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امام حسن مجتبی علیه السالم 

يُنْجِزَاَلْمَسْئُولُ حَتٌَّىوَ مُسْتَرَق ٌّاَلْمَسْئُولُ حُر ٌّ حَتٌَّى يَعِدَ

انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده می دهد، زیر بار 
.مسئولیت می رود و تا به وعده هایش عمل نکند، رها نخواهد شد

113، ص78بحاراالنوار، ج



مطلع

ه این مروری به فرهنگ لغات و مراحل تکاملی یک لغت بیان کنند
است که واژه ها در گذر زمان دچار تطور و توسعه معنایی می 

.شوند

رافت بیان کننده این مهم می باشد که دارای ظ« بُنَیَّ»کاربرد واژه 
های معنایی می باشد که بررسی نمونه ها در آیات قرآن و نهج 

نده در که به صورت پراک. البالغه بهترین شاهد بر این مدعا هستند
.قرآن و نهج البالغه ذکر شده است



واژه بُنَیَّ

، علی اکبر، قرشی: رک).مصغر ابن و مضاف به یاء متکلم است« بُنَیَّ » واژه 
(  235، ص1قاموس قرآن، ج

، 1طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ج: رک). بوده است« بُنَیو»اصل آن 
(66ص



، 42/در سوره های مختلف قرآن از جمله هود« یا بُنَّی» واژه 
ذکر 17ـ 16ـ 13/ و لقمان102/، صافات87ـ 67ـ 5/یوسف

.شده است
از باب نمونه و مصداق بارز کاربردش را در سوره لقمان مورد 

مداقه کوتاهی قرار می دهیم که حضرت لقمان در آیات متعددی
.  سفارش های مختلفی به فرزندشان داشته اند

، «یمٌ یا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِ» من جمله در  آیه 
پسرم چیزی را همتای خدا قرار نده که شرک، ظلم بزرگی » 

ته ایشان به پرهیز فرزند از شرک اهتمام ویژه داش( 13/لقمان)«است
.  اند



شمه ای از سوره لقمان
.  آیه است34و دارای آیات مکی و شامل 31سوره لقمان سوره 

ی هدف اصلی مبارزه با شرک و بیان دستورات اخالقی و اجتماع
انه های نش: در این سوره به مباحثی از این قبیل پرداخته شده است

ان، دعوت تهمت ناروا به پیامبر، آزار پیرو)نیکوکاران، سرگرمی های ناسالم
ت لقمان و سپاسگذاری، لقمان و تربی، (از داستان سرای بزرگ عرب

به ترتیب به اموری 17الی 13فرزند به این صورت که در آیات 
مانند مبارزه با شرک، احترام به پدر و مادر، اطاعت و فرمان 

برداری محدود، همه چیر حساب دارد، لقمان و یاد خدا، لقمان و 
انب جعفر سبح: رک)نظارت ملی یعنی امر به معروف، لقمان و استقامت 

(  178ـ 28تفسیر سوره لقمان، ص: تبریزی، مربی نمونه

پایی دالیل مبدا و معاد، بیان علوم اختصاصی مانند زمان مرگ و بر
(2محسن قرائتی، تفسیر سوره لقمان، ص: رک) . قیامت پرداخته است



پایی دالیل مبدا و معاد، بیان علوم اختصاصی مانند زمان مرگ و بر
. قیامت پرداخته است

(2محسن قرائتی، تفسیر سوره لقمان، ص: رک) 

وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ » سوره لقمان 13در تفسیر نور ذیل آیه 
ب تفسیر صاح« ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ یَعِظُهُ یا بُنَیَ

. نمونه بیان داشته که منظور پسرم می باشد
(38، ص17مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج)



:نکاتی که در تفسیر اين آيه محل تامل است

«فرزندم»موعظه با پسرش با عنوان 
شریک قرار ندادن برای خدا 

آموختن شیوه تربیت فرزند از بزرگان 
جلب ذهن و حواس شنونده به خود 

نیاز فرزند به نصیحت 
شروع تبلیغ از نزدیکان 
صمیمیت بهترین ارتباط 

موعظه رسالت پدر نسبت به فرزند
(244ـ 243، ص7قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج: رک)



خْرَةٍ صَإِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فیيا بُنَیَ»در آیه 
« یر أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطیف  خَب

(  16/لقمان)

ه منظور پسرم است و در مجموع از علم خداوند ب« بُنَّی»نیز واژه 
.خوبی و بدی انسانها سخن می گوید

(  51، ص17مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج: رک)



أَقِمِ الصَّالةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَيا بُنَیَ»در آیه 
(  17/لقمان)« ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِاصْبِرْ عَلى

از نیز پسرم منظور بوده و در این آیه از نماز، امر به معروف و نهی
یتی و منکر، صبر سخن به میان آمده که از مهمترین دستورات ترب

. اعتقادی است

(  53ـ 52، ص17مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج: رک)



مرتبه در کنار نماز زکات یاد 28شایان توجه است که در قرآن 
دان شده در این جا امر به معروف آورده شاید به خاطر این که فرزن

