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یکی از مباحث چالشبرانگیز در حوزۀ تفکر سلفی ،نوع رویکرد خاص این جریان به مسئله
مفسر منتسب به
«توسل به اموات» است .در این راستا طرح ،نقد و ریشهیابی رویکرد آلوسی ،به مثابۀ ِ
سلفیه ،میتواند مدنظر قرار گیرد .با رویکرد جامعنگر به آراء آلوسی در این حوزه درمییابیم که اندیشۀ
وی در این حوزه ،از نوعی تهافت و عدم انسجام درونی رنج میبرد و توافق ّ
تامی با رویکرد افراطی
ِ
سلفیها در این مسئله ندارد .منظور داشتن نوع نگاه معناشناسانه و هستیشناسانۀ آلوسی میتواند در
ریشهیابی این مسئله ،راهگشا باشد .معناشناسی متمایز آلوسی نسبت به سلفیها در حوزۀ توحید الوهی
و ربوبی ،در کنار نوع نگاه هستیشناسانۀ وی که در مباحثی چون :علم غیب ،حیات برزخی ،سماع
موتی و ...متبلور بوده و با تلقی سلفیه تمایزاتی دارد ،میتواند نگاه معرفتشناسانۀ متفاوت وی به مسئله
توسل را در تطبیق با اندیشۀ سلفیه ،توجیه کند.
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ریشهیابی و نقد رویکرد سلفگرایانۀ آلوسی

مقاله  .Iمقدمه

مقاله .II

 .1سلفیگری در اندیشۀ آلوسی

در ابتدای بحث شایسته است نگاهی گذرا به مفهومشناسی سلف و سلفیه و در ادامه ،مسئله
انتساب آلوسی به این جریان داشته باشیم.
قسمت 1 10.1ـ .1مفهومشناسی سلف و سلفیه
«سلف» از منظر اتباع مکتب سلفیه ،به معنای افراد صدر اسالم از صحابه ،تابعین و علمای
بزرگ در سه قرن اولیۀ اسالم است (العقل1112 ،ق .)5 :البته برخی ،اتصاف عنوان «سلف» را
به عدم مخالفت ایشان با قرآن و سنت مقید کردهاند (بکر .)11 :2111 ،در عصر حاضر به هر
کسی که منهج سلف را در ادوار بعد از این دورۀ زمانی متابعت نماید نیز «سلفی» گویند.
دلیل اهلسنت در تحدید مفهوم و مصادیق «سلفیه» ،روایتی نبوی است که در کتب روایی
ُ َّ
ُ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ َّ
اس ق ْر ِنی ،ث َّم ال ِذین یلون ُه ْم ،ث َّم ال ِذین یلون ُه ْم ،ث َّم ی ِجی ُء أقوام
عامه بارها ُوارد شده است« :خیر ُالن ِ
ت ْس ِب ُق شهادة أح ِد ِه ْم ی ِمین ُه و ی ِمین ُه شهادت ُه»؛ بهترین مردم( ،مردمان) قرن من هستند؛ سپس
ِ
کسانی که در پی ایشان میآیند و سپس دیگرانی که در پی آنان میآیند .پس از ایشان ،مردمانی
میآیند که گواهی هر یک ،سوگندشان و سوگند هر کدام گواهیشان را نقض میکند (بخاری،
1111ق.)151 :3 ،
به باور سلفیه ،مفاد این حدیث نشانگر برتر بودن این سه نسل نسبت به بقیۀ مسلمانان است.
سلفیون هر قرن را معادل صد سال گرفته و دوران سلف را حدود سیصد سال میپندارند (بوطی،
.)19 :1991
سلفیها به اعتبار ذکر روایت در صحیحین ،این روایت را صحیح دانسته و به جرح و تعدیل
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یکی از مباحث اساسی که در حوزۀ رویکرد هستیشناسی ،معناشناسی و معرفتشناسی
سلفیه مورد بررسی قرار میگیرد مسئله «توسل» است .در این راستا ،تبیین و ریشهیابی رویکرد
آلوسی ،از اندیشمندان منتسب به سلفیه ،در این حوزه میتواند امری حایز اهمیت باشد .اما آنچه
در نگاهی گذرا به آراء آلوسی رخ مینماید ،تناسب نه چندان وثیق اندیشۀ وی با اندیشۀ قاطبۀ
سلفیه است که ممکن است او را به تهافت و عدم انسجام دیدگاه نزدیک کند .لذا شایسته است
نسبت آن را با دیدگاه
با رویکردی علمی و نظاممند،
حقیقت باور آلوسی و مبانی آن را کشف کردهِ ،
ِ
عام سلفیون بسنجیم.

قسمت 1 10.1ـ .1آلوسی به مثابۀ مفسری منتسب به سلفیه
سید محمود شهابالدین افندی (م1211 .ق) معروف به آلوسی ،فقیه ،مفسر ،ادیب و مفتی

بغداد بود که به باور بسیاری از اندیشمندان اسالمی (ذهبی353 :1 ،1391 ،؛ عبدالحمید،
291 :1911؛ بخاری ،)91 :1999 ،رو یکرد سلفی در اندیشۀ اعتقادی وی به نحو بارزی قابل
مفسر سلفی االعتقاد بودن ،شهرت دارد .آیتالله معرفت در
عیان است؛ از این رو ،آلوسی به
ِ
معرفی وی مینویسد« :او جامع معقول و منقول و آگاه به مبادی اصول و فروع و مفسری بزرگ
بود .تفسیر وی دربردارندۀ اقوال و آراء علما و مفسران گذشته مانند ابنعطیه ،ابوحیان ،زمخشری،
ابوالسعود ،ابنکثیر و بیضاوی است ...وی در تفسیرش دربارۀ مسائل اصول و فروع ،نسبت به
مذهب سلف تعصب ورزیده و تعصب خود را در جاهای گوناگون آشکار میکند» (معرفت،
1111ق.)135 :2 ،
تحلیل رویکرد تفسیری آلوسی در حوزۀ مباحث مورد توجه سلفیها ،همچون مسئله «توسل
به اموات» ـ که گاه با مبانی کالمی وی نیز گره خورده ـ میتواند حقیقت مدعای اندیشمندان
مذکور در سلفگرا بودن وی را روشن کند.

مقاله .III

 .1تبیین و نقد دیدگاه آلوسی در مسئله «توسل»

قسمت 1 10.1ـ .1آلوسی و نفی جواز توسل به پیامبران بعد از حیاتشان
سلفیه ،توسل را تنها محدود به حیات پیامبر و دعای ایشان میکنند و معتقدند ،به کسانی

