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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

صد ميوة درخت تناور عقل در حديث شمعون

 سخن سردبير

از آمده است كه راهبى به نام شـمعون فرزنـد حديثدر الوی، كـه جـدش يهـودا

و شـاخه×حواريين حضرت عيسى بوده، از نبى مكرم اسالم، دربار# معنـا، كيفيـت،

و پاسـخ همـۀ آن هـا را بـا وجـود  های بر آمده از عقل پرسش هـايى مطـرح نمـود

و  و در نهايت خودش نيز به آن حضرت ايمان آورد و كثرتشان دريافت كرد گستردگى

و تحليل قسـمت هـايى از ايـنبحما. او را تصديق نمود و تجزيه ث خود را به معرفى

و يكصـد ميـو# حديث شريف اختصاص مى و مفهوم عقل دهيم كه ناظر به تبيين معنا

.استآن پربركت بر آمده از 

مى|پيامبر گرامى اسالم و كيفيت عقل پـردازد ابتدا به سؤال شمعون دربار# معنا

:فرمايدو مى
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َعلَيَْك �لِْعَقاُ% �َ لََك �K	َو�ُ% �ِقيُد
ُ
* )1416:15حرانى(».َ�بَِك

و نفس مانند پليدترين جانوران است كه اگر پايش بسته جهل همانا عقل، زانو بند«

او. است جهلزانوبند شود، پس عقل نشود، سرگردان مى و بـه خداوند عقل را آفريـد

و فرمود: فرمود آن: پيش آی، پيش آمد، و: گـاه فرمـود بازگرد، بازگشـت؛ بـه عـّزت

و فرمانبردارتر نيافريدم، به تو آغاز كنم جاللم سوگند كه من آفريده اى از تو بزرگ تر

و كيفر بر دوش توست ».و به تو باز گردانم، پاداش از آن تو

:دراين فراز از سخن حضرت چند نكته مطرح شده است

ا. است جهلعقل، عقال و نافرمـانى عقال، زانو بند شتر است كـه او را ز سركشـى

و جلوگيری اخذ شده است. دارد صاحبش باز مى . لذا در واژ# عقال، معنای بازداری

ـ چنان مى جهل ـ نقطۀ مقابل كه در اين حديث مالحظه رت حضـ. اسـت عقلشود

مى. است جهلعقل، عقال: فرمايند مى  جهـل: توان گفـت در توضيح اين بيان حضرت

د: دوگونه است و گاه مى.ر برابر خردمندی استگاه در برابر دانايى به جاهل هم تواند

مى نمى كسى اطالق شود كه بـه. كند داند اما به علم خود عمل نمى داند، هم به كسى كه

و ثغور الهى در يك موضوع خاص آگاه است، اما عبارت ديگر، كسى كه مثال از حدود

و دانش خود عمل و عمل، به مقتضای علم كند، در حقيقت جاهـل نمى به وقت آزمون

د مىاست، چرا كه و به دانسته های خـود پشـتكنر اين مرحله، همانند جاهل عمل د

و گويا هيچ پا مى  دارد؟ پس چنين كسى چه تفاوتى با جاهل. داند نمى زند

شـود، حضرت نفس را به پليد ترين جانوران تشبيه فرموده است كه اگـر وانهـاده

و سرگردانى مى و كنترل نفس نيز عقل است. شود گرفتار حيرت پس نفس. عامل مهار

و انقياد  و جوهر عقل، حالت اطاعت و سركشى دارد، در حالى كه در كنه حالت پليدی

اين حقيقت از كـالم حضـرت نيـز بـه خـوبى اسـتفاده. در برابر پروردگار نهفته است

و بازگشـتن.شود مى و آمـدن و ادبار اينكه عقل طبق فرمان آفريدگار هستى در اقبال
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مىكند عمل مى و نيز اينكه خداوند در وصفش آفريده ای فرمانبردارتر از تـو: فرمايد،

