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 دهيچک
از خـود  عه را یش ۀکالم و فلسف، اصول، فقه يقرن فضا دوبه راه افتاد که حدود  یانیعه جریفقه ش ةاواخر قرن دهم در حوز

 یکشـاند. برخـ   هیعلم اصول را به حاش، یاصول يبه علما مشهور است با حمله يرمتأثر ساخت. این جریان که به اخباریگ
ـ ا يامـدها یکافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پ، گذارآنان را بدعت، ش بردهیها را تا مرز کفر پیاصول یان حتیاخبار ن ی
زنـد. از  و نقـد آن بپردا  یبزرگان به بررسـ  یرد و برخیان همواره مدنظر علما قرار گین جریشد تا عوامل بروز ا موجبتفکر 

امکـان  ، انـد را محتمل دانسـته  د صدر آنین شهیو همچنـ  ياهللا بروجردتیبه نقل از آ-  يد مطهریکه شه یجمله عوامل
معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی در صـدد اسـت    يگراان حسیان از جریاخبار يریپذتأثیر

ـ ا ةدربـار ، کن اسـت یس بیان در قرن دهم که معاصر فرانسیسردمدار اخبار يشواهد مختلف و مراجعه به آرا یبا بررس ن ی
ـ عوامل بروز ا یبرخ، شواهد یبا استناد برخ، ند. به مناسبتیبنش ينگاه به داور ـ ن را آن يامـدها یشـه و پ ین اندی بررسـی  ز ی
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 مقدمه

 ةخ بشر بر سر مقـدار و محـدود  یتار گوناگونند که در مقاطع یآیبه شمار م یاز منابع معرفت یعقل و وح
در هنگـام   ؟ح داردیترج يگریک بر دینکه کدامیامثالً دربارة  ؛وجود داشته است یمنازعات آنهااستفاده از 
ز یـ سـت؟ در عـالم اسـالم ن   یدر قبـال اسـتفاده از عقـل چ    یو موضع وحـ  ؟د کردین دو چه بایتعارض ا

 يهـا که با وجود نـام شکل گرفته ان فرق و مذاهب مختلف یدر م يزیانگمتعدد و گاه جنجال يهاجنبش
 یت اصـل یـ غا یبه نوع، يریگت شکلیفینظر از منشأ و کتوان گفت صرفیت مئجربه، آنها يفراوان برا

ان یـ ظاهرگرا، ثیحـد چون اهل ییگرانص يهاانیان اهل سنت جریدر من نزاع بوده است. یآنها حل هم
اسـت کـه    یـی گرانـص  ةان عمـد یـ جر يگریز اخباریع نیاند. در عالم تشرا گرفته یها جانب وحیو سلف

ث و یـ ژه بـه احاد یـ د. هرچنـد نگـاه و  بگـذار  تأثیرعه یو کالم ش فقه ةها حوزسال، توانست با ظهور خود
گـاه  چیهـ ، داشـت  یدارانـ عه طرفیش يعلما یان برخیز در میان نیش از ظهور اخباریپ، به تعقل يمهریب

را از آن خـود کنـد.    افتـو  یو کرس ده قرار دهیرا در حاش یو عقل یان اصولینبود که بتواند جر يدر حد
ـ اند کـه در ا اشاره کرده پرشماريبه عوامل ، يگریعلل ظهور و بروز اخبار ةشمندان درباریاند نوشـتار  ن ی

و ي) اهللا بروجـرد تآیـ به نقـل از مرحـوم   ( يد مطهریاهللا شهتیم پرداخت. آیبه شکل گذرا به آنها خواه
ـ یـ گراان از حـس یـ اخبار يریپـذ تأثیرد صدر به احتمال یاهللا شهتآین یهمچن ان یـ و بـا ب ، اشـاره  یان غرب

ان یـ بـه ب  نخسـت حـث  ورود بهتـر بـه ب   ياسـت بـرا  بایسـته  انـد.  ت کـرده ین احتمال را تقویا يشواهد
، يگریکوتاه به عوامل بـروز اخبـار   یو با نگاه زیمپرداب يان اخباریجر يریگاز شکل یاجمال ياخچهیتار

کـه   ينواخبـار  يهـا نایـ جر دوبـارة م. رشـد  کنـی  یدر غـرب را بررسـ   ییگراان حسیجر یاحتمال تأثیر
  است.بخشیده دوچندان  یموضوع را ضرورتن یپرداختن به ا، ان دارندیز به اخبارین یفراوان يهاشباهت

 عيدر عالم تش ييگرانص ةنيشيپ

ن یو توسـط مالمحمـدام   يازدهم هجـر یـ ل قـرن  یـ اوا در يگریان اخبـار یـ جر يریـ گاوج ۀنیهرچند زم
 ین زمان و بـه صـورت دفعـ   یعه از ایان شین طرز فکر در میتوان گفت بروز اینم، فراهم شد ياسترآباد

ات و شـواهد  یـ افـت. از روا یان اصـحاب ائمـه   یدر م یتوان حتین نگاه را میا يهارگهبلکه بوده است؛ 
در  یار متنوع و متفـاوت یبس يهاشیگرا شود که در زمان امامان معصومیده میفهم یخوبز بهین یخیتار

ـ  ابـت کبـر  ی). البتـه پـس از غ  1379، ينظر( ان وجود داشته استیعیان شیم یو فقه يباب امور اعتقاد ه ب
کـه از  گونـه  افـت. آن یغلبـه   ییگراثیحد ینوع فت وگرنظر شدت ن اختالفیل عدم حضور امام ایدل
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در ج بـود. (  یـ را یعیان عالمان شیم ییگرااخبار ینوعقرن سوم  پایاندر، دیآیمبر یو رجال یخیکتب تار
 ةدوره از واژ نیـ ا يبـرا  میدیـ بـه آن معنـا وجـود نـدارد؛ لـذا مناسـب د       یاصول يمرحله نزاع اخبار نیا

 اغیبت صغرعصر  در. )انیواژة اخبار لیذ، 7ج، یالمعارف بزرگ اسالمةدائر :ر.ك .میاستفاده کن ییاخبارگرا
جـاي   سیطره و غلبه در مجامع مذهبی با محدثان بود که به، قرن چهارم پایان) و پس از آن تا 260ـ329(

اند و از تحلیالت عقلـی و اسـتنباطات اجتهـادي    بودهبه نقل حدیث و عمل به مضمون آن پایبند ، اجتهاد
نـد  پذیرمیتقسـ ؛ هرچند فقیهان و پیروان این جریان خود به دو دسـتۀ افراطـی و معتـدل    کردندپرهیز می

ن زمـان علـم   یـ عـالوه در ا بـه   .ن دوره محـدث بودنـد  یا يعلما ة). ناگفته نماند که عمد1383، یفی(شر
 هراس داشتند. ياس و اجتهاد به رأیکه علما از افتادن در دامن قچرا ؛ج نبودیاصول و اجتهاد چندان را

 ينـه را بـرا  یمل و تعقل که زمأت بر تید مکرر اهل بیکأوجود ت شود که بایمطرح م پرسشن یاکنون ا
چگونه ممکـن اسـت؟ هرچنـد کمتـر بـه       ياخبار انیرشد جر، کندیگرا فراهم معقل يهاجاد حرکتیا

 یتوان بـه جـو خفقـان   ینمونه م براي، ن دوره پرداخته شدهیدر ا یانین جریچن يریگعلل و عوامل شکل
از  یلـ یتحم يد. فشـارها شـ ل یـ ع تحمیتشـ  یعلمـ  ۀبر جامع اشاره کرد که پس از شهادت امام صادق

ان شـد  یعیان شیفعال و بانشاط در م یان علمیت مانع از ظهور جریببر شاگردان اهل یعباس يخلفا يسو
 يمـانع از نـابود  ، ث موجـود یـ ن قرار گرفت که با نگـارش احاد یت بر ایبهم و غم شاگردان اهلو تمام 

  ند.شوشان یا يبهاراث گرانیم
 یجـاد نـوع  یا موجـب دسـتگاه خالفـت    يز خأل وجود امام و فشارهایبت امام دوازدهم نیپس از غ
افتن نظـر امـام از   یـ  يان بـرا یعیاسـت کـه شـ    یعـ یطب یین فضاید. در چنشعه یش یعلم يرکود در فضا

ار ندارنـد.  یـ در اخت یعلم يگوهاوگفت يبرا يابالنده يفشارند و فضا زیراستفاده کنند که خود  ییعلما
 يهـا انیـ کـه در جر چنـان  ؛دآیـ یمـ شـمار  بـه  یـی گرااخبار يد فضاین مسئله خود از عوامل مهم تشدیا

  م.  یرا شاهد هست یرکود جو علم یز به نوعین يبعد يگرانص
عه قـرار  یشـ  يار علمـا یو امکانات الزم را در اخت يسر کار بوده که آزاد بر یهرگاه حکومت، مقابل در

