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چکيده

با توجه به اهمیت و جایگاه محوری اسم «ربّ» در نظام معنایی قرآن کریم ،در این مقاله با هدف
دستیابی به معنای واژه «ربّ» و سیر تاریخی تحول معنا و کاربرد آن در اشاره به «خدای راستین/
خالق» در زبانهای مختلف سامی و چگونگی راهیابی چنین کاربردی به زبان عربی پیش از نزول
قرآن کریم ،از روش معناشناسی تاریخی و زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی اسـتااده شـدهاسـت از
اینرو ابتدا واژه «ربّ» عربی با بعضی واژههای خویشاوند بـا آن در خـانواده زبانهـای سـامی و
همچنین زبان مصری مقایسه شده و در نتیجه ،عالوه بر دستیابی به ماهوم اصـلی «بـزر » بـرای
واژه  rabسامی و شناسایی واژه  nibبه عنوان خویشاوند مصری  rabسامی ،پیوند میان دو ریشه
 r-b-bو  r-b-w/yسامی نیز آشکار شدهاست سپس با نگاهی تـاریخی بـه کـاربرد ماهـوم مـورد
اشاره واژه  rabسامی در بافت دینی پیش از اسـالم و سـایر واژههـای نـا ر بـه ایـن ماهـوم در
زبانهای سامی و متون مختلف دینی یهودیت و مسیحیت پرداخته شدهاست و در نتیجه ،عـالوه
بر تبیین سیر تاریخی کاربرد معنای «سرور /صاحب اختیار» در اشاره به «خدای راستین /خالق» و
معرفی واژههای  ’Adonāyعبری Kyrios ،یونانی Mār’/ Māry ،آرامـی و  Moryoسـریانی ،کـه
همگی به همین ماهوم اشاره داشتهاند ،با توجه به شواهد باستانشناختی آشکار شدهاست که واژه
 rabنخستین بار در اوایل قرن پنجم میالدی و در زبان سبئی بهعنوان اسمی از نامهای خدا بهکار
رفته و چنین کاربردی از زبان سبئی به حجاز و زبان عربی بستر نزول قرآن کریم راه یافتهاست
واژههاي کليدي

قرآن کریم ،اسماءالحسنی ،ربّ ،نامهـای خـدا در یهودیـت و مسـیحیت ،معناشناسـی تـاریخی،
زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی ،خانواده زبانهای سامی
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مقدمه

فرهنگنویسان پیوند معنایی را هـم در یکسـانی مبـدأ

با توجه به اهمیت و جایگاه محـوری اسـم «ربّ»

اشتقا شرط دانستهاند اما در مقام عمل ،دسـتکم در

در میان اسماءالحسنی و سایر مااهیم موجود در نظـام

مورد بعضی واژهها از جملـه واژه «ربّ» ،تبیـین ایـن

معنایی قرآن کریم ـ کـه از سـویی بـا حـوزه معنـایی

پیوند معنایی را مسـکو

گذاشـتهاند و چهبسـا ایـن

«توحید» و اسم جالله «اهلل» و سایر نامهای خـدا و از

پیوند معنایی برای آنان روشن نبودهاست

سوی دیگـر ،بـا حـوزه معنـایی «عبـاد » و ماـاهیم

از دیگر آسـیبهایی کـه در روش فرهنگنویسـان

کلیدی «إله» و «شـر » پیونـد دارد و ایـن دو حـوزه

مسلمان در معناشناسی واژگـان بـه چشـم مـیخـورد،

معنایی ،از حوزههای معنایی اساسی در نظـام معنـایی

تمرکز قاطبـه آنـان بـر واژگـان عربـی و تـالش بـرای

قرآنکریماند ـ معناشناسی واژه «ربّ» در تبیـین نظـام

عربیدانستن بعضی واژههاییاست که احتمال مـیرفتـه

معنایی قرآنکریم و بازنمایی بعضی آموزهها و مااهیم

غیر عربی بوده باشند؛ واژههایی مانند «رَبّانی» و «رِبّـی»،

محوری در این نظام معنایی نقشی اساسی ایاا میکند

کــه دســتکم برخـی از فرهنگنویســان متقــدم چنـین

فرهنگنویسان متقدم ،واژه «ربّ» را در ذیل ریشه

احتمال دادهاند ،اما بیشتر فرهنگنویسان آنها را عربـی

مضاعف «ربب» جای دادهاند و معنای آنرا «مالـ »

پنداشته و در صدد پیوند دادن آنها بـه ریشـه «ربب»

فعلـی

عربی برآمدهاند هرچند برخی دانشـمندان مسـلمان در

مجرد «رَبَّ یَرُبُّ» یا کاربردهـای فعلـی مزیـد ریشـه

سدههای متقدم به غیـر عربـیبـودن بعضـی واژههـای

«ربب» در معنای «مَلَ َ یَمْلِ ُ» کاربرد نداشتهاسـت

موجود در قرآنکریم توجه داشـته و کتـابهـایی را در

حتی برخی ،مبدأ اشـتقا «ربّ» را «تربیـ » ــ کـه از

این زمینه نگاشتهاند ،اما توجه به زبانهای همجـوار بـا

ریشــه نــاقص «ربو» اســت ـ ـ دانســتهاند و بعض ـی

زبان عربی ،کـه امکـان اخـتالط فـراهم بودهاسـت ،در

کاربردهای فعلی ریشه «ربب» را با کاربردهای مزید

رویکرد کلی فرهنگنویسان دیده نمیشود

دانستهاند؛ حال آنکه در زبـان عربـی صـور

ریشههای «ربو» یا «رب » در باب تاعیـل هممعنـا

از آنجا که ماسران و متکلمان مسلمان در شرح و

دانستهاند ،بدون آنکه چگونگی پیوند ریشـه «ربب»

تاسیر واژهها و مااهیم به کار رفته در قرآن کریم و از

را با ریشههای «ربو» یا «رب » تبیین کنند برخـی

جمله واژه «ربّ» ،در درجه اول به فرهنگهای متقدم

دیگر از آنان هم ـ با توجه به روایاتی از دوره اسالمی

رجوع کردهاند و معنای مورد نظـر خـود را از همـان

اسـمی «ربّ» را مبـدأ اشـتقا بـرای

مداخل واژگانی استخراج نموده و به شرح و بسط آن

فعلی مجـرد ریشـه «ربب» دانسـتهاند ایـن

پرداختهاند ،طبعاً این نارسـاییها و تشـتت اقـوال بـه

ـ اساساً صور
صور

نارسایی از آنجا ناشی شدهاست که توجه اصلی تنهـا

9

دیدگاههای آنان نیز تسری یافته است

به ریشه واژه(و نه معنا) در تقسیمبندی واژگـان ،گـاه

جهت رفع نارساییهای م وجـود در معناشناسـی

واژه بــا ســایر

واژههای قرآنی ،بهنظر میرسد معناشناسـی تـاریخی

واژههایی که دارای مبدأ اشتقا یکسان دانسته شدهاند

زبــان عربــی در ســدههای منتهــی بــه دوره نــزول

نادیـــده انگاشـــته شـــود و در نتیجـــه ،بـــا اینکـــه

قرآنکریم ضروری است؛ امری که با نگاهی فراتر بـه

موجــب شــده تــا پیونــد معنــایی یـ
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زبان عربی و مقایسه آن با سایر زبانهای همجوار که

جغرافیــایی آغــاز کــاربرد واژه  rabدر ایــن معنــا و

زبـان

چگونگی راهیابی چنان کـاربردی بـه حجـاز و زبـان

احتمال میرود در سـدههای متقـدمتر از یـ

دیگر منشعب شده باشـند ،و در حقیقـت اسـتااده از

عربی بستر نزول قرآنکریم تبیین گردد

روشهای نوین زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی ،قابـل
انجاماست

گاتنــی اســت کاربردهــای دینــی واژه  rabدر
بافت های غیریکتاپرستانه 3و پیش از کاربرد یافتن آن

در این پژوهش ،با هدف دستیابی به معنـای واژه

در اشاره به «خدای راستین /خالق» از موضـوع ایـن

«ربّ» و ســیر تــاریخی تحــول معنــا و کــاربرد آن در

پژوهش خارج است همچنین بدیهی است چگونگی

اشاره به «خدای راستین /خالق» 0در زبانهای مختلف

کاربرد واژه «ربّ» و مؤلاه های معنـایی آن در نظـام

سامی و چگونگی راهیابی چنـین کـاربردی بـه زبـان

معنایی قرآن کریم و در پیونـد بـا سـایر حوزههـای

عربی پیش از نزول قرآن کـریم ،از روش معناشناسـی

معنایی اساسـی آن  ،خـود موضـوع پژوهشـی دیگـر

تــاریخی اســتااده شــدهاســت کــه در ادامــه مقدمــه

است

بهاختصار معرفی میشود
در بخش نخست این مقاله ،پس از معرفی اجمالی

4

معناشناسی تاریخی

زبانشناســی تــاریخی ـ تطبیقــی ،ابتــدا بــه اختصــار

معناشناسی تاریخی یا درزمانی دانش مطالعه معنا و

خانواده زبانهای سامی معرفی شده و در پی آن ،واژه

تغییرا

آن در طول زمان است گاه موضوع مطالعـه،

«ربّ» عربی با بعضی واژههـای خویشـاوند بـا آن در

تغییرا

زبان و فرآیندهایی اسـت کـه

این خانواده زبانی و در تقسیمبندی بزر تر زبانهای

منجر به تغییر در معنای واحدهای زبـانی آن زبـان در

حامی ـ سامی یا آفروآسیایی مقایسهشده و در نتیجـه،

طول زمان میشوند ،که به فقه اللغه 2مربوط میشود و

عالوه بر دستیابی به ماهـوم اصـلی واژه  rabسـامی،

مهمترین ایـن فرآینـدها عبارتنـد از :توسـیع معنـایی،

پیونــد می ـان دو ریشــه  r-b-bو  r-b-w/yســامی نی ـز

تخصیص معنایی ،ترفیع معنایی ،تنزل معنایی ،استعاره

آشکار شدهاست

خودکارشده ،کنایه خودکارشده و مجاز خودکارشـده

در بخش دوم این مقاله با نگاهی تـاریخی نـه بـه

معنایی در ی

(ن  :صاوی ،9384 ،ص)19
موضوع مطالعه گاهی هم تغییـرا

واژه  rabسامی ،بلکه به کاربرد ماهوم مورد اشاره آن

معنـایی چنـد

در بافت دینی پیش از اسالم و سایر واژههای نا ر بـه

زبان که با هم پیوند دارند در مقایسه با یکدیگر است،

این ماهوم در زبانهای سامی و متـون مختلـف دینـی

که بخشی از زبانشناسی تـاریخی ـ تطبیقـی بـوده و

یهودیت و مسیحیت پرداخته و تالش شدهاست سـیر

هدف نهایی آن ،بازسازی تاریخچه زبانهای مختلـف

تاریخی کاربرد معنـای «سـرور /صـاحب اختیـار» در

و یافتن ارتباط میان زبانهایی است که به نظر میرسد

اشاره به «خدای راستین /خالق» و واژههـای مختلـف

از ی

ریشـه یـا خـانواده منشـعب شـده انـد (نـ :

نا ر به این ماهوم آشکارشده و مقطع زمانی و منطقـه

Campbell, 1999: p.4-6؛ پالمر :9374 ،ص)30-01
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مباحث علمی جدید مطـرح شـد ،زبـان مـادر یـا زبـان

 .1زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی

زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی که بـه آن فقـه اللغـه
تطبیقی 7نیز گاته میشود ،بر این اساس اسـتوار اسـت
که هرچند ی

مشــتر  93و بــه زبانهــای زیرمجموعــه آن ،خــانواده
زبانی 94گاته میشود (آرالتو ،9373 ،ص)92-93

زبان در دوره زمانی طوالنی دچار تغییر
زبـانی کـامالً

میشود اما چنین نیست که این تغییـرا

11

 .1-1خانواده زبانهاي سامی

تصادفی و اتااقی روی دهند؛ بلکه از الگوهایی پیـروی

خــانواده زبان هــای ســامی بــه مجموعــهای از

میکنند که با بررسیهای علمی قابل کشف و تبییناند

زبانهای آسیایی و آفریقایی گاته میشود که بعضـی

زبــان در منطقــه جغرافیــایی بســیار

از آنهــا مــرده و بعضــی دیگــر تــا کنــون زنــده انــد؛

گستردهای گاتگو میشـود دچـار تغییـر میگـردد امـا

زبان هایی مانند اکدی ،عبری ،آرامی ،سریانی ،حبشی

منطقه بر زبانی عارض میشـود بـا

و عربی نخستین کسی که اصطالح «سامی» را بـرای

هنگــامی کــه یـ
تغییراتی که در ی
تغییرا

آن زبان در منطقهای دیگر متاـاو

همین روست که ی
صور

بـوده و از

زبان کهن در مراحـل بعـدی بـه

زبانهای گوناگون اهر میشود ضمن اینکـه

تاریخ هر زبان باید به طـور جداگانـه و بـر پایـه سـیر
تحول ویژه خود بررسی و توصیف گردد اما ریشهها و
زبانی بـا نگـاهی تـاریخی و در

چگونگی این تغییرا

محدوده جغرافیایی سکونت ،مهاجر  ،تجار  ،جنگ
یا سایر گونههای تعامل فرهنگی ـ اجتماعی گویشوران
هر زبان با مناطق همجوار قابل پیجویی اسـت (نـ :
آرالتو ،9373 ،ص)03

99

معرفی این زبانها بهکار برد ،اشلوتسر بـود کـه در
سال  9789م زبان هایی را که از مدیترانه تا فرا

و

از بین النهرین تـا جنـوب عربسـتان مـورد اسـتااده
بودند زبان های سامی نامیـد بـر ایـن اسـاس کـه در
تورا  ،مردمانی که به این زبانها سخن میگویند از
نسل سام بن نـوح (ع) دانسـته شـده انـد (نولدکـه،
 ،9193ص8؛  97 )Moscati, 1980, p.3ایـن نظریـه
اگرچــه اســاس تــاریخی درســتی نــدارد ولــی ایــن
اصطالح در بین زبان شناسان پذیرفته بوده و بـه کـار
مــی رود (آذرنــوش ،9388 ،ص )09ناگاتــه نمانــد
شباهتهای میان زبان های عبری ،آرامی و عربـی ـ

در زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی با مقایسه زبانهای

کــه زبان هــای دینــی یهودیــان ،مســیحیان شــرقی و

شناســــاییشــــده در حوزههــــای آواشــــناختی،

مسلمانان بوده اند ـ از قرن نهم میالدی مورد توجـه

8

ساختواژهای 1،دستوری 92و معنایی 99تـالش میشـود

برخی دانشمندان از جمله یهودا بـن قـریش 98بـوده

تا ویژگیهای مشتر احتمالی در آن زبانهـا اسـتخراج

است ()Rubin, 2010, p.1

وجود چنین عناصر مشترکی ،تا حد

زبان های سامی به طور سنتی و بر حسب منطقه

گردد و در صور

زبــان فرضــی

جغرافیایی ،بـه دو شـاخه عمـده شـمالی و جنـوبی

پرداختهمیشود که احتمال میرود زبانهای دیگـر از آن

(نولدکـــه ،9193 ،ص )32یـــا شـــرقی و غربـــی

زبان منشعب شدهباشند به این زبان فرضی ،که نخستین

( )Huehnergard, 1995, p.2117تقسیم شـده انـد

بار در سخنرانی معـروف جـونز 90در سـال  9789م در

هرچنــد تــا کنــون اجمــاعی بــین دانشــمندان در

ممکــن بــه توصــیف ســاخت یــ
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دستهبنـدی زبان هـای سـامی نبـودهاسـت ( Rubin,

مورد استااده بـودهاسـت ( )Rubin, 2010, p.6-7از

ایـن دسـتهبندیهای

از اکدی مکتوب(به خط

 ،) 2010, p.3آنچه قدر مشتر

آن جا که نخستین اکتشافا

مختلف بوده و برای موضوع این پژوهش مناسب به

میخی) در بقایای شهرهای آشوری روی دادهاسـت،

نظر می رسد ،تقسیم زبان های سـامی بـه سـه شـاخه

ای ن زبان در گذشته با نام آشوری 32شـناخته میشـد

است 91:شاخه شـمال شـرقی مشـتمل بـر زبانهـای

اما بعدها مشخص شد که در بـینالنهـرین دو زبـان

اکدی 02و اِبالیی 09،شاخه شمال غربـی مشـتمل بـر

اصلی گاتگو میشده است؛ یکی در بابِـل در جنـوب

زبان هایی همچـون کنعـانی 00،عبـری 03،آرامـی 04و

عرا  ،که بابلی 39نام گرفتـه و دیگـری در آشـور در

ســریانی 02،و شــاخه جنــوبی مشــتمل بــر زبانهــای

میانه دشت دجله ،که با نام آشوری شناخته میشـده

عربی 09و حبشی  07در ادامـه بـه بررسـی واژههـای

و این هر دو ،در واقـع دو گـویش 30همـزاد از یـ

مرتبط با «ربّ» عربی در مهمترین زبانهای سامی که

زبان بوده اند کـه اکـدی نامیـده میشـود ( George,

همزمان با نزول قرآن کریم و پیش از آن (قرن هاتم

 )2007, p.31-35گویش هایی از بابلی و آشوری بـه

میالدی به قبل) رواج داشته انـد ،بـر اسـاس تقسـیم

عنوان زبان ادبی تا پایان قرن ششم مـیالدی کـاربرد

پیشگاته ،پرداخته میشود

داشتهاند ()Moscati, 1980, p.6
در معتبرتــرین فرهنگ هــای اکــدی و آشــوری

 .1-1-1زبانهاي سامی شمال شرقی

موجود ( Muss-Arnolt, 1905, vol.2, p.943-950,

زبانهای سامی شمال شرقی ،بـه زبانهـایی گاتـه

1190؛ Biggs, 1999, vol.14, p.4-7, 15-17, 26-

میشود که در منطقه بین النهـرین 08و از هـزاره سـوم

;48, 57, 314-315, 392-400; vol.18, p.223
،)Black, 2000, p.293-294, 303, 306, 399

مشتمل بر دو زبـان اکـدی و ابالیـی اسـت در ادامـه

واژههایی یافت شدهاند که بـه نظـر میرسـد پیونـد

بهاختصار این زبانها معرفی شده و کـاربرد واژههـای

نزدیکی با واژه «ربّ» یا ریشـههای ربب یـا ربو

مرتبط با «ربّ» در آنها بررسی میشود

در زبان عربی دارند در جدول زیـر بعضـی از ایـن

پیش از میالد مسیح (ع) گاتگو میشدهاند این گـروه

واژه ها به صور
 .1-1-1-1زبان اکدي

آوانگاشته می آیند؛ با این توضـیح

که عالئم به کار رفته برای واکه ها (حروف صدادار)

