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  ربوبیت و تربیت
  احمد ترابی

هاي آن فراتر از نگاه به یک متن بشري          آنان که نگاهشان به قرآن و آیات و پیام        
است و معتقدند که قرآن اگر چه در فصل خاصی از تاریخ و فرهنـگ زمانـه تولّـد                
یافته است، اما پیامی براي همۀ فـصول تـاریخ بـشر دارد و هرگـز مقهـور فرهنـگ        

ه است، آنان ـ با چنین نگاه و اعتقادي ـ سـاحت آیـات و حتّـی      روزگار نزول نبود
دانند و از کنار هـیچ تعبیـر و    واژگان قرآن را میدان گستردة تفکّر و تأمل و تدبر می      

کنند تا  چنان که سعی می! گذرند تأکید و تکرار و تلمیحی به سرعت و سهولت نمی      
هاي شخصی و تحمیل آراي       گیزهها و ان   داوري در این تفکّر و تدبر، دستخوش پیش      

  !خود بر کالم وحی نشوند
نوشته حاضر با آن نگاه و اعتقاد و نیز با این حزم و احتیاط، در صدد تبیین سرّ                   

تربیـت و  «تأکید بر ربوبیت الهی در آیات قرآن و نیز ارتباط ربوبیت الهی با مـسئله       
  .باشد می» رشد

  
  »تربیت«و » ربوبیت«رابطۀ 

 اصل بحث، جا دارد که رابطـه لفظـی و لغـوي ایـن دو واژه را               قبل از ورود به   
مورد بررسی قرار دهیم تا زمینه براي تبیین ارتباط معنایی و کارکردي آن دو فراهم               

  .آید
بـر  » تربیـت «باشد، در حالی که واژة        می» ربب«برگرفته از ریشۀ    » ربوبیت«واژة  

از نظر ریشه لغت » تربیت«و » ربوبیت«بنابراین دو واژة . است» ربو«ساخته از ریشه 
  .با یکدیگر متفاوت هستند

با این همه از نظر معنا، نوعی همپوشانی میان آنها وجود دارد و چه بسا همـین                 
دهـد کـه    قلمروهاي مشترك معنایی است که ذهن را به سمت این تصور سوق مـی  

  .ممکن است ریشه لغوي آن دو، یکی باشد
  . که نگاهی گذرا به معناي لغوي هر یک داشته باشیمطلبد به هرحال تحقیق می
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 و 
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  در لغت» رب«واکاوي معناي 
  : آمده است» العین«در کتاب 
  »من ملک شیئاً فهو ربه، الیقال بغیر االضافۀ الّا هللا عزوجل«

بدون » رب«شود و البته واژة  یعنی هر کس مالک چیزي باشد، رب آن نامیده می
سـپس  . رود افه شود، تنها دربارة خداي عزوجل به کار می      اینکه به کلمۀ دیگري اض    

بـه معنـاي حـضانت و    » ربـب «؛ یعنـی واژة  »و ربیتُه اي حضنته  «: نویسد  در ادامه می  
  . سرپرستی و مدیریت نیز آمده است

  : راغب چنین آمده است» مفردات«در 
  » مامالتربیۀ، و هو انشاء الشیء حاالً فحاالً الی حد التّ: الرب فی االصل«

باشد و عبارت است از پدید آوردن یـک   یعنی رب در اصل به معناي تربیت می   
  .چیز به تدریج و مرحله به مرحله، تا اینکه به مرحله کمال و پایانی خود برسد

  : نوشته است» رب المشرقین و رب المغربین«ذیل آیه » مجمع البحرین«در 
» رهما و یطلق الربد ایضاً و المربی و المتمم و المراد مالکهما و مدبعلی السی

  »المنعم و الصاحب
مالک و مدبر مشرق و مغرب است، » رب المشرقین و رب المغربین«یعنی منظور از 

کننـده و   چنان که واژة رب گاه به معناي سـید و آقـا و فرمـانروا یـا مربـی و تمـام              
  .آید دهنده و صاحب نیز می نعمت

  :ي رب به تفصیل سخن گفته و از جمله آورده استلسان العرب نیز در معنا
الرب هو اهللا عزوجلّ، هو رب کل شییء اي مالکه و له الربوبیۀ علی جمیع «

  » الخلق، الشریک له، و هو رب االرباب و مالک الملوك و المالك
رود کـه   ـ با الف و الم ـ در مورد خداي عزوجلّ به کار مـی  » الرب«یعنی؛ واژة 

لک همه چیز است و ربوبیت بر همۀ خلق دارد، شریکی براي او نیست و            رب و ما  
  .باشد او رب االرباب و مالک الملوك می

الرب یطلق فی اللغۀ علی المالـک و الـسید و المـدبر و            «او نیز یاد کرده است که       
اي را نقـل کـرده اسـت کـه        جمله» ابن انباري «وي از قول    . »المربی و القیم و المنعم    
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یکون الرب المالـک، و     : الرب ینقسم علی ثالثۀ اقسام    «: باشد  راي این بحث مفید می    ب
و یکـون الـرب   فیسقی ربه خمراً، اي سـیده،  : یکون الرب السید المطاع ـ قال اهللا تعالی 

ـ بـه   2ـ به معناي مالک     1؛ یعنی رب سه کاربرد دارد       »ئ اذا اَصلَحه  المصلح، رب الش  
منظور »  فیسقی ربه خمراً«ی که باید از او اطاعت کرد ـ چنان که در آیه  معناي بزرگ

وقتـی  . کننـده  دهنـده و اصـالح   ـ به معناي مصلح و سـامان 3از رب، آقا و موالست  
رب «گوینـد   سازد، دربارة او می کسی عیب و ایراد و کاستی و چیزي را برطرف می    

