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عقل و مستندات آن از  یمعنا یانتقاد یبررس

 هیمیت ابن دگاهید
 *مد جواد امیدمح

 **سید مهدی علیزاده موسوی

 چکیده
، علمـا ایـک ۀازجملـاند.  داده ای ویژهعلمای جهان اسالم به عقل و معنای آن اهمیت 

تحلیلـی در  - ای به عقل دارد. ایک مقاله با رو  توصیفی تیمیه است که نگاه ویژه ابک
اسـت تـا ضـمک  تیمیـه صـحیح از معناشناسـی ابک معرفتـی   ۀهندس بازشناسی   صدد  

. شـودشدن مسیر برای درک اصطالح عقل، در مقام نقد افکـار او نیـب اسـتفاده هموار
داند و بر ایـک بـاور اسـت کـه عقـل دارای  معنای لیوی عقل را امساک می ،تیمیه ابک

علـم و اعمـال، علـم و همراهـی  غریبی )عرگ، قائم به غیر( ۀقو معانی اصطالحی
)اندیشیدن( انواع علم و ضربی از علـوم ضـروری  ،ای مصدر عقلعمل با علم، مسم  

معنای علم و همراهی عمل با علم، خود بـر دو قسـم  عقـل منـاط  به البته عقل   ؛است
تیمیه مبتنی بر  شود. ایک معناشناسی عقل از منظر ابک تقسیم می ،تکلیف و عقل ناجی

کـه و امت اوست. ایک در حالی است  منابعی همهون کتب لیت، لیت پیامبر
تیمیه مبنـی بـر  اند و ادعای ابک دیگر اشاره کرده یا گونه بهمنابع مذکور بر معانی عقل 

 برخاسته از مستندات مذکور ناصحیح است. ،معناشناسی
 .دنیشیعلم، عمل به علم، اند به،یعقل، غر یمعان ه،یمیت ابک :ها کلیدواژه

  

                                              
 مسئول( ۀ)نویسند شناسی دانشگاه باقرالعلوم  دانشجوی دکتری رشته وهابیت* 

 .دانشیار دانشگاه باقرالعلوم **
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 مقدمه
لمانان بـه کــار رفتــه و توجــه منـابع دینــی مســ جــای یجاعقـل و مشــتقات آن، در  ۀواژ

متفکریک مسلمان بـه ابعـاد  رو یکازا ؛لمانان را به آن معطوف داشته استاندیشمندان مس
انـد. یکـی از ایـک  داللـت آن پرداخته ۀتلف عقـل همهـون معنـا، حجیـت و گسـترمو

کند. او  کتب خود بررسی می جای یجاتیمیه است که معنای عقل را در  ابک ،اندیشمندان
شمردن معنای موتلف برای عقل و با استناد به کتب لیـت و منـابع دینـی همهـون با بر

بررسی دیدگاه  بازشناسی معنای عقل است. ایک نگاشته در صدد   کتاب و سنت، در صدد  
 معناشناسی عقل و مستندات اوست. ۀتیمیه در حوز ابک

ررسی است. با تیمیه در باب عقل از ابعاد موتلف قابل ب ضرورت ارزیابی دیدگاه ابک
منفی او در جهان اسالم، درک صحیح از  یرگذاریتأثتیمیه و میبان  توجه به شوصیت ابک

تواند کمک شایانی در نقـد  ها و اصالحات موجود در منابع دینی، می برداشت او از واژه
عقـل و شـناخت  ۀاو بکاهد. ایک ضـرورت در حیطـ یرگذاریتأثو از  باشد آرای او داشته

تیمیـه مـدعی هسـتند،  طرفـداران ابک چراکـه ؛آن دوچندان است ۀشناسان فتمعر ۀگستر
تیمیه توانست با بازشناسی معنای عقل، ضمک حف  کتاب و سنت، از عقل نیب بهـره  ابک

تیمیـه، بـا  ببرد و میان ایک دو منبع، جمع کند. از سوی دیگر نیب برخی ناقدیک افکـار ابک
در  همهـون بحـ  شـناخت معنـای عقـل(ی )عدم توجه کافی به اهمیت مبادی تصور

 است. مسئلهها نیب خارج از اشکاالت آن یعتاا طباند و  تعییک محل نباع دچار اشتباه شده
تیمیـه ازسـوی  از دیـدگاه ابک  پیشینه ایک بح  باید گفت که معنـای عقـلبارۀ اما در

ارشـی، صـورت گب بهها و منتقدیک، بررسی شده است. بهتریک اثر در ایک باب که  وهابی
تیمیده المعرفدی  مدنهج ابنعقل تبییک کرده است، کتـاب  خصو   تیمیه را در نظرات ابک

از نظـرات او  اساسـاا تیمیه پرداختـه و  در ایک کتاب به واکاوی نظرات ابک هاست. نویسند
نقـد نظـرات  یـرۀداخـارج از  اساسـاا را منسجم کرده است و  تیمیه های ابک نظریهدفاع و 

 .انـد تیمیه در بحـ  عقـل پرداخته قدیک وهابیت نیب به نقد تفکرات ابکتیمیه است. نا ابک
تیمیه  رویكرد ابن بررسی، کتاب درآمدهتحریر  ۀدر ایک حوزه به رشت یراا اخها که یکی از آن

الله رضایی است. ایک کتاب نیب جامعیت خـوبی  اثر رحمت ،تعارض عقل و نقل ۀدربار
تیمیه، کامل نیست. همهنیک در همـیک  از منظر ابکاما در تبییک معناشناسی عقل  ،داشته
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باعدث  تیمیده، الصغیر عدن عقائدد ابن الكاشف های دیگری نیب همهون راستا به نگاشته
و... اشاره کرد. ایـک کتـب نیـب نگـاه  تیمیه، حیاته و عصره ابن و کتاب النهيه االسالمیه

با مراجعه به منابع دسـت  ایک مقاله رو، یکازا ؛عمی  به مبح  معناشناسی عقل نداشتند
عقل از عقل، ابتدا به بح  شناخت معنای  ۀمسئلبندی نو و با تمرکب به  اول و طرح دسته

پـردازد و در پایـان نیـب  معنای لیوی و معنـای اصـطالحی می ۀتیمیه در دو حوز نگاه ابک
 .کردبرای سنجش معناشناسی او از عقل، بررسی و نقد خواهد  را تیمیه مستندات ابک

 عقل شناسِی  معنا. 1

 تیمیه : معنای لغوی عقل از دیدگاه ابن1-1

ل عقالا )تیمیه عقل را مصدر  ابک ل یعق  ق  البته زمانی که عقل، آنهه را دانسته  1داند؛ می (ع 
با آن، شتر  چراکه، عقال، عقال نامیده شده است؛ رو ازایککند.  ینگهداراست، حف  و 

امساک، ضبط، حف  و ضد ارسال، اطالق، اهمال  معنای[ بهشود... پس عقل ] حف  می
 2و... است.

