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 چکیده

چنان محور بحث های مهم در بوده است و هممنزلت عقل و محدوده دخالت آن در شریعت در حوزه پژوهش دینی نزد محققان محل گفتگو 
 شود حسن و قبح عقلیهای مختلف علوم اسالمی است. مکتب سلفیه و همچنین البانی که از حامیان این مکتب در دوره معاصر محسوب میشاخه

چنین او دفاع عقالنی دست ساز می داند. هم را انکار نموده و عقل را به عنوان منبعی از منابع شریعت قبول ندارد. وی تمام احادیث عقل را باطل و
او   باشد.داند که در سلف امت، سابقه نداشته و بنابراین غیر مشروع میامری مستحدث می  شود،از دین را که به عنوان علم کالم از آن یاد می

 شویم.معتقد است که علم کالم، ساحت شریعت را آلوده نموده است. در این نوشتار با نقاط ضعف عقاید وی آشنا می

 .محمد ناصر الدین البانی، سلفیه، روایات عقل، دفاع عقالنی از دین :واژگان کلیدی

*** 

 البانی کیست؟

تخت وقت آلبانی به دنیا آمد. پدرش از سلک روحانیان بود و البانی نه ساله بود که ه.ق در اشقودره پای 2331محمدناصرالدین البانی در سال     

ت یپدرش از آلبانی به دمشق کوچ نمود. وی دروس تجوید و قرآن و صرف و نحو و فقه حنفی را پیش پدر فرا گرفت و از شیخ راغب طباخ اجازه روا

( وی در دوران جوانی به واسطه ی برخی از 2/00: 2041ر را درک کرد. )الشیبانی، دریافت نمود و نیز در دمشق محضر شیخ محمد بهجة البیطا

محمد  و مقاالت صاحب المنار، به سلفیه گرایش پیدا کرد و پس از مطالعاتی در این زمینه ثابت قدم تر شد. البانی، ابن تیمیه و ابن قیم الجوزیه

( وی در دمشق و دانشگاه مدینه، سالیانی تدریس داشته و نیز برای ایراد 31: 2011)العلی، بن عبدالوهاب را پیشوایان خود در این راه می داند. 

سخنرانی به بعضی از کشورهای اروپایی و اکثر کشورهای عربی سفر کرده است. او شاگردان سلفی متعددی پرورش داده است، همچون: محمد 

 (042/2: 2041لقریوتی، مقبل بن هادی الوادعی و دیگران. )الشیبانی، عید عباسی، عمر سلیمان األشقر، شیخ مهدی السلفی، عاصم ا

وی از جانب علماء معاصر اهل سنت به خاطر تخصصش در حدیث ستوده شده است. قرضاوی وی را محدث بالد شام دانسته و شیخ محمد     

را مجدد عصر دانسته و گوید زیر آسمان کبود عالم تر از او  غزالی او را استاد محدث و عالمه و صاحب قدم راسخ در سنت دانسته است. بن باز وی

سلسله األحادیث الضعیفه و » ها: گریزی سامان داده که اهم آنهای فراوانی در زمینه عقل( وی پژوهش31: 2011در حدیث ندیده ام. )العلی، 

ن و همینطور دیگر سن« صحیح سنن أبی داود»؛ « نن أبی داودضعیف س»؛ « سلسله األحادیث الصحیحه » ؛ « الموضوعه و أثرها السییء فی األمه

 است.

 تأثیر پذیری البانی از مبانی فکری سلفیه

رسد که مکتب سلفیه به احمد بن حنبل منتهی شود و ابن تیمیه آن را توسعه داده و ابن قیم الجوزیه و محمد بن عبدالوهاب آن را به نظر می    

 اند.ادامه داده

 سلفیه مختصات فکری

نقل بجای عقل بنیادی ترین جایگاه را در تفکر سلفی دارد. تمام مسائل دینی از راه ادله ی نقلی مانند قرآن، سنت و اجماع حل و فصل می  -2

 ( 303: 2011شود و همیشه نقل بر تمام ادله عقلی مقدم است. )اسود، 

آن است. حدیث صحیح چه در صحیحین و غیر آن به شرط اثبات صحت بیشترین تالش این مکتب مصروف تحقیق در سنت نبوی و احادیث  -1

