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چكيده

يکي از مؤلفههاي اساسي مکتب سلفيه تلقي خاصايشان از صفات خبرية الهي است .تفسير
منحصر به فرد سلفيها که تحت عنوان مکتب اثبات صفات ارائه ميشود ضمن عدم
همخواني با آراء و بيانات سلف واجد نوعي جزمانديشي افراطي بوده و مجالي براي تخطئه
مخالفان منهج سلفيه فراهم آورده است .در نوشتار حاضر رويکرد تفسيري آلوسي در مبحث
صفات خبريه به عنوان محملي براي سنجش پايبندي وي به مکتب سلفيه مطرح شده است.
آلوسي در مخالفت با مکتب اثبات مورد تأکيد سلفيه ،از رويکرد تفويض معاني صفات
خبريه به عنوان رأي مشهور سلف دفاع کرده و مراد بودن ظواهر صفات خبريه را به
علت لوازم فاسدي چون تجسيم مردود ميشمارد .آلوسي در تضادي آشکار با محققان
سلفگرا ،تأويالت شاي و مورد اجماع سلف در تفسير آيات صفات را نيز مقبول ميداند.
نگارنده بر اين باور است که تفسير آلوسي از صفات خبريه نه تنها قرابتي با مکتب اثبات
مورد ادعاي سلفيه ندارد بلکه مبين موافقت اصولي وي با مکتب کالمي متاخران اشاعره
است؛ هر چند بايد تصريح کرد که آزادانديشي فقهي و کالميآلوسي تمايزاتي جزئي را در
اين حوزه رقم زده است.
كليـدواژهها :آلوسي ،صفات خبريه ،سلفيه ،اشاعره.
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محققان (ذهبي ،ج ،1ص 353؛عبدالحميد ،ص 492؛البخاري ،عبداهلل،ص)92رويکرد سلفي در
انديشة اعتقادي وي به نحو بارزي تبلور يافته است .از اين رو آلوسي به عنوان يک مفسر سلفي
االعتقاد شهرت دارد .حال بايد ديد شهره بودن آلوسي به سلفي گري تا چه حد با آرأي تفسيري
و اعتقادي وي سازگاري دارد.
با عنايت به جايگاه تفسير صفات خبريه در مکتب سلفيه بررسي نوع تعامل آلوسي به عنوان
يک مفسر سلفي با آيات مشتمل بر صفات خبريه از اهميت بااليي برخوردار است و ميتواند به
عنوان سنگ محکي قابل اعتماد در تائيد يا رد سلفي گري آلوسي مورد توجه باشد.
در اين خصوص استقصاي آرأي تفسيري وي در آيات مشتمل بر صفات خبريه اجتنابناپذير
است .قبل از بررسي آرأي تفسيري آلوسي در مبحث صفات خبريه الزم است مفاهيم و
مؤلفههاي سلفي گري و همچنين رويکردهاي متمايز فرق اسالمينسبت به اين مسئله تبيين گردد.
 .1 .1مفهومشناسي سلف و سلفيه

سلف به معناي افراد صدر اسالم از صحابه تابعان و علماي بزرگ در سه قرن اولية اسالم است
(العقل ،ص .)5برخي اتصاف عنوان سلف را به عدم مخالفت ايشان با قرآن و سنت مقيد
کردهاند (بکر ،ص .)11در عصر حاضر به هر کسي که منهج سلف را در ادوار بعد از اين دوره
زماني متابعت نمايد نيز سلفي گويند.
دليل اهل سنت در تحديد مفهوم و مصاديق سلفيه ،روايتي نبوي است که در کتب روايي عامه
به کرات وارد شده است .روايت مورد اشاره از اين قرار است:
خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يجيء اقوام تسبق شهاده احدهم يمينه
و يمينه شهادته( البخاري ،محمدبن اسماعيل ،ج ،3ص .)151بهترين مردم (مردمان) قرن من
هستند؛ سپس کساني که در پي ايشان ميآيند و سپس ديگراني که در پي آنان ميآيند .پس
ازايشان ،مردماني مي اين د که گواهي هر يک ،سوگندشان و سوگند هر کدام گواهيشان را
نقض ميکند.

به باور سلفيه ،مفاد اين حديث مبين برتر بودن اين سه نسل نسبت به بقية مسلمانان است؛
سلفيون هر قرن را معادل صد سال گرفته و دوران سلف را حدود سيصد سال ميپندارند
( البوطي ،ص .)19
عالمه البوطي به عنوان يکي از منتقدان سرسخت سلفيون افراطي معتقد است معيار ايشان در
متابعت از سلف پذيرفتن فهم سلف از قرآن و سنت و نه روش و قواعد فهم آنها بوده و همين امر
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منشأ انحراف سلفيون تندرو در تنقيح مفهوم سلفيه ميباشد .در عين حال از منظر عالمه البوطي
نميتوان قواعد فهم مشخص و يک دستي را براي سلف متصور و به يک مکتب با عنوان سلفيه
معتقد شد( همان ،ص .)99
اصطالح سلفيه را اولين بار شهرستاني در بارة گروهي از اخباريهاي شيعه به کاربرده است
(الشهرستاني ،ص  ،)193اما اين اصطالح متروک ماند تا در قرون اخير برخي گروههاي اهل
سنت آن را براي خود برگزيدند.
به نظر ميرسد اشاعة مفاهيميچون سلفيه و سلفيگري مرهون مساعي برخي اصالحطلبان ديني
مثل جمال الدين اسد آبادي و محمد عبده در قرن چهاردهم هجري باشد ،جايي که عنوان سلفيه
به مثابه رمزي براي بيداري مسلمانان وايستادگي در مقابل استعمار و غربزدگي برگزيده شد.
اصالح طلبان ديني بيداري مسلمانان و رهايي آنان از چنگال فرهنگ بيگانه را در بازگشت به
فهم صحيح از قرآن و سنت تعريف کردند .در اين برهة زماني جريان سلفيه توانست با شعار
خرافهزدايي و بازگشت به فهم سلف صالح از قرآن و سنت،جاي خود را در بين برخي مسلمانان
باز کند ،اما عاملي که تا حدود زيادي منجر به استحالة معنايي سلفيه گرديد طرح آن به عنوان
يک ديدگاه خاص مذهبي،کالمي در سدة اخير بود.
در اين خصوص بايد گفت سردمداران سلفيه سياسي همچون جمال الدين اسد آبادي با توجه
به جايگاهي که براي کارکرد عقل و رابطة دين با مقتضيات عصري داشتند در فضايي نبودند که
بتوانند در شمار سلفيه(به مفهوم مذهبي کالمي)شمرده شوند(پاکتچي،ص  .)95در نتيجه جريان
سلفيه از يک عنوان براي مبارزه با استعمار به يک مذهب نوظهور اسالميتغيير مسير داد .سلفيه
در اين مفهوم جديد ،واجد مسلکي خاص در همة جوانب خود اعم از مباني و روشهاست،
بهگونهاي که برخي شاخصههايش به ويژه در حوزة اعتقادي با اصول پذيرفته شده عامه مسلمانان
در تضاد است.
شايان ذکر است آنچه در نوشتار حاضر به عنوان مباني تفکر سلفيه معرفي شده و محور بحث
قرار ميگيرد مؤلفههاي فکري سلفية سنتي است که در عصر حاضر تالش دارد بر پاية تفکرات
ابن تيميه و محمد بن عبد الوهاب خود را به عنوان مذهبي واجد مباني مشخص و مستند به مناب
اسالميمعرفي نمايد.
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 .2 .1مؤلفههاي عام تفكر سلفي