نـده  یفزا يرشـد  یو عقلـ  یکالم يفضا، دهکران داشمندان استقبال یم يگوهاوداده و از مناظرات و گفت
دانشـمندان  ، )448- 321( هیـ آل بو یعیکار آمـدن دولـت شـ    يل است که با روین دلیداشته است. به هم

، عهیشـ  ياز فقهـا  یبعضـ ن فضا بود کـه  ی). در هم509ص، 1366، یهیگرفتند (فق يشتریعه پر و بال بیش
ب سـرانجام موجـ  هـا  ن تـالش یدند و هموشیفقه ک ةدان گستردیم بهعقل کردن رد ااجتهاد و و يایاحدر 

خ یچـون شـ   یبزرگـان  .دبیابـ خـود را   یاصـل  يجـا  یشد تا اجتهاد و استفاده از عقل در استنباطات فقهـ 
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یل ) بـا نگـارش کتـب و رسـا    460 ي(متوفـا  یخ طوسـ ی) و ش436- 355(ید مرتضیس، )413- 338د(یمف
انه در قلمـرو فقـه و اعتقـادات    یگراحرکت عقل، نامحدث ۀانیگرانص يو رد آرا یو اصول یکالمپرشمار 

 یـی گراثیحـد تـا  ب شـد  سبشان یر مجتهدان پس از ادیگو ن بزرگان یا يهاتالش ا کردند.یعه را احیش
ـ اج ور، بـود  یکه بـر عقـل مبتنـ   ، يآن روش اجتهاد يسپرده شود و به جا یبه فراموش یافراط ن یـ د. ایاب

ان یـ که جر ياگونه ؛ بهاستحکامش افزوده شد رروز ببهات خود ادامه داد و روزیز به حیوه پس از آن نیش
  .)1379، ي(نظر ندکهرگز نتوانست عرض اندام  يدمامت يهااز قرن پنجم تا قرنیاد شده 

 ؛ان رقـم زد یعیش يرا برا یان روزگار سختیو ظهور سلجوق يقمر 447ه در یبوالبته سقوط دولت آل
ران یـ عه در ایش يعلما؛ در آتش سوخت يقمر 449در سال  یخ طوسیش یشخص ۀکه کتابخاناي گونهبه

ساله در علم اصـول فقـه    صد ي) و رکود279ص، 1380، انیو آزار قرار گرفتند (جعفر یاحترامیمورد ب
شدن اوضاع پـس از   ان گذاشته بودند و بهتریعه بنیبزرگوار ش يکه علما یه محکمید آمد؛ اما پایعه پدیش

گرا نیز به رشد خویش ادامه داد. موجب رونق گرفتن حوزة نجف و حله شد و تفکر اصولی و عقل، مدتی
شـاگردش  ، محقـق حلـی   زهره (در میانۀ قرن ششم هجري) و بعـدها ابن، ادریسابنعلماي بزرگی چون 

پرداختنـد. رشـد    شهید ثانی و بزرگانی دیگر به تربیـت شـاگردان  ، ) و شهید اول726- 648عالمه حلی (
، الـدین بن زینجریان عقل گراي شیعه تا آغاز قرن یازدهم با حضور عالمانی چون صاحب معالم (حسن

یعنـی دوران  ، شیخ بهایی و فاضل تونی ادامه یافت؛ تا اینکـه در اوایـل قـرن یـازدهم    ، ثانی) فرزند شهید
گـذاري کـرد و ایـن    قمري) اخباریگري نوین را پایـه  1031محمدامین استرابادي (متوفاي ، معالمصاحب 

 ).82ص ، يهادوجریان حدود دو قرن دوباره فضاي فقه شیعی را از خود متأثر ساخت (

  يرعلميجاد جو غيو ا يافراط ييگرانص يمتقابل فضا . تأثير۲
ـ    یعلم ةندیپو يجاد فضایدوست در امقتدر و علم یوجود دولت تأثیربه  ترپیش  یو رشـد گفتمـان عقالن

و طـرز تفکـر    یجـاد رکـود علمـ   یدر ا ياخبـار  يمتقابل فضا تأثیراست به بایسته نجا یم. در ایاشاره کرد
  م. یاشاره کن ییگراظاهرناپذیر خشک و انعطاف

اسـت   یعـ یدارد. طببـر مخـرب در ي ات است که آثاریتمسک به ظاهر روا، گرااز آثار تفکر نص یکی
د و نـ تابیرا برمـ  یمختلف یز معانیاز لحاظ داللت ن، يسند یبررسنیاز به ت قطع نظر از یبات اهلیکه روا
بسـا  ات تعـارض وجـود دارد و چـه   یـ ان روایـ م . گاه درنداصادر شدهاي ویژه یو مکان یط زمانیدر شرا

ن کـه از  آدر قـر  یحتـ  طلـب ن میـ نـدازد و ا یا آن را از اطالق بید و نص زیگر را تخصیت دیروا، یتیروا
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، ن موارد و جمود بـر ظـواهر  یبه اتوجهی بیاست که  یعی. طبصادق است، ندارد ايخدشه يلحاظ سند
  کالم است.صدور  ویژةط یمتکلم و شرا یقیموجب عدم فهم مراد حق

خ یست و مقاطع تـار یده نیپوش يریچ انسان بصیبردارد بر هر درین مسیمودن ایکه پ يبارسفأج تینتا
 يعلمـا  هشـود و البتـ  یمـ  یگـران ناشـ  یکه از عدم فهم درست کالم د ها اسفناکیرویدادبشر پر است از 

ن یـ سـت کـه بـه ا   یآن ن يمختصر جـا مجال ن یاند. در اتام داشته یدخلرویدادها ن یجاد این در ایبظاهر
 یان در آن ضـربات سـخت  یعیو شـ رخ داد ه یبوکه در اواخر حکومت آل یپرداخته شود. حوادثرویدادها 

 - یعه و سـن یاعـم از شـ  –ن یظاهرب يک مردم توسط خطباین نگاه است. تحریاز هم یمتحمل شدند ناش
اي را در میان مسلمانان روشن کردند آتش فتنه، اآنه که با فهم غلط برخی احادیث و مطرح کردن نابهنگام

ناپذیري را به بـار آوردنـد از پیامـدهاي همـین نگـاه      خسارات جبران، و با دادن بهانه به دست بدخواهان
ولی این جریان ، ندامسلک هستند خیلی کماخباري اکنون که افرادي«اخباري است. به گفتۀ شهید مطهري 

، يمطهر( !»ایجاد نکرد[که] ی یهاکشیآدم، ییهاحکومت کرد و چه جنگ افکار مردم بر سه قرن دو تقریباً
  محصول همین نگاه است.، ). امروزه نیز جریان سلفی وهابی در میان اهل سنت142ص، 1ج، ب 1373

  يگرياخبار دوبارة ياياح. ۳
، نامـدار آن زمـان   یفقه و اصول رشد کرد و از دو اصول يدر فضانخست خود ، ين استرآبادیمالمحمدام

 اجتهـاد گرفـت   ةاجـاز  مداركصـاحب   یبن حسن عاملو محمد معالمن صاحب یالدنیبن زحسن یعنی
ــو( ــار يموس ــد ) و 120ص، 1ج، ق1411، يخوانس ــین کردن ــان وي را تحس ــی. تارایش ــدگ ۀخچ  یزن

ت یـ فیو کاو و مولفـات   انادتاس ةمباحث دربار یجز برخه ار مبهم است. در کتب تراجم بیبس ياسترآباد
اسـت.   یز اختالفـ یـ شان نیخ وفات ایتار یامده است و حتین یمطلب، فوائد المدنیه، ف کتاب معروفشیلأت

، بـاهوش « يمـرد منزلـۀ  از او بـه   يبادآاز عبارات استر یپس از نقل برخ ده گفتاردر کتاب  ياستاد مطهر
  ).103ص، ج 1373، يمطهر( کندیماد ی »رفتهکرده و مسافرتمطالعه

لـف  ؤمي (رزامحمد اسـترآباد ین استادش مواپسید یشد تأثیرتحت ویژه  ر اثر عوامل مختلف و بهب وا
ن طـرز فکـر   یـ غ ایـ ا و تبلیـ بـه اح ، فوائـد المدینـه  با نگارش کتاب ، داشت يکه تفکر اخبار )رجال کبیر
 ییچـه فضـا   ثر شود و اصوالًأگونه از استادش متنیا يب شده تا استرآبادسب ینکه چه عواملیپرداخت. ا

  .مند پژوهش استازین، ت شودین فکر در او و استادش تقویب شده اموج
هاي آخر عمر خود و در شهر مکه نگاشت. وي پس از چندي را در سال فوائدالمدینهاسترآبادي کتاب 

) و 27ص، ق1424، ياسـترآباد ( وارد مکـه شـد  ، حضور در شهر مدینه و تأمل و پـژوهش در احادیـث  
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جا بود تا وفات کرد و در قبرستان ابوطالب به خاك سپرده شد. آنچه از آثار استرآبادي و ها در همانمدت
کند تا طریقـۀ  گرایش به او توصیه میاز آنکه استاد نص آید این است که استرآبادي پسکتب تراجم برمی

