
� از انصار�ان ترجمه سورە �اس��

�
�

� اش هم�ش�
� اندازە است و م���ا�� �ه نام خدا که رحم�ش ��

، (3) بر را�� راست [قرار داري] �
� ترد�د تو از فرستاد�ا��  �س (1) سوگند �ه قرآن ک��م، (2) که ��

(4) [قرآن] نازل شدە تواناي شکست نا�ذير و م���ان است. (5) تا مرد�� را ب�م د�� که �درا�شان
شان محقق و  فرمان عذاب بر ب�ش��

�
ند. (6) �قينا � خ�� را ب�م ندادە اند و �ه اين علت [از حقايق] ��

� بر گرد�شان ن�ادە ا�م که تا  ما غل ها��
�
ثا�ت شدە است، �ه اين س�ب ا�مان ن�� آورند (7) مسلما

چانه ها�شان قرار دارد �ه طوري که �ها�شان �اال ماندە است، (8) و از پ�ش رو�شان حا��� و از
] حا��� قرار دادە ا�م، و �ه صورت فرا��� د�د�ا�شان را فرو پوشاندە ا�م، �ه اين � �شت �شان [ن��
، ا�مان خاطر حقايق را ن�� ب�نند، (9) و براي آنان �کسان است چه ب�مشان د�� �ا ب�مشان ند��
وي کند و در ن�ان از ن�� آورند، (10) ب�م دادنت فقط براي ک�� ثم��خش است که از قرآن پ��
� ترد�د ما � ن�کو و �اارزش مژدە دە. (11) ��

سد، �س او را �ه آمرزش و �ادا�� خداي رحمان ب��
� ها و �دي هاي] بر جا ماندە از ا�شان مرد�ان را زندە �� کن�م و آنچه را پ�ش فرستادە اند و [خو��
� روشن [که اصل همه کتاب هاست و آن ل�ح محفوظ � را در کتا�� را ث�ت �� کن�م و همه چ��
است] برشمردە ا�م. (12) و براي آنان [که �ا تو برخورد خصمانه دارند] اهل آن ش�ر را مثل بزن،
� که دو پ�ام�� را �ه سوي آنان فرستاد�م، �س آن دو

ان �ه آنجا آمدند، (13) زما�� هن�ا�� که پ�ام��
] گفتند: ما را �ه سوي شما �

�
را ان�ار کردند و �ا پ�ام�� سو�� آنان را تق��ت کرد�م، �س [هم�

� مانند ما ن�س��د و [خداي] رحمان هيچ ها�� فرستادە اند. (14) [ اهل ش�ر] گفتند: شما جز ���
 ما �ه

�
ي نازل نکردە است، شما فقط دروغ �� گ���د. (15) گفتند: پرورد�ارمان �� داند که �قينا � چ��

] ن�ست. (17) سوي شما فرستادە شدە ا�م، (16) و بر ع�دە ما جز رساندن آش�ار [پ�ام و��
 شما

�
گفتند: همانا ما شما را �ه شو�� و فال �د گرفته ا�م، ا�ر [از دعوت خود] �از نا�س��د، قطعا

را سنگسار �� کن�م، و از سوي ما شکنجه دردنا�� �ه شما خواهد رس�د. (18) گفتند: شو�� شما
از خود شماست [و اين شو�� ن��جه کفر و طغ�ان و گناە است، شگفتا�] آ�ا ا�ر �ه شما تذکر
�د؟ نه، شو�� از ما ن�ست] �ل�ه شما دهند [آن تذکر سعادت �خش را �ه شو�� و فال �د �� گ��
مرد�� تجاوز�ار�د. (19) و از دورت��ن نقطه ش�ر مردي شتا�ان آمد، گفت: اي قوم من� از اين
� از شما ن�� خواهند و آنان

وي کن�د که �ادا�� � پ��
وي کن�د، (20) از کسا�� فرستاد�ان [خدا] پ��

ستم که مرا آف��دە و �ه سوي او ] ک�� را ن�� � راە �افته اند، (21) و مرا چ�ست که [از روي �ق��
� را برگ��نم که ا�ر [خداي] رحمان براي من

