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  بحثی در 
  مــورد

  :یدهــعق
  

   )جل جاللھ("اهللا"
  

 و به معنی بـستن، بـافتن،    عقد يعقیده از ماده  : معنی لغوي 
جمـع آن   . باشـد  محکـم و اسـتوار مـی       تابیدن و گـره زدنِ    

  . عقاید است
 - در اصطالح رایـج بـه هـر نـوع بـاوري           :معنی اصطالحی 

صـورتی محکـم و   هبـ  اطالق می شـود کـه      -مثبت یا منفی  
-به گونـه . دقلب گره خورده و در آن رسوخ نمایثابت به   

  .تغییر و تبدیل نباشداي که به آسانی قابل 
-ت نظر در آیات آن و توجه به سـیره با بررسی قرآن و دق 

ي ي دعــوت ایــشان و شــیوه  نحــوه- ص–اســالمپیامبري 
: یـابیم سلمانان صدر اسالم، به وضوح درمیمتربیت عملی  

موضوعی که در پـرورش ایمـانی       ن  تریمهمترین و اساسی  
 را ایفـا    اصلی و بنیـادین    نقش   -ص-پیروان و یاران محمد   

ایمان بـه   س آن   ي عقیده و در رأ    نموده و می نماید، قضیه    
در طول سیزده سـال  به نحوي که آیات قرآن . باشداهللا می 

، ه و بسیاري از آیات مـدنی رسالت و دعوت پیامبر در مکّ     

 را کـه  تمـام آنچـه  . ه اسـت حول ایـن محـور مهـم دور زد    
در طـول   پیامبر به عنوان پیام آور خداونـد بـراي بـشریت،            

وده و سـعی در تثبیـت آن در       این سـالها تبلیـغ و تبیـین نمـ         
 منین داشته، این اصـل اساسـی و بنیـادین عقیـده،        قلوب مؤ 

 که در قالبی مهم و اساسی به .یعنی اعتقاد به اهللا بوده است  
در . یروان اسالم عرضه شده اسـت     تبیین و به پ   » توحید«نام  

نگرش دینی، دین اسالم به مثابـه درخـت بـسیار تنومنـدي        
نـی از آن منـشعب شـده و      که ریشه و برگهـاي فراوا     است  

. باشـد در اعمـاق زمـین مـی   اي عمیـق و قـوي    داراي ریشه 
در اي، ت دارا بودن چنـین اصـل و ریـشه     درختی که به علّ   

-واسـتوار مـی  ت مقاوم مقابل هر نوع بالیی از بالیاي طبیع 

در این تمثیل، عقیده یعنی اعتقـاد و التـزام بـه معنـی          . باشد
 آن، ریـشه و اصـل درخـت     و لـوازم »ال الـه اال اهللا    «درست

ــه ــشري ي اعمــالدیــن و کلی ــدگی ب ، اعــم از  و شــئون زن
و حکومت، اقتصاد، خـانواده،   عبادات، معامالت، سیاست    

مثابه تنه و شاخ  روابط اجتماعی به    اخالق و تربیت و سایر      
خلـص کـالم    م. آن بنـا شـده انـد      بوده و بـر     و برگهاي آن    

لیه مـسایل و شـئون زنـدگی انـسانی     اینکه عقیده اصل و ک   
 به همین دلیل، دین اسـالم و بـه      .فرع و بر آن استوار است     

 دعوت پیامبر در بدو امـر در پـی اصـالح و درمـان     تبع آن 
صـورت  ه  بـ و بزرگ و بنیادین برآمده و     این اصل اساسی    

ربیتـــی و  در روش تاصـــلی ابـــدي و همیـــشگی و مـــوثر 
هـا، بـراي پیـروان و معتقـدین     اصالحی خود در سایر جنبه   
اصـلی کـه در هـیچ زمـان و     . به این دیـن قـرار داده اسـت      

اجتماعی تعطیـل نـشده   و در هیچ شرایط سیاسی یا    مکانی  
  .ل و آغازین دعوت دینی استي اوو همیشه نقطه

خالصه و روح   » نحل«ي  ي مبارکه  سوره 2چنانچه در آیه    
بنـدگانش را اعتقـاد بـه شـعار توحیـد           ي خود بـراي     مهبرنا

 و سـپس  آن صـحیح و درسـت   و فهم» ال اله اال اهللا    «یعنی  
بـه مقتـضاي    ي شئون زندگی    موضع گیري عملی در کلیه    

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 -----------------------------------------------------راه ما  

ـ  «  :این فهم و شناخت بیان مـی نمایـد      ةَينَـزُل الْمالِئكَ

اَن مـن عبـاده    من يـشَآء    ياَمرِه علَ من   بِالْروحِ
رآل  اَنْذ لَّ  وا اَنَّهلَه ااَنَا آ ا    خداوند به دسـتور     » فَاتَّقُون

