ادب چیعت ؟
كال غلی#ع"  ":ال دیو لهو ال ادب لٌ "
خضصت نی فصنایيس " :کعی کٌ ادب ىسارد  ،دیو ىسارد ".
ایو خسیث ةیاىگص ایو اظت کٌ ،اظالم چلسر ةٌ ادب اٍهیّت نی دٍس ه جایگاً ادب در نتاىی دیو اظالم
چلسر رفیع نی ةاػس  ،ةعُری کٌ در اخکام ىهاز نی ةیيیم  ،کٌ اگص کعی در خال ىهاز ظالم کيس  ،ةایس
جُاب اه را ةاظالمى غلیکم ةسٍیم ه گصىٌ ةصایهان گياً نی ىُیعيس.
از كیهتی تصیو ظصنایٌ ٍا ه نیصاجَای خیات آدنی «ادب» اظت ،ختی ةاالتص از جصهت ه ظصنایٌ اظت .ادب را
جایگاً رفیػی در كانُس اىعاىیت اظت ،کٌ خکایت از اٍهیت ةعیار آن در راظتای ظارتار اةػاد درهىی ه
ةیساری رهخی اىعان دارد.
در ةص رُرد ٍا چیضی ةٌ زیتایی ه جشاةیت ادب ىهی رظس .ةایس آن را آنُرت ،ةٌ کار ةعت تا رهاةعی ظالم ه
اختصام آنیض ه پایسار نیان افصاد خاکم ػُد .انا ٍهیو هاژً نتساهل ه نؼَُر ،گاٍی تػصیفی ىاػيارتٌ ه خسّ ه
نصزی نتَم دارد .ازایو ره نياظب اظت کٌ ةص نفَُم ه جایگاً ه ػصایط آن ،تأنلی نجسد داػتٌ ةاػیم ه
ةساىیم کٌ ةٌ راظتی «ادب چیعت؟»

ادب چیعت؟
ایو صفت کٌ ظص نایٌ ارزػهيس رفتاری اىعان ه رظالت پسر ه نادر ه نصةی اظت ةص چٌ پایٌ ٍا یی اظتُار
اظت؟ آیا یک رصلت درهىی اظت؟ آیا رفتاری اجتهاغی اظت یا خالتی رهخی اظت؟ رنض ایيکٌ اىعان ازافصاد
نؤدب ،رُػغ نی آیس چیعت؟
هكتی ظزو از«ادب» ةٌ نیان نی آیس  ،ىُغی رفتار راصّ ه ظيجیسً ةا افصاد پیصانُن رُیغ #از کُچک ه
ةضرگ ه آػيا ه ةیگاىٌ" در ىظص نی آیس .ایو رفتار کٌ از تصةیت ػایعتٌ ىؼأت نی گیصد ،ةٌ ىدًُ ظزو گفتو،
راً رفتو ،نػاػصت ،ىگاً ،در رُاظت ،ظؤال ،جُاب ه  ...نصةُط نی ػُد.
ادبٍ ،يصی آنُرتيی اظت .نی تُان گفت«:ادب ،تصةیت ػا یعتٌ اظت» ،رُاً نصةی ،پسر ه نادر ةاػس ،یا
اظتاد ه نصةی.
دهظت داری ةا تُ چگُىٌ رفتار کييس؟ ىام ه للب زػت ةص تُ ىگشارىس؟ نگص ىٌَ ایيکٌ از تٍُیو ه تدلیص ه
اظتَضای دیگصان ىعتت ةٌ رُدت ىاراخت ه رىدیسً نی ػُی؟ نگص ىٌ ایيکٌ دهظت داری در جهع نصدم،
نُرد تکصیم ه تؼُیق ه تُجٌ كصار گیصی؟ یکی از ىکات نَم نصةُط ةٌ نػاػصت ،آن اظت کٌ آىچٌ را درةارً