  .»الشئ
بندي آراي کتـب لغـت ذیـل      در جمع » کریمالتحقیق فی کلمات القرآن ال    «کتاب  

  :نویسد معناي رب می
و التحقیق انّ االصل الواحد فی هذه الماده سوق شیء الی جهته الکمال و رفع «

  »...النقائص بالتخلیۀ و التحلیه 
شناسان آن است که معناي اصلی و بنیادي واژة  یعنی؛ نظر محققانه در آراي لغت

»به سمت کمال و از میان بردن نقایص آن است؛ گاه از گرایش دادن یک چیز   » رب
  .طریق کاستن و پیراستن و زمانی از راه افزودن و آراستن

بخشی گاه در امور ذاتی و گاه در امـور           وي سپس ادامه داده است که این کمال       
عرضی است و زمانی در اعتقادات و معارف است و لختی در صـفات و اعمـال و                  

بخـشی بـه تناسـب مـوارد        و از این ربوبیت و کمـال      .  است آداب و اخالق و علوم    
گیرد، ماننـد اصـالح، اِنعـام، تـدبیر، سیاسـت             مختلف، تعابیر گوناگونی صورت می    

  ... .کردن، به اتمام رساندن و 
را » رب«گیـرد کـه اگـر معنـاي اصـلی           نویسندة التحقیق در نهایـت نتیجـه مـی        

هاي لغـت بـراي ایـن واژه یـاد       کتاباي که در بخشی بدانیم، پس دیگر معانی     کمال
سـیادت، قیمومـت، فزونـی، ثمردهـی، برتـري،      اند، مانند مالکیت، مـصاحبت،     کرده

تعلیم، تغذیه و امثال این معانی، در شمار معانی ثانوي و از لوازم معناي اصـلی بـه               
  .آید حساب می
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  در لغت» ربو«معناي 
  : ه استاین گونه معنا شد» ربو«، »العین«در کتاب 
  » ربا الجرح و االرض و المال و کل شئ یرْبو ربوا، اذا زاد«

رود، به معناي زیاد شدن و فزونی یافتن  در مورد هر چیزي که به کار  » ربا«واژة  
  .آن است

  ذیل آیه » قاموس قرآن«
ربیانی از ربو به معناي زیادت «: نویسد  می»و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً«

! پـدر و مـادرم را مـورد رحمـت قـرار ده          ! دن و بزرگ کردن است، یعنی خـدایا       دا
  ».که وقتی من در کودکی خرد بودم، مرا بزرگ کردند چنان
  : نویسد می» لسان العرب«

  » ربوت فی بنی فالن أربو، نشأت فیهم«
یعنی؛ ربو به معناي نشأت یافتن و رشد کردن فرد در یک قبیلـه بـه کـار رفتـه                   

  .است
» َبیتُهر«و » ربیتُه«و » تَرَبیتُه«و » ربِّیه تَرْبِیۀًاُ«، »ربیت فالناً«: نویسد سپس در ادامه می
  .همه به یک معناست

  : او از جوهري نقل کرده است
  » ربیتُه تَرْبِیۀً و تَرَبیته اي غَذَوتُه«

  .ش دادن آمده استیعنی؛ واژة تربیت به معناي تغذیه کردن و پرور
پس از نقل آراي مختلف اهـل لغـت         » التحقیق فی کلمات القرآن الکریم    «کتاب  

  :بندي کرده است دربارة این واژه، چنین جمع
و التحقیق انّ االصل الواحد فی هذه الماده، هو االنتفاخ مع زیادة بمعنی ان ینتفخ «

   »شئ فی ذاته ثم یتَحصل له فضل و زیادة
این است که به معناي     » ربو« تحقیق این است که اصل واحد در ماده          یعنی؛ نظر 

و غناي درونی و ذاتی یک چیز باشد که در نتیجه آن غنا و پر شـدگی،   » پر شدگی «
  .فضل و فزونی حاصل آید
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را » ربو«به هر حال منظور نویسنده التحقیق این است که اهل لغت معناي اصلی  
غنـا و پـر شـدگی    «زیرا معناي اصـلی ایـن واژه        . اند   کرده با لوازم و نتایج آن خلط     

ء، آثـار   است که البتّه پس از رخداد چنین تحـولی درون یـک شـی            » درونی و ذاتی  
الزیادة، الفـضل،   «بیرونی آن نیز تحول یافته و ثمرات و نتایج آن که عبارت است از               

هل لغت میان آن اصـل و ایـن   و ا. شود پدیدار می » النماء، الطول، الزکا، النشاء و العال     
  !اند اند و همه را معناي اصلی پنداشته لوازم تمایز قائل نشده

وي در ادامه فرق میان سه واژة نزدیک به هم و در برخی ساختارها شبیه به هم         
  : نویسد و می» ربو، ربئَ، ربب«: را متذکر شده است، یعنی

 غیرُرَ اي ساقه الی جهۀ الکمال و ربا الص اي عال و طال و رب الصغیربئ الصغیرُ«
  .»ـ معتالً ـ اي انتفخ و زاد

با همزه را به معناي بلندي یـافتن و گـسترش پیـدا کـردن ظـاهري و         » ربأ«وي  
» ربـو «را به معناي سوق دادن به سمت کمال معنا کرده و » ربب«جسمانی دانسته و  

و اما دربارة مفهـوم   . نی دانسته است  را به معناي پر شدگی و زیادت مادي و جسما         
معتقد است که این واژه داراي شمول معنایی است و هر گونه نشو و           » تربیت«واژة  

  .شود نما و فزونی مادي و معنوي را در هر مرتبه از مراتب که باشد، شامل می
  

  حاصل جستارهاي لغوي
انـد،   گفته» ربو«و » رب«هایی که میان واژة  رغم تفاوت   چنان که مالحظه شد، به  

