سته، وجوه تمايز هر معنا از ساير شده است ضمن درج معاني نزديك به هم در يك د
  معاني آشكار شود و معناهايي كه ساخت يا كاربرد متأخرتري دارند بازشناسانده شوند.

عمجي عمنخست: ج  
به » رِبابة«هايي مانند  است كه واژه» گرد هم آوردن«و » جمع كردن«معناي نخست 

، 8ق، ج 1410(خليل، » كنند ع مياي چرمي كه تيرها را در آن جم پارچه«معناي 
مجموعه «) يا 80، ص15م، ج 1967؛ أزهري، 67، ص 1م، ج 1987؛ ابن دريد، 259ص
فرد «و » آيي مكان گرد هم«به معناي » مرَب« )،132، ص 1ق، ج 1407(جوهري، » تيرها

، 1ق، ج 1407جوهري،   ؛77، ص 15م، ج 1967مردم (أزهري، » آورنده گرد هم 
هايي از  كه موجب گرد هم آمدن گروه» عهد و پيمان«به معناي » رِبابةرِباب/ «)، 132ص

؛ ابن 133، ص 1ق، ج 1407؛ جوهري، 77، ص 15م، ج 1967شود (أزهري،  مردم مي
(ابن دريد، » هاي مردم گروه«به معناي » رِبة« جمع» أرِبة«) و 67، ص 1م، ج 1987 دريد،
، 1ق، ج 1407؛ جوهري، 77ص ، 15 م، ج1967؛ أزهري، 1287، ص 3م، ج 1987
  .اند ) از آن اشتقاق يافته67، ص 1م، ج 1987(ابن دريد، » پيمانان هم«) يا 133ص

؛ 259، ص 8ق، ج 1410در همين معنا، هم كاربردهاي فعلي مجرد (خليل، 
ب در باب  ) و هم كاربردهاي فعلي مزيد ريشه رب77، ص 15م، ج 1967أزهري، 

  ذكر شده است.  )132-131ص  ،1ق، ج 1407تفعل (جوهري، 

ومدي امزَالُ/ دالَ لَايازم /يمدي امدوم: أَد  
هايي  بارش باران است كه واژه» پايدار بودن«يا » ناپذيري ادامه يافتن/ پايان«معناي دوم 
؛ 256، ص 8ق، ج 1410  (خليل، »بارد ابري كه مدام مي«به معناي » رباب«همچون 

، 1ق، ج 1407؛ جوهري، 495، ص 1 ق، ج1416عبيد، ؛ أبو14 م، ص1905زيد، أبو
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زميني كه بر آن به صورت مداوم باران «به معناي » مرَب«يا » مرباب«) و 133ص
) از آن 394، ص 1ق، ج 1416عبيد، ؛ أبو256، ص 8ق، ج 1410  (خليل، »بارد مي

يا » ادامه يافتن«ناي ب در باب إفعال در مع اشتقاق يافته و كاربرد فعلي مزيد ريشه رب
، 15م، ج 1967؛ أزهري، 256، ص 8ق، ج 1410  زا (خليل، باد يا ابر باران» پايدار بودن«

  4) نيز برگرفته از همين معناست.132، ص 1ق، ج 1407؛ جوهري، 181ص 

زِيدي ادسوم: ز  
آب يا شراب به ظرف مخصوص آن است كه صورت فعلي مجرد » افزودن«معناي سوم 

  ).257، ص 8ق، ج 1410ب در اين معنا كاربرد داشته است (خليل،  ربريشه 

  چهارم: حضَنَ يحضُنُ
است كه در مورد نوزاد انسان يا برخي » شير دادن«يا » در آغوش گرفتن«معناي چهارم 

به معناي » ربي«  رود و واژه چارپايان اهلي ـ كره اسب و بره گوسفند ـ به كار مي
؛ 257، ص 8ج ق، 1410(خليل، » دهد اش شير مي زاده ه تازهگوسفندي كه به بر«

) 131، ص 1ق، ج 1407، به نقل از أصمعى؛ جوهرى، 895، ص 2ق، ج 1416عبيد، أبو
ب هم به صورت مجرد و هم مزيد در  از آن اشتقاق يافته و كاربردهاي فعلي ريشه رب

  ).257، ص 8ق، ج 1410است (خليل،  باب تفعيل در اين معنا آمده
ق، 1410است (خليل، » دايه«عناي اگر مشتق از اين معنا باشد به م» ربيية«واژه 

  ).131، ص 1ق، ج 1407؛ جوهرى، 257، ص 8ج

متَمي متَم /متي أَتَم /حلصي لَحپنجم: أَص  
» به هدف مورد نظر رساندن: به تمام و كمال رساندن«يا » نيكو ساختن«معناي پنجم 
م، 1987(ابن دريد، » يا چربي عصاره غليظ شده روغن«به معناي » رب»  هاست و واژ

؛ جوهري، 259، ص 8ق، ج 1410(خليل، » شيره انگور و مانند آن«) يا 67، ص 1ج
آميختن رب با چيزي جهت «) از آن اشتقاق يافته و در معناي 131، ص 1ق، ج 1407

چرب كردن «ر مواردي همچون ب د هم كاربرد فعلي مجرد ريشه رب» نيكو ساختن آن
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(أبو عبيد، » ظروف پوستين براي جلوگيري از خشك شدن و ترك خوردن يا بدبو شدن
، 15م، ج 1967؛ أزهرى، 67، ص 1 م، ج1987؛ ابن دريد، 362، ص 1ق، ج 1416
چرب كردن قطعات چوبي كه «) و 131، ص 1ق، ج 1407؛ جوهري، 177-176ص

ق، 1416 (أبو عبيد،» جهت جلوگيري از ترك خوردن شود هاي بزرگ نهاده مي زير كوزه
  ) ذكر شده است.362، ص 1ج

افزودن «هم كاربرد فعلي مزيد آن در باب تفعيل در دو مورد پيشين و نيز در معناي 
شيره انگور يا خرما به شراب يا عصاره غليظ شده روغن به روغن رقيق و ناخالص 

). همچنين 258-257، ص 8ق، ج 1410(خليل، » جهت نيكو ساختن طعم و كيفيت آن
ثمر رساندن زمين كشاورزي، نخلستان يا  به«ب  از معاني كاربرد فعلي مجرد ريشه رب

، 15م، ج 1967؛ أزهرى، 67، ص 1م، ج 1987(ابن دريد، » گونه حرفه و صناعتهر
نيكو «) و به طور كلي 130، ص 1ق، ج 1407، به نقل از أصمعى؛ جوهري، 177ص

، 15م، ج 1967؛ أزهرى، 467، ص 1ق، ج 1412(ابن أنبارى، » ساختن همه چيز
  ) است.177ص

  : أَقَام يقيم/ لَزِم يلْزَمششم
ان است كه هم در مورد انسان در يك مك» استقرار يافتن«يا » اقامت كردن«معناي ششم 

) 67، ص 1م، ج 1987، به نقل از أبو زيد؛ ابن دريد، 687، ص 2ق، ج 1416عبيد، (أبو 
رى، ، به نقل از كسائي؛ أزه833، ص 2ق، ج 1416و هم در مورد شتر (أبو عبيد، 

رود و در اين  ) به كار مي132، ص 1ق، ج 1407جوهرى،   ؛181، ص 15م، ج 1967
) و هم 67، ص 1م، ج 1987ب (ابن دريد،  معنا، هم صورت فعلي مجرد ريشه رب

، به نقل از أبو زيد؛ 687، ص 2ق، ج 1416صورت مزيد آن در باب إفعال (أبو عبيد، 
ق، 1407جوهرى،   ؛181، ص 15م، ج 1967؛ أزهرى، 67، ص 1م، ج 1987ابن دريد، 

  5) كاربرد دارد.132، ص 1ج 
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  هفتم: ربي يرَبى
آن فرد » به نيكي و به هدف و كمال رساندن«يك فرد يعني » تربيت كردن«معناي هفتم 

و در باب تفعيل است و در اين معنا،  است كه همان معنا و كاربرد ريشه ناقص رب
، 218، ص 1ق، ج 1416به صورت مجرد (أبو عبيد، ب هم  كاربردهاي فعلي ريشه رب
، به نقل از أصمعى؛ ابن أنبارى، 180، ص 15م، ج 1967به نقل از أبو زيد؛ أزهرى، 

هاي تفعيل  ) و هم مزيد در باب130، ص 1ق، ج 1407؛ جوهرى، 143ق، ص 1418
ق، 1407؛ جوهرى، 143ق، ص 1418؛ ابن أنبارى، 197ق، ص 1415(أبو حاتم رازى، 

) 130، ص1ق، ج 1407؛ جوهرى، 143ق، ص 1418)، تفعل (ابن أنبارى، 130، ص1ج
  .، به نقل از أصمعى) ذكر شده است180، ص 15م، ج 1967و افتعال (أزهرى، 

به گفته برخي، كاربردهاي فعلي ريشه ربت در باب تفعيل نيز به همين معناست 
ق، 1415و حاتم رازى، بو زيد؛ أب، به نقل از أ218، ص 1ق، ج 1416(أبو عبيد، 

اگر مشتق از اين معنا باشد به » ربيبة«). واژه 143ق، ص 1418؛ ابن أنبارى، 197ص
ق، 1415(أبو حاتم رازى، » رساند فردي كه ديگري او را به نيكي و كمال مي«معناي 
  6) است.142ق، ص 1418؛ ابن أنبارى، 197ص 

قُومبِه/ عليه ي هشتم: قَام  
» ي كسي يا چيزي ايستادن/ نسبت به كسي يا چيزي اهتمام ورزيدنبه پا«معناي هشتم 

ب ذكر شده است (أزهرى،  است و در اين معنا تنها كاربرد فعلي مجرد ريشه رب
اگر مشتق از » ربيبة«). واژه 197ق، ص 1415؛ أبو حاتم رازى، 179، ص 15م، ج 1967

تاده/ نسبت به وي و ايسفرزندي كه شوهر مادرش به پاي ا«اين معنا باشد به معناي 
) 382، ص2ق، ج 1404؛ ابن فارس، 179ص  ،15م، ج 1967(أزهرى، » ورزد اهتمام مي

  است.

