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چکیده
سورهشناسی یا روش تحقیق ساختاری در قرآن كریم رشتهای از علوم قرآنی است كه زمینه تدبر و
تحقیق در قرآن را به نوعی فراهم میآورد كه باعث ایجاد و افزایش انس با قرآن میشود .بنابر توصیه
معصومین (ع) به ارتباط و انس سوره ای با قرآن و همچنین با توجه به اهمیت سوره یس كه در روایات
متعددی از ایشان تبیین شده است ،خأل پژوهش در سورهشناسی این سوره احساس شد .بنابراین جایگاه،
اهداف ،محور موضوعی و ویژگیهای خاص سوره یس مورد بررسی قرار گرفت .با بررسی آیات مربوط به
توحید ،نبوت و معاد ،كه در این سوره وجود دارد ،حکمت قلب نامیدن سوره یس آشکارتر شد .در همین
راستا ،با بررسی ارتباط سوره یس با سورههای مجاور و همگروه ،نکته كلیدی سوره «یافتن صراط مستقیم و
طی طریق در آن» معرفی شد كه همانا پیروی از قرآن و عترت پیامبر اكرم (ص) است.

واژگان كلیدی :سورهشناسی ،تفسیر ،سوره یس ،قلب قرآن ،صراط مستقیم ،ائمّه اطهار (ع).
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 -1مقدمه
در میان مطالعات نوین قرآنی «سورهشناسی» یا روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم از
تازهترین و کم شناختهترین زمینههایی است که عرصه فراخ و بکری را پیش روی جستجوگران
و حق جویان کتاب حکیم خداوند قرار میدهد .مبنای این نوع مطالعه هدفمند و حکیمانه،
دانستن سورهبندی قرآن ،نظم و چینش سورهها ،وحدت موضوعی هر سوره و انسجام استقاللی
سورهها در رساندن پیام است .این نگاه و ارتباط با سورههای قرآن کریم در میان آثار مفسران و
قرآنشناسان عمدتاً به دوره معاصر برمیگردد .سورهشناسی و ارتباط و انس سورهای با قرآن
کریم ،عالوه بر جنبه تخصصی علوم قرآنی ،دارای جنبهای عمومی و همگانی نیز میباشد که
ترویج و فراگیری آن افزون بر توسعه مطالعات قرآنی ،موجب جریان بهتر و عمیقتر معارف و
هدایتهای قرآن کریم در پیکره جامعه اسالمی میشود .سورههای قرآن ،هر چند از یک نظر
همه سخن خدایند و از مضامین و اهداف مشترکی برخوردارند ،اما با تدبر در آنها و نیز در
پرتو تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) هر یک باغ و گلستانی است جدای از دیگری.
هر سوره از نظر اسلوب بیانی ،موسیقی و نظم آهنگ ،ترتیب حروف ،کلمات و آیات ،شیوههای
انذار و تبشیر و ،...با دیگری متفاوت است و لذا جایگاه و رسالت ویژهای دارد و از تواناییها،
کارکردها ،آثار و برکات خاصی برخوردار میباشد .با توجه به آیات تحدی مانند ﴿وَ إِنْ ُك ْنتُمْ فِي
رَْيبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی َعبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ ِمنْ مِ ْثلِهِ ( ﴾ ...بقره ،)23 /2 :عالوه بر آنکه کل قرآن معجزه
است ،هر سوره نیز به تنهایی معجزه می باشد .لذا شناخت هر سوره قرآن به عنوان یک معجزه
مستقل الهی ضرورت دارد و میبایست از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد .در این مقاله
با توجه به محتوای عمیق و چهارچوب محکم آیات سوره یاسین ،همچنین مرکزیت این سوره
به عنوان قلب قرآن ،ضرورت دریافت پیامها و کارکردهای آن ،نسبت به سایرسورهها بیشتر
احساس شد .به همین منظور ،ابتدا تمامی آیات این سوره با توجه به کتابهای متعدد تفسیری،
مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفت .محور موضوعی سوره تعیین ،سپس برای محقق
شدن هدف سوره شناسی (شناخت و انس بیشتر با سوره) به چگونگی ارتباط سوره یاسین با
سورههای زوج و همگروه آن پرداخته شد .مقاله حاضر نتیجه تحقیق گستردهای از نوع نظری
است .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و ابزار آن فیشبرداری است و روش نتیجهگیری از
اطالعات توصیفی میباشد.
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 –2معرفی سوره یاسین
سوره مبارکه یاسین به ترتیب مصحف شریف ،سی و ششمین سوره و به ترتیب نزول چهل
و یکمین سوره قرآن و مکّى میباشد (قرشى ،1377 ،ج ،9ص /53رامیار ،1390 ،ص.)611
نخستین هـدفِ موضوعات آن ،ساختن و استوار داشتن پایههای عـقیده و باور است .پس از
سوره جن و قبل از سوره فرقان نازل شده است (سیوطی ،1376 ،ج ،1ص /100ابن عاشور،
بیتا ،ج ،22ص .)192سال نزول آن هفتم (قرشی ،1377 ،ج ،9ص )53یا پنجم بعثت (بازرگان،
 ،1375ج ،1ص )363و از نوع سورههای مثانی بوده ،تعداد آیات به قول قاریان کوفى 83است
(طبرسی ،1360 ،ج ،20ص .)358در این سوره ناسخ و منسوخ وجود ندارد (طوسى ،بیتا ،ج،8
ص.)440
نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است﴿ .يس﴾ از حروف مقطعه و فواتح السور است.
برخی از مفسران ،آن را رمز بین خدا و رسول دانستهاند که از متشابهات بوده و تأویلش را فقط
خدا و راسخون در علم میدانند (مظاهری ،1370 ،ص /12خطیب ،بیتا ،ج ،11ص« .)905از
ابن عباس نقل شده است که «یس» در زبان حبشی و یا در لغت طیٌ ،به معنای ای انسان میباشد
که در اصل ،یا انیسین ،بوده و به جهت کثرت ندا ،مخفّف شده است (مظهری ،1412 ،ج،8
ص /70فخرالدین رازی ،1420 ،ج ،2ص /251کاشانی ،1423 ،ج ،5صص .)497-498برخی نیز
«یس» را یکی از اسمهای خداوند میدانند و گفتهاند هیچ کس« ،یس» نام نگرفته است؛ زیرا آن،
اسم خداست (ابن العربی ،بیتا ،ج ،4ص .)1607برخی نیز «یس» را نام فرشتگانی که خداوند
آنها را برای مبعوث شدن پیامبر به سوى او فرستاده ،یا نام پیامبران ،یا حروف معجم سالهاى
عمر این جهان ،دانستهاند (طبری ،1356 ،ج ،6ص .)1503به قولی نیز «یس» اسمی از اسمهای
قرآن است (کاشفى سبزوارى ،1369 ،ص .)980اما به نظر ،بهترین قول این است که «یس» نام
رسول خدا (ص) میباشد .زیرا با وجودی که مفسران درباره حروف مقطعهاى که بعضى از
سورههاى قرآن به آنها افتتاح مىشوند ،چندان سخنى نگفتهاند ،ولى کلمه طیبه «یس» را این
گونه ترکیب کردهاند( :یا) حرف نداء و (سین) نام مبارک پیامبر اسالم (ص) است (ابن بابویه،
 ،1377ج ،1ص /49نجفى خمینى ،1398 ،ج ،16ص .)257عالوه بر این از میان حروف( ،سین)
دارای حالتی از اعتدال است ،که هیچ یک از حروف دیگر ،آن حالت را ندارد .یعنی میان زبر و
بینات او توافق و تساوى است .بنابراین مخصوص به پیامبر اکرم (ص) است ،که عدالت حقیقى
چه در طریق توحید و چه در احکام شرع به ایشان اختصاص دارد (بروسوی ،بیتا ،ج ،7ص/365
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ي
کاشانی ،1366 ،ج ،7ص .)428از سوی دیگر در آیات آغازین سوره فرموده﴿ :إَِّنكَ لَ ِمنَ الْمُ ْرسَ ِل َ
ستَقِيم﴾ در واقع خداوند با این جمالت ،رسالت آن بزرگوار را محکم و تثبیت
عَلی صِراطٍ مُ ْ
میفرماید (طنطاوى ،بیتا ،ج ،12ص /8آل سعدى ،1408 ،ص .)831در روایتی آمده است که
امیرالمؤمنین(ع) درباره آیه ﴿یس﴾ فرمودند :خداوند پیامبر را به این نام نامید ،از این جهت که
فرمود﴿ :يس وَ الْقُرْآ ِن الْحَكِيمِ إَِّنكَ لَ ِمنَ الْمُرْ َسِليَ﴾ (بحرانى ،1416 ،ج ،4ص .)563همچنین رسول
خدا (ص) فرمود :خداوند در قرآن ،من را به هفت اسم نامیده است :محمد ،أحمد ،طه ،یس،
المزمل ،المدّثّر و عبداللّه (قرطبی ،1364 ،ج ،15ص /5ان عجیبه ،1419 ،ج ،4ص.)555
ب
يءٍ قَلْبًا ،وَقَ ْل ُ
قلب قرآن یکی دیگر از نامهای این سوره است .پیامبر(ص) فرمودِ « :إنَّ لِكِلِّ شَ ْ
الْقُرْآنِ»؛ برای هرچیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است (ابن کثیر دمشقی ،1419 ،ج،6
ص /498عبداللهیان ،1388 ،صص« .)10-9پیامبر قلب عالم وجود است و این سوره ،سوره پیامبر
است ،بنابراین ،سورهای که مخصوص ایشان باشد ،نسبت به دیگر سورههای قرآن ،قلب آن
است» (دستغیب ،1361 ،صص .)5 -4عالمه طباطبایی در آغاز تفسیر سوره یس عبارت «فالسورة
عظيمة الشأن» را آوردهاند که برای هیچ سورهای بکار نبردهاند و در ادامه گفتهاند« :جتمع أصول
احلقائق و أعراقها» یعنی این سوره جامع اصول همه حقایق عالم است که مانند رگهای گوناگون
با موقعیتهای مختلف ،اتصاالت ،اندازهها و سامانههای متفاوت در این سوره جمع شدهاند
(طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص .)62عملکرد این سوره مانند قلب است .همانطور که زندگی با
طپش قلب شروع شده ،در سرتاسر بدن جریان مییابد و دوباره به قلب باز میگردد ،در ابتدای
سوره یاسین نیز به اصول سهگانه نبوت ،توحید و معاد که مرکز و مبدأ اعتقادات است ،پرداخته،
سپس این روند ،درونِ سوره جریان یافته ،دوباره در انتهای سوره به این مطالب باز میگردد.
درباره نام این سوره چند قول دیگر نیز وجود دارد:
سوره حبیب نجّار :در میان مردم شهر انطاکیه (زحیلى ،1418 ،ج ،22ص )301که به تمسخر و
عناد با پیامبرشان برخاستند ،حبیب نجّار ،تنها کسی بود که این فرستادگان الهی را حمایت کرد
و سرانجام مظلومانه به دست مردم ،به شهادت رسید .آیات 13تا  27به این داستان پرداخته که
به نوعی باعث زنده نگه داشتن یاد قهرمان این داستان و تجلیل از فداکاریها و رشادتهای او
نیز میباشد (هاشم زاده هریسی ،1373 ،ص.)314
سوره دافعه :زیرا این سوره ،دفع کننده بدیها و زشتیها از درون و برون زندگی انسانهاست
(جرجانى ،1377 ،ج ،8ص /82سیوطی ،1404 ،ج ،5ص.)256
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سوره معمّمه :از کلمه عموم مشتق شده است .یعنی این سوره ،خیر دنیا و آخرت را به طور
عموم و جامع برای کسی که آن را زیاد بخواند و بدان عمل کند ،تضمین میکند (طبرسی،1372،
ج ،8ص.)646
سوره قاضیه :که حاجتهاى انسان را برآورده کند (ابوالفتوح رازى ،1408 ،ج ،16ص/128
آلوسی ،1415 ،ج ،11ص.)382
سوره متمّمه :زیرا برخواننده خود ،نیکوئى هر دو جهان را تمام میگرداند (جرجانى،1377 ،
ج ،8ص.)82

 -3محور موضوعی سوره یاسین
یکی از تقسیمات بسیار اسرارآمیز در قرآن کریم که در زمان ما مورد بیتوجهی قرار گرفته و
بسیاری از مسلمانان نسبت به آن بیاطالعاند ،تقسیم قرآن به  555واحد موضوعی است که تحت
تعلیم پیامبر اکرم (ص) انجام شده و از دیرباز به (رکوعات قرآنی) مشهور بوده است« .رکوعات
قرآنی هر کدام واحد موضوعی هستند ،که حداقلِ محدوده سیاق آیات را مشخص کرده و ما را
با روند بیان مطلب آشنا میسازند» (لسانی فشارکی ،1391 ،ص .)44سوره یس را برحسب
موضوعات مطرح شده در آن ،میتوان به  5واحد موضوعی تقریب ًا مساوی تقسیم کرد .که در
پایان هر بخش ،نتیجه گیری در جهت آخرت و رجعت به سوی خدا مینماید:
 آیات  1تا 12؛ کلیات و بیان موضعگیری در برابر قرآن و رسالت؛– آیات  13تا 32؛ تاریخ (ارائه مصداق تاریخی در گذشته)؛
– آیات  33تا 50؛ طبیعت (ارائه آیات تکوینی برای تفکّر و تعقّل)؛
– آیات 51تا68؛ آخرت (زندگی پس از مرگ)؛
– آیات  69تا 83؛ زمان حال (بررسی وضع اعتقادی اعراب) (بازرگان ،1375 ،ج ،2ص.)242
بنابراین با توجه به مطالب باال میتوان گفت؛ خداوند در این سوره کالم خود را نخست از
مسأله نبوت شروع کرده است .موضعگیری مردم را در قبول و رد دعوت انبیا و نهایت ًا قرار گرفتن
آنان در دو گروه سعادت یا شقاوت بیان مىکند .نتیجه دعوت انبیاء را بیداری مردم و اتمام
حجت بر مخالفین معرفی مینماید .پس از بیان نبوت ،به توحید ،پرداخته و آیاتى چند از
نشانههاى وحدانیت خدا را برمىشمارد .سپس به معاد منتقل شده است ،زنده شدن مردم در
قیامت براى گرفتن جزا ،جداسازى مجرمین از متقین و سرنوشت هر یک از این دو دسته را
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توصیف مىکند .در آخر دوباره به همان مطلبى که آغاز کرده بود برگشته ،خالصهاى از اصول
سهگانه را بیان کرده و بر آنها استدالل کرده و سوره را ختم مىنماید (طباطبایی ،1417 ،ج،17
ص /62زحیلى ،1418 ،ج ،22ص.)288
بنابراین مطالب این سوره بر محور عقاید میباشد و اصول سهگانه دین را تبیین فرموده است
(دروزه ،1383 ،ج ،3ص /20فضل اهلل ،1419 ،ج ،19ص .)125اما در این میان ،اصل معاد پر
رنگتر ظاهر شده است.