در برخی ساختارها، معناي این دو واژه با هم چنان نزدیک شده است که تفکیک و    
  .نماید تمایز آن دو از یکدیگر دشوار می

ناظر بـه دو معنـاي   » رب«از ریشه » ربوبیت«توان گفت که  بلی، همین اندازه می 
  .ي کمالـ تدبیر، مدیریت و سرپرستی به سو2ـ مالکیت 1اصلی است 

بخـشی بـه     در بر دارندة معناي مدیریت فزونـی      » ربو«و اما واژة تربیت از ریشه       
  .حال ممکن است مربی مالک باشد یا نباشد. سمت کمال و تمام است

البتّه این قلم معتقد است که اگر مربی فاقد همۀ مراتـب مالکیـت باشـد، هرگـز        
  .نخواهد بود» بخشیدنکمال «و » جهت دادن«و » تربیت کردن«قادر به 
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مالکیت حقیقی و تامه الزم نیست، ولی دسـت کـم نـوعی     » تربیت«بلی، در امر    
مالکیت مجازي، موقّت و اعتباري باید باشد تا مربی از طریق آن مالکیـت اعتبـاري       

هـر چنـد ایـن    . را تحت نفوذ خود قرار دهـد و بـر او تـأثیر گـذارد     » متربی«بتواند  
که فرد مربی بتواند از راه دور براي لحظـاتی چنـد، ذهـن و     مالکیت به حدي باشد     

  .هاي خود مشغول دارد فکر متربی را تسخیر کرده و به خود و پیام
  .شود اینجاست که مرز ربوبیت و تربیت بیش از پیش به هم نزدیک می

  
  در تفاسیر» تربیت«و » ربوبیت«

د را دربارة برخـی  معموالً روش مفسران چنین است که توضیحات محتوایی خو  
الفاظ و مفاهیم ـ هنگامی که براي نخستین بار آن لفظ یا مفهوم در قرآن آمده است  

الحمـد هللا رب   «رفـت کـه مفـسران ذیـل آیـه             آورند و بر این اساس انتظار می        ـ می 
داشـته باشـند، امـا     » رب« در سورة فاتحه، شرح و بیان بیشتري ذیل کلمه           »العالمین

ز سی تفسیر از تفاسیر متقدم و متأخر امامیـه و اهـل سـنّت نـشان        مطالعه در بیش ا   
اند و معموالً به توضـیحی        دهد که مفسران معموالً ذیل این واژه ژرفکاوي نکرده          می

اي از آن را  اند کـه نمونـه   اند و از آن میان برخی بیشتر تأمل ورزیده   کوتاه اکتفا کرده  
  :آوریم می

فسیر عرفانی خود که در شمار تفاسیر قرن سوم     ـ سهل بن عبداهللا تستري در ت      1
  :باشد نوشته است می

رب العالمین، سید الخلق المربی لهم، و القائم بامرهم، المصلح المدبر لهم قبل «
کونهم و کون فعلهم المتصرّف بهم لسابق علم فیهم، کیف شاء لما شاء و اراد و 

  ».حکم و قدر من امر و نهی، ال رب لهم غیره
از تفاسیر عرفانی قرن پـنجم  » لطایف االشارات«عبدالکریم قشیري در تفسیر    ـ  2

  :نویسد می
  ومک االعیان و منشیها، و موجد الرسفهو مال... الرب هو السید : رب العالمین«

ایضاً علی تربیۀ الخلق، فهو مرب ل اسم الربنفوس یو الدیار بما فیها و ید 
قلویالعابدین بالتأیید و مرب ارواح العارفین بالتوحیدیب الطالبین بالتسدید و مرب  
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یو هو مربی االشباح بوجود النّعم و مرب االرواح بشهود الکرم و یدلّ اسم الرب 
  »...ایضاً علی اصالحه المور عباده 

الزم به یاد است که انتخاب این دو تفسیر از تفاسیر متقدم بدان جهت صـورت          
یشتر از سایر تفاسـیر در ایـن قـرون بـه زوایـاي معنـاي          گرفت که تفاسیر عرفانی ب    

  .اند ربوبیت الهی پرداخته و دربارة آن توضیح داده
کـه  » روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن«ـ ابوالفتوح رازي در کتاب    3

  :باشد، چنین نوشته است تفسیري اجتهادي و متعلّق به قرن ششم هجري می
اند معناي رب، سید و مالک  بعضی گفته. اند ردهاختالف ک» رب«در معناي «

اند  و برخی گفته. اي عند سیدك» اذکرنی عند ربک«باشد، چنان که در آیه  می
اند؛ یعنی کسی  دانسته» مصلح«باشد و بعضی آن را به معناي » مالک«به معناي 

  ».که چیزي را اصالح کند
لک باشد، صفت ذات است     سپس او توضیح داده است که اگر رب به معناي ما          

  .و اگر به معناي تربیت و اصالح خلق باشد، از صفات فعل خواهد بود
  :نویسد  االبرار میةـ میبدي در کشف االسرار و عد4

... اي خالق الخلق و سیدهم و مالکهم و القائم بامورهم : قوله تعالی رب العالمین«
 نعمت، پس بیامرزد به رب او است که بیافریند به قدرت، پس بپروراند به

  .رحمت
  .سید، مالک، مدبر و مصلح، مربی: رب در کالم عرب بر چهار وجه است

  :آورده است» التبیان فی تفسیر القرآن«ـ شیخ طوسی در 5
اي المالک لتدبیرهم و » رب العالمین«و قوله ... و اشتق الرب من التّربیۀ «

و متی قیل فی اهللا ... االسم الّا علی اهللا ء یسمی ربه و الیطلق هذا  المالک للشی
انّه رب بمعنی انّه سید فهو من صفات ذاته و اذا قیل بمعنی انّه مدبر مصلح فهو 

