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منظورشناسى احادیث زنانه «من ال یحضر ،الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی
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منظورشناسى به مطالعه منظور پار،گفتارهایى مىپردازد که میان پیا رسان و پیا گیهر رد

و بدل مىشود .بر اساس این دانش ههر پهار،گفتهار مهىتوانهد در بافتههای مختله

حامهل

نقشهای متفاوتى باشد .مایکل هلیدی ( ) ۱۹۷۳از نظریهپردازان این عرصه ،نقشهای
معنایى  -منظوری یبان را هفت نوع معرفى نمود و بر این باور اسهت کهه ایهن هفهت نقهش
یبانى را مىتوان در تمامى گونههای کاربردی ی بهان ردیهابى کهرد .در احادیهث نبهوی و ائمهه

معصو  :پار،گفتارهای متعددی دربار ،زن و،ود دارد که نقشهای یبانى آنها ،بدون
درنظر گرفتن بافهت کهال  ،باعهث خدشههدار شهدن و،ههه ا،تمهاعى زن مهىشهود .در ایهن

پههژوهش تههالش مههىشههود مجموعههه ایههن احادیههث  -کههه در کتاااب ماان الیحضااره الفقیااه

،معآوری شد ،است  -از این منظر بررسى شود .نتایس نشان مىدهد که از مجموع ۹۶۰

پار،گفتاری که دربار ،زنهان در ایهن کتهاب روایهت شهد ،اسهت ،بیشهترین بسهامد مر بهوط بهه
نقهش اطههالعرسههانى (  )۴۱و اکتشهافى (  )۳۳اسههت .ایههن آمههار بیهان گر آن اسههت کههه ابههالغ
پیا خاص مرتب با زن (اطالعرسانى) و یا پرسهش از مسهائل فقههى و شهرعى (اکتشهافى)

دربار ،وی ،نه تنها باعث تندل ،ایگا ،ا،تماعى وی نیست ،بلکه در بسیاری از پیها هها
ُ
نقش وی را به عنوان کنشگر در ی ،امعه یبانى بر،سته مىسازد.
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کلید دداژه هد د د زن ،کت ه ههاب َم ه ههن الیحض ه ههر ،الفقی ه ههه ،منظورشناس ههههى ،مایک ههههل هلیه هههدی،

اطالعرسانى ،اکتشافى.

مقدمه

گویشههوران هههر ی بههان در گفتگههوی روزمههر ،اغلههب از سههاختارهای ی بههانى اسههتفاد ،مههىکننههد کههه

معن ههای ا ههاهری آن ب هها منظهههور ی ک ههه در آن نهفت ههه اس ههت ،تفهههاوت ی یه هادی دارد .رای ههستهههرین و

پربسامدترین این سهاختارها  -کهه در همهه ی بهانهها نیهد از حیهث بسهامد کهارکرد مشهابهى دارد -
،مههالت خبههری اسههت .ایههن نههوع از ،مههالت در وهلههه نخسههت ،گو یههای ارسههال خبههر از طری ه

پیا رسان به پیها گیهر اسهت ،امها بها انهدکى تعمه و بها اسهتناد بهه دانهش منظورشناسهى مهىتهوان

در

دریافههت کههه ایههن تعههابیر گهها ،در معنههای اصههلى و اههاهری خههود بههه کههار نمههىرود ،بلکههه هر یه
مو عیتهای مختل برای ادای منظورهای ّ
متنوعى کاربرد دارند .بنابراین بهرای درک درسهت
فحههوای سههخن و غههری وا عههى پیهها رسههان بایهد نسههبت بههه پیهها رسههان ،پیهها گیههر و بافههت سههخن
آ گاهى حاصل کرد .اصول مطرحشد ،در منظورشناسى و علم معانى مهىتوانهد راهگشهای فههم

پژوهش گران این حوز ،باشد .با این توضیحات ،باید گفتهار را در یه

بافهت ا،تمهاعى بررسهى

کههردت ی ی ههرا باف ههت ا،تم ههاعى مقص ههود ش ههرکتکنن ههدگان در ه ههر مکالم ههه و س ههاختار آن را تعی ههین

مىکند« .اگرچه بیشتر افراد از اصول و واعهد حها کم بهر مکالمهه بهىاطهالع هسهتند ،امها در طهول
روز با استفاد ،از آنها در مکانها و مو عیتهای مختل
طری مفاهیم مختلفى را به یکدیگر انتقال مىدهند».
از دیگرسو ،ی

با یکدیگر مکالمه مىکنند و از این

1

صورت یبانى ته منظهوری در تمها بافتهها و مو عیتههای رفتهاری و،هود
ج

نهدارد ،بلکهه بنها بهر مت یرههای مختله  ،صههورتهای ی بهان نیهد ت ییهر مى کنهد .در متهون دینههى و

فقهههى نیههد ایههن مسههیله صههادق اسههتت بههه گونهههای کههه ذکههر نکتهههای فقهههى و یهها بیههان یه

مسههیله

اعتقههادی ،بسههته بههه بههافتى کههه ،ملههه در آن بهههکههار مههىرود ،مههىتوانههد منظورهههای متعههددی را بههه

پیا گیر منتقل مىکندت به عنوان مثال ،این حدیث نبوی که آن حضرت  ۹فرمود:

ح
2
ح
مسنی َِّامرأةََّّالق ِ حمیَّال ِاح ح َّد؛ َّ
َّالنسا ح َّحرََّکون َِّْ ِ
َّالرجال َّو یکثر ِ
ِإن َِّمنَّأ ِ
شراطَّالساع َّأنََّ ِق ِ

از دشادههای قیام اس که مردان کم میشودد و زدان ز.اد میشودد اا ان که .ک مهرد
از پنجا زن سرپرستی میکند.
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« .1کش

و توصی

انواع تلوین در فارسى محاور،ای باتو،ه به فرهنگ فارسىیبانان تهران» ،ص.۱۸۴

 .2الجامع الصحیح ،ج ،۶ص.۱۲۵

حدیث استنباط مىشود:

ال  .اسال نگا ،مثبتى به زن نداردت

ب .در هههر مکههان تعههداد زنههان از مههردان بیشههتر بههود ،آن مکههان زمینههه بر پههایى یامههت را فههراهم

مىکندت

ج .کاهش نرخ ازدواج مردان و زنان و همچنین سهخت گیریههای بهیش از حهد در انتخهاب

همسر که باعث مىشود ی
نشانههای یامت است.

مرد سرپرست چنهد زن شهود (همسهر ،مهادر ،دختهر ،نهو ،و غیهر )،از

بنابراین در تحلیل سخن باید مت یرهای ییر مدنظر باشد:

ا،تماعى گویند ،و مخاطب)،
 .۱طرفین گفتگو (،نسیت ،سن ،درت و ،ایگا،
ج

1
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بهدون در نظهر گهرفتن بافهت ا،تمهاعى و رفتههاری ایهن حهدیث ،منظورههای متعهددی از اههاهر

 .۲موضوع گفتگو،
 .۳بافت گفتگو.

2

با مالحظه به این سه عامل است که پیا رسان منظورهای متعددی را به پیا گیر منتقل مى کند.

در پژوهش حاضر تالش بر آن است نقشهای یبانى احادیثى که در بهار ،زنهان در کتااب نمان

الیحضره الفقیاه ( ۹۶۰حهدیث) روایهت شهد ،اسهت ،مهورد بررسهى هرار گیهرد و منظهور ر یهب بهه
یقین هر حدیث استخراج گهردد .بهه نظهر مهىرسهد الگهوی همبسهتگى( 3نقشههای هفت گانهه)

مایکههل هلیههدی ،معیههار مناسههبى بههرای اری یههابى منظههور احادیههث مههورد بحههث باشههد .همچنههین،
علت انتخاب الگوی هلیدی در مقابل دیگر الگوهای یبانى پیش از آن ،این اسهت کهه از یه

سو این الگو ،آرای سایر اندیشوران ا،تماعى پیش از خود را بس  ،تلفی و ادغا نمهود ،اسهت

و الگههوی ،دیههدی بههرای تحلیههل نقههشهههای ی بههانى ارائههه نمههود ،اسههت و از دیگههر سههو ،وی تحلیههل

نقشهای یبانى را از حوز ،یبانشناسى به عالم ا،تماع کشاند ،و از آن به مثابه ابداری نیرومند
برای تحلیلهای یبانى خهود اسهتفاد ،کرد،اسهتت بهه طهوری کهه ههر پهار،گفتهار تمها عرصهههای
حیات ا،تماعى را درمىنوردد و اذهان و رفتار کهارگداران فهردی و ا،تمهاعى را شهکل مىدههد.
بهها ای ههن توض ههیحات ،الگ ههوی هلیههدی مىتوان ههد م ههدلى مناس ههب بههرای تحلی ههل س ههاختار ی ب ههانى

« .1نظری التیدب فى اللسانیات» ،ص.۱۳۷

« .2السیاق و مقتضى الحال فى مفتاح العلو  :متابع تداولی » ،ص.۱۶۵
3. Coherence.
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احادیثى باشد که دربار ،زنان روایت شد ،اسهت .هلیهدی نقشههای ارتبهاطى ی بهان را در هفهت

دس ههته  ،ههای مىده ههد ک ههه عبارتان ههد از :نقشه ههای اب ههداری ،تنظیم کنن ههد ،،تع ههاملى ،ف ههردی،
تخیلى ،اکتشافى و اطالعرسانى.