 –4روابط بینامتنی سوره یاسین با سور همجوار
در این بخش سورهی یاسین را به نحو دیگری مورد بررسی قرار میدهیم و ازقسمتهای
دیگر قرآن که به نوعی با این سوره ارتباط دارند برای شناخت بهتر آن کمک میگیریم .به این
صورت که با توجه به کالم پیامبر اکرم «وان القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاً ولکن نزل یصدق
بعضه بعضاً »...بدرستى قرآن نازل نشده براى اینکه برخى از آن برخى دیگر را تکذیب کند ولى
نازل شده که برخى از آن برخى دیگر را تصدیق نماید( ...سیوطی1404 ،ق )8 /2:و امیرالمومنین
(ع) «َينطِقُ بَعضُهُ ببَعض و َيشهَدُ بَعضُهُ علی بَعضٍ» (سید رضی ،نهج البالغه ،252 ،1379 ،خطبه
 .)133لذا ابتدا روابط بینامتنی سوره یاسین با سور هم جوارش و سپس با سور همگروهش مورد
بررسی قرار می گیرد.

 -1-4ارتباط سوره یاسین با سوره ما بعد (سوره صافات)
در این بخش سوره یاسین را به نحو دیگری مورد بررسی قرار میدهیم و از قسمتهای
دیگر قرآن که به نوعی با این سوره ارتباط دارند برای شناخت بهتر آن کمک میگیریم .چنانکه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند «إِ َّن القُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ ليُكَذِّبُ َب ْعضُهُ َب ْعضًا ،ولکن نزل ُيصَدِّقُ َب ْعضُ ُه بَ ْعضًا»...؛
بدرستى قرآن نازل نشده براى اینکه برخى از آن برخى دیگر را تکذیب کند ولى نازل شده که
برخى از آن برخى دیگر را تصدیق نماید( ...سیوطی ،1404 ،ج ،2ص )8و همچنین
امیرالمومنین(ع) فرمودندَ« :ين ِطقُ بَعضُهُ ببَعض و َيشهَدُ بَعضُهُ علی بَعضٍ» (سید رضی ،نهج البالغه،
 ،1379ص ،252خطبه .)133
ابتدا مناسبات و هماهنگیهای سوره یاسین را با سور مجاورش (از جهت کتابت و با نظم
موجود قرآن) و سپس با سورههایی که با آن در یک گروه قرار دارند بررسی میکنیم.
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محور اصلی سوره صافات ،توحید و محور اصلی سوره یاسین ،رجعت به سوی خدا است .با
این حال ،آن چنان اتصال و ارتباط منطقی و طبیعی بین این دو سوره برقرار است ،که هرگز
احساس جدایی و انفکاک میان آنها نمیشود (بازرگان ،1375 ،ج ،2ص .)250از بررسی و مقایسه
این دو زوج سوره ،مطالب جالب توجهی به دست میآید که برخی از آنها در جدول ذیل مرتب
شده است:
جدول  – 1هماهنگیها و شباهتهای آیات سوره یاسین و صافات

شماره

شماره آیات

آیات

سوره یاسین
83

آیات سوره
صافات

ِ
سبْحانَ َّالذِي بِ َي ِدهِ َملَكُو ُ
فَ ُ
كُلِّ شَيْءٍ وَ ِإلَ ْيهِ ُترْ َجعُو َن

1و2

ِ
َأ َولَيْسَ َّالذِي َخ َلقَ السَّماوا ِ
81

آیات

ق
وَالْأَرْضَ بِقادِرٍعَلی َأنْ َي ْخلُ َ

6

َالقُ اْل َعلِي ُم
مِثْ َلهُمْ بَلی َوهُوَالْخ َّ
1

يس

3

ي
إِنَّكَ لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ

130
 123و 133
و139

َو الصَّافَّاِِ صَفًّا فَالزَّاجِراِِ َزجْرًا
إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ
الْكَواكِبِ
سَالمٌ عَلی إِلْياسِيَ
َو ِإنَّ ِإلْياسَ لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِيََ .و إِنَّ
س
لُوطًا لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِيََ .و ِإنَّ يُونُ َ
ي
لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ

َو سَواءٌ َعلَيْهِمْ َأ أَْنذَرْتَ ُهمْ َأمْ لَ ْم
تُ ْنذِ ْرهُمْ ال يُؤْمِنُونَ .إِنَّما تُ ْنذِ ُر
 10و 11

ن
شيَ الرَّحْم َ
مَنِ َّاتبَعَ الذِّ ْكرَ َو َخ ِ

24

َو قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْ ُؤلُو َن

َش ْرهُ بِ َمغْ ِف َرةٍ َو أَ ْجرٍ
بِاْلغَيْبِ َفب ِّ
َكرِميٍ
6

لِتُ ْنذِ َر قَوْمًا ما أُْنذِ َر آباؤُهُمْ فَهُ ْم
غا ِفلُونَ

 71و 72

َولِيَ َو
َو لَ َقدْ ضَلَّ َق ْبلَهُمْ أَكْ َثرُ الْأ َّ
ن
لَ َقدْ أَرْ َسلْنا فِيهِمْ مُ ْنذِرِي َ
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سرَ ًة َعلَی اْلعِبا ِد ما َيأْتِيهِ ْم
يا حَ ْ
30

ي لَكُنَّا
َولِ َ
لَوْ َأنَّ عِ ْندَنا ذِكْرًا مِنَ الْأ َّ

صيَ فَكَ َفرُوا ِبهِ
مِنْ رَسُولٍ إِالَّ كانُوا بِهِ  168تا  170عِبادَ اللَّ ِه الْمُ ْخلَ ِ
يَسْتَ ْهزِ ُؤ َن

69

الش ْعرَ َو ما َي ْن َبغِي
َو ما َعلَّمْناهُ ِّ
ي
َلهُ ِإنْ هُ َو إِالَّ ذِ ْكرٌ َو ُقرْآنٌ ُمبِ ٌ

فَسَوْفَ َي ْعلَمُونَ
36

وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا
لِشاعِرٍ مَجْنُو ٍن
َولَ َقدْ َسبَقَتْ َكلِمَتُنا ِلعِبادِنَا

3

ي
إِنَّكَ لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ

171تا173

الْ ُمرْ َسلِيَ إِنَّهُمْ َلهُمُ الْ َمنْصُورُونَ

و37

وَ ِإنَّ جُ ْندَنا لَهُمُ الْغاِلبُو َن .بَلْ جاءَ
ي
ق الْ ُمرْ َسلِ َ
صدَّ َ
بِالْ َحقِّ وَ َ
قالَ قائِلٌ مِنْهُ ْم إِنِّي كانَ لِي َقرِينٌ
يَ .أ إِذا
صدِّقِ َ
يَقُولُ َأ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُ َ

78

سيَ َخلْقَ ُه
ضرَبَ لَنا َم َثالً َو نَ ِ
وَ َ
قالَ مَنْ يُ ْحيِ اْلعِظامَ َو ِهيَ َرمِي ٌم

 51تا 56

مِتْنا َو كُنَّا تُرابًا َو عِظامًا َأ إِنَّا
لَ َمدِينُونَ .قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَِّلعُونَ.
َاطلَعَ َفرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِي ِم قالَ
ف َّ
َاللهِ ِإنْ ِكدَِْ لَُترْدِين
ت َّ

وَ ِإنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ َلدَيْنا
ضرُو َن ِإنْ كانَتْ إِالَّصَيْحَ ًة
مُحْ َ
 32و 53و75

وا ِح َدةً فَإِذاهُمْ جَمِيعٌ َلدَيْنا

57

ص َرهُ ْم
ضرُو َن اليَسْتَطِيعُونَ َن ْ
مُحْ َ

ن
ت مِ َ
َولَوْ ال ِنعْمَ ُة رَبِّي لَكُنْ ُ
ضرِينَ
الْمُحْ َ

ضرُو َن
َوهُمْ َلهُمْ جُ ْندٌ ُمحْ َ
59
75

54

وَامْتازُوا الْيَ ْومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُو َن
ص َرهُمْ َوهُمْ َلهُ ْم
ال يَسْتَطِيعُونَ نَ ْ
ضرُو َن
جُ ْندٌ ُمحْ َ
فَالْيَ ْومَ ال تُ ْظلَمُ نَفْسٌ َشيْئًا َو ال
تُ ْج َز ْونَ إِالَّ ما كُنْتُمْ َتعْ َملُو َن

34

إِنَّا كَذلِكَ نَ ْفعَلُ بِالْمُ ْجرِمِيَ
شرُوا َّالذِينَ َظلَمُوا َو َأزْواجَهُ ْم
احْ ُ

 22و 23

وَما كانُوا َي ْعُبدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ِه
فَا ْهدُوهُمْ إِىل صِراطِ الْجَحِيمِ

 38و 39

إِنَّكُمْ لَذائِقُوا اْلعَذابِ الْ َألِيمِ وَما
تُ ْج َز ْونَ إِالَّ ما كُنْتُمْ َتعْ َملُو َن
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 63و 64

78

ه ِذهِ جَ َهنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُو َعدُونَ.
صلَ ْوهَا الْيَ ْومَ بِما كُنْتُمْ تَكْ ُفرُونَ
ا ْ
سيَ َخلْقَ ُه
ضرَبَ َلنا َم َثالً َو نَ ِ
وَ َ
قالَ مَنْ يُ ْحيِ اْلعِظامَ َو ِهيَ َرمِي ٌم

163

81

شَ َج َرةٌ تَ ْخرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِي ِم
أأَ إِذا ِمتْنا َو كُنَّا تُرابًا َو عِظامًا َأ

 16و 53

إِنَّا لَ َم ْبعُوثُونََ .أإِذا مِتْنا َو كُنَّا تُرابًا
َو عِظامًا َأ إِنَّا لَ َمدِينُو َن
رَبُّ السَّماواِِ َو الْأَرْضِ َو ما

ِ
َأوَ لَيْسَ َّالذِي َخ َلقَ السَّماوا ِ
ق
َو الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلی َأنْ َي ْخلُ َ

إِالَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ إِنَّها

 5و 11

مِثْ َلهُمْ بَلی َو هُوَ اْل َخالَّقُ الْ َعلِيم

بَيْنَهُما َو رَبُّ الْمَشارِقِ فَاسْتَفْتِهِمْ
َأهُمْ أَ َشدُّ َخلْقًا َأمْ مَنْ َخلَقْنا إِنَّا
ب
َخلَقْناهُمْ مِنْ طِيٍ ال ِز ٍ

ما يَنْ ُظرُو َن إِالَّ صَيْحَ ًة وا ِحدَ ًة
 49و 53

تَأْ ُخ ُذهُمْ َو هُ ْم يَخِصِّمُونَ إِ ْن
كانَتْ إِالَّ صَيْ َحةً وا ِحدَ ًة َفإِذا هُمْ

19

فَإِنَّما ِهيَ زَ ْج َرةٌ وا ِحدَ ٌة فَإِذا هُمْ
يَنْ ُظرُو َن

ضرُو َن
جَمِيعٌ َلدَيْنا مُحْ َ
قالُوا يا وَْيلَنا َمنْ َبعَثَنا مِنْ
52

ن
َمرْ َقدِنا هذا ما وَ َعدَ الرَّحْم ُ

 20و 21

صدَقَ الْ ُمرْ َسلُونَ
وَ َ
27

بِما غَ َفرَ لِي رَبِّي وَ َج َعلَنِي مِنَ
ي
الْمُ ْكرَمِ َ

 40تا 42

وَقالُوا يا وَْيلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ هذا
يَ ْومُ الْفَصْلِ َّالذِي كُنْتُ ْم بِهِ تُكَذِّبُونَ
اللهِ الْمُ ْخلَصِيَ .أُولئِكَ لَهُ ْم
إِالَّعِبادَ َّ
ِرزْقٌ مَ ْعلُومٌ فَوا ِكهُ َوهُمْ مُكْ َرمُون