رُد ىهی پعيسی ،در ةارً دیگصان ٍم رها ىساىی ه آىچٌ ىعتت ةٌ رُیغ دهظت نی داری ،ةصای دیگصان ٍم
ةزُاٍی ه آىچٌ را در کار دیگصان زػت نی ػهاری ،ةصای رُد ىیض زػت ةساىی .اگص از کارٍای ىاپعيس دیگصان
اىتلاد نی کيیٍ ،هان کارٍا ه صفات در تُ ىتاػس .ایو ىُغی «رُد ادب کصدن» اظت ه کعی ةٌ ایو نٍُتت
دظت نی یاةس کٌ از فصزاىگی ه ٍُػیاری ه غلالىیّتی تیض ه ةصیص ةصرُردار ةاػس.
ایو ظزو ةليس غلُیّ را ٍم در ایو زنیيٌ ةزُاىیم کٌ فصنُىس :
«افضل االدب ان یلف االىعان غلی خسً ه ال یتػسیّ كسرً»
ةصتصیو ادب ،آن اظت کٌ اىعان ةص ظص خسّ ه نصز ه اىسازً رُیغ ةایعتس ه از كسر رُد فصاتص ىصهد .ادب ،ةٌ
رُدی رُد یک ارزش ارالكی ه اجتهاغی اظت ه ارزش آفصیو ٍم ةصای فصزىسان ٍم ةصای اهلیاء کٌ تصةیت
کييسً آىاىيس.
ادب در ٍص کٌ ه ٍص کجا ةاػسٍ ،الٌ ای از ندتت ه نجشهةیت را ةص گصد رُد پسیس نی آهرد ه اىعان ةا ادب را
غضیض ه دهظت داػتيی نی کيس.
ادب ،رُدش یک ظصنایٌ اظت ه ٍص ظص نایٌ ای ةسهن آن ةی ةَاظت.
ادب نسالی اظت ةص ظیيٌ صاختغ کٌ چؼهَا ه دلَا را ریصً ه فصیفتٌ نی ظازد .
ادب آراظتگی ٍص چیضی ةٌ چیضی اظت  ،آن گُىٌ کٌ غلم  ،ةا خلم آراظتٌ نی گصدد ه ػجاغت ،ةا گشػت ه
غفُ زیيت نی یاةس ه جصهت  ،ةا اىفاق ه ةزؼغ ارزش پیسا نی کيس ،خعب ه ىعب ٍم ةا ادب ،ارج نی یاةس.
ػصافت ىعب ه اغتتار راىُادگی ه آةصه ه هجٌَ اجتهاع ،ةسهن داػتو ادب ،آرایؼی ظعدی ةص چَصًای زػت
اظت .ایو ظزو خضصت غلی#غلیٌ العالم" اظت کٌ:
«الػصفنعظُءاالدب»؛
ةا ةی ادةی؛ ٍیچ ػصافتی ىیعت.
کعی کٌ ةی اصل ه تتار ه ىعب ه خعب ةاػس ،اگص ادب داػتٌ ةاػس ،ػصافت نی یاةس.ادب ختی ىعب ه تتار
ىانياظب را ٍم نی پُػاىس.
کالم انیصالهؤنيیو #غلیٌ العالم" چيیو اظت:
«خعواالدبیعتصكتیح اليّعب»  -زیتایی ادب  ،زػتی ىعب را نی پُػاىس .
ىؼاىٌ ٍا ه جلًُ ٍا ی ادب

ٍص یک از ادب ه ةی ادةی ىؼاىَایی دارد .ػيارت ادب ٍم جض ةا تُجٌ ةٌ ىهُدٍای ةی ادةی نیعص ىهی گصدد.
ایو ىهُدٍا ه ىؼاىٌ ٍا ه غالیم ٍم در گفتار ىهایان اظت ٍ ،م در رفتار ه ةصرُرد.
اگص غاكالىٌ زیعتو ه نتاىت در گفتاره هكار در رفتار ،ىؼاىٌ ادب اظت .ةی رصدی ،گفتار زػت ،ةسدٍاىی ،تيس
رُیی زػت گُیی ،دػيام ه تٍُیو ،ظتکعصی ه ریصً ظصی ،لجاجت ه غياد ه ٍ ...م ةی ادةی اظت.
اگص کيتصل دهظتیَا ه نػاػصتَا ادب اظت ،ةی ادةی یػيی رفت ه آنس ةا افصاد ىاةاب ه ةی دكتی در گضیيغ
دهظتان ه ةی تػَسی در نجالعتَا ه رفاكتَا .آىکٌ زػت گفتار ه ةس زةان اظت ،ةٌ تػتیص خضصت غلی #غلیٌ
العالم" از ادب ةی ةَصً اظت« :ال ادب لعیی اليعق».
کعی کٌ در ةصرُرد ةا افصاد ،خاضص ىیعت از آىان ةا غظهت ه تکصیم یاد کيس ه نسام ةٌ اظتَضاء دیگصان ه
غیتت آىان نؼغُل اظت ،آىکٌ یاهً دیگصان را ةا یاهً ه دػيانؼان را ةا دػيانی زػت تص پاظذ نی دٍس ،آىکٌ
در نجالط ه ندافل ه صفَا ،رغایت خق دیگصان ه ىظم ه نلصرات ه ظکُت ه ىُةت را ىهی کيس ،آىکٌ خاضص
ىیعت ةٌ خصف دیگصان گُش دٍس ،کعی کٌ در گفتگُ ه ةدث ،داد نی زىس ،گلُ پارً نی کيس ه جاىب اىصاف
ه خق را نصاغات ىهی کيس ،آىکٌ  ...ایيَا ٍهٌ ىؼاىٌ ٍایی از فلسانِ ادب اظت.
ار آن ظُ ،نصاغات آداب در رُردن ،آػانیسن ،لتاس پُػیسن یا لزت ةُدن ،رالل کصدن ،دٍو درٌّ ،ظصفٌ،
غععٌ ه  ...ىؼان ادب اظت .ةی ادةی ،ةی اغتيایی ةٌ خلُق ه ػزصیت ه خصنت اىعاىَاظت  .اگص کعی
ٍيگام غععٌ ،آب دٍان ةٌ ظفصً ه صُرت ةیفکيس ،یا ةٌ ظصز نؼهئض کييسً ای غشا ةزُرد ،یا ةٌ جای تلسیم
ده دظتیِ ىانٌ ه هظیلٌ ه اةضار ،آن را پصت کيس یا ختی یک دظتی ةسٍس ،یا ٍيگام نعالػٌ ػها ،ظص ه صسا
کيس ،یا ٍيگام رلُت ،ظص زدً هارد اتاكتان ػُد ،ه اجازً هرهد ىگیصد ،ایيَا ىهُىٌ ٍایی از نصاغات ىکصدن ادب
اجتهاغی اظت.
جالب ایو اظت کٌ اظالم ةصای ٍهٌ ایو نُارد ،دظتُر الػهل دارد« .تصةیت اظالنی» ه ارالق نکتتیٍ ،هٌ
دظتُرٍا ه«یاةس» ه «ىتایس» ٍایغ« ،ادب آنُزی» اظت .کعی کٌ پای ةيس تػالیم دیو ىتاػس ،از خُزً ادب ةٌ
هادی ةی ادةی پای ىَادً اظت.

