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 «یس»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول

 

اِنّا جَعَلنا فِی اَعناقِهِم اَغالالً فَهِیَ الیَ االَذقانِ فَهُم مُقمَحون* وَ »سوره یس  9و  8بر طبق آیات  .1

با توجه به مبحث  ،«جَعَلنا مِن بَینِ اَیدیهِم سَدًّا وَ مِن خَلفِهِم سَدّاً فَاغشَیناهُم فَهُم الیُبصِرون

 که گذاردموانعی نمیچه در کتاب آزادی انسان، تبیین نمایید که « خود عالی و خود دانی»

 .انسان در آیات انفسی و آیات آفاقی نظر کند

 

سوره  2و آیه « انََِّما تُنذِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّکرَ وَ خَشِیَ الَّرحمانَ...»سوره یس  11با توجه به آیه   .2

، شرط انذارپذیری و برخورداری از هدایت «ذلکَ الکتابُ ال ریبَ فیه هدیً للمُتَّقینَََ»بقره 

داشته « تقوا»قرآن، این است که انسانیت فطری خودش را حفظ کرده باشد و به تعبیر دیگر 

، ربط و نسبت میان خود «آزادی بندگی»و « آزادی انسان»باشد، با توجه به مباحث کتاب 

-را تبیین نمایید. چگونگی تقوا باعث، حق« تقوا»خود دانی انسان و مبحث عالی )فطرت( و 

 شود؟در انسان می« فرقان»پذیری  و تقویت قوه تشخیص و 

 

 

وَ خَشِیَ الَّرحمانَ بالغَیبِ فَبَشِّرهُ بِمَغفِرَه  انََِّما تُنذِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّکرَ» سوره یس 11 آیه بر طبق .3

امید و بشارت، است؛ با توجه به  یفه انبیا هم انذار و هشدار است و هم وظ، «وَ اَجرٍ کَریمٍ

را « تنذیر»و « تبشیر»در یک برنامه تربیتی جایگاه و نقش « تربیت و رشد»مباحث کتاب 

 تبیین نمایید. 

 



 

 

 سیاق دوم

و  ، )شومی شما با خود شما است(«قالوا طائرکم معکم...»سوره یس  19آیه با توجه به  .1

نحوست اشیاء و ایام و در مورد فال بد زدن ، دیدگاه اسالم مباحث شهید مطهری در کتاب

 تبیین نمایید.را 

وَ ما عَلَینا اِلّا الباَلغُ »سوره یس  17دین که وظیفه همگانی است بر طبق آیه « تبلیغ»امر  .2

؟ شروط قلمداد نمود« بالغ مبین»هایی باشد تا آن را ، باید دارای چه ویژگی«المُبین

 تبیین نمایید.« تبلیغ»موفقیت تبلیغ را با توجه به مباحث کتاب 

، همان امر به «وَ ما عَلَینا اِلّا الباَلغُ المُبین»سوره یس  17در آیه « بالغ مبین»آیا منظور از  .3

-را با وجه به مباحث کتاب« امر به معروف»و « تبلیغ»معروف و نهی از منکر است؟ تفاوت 

 بیان کنید.« امر به معروف»و « تبلیغ»های 

 سیاق سوم

 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَمَا خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ »سوره یس  45بر طبق آیه  .1

است. مگر تقوا چه « تقوا»، «رحمت و هدایت الهی»، شرط برخورداری از «تُرْحَمُونَ

تبیین « آزادی بندگی»را با توجه به کتاب آثار و ثمراتی دارد؟ مفهوم و اثرات تقوا 

 نمایید.

 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ »سوره یس  47بر طبق آیه .2

تربیت و رشد انسان ، «ینٍآمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ مُّبِ

با توجه به  نشانه ایمان است،« انفاق»است و « سخاوت»و « انفاق»، «گذشت»در سایه 



آزادی انسان ربط و نسبت »در کتاب « آزادی اجتماعی»و « آزادی معنوی»مباحث 

شوند و عامل اصلی می« انفاق»چه کسانی موفق به بیان کنید. « میان ایمان و انفاق را 

  باشد؟بازدارنده از انفاق چه می

 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ »سوره یس  47بر طبق آیه .3

ی توجیه ، گروهی برا«آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ

-کنند که اگرخدا میاذعان میو بازداشتن دیگران از انفاق، فرار از انفاق و اطعام 

این دیدگاه را با کرد، گونه که به ما مال عطا فرموده، به فقرا هم عطا میخواست همان

 تحلیل نمایید.« مساله نفاق»در کتاب  اهل نفاقهای توجه به ویژگی

 

 

و خلط میان اراده تشریعی  «انفاق»سوره یس در رابطه با  47ای که کفار در آیه شبهه .4

باشد مبنی بر اینکه هم مطرح می« جهاد»کنند در رابطه با مطرح می و اراده تکوینی

این شبهه را با « گیرد و نیازی به جهاد نیستاگر خدا بخواهد، یقینا جلوی کفار را می»

)که « تربیت و رشد»یز کتاب و ن« آزادی انسان»در کتاب « جهاد»توجه به مباحث 

 جهاد را به عنوان یکی از عوامل تربیت مورد توجه قرار داده است( پاسخ دهید.