ل از رسـد گویـای معنـای لیـوی عقـ نظر می بهعبارت مذکور، تنها عبارتی است که 
 کتب خود از فراز معنای لیوی عقل در جای یجاتیمیه در  البته ابک ؛تیمیه است  منظر ابک

لیوی عقل نیسـت. اسـتفاده از اما مراد او، معنای  ؛معناشناسی عقل استفاده کرده است
تیمیه، تنها اشتراک لفظی با معنای لیوی مشهور دارد و مراد  معنای لیوی عقل توسط ابک

توان به کـالم او در کتـاب  مثال می عنوان به او از ایک لف ، معنای اصطالحی عقل است.
اد او اشاره کرده که اگرچه از لف  لیت در معنای عقل بهـره بـرده اسـت، امـا مـر صفدیه

 3معنای اصطالحی است.

 تیمیه اصطالح عقل از دیدگاه ابن :1-2

خود را کامـل و جـامع تبیـیک  ۀپردازی در صدد است که نظری نظریههر متفکری در مقام 
پرداز در  گـانی اسـت کـه نظریـهلوازم تبییک هر نظریه، شرح معنای واژ یکتر مهمکند. از 

                                              
قاعدده تیمیه، احمـد بـک عبـدالحلیم،  ابک)نیب آمده است.  عده جلیله فی التوسل و الوسیلهقاپاراگراف در کتاب  یتا اینجا .1

 (.23،  و الوسیله جلیله فی التوسل

 .839-850،  بغیه المرتادتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2

 .853-852،  8، جالصفدیهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .3
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شـرح داده نشـود، نظریـه نیـب  یخوب بـهگـر ها استفاده کرده اسـت کـه اخود از آن ۀنظری
پرداز  پرداز )البته اگر او را یک نظریه یک نظریه ۀمثاب بهتیمیه نیب  نوواهد شد. ابک  مشوص

شده در نظریات خود شـرح دهـد.  مراد خود را از واژگان استفاده ،بدانیم( در صدد است
، مجـاز و... را یـلتأوون عقل باشد که دامک آن مسائلی دیگـر همهـ ،اگر آن واژه یژهو به

 «عقـل» ۀمراد خود را از واژ تیمیه اگرچه تال  کرده است خواهد گرفت. با ایک حال ابک
 شود. اما از ظاهر عبارات او باز هم دو دیدگاه کلی برداشت می ؛شرح دهد

انحصار معنای عقل در شود،  تیمیه برداشت می دیدگاه اول که از ظاهر عبارت ابک. 0
 ؛است «به غیر قائم»معنای 

معـانی موتلفـی  ،تیمیه بر آن داللت دارد، برای عقل دیدگاه دومی که عبارات ابک. 8
 برشمرده است.

 دیدگاه اول
انحصار عقل در یک معنا )قائم به غیـر( کـه همـان دیـدگاه اول اسـت، از ایـک عبـارت 

مسولمینلةوللواهمقصالدلهنالأنلاس لاهعقللفويلاصوطالجلجمیوعلاه»شود:  تیمیه برداشت می ابک
آدملی ادلةقلمالهاللالائ لةغی هلسالا لکانلبلموالأولالوالالأولبمواللةعلو لأوللیوجمیعلأهللاهملللوبامةلةن

 ۀهممسلمانان، بلکه  ۀهم؛ مقصود در اینجا ایک است که اسم عقل در اصطالح ن اللذهك
لم آدم، آن چیبی است که قائم به غیر باشد؛ چه آن علم، قوه یا عمل به ع اهل ملل و بنی

معانی عقل همهون، علم، قوه، عمل به علم  ۀظاهر ایک عبارت، هم 1«.باشد یا مثل اینها
تـوان  برگشـت داده اسـت؛ در ایـک صـورت می «قائم به غیر )عـرگ(»و... را به معنای 

معـانی، اقسـام  ۀاست و بقیـ «قائم به غیر»تیمیه، همان  معنای عقل از دیدگاه ابک ،گفت
او در جـای دیگـر نیـب معنـای عقـل را  .ای عقل داخل نیستندم  ستند و در مسایک معنا ه

عرگ )همان معنای قائم به غیر( دانسته و در تفسیر عرگ، علم و عمل به علـم را بیـان 
 ۀکـه در ایـک صـورت، فرضـی 2(اهعقللفیلهغقلاهع بلب ضلهاللبل لاولبمللةعل کرده است )

 شود! قائم به غیر که همان عرگ است( تقویت می)معنایی  تک
معنای عقل )قـائم بـه غیـر بـودن  ۀدیدگاه انحصارگران در اینجا باید تذکر داد که اگر

                                              
 .853-852،  8، جالصفدیهیم، تیمیه، احمد بک عبدالحل ابک .1

 .758،  05، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
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کعقل(  تیمیه در بـاب عقـل،  شود، در ایک صورت تمرکب بح  در نظام معرفتی ابک یدتأ
نقد نیب در ایـک راسـتا قـرار  یعتاا طبشناسی عقل خواهد شد و  تنها وجودشناسی یا هستی

شناسی نظـر تیمیه به عقل از منظر وجود ه ابکلی است که اگرچخواهد گرفت. ایک در حا
کاما  ؛را عرگ )قائم به غیر( دانسته استداشته و در موالفت با فالسفه، او  او بیش  یدتأ

از آن بر مقام کارکردشناسی عقل است. به ایک معنا که اگرچه بح  وجودشناسـی عقـل 
عقل دارای اهمیتـی فراتـر  ۀشناسانرکردکا ۀاما حوز ؛تیمیه دارای اهمیت است در نبد ابک