که روح از آنها جدا گشته و به عالم دیگر رفتهاند نمیتوان متوسل گشت ،زیرا آنها قدرتی ندارند
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رجال آن اهمیتی نمیدهند؛ ولی با تأمل در منابع روایی دیگر درمییابیم که در برخی طرق
روایت ،رجال اسناد روایی ،معتمد نیستند؛ برای نمونه ،هیثمی در مجمع الزوائد این روایت را از
طریق ابوهریره نقل کرده که سند آن به واسطۀ وجود «داود بن یز ید األودی» ضعیف است
(ابنحجر .)23 :11 ،1319 ،آلبانی نیز این روایت را از طریق «جعدة بن هبیره» در السلسلة
الضعیفه ذکر کرده و آن را تضعیف نموده است (آلبانی1112 ،ق :ح .)3519از صحت سندی
روایت که بگذریم ،باور سلفیه از متن روایت مذکور ،قابل استنباط نیست ،چراکه تفسیر کلمۀ
«قرن» به «صد سال» از نظر لغوی صحیح نیست ،زیرا لغویون واژۀ قرن را به امت (فراهیدی،
بیتا ،)111 :5 ،قوم (راغب1112 ،ق )111 :1 ،و یا جمعیتی که در یک زمان معین زندگی
میکنند (ابنمنظور1111 ،ق )31 :13 ،تفسیر کردهاند.
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که بتوانند از عهدۀ برطرف کردن حوایج دیگران برآیند .آنان با شدت به رفتار مسلمانان
میخروشند و عمل آنان را شركآمیز و کفرآلود و رفتاری جاهالنه میدانند (رضا:1 ،1991 ،
111ـ 111و .)11 :1
از نظر آلوسی ،استغاثه به مخلوق و او را وسیله قرار دادن و از او درخواست دعا کردن ،بدون
شک جایز است؛ در صورتی که طرف زنده باشد و الزم نیست که درخواستشونده برتر از
ُ
درخواستکننده باشد؛ چنانکه پیامبر به بعضی از اصحاب خود میفرمودند« :ال ت ْن ِسنا یا ا ِخی
ِم ْن ُدع ِائك»؛ ای برادر! ما را در دعایت فراموش نکن .اما اگر طرف مرده باشد ،درخواست دعا از
او جایز نیست (آلوسی1115 ،ق.)295 : 3 ،
آلوسی در بخشهای مختلف از تفسیرش ،به اعمال و مناسکی که در مشاهد مشرفه و قبور
صالحین صورت میگیرد حمله میکند ،ولی از مشرک خواندن متوسالن ابا دارد .این مطلب به
این امر بازمیگردد که وی توسل به اموات ،که به بیان او در برزخ به کارهای خود اشتغال دارند،
را امری بیهوده و غیرجایز میداند و معتقد است سلف ،توسل به اموات را انجام نمیدادهاند
مردم معاصر بسیار به توسل و استغاثه به أحیا و اموات
(آلوسی1115 ،ق .)291 :3 ،از نظر اوِ ،
اشتغال دارند و باید دانست که این توسالت ،مباح نبوده و شایستۀ حال مؤمن است که از این امور
اجتناب کند (آلوسی1115 ،ق 291 :3 ،و .)93 :1
ً
در صورتی که :اوال ،اینکه گفته میشود« :توسل ،بدعت است» صحیح نیست ،زیرا بـین
ِّ
ّ
ُ
ْ ْ ُ
شـیعه و اهـلسنت دربارۀ تعریف بدعت ،مسلم است که« :ال ِبدعة ِا ْدخال ما لیس ِمن الدین ِفی
ِ
ْ ِّ
ِّ
دادن چیزی به دین است ،در حالی که در واقع جزو دین و
ال ِدی ِن ِبقص ِد ال ِدی ِن»؛ بدعت ،نسبت ِ
شریعت نیست (نجفی .)211 :2 ،1395 ،همچنین با استناد به آیات و روایات ثـابت شده کـه
توسل ،فعلی مشروع و نیکوست و عملی نیست که در منابع دیـنی ذکر نشده باشد و بعضی آن را
به عنوان دین انجام دهند .کسانی هم که منکر بعضی از انواع توسلند ،همچنان برخی از انـواع
دیـگر آن را مـیپذیرند و حتی کسانی را که معتقد به آن نشوند ،کافر میدانند؛ آیاتی مانند :یا
ْ
َّ
َّ ُ
َّ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ا ُّیها ال ِذین آم ُنوا اتقوا الله و ْابتغوا ِال ْی ِه الو ِسیلة و ج ِاهدوا ِفی س ِب ِیل ِه لعلک ْم تف ِل ُحون (مائده)35 :؛
َّ
َّ
ُْ
َّ ْ
ْ ْ ُ ُ َّ ُ
ْ
ُ
الر ُسول لوجدوا الله ت َّو ًابا
و ل ْو أن ُه ْم ِإذ ظل ُموا أنفس ُه ْم ج ُاءوك ف ْاستغف ُروا الله و استغفر لهم
ر ِحی ًما (نساء )11 :و یوسف19 :ـ ،92یوسف91 :ـ ،91بقره ،31 :فتح 11 :و محمد.19 :
اما روایات:

قسمت 1 10.1ـ .1آلوسی و نفی توسل به ذات
سلفیه ،توسل به ذات را شرک میدانند و مستندشان شرک بودن اتخاذ وسایط بر اساس

تفسیرشان از آیات قرآنی است (ارنؤوط1111 ،ق29 :؛ رضا ،)512 ،119 ،111 :1991 ،و

ریشهیابی و نقد رویکرد سلفگرایانۀ آلوسی در مبحث «توسل»

