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Abstract 

Tawhid is the most important surah of the Holy Quran in explaining the unity of 

Divine Essence and the word “ahad” which is mentioned only once in the Quran and 

is carried in the essential attributing of Almighty God in this surah. Considering that 

monotheism/ unity is the most fundamental and initial belief in Islam and the basis of 

all the teachings of the religion, and the word “ahad” implies this basic belief, and on 

the other hand, the meaning and interpretation of this word is a subject of conflict 

between Shiite and Sunni commentators, the necessity of dealing with the semantics 

of ahad in Surah Tawhid becomes clear from the perspective of the two major Islamic 

sects. The most important meanings obtained from the perspective of these two sects 

for this word in the present study are the synonymity “ahad” and “wahid”, the non-

synonymity of “ahad” and “wahid”, the non-numerical unity of “ahad”, the numerical 

unity of “ahad”, indivisibility, lack of composition and the simplicity of essence and 

not having a partner and likeness for Almighty God, which was clarified by analyzing 

the word ahad and the denotation of the narrations of the Ahl al-Bayt (A.S), ahad 

indicates the simplicity of essence and non-numerical monotheism of God. The 

research method of this article is analytical, descriptive, and critical.  

Keywords: Ahad, Semantics, Comparative Interpretation of Ahad, Two Major 

Islamic Sects, Monotheism, unity of Divine Essence, Narrations.  
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چکیده

بار در  که تنها یک «احد» ۀواژبوده و قرآن کریم در تبیین توحید ذاتی خداوند  ۀترین سور توحید مهم
تـرین و  خدای تعالی آمده در این سوره است. با توجه به اینکه توحیـد زیربنـاییذاتی در وصف  کتاب و
تلت بر این اعتقاد اساسی د «احد» ۀو واژ باشد میهمه معار  دین   ترین اعتقاد در اسالم و پای اساسی

دارد و از طرفی معنا و تفسیر این واژه محل تضارب آراء و اختال  مفسـران شـیعه و سـنی قـرار گرفتـه، 
شود، پژوهش  توحید از منظر فریقین روشن می ۀاهمیت و ضرورت پرداختن به معناشناسی احد در سور

و سـنی پرداختـه  به معناشناسی احد در روایات و تفاسیر شیعه «احد» ۀحاضر پس از بررسی لغوی واژ
 «احد»دست آمده تراد   به حاضر در پژوهش این کلمهترین معانی که از منظر فریقین برای  مهم. است

، «احـد»، وحـدت عـددی «احـد»، وحـدت غیـر عـددی «واحـد»و  «احـد»، عدم تراد  «واحد»و 
ت کـه بـا ناپذیری، عدم ترکیب و بساطت ذات و نداشتن شریک و مانند بـرای خـدای تعـالی اسـ تجزیه

روشن شد، احد بیانگر بساطت ذات و توحید غیر عددی  بیت تحلیل واژه احد و دتلت روایات اهل
 توصیفی و انتقادی است.، روش پژوهش در این مقاله تحلیلی خداوند است.
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مقدمه
ترین مسائل پیرامون معرفت خداوند، شناخت مسئله توحیـد و یگـانگی  مهم   ترین و     اساسییکی از 

پاک اوست، باید گفت توحید نه تنها یکی از اصول دین، بلکه زیربنا و روح همه عقاید و معار  و   ذات
در  های مختلفی چون توحیـد ذاتـی، توحیـد صـفاتی، توحیـد  دستورات دین اسالم است. توحید شاخه

ها توحید ذاتی است که به منزلـه  ترین آن مهم   خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبادت دارد که از 
عنوان شناسـنامه خداونـد  های توحید اسـت از طرفـی سـوره توحیـد بـه اساس و زیربنای همه ی شاخه

تبیین این بخش مهم از ترین تجلی توحید ذاتی خداوند در قرآن کریم است که این سوره، عهده دار  مهم
از جمله عبارات قرآنی در سوره توحید اسـت کـه میـان مفسـران « احد»باشد.  می توحید در قرآن کریم

شیعه و سنی محل تضارب آراءگوناگون گردیده و تنها یک بار در قرآن کریم در وصـف خداونـد از ایـن 
در سـوره « احـد»اتـی بـر محـور واژه واژه استفاده شده است، از این روی اهمیت پرداختن به توحیـد ذ

 گردد.  می صورت تطبیقی میان شیعه و سنی روشن ترین اعتقاد مسلمانان به    عنوان اساسی توحید به
نمایـد معنـای  می باتوجه به معانی متعددی که از احدیت در میان شیعه و سنی مطرح شده ضروری

شده و معرفتی هماهنـگ بـا بـاتترین معـار  استخراج  بیت ناب و دقیق احدیت که از معار  اهل
بیـت در تبیـین معـار  الهـی در بـاتترین  عقالنی مطرح در حکمت متعالیه است و تفوق مکتـب اهل

 تبیین شود.« احد»سازد در تفسیر واژه  می سطح عقل بشری نسبت با سایر مذاهب را روشن
و روایـات شـیعه و سـنی بـه بررسـی پژوهش حاضر با روش تطبیقی میان آراء مفسران شیعه و سنی 

پردازد. روش پـژوهش در ایـن مقالـه تطبیقـی، تحلیلـی  می در سوره توحید« احد»تطبیقی معناشناسی 
هـا در ایـن تحقیـق مراجعـه بـه اسـناد و  باشد. روش جمع آوری اطالعات و داده می توصیفی و انتقادی

منابع اسالمی و نظرات مفسـران قرآنـی و همچنـین  تر از منابع نوشتاری است. برای استفاده بهتر و دقیق
ای و نـرم  های رایانـه کنـد از سـامانه استفاده از امکاناتی که رسیدن به اهدا  ایـن نوشـته را تسـریع می

افزارهای علمی که در این زمینه تولید شده نیز استفاده گردیده اسـت. عـالوه بـر آنچـه بیـان شـد روش 
 ای و تلفیقـی نیـز زمان از رجوع به ثقلین و آثار مفسران قرآن آمیزه ده همپژوهش این مقاله به سبب استفا

 باشد. می
معنا وتفسیر شده است اما تـا کنـون « احد»صورت عام در کتب لغت و تفاسیر شیعه و سنی واژه  به

ه صورت تطبیقی میان شیعه و سنی در سـور به« احد»کتاب، پایان نامه یا مقاله پژوهشی در معنا شناسی 
« احـد»توحید نگاشته نشده است. در دائره المعار  قرآن کریم پژوهشگاه فرهنگ و معار  قـرآن واژه 
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چـاپ « احد»ای با نام   مقاله00شماره  87در مقاله پژوهشی در مجله کالم اسالمی سال و  بررسی شده
 های کنونی است.  های استاندارد پژوهش  شده که سه صفحه بیشتر نیست و فاقد حداقل

همچنین در حیطه عرفان و فلسفه و کالم کارهای پژوهشی در زمینه احدیت خداوند صورت گرفتـه 
بررسـی سـاحت »و مقاله «عربی  ( و ابنرهمرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی )»مانند مقاله 

هش خال  پـژو که براساس مبانی عرفانی و عقلی است نه نقلی بـه« ذات احدیت از منظر عرفان نظری
 حاضر که پژوهشی قرآنی و روایی است. 

دیدگاه عالمه »همچنین پژوهشی در زمینه آراء عالمه طباطبایی پیرامون احدیت صورت گرفته با نام 
که اعـم از آثـار قرآنـی و و فلسـفی ایشـان اسـت و از جامعیـت « طباطبایی در تبیین توحید غیر عددی

 برخوردار نیست.
ترین مفسران شیعه وسـنی  مهم   ر بررسی روایات شیعه و سنی وآراء ویژگی این تحقیق جامعیت آن د

 و تحلیل این آراء است.« احد»در معناشناسی 

شناسیالف.مفهوم

 احد .1

ْحُد »را « احد»  خلیل فراهیدی ریش  داند و معتقـد اسـت در ابتـدای عـدد بـه جـای واحـد می «الو 
معنای واحد و اولین عدد دانسته  به    ( جوهری" احد" را 7/180، تا بی کار برد )فراهیدی، به« احد»توان  می

رود )جـوهری،  نمـی کار در جمله منفی استعمال شده اما در جمله مثبت به« احد»است، به اعتقاد وی 
را وحد و معنـای آن را همـان معنـای وحـد دانسـته اسـت « احد»فارس نیز اصل  ابن .(1/005: 0053

: 0777فـارس،  معنای انفـراد اسـت )ابن بـه    فـارس  نیز از منظر ابن «وحد» .(0/63: 0777فارس،  )ابن
دو گونه اسـتعمال قائـل اسـت یکـی اسـتعمال درجملـه منفـی و « احد»راغب اصفهانی برای  .(6/75

 در جمله منفی استعمال شود جمیع افراد تحت جنس خود را فرا« احد»دیگری در جمله مثبت چنانچه 
همـراه بـا ده . 0در جمله مثبت بـه سـه وجـه اسـت: « احد»کند اما استعمال  می ه را نفیگیرد و هم می