شاخصههاي عموميحاکم بر مکتب سلفيه را ميتوان چنين شمارش کرد:
 )1عدم اعتقاد تفصيلي به مجردات(رک .ابن تيميه ،1241 ،ج ،1ص)423؛
 )4ظاهرگرايي و مخالفت با تأويل(العقل ،ص )194؛
 )3نقلگرايي صرف و تقديم نقل بر عقل(رفعت ،ص )143؛
 )2برتر دانستن فهم سلف از قرآن و سنت(و نه قواعد فهم سلف)( همان ،ص )99؛
 )5تلقي خاص از مفهوم بدعت(همان ،ص )125؛
 )1تلقي خاص و افراط گرأيانه از مفهوم تکفير و جهاد (رک .ابن عبد الوهاب ،ص)44؛
 )9دفاع متعصبانه از صحابه(رک .سبحاني،ج ،1ص)191؛
 )8تنقيص شأن اهل بيت (ع) (رک .ابن تيميه ،1241 ،ج،3ص)419؛
 )9مخالفت شديد با انديشههاي شيعي ،اعتزالي و صوفيگري کالمي و فلسفي(رک .ابن حزم
اندلسي( ،سرتا سر کتاب)) ،البوطي ،ص 154؛
 )14شرک آميز دانستن تلقي عامة مسلمانان از مفهوم توحيد و مقولههايي چون توسل و شفاعت
با ارائة تعريفي انحصاري از مفهوم توحيد (رک .محمد بن عبدالوهاب(سر تا سر کتاب)،
العقل ،ص .)498
انديشههاي ابنتيميه را ميتوان مصداقي کامل از شاخصههاي مذکور دانست به گونهاي که
حتي اساس شکل گيري و تحکيم جايگاه برخي مؤلفههاي فوق ريشه در آرأي وي دارد.
 .2جايگاه صفات خبرية در مكتب سلفيه

سلفيون عموماٌ توحيد را در حوزة نظري آن به دو بخش توحيد صفاتي و توحيد ربوبي تقسيم
ميکند و در حوزة توحيد عملي نيز بر توحيد الهي(و يا توحيد عبادي) و توحيد حاکميت تأکيد
دارند(متولي ،ص .)429
يکي از مؤلفههاي اساسي در تفکر سلفي ،تفسير خاص از مقولة صفات خبرية خداوند ذيل
عنوان توحيد صفاتي است .اهميت اين تفسير منحصر به فرد در ميان سلفيون به حدي است که
ايشان از سويي هر يک از مسلمانان را که به اين تلقي خاص معتقد نباشد از دايرة علم و اعتقاد
صحيح خارج ميدانند (العماد  ،ص  149و ) 113و از سويي ديگر بر آنند تا تفسير سلف را بر
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برداشت خود از ماهيت صفات خبريه منطبق نمايند .به عبارتي نوع تفسير ارائه شده از صفات
خبرية الهي يک مؤلفه اساسي در انتساب افراد به مکتب سلفيه است.
در نوشتار حاضر تفسير آلوسي از صفات خبريه محملي براي سنجش پايبندي وي به مکتب
سلفيه قرار گرفته است .به عبارتي با عنايت به تلقي منحصر به فرد سلفيه از صفات خبريه ذات
الهي و تأکيد بيمانند منتسبان به اين مکتب بر اين تفسير خاص(بن باز ،ص)488ميتوان از اين
مؤلفه به عنوان معياري معتمد در جريان شناسيانديشه سلفي بهره برد.
 .3فرق اسالمي و تفسير صفات خبريه

نخست ضرورت دارد وجوه مختلفي که از سوي فرق اسالمي در مقولة تفسير صفات خبريه بيان
شده است را به دقت تبيين نماييم .چرا که معتقديم درک صحيحي از ديدگاههاي هر يک از
مکاتب کالميصورت نگرفته و بعضاً در تبيين نظريات فرقههاي مختلف نوعي خلط مبحث
حادث شده است.
به ديدگاه نگارنده فرق کالميهفت نوع تفسير منحصر به فرد را از صفات خبري ارائه دادهاند.
بايد گفت در راستاي تحديد نظرية آلوسي در باب صفات خبريه تبيين صحيح انديشة گروههاي
چهارم تا هفتم اهميت خاصي دارد و از اين رو تأکيد بيشتري بر آنها صورت خواهد گرفت.
 .1 .3تفاسير هفت گانة فرق كالمياز صفات خبريه
 .1 .1 .3مشبهه

اين گروه صفات منسوب به خدا را به صفات انسان تشبيه ميکردند؛ مثالً صفات خبرية الهي مثل
يد اهلل و استواء خداوند بر عرش را بدون تصرف در معناي ظاهري آن بر معناي متبادر لغوي حمل
کردند(سبحاني،ج،1ص.)154
 .2 .1 .3معطله

اين گروه معتقدند که خداوند موصوف به هيچ صفتي نيست .معتزله را جزء معطله به حساب
آوردهاند چرا که ايشان قائل به تعطيل صفات و نيابت ذات از صفات هستند(الشهرستاني ،ص.)38
اما تحقيقات اهل فن نشان داده که معتزله به نيابت ذات از صفات عقيدهاي ندارند ،بلکه عقيدة
آنها در اين باب مثل عقيدة اماميه است .لذا دادن لقب معطله به شيعه و معتزله نادرست بوده و
ناشي از فهم نادرست عقيدة اينها توسط ارباب ملل و نحل بوده است(رباني ،ص  .)395البته
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فرقهاي با نام جهميه ،را ميتوان جزء معطله به حساب آورد چرا که اينان ذکر هر نوع صفتي را
براي خداوند موجب تشبيه دانسته و همة صفات را از خداوند نفي ميکنند(المغراوي ،ص.)452
 3 .1 .3مووله

معتزله و اماميه صفات خبري خداوند راکه به تجسيم خداوند منجر ميشود ،تأويل ميکنند و از
اين جهت به مووله مشهورند(اهلل بداشتي،ص .)241تأويل معقول آيات صفات از اصول حاکم بر
ديدگاه کالمي اماميه است به عنوان نمونه استواء خداوند بر عرش در روايات اماميه متناسب با
ظاهر آيه به نزديکي يکسان خداوند به همه کائنات تأويل شده است(قمي ،ج ،4ص .)59از
اينرو ميتوان مکتب اماميه را در تعامل با صفات خبريه تأويلي -تنزيهي ناميد.
سلفيون دو گروه معتزله و اماميه را به معطله ملحق ميدانند چرا که معتقدند ايشان با تأويل
صفاتي مثل يد و وجه الهي در نهايت امر اصل اين صفات را از خداوند نفي نمودهاند(البريکان،
ج ،4ص 933؛ السنان ،ص.)418
 .4 .1 .3مفوضه

شافعي و احمد بن حنبل را ميتوان از برجستهترين نمايندگان اين گروه دانست .کالم منقول از
احمد بن حنبل مؤيد بيان قبلي ماست .وي در مورد تفسير صفات خبريه معتقد بود :نومن بها و
نصدق و ال کيف وال معني( همان ،ص .)128در اين عبارت احمد بن حنبل ضمن اظهار عدم
امکان تفسير صفات خبريه کيفيت را نيز از صفات الهي نفي ميکند.
شافعي نيز ايمان به آيات مشتمل بر صفات خبري به عنوان آيات متشابه را الزم ميداند و معتقد
است که  :اين آيات همان گونه که هست تالوت ميشود و در مورد آنها بحث و تکلم صورت
نميگيرد چرا که خوف وقوع در شبهه به واسطة آنها وجود دارد(عليوي ،ص .)41وي در ادامه از
تنزيه ذات خداوند از مکان و جهات و جسمانيت نيز سخن ميگويد(عليوي ،ص .)49در ادامه
روشن خواهد شد که کالم سلفيه به هيچ عنوان با بيان شافعي و احمد حنبل مطابقت ندارد چرا
که آنها اوالً آيات صفات را تفصيالً به خداوند تفويض نميکنند و ثانياً نفي جسمانيت از خدا را
امري ضروري نميدانند(بنباز ،ص .)481عباراتي مثل "امرارها کما جاءت بال کيف" يا " تفسيره
تالوته و السکوت عليه" در تفسير صفات خبريه که در کالم سلف فراوان به چشم ميخورد
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(البوطي ،1999 ،ص  38؛ االوزاعي،ص )93به روشني بر مفهوم تفويض و نفي کيفيت از ذات
الهي داللت دارد.
کبيسي (الکبيسي،ص )19رأي برخي از علما را در مکتب تفويض نوعي تأويل اجمالي ميداند
چرا که به اعتقاد وي تنزية ذات الهي خود نوعي تأويل است .به عالوه در مکتب تفويض آيات
صفات جزء متشابهات قرآن کريم خواهند بود چرا که بنابر تبييني که از اين مکتب ارائه شد فهم
اين آيات براي مخاطبين کالم وحي مقدور نيست.
 .7 .1 .3نظرية ابوالحسن اشعري