ادب از کٌ آنُزیم؟
رفتار ىیک دیگصان ،ةص اىعان تأجیص نحتت نی گشارد .ایو انصی رهػو ه ظتیػی اظت .ىاپعيسیَای ارالكی
نصدم ىیض تأجیص ظُء نی گشارد .ایو ٍم غادی اظتٍ .يص اىعاىَای فصزاىٌ ه ٍُػهيس آن اظت کٌ از رفتارٍای
ىاپعيس دیگصان ٍم غتصت ه درس نی آنُزىس.

ٍم ىیکان الگُی ىیکی اىسٍ ،م ةسان ظص نؼق ةسی ةصای غافالن .انام غاكلتص کعی اظت کٌ از ةسیَاراً رُةیَا
را نی آنُزد .ایو ٍهان خکهتِ للهاىی اظت کٌ از فصزاىگی اه ظص چهؼٌ نی گیصد .ةٌ كُل ظػسی:
«للهان را گفتيس :ادب از کٌ آنُرتی؟ گفت :از ةی ادةان ،کٌ ٍص چٌ از ایؼان در ىظصم ىاپعيس آنس ،از فػل آن
پصٍیض کصدم».
ه اگص جض ایو ةُد ،للهان ةٌ للبِ «خکیم» نؼَُر ىهی ػس .آری ...ادب آنُرتو از ةی ادةانٍ .هچيان کٌ ةایس
کم خصفی را از هرّاجان پص خصف ه ةیَُدً گُی الَام گصفت .ةضرگُاری ه کصانت ىفط را ٍم ةایس از زػتیِ کارِ
تيگ ىظصان ه رعیط ظتػان فصا گصفتٍ .یچ کط از زػتی ه ةسی ،رُػغ ىهی آیس .پط چصا نا رُد را از
آن پاک ىعازیم کٌ ندتُب ػُیم؟ اگص از زػتیَای دیگصان ،آنُرتیم کٌ ةٌ رُةیَا رهی آهریم« ،اظتاد
ارالقِ» نا در درهن رُدنان ىَفتٌ اظت .ایو رهش ،ػیًُ آنُرتٌ از انیص نؤنيان #غلیٌ العّالم" اظت کٌ
فصنُد:
«اذا رأیت فی غیصک رللا ذنیهاو فتجيب نو ىفعک انحالٌ»؛
ٍص گاً در دیگصی ارالق ىاپعيسی را دیسی ،ةپصٍیض کٌ آن گُىٌ رفتار در رُدت ىتاػس!
غیعای نعیح ٍم ٍهیو رهش را داػت .از اه پصظیسىس :چٌ کعی تُ را ادب آنُرت؟ فصنُد :کعی نصا ادب
ىکصد .نو ،زػتی جَل را دیسم ه از آن پصٍیض کصدم.
ىؼعت ه ةص راظت ه اىط ه نػاػصت ةا افصاد نؤدب ،رلق ه رُی ه رفتارنان را ةٌ زیيت «ادب» نی آرایس.
ادب در نػاػصت ،نیضان رػس ه ػػُر اىعان اظت ه ٍص کط ةٌ اىسازً ای نی ارزد کٌ ادب دارد .غیار ظيجغ
كیهت افصاد« ادب» آىان اظت.
هكتی نی تُان ةا «ادب» دلَا را رصیس ه ٍيگانی کٌ در «ادب داػتو» ىؼاىٌ ایهان ه هظیلٌ تلصّب ةٌ رسا
هندتُةیت ىضد رالق ه رلق اظت،
چصا از ظيت رظُل رسا ه ظیصً اهلیاء دیو ،ادب ىیانُزیم؟  ...آری ،ادب در گفتار ه کصدار ،در راىٌ ه جانػٌ،
ةا کُچک ه ةضرگ ،ةا رُدی ه غصیتٌ ،در ٍهٌ جا ...ه ةا ٍهگان!