ما فیسـقی ککار رود )أما أحد گونه مضا  و مضا  الیه، به به .1 ؛عشرین( رود )أحد عشر وأحد و کار به   
اللـه  که فقط اختصاص به خدای تعالی دارد )قـل هـو کار رود صورت وصف مطلق به به .7 ؛ربه خمرا(

شـود امـا  می داند با این تفاوت که وحد برای غیر خدا استعمال را وحد می« احد»راغب اصل «( احد»
را نفی آنچـه « احد»منظور  ابن .(0/01: 0001فقط به خداوند اختصاص دارد )راغب اصفهانی، « احد»

سـته، در نتیجـه را وحـد از وحـدت دان« احد»داند، وی اصل  شمرده شود می ذکر و« احد»با موصو  
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معنای فـرد  به    را « احد»ابوهالل عسکری  .(7/35: 0000منظور،  داند )ابن می و واحد را متراد « احد»
را کسی که شـریک نـدارد و  «واحد»معنای  و ناپذیر است معنا نموده ناپذیر و انقسام و یکتایی که تجزیه

 و واحـد را« احـد»وی تفاوت میان  .انسته استرا المتفرد بالمعنی یعنی یکتای در ذات د« احد»معنای 
طور مطلـق وصـف قـرار  خال  واحد که بـه مخته خداوند است به« احد»چنین بیان داشته است که 

دومـی بـرایش ممکـن  «واحد» ؛اعم است «واحد»اختصاص به ذوی العقول دارد اما « احد» ؛گیرد می
کـه دومـی بـرایش قابـل « احد»خال   ارد بهاست چراکه نسبت به افراد جنس خود شمول و فراگیری ند

 ؛ممتنـع اسـت« احـد»شـود امـا چنـین چیـزی در  داخل در عدد و حساب می «واحد» ؛فرض نیست
صـالحیت  «واحـد» ؛مونث مساوی است نسبت به مذکر و« احد»شود اما  می مونث «تاء»با  «واحد»

کـه « احـد»خال   جمـع نـدارد بـهاز لفظ خـودش  «واحد» ؛«احد»خال   برای اقرار و جمع ندارد به
 ( 063 - 0/066تا،  بی ری،کباشد )العس می احدون و آحاد جمعش

 بندی بحث لغوی  بررسی و جمع
براساس آنچه اکثر اهل لغت بیان داشتند ریشه احد، وحد است امـا چـه بسـا تبـدیل واو بـه همـزه 

های معنایی انکار ناپذیر اسـت از ایـن   و واحد شده که این تفاوت« احد»های معنایی در   موجب تفاوت
داخـل در « احـد»خال  واحد،  کند به می نسبت به تمام افرادش شمول دارد و همه را نفی« احد»روی 

خال  واحد و برهمین اساس  کند به می نفی کثرت وتعدد« احد»خال  واحد،  شود به نمی عدد وشماره
شود اما واحد میان خداونـد و غیـر او  می دای تعالی واقعدر جمله مثبت تنها وصف خ« احد»است که 

 مشترک است. 
 توحید ذاتی .2

یگانـه »معنای  بـه    در لغـت  «وحـد»اسـت، « و ـ ح ـ د»مصدر باب تفعیل از ریشـه « توحید»واژه 
تـا،  بی اند )فراهیدی،   را به معنی منفرد دانسته «وحد»است. خلیل فراهیدی و ابونصر جوهری « دانستن

اإلیمعاُن باللعه »همچنین خلیل فراهیدی معنای توحید خداوند را  .(1/008: 0053جوهری،  - 7/185
ِ: والَوْح:انیعِة  کوحَ:ُه ؤ َشری َوح   و (7/180تـا،  بی ذکـر نمـوده )فراهیـدی، «له، واللُه الواحُ: األَحُ: لو التَّ

 .(803، ص0: 0001ت )راغب اصفهانی، راغب اصفهانی نیز اتنفراد را معنای الوحد دانسته اس
هـد  آنـان از  .اینکه خداوند یکی است و دومی ندارد در اصطالح متکلمین توحید ذاتـی نـام دارد

همچنـین در  .(00، ص1تـا،  )سـبحانی، بی طرح چنین مسئله نفی هرگونه مثلـی بـرای خداونـد اسـت
تاسـت؛ کخداونـد متعـال ی  ه اوًت، ذاتکـلمان، توحید ذاتی یعنی اعتقاد به اینکاصطالح فیلسوفان و مت

یبـی در ذاتـش وجـود کی در ذات برای او نیست و ثانیًا، بسیط است؛ یعنی اجـزا و ترکیعنی شبیه و شری
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دیگرسخن، ذات خداوند ذاتی بسیط و عاری از هرگونه اجزا، اعم از بالفعل، بـالقوه و تحلیلـی  ندارد؛ به
  .(0/163: 0787است )مصباح یزدی، 

های فلسـفی و کالمـی   توان گفت یگانگی معنای لغوی این واژه است که در اصـطالح می تیجهدر ن
های گوناگون بحث علمـی، مراتـب توحیـد از نفـی شـریک   روح آن حفظ شده، گرچه باتوجه به سطح

 گرفته تا بساطت ذات و وحدت اطالقی ذات خداوند در اصطالحات علمی رای  شده است.

درروایاتشیعه«احد»معناشناسیب.
بودن و بساطت ذات الهی تاکید دارند که ایـن مبنـا بـا لغـت نیـز    روایات شیعه عمدتا بر غیر عددی

 هماهنگ است.
 و بساطت ذات الهی« احد»وحدت غیر عددی  .1

کند کـه قـریش نـزد  می ( در تفسیرروایی خود روایتی از رسول خدا نقل7علی بن ابراهیم قمی )قرن
عبـادت  ها توصـیف کنـد تـا او را بشناسـند و ایشان خواستند تا پروردگارش را برای آن و ازپیامبر آمدند 

ن َو َؤ »را نازل فرمـود « قل هو الله احد»کنند پس خداوند تبارک وتعالی  یْعِنع  َهیعَر ُىعَبعَّ ن َو َؤ ُىَجعزًّ
یاَعُق َو َؤ کُى  ، َو َؤ یَقُ  َ َلیِه اْسُم اْلَعَ:ِع َو َؤ الزِّ ْقَصعانیفن ناپـذیر،  یعنـی ذات خداونـد بخـش« احـد« »  الن 

: 0767شـود )قمـی،   ناپذیر است و نام عدد و افزایش و کاهشی بـر او واقـع نمی ناپذیر، و کیفیت تجزیه
د»عبارت  ای احدیت خداوند با  از امیرالمومنین ضمن خطبه .(007و1/008  د  یلع ع  ْأوع ت   بع

ٌد ت  ح  تفسیر « أ 
 معنای عددی آن که همـان واحـد اسـت و داخـل در عـدد به    « احد»است نه « احد»او شده است یعنی 

ــد )ابن می ــه،  باش ــه،  ، ابن73: 0778بابوی ــی، 0/000 : 0738بابوی ــی 1/777 : 0057، طبرس ، عروس
ــویزی،  ــهدی، 0/358 : 0000ح ــی مش ــارت  .(058، ص: 00 : 0768، قم ــین عب ــٌد ت  »همچن احع و 

د د  ع   ی است اما نه به شماره )مفهوم عددی(، در تبیین احدیت الهی از امیرالمومنینکی یعنی ]خدا[«بع
( بـر اسـاس روایـت دیگـری در بحبوحـه 167: 0000البالغه نقل شده است )شریف الرضی،  نه  در 

ی است؟ مردم بـر او کرد: ای امیر مؤمنان! آیا خدا یکعرض  نشینی به امیرالمؤمنین جنگ جمل، بادیه
فرمـود:  در چه وضعی قرار دارد؟! امیرالمؤمنین مامه اکبینی  و گفتند: ای اعرابی! مگر نمیتاختند 
ر جمل( مـی که ما از این مردم )لشکنید. آنچه این بادیه نشین می خواهد، همان چیزی است کرهایش 

ن ی است، چهار صـورت دارد: دو صـورت آکه خدا یکخواهیم! سپس فرمود: ای اعرابی! سخن در این 
ه روا نیست در کدربارۀ خداوند عّزوجّل روا نیست و دو صورت آن دربارۀ او صادق است؛ آن دو وجهی 

نَّ َىعا َؤ »سی بگوید: که کحق خدا گفته شود، این است  َواِح:  یْقِصُ: ِبِه َباَب اأْلَْ َ:اِع َفَهعَ ا َىعا َؤ یُجعوُا أِلَ
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ُه  َثاِن  َلُه َؤ یْ:ُرُ  ِف  َباِب اأْلَْ َ:اعِ  نَّ
َ
 َىا َتَرن أ

َ
عاِس کأ ُه ثاِلُث َثالَثةن َو َقْوُل اْلَقاِئِ  ُسَو َواِحع:  ِىعَن النَّ َفَر َىْن َقاَل ِإنَّ

َنا َو َتَعاَل  َ ْن َللِ  ب  ُه َتْشِبیه  َو َج َّ َر نَّ ْوَع ِىَن اْلِجْنِ  َفَهَ ا َىا َؤ یُجوُا أِلَ یُ: ِبِه النَّ عا اْلَوْجَهعاِن  کیِر ىَّ
َ
عَ اِن َو أ اللَّ

