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 «یهمن ال یحضره الفق» هزنان یثاحاد یمنظورشناس

 یدیهل یکلما یاساس الگو بر
یافت:  یخ در  ۰۷/۱۱/۱۳۹۸تار
یخ پذیرش:  ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ تار

1جانزادهحسین فریبرز
 

 2مهرانگمحمد شای
 3نیاقه بزرگصدی

 چکیده
که میان پیا هایى مىگفتارمنظورشناسى به مطالعه منظور پار، گیهر رد رسان و پیا پردازد 

ههای مختله  حامهل توانهد در بافتگفتهار مهىشود. بر اساس این دانش ههر پهار،و بدل مى
های ه، نقشپردازان این عرص ( از نظریه۱۹۷۳های متفاوتى باشد. مایکل هلیدی )نقش

کهه ایهن هفهت نقهش  - معنایى منظوری یبان را هفت نوع معرفى نمود و بر این باور اسهت 
گونهیبانى را مى کهرد. در احادیهث نبهوی و ائمهه توان در تمامى  کاربردی یبهان ردیهابى  های 

که نقشپار، :معصو  ها، بدون های یبانى آنگفتارهای متعددی دربار، زن و،ود دارد 
گ کهال ، باعهث خدشههدرنظر  شهود. در ایهن دار شهدن و،ههه ا،تمهاعى زن مهىرفتن بافهت 

 کتاااب ماان الیحضااره الفقیااهکههه در  - شههود مجموعههه ایههن احادیههثپههژوهش تههالش مههى
که از مجموع از این منظر بررسى شود. نتایس نشان مى - استآوری شد، ،مع  ۹۶۰دهد 
کتهاب رپار، که دربار، زنهان در ایهن  وایهت شهد، اسهت، بیشهترین بسهامد مربهوط بهه گفتاری 

کههه ابههالغ ( اسههت. ایههن آمههار بیهان۳۳( و اکتشهافى ) ۴۱رسههانى ) نقهش اطههالع گر آن اسههت 
رسانى( و یا پرسهش از مسهائل فقههى و شهرعى )اکتشهافى( پیا  خاص مرتب  با زن )اطالع

هها ری از پیها دربار، وی، نه تنها باعث تندل ،ایگا، ا،تماعى وی نیست، بلکه در بسیا
ُکنش  سازد.گر در ی  ،امعه یبانى بر،سته مىنقش وی را به عنوان 
                                                      

کاشمر )استادیار یبا. 1  .(Janzadeh46@gmail.comن و ادبیات عربى دانشگا، آزاد 
کاشمر ). 2  .(Shaygan47@gmail.comاستادیار یبان و ادبیات عربى دانشگا، آزاد 
کاشمر )نویسندۀ مسئول( ). 3  .(bozorgnia91@gmail.comدانشجوی دکترای یبان و ادبیات عربى دانشگا، آزاد 
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، منظورشناسهههههى، مایکهههههل هلیهههههدی، کتهههههاب َمهههههن الیحضهههههر، الفقیههههههزن،  هددددد  کلیددددداژه  
 رسانى، اکتشافى.اطالع

 مقدمه
گفتگههوی روزمههر، اغلههب از سههاختارهای یبههانى اسههتفاد، مههى کههه گویشههوران هههر یبههان در  کننههد 

و  نیتههههررایهههسدارد.  یادیهههتفههههاوت ی ،کهههه در آن نهفتهههه اسهههت یآن بههها منظههههور یاهههاهر یمعنههها
کهارکرد مشهابهى داردکهه در همهه یبهان - سهاختارها نیاپربسامدترین   - هها نیهد از حیهث بسهامد 

گویههای ارسههال خبههر از طریهه   ،مههالت خبههری اسههت. ایههن نههوع از ،مههالت در وهلههه نخسههت، 
تهوان مها بها انهدکى تعمه  و بها اسهتناد بهه دانهش منظورشناسهى مهىگیهر اسهت، ارسان به پیها پیا 

کههار نمههى گهها، در معنههای اصههلى و اههاهری خههود بههه  کههه ایههن تعههابیر  یافههت  در   یهههررود، بلکههه در
بنابراین بهرای درک درسهت کاربرد دارند.  ىمتنّوع یمنظورها یادا یمختل  برا یهاتیمو ع

گیههر و بافههت سههخن رسههان، پیهها د نسههبت بههه پیهها رسههان بایههفحههوای سههخن و غههری وا عههى پیهها 
کرد. اصول مطرح گاهى حاصل  توانهد راهگشهای فههم شد، در منظورشناسى و علم معانى مهىآ

گفتهار را در یه  بافهت ا،تمهاعى بررسهى پژوهش گران این حوز، باشد. با این توضیحات، باید 
مهههه و سهههاختار آن را تعیهههین کننهههدگان در ههههر مکالکهههردت ییهههرا بافهههت ا،تمهههاعى مقصهههود شهههرکت

کم بهر مکالمهه بهى»کند. مى گرچه بیشتر افراد از اصول و  واعهد حها اطهالع هسهتند، امها در طهول ا
کنند و از این های مختل  با یکدیگر مکالمه مىها و مو عیتها در مکانروز با استفاد، از آن

 1«.دهندطری  مفاهیم مختلفى را به یکدیگر انتقال مى
ههای رفتهاری و،هود هها و مو عیتمنظهوری در تمها  بافتدیگرسو، ی  صورتج یبانى ته  از

کنهد. در متهون دینههى و های یبهان نیهد ت ییهر مىنهدارد، بلکهه بنها بهر مت یرههای مختله ، صههورت
کههه ذکههر نکتهههگونههه فقهههى نیههد ایههن مسههیله صههادق اسههتت بههه  ای فقهههى و یهها بیههان یهه  مسههیلهای 

کههه ،ملههه در آن بههه اعتقههادی، بسههته توانههد منظورهههای متعههددی را بههه رود، مههىکههار مههىبههه بههافتى 
که آن حضرت  کندت بهگیر منتقل مىپیا   فرمود:  ۹عنوان مثال، این حدیث نبوی 

َّ ة 
 
َِّامرأ مِسنی   ِْ َّ کون   َ َّ ر  سا ح َّح  َّالن ِ ر  یکثح الح َّو  ِج  َّالر 

ِق     َ نَّ
 
اع  َّأ شراِطَّالس 

 
َِّمنَّأ َّالَِّإن   َّال اِحدح ح می ِ 2َّ؛ق 

شودد اا ان که .ک مهرد شودد و زدان ز.اد میهای قیام  اس  که مردان کم میاز دشاده
 کند. از پنجا  زن سرپرستی می
                                                      

 .۱۸۴ص  ،«یبانان تهرانای باتو،ه به فرهنگ فارسىدر فارسى محاور، کش  و توصی  انواع تلوین. »1
 .۱۲۵، ص۶، جالجامع الصحیح. 2
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گهرفتن بافهت ا،تمهاعى و رفتههاری ایهن حهدیث، منظورههای متعهددی از اههاهر  بهدون در نظهر 
 شود: حدیث استنباط مى

 دت ال . اسال  نگا، مثبتى به زن ندار
ب. در هههر مکههان تعههداد زنههان از مههردان بیشههتر بههود، آن مکههان زمینههه برپههایى  یامههت را فههراهم 

 کندت مى
کاهش نرخ ازدواج مردان و زنان و همچنین سهخت از حهد در انتخهاب ههای بهیش گیریج. 

که باعث مى شود ی  مرد سرپرست چنهد زن شهود )همسهر، مهادر، دختهر، نهو، و غیهر،( از همسر 
 های  یامت است. هنشان

 بنابراین در تحلیل سخن باید مت یرهای ییر مدنظر باشد: 
گویند، و مخاطب(،۱ گفتگو )،نسیت، سن،  درت و ،ایگا، ا،تماعىج    1. طرفین 
گفتگو، ۲  . موضوع 
گفتگو.۳  2. بافت 

 کند.ىگیر منتقل مرسان منظورهای متعددی را به پیا با مالحظه به این سه عامل است که پیا 
که دربهار، زنهان در در پژوهش حاضر تالش بر آن است نقش ان های یبانى احادیثى  کتااب من

گیهرد و منظهور  ریهب بهه  حهدیث( روایهت شهد، ۹۶۰)الیحضره الفقیاه  اسهت، مهورد بررسهى  هرار 
گهردد. بهه  گانهه( ههای هفت)نقش 3رسهد الگهوی همبسهتگىنظهر مهىیقین هر حدیث استخراج 

یههابى منظههور احادیههث مههورد بحههث باشههد. همچنههین،  مایکههل هلیههدی، معیههار مناسههبى بههرای اری
کهه از یه   علت انتخاب الگوی هلیدی در مقابل دیگر الگوهای یبانى پیش از آن، این اسهت 
سو این الگو، آرای سایر اندیشوران ا،تماعى پیش از خود را بس ، تلفی  و ادغا  نمهود، اسهت 

هههای یبههانى ارائههه نمههود، اسههت و از دیگههر سههو، وی تحلیههل و الگههوی ،دیههدی بههرای تحلیههل نقههش
کشاند، و از آن به مثابه ابداری نیرومند های یبانى را از حوز، یباننقش شناسى به عالم ا،تماع 

کرد،برای تحلیل کهه ههر پهار، اسهتت بهههای یبانى خهود اسهتفاد،  های گفتهار تمها  عرصههطهوری 
کهارگداران فهردی و ا،تمهاعى را شهکل مىنوردد و اذهحیات ا،تماعى را درمى دههد. ان و رفتار 