تیمیـه  توسـط ابک ،در  تعارض العقدل و النقدلاست و شاهد آن نیب نگاشتک کتاب قطور 
 .باشد میعقل  ۀکارکردشناسان ۀکه ناظر به حوز است

توان گفت معناشناسـی ناصـحیح و نـاقص از معنـای عقـل در نـبد  دیگر می بیانبه 
نباع اساسی، یعنی کارکردشناسی عقل خواهد شد.  شدن محل رنگ کمتیمیه، موجب  ابک

شناسی عقل بوده  های خود، ماهیت تیمیه از بح  عقل در برخی از نوشته اگرچه مراد ابک
)از ایک جهت در تقابل با کلمات فالسفه، عقل را قائم به غیر معنا کرده است( اما  ؛است

و سپس برای آن داند  ئم به غیر میایک بدان معنا نیست که او معنا و مسمای عقل را تنها قا
 کند. یا اقسامی ذکر مییک معنا، مصادی  

 دیدگاه دوم
 شود، تیمیه برداشت می عقل از ظاهر عبارت ابک ۀی که در باب معنای واژاما دیدگاه دوم

تیمیه در کتاب  ابک چراکه ؛داند و آن را صحیح می کند عقل پافشاری می بودن  بر چندمعنا
ْفِسل: »نویسد دیگر  می ٌالِفيلاهنَّ الاُلالَّ ؛ عقـل در َواْهَعْقُللِفيلُهَغِةلاْهُمْسِلِمیَنلَبَ ٌضلاَلاِئٌ لِةَغْیِ ِهلَوِإمَّ
در ایک عبارت، دو معنـای  1«.باشد یا قوه در نفس می، عرگ قائم به غیر انانلیت مسلم

که است، در کنار هم بیان شده است  «قوه»و دیگری  «عرگ قائم به غیر»عقل که یکی 
از  «قوه»از دخول معنای قوه، در مسمای عقل حکایت دارد. در ایک صورت ایک کالم که 

 «قـائم بـه غیـر»عقل نبوده و برگشت آن به معنـای  اقسام عقل است و داخل در مسمای
تیمیه در پاسخ به خصم، نیب غریبه و علم را از معانی  است، صحیح نیست. همهنیک ابک

معنای عقـل از  یچنددستگ ۀایک نیب موجب تقویت نظری که 2)مسما( عقل دانسته است
                                              

 .03،  2، جمنهاج السنه النبویهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .1
 .95،  0، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
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العقل فی لیه العرب عـرگ هـو علـم او »عبارت  ،تیمیه است. از سوی دیگر دیدگاه ابک
بلکـه  ؛معنـایی نیسـت تک ۀنظریـ یـدمؤ تنها نـه ؛که در دیدگاه اول بیان شد «بعلمعمل 
و »همـیک بیـان، عبـارت تیمیه در پایـان  ابک چراکه ؛است ییچندمعنا ۀنظری دهندۀ یاری

ایک است که غریبه نیب در مسمای  ۀدهند را بیان کرده است که نشان «غریبه تقتضی ذلک
تیمیه استفاده  از عبارات دیگر ابک ،افبون بر مطالب مذکور باید گفت 1عقل داخل است.

ه مکان برگشت بیکی از معانی عقل، نیب ا عنوان بهعرگ )قائم به غیر(  اساساا شود که  می
تیمیه برای جمع میان اقوال گوناگون در باب عقل و معنـای  ابک چراکه ؛معنای قوه را دارد

 نویسد: باره می  ندارد. او در ایک جب جمع میان دو معنای عرگ و قوهای  آن، چاره
قول کسی که بگوید، عقل عرگ است و موالف بـا سـائر علـوم و اعـراگ 

  یسبب آن میـان حقـا ای که به وهقول کسی است که عقل را ق باشد، مثل   می
قول احمد که عقل را، غریـبه  .شود، بیان کرده است معلوم، تفاوت ایجاد می

 2.شود دانست، شامل ایک قوه می
در ایـک  3تیمیه در جایی دیگر نیب معنای عرگ و قائم به غیر را مساوی دانسته اسـت. ابک

 لفی همهون، غریبه، قوه، عرگی موتها تیمیه از واژه مقصود ابک ،توان گفت صورت می
 یک معنا بوده است. ،قائم به غیر و

تیمیه در باب معنای عقل دو دیدگاه کلی  آنهه گذشت باید گفت که عبارات ابک بنا بر
 یـلدالبـود کـه بـا  «قائم به غیـر»انحصار معنای عقل در  ،دهد. دیدگاه اول را نشان می

ک صدد  و دیدگاه دوم که در  نشد فتهپذیر ه،شد گفته  ییـدتأ و چندمعنابودن عقل است یدتأ
 شود. تیمیه پرداخته می شد. در ادامه به ایک معانی از دیدگاه ابک

 تیمیه معانی عقل از دیدگاه ابن. 2
 درمجمـوعتیمیه در عبارات موتلفش، برای عقل معانی موتلفی بیان کرده است کـه  ابک 

                                              
 .758،  05، جانهم .1

فقوله مواف  لقول مک قال: هـو قـوة یفصـل بهـا بـیک حقـائ   ،مک قال: هو عرگ موالف لسائر العلوم واألعراگوأیضا » .2
، تیمیـه، احمـد بـک عبـدالحلیم ابک) .«یتناول هذه القوة ولهذا فرق بیک ذلك وبیک العلـم ،المعلومات وقول أحمد: هو غریبة

 .(852-875،  بغیه المرتاد
بِّ » .3 ه  ر 

لَّ ْمُد ل  ة  ا اْلح  مَّ ئ 
ر  أ  ائ  س  یک  و  ع  اب 

التَّ ة  و  اب  ح  م  الصَّ ال  ک  ه  و  ُسول  ة  ر  ُسنَّ ه  و 
اب  اللَّ ت  ي ک  ْقُل ف  ، اْلع  یک  م 

ال  ُقـوُم اْلع  ْمـٌر ی  یک  ُهو  أ  م  ْلُمْسل 
و   ا س  ه  ْفس  ن   ب 

ةا م  ائ 
ا ق  ْینا ْیس  ُهو  ع  ةا ل  ف  ْو ص  ا أ  ضا ر  ي  ع  اٌء ُسمِّ و  ل  س  اق  اْلع  .ب  ك  ل 

ْیر  ذ  ْو غ  ا أ  ْسما ْو ج  ا أ  را ْوه  ي  ج  تیمیه، احمد بـک  ابک) «اٌء ُسمِّ
 (.830،  9، جمجموع الفتاویعبدالحلیم، 
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 :آید که در ادامه می اشاره کرد یتوان به موارد می
و در جایی دیگر از ایک کلمه با نام قائم به غیـر اسـتفاده کـرده  1عرضی از اعراگ. 0

 ؛داند می 3غریبی ۀقوهمهنیک در جایی دیگر عرضی از اعراگ را  2است.

