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 چکیده

اص طالح در  نی ا یکاربرده ا لی است. تحل میدر قرآن کر میمفاه نیاز پر کاربردتر «تیرب و ربوب»اصطالح 
 یینقش بسزا ت،یمبدأ اشتقاق اصطالح ترب یبررس نیآن دارد وهم چن یبه مفهوم اصطالح تیکه با ترب یقرآن و نسبت

 .سازدیم وارآن را هم ریداشته ومس میردر قرآن ک تیبه مفهوم ترب یابیدر دست 
 یقرآن  یکاربرده ا -1ب ا رو  اس تناد ب ه  م،یمفسران قرآن ک ر زیشناسان و نآراء لغت یمقاله حاضر با واکاو 
مش تر   یو قلمروه ا یو بانظر به هم پوشان -2« ربب و ربا و ربو» شهیو فرض اشتقاق آن از چند ر تیو ترب تیربوب
ب ه مفه وم  یابی در دس ت یان د و ب ه ن و قرآن یتیکه ناظربه فرهنگ ترب یو اصطالحات میفاهم ییو هما -3 ییمعنا

 یقرآن  تی ومفه وم ترب هی کرده آنها را به مثابه درآمد نظر یو مراحل آن نقش دارند، سع یو چگونگ «تیترب»درست 
و مراحل آن، بر گرفته از  یمجار ،یکه با نظر به چگونگ دیآیبدست م تیاز ترب ی. در فرجام کار، مفهومدینما یمعرف
 یو به معن ا« رب» یاز معنا افتهیبر ت،یو غا یریبوده وبانظر به جهت گ« ربو» شهیو ر یاصالح، رشد و فزون یمعنا
 .شودیم لیو تحو ریانسان، تعب ژهیو بو یهست یدر همه اجزاء و نمودها یرالهیمستمر و فراگ تی  و ربوب ریتدب

 
 .تیترب یهمگرا یهاقرآن، واژه ،یهم پوشان ،ییهما ت،ی  ربوب ت،یبماده تر: هاکلیدواژه
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Abstract 

 The term "Lord and Lordship" is one of the most widely used concepts in the Holy Quran. 

The analysis of this term’s applications in the Qur'an and its association with education in 

its technical meaning, as well as the origin of the term education play a vital role in the 

realization of education concept in the Holy Qur'an.  

 This paper, by exploring the views of lexicographers and exegetes of the Holy Quran and 

citing 1- Quranic applications of lordship and education and the assumption of their 

derivation from different roots (Rabab, Rab, and Rabu), 2- Overlapping and shared semantic 

field of these terms, and 3- Collocation of concepts and terms pertained to the educational 

culture of the Qur'an, which are essential to ascertain the true meaning of "education" and 

its stages, aims to present them as a prelude to the theory and concept of Qur'anic 

education. In conclusion, a concept of education is obtained, which informed by its process, 

channels and stages, originates from the notions of correction, growth and development. It 

is interpreted based on the root "Rabu" in light of the implications of the word "Lord", 

namely sustained and all-encompassing providence and lordship in all elements and 

manifestations of existence, especially human beings.  

 

Keywords: education, lordship, collocation, overlap, Quran, converging words of education.  
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 مقدمه

 های مختلفی را به خود دیده استت. از منظرهای معرفتی گوناگون تعریف« تربیت» اصطالح
هتا و نناصتر   جنبه به لحاظ مفهومی نیز« ربب»باشد وچه از  «ربو»چه از ریشه ، قرآن تربیت در

 و بازنمود مبانی تربیتی، اهداف تربیتتی، اصتو    تواندیمتفاوتی را در خود جای داده است که م
گواینکته بختق قابتل تتوجهی از      باشتد. و غایتت آن  های تربیتی وبویژه مراحل تربیتتی  وشر

اختالف و پیچیدگی در فهم چیستی تربیت، ناشی از تفاوت آراء زبان شناسان ومفستران قترآن   

ناستازگاری دربتاره    گتاه در تعیین مبدأ اشتقاق تربیت است که موجب شده تعاریف متفاوت و 
 ی از آن به ظهور برسد.اگستردههمان ترتیب حوزه مفاهیم پیرامونی  تربیت پدید آید و به

 یهتا اوالً اصطالح تربیت از ریشه کدام واژه یا واژه سئوا  اساسی این تحقیق آن است که 
 دییت تأکدامیک را  «تربیت»اصطالح و یا تفسیری شناسانه های زبانبررسی وقرآنی اشتقاق یافته 

ی تربیتی، چته  هاواژههیم و موضونات بسیار درآیات رب و همراه سایر همایی مفا اًیثان. کندیم
هتا  چته واژه  قترآن از  بترای تعریتف تربیتت در   واینکته   دهتد یمقلمروهایی از تربیت را نشان 

 های قرآنی ناظر بته تربیتت، تربیتت در   واژه استفاده نمود و آیا توانیدیگر مهمگرای  ومفاهیم
 ؟گیردمیرا در بر ی آدمی هاساحتهمه 
برای رهیافت به فرهنگ تربیتی قرآن نیاز به بررسی همه موارد کاربرد و  که دینمایچنین م 

هتای معنتایی   و همگونی هااشتراکبندی آنها به لحاظ های تربیت در آیات و آنگاه دستهاشتقاق
یتت  همتایی  رب مفهتوم ترب  ) یرامتون یپتا مگر از مسیر این پژوهق و ترسیم مفتاهیم   باشدیم

تکترار اصتطالح رب ودیگتر    و فراوانتی   -1به استتناد؛  توانیم این زمینه در قرآنی بدست آید.
هتا  اصتطالح وهمائی  مفاهیم پیرامونی-2ناظر به تربیت وربوبیت درآیات قرآن کریم،  یهاواژه

ولحن بیان قترآن  موضوع  چگونگی،-3دامنه وفراگیری قلمروهای تربیت است  که نشان دهنده
وبتویژه احتمتا  هتم     -4درباره مفاهیم مربوط به تربیت وربوبیت ارزش گزاری قرآن  وباالخره

 پوشانی معنایی با نظر به اشتراک در ریشه واشتقاق لغوی رب وتربیت، به نظریه قرآنتی تربیتت  
 دست یافت. وتعریف آن

  ؛ مساله کاربرد تربیت وربوبیت درقرآن، دربیشتر تفاسیرگذشته ومعاصتر بته اجمتا   پیشینه 

 الفرقتان  مورد بحث قرار گرفته وحتی تفاسیر تربیتی مانند تفسیر من وحی القترآن )فلتل ا، ،  
 انتد داشتته به رویکرد موضونی اهتمام  نموماً...که   و)صادقی ، التفسیر القرآنی للقرآن )خطیب

دراین باره بررسی جدی وموضونی ندارند جز اینکه درکتاب المعجم فی فقه لغة القترآن وستر   
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های اسالمی آستان )بنیاد پژوهق 750– 552ص  22الغته، وانظ زاده خراسانی وهمکاران ج ب
قدس  موارد کاربرد آن در تفسیر و لغت را احصا کرده است ونیز در کتتاب موستونة العقائتد    

به بررسی وصف رب و معنای لغوی و کاربردهای  223-210ص  4االسالمیه )دارالحدیث  ج 
شتده ماننتد معنتا     ی چند هم که دراین زمینته نوشتته  ومقاالت رداخته است.قرآنی و حدیثی آن پ

 8شتماره  ی زبان شتناختی قرآنتی   هاپژوهقشناسی تاریخی واژه رب، از خوانین زاده درمجله 

کته هتردو بتا     57ومعنا شناسی رب در قرآن از نکونام وبهشتی در مجله صحیفه مبتین شتماره   
ی ربو و ربتب در  هاشهیرونیز مقاله چند معنایی  انددهکررویکرد تطور تاریخی واژه رب بحث 

وچند مقاله دیگتر، کته    18شماره قرآنی  -های ادبیقرآن از شیرزاد و دیگران در مجله پژوهق
ی از هتا پژوهق. پیشینه یاد شده خالء وجود باشندیمبا رهیافت واستنادهای این مقاله متفاوت 

انه و تفسیری و نیز همایی مفاهیم مترتب  بتا رب و   این دست را که بر محور تحلیل لغت شناس
 .کندیمتربیت بنا شده آشکار 

 
 معنا شناسی تربیت

 لغت تربیت در

و مصدر باب تفعیتل استت کته از سته     « ةتفعل»بر وزن « ةتربی -تربیت »واژه  از نظر لغت، 
ربّ یتربّ  یرَبتا  مهمتوز دوم؛ ربویربُتوُ نتاقم ستوم؛       او ؛ ربتأ  1ریشه ممکن است گرفته شود

 . اگر واژه تربیت از ریشه مهموز گرفته شود به معنای برآمدن و بلنتدی  23 ،ملانف )الخطیب
 الصغیر یعنی کودک برآمد و قد کشید به ننوان نمونه:ا است، چنانچه رب

یعنی شیء افتزون شتد و رشتد      305/ 14، رباءً زاد و نما )ابن منظور و رباالشی یربوُا ربواً 
ادامه از جتوهری   در ویبنی فالن، نشأت فیهم یعنی در آن خانواده رشد کردم. کرد، ربوتُ فی 

 نقل کرده است که آورده:
 ادشتده یبه این معنا که مصدر تربیتت دردو ستاختار    ای غذوته )همان و تربیتّه ةربیّته تربی 

« رب»چنتین در متورد ریشته    آیتد. هتم    به معنای تغذیته و رشتد دادن متی   مهموز و ملانف)

 االنباری چنین نوشته است:انف به نقل از ابنمل
واژه ربّ بته  ، الربّ ینقسم نلی ثالثه اقسام و یکون الربّ ...المصلح، ربّ الشی اذا اصتلحه  

                                                 
اقم یائی همیشه آید. مانند: تزکیهً، تبصرهً تثنیهً، تربیهً، سالماً و کالماً، و در نمی« فعاالً»و « تفعله»بر وزن « فعّل یفعّل»مصدر باب تفعیل از  -1