دور از فضاي علمی اقدام به نگارش این کتاب گزیند و بهزلت میها در مدینه عمدت، اخباریین را احیا کند
  گوید:می، براي تأیید این اقدام به رؤیایی تمسک جسته، کند. استرآبادي در جایی از کتاب خودمی

یه را کـه  آاین م یبرا یدم شخصیا دینماز شب در عالم رؤ يمعظمه پس از اداۀ در مک ياسحر شب جمعه
مطالعه بـاز   يرا برا یکافروز که کتاب  صبح آن .کندیتالوت م »راًیکث راًیخ یقد اوتت الحکمه فیؤومن «

ـ  ۀفیشر یۀر آیاز امام صادق برخوردم که در تفس یثیبه حد، کردم ـ فرمایمذکور م ، د منظـور از حکمـت  ی
  .)277ص، همان :(ر.ك ت استیبث اهلیاحاد

دانـد  یاالطاعـه مـ  الزم ةا را اشارؤین ریا، نوشته یفارسبه زبان آن را که  دانشنامۀ قطب شاهی ۀاو در رسال
  .)120ص، 1ج، ق 1411، يخوانسار ي(موسو که موفق به امتثال آن شده است

 يگرياخبار ياسيو س ياجتماع، يعلم يامدهايپ. ۴

 یاصـول  يعلمـا  یران و عراق فرستاد و برخـ یکتاب خود را به ا يبادآاستر يمال، یمجلس ۀعالم ۀگفت به
ن یـ ران بـه ا یـ کـه در ا  يمشـهور  ياز علمـا  ل شـدند. یمتما يان اخباریآن به جر ۀبا مطالع، ران و عراقیا

خ یشـ ، ینـ یل قزویـ مالخل، یمالمحمدطاهر قم، یض کاشانیتوان از مالمحسن فیل شدند میمسلک متما
را  نتـوان آنـا  یمعتدل داشـتند و نمـ   یمشرب ننایا ةالبته عمد .اد کردی يریاهللا جزانعمتدیو س یحر عامل

ن مرکـز  یکـه بحـر  اي گونـه بـه ؛ ن رخنـه کـرد  ین مسلک در بحریش از هرجا ایصرف دانست. ب ياخبار
عـالوه بـر رکـود     يشه اخبـار یاند ۀو غلب یاصول ي). نزاع اخبار90- 89ص، 1362، یدوان( شد نایاخبار
  داشت.دیگري هم مخرب  یاسیو س یاجتماع يامدهایپ، یعلم

  سد:  ینو یم يعلل زوال دولت صفو ان دربارهیرسول جعفر
ـ  یابتدا عرفان و تصوف ضربه د يگریبه موازات رشد اخبار بـر اجتهـاد و    ید و پس از آن خود فقـه مبتن

داشـت و نـه    یبود که نه به ظواهر قـرآن تـوجه   يک نگرش اخباری، ماند يجا که بر يزیاصول. تنها چ
ـ عرفان و فلسفه ن .ار داشتیزنده در اخت یاستداللک فقه یبند بود و نه یچندان به عقل و استدالل پا ز کـه  ی

دور زدن در  يبه وجود آمد و بـه نحـو   ینید ۀشیاند يبرا یبستبن باًینجا بود که تقریمطرود شده بود. در ا
مجبـور بـود    ين حال نگرش اخباریف بود. در عیاز آنها ضع ياریکه بس يهم اخبار آن ؛ثیاخبار و احاد

(م يجـز فاضـل هنـد    ير صفویکار نبرد. توان گفت که در عصر اخه کند و ب يآورچه هست جمع تا هر
ـ در ا وجود نداشت و اصـوالً ، اللثام در فقه داشته باشدهمچون کشف يزبردست که اثر یهی) فق1137 ن ی

آمـدن آن از افـراط   و در یافـت... نفـس رکـود فکـر مـذهب     ی یفقه استدالل يهاتوان دورهیدوره کمتر م
ـ ین نتیتریعیاست که طب ير صفویاخ ةدور يمهم برا يک مشکل فکری يگریط اخباریبه تفر يگریصوف  ۀج

  .)30ص، 1372، انیجعفر( شه استیاز از جوالن عقل و اند يریآن جلوگ
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، بـار پـس از آن  ع غـم یان و وقـا یسـقوط صـفو  اصـلی  ل یتوان گفت هرچند دلیانات مین بیتوجه به ا با
ـ یـ ن میـ ز در این ياخبار ۀشیرواج اند، ان بودیان درباریدر مع یشاه و فساد شا یتیکفایب نبـود.   تـأثیر یان ب

دیـده  ن زمـان  یـ ز در ایـ ه نیبواواخر حکومت آلهمانند ، یعه و سنین دامن زدن به اختالف شیعالوه بر ا
ه بـ  یسخت ۀه ضربیصفوۀ سقوط سلسل، ست. در مقابلین تأثیرینه بین زمیر علما در ایکه عدم تدب شودمی

ان یـ ت اخباریـ د فعالیبـه تشـد  ، متبحـر  يو کمبـود فقهـا   یعه وارد کرد و رکود جو علمیش یعلم يفضا
 صـد  د ویسال به طول انجام صدحدود ، هیصفو ۀتا سقوط سلسل ياسترآباد ي. از زمان فوت مالانجامید

ن یبـه همـ   ان مربوطیت اخباریه است. اوج فعالیان مربوط به پس از سقوط صفویت اخباریسال دوم فعال
  ه است.  یپس از سقوط صفو یرکود علم ةدور

بـه   ده کـردن نبسـ ، انکار عقـل و اجمـاع  ، مخرب داشت يآثار یکه از لحاظ اجتماع يگریموضوع د
را  المدنیـه فوائـد کتاب  ياسترآباد ان بود و اساساًید توسط اخباریاجتهاد و تقلیه ث و رد نظریظواهر احاد

ـ با مراجعه بـه روا  )دانستینم یاگر عرب یحت( جه هرکسیدر نتد نگاشت. یرد اجتهاد و تقل يبرا ا یـ ت ی
بـر شکسـتن   ن کـار عـالوه   یـ ). ا85ص، يهـادو از خود را بفهمـد ( یتوانست حکم مورد نیآن م ۀترجم

هـرج و مـرج در اسـتنباط     ینوع، آمدبه شمار میعه یکه ستون اتحاد و قدرت ش ینیت دیقداست مرجع
  آورد.یمردم وارد م يو اعتقاد ینیمحکم به ارکان د ايضربه کرد ویجاد میا یاحکام اله

  يگريعوامل بروز اخبار. ۵
خ یو شـ  ینـ یدوران مرحـوم کل  یـی گران است کـه اخبـار  یتوجه قرار داد ا کانوننجا ید در ایکه با يانکته

شـان  یروزگـار ا را یـ ز ؛بود یعیطب يکهن امر ییگرامتفاوت است. اخبار ن کامالًینو يگریصدوق با اخبار
ن ینـو  يگریامـا اخبـار   ؛شدیمطرح م يکرد و فروعات کمتریث را اقتضا نمیش از اکتفا به ظاهر احادیب

 انـد افتـه یرشد و گسـترش  عقلی گذشته و مباحث  یها از مباحث اصولمطرح شد که سال يدر روزگار
 ۀت حکومت سلسـل یحمااز  یمناسب ناش يفضا موجببه ، يدر زمان استرآبادبه ویژه . )83ص، (همان
ن فضـا درس خوانـده   یز در همین ويخوب بوده و خود  یتیعه در وضعیش یعلم ةحوز، ه از علمایصفو
ن یـ اۀ درخـور توجـه   ابد؟ نکتیرشد  یان ضد عقلیجر، یین فضایحال چگونه ممکن است در چن .است

کوشـد  یدارد و مـ  یخوب ییاو با برهان و استدالل آشناکه دهد ینشان م يکتاب استرآباد ياست که فضا
 يدر فضـا  ويمراد خود را اثبات کند. روشـن اسـت کـه اگـر      یو نقل یعقل استدالالت و ادله اقامۀتا با 
  شد.  ین کتاب نمیموفق به نگارش ا، محض علم آموخته بود ياخبار
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بـودن  دور  .نـد ال بـوده یدخ يبادآاستر یذهن يفضا يریگدر شکل یرسد که عوامل مختلفیبه نظر م
ن کتـاب پـس از   یـ ا وخـود ا  باشد. به اعترافر مان یلل مهم اعاز  یکیتواند یم، يبحث و نقاد ياز فضا

نـدارد. اگـر    یعد علماست و ب یارتینوشته شده است که صرفا ز يدر شهر يریگها عزلت و گوشهسال
شـبهات  ، کـرد یح مـ و در تعامل با علما مطـر  یعلم یطیمباحث و استدالالت خود را در مح ياسترآباد

  بود. شدنیحلسانی آاو به یذهن
شـمار  بـه ان بـا اجتهـاد   یر اخباردیگو  يمهم در مخالفت استرآباد یتواند عاملیکه م يگریموضوع د