  ».من صفات االفعال
  :نویسد می» مجمع البیان«ـ طبرسی در 6

فله معان، السید المطاع، الملک، الصاحب، المربب، المصلح، و » الرب«و اما «
  ».التربیۀاشتقاقه من 
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  : نقل کرده است7در حدیثی از امیرالمؤمنین» نورالثقلین«ـ تفسیر 7
مالکهم و خالقهم و سائق ارزاقهم الیهم من حیث یعلمون و من » رب العالمین««

  ».حیث الیعلمون
  :ـ آلوسی در روح المعانی چنین یاد کرده است8

 الربوبیۀ التی هی الی حضرة» رب العالمین«و قد اشار سبحانه و تعالی بقوله «
مقام العارفین و هی اسم للمرتبۀ المقتضیه لالسماء التی تطلب الموجودات فدخل 

و مما قرّرنا یعلم ... تحتها العلیم و السمیع و البصیر و القیوم و المرید و الملک 
 یا رب قال ارباب الظاهر الداعی الیطلب الّا ... سرّ کثرة افتتاح العبد دعائه بیا رب

یظنّه صالحاً لحاله و تربیۀً لنفسه فناسب ان یدعوه بهذا االسم، و نداء المربی ما 
  ».فی الشاهد بوصف التربیۀ اقرب و اقوي لتحریک عرق الرحمۀ

  :آورده است» المیزان«ـ عالمه طباطبایی در تفسیر 9
و هو نوع قیام ... فالرب هو المالک الّذي یدبر امر مملوکه، ففیه معنی الملک «

و من المعلوم انّ الملک الحقیقی الینفک ...  بشئ یوجب صحۀ التصرفات فیه شئ
  ».فهو تعالی رب لما سواه النّ الرب هو المالک المدبر... عن التدبیر 

ـــ تفــسیر راهنمــا، از جملــه تفاســیري اســت کــه اساســاً بــراي محققــان و  10
هـاي   هـا و نکتـه    یامپژوهان تدوین شده است و شیوه آن، اختصار و اشاره به پ             قرآن

قرآنی است و جا دارد که در پایان این نگاه تفسیري کـه تقریبـاً جـامع بـسیاري از               
هـاي تفـسیر    باشد، نگـاهی نیـز بـه برداشـت     هاي مفسران متقدم و متأخّر می   دیدگاه

  .داشته باشیم» رب العالمین«راهنما، ذیل 
  .هاي هستی است یک ـ خداوند مالک و مدبر همۀ عالم

  .ـ جهان هستی سراسر زیبا و تدبیر آن تدبیري نیکوستدو 
  .صورت گرفته است» رب العالمین«با » الحمد هللا« از ارتباط  این برداشت

کنـد و در ادارة آن جبـر و    سه ـ خداونـد از روي اختیـار جهـان را تـدبیر مـی      
  .اضطراري ندارد

که تدبیر  » رب«که ستایش بر فعل اختیاري است با        » الحمد«این برداشت نیز از     
  .فهماند، استنتاج شده است الهی در هستی را می
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  .چهار ـ جهان هستی به سوي کمال در حرکت است
  .، تربیت کردن و تدبیرِ مرحله به مرحله و مستمر نهفته است»رب«در معناي 

هـا   هاي هستی از سوي خدا، دلیل اختصاص همۀ ستایش پنج ـ تدبیر همۀ عالم  
  .به اوست

  
  رشد و تکامل، درونمایه ربوبیت مستمر الهی مدیریتِ

توان نتیجه گرفت، این اسـت کـه میـان     هاي تفسیري می   آنچه از مجموع دیدگاه   
ریزي و مدیریت دائمـی او در هـستی و بـه ویـژه در        ربوبیت الهی و تدبیر و برنامه     

اي کـه تفکیـک میـان آن دو       زندگی انسان، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد، بـه گونـه         
  .باشد ر و یا غیرممکن میدشوا

ـ تدبیر و مـدیریت و  2ـ مالکیت 1تقریباً همۀ مفسران به دو بعد ربوبیت الهی ـ  
به ویژه در آیـه  » رب«اند و به یقین در واژة  ـ اشاره کرده  هدایت تکوینی و تشریعی   

دوم سورة فاتحه این دو معنا، همپاي هم حضور دارند و چه بسا در تفسیر این آیـه      
یک جهت را بر جهت دیگر ترجیح داد، زیرا خدا به همان انـدازه بـه خـاطر             نتوان  

گیرد که به خاطر اسـتمرار تـدبیر و مـدیریت و       اصل آفرینش مورد ستایش قرار می     
  .ها هدایت و تربیت او نسبت به آفریده

در قـرآن  » رب«اما سخن این نوشته آن است که در میان موارد انبوهی کـه واژة   
 بسیاري از موارد آن ناظر به بعـد هـدایت، مـدیریت، تـدبیر و      کم  آمده است، دست  

مورد اشـاره قـرار گرفتـه      » رب«و این مفاهیم است که به وسیله واژة         . تربیت است 
  .است

  .پردازیم در قرآن می» رب«براي رسیدن به این معنا به جایگاه صفت 
  

  در آیات قرآن» رب«جایگاه صفت 
 مرتبه در آیات 870است که حدود   » رب«رآن، واژة   هاي پرکاربرد ق    یکی از واژه  

در همۀ این موارد ـ به جز چند مورد انگشت شمارـ این  . مختلف به کار رفته است
  .واژه در مورد خداي متعال و پروردگار یگانۀ هستی مورد استفاده قرار گرفته است
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  :توان موارد ذیل را استثنا کرد از مجموع این شمار انبوه می
است، چهار مرتبه در قرآن آمده است  » رب«که ساختار جمعی    » ارباب«ـ واژة   1

