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 چکیده

 یههاتیدر موقع شهود،یخته مهشهنا گهریبهه شهخد د یاز شخص امیابزار انتقال پ نیتریعنوان اصلزبان که به
ارتبها   کیهبرخهوردار گهرددد در  یمنهداز ادب یاز حد مطلوب امیکار رود که آن پبه یاگونهبه دیمختلف با یارتباط
 یدر صهورت یاسهتفاده کنهدا امها سهخن و یانیهب میرمسهتقیغ ایهو  میمستق یاز راهبردها تواندیم رسانامیپ ،یگفتار
کهه  یثیدهندة ساختمان احهادمثابة شکلبهره برده باشدد زبان به میرمستقیاز راهبرد غ شتریمحور خواهد بود که بادب

دور از زنانهه و بهه یاست که واژگان، نحو کالم و لحن آن متناسب با فضها نیشده است، مستلزم ا تیدربارة زنان روا
قابل قبولي  میرمستقیغ یاز راهبردها ثیاحاد یامر آن است که در ساختمان زبان نیباشدد الزمة ا یزیگرادب رگونهه

اسهت کهه  یثیاحهاد یمحورادب زانیدنبال کشف مبه یلیتحل-یفیبر روش توص هیاستفاده شودد ُجستار حاضر با تک
قهرار  یمورد بررس ثیاحاد نیا یهاگفتمان یتمام نظور،م نیهمشده استد به تیروا عهیدربارة زنان در کتب اربعة ش

شهده اسهت،  تیکه دربارة زنان در کتب اربعه روا یگفتمان 960نشان از آن دارد که از مجموع  پژوهش ندیگرفتد برآ
کهارکرد  زانیهم نی( استد ا%18) زانیم نیترنییدر پا می( و راهبرد مستق%82) زانیم نیدر باالتر میرمستقیراهبرد غ

 استد برخوردار یمنداز ادب یمطلوب اریاز حد بس ثیاحاد نینشانگر آن است که ا
 دانیب یراهبردها ،یمحورادب ،یشناسزن، کتب اربعه، زبان: هاکلیدواژه

                                                 
 .19/12/1396: یینها بیتصو خی؛ تار09/10/1396وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

Language, as the primary means of communication and conveying messages from 

one person to another, should be employed in diverse communication situations in a 

way that ensures compliance with a certain level of politeness. 

In verbal communications, the interlocutor can recruit either direct or indirect 

expressive strategies, but his speech is more likely to be considered polite if indirect 

strategies are adopted. Language, as the building block of the structure underlying 

hadiths concerning women, requires the selection of words, syntax, and tone that are 

proportionate to the feminine moods and bereft of any impoliteness.  

This calls for the adoption of acceptable indirect strategies in the linguistic structure 

of hadith. Using a descriptive-analytical method, the present paper seeks to explore 

the degree of politeness in traditions about women in the Four Books. For this 

purpose, all the discourses raised by these hadiths were examined. The results reveal 

that of 960 discourses dedicated to women in the Four Books, the indirect strategy 

has the highest (82%) and the direct strategy has the lowest (18%) frequency. This 

indicates compliance with the principle of politeness in these hadiths  
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 قدمهم

خوبی رود تا بتوانهد ارتبها  فهرد را بها دیگهران بههکار میای بهگونهبه»مثابة یک ُکنش اجتماعی زبان به
(د زبهان همهواره تحهت ته ایر اجتمهاع اسهت و بها fasold, 1990: 1« )توصیف کرده و به او هویت بخشد

شناسان، ت ایر جامعه و تحوالت آن برخی از زبان»که های اجتماعی پیوندی ناگسستنی داردا تا جاییپدیده
گهاه طهرز توانهد تجلی(د زبهان میtrudgil, 2001: 26« )دانندرا بر زبان، بیشتر از ت ایر زبان بر جامعه می

هر نوع تغییر ساخِت ظاهری زبهان، نمهودی از تغییهر »برخوردها و رفتارهای مختلف اجتماعی باشدا زیرا 
مند در تمام (د پرواضح است که یک صورِت زبانی ادب272پور، طفی)ل« باشدعقیده و رفتار اجتماعی می

محوِر زبان نیهز های ادبهای رفتاری وجود نداردا بلکه بنابر متغیرهای مختلف، صورتها و موقعیتبافت
د طرفین گفتگو )جنسیت، سن، قدرت و 1مندی زبان را سه عامل: کندد زبانشناسان متغیرهای ادبتغییر می
( 165د بافت گفتگو )لهویمهل، 3د موضوع گفتگو 2( 137اجتماعِی گوینده و مخاطب( )حمراوي، جایگاه 

دانندد با مالحظه به این سه عامل است که طرز بیان گوینده از راهبرد مستقیم به غیرمسهتقیم و بهالعک  می
 کنددتغییر می

 4م( وکولکها1987) 3ینسنم(، براون و لو1983) 2م(، لیچ1976) 1زبانشناسان بسیاری همچون سیرل
مندی گوینهده، نظراتهی ارا هه نمودنهدد های زبانی گفتگو و ارتبا  آن با میزان ادبم( دربارة ساخت1989)

هر اندازه بیشتر از بیهان غیرمسهتقیم اسهتفاده شهود، آن »نظر دارند که در یک گفتگو ها بر این اتفاقعمدة آن
هاِی بیان را به دو بخهش کلهی توان راهبردایة نظرات ایشان، می(د بر پ37)السامر، « مندتر استگفتگو ادب

رسان، یابد( و غیرمستقیم )خواستة پیامگیر انتقال میرسان، صریح و بدون ابهام به پیاممستقیم )خواستة پیام
ادامه به شود( تقسیم نمودد هر یک از این دو نوع راهبرد، اقسام متعددی دارد که در با ابهام و کنایه مطرح می

 ها اشاره خواهد شددآن
پوشهی در جامعهة انسهانی، در طهول عنوان نیمی از بشریت و عضوی غیرقابل چشماز دیگرسو، زن، به

نمایهد کهه زن در های گوناگونی قرار گرفته استد نگاهی گذرا به تاریخ چنهین میتاریخ در معرض ناداوری
نسانی او تحت سیطرة فرهنگ مردساالری تضییع شهده بیشتر جوامع از نوعی محرومیت رنج برده و حقوق ا

گیرد ای مورد خطاب قرار میگونهاستد این در حالی است که در برخی از آاار گفتاری و یا نوشتاری، زن به
کار ای که دربارة زن بهچنین آااری، هر واژه و جملهگرددد در دار میکه حرمت و جایگاه اجتماعی او خدشه

                                                 
1  Searl 

2  Leech 

3 Brown & Levinson 

4  Kulka 
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تواند تاایری مستقیم در تعالی و یا رکهود جایگهاه وی در جامعهه داشهته باشهدد در تعهالیم میشود گرفته می
کید شده است که زنان به نسبت مردان، الگوهای گفتاری مالیم تهری را بهرای ارتبها  اسالمی به این نکته ت 

