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:سپاسگزاری   

 صلی اهلل علیه و آهل و سلم محّمدوآل محّمدبا سالم و صلوات رب 

 «من لم یشکرِالمنعم من المخلوقین لم یشکِراهلل»علی بن موسی الرضا علیه السالم مایش کریماهن امام هشتم ربحسب وظیفه و از باب فر

سازنده  اهی کارساز ودانش را با راهنمایی شایسته است از استاد زبرگوار جناب آاقی دکتررمضان رضائی هک گلشن سرای علم وبسی 

 تشکرنمایم. و تقدری،ربای اینجانب بارور ساختند 

متقبل شدند، تشکر
 قدردانی می نمایم. و از استاد گرانقدر جناب آاقی دکتر ید اهلل رفیعی هک زحمت مشاوره این ژپوهش را 

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بخاطر گشودن افق اهی جدید رد زندگی ام،خالصاهن  و از اساتید محترم گروه ادبیات رعبی ژپوهش

 وصمیماهن سپاسگزارم.

تکمیل این پایان و
 .انهم مساعدت نمودند، نهایت تشکر و قدردانی را نمایمتمامی دوستان وسرورانی هک مرا رد 

ن وژپوهشگران هب زبان و ادبیات رعب باشد. کار مورثی ربای عالقمندا  امیدوارم این ژپوهش راه
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 آنها است،چراهک صبوری ومهرشان تکیه گاه من است.

 :همسر مهربانم
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 .قلبم لبرزی از عشق هب شماست و خوشبختی اتن منتهای آرزویم
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 :چکیده

ین آلوسهی ا  داششهمنداق نه ق    الهدّ الدین آلوسی بغدادی مشهور به ابوالثّناء شههاب محمود شهاب سیّد

چشم بهه هههاق    ک خ بغدادهه.ق( در روستای 2121) سال دررود که سیزدهم هج ی نم ی به شمار می

رو گار خود در میاق خاص و عام ا  شه ت بسزایی ب خوردار بوده است. آلوسی ا  اکثه  عوهوم   در  گشود و

ا  خود به یادگهار گااشهته کهه همهواره مهورد اسهت اده        ماق خود به ه ب ده و در ه   مینه آثار گ اشبهایی 

اوسهت.   تألی اتالمثاشی که ا  بار ت ین آثار و المعاشی و سبعپژوهشگ اق وانع شده است، هماشند ت سی  روح

که به شام آلوسی موهود  خطّیهای شده و ب  اساس شسخهکه در منابع ذک گوشهاو هماق تألی اتشماری ا  

ههای س اسه    د در کتابخاشهه های متعدّرسد و تعدادی ا  آق شسخهمورد می ه ت بیست واست به بیش ا  

شویسهاق وانهع شهده و    قهاق و تهاک ه  محقّ توهّهدشیا موهود است. ش ح احوال و آثار آلوسی ا  دی با  مورد 

پهژوهش  درباره آثار او شیز تحقیقاتی صورت گ فته است. ه چند که همه آثار آلوسی به  باق ع بی اسهت،  

ای به ای  تواق مقدمهه این اث  را می ،آلوسی با تکیه ب  آثار ادبی او تألی اتحاض  تالشی است ب ای تبیین 

های باره داشست، تا ضمن بیاق اطالعات موهود درباره آثار آلوسی،  مینهت  در اینتحقیقات بیشت  و کامل

تحویوی  -شامه با روش پژوهش توصی یپایاقمتعدد و گست ده پژوهش در این موضوع را آشکار سا د. این 

بهه   اوّلدر چهار فصل تنظیم شده است. سه فصل  کهای است آوری مطالب کتابخاشهو به لحاظ شوع همع

و آثهار دینهی او    تألی هات عومهی عصه  آلوسهی،     -و اوضاع سیاسهی  شامه شدگی، پژوهشبه کویات  ت تیب

و آثار ادبی به ب رسی ه  یک ا  آثار ادبی آلوسی پ داختهه   تألی اتاختصاص دارد و فصل چهارم با عنواق 

ارائهه داده اسهت. ایهن     ا  هه  اثه ،   هتوهو چاپی و شکات نابل  خطّیو اطالعات مختص ی ا  چند شسخه 

