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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 است: عنصر اول این است که موردتوجهتاکنون عرض کردیم، این بود که در ادب چند عنصر  آنچهخالصه 

اگر . »هیأتٌ لِلفاعل«گیریم و گاهی می »هیأتٌ لِلفعل«؛ ادب هیأت است. گفتیم این هیأت را گاهی »االدبُ هیأتٌ«

شود. بعد از بیان این مطالب، چند نکته در مورد بگیریم، شامل اصل اخالق و افعال اخالقی هم می »هیأتٌ لِلفاعل«

این هیأت عرض کردیم. نکته اول در مورد اختیاریت بود که گفتیم این هیأت و وصف بایستی اختیاري باشد. در 

گوییم این نبوده است، ولی با ضمیمه مطالب گذشته می ابتدالمه هیأت و ظرافت هیأت و امثال آن در بینیم کلغت می

گوید کند که این فعل حسنه هم یک نوع هیأت است. امام میهیأت و امثال آن مفروض بوده و امام دارد اعمال می

ین است و یا افضل االعمال این است. این هم افضل خلق مثالً ا اخالقبهترین  اینکهمثلبهترین فعل حسن، این است. 

اینجا  گوید الصدق وخواهد بگوید که افضل اآلداب یعنی افضل رفتارهاي خوب این است. افضل االعمال را میمی

؛ یعنی همان عمل نیکو. به این دلیل که فعل مراتب دارد. فعل نیکو، این یک مرتبه »أَفضَلُ اآلدابِ ألصِدق«گوید: می

گوید افضل االعمال فالن است. این ظاهر اولیه این است، پس در لغت که هیأت فعل نیکو است. مثل اینکه میباالي 

گویند، ولی وجهی ندارد. در آن مأخوذ است، باید این را توجیه بکنیم و بگوییم همه دارند اعمال غیر هیأتی را می

توانیم استفاده بکنیم؛ قید نبوده است. ما از لغت نمیاین قید نیست. حداقل در قرن اول و دوم در تکون این، این 

شود معنا کرد، قطعاً خواهم بگویم این روایت را با این رویکرد روایت نمیکنیم. من نمیبنابراین حمل بر این می

 خواهم بگویم این همان حالت کاربرد طبیعی مثل افضل االعمال و افضل الخلق، افضلشود معنا کرد، منتها میمی

دانید که ادب از مفاهیم درجه دو عقالیی است، براي اینکه در مفهومش رفتار السنن و احسن السنن است، البته می

 سزاوار انجام دادن است. آنچهنیکو وجود دارد. رفتار نیکو هم یعنی 
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 شناسیمفهوم

 الف: معناي لغوي ادب و سنت

 ـ معناي لغوي ادب 1
هم به معناي روش و شیوه و سنت است، البته وقتی  دأبأب بوده است و ادب در لغت گفته شده است که قلب د

 کنیم، هیچ نام و نشانی و اثري از این قلب نداریم.به لغت مراجعه می

 ـ معناي لغوي سنت 2
سنت: اصلٌ واحدٌ تَدُلُّ عَلی «در مقاییس و لسان و سایر کتب لغت دیدم، این است که  آنچهدر مورد سنت، 

گویند. به همین مناسبت بر طریقه و راهی که در او جریان ؛ جریان به سهولت شیء را سنت می»بِسهولۀِ الجَریانِه 

السُّنَّۀ: «تعریف شده است:  گونهایندر لسان هم سنت  مناسبتکند هم سنت گفته شده است. به همین پیدا می

و بعد هم به طریقه و روش وصول به اصلی جریان به سهولت بوده است به معناي  ابتدا، پس سنت در »الطریقۀ

 چیزي گفته شده است.

 ب: تفاوت ادب و سنت
اگر بخواهیم ادب و سنت را مقایسه کنیم، این است که در درون ادب یک حسن نهفته است؛ یعنی آن 

وز است، واال در درون ادب ما گوییم، این با تجدر ادب هست و حسن هم است. ادب سوء اگر می گذاريارزش

شود؛ نیست. سنت به راحتی بدون تجوز به سنت خوب و بد تقسیم می گونهاینی ان یفعل است، ولی در سنت ینبغ

 یعنی طریقه خوب در زندگی و طریقه بد. طریقه زندگی هم افعال و اعمال ما است.