ار عهاطفی و احساسهی کنند بیشتر از واژگانی اسهتفاده کننهد کهه بهگیرند و تالش میبرقرار کردن به کار می
هها را از برخوردههای کهه آنتر اسهتد ایهن روش ارتبها ، عهالوه بهر اینبیشتری دارد و به دایرة ادب نزدیک

هها نیهز دوچنهدان کند، انتظاراتشان را نسبت بهه رفتهار مبدبانهة مخاطهب بها آنتهاجمی مخاطب حفظ می
 کنددمی

ها مسایل فقهی مرتبط با زن با صهراحت لهجهة ه در آنبرخی ناباوران با استناد به تعدادی از احادیثی ک
شود که با چنین ادبیاتی جایگهاه اجتمهاعی زن خاصی مطرح شده است و در برداشت اولیه چنین گمان می

هها معتقهد هسهتند کهه کننهدد آنمندی قلمداد میگردد، ند حدیث را خارج از دایرة ادبدچار تعرض می
پرده و غیرمبدبانهه طهرح گردیهده اسهتد در ا مسایل زنان مطرح شده بسیار بیبیشتر احادیثی که در ارتبا  ب

کنهد بسهیاری از مسهایلی کهه در بهاور عمهوم تهابو تلقهی پاسخ به این ادعا باید گفت که علم فقه اقتضا می
توجهه آن صورت شفاف مطرح گردد و قانون و قواعد فقهی آن بسط و شرح شهودد امها نکتهة قابلگردد بهمی

کار رفته است کهه ای بهگونهکار رفته در آن بهکه  ساختمان زبانی این احادیث، و واژگان و جمالت به است
حفظ گردیهده  -از لحاظ زبانی–قبولی اعتبار اجتماعی زنمندی عدول نکردها بلکه تا حد قابلاز محور ادب

نی احادیثی را که دربارة زنان کند نظام زباتحلیلی تالش می-استد پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی
ههای ایهن همین جههت تمهام گفتماندر کتب اربعة شیعه روایت شده است، مورد کنکهاش قهرار دههدد بهه

م( مهورد 1987گفتمان( استخراج گردید و بر اساس الگوی زبانشناسی بهراون و لوینسهون ) 960احادیث )
 تحلیل قرار گرفتد 

شهده از پیهامبر و ا مهه، شهناخت و های ادبی احادیث روایتارزش های ارزیابیجا که یکی از راهاز آن
های زبهانی تحلیل مختصات زبانی آن استا لذا جستار حاضر در تالش است میزان ت ایرگهذاری سهاخت

 مند در احادیث مرتبط با زنان در کتب اربعة شیعه را مورد ارزیابی قرار دهددادب
 

 های پژوهشپرسش

 شود:های زیر پاسخ داده میشدر جستار حاضر به پرس
 مندِی زبان منطبق است؟احادیث مرتبط با زنان در کتب اربعه تا چه اندازه با الگوهای ادب -
 پربسامدترین راهبرد بیان در این احادیث کدام است؟ -
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 های پژوهشفرضیه

 ها شکل گرفت که:پژوهش بر پایة این فرضیه
ل اجتماعی مختلفهی چهون جنسهیت و موقعیهت اجتمهاعی زن که در این احادیث، عوامعلت اینبه -

 محور استدها ادبشودا لذا ساختار زبانی آندرنظر گرفته می
 راهبرد غیرمستقیم بیشترین حضور را در میان راهبردهای بیان در این احادیث داردد -
 

 روش و چارچوب پژوهش

ر کتهب اربعهه روایهت شهده اسهت و در های احادیث مرتبط به زنان کهه ددر گام نخست، تمام گفتمان
گیرد، گردآوری شدد ایهن احادیهث شهامل احهادیثی های پژوهش قرار میراستای موضوع، اهداف و پرسش

م( از شیخ صدوق و تهذیب 1981م( از کلینی و من الیحضره الفقیه )1967های الکافی )است که در کتاب
م( از شیخ طوسی روایت شده استد بهرای 1977بار )م( و االستبصار فیما اخُتلف من األخ1972االحکام )

ههای ها و دستیابی به نتیجة مناسب از روش تحلیهل محتهوا اسهتفاده شهدا لهذا تمهامی گفتمانبررسی داده
بندی گردیهد تها های مخصوص دسهتهمندی در جدولاحادیث، تحلیل و بررسی شد و براساس نظریة ادب

ترشدن تحلیل و امکهان بررسهی ها فراهم شودد برای عینیای آنبستری مناسب برای بررسی موضوع و محتو
گیری شد و به کمک فنون آمار توصهیفی و اسهتنباطی، های برگرفته از احادیث، اندازهتر، بسامِد دادهسنجیده

ای از احهادیثی کهه در الکهافی و مهن مالحظههافزاییم تعداد قابلنتایِج پژوهش تفسیر گردیدد در توضیح می
همین جههت بیشهتر ره الفقیه روایت شده بود در دو کتاب تهذیب و االستبصار نیز تکرار شده بود، بهالیحض

کرد به دو کتهاب جایی که ضرورت اقتضا میبه سند موجود در الکافی و من الیحضره الفقیه بسنده شد و آن
بر اساس کدهایی است کهه دیگر نیز استناد شدد همچنین شیوة ارجاع به احادیث روایت شده از کتب اربعه 

 تعریف شده استد 1برای هر حدیث در سامانة اهل البیت
 

 پیشینة تحقیق

انهدا از مندِی زبان مورد پژوهش قهرار دادهزبان، آاار متعددی را از منظر ادبتاکنون، پژوهشگران عرب
ختلهف های مضهمن بررسهی شهاخه« معجهم علهم اللغهة النظهري»م( در کتاب 1982الخولی )جمله: آن

منهد جههت ارا هة مفهاهیم مبدبانهه هایی ادبزبانشناسی کاربردی، در بخشی کوتاه، زبان را دارای سهاخت
بررسی ُکنش گفتاری امر در افراد دوزبانة »م( در مقالة انگلیسی 1993دانستد کمال سریدهار و همکاران )

                                                 
1 http://ahlolbait.com/ 
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عربی، دریافتنهد کهه در ههر دو در پی مقایسة راهبردهای ادب در دو فرهنگ آمریکایی و « انگلیسی -عربی
شمار ترین عامل در فاصلة اجتماعی و ناکارآمدترین عامل در برانگیختن ادب بهفرهنگ، خطر تحمیل، مهم

بها بررسههی « صههور األمهر فههي العربیهة بههین التنظیهر واالسههتعمال»م( در کتهاب 2005رودد أبوتههاکي )مهی
گهاه مخاطهب از ابزارههای تعهدیلی خاصهی بهرای ساختارهای امر در زبان عربی به این نتیجهه رسهید کهه 

هایی خاص، فشهار دهد، بلکه با تکنیککندا لذا محتوای اصلی دستور را تغییر نمیدستوردادن استفاده می
« أصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة»م( در مقالة 2008کندد صالح )آن را کمتر یا بیشتر می
بان و متغیرهای آن همچون موضوع سخن، طرفین سخن و شیوة بیان را مورد بررسهی نظریة بافتار موقعیتی ز

