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Abstract
As a pioneer of the Salafi school, al-Albani's views deserve attention in various areas of the methodology of
Salafi thought. al-Albani's aggressive and anti-Shia fatwas are perceptible in many of his jurisprudence books.
Such fatwas arise from his view towards the sources of inference; however, the scope of the authority of
sources from aL-Albani's point of view is not fairly clear due to the lack of an extensive and coherent
research in this regard. al-Albani has a specific approach in using the four sources of inference i.e. Book,
Sunna, consensus and intellect for his own jurisprudential ijtihad. The present paper has been written with
the aim of identifying the extent of the authority of those sources from the view point of Nasir al-Din alAlbani. This research, using a descriptive-analytical method, shows that al-Albani considers Quran and
Sunna to be of equal ranks in the process of ijtihad and believes in no priority in using these two sources and
does not accept a preference between verses and hadiths. In addition, he believes that a hadith narrated by
one person has authority with regard to precepts and beliefs. al-Albani defends hadith in a way that, in his
opinion, hadith has authority even in case it contradicts Quran. Moreover, he weakens the category of
hadiths according to which, all hadiths should be compared to Quran, since he considers their content to be
against Quran. Intellect has no proper place in al-Albani’s system of jurisprudence and ijtihad and he
generally advocates narration and is anti-intellectualist. In addition, al-Albani considers the consensus which
is accepted among Usulis as controversial.
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چکیده
آرای البانی از آن نظر که طالیهدار مکتب سلفی است ،در عرصهههای مختله روش شناسه فکهر سهلفی
درخور اعتناست .فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعی البانی در بسیاری از کتب فقههی او آشهکار اسهت.
علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جستوجو کهرد؛ امها سسهتره حجیهت منهابع ازنظهر البهانی
بهسبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست .البانی در استفاده از منابع چهارسانهۀ
استنباط ،یعنی کتاب ،سنت ،اجماع و عقل ،برای اجتهاد فقهی خود رو یکرد خاصی دارد .نوشتار حاضر بها
هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدساه ناصرالدین البانی انجام شده است.
این جستار بهروش توصیفیتحلیلی نشان میدهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتههاد ،هه تهراز و در
عرض یکدیگر میداند و در استفاده از این دو منبع اولو یتی قائل نیسهت و تهرجیح بهین آیهات و احادیهث را
نمیپذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید ،حجت میداند .دفاع البانی از حدیث بهسونههای
است که حتی در فرض مخالفت با قرآن ،آن را حجت میداند .نیز وي از این جهت که مفاد احادیث عرض
را مخال قرآن میداند ،آنها را تضعی میکند .در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگهاه شایسهتهای
ندارد و او بهطورکلی نقلسرا و عقلسریز است .البان اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشهپذیر میداند.
واژگان کلیدی :البانی ،کتاب ،سنت ،عقل ،اجماع ،خبر واحد ،اجتهاد.
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مقدمه
البانی از دانشمندان مشهور و پرآوازۀ سلفی و از محدثان نهامآور ایهن مکتهب در عصهر حاضهر اسهت.
شکلسیری شخصیت علمی او ،نتیجۀ آشناییاش با اندیشههای رشیدرضا از طریهق مطالعهۀ مقهاتت او در
مجلۀ المنار بود .مباحث مطرحشدۀ رشیدرضا در مجلۀ المنار در حهوزۀ حهدیث ،شهوو و قوو البهانی بهه
مطالع هۀ احادیههث را قههوت بخشههید و آرامآرام از م هرام و مسههله فقههه حنفههی و احنههاف کنههاره سرفههت و بهها
اصالتبخشیدن به نقل و پرهیز از عقلسرایی ،مجذوب تفکرات سلفیه شد .او با مطالعه و تحقیق در مبهانی
اندیشههای سلفیه ،در زمرۀ بزرسان این مکتب قرار سرفت و تألیفات متعددی که اغلب آنها در حوزۀ حدیث
و بخشی دیگر در حوزۀ فقه بود را نگاشت و جزو شخصیتهای نامآور وهابیت شهد ،بههطهوریکهه بهه وی
نسبت عال  ،محدث ،فقیه ،و امام میدهند.
ع
آرا و فتاوای ضدشهیعی البهانی مشههور اسهت ،دلیهل آن مهنه فقههی اوسهت کهه تحتالشهعاع بعهد
حدیثپژوهی است .او دربارۀ منابع اجتهاد که بین مذاهب اسالمی مشترک اسهت ککتهاب ،سهنت ،عقهل،
اجماع) دیدساه خاصی دارد که در بسیاری از موارد اعتبارسنجی او در خصوص این منابع ،بها میهزان اعتبهار
همان منابع از دیدساه علمای بقیۀ مذاهب متفاوت یا متضاد است .او با جمود بر ظواهر نصوص شهریعت و
با اتکا به فه سل  ،در مسیر اجتهادات فقهی خود سهام برمهیدارد .در خصهوص منهابع اجتههادی البهانی
تحقیق موسع و یکپارچهای یافت نشد ،لذا سؤال از حجیت منابع چهارسانهه اجتههاد از دیهدساه ناصهرالدین
البانی ،نیازمند پاسخی درخور خواهد بود .تحقیق حاضر سعی دارد بها واکهاوی آثهار و اندیشهههای فقههی
البانی ،دیدساه او را در خصوص کتاب و سنت و اجماع و عقل ارزیابی و نقاط ضع و قوت آن را تحلیهل و
بررسی کند.
 .1دیدگاه ناصرالدین البانی دربارۀ قرآن و سنت
یکی از شاخصههای منه فقهی اجتهادی البانی ،ه ترازی کتاب و سنت در اسهتنباط احکهام اسهت.
دیدساه البانی در خصوص کتاب و سنت این است که این دو منبع بزرگ و مه  ،بهموازات یکدیگر و توأمهان
با ه  ،دو مصدر اساسی در تشریع دین و احکام اسالماند و بر این باور است که بین قرآن و سهنت ،تقهدم و
تأخری وجود ندارد.
پژوهش در قرآن و واکاوی معانی و مفاهی این کتهاب آسهمانی ،از قهدیمیترین برنامهههای پژوهشهی
اسالمی است .اندیشمندان مذاهب اسالمی و فقهی هریه با سوناسونی سرایشهای فکری خاص خهود بهه
واکاوی و استخراج معانی و مفاهی قرآن پرداختهاند .سرایش فکری اصالتبخشیدن به حدیث ،در راسهتای
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ِّ
درک مفاهی قرآنی ه بسیار حائز اهمیت و مدنظر قدمای محدثان و متأخران بوده است.
