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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بعد از بحثی که راجع به مفهوم شد، چند نکته باقی مانده است. ما بعد از اینکه مراجعه به لسان العرب و تاج 

هایی است که بعد ذهن در کردیم، نتیجه گرفتیم که تقریباً بحث این هیأت و ظرافت و امثال آن، چیزمراجعه  العروس

نبوده است و اعمال  گونهاینهاي قبلی ها به آن رسیده و به آن شکل در آمده است. در دوران متأخر و دورهتحلیل

بود که در  اينتیجهدر آنجا تحلیل کردند. این بوده است، برخالف آنچه مرحوم عالمه  گونهاینحسنه و اخالق نیکو 

 شود و در موردجلسات پیشین به آن رسیدیم. همچنین گفتیم ادب شامل اخالق حسنه و هم شامل اعمال حسنه می

 نسبت ادب با اخالق هم گفتیم.

 تفاوت خُلق و ادب
و نفسانی دارد، ولی ادب هاي روحی دو فرق بین ادب و خلق است: یکی اینکه خلق اختصاص به همان ویژگی

رود. هاي روحی هم به کار میرود. احیاناً در آن ویژگیاختصاص به آن ندارد، بلکه بیشتر در همان اعمال به کار می

شود، ولی در درون مفهوم دوم اینکه اخالق اعم است؛ براي اینکه اخالق و خلق هم بر قبیح و غیر حسن اطالق می

ب با اخالق فرق دارد، کما اینکه ادب با عمل هم همان فرق عام و خاص را دارد. ادب، حسن نهفته است، پس اد

شود. این عمل یک مفهوم خیلی وسیع است، ولی عمل اگر عمل اخالقی شد و حسن شد، با این دو قید ادب می

اخالق بد. در فرقی است که ادب با خلق و عمل دارد. اخالق دو کاربرد دارد. در روایات آمده است: اخالق خوب و 

شود گفت یک اصطالحی مورد آداب دو سه روایت داریم که در درون باقی مفهوم حسن نهفته است. آداب هم می

گوییم اخالق رود، منتها این یک اصطالح خیلی نادر است. برعکس اخالق که میدارد و در معناي عام هم به کار می

یی و کم وجود دارد. بله در درون اخالق هم گاهی حسن وجود و اال هر دو به صورت استثنا نیکو، این نادر است

 شود.دارد، ولی این اصطالحی است که کاربردش در روایات کم است و برعکس آداب است که گاهی تعمیم داده می
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 روایت دیگري از ادب
ثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمُ الْأَدَبُ لَا إِنَّ خَیْرَ مَا وَرَّ«فرمودند:  )السالمعلیه(در جلد هشتم کافی آمده است که امام صادق 

 .»الْمَالُ فَإِنَّ الْمَالَ یَذْهَبُ وَ الْأَدَبَ یَبْقَى

 بررسی روایت
بعضی تفسیر کردند که منظور از ادب در این روایت، علم است. نکته آن این است که در روایات دیگر علم و مال 

شود که ادب به معناي علم هم به کار گر صحیح باشد، معلوم میرا با هم مقایسه کرده است، منتها این تفصیل ا

توانیم بگوییم در روایت حتماً منظور از ادب، علم است. ادب در اینجا بیشتر صفات روحی رفته است. اگرچه نمیمی

کی که گیرد؛ یعنی صفات نیک یا اعمال نیگیرد و هم اخالق و افعال را میاست. گفتیم ادب هم صفات روحی را می

هاي خوب که یک ثباتی در او کند. طبق این روایت، آن صفتپدر به او داده است که البته آن صفات بیشتر تطبیق می

شود بگوییم ادب حتماً علم است، منتها این گذارد. این باعث نمیدارد، این بهتر از مالی است که پدر به او به ارث می

رفته است؛ بنابراین در کاربردهاي بعدي اصل ادب همان هم به کار می دهد که ادب در علمتفسیر راوي نشان می

رود. علت آن هم این است که در معدود صفات و اعمال نیک بوده است، ولی گاهی هم در آن علم به کار می

قرار خواستم عرض کنم این است که ادب در مقابل علم اي که میروایات، ادب در مقابل علم قرار گرفته است. نکته

علوم خاصی را  تدریجبهگرفته است. گاهی ادب در علم به معناي عام؛ یعنی علم به معناي عام به کار رفته است و 

هاي بعد از روایات ماست. تحوالتی است که بعد از عصر ائمه ها مربوط به دورههم شامل شده است. این

الجمله وجود دارد، اما صورت یک استثنا و فی حادث شده است، ولی اصل کاربردش در علم، به )السالمعلیهم(

 معموالً در روایات ما، علم و عقل یک طرف است و ادب هم طرف دیگر است.

 نتیجه
گیرد. اگر ما این رویکرد دوم را بپذیریم و بگوییم معناي اصلی ادب در کاربرد روایات ما در برابر علم قرار می

گیریم این است که تأدیب دقیقاً به معناي تربیت به معناي خاص ه میاي کهمان اخالق و صفات نیک است، نتیجه

شود؛ تأدیب یعنی اینکه اخالق و رفتار نیک را به دیگري منتقل و در او ایجاد بکنیم؛ یعنی در مقابل تعلیم می
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یکرد دومی که با این رو خصوصبهترین واژه به معناي تربیت، همین تأدیب است، ترین واژه و نزدیکروایات ما مهم

 ما بر آن تأکید کردیم.

