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 نقش ادبیّات در اجتهاد

 1امراله نیکومنش

 چکیده 

در آن را قا ای است که دارندۀبلکه یک هنر است. اجتهاد ملکه اجتهاد صرفاً علم یا حرفه نیست،

تواند صرفاً با آموزش یا کس نمیسازد تا بتواند احکام شرعی را از منابع آن استنباط نماید. هیچمی

د ستعداتمرین و ممارست به صفت اجتهاد متصف شود؛ عالوه بر این دو، مجتهد باید ذوق و ا

علوم  اگیریود داشته باشد. از این روی مقدمۀ کسب ملکۀ اجتهاد، فراجتهاد را نیز در وجود خ

دی ترین منبع استناکه مهمنماید. از جاییفراوانی است که مجتهد مستعد را در این مسیر یاری می

هیم است و درک مفا )ع(یک مجتهد در استنباط احکام شرعی، کتاب قرآن و احادیث معصومین

مات ترین مقدّترین و ضروریا یکی از مهمتوان ادبیّات رها رابطۀ مستقیم با ادبیّات دارد، میآن

 و قواعد توان ادّعا کرد مجتهد بدون آموختن اصولاجتهاد قلمداد نمود؛ به شکلی که به جرأت می

یده تهاد نادبیّات را در اجپررنگ ادتوان نقش ادبیّات هرگز قادر به اجتهاد نخواهد بود. چگونه می

. در مثیل و..که صنایع گوناگون ادبی همچون ایجاز،کنایه و تشبیه، تلمیح، استعاره، تگرفت؛ حال آن

 ادبی در شود. این مقاله در صدد تبیین نقش قواعدجزء جزء قرآن مجید و روایت به وفور دیده می

است  ها بیانگر این حقیقتسی نماید. دادهذاری را بررخواهد میزان این تأثیرگامر اجتهاد است و می

 که بدون آموختن ادبیّات، هنر اجتهاد دست نایافتنی است. 

 : اجتهاد، ادبیّات، فقه، صنایع ادبی.های کلیدیواژه

 

  

                                                                    
 استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  -1

a_nikoomanesh@yahoo.com 
 18/10/1398تاریخ پذیرش:   10/06/1398تاریخ دریافت : 



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 200

 مقدمه -1

ین اهای یکسانی ندارند و هر یک دانان سلیقهدر تعریف اجتهاد، فقها و اصول

 اند. ترجمه کرده ودید خود تعریف اصطالح را به صالح

رت بار به صورت صفت و بار دیگر به صوباید توجّه داشت که این کلمه را یک

توان تعریف کرد. در شکل وصفی شاید ماحصل تعاریف ارئه شده توسّط مصدر می

رعی حکم ش اجتهاد ملکه و هنر استنباط»ه خالصه کرد: ایشان را بتوان در این جمل

 نامند. ، دارندۀ چنین هنر و صفتی را مجتهد می«فرعی از منابع فقهی است

م در معنای مصدری عملیاتی را که مجتهد برای استنباط چنین حکمی انجا

 عبارت دیگر مجتهد با علم اجتهاد احکام شرعی فرعی رادهد، اجتهاد گویند؛ بهمی

 کند. از منابع فقهی استنباط می

کار رفته در آن نظیر حکم های بهدر باب تشریح و توضیح تعریف اجتهاد و واژه

شرعی فرعی و منابع فقهی باید گفت اگرچه این موضوعات با عنوان مقاله مرتبط 

های موجود بین این دو علم است، امّا چون مقاله در صدد یافتن عالئق و وابستگی

همین سبب از اطالۀ بحث در تبیین این اصطالحات خودداری کرده و  است، به

های اصول فقه که های مطوّل در این زمینه از جمله کتابمندان را به کتابعالقه

 . 1دهمدار تعریف و تشریح این اصطالحات است، ارجاع میعهده

یّات در ادبکه در این مقاله بیشتر به این امر پرداخته خواهد شد که با فرض این

این  هایی ازاجتهاد تأثیر دارد، میزان این تأثیر چه اندازه است؟ همچنین نمونه

رسد ضرورت دارد و تاکنون شود. موضوع دیگری که به نظر میتأثیرگذاری ارائه می

جتهاد ه و اکمتر به آن پرداخته شده است، بحث تأثیرپذیری علم ادبیّات از علم فق

تیجۀ های فقهی و اجتهادی در شعر و نثر ادبی را باید نهاست. بدون شک رسوخ واژ

 چنین تأثیری دانست:

                                                                    
حسن، عده فی اصول الفقه/ طوسی، محّمدبنر.ک. خویی، سّیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه/  -1

الدین و مالذ الدین، معالمالّدین، حسن بن زینحلّی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم االصول/ جمال

اهلل، خمینی، سیّد روحاالصول/ انصاری، مرتضی، فرائداالصول/ موسویالمجتهدین/ آخوند خراسانی، کفایه

 تهذیب االصول.
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 پنج وقت آمدد نمداز و رهنمدون
 

 

 

 عاشددقان را فددی صددلوهو دائمددون 
 

 

 

 نه به پنج آرام گیدرد آن ضدمار
 

 که در آن سرهاست، نی پانصد هزار 
 

 

 ( 2670 -6/2669: 1385)مولوی، 

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

علوم و موضوعات غالباً با یکدیگر رابطۀ عرضی دارند؛ به این معنا که اهتمام و 

عنوان مثال دو علم ریاضّیات و فیزیک  پرداختن به یکی مقدّم بر دیگری نیست؛ به

با یکدیگر در ارتباط هستند و آموختن بسیاری از مسائِل هر یک از این دو علم 

علم دیگر داشته باشد، امّا تقدّمی در یکی  تواند نقش مؤثّری در آموختن مسائلمی

زمان و در کنار تواند این دو علم را همبر دیگری نیست؛ به عبارت دیگر آموزنده می

هم بیاموزد، اّما گاهی قضیه برعکس است و رابطۀ بعضی علوم و موضوعات با یکدیگر 

دیگری باشد؛  کند و اهتمام و پرداختن به یکی باید مقدّم بررابطۀ طولی پیدا می

مانند دو پدیدۀ علم و فناوری که در تقّدم زمانی و وجودی هر یک بر دیگری 

 اختالف نظر وجود دارد.   

گیرد؛ به ای از علوم مختلف شکل میاجتهاد موضوعی است که بر پایۀ مجموعه

توانیم علم مستقلی به نام علم اجتهاد را تصوّر کنیم. شخص مجتهد این معنا که نمی

شود؛ علومی مانند فقه، اصول فقه، کالم، فراگرفتن علوم مختلفی مجتهد میبا 

 منطق، فلسفه، تفسیر، ادبیّات، تاریخ اسالم و... . 

که این تحقیق برآن است تا رابطۀ بین اجتهاد و ادبیّات را ارزیابی با توجّه به این

های ی برای پرسشهایکند، نویسنده با مطالعۀ رابطۀ بین دو علم در پی یافتن پاسخ

 زیر است: 

 آیا ارتباط بین اجتهاد و ادبیّات یکسویه است یا دوسویه؟ عرضی است یا طولی؟  -

آیا شخصی که در مسیر کسب اجتهاد است، باید ابتدا ادبیّات را بیاموزد و سپس به -

های زمان آموزهتواند همآموزش ارکان اجتهاد از فقه و اصول و تفسیر بپردازد یا می

 هردو را در کنار هم فرا بگیرد؟   



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 202

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 سألۀ اجتهاد. بررسی رابطۀ ادبّیات و م -

 ر این دو نسبت به یکدیگر.بررسی تقدّم و تأخّ -

 هایی از ارتباط موجود. بیان نمونه -

ابتدا  ر صورت وجود رابطۀ طولی میان ادبیّات و اجتهاد، بر آموزنده است کهد -

 به آموزش ادبیّات بپردازد، سپس وارد سایر ارکان اجتهاد شود. 

 پیشینۀ تحقیق -3-1

ر اجتهاد، وجو برای یافتن پیشینه در خصوص نقش ادبیّات درغم جستعلی

ا این بیق کرده باشد، یافت نشد. تحق طور خاص در این زمینهمقاله یا کتابی که به

ث های اصول فقه و در باب شرایط اجتهاد مورد بحوجود، این بحث در غالب کتاب

 قرار گرفته است. 

