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 چکیده 
ر و تدب ای از علوم قرآنی است كه زمینهاسی یا روش تحقیق ساختاری در قرآن كریم رشتهشنسوره

شود. بنابر توصیه آورد كه باعث ایجاد و افزایش انس با قرآن میتحقیق در قرآن را به نوعی فراهم می

در روایات ای با قرآن و همچنین با توجه به اهمیت سوره یس كه معصومین )ع( به ارتباط و انس سوره

شناسی این سوره احساس شد. بنابراین جایگاه، متعددی از ایشان تبیین شده است، خأل پژوهش در سوره

یس مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی آیات مربوط به  های خاص سورهاهداف، محور موضوعی و ویژگی

یس آشکارتر شد. در همین  توحید، نبوت و معاد، كه در این سوره وجود دارد، حکمت قلب نامیدن سوره

تقیم و یافتن صراط مس»گروه، نکته كلیدی سوره های مجاور و همراستا، با بررسی ارتباط سوره یس با سوره

  پیامبر اكرم )ص( است.  معرفی شد كه همانا پیروی از قرآن و عترت« طی طریق در آن
 .)ع( ه اطهارستقیم، ائمّشناسی، تفسیر، سوره یس، قلب قرآن، صراط مسوره واژگان كلیدی:
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 مقدمه  -1

ز ا یا روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم «شناسیسوره»در میان مطالعات نوین قرآنی 

هایی است که عرصه فراخ و بکری را پیش روی جستجوگران ترین زمینهترین و کم شناختهتازه

هدفمند و حکیمانه،  دهد. مبنای این نوع مطالعهو حق جویان کتاب حکیم خداوند قرار می

ها، وحدت موضوعی هر سوره و انسجام استقاللی بندی قرآن، نظم و چینش سورهدانستن سوره

های قرآن کریم در میان آثار مفسران و ها در رساندن پیام است. این نگاه و ارتباط با سورهسوره

 ای با قرآنانس سورهشناسی و ارتباط و گردد. سورهشناسان عمدتاً به دوره معاصر برمیقرآن

ه باشد کای عمومی و همگانی نیز میکریم، عالوه بر جنبه تخصصی علوم قرآنی، دارای جنبه

رف و تر معاترویج و فراگیری آن افزون بر توسعه مطالعات قرآنی، موجب جریان بهتر و عمیق

از یک نظر  های قرآن، هر چندسوره .شودهای قرآن کریم در پیکره جامعه اسالمی میهدایت

ها و نیز در مضامین و اهداف مشترکی برخوردارند، اما با تدبر در آن همه سخن خدایند و از

هر یک باغ و گلستانی است جدای از دیگری.  )ع( و ائمه اطهار )ص( پرتو تعالیم پیامبر اکرم

های آهنگ، ترتیب حروف، کلمات و آیات، شیوه هر سوره از نظر اسلوب بیانی، موسیقی و نظم

ها، ای دارد و از تواناییلذا جایگاه و رسالت ویژه انذار و تبشیر و...، با دیگری متفاوت است و

 ِفي ْنُتْمُك ِإْن َو﴿با توجه به آیات تحدی مانند  .باشدکارکردها، آثار و برکات خاصی برخوردار می

آنکه کل قرآن معجزه  (، عالوه بر23/ 2: بقره) ﴾ ... ْثِلِهِم ِمْن ِبُسوَرٍة َفْأُتوا َعْبِدنا یَعل َنزَّْلنا ِممَّا َرْيٍب

باشد. لذا شناخت هر سوره قرآن به عنوان یک معجزه است، هر سوره نیز به تنهایی معجزه می

مقاله  در این .های مختلف مورد بررسی قرار گیردبایست از جنبهمستقل الهی ضرورت دارد و می

ب محکم آیات سوره یاسین، همچنین مرکزیت این سوره با توجه به محتوای عمیق و چهارچو

 ترها بیشها و کارکردهای آن، نسبت به سایرسورهبه عنوان قلب قرآن، ضرورت دریافت پیام

یری، های متعدد تفساحساس شد. به همین منظور، ابتدا تمامی آیات این سوره با توجه به کتاب

حقق برای مسپس  ،سوره تعیین موضوعی گرفت. محور تحلیل محتوایی قرار مورد بررسی و

ا چگونگی ارتباط سوره یاسین ببه )شناخت و انس بیشتر با سوره(  شدن هدف سوره شناسی

ای از نوع نظری مقاله حاضر نتیجه تحقیق گسترده شد. آن پرداخته گروههم های زوج وسوره

ی از گیراست و روش نتیجهبرداری ای و ابزار آن فیشاست. روش گردآوری اطالعات، کتابخانه

 باشد.اطالعات توصیفی می
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 ینیاس سوره معرفی –2

 چهل نزول ترتیب به و سوره ششمین و یس ف،یشر مصحف ترتیب به نیاسی مبارکه سوره

 (.611ص ،1390 ار،یرام /53، ص9، ج1377 قرشى،) باشدیم مکّى و قرآن سوره یکمین و

 زا پس .است باور و دهیعـق یهاهیپا داشتن استوار و ساختن آن، موضوعات هـدفِ نینخست

 عاشور، ابن /100، ص1ج ،1376 ،یوطیس) است شده نازل فرقان سوره از قبل و جن سوره

 بازرگان،) بعثت پنجم ای( 53، ص9، ج1377 ،یقرش) هفتم آن نزول سال(. 192ص ،22ا، جتیب

 است 83کوفى انیقار قول به آیات دادتع بوده، یمثان یهاسوره نوع از و (363، ص1، ج1375

، 8، جتایب طوسى،) ندارد وجود منسوخ و ناسخ سوره این در(. 358، ص20، ج1360 ،یطبرس)

 (. 440ص

. است السور فواتح و مقطعه حروف از ﴾سي﴿ است. شده گرفته آن اول آیه از سوره این نام

 فقط ار لشیتأو و بوده متشابهات از که انددانسته رسول و خدا نیب رمز را آن مفسران، از یبرخ

 از(. »905، ص11، جتایب خطیب، /12، ص1370 ،یمظاهر) دانندیم علم در راسخون و خدا

 باشدیم انسان یا یمعنا به ،یٌط لغت در ای و یحبش زبان در «سی» است که شده نقل عباس ابن

، 8، ج1412 ،یمظهر) است شده مخفّف ندا، کثرت جهت به و بوده انیسین، یا اصل، در که

 زین یبرخ(. 497-498، صص5، ج1423 ،یکاشان /251، ص2ج ،1420 ،یراز نیفخرالد /70ص

 آن، اریز است؛ نگرفته نام «سی» کس، چیه اندگفته و دانندیم خداوند یهااسم از یکی را «سی»

 خداوند هک یفرشتگان نام را «سی» زین یبرخ(.  1607، ص4، جتایب ،یالعرب ابن) خداست اسم

 هاىالس معجم حروف ای پیامبران، نام ای فرستاده، او سوى به پیامبر شدن مبعوث یبرا را هاآن

 یهااسم از یاسم «سی» زین یقول به(.  1503، ص6، ج1356 ،یطبر) انددانسته جهان، این عمر

 نام «سی» که است نیا قول نیبهتر نظر، به اما(. 980، ص1369 سبزوارى، کاشفى) است قرآن

 از بعضى که اىمقطعه حروف درباره مفسران که یوجود با رایز .باشدیم( ص) خدا رسول

این ار« یس» طیبه کلمه ولى اند،نگفته سخنى چندان شوند،مى افتتاح هاآن به قرآن هاىسوره

 ،ابویهب ابن) است (ص) اسالم پیامبر مبارک نام( سین) و نداء حرف( یا: )اندکرده ترکیب گونه

 (سین) حروف، میان از نیا بر عالوه(. 257، ص16، ج1398 خمینى، نجفى /49، ص1، ج1377

 و زبر میان یعنی. ندارد را حالت آن دیگر، حروف از کی هیچ که است، اعتدال از یحالت یدارا

 حقیقى لتعدا که است،( ص) اکرم امبریپ به مخصوص نیبنابرا. است تساوى و توافق او بینات

 /365، ص7، جتایب ،یبروسو) دارد اختصاص شانیا به شرع احکام در چه و توحید یقطر در چه
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 يَ اْلُمْرَسلِ  َلِمَن ِإنََّك﴿: فرموده سوره نیآغاز اتیآ در گرید یسو از(. 428، ص7، ج1366 ،یکاشان

 تیتثب و محکم را بزرگوار آن رسالت جمالت، نیا با خداوند واقع در ﴾ُمْسَتِقيم ِصراٍط یَعل

 که است آمده یتیروا در(. 831، ص1408 سعدى، آل /8، ص12، جتایب طنطاوى،) دیفرمایم

 که جهت نیا از د،ینام نام نیا به را امبریپ خداوند: فرمودند ﴾سی﴿ هیآ درباره  )ع(نیرالمؤمنیام

 رسول نیهمچن(. 563، ص4، ج1416 بحرانى،) ﴾اْلُمْرَسِلَي َلِمَن ِإنََّك اْلَحِكيِم اْلُقْرآنِ  َو يس﴿: فرمود

 یس، طه، أحمد، محمد،: است دهینام اسم هفت به را من قرآن، در خداوند: فرمود (ص) خدا

 (.555، ص4، ج1419 به،یعج ان /5، ص15، ج1364 ،یقرطب) عبدالّله و المدّثّر المزمل،

َوَقْلُب  ْلًبا،ْيٍء َقِإنَّ ِلِكلِّ َش»: فرمود( ص)امبریپ. است سوره نیا یهانام از گرید یکی قرآن قلب

، 6، ج1419 ،یدمشق ریکث ابن) است سی سوره قرآن قلب و است یقلب یزیهرچ یبرا ؛«اْلُقْرآِن

 رامبیپ سوره سوره، نیا و است وجود عالم قلب امبریپ»(. 10-9، صص1388 ان،یعبدالله/ 498ص

 آن قلب قرآن، یهاسوره گرید به نسبت باشد، شانیا مخصوص که یاسوره ن،یبنابرا است،

 ورةفالس» عبارت سی سوره ریتفس آغاز در ییطباطبا عالمه(. 5 -4، صص1361 ب،یدستغ) «است

 ولأص جتمع»: اندگفته ادامه در و اندنبرده بکار یاسوره چیه یبرا که اندآورده را «الشأن عظيمة

 گوناگون یهارگ ندمان که است عالم قیحقا همه اصول جامع سوره نیا یعنی «أعراقها و احلقائق

 اندشده جمع سوره نیا در متفاوت یهاسامانه و هااندازه اتصاالت، مختلف، یهاتیموقع با

 با یزندگ که طورهمان. است قلب مانند سوره نیا عملکرد(. 62، ص17، ج1417 ،ییطباطبا)

 یبتداا در گردد،یم باز قلب به دوباره و ابدییم انیجر بدن سرتاسر در شده، شروع قلب طپش

 ،پرداخته است، اعتقادات مبدأ و مرکز که معاد و دیتوح نبوت، گانهسه اصول به زین نیاسی سوره

 . ددگریم باز مطالب نیا به سوره یانتها در دوباره افته،ی انیجر سوره درونِ روند، نیا سپس

 :دارد وجود زین گرید قول چند سوره این نام درباره

 و تمسخر به که( 301، ص22، ج1418 زحیلى،) هیانطاک شهر مردم انیم در :نجّار بیحب سوره

 کرد تیحما ار یاله فرستادگان نیا که بود یکس تنها نّجار، بیحب برخاستند، امبرشانیپ با عناد

 که پرداخته داستان نیا به 27 تا13  اتیآ. دیرس شهادت به مردم، دست به مظلومانه سرانجام و

 او یهارشادت و هایفداکار از لیتجل و داستان نیا قهرمان ادی داشتن نگه زنده باعث ینوع به

 (. 314، ص1373 ،یسیهر زاده هاشم) باشدیم زین

 هاستانسان یزندگ برون و درون از هایزشت و هایبد کننده دفع سوره، نیا رایز: هعداف سوره

 (.256، ص5، ج1404 ،یوطیس /82، ص8، ج1377 جرجانى،)
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 طور به را آخرت و ایدن ریخ سوره، نیا یعنی. است شده مشتق عموم کلمه از: هممعمّ سوره

، 1372،یطبرس) کندیم نیتضم کند، عمل بدان و بخواند ادیز را آن که یکس یبرا جامع و عموم

 (. 646، ص8ج

 /128، ص16، ج1408 رازى، ابوالفتوح) کند برآورده را انسان هاىحاجت که: قاضیه سوره

 (.382، ص11، ج1415 ،یآلوس

، 1377 جرجانى،) گرداندیم تمام را جهان دو هر نیکوئى خود، برخواننده رایز: مهمتمّ سوره

 (.82، ص8ج

 یاسین سوره موضوعی محور -3 

 و گرفته قرار یتوجهیب مورد ما زمان در که میکر قرآن در زیاسرارآم اریبس ماتیتقس از یکی

 تحت که است یموضوع واحد 555 به قرآن میتقس اند،اطالعیب آن به نسبت مسلمانان از یاریبس

 کوعاتر». است بوده مشهور( یقرآن رکوعات) به ربازید از و شده انجام  (ص) اکرم امبریپ میتعل

 را ما و کرده مشخص را اتیآ اقیس محدوده حداقلِ که هستند، یموضوع واحد کدام هر یقرآن

 برحسب را سی سوره. (44، ص1391 ،یفشارک یلسان) «سازندیم آشنا مطلب انیب روند با

 در که. کرد میتقس یمساو باً یتقر یموضوع واحد 5 به توانیم آن، در شده مطرح موضوعات

 :دینمایم خدا یسو به رجعت و آخرت جهت در یریگ جهینت بخش، هر انیپا

   ؛رسالت و قرآن برابر در یریگموضع انیب و اتیکل ؛12  تا 1 اتیآ -

       ؛(گذشته در یخیتار مصداق ارائه) خیتار ؛32 تا 13 اتیآ –

     ؛(تعقّل و تفّکر یبرا ینیتکو اتیآ ارائه) عتیطب ؛50 تا 33 اتیآ –

                                      ؛(مرگ از پس یزندگ) آخرت ؛68تا 51اتیآ –

 (.242، ص2، ج1375 رگان،باز( )اعراب یاعتقاد وضع یبررس) حال زمان ؛83 تا 69 اتیآ –

 از تنخس را خود کالم سوره نیا در خداوند گفت؛ توانیم باال مطالب به توجه با نیبنابرا