بها بررسهی آمهاری « المتلقي في الخطهاب القرآنهي»نامة دکترا با عنوان م( در پایان2010قرار دادد حکیمة )
ههای قهرآن، اعتبهار اجتمهاعِی مندی در قرآن کریم چنین نتیجهه گرفهت کهه در تمهامی کارگفتنظریة ادب

ضهمن « التلّطهف فهي لغهة القهرآن»نامهة م( در پایان2011گیر حفظ شده استد العّموش )رسان و پیامپیام
مندی بر آیاتی با محوریت تقوا، مرگ و ترس چنین نتیجه گرفت که در تمامی ایهن آیهات، اجرای نظریة ادب

م( در مقالهة 2012تد السامر )گیر )انسان( حاکم اسرسان )خداوند( به پیاممند از جانب پیامگفتمانی ادب
شناسی، بهه مندی کالم به جامعهضمن پیونددادن نظریة ادب« التهذیب الکالمي: دراسة اجتماعیة تداولیة»

ها را مورد بررسهی قهرار دادد الخطیهب مندی آنای پرداخت و میزان ادبتحلیل چند الگوی متداول محاوره
انسان را از منظهر  -انسان و انسان -دو نوع رابطة خدا« الکریم مراعاة األدب في القرآن»م( در مقالة 2012)

نظریهة »م( در مقالهة 2015منهد دانسهتد حمهراوی )زبانی مورد بررسی قرار داد و هر دو نوِع رابطهه را ادب
م( و بهراون و 1983م( و لهیچ )1973به ارا ة الگوههای مبدبانهة زبهان کهه لیکهاف )« الت دب في اللسانیات

 م( مطرح نمودند پرداخت و همة این الگوها را قابل انطباق بر تمام متون عربی دانستد1987لوینسن )
منهدی پرداختنهدا از زبان نیز بهه بررسهی متهون مختلهف از منظهر ادباز دیگرسو، پژوهشگران فارسی

بها « شناسهیبررسی زبان مبدبانه در فارسی کنونی از نظهر جامعه»ش( در مقالۀ 1362پور )جمله: لطفیآن
های های مبدبانة گفتار چنین نتیجهه گرفهت کهه ادب یکهی از سهازهبررسی هنجارهای مبدب بودن و قاعده

های بررسهی و تحلیهل گونهه»م( در مقالۀ 1998توانا ی کاربرد زبان در مراودات اجتماعی استد طالقانی )
رسی را منطبهق بها بافهت ساختارهای مختلف تعارف در زبان فا« مندیتعارف در زبان فارسی از منظر ادب

م( در 2002انهدد اکبهری )بیرونی زبان دانست و با بررسی آماری اابات کرد که بیشتر این ساختارها مبدبانه
هها را بهه با بررسی علل کاربرد زبان مبدبانه در فارسی، بیشتر آن« مندی در ساختار زبان فارسیادب»مقالۀ 

بهه بررسهی « ت ایر جنسیت بهر نحهوة بیهان تقاضها»ر مقالة ش( د1384مس لة فرهنگ ارتبا  دادد هدایت )
عنوان عامل اجتماعی، بر مستقیم یا غیرمستقیم بودن نحوة بیان تقاضای مهردان و زنهان شاخد جنسیت به
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علت رعایهت ادب اجتمهاعی، در ایهن نهوع رفتهار کالمهی، پرداخت و بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه زنهان بهه
کهنش گفتهاری »ش( در مقالهة 1391کنندد مدرسی تهرانهی و تهاجعلی )می تر از مردان عملکارانهمحافظه

بهها مقایسههة نههوع راهبردهههای بیههان در گفتگوهههای « آموزانزبانان و فارسههیدرخواسههت: مقایسههة فارسههی
آموزان، چنین نتیجه گرفتند که رابطة معناداری بین میزان رسمیت و اهمیهت موضهوع زبانان و فارسیفارسی

زبانان، بههرعک  های فارسههیای در درخواسههتهای حاشههیهان اسههتفاده از تعههدیلدرخواسههت، و میههز
راهبردههای بیهان تقاضها: مقایسهۀ »ش( در مقالهة 1392آموزان، وجهود داردد غیاایهان و همکهاران )فارسی
ن زبانان، چنیآموزان و فارسیبا مقایسة راهبردهای تقاضا بین فارسی« زبانانآموزان خارجی با فارسیفارسی

نتیجه گرفتند که پربسامدترین راهبرد در میان هر دو گروه، راهبرد غیرمستقیِم متعارف )پرسشهی( اسهت کهه 
باشدد عبهداللهی و همکهاران ها مینشانگر سطح باالی توانش کاربردشناختی بر نحوة بیان تقاضا توسط آن

بها بررسهی شهیوة گفتهار « یمنهدقرمزی و پسهرخاله از منظهر ادببررسی فیلم کاله»ش( در مقالۀ 1393)
مندی قهرار قرمزی در حدی مطلوب از ادبهای این فیلم به این نتیجه رسیدند که شخصیت کالهشخصیت

منهدی فروتهر کنندة کودک، از حد مطلوب ادبداد و بر خالف آن، شیوة گفتار آقای مجری، در نقش تربیت
ورزی در برخهی ی زبان و سازوکارهای ادبکاربردشناس»ش( در مقالة 1393نیا و سلطانی )استد مقدسی
مند در گفتگوهای انسان با خدا، چنین نتیجه گرفتند که انسان در با بررسی ساختارهای ادب« از ادعیة شیعه

 کندداستفاده می داشِت دیگریبزرگو  داشِت خودکوچکهنگام طرح خواستة خود با خداوند، از سازوکار 
که تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی راهبردهای بیهان در احادیهث وه بر اینعالباتوجه به پیشینة یادشده، 

منهدی در احادیهث مهرتبط بها زنهان شیعه نپرداخته استا هیچ ااری نیز یافت نشد که به بررسی میزان ادب
درستی ادعا کرد که این نخستین ااری است که به تحلیل سهاختاری نظهام زبهانی توان بهبپردازدد بنابراین می

 پردازددحادیث مرتبط با زنان در کتب اربعة شیعه میا
 

 چارچوب نظری

سهازوکارهای »پهردازد، زبان که به بحث دربارة ت ایر بافت بر معنا می 1های کاربردشناسِی یکی ازشاخه
پردازان ایهن شودد نظریهتعبیر می 2مندی( است که از آن به ادب ,1995Thomas :6« )رعایت ادب در زبان

ارتبها  دادن کهه درخواست، گالیه، انتقاد، تمجیهد و قهولهمچون  3های گفتاریعتقدند در تمامی کنشحوزه م