و ناظر به مقولۀ شرك و معبودان دروغینی است که مشرکان و کـافران بـراي خـود         
یاد کرده » ارباباً من دون اهللا«یا » ارباب متفرّقون«و قرآن از آنها به عنوان ! اند برگزیده

  .است
نیز کـه در مجمـوع چهـار        » ربانیین«یا  » الرّبانیون«و  » نربیو«هایی چون     ـ واژه 2

یـا  » الربـانیون « کـسر شـود ـ هـر چنـد      980بایست از عدد  مورد را شکل داده، می
  .ارتباط با معناي رب نیست، بلکه منسوب به آن است ـ در یک بیان، بی» ربانیین«

  :ه نیست، از آن جملهناظر به پروردگار یگان» رب«ـ در چند آیۀ دیگر نیز تعبیر 3
  )76/انعام()فَلَما جنَّ علَیهِ اللَّیلُ رأَى کَوکَبا قَالَ هذَا ربِّی(
  )77/انعام()فَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغًا قَالَ هذَا ربِّی(
  )78/انعام()فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَۀً قَالَ هذَا ربِّی(
 )أَنَّـه نَـاجٍ مِنْهمـا اذْکُرْنِـی عِنْـد ربِّـک فَأَنْـساه الـشَّیطَانُ ذِکْـرَ ربِّـهِ               وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ    (
  )42/یوسف(
وقَالَ الْملِک ائْتُونِی بِهِ فَلَمـا جـاءه الرَّسـولُ قَـالَ ارجِـع إِلَـى ربِّـک فَاسـأَلْه مـا بـالُ                       (

  )50/یوسف()...النِّسوةِ
   ـ بنا بر یک تفسیر در آیه ـ)23/یوسف()هِ إِنَّه ربِّی أَحسنَ مثْوايقَالَ معاذَ اللَّ(

به معناي پروردگار یگانه نیست، زیـرا تعبیـر        » رب«در این آیات که برشمردیم،      
 به هنگام دیدن ستارگان، ماه      7در برخی آیات، سخن حضرت ابراهیم     » هذا ربی «

نه اخبار جدي، بلکـه اسـتفهام   » ربیهذا «و خورشید بود که مقصود آن حضرت از      
  .بوده است... انکاري یا اعجاب آمیخته با انکار و یا 

، پادشاه و یا صاحب و مالک »رب«منظور از » اذکرنی عند ربک«همچنین در آیه 
  .اند ـ  برشمرده» رب«بوده است ـ چنان که اهل لغت این معانی را نیز براي 

تـوان    مورد نیست و می15 آیات قرآن فراتر از به هر حال مجموع این موارد در   
هـا و   مـورد در آیـات قـرآن، واژة رب ـ در شـکل      850اذعان داشت کـه بـیش از   
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هاي مختلف آن ـ دربارة پروردگار یگانه هـستی بـه کـار رفتـه اسـت و ایـن          گونه
  .حکایت از اهمیت این صفت در میان اوصاف الهی دارد

ـ صرف   مرتبه آمده است2697در قرآن » اهللا«لۀ اگر توجه کنیم که فقط اسم جال    
ـ، خواهیم دانـست  ...هایی چون اله، الهک، الهکم، آلهه، آلهتکم، اللّهم و      نظر از واژه  

بیـشترین  » رب«تـرین واژة قرآنـی اسـت، صـفت       که محـوري  » اهللا«که پس از اسم     
یـد و تکـرار،   کاربرد و تکرار را در میان اسماء و صفات الهی داشته است و این تأک     

  .به یقین پیامی دارد که باید شنیده و شناخته شود
  

  و تأکید بر ربوبیت خدا در قرآن» رب«فلسفه تکرار 
مراجعه به حدود سی تفسیر از تفاسیر متقدم و متأخّر، کالمی، عرفـانی، فقهـی،               

ز در آغا» رب«ادبی و حدیثی، حکایت از آن دارد که بیشتر این تفاسیر از کنار واژة             
اند و در این باره که چرا خداوند در این آیه بـه   سورة حمد با توضیح اندکی گذشته  

اسـتفاده  ... از صفات دیگري مثل مالک، خالق، رازق، مـدبر و        » رب العالمین «جاي  
تـا  » رب«و اما اینکه چرا در قـرآن واژة        . اند  نکرده است، جز به اجمال سخن نگفته      

کید قرار گرفته، کمتر و کمتر مورد اشاره واقع شده است، این اندازه مورد تکرار و تأ
چرا که معموالً در تفاسیر ترتیبی، مفسران به ندرت نگاه کلّی و موضوعی بـه قـرآن        

» التفـسیر القرآنـی للقـرآن     «یـا   » تفسیر المیـزان  «اند و حتّی تفاسیري هم مانند         داشته
انـد تـا بـا تعمـق در         ام داشته که اهتم » تفسیر الفرقان «نوشته خطیب عبدالکریم و یا      

خود قرآن، واژگان و مفاهیم آن را مورد تفسیر و تحلیل قرار دهنـد، در ایـن گونـه              
ها و معارف قرآن بـا نگـرش    اند، چرا که تمرکز بر تک تک واژه        موارد تمرکز نکرده  

  .تر از تفاسیر موجود دارد اي به کل معارف آن، نیاز به مجالی بسیار گسترده شبکه
یز در این نوشته در صدد استقصاي بحث نیستیم و فقط عرصه را تـا حـدي     ما ن 

  .اي براي تأمل و تدبر در قرآن باشد گشاییم تا زمینه پژوهان می براي قرآن
، صـفحه   4از انتشارات دارالحـدیث، جلـد       » موسوعۀ العقائد االسالمیه  «در کتاب   