�ازگرداندە �� ش��د؟ (22) آ�ا �ه جاي او معبودا��
ي را از من دفع �� کند و نه �� توانند نجاتم دهند؟� � آس�ب وگزندي �خواهد نه شفاع�شان چ��
� ترد�د �ه � ترد�د در �مرا�� آش�ار خواهم بود. (24) [ اي رسوالن�] �� � کنم، �� (23) ا�ر چن��



�ان ش��د پرورد�ار شما ا�مان آوردە ام؛ بنابراين از من �شن��د. (25) [�انجام �ه دست آن م��
شد، و �ه او] گفته شد: �ه ب�شت درآي. گفت: اي �اش قوم من معرفت و آ�ا�� داش�ند، (26) �ه
اينکه پرورد�ارم مرا آمرز�د و از کرامت �افت�ان قرارم داد. (27) و �عد از ش�ادت او هيچ س�ا�� از
آسمان بر [هال�ت] قومش نازل نکرد�م، و بر آن نبودە ا�م که نازل کن�م. (28) [ ک�فرشان] جز
� حرکت و خاموش شدند (29) اي در�ــــغ �ک ف��اد مرگ�ار نبود که نا��ان [�س از آن ف��اد] همه ��

ي براي هداي�شان ن�� آمد مگر اينکه او را مسخرە �� و افسوس بر اين بند�ان که هيچ پ�ام��
�ان مکه] ندا�سته اند چه �س�ار از اقوام پ�ش از آنان را [�ه س�ب کفر و کردند� (30) آ�ا [م��
� دو�ارە ن�� �ابند،]

�
طغ�ا�شان] هال� کرد�م که آنان هرگز نزد اينان برن�� گردند، [و در دن�ا زند�

(31) و همه آنان [�دون اس�ثنا گردآوري خواهند شد و] در ق�امت نزد ما احضار �� شوند. (32)

� مردە براي آنان �شانه اي [آش�ار بر اينکه ما مرد�ان را در ق�امت زندە �� کن�م] �� و اين زم��
ون �� آور�م که از آن �� خورند، (33) و در آن بوستان �اشد که آن را زندە کرد�م و از آن دانه ب��
� از درختان خرما و انگور قرار داد�م، و در آن از چشمه هاي گونا�ون روان ساخت�م، (34) تا ها��
�ت و...] �خورند، آ�ا ە، کشمش، �� از ميوە آن و آنچه دست ها�شان �ه عمل �� آورد [مانند ش��
] است آنکه همه زوج ها را آف��د از ە [از هر ع�ب و نق�� ّ� س�اس گزاري ن�� کنند؟ (35) م��
� �� رو�اند و از وجود خودشان و از آنچه ن�� دانند، (36) و �شانه اي [از �شانه هاي آنچه زم��
قدرت و ح�مت ما] براي آن�ا شب است که [پوشش] روز را از آن بر�� کن�م، �س نا�اە آنان �ه
� براي آنان �شانه اي از قدرت ماست] که هموارە �ه سوي تار��� درآيند، (37) و خورش�د [ن��
ل � ي تواناي شکست نا�ذير و داناست، (38) و براي ماە م�� قرار�اهش حرکت �� کند. اين اندازە گ��
� قرار داد�م تا اينکه �ه صورت شاخه ک�نه هال�� ش�ل و زرد رنگ خرما برگردد [و �از �ه ها��
تدر�ــــج �در �امل شود]، (39) نه براي خورش�د اين توان هست که �ه ماە برسد، و نه شب از روز
د، و هر کدام در مداري شناورند. (40) و براي آنان �شانه اي د�گر [از قدرت و � �� گ��

پ���
� پر [از اجناس و وسا�ل] حمل کرد�م، � ها�� رحمت ما] اين [است] که فرزندا�شان را در کش��
� [چون اسب، قاطر و د�گر وسا�ل نقل�ه] آف��د�م که بر آن � مانند کش�� ها�� � (41) و براي آنان چ��
سوار �� شوند، (42) و ا�ر �خواه�م آنان را غرق �� کن�م در اين صورت هيچ ف��ادر�� براي آنان