                                                 
1 pragmatics 

2 Politeness 

3 speech acts 
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 ,Spencer« )روابط اجتماعِی ارتبا  نیز مالحظهه شهود»آید باید گیر پدید میرسان و پیامکالمی میان پیام
 (د136 گیر تهدید نشود )حمراوي،رسان و پیامپیام 1( تا اعتباِر اجتماعی1996 :1

ترین ای صورت پذیرفت کهه از برجسهتهراهکارهای ادب در گفتمان شفاهی و مکتوب، مطالعات گستردهدربارة 
م( از بهراون و لوینسهن 1987) 2«منهدی: برخهی از سهاختارهای فراگیهر کهاربرد زبهانادب»تهوان بهه کتهاب ها میآن
، 5و درجهة اجبهار 4، رابطهة قهدرت3فاصهلة اجتمهاعیعقیدة نویسندگان این کتاب، سه عامِل م( اشاره کردد به1987)

گیر، از اهمیهت بهاالیی برخهوردار اسهت رسان و پیهامکننده یا  تهدیدکنندة اعتباِر اجتماعِی پیامعنوان عوامل حفاظتبه
ان رسههر اندازه این سه عامل شدت یا ضعف داشته باشهد، نهوع بیهاِن پیام»ای که گونه(ا به64)القحطاني و الریاشی، 

رسان برای بیان درخواستی متناسب با بافهت کهالم، همین جهت است که پیامد به(137)حمراوي، « کندنیز تغییر می
 کندداز راهبرد مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده می

آید، امهری اسهت مشهکل کهه نیهاز رشتة تحریر درمیافزاییم که نوع بیان در متونی که دربارة زنان بهدر توضیح می
مهارت کهافی داشهته باشهدد  7کاربردی -و اجتماعی 6زبانی-های کاربردیست خالق اار )ادیب( در خصوص جنبها

این مهارت هرچه بیشتر باشد و ادیب درک باالتری از کاربرد صحیح زباِن خاص زنان داشته باشد، کمتهر دچهار خطها 
 گیرددطب کمتر صورت میهای منفِی کاربردشناختِی زبان به مخاشود و در نتیجه، انتقالمی

همراه مصادیقی از احادیث مرتبط با زنهان در کتهب های بیان، بهطور مفصل به انواع راهبرددر ادامه، به
 مندی این احادیث را کشف نماییمدپردازیم تا با بررسی آماری، میزان ادباربعة شیعه می

 
 های بیان در احادیث دربارة زنانراهبرد

 8. راهبرد مستقیم1
ترین شهکل، ترین و مسهتقیمابهامترین، بیگوینده به واضح»ای از سخن است که راهبرد مستقیم، گونه
(د بنابر عقیدة بسیاری از زبانشناسان، Brown & Levinson, 1987: 69« )کندخواستۀ خود را مطرح می

دار شهدن اعتبهار ه خدشههرسهان بههای دوسهتانه کهاربرد و طهی آن پیاماین نوِع بیان بیشتر در رابطهه»چون 

                                                 
1 Social prestige : ،ها در مقایسه باا یدادیگر باه  اار     ها و سازمانروهگاین اصطالح به عنوان رتبه، پایگاه و موقعيت اجتماعی اشخاص

 .رودمی

2 Politeness: Some universals in language usage 

3  Social distance 

4  Social status 

5  Degree of imposition 

6  pragmalingustic 

7  sociopragmatic 

8  Direct strategy 
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 ,goatly, 1995: 268 & Grebe« )مندی دورتر اسهتگیر توجهی نداردا از وضعیت ادباجتماعی پیام
دلیل ا بهه«برسهاناین کتاب را به علی  زود باش»گوید: گیر میرسان به پیام(د مثال زمانی که پیام2009 :4

رسان با دسهتور مسهتقیم، اعتبهار اجتمهاعی رسان استا پیامتر از پیامگیر، نازلکه جایگاه اجتماعی پیاماین
 اندازددخطر میگیر را بهپیام

 ُکنش استدترتیب شامل امر مستقیم، پرسش مستقیم و ُگفتبودن، بهبیاِن مستقیم، بنابر میزاِن آمرانه
 1* امر مستقیم

گیر ای بهه پیهامهیچ واسهطهان بیرسپیام»قدرتمندترین نوِع بیاِن مستقیم در امر مستقیم است که در آن 
(د ایهن نهوِع بیهان کهه در آن،  & 1993Atawneh, Sridhar :280« )کنهدفرمان انجام کاری را صادر می

دههد نسهبت بهه رسان از نظر اجتماعی از مرتبة باالی قدرتمندی برخوردار اسهت و بهه خهود اجهازه میپیام
دآفرین در قبهال وجههۀ مسهتقل مخاطهب محسهوب عنوان کهنش تهدیهبهه»تر دستور دههد، اشخاص پا ین

(د بسامد استفاده از امر مسهتقیم در احادیهث زنانهه در کتهب 221: 1393نیا و سلطانی، )مقدسی« شودمی
 :2بار استد به چند نمونه مثال دقت کنید78اربعه 
 

 ارجاع مندیادب گیرپیام رسانپیام نمونه مثال
: کد 5الکافي، ج √ (-راوی) اقر)+(امام ب بالَبلهاِء من النساءِ  كعلی

42199 
ي اصحاب  عن طریق رسول الله َتَنحَّ

 پیامبر)+(
: کد 2الکافي، ج × (-زن متکبر )

35257 
 إن أفطَر )الرجُل( علی حالل  

 کّفارة واحدةفعلیه 
امام 

 رضا)+(
من الیحضره  √ (-فرد عادی)

: کد 3الفقیه، ج
55833 

تهذیب االحکام،  √ (-فرد عادی) فقیه)+( َلْیَك َاْلَحّد واَل ُبدَّ ِمْن َأْن ُیَقاَم َع 
: کد 8ج

68279 

                                                 
1  Mood drivable 

( جایگاه پایين اوسات، همنناين مسااوی ) (    -ها، عالمت مثبت )+( نشانة جایگاه اجتماعی باالیِ طرف گفتگو و منفی )در تمامی جدول 2
مناد باودن  ن   ( نشاانگر ادب √مندی هر گفتار و تأیياد ) ( نشانة عدم ادب×بودن جایگاه اجتماعی طرفين گفتگوست. ضربدر )گویای یدسان

 است. 
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ههایی توان دریافت که گفتمانها در هر حدیث، میهای باال و جمالت قبل و بعد از آنبا دقت در مثال
 -معصهومین-رسهان، شخصهیتی مثبهت (، بدان جهت است کهه پیام√مند قرار دارند )که در وضعیت ادب

چنهین کهه ایندلیل اینگیر ارا هه نمایهدد بههدارد پیامی اخالقی را در قالب امر و نهی بهه پیهاماست که قصد 
( √مندی )شود و صرفًا جنبة تربیتی دارد، در وضعیت مطلوبی از ادبهایی از موضع قدرت صادر نمیپیام

دههد کهه )راوی( دسهتور می گیررسان )امهام بهاقر( بهه پیهامعنوان مثال در گفتمان نخست، پیامقرار داردد به
دهد که منظور از بلهاء رسان همچنین در ادامة حدیث توضیح میهمسری با صفت بلهاء انتخاب کندد پیام