البانی با اصالتبخشی به احادیث ،به تفسیر و استخراج پیامهای ایهن کتهاب آسهمانی در حهوزۀ فقهه و

اعتقاد پرداخته است .وی ،با تأثیرپذیری از قدمای محدثان به جداییناپذیربودن کتاب و سنت معتقد است
و بین این دو منبع اساسی اجتهاد تمایزی قائل نیست و در تأیید این دیدساه خود به حدیث «ات و انی اوتیت
القرآن و مثله معه» استناد و بهصراحت بیان میکند که دتلت این حدیث صحیح بر این مطلهب اسهت کهه
ً
شریعت اسالم فقط قرآن نیست و سنت ه توأم با قرآن است و هرکس صرفا به یکی از آن دو چنگ بزنهد و
دیگری را واسذارد ،هر دوی آنها را وانهاده است؛ زیرا هریه از این دو مهورد ،بهه تمسهه بهه دیگهری امهر
میکند کمنزلة السنة فی االسالم.)31 ،
ْ َ َ َ ُّ ع َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ع َ َ َّ َ ع َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ع ْ َ َ َ َّ ع َ
البانی با استناد به آیۀ «بالبینات و الز بر و أنزلنا إلیه الذکر لتبین للناس ما نزل إلیه و لعله یتفکرون»
کنحل ،)44 :بر این اعتقاد است که این آیه ،متکفل دو نمونه بیان است که عبارتانداز .3 :بیان نظ و الفاظ
قرآن؛  .2بیان معانی قرآن کهمان.)6 ،
بیان نظ و الفاظ قرآن؛ یعنی تبلیغ قرآن و کتماننکردن آن در رساندن پیام وحی به امت اسالم اسهت و
بیان معنی لفظ یا آیهای که کرامت اسالمی نیازمند بیان آن است ،برعهدۀ سنت است؛ زیرا در آیهات قهرآن،
آیات مجمل ،عام و مطلق و ...وجود دارد و بهوسیلۀ سنت ،موارد مجمل ،مطلق و عام توضیح داده میشهود
کهمان .)6 ،پس با این توضیح ،نیازمندی قرآن به سنت مشهود است.
بند اول .قرآن مقدم بر سنت نیست و جایز نیست که مقهدم واقه شهود :همهۀ علمهای مهذاهب
اسالمی اتفاو نظر دارند که مصدر شریعت و استنباط احکام شرع فقط قرآن نیست و عالوهبهر قهرآن ،سهنت
ه یکی از مصادر شریعت و احکام است کغوری ،)44 ،اما البانی با دیدساهی افراطی ،قرآن و سهنت را دو
منبع ه تراز و در عرض ه برای استنباط احکام میداند کمنزلة السنة فی االسالم.)31 ،
البانی با استشهاد به حدیث معاق که در آن سلسله مراتب راهکارهای استنباط احکام شرعی را بهترتیب
قرآن ،سنت و رأی میداند ،ضمن بیان ضع سند آن ،حدیث مذکور را ازنظر دتلت نیز مخدوش میدانهد
و بر این باور است که حدیث معاق سه مرحله را برای استنباط احکام شرح میدهد و جایز نمیداند که عمل
به رأی شود ،مگر درصورتیکه مستند حک در سنت یافت نشود و نیز جایز نمیداند که مسهتند حکه را در
سنت جستجو کرد ،مگر درصورتی که مستند آن حک در قرآن موجود نباشد .البهانی ایهن سلسهله مراتهب را
راجع به رأی صحیح میداند اما در خصوص سهنت ایهن سلسهله مراتهب را صهحیح نمیدانهد و دراینبهاره
مینویسد « :ألن السنة حاکمة علی کتاب الله ومبینة له فیجب أن یبحث عهن الحکه فهی السهنة ولهو ظهن
ً
وجوده فی الکتاب لما قکرنا فلیست السنة مع القرآن کالرأی مع السنة کال ث کال بل یجب اعتبار الکتاب و
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ً
السنة مصدرا واحدا ت فصل بینهما أبدا» کهمان22 ،؛ همو ،موسوعة العالمة)292/3 ،؛ زیرا سنت ،حهاک

بر کتاب الله و مبین آیات آن است ،پس واجب است که برای یافتن حکمی در سنت جستجو شهود هرچنهد
سمان برده شود که آن حک در قرآن نیز موجود است ،زیرا نسبت سنت به قرآن مانند نسهبت سهنت بهه رأی
نیست ،هرسز هرسز بلکه واجب است که کتاب و سنت بهعنوان مصدری واحهد بهرای احکهام اعتبهار شهود،
بهسونهای که به هیچ عنوان بین آن دو جدایی و انفکاک تصور نشود.
بهعبارتدیگر ،از دیدساه البانی چون رتبۀ قرآن و سنت یکی است ،برای یافتن حکمی نیازی نیست کهه
در ابتدا سراغ قرآن رفت ،بلکه صرف مراجعه به سنت برای دستیابی به حک ما را از مراجعه به قرآن بینیهاز
میکند ،هرچند ظن به وجود آن حک در قرآن وجود داشته باشد .بنهابراین ازنظهر البهانی قهرآن و سهنت در
استنباط احکام ،ه تراز و ه رتبه هستد.
از دیدساه البانی قرآن و سنت توأمان با ه اند و اولین چیزی که بهوسیلۀ آن قرآن تفسهیر میشهود سهنت
است که همان اقوال و افعال و تقریرات پیامبر اکرم است و پس از آن باید به دیدساههای تفسیری اهل عله ؛
یعنی همان اصحاب پیامبر که سرسلسلۀ مفسران صحابه ه عبداللهبنمسعود است ،مراجعه شود کالبهانی،
کیف یجب علینا.)33 ،
بند دوم .وابستگی قرآن ب احادیث در تبیین احکام :البانی معتقد است که قرآن برای تبیین احکام و
آموزههای خود نیازمند سنت است و باید سنت و احادیث بههعنوان شهارح و توضهیحدهندۀ مهراد و معنهای
قرآن ،بهکمه آیات آیند و در پرتو مفاد حدیث ،مراد آیه کش شود .او مراتب وابستگی قرآن بهه احادیهث و
ً
ً
سنت را اینسونه توصی میکند« :تسبیل الی فه القرآن الکری فهما صحیحا ات مقرونا بالسنة» کالبانی،
منزلة السنة فی االسالم.)33 ،
بر اساس آنچه سفته شد دیدساه البانی ه ترازی قرآن و سنت بود و ادعای عدمجدایی و انفکاک بین این
دو ،مصدر اساسی اجتهاد در فه و استنباط احکام شریعت را داشت.
تحلیل و بررسی :ابرام و پافشاری البانی در جداییناپذیربودن آیات و روایات و قائلبودن او بهه اعتبهار
این دو منبع اصیل ،بهعنوان منبعی مشخص و معین و توأمان با همدیگر در مسیر اجتهاد و استنباط احکهام،
دیدساهی ناصواب است کهمو ،همان .)34 ،تمایز و جدایی بین کتاب و سنت که ازنظر البهانی تهالی فاسهد
داشت و سبب سمراهی و ضاللت است نیز نظر صائبی نیست و مناقشهپذیر است.
