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  هاي قرآن مفسران معاصر و پیوند معنایی سوره
  سید عباس صالحی

  
هاي قرآن، در میان مفسران معاصر، از اقبال نسبی برخـوردار         پیوند معنایی سوره  

در زمرة این مفسران، نامورانی چونان شیخ محمد عبده، رشید رضـا،       . بوده و هست  
فراحـی، اصـالحی،     صابونی، سید قطب، عزت دروزه، سعید حوي، ثنـوي،           ،مراغی

  .توان مشاهده کرد را می... طباطبایی، جوادي آملی و 
سـابقه نبـود ـ     عوامل گوناگونی در این رویکرد ـ که البته در پیشینه تفسیري بی 

هاي ذهنی ـ اجتماعی، شاید نکات زیـر برجـسته      در میان این زمینه: تأثیر گذار بود
  :نماید می

ي برخی مستشرقان بود ـ و هست ـ تـا بـه     پراکنده نمایی قرآن، دستاویزي برا*
از قرآن یاد کنند و وجوه اعجـاز بیـانی    ... اظهاراتی چونان فاقد تجانس، انسجام، و       

  .کالم خداوند را با چالش مواجه سازند
گیـري   مفسران معاصر، که دغدغۀ پاسخ به شبهات نو را داشته و دارنـد، بـا پـی      

ي و هـم  نظریدند که هم در منظر نظریۀ وحدت موضوعی در هر سوره، تالش ورز       
به دفـاع برخیزنـد و    در تطبیقات تفسیري، از موضوع و رویکرد واحد در هر سوره        

  .با این موضع از سؤال و شبهۀ یاد شده پاسخ دهند
ها و رویکردهاي نظام واره و سیستماتیک به قرآن، پایگاه دیگري براي       گرایش*

ـ کـه در هـزاران     ن که معارف قرآنای. بودهاي قرآن  نظریۀ وحدت موضوعی سوره   
اند ـ در یک نظم وارة درونی قـرار داشـته، کهکـشان معـارف وحـی،        آیه گرد آمده

این مبنـاي اندیـشگی،     . کنند  چونان حقایق هستی، در مدارهاي مشخص حرکت می       
 اقبال به نظریۀ وحدت توان از جمله می  . اي از رویکردهاي تفسیري شد       پاره موجب

  . اشارت داشت راي قرآنها موضوعی سوره
هاي معاصـر تفـسیري، از عوامـل     تربیتی قرآن در دورهـ تأکید بر بعد هدایتی  *

رویکـرد  در تفاسـیر معاصـر،    . هاي قرآن بـود     دیگر گرایش وحدت موضوعی سوره    
ي را مبنـا » قـرآن «کـه بتوانـد   گیـري   جهت. ماعی مشهود استنوسازي فردي ـ اجت 
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در ایـن نگـرش، دریافـت    . دن اسالمی قرار دهـد  تعالی فرد مسلمان و شکوفایی تم     
هایی که   پیام. یابد  اي می   هاي مشخص و هم مضمون از آیات وحی اهمیت ویژه           پیام

در . هـا را شـکل داده و سـامان دهنـد     ها و نو آفرینـی     بتوانند زیرساخت دگر سازي   
تـوان بنیادهـا و       دیدگاه مفسران معاصر با نظریه وحدت موضوعی در هر سوره، می          

چـه اینکـه بـا کـشف اغـراض      . پیکرة این تمدن سازي را از منظـر قـرآن دریافـت        
چه در فضاي فـردي و چـه در   (هاي قرآن، چشم انداز و افق نوسازي تمدنی         سوره

  .تبیین و ترسیم خواهد گشت) ابعاد جمعی
 فوق، و موارد مشابه، موجی گـسترده و کـم سـابقه در اعتقـاد بـه نظریـۀ                  زمینۀ

اي رویکـرد     اي قرآن پدید آورد و آن را یکـی از مؤلفـه             ورهوحدت موضوعی در س   
  .تفسیري در تفاسیر معاصر قرار داد

اهمیت این موضوع، این ضروت را پدید آورد که عالوه بر پرداخت نظـري بـه           
هـاي قـرآن، بـه چگـونگی          موضوع ساختار وحدت گرایانه یا کثرت گرایانه سـوره        

ـ     دوم هو اینـک در شـمار  . ختـه شـود   ایـن موضـوع پردا  امواجهۀ مفسران معاصـر ب
بخش اصـلی مقـاالت بـه ایـن مقولـه      » هاي قرآن وحدت موضوعی سوره«نامه    ویژه

