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چکیده
يكی از اسمای الهی كه بعد از اسم جالله »اهلل«، بيشترين كاربرد را در قرآن دارد، واژه »رب« است. 
اين واژه در قرآن از معاني مختلفي برخوردار اســت كــه در فرهنگهاي لغت عربي، تنها به برخي از 
معانی آن اشاره شده است. در اين مقاله به بررسي آيات قرآن و سياق آنها در اين خصوص پرداخته 
می شــود، تا معاني مختلف اين واژه و مشتقات آن در قرآن كريم استخراج گردد. با بررسی آيات پی 
می بريــم اين واژه در اكثر موارد در معناي خداوند متعــال و در موارد اندكی در معناي غير خداوند 
استعمال شــده است. واژه »رب« و مشتقات آن، در 10 مورد در قرآن كريم، در معنای غير خداوند 
اســتعمال شده است: ارباب، ربائب، بت، ستاره، ماه، خورشــيد، ملك، فرعون، ربانيّون و ربانيّين، و 
ربيّــون. در بقيه موارد، در معنای خداوند به كار رفته اســت كه معانی آن با توجه به آيات مرتبط از 
اين قرارند: خالقيت، احياء، اماته، هدايت تكوينی، هدايت تشــريعی و رحمت. بنابراين می توان برای 
واژه »رب« و مشــتقات آن در قرآن كريم، دو معنای محوری »خداوند« و »غير خداوند« را در نظر 
گرفت. اســتعمال اين واژه در معنای خداوند، ما را به گســتره معنايی اين واژه می رساند، به طوری 
كه تمامی معانی ذكر شــده در اين واژه نهفته اســت و در هريك از آيات، با توجه به سياق، بر يكی 
از معانی آن تأكيد شــده است. اما استعمال اين واژه در معنای غير خداوند، به معنای در نظر گرفتن 

بخشی از معنای حقيقی واژه است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 76-64

کلیدواژه ها: قرآن، رب، حقیقت، مجاز، گستره معنایی، تفاسیر فریقین.
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مقدمه
در قرآن و روايات بر اسماء حسنی الهی بسيار تأكيد 
شده اســت. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: »َوِلِ 
اْلَْسَماُء الُْحْسَنى َفاْدُعوُه بَِها«؛1 »و نامهای نيكو به خدا 
اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانيد«. قطعًا مراد 
خداوند، جاری كــردن آن نامها بر زبان، بدون توجه 
به محتوا و مفاهيم آنها نيست؛ زيرا در روايتی از امام 
صادق)ع( نقل شده است: »من عبد االسم دون المعنی 
فقد كفر و لم يعبد شــيئًا«؛2 »هركس نام را بی مسّمی 

پرستد، كافر است و چيزی را نپرستيده است«.
بنابراين آشــنايی با مفاهيم اين اسماء ضروری به نظر 
می رســد. يكی از اين اسماء الهی »رب« است كه در 
ميان اســماء الهي بعد از اســم جالله »اهلل«، بيشترين 
كاربرد را در قــرآن دارد. اين واژه در قرآن از معاني 
مختلفي برخوردار است كه در فرهنگهاي لغت عربي، 
به برخي از معانی آن اشــاره شــده است. نكته قابل 
توجه اينكه معاني ذكر شده در فرهنگها بعضًا ريشه اي 
مي باشند كه در خصوص آيات قرآن، نمي توان به آنها 
اســتناد كرد؛ زيرا در آيات مختلف، با توجه به سياق، 
معاني مختلفي مورد نظر قرار گرفته اســت و چه بسا 
برخــي از آنها، با معناي ريشــه اي آن واژه مطابقت 

نداشته باشد.
اين مقاله در صدد است با بررسي آيات، معاني مختلف 
»رب« و مشتقات آن را در قرآن كريم استخراج نمايد 
و ويژگيها و گســتره آنها را با توجه به ســياق آيات 
مورد بررســي قرار دهد و به اين وســيله راهكاري 
مناســب در جهت برخورد صحيح با اين واژه و درك 

معاني آن ارائه نمايد.

پیشینه بحث
در اين زمينه مقاله ای با عنوان »معناشناســی »رب« 
در قــرآن« تأليف »جعفر نكونام و نرگس بهشــتی« 

1. اعراف، 180.
2. الكافي، ج1، ص87.

انتشــار يافته است. در اين مقاله ســعی شده است، 
تا معنای واژه »رب« بــا رويكردی تاريخی و بدون 
توجه بــه پيش فرضهای كالمی و غيركالمی، در زمان 
نزول قرآن و دوره های قبل و بعد آن، مورد بررســی 
قرار گيرد و از ايــن رهگذر به تبيين معنای اين واژه 
در قرآن پرداخته مي شــود كه نتيجه حاصل شــده از 
اين قرار اســت: توصيفات »رب« به معنای خدا در 
قرآن، به وضوح نشان می دهد كه »رب« داراي همان 
ويژگيهای ياد شده برای پادشاهان معهود عصر نزول 
است؛ نظير اينكه دارای خزائن، جنود، كرسی، عرش 

و ملك است.3
پژوهش ديگری كه به بررســی معناشناســی »رب« 
پرداخته، مقاله »معناشناسی واژه »رب«« تأليف »نسرين 
كردنژاد« اســت. نگارنده در اين مقالــه با رويكردی 
تاريخی و توصيفی، به تحليل معنای اين واژه و بررسی 
ســير تطور آن در زمان نزول و يا دوره های قبل و بعد 
آن، مي پردازد و در اين ميان، اســتعمال اين واژه را در 
قرآن، در عين كاربرد گســترده آن، تنها منحصر به دو 

معنای »پادشاه« و »خداوند« مي داند.4
با توجه به بررســی صورت گرفته، اين واژه در قرآن 
معانی جامع تر و كامل تر از اينها دارد. بنابراين با توجه 
به كاستيهاي موجود، مقاله حاضر در پی آن است، تا 
با واكاوی موارد استعمال واژه »رب« در آيات مختلف 
قرآن، تمامي معاني ايــن واژه را در مورد خداوند و 
غير خداوند استخراج نموده و مورد بررسي قرار دهد. 
بنابراين اين تحقيق تنها به معناي ريشه اي واژه محدود 
نمي شــود، بلكه در آن، تمامي معاني اصطالحي اين 
واژه با توجه به ســياق آيات، مورد تحليل و بررسي 

قرار مي گيرد.

