
اسامى قرآن مجيد

مقدمه

خداوند يكى از بزرگترين
باالترين و برترين توحفه و
هديه اى كه براى بشريّت

از اذل تا عبد فرستاده است
همني كتاب مستداد است
و بس .  هيچ ترديدى در آن

نيست

به دليل آنكه باالترين سخن
مّسلم وحى است

ناب ترين كالم بدون َغيش
سخن خداونديست

و از ابتداى نزول وحى
تا انتهاء آن كه دوران نبوت
نبى مكرم اسالم مى شود
هرآنچه حضرت بارى تعلىٰ

فرستاده است اين كتاب مستداد
گرد آمده است

به نوشتها و مجموعه گرد آمد ديگر
پيامبران اٰلهى ُسُحف گفته مى شود

ُصُحف و َصحيفه

أما به قرآن َصحيفه يا ُصُحف
گفته نمى شود

قرآن چيست؟
ُمصَحف

نه َصحيفه يا ُصُحف

يعنى مكانى و جائى كه ُصُحف را
در آن قرار مى دهند

مثال:
ديديد مجموعه هاى قرآنهايكه أجزاء
١٢٠ جزئى را در بر دارد و در اين
جعبه ها مى گذارند. در كالم عرب

به اين جعبه ايكه اين چند هذب را دورن
آن قرار مى دهند ُمصَحف گفته مى شود

قرآن ُمْصَحف است
يعنى آن چه خوبان همه دارند

تو يكجا دارى
تو تنها دارى

اسامى قرآن

از اسامى قرآن
َجواُن الَكلِْم

يعنى در بر دارنده تمام
سخنان پيشينيان

هر آنچه خداوند با
نوح و

إبراهيم و
موسي و عيسى و
ديگر پيامبران اٰلهى

گفته است
همه را يك جا از حلقوم
نازنني نبى رحمت به در

آو رده است و در صحيفه وحى
به يادگارباقى نهاده است

براى أبديت بشريّت

٤ نام و اسم دقيق َعَلم
براى قرآن وجود دارد

و
پيش از ٥٠ (پنجاه) صفت
در مجموعه خود قرآن

خارج از قرآن خير

چهار نام أصلى

١- قرآن است اگر قرآن است ... كه
بازگشت آن ، به آن است كه خواندني است

به دليل آنكه سخن
اول آن
ِاْقَر است

و سخن اول خواندن است

مجموعه اى است كه تا مورد
خواندن قرار نگيرد آدمى را به
سرا پرده خيش وحى نمى دهد
راه آشنا شدن و وصول به

حضرت قرآن از مجارى قرائت
گذر مى كند

آن كسى كه به قرائت قرآن رقبتى
ندارد به حضرت قرآن اُنس

نمى گيرد

از مجارى ِاقَر آغاز
مى شود

لذا قرآن است

تقرّب و تّوصل و تبّرك
جسنت به اين كتاب از
أهداف نزول اين كتاب

نيست
اين از أهداف آمدن اين كتاب نيست

كه بر سينه بگذاريم  و بر سر
به نَهيم و تبرّك و تّقدس از خطوط

او بجوىئيم و بر سر و صورت بكشيم

اينها ممكن است كه فواهدى باشد
كه در اين كتاب وجود دارد أّما هدف

نزول نيست

هدف نزول
قرائت است

َوَلَقْد يَسَّرْنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فََهْل ِمن مُّدَِّكٍر ﴿١٧﴾

و یقیناً ما قرآن را برای پند گرفنت آسان کردیم، پس آیا پند
گیرنده ای هست؟ (۱۷)  سوره القمر آيات: ١٧-٢٢-٣٢-و ٤٠

خداوند اين قرآن را براى خواندن و براى توّجه آسان كرده
است براى ما انسانها قرآن است به اين معنى .