  .اختصاص یافته است
توان به این نکته پی برد که مفسران یاد شـده در   با مراجعه به تفاسیر معاصر، می  

هـا و   هـام اب. انـد  هاي متعددي روبرو بوده  تفسیر و تطبیق این نظریه، با چالش   يفضا
هایی که گاه آنان را به عدول از نظریه کشانیده و یا آنان را بـه تخـصیص و                 پرسش

هر چند در مواردي هم بـا غفلـت و تغافـل از حاشـیه               . تأویل مجبور ساخته است   
  .اند نقدها و ابهامات گذر داشته

اي از ایـن   در این نوشتار مختصر، بدون پرداخت تفصیلی و اسـتنادي، بـه پـاره          
  :اشاراتی خواهیم داشتنکات 
  

  هاي مکی ـ مدنی سوره
از مباحث آشنا و دیرباز علوم قرآنی، تقسیم آیات وحی، به آیات مکی و مـدنی         

بـدین معنـا کـه    . است) و نه مکانی( تفسیر زمانی ،تفسیر رائج و مقبول از آن  . است
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آیات مکی، در آیات قبل از هجرت و آیات مدنی، در آیات پس از هجرت به کـار                   
دانشوران قرآنی، از دیرباز براي تفکیک آیات مکی و مـدنی، معیارهـایی را         . رود  یم

سور مکـی  اند و  برخی، نص گرایانه به روایات منقول اعتماد ورزیده     . اند  ارائه داشته 
شناسانه به  دیگر بر بنیادهاي روش و برخی اند ایز بخشیدهو مدنی را بر آن اساس تم

  .اند هاین تمییز و تمایز دست یازید
بـه نظـر ایـشان،      . انـد   بخش وسیعی از مفسران معاصر، مبناي اخیـر را پذیرفتـه          

ونی مروایات تعیین بخش به آیات مکی ـ مدنی قرآن، بـه واسـطه تعارضـات مـض     
واختالالت سندي قابلیت اتّکا را ندارنـد وتنهـا بایـستی در افـق قـرائن درونـی و                    

  1.بیرونی، به تشخیص زمان نزول پی برد
از . این نگرش، قرائن و شواهدي براي تعیین زمان نزول ارائـه داشـتند        براساس  

 گـویی  هاي مکی در قالب بیانی، ایجاز و گزیده     جمله این که شاخصۀ مشترك سوره     
هـاي مکـی در هویـت     همچنین سـوره . م آهنگین در تعبیرات و جمالت است و نظ 
بـاور   بنیادهـاي   دعوت به اصـول و    . اي مدنی دارند    وت روشنی با سوره   ا، تف یمعنای

هاي مکی اسـت   اسالمی با بیان انذار گویان و تبشیرگرا، از مشخصات معنایی سوره      
  .و نیز نکاتی دیگر

باورمنـدان نظریـۀ وحـدت      این مفروضات و مبادي، پرسش اساسی را در برابر          
هایی کـه در   ترکیبی، یعنی سورههاي    دهد که در سوره      می هاي قرآن   موضوعی سوره 
که جزء د، با توجه به دو افق معنایی ـ  ری و هم آیات مدنی قرار داآن هم آیات مک

تـوان بـه وحـدت     چگونـه مـی  قرائن تفکیک بخش آیات مکـی از مـدنی اسـت ـ     
مگر نه اینکه گذرهاي زمانی، موجب شکل گیري ! یافت؟ موضوعی در یک سوره ره

ـ . انـد   با ادبیـات متفـاوت شـده      ) و البته نه متعارض   (هاي متمایز     گزاره س چگونـه   پ
انـد، در یـک افـق     اي متمایز را، که در آفاق زمانی متفاوت نازل گشته    توان گزاره   می

  !و از موضوع واحد سخن گفت؟. معنایی قرار داد
هاي قرآنند،    عالمه طباطبایی، که از باور مندان به نظریۀ وحدت موضوعی سوره          

به ایـن نکتـه رو   بیرونی، هاي قرآن، با استفاده از قرائن درونی و  اي از سوره  در پاره 
به عنـوان نمونـه در سـورة    . آورند که سوره، ترکیبی از آیات مکی و مدنی است        می
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ایـشان  . دانند  سوره را مکی و پس از آن را تا پایان سوره مدنی می            21معارج تا آیۀ    
ـ  (ورزند که آیـات   به این نکته استشهاد می   لِلـسائِلِ  *ی أَمـوالِهِم حـقٌّ معلُـوم   والَّـذِینَ فِ