ث متبع بوده و باید به آن عمل شود و در موارد نظری، مصدر اعتقاد قرار می گیرد و بدین جهت اقوال هیچ یک از ائمه ی مذاهب در مقابل حدی

 (13: 2013پیامبر )ص( ارزش ندارد. )عبد الرحیم، 

از صحابه و تابعین و اتباع تابعین و ذکر فضائل ایشان، از اصول و مختصات آنهاست. از مهم ترین عقاید سلفیه، پیروی اهتمام به سلف امت، اعم  -3

 (31: 2011کنند. )بکر، از روش سلف در فهم دین است و خروج از آراء سلف صالح را جایز ندانسته بلکه آن را بدعت تلقی می
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از  ایوحید در رأس مبانی فکری سلفی است. ایشان خود را منادی توحید و دیگران را به اندک بهانهپرداختن به مسائل عقیدتی از جمله ت -0

 (301: 2011کنند. )اسود، دانند و در پرداختن به مسائل عقیدتی از روش کالمی و عقلی به شدت پرهیز میجرگه توحید خارج می

شود و دشمنی با تشیع در امری مذموم و نادرست است و به شدت از آن پرهیز می -به ویژه در مورد صفات خبری –تأویل از دیدگاه سلفیه  -5

شود. )اسود، دار است و در نظر ایشان باب اجتهاد بر روی همه مفتوح است و تقلید از ائمه مذاهب امری مذموم تلقی میاین مکتب بسیار ریشه

 (25: 2010و فرید،  301: 2011

 بانیعقل و قلمرو آن از دیدگاه ال

های دینی است واغلب به علّت عدم تنقیح ی پژوهشترین مسائل در حوزهی امور شرعی از پیچیدهی دخالت آن در حوزهجایگاه عقل و محدوده    

و تبیین منزلت آن افراط و تفریط در اظهار نظرها رخ داده است.در میان مذاهب اسالمی درخصوص منطقه جواز و عدم جواز دخالت عقل در 

که از زمانهای پیشین مورد بحث بوده است هنوز سایل دینی آراء و نظرات متفاوتی مطرح است. سؤال تقدم عقل بر نقل و یا به عکس با اینم

ع بطراوت خود را از دست نداده است. در الهیات شیعی مقام عقل بسیار رفیع و در فقه شیعه یکی از منابع اجتهاد است ولی مکتب سلفیه و به ت

 لبانی، اصالت را به نقل داده و برای عقل ارزش چندانی قایل نیست.آن ا

 گوید:هایش مکتب شیعه را به خاطر قرار دادن عقل به عنوان منبعی از منابع تشریع، مورد انتقاد قرار داده است. او میالبانی در یکی از نوشته    

: 2041تشریع دانسته و قائل به حسن و قبح عقلی هستند )البانی، از عجایب مذهب شیعه این است که آنها عقل را یکی از مصادر 

3/251) 

د. البته شناسدارد که سلفیه چنین نظراتی را به رسمیت نمیدهد که البانی با حسن و قبح عقلی مخالف است و بیان میعبارت فوق نشان می    

خود را نسبت به عقل و احادیثی که در مورد عقل صادر شده است   ع فکریبه نقل و اثر وابسته است الزم است موض  البانی به شدت  چون تفکر

 مشخص نماید. وی این دیدگاه فکری خود را در ضمن آثار خویش بیان کرده است.

 تضعیف روایات عقل توسط البانی

عیین شروع کرده و به بررسی و ت  االحادیث الضعیفه و الموضوعه را با نقد احادیث عقلسلسله  البانی ، کتاب و موسوعه بزرگ حدیثی خود یعنی    

است. « الدین هو العقل و من الدین له ال عقل له»آنها از نظر صحت و سقم پرداخته است. نخستین آن احادیث، روایت محکم و سازنده   اعتبار

 (2/53: 2041)البانی، 

نچه رسد که البانی تمامی آکند. چنین به نظر میها میی آناین احادیث از منابع گوناگون، حکم به کذب و جعلی بودن همه البانی بعد از تتبع    