از طرفی رشد معروف ها در جامعه مانع بروز . ثروتی ندارند
(28قرائتی، محسن، تفسیر سوره لقمان، ص: رک). بسیاری از منکرات می گردد

ماز همچنین می توان گفت که در قبل اسالم، لقمان سفارش به ن
(261، ص7قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج: رک). کرده است

17و 16در مجموع عالمه طباطبایی ذیل تفسیر المیزان آیات 
بلند سوره لقمان بر این نظرند که راجع به عمل و اخالق پسندیده و

(  325، ص16ن، جطباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزا). مرتبه بودن صبر می باشد



نه نهج البالغه انجام گرفته می توان این گو31با تتبعی که در نامه 
مرتبه3در این نامه « ای بنی»بیان داشت که واژه 

. مرتبه در این نامه اشاره شده است8نیز « یا  بُنَّی»واژه 

.مرتبه می شود11مجموع آن 



:  می توان به اموری همچون31از موضوعات اصلی نامه 
انسان و حوادث روزگار، مراحل خودسازی، اخالق اجتماعی، 

ه به شتاب در تربیت فرزند، روش تربیت فرزند، ضرورت توج
ش معنویات، ضرورت آخرت گرایی، معیارهای روابط اجتماعی، تال

در جمع آوری توشه، نشانه های رحمت الهی، شرایط اجابت دعا، 
ر ضرورت یاد مرگ، شناخت دنیاپرستان، ضرورت واقع نگری د

زندگی، حقوق دوستان، ارزشهای اخالقی، جایگاه زن و فرهنگ 
یت، پرهیز در امور سیاسی، جدی گرفتن وصیت، دقت در فهم وص
پرهیز از پیمودن راه های مشکوک، خزانه دار دیگران مباش، 

.سپاردن همه چیز به خدا اشاره داشت

(235ـ 36نهج البالغه، ص31صبحی صالح، متن و ترجمه شرح نامه : تصحیح: رک)



ا برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم در این نامه صفاتی ر
الم خود و صفاتی را برای فرزندشان امام حسن مجتبی علیه الس

.  مطرح می کنند

ی در واقع این خطاب به صورت رسمی و مستقیم به امام حسن م
رسد ولی در بطن  حقیقت آن عامه انسان ها خطاب حضرت می 

.باشند



مانان قرار در واقع این نامه  بهترین نقشه تربیتی را در اختیار مسل
یتی داده است از ابتدای نامه تا انتها می توان به رابطه عمیق ترب

به عنوان نمونه در فرازی از نامه. والدین و فرزندان اشاره داشت
ند به به گذر عمر و بهره گیری از تجارب گذشتگان اشاره می ک31

.این که زندگی چیزی جز تجربه نیست

ایجی اگر کسی از تجارب دیگران بهره بگیرد، در اعمال آنها و نت
ه از آنها که از عملشان گرفتند دقت کند و در اخبار عبرت انگیزی ک
دیده به یادگار باقی مانده بیندیشد و در آثار بازمانده از آنان با

.یدا می کندعبرت بین بنگرد، عمری به درازای تمام تاریخ بشریت پ

(77نهج البالغه، ص31صبحی صالح، متن و ترجمه شرح نامه : تصحیح: رک)



مانان در واقع این نامه  بهترین نقشه تربیتی را در اختیار مسل
.قرارداده

(77نهج البالغه، ص31صبحی صالح، متن و ترجمه شرح نامه : تصحیح: رک)

اگر می خواهید با نیروی تقوا از فرو رفتن در ظلمات شبهات
.درهایی یابید، به گذشته تاریخ برگردید و عبرت بگیری

(516مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمومنین علیه السالم، ص : رک)

اده از در واقع این نامه، چهار روش تربیتی دارد که می توان از استف
.تجربه دیگران، عبرت آموزی، موعظه، الگودهی یاد کرد

(  www.balagh.ir، نهج البالغه31با رویکرد نامه ( علیه السّالم)منشور جوانی از دیدگاه امام علی: رک)

https://www.balagh.ir/content/13077
http://www.balagh.ir/


ه مورد دیگر این که در باب استعداد پاکی و رشد امام علی علی
:  السالم فرمودند

، «لَتْهُ إنٌّما قَلْبُ الحَدَثِ کاألرضِ الخالِیةِ ما اُلقِیَ فیها مِنْ شیءٍ قَبِ» 
همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمین خالی آماده ای است » 

.  «که هر بذری در آن پاشیده شود می پذيرد و بارورش می کند

(31نهج البالغه، نامه)



ه این می توان این گونه گفت ک« » بُنَیَّ»با توجه به بررسی واژه 
نهج البالغه 31واژه به تناسب کاربرد خود در سوره لقمان و نامه 

معنای خاصی را افاده می نمایند که نشان دهنده اوج بالغت و 
ر فصاحت قرآن و نهج البالغه می باشد و حتی موارد مشترک د

کاربست واژه ها در قرآن و نهج البالغه مشاهده می شود که دقت
.  وافری را از محقق می طلبد




