
  قانون زرين اعتدال ارسطو؛ نقد و بررسي
  9/6/1388 :         تاريخ تأييد14/4/1388 :تاريخ دريافت

  *عالي محمد جداري   _____________________________________________________________

  **مد محمدرضاييمح

  چكيده
 هـا،   تيـ  غا انيـ در م .  شده است  دهي نام ري خ ،زي همه چ  تيمحور ارسطو، غا   لتي فض يدر نظام اخالق  

 اعال و   ري خ ، و آن  ميخواه ي آن م  ي را برا  گري د زي خودش و همه چ    ي هست كه ما آن را برا      يتيغا
 ي بـرا يكبختـ ي و نريـ خاز نظر ارسـطو  . شود ي مري و سعادت تعب  يكبختي است كه از آن به ن      نيبهتر
 و  نيبهتـر  وجـود دارنـد، در انطبـاق بـا           ي متعـدد  لي و اگـر فـضا     لتي نفس طبـق فـض     تي فعال يآدم
ـاب كنـد كـه بـرا         ي است كه حد وسط    يا   ملكه ،لتي است و فض   لي فضا نيتر  كامل ـا        ي را انتخ ـا درسـت و ب  م
 حـد وسـط اسـت كـه در          ت،ي و ماه  في از لحاظ تعر   لتي فض ،گريبه عبارت د  . باشد ي سازگار م  ي عقل نيمواز

  .رود يعنوان سنگ محك به كار م  بهي اعمال و عواطف انسانلي از رذالي فضاصيجهت تشخ
 پـنج در  ترين آنهـا      نوشتار مهم  نيشده كه در ا   وارد   ي متعدد هايرادي اعتدال، ا  ني قانون زر  بر

  : واقع شده استي و مورد بررسيبند  دستهريمحور به شرح ز
 يناسـازگار . 3 ؛ي اخالقـ  تي قانون اعتدال در ترب    ييعدم كارا . 2دال؛   قانون اعت  تيعدم كل . 1

  .ايرادها بر مباني قانون اعتدال. 5؛ ليمتضاد بودن فضا. 4 عت؛يقانون اعتدال با طب
  .قانون زرين اعتدال، فضيلت، سعادت، حد وسط، ارسطو، خير :واژگان كليدي

                                                      
  دانشجوي دكتري اخالق و عرفان دانشگاه باقرالعلوم *

  راندانشيار گروه فلسفه دانشگاه ته **
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  مقدمه
ي پيوسـته مطمـح نظـر فيلـسوفان و          يكي از مكاتب اخالقي مهمي كه در قـرون متمـاد          

  .ويژه عالمان مسلمان بوده، مكتب اخالقي ارسطو است ه ب،علماي اخالق
روشـني   هاي اخـالق فلـسفي مـسلمانان، بـه          ته نوش ةاخالق ارسطو را در شالود    تأثير  

 اخـالق   ة ابـوعلي مـسكويه در زمينـ       االخالق و طهارت االعراق     تهذيبكتاب  . توان ديد   مي
 ارسـطو   االخـالق كتاب   مطالب   ةكتاب معتبري است كه در واقع خالص      نخستين   ،فلسفي

ة فضايل چهارگانه حكمـت،     هاي افالطون دربار    اي انديشه   را با پاره  ) اخالق نيكوماخوس (
خواجـه  تأليف  ،  اخالق ناصري هايي مثل      عفت و عدالت، آميخته است و كتاب       شجاعت،

تـأليف   ،مـدارج الكمـال    ؛ميثم بن  نتأليف ابوعلي حس   ،تهذيب االخالق  ؛الدين طوسي   نصير
 نگارش يافته است و اكنون نيز كمتـر         مسكويهالدين كاشي و غيره با الهام از كتاب           افضل

ها عموماً همانند     اين كتاب . توان يافت كه ملهم از آن نباشد        كتاب كالسيك اخالق را مي    
ص فـضايل را     ارسطو بر مبناي فضايل و رذايل تنظيم شده و معيار تـشخي            االخالقكتاب  

 اند  ين اعتدال قرار داده   قانون زر .  ين در تبيين و تحليل مسائل اخالقي نقـش         لذا قانون زر
  .كند محوري ايفا مي

 )(Golden mean حد وسط ارسطو را كه به قانون زرين اعتدال ةنظرينوشتار در اين 
اي هـ    ابتـدا بحـث    ،بـراي ايـن منظـور     . دهيم  مورد بحث و بررسي قرار مي      موسوم است 

اختـصار بـه     ، سـپس بـه    مقدماتي كه در تبيين و تحليل اين قانون مورد نياز اسـت آورده            
ايراداتـي كـه متفكـران اسـالمي و         اي از      نيز پاره  در ادامه . پردازيم  تبيين قانون اعتدال مي   

. كنـيم   ميبندي مناسبي تقرير و تحليل و بررسي          با دسته اند    وارد كرده غربي بر اين قانون     
  .پردازيم گيري از مسائل مطرح شده مي ه نتيجهدر خاتمه ب
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  ين اعتدالهاي پيدايي قانون زر زمينه

  هاي علمي و فلسفي پيش از ارسطوبستر
 ؛باشـد   ين اعتدال به شكل يك نظرية منسجم از ابتكـارات ارسـطو مـي             شك قانون زر    بي

ها و  تربـس تـوان دريافـت كـه         روشني مـي     به ،ولي با نظر به تاريخ فلسفه و ادبيات بحث        
افالطـون  . هـاي فلـسفي يونـاني بـوده اسـت           هاي اين نظريه، تقريباً در تمـام روش         رگه

 همچنـين   ؛داند به همين مطلـب نظـر دارد         هنگامي كه فضيلت را هماهنگي در عمل مي       
  . مقصود سقراط از وحدت علم و فضيلت همين بود

اند كه مـشعر بـه        اي نوشته   قديم بر معبد آپولون در دلفي جمله      » علماي سبعة يونان  «
ه نيچـه در  كـ  شايد چنان.(meden agan)» از افراط بپرهيزيد«: اين مطلب بود و آن اينكه