در توضیح جدول فوق باید گفت:
در سوره صافات ،خداوند از پیامبران مختلف نام میبرد و در سرآغاز سوره یاسین پیامبراسالم را با یاسین مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید تو از مرسلین هستی .از طرفی ،خداوند
میفرماید﴿ :و سَالمٌ عَلی إِلْيا ِسيَ﴾ (صافات)130 /37 :؛ با توجه به حدیث امام جعفر صادق
(ع) که راجع به آیه مذکور فرمودند« :یس محمد (ص) است و ما آل یس هستیم» (حسکانى،
 ،1411ج ،2ص /167حسینى استرآبادى ،1409 ،ص .)489البته این روایت بر این مبنى صحیح
است که ما آیه را به صورت «آل یس» بخوانیم ،هم چنان که در قرائت نافع و ابن عامر و یعقوب
و زید این طور قرائت شده (طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص .)241نتیجه میگیریم ،آل یس ،ائمه
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ستَقِيم﴾ (یس:
اطهار(ع) میباشند .از طرفی چون طبق آیه ی ﴿إَِّنكَ لَ ِمنَ الْ ُم ْر َسِليَ عَلی صِراطٍ مُ ْ
 )4-3 /36پیامبر از مرسلین است و بر صراط مستقیم قرار دارد و بنابر روایات صادره از ائمه
اطهار «منظور از صِراطٍ مُسْتَقِيم پیامبر اکرم (ص) و اوصیاء آن بزرگوار یا امیرالمؤمنین على(ع) یا
قرآن و یا اسالم میباشد» (داور پناه ،1375 ،ج ،1ص )123که بعضی مفسران گفتهاند :یعنی
امیرالمؤمنین علی (ع) (بحرانى ،1416 ،ج ،4ص ،)847بنابراین آیه ﴿ َوأَنِ ا ْعبُدُونِي هذا صِراطٌ
ستَقِيمٌ﴾ (یس )61/36 :اطاعت از ائمه اطهار (ع) را در راستای عبادت خداوند قرار میدهد.
مُ ْ
سؤُلُو َن﴾ (صافات )24 /37 :گفت :از امامت
ابوسعید خدرى راجع به آیه ﴿وَقِفُوهُمْ إَِّنهُمْ مَ ْعلى (ع) پرسیده مىشوند (حسکانی ،1411 ،ج ،2ص .)161این آیه مانندَ ﴿ :وسَوا ٌء َعلَيْ ِه ْم
َأأَنْ َذرْ َتهُمْ َأمْ لَمْ ُتنْ ِذرْهُمْ الُيؤْ ِمنُونَ إِنَّما ُتنْ ِذرُ َمنِ اتَّ َبعَ الذِّكْرَ( ﴾ ...یس )11-10/36 :است که امام
صادق (ع) درباره آن فرمودهاند :یعنی کسانی که به امامت و والیت علی (ع) و امامان بعد او
ایمان نمیآورند (شبر ،1407 ،ج ،5ص /218سبزوارى نجفى ،1419 ،ج ،6ص /7شریف
الهیجی ،1373،ج ،3ص.)735
 «ابن عباس درباره﴿ :وَما ِمنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَ ْعلُومٌ﴾ (صافات )164 /37 :از پیامبر نقل نموده:این مطلب در علم سابق خدا بود که داخل جهنم نشود ،دوستدار من و علی و داخل بهشت
نگردد کینه توز من و علی» (مجلسى ،1363 ،ج ،2ص.)77
 اگر چه در سوره یاسین میفرماید کافران ،پیامبران را تکذیب کرده و ایمان نمیآورند:شرٌ ِم ْثلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ ِمنْ شَيْءٍ إِ ْن أَْنتُ ْم ِإالَّ تَكْذِبُونَ﴾ (یس ،)15 /36 :اما
﴿قالُوا ما أَْنتُ ْم ِإالَّ بَ َ
خداوند نوید پیروزی مرسلین بر باطل را در آیات  171تا  173صافات به پیامبر داده است:
ت َكلِ َمتُنا لِعِبادِنَا الْمُ ْر َسِليَ إَِّنهُمْ َلهُمُ الْ َمنْصُورُونَ وَإِنَّ ُجنْدَنا َلهُمُ الْغاِلبُونَ﴾ و چون پیامبر
﴿وَلَقَدْ َسبَقَ ْ
هم از مرسلین است و هم تصدیق کننده ایشان است﴿ :بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْ َسلِيَ﴾ (صافات:
 ،)37 /37این پیروزی شامل حال ایشان هم میشود .مانند فتح مکه.

 -2-4ارتباط سوره یاسین با سوره ماقبل (سوره فاطر)
با دقت در آیات مشابه و هماهنگ بسیاری که در این دو سوره وجود دارد حکمت توالی این
دو سوره در قرآن کریم روشنتر میگردد.
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جدول  -2آیات مشابه در دو سوره یاسین و فاطر
شماره
آیات

آیات سوره یس

شماره آیات

آیات سوره صافات

هماهنگیها و
شباهتها

ِاللهِ جَهْ َد أَيْمانِهِ ْم لَئِنْ
َو أَقْسَمُوا ب َّ
 1تا 3

يس َو الْ ُقرْآنِ الْحَكِي ِم إِنَّكَ
لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِي

جا َءهُمْ َنذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ
42و24

إِ ْحدَی الْ ُأمَم َفلَمَّا جا َءهُمْ َنذِي ٌر ما
زا َدهُمْ ِإلَّا نُفُورا .إِنَّا أَرْ َسلْناكَ

اثبات رسالت
پیامبر

بِالْ َحقِّ بَشِريًا...
عَلی صِراطٍ ُمسْتَقِيمٍ َو َأنِ
4و61

ا ْعُبدُونِي هذا صِراطٌ

18

مُسْتَقِي ٌم

...إِنَّما تُ ْنذِرُ َّالذِينَ يَ ْخشَوْ َن رَبَّهُمْ
بِاْلغَيْبِ َو أَقامُوا الصَّالةَ...

تبیین نماز و
پرهیزگاری در
یک راستا
تصور کافران

83

سبْحانَ َّالذِي بِ َي ِدهِ َملَكُوُِ
فَ ُ
كُلِّ شَيْءٍ َو ِإلَ ْيهِ ُترْجَعُونَ

1

جاعِلِ الْمَالئِ َكةِ رُ ُسالً أُولِي

مبنی بر نقش

أَجْنِحَ ٍة مَثْىن َو ثُالثَ َو رُباعَ

فرشتگان در

َيزِيدُ

امر تدبیر عالم،
باطل است

81

ق السَّماواِِ َو
َّ ...الذِي َخلَ َ
الْأَرْضَ...

الْحَ ْمدُ لَِّلهِ فا ِطرِ السَّماواِِ َو
1

الْأَرْضِ  ...فِي الْ َخ ْلقِ ما يَشاءُ ِإنَّ
اللهَ عَلی كُلِّ ...
َّ

توحید در
خالقیت و
ربوبیت
خداوند یکتا

يا أَيُّهَا النَّاسُ ِإنَّ وَ ْعدَ اللَّ ِه َحقٌّ
قالُوا يا وَْيلَنا مَنْ َبعَثَنا مِنْ
52

َمرْ َقدِنا هذا ما وَ َعدَ الرَّحْمنُ

فَال َت ُغرَّنَّكُمُ اْلحَياةُ الدُّنْياِ ...إنَّ
5و41

ق الْ ُمرْ َسلُون
صدَ َ
َو َ

اللهَ يُمْسِكُ السَّماواِِ َو الْأَرْضَ
َّ
َأنْ َتزُوال َو لَئِنْ زالَتا ِإنْ

وعده قیامت
حتمی است

أَمْسَ َكهُما مِنْ أَ َحدٍ مِنْ َب ْعدِ ِه...
َأ لَمْ أَعْهَ ْد ِإلَيْكُمْ يا َبنِي آ َدمَ
60

َأنْ ال َت ْعُبدُوا الشَّيْطانَ إَِّنهُ
ُو مُِبيٌ
لَكُمْ َعد ٌّ

5و6

ِإنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ َع ُدوٌّ َفاتَّ ِخذُوهُ

دشمنی شیطان

َع ُدوًّا إِنَّما َيدْعُوا ِحزَْبهُ لِيَكُونُوا

با انسان
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السعِريَِ ...و ال
مِنْ أَصْحابِ َّ
ِاللهِ الْ َغرُورُ
ُرنَّكُمْ ب َّ
َيغ َّ
عَلی صِراطٍ ُمسْتَقِيمٍ َو َأنِ
4و61

ا ْعُبدُونِي هذا صِراطٌ
مُسْتَقِي ٌم

ثُمَّ َأوْرَثْنَا الْكِتابَ َّالذِينَ
32و10

صعَ ُد
اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِناِ ...إلَيْهِ يَ ْ

اثبات والیت

الْ َكلِمُ الطَّيِّبُ َو اْلعَمَلُ الصَّالِحُ

ائمه اطهار

َيرْ َفعُه...
علم واقعی در
إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ َّاتبَعَ الذِّ ْكرَ َو
11

شيَ الرَّحْمنَ بِاْلغَيْب...
خَ ِ

28

اللهَ مِنْ عِبا ِدهِ
 ...إِنَّما يَخْشَی َّ
اْل ُعلَماءُ...

سایهی خشیت
پروردگار
حاصل می-
شود
اثبات مرسلین

لِتُ ْنذِ َر قَوْمًا ما أُْنذِرَ آبا ُؤهُمْ
7

فَهُمْ غا ِفلُونَ

24و37

ُمةٍ ِإلَّا خَال فِيها
َو ِإنْ مِنْ أ َّ

و فرستاده

النذِيرُ َفذُوقُوا
َنذِيرٌَ ...و جاءَكُمُ َّ

شدن آنان در

فَما لِلظَّالِمِيَ مِنْ نَصِري...

تمامی دورهها

اسْتِكْبارًا فِي الْأَرْضِ َو َم ْكرَ
السَّيِّئِ َو ال َيحِيقُ الْمَ ْكرُ السَّيِّئُ
إِالَّ بِ َأ ْهِلهِ فَهَلْ يَنْ ُظرُونَ إِالَّ سُنَّتَ
َأ لَمْ َيرَوْا كَمْ َأ ْهلَكْنا َق ْبلَ ُهمْ
11

مِنَ الْ ُقرُونِ َأنَّهُ ْم ِإلَيْهِمْ ال

اللهِ
سنَّتِ َّ
َولِيَ َفلَنْ تَ ِجدَ لِ ُ
الْأ َّ
43و44

َيرْ ِجعُونَ

اللهِ
َت ْبدِيالً َو لَنْ تَ ِجدَ ِلسَُّنتِ َّ

عبرتگیری از

تَحْوِيال َأ َو َلمْ يَسِريُوا فِي

هالکت

الْأَرْضِ فَ َينْ ُظرُوا كَيْفَ كانَ عا ِق َبةُ

گذشتگان

َّالذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِهمْ َو كانُوا َأ َشدَّ
ُوةً...
مِنْ ُهمْ ق َّ
77

َأ َو َلمْ َيرَ الْإِنْسانُ أَنَّا َخلَقْناهُ
مِنْ نُطْ َفةٍ...

11

اللهُ َخلَقَكُ ْم مِنْ تُرابٍ ُثمَّ مِنْ
َو َّ

آفرینش انسان

نُطْ َفةٍ...

از خاک
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در توضیح باید گفت:
 برای یافتن ارتباط بین دو سوره متوالی ،بهتر است به آیات انتهایی و ابتدایی آن دو سوره،دقت کنیم .در واقع آیات آغازین سوره یس ،پاسخی است برای آیات انتهایی سوره فاطر .خداوند
ِاللهِ َجهْدَ أَيْماِنهِ ْم َلِئنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوُننَّ أَهْدی ِمنْ ِإحْ َدی
در اواخر سوره فاطر فرمودَ ﴿ :وأَقْسَمُوا ب َّ
الْأُمَم ( ﴾...فاطر« )42 /35 :و با سوگندهاى سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هر آینه
هشداردهندهاى براى آنان بیاید ،قطعاً از هر یک از امّتهاى دیگر راهیافتهتر شوند »...بنابراین
خداوند در همان ابتدای سوره یاسین ،برای تحکیم رسالت پیامبر ،به قرآن قسم یاد میکند و
ایشان را از زمره پیامبران میشمارد.
ستَقِيمٍ﴾ در آیات  4و 61سوره یاسین همان راهى است که ائمه طاهرین
ط مُ ْ
 منظور از ﴿صِرا ٍُم أَ ْورَ ْثنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا ِمنْ
(ع) ما را به آن راهنمایی فرمودهاند« .در همین ارتباط﴿ :ث َّ
عِبادِنا( ﴾...فاطر )32 /35 :زیرا از امام باقر و امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند :این
آیه مخصوص ماست و مقصود آن ما هستیم و این قول صحیح است چرا که این خانواده،
شایستهترین وارث پیامبران و سزاوارترین نگهبانان قرآن و دانا به حقایق آن هستند» (طبرسی،
 ،1377ج ،5ص« .)221در روایتی که از ابوحمزه ثمالى ،نقل گردیده است ،على بن الحسین(ع)
درباره آیه فوق ،فرمودند :این آیه درباره ما اهل بیت نازل شده است و این جمله را سه بار تکرار
کردند» (حسکانی ،1411 ،ج ،2ص« .)156در همین رابطه ،امام صادق (ع) راجع به...﴿ :إِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْ َكلِمُ الطَِّّيبُ وَ الْعَمَلُ الصَّاِلحُ َيرْفَعُه( ﴾...فاطر )10 /35 :فرمودند :مقصود ،والیت خانواده ما
است و با دست اشاره به سینه خود نموده فرمودند :کسى که والیت ما را نداشته باشد ،خدا هیچ
عملى را از او باال نبرد» (کلینی ،1369 ،ج ،2ص.)306
 با این همه فضایل و توصیفاتی که بر اهل بیت (ع) رفت ،انسان عاقل سعی میکند ،هموارهخود را در مسیر تبعیت و اطاعت از ایشان قرار دهد« .تعبیر زیبایی که امام علی(ع) از کلمه «حی»
در آیه 70سوره یاسین ﴿لُِينْ ِذرَ َمنْ كانَ حَيًّا ﴾...دارند» (گنابادى ،1372 ،ج ،12ص .)194انذار
قرآن در این چنین فردی مؤثر واقع خواهد شد .بر این اساس میفرماید﴿ :إِنَّما ُتنْ ِذرُ َمنِ ا َّت َبعَ
شيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْب( ﴾...یس)11 /36 :؛ «بیم دادن تو ،تنها کسى را سودمند است که
الذِّكْرَ َو خَ ِ
کتاب حقّ را پیروى کند و از خداىِ رحمان در نهان بترسد ،»...درباره کسانی است که در نهان
و دور از مردم هم ،از خدا میترسند .این صفت در آیه  28سوره فاطر برای علما و دانشمندان
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بکار رفته است...﴿ :إِنَّما َيخْشَی اللَّهَ ِمنْ عِبادِهِ الْ ُعلَماءُ« ﴾...زیرا دانشمندان ،خدا را در سرّ ضمیر
و دلهایشان مىبینند .خداشناسى آنان این است که خداى تعالى را همه جا حاضر و ناظر اعمال
خویش میدانند و قرآن ،این چنین انسانهایی را هدایت میکند .زیرا رسالت پیامبر برای تذکّر
است و سودآوری آن برای اهل خشیت است .اهل خشیت هم اهل معرفتاند» (دیلمی،1377 ،
ج ،1ص /27جوادی آملی ،1376 ،ج ،8صص.)121-120

-5روابط بینامتنی سورههای همگروه با سوره یس
سوره مبارکه یس از جمله سوری است که با حروف مقطعه آغاز گردیده است .از آن جایی
که بین حروف مقطعه هر سوره با محتوای آن سوره ارتباط خاصی وجود دارد ،بر این اساس،
همه سورههایی که با حروف مقطعه همگون آغاز میشوند ،در خطوط کلی مضامین نیز همگون
هستند (خرمشاهی ،1377 ،ج ،1ص .)925با تدبر در سورههاى داراى حروف مقطعه مشترک
روشن مىشود که مضامین و سیاق آنها با یکدیگر مشابه و متناسب است .یعنی این کلمات با
محتوای سورهای که در آغاز آن قرار گرفتهاند ارتباط دارند (طباطبایی ،1417،ج ،18صص.)6-8
لذا میتوان آنها را همگروه دانست .در این بخش به بررسی سورههای همگروه سوره یاسین که
در سرآغاز (فواتح) به نوعی مشترک هستند میپردازیم.