٢- ذكر است

﴿ َوَلَقْد َصرَّفْنَا ِفي َهـٰذَا اْلُقْرآِن لِيَذَّكَُّروا َوَما يَِزيُدُهْم إاِلَّ نُفُوًرا
٤١﴾  سوره ال سرأ

به راستی در این قرآن [داستان ها، حکمت ها و موعظه های]
گوناگون بیان کردیم تا متذکّر و هوشیار شوند؛ ولی آنان را جز

رمیدن نمی افزاید. (۴۱)

به دليل اينكه بزرگترين آفتى كه وجود
انسانها را هميشه در طول حيات تهديد

مى كند
غفلت است

اين كتاب ذكر است
يعنى عامل زُدايش

غفلت
و به خود آوردِن آدميان

و انسانها

قرآن ذكر است
بسيارى از اين كتاب

آموزشى نيست
تعليم نيست
تذكر است

هيچكس نياز ندارد
كه به او آموزش دهند كه

ْحَساُن ﴿٦٠﴾ ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ َهْل َجزَاُء اإْلِ

آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ (۶۰)  سوره الرحمان

همگان مى دانند

أّما با اين دانسته
زندگي مى كنيم؟

نه

معصوم مى گويد:
إتَِق َشرِّ َمْن اَْحَسنَْت ِاَليْه

به ترس از شّر آن كسى كه
به او محبت مى كنى.

يعنى پاداش إحسان را
مردمان با إحسان نمى دهند

قرآن تذكر مى دهد
ْحَساُن ﴿٦٠﴾ ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ َهْل َجزَاُء اإْلِ

ووژدان خودتان را بيابيد و در كنيد
به تعبير آميانه كاله خود را قاضى كنيد
آيا پاداش إحسان جزء إحسان است؟

چرا فراموش مى كنيد؟
چرا غفلت از اين نكته مهم إنسانى داريد؟

آدميان

ذكر اين است
بسيارى از مطالب قرآن

همني است

بازگردان ما به فترت  است
نه آموزش حرف نوئى!

بخش بسيارى از قرآن ذكر
است.

٣- كتاب است كلمه كتاب به معنى
كلمات  چيده منظم و تثبيت كردن است

اگر نوشنت را كتابت گفته مى شود
به اين علت است كه حروف را، كلمات را، با دقت

تثبيت مى كنيد و پهلوى هم مى نويسيد و كنار هم قرار
مى دهيد  جمله مى سازيد و جمله را ماندگار مى كنيد

اين كتاب است و تثبيت شده است حقايق آن
هيچ تغيير و تبدلى در ساعت اين كتاب وجود ندارد
مطالب آن تغيير نمى كند ثابت واليتغيير براى هميشه

انسانها و بشريّت

٤- فرقان است

فرقان نتيجه سه نام اّول قرآن است

واژه فرقان يعنى
ابزار و عامل جداسازى

آن كسى كه اين سه وادى را
طى كند بعد با اين كتاب مى تواند

تفريق كند و جداسازى كند
حق را از باطل
زشت را از زيبا
شرك را از توحيد
كفر را از ايمان

نتيجه آن سه نام در اين
نام چهارمي است

فرقان
كه چنني خصوصيت و جلوگرى

در اين نام وجود دارد

نَي نَِذيرًا ﴿١﴾ تَبَارََك الَِّذي نَزََّل اْلفُرَْقاَن َعَلىٰ َعبِْدِه لِيَُكوَن لِْلَعامَلِ
سوره الفرقان

همیشه سودمند و با برکت است آنکه فرقان را [که قرآن جدا
کننده حق از باطل است] به تدریج بر بنده اش نازل کرد، تا

برای جهانیان بیم دهنده باشد. (۱)

بقيه كلمات و واژگانى كه در قرآن مى بينيم
صفات قرآن هستند

ماننده:
هداء
شفاء
تبيان
رحمت
نور

تبصره

غريب بيش از ٥٠ وصف
گفته مى شود در اين كالم
كه اينها همه اوصاف قرآنند

اين ٤ نام محوريت اسامى
قرآن را تشكيل مى دهد
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