 .1دستهای از روایات ،پیامبر را «وسیله» ذکر کرده است (ابنأبیالحدید1111 ،ق:11 ،
.)211
 .2روایاتی که به توسل به پیامبر  ،چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از حیات ایشان ،امر
میکنند؛ مانند درخواست عربی از پیامبر برای باران (بیهقی1115 ،ق )112 :1 ،و توسل به قبر
پیامبر در زمان قحطی در دوران عمر (ابنأبیشیبه1119 ،ق.)32 :12 ،
 .3روایاتی که بر توسل به پیامبر در دعا و قضای حوایج تأکید داشتهاند؛ مانند درخواست
فرد نابینا از پیامبر برای شفا (البیهقی1115 ،ق )111 :1 ،و درخواست پیامبر از خداوند برای
مغفرت مادر حضرت علی (طبرانی.)315 :21 ،1915 ،
ً
ثانیا ،وی گفته اسـت« :تـوسل به انبیا و صلحا رواج نداشته است و اصحاب و تابعین نیز
چنین نکردهاند» ،اما سخن او قرین صحت نیست ،چراکه با مراجعه به تاریخ اسالم و سیرۀ
اصحاب و تابعین درمییابیم که ایـشان هم در حیات و هم بعد از رحلت رسول خدا به حضرت
متوسل میشدند .افرادی مانند سمهودی در کتاب وفاء الوفاء و تقیالدین سبکی در شفاء االسقام،
مباحثی را به اثبات زیارت قبر نبی اختصاص دادهاند .سبکی ،عالم سنی ،دربارۀ حیات انبیا بعد
ْ ْ
الر ُ
از مرگ میگو ید« :د َّلت الْیة (نساء )11 :علی ْالح ِّث علی ْالمجی الی َّ
ول و ِاال ْس ِتغفار
س
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ً
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ع ْند ُه و ِا ْست ْغف ُ
اره ل ُه ْم و ذ ِلك و ِان کان ُو ِرد ِفی ح ِال الحی ِاة ف ِهی ُرتبة ل ُه التنق ِطع ِبم ِوت ِه تعظیما له»؛
ِ
ِ
آیه بر تشو یق (مسلمانان) برای شرفیاب شدن خدمت رسول و استغفار نزد او و استغفار ایشان
برای مردم داللت دارد ،و اگرچه این امر دربارۀ حیات آن حضرت است ،ولی با مرگش منقطع
نمیشود (سبکی.)233 :2111 ،
واقدی ،نمونههایی از توسل صحابه و تابعین به رسول خدا بعد از رحلت ایشان را
ذکر میکند؛ مانند توسل ضرار بن األزور به رسول خدا (واقدی ،بیتا ،)11 :1 ،توسل
زوج أبان بن سعید به پیامبر (واقدی ،بیتا ،)11 :1 ،توسل ابوعبیده به پیامبر (واقدی ،بیتا،
 ،)11 :1توسل عبدالله بن جعفر بن ابیطالب به پیامبر (واقدی ،بیتا113 :1 ،؛ همچنین نك:
طبری1111 ،ق 519 :2 ،و 211؛ ابنسعد ،بیتا151 :1 ،؛ سهیلی1111 ،ق.)115 :1 ،
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عمل نکردن صحابه به این قبیل توسالت را ،دلیلی بر ادعای خود دانستهاند .آنها حتی توسل به
جاه اولیا را به همین نحو جایز نمیدانند (ابنتیمیه ،بیتا.)119 :
آلوسی ،توسل به ذات را با استناد به سنت نبودن آن در نزد سلف نمیپذیرد ،چراکه نصی در
این خصوص وارد نشده است (آلوسی1115 ،ق)291 :3 ،؛ اما برخالف سلفیه ،توسل به ذات را
شرک نمیداند ،بلکه تنها بر این اساس که سنت سلف بر توسل به ذات قرار نگرفته ،این امر را
ً
غیرجایز دانسته است؛ لذا باید گفت ،آلوسی مانند سلفیه ،صرفا اجتناب از توسل به ذوات اولیای
الهی را شرط عقل میداند ،ولی به شرکآمیز بودن توسل و تکفیر متوسالن معتقد نیست (آلوسی،
1115ق ،)291 :3 ،و اگر روایاتی دربارۀ توسل به ذات پیامبر وارد شده ،آن را به استشفاع به
معنای طلب دعا و شفاعت ،تأو یل برده و این همان چیزی است که عباس ،عموی پیامبر  ،انجام
داده است (آلوسی1115 ،ق.)291 :3 ،
در نقد سخن آلوسی باید متذکر شد که:
ً
اوال ،با دقت در سخن آلوسی میتوان دریافت که او به طور کلی ،توسل به ذات اشخاص را
نفی کرده و مردود میداند ،زیرا صحابه پس از رحلت پیامبر اسالم توسل به وی را رها کردند،
چون توسل منحصر به دعا بوده و اینکه دعای پیامبر پس از رحلتش غیرممکن است و اگر
توسل به ذات مقدس وی امکانپذیر بود ،از توسل به شخص او دست برنمیداشتند و اگر ترك
توسل به نبی دلیل بر حرمت بود ،صحابه میبایست به خاطر خشكسالی و قحطی ،به نامها و
صفات الهی توسل میجستند ،در صورتی که این عمل را انجام ندادند.
ً
ظاهر سخن را نباید مالك قرار داد و در کالم باید در تقدیر ،مضافی
گفته:
ی
آلوس
که
ن
ی
ا
،
ا
ثانی
ِ
حذف شده باشد ،یعنی به جای «به عموی پیامبرت» جملۀ «به دعای عموی پیامبرت» صحیح
است ،همان نظر ابنتیمیه است و سخت نادرست است ،زیرا روایت را از معنای ظاهری آن
میاندازد و دلیلی بر آن ارائه نکرده؛ و از سوی دیگر ،حذف کالم برخالف اصل است و عمل
کردن به اصل ،الزم میباشد و اصل این بود که اراده ،امری قلبی است و تعیین اراده برخالف
اصل ،نادرست است (ممدوح)31 :2111 ،؛ و اگر صحت محذوف را بپذیریم ،آنچه حذف
شده ،توسل به وجه عباس است و به اجماع مفسران« ،وجه» به «ذات» تفسیر شده است؛ چنانکه
ْ
َّ َّ
اللکائی روایت را اینگونه« :الل ُه َّم إنا ن ْستش ِف ُع ِبك و ِالیك ِبو ْج ِه ع ِّم ن ِبیك»؛ پروردگارا! ما به وسیلۀ
تو و به سوی تو به آبروی عموی پیامبرت ،طلب شفاعت میکنیم ،بیان کرده است (حمیری،

قسمت 10.1

1ـ .1آلوسی و مسئله «زیارت و استغاثه»

آلوسی ،سالم بر اهل قبور را مشروع و خطاب آنان را جایز دانسته است و پس از ذکر دعای
پیامبر در زیارت اهل قبور میگو ید :از صحابه وارد نشده که آنان از مرده چیزی را طلب کرده
باشند و هنگام زیارت حجرۀ نبوی ،فقط سالم بر حضرت میدادند (آلوسی1115 ،ق،)291 :3 ،
و روایتی را آورده که طبرانی در معجم ذکر کرده که گروهی از اصحاب به خاطر اذیت منافقی به
حضرت استغاثه بردند و پیامبر آنان را از این عمل منع و آنان را امر به استغاثه به خداوند فرمودند
و میگو ید :شکی نیست که استغاثه به اصحاب قبور ،امری است که اجتناب از آن واجب است
و انجام آن برای ارباب عقول ،سزاوار نیست (آلوسی1115 ،ق .)3291 :او معتقد است وقتی که
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1121ق.)311 :
ً
ثالثا ،ترك توسل به پیامبر  ،بر تحریم یا کراهت داللت ندارد و اگر داشته باشد ،به مدرك و
دلیل نیاز دارد که از آن نهی استفاده شود و در این خصوص ،دلیلی وجود ندارد؛ از سوی دیگر،
توسل جستن عمر به عباس ،عموی پیامبر  ،برای کسب رضایت رسول خدا و پیروی از وی در
جهت احترام نهادن به عمو یش بود که او را وسیلۀ تقرب به پیامبر قرار داد؛ به همین جهت
ابنحجر میگو ید :از ماجرای عباس استفاده میشود که درخواست شفاعت از انسانهای شایسته
و اهل نبوت ،استحباب دارد (ابنحجر .)11 :2 ،1319 ،عالوه بر این ،مدارك و شواهدی وجود
دارد که پس از رحلت پیامبر اکرم  ،به وجود مقدس وی متوسل میشدند؛ مانند :توسل مردی
به قبر پیامبر در زمان عمر و تأیید این عمل از سوی عمر (بیهقی1115 ،ق)11 :1 ،؛ درخواست
فردی از عثمان بن حنیف و دستورالعمل او برای توسل به پیامبر (بیهقی1115 ،ق:1 ،
111ـ)111؛ و توسل ابوایوب انصاری به قبر پیامبر (ابناحمد ،بیتا.)122 :5 ،
به عالوه ،وی در تضاد با مبانی سلفیه ،توسل به جاه اولیا را بیاشکال میداند (آلوسی،
1115ق ،)121 :1 ،در حالی که سلفیه این نوع توسل را نیز امری شرکآمیز تلقی میکنند (رضا،
.)121 :21 ،1991
لذا باید گفت ،آلوسی برخالف سلفیه ،قائل به مشرک بودن شیعیان به واسطۀ توسل به اولیا
ً
نیست ،و بر تنقیص شأن صحابه توسط شیعیان نیز حکم به تکفیر ّ
معین شیعیان نکرده و نهایتا
عمل آنها را نزدیک کفر تلقی نموده است؛ لذا باید گفت ،وی دربارۀ تکفیر شیعیان ،منهجی
ِ
متضاد با سلفیه اختیار کرده است.