1

وی معتقد است:

ا.ن دقشهای زبادی اوسط بزوگساالن بسیاو متنهوعار از دقشهها.ی اسه کهه اوسهط
کودکان بهکاو گرفته میشود.

2

ی یهرا بافهتههای مهو عیتى کهه بزرگسهاالن در آن ههرار مهىگیرنهد ،بسهیار گسهترد،تهر و متنهوعتههر از

بافتهای مو عیتى کودکان است.
 .۱ادبیات پژوهش

چندی است منظورشناسى به عنهوان شهاخهای مههم از ی بهانشناسهى مطمهننظهر بسهیاری از

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

بیشتر اوقات منظوو و مقصود گو.شووان از کلیاای که به کاو میبردهد ،بسهیاو فرااهر از
معنای ظاهری ان اس .

3

درک نقههاط بر،سههتگى معنههای ضههمنى سههخن بههر عهههد ،منظورشناسههى اسههت .در تعههاری

متعدد از منظورشناسى نید بر این مهم تی کید شد ،است:

منظووشناسی مطالعه معادی گفتهها دو موقعی های مقتلف اس .

4

بنابراین در منظورشناسى «بیشتر با تحلیل افهراد از گفتهههایشهان سهروکار دار یهم تها بها معنهای

خود کلمات یا عباراتى که بهکار مىبرند» 5.درست به همین ،ههت اسهت کهه «منظورشناسهى

روی ،نبههایى از معنا تمرکد مىکند که نمىتواند تنها توس یبانشناسى محهو پهیشبینهى
شود .بنابراین از علومى همچون ،امعهشناسى و روانشناسى نید کم

مىگیرد».

6

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

 .2رویکرد ارتباطى در آموزش یبان ،ص.۳۰
3.Meaning in Interaction: An introduction to pragmatics. Pp: 1.
4.Principles of pragmatics. Pp: 3.
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 .5کاربردشناسی زبان ،ص.۱۱
6.Pragmatics. Pp: 2.

کرد ،و به او هویت بخشد» 1.یبان هموار ،تحت تهیثیر ا،تمهاع اسهت و بها پدیهد،های ا،تمهاعى

پیوندی ناگسستنى داردت تها ،ایى کهه «برخهى از یبانشناسهان ،تهیثیر ،امعهه و تحهوالت آن را بهر

ی بههان ،بیشههتر از تههیثیر ی بههان بههر ،امعههه مىداننههد» 2.ی بههان مىتوانههد تجلى گهها ،طههرز برخوردههها و

رفتارهای مختل

هاخت اهاهری ی بهان ،نمهودی از ت ییهر
ا،تماعى باشدت ییرا «ههر نهوع ت ییهر س ج

عقید ،و رفتار ا،تماعى است».

3

زن به عنوان نیمهى از بشهریت در طهول تهاریخ در معهری نهاداوریههای گونهاگونى هرار گرفتهه

است .نگاهى گذرا به تاریخ چنین مىنمایهد کهه زن در بیشهتر ،وامهع از نهوعى محرومیهت رنهس
برد ،و حقهوق انسهانى او تحهت سهیطر ،فرهنهگ مردسهاالری تضهییع شهد ،اسهت .ایهن در حهالى

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

دربار ،ارتباط یبان با ،امعههشناسهى ذکهر ایهن نکتهه حهاید اهمیهت اسهت کهه «ی بهان بهه مثابهه
ُ
ی کنش ا،تماعى به گونهای به کار مىرود تا بتواند ارتباط فرد را با دیگران بهخوبى توصی

است که در برخى از آثار گفتاری و یها نوشهتاری ،زن بهه گونههای مهورد خطهاب هرار مى گیهرد کهه

حرمههت و ،ایگهها ،ا،تمههاعى او خدشهههدار مى گههردد .در چنههین آثههاری ،هههر واژ ،و ،ملهههای کههه

در بههار ،زن بههه کههار گرفتههه مىشههود ،مىتوانههد تههیثیری مسههتقیم در تعههالى و یهها رکههود ،ایگهها ،وی در
،امعه داشته باشد .برخى ناباوران با استناد به تعدادی از احادیثى که در آنهها مسهائل فقههى

مههرتب بهها زن بهها صههراحت لهجههه خاصههى مطههرح شههد ،اسههت و در برداشههت اولیههه چنههین گم هان

مىشههود کههه بهها چنههین ادبیههاتى ،ایگهها ،ا،تمههاعى زن دچههار تعههری مى گههردد ،نههص حههدیث را
مخال

ادب لمداد مى کنند .در پاسهخ بهه ایهن ادعها بایهد گفهت کهه علهم فقهه ا تضها مى کنهد

بسیاری از مسائلى که در باور عمو تابو تلقى مى گردد ،به صورت شفاف مطهرح گهردد و هانون

و واعد فقهى آن بس و شرح شودت اما باید برای رَی صادر کهردن در بهار ،ایهن احادیهث ،بافهت
حدیث و موضوع و مخاطب بررسى شود و نقش یبانى حدیث استخراج گهردد و منظهور نههایى

آن بر اساس مت یرهای منظورشناسى استنباط گردد.

از آن،ا که یکى از را،های ارییابى احادیث روایتشد ،از پیامبر  ۹و ائمه ،:شناخت و

تحلیههل سههاختار ی بههانى آن اسههت .لههذا ،سههتار حاضههر در تههالش اسههت تهها میههدان تیثیرگههذاری

سههاختارهای ی بههانى در هدفمندسههازی منظههور احادیههث زنانههه کتاااب نماان الیحضااره الفقیااه را

ارییابى کند .همچنهین از آنجها کهه در میهان غیرمسهلمانان و بهه و یهه ،بیمهاردالنى کهه نسهبت بهه
1.The Sociolinguistics of Language. Pp: 1.
2. sociolinguistics: an Introduction to Language and Society. Pp: 26.

« .3بررسى یبان ملدبانه در فارسى کنونى از نظر ،امعهشناسى یبان» ،ص.۲۷۲

165

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

اسههال و هرآن و روایهات معصههومان :م رضههانه رفتههار مهىکننههد ،سههخنانى نقلشههد ،اسههت کههه
صد ت ییر دادن دید انسانها نسبت به رآن و معصومان :دارد ،و صورتمسیله را این گونهه

ت ییر مىدهند که اسال باعث تندل مادی و معنوی ،ایگا ،زنان شهد ،اسهت .از ایهن رو انجها

پژوهشى مستقل و کیفى بهر پایهه داد،ههای یبانشناسهى در رد نظر یهه ایهن بیمهاردالن بهر اهمیهت
تحقیق هى در ای هن موضههوع تی کی هدی مضههاع

م هىکنههد .بهها تو،ههه بههه ضههرورت یادشههد ،،در ایههن

پژوهش تالش بر آن است که به پرسشهای ییر پاسخ داد ،شود:

 ساختار یبانى احادیث زنانه کتاب نمن الیحضره الفقیه چگونه است؟ -پربسامدترین نقش یبانى در این احادیث کدا است؟

به منظور پاسخ گویى به این پرسشها در گا نخست ،تما پار،گفتارههای احادیهث مهرتب

به زنان  -کهه در کتاب نمن الیحضره الفقیاه روایهت شهد ،اسهت و در رابطهه بها موضهوع ،اههداف و

پرسشهای پژوهش رار مى گیرد  -گردآوری شهد .بهرای بررسهى داد،هها و دسهتیابى بهه نتیجهه

مناسههب از روش تحلیههل محتههوا اسههتفاد ،شههد .لههذا تمههامى پههار،گفتارهههای احادیههث ،تحلیههل و
بررسى شد و بر اساس نظریه همبستگى هلیدی در ،دولهای مخصهوص دسهتهبندی گردیهد

تا بستری مناسب برای بررسى موضوع و محتوای آنها فراهم شود .برای عینىترشدن تحلیهل و

هامد داد،هههای برگرفتههه از احادیههث ،انههداز ،گیری شههد و بههه کمه
امکههان بررسههى سههنجید،تر ،بسه ج

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

سامانه اهل البیت 1تعری

شد ،است.