وسسي اسنهم: س  
گروهي از افراد جامعه است كه » تحت سرپرستي و مديريت قرار دادن«معناي نهم 

قول از ب بر اساس روايتي من جوهري اين معنا را براي كاربرد فعلي مجرد ريشه رب
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ذكر كرده  7ق) در بازگشت از جنگ حنين در سال هشتم هجري41صفوان بن أمية (د. 
  ).130، ص 1ق، ج 1407است (جوهرى، 

  دهم: كان له ربا يكون
براي فردي يا گروهي از افراد است. در اين معنا كاربرد فعلي » رب بودن«معناي دهم 

كسي كه نسبت به «به معناي  ـ» رب«ب برگرفته از صورت اسمي  مجرد ريشه رب
ـ » كند و مالكيت و سرپرستي وي/ آنان را در اختيار دارد فردي/ گروهي سروري مي
، 2ق، ج 1412ابن أنبارى،  :؛ قس176، ص 15م، ج 1967دانسته شده است (أزهرى، 

من أن   ى رجل من قريش أحب إلي ، كه با توجه به روايت صفوان (ألن يربن82-81ص 
فمعناه: ألن «گويد:  مي» سيد مطاع«در معناي » رب«جل من هوازن) و كاربرد يربني ر
  »). ى يملكن

اين معنا نيز عالوه بر روايت صفوان بن أمية، بر روايتي منقول از عبد اهللا بن عباس 
 65ق) در گفتگو با عبداهللا بن زبير و مخالفت با ادعاي خالفت وي در سال 68(د. 

  ).401، ص 1ق، ج 1405ابن منظور،  :(نك است مبتني شده  8هجري
معنا براي كاربردهاي فعلي  10توان  همان گونه كه آمد، در منابع لغوي متقدم مي

نويسان مسلمان، از  ها يافت. به گفته فرهنگ ب و اسامي اشتقاق يافته از آن ريشه رب
عددي مشتق هاي مت برخي از آن معاني ـ همچون معناي نخست (جمع يجمع) ـ واژه

ـ اختالف نظر هست. برخي از » ربيبة«ها ـ مانند  اند و در مورد اشتقاق برخي واژه شده
شوند اما براي  نويسان در مواردي به هم نزديك مي معاني بيان شده توسط فرهنگ

كند. از جمله  هركدام موارد كاربردي هم بيان شده كه آن معاني را از يكديگر متمايز مي
صلَح يصلح) كه به معناي هفتم (ربي يرَبي) نزديك است با اين تفاوت معناي پنجم (أ

جان) فرد راب آمده ولي معناي هفتم در  كه معناي پنجم در مورد اشياء و اموال (بي
  مورد افراد مرتبط با وي آمده است. 

نا دانست، هرچند توان جمع بين اين دو مع معناي هشتم (قَام بِه/ علَيه يقُوم) را مي
رسد اين معنا كمي متأخرتر از معاني پيشين بوده باشد و متأثر از تالش برخي  به نظر مي
أبو حاتم رازي،  :ب (نك نويسان جهت تقريب بين معاني مختلف ريشه رب فرهنگ
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و  …التربيةُ هو القيام عليه بِالصالحِ حتّي يبلُغَ المراد »  گويد: ، كه مي197ق، ص 1415
از روايتي » رب إبِلٍ أنت أم رب غَنَمٍ«و در معناي فراز » كَذلك رب المالِ يقوم بِإصالحه

ابن فارس،  :؛ همچنين نك»ها ها و القائم علي يعني أنَّه مالك«گويد:  نبوي (ص) مي
ب ـ از جمله  ، كه تالش كرده معاني مختلف ريشه رب383-381، ص 2ق، ج 1404

  عنا ـ را در ذيل يك معناي واحد گرد آورد). اين سه م
در اين ميان، دو معناي آخر (ساس يسوس؛ كانَ لَه ربا يكُونُ) جالب توجهاند از 

ها، از  بوده و بر اساس آن» رب«اين روي كه به طور مشخص برگرفته از صورت اسمي 
 رُبي ببودن«معاني صورت فعلي ر ت هرچند چنين كاربردي، بنا اس دانسته شده » رب

به شواهد مورد استناد منابع بيانگر اين معنا، مربوط به دوره پس از اسالم ـ در يك 
نمونه مربوط به جنگ حنين در سال هشتم هجري و در نمونه ديگر مربوط به دوران 

  هجري ـ است. 65خالفت عبد الملك بن مروان در سال 

  »رب«. كاربرد صورت اسمي 1-2
هاي فعلي  از معاني صورت» رب«روشن شدن امكان اشتقاق صورت اسمي براي 
مرور شود كه در » رب«نويسان متقدم در مورد معناي  هاي فرهنگ گفته، بايد ديدگاه پيش

  آيد: هاي آنان مي ادامه، ماحصل ديدگاه
» مالك«را در مورد خدا و غير خدا به معناي » رب«خليل و ابن دريد واژه 

) و خليل 67، ص 1م، ج 1987؛ ابن دريد، 256، ص 8ق، ج 1410(خليل،  اند دانسته
در مورد غير خدا به طور مضاف به كار » رب«) اضافه كرده كه 256، ص 8ق، ج 1410(

  رود. مي
دانسته و گفته » سيد«و همچنين به معناي » مالك«را به معناي » رب«حاتم رازي ابو

رود، چرا  ق (ذوالالم يا غير مضاف) به كار نمياست كه در مورد غير خدا به طور مطل 
هاي خودش بوده و مالك همه چيز به طور مطلق نيست و   كه غير خدا تنها مالك داشته

را » رب«از همين رو بايد به آنچه دارد اضافه شود. وي همچنين مبدأ اشتقاق واژه 
نهفته دانسته و » الكم«را در معناي » تدبير«و » سياسة«است، چرا كه  دانسته » تربية«
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» تربية«بر مملوك را به منزله » سرپرستي كردن، مديريت كردن و نظارت مستمر داشتن«
  9).197- 195ق، ص 1415است (أبو حاتم رازى،  آن/ او دانسته 

را به  10»رب العالمين«دانسته و » مالك«را » رب«ابن انباري هر چند معناي اصلي 
) اما به جز معناي 81، ص 2ق، ج 1412ست (ابن أنبارى، ا معنا كرده » مالك العالمين«
السيد «است: معناي  برشمرده » رب«، دو معناي ديگر را هم براي واژه »المالك: دارا«

كننده و نيكو   المصلح: اصالح«و معناي » المطاع: سرور و صاحبي كه مورد اطاعت است
  »إصالح«ب در معناي  جرد ريشه رب، كه اين معناي اخير را بر كاربرد فعلي م»سازنده

، 2ق، ج1412: ابن أنبارى، . قس467، ص 1ق، ج 1412است (ابن أنبارى،  مبتني دانسته 
گويد:  ) مي…ى رجل من قريش  ، كه در معناي روايت صفوان (ألن يربن82-81ص 

و اين ، ولي در ادامه اين معنا را به عنوان يك احتمال ذكر كرده »ى فمعناه: ألن يملكن«
» سيد مطاع«به معناي » رب«بلكه در ذيل » مالك«به معناي » رب«كاربرد را نه در ذيل 

در معناي سوم (مصلح) كه به مبدأ اشتقاقش » رب«است و بر خالف كاربرد  آورده 
  تصريح كرده، در اينجا چنين تصريحي ندارد).

» مالك«خدا را در مورد خدا و غير » رب«ازهري و جوهري نيز معناي واژه 
اند با همان قيد لزوم كاربرد غير مطلق (غير ذوالالم يا مضاف) در مورد غير خدا   دانسته

). البته ازهري در 130، ص 1ق، ج 1407؛ جوهرى، 176، ص 15م، ج 1967(أزهرى، 
ملك: «را به معناي » رب«سوره يوسف،  42در آيه » ى عند ربك اذكرْن«بيان معناي فراز 

) و جوهري چنين گفته است كه 176، ص 15م، ج 1967(أزهرى،   م دانستهه» پادشاه
است هرچند تنها   كاربرد فراوان داشته » ملك: پادشاه«در معناي » رب«در جاهليت، 

م) ـ از 580شاهدي كه براي اين معنا آورده، بيتي منسوب به حارث بن حلّزة (د. 
مِ الحيارينِ و البالء  …الشهيد علي يو  و هو الرب و«است:   شاعران معلقات سبع ـ 

130، ص 1ق، ج 1407(جوهرى،  11»بالء.(  
در زبان عربي به » رب«است، واژه  بر اساس آنچه در منابع لغوي متقدم آمده 

در معناي قرآن كريم نويسان، پيش از نزول  بوده و به گفته برخي فرهنگ» مالك«معناي 
است. به غير از دو منبع، در منابع بررسي شده مبدأ  رفته  ر مينيز به كا» ملك: پادشاه«

دانسته نشده و پس از بيان معناي آن، به بررسي كاربردهاي فعلي » رب«اشتقاقي براي 
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» رب«ب بدون هيچ توضيحي در مورد اشتقاق يا عدم اشتقاق واژه  ريشه مضاعف رب
هرچند اين دو منبع نيز در اين به است؛  از هريك از آن كاربردهاي فعلي پرداخته شده 

و ديگري ـ  12»تربية«را » رب«نظر نيستند و يكي ـ ابو حاتم رازي ـ مبدأ اشتقاق  اره هم
توان گفت كه  است. البته در وجه جمع اين دو نظر مي دانسته  13»إصالح«ابن أنباري ـ 

از ريشه » تربية«توان از نظر دور داشت كه  است اما نمي» إصالح«متضمن معناي » تربية«
  ب. و است و نه از ريشه مضاعف رب ناقص رب

  »رب«ب و صورت اسمي  . امكان جمع بين كاربردهاي فعلي ريشه رب1-3
است تا معاني  نويسان متقدم، ابن فارس بيشترين تالش را مبذول داشته  از فرهنگ

را به يك ها  ب را به هم پيوند داده و آن مختلف كاربردهاي فعلي ريشه مضاعف رب
  معناي واحد بازگرداند:

الراء و الباء يدلّ علي أصول؛ فاألول: إصالح الشىء و القيام عليه ـ فالرب: المالك «
ها إذا قام علي  و الخالق و الصاحب ـ و الرب: المصلح للشىء. يقال رب فالنٌ ضيعت

نّه يرَب به الشىء، و إصالحها، و هذا سقاء مربوب بالرُّب، و الرُّب للعنب و غيره أل
و الرَّب: المصلح للشىء؛ واهللا جلّ ثناؤه الرب، ألنّه مصلح أحوال  …فَرَس مربوب

ى أربه و رببتُه أُرببه؛ و الربيبة: الحاضنة؛ و ربيب الرجل: ابن  و رببت الصب …خلقه
- 381، ص 2ق، ج 1404 (ابن فارس،» …امرأته، و الراب: الذى يقوم علي أمر الربيب

382.(  
نيكو «ب را  شود، ابن فارس معناي اول ريشه رب همان گونه كه مشاهده مي

نسبت به كسي يا چيزي دانسته ـ معاني پنجم و » اهتمام ورزيدن«چيزي و » ساختن
مالك و خالق و «را » رب«گفته ـ و با اين كه ابتدا معناي  هشتم از كاربردهاي فعلي پيش