َحعِ:ن  کَ لِ کیْثُبَتاِن ِفیِه َفَقْوُل اْلَقاِئِ  ُسَو َواِح:  َلیَ  َلُه ِف  اأْلَْشیاِ؟ ِشْبه  
َ
عُه َ عزَّ َو َجع َّ أ َنا َو َقْوُل اْلَقاِئعِ  ِإنَّ ب  َر

ُه َؤ یْنَقِسُم ِف  ُوُجوعن َو َؤ َ ْق ن َو َؤ َوْسمن  نَّ
َ
َنعا َ عزَّ َو َجع َّ َر  کَ لِ کاْلَمْعَن  یْعِن  ِبِه أ ی اسـت و کـخـدا ی ؛«ب 

ه دو نـدارد، در بـاب اعـداد کـ کعددی باشد. این دربارۀ خدا جایز نیست؛ چـون آن یـ کمقصودش ی
، به سبب این عقیـده خـود «او سومینع سه ]اقنوم [است»ه گفت: کسی کبینی  شود. مگر نمی داخل نمی

ی از مـردم اسـت و کـسی بگوید او یکه کاین است  ه در حق خدا روا نیستکفر در افتاد. وجه دوم کبه 
منظورش نوعی از جنس باشد؛ این تصّور نیز دربارۀ خدا نارواست؛ زیرا این تشبیه است و پروردگار مـا 

ی کـه دربارۀ خداوند صـادق اسـت، یکه مانندی داشته باشد.اما آن دو وجهی کبرتر و واتتر از آن است 
پروردگـار مـا البتـه  .ست؛ یعنی در میان چیزها شبیه و مانندی نداردی اکسی بگوید: او یکه کاین است 

سی بگوید: خداوند عّز و جّل مفهومی یگانـه )بسـیط( دارد؛ یعنـی، نـه در که کچنین است. دیگری آن 
عالمع خارج، قابل انقسام است، نه در عقل و نه در وهـم. پروردگـار عـّز و جـّل مـا، چنـین نیـز هسـت 

   .(0/1  :0761بابویه،  )ابن
 بودن عددی خداوند که امکان وجود دومـی و...   معنای یکی به    بر اساس این روایات یکتایی خداوند 

بلکه خداوند ذاتی است نامحدود و مطلق که نه در خارج از ذهن وعالم واقع و نه در ذهن  ؛باشد نیست
ه ذات الهـی ماهیـت و و خیال امکان فرض دومـی بـرای او یـا تجزیـه و تقسـیم ذات اونیسـت چـرا کـ

محدودیت نداشته و هستی مطلق و محز است و وجود نامحدود نه در خارج و نه در ذهـن نـه دومـی 
 دارد و نه قابل تجزیه است. 

 عینیت صفات ذاتی با ذات  .2

را احـدی النعـت )درصـفت یکتاسـت( « احد»( در تفسیرروایی خود 7علی بن ابراهیم قمی )قرن
ُنعور  َؤ َظعاَلَم ِفیعِه َو »گونه که رسول خدا فرمود: خداونـد  صفت یکتاست همانگفته او در  معنا نموده و

روایت شده اسـت کـه دربـاب صـفت قـدیم  از امام باقر .(1/008 : 0767)قمی،  « ِ ْلم  َؤ َجْهَ  ِفیه
َحِ:ن اْلَمْعن »خداوند فرمودند: 

َ
، أ ، َحَم:  ُه َواِح:  در ایـن روایـت نیـز از « ْخَتِلَفعةِثیعَرقن ُى ک، َلیَ  ِبَمَعاِن   ِإنَّ

احدیت خداوند به احدی المعنی تعبیر شده یعنی ذات و صفات ذاتی او معانی زیـاد و مختلفـی نـدارد 
: 0017بلکه علم و قدرت و سایر صفاتش همـه بـه ذاتـش بـر مـی گردنـد وعـین ذات اوینـد )کلینـی، 

 »خداوند را  همچنین در روایت دیگری امام صادق. (0/160 
َ
َحِ:ن اْلَمْعَن أ

َ
اِت َو أ توصـیف   «َحِ:ن ال َّ

امام رضا در روایتی تفاوت میان توصیف انسان به صفت وحـدت را  .(067: 0778بابویه،  نمودند )ابن
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 944-994:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 فریقین روایات توحید از منظر ۀدر سور  «احد»معناشناسی 

  حسین علوی مهر
 محمدرضا حقیقت سمنانی

 

ع»با توصیف خداوند به این صفت چنین بیان نموده اند:  عُه ُجثَّ نَّ
َ
َمعا یْخَبعُر أ ْنَساَن َو ِإْن ِقیَ  َواِح:  َفِ نَّ نَّ اإْلِ

َ
ة  أ

ْلَواَنُه ُىْخ 
َ
ْ َضاَ؟ُه ُىْخَتِلَفة  َو أ

َ
نَّ أ ْنَساُن َنْفُسُه َلیَسْت ِبَواِحَ:قن أِلَ ِثیَرق  َهیُر َواِحَ:قن َو کَتِلَفة  َواِحَ:ق  َو َلیَ  ِباْثَنیِن َفاإْلِ

اق  َلیَسْت ِبَسَوا؟ن َعُىُه َهیُر َلْمِمِه َو َلْمُمُه َهیُر َعِىِه  ْجَزا؟  ُىَجزَّ
َ
َو َ َصعُبُه َهیعُر ُ ُروِقعِه َو َشعْعُرُه َهیعُر َبَشعِرِه َو  ُسَو أ

ُه َج َّ َجاَلُلُه  کَ لِ کَسَواُعُه َهیُر َبیاِضِه َو  ْنَساُن َواِح:  ِف  اِؤْسِم َؤ َواِح:  ِف  اْلَمْعَن  َو اللَّ َساِئُر َجْمِ  اْلَخْلِق َفاإْلِ
ْنَسعاُن اْلَمْخُلعوُق اْلَمْصعُنوُع َواِح:  َؤ َواِحَ: َهیُرُه َؤ اْرِتاَلَف ِفی عا اإْلِ ىَّ

َ
یعاَعَق َو َؤ ُنْقَصعاَن َفأ ِه َو َؤ َتَفعاُوَت َو َؤ ِا

ُه ِباؤْجِتَماِع َش  نَّ
َ
ْجَزا؟ن ُىْخَتِلَفةن َو َجَواِسَر َشتَّ  َهیَر أ

َ
ُف ِىْن أ « واحد»توان  انسان را گرچه می ؛«؟  َواِح: اْلُمَ لَّ

جّثه است و دو تـا نیسـت. اّمـا خـود انسـان  کء و ی شی که یکمنظور این است دانست، اّما « یکی»و 
ی کـ)حقیقی( نیست زیرا دارای اعضای گوناگون است، رنگهـایش مختلـف و زیـاد اسـت و ی« واحد»

ننـد، خـونش بـا گوشـتش تفـاوت دارد، ک ه با هم فرق میکنیست، انسان عبارتست از مجموعه اجزائی 
های اعصابش غیر از رگهایش است، مویش غیر از پوستش است،  ند، رشتهک گوشتش با خونش فرق می

« واحد»باشند سایر مخلوقات.پس انسان از نظر اسم  اش است و همین گونه می اش غیر سفیدی سیاهی
ه واحـد دیگـری جـز او کـو تعـالی واحـدی اسـت  کنیست. و خداوند تبار« واحد»است اّما در معنی 

ه از کـاو نیست، زیاده و نقصان در او راه ندارد اما انسان مخلـوق مصـنوع  نیست، اختال  و تفاوتی در
اجزاء مختلف و مواّد گوناگون ساخته شده است، مختلف و متفاوت اسـت و زیـاده و نقصـان دارد هـر 

 .(17، ح0/013 : 0738بابویه،  چیز است )ابن کّل یکچند در 
ه بیانگر یکی از لـوازم بسـاطت ذات و وحـدت این روایات منافاتی با روایات بخش قبل ندارند بلک

غیر عددی خداوند است چراکه درصورت تغایر صفات با ذات هرصفتی غیر از صفت دیگر خواهد بود 
و ذات الهی دارای جهات و حیثیات گوناگون خواهد شد اما ذات الهی نامحدود است و تزمه تحدیت 

 بودن ذات و صفات ذاتی است.   ذات یکی
 یگانگی .3

عُ »روایت شده است که  امام باقر از د، یعنی یگانه و منحصر به فـرد اسـت « اأْلََحُ: اْلَفْرُع اْلُمَتَفرِّ ح  ا 
 (.75 :0778بابویه،  )ابن

انـد کـه خداونـد:    توحید را چنین تبیـین نموده ۀدر روایت دیگری احدیت الهی در سور امام باقر
َ: ِبالتَّ کِف  ُ ُلوِّ » ِ:هِ ْنِهِه اح: َتَوحَّ ه در کـنه خویش یگانه ایسـت کیعنی خداوند در علو ؛ «...ْوِحیِ: ِف  َتَوح 

« فردانیـا»را « احـد»نیـز در روایتـی  امام صـادق .(0/101  برقی،توحیدش به یگانگی متوحد شده )
  .(70، ص: 0 : 0053اند )کلینی،    توصیف نموده

وحیـد سـوال شـده وایشـان فرمودنـد: در سـوره ت« احـد»معنـای  براساس روایتی از امام جـواد
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ع» َر الشَّ ماواِت َو اأْلَْرَض َو َسعخَّ ْلَتُهْم َىْن َرَلَق السَّ
َ
 َىا َسِمْعَتُه یُقوُل َو َلِئْن َسأ

َ
ْمَ  َو المجم   لیه بالوح:انیةِ  أ

ُه   .(1/001 : 0057یعنی همانکه همه بر وحدانیتش همگان اجماع دارند )طبرسی، « اْلَقَمَر َلیُقوُلنَّ اللَّ
بودن یکتایی خداوند تصریح نشده اما به این مطلـب اشـاره دارد    در این روایات گرچه به غیر عددی

مثال در روایت دوم فرمود در توحیدش به یگانگی متوحد شده که این عبارت به کمال توحید کـه همـان 
وایات گذشـته در ایـن تحدیت ذات الهی است اشاره دارد همچنین مقتضای جمع بین این روایات با ر
 است که مراد از یگانگی در این روایات احدیت غیر عددی و بساطت ذات است.