 -1-5سوره مریم
سوره مریم با حروف مقطعه ﴿كهيعص﴾ آغاز شده که در حرف (یا) با یاسین ،مشترک است.
محور موضوعی این سوره ،نبوت است .البته از بازگشت به جهان آخرت ،چگونگی روز جزا،
توصیف بهشت و جهنم و نیز خلقت آسمانها و زمین توسط خداوند متعال ،آیاتی بیان شده
است .شباهتهای این دو سوره عبارتاند از:
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جدول -3آیات مشابه در دو سوره یس و مریم
شماره آیات

آیات سوره یاسین

شماره آیات

آیات سوره مریم
قالَتْ

إِنِّي

هماهنگیها و
شباهتها

أَعُو ُذ بکار بردن لفظ
برای

ي
انَّما  ...الذِّ ْكرَ َو خَشِ َ
الرَّحْمنَ بِاْلغَيْبِ َ ...كرِميٍ
قالُوا َ ...و ما أَْنزَلَ الرَّحْمنُ
11و15و23و52

مِنْ َشيْءٍ ِإنْ َأنْتُ ْم إِالَّ
تَ ْكذِبُونَ َأ أَتَّ ِخذُ مِنْ دُوِنهِ
آلِ َهةً ِإنْ ُيرِ ْدنِ الرَّحْمنُ

18و45

بِالرَّحْمنِ  ...تَقِيًّا ،يا رحمان،
ن خداوند قبل از
أَبَتِ ...مِنَ الرَّحْم ِ
ظهور اسالم و
فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ َولِيًّا،
اثبات ارسال
جَنَّاِِ َع ْدنٍ الَّتِي َوعَ َد
در
پیامبران
الرَّحْمنُ ...وَ ْع ُدهُ مَأْتِيًّا،
تمامی دورهها
ن
ثُمَّ َ ...علَی الرَّحْم ِ

و61و69و78و

ن
عِتِيًّا... ،عِ ْندَ الرَّحْم ِ

 85و 87و88

عَهْدًا ،يَوْ َم ِ ...إلَى

و91تا93

َ ...و ال يُنْ ِقذُونِ .قالُوا ...

الرَّحْمنِ

وَفْدًا،

ال

يَ ْملِكُونَ

...

ِعنْ َد

الرَّحْمنِ عَهْدًاَ ،و قالُوا

ق
صدَ َ
اما وَ َعدَ الرَّحْمنُ َو َ

اتَّ َخذَ الرَّحْمنُ َولَدًا ،أَ ْن
دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَدًاَ ،و
ما يَ ْن َبغِي لِلرَّحْمنِ ...
َولَدًاِ ،إنْ كُلُّ َمنْ ...
آتِي الرَّحْمنِ َعبْدًا
ذِ ْكرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ َع ْبدَ ُه عبودیت تمام
زَ َكرِيَّا

61

َو َأنِ ا ْعُبدُونِي هذا

 2و 30و

صِراطٌ مُسْتَقِي ٌم

42و93

موجودات برای

قالَ إِنِّي َعبْ ُد اللَّ ِه خداوند
یکتاست
آتاِنيَ الْكِتابَ َو
َج َعلَنِي َنبِيًّا إِذْ قالَ لِأَبِيهِ
يا أَبَتِ لِمَ َت ْعبُ ُد ما ال
صرُ وَ ال
يَسْمَعُ وَ ال ُيبْ ِ
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ُيغْنِي عَنْكَ شَيْئًا إِنْ
كُلُّ مَنْ فِي السَّماواِِ
وَ الْأَرْضِ إِالَّ آتِي
ن َعبْدا
الرَّحْم ِ
َو َج َعلَنِي مُبارَكًا َأيْنَ
ما كُنْتُ َو َأوْصانِي
صراط

بِالصَّالةِ َو الزَّكاةِ ما تبیین
مستقیم به شکل
ِن اللَّ َه
دُمْتُ حَيًّا َو إ َّ
نماز
رَبِّي َو رَبُّكُمْ فَا ْعُبدُوهُ

عَلی صِراطٍ ُمسْتَقِيمٍَ .و
4و61

ط 31و36و55و 59هذا صِراطٌ ُمسْتَقِيمٌ َو
َأنِ ا ْعبُدُونِي هذا صِرا ٌ
كانَ يَأْ ُمرُ َأهْ َلهُ بِالصَّال ِة

مُسْتَقِي ٌم

َو الزَّكاةِ َو كانَ عِنْ َد
ن
ف مِ ْ
رَِّبهِ َمرْضِيًّا فَ َخلَ َ
َب ْع ِدهِمْ َخلْفٌ أَضاعُوا
الصَّالةَ َو َ ...يلْقَ ْونَ غَيًّا
إِنَّما
11

تُ ْنذِرُمَنِ

شيَ
الذِّ ْك َروَخَ ِ

بهشت ،نتیجه

َّاتبَ َع
الرَّحْمنَ

بِاْلغَيْبُِ...بِ َمغْ ِف َرةٍ

63

ث تقوا و ترس از
ِتلْكَ الْجََّنةُ الَّتِي نُورِ ُ
مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا خدا در نهان

وَأَ ْجرٍ َكرِميٍ
ما كانَ لَِّلهِ َأنْ يَتَّخِ َذ اراده و قدرت
82

إِنَّما أَ ْم ُرهُ إِذا أَرادَ شَيْئًا َأنْ
يَقُولَ َلهُ كُنْ فَيَكُونُ

35

مِنْ َوَلدٍ سُبْحاَنهُ إِذا الیزال الهی
قَضی أَمْرًا فَإِنَّما َيقُولُ
َلهُ كُنْ فَيَكُونُ
شرََّنهُمْ َو احضار
فَوَ رَبِّكَ لَنَحْ ُ

َو ِإنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِي ٌع َلدَيْنا
 32و 53و75

ضرُو َن ِإنْ كانَتْ َجمِي ٌع
مُحْ َ
َلدَيْنا

ضرُو َن
مُحْ َ

اليَسْتَطِيعُونَ ...لَ ُهمْ جُنْد...

68

ثُ َّم قیامت
الشَّياطِ َ
ي
لَنُحْضِ َرَّنهُمْ حَوْلَ َج َهنَّ َم حسابرسی
جِثِيًّا

در
برای
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78و79

ي
ضرَبَ لَنا َم َثالً وَ نَسِ َ
وَ َ

وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا

ي اْلعِظامَ
َخلْ َقهُ قالَ مَنْ يُحْ ِ

ج انکار
ف أُ ْخرَ ُ
ت لَسَوْ َ
ما ِم ُّ
حَيًّا أَ َو ال َيذْكُ ُر توسط کفار

ي رَمِيمٌ .قُلْ يُحْيِيهَا
وَ هِ َ

66و67

َّالذِي أَْنشَأَها َأوَّلَ َمرَّةٍ َو

ن
الْإِنْسانُ أَنَّا َخلَقْناهُ مِ ْ

هُ َو ...

ك شَيْئًا
َقبْلُ وَ لَ ْم يَ ُ
ن اثبات
َو َو َهبْنا لَ ُهمْ مِ ْ

إِنَّما تُ ْنذِرُمَنِ َّاتبَعَ
11

شيَ
الذِّ ْك َروَخَ ِ

الرَّحْمنَ

َش ْرهُ بِ َمغْفِرَ ٍة
بِاْلغَيْبِ َفب ِّ

50و63

السالم

أَخاهُ هارُونَ َنبِيًّا
ال يَ ْملِكُونَ الشَّفاعَ َة إِالَّ والیت

7

لَ َقدْ َحقَّ الْقَوْلُ عَلی
أَكْ َث ِرهِمْ فَ ُهمْ ال يُؤْمِنُو َن

والیت

رَحْمَتِنا َو َج َعلْنا َلهُ ْم امیرالمؤمنین
علیه
لِسانَ صِ ْدقٍ َعلِيًّا َو علی
َو َهبْنا َلهُ مِنْ رَحْمَتِنا

وَأَ ْجرٍ َكرِميٍ

معاد

امیر
على

87و96

ن مؤمنان
مَنِ اتَّ َخذَ عِ ْندَ الرَّحْم ِ
عَهْدًا ِإنَّ َّالذِينَ آمَنُوا َو علیه السّالم و
عَ ِملُوا

الصَّالِحاِِ

امامان بعد از او

سَيَ ْجعَلُ لَهُمُ ...

در توضیح جدول فوق باید گفت:
مسئله عبودیت از عمدهترین موضوعات سوره مریم میباشد .در ابتدای سوره ،حضرتك َعبْ َدهُ زَكَرِيَّا﴾ (مریم .)2 /19 :اولین کالم
زکریا را به عنوان عبد معرفی میکند﴿ :ذِكْرُ رَحْ َمتِ رَبِّ َ
عیسی بن مریم نیز ،همین است﴿ :قالَ إِنِّي َعبْ ُد اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَ َلنِي َنبِيًّا﴾ ( مریم.)30 /19 :
حضرت ابراهیم نیز ،پرستش بتها را به جای عبادت خدا نهی میکند﴿ :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أََبتِ لِ َم
ك شَيْئًا﴾ (مریم )42 /19 :در جای جای سوره نیز عبادت
تَ ْعبُدُ ما ال يَسْمَ ُع وَ ال يُ ْبصِرُ وَ ال ُي ْغنِي َعنْ َ
پروردگار جهانیان را تأکید میکند .سرانجام در اواخر سوره میفرماید همه موجودات عالم به
ِ وَ الْأَ ْرضِ ِإالَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْدًا﴾
عبودیت خداوند روی میآورند﴿ :إِنْ كُلُّ َمنْ فِي السَّماوا ِ
(مریم( )93 /19 :بازرگان1375 ،ش ،ج ،1ص .)351که در آیه 61یاسین بیان شده است.
ِن اللَّ َه رَبِّي َو
 نکته بسیار مهم در این دو سوره ،نشان دادن راه مستقیم به انسان است ﴿وَ إ َّستَقِيمٌ﴾ (مریم .)36 /19 :حضرت عیسی(ع) ،صراط مستقیم را پرستش
رَبُّكُمْ فَا ْعبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُ ْ
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خدای یگانه معرفی کرده است .همانطور که در آیه  61سوره یاسین ﴿وَ أَنِ ا ْعبُدُونِي هذا صِراطٌ
ط
ستَقِيمٌ﴾ ،خداوند همین مطلب را بیان فرموده است و با توجه به ﴿إَِّنكَ لَ ِمنَ الْمُ ْرسَ ِليَ عَلی صِرا ٍ
مُ ْ
ستَقِيمٍ﴾ (یس3 /36 :و ،)4خداوند پیامبر را از مرسلین دانسته که بر راه راست قرار دارند؛ پس
مُ ْ
رسالت پیامبر اسالم در ادامه رسالت پیامبران پیشین و با هدف عبادت خداوند میباشد.
ابن مسعود درباره ﴿وَ جَ َعلْنا َلهُمْ لِسانَ صِدْقٍ َعلِيًّا﴾ (مریم )50 /19 :میگوید منظور علی(ع)است (بحرانی ،1416 ،ج ،4ص .)847مانند آیه  11سوره یاسین ،که منظور از ذکر را امام علی(ع)
دانسته بود .همچنین ﴿لَقَدْ حَقَّ الْ َقوْلُ عَلی أَ ْكثَرِهِمْ َفهُمْ ال ُيؤْ ِمنُونَ﴾ (یس )7 /36 :که شامل حال
کسانی است که به والیت حضرت علی (ع) و امامان بعد او ایمان نمیآورند .به عالوه در تفسیر
ن عَهْدًا﴾ (مریم )87 /19 :آمده است که شایسته
الرحْم ِ
ن َّاتخَذَ ِعنْ َد َّ
ِال مَ ِ
﴿ال َي ْملِكُو َن الشَّفاعَ َة إ َّ
شفاعت نخواهد بود جز کسانى که به والیت امیرمؤمنان على (ع) و امامان بعد از او معتقد باشند
و عهد پروردگار همان است (بحرانی ،1416 ،ج ،3ص /758حسینى همدانى ،1404 ،ج،10
ِن الَّذِينَ آ َمنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحاِِ سَيَجْعَلُ َلهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا﴾ (مریم)96 /19 :
ص .)424همچنین ﴿إ َّ
نفس دوستى این خانواده و بغض اعداء آنها جزو عقاید است (طیب ،1378 ،ج ،8ص.)495

 -2–5سوره شعراء
این سوره با حروف مقطعه " طسم " که در حرف سین با یاسین مشترک است ،آغاز میشود.
موضوع اصلی مانند سورههای مریم و طه ،نبوت است .که حدود چهار پنجم آیات این سوره را
در برگرفته است.
جدول -4آیات مشابه در دو سوره یس و شعراء
شماره
آیات سوره

شماره آیات

آیات

سوره شعراء

یاسین
4و61

وَ َأنِ

ا ْعبُدُونِي

صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ

آیات

شباهتها

ي تبیین صراط
َّالذِي يَراكَ حِ َ

عَلی صِراطٍ ُمسْتَقِي ٍم
هذا

هماهنگیها و

218و219

تَقُومُ وَ تَقَُّلبَكَ فِي مستقیم به شکل
نماز
السَّا ِجدِينَ
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ِإنْ نَشَأْ نُ َنزِّلْ َعلَ ْيهِ ْم

إِنَّا َج َعلْنا فِي أَعْناقِهِمْ
8

أَغْالالً فَ ِهيَ إِلَى الْأَذْقانِ

4

فَهُمْ مُقْمَحُو َن

ضعِيَ.
خا ِ
9و68و122و

3

ي
إِنَّكَ لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ

140و159و175و
191و 217

الش ْعرَ َو ما
َو ما َعلَّمْناهُ ِّ
69

يَ ْن َبغِي لَ ُه ِإنْ هُوَ إِالَّ

224

ي
ذِ ْك ٌروَ ُقرْآنٌ ُمبِ ٌ

36

11

ِن رَبَّكَ لَهُ َو
وَ إ َّ
اْل َعزِيزُ الرَّحِيم
الشعَراءُ يََّتبِ ُعهُمُ
َو ُّ
الْغاوُونَ