عقل و ال»من تمامی آنچه را که ابن ابی الدنیا در کتابش »گوید: داند و میساز میدر مورد فضیلت عقل در احادیث بیان شده را ضعیف و یا دست

( احادیث مربوط به عقل با عبارات گوناگونی 2/53: 2041)البانی، «. ی این احادیث را فاقد حجیت تشخیص دادمتتبع نمودم و همهآورده « فضله

قوام المرء عقله و الدین لمن »ها این حدیث است: و سپس نقد کرده است. یکی از نمونه  ها را به نوعی گزارشی آنروایت شده که البانی همه

 این روایت را موضوع ارزیابی کرده است.  ( البانی2/53: 2041البانی، « )العقل له

آرزو کرده است که ای کاش داود این   بوده و ذهبی نیز« العقل»بن محبر است که صاحب کتاب  او معتقد است که راوی این احادیث، داود    

از موضوعات میسرة بن عبدربه بوده و داود بن محبر آن را دزدیده « العقل»( هر چند دارقطنی گفته کتاب 2/53: 2041نوشت؛ )البانی، کتاب را نمی

و خطیب تبریزی،  3/311، 5/312، 3/041، 3/211، 1/210،  1/10و رجوع شود به:  2/53: 2041و با اسانید ساختگی منتشر نموده است. )البانی، 

این بدان   ( البته روشن است که5/311و  5/331: 2041باشد. )البانی، می( و فتوای ابن تیمیه نیز نادرستی و جعل حدیث یاد شده 3/11: 2311

قبول ندارند. واضح است که هیچ انسان عاقلی حجیت مطلق عقل را زیر سؤال   معنا نیست که سلفیه و شخص البانی عقل و استدالل را اصال

: 2041د که با عقل صریح یا نقل صحیح در تعارض باشد )ذهبی، برد و ادعای سلفیه بر آن است که در مکتب اسالم هیچ چیزی وجود ندارنمی

: 2045و همان،  3/131، 1/315: 2041ها با عقل است. )البانی، ( بنابراین یکی از معیارهای البانی برای انتقاد از احادیث و آراء، مخالفت آن01

چیزی از منقوالت برای او ثابت شود وی و مکتبش آن را خواهد است که در مکتب البانی اصالت با نقل است و اگر  ( ولی حقیقت این2/342

وجه اعتراف نخواهد کرد که این مسأله با عقل مخالف است بلکه به وجهی آن را توجیه پذیرفت هر چند با عقل کامالً مخالف باشد لکن به هیچ 

ن ی ایع و بصر برای خداوند، کامالً واضح و آشکار است البانی همهکه این امر در صفات خبریه و اثبات علو، استعالء و ید و سمخواهد نمود. چنان

چنین معتقد است که رؤیت خدا در آخرت و اینکه کسی خدا را در خواب داند. همصفات را برای خدای متعال قائل است ولی آن را خالف عقل نمی

 (51: 2021ببیند می تواند درست باشد . )البانی، 

ن باشد. آن حدیث چنیگیری دانست، کالمی از البانی ذیل حدیث خلقت آدم میتوان آن را شاهد بر این نتیجهکه میمطلب شگفت انگیزی     

 است :

و طبرانی،  241: 2024ابی داود، « ) اِنَّّ فی ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح سائر جسده و اذا فسدت فسد سائر جسده أال و هی القلب » 

( در وجود فرزندان آدم تکه گوشتی است که اگر سالم باشد تمام 3/035، 2045و البانی  1/131: 2041و ابن کثیر،  2/231: 2311

 جسدش سالم و اگر فاسد شود تمام جسدش فاسد خواهد شد که این عضو همانا قلب است.



