
  متن سوره جن با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  یشگيهم اشیاست و مهربان اندازهیبه نام خدا که رحمتش ب

  

 اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجِنّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ 
  ﴾١قُْرآنًا َعَجبًا﴿
از جّن [به قرآن] گوش دادند و گفتند: همانا  یشده که گروه یبگو: به من وح

  )١( م،يديشن یآن شگفت آورما قر

  

ْشِد فَآَمنَّا بِِه ۖ َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا ﴿   ﴾٢يَْهِدي إِلَى الرُّ
 یو هرگز احد ميآورد مانيکند، پس به آن ا یم تيراه راست هدا یکه به سو

  )٢داد، ( ميپروردگارمان قرار نخواه کيرا شر

  

  ﴾٣لَٰى َجدُّ َربِّنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوَال َولًَدا ﴿َوأَنَّهُ تَعَا
برتر و بلند است عظمت  نکهي:] اميکن یرا اعتراف و اقرار م قيحقا نيو [ا

  )٣نگرفته است، ( یو فرزند یخود همسر یپروردگارمان، و او هرگز برا

  

ِ َشَطًطا ﴿ َّ   ﴾٤َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى 
گفت  یدور از حق م یسبک مغز و نادان ما همواره درباره خدا سخن نکهيو ا

  )۴همسر و فرزند است!] ( یا[که او دار

  

  



ِ َكِذبًا ﴿ َّ ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى    ﴾٥َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُوَل اْإلِ
  )۵بندند، ( یهرگز انس و جن بر خدا دروغ نم م،يکرد یگمان م نکهيو ا

  

نْ  ِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجِنّ َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْإلِ
  ﴾٦فََزاُدوُهْم َرَهقًا ﴿

بردند، پس [مردان جن] بر  یاز جن پناه م یبه مردان انياز آدم یمردان نکهيو ا
  )۶آنان افزودند، ( یو تباه انيطغ

  

ُ أََحًدا ﴿َوأَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَْنتُْم أَ  َّ   ﴾٧ْن لَْن يَْبعََث 
را  یکه خدا هرگز کس دي] پنداشتانياز انس پنداشتند چنان که شما [جن یو مردان

  )٧! (زديانگ ی[به نبّوت] برنم

  

َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا 
﴿٨﴾  

پس آن را پر از نگهبانان  م،يشد کيکسب خبر] به آسمان نزد ی[برا نکهيو ا
  )٨( م،يافتيشهاب  یرهايو ت رومندين

  

َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ ۖ فََمْن يَْستَِمعِ اْآلَن يَِجْد َلهُ 
  ﴾٩ِشَهابًا َرَصًدا ﴿

و سخنان فرشتگان] در  یملکوت ی[خبرها دنيشن یما در آسمان برا نکهيو ا
اکنون هر که بخواهد استراق سمع کند،  یول م،ينشست یم يینشست گاه ها

  )٩! (ابدي یخود م نيرا در کم یشهاب



َوأَنَّا َال نَْدِري أََشرٌّ أُِريَد بَِمْن فِي اْألَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم 
  ﴾١٠َربُُّهْم َرَشًدا ﴿

خواسته  یهستند گزند و شر نيکه در زم یدرباره کسان ايآ ميدان یما نم نکهيو ا
  )١٠خواسته است؟ ( تيآنان هدا یپروردگارشان برا ايشده 

  

اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن ذَٰ  ِلَك ۖ ُكنَّا َطَرائَِق قَِدًدا َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ
﴿١١﴾  
اند، [و] ما بر مذاهب گوناگون  ستهيشا ريغ یوبرخ ستهيشا یاز ما برخ نکهيوا

  )١١( م،يهست یومتفاوت

  

 َ َّ  فِي اْألَْرِض َولَْن نُْعِجَزهُ َهَربًا َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن نُْعِجَز 
﴿١٢﴾  

عاجز و درمانده  نيخدا را در زم ميتوان یکه هرگز نم ميدار نيقيما  نکهيو ا
 م،يرو رونيو فرار] از دسترس قدرت او ب ختني[با گر ميتوان یو هرگز نم ميکن
)١٢(  

  

ا َسِمْعنَا اْلُهَدٰى آَمنَّا بِِه ۖ فََمْن يُْؤِمْن بَِربِِّه فََال يََخاُف  َوأَنَّا لَمَّ
  ﴾١٣بَْخًسا َوَال َرَهقًا ﴿

که به  یکس رايز م؛يآورد مانيبه آن ا ميديقرآن را شن تيچون هدا نکهيو ا
عذاب  نکهيترسد و نه از ا یآورد نه از کاسته شدن ثواب م مانيپروردگارش ا

  )١٣و مشقت و رنج او را احاطه کند، ( یو سخت

  

  



ئَِك  َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقَاِسُطوَن ۖ فََمْن أَْسلََم فَأُولَٰ
ْوا َرَشًدا ﴿   ﴾١٤تََحرَّ

منحرف اند،  یو برخ ند،ي[فرمان ها و احکام] خدا مياز ما تسل یگروه نکهيو ا
  )١۴اند، ( ميو راه مستق قتيحق افتنيشدند در صدد  ميکه تسل یپس کسان

