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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  2931آذر12 :تاریخ                                                  تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  2391ربیع االول22 مصادف با:                                    مفردات: معنای ربّ -بررسی آیه دوم موضوع جزئی:      

  21 جلسه:                                                                                                                         

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «ربّ»بررسی کلمه

 احتماالتی ذکر شده است:« رب»نای است، در مورد مع« ربّ»دوم کلمه  از جمله مفردات آیه
 احتمال اول

باشد یعنی هم حیثیت  ریک احتمال که مرحوم عالمه طباطبائی آن را پذیرفته است این که، رب به معنای مالک مدبّ

مالکیت و هم حیثیت تدبیر در معنای رب اخذ شده است، منتهی خصوصیت مالکیت برای خداوند تبارک و تعالی از 

که ما نیست هایی از جنس ملکیتیعنی ملکیت اعتباری نیست، و سنخ ملکیت حقیقی است که دیروز اشاره کردیم، 

یک اضافه و نسبتی است بین ما و اشیاء این عالم این چنین نیست، ملکیت نسبت به اشیاء این عالم داریم که در واقع 

 شد.بامیخداوند متعال نسبت به موجودات این عالم از قبیل ملکیت ما نسبت به اعضای بدن ما 

این  ند،کمیها را تدبیر وییم که، خداوند رب است، یعنی مالکی است که امور مملوکگمیبنابر این اگر در مورد خداوند 

 ند.دامیاحتمالی است که مرحوم عالمه طباطبایی فرموده و ای دو خصوصیت را در معنای رب کأنّ معتبر 
 احتمال دوم

هاست، طبق این احتمال معنای دیگر برای کلمه رب تدبیر و سوق دادن اشیاء به سوی کمال آنها و پرورش و تربیت آن

اند ملکیت جزء معنای رب نیست، بلکه از آثار تربیت و سوق اشیاء به سوی کمال ای از مفسرین آن را پذیرفتهکه عده

د آنها را به سوی کمال خودشان، دهمیند آن هم به نحوی که سوق کمیاست، یعنی وقتی خداوند امور این عالم را تدبیر 

بیت و پرورش اشیاء به سوی هدف ، آنوقت ملکیت اثر این معنا و اثر تدبیر و تر«الیتصور إالّ بالملکیه»آنوقت این 

 است. اولی د، در بین این دو احتمال باید بررسی کنیم ببینیم کدام معنا شومیکمالی 

 حق در مسئله

و دالیلی بر مالک و صاحب و ملک نباشد، شواهد ای باید معنا شود که متضمن معنای به گونه« رب»د رسمیبه نظر 

 :ندکمیاین ادعا داللت 
 شاهد اول

اگر رب متضمن معنای مالک « إِلَهِ النَّاسِ *مَلِکِ النَّاسِ *قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»است: سوره ناس شواهد آیات از جمله 

، بلکه هر کدام از این سه «إِلَهِ النَّاسِ»و سپس بگوید « مَلِکِ النَّاسِ »نداشت به دنبالش بگویددلیلی و ملک بود، دیگر 
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ند، یکی حیثیت ربوبیّت، یکی حیثیت ملکیت و مالکیت که البته بین مالک و کمیآیه اشاره به یک ویژگی و خصوصیت 

 هم که معلوم است.« إله»ملک تفاوت است، ضمن اینکه یک اشتراکی با هم دارند، معنای 
 شاهد دوم

ند کمی، در اینجا باز هم اشاره 1«الْمُلْکُ لَهُ رَبُّکُمْ اللَّهُ لِکُمُذَ »شواهد دیگری هم در آیات قرآنی قابل ذکر است از جمله

شد و در عین حال ملک و ملکیت هم برای او هست، ملک همان سلطنت بامیبه اینکه خداوند تبارک و تعالی رب شما 

