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۱۹۰۶ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک نورب رز زا ار )۱(بلق ِدقن وت
نک نورب رتوز ،مرز دیوگ رگو

نمشد تسا ب<یس وچ هناگیب هک
نک نورب رد زو ،نارب وت شماب ز

ردارب یا ،تریغ ز ار اهسگم
نک نورب رکش زا رپِ مزب نیا زا

ار نامرحمان ِنیاخ مشچ ود
نک نورب )۳(رف و لامج و )۲(بیز نآ زا

گنچ نآ زاوآ دونشن رک رگا
نک نورب رک زا یرک ،)۴(ینات رگا

دنراد تسد ردنا هشیش ناتسم وچ
نک نورب رمرم نوچ تسه وک یلد

دنناقشاع ینعم ِهار ِنارن
نک نورب ،رخ نوچ دوب توهش رن

شلاب و ّرپ توهش )۵(تسَدیزیرِب
نک نورب رپ وکین ِناغرم نیا زا

دشابن یزیربت سمش هدنب وچ
نک نورب ،)۶(رَمشَم یمدآ ار وا وت

۳۶۵۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شیپ ز )۷(یسان دش و تشگ هتفخ وچ رگ
؟شیوخ )۸(نایسِن نآ رد شدنراذگ یک

دنشک یرادیب هب شباوخ نآ زا زاب
دنخشیر دوخ تلاح رب دنک هک

؟باوخ هب مدروخیم هکنآ دوب مغ هچ هک
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؟باوخ هب مدروخیم هکنآ دوب مغ هچ هک
؟)۹(باوص لاوحا دش مشومارف نوچ

)۱۰(ل<تعا َو مغ نآ هک متسنادن نوچ

؟لایخ و تسبیرف و تسباوخ لعف

۳۲۸۸ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

ّمِهُم دص رب هدش تمسق وت لقع
)۱۱(ّمِر و ّمِط و وزرآ نارازه رب

قشع هب ار ازجا درک دیاب عمج
قشمد و دنقرمس نوچ شوخ یوش ات

هابتشا ز یدرگ عمج نوچ ،)۱۲(یوَجوَج
هاشداپ ٔهکس وت رب دز ناوت سپ

۳۶۶۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

صاصق رد تگرم دعب دپسخن نوخ
ص<خ مبای و مدرُم هک وگم وت

۲۲۵ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

دنهراو یرایشوه زا یمد ات
دنهنیم دوخ رب )۱۴(رَمز و )۱۳(رمَخ گنن

تسا )۱۵(َخف یتسه نیا هک هتسناد هلمج
تسا خزود یرایتخا رکذ و رکف

یدوخیب رد یدوخ زا دنزیرگیم
)۱۶(یَدتهُم یا لغش هب ای یتسم هب ای

۱۶۷۴ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

قح بذج زا تسیتیآ اولاعَت لُق
میور یم یلاعت قح هبذج هب ام

۵۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم
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۵۶۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

دیوش )۱۷(ترکفیب و شوگیب و سحیب
دیونشب ار )۱۸(یعِجْرِا باطخ ات

۲۰۰۶ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

مرک بذج زا تفگ اولاعَت لُق
)۲۰(مضیار نم مهد )۱۹(ناتتضایر ات

ماهدرک )۲۱(ض�ورم ات ار اهسفن
ماهدروخ اهدگل سب ناروتس نیز

)۲۲(یاهرابتضایر دشاب اجک ره

یاهراچ دشابن شااهدگل زا

تسایبنا رب <ب بلغا مرج�
تس<ب ناماخ نداد تضایر هک

دیور )۲۴(اغرُی ممد زا )۲۳(دیناکُسْکُس
دیوش ناطلس بکْرَم و )۲۵(شاوُی ات

بر تفگ اْوَلاعَت ْلُق )۲۶(اْوَلاعَت ْلُق
بدا زا هدیمر ناروتس یا

۳۷۰۵ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

بدا کرت وا مهو ردنا هکنآو
بر داد ینوگنرس ار بدایب

ریز یوس وک دَُوب نآ ینوگنرس
)۲۷(ریچ تسه وک وا درادنپ ،دوریم

۶۸۴ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۲۹(یسَخ یطایخ )۲۸(�یوعد دنک نوچ