پیروزی مرسلین
بر کافران
اتهام شاعر بودن
پیامبر توسط کفار

َو اتَّقُوا َّالذِي

توصیه به تقوا

َخلَقَكُمْ وَ الْ ِجبَِّلةَ

وترس ازخدای

َش ْرهُ بِ َمغْ ِف َرةٍ...
بِاْلغَيْبِ َفب ِّ

َولِيَ
الْأ َّ

یکتا

ُسبْحانَ َّالذِي َخ َلقَ

َأ َو َلمْ َي َروْا ِإلَى

إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ َّاتبَ َع
11

مِنَ السَّما ِء آَي ًة معجزات پیامبر
فَ َظلَّتْ أَعْناقُهُ ْم َلها اسالم

شيَ الرَّحْمنَ
الذِّ ْكرَ َو خَ ِ

ت
الْ َأزْواجَ ُكلَّها مِمَّا تُ ْنبِ ُ
الْأَرْضُ َو مِنْ َأنْفُسِ ِهمْ َو

184

7

الْأَرْضِ كَمْ أَنْ َبتْنا

آفرینش گیاهان

فِيها مِنْ كُلِّ َزوْجٍ

به صورت زوج

مِمَّا ال َي ْعلَمُو َن

َكرِميٍ

إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ َّاتبَ َع

وَ ا ْجعَلْ لِي لِسانَ

اثبات والیت

ق فِي الْآ ِخرِينَ.
صدْ ٍ
ِ

امیرالمؤمنین علی

ن أَتَى اللَّ َه
ِإلَّا مَ ْ

(ع) وبرحق بودن

شيَ الرَّحْمنَ
الذِّ ْكرَ َو خَ ِ
َش ْرهُ بِ َمغْ ِف َرةٍ َو
بِاْلغَيْبِ َفب ِّ
أَ ْجرٍ َكرِميٍ

84و89

ب َسلِيمٍ
بِ َقلْ ٍ

شیعیان ایشان

در توضیح جدول باید اضافه کرد:
نکته مهمی که در تعداد نسبتاً زیادی از آیات این سوره به چشم میخورد؛ تکذیب پیامبرانتوسط کافران است که به فاصله چند آیه تکرار میشود .خداوند انبیاء را میفرستد .آنها مردم
را به سوی خدای یکتا فرا خوانده از پرستش بتها بر حذر داشته و با وجودی که علناً بیان
میدارند که هیچ اجر و مزدی از شما نمیخواهیم؛ مردم تکذیبشان میکنند و از ایمان آوردن سر
باز میزنند ،لذا عذاب نازل میشود .این مسئله دوباره برای مردم نسل بعد اتفاق میافتد بدون
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اینکه از هالکت نسلهای گذشته درس عبرت بگیرند .خداوند نیز برای اینکه انبیاء الهی قوت
قلب پیدا کرده و از انکار و تهدیدهای قومشان ناراحت و دلسرد نشوند؛ مرتباً فرموده﴿ :وَ إِنَّ
رََّبكَ لَ ُهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم﴾ (شعرا )217 ،191 ،175 ،159 ،140 ،122 ،68 ،9 /26 :در واقع ،هم ،به
پیامبرانش روحیه میدهد و هم ،الگوی رفتاری ارائه مینماید .تا ایشان در امر رسالت خود ،مانند
پروردگار ،محکم و در عین حال به نرمی با مردم برخورد کنند .در سوره شعرا هم مثل یاسین،
کافران ،در انکار و تکذیب خود ،پیامبران را ساحر ،مجنون و شاعر خطاب کرده و تهدید به قتل،
تبعید ،سنگسار و غیره میکنند.
ابن مسعود درباره﴿ :وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (شعرا )84 /26 :گفته است؛ منظورعلی(ع) است (بحرانى ،1416 ،ج ،4ص .)847مانند (یس ،)11 /36 :که منظور از ذکر ،امام
اللهَ بِقَ ْلبٍ َسلِيمٍ﴾ (شعراء )89 /26 :مقصود آیه شریفه،
علی(ع) است .همچنین ﴿إِلَّا َمنْ أَتَی َّ
على(ع) و پیروانش هستند» (ابن بابویه ،بیتا ،صص)24-23

.

 -3-5سوره نمل
سوره نمل که با حروف مقطعه «طس» آغاز شده است که در حرف سین با یس مشترک
است .چون بعد از سوره شعرا نازل شده است؛ مطالب انتهایی آن سوره را در ابتدای خود آورده
است و محور موضوعی آن همچنان ،نبوت است .شباهتهای این دو سوره عبارتند از:
جدول  -5آیات مشابه در دو سورهی یاسین و نمل
شماره آیات
سوره یاسین

آیات

شماره آیات
سوره نمل

هماهنگیها
آیات

و شباهت
ها

إِنَّما أُمِ ْرُِ َأنْ أَ ْعبُ َد تبیین صراط
به

عَلی صِراطٍ مُسْتَقِي ٍم.
 4و 61

َو َأنِ ا ْعُبدُونِي هذا
صِراطٌ مُسْتَقِي ٌم

 91و 92

ب هذِ ِه اْلبَ ْلدَ ِة مستقیم
رَ َّ
َّالذِي َحرَّمَها  ...شکل نماز
ومسلمان
ن
ِ أَ ْن أَكُونَ مِ َ
أُ ِمرْ ُ
بودن همه
يَ .و أَ ْن
سلِمِ َ
الْمُ ْ
پیامبران
أَ ْتلُوَا الْ ُقرْآنَ ...
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َّالذِينَ
61

َو َأنِ ا ْعُبدُونِي هذا
صِراطٌ مُسْتَقِي ٌم

3

يُقِيمُونَ ویژگیهای

الصَّالةَ َو يُؤْتُونَ مؤمنین
الزَّكاةَ َو هُمْ بِالْآخِرَ ِة
هُمْ يُوقِنُونَ.
ت بِهادِي ویژگیهای
َو ما َأنْ َ

إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ اتَّبَ َع
11

ن
شيَ الرَّحْم َ
الذِّ ْكرَ َو َخ ِ
َش ْرهُ بِ َمغْ ِفرَ ٍة
بِاْلغَيْبِ َفب ِّ

اْلعُ ْميِ عَنْ ضَاللَِتهِ ْم مسلمان
81

ن
ِال َم ْ
ِإنْ تُسْمِعُ إ َّ
يُؤْمِنُ بِآياتِنا َفهُمْ

مي
َو أَ ْجرٍ َكرِ ٍ

سلِمُونَ.
مُ ْ
نسبت

قالُوا إِنَّا تَطََّيرْنا بِكُمْ
لَئِنْ
18و19

لَمْ

تَ ْنتَهُوا

لَ َنرْجُمَنَّ ُكمْ َو لَيَمَسَّنَّ ُك ْم
مِنَّا عَذابٌ َألِيمٌ .قالُوا

47

طاِئرُكُمْ َمعَكُمَْ ...قوْ ٌم

فال

ك َو وشگون بد
قالُوا اطََّّيرْنا بِ َ
بِمَنْ َمعَكَ قالَ زدن مردم به
پیامبران الهی
طاِئرُكُمْ عِ ْندَ اللَّ ِه بَلْ
أَنْتُ ْم قَ ْومٌ تُفْتَنُو َن

سرِفُو َن
مُ ْ
دلداری
فَال يَحْ ُزنْكَ قَ ْولُ ُهمْ إِنَّا
76

َن ْعلَ ُم ما يُسِرُّونَ َو ما

و

َو ِإنَّ رَبَّكَ لَ َيعْلَمُ ما تسلیت
74

ُي ْعلِنُونَ

صدُو ُرهُمْ َو ما خاطر پیامبر
تُكِنُّ ُ
ُي ْعلِنُونَ

توسط
خداوند
افراد

إِنَّكَ ال تُسْمِ ُع هدایت
الْمَوْتى َو ال تُسْمِ ُع مسلمانانی

َو سَواءٌ َعلَيْهِمْ َأ
10

أَْنذَرْتَ ُهمْ َأمْ َلمْ تُ ْنذِرْ ُه ْم
ال يُؤْمِنُونَ

قابل

 80و 81

الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا هستند

که

َولَّوْا ُمدِْبرِينََ .و ما اهل بیت و
ي قرآن را در
ت بِهادِي اْلعُمْ ِ
أَنْ َ
هم
عَنْ ضَاللَتِ ِهمْ ِإنْ کنار
دارند
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ن
تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ يُؤْمِ ُ
بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُو َن

در توضیح مختصر ًا باید گفت پیامبر از قول خداوند به قومش میفرماید﴿ :إِنَّما ُأمِ ْرُِ أَنْ َأعُْب َد
ي .وَ أَنْ أَتُْلوَا الْقُرْآنَ﴾...
سلِمِ َ
رَبَّ هذِهِ اْل َبلْدَ ِة الَّذِي َحرَّمَها وَ َلهُ كُلُّ شَيْءٍ َو أُ ِمرُِْ أَ ْن أَكُونَ ِمنَ الْمُ ْ
ستَقِيمٌ﴾ ،نیز ،خداوند
ط مُ ْ
(نمل )91-92 /27 :درآیه  61سوره یسَ ﴿ :و أَ ِن اعُْبدُونِي هذا صِرا ٌ
صراط مستقیم را پرستش خودش معرفی میکند .همچنین میفرماید﴿ :إَِّنكَ لَ ِمنَ الْمُ ْرسَِليَ عَلى
ستَقِيمٍ﴾ (یس )3-4 /36 :پس چون پیامبر از مرسلین یعنی از انبیاء الهی است؛ بنابراین،
صِراطٍ مُ ْ
تمامی پیامبران قبل از ایشان نیز در این مسیر قرار داشتهاند و چون پیامبر ،مسلمان است ،بنابراین
همه پیامبران مسلماناند.

 -4–5سوره قصص
حروف مقطعهی آن «طسم» بوده که در حرف سین با یاسین مشترک است .محور اصلی این
سوره نیز نبوت است .در انتهای سوره ،مانند ابتدای آن ،پیامبر را مخاطب قرار داده و برای
حمایت از ایشان میفرماید :خدایى جز او نیست .جز ذات او همه چیز ،نابودشونده است .فرمان
از آنِ اوست .و به سوى او بازگردانیده مىشوید .که مانند آیه آخر سوره یاسین است .شباهتها
عبارتاند از:
جدول  -6آیات مشابه در دو سورهی یس وقصص

شماره
آیات سوره

آیات

یاسین

شماره

هماهنگیها و

آیات

شباهتها

سوره

آیات

قصص
َو َأوْحَيْنا إِىل ُأمِّ مُوسی َأنْ اث بات رســــا لت

3

ي
إِنَّكَ لَمِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ

7

ضعِيهِ فَإِذا خِفْتِ َعلَيْهِ فَ َألْقِيهِ َ پیامبر
أَرْ ِ
 ....إِنَّا رَادُّوهُ ِإلَيْكِ َو جا ِعلُوهُ
ي
مِنَ الْ ُمرْ َسلِ َ
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َو جاءَ مِنْ أَقْصَا الْ َمدِينَ ِة
20

رَجُلٌ يَسْعی قالَ يا َق ْومِ

َو جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْ َمدِينَ ِة
20

َّاتِبعُوا الْ ُمرْ َسلِيَ.

يَسْعى قالَ يا مُوسی  ...فَاخْرُجْ
ي.
إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِ َ

سـابقین در امتها
(مؤمن آل یاســین
و مـــؤمـــن آل
فرعون)

ب الطُّورِ إِذْ
َو ما كُنْتَ بِجانِ ِ
ك
نادَيْنا َو لكِنْ رَحْمَ ًة مِنْ رَبِّ َ
ن َنذِي ٍر
لِتُ ْنذِ َر قَوْمًا ما أَتاهُمْ مِ ْ
6

لِتُ ْنذِ َر قَوْمًا ما ُأْنذِ َر  46و51
آبا ُؤهُمْ فَهُمْ غا ِفلُونَ.

و59

مِنْ َق ْبلِكَ َل َعلَّ ُهمْ يَ َتذَكَّرُونََ .و
َصلْنا لَهُ ُم الْقَوْلَ َل َعلَّهُ ْم
لَ َقدْ و َّ

اثبات والیت ائمه
اطهار

َكرُونَ َو ما كانَ رَبُّكَ ُم ْهلِكَ
يَ َتذ َّ
الْقُرى حَتَّی َيبْ َعثَ فِي أُمِّها
رَسُوالً يَ ْتلُوا َعلَيْهِمْ آياتِنا َو ما
كُنَّا مُ ْهلِكِي الْقُری ...
ِ عبرتگیری ان سان
َو كَمْ َأ ْهلَكْنا مِنْ َقرَْيةٍ َب ِطرَ ْ

َأ لَ ْم َي َروْا كَمْ َأ ْهلَكْنا
31

َق ْبلَهُمْ مِنَ الْ ُقرُونِ َأَّنهُ ْم

58

ِإلَيْهِمْ ال َيرْ ِجعُو َن

كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِيَ

إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ َّاتبَ َع الذِّكْ َر
11

ي الرَّحْمنَ ....
َو خَشِ َ

َمعِيشَتَها فَِتلْكَ مَساكِنُهُ ْم لَ ْم از هالکــت ا قوام
تُسْكَنْ مِنْ َب ْع ِدهِ ْم إِالَّ َقلِيالً َو گذشته

إِنَّكَ ال تَ ْهدِي مَنْ أَ ْح َببْتَ َو
56

مي
بِ َمغْ ِف َرةٍ َو أَ ْجرٍ َكرِ ٍ

اللهَ َي ْهدِي مَنْ يَشاءُ َو هُوَ
لكِنَّ َّ
أَ ْعلَمُ بِالْمُهْ َتدِينَ

شـــــدت حــس
مســؤولیت پذیری
پیــا م بر در قبــال
هدایت انسانها

َو ِإنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ َلدَيْنا
ضرُونَ ِإنْ كانَتْ إِالَّ
مُحْ َ
 32و53

صَيْ َحةً وا ِحدَ ًة فَإِذا هُمْ

و75

ضرُو َن ال
جَمِيعٌ َلدَيْنا ُمحْ َ
ص َرهُ ْم َو
يَسْتَطِيعُونَ نَ ْ
ضرُو َن
جُ ْندٌ ُمحْ َ

61

َأ فَمَنْ وَ َعدْناهُ وَعْدًا َحسَنًا فَهُ َو احضــــار در روز
القِيهِ كَمَنْ مََّتعْناهُ مَتاعَ اْلحَياةِ قــیــامــت بــرای
الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَ ْومَ الْقِيا َمةِ مِنَ
ضرِينَ
الْمُحْ َ

حسابرسی
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إِنَّما تُ ْنذِرُ مَنِ َّاتبَ َع الذِّكْ َر
11