سّنتدرروایاتاهل«احد»معناشناسیج.
سّنت تفسیر نشده است. که براساس این  احد به جز دو سه مورد و آن هم غیر صریح در روایات اهل

که اعضایی مانند اعضاء بدن انسـان نـدارد و کسـی به معنی کسی که شبیه ندارد، کسی « احد»روایات 
 باشد. می که از چیزی گرفته نشده بلکه مبدا همه اشیاء است و از خلق خود جداست

 و واحد « احد»ترادف  .1

چنین آورده است که پیامبر در جواب کسانی « احد»ثعلبی نیشابوری در الکشف و البیان در تفسیر 
« ؟ و سو بعائن ىعن األشعیا؟ إّن رب  لی  ىن ش »وصیف کند چنین فرمود: بودند خداوند را ت   که خواسته

ُه  براساس این روایت  .(05/777 : 0011)ثعلبی نیشابوری،  أن واح:« اح:»فأنزل الله سبمانه ُقْ  ُسَو اللَّ
مقصـود از آن  متـراد  بـا واحـد بیـان گردیـده و« احد»چنانچه عبارت )ای واحد( جزء روایت باشد، 

 باشد. می ای نکته است که خداوند از چیزی گرفته نشده و جدای از مخلوقاتش  تبیین
 نداشتن شریک  .2

( در الدرالمنثور فی تفسیر المأثور روایتی از رسول خـدا در 05ر سیوطی )قرنکب عبدالرحمن بن ابی
لنب  حل  ین قالوا لکان المشر»نیز تفسیر شده است: « احد»ن نزول سوره نقل نموده که در ضمن آن أش

َمُ: َلْم یِلْ: َو َلْم یوَلعْ: ألنعه لعی   کالله  لیه و سلم یا ىمم: أنسم لنا رب ُه الصَّ ُه اح: اللَّ فانزل الله ُقْ  ُسَو اللَّ
ُفعوا  احع: کْن َلعُه کعیول: ش  اؤ سیموت و لی  ش  یموت اؤ سیورث و ان الله ؤ یموت و ؤ یورث َو َلْم ی

« احـد»براسـاس ایـن روایـت  .(6/005 : 0050)سیوطی، « ؟ ِمْثِلِه َش کیَ  لی  له شبیه و ؤ  :ل و لَ 
 کسی است که شبیه و مانندی ندارد.

 نفی صفات مخلوقات از خداوند .3

فقالوا یا أبا القاسم رلعق اللعه  جا؟ت یهوع ریبر إل  النب »در روایت دیگری سیوطی نقل نموده: 
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َىْسُنونن و إبلی  ىن لهم النار و السما؟ ىن عرعان و األرض ىعن ة ىن نور المجاب و آعم ِىْن َحَم ن کالمالئ
ُه اح: لعی  لعه  عروق  فلم یجبهم النب  کاب: الما؟ فأربرنا  ن رب فأتاه جبری  به ه السورق ُقْ  ُسَو اللَّ

در این روایت نیز رگ نداشتن خداوند تفسیر احـدیت او بیـان  ؛(6/005 : 0050)سیوطی،  «... تتشعم
 شده است.
سّنت نقل شـده سـطح معـارفی کـه در ایـن  نظر از بحث سندی و حجیت روایاتی که از اهل صر 

تر از سطح معار  روایاتی است که شیعه در تبیین احدیت آورده است بـه  روایات بیان شده بسیار پایین
بـل توان گفت با توجه به سطح معرفتی پایین مردم سعی شده معار  توحیـدی بـه شـکلی قا می عبارتی

ای به تجزیه ناپذیری و مرکب نبودن ذات الهی   فهم بیان شود مثال عبارت )لیس له عروق تتشعب( اشاره
 است اما در سطح فهم مخاطب به این صورت بیان شده است.

درتفاسیرشیعه«احد»د.معناشناسی
د، و واحـد، وحـدت غیـر عـددی احـ« احـد»و واحد، تراد  « احد»مفسران شیعه به عدم تراد  

بـر تجزیـه ناپـذیری و بسـاطت ذات الهـی، دتلـت « احـد»در خدای تعالی، دتلت « احد»انحصار 
 اند.  بر یگانگی خداوند در صفات قائل شده« احد»بر نداشتن شریک و مانند و دتلت « احد»

 و واحد « احد»ترادف  .1

و واحـد « احد»غوی باشند، در بحث ل می برخی مفسران شیعه که عمدتا از متقدمین مفسران شیعه
ها نیز تفاوت هایی میان این دو ذکـر نمـوده یـا ویژگـی هـایی بـرای  اند اما غالب همان   را متراد  دانسته

کند، این آراء در بخش بعدی نقل خواهد شد، زید بـن  می اند که آن را از واحد متمایز   ذکر نموده« احد»
( 0طوسـی )قـرن  ( محمـد بـن حسـن007: 0001 بن علی، ( در تفسیر غریب القرآن )زید1)قرن  علی

( در مجمع البیـان، 6طبرسی )قرن  ( فضل بن حسن05/075تا،  بی تفسیر القرآن، )طوسی، درالتبیان فی
( در روض الجنـان 6)قـرن   ( و حسین بن علی ابوالفتـوح رازی 865 - 807/ص05: 0731)طبرسی، 

( از 00اللـه ناصـر مکـارم شـیرازی )قـرن  آیت   انـد.  ( از ایـن جملـه15/066: 0058)ابوالفتوح رازی، 
انـد را بـا مـوارد    و واحـد تفـاوت نهاده« احـد»مفسران معاصر در تفسیر نمونه نیز نظر کسانی که میـان 

: 0730و واحد در قرآن مجیـد و احادیـث سـازگار ندانسـته اسـت )مکـارم شـیرازی، « احد»استعمال 
 13/070).  

اسـت امـا  «وحـد» ،«احـد» بررسی معنای لغوی بیان شد گرچـه ریشـه چنانچه درنقد و بررسی: 
و واحد انکارناپذیر است وهمینکه خداوند در آیه قل هـو اللـه احـد، احـدیت را « احد»تفاوت معنایی 
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طور مطلق و وصفی در جمله مثبت در قرآن  به« احد»منحصر در الله نموده خود گواه این مسئله است، 
طور  مجرور باشد فقط در وصف خدایتعالی آمده که بـه گـواه لغـت شناسـان بـه کریم بدون اینکه جارو

کند اما واحد چنین ویژگی ندارد، روایات نیز چنانچه بیـان شـد بـر تفـاوت  می مطلق نفی تعدد و کثرت
این دو دتلت دارد چرا که بر اساس روایات وحدت در احد، وحدت غیـر عـددی اسـت امـا وحـد در 

و واحـد دتلـت « احـد»است لذا هم لغت و هم آیات و روایات بر تفـاوت معنـایی واحد قطعا عددی 
 دارد.

 و واحد، وحدت غیر عددی « احد»عدم ترادف  .2

جز دربـارۀ خـدای تعـالی  الم ایجابی بهکخال  واحد در هیچ  به« احد»شیخ طوسی معتقد است  
 ه در همـه جـا منفـی اسـتعمالکـآمد بلشود احدی از قوم نزد من  نمی گاه گفته شود، هیچ استعمال نمی

تـا،  بی شـود )طوسـی، الم ایجـابی اسـتعمال مـیکـه در کـشود تنها در مورد خـدای تعـالی اسـت  می
05/075).  