اکدی نامی است برگرفته از شهری باستانی به نام

به ترتیب عبارتند از u ،i ،a :برای واکه های کوتـاه (اَ،

اکد 01احتماالً در جنوب رود دجله ،کـه امـروزه بـه

اِ ،اُ) و  ū ،ī ،āبرای واکه های بلند (آ ،اى ،او) گاتنی

گویشهای کهن زبان های سامی(شمال) شرقی گاته

است در مواردی کـه در آوانگـاری واژهای اخـتالف

میشود و دست کم از نیمه هزاره سوم تا نیمه هـزاره

بوده ،در داخل پرانتز همخوان ها (حروف صامت) یا

نخست پیش از میالد در عرا کنونی گاتگو میشده

واکه های اضـافی آمـده و همخوانهـا یـا واکـههای

و صور

مکتوب آن تا حـدود قـرن یکـم مـیالدی

اختالفی نیز با عالمت  /از یکدیگر متمایز شدهاند:
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جدول  :1واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان اکدی

ردیف

واژه

مقوله صرفی

مـعـنـا
بزر بودن یا بزر شدن
پرورش دادن یا رشد کردن (فرزند ،حیوان یا

9

Rabū

فعل

محصول)و منزلت یافتن
پیشرفت کردن ،مقام

0

Rabū

صات

3

rab

صات

4

rab(i)ānu

صات

فرمانده (لشکر)
فرمانروا ،والی (حاکم)

2

rub(b)ū

اسم

ارزش افزوده ،مناعت ،بهره
ربا /بازپرداخت اضافه بر قرض

9

ri(/a)bbatu

عدد

دههزار ()920222

7

rabbū

صات

پرتعداد ،بیشمار
بسیار بزر

8

rab(b)ūtu

اسم

عظمت ،اقتدار ،شکوه و جالل
سخاوتمندی ،بزر منشی

1

rubū

صات

پادشاه ،فرمانروا
شاهزاده ،اشرافی

92

rubūtu

صات

ملکه ،بانو
شاهزاده خانم

99

rubūtu

اسم

حکمرانی ،فرمانروایی

90

tarbītu

اسم

پسرخوانده ،فرزندخوانده
تربیت /پرورش /بزر کردنِ فرزند یا فرزندخوانده

93

rābu

فعل

زیاد شدن (سود ،سرمایه ،بدهی و …)
افزودن ،زیاد کردن
بزر
واالمقام ،بلندمرتبه
نجیبزاده ،اشرافی
رییس ،ارشد /مقام مافو  /مقام مسؤول
بااهمیت ،مؤثر ،قابل توجه
فراوان ،زیاد
رییس ،ارشد
(لقبی در ابتدای عنوان بسیاری از مقاما ؛ مانند:
 :Rab bānīرییس بنّاها /نا ر ساختمان)
33

پرورش یافته (انسان ،حیوان یا درخت)
فرود آمدن ،استقرار یافتن /سکونت کردن
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از اواخر هزاره سوم پیش از میالد مسیح (ع) گاتگو

 .2-1-1-1زبان اِبالیی
ابالیی از زبانهای مرده سامی اسـت کـه در سـده

میشده اند این گروه مشتمل بر زبـان اوگـاریتی 37و

 04یا  03پیش از میالد در شهر باستانی اِبال 34در تـل

دو زبان عمده کنعـانی و آرامـی اسـت کـه از زبـان

مــردیخ (واقــع در غــرب ســوریه کنــونی) گاتگــو

کنعانی ،زبان هایی مانند عبری کهن و فینیقـی 38و از

میشدهاست این زبان چنان بـه زبـان اکـدی نزدیـ

زبــان آرامــی ،زبانهــایی ماننــد نبطــی 31و ســریانی

است که حتی به عنـوان یکـی از گویشهـای اکـدی

منشعب شـدهانـد در ادامـه به اختصـار ایـن زبانهـا

متقـدم طبقهبنـدی میشـود ( Huehnergard, 1995,

معرفی شده و کاربرد واژههـای مـرتبط بـا «ربّ» در

p.2120؛  )Rubio, 2006, p.111هرچنــد بــه دلیــل

آنها بررسی میشود

موقعیت مکانی ،تأثیراتی هم از زبانهـای سـامی غیـر
اکدی پذیرفتهاست و به تعبیری ،مـرز بـین زبانهـای
سامی شمال شرقی و شمال غربـی در جـایی در ابـال
قرار میگیرد ()Krebernik, 1996, p.249

32

 .1-2-1-1زبان اوگاریتی
اوگاریتی از زبان های مـرده سـامی اسـت کـه در
سدههای  94و  93پیش از مـیالد در شـهر باسـتانی

به دلیل فقدان فرهنگی جامع و معتبر برای زبـان

اوگاریت 42در رأس شمره (واقع در شمال الذقیه در

ابالیی ،امکـان بررسـی جـامع واژه هـای مـرتبط بـا

شمال غربی سـوریه کنـونی) گاتگـو میشـدهاسـت

«ربّ» در این زبان فراهم نی سـت امـا بـا توجـه بـه

(Moscati, 1980, p.9؛ )Rubin, 2010, p.15

مشابهت های فراوان زبـان ابالیـی بـا زبـان اکـدی،

هرچنــد برخــی ایــن زبــان را زیرشــاخهای از زبــان

انتظار مـی رود زبـان ابالیـی در ایـن مـورد تاـاو

کنعـانی در نظــر می گیرنــد امــا بیشــتر زبانشناســان،

چندانی با زبان اکدی نداشته باشـد و بررسـی زبـان

اوگاریتی را زبانی مستقل در میـان زبانهـای سـامی

اکدی برای این پژوهش کافی بـه نظـر می رسـد از

شــمال غربــی میداننــد ( Huehnergard, 1995,

واژه های ابالیی که بـا معـادل اکـدی خـود انـدکی

)p.2122-2123

بـوده و در پیونـد بـا ریشـه های رب ب یـا

بعضــی واژه هــا کــه در معتبرتــرین فرهنــگ

متااو

رب و عربی اسـت ،می تـوان واژه  ribabبـه معنـای

اوگـاریتی موجـود یافـت شـده ( Olmo Lete and

Krebernik, :

 )Sanmartin, 2003, p.727-732, 877و بـه نظـر

ده هزار ( )920222را نمونه آورد (ن

می رسد پیوند نزدیکی بـا واژه «ربّ» یـا ریشـههای

)1996, p.246

رب ب یا رب و در زبان عربـی دارنـد ،بـه صـور
حرف نگاشته در جدول زیر می آیند؛ چرا که در این

 .2-1-1زبانهاي سامی شمال غربی
زبانهای سامی شمال غربی بـه زبانهـایی گاتـه
می شود که در شر دریای مدیترانه (سرزمین شام)

39

فرهنــگ تنهــا حــروف همخــوان واژه هــای مــذکور
حرف نگاری شدهاست:
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جدول  :2واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان اوگاریتي

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

Rb

صات

0

rbt

صات

3
4
2
9
7

)rbb(/y

فعل
عدد
صات
اسم
اسم

rb(b)t
rb(b)t
trbyt
)rb(b

مـعـنـا
بزر
شیخ ،واالمقام
رییس ،مقام مسؤول
بانو ،بانوی بزر
الهه
بزر بودن
دههزار ()920222
بیشمار
سود ،بهره اقتصادی
نمنم باران ،شبنم

در نگــارش میشــنا( 44نخســتین ویــرایش از تــورا

 .2-2-1-1زبان کنعانی
زبان کنعانی یکی از دو زبان عمده شـر مدیترانـه

شــااهی) و مــدراش( 42تاســیر تــورا ) ـ کــاربرد

است که از حدود سـده  94پـیش از مـیالد در کنعـان

داشتهاست برخی نویسندگان خاور نزدی

یا اروپا نیز

(واقع در لبنان ،فلسطین ،غـرب اردن و جنـوب غربـی

در قرون وسطی (قرنهای پنجم تا پانزدهم مـیالدی) از

49

این زبان در بعضی نوشتههای ادبی استااده میکردهانـد

سوریه کنونی ،که اصطالحاً منطقه سوری ـ فلسطینی

نامیده میشود) گاتگو میشدهاست ( Moscati, 1980,

(Moscati, 1980, p.10؛

p.9-10؛  )Huehnergard, 1995, p.2123کنعانی خود

 )p.2123البته عبری به عنوان زبان متون دینی و بـرای

مشتمل بر دو زبان عبری کهن و فینیقـی اسـت کـه در

انجام عبادا

در تمـام ایـن دوران

ادامه بهاجمال معرفی میشوند

مورد استااده بودهاست گاتنی است برخی یهودیان در

Huehnergard, 1995,

و نیایش و مناجا

سده اخیر سعی در احیای زبان عبـری بـر اسـاس تـنخ
 .1-2-2-1-1زبان عبري
عبری شـناختهترین و نزدیـ ترین زبـان بـه زبـان

داشتهاند که این زبان عبری جدید ،هماکنون در بعضـی
مناطق دنیا گاتگو میشود ()Rubin, 2010, p.16-17

کنعانی است که از اواخر سده  90تا سـدههای دوم یـا

در فرهنگهای معتبر عبـری موجـود ( Gesenius,

یکــم پــیش از مــیالد گاتگــو میشــده و از جملــه در

 1939, p.912-916؛ Koehler, 1958, p.867-870,

نگارش تَنَخ( 40کتاب مقدس یهودیـان) مـورد اسـتااده

 1040؛  )Klein, 1987, p.601-602, 716واژههــایی

بودهاست پس از آن تا قرن پنجم میالدی ،تنها صور

یافت شده اند که به نظر میرسد پیوند نزدیکی بـا واژه

مکتــوب آن در بعضــی متــون دینــی ـ از جملــه در

«ربّ» یــا ریشــههای ربب یــا ربو در زبــان عربــی

کشفشده از قُمران( 43در ساحل دریای مرده

آوانگاشـته در

مکتوبا

در جنوب اریحا واقع در فلسطین اشغالی) و همچنـین

دارند بعضی از این واژهها بـه صـور
جدول زیر میآیند:
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جدول  :3واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان عبری

ردیف

واژه

مـعـنـا

مقوله صرفی
بزر
49

بودن یا بزر

شدن

زیاد بودن یا زیاد شدن

فعل

9

rabab

0

rab

صات

3

rabbī

صات

4

ribubūh

اسم

2

rub

اسم

9

ribbah

اسم

فراوانی

7

ribbah

صات

بیشمار ،هزاران

8

ribbah

عدد

دههزار ()920222

1

rībū

عدد

دههزار ()920222

مضاعف بودن یا مضاعف شدن
بزر
بلند
خداوندگار /صاحب اختیار ،سروَر
رییس
فرمانده ،ناخدا
مقتدر
ماتخر ،مهم
آموزگار ،استاد
زیاد ،فراوان
مضاعف
معنای اصلی :سرورِ من
آموزگار ،استاد
لقب عمومی دانشمندان دینی یهودی
صاحب اختیار بودن ،پادشاهی

فراوانی ،وفور ،زیاد بودن (اندازه ،تعداد و …)
بزرگی

زیاد بودن یا زیاد شدن
افزودن ،زیاد کردن
92

rabah

47

فعل

99

taribūt

اسم

90

48

taribīt

اسم

بهره /مناعت /سود بردن ،ایجاد ثرو
بزر
بزر

بودن یا بزر

شدن

کردن یا پرورش دادن (فرزند)
افزایش
پرورش (تربیت /بزر
افزایش
سود ،بهره
ربا

کردن)

 89دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9314پیاپی 8

93

rabab

فعل

موجب بارش باران شدن
چرب کردن ،چر کردن ،لکهدار کردن

94

ribub

اسم

روغن ،چربی ،لکه چربی

اسم

قطرا سنگین شبنم
رگبارهای فراوان

92

rib(ī)bīm

41

طریق دریای مدیترانه به سمت غرب سار میکـردهانـد

 .2-2-2-1-1زبان فینیقی
فینیقــی زبــانی برگرفتــه از زبــان کنعــانی و بســیار

( )Rubin, 2010, p.17الابـای فینیقـی بـرای نگـارش

به زبان عبری است که در سدههای دهم و نهـم

زبانهایی همچون آرامی ،عبـری و یونـانی هـم مـورد

نزدی

پیش از میالد در شهر ساحلی بیبلوس 22یا جُبَیل (واقـع

استااده بودهاست ()Huehnergard, 1995, p.2123

در اســتان جبــل در لبنــان کنــونی) گاتگــو میشــده و

در تنهــــا فرهنــــگ فینیقــــی در دســــترس

مکتوب آن تا قرن پنجم میالدی نیز در لبنـان و

( ،)Krahmalkov, 2000, p.438-441واژههایی یافت

شمال فلسـطین کـاربرد داشـتهاسـت ( Huehnergard,

شدهاند که به نظر میرسد پیوند نزدیکی با واژه «ربّ»

1995, p.2123؛ قس ،Moscati, 1980, p.10 :که پایـان

یا ریشههای ربب یـا ربو در زبـان عربـی دارنـد

کاربرد زبان فینیقی را قرن دوم مـیالدی دانسـتهاسـت)

بعضی از ایـن واژههـا بـه صـور

حرفنگاشـته در

نهتنها در لبنـان و منـاطق مجـاور ،بلکـه نمونـههایی از

جدول زیر میآینـد؛ چـرا کـه در ایـن فرهنـگ تنهـا

کــاربرد زبــان فینیقــی در منــاطق دوردســتتر از قبیــل

حروف همخوان واژههای مذکور حرفنگاری شده و

قبــرس ،یونــان ،سیســیل و اســپانیای کنــونی یافــت

مؤلــف بــرای بعضــی واژههــا ،معــادل عبــری آنهــا را

شدهاست به این دلیل که فینیقیـان دریـانورد بـوده و از

آوردهاست:

صور

جدول  :4واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان فینیقي

ردیف
9

0

واژه
rb

29

rb

مقوله صرفی
صات

صات

3

rb

20

صات

4

rbt

صات

2
9

rb

23

rb

24

اسم
عدد

مـعـنـا
سرور
رهبر
آموزگار ،استاد
فرمانده لشکر
رییس ،ارشد /سرگروه /سرکرده
والی ،حاکم /فرمانروا
به عنوان لقب افتخاری :بزر
ارشد
زیاد
بانو
لقب الهه
تعداد زیاد ،فراوانی
دههزار ()920222
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منطقه جغرافیایی زبانهای آرامی ،این مجموعـه بـه دو

 .3-2-1-1زبان آرامی
زبان آرامی دومین زبان عمده شر مدیترانـه اسـت

شاخه غربی و شرقی تقسیم شدهاسـت از سـده سـوم

که از اوایل هزاره نخست پیش از میالد گاتگو میشـده

پیش از میالد تا قرن دوم میالدی ،زبانها /گویشهـای

و بعضی گویشهای آن تا کنـون مـورد اسـتاادهاسـت

مختلای از زبان آرامی منشعب شدهاند که از آن جملـه

( )Moscati, 1980, p.10آرامی در بر گیرنـده زبانهـا/

میتوان نبطی و پالمیری 21ـ منشعب از آرامی غربـی ـ

گویشهای مختلف و متعددی بوده است به طوری که

و سریانی ـ منشـعب از آرامـی شـرقی ـ را نـام بـرد

برخی معتقدند نمیتوان گویشی معیار برای آن در نظـر

()Moscati, 1980, p.10-12

گرفت زبان آرامی در غرب امپراتوری پـارس از میانـه

در معتبرتــرین فرهنگهــای موجــود آرامــی کهــن

سده ششم پیش از میالد در حدود سه قرن زبان رسمی

(زبــانی کــه در ترگومهــا و کتــاب مقــدس بــهکــار

بــوده ( )Rubin, 2010, p.18-19و چنــان گســترهای

رفتــهاســت) (Dalman, 1901, p.377-378, 426؛

داشته که از شمال سوریه کنونی و فلسطین تـا مصـر و

Jastrow, 1903, vol.2, p.1438-1444, 1694-1695؛

غرب ایران را در بر میگرفته و در نگارش بعضی متون

 ،)Baumgartner, 1958, p.1122واژههــایی یافــت

22

مقــدس یهــودی و بخشهــایی از کتــاب مقــدس
27

مسیحیان ـ همچون کتاب عزرا 29و کتاب دانیال

ـو

همچنین در کتابت ترگومها( 28ترجمههای آرامی متـون
مقـــدس یهـــودی) مـــورد اســـتااده بـــودهاســـت
( )Huehnergard, 1995, p.2124به جهت گسـتردگی

شدهاند که به نظر میرسد پیوند نزدیکی با واژه «ربّ»
یا ریشههای ربب یـا ربو در زبـان عربـی دارنـد
بعضی از این واژهها به صور

آوانگاشته در جـدول

زیر میآیند:

جدول  :5واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان آرامي

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

92

rab

صات

0

Rab

صات

3

Rabbī

صات

4

rabbi(/ī)nu

صات

2

rabbān

صات

مـعـنـا
بزر
سرور
رهبر
رییس ،ارشد /مافو
آموزگار ،استاد
فراوان ،زیاد
لقب امورائیم 99بابِلی
معنای اصلی :سرور من ،آموزگار /استاد من
لقبعلماودانشـمندان دینی؛ بهویژهتنـائیم 90وامورائیمفلسطینی