ادعای البانی ه تراز کتاب و سنت در مسیر اجتهاد و استنباط احکام است و نیز مدعی اسهت کهه ایهن
ه ترازی به تأیید قرآن رسیده و احادیث ه اعتبار آن دو را بهعنوان مصدر واحدبودن تأکید میکنهد کهمهو،
همان )31 ،و سیره و منش عملی سل و صحابه و تابعان ه این اعتبار را امضا کرده اسهت ،امها بهرخالف
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ادعای او ،تفاوت رتبۀ بین قرآن و سنت در استنباط احکام مورد اتفاو جمهور مذاهب است کهه شهواهد آن
ارائه میشود:
أ .جمهور مذاهب معتقدند که در استنباط احکهام ،رتبهۀ قهرآن نسهبت بهه سهنت مقهدم اسهت و بهرای
بهدستآوردن حک مسئلهای ابتدا باید سراغ قرآن رفت و در صهورت نبهود حکه در قهرآن بایهد بهه سهنت
مراجعه کرد کزحیلی23 ،و19؛ خالف)32 ،؛ زیرا قرآن کالم وحی است و قطعیالصهدور و قطعهیالثبهوت
است ،درحالیکه سنت ،ظنیالثبوت است و مشخص است که قطعیالصدور مقدم بر ظنیالصدور است و
نیز به این دلیل که سنت ،مفسر قرآن است و مشخص است که رتبۀ تفسیر باید متأخر از َّ
مفسهر یعنهی قهرآن
باشد کهمان.)14 ،
از دیدساه ابوحنیفه ،قرآن اولین و مهمترین اصل در استنباطات فقهی اسهت .او سهنت را بههعنوان مبهین
قرآن و بهعنوان دومین اصل در مسیر استنباطات فقهی خود بعد از قرآن میداند کابوزهره ،ابوحنیفه حیاتهه و
عصره89۲ ،و  892و  .)108در نظام استنباط فقهی ماله ،قرآن اولین اصل است و ظاهر قرآن را بر سهنت
مقدم میدارد کهمو ،مالک حیاته و عصره 103 ،و  .)102قرآن در منه فقهی احمد حنبل اولین منبع است
ً
و شدیدا به این مسئله باور دارد که سنت مفسر قرآن است و هیچ تعارضی بین سنت و قرآن وجهود نهدارد و
سنت بهعنوان دومین اصل از اصول اجتهادی احمد حنبل است کهمو ،ابه حنبه حیاتهه و عصهره 808 ،و
 .)833اما در مصادر فقه شافعی ،قرآن و سنت در یه طبقه قرار دارند ،البته سنت قطعی و متواتر کشهافعی،
اختالف الحدیث)282/4 ،؛ بهدلیل آنکه سنت ،کتاب را بههوسهیلۀ بیهان و روشنسهازی کتوضهیح) یهاری
میکند .شافعی در بیان فروع ،سنت را در پایۀ قرآن قرار داده است ،ولی اینطور نیست که هر روایتی در پایۀ
قرآن باشد ،بلکه روایتی در پایۀ قرآن است که قطعی و متهواتر باشهد و اخبهار واحهد در انهدازۀ خبهر متهواتر
نیست ،چه رسد به اینکه در پایۀ آیات قرآن باشد .شافعی خودش ایهن مطلهب را هشهدار داده اسهت و آن را
ْ ْ ع َ َ َ ٌ َ َّ ْ ع َ ْ َ ع َ ُّ َّ ع َ َ َ َ ْ ُّ ع
الس َّنة» کهمو ،همان،
مقید به قید سنت ،مسل میکند« :العل طبقات شتی األولی الکتاب و السنة إقا ثبتت
 )282/4و تصریح دارد که سنت در شناسایی عقیده کیعنی اصول دین نه فهروع) ه پایهه و ه درجهۀ قهرآن
نیست کابوزهره ،تاریخ المذاهب االسالمیة.)412 ،
ً
تفاوت دیدساه شافعی با البانی در این است که اوت شافعی مصدر واحدبودن قهرآن و سهنت را فقهط در
ً
فروعات پذیرفته است ،برخالف البانی که مرتبۀ قرآن و سنت را در فروعات و اصول یکسان میدانهد؛ ثانیها
مراد شافعی فقط روایات متواتر است ،برخالف البانی که مطلق سهنت کواحهد و متهواتر) بها قهرآن را یکهی
میداند.
ب .البانی در کتاب منزلة السنة فی االسالم آیاتی از قرآن را قکهر کهرده و مهدعی اسهت کهه ایهن آیهات
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بهسبب مجمل یا عام یا مطلقبودن آنها فهمیدنی نیست و برای فه مراد آیهات بایهد از احادیهث اسهتمداد
جست و همین بهاصطالح نیازمندی قرآن به سنت را البانی دلیل ه ترازی قرآن و سنت پنداشته اسهت ک.)8
ضع استدتل البانی در این ادعا درخور توجه است .البانی با لیستکردن آیات محدودی از قرآن کری که
نیازمند تفسیر روایی است ،نتیجه سرفته است که قرآن بدون روایات ،فهمیدنی نیست و باید در کنار قهرآن و
در عرض آن ،احادیث ه وجود داشته باشد کالحدیث حجة بنفسه.)21 ،
شیوۀ استدتل البانی با استشهاد به آن آیات ،برای اثبات ه ترازی قرآن و سنت ،همان تعمهی جهزب بهه
کل است .موارد محدود و اندکی از آیات که مجمل یا مطلق یا عام هستند که نیازمند سهنت اسهت تها رفهع
اجمال آیه یا تخصیص عام و تقیید مطلق کند و آیات مشهکل را شهرح دههد ،بههمعنهای سهلطنت و سهیطرۀ
احادیث بر آیات نیست .تعمی موارد اندک و محدود به کل قرآن ،همان رعایهتنکردن تهوازن بهین دلیهل و
ادعاست و ه ترازی قرآن و سنت را افاده نمیکند.
ج .بیثباتی منه البانی چه در حدیث و چه در فقه واضهح و آشهکار اسهت .وی در منزلهة السهنة فهی
اتسالم مدعی است که تفسیر قرآن باید به قرآن و سنت باشد و سپس اقوال صحابه .ایهن قاعهده را بههعنوان
قاعدۀ اصلی در تفسیر قرآن میداند و بالفاصله و پس از نقل این قاعده اعتراف میکند کهه جمهع کثیهری از
علما قائل به سلسله مراتب در تفسیر قرآن و رعایت ترتیب و تقدم تفسیر قرآن به قرآن بر تفسیر قرآن به سنت
هستند ک.)31
بند سوم .دیدگاه البانی دربارۀ حجیت خبر واحد در عقائد و ادلۀ آن :البانی خبر واحهد را هه در
عقائد و ه در احکام حجت میداند .وی ،دیدساه علمایی را مخدوش میداند کهه قائهل بهه حجیهت خبهر
واحد هستند ،اما خبر واحد را در عقیده حجت نمیدانند .او بر این باور است که در حجیهت خبهر واحهد،
بین عقائد و احکام هیچ تفاوتی نیست و عموم و اطالقات نصوص ،حجیت خبر واحد را هه در احکهام و
ه در عقائد شامل میشود کالحدیث حجة بنفسه49 ،؛ موسوعة العالمة 288/3 ،و .)161
اهمیت این عنصر اساسی در عقیده و احکام و در منه فقهی و اجتهادی البهانی بهسونههای اسهت کهه
تألی جداسانه و مستقلی را با عنوان الحدیث حجه بنفسه فی العقائد و االحکام به این امر اختصاص داده و
دیدساه خود را در مبحث خبر واحد به طور مفصل و مستوفی بیان کرده است .او در فصهل سهوم ایهن کتهاب
میسوید« :آنها که قائل به عدمحجیت حدیث آحاد هستند و میسویند که خبر واحد در مبحث اعتقهادات
حجت نیست و امور اعتقادی بهوسیلۀ خبر واحد اثبات نمیشود ،قائل به حجیت خبر واحد در احکام بوده
و احکام شرعی را بهوسیلۀ خبر واحد اثبات می کنند و بین مسائل اعتقادی و احکام شرعی جدایی انداخته و
آن دو را از ه مجزا کردهاند .آیا در نصوص متقدمان از کتاب و سنت ،این تفکیه و جدایی دیده میشهود
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ً
ً
اصال و ابدا! در نصوص متقدمان تفکیه بین عقاید و احکام وجود نهدارد ،بلکهه عمومیهت و اطهالو خبهر
واحد ،ه شامل مسائل اعتقادی است و ه احکام شرعی را شامل میشود و متابعت از پیامبرکص) در این
َّ
َ َ َ
ع َ َْ
امر واجب است ،زیرا بدون شه و تردید ،آیۀ « َو َما َک َان ل عم ْؤمن َو ع
تم ْؤم َن ٍهة إقا قضهی الل عهه َو َر عسهول عه أ ْم ًهرا أن
َ
ع َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َّ ٍ َ ً
َّ
َیکون ل عه ع الخ َی َر عة م ْن أ ْمره ْ َو َم ْن َی ْعص الل َه َو َر عسول عه فقد ضل ضالت عمب ًینا»کاحهزاب )6 :شهامل آن اسهت.