ب در دو  ه اما در ادامه، معناي آن را بر اساس كاربردهاي فعلي ريشه ربدانست» صاحب
  بازگردانده است.» مصلح«معناي پيشين، به 

» تبل. يقال أرو األصل اآلخر: لزوم الشىء و اإلقامة عليه، و هو مناسب لألصل األو
اليزال بها مطر، و لذلك س :رَبالسحاب السحابة بهذه البلدة إذا دامت؛ و أرض م ىم

ى البيت للبن، فقد أربت إذا الزمت البيت  ى تُحتبس ف و من الباب الشاة الرُّبي الت …ربابا
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ى تُرَبى ولدها، و هو من الباب  ى وضعت حديثا، فإن كان كذا فهى الت ـ و يقال هى الت
لزمت الفحل و أحبته، و األول ـ و يقال اإلرباب: الدنو من الشىء؛ و يقال أربت الناقة إذا 

رِب382، ص 2ق، ج 1404(ابن فارس، » هى م.(  
در يك مكان «و » همراه چيزي بودن«ب را  ابن فارس معناي دوم ريشه رب

گفته ـ و آن را با برخي  دانسته ـ معناي ششم از كاربردهاي فعلي پيش» استقرار يافتن
ـ معناي دوم از » زا د يا ابر بارانپايدار بودن با«ب از جمله  كاربردهاي فعلي ريشه رب

است، بدون آن كه به چگونگي اين پيوند  گفته ـ پيوند داده  كاربردهاي فعلي پيش
نيز بين معاني اول و دومي كه براي ريشه » ربي«تصريح كند. وي در مورد اشتقاق واژه 

ده و گفته ـ مردد بو ب برشمرده ـ معاني ششم و هشتم از كاربردهاي فعلي پيش رب
  را با اين معناي دوم روشن نساخته است. » رب«همچنين پيوند معناي 

و األصل الثالث: ضم الشىء للشىء، و هو أيضا مناسب لما قبله، و متي أُنعم النظر «
و من هذا  …رِبابة ى يجعل فيها القداح:  كان الباب كلّه قياسا واحدا. يقال للخرقة الت

و سمى العهد رِبابة ألنّه يجمع و  …لعهد، يقال للمعاهدين: أَرِبةالباب الرِّبابة: و هو ا
(ابن » و من الباب الثالث الرَّبب و هو الماء الكثير، سمى بذلك الجتماعه …يؤلِّف

  ).383-382، ص 2ق، ج 1404فارس، 
پيوند دادن چيزي به چيز ديگر/ گرد هم «ب را  ابن فارس معناي سوم ريشه رب

گفته ـ و برخي  دانسته ـ معناي نخست از كاربردهاي فعلي پيش» و يا چند چيزآوردن د
ب را به آن پيوند داده است اما در اينجا نيز به چگونگي پيوند معناي  مشتقات ريشه رب

  با اين معناي سوم اشاره نكرده است. » رب«واژه 
بازگشت ب، بر  هرچند ابن فارس در پايان بررسي كاربردهاي مختلف ريشه رب

است اما اين معناي واحد  اش به يك معناي واحد تأكيد كرده  هر سه معناي مورد اشاره
را نيز با آن معناي واحد ـ همچون پيوند » رب«تبع آن پيوند واژه  را تبيين نكرده و به

»توان در بيان ديدگاه ابن  است. در نهايت مي با دو معناي آخر ـ مسكوت گذاشته » رب
داند اما در  مي» مالك و صاحب«را به معناي » رب«گفت كه وي نيز واژه فارس چنين 

را مشتق از كاربرد فعلي رب يرُب » رب«پي يافتن مبدأ اشتقاق آن، همچون ابن أنبارى، 
  است. دانسته » إصالح«در معناي 
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ب  در مقابلِ ابن فارس ـ كه به يافتن پيوند ميان كاربردهاي مختلف ريشه رب
و » سيد«، »مالك«هاي  با واژه» رب«داشته ـ ابو هالل عسكري به تفاوت ميان  توجه

دانسته اما توصيف » مالك«را متضمن معناي » رب«پرداخته است. وي هرچند » قادر«
دانسته » مالك«را استوارتر از توصيف كردن وي با وصف » رب«كردن فردي با وصف 

داند.  مي» شتن بر سرپرستي و مديريت مملوكقدرت دا«را بيانگر » رب«است چرا كه  
تدبير: سرپرستي «و » ملْك: مالكيت داشتن«اوالً متضمن معناي » رب«بر اين اساس، 

به » مالك«، مورد اطاعت نيز است. اما به گفته وي وصف »رب«بوده و در نتيجه » كردن
تواند  زي ميهم است، مانند كودك كه در حكم مالك چي» در حكمِ مالك بودن«معناي 

» رب«باشد اما قدرت تصرف در آن را ندارد و از همين روست كه توصيف غير خدا با 
نيز دانسته و بر اين اساس، » مصلح«را ثانياً متضمن معناي » رب«شايسته نيست. وي 

»را بيانگر سرپرستي فردي يا چيزي تا رسيدن به سرانجام نيكويش نيز دانسته » رب
  ).247ق، ص 1412كرى، است (أبو هالل عس

را مالك و صاحب كسي دانسته كه بايد از وي اطاعت » سيد«ابو هالل همچنين 
را » قادر«). بر عكس، 288ق، ص 1412كند نه مالك به طور عام (أبو هالل عسكرى، 

را تنها » رب«داند اما  عام دانسته و بر هر امري كه توانايي انجام آن باشد قابل اطالق مي
قدوري كه قابل تصرف و تدبير و سرپرستي باشد قابل اطالق دانسته است (أبو بر امر م

  ).417ق، ص 1412هالل عسكرى، 

  نويسان هاي فرهنگ . ارزيابي ديدگاه1-4
  :توان گفت نويسان متقدم مي هاي فرهنگ بندي ديدگاه در جمع

  اند. دانسته» مالك«را به معناي  »رب«نويسان واژه  اوالً، تمامي فرهنگ
در نظر نگرفته يا » رب«نويسان مبدأ اشتقاقي براي واژه  ثانياً، بيشتر فرهنگ

اند كه دو نفر  اند؛ تنها سه نفر در اين به اره نظر داده كم در اين زمينه سكوت كرده دست
ب (رب  را مشتق از كاربرد فعلي مجرد ريشه رب» رب«ـ ابن أنبارى و ابن فارس ـ 

اند و نفر سوم ـ أبو حاتم رازى ـ رب  دانسته» أَصلَح يصلح إصالحا«اي يرُب ربا) در معن
و در باب  (كاربرد فعلي مزيد ريشه ناقص رب» ربي يرَبى تربيةً«يرُب ربا را به معناي 
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را در پيوند » تربية«دانسته است و هرچند وي » تربية«را مشتق از » رب«تفعيل) و واژه 
ب و ريشه  مضاعف رب  معنا كرده اما چگونگي پيوند ميان ريشه» إصالح«و » حصال«با 

   14و را مسكوت گذاشته است. ناقص رب
را برگرفته از صورت » رب«تنها صورت اسمي  نويسان نه ثالثاً، برخي از فرهنگ

ـ با  اند، بلكه يكي از معاني صورت فعلي مجرد رب يرُب را فعلي رب يرُب ندانسته
دانسته و » رب بودن«ـ  قرآن كريمتوجه به رواياتي مربوط به دوران پس از نزول 

  اند. دانسته» رب«صورت فعلي مجرد رب يرُب را برگرفته از صورت اسمي 
و » مالك«به » رب«نويسان متقدم در معنا كردن واژه  با توجه به اتفاق نظر فرهنگ

با در نظر گرفتن ديدگاه مشترك آنان در اشتقاق ـ كه عالوه بر قرابت ريشه، قرابت معنا 
كم يكي از معاني  رفت كه در منابع لغوي متقدم دست نيز الزم است ـ انتظار مي

شد و كاربردهاي فعلي يا  دانسته مي» ملَك يملك«ب،  فعلي ريشه رب  هاي صورت
خورد؛ اما  ب در اين معنا به چشم مي اسمي برخي واژگان اشتقاق يافته از ريشه رب

نويسي كه به اين معنا براي كاربرد فعلي  رسد نخستين فرهنگ چنين نبوده و به نظر مي
است (ابن المحكم و المحيط  ق) در458مجرد رب يرُب تصريح كرده، ابن سيده (د. 

   15).233، ص 10ق، ج 1421سيده، 
) ـ براي اين معنا 400، ص 1ق، ج 1405هرچند وي ـ و به تبع او ابن منظور (

تنها به يك بيت منسوب به علقمة بن عبدة ـ مشهور به علقمة الفحل، از شاعران دوره 
و أنت امرؤٌ «است:    ) ـ استناد كرده144ش، ص 1389م (فاخورى، 530جاهلي زنده در 
، 1ق، ج 1407جوهرى،  :(قس» ى فَضعت ربوب و قبلَك ربتْن …ى  أفْضَت إليك أمانت

، كه همين بيت را به عنوان شاهد مثال 383، ص 2ق، ج 1404و ابن فارس،  133ص 
ول به اند با اين تفاوت كه در مصراع ا آورده» العهد و الميثاق«در معناي » الرِّبابة«براي 
  اند). آورده و آن را با ربت و ربوب در مصراع دوم پيوند داده» ى رِبابت«، »ى أمانت«جاي 

  »رِبى«و » ربانى«هاي اسمي  . كاربرد صورت1-5
ربانيون/ «و  16»رِبيون: جِ رِبى«دو واژه  قرآن كريمدر پايان اين بخش، از آنجا كه در 

نويسان متقدم اين دو واژه را نيز عربي و  به كار رفته و بيشتر فرهنگ 17»ى ربانيين: جِ ربان
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هاي آنان  شود؛ هر چند ديدگاه اختصار اقوال آنان مرور مي اند، به ب دانسته از ريشه رب
ها را   در مورد اين دو واژه متنوع و متشتت است و برخي، يكي يا هر دوي اين واژه

هاي اسمي  اند و برخي ديگر، برگرفته از صورت هدانست» رب«برگرفته از صورت اسمي 
  اند. ديگر. برخي هم اساساً بدون تصريح به اشتقاق، آن دو را معنا كرده