 گرفتن قرار تاً ینها و انبیا دعوت رد و قبول در را مردم یریگموضع است. کرده شروع نبوت لهأمس

 ماتما و مردم یداریب را انبیاء دعوت نتیجه. کندمى بیان شقاوت ای سعادت گروه دو در آنان

 از ندچ آیاتى و پرداخته توحید، به نبوت، بیان از پس. دینمایم یمعرف نیمخالف بر حجت

 در مردم شدن زنده ،است شده منتقل معاد به سپس. شماردبرمى را خدا وحدانیت هاىنشانه

 ار دسته دو این از یک هر سرنوشت و متقین از مجرمین جداسازى جزا، گرفتن براى قیامت
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 ولاص از اىخالصه برگشته، بود کرده آغاز که مطلبى همان به دوباره آخر در. کندمى توصیف

، 17، ج1417 طباطبایی،) نمایدمى ختم را سوره و کرده استدالل هاآن بر و کرده بیان را گانهسه

 (.288، ص22، ج1418 زحیلى، /62ص

 است رمودهف نییتب را دین گانهسه اصول و اشدبیم دیعقا محور بر سوره نیا مطالب نیبنابرا 

 پر معاد اصل ان،یم نیا در اما(. 125، ص19، ج1419 اهلل، فضل /20، ص3، ج1383 ،هدروز)

 . است شده ظاهر تررنگ

 روابط بینامتنی سوره یاسین با سور همجوار –4

های قسمتاز ودهیم ی یاسین را به نحو دیگری مورد بررسی قرار میدر این بخش سوره

به این  .گیریمدیگر قرآن که به نوعی با این سوره ارتباط دارند برای شناخت بهتر آن کمک می

 وان القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاً ولکن نزل یصدق»صورت که با توجه به کالم پیامبر اکرم 

د ولى ذیب کنبدرستى قرآن نازل نشده براى اینکه برخى از آن برخى دیگر را تک «بعضه بعضاً...

امیرالمومنین و  (8/ 2ق:1404)سیوطی،  ...نازل شده که برخى از آن برخى دیگر را تصدیق نماید

، خطبه 252 ،1379)سید رضی، نهج البالغه،  «شَهُد َبعُضُه علی َبعٍضَينِطُق َبعُضُه بَبعض و َي»)ع( 

ورد س با سور همگروهش ملذا ابتدا روابط بینامتنی سوره یاسین با سور هم جوارش و سپ .(133

 بررسی قرار می گیرد.

 با سوره ما بعد )سوره صافات( یاسین سوره   ارتباط -4-1

 یهاقسمت از و میدهیم قرار یبررس مورد یگرید نحو به را نیاسی سوره بخش نیا در

ه چنانک. میریگیم کمک آن بهتر شناخت یبرا دارند ارتباط سوره نیا با ینوع به که قرآن گرید

؛ «...َبْعًضا َبْعُضهُ  َصدُِّقيُ  ولکن نزل َبْعًضا، َبْعُضُه ُيَكذُِّبل َيْنِزْل َلْم الُقْرآَن ِإنَّ » )ص( فرمودند اکرم امبریپ

 که دهش نازل ولى کند تکذیب را دیگر برخى آن از برخى اینکه براى نشده نازل قرآن بدرستى

 نیهمچنو  (8، ص2، ج1404 ،یوطیس) ...نماید تصدیق را دیگر برخى آن از برخى

 البالغه، نهج ،یرض دیس) «َبعٍض یعل َبعُضُه شَهُدَي و بَبعض َبعُضُه نِطُقَي» فرمودند: (ع)نیرالمومنیام

 .(133 خطبه ،252، ص1379

 منظ با و کتابت جهت از) مجاورش سور با را نیاسی سوره یهایهماهنگ و مناسبات ابتدا

 .میکنیم یبررس دارند قرار گروه کی در آن با که ییهاسوره با سپس و( قرآن موجود
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 اب. است خدا یسو به رجعت ن،یاسی سوره یاصل محور و دیتوح صافات، سوره یاصل محور

 گزهر که است، برقرار سوره دو نیا نیب یعیطب و یمنطق ارتباط و اتصال چنان آن حال، نیا

 سهیمقا و یبررس از(. 250، ص2، ج1375 بازرگان،) شودینم آنها انیم انفکاک و ییجدا احساس

 مرتب لیذ جدول در هاآن از یبرخ که دیآیم دسته ب یتوجه جالب مطالب سوره، زوج دو نیا

 :است شده

 های آیات سوره یاسین و صافاتها و شباهتهماهنگی – 1جدول 

شماره آیات 

 سوره یاسین
 آیات

شماره 

آیات سوره 

 صافات

 آیات

83 
ُِ َم ِبَيِدِه يالَِّذ َفُسْبحاَن  َلُكو

 َنُتْرَجُعو َوِإَلْيِه ٍءَشيْ  ُكلِّ
ِِ َو 2 و 1 ِِ َصفًّا الصَّافَّا  َزْجرًا َفالزَّاِجرا

81 

ِِ السَّم َخَلَق الَِّذي َأَوَلْيَس  اوا

 ْخُلقَ َي َأْن یِبقاِدٍرَعل َواْلَأْرَض

 ْلَعِليمُ ا َوُهَواْلَخالَُّقی َبل ِمْثَلُهْم

6 
 ِزيَنةٍ ِب الدُّْنيا السَّماءَ  َزيَّنَّا ِإنَّا

 اْلَكواِكبِ 

 ياِسَيِإْل یَعل َسالٌم 130 يس 1

 اْلُمْرَسِليَ  َلِمَن ِإنََّك 3
 133 و 123

 139و

 ِإنَّ وَ . اْلُمْرَسِلَي َلِمَن ِإْلياَس ِإنَّ َو

 ُيوُنسَ  ِإنَّ َو. اْلُمْرَسِلَي َلِمَن ُلوطًا

 اْلُمْرَسِليَ  َلِمَن

 11 و 10

 َلمْ  َأْم َأْنَذْرَتُهْم َأ َعَلْيِهْم َسواٌء َو

 ُتْنِذرُ  اِإنَّم. ُيْؤِمُنوَن ال ُتْنِذْرُهْم

 الرَّْحمنَ  َخِشَي َو الذِّْكَر اتََّبَع َمِن

 َأْجٍر َو ِفَرٍةِبَمْغ َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب

 َكِرمٍي

 َمْسُؤُلونَ  ِإنَُّهْم ِقُفوُهْم َو 24

6 
 َفُهمْ  ُهْمآباُؤ ُأْنِذرَ  ام َقْومًا ِلُتْنِذرَ 

 غاِفُلونَ 
 72 و 71

 وَ  ْلَأوَِّلَيا َأْكَثُر َقْبَلُهْم َضلَّ َلَقْد َو

 ُمْنِذِرينَ  ِفيِهْم َأْرَسْلنا َلَقْد
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30 

 ْأِتيِهمْ َي ما اْلِعبادِ  یَعَل َحْسَرةً  يا

 ِبهِ  كاُنوا ِإالَّ َرُسوٍل ِمْن

 َيْسَتْهِزُؤنَ 

 170 تا 168

 َلُكنَّا َياْلَأوَِّل ِمَن ِذْكرًا َدناِعنْ  َأنَّ َلْو

 ِبِه َفُرواَفَك اْلُمْخَلِصَي اللَّهِ  ِعباَد

 َيْعَلُموَن َفَسْوَف

69 
 ْنَبِغيَي ما َو الشِّْعَر َعلَّْمناُه ما َو

 ُمِبيٌ  ُقْرآٌن وَ  ِذْكٌر ِإالَّ ُهوَ  ِإْن َلُه
36 

 َهِتناآِل َلتاِرُكوا َأِإنَّا َوَيُقوُلوَن

 َمْجُنونٍ  ٍرِلشاِع

 اْلُمْرَسِليَ  َلِمَن ِإنََّك 3
 173تا171

 37و

 باِدَناِلِع َكِلَمُتنا َسَبَقْت َوَلَقْد

 ُصوُروَناْلَمْن َلُهُم ِإنَُّهْم اْلُمْرَسِلَي

 جاءَ  َبْل .اْلغاِلُبونَ  َلُهُم ُجْنَدنا َوِإنَّ

 اْلُمْرَسِليَ  َوَصدَّقَ  ِباْلَحقِّ

78 
 َخْلَقهُ  َنِسَي وَ  َمَثاًل َلنا َوَضَرَب

 َرِميمٌ  َوِهَي اْلِعظاَم ُيْحِي َمْن قاَل
 56 تا 51

 َقِريٌن ِلي كاَن ِإنِّي ِمْنُهمْ  قاِئٌل قاَل

 ِإذا َأ. اْلُمَصدِِّقيَ  َلِمَن ِإنََّك َأ َيُقوُل

 ِإنَّا َأ ِعظامًا َو ُترابًا ُكنَّا َو ِمْتنا

. وَنِلُعُمطَّ َأْنُتْم َهْل قاَل. َلَمِديُنوَن

 قالَ  ِحيِماْلَج َسواِء ِفي َفَرآُه َفاطََّلَع

َِ ِإْن َتاللَِّه  َلُتْرِدين ِكْد

 75و 53و 32

 اَلَدْين َجِميٌع َلمَّا ُكلٌّ َوِإْن

 ْيَحةً ِإالََّص كاَنْت ِإْن ُمْحَضُرونَ 

 اَلَدْين َجِميٌع َفِإذاُهْم واِحَدًة

 ْصَرُهمْ َن الَيْسَتِطيُعوَن ُمْحَضُرونَ 

 ُمْحَضُرونَ  ُجْنٌد َلُهْم َوُهْم

57 
 َنِم َلُكْنتُ  َربِّي ِنْعَمةُ  ال َوَلْو

 اْلُمْحَضِريَن

 ِباْلُمْجِرِمَي َنْفَعُل َكذِلَك ِإنَّا 34 ِرُمونَ اْلُمْج َأيَُّها اْلَيْوَم َواْمتاُزوا 59

75 
 َلُهمْ  ُهْمَو َنْصَرُهْم َيْسَتِطيُعوَن ال

 ُمْحَضُرونَ  ُجْنٌد
 23 و 22

 ُهمْ َوَأْزواَج َظَلُموا الَِّذيَن ُشُروااْح

 للَّهِ ا ُدوِن ِمْن َيْعُبُدوَن كاُنوا َوما

  اْلَجِحيِم ِصراِط ِإىل َفاْهُدوُهْم

54 
 ال َو ْيئًاَش َنْفٌس ُتْظَلُم ال َفاْلَيْوَم

 َمُلونَ َتْع ُكْنُتْم ما ِإالَّ ُتْجَزْوَن
 39 و 38

 َوما يِمَأِلاْل اْلَعذاِب َلذاِئُقوا ِإنَُّكْم

 ونَ َتْعَمُل ُكْنُتْم ما ِإالَّ ُتْجَزْوَن
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 64 و 63
. وَعُدوَنُت ُكْنُتْم الَِّتي َجَهنَُّم هِذِه

 َتْكُفُروَن ُكْنُتْم ِبما اْلَيْوَم اْصَلْوَها
163 

 هاِإنَّ اْلَجِحيِم صاِل ُهَو َمْن ِإالَّ

 ِحيمِ اْلَج َأْصِل ِفي َتْخُرُج َشَجَرٌة

78 
 َخْلَقهُ  َنِسَي وَ  َمَثاًل ناَل َوَضَرَب

 َرِميمٌ  َوِهَي اْلِعظاَم ُيْحِي َمْن قاَل
 53 و 16

 َأ ظامًاِع َو ُترابًا ُكنَّا وَ  ِمْتنا ِإذا أَأ

 ُترابًا ُكنَّا َو ِمْتنا ِإذاَأ. َلَمْبُعوُثوَن ِإنَّا

 َلَمِديُنونَ  ِإنَّا َأ ِعظامًا َو

81 

ِِ ماوالسَّ َخَلَق الَِّذي َلْيَس َأَو  ا

 ْخُلقَ َي َأْن یَعل ِبقاِدرٍ  اْلَأْرَض َو

 اْلَعِليم اْلَخالَُّق ُهَو َو یَبل ِمْثَلُهْم

 11 و 5

ِِ َربُّ  ام َو اْلَأْرِض َو السَّماوا

 ْسَتْفِتِهْمَفا اْلَمشاِرِق َربُّ َو َبْيَنُهما

 ِإنَّا اَخَلْقن َمْن َأْم َخْلقًا َأَشدُّ َأُهْم

 الِزبٍ  ِطٍي ِمْن َخَلْقناُهْم

 53 و 49

 اِحَدةً و َصْيَحةً  ِإالَّ َيْنُظُرونَ  ما

 نْ ِإ َيِخصُِّموَن ُهمْ  وَ  َتْأُخُذُهْم

 ُهْم ِإذاَف واِحَدةً  َصْيَحًة ِإالَّ كاَنْت

 ُمْحَضُرونَ  َلَدْينا َجِميٌع

19 
 ْمُه َفِإذا واِحَدةٌ  َزْجَرٌة ِهَي َفِإنَّما

 َيْنُظُرونَ 

52 

 ْنِم َبَعَثنا ْنَم َوْيَلنا يا قاُلوا

 الرَّْحمنُ  َوَعَد ما هذا َمْرَقِدنا

 اْلُمْرَسُلوَن َوَصَدَق

 21 و 20
 هذا ِنالدِّي َيْومُ  هذا َوْيَلنا يا َوقاُلوا

 ُتَكذُِّبوَن ِهِب ُكْنُتمْ  الَِّذي اْلَفْصِل َيْوُم

27 
 ِمَن ِنيَوَجَعَل َربِّي ِلي َغَفَر ِبما

 اْلُمْكَرِميَ 
 42 تا 40

 َلُهمْ  ُأولِئَك .اْلُمْخَلِصَي اللَِّه ِعباَدِإالَّ

 ُمونُمْكرَ  َوُهْم َفواِكُه َمْعُلوٌم ِرْزٌق

 