کهه بهه صهالح و منفعهت دلیل این(د این شهیوة دسهتور بهه122/ 4نشین عفیف است )مصطفوی، زنان پرده
رسان )اصحاب پیامبر( فته شودد در گفتمان دوم، پیاممند درنظر گرتواند گفتمانی غیرادبگیر است، نمیپیام

گم »گیر )زن سیاه متکبری که بر سر راه پیامبر سرگین ریخته بود( از امر مستقیم برای مخاطب قرار دادن پیام
شود کهه ای از دایرة ادب خارج است که در ادامة حدیث روایت میاندازهکندد این سخن بهاستفاده می« شو

های متکبر )آن زن( را به حال دهد که انسانها دستور میاین برخورد اصحاب ناراحت شده و به آنپیامبر از 
هها از امهر های احادیث مربو  به زنهان کهه در آن(د در دیگر گفتمان733/ 3خودشان واگذارند )اردکانی، 

هها در دایهرة تفهاق آنمستقیم استفاده شده است، تقریبا همچنین حالتی برقرار است و اکثریهت قریهب بهه ا
 گیرددمندی کالم قرار میادب

کار رفتهه در راهبرد بیهاِن بهه 960بار( در مقابل 78در یک بررسی کلی، بسامد استفاده از امر مستقیم )
مندی کل احادیهث داردد ایهن ( نشان از ادب%8احادیث، گویای آن است که این میزان کارکرد امر مستقیم )

ازحهِد مخاطهب باعهث امهر و نههي بیش»کهه است که واضع حدیث، بها درک این شیوة کارکرد بدان جهت
نمایهدا (ا حداالمکان از امر و نهی مسهتقیم پرهیهز می58)نریمانی، « شودگیري لجاجت در وی ميشکل

« کنهدور ميروي در سهرزنش )امهر و نههی(، آتهش لجبهازي را شهعلهزیاده»چراکه در روایات آمده است: 
 (د231/ 74)المجلسی، 

 1* پرسش مستقیم
گیر از کندد در این نوِع بیان که پیامپرسش مستقیم باالترین حد آمرانگی را بعد از امر مستقیم تداعی می

ترین فاصله کم»گیر است، از پیام« خیر»یا « بله»نگرد و منتظر پاسِخ مستقیِم رسان میموضع قدرت به پیام
(د بنهابراین ایهن نهوِع بیهان، از 135)عبهداللهی و همکهاران، « ودشهمیان درخواست و اجابت آن ایجهاد می

گفتمهان یافهت شهد کهه در آن از  48مندی دور استد با بررسی احادیث زنانة کتهب اربعهه، وضعیت ادب

                                                 
1  inquiries 
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( در مقابل انواع راهبردههای %5پرسش مستقیم استفاده شده استد این کارکرد بسیار اندک پرسش مستقیم )
 های احادیث داردد به چند نمونه مثال دقت کنید:مندی گفتمانادبغیرمستقیم نشان از 

 ارجاع مندیادب گیرپیام رسانپیام نمونه مثال 
ٌب؟َأْم  ِبْکٌر َأْنِت َأ  : 1الکافی، ج √ (-کنیز) امام باقر)+( َایِّ

 33988کد 
ُم َذِلَك َعَلْیِه َأ  ُیَحرِّ

 ِاْمَرَأَته؟
من الیحضره  × (امام جعفر)+ (-عبدالله بن سنان)

: 3الفقیه، ج
 55957کد 

َحدُّ  َأ َیِجُب َعَلْیهِ 
اِني؟  َالزَّ

تهذیب  × امام صادق)+( (-صحابه)
: 7األحکام، ج

 67561کد 
گیر برخوردار اسهتا امها چهون از رسان از جایگاه اجتماعی باالتری )+( نسبت به پیامدر مثال اول پیام

گیردد در مثال دوم و سهوم بهه مندی قرار میوی در دایرة ادب نگرد، سخنموضع قدرت به طرح پرسش نمی
گیر برخهوردار اسهت، طبیعتها بایهد ( نسبت به پیام-تری )رسان که از جایگاه اجتماعی پایینکه پیامدلیل آن

همین جهت هر دو گیر باشدا اما نوِع بیان برخالف این کارکرد است و بهمنتظر دستور و پرسش از طرف پیام
هها از های احادیهث مربهو  بهه زنهان کهه در آنگرددد در دیگر گفتمانمندی خارج میمان از دایرة ادبگفت

های ای کهه غالبها پرسهشگونههپرسش مستقیم استفاده شده است، وضعیت نیز به همهین شهکل اسهتا به
های از گفتمان %5بنابراین گرددد گیر ارسال می( از پیام-تر )رسانی با جایگاه اجتماعی پایینمستقیم از پیام

 مندی قرار داردداین احادیث خارج از دایرة ادب
 1ُکنش* ُگفت

ِصهرف »گویهدا لهذا رسان از موضع  قدرت سهخن میای از سخن است که در آن پیامُکنش گونهُگفت
(د 135: نقل از: عبداللهی و همکارانا  به283)واردوف، « شودگفتار به معنی عمل به آن گفته محسوب می

« در زمهان حهال و بهه صهیغۀ اول شهخد مفهرد بیهان مهی شهود»به دیگر سخن، در این نوِع بیان که غالبًا 
(Austin, 1962: 15همزمان با این ،)شود تحقق عمل نیز قطعی خواههد بهودد الزم بهه که سخن گفته می

گیری بها جایگهاه اجتمهاعی پهایین رسانی با جایگاه اجتماعی باال به پیامکنش از پیامذکر است که اگر ُگفت
 مند استد عک  این قضیه نیز دال بر غیرمبدبانه بودن آن پیام دارددارسال شود، آن سخن ادب

                                                 
1  performative 
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ای که دال بر قول دادن، معهذرت خواسهتن، نامیهدن، شهر  های گفتاریاز نظر براون و لوینسن، ُکنش
پذیرفتن و امتنهاع کهردن باشهد، در زمهرة  بستن، قسم خوردن، موافقت کردن، هشداردادن، پافشاری کردن،

 گیرددها قرار میُکنشگفت
در مجموع احادیثی که دربارة زنان در کتب اربعة شیعه روایت شهده اسهت، بهه جههت وجهود فاصهلة 

 های زیر بنگرید: کنش استفاده شده استد به مثالگیر، از ُگفتها با پیامرساناجتماعی میان برخی از پیام
 ارجاع مندیادب گیرپیام رسانپیام لنمونه مثا

ْنَب ِإْن ِشْئَت  من الیحضره  √ (-فرد عادی) راوی)+( َأْلَزْمَت َنْفَسَك َالذَّ
: کد 3الفقیه، ج