دانسته (خليل، » ربوبية«را منسوب به » رِبى«نويسان متقدم  برخي از فرهنگ
ر كساني كه همراه با پيامبران صب«، هرچند وي رِبيون را به 256، ص 8ق، ج 1410
، 15م، ج 1967اند (أزهرى،  دانسته» رب«است) و برخي منسوب به  معنا كرده » اند كرده
بايست ربى (مفتوح)  كه در اين صورت مي  ، به نقل از أخفش و سيبويه)،178ص 
، كه به نقل از ابن انباري چنين قرائتي را به ابن عباس 179م، ص 1967بود (أزهرى،  مي

  است).  نسبت داده 
(أزهرى، » تعداد زيادي از افراد«به معناي » ربة«خي ديگر رِبى را منسوب به بر
» هزار فرد هزاران/ ده«، به نقل از زجاج) و يا به معناي 178، ص 15م، ج 1967

، به نقل از فرّاء و برخي ديگر از لغويان) 178-177، ص 15م، ج 1967(أزهرى، 
، كه 179، ص 15م، ج 1967يون (مضموم؛ أزهرى، اند. برخي هم اصل واژه را رب دانسته

است) و  به نقل از ابن انباري چنين قرائتي را به حسن بصري و برخي ديگر نسبت داده 
خيري كه همواره همراه فرد «و ـ به معناي » رب«ـ برگرفته از واژه » ربة«منسوب به 

، به نقل از ابن 179ص ، 15م، ج 1967(أزهرى، » هزار فرد  ده«يا به معناي » است
  اند.  انباري و برخي ديگر از لغويان) دانسته

دانشمندان «اي ديگر، آن را به معناي  برخي ديگر نيز بدون پيوند دادن رِبى به واژه
هزاران «، به نقل از برخي لغويان)، 178، ص 15م، ج 1967(أزهرى، » پرهيزكار و شكيبا

اند (ابن  دانسته» شناس رب«) يا به معناي 132، ص1ق، ج 1407(جوهرى، » از مردم فرد
  ).382، ص 2ق، ج 1404فارس، 

نويسان متقدم آن را منسوب  نيز به همين ترتيب، برخي از فرهنگ» ى ربان«در مورد 
ى را به دليل منسوب  اند با اين توضيح كه اضافه شدن الف و نون به ربان دانسته» رب«به 

ى  ى و لحيان هاي شعران اند، مانند واژه مقابل ساير علوم دانسته در» علم رب«بودن آن به 
ى كه به ترتيب منسوب به فراواني شَعر (مو) و بلندي ريش (لحية) و كلفتي  و رقبان
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متّصف به «ى را  ها؛ و بر اين اساس ربان گردن (رقبة) اند و نه منسوب به خود آن واژه
به نقل از سيبويه). 178، ص 15م، ج 1967اند (أزهرى،  معنا كرده» دانش رب ،  

به پاي كسي/ «ى را برگرفته از صورت فعلي رب يرُب در معناي  برخي ديگر ربان
كسي كه به پاي علم ايستاده: «ى را به  اند و بر اين اساس ربان دانسته» چيزي ايستادن

، 15م، ج 1967 اند (أزهرى، كردهمعنا » ورزد كسي كه به علم و دانش اهتمام مي
اي ديگر،  ى به واژه ، به نقل از برخي لغويان). برخي ديگر نيز بدون انتساب ربان179ص

دانشمندي «و » دانشمندي كه در باالترين درجه دانش است«، »دانشمند«  آن را به معناي
م، 1967اند (أزهرى،  دانسته» كند مند مي كه مردم را مرحله به مرحله از دانش خود بهره

  ، به نقل از برخي لغويان). 179-178، ص 15 ج
اند كه ربانيون به  مقايسه كرده و گفته» أحبار«يون را با  برخي ديگر معناي ربان

بوده و » عالمان به حالل و حرام و امر و نهي خدا: عالمان به احكام شرعي«معناي 
است (أزهرى، » اهد بودعالمان به اخبار پيشينيان و هر آنچه بوده و خو«أحبار به معناي 

، به نقل از أبو عبيد و برخي ديگر از لغويان). برخي نيز بدون 179، ص 15م، ج 1967
اند (أزهرى،  دانسته» رييس دريانوردان«ى را به معناي  بيان هيچ نوع ارتباطي، ربان

» خداشناس«ى را  ، به نقل از برخي لغويان) و برخي ديگر، ربان179، ص 15م، ج 1967
  ). 132، ص 1ق، ج 1407اند (جوهرى،  نا كردهمع

در اين ميان، ابو عبيد در مورد اين دو واژه نظر متفاوتي داشته است. به گفته ابو 
دانسته بلكه سرياني  را عربي نمي» ربيون«و » ربانيون«حاتم رازي، ابو عبيد دو واژه 

، 91-90تا، ص  بيسيوطي،  :. قس142ق، ص 1415دانسته است (أبو حاتم رازي،  مي
كه پس از روايت از ابو عبيد، چنين ديدگاهي را به خود ابو حاتم رازي هم نسبت داده 

دانسته و  را عربي نمي» ى ربان«است). ازهري هم از ابو عبيد نقل كرده كه وي واژه 
داده كه عبري يا سرياني باشد؛ چرا كه به گفته وي اين واژه در ميان مردم  احتمال مي

  ). 179، ص 15م، ج 1967شناخته اند (أزهرى،  ه نبوده و تنها اهل علم آن را ميشناخت
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  . بازخواني منابع تفسيري و كالمي2
اند.  پرداخته» رب«مفسران عموماً در ذيل آيه دوم سوره فاتحة الكتاب به تفسير معناي 

(ص) كه  هاي شرح اسماء اهللا غالباً به شرح روايت معروف نبوي متكلمان نيز در كتاب
اند و از آنجا كه در منابع  پرداخته 18وار بيان كرده اسم از اسماء الحسني را فهرست 99

است، برخي از متكلمان سني به طور   اسم نبوده 99در ميان » رب«اهل سنت اسم 
يا در » اهللا«برخي ديگر پس از شرح اسم جالله  19.اند مستقل به اين اسم نپرداخته

   20اند. را شرح كرده» رب«ي از اسماء الحسني، اسم هايي موضوع بندي دسته
در درجه » رب«كه اوالً، هم مفسران و هم متكلمان فريقين در معناي با توجه به اين

هاي  اند و تفاوت اساسي چنداني ميان ديدگاه هاي متقدم استناد كرده اول به فرهنگ
ديده نشده است » رب«اشتقاق هاي مختلف ـ در معنا و  متقدمان و متأخران ـ با گرايش

و ثانياً، در ادامه به برخي نكات مهمي كه گروهي از مفسران و متكلمان اضافه بر اقوال 
شود، در اين بخش بررسي محدود به بازه زماني  اند پرداخته مي پيشينيان خود بيان كرده

  يا گرايش خاصي نشده است.

  »رب«شتقاق هاي مفسران و متكلمان در معنا و ا . ديدگاه2-1
به طور مطلق (ذو الالم يا غير » رب«عموم مفسران و متكلمان مسلمان در اين كه واژه 

» مالك«به معناي » رب«رود و همچنين در اين كه  مضاف) تنها در مورد خدا به كار مي
، 1ق، ج 1409؛ نحاس، 9ق، ص 1398ابن قتيبة،  :است اتفاق نظر دارند (از جمله نك

ى،  ؛ طباطباي133ق، ص 1396؛ فخر رازى، 53، ص 1ق، ج 1385، ؛ زمخشرى59ص 
، 1ق، ج 1418، و خميني، 52، ص 1تا، ج  بيضاوى، بي :. قس21، ص 1ق، ج 1412
  اند). دانسته» تربية«بلكه برگرفته از معناي » رب«را نه معناي اصلي » مالك«، كه 337ص 

يكي از اين سه معنا را  كم ، بيشتر مفسران و متكلمان دست»مالك«پس از معناي 
(طبرى، » مربى«و » سيد/ سيد مطاع«، »مصلح«اند:  بيان كرده» رب«نيز در معناي 

؛ 110، ص 1ق، ج 1422ى،  ؛ ثعلب32ق، ص 1406؛ زجاجى، 93، ص 1ق، ج 1415
، 1ق، ج1418؛ سمعاني، 32، ص 1ق، ج 1409؛ طوسى، 185، ص 1ق، ج 1412بيهقى، 
؛ ابن عطية، 12، ص 1ش، ج 1371؛ ميبدي، 20، ص 1ج   ش،1380؛ سورآبادي، 36ص 
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، 1ش، ج1366؛ ابوالفتوح رازي، 55ص  ،1ق، ج 1415؛ طبرسى، 67، ص 1ق، ج 1413
؛ ابن جزّى، 137، ص 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب175، ص 1ق، ج 1420؛ ابن عربي، 68ص 
، 1ق، ج 1412ن كثير، ؛ اب130، ص 1ق، ج 1422؛ أبو حيان، 64، ص 1ق، ج 1416
؛ مصطفوي، 453ق، ص 1395؛ خويي، 126، ص 2ق، ج 1408؛ طريحى، 25ص

). گفتني است ذكر اين سه معنا در كنار هم ـ همان گونه كه در 32، ص 1ش، ج 1380
  بخش پيش آمد ـ برگرفته از ديدگاه ابن أنباري است.

  عبارت است از: آمده » رب«اره ديگري كه در بيان برخي مفسران دربمعاني 
؛ 55، ص 1ق، ج 1415؛ طبرسى، 110، ص 1ق، ج 1422ى،  (ثعلب» صاحب« -1

؛ طريحى، 130، ص 1ق، ج 1422؛ أبو حيان، 68، ص 1ش، ج 1366ابوالفتوح رازي، 
  )؛126، ص 2ق، ج 1408
، ص 1ش، ج 1371؛ ميبدي، 109، ص 1ق، ج 1422ى،  (ثعلب» القائم باألمور« -2

  )؛137، ص 1تا، ج  ى، بي قرطب :قس .67، ص 1ق، ج 1413؛ ابن عطية، 12
؛ أبو 137، ص 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب67، ص 1ق، ج 1413(ابن عطية، » معبود« -3
را » إله«، كه 28، ص 1ق، ج 1416ابن جزّى،  :. قس130، ص 1ق، ج 1422حيان، 

  است)؛ دانسته » رب«معناي ارجح براي 
، 1ق، ج 1422؛ أبو حيان، 68، ص 1ش، ج 1366(ابوالفتوح رازي، » الثابت« -4
، كه به نقل از حسين بن فضل گفته: 110، ص 1ق، ج 1422ى،  ثعلب :. قس130ص 

  است)؛ برگزيده » رب«و در ادامه، همين معنا را براي » الرب: اللبث من غير إثبات أحد«
  21و چند معناي متفرد ديگر.