همچنین وجوب اطاعت از امر خداوند در متابعت از پیامبر اکرمکص) و نهی از عصهیان و عهدماطاعهت از
پیامبرکص) ،این مسئله را تأیید میکند که مخالفت امر پیهامبرکص) نشهود .آنچهه سفتهه شهد چهه در امهور
اعتقادی و چه در احکام شرعی ،اطاعت از خداوند و متابعت از پیامبر اکرمکص) را ثابت میکند ک.)49
او در بخش پایانی کتاب الحدیث حجة بنفسه فی العقائد و االحکام با قاطعیت بیشهتری ،در حجیهت
خبر واحد در عقیده و احکام سنگ تمام سذاشته و میسوید« :این معنی را در نهاد خود نهادینه کنید کهه بهه
هر حدیثی که برایتان ثابت شد که از پیامبر اکرمکص) صادر شده است ،ایمان بیاورید چه اینکه آن حهدیث
در عقیده باشد و چه در احکام و فرو نمیکند که امام مذهب شما قائل به آن حدیث باشد یا فرد دیگهری از
امامان مسلمانان و مذاهب و از هیچ بنیبشری تقلید نکنید ،هرچنهد آن فهرد عالیمقهام و بلندمرتبهه باشهد
ک.)92
ادلۀ البانی دربارۀ حجیت خبر واحد در عقائد :البانی در کتاب الحدیث حجة بنفسه فهی العقائهد و
االحکام قیل مبحث ادلۀ حجیت خبر واحد در عقیده ،به امور قیل استناد میکند ک11تا.)11
َ
ع َ َْ ع َ َ ْ
َّ
َ َ َ
َ َ
ع
آیات قرآن :أَ « .و َما کان ل عم ْؤمن َو ت عم ْؤم َن ٍة إقا قضی الل عه َو َر عسول عه أ ْم ًرا أن َیکون ل عه ع الخ َی َرة م ْن أ ْمهره ْ َو
ٍ
َ َ َ ْ َ َّ َ ً
َّ
َم ْن َی ْعص الل َه َو َر عسول عه فقد ضل ضالت عمب ًینا» کاحزاب.)16 :
بر اساس آیۀ فوو ،خداوند تشویق و تحریض مؤمنان فرموده است که سروهی از آنان نهزد پیهامبرکص)
ً
روند و آموزههای دینی خود را بیاموزند .شکی نیست که منظور از آموختن آموزههای دین ،صرفا فروعهات و
احکام نیست ،بلکه عمومیت دارد و شامل آموزههای عقیدتی ه میشود؛ زیرا این مسئله قطعی اسهت کهه
معل و متعل در آموختن آموزههای دینی رعایت اته فاته میکنند و بدیهی است که مسهائل عقیهدتی،
مهمتر از احکام شرعی است ،پس آیه شامل احکام عقیدتی ه میشود.
ْ
َ َْ ع َ َ َ
بَ « .و تتق َما ل ْی َس له به عل ٌ » کاسراب.)16 :
َ َْ ع
در این آیه مراد از تتق  ،عملنکردن و متابعتنکردن اسهت و بهدیهی اسهت کهه مسهلمانان در عههد
صحابه به خبر واحد عمل میکردهاند و امور غیبی و حقائق اعتقادی مثل مسائل مربوط به خلقت و قیامهت
را بهوسیلۀ خبر واحد ،ثابت میکردهاند و اسر خبر واحد مفید عل نبود؛ بهه ایهن معنها اسهت کهه صهحابه و
تابعین و تابعین تابعین هیچکدام عل نداشتهاند.
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ج« .یا َأ ُّی َها َّالذ َین َآم عنوا إ ْن َج َاب عک ْ َفاس ٌق ب َن َبإ َف َت َب َّی عنهوا َأ ْن عتص ع
هیبوا َق ْو ًمها ب َج َه َالهة َف عت ْصهب عحوا َع َلهی َمها َف َع ْل عهت ْ
ٍ
ٍ
َ
نادم َین» کحجرات.)6 :
بنابر مفاد این آیه اسر فرد عادلی خبری آورد خبر او حجت است و تحقیق و تفحص را در خبر او واجب
نمیداند که باتوجهبه آن ،خبر واحد را حجت دانسته است؛ زیهرا اسهر خبهر واحهد حجهت نبهود ،تحقیهق و
تفحص در خصوص خبر او را واجب میکرد.
روایات :مستند دوم البانی در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام ،مجموعهای از روایاتی است که با
سرفصلی به نام «اتحادیث الداعیة الی اتباع النبیکص) فی کل شیب» در کتاب الحدیث حجة بنفسهه فهی
العقائد و االحکام به آنها استناد کرده است از آن جمله:
أ .عن ابیهریره رضی الله عنه ،ان رسول اللهکص) قال :کل امتی یدخلون الجنه ات من ابی ،قالوا و مهن
یأبی قال :من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابی کبخاری.)489/4 ،
ب .عن ابیرافع رضی الله عنه قال :قال رسول اللهکص) :تالفین احدک متکئا علی اریکته ،یأتیه اتمهر
من امری مما امرت به او نهیت عنه ،فیقول تادری ،ما وجدنا فی کتهاب اللهه اتبعنها کو ات فهال) کترمهذی،
».)11/1
سیرۀ عملی پیامبر(ص) و صحاب  :سنت عملی پیامبرکص) و اصحاب او و بعد از وفات پیامبرکص)
دتلت بر حجیت خبر واحد در عقیده و احکام دارد .البانی با استناد به دیهدساه صهحیح بخهاری و صهحیح
مسل  ،خبر واحد را ه در عقیده و ه در احکام حجت میداند .همچنین وی با استناد بهه کتهاب الرسهالة
شافعی ،حجیت خبر واحد در عقیده و احکام را نهادینه میکند.
تحلیل و بررسی ادل  :اکثر استدتلهای البانی به آیات قرآن ،بر اساس عمل به اطالو آیات است و از
دیگر شاخصههای منه فقهی او ،حجیت خبر واحد ،ه در عقیده و ه در احکام شرع است.
هیچ شه و تردیدی نیست که هر حدیثی که صدور آن از پیامبر اثبات شود ،عمل به آن حدیث واجهب
است .اما جای پرسش است که آیا حدیثی که بهعنوان خبر واحد به ما رسیده است ،بهطور قطهع از پیهامبر
نقل شده است و در فرض احتمال عدمصدور آن ،دلیلی برای وجوب عمل به آن حدیث هسهت طبیعهی
است که جواب منفی است و دلیلی وجود ندارد.
مفاد آیات مستند البانی بیانگر این مطلب است که هر حدیثی که از پیامبر صادر شده باشد ،عمل به آن
واجب است یا تزم است که ضمن عمل به آن حدیث ،متابعت از پیامبر محقق شود و در این مورد ،تفاوتی
بین امور اعتقادی و احکام شرعی نیست و بههیچعنوان ،ناظر به حجیهت خبهر واحهد نیسهت .عالوهبهراین
می توان سفت که البانی بین دو عنصر وجوب اطاعت از پیامبر و وجوب اطاعت از خبر واحهد خلهط کهرده
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است.