یسلطا ،هش وا شیپ رد دنکفا

خارف )۳۰(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
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خارف )۳۰(قاطلَغَب ار نیا ُربِب هک
خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتما ز

یدب ره ناحتما یدوبن رگ
یدب متسُر )۳۲(اغَو رد )۳۱(ث�نَخُم ره

۳۲۲۸ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

میحو ّلحم مه نم سپ :تفگ دناوخب ملس و هیلع ^ا یلص ربماغیپ زا شیپ ار تیآ نآ دز وا رب یحو وترپ هکنآ ببس هب یحو بتاک ندش دترم

دوب )۳۳(خاّسَن یکی نامثع زا شیپ
دومنیم یّدج یحو )۳۴(خسن هب وک

)۳۵(َقبَس رد یدناوخ وچ ربمغیپ یحو

قرو رب یتشبن او ار نامه وا

یتفات یو رب ،یحو نآ وترپ
یتفای تمکح ،شیوخ نورد وا

لوسر یدومرفب تمکح نآ نیع
)۳۶(لوضُفْلاُوب نآ دش هارمگ ردق نیز

)۳۷(ریَنتْسُم لوسر دیوگیم هچناک

ریمض رد تقیقح نآ تسه ارم رم

لوسر رب دز شاهشیدنا وترپ
لوزن شناج رب دروآ قح رهق

نید ز مه ،دمآ رب یخاّسَن ز مه
نیک هب ،نید و یفطصم )۳۸(�ودَع دش

)۳۹(دونَع ربگ یاک دومرف یفطصم

دوب وت زا رون رگا ؟یتشگ هیس نوچ

یییدوب یهلا )۴۰(عُوْبَنی وت رگ
ییدوشگن هیس بآ نینچ نیا

نآ و نیا شیپ هب شسومان هک ات
ناهد ار وا نیا تسب رب ،دنکشن

ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
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ببس نیز مه شدروشیم نوردنا
بجع نیا ندرک هبوت )۴۱(دراین وا

دوس ،هآ شدوبن و درکیم هآ
دوبر رد ار رس و غیت دمآ رد نوچ

)۴۲(دیدَح نم دص ار سومان ،قح هدرک

دیدپان دنب هب هتسب یسب یا

ار هار نآ تسبب ناسنآ ،رفک و ربک
ار هآ ،رهاظ درک دراین هک

*نوُحَمْقُم هِب ْمُهَف ً�<َغا :تفگ
نورب زا ام رب )۴۳(ل<َغا نآ تسین

**ُمُهاْنیَشَْغاَفً اّدَس مُهَفْلَخ
ومع دنیب یمن ار دس سپ و شیپ

تساخ هک یدس نآ دراد ارحص گنر
تساضق �دس نآ هک دنادیمن وا

تسا دهاش یور دس ،وت دهاش
تسا دشرم تفگ دس ،وت دشرم

نید یادوس ار رافک اسب یا
نیا و نآ و ربک و سومان وا دنب

رتب نهآ زا کیل ،ناهنپ دنب
ربت دناّردب ار نهآ دنب

ادج ندرک ناوت ار نهآ دنب
اود سک دنادن ار یبیغ دنب

دنز یشین رگ روبنز ار درم
دنک یم دوخ زا روبنز نآ شین

تسوت یتسه زا وچ اما ،شین مخز
تسُس درد ددرگن ،دشاب یوق مغ

دهجیم نوریب هنیس زا ،نیا حرش
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دهجیم نوریب هنیس زا ،نیا حرش
دهد یدیمون هک مسرتیم کیل