 .2پیشینه تحقیق

در میان انبو ،پژوهشهای مرتب با بنیاد نظری پژوهش حاضر مىتوان به آثار ییر اشار ،کرد:

کتد بهد  :عفیفههى ( ) ۱۹۹۵در علاام االجتماااع اللغااوی اذعههان داشههت کههه در یبانشناسههى

ا،تماعى ،یبان بهه عنهوان پدیهد،ای فرهنگهى و ا،تمهاعى مهورد بررسهى هرار مى گیهرد .لهذا بهرای

تحلیل یبان باید نقشهای ا،تماعى آن مورد مطالعهه هرار گیهرد .وی در ایهن کتهاب بهه الگهوی

،امعهشناسى یبان هلیدی نید پرداختَ .حمد نحله ( ) ۲۰۰۱در علم اللغة النظامی :مدخل
إلی النظریة اللغویة عند هالیدی به الگوی انسجا متنهى هلیهدی پرداختهه و مللفهههای مهرتب
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مقد :

حمههداوی ( ) ۲۰۱۲در «نظر یههات واههائ

الل ه » بههه بررسههى تمههامى الگوهههایى کههه

کارکردهای یبان را تقسیمبندی نمود،اند ،مىپردازد .وی الگوههای وینگنشهتاین ،یاکوبسهن،
1

2

ویگوتسکى 3،بوهلر 4،پوپر 5،موریس 6و هلیدی 7را به تفصیل مطرح ،و ابعاد و مللفههای آنها
را بیههان کههرد و در ایههن میههان نقشهههای هفت گانههه هلیههدی را نیههد تفسههیر نمههود .فرحههى سههعیدانى

( ) ۲۰۱۳در «التخطههی الل ههوی فههى اههل واههائ

الل ه » کارکردهههای ی بههان را بههر اسههاس محههی

 ،رافیایى تقسیمبندی نمود .وی در بیان کارکردهای بینالمللى یبان ،هفهت نقهش ی بهان را -
کههه هلیههدی آنههها را مطههرح نمههود ،اسههت ، -ههزو نقشهههای مشههترک تمههامى یبانههها در تمههامى
منههاط  ،رافیههایى معرفههى نمههود .در بههال بههالل ( ) ۲۰۱۵در «واههائ

الل هه بههین اللسههانیات

العامه ه ه و اللس ه ههانی اال،تماعیه ه ه » نقشه ه ههای ی ب ه ههان را ب ه ههر اس ه ههاس یبانشناس ه ههى همگ ه ههانى و

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

به این نظریه را مطرح نمود،است.

یبانشناسهى ا،تمهاعى ،بهه د ،دسهته تقسهیم مى کنهد کهه مهمتهرین آنهها نقشههای هفت گانهه
هلیههدی اسههت و عههالو ،بههر ایههن هفههت نقههش ،نقشهههای منطقهههای ،بینالمللههى و آموزشههى را نیههد

مىافدایهههد .مری بهههان و محبىتبهههار (۱۳۹۲ش) در «بررسهههى نا گهههذاری مضهههامین دفهههاع مقهههدس
برمبنای نظریه نظا منهد نقشهى هلیهدی در اشهعار یصهر امینپهور» بهر ایهن باورنهد کهه نا گهذاری
مضههامین و انتخههاب واژ گههان ،عههاملى تعیین کننههد ،در شههکل گیری فههرانقش اندیشههگانى ی بههان

شعری یصهر امینپهور دارد .بلحهوت ( ) ۲۰۱۳در «طبیعه الهنص و عال تهه بسهیاق المقها مهن
منظور مایکل هالیدای» به بررسهى ارتباطههای درونهى و بیرونهى مهتن پرداخهت و نظر یهه انسهجا

متنههى هلیههدی را  -کههه گریههدی بههه مبحههث حههال و مقتضهها نیههد دارد  -تبیههین نمههود .صههاد ى و
نقههىزاد۱۳۹۴( ،ش) در «تفسههیر سههاختاری سههور ،کههوثر برپایههه نظر یههه یبانشناسههى نقش گههرای
نظا منههد هلیههدی» ،بهها بهر ،گیههری از مت یرهههای بههافتى ،فههرانقش تجر بههى ،بینههافردی و متنههى،

نکات معناشناسى ،دیدی را دربار ،سور ،کهوثر ارائهه کردنهد .رضهایى و علىپهور (۱۳۹۱ش) در
1. Ludwig_Wittgenstein
2. Roman_Jakobson
3. Lev_Vygotsky
4. Buhler
5. Popper
6. Maurice_Grevisse
7. Michael_Halliday

167

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

«بررسههى متههون خوانههداری مجموعههه فارسههى بیههاموییم بههر اسههاس نقشهههای هفت گانههه ی بههان از
دیدگا ،هلیدی» بهه دنبهال کشه

میهدان تو،هه بهه نقشههای ی بهانى در کتابههای آمهوزش ی بهان

فارسى هستند و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه نقشههای مو،هود در مجموعهه فارسهى بیهاموییم بها

شههش نقههش از نقشهههای هفت گانههه هلیههدی تطههاب دارد و نقههش تعههاملى بههاالترین بسههامد را در
این مجموعه بهه خهود اختصهاص داد ،اسهت .تحریر یهان و مرادیمقهد (۱۳۹۳ش) در «بررسهى

گرایشه هها و تحلی ههل بینفرهنگ ههى دیوارنوش ههتهها :گفتم ههان خ ههاموش» ض ههمن ههراردادن مت ههون
نوش ههتاری اص ههناف مختله ه  ،در اینج هها دیوارنوش ههتهها ،در زم ههر ،گفتم ههان خ ههاموش ،آنه هها را

نظا مند معرفى مى کنند و تحلیل آنها را منطب با الگوهای معنایى هلیدی مىدانند.

پ یدد د نن مد ددههدد د اسه ههمىخیبری (۱۳۹۱ش) در «تحلیهه هل گفتمه ههانى پیام هه ههای تلفنه ههى

فارسههىیبانان بههر اسههاس معیههار انسههجا مههتن هلیههدی» ،پیام هههای تلفنههى را دارای نظههامى
گفتمانى دانست که عامل حهذف ،بهاالترین بسهامد را در میهان ابدارههای انسهجامى هلیهدی بهه

خود اختصاص داد ،است .یمینه ،در ) ۲۰۱۴( ،در «االتساق النصى فهى الخطهاب األدبهى:

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

ی یههاد علههى اللیبههى ا،ههرا نمههود .فالحههى (۱۳۸۸ش) در «بررسههى مقابلهههای ضههربالمثلههها در یبههان
انگلیسهههى و فارسهههى از دیهههدگا، ،امعهشهههناختى یبهههان» ،ضهههربالمثلهای انگلیسهههى و فارسهههى را

گزینهای مناسب ،هت بررسى و تقابل ادبیات و فرهنگ این دو یبان مىداند.

دربار ،پیشینه ،امعه آماری پژوهش حاضر مىتهوان گفهت بیشهتر ایهن پهژوهشهها بهه بررسهى

محتوا و سند روایى احادیث زنانه کتاب نمن الیحضره الفقیه پرداختنهد و ایهن احادیهث از منظهر

یبانشناسى و منظورشناسى مورد تحلیهل و اری یهابى هرار نگرفتنهد .بنهابراین مىتهوان بهه درسهتى

ادعا کرد که این نخستین اثری است که به تحلیل ساختاری نظا یبانى احادیهث زنانهه کتاب
نمن الیحضره الفقیه مىپردازد.
 .3بحث و بررسی
 .1-3معناشناسی و نقشهای معنایی  -منظوری
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یکى از شاخههای علم بالغت ،معناشناسى یا علم معانى است که عبارت است از «علهم

به اصول و واعهدی کهه بهه یهاری آن کیفیهت مطابقهت کهال بها مقتضهای حهال و مقها شهناخته

مقتضای حال اراد ،مى کند» 2.این دانش ارتباط ی یهادی بها نظر یهههای نقهد نهوین ادبهى دارد .تها
پیش از دور ،معاصر ،یبان تنهها ابهداری بهود ،کهه نویسهند ،آن را بهرای رسهیدن بهه مقاصهد خهاص

خههود و ایجههاد تههیثیرات مههورد نظههر خههود بههه کههار مى گرفههتت امهها در دوران معاصههر شههاهد ت ییههرات
بنیادین در نگرش منتقدان ادبى به ی بهان و ارتبهاط آن بها ادبیهات هسهتیم 3.بها انتشهار مجموعهه

مقاالت فردینادو سوسور در زمینه دانش یبانشناسى و بررسى و توصی

ی بهان ،انقالبهى عظهیم

صورت گرفت و از آن پس یبان بهه شهیو،ای علمهى مهورد بررسهى و تو،هه هرار گرفهت .گروههى از
4

یبانشناسان ،تحت تیثیر این تعبیهر نهوین از ی بهان هرار گرفتنهد کهه بسهیاری از دیهدگا،های آنهها
مشابه مواردی است که در علم معانى با آن سروکار داریم.