توانهههد مهههدلى مناسهههب بهههرای تحلیهههل سهههاختار یبهههانى بههها ایهههن توضهههیحات، الگهههوی هلیهههدی مى
                                                      

 .۱۳۷، ص«نظری  التیدب فى اللسانیات. »1
 .۱۶۵، ص«السیاق و مقتضى الحال فى مفتاح العلو : متابع  تداولی . »2

3. Coherence. 
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که دربار، زنان روایت شد،  ههای ارتبهاطى یبهان را در هفهت اسهت. هلیهدی نقشاحادیثى باشد 
کهههه عبارتدسهههته ،هههای مى کننهههد،، تعهههاملى، فهههردی، ظیمههههای ابهههداری، تنانهههد از: نقشدههههد 

کتشافى و اطالع  1رسانى.تخیلى، ا
 وی معتقد است: 

هها.ی اسه  کهه اوسهط ار از دقشاوسط بزوگساالن بسیاو متنهوع های زبادیا.ن دقش
  2شود.کاو گرفته میکودکان به

کهه بزرگسهاالن در آن  ههرار مهىییهرا بافهت گسهترد،ههای مهو عیتى  تههر از عتهر و متنهوگیرنهد، بسهیار 
کودکان است.بافت  های مو عیتى 

 . ادبیات پژوهش۱
نظهر بسهیاری از شناسهى مطمهنای مههم از یبهانعنهوان شهاخه چندی است منظورشناسى به

گرفتهه یبان گهرایس، هالیهدی و غیهر،  هرار  کوف، آستین، سهرل،  کتد، ال اسهت. شناسان همچون 
که:بیشتر این یبان  شناسان بر این باورند 

بردهد، بسهیاو فرااهر از کاو مییشتر اوقات منظوو و مقصود گو.شووان از کلیاای که به ب
  3معنای ظاهری ان اس .

درک نقههاط بر،سههتگى معنههای ضههمنى سههخن بههر عهههد، منظورشناسههى اسههت. در تعههاری  
کید شد،   است: متعدد از منظورشناسى نید بر این مهم تی

  4های مقتلف اس .و موقعی ها دمنظووشناسی مطالعه معادی گفته
گفتهه»بنابراین در منظورشناسى  یهم تها بها معنهای بیشتر با تحلیل افهراد از  هایشهان سهروکار دار
که به کلمات یا عباراتى  کهه  درست به 5«.برندکار مىخود  منظورشناسهى »همین ،ههت اسهت 

که نمىهایى از معنا تمرکد مىروی ،نبه بینهى شناسى محهو پهیشیبانتواند تنها توس  کند 
کم  مىشناسى و روانشود. بنابراین از علومى همچون ،امعه  6«.گیردشناسى نید 
                                                      

1 .Explorations in the functions of language. Pp: 4. 

 .۳۰. رویکرد ارتباطى در آموزش یبان، ص2
3.Meaning in Interaction: An introduction to pragmatics. Pp: 1. 

4.Principles of pragmatics. Pp: 3. 

 .۱۱، صکاربردشناسی زبان. 5
6.Pragmatics. Pp: 2. 



ناس
ورش

منظ
 ی

حاد
ا

 ثی
انه 

زن
«

ن ال 
م

ی
ضره

ح
 

 «هیالفق
لگو

س ا
اسا

بر 
یما ی

 یدیهل کل

 

 

165 

کهه دربار، ارتباط یبان با ،امعهه مثابهه یبهان بهه »شناسهى ذکهر ایهن نکتهه حهاید اهمیهت اسهت 
ُکنش ا،تماعى به  خوبى توصی  ران بهرود تا بتواند ارتباط فرد را با دیگکار مىای به گونهی  

های ا،تمهاعى یبان هموار، تحت تهیثیر ا،تمهاع اسهت و بها پدیهد، 1«.کرد، و به او هویت بخشد
شناسهان، تهیثیر ،امعهه و تحهوالت آن را بهر برخهى از یبان»کهه پیوندی ناگسستنى داردت تها ،ایى

رز برخوردهههها و گههها، طهههتوانهههد تجلىیبهههان مى 2«.داننهههدیبهههان، بیشهههتر از تهههیثیر یبهههان بهههر ،امعهههه مى
ههر نهوع ت ییهر سهاختج اهاهری یبهان، نمهودی از ت ییهر »رفتارهای مختل  ا،تماعى باشدت ییرا 

 3«.عقید، و رفتار ا،تماعى است
گونى داوریدر معهری نهاعنوان نیمهى از بشهریت در طهول تهاریخ  زن به گونها گرفتهه ههای   هرار 
گذرا به تاریخ چنین مىاست.  کهه زن در بیشهتنگاهى  نهوعى محرومیهت رنهس  ر ،وامهع ازنمایهد 

ایهن در حهالى  فرهنهگ مردسهاالری تضهییع شهد، اسهت. ،برد، و حقهوق انسهانى او تحهت سهیطر
گفتاری و یها نوشهتاری، زن بهه که در برخى از آثار  کهه ای مهورد خطهاب  هرار مىگونهه است  گیهرد 

کههه ،ملههه چنههین آثههاری، هههر واژ، وگههردد. در دار مىحرمههت و ،ایگهها، ا،تمههاعى او خدشههه ای 
گرفتههه مى دربههار، زن بههه توانههد تههیثیری مسههتقیم در تعههالى و یهها رکههود ،ایگهها، وی در شههود، مىکههار 

که در آن هها مسهائل فقههى ،امعه داشته باشد. برخى ناباوران با استناد به تعدادی از احادیثى 
گمهه مههرتب  بهها زن بهها صههراحت لهجههه خاصههى مطههرح شههد، ان اسههت و در برداشههت اولیههه چنههین 

کههه بهها چنههین ادبیههاتى ،ایگهها، ا،تمههاعى زن دچههار تعههری مىمى گههردد، نههص حههدیث را شههود 
کهه علهم فقهه ا تضها مىمخال  ادب  لمداد مى گفهت  کنهد کنند. در پاسهخ بهه ایهن ادعها بایهد 

که در باور عمو  تابو تلقى مى گهردد و  هانون  گردد، بهبسیاری از مسائلى  صورت شفاف مطهرح 
کهردن دربهار، ایهن احادیهث، بافهت و  واعد فقهى آن  بس  و شرح شودت اما باید برای رَی صادر 

گهردد و منظهور نههایى  حدیث و موضوع و مخاطب بررسى شود و نقش یبانى حدیث استخراج 
گردد.  آن بر اساس مت یرهای منظورشناسى استنباط 

که یکى از را،از آن یابى احادیث روایت،ا  ، شناخت و :هو ائم ۹شد، از پیامبر های اری
تحلیهههل سهههاختار یبهههانى آن اسهههت. لهههذا ،سهههتار حاضهههر در تهههالش اسهههت تههها میهههدان تیثیرگهههذاری 

اان الیحضااره الفقیااهمندسههازی منظههور احادیههث زنانههه سههاختارهای یبههانى در هدف را  کتاااب من
کند. همچنهین  یابى  کهه نسهبت بهه  ىمهاردالنیب ه،یهو و بهه رمسهلمانانیغ انیهکهه در م آنجها ازاری

                                                      
1.The Sociolinguistics of Language. Pp: 1. 

2. sociolinguistics: an Introduction to Language and Society. Pp: 26. 

کنونى از نظر ،امعه. »3  .۲۷۲، ص«شناسى یبانبررسى یبان ملدبانه در فارسى 
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کههه نقل ىسههخنان کننههد،ىم رضههانه رفتههار مهه :نامعصههوم اتیههرآن و روااسههال  و  هه شههد، اسههت 
 گونههنیمسیله را ادارد، و صورت :ناها نسبت به  رآن و معصومانسان دیدادن د ریی صد ت 

انجها   ز ایهن روا. زنان شهد، اسهت گا،ی،ا یمعنو و یکه اسال  باعث تندل ماد دهندىم رییت 
ک ىپژوهش  تیهبهر اهم مهاردالنیب نیها هیهدر رد نظرشناسهى ههای یبانپایهه داد،بهر  ىفیمستقل و 

ک موضههوع نیههدر ا ىقههیتحق بهها تو،ههه بههه ضههرورت یادشههد،، در ایههن  .کنههدىمضههاع  مهه یدیههتی
که به پرسش  های ییر پاسخ داد، شود:پژوهش تالش بر آن است 

ن الیحضره الفقیهساختار یبانى احادیث زنانه  -  چگونه است؟ کتاب من
کدا  است؟پ -  ربسامدترین نقش یبانى در این احادیث 

گا  نخست، تما  پار،گویى به این پرسشبه منظور پاسخ گفتارههای احادیهث مهرتب  ها در 
ن الیحضره الفقیاهکهه در  - به زنان روایهت شهد، اسهت و در رابطهه بها موضهوع، اههداف و  کتاب من
یابى بهه نتیجهه هها و دسهتبررسهى داد،گردآوری شهد. بهرای  - گیردهای پژوهش  رار مىپرسش

گفتارهههای احادیههث، تحلیههل و مناسههب از روش تحلیههل محتههوا اسههتفاد، شههد. لههذا تمههامى پههار،
گردیهد های مخصهوص دسهتهبررسى شد و بر اساس نظریه همبستگى هلیدی در ،دول بندی 

دن تحلیهل و ترشها فراهم شود. برای عینىتا بستری مناسب برای بررسى موضوع و محتوای آن
کمهه  هههای برگرفتههه از احادیههث، انههداز،تر، بسههامدج داد،امکههان بررسههى سههنجید، گیری شههد و بههه 