4؛علم و اعمال. 8
 

5؛علم و معیت عمل با علم. 7
 

6؛انواع علم. 3
 

7؛ضربی از علوم ضروری. 5
 

8.مسمای مصدر عقل یعقل عقال. 7
 

تیمیـه  رسد معانی مذکور عقل از دیـدگاه ابک ه ایک نکته باید توجه کرد که به نظر میب
تیمیه حیثیت وجودشناختی عقل را در  های موتلف عقل است. گاهی ابک ناظر به حیثیت

نظر گرفته است و عقل را در معنای غریبه، عرضی از اعراگ و یا قائم به غیر معنـا کـرده 
شـود کـه در ایـک  شـناختی عقـل در نظـر او پررنـگ می فتاست. گاهی نیب حیثیت معر

 یا علم و معیت عمل با علم دانسته شده است. عقل مساوی با علم ،صورت
توان عقل را مشترک لفظی دانست. به ایک معنا که معـانی عقـل  تیمیه می از منظر ابک

 بـرایباشـند.  اما هر یک دارای یـک معنـای مجـبا می ؛تنها در لف  عقل مشترک هستند
اما مراد او غریبه است و گاهی نیـب از  ؛کند تیمیه از لف  عقل استفاده می گاهی ابک :مثال

                                              
تیمیه، احمد  ابک ؛037،  0، جالرد علی الشاذلي في حزبیه، وما صنفه في آداب الطریقتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .1

 .888،  0، جالنقلتعارض العقل و  در بک عبدالحلیم، 

 .03،  2، جمنهاج السنه النبویهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
، 8، جالصددفدیهتیمیــه، احمــد بــک عبــدالحلیم،  ابک ؛070-078،  8، جاالسددتقامهتیمیــه، احمــد بــک عبــدالحلیم،  ابک .3

تیمیـه، احمـد بـک عبـدالحلیم،  سـت. ابکنیب آمده ا قاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهپاراگراف در کتاب  ی. تا اینجا770 
تیمیـه،  ابک ؛03،  2، جمنهداج السدنه النبویدهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک ؛23،  قاعده جلیله فی التوسل و الوسیله

، 3، ججدامع المسدائل البدن تیمیدهتیمیه، احمد بک عبـدالحلیم،  ابک ؛579،  3، جمجموع الفتاویاحمد بک عبدالحلیم، 
 .888،  0، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک ؛773 

قاعدده تیمیـه، احمـد بـک عبـدالحلیم،  نیب آمده است. ابک قاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهپاراگراف در کتاب  یتا اینجا .4
 .773،  3، جیهجامع المسائل البن تیمتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  . ابک23،  الوسیله جلیله فی التوسل و

 .83،  3، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .5

 .579،  3، جهمان .6
 .070-078،  8، جاالستقامهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .7

 .888،  0، جدر  تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .8
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 عقل، علم را اراده کرده است.
تیمیه دارای  ، معنای سوم )علم و معیت عمل با علم( از دیدگاه ابکهشد گفته   از معانی

 .دشو ل است که در ادامه بررسی میتفصی

 معنای علم و عمِل بر طبق آن به : بررسی تفصیلی عقِل 2-1

یا  علم و عمل ضروری و علم اکتسابی ۀدست معنای علم و عمل را به دو یه عقل  بهتیم ابک
 علم ضروری و عمل بر طب  آن تقسیم کرده است.

 )عقل مناط تکلیف( ول: عقل همان علم و عمل ضروریا ۀدست: 0-1-1
  را داند. او علـوم ضـروری ل ضروری میتیمیه یکی از معانی عقل را همان علم و عم ابک

منـاط  آن رادانـد و  یکـی از معـانی عقـل می ،گـذارد که میان مجنون و عاقل تفـاوت می
تیمیه  ابک 2داند. وی در جایی دیگر، عقل را مستلبم علوم ضروری می 1خواند. تکلیف می

یان کـرده و مناط تکلیف ب عنوان بههمهنیک در کنار علوم ضروری، اعمال ضروری را نیب 
کبر آن  ای علـوم ضـروری همهـون معن قراردادن عقل بهکند. او معتقد است که  می یدتأ

از ایک اعمال خـالی نیسـتند؛ پـس  عقالمعنای اعمال ضروری است که  قراردادن عقل به
شوصی خود را در آب یا آتش بیندازد تا غرق شـود یـا بسـوزد، عقـل از او اگر دیده شد 

تیمیـه،  پس در ایک صورت، از دیـدگاه ابک 3رسد. جنون می به حد  تا جایی که  سلب شده
 مثالا معنای علم ضروری و عمل ضروری است. ) تکلیف است، عقل بهعقلی که مالک 

که حف  جان  را ایک شوص عمل ضروری .شوصی خود را در آب بیندازد تا غرق شود
تکلیف است. بنا  مالک همانجام نداده است( یعنی علم و عمل ضروری با  ،خود است

تیمیه علم ضروری و عمـل ضـروری را در مسـمای عقـل  بر آنهه گذشت باید گفت ابک
 خواند. داند و آن را مناط تکلیف می داخل می

تیمیه بیان کرد ایک مسـئله اسـت کـه اگـر  نقد به کالم ابک عنوان بهآنهه باید در اینجا 
رق شود یا بسوزد، عقـل از او )شوصی خود را در آب یا آتش بیندازد تا غ عمل ضروری

                                              
نون الذي رفع القلم عنـه وبـیک العاقـل الـذي جـری علیـه القلـم فهـذا منـاط أحدها: علوم ضروریة یفرق بها بیک المج» .1

 .(852-875،  بغیه المرتادتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک) «التکلیف.
 .777-772،  07، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2

 .838-833،  بغیه المرتاداحمد بک عبدالحلیم،  ،تیمیه ابک .3
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رسد( همهون علم ضروری مناط تکلیف باشد،  جنون می تا جایی که به حد   سلب شده
اندازد، مناط تکلیف را ندارد و مکلف نیست. ایـک  شوصی که خود را در داخل آتش می

در حالی است ایک حرف صحیح نیست. ایک شوص با عقـل خـود، دخـول در آتـش را 
 نیست که مردم او را عاقل ندانند. گونه یکاو انتواب کرده است 

عمل بر طبق آن )عقالل و  دوم: عقل همان علم اکتسابی یا ضروری ۀت: دس0-1-0
 نجاتی یا ممدوح(

معنای علم اکتسابی و عمل بـر  عقل بهمعنای  علم و عمل، به دو قسم  به معنای دوم عقل  
 طب  آن و علم ضروری و عمل بر طب  آن است.