روایات مستند البانی نیز مانند آیاتی که مستند او در حجیت خبر واحد در عقیده و احکام بود ،این نکته
را بیان میکند که اطاعتکردن از آنچه صدور آن از پیامبر ثابت شهده اسهت ،واجهب اسهت و اشهارهای بهه
وجوب اخذ خبر واحد و عمل به مقتضای آن ندارد .عالوه بر آن ،اسهتدتلکهردن بهر حجیهت خبهر واحهد
بهوسیلۀ روایات ،اسر روایات بهحد تواتر نرسد ،مستلزم دور خواهد بود و دور باطل است!
البانی در کتاب الحدیث حجة بنفسه فی العقائد و االحکام با سشودن سرفصلی به نام «لزوم اتباع السنة
علی کل جیل فی العقائد و اتحکام» ک )14میسوید :نصوص کتاب و سنت که در خصوص حجیت خبهر
واحد سفته شد ،قاطعانه بر وجوب متابعت مطلق از سنت دتلت میکند ...باتوجهبه عموم و اطالو آیات و
روایات مذکور به دو امر اساسی اشاره میشود:
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ً َّ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ْ َ
ََْع َ
َّ
َ
اول :آیۀ «و ما أرسلناک إت کافة للناس بشیرا و نذیرا و لکن أ کثر النهاس تیعلمهون» کسهبأ )28 :شهامل
همۀ افرادی میشود که اصل دعوت پیامبر را دریافت کردهاند و به آنها رسیده است و حدیث «و کان النبهی
یبعث الی قومه خاصة و بعثت الی الناس کله» ،تفسیر این آیه است کهمان.)14 ،
دوم :عمومات و اطالقات آیات و احادیث نقلشده شامل همۀ امورات دینهی اسهت و ههیچ فرقهی بهین
عقیده یا حک عملی نیست و بر صحابه و همۀ افرادی که بعد از صحابه ه هستند ،جایز نیست ایهنسونهه
اخبار را بهدلیل خبر واحدبودن رد کنند و این مسئله و عمل به خبر واحد تا دامنۀ قیامت جاری است و بایهد
به آن عمل شود کهمان.)11 ،
افراد نیز بر اساس نحوۀ رسیدن دستورات پیامبر به آنها به دو سروه تقسی میشوند .3 :سروهی ،احکهام
و دستورات دین را بهصورت حضوری و عینی و مشافهه از پیهامبر دریافهت کهردهانهد و ههیچ واسهطهای در
رسیدن آن دستورات بین خودشان و پیامبر وجود ندارد؛  .2سروهی دیگر ،دستورات پیامبر با واسطۀ افهرادی
دیگر به آنها رسیده است و با نقلقول آنها از پیامبر دستورات دین و احکام شرع را اخذ کردهاند.
اما سروه اول ،بههیچعنوان جایز نیست که هرآنچه از پیامبر به آنها رسیده است را رد کنند ،زیرا شهنیدن
بدون واسطه از پیامبر از بلندترین درجات یقین به صدور احکام از پیامبر است .آیات و روایات بدون ههیچ
شه و شبههای شامل این افراد میشود.
در خصوص سروه دوم ،احتمال خطا ،سهو ،نسیان و دیگر مهوارد راجهع بهه آن واسهطهها وجهود دارد و
طبیعی است که باوجود این احتماتت ،یقین به صدور قطعی کالم پیامبر موجود نیست و اسهتدتل البهانی
ه مؤید استدتتت او نیست.
تنها نقطۀ قوتی که در این استدتل البانی وجود دارد ،اشاره او به سیرۀ متشرعه است ،آنجا که میسوید:
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«و قد کان اتمر کذله فی عهد التابعین و اتئمة المجتهدین» کهمان ،)11 ،اما این نقطۀ قوت ه مشکل
استدتل البانی را حل نمیکند ،زیرا این استدتل ه نسهبت بهه آیهات و احادیهث مسهتند او بیگانهه اسهت
کرحمت.)61 ،
اما سیرۀ صحابه به این دلیل مناقشهپذیر است که صحابه ،برخی از اخبار آحاد را رد و در مفید عل بودن
آن اخبار ،تشکیه و تردید کردهاند ،قرائنی وجود دارد که بهطور صحیح ،عهدمافهادۀ عله از خبهر واحهد را
شرح میدهد؛ برای نمونه :حدثنا محمدبنعمروبنجبله قال :حدثنا ابواحمد قال :حدثنا عمروبنرزیق عهن
ابیاسحاو قال :کنت مع اتسودبنیزید جالس فی المسجد اتعظ و معنا الشعبی فحدث بحدیث فاطمهه
بنت قیس ،ان رسول الله ل یجعل لها سکنی و تنفقه ،ث اخذ اتسود که مهن حصهی فحصهبه بهه فقهال
ً
ویله ،تحدث بمثل هذا قال عمر :تنترک کتاب الله تعالی و سنة نبیاکص) لقول امراۀ تندری حفظهت او
نسیت لها السکنی و النفقة کمسل بنحجاج.)342/4 ،
در این حدیث باتوجهبه اینکه فاطمه بنت قیس ازجمله صحابه است ،اما عمر حجیهت ادعهای او را رد
کرد.
جای سؤال است که وقتی صحابهای که با پیامبر مأنوس بوده و بههروش مشهافهه احهادیثی را از پیهامبر
شنیده است که همان احادیث به دست برخی دیگر از صحابه رد شهده و مفیهد عله بهودن آن اخبهار محهل
تشکیه و تردید صحابه است ،چگونه میتوان طبق دیدساه البانی و باتوجهبه فاصلۀ زمانی طوتنی بین زمان
پیامبر و عصر حاضر ،همان احادیث برای افراد این زمهان حجیهت داشهته و مفیهد عله باشهد وقهوع ایهن
تعامالت صحابه با احادیث آحاد ،آشکارا ادعای البانی را باطل میکند.
بند چهارم .البانی و احادیث عرض :منظور از احادیث عرض ،احادیثی است که عرضۀ روایهات بهر
قرآن کری را بهمنظور شناسایی احادیث صحیح از غیر آن توصیه میکند .این احادیهث بها عنهوان «روایهات
عرض» شناخته میشوند کهاشمی شاهرودی)122 ،؛ مانند «ات إن رحی اتسالم دائرة قیل کی نصهنع یها
رسول الله قال :أعرضوا حدیثی علی الکتاب فمها وافقهه فههو منهی و أنها قلتهه» کطبرانهی94/2 ،؛ متقهی،
.)396/3
وی ،بر این باور است که اسر روایتی مخال قرآن بود از درجۀ اعتبار سهاقط نمیشهود کالبهانی ،کیه
یجب علینا )33 ،تاآنجاکه وی اخبار عرض را تضعی و رد میکند کالبهانی ،سلسهلة االحادیهث العهعیفة،
192/1؛ همو ،ضعیف الجامع الصغیر و زیادته.)311 ،
البانی در ارزیابی احادیث عرض ،آنها را ازنظر سند و دتلت تضعی میکند و آن را سهاخته زنادقهه و
ملحدان و پیروان آنها مثل خوارج و اباضیه میداند کهمان.)192/1 ،
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استدتل البانی در مردوددانستن احادیث عرض این است که وی معتقد است خود احادیث عهرض بها
قرآن تعارض دارند و وجه تعارض آن این است که قرآن امر به اطاعت مطلق از پیامبرکص) کرده است و بهه
هیچ قیدی مقید نساخته است و حجیت کالم پیامبرکص) را منوط به عهدمتعهارض بها قهرآن نکهرده اسهت
کهمان).