های فقهی و در بحث شرایط همچنین موضوع در کتاب قضاء در غالب کتاب

  1قضاوت مورد بحث قرار گرفته است.

 های تحقیقبحث و یافته -2

 دبیّات در اجتهاد تأثیر ا -1-2

رند و لی داطور که گفته شد دو علم ادبیّات و اجتهاد با یکدیگر رابطۀ طوهمان

 پردازد.مجتهد در اوّلین قدم در مسیر کسب علم اجتهاد به آموزش ادبیّات می

هاد، گردد که بدانیم غالب منابع اجتضرورت این نکته وقتی بیش از پیش تبیین می

 ع()یتبس قرآن مجید و مجموعه کتب احادیث نبوی و اهل متون دینی و کتاب مقدّ

 است. 

                                                                    
مّدبن نعمان، شیخ مفید، المقنعه فی األصول و الفروع، کتاب القضاء، شروط قاضی. محمدبن . محر.ک -1

حسن، شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، کتاب القضاء، شروط قاضی. عبدالعزیزبن براج، المهّذب، 

حسن بن یوسف، عالمه  القضاء، شروط قاضی.القرآن، کتابکتاب القضاء، شروط قاضی. سعیدبن عبداهلل، فقه

 القضاء، شروط قاضی. حلّی، قواعداألحکام، کتاب
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 فهم معانی قرآنی و روایی  -1-1-2

ت، بیشترین نقش را در های علم ادبّیاترین شاخهاز مهم علم لغت به عنوان یکی

ها در فهم دقیق و صحیح اجتهاد داراست. مجتهد با آموختن معانی مختلف واژه

مان عدم آگاهی به این معانی، مانع بزرگی در تحقّق گکوشد. بیاحکام الهی می

اهداف اجتهاد و سدّی بلند در مقابل درک صحیح و فهم دقیق از منابع مهمّ اجتهاد 

 خواهد بود. 

تواند آیۀ بهتر می« قطع»بدون شک مجتهد با اطّالع از معانی مختلف واژۀ 

و دست مرد و زن دزد را به کیفر  .../السّارُق وَ السّاِرقَۀ فاقطَُعوا أیدیهم جزاءً »شریفۀ 

)مائده/ « اند، به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنیدکار زشتی که مرتکب شده

 ، تفسیر کند. (38

َو »تفسیر دقیق آیۀ شریفۀ « اسالم»که آگاهی از معانی متفاوت کلمۀ همچنان

و هرکه جز اسالم، دینی طلب کند، هرگز از  /مَن یَتَّبِع غَیرَ اإلسالمِ دیناً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ

 را میسّر خواهد کرد. ( 85آل عمران/ )« شوداو پذیرفته نمی

حکم صحیح تیمم را از آیۀ « صعید»توان بدون فهم معنای واژۀ چگونه می

را استنباط  (43)نساء/ « َفتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً/ به خاکی پاک، تیمّم کنید»شریفۀ 

 کرد. 

و محل استفادۀ هر یک را بداند تا بتواند « أخذ»جتهد باید معانی مختلف کلمۀ م

یا بَنی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُم »حکم صحیح استفادۀ زیورآالت در مسجد را از آیۀ شریفۀ 

ای فرزندان آدم! ]هنگام هر نماز و[ در هر مسجدی، آرایش و زینتِ  /عِندَ کُلِّ مَسجِدو

)اعراف/ « ا متناسب با آن عمل و مکان[ همراه خود برگیرید]مادی و معنوی خود ر

 استنباط کند. ( 31

  کریم صنعت ایجاز در قرآن-2-1-2

 معنی کم، و کوتاه حجم با که است سخنی ایراد بالغت، علم اصطالح در ایجاز»

 بوده مقام و حال مناسب کهآن بر کند؛ مشروطتفهیم مخاطب به را بسیاری یا معانی

 محفوظ آن وضوح و نرسد آسیبی کالم ارکان به باشد، هماهنگ مخاطب استعدادبا 
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  (.13: 1385)عرفان، « بماند