شـود و اعـداد  می و واحد را چنین بیان نموده که واحد داخل در اعـداد« احد»طبرسی تفاوت میان 
پـذیرد، بـرای واحـد دومـی قابـل  نمی شود و تقسـیم نمی عددگردد اما داخل در  دیگری به آن اضافه می

تر از خـود شـمول  نسبت به جـنس پـایین« احد» .دومی قابل فرض نیست« احد»فرض است اما برای 
  .(865 - 807/ص05: 0731دارد اما واحد چنین شمولی ندارد )طبرسی، 

گـردد،  نمی پذیرد و داخل در عدد یخال  واحد شمارش نم به« احد»معتقدند  عالمه طباطبایی نیز 
اما برای هر واحدی دومی وسومی در عالم خارج از ذهن یا در ذهن به واسـطه تصـور یـا فـرض وجـود 

دومی وسومی نـدارد « احد»شود، اما  ثیر میکدارد، تصور واحد با انضمام به دومی و سومی و چهارمی 
نـدارد. در « احـد»ت و چیزی اضافه بر همـان و هر دومی که برایش فرض گردد چیزی جز خود او نیس

نفر نفی شده و هم دو نفـر و  ک( هم آمدن ی مثال )ما جاءنی من القوم أحد؛ احدی از قوم نزد من نیامده
نفر نفی  ک، واحدی از قوم نزد من نیامده( صرفا آمدن ی سه نفر به بات اما در مثال )ما جاءنی واحد منهم

الم ایجابی به جز دربارۀ خدای کدر هیچ « احد»د نفر آمده باشند، در نتیجه ه چنکشده و منافاتی ندارد 
ه در همـه جـا منفـی کـشود احدی از قوم نزد من آمـد( بل نمی گاه گفته هیچ شود، ) تعالی استعمال نمی

شـود )طباطبـایی،  الم ایجـابی اسـتعمال مـیکه در کشود تنها در مورد خدای تعالی است  می استعمال
  .(788 و 15/783 : 0003

( در انوار درخشان واحد را از آنجا که قوام آن به امتیـاز اسـت 00سید محمد حسینی همدانی )قرن
ثرت بـر آن کثرت دانسته و وحدت آن را عددی تبیین نموده که به ضمیمه افراد و واحدهای دیگر، کقابل 
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ت بـرای آن نیسـت و قابـل امتیـاز ثرکه قابل فرض کتائی است کبه معنای ی« احد»شود. اما  عارض می
ثـرت و کثرت نخواهد داشت زیرا هر چه فرض شود فرض همان حقیقـت اسـت و کنیست بدین جهت 

  .(08/776 : 0050امتیاز ندارد )حسینی همدانی، 
و واحـد را « احد»های   تفاوت« احد»این مفسران با تحلیل ادبی، لغوی و بررسی موارد کاربرد واژه 

 خال  واحد داخل در عدد به« احد»اند که این دو با هم تفاوت دارند و    ه این نتیجه رسیدهبیان کردند و ب
 نیز هماهنگ است. بیت شود این تحلیل لغوی با روایات اهل نمی

 تجزیه ناپذیری ذات الهی  .3

جزءناپـذیری و عـدم جسـمانیت اسـت و حقیقـت ذات « احـد»از منظر شیخ طوسی اصل معنای 
موجودی است که در ذات و صـفات خـود، تقسـیم ناپـذیر اسـت، بـر ایـن اسـاس، « احد»متصف به 

باشد زیرا « احد»تواند  نمی بودن خداوند دلیل روشنی بر بطالن مذهب مجسمه است چرا که جسم   احد
تـا،  بی بودن خداونـد آن اسـت کـه جسـم نباشـد )طوسـی،   جسم دارای اجزاء فراوان است و تزمه احد

 05/075).  
را واحد حقیقی بالـذات دانسـته اسـت کـه « احد»( در زبدة التفاسیر 05اشانی )قرن ک مال فتح الله

ت در حقیقـت و کمنزه از انحاء ترکیب و تعدد و منزه از امـوری کـه مسـتلزم جسـمیت و تحیـز و مشـار
  .(05/770 : 0776، کاشانی، 3/000 : 0017)کاشانی،   باشد می خواص ذات واجب الوجود است

داند کـه  می را لفظی« احد»  تاب المبینک( در الجوهر الثمین فی تفسیر ال07شبر )قرن عبدالله    سید 
  .(6/060 : 0053دتلت بر نفی انواع ترکیب و تعدد از ذات الهی دارد )شبر، 

مبالغه را « احد»( در تفسیر عرفانی بیان السعادة فی مقامات العبادة 00سلطان محمد گنابادی )قرن
دانسته اسـت. « احد»در وحدت دانسته و تفاوت آن با واحد را در کثرت پذیری واحد و کثرت نپذیرفتن 

هیچ کثرتی راه ندارد، نه کثرت عـدد و نـه کثـرت اجـزاء خـارجی از مـاده و « احد»وی معتقد است در 
 خداوند توصـیففقط « احد»صورت و نه کثرت اجزاء عقلی از جنس و فصل و ماهیت به این معنی از 

مبالغه وحدت است توسط اهل عرفان بـه مقـام غیبـی ذات الهـی کـه نـه « احد»گردد. و از آنجا که  می
اسم مقـام « احد»کثرتی در آن است و نه حتی لحا  کثرتی اختصاص داده شده، از منظر اهل معرفت، 

واحد اسم مقام ظهـور ذات غیبی است که نه اسمی دارد نه رسمی، نه صفتی و نه خبری از آن است، اما 
خداوند با اسماء و صفات خود است. لذا برای انبیاء نسبت بـه خداونـد حـاتت گونـاگونی اسـت اول 
هنگامی که نبی از ذات و صفات و افعال خود منسـلخ شـده وخـودی نبینـد و فقـط خـدا را ببینـد و در 

زل نموده باقی بـه بقـاءالهی باشـد وجودش فقط فاعلیت الهی باقی باشد، دوم هنگامی که از این مقام تن
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سـوی او از مقـام احـدیت  اما متوجه به کثرات باشد، هنگامی که نبی در حالت انسالخ باشد خطـاب به
است، و هنگامی که در حالت دوم باشد خطاب از ناحیه مقام واحدیت و ظهور الهی بـه او اسـت؛ لـذا 

ست امـا در مقـام دوم مشـتمل بـر اضـافات و کالم درمقام اول مشتمل برتنزیه و نفی نسب و اضافات ا
  .(181ص 0: 0058)گنابادی،  باشد می احکام کثرات

معنای نفـی ترکیـب و کثـرت و  بـه    ( در المیـزان احـدیت را 00طباطبـایی )قـرن  محمدحسین  سید 
وصفی است مانند واحد که از وحـده گرفتـه شـده « احد»بساطت ذات دانسته است، وی معتقد است، 

ثـرت و کشود که به هیچ عنوان قابـل  می در موردی اطالق« احد»فاوت آن با واحد در این است که اما ت
 .(788و15/783 : 0003تعدد نه در خارج از ذهن و نه در ذهن نباشد )طباطبایی، 

امـل و کرا مبالغه در وحدت تـام و « احد»( در تفسیر پرتوی از قرآن، 00سید محمود طالقانی )قرن
یب را جامعیت صفات الهی تبیـین کیب صوری و عقل دانسته و تزمه احدیت و نفی ترکنه ترنفی هر گو

  .(0/750 : 0761نموده است )طالقانی، 
ثـرت که قابل فـرض کتائی دانسته است کرا به معنای ی« احد»سید محمد حسینی همدانی، صفت 

اسـت. از منظـر وی واحـد بریـائی کو احدیت، صفت ذاتی و عین ذات « احد»برای آن نیست و صفت 
بـه « احـد»ثرت پذیر است چه بر حسب واقع و یا بـه فـرض.و امـا کقوام آن به امتیاز است بدین جهت 

ثـرت و انعـزال وجـودی کحد لذا قابـل امتیـاز نیسـت درنتیجـه  نهایت و بی تا است، یعنی بیکمعنای ی
ثـرت صـفات کت با اعتبار نخواهد داشت زیرا هر چه فرض شود فرض همان حقیقت است اما واحد ذا

طور  تـائی بـهکو تقیید است و میان واحد و خلق ارتباط الهیه و الوهیت است ولـی صـفت احـدیت و ی
   .(08/776 : 0050اطالق است )همدانی، 

بودن ذات الهـی اسـت ایـن    ناپذیری ذات الهی همان بساطت ذات است که تزمه نامحـدود تجزیه
به آن اشاره شـده  بیت معنای غیر عددی آن است که در روایات اهل به    دیدگاه تقریر دیگری ازاحدیت 

 است.
 نداشتن شریک  .4

را بـه معنـی نداشـتن کفـو و مثـل « احد»( در تفسیر خود 7تستری )قرن ابومحمد سهل بن عبدالله 
  .(157: 0017تفسیر نموده است )التستری، 

یت را یکی دانستن امر خـدایی کـه نـه ( در مجمع البیان معنای احد6طبرسی )قرن   فضل بن حسن
و واحد در ارتباط بـا خداونـد یـک « احد»شریکی دارد و نه نظیر دانسته است، ازمنظر طبرسی طبرسی 

معنا دارند و آن معنی این است که او متفردی است که نظیری برای او نیست و معنی توحید نیز اقـرار بـه 
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  .(865و 05/807 : 0731این وحدت یعنی انفراد خداوند است )طبرسی، 
شود اما این  می فهمیده« احد»اینکه خداوند شریک ندارد حداقل معنایی است که از نقد وبررسی: 