کار قلب، پخش خون به جسد انسانی مغز مقر عقل و   یکی از پزشکان با اعتراض گفت که  گوید: گرچهالبانی در خصوص حدیث یاد شده می    

( و 03، آیه 11)حج:  [2]«وَّلَّکِن تَّعْمَّى الْقُلُوبُ الَّّتِی فِی الصُّدُورِ »فرماید: است ولی من معتقدم که قلب، مرکز عقل است زیرا خداوند هم می

 (2/342: 2045)البانی،  [1]«تَّعمَّی القلوبُ الّتی فی الرُّئوسِ»فرماید و لکن نمی

ها یساز قلمداد کرده است. از نظر سلفموده و یا دستمکتب سلفی، تمامی روایاتی را که در مدح عقل در کتب روایی ذکر شده به نوعی تضعیف ن    

از نظر بسیاری از  "داود بن محبر "ایشان مهمترین آفتی که احادیث عقل را از حجیت انداخته، وجود داود بن محبر در این احادیث است، زیرا 

 (154: 2022ست. )ابن حجر، رجالیون با عناوین گوناگونی تضعیف شده و حتی ابن حجر آن را متروک الحدیث خوانده ا

در حالی که چنین دیدگاهی نادرست است و باید در شخصیت داود بن محبر از نظر رجالیون   بنابراین همه احادیث عقل از اعتبار ساقط است.    

که داود از نظر شخصیت  شودبه کار رفته مشخص می« داود»های گوناگونی که در جرح و تعدیل دقت نظر بیشتری شود. با تعمّق در اظهار نظر

های خاص فکری باعث جرح او از طرف رجالیون اهل سنّت شده است. گزارش ابن حجر در تهذیب گیریدینی اشکالی نداشته بلکه بعضی جهت

 التهذیب از داود بن محبر چنین است:

از ابن معین گوید: وی معروف به نقل حدیث بود و حدیث گوید که وی آشنا به حدیث نبود. بخاری به نقل عبداهلل بن احمد به نقل از پدرش می    

 کرد و مضطربکرد و فردی ثقه بود ولی به حدیث جفا نمود. جوزجانی گوید: از همه حدیث نقل مینوشت و کذاب نبود و از پدرش روایت میرا می

ر تیف. از یحی بن معین کالمی نقل شده که به توثیق نزدیکای است نزدیک به ضعاالمر بود. ابوزرعه گوید: ضعیف الحدیث بود. ابوداود گوید: ثقه

-گفت. نسائی گوید: ضعیف است. دارقطنی گوید: متروکاست. صالح بن محمد بغدادی گوید: ضعیف و صاحب احادیث منکر است گاهی دروغ می

چه در کتاب عقل نوشته است، دارد. و در اصل او نویسد: وی احادیث خوبی به غیر از آنمی« العقل»الحدیث است و بعد از معرفی اجمالی کتاب 

کرده و ازدی وی را متروک خوانده فردی صدوق بوده در حالی که احمد بن حنبل وی را تکذیب نموده و ابن حبان معتقد است که حدیث وضع می

 (213-3/0: 2041است. )ابن حجر، 

باشد و شامل عباراتی مانند کذاب و یکسان نبوده و بسیار متفاوت می« داود»ناقدین رسد که کالم با تامّل در دیدگاه های یاد شده به نظر می    

 اند.رود تا ضعیف الحدیث و ضعیف است ولی برخی نیز او را توثیق کردهمتروک الحدیث که از باالترین مراتب جرح به شمار می

نوشت و با عنوان ن زمینه است. ابن معین گوید: همواره حدیث مینکته مهم و اساسی در تحلیل جمالت فوق کالم کلیدی ابن معین در ای    

که حدیث را ترک کرد و با معتزله همراه شد و این گروه او را از نظر عقیده منحرف کردند در حالی که او از نظر حدیث محدث مشهور بود تا این

 شود:ثقه است. از عبارات یاد شده درباره داود، نکات زیر استفاده می

 او جزء محدثین بوده و حتی معروف به تحدیث بوده است. ف: ال

 .کشانندکند و به قول ابن معین معتزله او را به فساد عقیده میب: بعد از مدتی که به کار حدیث اشتغال داشته گرایش اعتزالی پیدا می

  ج: او فردی ثقه بوده؛ ولی متروک الحدیث است. 