ناظر به زکات است و زکـات در مدینـه تـشریع شـده               )24-25/معارج ()والْمحرُوم
 تا پایان 22شود که از آیه  قبل و بعد از آن، موجب میو وحدت سیاقی آیات . است

  )20/5طباطبایی،.(مدنی محسوب شودسوره، 
تـوان   یـز مـی  مشابه این نکته با استدالل به قرائن و شواهد را در مـوارد دیگـر ن           

که در ضمن  دانند  را مدنی می22سورة دهر، که آیات ابتدایی تا آیۀ : از جمله. یافت
ویطْعِمونَ الطَّعام علَى حبِّـهِ مِـسکِینًا       (:آمده است : :آیات نازل در شأن اهل بیت     آن  

ل مضامینی به دلی. دانند  تا پایان سوره را مکی می23و آیات  )8/دهـر ()ویتِیما وأَسِیرًا 
فَاصبِرْ لِحکْمِ ربِّـک  *إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا علَیک الْقُرْآنَ تَنْزِیال   (:که با آیات مکی همخوان است     

بیانات و نکاتی که کامالً با آیـات مکـی           )23-24دهر() ...وال تُطِع مِنْهم آثِما أَو کَفُورا     
  ...) و 135 و 20/120طباطبایی، . (قرآن، همگرایی دارند

. انـد   هاي یادشده، یکسان برخورد نداشته      اما هم ایشان در ارائۀ موضوع از سوره       
 از آیـات مکـی ـ     در سورة معارج، به رغم باور و استدالل به ترکیبـی بـودن سـوره   

ورزند که سیاق سوره، کاشف از آن است که در بـارة   مدنی، به این نکته تصریح می    
این بیان، نشانگر آن است کـه ایـشان   ) 20/5یی، طباطبا.(است» اوصاف روز قیامت  «

ورزنـد، امـا در سـورة دهـر،      در سورة معارج، به موضوع واحد در سوره التزام مـی         
ایشان سورة دهـر  . آید تعبیراتی دارند که از آن تعدد موضوع در دو افق زمانی بر می  

ر مدینـه   و نـازل د 22بخش اول ـ که تـا آیـه    : کنند  بخش معنایی تقسیم می2را به 
از (اسـت و بخـش دوم،   » خلقت و نعمات دنیوي ـ اخروي انسان «است ـ ناظر به  

نـزول قـرآن و صـبر اسـتقامت     « نـاظر بـه   )  به بعد کـه آیـات مکـی اسـت         23آیۀ  
  )20/120طباطبایی، . (است» در مسیر وحی9پیامبر

تـوان دریافـت کـه ایـشان، خواسـته یـا        از تعبیرات یاد شده در سورة دهر، مـی        
استه، با تغییر فضاي زمانی نزول و محتواي گفتمانی آیات، به تعدد موضوع در     ناخو

اند که ارتباط معنـایی   ، تالش داشته  23گرچه ایشان در ابتداي آیه      . اند  سوره ره یافته  



 

 

 

8 

           
ال 

س
پ

انز
هم

د
/ 

اره
شم

57/ 
هار

ب
 

13
88

 

، برقرار سازند، اما این ارتباط جویی، در سطح همگرایی مضمونی           22بین آیه و آیۀ     
  .بین دو بخش یاد شده، نبوده است

  
  سوره هاي طوالنی قرآن

هاي  شامل سوره(هاي طوال   عناوینی چون سورهاي قرآن باه بندي سوره  طبقهدر
هـاي مئـین کـه شـماره          سوره  و )انفال عمران، نساء، مائده،  انعام، اعراف،        آلبقره،  

 هود، اسراء،  نحل، کهف، شعراء،       هاي شامل سوره ( آیه است    100ن بیش از    آیات آ 
  .هستیممواجه ) صافات

آمیختـه بـا    هاي طوالنی بس دشـوار و   به موضوع واحد در این سوره   یابی دست
هـا در     ایـن سـوره     مفسران باورمند به وحـدت موضـوعی در        .هست ف بوده و  تکلّ

  .اند اي سخت گرفتار آمده عقبه
عقبـه  «گـر ایـن     نمایان،گذري به تعابیر برخی از ناموران یاد شده در سوره بقره       

  :است» کؤود
 ، است کـه اوصـاف متقـین       20تا آیه   (سوره بقره از یک مقدمه      : سعید حوي  .1