نک داش ار دوخ ،دیمون وشم ین
نک دایرف ،سردایرف نآ شیپ

َم یاک نُک وفع ام زا ،وفع )۴۴(ّبِحُ
نُهُک )۴۵(روسان جنر بیبط یا

درک هوای ار )۴۶(یقش نآ تمکح سکع
درگ وت زا دراین رب ات ،نیبم دوخ

تسا هیراج ،تمکح وت رب ،ردارب یا
تسا )۴۸(هیراع وت رب ،و تسا )۴۷(لادبا ز نآ

تس هتفای یرون هناخ دوخ رد هچرگ
تس هتفات رّونم ٔهیاسمه ز نآ

)۴۹(نکم ینیب ،وشم هّرغ ،نک رکش

نکم ینیبدوخ چیه و راد شوگ

یتیراع نیک درد و غیرد دص
یتُّما زا درک رود ار ناتُّما

)۵۰(طابِر ره ردنا هکنآ م<غ نم

)۵۱(طامِس رب دنادن لصاو ار شیوخ

درک کرت دیابب هک یطابِر سب
درم زور کی دسر رد نکسم هب ات

تسین خرس وا ،دش خرس نهآ هچرگ
)۵۲(تسینزشتآ تیراع وترپ

ارس ای نزور رون رپ دوش رگ
ار دیشروخ رگم ،نشور نادم وت

منشور دیوگ راوید و رد ره
منم نیا ،مرادن یریغ وترپ
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دیشر ان یا :باتفآ دیوگب سپ
دیدپ دیآ ،موش )۵۳(بِراغ نم هکنوچ

میدوخ زا زبس ام :دنیوگ اههزبس
میدق یلاع ام و مینادنخ و داش

)۵۴(مَُما یاک :دیوگب ناتسبات لصف

مرذگب نم نوچ دینیب ار شیوخ

لامج وّ یبوخ هب دزانیمه نت
لاب و ّرپ و ّرف هدرک ناهنپ حور

؟یتسیک وت )۵۵(هَلْبزَم یاک شدیوگ
یتسیز نم وترپ زا زور ود کی

ناهج رد دجنگنیم ،تزان و )۵۶(جنَغ
ناهج وت زا موش نم هک ات شاب

دننک یروگ ار وت )۵۷(تنارادمرگ
دننک تنارام و ناروم ٔهمعط

یسک نآ دریگ وت دنگ زا ینیب
یسب یدرم یمه وت شیپ هب وک

شوگ و مشچ و قطن تسا حور وترپ
شوج ،بآ رد دوب شتآ وترپ

تسا نت رب ،ناج وترپ هک نانچنآ
تسا نم ناج رب ،لادبا وترپ

ناج ز ار اپ دشکاو وچ ،ناج ناج
نادب ،نت ناجیب هک ددرگ نانچ ناج

نیمز رب نم مهنیم ور نآ زا رس
)۵۸(نیدِ مَْوی رد دوب نم هاوگ ات

***اه لازْلِز تَلِزُْلز هک نیدِ مَْوی
اه لاح هاوگ دشاب نیمز نیا
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اه لاح هاوگ دشاب نیمز نیا