54

ي الرَّحْمنَ ....
َو خَشِ َ

ِتلْكَ الدَّارُ الْآخِ َرةُ نَ ْجعَلُها لَِّلذِينَ
83

عاق بت خوش از

ال ُيرِيدُونَ ُعلُوًّا فِي َ ...و الْعا ِق َبةُ آن متقین است

مي
بِ َمغْ ِف َرةٍ َو أَ ْجرٍ َكرِ ٍ

ِللْمُتَّقِي

س شَيْئًا
فَالْيَ ْومَ ال تُ ْظلَمُ َنفْ ٌ

مَنْ جاءَ بِالْحَسَ َنةِ َف َلهُ َخيْ ٌر مِنْها اجــرای عــدالــت

َو ال تُ ْج َز ْونَ إِالَّ ما كُ ْنتُ ْم
َتعْ َملُونَ

84

َو مَنْ جاءَ بِالسَّيَِّئةِ فَال يُ ْجزَی  ...مــطــلــق در روز
قیامت
إِالَّ ما كانُوا َيعْ َملُونَ

توضیح جدول:
 «رسول خدا فرمود :سابقین از امتها سه نفر بودند که هرگز به اندازه یک پلک برهم زدن،شرک به پروردگار نیاوردند .آنان على بن أبی طالب و صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون و هر
سه صدیق هستند و على افضل از آنها مىباشد» (مدرسی ،1377 ،ج ،11ص /111مراغى ،بیتا،
ج ،22ص /153عاملى ،1413،ص /586ثعلبى نیشابورى ،1422 ،ج ،8ص .)126شاید بتوان گفت،
یکی از دالیل افضل بودن حضرت علی(ع) بر این دو صدیق این باشد ،که حضرت علی(ع) ،از
همان لحظهای که پیامبر به رسالت مبعوث شدند ،ایمان خود را به پیامبر ،به عنوان اولین فرد،
آشکارا ابراز کردند .در صورتی که حبیب نجار سالها در غاری ،خدا را پرستش میکرد .وقتی
که خبر رسوالن را شنید به نزدشان آمد و دینش را آشکار ساخت .درباره حزقیل ،مؤمن آل
فرعون هم گفتهاند :پسرعموى فرعون و ولیعهد او بود 600 .سال کتمان ایمان میکرد .تا موقعى
که حضرت موسى(ع) مبعوث شد ،جرئت و قوّه قلب پیدا کرد و بعضی امور را اظهار نمود
(طوسى ،بیتا ،ج ،9ص /72شوکانى ،1414 ،ج ،4ص /560ابن العربى ،بیتا ،ج ،4ص.)1659
ن نَذِيرٍ ِمنْ َقبْ ِلكَ لَ َعلَّهُمْ َيتَذَكَّرُونَ﴾
 قرابت و نزدیکی بین دو آیهِ﴿ :لُتنْ ِذرَ َقوْمًا ما أَتاهُمْ مِ ْ(قصص )46 /28 :و ﴿ِلُتنْ ِذرَ قَوْمًا ما أُنْ ِذرَ آباؤُهُمْ َفهُمْ غا ِفلُونَ﴾ (یس )6 /36 :وجود دارد؛ که به
نظر بعضی مفسرین ،مفهوم فترت را بیان میکند .یعنی برای مردم تا مدتها پیامبری نازل نشد
و آنها غافل ماندند .اشکال گرفتهاند که این تفسیر ،با این روایت ،که زمین هرگز از حجت خدا
خالی نخواهد بود .تناقض دارد .پاسخ این مشکل در آیات بعدی سوره قصص داده شده است:
﴿وَلَقَدْ َوصَّلْنا َلهُمُ الْ َقوْلَ لَعََّلهُمْ يَ َتذَكَّرُونَ﴾ (قصص .)51 /28 :این آیه در احادیث بسیاری از ائمّه،
به امام بعد از امام تفسیر شده است (بحرانى ،1416 ،ج ،4ص /272حسینى استرآبادى،1409 ،
ص .)413به این صورت که «گفتار خود را در احکام ،مواعظ ،نصایح ،عبرتها ،وعده و وعیدها
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به آنان گوشزد کردیم ،بلکه اقوال حقیقى را که جانشینان ما در روى زمین هستند ،به آنان رسانده
و حجت را تمام کردیم» (گنابادى ،سلطان محمد ،1372 ،ج ،11ص .)183اگر خداوند ،منذری
نفرستاده ،پس چگونه است که اقوام گذشته و آبادیهای آنها را با بالیا و عقوباتی خاص ،ویران
کرده است .در صورتی که طبق فلسفه مهلت ،خداوند تا پیامبری نفرستد و مردم را هشدار ندهد،
عقاب نمیکند .همانطور که فرموده﴿ :وَ ما كانَ رَُّبكَ ُم ْهِلكَ الْقُری ح ََّتی َيبْ َعثَ فِي ُأ ِّمها رَسُوالً يَ ْتلُوا
َعلَ ْيهِمْ آياتِنا وَ ما ُكنَّا ُم ْهلِكِي الْقُری ِإالَّ َو أَ ْهلُها ظالِمُونَ﴾ (قصص)59 /28 :

 -5-5سوره شوری
این سوره آخرین سوره مکی میباشد که در سیزدهمین سال بعثت ،در آستانه هجرت به
مدینه نازل شده است .حروف مقطعه آن در دو آیه اول آمده است« :حم» و«عسق» که در حرف
سین ،با یاسین مشترک است .شباهتهای سوره شوری با سوره یاسین ،عبارتاند از:
جدول -7آیات مشابه در دو سورهی یس وشوری
شماره
آیات
سوره

هماهنگیها و
آیات

شماره آیات
سوره شوری

آیات

شباهتها

یاسین
شَ َرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَ الَّذِي َأوْحَيْنا إِلَ ْيكَ وَ ما قرار داشنت مهه

عَلی صِراطٍ

وَصَّيْنا بِهِ ِإبْراهِيمَ وَ مُوسی وَ پيامربان در صراط

مُسْتَقِيمٍ وَ
4و61

أَنِ اعْبُدُونِي

13و52و53

هذا صِراط

عِيسی أَنْ َأقِيمُوا الدِّينَ وَ ال مستقيم و تبيني
َرقُوا فِيهِ كَبُ َر َعلَی اْلمُشْ ِر ِكنيَ  ...احکام اسالم به
تَتَف َّ
ك لَتَهْدِي إِىل صِراطٍ مُسْتَقِيم ويژه مناز
وَ ِإنَّ َ

مُسْتَقِيم

صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي
ت وَ ما فِي ...
السَّماوا ِ

تَنْزِيلَ
5

الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ

وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْر وَ َأبْقی ِللَّذِينَ
36و37و38

آمَنُوا وَ عَلی َربِّهِ ْم يَتَو ََّكلُونَ َوالَّذِينَ توکّل به خدا
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ اْل ِإثْمِ وَ الْفَواحِشَ
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وَإِذا ما َغضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ َو الَّذِينَ
اسْتَجابُوا لِ َربِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ َو
أَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا
رَ َزقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
اتَّبِعُوا مَنْ ال
21

يَسَْئلُكُمْ
أَجْرًا وَ هُمْ

پيامربان از مردم
23

ُقلْ ال َأسَْئلُكُمْ َعلَيْهِ أَجْرًا إِالَّ چيزی مطالبه منی
َدةَ فِي الْقُرْىب
اْلمَو َّ

کنند

مُهْتَدُونَ
شَ َرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّی بِهِ
نُوحًا وَ الَّذِي َأوْحَيْنا إِلَ ْيكَ وَ ما اثبات والیت ائمه
لِتُنْذِرَ قَوْمًا
ما
7

ُأنْذِرَ

آباؤُهُمْ فَهُمْ
غاِفلُونَ

وَصَّيْنا بِهِ ِإبْراهِيمَ وَ مُوسی وَ اطهار و بر حق
13و23و5

عِيسی أَنْ َأقِيمُوا الدِّينَ وَ ال بودن

شیعیان

َرقُوا فِيهِ كَبُ َر َعلَی اْلمُشْ ِر ِكنيَ  ...ایشان
تَتَف َّ
َدةَ فِي الْقُرْىبَ ...و اْلمَالئِكَةُ
إِالَّ اْلمَو َّ
حمْدِ َربِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ
يُسَبِّحُونَ بِ َ
ِللَّذِينَ...

ن ال يَسَْئلُ ُكمْ َأجْرًا َو هُمْ ُمهْتَدُونَ﴾ (یس:
در توضیح این قسمت باید گفت در آیه ﴿ َّاتبِعُوا مَ ْ
 )21 /36تاکید شده است که پیامبران در برابر رسالت خود ،اجر و مزدی از مردم نمیخواهند:
در سوره شعرا نیز این موضوع مرتب ًا از جانب پیامبران به مردم ابالغ شده است .اما در آیه 23
َدةَ فِي
سوره شوری میفرماید...﴿ :قُلْ ال َأسَْئلُكُمْ َعلَيْهِ أَجْرًا ِإالَّ الْ َموَدَّةَ فِي الْقُرْىب ﴾...منظور از ﴿الْ َمو َّ
الْقُرْىب﴾ ،با توجه به روایات متعدد ،در بسیاری از تفاسیر اهل بیت میباشند( .بیضاوى،1418 ،
ج ،5ص /80نیشابورى ،1415 ،ج ،2ص /734زمخشرى ،1407 ،ج ،4ص )220بنابراین پیامبر نه
سنَ ًة
ن يَقْ َترِفْ حَ َ
تنها درخواست مادی برای خود ندارد ،بلکه با توجه به انتهای آیه فوق ...﴿ :وَ مَ ْ
الل َه غَفُو ٌر َشكُور﴾ پیامبر صحیحترین راه و کوتاهترین مسیر در زندگی برای
نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْنًا إِنَّ َّ
انجام نیکیها و بدست آوردن ثواب و پاداش بیشتر را به مردم نشان میدهند .حال دو آیه  13و
 23سوره شوری را در کنار حدیثی از پیامبر«أوصیکم بکتاب اللَّه و أهل بیتی فإنی سألت اللَّه أن
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ال یفرق بینهما حتى یوردهما علی الحوض» (فیض کاشانی ،1415 ،ج ،1ص /463کلینى،1369 ،
ج ،1ص .)300بررسی کنیم؛ نتیجه میشود که نباید این دو پشتوانه مسلمین از هم فاصله بگیرند
و نباید بین آنها تفرقه و جدایی به وجود بیاید ،مفهوم ﴿ال تَ َتفَرَّقُوا﴾ در شوری13 ،همان مفهوم
﴿الْ َموَدَّةَ فِي الْقُرْىب﴾ در شوری 23 ،است .یعنی مسلمان حقیقی عالوه بر مطالب مذکور ،کسی
است که در دین تفرقه اندازی نکرده و به مضامین و فرمایشات قرآن و ائمّه در کنار یکدیگر
عمل کند.

 -6-5سوره طه
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
مقطعه سوره یس را با سوره طه از جهتی دیگر دارای شباهت تشخیص داده و آن دو را در یک
گروه قرار دادیم .از آنجایی که طه نیز مانند یاسین ،یکی دیگر از نامهای رسول اکرم (ص)
است ،بنابراین از جهتی دیگر دارای سرآغاز مشابه هستند .شباهتهای سوره طه با سوره یاسین،
عبارتاند از:
جدول-8آیات مشابه در دو سوره یس و طه
شماره آیات
سوره یس

شماره
آیات

آیات

آیات
سوره طه

الرَّحْمنُ َعلَی الْعَ ْرشِ اسْتَویَ .و لَقَدْ

شيَ الرَّحْمنَ
انَّما  ...الذِّكْرَ َو خَ ِ

قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَ ْبلُ يا قَ ْومِ ِإنَّما

بِالْغَ ْيبِ  ...كَرِميٍ قالُوا َ ...و ما
َأنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ ٍء ِإنْ َأنْتُ ْم  5و  90و
11و15و23و 52إِالَّ تَكْ ِذبُونَ َأ أَتَّخِذُ ِمنْ دُونِهِ 108
آلِهَةً ِإنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ َ ...و ال 109
يُنْقِذُونِ .قالُوا  ...ما َوعَدَ
الرَّحْمنُ َو صَ َدقَ اْلمُ ْر َسلُونَ

و

فُتِنْتُمْ بِهِ َو إِنَّ َربَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي
َو َأطِيعُوا أَمْرِي .يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
ال عِوَجَ لَهُ َو خَشَ َعتِ اْلأَصْواتُ
سمَعُ إِالَّ َهمْسًا .يَوْمَئِذٍ
لِلرَّحْمنِ فَال تَ ْ
ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِالَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ
ضيَ لَهُ قَوْالً.
الرَّحْمنُ َو رَ ِ
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11

62

شيَ
الذكْرَ َوخَ ِ
ِإنَّما مَنِ اتَّبَعَ ِّ
الرَّحْمنَ ...
ضلَّ مِنْكُمْ جِبِالًّ كَثِريًا
َو لَقَدْ أَ َ
َأ َفلَمْ تَكُونُوا تَعْ ِقلُونَ

3

ضلَّ فِ ْرعَوْنُ قَوْمَهُ َو ما هَدى .قالَ
َو أَ َ
 79و 85

َف ِإنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ َو أَضَلَّهُمُ
السَّامِرِيُّ.

َأ لَمْ َأعْهَ ْد إِلَيْكُمْ يا بَنِي آ َدمَ َأ ْن
60

إِالَّ تَ ْذكِ َرةً ِلمَنْ يَخْشی.

ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ِإنَّهُ لَكُمْ 115
عَ ُدوٌّ مُبِني.

سيَ َو
َو لَقَدْ عَهِدْنا إِىل آ َدمَ مِنْ قَ ْبلُ َفنَ ِ
لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

خ َلقَ اْلأَزْواجَ
سُبْحانَ الَّذِي َ
36

كُلَّها ِممَّا تُنِْبتُ اْلأَرْضُ َو مِنْ 53

َ ...فأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجًا مِنْ نَباتٍ شَتَّی

َأنْفُسِهِمْ َو ِممَّا ال يَ ْع َلمُو َن.