از ابوالحسن اشعري به عنوان سردمدار اشاعره بيانات مختلفي در تفسير آيات صفات نقل شده
است .البته قاعدتاً بايد آرأي وي را پس از رجوع او از مکتب اعتزال مد نظر قرار دهيم .در دستة
نخست از بيانات اشعري وي در تفسير صفات الهي از عباراتي چون "استواء بال کيف" و يا "ايد
ال کااليدي"(اشعري ،ج ،1ص 485و  )494استفاده ميکند .نقطة افتراق اين عبارات با مفوضه
اين است که وي به گمان خود براي خروج از دايرة تعطيل عباراتي چون "امرارها کما جاءت" و
يا "نومن بها و نصدق" را استعمال نکرده و مکتب اثبات صفات را نمايان ساخته است .همان
گونه که علماي اشاعره تصريح کردهاند منظور از بال کيف در کالم اشعري عدم وجود کيفيت
براي خداوند است چرا که کيفيت خداوند با جسمانيت وي مالزمت دارد(السنان،ص)151در
حالي که سلفيه کيفيت را براي خدا ثابت اما علم کيفيت را به خداوند تفويض مينمايند(ابن
تيميه ،االسماء و الصفات،ج ،4ص )34که ميتوان از آن به تفويض اجمالي تعبير نمود .اشعري
در تفسير مفهوم استواء خداوند بر عرش عبارت "استواء بال استقرار" را به کاربرده(اشعري،
ج،1ص )485و ظاهراً مراد وي نفي ظاهر آيه بوده است هم چنان که در بيانات ديگر خود به
صراحت جسمانيت را از خداوند نفي کرده است(اشعري ،ج،1ص )485که از اين جهت نيز کالم
وي با انديشة سلفيه مبني بر بي اهميت بودن مسئلة جسمانيت خداوند(بن باز ،ص  )481مخالفت
دارد .بنابراين تفسير اشعري از صفات خبريه همچون مفوضه واجد تأويل اجمالي نيز هست.
 .9 .1 . 3اشاعره

اشاعره گويا خود نيز به بي حاصل بودن تفسير اشعري از آيات صفات پي بردهاند به گونهاي که
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مسير ديگري را نيز برخالف مسلک ابوالحسن اشعري باز نموده و تأويل صفات را نيز عقيدهاي
صحيح و شيوة سلف صالح بر شمردند .در عين حال علماي اشاعره با استناد به عبارات منقول از
سلف (مثل "امرارها کما جاءت" و "نومن بها و نصدق") از مکتب تفويض نيز به عنوان مذهب
سلف صالح در تفسير صفات خبرية ياد ميکنند(السنان ،ص)128در حالي که بيان شد کالم
ابوالحسن اشعري بر محور اثبات و نه تفويض صفات دور ميزند .بنابراين بيان متأخرين اشاعره
غير از تعقيد موجود درکالم ابوالحسن اشعري(مکتب اثبات فاقد انسجام وي) تأويل و تفويض را
هم ميپذيرد با اين مبرر که در بيانات سلف صالح هم تفويض و هم تأويل وجود داشته است.
 .5 .1 .3سلفيه

سلفيها تأکيد دارند اصول آنها در تفسير صفات خبريه همان مسلک سلف صالح در تعامل با اين
صفات است(القاضي ،ص .)91ايشان معتقدند که با تطبيق چارچوب مورد قبول خود صفات را
براي خداوند اثبات نموده و تفويض ،تعطيل و تأويل در تفسيرشان از صفات خبريه جايي ندارد
(البريکان،ص .)935سلفيه ظاهر صفات خبريه را براي خداوند ثابت دانسته و حتي از اظهار امکان
جسمانيت ذات خداوند که در پي پذيرش مکتب اثبات رخ ميدهد نيز ابائي ندارند چرا که به
ديدگاه ايشان قرآن ،سنت و سلف صالح از جسم بودن يا نبودن خدا سخني نگفتهاند(ابن تيميه،
بيتا ،ج ،2ص.) 154
سلفيون معتقدند ضمن اينکه ظاهر صفات براي خداوند ثابت است ذات الهي کيفيت داشته
ولي علم به اين کيفيت(مثل کيفيت استقرار خداوند يا دست او)در احاطه علم الهي است
(البريکان ،ص .)952بايد تصريح کرد که اوالً همين کالمينوعي تفويض اجمالي است(تفويض
علم کيفيت) ثانياً از عبارات اغلب سلف مثل "بال کيف" و يا "بال کيفيه" کيفيت نداشتن خداوند
برداشت ميشود و نه علم نداشتن به کيفيت ذات الهي .ثالثاً سلفيه ادعا ميکنند تمامي صحابه و
علماي سلف با ايشان در اين باره هم عقيدهاند اما باطل بودن اين قول کامالً واضح و روشن است
چرا که بيان شد دست کم قول به تفويض رأي منقول از برخي از سلف صالح در باب صفات
خبريه بوده است.
 .2 .3تأكيد افراطگرأيانة سلفيه بر مكتب اثبات

مکتب سلفيه در آيات صفات گرچه تا حدودي از تعقيد موجود در کالم اشاعره مبراست ،ليکن
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بنابر تصريح برخي محققان (ابوزهره،ص )498لوازمي چون تجسيم و تنقيص شأن خداوند بر آن
مترتب است .از سويي سلفيه با تفويض اجمالي صفات نتوانستهاند خود را از مفوضه جدا کنند و
از اين جهت با مبناي مورد تأکيد خود مخالفت کردهاند و مهمتر اينکه مکتب قاطبه سلف در
تفسير صفات خبريه تفويض و در موارد کمتري تأويل صفات است که با شعار سلفيه در تصحيح
مکتب اثبات کامالً مغاير است(السنان،ص128؛ االوزاعي ،ص .)93سلفيه با ابداع شعار اثبات
تماميصفات خبريه تأکيد بر تفسير واحد سلف از اين صفات و تخطئة اعتقادي مخالفان خود در
اين منازعة مانيفستي از افراطگرايي را به نمايش گذاشتهاند .در حالي که از سطور قبلي اين
نوشتار روشن شد هيچ قواعد و اصول مشخصي در تعامل سلف با آيات صفات متصور نيست.
از بيانات قبل اين نتيجه حاصل شد که تأکيد فرق مختلف بر اثبات صفات(سلفيه) يا تفويض
آنها هيچ مبناي مشخصي نداشته و اي شان در تنقيح و تطبيق اصول مکتب خود دچار تناقض و
تکلف شدهاند.
 .4رويكرد تفسيري آلوسي در تفسير صفات خبرية