 ند مالزم با ملکیت هم باشد.توامیت است اما در عین حال و قیمومیّ
 شاهد سوم 

نستیم توامیاخذ شده بود چه بسا آن ملکیت در معنای رب اخذ نشده این است که، اگر در معنای  بر اینکهشاهد سوم 

 از اینها به جای دیگری صحیح نیست.هر یک را به جای دیگری استعمال کنیم، در حالی که استعمال هر یک 

یصح استعمال احدهما »نیم بگوییمتوامیالبته این شاهد به نظر ما ناتمام است، چون اگر دو مفهوم مساوی باشند، آنوقت 

اما اگر فرض کنید دو واژه یکی معنای عام داشته باشد و دیگری معنای خاص، لزوما اینطور نیست که ما « مکان اآلخر

ند معنای عام اراده شده باشد، استعمال واژه به کمیبتوانیم هر یک را به جای دیگری استعمال کنیم، جایی که اقتضاء 

ند اثبات کند که توامیاص صحیح نیست، لذا شاهد سوم شاید قابل قبول نباشد، اما آن دو شاهد اول و دوم معنای خ

و ملک در  لذا خصوصیت مالکیت و صاحب است. رب به معنای سوق دادن و تربیت و هدایت اشیاء به سوی کمالشان

 آن اخذ نشده است.

 مراتب ربوبیت

بوب و به سوی کمال دارای مراتب مختلف است، این مراتب هم به حسب خود مرربوبیّت و پرورش و تربیت و هدایت 

ید، مسلماً ربوبیّت خداوند نسبت به پیامبر اکرم)ص( یا سایر انبیاء یا مالئکه یا بقیه مردم آمیمتعلق ربوبیّت پدید 

ریم که، خداوند تبارک و متفاوت است و در یک مرتبه نیست، مربی خود پیامبر اکرم)ص( خدا است، در یک روایتی دا

بعث کرد او را برای  و تعالی ابتدا پیامبر را به تربیت خودش پرورش داد و پس از آن او را برای هدایت خلق برانگیخت

اینکه مردم را به سوی کمال و سعادت هدایت کند، خداوند نسبت به انسانهای خاص، اولیاء خاص، امیرالمؤمنین و سایر 

 اولیاء خودش هدایتها و پرورشهایی دارد و قطعا این ربوبیتها در یک مرتبه نیستند.

بت به مالئکه هم دارد، مثالً در قرآن خطاب به پیامبر)ص( نسبت به سایر انسانها هم خداوند این ربوبیت را دارد، نس

ند، در حقیقت اشاره به آن ربوبیت خداوند نسبت به کمی، آنجایی که خطاب به پیامبر 2«اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ» ماید: فرمی

با « ربّ الناس»یکسان نیست، ، اینها «ناس»د به شومی، یا اضافه «پیامبر»د به شومیاضافه « رب»پیامبر دارد، اگر 

به یک معنا نیست، خداوند در اصل ربوبیت نسبت به همه مشترک است اما ربوبیت خداوند نسبت به پیامبر کجا « ربّک»

                                                           
 .6آیه. سوره الزمر: 1
 .7. سوره علق: آیه 2
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یا ، «ربُّ المالئکة و الروح»وییم گمییا مثالً در مورد مالئکه  .کجاو غیر انسانها و ربوبیت او نسبت به سایر انسانها 

هایی که رب به حقایق مختلف پیدا کرده است، همه ناظر به اختالف مرتبه ربوبیت در ، این اضافه1«بحمد ربّهمیسبّحون »

اهلل »د عرش هم تحت ربوبیت خداست، شومی، معلوم 2«و رَبُّ العَرشِ العَظیمِ» مورد هر یک از اینها است، یا مثالً داریم

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ  »وییم: گمید، شومیبّ نسبت به سماء و ارض داده گاهی از اوقات ر .3«ربکم و رب آبائکم االولین

 .5«رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی اآلخِرَةِ حَسَنَةً »، یا در این دعای معروف4« وَالْأَرْضِ