مقاله  .1 .IVتمایز رویکرد آلوسی با سلفیه در حدود و ثغور جواز توسل و استغاثه و
ریشهیابی آن

حال که روشن شد رویکرد آلوسی دربارۀ مسئله «توسل» ،زاویۀ جدی با نگرش قاطبۀ
سلفیها به این مسئله دارد ،باید به ریشهیابی این امر اقدام کنیم .این مهم میتواند با پیجویی
رهیافتهای آلوسی در معناشناسی و هستیشناسی وی مورد توجه قرار گیرد .لذا در حوزۀ
نسبت آن با دیدگاه سلفیها مدنظر قرار
معناشناسی نوع تلقی آلوسی از توحید الوهی و ربوبی و ِ
خواهد گرفت و در حوزۀ معناشناسی به رویکرد آلوسی در مباحث هستیشناسانه همچون :علم
غیب ،حیات برزخی ،سماع موتی و مسئله عرضۀ اعمال خواهیم پرداخت ،تا تمایزات دیدگاه وی
در این حوزهها با نگاه سلفیها روشن گردد .این بررسی نشان خواهد داد که نوع تلقی از مباحث
توحید نظری و رویکردهای معناشناسانه و هستیشناسانه ،ارتباطی وثیق با نگرش آلوسی در یکی
از لوازم توحید عملی ،یعنی مسئله «توسل به اموات» دارد ،زیرا روشن است که در این مبحث
هم نوع نگاه به هستی مطرح میشود و هم نوع معناشناسی که از مفاهیمی چون توحید ربوبی و
الوهی صورت میپذیرد.
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قبور را نباید مسجد نمود ،زیرا پیامبر این افراد را لعن کرده است ،پس چگونه میتوان تصور کرد
که پیامبر به استغاثه و طلب از اصحاب قبور امر کرده است؟ سپس میگو یدُ « :س ْبحانك هذا
ُب ْهتان ع ِظیم»؛ تو منزهی! این افترایی بزرگ است (آلوسی1115 ،ق.)291 :3 ،
اما باید متذکر شد که اگر مسلمانان (بهخصوص شیعیان) آن حضرات را تعظیم میکنند و با
تربت آنان تبرك
زیارت قبورشان و بوسیدن ضریحشان ،اظهار محبت به آنان میکنند و به ِ
میجو یند ،برای این است که این اعمال را مصادیقی برای تعظیم شعائر میدانند و به آیۀ و منْ
ُْ ُ
َّ َّ ْ ْ
یع ِّظ ْ
وب ؛ و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد ،این کار نشانۀ
ل
ق
ال
ی
و
ق
ت
ن
م
ها
ن
إ
ف
ه
الل
ر
عائ
ش
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تقوای دلهاست (حج ،)32 :و آیۀ مودت به ذیالقربی و به آیات دیگر و روایات سنت ،تمسك
میکنند (طباطبائی1111 ،ق .)291 :11 ،عالوه بر این ،مستندات تاریخی وجود دارد که این
مسئله را به خوبی نشان میدهد (نك :دارمی1111 ،ق13 :1 ،ـ11؛ ابنأبیشیبه1119 ،ق:12 ،
32؛ ابنعساکر1115 ،ق131 :1 ،؛  111 :2و .)135 :11

قسمت 10.1

ت آن با
1ـ .1معناشناسی توحید نظری در رویکرد تفسیری آلوسی و نسب ِ

اندیشۀ سلفی

قسمت 10.1

1ـ .1معناشناسی تطبیقی «توحید ربوبی» در نگرش تفسیری آلوسی

و سلفیه

در این قسمت ،به بررسی توحید ربوبی از دیدگاه سلفیه و آلوسی پرداخته میشود تا تمایز
دیدگاه آلوسی از سلفیه بهتر فهمیده شود.
(1 )aـ1ـ .1مفهوم «توحید ربوبی» در عقاید سلفیه

سلفیون معتقدند مشرکان عصر رسالت ،توحید خالقیت و ربوبیت خداوند را قبول داشته و
تنها در توحید عبادی و به تعبیر آنان «الوهی» مشرک بودهاند (ابنعبدالوهاب ،بیتا .)11 :البته
سلفیه به مجموع دو اصطالح توحید خالقیت و توحید ربوبیت عنوان توحید ربوبی اطالق
میکنند ،چراکه توحید خالقیت را جزئی از توحید ربوبی میدانند (متولی .)211 :2111 ،اساس
این تقسیمبندی در بیان سلفیه ،همان اثبات اعتقاد مشرکان به توحید ربوبی (توحید در تدبیر) با
استناد به آیاتی است که از توحید خالقیت بحث میکند تا به واسطۀ آن ،توحید واقعی مورد تأکید
پیامبر را تنها و تنها در توحید عبادی و یا به تعبیر خودشان ،توحید الوهی منحصر کنند .این
تفسیر از توحید ربوبیت ،نخستین گام سلفیه در منحصر کردن توحید اصیل در توحید عبادی
است.
(1 )bـ1ـ .1بررسی دیدگاه آلوسی در تفسیر «توحید ربوبی»

آلوسی گاه تمامی مشرکان و گاهی اغلب آنان را معتقد به توحید ربوبی معرفی میکند
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برای بررسی جوانب گوناگون مسئله «توحید» در رویکرد تفسیری آلوسی ،باید تقسیمبندی
مشخصی از مسئله توحید ارائه شود تا به واسطۀ آن ،میزان تطابق آراء تفسیری وی با معتقدات
سلفیه در حوزۀ توحید سنجیده شده و به نقد گذاشته شود.
ً
سلفیون عموما «توحید» را در حوزۀ نظری آن ،به دو بخش «توحید صفاتی» و «توحید
ربوبی» تقسیم میکنند و در حوزۀ توحید عملی نیز بر توحید الوهی (و یا توحید عبادی) و توحید
حاکمیت تأکید دارند (متولی .)211 :2111 ،سلفیه ،توحید خالقیت و ربوبیت را یکی گرفته و
به مجموع این دو عنوان ،توحید ربوبی اطالق میکنند (ارنؤوط)5 :1911 ،؛ از این رو ،ما نیز
همین اصطالح «توحید ربوبی» را در بررسی خود مورد توجه قرار میدهیم.

(1 )cـ1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد سلفیه و آلوسی در مسئله «توحید ربوبی»

اساس عدول سلفیه از ظاهر لفظی معنای ربوبیت و اشراب خالقیت در مفهوم آن ،همان
اثبات اعتقاد مشرکان به توحید ربوبی (توحید در تدبیر) با استناد به آیاتی است که از توحید
ْ
ُ َّ
ْ ْ
الله ی ْر ُز ُق ُک ْم من َّ
ْ ؛ آیا
السم ِاء و األ ْر
خالقیت بحث میکنند؛ مانند :هل ِمن خ ِال ٍق غیر ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ِّ
آفرینندهای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ (فاطر)3 :؛ الل ُه خ ِال ُق کل
ُ ِّ
شی ٍء و ُهو علی کل شی ٍء و ِکیل ؛ خداوند ،آفریدگار همهچیز است و حافظ و ناظر بر همۀ
َّ
ُ ِّ
ُ ِّ
ُ َّ
ْ ُ
اشیاست (زمر)12 :؛ و خلق کل شی ٍء ...ال ِإله ِإال ُهو خ ِال ُق کل شی ٍء فاع ُبد ُوه و ُهو علی کل
شی ٍء و ِکیل ؛ و همهچیز را آفریده ...هیچ معبودی جز او نیست .آفریدگار همهچیز است .او را
بپرستید و او نگهبان و ّ
مدبر همۀ موجودات است (انعام111 :ـ)112؛ تا به واسطۀ آن ،توحید
واقعی مورد تأکید پیامبر تنها در توحید عبادی الوهی منحصر شود .بنابراین ،این تفسیر از توحید
ِ
ربوبیت ،نخستین اقدام سلفیه در انحصار توحید اصیل در توحید عبادی است.
آلوسی برخالف سلفیه ،ربوبیت را به «خلق و مالکیت خداوند» تفسیر کرده و این معنا را
جزء معتقدات مشرکان قریش معرفی کرده است .وی آفرینش آسمانها و زمین را مساوی با مقام
ربوبی الهی معرفی کرده است؛ در حالی که سلفیه ،ربوبیت خداوند را بر مجموع خلق و تدبیر
(و نه خلق به تنهایی) اطالق میکنند .از این رو باید گفت ،آلوسی برخالف عموم سلفیان ،بیشتر
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(آلوسی1115 ،ق11 :1 ،؛ 93 :5؛ )219 :1؛ اما با دقت در استعمال عنوان «ربوبیت» در تفسیر
وی درمییابیم وی ربوبیت را به خلق و مالکیت خداوند تفسیر نموده و این معنا را جزء معتقدات
مشرکان قریش معرفی کرده است .توجیه آلوسی مبنی بر اعتقاد مشرکان به ربوبیت الهی بدین
ترتیب است که اقرار به ربوبیت خداوند با شرک ایشان منافاتی ندارد ،چراکه مشرکان به ربوبیت
ْ
ُ ُ َّ
خداوند قائل بودند؛ همچنانکه قول خدای تعالی :و ل ِئ ْن سألت ُه ْم م ْن خلق ُهم لیقول َّن الله ؛ و
ً
اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده ،قطعا میگو یند :خدا (زخرف ،)11 :بر آن داللت دارد
(آلوسی1115 ،ق .)111 :5 ،با این بیان ،آلوسی اعتراف مشرکان به خالقیت خداوند را ،دلیلی بر
اعتقاد آنها به ربوبیت الهی میداند .وی استدالل به این آیۀ شریفه و آیات دیگر را در اثبات این
امر در چند موضع دیگر تفسیر خود نیز تکرار میکند (آلوسی1115 ،ق133 :1 ،؛  ،)3 :11اما
بیان کردیم که سلفیه ،ربوبیت خداوند به معنای مجموع خلق و تدبیر (و نه خلق به تنهایی) را،
جزو معتقدات مشرکان معرفی میکنند.

