
ازی � از آ�ت هللا العظ� م�ارم ش�� ترجمه سورە �اس��
�ه نام خداوند �خشندە �خشا�شگر

(۳) ، كه تو قطعا از رسوالن (خداوند) هس�� �س (۱) سوگند �ه قرآن حك�م. (۲) 
بر را� راست (قرار دارى) (۴) این قرآ�� است كه از سوى خداوند ع��ز و رح�م
نازل شدە است (۵) تا قو� را ب�م د� كه �درا�شان انذار �شدند، از این رو آنان
� جهت ا�مان غافلند� (۶) فرمان (ال�) در�ارە ب�ش�� آنها تحقق �افته، �ه هم��
نمى �ورند� (۷) ما در گردنهاى آنان غلها�� قرار داد�م كه تا چانه ها ادامه دارد و
�هاى آنان را �ه �اال ن�اە داشته است� (۸) و در پ�ش روى آنان سدى قرار داد�م،
و در �شت �شان سدى، و چشما�شان را پوشانده ا�م، لذا نمى �ی�ند� (۹) براى
، ا�مان نمى �ورند� (۱۰) تو فقط ك� را آنان �كسان است: چه انذارشان ك�� �ا نك��
وى كند و از خداوند رحمان در نهان انذار مى ك�� كه از این �ادآورى (ال�) پ��
� ما � ك� را �ه آمرزش و �ادا�� پرارزش �شارت دە� (۱۱) �ه �ق�� سد، چن�� ب��
مرد�ان را زندە مى كن�م و آنچه را از پ�ش فرستاده اند و تمام آثار آنها را � ن��س�م،
� را در كتاب آش�ار كننده اى برشمرده ا�م� (۱۲) و براى آنها، اصحاب و همه چ��
ق��ه (انطا��ه) را مثال بزن هن�ا� كه فرستاد�ان خدا �ه سوى آنان آمدند، (۱۳)
هن�ا� كه دو نفر از رسوالن را �سوى آنها فرستاد�م، اما آنان رسوالن (ما) را
 گفتند:

�
تكذ�ب كردند، �س براى تق��ت آن دو، شخص سو� فرستاد�م، آنها هم�

«ما فرستاد�ان (خدا) �ه سوى شما هس��م�» (۱۴) اما آنان (در جواب) گفتند:
ى نازل نكردە، شما فقط � ى همانند ما ن�س��د، و خداوند رحمان چ�� «شما جز ���
دروغ مى گ���د�» (۱۵) (رسوالن ما) گفتند: «پرورد�ار ما آ�اە است كه ما قطعا
ى جز ا�الغ آش�ار � فرستاد�ان (او) �ه سوى شما هس��م، (۱۶) و بر عهدە ما چ��
ن�ست�» (۱۷) آنان گفتند: «ما شما را �ه فال �د گرفته ا�م (و وجود شما را شوم
مى دان�م)، و ا�ر (از این سخنان) دست برندار�د شما را سنگسار خواه�م كرد و



شكنجه دردنا� از ما �ه شما خواهد رس�د� (۱۸) (رسوالن) گفتند: «شو� شما از
خودتان است ا�ر درست ب�ند�ش�د، �ل�ه شما گرو� ا�اف�ار�د�» (۱۹) و مردى
(�ا ا�مان) از دورت��ن نقطه شهر �ا شتاب فرا رس�د، گفت: «اى قوم من� از
وى كن�د كه از شما مزدى وى كن�د� (۲۰) از كسا�� پ�� فرستاد�ان (خدا) پ��
نمى خواهند و خود هدا�ت �افته اند� (۲۱) من چرا ك� را پرس�ش نكنم كه مرا
 �ه سوى او �ازگشت دادە م� ش��د؟� (۲۲) آ�ا غ�� از او معبودا�� را

�
آف��دە، و هم�

انتخاب كنم كه ا�ر خداوند رحمان �خواهد ز�ا�� �ه من برساند، شفاعت آنها
�ن فا�ده اى براى من ندارد و مرا (از مجازات او) نجات نخواهند داد� (۲۳) ا�ر �م��
� دل�ل) من �ه � كنم، من در �مرا� آش�ارى خواهم بود� (۲۴) (�ه هم�� چن��
پرورد�ارتان ا�مان آوردم، �س �ه سخنان من گوش فرا ده�د�» (۲۵) (�انجام او را
شه�د كردند و) �ه او گفته شد: «وارد بهشت شو�» گفت: «اى �اش قوم من
مى دا�س�ند... (۲۶) كه پرورد�ارم مرا آمرز�دە و از گرامى داشت�ان قرار دادە است�»
(۲۷) و ما �عد از او بر قومش هیچ لشكرى از آسمان نفرستاد�م، و هرگز س�ت ما
 خاموش