از آن،ها کهه علههم معهانى بها دیههدگا،های بالغهى  -دسهتوری بههه آثهار ادبهى مىنگههرد ،چنهین رفتههاری

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

مىشهود» 1.موضههوع علههم معههانى «افههادة معههانى ثهانوی اسهت کههه مههتلکم بلیه  ،از کههال مطههاب بهها

این علم را به دانهش یبانشناسهى بهه خصهوص نقهد یبانشهناختى مهرتب مىسهازد« .و،هود مبهاحثى
ّ
نظیر فصاحت کال  ،عیوب ُمخل فصاحت ،اغرای ثانوی کهال  ،بررسهى بافهت و سهاخت ،ملهه و
کال در علم معانى ،شباهت و ارتباط بسیار ییاد این علهم را بها سهه شهاخه اصهلى یبانشناسهى و نیهد

نقد نوین ادبى آشکار مىسازد» 5.بحث معهانى و کاربردههای ثهانوی ،ملهه در علهم معهانى بها شهاخه

معناشناسهى در دانههش یبانشناسههى مههرتب اسهت .نحههو و سههاختارهای نحههوی ،ملهه بهها شههاخه نحههو
ارتباط دارد و همچنهین از آن،ها کهه علهم معهانى بهه بررسهى کهال مىپهردازد ،مىتهوان آن را بها مبحهث

تحلیل گفتمان 6و منظورشناسى در نقد ،دید ادبى مقایسه کرد.
در منظورشناسههى نظههر ایههن اسههت کههه یه

،ملههه مىتوانههد در بسههترها و بافتهههای مختله

نقشهههای متفههاوتى داشههته باشههد کههه بههه نقشهههای معنههایى  -منظههوری شههناخته مىشههود .بههه
7

روش معمول ،یکى از این نقشها مرسو تر است و بسهامد بیشهتری دارد و بهه هول علمهای علهم

معانى ،معنای اولیه محسوب مىشود و نقشهای دیگر ،معانى ثانویه 8.سه نهوع کهال خبهری،
 .1معانی و بیان ،ص.۲۹

 .2معالم البالغه در علم معانی و بیان و بدیع ،ص.۲۱

 .3دستور مفصل امروز بر پایه زبانشناسی جدید ،ص.۱۲
 .4فقه اللغة العربیة ،ص.۲۸

 .5األسلوبیة الرؤیة و التطبیق ،ص.۵۸
6. Discourse Analysis

« .7مقابله منظورشناختى در یبانهای انگلیسى و فارسى» ،ص.۱۴۸
 .8جواهر البالغة فی المعانی و البیان و البدیع ،ص.۵۲
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پرسشههى و امههری از اشههتراکات یبانهههای بشههری محسههوب مىشههوند و در تمهها یبانهههای دنیهها

حدا ل دو یا سهه نهوع از ایهن ،مهالت یافهت مىشهود 1.در همسانسهازی مقولهههای دسهتوری و

معنههایى  -منظههوری ،گوینههد ،بهها بنیههادیترین شههکل اسههتفاد ،از ،ملههههای ی بههان سههروکار دارد.
گویند ،برای دادن خبر ،کسب اطالع و صدور فرمان ،به ترتیب ،از ،ملههای خبری ،پرسشهى

و ام ههری اس ههتفاد ،مى کن ههد .در چن ههین تع ههابیری ،مقول ههههای دس ههتوری ب هها مقول ههههای مع ههانى -
منظههوری آن همسههان شههد،اندت امهها گهها ،چنههین همسههانى میههان اههاهر سههخن و منظههور آن و،ههود
نههداردت بههدینشههکل کههه پیهها رسههان بههرای امههر کههردن بههه فههردی دیگههر از ،ملههه خبههری یهها پرسشههى

استفاد ،مى کند .در چنین تعهابیری ،مقولهههای دسهتوری از غهری اصهلى خهود عهدول کهرد ،و
در اغرای دیگری به کار مىرود.

 .2-3نقشهای زبانی احادیث زنانه کتاب َمن الیحضره الفقیه بر اساس الگوی هلیدی

نوع بیان در متونى که دربار ،زنان به رشته تحریر درمىآید ،امری است مشکل که نیاز است

خال اثر (ادیب) در خصهوص ،نبهههای کهاربردی  -ی بهانى 2و ا،تمهاعى  -کهاربردی 3مههارت
هان
کافى داشته باشد .این مهارت هرچه بیشتر باشد و ادیب درک باالتری از کاربرد صهحین ی ب ج
خه ههاص زنه ههان داشه ههته باشه ههد ،کمته ههر دچه ههار خطه هها مىشه ههود و در نتیجه ههه ،انتقالهه ههای منفه ه جهى

کاربردشناختى یبان به مخاطب کمتر صورت مى گیرد.
ج

یبانشناس ههانى ک ههه در پ ههژوهشهایش ههان ب هههط ههور د یه ه و علم ههى ب ههه ّ
توس ههع منظورشناس ههى و

مولفههای آن مىپردازنهد ،بهر ایهن بارونهد «در تمهامى کنشههای گفتهاری 4همچهون درخواسهت،
گالیه ،انتقاد ،تمجید و ولدادن که ارتباط کالمى میان پیا رسان و پیا گیر پدیهد مىآیهد بایهد

5
هار ا،تمهاعى 6پیا رسهان و پیها گیر تهدیهد
رواب
ا،تماعى ارتباط نیهد مالحظهه شهود» .تها اعتب ج
ج

نشود 7.مایکل هلیدی نیهد از،ملهه شهاخصتهرین نظر یههپهردازان ایهن حهوز ،بهه بسه نقهشههای
1. Language and linguistics. Pp: 3.
2. pragmalingustic
3. sociopragmatic
4. speech acts.
5.“Reconsidering power and distance”. Pp: 1.

 :Social prestige .6این اصطالح به عنوان رتبه ،پایگا ،و مو عیهت ا،تمهاعى اشهخاص ،گرو،هها و سهازمانها در مقایسهه بها
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یکدیگر به کار مىرود.

« .7نظری التیدب فى اللسانیات» ،ص.۱۳۶

الگ ههو «در پهههى آن اس ههت ت هها کارکردههههای ا،تم ههاعى یب ههان را در ایهههن

برش ههمرد ،اس ههت و ب هها طهههرح یه ه

تقسیمبندی بگنجاند» 1.او بر این باور است که «هر عبارت به طور همدمان بیهان گر یه

یها بهیش از یه

نقش یبانى است» 2.در ادامه نقشهای هفت گانههای کهه هلیهدی بهرای عبهارات یبهانى برشهمرد،اسهت
به همرا ،مصادیقى از احادیث زنانه کتاب نمن الیحضره الفقیه آورد ،مىشود.
 .1-2-3نقش اطالعرسانی

3

پیا رسان در این نقش یبانى در پى آن است «خبری را بهه شخصهى کهه از آن خبهر بهىاطالع

اسههت برسههاند» 4.از ایههن نقههش ی بههانى بههرای «بیههان وا عیههات ،اطالعههات ،رو یههدادها و حههواد

استفاد ،مىشود» 5.عباراتى که داللت بر مفاهیم ییر داشته باشد ،در این نقش یبانى اسهتفاد،

شهد ،اسهت :خبههر دادن ،مشخصهات اههاهری افهراد را دادن ،اطالعهات منطقهههای ،تعر یه

یه

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

ی بههانى پرداخههت و الگههوی همبسههتگى ی بههانى را معرفههى نمههود .او بههرای ی بههان هفههت نقههش اصههلى

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

نشانگر نظر گویند ،در مورد این است که اطالعات ارائه شد ،با دانش شنوند ،متناسهب اسهت

و به انداز ،خود پیا اهمیت دارد.

6

این نقش در متون علمهى پرکهاربردتر اسهتت ی یهرا «در ایهن نهوع متهون ،ههدف اصهلى از انتقهال

پیا  ،انتقال معنای ار،اعى آن است» 7.در نقش اطالعرسانى «تی کید بر بافت غیریبانى است
کههه در رونههد کههنش ارتبههاطى بههه آن اشههار ،مههىشههود و عوامههل دیگههر همچههون ویهگههىهههای گوینههد،،

مخاطب یا صورت گفته اهمیت کمتری دارد».

8

نقش اطهالعرسهانى بهه عنهوان پربسهامدترین نقهش ی بهانى (  )۴۱در ردیه

نخسهت احادیهث

مرتب با زن در کتاب نمن الیحضره الفقیه رار دارد .به چند حهدیث ی یهر کهه در ایهن نقهش ی بهانى
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.

 .4همان ،ص.۳۷
 .5همان ،ص.۳۸
6.“Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects Topics and point of view”. Pp: 28.

 .7زبان فارسی ،ص.۲۲

 .8دانشنامه نظریههای ادبی معاصر ،ج ،۱ص.۱۵۸
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به کار رفتهاست ،بنگرید:
گزاره

مرَة ال تر ُ جم ّما ترک ْیو ُ،ها جمن ْال ُقهری و ال ُّهدور و ّ
م ّن ْال ْ
السهالح و
ج
ج
ج ج ج
ّ 1
ّ
واب
الد ج
ُ ْ
ْ
ُّ
ّ ّ ُ ْ
ّ ُ
ْ
هوب جلهئال تتهزوج فتهد جخل
هب و الط ج
جمنما  ،جعل جللمهر جَة ج یمه الخش ج
ُ ْ2
ْ ْ ْ ُْ ُ
موار یثهم
علی جهم من یف جسد ج
ْ ّ 3
ْ ّ
ْ
ُ
ْ
ضاا ال جعد جة ُ ،جلد الحد
غشى جا ْمرَته ْبعد جان جق ج
من ج
ُ ُ
ُ
فر،مه و کان ْ
غیر ُم ْحصن
رَة جَب جیه
ر،ل و ع على جا ْم ج

ُّ
ْ
ْ
ْلیس على زان ُعق ُر و ال على ُم ْستکره حد
ُ ْ ُ ّ ُ ْ ّ
ً
ً ْ ْ ُ
مرَة جاعدة
الر ُ،ل الحد ا جئما و ال
یضرب

4

5

6

ُ ّ ّ
ْ ُ
ْ ُ
ّ
هوا َْن ْتب ههدَ الم ه ْهرَة
هاس جف ههى ال ُوض ه ج
ف ههری اَّلل عزو ،ههل عل ههى الن ه ج
ّ
ّ ُ
7
الذراع
الر ُ،ل بظاهر
راعها و
باط جن جذ ج
جب ج
ج ج ج ج ج