ش ب  تأثی  ،شاگ داق وی،عومی آلوسی استاداق  -ابعاد شخصیتی  ،شامه با هدف تبیین  شدگی ف دی پایاق

شناسی آلوسی بهه منظهور   کتابوشناسی سی ه ،تألی ات ،شناسایی آثار ،شظ ات دیگ اق درباره وی  ،دیگ اق

 است.خدمت به ادبیات ع ب صورت پای فته

 و چاپی   خطّیین آلوسی، ن ق سیزدهم، شسخه الدّآثار ادبی، شهاب کوید واژه ها:
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کلیات پژوهش 
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   مقدمه:. 1-1

به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو وجل که طاعتش موجب قربت است و منّت خدای را عزّ

آید مفرّح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود استت و بتر هتر    مید حیات است و چون بررود ممّمی

 نعمتی شکری است واجب.

آلوسی با تکیته   تألیفاتآثار و  ،احوال گذرد، شرحخواننده گرامی می که از مقابل دیدگان اینامهپایان

 ،موقعیّتبه دلیل خود کشوری است که  قعرا عراقی است واو یکی از دانشمندان  زیرابر آثار ادبی است 

 ه استت. هتای متتلتب بتود   تملّت  ها ودولت توجّه طول تاریخ مورد مذهبی همواره در و سیاسیشرایط 

 جهتت  تاریتی بتوده استت کته   های جمله ضرورت ازاندیشمندان  و علمی عالمانزوایای دقیق  شناخت

 گرفته است.گوناگون انجام می هایشکلتاریخ به از ابتدای  ... اجتماعی و ،منافع سیاسی از وری بهتربهره

و  تألیفتات  دست یافته و آثتار،  ممهبیش از دیگران به این امر  ،ویژه بغدادهمیان علمای عراق بدر این

ین لتدّ اشهاب محمود سیّدرین این عالمان تارذگتأثیر یکی از .استبه جای مانده  آنها یاری ازتصنیفات بس

رب ادبیتات عت   به شناخت علوم قرآن و را تحقیقات خود حوزه اصلی مطالعات وآلوسی است که محمود 

 آن معطوف کرده است. مناطق همجوار در دولت عثمانی و

او سیاستی   حیات اجتماعی و ناگسستنی باپیوند ابطه مستقیم ور اومتنوع  آثار وزندگی علمی آلوسی 

 به خصوص او علمیهای الیتفع زندگی آلوسی و گردیده تا کوشش ،پژوهشاین  در به همین منظور دارد

شناخت  وفی معر عالوه بر گرفته و بررسی قرار ارتباط با یکدیگر مورد وی در و تصنیفات تألیفات ،آثار

 د. یسیاسی وی نیز غبارزدایی گرد وفرهنگی  زندگی اجتماعی، کیفیت آثار او،

حکومتت  در دوران  تمتدن استالمی   سیاستی  ممهت عصرهای  ازبه این که قرن سیزدهم یکی  توجّه با 

 هتوجقابل ،ویژه عراقهبالد دنیای اسالم ب در دانشمندان دانشوران و ظهور .باشدمی هاعثمانی وها مملوکی

ی نوپتا این حرکتت   روندچه به آن فراهم آورد و مسلمانان رافرهنگی آمیتتگی  بود. نتیجه این گوناگونی،
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عصتر بته پیشترفت دانتش و     بزرگتان ایتن   خلفای عثمتانی و  ازبعضی  یعالقه سرعت بتشید، فرهنگی

 دانشمندان بود.  بزرگداشت

 برختی  و گرفت،می بحث رونق مجالس درس و گاه فرهنگی، وضعیت ضعببه  توجّه با عصر،این در

 ستیّد  ؛افتراد از جمله این  کردند، ظهورعلمی های متتلب رشته در نامداری ادیبان شاعران و ،دانشمندان

بته   شترایطی وی در  وجود نهاد. یبه عرصه سده پا این که در است ینالدّمحمودآلوسی معروف به شهاب

طتوننی   آلوسی عمر بودند.کرده احاطه سو ره از را که نامداران عرصه علم او دسیاعتبار ر اوج شهرت و

عنوان دانشمند  به د وادبی نمو های فراوان و ارزشمند در علوم قرآنی ولیب کتابتأ را صرف تعلیم و خود

