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۱۸۵۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟نم مشاب هک ،نم مشاب هک ،میور هم یور دمآ وچ
؟<سبآ بش دنام اجک ،ناج باتفآ دیاز وچ

دیآ راهب روس نوچ هک ور نایرگ راخ دشاب هچ
ندیدنخ یوخ دریگن ،شوخ یوب و گنر دریگن

دبات وردنا دیشروخ وچ ،تمیقیب گنس دشاب هچ
؟نشور رهوگ ددرگن ،دیان نورب یگنس زا هک

دشاب نوبز هبرگ کی ز ،هدازون ریش دشاب هچ
نکفاریش ریش وا دوش ،دماشآ ریش ریش وچ

قح تدرک زادنا ینم ،یدوب ینم هرطق یکی
نت نیمیس هاش یتسدش قح زو یدب )۱(یبامیس وچ

هرطق نیا و تسرحب نآ هک یراد یرگید ّینم
ندعم نوچ تسه نم نآ و وت ّینم نیا تس هضارق

ددرگ انف ام ّینم ،ادیپ دوش قح ّینم
نمرخ دنک قح هام وچ ،یتسه نمرخ دزوسب

یفیرشت تسهدیشوپ هک ار ناج نماد متفرگ
نماد ین و )۲(زیریت ین و تسنابیرگ ین ار نآ هک

دمآ زوسرفک شقرب هک ینعم سلطا یابق
نکرب ار صرح )۳(سfپ ،یهاوخیمه سلطا نیا رگ

سب میوگ هدیشوپ نخس ،سلطا نیا مدیشوپ رگا
نسوس نوچ فرح میوگن ،مراد نابز دص دوخ رگا

۱*رqثoدُم درک شمان هک ،رس رد شدب تعلخ نینچ
نَسَحا تریس )۶(شراثِد ،)۵(رqَین تروص )۴(شراعِش

۷-۱ هیآ ،)۷۴( رثدم هروس ،میرک نآرق ۱*
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۷-۱ هیآ ،)۷۴( رثدم هروس ،میرک نآرق ۱*

zْا اَهyَيأ اَي )۱( ُرqثoدُ

)۲( ْرِْذَنأَف ْمُق

)۳( ْرqبَكَف َكoبَرَو

)۴( ْرqهَطَف َكَباَيِثَو

)۵( ْرُجْهاَفَ زْجyرلاَو

ُ�َْمت َ�َو )۶( ُرِثَْكتْسَت ْ

)۷( ْرِبْصاَف َكqبَِرلَو

یسراف همجرت

)۱( !هدیشوپ دوخرب هماج یا

)۲( ،هد رادشه و زیخرب

)۳( ،راد گرزب ار تراگدرورپ و

)۴( ،نک کاپ ار تا هماج و

)۵( وش رود یدیلپ زا و

)۶( ،راذگم تنم ،ینیب ناوارف و گرزب ]ار نآ[ هک یلاح رد ]نارگید رب ار تناسحا[ و

)۷( .رآ ربص تراگدرورپ یاضر یارب ]اه یراوگان رب[ و

یسیلگنا همجرت

O thou wrapped up (in the mantle)! (1)

Arise and deliver thy warning! (2)

And thy Lord do thou magnify! (3)

And thy garments keep free from stain! (4)
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And all abomination shun! (5)

Nor expect, in giving, any increase (for thyself)! (6)

But, for thy Lord's (Cause), be patient and constant! (7)

