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   پیشگفتار
اله تید و امضاِء حضرت آیکقرآن مورداستفاده که در تا یمشخصات ترجمه -۸

خ یقم است که در تار یدامت برکاته، به ثبت موسسه چاپ و نشر الهاد ینیمشک
 دسترسی است.قابل ۸۱۸۷رجب  ۲۳برابر  ۸۵/۳/۷۵

را در آن یکــرد داســتانیکــه رو یت اثــر و مشخصــاتیــدر ابعــاد مرجع -۲
است  یمستنداتگاه آن یجا یتسرامبر که در یوب پیافته اینییسرشت مختصات تب

 یکارکردهـا یدهنـده اصـول و مبـانتیاست که سرا یقیحقا ییازمند واگویکه ن
 یاسـت کـه در گسـتره ینیاز قـوان یسـتأو با  هوشمندانه یگرفته از ارتباط جنض
است کـه بـا وسـعت آن در  یمیچنان مفاه یابیو مستلزم رد یباطن یهاافتیدر

 بـه یت قلبیر نورانیو اتصال با س زمان و مکان یب قلمرویم و ترکیتنظ یچگونگ
 یـیاز همگرا یان آن راز و رمزیکه در ب یشده به هستگشوده ینبوغ و استعدادها

دهنـده تیالبداهه بـودن آن، سـرایو ف یاست که از منبع درون یاثرات تشعشعات
َنا د: َبل  یفرمایباشد که میاء میانب ۱۱ یه در سورهین آیا ع  ی ُهم  َوآَباء َهُؤََلء َمتَّ  َحتَّ

ُعُمُر  ِهُم یَعلَ  َطاَل  َن ی َأَفاَل  ال  ا َرو  تِ  َأنَّ َض  یَنأ  ر 
َ َراِفَها ِمن   َننُقُصَها اْل  َغـاِلُبوَن،  َأَفُهـُم  َأط  ال 

م یا کردیدن یهاان را متمتع به نعمتینیشین مردم و پدران و پیم که اییبلکه تنها ما
م یم قـادر مطلـك کـه اراده کنـییه مانند کیبیا مردم نمیکه عمر دراز کردند، آتا آن

بـر مـا  ،ن خلك عـاجزیا ایم؟ آیکاهین و اهلش را از هر طرف به مرگ و فنا میزم
 غلبه توانند کرد؟

 ییهـاچنان مولفـهبه یاله اءیرا در اول یمنطق یکه برازش یاثرات تشعشعات
در  را یانیخـام کـه مـدع یهـاشـهیاند یارهایکردن معام و دگرگونیدر رساندن پ

ت انتقال یسندف رسانده تا در یتعربه یك وحیه حقایعل یستیتعامالت ز یچرخه
کـه  یتفکـر یراهبردهـا نیترییربنایز یهاروشك روح و مالئك بهین از طریمضام
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و مستمر که در  یجیتدر یهاداستان نیباطل است بد یحك و نابود یضامن بقا
که ثبت  یارزش یهاکردن مالكیاتیعمل یوهیافتن شی تیومیقبر  یانرژ یهاهاله
امبر و یـوب پیـقـول ارا در نقـل ییافت بسـامدهایاست ره یشعور یهامزیمکان

ن تـا در رشـد یاسـت در زمـ ییهادهین پدیچن یندسازیفرآ یگفتارنظم  یریگشکل
رات ییـتغ یدهنـدهشرح رسـاند کـه نشـانرا به یان تحوَلتیجر یفرد یهازهیانگ
و گسسـت از  یدیـتوح یـیگراقـتیدن به حقیرس یبرا یبشر یجامعه ع دریوس

  است. یمنف یو نفوذ کارکردها مسخ
 مثبـت و سـازنده کـه در نـور یتشعشـعات یگونـه اسـتقرار در حـوزهنیبد 

 یتجلـروح بـه یشـه و رونـدگیاز بلوغ اند یاناتیجر یارائه رضاَلالسماوات و 
و منفك از  یشعور یهاهیمادرونقت یحقامبر را بهیوب پیا یده که اثر داستانیرس

ونـد بـا ینظر متبادر سازد که مشخصات اثر را در پبه یرونیب یهایوجوگرجست
ن خصوص یااست در  ییجنس ماورااز  یت محض در پردازشیشدن عبودیاتیعمل

ت موجـود در رونـد یو عقالن یر منطقیرا در س یشیاندلمآت و یاست که اثبات درا
ِذ فصلت: |اِ  یسوره ۳8 یهیده آیات مشهود گردین آیدر ا یمعنو یهاهیپو َن ینَّ الَّ

