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 چکیده

شویم که از موضوعاتی ماورایی، غیبی و غیرر سّّری نرگف ه تره     با مطالعه و تحقیق در قرآن متوجّه می

یرابیم کره ایرف    باشد. یعنری درمری  ایم و یا از ص اتی که درک آن برای همه آنان نمیانت. از عوالمی که ندیده

که قرآن همگان را دعوت به تردبّر،  باشد. و سال آنی آیات آن قابل فهم هرکس نمیو همهکتاب ذومراتب بوده 

تعقّل و ت کّر در آیاتش نموده انت. از طرف دیگر کتابی که باید نبب وسدت مّلمیف شود، در طول تاریخ برا  

ف، و مااهب هوناهون های مت اوت، متناقض و چه بّا متضّادِ اندیشمندان عالم انالم، خود نبب اختالبرداشت

های فکری عقاید خود را به قرآن نّبت داده و برای دفاع شده انت و ایف همه در سالی انت که تمامی مکتب

کنند!! با آیات قرآن ایمان و سقانیّت خود را اثبات کرده و ستّی با همیف آیرات،  از آن، به آیات قرآن انتشهاد می

یابیم که قرآن، جدای از ظاهر، باطنی دارد. باطنی که با تردبّر و  س درمیدهند! پسکم به ک ر و شرک دیگران می

شود. رها کردن باطف و تنها چّبیدن به ظراهر،، نرر از ک رر و شررک و     تعمقّ در آن، برای اهلش ساصل می

 نرازد های دروغ و انحرافی را میآورد و توجّه محض به باطف و رها کردن ظاهر و منانکش، فرقهتجّیم درمی

-و ... . همیف موارد اندک کافی انت تا پی ببریم که آشنایی با باطف آن و دانّتف تأویلش، بس ضرروری   مری  

هیری و به تعبیر بهتر دالیرل  تر. مبانی که اصل و چارچوب و منشأ شکل باشد. و معرفی مبانی آن بّی ضروری

ایف پژوهش هامی، هر چند کوچک، امّرا در  کند. وجود داشتف بطف و تأویل برای آیات کتاب سکیم را تبییف می

ایف رانتا انت. امید انت که مورد عنایت خدای نبحان واقع شده و فتح بابی درجهت اهرداف متعرالی قررآن    

 عزیز باشد. 
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