عنـاي لغـوي و    به طـور مـستقل بـه بررسـی صـفت رب و م     26 فصل 223 تا  210
  :کاربردهاي قرآنی و حدیثی آن پرداخته و نوشته است
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هایی است که در قرآن و حدیث به فراوانی یاد شده است، چنان که  رب از اسم«
 مرتبه در 900بیشترین کاربرد را داشته و نزدیک به » اهللا«در قرآن پس از اسم 

 و حدیث، آشکار دقت در کاربردهاي این واژه در قرآن. قرآن مطرح شده است
و نیز آشکار . سازد که تمام معانی لغوي این واژه ناظر به ربوبیت الهی است می
سازد که ربوبیت الهی نسبت به موجودات جهان بدان معناست که خدا جهان  می

را آفریده است و مالک و سید و موالي حقیقی است و اصالح تکوینی و 
مختص خداست و بر هیچ » رب«ي و این معنا. تشریعی آن تنها به دست اوست

  ».موجود دیگري قابل انطباق نیست
دلیل نقل عبارت فوق، صرفاً از آن جهت است که نویسنده به فراوانـی کـاربرد                 

در قرآن توجه کرده و خواسته است از آن پیامی را استنتاج کند، هر چند » رب«واژة 
  .استکه در این استنتاج نیز مانند دیگران به اجمال گذشته 

در قـرآن، نیـاز بـه     » رب«به هر روي براي رهیافت به فلـسفه فراوانـی کـاربرد             
هـا و   هـا بـه لحـاظ همگـونی     بندي آن بررسی همۀ موارد آن در آیات و سپس دسته    

الي این پژوهش و ترسیم این نمودار، معناي واقعی  باشد تا مگر از البه    ها می   تفاوت
  .این تکرار و تأکید به دست آید

  
  هاي ربوبیت الهی وها و جلوهقلمر

یکی از ابعاد شایان توجه در ربوبیت الهی، اموري است کـه خداونـد آن را بـه                  
  .هاي ربوبیت خود یاد کرده است عنوان قلمروها و جلوه

ــ رب الـسموات و   4ـ رب العـرش العظـیم   3ـ رب کل شئ    2ـ رب العالمین    1
ــ رب  7کم و رب آبـائکم االولـین   ـ رب6ـ رب العرش الکریم   5االرض و ما بینهما     

ـ رب المغـربین  10ـ رب المشرقین 9ـ رب الشعري 8المشرق و المغرب و مابینهما  
ــ  15ـ رب موسی و هـارون  14ـ رب النّاس 13ـ رب الفلق  12ـ رب هذا البیت     11

 مرتبه در آیات قرآن که بیشتر آنها خطاب بـه پیـامبر   242ربک ـ با کاربردي حدود  
ــ  16ــ   .  است و نظر به ربوبیت ویژه الهی نسبت بـه آن حـضرت دارد              6ماکر

 مرتبه در قرآن و نیز با توجه به اهمیت این 118با توجه به کاربرد آن، حدود (ربکم 



 

 

 

16 

   

     
 

       
   

هم
زد

شان
ال 

 س
 /

ره 
شما

61
  / 

ار  
به

13
89

 

 

چینی براي بیان مطلبی که ارتباط تنگاتنگ بـا ربوبیـت الهـی             خطاب به عنوان زمینه   
  .)ان ـ به طور خاص ـ داردها ـ به طور عام ـ و اهل ایم نسبت به انسان

  
  اوصاف ربوبیت الهی

تر از آنچه در نحو به عنوان صـفت شـناخته    معنایی است عام» وصف«منظور از  
شود، زیرا خداوند اوصاف ربوبیت خود را گاه به صورت صـفت نحـوي آورده             می

. است و گاه به عنوان خبر و یا شکل دیگري از ساختارهاي نحوي ارائه کرده است         
  : جملهاز آن

رب غفور، رب رحیم، و ربک الغفور ذو الرّحمه، انّ ربک لذو مغفرة و ذو عذاب                 
الیم، ربک العزیز الوهاب، ربک ذو الجالل و االکرام، بربک الکریم، ربک الذي خلق،     
ربک الغنی ذو الرحمۀ، رب السموات و االرض و مابینهما العزیز الغفّار، رب السموات 

بینهما الرحمن، ان ربک هو القوي العزیز، انّ ربـک سـریع العقـاب، انّ               و االرض و ما   
ربک فعالٌ لما یرید، انّ ربک لشدید العقاب، انّ ربـک هـو الخلّـاق العلـیم، انّ ربـک        

 ء  شـی العزیز الرحیم، و ربک علی کلّ  یبسط الرّزق لمن یشاء و یقدر، و انّ ربک لهو           
 ربک هو اعلم بالمعتدین، انّ ربک هو اعلم بالمفسدین، حفیظ، انّ ربک حکیم علیم، انّ 

هو اعلم بالمهتدین، ربک اعلم بمن فی السموات و االرض، و کان ربـک          ... انّ ربک   
بصیراً، و کان ربک قدیراً، الیظلم ربک احداً، و ما ربـک بظلّـام للعبیـد، و مـا ربـک       

 شـهید و  ء ییکف بربک انّه علی کل ش او لم   بغافل عما یعملون، و ما کان ربک نسیاً،       
....   