 ج: رابطه ادب و سنت
و به طریقه هم سنت گفته شده  اندسنت به معناي جریان به سهولتین بوده است. بعد به آن طریقه واضحه گفته

اي است تا به شود، براي ما یک شیوهاست. بعد به لحاظ اینکه رفتارها و اعمال ما روشی است، همه آنچه صادر می

 شود سنت.اغراض آن برسیم. از این جهت به این افعال و اعمال و گفتار انسان سنت گفته می
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 در آیات و روایات »سنت«و  »ادب«استعمال واژه 
شود که در دوره عرب هم بوده است، ولی در روایات که بیاید اي در قرآن به کار برود، آدمی مطمئن میاگر واژه

این اطمینان نیست. ادب در قرآن به کار نرفته است، ولی سنت به کار رفته است که به همان معناي طریقه و رفتار 

گوییم؛ یعنی آن قانون حاکم نون حاکم بر رفتار پیدا کرده است. سنت اهللا که میاست، البته در قرآن یک کم معناي قا

ها همه بر رفتار است. اگر تصرفی در قرآن در مورد این لغت هم باشد، از این حیث است، البته باید بحث بشود، این

گویند؛ یعنی سنت که می هاي من است، منتها در دوره اسالمی بعد، سنت معناي خاص پیدا کرده است.حدس و گمان

که در تفکر شیعه، به فعل و قول و تقریر ائمه  )علیه و آله و سلم اهللاصلی(فعل و قول و تقریر حضرت رسول 

 شود.هم سنت گفته می )السالمعلیهم(

هاي دیگر بوده است هم در قرآن هست، منتها هایی که در عرب خیلی متداول نبوده و از بعضی زبانگاهی واژه

اي بوده که هاي دخیلهشود که با چیزي که اصالً متداول نبوده، ولی در قرآن آمده است و یا واژهین بحث مطرح میا

 در زبان عرب بوده است و قرآن هم آورده است، چگونه باید رفتار نمود؟

قرآن ضرر قرآن است که آیا این به عربی مبین  غیرعربیهاي در علوم القرآن، یک بحث خیلی مهم این واژه

 رساند، یا نه.می

 مناسبت بین شرط و ادب
 وظیفه فاعل؛ وقتی مقابل ادب قرار بگیرد؛ یعنی آن چیزي که باید از او صادر بشود.

 تفاوت شرط و وظیفه
مغایرت دارند.  باهممناسبتی که بین شرط و ادب بود، بین ادب و وظیفه هم هست. منتها شرط و وظیفه  چنیناین

بینیم. کنیم، ولی در وظیفه آن انتساب فاعل را میا این است که در شرع انتساب فاعل را ملحوظ نمیهیکی از تفاوت

 شویم.هاي دیگري هم ممکن است داشته باشند، ولی چون بحث ما آن نیست واردش نمیتفاوت
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 بنديجمع
ارد. ادب هم به چند هایی با آن دسنت گاهی به معناي، ادب است و گاهی مرادف آن است و گاهی هم تفاوت

هاي شود و دیگر افعال و ویژگیکند. به یک اعتبار ادب فقط شامل هیئات میاعتبار اصطالحات متفاوتی پیدا می

گیرد؛ یعنی شامل افعال و صفات اخالقی گیرد. به یک اعتبار هم هیئات افعال و نیز هیئات نفس را میاخالقی را نمی

اصطالح در ادب پیدا شد. قبالً هم چند بار گفته شده است. به یک اصطالح ادب  شود. به یک اعتبار این دوهم می

تواند شامل شرایط و وظایف بشود. از این دو حیث دو تواند بشود، به یک اصطالح نمیشامل شرایط و وظایف می

گیریم و یا ادب آید. عالوه بر اینکه گفتیم در آداب ـ وقتی ادب نفس مینوع اصطالح در ادب برایمان پدید می

ها داریم که آداب النفس است و آداب نفس از گذارد. آداب مطلق براي انسانهاي شخص فرق میشخص ـ ویژگی

حیث عالم و متعلم بودن است که این را قبالً گفتیم. این تعدد اصطالحاتی است که در ادب آمده است و یک مقدار 

. در روایات گرددبرمی، ادب به ادب فعل و ادب فاعل و امثال آن شد. همچنین گفته شد که در لغت کالبدشکافیهم 

گویند و یا گیرد؛ یعنی رفتارهاي اختیاري خود. به رفتار هم گاهی ادب میبینیم که ادب فاعل را هم میهم می

 بشود.ها توجه گفتیم در ادب دو اصطالح است و باید به اینگویند ادب نفس است. از این جهت میصفات را می

نوش نوشته و مقاله خوبی هم است، آمده است که به ذیل بحث ادب که آذرتاش آذر راجع المعارفدایرةمقاله  در

-ها اشاره میتوانیم داشته باشیم که به آندر تحدید این مفهوم و سیر تحول مفهوم ادب، دو گونه و دو رویکرد می

 کنیم.