قسمت 10.1

1ـ .1معناشناسی تطبیقی «توحید الوهی» در نگرش تفسیری آلوسی

و سلفی
(1 )aـ1ـ .1مفهوم «توحید الوهی» در عقاید سلفیه

مبانی و اصول سلفیه در «توحید عبادی» مبتنی است بر طلب کردن از غیر خدا در اموری که
تنها در محدودۀ ربوبیت مطلق خداوند است ،که شرك محسوب میشود (فوزان113 :2111 ،؛
بنباز .)39 :2111 ،واسطه قرار دادن غیر خدا ،به هر صورت شرك به حساب میآید (آلبانی،
 )11 :2111و باألخره بیشتر سلفیون هر گونه مناسك عبادی برای غیر خداوند را ،مانند ذبح
حیوانات و قربانی ،عملی مشرکانه به حساب میآورند (ابنعبدالوهاب ،بیتا.)11 :
نخستین و مهمترین گام غلط سلفیه در تبیین «توحید الوهی» ،اشتباه آنان در تبیین توحید
ربوبی و کماهمیت جلوه دادن آن است .سلفیها از این راهبرد در تمرکز بر توحید و شرک الوهی
بهره برده اند ،اما مدعای سلفیه در توحید ربوبی به دالیل متعددی قابل پذیرش نیست؛ لذا با
ابطال مقدمۀ سلفیها (تعریف توحید ربوبی) ،صحت تبیین صحیح ذی المقدمه (توحید الوهی)
ِ
زیر سؤال خواهد رفت.
(1 )bـ1ـ« .1توحید الوهی» در اندیشۀ تفسیری آلوسی

آلوسی «ربوبیت» را در مفهوم «الوهیت» داخل میداند .وی در موضعی از تفسیرش ،بین
الوهیت بتها
توحید عبادی و الوهی تفاوت قائل شده و معتقد است برخی مشرکان ،قائل به
ِ
بوده ،ولی در عبادت آنها مشرک بودهاند (آلوسی1115 ،ق .)219 :1 ،این بیان نشان میدهد
ً
الوهی مشرکان ،باور آنان به ربوبیت بتها بوده و نه صرفا عبادت آنها؛ لذا
مراد آلوسی از شرک
ِ
از این جهت ،به صراحت با موضع سلفیها در موحد خواندن مشرکان در ربوبیت خداوند
مخالفت کرده است .وی در جایی دیگر معتقد است ،باور مسیحیان در الوهیت حضرت عیسی
ناشی از قائل شدن به قدرت وی در احیای اموات و شفای مرضی بوده که نشان میدهد «الوهیت»
در استعماالت آلوسی ،مفهوم «ربوبیت» را نیز در بر دارد؛ به عالوه ،وی در موضعی دیگر ،ثبوت
ربوبیت را موجب تحقق الوهیت میداند (آلوسی1115 ،ق ،)219 :1 ،که از این جهت نیز
مخالف با باور سلفیه است.
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مشرکان قریش را مبتال به شرک ربوبی به معنای تصرف بتها در نفع و ضرر آنها دانسته و تأکید
پردامنهای بر مسئله شرک عبادی مشرکان عصر پیامبر ندارد.

(1 )cـ1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد سلفیه و آلوسی در مسئله «توحید الوهی»

قسمت 1 10.1ـ .1تمایز رویکرد معناشناسانۀ آلوسی و سلفیه و تأثیر آن در تلقی
متمایز وی از مسئله «توسل به اموات»

معناشناسی توحیدی ،موافقت
با عنایت به تحلیلهای مزبور میتوان گفت ،آلوسی در حوزۀ
ِ
قابل توجهی با سلفیها از خود بروز نداده و همین امر میتواند یکی از ریشههای تلقی متمایز
وی از مسئله «توسل» نسبت به سلفیها باشد ،چراکه توسل به عنوان یک مسئله اعتقادی در نگاه
سلفیها مطرح است و به مثابۀ یکی از لوازم توحید نظری ،منظور نظر آنها قرار گرفته است.
بنابراین میتوان نگاه معتدلتر آلوسی به مسئله «توسل به اموات» و عدم تشبث وی به امر خطیر
تکفیر متوسالن از سوی وی را ،دستکم تا اندازهای به نوع نگاه معناشناسانۀ وی منتسب کرد.

 .1هستیشناسی آلوسی و تأثیر آن در تلقی وی از
مقاله .V
مسئله «توسل»
یکی از مسائلی که در مبناگزینی محقق در مسئله «توسل» مؤثر است ،نوع نگاه وی به هستی
است؛ رویکرد حسگرایانه و پوزیتیویستی سلفیها به هستی میتواند یکی از زمینههای فکری
تلقی آنها از مسئله توسل باشد ،چراکه اشکال سلفیها به «توسل به اموات» است .این امر غیر
از نگاه معرفتشناسانۀ سلفیها به منابع دینی ،میتواند مولد پیشفرْهای هستیشناسانۀ آنها
باشد؛ لذا بررسی این نگاه در مورد آلوسی نیز ضرورت دارد .در این حوزه میتوان رویکرد آلوسی
را در زمینههایی چون :علم غیب ،ماهیت روح ،حیات برزخی ،سماع موتی و مسئله عرضۀ اعمال
بررسی کرد.
قسمت 10.1
غیب»

1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه نسبت به مبحث «علم

سلفیه به رغم قول به تفصیل در اطالع بشر از علم غیب و تقیید آن به برخی از قیود ،بنا بر
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آراء آلوسی در تفسیر روح المعانی ،چندان با مبانی سلفیه در تفسیر «توحید عبادی» همسو
نیست .آلوسی ربوبیت را در مفهوم الوهیت داخل میداند و معتقد است برخی مشرکان قائل به
الوهیت بتها بوده ،ولی در عبادت آنها مشرک بودهاند.
در نهایت میتوان گفت ،آلوسی گاه با معتقدات سلفیه در توحید عبادی همراهی کرده و در
عین حال ،در پارهای اصول اساسی سلفیه ،موافقتی با ایشان ندارد.

