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 یاز نظر البان  ین ی عقل  ر معرفت   گاهی جا

*

 چکیده
 یالهـموهبـت  نیـا تیانسان، نشان از اهم تیو سنت بر نقش عقل در هداقرآن  دیتأک

متکلمـان و  نیمهـم در بـ یهـا از بحث یکـیعقـل  تیـکـه بحـث حج  ییدارد. از آنجا
و  روانیـپ یدارا ،یاز رهبـران سـلف یکیبه عنوان  ،یالبان گرید یاست و از سو  ها یسلف

 یها و ضـعف میکنـ نییو تب یا بررسر  یالبان دگاهید ازتا عقل  میاست، بر آن شد یمکتب
 یکـه البـان دیـآ یبه دست م جهینت نیشده ا انجام قاوی. با تحقمیرا نشان ده یو  دگاهید

عقل م رد نکرده و معتقـد اسـت عقـل بـر دو قسـم اسـت: عقـل  یبرا یخاص فیتعر 
در سـند  نو موضوعه است. چـو یعقل جعل اویروا ،ی. به نظر و یو عقل مجاز  یقیحق

عقـل  لهیوسـ خـدا بـه  ،یعقل، داوود بن محبر وجـود دارد. در نگـاه البـان اویروا شتریب
اسـت  یندارد. حسن و قبح، شرع یتعارض حیبا نقل صح میو عقل سل شود یشناخته نم

 .ینه عقل
    .یعقل، تعارض عقل و نقل، حسن و قبح عقل اویروا ،یعقل، البان :ها واژه دیکل

                                                
 حوزه. 1و س ح  البیت پژوه مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل دانش *

Seyedmostafa61@yahoo.com 
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 مهمقد
 حـوزه در مسائل ترین پیچیده از شرعی امور حوزه در نآ دخالت محدوده و عقل جایگاه

ت به ابلب و است دینی های پژوهش  ارهارنظرهـا در آن، منزلـت نشـدن تبیین و تنقیح عل 
انسـان تأکیـد  هـدایت در عقـل نقش در آیاو و روایاو نیز بر .است داده  رخ تفری  و  افراط

 فراوانی شده است.
 مسـائل در عقـل دادن دخالـت وایی یـا نـارواییر  خصوص در ،اسالمی مذاهب میان در
 از اینکه باآن(  عکس  یا) نقل بر عقل تقدم پرسش. است م رد متفاوتیهای  دیدگاه دینی

 ،شـیعی دعقایـ در. اسـت نداده دست از را خود طراووهم  هنوز ،بوده بحثحل مگذشته 
 مکتـب ولـیشـود،  محسوب می اجتهاد منابع از یکی فقه در واست  رفیع بسیار عقل مقام

 .ندنیست قائل چندانی ارز  عقل برای و اند داده نقل به را اصالت البانی، آن تبع به و سلفیه
 آنان بین در خود برای و بوده تأثیرگذار ها وهابی و ها سلفی میان در البانی که  آنجایی از

 یالبـان از تیـوهاب این باره نوشته است حتی علمـای متعددی در های کتابدارد و  پیروانی
 در و ننـدک یمـ ادیـ دانشـمند یفاضـل و ثیحد علمدر  متخصت و بزرگ یمحدث عنوان به

از  و ؛دهنـد یم قـرار عمـل کمـالآن را  و کنند می مراجعه وهای ا دیدگاه به یثیحد مسائل
 یالبان درباره ،عربستان اعظم یمفت ،باز بن ،نیهمچن کنند. می دیتمج و مدد رارو وی  این
 1.اسـت دهیـند ثیحـد علـم در ناصـر خیشـ از دانـاتر عصـر، نیـا در آسمان ریز  ردگوید  می
 عنـوان بـه، ردهکـ یمعرفـ ،حـدیث تیـروا و هیدرا در اریبس علم صاحب را او زین نیمیعث بن

 هـای بحث از یکـی عقل بحث ،دیگر سوی از 2.ندک یم رکذ مسلمانان یبرا بزرگ ای ثمره
 و بررسـی البـانی دیدگاه ازرا  عقل است مناسب لذا .است ها سلفی و نامتکلم بین در مهم

   3.کنیم تبیین
                                                

 .2، صام األلبانی اإلماماإلعالم بآخر أککسیوطی، محمد کمال،  .1
 همان. .2

ی که انجام شد مقاله و کتـاب مناسـبی دربـاره عقـل از یاما طبق استقرا ،شده ها مقاالتی نوشته  درباره عقل از دیدگاه سلفی .3
البانی را که نظراو است مریم ساداو مؤدب درباره منزلت عقل از دیدگاه البانی نوشته را هم ای  د. مقالهشدیدگاه البانی یافت ن

 ها اشاره نکرده است. تبیین نکرده و به تمام جنبه یخوب به
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 تعریف عقل در لغت
عقل بـه معنـای نقـیض جهـل و  :از اند عبارو که است آمده امعن چند به لغت در عقل

یعنـی عقـل  2؛عقل به معنای حفد و امساک و منع و حبس و 1شود آنچه در ذهن تعقل می
شـده عاقـل   گفتـه»گویـد:  می لسان العرب 3.ال پست استدارنده انسان از افعال و اقو  نگه

در  ،. همچنـین«دارد می کند و از هوایش باز کسی است که خود  را از هوایش حبس می
ها حبس  شدن در مهلکهچون صاحبش را از گرفتار  گویند عقل را عقل می» :گوید ادامه می

گفته شده این فهم  5است. رعقل به معنای فهم و شعور و تدبی 4«.دهد کند و نجاو می می
ای  گویـد عقـل یعنـی نهـی )قـوه می لسان العرب 6.کننده انسان و حیوان استو شعور جدا 

( کـه 7شـود وسـیله آن تفکـر و اسـتدالل می  شده است و به  است که برای قبول علم آماده
ای اسـت کـه  گوید عقل بریـزه می مصباح المنیرفیومی در  ،همچنین 8.ضد حماقت است

                                                
، ۲ ، جالتحقییق فیی کلمیات القیر ن الکیریممصـ فوی، حسـن،  ؛303، ص3 ، جکتاب العیینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .1

 .332ص
تاج اللغیة و  :الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد،  ؛362، ص3 ، جالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،  .2

بـن  ابن منظـور، محمـد ؛066، صمفراات ألفاظ القر نرابب اصفهانی، حسین بن محمد،  ؛3673، ص0 ، جصحاح العربیة
طریحی، فخـر الـدین،  ؛222، ص2 ، جالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد مقری،  ؛20۲، ص33 ، جلسان العربمکرم، 

 .220، ص0 ، جمجمع البحرین
، ۲ ج التحقیق فی کلمات القر ن الکریم،مص فوی، حسن،  ؛73، ص2 ج معجم مقائیس اللغة،س بن زکریا، احمد، بن فار ا .3

 .332ص

 ؛220، ص0 ، جمجمع البحیرینطریحی، فخرالدین،  ؛203و  20۲، ص33 ، جلسان العرببن مکرم،  ابن منظور، محمد. 4
مص فوی،  ؛)با اندکی تفاوو( 042، ص30 ، جر القاموستاج العروس من جواهحسینی واس ی زبیدی، سید محمد مرتنی، 

  )با اندکی تفاوو(. 337، ص۲ ، جالتحقیق فی کلمات القر ن الکریمحسن، 
، 2، جالمصیباح المنییرفیـومی، احمـد بـن محمـد مقـری،  ؛203، ص33 ، جلسیان العیرببـن مکـرم،  ابن منظور، محمد .5

، 0 ، جقیاموس قیر ناکبـر،  قرشی، سید علی ؛337، ص۲ ، جلکریمالتحقیق فی کلمات القر ن امص فوی، حسن،  ؛221ص
 .2۲ص

 .203، ص33 ، جلسان العرببن مکرم،  ابن منظور، محمد .6
د،  .7  .2، صاور العقل فی الفکر العقدی اإلسالمیالکیالنی الفاهم، نصر ُمحمَّ

 .20۲، ص33 ج لسان العرب،بن مکرم،  ابن منظور، محمد .8
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عقل بـه معنـای دژ، علـم و قلـب هـم در کتـب  1.کند ن را برای فهم خ اب، آماده میانسا
 2.لغت آمده است

 تعریف اصطالحی عقل
ن تعریفـاو زیـادی شـده اسـت. قبـل از بررسـی دیـدگاه ابرای عقل در اص الد متکلم

. ایـن تعریفـاو را جرجـانی در کنـیم مـی ابتدا به چنـد تعریـف اشـاره ،تعریف عقل درالبانی 
 :آورده است التعریفاتتاب ک

ولـی در افعـالش،  ،جوهری اسـت کـه در ذاو خـود ، مجـرد از مـاده اسـت . عقل3
کسی با لفد مـن بـه  ای است که هر عقل همان نفس ناطقه ،واقع مقارن با ماده است. در

 3.کند آن اشاره می
بـدن جوهر روحانی است که خداوند این جوهر روحانی را خلق کرد و تعلق بـه  . عقل2