تحلیل و بررسی :آنچه در نقد دیدساه البانی میتوان سفت این است که باید بهین کهالم پیهامبرکص) و
َ
َّ ْ
ْ
حدیث پیامبرکص) فرو قائل شد .کالم پیامبرکص) مصداو «إن عه َو إت َوح ٌ عیهوحی» کنجه  )4 :اسهت و
بدون تردید مقبول و خدشهناپذیر است .اما روایتی که از پیامبرکص) نقهل شهده اسهت ،هرچنهد باتوجههبهه
مالک و معیارهای ارزشیابی احادیث طبق دیدساه محدثان ،صحیح قلمداد شود؛ احتمال این است که کالم
پیامبرکص) نباشد.
بنابراین ،وی نهتنها هیچ حدیثی را در صهورت صهحت سهند آن از حجیهت سهاقط نمیکنهد ،هرچنهد
مخال با قرآن باشد ،بلکه به هر شیوهای متوسل میشود تا با توجیه یا تأویل ،تعارض فیمابین آن حهدیث
را حل کند و به حدیث و مفاد آن حجیت بخشد و در صورت تعارض حدیث بها عقهل و مبهانی عقلهی ،بها
استدتل به اینکه امور پوشیده و پنهان و درکنشدنی بهوسیلۀ عقل قابل ادراک و ارزیابی نیسهت ،بهه تثبیهت
مفاد حدیث میپردازد و به آن حجیهت بخشهیده و آن را میپهذیرد کالبهانی ،سلسهة االحادیهث الصهحیحة،
.)91/3
او در کتاب سلسلة االحادیث الصحیحة ،قیل حدیث «ان احد جناحی الذباب س و اآلخر شهفاب فهاقا
وقع فی الطعام ،فامقلوه فانه یقدم الس و یؤخر الشفاب» میسوید :این حهدیث بها سهند صهحیح از صهحابۀ
بزرسی چون ابوهریره ،ابوسعید خدری و ابوالدرداب روایت شده است و هیچ مجالی برای شه و شبهه در آن
وجود ندارد.
البانی ،مخالفت شیعه ،به اصطالح او «غالت شیعه» ،با این حدیث را نادیده سرفته است و مخالفان با
مفاد این حدیث را افرادی میداند که عقل معیوب و مریضی دارند .وی ،این حدیث را جزو معجزات پیامبر
میداند و معتقد است که پشتوانۀ علمی دارد و عل جدید ،مفاد آن را تأیید میکند.
سعی و تالش البانی در دفاع از این حدیث که با عقل صریح در تعارض و تضاد اسهت ،نمایهانگر اوج
پایبندی و اعتقاد او به حدیث است و با هر دستاویزی درصدد اثبات حجیت آن است و آن را حمل بر ظاهر
میکند.
آنچه در نقد و بررسی حدیث بال مگس و وجود س در یکی از بالها و شهفا در بهال دیگهرش بهه نظهر
ً
ً
میرسد ،این است که اوت ،مخال عقل است و عقل سلی این حدیث را نمیپذیرد؛ ثانیا ،مفاد این حدیث
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 .2عقل
عقل یکی از مهمترین و درعینحهال پیچیهدهترین مسهئله در پژوهشههای دینهی اسهت .عهدمتبیهین و
نامشخصبودن محدوده و نقش عقل در استنباط احکام شرعی ،باعث افراط و تفریطهای متعهددی در آرا و
اندیشههای فقهی شده است.
در منه البانی اصالت به نقل داده شده است و برای عقل و نقشآفرینی آن در استنباط احکام شهرعی،
جایگاه ویژه و درخوری وجود ندارد و میتوان ادعا کرد که منه فقهی و اجتهادی البهانی غیرعقالنیتهرین
منه اجتهادی و فقهی است.
البانی در حوزۀ اعتقاد هیچ عنصری را بدتر از عله کهالم و فلسهفه نمیدانهد کقهبهی .)16 ،از دیهدساه
البانی درخصوص عل کالم درمییابی که او باور دارد عل کالم باعث آلودهشدن ساحت مقدس شهریعت
است کهمان .)14 ،همچنین وی به ناکارآمدی عله کهالم باورمنهد اسهت و ایهن عله را منشهأ ضهررها و
خسارتهای سوناسون بر امت اسالم میداند .او عل کالم را از فتنههای بزرگ و از عوامل اساسی انحراف و
سمراهی بعضی از فرقههای اسالمی میداند که آنان با پیروی از این عل  ،از دریافت عقاید درست و اصهیل
آموزههای دینی محروم شدهاند و باعث شده است کهه آیهات قهرآن را بههمعنای حقیقهی نداننهد و بههمعهانی
مجازی آیات تمسه جستهاند کطحاوی.)14 ،
البانی در مواجهه با دیدساه متکلمان که در توصی خداوند اظهارنظر کرده و سفتهاند که خداوند نهه در
بات و نه در پایین و نه در سمت راست و نه در سمت چپ و نه در داخل و نه در خارج ،در نهایت تعجب و
انکار میسوید :معنای این عبارت متکلمان این است که خداوند موجود نیست و این همان تعطیل مطلق و
از بزرسترین انکارها بر وجود خداست کقهبی .)14 ،البانی با استبعاد این قول متکلمان ،درصدد بیهان ایهن
نکته است که باتخره خداوند باید در یکی از جهات باشد و از ایهن صهفات داشهته باشهد .ایهن اظههارنظر
البانی ،حاکی از تمام ناآساهی او راجع به عل کالم و مخالفتش با آن است.
آنچه از دیدساه البانی دربارۀ عقل سفته شد حکایت از ایهن معنها دارد کهه او از ابتهداییترین آموزهههای
کالمی و فلسفی بیبهره است و درحالیکه بدون بضاعت و جانمایههای علمی کهالم و فلسهفه اسهت ،در
همۀ موضوعات الهیات –بالمعنی اتخص و اتع – اظهارنظر میکنهد و طبیعهی اسهت کهه نتیجهه ورود بهه
مسائل پیچیده کالمی و فلسفی بدون دانش کافی در این دو عل  ،سبب اظهارنظرهای فووالعاده سهطحی و
بیاساس و نامعقول اوست.
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بند اول .منهج البانی در مواجه با احادیث مربوط ب عقل :سلسلة االحادیهث العهعیفة ،یکهی از
موسوعههای بزرگ البانی است که احادیث ضهعی و موضهوع را در آن جمهعآوری کهرده اسهت .بحهث و
بررسی احادیث واردشده در مبحث عقل را در طلیعۀ این اثر قرار داده است.
حدیث «الدین هو العقل و من تدین له تعقل له» ،اولهین حهدیثی اسهت کهه بهه بحهث و بررسهی آن
پرداخته است و بعد از جستجو در منابع متعدد حدیثی ،حک به کذببودن همه احادیث مربهوط بهه عقهل
میکند و میسوید« :و مما یحسن التنبیه علیه ان کل ما ورد فی فضل العقل من اتحادیث تیصح منها شهی
و هی تدور بین الضع و الوضع» کالبانی ،سلسلة االحادیث الععیفة.)11/3 ،
احادیث واردشده در مبحث عقل ،با عبارات متفاوت و متعددی بیان شده و البانی همۀ آنهها را یکسهره
مطرود و مردود دانسته و به موضوع و یا ضعی بودن آنها حک کرده است.