 ایانگیتزه  اجتماعی این عصر، فرهنگی و ماندگیعقب و فقر اوضاع دوره شد.این  دگارمانچهره  ،مسلمان

 علمی فراوان آلوسی شد. آثار لیبأت برای دوچندان

 روان برخوردار ساده و قلمی از ،نحوی مباحث دشواربودن  دارا عین در لوسی،آ از مانده یرجاب آثار

 ،شترح قطرالنتدی   وی با نگارش کتاب حاشیه بر آید.برای آثار وی به حساب می است که امتیاز بزرگی

 نین آگاهی اوچهم داد.صرفی نشان در زمینه نگارش علوم نحوی و وسعت اطالعات خویش را توانایی و

 .المثانی شدسبع المعانی ولیب تفسیر روحأباعث ت تفسیر به علوم قرآنی و

ین الدّشهاب و گرفتهآلوسی مورد بررسی قرار ادبی آثار احوال و است که این سعی برنامه پایاناین  در

 گرفتته و خوانندگان قترار  توجّه، کمتر مورد وی بودن آثار چند که به دلیل عربی هر ،گردد معرفی آلوسی

 چون: یبزرگان توجّه مورد علمی یجامعه برحسب نیاز وگمنام مانده  ناشناخته و یرهای اختا سال تقریباً

متورد بررستی    اوآثتار   احتوال و  تتا در این پژوهش سعی شده استت   .است گرفتهقرار...  امینی و علّامه

 وی در آثتارش، بیتان   زبتان و  وحی بتا مفسرکالم  ادیب و ،متاطب برای شناخت این عالم قرارگرفته تا

که  ادبی آثار و مطالب ،آوردبه دست می او معلوماتی درباره عقاید و که آگاهیآنضمن و کند پیدا آشنایی
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 مندی ازعلتوم قرآنتی،  بهره ،نامهاین پایان های برجستهویژگی از ،ده استکار گرفته شهدر این مجموعه ب

 باشد. ... می ادبی و ،صرفی  ،نحوی 

 :چهار فصل تدوین گردیده است در نامهپایاناین 

در متورد  پژوهش ارائه شتده تتا در ادامته، داوری     چون اهداف، روش و پیشینه کلیات ،اوّلدر فصل 

 تر گردد.آلوسی در پژوهش آسان

 باعلمی عصر آلوسی و حوادث زندگی او اشاره نموده و  -، اوضاع سیاسینامهبه زندگی دوّمدر فصل 

 شتصیت آلوسی پرداخته شده است.  شناخت استادان، شاگردان و او عصرهمپادشاهان  آوردن اسامی

-مناظره پرداخته شتده  بحث وپیرامون  دینی آلوسی تألیفات و و بررسی آثارمعرّفی به  سوّمدر فصل 

 است.

و چاپی با تأکید بتر بععتد    خطّینسته  شاملادبی،  تألیفاتو بررسی آثار و معرّفی در فصل چهارم به 

 ادبی آن، پرداخته شده است.

آلوسی از جمله اندیشمندان اسالمی و بزرگان  ادبیات عرب است که نسبت به علتوم ادبتی و تفستیر    

ده است. پترداختن بته   ای داشته و به عنوان ادیب و مفسر، آثار ارزشمندی از خود به جای نهااهتمام ویژه

توان تقسیمات های علوم ادبی، از آلوسی ادیبی توانمند و جامع پدید آورده است تا جایی که میتمام جنبه

نگتری  های آثار وی تعمّق و دقّت نظر در کنار همته جانبته  متتلفی در مورد آثار وی ارائه داد. از ویژگی

حتوزه ادبیتات   به خصوص که آثار ادبی این نویسنده تاکنون به جامعه علمی ایران است. با عنایت به این

 رسد.  کافی از این آثار وجود ندارد، انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر می نشده و شناخت فیمعر
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 له أبیان مس  .1-2

نیتاز از  عرب بی ی علوم قرآن و ادبیاتای در حوزهآلوسی از جمله اندیشمندانی است که هر پژوهنده

مراجعه به آثار وی نیست. وی نسبت به علوم ادبی و تفسیر بیشترین اهتمام خود را گذاشته و بته عنتوان   

-پرداختن به تمام جنبته  .آثار ارزشمندی از خود به جای نهاده است ،ادیب و مفسّر سده سیزدهم هجری

توان تقستیمات متتلفتی در   که میا جاییهای علوم ادبی از وی ادیبی توانمند و جامع پدید آورده است ت

 تواند یک موضوع پژوهشمورد آثار وی ارائه داد که اگر هر کدام به طور جداگانه بررسی شود، خود می

 باشد.