 

قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ »...سوره یس  47در آیه خداوند چرا  .5

 )زیاده خواهان(«مترفین»سخنانی را از جانب « مُّبِینٍاللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ 

از دیدگاه شهید  ، مگر فقط آنان در ضاللت و گمراهی بسر میبرند؟ کندنقل می

ن به گروه مترفین،  به این دلیل است که همواره در عرصه جامعه، آمطهری تصریح قر

کل جامعه و شود و سپس به شروع می خاصفساد و فسق و تباهی از جانب گروهی 

« جهل عوام و نفاق خواص»یابد. تفسیر این آیه را با توجه به مبحث تسری می توده

 بیان کنید.« مساله نفاق»در کتاب 

 



 

 سیاق چهارم

 أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُو  » سوره یس 60 آیهبا توجه به  .1

، آیا خداوند عهد و پیمان مبنی بر عدم اطاعت از شیطان را در عالم دیگری از انسان «مُّبِینٌ

گرفته است؟ منظور از این عهد و پیمان چیست؟با توجه به مبحث خود عالی و فطرت در 

 پاسخ بدهید.« آزادی انسان»کتاب 

وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ا»سوره یس 65بر طبق آیه .2

نسبت به اعمال خود که بر خالف هدف و غایت انسانی بوده، ، تمامی اعضا و جوارح «یَکْسِبُونَ

آزادی »از کتاب « هدف زندگی»را با توجه به مبحث  هدف غایی انسان دهند، شهادت می

-ورتی از اعضا و جوارح در راستای هدف و غایت استفاده نمیتبیین نمایید. در چه ص« بندگی

 شود؟ 

لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا ا»سوره یس 65با توجه به آیه .3

، جهان آخرت، «لحَیَوانوَ اِنَّ الدّارَ االخره لَهِیَ ا»سوره عنکبوت  64و آیه  «کَانُوا یَکْسِبُونَ 

ای از یکپارچه حیات و زندگی است و ممات و مرگ در آن راهی ندارد؛ در این دنیا که آمیخته

حیات و ممات است، مالک و معیار زندگی چیست؟ آیا صرف گذر عمر و زندگی، حیات 

 پاسخ بدهید.« آزادی بندگی»در کتاب « احیاء»مبحث با توجه به شود؟ محسوب می

 

 

  پنجم سیاق

 

، «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِی لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِینٌ»سوره یس  69با توجه به آیه  .1

قرآن، تجربه بشری پیامبر »این شبهه را که  قرآن ساخته و پرداخته ذهن بشر نیست،

 بدهید. پاسخ« پایان پیامبری»با توجه به مباحث کتاب  «خاتم است

 



 70بر طبق آیه  ترین شرط برای پذیرش اتذار الهیبه عنوان مهم« حیات»مالک و معیار  .2

به چه معنا است؟ آیا انسان « لِیُنذِرَ مَن کَانَ حَیًّا وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْکَافِرِینَ »سوره یس 

اند و چه کسانی زندهتواند حیات گیاهی یا حیوانی داشته باشد؟ از دیدگاه قرآن، چه می

و مبحث « آزادی انسان»اند؟ با توجه به مبحث انسان شناسی در کتاب کسانی مرده

 پاسخ بدهید.« آزادی بندگی»در کتاب « احیاء»

 

 

لَا  * وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنصَرُونَ» سوره یس 74و  73آیات  بر طبق .3

، مشرکان به جای خدا معبودانی را اتخاذ «نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَیَسْتَطِیعُونَ 

توانند پرستشگران خود را کردند، به این امید که از سوی آنها یاری شوند اما آنها نمی

ای که گرفتار شرک و تشتت است را بیان کنید. تششت یاری کنند؛ ویژگی فرد و جامعه

خدا در »ت شخصیت و سالمت ناشی از توحید را بر اساس کتاب ناشی از شرک و وحد

 تبیین نمایید. « زندگی انسان