مفهوم شناسی »رب«
لغت شناسان برای »رب« معانی متعدد ذكر كرده اند:

3. ر.ك: »معناشناسی »رب« در قرآن«، صص126-106.
4. ر.ك: »معناشناسی واژه »رب««، صص47-34.
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ابن منظور »رب« را به معنای مالك دانســته است و 
می گويد: »الرّب هو اهلل عّزوجّل، هو َربُّ كلِّ شي ٍء أَي 
مالُكه«؛5 »رب همان خداوند عزوجل است، خداوند 
»رب كل شــیء« اســت؛ يعنی مالك آن است«. او 
ســپس غير از مالك، معانی ديگری را برای »رب« 
ِّر، ُمَربِّي، قَيِّم، ُمْنِعم و  برمی شــمارد، مانند: ســيِّد، ُمَدب
مولی.6 همچنين بــا بيان اينكه »رب« در جاهليت بر 
َملِك اطالق می شده اســت، می افزايد: »به غير خدا 
»رب« گفته نمی شــود، مگر به صــورت اضافه، مثل 
»رب الدار« و »رب الفرس« و به صورت مطلق تنها 

بر خدا اطالق می شود«.7
فيومي بعــد از ذكر برخی از معانی فوق، بيان می دارد 
كه وقتی »رب« در معنای »سيد« استعمال شود، تنها 
ا  به عقال اضافه می گردد، چنان كه قرآن می فرمايد: »َأمَّ
َأَحُدُكَما َفَيْســِقي َربَُّه َخْمًرا«؛8 »اما يكی از شــما، به 
آقای خود باده می نوشــاند«، بنابراين مراد از رب در 
آيه، پادشاه است.9 وی با آوردن صورت فعلی »ربب« 
از باب ثالثی مجرد، »رب« را سياست نمودن چيزی 
و قيام به تدبير آن دانســته است: »َرَب  زيٌد األْمَر َربًّا 

ِمْن بَاِب قَتََل إَِذا َساَسُه َو قَاَم بتَْدبِيِره«.10
طريحي با لفظ مالك و مدبر از آن تعبير كرده است.11
راغب اصفهانــی »رب« را مصدری در معنای تربيت 
دانسته است؛ تربيتی كه به صورت تدريجی و مرحله 
به مرحله باشد، تا آن چيز به حد نهايی و تمام و كمال 
خود برســد.12 او مي افزايد: »عرب از باب اســتعاره 

مصدر رب را به جای اسم فاعل به كار می برد«.13
مصطفوي پس از ذكر نظرات مختلف لغت شناسان، با 

5. لسان العرب، ج1، ص399.
6. ر.ك: همان.

7. همان.
8. يوسف، 41.

9. ر.ك: المصباح المنير، ج2، ص214.
10. همان.

11. مجمع البحرين، ج2، ص64.
12. ر.ك: مفردات الفاظ القرآن، ص336.

13. همان.

هدف جمع بيــن آراء آنان، بيان می دارد: »رب اصلی 
واحد دارد و آن ســوق دادن چيزی به سوی كمال و 
رفــع نقايص آن در جهات مختلــف مادی و معنوی، 
ذاتی و عرضی، و غيره اســت، به گونه اي كه متناسب 
با مقتضای حال هر چيزی انســان يا حيوان يا نبات 

باشد«.14
بنابراين به گستره معانی »رب« پي مي بريم؛ يعني گاه 
اين واژه به معناي مالكيت يا صاحب اختيار يا تكميل 
كننده يا پرورش دهنده اســت، يا همه يا بخشــي از 
معاني فوق را شــامل مي شود. پس بايد توجه داشت 
كه با توجه به سياق آيات، كدام يك از معاني فوق مد 
نظر قرار گرفته است. به اين ترتيب توجه به اين نكته، 
ما را در كشــف معناي مورد نظر آيات مختلف، كمك 

خواهد كرد.

»رب« در قرآن
لفظ »رب« و مشــتقات آن، 980 بــار در 871 آيه 
از 94 ســوره قرآن كريم، به كار رفته اســت. از اين 
تعــداد چهار بار به صورت جمــع »ارباب«، يك بار 
َّانِيِّين«، يك  »ربائب«، دو بار »ربّانيّون«، يك بار »َرب
ِّيُّون« و در بقيه موارد به صورت مضاف مانند  بار »ِرب
»ربّی« يا »ربّكم« يا »ربّكمــا« يا غير مضاف مانند 

« آمده است. « يا »ربٌّ »رٍبّ
اكثر اســتعمال اين واژه در معناي خداوند متعال و در 
موارد اندكی در معناي غير خدا است. در اين نوشتار 
ابتدا به مواردی كه در معناي غير خدا اســتعمال شده، 
پرداخته مي شود، ســپس موارد استعمال اين واژه در 

معنای خداوند متعال مورد بررسی قرار مي گيرد.
1( »رب« در معنای غیر خداوند

الف( ارباب
واژه ارباب چهار بار در قرآن به كار رفته اســت كه 
مراد از آنها معبودهــای دروغين، مالئكه، پيامبران و 
دانشمندان دينی هســتند كه قرآن با رد ربوبيت آنها، 

14. التحقيق، ج4، ص18.
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از اتخاذ آنها به عنــوان ارباب در مقابل خداوند نهی 
فرموده است :

منظــور از ارباب در آيه »َواَل َيتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا َأْربَابًا 
ِمْن ُدوِن اِل َفِإْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بَِأنَّا ُمْسِلُموَن«؛15 
»و بعضی از ما بعضی ديگر را به جای خدا به خدايی 
نگيرد. پس اگر ]از اين پيشــنهاد[ اعــراض كردند، 
بگوييد: شــاهد باشيد كه ما مســلمانيم ]نه شما[«، با 
توجه به اختالف نظری كه بين مفســران وجود دارد، 
يا نهی از پرستش پيامبرانی مثل عيسی)ع( و عزير)ع( 
اســت، مانند آيه ديگری كه از ارباب گرفتن مالئكه 
و پيامبران نهی كرده اســت: »َواَل َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا 
يَن َأْربَابًا«؛16 »و ]نيز[ شــما را فرمان  الَْماَلئَِكَة َوالنَِّبيِّ
نخواهد داد كه فرشــتگان و پيامبــران را به خدايی 
بگيريد«، يا منظور اين اســت كــه از علمای منحرف 
خود پيــروی نكنيــد،17 چنان كه در آيــه ديگر نيز 
می فرمايد: »اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِن 
اِل«؛18 »اينان دانشــمندان و راهبان خود را به جای 
خدا به الوهيّت گرفتند«. يهود و نصاری علماي خود 
را پرستش نمي كردند، بلكه از انحرافات آنها در دين، 
پيــروی می نمودند كه اين نوعی ربوبيت قائل شــدن 
برای آنها اســت؛ زيرا حق تشريع احكام تنها مختص 
خداوند يگانه است. چنان كه از امام صادق)ع( روايت 
شده است: »ما عبدوهم من دون اهلل و لكن حرموا لهم 
حالال و أحلوا لهــم حراما فكان ذلك اتخاذهم أربابا 
من دون اهلل«؛19 يعني آنها احبار خود را نمی پرستيدند، 
ولــی احبار هرچه را می خواســتند، برای آنها حالل 
مي كردند و هرچــه را مايل بودند، حرام مي نمودند و 
قبول همين عمل از احبــار، در واقع پذيرفتن آنها به 
عنــوان ارباب بود. بنابراين اربــاب در اين آيات، به 
معناي خدا دانستن احبار نيســت، بلكه به اين معني 

15. آل عمران، 64.

16. آل عمران، 80.
17. مجمع البيان، ج2، ص767.

18. توبه، 31.
19. مجمع البيان، ج2، ص767.