�
بر این نبود، (۲۸) (�ل�ه) فقط �ك ص�حه آسما�� بود، نا�هان هم�

ى براى هدا�ت آنان ن�امد مگر شدند� (۲۹) افسوس بر این بند�ان كه هیچ پ�ام��
اینكه او را استهزا مى كردند� (۳۰) آ�ا ند�دند چقدر از اقوام پ�ش از آنان را (�خاطر
گناها�شان) هالك كرد�م، آنها هرگز �ه سوى ا�شان �ازنمى گردند (و زندە
� مردە و همه آنان (روز ق�امت) نزد ما احضار م� شوند� (۳۲) زم�� نم� شوند)� (۳۱) 
) از آن خارج ساخت�م براى آنها آی�� است، ما آن را زندە كرد�م و دانه هاى (غذا��
كه از آن مى خورند، (۳۳) و در آن �اغها�� از نخلها و انگورها قرار داد�م و
چشمه ها�� از آن جارى ساخت�م، (۳۴) تا از میوە آن �خورند در حا� كه دست
� آن نداشته است� آ�ا شكر خدا را �جا نمى �ورند؟� آنان هیچ دخال�� در ساخ��
� م� و�اند، و از ە است ك� كه تمام زوجها را آف��د، از آنچه زم�� � (۳۵) م��



) براى آنها �شانه اى است (از � خودشان، و از آنچه نمى دانند� (۳۶) شب (ن��
د� (۳۷) و �م، نا�هان تار�� آنان را فرا مى گ�� عظمت خدا)، ما روز را از آن برمى گ��
� براى آنها آی�� است) كه پیوسته �سوى قرار�اهش در حركت است، خورش�د (ن��
ل�اه ها�� قرار داد�م، (و � این تقدیر خداوند قادر و داناست. (۳۸) و براى ماە م��
هشاخه كهنه قو� ش�ل

�
هن�ا� كه این منازل را � كرد) �انجام �صورت س خ لل

است كه �ه ماە رسد، و نه شب و زرد رنگ خرما» در مى ��د. (۳۹) نه خورش�د را ��
د، و هر كدام در مس�� خود شناورند. (۴۰) �شانه اى (د�گر از بر روز پ��� مى گ��
عظمت پرورد�ار) براى آنان است كه ما فرزندا�شان را در كش�یها�� پر (از وسا�ل و
�ارها) حمل كرد�م. (۴۱) و براى آنها مركبهاى د�گرى همانند آن آف��د�م. (۴۲) و
ا�ر �خواه�م آنها را غرق مى كن�م �طورى كه نه ف��ادر� داشته �اشند و نه نجات
دادە شوند� (۴۳) مگر اینكه رحمت ما شامل حال آنان شود، و تا زمان معی�� از
ند� (۴۴) و هر�اە �ه آنها گفته شود: «از آنچه پ�ش رو و �شت  بهرە گ��

�
این زند�

س�د تا مشمول رحمت ال� ش��د�» (اعتنا � شماست ( از عذابهاى ال�) ب��
نمى كنند). (۴۵) و هیچ آیه اى از آ�ات پرورد�ارشان براى آنها نمى ��د مگر اینكه از
آن روى گردان � شوند. (۴۶) و هن�ا� كه �ه آنان گفته شود: «از آنچه خدا �ه
شما روزى كردە انفاق كن�د�»، �افران �ه مؤمنان مى گ��ند: «آ�ا ما ك� را اطعام
كن�م كه ا�ر خدا مى خواست او را اطعام مى كرد؟� (�س خدا خواسته است او
گرسنه �اشد)، شما فقط در �مرا� آش�ار�د»� (۴۷) آنها مى گ��ند: «ا�ر راست
مى گ���د، این وعدە (ق�امت) � خواهد بود؟� (۴۸) (اما)جز این انتظار نمى كشند
د، در حا� كه مشغول جدال (در امور ) آنها را فرا��� كه �ك ص�حه عظ�م (آسما��
) نمى توانند وصی�� كنند �ا �ه دن�ا) هس�ند. (۴۹) (چنان غافل��� م� شوند كه ح��
سوى خانوادە خود �ازگردند� (۵۰) (�ار د�گر) در «صور» دم�دە م� شود، نا�هان
ها، شتا�ان �ه سوى (داد�اە) پرورد�ارشان م� وند� (۵۱) مى گ��ند: «اى آنها از ق��



واى بر ما� چه ك� ما را از خوا��اهمان برانگ�خت؟� (آرى) این همان است كه
خداوند رحمان وعدە دادە، و فرستاد�ان (او) راست گفتند�» (۵۲) ص�حه واحدى
 نزد ما احضار م� شوند� (۵۳)