استت   به ننوان مصدر سمانی و مصدر ثانی آمده و موارد آن بسیار نتاچیز « تفعله»اما از ابواب دیگر وزن « تثنیهً»آید مانند می« تفعله»بر وزن 
  . 50و صرف میر  387/ 1رک خوری الشرتونی، 
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  .302الشی یعنی آن را اصالح نمود )همان، ربّ کننده آمده و سه معنای مالک، آقا و اصالح
نی معنتا کترده استت: ربتاالجرح و االر  و     را به زیادت و فزو« ربو»العین نیز ریشه کتاب 

در هر مورد که به کتار رود  « ربو» ، یعنی لغت 176/ 2 ،یربوُا ربواً اذا زاد )الخلیل یالما  و کلش
را بته معنتای سرپرستتی     «ربتب »)زخم، زمین، ما   به معنای فزونی و بهبود آن است اماریشته  

 دانسته و نوشته است:
ریشته مهمتوز   برای   یعنی او را سرپرستی کردم. و170/ 2 ،نته )همانرَبَبت ه و رَبَبّته ای حل 

 ربب ملانف را ادنا کرده و آن را به معنای اشراف و بلندی گرفته است: نیز معنای مشابه
یعنی آن گتروه بتر     177/ 2 ،نین القوم )همان ةربا القوم نلی الشی اذا اشرفوا نلیه والربیئ 

 به معنای چشم ناظر است. ةرند و ربیئچیزی )امری  نظارت و اشراف دا
اما برخی برای ریشه ناقم آن نالوه بر معنای فزونی و رشد، معنای پرشتدگی درونتی و    

ربتا یربتوُا ربتواً و ربتاءً زاد و      انتد: تری است یاد کرده و نوشتهتر و جامعغناء را که معنای دقیق
ربّاه تربیته جعله یربوا و غذّاه و هذبته   ؛هاضافه کرده است کو   387/ 1 ی،نما...و انتفخ )الشرتون

یعنی شخم را غذا داد و آن را پیراست. وی ریشه مهموز را به معنای بلندی و ارتفاع،  )همان 
او   کتردن را منظتور معنتای اصتالح   همانند ابتن « ربب»حفظ و اصالح گرفته و در مورد ریشه 

ت: ربّ الشیء رباً جمعه و ملکه و النعمته  کردن و اتمام را بر آن افزوده اسو مفهوم جمعآورده 
 ، یعنی شی را گترد آورد  381/ 1 ،حتی ادرک )همان زادها و االمر اصلحه و اتمّه و الصبی ربّاه

و مالک شد، نعمت را افزون نمود و کار را اصالح کرد و به پایان رساند و کودک را پروراند تا 
 به فهم دست یافت.

بلندی گرفته و نوشته است: و منته ربتا اذا زاد    نیزعنای فزونی ورا به مو رب المفردات ریشه 
 ربو را از ریشه  تربیتما وی یافتن و بلندی است. افزونی« ربو»  یعنی لغت 187، ونال )راغب

والبتته بتدون تصتریح، برختی از لتوازم      ملانف دانسته  ربب از ریشهتنها  به کار نبرده و آن را
 همان .است )درمعنای تربیت نام برده  ریشه ربو  را) یاصطالحتربیت 
  یعنی رب 184الربّ فی االصل التربیه و هو انشاء الشی حاالً فحاالً الی حد التمام )همان،  

گرفته شده و معنای آن ساختن و پرداختن تدریجی شیء است تا آنگتاه کته    «تربیت»از مصدر 
 د.به سرانجام شایسته خود برس

 
 و ترابط معانی آنها ر مفسراننظ اشتقاق ربّ و تربیت از

 جستجودربیق از بیست تفسیر از تفاسیرمتقدم ومعاصر حکایت ازآن دارد کته شتماری از   
تعریتف  گرفته و ربب ریشه از های سه گانه، تربیت رااز میان ریشه قرآن شناسان و مفسرانزبان
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از ستته ریشتته  برختتی آن را و...  و 35-1/30 ،مکتتارم؛ 38، متتودودی ؛184، انتتد )راغتتبکتترده
دیگر میان معنتای   یاونده و...  305/ 14 ،ابن منظور ؛381/ 1، شرتونی؛ 23 ،بیاند )خطدانسته

ییمعنتا وبرخی نیزمعتقد به حد اکثرهم پوشتانی    38 ی،اند )مودودگذاشتهفرق اصلی و فرنی 
یگتر   . اما در این بتاره کته چته نستبتی میتان تربیتت از ریشته ربتو بتا د         28/ 4 یاند )مصطفو

ی آن وجود دارد؟ وچرا خداوند بیشتتر از هتر صتفتی از وصتف رب استتفاده کترده       هااشتقاق
یی را درختود  هانکتهها چه و مفاهیم هم نشین رب کدامند و همایی هایهمائوبخصوص اینکه 

و نظر  تفسیری های لغوی وبررسی. به هر روی از اندنگفتهدارند وچگونه، جز به اجما  سخن 
 ؛شودیمهای متنوع ریشه تربیت، مطالب زیر دستگیر به کاربرد

اصالح گری،  دوم؛ .تدبیر و تربیت اول؛ تآمیخته با دو ننصر معنائی اس« ربّ»وصف  -1 
رشد و فزونی بخشی و برخی معانی همگرا و متالزم آن مانند وسعت وقدرت و مالتک بتودن.   

به کار بسته و به هتر   در موارد زیادی ااین دو معنا ر ،مفسران قرآن بسیاری ازشناسان و نیزلغت
 . 93/ 1 ،راهنما ؛35–30/ 1 ،مکارم ؛21/ 1 ی،اند )طباطبائدو اشاره کرده

گتری،  البیان ضمن برشمردن معانی گوناگون برای ربّ از جمله آنها اصالحمجمعنویسنده  
 معنتای  وی بتا دیگتران در آن استت کته نتالوه بتر       یاست. تفاوت رأ آوردهرشد و فزونی را 

/ 1 ،اصالح، این ماده را همانند ریشه ربو به معنای فزونی و رشد نیز معنا کرده استت )طبرستی  
 . 58/ 1 ،قشیری ؛21/ 4 ی،مصطفو ؛ نیز رک22

 اداره کردن و معنای تدبیر هر دو نالمه طباطبائی بدون اشاره به ریشه واژه تربیت آن را به 
کته بتا     21/ 1 ی،استت )طباطبتائ   گرفتته  رمتربتی ی مختلف تصرف دهاگونهو انجام  اصالح -

 .معنای اصطالحی تربیت همگونی دارد
گتری  بویژه بر مفهوم تتدبیر و اصتالح   ،لطایف االشاراته تفاسیر نرفانی از جملر برخی د 

کننتدگان  از آن را رمزگشایی کترده استت ماننتد تربیتت نبتادت      گوناگونی تاکید نموده و انواع
های آنان و تربیت نارفتان  آنها و تربیت جویندگان با استوار ساختن د  بوسیله تائید و حمایت

هتا و امثتا  آن   ها بوستیله نعمتت  اشیاء و پدیدهو تربیت به مراتب توحید حقیقی آگاه سازی  با
 . یادآوری این مورد خاص ازآن روست کته نشتان داده   21/ 1 ی،بدیک من نیز ؛58/ 1 ی،ری)قش

واین نمود هتا بتا    ردیپذیمنمودها، وسایل و ابزارگوناگونی صورت  شود تربیت وتدبیر الهی با

 معنای اصطالحی تربیت بویژه معنای اصالح، رشد و فزونی بخشی انطباق دارند.
 تفسیر راهنما ضمن بحث از اشتقاق ربّ بر دو نکته تاکید ورزیده است: 
تمر در حتا   کته جهتان هستتی بته طتور مست       دیت آیربوبیت الهی چنین بدست م الف( از 



            31         ...            افتیدر قرآن در ره تیو ربوب تیترب یاشتقاق وکاربردها یبررس   1399 بهار و تابستان

 و رو به کما  است. ، رشد، فزونیپرورش
تدبیر یاد شده مرحله به مرحله و تدریجی استت و ایتن در معنتای رب نهفتته استت       ب( 

 . 93/ 1)رفسنجانی و دیگران، 

معنتای اصتلی   مفهوم تربیت را « رب» یابواالنلی مودودی نیز از میان معانجالب است که  
بتردن و  گتری، بته پایتان   یل تصرف )گردانیدن ، همراهی، اصتالح دانسته و دیگر معانی آن از قب

  .38 ،داند )مودودیبرآمده از مفهوم اصلی تربیت میاز مجاری آن و کردن را کامل

تر اصیلوسعت، نسبت به معنای  ،معنای تدبیر و تربیت درآیات قرآن، نکهر آنکته مهمت -2 
از تربیت اشاره کرده ولی بتدون اشتاره بته     شیخ طوسی هر چند به اشتقاق ربّ. و فزونتر است
باشتد از   صتاحب و مالتک تاکید نموده است که اگر ربّ به معنتای   برنکته دقیقی معنای فزونی،

/ 1 ،صفات ذات باری و اگر به معنای تدبیر و اصالح باشد از صفات فعل اوخواهد بود )طوسی
بت بته صتفات ذات دارنتد،    تتری نست  صفات فعل شمو  و فراگیری فزون از این رو که . و31
گتری، تتدبیر   ای که دارد اصالتاً به مفهوم اصتالح توان مفهوم ربوبیّت در قرآن را با همه دامنهمی
 :  بتاز گردانتد )رک  ترنتد کیت نزدکه به معنای تربیتت اصتطالحی   ) تیتربدیگر سازوکارهای و

 شتیخ طوستی را ابتراز    مشابه نظر در تفسیر،ابوالفتوح رازی  . هم چنین 36 ی،نیخم امام ؛همان
  .25/ 1 ،است )رازیکرده 
از آن  تتر واصیل وسعت ومالکیت در رب، مقدم برر واصالح مفهوم تدبی نیز درتفسیرنمونه 