اســت كه پيروان به اطاعت بي قيد و شــرط علماي 
منحرف و ... مي پرداختند كه اطاعت بي قيد و شــرط 
جز در حق خداوند جايز نيســت، از اين رو، خداوند 
از آن نهي كرده است. اما مي توان گفت كه »رب« در 
خصوص احبــار و ...، به معناي صاحب اختيار بودن 

است كه قرآن نيز به آن اشاره كرده است.
در آيه ديگر به اســتدالل حضرت يوسف)ع( برای دو 
هم نشين خود در زندان اشاره شده است كه ايشان به 
آن دو، درس توحيد و يكتاپرستی مي دهد و مي فرمايد: 
ُقوَن َخْيٌر َأِم الُ الَْواِحُد  ْجِن َأَأْربَاٌب ُمَتَفرِّ »َيا َصاِحَبِي السِّ
ــاُر«؛20 »ای دو رفيق زندانيم، آيا خدايان پراكنده  الَْقهَّ
بهترند، يا خدای يگانه مقتدر؟«. در اين آيه نيز ارباب 
به معناي غير خداوند در نظر گرفته شــده است؛ يعني 
حضرت يوســف)ع( آنهــا را از اربابهاي مختلف كه 
مصريان در ســلطه آنها بودند، برحــذر مي دارد و به 

يكتاپرستي دعوت مي نمايد.
ب( ربائب

يكي از مشــتقات »رب« در قرآن »ربائب« اســت. 
اين واژه تنها در يك مــورد در قرآن به كار رفته كه 
ِتي ِفي  به معنای »دختر زن« اســت: »َوَربَائُِبُكُم الالَّ
ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَســائُِكُم«؛21 »و دختران همسرانتان كه 
]آنها دختران [ در دامان شــما پرورش يافته اند«. طبق 
اين آيه، يكی از مــوارد ازدواجهای حرام، ازدواج با 

ربيبه است.
ج( بت

مشركان از پيامبر)ص( می خواســتند كه به دين آنها 
برگشته و معبودهای آنها را پرستش كند، تا آنها هم او 
را تحــت تكفل و حمايت خود قرار دهند. در پی اين 
درخواست مشركان، خداوند به پيامبر)ص( می فرمايد 
كه در جــواب آنها بگويد: »َأَغْيــَر اِل َأْبِغي َربًّا َوُهَو 
ٍء«؛22 »آيا جز خدا پروردگاری بجويم؟  َربُّ ُكلِّ َشــيْ

20. يوسف، 39.
21. نساء، 23.

22. انعام، 164.
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بــا اينكه او پروردگار هر چيزی اســت «.23 بنابراين 
»رب« در ايــن آيه، در معنــای معبودهای دروغين؛ 

يعني بتها، استعمال شده است.24
د( ستاره، ماه و خورشيد

خداوند در آيات 76 تا 78 سوره انعام، به گوشه اي از 
مبارزات حضرت ابراهيم)ع( با گروههای مختلف بت 
پرســت اشاره كرده و استدالل آن حضرت را بر عدم 
الوهيّت ستاره، ماه و خورشيد بيان می كند.25 حضرت 
ابراهيــم)ع( به منظور مبارزه با عقايد و راه و رســم 
باطل آنها، ابتدا با ســتاره پرستان هم صدا مي شود و 
ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى  ستاره را رب خود مي نامد: »َفَلمَّ
ِفِليَن«؛26  ا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اْلَ َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربِّي َفَلمَّ
»پس چون شــب بر او پرده افكند، ســتاره ای ديد، 
گفت: اين پروردگار من است. و آن گاه چون غروب 
كرد، گفت: غروب كنندگان را دوست ندارم«. با افول 
ســتاره و اظهار بيزاری از اينكه موجودی افول كننده 
رب او باشــد، به ســراغ ماه رفته و آن را رب خود 
ــا َرَأى الَْقَمَر بَاِزًغا َقاَل َهَذا َربِّي  معرفی می كند: »َفَلمَّ
ــا َأَفَل َقاَل لَِئْن لَْم َيْهِدِني َربِّــي َلَُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم  َفَلمَّ
الِّيَن«؛27 »و چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت:  الضَّ
اين پروردگار من است. آن گاه چون ناپديد شد، گفت: 
اگر پروردگارم مــرا هدايت نكرده بود، قطعًا از گروه 
گمراهان بودم«. با غروب ماه، رب بودن خورشيد را 
ا  كه از همه آنها بزرگ تر است، مطرح مي نمايد: »َفَلمَّ
ا َأَفَلْت  ْمَس بَاِزَغًة َقاَل َهَذا َربِّي َهَذا َأْكَبُر َفَلمَّ َرَأى الشَّ
ُكوَن«؛28 »پس چون  ا ُتْشــرِ َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي بَِريٌء ِممَّ
خورشيد را برآمده ديد، گفت: اين پروردگار من است. 
اين بزرگ تر است. و هنگامی كه افول كرد، گفت: ای 
قوم من، من از آنچه ]برای خدا[ شــريك می سازيد 

23. التحرير و التنوير، ج7، ص153.
24. ر.ك: »تفسير سوره حمد«، جلسه 83.

25. ر.ك: تفسير نمونه، ج5، ص309.
26. انعام، 76.
27. انعام، 77.
28. انعام، 78.

بيزارم«. پس با افول خورشيد، رو به قوم مشرك كرده 
و از همه اين معبودهای ساختگی بيزاری می جويد.

بنابراين رب در اين آيات، در نظر مشركان، به معناي 
ستاره، ماه و خورشــيد است، با اين ويژگي كه اداره 
امور زندگي بندگان در دســت آنها است. از اين رو، 
حضــرت ابراهيم)ع( با بيان ويژگــي فناپذيري آنها، 

مشركان را از پرستش آنها برحذر مي دارد.
هـ( َمِلك

واژه »رب« به همراه مشــتقاتش 19 بار در ســوره 
يوســف به كار رفته كه در سه مورد در معناي ملك 

)پادشاه( است كه عبارتند از:
ــا َأَحُدُكَما َفَيْســِقي َربَُّه  ــْجِن َأمَّ - »َيا َصاِحَبِي السِّ
َخْمًرا«؛29 »ای دو رفيق زندانيم، اما يكی از شــما، به 

آقای خود باده می نوشاند«.
ـُه نَاٍج ِمْنُهَمــا اْذُكْرِني ِعْنَد  - »َوَقــاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَـّ
َربَِّك«؛30 »و ]يوســف [ به آن كس از آن دو كه گمان 
می كرد، خالص می شود، گفت: مرا نزد آقای خود به 

ياد آور«.
ُســوُل َقاَل  ا َجاَءُه الرَّ - »َوَقــاَل الَْمِلُك اْئُتوِني بِِه َفَلمَّ
اْرِجْع ِإلَى َربَِّك«؛31 »و پادشــاه گفت: او را نزد من 
آوريــد. پس هنگامی كه آن فرســتاده نزد وی آمد، 

]يوسف [ گفت: نزد آقای خويش برگرد«.
همچنين در دو آيه از اين سوره، مفسران بين دو معنای 

»ملك« و »خدا« اختالف كرده اند32 كه عبارتند از:
- »َقاَل َمَعاَذ اِل ِإنَُّه َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي«؛33 »]يوسف [ 
گفــت: پناه بر خدا، او آقای من اســت. به من جای 
نيكو داده اســت«. اختالف در مرجع ضمير، ســبب 
اختالف نظر مفســران در تعيين معنای دقيق »ربی« 
شده است كه عده اي »رب« را بر ملك )عزيز مصر( 

29. يوسف، 41.