و طغيان گر  و نافرمان نيست، نيافريدم، گويای آن است كه عقل برخالف نفس، سركش

و فرمان بری و جوهره اش جز اطاعت و ذات و فرمان بردار است و منقاد بلكه مطيع

.نيست

و كيفـر«:فرمايد ديگر اينكه مى و به تو بازگردانم، پاداش از آن تو به تو آغاز كنم

ودر».بردوش توست اين فراز از كالم حضرت، دو نكته وجود دارد كه يكى تكـوينى

مى. تشريعى استديگری  و بازگشت به عقل: فرمايد اما نكتۀ تكوينى آن است كه آغاز

و. است و هم در بازگرداندن او در مرحلۀ پـس از مـرگ آری هم در آفرينش انسان

و اساس است و نكتۀ تشريعى اينكـه اگـر عقـل. وارد ساختنش به دار باقى، عقل پايه

و اگر اختياری و در نتيجه، پـاداش تكليفدر كار نباشد نباشد اختياری در كار نيست ى

.و كيفری وجود ندارد

و هم بـزرگ تـرين|عقل در نگاه رسول اكرم هم آفريده ای از آفريدگان الهى

از. آن هاست و همانند تمامى موجودات عالم هستى و خاستگاه الهى دارد عقل، منشأ

و توانا خلق شده است م. سوی خداوند دانا وجودات عالم هستى، عقل اما در ميان همۀ

و مقامى برترين دارد .جايگاهى برين

و تمام انواع آن اسـت در. سؤال بعدی شمعون در بار# شاخه های فرعى عقل لـذا

گفتنـى. پـردازد فرعى عقل مـىبه معرفى شاخه های)ص(فراز بعد سخن، نبى مكرم

و از اين ده شاخه  ماست كه از درخت تناور عقل، ده شاخه يا ميوه يوه نيز ده شاخه يا

مى يا ميو# ديگر مى و به بار و تناور عقـل،. نشيند رويد پس در مجموع، درخت پر بار

و ذی قيمت دارد با هـم ادامـۀ كـالم درر بـار حضـرت ختمـى. يكصد ميو# پر بركت

مى|مرتبت :گذرانيم را از نظر

ِمَن �لَْعْقِل َب ِمَن �Rِْلِْم �لِْع:فَتََشع	 �َ ِمَن �لرUْش�ِد �لَْعَف�اRْ� Sُِلُْم �َ ِمَن �لِْعلِْم �لرUْشُد �َ لُْم



 صد ميوة درخت تناور عقل در حديث شمعون� 10

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

�Yَنَِة �لُْمَد�َ� ِمَن �لر	 �َ �Yَنَُة ِمَن �RَْيَاZِ �لر	 �َ ZَُيَاRْ� يَانَِة ِمَن �لص$ �َ يَانَُة َ\ََ�ِمَن �لَْعَفاSِ �لص$ َمُة
َكَر�ِه ِ_َْ

ْ̀ � َ\َ ِمَن �لُْمَد�َ�َمِة �َ ِ_َْ
ْ̀ َطاَع�ُة ��	اِص�ِح � � $ 	cَكَر�ِهيَِة �ل ِمْن �َ $ 	cِيَُة �لdَفَه�ِذ f

_َْ ْ̀ � Aِنَْو�
َ
* ِمْن Sٍْصنَا

َ
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حضرت در اين بخش از ده شاخۀ فرعى عقل سخن به ميان آورده والبته ميـان آن