 اصطالحات تأدیب
 گیرد. اصطالح خیلی عام آنتأدیب سه اصطالح دارد. اصطالح عام آن، تربیتی است که در مقابل تعلیم قرار می

در روایات هم شیوع دارد، ادب در مقابل  کهآنگیرد، ولی اصطالح درجه بعدي تأدیب است که علم را هم گاهی می

، همان تربیتی است که امروز ما »أَحْسِنُوا آدابَکُم« و یا »أَدِّبُوا أَوْلَادَکُمْ «نکه منظور از روایاتی مثل ای نتیجهت. علم اس

 گوییم که معناي خاص آن، در مقابل تعلیم است.می

 تفاوت تعلیم و تربیت
ذهن و عقل و آموزش است، ولی تعلیم انتقال مفاهیم و در عالم ذهن آموختن و آموزش دادن و ناظر به حوزه 

 ها است.تربیت در حوزه انتقال رفتارها و صفات است. تعلیم ناظر به آن حوزه ذهن و عقل و آموزش و این حرف

 نتیجه
هیئات خاصه آن  گیریم این است که اگر ما این رویکرد را بپذیریم، اصل در این معانی،اي که تا اینجا مینتیجه

ادب به  عنوانبهدانند. گاهی تأدیب نیک می عقال آنچه، صفات و اخالق نیک است؛ یعنی معانی نیست؛ یعنی ادب

شود، منتها این در روایات خیلی کم است. غالبش این است که ادب رود و شامل علم هم میمعناي عام هم به کار می

هاي نامیم و همه حوزهتربیت میشود مساوي با همین که ما امروز مقابل علم است و تأدیب مقابل تعلیم است و می

 شود.گیرد؛ یعنی غیر از علم، آن صفات و رفتارهاي نیک هم تأدیب میتربیت اجتماعی، اخالقی و... را در برمی

 نکات پیرامون تأدیب

 نکته اول
تأدیب یک اصطالح هم خاص دارد که تأدیب به معناي تنبیه است. این معناي خاص، شایع نیست و نوع خاصی 

 باشد.هاي آزاردهنده میربیت است که با استفاده از روشاز ت
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 نکته دوم 
 تأدیب غالباً در مورد غیر است، ولی کمابیش در روایات تأدیب نفس آمده است.

 نکته سوم
باشد و تأدیب ترین استعمال ادب، در مقابل علم و عقل است که شامل اخالق و رفتار هم میترین و رایجشایع

ترین اصطالح ادب است. اصطالح اول کم است، اصطالح سوم باز خیلی نادر نیست، ولی نسبت شایع مقابل تعلیم هم

 به آن
 نتیجه

گیریم این است که ادب و تأدیب، با همان اخالق و رفتار و تربیت اخالقی و رفتاري یکی است، اي که مینتیجه

گیرد. گوییم، فقط اخالق خاص نیست، بلکه اخالق اجتماعی را هم در برمیالبته تربیت اخالقی که اینجا می

هاي دینی و اصطالحات دینی، این خواهیم بگوییم با کاربرد تربیت به معناي مقابل تعلیم، شاید در واژهمی

شود. خص میترین واژه باشد. فقط فرقی که دارد این است که اگر در تربیت بار ارزشی را اخذ نکنیم، این انزدیک

 در تربیت مأخوذ است. ارزشی هماین بار 

 کاربرد تربیت
گوید تربیتش بکن؛ یعنی به اعمال و کنند، مثالً میتربیت دو کاربرد دارد: گاهی در واژه تربیت بار ارزشی اخذ می

است را  رفتار نیک. در تأدیب بار ارزشی مأخوذ است. در تربیت اگر آن کاربردي که بار ارزشی در آن مأخوذ

شود، پس عام و خاص می وقتآنشوند، ولی اگر بار ارزشی را در آن نگیریم، ها با هم منطبق میبگیریم، تقریباً این

کنند. اگر گاهی نمی کنند ومیدر اصطالح دوم تأدیب، بار ارزشی مأخوذ است. در تربیت گاهی بار ارزشی را اخذ 

تربیت و تأدیب، عام و خاص  وقتآنشود. اگر هم اخذ نکنند، منطبق میاخذ کنند، آنجا درست این دو دایره بر هم 

 شوند.می
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 بنديجمع
عرضی که ما امروز داشتیم، رابطه ادب و علم بودم و نهایتاً به تأدیب رسیدیم و سه اصطالح تأدیب و بعضی 

ر بدو تکون این مفهوم، آن نکاتی که مربوط به تأدیب بود عرض کردیم. آنچه براي ما ثابت شد، هسته اصلی معنا د

بوده است؛ براي اینکه بگوییم ادب و تأدیب را بر آن  گونهاینگوییم در قرن اول و دوم در آن عصر می طبعاًبود. 

گفتیم، حمل بر یک معناي دیگر بکنیم که معناي اخص است، یا معانی که بعد پیدا شده است، اي که قبالً میقاعده

بر معنایی حمل بشود که وجود دارد؛ یعنی تقریباً از یک حد اطمینان خوبی، بعد از چند ها خالف است و باید این

روز به این رسیدیم که تأدیب و ادب به معناي رویکرد دوم درست است و قاعده این است که الفاظ را حمل بکنیم 

شود، به رفتار هم گفته ته میکه به صفات گف طورهمانبر معانی که در آن عصر، رایج و متداول بوده است و تأدیب 

، پس از روایات گیردبرمیصفات و هم رفتار را در  همشود، بلکه رفتار بیشتر در آن غالب است و تربیت می

فهمیم که رعایت ادب به همان معناي عقالیی آن، مورد ترغیب قرار گرفته است. اگر ادب را همان صفات و می

 کند.هم یک شمول بیشتري پیدا می اخالق نیک عقالیی گرفتیم، این قاعده
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