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  . مقدمه1
آنـان بـا    های دانشـیان حـدیث بـوده اسـت.    فهم روشمند حدیث، همواره یکی از دغدغه

احادیث هسـتند. از   ۀستیابی به فهم مقصود اصلی گویندکاربست قواعد حدیث درصدد د
اشـتراک    :هایی است، از قبیلسوی دیگر، همواره فهم مقصود اصلی گوینده دچار آسیب

هـا، آمیختگـی معنـای لغـوی و اصـطالحی.      دگردیسی معنایی برخی از واژه لفظی، تقیه،
رایت دادن آموزه و است. گسترش و س» گراییتعمیم«های مهم فهم حدیث یکی از آسیب

  شود.   نامیده می» گراییتعمیم«حدیثی  به موارد دیگر،  ۀگزار ۀحکمی خاص بر پای
  :هایی از قبیلاز سوی دیگر، پس از آشنایی دانشیان مسلمان با تمدن جدید و دانش 

آمـد. آنـان میـان     پدیـد  هـایی و علـوم سیاسـی؛ پرسـش    شناسی تجربی، حقوق، جامعه
داری، جهاد ابتدایی، قصاص، حجاب زنان، رجـم، لـزوم پرداخـت    برده :موضوعاتی از قبیل

های مذکور تعارض دیدند. برای آنان ایـن  های دانشوردهاقتل خطایی بر عاقله؛ با فر ۀدی
عالمـه   پـذیر اسـت؟   نکته مطرح بود که شریعت ثابت با تحـوالت جامعـه چگونـه امکـان    

حمد عبده، مودودی، محمد قطـب و  طباطبایی، مرتضی مطهری، سیدمحمد باقر صدر، م
های ثابت زندگی انسان و تعیین جعفر سبحانی، با طرح اختصاص شریعت ثابت، به جنبه

هـای  انسان و حکومت، در صدد رفـع ناسـازگاری میـان آمـوزه     ۀهای متغیر بر عهدجنبه
]. به عبارت دیگر، آنـان بـا   46-54صص، 71[ های دانش بشری بر آمدنددینی با فراورده

های دینی ثابت و غیر ثابت، نسبی و مطلق، تفاوت میـان  هایی از جمله آموزهطرح مؤلفه
 ،معـامالت  ۀعبـادات و زمانمنـدی در حـوز    ۀها در حوزاحکام و مقررات، جاودانگی آموزه

 ،4،ج 65؛ 239-238، 187 ، صـص 71[ مـذکور پاسـخ دهنـد    یهـا کوشیدند به پرسش
  ].79-78 صص ،16و 15، ش 47؛ 129-128 صص

هـای دینـی   گونه که مالحظه می شود، دانشیان مذکور با تقسیم احکام و آموزههمان
پـذیری و  بـه تعمـیم   ،به حکومتی و غیر حکومتی، ثابت و متغیر  و نیز  احکام و مقـررات 

  های حدیثی  اذعان کردند.  ناپذیری آموزهتعمیم
پـذیر (زمانمنـد) بـا    ناهای حـدیثی تعمـیم  خلط میان گزاره ،دهندها نشان میبررسی

  های جدی فهم حدیث است.پذیر (غیر زمانمند) از آسیبهای حدیثی تعمیمگزاره
گـردد کـه ایـن    با دقت در راهکارهای ارائه شده از سوی دانشـیان مسـلمان، روشـن مـی    

هـای  هـا و راه رو، بـه واکـاوی زمینـه   راهکارها، همگی کلی و مـبهم هسـتند. پـژوهش پـیش    
  پذیر اقدام کرده است.های حدیثی تعمیمناپذیر از گزارهیثی تعمیمهای حدتشخیص گزاره



   47   ص احادیث زمانمند و غیرزمانمندرهیافتی بر تشخی

  شناسی حدیث. مفهوم2
ای کـه از قـول، فعـل و تقریـر معصـوم       عبارت اسـت از گـزاره   ،در اصطالح »حدیث« ۀواژ
]. گفتنی است در این نوشتار، معنـای اخـصِّ حـدیث (قـول     80، ص55[ کند می تیحکا

  است.ر مورد نظ (قول، فعل و تقریر معصوم) آن ی عاممعصوم) مقصود نیست، بلکه معنا
  
  ناگرایی از سوی مسلمانان در احادیثگرایی و تعمیمتعمیم ۀ. پیشین3

ای دیرینـه  ۀهای دینی و حدیثی؛ دارای پیشـین ناپذیری گزارهپذیری و تعمیمتلقی تعمیم
 ؛325ص ،45[ حـدیث  نسـخ در  شناسی احادیث، با بیـان پس از گونه است. امام علی(ع)

ناپـذیری احادیـث   پـذیری و تعمـیم  ]؛ به تعمـیم 355، 1ج ،1416، 56؛ 63ص ،1، ج 80
کردنـد کـه   هایی، مسلمانان در عصر حضور معصوم تصور میکنند. طبق گزارشاشاره می

از پای درآوردن کفش نجـس از   :پذیر است. برای مثالهای حدیثی تعمیمبرخی از آموزه
 ،1ج ،44[ اعـت و تصـور مـردم بـه لـزوم پیـروی در ایـن کـار        در نماز جم ،سوی پیامبر

 ]؛ تلقی همیشگی از دستور پیامبر در خضاب کـردن محاسـن  152ص ،1، ج18؛ 320ص
]؛ تلقی ضرورت 246ص ،6، ج80[ حرمت ابدی خوردن گوشت االغ ]؛ تلقی471ص ،45[

 ۀهمـ ]؛ تلقی ضرورت وارد نشدن 411ص ،1ج پوشیدن لباس کهنه از سوی امام[همان ،
 ،61فرزنـدان حضـرت فاطمـه [    ۀعذاب نشـدن همـ   ]؛483ص ،4، ج67[ هاافراد در فتنه

] و خواندن نماز پشـت  65ص ،4، ج68]؛ عدم تعیین زکات برنج از سوی پیامبر [106ص
 ،5، ج89 ؛250ص ،1ج ، 60؛28،ص3ج [همــان، تقیــه در شــرایط1ســنتســر اهــل 

پیـامبر(ص) در منـابع    ۀب(ع) و برخـی صـحا   ]؛ همگی با توضیح معصـوم 206-204صص
  ناپذیری آن احادیث داللت دارد.  مذکور، بر تعمیم

هـای حـدیثی   نظران، تعدادی از آمـوزه زعم دیدگاه برخی صاحبهایی، بهگزارش ۀپای بر
پیامبر به شـیر دادن همسـر ابوحذیفـه بـه سـالم بـه        ۀانحصاری هستند. برای مثال، توصی

ت شخصی که به داخل خانه چشم دوخته بـود  ]؛ مجازا874، ص4، ج81منظور محرمیت [

                                                                                                                                        
سـنت، بـه   ن پشت سـر اهـل  روایات نماز خواند ۀهللا خویی دربار. آیت1 قابل یاد آوری است:دو نکته . 1

سنت توصـیه  گوید: در روایاتی که به خواندن نماز همراه اهلکند. او میالحدیثی اشاره میای فقهنکته
 ،4الطهـاره، ج  ،42[ شده است، اقتدا به آنان مطرح نگردیده، بلکه همراهی با آنان توصیه شـده اسـت  

سـر غیـر امـامی مـذهب نمـاز      پشـت  ،یه. در روایت معتبر نهی شده که در غیر شرایط تق2 ]؛312ص
 ].206 ،204 صص ،5 ، ج89 ؛248 ص ،1 ، ج59؛ 373 ص ،3 ج ،79[ خوانده شود
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]؛ 328، ص4موی زیر بغل توسط نوره از سوی امام(ع) [همـان، ج  ۀ]؛ ازال293، ص7، ج80[
  هایی انحصاری تلقی شده بودند.  از طرف همسران پیامبر و شاگردان امامان؛ آموزه