آموزگار /استادِ ما
صاتی برای موسی (ع)
سرور
رییس
آموزگار /استاد
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9

Rabbān

صات

7

ribā

فعل

8

rabab

فعل

1

rabah

فعل

92

rabah

صات

99
90
93

rībūn

94

صات
صات
صات

94
92
99
97

ribbah
rībū

92

99

rībū

عدد
صات

ribū
)ribū(tā

97

rībīt

اسم
اسم

98

taribbūt

91

taribbīt

98

اسم

91

02

ribū

فعل

09

ra(/i)bab

اسم

لقبی برای دانشمندان دینی
لقب بسیاری از رؤسای مدارس دینی فلسطین پس از هیلِل

بزر بودن یا بزر شدن
بزر کردن ،پرورش دادن
رشد کردن
تولید کردن
زیاد شدن
بزر بودن
رشد کردن
زیاد بودن
متراکم کردن
اندودن (بهویژه مالیدن قیر به چرم)
رشد کردن ،بزر شدن
بزر کردن
باال بردن
زیاد بودن یا زیاد شدن
بزر
ارشد
آموزگار /استاد
خداوندگار /صاحب اختیار ،سرور
بیشمار ،هزاران ،زیاد
بیشمار
انبوه
دههزار ()920222
بزر  ،قابل توجه
شکوه و جالل
بزرگی ،مقام و منصب
سود ،بهره
بهره قرض ،رباخواری
رام کردن
پرورش /تربیت کردن
آموزش
به ثمر رساندن
افزایش
سود ،مناعت ،بهره
روغنمالی کردن
جرم غلیظ ،چسبنا یا چرب
روغن ،چربی ،لکه چربی
قیر

93
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زبان از سویی مشتمل بر مؤلاههایی آرامی و از سویی

 .1-3-2-1-1زبان نبطی
نبطی زبانی منشعب از زبان آرامی غربی است کـه

دیگر دارای شاخصههایی عربی (شمالی) بوده اسـت

از سده دوم پیش از میالد تا قـرن چهـارم مـیالدی در

کتیبههایی از قرنهای چهارم و پنجم مـیالدی کشـف

حکومتی به مرکزیت شهر پترا( 72واقع در استان معان

شده که نشان میدهند زبان عربـی شـمالی از الابـای

در جنــوب اردن کنــونی) و بــا گســترهای جغرافیــایی

نبطی تأثیر گرفتهاست ()Lipinski, 1997, p.63-64

مشــتمل بــر کرانــه شــرقی رود اردن (اردن کنــونی)،

در تنها فرهنگ نبطی یافتشـده (الـذییب،9409 ،

صحرای نِگِب( 79واقع در جنوب فلسطین اشـغالی) و

ص ،)037-039واژههایی یافت شده اند کـه بـه نظـر

شبه جزیره سینا (واقع در شمال شرقی مصـر کنـونی)

میرسد پیونـد نزدیکـی بـا واژه «ربّ» یـا ریشـههای

توسط اقوامی عربنژاد به نام نبطیـان /انبـاط گاتگـو

ربب یا ربو در زبان عربـی دارنـد بعضـی از ایـن

میشده و جهت نگارش مورد استااده بودهاست ایـن

واژهها به صور

آوانگاشته در جدول زیر میآیند:

جدول  :6واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان نبطي

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

rb

صات

0

rbā

صات

3
4

rbt
rbtā

صات
صات

2

rbw

صات

 .2-3-2-1-1زبان سریانی
سریانی زبانی منشعب از زبان آرامی شرقی اسـت

مـعـنـا
رییس
صاحب
بزر
رییس
رییس (مؤنث)
بزر  ،واال (مؤنث)
رهبر
آموزگار /استاد

طور گسترده به عنوان زبـان ادبـی مسـیحیان بـه کـار
میرفته ( )Huehnergard, 1995, p.2124هرچند پس
اسالمی در قرن هشتم مـیالدی ،بهتـدری

که از اواخر قرن دوم میالدی در شهر باسـتانی اِدِسـا/

از فتوحا

اورهای 70یا الرُّهـا (واقـع در اسـتان شـانلی اورفـا در

جای خود را بـه زبـان عربـی دادهاسـت ( Moscati,

جنوب شرقی ترکیه کنونی) گاتگـو میشـده و زبـان

)1980 p.12

مذهبی مسیحیان در هالل خصیب (منطقه حاصـلخیز

در معتبرترین فرهنگهای سریانی موجود ( Brun,

هاللیشکل اطراف رود نیل ،سـواحل شـرقی دریـای

p.626

،)Costaz,

مدیترانه و رود اردن ،و بینالنهـرین تـا شـمال خلـی

واژههایی یافت شده اند کـه بـه نظـر میرسـد پیونـد

فارس) بودهاست و به عقیـده برخـی ،بهتـرین نمونـه

نزدیکی با واژه «ربّ» یا ریشههای ربب یا ربو در

موجود زبانهای آرامی اسـت ()Rubin, 2010, p.19

زبان عربی دارند بعضی از ایـن واژههـا بـه صـور

زبان سریانی در قرنهای سوم تا سیزدهم مـیالدی بـه

آوانگاشته در جدول زیر میآیند:

1895,؛ p.334-335

2002,
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جدول  :7واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان سریاني

الف) ریشه  rabبه معنای «بزر

شدن»

73

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

rabā

صات

0
3
4

rab
rabbūnū

فعل
صات
صات

2

rabūtū

اسم

9
7
8
1

)ribū(tū

عدد
فعل
فعل
اسم

rabunī

rawrib
raw(ū)rubū
rawrabtū

مـعـنـا
بزر
رییس ،ارشد /مافو
آموزگار ،استاد
فرمانروا ،حاکم
اشرافی ،نجیبزاده
فراوان ،زیاد
بزر شدن
کاهن اعظم ،حبر /پاپ
آموزگار /استاد
بزرگی ،افتخار
شکوه و جالل
دههزار ()920222
زیاد کردن ،تکثیر کردن
زیاد کردن
فراوانی

ب) ریشه  rabūبه معنای «رشد کردن»« ،زیاد شدن»

74

ردیف

واژه

مقوله صرفی

92

rbī

فعل

99

rabī

فعل

90

ribītū

اسم

93

tarbītū

اسم

 .3-1-1زبانهاي سامی جنوبی

مـعـنـا
بزر شدن
زیاد شدن
زیاد کردن ،رشد دادن
پرورش دادن
قرض دادن با طلب سود /رباخواری
سود ،بهره
افزایش
پیشرفت ،ترقی
آموزش

از دو گروه زبانهای عربی جنوبی و عربی شمالی ـ بـر

زبانهای سامی جنوبی به زبانهایی گاته میشود که

خالف نامگذاری مشابه ـ از دیگری منشعب شدهباشـد

در شبه جزیره عرب و بخشی از شاخ آفریقـا از هـزاره

زبان عربی شمالی در بر گیرنده زبانهای عربـی شـمالی

نخست پیش از میالد مسیح (ع) گاتگو میشدهاند ایـن

کهــن 72و عربــی نخســتین 79اســت 77کــه زبــان عربــی

گروه مشتمل بر زبانهای عربی جنوبی ،حبشی و عربـی

78

نخستین ،خود به دو شاخه عربی کهن (پیشاکالسی )

شمالی است به عقیده زبانشناسان چنین نبوده که یکی

و عربی کالسی  71تقسیم میشود زبان عربی کالسی

معناشناسی تاریخی واژه «ربّ» 19

زبانی عربی است که در قرنهای هاتم و هشتم مـیالدی

حضــرمو (در اســتان َشــبْون در جنــوب یمــن) و

بر اساس قرآن کریم و اشعار بـه جـای مانـده از دوران

بخشهــایی از عمــان کنــونی ( اــار) مــورد اســتااده

پیش از اسالم به طور گسترده یکسانسازی و تثبیت شد

بودهاند همچنین در بعضـی کتیبـههای کشـفشـده از

( )Rubin, 2010, p.11و نقطـــه پایـــان گســـترش

مدائن صالح /حِجر (واقع در العُال بین مدینه و تبـو )

عربی کهن بودOwens, 2006, ( 82

نیز زبان مَعینـی بـه کـار رفتـهاسـت ( Huehnergard,

89

 )1995, p.2120در این میان ،سبئی مهمتـرین گـویش

حبشی و عربـی شـمالی کهـن معرفـی شـده و کـاربرد

زبان عربی جنوبی کهن است که قدمت بیشتری نسبت

واژههای مرتبط با «ربّ» در آنها بررسی میشود

به سایر گویشها دارد (ابتدای هزاره نخسـت پـیش از

گویشهای متااو

 )p.5در ادامه بهاختصار زبانهای عربی جنوبی کهـن،

میالد) و بیشتر کتیبههای کشفشده از این زبان نیز بـه
خــط ســبئی بــوده و ایــن احتمــال هســت کــه ســایر

 .1-3-1-1زبان عربی جنوبی کهن
صـیْهَدی( 80منسـوب بـه
عربی جنوبی کهن ـ کـه َ

گویشهای عربی جنوبی از سبئی نشأ

گرفتهباشـند و

بیابان صیهد یا رمل السبعتین واقع در بخش وسـیعی از

دستکم میتوان گات تأثیر فراوانی از آن پذیرفتـهانـد

مرکز یمن کنونی) نیز نامیده میشود ـ به مجموعهای از

()Rubin, 2010, p.14-15

زبانها /گویشهای بههمپیوسته گاتـه میشـود کـه بـه

در معتبرتـــرین فرهنگهـــای ســـبئی موجـــود

طور عمده از حدود سده هشتم پیش از میالد تـا قـرن

(Beeston, 1982, p.114؛ Biella, 1982, p.475-

ششم میالدی در جنـوب شـبه جزیـره عـرب گاتگـو

 ،)476واژههایی یافت شدهانـد کـه بـه نظـر میرسـد

83

پیوند نزدیکی بـا واژه «ربّ» یـا ریشـههای ربب یـا

مَعینــی 84،قَتَبــانی 82و حَضْ ـرَمی /حضــرموتی 89اســت

ربو در زبان عربی دارند بعضی از ایـن واژههـا بـه

( )Moscati, 1980, p.14که بهترتیب در سبأ (در شمال

صور

حرفنگاشته در جدول زیر میآیند؛ چرا کـه

یمن کنونی) ،معین (در استان الجوف در شر صنعاء)،

در ایــن فرهنگهــا تنهــا حــروف همخــوان واژههــای

قتبان (در جنوب غربـی یمـن و شـر ربـع الخـالی)،

مذکور حرفنگاری شدهاست:

میشــده و مشــتمل بــر زبانهــا /گویشهــای ســبئی،

جدول  :8واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان سبئي

الف) ریشه rbb

ردیف
9

واژه
rb

مقوله صرفی
فعل

0

hrbb

فعل

3

Rb

اسم

4

rbbn

اسم

2

’rbbw

اسم

مـعـنـا
داشتن ،دارا بودن /مال چیزی بودن
تصاحب کردن
تربیت کردن فرزندخوانده
در ترکیبهای :Rb-hd ،Rb-hwd ،Rb-yhd
خدا(ی یهود)
برده ،بنده
تحت الحمایه /فرزندخوانده
تحت الحمایه /زیردست
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ب) ریشه rbw

ردیف
9

واژه
yrbwn

مقوله صرفی
فعل

مـعـنـا
زراعت کردن ،رویاندن؛ آباد کردن زمین
دادهاســت (Moscati, 1980, p.15؛ Huehnergard,

 .2-3-1-1زبان حبشی
حبشی زبان مردم حبشه (اتیوپی و اریتره کنـونی در

 )1995, p.2120-2121زبان سبئی تأثیر بسیاری بر زبان

به زبانهای عربـی جنـوبی

حبشی داشـته (نولدکـه ،9193 ،ص )18و الابـای زبـان

بوده که احتماالً در اوایل هزاره نخست پیش از میالد از

حبشی و از جمله گعز برگرفته از الابای سبئی بودهاست

جنوب غربی شبه جزیره عرب (یمن کنونی) بـه شـر

(ولانسون ،0229 ،ص009؛ )Rubin, 2010, p.10

شاخ آفریقا) و بسیار نزدی

آفریقا راه یافتهاسـت ()Huehnergard, 1995, p.2120

در معتبرتـــرین فرهنگهـــای گعـــز موجـــود

87

(Dillmann, 1865, p.286-287؛ Leslau, 1991,

است که از ابتدای قرن چهارم میالدی در شمال اتیـوپی

 ،)p.460-462واژههایی یافـت شـدهانـد کـه بـه نظـر

(اریتره کنونی) گاتگو میشده و زبان کلیسـای مسـیحی

میرسد پیونـد نزدیکـی بـا واژه «ربّ» یـا ریشـههای

اتیوپی بوده است هرچند به نظر میرسد در قـرن نهـم

ربب یا ربو در زبان عربـی دارنـد بعضـی از ایـن

مهمترین زیرشاخه زبان حبشی ،زبـان گِعِـز (جعـزی)

میالدی گاتگو به زبان گعز متوقف شده امـا بـه عنـوان

واژهها به صور

آوانگاشته در جدول زیر میآیند:

زبانی ادبی و مـذهبی تـا کنـون بـه حیـا خـود ادامـه
جدول  :9واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان گعز

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

rab(a)ba

فعل

0

rab

اسم

3

rabun

اسم

4

rabībāwit

اسم

2

rabbān

اسم

9
7
8

)rabbān(āy

اسم
فعل
صات

rabbawa
rabbawāt

مـعـنـا
فراوان بودن
پخش کردن ،پراکندن
توسعه دادن
سرور
مال
رییس
آموزگار ،استاد
سرور
سلطه /پادشاهی ،برتری
سرور
آموزگار ،استاد
رهبر
ارشد
ناخدای کشتی ،صاحب کشتی
آموزش دادن
هزاران
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بر خـالف زبـان عربـی جنـوبی کهـن ،اطالعـا

 .3-3-1-1زبان عربی شمالی کهن
عربی شمالی کهـن بـه مجموعـهای از گویشهـای

مربوط بـه زبـان عربـی شـمالی کهـن نسـب ً انـد و

به هم گاته میشـود کـه از حـدود سـده

پراکنده است و تمـامی شـواهد مربـوط ،منحصـر بـه

هشتم پیش از میالد تا قرن چهارم میالدی در محـدوده

تعدادی کتیبه است که بخش اعظم آن سنگنوشته یـا

کشورهای سـوریه ،اردن ،عـرا و عربسـتان سـعودی

نوشتههای غیر رسمی عمدنً شامل نام و نسـب افـراد

کنونی گاتگو میشـدهاسـت از جملـه ایـن گویشهـا

است ( )Macdonald, M.C., 2004, p.490در نتیجه

میتــوان لحیــانی /دیــدانی 88،صــاائی 81،حَســائی 12و

تا کنون فرهنگی جامع برای زبان عربی شـمالی کهـن

بـه

تدوین نشده و امکان بررسی واژههای مرتبط با «ربّ»

بسیار نزدی

ثمودی 19را نام برد که بهترتیب در دیـدان (نزدیـ

مدائن صالح /حجر واقع در العُال بین مدینـه و تبـو )،

در این زبان فراهم نیست

تپههای صاا (در جنوب شرقی سوریه) ،حساء /أحسـاء

در پایان بررسی زبانهای سـامی ،بـرای روشـنتر

(در شر عربستان سعودی) ،و سـر تـا سـر صـحرای

شدن مشابهتهای این زبانها و امکـان مقایسـه بهتـر

عرب و بهویژه صحرای سینا (شـبه جزیـره سـینا بـین

واژههای مورد بررسی ،در جدول صاحه بعد واژههای

دریای مدیترانه و دریای سرخ واقـع در مصـر کنـونی)

خویشاوند 13بر اساس معنایشان دستهبندی شـده و در

مورد استااده بودهاند عربی شمالی کهن از حدود هزار

کنار هم میآیند؛ هرچند به تحلیل این جدول و نتای

سال پیش از عربی مورد استااده بودهاست و بـا وجـود

حاصــل از آن در پایــان بخــش اول مقالــه پرداختــه

قرابــت فــراوان ،ایــن دو زبــان جــدا از هــم دانســته

میشود:

میشوند)Rubin, 2010, p.11( 10

جدول  :11واژههای خویشاوند با «رب» عربي در خانواده زبانهای سامي

ردیف

اکدي

اوگاریتی

عبري

فینیقی

آرامی

نبطی

سریانی

سبئی

گعز

مـعـنـا

rab

9

بزر

rabū

rb

rab

rb

rab

rb

rab

Rb

Rbā

rabā

rabah
rab

0

3

4

خداوندگار /صاحب اختیار ،سرور

رییس ،ارشد /مقام مافو /
مقام مسؤول؛ رهبر

rabū
rb
rab

rb
rabbī

2

واالمقام ،بلندمرتبه؛ نجیبزاده ،اشرافی

rubū

rb

Rb
rabbān

rabun

rībūn

rabbān

rab

Rb

rabbān

rbā

rabah

Rbw

rab

rab

آموزگار ،استاد

rab

rabbān

rabun
rabā
rabbān
rabā

rabun

Rbw
rabunī

rabah
rbā

rabā

rabbān
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9

فرمانروا ،حاکم؛ پادشاه

rab(i)ānu
rb

rubū

7

فرمانده لشکر یا ناخدای کشتی

rab(i)ānu

rab

8

شکوه و جالل؛ بزرگی؛ فرمانروایی

ra(/u)b(b)ūtu

ribubūh

1

ملکه ،بانو

rubūtu

92

خدا

99

فراوان ،زیاد

rabū

90

بیشمار ،هزاران

rabbū

rb(b)t

93

دههزار ()920222

ri(/a)bbatu

rb(b)t

rabū

)rbb(/y

rbt

94

بزر

بودن یا بزر

rab

)ribū(tā

rabībāwit

rabūtū

شدن

92

بزر

کردن یا پرورش دادن

ribbah

rībū

rabbawāt

rībū
rībū
ribā

rab
rbī

rabah
rabah

99

آموزش و پرورش (تربیت)

tarbītu

97

زیاد بودن یا زیاد شدن

rabū

98

افزودن ،زیاد کردن

rabū

rabab

rabī

ribā
taribbūt
ribā

rbī

rab(a)ba

rabah
rawrib

rabah
rabah
trbyt

taribīt

raw(ū)rubū

rībīt

ribītū

taribbīt

چیزی بودن

rb

این اصـطالح عـارض شـدهبـود ( Voegelin, 1977,

 .2-1زبانهاي حامی ـ سامی (آفروآسیایی)
زبانهای سامی شـاخهای از یـ

hrbb

rabbawa

tarbītū

rabab
rabah

rub(b)ū

rb

)ribū(tū

rabab

taribūt

ربا

rab

ribbah

rabū

ارزش افزوده ،مناعت ،بهره /سود؛

rb

rabā

ribbah

rabah

02

rb

rb

rabah

داشتن ،دارا بودن /مال

)rabbān(āy

rbt

rabab

91

rabā

خـانواده زبـانی

 )p.13ایــن خــانواده بــزر

زبــانی امــروزه بــا نــام

بزر تر 14دانسته میشـوند کـه نخسـتین بـار توسـط

آفروآسیایی 18شناخته میشود که توسـط گرینبـر

بناـــی 12در ســـال  9844م و در پـــی مشــــاهده

در سال  9122م پیشنهاد شدهاست شاخههای دیگـر

شباهتهایی بین زبانهای سامی با زبان مصری مـورد

زبانی ،که در محـدوده جغرافیـایی

این خانواده بزر

11

19

خاور نزدی  ،شـمال آفریقـا ،سـاحل و شـاخ آفریقـا

فراگیر و به نام زبانهای حامی ـ سـامی 17نامیـدهشـد

929

رواج داشته و دارند ،عبارتند از :مصری 922،بِربِری،

( )Lipinski, 1997, p.23جهـت اجتنـاب از تـداعی

چادی 920،کوشـی 923و اومـوتیBennett, 1998, ( 924

توجه قرار گرفت و در دهه  9892م توسـط مـولر

بعضی مااهیم نژادی و فرهنگی که در طول زمـان بـر

p.21-22؛ )Rubin, 2010, p.3

922
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هرچنــد بــرای معناشناســی تــاریخی واژه «ربّ»

992

زبانهای سامیِ بررسیشده میتوانند وافـی بـه مقصـود

است در ادامه بهاختصار این زبانهـا معرفـی شـده و

باشند ،اما از آنجا که در قـرآن کـریم ـ صـرف نظـر از

کاربرد واژههایی از آنها که به نظر میرسـد میتواننـد

معدود موارد کاربرد «ربّ» در معنایی غیر از اسـم اهلل و

با «ربّ» عربی مرتبط باشند بررسی میشود

نزول قرآن کریم رواج داشتهاسـت ـ زبـان قبطـی

در تقابل با اهلل ـ تنها مصدا عینی و متعـین واژه «ربّ»
که در ارجاع به غیر خدا به کـار رفتـه «ملـ  /فرعـون»

 .1-1-2-1زبان مصري باستان

مصر بودهاست 929،به نظـر میرسـد بررسـی زبانهـای

مصری باستان در هزاره سـوم پـیش از مـیالد در

مصری که پیش از نزول قـرآن کـریم متـداول بـودهانـد

دوران پادشاهی کهـن مصـر و دوره میـانی نخسـت

جالب توجه باشد

مصر گاتگو میشدهاست مهم ترین اسناد موجـود از
این زبان (بـه خـط هیروگلیـف) ،سنگنوشـتههـای

 .1-2-1زبان مصري

مذهبی موسوم به متون اهـرام

999

و همچنـین تعـداد

مصری از کهنترین زبانهای دنیاست کـه در دره

قابل توجهی زندگینامه فردی است که بر دیوارههای

رود نیل در شمال شر آفریقا از حـدود  3222سـال

بیرونی مقبره های اشراف ح

شدهاند ( Loprieno,

پیش از میالد مسیح (ع) برای بیش از چهار هزاره ـ تا

)1995, p.5

حــدود  9322مــیالدی ـ رواج داشــته و بــه دو دوره

بعضی واژهها که در معتبرتـرین فرهنـگ موجـود

عمده مصری متقدم 927و مصری متأخر 928قابل تقسیم

مصـری باسـتان ( )Budge, 1920, p.357-366یافـت

است ( )Loprieno, 1995, p.5قدیمیترین شـاخه از

شده و به نظر میرسد میتوانند بـا واژه «ربّ» عربـی

مصــری متقــدم ،زبــان مصــری باســتان 921بــوده و

مرتبط باشند ،به صـور

آوانگاشـته در جـدول زیـر

جدیدترین شاخه از مصری متأخر ـ کـه همزمـان بـا

میآیند:

جدول  :11واژههای مرتبط با «رب» عربي در زبان مصری باستان

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

nib

اسم

0

nibt

اسم

3

nibū

اسم

مـعـنـا
خداوندگار /صاحب اختیار
سرور
صاحب /دارا ،مال
خدا /اله
(برای نمونه( Nib ānkh :خدای زندگی) و
( Nib tchitخدای ابدیت) ،هردو از القاب اوزیریس)990

بانو ،ملکه
الهه
خدایان
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مســیحیان در کلیســای قبطــی مــورد اســتااده اســت

 .2-1-2-1زبان قبطی
قبطی زبان مصر مسـیحی اسـت کـه در قرنهـای

()Loprieno, 1995, p.7

چهــارم تــا چهــاردهم مــیالدی گاتگــو میشــده و بــا

در معتبرتــرین فرهنــگ قبطــی موجــود ( Crum,

بهرهگیری از الابای یونانی کتابت میشدهاست از قرن

 )1939, p.221واژهای که به نظر میرسد میتواند بـا

نهم میالدی ،بهتـدری زبـان عربـی جـایگزین قبطـی

واژه «ربّ» عربی مرتبط باشد ،به صـور

آوانگاشـته

شدهاست هرچند هنوز هـم بـه عنـوان زبـان مـذهبی

در پی میآید:

جدول  :12واژه مرتبط با «رب» عربي در زبان قبطي

ردیف

واژه

مقوله صرفی

9

nib

اسم

با توجه به مجمـوع بررسـیهای انجـام شـده بـر

مـعـنـا
خدا
سرور
مال

استاد» در تقابل با «شاگرد /مرید» و …؛

فرهنگهای زبانهـای مختلـف سـامی و مصـری کـه

دیگری معنای «فراوان /زیاد» البته به نظر میرسـد

پیش از نزول قرآن کریم گاتگو میشده اند ،نتای زیر

این معنا را نیز میتـوان در پیونـد بـا معنـای نخسـت

قابل حصول است:

دانست؛ بدین ترتیب که هرگاه «بزر » وصای بـرای

الف) در تمامی زبانهای سامی واژه  rabـ جـز بـا
اندکی تااو

در نحوه تلاظ ـ در دو معنای اساسـی بـه

کار میرفته و سایر کاربردهای اسمی یا وصای واژههای
مشابه نیز در پیوند با یکی از این دو معنا بودهاند:

«کمّیت /مقدار /تعداد» ـ به صور

صریح یا ضمنی ـ

قرار گیرد (کمّیتِ بزر ) بـه معنـای «فـراوان /زیـاد»
خواهد بود
در زبانهای سبئی و حبشی  rabتنهـا بـه صـور

یکی معنای «بزر »؛ که هم به عنوان صات بـرای

اسمی و در معنای تحولیافته نخست (سرور /صـاحب

موصوف به کار میرفتهاست و هم به عنوان لقب

اختیار؛ مال ) کاربرد داشتهاسـت برخـی زبانشناسـان

در معنایی همچون «رییس /ارشـد» پیونـد معناهـایی

عدم کاربرد وصای  rabدر معنای «بزر » را نشـانهای

مانند «رییس /ارشد» با معنای «بزر » از نـوع کـاربرد

مبنی بر وامواژه بودن آن دانسـته و از آنجـا کـه تحـول

صات به جای موصوف است ـ یعنـی «فـردِ بـزر /

معنــایی  rabاز معنــای «بــزر » بــه معنــای «ســرور/

واال مقام» ـ و بر ایـن اسـاس در مـواردی کـه بتـوان

صاحب اختیار» را مخصوص زبانهـای سـامی شـمال

نــوعی سلســلهمراتــب در نظــر گرفــت ،واژه  rabبــه

(غربی) دانسـتهانـد (نـ  ،Jeffery, 1938, p.136 :کـه

باالترین مرتبـه اشـاره دارد؛ ماننـد «صـاحب اختیـار/

چنین احتمال داده) ،منشأ وامگرفتگی  rabرا زبانهـای

سرور» در تقابل با «برده /بنده»« ،فرمانروا /پادشـاه» در

عبری و آرامی (زبانهای یهودیان و مسـیحیان شـرقی)

تقابل با «فرمانبردار /رعیـت»« ،فرمانـده» در تقابـل بـا

تلقی کردهاند ()Margoliouth, 1914, vol.VI, p. 248

«سرباز»« ،کارفرما» در تقابـل بـا «کـارگر»« ،آموزگـار/

اما اوالً ،با توجه به توضیح پیشگاته ـ که کـاربرد rab

ی
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فعلی  rababو  rabah/ rabāیافت شدهاند که

به عنـوان لقـب /اسـم در معنـای «مالـ » یـا «سـرور/

صور

صاحب اختیار» همان کـاربرد  rabدر معنـای «بـزر »

میتوان گات صور هایی مضـاعف و نـاقص بـوده و

است اما از نوع کاربرد صات به جـای موصـوف ـ و

نیز در فرهنگهای سریانی و سبئی این دو ریشه کـامالً

ثانیـاً ،بــا توجــه بــه ایــنکـه کــاربرد  rabدر معناهــایی

مجزای از هم دانسته شدهاند ،اما با توجه بـه اینکـه در

همچون «رییس /ارشد» و «سرور /صـاحب اختیـار» در

کاربردهای مختلفِ هر دوی ایـن ریشـهها هـم معنـای

زبانهای سامی (شمال) شرقی نیز ،که صدها سال پیش

«بزرگی» و هم معنای «فراوانی» وجود داشتهاسـت ،بـه

از عبری و آرامی گاتگو میشدهاند وجود داشـته ،ایـن

نظر میرسد این دو ریشه در اصل به ی

معنا بودهاند؛

دیدگاه قابل قبول نمینماید

چنانکه برخی زبانشناسان بـر ایـن نظـر بـوده و ایـن

نکته بسیار بااهمیت این است که واژه  rabتنها در

و فراوان بودن /شدن» دانستهاند

معنای واحد را «بزر

زبان سبئی در سیا دینی و در ترکیبهایی اضافی در

(ن  )Huehnergard, 2011, p.2076 :برخی هم ایـن

اشاره به «خدای راستین /خـالق» بـه کـار رفتـهاسـت

دو ریشــه را در اصــل ی ـ

ریشــه دوحرفــی در زبــان

(برای بحث تاصیلی در این باره ن  :بخش بعدی)

مشتر سامی دانسـتهانـدr-b :؛ کـه در مراحـل تحـول

ب) صــور های فعلــی مــرتبط بــا واژه  rabدر

زبانی تبدیل به ریشهای سـهحرفی شـدهاسـت 994و در

تمامی زبانهای سامی دستکم در یکی از دو معنـای

نـاقص و در سـایر

«بزر

بودن /بزر

شدن» و «زیاد بودن /زیاد شـدن»

کاربرد داشتهاند
تنها در زبان سبئی است که صـور

زبانهای سامی شرقی بـه صـور
زبانهای سامی به دو صور

مضاعف و ناقص کاربرد

یافتهاست ،بدون آنکه تااو

معنایی چنـدانی حاصـل

فعلـی آن بـه

شده باشد (ن )Botterweck, 2004, vol.13, p.273 :

معنای «داشتن /دارا بودن» (معادل مَلَ َ یَمْلِ ُ عربی)

د) در زبانهای مصـری بررسیشـده ،واژه  nibرا
میتوان خویشاوند 992واژه سامی  rabدانست؛ چرا که

بودهاست
ج) با توجه به اینکه ویژگی بارز زبانهـای سـامی،

از ســویی معنــا و کــاربرد ایــن دو واژه در زبانهــای

ساخت واژگان بر اسـاس ریشـههایی مشـتر و غالبـاً

مصری و سامی بسیار نزدی

به هـم بـودهاسـت و از

سهحرفی است ،زبانشناسان به طور مشخص دو ریشه

سوی دیگر ،بر اساس دیدگاههای زبانشناسان حـامی

سهحرفی سامی را معرفـی کـردهانـد کـه در پیونـد بـا

ـ سامی اوالً ،این امکان هست که حـرف  rدر واژهای
999

واژههای بررسیشـده اسـت :ریشـه مضـاعف  r-b-bو

سامی با تغییری آوایی

ریشه ناقص  r-b-y/wبه کار رفتن صور های فعلی و

یا  rدر زبانهای مصری تبـدیل شـودOrel and ( 997

اسمی یا وصای پیشگاته در تمـامی زبانهـای سـامی،

 )Stolbova, 1995, p.xxو ثانیاً ،واکه  aسامی ممکـن

نشانگر این است که این دو ریشه اصال ً سامی بودهاند؛

است در مصری به صور

 iتلاـظ شـود ( Orel and

یعنی چنین نبوده که از زبـانی وارد زبـانی دیگـر شـده

 Stolbova, 1995, p.xxivقسBotterweck, 2004, :

993

باشند بلکه متعلق به زبان مادر /مشتر سامیاند

هرچنــد در زبانهــایی ماننــد عبــری و آرامــی ،دو

به یکی از همخوانهای n ،l

 ،vol.13, p.274که احتمال داده ریشـه  r-bسـامی بـا
ریشه  n-bمصری در پیوند باشد)
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اواخر قرن نخست یـا اوایـل قـرن دوم مـیالدی (نـ :

 .2تحلیل دینی ـ فرهنگی
در بخش پیشین ،واژه  rabدر زبانهای همخانواده

 )Hoyland, 2001, p.211-212مواردی از کاربرد واژه

زبــان عربــی در خــانواده زبانهــای ســامی بررســی و

«ربّ» عربی در اشاره بـه «خـدای راسـتین /خـالق» در

مشاهده شـد کـه در آن زبانهـا ،واژه  rabدر کـاربرد

اشعار منسوب به قرن ششم میالدی به چشم میخـورد

اسمی بـه عنـوان نـامی از نامهـای «خـدای راسـتین/

که حتی با فرض صحت انتساب به آن دوره ،کـاربردی

خالق» 998به کار نمیرفته و چنـین کـاربردی تنهـا در

991

متأخر از  rabسبئی دارند

زبان سبئی و در اشاره به «خدای قوم یهود» به چشـم

در ادامه پس از معرفی شواهد باستانشـناختی ،بـا

میخورد این امر بدان معناست که واژه  rabتا اوایـل

بررسی نامهای «خدای راستین /خالق» در متون دینـی

از

پیش از اسالم به ماهوم مورد اشاره  rabسـبئی در آن

زبانهای سامی بـه عنـوان نـامی از نامهـای «خـدای

شواهد و سایر واژههای نا ر به آن ماهوم پرداختـه و

راستین /خالق» کاربرد نداشـته و کـاربرد  rabدر ایـن

چگــونگی راهیــابی آن ماهــوم در اشــاره ب ـه «خــدای

گرفته و از آن به زبان عربـی

راستین /خالق» به زبان سـبئی و کـاربرد واژه  rabدر

قرن پنجم میالدی (ن  :ادامـه مقالـه) در هی یـ

معنا از زبان سبئی نشأ

و سایر زبانهای سامی راه یافتهاست
پیش از بحث تاصیلی در ایـن بـاره ،الزم بـه ذکـر
است در این پژوهش زبان عربی کهن (پیشاکالسـی )،

اشاره به آن ماهوم بررسی و در پی آن ،بهاختصـار بـه
راهیابی چنین کاربردی به حجاز و زبـان عربـی بسـتر
نزول قرآن کریم پرداخته میشود

یعنی لهجهها /گویشهای عربی مورد اسـتااده در بـازه
زمانی بین قرنهای سـوم تـا هاـتم مـیالدی (پـیش از

 .1-2شواهد باستانشناختی

اسالم) ،از این رو بررسی نشده است که شواهد مربوط

تــا کنــون بــیش از  92222کتیبــه از جنــوب شــبه

به عربی کهن نسب ً اند بـوده و محـدود بـه تعـدادی

جزیره عرب کشف شدهاند که تنها در سه کتیبه ،واژه

کتیبه (عمدن سنگ قبر) است که با بهرهگیری از خطوط

 Rabدر اشاره بـه «خـدای راسـتین /خـالق» بـه کـار
902

گونــاگونی نوشــته شــدهانــد ( )Rubin, 2010, p.11و

رفتهاست

هرچنــد مجموعــههایی از آثــار ادبــی و بــهویژه اشــعار

متعلق به اوایل قرن پنجم میالدی بـودهانـد و در آنهـا

منسوب به این دوره (عمـدنً منسـوب بـه قـرن ششـم

واژه  Rbدر ترکیبهایی اضافی و در اشاره به «خدای

میالدی) از قرن هشتم میالدی به بعد تدوین شـده امـا

(قوم) یهود» دیده میشود:

تا کنون به طور مشخص تنها دو سند تاریخی از اشـعار
نزدی

به این دوره کشف شـدهانـد :یکـی در جنـوب

شرقی صنعاء به خط عربی جنوبی ولی نـه بـا یکـی از
زبانهــا /گویشهــای شــناخته شــده آن ،دیگــری در
صحرای نگب (واقع در جنوب فلسـطین اشـغالی) بـه
خط نبطی و به زبان عربی (کهـن)؛ هـر دو متعلـق بـه