30. يوسف، 42.

31. يوسف، 50.
32. ر.ك: »تفسير سوره حمد«، جلسه 83.

33. يوسف، 23.
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اطالق كرده34 و عــده اي ديگر آن را به معنای »اهلل« 
دانسته اند.35

ْجِن بِْضَع  ِه َفَلِبَث ِفي السِّ ــْيَطاُن ِذْكَر َربِّ - »َفَأْنَساُه الشَّ
ِسِنيَن«؛36 »]ولی [ شــيطان، يادآوری به آقايش را از 
ياد او برد، در نتيجه، چند ســالی در زندان ماند«. در 
اين آيه نيز اختالف در مرجع ضمير »ه« در »انساه« 
ســبب اختالف ميان مفسران شده اســت: برخي از 
مفسران مرجع ضمير را حضرت يوسف)ع( دانسته و 
در نتيجه »رب« را بر خدا اطالق كرده اند.37 اما برخي 
ديگر مرجع ضمير را فرد نجات يافته از زندان )ساقی 
شــاه( در نظر گرفته و از ايــن رو »رب« را به ملك 

)عزيز مصر( تفسير كرده اند.38
و( فرعون

در آيــه »َأنَا َربُُّكُم اْلَْعَلــى«؛39 »و گفت: پروردگار 
بزرگ تر شما َمنَم!«، منظور از »رب« فرعون است. اين 
ســخن فرعون است؛ زيرا وی خود را »اله« سرزمين 
مصر می دانســت: »َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْيِري«؛40 
»من جز خويشتن برای شــما، خدايی نمی شناسم«. 
بايد در نظر داشت كه »رب« در نظر فرعون به معناي 
صاحب اختيار بوده اســت؛ يعنــي اختيار زندگي و 
مرگ آنها را در دست خود مي دانست. بنابراين با اين 

وي ژگي، رب به معناي فرعون آمده است.
يُّوَن يَن و ِربِّ بَّاِنيُّوَن، َربَّاِنيِّ ز( رَّ

»ربّانّی« و تركيبات آن ســه بار در قرآن به كار رفته 
است كه از اين قرارند:

ُموَن الِْكَتاَب  يَن بَِما ُكْنُتــْم ُتَعلِّ - »َولَِكــْن ُكونُوا َربَّاِنيِّ

34. مجمع البيــان، ج5، ص341؛ مفاتيح الغيــب، ج18، ص438؛ 
الصافــی، ج3، ص13؛ فتح القدير، ج3، ص21؛ مــن وحي القرآن، 

ج12، ص185.
35. منهــج الصادقين فی الزام المخالفين، ج5، ص30؛ الميزان، ج11، 
ص121؛ احسن الحديث، ج5، ص107؛ اطيب البيان، ج7، ص177.

36. يوسف، 42.
37. مجمع البيان، ج5، ص359؛ الكشف و البيان، ج5، ص225.

38. الكشاف، ج2، ص472؛ فتح القدير، ج3، ص35؛ مخزن العرفان، 
ج6، ص380؛ الميزان، ج11، ص181.

39. نازعات، 24.
40. قصص، 38.

َوبَِما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن«؛41 »بلكه ]بايد بگويد:[ به سبب 
آنكه كتاب ]آســمانی [ تعليم می داديد و از آن رو كه 

درس می خوانديد، علمای دين باشيد«.
- »ِإنَّا َأْنَزلَْنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم بَِها النَِّبيُّوَن 
ْحَباُر بَِما  بَّاِنيُّوَن َواْلَ الَِّذيَن َأْســَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ
اْســُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اِل«؛42 »ما تورات را كه در آن 
رهنمود و روشــنايی بود، نازل كرديم. پيامبرانی كه 
تســليم ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن برای يهود 
داوری می كردند و ]همچنين [ الهيّون و دانشــمندان به 

سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده «.
ْثَم  ْحَباُر َعْن َقْولِِهُم اْلِ ـوَن َواْلَ بَّاِنيُـّ - »لَْواَل َيْنَهاُهُم الرَّ
ــْحَت لَِبْئَس َما َكانُــوا َيْصَنُعوَن«؛43 »چرا  َوَأْكِلِهُم السُّ
الهيّون و دانشــمندان، آنان را از گفتار گناه  ]آلود[ و 
حرام خوارگيشــان بازنمی دارند؟ راستی چه بد است 

آنچه انجام می دادند«.
لغويان و مفســران ديدگاه يكســانی درباره معنای 
اين واژه ندارند: برخــي آن را غيرعربی و عبرانی يا 
سريانی44 و برخي ديگر منسوب به »رب« به معناي 
الهی، خدايی و كسی كه ارتباطش با رب شديد است، 
دانسته اند.45 البته معانی ديگری هم براي اين واژه بيان 
شده اســت كه از اين قرارند: دانشمندان دين شناس، 
عالمان رسوخ يافته در علم و دين،46 و حكمای متقی 

و مدبّر امور مردم.47
ْن  لفظ »ربّيّون« در يك آيه از قرآن آمده است: »َوَكَأيِّ
يُّوَن َكِثيٌر«؛48 »و چه بســيار  ِمــْن نَِبيٍّ َقاَتــَل َمَعُه ِربِّ
پيامبرانی كه همراه او توده های انبوه، كارزار كردند«. 
در تعيين معنای »ربّيّون« هم اختالف نظر وجود دارد: 

41. آل عمران، 79.
42. مائده، 44.
43. مائده، 63.

44. التقان ، ج1، ص431.
45. المحيــط في اللغــة، ج10، ص211؛ الميــزان، ج3، ص276؛ 

الكشاف، ج1، ص378.
46. لسان العرب، ج1، ص404.
47. مجمع البيان، ج2، ص783.

48. آل عمران، 146.
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بعضی »ربِّی« را مانند »َربّانّی«، به معنای منسوب به 
َّة« به معنای جمعيت  ب رب،49 عده ای منســوب به »الرِّ
بســيار،50 برخي به معنای هزاران )الوف(51 و برخي 

ديگر به معنای أتباع )پيروان( دانسته اند.52
2( »رب« در معنای خداوند

غير از موارد فوق، تمام كاربردهای »رب« در قرآن، 
در مورد پروردگار جهان است كه با مراجعه به آيات 
قرآن، پي مي بريم، وقتي اين واژه در معناي خداوند به 
كار مي رود، با گســتره معاني اين واژه مواجه هستيم؛ 
يعني رب معاني مختلفي را شــامل مي شود كه در هر 
قسمتي به جنبه اي از معناي آن توسط خداوند متعال 
اشــاره مي گردد. البته اين به معناي نفي معاني ديگر 
نيست، بلكه به معناي تأكيد بر معناي مورد نظر است.