 انسان دارد.
 شناسد. نوری است در قلب که حق و باطل را می . عقل1
تصـرف( گرفتـه  و تـدبیر جوهری مجرد از مـاده اسـت و بـه بـدن تعلـق )تعلـق عقل. 2
 4.است

                                                
 .221، ص2، جالمصباح المنیرحمد، فیومی، احمد بن م .1

، تاج اللغة و صحاح العربیة :الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد،  ؛374، ص3 ، جکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .2
 رابـب ؛2721و  2722، ص6 ، جشیمس العلیوم و اواء کیالم العیرب مین الکلیومحمیری، نشوان بن سعید،  ؛3673، ص0 ج

تاج العیروس مین حسینی واس ی زبیدی، سید محمد مرتنی،  ؛066، صمفراات ألفاظ القر ند، اصفهانی، حسین بن محم
 .20۲، ص33 ، جلسان العرببن مکرم،  ابن منظور، محمد ؛047و  042، ص30 ، ججواهر القاموس

تعریف از تعریفاو  چون در مقابل این کم وی آن را قبول دارد. دستانی از عقل است یا جراهرا  این تعریف، تعریف خود جر  .3
 کند. دیگر با لفد قیل شرو، می

 .302و  303، صالتعریفاتالشریف الجرجانی، علی بن محمد بن علی،  .4
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 تعریف البانی از عقل
 ؛شود علمی است که به سبب آن علم، عمل می عقل»گوید:  البانی در تعریف عقل می

همچنـین شـر را  .کنـد شناسـد و خیـر را طلـب می یـر را مییعنی عاقل کسـی اسـت کـه خ
کند. پس اگر کسی کاری را انجام بدهـد و بدانـد در آن کـار ضـرر  داند و شر را ترک می می

وَد  :کند سوره ملک استشهاد می 34بعد به آیه  1«.است آن شخت دارای عقل نیست َحَقُّلم
ُّ ِِف  ِ  م ََُّّ کنَّ حأ َرعأ

َ
ُم ُ َُ ُّ نَسأ ذِعِ  َلوأ کنَّ ََُِّب َدلسَّ صأ َ

ُیـا  شـنیدیم میگویند اگر ما  یعنی اصحاب آتش می» ؛
 .«کردیم در اصحاب آتش نبودیم عاقل بودیم و تعقل می

یعنی آن چیزی که  ،عقل در اصل لغت عربی»گوید  در تعریف عقل می ،جایی دیگر در
روی بکنـد.  زیاده کند او را از اینکه در طرف راست و چپ و مقید می ،دارد صاحبش را بازمی

تبعیـت  روی را بگیرد که از کتـاب خـدا و سـنت پیـامبر جلوی زیاده تواند میعقل زمانی 
 34کـه خداونـد در آیـه چرا  ؛نیسـتند ان و کفـار از عقـالگوید مشرک بعد در ادامه می 2«.کند

ََ : فرماید میملک  صأ َ
ُّ ِِف ُ ِ  م ََُّّ کنَّ حأ َرعأ

َ
ُم ُ َُ ُّ نَسأ ذِعِ  َحَقُّلموَد َلوأ کنَّ  گوینـد می آتش اصحاب»؛ ُِّب َدلسَّ

 .«نبودیم آتش اصحابمیان  در کردیم می تعقل و بودیم عاقل یا شنیدیم می ما اگر
تیمیه در تعریف  است. ابنتیمیه  ریف ابنعقل، یکی از تعا ازتعریف اول البانی  ،واقع در

ه انسـان را بـه که یکی از آن معانی، علـومی اسـت کـدارد  امعنچهار عقل گفته است عقل 
 .کند که به نفع او است و ترک کارهایی که بر ضرر انسان است کاری دعوو می دادن انجام

تعریف اول البانی از عقل را به تعریف  توان می 3.کند سوره ملک استدالل می 34بعد به آیه 
چـون در آن تعریـف آمـده  .سوم از تعاریف اص الحی برگرداند که جرجانی آن را ذکـر کـرد

و البانی از آن نور  شناسد؛ میحق و باطل را  ،وسیله آن نوره که عقل نوری است که بست ا
 دوم تعریف به موسوعه کتاب در عقل برای البانی دوم تعریف ،تعبیر به علم کرد. همچنین

 چـون گوینـد می عقـل را عقـل»: گفـت عقـل دربـاره العیرب لسیان گـردد. برمی لغـت اهل
                                                

 .22، ص2، جاإلیمانألبانی، محمد ناصرالدین،  .1

 .224ص ،3، جموسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانیشادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  .2
 .274، ص3، جبغیة المرتاا فی الرا علی المتفلسفة والقرامطة والباطنیة ،ابن تیمیة حرانی، تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم .3
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 ،واقـع در ،پـس 1«.دهـد می نجـاو و کند می حبس ها مهلکه در گرفتارشدن از را صاحبش
کـه اسـت ایـن توجـه  در خـور نکتـه تنها . ه استنکردم رد البانی تعریف جدیدی از عقل 

 که در انوا، عقل توضیح بیشتر آن خواهد آمد.دارند، ن عقل ناگوید کفار و مشرک البانی می

 انواع عقل

 عقل حقیقی و عقل مجازی
بندی عقـل نگـر  جدیـدی دارد و عقـل را بـا توجـه بـه کتـاب خـدا و  مالبانی در تقسی

گویـد عقـل حقیقـی همـان  داند: عقل حقیقی و عقل مجازی. او می احادیث بر دو نو، می
گویـد عقـل  می ،عقل مسلمانی است که به خـدا و رسـولش ایمـان آورده اسـت. همچنـین

م جاهـل . امکان نـدارد مسـلی م جاهلم عالم و عقل مسلی عقل مسلی  :م بر دو قسم استمسلی 
 سـوره عنکبـوو اسـتدالل 21م عـالم یکـی باشـد. سـپس بـه آیـه در فهم و عقلش با مسلی 

َعذُِّ موَن د: ایـفرم میکند که خداوند متعال  می َهذُّ ِإالَّ َدلأ ِم  ِ یعنـی بیـر از علمـا در ایـن ؛ ... َحََّذُّ يعأ
لم بیشتر از عقل جاهـل عقل عاکه  شود میکند. پس معلوم  ها کسی تعقل و فکر نمی مثل

گوید عقل عالمی کـه بـه علمـش عمـل  کند و می است. در ادامه به نکته دیگری اشاره می
کنـد مسـاوی نیسـت و عقـل عـالم عامـل  کند نسبت به عالمی که به علمش عمل نمی می

 2.بیشتر از عالم بیرعامل است
ه ملــک ســور  34بــه آیـه  . ویگویــد عقــل مجـازی همــان عقــل کفـار اســت البـانی می

ذُّ ِِف فرمایـد:  کند که خداوند از زبـان اهـل نـار می می شهاداست ِ ذ م ََّذُّ کنَّ حأ َرعأ
َ
ُم ُ َُ ذ ذُّ نَسأ وَد َلذوأ کنَّ َحَقذُّلم

ِعِ   ََُِّب َدلسَّ صأ َ
ُعاقـل «کردیم از اصحاب آتش نبودیم شنیدیم یا تعقل می اگر ما می»یعنی  ؛ .

که شـر، بـر عقلـش حکـم و کافر کسی است  کند میکسی است که شر، بر عقلش حکم 
ذُّسوره اعراف خداوند فرمود:  363کند. یا در آیه  نمی ذوَن ِهَ َ هم وٌب اَل یفأ ِم یعنـی بـرای  ؛... هَلم أ قم

                                                
 .203و  20۲، ص33 ، جلسان العرببن مکرم،  ابن منظور، محمد .1

 222-224، ص3، جاأللبانی موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدینشادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  .2
 .203-22۲و 
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ها فهم و درک داشته باشند. پس عقل کافر  وسیله آن قلب  کفار قلوبی است بدون اینکه به
کند  ره روم استدالل میسو 6به آیه  سپس .بلکه هو  و زیرکی است ،واقع عقل نیست در

وَن د: ایفرم میکه خداوند  ِم أ َغُِّف َرِة ُهم َِ
أ َعِن َدْلأ يُّ َحُهم رأ ََيُِّة َدلد  وَن َظُِّهَرَد ََِّن َدلأ ُم َِ یعنی کفار به امور  يعأ

نیسـتند و عقـل مجـازا   جزء عقـال ها ند. پس آنا امور آخرو بافلاز دنیا شناخت دارند ولی 
 1.شود بر عقل کافر اطالق می

حقیقتی است  است( عقل مجازا   کافر کند که این م لب )عقل در ادامه البانی ادعا می
 2.اختالف داشته باشندبا هم دو نفر هم حتی در آن رسد  به نظر نمیکه 

هـا  هـا و آمریکایی گوید به شهادو قرآن برای اروپایی می والنور الهدی سلسلةالبانی در 
 بـه و آنها دارای هـو  هسـتند .دارای عقل هستند هاآنکنید  عقلی نیست و شما خیال می