  
  های حدیثی  ناپذیری گزارهو تعمیم پذیری . دانشیان و تعمیم4

 :ای است. برای مثالدیرینه ۀگرایی دارای پیشیندانشیان حدیث نیز تعمیم در میان
 ،63ناپذیر تلقی کرده است [مرحوم صدوق در قرن سوم و چهارم، احادیث طبی را تعمیم

گویای آن است که برخی از عالمان، احادیث طبی را  ]. این نکته116-115صص
های ناپذیری برخی از گزارهتعمیمپذیر می دانستند. از سوی دیگر، رویکرد  تعمیم

حدیثی، در میان عالمان پیشین مطرح بوده است. برای مثال شیخ مفید در قرن چهارم 
نهی امام علی(ع) از ورود در بحث قضا و قدر به گروهی اختصاص دارد،  ،دهداحتمال می
در قرن پنجم، شیخ طوسی یکی از راهکارهای رفع تعارض  ].57، ص97[ نه به همه

]. 235ص ،9، ج68[ حکم، به موارد دیگر دانسته است ناپذیرییان روایات را تعمیمم
ق)، ابن فهد حلی 672(متوفای  پس از شیخ طوسی، دانشیانی از قبیل  فاضل آبی

ق)، صاحب 993(متوفای  محقق اردبیلی ق)،966 ق)، شهید ثانی (متوفای841(متوفای 
(متوفای  ق)، صاحب ضوابط1228ی الغطا (متوفاق)، کاشف1186(متوفای  حدائق
قضیه فی « های حدیثی با تعبیرخویش، نسبت به برخی از آموزه ق)؛ در آثار1262
، 12؛ 508ص ،2ج ،24[ اند های حدیثی اشاره کردهبرخی گزاره ناپذیریبه تعمیم ،»واقعه
 ص ،2ج ،78 ؛106ص ،21ج ،26 ؛179ص ،14ج ،91 ؛267ص ،2ج ،52 ؛83ص ،3ج

 خارجیه و حقیقیه به ۀمعاصر، محقق نائینی با طرح قضی ۀدر دور ].340، ص103؛281
]. 170ص ،1، ج79[ های حدیثی اذعان کرده استپذیری گزارهو تعمیم ناپذیریتعمیم

ناپذیر، به روشن شدن دو گونه های حدیثی تعمیمبرخی عالمان، با بیان مصادیق گزاره
حدود   ۀآنان با بیان اختصاص اقام مثالاند. برای حدیثی مذکور کمک کرده هایگزاره

 ؛17ص ،1، ج22 ؛298ص ،2ج ،272ص ،1ج ،48[ به امام معصوم جمعه شرعی و نماز
]؛ 412-411صص ،5، ج41؛ 103ص ،1، ج53؛ 147، 119، ص21 ؛273ص ،4، ج262

لعب و  امویان و عباسیان که با لهو و ۀاختصاص حرمت غنا به غنای معمول در دور
]؛ ناظر بودن ممانعت از رفتن  218ص ،17، ج75[ ان همراه بوده استاختالط نامحرم

]؛ مشروعیت جهاد ابتدایی به 404ص ،22، ج86[ همسر به حمام در شرایط خاص
]؛ شرایط خاص و همانندی ثواب 395؛ 402ص ،1ج ،77[ حضور و اذن امام معصوم
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مان]، شرایط ؛ ه338، ص13[ زیارت قبر عبدالعظیم حسنی با زیارت قبر امام حسین
]؛ شرایط خاص و نهی از  معامله با 121ص ،5، ج80[ خاص و نهی از فروختن مصحف

]؛ شرایط خاص و اختالف در ثواب 127 - 126صص، 71؛ 185ص ،5ج کردها [همان،
]؛ شرایط خاص در 168ص ؛ همان، پاورقی،172- 167صص، 13زیارت امام حسین(ع) [

شرایط خاص و مصادیق  ]؛645ص، 2ج ،101؛ 87، ص33[ انحصار زکات به نه مورد
، 54[ شرایط خاص و نهی از کتابت حدیث از سوی پیامبر]؛ 170ص ،74[ پرداخت دیه

، 71[ ]؛ شرایط خاص و ملی قلمداد کردن آب، مرتع و آتش از سوی پیامبر20ص
، 36؛ 249ص ،1، ج104[ ]؛ شرایط خاص و گفتن برخی از اذکار و اوراد255-254صص
شرایط خاص و مذمت و نکوهش برخی از شهرها  ]؛542، 461صص ،1، ج37؛ 404ص

، 60[1]؛ شرایط خاص و نهی از معامله مابین الطلوعین234- 235صص ،9ج ،100[
] و  381، ص5، ج34[ سنتسر اهل]؛ تقیه و توصیه به نماز خواندن پشت266،ص4ج

یری برخی ناپذبه تعمیم صریحاً ]؛411ص ،2ج ،42[ شرایط خاص و ترجیح حج بر جهاد
  اند. های حدیثی اذعان کردهگزاره

  
  شئون معصوم(ع) ۀشناسی احادیث بر پای. گونه5

هـای تشـخیص آن، الزم   ناپذیری حدیث و راهپذیری و تعمیمپیش از تعیین قلمرو تعمیم
شناسـی گـردد. قابـل یـادآوری اسـت بـر اسـاس شـئون معصـوم(ع)          است حدیث، گونه

  دیث به ما منتقل شده، چند گونه است. های آنان که در قالب ح آموزه
  

  . مشاوره   1,5
یکی از شئون معصوم، مشورت دیگران با اوست. برخی افراد به او مراجعه کرده و از نظـر  

اند. برای مثال معصوم(ع) به دعا کردن زن حائض برای پـاک شـدن   مشورتی او بهره برده
 ].509ص ،9، ج34؛ 453ص ،4، ج80کنـد [ منظور زیارت قبر پیامبر(ص) توصیه مـی  به
؛ 56ص ،6ج ،80راهکار طالق از سوی امام به شخصی که همسر بـد اخالقـی دارد [   ۀارائ
]؛ 319ص ،6ج ،80[ ؛ توصیه بـه خـوردن کبـاب بـرای رفـع بیمـاری      ]509ص ،9، ج34

] و توصـیه بـه اسـتغفار و    221ص ،77،ج 85[ دار شـدن به منظور بچه توصیه به استغفار
 ]؛ همگـی 58ص ،17ج ،34پیـاز بـرای ازدیـاد قـدرت بـاروری مـرد [       مرغ باخوردن تخم

                                                                                                                                        
  الطلوعین گویند.زمانی میان طلوع صبح و طلوع آفتاب را بین ۀفاصل. 1



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  50

شـود،  گونه که مالحظه میهایی از راهکارهای مشورتی از سوی امام(ع) است. هماننمونه
ارشـاد دارد. در نتیجـه اگـر شـخص ارشـاد امـام(ع) را بـه         ۀجنب این راهکارها صرفاً ۀهم

  گردد.ه نمیذدر قیامت مواخ کارنبندد،
  

  ری  . رهب2,5
است. سـخنانی کـه از جایگـاه رهبـری جامعـه صـادر       » رهبری«شأن دیگر پیامبر و امام، 

  های حکومتی موسوم است.شود، به احکام  و گزاره می
  اند:قابل ذکر است که احکام دینی دو گونه

تشـریع   ،»حقیقیـه  ۀقضـی «یا همان قوانینی که کلی و در قالـب  » احکام اولیه« .1,2,5
  ثال تعداد رکعات نمازها از احکام اولیه است و لذا غیر قابل تغییر است.اند. برای مشده

، یا همان احکامی که در شرایط خاصی تشریع گردیده کـه  »احکام حکومتی« .2,2,5
عالمه طباطبایی احکـام حکـومتی    ناپذیرند.اند. این احکام تعمیم»خارجیه ۀقضی«از قبیل 

مصـلحت،   ۀقـوانین شـریعت و بـر پایـ     ۀدر سایداند که پیشوای مسلمانان را احکامی می
هـایی از احکـام   ]. در ذیـل بـه نمونـه   129-128صصـ  ،4ج ،66کند [را تشریع می ها آن