 :گفت دیبا فوق جدول حیتوض در

 امبریپ نیاسی سوره سرآغاز در و بردیم نام مختلف امبرانیپ از خداوند صافات، سوره در-

 ندخداو ،یطرف از. یهست نیمرسل از وت دیفرمایم و دهدیم قرار خطاب مورد نیاسی با را اسالم

 صادق جعفر امام ثیحد به توجه با ؛(130/ 37: صافات) ﴾ياِسَيِإْل یَعل َسالٌم و﴿: دیفرمایم

 حسکانى،) «هستیم سی آل ما و است )ص( محمد سی: »فرمودند مذکور هیآ به راجع که (ع)

 صحیح مبنى این بر روایت نای البته(. 489، ص1409 استرآبادى، حسینى /167، ص2، ج1411

 وبیعق و عامر ابن و نافع قرائت در که چنان هم بخوانیم، «یس آل» صورت به را آیه ما که است

 ائمه س،ی آل م،یریگیم جهینت(.  241، ص17، ج1417 ،ییطباطبا) شده قرائت طور این زید و
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: سی) ﴾ِقيمُمْسَت ِصراٍط یَعل َسِلَياْلُمرْ  َلِمَن ِإنََّك﴿یه ی آ طبق چون یطرف از. باشندیم)ع( اطهار

 ائمه زا صادره روایات بربنا و دارد قرار میمستق صراط بر و است نیمرسل از امبریپ( 3-4/ 36

 یا( ع)لىع امیرالمؤمنین یا بزرگوار آن اوصیاء و( ص) اکرم پیامبر ُمْسَتِقيم ِصراٍط از منظور» اطهار

 یعنی: اندگفته مفسران یبعض که( 123، ص1، ج1375 ه،پنا داور) «باشدیم اسالم یا و قرآن

 ِصراٌط هذا اْعُبُدوِني َوَأِن﴿ هیآ نیبنابرا ،(847، ص4، ج1416 بحرانى،) (ع)ی عل نیرالمؤمنیام

 .دهدیم قرار خداوند عبادت یراستا در را)ع(  اطهار ائمه از اطاعت( 36/61: سی) ﴾ُمْسَتِقيٌم

 امامت از: گفت( 24/ 37: صافات) ﴾َمْسُؤُلوَن ِإنَُّهْم َوِقُفوُهْم﴿ هیآ به راجع خدرى ابوسعید-

 َعَلْيِهمْ  َوَسواءٌ ﴿ :مانند هیآ نیا(. 161، ص2، ج1411 ،یحسکان) شوندمى پرسیده (ع) على

 امام که است (11-36/10 :سی) ﴾ ...الذِّْكَر اتََّبَع َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما الُيْؤِمُنوَن ُتْنِذْرُهْم َلْم َأْم َأَأْنَذْرَتُهْم

 او بعد امامان و (ع) یعل تیوال و امامت به که یکسان یعنی: اندفرموده آن درباره( ع) صادق

 فیشر /7، ص6، ج1419 نجفى، سبزوارى /218، ص5، ج1407 شبر،) آورندینم مانیا

 (.735، ص3، ج1373،یجیاله

: نموده نقل امبریپ از( 164/ 37: صافات) ﴾َمْعُلوٌم َمقاٌم َلُه ِإلَّا ِمنَّا َوما﴿: درباره عباس ابن» -

 بهشت داخل و یعل و من دوستدار نشود، جهنم داخل که بود خدا سابق علم در مطلب این

 (. 77، ص2، ج1363 مجلسى،) «یعل و من توز کینه نگردد

: درنآوینم مانیا و کرده بیتکذ را امبرانیپ کافران، دیفرمایم نیاسی سوره در چه اگر -

 اما ،(15/ 36: سی) ﴾َنَتْكِذُبو ِإالَّ َأْنُتمْ  ِإنْ  ٍءَشْي ِمْن الرَّْحمُن َأْنَزَل َوما ِمْثُلنا َبَشٌر ِإالَّ َأْنُتمْ  ما قاُلوا﴿

: است داده  امبریپ به صافات 173 تا 171 اتیآ در را باطل بر نیمرسل یروزیپ دینو خداوند

 امبریپ چون و ﴾اْلغاِلُبوَن َلُهُم اُجْنَدن َوِإنَّ اْلَمْنُصوُروَن َلُهُم ِإنَُّهْم اْلُمْرَسِلَي اِدَناِلِعب َكِلَمُتنا َسَبَقتْ  َوَلَقْد﴿

: صافات) ﴾َياْلُمْرَسِل َصدََّق َو ِباْلَحقِّ جاَء َبْل﴿: است شانیا کننده قیتصد هم و است نیمرسل از هم

 .مکه فتح نندما. شودیم هم شانیا حال شامل یروزیپ نیا ،(37/ 37

 (فاطر سوره) ماقبل سوره با یاسین سوره ارتباط -4-2

 نیا یتوال حکمت دارد وجود سوره دو نیا در که یاریبس هماهنگ و مشابه اتیآ در دقت با

  .گرددمی ترروشن میکر قرآن در سوره دو
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 فاطر یاسین و آیات مشابه در دو سوره -2جدول 

 شماره

 اتیآ
 سوره صافات اتیآ اتیآ هشمار سوره یس اتیآ

و  هاهماهنگی

 هاشباهت

 3 تا 1
 نََّكِإ اْلَحِكيمِ  اْلُقْرآِن َو يس

 اْلُمْرَسِلي َلِمَن
 24و42

 َلِئْن ِهمْ َأْيماِن َجْهدَ  ِباللَِّه َأْقَسُموا َو

 ِمْن َأْهدى َلَيُكوُننَّ َنِذيٌر جاَءُهْم

 ام يرٌ َنِذ جاَءُهْم َفَلمَّا اْلُأَمم یِإْحَد

 ناَكَأْرَسْل ِإنَّا. ُنُفورا ِإلَّا زاَدُهْم

 ...َبِشريًا ِباْلَحقِّ

 

اثبات رسالت 

 پیامبر

 

 61و4

 َأِن وَ  ُمْسَتِقيٍم ِصراٍط یَعل

 ِصراٌط هذا اْعُبُدوِني

 ُمْسَتِقيمٌ 

18 
 َربَُّهْم َنَيْخَشْو الَِّذيَن ُتْنِذُر ِإنَّما...

 ...الصَّالَة َأقاُموا َو ِباْلَغْيِب

تبیین نماز و 

پرهیزگاری در 

 یک راستا

83 
َُِم ِبَيِدِه الَِّذي َفُسْبحاَن  َلُكو

 ُعوَنُتْرَج ِإَلْيِه َو ٍءَشيْ  ُكلِّ
1 

 ُأوِلي ُرُساًل اْلَمالِئَكِة جاِعِل

 باَعُر وَ  ُثالَث وَ  َمْثىن َأْجِنَحةٍ 

 َيِزيُد

تصور کافران 

مبنی بر نقش 

فرشتگان  در 

امر تدبیر عالم، 

 است باطل

81 
ِِ َخَلقَ  الَِّذي...   َو السَّماوا

 ...اْلَأْرَض
1 

ِِ فاِطِر ِللَِّه اْلَحْمُد  َو السَّماوا

 ِإنَّ اُءَيش ما اْلَخْلِق ِفي...  اْلَأْرِض

 ... ُكلِّ یَعل اللََّه

توحید در 

خالقیت و 

ربوبیت 

 خداوند یکتا

 

52 

 ِمْن ناَبَعَث َمْن َوْيَلنا يا قاُلوا

 الرَّْحمُن َوَعَد ما هذا َمْرَقِدنا

 اْلُمْرَسُلون َصَدقَ  َو

 41و5

 َحقٌّ هِ اللَّ َوْعَد ِإنَّ النَّاُس َأيَُّها يا

 ِإنَّ... ياالدُّْن اْلَحياُة َتُغرَّنَُّكُم َفال

ِِ ُيْمِسُك اللََّه  َأْرَضاْل وَ  السَّماوا

 ِإْن زاَلتا َلِئْن َو َتُزوال َأْن

 ...َبْعِدهِ  ْنِم َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهما

وعده قیامت 

 حتمی است

60 

 آَدَم ِنيَب يا ِإَلْيُكْم َأْعَهدْ  َلْم َأ

 نَُّهِإ الشَّْيطاَن َتْعُبُدوا ال َأْن

  ُمِبٌي َعُدوٌّ  َلُكْم

 6 و 5
 اتَِّخُذوُهَف َعُدوٌّ َلُكْم الشَّْيطاَن ِإنَّ

 ُكوُنواِلَي ِحْزَبُه َيْدُعوا ِإنَّما َعُدوًّا

دشمنی شیطان 

 با انسان
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 ال َو ...السَِّعرِي ِبَأْصحا ِمْن

  اْلَغُروُر ِباللَِّه َيُغرَّنَُّكْم

 61و4

 َأِن وَ  ُمْسَتِقيٍم ِصراٍط یَعل

 ِصراٌط هذا اْعُبُدوِني

 ُمْسَتِقيمٌ 

 

 10و32

 الَِّذيَن اْلِكتاَب َأْوَرْثَنا ُثمَّ

 َيْصَعدُ  ِهِإَلْي...ِعباِدنا ِمْن اْصَطَفْينا

 لصَّاِلُحا اْلَعَمُل وَ  الطَّيُِّب اْلَكِلُم

 ...َيْرَفُعه

اثبات والیت 

 ائمه اطهار

 

11 

 َو لذِّْكَرا اتََّبَع َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 .. .ِباْلَغْيب الرَّْحمَن َخِشَي
28 

 اِدِهِعب ِمْن اللََّه یَيْخَش ِإنَّما... 

 ...اْلُعَلماُء

علم واقعی در 

ی خشیت سایه

پروردگار 

-حاصل می

 ودش

 

7 

 اُؤُهْمآب ُأْنِذَر ما َقْومًا ِلُتْنِذرَ 

 غاِفُلوَن َفُهْم
 37و24

 ِفيها َخال ِإلَّا ُأمٍَّة ِمْن ِإْن َو

 وُقواَفُذ النَِّذيُر جاَءُكُم َو...َنِذيٌر

 .. .َنِصري ِمْن ِللظَّاِلِمَي َفما

اثبات مرسلین 

و فرستاده 

شدن آنان در 

 هاتمامی دوره

 

 

11 

 ْبَلُهْمَق َأْهَلْكنا َكْم ْواَيَر َلْم َأ

 ال ِإَلْيِهْم َأنَُّهمْ  اْلُقُروِن ِمَن

 َيْرِجُعوَن

 44و43

 ْكَرَم َو اْلَأْرِض ِفي اْسِتْكبارًا

 السَّيُِّئ اْلَمْكُر َيِحيُق ال َو السَّيِِّئ

 ُسنََّت الَِّإ َيْنُظُروَن َفَهْل ِبَأْهِلِه ِإالَّ

 اللَِّه ِتنَِّلسُ  َتِجَد َفَلْن اْلَأوَِّلَي

 اللَِّه ِلُسنَِّت َتِجَد َلْن َو َتْبِدياًل

 يِف َيِسرُيوا َلْم َو َأ َتْحِويال

 عاِقَبُة اَنك َكْيَف َفَيْنُظُروا اْلَأْرِض

 َشدََّأ كاُنوا َو َقْبِلِهْم ِمْن الَِّذيَن

 ... ُقوًَّة ِمْنُهْم

 

 

گیری از عبرت

هالکت 

 گذشتگان

77 
 َخَلْقناُه َأنَّا ْنساُناْلِإ َيَر َلْم َو َأ

 ...ُنْطَفٍة ِمْن
11 

 ِمْن مَّثُ  ُتراٍب ِمْن َخَلَقُكمْ  اللَُّه َو

 ...ُنْطَفٍة

آفرینش انسان 

 از خاک
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 :گفت دیبا حیتوض در

 سوره، دو آن ییابتدا و ییانتها اتیآ به است بهتر ،یمتوال سوره دو نیب ارتباط افتنی یبرا - 

 خداوند .فاطر سوره ییانتها اتیآ یبرا است یپاسخ س،ی سوره نیازآغ اتیآ واقع در. میکن دقت

 یِإْحدَ  ِمْن یَأْهد َلَيُكوُننَّ َنِذيٌر جاَءُهْم َلِئْن َأْيماِنِهمْ  َجْهَد ِباللَِّه َوَأْقَسُموا﴿: فرمود فاطر سوره اواخر در

 آینه هر اگر که کردند دیا سوگند خدا به خود سخت سوگندهاى با و»( 42/ 35: فاطر) ﴾... اْلُأَمم

 نیبنابرا «...شوند تریافتهراه دیگر هاىامّت از یک هر از قطعاً بیاید، آنان براى اىهشداردهنده

 و ندکیم ادی قسم قرآن به امبر،یپ رسالت میتحک یبرا ن،یاسی سوره یابتدا همان در خداوند

 .شماردیم امبرانیپ زمره از را شانیا

 طاهرین ائمه که است راهى همان نیاسی سوره 61و 4 اتیآ در ﴾ُمْسَتِقيٍم ِصراطٍ ﴿ از منظور -

 ِمْن ْينااْصَطَف الَِّذيَن اْلِكتاَب َأْوَرْثَنا ُثمَّ ﴿ :ارتباط نیهم در» .اندفرموده ییراهنما آن به را ما)ع( 

 این: فرمودند که است شده روایت )ع( صادق امام و باقر امام از رایز( 32/ 35: فاطر) ﴾...ِعباِدنا