پیامرسان
امام باقر۷

بافت

پیامگیر
یوم مردم

مواود اوث زن

امام صادق۷

سؤالکنند

میزان اوث زن

امام جعفر۷

واوی

اجرای حد زدا

سؤالکنند

اجرای حد زدا

امام

لی۷

امام

لی۷

جعفهههر بهههن
محید

امام جعفر۷

واوی

امام وضا۷

واوی

دوع حد زدا
شال اجهرای
حد زن
شرا.ط وضوی
زن

بهها بررسههى احادیههث فههوق و درک نقههش اطههالعرسههانى مسههتدرک از آن ،چنههین برمههىآیههد کههه

پیا رسان در بر راری ارتباط و با تکیه بر اهداف تعلیمى حدیث ،مىتواند پیا گیهری خهاص را
مدنظر راردهد و در عین حال، ،هتگیری پیا تعلیمى را بهه سهمت مخهاطبى عها نیهد سهوق

دهههد .ایههن نههوع پیهها مههىتوانههد بههه روش مسههتقیم و غیرمسههتقیم 8صههورت بگیههرد کههه البتههه در
احادیث مورد بررسى روش مستقیم این پیا هها پرکهاربردتر از روش غیرمسهتقیم آن اسهت .شهاید

 .1کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۴ص.۳۴۷
 .2همان ،ج ،۴ص.۳۴۸
 .3همان ،ج ،۴ص.۲۷
 .4همان ،ج ،۴ص.۲۴
 .5همان ،ج ،۴ص.۴۰
 .6همان ،ج ،۴ص.۲۹
 .7همان ،ج ،۱ص.۴۹
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 .8در روش مستقیم ،پیا رسان بدون هیچ پوشیدگى و خارج از یبان کنایى و رمدگونه ،پیا موردنظر را مسهتقیما بهه پیها گیهر
انتقال مىدهدت اما در روش غیرمستقیم پیا رسان تا حد امکان یبان کنایى و رمدگونه استفاد ،مىنماید.

،ایى برخى از واژگان آن باعث درک نادرست از پیا مورد نظر مىگهردد  -ایجهاب مهىکنهد کهه

پیا رسان سخن خود را به صورت مستقیم و بدون پرد ،بیان نماید .به همین ،هت است کهه
در برخى از احایث پیا رسان از واژگان و تعابیری استفاد ،مىنماید که در گفتگوی روزمر ،تهابو
به شمار مىآیدت اما طرح چنین تعابیری با ماهیت علم حدیث منافات ندارد.

بنابراین ،هتگیهری پیها در احادیهث فهوق بیشهتر بهه سهمت موضهوع اسهت« .در ایهن نقهش

یبانى، ،مالت ابل صدق و کذب هستندت ییرا از نوع ،مالت اخباری نیسهتند» 1.مههمتهرین
نکته در نقشهای یبانى احادیث فهوق ،موضهوع پیها و امکهان بررسهى ص ّهحت و ُسهقم موضهوع

است .این نقش و اهمیت آن مو،ب مىشود پیا رسان (پیامبر و ائمه معصومین) سخن را به
ً
صورتى کامال روشن و بدون استفاد ،از واژ،های چندمعنایى به گونهای ادا کند کهه امکهان بهروز
ابها در معانى ،مله ّ
میسر نشود.
 .2-2-3نقش ا کتشافی

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

بتههوان دلیههل ایههن بسههامد را در ایههن دانسههت کههه طههرح مباحههث فقهههى و آموزشههى  -کههه گهها، ،هها بههه

2

در ایههن نقههش« ،پیا رسههان بههه کمه

ی بههان کسههب اطالعههات مى کنههد و در بههار ،چیههدی سههلال

مى کند و یا چیدی فرامى گیرد» 3.عباراتى که داللهت بهر پرسهشهای ی یهر داشهته باشهند ،در ایهن
نقههش ی بههانى بههه کار رفتهانههد :پرسههیدن زمههان رو یههداد ،پیگیههری دلیههل یه

رخههداد ،سههراغ کسههى را

گههرفتن ،نظههر کسههى را پرسههیدن ،اطالعههات خواسههتن ،پرسههش از خصوصههیات افههراد ،پرسههیدن

یمت اشیاا ،پرسش در مورد تصمیمات و غیر .،در احادیهث زنانهه کتاب نمن الیحضره الفقیاه

گدار،ههای متعهددی در نقهش اکتشهافى بهه کهار رفتهه اسهت (  )۳۳کهه همهه آنهها از شهاکلههای

مهم در کنش گهری گدار،ههای ی بهانى ایهن احادیهث بهه شهمار مهىآیهد و نقهش مهمهى در بالغهت و
ُ
بیرونى گدار،های یبانى دارد .سایوکارهای کنشهى ایهن گدار،هها  -کهه تمهامى آنهها
تیثیر کنشى و
ج
بههرای انتقههال تفکههر ،پیهها و عواط ه بههه ،ههای نقههش اطههالعرسههانى بههه کههار رفتهانههد  -بههر اسههاس

رهیافتهههای منظورشناسههى ابههل تبیههین اسههت .در ی یههر بههه برخههى از ایههن احادیههث باتکیههه بههر
اطالعات فرامتنى ،تاریخى و ا،تماعى نقل حدیث ،اشار ،مىشود:
 .1نوشتههای پراکنده ،دفتر سو  :نگاهى به بسامد و بسامدنویسى ،ص.۲

2. Heuristic.
3.Explorations in the functions of language. Pp:38.
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گزهر
ُ
ُ
ْ
اَّلل ع ْهن ُ
س تدللت َبها ْ
کانهت ل ُهه َ ّ ولهد و له ُهه
ر،ههل
عب جهد ج
ْ
ْ
جم ْنههها ُغههال ُ ّ
فلمهها حضه ْهرت ُه الوفه ُهاة َْوصههى لههها جبههیل ْ
فى
ُّ
ْ ْ ْ ْ
1
ْ ْ
تر وها
جدرهم َو جبی ک ر جللورث ج َن یس ج
ت
ماتت و ترک ْ
َبا،عفر عن ا ْمرَة ْ
ْ
هت ْیو،هها و ال
سللت
ج ج
ْ ُُ2
وار لها غیر،
ج
ّ
ْ
ت
ّ
ّ
ّ ُ ُ
ُ
سددللته مهها ال جعلهه ال جتههى جمه ْهن َْ ،جلههها جمذا طل ه الر،ههل
ْ ْ
ُ
ْ ُ ُ
هرار جور ْثته ُهه و له ْهم
جامرَتههه و هههو مه جهر یو جفههى حه ج
هال جاإلضه ج
ْ
3
جیرثها؟
ْ ْ ْ ُ ً ً
سد تدللت ْ
ر،ههال مههاال
اَّلل عه جهن جا ْمههرَة جاسههتودعت
َباعبه جهد ج
ّ
ْ
فلمهها حضهههرها ْالمه ْهو ُت اله ْ
ّ
هت له ُهه جم ّن المهههال اله جهذی
ُ
4
ْ
دفع ُت ُه جم ْلی جلفالن و....

پی مرس ن

اما

با ر۷

فو ع ْ
علیها...

ابوبصیر

اما صادق ۷راوی

اما

،عفر۷

ْ
ت
َباالحسن ْ
سللت
عن جل ّص دخل على جا ْمهرَة ُح ْبلهى ام ه ه هها موس ه ه ههى
ج
5

پی م گیر

اما صادق ۷ابوعبید،

کاام۷

ر،ههل ُم ْحصههن فجههر به ْ
سددل عه ْهن ُ
هامرَة فشهههد ْ
علیه جهه
ج
ج
اما ،عفر۷
ُ
6
ْ
رَتان
ثالث جر،ال و جام ج

ب فت
،دئیه ه ه ههات
ار

زن

میههدان ار
زن
میرا

زن

ابه ه ه ه ه ه ه ههن تعیه ه ه ه ه ه ههین
ُمسکان ار
محمه ه ههد
به ه ه ه ه ه ه ه ههن دیه زن
الفضیل
الحلبى

میرا

زن

در توضین ،دول فوق باید گفت که حرکت پرسشواژ،ههای احادیهث فهوق مهرتب بها نقهش
َ
اکتشههافى آنهاسههت .لههذا حرکههت پرسههشواژ،هههایى همچههون سههیلت و ُسههئل بهها تفصههیل ی یههاد و
 .1کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۴ص.۲۱۶
 .2همان ،ج ،۴ص.۲۶۲
 .3همان ،ج ،۴ص.۳۱۱
 .4همان ،ج ،۴ص.۲۲۹
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 .5همان ،ج ،۴ص.۱۶۴
 .6همان ،ج ،۴ص.۲۵

مضاعفى داردت ییرا بعد از چند پاراگراف ،نبههای مبهم برای پیا رسان شهفاف خواههد شهد.
تکرار این ساختار در احادیث متعدد کتاب نمن الیحضره الفقیاه بهر میهدان خهوشسهاخت بهودن

پرسش (سیل) و وابسته بودن آن به متن ،تیثیر مستقیم و معنادار ی دارد.