بخش نخست آیـه  .  سه بخش تشکیل شده است     و) کند  منافقان را بیان می    کافران و 
  اسـت و 284 تـا  208بخش سـوم آیـه        و 207 تا   168بخش دوم آیه      و 167 تا   21

 )1/61يسعید حو( .شود قره به عنوان خاتمه سوره تلقی میآیات پایانی سوره ب
بنـدي سـوره بقـره را چونـان      کند که با ارائه این طبقه    تالش می   گرچه ،نویسنده

 5 بـین ایـن    امـا اوالً ،خاتمـه قـرار دهـد     فصول و،مقدمه کتاب مدون برخوردار از 
هاي سـه گانـه      بندي موضوعی بخش    طبقه  در ثانیاً و. کند ، ارتباطی برقرار نمی   بخش

 آنچـه  وان نمونه،به عن.  تشتت موضوعی استگرفتار پراکندگی و)284تا   21آیات  (
انـد    بیـان داشـته    )207-168آیـات   (شاکله موضوعی بخش دوم      نویسنده محترم در  

  :چنین است
هـاي آن را   راه سپس مفهـوم شـکر و   ... کید به موضوع تقوا دارد    ، تأ بخش دوم  «

 ر این که موضوع تقوا، عبادت،  یابد مگ  ، پایان نمی  بخش دوم سوره  . بخشد تعمیق می 
رویکردهـاي   نیـز موضـوع انحـراف از صـراط مـستقیم و            و( شکر، صراط مستقیم  
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 مورد ارکان اسـالم     در بین این موضوعات، در     شود و   آشکار می  شفاف و  )منحرفان
عقلی   قلبی و  ،نتیجه بستر درونی   در. روزه، حج  ایمان، زکات، : شود کالم تکمیل می  
  )1/64همان (.شود  آماده میاسالم تجهیز ومسیر  براي حرکت در
خره موضـوع بخـش     یابد که باأل     نمی  در ،مفاهیم قالب این ادبیات و    خواننده در 

  ...تقوا، شکر، صراط مستقیم، ارکان اسالم و! دوم سوره بقره چیست ؟
کنـد کـه جهـات معنـایی سـوره          ، تصریح می  ابتداي سوره  او در : ابن عاشور . 2
 کـه بـردارد   اند و سوره بقره چندان اغـراض گونـاگون را در       ده گستر متنوع و  بسیار

 توان با گمان زنی، محتویـات      بنابراین نمی . گردیده است »  قرآن خیمه«مصداق لقب   
 )1/200ابن عاشور.(آن را احصاء کرد

  :دارد  عاشور، پس ازاین مقدمه اظهار میابن
ت برتـري  بخش نخـس :  بخش خالصه کرد2توان در اغراض اصلی سوره را می «

بخش دوم تبیین احکام شریعت اسالم براي اصالح جامعه          و. ادیان پیشین  اسالم بر 
  )201/همان( انسانی

کوشد دشـواري     مفسر، با مقدمه یاد شده، می      نماید اوالً  گونه که روشن می    همان
نهایـت بـا طـرح      درثانیـاً  و. تبیـین سـازد  را غرض همگرا  یابی به موضوع و  دست

کـه اغـراض دیگـر در سـوره         اشارت بـه آن دارد      ...] معظم اغراض [    اغراض اصلی 
 رابعاً و. پوید  موضوع ره می   غرض بلکه به دو     نه به یک موضوع و     ثالثاً. وجود دارد 

 تمـایز  اي براي تعریف و اند که چندان شاکله  انتزاعی آن قدر کلی و    ،دو موضوع  هر
  .توانند باشند سوره بقره نمی

 از ، که بخـش اصـلی سـوره   اند ان در آغاز سوره فرمودهایش: عالمه طباطبایی . 3
 اقتـضاي آن دارد کـه       ،این کـه عبـادت خداونـد      . دهد میهدف واحد در سوره خبر    

فـرق   میـان پیـامبران،   کننـد، ایمـان بیابـد و     به تمامی آنچه پیامبران نازل مـی   انسان،
ه ش اهـل کتـاب شـده اسـت، بواسـط          سرزن منافقان و  کافران و  سپس طرد . نگذارد
احکـام   سـپس بـه بیـان برخـی از         هاي کـه در دیـن خـدا پدیـد آوردنـد و             بدعت