عب ـار

این سه کتیبه بـه زبـان و خـط سـبئی و

 Rb yhdدر ســطر دوم کتیبــه CIH 543

()Abdallah, 1987, p.3-8؛
عبار

 Rb hdدر سطر دوازدهـم کتیبـه Ja 1028

()Jamme, 1966, p.39-55؛
و عبار

 Rb hwdدر سطر پـنجم کتیبـه Ry 515

()Ryckmans, 1953, p.314-315
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از آنجا که در هر سـه کتیبـه واژه  Rabدر ترکیـب
اضافی با واژه «یهود» و در اشاره بـه «خـدای راسـتین/
خالق» آمده ،باید دید اوالً ،ماهوم مـورد اشـاره عبـار

 .1-2-2متون مقدس یهودي
124

 .1-1-2-2تَنَخ

تَنَخ کتاب مقدس یهودیان است که به زبان عبـری

«ربّ یهود» و در حقیقت نام «خدای خـالق» در بافـت

کهن بوده و مشـتمل بـر سـه بخـش تـورا

دینی یهودیت (و مسیحیت) چه بودهاست و ثانیاً ،چنین

پنجگانه) ،نِبیئیم (انبیا) و کِتوبیم (مکتوبـا ) اسـت و

ماهومی چگونه به زبان و فرهنگ سبئی راه یافتهاست

با تغییراتی در عهـد قـدیم (بخـش نخسـت از کتـاب
مقدس مسیحیان) آمـده اسـت (نـ

 .2-2نامهاي «خدا» در متون مقدس یهودي و مسیحی

(اسـاار

Clifford and :

)Harrington, 2004, p.203-205

ادیان ابراهیمی اعم از یهودیت ،مسیحیت و اسالم،

در باب دوم از سار پیدایش ،اسم خـاص «خـدای

«خـدای راسـتین /خـالق» بـاور

قوم یهود» ـ که خالق جهان هستی اسـت ـ YHWH

دارند که خالق جهان هسـتی اسـت و عـالم مطلـق و

(یهوه) دانسته شده (پیدایش  4 :0به بعـد) و در بـاب

قادر مطلق بوده و از این رو تنها اوسـت کـه شایسـته

شـدن

هر سه به وجود یـ

عباد

است هرچند در مسیحیت بر اساس اعتقادنامه

نیقیه 909ـ که در سال  302مـیالدی تصـویب شـد ـ

سوم از سار خروج ،پس از بیان نحوه مبعـو

موسی (ع) و پرسش وی از «خـدا» کـه او را بـا چـه
نامی به بنی اسرائیل معرفی کند ،چنین آمده است:

تثلیث 900به عنوان اصل اعتقادی در نظر گرفتـه شـده

«יהוה אֱֹלהֵי אֲב ֹתֵ יכֶם אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם אֱֹלהֵי י ִ ְצחָק

موجـود (خـدای

שמִי לְעֹלָם :یهـــوه،
ש ָל ַחנִי ֲאלֵיכֶם זֶה־ ְ
וֵאֹלהֵי יַעֲק ֹב ְ

پدر) دانسته میشود؛ ضمن اینکه برخی فرقهها خـود

اله پدران شما ،اله ابراهیم ،اله اسحق و اله یعقوب مرا

آنچـه

نزد شما فرستاده؛ این ،نام مـن اسـت بـرای همیشـه»

اما کماکان خالق جهان هسـتی یـ
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را مسیحی میدانند اما تثلیث را نمیپذیرنـد

برای این پژوهش اهمیت دارد این است که نـام ایـن

(خروج )92 :3

«خدای خالق» در متون مقدس یهودی و مسیحی چـه

از آنجا که دستکم از سده سـوم پـیش از مـیالد،

بوده است و واژه  ،rabکه در زبان سبئی در اشاره بـه

جهت رعایت حرمت و قداست ،تلاظ  YHWHممنـوع

«ربّ یهود» به کار رفته است ،دقیقاً بـه چـه ماهـومی

بوده و در نگـارش نیـز تنهـا حرفنگـاری میشـده و

اشاره دارد

حرکتگذاری نمیشدهاست ،نحـوه صـحیح تلاـظ آن

در اینجا بهاختصار نامهای «خدای راستین /خالق»

مــبهم بــوده و یهودیــان بــه جــای ایــن اســم ،عبــار

در متون مقدس یهودی و مسیحی ،که تـا قـرن پـنجم

 ’Adonāyکه خود وصای از  YHWHدر تنخ بودهاست

میالدی این امکان بوده که گویشوران به زبان سبئی به

را ادا میکردهاند واژه  ’adonدر زبان عبـری کهـن بـه

طور مستقیم به آن متون دسترسی داشته باشـند یـا بـا

معنای «سـرور /صـاحب اختیـار» و  ’adonāدر اصـل

مااهیم اساسی آنها به طور غیر مستقیم (و بـه واسـطه

صور

جمع  ’adonاست امـا ـ ماننـد واژه ’elohīm

ارتباط تجاری ،فرهنگی ،سیاسی یا دینی با یهودیان و

(جمعِ  ،’eloahمعادل «إله» عربی) ـ هرگاه در اشاره به

مسیحیان) آشنا بوده باشند ،بررسی میشود

 YHWHبه کار رود ،به صور

مارد ترجمـه میشـود
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در چنین شرایطی ترکیب اضـافی  ’adonāyبـه معنـای

از میالد مسیح (ع) بـوده و در دهـه  9122مـیالدی از

«سرورِ من /صاحبِ من» است

قُمران (در شمال غرب دریای مـرده و جنـوب اریحـا
)’Adon(āy

واقع در فلسـطین اشـغالی) کشـف شـدهانـد 908،واژه

902

 Mār’/ Māryدر توصــیف ( YHWHاســم خــاص

 ’Adon(āy) ’Elohīmتلاظ میشـدهاسـت

خدای یهود) به کار رفته اسـت؛ از جملـه در مکتوبـه

ناگاته نماند در مواردی کـه عبـار

 YHWHهر دو در کنار هم در متن تنخ به کار رفته
به صور

()Hartman and Sperling, 2007, p.674-675

 QtgJob 11در آیا

 9و  7از باب  04کتاب ایـوب،

که ترجمه آیـه  90از بـاب  34کتـاب ایـوب (کتـاب
126

هجدهم از عهـد قـدیم رسـمی) اسـت همچنـین در

 .2-1-2-2هفتادگانی

هاتادگانی یا سـبعینیه مجموعـهای مهـم از متـون

مکتوبــه  QapGen 1در آیــه  93از بــاب  02ســار

دینی یهودی شامل تمـام تـنخ و بعضـی متـون کهـن

Mry lkwl ’lmym

پیــدایش غیررســمی 901عبــار

«مَرْءٌ لکلّ عالَمین» در زبان عربـی) بـه

عبری و آرامی است که در میانه سـده سـوم پـیش از

(معادل عبار

میالد به دسـتور بطلمیـوس دوم فیالدلاـوس پادشـاه

کار رفتهاست ( )Fitzmyer, 1998, p.222در مکتوبـه

مصــر توســط حــدود هاتــاد دانشــمند یهــودی در

 4QEn 1 iiiدر آیه  4از باب  1نسـخه آرامـی کتـاب

اسکندریه مصر بـه زبـان یونـانی ترجمـه شـد (نـ :

اخنوخ( 932از بخشهـای غیررسـمی کتـاب مقـدس)

)Greenspoon, 2007, p.595-598

عبار هــای ( 939Mrnā rbāمعــادل عبــار

«مَرْؤنــا

در سراسر هاتادگانی( YHWH ،اسم خاص خدای

العظــیم» در زبــان عربــی) و )( Mr’ ‘lm’(/āمعــادل

یهود) به  Kyriosترجمه شـدهاسـت واژه  kyriosدر

عبــار

«مَـرْءُ العــالَم» در زبــان عربــی) و در مکتوبــه

زبان یونانی به معنای «سرور /صاحب اختیـار» اسـت

 4QEn 1 ivدر آیه  8از بـاب  92کتـاب اخنـوخ هـم

()Hartman and Sperling, 2007, p.675

واژه  Mryāبه کار رفتهاسـت (Milik, 1976, p.171-

 )172, 175واژه  mār(ā)/ mār’/ māryدر زبــان
آرامی به معنای «سرور /صاحب اختیار» اسـت (نـ :

121

 .3-1-2-2ترگومها

ترگومها ترجمههای تاسیریِ دانشمندان یهـودی از

)Jastrow, 1903, vol.2, p.724, 834, 842

متن عبری تنخ اند که در مراسم مذهبی بـرای یهودیـانِ
غیر عبریزبان (عمدنً آرامیزبان) از سده ششم پیش از
میالد ـ که زبان آرامی به مد

سه قـرن زبـان رسـمی

 .2-2-2متون مقدس مسیحی
132

 .1-2-2-2کتاب مقدس

نیمه غربی امپراتوری پارس بود ـ قرائت میشـدند امـا

در کتاب مقدس رسمی مسـیحیان ،کـه شـامل دو

نگارش عمومی آنها تا قرن یکـم مـیالدی ممنـوع بـود

بخش کلی عهد قدیم /عتیق 933و عهد جدید 934است،

(ن )Grossfeld and Sperling, 2007, p.588-595 :

اسم خاص «خـدای خـالق» ( )YHWHتنهـا در عهـد

در قدیمیترین مکتوبا  /نسخههای خطی موجود

قدیم ـ که بیشتر آن به زبان عبری نوشته شده ـ به کار

از ترگومها (به زبان آرامی) ،که متعلق به دوران پـیش

رفتهاست و در عهد جدید ـ کـه دانشـمندان بـر ایـن

معناشناسی تاریخی واژه «ربّ» 929
932

ـ ایـن

در اثر انشعاب مسیحیت شرقی به دو فرقه نسـطوری و

باورند از ابتدا به زبان یونانی نگارش شـده

اسم به کار نرفتهاسـت امـا دو اسـم  Theosو Kyrios

از

یعقوبی در قرن پـنجم مـیالدی ،دو نسـخه متاـاو

برای اشاره به «خدای خالق» به کار رفته که بـهترتیب

پشیطتا موجود بوده که به دو خط متاـاو

معـــادل  ’Elohīmو  ’Adonāyعبـــری بـــودهانـــد

شرقی (نسطوری) و سریانی غربی (سِرطو) ـ نگـارش

( )Vermeylen, 2005, p.1094همــان گونــه کــه

شده بودند و در قرنهای پنجم و ششم میالدی ،نسخه

پیشتــر گاتــه شــد هــر دو واژه  ’Adonāyعبــری و

سریانی شرقی با هاتادگـانی ،کـه مـتن رسـمی منـاطق

 Kyriosیونانی به معنای «سرور /صاحب اختیار» اند

تحت سلطه امپراتوری روم شرقی بود ،مطابقـت داده و
در نتیجه با آن آمیخته شد (برای اطالعا

136

ـ سـریانی

بیشـتر نـ :

)Sperling, 2007, p.599-600

 .2-2-2-2پَشیطتا

پشیطتا ترجمه سـریانی بخشهـای رسـمی کتـاب

در پشیطتا به جای ( YHWHاسم خـاص خـدای

مقدس (شـامل عهـد قـدیم و عهـد جدیـد) و بعضـی

خــالق) واژه  Moryoبــه کــار رفتــهاســت ایــن واژه

بخشهــای غیررســمی آن اســت ،کــه کتــاب مقــدس

سریانی هم به معنای «سرور /صاحب اختیار» اسـت

مسیحیان شرقی بـوده و مسـتقیماً از مـتن عبـری عهـد

()Payne Smith, 1903, p.298

قدیم (بدون واسطه ترگومها) و متن یونانی عهد جدید
احتماالً در قرن سوم میالدی ترجمه شدهاست؛ هرچنـد

در اینجا برای مقایسه بهتر ،واژههای بررسیشـده
در جدول زیر میآیند:

جدول  :13نامهای خدا در متون دیني یهودی و مسیحي

ردیف

مـعـنـا

واژه (نام خدا)

متن مرجع

زبان

دین

9

سرور /صاحباختیار

)’Adon(āy

تنخ

عبری

یهودیت

0

//

Kyrios

هاتادگانی

یونانی

//

3

//

Mār’/ Māry

ترگومها

آرامی

//

4

//

)’Adon(āy

عهد قدیم

عبری

مسیحیت

2

//

Kyrios

عهد جدید

یونانی

//

9

//

Moryo

پشیطتا

سریانی

//

بنا بر آنچه گاته شد ،در یهودیت و مسـیحیت اسـم

در زبانهای عبری ،آرامـی و سـریانی واژه  rabوجـود

خاص «خدای راستین /خالق»  YHWHبـوده اسـت امـا

داشته و در معنای «بزر  /واال مقام» و «سرور /صـاحب

جهت رعایت حرمت و قداسـت تلاـظ نمیشـده و بـه

اختیار» کاربرد داشته است (ن  :بخش نخست مقاله) اما

جای آن ،وی با واژههایی که همگی به معنـای «سـرور/

در هی ی

از متون مقدسـی کـه بـه آن زبانهـا بـوده،

صاحب اختیار» بوده اند توصیف میشـده اسـت آنچـه

دستکم تا قرن پنجم میالدی ،واژه  Rabبه عنوان نـامی

برای این پژوهش اهمیت ویژه دارد این است که هرچند

937

از نامهای «خدای راستین /خالق» به کار نرفته است
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 .3-2آشنایی ساکنان جنوب شبه جزیره عـرب بـا

بنا بر آنچه بهاختصار گاته شد ،آشنایی گویشوران
به زبان سبئی با نـام «خـدا» و سـایر ماـاهیم اساسـی

یهودیت و مسیحیت
در اینجا بهاختصار به امکان آشـنایی مـردم جنـوب
شبه جزیره عرب با نام «خدا» و سـایر ماـاهیم اساسـی

یهودیــت و مســیحیت در قرنهــای چهــارم و پــنجم
949

میالدی طبیعی به نظر میرسد

یهودیت و مسـیحیت ،کـه برگرفتـه از متـون مقـدس
یهودی و مسیحی بودهاند ،پرداخته میشـود بـه نظـر
میرسد کلید این آشنایی ،پیوند وثیـق فرهنگـی میـان

 .4-2معناي «ربّ یهود» در کتیبههاي سبئی
عبار

 Rb (y)h(w)dدر هر سه کتیبه مورد بحث،

مردم جنوب شبه جزیره عرب بهویژه سـاکنان سـبأ و

در اشاره بـه «خـدای اسـرائیل /قـوم یهـود» بـه کـار

مردم حبشه از هزاره نخست پیش از میالد بوده است

رفتهاست از آنجا کـه  YHWHـ «خـدای خـالق» در

تا آنجا که ،همان گونه کـه پیشتـر گاتـه شـد ،زبـان

یهودیت ـ همواره با واژههای  ’adonعبری و kyrios

سبئی تأثیر فراوانی بر زبـان حبشـی داشـته و الابـای

یونانی ـ که به معنای «سرور /صاحب اختیار» بودهاند

حبشی برگرفته از الابای سبئی بودهاست ایـن پیونـد

ـ توصیف میشـدهاسـت ،بایـد واژههـای دارای ایـن

فرهنگی به دالیل مختلف تجاری ،فرهنگی ،سیاسی و

ماهوم را در زبان سبئی پی گرفت
در زبان های سبئی و حبشی ،واژه ای کـه معنـایی

بهویژه دینی بودهاست
در خصوص پیوند دینی ساکنان سبأ و اهل حبشـه

نزدی

به  ’adonعبری و  kyriosیونانی داشته واژه

گاتنی است از سویی در حبشه پـیش از مسـیحیت و

 mlkسبئی و  mlk/ ’amlākگعز بوده است کـه هـم

یهودیــت ،بعضــی از خــدایان دروغــین جنــوب شــبه

به معنای «سرور /صاحب اختیـار» (معـادل «مالـ »

جزیره عرب مورد پرستش بـودهانـد (در مـورد دیـن

عربی) و هـم بـه معنـای «پادشـاه» (معـادل «مَلِـ »

Munro-Hay, 1991, :

عربی) بوده ( Biella, 1982, p.277; Leslau, 1991,

 )p.196-202و از ســوی دیگــر ،در قرنهــای بعــد و

 )p.344و دست کم در زبان گعز در وصـف «خـدای

تحت تأثیر سلطه حکمرانان حبشی بـر بخشهـایی از

راستین /خالق» به کـار میرفتـهاسـت (از جملـه در

جنوب شبه جزیـره عـرب ،حکمرانـان جنـوب شـبه

نسخه حبشی کتـاب اخنـوخ ( ،)92 :89کـه عبـار

جزیره از اواخـر قـرن چهـارم مـیالدی بـه یهودیـت

( ’amlāka ‘ālamمعادل عبار

گرویــده و در جهــت گســترش یهودیــت تــالش

در زبان عربی) به کار رفتهاست ن

میکردهاند که در اثر آن ،برخی سـاکنان جنـوب شـبه

 )vol.1, p.270, vol.2, p.141گاتنی است عبـار

حبشیان پیش از مسیحیت ن

938

جزیره هم به یهودیـت گرویدنـد

برخـی دیگـر از

«مَلِ  /مال

 melek ha‘olāmعبری (معادل «مَلِ

العالَم»

Knibb, 1978, :

العالَم» عربی)

ساکنان جنوب شبه جزیره نیز مسـیحی بـوده 931و بـا

در توصیف  YHWHدر عهد قدیم (مزامیـر )99 :92

کلیسای مسیحی اتیوپی در ارتباط بودهانـد 942چراکـه

هم به کار رفته و از دیرباز در نیایشهـای یهودیـان

دین رسمی حبشه از قرن چهـارم مـیالدی مسـیحیت

940

بودهاست ()Munro-Hay, 1991, p.202

کاربرد فراوان داشتهاست

با توجه به کاربرد صور

فعلی  rbدر زبان سبئی

معناشناسی تاریخی واژه «ربّ» 923

در معنای «داشتن /دارا بودن» (معادل «مَلَـ َ یَمْلِـ ُ»