  

ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطبًا ﴿   ﴾١٥َوأَمَّ
  )١۵دوزخ اند، ( زميمنحرفان ه یول

  

  ﴾١٦ْينَاُهْم َماًء َغَدقًا ﴿َوأَْن لَِو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة َألَْسقَ 
 یکنند حتماً آنان را از آب فراوان یداريحق پا قهيو اگر [انس و جن] بر طر

  )١۶کرد، ( ميخواه رابيس

  

ْن ِذْكِر َربِِّه يَْسلُْكهُ َعذَابًا ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه ۚ َوَمْن يُْعِرْض عَ 
  ﴾١٧َصعًَدا ﴿

گارش پرورد اديکه از  یو کس مييازماينعمت ب یفراوان نهيتا آنان را در زم
سخت و روز افزون درخواهد آورد،  اريبس یبرگرداند، او را در عذاب یرو

)١٧(  

  

ِ أََحًدا ﴿ َّ ِ فََال تَْدُعوا َمَع  َّ ِ   ﴾١٨َوأَنَّ اْلَمَساِجَد 
  )١٨( د،يکس را با خدا مپرست چيخداست، پس ه ژهيو مساجد و

  

  



ِ يَْدُعوهُ كَ  َّ ا قَاَم َعْبُد    ﴾١٩اُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبًَدا ﴿َوأَنَّهُ لَمَّ
خاست تا خدا را عبادت کند [از  یکه بنده خدا [محّمد] برم یهنگام نکهيو ا
انبوه و  تيبود جمع کيبردند که] نزد یهجوم م شيبه سو یبه اندازه ا انيجن

  )١٩( زد،يبر سر او بر یمتراکم

  

  ﴾٢٠قُْل إِنََّما أَْدُعو َربِّي َوَال أُْشِرُك بِِه أََحًدا ﴿
 یاو قرار نم کيکس را شر چيپرستم، و ه یبگو: من فقط پروردگارم را م

  )٢٠دهم. (

  

  ﴾٢١ًدا ﴿قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضرا َوَال َرشَ 
  )٢١شما ندارم. ( یرا برا یتيو هدا انيز اريبگو: من اخت

  

ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا  َّ قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن 
﴿٢٢﴾  

 یدر برابر [عذاب] خدا مرا پناه نم یکنم] هرگز کس یبگو: [اگر از او نافرمان
  )٢٢. (ابمي یاو نم ريغ یدهد، و هرگز پناهگاه

  

َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ  َّ ِ َوِرَساَالتِِه ۚ َوَمْن يَْعِص  َّ إِالَّ بََالًغا ِمَن 
  ﴾٢٣َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ﴿ لَهُ نَارَ 

خدا و [رساندن]  یسعادت بخش] از سو یبرنامه هامن] فقط رساندن [ فهي[وظ
کنند، مسلماً آتش دوزخ  ینافرمان امبرشياوست. و آنان که از خدا و پ یها اميپ

  )٢٣اند. ( یشگيآنان است و در آن جاودانه و هم یبرا

  



وَن فََسيَْعلَُموَن َمْن أَْضعَُف نَاِصًرا َحتَّٰى إَِذا َرأَْوا َما يُوَعدُ 
  ﴾٢٤َوأَقَلُّ َعَدًدا ﴿

که آنچه  یشمارند] تا زمان یم اري یو ناتوان و ب فيهمواره شما را ضع ناني[ا
 یشوند چه کس یآگاه م یپس به زود نند،يشوند بب یرا [از عذاب] وعده داده م

  )٢۴ناتوان تر و نفراتش کمتر است؟ ( اورشي

  

قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجعَُل لَهُ َربِّي أََمًدا 
﴿٢٥﴾  

 یارم براپروردگ اياست  کينزد ديشو یآنچه را وعده داده م ايدانم آ یبگو: نم
  )٢۵قرار خواهد داد؟ ( یطوالن یآن زمان

  

  ﴾٢٦ٰى َغْيبِِه أََحًدا ﴿َعاِلُم اْلغَْيِب فََال يُْظِهُر َعلَ 
  )٢۶کند؛ ( یخود آگاه نم بيکس را بر غ چياست و ه بيغ ی[او] دانا

  

إِالَّ َمِن اْرتََضٰى ِمْن َرُسوٍل فَإِنَّهُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن 
  ﴾٢٧َخْلِفِه َرَصًدا ﴿

 یاست، پس نگهبانان دهي] برگزبيآگاه شدن از غ یرا که [برا یامبرانيمگر پ
  )٢٧گمارد ( یرو و پشت سرشان م شيمحافظت از آنان] از پ ی[برا

  

  

  



ِليَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَغُوا ِرَساَالِت َربِِّهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم 
  ﴾٢٨َوأَْحَصٰى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا ﴿

پروردگارشان را [به طور کامل به مردم] رسانده  یها اميتا مشخص کند که پ
را از جهت عدد،  زيحاطه دارد، و همه چ٠اند و او به آنچه نزد آنان است ا

  )٢٨شماره و احصا کرده است. (

  

  ميو العظ یصدق هللا العل
 با عظمت یراست گفت خدا


