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واحد پژوهش مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا سالم اهلل علیها

نشست تخصصی واژه های قرآن محور

جوانمفهوم شناسی واژه 
درآیــات قــرآن و نهج البالغه





«إِلَیْکَاالنْقِطَاعِکَمَالَلِیهَبْإِلَهِی»





مقـدمــه

ار در زبان فارسی واژه جوان برای یک محدوده سنی خاصی به ک
ی، غالم؛ فت: می رود و معادل آن در زبان عربی واژه هایی از قبیل

.شباب، بُنَّی  استفاده می شود

هر مراجعه به متن قرآن و نهج البالغه به صراحت موارد کاربرد
ختصر یک را مشخص می نماید که در متن ذیل سعی بر توضیح م

.هر یک از موارد کاربرد می باشد



ود کهه قبل از ورود به مبحث اصلی الزم به ذکر است که گفتهه شه
مالحظه آیات، خطبه ها، نامه ها و حکمهت ههای نههج البالغهه؛

ای نشانگر این امر است که بیشتر به خصهلت هها و شاخصهه هه
جوانی پرداخته اند و در قرآن از جهت ارائه مصهادی  عهالی کهار
وان شده است که البته بررسی تخصصی ههر یهک مهی توانهد عنه

.تالیفهههههههههههههات متعهههههههههههههدد باشهههههههههههههد



غالمواژه

معنیبهرا«غالم»واژهمفرداتوقرآنقاموسدر
اکبر،لیعقرشی،:رک).استآوردهروئیده،سبیلشتازهکهجوانی

(613صقرآن،الفاظمفردات،حممدبنحسنياصفهاىن،راغب؛119ص،5قرآن،جقاموس

نآنظرمورداولمعنیولیشدهمعنیهمبچهبهالبته
امایاینهایخصیصهازیکیبهعبارتیبهوهاست
،12جب،العرلسانمنظور،ابن:رک).اندکردهاستنادشهوتغلبهیعنی

(422ص،4جالعین،احمد،بنخلیلالفراهیدی،؛439ص



آیهذیلنمونهوالمیزانتفسیردر

عاقِر  امْر أ تیو  الْکِب رُ ب ل غ نِی  ق دْو  غُالم  لیی کُونُ أ نَّىر بِّقال  »
ونهچگپروردگارا،»:گفت»،«ی شاءُ مای فْع لُاللَّهُک ذلِک قال  
هگرفتباالمنپیرىِکهحالىدربود؟خواهدفرزندىمرا
[پروردگارکار]»:گفت[فرشته]!ست«نازا»زنمواست
(40/عمرانآل)«.کندمىبخواهدچههرخدا.استچنین
.استآوردهفرزندمعنیبهراغالمواژه

منونه،تفسریانصرشریازى،مكارم؛277ص،3جاملیزان،تفسریترمجهحممدحسني،طباطباىي،:رک)
(536ص،2ج



آیهذیلهمچنین

بُشْرىیاقال  د لْو هُ ف أ دْلىوارِد هُمْف أ رْس لُواس یَّار ة جاء تْو »
و»،«ی عْم لُون بِماع لیم اللَّهُو بِضاع ةًأ س رُّوهُ و غُالم هذا

رادلوشو.فرستادندراخودآورآبپس.آمدکاروانى
چونرااوو«!استپسریکاین!مژده»:گفت.انداخت
.«بودداناکردندمىآنچهبهخداو.داشتندپنهانکاالیى

(19/یوسف)

).اندردهکمعنیبچهپسروکودکبهالمیزانونمونهتفسیردر
(144ص،11جحسني،حممدطباطبایی،؛354ص،9جانصر،شریازی،مکارم:رک



در آیه 

دْق و  عاقِراً امْر أ تیکان تِ و  غُالم  لیی کُونُ أ نَّىر بِّقال  »
مراهچگونپروردگارا،»:گفت»،«عِتِیًّاالْکِب رِ مِن  ب ل غْتُ 
ازمنونازاستزنمآنکهحالوبودخواهدپسرى

(8/مرمی).«امشدهناتوانسالخوردگى

طباطبایی،:رک).استکردهاشارهفرزندوبچهپسرمعنیبهنیز
(17ص،13جانصر،شریازی،مکارم؛19ص،14جحسني،حممد



پایان نیز  در 

ل مْو ر  ب ش ی مْس سْنیل مْو غُالم  لیی کُونُأ نَّىقال تْ»آیهدر
کهآنباباشدپسرىمراچگونه»:گفت»،«ب غِیًّاأ کُ 

(20/مرمی).«ام؟نبودهبدکارونرسیدهمنبهبشرىدست

سني،ححممدطباطبایی،:رک).استآوردهپسرمعنیبهراغالمواژه
(35ص،13جانصر،شریازی،مکارم؛54ص،14ج



واژه فتی

آمدهجوانىطراوتونوجوانىمعنیبه«فتی»واژه
،3جرآن،قالفاظمفرداتحتقیقوترمجهحممد،بنحسنياصفهاىن،اغب:رک).است

(14ص

آنایهشاخصهوجوانبهراآناللغهفقهکتابدرالبته
اللغةفقهاعیل،امسبنحممدبنعبدامللكمنصورأيبالثعاليب،:رک).استکردهمعنی

(125صالعربیة،سرّ و



ات در آیات متعددی از قرآن واژه فتی و مشتقات آن من جمله آی
ّکهف33/،ّنور127و25ّ/،ّنساء62و30ّ/یوسف به ( 32،ّمنل11/،ّصافات13و10ّ،