اهَرابَْخاً ةَرْهَج ث�دَحُت وک
اهراخ و نیمز دیآ نخس رد

نظ و رکف رد دوش رکنم ،یفسلف
نز راوید نیا رب ار رس ،ورب :وگ

لِگ قطن و کاخ قطن و بآ قطن
لد لها ساوح سوسحم تسه

تسا )۵۹(هنّانَح رکنم وک ،یفسلف
تسا هناگیب ایلوا ساوح زا

قلخ یادوس وترپ :هک وا دیوگ
قلخ یار رد دروآ ت�ایخ سب

وا رفک و داسف نآ سکع هکلب
وا رب دز ار یرکنم لایخ نیا

دوش رکنم ار وید رم ،یفسلف
دوب یوید )۶۰(ٔهرخُس مد نامه رد

نیبب ار دوخ ،ار وید یدیدن رگ
)۶۱(نیبَج رد یدوبک دوبن نونج یب

تسا )۶۲(یناچیپ و کش لد رد ار هک ره
تسا یناهنپ یفسلف وا ،ناهج رد

هاگ هاگ و داقتعا دیامنیم
هایس شیور دنک )۶۳(فَسَلف گر نآ

تسامش رد ناک نانمؤم یا )۶۴(َرذَحَْلا
تساهتنمیب ملاع سب امش رد

تسا وت رد ،تلم ود و داتفه هلمج
تسد وت زا درآ رب نآ ،یزور هک هو

دوب نامیا نیا گرب ار وا هک ره
دوب نازرل نیا میب زا ،گرب وچمه

یاهدیدنخ نآ زا وید و )۶۵(سیلِب رب
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یاهدیدنخ نآ زا وید و )۶۵(سیلِب رب
یاهدید مدرم کین ار دوخ وت هک

نیتسوپ )۶۶(هنوگزاب ،ناج دنک نوچ
نید لها ز دیآ رب )۶۷('یْلیَواو دنچ

تس هدش نادنخ امنرز ره ،ناکد رب
تس هدش ناهنپ ،ناحتما گنس هکناز

ریگم رب ام زا )۶۸(رّاتس یا هدرپ
)۶۹(ریجُم ام ناحتما ردنا شاب

بش هب رز اب دنزیم ولهپ ،)۷۰(بلق
)۷۱(بَهَذ ،درادیم زور راظتنا

شاب :هک دیوگ رز ،لاح نابز اب
شاف ،زور دیآ رب ات )۷۲(ر�وَزُم یا

نیعل سیلبا لاس نارازه دص
نینمؤ�اریما لادَبا دوب

تشاد هک یزان زا مدآ اب دز هجنپ
)۷۴(تشاچ تقو )۷۳(نیگرِس وچمه ،اوسر تشگ

۱۱۹۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

قح فاطلا درک هدعو ار یفطصم
)۷۵(َقبَس نیا دریمن ،وت یریمب رگ

)۷۶(معفار ار تزجعم و باتک نم

معنام نآرق ز ار )۷۷(نک مک و شیب

مظفاح ملاع ود ردنا ار وت نم
معفاد تثیدح زا ار )۷۸(نانِعاط

وا رد ندرک مک و شیب دناتن سک
وجم رگید یظفاح نم زا هِب وت

۳۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم
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۳۸۴۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

 تسود نسُح س�رَدُم دش ار ناقشاع
 تسوا یور ناشَْقبَس و سرد و رتفد

٨ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق *

ْ¤ا ىَِلإَ يِهَف ً�َ<َْغأ ْمِهِقَانَْعأ يِف َانْلَعَج ا�ِنإ َنوُحَمْقُم ْمُهَف ِناَْقذَ

یسراف همجرت

.تسا هدنام �اب ناشیاهرس هک یروط هب دراد رارق ناشیاه هناچ ات هک میا هداهن ناشندرگ رب ییاه لغ امً املسم

یسیلگنا همجرت

We have put yokes round their necks right up to their chins, so that their heads are forced up (and they cannot see).

۹ هيآ ،)۳۶(سي هروس ،ميرك نآرق **

َنوُرِْصُبي َ� ْمُهَف ْمُهَاْنيَشَْغأَف اًّدَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو اًّدَس ْمِهيِْدَيأ َِْ¥ب ْنِم َانْلَعَجَو

یسراف همجرت

 ورف ار ناشناگدید ریگارف تروص هب و ،میا هداد رارق یلیاح ]زین[ ناشرس تشپ زا و یلیاح ناشیور شیپ زا و
.دننیب یمن ار قیاقح رطاخ نیا هب ،میا هدناشوپ

یسیلگنا همجرت

And We have put a bar in front of them and a bar behind them, and further, We have covered them up; so that they cannot see.