گردیهد. در توضهین مى کهه شهیو، فنون آمار توصیفى و استنباطى، نتهایسج پهژوهش تفسهیر  افهداییم 
کهه بهرای ههر حهدیث در  کهدهایى اسهت  کتب اربعهه بهر اسهاس  ار،اع به احادیث روایت شد، از 

 تعری  شد، است. 1انه اهل البیتسام

 . پیشینه تحقیق2
کرد:های مرتب  با بنیاد نظری پژوهش حاضر مىدر میان انبو، پژوهش  توان به آثار ییر اشار، 

کههه در یبان علاام االجتماااع اللغااوی ( در ۱۹۹۵: عفیفههى )هدد کتد ب شناسههى اذعههان داشههت 
گیهرد. لهذا بهرای مهورد بررسهى  هرار مى ای فرهنگهى و ا،تمهاعىا،تماعى، یبان بهه عنهوان پدیهد،

کتهاب بهه الگهوی تحلیل یبان باید نقش گیهرد. وی در ایهن  های ا،تماعى آن مورد مطالعهه  هرار 
علم اللغة النظامی: مدخل  ( در ۲۰۰۱شناسى یبان هلیدی نید پرداخت. َحمد نحله )،امعه

های مهرتب  رداختهه و مللفههبه الگوی انسجا  متنهى هلیهدی پ إلی النظریة اللغویة عند هالیدی
                                                      

1.http://ahlolbait.com/ 
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 است.به این نظریه را مطرح نمود،
کههه بههه بررسههى تمههامى الگو« نظریههات واههائ  الل هه » ( در ۲۰۱۲حمههداوی )مقدد :    هههایى 

کوبسهن، 1پردازد. وی الگوههای وینگنشهتاین،اند، مىبندی نمود،کارکردهای یبان را تقسیم  2یا
ها های آنرا به تفصیل مطرح، و ابعاد و مللفه 7یدیو هل 6موریس 5پوپر، 4بوهلر، 3ویگوتسکى،

کههرد و در ایههن میههان نقش گانههه هلیههدی را نیههد تفسههیر نمههود. فرحههى سههعیدانى هههای هفترا بیههان 
کارکردهههای یبههان را بههر اسههاس محههی  « التخطههی  الل ههوی فههى اههل واههائ  الل هه » ( در ۲۰۱۳)

کارکردهای ب، رافیایى تقسیم -المللى یبان، هفهت نقهش یبهان را ینبندی نمود. وی در بیان 
ههها در تمههامى هههای مشههترک تمههامى یبان،ههزو نقش - ههها را مطههرح نمههود، اسههتکههه هلیههدی آن

واهههائ  الل ههه  بهههین اللسهههانیات » ( در ۲۰۱۵منههاط  ، رافیهههایى معرفهههى نمهههود. دربهههال بههالل )
ى و شناسهههههى همگهههههانههههههای یبهههههان را بهههههر اسهههههاس یباننقش« العامههههه  و اللسهههههانی  اال،تماعیههههه 

کهه مهمشناسهى ا،تمهاعى، بهه د، دسهته تقسهیم مىیبان گانهه ههای هفتهها نقشتهرین آنکنهد 
المللههى و آموزشههى را نیههد ای، بینهههای منطقههههلیههدی اسههت و عههالو، بههر ایههن هفههت نقههش، نقش

گههههذاری مضههههامین دفههههاع مقههههدس بررسههههى نا »ش( در ۱۳۹۲تبههههار )افدایههههد. مریبههههان و محبىمى
کهه نا « پهورمنهد نقشهى هلیهدی در اشهعار  یصهر امینبرمبنای نظریه نظا  گهذاری بهر ایهن باورنهد 

گیری فههرانقش اندیشههگانى یبههان کننههد، در شههکلمضههامین و انتخههاب واژگههان، عههاملى تعیین
طبیعه  الهنص و عال تهه بسهیاق المقها  مهن » ( در ۲۰۱۳پهور دارد. بلحهوت )شعری  یصهر امین

ههای درونهى و بیرونهى مهتن پرداخهت و نظریهه انسهجا  طبه بررسهى ارتبا« منظور مایکل هالیدای
گریههدی بهههه مبحههث حههال و مقتضههها نیههد دارد - متنههى هلیههدی را تبیهههین نمههود. صهههاد ى و  - کهههه 

کهههوثر برپایهههه نظریهههه یبان»ش( در ۱۳۹۴زاد، )نقهههى گهههرای شناسهههى نقشتفسهههیر سهههاختاری سهههور، 
تجربهههى، بینهههافردی و متنهههى،  گیهههری از مت یرههههای بهههافتى، فهههرانقش، بههها بهر،«منهههد هلیهههدینظا 

کردنهد. رضهایى و على کهوثر ارائهه  ش( در ۱۳۹۱پهور )نکات معناشناسى ،دیدی را دربار، سور، 
                                                      

1. Ludwig_Wittgenstein 

2. Roman_Jakobson 

3. Lev_Vygotsky 

4. Buhler 

5. Popper 

6. Maurice_Grevisse 

7. Michael_Halliday 
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یم بههر اسههاس نقش» گانههه یبههان از هههای هفتبررسههى متههون خوانههداری مجموعههه فارسههى بیههاموی
کشه  میهدان تو،هه بهه نقش« دیدگا، هلیدی کتاببهه دنبهال  بهان ههای آمهوزش یههای یبهانى در 

کهه نقش یم بها فارسى هستند و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند  ههای مو،هود در مجموعهه فارسهى بیهاموی
گانههه هلیههدی تطههاب  دارد و نقههش تعههاملى بههاالترین بسههامد را در هههای هفتشههش نقههش از نقش

بررسهى »ش( در ۱۳۹۳مقهد  )این مجموعه بهه خهود اختصهاص داد، اسهت. تحریریهان و مرادی
گفتمهههان خهههاموشفرهنگهههى دیوارنوشهههتههههها و تحلیهههل بینگرایش ضهههمن  هههراردادن متهههون « ها: 

گفتمهههان خهههاموش، آننوشهههتاری اصهههناف مختلههه ، در اینجههها دیوارنوشهههته هههها را ها، در زمهههر، 
 دانند.ها را منطب  با الگوهای معنایى هلیدی مىکنند و تحلیل آنمند معرفى مىنظا 

گفتمهههههانى پیام تحلیههههه»ش( در ۱۳۹۱خیبری ) اسهههههمىهددددد   ن مدددددهپ یددددد ن ههههههای تلفنهههههى ل 
ههههای تلفنهههى را دارای نظهههامى ، پیام «یبانان بهههر اسهههاس معیهههار انسهههجا  مهههتن هلیهههدیفارسهههى

که عامل حهذف، بهاالترین بسهامد را در میهان ابدارههای انسهجامى هلیهدی بهه  گفتمانى دانست 
: االتساق النصى فهى الخطهاب األدبهى» ( در ۲۰۱۴خود اختصاص داد، است. یمینه ،در، )

توان الگوی انسهجا  متنهى هلیهدی را در تمهامى آثهار اثبات نمود که مى«  ص  الطائر الذی نسى ریشه
کهه َپهرش را ،ها گذاشهتپرنهد،»داستانى پیاد، نمود. او به عنوان نمونه ایهن الگهو را در داسهتان  از « ای 

یهههاد علهههى اللیبهههى ا،هههرا نمهههود. فالحهههى ) هههها در یبهههان المثلای ضهههرببررسهههى مقابلهههه»ش( در ۱۳۸۸ی
های انگلیسههههى و فارسههههى را المثل، ضههههرب«شههههناختى یبههههانانگلیسههههى و فارسههههى از دیههههدگا، ،امعه

 داند.ای مناسب ،هت بررسى و تقابل ادبیات و فرهنگ این دو یبان مىگزینه
گفهت بیشهتر ایهن پهژوهشدربار، پیشینه ،امعه آماری پژوهش حاضر مى هها بهه بررسهى تهوان 

ن الیحضره الفقیهاحادیث زنانه محتوا و سند روایى  پرداختنهد و ایهن احادیهث از منظهر  کتاب من
یهابى  هرار نگرفتنهد. یبان درسهتى  تهوان بههبنهابراین مىشناسى و منظورشناسى مورد تحلیهل و اری

که به  که این نخستین اثری است  کرد  کتاب تحلیل ساختاری نظا  یبانى احادیهث زنانهه ادعا 
ن الیحضره الفقیه  پردازد.مى من

 . بحث و بررسی3

 منظوری - های معنایی. معناشناسی و نقش3-1
که عبارت است از یکى از شاخه علهم »های علم بالغت، معناشناسى یا علم معانى است 

کهال  بها مقتضهای حهال و مقها  شهناخته  کیفیهت مطابقهت  کهه بهه یهاری آن  به اصول و  واعهدی 
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کههال  مطههاب  بهها افههادة معههانى ثهه»موضههوع علههم معههانى  1«.شهودمى کههه مههتلکم بلیهه ، از  انوی اسهت 
یهادی بها نظریهه 2«.کندمقتضای حال اراد، مى های نقهد نهوین ادبهى دارد. تها این دانش ارتباط ی

کهه نویسهند، آن را بهرای رسهیدن بهه مقاصهد خهاص  پیش از دور، معاصر، یبان تنهها ابهداری بهود، 
کههار مى امهها در دوران معاصههر شههاهد ت ییههرات  گرفههتتخههود و ایجههاد تههیثیرات مههورد نظههر خههود بههه 

بها انتشهار مجموعهه  3بنیادین در نگرش منتقدان ادبى به یبهان و ارتبهاط آن بها ادبیهات هسهتیم.
شناسى و بررسى و توصی  یبهان، انقالبهى عظهیم مقاالت فردینادو سوسور در زمینه دانش یبان