ایتن مطلتب نته از ریشته      . نکته درخور توجه آن که 35-30/ 1 ،گرانیدانسته شده )مکارم و د
 .شودیآن استنباط ملغوی ربّ که از صفات همنشین با ربّ و مفاهیم پیرامونی 

ی لغتوی  هتا یبررست در مقایسته   مینت یبیمت کته چنانکته   دیگر آن است نکته شایان ذکر -3 
 وتفسیری بگونه قابل توجهی معانی مشترک، متالزم ونزدیک به هتم ماننتد اشتراف و نظتارت،    
گردآوری وحفظ، تدبیر و اصالح وگونه های دیگر از تصرف در متربی در همه آنها بته چشتم   

 و معنتای فعتل الزم   بته  ریشه مهموز ایتن واژه بطور مثا  در برخی کاربردهای قرآنی  ردخویم
کشیدن و بالیدن )از درون  است اما ریشه ناقم آن نونتاً معنتای    همان رشدکردن، برآمدن، قد

کته بتا    رستاند افزودن، پروراندن، رویانیدن و تغذیه کودک را که معنای فعل متعدی استت متی  

های مزید و ملانف مثتل ربتتتهُ،   ریشهبیر وبا ربوبیت سازگاری کامل دارد و معنای اصالح وتد
نزدیتک و  « ربتب » شته یبرتری، اشراف، حفظ، اصالح و تدبیر را که به ر ایربّاه، تربیّته و... معن

میتان   و تعتاطی مفهتومی   نکتته راهنمتای مهمتی استت کته تناستب       نیکند. ااند ایفاد میمشابه
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 .سازدیمآشکار  بیق از پیق یت رامختلف تربی هااشتقاق
 

 قرآن، همایی و همگرایی معنایی تربیت در کاربردهای ماده ربو وربب

 در قرآن« ربو»کاربرد ماده  
 متورد  20آن بتال  بتر    وتعتداد  کلمته  10در قترآن  « ربو»از ریشه  برگرفته مجموع کلمات 

 به ترتیب زیر است: محدود باشد. این شمارمی
با مرده شدن زمین  رَبَت به کار رفته که به معنای روئیدن گیاه و زنده واژه ت در دو مورد  1 

و  5، حت   ربتت شدن و پرشدگی آن است )فاذا انزلنتا نلیهتا المتاء اهتتزّت و    آب باران و آماده
 . 39فصّلت 
استعما  شده و به معنای برتری و فزونی یتک گتروه و قتوم    « اربی»ت در یک مورد لفظ   2 

  .92، نحل ةهی اربی من ام ةام کونیباشد )ان می نسبت به دیگری
و ای فراوانتی  آمتده کته اولتی بته معنت     « رابیهً»و « رابیاً»ت در دو مورد از آیات قرآن واژه   3 

برآمدگی سیالب و دومی، شدت و فزونی نذاب الهی است. )فاحتمل السیل زبتداً رابیتاً، رنتد    
  .10، حاقه ةرابی ةفاخذهم اخذ ؛و 17

زمین آماده و یا بلند است، زمینی معنای  به کار رفته و به« ربوه»دو مورد دیگر لفظ  ت در  4 
  و 265 اصابها وابتل،، بقتره   ةبربو ةباشد )کمثل جنّ ودرنتیجه اصالح وکامل شدن که آماده رشد

 . 50ذات قرارومعین، مؤمنون  ة)واویناهما الی ربو
ای است که   شده و منظور از آن فزونی ویژهاستعما« یربوُا»چنین در دو مورد لفظ ت هم  5 

بایتد دقتت     .39الناس فالیربوا ننتدا،، روم   است. )لیربوا فی اموا  در فقه اسالمی ربای حرام
ی در ماهیت آن پدیده به هرحا  به مثابه کما  یافتن و غنتای آن  پرشدگکرد که این فزونی ویا 

حوزه شریعت حوزه قرار داد وانتبار است. یتاد  است ولی به انتبار شرع چنین نیست چه اینکه 
آوری این نکته ازآن جهت مهم است که نشان داده شود در آیات قرآن، معانی فزونی، اصتالح،  

ی هتا اشتتقاق پرشدگی وکما  یافتگی که معانی مشترک اشتقاق تربیت وربوبیت هستند درهمته  

 این ماده وجود دارد.
از آن فزونی صدقات و یا مطلق فزونتی  منظور  ار رفته وبه ک« یُربی»ت در یک مورد واژه   6 
 . 276باشد )و یُربی الصدقات، بقره می

مورد  که در تمامی آنها مقصود، فزونی در مقابل  8به کار رفته )« ربا»بیشتراز همه لفظ  -7 
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  .39، روم 161، نساء 130نمران ، آ 278، 276سه مورد،  275)بقره  وام است
  و 24)اسراء « ربیّانی»یکی لفظ « ربو»از ماده  برگرفته هایمورد خاص، واژه اما در دو -8 

انتد و از  دادن آمتده کردن و پترورش   است که هر دو به معنای بزرگ18شعراء «)ن ربِکّ»دیگری 

 تراند. نزدیک« ربب»و « ربأ»همین جهت به معنای ماده 
به معنای نتونی فزونتی، رشتد و    « ربو» از ریشه برگرفته در تمام آیاتی که برشمردیم الفاظ 

شدن زمین مرده، فزونی ما  و ، زندهمینیبیاند. چنانکه مآمده و معانی کم وبیق مشابه پرشدگی

کتودک، همگتی در   پترورش دادن   نیز ی آب باران ویا حتی فزونی نذاب الهی وفزون ،صدقات
ز ایتن رو کته پرشتدگی و    انتد امتا ا  یک معنا که همان فزونی ناشی از پرشدگی است، مشتترک 

که ترکیبتی از  دادن شی به کما  مورد انتظار )حاصل از آن، زمینه را برای سوق وآمادگی فزونی
آیتد،  آورد و یتا مصتداقی از آن بته شتمار متی     فراهم می رشد وفزونی جسمی وروحی است ،

 بویژه ین میان. از اپوشانی وجود داردتوان دریافت که میان این دو ریشه تناسب و نونی هممی
بخشتی   فزونی به معنای بنا به دالیلی ازجمله به دلیل مفاهیم هم نشین، دو لفظ ربیّانیون ربکّ در

 درخود دارند. را وسوق به کما  اصالح و تدبیرمفهوم انم از جسمی و روحی بوده و
 درکاربردهای قرآن آنو واکاوی  تعریف تک ساحتی از تربیت

از  م پوشانی و تعتاطی معتانی تربیتت و رب گفتته آمتد برختی      یی که درههانشانهبه رغم  
تناسبی با مفهتوم اصتطالحی تربیتت     «ربو»که تربیت از ریشه  برآنند پژوهندگان تربیت اسالمی

بخشی نیامتده استت یعنتی    پرورش و کما  ،نداشته و در هیچ جای قرآن ناظر به معنای اصالح
کته   ردیت گینتیجته مت  و فهمانتد  جسمانی را متی  فق  تربیت مادی و ،این ریشه اشتقاق از اینکه

ایتن منظتور    وی بترای تناسب داشتنه باشتد   تواندیفق  با ریشه ربب م ،تربیت مورد نظر قرآن
 است: کرده چنین استدال 

مقابتل کبیتر    ،24استراء  « و قل ربّ ارحمهما کما ربّیانی صتغیراً »صغیراً در آیه  واژه الف( 
 جسمانی است. پرورش فهماند و این قرینه برمیکردن را بوده که معنای بزرگ

« الم نربّک فینا ولیداً و لبثت فینتا متن نمترک ستنین    »: )ع  یفرنون به موسر گفته د ب ( 
سالیانی از نمترت را در   درحالی که ) مینوزاد بودی نپروراند ا کهر{موسی}آیا تو  -18شعراء 

خواسته در رشتد معنتوی و روحتی    نمی او رشد جسمانی بوده وفرنون  منظور -میان ما ماندی
، نظیر همین در پاسخ به یک سئوا همچنین  . وی 53و  52/ 1ک باقری، ن)ع  بکوشد ) یموس
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موجب حکتم بته   که هریک ازپدر ومادر  گوید: زحماتمی1سوره لقمان 15استناد آیه  مورد، به
است  ای معنوی و اخالقیهکردنِ بدون جنبهصرفاً بزرگ شود،خلوع فرزندان در برابر آنان می

 .)همان 
 نقد: 
ی ناقم و مهمتوز در مقایسته   هاشهیرپذیرفتنی است که در قرآن کریم اصطالح تربیت از  

با ریشه ملانفربب در موارد کمتری به کار رفته است و در این صورت بتا تربیتت بته معنتای     
متا اینکته تربیتت از    یکستان نخواهتد بتود ا    کتامالً کما  یافتگی که معنای اصلی ربوبیت است 

ی سه گانه یاد شده، نونی تراب  و سازگاری با مفهوم اصطالحی تربیت که به نظتر وی  هاشهیر
 مقرون به صواب نیست چرا که:همان ریشه رب  است نداشته باشد، 

هم آئی واژه ربّ در خود این آیه و در کنار لفظ ربّیانی، قرینه روشنی است که منظتور  -1 
سوق به کما  نیز منظور اصالح، زمینه سازی و  پرورش مادی نیست بلکه تنها از تربیت در آیه

 است.
رحمت پروردگار بته پتدر و متادر استت     درخواست ، کریمه در آیهتربیت  طرف تشبیه-2 

آن نیتز متادی و   مقابتل   ارحمهما کما ربّیانی و رحمت لزوماً امر مادی نیستت تتا فتر  شتود    

 جسمانی باشد.
تربیتت جستمی و هتم    چته اینکته    کنتد نمتی  قائل یراً کمکی به مقصودکاربرد واژه صغ-3 

ی نیستت  روحی، هر دو با دوره کودکی سازگار بوده و تفکیک آن دو از یکدیگر تفکیک موجه
چه اینکه درهم تنیتدگی وتعامتل جستم و روح درهمته      کندینم دییتأتجربه ونلم نیز آن را و 