تیمیـه علـوم مکتسـبه را از  معنای علم اکتسابی و عمل بر طبـ  آن: ابک بهالف: عقل 
دارد که هیچ نباعی در ورود ایک معنای از عقـل،  ممدوح برشمرده و بیان می عقل   معانی  

داند که انسان را به انجام کاری که  در مسمای عقل نیست. او علوم مکتسبه را علومی می
خداوند شوصـی را  .کند راهنمایی می ،ه ضرر اوستب به نفع اوست و ترک آن چیبی که

که دارای عقل اکتسابی است، مدح کرده و نیب شوصی را کـه دارای ایـک عقـل نیسـت، 
 معنای اول )علوم ضروری( باشد. اگرچه دارای عقل بهمورد مذمت قرار داده است. 

سـت، یا جـاهلیک را مـذمت کـرده ا که متفکریک را ستایش نموده است آیاتی اساساا 
الِفويل ۀوان به آیت نمونه می عنوان بهناظر به عقل اکتسابی است.  ْولَنْعِقُللَمالُکنَّ

َ
الَنْسَمُعلأ َهاْللُکنَّ

ِعی  ْصَ اِبلاهسَّ
َ
اشاره کرد که چـون علـم اکتسـابی را درک نکـرده و بـر طبـ  آن عمـل  أ

بـ  آن را، تیمیه در جایی دیگر عقل اکتسابی و عمل بـر ط ابک 1.شدندننمودند، نکوهش 
کداند. او  ح  قلب و صالح آن می بلکـه  ؛ء کافی نیسـتکند که تنها علم به اشیا می یدتأ

بلکه از آن  ؛اما عاقل نیست ؛شناسد را می ءچراکه قلب گاهی اشیا ؛باید به آن عمل شود
در قلب خود مقیـد، ضـبط و ثابـت  آن راغافل است. کسی اشیاء را تعقل کرده است که 

قت نیاز به آن مراجعه کرده و بر طب  آن عمل، قـول، بـاطک و ظـاهر خـود کند و در و می
 2.بوشد سامان می

                                              
 .852-875،  بغیه المرتادتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  کاب .1
، مجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک ؛759-705،  9، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
 .777-772،  07ج
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تیمیه عمل بر طب  ایک علم را )علمی که موجب هدایت شـده و در قلـب ذخیـره  ابک
بلکـه  ؛داند تنها داخل در مسمای عقل می نهشود(  گشته و در وقت نیاز به آن مراجعه می

است که داخل در عقل ممدوح است. ایک دو قسم، یعنی علم  هایی تریک عقل ه آن از ویژ
نافع و عمل بر طب  آن، از مواردی است که علمای متقدم در وجود آنها و در دخالت آنها 

، عقلی را کـه از صراحت بهتیمیه در جایی دیگر نیب  ابک 1اند. در مسمای عقل نباع نداشته
داخـل در  آن راخوانـد و  ات و سعادت میکند، مناط و میبان نج انجام فعل قبیح منع می

بنابرایک علم اکتسـابی )علمـی کـه موجـب  2؛داند شمرد و اکتسابی می عقل ممدوح می
و عمل بر طب   شود( ر وقت نیاز به آن مراجعه میهدایت شده و در قلب ذخیره گشته و د

ر طب  آن معنای علم و عمل ب است که قسم دوم از اقسام عقل  بهآن عقل ناجی و ممدوح 
 باشد. است، می

تیمیـه تصـریح  ابک :مثـال عنوان بهمعنای علم ضروری و علم بر طب  آن:  ب: عقل به
 3.باشد کند که اسم عقل شامل علوم ضروری و عمل به موجب ایک علوم ضروری می می
دانند  تیمیه در پاسخ به اهل کالم که گروهی از آنان، عقل را نوعی از علم ضروری می ابک

هم را در مسمای عقل داخل علم و عمل با  ،خوانند تنها می وهی دیگر، عقل را عملو گر
 5اند.خو فایده می و علوم ضروری بدون عمل به آن را بی 4داند می

 تیمیه بندی معناشناسی عقل از دیدگاه ابن جمع: 2-2

 داند و در اصـطالح نیـب معـانی تیمیه معنای لیوی عقل را ضبط، امساک و حف  می ابک
 رو را بیان کرده است:  پیش  
 )قائم به غیر( ؛غریبی یا عرگ ۀقو. 0
 که بر دو قسم است: معنای علم و عمل بر طب  آن عقل به. 8

                                              
 .852-875،  بغیه المرتاد تیمیه، احمد بک عبدالحلیم، ابک .1
 همان. .2
ْک ا» .3 ْلـك  ُثمَّ م  ب  ت  ُموج  ُل ب 

م  ْقُل ُهو  اْلع  ُقوُل: اْلع  ْک ی  ْنُهْم م  م  ٌة و  یَّ ُرور  ْقُل ُهو  ُعُلوٌم ض  ُقوُل: اْلع  ْک ی  اس  م  نَّ لنَّ یُح أ  ـح  الصَّ . و  اْلُعُلـوم 
ا ذ  ه  ا و  ذ  ُل ه  او  ن  ت  ْقل  ی   (.823،  9، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک) .«اْسم  اْلع 

قلت: العقل في لیة العرب بتناول العلم والعمل بالعلم جمیعا ومک أهل الکالم مک یجعله اسـما لنـوع مـک العلـم فقـط » .4
تیمیـه، احمـد بـک  ابک) .«فیقول هو نوع مک العلوم الضروریة ومک الناس مک یرید به العمل بالعلم فقط کما ذکره أبو البرکـات