در موا،هههه بهها نقههش اکتشههافى احادیههث زنانههه چنههین بههه نظههر مههىآیههد کههه فراتههر از فهههم معنههای

واژ،ها ،مقاصد نویسند ،و شرای تولید متن را نید مىتوان شناسایى کرد و از این طری بهه فههم
کهاملى از زمینهههههای صهدور آن دسههت پیهدا کهرد .منظورشناسه جهى واژ گهان کلیههدی احادیهث فههوق

نشان مىدهد که واژ ،مشترک همه آنها از ریشهه «سهیل» اسهت کهه در ادامهه بهر اصهل مهمهى در

راسههتای پرسههش گری پی هها رسههان تی کیههد دارد .ای ههن اشههتراک ب ههر ایههن اصههل مبتن ههى اسههت ک ههه

پیا رسان (پیامبر ۹و معصومان ):در ارتباط خهود بها پیها گیهر (راوی) ،از واژ گهان و تعهابیری

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

پرسش مستقیم اسهت .ایهن نقهش ی بهانى نشهان مهىدههد کهه پرسهش بهه مهتن حهدیث وابسهتگى

اسههتفاد ،مههىکنههد کههه ذهههنش روی آنههها متمرکههد اسههت و بههه عنههوان نقههش اصههلى ی بههان (نقههش
اکتشافى) در ذهن پیا رسان َ،والن مىیابد.
 .3-2-3نقش تعاملی

1

در ایهههن نقهههش ،از ی بهههان «بهههرای ایجهههاد روابه ه ا،تمهههاعى و تعامهههل بههها دیگهههران» 2اسهههتفاد،

مىشه ههود .تعه ههامالت کالمه ههى در همه ههه ی به ههانهه هها و،ه ههود داردت امه هها نه ههوع و شه ههیو ،عرضه ههه آنهه هها
متفههاوت اسههت« .ایههن تفههاوتههها تههابع عوامههل فرای بههانى ماننههد ویهگههىهههای ا،تمههاعى ،فرهنگههى
و مههذهبى ،وامههع هسههتند»ت 3اگرچههه ماهیههت حههدیث بههر پایههه تعامههل بنهها نهههاد ،شههد ،اسههتت

ییرا دوطرف این ارتباط (پیا رسان و پیا گیر) همزمان و یا در برههای خاص در مقابل یکدیگر

رار مىگیرنهد و در راسهتای موضهوعى خهاص بهه پرسهش و پاسهخ مهىنشهینند .نقهش تعهاملى در

عبهاراتى کهه بهر مفههاهیم ی یهر داللهت داشههته باشهد ،بهروز مهىکنههد :احوالپرسهى ،پرسهش و پاسههخ،
دعههوت کههردن ،پههذیرفتن و نپههذیرفتن دعههوت ،پیشههنهاد کههردن ،تشههوی کههردن ،ههول دادن ،ههول

گرفتن ،دعا کردن ،بیان آریو و معرفى اشخاص .اگر بهه منظهور بازنمهایى د یه تر نقهش تعهاملى،

به دنبال مصدا ى باشیم ،مىتوان به عبارتهای ییر از احادیث کتااب نمان الیحضاره الفقیاه

استناد کرد:

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

« .3بررسى مت یرهای فرهنگى در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای یبانى» ،ص.۱۸۱
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امهههههههههههههههههههههههههها
صادق۷
امهههههههههههههههههههههههههها
صادق۷

ابوبصیر

حتى مات ْ
فی رج نکن ا ْم ُ
علیها ّ
رَته جفى ُد ُبرها فیلن ْ
هت جم ْهن
ج
ج
ّ ُ 3
ذ جل ق ل ْ
الدی
علی جه ج

اما
امه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها
صادق۷
امه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها
صادق۷

 .4همان ،ج ،۱ص.۸۴

 .5همان ،ج ،۳ص.۴۵۱
 .6همان ،ج ،۳ص.۴۵۵

عد درک
شرای طالق
،دئیات ُمتعه
دیۀ زن
تجاوزشد،
شرای غسل
زن
احکا ازدواج
با کنید

اما

 .3همان ،ج ،۴ص.۱۴۸

صادق۷

 .2همان ،ج ،۳ص.۴۶۱

راوی

ّ ُ ّ ُ ْ
ْ
ق تلت جألبى ْ
الر ُ،هل األمه جب ْی جهر جعل جهم َْه جلهها
اَّلل ۷یتهزوج
عب جهد ج
ج
ْ
5
ْ
ق ل ُهو ز ًنى م ّ
فانک ُح ُ
وه ّن جب جإذ جن َْه جل جهن
ول
یق

اَّلل
ن
ج
ج ج

ابوالعباس

ْ
ت ُ ُ
الر ُ،ل ُی جص ُ
یب ْال ْ
عن ّ
علیِد غ ْسهل جم ْن
مرَة جفیما ُدون ال ْفرج أ
ج
ج
ج
ْ ْ ُْ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ
ُ
ْ
ُهو َندل و ْلم ت ْن جدل جهى ق ل ْلیس علیهها غسهل و جمن لهم ین جهدل
ْ ُ
ُ 4
ُهو ْ
علی جه غ ْسل
فلیس

 .1کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۳ص.۵۴۸
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با ر۷

ْ
ْ
و ُس جئل َُب ْ
اَّلل۷
عن ال ُم ْتع ج أ هدی جمهن األ ْر بهع قد ل ال و
وعب جد ج
ج
ج
2
ال جمن ّ
الس ْب جعین

ُ ْ ُ
ْ
ّ ْ
ق تلددت جألبههى ْ
هحابنا
عبه جهد ج
اَّلل ، ۷جعلههت جفههداک جمن بعههو َصه ج
ج
ت
ّ ّ ُ ُ
ُْ ْ
ّ
روی ْ
ْ
عنهه أنددُ قلددت جمذا َحههل الر،ههل جأل جخیه جهه المههل جم جن فههرج
ُ
ُ ْ ُ ُْ ت
،ار جیت جه ُفهو ُله حالل فق ل له نعم یا فضیل قلدت فمها تقدول جفهى
ج
ّ
ْ
ُ
ُ
ر،ههل جع ْنه ُ
ُ
،ار ی ه له ُهه جنفیس ه و جهههى جبکه ُهر َحههل جألخ له ُهه مهها ُدون
هد،
ج
ْ
ّ
ّ
ْ ّ
الف ْهرج َ ل ُهه َْن یفتضهها قد ل ال ل ْهیس ل ُهه جمال مها َحههل ل ُهه جم ْنهها و له ْهو
ج
ت
ّ
ّ ُ ً
َحل ُله ْبل جم ْنها ْلم جیحل ُله ما جسوی ذ جل قلت َ ْرَیهت جم ْن ُههو
ّ
ْ ّ
لبت ُه ّ
َحل ُله ما ُدون ْال ْفرج ف ْ
الش ْه ُوة فا تضها ق ل ال ْینب ج ى ل ُهه
ج
ت
ُ ُ ً
6
ون زا جنیا ق ل ال ...
ذ جل قلت جفإ ْن فعل ذ جل َ یک

ابههههههههههههههههههههههههههههن
عبدالحمید

ّ
ّ ْ ُ
دین شدِاه ع ْنهد ا ْمهرَة ب ّ
ْ
هت ث ّهم
هین ْیو،هها طلقهها فتزو،
ج ْ ج ج
و جفهى ش جهاه ج
1
ْ
ّ
ضمنان ّ
،اا ْیو ُ،ها ق ل ُیضربان الحد و ُی ّ
الصداق جل ّلز ْوج...
ج
ج
ج

یید

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

گزهر

پی مرس ن پی م گیر

ب فت

فضیل

احکا ازدواج
با کنید

احادیث ،این مهم دریافت مىشهود کهه نقهشههای تعهاملى احادیهث فهوق در زمینهه نقهشههای

اکتشافى و اطالعرسانى آنهاست و یا تکمیلکننهد ،ایهن دو نقهش اسهت .همچنهین رارگهرفتن

نقش تعاملى در مرتبه سو نقشههای پربسهامد احادیهث فهوق (  ،)۱۲نشهان از اهمیهت تعامهل
در ایجاد ارتباط گفتمانى احادیث زنانه دارد .چنین ارتباطى میان پیا رسان (معصهومان):

و پیا گیر (مخاطب خاص و یا عامه) بر سر اثبات مسائل فقهى مربوط بهه زن صهورت مهىگیهرد
تا این که به تدریس ابلیتهای چهر ،موف (پیا رسان) همرا ،بها هنرنمهایىههای خهاص ی بهانى
ً
،لو ،مىیابد .نتیجه این شیو ،ارتباط  -که معموال با ارائه براهین به صد اثبات پیا مورد نظر

پیهها رسههان صههورت مههىگیههرد  -بارههها بهها واژ گههان و تعههابیری خههاص همچههون « ههال ،لههت ،شهههد،
شهدت و ادوات استفهما » در طول پیا به پیا گیر منتقل مىشود.
 .۴-2-3نقش تنظیم کننده

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

با بررسى احادیهث فهوق و مقایسهه حضهور نقهش تعهاملى در مقابهل مجمهوع نقهشههای ی بهانى

1

نظریه هلیدی بر پایه نقش و ،ایگا ،پیا رسان و پیا گیر در مجهرای ارتبهاط بنها شهد ،اسهت.