ُل َعلَ  َتَقاُموا َتَتَنزَّ ُه ُثمَّ اس  َنا اللَّ ِشـُروا یَقاُلوا َربُّ َزُنـوا َوَأب  ُُ َأَلَّ َتَخـاُفوا َوََل َتح  َماَلِئَکـ ِهُم ال 
تِ  ُِ الَّ َجنَّ ن یـر ما خداسـت و بـر اآنان که گفتند محققا پروردگا .ُکنُتم  ُتوَعُدوَن  یِبال 

گـر یها نازل شوند و مژده دهنـد کـه ددار ماندند فرشتگان رحمت بر آنیمان پایا
که  یهمان بهشتد و شما را بهیاز گذشته نداشته باش ینده و اندوهیاز آ یچ ترسیه

 اء( وعده دادند بشارت باد.ی)انب
لِ فصلت:  یسوره ۳۸ یهیآ ُن َأو  َح  یاُؤُکم  فِ یَنح  ن  اِة یـال   اْل ِخـَرِة َو  یِفـ ا َو یالـدُّ
َتِه یَلُکم  فِ  ُعوَن یَأنُفُسُکم  َوَلُکم  فِ  یَها َما َتش  اران و یـا و آخـرت یـو مـا در دن َها َما َتدَّ

چه را کـه دلتـان بخواهـد شماست در آن )بهشت( آن یم و براییدوستداران شما
 د.یرا طلب کنچه شماست در آن) بهشت( آن یبرا

ِحـ فصلت: یسوره ۳۳ یهیآ ـن  َغُفـورر رَّ احسـان را  ین سـفرهیـ. امر یُنُزَلا مِّ
 یشما گسترده است. اثر نوشتار یمان( برایغفور و مهربان )پاداش ثبات ا یخدا

ان یـده تـا در بیظهـور رسـبـه منصـه  قرآن یشعور یهاهیمادرون یکه از گستره
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گرفتـه  جنضمنبع امبر به ماخذ و یوب پیان اداست یمشخصات ارایه شده در راستا
نفس ناطقه  یمنزلهرا به یشیمان است که بستر گشایاز ثبات ا یادرجه یاز تعال

امبران و رسـوَلن بـر یـپ ینشانیب یهاظهور رساند که از نشانهنش کالم بهیبه چ
هـا بـه ین برخـورداریبشر معرف ساخت تا از روند ا یستیز یویحك را به سنار

 ین هستیعرفان را در اتصال با قوان یهاهیاشتن پاابد که دیدست یقیسلسله حقا
سـازد کـه در یکرانـه متصـل مـیب یایهـتنیَلاز  یانیـکه روح و مالئك را به جر

رساند یشهود محك به یشدهمیرا در انسان تسل ییهاها و نوشتهداد آن کتاببرون
است  یاهگسترد ین سفرهیست، این یرونیب یگونه اثرات نوشتارچیکه مرتبط با ه

 کند.یاش نزول مشده و انتخاب شدهمیبخش به انسان تسلیکه پروردگار هست
ن یزمـ یسـتیتبادَلت ز یهازمان و مکان در عرصه یا و آخرت که تجلیدن

رسم  یرا برا یمیگونه مفاهن حك آنیقدر و صدور فرام یاست در ارتباط با سوره
دهـد کـه یه مـیـارا یرگاه ربـوبختگان دیدانش کمال به برجستگان و فره یو نوا
کـه در اثـرات نـور و  یهست یروهایعنوان اتصال با نافتن آن در زمان بهیت یقطع

را در معرفت حضـور شـب و روز و اسـتمرار تمـدن  ییتوان حمل بارهایات آن مرذ
عنـوان مطلـك بـهت یژه قرآن و اثبات حاکمیوبه یآسمان هایبا ارسال کتاب یبشر

از  ینیچنـان مضـامقت محـض را بـهیداران حقهیطال ن انفاسجهان آفاق و جها
بخـش که مفهوم یو فرد یشعور یهان و نقش مولفهیروح و گذرگاه زم یروندگ

از  یاریرا در حجم بس یمعارف یسازاست، استاندارد ینیو تکو یعیشرت تیهدا
 ریسـ یاست تا چگونگ ین قرارداد الهیکننده شبهه و شك در ان که مرتفعیمضام

 یو سـار یحك جار یشدهوجود انسان خاشع و خاضع و انتخابرا به ییهاداده
افتـه بـر اثـرات ینیرا تحقـك بخشـد. سرشـت تـدوآن یرت و شـگفتیسازد تا ح
را در زدودن هرگونـه  یامبر است شرحیوب پیداستان ا یکنندهکه نقل یتشعشعات

را در جهـت  یتا کنشدهد یت میخالقانه مشروع یهایدر کسب توانمند ینادان
 ینگاهرا متصور سازد تا نگارنده را از چنان  ییهاو نزول کالم واژه ییارتباط ماورا