.کاربرده شده است

آیهستابردهکاربهرا«فتی»واژهعیناً قرآندرکهآیاتیازیکی
شنیدیم»:گفتند»،«إِبْراهیمُل هُیُقالُی ْذکُرُهُمْف تًىس ِمعْناقالُوا»

شودىمگفتهابراهیماوبهکهکردمىیاد[بدىبه]آنهاازجوانى،
(60/انبیاء).«

سني،ححممدطباطبایی،:رک)استابراهیمنامبهجوانیمنظورآیهایندر

زاجوانمردانهاىویژگیتمامجوانیسندرایشانکه(423ص،14ج
.ودبجمعوجودشدرقاطعیتوصراحتشهامت،شجاعت،قبیل

(436ص،13جانصر،شریازی،مکارم:رک)



همچنین

ه32ه30ه24ه23قبیلازمتعددیآیاتدریوسفسورهدر
ازمصداقیعنوانبهیوسفحضرتجوانیوجواناز34ه33

ی،خداپرستحیا،بهکه.استشدهاشارهنمونهجوانانمصادی 
.دارداشارهراستراهبههدایتمشورت،

رتحضوجودبهتوانمیقرآندربرترجوانانمصادی دیگراز
62ه60آیهجملهمنکردهاشارهاشجواندورهطولدرموسی

.استکردهاستفادهفتاهواژهازکهکهفسورهه



واژه شاب، شباب

آیهتفسیردر

(77/قصص)«الْآخِر ة بِهِت طْلُب و أ نْو غِن اک و ن ش اط ک و ش ب اب ک ...»

ویژگیبهوکردهاشارهجوانییعنیشبابواژهمفهومبه

.استپرداختهجوانهای



:ندجوان می فرمایودر نکوهش زمان و پیر ( علیه السالم )علىحضرت 

و آثِم ،ش ائِبُهُمْو ع ارِم ،ف ت اهُمْ...-اللَّهُر حِم کُمُ-اعْل مُواو »

،«...ص غِیرُهُمْیُع ظِّمُل امُم اذِق ؛ق ارِنُهُمْ[ف ارِئُهُمْ]و مُن افِ  ،ع الِمُهُمْ

بریدمىسربهزمانىدرشما!بیامرزدراشماخدابدانید»

شانقارى,دوروعالمشان.گنهکارپیرشانوبدخوجوانشانکه

توانگرشاننهو,نهدحرمتراسالمندخردشاننهخودجوسود

(233خطبه،846صالبالغه،هنجترمجه).«...دهدکمکرامستمند



پندپذیری

عمتنازکهکسانیدربارهحضرتآنپندپذیریهایراهبابدر
فِیای مْه دُول مْ»:فرمایدمیاندنبردهکافیوصحیحبهرهجوانی
ب ض اض ةِأ هْلُی نْت ظِرُف ه لْ الْأ و انِ ُأنُفِفِیی عْت ِبرُوال مْو الْأ بْد انِ س ل ام ةِ 
«الْه ر مح و انِی إِل َّاالش َّب ابِ

ناولیدرونکردندمهیاایسرمایهبدنسالمتایامدرهاآن»
وانجکهکسیآیانگرفتند،عبرتیدرسزندگیهایفرصت
.انتظارپیریجزاست

.«دارد(83خطبه،238صالبالغه،هنجترمجه)



بُنَیَّ

درانجومفهومردیفدرگفتبتوانشایدکههاییواژهازیکی
کهطورهماناست«بُن یَّ»واژهگیردمیقرارفارسیزبان

ویبهمختلفیسفارش هایمتعددیآیاتدرلقمانحضرت
:داشته
ظِیم ع  ل ظُلْم الشِّْرک  إِنَّبِاللَّهِتُْشرِکْالبُن یَّ یا»آیهدرجملهمن
یبزرگظلمشرک،کهندهقرارخداهمتایراچیزیپسرم»،«

(13/لقمان)«است

.اندداشتهویژهاهتمامشرکازفرزندپرهیزبهایشان



بُنَیَّ

م اذ اانْظُرْف  أ ذْب حُک  أ نِّیالْم ن امِ فِیأ ر ىإِنِّیبُن یَّی اق ال  السَّعْی م ع هُب ل غ  ف ل مَّا»
«الصَّابِرِین مِن اهللُش اء إِنْس ت جِدُنِیتُؤْم رُم اافْع لْأ ب تِی اق ال ت ر ى

(102/صافات)

ازکهکردمراجعهالبالغهنهج31نامهبهتوانمیزمینهایندر
.استکردهاستفادهزیادواژهاین



سایر

اوالد
فِیر و ت ک اثُب یْن کُمْو ت ف اخُر و زِین ة و ل هْو  ل عِب الدُّنْی االْح ی اةُأ نَّم ااعْل مُوا»

(20/حدید)«....و األ وْال دِاأل مْو الِ

ذریه
مِنْ خ وْفٍع ل ىق وْمِهِمِنْذُرِّیَّة إِالَّلِمُوس ىآم ن ف م ا»آیهدرجوانانیعنی
(83/یونس)«...فِرْع وْن 



به سوی پژوهش

چیست؟جوانبا«اوالد»واژهارتباطاوالدوجه
دانست؟یکیجوانبارا«ذریه»واژهتوانمیآیا
الصهخونماییدمراجعهنمونهوالمیزانتفاسیربهاوالدوذریهواژهذیل
دهید؟ارائهآنازای

دارند؟همباارتباطیچهاوالدوذریهشباب،غالم،فتی،هایواژه