نیم، رب اضافه شده است به شخص پیامبر، به سایر انبیاء،  به بیمیرا بررسی کنیم « ربّ»اگر استعماالت قرآنی کلمه 

، و گاهی در مقام دعا ما «سماوات و االرض»عموم ناس، به عرش، به مالئکه، به روح، به موجودات این عالم، 

در واقع در این موارد به یک مرتبه . 6«ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا : »وییمگمینیم یا کمی، به خودمان اضافه «رَبَّنَا آتِنَا »وییمگمی

 ر همه یکسان باشد این چنین نیست.ولی اینکه مراتب ربوبیت هم دوجود دارد نیست، حقیقت ربوبیت در همه اینها 

در یک مرتبه نبینیم. ربوبیت و نیم به معنای یکسان و واحد بیمیپس این مطلب مهم است که در هرجا کلمه رب 

استعدادش بسوی کمالش هدایت کند، ربوبیت است؛ به حسب ا معلوم است، انسان را اگر خداوند خداوند در مورد انسانه

یک معلم وقتی سر کالس درس شاگردان مختلف االستعداد دارد، در مثالً استعداد کمالی پیامبر کجا و استعداد ما کجا، 

د با تعلیم به سوی دهمیین استعدادها را سوق ند و مربی اینها است، در واقع معلم اکمیحالی که همه اینها را تربیت 

-آموزی که استعداد کمالی قویقطعاً اینگونه نیست، دانش آموزان یکسان است؟کمالشان، آیا استعداد کمال در این دانش

کامالً آموز با استعداد بیشتر یرد، لذا ربوبیت آن معلم نسبت به دانشگمیتری دارد بطور خاص تحت تربیت معلم قرار 

آموز کم استعدادتر دارد، حال دقیقاً این مثال را نسبت به عالم هستی متفاوت است با ربوبیتی که معلم نسبت به دانش

نید پیاده کنید، ربوبیت خداوند نسبت به پیامبر اکرم)ص( به عنوان یک استعداد کمالی برتر کجا  و ربوبیت خداوند توامی

نیم خودمان با تالش و توامیپایینتری داریم کجا، و این نکته هم مهم است که ما  نسبت به ما که استعدادهای کمالی

کوشش برای رسیدن به آن کمال کاری کنیم که این ربوبیت نسبت به ما بیشتر شود، این بسته به قابلیت ما است، یک 

خود را به نهایت تالش و کوشش  آموز کم استعداد اگر تالش کند و معلم ببیند اراده جدی برای حرکت دارد او همدانش

ینها ها هم اگر اراده کنند برای سیر کمالی حتماً ربوبیت خداوند نسبت به ابرای اینکه آن را رشد دهد، بندهبندد کار می

 د. شومیمتفاوت 

                                                           
 .37. سوره الزمر:آیه 1
 .66آیه. سوره المؤمنون:  2
 .126. سوره الصافات: آیه 7
 .27. سوره الذاریات: آیه 4
 .201. سوره البقرة: آیه 5
 .173. سوره آل عمران:آیه  6
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حال گونه است، همه موجودات این عالم در در مورد سایر موجودات این عالم هم همیناین در مورد انسانها بود، 

د، یعنی دارد این سیر و جهش به سوی شومیها که تبدیل به فعلیت ، این همه قوّهحرکت به سوی کمال خودشان هستند

ند به کمیخورشید را هم ربوبیت ند، خداوند حتی سنگ و چوب و درخت و دریا و کوه و ستاره و کمیکمال تحقق پیدا 

د به سمت کمال خودشان، آنها هم در ذات خودشان سیر کمالی را طی هدمیند و سوق کمیاین معنا که اینها را تدبیر 

نند و این به ربوبیت خداوند است، پس خداوند متعال ربّ است، ربّی که ربوبیت آن به حسب استعداد وجودی کمی

در حال موجودات متفاوت است و همه موجودات این عالم تحت پرورش و تربیت خدا به سمت نقطه کمال خودشان 

 حرکت هستند.