مفسران يا به طور  ، معناي ديگري است كه برخي متكلمان و»تدبير/ مدبر بودن«
توان حليمي  اند. از متكلمان مي ذكر كرده» رب«براي » مالك«مستقل يا ضمن معناي 

) را نام برد كه اسم 184، ص 1ق، ج 1412) و بيهقي (205و  200، ص 1ق، ج 1399(
»اند.  آورده» ى تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه األسماء الت«را در ضمن بابي با نام » رب  

) و 137، ص 1تا، ج  ي (بي )، قرطب12، ص 1ش، ج 1371از مفسران هم ميبدي (
اند.  ذكر كرده» مالك«را همراه با معناي » مدبر«) معناي 126، ص 1ق، ج 1408طريحي (

 »رب العالمين« را براي» المالك لتدبيرهم«) معناي 32، ص 1ق، ج 1409شيخ طوسي (
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دانسته و مالكيت حقيقي را » مالك مدبر«را » رب«است و عالمه طباطبايي معناي  آورده 
  22).21، ص 1ق، ج 1412ى،  است (طباطباي غير قابل انفكاك از تدبير دانسته 

را از برترين اسماء اهللا و بلكه اصل و اساس ساير » رب«موسوي سبزواري ابتدا 
قيقي خدا كه و در پي آن، معناي مالكيت الهي را از ربوبيت ح 23اسماء اهللا دانسته است

را با تدبير الهي » رب«ناشي از حكمت كامل وي است متمايز دانسته و در نهايت اسم 
پيوند داده و دربرگيرنده تمامي صفات فعل خدا دانسته است؛ چرا كه به گفته وي 

مظهر » رب«اند و بر اين اساس،  تمامي افعال خدا از تدبير و تربيب وي انشعاب يافته
ق، 1409درت و تدبير و حكمت الهي است (موسوى سبزوارى، رحمت و خلقت و ق

  ).28ص 
اند در صورتي كه به معناي  را از صفات ذات خدا دانسته» رب«برخي از مفسران، 

» مالك«)، 137، ص 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب32، ص 1ق، ج 1409(طوسى، » سيد«
» ثابت«) يا 137، ص 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب68، ص 1ش، ج 1366(ابوالفتوح رازي، 
اند در  ) باشد؛ و از صفات فعل خدا دانسته68، ص 1ش، ج 1366(ابوالفتوح رازي، 

، 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب32، ص 1ق، ج 1409(طوسى، » مدبر«صورتي كه به معناي 
، 1ش، ج 1366؛ ابوالفتوح رازي، 32، ص 1ق، ج 1409(طوسى، » مصلح«)، 137ص
، 1تا، ج  ى، بي ؛ قرطب68، ص 1 ش، ج1366ي، (ابوالفتوح راز» مربى«) يا 68ص 
) اسم 28ق، ص 1409) باشد. همان گونه كه گفته شد موسوي سبزواري (137ص
»را اصل و اساس ساير اسماء اهللا و دربرگيرنده تمامي صفات فعل خدا دانسته » رب
  است. 

خي اند. بر تصريح نكرده » رب«بيشتر مفسران و متكلمان به مبدأ اشتقاق واژه 
»دانسته» رب (بِه به معناي أقام) فالنٌ بالمكان بو   را مشتق از كاربرد فعلي مضاعف ر

الثابت من «) و 12، ص 1ش، ج 1371(ميبدي، » دائم الوجود«را به » رب«بر اين اساس 
، به نقل از حسين بن فضل) 68، ص 1ش، ج 1366(ابوالفتوح رازي، » غير إثبات أحد

، 1ق، ج 1409اند (طوسى،  دانسته» تربية«را مشتق از » رب«رخي ديگر اند. ب تفسير كرده
 :. قس28، ص 4ق، ج 1411؛ فخر رازى، 55، ص 1ق، ج 1415؛ طبرسى، 32ص 

و » تربية«را در اصل مصدري به معناي » رب«، كه 52-51، ص 1تا، ج  بيضاوى، بي
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، 137، ص1تا، ج  ى، بي ت؛ قرطباس سته دان» تبليغ الشىء إلي كماله شيئا فشيئا«را » تربية«
  است).  كه چنين احتمال داده 

تصريح نكرده اند هرچند اسم   »تربية«از » رب«برخي متكلمان هم به اشتقاق 
»كه 205، ص 1ق، ج 1399اند؛ همچون حليمي ( معنا كرده  »تربية«را در پيوند با   »رب ،(

ـ كه » ما أبدع حد كماله الذى قدره له و هو المبلِّغ كلّ«چنين گفته: » رب«در معناي اسم 
)، كه گفته 31، ص 1تا، ج  نزديك است ـ و مالهادى سبزوارى (بي» تربية«به معناي 

  ».ى السلسلة الصعودية الرب يطلَق عليه تعالي به اعتبار تربيته لألشياء ف«است: 
ما معاني توجه داشته ا  »تربية«از » رب«مصطفي خميني هرچند به تمايز ريشه 

است؛  دانسته » تربية«است را داخل در معناي واحد  ذكر شده » رب«مختلفي كه براي 
همگي » متمم«و » مصلح«، »مالك«، »مطاع«، »سيد«چرا كه به گفته وي معناهايي مانند 

   24اند.» إخراج الشىء من النقص إلى الكمال«به معناي » تربية«متضمن 
و مانند آن » سيد«، »معبود«، »ثابت«را به » رب«بر همين اساس، وي تفسير 

است كه به معناي واحد  را معناهايي دانسته » رب«و معناي صحيح   نادرست دانسته
  ).339-337، ص 1ق، ج 1418گردند (خميني،  بازمي» تربية«

اند (ميبدي،  را اسم اعظم الهي دانسته» رب«گفتني است برخي از مفسران، اسم 
ى،  . نيز: قرطب10، ص 1تا، ج  ، به نقل از أبو الدرداء؛ نسفى، بي12، ص 1ش، ج 1371
  ، به نقل از برخي دانشمندان).25، ص 1ق، ج 1412و ابن كثير،  137، ص 1تا، ج  بي

  »رِبى«و » ربانى«هاي مفسران در معناي  . ديدگاه2-2
و » ى ربان«هاي  هاي مفسران در مورد واژه در پايان اين بخش الزم به ذكر است ديدگاه

»ىنويسان ـ با همان تعدد و تشتت آراء  گفته فرهنگ نيز عمدةً برگرفته از اقوال پيش» رِب
، تنها برخي از مفسران اظهار نظري »رب«است و در مورد انتساب آن دو به واژه  ـ بوده 

، به عنوان يكي از دو 511، ص 2ق، ج 1409اند؛ از جمله طوسى ( تهصريح داش
، 1ش، ج 1380)، سورآبادي (335، ص 1ق، ج 1418احتمال)، أبو المظفر سمعاني (

)، 462، ص 1ق، ج 1413)، ابن عطية (440، ص 1ق، ج 1385)، زمخشرى (296ص 
، 3ق، ج 1412ى ( اي) و طباطب56، 2تا، ج  )، بيضاوى (بي122، ص 4تا، ج  ى (بي قرطب
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را » ى ربان«، كه 330، ص 2ق، ج 1415طبرسى،  :(قس» ى ربان«) در مورد واژه 276ص 
ى هو الرب، يرُب أمرَ الناسِ بتدبيرِه و إصالحه إياه،  و الربان«است:  دانسته » رب«همان 

را نيز سورآبادي » رِبى«). واژه »يقال رب فالنٌ أمرَه ربابةً و هو ربانٌ إذا دبرَه و أصلحه
ق، 1412ى ( ) و طباطباي65، ص 5ش، ج 1380)، مصطفوي (346، ص 1ش، ج 1380(

  اند. دانسته» رب«) برگرفته از/ منسوب به واژه 41، ص 4ج 

  »رب«دانشمندان مسلمان در معناشناسي واژه   شناسي روش . آسيب3
اند، بر اساس  ندي واژگان به كار گرفتهب نويسان متقدم در تقسيم روش غالبي كه فرهنگ

هاي موجود در زبان عربي بوده است؛ بدين صورت كه هر ريشه را به عنوان  ريشه
اي  هاي مختلف صرفي ـ را، بر اساس ريشه مدخلي در نظر گرفته و هر واژه ـ از مقوله

اجمالي اند (براي آگاهي  اند، در ذيل مداخل مختلف جاي داده كه براي آن متصور بوده
  ).40-34ص   م،1986  صوفي، :هاي عربي نك از سير تبويب فرهنگ

هاي  بندي واژگان ـ همان گونه كه در بخش توجه اصلي به ريشه واژه در تقسيم
ب قابل مشاهده است ـ گاه  در ذيل ريشه رب» رب«پيشين و در بررسي موردي واژه 

گاني كه داراي مبدأ اشتقاق شده است تا پيوند معنايي يك واژه با ساير واژ موجب 
نويسان پيوند  ناديده انگاشته شود و در نتيجه، با اين كه فرهنگ ،اند يكسان دانسته شده

كم در  اند اما در مقام عمل، دست معنايي را هم در يكساني مبدأ اشتقاق شرط دانسته
ت ، تبيين اين پيوند معنايي را مسكو»رب«مورد برخي واژگان از جمله خود واژه 

  بسا اين پيوند معنايي براي آنان روشن نبوده است. اند و چه گذاشته
ب جاي  را در ذيل ريشه مضاعف رب» رب«نويسان با اين كه واژه  برخي فرهنگ

اند و  و است، معنا كرده ، كه از ريشه ناقص رب»تربية«اند، اما آن را در پيوند با  داده
و يا ربت در  هاي رب بردهاي مزيد ريشهب را با كار برخي كاربردهاي فعلي ريشه رب

هاي  ب را با ريشه رب  اند، بدون آن كه چگونگي پيوند ريشه معنا دانسته باب تفعيل هم
نويسان هم ـ با توجه به رواياتي از  و يا ربت تبيين كنند. برخي ديگر از فرهنگ رب

علي مجرد را مبدأ اشتقاق براي صورت ف» رب«دوره اسالمي ـ اساساً صورت اسمي 
  اند. ب دانسته ريشه رب
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نويسان مسلمان در معناشناسي واژگان به  هايي كه در روش فرهنگ از ديگر آسيب
خورد، تمركز قاطبه آنان بر واژگان عربي و تالش براي عربي دانستن برخي  چشم مي

، »يرِب«و » رباني«هايي مانند  رفته غيرعربي بوده باشد؛ واژه واژگاني است كه احتمال مي
نويسان  اند اما بيشتر فرهنگ نويسان چنين احتمال داده كم برخي از فرهنگ  كه دست

اند. ناگفته  ب عربي برآمده رب  ها را عربي پنداشته و در صدد پيوند دادن آن به ريشه آن
هاي متقدم به غيرعربي بودن برخي واژگان  نماند برخي دانشمندان مسلمان در سده