که حیات بخش آسمانی  (فرشتگان را همراه با وحیخود، 
که خود ) به نام انبیاء  ( بر هرکسی از بندگانش   ) انسانهاست

 (که جز مـن   )  موزندتا به مردم بیا    (کندنازل می بخواهد  
بـا   (خدائی نیست؛ پس  )  ي جهان و جهانیانم   که آفریننده 

من ) غضب و عذاب  ( از) انجام حسنات و دوري از سیئات     
  .بپرهیزید
بـه  » اسـراء «ي  ي مبارکه  سوره 23ي   مضمون در آیه   همین

و قَـضي  «  .بیانی دیگر مورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت      

بلَّروآ ادباَلَّا تَع كاهيبه (  ردگارتپرو) انساناي (  »...ا ا
فرمان داده است که جز     )  اصلی ابدي و همیشگی   عنوان  

  .او را عبادت نکنید
، هـدف از بعثـت کـل انبیـا، از      سوره ي نحل  36ي  در آیه 

ر ي مقد ابالغ برنامه ابتداي زندگی آدمی تا روز رستاخیز،     
خداوند در خصوص چگونه زیستن است که در عبودیت         

ــه و    اهللا و دوري از  ــر او خالص ــانبرداري غی ــت و فرم تبعی
و لَقَد  «  .حصر گردیده است که این همان توحید اسـت        

 واجتَنبـوا    اَنِ اعبـداهللاَ   اُمة رسـوالً  بعثْنَا في كُلِّ    
ما به میان هر ملتی پیغمبـري را فرسـتاده          »...الطَّاغُوتَ

)  این بوده اسـت   ي دعوت همه ي پیامبران    او محتو ( ایم
ستمگران و شیطان، بتان، (  و از طاغوتکه خدا را بپرستید

  .دوري کنید) غیره 
همـین  و النهایه خداونـد هـدف از خلقـت جـن و انـس را         
خـود   نکته یعنی عبودیت و تبعیت خالص و صـرف بـراي        

جِـن  و ما خَلَقْتُ الْ   « .اسـت  توحید ذکر کرده که همان   

علَّا ِليا نْسالْاو وندمن جن و انس را جز  -56ذاریات  »ب
  .امراي پرستش خود نیافریدهب

لذا بر هر مسلمانی واجب اسـت کـه معنـی و مفهـوم اهللا و             
را بـه صـورتی دقیــق و   » ال الــه اال اهللا«شـعار توحیـد یعنـی    

در پرتو آیات قرآن و تبیینات نبوي، فهم نمـوده و   روشن،  
 مقتـضاي ایـن     و بـه  سپس در اعماق قلب خود جـاي داده         

شناخت و باور قلبی، زندگی خـود را در راسـتاي اهـداف      
  .آن سوق داده و آثار آنرا در حیات خود عینیت بخشد

  »اهللا«
  و الَاهه و اُلُوهيه، يالُه، اُلُوهةًاَلَه:عنی لغويریشه و م

  .به معنی معبود و مورد پرستش
لَـم اسـت    اسـم ع  اهللا  : معنی اصطالحی از دیدگاه متکلمین    

دو مفهـوم   ن  اتی که موجد هستی می باشد و متضم       براي ذ 
  .عمده و اساسی است

موجـودات بـه نــسبت   ي موعـه مج: واجـب الوجـود  ) الـف 
ــستند    ــت ه ــه حال ــودن داراي س ــا نب ــودن ی ــارت  . ب ــه عب ب

 از سـه حالـت ذیـل        تصور وجود براي هر موجـودي     دیگر
    : خارج نیست

ود او الزم   به این معنی که وجـ     :  واجب الوجود  -1
بدون وجود او امکـان وجـود       . و ضروري است  

چنین ذاتی قائم به    . سایر موجودات محال است   
 او، وجودشـان قـائم بـه وجـود          خود بوده و غیر   

 تصور عدم وجـود بـرایش محـال         .باشدوي می 
نظـم   است؛ چرا که در صورت چنین تصوري،      

موجودیــت ســایر و قــوام هــستی بهــم ریختــه و 
چنـین ذاتـی    .  خواهـد بـود    موجودات نیز منتفی  

َل ْو  «. و شریک و ماننـد نـدارد        است واحد
َف ُسْبَحاَن  لَّا اُهللا َلَفَسَدَتا َءاِلَھٌة اِ َكاَن فیِھَمآ   

ــر در  »َعمَّ  ا َی  ِصُفون اِهللا َربِّ اْلَع  ْرِش  اگ
آسمانها و زمین، غیر از اهللا، معبودها و خدایانی   

  قطعاً )امور جهان را می چرخاندند      ( ند و میبود
لذا اهللا صاحب . آسمانها و زمین تباه می گردید

سلطنت جهان، بسی برتر از آن چیزهایی است        
بدو نسبت می دهند و بـر       )مشرکین  ( که ایشان 
  .رانندزبان می