۹۱ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

ار �اُفْیَس ،قرش زا رآرب نیه
ار هاگرد نیا ،قرش ناز نک مرگ

باتفآ نآ دنز رجنخ ار فرب
باُرت رب اه هُک ز دزیر اهلیس

وا تسا یبرغ � و تسا یقرش � هکناز
۲*وا تسا یبرح بش و زور مqَجنُم اب

)۷(یدُهیب موجُن نم زج ارچ هک
؟)۸(یمَع و یمیئل زا یدرک هلبق

نیما نآ لاقم دیآ تشوخان
نیلِف�ا yبُِحا � هک )۹(یُبن رد

۳۵ هیآ ،)۲۴( رون هروس ،میرک نآرق ۲*

ْ�اَو ِتاَواَمoسلا ُرُونُ �oا  ُةَجاَجyزلاۖ  ٍةَجاَُجز يِف ُحَابْصzِْاۖ  ٌحَابْصِم اَهيِف ٍةاَكْشِمَك ِهِرُون َُلثَمۚ  ِضْرَ
 ُءيِضُي اَُهْتَيز ُداَكَي ٍةoيِبْرَغ َ�َو ٍةoيِقْرَش َ� ٍةَنُوْتَيز ٍةَكَرَابُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقُوي ¡يqرُد ٌبَكْوَك اَهoَنأَك

ۚ  ُءاَشَي ْنَم ِهِرُوِنلُ �oا يِدْهَيۗ  ٍرُونٰ ىَلَع ٌرُونۚ  ٌراَن ُهْسَسَْمت ْمَل ْوَلَو
ْ�اُ �oا ُبِرْضَيَو ٌمِيلَع ٍْءيَش qلُكِبُ �oاَوۗ  ِساoنِلل َلَاثْمَ

یسراف همجرت

 غارچ نآ و ،تسا یغورف رپ غارچ ،نآ رد هک تسا ینادغارچ دننام شرون فصو ؛تسا نیمز و اه نامسآ رون ادخ
 ینوتیز تخرد ]نغور[ زا ]غارچ نآ و[ ،تسا ینابات هراتس ییوگ نیرولب لیدنق نآ هک ،تسا ینیرولب لیدنق نایم رد
 هکنآ یب ]قارتحا یگدامآ و یفاص ،یکاپ زا[ نآ نغور و ،دوش یم هتخورفا یبرغ هن و تسا یقرش هن هک تکرب رپ
 ار سک ره ادخ ؛)تسا ینشور رب ینشور( یرون زارف رب تسیرون .ددرگ رو هلعش تسا کیدزن ،دسر نادب یشتآ
 زیچ همه هب ادخ و ]دنمهفب ار قیاقح ات[دنز یم اهلثم مدرم یارب ادخ و دنکیم تیاده دوخ رون یوس هب دهاوخب

.تساناد

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

Allah is the Light of the heavens and the earth. The Parable of His Light is as if there were a Niche and within it a 
Lamp: the Lamp enclosed in Glass: the glass as it were a brilliant star: Lit from a blessed Tree, an Olive, neither 

of the east nor of the west, whose oil is well-nigh luminous, though fire scarce touched it: Light upon Light! 
Allah doth guide whom He will to His Light: Allah doth set forth Parables for men: and Allah doth know all 

things.

۳۰۷۷ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

راغ ز دمآ نورب وک یلیلخ وک
؟راگدرک وک ناه ،o *۳بر اذه :تفگ

تسیرگنب ملاع ود رد مهاوخن نم
؟تسیک نآ سلجم ود نیا منیبن ات

ادخ یاه تفص یاشامت یب
ارم دنام ولگ رد ،نان مروخ رگ

وا رادید یب همقل دراوگ نوچ
؟وا رازلگ و لگ یاشامت یب

)۱۰(روَخ بآ نیز ادخ دیما رب زج

؟رخ و واگ �ا هظحل کی دروخ یک

ّلََضا ْمُه لَب ُدب ماعنَ�اک کنآ
لَغَب هدنگ نآ تسرکم رپ هچرگ

)۱۱(دش ریز رس وا و ریزرس وا رکم

دش رید شزور و درب )۱۲(کراگزور

)۱۳(فرَخ شلقع دش دُنک شهاگرکف

فلا نوچ درادن یزیچ دش رمع

ماهشیدنا نیرد :دیوگیم هچنآ
مه تسا سفن نآ )۱۴(ناتسد زا مه نآ

میحر و تسروفغ :دیوگیم هچنآو
)۱۵(میئل سفن ٔهلیح زج نآ تسین

تسا یهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز یا
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تسا یهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز یا
؟تسیچ سرت نیا میحر و تسروفغ نوچ