گرفت و از آن پس یبان بهه شهیو، گرفهت.ای علمهى مهورد بررسهى و توصورت  گروههى از  4،هه  هرار 
کهه بسهیاری از دیهدگا،شناسان، تحتیبان گرفتنهد  هها های آنتیثیر این تعبیهر نهوین از یبهان  هرار 

یم. که در علم معانى با آن سروکار دار  مشابه مواردی است 
کهه علههم معهانى بها دیههدگا،از آن نگههرد، چنهین رفتههاری دسهتوری بههه آثهار ادبهى مى - های بالغهى،ها 
و،هود مبهاحثى »سهازد. شهناختى مهرتب  مىخصهوص نقهد یبان شناسهى بههم را به دانهش یباناین عل

کهال ، بررسهى بافهت و سهاخت ،ملهه و  نظیر فصاحت کال ، عیوب ُمخّل فصاحت، اغرای ثانوی 
شناسهى و نیهد و ارتباط بسیار ییاد این علهم را بها سهه شهاخه اصهلى یبان کال  در علم معانى، شباهت

کاربردههای ثهانوی ،ملهه در علهم معهانى بها شهاخه  5«.سازدبى آشکار مىنقد نوین اد بحث معهانى و 
شناسههى مههرتب  اسهت. نحههو و سههاختارهای نحههوی ،ملهه بهها شههاخه نحههو شناسهى در دانههش یبانمعنا

کهال  مىارتباط دارد و همچنهین از آن کهه علهم معهانى بهه بررسهى  تهوان آن را بها مبحهث پهردازد، مى،ها 
کرد. 6تحلیل گفتمان  و منظورشناسى در نقد ،دید ادبى مقایسه 

کههه یهه  ،ملههه مى هههای مختلهه  توانههد در بسههترها و بافتدر منظورشناسههى نظههر ایههن اسههت 
کههه بههه نقشنقش بههه  7شههود.منظههوری شههناخته مى - هههای معنههایىهههای متفههاوتى داشههته باشههد 

بهه  هول علمهای علهم تر است و بسهامد بیشهتری دارد و ها مرسو روش معمول، یکى از این نقش
کهال  خبهری،  8های دیگر، معانى ثانویه.شود و نقشمعانى، معنای اولیه محسوب مى سه نهوع 

                                                      
 .۲۹، صمعانی و بیان. 1
 .۲۱، صمعالم البالغه در علم معانی و بیان و بدیع. 2
 .۱۲، صشناسی جدیددستور مفصل امروز بر پایه زبان. 3
 .۲۸، صفقه اللغة العربیة. 4
 .۵۸، صاألسلوبیة الرؤیة و التطبیق. 5

6. Discourse Analysis 

 .۱۴۸، ص«و فارسىهای انگلیسى مقابله منظورشناختى در یبان» 7.
 .۵۲، صجواهر البالغة فی المعانی و البیان و البدیع. 8
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هههای دنیهها شههوند و در تمهها  یبانهههای بشههری محسههوب مىپرسشههى و امههری از اشههتراکات یبان
های دسهتوری و سهازی مقولههدر همسان 1شهود.حدا ل دو یا سهه نهوع از ایهن ،مهالت یافهت مى

گوینههد، بهها بنیههادی - نههایىمع های یبههان سههروکار دارد. ترین شههکل اسههتفاد، از ،ملهههمنظههوری، 
کسب اطالع و صدور فرمان، به ترتیب، از ،مله های خبری، پرسشهى گویند، برای دادن خبر، 

 - های معهههانىهای دسهههتوری بههها مقولههههکنهههد. در چنهههین تعهههابیری، مقولههههو امهههری اسهههتفاد، مى
گهها، چنههین همسههانى میههان اههاهر سههخن و منظههور آن و،ههود منظههوری آن همسههان شههد، اندت امهها 

کههه پیهها نههداردت بههدین کههردن بههه فههردی دیگههر از ،ملههه خبههری یهها پرسشههى شههکل  رسههان بههرای امههر 
کهرد، و کند. در چنین تعهابیری، مقولههاستفاد، مى های دسهتوری از غهری اصهلى خهود عهدول 

کار مى  رود.در اغرای دیگری به 

 ای زبانی احادیث زنانه کتاب َمن الیحضره الفقیه بر اساس الگوی هلیدیه. نقش3-2
که دربار، زنان به  که نیاز است رشته تحریر درمىنوع بیان در متونى  آید، امری است مشکل 

کهاربردیخال  اثر )ادیب( در خصهوص ،نبهه مههارت  3کهاربردی - و ا،تمهاعى 2یبهانى - های 
کاربرد صهحین یبهانج کافى داشته باشد. این مهارت هر چه بیشتر باشد و ادیب درک باالتری از 

کمتههههر دچههههار خطهههها مى هههههای منفههههىج شههههود و در نتیجههههه، انتقالخههههاص زنههههان داشههههته باشههههد، 
کمتر صورت مى  گیرد. کاربردشناختىج یبان به مخاطب 

کهههه در پهههژوهشیبان طهههور د یههه  و علمهههى بهههه توّسهههع منظورشناسهههى و هایشهههان بههههشناسهههانى 
کنش»پردازنهد، بهر ایهن بارونهد ای آن مىهمولفه گفتهاریدر تمهامى  همچهون درخواسهت،  4ههای 

کالمى میان پیا گالیه، انتقاد، تمجید و  ول که ارتباط  آیهد بایهد گیر پدیهد مىرسان و پیا دادن 
گیر تهدیهد رسهان و پیها پیا  6تها اعتبهارج ا،تمهاعى 5«.رواب  ا،تماعىج ارتباط نیهد مالحظهه شهود

ههای پهردازان ایهن حهوز، بهه بسه  نقهشتهرین نظریههمایکل هلیدی نیهد از،ملهه شهاخص 7.نشود
                                                      

1. Language and linguistics. Pp: 3. 

2. pragmalingustic 

3. sociopragmatic 

4. speech acts. 

5.“Reconsidering power and distance”. Pp: 1. 

6 .Social prestigeگرو، : این اصطالح به عنوان رتبه، پایگا، و ها در مقایسهه بها هها و سهازمانمو عیهت ا،تمهاعى اشهخاص، 
کار مى  رود.یکدیگر به 

 .۱۳۶، ص«نظری  التیدب فى اللسانیات. »7
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یبههانى پرداخههت و الگههوی همبسههتگى یبههانى را معرفههى نمههود. او بههرای یبههان هفههت نقههش اصههلى 
در پههههى آن اسهههت تههها کارکردهههههای ا،تمهههاعى یبهههان را در ایههههن »برشهههمرد، اسهههت و بههها طههههرح یههه  الگهههو 

گر یه  یها بهیش از یه  طور همدمان بیهان هر عبارت به»بر این باور است که  او 1«.بندی بگنجاندتقسیم
اسهت ای کهه هلیهدی بهرای عبهارات یبهانى برشهمرد،گانهههای هفتدر ادامه نقش 2«.نقش یبانى است

ن الیحضره الفقیهبه همرا، مصادیقى از احادیث زنانه   شود.آورد، مى کتاب من
 3رسانی. نقش اطالع3-2-1

کهه از آن خبهر بهى»رسان در این نقش یبانى در پى آن است پیا  اطالع خبری را بهه شخصهى 
یههدادها و حههواد  »از ایههن نقههش یبههانى بههرای  4«.اسههت برسههاند بیههان وا عیههات، اطالعههات، رو

که داللت بر مفاهیم ییر داشته باشد، در این نقش یبانى اسهتفاد،  5«.شوداستفاد، مى عباراتى 
ای، تعریه  یهه  مشخصهات اههاهری افهراد را دادن، اطالعهات منطقههه شهد، اسهت: خبههر دادن،

یهههداد، خبههر غیرمنتظههر، دادن، آدرس دادن، بیهههان دلیههل نههاراحتى، بیهههان  حادثههه، بیههان زمههان رو
گفتن  یمهت اشهیاا، ،هواب دادن بهرای رفهع ابهها  و غیهر،. شهیو، ارائهه اطالعهات،  تصمیمات، 

که اطال گویند، در مورد این است  شد، با دانش شنوند، متناسهب اسهت عات ارائه نشانگر نظر 
 6و به انداز، خود پیا  اهمیت دارد.

در ایهن نهوع متهون، ههدف اصهلى از انتقهال »این نقش در متون علمهى پرکهاربردتر اسهتت ییهرا 
کید بر بافت غیریبانى است »رسانى در نقش اطالع 7«.پیا ، انتقال معنای ار،اعى آن است تی

کههنش ار گوینههد،، شههود و عوامههل دیگههر همچههون ویهگههىتبههاطى بههه آن اشههار، مههىکههه در رونههد  هههای 
کمتری دارد گفته اهمیت   8«.مخاطب یا صورت 

( در ردیه  نخسهت احادیهث ۴۱عنهوان پربسهامدترین نقهش یبهانى )  رسهانى بههنقش اطهالع
ن الیحضره الفقیهمرتب  با زن در  کهه در ایهن ن کتاب من قهش یبهانى  رار دارد. به چند حهدیث ییهر 

                                                      
1.Creating authentic materials and activities for the adult literacy classroom: A handbook for 

practitioners. Pp: 17. 

2.Explorations in the functions of language. Pp: 37 

3. Informative. 

 .۳۷، ص. همان4
 .۳۸، ص. همان5

6.“Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects Topics and point of view”. Pp: 28. 