به ديدگاه نگارنده رويکرد تفسيري آلوسي در تفسير صفات خبريه را ميتوان به سه دستة کلي
تقسيم کرد که در ادامه به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت.
آلوسي در برخي مواض تفسير خود به وضوح تفويض صفات خبريه را ترجيح داده و آن را به
عنوان رأي سلف و اسلم و احکم معرفي کرده است.
به عالوه تفسير آلوسي از برخي صفات خبريه موهم تأويل نمودن صفات از سوي وي است در
حالي که او به صراحت مکتب تأويل صفات را رد ميکند.
آلوسي ديدگاهي سوميرا نيز ارائه کرده و از اثبات صفات خبريه سخن به ميان آورده است.
حال بايد ديد آيا اين سه رويکرد به ظاهر متناقض قابل جم هستند؟اگر پاسخ اين پرسش منفي
باشد چه توجيهي ميتوان براي ارائة رويکردهاي متفاوت آلوسي در حوزة تفسير صفات خبريه
متصور شد.
اکنون رويکردهاي سه گانه آلوسي را در مبحث صفات خبريه مورد بررسي قرار دهيم.
 .1 .4رويكرد تفويضي آلوسي در تفسير صفات خبريه

آلوسي برخي صفات خبريه را تفويض نموده و به واق علم به معناي آن را به خداوند واگذار
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کرده است.
وي در برخي موارد به صراحت از اصطالح تفويض در نشان دادن رويکرد تفسيري خود بهره
برده است .اين موارد عبارتاند از:
)1آلوسي تفسيري از صفت اتيان خداوند در روز قيامت ارائه نموده که ميتواند مؤيد بسيار
محکميدر تبيين ديدگاه وي و مبين نقطة افتراق او از سلفيه در تفسير صفات خبريه باشد .وي در
تفسير آيه  414سورة بقره مينويسد ":مراد از آمدن خداوند در روز قيامت به استناد قول خداي
تعالي" أو يأتي بعض آيات ربک"( انعام )158 /وقوع نشانههاي قيامت و نابود شدن جهان هستي
است اما تو ميداني مشهور مذهب سلف عدم تأويل چنين آياتي با تقدير گرفتن مضاف و امثال
آن است بلکه تفسير ايشان در اين باره تفويض مراد آيه شريفه به خداوند لطيف و خبير به همراه
قطعي دانستن عدم اراده ظواهر آيات است"(آلوسي،ج،3ص .)14از بيان فوق روشن است که
آلوسي مذهب سلف را تفويض معناي صفات خبريه ميداند و اجرأي صفات را بر ظواهر و لوازم
آن ممنوع بر ميشمرد .اين دو اصل مورد قبول آلوسي کامالً با ديدگاه سلفيه در صفات خبريه
تضاد دارد چرا که سلفيه تفويض معناي صفات خبريه و نفي مفهوم ظاهري صفات را به هيچ
روي بر نميتابند .يکي از محققان سلفيه نيز تفويض معنا در کالم آلوسي را مخالف با معتقد
سلفيه در تفويض کيفيت(و نه معناي صفات)ميداند(القاضي ،ص.)134
)4آلوسي در تفسير مفهوم کرسي پس از تفصيالت فراوان چنين مينويسد:
و اکثر سلف صالح مفهوم کرسي را از جمله آيات متشابهي قرار دادهاند که احاطه علمي به
آن ممکن نيست و علم آن را به خداي تعالي تفويض نمودهاند در حالي که نهايت تنزيه و
تقديس را براي ذات الهي قائل هستند.

آلوسي با بيان فوق رأي مورد قبول خود و سلف را تفويض صفات معرفي ميکند .وي در
موارد متعددي همچون بيان اخيرش از متشابه بودن صفات خبري نيز سخن گفته است( آلوسي،
ج ،9ص .)111اين امر نيز مخالف مبناي سلفيه است چرا که ايشان آيات صفات را به لحاظ مراد
بودن ظواهر جزء محکمات دانسته(ابن قيم الجوزيه ،ج ،1ص )413و تنها کيفيت اين صفات را
متشابه ميدانند(متولي ،ص ،382المغراوي ،ص ،) 241اما آلوسي علم به معنا و مفهوم آيات را
تفويض نموده و ضمن تأکيد بر عدم مراد بودن معناي ظاهري ،صفات خبريه را جزء متشابهات
معرفي مينمايد.
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آلوسي گاه از اصطالحات ديگري غير از واژة تفويض براي ارائه رويکرد تفسيري خود در
مورد صفات خبريه استفاده ميکند .وي در تفسير صفات حياء خداوند مينويسد:
برخي افراد که من هم بحمداهلل جزء آنها هستم از تأويل اين آيات اجتناب ميکنند بلکه علم
به اين آيات و احاديث را آن گونه که نازل شده به خداوند عالم به پنهان و آشکار واگذار
مينمايند(آلوسي ،ج ،1ص.)441

بيان آلوسي در تفويض مفهوم صفت حياء صراحت دارد .وي فهم معناي صفت حياء را به علم
خداوند موکول ميکند ،برخالف سلفيه که علم به کيفيت صفات و نه معناي آنها را در گرو علم
الهي ميدانند .نکتة جالب اينکه آلوسي در بيان مذکور عالوه بر لزوم تفويض معناي آيات
مشتمل بر صفات الهي حتي اين امر را در مورد روايات ذيل صفات خبريه نيز نافذ ميداند چنان
که در بيان اخير خود نيز روايات مفسر صفت حياء را موکول به علم خداوند نموده است.
وي در موضعي ديگر ،در تفسير صفت يدالهي پس از رد قول به تأويل اينگونه اظهارنظر
مينمايد:
سلف ضمن تنزيه خداوند از جوارح و اجسام از اين آيه همان گونه که نازل شده عبور
مينمايند و در همة متشابهات نيز اينگونه عمل ميکنند و ميگويند معرفت حقيقت اين
صفت فرع بر حقيقت ذات الهي است(همان ،ج ،13ص.)454

عبارت "يمرون اآليه کما جاءت" در کالم آلوسي همان قول به تفويض است .آلوسي در
کالم مذکور برخالف سلفيه صفت يد را جزء متشابهات ميداند به عالوه وي جسم بودن دست
خداوند را نيز نفي ميکند امري که سلفيه به آن تصريح ندارند و معتقدند از آنجا که سلف صالح
تجسيم را نفي نکردهاند جسم بودن خداوند محظوريتي ندارد(ابنتيميه ،بيتا ،ج ،2ص.)154
 .1 .1 .4مخالفت آلوسي با تلقي سلفيه از مكتب اثبات

بايد قوياً تصريح کرد آلوسي به شدت از رويکرد تفويض معناي صفات خبريه به عنوان رأي
مشهور سلف دفاع کرده و تفهم و تفسيري راکه سلفيون از بيان سلف تحت عنوان مکتب اثبات
ارائه دادهاند رد نموده است .آلوسي معتقد است سلف آيات صفات را جزء متشابهات دانسته و
معناي صفات را به علت عدم امکان اجراي آنها بر ظواهر تفويض کردهاند .برخالف سلفيه که
معتقدند سلف به هيچ روي قائل به تفويض صفات نيست و با حمل صفات بر ظواهر آن مکتب
اثبات را در تفسير خود جاري ساختهاند.
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 .2 .1 .4تفسير خاص آلوسي از مكتب تفويض

آلوسي در رسالة غرائب االغتراب ژرفانديشي و در عين حال عدم پايبندي کامل خود را به
يک مکتب خاص به نمايش ميگذارد .وي ضمن اينکه مکتب تفويض مورد اشاره سلف را در
تأ ليفات خود پذيرفته است در بيان مورد اشاره  ،قرائت سلف از مفهوم تفويض را به زعم خود
تنقيح نموده و مينويسد:
از آنجا که من از مفوضين صفات هستم مانند جمهور سلف صفات را تفويض ميکنم جز
اينکه ظاهر صفات که سلف قطعاً آن را مراد ندانستهاند را معناي مستدعي لوازم ميدانم .از
اينرو در بارة استواء ميگويم معناي ظاهري حقيقي که با لوازم آن همراه باشد قطعاً مراد
نيست بلکه مراد معناي الئق به ذات الهي است که تنها خود او آن را ميداند و معتقدم
احتمال مراد بودن معناي ظاهري بدون لوازم آن و يا معاني الئق به ذات الهي(که تنها خداوند
به آن علم دارد) وجود دارد و چه بسا معناي ظاهري بدون لوازم را ترجيح دهم چرا که
برخي از سلف و بسياري از صوفيه آن را پذيرفتهاند اما تعيين اين معنا(ظاهر بدون لوازم) را
جزمي نميدانم همان گونه که معناي ظاهري با لوازم آن را قطعاً به عنوان مراد تلقي
نمينمايم(ص.)458