گويد، علت اين امر آن است كه يونانيان را از حرارت و شدت و                ميظهور تراژدي   كتاب  
تر اين باشد كه بگـوييم ايـن          شايد صحيح  .تندي، كه مخصوص طبيعتشان بود، باز دارند      

كه عواطف و شهوات به خـودي خـود          عقيدة يونانيان است مبني بر اين       انعكاس ها  نظريه
اعتـدالي مـصرف      د، بلكه مواد خامي هستند كه اگر به افراط و بـي           نشو  عيب شمرده نمي  

 عيب و رذيلت خواهند گرديد و اگر به اندازه و اقتصاد به كار برده شـوند جـزو                   ،شوند
  .)74: 1374دورانت، (ل محسوب خواهند شد يفضا

آمـد و مـراد از آن،          فضيلتي عمده به شـمار مـي       ،روي از نظر يونانيان     از سويي، ميانه  
  اعتـدال در رسـاله     ةافالطون نظر سقراط را دربـار     . تأمين اعتدال و هماهنگي زندگي بود     

سقراط نظر مـردم را بـه ايـن نكتـه جلـب             . تحليل كرده است   (Charmides) خارميدس
بـودن    كار خود مـشغول    روي عبارت از سكوت يا فروتني و به        كرد كه اعتدال يا ميانه      مي

. رونـد  شناسي نيـز اعتـدال بـه شـمار نمـي          انجام دادن كارهاي نيك و خويشتن      نيست و 
  )46، 2: 1383راداكريشنان، (

 همچنين متفكران مباحث مربوط به سه فضيلت اعتدال، دوسـتي و شـجاعت را از                
  .)همان(اند  الطون دانستهسقراط و خالي از تصرفات افهاي  آموزه

، )سـوفيا (، چهار فضيلت عمـده و اصـلي ـ حكمـت     )4كتاب (جمهوريافالطون در 
) ديكايوزينه(و عدالت   ) سوفروزينه(داري    ، اعتدال و خويشتن   )اَنْدريا(شجاعت يا همت    

  .)254، 1: 1380كاپلستون، (دهد  ـ را مورد توجه قرار مي
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  علمي و فلسفي در ارسطوبسترهاي 

پـيش از   . برداري از طبيعت است     تبع آن قانون اعتدال وي نوعي گرته       ق ارسطو و به   اخال
 فيلسوفان طبيعـي قبـل از       ة نظري ،ارسطو در تفسير طبيعت دو نظريه وجود داشت؛ يكي        

ـ  ،كه تفسيري كامالً مـادي از عـالم طبيعـت داشـتند و ديگـري               ارسطو،  سـقراط،   ة نظري
 ،مثـال  بـه طـور   . دانـستند   ا امري غير مادي مي    افالطون و فيثاغورس كه مبناي طبيعت ر      

اسـاس اعـداد تفـسير      پرداختـه و فيثـاغورس عـالم طبيعـت را بر          بحث مثُل   به  افالطون  
دهـد كـه       نظريه وسطي ارائـه مـي      ،هر دو نظريه انتقاداتي وارد ساخته     به  ارسطو  . كرد  مي

 برگرفتـه از     و بخش ديگـر آن     "ماده"بخشي برگرفته از فيلسوفان طبيعي است با عنوان         
 طبيعـت   ةبارملهم از تفسيري است كه او در      قانون اعتدال    . "صورت"افالطون با عنوان    

  . جاي گذاشته استرب
 حد وسط ارسطو اعتراضي است بر ديدگاه زاهدانة مانوي كـه            ة نظري  ديگر، از سوي 

 نقـد    را فراتـر از    گروانه كه اميال    كند و بر ديدگاه طبيعت       اميال طبيعي را محكوم مي     ةهم
 نه خوبنـد  ،خود ، خودبهيك از اين اميالهيچ. پذيرد   مي  راهنماي زندگي  ةمثاب داند و به    مي

اي درسـت و هـدفي         شـيوه  ، زماني درست   آنها مقداري درست،   و نه بد؛ براي هريك از     
  .درست وجود دارد

  هاي رواني زمينه

مختلـف  اي  هـ   ديـدگاه او بـا    برخـورد   هاي علمي و فلسفي خود ارسطو،         بر نظريه افزون  
هاي تاريخي كه از شرح حال وي نقل          علمي و فلسفي رايج دوران خود، همچنين نمونه       
   .باشد روي در وي مي گروي و ميانه شده است، بيانگر وجود حالت روحي ـ رواني اعتدال

بـه حـد افـراط      «او  : گويد  يكي از نويسندگان شرح حال ارسطو در دوران باستان مي         
 ولـي   ،نمايـد    ظنزآميز مـي   ،آنكه گوينده قصد طنز داشته باشد       ي ب ،اين سخن . بود» معتدل

كمال مطلـوب اعتـدال و انـدازه        . سازد  سيرت اين فيلسوف را به بهترين وجه نمايان مي        
 اخالق تشريح شده است، در      ةهاي ارسطو دربار    سان كه در نوشته     نگهداري يوناني، بدان  

هنگـامي كـه    . ه نداشته اسـت   شخص او تجسم يافته بود و هيجان شديد در وجودش را          
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هـاي ورزشـي      شهر دلفي افتخاراتي را كه به پاداش زحمات او در تصنيف تاريخ مسابقه            
اثـر  «:  گويا به علل سياسي پس گرفت، به آنتـي پـاتر نوشـت             ،پوتويي به او بخشيده بود    

م و نـه    طـور جـدي انـدوهگين شـد         تصميم شهر دلفي در من بدين گونه است كه نه به          
 ،ش هميشه چنين بود كه نه غليان احـساسات        ا  حالت روحي » . از تأثر ماندم   كلي عاري  به

ش در  ا   توانـايي  .كرد و نه كامالً عـاري از احـساس بـود            آرامش او را يكباره مشوش مي     
  ).1247، 3: 1375گمپرتس، (ناپذير، از اينجاست  حد و اندازه و خستگي فعاليت ذهني بي

ين ارسطومقدمات قانون زر  

هاي   وضوح هرچه بيشتر مفهوم قانون اعتدال، پاسخ به پرسش         براي   چيزي و پيش از هر    
  :نمايد ضروري ميزير 