 را نادیده گرفته و تفسیری دقیق نیست.« احد»های معنایی   تفسیر از احدیت ظرافت
 یگانگی در صفات   .5

بـا « احـد»عتقد است، هنگـامی کـه التبیان فی تفسیر القرآن م ( در0طوسی )قرن   محمد بن حسن
توصیف « احد»کار رود معنایش این است که در آن صفت یکتاست. هنگامی که خداوند به  موصوفی به

گردد، معنایش این است که او مخته به صفاتی است که هیچکس با او در این صفات شریک نیسـت، 
تـا،  بی حق عبـادت اسـت )طوسـی،بودن، قدرت، علم وحیات ذاتـی و اینکـه فقـط او مسـت   مانند قدیم

 05/075).  
معنـا   را متفـرد بـه صـفات« احد»  ( نیز در مواهب علیه، 05اشفی سبزواری )قرنکحسین بن علی 

 .(0781ش: ص 0767نموده است )کاشفی سبزواری، 
وصف الله است و" الله" اسم ذات واجـب الوجـود کـه « احد»در قل هوالله « احد»بررسی:  نقد و

( خود مرحوم شیخ طوسـی نیـز 0/08 : 0003باشد، )طباطبایی،  می است ع جمیع صفات کمالمستجم
( لـذا 13 - 0/18 تـا،  بی معانی که برای الله ذکر نموده هم به ذات و هم صفات نـاظر اسـت )طوسـی،

 اختصاص احدیت به صفات وجهی ندارد.

سّنتدرتفاسیراهل«احد»هی.معناشناسی
و واحد را بیـان نمودنـد، همچنـین قـول بـه دتلـت « احد»ّنت عمدتا قول به تراد  س مفسران اهل

سّنت نیـز بـه  سّنت است، برخی مفسران اهل بر نفی شریک دیگر نظر پر طرفدار در مفسران اهل« احد»
 و واحد و تجزیه ناپذیری و بساطت ذات الهی قائل شدند.« احد»عدم تراد  

 و واحد « احد»ترادف  .1

خال   بـه« احـد»معنای واحد دانسته و این نظریه کـه  به    را « احد( »0محمد نحاس )قرناحمد بن 
در جمله منفی باشد، صحیح دانسته، اما معتقد « احد»واحد دومی و سومی ندارد را فقط درهنگامی که 

د بـوده و بـر معنای واحـ به    کار رفته درنتیجه  در سوره توحید در جمله ایجابی به« احد»است از آنجا که 
  .(0/070 : 0010کند )نحاس،  نمی نفی دومی و...دتلت
را متراد  واحـد دانسـته اسـت « احد»( نیز در تفسیر خود 0ابی زمنین )قرن ابن  محمد بن عبدالله

و « احـد»( در مفـاتیح الغیـب تـراد  6محمد بن عمر فخر رازی )قرن .(000: 0010زمنین،  ابی )ابن
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بت داده و از وی چنین نقل کرده که جایز است بگـوییم، أحـد، اثنـان )فخـر رازی، واحد را به خلیل نس
و واحد « احد»التبیان فی اعراب القرآن نیر   ( در3بری )قرنکعبدالله بن الحسین ع .(71/707 : 0015

( در التسهیل لعلوم 8جزی )قرن محمد بن احمد ابن .(770تا، ص  بی رامتراد  دانسته است )عکبری،
شـود  نمی از أسماء نفی که در غیر واجب استعمال .0: دو معنا وجود دارد« احد»گوید برای  می  التنزیل

فـوا کن لـه کـدهد بلکه در آیه )فلم ی نمی اما در )قل هو الله احد(، چنین معنایی« احد»مثل ما جاءنی 
« احـد»وحد است که مراد از  که متراد  واحد است و اصلش« احد» .1؛ دهد می أحد( چنین معنایی

سید عبدالقادر مالحویش آل غـازی  .(1/010 : 0006جزی،  در )قل هو الله احد( همین معناست )ابن
البتـه وی نیـز در  ؛بـه معنـی واحـد عـددی اسـت« احـد»کنـد  می تصـریح  ( در بیان المعانی00)قرن
صـفتی اسـت کـه « احـد»چراکـه  شـود می فقط بر خداوند اطـالق« احد»گوید  می بندی بحثش جمع

گـردد  نمی داخـل در واحـد« احد»شود اما  می خداوند آن را مخته خود نموده و واحد داخل در عدد
   .(0/088 : 0781)مالحویش آل غازی، 

شـود و دو پـذیر  نمی در کالم منفی داخل در عدد« احد»بررسی: به اعترا  خود این مفسران  نقد و
کالم ایجابی اصال استعمال نشده مگر دربارۀ خداوند پس دربارۀ خدا نیـز بـه گفتـه در « احد»نیست و 

لغت شناسانی که در فصل قبل بیان کردیم به همین معناست وتنها ذات نامحدود الهی است که قابلیـت 
 را نه در ذهن و نه در خارج از ذهن ندارد. پذیرش دو و سه و...

 و واحد« احد»عدم ترادف  .2

 .دانسـته اسـت «واحد»و « احد»ارائه شده را عدم تراد  « احد»ر دیگری که پیرامون فخر رازی نظ
صفتی است از « احد»گردد. بلکه  نمی وی از ازهری نقل نموده که جز خداوند کسی متصف به احدیت

صفات خدای تعالی که ویژه ی اوست وهیچ کس را باخود درآن شریک نگردانده است، وی در تفـاوت 
 .1؛ شـود نـه بـالعکس می« احـد»داخـل در  «واحـد. »0: و واحد نیز دو امر را ذکرنمـوده« داح»میان 

علـی بـن محمـد مـاوردی  .(71/707 : 0015)فخـر رازی، « احـد»خال   دو بردار است به «واحد»
« احد»و واحد ذکر نموده است یکی اینکه « احد»دوتفاوت میان   ت و العیونک( نیز در تفسیر الن0)قرن

« احـد»ندارد و دیگری اینکـه « احد»شود چرا که واحد دومی دارد و  نمی   واحد داخل در عددخال به
محمـود بـن ابـو الحسـن  .(6/735 تـا،  بی شود )مـاوردی، می خال  واحد شامل تمام افراد جنسش به

انیت دانسـته و را ابلـغ از واحـد در وحـد« احـد»  ( در إیجازالبیان عن معـانی القـرآن6)قرن  نیشابوری 
شود لذا اگر گفتـه شـود ت یقاومـه  نمی داخل در عدد« احد»و واحد را در این دانسته که « احد»تفاوت 

: 0000چنـین چیـزی ممکـن نیسـت )نیشـابوری، « احـد»امـا در   توان گفت، یقاومه اثنـان،  می واحد
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را نفی عدد و اثبات « احد»  لقرآنعربی در تفسیر رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات ا ابن .(1/876 
شـود، همچنـین بـه  نمی اینکه غیر خداوند هیچ کس به احدیت موصو  داند و می اطالق برای خداوند

اند اشاره نموده و احدیت الهی را خـارج از طـور عقـل و امـری    این نکته که صفات وذات الهی عین هم
ظر وی انسـان معلـول اسـت ومرتبـه احـدیت مرتبـه قبـل از داند چراکه از من می غیرقابل فهم برای عقل

و واحـد را در « احد»( نیز تفاوت 8بغدادی )قرن .(0/007 : 0005عربی،  باشد )ابن می صدور و علیت
محمـد . (0/073 : 0000داند )بغدادی،  می« احد»برخداوند و دخول واحد در « احد»انحصار اطالق 

معتقـد اسـت اصـل   ریمکـرشاد العقل السلیم الـی مزایـا القـرآن ال( در ا05بن محمد ابوالسعود )قرن 
 و« احـد»گوینـد  نمی مبنـای عـدد نیسـت یعنـی« احـد»وحد بوده، اما از ثعلب نقل نموده که « احد»
و اثنان به همین جهت احد، اختصاص بـه خـدای تعـالی دارد  «واحد»شود  می طور که گفته آن «اثنان»

   .(7/101 ، تا بی )ابوالسعود،
 این دیدگاه با نظرمحققین شیعه و روایات شیعه هماهنگ است.