 دو رویکرد در تحول مفهوم ادب

 رویکرد اول
بگیریم؛ یعنی بگوییم، اصل مبدأ شروع این تحوالت  »حسنۀٌ لِلفعل«رویکرد این است که قوام ادب را همان  یک

بوده است. این را مبدأ بگیریم و بعد با یک وجوهی بگوییم در  »هیأتُ الحَسنه لِلفعل«و هسته اصلی معنا، همان 

مختلف دیگر، تعمیم داده شده است بدهیم. بعد هم تحول تاریخی، این هیأت الحسنه للفعل به هیأت للفاعل و طرق 

 است. یافتهگسترشتعمیم پیدا کرده و  گونههمینشامل همه علوم و فنون شده است و بگوییم بحث  تدریجبه
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 رویکرد دوم
 رویکرد دیگر این است که ما اصل این را زیر سؤال ببریم.

شود: یک رویکرد این است که بگوییم معناي اصلی این می گونهایندر تحول مفهوم ادب، این دو رویکرد  درواقع

گوییم؛ یعنی با یک فاصله از این معناي لغوي، اولین معنایی که دوره بعد وارد بوده است، البته معناي اصلی که می

م و بیشتر در دوره اسالمی مفهوم این شکلی بوده است. ادعایی که در این مقا آیددرمیشده و از مقاله ایشان هم 

 گونهایناگر  هرحالبهاست این است که اصالً ادب به این مبانی و با این کاربرد در دوره اسالم پیدا شده است. 

اش که هیأت بینیم هیأت حسن للفعل، افعال ما یک هیأتی دارد، با همان معناي ضیق و محدود اولیبگوییم، می

هاي فعلی است. این اگر این باشد که منظور همان ظرافتهاي فعل است، حسنه افعال با همان کاربرد اولیه ظرافت

گوییم از این معنا تحول پیدا کرده و هاي رفتارهاي خارجی و مشخص ما است. بعد روي این رویکرد میظرافت

یک گسترش مفهومی پیدا کرده است و عالوه بر هیأت فعل، گسترش پیدا کرده و هیأت فاعل را هم شامل شده و به 

 است. یافتهگسترشه و احیاناً به صفات حسنه افعال حسن

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
شود: یک صرف تعمیم و اینکه چگونه ما ادب را از آن حیث حسنه به فعل گسترش دادیم، به دو گونه بحث می

بحث آن است که من عرض کردم و بر آن یک مقدار شواهدي را بیان نمودم و گفتیم هیئات للفعل را به هیئات 

گیرد. روز بالفاعل تعمیم دادیم. تعمیم اصل؛ یعنی اصل فعل به هیئت فاعل. هیأت فاعل هم افعال و نیز صفات را می

آمد، منتها به دلیل اینکه قبول نداشتم، زیاد بحث نکردم. یک راه تعمیم دیگر این است که کل اول این به ذهن می

رفتار دو نوع است: اجتماعی و  گوییمگیریم و میا در نظر میمعناي هیأت للفعل را ذکر بکنیم. گاهی فعل خارجی ر

است. این سلسله مراتبی است  آمیزمسالمتاست و یک وقت  آمیزخشونت. رفتار اجتماعی یک وقت غیراجتماعی

اع کنیم به رفتار فردي و اجتماعی و انوگیریم؛ یعنی خود رفتار را تقسیم میکه ما از عنوان جنسی خیلی عام فعل می

گیریم، حتی خود فعل کنیم، این را از آن مفهوم اصلی براي خودمان هیأت میتقسیمات دیگر، هر تقسیمی که می

سالم یک هیئت است؛ زیرا از گفتار اجتماعی ناشی شده است و این یک وصفی است که در یک تحلیل عقلی بر آن 

م، منتها یک وقت این هیئت با فعل، رابطه عارض و بیاوری اینجاباید این تعمیم را  درواقعمعروف عارض شده است. 
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و عرفی نیست. یک  دستیدممعروضی دارند و یک وقت عروضش، عروض عقلی است. عروض خارجی، خیلی 

شود و از عروض خارجی عرفی، به انواع از عروض هیئتی که عارض بر فعل می درواقععروض ذهنی عقلی است. 