  ؟جايگاه قانون اعتدال در نظام اخالقي ارسطو چيست. 1
 انواع حد وسط كدامند و مراد ارسطو چيست؟. 2

موضوع قانون حد وسط چيست و قلمرو آن تا كجاست؟ آيا صرفاً شامل اعمال               .3
 عم از آن؟است و يا ا

 در اينجا به بررسي هـر        قانون اعتدال با فضيلت در مكتب ارسطو چيست؟        ةرابط. 4
 .پردازيم يك مي

  جايگاه قانون اعتدال در نظام اخالقي ارسطو. 1
از نظـر   .  خير ناميده شـده اسـت      ،محور ارسطو، غايت همه چيز     در نظام اخالقي فضيلت   

هـا، غـايتي هـست كـه مـا آن را بـراي                در ميان غايت  . ميان غايات فرق وجود دارد    وي  
 خير اعال و بهتـرين اسـت        ،خواهيم و آن غايت     خودش و همه چيز ديگر را براي آن مي        

يافتگان است و از آن      الناس و نخبگان و تربيت      ، اعم از عوام   كه مورد اتفاق بيشتر مردمان    
اينكـه  امـا در    ). 29-17: 1378ارسـطو،   : ك.ر(. شـود   به نيكبختي و سـعادت تعبيـر مـي        

داننـد،     مـي   گروهي نيكبختـي را فـضيلت      ؛نيكبختي چيست، عقايد گوناگون وجود دارد     
 يكـي  نيكبختي را همه يا   برخي     گروه سوم حكمت نظري،    گروهي ديگر حكمت عملي،   

 جمعـي   ،شرط اينكه توأم با لذت باشد، يا عاري از لذت نباشد           دانند، به   ها مي   از اين چيز  
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 بايد به نحو دقيـق معلـوم شـود كـه مـراد              ،بنابراين. افزايند  يم آنها   هم رفاه زندگي را به    
  ارسطو از نيكبختي چيست؟

 خاص انـسان را معلـوم   ة الزم است كاركرد اصلي و وظيف،براي رسيدن بدين مقصد 
  :هاي متعددي است انسان داراي زندگي. كرد
ـ            امعن زندگي نباتي؛ زندگي به   . 1  دگي بـا   ي تغذيه و رشد، كه گياهان نيـز در ايـن زن

  .آدمي مشتركند
  .معناي احساس كه حيوانات در اين مورد با انسان شريكند زندگي حيواني؛ زندگي به. 2
آدمـي كـه از عقـل       ) نفس(عنوان فعاليت آن جزء روح       زندگي عقالني؛ زندگي به   . 3
  .مند است و اين زندگي خاص آدمي است بهره

فعاليت نفس  كم    دست يا   نفس با عقل است   سازگار   فعاليت   ،پس وظيفة خاص آدمي   
از همين فعاليت يا عمل بـه       است   خاص آدم نيك، عبارت      ةمخالف عقل نيست و وظيف    

كـه  گـردد     مي عملي عالي و شريف تلقي       ، از سوي ديگر   .ترين نحوه   ترين و شريف    عالي
  .شود موافق فضيلت انجام داده مي

يل متعـددي    فعاليت نفس طبق فضيلت و اگر فـضا        ،پس خير و نيكبختي براي آدمي     
اين، طرح كلي خيـر اسـت       . ترين فضايل است    وجود دارند، در انطباق با بهترين و كامل       

  .)همان، كتاب اول: رك(كند  كه ارسطو ترسيم مي
بايد بپرسـيم    از فعاليت نفس موافق فضيلت كامل،        است كه نيكبختي عبارت  از آنجا   

 كـه از طريـق ايـن     هاي اخالق اسـت     ترين پرسش    يكي از اساسي   ،فضيلت چيست؟ اين  
بـه پاسـخ ايـن      ديگـر   مـا در جـاي      . تر ساخت   توان ماهيت سعادت را روشن      تحقيق مي 

 بـه اجمـال ايـن اسـت كـه ارسـطو             ،جا اهميـت دارد   پرسش خواهيم پرداخت؛ آنچه اين    
داند كه حد وسطي را انتخاب كند كه براي ما درست و با موازين عقلي                 اي مي   فضيلت را ملكه  

زيني كه مرد داراي حكمت عملي، حد وسط را بـا توجـه بـه آنهـا معـين          سازگار است؛ با موا   
  ).66همان، ص(به عبارت ديگر، فضيلت از لحاظ تعريف و ماهيت، حد وسط است . كند مي

 خير و نيكبختي آدمي در رعايت حد وسط است و متقـابال شـرّ و بـدبختي           ،بنابراين
  .باشد وي در عدم رعايت حد وسط و عمل به افراط و تفريط مي

پردازد و در كتـاب    ارسطو با ارائه نظرية حد وسط به بررسي اعمال و عواطف انسان مي            
  .بندد  خود اين قانون را سنگ محك در جهت تشخيص فضايل از رذايل به كار مياخالق
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  اقسام حد وسط. 2
  :حد وسط بين آنها دو نوع است. پذيري بيشتر و كمتر وجود دارد در هر مقدار، تقسيم

اي    نقطـه  ،حد وسط ميان كمترين و بيـشترين و آن         :نفسه يا عيني    حد وسط في   )الف
كه از هر دو طرف شيء فاصلة برابر دارد و اين نقطه براي همة آدميان يكـسان اسـت و                

  .كند از شخصي به شخص ديگر تغيير نمي
وسـط، آن اسـت    اين نوع حد): نسبي(وسط درست براي ما يا نسبت به ما  حد) ب
بـه افـراد مختلـف     د است و نه كم و براي همه آدميان يكسان نيست و نـسبت       زياكه نه   

 ،بـراي مثـال   ؛  سادگي قابل محاسـبه نيـست      اين نوع حد وسط به    .  متفاوت باشد  تواند    مي
 ؛اسـت ) عينـي (نفـسه    واحد حد وسط في 6 واحد كم،    2ت و    واحد زياد اس   10آنجا كه   

 حـد . نوعي حد وسط عـددي اسـت   ،اش با هر دو طرف برابر است و اين چون فاصله

 *اگر براي كسي غذا به مقدار ده مينه         زيرا ؛شود  وسط درست براي ما چنين محاسبه نمي      
شـش مينـه را بـراي او معـين          سادگي   و به مقدار دو مينه كم، استاد ورزش به        زياد است   