 .۲۲، صزبان فارسی. 7
 .۱۵۸، ص۱، جهای ادبی معاصرنامه نظریهدانش. 8
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 است، بنگرید:کار رفتهبه
 بافت گیرپیام رسانپیام گزاره

هالحج و  ورج و الّسج
ن اْلُقهری و الهّدُ ّما ترک یْوُ،ها مج ُ  مج ّن اْلمْرَة ال ترج مج

 1الّدواّبج 
 مواود اوث زن  یوم مردم ۷امام باقر

هئاّل تتهزّوج فُته هوبج لج یمهُ  اْلخشهبج و الّطُ ْلمهْرَةج  ج ل لج ّنما ُ،عج ل مج ْدخج
یثُهْم  ُد موارج ْم مْن ُیْفسج  2علْیهج

 میزان اوث زن کنند سؤال ۷امام صادق

د اْلحّد  ّدةج ُ،لج ضااج اْلعج ْنقج ْمرَتُه بْعد اج ى اج  اجرای حد زدا واوی ۷امام جعفر 3مْن غشج

کان غْیر ُمْحصن   یهج فر،مُه و  ْمرَةج َبج  زدا اجرای حد کنند سؤال ۷امام  لی 4رُ،ُل و ع على اج

 ۷امام  لی 5لْیس على زان  ُعْقُر و ال على ُمْستْکره   حّدُ 
جعفهههر بهههن 

 محید
 دوع حد زدا

دًة  مًا و اْلمْرَُة  اعج  واوی ۷امام جعفر 6ُیْضرُب الّرُ،ُل اْلحّد  ائج
شال اجهرای 

 حد زن
هههى اْلُوُضهههواج َْن تْبهههدَ اْلمهههْرَُة  فهههری اَّلُل عّزو،هههّل علهههى الّنهههاسج فج

راعج  نج ذج باطج راعج بج رج الّذج  7ها و الّرُ،ُل بجظاهج
 واوی ۷امام وضا

شرا.ط وضوی 
 زن

کههه رسههانى مسههتدرک از آن، چنههین برمههىبهها بررسههى احادیههث فههوق و درک نقههش اطههالع آیههد 
گیهری خهاص را تواند پیا رسان در بر راری ارتباط و با تکیه بر اهداف تعلیمى حدیث، مىپیا 

گیری پیا  تعلیمى را بهه سهمت مخهاطبى عها  نیهد سهوق ،هت مدنظر  راردهد و در عین حال،
کهههه البتهههه در  8توانهههد بهههه روش مسهههتقیم و غیرمسهههتقیمدههههد. ایهههن نهههوع پیههها  مهههى صهههورت بگیهههرد 

هها پرکهاربردتر از روش غیرمسهتقیم آن اسهت. شهاید احادیث مورد بررسى روش مستقیم این پیا 
                                                      

 .۳۴۷، ص۴، جهکتاب من ال یحضره الفقی. 1
 .۳۴۸، ص۴. همان، ج2
 .۲۷، ص۴. همان، ج3
 .۲۴، ص۴. همان، ج4
 .۴۰، ص۴. همان، ج5
 .۲۹، ص۴. همان، ج6
 .۴۹، ص۱. همان، ج7
کنایى و رمدگونه، پیا  موردنظر را مسهتقیما بهه پیها . در روش مستقیم، پیا 8 گیهر رسان بدون هیچ پوشیدگى و خارج از یبان 

کنایى و رمدگونه استفاد، مىدر روش غیرمستقیم پیا  دهدت اماانتقال مى  نماید.رسان تا حد امکان یبان 
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کههه طههرح گهها، ،هها بههه  - مباحههث فقهههى و آموزشههى بتههوان دلیههل ایههن بسههامد را در ایههن دانسههت  کههه 
کهه ایجهاب مهى - گهردد،ایى برخى از واژگان آن باعث درک نادرست از پیا  مورد نظر مى کنهد 

کهه رسان سخن خود را به صورت مستقیم و بدون پرد، بیان نماید. به پیا  همین ،هت است 
گفتگوی روزمر، تهابو ، مىرسان از واژگان و تعابیری استفاددر برخى از احایث پیا  که در  نماید 

 آیدت اما طرح چنین تعابیری با ماهیت علم حدیث منافات ندارد. شمار مىبه 
در ایهن نقهش »گیهری پیها  در احادیهث فهوق بیشهتر بهه سهمت موضهوع اسهت. بنابراین ،هت

کذب هستندت ییرا از نوع ،مالت اخباری نیسهتند تهرین ممهه 1«.یبانى، ،مالت  ابل صدق و 
های یبانى احادیث فهوق، موضهوع پیها  و امکهان بررسهى صهّحت و ُسهقم موضهوع نکته در نقش

 رسان )پیامبر و ائمه معصومین( سخن را بهشود پیا است. این نقش و اهمیت آن مو،ب مى
کاماًل روشن و بدون استفاد، از واژ، کهه امکهانگونههای چندمعنایى به صورتى  کند  بهروز  ای ادا 

 ابها  در معانى ،مله میّسر نشود.

کتشافی3-2-2  2. نقش ا
کسههب اطالعههات مىپیا »در ایههن نقههش،  کمهه  یبههان  کنههد و دربههار، چیههدی سههلال رسههان بههه 

که داللهت بهر پرسهش 3«.گیردکند و یا چیدی فرامىمى های ییهر داشهته باشهند، در ایهن عباراتى 
کسههى را انههد: پرسههیدن زمههان روکار رفتهنقههش یبههانى بههه یههداد، پیگیههری دلیههل یهه  رخههداد، سههراغ 

کسههى را پرسههیدن، اطالعههات خواسههتن، پرسههش از خصوصههیات افههراد، پرسههیدن  گههرفتن، نظههر 
ن الیحضره الفقیاه یمت اشیاا، پرسش در مورد تصمیمات و غیر،. در احادیهث زنانهه   کتاب من

کهار رفتهه اسهت ) گدار، کتشهافى بهه  کهه همهه آ۳۳ههای متعهددی در نقهش ا کلهن(  های هها از شها
کنش گدار،مهم در  آیهد و نقهش مهمهى در بالغهت و شهمار مهىههای یبهانى ایهن احادیهث بهه گهری 

گدار، کنشى و بیرونىج  گدار،تیثیر  ُکنشهى ایهن  هها کهه تمهامى آن - ههاهای یبانى دارد. سایوکارهای 
کههار رفتهبههرای انتقههال تفکههر، پیهها  و عواطهه  بههه ،ههای نقههش اطههالع بههر اسههاس  - انههدرسههانى بههه 

هههای منظورشناسههى  ابههل تبیههین اسههت. در ییههر بههه برخههى از ایههن احادیههث باتکیههه بههر رهیافت
 شود:اطالعات فرامتنى، تاریخى و ا،تماعى نقل حدیث، اشار، مى

                                                      
 .۲، دفتر سو : نگاهى به بسامد و بسامدنویسى، صهای پراکندهنوشته. 1

2. Heuristic. 

3.Explorations in the functions of language. Pp:38. 
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 ب فت گیرپی م رس نپی م گزهر 
ّ ُ ولهد  و لههُه  سدللتت  

ُ
کانهْت لهُه َ اَّللج عهْن رُ،ههل   َبها عْبهدج

ْنههها ُغههالُ   ههیْلفْى  مج فلّمهها حضههرْتُه اْلوفههاُة َْوصههى لههها بج
وها ُ ّ ْلورث ج َْن یْسترج ْک ر لج ی ْرهم  َْو بج  1دج

 ابوعبید، ۷اما  صادق
،دئیههههههههات 

 ار  زن

ْمرَة  ماتْت و ترکهْت یْو،هها و ال  سللتت   َبا،ْعفر  عنج اج
 2وارج  لها غْیُرُ، 

 ابوبصیر ۷اما  با ر
میههدان ار  

 زن
ت   ّلههُ  ه سددللت ذا طّلهه  الّرُ،ههُل مهها اْلعج ههها مج ههْن َْ،لج ههى مج اّلتج

یُو  ْمرَتههُه و ُهههو مههرج ثْتههُه و لههْم  اج ْضههرارج ورج ههى حههالج اإْلج فج
ْثها  3؟یرج

 میرا  زن راوی ۷اما  صادق

ْسههتْودعْت رُ،ههاًل مههااًل  سددللتت   ْمههرَة  اج اَّللج عههنج اج َباعْبههدج
ی  ّن اْلمهههال اّلهههذج فلّمههها حضهههرها اْلمهههْوُت  الهههْت لهههُه مج

ُفالن  ودفْعُتُه مج   4 ....لْی  لج
 ۷اما  ،عفر

ابهههههههههههههههههن 
 ُمسکان

تعیههههههههههههههین 
 ار 

ْمهرَة  ُحْبلهى  سللتت   ّص  دخل على اج َبااْلحسنج عْن لج
 5 ...فو ع علْیها

امههههههها  موسهههههههى 
 ۷کاام

محمهههههههد 
بههههههههههههههههههن 
 الفضیل

 دیه زن

ددل   د علْیهههج  س  ههاْمرَة  فشهههج عههْن رُ،ههل  ُمْحصههن  فجههر بج
ْمرَتانج  ،ال  و اج  6ثالثُ  رج

 میرا  زن لحلبىا ۷اما  ،عفر

که  گفت  مهرتب  بها نقهش ههای احادیهث فهوق واژ،حرکت پرسشدر توضین ،دول فوق باید 
کتشههافى یههاد و  هههایى همچههون سههیلت و ُسههئَل واژ،پرسههش سههت. لههذا حرکههتهاآن ا بهها تفصههیل ی