استنباط احکـام در اصـول    يده برایفایب يهاو وارد کردن بحث یاصول يهادر بحث نایافراط اصول، دآی
 يریـ ا بـه تعب یـ ان نسـبت بـه عقـل (   یـ اخبار یدگاه منفیش دیدایبا اشاره به علت پ ینیفقه است. امام خم

هماننـد  ، نداشـت  یچنـدان  سـود کـه   یاصول در مباحث يعلما یبحث بعض ةویاصول) معتقد است که ش
ث و یـ عه از احادیشـ ، ابـد ین روال ادامـه  یـ احساس کردنـد اگـر ا   نایرو اخبارنیااهل سنت بود. از ةویش

 ین موضوع موجب شد که احساس خطر کنند و با روش اصـول یدور خواهد شد. هم تیبمکتب اهل
  ).97 ص، ق 1385، ینیخم موسوي( به مخالفت بپردازند

در فهم درست مقصود از عقل و اجتهاد نـزد فقهـا    شانییتوانانادر استنباط و  نایاخبار یضعف برخ
و  ینـ یدیبـ  یکه علم اصول از نظـر آنهـا نـوع   اي گونهبه بود؛ن تفکر یگر عوامل بروز ایاز د، و مجتهدان

د یـ ث و رد اجتهـاد و تقل یـ بـه ظـواهر احاد  بسـنده کـردن   شد. یمحسوب م یو درافتادن با وح يگریسن
 يشـتر علمـا  یان بیـ در مویـژه  بـه  رمان یباشد. اایشان از  یبرخ ین بودن سطح علمییاز پا یتواند ناشیم
 سد:ینویم یدوان یصادق است. عل يخر اخبارأمت

ل فقه و اصول را در یتحص ۀچون استعداد و حوصل، دانندیم ينظر ما اغلب آنها که خود را عالم اخبار به
کـه چنـدان    يلذا به مسلک اخبار، ن عقب بمانندیخواستند از مجتهدین حال نمیاند و در عدهیدیخود نم

ن طـرف  یمجتهـد  حرام دانسته و سپس خود را بـا د را یاجتهاد و تقل، دهیل و دردسر ندارد گرویرنج تحص
ـ  يخر اخبـار أمت يشتر علمای(ب کنندیاصول کرده و م ين و علمایاز مجتهد ییاقدام به بدگو، نموده ن یچن
  .)89 ص، 1362، یدوان( اند)بوده

 از، ت نـدارد ین موضوع کلیهرچند ا .ان استیان و اخباریاصول ییایدر خاستگاه جغراف گر تفاوتید نکته
 ياهـ شیمحصـول نفـوذ گـرا    يگریاخبـار  ياهشیگرا ةت است که عمدیاهمداراي  یشناختنظر جامعه

ان یـ در مویـژه  بـه  يد مطهـر یر شـه یـ بـه تعب  .ه اسـت ن بـود یاز جملـه بحـر   یجنـوب  یمناطق عرب یعیش
، ). در مقابـل 308ص ، الـف  1373، ير(مطهـ  ب نفـوذ کـرد  یـ ن منطق عجیج فارس ایخل يهانینشخیش
درخـور  ). 30ص، 1372، انیـ جعفر( انـد ان بنام بودهیهان و اصولیفق، از مهاجران جبل عامل لبنان ياریبس
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جمهـور  یابـ همچون ابـن  یهانیفق ۀلیقرن دهم به وسآغاز از  يگریاخبار يایاح يهانهیزماست که توجه 
کـه  ی (خیش شیز گرای). بعدها ن1383، یفید (شربوفراهم شده  - یجنوبۀ همان منطق یاهال از – ییاحسا
  جاد شد.یا ییخ احمد احسایتوسط ش) ندايشعب آن در فروع اخبار یبرخ

ـان غربـی   ویژه استرآبادي از حـس تأثیرپذیري اخباریان به، از دیگر عوامل محتمل در بروز اخباریگري  گرای
  د.تفصیل بررسی خواهیم کراز جمله فرانسیس بیکن شخصیت انگلیسی معاصر اوست که این مطلب را به

 يان غربيگراان از حسياخبار يريپذتأثيرامکان  يبررس. ۶

  د:یگویم يگرین عوامل مربوط به ظهور اخبارییدر تب يد مطهریشه
ـ  ؛کردنـد یم نقل یدانم از چه مدرکیداشتند که نم ییک حرف يبروجرد يمرحوم آقا ـیار    یول حـرف بس

ـترآباد  یبود... ایشان یک وقت یجالب ـتدالل  يکه جریان مالامین اس او بـر ضـد عقـل را نقـل      يهـا و اس
که در اروپا پیـدا شـد    يانهضت مقارن است با نهضت ضد عقل و ضد فلسفه گفتند که اینیم، کردندیم
ـ  ، يگریو تجرب يگریاساس حس بر بـا   يدیگـر  ۀکه از دکارت و بیکن و غیره شروع شد. آنها هم بـه گون

بودند که مالامین تحـت   یعتبر شناختن حس. ایشان مدعم اساس بر یول، منطق و با تعقل مخالفت کردند
  .)310ص ، الف 1373، ي(مطهر اروپا پیدا شده بود قرارگرفته بود يکه در دنیا يتأثیر افکار

کـه بـه صـورت احتمـال و حـدس      ، ادعامنزلۀ را نه به يریپذتأثیرن یگر اید ییدر جا يد مطهریشه البته
  د:یگویم، مطرح کرده

خدمتشان رسیده بـودیم از ایشـان    در بروجرد بودند و يکه آیت اهللا بروجرد یدر موقعمن این حرف را 
به صورت احتمال و حدس بـه دسـت    يدیگر ۀریش یک يپیدایش این جریان فکر يشنیدم ... ایشان برا

 در ياز فکـر مـادیگر   یزمین ناشدر میان مشرق، يزنم که فکر اخباریگریم گفتند من حدسیدادند. میم
  .)150ص ، 1ج، ب 1373، ي(مطهر غرب زمین بوده استم

نتیجـه  ، گرا در افکـار اسـترآبادي  گیري صریح حسسیدمحمدباقر صدر نیز با تأکید بر وجود جهت شهید
کنـد.  گرایی از آنجا به میراث فکري ما نفوذ مـی گیرد که فکر اخباري از منافذي است که مذهب حسمی

  کند:و تصریح می، در غرب حدود صد سال پس از استرآبادي اشارهگرایی وي سپس به رشد جریان حس
اروپا توسط جان  که در یفلسفۀ حس انیاز جر، آیدبه شمار می یحس يرگیجهت ندةیکه نما، یگرياخبار

م) 1626 اي(متوف کنیب سیتوان آن را معاصر فرانسیصد سال جلوتر است؛ هرچند م بیقر، الك آغاز شد
 يحرکت فکر انیم ايقابل مالحظه ییگرادر اروپاست. به هر حال هم یحسۀ فلسف نایدانست که مهد جر

و  کردندعقل به  دیشد یدو حمالت هر رایوجود دارد؛ ز ییدر فلسفۀ اروپا یو تجرب یو مذاهب حس ياخبار
 ).42ص ، ق 1395، (صدرارزش دانستند  یب، حکم عقل را در صورت عدم استناد به حس

آنهـا بـه    ۀاز نظر حمل يان فکرین دو جریان ایم چشمگیر ییگراهرچند به وجود همد صدر یعبارات شه

۶۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

ان یـ گراان از حـس یـ اخبار يریپـذ تأثیربـه   یحیتصـر ، کنـد یاشاره م يکن و استرآبادیعقل و معاصرت ب
شود کـه شـواهد و قـراین    ندارد. حال با عنایت به سخنان این دو متفکر برجستۀ اسالمی این پرسش مطرح می

کنـیم: یکـی   مسئله را از دو زاویه بررسی مـی ، بهتر کنند؟ براي بررسیچه حد احتمال تأثیرپذیري را تأیید می تا
گرایی بر جریان اخباري و دیگري از حیث تأثیرگذاري متفکران غربی بـر  از حیث اثرگذاري جریان حس

  واهیم نشست.اخباریان. سپس با بررسی شواهد و قراین موجود به داوري در این زمینه خ

  يان غربيان از حس گراياخبار يريپذتأثيرشواهد دال بر . ۶- ۱
 ييگراو جنبش حس يگريجنبش اخبار يتقارن زمان. ۶- ۱- ۱

گـان نهضـت   راز بز یبا برخـ  يگریان اخباریمعاصرت سردمدار جر، در این زمینه شدهمطرح ۀدلااز  یکی
هسـتند کـه بـه شـکل      یمعاصـران  یسـ یگلکن انیس بیو فرانس يغرب است. دکارت فرانسو ییگراحس

ـ به ویـژه  اد کرد است. یتوان از آنها یخاص م ویـژه داشـته اسـت؛     ینقشـ  یکن در رشـد تفکـر حسـ   یب
ـ  یاتوجه  افته است. جالبید لقب یامبر علم جدیپوي که اي گونهبه  م) 1626 ي(متوفـا  کنین است کـه ب