 خانواده، این که چرا است صحیح قول این و هستیم ما آن مقصود و ماست مخصوص آیه

 ،یطبرس) «هستند آن حقایق به دانا و قرآن نگهبانان نیسزاوارتر و پیامبران وارث نیترشایسته

( ع)الحسین بن على است، دهیگرد نقل ثمالى، ابوحمزه از که یتیروا در(. »221، ص5، ج1377

 کرارت بار سه را جمله این و است شده نازل بیت اهل ما درباره هیآ نیا: فرمودند فوق، هیآ درباره

 ِإَلْيِه...﴿ :به راجع)ع(  صادق امام رابطه، نیهم در(. »156، ص2، ج1411 ،یحسکان) «کردند

 ما خانواده والیت مقصود،: فرمودند( 10/ 35: فاطر) ﴾...َيْرَفُعه الصَّاِلُح اْلَعَمُل َو الطَّيُِّب اْلَكِلُم َيْصَعُد

 هیچ داخ باشد، نداشته را ما والیت که کسى: فرمودند نموده خود سینه به اشاره دست با و است

 (. 306، ص2، ج1369 ،ینیکل) «نبرد باال او از را عملى

 همواره ند،کیم یسع عاقل انسان رفت، )ع( تیب اهل بر که یفاتیتوص و لیفضا همه نیا با -

 «یح» هکلم از )ع(یعل امام که ییبایز ریتعب» .دهد قرار شانیا از اطاعت و تیتبع ریمس در را خود

 انذار(. 194، ص12، ج1372 گنابادى،) «دارند ﴾...َحيًّا كاَن َمْن ِلُيْنِذَر﴿ نیاسی سوره 70هیآ در

 تََّبَعا َمِن ُتْنِذُر اِإنَّم﴿: دیفرمایم اساس نیا بر. شد خواهد واقع مؤثر یفرد نیچن نیا در قرآن

 که است سودمند را کسى تنها تو، دادن بیم»؛ (11/ 36: سی) ﴾...ِباْلَغْيب الرَّْحمَن َخِشَي وَ  الذِّْكَر

 نهان در که است یکسان درباره ،«...بترسد نهان در رحمان خداىِ از و کند پیروى را حقّ کتاب

 دانشمندان و علما یبرا فاطر سوره 28 هیآ در صفت نیا. ترسندیم خدا از هم، مردم از دور و
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 ضمیر سرّ در را خدا دانشمندان، رایز» ﴾...اْلُعَلماُء ِعباِدِه ِمْن اللََّه یَيْخَش ِإنَّما...﴿ :است رفته بکار

 اعمال ناظر و حاضر جا همه را تعالى خداى که است این آنان خداشناسى. بینندمى هایشاندل و

 ذّکرت یبرا امبریپ رسالت رایز. کندیم تیهدا را ییهاانسان نیچن نیا ن،قرآ و دانندیم شیخو

، 1377 ،یلمید) «اندمعرفت اهل هم تیخش اهل .است تیخش اهل یبرا آن یسودآور و است

  (.121-120، صص8، ج1376 ،یآمل یجواد /27، ص1ج

 یسگروه با سوره های همسوره روابط بینامتنی-5 

 ییجا آن ازله سوری است که با حروف مقطعه آغاز گردیده است. سوره مبارکه یس از جم

 اساس، نیا بر دارد، وجود یخاص ارتباط سوره آن یمحتوا با سوره هر مقطعه حروف نیب که

 همگون زین نیمضام یکل خطوط در شوند،یم آغاز همگون مقطعه حروف با که ییهاسوره همه

 مشترک مقطعه حروف داراى هاىسوره در رتدب با (.925، ص1، ج1377 ،یخرمشاه) هستند

 با ماتکل نیا یعنی. است متناسب و مشابه یکدیگر با هاآن سیاق و مضامین که شودمى روشن

(.  6-8، صص18، ج1417،ییطباطبا) دارند ارتباط اندگرفته قرار آن آغاز در که یاسوره یمحتوا

 که نیاسی سوره گروههم یهاسوره یبررس هب بخش نیا در. دانست گروههم را هاآن توانیم لذا

 .میپردازیم هستند مشترک ینوع به( فواتح) سرآغاز در

 میمر سوره -5-1

. تاس مشترک ن،یاسی با( ای) حرف در که شده آغاز ﴾كهيعص﴿ مقطعه حروف با میمر سوره

 ا،زج روز یچگونگ آخرت، جهان به بازگشت از البته. است نبوت سوره، نیا یموضوع محور

 دهش انیب یاتیآ متعال، خداوند  توسط نیزم و هاآسمان خلقت زین و جهنم و بهشت فیتوص

 :از اندعبارت سوره دو نیا یهاشباهت. است
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 میمر و سی سوره دو در مشابه اتیآ -3جدول

 میمرسوره  اتیآ  اتیآ شماره نیاسی ات سورهیآ  اتیآ شماره
و  هاهماهنگی

 هاشباهت

 52و23و15و11

 َخِشيَ  َو الذِّْكَر...  انَّما

 ِرمٍيَك...  ِباْلَغْيِب الرَّْحمَن

 مُنالرَّْح َأْنَزَل ما َو... قاُلوا

 الَِّإ َأْنُتمْ  ِإْن ٍءَشْي ِمْن

 ُدوِنِه ْنِم َأتَِّخُذ َأ َتْكِذُبوَن

 الرَّْحمُن ُيِرْدِن ِإْن آِلَهًة

 ... قاُلوا. ُيْنِقُذوِن ال َو...

  قَ َصَد َو الرَّْحمُن َوَعَد اما

 45و18

 و78و69و61و

 88و 87و 85

 93تا91و

 

 َأُعوذُ  ِإنِّي قاَلْت

 يا َتِقيًّا،...  ِبالرَّْحمِن

 الرَّْحمنِ  ِمَن... َأَبِت

 ِليًّا،َو ِللشَّْيطاِن َفَتُكوَن

ِِ  َعدَ َو الَِّتي َعْدٍن َجنَّا

 يًّا،َمْأِت َوْعُدُه... الرَّْحمُن

 ْحمنِ الرَّ یَعَل...  ُثمَّ

 منِ الرَّْح ِعْنَد... ِعِتيًّا،

 ِإَلى...  َيْومَ  َعْهدًا،

 ال َوْفدًا، الرَّْحمِن

 ِعْندَ ...  َيْمِلُكوَن

 واقاُل َو َعْهدًا، الرَّْحمِن

 َأنْ  ،َوَلدًا الرَّْحمُن اتََّخَذ

 وَ  ،َوَلدًا ِللرَّْحمِن َدَعْوا

.. . ِللرَّْحمِن َيْنَبِغي ما

 ... ْنَم ُكلُّ ِإْن َوَلدًا،

 َعْبدًا الرَّْحمِن آِتي

بکار بردن لفظ 

، برای رحمان

خداوند قبل از 

ظهور اسالم و 

اثبات ارسال 

پیامبران در 

 هاتمامی دوره

61 
 هذا اْعُبُدوِني َأِن َو

 ُمْسَتِقيمٌ  ِصراٌط

و 30و  2

 93و42

ُه ِذْكُر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَد

 َزَكِريَّا

قاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه 

تاِنَي اْلِكتاَب َو آ

َأِبيِه َجَعَلِني َنِبيًّا ِإذْ قالَ ِل

يا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد ما ال 

 َيْسَمُع َو ال ُيْبِصُر َو ال

عبودیت تمام 

موجودات برای 

خداوند 

 یکتاست
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ْن ِإ  ُيْغِني َعْنَك َشْيئًا

 ِِ ُكلُّ َمْن ِفي السَّماوا

َو اْلَأْرِض ِإالَّ آِتي 

 االرَّْحمِن َعْبد

 61و4

 وَ  .ُمْسَتِقيٍم ِصراٍط یَعل

 ِصراطٌ  هذا اْعُبُدوِني َأِن

 ُمْسَتِقيمٌ 

 59و55و36و31

 ْيَنَأ ُمباَركًا َجَعَلِني َو

 َأْوصاِني َو ُكْنُت ما

 ام الزَّكاِة َو ِبالصَّالِة

 هَ اللَّ ِإنَّ  َو َحيًّا ُدْمُت

 ْعُبُدوُهَفا َربُُّكْم َو َربِّي

 وَ  ُمْسَتِقيٌم ِصراٌط هذا

 صَّالةِ ِبال َأْهَلُه َيْأُمُر كاَن

 ِعْندَ  كاَن وَ  الزَّكاِة َو

 ِمنْ  َفَفَخَل َمْرِضيًّا َربِِّه

 واَأضاُع َخْلٌف َبْعِدِهْم

 َغيًّا َيْلَقْوَن ... َو الصَّالَة

 

 

تبیین صراط 

 مستقیم به شکل

 نماز

11 

ِإنَّما ُتْنِذُرَمِن اتََّبَع 

الذِّْكَرَوَخِشَي الرَّْحمَن 

 ِبَمْغِفَرٍة..ُ.ِباْلَغْيِب

 َوَأْجٍرَكِرمٍي

63 
ُث ِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُنوِر

 اِمْن ِعباِدنا َمْن كاَن َتِقيًّ

بهشت، نتیجه 

تقوا و ترس از 

  خدا در نهان

82 
 َأْن ئًاَشْي َأراَد ِإذا َأْمُرُه ِإنَّما

 َفَيُكونُ  ُكْن َلُه َيُقوَل
35 

 ذَ ِخَيتَّ َأْن ِللَِّه كاَن ما

 ذاِإ ُسْبحاَنُه َوَلٍد ِمْن

 ُقولُ َي َفِإنَّما َأْمرًا یَقض

 َفَيُكونُ  ُكْن َلُه

اراده و قدرت 

 الیزال الهی

 75و 53و 32

 َدْينالَ  َجِميعٌ  َلمَّا ُكلٌّ ِإْن َو

 ِميعٌ َج كاَنْت ِإْن ُمْحَضُرونَ 

 ُمْحَضُرونَ  َلَدْينا

 ...ُجْند َلُهْم ...الَيْسَتِطيُعوَن

68 

 وَ  ُهْمَلَنْحُشَرنَّ  َربَِّك َفَو

 ُثمَّ الشَّياِطَي

 َهنَّمَ َج َحْوَل َلُنْحِضَرنَُّهْم

 ِجِثيًّا

احضار در 

قیامت برای 

 حسابرسی
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 79و78

 َو َضَرَب َلنا َمَثاًل َو َنِسيَ 

 َخْلَقُه قاَل َمْن ُيْحِي اْلِعظاَم

َو ِهَي َرِميٌم. ُقْل ُيْحِييَها 

ٍة َو َل َمرَّالَِّذي َأْنَشَأها َأوَّ

 ...ُهَو 

 67و66

َو َيُقوُل اْلِإْنساُن َأ ِإذا 

ما ِمتُّ َلَسْوَف ُأْخَرُج 

َحيًّا َأ َو ال َيْذُكُر 

 اْلِإْنساُن َأنَّا َخَلْقناُه ِمنْ 

 َقْبُل َو َلْم َيُك َشْيئًا

 

انکار معاد 

 توسط کفار

11 

ِإنَّما ُتْنِذُرَمِن اتََّبَع  

 ْحمَنالذِّْكَرَوَخِشَي الرَّ

 َرةٍ ِباْلَغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِف

 َوَأْجٍرَكِرمٍي

 63و50

 ِمنْ  َلُهْم َوَهْبنا َو

 ُهمْ لَ  َجَعْلنا َو َرْحَمِتنا

 وَ  َعِليًّا ِصْدٍق ِلساَن

 ناَرْحَمِت ِمْن َلُه َوَهْبنا

 َنِبيًّا هاُروَن َأخاُه

اثبات والیت 

امیرالمؤمنین 

علی علیه 

 السالم

7 
 یَعل اْلَقْوُل َحقَّ َلَقْد

 ُنونَ ُيْؤِم ال َفُهْم َأْكَثِرِهْم
 96و87

 ِإالَّ  َةالشَّفاَع َيْمِلُكوَن ال

 منِ الرَّْح ِعْنَد اتََّخَذ َمِن

 وَ  واآَمُن الَِّذيَن ِإنَّ َعْهدًا

ِِ َعِمُلوا  الصَّاِلحا

 ... َلُهُم َسَيْجَعُل

 امیر والیت

 على مؤمنان

 و السّالم علیه

 او از بعد امامان

 :گفت دیبا فوق جدول حیتوض در

 حضرت سوره، یابتدا در. باشدیم میمر سوره موضوعات نیترعمده از تیعبود مسئله-

 کالم نیاول(. 2/ 19: میمر) ﴾َزَكِريَّا َعْبَدُه َربِّكَ  َرْحَمِت ِذْكُر﴿: کندیم یمعرف عبد عنوان به را ایزکر

(. 30/ 19: میمر)  ﴾يًّاَنِب َجَعَلِني َو اْلِكتاَب آتاِنَي اللَِّه ُدَعْب ِإنِّي قاَل﴿: است نیهم ز،ین میمر بن یسیع

 ِلمَ  َأَبِت اي ِلَأِبيِه قاَل ِإْذ﴿: کندیم ینه خدا عبادت یجا به را بتها پرستش ز،ین میابراه حضرت

 عبادت زین سوره یجا یجا در( 42/ 19: میمر) ﴾َشْيئًا َعْنكَ  ُيْغِني ال َو ُيْبِصُر ال َو َيْسَمعُ  ال ما َتْعُبُد

 به عالم موجودات همه دیفرمایم سوره اواخر در سرانجام. کندیم دیتأک را انیجهان پروردگار

ِِ  ِفي َمْن ُكلُّ ِإْن﴿ :آورندیم یرو خداوند تیعبود  ﴾ْبدًاَع الرَّْحمِن آِتي ِإالَّ اْلَأْرِض َو السَّماوا

 . است شده انیب نیاسی 61هیآ در که(. 351ص، 1ج ش،1375 بازرگان،( )93/ 19: میمر)