در کاربردشناسى منظور از عنصر غالب «کاربرد واحد یا واحهدهایى اسهت کهه بهه دلیهل بسهامد

بههاال ،گونههه ادب حهها کم بههر مههتن را تعیههین مههىکنههد» 2.از لحههاظ سههاختار ارتبههاطى ،عنصههر غالههب

احادیث کتاب نمن الیحضره الفقیه را مىتوان پیا رسان دانست که در نقش تنظهیمکننهد ،آن را
به خوبى مىتوان دریافت کرد.

محههور نقههش تنظههیمکننههد ،صههی ه اول شههخص و زمههان حههال اسههت .آن ،ها کههه هنجارهههای

ا،تمههاعى رواب ه افههراد را شههکل مههىدهههد ،ایههن نقههش «بیشههتر در بافتهههایى کههه دارای ههوانین

مشخص ههى اس ههت» 3رخ مىده ههد و «از طریه ه دس ههتور دادن و هش ههدار دادن ،رفت ههار مخاط ههب را
کنتههرل مههىکنههد و بههه آن نظههم مىبخشههد» 4.فرسههتند ،ایههن نههوع پیهها  ،مخاطههب خاصههى را کههه بههه

دنبال کنترل رفتار اوست ،مدنظر داردت به عنوان مثال و تى پیا رسان (معصهومان) در معهری

رفتاری خاص از مخاطب رار مهىگیرنهد و صهد ارشهاد و راهنمهایى او را دارد ،پیهامى را انتقهال
ً
م ههىدهن ههد ک ههه مشخص هها ب ههه هم ههان مخاط ههب خ ههاص اش ههار ،خواه ههد داش ههت .بس ههامد نق ههش
1. Regulatory.

 .2نوشتههای پراکنده ،دفتر سو  :نگاهى به بسامد و بسامدنویسى ،ص.۱۳
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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تنظیمکنند ،در احادیث مورد بحث (  )۹است .مثالههای ی یهر ایهن نقهش را در احادیهث مهورد
بحث به خوبى نشان مىدهد:

پی مرس ن

گزهر
َ
ّ أ أ ت أ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ
ْ
إنی َل کر جللر ،جل َن یموت و د ب جقیت علی جه خل جمهن جخهال جل
اما
َ ْ
َُ َ
1
صادق۷
ول ا جَّلل  ۹ل ْم َیی جت َها...
رس ج
َ
َ
َّلل َع َل ْی َ
أژ أ :ب أّا جم ْن ََ ْن ی أق أم أع أل تی أ
ُ َا ْل َح ُّد َا ّل جذی َ ْو ََ ،ب ُه َا ُ

2

ت
ْ
النائح مذا ْ
ّ
ْ
الت جصد ا
ژ  :بلس جبکس جب ج ج ج

ً3

ّ ْ
 :تینبغی لُ َْن ّ
تتزوج جمال جبمی ُمون

4

ّ
ُْ ُ ّ ُ
 :سددبی جل ْْل جخیههر ت
الصههداق جمههن اله جهذی شه جههد و
علیِ د و یلخههذ
ج
ْ
ُ ُّ
5
یر...
ر،ع فیرد على األ جخ ج

پی م گیر

ب فت

راوی

اهمیه ه ههت
ُمتعه

محم ه ه ه ههد
افت ه ههرا ب ه ههه
اما
ب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههن
صادق۷
زن
سلیمان
اما
رضا۷
اما
رضا۷
اما

با ر۷

راوی

ام ه ه ه ه ه ه ه ههرار
معهه ه ه ههاش
زن

محم ه ه ه ههد
شه ه ه ه ههرای
ب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههن
ُمتعه
اسماعیل

محم ه ه ه ههد شه هههادت
بن مسلم

زن

س ه ه ه ههوگند
ّ ْ ّ
ّ ّ
الطالق بان ْ
فإ ْن عد ّ
هت جم ْن ُهه و ت
منص ه ه ه ههور
اما
علیِد عدا ال ُمطلقه ج و جمال کفهر
ج
تمکه ه ه ههین
6
یم ُ
صادق ۷بن حاز
ینه و َْمسکها
ج
زن

با نگا ،به ،دول فوق و انطباق پیا رسان و پیا گیهر چنهین دریافهت مهىشهود کهه پیها رسهان

(معص ههومان) در ای ههن احادی ههث ب ههه نس ههبت پی هها گی ههر (راوی و ی هها مخاط ههب خ ههاص) از و،ه ههه
ا،تمههاعى بههاالتری برخههوردار اسههت .لههذا ایههن شههرای ایجههاب مههىکنههد کههه مسههیله مهمههى میههان

طههرفین گفتگههو رد و بههدل شههود و پیهها رسههان از عبههاراتى کههه نشههان گر ههدرت وی اسههت اسههتفاد،
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 .1کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۳ص.۴۶۶
 .2همان ،ج ،۳ص.۵۳۹
 .3همان ،ج ،۳ص.۱۶۲
 .4همان ،ج ،۳ص.۴۵۹
 .5همان ،ج ،۳ص.۶۰
 .6همان ،ج ،۴ص.۳۳۲

از میدان آمرانگى باالیى برخوردار است و نقش یبانى آن سخن ،هت تنظیم رفتار پیها گیهر هرار

مىگیرد .در توضین ،باید افزود که عمو یبانشناسان معتقدند در چنین ارتباطى «هر فهردی از
ی

طرف رمدگذاری و از طرفى دیگر رمدگشایى مىکند» 1.بر اساس الگوی رمدگشایى احادیهث

فههوق« ،م ههد انسههان نههوعى نظهها رمدگههذاری دارد کههه تصههاویر ذهنههى و ایههد،ههها را بههه کلمههات و
نمادهای ابل ارائه و بیان تبدیل مىکند» 2.بنابراین «حضور و غیهاب هر یه

نقشهای یبانى و ساختار سلسلهمراتبى آنها ،نهتنها مىتواند برای توصی
بهکار رود ،بلکه طب و نوع این واحدها را نید توصی
 .۵-2-3نقش ابزاری

مىکند».

از ایهن عوامهل در

واحهدهای ی بهانى

3

4

از این نقش «برای درخواست کردن ،ا،از ،گرفتن ،ری گرفتن و بهطور کلهى بهرآورد ،کهردن
نیازها استفاد ،مىشود» 5.فرستند ،این نوع پیا  ،مىتوانهد مخاطهب خاصهى را مهدنظر نداشهته
باشدت بلکه خطاب او به ههر کهس باشهد .ایهن نقهش ی بهانى بیشهتر در الهب پرسهشههایى کهه در
احادیههث مههورد بحههث (  )۶در الههب خههواهش و درخواسههت صههورت مههىپههذیرد ،ایفههای نقههش
ً
مىکند .در ادامه برای نشاندادن این نقش چند نمونه از این احادیث را عینا نقل مىکنیم:
گزهر

ْ
ت
و ا ْمه ُ
هرَة َْرضه ْ
هعت ْبعههو ُوله جهدی ه د یجددوز
ج
ُْ
ْ
ْ
ّ
لی َن َتزوج بعو ول جدها

پی مرس ن
اما
کاام۷

ت
ت
فقههال لههها جا ْبه ُهن ْال ْ
عبه جهد ه د لددُ أن أعینددُ
اما
حتههى ُته ّ
کاتبت ه ج ّ
هلدی مهها ْ
علی ه ج
ج
علددی ُم ج
صادق۷
ب ْ
شر جط َْن ...
ج
َ
ْ
ت
ُ َ َ َ َ
اما
هاا هد تجددوز فددی
َسههیل ُته عه ْهن شه َههاد جة ا جّلن َسه ج
جنکاح َْو طالق َْو ْ
کاام۷
ر،م

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

ُ ّ
کر ،،البد ،علی  ،ال سبیل علیها ،ال بیس و علیها» نشان مهىدههد پیها
نماید .ذکر عبارات «َ

هرج ع
ب فت
پی م گیر
ازدواج بههههههههههها الفقیه ه ه ه ه ههه،
علهههى ب ههن
فرزنه ه ه ه ه ه ههدان ج،۳
شعیب
ص۴۷۶
رضاعى
هم ه ه ه ه ه ههان،
سه ههلیمان
طالق برد ،ج،۳
بن خالد
ص۵۴۳
هم ه ه ه ه ه ههان،
محم ه ه ه ههد
شهه ه ه ه هههادت
ج،۳
به ه ه ههه ه ه ه ه ههن
دادن زن
ص۵۱
فضیل

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

3."The Functions of Language". Pp: 2.
4. Instrumental
5.Explorations in the functions of language. Pp:28.
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 .۶-1-2نقش تخیلی

1

پیا رسان « با استفاد ،از این نقش یبانى در پى ایجاد ی

دنیهای خیهالى بهرای خهود اسهت.