«اهلل /الرحمن» و به عنوان یکی از نامهای خـدا کـاربرد

عربی) ،واژهای سبئی کـه میتواسـته جـایگزین mlk

یافته ،در پن آیه بهصراحت در معنای انسـانیِ «سـرور/

شده و در معنـایی معـادل  ’AdonāyعبـریKyrios ،

صاحب اختیار» و در ارجاع به «مل  /فرعون» مصر بـه

یونانی Mār’/ Māry ،آرامی و  Moryoسریانی کاربرد

کار رفته ،و در  90آیه به صور

جدلی به «إله /معبـود

یابد ،واژه  rabبودهاست بر این اساس ،ماهوم مـورد

دروغــین» مــورد ادعــای مخالاــان پیــامبران اشــاره

اشاره واژه  Rabسـبئی در عبـار

 Rb (y)h(w)dنیـز

943

داشتهاست

همان ماهوم «سـرور /صـاحب اختیـار» در اشـاره بـه

با توجه به فقدان شواهد کافی باستانشناختی بـرای

«خــدای یهــود» و در اصــل خــدای یهودیــت (و

زبان عربی کهن (پیشاکالسی ) ،در این باره که کـاربرد

مسیحیت) بودهاست البته کـاربرد واژه  rabسـبئی در

«ربّ» در زبان عربیِ بستر نزول قرآن کـریم در معنـای

معنای «سرور /صاحب اختیار» لزوماً منحصر به سیا

«سرور /صاحب اختیار» مختص خود این زبان بوده یـا

دینی نبودهاست و میتوانسـته در سـیا انسـانی نیـز

متأثر از مناطق همجوار بودهاسـت ،نمیتـوان بـه طـور

کاربرد یابد؛ همان گونه که در سایر زبانهـای سـامی

قطعی ا هار نظر کرد؛ اما بـا توجـه بـه خـهی کـه در

نیز چنین بودهاست

دیدگاههای فرهنگنویسان متقدم در تبیین مبدأ اشـتقا
«ربّ» وجود داشتهاست ـ که هرچنـد صـور

اسـمی

 .1-2چگونگی راهیابی  rabسبئی به حجاز و زبـان

«ربّ» را از ریشه مضاعف ربب و به معنـای «مالـ »

عربیِ بستر نزول قرآن کریم

دانستهاند اما با توجه به اینکه صور فعلی مجـرد رَبَّ

بر اسـاس دیـدگاههای فرهنگنویسـان متقـدم ،واژه

یَرُبُّ در معنای مَلَ َ یَمْلِ ُ کاربرد نداشته ،پیوند معنایی

«ربّ» در زبان عربی از پیش از اسالم در معنای «مال »

میان صور

فعلی مجرد ریشـه

به کار میرفتهاست کـه میتوانسـته در تقابـل بـا شـیء

مضاعف ربب روشن نبوده و در نتیجـه و بـر اسـاس

مملو (تقابل «ربّ ــ مِل ») ،انسـان مملـو (تقابـل

دیدگاههای خود فرهنگنویسان متقدم در بـاب اشـتقا

«ربّ ــ عبد») یا هـر دو و بـه معنـای «مَلِـ  :پادشـاه/
فرمانروا» (تقابل «ربّ ـــ مُلـ ») بـوده باشـد و در دو

اسمی «ربّ» و صور

(لزوم قرابت توأمان ریشه و معنا) ،صور
نمیتوانسته مشتق از صور

اسمی «ربّ»

فعلی مجـرد ربب بـوده

اخیر« ،ربّ» به معنای «سرور /صاحب اختیـار»

باشد؛ و این دیدگاه که برخی از فرهنگنویسـان متقـدم

بــوده اســت (نـ  :خــوانینزاده و نجارزادگــان،9313 ،

هم برای حل این مشکل ،مبدأ اشتقا «ربّ» را «تربیـ »

ص )47-44چنین کاربردهـایی در اشـعار منسـوب بـه

دانستهاند هرچند تا حدی میتوانسته خه پیوند معنـایی

دوران پــیش از اســالم (جــاهلی) فــراوان بــه چشــم

«ربّ» را با کاربردهای فعلی مزیـد رَبَّـی یُرَبـر برطـرف

میخورد همانگونـه کـه پیشتـر هـم آمـد ،در اشـعار

سازد ،اما خـه جدیـدی را در پیونـد ریشـه «ربّ» کـه

منسوب به پـیش از اسـالم کـاربرد «ربّ» در اشـاره بـه

ربب بــوده بــا ریشــه «تربی ـ » کــه ربو بــوده ایجــاد

«خدای راستین /خالق» نیز یافت شدهاست

کردهاست؛ چرا که پیوند میان ریشههای ربب و ربو

صور

در قرآن کـریم ،واژه «ربّ»  128بـار در اشـاره بـه

بــرای آنــان آشــکار نبــودهاســت (ن ـ  :خــوانینزاده و
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نجارزادگــان ،9313 ،ص )93-99ـ بــه نظــر میرســد
کاربرد صور

اسمی «ربّ» در معنای «مال » متـأثر از

مناطق همجوار بودهاست

مدائن صالح /حجر) جهت تجار

با مصـر از طریـق

عرض دریای سرخ ـ ساری که  2روز طول میکشیده
است ـ در طی قرنهای مختلف فـراوان بـوده (عل ر،

با توجه به یافتههای بخش پیشین مقاله ،تنها زبانی

 ،9400ج ،3ص )040و از همین رو زمینه اختالط بـا

فعلـی مجـرد  rbدر معنـای

اعراب شمالی فراهم بودهاست طبیعـی اسـت کـه در

«داشتن /دارا بـودن» (معـادل «مَلَـ َ یَمْلِـ ُ» عربـی)

نتیجه چنین پیوندهایی ،تبـادل فرهنگـی و دینـی هـم

کاربرد داشته زبان سبئی بودهاست بر این اسـاس ،بـه

میان اعراب جنوبی و اعـراب شـمالی سـاکن حجـاز

سامی که در آن صـور

نظر میرسد کاربرد صـور

اسـمی «ربّ» در معنـای

روی میدادهاست

«مال » در زبان عربی کهن (پیشاکالسی ) برگرفته از
زبان سبئی بوده باشد و در نتیجه ،کـاربرد  Rabسـبئی

 .6-2نقد دیدگاههاي برخی دانشـمندان غربـی در

در ماهوم «سرور /صاحب اختیار» در اشاره به «خدای

باره منشأ عبارت قرآنی «ربّ العالمین»

راستین /خالق» و به عنوان نامی از نامهای وی نیز بـه
همین ترتیب از زبان سبئی نشأ

برخی زبانشناسان ،عبار

قرآنی «ربّ العـالمین»

گرفتـه و بـه عربـی

را معــادل  ribbono shel ‘olāmدر ســنت یهــودی

کهن (پیشاکالسی ) راه یافتهاست و چنـین کـاربردی

دانسته و بر این اساس ،احتمال داده اند واژه «ربّ» از

در سایر زبانهای سـامی سـابقه نداشـتهاسـت (قـس:

یهودیـــان یـــا مســـیحیان وامگرفتـــه شـــده باشـــد

 Horovitz, 1964, p.56و  ،Robin, 2003, p.115کـه

( )Margoliouth, 1914, vol.VI, p.248ضمن توجه

منشأ کاربرد واژه  rabدر سیا دینی به معنای «سرور/

به اینکه برخی از دانشمندان غربی در ایـن وامگیـری

صاحب اختیار» را زبان سبئی دانستهاند)

تردید داشتهانـد بـه ایـن دلیـل کـه اوالً ،کـاربرد واژه

تنها نکته باقیمانده این است که چگـونگی پیونـد
فرهنگی ساکنان سبأ با اهل حجاز روشن شود در این

 ‘olāmدر سنت یهودی ـ که همواره به صور

مارد

به کار رفته ـ با کاربرد واژه «العالَمین» ـ کـه در قـرآن

بــاره بهاختصــار گاتنــی اســت در بعضــی کتیبــههای

کریم همواره به صور

کشفشده از مدائن صالح /حِجر (واقع در العُـال بـین

بـودهاسـت ( )Horovitz, 1964, p.56و ثانیـاً ،برخـی

مدینه و تبو ) کتیبههایی به زبانهای عربـی جنـوبی

دیگر از دانشمندان غربی «ربّ» را در ترکیـب قرآنـی

یافت شدهاند (نـ )Huehnergard, 1995, p.2120 :

«ربّ العالمین» واژهای کامالً عربی دانستهاند ( Torry,

و برخی دانشمندان ،دلیل وجود خطوط عربی جنوبی

 ،)1933, p.52در نقد این دیدگاه باید گاـت عبـار

در این مناطق را مهاجر

جمع به کار رفته ـ متاـاو

گروهی از قبایل جنوبی بـه

 ،ribbono shel ‘olāmهرچنـد بـه طـور گسـترده در

بعضی مناطق شمالی مانند حجـاز و صـحرای سـینا و

بعضی مناجا ها و مراسـم مـذهبی یهودیـان (عمـدنً

تســلط بــر آن منــاطق در ســده دوم پــیش از مــیالد

اروپایی) قرائت میشـدهاسـت امـا بـه نظـر میرسـد

دانستهاند (ولانسون ،0229 ،ص )924همچنین رفـت

عبارتی به زبان عبری کهن که در متون مقدس یهودی

و آمد تجاری اعراب جنوبی بـه دیـدان (در نزدیکـی

به کار رفته باشد نیست؛ بلکـه عبـارتی اسـت کـه در

معناشناسی تاریخی واژه «ربّ» 922

زبان ییدیش 944در توصیف  YHWHبـه کـار میرفتـه

ترجمــه های متقــدم عربــی کتــاب مقــدس نــ :

اسـت (نـ  )Nulman, 1995, p.277-278 :ییـدیش

)Vollandt, 2015, p.94, 96, 193

زبانی است که توسط یهودیـان اشـکنازی( 942سـاکن

بــه همــین ترتیــب دیــدگاه های برخــی دیگــر از

اروپای شـرقی و مرکـزی) در پایـان هـزاره نخسـت

دانشمندان غربی در باره منشأ کـاربرد «ربّ» عربـی

میالدی و بر پایه زبان آلمانی ولی با استااده از الابـا و

در اشاره بـه « خـدای راسـتین /خـالق» خدشـه پذیر

خط عبری بـه کـار گرفتـهشـده و از قـرن دوازدهـم

است؛ چرا که عالوه بـر تردیـد و اخـتالف نظـر در

Weinreich, :

این با ره که منشأ آن یهودی یا مسیحی شرقی اسـت

میالدی به بعد فراگیر شدهاسـت (نـ
)2007, p.332-333

(نــ  ،)Jeffery, 1938, p.137 :بــه دوره زمــانی

با توجه به تأخر زمانی کاربرد عبار

ribbono

 shel ‘olāmدر میــان یهودیــان (در پایــان هــزاره
نخست مـیالدی) نسـبت بـه کـاربرد عبـار

« ربّ

العالمین» در قرآن کریم در قرن هاـتم مـیالدی ،بـه
نظر می رسد این عبار

برگرفتـه از عبـار

«ربّ العالمین» است نه بالعکس؛ بدین صـور
با توجه به ماهـوم یکسـان عبـار

قرآنـی
کـه

ribbono shel

 ‘olāmییدیش با  melek ha‘olāmعبری ،و از آنجا
که ـ همان گونه که پیش تر نیز گاته شد ـ عبـار
 melek ha‘olāmعبــری در توصــیف  YHWHدر
عهــد قــدیم و مناجا هــای یهودیــان بــه کــار
میرفتهاست ،به نظر می رسد واژه  melekعبـری در
ترکیب مذکور ابتدا به زبـان عربـی راه یافتـه ،و بـا
توجــه بــه کــاربرد فــراوان عبــار

قرآنــی «ربّ

کاربردهای واژه  Rabدر اشـاره بـه خـدا در متـون
یهودی و مسیحی توجه نداشته اند؛ کاربردهـایی کـه
با توجه به شواهد موجود ،همگی متأخر از هور و
فراگیری اسالم در قـرن هاـتم مـیالدی انـد بـرای
نمونه ،اشپرنگر دیدگاه خود را تنها بر دیـدگاه ابـن
اسحق استوار ساخته که در ترجمه آیـاتی از انجیـل
یوحنــا ،خـــدای پـــدر را «الــربّ» نامیـــدهاســـت
(  )Sprenger, 1869, vol. I, p.299بـا توجـه بـه
این که ابـن اسـحق ،دانشـمندی مسـلمان درگذشـته
حدود سال  922هجری 799 /میالدی بوده ،طبیعـی
اســت واژه «ربّ» عربــی را ـ کــه هــم بــه معنــای
« سرور /صاحب اختیار» بوده و می توانسته به جـای
 Kyriosیونانی یا  Moryoسریانی موجـود در عهـد

العــالمین» در زبــان عربــی و فرهنــگ اســالمی ،بــه

جدید در اشاره به خدا به کار رود ،و هـم در قـرآن

«ربّ» ترجمه شده و بعـدها از عربـی بـه ribbono

کریم پرکاربردترین نام خدا پس از اسـم جاللـه اهلل

ییدیش ترجمه شده اسـت ایـن تبـادل ماهـومی ـ

است ـ برای اشاره به خدای مسیحیان به کـار بـرده

واژگانی ،در ترجمه اسم خاص  YHWHبـه «اهلل» و

باشد هورویتس نیز اساساً وام گرفتگی «ربّ» عربـی

نام هــای خــدا ( ’Adonāyعبــری Kyrios ،یونــانی،

را منتای دانسته و تنها در این باره که ترکیب شـدن

 Mār’/ Māryآرامی و  Moryoسریانی) به «الـربّ»

«ربّ» با «العالمین» در عبار

قرآنی «ربّ العالمین»

در ترجمه های عربی کتاب مقدس در دوره اسـالمی

برگرفتــه از مناجا هــای یهودیــان باشــد تردیــد

هم فراوان به چشم می خورد (بـرای نمونـه هایی از

کردهاست ( )Horovitz, 1964, p.56
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نتيجه

 3با توجه به اینکه در کاربردهای مختلفِ هر دو

 9در تمــامی زبانه ـای ســامی واژه  - rabجــز بــا

ریشــه مضــاعف  r-b-bو نــاقص  r-b-y/wدر تمــامی

در نحوه تلاظ  -در دو معنای اساسی بـه

زبانهای سـامی هـم معنـای «بزرگـی» و هـم معنـای

کار میرفته و سایر کاربردهای اسمی یا وصای واژههای

«فراوانی» وجود داشتهاست ،به نظـر میرسـد ایـن دو

مشابه نیز در پیوند با یکی از این دو معنا بودهانـد :یکـی

ریشه اوالً ،اصال ً سامی بودهاند و چنـین نبـوده کـه از

معنای «بزر »؛ کـه هـم بـه عنـوان صـات بـرای یـ

زبانی وارد زبانی دیگر شده باشند بلکه متعلق به زبان

اندکی تااو

موصوف به کار میرفتهاست و هم بـه عنـوان لقـب در

مادر /مشتر

سامیاند و ثانیاً ،هر دو ریشـه در اصـل

معنایی همچون «رییس /ارشد» پیونـد معناهـایی ماننـد

به ی

«رییس /ارشد» با معنای «بزر » از نوع کاربرد صات به

نظر بوده و این معنای واحد را «بزر

جای موصوف است ـ یعنی «فردِ بزر  /واال مقام» ــ و

شدن» دانستهاند برخی هم این دو ریشـه را در اصـل

بر این اساس ،در مواردی که بتوان نوعی سلسلهمراتـب

ی

سامی دانستهاند:

در نظر گرفت ،واژه  rabبه باالترین مرتبـه اشـاره دارد؛

r-b؛ که در مراحل تحول زبـانی تبـدیل بـه ریشـهای

مانند «صاحب اختیار /سرور» در تقابل با «بـرده /بنـده»،

سهحرفی شدهاست

معنا بودهاند؛ چنانکه برخی زبانشناسان بر این

ریشه دوحرفی در زبان مشتر

و فراوان بودن/

«فرمــانروا /پادشــاه» در تقابــل بــا «فرمــانبردار /رعیــت»،

 4واژه  nibمصــری را میتــوان خویشــاوند واژه

«فرمانده» در تقابل بـا «سـرباز»« ،کارفرمـا» در تقابـل بـا

سامی  rabدانست؛ چرا که از سویی معنا و کاربرد ایـن

«کارگر»« ،آموزگار /استاد» در تقابل با «شاگرد /مریـد» و

دو واژه در زبانهای مصری و سامی بسیار نزدیـ

بـه

…؛ دیگری معنای «فراوان /زیاد» البته به نظر میرسـد

هم بودهاست و از سوی دیگر ،بـر اسـاس دیـدگاههای

این معنـا را نیـز میتـوان در پیونـد بـا معنـای نخسـت

زبانشناسان حامی ـ سامی اوالً ،این امکـان هسـت کـه

دانست؛ بدین ترتیب که هرگاه «بـزر » وصـای بـرای

حرف  rدر واژهای سامی با تغییری آوایـی بـه یکـی از

صریح یا ضـمنی ـ

همخوانهای  n ،lیا  rدر زبانهای مصری تبدیل شـود

«کمیت /مقدار /تعداد» ـ به صور

قرار گیرد (کمیـتِ بـزر ) بـه معنـای «فـراوان /زیـاد»

و ثانیاً ،واکه  aسامی ممکن است در مصری به صور

خواهد بود تنها در زبان سـبئی اسـت کـه واژه  rabدر

 iتلاظ شود

سیا دینی و در ترکیبهایی اضافی در اشاره به «خدای
راستین /خالق» به کار رفتهاست

خالق» در ترکیبهایی اضافی به صور

 0صور های فعلی مرتبط با واژه  rabدر تمامی
زبانهای سامی دستکم در یکی از دو معنای «بزر
بودن /بزر