 وَ  َربِّي اللَّهَ  ِإنَّ  َو﴿ است انسان به میمستق راه دادن نشان سوره، دو نیا در مهم اریبس نکته -

 پرستش را میمستق صراط ،(ع)یسیع حضرت(. 36/ 19: میمر) ﴾ُمْسَتِقيٌم ِصراٌط هذا َفاْعُبُدوُه َربُُّكْم
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 ِصراٌط هذا اْعُبُدوِني َأِن َو﴿ نیاسی سوره 61 هیآ در که نطورهما. است کرده یمعرف گانهی یخدا

 ِصراطٍ  یَعل َياْلُمْرَسلِ  َلِمَن ِإنََّك﴿ به توجه با و است فرموده انیب را مطلب نیهم خداوند ،﴾ُمْسَتِقيٌم

 پس دارند؛ قرار راست راه بر که دانسته نیمرسل از را امبریپ خداوند ،(4و3/ 36: سی) ﴾ُمْسَتِقيٍم

  .باشدیم خداوند عبادت هدف با و نیشیپ امبرانیپ رسالت ادامه در اسالم امبریپ رسالت

  (ع)یعل منظور دیگویم( 50/ 19: میمر) ﴾َعِليًّا ِصْدٍق ِلساَن َلُهْم َجَعْلنا َو﴿ درباره مسعود ابن-

 (ع)یعل امام را ذکر از منظور که ن،یاسی سوره 11 هیآ مانند(. 847، ص4، ج1416 ،یبحران) است

 حال شامل که( 7/ 36: سی) ﴾ُيْؤِمُنوَن ال َفُهْم َأْكَثِرِهْم یَعل اْلَقْوُل َحقَّ َلَقْد﴿ نیهمچن. بود دانسته

 ریتفس در عالوه به. آورندینم مانیا او بعد امامان و (ع) یعل حضرت تیوال به که است یکسان

 شایسته که است آمده( 87/ 19: میمر) ﴾َعْهدًا الرَّْحمنِ  ِعْندَ  َذاتََّخ َمنِ  ِإالَّ  الشَّفاَعةَ  َيْمِلُكونَ  ال﴿

 اشندب معتقد او از بعد امامان و )ع( على امیرمؤمنان والیت به که کسانى جز بود نخواهد شفاعت

، 10، ج1404 همدانى، حسینى /758، ص3، ج1416 ،یبحران) است همان پروردگار عهد و

ِِ َعِمُلوا وَ  آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ ﴿ نیهمچن(. 424ص  (96/ 19: میمر) ﴾ُودًّا الرَّْحمُن َلُهُم َسَيْجَعُل الصَّاِلحا

 (.495، ص8، ج1378 ب،یط) است عقاید جزو هاآن اعداء بغض و خانواده این دوستى نفس

 شعراء سوره -2–5

. ودشیم آغاز است، مشترک نیاسی با نیس حرف در که " طسم " مقطعه حروف با سوره نیا

 را سوره نیا اتیآ پنجم چهار حدود که. است نبوت طه، و میمر یهاسوره مانند یاصل موضوع

 . است برگرفته در

 و شعراء سی آیات مشابه در دو سوره -4جدول

 شماره

 سوره اتیآ

 نیاسی

 اتیآ
 اتیآ شماره

 شعراء سوره
 اتیآ

و  هاهماهنگی

 هاشباهت

 61و4

 ُمْسَتِقيمٍ  ِصراٍط یَعل

 هذا اْعُبُدوِني َوَأِن

   ُمْسَتِقيٌم ِصراٌط

 219و218

الَِّذي َيراَك ِحَي 

ِفي  َو َتَقلَُّبَك َتُقوُم

 السَّاِجِديَن

تبیین صراط 

مستقیم به شکل 

 نماز
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8 

 ِهْمَأْعناِق ِفي َجَعْلنا ِإنَّا

 ْذقاِناْلَأ ِإَلى َفِهَي َأْغالاًل

 ُمْقَمُحونَ  َفُهْم

4 

 ِهمْ َليْ َع ُنَنزِّْل َنَشْأ ِإْن

 آَيًة السَّماِء ِمَن

 هاَل َأْعناُقُهمْ  َفَظلَّْت

 .خاِضِعَي

 

معجزات پیامبر 

 اسالم

 

3 
 اْلُمْرَسِليَ  َلِمَن ِإنََّك

و 122و68و9

و 175و159و140

 217و 191

َو ِإنَّ َربََّك َلُهَو 

 اْلَعِزيُز الرَِّحيم

 

پیروزی مرسلین 

 بر کافران

69 

 ما وَ  الشِّْعَر َعلَّْمناُه ما َو

 الَِّإ ُهَو ِإْن َلهُ  َيْنَبِغي

 ُمِبيٌ  ِذْكٌرَوُقْرآٌن

224 
 ُعُهُمَيتَِّب الشَُّعراُء َو

 اْلغاُووَن

اتهام شاعر بودن 

 پیامبر توسط کفار

11 

 َعاتََّب َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 مَنالرَّْح َخِشَي َو الذِّْكَر

  ...َمْغِفَرٍةِب َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب

184 

ُقوا الَِّذي َو اتَّ

َخَلَقُكْم َو اْلِجِبلََّة 

 اْلَأوَِّلَي

به تقوا توصیه 

دای وترس ازخ

 یکتا

36 

 َخَلَق الَِّذي ُسْبحاَن

 ْنِبتُ ُت ِممَّا ُكلَّها اْلَأْزواَج

 َو ْمَأْنُفِسهِ  ِمْن َو اْلَأْرُض

 َيْعَلُمونَ  ال ِممَّا

7 

 ِإَلى َيَرْوا َلْم َو َأ

 انَأْنَبْت َكْم اْلَأْرِض

 َزْوٍج ُكلِّ ِمْن ِفيها

 َكِرمٍي

 

آفرینش گیاهان 

 به صورت زوج

11 

 َعاتََّب َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 مَنالرَّْح َخِشَي َو الذِّْكَر

 َو َمْغِفَرٍةِب َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب

 َكِرمٍي َأْجٍر

 89و84

َو اْجَعْل ِلي ِلساَن 

 .ِصْدٍق ِفي اْلآِخِريَن

 هَ ِإلَّا َمْن َأَتى اللَّ

 ِبَقْلٍب َسِليٍم

اثبات والیت 

امیرالمؤمنین علی 

وبرحق بودن )ع( 

 شیعیان ایشان

 :کرد اضافه دیبا جدول حیتوض در

 امبرانیپ بیتکذ خورد؛یم چشم به سوره نیا اتیآ از یادیز نسبتاً تعداد در که یمهم نکته-

 مردم هاآن. فرستدیم را ءایانب خداوند. شودیم تکرار هیآ چند فاصله به که است کافران توسط

 انیب علناً که یوجود با و داشته حذر بر هابت پرستش از خوانده فرا کتای یخدا یسو به را

 سر آوردن مانیا از و کنندیم بشانیتکذ مردم م؛یخواهینم شما از یمزد و اجر چیه که دارندیم

 دونب افتدیم اتفاق بعد نسل ردمم یبرا دوباره مسئله نیا. شودیم نازل عذاب لذا زنند،یم باز
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 قوت یاله اءیانب نکهیا یبرا زین خداوند. رندیبگ عبرت درس گذشته یهانسل هالکت از نکهیا

 نَِّإ َو﴿: فرموده مرتباً نشوند؛ دلسرد و ناراحت قومشان یدهایتهد و انکار از و کرده دایپ قلب

 به هم، واقع، در( 217، 191، 175، 159، 140، 122، 68، 9/ 26: شعرا) ﴾الرَِّحيم اْلَعِزيُز َلُهَو َربََّك

 انندم خود، رسالت امر در شانیا تا. دینمایم ارائه یرفتار یالگو هم، و دهدیم هیروح امبرانشیپ

 ن،یاسی مثل هم شعرا سوره در. کنند برخورد مردم با ینرم به حال نیع در و محکم پروردگار،

 تل،ق به دیتهد و کرده خطاب شاعر و مجنون ساحر، را امبرانیپ خود، بیتکذ و انکار در کافران،

 . کنندیم رهیغ و سنگسار د،یتبع

 منظور است؛ گفته( 84 /26: شعرا) ﴾اْلآِخِريَن ِفي ِصْدٍق ِلساَن ِلي اْجَعْل َو﴿: درباره مسعود ابن-

 امام ،ذکر از منظور که ،(11/ 36: سی) مانند(. 847، ص4، ج1416 بحرانى،) است (ع)یعل

 شریفه، آیه مقصود( 89/ 26: شعراء) ﴾َسِليٍم ِبَقْلٍب اللََّه یَأَت َمْن ِإلَّا﴿ نیهمچن .است )ع(یعل

 .(24-23، صصتایب بابویه، ابن) «هستند پیروانش و( ع)على

 سوره نمل -5-3

 مشترک سی با نیس حرف در که است شده آغاز «طس» مقطعه حروف با  که نمل سوره

 دهآور خود یابتدا در را سوره آن ییانتها مطالب است؛ شده نازل شعرا سوره از بعد چون.  است

 :از عبارتند سوره دو نیا یهاشباهت. است نبوت همچنان، آن یموضوع محور و است

 ی یاسین و نملآیات مشابه در دو سوره -5جدول 

 اتیآ شماره

 نیاسی سوره
 اتیآ

 اتیآ شماره

 نملسوره 
 اتیآ

 هاهماهنگی

باهتو ش

 ها

 61 و 4

. مٍ ُمْسَتِقي ِصراٍط یَعل

 هذا اْعُبُدوِني َأِن َو

 ُمْسَتِقيمٌ  ِصراٌط

 92 و 91

ُِ ِإنَّما  ُبدَ َأعْ  َأْن ُأِمْر

 اْلَبْلَدةِ  هِذهِ  َربَّ

 ... َحرََّمها الَِّذي

 ُِ  نَ ِم َأُكوَن َأنْ  ُأِمْر

 َأنْ  وَ . اْلُمْسِلِميَ 

 ... اْلُقْرآَن َأْتُلَوا

 تبیین صراط

 م بهمستقی

شکل نماز 

ومسلمان 

 بودن همه

 پیامبران 
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61 
 هذا اْعُبُدوِني َأِن َو

 ُمْسَتِقيمٌ  ِصراٌط
3 

 ُيِقيُمونَ  الَِّذيَن

 ُيْؤُتونَ  َو الصَّالَة

 َرةِ ِباْلآِخ ُهْم َو الزَّكاَة

 .ُيوِقُنوَن ُهْم

های ویژگی

 مؤمنین

11 

 َبعَ اتَّ َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 ْحمنَ الرَّ ِشَيَخ َو الذِّْكَر

 ِبَمْغِفَرةٍ  َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب

 َكِرميٍ  َأْجٍر َو

81 

 ِبهاِدي َأْنتَ  ما َو

 ِهمْ َضالَلتِ  َعْن اْلُعْمِي

 نْ َم ِإالَّ  ُتْسِمُع ِإْن

 ُهْمَف ِبآياِتنا ُيْؤِمُن

 .ُمْسِلُموَن

های ویژگی

 مسلمان

 19و18

 ُكْمِب َتَطيَّْرنا ِإنَّا قاُلوا

 َتْنَتُهوا َلْم َلِئْن

 َمسَّنَُّكمْ َلَي َو َلَنْرُجَمنَُّكْم

 ُلواقا. َأِليٌم َعذاٌب ِمنَّا

 ْومٌ َق...َمَعُكْم طاِئُرُكْم

 ُمْسِرُفونَ 

47 

 َو َكبِ  اطَّيَّْرنا قاُلوا

 قالَ  َمَعَك ِبَمْن

 َبْل هِ اللَّ ِعْنَد طاِئُرُكْم

 ُنونَ ُتْفَت َقْوٌم َأْنُتمْ 

نسبت فال 

وشگون بد 

به زدن مردم 

 پیامبران الهی

76 

 ِإنَّا ْمَقْوُلهُ  َيْحُزْنَك َفال

 ما وَ  ُيِسرُّوَن ما َنْعَلمُ 

 ُيْعِلُنوَن

74 

 ما َلُمَلَيْع َربََّك ِإنَّ َو

 ما َو ُصُدوُرُهْم ُتِكنُّ

 ُيْعِلُنوَن

دلداری و 

تسلیت 

خاطر پیامبر 

توسط 

 خداوند

10 

 أَ  َعَلْيِهْم َسواٌء َو

 ْنِذْرُهمْ ُت ْملَ  َأْم َأْنَذْرَتُهْم

 ُيْؤِمُنوَن ال

 81 و 80

 ُتْسِمُع ال ِإنََّك

 ِمعُ ُتْس ال َو اْلَمْوتى

 ِإذا الدُّعاَء الصُّمَّ

 ما َو.  ُمْدِبِريَن َولَّْوا

 اْلُعْميِ  ِبهاِدي َأْنتَ 

 ِإْن َضالَلِتِهْم َعْن

 افراد قابل

هدایت 

مسلمانانی 

هستند که 

اهل بیت و 

قرآن را در 

کنار هم 

 دارند 
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 ْؤِمنُ ُي َمْن ِإالَّ ُتْسِمُع

 ِلُمونَ ُمْس َفُهْم ِبآياِتنا

 

ُُِأ ِإنَّما﴿: دیفرمایم قومش به خداوند قول از امبریپ گفت دیبا مختصراً  حیتوض در  َأْعُبدَ  َأْن ِمْر

ُِ وَ  ٍءَشْي ُكلُّ َلُه َو َحرََّمها الَِّذي اْلَبْلَدةِ  هِذِه َربَّ  ﴾...اْلُقْرآَن َأْتُلَوا ْنَأ َو. اْلُمْسِلِميَ  ِمَن َأُكوَن َأنْ  ُأِمْر

 خداوند ز،ین ،﴾ُمْسَتِقيٌم ِصراطٌ  هذا اْعُبُدوِني َأنِ  وَ ﴿: سی سوره 61 هیدرآ(  91-92 /27: نمل)

 َعلى ِلَياْلُمْرَس َلِمَن ِإنََّك﴿: دیفرمایم نیهمچن. کندیم یمعرف خودش پرستش را میمستق صراط

 ن،یابرابن است؛ یاله اءیانب از یعنی نیمرسل از  امبریپ  چون پس( 3-4/ 36: سی) ﴾ُمْسَتِقيٍم ِصراٍط

 نیبنابرا ت،اس مسلمان امبر،یپ چون و اندداشته قرار ریمس نیا در زین شانیا از قبل امبرانیپ یتمام

   .اندمسلمان امبرانیپ همه

 قصص سوره -4–5

 نیا یاصل محور. است مشترک نیاسی با نیس حرف در که بوده «طسم» آن یمقطعه حروف

 یبرا و داده قرار مخاطب را امبریپ آن، یابتدا مانند سوره، یانتها در. است نبوت زین سوره

 فرمان. است نابودشونده چیز، همه او ذات جز. نیست او جز خدایى: دیفرمایم شانیا از تیحما

 هاتشباه. است نیاسی سوره آخر هیآ مانند که. شویدمى بازگردانیده او سوى به و. اوست آنِ از

 :از اندعبارت

 وقصص سی یآیات مشابه در دو سوره -6جدول 

 شماره

 سوره اتیآ

 نیاسی

 اتیآ

 شماره

 اتیآ

 سوره

 قصص

 اتیآ

و  هاهماهنگی

 هاشباهت

 7 اْلُمْرَسِليَ  َلِمَن ِإنََّك 3

 ْنَأ یُموس ُأمِّ ِإىل َأْوَحْينا َو

 َ َفَأْلِقيِه ِهَعَلْي ِتِخْف َفِإذا َأْرِضِعيِه

 وُهجاِعُل َو ِإَلْيِك َرادُّوُه ِإنَّا ....