�
� از سوي ما [نجا�شان دهد] و تا مد�� نخواهد بود، و نجات هم ن�ابند، (43) مگر [اينکه] رحم��

� دن�ا] ب�رە مندشان کن�م، (44) و هن�ا�� که �ه آنان گ��ند: از آنچه [عذاب هاي دن�ا و
�

[از زند�
�د [�ه اين هشدار قط�� و �د تا مورد رحمت قرار گ�� � ه�� آخرت] پ�ش رو و �شت � شماست ب��
� توجه ن�� کنند]، (45) و هيچ آ�ه اي از آ�ات پرورد�ارشان براي آنان ن�� آ�د مگر اينکه از �قي��
آن روي �� گردانند. (46) و هن�ا�� که �ه آنان گ��ند: از آنچه خدا روزي شما کردە، انفاق کن�د،



� را اطعام کن�م که ا�ر خدا �� خواست آنان را اطعام �� کرد؟
�افران �ه مؤمنان گ��ند: آ�ا کسا��

� را خدا بر آنان خواسته است] و�� شما [اي کف���ش�ان�] جز در �مرا�� آش�اري
�

[�س گرسن�
ن�س�ند. (47) و �� گ��ند: ا�ر راستگ���د، اين وعدە [ق�امت و عذاب] �� خواهد بود؟ (48) اينان
� ] را انتظار ن�� کشند که آنان را در حا�� که �گرم مجادله و ست�� �

جز �ک ف��اد مرگ�ار [آسما��

� � بر � آنان زدە شود] نه �� توانند وصي�� د. (49) [ ف��ادي که وق�� ] اند فرا��� � [در امور دن�ا��
ون خانه �اشند] �� توانند �ه خانوادە خود برگردند، (50) و در صور دم�دە کنند و نه [ا�ر ب��
ها �ه سوي پرورد�ارشان �� شتابند. (51) �� گ��ند: اي واي بر ما، چه شود، نا�اە همه آنان از ق��
� است که [خداي] رحمان وعدە دادە بود و ک�� ما را از خواب �اهمان برانگ�خت؟ اين واقعي��
ان راست گفته بودند�� (52) [ آن صحنه عظ�م] جز �ک ف��اد ن�ست، �س �ه نا�اە همه آنان پ�ام��
[گردآوري شدە و] نزد ما احضار �� شوند. (53) در اين روز �ه هيچ کس ذرە اي ستم ن�� شود، و

� روزي در �گر�� جز آنچه را انجام �� داد�د �اداش دادە ن�� ش��د. (54) همانا ب�ش��ان در چن��
� [آرام �خش] بر �ن �ام و خوش اند. (55) آنان و هم�ا�شان در ز�ر سا�ه ها�� وصف نا�ذيري ش��
� [آراسته چون حجله عروس] تک�ه �� زنند. (56) براي آنان در آنجا ميوە ها [ي عا�� و تخت ها��
مطب�ع] و آنچه دلشان �خواهد فراهم است. (57) �ا سالم [ي پرارزش و سالمت �خش] که
گفتاري از پرورد�اري م���ان است. (58) و [ندا آ�د:] اي گناه�اران� امروز [از صف ن��ان] جدا
� ترد�د س��د که او �� ش��د. (59) اي فرزندان آدم� آ�ا �ه شما سفارش نکردم که ش�طان را م��
س��د که اين را�� است مستق�م، (61) و دشمن آش�اري براي شماست؟ (60) و اينکه مرا ب��
وا�ش �ه چه �نوشت همانا ش�طان گروە �س�اري از شما را �مراە کرد، آ�ا تعّقل ن�� کرد�د [که پ��
� که �ه شما وعدە �� دادند. (63) امروز �ه ک�فر کفري

شو�� دچار شدند؟] (62) اين است دوز��
� ن��م و دست

که هموارە �� ورز�د�د، در آن درآي�د. (64) امروز بر دهان ها�شان ُم�ر خامو��
ها�شان �ا ما سخن �� گ��ند و �اها�شان �ه اعما�� که هموارە مرتکب �� شدند، گوا�� �� دهند�
� دن�ا] د�د�ا�شان را محو �� کن�م، �س �ه [سوي همان] راە (65) و ا�ر �خواه�م [در هم��
 چگونه و کجا �� توانند [�اط مستق�م را] ب�ي�ند؟