نکاتي که از بيان اخير آلوسي قابل دريافت است را ميتوان اين گونه برشمرد:
 )1وي خود را جزء مفوضين صفات دانسته و جمهور سلف را نيز پيرو اين مکتب ميداند .وي در
تطبيق مکتب تفويض احتياط نموده به گونهاي که معتقد است غير از معاني الئق ذات الهي
که ممکن است مراد آيات صفات باشد معناي ظاهري بدون لوازم نيز ميتواند جزء
احتماالت قرار بگيرد ليکن مراد قطعي ازميان گزينههاي مذکور به علم الهي تفويض ميشود.
 )4به اعتقاد وي جمهور سلف جز مفوضه بوده و ظاهر صفات را قطعاً مراد نميدانستهاند
(برخالف رأ ي سلفيه) هر چند معتقد است بخشي از سلف معناي ظاهري(البته بدون لوازم
آن مثل تجسيم )را اختيار نموداند .که در اين حالت نيز تلقي آلوسي با سلفيه متفاوت است
چرا که سلفيه برخي لوازم همچون جسمانيت را منتفي نميدانند.
 )3وي تنها احتمال مي دهد که ممکن است معناي ظاهري(البته بال لوازم)مراد باشد اما سلفيه
معتقدند که معناي ظاهري قطعاً مراد خداي تعالي است( المعطي ،ص.)114
 )2وي معناي ظاهري(با لوازمش) را قطعاً مراد نميداند و از اين جهت نيز با سلفيه مخالفت دارد
چرا که سلفيه لوازميچون تجسيم را مردود نميدانند.
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 )5آلوسي نظرية سلف در مسئلة صفات خبريه را به دو بخش رأي جمهور سلف و رأي عده
کمتري از ايشان تقسيم کرده و با پذيرش اصول حاکم بر رأي مشهور سلف ،قرائتي اجتهاد
گونه (و البته با تمايزي جزئي) از نظرية مشهور سلف ارائه داده است .از اين رو بايد گفت
وي هم در منشق نمودن رأي سلف صالح به دو دسته متضاد و هم عدم قبول اتم رأي جمهور
سلف رويهاي خالف سلفيون پيموده است .ضمن اينکه وي رأي بزرگان صوفيه را هم طراز
با رأي سلف قرار داده و از آن تجليل نموده است که اين امر نيز خوشايند سلفيون به عنوان
مخالفان سرسخت متصوفه نيست.
 )1آلوسي بنابر بر احتياطي که در عدم تعيين جزميمدلوالت صفات خبريه دارد حتي ظواهر
باللوازم را نيز جزء محتمالت تفويض ميداند در مقابل سلفيه که با مستندات قرآني و کالمي
(مثل محکم و قابل فهم دانستن آيات صفات) ظاهر صفات را قطعاً مراد خداوند معرفي
مينمايند.
 )9در نهايت بايد گفت که با عنايت به بيانات آلوسي در تفسير روح المعاني و دفاع او از قول
مشهور سلف عدم مراد بودن قطعي ظواهر آيات از منظر وي تقويت ميشود.
آلوسي در تفسير صفت اتيان نيز از سهگونه ديدگاه در تفسير اين صفت سخن ميگويد
(آلوسي ،ج،3ص) 14که به نوعي تطبيق قواعد مورد اشاره در کالم قبلي وي است.
محصل بيان وي در تبيين اين سه نظريه در باب آيات صفات از اين قرار است:
 )1قول مشهور سلف در تفسير صفت اتيان تفويض معنا به همراه عدم اراده ظاهر است(آلوسي
خود به همين رأي متمايل است)؛
 )4قول بخشي از سلف ابقاء ظواهر به همراه نفي لوازم است؛
 )3قول برخي محققان حمل کالم بر ظاهر متعارف بين مردم است که حکايت از مذهب کفار و
اعتقاد ايشان دارد.
در اينجا نيز آلوسي تفسير خود را از رأي مشهور سلف اين گونه ارائه ميدهد که ايشان ضمن
عدم اراده ظواهر صفات جز مفوضه بودهاند برخالف سلفيه که معتقدند تماميسلف صفات را با
اجرا ظواهر آن اثبات(و نه تفويض)ميکردهاند.
در همين جا الزم است بگوييم قول به تفويض نيز آن گونه که سلفيه تأکيد ميکنند به معناي
تعطيل صفات نيست(القاضي،ص )155به عبارتي تفويض نوعي اثبات اجمالي است چرا که
مفوضه معتقدند معناي صفات خبريه آن گونه که در علم الهي ضبط است براي خداوند ثابت
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خواهد بود .از سويي بايد گفت سلفيه نيز نميتوانند مدعي اثبات مطلق صفات باشند چرا که آنها
پس از اثبات ظواهر صفات علم به کيفيت آنها را به علم خداوند حواله ميدهند و اين خود به
معناي عدم اثبات مطلق صفات است.
 .2 .4رويكرد اثباتي در تفسير صفات خبرية توسط آلوسي

آلوسي در برخي موارد از اثبات صفات خبريه براي خداوند سخن ميگويد .اين امر ميتواند
مبين موافقت وي با ديدگاه خاص سلفيه در اين باره باشد .اين موارد از اين قرارند:
)1وي در تفسير آيه  18سورة انعام و در تبيين مفهوم فوقيت مينويسد:
فوقيت به معناي برتري در فضل ،امري است که سلف آن را براي خداي تعالي اثبات
مينمايند و اين امر ضمن فوقيت به مفهوم مطلق آن محقق ميشود .به عالوه سلف فوقيت به
مفهوم قهر و غلبه را نيز همچون فوقيت به معناي فوقيت ذات ثابت ميدانند .ايشان به همة اين
امور بر اساس جالليت ذات الهي و کمال صفات او ،ايمان دارند در حالي که خداوند را از
لوازم محال اين اوصاف منزه مينمايند و اين گونه نيست که به برخي ايمان آورده و به
بخشي از اين امور ايمان نياورند .سلف صالح از الفاظ شرعي نفياً يا اثباتاً عدول نميکنند تا
از اين طريق معناي فاسدي را اثبات يا معناي صحيحي را نفي کنند بلکه فوقيت را همان گونه
که خداوند براي خود ثابت نموده اثبات مينمايند(همان ،ج ،2ص.)149

ظاهر کالم آلوسي و استفادة او از اصطالح اثبات ميتواند مبين اين امر باشد که وي همچون
سلفية صفت فوقيت ذات را براي خداوند اثبات مينمايد ،اما اين کالم آلوسي که گفته است
سلف نفياً و اثباتاً از الفاظ شرعي عدول نميکنند مبادا معنايي فاسد را اثبات يا معناي صحيحي را
نفي نمايند محل تأمل است و ميتواند همان مفهوم تفويض را برساند .چرا که سلفيه اساساً به اين
دليل بر مکتب اثبات تأکيد ميکنند که ظاهر صفات (هر چند به زعم مخالفان آنها واجد لوازم
فاسد و محال باشد)را براي خداوند ثابت نمايند .آلوسي صراحتاً اثبات برخي صفات را مالزم
الزمههايي فاسد يا مستحيل ميداند و اين يعني وي به تبييني که سلفيه از مکتب اثبات ارائه
ميکنند معتقد نيست.
وي در نهايت مينويسد:
در نهايت تنزيه خداوند از مشابهت با مخلوقات و تفويض علم متشابهات صفات و ايمان به
آن به همان وجهي که نازل شده ضرورت دارد( همان ،ج ،2ص.)114
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در اين بيان آلوسي صفت فوقيت را از جمله متشابهات دانسته و علم آن را به خداوند تفويض
ميکند .بنابراين همانگونه که در سطور قبل گفتيم اثبات صفات از منظر آلوسي آن چيزي نيست
که سلفيه مطرح ميکنند.
حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که سخن گفتن همزمان آلوسي از واژههاي اثبات و تفويض
در تفسير يک صفت از صفات الهي چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ بايد گفت وي سکوت در
قبال معناي آيه متشابه به همان تنزيلي که نازل شده(تفويض) را نوعي اثبات ميداند و به نوعي آن
را در مقابل تأويلي قرار ميدهد که به ديدگاه وي همان تعطيل صفات است.
در تأييد ادعاي مذکور بايد بيان کنيم آلوسي در تفسير صفت دست براي خداوند اينگونه
اظهار نظر نموده است:
و تو آگاهي که اين آيه نزد سلف جزء متشابهات بوده و آنها يد را مضاف به خداوند تعالي
به معناي قدرت نميدانند چه اين واژه مفرد باشد مثل "يد اهلل فوقايديهم"( الفتح )14/و چه