 49تا 59

ما يَنْظُرُونَ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً

ح ِملُ َيوْمَ
مَنْ َأعْرَضَ عَنْهُ َف ِإنَّهُ يَ ْ

ِصمُونَ َفال
َتأْخُذُهُمْ َو هُمْ يَخ ِّ

الْقِيامَةِ وِزْرًا خالِدِينَ فِيهِ َو ساءَ لَهُمْ

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً َو ال إِىل

ح ْمالً .يَ ْومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
يَوْ َم الْقِيامَةِ ِ

أَ ْهلِهِمْ يَرْجِعُونَ َو نُفِخَ ِفي

َو

يَوْمَئِذٍ

الصُّورِ َفإِذا هُمْ مِنَ اْلأَجْداثِ

زُرْقًا.يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ َلبِثْتُمْ إِالَّ

سلُونَ قالُوا يا وَ ْيلَنا
إِىل َربِّهِمْ يَنْ ِ

عَشْرًا .نَحْنُ َأ ْعلَمُ بِما يَقُولُونَ ِإذْ يَقُولُ

مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَ ْرقَدِنا هذا ما

أَمَْثلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ ِإالَّ يَوْمًاَ .و

َوعَدَ

الرَّحْمنُ َو

نَحْشُرُ

الْمُجْرِمِنيَ

صَ َدقَ 100

تا يَسَْئلُوَنكَ عَنِ الْجِبالِ فَ ُقلْ َينْسِفُها رَبِّي

اْلمُ ْر َسلُونَ .إِنْ كاَنتْ ِإالَّ صَيْحَةً 112

نَسْفًا .فَيَذَرُها قاعًا صَ ْفصَفًا .ال تَرى

جمِيع لَدَيْنا
واحِ َدةً َفإِذا هُمْ َ

فِيها عِوَجًا َو ال أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ

حضَرُونَ فَالْيَ ْومَ ال تُظْلَمُ نَفْس
مُ ْ

الدَّا ِعيَ ال عِوَجَ لَهُ َو خَشَ َعتِ اْلأَصْواتُ

شَيْئًا َو ال تُجْ َزوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ

سمَعُ إِالَّ َهمْسًا .يَوْمَئِذٍ
لِلرَّحْمنِ فَال تَ ْ

تَ ْع َملُونَ إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ

ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِالَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ

الْيَ ْومَ فِي شُ ُغلٍ فاكِهُونَ .هُمْ َو

ضيَ لَهُ قَوْالً .يَ ْعلَمُ ما َبيْنَ
الرَّحْمنُ َو رَ ِ

أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ َعلَى

خلْفَهُمْ َو ال يُحِيطُونَ بِهِ
أَيْدِيهِمْ َو ما َ

ك مُتَّكِؤُنَ لَهُمْ ِفيها فاكِهَة
اْلأَرائِ ِ

حيِّ الْقَيُّومِ َو
ِعلْمًا َو عََنتِ الْوُجُوهُ ِللْ َ
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َدعُونَ سَالم َقوْالً مِنْ
َو لَهُمْ ما ي َّ

ح َملَ ُظلْمًا َو مَنْ َيعْمَلْ
قَدْ خابَ مَنْ َ

َربٍّ رَحِيمٍ َو امْتازُوا الْيَوْ َم أَيُّهَا

مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِن فَاليَخافُ

اْلمُجْرِمُون

ُظلْمًا َو ال َهضْمًا

ِإنَّما أَمْ ُرهُ إِذا أَرادَ شَيْئًا َأ ْن
11و55

يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ِإنَّ
أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَ ْومَ ِفي شُغُلٍ

118و119

إِنَّ َلكَ أَالَّ تَجُوعَ فِيها َو ال َتعْری َ .و
أََّنكَ ال تَ ْظمَؤُا فِيها َو ال َتضْحی

فاكِهُو َن
31

َأ لَمْ يَ َروْا كَمْ أَ ْهلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ
الْقُرُونِ َأنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال َيرْجِعُونَ

َأ َفلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَ ْهلَكْنا قَبْلَهُمْ ِمنَ
128

الْقُرُونِ َيمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ ِإنَّ فِي
ذِلكَ َلآياتٍ ِلأُولِي النُّهی

هماهنگی و شباهت آیات در جدول به راحتی قابل مشاهده است و نیازی به توضیح بیشتر
نیست.

نتیجهگیری
با کنار هم گذاشتن و تحلیل بخشهای پیش مقاله به این نتیجه رسیدیم که در مقایسه سوره
یاسین با سورههای مجاور و همگروه ،سه دسته آیات مشترک مییابیم:
 .1آیاتی که در اثبات و تبیین رسالت انبیا عظام و بویژه رسالت رسول اکرم (ص) است.
 .2آیاتی که والیت ائمه معصومین (ع) را اثبات میکنند.
 .3آیاتی که ارائه صراط مستقیم و چگونه پیمودن آن را توسط پیامبران و ائمه اطهار (ع) بیان
میدارد.
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جدول -9نتایج

سورهها

اثبات مرسلین و انبیاء

تبیین صراط

اثبات والیت ائمه اطهار

مستقیم

حقَّ الْقَوْلُ عَلی َأكْثَرِهِمْ
 :7لَقَدْ َ
فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ
 :10وَ سَواء َعلَيْهِمْ أَ َأنْذَرْتَهُمْ
 1تا  :3يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيم َأمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ.
یاسین

إَِّنكَ َلمِنَ اْلمُ ْر َس ِلنيَ

الذكْرَ
ِ :11إنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ِّ
شيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ
وَ خَ ِ

 :4عَلی صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
َ : 61و أَنِ اعْبُدُونِي هذا
صِراط مُسْتَقِيم

فَبَشِّ ْرهُ ِبمَغْفِ َر ٍة وَ أَجْرٍ...
حصَيْناهُ
... :12وَ كُلَّ َشيْ ٍء أَ ْ
فِي إِمامٍ مُبِني
َدقَ  :130سَالم عَلی إِلْيا ِسنيَ.
حقِّ وَ ص َّ
َ :37بلْ جاءَ بِالْ َ
صافات

اْلمُ ْر َس ِلنيَ

 :24وَ قِفُوهُمْ ِإنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ.

 :3فَالزَّاجِراتِ زَجْرًا
 :118وَ هَدَيْنا ُهمَا

َ :164ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقام مَعْلُوم الصِّراطَ اْلمُسْتَقِيمَ
حمَتِنا وَ َ 31و جَ َعلَنِي مُبارَكًا
قاَلتْ إِنِّي َأعُوذُ بِالرَّحْمنِ َ ...و وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَ ْ
تَقِيًّا ،يا َأَبتِ ...مِنَ الرَّحْمنِ جَ َعلْنا لَهُمْ لِسانَ صِ ْدقٍ َعلِيًّا .وَ أَيْنَ ما كُ ْنتُ َو َأوْصانِي
فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا ،جَنَّاتِ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ بِالصَّالةِ َو الزَّكاةِ ما
دُ ْمتُ حَيًّاَ 55 .و كانَ

عَدْنٍ الَّتِي َوعَدَ الرَّحْمنُ هارُونَ نَبِيًّا

َ ...وعْ ُدهُ َمأْتِيًّا ،ثُمَّ َ ...علَی ال َيمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِالَّ مَنِ َيأْمُرُ أَ ْهلَهُ بِالصَّالةِ َو
مریم

الرَّحْمنِ عِتِيًّا... ،عِنْدَ الرَّحْمنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدًا .إِنَّ الزَّكاةِ َو كانَ عِنْدَ َربِّهِ
عَهْدًا ،يَ ْومَ  ...إِلَی الرَّحْمنِ الَّذِينَ

آمَنُوا

وَفْدًا ،ال َي ْملِكُونَ  ...عِنْدَ الصَّالِحاتِ

َو
سَيَجْ َعلُ

خلَفَ مِنْ
َع ِملُوا مَرْضِيًّا 59 .فَ َ
خلْف أَضاعُوا
لَهُمُ بَعْدِهِمْ َ
َو

اتَّبَعُوا

الرَّحْمنِ عَهْدًاَ ،و قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وُدًّا

الصَّالةَ

الرَّحْمنُ وَلَدًا ،أَنْ َدعَوْا 50و63

الشَّهَواتِ فَسَوْفَ َيلْقَوْنَ

لِلرَّحْمنِ وَلَدًاَ ،و ما َينْبَغِي 87و96

غَيًّا
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لِلرَّحْمنِ  ...وَلَدًا ،إِنْ ُكلُّ َمنْ ...

َ :36و إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ

آتِي الرَّحْمنِ عَبْدًا  18و45

َربُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا

و61و69و78و 85و 87و88

صِراط مُسْتَقِيم.

و91تا93
الرَّحْمنُ َعلَی الْعَرْشِ اسْتَوی.

ِإنَّنِي َأنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ

َو لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ َقبْلُ

َأنَا فَاعْبُ ْدنِي وَ َأقِ ِم

يا قَ ْومِ ِإنَّما فُتِنْتُمْ ِبهِ َو إِنَّ َربَّكُمُ  :122ثُمَّ اجْتَباهُ َربُّهُ فَتابَ الصَّالةَ لِ ِذكْرِي .فَاصْبِرْ
الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي َو َأطِيعُوا َعلَيْ ِه وَ هَدي

عَلى ما يَقُولُونَ َو َسبِّحْ

أَمْرِي .يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّا ِعيَ ال

حمْدِ رَِّبكَ قَ ْبلَ طُلُوعِ
بِ َ

الشمْسِ َو قَ ْبلَ غُرُوبِها
َّ
عِوَجَ لَهُ َو خَشَ َعتِ اْلأَصْواتُ َ :124و مَنْ َأعْرَضَ عَنْ
سمَعُ إِالَّ َهمْسًاِ .ذكْرِي َفإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًاَ ...و مِنْ آناءِ اللَّ ْيلِ فَسَبِّحْ
لِلرَّحْمنِ فَال تَ ْ
طه

يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِالَّ مَنْ

َو َأطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ

ضيَ َلهُ
أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَ ِ

تَرْضى .وَ أْمُرْ أَ ْهلَكَ

قَوْالً 5 .و  90و  108و 109

بِالصَّالةِ َو اصْطَبِرْ َعلَيْها
14 ...و130و25
ُ :135قلْ ُكلٌّ مُتَرَبِّص
فَتَرََّبصُوا فَسَتَ ْع َلمُو َن مَنْ
أَصْحابُ

الصِّراطِ

السَّوِيِّ َو مَنِ اهْتَدی
وَ إِنَّ رََّبكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم
9و68و122و
شعراء

الْآخِرِينَ .إِلَّا مَنْ أَتَی اللَّهَ وَ

140و159و175و191و 217بِ َق ْلبٍ َسلِيمٍ 84و89
مشترک با آيههاي مناز

نمل

حنيَ تَقُومُ.
وَ اجْ َعلْ لِي لِسانَ صِ ْدقٍ فِي الَّذِي يَراكَ ِ
فِي

تَ َقلَُّبكَ

السَّاجِدِينَ 218و219

سمِعُ اْلمَوْتى َو ال :3
إَِّنكَ ال تُ ْ

الَّذِينَ

يُقِيمُونَ

سمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا الصَّالةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ
تُ ْ
مُ ْدبِرِينَ وَما َأْنتَ بِهادِي الْ ُعمْيِ وَهُمْ

بِالْآخِ َرةِ

هُمْ

سمِعُ إِالَّ مَنْ يُوقِنُونَ ِ :91إنَّما أُ ِمرْتُ
عَنْ ضَاللَتِهِمْ إِنْ تُ ْ
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يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْ ِلمُونَ أَنْ َأعْبُدَ َربَّ ه ِذهِ الَْبلْ َدةِ
الَّذِي حَرَّمَها  ...أُ ِمرْتُ

80و81

ني.
س ِلمِ َ
أَنْ َأكُونَ مِنَ اْلمُ ْ
 :92وَ أَنْ أَ ْتلُوَا الْقُرْآنَ
اهْتَدی

َفمَنِ

َف ِإنَّما

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ َو مَنْ
ضلَّ فَ ُقلْ ...
َ
 :7وَ َأوْحَيْنا إِىل ُأمِّ مُوسی أَنْ َو ما كُ ْنتَ بِجاِنبِ الطُّورِ ِإذْ
حمَةً مِنْ َربِّكَ
أَرْضِعِيهِ َفإِذا خِ ْفتِ َعلَيْهِ َفأَلْقِيهِ نادَيْنا َو لكِنْ رَ ْ
ِ ....إنَّا رَادُّوهُ إِلَ ْيكِ َو جاعِلُو ُه لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِنَ اْلمُ ْر َس ِلنيَ.

مِنْ قَ ْب ِلكَ لَ َعلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ َو  :22وَ لَمَّا تَوَجَّهَ ِتلْقاءَ
َصلْنا َلهُمُ الْقَوْلَ َل َعلَّهُمْ مَدْيَنَ قالَ عَسی رَبِّي
لَقَدْ و َّ

قصص

ك مُ ْه ِلكَ أَنْ
يَتَ َذكَّرُونََ .و ما كانَ َربُّ َ

يَهْدِيَنِي

سَواءَ

الْقُرى حَتَّی يَبْ َعثَ ِفي أُمِّها السَّبِيلِ
َرسُوالً يَ ْتلُوا َعلَيْهِمْ آياتِنا َو ما
كُنَّا مُ ْهلِكِي الْقُری إِالَّ َو أَ ْهلُها
ظاِلمُونَ 46 .و 51و59
شَ َرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي َش َرعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى  :13شَ َرعَ لَكُمْ مِنَ
بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي َأوْحَيْنا إِلَيْكَ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي َأوْحَيْنا إِلَيْكَ الدِّينِ ما وَصَّی بِهِ نُوحًا
وَ ما وَصَّيْنا بِهِ ِإبْراهِيمَ وَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ ِإبْراهِيمَ وَ وَ الَّذِي َأوْحَيْنا إِلَ ْيكَ وَ
مُوسي وَ عِيسي أَنْ َأقِيمُوا مُوسی وَ عِيسی أَنْ َأقِيمُوا ما وَصَّيْنا بِهِ ِإبْراهِيمَ وَ
َرقُوا فِيهِ كَبُرَ مُوسی وَ عِيسیى أَنْ
َرقُوا فِيهِ كَبُرَ الدِّينَ وَ ال تَتَف َّ
الدِّينَ وَ ال تَتَف َّ
شوری

ك َعلَي اْلمُشْ ِر ِكنيَ  ...إِالَّ الْمَوَدَّةَ َأقِيمُوا الدِّينَ وَ ال
َعلَي اْلمُشْ ِر ِكنيَ  ...وَ ِإنَّ َ
َرقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
لَتَهْدِي إِىل صِراطٍ مُسْتَقِيم .فِي الْقُرْىب ... "...وَ اْلمَالئِكَةُ تَتَف َّ
حمْدِ َربِّهِمْ وَ اْلمُشْ ِر ِكنيَ ... :52...وَ
صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي يُسَبِّحُونَ بِ َ
السَّماواتِ وَ ما فِي  ...يَسْتَغْفِرُونَ

صراطٍ
ِللَّذِينَ ...إَِّنكَ لَتَهْدِي إِىل ِ

13و23و5

مُسْتَقِيم :53 .صِراطِ

13و52و53
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اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي
ت وَ ما فِي ...
السَّماوا ِ

سمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ثُمَّ َأوْ َرثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ
وَ َأقْ َ
لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِير لَيَكُونُنَّ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِناِ ...إلَيْهِ
أَهْدی مِنْ إِحْدَى الْأُمَم َف َلمَّا َيصْعَدُ الْ َكلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْ َع َملُ
فاطر

جاءَهُمْ نَذِير ما زادَهُمْ إِلَّا الصَّالِحُ يَرْفَعُه32" ...و10
نُفُوراِ .إنَّا أَ ْر َسلْناكَ بِالْحَقِّ

ِ ... :28إنَّما تُنْذِرُ َّالذِينَ
يَخْشَوْنَ َربَّهُمْ ِبالْغَ ْيبِ وَ
أَقامُوا الصَّالةَ...