قسمت 10.1
برزخی»

1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسئله «حیات

«حیات برزخی» از منظر سلفیان متقدمی مانند ابنتیمیه (ابنتیمیه1111 ،ق)331 :1 ،
ً
اجماال پذیرفته شده است و ابنقیم ،یکی دیگر از بزرگان سلفیه ،توسعۀ مفهومی بیشتری را در
مسئله حیات برزخی به نمایش گذاشته است (ابنقیم ،بیتا)1 :؛ اما سلفیان معاصری مانند بنباز
(بنباز ،بیتا ،)311 :2 ،برخالف اسالف خود ،به قطع کامل ارتباط اموات با دنیای خارج از قبر
در طول حیات برزخی قائلند .حال باید دید رویکرد فکری آلوسی در مسئله حیات برزخی ،یکی
دیگر از مسائل هستیشناسانه ،چه نسبتی با آراء سلفیه دارد.
آلوسی طبق آیۀ  11سورۀ «غافر» ،حیات برزخی را هم برای ظالمان و ستمپیشگان همانند
آل فرعون تأیید میکند و هم در مورد نیکان و اهل بهشت قائل به حیات برزخی است (آلوسی،
1115ق .)321 :12 ،او با ذکر روایتی ،حیات برزخی را برای انبیای الهی تأیید کرده و مینویسد:
«این حدیث را طبرانی نقل کرده که :هر پیامبری بمیرد ،بعد از چهل روز از اقامت در قبرش ،روح
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منش خود در جمود بر الفاظ ،توصیف ماسویالله را به صفت «عالم الغیب» ـ هرچند به شکل
مقید ـ روا نمیدانند و در تألیفاتشان از استعمال این عنوان اجتناب میورزند؛ حتی اگر مراد از
غیب ،بخشی از علوم غیبی ،آن هم به مشیت الهی باشد (الدویش1121 ،ق .)121 :2 ،آنها
الغیب بالذات و بالواسطه میدانند و این شاخصه را وجه افتراق علوم غیبی
خداوند را عالم
ِ
ً
غیب منتسب به مخلوقات تلقی میکنند؛ به عبارتی ،رسوالن الهی صرفا
مختص حضرت حق و ِ
غیب محدودی برخوردار شوند
با اسباب و وسایط ،و نه به شکل مستقل ،میتوانند از علم به ِ
(لوح191 :2112 ،؛ الدویش1121 ،ق .)111 :سلفیها تمایل دارند به جای استعمال عنوان
«علم غیب» برای شهود امور غیبی توسط اولیاِ ،اخبار ایشان از غیب را با مفاهیمی چون :فراست،
توسم و الهام الهی تفسیر کنند (الکردی.)11 :1992 ،
ْْ
ُ
ْ
ْ
ُ ْ
َّ
ْ
آلوسی گرچه همسو با اندیشۀ سلفیه با استناد به آیۀ قل ال یعلم من ِفی الس ِ
ماوات و األر ِ
ْ
َّ َّ
الغیب ِإال الل ُه (نمل )15 :معتقد است که علم غیب به خداوند اختصاص دارد و جایز نیست
صفت «علم غیب» توصیف شوند (آلوسی1115 ،ق ،)111 :1 ،اما در جای
که مخلوقات به
ِ
دیگری حصول علم به غیب را برای برخی اولیای الهی با اذن و اظهار الهی ،مقدور دانسته و آنها
ّ
را به عنوان صاحبان حظ وافر از این عطای الهی معرفی میکند (آلوسی1115 ،ق.)111 :1 ،

قسمت 10.1

1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسئله «سماع

َموتی»

سلفیان متقدم ،سماع فیالجملۀ مردگان را پذیرفتهاند .ابنتیمیه در فتاوای خود ،دربارۀ مسئله
ِ
«سماع موتی» اینگونه ابراز عقیده کرده استّ « :میت فیالجمله کالم زندگان را میشنود و
ضرورتی ندارد این سماع پیوسته باشد» (ابنتیمیه1111 ،ق .)311 :21 ،محمد بن عبدالوهاب
در کتاب أحکام تمنی الموت روایاتی را نقل کرده که از پذیرش فیالجملۀ مسئله سماع موتی
توسط وی حکایت میکند (ابنعبدالوهاب ،بیتا.)15 :1 ،
ً
اما متأخرین از سلفیه غالبا به ّرد مطلق سماع موتی متمایلند و برخالف متقدمان تمایل دارند
موارد سماع را تنها به سالم دادن زائرین (بدون امکان ّرد قطعی سالم از سوی ّمیت) منحصر کرده
و شنیدن مواردی غیر از سالم دادن زائر به ّمیت را ،اموری از قبیل معجزه و یا از خصوصیات
رسول خدا تلقی کنند (الدویش1121 ،ق.)113 :1 ،
ُ
َّ
آلوسی در مبحث «سماع موتی» مباحث مبسوطی را ،بهخصوص ذیل آیۀ ِإنك ال ت ْس ِم ُع
ْ
ً
َّ ْ
ُ ْ ُ ُّ ُّ
الص َّم الدعاء ِإذا ول ْوا ُمد ِب ِرین ؛ مسلما تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان
الم ْوتی و ال تس ِمع
برسانی ،و نمیتوانی کران را هنگامی که روی برمیگردانند و پشت میکنند ،فراخوانی (روم:
 ،)52مطرح کرده و بنا بر دأب همیشگی خود ،از نقل نظریات گوناگون و مناقشه در آراء موافق و
مخالف ،دریغ نورزیده است.
به عقیدۀ آلوسی ،اموات فیالجمله میشنوند ،که این امر میتواند بر دو وجه صورت پذیرد:
نخست اینکه ،خداوند در برخی از اعضای میت هرگاه بخواهد قوۀ سمع را ایجاد کند تا سماع
سالم زائرین و یا اموری که مشیت خداوند بر شنیدن آنها تعلق گرفته ،برای میت حاصل شود و
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به او بازمیگردد .و پیامبر نیز فرمود :شبی که به معراج رفتم ،گذرم به حضرت موسی افتاد،
در حالی که او ایستاده در قبرش نماز میخواند» (آلوسی1115 ،ق.)31 :22 ،
آلوسی سخن کسانی را که به سالم ماندن اجساد انبیا و صالحان پس از مرگ اعتقاد دارند،
سخنانی خرافی و غیرمستند دانسته است؛ هرچند آن را از قدرت ذات الهی خارج نمیداند
بیان آلوسی در حالی است که حتی برخی از سلفیه ،مانند
(آلوسی1115 ،ق .)121 :1 ،این ِ
ابنرجب (ابنرجب حنبلی1111 ،ق ،)122 :صحت داللت روایات بر این امر و حکایات مرتبط
با صحت اجسام شهدا پس از مرگ را پذیرفتهاند.