آید و خودش در اخالق می آنچههاي سالم کردن و همه افعال همه ویژگی وقتآندهیم. هاي عقلی تعمیم میعروض

گفتند و من گیرد. این چیزهاي است که ایشان میبه نحوي عوارض فعل اجتماعی و یا فردي انسان است، در برمی

لغت هم ادب  دهد و درادب الفاعل تعمیم می گوید ادب الفاعل، بهگفتم آن با لغت سازگارتر است. وقتی میمی

الفاعل بر همین نوع رفتار تطبیق داده شده است. آن روایت هم شواهد بر این است. در مورد سالم هم باید گفت که 

گویند؛ یعنی سالم یک فعل خارجی است که نوعیت خاص خودش را در عرف افشاء را صفت یک فعل خارجی می

شود. در خارج که سالم الم، مثل افشاء و اخفاء مطرح میهاي دیگر سویژگی وقتآنو ما به ازاء و مصداق دارد. 

گوید ما رفتار داریم. رفتارهاي ما اجتماعی مثل افشاء و اخفاء نیست که عارض بر چیزي بشود، ولی در ذهن ما می

ین شود سالم که این ویژگی یک ویژگی زائد بر رفتار نیست که رفتار اها میاست. رفتار اجتماعی ما با این ویژگی

خواهد بیاید، تحقق و تنوع آن به همین طرف و یا آن طرف بر آن سوار بشود و یا جدا بشود. از اول رفتار که می

کلیت سالم است. عوارض فردي را در نظر بگیرید. ذهن یک عوارض فردي دارد که وجود خارجی و مصداقیت آن 

این هم یک هیئت است، منتها هیئت خارجی نیست به این عوارض نیست، اما اگر ناطق را نسبت به حیوان بگیرید، 

که بگوییم هیچ تعیّنی ندارد، حیوانیت جزء ناطقیت است. این است که اولین مورد هیئت بالفعل آنجایی است که فعل 

یک تعینی دارد. هیئت یک امر عارضی خارجی است، مثل امر افشاء و اخفاء سالم در اثر این گفتار یک تعینی دارد 

هاي ذاتی نیست، بلکه شبه ذاتی ها، ویژگیرود و این ویژگیآید، گاهی میهایی است که گاهی میگیو یک ویژ

 است. این بحث گذشته قضیه بود.

 تردر کتب لغوي قدیمی »ادب«بررسی 
هایی که ما خواهم بگویم این است که اصالً این بحث را زیر سؤال ببریم. این حرفرویکردي که من االن می

تر ساختیم و پرداختیم، کمابیش با آن نگرش مرحوم عالمه و برخی دیگر، سازگار است. به کتب لغوي قدیمی تاکنون

نیامده است که اول ادب را هیئت بالفعل بگیرد و بعد بحث هیئت  کدامهیچاز لسان و... مراجعه که کردم، دیدم در 

عناي ادب، همان افعال حسنه بوده است. نیکویی اختیاري و یا هیئت حسنه بفعل اختیاري مطرح شود، بلکه اصل م
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شود. فعل به یک کیفیات است. در اصل فعل، حسن و قبحی نیست. حسن آن، در آن هیئتی است که بر آن وارد می

 کنیم.ها اشاره میاز این جهت همه جا نیست. افعال حسنه دو قسم است که به آن

 اقسام افعال حسنه

 اند.سنهقسم اول: افعالی که ذاتاً ح

 .قسم دوم: افعالی که ذاتًا حسنه نیستند
 در مقاله فقط فعل تاریخی را نشان داد و به اقسام افعال حسنه اشاره نشده است.

آنچه یادم است این است که یک نوع هیئت عارضه است و از این جهت آمده و گفته است که ادب؛ یعنی هیئت و 

این یعنی مفهوم هیئت بعد پیدا شده است و بعد تخصیص زدند به هیئت بالفعل؛ یعنی از آن معناي عام فراگیرش به 

کند. گاهی گسترش پیدا می طورمینهبینید هسته اصلی خاص است، معناي خاص خود آمده است. گاهی می

کند، مثل علم که خیلی عام است. در تعبیرات لغت هر دو نوع بینید هسته اصلی عام است و تخصص پیدا میمی

حرکت؛ یعنی از خاص به عام و از عام به خاص وجود دارد. کما اینکه حرکت از الزم به الزم و از الزم به ملزوم 

سه  هر ی داریم، تحوالت خارجی هم عمودي، از خاص و عام و خاص و عام و... .هاي افقهم داریم. هم حرکت

 نوع را داریم.