                                                      
 .۲۱۶، ص۴، جمن ال یحضره الفقیهکتاب . 1
 .۲۶۲، ص۴ان، ج. هم2
 .۳۱۱، ص۴. همان، ج3
 .۲۲۹، ص۴. همان، ج4
 .۱۶۴، ص۴. همان، ج5
 .۲۵، ص۴. همان، ج6
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کهه پرسهش بهه مهتن حهدیث وابسهتگى پرسش مستقیم اسهت. ایهن نقهش یبهانى نشهان مهى دههد 
گراف ،نبهمضاعفى داردت یی رسان شهفاف خواههد شهد. های مبهم برای پیا را بعد از چند پارا

ن الیحضره الفقیاهتکرار این ساختار در احادیث متعدد  بهودن  سهاختخهوش دانیهبهر م کتاب من
 دارد. یو معنادار میمستق ریو وابسته بودن آن به متن، تیث)سیل( پرسش 

کتشههافى احادیههث زنانههه چ کههه فراتههر از فهههم معنههای نههین بههه نظههر مههىدر موا،هههه بهها نقههش ا آیههد 
کرد و از این طری  بهه فههم ها، مقاصد نویسند، و شرای  تولید متن را نید مىواژ، توان شناسایى 

کلیههدی احادیهث فههوق کهاملى از زمینهه کهرد. منظورشناسههىج واژگهان  هههای صهدور آن دسههت پیهدا 
که واژ، مشترک همه آننشان مى کهه در ادامهه بهر اصهل مهمهى در « سهیل»ها از ریشهه دهد  اسهت 

کهههه گری پیههها راسهههتای پرسهههش کیهههد دارد. ایهههن اشهههتراک بهههر ایهههن اصهههل مبتنهههى اسهههت  رسهههان تی
گیهر )راوی(، از واژگهان و تعهابیری ( در ارتباط خهود بها پیها :و معصومان ۹رسان )پیامبرپیا 

کههه ذهههنش روی آناسههتفاد، مههى قههش اصههلى یبههان )نقههش عنههوان ن ههها متمرکههد اسههت و بهههکنههد 
کتشافى( در ذهن پیا   یابد.رسان َ،والن مىا

 1. نقش تعاملی3-2-3
 اسههههتفاد، 2«بههههرای ایجههههاد روابهههه  ا،تمههههاعى و تعامههههل بهههها دیگههههران»در ایههههن نقههههش، از یبههههان 

کالمههههى در همههههه یبههههانمى  هههههاههههها و،ههههود داردت امهههها نههههوع و شههههیو، عرضههههه آنشههههود. تعههههامالت 

 هههای ا،تمههاعى، فرهنگههىتههابع عوامههل فرایبههانى ماننههد ویهگههى هههاایههن تفههاوت»متفههاوت اسههت. 

گرچهههه ماهیههت حهههدیث بههر پایهههه تعامههل بنههها نهههاد، شهههد،  3ت«و مههذهبى ،وامهههع هسههتند  اسهههتتا

ای خاص در مقابل یکدیگر زمان و یا در برههگیر( همرسان و پیا ییرا دوطرف این ارتباط )پیا 
نشهینند. نقهش تعهاملى در خهاص بهه پرسهش و پاسهخ مهىگیرنهد و در راسهتای موضهوعى  رار مى

کهه بهر مفههاهیم ییهر داللهت داشههته باشهد، بهروز مهى پرسهى، پرسهش و پاسههخ، کنههد: احوالعبهاراتى 
کههردن،  ههول دادن،  ههول  کههردن، تشههوی   کههردن، پههذیرفتن و نپههذیرفتن دعههوت، پیشههنهاد  دعههوت 

گر  کردن، بیان آریو و معرفى اشخاص. ا نقهش تعهاملى، تر ر بازنمهایى د یه بهه منظهوگرفتن، دعا 
ان الیحضاره الفقیاهاز احادیث  ییرهای عبارتتوان به به دنبال مصدا ى باشیم، مى  کتااب من

کرد:  استناد 
                                                      

1. Interactional. 

2.Explorations in the functions of language. Pp: 32. 

 .۱۸۱، ص«بررسى مت یرهای فرهنگى در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای یبانى. »3
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 ب فت گیرپی م رس نپی م گزهر 

دْینج  هى شهاهج اهو فج  ِ هیّن یْو،هها طّلقهها فتزّو،هْت ُثهّم  شد ْمهرَة  بج ْنهد اج عج
لّزْوجج  حّد و ُیضّمنانج الّصداقُیْضربانج الْ  ق ل،اا یْوُ،ها   1...لج

ها  
ههههههههه

ههههههههه
مههههههه

ا
دق

صا
۷ هن  
ههههههههه

ههههههههه
ههههههههه

اب
مید

لح
بدا

ع
 

عد  درک 
 شرای  طالق

ل اَّللج  و ُسئج دیعنج اْلُمْتع ج  ۷َُبوعْبدج هن اأْلْربهعج  أ ه  ال و  قد لمج
ین ن الّسْبعج  2ال مج

ها  
ههههههههه

ههههههههه
مههههههه

ا
دق

صا
۷  

صیر
ابوب

 ،دئیات ُمتعه 

ی رج     ها فیلن ف  ى ُدُبرج ْمرَتُه فج هْن علْیه نکن اج ا حّتى ماتهْت مج
یُ   ق لذلج   با ر 3علْیهج الّدج

ا  
ام

۷
 

زن  ۀدی یید
 تجاوزشد،

یما ُدون اْلفْرجج  یُب اْلمْرَة فج ِد عنج الّرُ،لج ُیصج ْن  ُغْسهُل  أ علیت مج
ى  ْل هج ْل  ق لُهو َْندل و لْم ُتْندج ْن لهْم ُیْنهدج لْیس علْیهها ُغْسهُل و مج
ها   4ُهو فلْیس علْیهج ُغْسُل 

ههههههههه
ههههههههه

مههههههه
ا

دق
صا

۷  

وی
را

شرای  غسل  
 زن

ت   لت بجى عْبهدج اَّللج  ق  هها  ۷ألج ْلهمج َْهلج یتهزّوُج الّرُ،هُل اأْلمه  بج ْیهرج عج
ًنى ق ل ّن اَّلل ُهو زج ول   مج ن یق  هج ْذنج َْهلج إج ُحوُهّن بج  5فاْنکج

ها  
ههههههههه

ههههههههه
مههههههه

ا
دق

صا
۷ س 

عبا
بوال

ا
 

احکا  ازدواج 
کنید  با 

ددت   لت ههى عْبههدج اَّللج  ق  بج ّن  ۷ألج ههداک مج ْلههُت فج ْصههحابجنا  ُ،عج بْعههوَ 
دددتروی عْنههه   لت نج فهههْرج  أّنددُد ق  یههههج اْلُمهههْلمج خج حهههّل الّرُ،هههُل ألج ذاَ  مج

هج فُهو لُه حالُل  یتج دت   لُه نعْم یا ُفضْیُل  فق ل،ارج لت دول  فمها  ق  هى  تق  فج
خ  لههُه مهها ُدون  حههّل ألج ْکههُرَ  ههى بج یسههُ  و هج یههُ  لههُه نفج ْنههدُ، ،ارج رُ،ههل  عج

ْن یْفتّضهها  َ  لهُهَ  ْنهها و لههْو  قدد لاْلفهْرجج حههّل لهُه مج اّل مهاَ  ال لهْیس لهُه مج
وی ذلج   ّل لُه ما سج ْنها لْم یحج ت  َحّل لُه ُ ْبلً  مج لت ْن ُههو  ق  َ رَْیهت مج

ى لهُه  ق لَحّل لُه ما ُدون اْلفْرجج ف لبْتُه الّشْهوُة فاْ تّضها  ال یْنب ج
ت  ذلج   لت یًا  ق  ْن فعل ذلج َ  یُکوُن زانج  6 ...ال  ق لفإج

صا
ا  

ام
دق

۷  

احکا  ازدواج  فضیل
کنید  با 

                                                      
 .۵۴۸، ص۳، جمن ال یحضره الفقیهکتاب  .1
 .۴۶۱، ص۳. همان، ج2
 .۱۴۸، ص۴. همان، ج3
 .۸۴، ص۱. همان، ج4
 .۴۵۱، ص۳. همان، ج5
 .۴۵۵، ص۳. همان، ج6
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ههای یبهانى با بررسى احادیهث فهوق و مقایسهه حضهور نقهش تعهاملى در مقابهل مجمهوع نقهش
یافت مى کهه نقهشاحادیث، این مهم در ههای ههای تعهاملى احادیهث فهوق در زمینهه نقهششهود 

کتشافى و اطالع  رارگهرفتن  کننهد، ایهن دو نقهش اسهت. همچنهینهاست و یا تکمیلرسانى آنا
(، نشهان از اهمیهت تعامهل ۱۲ههای پربسهامد احادیهث فهوق ) نقش تعاملى در مرتبه سو  نقش

گفتمانى احادیث زنانه دارد. چنین ارتباطى میان پیا  ( :رسان )معصهوماندر ایجاد ارتباط 
گیهرد گیر )مخاطب خاص و یا عامه( بر سر اثبات مسائل فقهى مربوط بهه زن صهورت مهىو پیا 
ههای خهاص یبهانى رسان( همرا، بها هنرنمهایىهای چهر، موف  )پیا که به تدریس  ابلیتتا این

که معمواًل با ارائه براهین به  صد اثبات پیا  مورد نظر  - یابد. نتیجه این شیو، ارتباط،لو، مى
د،  ههال،  لههت، شههه»بارههها بهها واژگههان و تعههابیری خههاص همچههون  - گیههردرسههان صههورت مههىپیهها 