  شود:حکومتی اشاره می
]؛ هرولـه  521ص ،1ج ،10[ دستور پیامبر مبنی بر پیوستن مسلمانان به سپاه اسـامه 

 ،5همـان، ج  ،429ص ،9ج، 34کردن هنگام طواف به دستور پیامبر پـیش از فـتح مکـه[   
]؛ لزوم رنـگ  376ص ،5[همان، ج مسجد در نماز جماعت ۀ]؛ لزوم شرکت همسای376ص

 ،13، ج34[ ]؛ نخواندن نماز میت بر بدهکار از سوی پیـامبر 471ص ،45[ کردن محاسن
 [همان، سازی گوشت قربانی بیش از سه روز]؛ منع ذخیره151ص ،13ج همان،، 151ص
-139صصـ  ،6[همـان، ج  هـای مدینـه  بـاغ  ز ساختن دیوار بر]؛ ممانعت ا149ص ،10ج

]؛ نهی از خوردن گوشت 286ص ،12ج [همان، ]؛ ممانعت از تجارت حکیم بن حزام140
]؛ 314ص ،12]؛ انحصـار احتکـار در شـش مـورد [همـان، ج     441ص ،14ج [همان، االغ

 ،2، ج102[ هفته از سوی امـام علـی   المال در آخر هربستن زکات بر اسب و تقسیم بیت
]؛ همگــــــی از 122ص ،23 ؛83ص ،11، ج34 ؛530ص ،3، ج80؛87، ص33؛ 645ص

  مصادیق حکم حکومتی و در نتیجه مقطعی و در شرایطی دیگر قابل تغییر هستند.
  

  . قانونگذاری و تبیین3,5
قانونگذاری   ۀ، شأن دیگر معصوم(ع) است. بر این اساس، سخنانی از جنب»تبیین«و » قانونگذاری«

  شود: ین دین از سوی معصوم(ع) صادر می شود. در ذیل به چند نمونه اشاره میو تبی
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در حدیثی صحیح امـام بـاقر(ع) نمـاز خوانـدن زنـان را در مسـجدالحرام، در        .1,3,5
  ].398، ص2 ، ج57داند [اند، بالمانع میکه بر مردان پیشی گرفتهحالی

ر «امام صادق(ع) فرمود:  .2,3,5  »کنـد را نجس نمیباشد، چیزی آنآبی که به انداز کُ
  ].3ص ،3ج ،80[

  ].407ص ،6ج [همان، »ای حرام استهر مست کننده«پیامبر(ص) فرمود:  .3,3,5
بین وقـت طلـوع فجـر(اذان صـبح) تـا       ۀپیامبر(ص) از معامله کردن در فاصل .4,3,5

  ].3،196ج ،61؛ 152ص ،5ج ،80[ طلوع خورشید نهی کرد
  ].267، ص 1 ، ج80» [پیامبر هفت رکعت بر نماز افزود«د: امام صادق(ع) فرمو .5.3.5
ای اسـت کـه بـا وجـود آن، گنـاه      دوستی علی(ع) حسنه« پیامبر(ص) فرمود: .5.3.6

، 85[ که با وجود آن، حسنه سـودی نـدارد   رساند و دشمنی علی گناهی استزیانی نمی
  ].266ص ،39ج

در طوس زیـارت کنـد، خداونـد     کسی که مزار پدرم را« . امام جواد(ع) فرمود:5.3.7
  ].585ص ،4، ج80[ »اش را می آمرزدگناهان گذشته

عبـدهللا(ع) در کنـار فـرات را زیـارت     کسی که قبر ابـی « امام رضا(ع) فرمود: .5.3.8
  ].147ص ،13[ »کند،  گویی خدا را بر باالی عرشش زیارت کرده است

و تبیـین از   مقـام تشـریع   های حدیثی کـه از کاربستن احکام و آموزه گفتنی است به
  1.اند برای پیروان الزامی استسوی معصوم صادر شده

  
  های حدیثیناپذیری گزارهپذیری و تعمیم. قلمرو تعمیم6
انـد؛  زعامـت معصـوم صـادر شـده     ای وشـأن مشـاوره   ۀزعم نگارنده، احادیثی که بر پایبه

بر ایـن   شود.استفاده می رمذکو در شرایط مشابه، از راهکارهای همگی زمانمند هستند و
 حـدیثی بـه احـادیثی مربـوط     هـای گـزاره  ناپـذیری تعمیم و پذیریتعمیم قلمرو اساس،

 اند. شأن قانونگذاری و تبیین دین از معصوم صادر شده ۀشود که بر پای می

                                                                                                                                        
 ی نیستد. بـرای مثـال، فـیض کاشـانی روایـات     پذیر و ابدهای مذکور تعمیمآموزه قابل ذکر است که همگی. 1

دانـد. در  که از مقام تشریع و تببین دین صادر شده، بر غنای زمان امویان و عباسیان ناظر مـی حرمت غنا را 
هـای مـذکور (وجـوب، حرمـت،     گونه باید گفت که برخی آمـوزه ناپذیر تلقی شده است. لذا ایننتیجه تعمیم

شـرایط نیسـتند؛ مثـل طـواف      مشروط به ها)، به شرایط مشروط است. برخی نیز،ثواب، وعید، مذمتۀ وعد
 اند، همگی یکسان نیستند. هایی که از مقام تشریع صادر شدهخداوند. بنابراین، آموزه ۀکردن خان
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  یرپذ ی حدیثی تعمیمهاگزاره ناپذیر ازی حدیثی تعمیمهاگزاره صیتشخ یهاراه. 7
پـذیر   هـای حـدیثی تعمـیم   را از گـزاره  ناپذیرحدیثی تعمیمهایگزاره توانیاز چند راه م

  شود:ها اشاره میتشخیص داد که در ادامه به برخی از آن
  
  . شأن صدور7.1
مثل هـر   معصومزیرا ؛ فهم حدیث اثرگذار است براز قرائن کلیدی است که  »شأن صدور«

فهـم  بـر  فضـای ایـراد سـخن     توجه بـه  و طبعاً اند متکلمی در شرایط خاصی سخن گفته
 ،دیگـر   عبارت  به .گوینده اثرگذار است (موردی که نظر معصوم به آن است) سخن صبّمَ

توضیح آنکـه   حقیقیه است. و خارجیه ۀتفکیک میان قضی ،های شأن صدور کمک یکی از
نـد،  ا شـده  از سوی معصوم(ع) صادر حدیثی های آموزه ۀکه هماز آنجا کنند  برخی گمان می
توجـه   که بر اسـاس پذیرهستند. در صورتیتعمیم ،ها رفته در آن کار  های بهاحکام و توصیه

مـوارد دیگـر نیسـتند    به سرایت مند بوده و قابل  زما هابرخی از دستور ،به جغرافیای سخن
آیـا وقـت    از امام موسی بـن جعفـر(ع) پرسـید:   ]. برای مثال شخصی 135- 134، صص35[

بـرای مـا از    او گفـت: ». بلـه «  امـام فرمودنـد:   ت از شهر خـارج شـوم؟  طاعون جایز اسبروز 
جنـگ اسـت. امـام    در فرار از طاعون در حکـم فـرار   که اند  روایت کردهچنین  پیامبر(ص) 

اگر آنـان بخواهنـد وقـت    ؛ زیرا این سخن پیامبر در مورد مرزبانان کشور بوده است« فرمود:
]. 135، ص35؛ 364، ص58» [شـود  الی مـی مـرز از سـربازان خـ    ،طاعون فـرار کننـد  بروز 
حـدیثی مـذکور از    ۀ، پرسشگر گمان کرده  اسـت کـه گـزار   شود گونه که مالحظه می همان

های حدیثی است. در اینجا امام، با توضیح خویش، بـه  های تقنینی) آموزهقسم سوم (گزاره
شن می گـردد،  حکومتی بودن آن آموزه تصریح کرده است. لذا با استفاده از شأن صدور، رو