الف( خالقيت
برخی از اهل لغت يا مفســران با اســتناد به آيه »َيا 
َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم«؛53 »ای مردم، 
پروردگارتان را كه شــما را آفريده اســت، پرستش 
كنيــد« و ديگر آيــات مشــابه، »رب« را به معناي 
خالق دانســته اند.54 اين مسئله درست است؛ زيرا در 
اين آيات، به جنبه خالقيت معناي »رب« اشاره شده 
است، اما بايد در نظر داشت كه »رب« به معنای مطلق 
خالقيت نيســت، بلكه عبارت »َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم« 
در آيه، بيانگر ارتباط و تالزم بين خالقيت و ربوبيت 
اســت؛ يعنی »إن الذي خلقكم، هــو مدبركم«،55 اما 
مي توان گفت: به نظر می رسد در معناي رب، خالقيت 
نيز نهفته است؛ زيرا تنها كسی می تواند تربيت كند كه 
چيزي را خلق كرده و به ويژگيهای آن آگاهی داشته 

باشد. بنابراين خلقت و تدبير جدايي ناپذير هستند.
ب( احياء و اماته

49. مفردات الفاظ القرآن، ص337؛ لسان العرب، ج1، ص407.
50. لسان العرب، ج1، ص407.

51. مجمع البحرين، ج2، ص65.
52. المحرر الوجيز، ج1، ص521.

53. بقره، 21.
54. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص381؛ البحر المحيط، ج1، ص33.

55. األسماء الثالثة، ص20.

خداوند در قــرآن می فرمايد: »اَل ِإلَــَه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي 
لِيَن«؛56 »خدايی جز  َوُيِميــُت َربُُّكْم َوَربُّ َآبَائُِكُم اْلَوَّ
او نيست، او زندگی می بخشد و می ميراند، پروردگار 
شما و پروردگار پدران شماست«. همچنين در جاي 
ديگر فرموده است: »ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي 
َوُيِميُت«؛57 »آن گاه كــه ابراهيم گفت: پروردگار من 

همان كسی است كه زنده می كند و می ميراند«.
بــا توجه به اين آيات، پي مي بريم كه در واژه »رب« 
معاني »احياء« و »اماته« نيز نهفته است، همان گونه كه 
معناي خالقيت نهفته است؛ يعني تدبير زندگي و مرگ 
بندگان نيز در دست خداوند است، حضرت علي)ع( 
در دعايی در اين باره می فرمايد: »اللُهمَّ َرَب  الَْمْوِت  
ــَماَواِت َو اْلَْرض«؛58 »خدايا  َو الَْحَيــاِة َو َربَّ السَّ
ای پروردگار مرگ و حيات و پروردگار آســمانها و 
زمين«. بنابراين گستره معنايي اين واژه، تا زندگي و 

مرگ فهميده مي شود.
ج( هدايت

خداوند تدبير و تربيت بندگان را بر خود واجب نموده 
اســت، از اين رو به منظور تحقق اين هدف و رشد و 
كمال آنها، هدايتهايی را برای آنها در نظر گرفته است 

كه مطابق آيات قرآن از اين قرارند:
1. تكوينى

به هدايت عام و فراگيری كه همه موجودات هســتی 
را فراگرفته و آنها را براســاس آنچه در سرشــت و 
درونشان به وديعت نهاده است، به سوی كمال مطلوب 
خود سير می دهد، هدايت تكوينی می گويند.59 هدايت 
تكوينی در واقــع، همان نيرويی غريزی در نهاد همه 
موجودات است كه آنها را به سوی هدفی كه خداوند 
برايشان تعيين نموده اســت، راهنمايي می كند.60 اين 
نــوع هدايت، تخلــف ناپذير و قطعی بــوده و اراده 

56. دخان، 8.
57. بقره، 258.

58. العدد القوية، ص217؛ بحار األنوار، ج94، ص212.
59. آموزش علوم قرآن ، ص278.

60. الميزان، ج14، ص232.
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موجودات هيچ نقشی در آن نخواهد داشت. در اينجا 
بــه ذكر برخي از آيات قرآن در ايــن رابطه پرداخته 

مي شود:
»َقــاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشــْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى«؛61 
»گفت: پروردگار ما كســی اســت كه هر چيزی را 
خلقتی كه درخور اوســت داده، سپس آن را هدايت 
فرموده اســت«. هدايت در اين آيه همه موجودات را 
فرامي گيرد و تنها مخصوص انســانها نيست، در واقع 
خداوند هيچ چيزی را بدون هدايت رها نكرده است.62

در سوره اعلی نيز هدايت تكوينی »رب« مقدر برای 
ِح اْسَم َربَِّك  هر موجودی دانســته شده است: »َســبِّ
َر َفَهَدى«؛63 »نام  ى. َوالَِّذي َقدَّ اْلَْعَلى. الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ
پــروردگار واالِی خود را به پاكی بســتای. همان كه 
آفريد و هماهنگی بخشــيد. و آن كه اندازه گيری كرد 

و راه نمود«.
در آياتــی از قرآن كريم، اين هدايــت به طور ويژه به 
برخی از مخلوقات اختصاص يافته كه نشان دهنده تأثير 
ربوبيت و هدايت »رب« در تمام مظاهر هستی است و 
نيز نشان مي دهد كه او »رب« و »مدبر« امر هر چيزی 
است: »َوَأْوَحى َربَُّك ِإلَى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن الِْجَباِل 
ا َيْعِرُشوَن«؛64 »و پروردگار تو به  َجِر َوِممَّ بُُيوًتا َوِمَن الشَّ
زنبور عسل وحی ]الهام غريزی [ كرد كه از پاره ای كوهها 
و از برخی درختان و از آنچه داربست ]و چفته سازی [ 
می كنند، خانه هايی برای خود درست كن «. وحی در اين 
آيه به معنای الهام غريزی است65 كه اين الهام به صورت 
تكوينی مي باشــد؛ يعنی خداوند از روز نخست او را با 

اين ويژگيها آفريده است.66
همچنين قرآن در خصوص تحوالت زمين در قيامت، 
ُث  از وحی به زمين ســخن گفته اســت: »َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّ

61. طه، 50.
62. الميزان، ج14، ص232؛ الفرقان، ج19، ص118.

63. اعلی، 3-1.
64. نحل، 68.

65. الميزان، ج12، ص292؛ تفسير اثنا عشری، ج7، ص236.
66. تفسير روشن، ج13، ص79.