و مسببى برقرار نموده است به اين معنا كه عقـل، ده شـاخۀ.ها نيز نوعى ترتيب سببى

و علت شاخۀ بعدی است پـس عقـل علـت بـه. فرعى دارد، اما هر شاخه خود منشأ

از اين شاخه ها به ترتيب عبارت. وجود آمدن همۀ آن هاست بردبـاری، دانـايى،: اند

و  راهيابى، پاكدامنى، خود نگهداری، شرم، وقار، مـداومت بـر خيـر، بيـزاری از شـر،

.ینصيحت پذير

و پـر بركـت عقـل، يـك از ميان اين شاخه های ده گانۀ بر آمده از درخت تناور

و نه شاخۀ ديگر جنبۀ عملى دارد . شاخه، يعنى شاخۀ دوم، جنبۀ علمى

و در برابـر غـى بـه و استقامت ورزيدن بر آن بـوده رشد به معنای يافتن راه حق

بر. معنای گمراهى است قد تبين«: ابر هم به كار رفته استدر قرآن كريم هم اين دو در

و پاكدامنى يعنى بازداشتن نفـس از آن چـه) 256، آيهٴ2:بقره(»الرشد من الغى عفاف

آن. حالل نيست و بازداشـتن صيانت يا خود نگهداری يعنى نگهداشتن نفس از عيوب

ب و مىاز شبهات ثبات رزانت يا وقار به معنای. شوده همين جهت از پاكدامنى منشعب

و فتنه ها  و غضبى و سستى آن در برابر محركات شهوانى و عدم تزلزل و استقرار نفس

و به همين جهت موجب پديد آمدن ويژگى بعـدی و حوادث تكان دهند# روزگار بوده

مىانسان عاقل يعنى مدا در. شود ومت بر خير و بيـزاری از شـر نيـز مداومت بر خيـر

و و خلوص روح را فـراهم مـىپاكى مجموع موجبات صفای باطن و زمينـه دل آورد

و پيدايش روحيۀ نصيحت در سازاطاعت شخص عاقل از نصايح خيرخواهانه پـذيری

. گردد او مى
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ده آن گاه برای هر كدام از اين شاخه های فرعى بر آمد# از درخت تناور عقـل نيـز

: فرموده استشاخۀ فرعى ديگر معرفى 

ا شاخه به:ستهای فرعى بردباری چنين رفتار زيبا، هم نشينى با نيكان، تن ندادن

پستى، تن ندادن به رذالت، رغبت به نيكى، نزديك شدن به درجـات عـالى، گذشـت، 

و سكوت .مدارا، احسان،

در: های فرعى علم به اين قرار است شاخه بى نيازی در عين نـاداری، بخشـندگى

ی، نزديكى در عين دوری، حيا، سالمت در عين بيمارتواضععين بخل، هيبت در عين 

و منزلتاستواردر عين  . ی، بلند مرتبگى در عين پايين بودن، شرافت، حكمت،

و و هيبـت و عظمـت و دانـش، موجـب عـزت نكتۀ قابل توجه اين است كه علم

و رفع مىشرافت وت مقام صاحب آن و درجات ظاهری شود، هر چند از نظر مقامات

و و به چشم نيايد مادی دنيوی در سطح پايين .نازلى قرار داشته باشد

و بـاطنى دارد، و دانشمند، جنبۀ معنوی و منزلت انسان عالم به عبارت ديگر، مقام

و ظاهری و آدم. نه مادی و منتهای كمال عـالم ×به همين دليل است كه رسول خاتم

و برخ: فرمايد مى و ناداری، ثروتمند و بى بضاعتى و شخص دانشمند در عين فقر وردار

و در عين حال كه بخيـل اسـت، از صـفت بخشـندگى برخـوردار اسـت؛  غنى است؛

ن مىو در عين حال كه از و خوار به نظر و ظر ظاهر، حقير آيد، امـا در واقـع شـريف

و تندرسـت اسـت، چـرا كـه  و پر عزت است؛ او اگر بيمار هم باشد، گويا سالم مهيب

و جـانش سـالم از جسمش بيمار اسـت، امـا عقـل  اسـت؛ او اگـر دور باشـد، اعـم

و آثـار علمـى اش دوری مكانى يا دوری از اين عـالم، بـه واسـطۀ حضـور معرفتـى

و و شرم و در دسترس است؛ او حتى به وقت خود ستايى نيز اهل حيا همواره نزديك

و آگـاهى اسـت؛ آزرم است، چرا كه خودستايى و دانـش  اش نيز در پرتـو نـور عقـل

ح و دون مرتبـه باشـد، از تى اگر انسان دانشمند نظر مقامات ظاهری دنيوی نيز پست
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و اگر در ظاهر حقير و بلند مرتبه است؛ و عزيز استواال مقام .در نظر آيد، شريف