�
د) نا�هان هم� � ب�ش ن�ست، (ف��ادى عظ�م برمى خ��

(و �ه آنها گفته م� شود:) امروز �ه هیچ كس ذره اى ستم نم� شود، و جز آنچه را
عمل مى كرد�د جزا دادە نم� ش��د� (۵۴) بهش��ان، امروز �ه نعمتهاى خدا مشغول و
) بر م�ورند. (۵۵) آنها و هم�ا�شان در سایه هاى (ق�ها و درختان بهش��
تختها تك�ه زده اند. (۵۶) براى آنها در بهشت میوە �س�ار لذت �خ�� است، و هر
چه �خواهند در اخت�ار آنان خواهد بود� (۵۷) بر آنها سالم (و درود ال�) است،
این سخ�� است از سوى پرورد�ارى مه��ان� (۵۸) (و �ه آنها مى گ��ند:) جدا ش��د
امروز اى گنه�اران� (۵۹) آ�ا �ا شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه ش�طان را
س��د كه راە س��د، كه او براى شما دشمن آش�ارى است؟� (۶۰) و اینكه مرا ب�� ن��
مستق�م این است؟� (۶۱) او گروە ز�ادى از شما را �مراە كرد، آ�ا اند�شه نكرد�د؟�
(۶۲) این همان دوز�� است كه �ه شما وعدە دادە م� شد� (۶۳) امروز وارد آن
ش��د و �ه خاطر كفرى كه داش��د �ه آ�ش آن �سوز�د� (۶۴) امروز بر دها�شان
مهر مى نه�م، و دستها�شان �ا ما سخن مى گ��ند و �اها�شان �ارها�� را كه انجام
مى دادند شهادت مى دهند� (۶۵) و ا�ر �خواه�م چشما�شان را محو كن�م، س�س
ند، اما چگونه مى توانند ب�ی�ند؟� براى عبور از راە، مى خواهند بر �كد�گر پ��� �گ��
(۶۶) و ا�ر �خواه�م آنها را در جاى خود مسخ مى كن�م (و �ه مجسمه ها�� ب� وح
م�دل م� ساز�م) تا نتوانند راە خود را ادامه دهند �ا �ه عقب برگردند� (۶۷) هر كس
را طول عمر ده�م، در آف���ش واژ�ونه اش مى كن�م (و �ه ناتوا�� كود� �از
) ن�اموخت�م، و مى گردان�م) ، آ�ا اند�شه نمى كنند؟� (۶۸) ما هرگز شعر �ه او ( پ�ام��
� است� ) فقط ذكر و قرآن مب�� شا�سته او ن�ست (شاعر �اشد)، این (كتاب آسما��
(۶۹) تا افرادى را كه زنده اند ب�م دهد (و بر �افران اتمام حجت شود) و فرمان



عذاب بر آنان مسلم گردد� (۷۰) آ�ا ند�دند كه از آنچه �ا قدرت خود �ه عمل
آورده ا�م چهار�ا�ا�� براى آنان آف��د�م كه آنان مالك آن هس�ند؟� (۷۱) و آنها را
رام ا�شان ساخت�م، هم مركب آنان از آن است و هم از آن تغذ�ه مى كنند، (۷۲) و
براى آنان بهره هاى د�گرى در آن (حیوانات) است و نوش�دنیها�� گوارا، آ�ا �ا این
حال شكرگزارى نمى كنند؟� (۷۳) آنان غ�� از خدا معبودا�� براى خ��ش برگ��دند �ه
این ام�د كه �ارى شوند� (۷۴) و� آنها قادر �ه �ارى ا�شان ن�س�ند، و این
(ع�ادت كنند�ان در ق�امت) لشكرى براى آنها خواهند بود كه در آ�ش دوزخ احضار
� �سازد، ما آنچه را پنهان مى دارند و م� شوند� (۷۵) �س سخنا�شان تو را غمگ��
آنچه را آش�ار مى كنند مى دان�م� (۷۶) آ�ا ا�سان نمى داند كه ما او را از نطفه اى
بى ارزش آف��د�م؟� و او (چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد كه) �ه مخاصمه
آش�ار (�ا ما) برخاست� (۷۷) و براى ما مثا� زد و آف���ش خود را فراموش كرد و
گفت: «چه ك� این استخوانها را زندە مى كند در حا� كه پوس�دە است؟�» (۷۸)
� �ار آن را آف��د، و او �ه هر �گو: «همان ك� آن را زندە مى كند كه نخست��
، آ�ش آف��د و شما � مخلو�� داناست� (۷۹) همان ك� كه براى شما از درخت س��
� را آف��د، نمى تواند بوس�له آن، آ�ش مى افروز�د�» (۸۰) آ�ا ك� كه آسمانها و زم��
همانند آنان ( ا�سانهاى خاك شدە) را ب�اف��ند؟ � آرى (مى تواند)، و او آف��د�ار
ى را ارادە كند، تنها �ه آن � � است كه هر�اە چ�� داناست� (۸۱) فرمان او چن��
ە است � � بى درنگ موجود م� شود� (۸۲) �س م�� مى گ��د: «موجود �اش�»، آن ن��
� در دست اوست، و شما را �ه سوى او خداوندى كه مال��ت و حا�م�ت همه چ��

�ازمى گردانند� (۸۳)
 