مثني همچون عبارت قرآني " لما خلقت بيدي"( ص )95/و چه در هيئت جم باشد بلکه با
رعايت اصل تنزيه يد را همانگونه که خداوند براي خود اثبات نموده براي او اثبات
مينمايند( همان ،ج ،14ص.)5

در اينجا هم ميتوان گفت آلوسي عدم تأويل مفهوم يد و به عبارتي تفويض آن را همان اثبات
اين صفت براي خداوند ميداند.
از منظر آلوسي تفويض مراد آيه نوعي اثبات صفت براي خداوند است و در واق لفظ اثبات را
در مقابل تأويل مووله که نوعي تعطيل صفات است قرار ميدهد .بنابراين وي مکتب اثبات به
مفهوم سلفي آن يعني اجراي الفاظ بر ظواهر آن را مد نظر نداشته است چرا که اوالً در جاي
جاي تفسيرش ظواهر الفاظ صفات را مراد نميداند و بر لزوم رد لوازم فاسد اين امر تأکيد
ميکند .اين نکته از اين جهت بسيار حائز اهميت است که مکتب اثبات قطعاً با اجراي آيات بر
ظواهر آن مالزمت دارد بنابراين آلوسي نميتواند هم معتقد به مکتب اثبات باشد و هم اصل
جاري نمودن آيات بر ظواهرش را نفي نمايد .به عبارتي زماني که وي از اثبات صفت يد سخن
ميگويد در صدد اين نيست که بگويد خداوند داراي دست است بلکه معتقد است ما صفت
يدالهي(و نه خود يد)را براي خداوند ثابت ميدانيم در حالي که سلفيه معتقدند ظاهر آيه دست
داشتن خدا (و نه صفت يد الهي) را اثبات ميکند .پس بايد گفت مراد آلوسي از اثبات صفات
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خبريه(و نه مدلول ظاهري آنها)همان مکتب تفويض به همراه تأکيد بر عدام مراد بودن ظواهر
است که از اين جهت با مکتب اثبات مورد تأکيد سلفيه کامالً متفاوت خواهد بود.
ثانياً آلوسي برخالف سلفيه به صراحت جسمانيت را از ذات الهي نفي ميکند ،اما سلفيه بنابر
پذيرش ظواهر آيات(به عبارتي تطبيق مکتب اثبات مورد قبول خود) نميتوانند جسمانيت را از
خداوند نفي نمايند اما آلوسي با تفويض مفهوم صفات خبريه و رد مراد بودن ظواهر آيات به
راحتي توانسته است قول به تجسيم را مردود اعالم نمايد از اين رو اين امر نيز تفاوت تلقي آلوسي
و سلفيه از اثبات صفات را آشکار مينمايد .بنابراين ديدگاه نگارنده مبني بر اينکه آلوسي
تفويض را نوعي اثبات اجمالي صفات ( از طريق عدم نفي و اثبات مدلول صفات خبريه)
ميدانسته مقبول به نظر مي رسد در مقابل تلقي سلفيه از اثبات صفات که متکي بر فهم ظاهري و
به عبارتي اثبات تفصيلي صفات الهي است.
 .3 .4جايگاه تأويل صفات خبريه در رويكرد تفسيري آلوسي
 .1 .3 .4مخالفت آلوسي با مكتب تأويل صفات

آلوسي به شدت با مکتب تأويل صفات خبريه مخالف است و اين انديشه در جاي جاي تفسيرش
جاري و ساري است .اينک نمونهاي از مخالفت وي با مکتب تأويل صفات را بيان مينماييم.
آلوسي در تفسير صفت استواء ضمن پذيرش مکتب تفويض از عدم اعتقادش به تأويل به
مفهوم مشهور سخن ميگويد و مينويسد:
و تو ميداني مذهب مشهور سلف در اين باره تفويض مراد به خداي تعالي است .سلف
مي گويند خداوند بر عرش بر وجهي که خود اراده نموده و منزه از تمکن و استقرار است
استواء دارد و تأويل بردن استواء به استيالء نيز تفسيري مردود است( همان ،ج ،2ص.)391

آلوسي در تفسير صفت حياء نيز مينويسد:
من بحمد اهلل از کساني هستم که تأويل را در تفسير صفات نميپذيرم(همان ،ج ،1ص.)441
 .2 .3 .4اصول و قواعد تأويل صفات خبريه از منظر آلوسي

برخي بيانات آلوسي در تفسيرش موهم دفاع وي از تفکر تأويلي است .بايد ديد آلوسي در
کداميک از سخنان خود رويکرد تأويلي را جاري ساخته و اين تأويلگرايي او چگونه قابل
توجيه است.
در اين بخش برآنيم به تحليل و بررسي اين موارد بپردازيم.
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 .3 .3 .4تأويل صفت استواء در رويكرد تفسيري آلوسي

برخي از محققان معتقدند که آلوسي صفت استواء خداوند بر عرش را تأويل کرده است ،اما به
ديدگاه نگارنده با دقت در کالم آلوسي ميتوان مخدوش بودن اين ادعا را اثبات کرد ،به عالوه
اينکه آلوسي در موضعي ديگر از تفسيرخود به صراحت از تفويض صفت استواء و عدم تأويل
آن سخن گفته است) همان،ج،2ص .)391وي پس از بياناتي مفصل در مورد تفاسير متعدد ارائه
شده از صفت استواء مينويسد(همان ،ج، 1ص:)114
و انا اميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر م نفى اللوازم في بعض ما ينسب إلى اهلل تعالى
مثل قولهم سبحانه سنفرغ لکم آيها الثقالن( الرحمن )31 /وقوله عز و جل يا حسرة على العباد
( يس.)34/

به ديدگاه نگارنده اين بيان آلوسي ناظر بر جواز تأويل آية شريفه "سنفرغ لکم آيها الثقالن
( الرحمن ")31 /و امثال آن است(و نه صفت استواء) در حالي که مغراوي (المغراوي ،ص
)1344کالم آلوسي را پس از نقل تفاسير متعدد صفت استواء اين گونه نقل نموده:
و انا اميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر م نفى اللوازم و في بعض ما ينسب إلى اهلل تعالى
مثل قولهم سبحانه "سنفرغ لکم آيها الثقالن( همانجا).