استواری، هدايت، نيكوكاری، تقوا، دست يابى،: چنين استرشد های فرعى شاخه

.شناخت دين خدا درستى، جوانمردی،،)در امور مالى( اعتدال، ميانه روی

و بينشى داشته باشد، هـم اين شاخه های فرعى هم مى و ادراكى تواند جنبۀ علمى

و كرداری مى.جنبۀ عملى : تواند حاوی هر دو جنبه باشد برای مثال، سداد يا استواری،

و كردار و رفتار و استواری در مقام عمل و تشخيص و درك . استواری در مقام انديشه

و: اين چنين استدست يابى نيز و حقيقـت كـه بـه دسـتگاه فكـر دست يابى به حق

و هدف های بلند معنویمى انديشۀ شخص عاقل باز و دست يابى به آرمان ها گردد،

و كوشش او مربـوط ش و تال و عزم و همت . شـود مـىو اخالقى كه به قدرت تصميم

هم كامال جنبۀ عملى برخى. برخى نيز كامال جنبۀ علمى دارد، مانند شناخت دين خدا

.دارد، مانند تقوا

از شاخه مندى، آسـايش، خرسندى، آرامش، بهره: های فرعى پاكدامنى عبارت اند

و گشاده دستى، ، ياد آوری، تفكّر، بخشندگى،  دل جويى، كرنش

و تحريكـى اسـت . بنا بر نظر حكمای اسالمى، انسان برخوردار از قـوای ادراكـى

و بـه قوای تحريكى يا محرك ان سان به سوی جذب چيز هايى است كـه دوسـت دارد

شود، يا برعكس،مى اصطالح، از سنخ جذب ماليم است، اين به قو# شهويۀ وی مربوط

سپس در بار# حد وسط اين. گرددمى در كار دفع منافر است، كه به قو# غضبيه اش باز

و غضبى بحث كرده، و حد وسـط حد وسط قو# شهوی، عفت: گويندمى دو قو# شهوی

و. قو# غضبى، شجاعت است افزون بر اين، چون قو# شهويه، قلمـروی گسـترده دارد

خورد وفقـط بـهمى چنان كه گفته شد، با ادراك يا جذب ماليمات با نفس آدمى پيوند

گردد، لذا عفت يا عفاف نيز بخشى از شهوات آدمى كه شهوت جنسى است محدود نمى

و دامنى وسيع دارد اگر چنين ديدگاهى در باب عفاف درسـت باشـد،. عرضى عريض
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و مفهوم كالم حضرت ختمى مرتبت و راحت تر فهميـده|معنا و مـى نيز بهتر شـود