وده است. ب« معتزله»های عقلی و وابستگی او به اند به خاطر گرایشبنابراین معلوم است تمام کسانی که وی را جرح کرده و حتی تکذیب نموده    

کالم احمد بن حنبل و پسرش و نیز بخاری و بقیه محدثین هم چون نسائی در این خصوص جالب توجه است. اینان که از مخالفان سرسخت 

ها بین اهل معقول و محدثین پیوسته برقرار بوده و محدثین از طرف متکلمین همچون معتزله گیریاند. البته این جبهه، او را تخطئه کردهاندمعتزله

 (043-0: 2041اند. )اعظمی، متهم به ضعف عقل و اندیشه و درایت فکری بوده

 دین از عقالنی دفاع با  البانی مخالفت

مند شده است. دیدگاه البانی در مورد ترین علومی است که وظیفه دفاع از دین را به عهده گرفته و از استدالالت عقلی بهرهعلم کالم از شریف    

اند نموده ملچه سلف صالح به آن اعتقاد داشته یا بر طبق آن عتواند تا حدود زیادی نشانگر اعتقاد او در مورد علم کالم باشد. به نظر وی آنعقل می

چنین معیار قرار دادن عقل در ی مسائل شرعی است و مباحث عقلی و وارد شدن در عمق مسائل دین و معرفت دینی و هممعیار داوری در همه

کمت حکند که برای عقائد، چیزی مضرتر از علم کالم و وجه شایسته نیست. البانی چنین نقل میهای دینی به هیچصحت و سقم مسائل و گزاره

کند که ساحت شریعت را آلوده نموده است. )ذهبی، ( در جایی دیگر علم کالم را علمی آلوده و متلوث بیان می34: 2041یونان وجود ندارد )ذهبی، 

2041 :31) 

است  اصیل اسالم شده هایی است که باعث انحراف بعضی از فرق اسالمی در مورد عقائد صحیح وترین فتنهاو معتقد است که علم کالم از بزرگ    

( 1/223: 2311برد )البانی، کنند به خدا پناه می( و نیز از علم کالم که بعضی بواسطه مبانی آن علم، برخی از احادیث را نقد می51: 2311)البانی، 

هر   ( و همو می گوید2/231: 2045ی، است )البانکند که دوری از آن علم و حتی نفرت از آن را آموختهو باید از این علم دوری جست. او اعالم می

( اگر با استفاده از 2/14: 2045چیزی که در میان سلف نبوده و یا سلف صالح مخالف آن بوده ، مبغوض است و علم کالم چنین است. )البانی، 

ه این عقاید شود کبنگریم، معلوم میها چنین روش تصحیح و تضعیف احادیث توسط آنمبانی علم کالم که غالباً عقالنی است به عقاید سلفی و هم

 تاب مقاومت در برابر عقل صریح و استداللی را نخواهند داشت و فرو خواهند ریخت.
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های ثبح  اند و لزومی ندارد که بهاز طرفی البانی معتقد است که روایات آنچه را که برای دین و دنیای انسان مفید و یا الزم بوده بیان کرده    

پذیریم ای از مسائل، حدیث ثابتی از رسول خدا وجود داشت که جواب آن سؤال یا مسئله بود میبشویم و اگر در مسئله  یا کالمی واردعقلی فلسفی 

 ایم.نهیم و اصالً ما از این گونه مباحث منع شدههای عقلی پیرامون آن وقعی نمیو دیگر به بحث

، 2041، هیثمی 1/011، 2043)حاکم نیشابوری «.  تعالی القلم و امره ان یکتب کل شی یکوناول شی خلقه اهلل انّ »در حدیث آمده است که:     

( اولین چیزی که خداوند متعال آن را خلق کرد قلم 2/141، 2045، البانی 3/211، 2041، متقی هندی 0/121، ابی یعلی موصلی بی تا، 1/214

 بود و به او امر کرد که همه حوادث را بنویسد.

 گوید:لبانی میآ    

دهد که اولین مخلوق قلم است نه عرش و نه نور محمدی )ص(. واینکه عرش اولین مخلوق باشد اجتهادی از سوی حدیث فوق نشان می     -2

 ابن تیمیه است و این اجتهاد در مقابل نص است.

گوید اولین چیزی که خلق شده قلم است و قبل از قلم و می کنددانند رد میها را ازلی میاین روایت قول کسانی را که بعضی از پدیده     -1

 مخلوقی نیست.