 بوده وبراهل فن پوشیده نیست.کارکردهای حیاتی، حقیقتی غیر قابل اغما  
توانسته محدود به پترورش جستمانی باشتد    اوالً مقصود فرنون نمینربک،  اما در آیه دوم 

های مورد قبو  خودش بزرگ خواسته کودک خود را طبق باورها و ایدهزیرا طبق فر ، او می
به هر گونه که در هرجا و ،تربیت کند و چنین تالشی را هم به کار بسته است وروشن است که

شخصتیتی ودرونتی )ونته فقت  جستمانی  بختق        یهایژگیکه و ارزشیازیک نظام پایه باشد 

واشتاره   «فینا»قرائن موجود در آیه مانند ضمیر جمع  اًیثان .کندیمپیروی  ،جدایی ناپذیرآن است
متوجته   ،مدت موسی در میان آنهتا همگتی شتاهد آننتد کته تربیتت در آیته        به حلور طوالنی

                                                 
 الدنیا معروفاً.تشرک بی ما لیس لک به نلم فالتطعهما و صاحبهما فی  انینلو ان جاهداک  -1

 احقاف به همین ملمون: و وصیّنا االنسان بوالدیه احساناً حملته امه ک رهاً و وضعته ک رهاً. 15و نیز مراجعه کنید به آیه 
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 .فراگیرداردوسیع و بوده و معنائی  نیز )ع  یروحی وروانی موس تشخصی
 تربیتت  داللتی بر محدودبودن تربیت بته  ،خلوع و احسان در برابر والدین مشرکبعالوه؛  

. چته اینکته در واقعیتت،     217/ 16 ی،، طباطبتائ 138/ 14 ،ا،کند )فلتل یمادی توس  آنان نم

یمت بیت جسمانی تنها، خلتوع و احستان را ایجتاب    چنین چیزی امکان وقوع ندارد گرچه تر
 .دینما

مفهومی از فزونی و پرورش را نشتان  « ربو»برخی ساختارهای لغوی ریشه  افزون بر اینها -4 

که لزوماً مادی نیستند مانند فزونی نذاب یا نعمت الهی، فزونی صدقات، فزونتی نیتروی    دهندیم
، تربیتت از  ن معنای دو واژه یاد شده )و به طتور کلتی  . بنابرایوامثا  آن یک امت نسبت به دیگری

و محتدود   شتود ینیتز مت  ستاحت روحتی انستان     ریشه )ربو  انم از تربیت جسمانی بوده وشامل
 دلیلی ندارد.بعد از ابعاد انسان  ساختن آن به یک

 ورابطه ربوبیت با تربیت: کاربرد ماده ربّ در قرآن 
و کاربرد ساختارهای « ربب»در قرآن، ماده « ربو»شه به رغم محدودیت الفاظ برگرفته از ری 

بته آن  تاکیتد وتکترار   آن، دامنه وسیعی از آیات قرآن را به خود اختصتاص داده استت و ایتن    
قرآن کریم در قالب آیات رب، هم مراحتل، مجتاری وفراینتد ستاختن وپترداختن       معناست که

این مهتم  هتمام جدی داشته است و ا ،تربیت انسان را بیان کرده و هم به غایات و جهت گیری
گرا مانند تزکیه، طهتارت،  های همنیز دیگر واژه ملانف و« ربّ»کاربردهای کلمه  باید ازرا می

 نمود. استنباط امثا  آن، حیات طیبه و هدایت، رشد
، معیارهتا وشتاخم   یک موضوعدر باره نظام مفاهیم آیات قرآن  برای راهیابی بهگفتیم که  

مفتاهیم پیرامتونی    -2میتزان تکترار یتک اصتطالح      -1در نظر گرفتت:  و باید  توانیم هائی را
تراب   -4مواجهه ارزشی قرآن درباره آن موضوع و  چگونگی بیان -3با آن اصطالح  هاوهمایی

فهتم قترآن، بتانظر    های و روشاصو   کاربست شایسته است در معنائی و احتما  هم پوشانی.
 نتد یآیدر واکاوی مفاهیم قترآن کتریم بته شتمار مت     الگو  ثابه یکداشت نکات یاد شده که به م
 .پی جوئی کرد. مطالب درون کتاب الهی را

قالب در آیات قرآن  19بار ودر قالب ساختارهائی چند975ن قلمرب بنا به شمارش ای واژه 

ختود  تکترار را بته    و بیشتترین تاکیتد  ا،  و بعد از اسم جالله 1به ترتیب زیر به کار رفته است

                                                 
 توان ترسیم نمود:در آیات قرآن را به ترتیب جدو  زیر می« ربّ»ساختارهای کلمه  -1
 بار 390بار ت )اضافه به ضمیر مخاطب  جمعاً  118تثنیه، ربّکم بار ت  33بار ت مفرد، ربّکما  239ربّکَ و ربّکِ □
 بار 213)اضافه به ضمیر غایب ، جمعاً  بار ت 125بار ت تثتنیه، ربّهم  3بار ت مفرد، ربّهما  85ربّه و ربّها □
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واشتتقاق هتا، مفهتوم تربیتت اصتطالحی       در این ستاختارها  ژرف کاوی اختصاص داده است،
 :دهدهای زیر را به دست مییافته و سازدیمونسبتی را که با ربوبیت دارد، روشن 

از مصداق ومرحله ای  ای است که در هر یک از آنهاکاربردهای وصف ربّ به گونه -الف 
اضافه به استم ظتاهر را    بار که بیشترین 42ّالعالمینرب اند مانندار رفتهفراگیر الهی به ک ربوبیّت

 14الستتموات و االر تتتر استتت،ربو از همتته متتوارد دیگتتر نتتام بتته ختتود اختصتتاص داده

المغتتربین و المشتترقین و رببتتار، رب 6العتترش العظتتیم  العتترش الکتتریم و رب بتتار،ربّ
بار و بقیته متوارد    3 بار، ربّ موسی و هارون 6المشرق و المغرب جمعاً المشارق و ربنیزرب

، رب السموات الستبع و رب هتده البلتده، ربّ    یاند مانند رب کلشهر کدام یک بار به کار رفته
الناسکه مجموع آنها )موارد اضتافه بته استم    الفلق و ربّهذا البیت، رب العزه، ربّ العرش، ربّ

ن است که تمام موارد ملاف الیه واژه رب که آ تأمل. نکته در خور رسدیمورد م 82 ظاهر  به
یکسان نبوده وهریک تدبیر و تربیت ویژه ختود را پتذیرا    اندتیربوبدر واقع مجاری و مصادیق 

هستند. ربوبیت خداوند نسبت به نرش با ربوبیت الهی نسبت به شهر یتا خانته و یتا مشترق و     
یست. اصالح و پاالیق، هدایت، مغرب ویا موسی وهارون متفاوت است و در هریک به گونه ا

که مناسب معنای ریشه ربتو   اندیمیمفاهحفظ، نظارت واشراف، رشد دهی و فزونی بخشی و...

 بوده و ناظر به مراحل و مجاری تربیت الهی هستند.
ـ   گتردد  به صورت مطلق آمده، فق  بر خداوند اطالق متی « ربّ»واردی که کلمه تمام مب 

و ... . ایتن انحصتار، نتاظر بته توحیتد در       20/ 1طباطبتائی،   ؛382/ 1 ،شترتونی  ؛184 ،)راغب
و در نتین حتا  درهمتان آیتات بته       1.ونفی شرک، یعنی همان غایتت تربیتت استت    نبودیت

 وتدبیر الهی یعنی مراحل تربیت اشاره کرده است. تیترب نمودهایی از اصالح گری،
خطتاب بته   اغلتب     شده کهبار استعما 239اضافه به ضمیر مخاطب، « ربّک»ساختار  -ج 

آمده و نشان از آن دارد که خداوند نسبت به پیامبری ربوبیت ویژه دارد و از   ص)پیامبر اسالم 
ربوبیت بنا بته   نیا .همین رو، این ساختار بیشتر از همه ساختارهای واژه ربّ به کار رفته است

تیاجتات، امتداد و امهتا ،    ، اصالح، برآورده ساختن احدییتأشهادت آیات قرآن نبارت است از 

                                                                                                                   
 بار 210اضافه به متکلم  جمعاً )بار ت اضافه به متکلم  110بار ت اضافه به مفرد، ربّنا  100ربّی □
 بار 82بار ت اضافه به اسامی ظاهر دیگر: اضافه به اسم ظاهر جمعاً  40بار ت اضافه به اسم ظاهر نالمین، ربّ )ملاف   42ربّ العالمین □

 بار 70بار ت مطلق: جمعاً  1بار ت رباً  2بار ت به معنای دنا، ربّ )موصوف   67ربّ )مطلق  

در قرآن به صورت مطلق فق  بر خداوند قابل اطالق است )نک: « ربّ»اند که کلمه جه دادهنموم اهل لغت و مفسران قرآن به این نکته تو -1
  .184راغب 
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، پاالیق و... که درواقع انجام مراحل تدبیر وتربیت الهی نسبت بته  نظارت هدایت و دستگیری،
نیتز   -نمد هوالء وهوالء متن نطتاء ربتک     کالً 20اسراء نک است )انسانها بویژه پیامبران الهی 

 19نازنتات   -التی ربتک کیتف متدالظل      تتر التم  45فرقتان   -ان ربک یبس  الرزق  30اسراء 

 ولسوف یعطیک ربک فترضی . 5 یضح -واهدیک الی ربک 
 با یادآوری ربوبیتت الهتی، ارتبتاط معنتاداری     هاهیی آامحتو ، میانرودچنانکه انتظار می-د 
انعام  -آیه قل ان صالتی و نسکی و محیای و مماتی ، رب العالمین برای نمونه در دارد وجود