56358 
َأَحلَّ َلُه ُقْبَلًة ِمْنَها َلْم َیِحلَّ َو َلْو 

 َلُه َما ِسَوی َذِلَك 
صاحب  امام جعفر)+(

 (-کنیز)
من الیحضره  √

: کد 3جالفقیه، 
56078 

ي  ِإنِّ ْکَرهُ َو
َ
ُجِل َأْن َیُموَت  أَل ِللرَّ

ٌة ِمْن ِخاَلِل   َوَقْد َبِقَیْت َعَلْیِه َخلَّ
ِه ص  َلْم َیْ ِتَها َرُسوِل َاللَّ

من الیحضره  √ (-فرد عادی) امام جعفر)+(
: کد 3الفقیه، ج

56104 
رسهان از کنش استفاده شده است، پیامز گفتها اهایی که در آنهای باال و دیگر گفتمانبا دقت در مثال

کنهد کهه ای ایجاب میگیر برخوردار است و وجود چنین فاصلهجایگاه اجتماعی باالتری )+( نسبت به پیام
کنش بهره بگیردد در مجموع احادیث مربو  بهه زنهان، از ایهن راهبهرِد رسان برای ارسال پیام از گفتگاه پیام

گفتمهان دایهر در احادیهث، میهزان چشهمگیری  960است که این میزان در مقابل  بار  استفاده شده48بیان 
رسان در موضع قدرت قهرار دارد آیدد این میزان کارکرد هرچند گویای این است که پیام( به حساب نمی5%)

ی دلیل کهارکرد انهدک، بها معیارههاگیر برخهوردار اسهتا امها بههنف  باالتری نسبت به پیهامو از اعتماد به
 مندِی زبان در تناقض نیستدادب

 1. راهبرد غیرمستقیم2
منظهور »رسهان کند که پیامگیر، ایجاب میرسان و پیامدر راهبرد غیرمستقیم، فاصلة اجتماعی میان پیام

طور (د در مکالمات روزانهه از ایهن نهوع بیهان بهه180)کادة، « طور غیرمستقیم بیان کندخود را با ابهام و به
شهود کهه تقاضهاها از شهکل استفاده می شودا چراکه فاصهلة اجتمهاعی میهان افهراد، سهبب می ایگسترده

                                                 
1  Indirect strategy 
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انجامهد تر شهدن سهخن میبودن به ساختاری غیرمستقیم تغییر یابدد ایهن تغییهر راهبهرد، بهه مبدبانههآمرانه
(matsuura, 1998: 35 د) 

کنهدا لهذا پیهامش تهدیهدی ار نمیاش احساس اجبهنگام طرح خواستهرسان بهپیام»در این شیوة بیان 
(د بیهان غیرمسهتقیم بهه دو بخهش کلهی 367)الشههري، « گیر نخواههد داشهتبرای اعتبار اجتمهاعِی پیهام

 گرددددرخواست و اشاره تقسیم می
 1* درخواست

رسان خواسهتة خهود را در قالهب های بیان است، پیامترین راهبرددر شیوة درخواست که یکی از مبدبانه
و اسهتفهام  8، تهدیهد7، پرسش غیرمسهتقیم6، امر غیرمستقیم5، بیان آرزو4، تعجب3، کسب اطالع2دپیشنها

ههای راهبهرد درخواسهت کندد در احادیث مربو  به زنان در کتب اربعه از انهواع کارکردمطرح می 9انکاری
 شود:ها اشاره میاستفاده شده استد در زیر به برخی از آن

 ارجاع مندیادب گیرامپی رسانپیام نمونه مثال
َنا  ُج َاْلَمْرَأُة َاْلُمْسَتْعِلَنُة ِبالزِّ اَل ُتَتَزوَّ

 )امر غیرمستقیم(
من الیحضره  √ (-راوی) امام جعفر)+(

: کد 3الفقیه، ج
55918 

َساِء ِفیَما اَل  َتُجوُز َشَهاَدُة َالنِّ
َظَر ِإَلْیه )امر  َجاُل َالنَّ َیْسَتِطیُع َالرِّ

 غیرمستقیم(

: 3االستبصار، ج √ (-راوی) ام موسی)+(ام
 74571کد 

اَلِة َعَلْیَها؟ )کسب َمْن  َأَحقُّ ِبالصَّ
 اطالع(

امام  (-راوی)
 جعفر)+(

: 1االستبصار، ج √
 78895کد 

؟ )کسب َك هذه الَوصیَفُة مَع  َما
 اطالع(

امام  (-فرد عادی )
 موسی)+(

: کد 1الکافي، ج √
33997 

                                                 
1  Query 

2  On record 

3  Negative Question 

4  surprise 

5  desire 

6  Indirect order 

7  Indirect question 

8  Treat 

9  Negative question 
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ُینِزل  َلیَ  علیها ُغسٌل وإن َلم
 )پیشنهاد(

من الیحضره  √ (-راوی ) امام جعفر )+(
: کد 1الفقیه، ج

49800 
اِ َحِة ِإَذا َقاَلْت  اَل َبْ َس ِبَکْسِب َالنَّ

 ِصْدقًا )پیشنهاد(
من الیحضره  √ (-راوی) امام علی)+(

: کد 1الفقیه، ج
50166 

َلْیَ  َلُه )للرجِل( َعَلی ِعَیاِلِه َأْمٌر َو 
َفَقةَ اَل َنْهٌي إِ   َذا َلْم ُیْجِر َعَلْیِهُم َالنَّ

 )توبیخ(

: 1الکافي، جلد √ (-راوی ) امام جعفر )+(
 33767کد 

ی  دًا ِمَن  ُتْبِعِدیَن َأنَّ َاْلَفَواِطِم؟  ُمَحمَّ
 )تعجب(

: 1الکافي، جلد √ (-عا شه) امام جعفر )+(
 33483کد 

ن برداشت شهد کهه بسهامد اسهتفاده از شهیوة های احادیث مربو  به زنان چنیبا بررسی آماری گفتمان
(، پیشهنهاد 138(، کسهب اطهالع )186ترتیب شهامل: امهر غیرمسهتقیم )بار است کهه بهه534درخواست 

 باشدد( می6( و بیان آرزو )6(،  تعجب )18(، تهدید )78(، توبیخ )102)
بها درک درسهت نسهبت بهه رسان باید گفت که پیام 1(%35در رابطه با باالترین بسامد )امر غیرمستقیم 

گیرد که کار میشرایط و موقعیت ارسال پیامی که حاوی نکات تربیتی و عقیدتی است، تمام تالش خود را به
گیر را نسهبت بهه گیر منتقل نماید، تا با این کار پیهاممس لة فقهی و تربیتی را با کمترین میزان آمرانگی به پیام

در ارتبا  با دومین شیوة پربسهامد درخواسهت )کسهب اطهالع  شنیدن ادامة حدیث جذب نمایدد همچنین
گیر، رسان بر ایهن مسه له واقهف اسهت کهه بهه هنگهام دریافهت پیهام توسهط پیهام( باید گفت که پیام26%