شـأن صـدور نادیـده    حـدیث مـذکور   در اگر  کهناپذیر است. در صورتیمذکور تعمیم ۀگزار
معلـوم   ،ولـی بـا توجـه بـه جغرافیـای سـخن       ؛گـردد  کلی استنباط می یحکم د،شو گرفته
  ].135، ص35[ و به گروهی خاص اختصاص دارد یستکلی ن ،شود که این حکم می
  
  . تصریح معصوم(ع)  7.2

پـذیر، تصـریح   های حـدیثی تعمـیم  ناپذیر از گزارههای حدیثی تعمیمر تشخیص گزارهراه دیگ
  شود:حدیثی است. در ادامه به چهار مورد اشاره می ۀناپذیری گزارمعصوم به تعمیم

گوید: امام صادق(ع) مُتعه را بر من و سلیمان بن خالد حـرام  کـرد   عمار ساباطی می .7.2.1
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ینه هستید، مُتعه را بر شما تحریم کردم؛ زیرا شـما زیـاد بـا مـن دیـدار      تا وقتی در مد«و فرمود: 
 ].468 ،5، ج80کنید، بیم دارم دستگیر شوید و بگویند یاران جعفر  چنین هستند [می

گوید: از امام صادق(ع) در مورد بیـرون  در حدیثی معتبر میمحمد بن مسلم  .7.2.2
چیـزی از آنجـا   کـه   گفتـیم  ما قبالً مـی «ود: فرمامام بردن گوشت قربانی از منا پرسیدم. 

ـ لذا بیرون بردن ایرادی اند؛ ولی امروزه جمعیت بسیار شدهبیرون نرود؛   ،4، ج80[ »داردن
  ]. 427ص ،6، ج90؛ 500ص

وقتی مسـلمانان شـهر نشـین شـدند و پـول در      «حضرت باقر(ع) می فرماید: . 7.2.3
ه در زمان رسول هللا(ص) صد شتر بـود،  میان مردم رایج شد، امیر المؤمنین(ع) دیه را ک

  ]. 148ص ،19ج ،34[ »بر درهم و دینار قرار داد
سـالخوردگی و  (ص)کـه فرمـود   ایـن سـخن رسـول خدا   در مـورد  (ع) علیاز  .7.2.4

 ،نکنیدو خود را  به یهود شبیه  سفیدی موی محاسن را با خضاب کردن، دگرگون سازید
در زمـانی ایـن   (ص) ن نیسـت کـه پیـامبر   جز ای«آن حضرت در پاسخ گفت: پرسش شد؛ 

 .اسـت  وسـعت یافتـه   دیـن  ۀا اکنـون دامنـ  مـ ا ؛کم بود دینداران سخن را گفت که شمار
  .]471، ص45[ »بنابراین، انسان است و آنچه بخواهد که خضاب بکند یا نکند

جای آور که ثـواب آن برابـر حـج     رمضان به ةمرعُ«پیامبر(ص) به زنی فرمود:  .7.2.5
ماه رمضان برابر  ةبه ما چنین رسیده که ثواب عمر گفت:به امام صادق(ع)صی شخ .»است

این پاداش برای زنی است که رسـول خـدا(ص)   «امام صادق(ع) فرمود:  .است با ثواب حج
جای آور که ثواب آن برای تو با ثواب یـک   به او وعده داد و فرمود: در ماه رمضان عمره به

  ].535ص ،4، ج80[ »استبرابر حج 
  کند.ها اشاره میناپذیری این گزارهامام (ع) صریحاً به تعمیم ،شود گونه که مالحظه می همان

  
  تأثیری رفتاری در زمانی دیگر . بی7.3

کند؛ ولی در زمـانی دیگـر   گاه رفتاری در شرایطی، معنا و پیام خاصی به دیگران منتقل می
گردد. برخـی از  می» زمانمند«یثی حد ۀدهد، در نتیجه آن گزاراز دست می خاصیت خود را

توصیه شـده   1»الحنکتحت«برای مثال در احادیث،  های حدیثی از این قبیل هستند.آموزه
فـرق بـین مسـلمان و    «فرمایـد:  است. مرحوم صدوق در ذیل حدیثی از پیامبر(ص) که مـی 

ی نویسد: این دسـتور در ابتـدا  ]؛ می403، ص1، ج60» [الحنک استمشرک انداختن تحت
                                                                                                                                        

 باز کردن  بخشی از دستار یا عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه به دور گردن افکنده می شود.. 1
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الحنک، سبب جدایی مسـلمان از مشـرک بـود [همـان]. مرحـوم      اسالم صادر شد که تحت
از حضـرت  «محمد تقی مجلسی در ذیل حدیث مذکور و توضیح مرحوم صدوق می نویسد: 

هـا بـود.    الحنک عمامهسیدالمرسلین(ص) منقول است، فرق میان مسلمانان و کافران تحت
الحنـک نداشـت،   اش تحـت د و هرکـه عمامـه  الحنک داشت، مسـلمان بـو  که تحتیهر کس

  ].426، ص3، ج84» [عالمت کفر بود و به این عالمت مسلمانان از کافران ممتاز بودند
الحنک متروک گشـته و  امروزه انداختن تحت«نویسد: فیض کاشانی در این زمینه می

]. بـراین اسـاس،   754ص ،20، ج 75» [در نتیجه انداختن آن مصداق لباس شهرت است
چون عمل مذکور امروزه آن پیام (جدایی مسـلمان از کـافر)    ،شهید مطهری معتقد است

  ].164ص ،21، ج96[ را ندارد، دارای موضوعیت نیست
  
  . نبودن مصداق در شرایط امروزی7.4

های بعـدی  شرایط زندگی گذشته بیان شده است؛ ولی در زمان ۀحدیثی بر پای ۀگاه آموز
، مصـداقی بـرای آن آمـوزه نیسـت و اجـرای آن آمـوزه       به دلیـل تغییـر شـرایط جامعـه    

  ها اشاره می شود:موضوعیت ندارد. در ادامه به برخی از این نمونه
 ،19، ج34گذاشته شده است [ 1عاقله ۀبرعهد ،»دیه قتل خطایی«در احادیث  .7.4.1 
 باشـد؛  »سالبه به انتفـای موضـوع  «رسد امروزه حکم مذکور از قبیل ]. به نظر می306ص

ایـن اسـاس، برخـی     ای نیسـت. بـر  زیرا نظام زندگی امروزی در بسیاری از جوامع، قبیله
قبیلـه بـوده    ۀدانشوران حکم مذکور را به عصری مربوط می دانند که نظام زندگی بر پای

افراد در سود و زیان شریک هستند؛ ولـی در نظـام زنـدگی     ۀاست. در چنین زیستی هم
 ،14ج ،87[ عاقله در پرداخت دیـه قابـل طـرح نیسـت     ظف بودنومتفاوت از آن نظام، م

   ].729ص ،74؛ 93-92صص
کنـد.  حدیثی معتبر، امام جواد(ع) به زیارت قبر امام رضـا(ع) توصـیه مـی    در .7.4.2

 ،دلیل این تأکید آن بوده که زائران قبر امام حسین(ع) بسیار و زائران قبـر امـام رضـا(ع)   
  ].515-514صص ،6، ج90؛ 256ص ،2، ج 62اندک بودند [

زیرا در عصر امام جـواد(ع)   ناپذیری حدیث مذکور روشن است؛به نظر نگارنده تعمیم
لذا این تأکید از سوی امام جواد(ع) صـورت گرفتـه    ،اندک بودند ،زائران قبر امام رضا(ع)

  برابر و یا اندکی ازآن کمتر است. (ع)است؛ ولی امروزه زائران قبر امام رضا
                                                                                                                                        

 قوم خویش پدری.. 1
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هرکس در روز عاشورا کسـب و کـار   «دیثی معتبر، از امام رضا(ع): ح براساس .7.4.3
 ،1، ج60[ »کنـد ج دنیـا و آخـرت او را بـرآورده مـی    ئخویش را تعطیل کند، خداوند حـوا 

شـود، امـروزه در ایـران روز عاشـورا     گونه که مالحظه مـی ]. همان507، ص90 ؛227ص
ذکور در روایت، به شرایطی م ۀتعطیل است؛ ولی تأمل در روایت گویای آن است که وعد

مربوط بوده است که در روز عاشورا کسب و کار رایج بوده و به تعطیل کـردن ایـن روز و   
کـه در بسـیاری از کشـورهای    عزاداری بر ساالر شهیدان چندان تقید نبوده است؛ چنـان 

  مسلمان این روز تعطیل نیست.   
  