 2واژه  rabسبئی در اشـاره بـه «خـدای راسـتین/
Rb (y)h(w)d

در سه کتیبه سبئی متعلق به اوایل قرن پنجم مـیالدی و
در اشــاره بــه «خــدای اســرائیل /قــوم یهــود» بــه کــار

شدن» و «زیاد بودن /زیاد شدن» کـاربرد

رفتــهاســت از آنجــا کــه اوالً( YHWH ،اســم خــاص

فعلـی

«خدای خالق» در یهودیت) در متون مقدس یهـودی و

آن به معنای «داشتن /دارا بودن» (معادل مَلَـ َ یَمْلِـ ُ

مسیحی همواره با واژههای ) ’Adon(āyعبریKyrios ،

عربی) بودهاست

یونـــانی Mār’/ Māry ،آرامـــی و  Moryoســـریانی

داشتهاند تنها در زبان سبئی است کـه صـور
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توصیف میشدهاست و همـه ایـن واژههـا بـه معنـای

«خدای یهود» و در اصل خدای یهودیـت و مسـیحیت

«سرور /صاحب اختیار» بودهاند و ثانیاً ،واژه  mlkسبئی

بودهاست

به  ’adonعبری و  kyriosیونانی

 9هرچند  rabواژه ای اصال ً سامی و متعلـق بـه

داشتهاست که هم به معنای «سـرور /صـاحب اختیـار»

زبان مادر /مشتر

سامی بوده و در تمامی زبانهـای

(معادل «مال » عربی) و هم به معنای «پادشاه» (معـادل

سامی از جمله عبری ،آرامی و سریانی (که زبانهای

«مَلِ » عربی) بوده و در وصف «خدای راستین /خالق»

دینی یهودیـان و مسـیحیان شـرقی بـودهانـد) در دو

فعلی  rbسـبئی نیـز

معنای ـ اسمی یا وصای ـ «بزر » و «فراوان» به کار

به معنـای «داشـتن /دارا بـودن» (معـادل مَلَـ َ یَمْلِـ ُ

میرفته است اما کاربرد صور

اسمی آن در ماهـوم

عربی) بودهاست ،واژهای سبئی که میتواسته جـایگزین

«سرور /صاحب اختیار» در اشاره به «خدای راستین/

 mlkشده و در معنایی معادل  ’AdonāyعبریKyrios ،

خالق» و به عنوان نامی از نام های وی ،از زبان سبئی

یونانی Mār’/ Māry ،آرامی و  Moryoسریانی کـاربرد

نشأ

گرفته است و از طریق زبـان سـبئی بـه زبـان

یابد واژه  rabبودهاست بر ایـن اسـاس ،ماهـوم مـورد

عربی کهن (پیشاکالسی ) و سـایر زبانهـای سـامی

اشاره واژه  Rabسبئی در کتیبـههای مـورد بحـث نیـز

راه یافته و چنین کاربردی در سایر زبانهـای سـامی

همان ماهـوم «سـرور /صـاحب اختیـار» در اشـاره بـه

سابقه نداشتهاست

و گعز معنایی نزدی

به کار میرفتهاست و ثالثاً ،صور

ضمائم
کتیبه CIH 543 :1

متن حروفنگاریشده کتیبه (:)Abdallah, 1987, p.3-8
1 [b]rk w-tbrk s¹m Rḥmnn ḏ-b-s¹myn
w-Ys³r’l w2 ’lh-hmw rb-Yhd ḏ-hrd(’) ‘bd-hmw
S²hrm w3 ’m-hw Bdm w-ḥs²kt-hw S²ms¹m w—’l
—4 wd-hmy Ḍmm w-’bs²‘r (w)-Mṣr
]5 m w-kl bhṯ-h [... ...

][.]w [... ...

6

ترجمه انگلیسی:
1 May bless and be blessed, the name of
Rḥmnn, who is in the heaven, and Israel and
2 their god, the lord of the Jews, who
assisted his servant S²hrm,
3 his mother Bdm, his wife S²ms¹m, their
4 children Ḍmm, ’bs²‘r and Mṣr]5 m, and all the members of his house [... ...
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8 [ b ] - b ḥr n b n Ḥb s ² t w - y ṣn ‘n n
s ¹ s ¹ l t M d b n w - k - k l ḏ- ḏk r w b - ḏn
ms¹ndn mhrgtm w-ġnmm wm q r n t m f - k - s ¹ b ’t m ’ḥ—
9 d h ḏ- q f l w ’b t - h m w b - ṯl ṯt ‘s ² r
’w r ḫm w - l - y b r k n R ḥm n n b n y h w S ² r ḥb ’l Y k m l w - H ‘n ’s ¹ ’r
b n y L ḥy ‘t
10 w - L ḥy ‘t Y r ḫm b n S ¹ m y f ‘ w M r ṯd ’l n Y m g d b n S ² r ḥ’l ’l h t
Y z ’n w r ḫ- h w ḏ- M ḏr ’n ḏ- l - ṯl ṯt
w - ṯl ṯy
11 w - s ¹ t m ’t m w - k - b - ḫf r t s ¹ m y n
w - ’r ḍn w - ’ ’ḏn ’s ¹ d n ḏn m s ¹ n d n
b n k l ḫs ¹ s ¹ m w - m ḫd ‘m w R ḥm n n ‘l y n b —
12 n k l m ḫd ‘m ḏn m s ¹ [ n d n ] w t f
w - s ¹ ṭr w - q d m ‘l y s ¹ m R ḥm n n
w t f T m m m ḏ- Ḥḍy t r b - H d b m ḥm d

:ترجمه انگلیسی
1 Might, the God, to whom belong the
heavens and the earth, bless the king Yusuf
’s¹’r Yṯ’r, the king of all the tribes, and might
bless the qayls
2 Lḥy‘t Yrḫm, S¹myf‘ ’s²w‘, S²rḥ’l Yqbl,
S²rḥb’l ’s¹‘d, the sons of S²rḥb’l Ykml, of the
clan of Yz’n and Gdnm,

:2 کتیبه

:)Jamme, 1966, p.39-55( متن حروفنگاریشده کتیبه
1 l-yb rkn ’ln ḏ-l-h w s¹myn w ’rḍn mlkn Yws¹f ’s¹’r Y ṯ’r mlk kl
’s² ‘b n w -l- yb rkn ’q wln
2 L ḥy ‘t Y r ḫm w - S ¹ m y f ‘ ’s ² w ‘
w - S ² r ḥ’l Y q b l w - S ² r ḥb ’l ’s ¹ ‘d
bny
S ² r ḥb ’l Y k m l ’l h t Y z ’n w G d n m ḫ—
3 ṣr w m r ’- h m w m l k n Y w s ¹ f
’s ¹ ’r Y ṯ’r k - d h r q l s ¹ n w - h r g
’ḥb s ² n
b - Ḍf r w - ‘l y ḥr b ’s ² ‘r n
w-Rkbn w-Fr—
4 s ¹ n w - M ḫw n w - ‘l y ḥr b w m q r n t N g r n w - t ṣn ‘ s ¹ s ¹ l t n
M d b n w - [ k ] - h m w ‘m - h w w - k y ḏk y n - h m w b - g y s ² m w - k - ḏ- h f l ḥ
5 w - h f ’n m l k n b - h y t s ¹ b ’t n
ḫm s ¹ m ’t m w - ṯn y ‘s ² r ’ ’l f m
m h r g t m w - ’ḥd ‘s ² r ’ ’l f m
s ¹ b y m w - t s ¹ ‘y
6 w - ṯt y m ’t n ’ ’l f m ’b l m w bqrm
w - ḍ’n m
w - t s ¹ ṭr w
ḏn
m s ¹ n d n q y l n S ² r ḥ’l Y q b l ḏY z ’n k - q r n b - ‘l y N g r n
7 b - s ² ‘b ḏ- H m d n h g r n w - ‘r b n
w - n q r m b n ’z ’n n w - ’ ‘r b K d t w M r d m w - M ḏḥg m w - ’q w l n
’ḫw t - h w b - ‘m m l k n q r n m

921 »ّمعناشناسی تاریخی واژه «رب

8 on the coast against the Abyssinians, while
they were reinforcing the chain of Mandab.
That is all what they mentioned in this
inscription: deaths, boot, garrison service and
all (what happened) in only one expedition;
9 then they came back to their houses
thirteen months later. Might Rḥmn bless their
sons S²rḥb’l Ykml and H‘n ’s¹’r, the sons of
Lḥy‘t
10 and Lḥy‘t Yrḫm, the son of S¹myf‘, and
Mrṯd’ln Ymgd, the son of S²rḥ’l, of the clan of
Yz’n. The month of Mḏr’n of the six hundred
11 thirty-three. For the protection of the
heavens and the earth and of the strenght of the
men was this inscription against those who
would harm and degrade. Might Rḥmnn, the
Highest,
12 protect it against all those who would
degrade. This insciption was placed, written,
executed in the name of Rḥmnn. Tmm of Ḥḍyt
placed . By the Lord of Jews. By the Highly
Praised.

3 the supporters of their lord, the king Yusuf
’s¹’r Yṯ’r, when he burnt the church,
killed
the Abyssinians in Ẓafār, and moved a war
against ’s²‘rn, Rkbn, Fr‒
4 s¹n, and Mḫwn, and brought the war
(against) the defence of Nagrān. He reinforced
the chain of Mandab, they were with him.
And he sent them with an army. What the king
has managed
5 to get in this expedition as spoils,
amounted to twelve thousand deaths, eleven
thousand prisoners, two
6 hundred ninety thousand camels, cows and
small animals. This inscription was written by
the qayl S²rḥ’l Yqbl of Yz’n, when he was in
guard against Nagrān
7 with the tribe of Hamdān, citizens and
nomads, and the assault troops of ’z ’nn and
the Arabs of Kinda, Murād, Madhḥig,
while the qayls, his brothers, with the king,
were mounting guard

Ry 515 :3 کتیبه

2
3
4
5

bn Wl‘t N‘[mt] bn [Ml] —
km mqtt S²rḥ(’)—
l ḏ-Yz’n
rb-Hwd b-Rḥmnn

Ryckmans, 1953, ( متن حروفنگـاریشـده کتیبـه

:)p.314-315
1

M‘wyt |

 992دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9314پیاپی 8

بررسی تطبیقی زبانهایی است که بعدها سامی نامیده

پینوشت
 -9برای آگاهی تاصـیلی از دیـدگاههای دانشـمندان
مســلمان در ایــن بــاره و آسیبشناســی آنهــا نــ :
خوانینزاده و نجارزادگان ،9313 ،ص97-33

شدند برای اطالعا

بیشتر ن :

Lauterbach, J.Z. (1904), “Judah Ibn Kuraish”,
In: The Jewish Encyclopedia, ed. I. Singer,
New York: Funk & Wagnalls, vol. VII: 345

 ،True God/ Creator -0در مقابل «خدای دروغین/

 -91در سده اخیر زبانهای سامی غالباً بـه دو شـاخه

إله»false god/ deity :

شرقی و غربی تقسیم میشود شاخه غربی ،بنا بـه دو
3- pagan

گونه تقسـیمبندی ،مشـتمل بـر زیرشـاخههای شـمال

4- diachronic/ historical semantics

غربی و جنوبی یا مرکزی و جنوبی است بـر اسـاس

5- philology
6- historical-comparative linguistics

تقسیم نخست و با توجه به شـباهتهای آواشـناختی

7- comparative philology

( ،)phonologicalزبــان عربــی در زیرشــاخه جنــوبی

8- phonological

قرار میگیرد اما بر اساس تقسیم دوم و بـا توجـه بـه

9- morphological

شــباهتهای ســاختواژهای ( ،)morphologicalدر

10- syntactic
11- semantic

زیرشـــاخه مرکـــزی ()Bennett, 1998, p.20-21

12- Sir W. Jones

گونههای دیگـری هـم از تقسـیمبندی شـاخه غربـی

13- parent language/ common language
14- language family
15- Semitic language family
16- A.L. Schlözer

 -97بر اساس آنچه در باب دهـم از سـار پیـدایش

هست برای اطالعا

بیشتر ن :

Rubin, A.D. (2008), “The Subgrouping of the
Semitic Languages”, In: Language and
Linguistics Compass 2/1: 61–84
20- Akkadian
21- Eblaite

آمده است پس از طوفـان نـوح اقـوام روی زمـین از

22- Canaanite

فرزنــدان ســه پســر نــوح (ع) پدیــد آمدنــد؛ اقــوام

23- Hebrew

سایدپوست از نسل سام ،اقوام سیاه پوسـت از نسـل

24- Aramaic

حـام و اقــوام زردپوســت از نســل یافــث (مشــکور،

25- Syriac

 ،9372ص)1
 -98زبانشــناس یهــودی اهــل تیــار  /تــاهر

26- Arabic
27- Abyssinian/ Ethiopic

(در

28- Mesopotamia
29- Akkad/ Agade

الجزائر) در قرنهـای هشـتم و نهـم مـیالدی ،کـه در

30- Assyrian

پاسخ به جماعت یهودیان فاس (در مراکش) ،نامـهای

31- Babylonian

به زبان عربی و با استااده از الابای عبری نوشت ـ که

32- dialect

به رساله وی معروف است ـ و در خالل آن ،به تبیین

 -33واژه  bānīمشــتق از فعــل  banūبــه معنــای بنــا

پیوندهای فـراوان سـه زبـان عبـری ،آرامـی و عربـی

کردن و ساختن ـ معادل بَنَی در عربی ـ بـوده اسـت

پرداخــت ایــن رســاله نخســتین اثــر شناختهشــده در

()Muss-Arnolt, 1905, vol.1, p.173, 176
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34- Ebla

 -32برای بررسی تاصیلی مشابهتهای میان دو زبان
ابالیی و اکدی ن :
Krebernik, M. (1996), “The Linguistic
Classification of Eblaite: Methods, Problems,
and Results”, In: The Study of the Ancient
Near East in the Twenty-First Century …,
eds. J.S. Coope and G.M. Schwartz, Winona
Lake: 233-249

همچنین برای آگاهی از بعضی پیونـدهای میـان زبـان
ابالیی و زبانهای سامی شمال غربی ن :
Rendsburg, G.A. (2002), “Eblaite and Some
Northwest Semitic Lexical Links”, In:
Eblaitica: Essays on the Ebla Archives and
Eblaite Language, eds. C.H. Gordon and G.A.
Rendsburg, Winona Lake: Eisenbrauns, vol. 4:
199-208
36- Levant
37- Ugaritic
38- Phoenician
39- Nabataean
40- Ugarit
41- Syro-Palestinian area

 Tanakh/ Hebrew Bible -40کتـــاب مقـــدس
یهودیــان ،مشــتمل بــر ســه بخــش تــورا

(اســاار

پنجگانه) ،نِبیئیم (انبیا) و کِتوبیم (مکتوبا )
43- Qumran
44- Mishnah
45- Midrash

 -49گزنیوس این فعل را با صور های فعلـی «رَبَّ»
عربی rabbu ،آشوری rabba ،حبشی rabab ،آرامـی

صور های فعلی «رَبَا» عربی و  rabūاکدی در پیوند
دانستهاست
 -48گزنیوس این واژه را برگرفتـه از صـور

فعلـی

 rabahو در پیوند با فعل «رَبَا» و اسم «الربا» عربـی و
واژه  ribītūسریانی و کـولر آن را در پیونـد بـا rabū

اکدی دانستهاست کالین نیز این واژه را اسم مصـدر
از صور

فعلـی  rabahو در پیونـد بـا واژه tarbītā

سریانی دانستهاست
 -41کالین به نقل از بسیاری از زبانشناسان ،این واژه ـ
که به صور جمع (با پسوند  )-īmبه کار مـیرود ـ و
واژه اوگاریتی  rbbبه معنای «نمنم باران» را با توجه بـه
شکل شبیه به گوساند آن ـ که احتماالً ابر بـارانزای آن
مورد نظر است ـ با واژه عربی «ربیبـ » در معنـای «بـرّه
گوساند» دارای پیوند دانستهاسـت قـسRendsburg, :

 ،2002, p.200که این واژه و صور جمع آن  rbbmدر
زبان اوگاریتی را برگرفته از واژههای  rabbah ،ribūیـا
 rbtـ به معنای فراوانی /بیشماری ـ در زبانهای سامی
شمال غربی دانستهاست
50- Byblos

 -29معادل  rabعبری
 -20معادل  rabعبری
 -23معادل  rubعبری
 -24معادل  ribbūعبری

و  rabسریانی در پیوند دانستهاسـت همچنـین کـولر

 Bible -22کتاب مقدس مسیحیان ،شامل دو بخـش

واژههـــــای  ribub ،ribbah ،rub ،rabو  ribībīmرا

کلی عهد قدیم /عتیق و عهد جدید

مشتق از این فعل دانستهاست

56- Book of Ezra
57- Book of Daniel

 -47گزنیوس این فعل را با صور های فعلـی «رَبَـا»

58- Targumim/ Targums

عربــی ribā ،آرامــی و  rabūســریانی و کــولر بــا

59- Palmyrene
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 -92دالمن و جسترو صور

دیگر این واژه را rabā

دانســتهاند همچنــین جســترو و باومگــارتنر آن را
برگرفته از صور

فعلی  rababدانستهاند

 -98جسترو ایـن واژه را برگرفتـه از صـور
 rabahدانستهاست
 -91جسترو ایـن واژه را برگرفتـه از صـور

 -99امــورائیم :جمـعِ واژه آرامــی  Amurāبــه معنــای

70- Petra
71- Negev desert
72- Edessa/ Urhay

امورائیم بابلی و فلسطینی ن :

Gray,
M.A.
(2007),“Amoraim”,
In:
Encyclopaedia Judaica, 2nd Edition, New York:
Thomson Gale, vol. 2: 89-95

 -90تنــائیم :جمــعِ واژه آرامــی  Tannāبــه معنــای

فعلـی

 rabahدانستهاست

سخنران و مبلّغ دینی و شارح میشـنا بـرای اطالعـا
بیشتر و نیز تااو

فعلـی

 -73بــرون ایــن ریشــه را معــادل  rababعبــری
دانستهاست
 -74برون این ریشه را معادل  rabahعبـری و «رَبَـا»