بسیاري از مفسران در تفسیر آیاتی که با چنین تعابیري همراه شـده و یـا پایـان              
اند که میان محتواي آیه با تذکّر به  یافته است، به این نکته وقوف یافته و اشاره کرده      

ارتباط ...  و ربوبیت همراه با رحمت یا عذاب، غفران یا مجازات، بصیرت یا قدرت      
تواند از آیات یاد  اما این، همه پیام و محتوایی نیست که مفسر می. جدي وجود دارد

هاي دیگري براي تـدبر در ایـن آیـات و عبـارات       گیري کند، بلکه میدان     شده نتیجه 
  .توان اشاره کرد وجود دارد که از آن جمله به نمودار زیر می
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  ناپذیري شکست            رحمت
  مجازات            گذشت
  شدت            بصیرت
  نظارت      ربوبیت الهی    آگاهی

  قدرت        همراه با      اعطا
  عدم غفلت            کرامت

  عدم نسیان            خالقیت
  تحفّظ              غنا

  سرعت             قوت
  ...و             حکمت

  
شود، بخشی از این صفات هم به جنبه ایجاد و انشاء نـاظر   چنان که مالحظه می  

بیر و تربیت و رشد دهی آنها؛ مثل علم، حکمـت، قـدرت و       است و هم به جنبه تد     
ولی همۀ این صفات بدون استثنا مربوط به بعد تربیـت و رشـد دهنـدگی و                 . عزّت

تـوان نتیجـه    شـود و مـی   هـا مـی   هدایتگري و ربوبیت تشریعی خدا نسبت به انسان       
هـایی در مـدیریت تربیتـی و پرورشـی، یـا شـرط          گرفت که وجود چنـین ویژگـی      

  .باشد پوشی است و یا شرط کمال می ي و غیرقابل چشمضرور
و البتّه این، همۀ پیامی نیست که از مالحظه آیات یاد شده نصیب متأمل و متدبر    
خواهد شد، چرا که نسبت میان این اوصاف و تقدم و تأخر آنها نسبت به یکـدیگر               

ت، خود نیـاز    برداري از هر صفت و به کارگیري آن در فرایند تربی            و چگونگی بهره  
هـا و   تـري دارد کـه امیـد اسـت بخـشی از آن دقّـت       هـاي فـزون   ها و تأمل   به دقّت 

ها در مطاوي مقـاالت شـمارة قبـل و ایـن شـماره از فـصلنامه صـورت          ریزاندیشی
چـه اینکـه   . پژوهـان صـورت پـذیرد    پذیرفته باشد و بخشی دیگر نیز با همت قرآن        

و نیـز   » هـا    تربیـت و پـرورش انـسان       امـر «و رابطـۀ آن بـا       » ربوبیت الهی «موضوع  
نامـه، بلکـه چنـد       تواند موضوع یک پایان     خود می » هاي هوشمند   مدیریت مجموعه «



 

 

 

18 

   

     
 

       
   

هم
زد

شان
ال 

 س
 /

ره 
شما

61
  / 

ار  
به

13
89

 

 

هـاي   زیرا در فرایند چنین پژوهشی، مراجعه بـه مقـوالت و دیـدگاه         . نامه باشد  پایان
  .گیري از احادیث نیز ضروري است مختلف مفسران و بهره

  
  لوازم و مقتضیات ربوبیت الهی

هاي ربوبیت الهی در هستی و زندگی انـسان و   پس از توجه به قلمروها و جلوه   
هاي مدیریت الهی در خلـق و تـدبیر هـستی و نظـام      نیز توجه به اوصاف و ویژگی  

معیشت مادي و معنوي بشر، نوبت به تأمل دربارة لوازم و مقتضیات ایـن مـدیریت         
ان هدف صـورت گرفتـه اسـت تـا     ها بد ها و ویژگی    چرا که همۀ آن جلوه    . رسد  می

انسان در آن بیندیشد و به لوازم و اقتضاهاي آن با طوع و رغبت گردن نهد بلکه بـا   
  .انتخاب و اشتیاق به استقبال آن رود

  
  اي از آیات نمونه
  )2/فاتحه ()الْحمد لِلَّهِ ربِّ الْعالَمِینَ( ـ1

  ر همۀ هستی،نۀ خدا ب مدیریت ـ یگا، تدبیرخلقتمالکیت مبتنی بر ربوبیت ـ 
  ستایش به درگاه الوهیت او                 مستلزم                          

  )131/بقره()أَسلَمت لِرَبِّ الْعالَمِینَ( ـ2
               تسلیم در برابر اوبوبیت یگانه خدا در هستی، مستلزمر
  )28/مائده()إِنِّی أَخَاف اللَّه رب الْعالَمِینَ( ـ3

بـیم از مخالفـت و     ربوبیت فراگیر الهی نسبت به همۀ هستی، مـستلزم             
  ضدیت با او

  )45/انعام()فَقُطِع دابِرُ الْقَومِ الَّذِینَ ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ ربِّ الْعالَمِینَ( ـ4
کـن   یـشه چون و بدون معارض الهی بر هـستی، مـستلزم            ر                  ربوبیت بی 
  پیشه هاي تبهکار و ستم ساختن جریان

  )71/انعام()قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى وأُمِرْنَا لِنُسلِم لِرَبِّ الْعالَمِینَ( ـ5
ربوبیت یگانۀ الهی بر هستی، مستلزم           تسلیم انسان در برابر هـدایتگري                    

  نظیر او راستین و بی
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  )162/انعام()ی ونُسکِی ومحیاي ومماتِی لِلَّهِ ربِّ الْعالَمِینَقُلْ إِنَّ صالتِ( ـ6
همتاي الهی بر همۀ عوالم هستی، مستلزم          قـرار گـرفتن همـۀ     ربوبیت بی 

  اعمال عبادي و مرگ و زندگی انسان در جهت فرمان و رضاي او
  )164/انعام()کُلِّ شَیءٍقُلْ أَغَیرَ اللَّهِ أَبغِی ربا وهو رب ( ـ7

استیال، مالکیت و مدیریت یگانه الهی بر همه چیز، مستلزم          پرهیز از هـر        
  گونه شرك و قرار گرفتن در حلقه اطاعت و عبادت غیر او