قترن   مهتم المعانی است. این کتاب یکی از تفاسیر وی در حوزه علوم قرآنی، تفسیر روح ممهاز آثار  

رود. آلوسی در این تفسیر، به مسائل نحوی، به شمار می تسن تفاسیر اهلترین سیزدهم هجری و از جامع

است. اگر کشیده های خود، دیدگاه دیگران را به نقدادبی، بیان، بدیع و ... نیز پرداخته و ضمن بیان دیدگاه

-گونهجسته به السالم بهرهب مشهور است اما در تفسیر خود از روایات اهل بیت علیهمچه آلوسی به تعصّ

 است.الم را بر ستن دیگران ترجیح دادهالسوری ترجیحی و ستن امام معصوم علیهای که گاهی این بهره

-در کتتاب تفستیر روح   مثالًنگری است. نظر در کنار همه جانبهق و دقّتهای آثار وی تعمّاز ویژگی 

ا اضتافه  مباحثی جدید بتا استلوبی زیبت   ق شده و ها و نظریات پیشینیان تعمّالمثانی در گفتهالمعانی و سبع

ثتری  األبهجت  محمّددارد. کند نیز اشارهمیهای ادبی که به فهم مطلب کمککه به جنبهشود، ضمن این می

اندیشه در کنار بیان نیکو و گوید: ویژگی آثار آلوسی احاطه عمیق، استقالل فکری، آزادی باره میدر این

 شود. میزیبا بیان معانی در قالب الفاظی ست وزیبا

 هاي پژوهش: سؤال. 1-3

 است؟اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی عصر آلوسی چگونه بوده .1

 است؟جایگاه علمی و ادبی آلوسی در قرن سیزدهم چگونه بوده .2
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 موضوعات و ویژگی آثار ادبی آلوسی چه چیزهایی است؟ .3

 هاي پژوهش:  فرضیه. 1-4

 گذار بوده است. تأثیراوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر آلوسی بر او  .1

 است.آلوسی در قرن سیزدهم از جایگاه علمی و ادبی بانیی برخوردار بوده .2

 است.علمیها داشتن دقت و عمقموضوع آثار ادبی آلوسی نحو و بالغت بوده و ویژگی آن .3

 پژوهش: اهداف. 1-5

 آلوسی و علمی ندگی فردی و ابعاد شتصیتیتبیین ز .1

 آلوسیشناسی با تکیه بر آثار ادبیشناسی و کتابسیره .2

 و ضرورت انجام پژوهش: تاهمی. 1-6

 توجّته  های تحقیق است. بتا یکی از ضرورت ادبی کشور، علمی واین نویسنده بزرگ به جامعهمعرّفی 

میان جامعه دانشگاهی کشتور  در  وی، بسیار محدود از آثار شناخت عراقی واین نحوی یویژه به شرایط

 رسد.تر به نظر میهای عمیقزمینه برای پژوهش ایجاد

ارائته   آثتار آلوستی و   با ابعاد شتصتیتی و  آشنایی متتصصان و نحودانان ایرانی، از این رو آگاهی و

ای بترای  این عوامل انگیزه شد.جب ارتقای جامعه علمی کشور خواهدمو این زمینه، های بیشتر دربررسی

 آوری آثار این نحوی بزرگ عراقی است.جمع

  شد:پژوهش دنبال خواهد هایی اهدافی که دربه چنین ضرورت توجّهبا 

که سهم بزرگی در غنای ادبیات عترب   عالمان نحوی دانشمندان و جهت آشنایی با نو، ایجاد مسیر .1

 آثارشان به فراموشی سپرده شده است. نام و اند وداشته
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، آشکار نمودن ابعاد شتصیتی او ادبی کشور و به جامعه علمی و دانشمندچه بیشتر این  هرمعرّفی  .2