وي از آنجا که به خوبي مراد آلوسي را درک ننموده با اضافه نمودن واو عطف به کالم
آلوسي(...و في بعض ما ينسب الي اهلل )...ميل او را به تأويل به عبارات قبلي وي که در مورد
صفت استوا بوده ربط داده و بيان او را اينگونه تفسير کرده که او متمايل به تأويل صفت استوا
است .در حالي که عبارت مذکور بياني استطرادي از سوي آلوسي در لزوم تأويل برخي صفات
(و نه صفت استوا) است .به عبارتي آلوسي در خالل بحث از عدم مراد بودن ظواهر صفات تأويل
برخي صفات الهي را به دليل لزوم اجتناب از لوازم فاسد آن الزم ميداند ولو اينکه از سلف بياني
در تأويل آنها وارد نشده باشد .در نهايت بايد گفت آلوسي قول به تأويل صفت استوا را نپذيرفته
و رأي او همان تفويض معناي اين صفت به علم الهي است.
 .4 .3 .4تأويل صفت وجه الهي در رويكرد تفسيري آلوسي

آلوسي در تفسير صفت وجه مينويسد" :وَ يَبْقى وَجْهُ رَبکَ( الرحمن ")49 /يعني ذات خداي
عزوجل .اينجا اضافة بيانيه داريم و حقيقت وجه در اينجا جارحه بوده و به صورت مجاز مرسل در
ذات استعمال شده همانند استعمال لفظ ايدي در انفس که مجاز شائعي است( همان  ،ج،12
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ص .)149وي در ادامه مينويسد:تفسير وجه به ذات مبتني بر مکتب خلف است که قائل به تأويل
هستند اما تعيين مراد در اين چنين مواردي مخالف مکتب سلف است(همانجا).
آلوسي در بيان مذکور تأويل صفت وجه را تحت عنوان مجاز شائ در زبان عرب جاري کرده
و آن را في الجمله پذيرفته است اما در عين حال تصريح کرده آنچه با رأي سلف مخالفت دارد
تعيين انحصاري مراد آيه(و نه صرفاً تأويل)است چرا که معتقد است چنين تأويالتي مبتني بر التزام
به مؤلفة عربيت کالم وحي است و نه صرفاً پايبندي به اقوال سلف .مؤيد ديگر اينکه آلوسي در
رد کالم ابو عبيده تعيين مراد صفت وجه به جاه و مقام الهي را به دليل مباينت آن با مکتب
سلف(در تعيين جزميمراد) رد ميکند( همان ،ج،14ص.)339
اين سخن زماني تقويت مي شود که بدانيم آلوسي در جايي ديگر نيز به صراحت وجه الهي را
به معناي شؤونات الهي تفسير کرده و به روشني مکتب تأويل را تطبيق داده است (همان ،ج،12
ص.)149
در صورتي که اگر آلوسي با تأويل به مفهوم مشهور آن مخالف باشد نبايد اين تأويالت را
صراحتاً يا تضمناً بپذيرد.
 .7 .3 .4تأويل صفت فوقيت در رويكرد تفسيري آلوسي

آلوسي در موضعي ديگر از تفسيرش پس از تأ ييد قول به تفويض در تفسير صفت فوقيت تأويلي
که قريب به ذهن و شائ در زبان عرب باشد را نفي نميکند چرا که معتقد است بر همين اساس
خلف و سلف در تأويل برخي صفات اجماع نظر دارند از همين رو وي تأويل فوقيت را به قهر و
غلبه الهي ميپذيرد( همان ،ج ،9ص.)111
 .9 .3 .4پذيرش تأويالت سلف در رويكرد تفسيري آلوسي

آلوسي در تفسير خود از جايگاه آراء سلف در تفسير صفات اينگونه سخن گفته است":تو
ميداني که ترک تأويل مکتبي اسلم است چرا که تأويل قول بستن بر خداي تعالي بدون علم
است بنابراين جز آن چيزي که سلف تأويل نموده را نميتوان تأويل کرد و ما از مکتب ايشان
پيروي ميکنيم اگر تأويل نمودند تأويل ميکنيم و اگر تفويض کردند تفويض و تأويل آنها را بر
تأويل ديگري ترجيح نميدهيم(همان ،ج،12ص.)119
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آلوسي در اين بيان خود اصل و اساس در جاري نمودن مکاتب تفويض و يا تأويل را بر پاية
نوع تعامل قاطبة سلف صالح قرار داده است .به عالوه به ديدگاه وي تنها تأويالت اجماعي
سلف(و نه غير آنها) ميتواند مورد قبول واق شود.
 .5 .3 .4مخالفت آلوسي با رويكرد سلفيه در تأويل صفات

به نظر ميرسد مراد آلوسي از رد تأويل مردود دانستن تأويالت غير اجماعي و نفي تعيين مراد
جزمي آيه است  .از سويي ديگر منظور وي از پذيرش تأويل قبول تأويالت شائ و مجم عليه در
نزد سلف(و احياناً با همراهي خلف) است .به عالوه آلوسي معتقد است در برخي صفات الهي
ناگزير به تأويل هستيم(مانند آية شريفه سنفرغ لکم آيها الثقالن( الرحمن ))31/حتي اگر
کالمي از سلف در اين باره نداشته باشيم چرا که پذيرش مدلول ظاهري آية شريفه الزمة فاسدي
خواهد داشت.
از مجموع بيانات آلوسي ميتوان اين گونه استنتاج کرد که وي برخالف سلفيه که اساساً با هر
نوع تأويلي مخالفند با بنا نمودن برخي اصول و قواعد پارهاي از تأويالت صفات را مجاز دانسته
و تعاملي محتاطانه با مکتب تأويل صفات ارائه داده است.
 .4 .4اصالت مكتب تفويض صفات در رويكرد تفسيري آلوسي

از مجموع آنچه در سطور گذشته بيان شد ميتوان به اين نکته تأکيد کرد که آلوسي ضمن
اصالت دادن به مکتب تفويض در صفات خبريه تأويلي که مورد اجماع سلف و خلف بوده و
هدف آن تعيين مراد قطعي صفات نباشد را پذيرفته است.
از اين رو آلوسي در تفسير صفات خبريه مسير سلفيون را نپيموده و با متأخرين اشاعره توافق
نظر نسبي دارد چرا کهايشان هر دو مکتب تفويض و تأويل را در تفسير صفات نافذ ميدانند(گفته
شد که اشاعره متأخر برخالف ابوالحسن اشعري اجراي مکتب تأويل را به نحو قابل توجهي
ميپذيرند) .هر چند بايد گفت آلوسي در تدوين اصول حاکم بر تفويض و تأويل ،احتياط و
ژرفانديشي بيشتري را مد نظر قرار داده است.
در سطور قبل بيان نموديم که متأخرين اشاعره با افزودن برخي مباني بر مکتب تفويض به
منظور فرار از اتهام تعطيل صفات موجب تعقيد و پيچيدگي اين مفهوم شدهاند ،اما آلوسي با اين
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بيان که تفويض نوعي اثبات اجمالي است ديدگاه خود را از تعقيد موجود در مکتب اشاعره
مصون داشته است.
 .7 .4مؤيداتي ديگر در مخالفت آلوسي با رويكرد سلفي

در عين حال مؤيداتي ديگر در تفسير روح المعاني وجود دارد که ديدگاه آلوسي را به اشاعره
نزديک و از سلفيه دور ميکند.
آلوسي در تفسير صفت استوا به صراحت استقرار و مکانمندي را از خداوند نفي ميکند
)آلوسي ،ج ،2ص )391و اين دو مؤلفهاي است که اشاعره و سردمدار مکتب آنها ابوالحسن
اشعري نيز در مخالفت با سلفيه بر آن تأکيد دارند (اشعري ،ج ،1ص )485در حالي که سلفيه
به هر دو عنـصر استقـرار خـداوند بر عرش و مکانمندي او (ابنتيميه ،العقيده الواسطيه ،ص)85
اقرار ميکنند.
اين امر نيز به خوبي نشان ميدهد که آلوسي لوازم مترتب بر مکتب اثبات مورد قبول سلفيه را
که به موجب اجراي ظواهر صفات ايجاد ميگردد به هيچ روي بر نميتابد.
آلوسي به شدت از تفسير کالم الهي به کالم نفسي دفاع ميکند و تکلم خداوند را با صوت و
حروف منتفي ميداند( همان ،ج ،1ص .)19اين ديدگاه آلوسي در صفت کالم خداوند همان بيان
مختص اشاعره (سبحاني ،ج ،4ص )423و در تضاد با مکتب سلفيه است چرا که سلفيون به بهانة
اثبات صفت کالم تکلم خداوند همان ايجاد صوت و عبارات ميدانند(ابنتيميه ،1244،ص.)99
از سويي ديگر آلوسي در تفسيرش کيفيت را از خداوند نفي ميکند در حالي که سلفيه کيفيت
را براي خداوند ثابت ميدانند و تنها علم به کيفيت را غير قابل توصيف معرفي ميکنند .اما
اشاعره و قاطبة مسلمانان اساس کيفيت داشتن خداوند را مردود ميشمارند( السنان ،ص.)151
 .9 .4تفسير آلوسي از صفات خبرية ،سلفيت يا اشعري گري؟

