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تعليم قرآن کريم از صدر اسالم محور تعليم و تربيت دينی و آموزش مسلمانان بوده است و مطابق 
است.  می شده  آغاز  قرآن  آموختن  با  کودکان  آموزش  عليهم السالم،  معصومين  و  اکرم  پيامبر  سنت 
شما دانش آموزان عزيز هم خوشبختانه از سال های اوليه آموزش خود، يادگيری کتاب الهی را شروع 
کرده ايد. خواندن قرآن کريم و فهم تدريجی معنای عبارات و آيات شريفه ی آن گام اول تعليم قرآن است. 
عرب زبانان به دليل آشنايی با زبان عربی، معنای بسياری از عبارات و آيات قرآن کريم را به طور مستقيم 
درک می کنند. ما نيز به دليل نزديکی زبان فارسی به زبان قرآن و نيز يادگيری تدريجی معنای واژگان و 

عبارات قرآنی، می توانيم معنای بسياری از آيات کتاب خدا را درک کنيم.
کريم  قرآن  آيات  از  عمومی  فهم  اوليه و  درک  عرب زبانان،  برای  ما و چه  برای  درک، چه  اين 
است. همين درک اوليه و فهم عمومی بسيار ارزشمند و هدايت گر است و می تواند ما را با بسياری 
و  حکمت آميز  کالم  که  کريم  قرآن  دقيق تر  و  عميق تر  درک  اما  سازد.  آشنا  کريم  قرآن  بلند  معارف  از 
حکمت آموز خدای حکيم است، نيازمند فراگيری علوم خاصی می باشد. از گذشته های دور به ويژه پس 
از گسترش اسالم به سرزمين های غير عرب زبان و نيز در امتداد توسعه و پيشرفت اسالم، نياز مسلمانان 
به کسب مقدمات علمی برای بهره گيری بيش تر و کامل تر از قرآن کريم، فزونی يافت. برخی از اين علوم 
عبارت اند از علم صرف و نحو، معانی و بيان، فقه و اصول، تفسير و تاريخ و… که يکی از مهم ترين اين 

علوم، علم مفردات قرآن است.
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«علم مفردات يا واژه شناسی قرآن دانشی است که درباره ی تک واژه های قرآنی از نظر ريشه، 
اشتقاق لغوی، داللت بر معنای مطلوب، مناسبات و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می کند».١ البته در 

علم   مفردات گاه به تفاوت معنای کلمات مترادف نيز پرداخته می شود.
از اين رو می توان گفت در سال های قبل هر چند شما علمی به نام مفردات قرآن را نياموخته ايد 
اما آن چه در آموزش قرآن داشته ايد، به نوعی شما را با مفردات قرآن کريم آشنا کرده است. همان طور که 
در تعريف فوق آمده می توانيد ريشه ی بسياری از کلمات قرآن کريم را تشخيص دهيد؛ با معنای آن ها 

آشنايی داشته و حتی معنای بسياری از کلمات جديد را حدس بزنيد.
است،  شده  تأليف  اسالمی  دانشمندان  توسط  که  قرآن  مفردات  کتاب های  دور  گذشته های  در 
اخير  سده های  در  اما  داشته،  اختصاص  قرآن  دشوار  و  خاص  واژگان  توضيح  و  تبيين  به  بيش تر 
کتاب های بسياری در واژه شناسی قرآن کريم تأليف شده است که به سبک های مختلف به تبيين معنای 

ريشه ی همه ی کلمات قرآن و مشتقات مهم آن ها پرداخته اند.
يکی از معروف ترين منابع علم مفردات، کتاب راغب اصفهانی دانشمند بزرگ ايرانی قرن پنجم 

هجری به نام «مفردات الفاظ قرآن» است. اين کتاب به مفردات راغب مشهور است.
راغب در مقدمه ی کتاب خود در اهميت علم مفردات چنين می گويد: «اولين علمی که در علوم 
قرآن به آن نياز است، علم الفاظ است و در علم الفاظ، تحقيق در مفردات قرآن اهميت خاصی دارد. 
بنا،  يک  ساخت  در  که  همان طور  است؛  کريم  قرآن  معنای  درک  در  گام  اولين  واژگان،  معنای  فهم 

مصالح ساختمانی نياز و ضرورت اول است».
در عصر حاضر و به زبان فارسی نيز کتاب های خوبی در مفردات قرآن، تأليف شده که دو نمونه 

از آن کتاب های ارزشمند «نثر طوبٰی»٢ و «قاموس قرآن»٣ است.
الفاظ  از  هم،  به  نزديک  معانی  برای  عربی  زبان  به ويژه  زبان ها  همه  در  می دانيد،  که  همان طور 

١ــ مفردات قرآن، حميد محمدی، ص ١٨.
٢ــ تأليف دو دانشمند بزرگ معاصر، مرحوم آيت اللّٰه ابوالحسن شعرانی و مرحوم استاد محمد قريب.

٣ــ تأليف دانشمند بزرگ جناب آقای سيدعلی اکبر قرشی.
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مختلف استفاده می شود و معموالً عموم مردم به تفاوت دقيق معنای الفاظ مترادف توجه خاصی ندارند. 
يکی از فوائد استفاده از قاموس لغات، آشنايی با معنای دقيق تر کلمات و تفاوت معنای الفاظ مترادف با 
يکديگر است. مثالً شما با معنای کلمات «ِهداية، َسبيل و َخشَية» آشناييد اما با مراجعه به کتاب مفردات 
اين  مفردات  شد.  آشنا  کلمات  همين  درباره  بيش تری  توضيحات  و  دقيق تر  معنای  با  می توان  راغب 

کلمات را اين گونه معنا کرده است:
الـِهـدايَـة: ِداللَـٌة ِبـلُـطـٍف

ذی فـيـِه ُسـهـولَـٌة ريـُق الـَّ ـبـيـل: الـطـَّ الـسَّ
ِعـلـٍم  َعـن  ٰذِلـَك  يَـکـوُن  مـا  َاکـثَـُر  َو  تَـعـظـيـٌم  يَـشـوبُـُه  َخـوٌف  الـَخـشـَيـة: 

يُـخـشـٰی ِمـنـُه

يا  است؛  همراه  مهربانی  و  لطف  با  که  راهنمايی  اما  است  راهنمايی  همان  هدايت  کنيد  دقت 
«َخشَية»  و  دارد؛  وجود  سهولت  و  آسانی  آن  در  که  راهی  ولی  است  راه  يا  طريق  معنای  به  «سبيل» 
به معنای َخوف يا ترس است اما ترسی که آميخته با احساس عظمت می باشد و اين احساس نتيجه ی 

آگاهی از مقام و منزلت طرف مقابل است.
به اين ترتيب به کمک علم مفردات می توان معنای دقيق يک واژه  را به دست آورد. در تعريف 
علم مفردات نيز مشاهده کرديد که اين علم غير از بيان معنای ريشه ی واژگان و اشتقاقات مهم هر واژه، 

به بيان معنای مورد نظر و نوع کاربرد آن واژه در قرآن کريم نيز می پردازد.
همان طور که در پيش گفتار اين کتاب آمده است، سعی شده در هر درس با آوردن مجموعه ای از 
مهم ترين آيات قرآن کريم درباره موضوع و واژه کليدی آن درس، با معنای مورد نظر و نوع کاربرد آن 

واژه در قرآن کريم آشنا شويد.  
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