 .(853-852،  8، جالصفدیهعبدالحلیم، 

 .777-772،  07، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .5
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 ؛عقل مناط تکلیف: علم ضروری و عمل ضروری
 ؛عقل ممدوح: علم اکتسابی و عمل بر طب  آن و علم ضروری و عمل بر طب  آن

 )اندیشیدن( ؛معنای مصدری عقل. 7

 ؛علم و اعمال. 3

 ؛انواع علم. 5

 .ضربی از علوم ضروری. 7

 عقل تیمیه در باب معناشناسِی  مستندات ابن واکاوی. 3
، مـدعی اسـت کـه معناشناسـی او از عقـل همـان تیمیه با استناد به منـابع موتلفـی ابک

 از: اند عبارتصحیح و برخاسته از تراث علمی مسلمانان است. ایک منابع  معناشناسی  
 است که برای اثبات معانی عقل در علم و عمل به علـم بـا  1ع اول: لیت عربمنب

 هم به کار برده شده است.
 منبع دوم: لیت رسولبـودن و  عـرگ یاسـت کـه بـرا 2، اصحاب و امت او

 است. شدهمعنای مصدری عقل استفاده 
 در نفـس، ۀای اثبات معانی قائم به غیر و قواست که بر 3،منبع سوم، لیت مسلمیک 

 برای عقل به کار برده شده است.
 ی است که برا 4آدم اهل ملل و بنی ۀمسلمانان، بلکه هم ۀمنبع چهارم اصطالح هم

 است. شدهعقل استفاده  بودن   ( اثبات معنای قائم به غیر )عرگ

امـا  ؛شـود تیمیه پیش از ایک بیان کرد، یافت می در منابع مذکور برخی از معانی که ابک
یعنی کتـب  ،ایک منابع روی، یکازا ؛یست که برداشت او کامالا صحیح باشدایک بدان معنا ن

 .شدبررسی خواهد  ،مسلمانان در ادامه ۀلیت و اصطالح هم لیت، لیت رسول

                                              
 .770،  8، جالصفدیهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .1

 .837،  0، جالرد علی المنطقیینتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
 ی. تـا اینجـا037،  0، جالطریدقالرد علی الشاذلي في حزبیده، ومدا صدنفه فدي آداب تیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .3

قاعده جلیله فی التوسل تیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  نیب آمده است. ابک قاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهپاراگراف در کتاب 
تیمیـه، احمـد بـک  ابک ؛888،  0، جدر  تعدارض العقدل و النقدلتیمیـه، احمـد بـک عبـدالحلیم،  ابک ؛23،  و الوسیله

 .03،  2، جهاج السنه النبویهمنعبدالحلیم، 

 .853-852،  8، جالصفدیهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .4
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 : بررسی منبع اول )کتب لغت(3-1

تیمیه مدعی است که در لیت عرب، عقل در علم و عمل به علم با هم بـه کـار بـرده  ابک
گرچه د او از لیت عرب، کتب لیویون پیش از اوست که باید گفت ااگر مرا 1شده است.

اما  ؛کند عقل کمک می بارۀتیمیه در بودن معناشناسی ابک ایک منابع تا حدودی به صحیح
کتـب لیویـون پـیش از  زیرا شد؛تیمیه خواهد  از سوی دیگر موجب تضعیف نظرات ابک

ا منحصر در ایک معانی ندانسته، بلکـه تیمیه مدعی است، عقل ر که ابک گونه آنتیمیه،  ابک
موتلـف  ۀاند. ایک کتب لیت به چند دسـت ردهتیمیه نیب صحبت ک گاهی خالف کالم ابک

 شوند: تقسیم می
 ۀمـاد خصـو   تیمیه از عقل کرده اسـت در ای به معانی که ابک اشاره اصالا اول  ۀدست

 ،و االثدر غریدب الحددیثالنهایه فی توان به کتبی همهون  اند که می نداشته (ل -ق -ع)
المغدرب فدی و  4الصحاح 3اسماعیل بک عباد ۀنوشت ،المحیط فی اللغهو  2اثیر ابک یفتأل

 اشاره کرد. 5ه.ق( 705)متوفای عبدالسید مطرزی ناصر بک  ۀنگاشت ،ترتیب المعرب
انـد کـه  اشـاره کرده (ل -ق -ع) ۀمـاد درخصـو   دوم به برخی از معانی عقل  ۀدست

 9،فهم و بازداشـتک از کـار قبـیح 8،فهم 7علوم ضروری، 6،شود م تنها میشامل معنای عل
معنای علم  عقل به ،تیمیه که در لیت عرب ایک کالم ابک در ایک صورت، 10،شدنخردمند
 لیویون نبوده است. ۀهم مد  نظرر طب  آن آمده است، و عمل ب
یوانـات متمـایب ح ۀن از همـانسا ،سبب آن دانند که به عقل را عنصری می ،ومس ۀدست

کـردن(  د و همان تثبت )اندیشیدن و مشورتشو شده و مانع افتادن انسان در هالکت می

                                              
 .770،  8جهمان،  .1

 .832-828،  5، جالنهایة في غریب الحدیث و األثربک محمد،  کاثیر، مبار ابک 2

 .037-035،  0، جالمحیط فی اللغهصاحب، اسماعیل بک عباد،  .3

 .0335-0338،  5، جالصحاحاد، جوهری، اسماعیل بک حم .4

 .35-37،  8، جالمغربمطرزی، ناصر بک عبدالسید،  .5

 .جمهرة اللغة ، درید، محمد بک حسک ابک ؛059-070،  0، ج کتاب العینفراهیدی، خلیل بک احمد،  .6

 .3737،  3، ج شما العلومحمیری، نشوان بک سعید،  .7

 .855،  0، ج محیط األعظمالمحكم و ال،  سیده، علی بک اسماعیل ابک .8

 .07،  7، ج المخصص،  سیده، علی بک اسماعیل ابک .9

 ، مقدمة األدبزموشری، محمود بک عمر،  .10
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عنصر تمییب  ۀمثاب بهبه عقل  یتوجه اصالا تیمیه  ایک در حالی است که ابک 1در امور است.
 میان انسان و حیوان نداشته است.