 ناپذیری تجزیه .3

بـه عقیـده وی، احـدیت، یعنـی  .احـدیت دانسـته اسـت  فخر رازی نفی ترکیب از خداوند را تزم
بی نیـاز کیب است، چراکه هر ماهیت مرکحقیقت ذات احد، حقیقتی فی نفسه، مفرده و منزه از انحاء تر

گردد، وهرچه کـه بـه غیـر  می جرائش دارد، وهر جزئی غیر از کل است، پس کل مرکب نیازمند غیربه ا
نیازمند باشد ذاتا ممکن الوجود است، پس هر مرکبی ممکمن الوجود است، و خداوند که مبـدأ جمیـع 

  مـائنات است ممتنع است که ممکن الوجود باشد در نتیجه جزء ندارد و مرکب نیست؛ همچنـین تزک
احدیت عدم تحیز است و جسمیت است، چراکه هر متحیزی سـمت راسـتش متغـایر باسـمت چـپش 

محـال اسـت کـه « احـد»است و وهرچه اینگونه باشد منقسـم اسـت، و هـر منقسـمی محتـاج، پـس 
کند ونه محـل شـیی  می هنگامی که متحیز نبود نه درون چیزی است و نه در چیزی حلول متحیزباشد و

نخواهد بود، و هنگامی کـه حـال و محـل نباشـد متغیـرهم « احد»چراکه در این صور نیز  شود می واقع
 .(760 - 71/707 : 0015نخواهد بود چراکه تغیر تحول از صفتی به صفتی دیگر است )فخر رازی، 

را دال بـر جمیـع صـفات « احد»  ( در أنوار التنزیل و أسرار التأویل3عبدالله بن عمر بیضاوی )قرن    
داند و معتقد است، واحد حقیقی ذاتش منزه از هر گونه ترکیـب و تعـدد و هرچـه تزمـه  می ل الهیجال

باشد، همچنین وی وجوب وجود و قـدرت  می ترکیب و تعدد باشد از جسمیت و تحیز و مشارکت است
  .(0/703 : 0008داند )بیضاوی،  می ذاتی و حکمت تام را از خواص احدیت الهی

عبارت از حقیقت احدیت « احد»معتقد است، « احد»( در تفسیر 3عربی )قرن   بن  لیمحمد بن ع
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و واحـد را در « احـد»باشد، یعنی ذات الهی من حیث هی بدون اعتبار صفت، وی فرق بـین  می صر 
ذات تنها بدون اعتبار هیچ کثرتی است، یعنی حقیقت محضه ی وجود من حیث « احد»داند که  می این

گوینـد  می ثرت صفات است که به آن حضرت اسمائیهکاما واحد، ذات با اعتبار و درنظر گرفتن هو هو، 
( در البحر المحیط فی التفسـیر معتقـد 8 ابوحیان )قرن  محمد بن یوسف .(1/068 : 0011عربی،  )ابن

فرد از جمیع جهات در وحدانیت است، یعنـی در ذات و صـفاتش واحـد اسـت وتجزیـه « احد»است 
( در تفسـیر 8 نظام الدین حسن بن محمد نیشابوری )قرن .(05/030 : 0015باشد )ابوحیان،  می ذیرناپ

غرائب القرآن و رغائب الفرقان، احدیت یعنی خداوند أبسط امشیاء است یعنی به هیچ وجهی از وجـوه 
  .(6/070 : 0006جزء ندارد )نیشابوری، 

اقوال بسـیاری پیرامـون   «فی تفسیر القرآن العظیم روح المعانی»( در 07سید محمود آلوسی )قرن 
عبـارت  بـودهای را که آلوسی اهمیت بیشـتری بـرایش قائـل   نظریه .کند نمی کند اما نقد می نقل« احد»

است از اینکه واحد نسبت به افرادش امری مقول به تشکیک اسـت، در احـدیت، اتصـا  خداونـد بـه 
تر از آن ممکن نیست و آن مرتبـه  تر از آن و نه کامل ت که دیگر نه بیشواحدیت در باتترین مرتبه آن اس

یب و تعدد چه در عالم خارج ازذهن و چه در ذهن و کبودن ذات خداوند از انحاء تر   عبارت است از منزه
ت در حقیقـت کبودن خداوند از هرآنچه مستلزم ترکیب و تعدد باشد مانند جسمیت و تحیز و مشار   منزه

ص مثل وجوب وجود و قدرت ذاتی که مقتضی الوهیت اسـت. آلوسـی ایـن نظریـه را مـاخوذ از و خوا
یعنی خداوند واحد از جمیع وجوه است « احد»داند که معتقد است،  می« احد»کالم بوعلی در تفسیر 

ثرت أجـزاء کثرت مقومات و اجناس و فصول است و نه کثرت معنوی که کثرتی در او نیست نه کو هیچ 
بودن،    ثرت حسی مانند قوه یـا بالفعـلکی که متمایز عقلی هستند مانند تمایز مادة و صورت، و یا خارج

ال و سـایر کدر نتیجه خداوند منزه از جنس و فصل و ماده و صورت و اعراض و ابعاض و اعضـاء و اشـ
   .(00/005 : 0000باشد )آلوسی،  می امل و بساطت خداوند داردکآنچه منافات با وحدت 

دال بـر اینسـت کـه خداونـد از « احـد»کند کـه  می سینا نقل از ابن« احد»عاشور نیز در معنای  ابن
جمیع جهات واحد است و هیچ کثرتی در او متصور نیسـت نـه کثـرت معنـوی کـه کثـرت مقومـات و 
اجناس وفصول است و نه کثرت حسی که کثرت اجزاءخارجی مثل ماده وصورت و قوه و فعل در نتیجه 

ال، و ألـوان، و کاوند منزه از جنس و فصل، و مادة و صـورة، و أعـراض و أبعـاض، و أعضـاء، و أشـخد
گویـد مسـلمین نیـز از  می املة و بساطة حّقة خداوند ناسازگار اسـت. وی در نهایـتکهرآنچه با وحدة 

 وایـیفهمیدند و برای نظریـه خـود شـواهدی تـاریخی ور می« احد»زمان رسول خدا همین معنی را از 
التفسـیر الوسـیط للقـرآن »( در 00 سید محمد طنطـاوی )قـرن .(75/078 تا،  بی عاشور، آورد )ابن می
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یب از جواهر متعددة یا از کتر را واحد در ذات و صفات و أفعال دانسته است که منزه از « احد»  «ریمکال
 .(00/005 تـا،  بی )طنطـاوی، مادة معینه است همانگونه که منزه از جسمیت و تحیز، و مشابهت است

بـا الـف و تم  «اتحـد»را « احـد»معنـای   «التفسیر القرآنی للقـرآن»( در 00 خطیب )قرن  ریمکعبدال
لفظش نکره است امـا معنـایش معرفـه اسـت چراکـه وقتـی « احد»گوید گرچه  می داند وی می تعریف

« احـد»معتقد است اینکه خداوند در اینجا بـه  شود، وی نمی کار رود ذهن به غیرش منصر  به« احد»
دارد امـا . وصف شده نه واحد برای تحقق معنی تفّرد بـرای خداونـد اسـت چراکـه واحـد دو و سـه و..

چنین نیست عبدالکریم خطیب برای تایید کالم خود به سخنان طبرسی در مجمع البیان و کـالم « احد»
سـّنت جالـب اسـت  ند که در نوع خود از یـک مفسـر اهلک می استشهاد« احد»در معنای  امام باقر

   .(0307و06/0301 تا،  بی )خطیب،
سـّنت  عاشور نیز نقل قول کردند ایـن دیـدگاه در اهل چنانچه پیداست و مفسرانی چون آلوسی و ابن

ا بـا سینا و فلسفه اسالمی اسـت لـذ سّنت نیست بلکه دیدگاهی برگرفته از ابن ناشی از مبانی کالمی اهل
 مبانی شیعه هماهنگ است. 

 نداشتن شریک .4

( در تفسیر بحرالعلوم )سمرقندی( احـدیت را بـه معنـی 0نصر بن محمد بن احمد سمرقندی )قرن
( 6محمـود زمخشـری )قـرن .(7/670 تا،  بی )سمرقندی،  معنا نموده است  نفی شریک و نظیر وشبیه، 

اء از کوصـفی اسـت بـرای وحـدانیت و نفـی شـر« احـد»را واحد دانسته، و از منظـر وی « احد»اصل 
شف امسرار و عدة امبرار، ک( در6 بن محمد )قرن میبدی، احمد. (0/803 : 0053خداوند )زمخشری، 

همچنـین در  .(05/661 : 0730معتقد است احدمخته ذات و واحد مخته صفات است )میبـدی، 
ه در ذات و صـفات کـونـه آمـده: آن یگانـه اینگ« احد»معنای  خالصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید

تـا، خـدائی را سـزا و بـه کتـا، در ازل و ابـد یکتـا، در الوهیـت و ربوبیـت یکتا، در عّزت و قـدرت یکی
ریم اسـت و کـار. کخداوندگاری دانا، در دل دوستانش نور عنایت او پیدا، از چشمها نهان و به صنع آش

سّر و نجوی، دارنده افق اعلی، آفریـدگار عـرش و ثـری خدا، عالم  کمهربان، لطیف است و رحیم و نی
  .(1/607 : 0701به هر آشنا و سزاوار هر ثنا است )میبدی،  کنزدی

را واحدی که وتر اسـت، یعنـی « احد»  ام القرآن، ک( در الجامع مح3محمد بن احمد قرطبی )قرن
 .(15/100 : 0760زنـدی )قرطبـی، تنها است، دانسته، که نه شبیه دارد و نه نظیری، نـه همـراه و نـه فر

داند که شریک و نظیـر و  می را کسی« احد»  ( در تفسیر القرآن العظیم8 ثیر )قرنک اسماعیل بن عمر ابن
امل است بر هیچ کمانندی ندارد، و معتقد است، این لفظ به جز خداوند که در جمیع صفات و افعالش 



 

 

                    Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 342-308  
The Semantics of “Ahad” in Surah Tawhid from the Perspective of the Narrations of the Two 

Major Islamic Sects 
Hossein Alavi Mehr 

Muhammad Ridha Haghighat Semnani 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
311 