 اْلُمْرَسِليَ  ِمَن

لت  بات رســــا اث

 پیامبر
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20 

 َنةِ اْلَمِدي َأْقَصا ِمْن جاَء َو

 ْوِمَق يا قاَل یَيْسع َرُجٌل

 .اْلُمْرَسِلَي اتَِّبُعوا

20 

 يَنةِ اْلَمِد َأْقَصى ِمْن َرُجٌل جاَء َو

 ُرْجَفاْخ ... یُموس يا قاَل َيْسعى

 .النَّاِصِحيَ  ِمَن َلَك ِإنِّي

ها ابقین در امتسـ

ــین ) مؤمن آل یاس

و مـــؤمـــن آل 

 فرعون(

6 
 ُأْنِذرَ  ما َقْومًا ِلُتْنِذرَ 

 .غاِفُلوَن َفُهْم آباُؤُهْم

 51و 46

 59و

 ْذِإ الطُّوِر ِبجاِنبِ  ُكْنَت ما َو

 َكَربِّ ِمْن َرْحَمةً  لِكْن َو ناَدْينا

 ِذيرٍ َن ِمنْ  َأتاُهْم ما َقْومًا ِلُتْنِذرَ 

 وَ . ُروَنَيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم َقْبِلَك ِمْن

 َعلَُّهمْ َل اْلَقْوَل َلُهمُ  َوصَّْلنا َلَقْد

 ْهِلَكمُ  َربَُّك كاَن ما وَ  َيَتَذكَُّروَن

 مِّهاُأ ِفي َيْبَعَث یَحتَّ اْلُقرى

 ما َو اِتناآي َعَلْيِهْم َيْتُلوا َرُسواًل

 ... یاْلُقر ُمْهِلِكي ُكنَّا

 

 

 

مه  بات والیت ائ اث

 اطهار

31 

 اَأْهَلْكن َكْم َيَرْوا َلمْ  َأ

 نَُّهمْ َأ اْلُقُروِن ِمَن َقْبَلُهْم

 َيْرِجُعونَ  ال ِإَلْيِهْم

58 

ِْ َب َقْرَيٍة ِمْن َأْهَلْكنا َكْم َو  ِطَر

 َلمْ  مْ َمساِكُنُه َفِتْلَك َمِعيَشَتها

 وَ  ِلياًلَق ِإالَّ َبْعِدِهمْ  ْنِم ُتْسَكْن

 اْلواِرِثَي َنْحُن ُكنَّا

سان عبرت گیری ان

قوام  هالکــت ا از 

 گذشته

11 

 الذِّْكرَ  عَ اتََّب َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 .... الرَّْحمَن َخِشيَ  َو

 ميٍ َكِر َأْجٍر َو ِبَمْغِفَرٍة

56 

 وَ  َأْحَبْبَت َمْن َتْهِدي ال ِإنََّك

 ُهَو َو َيشاُء َمْن ْهِديَي اللََّه لِكنَّ

 ِباْلُمْهَتِديَن َأْعَلُم

ــس  شـــــدت ح

مســؤولیت پذیری 

قبــال  بر در  م پیــا

 هاهدایت انسان

 53و 32

 75و

 َدْيناَل َجِميٌع َلمَّا ُكلٌّ ِإْن َو

 الَِّإ كاَنْت ِإْن ُمْحَضُروَن

 ْمُه َفِإذا واِحَدةً  َصْيَحًة

 ال نَ ُمْحَضُرو َلَدْينا َجِميٌع

 وَ  مْ َنْصَرُه ُعوَنَيْسَتِطي

 ُمْحَضُرونَ  ُجْنٌد

61 

 َفُهَو َحَسنًا َوْعدًا َوَعْدناُه َفَمْن َأ

 ْلَحياِةا َمتاَع َمتَّْعناُه َكَمْن الِقيِه

 ِمَن َمِةاْلِقيا َيْوَم ُهَو ُثمَّ الدُّْنيا

 اْلُمْحَضِريَن

 

احضــــار در روز 

ــرای  ــت ب ــام ــی ق

 حسابرسی
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11 

 الذِّْكرَ  عَ اتََّب َمِن ُتْنِذُر ِإنَّما

 .... الرَّْحمَن َخِشيَ  َو

 ميٍ َكِر َأْجٍر َو ِبَمْغِفَرٍة

83 

 ِللَِّذيَن اَنْجَعُله اْلآِخَرُة الدَّاُر ِتْلَك

 اْلعاِقَبُة وَ  ... ِفي ُعُلوًّا ُيِريُدوَن ال

 ِلْلُمتَِّقي

بت خوش از  عاق

 آن متقین است

54 

 ًاَشْيئ ْفسٌ َن ُتْظَلُم ال َفاْلَيْوَم

 ْنُتمْ ُك ما ِإالَّ ُتْجَزْوَن ال َو

 َتْعَمُلوَن

84 

 ِمْنها ْيرٌ َخ َفَلُه ِباْلَحَسَنِة جاَء َمْن

 ... یْجَزُي َفال ِبالسَّيَِّئِة جاَء َمْن َو

 َيْعَمُلونَ  كاُنوا ما ِإالَّ

ــت  اجــرای عــدال

ــق در روز  ــطــل م

 قیامت

 

 :جدول حیتوض

 دن،ز برهم پلک کی اندازه به هرگز که بودند نفر سه هاامت از سابقین: فرمود خدا رسول» -

 ره و فرعون آل مؤمن و نییاس صاحب و طالب یأب بن على آنان. نیاوردند پروردگار به شرک

، تایب مراغى، /111، ص11، ج1377 ،یمدرس) «باشدمى هاآن از افضل على و هستند صدیق سه

 گفت، بتوان دیشا(. 126، ص8، ج1422 نیشابورى، ثعلبى /586، ص1413عاملى، /153، ص22ج

 از ،ع()یعل حضرت که باشد، نیا قیصد دو نیا بر  )ع(یعل حضرت بودن افضل لیدال از یکی

 فرد، نیاول عنوان به امبر،یپ به را خود مانیا شدند، مبعوث رسالت به  امبریپ که یالحظه همان

 یوقت. کردیم پرستش را خدا ،یغار در هاسال نجار حبیب که یصورت در. کردند ابراز آشکارا

 آل مؤمن حزقیل، درباره. ساخت آشکار را نشید و آمد نزدشان به دیشن را رسوالن خبر که

 موقعى تا. کردیم ایمان کتمان سال 600 .بود او عهدیول و فرعون پسرعموى: اندگفته هم فرعون

 نمود راظها را امور یبعض و کرد پیدا قلب قوّه و جرئت شد، مبعوث )ع(موسى حضرت که

 (.1659، ص4، جتایب العربى، ابن /560، ص4، ج1414 شوکانى، /72، ص9، جتایب طوسى،)

 ﴾َيَتَذكَُّروَن ُهْمَلَعلَّ َقْبِلَك ِمْن َنِذيٍر ِمنْ  َأتاُهْم ما َقْومًا ِلُتْنِذَر﴿: هیآ دو نیب یکینزد و قرابت -

 به که دارد؛ وجود( 6 / 36: سی) ﴾غاِفُلوَن َفُهْم ْمآباُؤُه ُأْنِذَر ما َقْومًا ِلُتْنِذَر﴿ و( 46/ 28: قصص)

 نشد نازل یامبریپ هامدت تا مردم یبرا یعنی. کندیم انیب را فترت مفهوم ن،یمفسر یبعض نظر

 خدا حجت از هرگز نیزم که ت،یروا نیا با ر،یتفس نیا که اندگرفته اشکال. ماندند غافل هاآن و

: است شده داده قصص سوره یبعد اتیآ در مشکل نیا پاسخ. دارد تناقض. بود نخواهد یخال

 ائمّه، از یاریبس ثیاحاد در هیآ نیا(. 51/ 28: قصص) ﴾َيَتَذكَُّروَن َلَعلَُّهْم اْلَقْوَل َلُهُم َوصَّْلنا َوَلَقْد﴿

، 1409 استرآبادى، حسینى /272، ص4، ج1416 بحرانى،) است شده ریتفس امام از بعد امام به

 وعیدها و وعده ها،عبرت نصایح، مواعظ، احکام، در را خود گفتار» که صورت نیا به(. 413ص
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 رسانده انآن به هستند، زمین روى در ما جانشینان که را حقیقى اقوال بلکه کردیم، گوشزد آنان به

 یمنذر خداوند، اگر(. 183، ص11، ج1372 محمد، سلطان گنابادى،) «میکرد تمام را حجت و

 رانیو ،خاص یعقوبات و ایبال با را هاآن یهایآباد و گذشته اقوام که است چگونه پس نفرستاده،

 ندهد، دارهش را مردم و نفرستد یامبریپ تا خداوند مهلت، فلسفه طبق که یصورت در. است کرده

 َيْتُلوا َرُسواًل هامِّ ُأ ِفي َيْبَعَث یَحتَّ  یاْلُقر ُمْهِلَك َربَُّك كاَن ما َو﴿: فرموده که طورهمان. کندینم عقاب

 (  59/ 28: قصص) ﴾ظاِلُموَن َأْهُلها وَ  ِإالَّ یاْلُقر ُمْهِلِكي ُكنَّا ما َو آياِتنا َعَلْيِهْم

 سوره شوری -5-5

آستانه هجرت به  در بعثت، سال نیزدهمیباشد که در سیم یمک سوره نیآخر سوره نیا

حرف  در که «عسق»و «حم»: است آمده ولا هیآ دو در آن مقطعه حروف. است شده نازل نهیمد

 اند از:عبارت ن،یاسیبا سوره  یسوره شور یهاشباهت. است مشترک نیاسی با ن،یس

 وشوری سی یآیات مشابه در دو سوره  -7جدول

 شماره

 اتیآ

 سوره

 نیاسی

 اتیآ
 اتیآ شماره

 شوری سوره
 اتیآ

و  هاهماهنگی

 هاشباهت

 61و4

 ِصراطٍ  یَعل

 وَ  ُمْسَتِقيٍم

 ياْعُبُدوِن َأِن

 ِصراط   هذا

 ُمْسَتِقيم  

 53و52و13

َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّى ِبِه 

ُنوحًا َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك َو ما 

َو  یَوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموس

َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َو ال  یِعيس

 ِرِكنَي ...اْلُمْش یَتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُبَر َعَل

 َتِقيمِصراٍط ُمْس َتْهِدي ِإىلَو ِإنََّك َل

ِصراِط اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِفي 

 ...السَّماواِت َو ما ِفي 

 

 قرار داشنت مهه

امربان در صراط يپ

 ينيم و تبيمستق

احکام اسالم به 

 ژه منازيو

5 

 َتْنِزيَل

 اْلَعِزيزِ 

 الرَِّحيمِ 

 38و37و36

ِللَِّذيَن  یَخْير  َو َأْبق َو ما ِعْنَد اللَِّه

الَِّذيَن َو َربِِّهمْ َيَتَوكَُّلوَن یآَمُنوا وَ َعل

ِحَش َيْجَتِنُبوَن َكباِئَر اْلِإْثِم َو اْلَفوا

 

 توّکل به خدا
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 الَِّذيَن َو مْ َيْغِفُروَنَوِإذا ما َغِضُبوا هُ 

َو  اْسَتجاُبوا ِلَربِِّهْم َو َأقاُموا الصَّالَة

ْم َو ِممَّا َبْيَنُه یَأْمُرُهْم ُشور

   َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقوَن

21 

 اتَِّبُعوا َمنْ ال

َيْسَئُلُكْم 

َأْجرًا َو ُهْم 

 ُمْهَتُدوَن

23 
ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ 

 اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىب

امربان از مردم يپ

زی مطالبه منیيچ

 کنند 

 

7 

ًا ِلُتْنِذَر َقْوم

ما ُأْنِذَر 

آباُؤُهْم َفُهْم 

 غاِفُلوَن

 5و23و13

ِبِه  یَشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّ

ُنوحًا َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك َو ما 

َو  یَوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموس

َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َو ال  یِعيس

  ...اْلُمْشِرِكنَي یَتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُبَر َعَل