 علمی. باره این شتصیتجانبه درهمه تر وای عمیقهای برای پژوهشهمچنین فراهم کردن زمینه

بیتان   و روش او در ایتن آثتار   نیز بررسی سبک و آلوسی و آثار به جای مانده ازفیمعربررسی و  .3

 علوم گوناگون. وی دراطالعات 

در میان جامعه دانشگاهی کشور و ایجاد زمینه بترای   به شناخت بسیار محدود از آثار آلوسی توجّهبا 

 رسد.تر، وجود چنین پژوهشی ضروری به نظر میهای عمیقپژوهش

یی که به هانامهها یا پایانبنابر مطالعاتی که در زمینه موضوع این پژوهش به عمل آمد و آنچه از کتاب

و  اندکرده توجّهاند کمتر به آثار او اند یا دیدگاه آلوسی را بررسی کردهبحث آثار ادیبان و مفسران پرداخته

اند. این پژوهش بیشتر به بررسی آثتار ادبتی   های تفسیری و کالمی او را مورد نقد قرار دادهبیشتر دیدگاه

 پردازد.آلوسی می

   پژوهش:   روش. 1-7

 استنادی  و یاکتابتانه آوری مطالب،به لحاظ نوع جمع و تحلیلی -توصیفی ،این پژوهش روش انجام

 است. )دیجیتالی(

  پیشینه پژوهش:. 1-8

ای که به صورت مستقل کار شتده  نامهاین زمینه کتاب، مقاله و پایان تا جایی که بررسی بعمل آمد، در

کار شده که بیشتر به بررسی تفسیر  چند مقاله متتصر المعانیروح در مورد تفسیر .مشاهده نگردید ،باشد

 است. السالم پرداختهو تبیین شُبهات آلوسی پیرامون آیات نازله در شأن اهل بیت علیهم

 

 

 



 

۸ 
 

 مقاالت:

 هت.ش(1331)ابراهیمی راد، « السالمی آلوسی بر امامت اهل بیت علیهمنقد شبهه» .1

 باقر حجتتی و  محمّد سیّد)« یهای ادبی آلوسمبانی کالمی در حوزه اسماء و صفات بر تحلیل تأثیر» .2

 هت.ش( 1331ریا حفیدی،

 

 ها:نامهپایان

 فوق لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره( هرسال) محسن عبدالحمید «مفسرا یاآللوس» .1

)عبداهلل ربیتع  « یالمثانالعظیم و السبعفی تفسیر القرآن یالمعانروح فی تفسیره یمنهج الشیخ اآللوس» .2

 م(2111، )ةغزجنید، دانشگاه 

 ةجوبت األ: ذلتک  فتی  لته  رسائل ثالث تحقیق مع ةالرافضعلى الردفی اآللوسی الثناءبیأ جهود» .3

 على الرد فی ةالقدسیّ النفحات ؛ةماماإل مباحث إلى ةالسالم نهج ؛ةاهوریّاللّ ةسئلاأل على ةالعراقیّ

 هت.ق(( 1113) دکترا مقطع: ،ةسالمیاإل ةالجامععبداهلل بن بوشعیب البتاری؛ )« ةمامیّاإل

 دکتترا،  مقطتع:  ،محمّدصالح ابراهیم مضوی  ،یالمعانمن خالل کتابه روح ةالبالغیّ یاآللوس جهود» .4

 («م 2113)

 م((13۹3هت.ق، 13۱۱)عباس الغراوی )بغداد، شرکت تجارت  از« یبوالثّناءاآللوسأذکری »کتاب: 

تألیب فتراوان در  است و انجام گرفتههای بسیاری چه در زمینه شتصیت علمای عربی پژوهشاگر

هتای  گذار در حوزهتأثیرهای عربی است، اما هنوز شتصیتنجام شدهعربی اایران و کشورهای

رد فراموشتی نشستته استت    بر نام و آثارشتان گت  متتلب علوم و ادبیات عربی وجود دارد که 

تتوان گفتت:   ضروری است مطالعه و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شود که میبنابراین، 

 آلوسی نیز یکی از این بزرگان است.