حاصل خواهد بود چون پیامبر اکرم )ص( جواب مسئله را اند همگی بیهایی که فالسفه و متکلمین در این زمینه مطرح نمودهاز نظر او بحث    

کند زیرا که این الفاظ در البانی از اصطالحات متکلمین نیز اظهار نارضایتی می( البته 2/141: 2045داده و حقیقت را بیان فرموده است. )البانی، 

: 2311شود. )البانی، که لفظی است که زیاد در الهیات استعمال می« قدیم»شرع استعمال نشده و سلف صالح نیز آن را به کار نبرده است. مثل 

34) 

این است که البانی و وفاداران به مکتب سلفی، تخصص در مباحث عقلی ندارند و بدین نکته مهم دیگری که به این مباحث باید اضافه شود     

ورود آنها در مسائل الهیات بالمعنی االخص، یعنی خداشناسی، بدون اطالع وسیع از مبانی عقلی غلط است. اینان در مسائل مزبور به اظهار   جهت

 کنیم:می اند که ما به دو نمونه اشارهنظرهای عجیبی روی آورده

( و او در امکان رویت پروردگار در آخرت گوید 01ابن تیمیه در رساله تدمریه گوید: فقط معدوم است که قابل رؤیت نیست )کورانی بی تا،  -الف

و البانی  اندرسشود معدوم است. اگر معدوم نباشد باید دیده شود و این تجربه گرایی و حس گرایی شدید ابن تیمیه را میکه چیزی که دیده نمی

کنند که نه در باال نه در پایین نه در راست و نه چپ قرار دارد و نه داخل است و نه خارج ، معتقد که خدا را اینگونه وصف مینیز در مورد کسانی

 (51: 2041است که در واقع خدا را نیست و معدوم محض انگاشته اند و گرنه خدا باید یکی از این اوصاف را داشته باشد. )ذهبی، 

با صفت علوّ پروردگار در تضاد و تنافی است و اگر بگوییم خدا در همه جا « اهلل فی کل مکان»ابن تیمیه و به تبع او البانی معتقدند که جمله  -ب

خنان از گونه س( گرچه، این53: 2041گوید خدا در آسمان است مخالف است؛)ذهبی، حضور دارد هم با صفت علو و هم با حدیث جاریه که می

دیگر  بعید نیست و چون متکلمین مذاهب اعم از شیعه و معتزله و  کسانی مانند البانی و سلفیه که تأمل کافی نکرده و با مبانی عقلی آشنا نیستند،

 د.انگرفتهها را تضعیف کرده اند، مبغوض سلفیه و شخص البانی قرار های آنفرق ، مبانی فکری امثال البانی را باطل دانسته و استدالل

 نتیجه

 رالبانی عقل را معتبر ندانسته و تمام روایاتی را که در فضیلت عقل صادر شده است، دست ساز و مجعول ارزیابی نموده است. وی داود بن محب    

 فردی ثقه بوده و راوی این احادیث را غیرثقه و جعل کننده حدیث معرفی نموده است در حالیکه با توجه به منابع رجالی مشخص گردید که وی

و  هبه خاطر گرایش های اعتزالی مغضوب رجالیون واقع شده است. البانی دفاع عقالنی از دین را که توسط علم کالم انجام مگیرد، مقبول ندانست

د مورد کنرا رد می روایات را در پاسخگویی به مسایل کافی می داند. این رویکرد موجب گردیده که بسیاری از احادیث که عقل قطعی مضمون آنها

 پذیرش او قرار گرفته و اعتقاد به آنها الزم و واجب شمرده شود؛ مانند داشتن دست و تجسّم خداوند.

ستیزی است که نه تنها از عقل و مبانی عقلی گریزان است، بلکه از نقل نیز متنفر است؛ چرا که تمام روایات مربوط به عقل را وی سلفی عقل    

 تکذیب کرده است.

 گریزی را نکوهیده، چه برخوردی دارد!گرایی را ستوده و عقلمعلوم نیست او با آیات متعددی از قرآن کریم که عقل    

 اگر دین خدا از پشتوانه عقل سلیم و خرد فرهیخته و حکیم برخوردار نباشد، به دست مغرضان و جاهالن مسخ خواهد شد.    
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