 :مثـال عنوان بـهکنـد.  ع میمنـ یحقبامعنای علم دانسته که از  عقل را به ،چهارم ۀدست
 نویسد: می الفروق فی اللغهدر  عسگری

تر  کند و هر آن کس که منع او قـوی منع می یحعقل، علم اول است که از قبا
اند که عقل، صاحب خود را از وقـوع  باشد، عقل او بیشتر است. برخی گفته

اسـت، معنای حفـ   اند که عقل، به کند... برخی دیگر گفته در قبیح منع می
معنای حصـر و حـبس اسـت و خـالف  همهنیک گفته شده است که عقل به

 2عقل، حم  و خالف علم، جهل است.
 نویسد: فارس نیب می ابک

صورت گسترده صورت  اصل واحد است که بر آن قیاس به ،عیک و قاف و الم
گیرد و عظمت آن بر حبس در شیء یا نبدیـک بـه حـبس داللـت دارد...  می

کند. خلیل گفت: عقل، نقیض جهـل  عل قبیح، جلوگیری میعقل از قول و ف
دانسـت،  عقل یعقل عقال، زمانی است که چیـبی را کـه از قبـل نمی .است

 3شناخت و از کار قبیح که انجام داد، منبجر شد.
در یکی از کتب لیوی دیگر در تعریف عقل ایک چنیک آمده است: عقل بـه نیرویـی کـه 

نیب به علم و دانشی که با آن، نیـروی بـاطنی انسـان از آن آماده برای پذیر  علم است و 
 ،تیمیـه از عقـل چهارم همـان معنـای ابک ۀکتب دستاگرچه  4شود. برد، گفته می سود می

در  که اما چنان ؛است و از ایک جهت قابل توجه است یعنی علم همراه عمل را بیان کرده
هـا اشـاره تیمیـه بـه آن ت که ابکگفته شده اسکتب دیگر ذکر شد، معانی دیگر برای عقل 

 نکرده است.

 اصحاب و امت او(، : بررسی منبع دوم: )لغت رسول3-2

، اصـحاب و امـت او لیت رسـول )لیت عرب( ،تیمیه از منبع اول ابکمراد  بسا چه
یـک منبـع بـرای  عنوان بـهاصـحاب و امـت او را  باشد که خود او نیب لیت رسول 

                                              
 .059-078  ،0، جتهذیب اللغةازهری، محمد بک احمد،  .1

 .35-37،  الفروق في اللغة،  عسکری، حسک بک عبدالله .2

 .79،  3، ج لغهمعجم مقاییا ال،  فارس، احمد بک فارس ابک .3

 .532،   مفردات ألفا  القرآنراغب اصفهانی، حسیک بک محمد،  .4
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چهارم کـه در بـاال  ۀکتب دست ،شود ت. در پاسخ گفته میمعناشناسی عقل بیان کرده اس
تیمیه با استناد بـه  ابک چراکه ؛تیمیه پرداخته است معناشناسی ابکذکر شد، به موالفت با 

است که در کتاب مفـردات،  عقل را عرگ دانسته است و ایک در حالی امت پیامبر
اهـل سـوی علمـای ب ازذکر است کـه راغـ شایان  بودن عقل اشاره شده است. به جوهر

خـود  مفدرداتراغـب در کتـاب  1مطـرح اسـت. اهل سـنت ۀعنوان یکی از ائم به سنت
 نویسد: می

فرمایـد: عقـل بـر دو نـوع اسـت، عقـل مطبـوع و عقـل  می امیر مؤمنان
ْکَ َملَبَلْیوِقلِموَنل»و بر عقل مطبوع روایت  مسموع...

َ
لأ ُقلَخْلقاا «  اْهَعْقوِللللَمالَخَلَقلاهلَّ

ْفَضَللِمْنل»ارد و همهنیک روایت داللت د
َ
لأ َحٌدلَشْیئاا

َ
َیْهِدیِقلِإَهویلللَبْقٍللللَمالَکَسَ لأ

ی ُهلَبوْنلَردا ْولَیُ دُّ
َ
یلأ کند. با نظر در روایـت اول،  بر عقل مسموع اشاره می« ُهدا

کـه قـول  را بودن عقـل شود و عرگ عنوان جوهریت ثابت می معنای عقل به
خواهد کشاند. اگر بیـان شـود کـه مـراد از  تیمیه است به چالش منتوب ابک

معنا با عرگ است  معنای قوه است و قوه نیب هم عقل در روایت اول، عقل به
شود کـه اگـر  و ایک روایت بر جوهریت عقل داللت ندارد! در پاسخ گفته می

کـرد و ایـک در  مراد عرضیت عقل بود، محق  کتاب به ایک مطلب اشـاره می
 2ب نیب، جوهریت عقل را برداشت کرده است.حالی است که محق  کتا

  ان کردهتیمیه بی غیر از مطلبی که ابک برخی از امت پیامبر ،در ایک صورت باید گفت
شناسـی جهـان اسـالم را از امـت  تیمیـه، علمـای لیت کـه ابکاند. مگـر این است، گفته

 .خارج کند پیامبر
و منبـع آن نیـب امـت یـا عـرگ اسـت  معنـای مصـدریت وی دیگر اگر عقل بهاز س

شـناخته شـده  امت پیـامبر ۀعنوان ائم بهاست، چرا احمد بک حنبل که  پیامبر
از معنـای مصـدریت بـه میـان  یبودن عقل اشاره کرده اسـت و حرفـ تنها به قوه 3است،

ایک کالم احمـد را توجیـه  یا گونه بهتیمیه تال  کرده است که  اگرچه ابک 4نیاورده است.
معنای غریبه )قوه( فرگ شود، علم به اینکـه ایـک  زمانی که عقل به»سد: نوی . او میکند

                                              
پندارد و در ادامه با نقل کالم از فوـر رازی، راغـب را از  در ابتداء راغب را معتبلی مذهب می ةالوعا ةسیوطی در کتاب بیی .1

 (.893،  8ج ،والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة بکر، سیوطی، عبدالرحمک بک ابی)برد.  اهل سنت نام می ۀائم

 .532،   مفردات ألفا  القرآنراغب اصفهانی، حسیک بک محمد،  .2

 .27،  8، جاقتيا  الصراط المستقیمتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .3

 .070-078،  8، جاالستقامهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .4
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شاید  1«.قوه، علم ضروری دارد، به دلیل نیازمند نیست، چون قوه شرط در آن علم است
معنـای غریـبه،  حسـاب آیـد و عقـل بـه بهتیمیه توجیـه خـوبی  در نگاه اول ایک کالم ابک