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 :مدوفصل 

 علمی عصر آلوسی -، اوضاع سیاسینامه زندگی 
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 آلوسی نامه زندگی. 2-1

ین آلوسی در کشور عراق در نزدیکی شهر بغداد در روستایی به نام کرخ، قبل از الدّمحمود شهاب سیّد

گشود. پدرش رئیس دو مدرسه در بغداد بود و م( دیده به جهان  1312هت.ق،  121۱شعبان 11ظهر روز )

-رفتند. در اینآمد افرادی بود که به قصد استفاده و توجیه علمی به آنجا میومنزل او در بغداد محل رفت

شد که پدرش و دیگر علماء را که اطترافش بودنتد، باعتث    الدین درحالی به دنیا بازهنگام دیدگان شهاب

بپیوندد و اهتمام بسیاری از جانب پدرش به او شد و دلیتل آن نبتوا او بتود و او    شدند که به طریق آنان 

نوشتتن و   علوم را از مشایخ و اساتید زمان خود که در رأس آنها پدرش بود آموخت، سپس به تتدریس، 

 (12۱/ 11 :1132)ربیع جنید،که فرزند سیزدهم بود. حالیدر نصیحت مشغول شد،

ظ قرآن پرداخت و از همان سنین کودکی نزد پدر و جمعی از استتادان از  محمود از کودکی به حف سیّد

خواند. وی بته ستبب هوشتمندی و برختورداری از     سویدی درسبندی و شیخ علینقش جمله شیخ خالد

که در سن ده ستالگی بته بتشتی از منطتق،     علم به سرعت پیشرفت کرد به طوری حافظه قوی در کسب

گاه پدرش او را به بزرگان عراق سپرد که نزد ایشان تحصتیل  تسلط یافت. آنحدیث، فقه حنفی و شافعی 

کریم تسلط قبل از بیست سالگی به تفسیر قرآنکند. او در سن سیزده سالگی شرحی بر قطرالندی نوشت و 

و واعظ  ب یخطکرد، سپس از طرف داود پاشا به مقام یک ساله بود تدریس میویافت و هنگامی که بیست

 (12: 1333،)عبد الحمیدهای متعددی در مدارس متتلب بغداد داشت. گردید و روزانه تدریس درسبمنصو

ین آلوستی همچتون   خیرالتدّ  علّامهاو را به عهده گرفت و عمویش  سرپرستیین آلوسی الدّنعمان خیر

از آنکه پدرش به آراستگی درس و تعلیم او عنایت ورزید و او را به سوی درس و تحصیل سوق داد بعد 

ختم قرآن کریم را به پایان رساند و خواندن و نوشتن را به نیکویی آموخت، بته ستوی  بزرگتان علتم و     

الشواف در  السالمدرس حدیث و اصول فقه را در خدمت شیخ اسماعیل موصلی و شیخ عبد ،مجالس آنها

شناستی و  تته، علتم ستتاره   الحق هندی قستمتی را آموخ شیخ بهاء گرفت و در نزداقه فرا مکتب خانه الصّ
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امین خراسانی خواند و هنگام تحصتیل از توانتایی ختودش پترده      محمّد علّامهحکمت و عروض را نزد 

شتد و  نویسی سرشتناس توفیق یافت و در نوشتن خط و نسته ممهبرداشت و با پدر در دروس متتلب و 

کرد و در علم منطق با مشهورترین علمتای   مهیّاکه با همّتش او را برای تدریس خیلی طول نکشید تا این

آلوسی متصدّی منصب فتوای فرقه کرد و هنگامی که  حمان قره داغی مذاکرهعصر خودش، شیخ عبدالرّهم

هتای متتلتب را   ه شد، در خانه خود که متّصل به مسجد جامع عبداهلل عاقولی بود، تتدریس دانتش  یّفحن

های فوقانی منتزل  کرد و آنها را در اتاقو پوشاک کمک میاب را بسیار از جهت خوراک شروع کرد. طلّ

استت و دارای  های در نثر و نگارش و استواری تعبیر بتود العادهداد. دارای توانایی فوقخویش اسکان می

ها و فتاوی را ختود  ها و نامهاز شیوایی قلم نیز بهره فراوان داشته، بسیاری از خطبه حافظه عجیبی بود و