همین هو  و زیرکی به آسمان و کره ماه و بیره صعود کردنـد. بـین عقـل و هـو   سبب
 جـزء عقـال سـوره ملـک بـر ایـن م لـب داللـت دارد کـه آنهـا 34چنانچـه آیـه  .فرق است

 3.نیستند
 اسـت عقل مجازا   کفار عقل گوید می 4ملک سوره 34 آیه طبق البانیکه گذشت،  چنان

 اند از: شود که عبارو مترتب می البانی کالم بر است. اشکاالتی هو  حقیقت در و
و بـه اوامـر و نـواهی  کـردیم . در اینجا )نعقل( به معنای تفکر است یعنی اگر فکر می3

اگـر کـه نه اینکه به معنـای ایـن باشـد  ،از اصحاب آتش نبودیم اینککردیم  عمل می انبیا
م و عقل داشتیم از اصحاب آتش نبودیم تا بگوییم حاال که کفار در آتش هستند عاقل بودی

پس کفار دارای عقل نیستند. چنانچه فخر رازی تعقل را در اینجا بـه معنـای تفکـر و تأمـل 
آید که  دست می چنین به فتح القدیرو  روح المعانیاز راهر  ،همچنین 5.تفسیر کرده است

                                                
 .22۲و  1۲2و  1۲1و  224و  213، ص3، جهمان .1
 .224، ص3، جهمان .2

، در: 0و  2، ص2۲3، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحدث محمد ناصر الیدین األلبیانیأبو خلیل النجدی،  .3
www.alalbany.net . 

4.  ا َنْسَم اُلوا َلْو ُکنَّ
َ
یری َوق عی ْصَحابی السَّ

َ
ي أ ا فی ُل َما ُکنَّ ْو َنْعقی

َ
 .ُع أ

 .0۲۲، ص1ج مفاتیح الغیب،، محمد بن عمرفخرالدین رازی،  .5
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 .پس کفار باید عقل داشته باشند تا تفکر کنند 1اند. گرفتهای تفکر در اینجا )نعقل( را به معن
 بدون عقل تفکر معنا ندارد.

لغت عقـل بـه چون در  .آید . طبق تفسیر البانی از عقل کفار به هو ، تأویل الزم می2
. پـس البـانی انـد نکردهو سلف عقل کفار را به معنای هـو  تفسـیر معنای هو  نیامده، 

ها مـردود اسـت و  که تأویل در مکتب سـلفی  حالی در ،برده است تأویلرا  معنای عقل کفار
 کنند. آنها لفد را حمل بر معنای راهر  می

گویـد بـه اجمـا، تمـام  السـالم می، چنانچه عز بن عبد. تکلیف دایر مدار عقل است1 
 گـاهآن ،نددار هو   دارند، بلکهاگر بگوییم کفار عقل ن 2.ن مناط تکلیف عقل استانامسلم

ن و اکالم البانی مخالف آیـاو متعـددی اسـت کـه بـه مشـرک ،ندارد. همچنین اتکلیف معن
چون اگر برای کفار حقیقتا  عقل نباشد خ اب الهی لغـو  3.ندک میکفار امر به تعقل و تفکر 

 .خواهد بودو بیهوده 
 مغـز، گفـت کـه پزشـکان از یکیپاسخ به  در آدم خلقت حدیث ذیل البانی اینکه جالب

 .اسـت عقـل مرکـز قلـب، گوید می است انسانی جسد به خون پخش قلب، کار و عقل قرم
ذِ  ِِف : فرماید می حر سوره 27 آیه در خداوند زیرا ذوبم َدلَّ ِم ذی َدلأ م َُ َصذُّمم َحَلمذنأ َتعأ  أ

َ ی َدألأ َُ ُّ اَل َتعأ َ َفِإَّنَّ
حِم  دم  نابینـا و ورکـ اسـت سینه در که هایشان قلب لکن و نیست کور سرشان های چشم َدلص 

 فرمـود بلکـه ،اسـت نابینـا اسـت سـر در کـه هـایی قلب که نفرموده خداوند اینجا در. است
 مغـز در نـه اسـت قلب در عقل شود می معلوم پس .است نابینا است سینه در که هایی قلب

ی ِ َن اَک : فرمود خداوند ق سوره 16 آیه در ،همچنین. گفت پزشک آن که َ ْكأ ِِ َن ِإنَّ ِِف َاِلَك َل

                                                
 .133، ص0، جفتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  ؛31، ص30، جروح المعانیآلوسی، سید محمود،  .1

 .22، صملحمة االعتقااالعز بن عبدالسالم،  .2

 سـوره انبیـاء ؛33، آیـه (32) سوره یوسف ؛37آیه (، 34)سوره یونس  ؛۲2، آیه (2) سوره نساء ؛70، آیه (1) نسوره آل عمرا .3
 .72، آیه (17) سوره یس ،۲4، آیه (21) منونؤسوره م ؛76، آیه (23)
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ٌب  ِأ از آن رو اسـت  قلـب بـه تعبیر و است عقل قلب، از مراد اند گفته نامفسر  اینجا در ؛َلهم َق
 1.است عقل استقرار محل قلب که

 روایات حجیت عقل از دیدگاه البانی
روایـاتی . 3 اسـت:دو دسـته  ،های خود  آورده روایاتی که البانی درباره عقل در کتاب

روایـاتی کـه دربـاره حجیـت و فنـیلت عقـل . 2 ؛عنای دیه استکه عقل در آن روایاو به م
ای  قبـول دارد و خدشـه معمـوال  که عقل در آنها به معنای دیه است را . البانی روایاتی است
تمـام  کند کـه می اما درباره روایاتی که مربوط به فنیلت عقل است ادعا 2.کند نمی هادر آن

 ابـی ابـوبکر بـن کـه را آنچـه تمـامی من: »گوید می آن روایاو، ضعیف و موضوعه است و
 صـحت فاقـد را احادیـث ایـن همـه و مکـرد تتبـع آورده ،فضیله و العقیل ،کتـابش در الدنیا
کند که  تعجب می ،شیخ محمد زاهد کوثری ،البانی از مصحح این کتاب ،در ادامه .«یافتم

 3.چ ور در مقابل این احادیث سکوو کرده است
از  الضیعیفة األکااییث سلسلةجاهای مختلف کتاب  خود  در کالم تأیید البانی برای

گوینـد  کـه ایـن افـراد مـی کنـد حبان و دیگر علما نقل می حجر، ابن قیم، ابن تیمیه، ابن ابن
ترین دلیل البانی در  ترین و مهم عمده 4.تمام احادیث حجیت عقل ضعیف و موضوعه است

د وآورد کـه داو  از علما می یاراو مختلفاست. او عب 5محبر بن دورد این احادیث، وجود داو 
؛ یـا دانسـت حـدیث چیسـت د نمیومـثال  احمـد گفتـه اسـت داو  اند؛ کردهبن محبر را جرد 

 حتی ؛د متروک استوگوید داو  دارق نی می ،همچنین ؛ود، ثقه نیستو گفت دا حاتم میابو
                                                

بـن  شـادی بـن محمـد ؛27۲، ص7، جسلسلة األکاایث الصحیحة وشیء من فقههیا وفوائیدهاالبانی، محمد ناصرالدین،  .1
 )با اندکی تفاوو(. 230، 3، جموسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانیسالم آل نعمان، 

 .121تا  131، ص2، جسنن أبی ااوا سجستانیالبانی، محمد ناصرالدین،  .2
، 32ج ؛02و  01ص، 3ج ،سلسیلة األکااییث الضیعیفة والموضیوعة وأثرهیا السییأل فیی األمیةالبانی، محمـد ناصـرالدین،  .3

 )با اندکی تفاوو(. 332و  333ص
 .272، ص32ج ؛333، ص32ج ؛02و  01، ص3ج ؛244و  17۲، ص0ج همان، .4
ر، از علمای سدهن دوم هجری است که تنها تألیف روایی او با عنوان   بن داوود .5 های متمادی،  ، در طی سدهکتاب العقلُمَحبی 

ثو  همواره محل نقد و گفت  ان بوده است.گو میان محد 
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 گفتـه ق نـیو دار  ؛نوشـت نمی را کتـاب ایـن دوداو  کـا  ای  که است کرده آرزو نیز ذهبی
 بـا و دزدیـده را آن محبـر بـن دوداو  و بـوده عبدربه بن میسر  موضوعاو از «العقل» کتاب

الدین هو العقا،  ومان ال البانی در اولین حدیث عقل ) 1.است دهکر  منتشر ساختگی اسانید

چـون بشـر  .دانـد ( وجود بشر بن بالب را دلیل بـر ب ـالن ایـن حـدیث می ین له ال عق، له
و  مییزان االعتیداسچنانچه ازدی گفته است بشر مجهول است و ذهبی در  .مجهول است
 2.به این م لب اقرار کردند میزان اللسانعسقالنی در 

در کتـبش  باشـدکه در تأیید نظریاتش را که هر چیزی چنین است منهر البانی  معموال  
اصـال  باشـد فکار  ضرر ا هکه برا کند و هر چیزی  آورد و از آن به نفع خود استفاده می می