 **بـراي ميلـون   .  زياد يا كـم باشـد      ،اين مقدار ممكن است هنوز براي آن كس       كند،    نمي
 .باشـد   زشكار، كم است و براي كسي كه تازه شروع به ورزش كرده است، زيـاد مـي                ور
 استاد هر هنر    ،بدين جهت . نيز صادق است  ...  سخن در همه موارد ورزشي، هنري و       اين

، ولي نه حـد وسـط   گزيند جويد و مي كند و حد وسط را مي از افراط و تفريط پرهيز مي     
 خاص خـود را در صـورتي        ةا هر هنري وظيف    زير ؛نفسه را بلكه حد وسط درست را       في

اگـر  كـه   اي    گونه  ؛ به كند كه حد وسط را بجويد و مقياس كار خود قرار دهد             نيك ادا مي  
 زيبـايي آن را حفـظ   ،رسـاند و حـد وسـط    هر افراط و تفريطي به زيبايي اثر آسيب مـي        

 مورد نظـر   هاي  كارگيري رنگ  اي در به    يك نقاش در ترسيم منظره    براي مثال اگر    . كند  مي
 زيبـايي خـود را از دسـت         ، آن اثر هنري   ،ها افراط و تفريط كند      در ميزان و كيفيت رنگ    

  .)64 و 63: ارسطو، همان: ك.ر(خواهد داد 

                                                      
* .mine در يونان هم واحد وزن بود و هم واحد پول.  

** .milonورزشكار معروف يونان بوده است .  
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3 .ين اعتدالموضوع و قلمرو قانون زر  
ا در دو حـوزة     يـابيم كـه وي فـضيلت ر         مـي هـاي اخالقـي ارسـطو در        ا بررسي بحـث   ب

تي مثل ميل، خشم، تـرس،      كه از احساسا   ارسطو همچنان  .گيرد  مي  احساسات و اعمال پي   
دوستي، كينه، آرزو، همچشمي، ترحم و به كوتـاه            احساس  نفس، حسد، شادي،   اعتماد به 

اعمـالي همچـون    به  راند،    هايي كه با لذت و درد همراهند، داد سخن مي            احساس ،سخن
، درستكاري، عـدالت    طلبي و تندطبعي    بخل، سخاوت، كَرَم، خودستايي يا فروتني و جاه       

توان موضوع قانون اعتدال ارسطو را اعمال و احساسات            مي ،بنابراين. پردازد  مينيز  ... و  
  . اعمال و احساساتي كه داراي مراتب بوده و قابل ازدياد و نقصان است؛آدمي دانست

   آن با قانون اعتدالةفضيلت و رابط. 4
 چنانكـه    اينكه فضيلت چيـست؟    ، آن وپردازيم    شد، مي اساسي كه وعده داده     پرسش  به  

اي براي دستيابي      وسيله ، ماهيت و مقوم فضيلت را تشكيل داده       ، حد وسط  ،اشاره كرديم 
به فضيلت مطرح شده است؛ لذا الزم است مفهوم فضيلت روشن شود تا مفهـوم قـانون           

الزم اسـت   . اعتدال و اينكه چرا اعتدال فضيلت شمرده شده، هرچه بيشتر آشكار گـردد            
فضيلتي كه اين مقال در صدد بيـان آن اسـت، فـضيلت انـساني اسـت و                  شود  ادآوري  ي

 زيرا ارسـطو سـعادت را فعاليـت موافـق           ؛منظور از فضيلت انساني، فضيلت نفس است      
اخالق الزم است شناختي    عرصة  ن  ا بر محقق  ، بنابراين .)46: همان(نامد    فضيلت نفس مي  

  .كافي از نفس داشته باشند

   آنيانفس؛ قوا و اجز

ددي بـه آن نـسبت داده شـده    قـواي متعـ  معنا و بر اساس هر    دارد   معاني مختلفي    ،نفس
 نفـس نبـاتي، نفـس       :اساس معناي مورد نياز ما انـسان داراي سـه نفـس اسـت             بر. است

ها چند قوه دارد كـه هـر كـدام مبـدأ عملـي                هريك از اين نفس   . حيواني و نفس انساني   
  .*باشد خاص مي

                                                      
 بـه صـورت بـسيار مختـصر اشـاره      ،هايي كه در تبيين قانون اعتدال بـه آن نيازمنـديم   در اين مقال تنها به بحث    .*

 .كتب فلسفياثر مستقل ارسطو و ديگر درباره نفس : ك.رجهت اطالع بيشتر  .كنيم مي
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انديـشه و اراده    حكـم عقـل،       است كه بـه    مبادي افعال و آثاري      ،در اين ميان سه قوه    
  **. غضبةقو. 3 شهوت؛ ةقو. 2  ناطقه؛ةقو. 1 :عبارتند از آنها .پذيرد انجام مي

 ولي دو قوه ديگـر      ،به انسان اختصاص دارد   )  ناطقه ةقو(نخست   ة قو  از اين سه قوه،   
  . است انسان و حيوانات مشتركميان 

  :م استقوة ناطقه خود دو قس
حقـايق موجـودات و احاطـه بـه اصـناف           شـناخت    اين عقل متوجه     عقل نظري؛ . 1

  .باشد معقوالت مي
توجه اين عقل به تصرف در موضـوعات و جـدايي ميـان مـصالح و                عقل عملي؛   . 2

  .باشد مفاسد و استنباط صناعات از جهت تنظيم امور معاش مي
  .اند ي و عملي تقسيم كردهنظربخش همين تقسيم است كه حكمت را به دو دليل  به

  فضيلت و انواع آن
  .شود تقسيم مي، فضيلت نيز بر دوگونه بندي فوق بر اساس تقسيم

  .فضيلت اخالقي. 2فضيلت عقلي؛ .1
 از راه آمـوزش   كـه حـدت ذهـن   عبارت است از حكمت نظري وفضيلت عقلي؛ . 1

