
  متن کامل سوره دخان با ترجمه

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ  بِْسِم 
 به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

﴾١حم﴿  
)١(ميحاء، م  

 

  ﴾٢َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن ﴿ 
  )٢] کتاب روشنگر؛ (نيسوگند به [ا

  

  ﴾٣إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة ۚ إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن ﴿
دهنده  ميکه همواره ب رايز م؛يپربرکت نازل کرد یما آن را در شب یبه راست

  )٣( م؛يبوده ا

  

  ﴾٤فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ﴿
  )۴. (ابدي یم صلهي[به اراده خدا] ف یدر آن شب هر کار استوار

  

  ﴾٥أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ۚ إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن ﴿
ما  راياست؛] ز رفتهياست [که] از نزد ما [صورت پذ ی[نزول قرآن] کار

  )۵. (مي] بوده اامبرانيو پ یهمواره فرستنده [وح

  



  ﴾٦َرْحَمةً ِمْن َربَِّك ۚ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ﴿
او  ديترد یار توست؛ بپروردگ یاز سو ی] به سبب رحمتاتيواقع ني[همه ا

  )۶شنوا وداناست. (

  

َرِبّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَُهَما ۖ إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن 
﴿٧﴾  

  )٧. (ديدار نيقيآنهاست، اگر  انيو آنچه م ني[همان] پروردگار آسمان ها و زم

  

هَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ  ِليَن َال إِلَٰ ي َويُِميُت ۖ َربُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اْألَوَّ
﴿٨﴾  
پروردگار شما  راند،يم یکند و م یزنده م ست،يجز او ن یمعبود چيه

  )٨شماست. ( نيشيوپروردگار پدران پ

  

  ﴾٩بَْل ُهْم فِي َشٍكّ يَْلعَبُوَن ﴿
] قيندارند] بلکه آنان در شک اند [و با گفتار و کردارشان با حقا نيقي نکهي[نه ا
  )٩کنند. ( یم یباز

  

  ﴾١٠فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن ﴿
  )١٠( اورد،يآشکار ب یباش که آسمان دود یپس به انتظار روز

  

ذَا َعذَاٌب أَِليٌم ﴿   ﴾١١يَْغَشى النَّاَس ۖ َهٰ
  )١١دردناک است. ( یعذاب نيا رد،يگ یکه همه مردم را فرا م



  

  ﴾١٢َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعََذاَب إِنَّا ُمْؤِمنُوَن ﴿
 یم مانيعذاب را از ما برطرف کن که ما ا ني:] پروردگارا! انديگو ی[همه م

  )١٢( ميآور

  

  ﴾١٣بِيٌن ﴿أَنَّٰى لَُهُم الِذّْكَرٰى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل مُ 
است و  یاريپند گرفتن و هوش یآنان جا یسخت] چگونه برا تي[در آن موقع
آنان آمد [و پند نگرفتند.]  یروشنگر برا یامبريعذاب] پ نياز ا شيحال آنکه [پ

)١٣(  

  

  ﴾١٤ْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمعَلٌَّم َمْجنُوٌن ﴿ثُمَّ تََولَّ 
  )١۴است!! ( وانهيد یا افتهي ميگرداندند و گفتند: تعل یآن گاه از او رو

  

  ﴾١٥وَن ﴿إِنَّا َكاِشفُو اْلعََذاِب قَِليًال ۚ إِنَُّكْم َعائِدُ 
و  هيپا یب ديباز شما [به همان عقا یول م،يکن یاندک عذاب را برطرف م یمدت

  )١۵! (ديگرد یاعمال زشت] برم

  

  ﴾١٦يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرٰى إِنَّا ُمْنتَِقُموَن ﴿
سخت  اريبس یکه آنان را با قدرت یگرفت آن] روز مي[ما از آنان انتقام خواه

  )١۶. (ميا رندهيکه ما انتقام گ رايز م؛يريبگ

  

  ﴾١٧َولَقَْد فَتَنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكِريٌم ﴿



آنان  یبزرگوار برا یامبريو پ م،ياز آنان قوم فرعون را آزمود شيو همانا پ
  )١٧آمد، (

  

ِ ۖ إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن ﴿ َّ   ﴾١٨أَْن أَدُّوا إِلَيَّ ِعبَاَد 
ارند] به من که [به آنان گفت:] بندگان خدا را [که به آزار و شکنجه شما گرفت

  )١٨. (نميام یشما فرستاده ا یمن برا رايز د؛يواگذار

  

ِ ۖ إِنِّي آتِيُكْم بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن ﴿ َّ   ﴾١٩َوأَْن َال تَْعلُوا َعلَى 
  )١٩روشن آورده ام. ( یليشما دل یکه من برا ديو در برابر خدا تکبّر نکن

  

  ﴾٢٠ُموِن ﴿َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَْن تَْرجُ 
 اي ديبران اي[ ديمرا سنگسار کن نکهيو من به پروردگارم و پروردگار شما از ا

  )٢٠برم؛ ( ی] پناه مديمتهم کن

  

  ﴾٢١َوإِْن لَْم تُْؤِمنُوا ِلي فَاْعتَِزلُوِن ﴿
 ماني[از آزردن من و باز داشتن مردم از ا ديآور ینم مانيو اگر به من ا

  )٢١. (ديکن یريآوردن] کناره گ

  

ُؤَالِء قَْوٌم ُمْجِرُموَن ﴿   ﴾٢٢فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهٰ
آوردن مانع شدند]  مانيدست از آزردنش برنداشتند و مردم را از ا اني[فرعون

  )٢٢گناهکارند. ( یقوم نانيپس پروردگارش را خواند که ا

  



  ﴾٢٣فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْيًال إِنَُّكْم ُمتَّبَعُوَن ﴿
  )٢٣( د،يهست بيشما مورد تعق راي[گفتم:] بندگانم را شبانه حرکت ده؛ ز

  

  ﴾٢٤َواتُْرِك اْلبَْحَر َرْهًوا ۖ إِنَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرقُوَن ﴿
] پشت سر ميعبور شما باز کرد یگشاده [که برا یرا با [همان] راه ها ايو در

محکوم به غرق شدن  یآنان سپاه راي]؛ زنديهم در آن درآ انيبگذار [تا فرعون
  )٢۴هستند. (

  

  ﴾٢٥َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن ﴿
، گذاشتند یکه آنان [پس از خود] بر جا یبوستان ها و چشمه ساران اريچه بس

)٢۵(  

  

  ﴾٢٦َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم ﴿
  )٢۶و باارزش، ( کوين یها گاهيو کشتزار و جا

  

  ﴾٢٧َونَْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهيَن ﴿
  )٢٧از آن برخوردار بودند. ( یو خوش شيکه با آسا يیو نعمت ها

  

ِلَك ۖ َوأَْوَرثْنَاَها قَْوًما آَخِريَن ﴿   ﴾٢٨َكَذٰ
 راثيبه م گريد یبود و ما همه آنها را به قوم نيسرانجام کارشان] چن ،ی[آر
  )٢٨. (ميداد

  



اْألَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِريَن فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماُء وَ 
﴿٢٩﴾  

و [هنگام نزول عذاب هم] مهلت  نيو نه زم ستيپس نه آسمان برآنان گر
  )٢٩. (افتندين

  

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلعَذَاِب اْلمُ    ﴾٣٠ِهيِن ﴿َولَقَْد نَجَّ
  )٣٠. (ميرا از آن عذاب خوارکننده نجات داد لياسرائ یهمانا ما بن

  

  ﴾٣١ِمْن فِْرَعْوَن ۚ ِإنَّهُ َكاَن َعاِليًا ِمَن اْلُمْسِرفِيَن ﴿
  )٣١سرکش از زمره اسراف کاران بود، ( یاز فرعون که متکبر

  

  ﴾٣٢َولَقَِد اْختَْرنَاُهْم َعلَٰى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِميَن ﴿
  )٣٢( م؛يدي[زمان خودشان] برگز انيبر جهان یآگاه یو آنان را از رو

  

  ﴾٣٣َوآتَْينَاُهْم ِمَن اْآليَاِت َما فِيِه بََالٌء ُمبِيٌن ﴿

آشکار بود، عطا  یشيو معجزات آنچه را که در آن آزما اتيو به آنان از آ
  )٣٣. (ميکرد

  

ُؤَالِء لَيَقُولُوَن ﴿   ﴾٣٤إِنَّ َهٰ
وجودشان را فرا گرفته است] با اصرار [به  ی[که شرک و کفر سراپا نانيا

  )٣۴: (نديگو ی] ممانياهل ا

  



  ﴾٣٥إِْن ِهَي إِالَّ َمْوتَتُنَا اْألُولَٰى َوَما نَْحُن بُِمْنَشِريَن ﴿
 ختهيمرگ] برانگ نيو ما [پس از ا ستين نيمرگ نخست نيجز هم یزندگ انيپا

  )٣۵شد. ( مينخواه

  

  ﴾٣٦فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿
[با درخواست از خدا] پدران  دييزنده شدن مردگان] راستگو نهياگر شما [در زم

!!] ميکن دايپ نيقي[تا ما به زنده شدن مردگان  دياوريو نزد ما] ب ديما را [زنده کن
)٣۶(  

  

أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ۚ أَْهلَْكنَاُهْم ۖ إِنَُّهْم 
  ﴾٣٧َكانُوا ُمْجِرِميَن ﴿

از آنان  شيکه پ یقوم تُبَّع، و کسان اي[در قدرت و شوکت] برترند  نانيا ايآ
  )٣٧مجرم بودند؛ ( رايز م؛يبودند؟ ما همه آنان را هالک کرد

  

  ﴾٣٨َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِيَن ﴿
  )٣٨( م؛يا دهيافرين یآن دو است، به باز انيو آنچه را م نيو ما آسمان ها و زم

  

ِكنَّ أَْكثََرُهْم َال يَْعلَُموَن ﴿   ﴾٣٩َما َخلَْقنَاهَُما إِالَّ بِاْلَحِقّ َولَٰ
[به  شترشانيب یول م،يا اوردهيبه وجود ن یو راست یما آن دو را جز به درست