َأْخَباَرَها. بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى لََها«؛67 »آن روز اســت كه 
]زميــن [ خبرهای خود را باز گويــد. ]همان گونه [ كه 
پروردگارت بدان وحی كرده اســت«. منظور از وحی 
در اين آيه، الهامی اســت كه به صــورت تكوينی به 
زمين صــورت می گيرد،68 تا از حوادث و اخباري كه 
در آن اتفاق افتاده، ســخن گويد؛ زيرا خداوند زمين 
را از همــان ابتدای آفرينش اين چنين تربيت و تفهيم 
نموده اســت، تا آنچه را در آن اتفاق می افتد، ثبت و 

ضبط نمايد.69
2. تشريعى

همان طور كه گفته شــد، خداوند هيــچ موجودی را 
بی نياز از هدايت تكوينی نيافريده و همه را از اين نوع 
هدايت بهره مند ساخته اســت. در اين ميان انسانها با 
توجه به قوه تعقل و اختياری كه خداوند به آنها ارزانی 
داشــته، عالوه بر هدايت تكوينی، به هدايت تشريعی 
نيز نياز دارند؛ زيرا قوه تعقل به تنهايی برای شــناخت 
مسير سعادت و كمال انسان كافی نيست و ممكن است 
در شناخت مسير واقعی، دچار اشتباه و گمراهی شود. 
از اين رو، خداوند كه به اين نياز بشــر سميع و بصير 
است، آنها را از طريق پيامبران، كتب آسمانی و تشريع 
قوانين، مورد هدايت تشريعي قرار داده است. انسان در 
پذيرش اين نوع هدايت، يا رد آن، مختار اســت: »ِإنَّا 
ا َكُفوًرا«؛70 »ما راه را بدو  ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ َهَدْيَناُه السَّ

نموديم، يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاسگزار«.
براساس آيات قرآن، هدايت تشريعی، به دو دسته عام 
كه همه انسانها چه مؤمن و چه كافر را شامل می شود 
و خاص كه بندگان خاصی را دربر می گيرد، تقســيم 

می شود:
هدايت عام، همان ارائه طريق اســت كه به وســيله 
ارســال رسل، انزال كتب و تشريع قوانين، انسان را به 

67. زلزله، 4و5.
68. التحريــر و التنويــر، ج30، ص434؛ الفرقــان، ج30، ص410؛ 

التفسير الواضح، ج3، ص893.
69. پرتوی از قرآن، ج4، ص220.

70. انسان، 3.
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راه ســعادت هدايت می كند،71 حال انسان مختار است 
كه آن را انتخاب كند و ســعادتمند شــود، يا آن را رد 
كند و شقاوتمند گردد، چنان كه قرآن می فرمايد: »َوُقِل 
ُكْم َفَمْن َشــاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر«؛72  الَْحقُّ ِمْن َربِّ
»و بگو: حق از پروردگارتان ]رسيده [ است. پس هركه 

بخواهد بگرود و هركه بخواهد انكار كند«.
در برخی از آيات، ارسال رسل و انزال كتب و شريعت 
الهــی، تحت هدايت ربوبی بيان شــده اســت: »َولََقْد 
ِهُم الُْهــَدى«؛73 »با آنكه قطعًا از جانب  َجاَءُهــْم ِمْن َربِّ

پروردگارشان هدايت برايشان آمده است«.74
در برخي ديگر از آيات، كتب آسمانی و شريعت الهی، 
وسيله هدايت »رب« دانسته شــده است: »ُقْل َيا َأيَُّها 
ُكْم َفَمــِن اْهَتَدى َفِإنََّما  النَّاُس َقْد َجاَءُكــُم الَْحقُّ ِمْن َربِّ
َيْهَتِدي لَِنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأنَا َعَلْيُكْم 
بَِوِكيٍل«؛75 »بگو: ای مردم، حّق از جانب پروردگارتان 
برای شــما آمده است. پس هركه هدايت يابد، به سود 
خويش هدايت می يابــد، و هركه گمراه گردد، به زيان 
خود گمراه می شود، و من بر شما نگهبان نيستم«. مراد 

از حق در اين آيه، قرآن كريم و دين اسالم است.76
گاه منظــور از موعظه و كتاب، قرآن كريم اســت: »َيا 
ُكْم َوِشــَفاٌء لَِما  َأيَُّها النَّــاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمــٌة لِْلُمْؤِمِنيَن«؛77 »ای مردم،  ِفي الصُّ
به يقين، برای شــما از جانب پروردگارتان اندرزی، و 
درمانی برای آنچه در سينه هاست، و رهنمود و رحمتی 
برای گروندگان ]به خدا[ آمده اســت«78 و »الر ِكَتاٌب 
ُلَماِت ِإلَى النُّوِر  َأْنَزلَْناُه ِإلَْيــَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمــَن الظُّ

71. منهج الصادقين فی الزام المخالفين، ج10، ص96.
72. كهف، 29.
73. نجم، 23.

74. منهــج الصادقين فی الزام المخالفيــن، ج9، ص80؛ روح المعانی، 
ج14، ص58؛ معالم التنزيل، ج4، ص310.

75. يونس، 108.
76. مجمع البيــان، ج5، ص211؛ الميزان، ج10، ص133؛ فتح القدير، 

ج2، ص543.
77. يونس، 57.

78. مجمع البيان، ج5، ص178؛ احسن الحديث، ج4، ص405.

ِهْم ِإلَى ِصَراِط الَْعِزيــِز الَْحِميِد«؛79 »الف، الم،  بِِإْذِن َربِّ
راء. كتابی اســت كه آن را به ســوی تو فرود آورديم، 
تا مردم را به اذن پروردگارشــان از تاريكيها به سوی 
روشنايی بيرون آوری: به سوی راه آن شكست ناپذير 
ستوده « و گاه جنبه رسالی هدايت مطرح است: »َوَقاَل 
ُموَســى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ الَْعالَِميَن«؛80 »و 
موسی گفت: ای فرعون، بی ترديد، من پيامبری از سوی 
پروردگار جهانيانم« و »َوَقاَل َيا َقْوِم لََقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَسالََة 
َربِّي«؛81 »و ]صالح [ گفت: ای قوم من، به راســتی، من 

پيام پروردگارم را به شما رساندم«.
هدايت خاص همان »ايصال الي المطلوب« اســت كه 
برخی از مؤمنان با عمل به تكاليف خود، مشــمول آن 
می شوند. يكي از گروههايي كه خداوند آنان را مشمول 
اين نوع هدايت شمرده است، »متقين« هستند كه پس 
از ذكــر صفات آنها می فرمايد: »ُأولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن 
ِهْم َوُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن«؛82 »آنهايند كه از هدايتی  َربِّ
از جانب پروردگارشــان برخوردارنــد و آنها همان 

رستگارانند«.83
گــروه ديگر كه توفيق چنين هدايتــی را پيدا می كنند، 
افرادی هســتند كه دارای دلی نرم و آماده پذيرش حق 
بوده و قسی القلب نباشند، چنين افرادی نور هدايت الهی 
ْساَلِم َفُهَو  را دريافت می كنند: »َأَفَمْن َشَرَح الُ َصْدَرُه لِْلِ
ِه«؛84 »پس آيا كســی كه خدا سينه اش  َعَلى نُوٍر ِمْن َربِّ
را برای ]پذيرش [ اسالم گشاده، و ]در نتيجه [ برخوردار 
از نوری از جانب پروردگارش می باشــد ]همانند فرد 

تاريكدل است [؟«.85
همچنيــن خداوند ايمــان و عمل صالــح را يكي از 
اســباب هدايت معرفی كرده و می فرمايد: »ِإنَّ الَِّذيَن 

79. ابراهيم، 1.
80. اعراف، 104.
81. اعراف، 79.