ـ  .يابد و لذا نيازمند تجربه و زمان است آيد و رشد مي پديد مي  ون نـوع فـضيلت جـز   اي
د شخص داراي حكمت نظري را نيز  چنآيد، هر    فضايل آدمي به شمار نمي      عملي و  ةسير
 امـا خـود     ،نـاميم   ستاييم و آن حالت روحي را فضيلت مـي          ش مي ا  سبب حالت روحي   به

 .آيد نميشمار حكمت نظري فضيلت اخالقي به 

 از انـدك    Ethics. شـود    تعبيـر مـي    Ethicsاز فضيلت اخالقي به      فضيلت اخالقي؛ . 2
 گفته شده فـضيلت  ،رو از اين. معناي عادت حاصل شده است به   ethosتغييري در كلمه    

معنـا كـه بـراي آدمـي در صـورتي يـك              به اين ). 53همان،  (ة عادت است     نتيج ،اخالقي
صورت عادي درآمده     براي آن شخص، به    شود كه   فضيلت اخالقي، فضيلت محسوب مي    

                                                      
باشـد،   دليل اينكه تصرف و تأثير آنها در موضوعات خويش برحسب طبيعت و بدون دخالت فكر و اراده مـي    اما قواي ديگر، به    .**

 ).58 -  56، ص اخالق ناصريالدين طوسي،  خواجه نصير: ك.ر (.گيرند در علم اخالق مورد بحث قرار نمي
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شود و در افراد ديگر يافت        افراد يافت مي  اي از     دستهالقي در    فضايل اخ  ،از طرفي . باشد
يك از فضايل اخالقـي ناشـي از طبيعـت آدمـي          آيد كه هيچ    برمياز اين سخن    . شود  نمي

 مـا   البتـه . خالف طبيعـتش عـادت كنـد      بر زيرا ممكن نيست هيچ موجود طبيعي        ؛نيست
 ،عبـارت ديگـر    بـه . يريم كه فضايل را در خـود بپـذ        حكم طبيعت اين قابليت را داريم      به

صـورت    آنهـا را بـه    تـوان    ولي تنها از طريق فعاليـت مـي        ، فضايل را داريم   ةتوانايي بالقو 
تكـرار و عـادت بـه    با ما . تبديل كردتكرار و تمرين به عادت     با   و سپس    دآوربالفعل در 

اع خطر، شـج  سبب رفتار شجاعانه در برابر       و به رفتار عادالنه در تعامل با ديگران، عادل        
لـذا اگـر    . سـازند   ، همين رفتارها ملكات و سـيرت آدمـي را مـي           سخن  كوتاه  به. شويم  مي

شـويم و همـين كـه         چيره شويم شـجاع مـي      آنها   عادت كنيم كه از خطرها نترسيم و بر       
  .گرديم هراسيم و به آن چيره مي شجاع شديم از خطرها نمي

  :آورد ن استدالل مي چني،از نظر ارسطو جنس فضيلت، ملكه است و براي اثبات آن
  :باشد اينها  يكي ازوفضيلت بايد جز كه در نفس سه پديدار وجود دارد كه دانيم مي

ميـل، خـشم، تـرس، اعتمـاد        :  ارسطو عبارتنـد از    ة به عقيد  عواطف عاري از خرد،   . 1
هايي كه با      خالصه احساس   ....كوركورانه، حسد، شادي، احساس دوستي، كينه، آرزو و         

  .اهندلذت و درد همر
نكوهش و نيز نيكـي     اوالً، ستايش و      زيرا ؛فضيلت و رذيلت در زمرة عواطف نيستند      

 ترسـيدن و خـشمگين       سبب عواطف نيست و مردم كـسي را بـه صـرف            و بدي افراد به   
سـتايند و يـا     مي بلكه اندازه و شكل خاصي از آن را   ،كنند  ستايش يا نكوهش نمي       ،شدن

  ؛كنند نكوهش مي
كـه     حـالي   در ،آورنـد   س بدون انتخاب و تصميم قبلي به ما روي مي         ثانياً، خشم و تر   

  ؛اند اعمال ناشي از فضيلت هميشه مسبوق بر انتخاب و تصميم
كه در مورد فضيلت و  دارد، در حالي گوييم عواطف، آدمي را به حركت وا مي  ثالثاً، ما مي  

  .شوند ه مياينها حاالت راسخ آدمي شمرد. آيد رذيلت سخن از حركت به ميان نمي
عواطف عاري از خرد را     توانيم    ميواسطة آن     توانايي است كه به   اي    گونه استعداد؛. 2

  .احساس كنيم
بـودن  سـبب دارا    ؛ زيـرا مـا بـه       استعداد هـم نيـست     ،از نظر ارسطو فضيلت و رذيلت     
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. شـويم  آييم و سـتوده و نكـوهش نمـي     شمار نمي   استعداد اين يا آن عاطفه، نيك يا بد به        
موجـب طبيعـت داراي      كه مـا بـه      ، در حالي   استعداد در انسان امري طبيعي است      عالوه هب

  .فضيلت و رذيلت نيستيم
. و ملكـات باشـد    نه استعداد، پس بايـد جـز      و  اگر فضيلت نه عاطفه است       ملكات؛. 3

تـوانيم در برابـر       نيروي آن مي  واسطة     ديدگاه ارسطو چيزي است كه ما به       ملكة استوار از  
براي مثال در برابـر هيجـان       . رد رفتار درست يا نادرست انجام دهيم      عواطف عاري از خ   

خشم، رفتار ما وقتي نادرست است كه خشم را زياد شديد و يا زيـاد خفيـف احـساس                   
طور معتـدل احـساس كنـيم و ايـن اسـت كـه                كنيم و هنگامي درست است كه آن را به        

  .)62 و 61همان، : رك(شود  موجب ستايش و نكوهش مي
 نيازمند فصلي   ، اما براي تعريف دقيق آن     ،شود  مي  جنس فضيلت معلوم   ،فتاربا اين گ  

 اينجاسـت كـه ارسـطو بـراي تعيـين ماهيـت             .هستيم كه نوع آن جنس را مشخص كند       
  :گويد كند و مي عرضه مي» اعتدال يا حد وسط« قانوني را تحت عنوان ،فضيلت