 ییآشـنا  ین چگـونگ یـی در تب يد مطهـر یشـه  زماننـد. هـم  م) کامال1627ًا ی 1624اي (متوفي و استرآباد
مکـه و   يدر شـهرها  يهـا مجـاورت اسـترآباد   کن و امثال او با اشاره به سـال یب يهاشهیبا اند ياسترآباد

ش بـا  یاوقات مجاور بـود در آن سـفرها   یران نبود و برخیدر ا ن غالباًیامد چون مالیشا« د:گویینه میمد
  .)311ص، الف 1373، ي(مطهر» او گرفته استن افکار را از یبرخورد کرده و ا یکس

  د:یگویران میاروپا در ا ینهضت حس يگر با اشاره به احتمال اثرگذارید ییشان در جایا
ه و دول اروپا بـه نحـو   یران صفوین ایبود که روابط ب یدر غرب] در همان زمان یحس ۀن [ابداع فلسفیو ا
 يداربه عنوان طـرف  دا شد...یپ ینجا هم نهضت ضدعقلیدر اها ن قرنیمقارن هم د برقرار بود و اتفاقاًیشد

  .)150ص ، 1ج، ب 1373، ياز اخبار (مطهر

  د است:یار بعین احتمال بسیکند که ایح میتصر یحت يد مطهریشه
شمسی که به بروجرد رفتـه بـودم و آن وقـت مرحـوم آیـۀ اهللا       1322یادم هست در تابستان سال 

از همـین فکـر    یـک روز سـخن   .بروجرد بودند و به قم نیامده بودند اعلی اهللا مقامه در بروجردي
پیدایش این فکر در میان اخبـاریین اثـر    ایشان در ضمن انتقادي از این فکر فرمودند:. اخباریین شد

ایشان ابـراز   دانم که این فقط حدسی بود کهاالن نمی.. بود که در اروپا پیدا شد. حسی ۀموج فلسف
دانم که ام و بسیار بعید میبرخورد نکرده کنون به مدرکی من خودم تا، درکی داشتندداشتند یا ممی

 مـدرك ولی از طرف دیگر ایشان هـم بـی   ؛از غرب به شرق آمده باشد این فکر حسی در آن وقت
  ).70ص ، ج 1373، (مطهري گفتندسخن نمی
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شـان معتقـد بـوده    یرفـت کـه ا  جه گیتوان نتینم يد مطهریک از سخنان شهیچیاست که از ه روشن
او  يریپـذ تأثیربلکه از احتمـال  ، رفته استیپذ تأثیرکن یس بیفرانسهمچون  یاز شخص خاص ياسترآباد
 چشـمگیر  یـی گراو هـم  یتنها به تقارن زماننیز د صدر ید. سخن شهیگویسخن م ییگراان حسیاز جر

  ان اشاره دارد.ین دو جریان ایم

 ان به عقليهر دو جر ينگاه منف. ۶- ۱- ۲

گونـه   ان هـر یـ آنها به عقل اسـت. اخبار  ینگاه منف یو حس يان دو تفکر اخباریمشترك مهاي ویژگیاز 
فروتـر از آن   یعقـل را بسـ   یـۀ شـمارند و پا یرا مردود م یبر اساس مقدمات عقل یاستنباط احکام شرع

 ةدیـ ). بـه عق 100ص ، 1ج، 1387، انیـ رم(خ داشته باشد یدر فهم احکام شرع یدانند که بتواند دخالتیم
ن یـ قـت د یجـز از دسـت رفـتن گـوهر و حق     يرهاورد ینیان استفاده از عقل در استنباط احکام دیاخبار
ل یـ را بـه دل  ياسـترآباد  یان معتدل که حتیاز اخبار یوسف بحرانیخ ی). ش41ص، 1386، يجعفر( ندارد

و کـالم   انـوار النعمانیـه  در کتاب  يریاهللا جزانعمتدیبا استفاده از سخنان س، کندیمقابله با علما تخطئه م
درخـور  سـد.  ینویشرع مـ  ةریدر دا یعقالن ةگونه داد ن صفحه در مذمت استفاده از هریچند، يفخر راز

ن یـ کنـد. او سـپس در پاسـخ بـه ا    یاسـتفاده مـ   یاز استدالالت عقل، انکار نقش عقل ياو براتوجه اینکه 
ن یـ نخواهد داشت و ا يچ اعتباریصورت عقل ه نیدر ا، ز نباشدیجا یعقلل یپرسش که اگر اعتماد به دل

حـداکثر   ثیـ و احاد لیدال نیا« کند:یح میتصر، ت عقل استیاهمبارة ات دریات و روایح آیمخالف صر
 تعصـب اسـت...   يهـا یکیاز تـار  یتـوهم و خـال   ۀدور از هرگونه شائببه، حیو صح يدر مدح عقل فطر
  ).128- 125ص ، 1ج، ق 1405، ی(بحران» نادر است... اریمردم بس انیدر م یعقل نیهرچند وجود چن

وان شـذّ وجـوده   « با عبـارت  حدائقگونه که خود صاحب همان، ف از عقلین تعریاست که اروشن 
 .سـازد بیـرون مـی  ح یو صح يعقل فطر ةریها را از دات مطلق انسانیاکثر، ح کرده استیتصر» االنام نیب

 یعقل را بـه طـور کلـ    یانیچ جریه ی)ان افراطیگرامانیا یبه جز برخ(از رنسانس  پسهرچند در غرب 
بـا  ، نـد از با کاربست عقل موافقیان نیگراحس یرسد که حتینظر م رو در نگاه اول بهنیاانکار نکرد و از

ـ با اخبار یچندان تفاوت نافت که نگاه آنایتوان دریتر مقیعم ینگاه دورة را نـزد متفکـران   یـ ز ؛ان نـدارد ی
ـ    ، يو پس از آن در عصر روشنگرنوزایی  و مـدرِك   یده از وحـ یـ بر، یمنظور از عقـل همـان عقـل جزئ

بـود   یعقلـ ، از عقل يسندگان عصر روشنگرینو یمقصود کل« گراست:حس یمعرفت عقل یعنیات یجزئ
 »در راه آن نباشـد  یعاحتـرام بـه آداب و سـنن و... مـان    ، تیـ م در برابـر مرجع یتسـل ، یکه اعتقاد به وحـ 

  .)49ص ، 4ج ، 1385، کاپلستون(

۶۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

ن مقدار نقـش  یهم یان حتیگرااما حس ؛ندالیقا يفطر يهاشناخت به برخیانسان  يان برایگراعقل
 يهـا همـان صـورت   ین است که ادراکات عقلیا ناز آنا یستند. ظاهر گفتار بعضیل نیعقل قا يز برایرا ن
از  یم عقلـ یمفاه ۀنکه همیا ایاند و افتهیر شکل ییتغ یو عقل یذهن يهاتیفعال ۀلیهستند که به وس یحس
ن بـه  یچنـ  نیـ ). روشن است که نگاه ا87ص، 1381، زادهنیحس: (ر.ك کنندیاستفاده م یحس يهانهیزم

استدالل و اثبات وجـود خـدا    ییافتاده است که تواناپاشیپ يل آن به ابزاریل کارکرد عقل و تبدیتقل، عقل
ـ ا ۀهمـ در د کـه او  یـ گویاهللا منعمۀدیسبارة در الدرر النجفیهدر کتاب  حدائقرا ندارد. صاحب   یعقلـ  ۀدل
 ).87ص، ي(هادو تردید روا داشتاثبات وجود خدا 

  کند:  یح میاروپا تصر یحس ۀان فلسفیبا جر ياسترآباد ید عقلضد صدر با اشاره به تشابه حرکت یشه
ـ انجام یجیبه همان نتا، منفصل از حس یمعرفت عقل هیعل يرکت محدث استرآبادح  يهـا کـه فلسـفه   دی

ـ گبا توجه به جهت رایز دند؛یتفکر اروپا به آنها رس خیدر تار یحس ـ در نها، نادرسـت خـود   يری بـه   تی
ـتناد اثبات وجود خداوند سبحان به آنها  يمنان براؤپرداخت که م یعقل ۀادل ۀمخالفت با هم ـ  اس  ؛کننـد یم

  .)44ص ، ق 1395، گنجند (صدریمنفصل از حس م یعقل ۀادل ةادله در محدود نیا رایز

گـرا  و حـس  ياخبـار  مشترك هـر دو تفکـرِ   ۀجیبر اثبات وجود خدا را نت یعدم امکان استدالل عقلوي 
ن یـا امد کـه ب ین پیست. ایممکن ن یحس یعقل جزئ ةکه اثبات وجود خدا در محدودچرا ؛کندیم یابیارز

ز مشـاهده  یـ ن شدورة نـوزای از  پـس ان یگراان مشترك است در تفکر عقلیاخبار یان غربیگراتفکر حس
دورة از  پـس  يدر اروپـا  یـان گراو حـس  یانگرانکه که عقلیاست بر ا يگرید ۀن خود نشانیشود و ایم