 شود.گیر منتقل مىدر طول پیا  به پیا « شهدت و ادوات استفهما 
 1کننده. نقش تنظیم3-2-۴

اسهت. گیر در مجهرای ارتبهاط بنها شهد، رسان و پیا نظریه هلیدی بر پایه نقش و ،ایگا، پیا 
کاربردشناسى منظور از عنصر غالب  کهه بهه دلیهل بسهامد»در   کاربرد واحد یا واحهدهایى اسهت 

کم بههر مههتن را تعیههین مههى گونههه ادب حهها از لحههاظ سههاختار ارتبههاطى، عنصههر غالههب  2«.کنههدبههاال، 
ن الیحضره الفقیهاحادیث  که در نقش تنظهیمتوان پیا را مى کتاب من کننهد، آن را رسان دانست 

کرد.به خوبى مى یافت   توان در
کههه هنجارهههای ،ههکننههد، صههی ه اول شههخص و زمههان حههال اسههت. آنمحههور نقههش تنظههیم ا 

کههه دارای  ههوانین بیشههتر در بافت»دهههد، ایههن نقههش ا،تمههاعى روابهه  افههراد را شههکل مههى هههایى 
از طریههه  دسهههتور دادن و هشهههدار دادن، رفتهههار مخاطهههب را »دههههد و رخ مى 3«مشخصهههى اسهههت

کههه بههه  4«.بخشههدکنههد و بههه آن نظههم مىکنتههرل مههى فرسههتند، ایههن نههوع پیهها ، مخاطههب خاصههى را 
کنتر رسان )معصهومان( در معهری عنوان مثال و تى پیا ل رفتار اوست، مدنظر داردت به دنبال 

گیرنهد و  صهد ارشهاد و راهنمهایى او را دارد، پیهامى را انتقهال رفتاری خاص از مخاطب  رار مهى
کهههه مشخصهههًا بهههه همهههان مخاطهههب خهههاص اشهههار، خواههههد داشهههت. بسهههامد نقهههش مهههى دهنهههد 

                                                      
1. Regulatory. 

 .۱۳، دفتر سو : نگاهى به بسامد و بسامدنویسى، صهای پراکندهنوشته. 2
3.Creating authentic materials and activities for the adult literacy classroom: A handbook for 

practitioners. Pp:7. 

4.Explorations in the functions of language. Pp:30. 
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ههای ییهر ایهن نقهش را در احادیهث مهورد ( است. مثال۹ث ) کنند، در احادیث مورد بحتنظیم
 دهد:بحث به خوبى نشان مى

 ب فت گیرپی م رس نپی م گزهر 
رأ    کت

أ ّن ی َلأ هاَللج  إ  هْن خج ُ  مج
َیْت َعَلْیهج َخّلَ ْن َیُموَت َوَ ْد َبقج

َ
ُ،لج َ لّرَ لج

َها ۹َرُسولج َاَّللج  تج
ْ
 1 ...َلْم َیی

اما  
 اهمیههههههت راوی ۷صادق

 ُمتعه

ّاأ  ْن  ژأ :أ ب 
َ
ْن َ ُأ مج یت لأ قأ مأ عأ ْوَ،َبُه َاَّلُل َعَلْیَ   ی 

َ
ی َ ذج

َ
اما   2َاْلَحّدُ َاّل

 ۷صادق

محمهههههههههد 
بهههههههههههههههههههههن 
 سلیمان

افتهههههرا بهههههه 
 زن

س
ت
ْد اً  ژ : بل ذا  الْت صج اما   3بجکْسبج الّنائجح ج مج

 ۷رضا
 راوی

امهههههههههههههههههرار 
معههههههههههاش 

 زن

ی لُ بغ  ُمون    : ینت
ْ
می اّل بج اما   4َْن تتزّوج مج

 ۷رضا

محمهههههههههد 
بهههههههههههههههههههههن 
 اسماعیل

شههههههههههرای  
 ُمتعه

ی  یههرج  : سددب  ْْلخج ِدد لج د و  علیت ی شهههج ههن اّلههذج و ُیْلخههُذ الّصههداُق مج
یرج   5 ...ر،ع فُیرّدُ على اأْلخج

اما  
 ۷با ر

محمهههههههههد 
 بن مسلم

شهههههادت 
 زن

ْنهُه و  ْن عد  الّطالق بانهْت مج دّا   فإج ِد  ع  کّفهر  علیت اّل  اْلُمطّلقه ج و مج
ینُه و َْم   6سکهایمج

اما  
 ۷صادق

منصهههههههههور 
 بن حاز 

سهههههههههوگند 
تمکههههههههین 

 زن
یافهت مهىرسان و پیا با نگا، به ،دول فوق و انطباق پیا  کهه پیها گیهر چنهین در  رسهانشهود 

گیهههر )راوی و یههها مخاطهههب خهههاص( از و،ههههه در ایهههن احادیهههث بهههه نسهههبت پیههها  )معصهههومان(
کههه مسههیله مهمههى میههان مههى ا،تمههاعى بههاالتری برخههوردار اسههت. لههذا ایههن شههرای  ایجههاب کنههد 

گفتگههو رد و بههدل شههود و پیهها  کههه نشههانطههرفین  گر  ههدرت وی اسههت اسههتفاد، رسههان از عبههاراتى 
                                                      

 .۴۶۶، ص۳، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 1
 .۵۳۹، ص۳. همان، ج2
 .۱۶۲، ص۳. همان، ج3
 .۴۵۹، ص۳. همان، ج4
 .۶۰، ص۳. همان، ج5
 .۳۳۲، ص۴. همان، ج6
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کرُ،، البّد، علی ، ال سبیل علیها، ال بیس و علیها»نماید. ذکر عبارات  دههد پیها  نشان مهى« َ
گیهر  هرار تنظیم رفتار پیها از میدان آمرانگى باالیى برخوردار است و نقش یبانى آن سخن ،هت 

که عمو  یبانمى هر فهردی از »شناسان معتقدند در چنین ارتباطى گیرد. در توضین، باید افزود 
بر اساس الگوی رمدگشایى احادیهث  1«.کندی  طرف رمدگذاری و از طرفى دیگر رمدگشایى مى

کهههه تصهههاویر ذهنهههى و ایهههد،»فهههوق،  کلمهههات و م هههد انسهههان نهههوعى نظههها  رمدگهههذاری دارد  هههها را بهههه 
حضور و غیهاب هریه  از ایهن عوامهل در »بنابراین  2«.کندنمادهای  ابل ارائه و بیان تبدیل مى

تواند برای توصی  واحهدهای یبهانى تنها مىها، نهمراتبى آنهای یبانى و ساختار سلسلهنقش
 3«.کندکار رود، بلکه طب  و نوع این واحدها را نید توصی  مىبه

 4. نقش ابزاری3-2-۵
گرفتن و به»از این نقش  گرفتن،  ری  کردن، ا،از،  کهردن برای درخواست  کلهى بهرآورد،  طور 

توانهد مخاطهب خاصهى را مهدنظر نداشهته فرستند، این نوع پیا ، مى 5«.شودنیازها استفاد، مى
کهس باشهد. ایهن نقهش یبهانى بیشهتر در  الهب پرسهش کهه در  ههایىباشدت بلکه خطاب او به ههر 

پههذیرد، ایفههای نقههش ( در  الههب خههواهش و درخواسههت صههورت مههى۶احادیههث مههورد بحههث ) 
 کنیم:این نقش چند نمونه از این احادیث را عینًا نقل مىدادن در ادامه برای نشانکند. مى

 هرج ع ب فت گیرپی م رس نپی م گزهر 

ی  ْمههرَُة َْرضههعْت بْعههو ُوْلههدج ددوز  و اج هدد ت یج 
ی هاَْن َت ل   زّوج بْعو ُوْلدج

اما  
 ۷کاام

علهههى بهههن 
 شعیب

ازدواج بههههههههههها 
فرزنههههههههههههههدان 

 رضاعى

الفقیههههههههههههه، 
، ۳ج

 ۴۷۶ص
ْبههُن اْلعْبههدج  ُ  فقههال لههها اج یندد ع 

 
ُ  أنت أ هدد ت لدد

ی مهها علْیهه ج  علددی هه ج حّتههى ُتههلّدج ُمکاتبتج
 ...بجشْرطج َْن 

اما  
 ۷صادق

سههههلیمان 
 طالق برد، بن خالد

همهههههههههههههان، 
، ۳ج

 ۵۴۳ص

ْلُتُه َعههْن َشههَه 
َ
َسههااج َسههی ددی اَدةج َالّنج ددوز  ف   هدد ت تج 

 نجکاح  َْو طالق  َْو رْ،م  
اما  
 ۷کاام

محمهههههههههد 
بههههههههههههههههههههن 

 فضیل

شهههههههههههههادت 
 دادن زن

همهههههههههههههان، 
، ۳ج

 ۵۱ص
                                                      

گفتمانى. »1  .۲۹، ص«بررسى شرای  تولید و دریافت معنا در ارتباط 
 .۲۷۹، صشناسیارتباط. 2

3."The Functions of Language". Pp: 2. 