رسهان بها  فهراهم گهرددد پیامشود که صرفا برای کسب اطالع مطهرح میهایی در ذهن وی ایجاد میپرسش
رساندد سومین شهیوة پربسهامِد درخواسهت، او را در جهت کسب اطالع یاری میگیر، کردن زمینه برای پیام

گیر صهورت ضهمنی بهه پیهامرسهان به( بیهانگر آن اسهت کهه پیام%19پیشنهاد است که این میزان کهارکرد )
ای همچون پیشهنهاد دادن وجهود دارد و بهتهر های مبدبانهجای امر و پرسش مستقیم، شیوهفهماند که بهمی

کید فراوانی بر رعایت ادب پیاماست  گیر در گفتار خود از این شیوه استفاده کندد همین ب  که در روایات ت 
َعَلهْیُکْم ِبهااَلَدِب، »جمله این سخن حضرت علی )ع( که فرمودنهد: و پرهیز از دستوردادن شده استد از آن

                                                 
هاای  منادی اناواک  شانش   گفتمان مربوط به احادیث است، تا با این  اار ميانان ادب   960شود در مقابل این بخش ارائه می  مارهایی  ه در 1

صاور   های راهبرد غيرمستقيم، بههای گفتاری در برابر مجموک گفتماندرخواست مشخص گردد. همننين  مار  ار رد هر یک از این  شنش
  ید.ها میداده جدولی مجنا در قسمت تحليل  ماری
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/ 20)ابهن ابهي الحدیهد، « ْم، َوِاْن َاْعَوَزْتُکُم اْلَمعیَشُة ِعْشُتْم ِبهَاَدِبُکمَفِاْن ُکْنُتْم ُملوکا َبَرْزُتْم َوِاْن ُکْنُتْم َوَسطا ُفْقتُ 
( است که این %1( و بیان آرزو )%1( و تعجب )%3(ا اما کمترین بسامِد درخواست، مربو  به تهدید)304

نوعی باعهث یزی که بههای تهدیدآمرسان، با آگاهی کامل از پیاممیزان کارکرِد زبانی نشان از آن دارد که پیام
ههر که  بها نظهری بهه »های اسالمی آمده است: نمایدا چراکه در آموزهگردد پرهیز میگیر میرنجش پیام

(د دربهارة 127بابویهه، جهامع األخبهار، )ابن« مبمنی نظر کند تا او را بترساند خداوند او را خواههد ترسهاند
اختار احادیث مربهو  بهه زنهان و طهرح مسهایل فقههی کارکرد اندک تعجب و بیان آرزو نیز باید گفت که س

ها کمترین حضهور آمیز و آرزومندانه نداردا لذا این ُکنشهای تعجبها، ارتبا  چندانی با ُکنشمرتبط به آن
 های درخواست به خود اختصاص داده استدرا در میان دیگر ُکنش

 1* اشاره
دلیل رسهان بههشهود کهه در آن پیامای از سخن اطالق میترین راهبرد بیان، به گونهعنوان مبدباشاره به

دسهت خواههد بهبدون اشارة مستقیم به آنچه می»گیر دارد، مقصودش را فاصلة اجتماعی مطلوبی که با پیام
ایهن توانهایی را دارد کهه مقصهود »محض دریافهت پیهام، گیر بهه(د پیهام27)هدایت، « کندآورد، مطرح می

دار نخواههد (ا لذا اعتباِر اجتماعی وی خدشهEconomidou, 2002: 21« )رک نمایدرسان را از آن دپیام
گوید، درخواسهت کنهد و از چه عماًل میبیش از آن»دهد که رسان میشدد راهبرد اشاره این امکان را به پیام

(د در احادیث 136)عبداللهی و همکاران، « مند شودمندی بهرهمنظور ایجاد فاصله و در نتیجه ادبایجاز به
گفتمان احادیث  960بار استفاده شده است که این میزان کارکرد در مقابل  252مرتبط به زنان از این راهبرد 

 شود:ها داللت داردد اکنون به مصادیقی از احادیث اشاره میمند بودن ساختار گفتمان(، بر ادب26%)
 

 ارجاع مندیادب گیرپیام رسانپیام نمونه مثال
َطاَلَق ِإالَّ َعَلی ُطْهر  ِمْن َغْیِر  الَ 

 ِجَماع  
: کد 1الکافي، ج √ (-راوی) امام جعفر)+(

33626 
َلْیَ  َاْلُقْبَلُة َعَلی َاْلَفِم ِإالَّ 
ِغیرِ  ْوَجِة َأِو َاْلَوَلِد َالصَّ  ِللزَّ

: کد 2الکافي، ج √ (-راوی) امام جعفر)+(
34817 

ًة ِبَما َمْن َبَهَت ُمْبِمنًا َأْو ُمْبِمنَ 
ُه ِفي ِطیَنِة َخَبال   َلْیَ  ِفیِه َبَعَثُه َاللَّ

ا َقاَل  ی َیْخُرَج ِممَّ  َحتَّ

: کد 2الکافي، ج √ (-راوی) امام باقر)+(
35455 

                                                 
1  Hint 
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کنش( که از بیان مستقیم )امر مستقیم، پرسش مسهتقیم و گفهتجای اینرسان بههای باال، پیامدر مثال
رسهان عنوان مثال، پیامدهدد بهگیر انتقال میساختار، درخواست خود را به پیام تریناستفاده کند با محترمانه

گیر گیر دستور مستقیم دهد که در غیر حالت پاکی زن، اجهازة طهالق نهدارد و یها پیهامکه به پیامجای اینبه
بهه شهخد بها ایمهان  گیراجازه ندارد بر گونة افراد دیگر بوسه بزند و یا این که دستور مستقیم بدهد که پیهام

کند و دقیقا همان مفاهیمی را که قصد انتقهال آن را وار برای انتقال پیام استفاده میبهتان نزند، از زبانی اشاره
کیهد اسهتد از کندد این نوِع سخندارد با ساختاری مبدبانه مطرح می گفتن از منظهر اسهالم بسهیار مهورد ت 

ه با ادب باشدا چراکه خداوند یکی از ملزومات دعهوت موسهی دیدگاه قرآن، گفتاری باارزش است که همرا
دهد که بها ( و در جایی دیگر به پیامبر )ص( دستور می44)ع( و هارون را گفتاری نیکو خوانده است )طه: 

(د پیامبر خدا )ص( نیز در پاسخ شخصی که از بهترین اعمال 83مردم با زبانی خوش، سخن بگوید )بقره: 
(د همچنین در جایی دیگر دربارة بهترین صدقه 312/ 71)المجلسی، « نیکو سخن گفتن»پرسید، فرمودند: 

(د بها ایهن توضهیحات 1/ 12بابویهه، األمهالي، )ابن« هیچ انفاقی بهتر از نیکوسخن گفتن نیست»فرمودند: 
بخهش  کههدلیل اینتوان دریافت که احادیثی که دربارة زنان در کتب اربعة شیعه روایت شهده اسهت، بههمی