امّا اقسام مختلف ایجاز، از حذف و غیر حذف و اقسام غیر حذف، از قصر و 

، موضوعی است خارج از حوصلۀ این مقاله که ( 69:  1389)سیوطی، تقدیر و جامع 

 شوند. به مرجع موصوف ارجاع داده میمندان، طالبان و عالقه

کار رفته است. از جمله موارد ایجاز در جای جای قرآن مجید، این صنعت به

صدقات[ حِقّ ]/لِلفُقَراءِ الَّذیَن أحصِرُوا فی سَبِیلِ اللَّهِ »کریم آیۀ شریفۀ حذف در قرآن

نیازمندانی است که در راه خدا ]به سبب جنگ یا طلب دانش یا بیماری یا عوامل 

است. با عنایت به قواعد ادبی حاکم  ( 273بقره/ )« انددیگر[ در مضیقه و تنگنا افتاده

بر صنعت ایجاز، مجتهد خواهد دانست که مقصود آیۀ شریفه، پرداخت صدقات به 

چنین بوده قع آیه در حالت عادی و بدون رعایت ایجاز اینچنین فقرایی است؛ در وا

  «.صَدَقاتکُم لِلفُقَراء...»است: 

هر کس از  فَمَن کاَن مِنُکم مَریضًا أو عََلی سَفَرو فَعِدٌَّۀ مِن أیَّامو أخَر»یا در آیۀ شریفۀ 

شما بیمار یا در سفر باشد ]به همان شماره[ تعدادى از روزهاى دیگر ]را روزه 

پیش از عدۀ، وجوب قضای روزه « علیه»با عنایت به حذف کلمۀ  (184بقره/ )« بدارد[

 گردد. پس از سفر و بهبودی حسب مورد بر مسافر و مریض استنباط می

حُرِّمَت »همچنین حکم حرمت ازدواج با محارم از ایجاز حذف در آیۀ شریفۀ 

دد. آگاهی بر این صنعت ادبی است که گراستنباط می (23نساء/ ) «عَلَیکُم أمِّهاتُکُم و...

مجتهد را در استنباط حکم حرمت نوشیدن شراب، قمار کردن، پرستیدن بت و 

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَاُم »بازی تیر قرعه به سبک جاهلّیت، از آیۀ شریفۀ 

ها و تیرهاى قرعه پلیدند ]و[ از عمل بتشراب و قمار و  ...رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ

 دهد.یاری می( 90مائده/)« شیطانند

در واقع شاید بتوان گفت متن آیه بدون استفاده از صنعت ایجاز به این شکل 

  «.المیسر و عبادۀ األنصاب و لعبۀ األزالمالخمر و عملشرب»، «نکاح أمّهاتکم»بوده است: 

  کریمصنعت کنایه در قرآن -3-1-2

آوردن لفظی است که »کنایه در لغت به معنای ترک صریح است و در اصطالح 

: 1937)سکّاکی،  «غرض از آن آوردن معنای دیگر است با جواز ارادۀ الزم آن معنی
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170.) 
آشپزخانۀ آنان تمیز است و کنیزکان از رنج آشپزی و »مثالً در عبارت کنایی 

زه بودن آشپزخانه، پخت نکردن و ، الزمۀ پاکی«کنندها شکایت نمیشستن دیگ

است. « بخل»الزمۀ پخت نکردن، عدم پذیرایی از میهمانان و الزمۀ عدم پذیرایی 

که کنایه، آوردن صورت ملموس یک معنی است؛ به شرط آن»توان گفت: پس می

« خود متوجّه سازد ابتدا این صورت به ذهن برسد، سپس ذهن را به معنی اصلی
 (. 337: 1365)فاضلی، 

بقره/ )«  بَاشِرُوهُنَّ َفاآلنَ ... نِسَآئِکُمْ إِلَى الرَّفَثُ الصِّیَامِ لَیْلَۀَ لَکُمْ أُحِلَّ»در دو آیۀ شریفۀ 

، «الرَّفْثُ»، سه کنایه وجود دارد. الفاظ (43نساء/ )« النِّسَاء اَلمَسْتُمُ أَوْ » و( 187

، به صورت کنایی دربارۀ رابطۀ زناشویی به کار رفته است؛ «المَسْتُمُ»و « باشِرُوهُنَّ»