۷۹-۷۶ هیآ ،)۶( ماعنا هروس ،میرک نآرق ۳*

َه َلاَق ًابَكْوَك َٰىأَر ُلْيoللا ِهْيَلَع oنَج اoمََلف )۷۶( َِ°لِفْ�ا yبُِحأ َ� َلاَق َلََفأ اoمََلفۖ  يqبَر اَذٰ

َه َلاَق اًغِزاَب َرَمَقْلا َىأَر اoمََلف َ� يqبَر يِنِدْهَي ْمَل ْنِئَل َلاَق َلََفأ اoمََلف يqبَر اَذٰ )q°َ )۷۷لاoضلاِ مْوَقْلا َنِم oنَنوُكَ

َه َلاَق ًةَغِزاَب َسْمoشلا َىأَر اoمََلف َه يqبَر اَذٰ )۷۸( َنوُكِرْشُت اoمِم ٌءيَِرب يqِنإِ مْوَق اَي َلاَق ْتََلَفأ اoمََلفۖ  َُربَْكأ اَذٰ

ْ�اَو ِتاَواَمoسلا ََرطَف يِذoِللَ يِهْجَو ُتْهoجَو يqِنإ zْا َنِم اََنأ اَمَوۖ  اًفيِنَح َضْرَ )۷۹( َ°ِكِرْشُ

یسراف همجرت

 ،درک بورغ هراتس هک یماگنه ؛تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ و دید یا هراتس ،دیناشوپ ار وا بش ]یکیرات[ نوچ سپ
)۷۶( .مرادن تسود ار ناگدننک بورغ نم :تفگ

 مراگدرورپ رگاً انیقی :تفگ ،درک بورغ هام نوچ ؛تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ ،دید عولط لاح رد ار هام هک یماگنه
)۷۷( .دوب مهاوخ ناهارمگ هورگ زا کش نودب دنکن تیاده ارم

 :تفگ ،درک بورغ هک یماگنه و ؛تسا رتگرزب نیا ،تسا نم راگدرورپ نیا :تفگ دید عولط لاح رد ار دیشروخ یتقو
)۷۸( .مرازیب ،دیهد یم رارق ادخ کیرش هچنآ زا ]دوجو همه اب[ نم دیدرت یب !نم موق یا

 و مدرک هجوتم ،دیرفآ ار نیمز و اه نامسآ هک یسک یوس هب ار مدوجو همه ارگ قح یبلق اب و فارحنا زا رود هب نم
)۷۹( .متسین ناکرشم زا

یسیلگنا همجرت

When the night covered him over, He saw a star: He said: "This is my Lord." But when it set, He said: "I love not 
those that set." (76)

When he saw the moon rising in splendour, he said: "This is my Lord." But when the moon set, He said: "unless 
my Lord guide me, I shall surely be among those who go astray." (77)

When he saw the sun rising in splendour, he said: "This is my Lord; this is the greatest (of all)." But when the 
sun set, he said: "O my people! I am indeed free from your (guilt) of giving partners to Allah. (78)

For me, I have set my face, firmly and truly, towards Him Who created the heavens and the earth, and never 
shall I give partners to Allah. (79)

۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۹۶ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