  )٣٩ندارند. ( ی] معرفت و آگاهقيحقا

  

  ﴾٤٠إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعيَن ﴿



[حق از باطل، مؤمن از کافر و پاک از ناپاک] وعده گاه  يیروز جدا ديترد یب
  )۴٠همه آنهاست؛ (

  

ْن َمْولًى َشْيئًا َوَال ُهْم يُْنَصُروَن يَْوَم َال يُْغنِي َمْولًى عَ 
﴿٤١﴾  

کند، و  یاز عذاب را از دوستش دفع نم یزيچ یدوست چيکه ه یهمان روز
  )۴١شوند؛ ( ینم یاريچون [آلوده به شرک و کفرند] 

  

ِحيُم ﴿ ُ ۚ إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزيُز الرَّ َّ   ﴾٤٢إِالَّ َمْن َرِحَم 
شکست  یاو توانا رايکه خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ ز یمگر کس

  )۴٢و مهربان است ( ريناپذ

  

قُّوِم ﴿   ﴾٤٣إِنَّ َشَجَرَت الزَّ
  )۴٣همانا درخت زقّوم، (

  

  ﴾٤٤َطعَاُم اْألَثِيِم ﴿
  )۴۴خوراک گنهکار است، (

  

  ﴾٤٥َكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُُطوِن ﴿
  )۴۵جوشد، ( یمانند مس گداخته شده در شکم ها م

  

  ﴾٤٦َكغَْليِ اْلَحِميِم ﴿



  )۴۶آب جوشان ( دنيچون جوش

  

  ﴾٤٧ َسَواِء اْلَجِحيِم ﴿ُخذُوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلَىٰ 
. ديو او را به زور به وسط دوزخ بکشان ديريگنهکار را بگ نيشود:] ا ی[گفته م

)۴٧(  

  

  ﴾٤٨ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِميِم ﴿
  )۴٨( د؛يزيآن گاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ر

  

  ﴾٤٩ذُْق إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَكِريُم ﴿
  )۴٩!! (ی:] بچش که تو همان ارجمند و بزرگوارديي[و بگو

  

ذَا َما ُكْنتُْم بِِه تَْمتَُروَن ﴿   ﴾٥٠إِنَّ َهٰ
  )۵٠. (ديکرد یم دياست که همواره درباره آن ترد یزيهمان چ نيا نيقيبه 

  

  ﴾٥١إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمقَاٍم أَِميٍن ﴿
  )۵١خواهند بود. ( یامن گاهيدر جا زکارانيمسلماً پره

  

  ﴾٥٢فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن ﴿
  )۵٢بوستان ها و چشمه سارها؛ ( انيدر م

  



  ﴾٥٣يَْلبَُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَابِِليَن ﴿
 یکه برابر هم م یالپوشند در ح یم ميضخ یباينازک و د رياز حر يیلباس ها

  )۵٣. (نندينش

  

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن ﴿ ِلَك َوَزوَّ   ﴾٥٤َكذَٰ
آنان  یرا به همسر نياست، و حور الع ني] چنزکارانيسرانجام کار پره ی[آر

  )۵۴( م،يدرآور

  

  ﴾٥٥يَْدُعوَن فِيَها بُِكِلّ فَاِكَهٍة آِمنِيَن ﴿
که  یخورند، در حال یطلبند و م یرا که بخواهند م یا وهيدر آنجا هر گونه م

  )۵۵؛ (و آسوده خاطرند مني[از هر جهت] ا

  

َال يَذُوقُوَن فِيَها اْلَمْوَت إِالَّ اْلَمْوتَةَ اْألُولَٰى ۖ َوَوقَاُهْم َعذَاَب 
  ﴾٥٦اْلَجِحيِم ﴿

و  دند،يچش ايبود که در دن یچشند، مرگ آنان همان مرگ یدر آنجا مرگ را نم
  )۵۶دارد. ( یخدا آنان را از عذاب دوزخ مصون م

  

ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ﴿   ﴾٥٧فَْضًال ِمْن َربَِّك ۚ ذَٰ
 یابيهمان کام نيتو، [و] ا پروردگار یاست از سو ی] فضل و احسانني[ا

  )۵٧بزرگ است. (

  

  ﴾٥٨فَإِنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن ﴿



] استيو گو حيفص ین را با زبان تو [که زبانکه ما [فهم] قرآ ستين نيپس جز ا
  )۵٨شوند. ( اريتا آنان متذّکر و هوش ميآسان ساخت

  

  ﴾٥٩فَاْرتَِقْب إِنَُّهْم ُمْرتَِقبُوَن ﴿
نشدند] پس به انتظار باش که مسلماً آنان هم  ارياگر متذّکر و هوش ی[ول

خدا  یروزيد؟ سرانجام نصرت و پمنتظرند [که سرانجام کار چه خواهد ش
  )۵٩آنان است.] ( یو آخرت برا ايتو و عذاب دن یبرا

  

  لی العظيمالع صدق هللا
   خداب بزرگ و بلندرتبه ت گفتراس