د بـن محبـر همـین کـار را کـرده اسـت. او ودرباره شخصیت داو  ویکند. چنانچه  ذکر نمی
بـدون اینکـه کـالم  انـد، کردهد بن محبـر را جـرد وآورده است که داو را فق  کالم کسانی 

البـانی دلیـل  ،نـد. همچنـینا هند یا توثیق کردا هد را حسن دانستوکه داو را ذکر کند کسانی 
 ،د عـالوه بـر جـردشـو مشـخت مـی ،با رجو، به کتب رجـال .استحین را ذکر نکرده جار 

دلیل جرد با توجـه بـه عبـاراو علمـا  ،همچنین اند. کردهود را توثیق و داکه  دکسانی هستن
 .شود مشخت می

شده اسـت. ابتـدا قـول   نقل ید بن محبر در کالم علما عباراو مختلفودرباره داو  الف.
 ند از:ا که عبارو شود جارحین نقل می

 وی خندید و گفتپرسیدم. د بن محبر از پدرم وگوید درباره داو  احمد می بن . عبدالله3
 3.دانست نبود و چیزی از حدیث نمی حدیث به آشنا

 4.کند الحدیث است و کالم احمد را نقل میر منکر د بن محبوداو  گوید بخاری می. 2

                                                
 .01، ص3ج همان، .1
 .همان .2

 ؛أحمـد عبـد الـرزاق ،عیـد ؛السـید أبـو المعـاطی ،النوری ؛1۲۲، ص3، جالعلل ومعرفة الرجاسحنبل، أحمد بن محمد ،  بنا .3
 .102، ص3، جموسوعة أقواس اإلمام أکمد بن کنبل فی رجاس الحدیث وعللهمحمود محمد،  ،خلیل

 .03، صکتاب الضعفاءأبو نعیم األصفهانی، أحمد بن عبدالله،  ؛222، ص1، جالتاریخ الکبیر، بخاری، محمد بن اسماعیل .4
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حـدیث اسـت و فنـل بـن سـهل اعـرج ال ود بن محبـر ضـعیفگوید داو  زرعه میابو. 1
 1دارد.ن اقبالیگفت او  پرسیدند.گوید از یحیی بن معین درباره داود بن محبر  می

محبـر، د بـن وکند که پـدر  گفـت داو  حاتم از پدر  نقل می الرحمن ابن ابیعبد. 2
 2.الحدیث است الحدیث و ذاهبمنکر  ،ثقهبیر 

گویـد  نسائی می ،همچنین .یث استالحد ود بن محبر متروکگوید داو  . دارق نی می0
 3.او ضعیف است

و  تهذیب الکماسرا در  که مزی آنها اند کردهد بن محبر را جرد وعلمای دیگری نیز داو 
 اسـت ایـنشـود  حاصـل می جارحین عباراو ازه آنچ 4اند. کرده، ذکر تاریخ بغدااخ یب در 

 جـرد بـه توان نمی و تاس مجمل جرد جرحشان و اند نکرده ذکر را جرد علت جارحین که
نییل در چناچه شـوکانی  5.چون در مقابل این جرد توثیق هم آمده است .کرد اعتنا مجمل
ائمـه جـرد و تعـدیل رخـی معین گفته است جـرد مجمـل نـزد ب آورده است که ابن االوطار

 معین هم همـین اسـت. آید که نظر خود ابن میدست ه از عبارو شوکانی ب 6.مقبول نیست
کـه جـرد  کند مینقل  ،حزم ، مثل ابنعلما رخیاز ب کدیث علوم تحریرکتاب صاحب  حتی
د بن واما علمایی که داو  7.باید مفسر باشد ولو اینکه در مقابل این جرد، تعدیل نباشد حتما  

 :اند کردهعلت جرد او را هم ذکر  اند کردهمحبر را توثیق 
                                                

، 2، جتیاریخ بغیدااخ یـب،  ،بغـدادی ؛034و  043، ص2، جأبو زرعة الرازی وجهواه فیی السینة النبوییةرازی، ابی زرعه،  .1
 .3313، ترجمه 222، ص1، جالجرح والتعدیلابن ابی حاتم،  ،رازی ؛www.alwarraq.com، در: 14ص
 .3313، ترجمه 222، ص1، جالجرح والتعدیلابن ابی حاتم،  ،رازی .2
ـــدارق نی .3 ـــن عمـــر،  ،ال ـــی ب ـــن عل ـــی الحس ـــه 34، صکتیییاب الضیییعفاء والمتیییروکین للیییدارقطنیأب ، در: 24۲، ترجم

www.ahlalhdeeth.comدر: 14، ص2، جتاریخ بغدااخ یب،  ،بغدادی ؛ ،www.alwarraq.com. 
، 2، جاریخ بغیدااتخ یب،  ،بغدادی ؛226-221، ص۲، جتهذیب الکماس فی اسماء الرجاسی، یوسف بن عبدالرحمن، مز .4

 .www.ahlalhdeeth.com، در: 14و  23ص
السنانی، عصام بن عبداللـه،  ؛32۲، ص2، جالجوهر النقی علی سنن البیهقیابن الترکمانی، عالء الدین علی بن عثمان،  .5

 .263، ص3، جتحریر علوم الحدیثالجدیع، عبدالله بن یوسف،  ؛322، صنخبة الفکرجنی الثمر بشرح 
 .2۲1، ص7، جنیل األوطارشوکانی، محمد بن علی،  .6
 .263، ص3، جتحریر علوم الحدیثالجدیع، عبدالله بن یوسف،  .7
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ود بـن محبـر ثنـای نیـک و اگوید از یحیی بن معین شنیدم که بر د دوری می عباس. 3
د بن محبر همیشـه در حـدیث معـروف و وگفت: داو  کرد و می کرد و از او به خیر یاد می می

 او معتزله شد و همراه معتزله با و کرد ترک را حدیث اینکه تا نوشت مشهور بود و حدیث می
 1.است ثقه حدیث نظر از او که  حالی در ،کردند منحرف عقیده نظر از را

د بـن وگوید از یحیـی بـن معـین شـنیدم کـه دربـاره داو  جایی دیگر می وری درعباس د
نشین شد و با  او ثقه بود و لکن به حدیث جفا کرد و گوشه .د کذاب نبودوگفت داو  محبر می

تا اینکه به بغداد آمد و وقتی پیـر شـد اصـحاب  ،نشین شد های عبادان )آبادان( هم صوفی
ولـی او  ؛الخ ـا بـودو در حـدیث کثیر  گفت ها حدیث میآنی آمدند و او برا حدیث نزد او می

 2.ثقه بود
ضـعیف  و شـبهوی در پاسخ گفت او ثقه  پرسیدند.ود بن محبر و ود درباره داو داابوز . ا2
 3.و از یحیی بن معین کالمی رسیده که او را توثیق کرده است ؛است
یثی کـه در کتـاب عقـل آن احاد از د احادیث صالحه بیروگوید برای داو  . جرجانی می1

ود همانند آن چیزی است که یحیی بن معین ذکر کرد که او اشتباه و است، وجود دارد و دا
 4.گو بود و خ ا داشت و لکن در اصل صدوق و راست

و هــم بعنــی )مثــل  شــده د بــن محبـر هــم جــرد واردوبـا توجــه بــه اینکــه دربــاره داو 
 انـد نکردهن علـت و دلیـل جـرد را ذکـر همچنـین جـارحی انـد، کردهمعین( او را توثیـق  ابن

ــوانیم  نمی ــرد و رد ت ــق ج ــور م ل ــه ط ــیموی را ب ــه می ،کن ــرد  بلک ــت ج ــت عل ــوان گف ت

                                                
تهذیب عبدالرحمن،  مزی، یوسف بن ؛http://www.alwarraq.com، در: 23، ص2، جتاریخ بغدااخ یب،  ،بغدادی 1.

 .445، ص8ج تهذیب الکماس فی أسماء الرجاس،
تهیذیب الکمیاس فیی مزی، یوسف بـن عبـد الـرحمن، ؛ 063، ص1، جالکامل فی ضعفاء الرجاسجرجانی، أحمد بن عدی،  .2

ابـن معـین،  ؛http://www.alwarraq.com، 23، ص2، جتاریخ بغیدااخ یب،  ،بغدادی ؛220، ص۲، جأسماء الرجاس
ـد بـن  ؛http://www.alwarraq.com، در: )با اندکی تفاوو( 316، ص3، جخ یحیی بن معینتارییحیی،  عقیلـی، محم 
 .10، ص2، جالضعفاء الکبیرعمرو، 

 .107، ص3، جسؤاالت اآلجریأبو داود سجستانی، سلیمان بن أشعث،  .3

 .062، ص1، جالکامل فی ضعفاء الرجاسجرجانی، أحمد بن عدی،  .4
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معـین بـه ایـن نکتـه  ابـنچنانچـه  ،بـودن او اسـت ود بن محبر یـا صـوفیبودن داو  معتزلی
 و بخـاری نیـز و پسـر  و حنبـل بن با توجه به اینکه احمد ،)اعتزال( اشاره کرد. همچنین

توان گفت تخ ئـه  معتزله هستند می سرسخت مخالفان از ،نسائی همچون ،نامحدث بقیه
در  اعتزال او است. از این نکته هم بافل نشویم کـه مـذهب راوی، تـأثیری سبب د بهوداو 
یا کسی شیعه یا رمی  ،ممکن است کسی معتزلی باشد ولی ثقه هم باشد .بودن او ندارد ثقه

درباره ابـان بـن تغلـب  میزان االعتداسچنانچه ذهبی در  .باشدبه رفض بشود ولی ثقه هم 
و  حتـی بلـو در تشـیع داشـت ولـی صـدوق اسـت. احمـد .او کوفی و شیعه اسـت گوید می
چـون  .سـتا د مقـدم بـر جـرد اووپس تعـدیل داو  1اند. دانستهمعین و ابوحاتم او را ثقه  ابن

ود، او را از و بـودن دا و صـوفی اعتـزال صرف  توان به د، جرد مجمل است و نمیوجرد داو 
 کنـد میزاهد کوثری در مقاالو خود  به این نکتـه اشـاره ، چنانچه محمدوثاقت انداخت

 2افتد. نمیوثاقت  که تا زمانی که جرد تابعین، جرد مفسر نباشد راوی از عدالت و
لته ال ین هو العقل، ومن ال دین )که در اولین حدیث عقل  ،بشر بن بالبدرباره اما  ب.