۵-۱ هيآ ،)۹۹( لازلز هروس ،ميرك نآرق ***

ْ¤ا ِتَلِزُْلز اَِذإ )۱(اَهَلَازْلِز ُضْرَ

ْ¤ا ِتَجَرَْخأَو )۲(اَهَلاَْقَثأ ُضْرَ

)۳(اَهَل اَم ُناَسْنªِْا َلاَقَو

)۴(اَهَرَابَْخأ ُث�دَحُت ٍذِئَمَْوي

)۵(اَهَلٰ ىَحَْوأ َك�بَر �َنأِب
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)۵(اَهَلٰ ىَحَْوأ َك�بَر �َنأِب

یسراف همجرت

)۱( ،دننازرلب ششزرل ]نیرتدیدش[ اب ار نیمز هک یماگنه

)۲( ،دزادنا نوریب ار شنارگ یاهراب نیمز و

)۳( ؟تسا هدش هچ ار نیمز :دیوگب ناسنا و

)۴( ؛دیوگ یم ار دوخ یاهربخ نیمز هک تسا زور نآ

)۵( .تسا هدرک یحو وا هب تراگدرورپ هک اریز

یسیلگنا همجرت

When the earth is shaken to her (utmost) convulsion. (1)

And the earth throws up her burdens (from within). (2)

And man cries (distressed): 'What is the matter with her? (3)

On that Day will she declare her tidings: (4)

For that thy Lord will have given her inspiration. (5)