حدیث «قوام المرب عقله و تدین لمن تعقل له» یکی دیگر از احادیثی اسهت کهه البهانی آن را تحقیهق
کرده است .این حدیث را داوودبنمحبر روایت کرده اسهت کهه مؤله کتهاب العقه اسهت و دارقطنهی در
خصوص این کتاب سفته است که این کتاب از موضهوعات میسهرةبنعبدربهه بهوده کهه داوودبنمحبهر آن را
سرقت کرده ،اسانید و غیراسانید را در آن تحری و منتشر ساخته است کهمو ،همان.)146/3 ،
بند دوم .محورهای اساسی دیدگاه البانی در باب عقل :واکاوی در آثار البهانی و اظهارنظرههای او
درباب عقل نشان میدهد او بر پایۀ دو محور اساسی به بحث در باب نقش عقل پرداخته است:
محور اول .محالبودن شناخت خدا از طر یق عقل :البانی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان خدا
ً
را بهوسیلۀ عقل شناخت ،میسوید :اوت ،مدعی معرفت خدا بهوسیلۀ عقل باید از کتاب و سنت دلیل بیاورد
ً
و این ادعا هیچ پشتوانهای از کتاب و سنت ندارد؛ ثانیا ،اخهتالف عقهول افهراد ،مهانع از شهناخت خداونهد
است؛ چون عقل یهودی و نصرانی و مسلمان و ...سوناسون و با یکدیگر متفاوت است و حتی عقل مسلمان
ً
صالح با مسلمان فاسق فرو دارد و به همین علت شناخت خداوند بهوسیلۀ عقل ممکن نیست؛ ثالثها ،اسهر
شناخت خداوند بهوسیلۀ عقل ممکن بود ،پس چرا این همه اختالفات در معرفت و شناخت خدا به وجهود
آمده است همین اختالفات نشانۀ عدمکفایت عقهل در شهناخت خداسهت و عهالوه بهر آن ،اسهر عقهل در
معرفت خدا کافی بود ،ارسال رسل و انزال کتب عبث و بیفایده بود کآلنعمان.)444/3 ،
ُّ َ َ
ْ
َ
َ َّ َ َّ
َ َ َّ
ْ
ٌ
او همچنین دربارۀ آیۀ « َمن ْاه َتدی فإن َما َی ْه َتدی ل َنفسه َو َم ْن ضل فإن َمها َیضهل عل ْی َهها َو تتهز عر َواز َرة وز َر
ً
َ َ َ
عْ
ع
أخ َری َو َما ک َّنا عم َعذب َین ح َّتی ن ْب َعث َر عسوت» کاسراب )31 :بر این باور است که در ایهن آیهه ،تفسهیر رسهول بهه
عقل ،همان انحراف از سنت است و تفسیر درستی نیست؛ زیرا سنت ،سروهی از افراد مثل مجنهون ،نابهالغ
و ...را که حسابرسی اعمال آنها در قیامت با دیگران فرو دارد ،توضیح داده است .پس رسول بهمعنای عقل
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نیست و به همین علت در تفاسیر دانشمندان سل  ،رسول بهمعنای عقل تفسیر نشده و تفسیر سلفیه از ایهن
آیه مبطل این استدتل است کهمان.)362/1 ،
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تحلیل و بررسی :اوت« ،ل ْو کان فیه َما آل َهة إت الل عه لف َسهدتا ف عس ْهب َحان اللهه َرب ال َع ْهرش ع َّمها َیصهفون»
کانبیاب ،)22 :استدتلی عقلی است که خداوند با برانگیختن حس تعقل و تفکهر انسهان راجهع بهه توحیهد،
استدتل میکند.
عالوه بر آن ،استدتلهای عقلی انبیا برای اثبات توحید ه میتواند ناقض دیهدساه البهانی باشهد؛ مثهل
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إنی َبر ٌ
یب م َّما تشرکون» کانعام46 :تا.)48
َ
ً
ثانیا ،تشویق قرآن به تفکر و تعقل در آیات آفاقی و انفسی مثهل آیهۀ « َس عهنریه ْ َآیات َنها فهی اآلفهاو َو فهی
َْع
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أنفسه ْ ح َّتی َی َت َب َّی َن ل عه ْ أن عه ال َح ُّق أ َول ْ َیک ب َربه أن عه علی کل ش ْی ٍب شهید» کفصلت )11 :و نیز بههطورکلی
تفکر در مخلوقات ،بهرای تحکهی مبهانی توحیهد و دیگهر اصهول اعتقهادی ،دلیهل واضهح و روشهنی بهرای

کارآمدبودن نقش عقل و استدتتت عقلی است.
محور دوم .ریش یابی عدمحجیت احادیث مربهوط به عقهل :علهت منحصهربهفرد عهدمحجیهت
احادیث مربوط به عقل از دیدساه البانی ،شخص داوودبنمحبر است .عدۀ زیادی از رجالیون ،او را تضعی
و عبارات سوناسونی درخصوص عدموثاقت او بیان کردهاند.
شخص و شخصیت داوودبنمحبر را رجالیون متعددی تضعی کردهاند ،اما دقهت در کهالم ابنحجهر
دربارۀ داوودبنمحبر ،کش از حقیقتی میکند که دیدساه البانی و دیگران دربهارۀ او را نقهض کهرده اسهت و
میتوان کالم او را در بازشناسایی داوودبنمحبر ،محور ارزیابی از شخص و شخصیت او دانست .ابنحجر
میسوید« :بخاری از قول ابنمعین میسوید :داوودبنمحبر در عل حدیث معروف بود و پیوسته به نگهارش
حدیث مشغول بود تا اینکه با قومی از معتزله مصاحب و همنشین شد و او را فاسهد کردنهد .داوودبنمحبهر
فردی دروغگو نبود و او فردی ثقه بود ،ولی راجع به حدیث جفاکار شد» ک.)399/1
تحلیل و بررسی :باتوجهبه جرح و تعدیلهای سفتههشهده دربهارۀ وی ،بهخصهوص سفتهۀ ابنمعهین در
معرفی او ،به نکتۀ خاصی پی میبری و آن اینکه :ابنمعین دربارۀ داوودبنمحبر سفته است« :مازال معروفها
ً
بالحدیث ،یکتب الحدیث ،و ترک الحدیث ،ث قهب و صهحب قومها مهن المعتزلهه فافسهدوه و ههو ثقهه»
کهمان .)399/1 ،این سفتۀ ابنمعین دربارۀ داوودبنمحبر ،پرده از واقعیتی پنهان از شهخص و شخصهیت او
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برمیدارد و رمز رویگردانی رجالیون اهلسنت از او را آشکار میکند.
ً
عبارت «ث قهب فصحب قوما من المعتزله فأفسدوه» ،راز اعراض رجالیون اهلسنت از اوست .علت
بیتوجهی رجالیون به داوودبنمحبر و تضعی او ،سرایش فکری او به مکتب اعتهزال اسهت ،نهه ضهع در
وثاقت و ناآشنایی او با حدیث و نه دروغگوبودنش .ناپسندبودن سرایش فکری معتزله از دیدساه البانی و دیگر
رجالیون اهلسنت ،باعث شده است تا او را تضعی کنند.