همه مراحل حیاتی انسان و وستایل و ابتزار    که نیان نتیجه گرفتهاز ربوبیت خداوند بر جها 162
تابعی از اراده ربوبی آن ازجمله نبادات ومناسک انسان، ازمراحل و مجاری تربیت الهی بوده و 

فترو   112مائتده  -یا درآیه هل یستطیع ربتک ان ینتز  نلینتا مائتده متن الستماء       خداوند است.
چنتد   چنانکه در رورش وتدبیر الهی شمرده شده است. همی ازپانمونهفرستادن آب از آسمان، 

ربوبیتت  « 45انعتام   - العتالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد، ربّ»جا از جمله درآیه 
ستازگاری معنتایی   و ، درچهره براندازی موانع کما  انسان وپاالیق مسیر ننتوان شتده   خداوند

 1ه نمایق درآمده است.به خوبی بی مختلف هاشهیررب وتربیت از 

                                                 
در قران وجود دارند که ادنا شده به معنای رب اصطالحی نبوده و مقصود « ربب»به جز موارد شمارش شده، کاربردهای دیگری از ریشه  -1

  184شود: )رک راغب مورد بال  می 15محدود به  از آنها خالق و مدبر یگانه نیست. جمع این ندد
اند. این جمع ربّ که چهار مورد در قرآن به کار رفته و مقصود از آنها انتقاد به معبودهای خیالی است که مشرکان برگزیده« ارباب»واژه -یک 

اَن تّتختذوا المالئکتة و   »و « 31و توبته   64نمران ... ت آ ارباباً من دون ا، »و « 39أ ارباب متفرقون خیر ... ت یوسف  »چهار مورد نبارتند از: 
 «80نمران النبیین ارباباً ... ت آ 

به معنای مربّی و منستوب بته ربّ سته متورد در قترآن      « ربّانیّون و ربّانییّن»به معنای متربّی و منسوب به ربّ یک مورد و « ربیّون»واژه  -دو 
اسب دارند اما به معنای خالق و مدبر یگانه نیستند و به همین جهت از افتزودن آنهتا بته شتمار واژه رب     اند. گرچه اینها با معنای ربّ تنآمده

لوالینهاهم الرّبانیّون، »و « 44والربّانیّون و االحبار، مائده »و « 146نمران قاتل معه ربیّون کثیر، آ »خودداری شد. این موارد چهارگانه نبارتند از: 
 «.79نمران ونوا ربّانیّین، آ ولکن ک»و « 63مائده 

ـ   را حفتظ   ربّبه معنای فرزندان همسر آمده و چون معنای سرپرستی را دارد، تناسب مفهومی خود با معنای « ربائب»در یک مورد لفظ  سه 
 ست. )همان آمده ا« و ربائبکم الالتی فی حجورکم» 23کند. این مورد در سوره نساء آیه کرده است، لیکن بر خداوند تطبیق نمی

گانه یاد شده، ادنا شده در آیات راجع به ابراهیم )ع  و یوسف )ع  لفظ ربّ مشیر به خالق و متدبر یگانته نیستت     9به غیر از موارد  چهارـ 
و از نتوع  وخورشید پرداخته، اخبار جتدی نبتوده    ماه توس  ابراهیم )ع  در هر سه مورد که به مشاهده ستارگان،« هذا ربّی»المثل در تعبیر فی

و نیز منظور از لفتظ ربّ در  « 78و  77و  76ی کوکباً قا  هذا ربّی ... انعام رأفلما جنّ نلیه اللیل »انکار درقالب استفهام و انجاب آمده است 
اذکرنتی  »، «41 فلیسقی ربّه خمراً»، «23قا  معاذا، انه ربّی احسن مثوای »هر چهار مورد مربوط به یوسف ع اشاره به غیر خدای یگانه است 

 کسر نمود. 965توان این تعداد را از ندد بنابراین نظر، می« 42نند ربّک فانسیه الشیطان ذکر ربّه 
 نقد: 
از معنای اصطالحی ربّ توجیهی ندارد زیرا که اوالً واژه ربّ در آیات مربوط به ابراهیم )ع  بر خالق  4استثناء موارد یاد شده در ذیل شماره  

طبیق است جز اینکه در این موارد طبق فر ، بانظر به انتقاد گوینده، خطائی مصداقی صورت گرفته که به نمد در قالتب جتدا    مدبر قابل ت
احسن آمده است و گرنه کلمه ربّ به همان مفهوم اصطالحی خودش یعنی مالک مدبّر به کار رفته است ومقایسه آن با مورد یوسف نبی کته  

توان این چهار مورد را از موارد معنای اصطالحی ربّ به شمار نیاورد وآنهتا را  درستی نیست. بنابراین فق  می مالک مدبر قصد نشده مقایسه
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 وگستره مناسبات رب وتربیت با وصف ربّ هاهمآئی   
آئی اوصاف دیگر با وصتف ربّ استت اوصتافی کته     هم 1یات ربوبیّت آ ویژگی نیترمهم 

اند و در ساختارهای مختلفی به شکل خبر یا صفت در همراه با وصف ربّ در آیات قرآن آمده
داشتت کته   بایتد توجته    بسیار معنا دارهستند. اندگرفته شدههای ادبی به کار نحو و دیگر قالب

غر  اصلی از این کار آن است که خداوند قلمروها و نمودهای گوناگون ربوبیّت ختود را بته   

 ؛دینمایمسودمند  هاییهمااشاره به برخی از این نمایق بگذارد 
ربّ بته  وصتف   بتا  هتا ییهمتا ی مربوط به آفرینق وربوبیت، بیشتتر  هاییهمابه جز  -یک
همته صتفات الهتی در آن انعکتاس یافتته و درنوردیتده       گویاای به کار برده شده است که گونه
اند چرا که واژه ربّ به معنای تدبیر و تربیت، در بردارنده همه آن چیزهائی است که نیازها شده

، کلید را کفایت نماید و این نکته شدن ملابه ک دهی و احتیاجات موجودات برای رشد و سوق
راهیابی به صفاتی است که با وصف ربّ همآئی دارند. بته نبتارت دیگتر صتفت ربّ نتاظر و      

. تفستیر روح المعتانی، بتا ژرف    کشتاند حاکم بر صفات دیگر بوده و آنها را به همراه خود متی 
 نویسد:دارد وی میاشاره همین مطلب به  توضیحی را درباره وصف ربّ طرح نموده کهنگری 

ها و نیازهای موجودات درآنها انعکاس هائی است که خواستهبردارنده همه نام در اسم ربّ

مالتک   ،قادر ،هائی مانند نلیم، سمیع، بصیر، قیوم، مرید، رزاق، هادییافته است از همین رو نام
بته نیازهتای    دقیتق  یهتائ  . در واقتع ایتن نتام هتا اشتاره     67/ 1 ی،گیرد )آلوست و ... را در برمی
 .اندتیتربکه هر یک از آنها از مجاری و مصادیق  موجودات است

وتناستب   گیترد که تعداد بیشتری از آیات قترآن را در برمتی   هاییهمااز  گروه دیگر -دو  
 ی، شامل معتانی حفتظ و نگهتدار   دهدیمی با معنای ریشه ناقم را نشان ترفزونوهم پوشانی 

 ،)کتریم   ی)رزاق ، بزرگتوار  یسان)حفیظ ، بخشق )غفور و وهاب ، مواظبت )ناظر ، روزی ر
و  انتد ماننتد  از تتدبیر و تربیتت   ییهاکه مصداق شودیو امثا  آن م تیهدا جامع ،) یآور گرد

 -إن ربّک لسریع العقتاب  ،43فصلت  - ان ربکّ لذو مغفره ،21سباء  - حفیظ یربّک نلی کلش
کلتوا متن    ،123هتود   -ون،وما ربّک بغافلٍ نمّا تعمل40نحل  -، فان ربی غنی کریم167انراف 

 -والیظلتم ربّتک احتداً    ،58 کهف -،و ربّک الغفور ذوالرحمه15سباء  -ربٌ غفوررزق ربکم...و

                                                                                                                   
آیتد کته   ای دیگر در مورد واژه ارباب نیز وجود دارد و چنین به نظر می . باید توجه کرد که این تفاوت به گونه184رک راغب، نمود )استثنا 
 همان .دانست )ای خالق و مدبر، مشابه آیات راجع به ابراهیم )ع  توان این واژه را به معنمی

 ذکر شده باشد.« رب»اند که در آنها وصف منظور از آیات ربوبیت آیاتی -1
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،قا  رب احکم 35 میابراه -،رب اجعل هذا البلد آمنا80انعام  -نلماً ی،وسع ربی کلش49کهف 
 مثا  آن.وا 65اسراء  -، وکفی بربک وکیال68نحل  -واوحی ربک الی النحل 11 ایانب -بالحق 
 همپتا و همتراه ربّ در قترآن    ی کته دهند که از میتان اوصتاف فراوانت   ها نشان میاین یافته 

اند، دست کم بسیاری از آنها ناظر به تدبیر و تربیت و لوازم و آثار مرتب  با آننتد از همتین   آمده
برام وتاییتد،  امداد، ا گیری،رسانی، هدایت تشریعی، تائید و دستروست که صفاتی مانند روزی

کته در واقتع مصتادیقی از اصتالح،     دهی و دهها نمونه دیگربخشق و فرصت نظارت واشراف،

بیشتر از اوصاف دیگتر،   فزونی بخشی، رشد دهی وپرشده گی و دیگر معانی ریشه ربو هستند،
 اند.در همایق با وصف ربّ در قرآن جای گرفته

نوناً ربوبیتت بته   گیرند، قرار می ا مخالفانب در چالق پیامبرانآنجا که در آیات قرآن  -سه 
کتریم  قترآن  ولوازم ومجاری ربوبیت الهی به کار رفته است، برای نمونته  مفهوم تدبیر و تربیت 

و در  کنتد گان، ماه و خورشید را با استداللی جدلی نفتی متی  هائی مانند ستارهتدبیرگری پدیده
قدرت  وکه ربوبیت با وسعت کند تاکید میانتقادی و سرنوشت سازند،  نموماًهمین موارد که 

 1.  و در واقع با ابزار تربیت تالزم دارد80انعام  -ی نلماکلشوسع ربی )
به همین جهت است که قرآن کریم، مخاطبتان ختویق را بتیق از هتر چیتز بته پتذیرش         

قتل   :ربوبیت نام الهی فراخوانده و آنان را از شرک در ربوبیّت و تدبیر باز داشتته استت )نتک   
، قتل اننتی   71انعتام   -اندنوا من دون ا، ما ال ینفعنا وال یلرنا ...وامرنا لنستلم لترب العتالمین   

قل من رب الستموات   ،164 -161انعام  -هدانی ربی ...قل اغیر ا، ابغی ربا وهو رب کل شیء
 دختان -، یحیی ویمیت ربکم ورب ابتائکم 16رند  -الیملکون النفسهم نفعا والضرا واالر ...