 (1/3۹3: 1121. )ذهبی، است تحریر کرده

حال راویان حدیث غدیر در ستده ستیزدهم او را چنتین    ینی در کتاب الغدیر ضمن بیان شرحام علّامه

 کند:میفی معر

ین ابوالثّناء بغدادی شافعی که در کرخ نزدیک بغداد متولد الدّمحمود فرزند عبداهلل حسینی شهاب سیّد»

نظر در فنتون و  آفاق بلند شده است و صاحبو بزرگان آن است که آوازه او در شده، یکی  از نوابغ عراق

فراوان و ارزشتمندی   تألیفاتای مشهور و اصیل علمی و ادبی است و دارای آشنای به علوم و از خانواده

 ( 1۱1/ 1: 1311)امینی، « است که نباید آنها را دور داشت.

هتت.ق(   1213های شرح حتال در ستال )  های کتابقولوی پس از دوران تحصیل، بنا بر بعضی نقل 

 (1۱1/ ۱: 1123)زرکلی، شد. دارمنصب افتاء را در بغداد عهده

هت.ق( برای بیان خطابته و موعظته در مستجد جتامع      1231ها، در سال )حالبه برخی شرح توجّهبا 

مشغول موعظه بود، حاکم که هنگامی روزدر یک میلی پاسخ مثبت داد. حضرت غوثیه دعوت شد که با بی

رضا پاشا، ستنان او را شنید و بسیار به او عالقمند شد، از این بغداد از طرف حکومت عثمانی، یعنی علی
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حنفیه تعیین شد شگی دعوت کرد. سپس به عنوان مفتیصحبتی و همراهی همیرو او را برای مالقات و هم

 (1۱1/ ۱: 1123)زرکلی، تر گردید. و بزرگی و عظمت او گسترده

شتود.   کند و مشغول تکمیل تفسیر قترآن متی  گیری میهت.ق( از این منصب کناره 1213البته در سال )

 (1/3۹3 :1121)ذهبی، 

شمار استادان بزرگ در آمد و بغداد اجازه روایت یافت و خود درآلوسی از بسیاری از عالمان مشهور 

مسلک در بغداد بود، بین معقول و منقول جمع نموده و  آلوسی از بزرگان علمای حنفیشد. علّامهملقب به 

هر چه »گفت: که خودش میگونه ایای قوی بود به عالم به مبادی اصول و فروع و مفسری آگاه با حافظه

« یجتابن أن و إ ةمعضتل لن دعوت فکتری  »گفت: می و بسیار« به من خیانت نکرده است به ذهنم سپردم،

 (۱۱/ 2: 1331)معرفت،

حکومتت   توجّته العلمای عراق و متورد  آلوسی در روزگار خود به شهرتی بزرگ دست یافت، او شیخ

آمد بود، آگاهی به مسائل اخالقی مذاهب داشت عثمانی بود. او علوم زیادی کسب کرد و در همه آنها سر

مسائل از ابوحنفیته   ها، دارای اعتقاد سلفی و مذهب شافعی بود، البته در بسیاریها و فرقهتو مطلع بر ملّ

 ( 1/313  :1121)ذهبی، کرد و در نهایت به اجتهاد روآورد. تقلید می

است، شهرت علمتی وی بیشتتر بته ستبب     شدهمی و دانش او بسیار ستن گفتهدرباره خصوصیات عل

است. آلوسی به حوادث تاریتی عالقته نشتان   « یو سبع المثان یروح المعان»تفسیر معروف وی با عنوان 

ای که از وی برجا مانده، به خوبی مشهود است. در زمینته  های سفرنامهها و کتابداد و این امر از نامهمی

های ادبیات، تراجم، بیش از بیست کتاب در زمینه اولغت آثاری دارد که گویا از دوران جوانی او است. از 

او سروده شده است و به صورت  منطق، عرفان، عقاید و تفسیر بر جای مانده است. اشعار زیادی در مدح

آلوسی با آنکه خود شافعی مذهب بود، به سبب اطالع از فقه مذاهب دیگتر و   .کتاب تدوین گردیده است

 12۹3هت.ق( و در همین مقام بود تتا در ستال )  1212شاید گرایش به ابوحنفیه، مفتی پیروان حنفی شد )