 )1/43طباطبایی... ( تغییر قبله، احکام حج، ارث، روزه وچونانپردازد می
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که ایشان سوره بقره را داراي غـرض   شود میتعبیرات ایشان، روشن    دقت در  با
  ».نبئی عن غایه واحدهان معظمها ت«: اند فرموده  بلکه تعبیراند واحد تلقی نکرده

، از گسـست  انـد  را که به عنوان غرض اصلی سوره بیان داشـته    همچنین مطالبی   
اي اسـت کـه گویـا       حقیقت عبارات ایشان، بـه گونـه       در. مضمونی برخوردار است  

 بدعت گزاران  طرد مخالفان و-2 ایمان به پیام آوران وحی -1 : غرض دارد3سوره 
  . بیان برخی از احکام فقهی-3

سـخنان عالمـه     ایشان، حضرت آیت اهللا جوادي آملی، با الهـام از          شاگرد نامور 
ایشان .  که شائبه این گسست را به حداقل برساند        اند  آورده طباطبایی، به تقریري رو   

  :دارند می اظهار ،در ابتداي سوره
توان از مباحث متنوع این سوره انتزاع کرد این اسـت کـه    میهدف واحدي که    «

همه کتابهاي آسمانی اسـت   گی خداي سبحان، ایمان به همه پیامبران و   مقتضاي بند 
 اهل کتاب کند و مینداشتن ایمان مذمت  ثر أمنافقان را بر این اساس، کافران و بر و

احکامی را که ایمان به آنهـا مقتـضاي         کند و  میمالمت   ...شانهای را به خاطر بدعت   
  )1/33جوادي آملی. (کند میاسالم است بیان 

 ذیل آیات سوره بقره را شاید بر ضرت آیت اهللا جوادي آملی، انسجام صدر و      ح
 فرض پذیرش این مدعاست کـه اوالً  بیان موجز ایشان، با. دهند میادعاي فوق قرار  

 مفـاد صـدر و    در سوره بقـره، ثانیاً و. اند ، بیانگر موضوع سوره   ها  هذیل سور  و صدر
 عالوه آنکه بخش وسـیعی از   .آسمانی است  کتابهاي   ایمان به پیامبران و    ذیل سوره، 

ف آمیز و نه چنـدان     تکلّي  تعبیر آیات سوره بقره، که متضمن احکام فقهی است، با        
  .اند موضوع سوره پیوند یافته با...) احکامی را که ایمان( روشن
  

  هاي مشترك در مضمون سوره
مونه بـه سـه   به عنوان ن.  همگرا دارند   بسیار ضامینهاي قرآن، م   پاره اي از سوره   

 بخـش اصـلی     ،اشـارت داشـت   ) قرآن26-28سوره هاي ( قصص ،سوره شعراء، نمل  
  .اند مورد داستان پیامبران آیات هر سه سوره در
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بخش پیشین، اشارت  هاي مفسران یاد شده در ، به دیدگاهمورد این سه سوره    در
  : کنیم می

 ز قـرآن و   اعجـا  مرتبگـی و    غرض سوره شعراء را تاکید بـر واال        ابن عاشور، . 1
 )19/107ابن عاشور (.داند میبرابر مشکالت  تقویت روحی پیامبر در

ترین غـرض سـوره بیـان اعجـاز          همکند که م   میهدف سوره نمل، نیز اظهار       در
  )216/همان(تبیین جایگاه آن است  قرآن و

  :نویسد میهدف یابی سوره قصص  همچنین در
عـریض بـه مـشرکان سـخنور        ت مرتبت قرآن و   تبیین علو  این سوره مشتمل بر    «

 پایـان سـوره، در   و.  ناتواننـد ـچند یک سوره    هر آوري قرآن ـ است که از همانند
  )7-20/6همان (» .تقویت روحی پیامبر است

معاصر، نتوانسته اسـت بـین سـه سـوره همگـرا،             نگرید مفسر  میگونه که    همان
سه سـوره   ي هر موضوع واحدي برانتیجه تقریباً در تفاوت روشن مضمونی بیابد و   

آورد کـه نظریـه وحـدت     مـی  ایـن پرسـش را پدیـد       طبعـاً  ،این نکتـه  . کند  میارائه  
هدفی خـاص،   موضوع و سوره، با آن است که هر سوره، متکی بر  هر موضوعی در 

گاه، تفکیک آیـات     از مبادي نظري آن دید     اصوالً و. هاي دیگر متمایز شوند     سوره از
 بایـستی    طبعـاً  ،چون به استناد وحی رخ داده     هاي دیگر است که      هر سوره از سوره   