آموزگار شریعت شااهی یهود پیش از نگارش میشـنا

عربی دانستهاست

Sperber, D. (2007),“Tanna, Tannaim”, In:
Encyclopaedia Judaica, ..., vol. 19: 505-507

 Proto-Arabic -79در زبانشناسی تاریخی-تطبیقی

برای اطالعا

بیشتر ن :

75- Ancient/ Old North Arabian

 -93هیلِل :از مشهورترین رهبران مذهبی یهود ،کـه در
دوران پادشاهی هیـرود بـر یهودیـه در امپراتـوری روم
میزیســته و بــه مــد  42ســال ریاســت َســنهِدرین
(شورای عالی یهودیان در اورشلیم) را عهدهدار بـوده و
در سال دهم میالدی از دنیا رفتهاست ( Bacher, 1910,

 )p.467برای اطالعا

تاصیلی در مورد وی ن :

Horowitz,
Y.
(2007),
“Hillel”,
In:
Encyclopaedia Judaica, ..., vol. 9: 108-110

 -94جسترو ایـن واژه را برگرفتـه از صـور

فعلـی

 rababدانستهاست
 -92جسترو ایـن واژه را برگرفتـه از صـور

زبانی به کار میرود کـه بـه نظـر میرسـد بعضـی از
زبان های عضو ی

خانواده زبانی از آن زبان منشعب

شده اند این زبان نخستین گـاهی موجـود و شـناخته
است (مانند زبـان التـین ،کـه زبـان نخسـتین بـرای
خــانواده زبانهــای رومــی ـ مشــتمل بــر زبانهــایی
همچون فرانسـوی ،ایتالیـایی ،اسـپانیایی ،پرتغـالی و
رومانیایی ـ است) و گاهی ناشـناخته بـوده و تـالش
می شود بر اساس شـواهد تـاریخی و باستانشـناختی
بازسازی گردد زبان عربی نخستین تا کنون ناشناخته

فعلـی

بوده و بر اساس کتیبـههای کشفشـده ،تنهـا بعضـی
ویژگیهای ایـن زبـان و گویشهـای منشـعب از آن

 rababدانستهاست
 -99جسترو ایـن واژه را برگرفتـه از صـور

اصطالح زبان نخستین ( )proto-languageدر مـورد

فعلـی

شناسایی شده است برای آگـاهی از بازسـازی عربـی

 rabahدانسته اما باومگارتنر آن را برگرفته از صور

نخستین و ویژگیهای آن ن :

فعلی  rababدانستهاست

Owens, J. (2006), A Linguistic History of
Arabic, New York: Oxford University Press

 -97باومگارتنر این واژه را برگرفته از صور
 rabahدانستهاست

فعلـی

 -77در بعضی منابع عربی ،اصطالحا

عربی بائده و

عربـی باقیـه متنـا ر بـا دو شـاخه ارائهشـده بـه کـار

معناشناسی تاریخی واژه «ربّ» 993

رفتهاست برای اطالعا

بیشتر ن  :ولانسون،0229 ،

ص097-943؛ علـــــر ،9400 ،ج ،9ص 323-014و

کمــابیش یکســان دارنــد و بــه نظــر میرســد دارای
ریشهای مشترکند

ج ،0ص 92-2در مورد اعـراب بائـده و باقیـه ،ج،99

94- macro-family

ص 398-322در مورد زبانها یا لهجههای عربی پیش

95- T. Benfey
96- F. Müller

از اسالم

97- Hamito-Semitic languages
78- Old Arabic/ Pre-classical Arabic
79- Classical Arabic

99- J. Greenberg

 -82برای آگـاهی از بعضـی مـوارد تمـایز زبانهـای

Egyptian

100-

عربی جنوبی کهن ،عربی شمالی کهن و عربی (کهـن

Berber

101-

Chadic

102-

Cushitic

103-

Omotic

104-

98- Afro-Asiatic/ Afrasian languages

و کالسی ) ن :
Macdonald, M.C. (2000), “Reflections on
the Linguistic Map of Pre-Islamic Arabia”,
In: Arabian Archaeology and Epigraphy 11:
28-79
81- Old/ Epigraphic South Arabian
82- Sayhadic
83- Sabaean/ Sabaic
84- Minaean/ Minaic
85- Qatabanian/ Qatabanic
86- Hadrami/ Hadramitic
87- Ge‘ez
88- Dedanitic/ Lihyanitic
89- Safaitic
90- Hasaitic
91- Thamudic

این آیا

به کـار رفتـهاسـت :یوسـف 40-49 :90 /و

22؛ ی

بار هم در ارجاع به «فرعون» مصـر در زمـان

در

حضر

موسی (ع) در :النازعا 04 :71 /

 -10از مهم ترین وجوه تمایز این دو زبان تااو

برای اطالعا

-922

بیشتر در مـورد خانوادههـای

زبانی و چگونگی دستهبندی زبانها ن :
Greenberg, J.H. (2005), Genetic Linguistics:
Essays on Theory and Method, ed. W. Croft,
New York: Oxford University Press; Voegelin
(1977), Classification and Index of the World’s
Languages, New York: Elsevier

واژه «ربّ» در قرآن کریم چهار بار در ارجاع

-929

به «مَلِ » مصر در زمـان حضـر

یوسـف (ع) و در

Earlier Egyptian

107-

Later Egyptian

108-

است اما در عربی شمالی کهن پیشـوند ه ()hn-/ h-؛

Ancient Egyptian/ Old Egyptian

109-

Coptic

110-

در بعضی لهجه های عربی شـمالی کهـن هـم ـاهراً

Pyramid Texts

111-

حرف تعریف است؛ به نحـوی کـه در زبـان عربـی
پیشوند ال ( ) ’al-در ابتدای ی

اسم نشـانه معرفگـی

حرف تعریای وجـود نـدارد ( Macdonald, M.C.,

-990

)2004, p.517

مر

از خدایان مصر باستان فرزند گِب خدای زمین و

 cognates -13واژههایی در دو زبان همخانواده کـه

نو

الهه آسمان ()Wilkinson, 2003, p.105

سـاختی مشــابه و تلاظــی نزدیـ

بــه هــم و معنــایی

 Osirisخــدای مردگــان و زنــدگی پــس از

Common Semitic

113-
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-994

برخی زبانشناسان به گونهای افراطـی مبـدأ

تمامی ریشههای سامی را دوحرفی دانستهاند در ایـن
باره ن :
Macdonald, J. (1966), “New Thoughts on a
Biliteral Origin for the Semitic Verb”, In: The
Annual of Leeds University Oriental Society 5:
63–85
Cognate
sound shift

-997

Nicene Creed
Trinity

115116-

-903

برای آگاهی بیشتر از یکتاپرستی در یهودیت

و مسیحیت ن

Schmidt, 2005, p.1063-1064 :
Tanakh/ Hebrew Bible

-902

124-

برای نمونه ن  :خروج  97 :03و 03 :34
Septuagint
Targumim/ Targums

-908

121122-

126127-

بـــر اســـاس نتـــای حاصـــل از آزمـــایش

تبدیل چهار همخوان قریب المخـرج n ،r ،l

رادیــوکربن ،بیشــتر مکتوبــا  /نســخههای خطــی

و  mدر زبانهای سامی از زبانی به زبان دیگـر امـری

کشفشده از قمران متعلق به بازه زمانی دویست سال

رای است برای آگاهی از بعضـی نمونـههای چنـین

پیش از میالد تا یکصد سال پس از مـیالد مسـیح (ع)

تبدیلی ن

انــد (ن ـ  )Milik, 1976, p.5-7 :بــرای آگــاهی از

-998

O’Leary, 1923, p.63-65 :

 ،True God/ Creatorدر مقابــل «خــدای

فهرستی از ترگومهـای کشفشـده نـ
1980, p.18-19

دروغین /إله»false god/ deity :

Genesis Apocryphon
Book of Enoch

اســتَغْنِ مَــا أَغْنَــا َ رَبُّــ َ
 -991بــرای نمونــه :و ْ
بِالْغِنَی

وَ إِذَا تُصِبْ َ خَصَاصَ ٌ فَتَجَمَّلِ (ماضّل ضـبر،

 ،9140ص ،372به نقل از عبد قیس بن خُااف)؛
قَتَلُوا کُلَیْبًا ثُمَّ قَـالُوا أَرْبِعُـوا

-939

الْإِحْرَامِ (أصمعر ،9193 ،ص ،929بـه نقـل از مُهَلهِـل
بن ربیع د  239م)؛
وَ لَـوْ َشـاءَ رَبـر

در این عبار

129130-

واژه  rabدر کاربرد وصای و

به معنای «بزر » به کار رفتهاست
Bible
Old Testament
New Testament

کَـذَبُوا وَ رَب الْحِـل وَ

فَلَوْ شَاءَ رَبر کُنْتُ قَیْسَ بْنَ خَالِدِ

Fitzmyer, :

-932

132133134-

با توجه به سیطره اسکندر مقدونی در اواخـر

ســده چهــارم پــیش از مــیالد بــر ســرزمینهای شــر
مدیترانه ،کـه در نتیجـه آن دسـتکم تـا قـرن چهـارم

کُنْتُ عَمْرَو بْنَ مِرْثَدِ (أبو زید قرشر ،9189 ،ص،334

میالدی زبان یونانی به عنـوان زبـان رسـمی جـایگزین

به نقل از طَرَف بن عبد د  291م)؛

زبان آرامـی شـدهبود ،تقریبـاً تمـام دانشـمندان کتـاب

فَتُقَی رَب َ رَهْنٌ لِلر ََّشـدْ

مقدس بر این باورند که هرچند زبان عیسی مسـیح (ع)

فَدَع الْبَاطِلَ وَ الْحَقْ بِالتُّقَی

(بحترى ،9408 ،ص ،301به نقـل از عَـدىّ بـن زیـد

آرامی بوده امـا عهـد جدیـد از ابتـدا بـه زبـان یونـانی

عبادى د  287م)

نگـارش شـده و اصـل آرامـی نـدارد ( Clifford and

برای مشـاهده تصـویر ،مـتن حروفنگـاری

 )Harrington, 2004, p.205برخی معتقدند انجیل متّی

شــده و ترجمــه انگلیســی ایــن کتیبــهها نـ  :بخــش

ابتدا به زبان آرامی نگاشته و سپس بـه یونـانی ترجمـه

-902
ضمائم

شدهاست اما این دیدگاه به دالیل زبانشناختی و فقدان
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نسخه آرامی ،مـورد مناقشـه قاطبـه دانشـمندان کتـاب

ارتباط ساکنان جنوب شبه جزیره عرب با یهودیان و

مقدس بودهاست در این باره ن :

مسیحیان سایر مناطق نزدی

Hagner, D.A. (1986), “Matthew, Gospel
According to”, In: The International Standard
Bible Encyclopedia, ed. G.W. Bromiley, vol. 3:
280-288
136- Peshitta

هم از طریق شمال به سمت حجاز چه با یهودیان و

-937

ناگاته نماند هرچند  rabدر کاربرد اسـمی و

به عنوان نامی از نامهای «خدا» در کتابهای مقـدس
یهودی و مسیحی به کار نرفتهاسـت امـا واژه  rabدر
کاربرد وصای ،همان گونه که برای غیر خـدا و حتـی
غیر انسان به کار میرفتـه ،در توصـیف یـا اشـاره بـه
 YHWHبــه طــور مشــخص در دو معنــا بــه کــار
میرفتهاست :یکی در معنـای «بـزر » و بیـان کننـده
اقتدار و عظمت وی؛ دیگـری در معنـای «فـراوان» و
بیان کننده نعمتها و عنایا

فـراوان وی نسـبت بـه

بنی اسرائیل؛ برای آگاهی از نمونههای این دو کـاربرد
در عهـد قـدیم نـ

Botterweck, 2004, vol.13, :

p.290-291

-938

برای آگـاهی بیشـتر از چگـونگی گسـترش

یهودیت در جنوب شبه جزیره عرب ن :
Robin, Ch.J. (2003), “Le judaïsme de
Himyar”, In: Arabia. Revue de Sabéologie 1:
97-172

-931

در باره مسیحیت در جنوب شبه جزیره ن :

نیز فـراهم بوده اسـت؛

مسیحیان شام و چه با عبور از عرض دریای سرخ و
با مسیحیان مصر ،هم از طریق دریای عرب چـه بـه
دریای عمان و خلی فارس و با مسـیحیان حیـره و
چه به سمت هند و با مسـیحیان هنـد (نـ  :علـر،
 ،9400ج ،3ص 090-099 ،040و ج ،93ص-090
)093
-940
عبار

برای اطالعا

بیشتر در باره کاربردهای این

در متون مقدس و نیایشهای یهودی ن :

Wiesenberg, E. J. (1966), “Gleanings of the
Liturgical Term Melekh Ha-‘olam”, In:
Journal of Jewish Studies 17: 47-72

 -943واژه «ربّ» ـ به صور

مارد و مضـاف ـ

در پن مورد در ارجاع به «مَلِ  /فرعـون» مصـر بـه
عنوان تنها مصدا عینی و متعین به کـار رفتهاسـت:
چهـار مــورد در ارجــاع بــه «ملـ » مصــر در زمــان
حضر
ی

یوسف (ع) در :یوسف 40-49 :90 /و 22؛

مورد هم در ارجاع به «فرعون» مصـر در زمـان

حضــر

موســی (ع) در :النازعــا  04 :71 /واژه

«ربّ» همچنین در  90مورد به صراحت در اشاره بـه
خدا به کار نرفته بلکـه در تقابـل بـا «اهلل» یـا «ربّ»
معرفی شده توسط پیامبران بوده و به صور

جـدلی

Jeffery, A. (1946), “Christianity in South
Arabia”, In: The Muslim World 36/3: 193-216

به «إله /معبود دروغین» مورد ادعای مخالاان پیامبران

در مورد ارتباط مسیحیان جنوب شبه جزیره

ارجاع داشته و ت لویحاً بیانگر ربّ نبودن آنها یا یکی

-942

عرب با کلیسای حبشی در قرن چهارم مـیالدی نـ :
Moeller, 1902, vol.1, p.541

بودن «ربّ» همگان است؛ هات بـار ـ بـه صـور
مارد و مضاف ـ در :البقـرن ،79 :0 /آل عمـران:3 /

 -949چنانچــه کــاربرد ماهــوم «ســرور /صــاحب

 ،73األنعـــام 77 ،79 :9 /و  ،78األعـــراف 44 :7 /و

اختیار» در اشاره به «خدای خـالق» در زبـان سـبئی

الح ّ 91 :00 /؛ ی

ماـرد و غیـر

لزوماً متأثر از فرهنگ حبشـی دانسته نشـود ،امکـان

مضاف (و نکره) ـ در :األنعام994 :9 /؛ و چهـار بـار

بار ـ بـه صـور
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هم ـ به صور

جمع و غیر مضاف ـ در :آل عمران/

قرآن و حدیث 97-33 :92

 94 :3و  ،82التوب  39 :1 /و یوسف31 :90 /
Yiddish

144-

Ashkenazi Jews

145-

النبطر :دراس مقارن للماردا

و األلااظ النبطیّـ ،

فهد الوطنی

 99صـــاوی ،کـــورش ( ،)9384فرهنـــگ توصـــیای

 9قرآن کریم

معنیشناسی ،تهران :فرهنگ معاصر

 0کتاب مقدس

الماصـل ف ر تـاریخ العـرب
ّ
 90علرّ ،جواد (،)9400

 3آذرنوش ،آذرتاش ( ،)9388راههای ناـوذ فارسـی
در فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،تهران :توس

 4آرالتو ،آنتونی ( ،)9373درآمـدی بـر زبانشناسـی
تاریخی ،ترجمه یحیی مدرّسی ،تهران :پژوهشـگاه
علوم انسانی و مطالعا

فرهنگی

 2أبو زید قرشر ،محمّد بن أب ر الخطّـاب (،)9189
جمهـرن أشـعار العـرب ف ر الجاهلیّـ و اسسـالم،
تحقیق علر محمّد بجـاوى ،قـاهرن :نهضـ مصـر
للطباع و النشر و التوزیع
بن قُریب ( ،)9193األصمعیّا ،

تحقیق أحمـد شـاکر و عبدالسـالم هـارون ،قـاهرن:
دارالمعارف

قبل اسسالم ،بیرو  :دار الساقر

 93مشــکور ،محمــدجواد ( ،)9372تــاریخ مختصــر
زبانهای سامی ،ترجمه یوسـف فضـایی ،تهـران:
شر
الماضـلیّا  ،تحقیـق أحمـد
ّ
 94ماضّل ضبر (،)9140
محمّد شاکر و عبدالسـالم محمّـد هـارون ،قـاهرن:
دارالمعارف

 92نولدکه ،تئودور ( ،)9193اللغا

السـامیّ  ،ترجمـ

رمضــان عبــد التــواب ،قــاهرن :مکتبـ دار النهضــه
العربی

 99ولانسون ،إسرائیل ( ،)0229تاریخ اللغا

السامیّ ،

بیرو  :دار القلم

 7بحترى ،ولید بن عبید ( ،)9408الحماسـ  ،تحقیـق
محمّد إبراهیم حور و أحمد محمّد عبید ،أبو بر:
هیئ أبو بر للثقاف و الترا
 8پـــالمر ،فرانـــ

 92الذییب ،سلیمان بن عبد الرحمن ( ،)9409المعجم
ریاض :مکتب مل

منابع

 9أصمعر ،عبدالمل

مســلمان در معنــا و اشــتقا ربّ» ،در :مطالعــا

ر ( ،)9374نگـــاهی تـــازه بـــه

معنیشناسی ،ترجمه کورش صاوی ،تهـران :نشـر
مرکز
 1خوانینزاده ،محمـدعلی و نجارزادگـان ،فـتح الـه
(« ،)9313بـــازخوانی دیـــدگاههای دانشـــمندان
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