ان ا، ربی وربکم فانبتدوه   ،86مومنون  و نک 65ریم م -، رب السموات واالر  ومابینهما...8
، پذیرفتن ربوبّیت غیرخدا را به جهتت فقتدان وستعت    ،این آیات چه اینکه و ...  64زخرف  -

وانستان و دستتگاه    جهتان  ارتبتاط  ابزار الزم، موجب گسستگی در واقع فقدان تدبیر وو قدرت
ءارباب متفرقون خیر...ماتعبدون من دونه اال اسماء ستمیتموها...ما انتز    داند )می ساننقالنی ان

اقبا  به تتدبیرگری غیرختدا در اداره   ر و در سطحی دیگ  40و  39 وسفی -ا، بها من سلطان 
نیتز نتک   کنتد ) های انسان معرفی میانسان و جهان را موجب اصلی همه گرفتاریها و کشمکق

 های گوناگون بتدلیل سر مطلب آن است که ربّ و...  82 تا 70شعراء  ،48 میر، م38و  29زمر 
رسانند و به متربی خیر و کمالی نمی کرده، از مجرای انما  تدبیر، مصالح خود را دنبا  احتیاج

                                                 
 و ... . 32و نجم  32و نور  73نمران و آ  7، غافر 156و  89، انراف 98و طه  89تا  74ک انعام و نیز ن -1
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نیتاز و واستع در تتدبیر و تربیتت از متربّتی چیتزی       موجتود بتی   اما کنندواقع تربیت نمیر و د
به کما   وی او را با رفع احتیاجاترشد داده واصالح کرده،  اهد بلکه او راکخواهد و نمینمی

. باید توجه کرد که در این آیات، توصیف رب به وسعت وقدرت و بتویژه طترح   دهدسوق می
از نوع رشتد،   تواندیمبه ظرفیت موجودات پذیرای تربیت است که  اشاره دومفهوم نفع وضرر،

شد ویا از نوع سیر قهقرایی باشد واز این نظتر بتا مفهتوم تربیتت     با هاآنفزونی، اصالح وکما  

 اصطالحی یعنی رشد دادن، اصالح وغنا بخشی هماهنگی کاملی دارد.
 هم پوشانی وقلمرو های مشترک   
ی آیات رب مالحظه کتردیم اصتطالح   هاییهمای ربو وربب و هاشهیرچنانکه در واکاوی  

 ی دارد امتا ، معانی متفاوت و کم و بتیق گونتاگون  تقاق آنواش هاتفاوت ریشه نظر به با تربیت،
تتدبیر،   ینتالوه بتر معنتا    از ریشته ملتانف،  گرفتته  واژه تربیتت و الفتاظ بر  نیک بنگریم، اگر

بته معنتای اصتالح،     انتد رساندن که مفاهیم متالزم و دست کم مشتابه کردن و به پایانسرپرستی
رونتد و در واقتع درجتات    به کار می با آنها پاالیق و رشد و غنا بخشی و برخی معانی متالزم

شوند و از ریشه مهموز و ناقم نونتاً بته معنتای زیتادت، رشتد،      مختلف یک مفهوم تلقی می
« ربوه»به باالآمدن نفس و پرشدن سینه و « ربو» آیند چنانکهپرشدگی و معانی مناسب با آنها می

به فرد « اربیّه»و  2یا مطلق فزونی و زیادت  به زیادت بر اصل ما « ربا»و  1به مکان بلند یا آماده
 گردد.نالی النسب اطالق می

دیگتر   یهاشهیاقرب الموارد به موارد مشابه با رالعین ولسان العرب وبویژه  اشاره نویسنده 
بترای واژه ربتأ مهمتوز     ، نظتارت و اشتراف  مانند معنای برتری و بلندی، اصالح، حفظ و جمع

 ایشتان  کته  دهدینشان م، اندکما ر واقع از مراحل ومجاری سوق به که د  381/ 1 ی،)الشرتون
یکی از محققتان   .اندداشتهالتفات  تراب  معنائی ساختارهای مختلف این واژه قلمرومشترک و به

کاربردهای مختلف این واژه، ضتمن یتادکرد آراء اهتل لغتت     در به جهت همین تناسب معنائی 
تفکیک معنای اصلی از فرنتی، نظتر ختود را مبنتی بتر هتم        آنان به جهت تساهل در وانتقاد از

 های سه گانه یاد شده مطرح نموده و چنین نوشته است:پوشانی ریشه

پرشدگی وغناء درونی استت کته در نتیجته    « ربو»تر آن است که معنای اصلی ماده درست 
و آن را به معانی که یابد اما این معنای اصلی براهل لغت پوشیده مانده و از این رآن، فزونی می

                                                 
 به کار رفته است. 50ومنون و م 265این معنا در بقره  -1

 بقره، به این معنا آمده است. 276در آیات مربوط به ربا از جمله آیه  -2
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بنابراین به نظتر وی  .  18/ 4 ،اند )مصطفویاند تفسیر وتعبیر کردهاز نتای  و لوازم معنای اصلی
و مشتتقات آن  « ربو»معنای رشد، بلندی، زیادشدن و حتی مطلق فزونی و ... معنای اصلی لغت 

 گی برسد.اند که در ذات خود به پرشدنیستند بلکه اینها از نتای  و آثار چیزی

کند حاصل آن این استت کته: معنتای    نیزاظهار می وی چنین دیدگاهی را درباره معنایربب 
تدبیر و اصالح و در نتیجه گرایق دادن چیزی به سمت کمتا  استت امتا معتانی      ،«ربّ»اصلی 

بتودن، مالکیتت،   انتد ماننتد آقتائی، مطتاع    دیگری که در کتب لغت و تفسیر برای ماده ربّ گفته

وردن، آو رشتددادن، فتراهم   بخشتی  و همراهتی و یتا حتتی مفتاهیمی ماننتد فزونتی      مصاحبت 
دادن و امثا  آن، همگی از لوازم و آثار معنای اصلی به شمار کردن، آموزشبخشیدن، تغذیهدوام
 . 18/ 4 ،)همان رندیگآیند که هر یک به حسب مورد خود تحقق یافته و شکل میمی

و قلمرو مشترک معنائی وجود دارد کته الفتاظ   اری حد اکثری سازگ نونی ،بنابراین دیدگاه 
مانند رشددادن، « ربأ»و « ربو»که بسیاری از معانی ریشه این چه دهد.یاد شده را به هم پیوند می

 مصادیقغناء و پرشدگی از لوازم وحتی  پیراستن و نیز دادن وتغذیه، افزودن، بلندی یا گسترش
کتردن،  آیند، هم چنانکته مفتاهیمی ماننتد جمتع    شمار میبه ب  گری و تدبیر )معنای رباصالح

گتری و تتدبیر   دادن نیتز بتا اصتالح   بخشیدن و آموزشآوردن یا دوامپروراندن، ساختن و فراهم
)ربی یربتیُ  کته در تمتامی ستاختارهای لفظتی بته معنتای        ایی ییا ریشه ناقم و1تالزم دارند.

پیراستتن   هتم در یک اشتقاق که بته معنتای تغذیته و    آید و یاپرشدگی وغناء وآنگاه افزونی می
فرجام یافته وبتا آن ستازگاری دارد از ایتن    بخشی به متربّی کما ، در همه2 24 :باشد )اسراءمی

این همان چیزی است که از آن  و ندیآیمنظر همه آنها تربیت به معنای اصطالحی آن به شمار 
 کنیم.به هم پوشانی معنائی تعبیر می

 واژه همین تراب  و قلمرو مشترک معنائی سبب شده تا برخی اهتل لغتت،   ،این قلم ربه نظ 
تتر  جالتب  . 381/ 1 ی،الشترتون ؛ 381/ 2 ،ابن فارس :بدانند )رک 3تربیت را از نوع اشتقاق کبیر

گتری و پرورانتدن گرفتته    البحرین ریشه لغات رأب وربَتوربتتَ را به معنای اصتالح مجمع آنکه
دهنده دامنه وسیع اشتقاق مورد   که نشان63/ 2، ب بینهم ای اصلح بینهم)طریحیاست اللهم ارأ

همته آنهتا بته    « تربیتت »های سه گانه با هم دیگر استت کته در قالتب واژه    اشاره و پیوند ریشه

                                                 
  63/ 2نمودن آن است. )طریحی، آوردن و نیز اصالحکردن، فراهمدر لغت به معنای جمع« راءب»در ادامه گفته شده که واژه  -1

 کما ربیّانی صغیراً. -2

نیز از همین ریشه ساخته شود « ربأ»و « رأب»برگرفته شده باشد و یا « ربب»خود از « ربو»المثل ه این معناست که فیاشتقاق کبیر یا اکبر ب -3
. این تداخل و به کاربستن لوازم معناها در برخی ساختارهای لفظی، سبب شده تا معانی هر یک از لغات به روندو یا به جای یکدیگر به کار 