 «تکوینی و تشریعی»اقسام ربوبیت 

بطور کلی منکر همه چیز است، کافر و ظالم و ستمگر است، آیا  که کسی هخطور کند ک ذهنبه ال ؤممکن است این س

خدا ربّ او نیست؟ ممکن است به ذهن شما بیاید با این بیانی که بنده کردم پس خداوند ربّ انسانهای این چنینی 

اگر ربّ به معنای تربیت و سوق اشیاء به سوی کمال باشد، پس اینهایی که از مسیر بندگی و عبودیت و سیر به  نیست؟

 ند، ربّ اینها خدا نیست؟شومیسوی کمال خارج 

ها هم خداوند نسبت به آناصال منظور این نیست، حتی انسانها و موجوداتی که این چنینی هستند رب آنها خداست، 

ربوبیت تشریعی خداوند تربیت انسان و سوق دادن  نی دارد هرچند از تحت ربوبیت تشریعی خدا خارجندربوبیت تکوی

او به سوی سعادت کمال انسانی است. ربوبیت تکوینی خداوند که شامل همه موجودات است به معنای هدایت و پیش 

آنها هم به هر حال شود. مؤمن و چه کافر میها، چه غایت آن است و این شامل همه انسانبردن امور این عالم به سوی 

د، دهمیغایت خودش را قدرت قرار نند، کسی که کمینند، به هر حال زندگی دارند کمیدر آن مسیری که دارند طی 

برد این هم بدون این کسی که غایت آمال و آرزوهایش ثروت است، کسی که استعداد خودش را در این مسیر بکار می

ند، باالخره از نظر جسمی و مادی یک مسیری را کمید، منتهی این در واقع به سوی کمال حرکت نرومیربوبیت پیش ن

 ....ند، در این حد این ربوبیت هست، حال آن کماالت انسانی را خودش کنار گذاشتهکمیطی 

تی الش و کوشش و جدیّوییم مراتب مختلف است واقعاً مراتب ربوبیت بر حسب استعداد ما انسانها و تگمیاینکه پس 

نیم، در هر حال خداوند متعال ربوبیت و تربیت و پرورش دادن الهی را کمیهست که بر این داریم و مسیری که انتخاب 

بیاید، چه مادی و چه معنوی، که اساساً عرض کردیم اساس عالم کون و  وع تغییر و تبدلی در این عالم پدیددارد و هر ن

 د و یک سیر کمالی دارد و این با تربیت و ربوبیت خداوند است.رومیخود  فساد، دارد به سوی کمال

یک مطلبی را در اینجا امام)ره( در مورد فرمودند که اشاره به آن خالی از لطف نیست، تفسیر که امام)ره( از سوره حمد 

نکات آن که قابل اشاره باشد و  دارند یک تفسیر نسبتاً عرفانی است، بیشتر به او وجوه پرداخته شده است، اما برخی از

 نم.کمیید ذکر آنها مفید است را عرض آمیبه نظر 
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 کالم امام)ره( در مورد ربّ 

 مقدمه: مالک اسم ذات و صفت و فعل

، «رحیم»و « رحمن»وییم گمیطور که معلوم شد و معروف هم است که یکی از اسماء خداوند است، همان« ربّ»معنای 

اسم است، « الرحمن»اسم جامع مستجمع جمیع صفات کمال و جالل است، « اهلل»، «بسم اهلل الرحمن الرحیم»گفتیم 

هم اسمی از اسماء خداوند است، منتهی این اسم ذات است یا اسم صفت است یا اسم فعل، « ربّ»اسم است، « الرحیم»

چیزی است؟ چرا به بعضی اسماء اسم ذات و به بعضی صفت و به بعضی اسم فعل  بطور کلی مالک تمییز این اسماء چه

  د؟شومیگفته 

وییم، اگر گمی« ربّ»اگر  ،وییمگمی «رحیم»اگر  ،وییمگمی «اهلل»شند، اگر بامیالواقع همه اسماء اسم ذات خدا فی