82. بقره، 5.
83. منهج الصادقيــن فی الزام المخالفين، ج1، ص70؛ پرتوی از قرآن، 

ج1، ص62.
84. زمر، 22.

85. الميزان، ج17، ص255.
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الَِحــاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم بِِإيَماِنِهْم«؛86  َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
»كســانی كه ايمان آورده و كارهای شايسته كرده اند، 
پروردگارشــان به پاس ايمانشــان آنــان را هدايت 
می كنــد«؛ يعنی خداوند مؤمنانــی را كه به مقتضای 
ايمانشان عمل نموده اند، به مقام قرب خود مي رساند 
كه برترين مقام و مقصود هدايت است87 و اين چنين 
اســت كه آخرين سخنشان در بهشــت، شكر »َربِّ 
الَْعالَِميَن« بــه خاطر نيل آنها به اين مقام خواهد بود: 
»َوَآِخــُر َدْعَواُهْم َأِن الَْحْمــُد ِلِ َربِّ الَْعالَِميَن«؛88 »و 
پايان نيايش آنان اين است كه: الَْحْمُد ِلِ َربِّ الَْعالَِميَن 

]ستايش ويژه پروردگار جهانيان است [«.
د( رحمت

يكي ديگر از معاني اي كه در واژه »رب« نهفته است، 
با توجه به آيات قرآن، رحمت است كه حكايت از آن 
دارد كه ربوبيت خداوند با رحمت همراه است. از اين 
رو در برخی از آيــات، هدايت يافتن، نتيجه رحمت 
پروردگار ذكر شده است: »ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن 
ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَِئَك ُهُم الُْمْهَتُدوَن«؛89 »بر ايشــان  َربِّ
درودها و رحمتی از پروردگارشان ]باد[ و راه يافتگان 

]هم [ خود ايشانند«.90
همچنين در آيه اي، رحمت »رب« ســبب نزول قرآن 
ذكر می شــود: »ِإنَّا َأْنَزلَْناُه ِفي لَْيَلــٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا 
ُمْنِذِريَن. ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم. َأْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ِإنَّا 
ِميُع الَْعِليُم«؛91  ُكنَّا ُمْرِسِليَن. َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَُّه ُهَو السَّ
»]كه [ ما آن را در شــبی فرخنده نازل كرديم، ]زيرا[ 
كه ما هشــداردهنده بوديم. در آن ]شب [ هر ]گونه [ 
كاری ]به نحوی [ اســتوار فيصله می يابد. ]اين [ كاری 
است ]كه [ از جانب ما ]صورت می گيرد[، ما فرستنده 
]پيامبران [ بوديم. ]و اين [ رحمتی از پروردگار توست، 

86. يونس، 9.
87. تفسير اثنا عشری، ج5، ص267؛ احسن الحديث، ج4، ص353.

88. يونس، 10.
89. بقره، 157.

90. تفسير روشن، ج2، ص274.
91. دخان، 6-3.

كه او شنوای داناســت«؛92 يعني خداوند به خواسته 
ايشان كه همان هدايت به سوی پروردگار است، آگاه 
است، بنابراين به ســبب رحمتش برای هدايت آنها، 

قرآن را نازل كرده است.93
گاه پذيرش توبه به رحمت ربوبی نســبت داده شده 
ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو  است: »َفَتَلقَّــى َآَدُم ِمْن َربِّ
ِحيُم«؛94 »سپس آدم از پروردگارش كلماتی  اُب الرَّ التَّوَّ
را دريافت نمود و ]خدا[ بر او ببخشود آری، او ]است 
كه [ توبه پذيِر مهربان اســت«؛95 زيــرا قبول توبه از 
شئون ربوبی است كه به منظور تربيت مربوب خود96 
و بازگرداندن او به رحمت خود، انجام مي گيرد؛ چون 
انســان با گناه از رحمت خداوند خارج مي شود و با 

توبه، دوباره به آن بازمی گردد.97
همچنين گاه مهلت دادن به گناهكاران، از برنامه های 
تربيتی ربوبی شمرده مي شود كه به مقتضای رحمتش، 
در عذاب آنهــا تعجيل نمی كند و نهايت فرصت را به 
ْحَمِة لَْو ُيَؤاِخُذُهْم  آنان می دهد: »َوَربَُّك الَْغُفوُر ُذو الرَّ
َل لَُهُم الَْعَذاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد لَْن َيِجُدوا  بَِما َكَسُبوا لََعجَّ
ِمْن ُدوِنــِه َمْوئاًِل«؛98 »و پــروردگار تو آمرزنده ]و[ 
صاحب رحمت اســت. اگر به ]جــرم [ آنچه مرتكب 
شــده اند، آنها را مؤاخذه می كرد، قطعًا در عذاب آنان 
تعجيل می نمود ]ولی چنيــن نمی كند[ بلكه برای آنها 
سررســيدی اســت كه هرگز از برابر آن راه گريزی 

نمی يابند«.99
در برخي آيــات، »رب« متصف بــه صفت رحمت 
خداوند شده است، تا هرگونه ظلم و ستم را از ساحت 
ْحَمِة ِإْن َيَشــْأ  ربوبــی نفی كند: »َوَربَُّك الَْغِنيُّ ُذو الرَّ
ُيْذِهْبُكْم َوَيْســَتْخِلْف ِمْن بَْعِدُكْم َما َيَشاُء َكَما َأْنَشَأُكْم 

92. الميزان، ج18، ص133؛ احسن الحديث، ج10، ص67.
93. الميزان، ج18، ص133.

94. بقره، 37.
95. اطيب البيان، ج1، ص523.

96. تفسير نور، ج1، ص98.
97. تفسير نمونه، ج1، ص196.

98. كهف، 58.
99. تفسير نمونه، ج12، ص477.
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«؛100 »و پروردگار تو بی نياز و  يَِّة َقْوٍم َآَخِريــنَ ِمْن ُذرِّ
رحمتگر اســت. اگر بخواهد شما را می برد، و پس از 
شما، هركه را بخواهد جانشين ]شما[ می كند، همچنان 
كه شما را از نسل گروهی ديگر پديد آورده است «.101

بنابراين رب به معناي تدبير همراه با رحمت است؛ يعني 
خداوند به منظور تدبير امور و تربيت بندگان، با رحمت 
خــود با آنان برخورد مي كند و نهايت لطف خود را در 
اين زمينه صرف مي كند، به طوري كه توبه بندگان را به 
ســرعت اجابت مي كند و در عذاب گناهكاران تعجيل 

نمي كند.