�
ند؛ ن�ايتا � �� گ��

] بر �کد�گر پ��� [�مرا��
] ا�ر �خواه�م آنان را در جاي خودشان مسخ �� کن�م، [و �ه صورت جمادي خشک � (66) و [ن��
� ده�م، او را در

در�� آور�م] که نه بتوانند بروند و نه �ازگردند، (67) و �ه هر کس عمر طوال��
] واژ�و�ش �� کن�م؛ �س آ�ا �

، نقصان و فرامو�� � عرصه آف���ش [�ه سوي حالت ضعف، سس��
] شا�سته او ن�ست. کتاب [او] � ، شعر ن�اموخت�م و [شعرگو�� تعّقل ن�� کنند؟ (68) و �ه پ�ام��
� را که [�ه عقل و هوش و

� روشنگر [حقايق] ن�ست، (69) تا کسا��
جز ما�ه �ادآوري و قرآ��

استعداد] زندە اند هشدار دهد، و فرمان عذاب بر �افران محقق و ثا�ت شود. (70) آ�ا ند�دە اند



� آف��دە ا�م که آنان مال�شان
که ما از آنچه �ه قدرت خود انجام دادە ا�م براي آنان چ�ار�ا�ا��

� از آن�ا مرکب سواري آنان هس�ند و از
هس�ند. (71) و چ�ار�ا�ان را براي آنان رام کرد�م که بر��

رک و
�
� [چون �شم، ک � از آن�ا �� خورند،(72) و براي آنان در آن چ�ار�ا�ان سودها��

[گوشت] بر��
� [چون ش�� و فرآوردە هاي آن] هست؛ آ�ا س�اس گزاري ن�� کنند؟ (73) � ها��

پوست] و نوش�د��

� انتخاب کردە اند �ه ام�د اينکه [�ه وس�له آن�ا] �اري شوند، (74) در حا��
و �ه جاي خدا معبودا��

که [معبودان،] قدرت �اري دادن �ه آنان را ندارند و آنان [که س�ک مغزان روي برتافته از حق اند]
براي آن معبودان [از سوي ش�طان] س�ا�� احضار شدە اند [تا عمر و مالشان را فداي اين
� ترد�د ما آنچه را پن�ان �� دارند و � نکند، �� معبودان �اطل کنند(75) �س گفتارشان تو را اندوهگ��
[ � آنچه را آش�ار �� کنند، �� دان�م. (76) آ�ا ا�سان ندا�سته که ما او را از نطفه اي [�ست و ناچ��
� خود را از �اد بردە ە گري آش�ار است؟ (77) در حا�� که آف���ش نخست�� � آف��دە ا�م و اينک ست��
براي ما مث�� زد [و] گفت: چه ک�� اين استخوان ها را در حا�� که پوس�دە اند، زندە �� کند؟
ي � � �ار آن را �د�د آورد. زندە اش �� کند، و او �ه هر چ�� (78) �گو: همان ک�� که نخست��
، «آ�ش زنه» آف��د، که ا�نون شما از آن � داناست (79) همان ک�� که براي شما از درخت س��
� را آف��دە است، قدرت ندارد که [�س از آ�ش �� افروز�د. (80) آ�ا ک�� که آسمان ها و زم��
مرگشان] همانند آنان را ب�اف��ند؟ چرا قدرت دارد؛ ز�را اوست که آف���ندە �س�ار داناست. (81)
� درنگ ي را ارادە کند، فقط �ه آن �� گ��د: �اش، �س �� � شأن او اين است که چون �د�د آمدن چ��

� � که مال�ّ�ت و فرمانروا�� ە است خدا�� ّ� ] م�� موجود �� شود. (82) بنابراين [از هر ع�ب و نق��
� �ه دست اوست، و �ه سوي او �ازگرداندە �� ش��د. (83) همه چ��


