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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۲۱/۰۷/۲۰۲۱          مسعود فارانی

   «واحد و »  «احد » تعریف روشن از کلمات 
 
    .  است  تقدیم سید هاشم سدید   جنابدقیق نظر أئید ت   به 
 

قهار  ، رحمان واحد؛  و ثوٌب واحد،  رجل واحدمانند  .است استفاده  قابل    وصفمنحیث   صفتی« برای هر واحدکلمۀ » بلی :  
که وقتی در جمله اثبات   »احد« بر خالف  کلمۀ  و....... واحد القهار   ،  واحد الرجلبرعکس یا   ستار واحد،  جبار واحد  ،واحد 

   واحدتنها بیانگر حقیقت ذات خداوند است وبس. ازین سبب  کلمۀ     احدکلمۀ   « للاّ  »ذاتی   گیرد، فقط در بیانقرار می  ذات 
  کم یا  زیاد و شمار بهدر کنار شمارش صفات میتواند صفات را  واحد فقط نشانگر صفت خداوند است  نه ذات خداوند.  کلمۀ  

 مشخص کند .  
  پنداشته اند:  »واحد« را ندانسته   »احد«اصل اند؛ حتی برخی ای این دو را از ناصواب مترادف دانسته و به یک معنا گرفته عده

 . د گردسنگین است، یکی از دو همزه به جهت تخفیف حذف  می  عرب زبان  اجتماع دو همزه در چون 
   

نادرست است دور ازاصل معنی،  ناصواب  «  که    یاین رأی  را » مترادف دانسته و به یک معن  قرآن  ازین لحاظ تحریف گران  
 به متن قرآن دست درازی کرده باشند. تا  .قبول کرده اند  

 
« فقط  آحادبود؛ حال آن که »می  « آحاد  لند میکند که  در این صورت جمع هر دو باید »برای وضاحت موضوع سوالی سرب 

ران قرآن برای مغالطه  گ « جمع ندارد برداشت نادرست تحریف  احد، و  چون »شاهدو    اشهاد؛ مانند  احداست نه جمع    واحدجمع  
 تحریف کرده اند تا در اصل معنی تغییر بیمعنی ایجاد کنند .   احد را جمع  احادکاری  کلمۀ 

 
« است؟  آحاد« »احدجمع »« پرسیدند  که آیا آحاد دربارۀ » یحییاحمد بن  نقل قول است: وقتی مؤمنین از (1) «زهریالا »از 

 .( دارد جمع   واحداما   ندارد جمع   احد) . « جمع داشته باشد احدمعاذ ّللاه که » :نددر پاسخ با قاطعیت گفت 
 

 در قران و معنای آن:  «احد»  ۀتعداد کلم
 سوره قرآن آمده است.   ۳۱بار در  ۷۴  »احد«کلمه 

 
 : احدمعنای کلمه  

 :اند ازها عبارت اند که عمده آن   وجوهی را ذکر کرده  احددر معنای 
 

   واحدبا    احد (ندارد کلمه  عددی و مقداری و   ذهنی، خارجی، شود که هیچ نوع کثرتی )بر موجودی اطالق می  »احد«:     اول
  دارد .  وبدون ابهام   آشکار بنابه معنی فرق 

. و این مقام، اسم و رسم  که کثرت و لحاظ کثرت در آن راه ندارداست    غیب اسم مقام   »احد«،  عارفان رو در اصطالح از این 
را  برداشت  کرد. ازاینرو آیه نخست سوره     عدد و   اعداد   شمارش   واحدتوان  معنی  نمی   احدو صفت نداشته، به هیچ وجه از 

 است.  در ذات الهی ناظر بوده تجزیه و ترکیب توحید به نفی هر نوع 
 
کلمه    تذکر  با  چیزی    احدو  هر  از  را  خداوند  که  است  

،   اعضا  ،اجزایا،    شمارشو  صورت ، ماّده ، فصل  ، جنس مانند
 د و مطلق می سازد.  دائ  مبرا و اعراض می   الوان ،اشکال

که شایسته ذات باری تعالی نیست؛ با   و هر نوع ترکیب و کثرتی 
ا دانسته می شود؛    احدکلمه  ه و مبره  است که منزه

 
چه را به ترکیب بینجامد، در سوره توحید احتمال هرگونه ترکیب یا آن 

 .وبدور داشته است  سلبمانند جسمانیت، از خداوند  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .هجری قمری در هرات زاده شد  ۲۸۲در سال  شافعی مفسر  ، لغت شناس، ادیب، فقیه واالزهریابومنصور محمد بن احمد بن طلحة بن نوح بن االزهر« مشهور به »(1)

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/andal_aya_amrika_az%20_hemayee_pakistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/andal_aya_amrika_az%20_hemayee_pakistan.pdf


  
 

 

 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دوم: 
ه است؛    احدیّتاست؛ زیرا معنای    سلبی جامع صفات   »احد«   کلمه مبارکه این است که خداوند، در ذات خود از هر ترکیبی منزه

 .است شناخته شده    سلبیجامع صفات  کلمۀ  »احد«تعالی راه ندارد، که چون امکان ترکیبی در ذات حق 
 سوم: 
   یسلب و  ذاتیبه شمارش آورد اما نه   صفتیبشمارش  دمی توان    واحدو      یگانه ،   صفات حق تعالی را در داشتن  احد  ذات 

 : چهارم
   میتوان مشخص شود.  احد که فقط با کلمۀ  معنای خارج از اعداد  در حالت مستقل بودن « به احداست؛ »« احد»خدای متعالی 

 
 . است  » احد«در الوهیت و ربوبیت، بی مانند و  وندخدا 

 . است احد خداوند در ذات، فاعلیهت، سرمدیهت و معبودیت  
که فرق بین    . د دارتعالی( حکایت  )حق   صفات« از یگانه بودن در  واحدتعالی(  پیام دارد و » ، )حق ذاتدر    احدیهت« از  احد»

 . اشکار استدور از ابهام ، واضح و این دو کلمه 
 
   ذات از یکتایی در  »احد «وضاحت  صفتی میدهد و لی     صفات تعالی را در  اداء کردن و یگانه بودن حق     احد« » و:کلمۀ    پنج

 . میکند أئیدرا ت  ذاتی وضاحت  
 
که    را به شکل ترکیبی منحیث ذات خداوند،  برداشت نادرست نموده اند  و امثال آن  «  الواحد القّهاربرخی نتیجه دو صفت » 

   شریف استقرآن  نص مغاییر با 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهرست منابع:
 

http://lib.eshia.ir/50081/6/133 
 

   بیان السعادة فی مقامات العباده
   تاج العروس من جواهرالقاموس 

 تسنیم تفسیر قرآن کریم 
 التفسیر الکبیر 

 التوحید تفسیر نورالثقلین
 جامع البیان عن تأویل آی القرآن 
 شرح اسماء ّللاه الحسنی )لوامع البینات(  
 جوشن الکبیرشرح االسماء او شرح دعاء ال 
 شرح المنظومة السبزواری  
 المعانی فی تفسیر القرآن العظیمروح  
 الفرقان فی تفسیر القرآن  
 کشف االسرار و عدة االبرار  
 مجمع البیان فی تفسیر القرآن  
 معجم الفروق اللغویه  
 مفاهیم القرآن؛ مفردات الفاظ القرآن 
 المیزان فی تفسیرالقرآن.  
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