ا درست و با موازين     اي است كه حد وسطي را انتخاب كند كه براي م             ملكه ،فضيلت
  آنهـا  موازيني كه مرد داراي حكمت عملي حد وسط را با توجه به           ؛  عقلي سازگار است  

  .)66همان، : رك(كند  معين مي

  تبيين قانون اعتدال
  دهد؟  اين است كه حد وسط چيست كه ماهيت فضيلت را تشكيل ميپرسش 

ي و مقصود از فـضيلت  ، فضيلت انساننوشتارپيشتر گفتيم كه مراد از فضيلت در اين      
نفـس انـساني داراي سـه قـوة         همچنين گفته شد كه     . انسان است  انساني، فضيلت نفس  

هاي خاص    باشد و هر يك از اين قوا منشأ احساسات و عمل             غضبيه مي   و ناطقه، شهويه 
نهايـت شـكل از       لحاظ كمـي در بـي      از طرفي، اين احساسات و اعمال به      . باشند  خود مي 

گوييم فعاليت هـر يـك از ايـن قـوا در ارتبـاط بـا                  حال مي . شوند  مبادي خود صادر مي   
چارچوبي خاص باشـد    احساسات و اعمال خود، در صورتي فضيلت خواهد بود كه در            

فعالي و يـا      تعيين كرده است، اما چنانچه دچار بيش       آنها    خلقت براي  ةكه دست حكيمان  
وا محقق خواهد شد و ايـن  كاري شوند و از آن حد معين فاصله بگيرند، رذيلت آن ق   كم
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  :گويد  ميسطورا. باشد  رذيلت آن شديدتر مي،فاصله هرچه بيشتر شود
 زيرا چنانكه فيثاغوريان معتقدند، شرّ در       ؛ آدمي به انواع گوناگون ممكن است خطا كند       

دن تنهـا بـه يـك نحـو ممكـن           كر كه درست عمل    ، در حالي  رديف نامحدودها قرار دارد   
 و بـاز از  زدن دشوار اكردن آسان است و تير به هدف درست       همين جهت خط    است و به  

  .)65همان، (همين روست كه افراط و تفريط به رذيلت تعلق دارد و حد وسط به فضيلت 
تحقيـق مطلـب، بـه تطبيـق آن بـر           با هدف   ارسطو به اين حكم كلي بسنده نكرده و         

  :به اين شرح استوي  مطالب ةخالص. پردازد موارد فردي و جزئي مي
براي حالت كسي كه هـيچ احـساس        . باكي است    حد وسط ميان جبن و بي      ،شجاعت

 ،كـسي كـه بـيش از انـدازه متهـور اسـت            .  اصطالح خاصي وجود ندارد    ،كند  ترس نمي 
  .نامند مي ترسو ،ترسد شود و كسي را كه بيش از اندازه مي باك خوانده مي بي

ـ نه همه مواردـ در مورد لذت    لگـام  ،اسـت و افـراط آن  داري   خويشتن، حد وسط 
  .شود  خمود شهوت ناميده مي ـ اگر يافت شود ـگسيختگي و تفريط آن

اسراف و دستي است و افراط آن،  ، گشادهدر خصوص دادن و گرفتن پول، حد وسط
شـود؛    در اين مورد افراط و تفريط در جهت معكوس نمايان مي          .  خست است  ،تفريطش

فريط در گرفتن، و خسيس در گرفتن افـراط و در          كند و ت    مسرف در پول دادن افراط مي     
  .كند  تفريط مي،دادن

بيني و  ، خـود  منـشي اسـت، افـراط آن         بـزرگ  ،در مورد افتخار و ننـگ، حـد وسـط         
  . همتي است  بي،تفريطش

حـد وسـط را شـكيبايي،    . در مورد خشم نيز افراط و تفريط و حد وسط وجود دارد      
  .نامند گرايد بلغمي مزاج مي  تفريط ميمزاجي و حالت كسي را كه به افراط را آتش

در مورد توجه به حقيقت، حالت حد وسط صداقت و راستگويي، حالـت افـراط آن           
  .باشد زني و تفريط آن تواضع رياكارانه مي الف

بـر  هاي دوستانه، كـسي كـه راه ميانـه را            در معاشرت امور طبعي و سرشتي     در مورد   
ربي و حالت افراط را لودگي و حالـت         مش  مشرب است وحالتش خوش     خوشگزيند،    مي

  .اند لوحي ناميده تفريط را ساده
زنـدگي، كـسي را كـه حـد وسـط را نگـاه       شئون در همه   سرشت  در مورد توجه به     
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ــي ــوش م ــي  دارد خ ــورد م ــوش  برخ ــالتش را خ ــاميم و ح ــوردي ن ــه در ،برخ  آن را ك
 ولـي   ،گو نامند  جويد مزاح    ولي در اين افراط نفعي نمي      ،ورزد  برخوردي افراط مي    خوش

ضمن آنكه افـراط در     . خوانيم  ببرد چاپلوس مي  سودي  خواهد از اين كار       كسي را كه مي   
  .جويي است  فتنه،بدبرخوردي
مردم شـخص   ، اما    فضيلت نيست  ،شرم؛   عواطف نيز حد وسط وجود دارد      ةدر حوز 

ط در افرا. د؛ زيرا در اين مورد نيز افراط و تفريط و حد وسط هست       نستاي  شرمناك را مي  
نامنـد و آن   مـي شرم   بي،كند چيز شرم نمي رويي است و كسي را كه از هيچ    ، كم شرمناكي

  . محجوب خوانند،دارد را كه حد وسط را نگاه مي
 حـد وسـط     ،ق يا بدبختي ديگران، دژمناكيِِ بح     هاي ناشي از خوشبختي     در مورد رنج  

  ).7همان، كتاب دوم، فصل : ك.ر(ت بين حسد و بدخواهي اس
ارسطو مـورد بحـث     آنگونه كه   را   به آن    د راس فضايل اخالقي و رذايل مربوط      ديوي
  .)  به بعد307: تا راس، بي(دهد   در جدول ذيل نمايش مي،قرار داده
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  تفريط  حد وسط  افراط  عمل  احساس