گـرا  ن روست که کانت عقلیندارند و از هم یدر موضوع اعتبار و عدم اعتبار عقل اختالف چندان نوزایی
نجـا  یرسد. البته ناگفتـه نمانـد کـه در ا   یبه عدم امکان اثبات وجود خدا مسرانجام ، گراوم حسیهمانند ه

ـ یـ گرامـان یفـراوان ا  يهـا ان شـباهت یـ و از ب، بسـنده ان یگراان و حسیان شباهت اخباریبه ب بـا   یان غرب
  م.یکنیمپوشی چشمان یاخبار

 يد بر اعتبار معرفت حسيتاک. ۶- ۱- ۳

، دهـد گرایـان غربـی افـزایش مـی    اي که احتمال تأثیرپذیري اسـترآبادي را از حـس  ترین ادلهاز مهم
مبنی بر اعتبار و خطاناپذیري علوم حسـی و خطاپـذیري و نـامطمئن     فوائدتصریحات او در کتاب 

اخذ غیرضروریات دیـن بـه احادیـث    نُه دلیل بر لزوم انحصار ، بودن غیر آنهاست. او در این کتاب
آورد و در نهمین دلیل خود با تقسیم علوم نظري به بیت (لزوم عدم تمسک به عقل در آنها) میاهل

  گوید:دو قسم حسی و غیرحسی می
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ـ ترت نیبه ا افتم؛یمتعال به آن توجه  يخدا قیاست که با توف یقیدق ۀبر نکت ینهم: مبتن لیدل کـه علـوم    بی
  :  اندستهبر دو د ينظر

ماننـد علـم هندسـه و حسـاب و اکثـر       ؛شوندیم یبه حس منته کینزد ةبه ماد ياز علوم نظر يادسته. 1
فکـر   جیدر نتـا  ییخطا چیدانشمندان و ه انیم ينظراختالف چیدسته از علوم ه نیدر ا .فصول علم منطق

صـورت   جهتاز  ياما خطا ؛از جهت ماده ایاز جهت صورت است  ایدر فکر  يخطا رایز ؛وجود ندارد
اسـت.   ریپذامکان یسادگاستوار به يهاشهیاند يشناخت صورت برا رایز ؛دانشمندان وجود ندارد انیدر م
  ؛اندکیدسته از علوم به حس نزد نیا ةماد رایز ؛ستیعلوم قابل تصور ن نیاز جهت ماده هم در ا يخطا

ـ  ؛شوندیم یدور از حس منته ةهم به ماد ياز علوم نظر يادسته. 2 ـ یو طب یمانند حکمت اله و علـم   یع
ـته از علـوم اختالفـات و     نی. در ایقواعد منطق یو برخ یفقه ينظر لئکالم و علم اصول فقه و مسا دس

ـ  لئمسا واسالم در اصول فقه  يعلما نیو ب یعیو طب یحکمت اله ۀفالسف انیم يادیمشاجرات ز و  یفقه
ـ  چنان رایز ؛است دهیهم نرس یسرانجام چید که به هوجود دار علم کالم و... ـ   میکـه گفت از  یقواعـد منطق

ـ    ايیمنطق ةقاعد چیجهت صورت مانع خطاست نه از جهت ماده و ه آن  ۀلیهم وجود ندارد کـه بـه وس
  .)260- 256ص، ق 1424، يسترآباد(ا از اقسام فوق اختصاص دارد کیهر ماده به کدام میبدان

و  ينظـر  یمسائل فقهـ  یاصول و حت، کالم، از جمله حکمت یعلوم عقل ۀسخنان همن یدر اي استرآباد
تنهـا مـانع خطـا در صـورت      یقواعد منطقـ که دانسته و معتقد است  ناپذیررا اعتماد یقواعد منطق یبرخ

ن علـوم  یـ موجـود در ا  يکه خطاآنجاو از ؛دنفکر ندار ةاز خطا در ماد يریجلوگ يبرا يد و ابزارنشویم
نـد و  ان فاقـد ارزش یبنـابرا  و به عالم واقع ندارنـد  ین دسته از علوم راهیا، است یحسریغ ةماد یۀناحاز 
م از حـس  یمسـتق ریـ ا غیـ م یاعتبارند که مستق يدارا یآنها وجود ندارد. پس تنها علوم یابیارز يبرا یراه

  گرفته شده باشند.
اسـت  انسان حس  يهاشناخت أند که مبدورزید میکأن نکته تیصراحت بر از بهین یان غربیگراحس

ـ یان فرانسین می. در ادریپذمین و تنها حس است که خطا ، يمعاصـر اسـترآباد   یسـ یکن متفکـر انگل یس ب
گـذاران  انیـ ان و بنیشوایبلکه از پ، در انسان است يگونه علم فطر ل به اصالت تجربه و منکر هریتنها قانه

و جـان  اسـت  ده گذار تأثیرن کشور یا یتجرب يهافلسفهاي که همۀ گونهبه ؛انگلستان است یتجرب ۀفلسف
را گسـترده  بـیکن   یۀثر شده و نظرأمت ياز و، انددهیانگلستان نام یتجرب ۀاو را واضع فلسف یالك که بعض

ی تحصـل  يگراتجربه ۀفلسف یاند که منابع اصلاز اصحاب نظر نوشته یبرخ یو مستدل ساخته است. حت
  ).161 - 158ص، 1385، يریجهانگ( است یسیکن انگلیس بیفرانس یهمان آثار فلسف )سمیتویپوز(

حـاکم   يبلکه فضا، اصالت تجربه نزد یۀدست به ابداع نظر یکن به طور ناگهانیالبته ناگفته نماند که ب
بـه مـوازات    يگـر یکه کسان داي گونهبه  ؛را داشت ين فکریچن ياقتضادورة نوزایی از  پس يدر اروپا

  بودند. قائل به اصالت تجربه شده، از او پیش یانیسال یا حتیکن و یب

۷۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

 یب نـوع موجـ هرچنـد بـه مـرور زمـان      یـی گران است که حـس یشد ا یادآورد یکه با يگرید ۀنکت
کن را یبـ  ۀچنـان کـه فلسـف   آن( بـود دن به الحاد یرس یو حت ینید يهاشهیو سست شدن اند ییگرايماد
. بینجامـد رفتن اصـالت تجربـه بالفاصـله بـه الحـاد      یست که پـذ ین نیچن )انددانسته ییگراماده ةاکنندیاح
شـگامان و  یاز پ ياریبسـ ، داران اصـالت تجربـه ملحـد بودنـد    از طرف یم که هرچند برخینیبیرو منیااز
و مـان دارد  ین ایدر تحسـ پرشـماري  کن عبـارات  یخود ب یاند. حتدار بودهنید ه عمالًین نظرین به االیقا

  .)101همان ص ( ات باالتر از فلسفه استیو اله، مان باالتر از عقلیمعتقد است که ا

 ل شواهد  يو تحل يجمع بند. ۶- ۲

 یعنـ ی یاصـل  پرسـش شـواهد بـه    يبنـد ل و جمعیسته است ضمن تحلیشا، ان شواهدیاکنون و پس از ب
معتقدنـد کـه    یبرخ، پرسشن یان پاسخ داده شود. در پاسخ به ایغرب بر اخبار ییحس گرا تأثیراحتمال 
ل و یـ و دلاسـت  حـدس و گمـان    ۀغرب هنوز در مرحلـ  ییگرادر حس يگریمنشأ اخبار يجووجست

هم معتقدنـد   ی). برخ1383، یفیهم بر ابطال آن وجود ندارد (شر یلیهرچند دل ؛ندارد یمستند قابل دفاع
دار شـدن  یـ در پد یگونـه نقشـ  چیهـ  اروپـا...  یو تجربـ  یحس ۀست و فلسفینپذیرفتنی قابل  هین فرضیا

  .)1366، یو جنات 88ص، ي(هادو نداشته است يگریاخبار
کـه   ح شـود ید تصـر یـ د. نخست باکره دفاع ین نظریتوان از ایم یلیرسد به دالیبه نظر مبا این حال 

ک از یـ چیم هـ یشـتر گفتـ  یکـه پ را ثابـت کـرد و چنـان   اي هویـژ از شخص  ياسترآباد يریتوان الگوگینم
 بلکـه صـرفاً   ؛انـد ح نکردهیتصر ینیفرد مع يگذارتأثیربه ، اندساختهن احتمال را مطرح یهم که ا یبزرگان

ـ   ياگر هم به افـراد  .اندسخن گفته ییگراان حسیجر يگزارتأثیراز  اشـاره   دکـارت و الك ، کنیچـون ب
ان یـ جر ةنـد ینما یراد به نوعن افیاز ا ینکه برخیابه ویژه  ؛ور بوده استزبت احتمال میتقو يبرا، اندکرده
  .آیندبه شمار می ییگراحس