مستفاد از بیان ابنمعین این است که داوودبنمحبر تا قبل از مصاحبت با معتزلیها مشهکلی نداشهته و
ً
حدیثنگار و حدیثشناس بوده و صرفا سرایش فکری او به مکتب اعتزال و افکهار معتزلهی ،او را بهه فسهاد
ً
کشانده و فاسد شده است .پس باتوجهبه بیان ابنمعین ،میتوان نتیجهه سرفهت کهه :اوت ،داوودبنمحبهر در
ً
ً
زمرۀ محدثان بوده است؛ ثانیا ،جزو محدثان معروف و مشهور بوده است؛ ثالثا ،ثقهه و محهل اعتمهاد بهوده
ً
است؛ رابعا ،بعد از مدتی که به کتابت حدیث مشغول بوده است ،سرایش عقلی و معتزلهی را اختیهار کهرده
است ،پس جبههسیری احمد حنبل که رئیس اهل حهدیث و از بزرستهرین مخالفهان مکتهب اعتهزال و تفکهر
معتزلی است و نیز عبداللهبناحمد که دنبالههروی افکهار پهدرش بهوده و بقیهۀ منتقهدان داوودبنمحبهر کهه
ً
تحتالشعاع تفکر و مکتب حدیث هستند ،صرفا بهسبب سرایش فکری او بوده است.
 .3اجماع
ً
اجماع در منه فقهی اجتهادی البانی بسیار ک رنهگ و بینمهود اسهت .اصهوت البهانی بهه اجمهاع در
اصطالح اصولیان توجه خاصی نداشته است و از آن بهعنوان ابزار در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شهرعی
بهرهای نمی برد .او برای درک مفهوم واقعی اجماع و کاربرد آن در فقه ،بهه کتابههایی مثهل «االحکهام فهی
اصول االحکام» ابنحزم و «ارشاد الفحهول» شهوکانی ارجهاع میدههد کالبهانی ،آداب الزفهاف فهی السهنة
المطهرة.)219 ،
او بهاجماع مصطلح نزد اصولیان که بهمعنای اکثریت است توجهی نداشته و تقسی بندیهای اجماع را
که اصولیان ارائه کردهاند ،نپذیرفته است و آنها را درخور مناقشه میداند .او بر این بهاور اسهت کهه اجمهاع
مصطلح در عل اصول ،امکان وقوعی نداشته است و عالوه بر عدموقوع ،نقل آن اجماعات هه غیهرممکن
میداند .دلیل او در عدموقوع اجماع در عصر واحد را ،غیرممکنبودن ارتبهاط بها مجمعهان میدانهد و آن را
محال میپندارد کسلی .)341 ،
از دیدساه البانی ،اجماع اقسام متعددی دارد .بعضی از اقسام آن ،اجماعی است که مخالفت با آن جایز
نیست ،مثل اجماع علمای امت و اجماع علمای سایر امتهها کهه البهانی ایهن نهوع اجمهاع را فیالجملهه
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میپذیرد .او نقطۀ مقابل این نوع اجماع؛ یعنی اجماع نظری که در تعبیر بعضی از علما با عنوان متفهقعلیهه
معروف است را درخور مناقشه میداند و این نوع اجماع را که درحقیقت جمع اقوال علمها در بهاب مسهئلۀ
خاصی است ،محال میداند و دلیل محالبودن آن را نیز پراکندسی علما در اقصا نقاط بالد اسالمی دانسهت
که مراجعه به همۀ آنها و اخذ آرای فقهی و اجتهادی آنها ازنظر او محهال اسهت .البهانی در تأییهد دیهدساه
خود ،به قول احمد حنبل استناد کرده است که سفته است« :من ادعی اتجماع فقد کذب و مایدریهه لعلهه
اختلفوا» کآداب الزفاف فی السنة المطهرة.)218 ،
تحلیل و بررسی :مخالفت البانی با اجماع فقها امری مشهود است .در جایجهای تألیفهات فقههی او
نشانههایی از مخالفتش با اجماع علما را میتوان یافت کهه بهه اجماعهات آنهها بها دیهد تشهکیه و انکهار
ً
نگریسته است یا اساسا آنها را باطل میداند.
دیدساه فقهی او درخصوص «تحری الذهب المحلق للنسهاب» و مخالفهت او بها اجمهاع علمها در ایهن
مسئله ،یکی از نمونههای انکار البانی با اجماع است .همۀ علما اتفاونظر بهر اباحهه آن دارنهد ،امها البهانی
اجماع آنها را باطل و مردود میداند .او در این مسئله ،عالوهبر واقعنشدن اجمهاع ،حتهی تصهور آن را هه
غیرممکن میداند کهمان.)218 ،
پیشینۀ موضوع اجماع و حجیت آن ،مربوط به قرون ابتدایی اسالم است .الرسالة شافعی کتهابی اسهت
که در آن به برخی از سزارههای عل اصول اشاره شده است .بدیهی است که شهافعی مقلهد ههیچکس نبهوده
است ،پس چگونه است که در آن کتاب ،حجیت اجماع را بهعنوان دلیل شرعی استنباط احکهام قکهر کهرده
ً
است ،آنجا که میسوید« :لیس تحد ابدا ان یقول فی شیب حل و تحرم ات من جهه العله  ،وجههه العله
الخبر فی الکتاب او السنة او اتجماع او القیاس» ک.)19
عالوه بر آنچه سفته شد ،باتوجهبه اینکه عنصر فه سل صالح در منه فقهی اجتهادی البانی عنصری
اساسی است و ملتزم به این معنا است که در تفسیر نصوص و اخبار و استخراج احکام باید بر اسهاس فهه
سل عمل کرد و از محدودۀ فه سل تجاوز نکرد ،با چه معیاری از منه خود عدول کرده و به قول امام
شافعی که ه در زمرۀ سل و ه اهل تقلید نبوده ،بیاعتناست
نتیجهگیری
منه فقهی اجتهادی البانی منهجی است که تحتالشعاع اصالتبخشیدن او بهه نقهل و جمهود او بهر
ظواهر نصوص شریعت است .محوریترین اصل در منه البانی ،اعتماد و اعتقاد به فه سل از نصوص
است .آنچه سل از نصوص شریعت دریافتهاند را مبنا و اساس دریافتهای دین و آموزههای دین میدانهد.
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او تعدی و تجاوز از فه سل در تفسیر دین و سزارههای دین را جایز نمیداند.
اهتمام او به کتاب و سنت در عرض همدیگر ،با محوریت فه سهل از آن دو منبهع و قهراردادن آن دو
بهعنوان عنصر واحد در طریق استنباط ،ادعایی است که بهدتیل سوناسون ناکارآمد است و ادلۀ او این ادعها
را اثبات نمی کند .همچنین البانی بر این باور است که حتی اسر روایتی مخال قهرآن بهود از درجهۀ اعتبهار
ساقط نمیشود ،تاآنجاکه وی اخبار عرض «اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منهی و أنها قلتهه» را
مناقشه کرده است و آنها را تضعی و رد میکند.
منه فقهی البانی بهشدت عقلسریز ،بلکه عقلستیز است و سزارههای عقلی در اصول فقه که بهکمهه
آنها امر اجتهاد محقق میشود را نپذیرفت و میتوان ادعا کرد که منه فقهی اجتهادی او غیرعقالنیتهرین
مناه فقهی معاصر است.
البانی به مقولۀ اجماع بهاصطالح اصولیان توجه شایسته ندارد و برخالف اکثهر منهاه فقههی مهذاهب
اسالمی که اجماع را یکی از منابع اجتهاد میدانند ،قائل به عدموقوع اجماع بههاصهطالح اصهولیان اسهت،
درحالیکه دیدساه بزرسان مذاهب اسالمی برخالف باور اوست.
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