)نصیری، انگیز است ها به دور از ادب و شرمچرا که آشکارا و با صراحت گفتن آن

1393 :117.)  
بدون شک مجتهد بدون آگاهی از قواعد و احکام صنعت ادبی کنایه در استنباط 

 ن ناکام خواهد ماند. های ماه مبارک رمضاحکم جواز عمل زناشویی در شب

 إِلَى وََأیْدِیَکُمْ  وُجُوهَکُمْ فاغْسِلُواْ  الصَّالۀِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آمَنُواْ الَّذِینَ  أَیُّهَا َیا»در آیۀ شریفۀ 

 مَّرْضَى کُنتُم وَإِن فَاطَّهَّرُواْ جُنُبًا کُنتُمْ وَإِن الْکَعْبَینِ إِلَى وَأَرْجُلَکُمْ بِرُؤُوسِکُمْ وَامْسَحُواْ الْمَرَافِقِ

اید! ای کسانی که ایمان آورده» ؛(6مائده/ )« ...الْغَائِطِ مِّنَ مَّنکُم أَحَدٌ  جَاء أَوْ  سَفَرو عََلى أَوْ

ها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا ایستید، صورت و دستکه به نماز میهنگامی

مفصل مسح کنید و اگر جُنُب باشید، خود را بشویید و اگر بیمار یا مسافر باشید، یا 

 (.109: 1374)مکارم شیرازی، « یکی از شما از محل پستی )گود( آمده...

این آیه، ُحکم کسانی که دسترسی به آب ندارند تا غسل کنند یا بدن خود را در 

ها به ها بیمار یا مسافر است که بردن نام آنبشویند، گفته شده است. دو مورد از آن

تواند بدن خود را با آب بشوید یا اصالً این منظور بوده که آدم بیمار یا مسافر نمی

أوْ »گونه افراد اگر حدث اصغر یا اکبر طبق جملۀ نکند. ایدسترسی به آب پیدا نمی

ها پیش آید، باید وضو بگیرند یا غسل یا تیمّم برای آن« جَاءَ اَحٌَد مِنْکُْم مَِن الغَائِطِ

 (.282: 1383)طباطبائی، کنند 

جا شده که برای قضای حاجت به آندر لغت به زمین گودی اطالق می« غائط»
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، کنایه از «آمدن از زمین گود»؛ در این آیه، (7/365: 1414لسی، منظور اند)ابنرفتند می

به صورت کنایه، به کار رفته است « رعایت ادب»است که برای « بروز حدث»
 (.120: 1423)حسینی شیرازی، 

 وَاتَّقُواْ  ألَنفُسِکُمْ وَقَدُِّمواْ شِئْتُمْ أَنَّى حَرْثَکُمْ فَْأتُواْ لَّکُمْ حَرْثٌ نِسَآؤُکُمْ »در آیۀ شریفۀ 

زنان شما کشتزار شما هستند. هر زمان که خواستید، به کشت »، (223بقره/ ) «...اللّهَ

)قرشی، « خود درآیید و )فرزندان صالح( را برای خود ذخیره کنید و از خدا بترسید

مصدر و به معنای زراعت است. نسبت زنان به جامعۀ « حرث»کلمۀ (؛ 403: 1377

است به انسان کشتکار... و اگر زنان نباشند، نوع انسانی دوام انسانی، نسبت کشتزار 

در این آیه، برای زیبایی کالم  (.319: 1383)طباطبائی، شود یابد و نسل او قطع مینمی

 به صورت کنایی به رابطۀ زناشویی اشاره شده است.« حرث»و رعایت ادب، با واژۀ 

جواز استمتاع از همسر در هر مکان و زمان، از این آیه قابل استنباط بوده و این 

توان در صورت استنباط منوط به تسّلط مجتهد بر قواعد کنایه است؛ هرچند می

 حدوث مفسده به سایر ادلّه، آیۀ فوق را تخصیص داد. 

