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چكيده

در بردارنده مباحث دقیق « تأثیر مباحث ادبی در برداشتهای کالمی و فقهی از آیات قرآن»حاضر با عنوان تحقیق 

نماید. است که نقش ساختارهای ادبی در منازعات کالمی و فقهی را تبیین می ادبی و در عین حال کاربردی

های ادبی را فراتر از قواعد دستوری و زبانی معرفی نموده و سعی ما در این تحقیق بر آن است که کارکرد آموزه

ها در مباحث دانشی کالمی و فقهی و شکل گیری آرا و مذاهب مختلف در این حوزه را به تأثیر آن آموزه

در بین مسلمانان جهان به عنوان معجزه الهی و منبعی  روشنی بیان نماییم. با توجه به جایگاه بی بدیل قرآن کریم

مورد اعتماد و غیر قابل تردید در تمام دانشهای دینی خصوصا کالم و فقه و نیز محدودیت آن نسبت به 

روایات، رویکرد خود را متوجه آیات قرآن نموده و از ورود به روایات خودداری نمودیم. در این تحقیق پس از 

ها در مباحث اهیم به نقش ساختارهای ادبی در مباحث کالمی پرداخته شده و تأثیر آن آموزهبیان کلیات و مف

توحیدی از قبیل رؤیت و جسمیت خداوند و در مباحث مربوط به نبوت از قبیل عصمت و سهو و نسیان انبیاء 

 است.و در مباحث مربوط به امامت از قبیل عصمت اهل البیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 

دهد که در آن به تأثیر بررسی نقش ساختارهای ادبی در مباحث فقهی بخش دیگری از این رساله را تشکیل می

ها در شکل گیری آراء مختلف در مسائل عبادی مانند صوم، صالۀ جماعۀ و وضو و در مباحث مربوط این آموزه

غیر مسلمان، طالق در زمان حیض و...و نیز در  به فقه خانواده از قبیل وجوب نفقه فرزند بر پدر، ازدواج با زن

مسائل جزائی از قبیل قطاع الطریق و قذف و سایر موارد پرداخته شده است و در آخر نتایج به دست آمده از 

 تحقیق و نیز پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت تقویت این گونه مباحث کاربردی ارائه شده است.
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