د یکـه شـه  ست. چنـان ین يدیاحتمال بع یغرب يگراان حسیان از جریاخبار يریپذتأثیر، ن وجودیبا ا
بود کـه در   یر اثر موج فلسفه حسبن ییان اخبارین فکر در میش ایدایپ، کندمیاز استاد خود نقل  يمطهر
نهضـت  ، يمـذهب اخبـار   يریگاز شکل پیشها توان گفت که سالین موج مین اییدا شد. در تبیاروپا پ
ن نهضـت پشـت پـا زدن بـه     یا يهایژگیدر اروپا آغاز شده بود. از و یآن انقالب صنعت یپ و در نوزایی
ن فکـر نـه توسـط چنـد     یـ بـود. ا  یده از وحیبر بر عقلِ یمبتن يمحورانسان ید بر نوعیکأب و تیعالم غ

 ت کـرد یسـرا  ییاروپـا  يج بـه کـل کشـورها   یتـدر شد و بهیج میک مجموعه ترویبلکه توسط ، شخص
  .)1388، یمشک :(ر.ك
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ان بـه فکـر اسـتعمار    ییاروپا، از جمله اسلحه و توپ، نینو يو ساخت ابزارها یانقالب صنعتآغاز با 
ن یـ از منابع سرشـار ا ل داشتند تا یها گسنین سرزمیخود را به سمت ا يهاف افتادند و ناوگانیدول ضع

مـردم آن کشـور    ۀشـ یاند، از آن پـیش ن اسـت کـه   یـ ن کشـور ا یاستعمار مردم ا ۀمناطق بهره ببرند. الزم
گسـیل  را  ییهـا ئـت یه، نیـ غ دیـ ا تبلیها نیتجارت و آباد کردن سرزم ۀاستعمارزده شود. آنها ابتدا به بهان

ل مختلف از جمله اختالفـات  علبه  نکه مسلماناینه مساعد و درحالیو آرام آرام با فراهم شدن زم داشتند
از نقـاط را بـه تصـرف خـود      یو برخـ هجـوم بردنـد    یبه منـاطق اسـالم  ، در حال ضعف بودند یدرون

دنـد.  کرن کشورها منتقـل  یرا به ا ییگراخود موج حس ۀشیج اندیدرآوردند. در واقع استعمارگران با ترو
، مشـترك  یطـوالن  يل مرزهـا یـ ان و بـه دل ییم با اروپایمستق رویاروییل یاست که مسلمانان به دل یعیطب
ران یـ ا یجنـوب  یۀاستعمار پرتغال در حاش یطوالنپیشینۀ ن فکر آشنا شوند. یر اقوام با ادیگزودتر از  یحت

ن یدر همـ  يگریاست کـه اخبـار  درخور توجه . رسدیم يها قبل از حرکت اخبارج فارس به سالیو خل
  م.ین موضوع اشاره کردیتر به اشیداشته است که ما پن نفوذ را یشتریمنطقه ب

 یان برخـ یـ ن فکـر را در م یـ ارفتـه  رفتـه ، ار داشـتند یـ که اسـتعمارگران در اخت  یل و ابزار مدرنیوسا
گونـه  نیـ و مسلمانان ا اندیافتهن ابزارها دست یجاد کرد که چه شده است کفار به ایشمندان مسلمان ایاند
 ینـ یقیو  ینـ یع هـاي ن بود که مسلمانان با رها کردن دستوریر امتصو يهااز پاسخ یکیند؟ اهف شدیضع

، در مقابـل  ؛انـد عزت خود را از دسـت داده ، یونانیرمعتبر یو غ یت و تمسک به علوم ذهنیبامبر و اهلیپ
گونـه  نیـ آن اهاي دسـتور  یرفته و با عمـل بـه برخـ   یپذ تأثیربا اسالم از آن  رویاروییاهل کتاب پس از 

و  یحاصل عقلـ یز از مجادالت بیو پره یونانیو  ید با رها کردن علوم عقلیرو بانیااند. ازشرفت کردهیپ
امبر و یـ و با بازگشـت بـه سـلف صـالح و سـخنان پ     ، مسلمانان ندارد یماندگجز عقب يکه ثمر یاصول
  عظمت گذشته را بازگرداند.، تیباهل

شـود  یده مـ یشن ین سخنانیچن قاًیز دقین یان معارفینواخبار یاست که از برخ نیتوجه ادرخور  ۀنکت
را  نآنـا  لیـ دل نیـ بـه ا از آنان مشهود است ( ینزد برخ یتجرب يهاشرفتیو پ یبه علوم حس یفتگیو ش

و هرچنـد بـرخالف    مییبلکه اخبـارگرا ، میستین يما اخبار« :که خود معتقدند میادهینام یمعارف انینواخبار
رجـوع   ثیـ بـه احاد  دیـ ] باي[اعتقـاد  معـارف  ریاما در سا میمعتقد یفقه اتیبه اجتهاد در روا هاياخبار
در کتـاب   »ییو اخبـارگرا  يگـر ياخبار«، : همور.ك نیهمچن؛ 35ص ، 1377، یمیمحمدرضا حک »نمود

  سد:  ینویم، کیاز مروجان مکتب تفک یمیمحمدرضا حک .)در فلسفه دیاجتهاد و تقل
نـه  ، گراسـت نیع یعنی ی؛و فلسف ینه فقط ذهن، است یو تجرب یک کتاب علمیم یکرن است که قرآن یا
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و  ییارسـطو  يمنطق صور یاز متفکران غرب به بررس يهنگام که شمار ش از آنیجا داشت پ گرا...ذهن
ـ  ياسات بپردازند و اظهار کنند که با منطق صوریفات و قینقد مباحث تعر ـ یتـوان بـه حقـا   ینم  یق تجرب

ـ  یبسنده نم یدانشمندان مسلمان به تفکر انتزاع، دیرس ـ ن یکردند و به منطـق تجرب ـ  يز روی وردنـد؛ و  آیم
و فلسـفه وارد   ينشان دادند و تجربه را در قلمرو علـوم نظـر   یمدرس ۀان در برابر فلسفیکه غرب یواکنش
قـت و رمـوز   اسـرار خل  ةم دربـار یدادند و با استفاده از اشـارات مهـم قـرآن کـر    یآنان نشان م، کردند

ـ  یستگیشاافکندند و بهیم ید را پیدانش جد، کائنات ـ کن یبر امثال راجر ب ـ م) 1294 اي(متوف س یو فرانس
  .)79- 78ص ، الف 1378، یمیحکگرفتند... (یم یشیو... پ م)1626 اي(متوفکن یب

گرایانه در بسیاري از کتب حکیمی وجـود دارد. ایشـان در بخـش ششـم     هاي حسگونه تحلیلمشابه این
دهد به این موضوع اختصاص می» گراکتابی عین، قرآن کریم«فصلی مستقل را با عنوان  پیام جاودانهکتاب 
گرایـی کـامالً   و حتی تفکر و تعقل را بـا عـین  ، گراگراست نه ذهنی و ذهنیقرآن کتابی عین« گوید:و می

  .»به وضوح و تأکید و تکرار پرهیز داده است - ايهر فلسفه- گرایی فلسفیخته است و از ذهنمرتبط سا
کاش مسلمانان به آنچه کتـاب   يا« سد:ینویم، اد کردهیمسلمانان به التقاط  ییگراشان سپس از عقلیا
، یـی گرانیعـ  یعنی، کرده بود یح را معرفیآنان از نخست به آن فراخوانده بود و راه شناخت صح یآسمان

  .)132- 131ص ، ب 1378، یمیحک( »ش گوش فرا داده بودندیتجربه و آزما، دنیبساو، دنید، مشاهده
ـاظ جامعـه  وضوح استشمام میگرایی بهحس، با اندك تأملی در عبارات مزبور شـناختی  شود. بنابراین از لح

دیگر منتقل شـده و بـه تعبیـري مـوج      تدریج به مناطقشده در فضاي اروپا بههیچ بعدي ندارد که حرکت ایجاد
ـافرت بـه     ـا در مس اجتماعی ایجاد کرده باشد و در افکار مؤثر افتاده باشد. حتماً هم الزم نیست تا کسانی از اروپ
ـا چنـد          مکه یا مدینه این فکر را در ذهن استرآبادي و یا استادانش تقویـت کـرده باشـند؛ بلکـه ممکـن اسـت ب

  ل شده باشد و یا متأثر از فضاي موجود به این ایده رسیده باشند.  واسطه این فکر به ایشان منتق
ن مقالـه  یـ در ا نیـز دامن زده باشد و ما  يد تفکر اخبارین عامل به تشدیست که تنها همین نیالبته چن

د و انجامـ یده مـ یـ ک پدیـ جـاد  یدر کنار هم بـه ا  لاز عل يام مجموعهیبلکه معتقد ؛میندار یین ادعایچن
 يجاد فکر اخبـار یا ۀنیزم، ر علت تامهیجزء اخمنزلۀ به دیگر در کنار عوامل نیز ن عامل یا، میکه گفتچنان