بر فرزندان در  (12ممتحنه/ )« بَینَ أیدیهِنَّ َو أرجُلِهِنَّ»همچنین داللت عبارت 

« فی الحِلیَۀِ»حکم حرمت نسبت دادن فرزندان خود به دیگری، داللت عبارت 

بر دختران در حکم حرمت نسبت دادن دختران به فرزندی خدا و داللت ( 18زخرف/ )

بر بخل و ولخرجی در حکم حرمت یا ( 29أسراء/ )« کلَّ الَبسطِ »و « مغلولۀ»عبارت 

روی در بخشش، همگی از مصادیق بارز کاربرد صنعت زیادهحداقل کراهت بخل و 

کریم است که مجتهد در استنباط احکام شرعی ناگزیر از فهم و درک کنایه در قرآن

  عمیق آن بوده تا بتواند در مسیر اجتهاد درست قدم بردارد.

 کریم صنعت تشبیه و تمثیل در قرآن -2-1-4

و سرشت آدمی برای تفهیم منظور ای است که طبیعت تشبیه، نخستین شیوه

ها نهاده انسان شود؛ چرا که استفاده از این ابزار در نهاد همۀمند میخود از آن بهره

: 1365لی، )فاضآورد شده است و آدمی در صورت نیاز به صورت فطری به آن روی می

180 .) 
 رود؛ یعنی هر تمثیلی تشبیهتمثیل هم یکی از اقسام تشبیه به شمار می
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تمثیل با ایجاد مشابهت  (.95: 1412)جرجانی، باشد، ولی هر تشبیهی تمثیل نیست می

آورد و این گونی میان معانی و اشیای محسوس، معنا را به صورت عینی در مدیو هم

)فاضلی، باشد خود مایۀ نزدیکی هرچه بیشتر ایدن مفاهیم به فهم و ادراک مردم می

1365 :207 .) 
 سبع کَمثلِ حبۀو أَنْبتت فی سبیلِ اللَّه ُل الَّذیَن ینْفُقونَ أَموالَهممثَ»در آیۀ شریفۀ 

مَثَل (؛ 261)بقره/  «علیم واسع اللَه و لمنْ یشاء یضاعف اللَّه سنابِلَ فی کُلِّ سنْبلَۀو مائَۀُ حبۀو و

ای است که هفت کنند، همانند دانهکسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می

ای صد دانده باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد خوشه برویاند که در هر خوشه

 (.  2/314: 1374)مکارم شیرازی، کند و خداوند گشایشگر داناست چند برابر می

های بارور به خوبی داللت بر کننده به دانهدر این آیه تشبیه افراد انفاق 

استحباب مؤکّد انفاق در راه خدا دارد که مجتهد با استناد به این تشبیه چنین 

 حکمی را به راحتی استنباط کند.

یحملُوها کَمثَلِ الْحمارِ  ذینَ حملُدواْ التَّورئدۀَ ثمَّ لَممثَلُ الَّ»خوانیم: در آیۀ دیگر می

« الظَّالمینَ لَدا یهددی الْقَدوم اللَّده و اللَّده مثَدُل ْقَومِ الَّذینَ َکذَّبواْ ِبایات دئْسیحملُ أَسفَارا بِ

گاه آن را ؛ مثَل کسانی که تورات بر آنان بار شد و بدان مکلّف گردیدند، آن(5)جمعه/ 

کشد. چه هایی را بر پشت میبه کار نبستند، همچون مثل االغی است که کتاب

صدف آن قومی که آیات خدا را به دروغ گرفتند و خددا مدردم ستمگر زشت اسدت و

 نمایاند.را راه نمی

توان به خوبی حکم حرکت پشت کردن به در آیۀ فوق، از تشبیه به کار رفته می

این آیه، کسانی را که صرفاً مبادرت به حفظ و نگهداری  احکام الهی را استنباط کرد.

ترین شیوه مورد کنند، به سخته دستورات آن عملکتاب آسمانی کرده، بی آنکه ب

 مذمّت و نکوهش قرار داده است. 