رمک یتسب هم شیپ رد )۱۶(َحزُق زا
۴*رَمَقْلا oقَشْناَو ز یجنر یمه ناز

۵* ْتَرqُوک ٌسمَش هک ار نیا یرکنم
)۱۷(تبترم یلعا تسوت شیپ ،سمش

)۱۸(اوه فیرصت هدید هراتس زا

۶*'یوَه ُمْجoنلاَذاِ دیآ تشوخان

نان ز هم دشابن رترثؤم دوخ
ناج قرِع دoُربِب هک نان اسب یا

بآ ز هرهُز دشابن رترثؤم دوخ
بارخ نت وا درک هک ابآ اسب یا

تسود دنپ و تسوت ناج رد نآ رهِم
تسوپ نوریب وت شوگ رب دنزیم

نfف یا دریگن وت رد ام دنپ
نادب مه دریگن ام رد وت دنپ

تسود ز دیآ صاخ حاتفم رگم زج
تسوا نآ ۷*تاومoسلا ُدیلاقَم هک

رمق و تسهراتس نوچمه نخس نیا
رثا دهدن قح نامرفیب کیل

وا ریثات تهجیبٔ هراتس نیا
وُجْیحَو یاهشوگ رب دنزیم

تاهجیب ات تهج زا دییایب هک
تام گرگ ار امش دناّردن ات

۱ هیآ ،)۵۴( رمق هروس ،میرک نآرق ۴*

ُرَمَقْلا oقَشْناَو ُةَعاoسلا َِتبََرتْقا

یسراف همجرت
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یسراف همجرت

.تفاکش مه زا هام و ،دش کیدزن رایسب تمایق

یسیلگنا همجرت

The Hour (of Judgment) is nigh, and the moon is cleft asunder.

۱ هیآ ،)٨١( ريوكت هروس ،میرک نآرق ۵*

ْتَرqوُك ُسْمoشلا اَِذإ

یسراف همجرت

دنچیپرد مه هب ار دیشروخ هک یماگنه

یسیلگنا همجرت

When the sun (with its spacious light) is folded up;

۱ هیآ ،)۵۳( مجن هروس ،میرک نآرق ۶*

ٰىَوَه اَِذإِ مْجoنلاَو

یسراف همجرت

؛دتفا ]قفا هنارک رد ندرک بورغ یارب[هک یماگنه هراتس هب دنگوس

یسیلگنا همجرت

By the Star when it goes down.

۶۳ هیآ ،)٣٩( رَُمز هروس ،میرک نآرق ۷*

ْ�اَو ِتاَواَمoسلا ُدِيلاَقَم ُهَل َلُوأِ �oا ِتاَيآِب اوَُرفَك َنيِذoلاَوۗ  ِضْرَ  َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئٰ

یسراف همجرت

.دنراکنایز ناش یگلمج دنزرو رفک ادخ تایآ هب هک نانآ و تسا وا نآ زا نیمز و اهنامسآ یاهدیلک

یسیلگنا همجرت
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یسیلگنا همجرت

To Him belong the keys of the heavens and the earth: and those who reject the Signs of Allah,- it is they who will be in loss.

۶-۴ هیآ ،)c )۹۵تلا هروس ،میرک نآرق 

)۴(ٍ ميِوَْقت ِنَسَْحأ يِف َناَسْنِْ¶ا َانْقَلَخ ْدَقَل

)۵( َِ°لِفاَس َلَفَْسأُ هاَنْدَدَر oُمث

)۶( ٍنُونْمَم ُْريَغ ٌرَْجأ ْمُهََلف ِتاَحِلاoصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنيِذoلا oِ�إ

یسراف همجرت

)۴( .میدیرفآ شزرا و لادتعا و مظن نیرتوکین رد ار ناسنا ام هک

)۵( .میدنادرگزاب ناتسَپ ِنیرت تسپ ]هلحرم[ هب ]یراکهانگ ببس هب[ ار وا هاگ نآ

)۶( .تسا یگشیمه و تنم یب یشاداپ ار نانآ سپ ،دنا هداد ماجنا هتسیاش یاهراک و هدروآ نامیا هک نانآ رگم

یسیلگنا همجرت

We have indeed created man in the best of moulds, (4)

Then do We abase him (to be) the lowest of the low, (5)

Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing. (6)

۹۶۲ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

قْلَخْلا یِف ُهْسpَکُننُ هْرpمَُعن ْنَم َو ریسفت و َنیلِفاس َلفَْساُ هانْدَدَر nُمثٍ میوَقت ِنَسَْحا یف َناسنiِْا َانْقَلَخ ریسفت