چراکـه کسـب علـم، نیـاز بـه باشـد؛  معنای مصـدریت عقـل )اندیشـیدن( ۀدربرگیرند
تیمیه به علم ضروری در ایک  خود ابک چراکه ؛اما ایک کالم صحیح نیست ؛اندیشیدن دارد

تیمیه شرط علم ضروری را،  نیازی به اندیشیدن ندارد و ابک اصالا قوه اشاره کرده است که 
2داند. تصور کند، می آن راجبم عقل مادامی که تنها 

 

جوی و تیمیــه بایــد گفــت کــه بــا جســت نبــع دوم از دیــدگاه ابکدر پایــان بررســی م
یـا اصـحاب او در عرضـیت  تیمیه، عبارتی که از پیـامبر ابکگرفته در کتب  صورت

 عقل نقل شده باشد، یافت نشد.

 ها( : بررسی منابع سوم و چهارم )مسلمان و عرف لسان انسان3-3

ا به معانی قوه، عرگ یا قائم به غیر معنـا ها عقل ر تیمیه مدعی است که مسلمانان و انسان ابک
اند که پیش از ایک مستندات آن ارائه شد. اگر مراد او از مسلمانان، عالمان لیـوی جهـان  کرده

های میـان معـانی  اسالم باشد که نظر ایک علما، پیش از ایک بیان شـد و تمـایبات و شـباهت
ها بـه برخـی از علمـای جهـان اسـالم نظـر تیمیه تن اما اگر ابک ذکر گردید؛تیمیه و ایشان،  ابک

داشته است و در پی اثبات معنای قوه و... برای عقل است، باید در منبع خود به ایـک مطلـب 
 مسلمانان نسبت دهد. ۀمعنای قوه را به هم صورت مطل ، عقل به نه اینکه به ،اشاره کند

ر کتـب دیگـر توان گفت کـه او د تیمیه می گرفته در کتب ابک جوی صورتو با جست
و ایک در حالی است  3خود، ایک معنای از عقل را تنها به برخی از علما نسبت داده است

ایـک  ،مسـلمانان ۀکند که گویـا همـ وانمود می یا گونه بهکه در برخی از کتب دیگر خود 
کـم ایـک عمـل وی را اگـر نتـوان عامدانـه خوانـد،   و دست   4اند پذیرفته رامعانی از عقل 

گاهی کرد. افبون بر اینتوان ح می سینا و دیگر علمـای  ها، اگر فرگ کنیم که ابکمل بر ناآ
                                              

 .838-833،   غیه المرتادبتیمیه،  احمد بک عبدالحلیم، ابک .1

 .897-893،  5، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2

 .93،  0، جالرد علی المنطقیینتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .3
 ی. تـا اینجـا037،  0، جالرد علی الشاذلي في حزبیده، ومدا صدنفه فدي آداب الطریدقتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .4

قاعده جلیله فی التوسل تیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  نیب آمده است. ابک قاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهاگراف در کتاب پار
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 .03،  2، جمنهاج السنه النبویهعبدالحلیم، 
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مگـر ایشـان  1؛گویـد تیمیـه می که ابک گونه آناسالم خارج هستند،  یرۀداجهان اسالم از 
معنای عـرگ  ها عقل را به انانس ۀتیمیه مدعی است، هم آیند که ابک حساب نمی بهانسان 
سـینا و دیگـر فیلسـوفان، یکـی از معنـای عقـل را جـوهر  ابک :کـهاند. توضیح این دانسته

 .یه، ایشان نباید حتی انسان باشندتیم و بنا بر ادعای ابک 2دانند می

 گیری نتیجه
تیمیه عقل را در شش معنای، غریبه )قوه، عرگ و قائم بییر( علـم و اعمـال، علـم و  ابک

روری منحصر دانسته اسـت. عمل بر طب  آن، اندیشیدن، انواع علم و ضربی از علوم ض
علم و عمل بر طب  آن نیب بر دو قسم، عقل منـاط تکلیـف و عقـل ممـدوح نیـب تقسـیم 

و امــت او،  تیمیــه مبنــای ایــک معناشناســی را، لیــت عــرب، پیــامبر شــود. ابک می
تیمیه در  ها دانسته است. ایک در حالی است که ایک منابع بر ادعای ابک مسلمانان و انسان

تیمیه مدعی است بـر  لیت عرب است که ابک ،عقل داللت ندارند. منبع اول باب معنای
ب لیـت بـه ایـک امـر اشـاره اگرچه برخی از کتـ ؛علم و عمل اشاره دارد معنای عقل در

 اصـالا تیمیـه  اند که ابک اما بسیاری از کتب لیت به معانی دیگر عقل اشاره کرده ؛اند کرده
عقـل را علـم،  ،برخـی از کتـب لیـت ،نمونه عنوان بهای به آنان نکرده است.  هیچ اشاره

ای نیب عقل  اند و دسته شود معنا کرده برخی نیب عقل را سببی که موجب عدم هالکت می
تیمیــه در معناشناســی عقــل، لیــت  اند. منبــع دیگــر از دیــدگاه ابک را تنهــا علــم دانســته

میه داللت ندارد؛ تی ، اصحاب و امت اوست. ایک منبع نیب بر معناشناسی ابکرسول
یکـی از کـه ) ،تیمیه، همهنیک احمد بک حنبل شناسان با ابک ضمک موالفت لیت چراکه
تیمیه است( عقل را تنها غریبه دانسته  از نظر ابک اشوا  در امت پیامبر یکتر ببرگ

و امـت او  تیمیه عقل را عرگ دانسته و مستند به لیت رسول که ابک گونه آناست و 
تیمیه در معنای عقل در مسمای عرگ یـا غریـبه،  داند. منبع پایانی ابک یکرده است، نم

شـد کـه  نپـیش از ایـک بیـا .بر ایک داللت نـداردتمام مسلمانان هستند که ایک منبع نیب 
 اند. تیمیه در ایک مسئله موالفت کرده عالمان لیوی جهان اسالم با ابک

  
                                              

 .099 ، 0، جالرد علی المنطقیینتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .1

 .853-852،  8، جالصفدیهتیمیه، احمد بک عبدالحلیم،  ابک .2
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