آن گفت آفت این حدیث ایـن اسـت کـه بشـر در آن درباره البانی و  3آمده است (ال عقل له
تنها  ،با توجه به کتب اهل رجال ، باید گفتآورد که بشر، مجهول است است و از ازدی می

بن بالب اسدی، مجهول است ازدی است. در حالی که خـود ازدی  گوید بشر کسی که می
چنانچـه بعنـی از علمـا بـه ایـن نکتـه اشـاره  شـود، نمیتنـا مجرود است و به جـرحش اع

دهنـد.  بـودن بشـر را بـه ازدی نسـبت می حجر عسقالنی هم مجهـول ذهبی و ابن 4.کردند
بشر بن بالب وجود دارد کـه یکـی از آنهـا بـه نـام بشـر بـن نفر به نام دو  معتقد استازدی 

الحـدیث  کـه متـروک دیگری بشر بـن بالـب کـوفیبالب اسدی است که مجهول است و 

                                                
د بن .1  .7، ص3، جمیزان االعتداس فی نقد الرجاساحمد،  ذهبی، محم 

د زاهد،  .2  .62، صمقاالت الکوثریکوثری، محم 

 .01، ص3ج ،سلسلة األکاایث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیأل فی األمةالبانی، محمد ناصرالدین،  .3

د بن احمد،  .4 ، تهذیب التهذیبی، احمد بن علی، عسقالنابن حجر  ؛0، ص3، جمیزان االعتداس فی نقد الرجاسذهبی، محم 
 .261-263، صالرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیلاللکنوی الهندی، محمد عبد الحی،  ؛17، ص3، جالتهذیب
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العـین  بشـر بـن بالـب اسـدی مجهـولکـه  شـود میبا توجه به کتب رجـالی معلـوم  1.است
و آنهایی هم کـه از  ؛بلکه معلوم است چه کسی است و از چه کسی روایت نقل کرد ،نیست

جرد  درباره کم دستمعلوم هستند. علمایی که بشر را توثیق کردند یا  اند کردهاو روایت نقل 
 از: ندا ند عباروا هدیلش سکوو کردیا تع

ایـت کـرد و نقل رو  حسینآورد که بشر بن بالب از امام  می تاریخ کبیر. بخاری در 3
اشو، از بشر روایت نقل کردند و او برادر بشـیر بـن بالـب اسـت و  عبدالله بن شریک و ابن
روحین بـود در اینجا بخاری بشر را جرد نکرد. اگر بشـر از مجـ 2.حدیثش در کوفیین است

 گوید کوفی است. فق  می .پس بشر نزد بخاری ثقه است .کرد حتما  بخاری او را جرد می
 بـن عبداللـه و کـرد روایـت نقـل حسـین امام از بالب بن گوید بشر حبان می . ابن2

چـون  .دانـد حبان بشر را جزء ثقـاو می ابن 3اند. کرده نقل روایت بشر از اشو، ابن و شریک
 4.نام او را برده استدر کتاب ثقاو 

 امــام از بالــب بــن گوینــد بشــر می حنفــی جمــالی . ابــن ابــی حــاتم رازی و أبوالفــداء1
 از زیاد اشو، و یزید بن ابی ابن و شریک بن عبدالله و کرد روایت نقل هریره و ابی حسین

و د آور  مـیحاتم او را جـزء مجـروحین  ابی بشر ثقه نبود ابنپس اگر  5.کردند نقل روایت بشر
 کرد. جرد می

                                                
د بن احمد،  .1 لسیان ابـن حجـر عسـقالنی، احمـد بـن علـی،  ؛122، ص3، جمیزان االعتداس فیی نقید الرجیاسذهبی، محم 

اییوان الضیعفاء الدین،  ذهبی، شمس ؛347، ص3، جلمغنی فی الضعفاءاالدین،  ذهبی، شمس ؛140و  2۲، ص2، جالمیزان
 .23، ص3، جوالمتروکین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین

 .۲3، ص2، جالتاریخ الکبیربخاری، محمد بن اسماعیل،  .2

د بن حبان،  .3  .73ص ،2، جالثقات ابن کباندارمی، محم 

 .همان .4

، الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستةالجمالی، أبو الفداء زین الدین،  ؛171، ص2، جلتعدیلالجرح واابن ابی حاتم،  ،رازی .5
 .1۲، ص1ج
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زبیـر روایـت  و ابـن حسـینگوید بشر از امام  الهادی می مامالا بن عبدالله . عالمة2
 1.کرد و عبدالله بن شریک از بشر روایت کرد

الحال اسـت و  د که بشر معلومشو های حدیثی و رجالی معلوم می پس با رجو، به کتاب
البـانی مـردود اسـت کـه گفـت آفـت ایـن و کـالم  اند کردهحتی تعدادی از علما او را توثیق 

در کتب رجالی شیعه هـم حتی بشر بن بالب  حدیث عقل این است که بشر مجهول است.
که آنهـا دو نفرنـد( است چنانچه ازدی قائل  ،شده است )دو نفر هم نیستند  یک نفر معرفی

 2.شده و ثقه است  معرفی و از اصحاب امام حسن و امام حسین و امام سجاد

 و و حدود عقل از دیدگاه البانیقلمر 
 یمهم اریبس لیدل نیا و است نید مسائل قتیحق درک از عاجز عقل معتقدند انیسلف

 از اعـم ،اسـت داده خبـر آن از خداوند چه هر پس .عقل است بر عتیشر  کمال و برتری بر
 را آنها قتیحق درک قدرو عقل و باالترند عقل فهم از همه ،معاد و نبوو و خداوند صفاو

 وجـود پـس کنم ینم درک را آنها قتیحق من چون دیبگو و را انکار کند آنها دینبا لذا .ندارد
 چگونـه و دشـو یمـ ارمـ به لیتبد عصا چگونه که کند درک تواند ینم عقل گاه  یه. ندارند

 اما کند، یزندگ یماه شکم در یانسان است ممکن چگونه و شود شکافته ایدر  دارد امکان
 و کند ینم درک را آنها قتیحق عقل و است داده خبر آنها از خدا که ی استمور ا نهایا همه

از جمله کسانی که درباره محدوده عقل بحثی به میان آورده البانی است که  3.کرد نخواهد
حـوزه، م ـالبی راجـع بـه حـدود و  سهکه وی در  شود میاو معلوم  های کتاببا تفحت در 

 از: ند ا باروقلمرو عقل بیان کرده است که ع
آیا پرسید کسی که پاسخ به عقل: البانی در از طریق معرفت خدا بودن  بیرممکن یک.

 وسیله عقل بشناسیم گفت:  اول خدا را باید به
                                                

 ، در: 231، ص3، جالجداوس الصغری مختصر الطبقات الکبریعبدالله بن اإلمام الهادی الحسن،  .1
www.izbacf.org. 