 ۀدر سـور« احـد»جزی نیز معتقد اسـت مـراد از  ابن .(8/073 : 0007کثیر،  گردد )ابن نمی کس اطالق
 ین که برای خداوند شـریک قائـلکچراکه این سوره به قصد رد بر عقائد مشر ؛است کتوحید، نفی شری

بغـدادی نیـز انفـراد خداونـد از شـریک ونظیـر را  .(1/010 : 0006جزی،  بودند، نازل شده است )ابن   
( در التحریـر و 00 عاشور )قـرن محمد بن طاهر ابنو  (0/073 : 0000دانسته )بغدادی، « احد»معنای 
دانـد  می را صـفت مشـبهه« احد»معنای واحد و معنای آن را منفرد دانسته، وی  به    را اسم « احد»التنویر 

کند یعنی این وصف ذاتی موصو  است درنتیجه معنی انقراد  می ن وصف را در موصوفش افادهککه تم
از واحد تاثیرش بیشتر است چراکه واحد اسم فاعل اسـت و « احد»د است، برهمین اساس ذاتی خداون

گویـد  می عاشـور که صفت مشبهه است ومعنـای تمکـن دارد. ابن« احد»خال   معنای تمکن ندارد به
معنایش این است که خداوند در الوهیت که اسم علـم بـرای اوسـت منفـرد « احد»توصیف خداوند به 

اللـه »و وقتـی گفتـه شـود  «اللـه منفـرد باإللهیـة»یعنی « الله احد»شود  می نتیجه وقتی گفته در بوده و
ل هـر دو امعنایش این است که خداوند واحد است نه متعدد و جز او کسی خـدا نیسـت امـا مـ «واحد

وصـف « احـد»خداوند خـود را در ایـن سـوره بـه  از خدای تعالی در إلهیت است. کوصف نفی شری
چراکه با صفت مشبهه نهایت آنچه در وحدت خداوند برای عقول اهل لسـان عربـی  ؛«واحد»ه نموده ن

 .(75/073 تا،  بی عاشور، شود )ابن می ممکن است به ذهن آنان نزدیک
تر از  را لفظـی دقیـق« احـد»( در تفسیر فی ظـالل القـرآن 00)قرن  سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

شود تا نشان دهـد هـیچ چیـز بـا او نیسـت،  می به معنی واحد اضافه« احد» چراکه است؛ واحد دانسته
بودن خداوند دتلت دارد و اینکه هیچ وجود حقیقی و هـیچ حقیقتـی در عـالم    بر أحدیة الوجود« احد»

 جز وجود و حقیقت خداوند نیست و هر وجودی موجودیت و حقیقتش را از وجـود خداونـد اسـتمداد
سید قطب  .اساس خداوند أحدیة الفاعلیه است در نتیجه جز او فاعلی در وجود نیست کند، برهمین می

 ای خـاله  هو شـائب همعتقد است اگر این تفسیر از توحید در قلب کسی مستقر گردد قلب از هـر غاشـی
شـود، در  می گردد، دراین هنگام از همه ی قیود آزاد می گردد، واز هر تعلقی به غیر ذات خداوند آزاد می

 بیند، درچنین حـالی بـرای اسـباب فـاعلیتی می اشیاء هم فاعلیتش را با  چنین حالی شخه خداوند و
گردانـد، ازمنظـر چنـین شخصـی  می سببی را به سبب اول که خداوند است باز بیند و هر شی و هر نمی

 ب چنـین شخصـی بـه اطمینـانقلـ گـردد و می منتسب  به مشیت الهی  ۀها مباشر دائما امور واسباب آن
دانـد، ایـن مـنه   می امل برای زنـدگیکرسد، سید قطب نتیجه چنین رویکرد و اعتقادی را منهجی  می

؛ سـوی خداونـد آوردن به منهجی برای روی .1؛ منهجی برای عبادت .0 :کامل توحیدی عبارت است از
عمـل در  منهجـی بـرای تحـرک و. 0؛ ندموازین زندگی از خداو منهجی برای تلقی عقائد و قوانین و .7
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بستر جامعه. وی رسیدن به چنین اخالصی را نه در صومعه که در میدان عملی کـه خداونـد آن را بـرای 
ون ؤشـ  ای است کـه در همـ  داند.وی معتقد است توحید عقیده می کند قابل تحقق می بندگانش ترسیم

  .(0550- 6/0551 : 0001دهد )سید قطب،  می شاناعتقادی و عملی و فردی واجتماعی آثار خود را ن
امـا ایـن تفسـیر از  ؛شـود می فهمیده« احد»اینکه خداوند شریک ندارد حداقل معنایی است که از 

 که در فصول قبل بیان شد را نادیده گرفته و تفسیری دقیق نیست.« احد»های معنایی   ظرافت ،احدیت

نتیجه
ترین واژه دال بـر توحیـد ذاتـی کـه تنهـا     عنوان کلیدی به« احد»اژه این پژوهش به بررسی تطبیقی و

توحیـد کـه بـه شناسـنامه خداونـد  ۀآن هم در سـور ،بار در قرآن کریم در وصف خدای تعالی آمده یک
به این بحـث پرداختـه  عنوان اساس معار  دینی، با توجه به اهمیت بحث توحید ذاتی به .معرو  است

 در این تحقیق عبارت است از: « احد»مده در معناشناسی دست آ نتای  بهشد. 
بـه  .انکارناپذیر اسـت «واحد»و « احد»های معنایی   گرفته شده اما تفاوت «وحد»گرچه از  «احد»

 نسبت به تمام افـرادش شـمول دارد و همـه را نفـی« احد»اند از:    ها عبارت گواهی اهل لغت این تفاوت
نفـی « احـد» ؛«واحـد»خال   شـود بـه نمی شماره داخل در عدد و« احد» ؛«واحد»خال   کند به می

 در جملـه مثبـت تنهـا وصـف خـدای تعـالی واقـع« احد»لذا  «.واحد»خال   کند به می کثرت وتعدد
 میان خداوند و غیر او مشترک است. «واحد»شود اما  می

، وحدت غیـر عـددی احـد، «واحد»و « احد»و واحد، عدم تراد  « احد»مفسران شیعه به تراد  
بـر تجزیـه ناپـذیری و بسـاطت ذات الهـی، دتلـت « احـد»تعالی، دتلت  در خدای« احد»انحصار 

 بر یگانگی خداوند در صفات قائل شدند. « احد»بر نداشتن شریک و مانند و دتلت « احد»
نظریه دتلـت و واحد براساس لغت، شواهد قرآنی و روایی نقد شد، همچنین « احد»قول به تراد  

های معنایی واژه احد، نقد گردید و قول به دتلـت   احد، بر نفی شریک و مانند به علت غفلت از ظرافت
 بر یگانگی صفات نیز بر اساس شواهد قرآنی پذیرفته نگردید.« احد»

بودن و بساطت ذات الهی تاکید داشتند که این مبنا بـا لغـت نیـز    روایات شیعه عمدتا بر غیر عددی
 هماهنگ است.
و واحد را بیان نمودند که از منظر لغـوی و تفسـیری « احد»سّنت عمدتا قول به تراد   مفسران اهل

سّنت نیز به عدم  بر نفی شریک نیز نقد شد. برخی مفسران اهل« احد»نقد شد، همچنین قول به دتلت 
 ناپذیری و بساطت ذات الهی قائل شدند. و تجزیه «واحد»و « احد»تراد  
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« احـد»نداشتند، یک روایت که بر تراد  « احد»سّنت روایات زیادی از رسول خدا در معنای  هلا
به معنی نفـی صـفات مخلوقـات یـا نداشـتن شـریک نیـز « احد»و واحد دتلت داشت، بررسی شد و 

هـای   ، ظرافت«احـد»است که متناسب با فهم مخاطب بیـان شـده و ات واژه « احد»سطحی از معنای 
توان از آن دریافت نمود چنانچه در روایات شیعه این معانی  می بیشتری دارد و معانی عمیق تریمعنایی 

 عمیق تبیین شده اند.
ترین معانی کـه  مهم   دست آمد  توان گفت براساس آنچه در این تحقیق به می طور خالصه در پایان به

« احد»، عدم تراد  «واحد»و « احد»د  دست آمده ترا در این پژوهش به« احد»از منظر فریقین برای 
ناپذیری، عدم ترکیب و بساطت ذات و  ، وحدت غیر عددی احد، وحدت عددی احد، تجزیه«واحد»و 

 بیـت و دتلت روایات اهل« احد»نداشتن شریک و مانند برای خدای تعالی است که با تحلیل واژه 
بـر نفـی هرگونـه « احد»وند است. واژه بیانگر بساطت ذات و توحید غیر عددی خدا« احد»روشن شد 

کثرت خارجی یا عقلی نسبت به ذات و صفات الهی دتلـت داشـته و بسـاطت و عـدم ترکیـب در ذات 
توحید غیر عـددی « احد»آمده  ناگونه که در روایات معصوم  نماید در نتیجه همان الهی را تبیین می

 .نماید می خداوند که همان توحید ذاتی است را اثبات
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