  . متکلم بودن امام و پیامبر و واقعیت تاریخی7.5
پـذیر،  های حدیثی تعمیمناپذیر از گزارههای حدیثی تعمیمه دیگر برای جداسازی گزارهرا

هـای  توجه به متکلم بودن پیامبر و امام از یک سو و شرایط خـاص و توجـه بـه واقعیـت    
مثل هـر متکلمـی طبـق شـرایط      ،تاریخی از سوی دیگر است. توضیح آنکه پیامبر یا امام

های حـدیثی،  توان ادعا کرد که برخی از گزارهاساس، میگوید. براین سخن می 1مخاطب
  شود:در ادامه به برخی اشاره می 2ناپذیر و به شرایط خاصی ناظر هستند.تعمیم
های فراوانی در فرستادن صلوات بر محمد و آل محمـد آمـده   . در روایات ثواب7.5.1
 گناهـان  ۀ]؛ کفـار 49ص  ،94ج ،85ترین عمل در ترازوی اعمـال [ از قبیل سنگین است؛

]؛ شـرط استشـمام   21ح ،54-53صصـ [همـان،   ]؛ شرط اجابت دعا47ح ،47[همان، ص
رسد ]. به نظر می63، ح70[همان، ص ] و برترین اعمال29ح ،56[همان، ص بوی بهشت

                                                                                                                                        
گوید: آیا زکـات بـه بـرنج     که راوی به امام(ع) می ز حدیثی دانستتوان ا رعایت شرایط مخاطب را می. 1

 ۀتـا دربـار   ،آری؛ چون مدینه زمان پیامبر سرزمین کشت بـرنج نبـود  « فرماید:گیرد؟ امام می تعلق می
]. در حدیثی دیگر امام(ع) فرمـود: پیـامبر(ص) نـه    41ص ،6، ج12[ »وگو شود تعلق زکات به آن گفت
آیا زکات بر ذُرّت تعلق مـی   :پرسد می نظر کرد. راویها صرفنست و از غیر آنمورد را متعلق زکات دا

نظر کردن نظر کرد و معنای صرفغیر از آن مورد، موارد یگری بود که پیامبر صرف«گیرد؟ امام فرمود: 
هـا بـر   شود که آموزه]. مالحظه می33ص [همان، »نظر کردهمین است که چیزی باشد تا از آن صرف

 شرایط مخاطب اظهار گردیده است.  ۀپای
نهی از  فرستادن همسـر   حرمت غنا، های حدیثیِآموزه ،پیش از این اشاره شد که نزد برخی دانشیان. 2

حسین(ع)، نهی  به حمام، اجرای حدود، همانندی ثواب زیارت قبر عبدالعظیم حسنی با زیارت قبر امام
هـای حـدیثی   همگـی از گـزاره   ان صبح تا طلوع خورشید،معامله با کردها و نهی از معامله هنگام اذ از

 ناپذیر و به شرایط خاصی ناظر است. تعمیم
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های حدیثی به شرایطی ناظر است که جامعه بـا خانـدان پیـامبر دارای روابـط     این گزاره
هاشـم، نفرسـتادن   عبوس قریش هنگام مواجهه با بنی ۀد چهرمانن 1؛صمیمانه نبوده است

زبیر، ایجاد تنگنـای مـالی بـرای    در چهل نماز جمعه از سوی ابن (ص)، صلوات بر پیامبر
نماز، فرمان هـزار   ۀعلویان از سوی عباسیان و نداشتن پوشش کافی زنان علوی برای اقام

محبت به علـی و حسـنین، هـزار     ۀباردر (ص)، خاطر نقل حدیثی از پیامبرتازیانه زدن به
تازیانه خوردن بر اثر اتهام ناسزاگویی به ابوبکر و عمر و انداختـه شـدن جسـد در دجلـه،     

بـار  دریغ کردن برخی عالمان از فرستادن صـلوات بـر آل پیـامبر، وضـعیت بسـیار اسـف      
 هاشم در عصـر امویـان، رواج ناسـزاگویی بـه علـی و حسـنین و فاطمـه، افتخـار بـه          بنی

ناسزاگویی به علی، حسنین و فاطمه، ناخشنودی یاد علی و فاطمـه در قـرن دوم، ناسـزا    
هاشـم در  عباسی، منفورترین شهر شهری است کـه بنـی   ۀگفتن به فاطمه از سوی خلیف

آن هم از سوی یکی از همسران پیامبر و خشنودی یکی از همسـران پیـامبر    ،آن ساکنند
، 5 ؛168ص ،1، ج31؛ 497ص ،1، ج29؛ 1174ص ،2، ج3از رحلت فاطمه، اشاره کـرد [ 

 ؛279ص ،2، ج62؛ 135ص ،13ج ،11؛ 290ص ،13، ج40؛ 479ص ،16؛ 62ص ،4ج
 ص ،8، ج80؛ 61ص ،4؛ همــــان، ج61ص ،4، ج5؛ 255ص ،7، ج67؛ 103ص ،9ج ،30

  ].198ص ،9، ج5؛ 487ص ،2 ج ،2؛ 328، ص69؛ 160
اینکـه ایـن    پیـامبر(ص) و تأکید بر دوست داشتن حضرت علـی(ع) از سـوی   . 7.5.2

گردد و رساند و نیز سبب ایمان میای به آن ضرر نمیای است که سیئهدوستی او حسنه
بـه احتمـال   ، ]206، ص58؛ 266ص ،39ج، 85دشمنی با علی(ع) سبب کفر می شـود [ 

فراوان به شرایطی ناظر است که امام علی(ع) به شدت مورد بغض و کینه بوده است.  لذا 
دشمنی قریش با امـام علـی(ع)، دشـنام     مؤمنان، دوستدار او هستند. ایط تنهادر این شر

خوشنودی یکی از همسران پیامبر(ص) پس  حضرت، اظهار آن به برخی نخبگان بر منبر
امـوال آنـان،    ۀاز شنیدن خبر شهادت امام علی(ع)، بریدن دست و پای شیعیان و مصادر

ر مقایسه با انتساب به حضـرت علـی(ع)،   تر بودن نسبت زندقه و کفر به اشخاص دخوش
                                                                                                                                        

های فراوانی است و ازسوی دیگر با وجـود اکثریـت   در مواجهه با  چنین احادیثی که مشتمل بر ثواب. 1
 :ان گفـت یا مثل برخی پژوهشـگر  :چند گزینه وجود دارد ،شیعه و وجود امنیت در کشوری مثل ایران

 صصـ  ،92[ چنین حدیثی جعلی اسـت  ،هرگاه عملی اندک و ثواب فراوانی در حدیثی وعده داده شد
در نتیجه یا باید حکم به جعلی بودن چنین احادیثی کرد و یا  ]،247-24صص، 28؛ 124، 102، 101
صورت رویکرد در غیر این تحلیل مذکور از موسوم به جعلی بودن چنین احادیثی، اجتناب کرد. ۀبا ارائ

 تعارض با عدل الهی را فراهم می کند. ۀشرایط شبه ۀدر هم ،تساوی ثواب
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سنت شدن دشنام به امام علی (ع) در عصر امویان، نامیدن افراد بـه اسـم علـی از سـوی     
 والدین، به معنای عاق شدن آنان، وادار کردن خطیبان به لعـن امـام علـی(ع) بـر منبـر،     