  4/20یکدیگر به کار روند. )رک مصطفوی، تناسب یا به اشتباه ذیل 
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درنتیجه از نگاه قرآن و در کاربردهای قرآنتی میتان معنتای تربیتت از ریشته      اند. نمایق درآمده
همگرا، با معانی دیگر آن از ریشه ربو و.. چنین رابطته مفهتومی برقراربتوده،    ربب و دیگرالفاظ 

چگونگی، لوازم و مراحل مختلف آن ترستیم شتده وبدینوستیله فرهنتگ تربیتتی قترآن        هاهیال
 .دیآیمبدست 

از جنبه زیر بنا، غایت و تربیت اصطالحی در فرهنگ تربیتی قرآن  نتای  یاد شده،ر به با نظ 
ربوبّیتت و واژه ربّ  البته در موارد زیادی ازجنبه مراحل و مجتاری آن، از مفهتوم   گیری وجهت

 رشتد  مانند اصالح گری، که تمام نناصر مربوط به تربیت شده است دلیل آن این است برگرفته
اند در آیتات ربوبیّتت   آنکه مناسب معنای ربو و اقران های گوناگون و جنبه یپرشدگ و فزونی،

 د.انانعکاس یافته
 

 قرآنی تربیت درآیات های همگراواژههمایی و کاربرد 
 تربیتت وابعتاد گونتاگون    هتا که از آن جنبه ایتربیت به گونه قرآن کریم برای تبیین مفهوم 

همتراه و همگتام   هر روی بدست آید قلمروهای دیگری را که به بویژه جهت گیری وغایت آن 
ده و برای آن لتوازم  نمورا طرح  وتعلم هوم تعلیمبکار بسته از جمله مف، دنروبا تربیت پیق می

... . از و 4 الرحمن ،110مائده ، 2و جمعه  164نمران برشمرده است )آ با تربیت مرتب  آثار و
معنوی انسان بوده از واژه تزکیه و قوای که مقصود بویژه تربیت  جا آنسوی دیگربنا به یک نظر

الگتو   . ماننتد تربیتت پیتامبران الهتی     1/330 ی،ئکلمات نزدیک به آن سود جسته است )طباطبا
کامتل کتردن وحکمتت     -33 تطهیتر ایشتان، احتزاب    -21احتزاب  سازی آنان )اسوه حستنه ،  

 یتا    و232، بقتره  49، نستاء  103و یا کارکرد تربیتی معارف قرآن )توبته   -14قصم آموختن، 
  .18، فاطر 14، انلی 9تربیت ارادی انسان نسبت به خویق )شمس 

چون رشد، هدایت، شفا، تطهیر، انبات، صنع، اصتالح، تهتذیب   های قرآنی دیگری هماژهو 
در ترسیم فرهنگ تربیتی قرآن دخالتت   که در برخی آیات با رب وتربیت همایی دارند، و... نیز

ه و واژه اصتالح بت   دارنتد  تری به تزکیته واژه صنع و انبات مفهوم نزدیک دو بویژه جدی دارند
، هتود  85و  56، انتراف  228و  220، بقره 35و  114آن )نک نسا  ی گستردهاکاربردهشهادت 

ستازوکارهای  و به مفهتوم تربیتت بتویژه جنبته اجتمتانی      و مساله های مطرح شده درآنها   88
از دو نظر جامعیت و گستردگی دارنتد یکتی    صنع وانبات دو واژه 1است. ترکیآن نزدگسترده 

                                                 
که در این کاربرد به معنای رشددادن و ساختن مادی و معنوی است. ان ارید  39و لتصنع نلی نینی، طه  - 37نمران و انبتها نباتاً حسناً، آ  -1

یستئلونک نتن    -114بین النتاس، نستا    واصالح – 85و  56والتفسدوا فی االر  بعد اصالحها، انراف  – 88 هود اال االصالح ما استطعت،
 و... 220قل اصالح لهم خیر ... وا، یعلم المفسد من المصلح، بقره  الیتامی
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را در مانند تغذیه، حفتظ و...  های جسمانی تربیت ناظر به جنبهاز نظر معنائی که هم فرایندهای 
اختصتاص بته    ،معنوی را و دیگر از جهت زمانی تربیت گیرند و هم فرایندهای مربوط بهبرمی

با معنای تربیت اصطالحی یعنی اصالح و رشتد و ریشته    کامالًو  ای ندارندسن وموقعیت ویژه
 ربو هم پوشانی و هماهنگی دارند.

اند که از مادهزکو مشتتق شتده و دو معنتا بترای آن یتاد      شناسان گفتهمورد تزکیه، لغتدر  
کردن و در نتیجه آشکارساختن و یا اینکه ایتن  اند یکی رشد ونمو و دیگری پاکی و پاکیزهکرده

دانند چه آنکه رشد مستلزم پاکیزگی باشد و یا پاکی و پیراستتگی  دو مفهوم را الزم و ملزوم می

. بتا اینحتا  درنگتاه لغتت شناستان و مفستران، تقتدم یکتی          214، 213رشد )راغتب،   مستلزم
 برای تبیتین  رحا ه بهبردیگری تصریح نشده ودرست ترآن است که آن دو را هم طراز بدانیم. 

 دو نکته درخور یاد آوری است. جایگاه محوری تزکیه در میان مفاهیم تربیتی
چهتره انستان راه یافتته    قرآن، واژه تزکیه  ی تربیتیهاواژهنظر برخی نالمان ازمیان از  یک؛ 

معنای نزدیک به ربتوبی شتدن      که351، دهد )جوادی آملیتربیت را نشان می به مراحل نالیتر
رشد  ، 88ونحل  41و  39صنع )طه مانند های تربیتی درحالیکه سایر واژه وغایت تربیت است.

چهتره در حتا  شتدن و      و...33)احتزاب   ریت تطه  ،37 ، انبات )آ  نمران 24وکهف  51 ای)انب
که تعبیر دیگری از مراحل، مجتاری و ستازو کارهتای     کنندتعالی را تصویر میراه  روندگی در

 .باشندیمتربیت، زمینه سازی، پیراستن و رشد دهی 
 های هتم آئی با واژهتزکیه در بیشتر موارد به تنهائی و بدون هم واژه کاربردهای قرآنی دو؛ 

 ،164نمتران  ، آ 129و  151، بقتره  21، نتور  49نستاء   ،103 روه یا متلاد آمده استت )توبته  گ
کته    9آمتده )شتمس    ایهدست  با ایهزک این میان یک مورد واژه از  .14 ی، انل18، فاطر 2جمعه 

ستعی   هتا یساختن است. با این فر  که منظور از دسلغت متلاد آن و به معنای خفاء و پنهان
 ؛هتای نفستانی استت، معنتای تزکیته نبتارت خواهتد بتود از        ندن هواها و کشتق در پوشا فرد

 .هواهای نفس که آن را احاطته کترده استت    ریو تأثسلطه  آوردن نفس ازآشکارساختن و بیرون
یکی حفظ و تقویت واقع نمتائی قلتب    ز استبر دو محور متمرک و تزکیه دو طرف داردبنا براین

تا در نتیجه، نفتس آدمتی از تستل  هواهتا و امیتا        ای نفسهو و درگیری با مواجههو دیگری 
مناسب آن خارج گردد. با این توصیف، مفهتوم تزکیته بتا جنبته ستلبی کته پیراستتن موانتع و         

بته معنتای   « زکتی »را از فعتل  « تزکیته »هاست سازگاری بیشتری دارد. گرچه برخی مصدر آفت
یمت نشتان   تأمل. این  266/ 19طباطبائی، اند که ناظر به کارکرد او  آن است )رشد دادن گرفته
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که تزکیه درهر دو صورت به معنای سازو کارها ومراحتل تربیتت نیزخواهتد بتود گرچته       دهد
 است. ترمحسوسبدلیل همایی با فالح، غایت تربیت و ربوبی شدن درآن 

 
 :به آن با نظر به کار بردهای قرآنی تعریف تربیت و مفاهیم وابسته

 دهتد یمت مونه سازو کارها و انمالی بدانیم که مربی بر روی متربی انجام اگر تربیت را مج 

تا او را در رسیدن به غایتی که امکان رسیدن به آن در وجود بالقوه وطبیعی متربتی تعبیته شتده    
ی هتا نیتمر، هاآموزش ها،و باید از سنخ شناخت توانندیماست، باید فر  کنیم که آن انما  

ار دادن متربی در موقعیت وسعی مربی در همکاری متربی به منظور ستوق  ، قرهاقیپاالنملی، 
، باشتند. ایتن   شتوند یمت دهی به کما  متصور، که از مبتانی واصتو  و اهتداف تربیتتی انتتزاع      

ها و...از اموری زیستی و طبیعتی گرفتته تتا نمتل و اختالق و      و موقعیت هانیتمرسازوکارها، 
ی دیگر، به گواهی آنچته کته از آیتات قترآن آوردیتم از      ویا چیزها و اجتمانی های فردیکنق
یی خواهند بود که در فرجام وغایت خود بته ربتوبی شتدن انستان بیانجامنتد واز      هادهیپدسنخ 

 ندیآیمهمین جهت است که به وصف تربیت در 
نبارت است از: شناخت ختدای یگانته بته ننتوان     در فرهنگ تربیتی قرآن تربیت، بنا براین 

ربوبیّتت او و کنتارزدن    وسایل وابزار و مدبر انسان و جهان و پذیرفتن و به کاربستن تنها مربی
و از ستنخ   آنشتناختی  وجه  ،ربوبیت و تدبیر غیر او. از این رو که جنبه اساسی تربیت اسالمی

در قترآن کتریم    ، بدین ترتیب شناخت حقیقت وجود انسان یعنی آنچه باید بشود،است معرفت
آدمی وقوای آن در مرکز توجه این کتاب آسمانی قرار گرفته است  یافته ونفسی اگستردهنمود 

رب  با شناخت خویشتن چنان درهم تنیده شده که تفکیک میتان  خدا )به این معنا که شناخت 
یتا ایتهتا    -انتراف   205واذکر ربک فی نفسک تلرنا وخیفه، ) دینمایمآن دو از هم نا ممکن 