 اْلَمالِئَكُة َو ...ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىب

 ْغِفُرونَ ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َو َيْسَت

  ...ِللَِّذيَن

 

اثبات والیت ائمه 

و بر حق  اطهار

بودن شیعیان 

 ایشان

 

: سی) ﴾َتُدوَنَو ُهْم ُمْهاتَِّبُعوا َمْن ال َيْسَئُلُكْم َأْجرًا ﴿ هیگفت در آ دیقسمت با نیا حیدر توض 

خواهند: یاز مردم نم یدر برابر رسالت خود، اجر و مزد امبرانیشده است که پ دی( تاک21 /36

 23 هیآ در اما. است شده ابالغ مردم به امبرانیپ جانب از مرتباً  موضوع نیا زیسوره شعرا ن در

اْلَمَودََّة ِفي ﴿ از نظورم ﴾...ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىب...ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأ﴿: دیفرمایم یسوره شور

، 1418اوى، )بیض باشند.یم تیب اهل ریتفاس از یاریبس در متعدد، اتی، با توجه به روا﴾اْلُقْرىب

نه  امبریپ نی( بنابرا220، ص4، ج1407 زمخشرى، /734، ص2، ج1415نیشابورى،  /80، ص5ج

َسَنًة َو َمْن َيْقَتِرْف َح... ﴿فوق:  هیآ یخود ندارد، بلکه با توجه به انتها یبرا یدتنها درخواست ما

 یبرا یزندگ در ریسم نیترکوتاه و راه نیترحیصح  امبریپ ﴾َنِزْد َلُه ِفيها ُحْسنًا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكور

و  13 هیدهند. حال دو آیم نشان مردم به را شتریها و بدست آوردن ثواب و پاداش بیکین انجام

أوصیکم بکتاب اللَّه و أهل بیتی فإنی سألت اللَّه أن »امبریاز پ یثیرا در کنار حد یسوره شور 23
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، 1369کلینى،  /463، ص1، ج1415 ،یکاشان ضی)ف« الحوض یال یفرق بینهما حتى یوردهما عل

 رندیله بگهم فاص از نیمسلم دو پشتوانه نیا دینبا که شودیم جهینت م؛یکن ی(. بررس300، ص1ج

همان مفهوم 13 ،یدر شور ﴾ال َتَتَفرَُّقوا﴿مفهوم  د،یایبه وجود ب ییها تفرقه و جداآن نیب دینباو 

 یکس مذکور، مطالب بر عالوه یقیحق مسلمان یعنیاست.  23 ،یدر شور ﴾اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىب﴿

 گریکدی کنار در ائمّه و قرآن شاتیفرما و نیمضام به و نکرده یانداز تفرقه نید در که است

 .کند عمل

  سوره طه -5-6

پنج سوره باال را از آن جهت که دارای حرف مشترک در حروف مقطعه ابتدای سور بودند 

در یک گروه قرار دادیم و اشتراکات و تناسب های آنها را بررسی کردیم. در این بخش حروف 

دیگر دارای شباهت تشخیص داده و آن دو را در یک  مقطعه سوره یس را با سوره طه از جهتی

( ص) رسول اکرم یهانام از گرید یکی ن،یاسی مانند زین طه که ییآنجا از  گروه قرار دادیم.

 ن،یاسی سوره با طه سوره یهاشباهت .هستند مشابه سرآغاز یدارا از جهتی دیگر نیبنابرا است،

 :از اندعبارت

 و طه سی رهآیات مشابه در دو سو-8جدول

 اتیآ شماره

 یس سوره
 اتیآ

 شماره

 اتیآ

 طه سوره

 اتیآ

 52و23و15و11

 ْحمنَ الرَّ َخِشَي َو الذِّْكَر...  انَّما

 ما َو... قاُلوا َكِرمٍي...  ِباْلَغْيِب

 َأْنُتمْ  ْنِإ ٍءَشيْ  ِمنْ  الرَّْحمنُ  َأْنَزَل

 ُدوِنهِ  ْنِم َأتَِّخُذ َأ َتْكِذُبوَن ِإالَّ

 ال َو... الرَّْحمُن ُيِرْدِن ْنِإ آِلَهًة

 َوَعَد ما...  قاُلوا. ُيْنِقُذوِن

 نَ اْلُمْرَسُلو َصَدَق َو الرَّْحمُن

 و 90 و 5

 و 108

109 

 َلَقْد َو.  یاْسَتو اْلَعْرِش یَعَل الرَّْحمنُ 

 نَّماِإ َقْوِم يا َقْبُل ِمْن هاُروُن َلُهْم قاَل

 َفاتَِّبُعوِني ْحمُنلرَّا َربَُّكُم ِإنَّ َو ِبِه ُفِتْنُتْم

 الدَّاِعَي ُعوَنَيتَِّب َيْوَمِئٍذ. َأْمِري َأِطيُعوا َو

 اْلَأْصواُت َخَشَعِت َو َلُه ِعَوَج ال

 َيْوَمِئٍذ. َهْمسًا ِإالَّ َتْسَمعُ  َفال ِللرَّْحمنِ 

 َلهُ  َأِذَن َمْن ِإالَّ الشَّفاَعُة َتْنَفُع ال

 .َقْواًل َلُه َرِضَي َو الرَّْحمُن
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11 
 َخِشَيَو الذِّْكَر اتََّبَع َمِن ِإنَّما

 ... الرَّْحمَن
 .یَيْخش ِلَمْن َتْذِكَرًة ِإالَّ 3

62 
 َكِثريًا الًِّجِب ِمْنُكْم َأَضلَّ َلَقْد َو 

 َتْعِقُلوَن َتُكوُنوا َفَلْم َأ
 85 و 79

 قالَ . َهدى ما َو َقْوَمُه ِفْرَعْوُن َأَضلَّ َو

 َأَضلَُّهُم َو ِدَكَبْع ِمنْ  َقْوَمكَ  اَفَتنَّ َقْد َفِإنَّا

 .السَّاِمِريُّ

60 

 َأنْ  آَدَم يَبِن يا ِإَلْيُكْم َأْعَهدْ  َلْم َأ

 َلُكمْ  ُهِإنَّ الشَّْيطاَن َتْعُبُدوا ال

 .ُمِبني  َعُدوٌّ

115 
 َو َنِسَيَف َقْبُل ِمْن آَدَم ِإىل َعِهْدنا َلَقْد َو

 َعْزمًا َلُه َنِجْد َلْم

36 

 اَجاْلَأْزو َخَلَق الَِّذي ْبحاَنُس

 ِمنْ  َو اْلَأْرُض ُتْنِبُت ِممَّا ُكلَّها

 .َنَيْعَلُمو ال ِممَّا َو َأْنُفِسِهْم

 یَشتَّ  َنباٍت ِمْن َأْزواجًا ِبِه َفَأْخَرْجنا... 53

 59 تا 49

 اِحَدةً و َصْيَحًة ِإالَّ َيْنُظُروَن ما

 الَف َيِخصُِّموَن ُهْم َو َتْأُخُذُهْم

 ِإىل ال َو َتْوِصَيًة َيْسَتِطيُعوَن

 يِف ُنِفَخ َو َيْرِجُعوَن َأْهِلِهْم

 اْلَأْجداِث ِمَن ُهْم َفِإذا الصُّوِر

 َوْيَلنا يا واقاُل َيْنِسُلوَن َربِِّهْم ِإىل

 ما اهذ َمْرَقِدنا ِمْن َبَعَثنا َمْن

 َصَدَق َو الرَّْحمُن َوَعَد

 َصْيَحةً  الَِّإ كاَنْت ِإْن. اْلُمْرَسُلوَن

 ناَلَدْي َجِميع  ُهْم َفِإذا واِحَدًة

 َنْفس   َلُمُتْظ ال َفاْلَيْوَم ُمْحَضُروَن

 ُكْنُتمْ  ام ِإالَّ ُتْجَزْوَن ال َو َشْيئًا

 نَّةِ اْلَج َأْصحاَب ِإنَّ َتْعَمُلوَن

 وَ  ُهْم .فاِكُهوَن ُشُغٍل ِفي اْلَيْوَم

 َعَلى ِظالٍل ِفي َأْزواُجُهْم

 فاِكَهة   يهاِف َلُهمْ  ُمتَِّكُؤَن ِكاْلَأراِئ

 تا 100

112 

 ْوَمَي َيْحِمُل َفِإنَُّه َعْنُه َأْعَرَض َمْن

 َلُهْم اءَ س َو ِفيهِ  خاِلِدينَ  ِوْزرًا اْلِقياَمِة

 الصُّوِر ِفي ُيْنَفُخ َيْوَم. ِحْماًل اْلِقياَمِة َمَيْو

 َيْوَمِئٍذ اْلُمْجِرِمنيَ  َنْحُشُر َو

 ِإالَّ  ِبْثُتْملَ ِإْن َبْيَنُهْم َيَتخاَفُتوَن.ُزْرقًا

 َيُقولُ  ْذِإ َيُقوُلوَن ِبما َأْعَلُم َنْحُن. َعْشرًا

 َو. َيْومًا الَِّإ َلِبْثُتمْ  ِإْن َطِريَقًة َأْمَثُلُهْم

 َربِّي ْنِسُفهاَي َفُقْل اْلِجبالِ  َعنِ  َيْسَئُلوَنَك

 َترى ال .َصْفَصفًا قاعًا َفَيَذُرها. َنْسفًا

 تَِّبُعوَنيَ  َيْوَمِئٍذ َأْمتًا ال َو ِعَوجًا ِفيها

 ْلَأْصواُتا َخَشَعِت َو َلُه ِعَوَج ال الدَّاِعَي

 َيْوَمِئٍذ. َهْمسًا ِإالَّ َتْسَمعُ  َفال ِللرَّْحمنِ 

 َلهُ  َأِذَن َمْن ِإالَّ الشَّفاَعُة َتْنَفُع ال

 َبْينَ  ما ُمَيْعَل. َقْواًل َلُه َرِضَي َو الرَّْحمُن

 ِبهِ  وَنُيِحيُط ال َو َخْلَفُهْم ما َو َأْيِديِهْم

 َو ْلَقيُّوِما ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه َعَنِت وَ  ِعْلمًا
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 ِمْن ْواًلَق َسالم  َيدَُّعوَن ما َلُهْم َو

 َأيَُّها َماْلَيْو اْمتاُزوا َو َرِحيٍم َربٍّ

 اْلُمْجِرُمون

 ْعَمْلَي َمْن َو ُظْلمًا َحَمَل َمْن خاَب َقْد

 خاُفَفالَي ُمْؤِمن   َوُهَو الصَّاِلحاتِ  ِمَن

 َهْضمًا ال َو ُظْلمًا

 55و11

 نْ َأ َشْيئًا َأراَد ِإذا َأْمُرُه ِإنَّما

 نَِّإ َفَيُكوُن ُكْن َلهُ  َيُقوَل

 ُشُغلٍ  يِف اْلَيْوَم اْلَجنَِّة َأْصحاَب

 فاِكُهونَ 

 119و118
 َو.ی ْعرَت ال َو ِفيها َتُجوَع َأالَّ َلَك ِإنَّ

 یَتْضح ال َو ِفيها َتْظَمُؤا ال َأنََّك

31 
 ِمنَ  َلُهْمَقْب َأْهَلْكنا َكْم َيَرْوا َلْم َأ

 ْرِجُعونَ َي ال ِإَلْيِهْم َأنَُّهْم اْلُقُروِن
128 

 ِمنَ  َلُهْمَقْب َأْهَلْكنا َكْم َلُهْم َيْهِد َفَلْم َأ

 ِفي نَِّإ َمساِكِنِهْم ِفي َيْمُشوَن اْلُقُروِن

 یالنُّه ِلُأوِلي آياٍتلَ ذِلَك

 ترشیب حیتوض به یازین و است مشاهده قابل یراحت به جدول در اتیآ شباهت و  یهماهنگ 

 .ستین

 گیری نتیجه

 های پیش مقاله به این نتیجه رسیدیم که در مقایسه سورهبا کنار هم گذاشتن و تحلیل بخش

 یابیم: رک میسه دسته آیات مشت ،گروههای مجاور و همسین با سورهیا

 ست. ا )ص( رسالت رسول اکرم بویژهاثبات و تبیین رسالت انبیا عظام و  . آیاتی که در1

 کنند. را اثبات می )ع( . آیاتی که والیت ائمه معصومین2

                                                     بیان  ع() آن را توسط پیامبران و ائمه اطهار ه پیمودنو چگونصراط مستقیم  . آیاتی که ارائه3

 دارد.می
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 نتایج  -9جدول
    

 اثبات والیت ائمه اطهار اثبات مرسلین و انبیاء هاسوره
تبیین صراط 

 مستقیم

 نیاسی

 

 

 

يم اْلَحِك اْلُقْرآِن س َوي: 3تا  1

 ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي

 َأْكَثِرِهمْ  یَعل اْلَقْوُل َحقَّ َلَقْد :7

 ُيْؤِمُنونَ  ال َفُهْم

 : َو َسواء  َعَلْيِهْم َأ َأْنَذْرَتُهْم10

 َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن.

َر : ِإنَّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْك11

َو َخِشَي الرَّْحمَن ِباْلَغْيِب 

 َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َو َأْجٍر... 