شـمان،  قطع دست و پا، میل کشیدن بر چ دوستی با امام علی(ع) مساوی با کشته شدن،
آواره شدن از شهر و دیار، حذف نام دوستداران امـام   درختان خرما، ۀبه دارکشیدن بر تن

و حضـرت فاطمـه(س)    علی(ع) از بیت المال، نهی امام صادق(ع) از یادکرد امام علـی(ع) 
شـرایط   ،بودن آن نزد مردم و دست آخر  شعبی، از دانشیان مسلمان به دلیل ناخوشایند

خانـدان ابوطالـب گیـر     ۀکند: مـا دربـار  گونه ترسیم میعلی را این سخت دوستی با امام
جهنمـی   شـویم و اگـر دشـمن داریـم،    اگر آنان را دوست بـداریم، کشـته مـی    ؛ایمافتاده
؛ همان،      44،58ص ،11، ج 5؛ 29ص ،3، ج9 ؛261ص ،8ج ،40 ؛246ص، 45گردیم [ می
، 2؛ 27ص ،6، ج67 ؛  44ص ،11ج ، 5؛ 386ص ،1ج ،65؛ 175ص ،3، ج7؛ 56ص ،4ج
گویـای وجـود شـرایط     ]. این وضعیت397ص ،1ج ،20؛160ص ،8، ،ج80؛ 237ص ،6ج

، سختی برای دوستداران و پیروان علی است. در چنین شرایطی که دوستی امام علـی(ع) 
دوستی بـا   ۀهایی که دربارثواب ۀرو است؛ محتمل است که وعدهایی روبهبا چنین هزینه

هـا  ثـواب  ۀناگفته نماند آن وعـد  به چنین شرایطی ناظر است. ،گردیده امام علی(ع) بیان
البته بدیهی است کـه   اند، صادق خواهد بود.برای افرادی که در شرایط مشابه قرار گرفته

 ،دوستی با امام علی(ع) در شرایطی متفاوت از شرایط مذکور (در شرایط آرامـش و رفـاه)  
های مربـوط بـه دوسـتی بـا     ها و وعده آن ثواب ،رندهزعم نگااجر و ثواب نیست؛ ولی به بی

  آور بوده است.ناظر به آن شرایط سخت و خفقان ،امام  علی(ع)
زیارت خداوند بر باالی عـرش، سـبب    ،در روایات، زیارت قبر امام حسین(ع) .7.5.3

؛ 147 ،158 ،140ص ،13[ بخشودگی گناهان گذشته و برترین اعمـال یـاد شـده اسـت    
نیـاز   نذر و :]. به نظر نگارنده احادیثی از این دست، به شرایطی از قبیل495ص ،6ج، 90

مردم برای کشته شدن امام حسین(ع)، تخریب قبـر امـام حسـین(ع)، زیـارت قبـر امـام       
 ؛61ص ،4، ج5[ و مساوی بودن آن با شکنجه و قتـل و تـرس از دسـتگیری    حسین (ع)

ناظر ، ]478، ص16؛ 136-135 ،121-120صص ،13 ؛168ص ،72، ج11؛ 478، ص16
دارای ثـواب   ،این اساس، در روایات زیارت قبر امام حسین(ع) در شرایط سـخت  بر است.

گویـد:  بیشتری نسبت به شرایط دیگر عنوان شده است. برای مثال محمد بن مسـلم مـی  
عـرض کـردم: بـا    » آیا به زیارت قبر حسین بن علی می روی؟« امام باقر(ع) به من فرمود:

شوی. هر اندازه ترس ترسی است که دچار می ۀثواب زیارت بر پای«هول و هراس. فرمود: 
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پایـه و نیـز بـر اسـاس     ]. بـراین 137، ص13[ »و بیم بیشتر باشد، ثواب آن  بیشتر اسـت 
ــامبر(ص): ــایش پی ــا « فرم ــال احمزه ]؛ 84ص ،7، ج86؛ 81ص ،4، ج83[ »افضــل االعم

توان های ذکر شده بر آن شرایط دشوار مبتنی است و نمیتوان نتیجه گرفت که ثواب می
شـهید مطهـری و مرحـوم     ها را به شرایط امن همراه با رفاه کامـل سـرایت داد.  آن ثواب

باره که برخی روایات زیارت قبر امـام  دراین، گذار مکتب تفکیکمیرزامهدی اصفهانی پایه
]؛ و برخی دیگر به زیارت قبـر امـام   327ص ،10، ج34اند [(ع) را مستحب شمردهحسین

 ]؛ و برخـی 346ص کرده و آثار زیارت را بیان کرده [همـان،  و راهنمایی حسین(ع) ارشاد
، 321صصـ [همـان،   انـد را واجـب دانسـته   دیگر از روایات که زیارت قبر امام حسین(ع)

ـ معتقدند بیان ،]340، 333 شـرایطی بـوده کـه امـام(ع) طبـق آن       ۀر پایـ های مختلف ب
  ].23ص ،2، ج95[ت های گوناگون پرداخته اسشرایط، به توصیه

گریسـتن بـر امـام     هـای فـراوان در  در منابع حدیثی، روایـاتی دال بـر ثـواب   . 7.5.4
کسـی کـه در مصـیبت    «حسین(ع) نقل شده است. برای مثال امام صادق(ع) می فرماید: 

، 13[ »خداوند پادش عملش را بهشـت قـرار مـی دهـد    ، اندک حسین(ع) بگرید، هرچند
های فراوان به شرایطی ناظر است که افراد در گریسـتن بـر امـام    ]. ثواب111-106صص

شاهد این مطلب، گزارشی است که سفیان بن مصعب  اند.آزادی عمل نداشته، حسین(ع)
بـه  « امـام فرمـود:   فتم.گوید: به منزل امام صادق(ع) راو می عبدی شاعر نقل کرده است.

فروه آمد و پشت پرده نشست امّ». جدش را بشنود ۀمرثی ،فروه بگویید که بیایددخترم، امّ
های ریزانت را فروه! اشک فروه گفتم: ای امّمن خطاب به امّ». بخوان«و امام به من فرمود: 

ام صادق (ع) فرمـود  در این هنگام  ام ،فروه صیحه زد و زنان نیز صیحه زدندنثار کن... امّ
  ].8،216، ج80[ 1که مواظب درمنزل باشید

در برخی احادیث، پاداش فراوانی برای زیارت قبـر امـام رضـا(ع) ذکـر شـده       .7.5.5
زائـر   ۀاست. برای مثال، زیارت قبر امام رضا(ع) سبب بخشودگی گناهان گذشـته و آینـد  

  ].510ص ،6، ج90؛ 259ص ،2، ج62 ؛585ص ،4، ج80[ بیان شده است
از قبیـل تلقـی    ،رسد احادیثی از این قبیل به شـرایط خاصـی نـاظر اسـت    به نظر می

در قرن چهارم با نامسلمانی و همراه بودن زیارت آن حضـرت   (ع)تساوی زیارت امام رضا
تـر نیـز   ]. پـیش 285، 281صصـ  ،2، ج62با خطرهایی از قبیل تاراج اموال زائـر در راه [ 

 ،1همـان، ج [دریـغ از سـپردن امـوال بـه امـام       ا(ع) وواقفه با انکار امامـت حضـرت رضـ   
                                                                                                                                        

 از مخالفان کسی مطلع نشود.. 1
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 ،1، ج80] و همچنین آزار رساندن به امام رضا(ع) از سوی برخی خویشـاوندان [ 113ص
به دشواریِ شناخت مقام امامت حضرت رضا(ع) و اعتقـاد بـه او دامـن    ، ]323-322صص

تـوان  اسـاس، مـی   این زدند. در نتیجه زیارت قبر امام رضا(ع) عمل عبادی آسان نبود. بر
تا آنجا که خویشاوندان امام نیز بـه   ،به دنبال آن، فضای محافل شیعی مسموم شد :گفت