 .226، ص2 ، جسمعجم رجاس الحدیث و تفصیل طبقات الرجاخوئی، سید ابو القاسم،  .2

 .113-127، ص2، جاالعتصام ی للشاطبی موافق للمطبوعأبو إسحاق،  ،الشاطبی .3
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زند باید دلیل از کتاب و سنت بیـاورد  عقل( را می کسی که این حرف )معرفت خدا با .3
 از کتاب و سنت ندارد.عقل باید باشد و چنین کسی دلیل  که معرفت خدا با

یهـودی بیـر از عقـل نصـرانی و عقــل  شــختعقـل  .عقـول مـردم مختلـف اسـت .2
نصرانی بیر از عقل مسلم است و عقل مسلم صالح بیر از عقل مسلم فاسق است و عقـل 

پس در این صورو کدام عقل سزاوار است کـه  .عالم صالح بیر از عقل جاهل صالح است
 چون عقول مختلف است. .خواهید خدا را بشناسید م عقل میخدا را بشناسد. شما با کدا

همـه اخـتالف   پـس چـرا در معرفـت خـدا ایـن ،اگر در معرفت خدا عقل کافی باشد .1
است که عقل در معرفت خدا کـافی بر آن وجود دارد. این اختالفاو در معرفت خالق دلیل 

و انـزال کتـب عبـث و اگر عقل در معرفت خدا کافی باشد ارسـال رسـل  ،نیست. همچنین
سـوره  30که خداوند در آیه   حالی در ،به کتب و پیامبران نیست یبیهوده است و دیگر نیاز 

 1.کنیمنیستیم تا اینکه رسولی را مبعو  کننده  ما معذب و عذاب اسراء فرمود
َع  آیه این در معتزله گوید می یدیگر  جای در البانی ِ َ  َة َّ َربأ ِم َع ُّ َّم ذواَل َحََُّّ کنَّ رسول  َث َملم

 کـهاسـت  آمـده سنت در چون .است سنت از انحراف این و کردند تفسیر عقل معنای به را
 برای و دارد فرق مردم مابقی با حسابشان آخرو در( بیره و نابالغ بچه مجنون،) گروه چند
 عصیان اگر و شوند می بهشت وارد کردند اطاعت را رسول اگر و شود می رسول ارسال آنها

 دردلیـل،  همـین به و است شده رسول به تعبیر ،حدیث این در. شوند می جهنم وارد کردند
 2.است نشده عقل به تفسیر سلف تفاسیر کتب

و نظـری بـر نظـر  ،وقتی عقول مختلف باشد مجالی نیست که عقلی بر عقـل دیگـر .2
 واقــع مرجــع امــری مختلــف و دیگــر تــرجیح داده شــود. پــس وقتــی عقــل مرجــع باشــد در

 به مرجعی که در آن اض راب نباشد رجو،است من رب است و خداوند به ما دستور داده 
سوره نساء فرمود: اگر در چیزی نزا، و اخـتالف کردیـد آن را بـه  03چنانچه در آیه  ،کنیم

                                                
و  222، ص3شادی بن محمد بن سالم آل نعمان، موسوعة العالمة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـرالدین األلبـانی، ج .1

220. 
 )با اندکی تفاوو(. 312، ص0ج ؛266، ص2، جهمان .2
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خدا و رسولش برگردانید. پس رجو، به عقل در معرفت خدا رجو، به امر منـ رب اسـت و 
بلکه قاعده این است که رجو، به مرجعی باشد  ،ای نیست قاعدهبرای این رجو،، ضاب ه و 
 1.که در آن اض راب نیست

 :چنین استشود که  اشکاالتی بر کالم البانی مترتب می
اسـتدالل چنـین سوره انبیاء( با دلیل عقلـی  22ن )مثل آیه خود خداوند در آیاو قرآ .3

م  :کند می ٌو ِإالَّ َدّللَّ ُّ آهِلَ َُ ذوَن  َلوأ اکَن ِفيِه ذُّ ِففم َُّ ِش َع َعذرأ ِ َمبم َدلأ َََُّن َدّللَّ بأ یعنـی اگـر دو تـا خـدا  ؛َلَفَسَدَتُّ َفسم
عقل ممکـن نباشـد  شوند. پس اگر معرفت خدا با باشد آسمان و زمین به فساد کشیده می

پیامبران برای قوم خودشان  ،همچنین تکند پس چ ور خداوند با دلیل عقلی استدالل می
بـرای کسـانی کـه  ابـراهیماسـتدالل حنـرو  کردند. مثال   عقلی می استدالل به دالیل

ــاه را می ــید و م ــام  خورش ــد در ســوره انع ــود. خداون ــتیدند عقلــی ب ــه )پرس  (۲۲تــا  67آی
ی  :را از زبـان او نقـل کـرده اسـت ابـراهیمهای حنرو  استدالل

َ
يذ م َمُ َِّ يذِه َدل َِ ذُّ َجذنَّ َع َُّ َِ َف

 َِ َد َمِّبم َف َِ کَبُّ َقَُّف َه َفَ  َقَُّف َلِانأ کوأ
َ
ُ ُّ َُّ َِ َد َمِّبم َف َِ َر َ ُِّزَغُّ َقَُّف َه َُ  َ ی َدلأ

َ
ُّ َمُ َُّ َِ َ ، َف ِِ ِف

ِةب  َدْلأ
م
َفَ  َقَُّف اَل ُ

َ
ُ ُّ ِدِِن َمِّبم َُّ أ ُّيأ َْ

کَُبم َف 
َ
َد ُ َِ َد َمِّبم َه َِ َه َ ُِّزَغَو َقَُّف َه ُأ ی َدلشَّ

َ
ُّ َمُ َُّ َِ ُّلمَ ، َف ِم َدلضَّ َ وأ کوَرنَّ ََِّن َدلأ

َ
ذُّ أَل ٌَ ِّمَّ ِم ِإِنم َ ذِری َِتأ َقَُّف يذُّ َقذوأ َف

َ
ُ ُّ َُّ َِ

ِرکوَن  مشأ َابـراهیمعقل، شناخت خدا ممکن نباشد چ ور حنرو  . پس اگر با  بـه دالیـل
ابتدا  ،خدا از طریق شر،نیز معرفی و عنی قبل از معرفی خود  ی .کند عقلی استدالل می

 .کند میبا دالیل عقلی بر وجود خداوند استدالل 
وسـیله   بهگوید  و میکند  می . آیاو متعددی به تفکر و تعقل در مخلوقاو خداوند امر2

توانیـد خداونـد را بـا آن آیـاو و  توانید پی ببرید که خالقی وجود دارد و می آن مخلوقاو می
 ها بشناسید. نشانه
عقـول متعـدد اسـت و بـا عقـول متعـدد و مختلـف که البانی در پاسخ به این سخن . 1
عقل سلیم ، باید گفت توانیم خدا را بشناسیم شود و با کدامین عقل می ند شناخته نمیخداو

 ،شـود خداونـد را شـناخت ها یکی است و با همین عقـل سـلیم می و ف رو در تمام انسان
ذسوره روم  14چنانچه خداوند در آیه  ِأ ذِديَ  ِلخَ يَهذُّ اَل َتبأ َِ َُّس َع ِ  َفَطَر َدلنَّ ِ َدلَّ َرَت َدّللَّ ِ ِفطأ بـه ایـن  ِق َدّللَّ

                                                
 .220، ص3، جهمان .1
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شود که خـدای  ها یکی است. اما امروزه اگر دیده می کند که ف رو انسان م لب اشاره می
نظر ویژگـی فـرق دارد  ها با خدای مسلمانان از ها و خدای مسیحی یهود با خدای مسیحی

آن عقل سلیم ف ری با اوهام  ،شده است. همچنین  است که دینشان تحریفدلیل این  به
 ترتیب ینبـد خـدا را بشناسـند.بایـد ه طور کـ تواند آن ایالو نفسانی مخلوط شده و نمیو تم

چون در این صورو عقـل سـلیم و ف ـرو در  .شود داده میپاسخ اشکال چهارم البانی نیز 
بلکه رجـو، بـه امـر متقنـی  ،دیگر رجو، به امر من رب نیستاست و ها یکی  تمام انسان

در جـایی کـه عقـل در آنجـا راه و درک البته گذاشته است.  است که خداوند در نهاد انسان
ندارد )مثل بعنی از صفاو خدا و مسائل معاد و احکام الهی( باید به خـدا و رسـول رجـو، 

 شود.
اشکال البانی که اگر عقل در معرفت خدا کافی باشد دیگر ارسال رسـل و  پاسخ این. 2

کـه اوال  عقـل در ، ایـن اسـت اسـتانزال کتب لغو و بیهوده است چون خـود عقـل کـافی 
برای  .شده است  وسیله کتب و رسل معرفی  معرفت خدا، تأییدکننده آن خدایی است که به

یم. ثانیـا  ارسـال رسـل و انـزال کتـب فقـ  بـرای ا هن امر به تعقل و تفکـر شـدآهمین در قر 
می را ذکر بلکه عالوه بر معرفت خدا، پیامبران صفاو و اعمال و احکا ،معرفت خدا نیست

کنـد و بایـد  میعقل به کلیـاو حکـم  ،کردند که از حی ه درک عقل خارج است. همچنین
و رسل جزئیاو را در تمام مسائل بیان کنند. پس ولو اینکه عقل خدا را بشناسد باز نیاز  انبیا

 کنند.تا تمام مسائل را برای ما بازگو به کتب و رسل داریم 
دلیل چهارم البـانی در واقـع همـان دلیـل دوم که است است این  تأمل در خور  نکته. 0

 کـهد نک میالبانی به بیان دیگر است. اما البانی آن را جداگانه و به عنوان دلیل چهارم ذکر 
گویـد عقـل در اسـتدالل مسـاوی بـا کتـاب و سـنت  البانی می نمایی است. بزرگصرفا  این 

ولـی عقـل بشـر  ،ستدالل کـردشود به آن ا چون کتاب و سنت محصور است و می .نیست
واجب اسـت مسـلمان  گوید میاو  1.توان به آن رجو، و استدالل کرد محصور نیست و نمی