کنند و غیر از زحمت حفظ الفاظ و عالمان یهود کتاب تورات را مطالعه می

فهمند و استفادۀ معنوی و روحانی از آن نصیبشان معانی سطحی آن چیزی نمی

باشند، امّا در ه اهل تورات میگردد؛ اگرچه ظاهر آیه راجع به یهودیان است کنمی

های آسمانی دقّت نکرده و به چشم دل آیات واقع شامل هر کسی است که در کتاب

تکوینی الهی و آیات تشریعی را ندیده و به گوش معنوی آیات را استماع نکرده است 
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کنند، بلکه کندد و از اسرار آن هیچ استفاده نمیو در معنی آن تدبّر و تعقّل نمی

به الفاظ قناعت کرده و اگر از این مرتبه باالتر روند، به معانی بدیع و معانی  فقط

)امین، گردند کنند، چنین کسانی مشدمول این آیه میلغوی و اعراب آن اکتفاء می

1361 :12/298.)  
از این آیۀ شریفه که در وصف منافقان نازل شده حرمت نفاق، به وضوح قابل 

 نَاراً فَلَمّا أَضَاءت ما حولَه کَمثَلِ الَّدذی اسدتَوقَد مثَلُهم»فرماید: استنباط است. آیه می

 ؛ مثَل آنان )منافقان((17)بقره/  «لَّا یبصرُونَ تَدرَکَهم فِی ظُلُمات و بِنُدورِهم اللَّه ذَهب

همچون مثَل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد، 

 بینند، رهایشان کرد.خدا نورشان را برد و در میان تاریکی که نمی

بعضُکُم  الیغْتَب و»خدا در قرآن حرمت غیبت را با این تشبیه تشدید کرده است: 

و بعضدی از شدما  (؛12)حجرات/  «یتًدا فَکَرِهتُمدوهم أَخیه أَن یأْکُلَ لَحم أَحدکُم بعضًا أَیحبُّ

اش را غیبدت بعضی نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشدت برادر مرده

 بخورد؟ از آن کراهت داریدد.

در قرآن مجید صنعت تشبیه و تمثیل بیش از سایر صنایع ادبی مورد توجّه 

ای که توجّه مخاطبین را برای عبرت گرفتن شارع مقدّس قرار گرفته است؛ تا انداره

ما یعقلُهدا إِاَلّ  األمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ و تلْک و»فرماید: از این تمثیالت جلب کرده می

زنیم، ولی جز دانشمندان ها را برای مردم می؛ و این مثَل(43)عنکبوت/ « الْعالمون

ضَرَبنَا للنَّاسِ فیِ هذَا  لَقَد و»فرماید: همچنین در جای دیگر می ها را درنیابند.آن

؛ و در این قرآن از هرگونه مثلی برای (27)زمر/  «یتََذکَّرُونَ الْقُرْءانِ من کدلُِ ّ مثَدلو لَّعلَّهم

 مردم آوردیم، باشد که آنان پند گیرند. 

کریم با توجّه به محدود بودن مقاله امکان پرداختن به سایر صنایع ادبی در قرآن

وجود ندارد، امّا قرآن مجید مشحون است از این فنون که ضروری است، مجتهد 

ه این قواعد آراسته نماید تا بتواند با غور پیش از ورود به مفاهیم ژرف آن، خود را ب

نهایت این کالم آسمانی و با توانی باال به صید زیباترین احکام الهی در ژرفنای بی

 های خود را به کار گیرد. خطاترین تالشترین و کمبپردازد و در اجتهاد، دقیق

شکلی این تنها یکی از منابع فقه اسالمی است که در چند صنعت ادبی و به 

شک منابع روایی و حدیثی ما، قطعاً کمتر از آیات محدود مورد بحث قرار گرفت؛ بی
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)ع( و ائمۀ اطهار )ص(ها برخوردار نیست؛ چرا که کالم پیامبر رحمتالهی از این زیبایی

ها توان در آنها و دقائق را میبخش قرآن بوده و همان ظرافتبرتافته از نور هدایت

 مشاهده کرد. 

 تأثیر علم فقه در آثار ادبی  -2-2

ابع ای نیست که ادبیّات از این مناستفادۀ منابع شرعی از فنون ادبی، تنها بهره

کنیم که کرانۀ این علم، مشاهده میبرخوردار شده، بلکه با توجّه و دقّت در پهنۀ بی

وان بهره در بیان مفاهیم و ارائۀ معانی واال و پرمحتوا نیز ادبیّات، از متون شرعی فرا

 برده است.