  ]. 323-322صص ،1، ج80[ آزار و اذیت او روی آوردند
انـد. بـرای مثـال از قـم و     در میراث حدیثی، برخی شهرها مدح و برخی ذمّ شـده . 7.5.6

قم دور بـودن آن از بـال، پناهگـاه بـودن قـم       ۀربارکوفه و اهالی آن دو مدح شده است؛ مثالً د
کـه   ]؛ چنـان 215- 214 ، صـص 60، ج85برای آل محمد و رهایی از فتنه عنوان شده اسـت [ 

کوفه در مقطعی، امام علی(ع) از آن تمجید کرده و در مقطعی دیگـر کوفـه و بصـره را     ۀدربار
وجود نه دهـم شـر و بـدی در    مذمت کرده است؛ از قبیل نفرین امام علی(ع) در حق کوفیان، 

    ].56،375 ،66، 45ول  ابلیس [بصره، سفیهانه بودن افکار بصریان و  بصره و محل نز
چنین روایاتی بر شرایط خاص قـم در   1رسد بر فرض صدور روایات مدح قمنظر می به

در شرایطی که سراسر ایران سـنی مـذهب بودنـد،     زمان صدور روایات مذکور ناظر است.
]. مدح کوفه 398ص ،4ج ،39؛ 395، ص99[ شهری بود که سنی مذهب نداشتقم تنها 

، 30[ نیز به زمانی مربوط است که کوفیان در جنگ جمل به یاری امام علی(ع) شـتافتند 
] و  مذمت کوفیان نیز مربوط به زمانی است 28-27صص، 98؛ 216، ص97 ؛58، ص3ج

مـذمت   ].66، ص45؛ 230ص ،32که آنان از رفتن به جنگ شامیان خـودداری کردنـد [  
شـکنان در جنـگ جمـل    بصره و بصریان به زمانی ناظر است که آنـان بـه یـاری پیمـان    

 بسـیاری از اهـالی آن،   سوم عثمانی مذهب بـوده و  دوم و ،شتافتند و همواره در قرن اول
                                                                                                                                        

خبرها و احادیثی که در فضیلت شهرهاست، چیزهـایی بـوده    درصد 95شاید  ،شهید مطهریاز منظر . 1
کند که اصـل اولیـه   ردی نقل میجهللا برواو از آیت اند به نفع خودشان بگویند.است که افراد خواسته

جات و فضـایل افـراد وجـود دارد، عـدم     در اغلب اخبار و روایاتی که در مدح و ذم بُلدان، خواص میوه
 ،1کیهـان اندیشـه، ش  [ اندها را به نفع خود ساختهحجیت است؛ برای اینکه طرفین شیعه و سنی آن

 نویسد: روایاتی که مرحوم مجلسـی می روایات مدح و ذم شهرها ة. مرحوم آصف محسنی دربار]18ص
هـا سـند   ] در مدح و ذم شهرها نقـل کـرده اسـت، همگـی یـا بیشـتر آن      241-201صص ،60ج ،85[

مدح  شـهرها   ةباررسپس د دست آورد.ها را بتوان بهمگر برخی که با قرائن صحت آن د؛معتبری ندارن
یا به  ،گرددل،آب و خوبی هوای آن باز میها یا به فراوانی محصومدح شهرها و مکان نویسد: ظاهراًمی

 چه بسا در شرایط دیگری همین شـهرها سـتوده نشـوند    خوبی ساکنان آنجا در آن عصر مربوط است.
  ].294ص ،2، ،ج89[
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غض علی(ع) را  البصـره کلهـا عثمانیـه، و    «گفتنـد:  آنان می ۀکه درباردر دل داشتند؛ چنانبُ
همچنـین  ». البصره، انهم عثمانیه، فیهم انحـراف عـن علـی(ع)   السالم اهلکثر مبغضیه علیها

قطعة من أهل الشام نزلـوا  «شد: آنان گفته می ۀکردند تا آنجا که درباررا اموی تلقی میآنان
]. بـراین اسـاس، روایـات    94، ص4، ج5؛ 335، ص6، ج9؛ 235، ص9، ج100» [بین أظهرنا

    ناپذیر و به مقطع خاصی مربوط هستند.های حدیثی تعمیمگزارهمدح و ذم شهرها، 
  
  . توجه به مَصَبّ حدیث7.6

گرایی قابل طرح است، توجه بـه  یکی دیگر از راهکارهایی که برای مصون ماندن از تعمیم
آن، از  ۀموردی که نظر امام بـه آن اسـت. در نتیجـه پژوهشـگر بـر پایـ       مَصبّ حدیث یا

  شود:ماند. در ادامه به مواردی اشاره مییگرایی مصون متعمیم
 به من فرمود: )83-148( السالمهیعل صادقامام  :دیگو یمعبدالملک بن عمر  .7.6.1

 »؟رونـد  یمـ  انتیکه همشهر ی برویمواضع یکه تو به سو نمیبیعبدالملک! چرا نم یا«
ظار فرمـان شـما   در انت عرض کردم: .»نیقزو و صهیمص آبادان، جده،« فرمود: ؟کجا فتم:گ

بـه   ،بـود  ریـ کـار خ  نیبه خدا سوگند اگر ا ،یآر« فرمود:امام  ،کردهبه شما اقتدا هستم و
تنها اختالف ما بـا   :ندیگویم هیدیز ۀفئگفتم: طا .»گرفتندینم یشیها بر ما پوجه آنچیه
 خـدا به  ،! چرا؟ندارمنظرمن به جهاد « :فرمود ندارد. نظر است که او به جهاد نیا »جعفر«

 ،80[ »مدانش خـود را رهـا کـن    خوش ندارم که علم و یول ؛دارمنظرسوگند من به جهاد 
بـر عـدم    مـذکور را دالّ  ثیحـد نظـران،  ی صاحبکه برخ استقابل ذکر . ]121،ص 5ج
-171صصـ  ،93[ انـد امام صـادق(ع) دانسـته   یصدر اسالم از سو یفتوحات خلفا دییأت

 یامـو  یفتوحات خلفـا  ت،یروا بّصَشود که مَیروشن م مذکور، تیروا ۀبا مالحظ .]172
 صـدر اسـالم   یخلفـا  فتوحـات  به مذکور، ثیحدلذا  ،) است132( یعباس ) و132-41(
 یسـو  از فتوحـات  دییـ تأ عـدم  بر ،یمرتض جعفر یآقا استناد لذا .ستی)، ناظر ن35-11(

  . باشد ینم حیصح(ع) صادق امام
جهـاد و مرزبـانی پرسـید.     ۀدربـار  بر اساس حدیثی معتبر شخصی از امام(ع). 7.6.2

؛ 26ص ،4، ، ج80[ »بر شما باد به انجام حـج و رفـتن بـه مکـه    « امام(ع) در پاسخ فرمود:
زمانی امام(ع) برخی فقیهان بر اساس وجوب جهاد در قرآن و نیز  هم ].385ص ،3، ج90

دنـد  معتق، هـا هـای آن با حاکمان ستمگر و تقویت آنان در صورت همراهی با لشکر کشی
  ].386ص ،3، ج90 ؛411ص ،2ج ،42[ حدیث مذکور زمانمند است
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  گرایی  . خاستگاه تعمیم8
های حدیثی دخیل هسـتند  گزاره گراییتعمیم در اساس آنچه گذشت، عوامل گوناگونیبر

  شود:ها اشاره میکه در ادامه به برخی از آن
  
  . جاودانگی اسالم8.1

پس از دین  دانند. آنان معتقدندها میانسان ۀی هممسلمانان، دین اسالم را جاودانه و برا
؛ 485، 473،ص3، ج46؛ 293ص، 73؛ 359، ص38اسالم، دین دیگـری نخواهـد آمـد [   

هـای دینـی و حـدیثی را فرازمـان و فـرا      براین اسـاس، آمـوزه   ].83-82ص ص ،3ج ،88
  ت. های حدیثی اسگرایی آموزهمذکور یکی از عوامل تعمیم دانند. تلقیاشخاص می