اند ـ و براي  هايي را در اين زمينه نگاشته توجه داشته و كتاب قرآن كريمموجود در 
نام برد كه بر اساس رواياتي منسوب به ابن  اللغات في القرآنتوان از كتاب  نمونه مي

ق به 1365عباس نوشته شده است (اين كتاب به تحقيق صالح الدين المنجد در سال 
  صوفي، :ها نك از اين كتابچاپ رسيده است. براي آگاهي از فهرست برخي ديگر 

هاي همجوار با زبان عربي، كه امكان اختالط  ) ـ اما توجه به زبان49-48ص   م،1986
  شود. نويسان ديده نمي فراهم بوده است، در رويكرد كلي فرهنگ

از آنجا كه مفسران و متكلمان در شرح و تفسير واژگان و مفاهيم به كار رفته در 
اند و  هاي متقدم رجوع كرده ، در درجه اول به فرهنگ»رب«ژه و از جمله واقرآن كريم 

معناي مورد نظر خود را از همان مداخل واژگاني استخراج نموده و به شرح و بسط آن 
  هاي آنان نيز تسري يافته است. ها و تشتت اقوال به ديدگاه اند، طبعاً اين نارسايي پرداخته

ردي كه چگونگي اشتقاق يك واژه و هاي موجود ـ چه در موا جهت رفع نارسايي
هاي مفروض روشن نيست، و چه در مواردي كه با توجه به  پيوند آن با ريشه يا ريشه

رسد  رود آن واژه غيرعربي باشد ـ به نظر مي ساخت يا معناي يك واژه، احتمال مي
ر هايي كه امروزه د هاي همجوار با زبان عربي راهگشا باشد؛ زبان توجه به ساير زبان

بر اساس شواهد تاريخي و عناصر مشترك  25شناسي تاريخي ـ تطبيقي، زبان
تر همراه با زبان عربي از  هاي متقدم رود كه در سده )، احتمال مي…(دستوري، لغوي و 

  يك زبان فرضي ديگر منشعب شده باشند. 
سي واژگان هاي دانشمندان مسلمان در معناشنا از آنجا كه بدون بازخواني ديدگاه

نمود، اين  هاي نوين چندان موجه نمي شناسي آن، به كار گيري روش قرآني و آسيب
با استفاده » رب«گفته اختصاص يافت و بررسي معناشناختي واژه  مقاله به موضوع پيش
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اي ديگر خواهد بود. آنچه  شناختي و معناشناختي، موضوع مقاله هاي نوين زبان از روش
شناسي تاريخي ـ تطبيقي، زبان  ال الزم به ذكر است اين كه در زباناجم  در اينجا و به

هايي همچون  شود كه با زبان دانسته مي 26هاي سامي عربي عضوي از خانواده زبان
  ).Rubin, 2010, p. 4-6خانواده است ( هم 30و حبشي 29آرامي 28عبري، 27اكدي،

در زبان عربي » رب«ب و از جمله واژه  مضاعف رب  پيوند ميان كاربردهاي ريشه
تفصيل و در مجال ديگري بايد بررسي شود  هاي سامي به با واژگان مشابه در ساير زبان

و نيز آشكار خواهد  ناقص رب  و در نتيجه آن، اين پيوندها با برخي كاربردهاي ريشه
هاي مختلف  ب در زبان شود كه ريشه رب شد؛ اما در اينجا تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي

هاي عبري  / در زبانrababسامي كاربرد داشته است و از جمله صورت فعلي /
)Gesenius, 1939, p. 912) و آرامي (Jastrow, 1903, v. 2, p. 1439 به معناي (
/ يا rababaبوده و صورت فعلي /» زياد بودن/ زياد شدن«و » بزرگ بودن/ بزرگ شدن«
/rabba) در زبان حبشي /Leslau, 1991, p. 460 پراكندن«، »توسعه دادن«) به معناي «

/ در كاربرد فعلي به rabūبوده است. همچنين در زبان اكدي واژه /» فراوان بودن«و 
و در » زياد شدن سود يا سرمايه«و » رشد كردن«، »بزرگ بودن/ بزرگ شدن«معناي 

 .Muss-Arnolt, 1905, v. 2, p» (واال«و » فراوان«، »بزرگ«كاربرد وصفي به معناي 

ب در خانواده  ) بوده است (براي آگاهي از برخي كاربردهاي ريشه رب943-946
  ).274-273، ص 1ش، ج 1357مشكور،  :هاي سامي نك زبان

  گيري نتيجه
آيد كه واژه  نويسان متقدم، چنين برمي از مجموع اقوال و شواهد مورد استناد فرهنگ

»اند ـ در زبان عربي از پيش از  هب دانست ـ كه همگي آن را از ريشه مضاعف رب» رب
است اما صورت فعلي مجرد رب يرُب يا  رفته  به كار مي» مالك«اسالم در معناي 

ب در معناي ملَك يملك كاربرد نداشته است وحتي  كاربردهاي فعلي مزيد ريشه رب
اين و با ابراند. بن و) دانسته ه ناقص رب(از ريش» تربية«را » رب«برخي، مبدأ اشتقاق 

هاي دانشمندان مسلمان در باب اشتقاق ـ لزوم قرابت توأمان ريشه و  توجه به ديدگاه
كردند چرا كه از  اي جامد تلقي مي را واژه» رب«بايست  نويسان متقدم مي معنا ـ فرهنگ
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ب روشن  با كاربردهاي فعلي ريشه رب» رب«سويي پيوند معنايي ميان صورت اسمي 
  و. ب و ريشه رب سوي ديگر، پيوند ميان ريشه رب نبوده است و از

به معناي » رب«و متكلمان مسلمان نيز در اين كه  قرآن كريمعموم مفسران 
بوده است و البته به طور مطلق (ذو الالم يا غير مضاف) تنها در مورد خدا به » مالك«

، بيشتر مفسران و متكلمان در معناي »مالك«رود اتفاق نظر دارند. پس از معناي  كار مي
»ح«كم يكي از سه معناي  دست» ربد «، »مصلد/ سيطاعسيى«، و »مرا نيز بيان » مرب

» مالك«را يا به طور مستقل يا ضمن معناي » تدبير/ مدبر بودن«كرده و برخي، معناي 
اند و  تصريح نكرده » رب«اند. بيشتر مفسران به مبدأ اشتقاق واژه  ذكر كرده» رب«براي 

» تربية«حد است را داخل در معناي وا ذكر شده » رب«برخي، معاني مختلفي كه براي 
  اند. دانسته

هاي برخي دانشمندان مسلمان جهت يافتن مبدأ اشتقاقي براي  با وجود تالش
هاي آنان نارسا بوده و نه  ب، تالش از كاربردهاي فعلي ريشه رب» رب«صورت اسمي 

اند،  ب روشن ساخته را با كاربردهاي فعلي ريشه رب» رب«پيوند معنايي صورت اسمي 
و و  ناقص رب  ب را با ريشه ند برخي كاربردهاي ريشه مضاعف ربو نه چگونگي پيو

نيز دانشمندان مسلمان آرائي متنوع و » رِبى«و » ى ربان«هاي  در مورد واژه». تربية«معناي 
» رب«ها را برگرفته از صورت اسمي  متشتت داشته و برخي، يكي يا هر دوي اين واژه

اند. برخي هم تنها  ها را معنا كرده ريح به اشتقاق، آناند و برخي اساساً بدون تص دانسته
  اند كه اين دو واژه غيرعربي باشند. احتمال داده

هاي دانشمندان مسلمان در  رسد روش ب، به نظر مي با مطالعه موردي ريشه رب
كم در دو زمينه نارساست؛ يكي در جايي كه چگونگي  معناشناسي واژگان قرآني دست

هاي مفروض روشن نيست، و ديگري در  پيوند آن با ريشه يا ريشه اشتقاق يك واژه و
رود آن واژه غيرعربي باشد.  جايي كه با توجه به ساخت يا معناي يك واژه، احتمال مي

هاي موجود، نگاهي فراتر به زبان عربي و مقايسه آن با ساير  جهت رفع نارسايي
رسد  گشاست. بنا بر اين به نظر ميهاي سامي راه خانواده در خانواده زبان هاي هم زبان

شناسي  هاي نوين زبان هاي معناشناسي واژگان قرآني، استفاده از روش از ضرورت
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هاي منتهي به دوره نزول  تاريخي ـ تطبيقي و معناشناسي تاريخي زبان عربي در سده
   است. قرآن كريم
  

ها:يادداشت  
                                                

مصر بـه  » ملك/ فرعون«ـ به صورت مفرد و مضاف ـ در پنج مورد در ارجاع به  » رب«. واژه 1
مصـر در  » ملـك «عنوان مصداقي عيني و ملموس به كار رفته است: چهار مورد در ارجـاع بـه   

)؛ يك مورد هم در ارجـاع بـه   50و  42-41ف (ع) در اين آيات: (يوسف: زمان حضرت يوس
  ).24مصر در زمان حضرت موسي (ع) در: (النازعات: » فرعون«

شده توسط پيامبران الهـي   معرفي» رب«يا » اهللا«همچنين در هشت مورد در تقابل با » رب«واژه 
بران ارجاع داشـته اسـت: سـه بـار ـ بـه       مورد ادعاي مخالفان پيام» إله/ معبود«به كار رفته و به 

)؛ چهـار بـار هـم ـ بـه      14، و فصلت: 21، الفرقان: 44صورت مفرد و مضاف ـ در: (األعراف:  
 ).31و التوبة:  40-39، يوسف: 80و  64صورت جمع و غير مضاف ـ در: (آل عمران: 

مصـدر از فعـل يـا     . با وجود اتفاق نظر دانشمندان در تعريف اشتقاق، در مورد اشتقاق يافتن2
فعل از مصدر بين نحويان كوفي و بصري اختالف نظر بوده است؛ هرچند همگي در ايـن كـه   

) از فعـل  …اسامي مشتق قياسي (مانند اسماء فاعل و مفعول، صـفات مشـبهه، اسـماء مـرّة و    
ادر يابند، متفقند. گفتني است برخي از دانشمندان معاصر مبدأ اشتقاق افعال را نه مص اشتقاق مي

). براي آگاهي تفصـيلي از  14م، ص 1956بلكه اسامي جامد و اسماء صوت دانسته اند (أمين، 
م)، 2005هاي دانشمندان در باره اشتقاق و نقد و بررسي آنها ر.ك: طرزى، فـؤاد حنّـا، (   ديدگاه

  ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.االشتقاق
ده و در اين واژه حـرف بـاء مشـدد اسـت،     از مقوله صرفي اسم بو» رب«. با توجه به اين كه 3

باشـد   بايست در اصل بر وزن فَعل، فَعل يا فَعل بوده  ب باشد مي چنانچه از ريشه مضاعف رب
اند. نحويان ادغام متماثلين در اسامي بر وزن فَعل را ممنوع  كه دو حرف آخر در هم ادغام شده 

  ).616، ص 4ق، ج 1414ابن عقيل، ؛ 420، ص 4ق، ج 1402سيبويه،  :اند (نك دانسته 
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رسـد   دانسته اند، كه به نظر مـي » الماء الكثير«را به معناي » الرَّبب«نويسان واژه  برخي فرهنگ .4
، 1ق، ج1407در پيوند باشد؛ هرچند جوهري (» الرِباب: السحاب الذى فيه ماء«تواند با واژه  مي
ــارس (132ص ــن ف ــا ) آن را در 383، ص 2ق، ج 1404) و اب ــد ب ــاع«پيون ــب/ االجتم الترب «

 اند. دانسته

ق، 1410دانسته انـد (خليـل،   » الدنُو من الشىء«را به معناي » اإلرباب«نويسان  برخي فرهنگ .5
)، كه بـه  382، ص 2ق، ج 1404؛ ابن فارس، 132، ص 1ق، ج 1407؛ جوهرى، 258، ص 8ج

 تواند با اين معناي ششم در پيوند باشد. رسد مي نظر مي

گوسفندي كه مردم بـراي شـيردهي در خانـه    «را به معناي » ربيبة«ناگفته نماند جوهري واژه  .6
ق، 1407نيز دانسته و فعل ربي يرَبي را براي آن به كار برده است (جوهرى، » كنند نگهداري مي

(گوسفندي كه به بـره  » ربي«). أبو هالل عسكري هم در بيان وجه اشتقاق واژه 131، ص 1ج 
(أبـو هـالل عسـكرى،    » قيل لَها ذلك لأنَّها تُرَبـى ولَـدها  «دهد) گفته است:  اش شير مي زاده ازهت

 ).247ق، ص 1412

است كه در بازگشت از جنگ حنين در برابر أبوسفيان كه بـه   از صفوان بن أمية روايت شده  .7
ى  ى مـن أن يـربن   يش أحب إلى رجل من قر ألنْ يربن«، پاسخ داد: »غلبت و اهللا هوازن«او گفت: 

 ).130، ص 1ق، ج 1407جوهرى، ؛ 177-176، ص 15م، ج 1967(أزهرى، » رجل من هوازن

. از عبداهللا بن عباس در گفتگو با عبداهللا بن زبير و در مخالفت بـا ادعـاي خالفـت وي ـ در     8
ى من أن  ى أحب إلى بنو عم ألنْ يربن«است:  دوران خالفت عبد الملك بن مروان ـ روايت شده  

 ).401، ص 1ق، ج 1405(ابن منظور، » ى غيرهم يربن

هاي سامي  در زبان» رب«ابوحاتم رازي، به كاربردهاي واژه  كتاب الزينة،ناگفته نماند محقق  .9
در زبـان  » سيد«به صورت مضاف و در معناي » رب«واژه «توجه داشته و چنين گفته است كه 

هاي سـرياني و   در زبان» خدا«داشته و به صورت غيرمضاف و در وصف آرامي كاربرد فراوان 
 ، پاورقي محقق).197ق، ص 1415(أبوحاتم رازى، » است رفته  عربي جنوبي به كار مي

به كار رفته است؛ از جمله در: (الحمد:  قرآن كريمبار در  41» رب العالمين«. تركيب اضافي 10
 ).30و القصص:  162، األنعام: 2
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م 565شود آن را در حـدود   ين بيت از معلقه منسوب به حارث بن حلّزة است كه گفته مي. ا11
 ).158و  145ق، ص 1413ى،  است (زوزن در وصف عمرو بن هند پادشاه حيره سروده 

 )197ق، ص 1415(أبو حاتم رازى، » و اشتقاق الرب من التربية. «12

13» .بمن قولهم: قد ر ،حصلالم :إذا      و يكون الرب مربـوب ـا، و الشـىءبـه ررُبي الرجلُ الشىء
 )467، ص 1ق، ج 1412(ابن أنبارى، » أصلَحه

) احتمـال داده  247ق، ص 1412) و ابوهالل عسكري (483، ص 2ق، ج 1404. ابن فارس (14
 است.  ب بوده باشد كه در آن حرف باء به ياء تبديل شده از ريشه رب» تربية«اند كه 

15» .بلَكَـتُهم  رمتُهم أى مو رِبـاب تُهم الناسرَبم لَكَه؛ و طالتا: مبه ررُبق، 1421(ابـن سـيده،   » ه ي
ق) ايـن معنـا را از روايـت    328). البته همان طور كه گفته شد ابن انبـاري (د.  233، ص 10ج

رت فعلـي رب  صفوان (ألن يربني رجل من قريش...) دريافته و به عنوان يك احتمال براي صو
يرُب در نظر گرفته و به عنوان شاهد مثال بيت منسوب به علقمة بن عبدة (و أنت امرؤ أفضت 

) امـا غيـر از وي، سـاير    82، ص 2ق، ج 1412) را آورده است (ابن أنبـارى،  …أليك أمانتي 
ي از آنان اند و برخ نويسان متقدم چنين معنايي را حتي به عنوان يك احتمال ذكر نكرده  فرهنگ

) و ابـن  133، ص 1ق، ج 1407همين شاهد مثال را مخدوش ساخته اند؛ همچـون جـوهري (  
آورده و آن را » ى رِبـابت «، »ى أمـانت «) كه در مصراع اول به جاي 383، ص 2ق، ج 1404فارس (

در » الربابـة «با فعل ربت و ربوب در مصراع دوم پيوند داده و اين بيت را شـاهد مثـالي بـراي    
 دانسته اند.» العهد و الميثاق«معناي 

(آل  »ى قاتل معه رِبيون كثير و كأين من نب«است:  به كار رفته  قرآن كريم. اين واژه يك بار در 16
 )146عمران: 

كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتـاب و  «است:  به كار رفته  قرآن كريم. اين واژه سه بار در 17
إنّا أنزلنا التورية فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الـذين  «)؛ 79(آل عمران: » بما كنتم تدرسون

لوالينهاهم الربانيون و األحبـار عـن   «)؛  44(المائدة: » أسلموا للذين هادوا و الرَّبانيون و األحبار
 ).63(المائدة:  »ولهم اإلثم و أكلهم السحتق
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. منابع فريقين اندك تفاوتي در اين اسماء دارند. براي آگاهي از نمونه اين روايـت در منـابع   18
، 5ق، ج 1403ترمذى، ) و در منابع سني نك: (195-194ق، ص 1398شيعي نك: (ابن بابويه، 

 ).193- 192ص

ي و فخر رازي را نام برد. نك: قشيرى،  غزّالي، سمعانتوان قشيري،  . از جمله اين متكلمان مي19
رب السموات و األرض و ما بينهما فاعبده «و در ذيل آيه  بداية الكتاب، كه در 30ق، ص 1406

شـده اسـت؛ فخـر    » رب«) اجماالً متعرض اسـم  65(مريم: » و اصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
، به آيه دوم سوره فاتحة الكتـاب و بـه   »ملك«، كه در ذيل شرح اسم 133ق، ص 1396رازى، 

ق، سراسـر كتـاب، و شـهاب الـدين     1404ى،  است؛ نيز: غزّال پرداخته » رب العالمين«اجمال به 
 اند. نپرداخته » رب«ش، سراسر كتاب، كه اساساً به شرح اسم 1368ى،  سمعان

ـ      20 مـروي از امـام    . برخي متكلمان شيعي در شرح اسماء اهللا بـه شـرح دعـاي جوشـن كبيـر 
نام و صفت خداست پرداخته اند  1001سجاد(ع) به نقل از پيامبر اسالم (ص) ـ كه دربرگيرنده 

و همچنـين در  » خلّصـنا مـن النـار يـا رب     …«در پايان بند مشـترك  » رب«و از آنجا كه اسم 
) 260-247ق، ص 1403است (نك: كفعمى،  آمده  94و  80، 74، 72، 54، 53، 17، 16بندهاي 

 اند. آن را شرح كرده 

؛ أبـو حيـان،   109، ص 1ق، ج 1422ى،  (ثعلـب » خـالق «. از جمله اين معـاني متفـرد اسـت:    21
)، 456ق، ص 1395ى،  ؛ خــوي58، ص 1ق، ج 1415؛ قــس: طبرســى، 130، ص 1ق، ج 1422

» جابر«) و 67، ص 1ق، ج 1413(ابن عطية، » ملك»  )،110، ص 1ق، ج 1422ى،  (ثعلب» مرعي«
 ).137، ص 1تا، ج  ى، بي (قرطب

هاي مختلف تدبير الهـي مـورد نظـر دانشـمندان مسـلمان نـك:        . براي آگاهي بيشتر از جنبه22
 ).526-523ش، ص 1391(نجارزادگان، 

فهو من أمهات األسماء المقدسة كالحى و القيوم، بل هو األم وحده؛ ألنّه ينطوى فيه الخـالق و  . «23
 ).28ق، ص 1409(موسوى سبزوارى، » بر و الحكيم و غيرهاالعليم و القدير و المد

رب مصـدره رب؛ و ليسـت   «اسـت:   چنـين گفتـه   » تربية«از » رب«وي در باره تمايز ريشه . 24
التربية منه، فإنّها من ربي، فإذا تعدي بالتشديد صار تربية كتذكية. و قد اشتبه هذا األمر علي مثل 
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هما. و لكنّ الذى يظهر أنّ معنى الخروج التدريجى من القوة إلـى  ى و غير الراغب و روح المعان
 ).338، ص 1ق، ج 1418ى،  (خمين» ى كلّ واحد من المادتين الفعل داخل ف

25 . historical-comparative linguistics 

26 . Semitic languages 

27 . Akkadian 

28 . Hebrew 

29 . Aramaic 

30 . Ethiopic 

 كتابنامه

  .قرآن كريم
، تحقيق حاتم صالح ضـامن، بيـروت:   ى كلمات الناس ى معان الزاهر فق)، 1412ابن أنبارى، (

  مؤسسة الرسالة.
، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، بيـروت: المكتبـة    كتاب األضدادق)، 1418ـــــــــــ، (
  العصرية.
عـة  ى، قـم: منشـورات جما   ، تحقيـق هاشـم حسـيني طهـران    التوحيـد ق)، 1398ابن بابويه (

 ى الحوزة العلمية. المدرسين ف

، تحقيـق عبـد اهللا خالـدى،    التسـهيل لعلـوم التنزيـل     ق)،1416ابن جزّى، محمد بن أحمد، (
 بيروت: دار األرقم.