قسمت 10.1
اعمال امت»

1ـ .1بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسئله «عرضۀ

ً
آنچه در مسئله «عرضۀ اعمال بر پیامبر » مورد توجه قرار میگیرد ،عمدتا روایاتی است که
ذیل برخی آیات قرآنی مطرح شدهاند و نوع تفهم همین روایات در نوع تفسیر مسئله ،تأثیرگذار
است؛ بنابراین ،استدالل به آیات ،فارغ از عنایت به چنین روایاتی ،چندان کارساز نیست؛ روایاتی
مانند زنده بودن پیامبر در برزخ (ابنماجه ،بیتا )521 :1 ،و عرضۀ تفصیلی اعمال امت بر
پیامبر در حیات برزخی (هیثمی1111 ،ق.)21 :9 ،
روایت مذکور به دلیل سند معتبر و افادۀ واضح مفهوم «عرضۀ اعمال بر پیامبر » به نحو
گستردهای مورد نقد علمای سلفیه ،بهخصوص معاصران از ایشان قرار گرفته است؛ چنانکه
آلبانی ،بزرگترین حدیثشناس معاصر سلفیه ،آن را در سلسلۀ احادیث ضعیف قرار داده است
(آلبانی1112 ،ق.)111 :2 ،
البته سلفیانی چون ابنتیمیه (ابنتیمیه1111 ،ق )331 :1 ،و ابنقیم (ابنقیم ،بیتا،)21 :
ً
اجماال صحت سندی و داللت متنی مجموع روایات متضمن مسئله عرضۀ اعمال را پذیرفتهاند
و از این جهت ،مخالفت سلفیان معاصر با اسالف خود در مسئله عرضۀ اعمال قابل توجه است؛
ّ
ولی باید گفت ،امثال ابنتیمیه نیز مفهوم «عرضۀ اعمال» را در حد شنیدن سالم زائر توسط مزور
(ابنتیمیه )11 :1992 ،و یا آگاهی اموات از اعمال زندگان (ابنتیمیه1111 ،ق )331 :1 ،تنزل
داده و جالب اینکه متعرْ روایاتی که عرضۀ اعمال را به نحو تفصیلی اثبات میکنند (مانند
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این امر با زیر خاک بودن مرده و پوسیدن بدن وی منافاتی ندارد .صورت دوم میتواند به شکل
سماع توسط روح میت ،بدون وساطت قوۀ سمع در بدن وی انجام گیرد و هیچ امتناعی وجود
ندارد که روح به شکل مطلق و بدون واسطه دارای قوۀ سمع و درک پس از مفارقت از بدن باشد؛
و در هر حال ،قول صحیح این است که بگوییم کیفیت تعلق و ارتباط روح با تمام و یا جزئی از
بدن پس از مرگ ،برای کسی جز ذات الهی روشن نیست .آلوسی وجه دوم را ترجیح میدهد.
دیدگاه آلوسی را میتوان از جهتی به سلفیۀ متأخر نزدیکتر دانست ،چراکه وی بر سماع آنچه
در روایات به آن تصریح شده ـ مانند سالم و استغفار برای ّمیت ـ متمایل است .در عین حال،
وی برخالف قاطبۀ سلفیه متأخر ،قائل به سماع سالم و صلوات زائرین بدون واسطۀ مالئکه الهی
و توسط روح و یا جسد ّمیت است.

قسمت 10.1

1ـ .1تمایز رویکرد هستیشناسانه آلوسی و سلفیه و تأثیر آن در

تلقی متمایز وی از مسئله «توسل به اموات»

در خالل سطور پیشین روشن شد که آلوسی در مباحث مهم حوزۀ هستیشناسی ،همانند:
علم غیب ،ماهیت روح ،حیات برزخی ،سماع موتی و مسئله عرضۀ اعمال ،موافقت قابل توجهی
با رویکرد قاطبۀ سلفیها ارائه نداده است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت نگاه معتدلتر وی به
گسترۀ حیات پس از مرگ ،توسعۀ میدان عملکرد مردگان و ارتباط آنها با دنیای زندگان ،رویکردی
معقولتر را در تلقی از مسئله «توسل به اموات» رقم زند که دست بر قضا اینگونه نیز شده و
آلوسی برخی از انواع توسل را پذیرفته و نسبت به موارد دیگر نیز ،نگاه تکفیری از خود بروز نداده
است.