و روشن تر درك . گرددمى حكمت اين شاخه های ده گانۀ بر آمده از عقل نيز دقيق تر

مقام رضا يا خرسندی از شاخه های فرعى عفـاف اسـت، چـرا كـه روحيـۀ عفـاف،

و خرسندی استسرچ مقام رضا آن است كه انسان به آن چه خداوند. شمۀ رضامندی

و علم اعتراض در برابر معشـوق  و مسرور باشد و شادمان برايش مقدر فرموده، مبتهج

و كـرنش يعنىى است، سركشاستكانت در برابر.و محبوب خويش بر نيفرازد خشوع

و يـاد آوری كـه.بر خلقو تواضع در برا در برابر خدای هستى در همه حال يـادگری

و نيـز  و بخشـندگى و تفكر، جـود و بى خبری است، انديشه ورزی نقطۀ مقابل غفلت

و ثمرات عفاف معرفى شده و گشاده دستى نيز جملگى از فروع .اند سخاوت

و خود منشأ صـالح، فروتنـى، صيانت يا خود نگهداريى از شاخه های فرعى عقل

ا و شرگريزی است، عقل،ورع، انابه، فهم، ادب، و حسان، مهرورزی، خيرمداری ريشه

و بـدی و محافظت نفس در برابر شـرور و خود نگهداری  هـا سرچشمۀ صيانت نفس

و ناپاكى و پلشتى ها  نكتۀ قابل توجه در كالم حضرت ايـن اسـت. هاستو پليدی ها

و درك. كه فهم نيـز ثمـره ای از ثمـرات صـيانت معرفـى شـده اسـت  فهـم حقـايق

و نبود ها نيز در گرو صيانت نفس است، چرا كـه هـر قـدر هست و بود و نيست ها ها

و فهم حقـايق  و پليدی آلوده شود، از درك و زشتى و انحراف و معصيت انسان به گناه

و آلودگىمى عالم هستى محروم و بر عكس، هر قدر انسان دامن خود را از گناه ماند،

و پلشتى دور نگه دارد،  فرمايد كه در پرتـومى خداوند به او نوری باطنى عطاو زشتى

از آن مى و واقعيـت هـا را تواند راستى ها از ناراسـتى هـا، حقـايق را از موهومـات،

و جدا كنـد؛ آری »} قان,اْرفُْمُك,لَْلَع,1ْ وا اَهللاُق,ت+َي )ْ�{: واقعيت نماها تشخيص دهد

)29، آيهٴ8:انفال(

و آشـكار: قرار است های فرعى حيا به اين شاخه مراقـب،نرمى، مهربانى، در نهان
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و خـوش خدا بودن، سالمت، دورى كردن از بدى، خوشرويى، بخشـندگى، پيـروزى

.نامى در ميان مردم

نرم رفتارى، دور انديشى، امانت پردازى، ترك: های فرعى رزانت چنين است شاخه

گى در برابـر دشـمن، نهـى از خيانت، راست گويى، پاكدامنى، مال داری شايسته، آماد

و ترك نابخردى .منكر،

و استقرار نفس همان گونه كه ابتدای بحث گفته شد، رزانت يا وقار به معنای ثبات

و حوادث تكان دهنـد#  و فتنه ها و غضبى و عدم تزلزل آن در برابر محركات شهوانى

و استحك. روزگار است و استواری و طمأنينه اين صفت، به شخص عاقل، ثبات قدم ام

و در مجموع، به توليد ده ميو# مبارك در وجود وی منجرمىو وقار . گـردد مـى بخشد

و وقـار، آری، الزمۀ استوار بودن شخصيت انسان عاقل اين است كه در عين استواری

و وقارش  و شكوه و استواری و اين نه تنها از عظمت و نرمى باشد و گذشت اهل لطف

آن نمى و كـجمى كاهد، كه بر و يك دنـدگى و وقار به سرسختى افزايد؛ چرا كه شكوه

و بـد  و گذشت در برابر انسان های خطاكـار و مدارا خلقى نيست، بلكه به نرم خويى

و. رفتار است و مبـدأ حـزم و وقار است كه منشأ از سوی ديگر، همين ويژگى رزانت

د و مديريت و پاكدامنى و راست گويى و دور انديشى و احتياط رست منابع اقتصـادی

و عفت عمـومى  و منافى اخالق و روش های معارض با شرع و مبارزه با اعمال مالى،

و نابخردیو ترك سف و سبك سری .شودمى اهت

از: شاخه های فرعى مداومت بر خير عبارت اند از تـرك كارهـای زشـت، دورى

خ داونـد رحمـان، سبك مغزی، دوری از گناه، يقين، دوست داشتن نجات، اطاعت از

و حّق گويى . بزرگداشت برهان، دوری از شيطان، عدل پذيرى،

و و اسـتقرار مداومت بر خير يا پايداری در انجام كارهای خوب، نشـان از ثبـات

برخى انسان ها روحيۀ خير گرايى دارند اما در اين. استحكام روحى انسان عاقل دارد



 �15 سخن سردبير

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و ثبات قدم ندارند و پايداری و سـنجه ای كـه سـر.راه استقامت و مقيـاس با ميـزان