هاي دیگر انجامیـده     ، به تفکیک آیات یک سوره از سوره       یا موضوع متمایز   جهت و 
  .باشد

تـوان   اشتراك موضـوع در چنـد سـوره مـی       مبناي نظري را با     این  حال چگونه،   
  ؟پذیرفت

 هـر دارد که این سه سوره کـه         می در ابتداي هرسه سوره، اظهار       سعید حوي . 2
 ریزنـد و  مییک دریا  مطالب آن در) طسم طسم، طس،(شوند   میآغاز  » طاء«سه، با   

  )7/3897ي سعیدحو(. گویند مییک محور سخن  از
  :کند میهاي سه گانه مطرح  براي سورهمحور  3 ،سپس مفسر یاد شده
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آخـرین حلقـه آن، نبـوت      در هـاي از پیـامبران و       نمونـه  ذکـر ،  بیان اعجاز قرآن  
 هـاي گونـاگون زنــدگی    بخـش اسـالم در  ارائـه معـارف بلنـد از   و 9پیامبرخـاتم 

 )3898/همان(
.  چند سوره مـستقل     همگرا در  اتموضوع مطلب فوق، تصریح روشنی است بر     

. گیـرد   مـی هـا قـرار      ر با نظریه وحدت موضوعی سوره     تعارض آشکا  اي که در   نکته
دت بخشی آیات    به وح  ،هرسوره ارائه موضوعی متمایز در    کوشد با  میاي که    نظریه

  .هاي دیگر دست یابد یابی آن با سورهتمایز یک سوره و
یک سـوره    به تعدد اغراض در   عمالً ،عالوه این که محورهاي سه گانه یاد شده       

  .یابند میره ) نه وحدت موضوعی و(
کنند که هدف سوره، تقویـت       میآغاز سوره شعراء اظهار       در عالمه طباطبایی . 3

 چون  یهای  توهین  که با  یهای تکذیب. کذیب مشرکان بود   برابر ت  در9روحی پیامبر 
نقـل   مخالفان را با را تقویت روحی و  ، پیامبر خداوند. آمیخت  می... مجنون، شاعر، و  

 )15/249،طباطبایی ( .کند میتهدید ...داستان پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، موسی، و
انذار است که به  وکنند که غرض سوره، بشارت  میابتداي سوره نمل بیان  در و

  )339/همان (.داستان پیامبران استشهاد شده است
 کنند که غرض سوره، وعده به مؤمنـان در     میخره در سوره قصص، اظهار       باأل و

 ،این وعـده   آن گروهی اندك تحت فشار فرعونیان قریش بودند و         مکه است که در   
  )16/6،همان (.شود می همراه... نیز داستان قارون و فرعون، و قصه موسی و با ذکر

 تعابیري متفـاوت  شود که گرچه ایشان ظاهراً می روشن  ،با مالحظه تعابیر ایشان   
تقویـت  : تعابیري چـون  .  جوهره آن چندان تفاوتی ندارد     گزینند، اما روح و    میرا بر 

فـشارهاي   برابر مـشکالت و  انذار، وعده به مؤمنان در    بشارت و  ،9روحیه پیامبر 
نماید که از یک حقیقت  می روشن  اما کامالً،باراتی متمایزند عمشرکان، گرچه ظاهراً

  خواسته است با ذکـر داسـتان پیـامبران پیـشین و            ،این که خداوند  : گویند  سخن می 
مخالفان ایشان را انذار  مؤمنان بپردازد و و9احوال ایشان، به تقویت روحی پیامبر    

  . تهدید کندو
***  
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هاي  طبیق نظریه وحدت موضوعی سوره    بت ت هاي از صعو   ، نمونه موارد یاد شده  
ارائـه موضـوع     فراینـد کـشف و     ت که در  مفسران معاصر، با تمامی هم    . قرآن است 

 هاي گونـاگون درگیـر      تعارض ها و  بهاما ها و  ا با اغالق   ام ،ها داشتند   در سوره  واحد
 معضالت  هگون ، این سرمقاله شماره پیشین اشارت شد     گونه که در   البته همان . شدند  

 اما ،آسان یاب نیست دهد که نظریه یاد شده چندان روان و        مییقی، گرچه نشان    تطب
تکمیلی خـود  و  سیر تکاملی    این نظریه در  . اند مهر بطالن براین دیدگاه باشد     تو مین

واجهه فهم آدمی بـا کتـاب آسـمانی    در م ابهامات فائق آید و تواند گام به گام بر  می
  .مؤثر افتد
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