یبلقت :بلق )۱(
شیارآ و ییوکین و تنیز ،یبوخ و ییابیز :بیز )۲(
تعفر و هوکش و تکوش :رف )۳(
یناوت یم :ینات )۴(
تسا هتخیر :تسَدیزیرِب )۵(
رامشن :رَمشَم )۶(
نایسِن ردصم زا ،هدننک شومارف :یسان )۷(
یشومارف ،ندرک شومارف :نایسِن )۸(
کین ،تسرد و تسار :باوص )۹(
ندش رامیب ،یناشیرپ ،°شاد تلع :ل<تعا )۱۰(
شیاه هراتس و نامسآ لثم ،گرزب و کچوک یاهزیچ :ّمِر و ّمِط )۱۱(
هرذ هرذ و وج کی وج کی :وَجوَج )۱۲(
بارش :رمَخ )۱۳(
تسا هنوگوهل و لذتبم یقیسوم دارم اجنیا رد ،ندز تولف ،ندز ین :رمَز )۱۴(
خوخُف :عمج ،ماد :َخف )۱۵(
هتفایتسارهار ،هدشتیاده :یَدتهُم )۱۶(
رکف ،هشیدنا :ترکف )۱۷(
درگزاب :یعِجْرِا )۱۸(
بسا ندرک مار ،ندرک تیبرت :تضایر )۱۹(
ضاّوُر :عمج ،روتس و بسا هدننک تیبرت :ضیار )۲۰(
هدش تیبرت روتس و بسا :ض�ورم )۲۱(
.تسا مدرم تیبرت قشاع هک تسا یسک ینعم هی هراب تضایر .تسا دنمق<ع و هدنراد تسود ینعم هب هراب دنوسپ :هرابتضایر )۲۲(
دور راومهان و دب هک یروتس :کُسْکُس )۲۳(
دشاب ورزیت و راوهار هک یروتس :اغرُی )۲۴(
هدش تیبرت و راتفر مرن بسا :شاوُی )۲۵(
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دشاب ورزیت و راوهار هک یروتس :اغرُی )۲۴(
هدش تیبرت و راتفر مرن بسا :شاوُی )۲۵(
دییایب وگب :اْوَلاعَت ْلُق )۲۶(
طلسم ،بلاغ ،هریچ :ریچ )۲۷(
ندرک اعدا :یوعد )۲۸(
هیامورف ،تسپ ناسنا :سَخ )۲۹(
سابل ،ابق :قاطلَغَب )۳۰(
دراد هنانز راوطا هک یدرم ،درمان :ث�نَخُم )۳۱(
راکیپ و گنج :اغَو )۳۲(
یحو بتاک ،سیون هخسن ،هدنسیون ،سیون تشونور :خاّسَن )۳۳(
°شون :خسَن )۳۴(
میرک نآرق اجنیا رد :َقبَس )۳۵(
وگ هوای زا هیانک ،دیامن اناد ار دوخ هک ینادان :لوضُفْلاُوب )۳۶(
نابات و نشور ،هدنیوج ییانشور :ریَنتْسُم )۳۷(
نمشد :ودَع )۳۸(
هدنزیتس ،راکهزیتس :دونَع )۳۹(
عیباَنی عمج ،بآ رپ یوج ،همشچ :عُوْبَنی )۴۰(
دناوت یمن :دراین )۴۱(
نهآ :دیدَح )۴۲(
دندنب نآ اب ار ندرگ و تسد هچنآ ای ینهآ قوط ینعم هب لُغ عمج :ل<َغا )۴۳(
َم )۴۴( رادتسود :ّبِحُ
دشاب هدرک مرو و کرچ و هدیشک بآ هک یمخز ،نیکرچ و تخس مخز :روسان )۴۵(
تخبدب :یقش )۴۶(
ادخ نادرم ،راکوکین و ،حلاص ،فیرش مدرم :لاْدَبا )۴۷(
یعونصم ،یلدب :هیراع )۴۸(
ندش رورغم ،ندرک ّربکت :ندرک ینیب )۴۹(
ارس ،هناخ :طابِر )۵۰(
ناوخ ،هرفس ،طاسب :طامِس )۵۱(
هنز شتآ :نزشتآ )۵۲(
هدننک بورغ :بِراغ )۵۳(
اهتعامج ،اههورگ ،ّةما عمج :مَُما )۵۴(
هبورکاخ °خیر یاج :هَلْبزَم )۵۵(
همشرک و زان :ْجنَغ )۵۶(
ناراوخ مغ ،نارادتسود :نارادمرگ )۵۷(
تمایق زور :نیدِ مَْوی )۵۸(
 هلان نوتس نآ زا دندناوخ هبطخ و دندمآرب ربنم رب و دش هتخاس ربنم نوچ و درک یم هیکت نآ رب هباطخ ماگنه هب ترضح نآ و دوب هنیدم رد ربمایپ دجسم رد هک یبوچ ینوتس :هنّانَح )۵۹(
.یرود زا دمآرب
تسدریز و روهقم و لیلذ :هرخُس )۶۰(
یناشیپ :نیبَج )۶۱(
دیدرت و کش ،ضارتعا :یناچیپ )۶۲(
یفسَلف :فَسَلف )۶۳(
دینک رذح :َرذَحَْلا )۶۴(
ناطیش ،سیلبا ففخم :سیلِب )۶۵(
هنوگژاو :هنوگزاب )۶۶(
تبیصم ،دننکیم لامعتسا متام و هحون رد هک سوسفا ۀملک :'یْلیَواو )۶۷(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنناشوپ رایسب :رّاتس )۶۸(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنهد هانپ :ریجُم )۶۹(
دنیوگ زین هرسان میس و رز هب ،ندرک هنوراو :بلق )۷۰(
رز ،<ط :بَهَذ )۷۱(
وگغورد ،ورود ،هدننکریوزت :ر�وَزُم )۷۲(
عوفدم ،رتسا و غ�ا و بسا لیبق زا نایاپراهچ ۀلضف :نیگرِس )۷۳(
هتشذگ باتفآ زا یتعاس ،زور لوا :تشاچ )۷۴(
هنازور سرد ،دنزومایب درگاش هب زور ره هک باتک زا یرادقم و سرد :َقبَس )۷۵(
هدنرب�اب ،هدننکدنلب ،هدنرادرب :عفار )۷۶(
دهاک یم نآ زا و دیازفا بم یم<ک رب دوخ ضرغ قبط هکنآ ،هدننک فیرحت :نک مک و شیب )۷۷(
هدننکشنزرس ،هدننزهنعط :نِعاط )۷۸(