و الگوی بى بديل فرزندان آدم |، حضرت محمد مصطفى×سلسلۀ خردمندان عالم

ش و خيـرمى داده، معلوممعون در حديث و به خـوبى شود كه تنها دوستدار خير بودن

و خير را گاه به گاه انجام دادن، موجب اطالق نام پر شـكوه عاقـل بـر  گرايش داشتن

و نمىانسان  و ثبـات عـزم و مـداومت شود؛ عاقل آن است كه در ايـن راه، اسـتقامت

.تصميم جزم داشته باشد

و راستى مطرح شده ايـن و درستى نكتۀ ديگری كه در اين كالم سراسر خردمندی

و بـى فكـری، پرهيـز از  است كه ترك كارهای زشت، دوری از طيش يا سبك مغزی

و نيز دوری از شيطان از ثم يعنـى. رات صفت مداومت بر خير معرفى شده اسـتگناه،

ـ موجب پديد آمدن حـالتى  و وجودی دارد ـ كه جنبۀ ايجابى روحيۀ مداومت بر خير

.شود كه جنبۀ سلبى داردمى در نفس انسان عاقل

و تربيت چهار جنبه در و تكميل و تربيت اسالمى در كار پرورش به اعتقاد ما تعليم

و اقداماتادرا: شخصيت متربى است بعد دوم يا تمـايالت. كات، تمايالت، تصميمات،

آن. را نبايد كم گرفت و كانون و خواسته ها چونان موتور محرك متربى دل ميل ها هـا

و خـاص بـر  و تربيت اسالمى از جايگـاهى واال و به همين دليل در نظام تعليم اوست

گف. خوردار است ته شـده اسـت كـه خـدای از اين منظر است كه در قرآن كريم بارها

و چه كسانى را دوسـت نـدارد ايـن روش، موجـب. متعال، چه كسانى را دوست دارد

و تبعيـد وی از  و ترهيـب و خير از يك سو و ترغيب متربى به كارهای خوب تشويق

نيز به ايـن)ص(در اين كالم گهر بار نبى مكرم. شودمى كارهای بد وشر از سوی ديگر

و يكى از ميوه های مداومت بر خير، دوست داشـتن نجـات ذكـر حقيقت توجه شده

و گرايشى دارد اين نكته نيز از نظر دور نماند كه مـداومت بـر. گرديده كه جنبۀ ميلى

خير نيز از منظری ديگر، يعنى از منظر كنار هم نهادن آن با نهمين صـفت عاقـل يعنـى 
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حمى بيزاری از شر، كه در ادامه خواهد آمد، و ميلـى داشـته باشـدتوانـد جنبـۀ . بـى