  رده است.آورا فراهم 

  ايشانشده و پاسخ به اشکاالت مطرح. ۶- ۳
رد  ا کـامالً یـ ن احتمال را در حـد حـدس و گمـان شـمرده و     یشمندان ایاند یبرخ، میکه گفتگونه همان
ن اانـد. منتقـد  د کـرده أییانتقال مطلب را ت یاحتمال نوع، ین به لحاظ تقارن زماناتقدمن یاند. البته برخکرده

  م کرد.یان خواهیرا ب شاناشکاالت، ل با اشاره به آنهایاند که ما در ذراد وارد کردهیدر مقام نقد چند ا
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گرایی اروپا و هاي معرفت شناختی مشترکی میان نهضت تجربهفرضگفته شده که هرچند پیش
تفاوت مهمی هم میان آنها هست؛ زیرا اصالت دادن بـه تجربـه و حـس در    ، اخباریگري وجود دارد
اما همین اندیشه در اسالم با هدف عمل به دیـن و احیـاي معـارف اسـالمی     ، اروپا به الحاد انجامید

  ).1383، پدید آمد (شریفی
بـه الحـاد    ماًیمسـتق یـی  گراز حسینان یگراان تجربهیدر م یحت د گفت اوالًین اشکال بایدر پاسخ به ا
 ۀو الزمـ بود  يفکر ماد ۀمرحلواپسین ، نید یمن بودند و نفؤان میگرااز حس يایکه بسمنجر نشد؛ چنان

 ۀادلـ  یز بـه نفـ  یان نیاخبار یبرخ انیدر م، بر اصالت حس ینتفکر مبت د. در مقابلآمبه شمار مید آن یبع
اهللا ۀنعمـ دیسـ ، میاشـاره کـرد   حـدائق صاحب تر به نقل ازشیپکه و چنان دیاثبات وجود خدا انجام یعقل
  .تردید روا داشتاثبات وجود خدا  یعقل ۀدلا ۀهم يریجزا

ت یـ ط و موقعیاز شـرا  یناشـ ، نشـد  یبه الحـاد منتهـ   ییگرابر خالف حس ينکه تفکر اخباریاضمناً 
بـر خـالف   ، يتفکـر اخبـار   اسـت  د صـدر معتقـد  یانـد. شـه  ک در آن به سر بردهیاست که هر  یمتفاوت
 يهـا زهیـ ط و خاسـتگاه متفـاوت و وجـود انگ   یشرا یعنین موضوع یل همیبه دل، اروپا یحس يهافلسفه

و  یحسـ  یشـناخت معرفـت  يهـا يریـ گجهـت ، د صدریشه ۀاست. به گفتینجامیده به الحاد منجر ن، ینید
ت یـ ان اهمیـ خدمت به تجربـه و ب به منظور ، که در اروپا و در آغاز عصر علم مدرن شکل گرفت یتجرب

ن و خـدا را در  یـ د یاز جملـه نفـ  ، منفصل از حس یگونه معرفت عقل هر یت نفیرو قابلنیاآن بود و از
 ینـ ید يهـا زهیـ انگ يط متفاوت رخ داد و دارایدر شرا نایبود که حرکت اخبار ین در حالیخود داشت؛ ا

و بـه  ، دفـاع از تجربـه   ينـه بـرا  ، کردنـد یشرع متهم م دفاع از يعقل را برا، انیمعنا که اخبار نیبود؛ به ا
  .)45ص، ق 1395، (صدر ینجامیدن نیعت و دیدر برابر عقل به انکار شر نآنا یستادگیل هم این دلیهم

ف یعقل را در برابر تجربـه تضـع  ، انیگران است که حسیکنند ایکه منتقدان مطرح م يگریاشکال د
ف یو کـالم معصـوم تضـع    یو عقـل را در برابـر وحـ    نـد بود یمـذهب  ةزیـ انگ يان دارایاما اخبار ؛کردند

  متفاوت است. ظاهراً یان غربیگرابا نگاه حس يرو نگاه استرآبادنیا). از1366، یکردند(جنات
 یمعرفتـ  يا الگـو یـ ک فکـر  یـ رفتن از یپـذ  تـأثیر  زه مانعید گفت تفاوت انگیراد باین ایدر پاسخ به ا

ز یـ قبل ن پرسشواحد استفاده کنند. در پاسخ به  ةدیک ایاز ، متفاوت يهازهیبا انگ يچه بسا افراد .ستین
ن دو گـروه وجـود   یـ ان ایـ در م یط متفـاوت یها و شرازهیچند انگم که هرید صدر اشاره کردیبه نقل از شه

 یخـود نـوع  ، یبه عالوه کـالم معصـوم و وحـ    .نیست يدیترد ایشانواحد  ۀانیگراحس يدر مبنا، دارد
 ياز مبنـا ، عقـل  یرو اصالت دادن به آن همراه با نفـ نیاو از آیدبه شمار می یو از امور حس استتجربه 
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در اصـالت دادن بـه حـس     ين اسـترآباد یشـ یکـالم پ نیز کند. شاهد آن یت میان حکایاخبار ۀانیگراحس
  است. یغرب یانگراحس يهمان مبنا قاًیاست که دق

ن است کـه تشـابه ادلـه    یان صورت گرفته ایگراان از حسیاخبار يریپذتأثیرکه نسبت به  يگرینقد د
 ویـژه به، باشد يگریاز د یکیتواند مالك اقتباس ینم یو معرفت شناخت یها در مسائل عقلو تقارن زمان

ش یحدود هفت قرن پـ  یعنین رواج داشته است؛ یدر جهان اسالم از همان قرون نخست يگرینکه اخباریا
  .)1383، یفی(شر کنیاز تولد ب

توانند بـه منزلـۀ   می، مالك اقتباس نیستند، در پاسخ باید بگوییم هرچند تشابه ادله و تقارن زمان
احتمال یک نظریه را تقویت کنند. دربارة رواج اخباریگري در جهـان  ، به همراه دیگر شواهد، شاهد

نـوعی  ، اشاره کردیمتر به آنها اي که پیشبه ادله، اسالم نیز باید گفت در قرن سوم و چهارم هجري
وجه ماننـد جریـان افراطـی اخبـاریگري نبـوده      اخبارگرایی و نه اخباریگري رواج داشته که به هیچ
اثرگذاري دیگر عوامـل از جملـه حـس گرایـی     ، است و اگر هم بر جریان اخباري تأثیر داشته باشد

  کند.غربی را نفی نمی
 ۀشـ یم کـه اند ید کنیکأد تیبا، د باشدیان بعیباران بر اخیگراحس تأثیراگر احتمال  یدر هر صورت حت

راث یـ را بـه م  یحسـ  يریـ گخواهد بـود کـه جهـت    يمنفذ، د صدریر شهیبه تعب، ییو ظاهرگرا ياخبار
وألجل ذلک یمکننا أن نعتبر الحرکۀ االخباریۀ فی الفکـر العلمـی اإلسـالمی    « ما وارد خواهد کرد: یاسالم

  ).45ص، ق 1395، (صدر »الحسی إلى تراثنا الفکري أحد المسارب التی تسرب منها االتجاه

 يريگجهينت. ۷

 تـأثیر و احتمال  يگریاخبار يامدهایپ، گرانص يهاانیجر یعوامل بروز و ظهور برخ ین مقاله برخیدر ا
  آمد: ین شرح به دستبد یجیو نتا شد یان بررسیغرب بر اخبار ییگراحس انیجر

ـ یگراعقـل  هـاي جنبشن یو همچن یتیو حاکم یاجتماع، ییایت جغرافیوضعالف)  ت یـ تنـدرو در تقو  ۀان
  .اندبودهثر ؤگرا منص يهاانیجر

اسـت   یان فرق اسالمیجاد جو تشنج و عدم تعامل میا، يجمود فکر، يگریاخبار يهاامدیپ ۀاز جملب) 
 ؛را به دنبال خواهد داشت یف حکومت اسالمیکه تضع

امـا بـا    ؛ف استیار ضعیبس نایغرب بر اخبار ییگراان حسیاز جر یا اشخاصیشخص  تأثیراحتمال ج) 
ان یـ و در جر يگریش از بـروز اخبـار  یهـا پـ  کـه سـال  ، نایـ گراشده توسط تجربهجادیتوجه به موج ا



   ۷۵گراي غرب ي و امکان تأثيرپذيري آن از جريان حسگرياخباربررسي 

ـ یگرايمـاد  يفضا يارذگتأثیراحتمال ، شکل گرفت یو انقالب صنعت نوزایینهضت  موجـود بـر    ۀان
 یفرهنگـ  يهـا نکه جهان اسالم با توجه به وجود ثروتیا ویژهبه ؛استفراوان ، يبارز اخبار صاشخا

  ؛توجه استعمارگران بوده و هست کانوناز همان آغاز اش یعیو طب
 يریـ گورود جهـت  يبرا يپنجره و منفذ، اشهاي فکريویژگیبا توجه به ، یافراط ییگراان نصیجر د)

هـا خـود متوجـه    انیـ گونه جرنیداران اهیهرچند داع ؛ما خواهد بود یراث اسالمیبه م يو ماد یحس
  ن موضوع نباشند.یا
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