مندی شاید بهترین شاهد مثال بر این ادعا، اشعار حافظ شیرازی باشد که با بهره

از مضامین و مفاهیم بلند قرآنی و روایی، به خلق آثاری یکتا و ممتاز پرداخته که تا 

 پای معانی ابدی قرآنی استمرار خواهد داشت. ابد هم

چنان در حافظۀ حافظ نشسته و در  های قرآنی و تفسیریها و لطیفهنکته»

های ذوق و طبع او آمیخته بوده که هنگام ها و ساختهخاطرۀ او نقش بسته و با یافته

 (. 7: 1398)جاوید، « شاعری از شعر او جوشیده و در آن شکفته است

 کند: حافظ تأثّر از قرآن را بهتر از هر کس دیگر بیان می

 کدردز حافظان جهان کسی چو بنده جمع ن
 

 

 

 لطددایف حکمددی بددا نکددات قرآنددی 
 

 (2: قصیدۀ شمارۀ 1374)حافظ، 

 سراید: یا جای دیگر می

 صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ
 

 

 

 هر چه کردم همه از دولت قدرآن کدردم 
 

 (319)همان: غزل شماره 

های حافظ عین عبارت قرآن و گاهی با کمی تغییر دیده در بعضی از سروده

 شود:می
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 وصل است و طی شد نامۀ هجرشب 
 

 

 

 سددالمٌ فیدده حتّددی مطلددع الفجددر 
 

 (251)همان: غزل شماره 

 گوید: یا جای دیگر می

 تو نیک و بد خود هم از خود بپرس
 

 

 

 چددرا بایدددت دیگددری محتسددب 
 

 و مدددن یتدددق اهلل یجعدددل لددده
 

 و یرزقدده مددن حیددث ال یحتسددب 
 

 (2) همان: قطعه شماره 

 یا این بیت: 

 زیر بام قصر آن حوری سرشتچشم حافظ 
 

 

 

 شیوۀ جنات تجری تحتها األنهار داشدت 
 

 (77)همان: غزل شماره 

حافظ گاهی بدون پرداختن به متن آیات، مفاهیم قرآنی را در شعر خود وارد کرده 

 است: 

 غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
 

 

 

 شاید که چو وابینی خیر تو در ایدن باشدد 
 

 (161شماره )همان: غزل 

 دارد.  (216)بقره/  «عَسَی أن تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم»که اشاره به آیۀ شریفۀ 

 همچنین:

 گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم
 

 

 

 ها خدا کندنسبت مکن به غیر که این 

 (186: غزل شمارۀ 1374)حافظ، 

در آثار ادبی به حّدی است اثر منابع شرعی از قرآن تا روایات و احادیث منقول 

که نه در یک مقاله که در صد نیز نگنجد؛ به همین سبب از اطالۀ بحث خودداری 

تنها شود که اگر به شاهکار مولوی رجوع شود، نهکرده و به همین حد بسنده می
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های کالمی و فلسفی دینی هم در آن به خوبی قرآن که مضمون احادیث و آموخته

 کند. نمود پیدا می

 نتیجه گیری -3

یابیم که آموختن مجتهدین، درمی ترین مداقّه در آثار فقها و نظراتبا کوچک

ادبیّات برای مجتهد نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت است؛ ضرورتی که بدون آن 

مجتهد هرگز قادر نخواهد بود، به وظیفۀ خود یعنی استنباط احکام شرعی به 

 درستی عمل کند. 

امروزه در اجتهاد متجزی و قضاوت نیز این ضرورت به طور آشکار به چشم 

خورد. قاضی نیز به عنوان کسی که قدم در مسیر اجتهاد نهاده ملزم به فراگیری می

 قواعد ادبی است تا بتواند از منابع حقوقی، استنباطی صحیح داشته باشد. 

یک به دیگری غیر قابل  در تأثیر متقابل ادبّیات و اجتهاد به نظر، نیاز هر

نتیجه های مبتنی بر علم ادب بیپوشی است؛ زیرا هم اجتهاد بدون آموزهچشم

مندی از مفاهیم واالی شرعی چونان جسمی خواهد بود و هم ادبیّات بدون بهره

 روح جلوه خواهد کرد.  بی
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