هاي افعال و فرض گرفتیم که گاهی از اولین باري که این ادب از آن مأدوب و امثال آن جدا شد و در بحث

کنیم. بعد است، بحث میهیئات افعال مطرح گردید و بعدها هم این هیئت در مورد خود علوم و فنون اطالق شده 

بینیم کارهاي خوب است. در بینیم، بلکه آنچه میگردیم، از هیئت بالفعل و... چیزي نمیگوییم ما در لغت که میمی

و لذا  ها، خوبی یک کار به آن هیئت عارضه استآن کارهاي خوب وقتی دقیق شدیم، دیدیم که در بعضی از این

 گفتیم ادب؛ یعنی فعل حسن.

 ديبنجمع
بینیم این هیئت و کنیم، میعرض ما بر این رویکرد دوم دو چیز است: یکی اینکه در خود لغت که مراجعه می

ها است، ی ان یفعل و امثال اینبیشتر فضیلۀ من الفضائل و ما ینبغظرافت و این نوع مفاهیم در لغات قدیمی نیست. 
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یشتر در قرن اول و نیمه دوم، ادب یک کاربرد جدید دوم اینکه شاهد من این است که در دوره اسالمی آن هم ب

هاي جدید است که اسم بوده، ولی اکنون از هایی در این عربیصفتی و فعلی پیدا کرده است. االن هم دیدید یک اسم

در دوره اسالمی اگر این حرف را بپذیریم، باید برویم سراغ خود روایاتی که در اینجا  وقتآنآن فعل ساختند. 

همراه با  درواقعاست.  )السالمعلیهم(و بعد از ائمه دیگر  )السالمعلیه(امام علی  روایات از امیرالمؤمنین ریم، اینوآمی

دانستیم این واژه یک کند. بعد میمی زیروروسازد. این حرف قبلی ما را عصر با همان زمان همین روایات، لغت می

گوید در کالم ادباء به زند. این مقاله میلسان روایات حرف می تحقق ثابت روشن و واضحی در خارج داشت و در

است که خیلی از قبل از این زمان  )السالمعلیه( که کاربرد روایات ما زمان امیرالمؤمنیندرحالیگونه دیگري است، 

 است. از این معلوم شد که یک سبقت تاریخی هم وجود دارد.

 اي در روایاتاستعمال واژه
ز تولد، این خود ائمه این کاربرد را دارند، نه اینکه اول نبوده است، این دو تا فرع خیلی فرق دارد. در همان آغا

 وپرداختهساخته )السالمعلیه( ، یا امیرالمؤمنین)علیه و آله و سلم اهللاصلی(یک وقت است که واژه در زمان پیغمبر 

بینیم در روایت امام باقر و امام صادق بینیم، ولی میشده است، ولی در روایات چیزي در این مورد نمی

به کار رفته است. در اینجا این واژه بعد از گذر چند دهه خودش تعین پیدا کرده است و این تابع  )السالمعلیهم(

ها در زمان امام حسن عسکري یست، حتی بعضی واژهنیز اصالً در زمان برخی از امامان ن هاواژهمحض است. برخی 

بینیم شده است. گاهی میشروع می سازيواژهدر قرنی قبل از زمان وي  کهدرحالیآمده است،  )السالمعلیه(

خودشان هم در این پروژه به نحوي سهیم بودند. سهیم بود، به این معنا نیست که بگوییم بله نشستند و فکر کردند و 

 هم لغت بسازیم، بلکه به این معناست که واژه رواج پیدا کرده و ایشان هم با آن همراهی کردند. گفتند ما

 ثمره بحث
-آن این است که وقتی به روایات مراجعه می تأثیرگذارد. اگر این را بپذیریم، باید گفت چه تأثیري در اینجا می

بیشتر به معناي فعل است، نه اینکه یک معناي خاص  بینیم در غالب روایات ادب دو کاربرد دارد که ادبکنیم، می

 از اول به معناي افعال خوب بوده است. دهد، بلکهدارد که امام این معنا را تعمیم می
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