  ، تحقيق رمزى منير بعلبكى، بيروت: دار العلم للماليين.جمهرة اللغةم)، 1987ابن دريد، (
، تحقيـق محمـد علـى درويـش و     شـتقاق رسـالة اال م)، 1973ابن سرّاج، محمد بن سـرى، ( 

 مصطفي حدرى، دمشق: دار مجلّة الثقافة.

، تحقيـق عبـد   المحكم و المحـيط األعظـم  ق)، 1421ابن سيده المرسى، على بن إسماعيل، (
 الحميد هنداوى، بيروت: دار الكتب العلمية.
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بيـروت:   ، تحقيق أحمد شمس الـدين، الفتوحات المكّيةق)، 1420ى الدين، ( ابن عربي، محي
 دار الكتب العلمية.

ى محمد، بيروت:  ، تحقيق عبدالسالم عبدالشافالمحرّر الوجيزق)، 1413ابن عطية األندلسى، (
 دار الكتب العلمية.

 ، بيروت: دار الفكر.شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالكق)، 1414ابن عقيل، بهاء الدين، (

ق عبد السالم محمـد هـارون، قـم: مكتبـة     ، تحقيمعجم مقاييس اللغةق)، 1404ابن فارس، (
 اإلعالم اإلسالمى.

 ، تحقيق أحمد صقر، بيروت: دار الكتب العلمية.تفسير غريب القرآنق)، 1398ابن قتيبة، (

 ، بيروت: دار المعرفة.تفسير القرآن العظيمق)، 1412ابن كثير، إسماعيل بن عمر، (

 لحوزة.، قم: نشر أدب السان العربق)، 1405ابن منظور، (

، تصـحيح محمـدجعفر يـاحقي و    روض الجنان و روح الجنانش)، 1366ابوالفتوح رازي، (
 هاي اسالمي. محمد مهدي ناصح، مشهد: بنياد پژوهش

، تحقيـق حسـين بـن    العربية  ى الكلمات اإلسالمية كتاب الزينة ف  ق)،1415أبو حاتم رازى، (
 عبداهللا همداني، صنعاء: مركز الدراسات و البحوث اليمني. 

، تحقيق عـادل أحمـد عبـد الموجـود و علـى      البحر المحيطق)، 1422أبو حيان األندلسى، (
 محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية.

سـوعى،  ، تحقيق لويس شـيخو الي كتاب المطرم)، 1905أبو زيد األنصارى، سعيد بن أوس، (
 المكتبة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين. بيروت: 

، تحقيق محمد مختار عبيـدى، قـاهرة:   الغريب المصنّف  ق)،1416أبو عبيد، قاسم بن سلّام، (
 دار مصر للطباعة.

، تحقيق صالح الدين منجد، قاهرة: مطبعـة  كتاب اللغات في القرآنق)، 1365ـــــــــــ، (
 الرسالة.

 ، قم: مؤسسة النشر اإلسالمى.الفروق اللغويةق)، 1412رى، (أبو هالل عسك

 ى. تحقيق إبراهيم إبيارى، قاهرة: دار الكاتب العرب  ،تهذيب اللغةم)، 1967أزهرى، (
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 ، قاهرة: لجنة التأليف و الترجمة و النشر.االشتقاقم)، 1956أمين، عبد اهللا، (

 ، بيروت: دار الفكر.و أسرار التأويل أنوار التنزيلتا)،  بيضاوى، عبد اهللا بن عمر، (بي

، تحقيق عبـد اهللا بـن محمـد حاشـدى،     كتاب األسماء و الصفاتق)، 1412بيهقى، أبوبكر، (
 قاهرة: مكتبة السوادى.

، تحقيـق عبـدالرحمن محمـد عثمـان،     سـنن الترمـذي  ق)، 1403ترمذى، محمد بن عيسي، (
 بيروت: دار الفكر.

محمـد بـن عاشـور، بيـروت: دار       ى ، تحقيـق أب والبيان الكشفق)، 1422ى، أبوإسحاق، ( ثعلب
 ى. إحياء التراث العرب

  ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، بيروت: دار العلم للماليين.الصحاحق)، 1407جوهرى، (
، تحقيق حلمى محمد فوده، ى شعب اإليمان المنهاج فق)، 1399حليمى، حسين بن حسن، (

 بيروت: دار الفكر.

، تحقيـق مهـدى مخزومـى و إبـراهيم     كتـاب العـين  ق)، 1410ل بن أحمـد، ( فراهيدي، خلي
 سامرائى، قم: مؤسسة دارالهجرة.

، تهران: مؤسسة تنظيم و نشـر آثـار اإلمـام    تفسير القرآن الكريمق)، 1418خميني، مصطفي، (
 ى. الخمين

 ، بيروت: دار الزهراء.ى تفسير القرآن البيان فق)، 1395خويي، أبوالقاسم، (

، تحقيـق عبـد الحسـين    اشـتقاق أسـماء اهللا  ق)، 1406جى، عبد الرحمن بـن إسـحاق، (  زجا
 مبارك، بيروت: مؤسسة الرسالة.

ى  ، مصـر: مكتبـة و مطبعـة مصـطفي البـاب     الكشّـاف ق)، 1385زمخشرى، محمود بن عمر، (
 ى و أوالده. الحلب

 العالمية.، بيروت: الدار شرح المعلّقات السبعق)، 1413زوزني، أبو عبداهللا، (

عباس غنيم،  إبراهيم و غنيم بن ، تحقيق ياسر بنتفسير القرآنق)، 1418سمعاني، أبوالمظفّر، (
 رياض: دارالوطن.
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، ى شـرح أسـماء الملـك الفتّـاح     روح األرواح فش)، 1368سمعاني، شهاب الدين أحمـد، ( 
 تصحيح نجيب مايل هروي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

اكبر سـعيدي   ، تصحيح عليتفسير سورآبادي  ش)،1380ابوبكر عتيق بن محمد، (سورآبادي، 
  سيرجاني، تهران: فرهنگ نشر نو.

 مكتبة الخانجى.  ، تحقيق عبد السالم محمد هارون، القاهرة:الكتابق)، 1402سيبويه، (

 ، تحقيـق تهـامي راجـي هاشـمي،    المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّبتا)،  سيوطي، (بي
 مغرب و امارات متحده عربي: صندوق إحياء التراث اإلسالمي.

 ، دمشق: دار طالساللغة و معاجمها في المكتبة العربيةم)، 1986صوفي، عبد اللطيف، (

  ، قـم: منشـورات جماعـة   ى تفسـير القـرآن   الميـزان ف ق)، 1412ى، محمد حسـين، (  طباطباي
 العلمية. ى الحوزة  المدرسين ف

، تحقيـق لجنـة مـن العلمـاء و المحققـين      مجمع البيانق)، 1415طبرسى، فضل بن حسن، (
 األخصائيين، بيروت: مؤسسة األعلمى للمطبوعات.

 ، تحقيق صدقى جميل عطّار، بيروت: دار الفكر.جامع البيانق)، 1415طبرى، ابن جرير، (

 ون.، بيروت: مكتبة لبنان ناشراالشتقاقم)، 2005طرزى، فؤاد حنّا، (

، تحقيق أحمد حسيني، طهران: مكتب نشـر  مجمع البحرينق)، 1408طريحى، فخر الدين، (
 الثقافة اإلسالمية.

، تحقيق أحمـد حبيـب قصـير    ى تفسير القرآن التبيان فق)، 1409طوسى، محمد بن حسن، (
 عاملى، قم: مكتب اإلعالم اإلسالمى.

، بيروت: مؤسسـة  لفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس ألق)، 1420ى، محمد فؤاد، ( عبدالباق
 األعلمى للمطبوعات.

، تحقيق محمد عثمان خشت، ى شرح أسماء اهللا الحسني المقصد األسني فق)، 1404غزالي، (
 قاهرة: مكتبة القرآن.

 ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران: توس.تاريخ ادبيات زبان عربيش)، 1389فاخورى، حنّا، (
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، تحقيق محمـد بـدر   لوامع البينات: شرح أسماء اهللا تعالي و الصفاتق)، 1396فخر رازى، (
 الدين، مصر: المطبعة الشرفية.

 ، قم: مكتب اإلعالم اإلسالمى.مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ق)، 1411ـــــــــــ، (

ى،  ، تحقيق أحمد عبـد العلـيم بـردون   الجامع ألحكام القرآنتا)،  ى، محمد بن أحمد، (بي قرطب
 ى.  روت: دار إحياء التراث العرببي

، تحقيـق أحمـد عبـد    شرح أسـماء اهللا الحسـني  ق)، 1406قشيرى، عبد الكريم بن هوازن، (
 ى، بيروت: دار آزال. المنعم عبد السالم حلوان

جنّة األمـان الواقيـة و جنّـة اإليمـان الباقيـة (المشـتهر       ق)، 1403كفعمى، إبراهيم بن على، (
 سة األعلمى للمطبوعات.، بيروت: مؤسبالمصباح)

، تهـران:  هاي سامي و ايراني فرهنگ تطبيقي عربي با زبانش)، 1357مشكور، محمد جواد، (
 بنياد فرهنگ ايران.

 ، تهران: مركز نشر كتاب.تفسير روشنش)، 1380مصطفوي، حسن، (

  قم: منشورات مكتبة بصيرتى.  ،شرح األسماء الحسنيتا)،  ملّاهادى سبزوارى، (بي
، بيـروت:  ى تفسير القـرآن  مواهب الرحمن فق)، 1409سبزوارى، سيد عبداألعلي، (موسوى 

 مؤسسة أهل البيت.

اصـغر حكمـت،    ، تصحيح عليكشف األسرار و عدة األبرارش)، 1371ميبدي، رشيدالدين، (
 تهران: انتشارات اميركبير.

 أم القري. ، تحقيق محمد علي صابوني، رياض: جامعةى القرآن معان  ق)،1409نحاس، (

نامـه اسـتاد    جشـن ، »معناشناسي رب در نظام تعاليم وحي«ش)، 1391اهللا، ( نجارزادگان، فتح
 ، به كوشش رسول جعفريان، قم: نشر مورخ.محمدعلي مهدوي راد

، تفسير النسفى المسمي بـه مـدارك التنزيـل و حقـائق التأويـل     تا)،  نسفى، أبو البركات، (بي
 مكتبة نزار مصطفي الباز. تحقيق سيد زكريا، رياض:
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