مقاله .VI

نتیجهگیری

ً
با تبیین رویکرد آلوسی در مسئله «توسل» روشن شد که وی صرفا با برخی انواع توسل
مخالفت کرده و برخالف سلفیها رویکردی را اتخاذ نموده که از آن بوی تکفیر و مشرک خواندن
ً
متوسالن به مشام نمیرسد؛ بلکه وی صرفا توسل را به جهت امکان ضربه زدن به اساس توحید
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روایت اخیر) نشدهاند.
ً ُ
آلوسی در تفسیر عبارت شریفۀ شهیدا علیکم (حج )11 :دو قول ذکر کرده است؛ نخست
اینکه ،این عبارت به مفهوم «شهادت پیامبر در روز جزاء بر ابالغ رسالت به امت خود» باشد.
ظاهر این است که پذیرش این رأی برای آلوسی اولویت دارد .اما وی در تفسیر دوم از این عبارت،
آن را به مفهوم «شهادت آن حضرت به اطاعت مطیعان و عصیان عاصیان امت» تفسیر کرده و
معتقد است شاید این شهادت به واسطۀ نشانههایی که خداوند در زمان قیامت برای آن حضرت
آشکار میسازد ،صورت پذیرد .پس میتوان گفت وی از این آیه ،مسئله «عرضۀ اعمال بر
پیامبر » اعم از حال حیات و یا ممات را برداشت نکرده و تحقق مفهوم آیه را برای روز قیامت به
صورتی خاص متصور است (آلوسی1115 ،ق ،)211 :9 ،که از این جهت با رأی ابنکثیر در
تفسیر آیۀ شریفه موافقت دارد (ابنکثیر321 :1 ،1991 ،؛ .)111 :5
سخیف خواندن رأی شیعیان در این مسئله از سوی آلوسی نیز در حالی است که ابنکثیر و
قرطبی صحت روایت عرضۀ اعمال امت بر پیامبر در بعضی از ایام هفته را تأیید کردهاند
(قرطبی1123 ،ق191 :5 ،؛ ابنکثیر.)211 :2 ،1991 ،
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اللبانی ،ناصرالدین9197( ،ق) ،سلسلة االحادیث الضعیفة و الموضوعة ،ریاْ ،مکتبة المعارف.
ــــــــــــــــــــــ ،)2111( ،التوسل انواعه و احکامه ،ریاْ ،مکتبة المعارف.
آلوسی ،سید محمود9190( ،ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :علی عبدالباری عطیة،
بیروت ،دار الکتب العلمیه.
آلوسی ،نعمان بن محمود9150( ،ق) ،اآلیات البینات فی عدم سماع االموات عند الحنفیة السادات،
تحقیق :ناصرالدین آلبانی ،بیجا ،المکتب االسالمی ،چاپ چهارم.
ابنأبیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله9151( ،ق) ،شرح نهجالبالغه ،تصحیح :محمد ابوالفضل
ابراهیم ،قم ،مکتبه آیةالله المرعشی النجفی.
ّ
ابنأبیشیبه ،ابوبکر عبدالله9151( ،ق) ،المصنف ،تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ریاْ ،المکتبة
الرشد.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم( ،بیتا) ،کتاب االستغاثة ،ریاْ ،مکتبة الغرباء االثریه.
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الوهی و ربوبی ،حرام و ناپسند خوانده و لذا از تکفیر معین شیعیان به سبب انجام چنین اموری،
اجتناب ورزیده است .هرچند در این حوزه نیز میتوان نقدهایی مهم ،شامل ادلۀ عقلی و نقلی را
به حرام پنداشتن انواعی از توسل توسط وی مطرح کرد.
در خالل بررسیهای جامع سطور پیشین روشن شد ،معرفتشناسی آلوسی ،یعنی روش وی
در استفاده از منابع قرآن و سنت در مسئله توسل ،نشئتگرفته از هستیشناسی وی در مسئله
مجردات و عالم غیب و همچنین معناشناسی وی در امر توحید نظری است و با در کنار هم قرار
دادن بروندادهای کالمی آلوسی در تفسیر روح المعانی در دو حوزۀ هستیشناسی و معناشناسی
میتوان به خوبی به تحلیل نگرش وی به منابع معرفتی دست یازید؛ هرچند نمیتوان این امر را
نیز منکر شد که نوع نگاه معرفتشناختی گاهی میتواند متأثر از پیشفرْهای کالمی ،عقیدتی
و تفسیری باشد و این امر سبب عدم تبعیت ّ
تام فرد از مبانی هستیشناسانه و معناشناسانهای شود
که خود در بروندادهای فکری ارائه داده است و آلوسی نیز مانند هر فرد دیگری نیز میتواند از
این آسیب به نحو تام ّ
مبرا نباشد .در هر حال ،رویکرد علمی ایجاب میکند تلقی آلوسی از مبحث
«توسل» را ،که مولود نگاه معرفتشناختی وی به ابزار تفسیر آیات مشتمل بر حوزۀ توسل است،
به نگاه معناشناسانۀ وی در حوزۀ توحید نظری و رویکرد هستیشناسی وی منتسب کنیم.
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 .1ـــــــــــــــــــ1111( ،ق) ،مجموع الفتاوی ،تحقیق :عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مدینه،
مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف.
 .9ـــــــــــــــــــ ،)9117( ،زیارة القبور و االستنجاد بالمقبور ،طنطا ،دار الصحابة للتراث.
 .11ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،)1319( ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،بیروت ،دار
المعرفه.
 .11ابنرجب حنبلی ،شهابالدین1111( ،ق) ،اهوال القبور و احوال اهلها الی النشور ،بیروت ،دار
الکتاب العربی.
 .97ابنسعد ،ابوعبدالله محمد( ،بیتا) ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دار صادر.
 .13ابنعبدالوهاب ،محمد( ،بیتا) ،أحکام تمنی الموت ،تحقیق :عبدالرحمن بن محمد السدحان و
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین ،ریاْ ،جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 .11ـــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،کشف الشبهات ،اسکندریه ،دار االیمان.
 .15ـــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،زیارة القبور ،ریاْ ،دار طیبه.
 .11ابنعساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن1115( ،ق) ،تـاریخ دمـشق ،تـحقیق :عمرو بن غرامة العمروی،
بیجا ،دار الفکر.
 .11ابنقیم ،محمد بن أبیبکر( ،بیتا) ،کتاب الروح ،جده ،دار عالم الفوائد.
 .11ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،)9118( ،تفسیر القران العظیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
 .19ابنماجه ،محمد بن یزید( ،بیتا) ،سنن ابنماجه ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،مصورة دار
الفکر.
 .21ابنمنظور ،محمد بن مکرم9191( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر.
 .21االرنؤوط ،عبدالقادر9152( ،ق) ،مجموعة التوحید ،تحقیق :بشیر محمد عیون ،دمشق ،دار البیان.
 .22البخاری ،عبدالله ،)9111( ،جهود ابی الثناء اآللوسی فی ّ
الرد علی الرافضه ،قاهره ،دار ابنعفان.
 .23البخاری ،محمد بن اسماعیل9192( ،ق) ،صحیح البخاری ،ریاْ ،دار السالم.
 .21بکر ،عالء ،)7599( ،مالمح رئیسیه للمنهج السلفی ،منصوره ،مکتبة فیاْ.
 .25بنباز ،عبدالعزیز( ،بیتا) ،مجموع الفتاوی ،پایگاه اطالعرسانی الشیخ عبدالعزیز بنباز (موقع الرئاسة
العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء ) http://www.alifta.com
 .21ـــــــــــــــــــ ،)2111( ،شرح کتاب التوحید ،طنطا ،دار الضیاء للنشر.
 .21البوطی ،محمد سعید رمضان ،)9188( ،السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب اسالمی ،دمشق ،دار
الفکر.
.78البیهقی ،ابوبکر احمد بن الحسین9158( ،ق) ،دالئل النبوه و معرفة احوال صاحب الشریعه ،تحقیق:
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عبدالمعطی قلعجی ،بیروت ـ قاهره ،دار الکتب العلمیه ـ دار الریان للتراث.
.29الحمیری ،عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع9178( ،ق) ،التأمل فی حقیقة التوسل ،بیجا ،بینا،
چاپ دوم.
.35الدارمی ،ابومحمد عـبدالله بـن عبدالرحمن1111( ،ق) ،سنن الدارمی ،تحقیق :فؤاز احمد زمرلی و
خالد السبع العلمی ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
 .39الدویش ،احمد9171( ،ق) ،فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و االفتاء ،ریاْ ،ادارة البحوث
العلمیة و االفتاء ،دار المؤید.
 .37ذهبی ،محمد حسین9316( ،ق) ،التفسیر و المفسرون ،بیجا ،آوند دانش.
 .33راغب اصفهانی ،حسین بن محمد9197( ،ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق :صفوان عدنان
داودی ،دمشق ـ بیروت ،دار الشامیه ـ دار العلم.
 .31رضا ،محمد رشید ،)9115( ،تفسیر المنار ،قاهره ،الهیئة المصریة العامة للکتاب.
.30السبکی ،تقیالدین ،)7558( ،شفاء االسقام فی زیارة خیر األنام ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
.31السهیلی ،عبدالرحمن بن عبدالله9198( ،ق) ،الروض األنف فی تفسیر السیرة النبو یة البنهشام،
تحقیق :مجدی منصور الشوری ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.
 .32طباطبائی ،سید محمدحسین9192( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
پنجم.
.38الطبرانی ،سلیمان بن احمد ،)9180( ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی عبدالمجید السلفی ،بیروت ،دار
احیاء التراث العربی ،چاپ دوم.
.31الطبری ،محمد بن جریر9152( ،ق) ،تاریخ االمم و الملوك معروف به تاریخ الطبری ،بیروت ،دار
الکتب العلمیه.
 .11عبدالحمید ،محسن ،)9168( ،اآللوسی مفسرا ،بغداد ،مطبعة المعارف.
 .11العقل ،ناصر9197( ،ق) ،مجمل عقائد اهل السنة و الجماعة ،ریاْ ،دار الوطن للنشر.
 .12فراهیدی ،خلیل بن أحمد( ،بیتا) ،کتاب العین ،تحقیق :مهدی المخزومی و إبراهیم السامرائی ،بیروت،
دار مکتبة الهالل.
.13الفوزان ،صالح ،)2111( ،الملخص فی شرح کتاب التوحید ،ریاْ ،دار العاصمه.
 .11القرطبی ،محمد بن أحمد شمسالدین9173( ،ق) ،الجامع ألحکام القرآن ،تحقیق :هشام سمیر
البخاری ،ریاْ ،دار عالم الکتب.
 .15الکردی ،فوز بن عبداللطیف ،)9111( ،تحقیق العبودیة بمعرفة االسماء و الصفات ،جده ،کلیة التربیة
للبنات.
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لوح ،محمد احمد ،)7557( ،تقدیس االشخاص فی الفکر الصوفی ،قاهره ،دار ابنعفان.
متولی ،تامر محمد محمود ،)2111( ،منهج الشیخ رشید رضا فی العقیدة ،ریاْ ،دار ماجد.
معرفت ،محمدهادی9198( ،ق) ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،مشهد ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی.
ممدوح ،محمود سعید ،)7556( ،رفع المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارة ،بیجا ،المکتبة
األزهریة للتراث.
الواقدی ،محمد بن عمر( ،بیتا) ،فتوح الشام ،بیروت ،دار الجیل.
الهیثمی ،علی بن أبیبکر1111( ،ق) ،مجمع الزوائد ،بیروت ،دار الکتاب العربی.
نجفی ،محمدحسن1395( ،ق) ،جواهر الکالم ،بیروت ،دار احـیاء التـراث العـربی.