                                                
و  227، ص3، جشادی بن محمد بن سالم آل نعمان، موسوعة العالمة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـرالدین األلبـانی .1

226. 
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 ،احـزاب اسـالمیوی  سپس، 1.کندرجو،  نادر عقیده خود  به کتاب و سنت و راه مؤمن
بـیش از  انـد دادهکند که برای عقـل جایگـاهی قـرار  را سرزنش می ،مخصوصا  حزب تحریر

و علمـا را  خداونـد عقـال دانیم ی که اسالم برای عقل در نظر گرفتـه اسـت. مـا مـیجایگاه
 2.عقل بشری متفاوو است ه، اماداد خ اب قرار

در بلکـه عقـل او  ،مؤمن به خدا و رسول حق ندارد به عقلش حکم کنـدبه نظر البانی، 
ری از معتزلـه که حزب التحریـر بـا تأثیرپـذی  حالی کالم خدا و رسول خاضع است. در مقابل

. مـا اعتبـار و ارز  عقـل را نفـی اسـت سزاوار اسـت اعتبـار قائـل هبرای عقل بیش از آنچ
کند و همانـا عقـل در مقابـل حکـم کتـاب و  حکم نمی و سنت کتاب عقل بر ، اماکنیم نمی

سـپس  3.کنـدخـود  حکـم  فهمد نه اینکه سنت خاضع است و حکم کتاب و سنت را می
چـون عقـول را بـر نصـوص کتـاب و سـنت  .شرعیه را انکـار کردنـدق معتزله حقایگوید  می

مسل  کردند و آن نصوص را تحریف کردند و تغییر دادند. پس سـزاوار اسـت عقـل بعـد از 
کنـد  البانی ادعـا می ،. همچنینبپذیردخاضع باشد و آن را  آنفهم کتاب و سنت در مقابل 

کتاب و سنت و منهر سـلف صـالح  ند مخالفا هکه بسیاری از اصولی که معتزله وضع کرد
 4.ندا هبه عقل دادفراوانی چون اعتبار  .است

 صـفاو خداونـد بـرای گویـد می وسـیله عقـل: البـانی  صفاو خداوند بهبه معرفت  دو.
 صـفاو از بعنـی و اسـت منزه نقصان صفاو تمام از خداوند ،همچنین .دارد وجود کمال
 خداوند که فوقیت صفت مثل .است ختمش سلیم ف رو و عقل وسیله  به خداوند کمال
بسـیاری از  در ،حـال  ایـن بـا اسـت. عقـل بـدیهیاو از صـفت ایـن و اسـت مخلوقاو فوق

سپس وی . است مستوی عر  بر خداوند کهاست  شده تصریح سنت و کتاب در نصوص
 از تأویـلزیـرا  .شـوند بـرده تأویـل اینکـه نـه شـوند راهر حمل بر باید نصوص این گوید می

                                                
 .213، ص3، جهمان .1

 .همان .2
 .223، ص3، جهمان .3

 .222و  223، ص3، جهمان .4



 

 

122 

سال 
پنجم

 ،
پاییز 
 

1394
، شماره 

19
 

 بـر حمـل را صفاو احادیث و آیاو سلف علمای که  حالی در ،است کالم علمای فاوانحرا
 کـه است مشهور مالک از چنانچه ؛کنند تحریف و تأویل اینکه بدون ،کردند می راهرشان

ذذَكَوی دربــاره او از ِش َدلأ َعذرأ نم لََعَ َدلأ َ ًأ االستتتواء معلتتوم، »: فــتپاســخ گ دروی  .پرســیدند َدلذذرَّ
ْاا عنه ب عةوالکیف مج وا،  راجـع  را سلف عقیده مالک پس. «واالیمان به واجب، والس

 1.گفت خداوند صفاو کل به
کـه سـلف، صـفاو را حمـل بـر ادعـا  وارد اسـت: ایـن هـاییسخنان البانی ایراد بر این

الفتوی تیمیه در  . چنانچه ابن3: زیرا .بردند، درست نیست کردند و تأویل نمی راهرشان می
چـون بعنـی از سـلف )مثـل  .گویـد  لب )حمل صفاو بـر رـاهر( را میهمین م الحمویة

گفتند کیف برای ما مجهول است و ما فهم صحیحی از آیه نـداریم و  مالک( خودشان می
قبـول  گفتنـد چـون خـدا ذکـر کـرد تعبـدا   کردنـد و می از صفاو، سکوو می جهل سبب به

ف فهم این صفاو را تفویض به واقع بعنی از سل . پس درپرسیدداریم و درباره آن صفاو ن
 تأویـلاینکـه کـل سـلف . 2 کنـد؛ می البـانی ادعـاکـه  2کردنـد نـه حمـل بـر رـاهر خدا می

ا بمین التندییدچنانچه نویسنده کتاب  ،ادعای کذب و دروبی است بردند نمی  التوکیید عیدد
 د ویـز  قتاده، حسن، منصور، ابـن مجاهد، عباس، بزرگان از سلف صالح )مثل ابن گوید می

جریـر  برای نمونه از ابـن . حسن سقافبردند می تأویلبیرهم( بسیاری از صفاو خداوند را 
ُم َعذن َلذٍُّ   آیـه ایـن عبـاس سـاق را در کـه ابـن کند می سلفی نقل َشذ َم يممأ ََيأ

 بـه تأویـل 3
َنَُّهذُّرا در ایـن آیـه  «أیـد» کـه کنـد مییعنی سختی برد و از طبری نقل  «الشد » َُّ َنَيأ َُ ذ  َحَدلسَّ

                                                
 ؛37و  30، ص2۲1الدین األلبـانی، جأبو خلیل النجدی، تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمـام المحـد  محمـد ناصـر  .1

 .24۲و  246، ص7شادی بن محمد بن سالم آل نعمان، موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصرالدین األلبانی، ج
 .1و  2تیمیه، ص گری در نزد ابن مفهوم سلفیفرمانیان، مهدی،  :برگرفته از .2

 .22، آیه (7۲) سوره قلم .3
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َحَجذَُّ هـم ایـن آیـه  أحمـد حتـی امـام گوید میبعد نویسنده  2.بردند تأویل «قوه»به  1
َك  َم  

 تأویل برد و تأویالو دیگری که از احمد نقل شده است. «ثوابه جاء»را به  3
گویـد  است. سپس میگوید از اصول استدالل اهل سنت، عقل ف ری سلیم  البانی می

گویـد عقـل  می ،کنـد. همچنـین لـو را بـرای خداونـد اثبـاو میعقل ف ری سلیم صـفت ع
 4.صحیح تابع شر، است نه اینکه شر، تابع عقل باشد

سـلیم گویـد عقـل  نمی و دهـد نمی بـه دسـتمتأسفانه ایشان برای عقل سلیم تعریفـی 
و  کنـد میدالیل حجیت عقل سلیم را هم ذکر نهمچنین،  .ستا تا کجا ا  دایرهو  چیست

در حالی که خـود البـانی تمـام  داند، میبر چه اساسی البانی عقل سلیم را حجت گوید   نمی
و برای عقل منزلتی قائل نیست. البانی از یک طـرف عقـل را  داند میروایاو عقل را جعلی 

 ست.و اا م را قبول دارد و این از تناقناوقبول ندارد و از طرف دیگر عقل سلی
رو نـدارد عمـق و کند امـا قـد داوند را درک میعقل چیزی از صفاو خ گوید میالبانی 

 .توانیم کنه صفاو را درک کنـیم وسیله نقل )کتاب و سنت( می  به .کندکنه صفاو را درک 
یری و بیره(  یسمع، الوجود حقیقی خود  را به صفاتی )یجیء، زند که واجب بعد مثال می

 5.متصف کرده که این صفاو برای خداوند با نقل ثابت است
 ،نیاز از مکان اسـت چون بی .گوید خداوند دارای مکان نیست می یدیگر  جای رد وی

فقـ   .تواند حقیقت خداوند را درک کند و به آن معرفت داشـته باشـد لکن عقل بشری نمی
ت ابـگویند عقل ث می 7ن احبا ابعنی از متکلم 6.شناسد خداوند صفاو و ذاو خود را می

                                                
 .26آیه ، (03) سوره ذاریاو .1

اف، حسن بن علی،  .2 ا التوکیدسق   .22و  23، صالتندید بمن عدد

 .22، آیه (۲3) سوره فجر .3

و  130، ص3، جموسوعة العالمة اإلمام مجدا العصیر محمید ناصیر الیدین األلبیانیشادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  .4
 .234و  137
 .74، ص2، ججموع فتاوی العالمة األلبانیألف فتوی للشیخ األلبانی = مأبو سند،  ،فتح الله .5
 .32، ص770، جتفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحدث محمد ناصرالدین األلبانیأبو خلیل،  ،النجدی .6
 که معارض با البانی و از اهل کالم و صوفی بودند. هستند: آنها شاگردان شیخ عبدالله حبشی 3، ص730، جهمان .7
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و معقول نیسـت کـه  استچون مکان مخلوق  .یستکند خداوند دارای مکان و زمان ن می
اراده  آن،از امـا  ،گوید این کـالم صـحیحی اسـت خداوند حال در مخلوق باشد. البانی می