لههذا سههعى مى کنههد بهها شعرسههرایى ،صهههپردازی و لطیفهسههرایى ،صحنهسههازیهای تخیلههى
داشته باشد» 2.این نقش یبانى در احادیهث مهورد بحهث ههیچ حضهوری نداشهته اسهت .علهت
ُ
ایههن بسههامد آن اسههت کههه مههتنهههای علمههى و بههه و یههه ،مههتنهههای صههرفا فقهههى بهههخههاطر ماهیههت

و،ودیشان ،نمىتواند مجالى برای شعرسرایى ،صهپردازی و لطیفههسهرایى باشهد .اسهتفاد ،از
یبان ادبى ،متن را دارای دو سطن مىکند :سطحى که خوانند ،با آن تماس دارد و سطحى که

در ی یههر ایههن سههطن پنهههان اسههت .اگرچههه ایههن دو بههه طههور مههوازی پههیش مههىرونههد ،امهها عبههور از

مجازهای یبانى که معنا را توسع مهىبخشهند ،بهه آسهانى صهورت نمهىپهذیرد .بهرای این کهه رو یهه
بیرونههى مههتن حههدیث ،در عههین بالغههت و ییبههایى ،خههود بههه پدیههد،ای تبههدیل مههىشههود کههه بهها

،لو،گری نظر را به خود معطوف و ذهن را دستکم برای زمانى اندک ،از معنا منفه

مهىکنهد،

لذا پیا گیر در متون فقهى برای رسیدن بهه معنها چیهدی ،هد همهین صهورت را در اختیهار نهدارد و
بایهد از رهگههذر همههین واژ،ههها و ،ملههههههای مو،ههود بههه آن معنهها برسههد ،بنههابراین در درک فحههوای

سخن پیا رسان (معصومان ):در سردرگمى محو رار مىگیرد.
 .۶-2-3نقش فردی

3

در ایههن نقههش «احساسههات و عواط ه

شخصههى و حههاالت روحههى و روانههى پیا رسههان بیههان

مىشود» 4.عباراتى که داللت بر تعجب ،ااهار رضایت ،نگرانى ،تیس

و بیان عالی داشهته

باشههد ،در ایههن نقههش ی بههانى بههه کههار رفتههه اسههت .نقههش فههردی در احادیههث مههورد بحههث هههیچ

حضوری نداشته است و دلیل آن را مهىتهوان در ایهن دانسهت کهه ماهیهت ایهن احادیهث بهر پایهه

پرسههش و پاسههخ و بیههان مباحههث علمههى -فقهههى اسههت .لههذا ،ههایى بههرای طههرح احساسههات
شخصى و خلجانات درونى و،ود ندارد.

نتیجه گیری

از مجموع آنچه دربار ،نقشهای یبانى احادیث مهرتب بهه زن در کتاب نمن الیحضره الفقیه
1. Imaginative
2.Explorations in the functions of language. Pp: 39.
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3. Personal.
4.Explorations in the functions of language. Pp:41.

هلددف.در ایههن احادیههث بههه علههت ایجههاد فضههایى غیررسههمى بههرای گفتگههو میههان پیا رسههان

(معصومین ):و پیا گیر (راوی و افراد عهادی) ،رفتهار کالمهى آنهها به گونههای بهرای مخاطهب
ُ
عرضه مىشود که بیشهتر در ،ههت حفهظ اعتبهار ا،تمهاعى پیها گیر باشهدت تها بهه عنهوان کهنش
تهدیدآفرین آن .آمار مندرج در ،دول ییر مؤید این مدعاست:

1

،ههدول فراوانههى و درصههد ،ایگهها ،ا،تمههاعى پیهها رسههان و پیهها گیههر در

احادیث مورد بحث

پیا رسان پیا رسان پیها گیههر پیا گیر ،مع کهل ،مع کل

فراوانى ۹۱۱

منفى

مثبت

منفى

مثبت

۲۸

۲۸

۹۳۲

۹۵

۵

۵

۹۵

درصد

پیا رسان پیا گیر

۹۶۰

۹۶۰
۱۰۰

منظورشناسی احادیث زنانه «من ال یحضره الفقیه» بر اساس الگوی مایکل هلیدی

گفتهشد ،این نتایس به دست آمد:

۱۰۰

ب .بیشترین بسامد نقش یبانى متعله بهه نقهش اطهالعرسهانى و اکتشهافى اسهت و همچنهین نقهش

فردی و تخیلى هیچ بسامدی در احادیث فوق نداشتند، .دول ییر گویای این بسامد است:
اطالعرسانى اکتشافى تعاملى تنظیمکنند ،ابداری فردی تخیلى

فراوانى ۳۸۸

۳۱۲

۱۱۶

۸۸

۵۶

۰

۰

۴۱

۳۳

۱۲

۹

۵

۰

۰

درصد

،م ه ه ه ههع
کل

۹۶۰
۱۰۰

در توضین ،دول فوق بایهد افهزود رارگهرفتن نقهش اطهالعرسهانى در رتبهه نخسهت نقهشههای

یبانى احادیث زنانه کتاب نمن الیحضره الفقیه نشان مىدههد ،ههتگیهری ایهن احادیهث بیشهتر
به سمت موضوع پیا است .بنابراین ،مالت مىتواند از منظهر پیها گیهر تصهدی و یها تکهذیب

شود .این نقش و اهمیت آن مو،ب مىشود پیا رسان (پیهامبر ۹و ائمهه معصهو  ):سهخن
ً
را به صورتى کامال روشن و بدون استفاد ،از واژ،های چندمعنایى به گونهای ادا کند که امکهان
بروز ابها در معانى ،مله ّ
میسر نشود .علت این امر در آن است که طهرح مباحهث فقههى  -کهه
گهها، ،ابجههایى برخههى از واژ گههان آن باعههث درک نادرسههت از پیهها مههوردنظر مههىگههردد  -ایجههاب

مههىکنههد کههه پیهها رسههان سههخن خههود را بههه صههورت مسههتقیم و بههدون پههرد ،بیههان نمایههد .بنههابراین
 .1عالمت مثبت و منفى در ،هدول فهوق بیهانکننهد ،اخال یهات مثبهت و منفهى فهرد نیسهت ،بلکهه منظهور از مثبهت ،ایگها،
ا،تماعى باالی فرد نسبت به طرف مقابلش است و منظور از منفى ،ایگا ،ا،تماعى پایینتر او نسبت به طرف مقابل.
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چنین به نظر مىآید که فراتر از فهم معنای واژ،ها ،مقاصد پیهامبر ۹و معصهومان :و شهرای

تولید متن را نید باید شناسایى کرد و از این طریه بهه فههم کهاملى از زمینههههای صهدور موضهوع

حدیث دست پیدا کرد.

دربار ،نقش اکتشهافى بهه عنهوان دومهین نقهش پربسهامد در ایهن احادیهث بایهد گفهت حرکهت
َ
پرسشواژ،هایى همچون « ُ
سیلت و ُسئل» با تفصهیل ی یهاد و پرسهش مسهتقیم اسهت .ایهن نقهش
ی بههانى نشههان مههىدهههد کههه پرسههش بههه مههتن حههدیث وابسههتگى مضههاعفى داردت ی یههرا بعههد از چنههد
پاراگراف ،نبههای مبهم برای پیا رسان شهفاف خواههد شهد .تکهرار ایهن سهاختار در احادیهث
متعدد بر میدان خوشسهاختبهودن پرسهش «سهیل» و وابسهته بهودن آن بهه مهتن ،تهیثیر مسهتقیم و
معنادار ی دارد .همچنین رار گرفتن نقش تعاملى در مرتبه سو نقهشههای پربسهامد احادیهث
فههوق نشههان از اهمیههت تعامههل در ایجههاد ارتبههاط گفتمههانى احادیههث زنانههه دارد .چنههین ارتبههاطى
میههان پیهها رسههان (پیههامبر ۹و معصههومان ):و پیهها گیههر (مخاطههب خههاص و یهها عامههه) بههر سههر
اثبههات مسههائل فقهههى زنانههه صههورت مههىگیههرد تهها این کههه بههه تههدریس ابلیههتهههای چهههر ،موف ه
(پیا رسان) همرا ،با هنرنمایىهای خاص یبانى ،لو ،مىیابد .نتیجه ایهن شهیو ،ارتبهاط  -کهه
ً
معموال با ارائه براهین به صد اثبات پیا موردنظر پیا رسان صورت مىگیرد  -بارها بها واژ گهان
و تعههابیری خههاص همچههون « ههال ،لههت ،شهههد ،شهههدت و ادوات اسههتفهما » در طههول پیهها بههه
پیا گیر منتقل مىشود .همچنهین در بهار ،عهد حضهور نقهش فهردی و تخیلهى در احادیهث مهورد
ُ
بحث مىتوان به این نکته اشهار ،کهرد کهه مهتنههای صهرفا فقههى بههخهاطر ماهیهت و،ودیشهان،
نم ههىتوان ههد مج ههالى ب ههرای ب ههروز احساس ههات و عواطه ه شخص ههى (نق ههش ف ههردی) و همچن ههین
شعرسرایى ،صهپردازی و لطیفهسرایى (نقش تخیلى) باشد.
در پایان باید گفت که منظورشناسى احادیث زنانهه کتاب نمن الیحضره الفقیاه بهر ایهن اصهل
مبتنى است که پیها رسهان (پیهامبر ۹و معصهومان ):در ارتبهاط خهود بها پیها گیهر (راوی) ،از
واژگان و تعابیری استفاد ،مىکند که ذهنش روی آنها متمرکهد اسهت و بهه عنهوان نقهش اصهلى
یبان در ذهن پیا رسان َ،والن مىیابد.
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