  )54/اعراف()أَال لَه الْخَلْقُ واألمرُ تَبارك اللَّه رب الْعالَمِینَ( ـ8
 الهی بر هستی، نمود          آفرینش و مدیریت یگانه خدا ربوبیت برتر و پایدار

  .در نظام وجود
  )61/اعراف()ولَکِنِّی رسولٌ مِنْ ربِّ الْعالَمِینَ( ـ9

                   ارسال رسول به سوي بشرربوبیت خدا بر هستی، مقتضی
  )129/بهتو()علَیهِ تَوکَّلْت وهو رب الْعرْشِ الْعظِیمِ( ـ10

  .توکّل و اعتماد انسان بر اوی بر عرش عظیم، مقتضی           ربوبیت اله
توانـد لـوازم و    اي است از صدها آیه در ایـن زمینـه کـه مـی        این ده مورد نمونه   

اقتضاهاي ربوبیت و مدیریت الهـی را نـسبت بـه رشـد و تعـالی و تربیـت انـسان               
  .بنمایاند

هــا و  تربیتــی و روحــی بــراي ســازمانالگــوگیري از ایــن مــدیریت معنــوي و 
هاي فرهنگی و پرورشی و معنوي نیازمند تأمل در همـه آیـاتی اسـت کـه                   مدیریت

  .روابط ربوبیت را با لوازم و پیامدها و نمودها و اقتضاهاي آن بیان داشته است
البتّه الزم به یاد است که کشف این روابط، نیازمند مبانی و قواعدي است که در  

 تفسیر آیات باید مالحظه شود، زیرا عناصر موجود در یک آیـه، همیـشه     برداشت و 
بنـابراین قبـل از ورود بـه ایـن     . یک روال و ساختار ارتباطی را دنبال نکرده اسـت         

هاي تفسیر و برداشت از آیـات آگـاهی داشـت و بـا                ساحت باید از مبانی و روش     
  .روش و الگوي صحیح بدین مهم اقدام کرد
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یک آیه یا بخشی از یک آیـه، بایـد ارتبـاط را میـان دو محـور          چنان که گاه در     
ها نیاز  رسد و کشف این ارتباط جستجو کرد و زمانی این محورها به سه یا چهار می

  .به تأمل و تدبر بیشتري دارد
به هرحال گام نهادن در این مـسیر، مراحلـی را بـه دنبـال دارد کـه یکـی از آن          

باشـد و مرحلـۀ    سیر و برداشت صحیح از آیـات مـی  مراحل تبیین مبانی و قواعد تف    
توانـد در   براساس معیارهایی است که می» ربوبیت«بندي آیات مربوط به  دیگر دسته 

هاي مـدیریت فرهنگـی و تربیـت معنـوي و اخالقـی مـورد            فرایند کشف ضرورت  
  .استفاده قرار گیرد

  
  سخن پایانی

الهی در هستی پـس از اصـل     ، مدیریت و تدبیر     »ربوبیت«بپذیریم که مسئله    اگر  
در فرهنگ معارف قرآن، داراي اهمیت شناخته شـده اسـت، و اگـر              » الوهیت خدا «

مفاهیمی چون مالکیتِ مبتنی ایجاد و خلقت، تـدبیر  » ربوبیت«بپذیریم که در معناي   
و مدیریت، اصالح و رشد مرحله بـه مرحلـه، علـم و حکمـت و هـدف، حرکـت                 

ه است، و اگر توجه کنیم که هیچ یک از صفات تدریجی هستی به سوي کمال، نهفت 
توانـد آن     تواند جـایگزین وصـف ربوبیـت شـود و نمـی             دیگر الهی به تنهایی، نمی    

مفاهیم را ایفاد نماید، به این نتیجه دست خواهیم یافت که غناي معنایی ربوبیت نه               
هـایی  مبتنی بر خلقت به تنهایی است و نه مبتنی بر حکمت و تدبیر و تقـدیر بـه تن            

ریـزي، سـاماندهی و پروردگـاري     است، بلکه این غنا نتیجه تدبیر، مدیریت، برنامـه     
شـود و مرحلـه بـه مرحلـه و بـه         مستمر الهی است که از خلقت آغازین شروع می        

گردد و پس از رشـد و بلـوغ تکـوینی، هـدایت و              تدریج مراحل خلقت تکمیل می    
یت و تربیت تشریعی الهی نیز خود و البته هدا. نهد تربیت تشریعی گام در میدان می   

ها در طول تـاریخ بـا         ـ تکامل شریعت  1: داراي روند تدریجی و تکاملی بوده است      
ـ تکامل شریعت اسالمی از آغاز بعثت پیـامبر   2ارسال رسوالن یکی پس از دیگري       

  . تا پایان نزول قرآن9اکرم
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 که اساساً روح تأکید هدفمندي است، چرا» روند تدریجی و تکاملی«تأکید ما بر 
  .و درونمایه اصلی ربوبیت، ایجاد و انشاء و تدبیر مستمر و کمال بخش است

بنابراین اگر در آیات قرآن، بیش از مالکیت، خالقیت یا حکمت و رحمانیـت و               
تأکید شده، از آن روسـت کـه        » ربوبیت«رحیمیت و قدرت و عزّت خدا، بر مسئله         

تسلیم و خضوع و اطاعـت و رغبـت و        ش و تواند انسان را به حمد و کرن        آنچه می 
وا دارد، نه اصل مالکیت و خلقت موجودات است، بلکه مالکیتی است که ... امید و 

در آن ربوبیت الهی جاري است، آفرینشی است کـه در آن حکمـت، علـم، تـدبیر،             
زند و با مطالعه در کتاب تکوین  رحمت، سیر تدریجی و تکاملی و هدفمند موج می 

توان این ربوبیت و تربیت عالی الهی نسبت به جهان و انسان را شاهد                یو تشریع م  
  .بود و الگو گرفت

  
  