ن و روایـاو بـه آنهـا جمله، اسماء و صفاتی را کـه در قـرآخواهند با این  می و ندا هباطل کرد
 در ،نـد دارای مکـان نیسـتگـوییم خداو که ما هـم می  حالی کنند. درتع یل  شده  تصریح

کنیم و بین اثباو صفت علو و بودن خـدا در  حال صفت علو را برای خداوند اثباو می  عین
 1.چون مکان خود  مخلوق خداوند است .مکانی هی  تالزمی نیست

عقـل اجمـاال  داللـت دارد کـه معـاد و  ،نظر البانیبه وسیله عقل:   معرفت معاد به سه.
کـه بنـدگان صـالح دائمـا  در در بـاب ایناما تفصـیال   ،دگان وجود داردعقاب و ثواب برای بن

سـمع دربـاره ایـن و ببینـیم باید به سمع رجـو، شـود  ،بهشت هستند یا کفار دائما  در جهنم
کـه عقـل، اصـل معـاد و است ن ااین کالم البانی موافق متکلم 2.گوید افراد چه چیزی می

 یفیت معاد باید به شر، رجو، شود.اما درباره ک فهمد، میعقاب و ثواب را 

 تعارض عقل و نقل در نگاه البانی
البانی در تعارض عقل و نقل م البی بیان نکرده  رسد میشده به نظر  قاو انجامبا تحقی

کند کـه نظـر  میله بیان ئاین مس دربارهفق  در دو جا به صورو گذرا نظر خود  را  .است
 تعارضی بین عقل صریح و نقل صحیح نیست.که است؛ یعنی اینتیمیه  او همان نظر ابن

تیمیه را رحمت کند که حقیقت  خداوند ابنگوید  البانی از قول سید محمد رشید رضا می
تیمیه گفت عقل سلیم موافق نقل صـحیح از کتـاب  ، ابنهمچنین .دین اسالم را بیان کرد

معتقـد اسـت  ویکه  آید رمیکند ب رشید رضا می بهاز استشهادی که البانی  3.و سنت است
تیمیـه  کـه ابـن کند لبانی نقل میهمچنین، ابین عقل سلیم و نقل صحیح تعارضی نیست. 

                                                
موسوعة العالمة اإلمام مجیدا العصیر محمید ناصیرالدین شادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  ؛1و  2ص ،730، جهمان .1

 .013، ص7، جاأللبانی

 .323، ص3، جرفع األستار إلبطاس أالة القائلین بفناء النارعزالدین، محمد بن إسماعیل،  .2
، 3، جمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانیموسوعة العالمة اإلشادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  ؛14، صهمان .3

 .272ص
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بلکـه  ،گوید عقل صریح و نقل صحیح مخالف طریق سـلف نیسـت می الفتوی الحمویهدر 
 1.است آنموافق 

 حسن و قبح عقلی از دیدگاه البانی
کنـد و قائـل بـه حسـن و قـبح  ار میجاهای متعدد، حسن و قبح عقلی را انکـ البانی در

 از جمله: شرعی است. 
اینکه راه معرفت سنت حسنه و سـنت سـیئه عقـل و پاسخ به در  مجموع فتاویدر ی و 

فقـ   .کنم کسی بگوید راه معرفت عقل و رأی است گوید گمان نمی رأی است یا شر،، می
حـاکم اسـت و آن  گوینـد عقـل معتزله هستند که قائل به حسن و قبح عقلی هسـتند و می

چیزی را که عقل حسن شمرد حسن است و آن چیزی را که عقل قبیح شمرد قبیح اسـت. 
گوینـد حسـن آن چیـزی  حق می اما اهل سنت و جماعت این کالم معتزله را رد کردند و به

است که شر، آن را حسن شمرد و قبیح آن چیزی است که شـر، آن را قبـیح شـمرد. بعـد 
 «من سن فی االسالم سنة حسنة» پیامبر فرمودند: .کند یث نبوی میایشان استدالل به حد

گویـد چـه  . یعنی شر، است که به ما میأی رشعاً « ومن سن فی االسالم سنة سیئة»أی رشعًا  
 2.چیزی حسن و چه چیزی قبیح است

گوید معرفت حسن و قـبح فقـ  بـا شـر، اسـت و مجـالی  جایی دیگر می در ،همچنین
معتزلیان قائل به حسن و قبح عقلی هستند و رچه معتزله در قدیم و نو، گبرای عقل نیست

اتفاقی  یامر  ،شر، از طریقحسن و قبح به از اهل حدیث و اهل سنت جدا شدند. معرفت 
 3.بین اهل سنت است و حسن و قبح عقلی باطل است

                                                
، 6ج ؛13، ص7، جموسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصیرالدین األلبیانیشادی بن محمد بن سالم آل نعمان،  .1

 .136ص
أبـو خلیـل،  ،جـدیالن ؛30و  32، ص2، جألف فتوی للشیخ األلبانی = مجموع فتاوی العالمة االلبیانیأبو سند،  ،فتح الله .2

 .2و  1ص، 707باب الهدی و النور، شماره تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحد  محمد ناصرالدین األلبانی، 

بـاب الهـدی و النـور، ، تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحیدث محمید ناصیرالدین األلبیانیأبو خلیل،  ،النجدی .3
 )با اندکی تفاوو(. 32، ص01۲الهدی والنور، شماره باب  ؛6و  7ص، 134شماره 
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 گویــد از کنــد و می بــر تشــیع انتقــاد می سلسییلة االکاایییث الصییحیحةالبــانی در کتــاب 
 بـه قائـل و اند دانسـته تشریع مصادر از یکی را عقل هاآن که است این شیعه مذهب عجائب

 1.هستند عقلی قبح و حسن
حسـن و قـبح  ویشـود  های خود  معلـوم می پس از عباراو مختلف البانی در کتاب

 گرایـان عقلرا  البـانی دیـدگاه ایـن عقلی را قبول ندارد و قائل به حسن و قبح شرعی است.
 بـا صـفاتش و فعل که آید می پیش قبح و حسن بودن ذاتی از سخن وقتی زیرا اند. کردهنقد 

 قـوه و خـدا داده نیـز را آن که شود سنجیده آن کمالی های ارز  و انسان ملکوتی طبیعت
 شـیء که نیست این دهد می انجام خدا آنچه پس. است کرده ع ا ها انسان به را تشخیت

 .گوید می سخن شیء آن واقعی صفاو از صفتی از بلکه د،کن می دار صفت را یصفت بدون
 یاشیای عالم در دهد می نشان که کند می ها خوبی به امر خداوند که است آمده قرآن در لذا
 را هـا خوبی آن کـه کنـد می امـر آنگـاه خداونـد و هستند نیکویی و خوبی به متصف واقع در

 عـالم در هایی بـدی کـه اسـت آن مقصـود که کند می نهی ها بدی از خداوند و دهید انجام
 2.کند می نهی ها بدی این از خدا و کنید می درک همه که دارد وجود واقع

 نتیجه
 نـو، همـه تقریبـا   و بـوده گرا ایمان دینی معرفت باب در البانیبا توجه به آنچه گذشت، 

ـر عنـوان  بـه عقـلاگـر  فقـ  و نهـاده کنـار بـه را گرایی عقل  لبـانیا کنـد عمـل وحـی مفس 
اسـت و عقـل  مـؤمنعقل حقیقی کـه عقـل  :عقل بر دو قسم استبه نظر وی،  .پذیرد می

 و داند می مخدو  را حجیت عقل روایاو سند وی ،مجازی که عقل کافر است. همچنین
 بـن دوداو  عقـل روایاو بیشتر سند در چون .است موضوعه و جعلی روایاو آن استمعتقد 
 رجـالی منـابع بـه توجـه بـا کـه  حـالی در انـد، کرده جـرد ار  ودو دا علمـا و دارد وجـود محبر

 و اعتـزال را او جـرد و اند دانسـته ثقـه فـردی را وی رجـالیون از بعنـی کـه دشـ مشخت
                                                

 .372، ص1، جسلسلة األکاایث الصحیحةألبانی، محمد ناصرالدین،  .1
 .جایگاه عقل و نقل ار نزا سلفیانفرمانیان، مهدی،  :برگرفته از .2
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 شـناخته عقـل وسـیله  بـه خـدا استمعتقد  وی ،همچنین. اند  قلمداد کرده او بودن صوفی
 نقـل وسـیله  بـه بلکـه ،کنـد درک را خـدا صـفاو کنـه و عمق ندارد قدرو عقل و شود نمی

 نقـل بـا سـلیم عقـل ،البـانی نگـاه در. کنـیم درک را صـفاو کنه توانیم می( سنت و کتاب)
 قـبح و حسـن و دانـد می شـرعی را اشیا قبح و حسن وی ،همچنین. ندارد تعارضی صحیح

 .ندارد قبول را عقلی
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