هدش دجاس کَلَم و نسُح مدآ
هدمآ لوزعم زاب مدآ وچمه

؟یتسین یتسه دعب ،هَوآ :تفگ
یتسیز نوزفا هک نیا تمرج :تفگ

ناشک وم دناشکیم شلیئربج
)۲۰(ناشوخ ِقْوَج زا و )۱۹(دلُخ نیز ورب هک

؟تسیچ )۲۱(ل�ذِا نیا ،ّزِع زا دعب :تفگ
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؟تسیچ )۲۱(ل�ذِا نیا ،ّزِع زا دعب :تفگ
تس یرواد تنیا و تسداد نآ :تفگ

ناج هب یدرکیم هدجس fیئربج
؟)۲۲(نانِج زا وت ما یناریم نونک نوچ

ناحتما رد نم ز درپیم )۲۳(هّلُح
نازخ لصف رد لخن زا گرب وچمه

راوهام دب وا بات هک یخر نآ
رامسوس تشپ وچمه یریپ هب دش

هدش )۲۵(عَشْعَش )۲۴(ِشَگ ِقرف و رس ناو
هدش )۲۶(عَلَْصا و شوخان یریپ تقو

)۲۹(نانِس نوچ )۲۸(نازان )q)۲۷رَد فص دق ناو

نامک نوچمه ات ود یریپ رد هتشگ

نارفعز گنر هتشگ هل� گنر
نانزٔ هرهز نوچ هتشگ شریش روز

نف هب یدرک لغب رد یدرم هکنآ
ندش تقو لغب شدنریگبیم

تس یگدرمژپ و مغ راثآ دوخ نیا
تس یگدرم لوسر اهنیز یکی ره

هویج :بامیس )۱(
سابل و هماج کاچ :زیریت )۲(
دننکیم نت رب ناشیورد و ناردنلق هک ربتس و نشخ یمشپ ۀماج ،میلگ :سfپ )۳(
ریز سابل :راعِش )۴(
هدنهدرون ،ناشخرد :رqَین )۵(
ور سابل :راثِد )۶(
تیاده :یدُه )۷(
یروک :یمَع )۸(
میرک نآرق :یُبن )۹(
روخشبآ :روَخ بآ )۱۰(
ندش نوگنرس :ندش ریز رس )۱۱(
هاتوک رمع زا هیانک :کَراگزور )۱۲(
زغم کبس ریپ :فرَخ )۱۳(
هلیح :ناتسد )۱۴(
لیخب ،هیامورف ،سکان :میئل )۱۵(
ناطیش یاه مان زا یکی :َحزُق )۱۶(
هبترم نیرت یلاع :تبترم یلعا )۱۷(
یّوج عاضوا رییغت :اوه فیرصت )۱۸(
نیرب تشهب :دلُخ )۱۹(
نانامداش و ناشوخرس هورگ :ناشوخ ِقْوَج )۲۰(
ندومن ریقحت ،ندرک راوخ :ل�ذِا )۲۱(
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نانامداش و ناشوخرس هورگ :ناشوخ ِقْوَج )۲۰(
ندومن ریقحت ،ندرک راوخ :ل�ذِا )۲۱(
تشهب ینعم هب ّتنج عمج :نانِج )۲۲(
ون سابل :هّلُح )۲۳(
ابیز و بوخ ینعم هب شَگ و رس یوم قرف ینعم هب قرف ،ابیز یوم و رس :شَگ ِقرف )۲۴(
کانبات ،هدنبات :عَشْعَش )۲۵(
دشاب هتشادن وم شرس یولج هک یدرم ،رس غاد :عَلَْصا )۲۶(
نمشد فص هدننز مهرب ،فص هدنرد :رَد فص )۲۷(
انعر ،هدننکزان :نازان )۲۸(
هزین رس ،هزین :نانِس )۲۹(