موجوداتی کـه وجـود یـا عـدم         : ممکن الوجود  -2
ماننـد انـسان و سـایر    . وجود آنهـا ممکـن اسـت    

 در حالیکه عـدم مخلوقات که فعالً وجود دارند  
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بـه دیگـر عبـارت    . وجود آنها نیز ممکـن اسـت    
ــساوي و     ــا م ــصور وجــود و عــدم وجــود آنه ت

 .ممکن می باشد

به این مفهـوم کـه امکـان وجـود     : ممتنع الوجود  -3
موجودي مثل یک انسان به صورت همزمان در  

 در زمان واحد غیر ممکن و دو محل جغرافیایی
 مثالً ، و یا مانند اجتماع دو ضد     . ی باشد محال م 
هی و سفیدي در یک زمان و یک مکان، و        سیا

متناقض مثل وجـود و  اجتماع یا انتفاي دو شیء   
 . عدم

.  واجب الوجود است  اهللا  ذات در نگرش و فهم دینی، تنها     
را در چارچوبی معین ذاتی که حرکت و سیر، تمام هستی     

ي مـشخص بـه پـیش مـی بـرد و       با نظام و قاعده  و هدفمند 
« . و حکمـت او قـرار دارد       ي قدرت تدبیر هستی در قبضه   

     اواتمي      اُهللا الَّذي خَلَقَ السا فمنَهيا بم و ضالْاَر و
 ما لَكُم من دونـه     ثُم استَوي علَي الْعرشِ   ستَّة اَيامٍ   

  نِليٍّميعٍ اَفَلَا تَتَ   ولَا شَف و ونذَكَّر *رالْاَم ربدي  ـنم 
خداوند کـسی    - سجده 5و4 »... ي الْاَرضِ السماء الَ 

است که آسمانها و زمین و آنچـه را کـه در میـان آن دو      
، در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرمانروایی و است

 بجز خدا بـراي شـما هـیچ         فرماندهی جهان قرار گرفت   
( و هیچ شـفیعی )که شما را از عذاب الهی برهاند        ( یاوري

برایتان شـفاعت    -ازه ي خدا   جز با اج   -که در پیش خدا   
(       خداونـد . آیا یادآور می شـوید    . وجود ندارد ) کند  

، زیر پوشش از آسمان گرفته تا زمین )تمام عالم هستی را   
و جز او مدبري در این جهان ( تدبیر خود قرار داده است

  ).وجود ندارد 
اهللا بـه عنـوان    :ع لجمیع الصفات الکمالیـه  م مستج ذات) ب

داراي همه ي صفات حمیده و کامـل      مدبر هستی   خالق و   
در اصــطالح متکلمــین خداونــد داراي همــه ي .مـی باشــد 

       ي صـفات سـلبی     از کلیـه   و بـري  )مثبـت   ( صفات ایجـابی  
صــفات ایجــابی آن دســته از صــفات . مــی باشــد)منفــی ( 

ــاً آنهــا را دارا مــی باشــد کــه   هــستند  کــه اهللا تعــالی لزوم

و الهـی متجلـی   ماءالحـسنی  عـالیترین صـورت آنهـا در اس   
  .متبلور شده است

 الْمـصور لَـه الْاَسـماء       هو اُهللا الْخَاِلقُ الْبارِئُ   « 
 ح هستیاو خداوندي است که طرا -حشر24»...الْحسنَي

داراي . و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهـان اسـت    
  .نامهاي نیک و زیباست

 اهللا از آن بري     صفات سلبی صفاتی هستند که ذات اقدس      
  . از قبیل نقص و ضعف و شركو به دور می باشد

 »انحبس    بضِ رالْاَر و اتاومالس با  رمشِ عرالْع 
  فُونصو ( خداوند آسمانها و زمین و عرش  -زخرف82 »ي

پـاك و منـزه از      )تخت سلطنت مجموعه ي عالم هـستی        
  .کنندمی)اوي مشرکین درباره( است که ییها توصیف

لَـه «اهللا در اصل : الزم است کهذکر این نکته    لْا بـوده کـه   » اَ
رف حـ . پس از تغییرات صرفی بصورت اهللا درآمده اسـت  

لَه«ي  در کلمه » ال« لْا براي استغراق می باشد و مقصود از    » اَ
لَـه، ا اضافه شدن    سـتغراق مـدلول کلمـه در صـفات     آن به ا

  . استي الهی یا همان صفات ایجابیحمیده
یادآوري میشود با دقت در قرآن معانی و مفاهیم دیگـري          

 در اهللاءوجـود دارد کـه انـشا   )جز آنچه گذشـت  ( براي اهللا 
شـــماره هـــاي آتـــی بـــه آن اشـــاره و پـــس از توضـــیح  

 توحیـد و مـصادیق   ، معنـی و مفهـوم  »رب«ي  کلمهمختصر
  .آن ذکر خواهد شد
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