 یت فطـریت هویتثب یهابند مالكعیظهور رساند که ترجبه یمعن یهاداد سازهدر برون
کند بـه اذن حـك یو طلب م خواهدیچه مت محض است، آنیدر عبود یو ماندگار
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عنـوان بـه یهسـت یان استانداردهایتا کشف شهود قلب را در ب ردیپذیصورت م
گونه نیا یت داستانین روایت رساند و ماخذ و منبع اینیبه ع ینفس ناطقه بر آدم

ا َدَخُلوا  َعلَ د: یفرمایوسف میسوره  ۱۱ه یاست که در آ َعزِ یا أَ یِه َقاُلوا  یَفَلمَّ ُز یـَهـا ال 
رُّ َو  َلَنا الضُّ َنا َوَأه  کَ َمسَّ ِف َلَنـا ال  َجاةر َفَأو  ز  ُر مُّ َنا ِبِبَضاَع ق  َعلَ یـِجئ  ـَه یَل َوَتَصـدَّ نَّ الله ِِ َنـآ 

زِ ی قِ  یج  ُمَتَصدِّ   .َن یال 
ز یـعز یآمده و بر شـاه وارد شـدند و گفتنـد ا مصر هو برادران به امر پدر ب

م و بـا یگرفتـار شـد یچـارگیو ب یت خود به فقر و قحطیباهل یهمهما به ،مصر
م، محبت فرما بر قدر احسانت نسبت به ما یقدر حضور تو آمدیز و بیناچ یتاعم
 دهـد.یکـو پـاداش مـیبخشندگان را نکن که خدا صدقهیریصدقه دستگ فزا و از ما بهیب

اثرات مثبت و سـازنده  یهازمیمکانن ییدر تب یافته از شعور خردینظم یهامشخصه
ت و یـنمودن منطـك عقالنادهیو پ یتیترب یهاوشکردن رییرا در اجرا یکه شرح مبادَلت
اسـت کـه بـه ثبـات  یکسـان یو درماندگ یدستتنگ فقر و یکنندهعشك که ساطع

 یبـهیاز برکـات ط یاده و در صـدقهینرسـ یتعالیو معرفت حضور بار یدلدادگ
امبر یـوب پیاز ا یکردن داستانیاتیعمل یطهیاند تا محبت و احسان را در حنفس
صالحش به نگارش برسـاند و  یشدهت را بر انتخابیاز صدقات خالق یابفتح ب

م یو تـرم یکمال مراتب و درجات حضور قلب را در شکست نور آن بـه بازسـاز
 نیظهور رسـاند. بـدبه منصه  ت درون و ارتباط با روح مالئكیت روحانیشخص

ـهیکر یخـو است که خلـك و یشیشده از پوسبب مشخصات اثر نقل  دهنـدگاندقهصـ یمان
ات قرآن یاز ترجمان آ یبه رخداد نوشتار یآسمان یهاداد مائدهرا در برون یهست

م انسـان صـالح و نـزول کـالم یتسل یمنزلهبه حك را یت دهد که وعدهیمشروع
 ظهور رساند.به منصه  امبر رایپوبیا نگاشته بر داستان یهاواژه

ر ینگاشته شـده در سـ از قواعد یت آن صوریمشخصات منابع که روا -۳
و  حیتشـربرخوردار اسـت کـه  یاتهیده از مدالیت رسینیبر ع یریو تفس یحیتوض

لبداهـه بـودن ایهمان ف یکنندهیه که تسریهر آمستتر در  ییرا در قالب معناپژوهش آن
ش و یرایـدر و یگونـه منبـع خـارجچیاسـت و هـ ینمختصات معنش یآن در چ

ر حـوادث و ین داسـتان و سـیـاست، هر چـه در اآن دخالت نداشته  یبندبیترک
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ج گرفتـه از اثـرات افتن ذرات نضـیـتیسرانظر متبادر گشته از آن به یهاداده
را در جهـات آن یوست مفهومیاست که پ رضاَلنور السماوات و  یتشعشعات

ملحوظ نظر قرار داده  یقرآن یهان شناسهیا یدر گستره یض ربانیف یهاافتیدر
 ییشده در ساختار محتـوان نهادهیر مضامیکه تحت تفس ین مطالبیترو شاخص

که پاسـخ  ر منابع در دسترس نبوده، همچنانیسا یگاه نوشتاریاست هرگز از جا
ن منـوال اشـاعه یهمـافته بهینییتبن سرشت یام در ایمترتب بر انتقال پ یهازهیبه انگ

را کـه در نقـل داسـتان  ییهامنطك مقوله کنندگانشود تا در خصوص درخواستیم
کـه توسـط  یریتفسـ یهـااز نوشـته یاریشود بسـیه مین رویهمدهد بهیارایه م

قت آن معلوم گـردد و یده است را موردمطالعه قرار دهد تا حقیثبت رسنگارنده به
 هرگونه ابهام و شك را مرتفع سازد.