 18ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه والی ا، المصیر،  - 27فجر ربک، النفس المطمئنه ارجعی الی 
انعام و...  وبدین گونه تربیت استالمی   104و  46وفصلت  108ویونس  41 زمر فاطر ونیز نک؛

 .رسندیمدر نقطه شناخت رب و شناخت خویشتن به هم 

ن فراینتد، وستایل و   ، همتا شودیمدر تعریف آورده  نوناًتربیت، که  پیراستن )تزکیه  موانع 
، وضعیت تثبیتت  هافیتعر. دربرخی از کشدیممجرایی است که ربوبی شدن نفس را به دوش 

کته در مرحلته غایتت همتان      انتد یاخالقی هایژگیوشده روحی متربی، همان ملکات ثابت و 

 ربوبی شدن نفس است.
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 1اند.ای نشستهکنیم در این تعریف سه ننصر اصلی در کنار هم بر جچنانچه مالحظه می 
مشیر به آن است که انسان بداند تنهتا از مجترای درک ربوبیتت     یژگیشناخت، این و اول: 

ودر واقتع چنانکته گفتتیم بته      تواند به تربیت جامه نمتل بپوشتاند  ، میتوحید افعالی خداوند )

 ی بعدی، وسعت ربوبیت خداوند را درک نماید.هاگامآید وسپس در  نائلشناخت خویشتن 
ذیرفتن و به کاربستن، این مفهوم ناظر به جایگاه مربّی است، مربی در اینجتا اصتالتاً   پ م:دو 

وسائل توفیتق متربتی    ،سازی امکانات  و تشریعی ربّ یگانه است که با هدایت تکوینی )فراهم

و بته کاربستتن ربوبیتت الهتی     و موقعیتت  آورد و بالعر  انسان است که با نمل را فراهم می
قترار گترفتن در   و نمتل  التتزام،  سازد و به همین جهت است کته متربی را آماده میزمینه کما  
 ،قطتب ؛ 323نتک جتوادی آملتی،    در مفهوم تربیت دخالتت دارد ) ی اساسی اگونه به موقعیت،

205 . 
در مفهتوم  « تزکیه»طبق با نبیانگر جنبه سلبی و م، کنارزدن ربوبیّت غیرخدا و پیراستن سوم: 

بخشتی  مانند ننوان کمتا   شوندیمذکر  ی که در برخی از تعاریفصر دیگرننا .قرآنی آن است
بتودن و حتدود آن از   ناظر به هدف اساسی تربیت است و چون هدفی کلی است معنتای کامتل  

 مینت یبیمچنانکه  که اینجا همان ربوبی شدن است. آیدشناسی آن نظام تربیتی به دست میانسان
 .دهدیماجزای مختلف تعریف را نشان ی میان سازگاری درونویزگی های یاد شده 

 
 گیرینتیجه

کتم وبتیق    ، میتان معتانی  آن قرآنتی  هتای کاربردنیز وتربیت  های لغویریشهبانظر به  -1 
. وجتود دارد نزدیتک و دقیقتی    پوشتانی و هم، تعاطی نشینیاصطالح تربیت، نونی هممتفاوت 

 ،آن ویگانه مؤلفه اصلیارد با اینحا  دی ند تدریجی وتشکیکمراتب و فرای تربیت، درنین اینکه
 .باشدسازی میدهی و آماده به وسیله رشد ،روح و جسم در دو ساحتبخشی کما 
ی آن و مفتاهیم  هاییهمابررسی  قرآن نه از اصطالح ربّ فق ، که از فهوم تربیت درم -2 

و...  هیت صالح، صنع، تزکدیگر مانند ا یهایشه ربو و واژهرگرا از جمله های همواژه هم نشین و
 ها وگستره کاربرد آنها، واکاوی مفاهیم پیرامونیکه با بررسی میزان تکرار آن واژه دیآیبدست م

وبطتور کلتی   بیان ولحن قرآن ورنایت دیگر قواند فهتم،   یهم خانواده، چگونگ یهاآنها، واژه
یمت لت غایی آن را ترسیم واژه رب نکه در این میان واژه  ردیپذیامکان مقرهنگ تربیتی قرآن 

                                                 
 .92رک به: رفیعی، آرای دانشمندان مسلمان ...  -1
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 .کند
 از، گیتری مراحتل شتکل   فرایند و در گونه خاصی ازتربیت است که اوالً ،تربیت قرآنی -3 

 امتداد  تغذیه، اصالح وبهبود، اشراف ونظارت، حفتظ وجمتع کتردن،   ) یفزون همه انواع رشد و
، صنع، برد )ربویمبه مثابه ظرف بهره  وامها ، اتمام وکامل کردن، پر شدگی وغنا بخشیدن و... 

ذیتل ربوبیتت الهتی     وغایت خود،وصو  به فرجام مناسب  گیری وجهت در اًیثانانبات و...  و 

بتاالتر رفتته    به این معنا که جریان رشد وفزونی درظرف جسمانی و وروحی خود ردیگیقرار م
رب   دیگتر قترآن )ازجملته واژه    یهتا که واژه شودیوموجب تحو  آدمی به نونی از تربیت م

بته  « تربیتت »از این رو مفاهیم به کار رفته در تعریف  آن هستند.حقیقت وغایت  نهده دار بیان
مفهوم قرآنی آن مانند شناختن خدا به ننوان ربّ یگانه انسان وتدبیر کننده آن ... بیشتر ناظر بته  

یبه کار مباشند اما مفاهیمی که درتبیین وجوه دیگر تربیت محتوای تربیت و نلت غائی آن می
تتا  های جستمانی گرفتته   مواظبت های معین )از تغذیه ومانند به کاربستن اصو  و روش روند

قالتب، مراحتل و ابتزار     ناظر به بطور نمده   و امثا  آنهای نملیسازوکارهای تربیتی وتمرین
بوبی ورسوق دهی به کما   بالماء سازی وبخشی، زمینهاند که منطبق با رشددادن، فزونیتربیت

 شدن هستند.

 
 منابع 

، تحقیق؛ نبدالسالم محمد هارون، قم، مکتتب االنتالم   معجم مقاییس اللغه، بن فارس فارس، احمدابن

 ق. 1404، االسالمی
 ق. 1414، بیروت، دارصادر، العرب لسانبن مکرم،  منظور، محمدابن

، مشهد بنیاد پژوهشهای لقرآنا الجنان و روح الجنان فی تفسیرروضابوالفتوح رازی، حسین بن نلی، 

 .1371اسالمی، 

، بیتروت، دارالکتتب العلمیته،    المثانیالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبعروحمحمود بن نبدا،،  ،یآلوس

 ق. 1415

 .1388، تهران، انتشارات مدرسه، نگاهی دوباره به تربیت اسالمیباقری، خسرو، 

 .ق 1420، قم، بنیاد بعثت، سیر القرآنآالء الرحمن فی تفبالغی، محمد جواد، 

 .1379، قم، مرکز نشر اسراء، فطرت در قرآنجوادی آملی، نبدا،، 

 ق. 1415، ریا ، دارالخریجی، االسالمیه اصول التربیهخطیب، محمد شحات، 

 ق. 1405، قم، دارالهجره، و... ، تحقیق مهدی مخزومیالعین، خلیل ابن احمد
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 .1376، امام خمینی آثار نشر موسسه تنظیم و ،، تهران، چاپ سومسوره حمدتفسیرا،، روح ی،نیخم

 م. 1889، بیروت، مطبعه مرسلی الیسونیه، الشوارد الموارد فی فصح العربیه و اقربخوری الشرتونی، سعید، 

 ق. 1404جا، دفتر نشر کتاب، ، بیالقرآن بیالمفردات فی غرراغب، حسین ابن محمد، 

 .1378 ،، قم، دفتر تبلیغات اسالمیتفسیر راهنمااکبر،  ، رفسنجانی )هاشمی

)دفتر سوم امام محمتد غزالتی     آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آنرفیعی، بهروز، 

 .1381تهران، سمت، 

 .1376چاپ هفدهم،  ،، تهران، انتشارات آگاهروان شناسی پرورشیاکبر، سیف، نلی

 ق. 1394، بیروت، موسسه االنلمی للمطبونات، القرآن المیزان فی تفسیرطباطبائی، محمدحسین، 

 .1379 ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،البیان مجمعطبرسی، فلل بن حسن، 

، تحقیتق ستیداحمد حستینی، تهتران، منشتورات مکتبته       البحرین مجمع ،بن محمد نیطریحی، فخرالد

 ق. 1395المرتلویه، 

  ، بی تا.داراحیاءالتراث العربی ، بیروت،القران لتبیان فی تفسیرابن حسن،  محمد طوسی،

 ق. 1419، بیروت، دارالمالک للطبانه و النشر، من وحی القرانا،، محمدحسین، فلل

 تا.چاپ سوم، بی للکتاب، ، مصر، الهیئه المصریه العامهلطایف االشارات نبدالکریم، قشیری،

مه محمدمهدی جعفری، تهتران، موسسته مطبونتاتی فراهتانی،     ، ترجروش تربیتی اسالمقطب، محمد، 

1345. 

، قتم، انتشتارات دارالحتدیث،    4، جلد موسوعه العقائد االسالمیهی ری شهری، محمد ودیگران، محمد

1388. 

 .1360، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن، 

 .1362انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده مهندسی، ، تهران،فطرتمطهری، مرتلی، 

 .1374، تهران، دارالکتب االسالمیه، تفسیر نمونهدیگران،  و مکارم شیرازی، ناصر

 تا.بی دارالتراث العربی، ،رمص ،فی القرآن الکریم المصطلحات االربعه ابواالنلی، مودودی،

، مشتهد، بنیتاد   22جلتد  ، القرآن وسر بالغتهالمعجم فی فقه لغه وانظ زاده خراسانی، محمد ودیگران، 

 .1392پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 
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