  
  . تصور قانونگذار بودن پیامبر و امام8.2

تصور بیشتر دانشیان مسلمان در مـورد شـئون معصـوم، بـه شـأن تبلیـغ و قانونگـذاری        
هـای معصـوم(ع)را   ] و در نتیجـه آمـوزه  138-137ص ص ،3، ج88معطوف گشته است [
گـذاری  بر کرسـی تشـریع و قانون   کنند. بر این تصور، معصوم صرفاًهمواره ابدی تلقی می

عد تشریعی معصوم است. به عبارت دیگر، نشسته هـای حـدیثی،   آمـوزه  ۀبر هم ،سرایت بُ
  های حدیثی شده است. گرایی گزارهسبب تعمیم

  
  توجهی به متکلم بودن پیامبر و امام. بی8.3

نظـر از  هـای معصـوم(ع)، صـرف   آمـوزه  ۀکنند همبسیاری از دانشیان مسلمان، گمان می
که معصوم به عنوان یک متکلم ورزیده به شـرایط  شده است. در صورتیشرایط متکلم ادا 
زیرا اگر شرایط مخاطب لحاظ نشـود،   دارد؛ هشرایط مخاطب خویش توج زمانی، مکانی و

های گرایی آموزهشود. یکی از عوامل مهم تعمیممعصوم و هر متکلمی به نادانی متهم می
  توجهی به متکلم بودن معصوم است.بی حدیثی،

  
  . الگو بودن معصوم (ع)8.4

هَـا  یا« :های قرآنی از قبیلآموزه ۀبر پای ینَ  أَیُّ ـذِ ـوا  الَّ ـوا  آمَنُ طِیعُ ـهَ  أَ ـوا  وَ اللَّ طِیعُ ـول  أَ سُ  »الرَّ
ولُ آتاکُمُ ما«و نیز  ]59نساء: [ال سُ وهُ الرَّ هُ نَهاکُمْ ما وَ فَخُذُ وا عَنْ و حـدیث   ]7حشر:[ال» فَانْتَهُ

لزوم تبعیـت از معصـوم(ع) سـبب     پیروی کنند. (ع)انان از معصومثقلین الزم است مسلم
  پذیرند.های حدیثی تعمیمگزاره ۀهم ،گردیده که برخی افراد تصور کنند
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  های احادیث غیرفقهی. سرایت رویکرد فقیهان به آموزه8.5
فقیه در دانش فقه به دنبال استنباط مقررات کلی بـرای پاسـخ بـه نیازهـای مکلفـان در      

هـای حـدیثی، کلـی انگاشـته     نگاه مذکور سبب گردیده کـه آمـوزه   مختلف است. شرایط
 کلی است. فتاوای ۀچون فقیه انگاشته شده که درصدد ارائشوند. در این نگاه، معصوم هم

هـای  های حدیثی در فقه سبب شده است که نگاه مذکور به آموزهکلی تلقی کردن آموزه
  گسترش یابد.   غیرفقهی نیز

  
  های کلیز قاضیان به گزاره. نیا8.6

نگری که از امور قضایی به سرتاسر فقـه سـرایت یافـت، ماهیـت کـار      یکی از عوامل کلی
های حدیثی نیازمنـد  از گزاره های کلیبرداشت آنان برای اجرای احکام، به قاضیان است.

گـاه،  در ایـن ن  حکم دهند. مصادیق،ر های حدیثی بتا بتوانند با تطبیق آن آموزه، هستند
در شـرایط خاصـی    (ع)آیا اجرای حدود از سوی معصوم که بیندقاضی به این نیازی نمی

  موضوعیت نداشته است.    بوده یا شرایط در اجرای حد،
  
  اطالعی از شأن صدور احادیث  . بی8.7

صـدور احادیـث    جغرافیای اگر گرایی است.عامل دیگری در تعمیم رناآگاهی از شأن صدو
هـای  گشت کـه برخـی از آمـوزه   منتقل شده بود، به وضوح معلوم می های بعدیبه نسل

 ها اشـاره ناپذیر هستند. شأن صدور برخی از احادیث که پیش از این به آنحدیثی تعمیم
پذیر نیستند  و پژوهشـگر  حدیثی تعمیم هایگزاره ۀکه هم دهدشد به خوبی هشدار می

  تلقی کند.  ر پذیناپذیر را تعمیمتعمیم ایتا مبادا آموزه، باید به تکاپو بپردازدمی
  
  . هوای نفسانی8.8

پـذیر  ناپـذیر،کلی و تعمـیم  های حدیثیِ تعمیمگردد که آموزهگاه هوای نفسانی سبب می
کـرد  بن موسی بن جعفر در جهت اقدامات خویش تصور مـی  زید تلقی شوند. برای مثال

صوص رهایی از آتـش شـامل   که بشارت پیامبر(ص) به فرزندان حضرت فاطمه(س) در خ
  ]. 233ص ،2ج ،62[ او نیز می شود

  
  توجهی به مَصبّ حدیث  . بی8.9

گفته شد امام(ع) در هنگام سخن گفتن مثل هر متکلمی به موردی نظـر دارد کـه از آن   
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صورشـان ایـن اسـت کـه معصـوم در خـأل       تتعبیر به مَصبّ حدیث می شود. برخی افراد 
کننـد.  پـذیر تلقـی مـی   های حدیثی معصوم را تعمیمآموزه گوید و لذا این افرادسخن می

پیش از این اشاره گردید که امام صادق(ع) فتوحات زمـان خـویش را مـذمت کـرده و از     
ها خودداری ورزیده است؛ ولی آقای جعفر مرتضی مذمت امـام نسـبت بـه    شرکت در آن

  ست. اول، دوم و سوم تعمیم داده ا ۀفتوحات را به فتوحات دوران خلیف
  

  گیرینتیجه
هــای گــزاره«و » پــذیرهــای تعمــیمگــزاره«هــای حــدیثی بـه  رو، گــزارهاسـاس مــتن پــیش بر

ناپـذیری برخـی از گزارهـای حـدیثی     گردند. معصومان(ع) به تعمیم، تقسیم می»ناپذیر تعمیم
هـای حـدیثی   اند. از همان صدر اسـالم برخـی از دانشـیان و مسـلمانان از آمـوزه     اذعان کرده

اند. بعدها دانشیان مسـلمان، بـرای تفکیـک ایـن دو     ناپذیر داشتهپذیر و تعمیمشت تعمیمبردا
 ۀراهکارهـایی از قبیـل قضـیه فـی واقعـه، قضـی       ۀاند. آنان با ارائحدیثی تالش کرده ۀنوع گزار

ها معمـوالً کلـی   اند. این تالشحقیقیه و خارجیه، احکام ثابت و متغیر درصدد جدا سازی بوده
چند راهکار از قبیل شـأن   ۀاز ابهام خالی نبوده است. در این نوشتار تالش گردید با ارائبوده و 

تأثیری رفتاری در زمانی دیگر، نبودن مصـداق در شـرایط امـروزی،    صدور، تصریح معصوم، بی
هـای  هـای مناسـب، آمـوزه   متکلم بودن امام و پیامبر و توجه به مصب حدیث و آوردن مثـال 

ناپـذیر جــدا گردنـد. همچنـین خاسـتگاه تلقــی     هـای تعمـیم  از آمــوزه پـذیر حـدیثی تعمـیم  
های حدیثی از قبیل جاودانگی اسالم، تصور قانونگذار بودن پیـامبر و امـام،   پذیری گزاره تعمیم

توجهی به متکلم بودن پیـامبر و امـام، الگـو بـودن معصـوم، سـرایت رویکـرد فقیهـان بـه          بی
اطالعی از شأن صـدور، هـوای   های کلی، بیضیان به گزارههای احادیث غیرفقهی، نیاز قا آموزه

  توجهی به مصب حدیث، بیان گردید.  نفسانی و بی
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