نتیجه گیری
1. لغت شناسان برای »رب« معانی متعدد ذكر كرده اند 
كه نشان دهنده گســتره معانی آن است؛ يعني گاه اين 
واژه به معناي مالكيت، يا صاحب اختيار يا غيره است، 
يا همه يا بخشــي از معاني فوق را شامل مي شود. لفظ 
»رب« و مشتقات آن، 980 بار در قرآن كريم، به كار 
رفته كه اكثر استعمال اين واژه در معناي خداوند متعال 

و در موارد اندكی در معناي غير خدا است.
2. واژه »رب« در 10 مورد در قرآن كريم، در معنای 
غير خداوند اســتعمال شده اســت كه از اين قرارند: 
اربــاب، ربائب، بت، ســتاره، ماه، خورشــيد، ملك، 
فرعون، ربانيّون و ربانيّين، و ربيّون. البته در دو آيه 23 
و 42 ســوره يوسف، مفسران بين دو معنای »ملك« و 
»خداوند« اختالف كرده اند، اما با توجه به سياق آيات، 
تفســير صحيح دو آيه اين است كه مراد از رب، ملك 
اســت. در بقيه موارد، در معنای خداوند استعمال شده 
است كه معانی آن با توجه به آيات مرتبط عبارتند از: 
خالقيت، احياء، اماته، هدايت تكوينی، هدايت تشريعی، 

و رحمت.
3. می توان برای واژه »رب« و مشــتقات آن در قرآن 
كريم، دو معنای محوری »حقيقی« و »مجازی« در نظر 
گرفت؛ چنانچه اين واژه برای خداوند اســتعمال شود، 

100. انعام، 133.
101. الميزان، ج7، ص357.

در معنای حقيقی به كار رفته است و چنانچه برای غير 
خداوند اســتعمال شود، در معنای مجازی به كار رفته 
است. بنابراين اســتعمال اين واژه در معنای مجازی، 
به معنای در نظر گرفتن بخشــی از معنای حقيقی واژه 

است.
4. بررسی موارد استعمال اين واژه در معنای خداوند، 
ما را به گستره معنايی اين واژه می رساند، به طوری كه 
تمامی معانی ذكر شــده در اين واژه نهفته است، اما در 
هريك از آيات، با توجه به ســياق، يكی از معانی مد 
نظر قرار گرفته يا بر يكی از معانی آن تأكيد شده است.

5. با توجه به معانی اين واژه درباره خداوند، می توان 
گفت: خداوند انســان را آفريده و زندگی و مرگش در 
دست او اســت، بنابراين خداوند تمامی امور زندگی 
انســان را زير نظر دارد. چون خداوند تدبير و تربيت 
انســان را برعهده گرفته است، از اين رو، در اين مسير 
او را مورد هدايت تكوينی و تشريعی خود قرار می دهد 
و با رحمت خود او را به منزل مقصود هدايت می كند. 74
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- قرآن كريم، ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
- آموزش علوم قرآن ترجمه التمهيد فی علوم القرآن ، 
محمدهادی معرفــت، ترجمه ابومحمد وكيلی ، بي جا، 

سازمان تبليغات اسالمی، 1374ش.
- التقان في علوم القــرآن ، عبدالرحمن بن ابي بكر 

سيوطی، بيروت، دارالكتاب العربی، 1421ق.
- احســن الحديث، سيد علی اكبر قرشی، تهران، بنياد 

بعثت، 1377ش.
- األســماء الثالثة )اللــه، الرب و العبــادة(، جعفر 

سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1416ق.
- اطيب البيان في تفســير القرآن، ســيد عبدالحسين 

طيب، تهران، اسالم، 1378ش.
- بحــار األنوار، محمدباقر بن محمدتقی مجلســی، 

بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1403ق.
- البحر المحيط فی التفسير، ابوحيان محمد بن يوسف 

اندلسی، بيروت، دارالفكر، 1420ق.
- پرتوی از قرآن، سيد محمود طالقانی، تهران، شركت 

سهامی انتشار، 1362ش.
- التحرير و التنوير، محمدطاهر بن محمد ابن عاشور، 

بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1420ق.
- التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1368ش.
- تفسير اثنا عشری، حسين حسينی شاه عبدالعظيمی، 

تهران، ميقات، 1363ش.
- تفسير روشن، حســن مصطفوی، تهران، مركز نشر 

كتاب، 1380ش.
- »تفسير ســوره حمد«، محمد محمدي ری شهری، 

rasekhoon.net :جلسه 83، در
- تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، دارالكتب 

السالمية، 1374ش.
- تفسير نور، محســن قرائتی، تهران، مركز فرهنگی 

درسهايی از قرآن، 1383ش.
- التفسير الواضح، محمد حجازی، بيروت، دارالجيل 

الجديد، 1413ق.
- روح المعانی فی تفســير القرآن العظيم، محمود بن 

عبداهلل آلوسی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
- الصافی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فيض كاشانی، 

تهران، الصدر، 1415ق.
- العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، علي بن يوسف 

حلي، قم، كتابخانه آية اهلل مرعشی نجفی، 1408ق.
- فتــح القدير، محمد بن علی شــوكانی، دمشــق، 

دارابن كثير؛ بيروت، دارالكلم الطيب، 1414ق.
- الفرقان فی تفســير القرآن بالقرآن و السنة، محمد 

صادقی تهرانی، قم، فرهنگ اسالمي، 1365ش.
- الكافــي، محمد بن يعقوب كلينی، تهران، دارالكتب 

السالمية، 1407ق.
- الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن 
عمرو زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.
- الكشف و البيان عن تفسير القرآن، احمد بن ابراهيم 
العربي،  التراث  بيروت، دارإحياء  نيشــابوری،  ثعلبی 

1422ق.
- لســان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، بيروت، 

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحي، تهران، 
المكتبة المرتضوية لحياء الثار الجعفرية، 1375ش.

- مجمع البيان في تفســير القرآن، فضل بن حســن 
طبرسي، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبدالحق 
بن غالب ابن عطيه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1422ق.
- المحيط في اللغة، صاحب اسماعيل بن عباد، بيروت، 

عالم الكتب، 1414ق.
- مخزن العرفان در تفســير قرآن، سيده نصرت بيگم 
امين اصفهانی، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1361ش.

- المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، احمد بن 
محمد فيومی، قم، دارالهجرة، 1414ق.

- معالم التنزيل فی تفســير القرآن، حسين بن مسعود 

  کتابنامه

75

یم
کر

ن 
رآ

ر ق
« د

رب
ي »

نای
مع

ره 
ست

گ



بغوی، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1420ق.
- معجــم مقاييس اللغة، احمــد ابن فارس، قم، مكتب 

العالم السالمی، 1404ق.
- »معناشناســی »رب« در قــرآن«، جعفر نكونام و 
نرگس بهشــتی، مجله صحيفه مبين، شماره 47، بهار و 

تابستان 1389ش.
- »معناشناســی واژه »رب««، نسرين كردنژاد، مجله 

حسنا، سال اول، شماره 4، بهار 1389ش.
- مفاتيــح الغيب، محمد بن عمــر فخررازي، بيروت، 

دارإحياء التراث العربي، 1420ق.

- مفــردات الفاظ القرآن، حســين بــن محمد راغب 
الشــامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  اصفهانی، دمشــق، 

1412ق.
- من وحي القرآن، سيد محمدحسين فضل اهلل، بيروت، 

دارالمالك، 1419ق.
- منهج الصادقيــن فی الزام المخالفيــن، مال فتح اهلل 
علمی،  محمدحسن  كتاب فروشــی  تهران،  كاشــانی، 

1336ش.
- الميزان فی تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايی، 

قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.
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