و و شاخصـه ای نافـذه در عمـق روح مداومت بر خير هر چنـد ملكـه ای راسـخه

سويدای جان انسان عاقل است، اما بدون ريشه داشتن در ژرفای دل انسان خردمنـد، 

و ظهور نخواهد يافت و بروز .تحقق

و حبى متربى اك و گرايشى و تربيت اسالمى به پرورش وجه ميلى كند، تفا نمىتعليم

و اقداممى بلكه و تالش و كوشش و ودر وادی كار خواهد او را به مرحلۀ عمل برساند

به اين جنبه نيز توجـه|در اين فراز از كالم نورانى حضرت خاتم رسل. وارد سازد

و در كنار ديگر ويژگى ها از صفاتى چون طاعت خـدای رحمـان، بزرگداشـت: شده

و حق گو . يى نيز نام برده شده استبرهان، عدل پذيری

وقـار، صـبر، شـكيبايى، يـاری: شاخه های فرعى بيزاری از شر به اين قرار است

بخشى، استقامت بر راه راست، مداومت بر هدايت، ايمان به خدا، حفظ آبروى ديگران، 

و پاسدارى از كارهاى سود آور .اخالص، ترك كارهاى بيهوده،

ش د، پرورش جنبۀ ميلى يا گرايشى متربى در تعلـيم همان گونه كه در بند قبل گفته

و انبيای عظام الهى به ويژه شخص نبـى  و تربيت اسالمى از نگاه تيز بين خدای متعال

و بهترين الگوی تربيتـى اسـت، دور نمانـده|مكرم اسالم كه برترين مربى بشريت

»تمحبـ« اين جنبۀ وجودی انسان هم جهت گيری مثبـت دارد كـه اصـطالحا. است

كهمى خوانده كانون دل انسان. گيردمى نام» كراهت« شود، هم جهت گيری منفى دارد

و دشـمنى طلـب و دوستى خواه است، نه صرفا كراهـت محـور . نه مطلقا محبت مدار

و قابليت آفريده كـه نسـبت بـه چيزهـايى و با اين ظرفيت خداوند انسان را اين گونه

و نسبت به و تمايل و عالقه و نفرت دارد اشتياق و اكراه عمـده ايـن. چيزهايى انزجار

 ، و عقالنى و تربيت اسالمى بتواند با تكيه بر معيارهای وحيانى است كه دستگاه تعليم

و تعالى  و قابليت ها را در جهت تقرب به باری تعالى در متربى بپروراند اين ظرفيت ها
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نه.و تكامل بخشد مـين ميـو# درخـت تنـاور از اين منظر است كه در حديث شمعون،

و انزجار از شر نام گرفته است و نفرت ـ چنان كه مذكور افتاد. عقل، بيزاری اين صفت

.ـ نقطۀ مقابل صفت قبلى يعنى مداومت بر خير است

گانۀ برخاسـته از شـر گريـزی، تنهـا يـك جالب اين جاست كه درميان ثمرات ده

و آن پرهيز از كارهای بي و ايجـابى صفت، جنبۀ سلبى دارد و بقيـه اثبـاتى هوده است،

وقار، صبر، شكيبايى، ياری بخشى، استقامت بر راه راست، مداومت بر هـدايت،: است

و پاسدارى از كارهـاى سـود آور گويـا. ايمان به خدا، حفظ آبروى ديگران، اخالص،

و زشتى هـا، يـك  و شرور و بى رغبتى نسبت به بدی ها و گريز و انزجار اين نفرت

و روی ديگر آن، نه صفت مثبتر .وی سكه است،

فزونى عقل، كمال خرد،: وسرانجام، شاخه های فرعى نصيحت پذيری چنين است

نيك سرانجامى، نجات از سرزنش، پذيرش، دوستى، گشاده دلى، انصاف، پيشرو بودن 

و قوت بر اطاعت خداوند .در كارها،

ا. پذيری را نبايد دست كم گرفـت نصيحت و كسـانى كـه ز انـدرز اندرزدهنـدگان

و پند پند آموزان سر باز برمى نصيحت نصيحت كنندگان و سرسختانه و لجوجانه زنند

و منش نابخردانۀ خويش اصرارمى طبل خود و روش و بر تداوم راه ورزنـد،مى كوبند

آيند كه ديگر هيچ شانسى برای بازگشت از رويـۀ غلـط خـود بـاقىمى وقتى به خود

و تصميم های ناسفتۀ خود را بچشـند اند نگذاشته و بايد طعم تلخ انتخاب های نا پخته

و مشـفقانۀ خيـر و انـدرزهای خيرخواهانـه و اين سرانجام بى توجهى به نصيحت ها

و مشفقان است و خود محـوری. خواهان انسان خرد مند، هيچ گاه در دام خودخواهى

خو. آيد گرفتار نمى و تشخيص و درك و او همواره عقل و اشـتباه د را در معرض خطا

و پنـدمى لغرش و اندرز ناصـحان و پند و به همين دليل، خود را نيازمند نصيحت بيند

و ميمون سرانجام. يابدمى دهندگان و ثمره ای مبارك و بارور عقل، ميوه درخت تناور
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و ثمـر#مى به بار» طاعت ناصح«به نام و ثمره، ده ميو# و از اين ميوه و آورد ميمـون

فزونى عقل، كمال خرد، نجات از سرزنش ديگران، قبـول. آيد مبارك ديگر حاصل مى

و  و حقيقت، مردم دوستى، گشاده دلى، انصاف ورزی، پيش گام بـودن در كارهـا، حق

و خصوصيت پر  و همه ريشه در اين صفت پر بركت توانايى اطاعت خدای متعال، همه

.ميمنت دارد

آل، تحف)ق 1416(بهشع حرانى، ابن:منبع الرسـول، مؤسسـة النشـر العقـول عـن

.اإلسالمى، قم