 ترس نام خاصي ندارد شجاعت جبن ــــــــــ 

 جبن  شجاعت تهور ــــــــــ   اعتماد به نفس

 حس بي )كف نفس(عفّت  هرزگي ــــــــــ  لذات المسهبعضي 

ــه   ــل ب ناشــي از مي
 چنين لذات 

        

 دادن پول ــــــــــ

 گرفتن پول

 )ولخرجي(اسراف 

 )امساك(بخل 

 سخاوت

 سخاوت

 بخل

 اسراف

ــه د ــــــــــ ــول بــ ادن پــ
 مقياس زياد

 كَرَم لئامت پسندانه بخشيدن عوام

 فروتني كرامت نفس خود ستايي ار خطيرمطالبة افتخ ــــــــــ

وجـــوي  جـــست ــــــــــ
 افتخار حقير

 آرماني بي نام خاصي ندارد طلبي جاه

 فقدان قوه غضب ماليمت  تندطبعي ــــــــــ )غضب(خشم 

 بيني  خودكم گويي  حقيقت )الف زني(گويي  گزاف گويي دربارة خود حق

ــه   ــشيدن ب ــادي بخ ش
  ن بدون سودديگرا

ــه )لودگي(مسخرگي  ــويي  لطيف ــوخ (گ ش
 )طبعي

 نزاكتي بي

  مراودات اجتماعي

ــه   ــشيدن ب ــادي بخ ش
 ديگران براي سود

)بداخالقي(ترشروي )ياري(رفاقت )چاپلوسي(تملق

 شرمي بي )آزرم(حيا كمرويي ــــــــــ شرم

ـبختي       رنج  هاي ناشـي از خوش
 يا بد بختي ديگران

 خواهي بد رنجش بجا حسد ــــــــــ
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   و بررسينقد
را بـه خـود متوجـه كـرده و          بـسياري   وران     انديشه ،قانون اعتدال ارسطو در طول تاريخ     

؛ حال از ايراد و اشكال نيز مصون نبوده اسـت           عين در. استساخته  بسياري را تابع خود     
 در. انـد  الجملـه پذيرفتـه     صحت قانون حد وسط را فـي       ،كنندگانضمن اينكه اغلب ايراد   

  . نيمك بررسي ميآنها را رادات مهم اشاره و اياز  به برخي جااين

  عدم كليت قانون اعتدال؛ اول

 به طوري ؛تواند تمام فضايل و رذايل اخالقي را توجيه كند  قانون اعتدال مدعي است مي    
 لكن برخـي    .)66: ارسطو، همان (كند    كه ارسطو حد وسط را ماهيت فضيلت معرفي مي        

اند كه بـا      ل برده و مواردي از فضايل را برشمرده       دانشوران كليت آن قاعده را زير سؤا      از  
  .كنيم اينك به برخي موارد اشاره مي. قانون اعتدال قابل توجيه نيستند

  راستگويي. 1
بينـي و يـا      و خـودكم  ) طـرف افـراط   (گـويي     ميان گزاف ارسطو راستگويي را حد وسط      

ايـراد  جهـت    راسـتگويي از دو   مورد  در  . كند  معرفي مي ) طرف تفريط (فروتني دروغين   
  :نويسد برتراند راسل ميباره  در اين.  كليت قاعده استةاند؛ يكي از ناحي كرده

توان با معيار حد وسط توجيه كرد، براي مثال راستگويي حـد   همة اخالق فاضله را نمي 
 ةوسط ميان كدام افراط و تفريط است؟ راستگويي خوب است و دروغگويي كـه نقطـ               

 بـه نقـل از   48، 22: 1386مطهـري،  (بد است )  يا تفريطنه طرف افراط(مقابل آن است  
  .)343، 1 :تا بيبرتراند راسل، 
 ةشود و آن را از حيطـ        ي متعرض مي  يديگر نيز بر مقوله راستگو    بعد  برتراند راسل از    

  :شمارد قانون اعتدال خارج مي
) حـد وسـط، افـراط و تفـريط        (بنـدي    يل در اين دسته   رسد برخي از فضا     به نظر مي  

زنـي و فروتنـي    گويد اين فضيلت حد وسط الف    ارسطو مي . گنجد، مانند راستگويي   نمي
گفته فقط در مورد راستگويي دربـارة خويـشتن صـدق            ؛ اما اين  )B1108(دروغين است   

توانـد در ايـن    لمـه، چگونـه مـي   دانم راسـتگويي بـه معنـاي وسـيعتر ك           من نمي  .كند  مي
  .)260، 1ج: راسل، همان(بندي بگنجد  دسته
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  ديدگاه راسلد نق

راستگويي منحصر به راستگويي دربارة خويـشتن نيـست و    اينكه توجه برتراند راسل به   
ري دارد كه راستگويي در مورد ديگران و حقايق بيرونـي را نيـز شـامل                ت  گستردهمعناي  

نگـام  درستي است كه خود ارسـطو نيـز نيـك بـر آن واقـف اسـت و ه                  سخن  شود،    مي
هـا و     اعتبـاري شـخص در مـورد وعـده          صـراحت از بـي     هبرشمردن انواع دروغگويي، ب   

تـوان     مي ،شود و از اين رو       زيان ديگران مي   ةقراردادها و همچنين از كالهبرداري كه ماي      
 نكـوهش   رانـد و از سـتايش صـداقت و          آن را تحت مفهوم ظالم قـرار داد، سـخن مـي           

  .ورزد گويي دريغ نمي دروغ
ـ كه راستگويي حد وسط را  ف ارسطو حروي آيد كه  مياما از سخن راسل چنين بر

 خويشتن، صادق ةزوني و فروتني دروغين است ـ در هنگام سخن گفتن دربار  ميان الف
داند، حـال آنكـه امـر بـر      داند، ولي در راستگويي به معناي وسيعتر كلمه، صادق نمي        مي

ي راسـتگويي دربـارة خويـشتن    ا يعني در صورتي كه راستگويي را به معنـ        ؛عكس است 
معنـا،   در مورد راسـتگويي بـه ايـن   . اهد شد قانون اعتدال ارسطو جاري نخو،ض كنيم فر

زنـي و فروتنـي دروغـين،         زيرا بر فرض كـه الف      ؛بيشتر از دو حالت قابل تصور نيست      
 ـ  كـه ايـن دو  گردد  ، با اندكي دقت روشن ميهردو را طرفين فضيلت راستگويي بدانيم