 اهُ َأْحَصْين ٍءَشْي ُكلَّ  : ...َو12

 ُمِبني ِإماٍم ِفي

 ِقيمٍ ُمْسَت ِصراٍط یَعل :4

 ذاه اْعُبُدوِني َأِن َو:  61

   ُمْسَتِقيم  ِصراط 

 

 صافات

: َبْل جاَء ِباْلَحقِّ َو َصدََّق 37 

 اْلُمْرَسِلنَي

 .ياِسنَيِإْل ی: َسالم  َعل130

 : َو ِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُؤُلوَن. 24

 ُلوم  ا َلُه َمقام  َمْعما ِمنَّا ِإلَّ:َ 164

  َزْجرًا َفالزَّاِجراِت: 3

 َهَدْيناُهَما : َو118

 اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّراَط

 میمر

...  ِبالرَّْحمِن َأُعوُذ ِإنِّي قاَلْت

 ْحمنِ الرَّ  ِمنَ ... َأَبِت يا َتِقيًّا،

 َجنَّاتِ  ا،َوِليًّ ِللشَّْيطاِن َفَتُكوَن

 الرَّْحمُن َوَعَد الَِّتي َعْدٍن

 یَعَل...  ُثمَّ  َمْأِتيًّا، َوْعُدُه...

 ْحمنِ الرَّ  ِعْندَ ... ِعِتيًّا، الرَّْحمنِ 

 الرَّْحمنِ  یِإَل...  َيْوَم َعْهدًا،

 ِعْندَ ...  َيْمِلُكوَن ال َوْفدًا،

 ذَ اتََّخ قاُلوا َو َعْهدًا، الرَّْحمِن

 َدَعْوا َأْن َوَلدًا، الرَّْحمُن

 يْنَبِغَي ما َو َوَلدًا، ِللرَّْحمِن

 وَ  َرْحَمِتنا ِمْن َلُهْم َوَهْبنا َو

 وَ . ِليًّاَع ِصْدٍق ِلساَن َلُهْم َجَعْلنا

 اهُ َأخ َرْحَمِتنا ِمنْ  َلهُ  َوَهْبنا

 َنِبيًّا هاُروَن

 َمنِ  ِإالَّ  الشَّفاَعَة ِلُكوَنَيْم ال

 ِإنَّ. َعْهدًا الرَّْحمنِ  ِعْنَد اتََّخَذ

 َعِمُلوا َو آَمُنوا الَِّذيَن

 مُ َلُه َسَيْجَعُل الصَّاِلحاِت

 ُودًّا الرَّْحمُن

 63و50

 96و87

 ًاُمباَرك َجَعَلِني َو 31

 اِنيَأْوص َو ُكْنُت ما َأْيَن

 ام الزَّكاِة َو ِبالصَّالِة

 كانَ  َو  55. َحيًّا ُدْمُت

 َو ِبالصَّالِة َأْهَلُه َيْأُمُر

 بِّهِ َر ِعْنَد كاَن َو الزَّكاِة

 نْ مِ  َفَخَلَف  59. َمْرِضيًّا

 واَأضاُع َخْلف  َبْعِدِهْم

 اتََّبُعوا َو الصَّالَة

 ْلَقْوَنَي َفَسْوَف الشََّهواِت

 َغيًّا
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...  ْنَم ُكلُّ ِإْن َوَلدًا،...  ِللرَّْحمِن

 45و 18  َعْبدًا الرَّْحمنِ  آِتي

 88و 87و 85و78و69و61و

 93تا91و

 وَ  َربِّي اللَّهَ  ِإنَّ َو: 36

 ذاه وُهَفاْعُبُد َربُُّكْم

 .ُمْسَتِقيم  ِصراط 

 طه

.  یواْسَت اْلَعْرشِ  یَعَل الرَّْحمنُ 

 ْبلُ َق ِمنْ  هاُروُن َلُهْم قالَ  َلَقدْ  َو

 َربَُّكُم ِإنَّ َو هِ بِ ُفِتْنُتْم ِإنَّما َقْوِم يا

 ِطيُعواَأ َو َفاتَِّبُعوِني الرَّْحمُن

 ال لدَّاِعَيا َيتَِّبُعوَن َيْوَمِئٍذ. َأْمِري

 واتُ اْلَأْص َخَشَعِت َو َلهُ  ِعَوَج

. َهْمسًا ِإالَّ  َتْسَمُع َفال ِللرَّْحمنِ 

 َمنْ  ِإالَّ ُةالشَّفاَع َتْنَفُع ال َيْوَمِئٍذ

 هُ لَ َرِضَي وَ  الرَّْحمُن َلُه َأِذَن

 109و  108و  90و  5 .َقْواًل

 

 

 ُثمَّ اْجَتباُه َربُُّه َفتابَ : 122

 يَعَلْيِه َو َهد

 

 َعنْ  ْعَرَضَأ َمْن َو :124

 ْنكًا...ضَ  َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْكِري

 ِإنَِّني َأَنا اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ 

َأَنا َفاْعُبْدِني َو َأِقِم 

 ْصِبرْ . َفاالصَّالَة ِلِذْكِري

 بِّحْ َس َو َيُقوُلوَن ما َعلى

 ُلوعِ ُط َقْبَل َربَِّك ِبَحْمِد

 ُروِبهاُغ َقْبَل َو الشَّْمِس

 َسبِّحْ فَ  اللَّْيِل ناِءآ ِمْن َو

 كَ َلَعلَّ النَّهاِر َأْطراَف َو

 َأْهَلكَ  ْأُمْر . َوَتْرضى

 َعَلْيها اْصَطِبْر َو ِبالصَّالِة

 25و130و14 ...

 ص  ُمَتَربِّ ُكلٌّ : ُقْل135

 َمنْ  ْعَلُموَنَفَسَت َفَتَربَُّصوا

 الصِّراطِ  َأْصحاُب

 یاْهَتد َمِن َو السَِّويِّ

 

 شعراء

 يمنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحَو ِإ

و 122و68و9

 217و191و175و159و140

َو اْجَعْل ِلي ِلساَن ِصْدٍق ِفي 

لََّه ال یِإلَّا َمْن َأَت. اْلآِخِريَن

 89و84  ِبَقْلٍب َسِليٍم

الَِّذي َيراَك ِحنَي َتُقوُم. 

َو َتَقلَُّبَك ِفي 

 219و 218السَّاِجِديَن

 

 نمل

 ال َو اْلَمْوتى ُتْسِمُع ال ِإنََّك مناز يهاهيمشترک با آ

 َولَّْوا اِإذ الدُّعاَء الصُّمَّ ُتْسِمُع

 ْلُعْميِ ا ِبهاِدي َأْنَت َوما ُمْدِبِريَن

 َمنْ  ِإالَّ ُتْسِمُع ِإْن َضالَلِتِهْم َعْن

 ُيِقيُمونَ  : الَِّذيَن3

 لزَّكاَةا ْؤُتوَنَوُي الصَّالَة

 ُهمْ  ِباْلآِخَرِة َوُهْم

 ُأِمْرتُ  ِإنَّما: 91 ُيوِقُنوَن
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 ِلُمونَ ُمْس َفُهْم ِبآياِتنا ُيْؤِمُن

 81و80

 ْلَبْلَدِةا هِذِه َربَّ َأْعُبَد َأْن

 ُأِمْرتُ  ... َحرََّمها الَِّذي

. نَياْلُمْسِلِم ِمَن َأُكوَن َأْن

 ْرآَناْلُق َأْتُلَوا َأْن : َو92

 َفِإنَّما یاْهَتد َفَمِن

 َمنْ  َو ِلَنْفِسِه َيْهَتِدي

 ... َفُقْل َضلَّ

 قصص

 َأْن یُموس ُأمِّ ِإىل َأْوَحْينا وَ : 7

 َفَأْلِقيهِ  ْيِهَعَل ِخْفِت َفِإذا َأْرِضِعيِه

 ُلوهُ جاِع َو ِإَلْيِك َرادُّوُه ِإنَّا ....

   .اْلُمْرَسِلنَي ِمَن

 ذْ ِإ الطُّوِر ِبجاِنِب ُكْنَت ما َو

 بِّكَ َر ِمْن َرْحَمًة لِكْن َو ناَدْينا

 َنِذيرٍ  ِمْن َأتاُهمْ  ما َقْومًا ِلُتْنِذَر

 َو كَُّروَنَيَتَذ َلَعلَُّهْم َقْبِلَك ِمْن

 َعلَُّهمْ لَ اْلَقْولَ  َلُهُم َوصَّْلنا َلَقْد

 ُمْهِلَك َكَربُّ كاَن ما َو. َيَتَذكَُّروَن

 ُأمِّها يِف َيْبَعَث یَحتَّ اْلُقرى

 ما َو ناياِتآ َعَلْيِهْم َيْتُلوا َرُسواًل

 َأْهُلها َو ِإالَّ یاْلُقر ُمْهِلِكي ُكنَّا

 59و 51و 46. ظاِلُموَن

 ْلقاءَ ِت َتَوجََّه َلمَّا : َو22

 يَربِّ یَعس قاَل َمْدَيَن

 َسواَء َيْهِدَيِني َأْن

 السَِّبيلِ 

 

 یشور

 يَشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّ

 ِبِه ُنوحًا َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيكَ 

َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو 

َأْن َأِقيُموا  يَو ِعيس يُموس

َر الدِّيَن َو ال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُب

 َو ِإنَّكَ  اْلُمْشِرِكنَي ... يَعَل

 م.ِصراٍط ُمْسَتِقي َلَتْهِدي ِإىل

ِصراِط اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِفي 

... السَّماواِت َو ما ِفي 

 53و52و13

 َرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّىَش

 ِبِه ُنوحًا َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيكَ 

َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو 

 َأْن َأِقيُموا یَو ِعيس یُموس

َر الدِّيَن َو ال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكبُ 

َمَودََّة ِإالَّ اْل اْلُمْشِرِكنَي ... يَعَل

َكُة َو اْلَمالِئ ..." ...ِفي اْلُقْرىب

ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َو 

.. .ِللَِّذيَن َيْسَتْغِفُروَن

 5و23و13

َشَرَع َلُكْم ِمَن : 13

وحًا ِبهِ ُن یالدِّينِ ما َوصَّ

 َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك وَ 

 ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم وَ 

 َأْن ىیَو ِعيس یُموس

ال  َأِقيُموا الدِّيَن َو

َلى َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُبَر َع

َو ... :52اْلُمْشِرِكنَي ...

راٍط ِص ِإنََّك َلَتْهِدي ِإىل

ِصراِط : 53 ُمْسَتِقيم.
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اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِفي 

 .. .السَّماواِت َو ما ِفي 

 

 فاطر

َو َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيماِنِهْم 

ُننَّ وَلِئْن جاَءُهْم َنِذير  َلَيُك

ا َفَلمَّ ِمْن ِإْحَدى اْلُأَمم یَأْهد

جاَءُهْم َنِذير  ما زاَدُهْم ِإلَّا 

 َحقِّ ِباْل َأْرَسْلناَك . ِإنَّاُنُفورا

 42و 24َنِذيرًا... َو َبِشريًا

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَِّذيَن 

َلْيِه ِإ اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا...

َو اْلَعَمُل  ُبَيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّ

 10و32" ...الصَّاِلُح َيْرَفُعه

 ِذينَ الَّ ُتْنِذُر : ...ِإنَّما28

 وَ  اْلَغْيِببِ َربَُّهْم َيْخَشْوَن

 الصَّالَة...  َأقاُموا

 

 گروه، نتایج ذیل نیزحاصل شد:های همبه عالوه در این پژوهش از بررسی سوره

 ند. درکاسرائیل یاد میداستان بنی مرد که ازمرتبطی ش توان این هفت سوره را مجموعهمی -

 رد دهد واین امت توضیح می رابطه با را در )ع( بخشی از این مجموعه، رسالت حضرت موسی

 کننده همان دین بوده است. را، که تکمیل )ع( بخشی دیگر، رسالت حضرت عیسی

 با هم دارند؛ در همهگردد؛ که شباهت بسیاری ها مطرح میهمچنین مسائلی در متن سوره -

 ینهدهد؛ تالش پیامبران در زمها از نفخ صور یا برپایی قیامت، صحبت شده است. که نشان میآن

 بوده است.  مسائل دیگر از ها، بیشترآن مقابله با انکار مردم، به معاد و ایجاد باور

وند پیامبر را گروه، پس از حروف مقطعه بالفاصله خداهای هماین سوره در آغاز همه -

د. فرمایها نیز، مجدداً خداوند با پیامبر صحبت میانتهای این سوره مخاطب قرار داده است؛ در

سازد که، شاید بتوان گفت: سایر حروف مقطعه اشتراک، این مطلب را به ذهن خطور می این نقطه

هستند که در روایات  اهای رسول خدگروه نیز، مانند یاسین و طه، نامهای همدر اوایل این سوره

ها آورده تا با ها را به صورت رمز، در ابتدای این سورهها اشاره نشده است و خداوند آنبه آن

 ها پی ببریم. تدبر و تفحص، به آن

 صراط مستقیم، یعنی عبودیت و اطاعت محض خدا. یعنی عمل به دستوراتی که خدا از -

سوره شوری، به کسی که دین را برپای داشته و از در  .طریق پیامبران برای ما فرستاده است

اندازی بپرهیزد، تعبیر شده است و در سوره شعرا، آثار عملی آن، همچون نماز، پراکندگی و تفرقه
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عبادت خدا و انفاق را کسب نماید. در سوره نمل آنان را مؤمنین خطاب فرموده، که نماز برپا 

های قصص و مریم، متّقین و در طه ن دارند. در سورهدهند و به آخرت یقیدارند و زکات مىمى

این فضایل  اند. کسانی که در نهان از خدا خوف دارند و همهو یاسین، پرهیزگاران، معرفی شده

یامبران و سایر پ ، فرموده: پیامبریسآید. که در سوره با طی طریق در صراط مستقیم بدست می

َوَأِن اْعُبُدوِني هذا ﴿ :صراحت فرموده داوند به روشنی واند. همان راهی که خدر آن قرار داشته

  .﴾ِصراٌط ُمْسَتِقيم

وضوح مشاهده می کنیم در سوره یس و سور هم گروهش تاکید براین امر  در نهایت به -

ای هآن است. خداوند، به شیوه پیدا کردن صراط مستقیم و طی طریق در ،نکته کلیدی  است که

  .است )ص( شده است و آن پیروی از قرآن و عترت پیامبر مختلف، آن را یاد آور
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