مندی روایت ای گفتمان است، تا حد قابل قبولی بر اساس معیارهای ادباعظمی از آن بر پایة ساختار اشاره
 شده استد

 
 هاتحلیل آماری داده

های بیان در احادیث مربو  به زنان در کتهب اربعهه دهندة فراوانی و درصد راهبردهای زیر نشانجدول
 است:

 های بیان در احادیث مربو  به زناندفراوانی و درصد راهبر -1جدول
 جمع کل راهبرد غیرمستقیم راهبرد مستقیم 

 960 786 174 فراوانی
 %100 %82 %18 درصد

 فراوانی و درصد راهبرد مستقیم در احادیث مربو  به زنان -2جدول 
 جمع کل ُکنشُگفت پرسش مستقیم امر مستقیم 

 174 48 48 78 فراوانی
 %100 %27 %27 %46 درصد
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 فراوانی و درصد راهبرد غیرمستقیم در احادیث مربو  به زنان -3جدول 
 

 اشاره
 درخواست

جمع 
 کل

امر 
 غیرمستقیم

کسب 
 اطالع

پرسش  آرزو تعجب تهدید توبیخ پیشنهاد
 غیرمستقیم

 786 0 6 6 18 78 102 138 186 252 فراوانی
 %100 %0 %1 %1 %3 %10 %13 %17 %23 %32 درصد
دهد که بیشترین بسامد راهبرد بیان در احادیث مرتبط بها زنهان در کتهب ها نشان میسة این جدولمقای

( است که این میزان کارکرد، نشانگر آن است که این احادیث %82اربعة شیعه مربو  به راهبرد غیرمستقیم )
رسان )واضع حهدیث( از مجا که پیاذکر است آنمندی برخوردار استد الزم بهاز حد بسیار مطلوبی از ادب

رسهان شود کهه پیامکند، این ساختار اغلب جهت طرح مس لة مهم فقهی مطرح میبیان مستقیم استفاده می
ناگزیر از امر یا پرسش مستقیم است تا موضع خود را نسبت به عرضة آن حکم اعالم کرده باشدد از دیگرسو 

( %13و پیشهنهاد ) (%17(، کسب اطهالع )%23ستقیم )(، امر غیرم%32مالحظة راهبرد اشاره )کارکرد قابل
کند که همگام با برانگیختن حه  ای استفاده میرسان از ساختارهای زبانیبیانگر این موضوع است که پیام

های زبانی )اشاره و پیشهنهاد( را نیهز بهه وی ترین فرمکنجکاوی در مخاطب )راهبرد کسب اطالع(، مبدبانه
جای آن از امر غیرمسهتقیم اسهتفاده کند و بهقابل قبولی نیز از امرمستقیم پرهیز می دهد و تا حدآموزش می

رسان و همچنین محور در احادیث مرتبط به زنان، گویای هوشمندی و ذکاوت پیامکندد این ساختاِر ادبمی
گهاهی درک درست او از دنیای حساس و مهم زنهان اسهتد از منظهر اسهالم احتهرام بهه زنهان از چنهان جای

(د 19)نسهاء: « وعاشهروُهنَّ بهالَمعروِف »آیهد شهمار میعنوان یکی از احکام شرعی بهبرخوردار است که به
سهاِء خْیهراً »همچنین پیامبر خدا )ص( به رفتار نیک با زنان سفارش نمودند:  / 4)البخهاري، « اْستْوُصهوا ِبالنِّ

 (د1091/ 2الحجاج، ا ابن133
 

 گیری نتیجه

مندی احادیث مرتبط به زنان در کتب اربعة شیعه گفته شهد ایهن نتهایج بهه دربارة ادب چهاز مجموع آن
 دست آمد که:

گیر، رفتهار کالمهی رسان و پیامعلت ایجاد فضایی غیررسمی برای گفتگو میان پیامدر این احادیث به -
عنوان بههگیر باشهد، تها پیهام شود که بیشتر در جهت حفظ اعتبهار اجتمهاعیای برای مخاطب عرضه میگونهبه هاآن

رسهان روایهت گفتمانی که از زبهان پیام 960ترین شاهد این ادعا آن است که از مجموع د بزرگُکنش تهدیدآفرین آن
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( اسهتد ایهن میهزان %18ترین میهزان )( و راهبرد مستقیم در پهایین%82شود، راهبرد غیرمستقیم در باالترین میزان )می
ا لهذا از مندی برخوردار استکه احادیث مرتبط به زنان از حد بسیار مطلوبی از ادب نشانگر آن استکارکرد 

مندترین ساختارهای زبانی بهه مخاطهب ها با ادبحیث زبانی جایگاه زنان نیز حفظ گشته و احکام شرعی مرتبط با آن
 گردددعرضه می

 960کنش، در برابهر پرسش مسهتقیم و ُگفهتدر راهبرد مستقیم، میزان کارکرد هر یک از سه ُکنش امر مستقیم،  -
(د ایهن %5کنش و ُگفهت %5و پرسهش مسهتقیم  %8آید )امر مستقیم احادیث، مقدار چشمگیری به شمار نمی گفتمان

نمایهد میزان کارکرِد  بسیار اندک گویای آن است که واضع حدیث به هنگام ارا ة حدیث، حساسیت زیادی صهرف می
 ادبی نسبت به آنان نگردددحرمتی و بیدار شدن جایگاه زنان و بیش موجب خدشهتا نظام گفتمانی روایات

کهه اغلهب راوی حهدیث -گیر و پیام -که اغلب ا مه )ع( هستند-رسان دلیل وجود فاصلة اجتماعی میان پیامبه -
منهدی، در رفتهار یهة ادباز راهبرد اشاره استفاده شده استد بنابر نظر %32از راهبرد درخواست و  %68به میزان  -است

تر اسهتد همچنهین مندی نزدیهککالمی، هراندازه بیشتر از راهبرد درخواست و اشاره استفاده شود آن رفتار به حد ادب
های راهبهرد ( بها بیشهترین حضهور از جملهه پربسهامدترین شهیوه%17( و کسب اطهالع )%23شیوة امرغیرمستقیم )

بسهامدترین ( با کمترین حضور از جملهه کم%1طور یکسان )بیان آرزو به ( و تعجب و%3درخواست، و شیوة تهدید )
 آیددشمار میهای درخواست در این احادیث بهشیوه

 -زبهانی و اجتمهاعی-های کهاربردیرسان )واضع حدیث( در خصهوص جنبههتوان گفت پیامطور کلی میبه -
انتقال احادیثی که صرفا در ارتبا  بها زنهان و مسهایل  کاربردی مهارت کافی داشته استا چراکه بر اساس آمار، وی در

کارگیری سهاختارهای زبهانی غیرمبدبانهه، دچهار رسان در بههفقهی آنان است، بسیار هوشمندانه عمل نموده استد پیام
ُنهدرت صهورت های منفِی کاربردشناختِی زبهان بهه مخاطهب، بهکمترین خطا شده و در نتیجه در این احادیث، انتقال

 فته استد گر
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