سلفيه اثبات صفات خبريه را يکي از اصول اساسي مذهب سلفي دانسته و هر کس که غير از اين
مسير را بپيمايد خارج از دايرة مکتب سلفيه معرفي ميکنند.
شهاب الدين آلوسي به عنوان يکي از مفسران سلفي علي القاعده بايد تماميصفات خبريه
خداوند را در تفسير خود اثبات کند تا انتسابش به مکتب سلفيون(و نه سلف) آشکار شود .اما با
استقصاي کامل تفاسير ارائه شده توسط آلوسي از صفات خبريه روشن شد مکتب وي در صفات
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خبريه با سلفيه در تضاد است و در مقابل با مکتب اشاعره به عنوان يکي از مخالفان سرسخت
سلفيون موافقت زيادي دارد.
آلوسي در جاي جاي تفسير خود مکتب تفويض را به عنوان قول سلف بيان کرده و آن را
پذيرفته است .اما اگر از اثبات صفات سخن گفته مراد وي يکي از لوازم مکتب تفويض است به
اين معنا که مفوضه با موکول نمودن علم صفات خبريه به خداوند از تأويل و تعطيل صفات
اجتناب نمودهاند .بنابراين به هيچ روي آلوسي مکتب اثبات مورد نظر سلفيه به معناي اجراي
ظواهر صفات را نميپذيرد .از سويي ديگر آلوسي تنها به تأويالت مجم عليه و شائ در زبان
عرب روي خوش نشان داده اما به اين نوع تأويالت نيز اصالت نداده و تنها با شرط عدم تعيين
انحصاري مراد صفات و اجماعي بودن آنها اين نوع تأويالت را نيز پذيرفته و در نتيجه خود را به
مکتب متأخرين اشاعره در تفسير صفات نزديک کرده است .در عين حال تفسير آلوسي از مکتب
تفويض فاقد تعقيد و ابهام موجود در بيان اشاعره بوده و از اين جهت بر آن برتري دارد .آلوسي
با پذيرش تفسير صفت کالم الهي به کالم نفسي ،نفي کيفيت از خداوند و معرفي صفات خبريه به
عنوان متشابهات المعاني اشعريگري خود را در تفسير صفات خبريه به اثبات رسانده است .البته
وي ضمن اينکه ظواهر صفات خبريه(بدون لوازم آن) را جزماً مراد نميداند ليکن اين احتمال را
مي دهد که ظواهر صفات نيز ممکن است به همراه ديگر معاني الئق ذات الهي به عنوان مدلول
آيات صفات مطرح باشد اما نکتة مهم اين است که اين تبيين خاص آلوسي نيز وي را به ديدگاه
سلفيه نزديک نمي نمايد چرا که سلفيه لوازم ظواهر صفات را نفي ننموده و معاني حقيقي صفات
را جزماً اثبات مينمايند.
بنابراين بايد تصريح نماييم که با تعمق و دقت نظري که در بيانات آلوسي صورت گرفت آنچه
به عنوان سلفي گري آلوسي در تفسير صفات خبري مشهور شده و برخي به آن تصريح کردهاند
دور از واقعيت است .از اين رو رويکرد تفسيري آلوسي در صفات خبريه تا حدود زيادي با
مکتب متأخرين اشاعره همخواني دارد هر چند روحية اجتهادگرايي آلوسي تفاوتهايي جزئي را
در اين حوزه رقم زده است.
در نهايت تصريح ميکنیم که از آنجا که اثبات صفات خبري يکي از اصول مسلم مکتب سلفي
بهشمار مي رود سلفي االعتقاد بودن آلوسي و معرفي تفسیر روح المعاني به عنوان يک تفسیر تمام
عیار سلفي کامال مخدوش خواهد بود.
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نتيجه

آلوسي از رويکرد تفويض معناي صفات خبرية به عنوان رأي مشهور سلف دفاع کرده و تفهم و
تفسيري را که سلفيون از بيان سلف تحت عنوان مکتب اثبات ارائه دادهاند رد کرده است؛ از
منظر آلوسي تفويض مراد آيه نوعي اثبات صفت براي خداوند است و در واق وي لفظ اثبات را
در مقابل تأويل مووله قرار ميدهد .بنابراين وي به هيچ عنوان اثبات به مفهوم سلفي آن يعني
اجراء الفاظ بر ظواهر آن (با لوازم) را مد نظر نداشته است .همچنين مراد آلوسي از رد تأويل
مردود دانستن تأويالت غير اجماعي و نفي تعيين مراد جزمي آيه است؛ از سويي ديگر منظور وي
از پذيرش تأويل قبول تأويالت شائ و مجم عليه در نزد سلف(و احيانا با همراهي خلف) است.
در نهايت ميتوان گفت آنچه به عنوان سلفيگري آلوسي در تفسير صفات خبري مشهور شده
و برخي به آن تصريح نمودهاند دور از واقعيت است و بايد تصريح نمود رويکرد تفسيري
آلوسي در صفات خبريه تا حدود زيادي با مکتب متأخرين اشاعره همخواني دارد؛ هر چند
روحية اجتهادگرايي آلوسي تفاوتهايي جزئي در اين حوزه رقم زده است .لذا از آنجا که اثبات
صفات خبري يکي از اصول مسلم مکتب سلفيه به شمار ميرود سلفي االعتقاد بودن آلوسي و
معرفي تفسير روح المعاني به عنوان يک تفسير تمام عيار سلفي مخدوش خواهد بود.
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السنان،حمد ،اهل السنه االشاعره ،دار الضياء للنشر و التوزي .
الشهرستاني ،محمد بن عبد الکريم ،الملل و النحل ،دار الکتب العلميه ،بيروت.1994 ،
عبد الحميد ،محسن ،االلوسي مفسرا ،مطبعه المعارف ،بغداد.1918 ،
العقل،ناصر ،مجمل عقائد اهل السنه و الجماعه ،دار الوطن للنشر،الرياض1214 ،ق.
عليوي ،ابن خليفه ،عقيده السلف و الخلف في ذات اهلل و صفاته و افعاله ،مکتبه زيد بن ثابت،
دمشق .
العماد ،عصام ،روشي نو و صحيح در گفتگو با وهابيت ،ترجمة حميدرضا غريبرضا ،دهکدة
جهاني آل محمد(ص)،تهران. 1381 ،
القاضي ،احمد بن عبدالرحمن ،مذهب اهل التفويض في نصوص الصفات ،الطبعه الثانيه.4443 ،
القمي ،علي بن ابراهيم ،تفسير القمي ،قم ،دارالکتاب1242 ،ق.
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الکبيسي ،محمد عياش ،الصفات الخبريـة عند اهل السنه و الجماعه ،القاهره ،مکتب المصري
الحديث.
متولي،تامر محمد محمود ،منهج الشيخ رشيدرضا في العقيده ،دارماجد . 4442،
المعطي ،رضا بن نعسان ،عالقه االثبات و التفويض بصفات رب العالمين ،الرياض ،دارالهجره،
.1995
المغراوي ،محمدبن عبد الرحمن ،المفسرون بين االثبات و التأويل ،مؤسسة الرساله.4444 ،