4. Instrumental 

5.Explorations in the functions of language. Pp:28. 
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 1. نقش تخیلی2-1-۶
با استفاد، از این نقش یبانى در پى ایجاد ی  دنیهای خیهالى بهرای خهود اسهت. »رسان پیا 

های تخیلهههى سهههازیسهههرایى، صحنههپردازی و لطیفکنهههد بههها شعرسهههرایى،  صههههلهههذا سهههعى مى
اسهت. علهت این نقش یبانى در احادیهث مهورد بحهث ههیچ حضهوری نداشهته  2«.داشته باشد

کههه مههتن خههاطر ماهیههت هههای صههرفُا فقهههى بهههویههه، مههتن هههای علمههى و بهههایههن بسههامد آن اسههت 
شهد. اسهتفاد، از سهرایى باپردازی و لطیفههتواند مجالى برای شعرسرایى،  صهو،ودیشان، نمى

که یبان ادبى، متن را دارای دو سطن مى که خوانند، با آن تماس دارد و سطحى  کند: سطحى 
گرچهههه ایهههن دو بههه  رونهههد، امههها عبهههور از طهههور مهههوازی پهههیش مهههىدر ییههر ایهههن سهههطن پنههههان اسهههت. ا

که معنا را توسع مهى یهه کهه پهذیرد. بهرای اینبخشهند، بهه آسهانى صهورت نمهىمجازهای یبانى  رو
کههه بههها ای تبههدیل مههىبیرونههى مههتن حهههدیث، در عههین بالغههت و ییبهههایى، خههود بههه پدیهههد، شهههود 

کنهد، کم برای زمانى اندک، از معنا منفه  مهىگری نظر را به خود معطوف و ذهن را دست،لو،
گیر در متون فقهى برای رسیدن بهه معنها چیهدی ،هد همهین صهورت را در اختیهار نهدارد و لذا پیا 

هههای مو،ههود بههه آن معنهها برسههد، بنههابراین در درک فحههوای ههها و ،ملهههد از رهگههذر همههین واژ،بایهه
 گیرد.( در سردرگمى محو  رار مى:رسان )معصومانسخن پیا 

 3. نقش فردی3-2-۶
رسههان بیههان احساسههات و عواطهه  شخصههى و حههاالت روحههى و روانههى پیا »در ایههن نقههش 

که داللت بر تع 4«.شودمى جب، ااهار رضایت، نگرانى، تیس  و بیان عالی  داشهته عباراتى 
کهههار رفتهههه اسهههت. نقهههش فهههردی در احادیهههث مهههورد بحهههث ههههیچ باشههد، در ایهههن نقهههش یبهههانى بهههه 

کهه ماهیهت ایهن احادیهث بهر پایهه است و دلیل آن را مهىحضوری نداشته  تهوان در ایهن دانسهت 
ای طهههرح احساسهههات فقههههى اسهههت. لهههذا ،هههایى بهههر -پرسهههش و پاسهههخ و بیهههان مباحهههث علمهههى
 شخصى و خلجانات درونى و،ود ندارد.

 گیری نتیجه
ن الیحضره الفقیههای یبانى احادیث مهرتب  بهه زن در چه دربار، نقشاز مجموع آن  کتاب من

                                                      
1. Imaginative 

2.Explorations in the functions of language. Pp: 39. 

3. Personal. 

4.Explorations in the functions of language. Pp:41. 
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 شد، این نتایس به دست آمد:گفته
گفتگههو میههان پیا در ایههن احادیههث بههه هلددف. رسههان علههت ایجههاد فضههایى غیررسههمى بههرای 

کالمهى آن( و پیا :)معصومین ای بهرای مخاطهب گونهههها بهگیر )راوی و افراد عهادی(، رفتهار 
که بیشهتر در ،ههت حفهظ اعتبهار ا،تمهاعى پیها عرضه مى ُکهنش گیر باشهدت تها بهه شود  عنهوان 

 1تهدیدآفرین آن. آمار مندرج در ،دول ییر مؤید این مدعاست:

 

گیههر در ن و پیهها رسهها،ههدول فراوانههى و درصههد ،ایگهها، ا،تمههاعى پیهها 
 احادیث مورد بحث

 رسانپیا 
 مثبت

 رسانپیا 
 منفى

گیههر پیها 
 مثبت

گیر پیا 
 منفى

کهل  ،مع 
 رسانپیا 

کل  ،مع 
 گیرپیا 

 ۹۶۰ ۹۶۰ ۹۳۲ ۲۸ ۲۸ ۹۱۱ فراوانى
 ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۵  ۵  ۵  ۹۵  درصد

اسهت و همچنهین نقهش  رسهانى و اکتشهافىبیشترین بسامد نقش یبانى متعله  بهه نقهش اطهالع ب.
 فردی و تخیلى هیچ بسامدی در احادیث فوق نداشتند. ،دول ییر گویای این بسامد است:

کتشافى رسانىاطالع  ،مهههههههههع  تخیلى فردی ابداری کنند،تنظیم تعاملى ا
 کل

 ۹۶۰ ۰ ۰ ۵۶ ۸۸ ۱۱۶ ۳۱۲ ۳۸۸ فراوانى
 ۱۰۰  ۰ ۰ ۵  ۹   ۱۲ ۳۳  ۴۱  درصد

ههای رسهانى در رتبهه نخسهت نقهشزود  رارگهرفتن نقهش اطهالعدر توضین ،دول فوق بایهد افه
ن الیحضره الفقیهیبانى احادیث زنانه  گیهری ایهن احادیهث بیشهتر دههد ،ههتنشان مى کتاب من

گیهر تصهدی  و یها تکهذیب تواند از منظهر پیها به سمت موضوع پیا  است. بنابراین ،مالت مى
( سهخن :و ائمهه معصهو  ۹رسان )پیهامبرپیا شود شود. این نقش و اهمیت آن مو،ب مى

کاماًل روشن و بدون استفاد، از واژ، را به که امکهان گونههای چندمعنایى به صورتى  کند  ای ادا 
که طهرح مباحهث فقههى کهه  - بروز ابها  در معانى ،مله میّسر نشود. علت این امر در آن است 

ایجههاب  - گههرددادرسههت از پیهها  مههوردنظر مههىگهها، ،ابجههایى برخههى از واژگههان آن باعههث درک ن
کههه پیهها مههى رسههان سههخن خههود را بههه صههورت مسههتقیم و بههدون پههرد، بیههان نمایههد. بنههابراین کنههد 

                                                      
اخال یهات مثبهت و منفهى فهرد نیسهت، بلکهه منظهور از مثبهت ،ایگها،  کننهد،. عالمت مثبت و منفى در ،هدول فهوق بیهان1

 سبت به طرف مقابل.تر او نا،تماعى باالی فرد نسبت به طرف مقابلش است و منظور از منفى ،ایگا، ا،تماعى پایین
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که فراتر از فهم معنای واژ،چنین به نظر مى و شهرای   :و معصهومان ۹ها، مقاصد پیهامبرآید 
کرد و از این طریه  بهه  کهاملى از زمینههتولید متن را نید باید شناسایى  ههای صهدور موضهوع فههم 

کرد.   حدیث دست پیدا 
کتشهافى بهه  گفهت حرکهتدربار، نقش ا  عنهوان دومهین نقهش پربسهامد در ایهن احادیهث بایهد 

یهاد و پرسهش مسهتقیم اسهت. ایهن نقهش  «سیلُت و ُسئَل »هایى همچون واژ،پرسش با تفصهیل ی
کههه پرسههش بههه مههتن حههدیث وابسههتگیبههانى نشههان مههى ى مضههاعفى داردت ییههرا بعههد از چنههد دهههد 
گراف ،نبه رسان شهفاف خواههد شهد. تکهرار ایهن سهاختار در احادیهث های مبهم برای پیا پارا

و  میمسهتق ریو وابسهته بهودن آن بهه مهتن، تهیث« سهیل»بهودن پرسهش سهاختخوش دانیبر ممتعدد 
گرفتن نقش تعاملى در مرتبه سو  نقهش دارد. یمعنادار ههای پربسهامد احادیهث همچنین  رار 

گفتمههانى احادیههث زنانههه دارد. چنههین ارتبههاطى  فههوق نشههان از اهمیههت تعامههل در ایجههاد ارتبههاط 
گیههر )مخاطههب خههاص و یهها عامههه( بههر سههر ( و پیهها :و معصههومان ۹رسههان )پیههامبرمیههان پیهها 

هههای چهههر، موفهه  کههه بههه تههدریس  ابلیههتگیههرد تهها ایناثبههات مسههائل فقهههى زنانههه صههورت مههى
کهه  - یابد. نتیجه ایهن شهیو، ارتبهاطهای خاص یبانى ،لو، مىرسان( همرا، با هنرنمایىپیا )

بارها بها واژگهان  - گیردرسان صورت مىمعمواًل با ارائه براهین به  صد اثبات پیا  موردنظر پیا 
در طههول پیهها  بههه «  ههال،  لههت، شهههد، شهههدت و ادوات اسههتفهما »و تعههابیری خههاص همچههون 

شود. همچنهین دربهار، عهد  حضهور نقهش فهردی و تخیلهى در احادیهث مهورد گیر منتقل مىا پی
کهه مهتنبحث مى کهرد  خهاطر ماهیهت و،ودیشهان، ههای صهرفُا فقههى بههتوان به این نکته اشهار، 

توانهههد مجهههالى بهههرای بهههروز احساسهههات و عواطههه  شخصهههى )نقهههش فهههردی( و همچنهههین نمهههى
 سرایى )نقش تخیلى( باشد.فهپردازی و لطیشعرسرایى،  صه

که منظورشناسى احادیث زنانهه  گفت  ن الیحضره الفقیاهدر پایان باید  بهر ایهن اصهل  کتاب من
که پیها  گیهر )راوی(، از ( در ارتبهاط خهود بها پیها :و معصهومان ۹رسهان )پیهامبرمبتنى است 

که ذهنش روی آنواژگان و تعابیری استفاد، مى عنهوان نقهش اصهلى  هها متمرکهد اسهت و بهکند 
 .یابدرسان َ،والن مىیبان در ذهن پیا 
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