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 چکیده

پیامبر اکرم صلي اهلل علیه و آله کامل ترین انسان ها و برترین پیامبران، بوده است و شریعت ایشان آخرین 

 مرحله برنامه الهي برای بشر است ، لذا قرآن کریم در برابر سایر کتاب های آسماني ، از جامعیت برخوردار

است. جامعیت قرآن امری قابل استدالل و قابل توجه است که عنوان این تحقیق ، جامعیت معارف قرآن و نقش 

 آن در تفسیر مي باشد.

قرآن کریم کتابي چند چهره و دارای معاني و الیه الیه است که هر کس بر اساس منابع ، دانش و توان       

از این رو ، مفسران قرآن ، در طول هزار و چهارصد سال از جنبه خود از این سفره الهي خوشه چیني مي کند ؛ 

متنوعي را دنبال کرده و نتایج  های گوناگون ، در این کتاب الهي تفکر و تامل کرده اند و روشها و گرایش های 

 آنها را در قالب کتاب های تفسیر نشر داده اند . 

را اثبات کند و نقش تفسیر را در آن روشن سازد لذا نوشتار حاضر برآن است که جامعیت معارف قرآن       

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است ، که فصل اول در دو گفتار ، کلیات و مفاهیم را تعریف مي کند. 

در قسمت مفاهیم به واژه شناسي جامعیت ، معارف و تفسیر از نظر لغوی و اصطالحي ، به طور کامل پرداخته 

، گفتار اول روش ها و دیدگاه های جامعیت  گفتار دو وم ، جامعیت معارف قرآن دارایشده است. فصل د

معارف قرآن مي باشد . که انواع روش ها بیان شده  که روش تلفیقي بهترین روش است. و دیدگاه های بیان 

گفتار دوم ادله شده شامل دیدگاه حداکثری ، دیدگاه حداقلي و دیدگاه اعتدالي ؛ که بهترین دیدگاه است. در 

جامعیت معارف قرآن ، به بررسي اوصاف بیانگر جامعیت معارف قرآن که یکي از روش های برون دیني است 

و دالیل عقلي و دالیل نقلي ؛ که شامل آیات و در ضمن آن روایات است پرداخته ام. فصل سوم ، نقش 

ه بررسي امکان تفسیر آیات به نحو عام و جامعیت معارف قران در تفسیر است که در دو گفتار ، گفتار اول ب

فراگیر و به الغاء  شان نزول و فضای نزول آیات و در گفتار دوم به عروض عناوین ثانویه مي پردازد. در این 

فصل سعي شده است مواردی را ذکر کند که در آن جامعیت معارف قرآن در تفسیر نقش دارد. مثال این که 

انون، به طور کلي است و زمان و مکان در آن مطرح نیست ؛ قرآن ، همه ابعاد خطاب قرآن به طور عمومي و ق

وجودی انسان را مورد هدایت قرار داده است ؛ و چون انسان را بدون توجه به هر مرز نژادی یا جغرافیایي در 

ء شأن نزول و نظر گرفته ، محدود به محیطي نمي شود و هیچ مرز جغرافیایي را نیز نمي پذیرد. هر چند که الغا
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فضای نزول جایز نیست اما سبب و شأن نزول مخصص عموم و مقید اطالق آیات نیست. و نیز عروض عناوین 

ثانویه الزمه حتمي زندگي انسان ها در پیدایش حاالت و موقعیت های غیر عادی حیات بشری است. رد احکام 

  ثانویه با رد احکام اولیه فرقي ندارد.
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