بَشِريًا َو نَذِيرًا 24...و42

به عالوه در این پژوهش از بررسی سورههای همگروه ،نتایج ذیل نیزحاصل شد:
 میتوان این هفت سوره را مجموعه مرتبطی شمرد که از داستان بنیاسرائیل یاد میکند .دربخشی از این مجموعه ،رسالت حضرت موسی (ع) را در رابطه با این امت توضیح میدهد و در
بخشی دیگر ،رسالت حضرت عیسی (ع) را ،که تکمیلکننده همان دین بوده است.
 همچنین مسائلی در متن سورهها مطرح میگردد؛ که شباهت بسیاری با هم دارند؛ در همهآنها از نفخ صور یا برپایی قیامت ،صحبت شده است .که نشان میدهد؛ تالش پیامبران در زمینه
ایجاد باور مردم ،به معاد و مقابله با انکار آنها ،بیشتر از مسائل دیگر بوده است.
 در آغاز همه این سورههای همگروه ،پس از حروف مقطعه بالفاصله خداوند پیامبر رامخاطب قرار داده است؛ در انتهای این سورهها نیز ،مجدداً خداوند با پیامبر صحبت میفرماید.
این نقطه اشتراک ،این مطلب را به ذهن خطور میسازد که ،شاید بتوان گفت :سایر حروف مقطعه
در اوایل این سورههای همگروه نیز ،مانند یاسین و طه ،نامهای رسول خدا هستند که در روایات
به آنها اشاره نشده است و خداوند آنها را به صورت رمز ،در ابتدای این سورهها آورده تا با
تدبر و تفحص ،به آنها پی ببریم.
 صراط مستقیم ،یعنی عبودیت و اطاعت محض خدا .یعنی عمل به دستوراتی که خدا ازطریق پیامبران برای ما فرستاده است .در سوره شوری ،به کسی که دین را برپای داشته و از
پراکندگی و تفرقهاندازی بپرهیزد ،تعبیر شده است و در سوره شعرا ،آثار عملی آن ،همچون نماز،
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عبادت خدا و انفاق را کسب نماید .در سوره نمل آنان را مؤمنین خطاب فرموده ،که نماز برپا
مىدارند و زکات مىدهند و به آخرت یقین دارند .در سورههای قصص و مریم ،متّقین و در طه
و یاسین ،پرهیزگاران ،معرفی شدهاند .کسانی که در نهان از خدا خوف دارند و همه این فضایل
با طی طریق در صراط مستقیم بدست میآید .که در سوره یس ،فرموده :پیامبر و سایر پیامبران
در آن قرار داشتهاند .همان راهی که خداوند به روشنی و صراحت فرمودهَ ﴿ :وأَنِ ا ْعبُدُونِي هذا
ستَقِيم﴾.
ط مُ ْ
صِرا ٌ
 در نهایت به وضوح مشاهده می کنیم در سوره یس و سور هم گروهش تاکید براین امراست که نکته کلیدی ،پیدا کردن صراط مستقیم و طی طریق در آن است .خداوند ،به شیوههای
مختلف ،آن را یاد آور شده است و آن پیروی از قرآن و عترت پیامبر (ص) است.
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منابع و مآخذ
قرآن کرمي.هنجالبالغه. .1ابن بابويه ،حممد بن علی؛ فضائل الشيعة؛ ترمجه :معروف به اعلمی ،هتران :انتشارات اعلمی ،يبتا.
 .2ــــ؛ معاين االخبار؛ ترمجه :عبد العلی حممدی شاهرودی ،هتران :دار الكتب اإلسالمية 1377 ،ش.
 .3ابن عاشور ،حممد بن طاهر؛ التحرير و التنوير؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .4ابن عجيبه ،امحد بن حممد؛ البحراملديد ىف تفسريالقرآن املجيد؛ قاهره :انتشارات دكتر حسن عباس زكى،
 1419ق.
 .5ابن العرىب ،حممد بن عبداهلل بن ابوبكر؛ احكام القرآن؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .6ابن عطيه اندلسی ،عبداحلق بن غالب؛ املحرر الوجيز ىف تفسري الكتاب العزيز؛ بريوت :دارالكتب العلميه،
 1422ق.
 .7ابن کثريدمشقي ،امساعيل بن عمر؛ تفسريالقرآن العظيم؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1419 ،ق.
 .8ابوالفتوح رازی ،حسني بن علی؛ روض اجلنان و روح اجلنان ىف تفسريالقرآن؛ مشهد :بنياد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی 1408 ،ق.
 .9آل سعدی ،عبدالرمحن بن ناصر؛ تيسري الكرمي الرمحن؛ بريوت :مكتبة النهضة العربيه 1408 ،ق.
 .10آلوسي ،سيد حممود؛ روح املعاين يف التفسري القرآن العظيم؛ بريوت :دارالكتب العلميه 1415 ،ق.
 .11حبراىن ،سيد هاشم؛ الربهان ىف تفسري القرآن؛ هتران :بنياد بعثت 1416 ،ق.
 .12بروجردی ،سيد حسني؛ تفسري الصراط املستقيم؛ قم :موسسه انصاريان 1416.،ق.
 .13بروسوی ،امساعيل حقي؛ تفسري روح البيان؛ بريوت :دارالفكر ،يبتا.
 .14بيضاوی ،عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل و أسرار التأويل؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 1418 ،ق.
 .15جرجاىن ،حسني بن حسن؛ جالء االذهان و جالء االحزان؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1377 ،ش.
 .16جوادي آملي ،عبداهلل؛ تفسري موضوعي قرآن کرمي  -سريه رسول اکرم در قرآن؛ قم :نشر اسراء،
1376ش.
 .17حائری هتراىن ،مري سيد علی؛ مقتنياِ الدرر و ملتقطاِ الثمر؛ هتران :دارالكتب االسالميه 1377 ،ق.
 .18حسكاىن ،عبيد اهلل بن امحد؛ شواهد التزنيل لقواعد التفضيل؛ هتران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
ارشاد اسالمی 1411 ،ق.
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 .19حسيين استرآبادی ،سيد شرف الدين علی؛ تأويل اآلياِ الظاهرة؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسني حوزه علميه قم 1409 ،ق.
 .20حسيىن مهداىن ،سيد حممد حسني؛ انوار درخشان؛ هتران :كتابفروشی لطفی 1404 ،ق.
 .21خرمشاهي ،هباءالدين؛ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي؛ هتران :انتشارات دوستان و ناهيد 1377 ،ش.
 .22خطيب ،عبدالكرمي؛ التفسري القرآىن للقرآن؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .23داور پناه ،ابوالفضل؛ انوار العرفان ىف تفسري القرآن؛ هتران :انتشارات صدر 1375 ،ش.
 .24دروزة ،حممد عزت؛ التفسري احلديث؛ قاهره :دار إحياء الكتب العربية 1383 ،ق.
 .25دستغيب ،سيد عبداحلسني؛ قلب قرآن؛ هتران :انتشارات صبا 1361 ،ش.
 .26ديلمی ،حسن بن حممد؛ إرشاد القلوب؛ ترمجه :سيد عبد احلسني رضاىي ،هتران :اسالميه 1377 ،ش.
 .27راغب اصفهاين؛ ترمجه و حتقيق مفرداِ الفاظ قرآن؛ ترمجه :سيد غالمرضا خسروی حسيىن ،هتران:
انتشارات مرتضوی 1375 ،ش.
 .28راميار ،حممود؛ تاريخ قرآن؛ هتران :امريکبري 1390،ش.
 .29رهنما ،زين العابدين؛ ترمجه و تفسري رهنما؛ هتران :كيهان 1346 ،ش.
 .30زحيلی ،وهبة بن مصطفی؛ التفسري املنري ىف العقيدة و الشريعة واملنهج؛ بريوت ،دمشق :دارالفكر املعاصر،
 1418ق.
 .31زخمشری ،حممود؛ الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ بريوت :دار الكتاب العريب 1407 ،ق.
 .32سبزواری جنفی ،حممد بن حبيب اهلل؛ ارشاد االذهان اىل تفسري القرآن؛ بريوت :دار التعارف 1419 ،ق.
 .33سيوطی ،جالل الدين؛ الدر املنثور ىف تفسري املأثور؛ قم :كتاخبانه آية اهلل مرعشى جنفى 1404.،ق.
 .34ــــ؛ االتقان يف علوم القرآن؛ ترمجه :سيد مهدي حائري قزويين ،هتران :سپهر 1376 ،ش.
 .35شرب ،سيد عبد اهلل؛ اجلوهر الثمي يف تفسري الكتاب املبي؛ كويت :مكتبة األلفني 1407 ،ق.
 .36شريف الهيجی ،حممد بن علی؛ تفسري شريف الهيجی؛ هتران :دفتر نشر داد 1373 ،ش.
 .37شوكاىن ،حممد بن علی؛ فتح القدير؛ دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب 1414 ،ق.
 .38طباطبايي ،سيد حممدحسني؛ امليزان يف تفسريالقرآن؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی 1417 ،ق.
 .39طربسي ،فضل بن حسن؛ تفسري جوامع اجلامع؛ مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی 1377 ،ش.
 .40ــــ؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ ترمجه :مترمجان ،هتران :انتشارات فراهاىن 1360،ش.
 .41طربي ،حممدبن جرير؛ جامع البيان ىف تفسريالقرآن؛ ترمجه :مترمجان ،هتران :انتشارات توس 1356 ،ش.
 .42طنطاوی ،سيد حممد؛ التفسري الوسيط للقرآن الكرمي؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .43طوسی ،حممد بن حسن؛ التبيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب ،يبتا.
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 .44طيب ،سيد عبد احلسني؛ اطيب البيان يف تفسري القرآن؛ هتران :انتشارات اسالم 1378 ،ش.
 .45عاملی ،علی بن حسني؛ الوجيز ىف تفسري القرآن العزيز؛ قم :دارالقرآن الكرمي 1413 ،ق.
 .46عبداللهيان ،حممد؛ قلب قرآن؛ قم :مؤسسه معارف اسالمي امام رضا(ع) 1388 ،ش.
 .47فخرالدين رازي ،ابوعبداهلل حممدبن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بريوت :دار احياء التراث العربی 1420 ،ق.
 .48فرات كوفی ،ابوالقاسم فرات بن ابراهيم؛ تفسري؛ هتران :انتشارات وزارت ارشاد اسالمی 1410 ،ق.
 .49فضل اهلل ،سيد حممد حسني؛ تفسري من وحی القرآن؛ بريوت :دار املالك للطباعة و النشر 1419 ،ق.
 .50فيض كاشانی ،مالحمسن؛ االصفی فی تفسريالقرآن؛ قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی 1418 ،ق.
 .51ــــ؛ تفسريالصايف؛ هتران :انتشارات الصدر 1415 ،ق.
 .52قرشی سيد ،علی اكرب؛ تفسري احسن احلديث؛ هتران :بنياد بعثت 1377 ،ش.
 .53قرطىب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحكام القرآن؛ هتران :انتشارات ناصر خسرو 1364 ،ش.
 .54كاشاىن ،مال فتح اهلل؛ زبدة التفاسري؛ قم :بنياد معارف اسالمی 1423 ،ق.
 .55ــــ؛ تفسريمنهج الصادقي ىف الزام املخالفي؛ هتران :كتابفروشی حممدحسن علمی1336 ،ش.
 .56كاشفی سبزواری ،حسني بن علی؛ مواهب عليه؛ هتران :سازمان چاپ و انتشارات اقبال 1369 ،ش.
 .57كليىن ،حممد بن يعقوب؛ أصول الكايف؛ ترمجه :سيد جواد مصطفوی ،هتران :اسالميه 1369 ،ش.
 .58گنابادي ،سلطان حممد؛ تفسري بيان السعادة ىف مقاماِ العبادة؛ ترمجه :حممدرضا خاىن و حشمت اهلل
رياضى ،هتران :مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيامنور 1372 ،ش.
 .59لساين فشارکي ،حممدعلي و مرادي زجناين ،حسني؛ سوره شناسي (روش حتقيق ساختاري در قرآن کرمي)،
قم :نصايح 1394 ،ش.
 .60ــــ؛ روش حتقيق موضوعي در قرآن کرمي؛ قم :مؤسسه بوستان کتاب 1391 ،ش.
 .61جملسي ،حممدتقي؛ خبش امامت(ترمجه جلد  23تا 27حبار االنوار)؛ ترمجه :موسی خسروی ،هتران :اسالميه،
 1363ش.
 .62مدرسی ،سيد حممد تقی؛ تفسريهدايت؛ مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس 1377 ،ش.
 .63مراغی ،امحد بن مصطفی؛ تفسري املراغی؛ بريوت :داراحياء التراث العرىب ،يبتا.
 .64مظاهري ،حسني؛ معارف اسالم درسوره ياسي؛ يبجا :انتشارات صدر 1370 ،ش.
 .65مظهری ،حممد ثناءاهلل؛ التفسري املظهری؛ پاكستان :مكتبة رشديه 1412 ،ق.
 .66مكارم شريازی ،ناصر؛ تفسري منونه؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 1374 ،ش.
 .67مالحويش ،آل غازی عبدالقادر؛ بيان املعاىن؛ دمشق :مطبعة الترقی 1382 ،ق.
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 .68جنفی مخيىن ،حممد جواد؛ تفسري آسان؛ هتران :انتشارات اسالميه 1398 ،ق.
 .69نيشابوری ،حممود بن ابو احلسن؛ إجيازالبيان عن معاين القرآن؛ بريوت :دار الغرب االسالمی 1415 ،ق.