های مختلف دارد و به انحاء مختلف ساحتوییم، اینها همه اسم ذات هستند، منتهی چون ظهور خداوند گمی« ملک»

د، شومید، اگر صفت ظهور کند اسم صفت شومیند، اگر ذات ظهور کند اسم ذات شومیاست لذا اسماء خدا هم متفاوت 

ویند، خداوند متعال به هر حیث و اعتباری ظاهرتر شود اسم تابع آن است، اگر گمیاگر فعل ظهور کند به آن اسم افعال 

د، اگر به حیث فعلش شومیر به حیث وصف ظهور کند اسم صفت د ،اگشومیات ظهور پیدا کند اسم ذات به حیث ذ

 د.شومید، لذا گاهی از اوقات در بعضی اسماء دو یا سه اعتبار جمع شومیظهور پیدا کند اسم فعل 

 ماید: فرمیامام  با این مقدمه

اسماء ذاتیه است، اگر به معنای مالک و صاحب و غالب و قاهر باشد از ربّ اگر به معنای متعالی و ثابت و سیّد باشد از 

طبق معنایی که ما  اسماء صفتیه است، اگر به معنای مربّی و منعم و متمم باشد از اسماء افعالیه است، پس اگر ما بخواهیم

د، اگر معنای شومیاسماء افعال ، از مالحظه کنیم برای رب گفتیم، یعنی همان مربّی، منعِم، متمِّم، هادی به سوی کمال

د، به غیر از این دو معنایی شومیقاهریت، غالبیت و سلطنت را در نظر بگیریم اسم صفت مالکیت و صاحبیت، سیطره، 

ویند اگر به معنای متعالی و گمی، چون وجود داردد که یک معنی دیگر هم برای ربّ شومیکه گفتیم از این کالم استفاده 

اند، اما معنای دیگری ه گفتیم در واقع معنای دوم و سومی است که امام در اینجا گفته، آن دو معنا کباشد... ثابت و سیّد

و ثابت و سیّد است، حال اینکه آیا که اینجا اشاره کردند و بر اساس آن رب را از اسماء ذات قرار دادند، معنای متعالی 

د که یک معنای سومی هم شومیمطلب دیگری است، به هر حال معلوم  شد یا خیر، آنبامیلغت هم مساعد با این معنا 

 برای ربّ وجود دارد.

ربّ  اهل معرفت،د، در اصطالح شومیپس با تفسیری که ما برای ربّ در این مقام ذکر کردیم در واقع از اسماء افعالیه 

، آنوقت همه را بیان اندسه قسم اسماء را ذکر کرده اند، از کتاب انشاءالدوائر ایشان اینرا عمدتاً به معنای اسم ذات گرفته

الحی، هی » و اسماء الصفات« اسماء الذات هو اهلل، الملک، القدوس، السالم، المؤمن، المهیمن، الجبار، العلی...»کرده است 

یعنی همه « مجیب و...و هو المبدع، الوکیل، الباعث، ال» و اسماء االفعال« الشکور، القهار، القاهر، المقتدر، القوی و...
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حدود سیصد و شصت اسم است، که طبق بعضی از روایات نود و نه اسم است و طبق بعضی روایات خداوند اسماء 

د، اما آن بیانی که ما شومیاز اسماء ذات « ربّ»اند، طبق این تقسیم بندی ایشان این نود و نه اسم را تقریباً تقسیم کرده

حیث و اعتبار ل خدا است، چون در واقع ظهور خداوند به این افعابرای ربّ داشتیم از اسماء ذات نیست، بلکه از اسماء 

 است و ما به این جهت باید آن را از اسماء افعال بدانیم.

 موضوع جلسه آینده

 یک تفسیر کلی از این آیه خواهیم داشت.سپس نیم و کمیشااهلل فردا بیان ماند که انمی« عالمین»کلمه
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