گنجد؛ زيـرا هـم آن    گويي مي تحت مفهوم دروغزني و فروتني دروغين ـ به راحتي   الف
هـم آن    و   گويد  دروغ مي ) زني الف(كند    كسي كه خود را بيش از آنچه هست معرفي مي         

 پـس در    .نمايانـد   كند وخود را كمتر از آنچـه هـست مـي             فروتني مي  ،كسي كه به دروغ   
  .شود گويي قرار دارد و حالت سومي تصور نمي گويي، دروغ مقابل راست

،  ديگـران فـرض كنـيم      ةچه راستگويي را به معناي راستگويي دربـار       همه، چنان   با اين 
صورت كـه فـضيلت راسـتگويي حـد          اين  ؛ به گيري قانون اعتدال وجود دارد      كار امكان به 

 شخصي قرار دارد كه دروغگو است و ايـن خـصلت            ،وسط است و در طرف تفريط آن      
دارد كـه از فـرط راسـتگويي        شخصي قرار   نيز  در طرف افراط    . بر وي عادت شده است    

آميز براي رهايي جان محترم و يـا بـراي حفـظ نـاموس و                مصلحتحتي از گفتن دروغ     
  .دين حق نيز ابا دارد

تواند راه حلي براي اعمال قانون حد وسـط در خـصوص راسـتگويي              اين توجيه مي  
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ه بـه  دادن ايـن توجيـ   هاي ارسطو در بحث راستگويي، نـسبت   اما با نظر به تصريح ،باشد
  .بسيار دشوار است ارسطو،

  عدالت. 2
  .كند كردن و انظالم، يعني تحمل ظلم معرفي مي ارسطو عدالت را حد وسط ميان ظلم

كند، مورد ايـراد برخـي        صورتي كه ارسطو ترسيم مي     حد وسط قرارگرفتن عدالت به    
در  او. قرار گرفته است)  Theodore Gomerz( از انديشمندان از جمله تئودور گمپرتس

  :گويد ميباره اين 
كه شجاعت  گونه    ؛ همان باشد  آنها براي عدالت دو حد وجود ندارد تا عدالت حد وسط         

حد وسط ميان شره وخمود شـهوت       ) عفت(باكي، يا اعتدال      حد وسط ميان ترس و بي     
بدين نكته نيـك واقـف      ارسطو  .  ظلم است  ،يگانه چيزي كه با عدالت تقابل دارد      . است

سان كه در مورد فضايل      بدان«جا  گويد كه حد وسط در اين        صريحا مي  ،رو است و از اين   
ضـوعِ عمـل عادالنـه       مو ،بلكه در اين مورد حـد وسـط        »ديگر اعتبار دارد، معتبر نيست    

گويـد    ولي ارسطو گاهي چنان سخن مـي      . بخشي به برابري يا تناسب     است؛ يعني تحقق  
 امعنـ   ست در آن دقت كنـيم، بـي       ماند و سخنش، اگر در      كه باز آن فرق از نظر پنهان مي       

آيـا  . »و تحمل ظلـم اسـت   عدالت حد وسط ميان ارتكاب ظلم     «: گويد   مثال مي  ؛شود  مي
روابـط معـامالتي حـد وسـط ميـان          نيست كه رفتـار عادالنـه در        بدان معنا   اين عبارت   

خوردن است؟ فيلسوف ما در اينجـا الفـاظ بـدون دقـت و كلمـات                 دادن و فريب    فريب
 بلكـه كوشـش ناآگاهانـه    ،انگـاري صـرف نيـست    برد و علت آن، سهل يرسا به كار م   نا

اوست براي اينكه فرق بنيادي موجود را ميان معنايي كه نظرية حـد وسـط تنهـا بـه آن                    
 دربـارة   اتواند رفت و معنايي كـه ايـن نظريـه بـه آن معنـ                 دربارة عدالت به كار مي     امعن

ين دو نوع اسـتفاده از مفهـوم حـد          ا. اي پنهان است     تا اندازه  ،فضايل ديگر صادق است   
يكبار در ارتباط با ارادة عامل و بـار   ـ  نمايند كه تنها به ظاهر يكسان مي ـ  وسط درست

 استاد ديالكتيك ايـن     .ديگر در ارتباط با نتيجة عمل، در واقع نوعي بازي و تصنع است            
  .)1492و 1491، 3: 1375گمپرتس، ( بار در دام ديالكتيك خود افتاده است

ارسـطو آن را هـم حـد        رخي برآنند كه عدالت ذاتاً از كمي و فزوني بركنار است، امـا              ب
نهـد، حـال آنكـه ايـن دو،           گـرفتن مـي   عـدالتي قرار    كـردن و مـورد بـي        عدالتي  وسط بي 
 بـد  ،گرفتنعدالتي قرار د و در واقع مورد بي    هاي افراطي و تفريطي عدالت نيستن       صورت

  .)2ج: 1383 راداكريشنان،(  نه گناه،اقبالي است
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  فضيلت اعتدال. 3
: انـد    يكي ديگر از موارد نقض كليت قانون اعتدال را فضيلت اعتدال عنوان كرده             ،برخي

  : آمده استتاريخ فلسفه شرق و غربدر كتاب 
روي  ل مهم است يك طرف آن افراط اسـت كـه زيـاده            ياعتدال كه خود يكي از فضا     

از هـاي حيـات بـود و          نانيان، شيفته زيبايي   يو ةشيو   ارسطو به  . اما حد تفريط ندارد    ،باشد
  .)همان(  پيدا كند،كشي است جا رياضت نتوانست حد ديگر را كه در اين،رو اين

  قدن

 ،اعمال و عواطـف   از  برخي  كند كه     اعتراف مي كه ارسطو خود    شود  آوري  است ياد الزم  
حـاكي   آنها   ز؛ زيرا نام بعضي ا    را ندارند قابليت اتصاف به حد وسط و يا افراط و تفريط           

شـرمي و    ، كينـه و بـي     مثالً در عواطـف   است؛  ] و يا خوبي و فضيلت    [از بدي و رذيلت     
شـوند كـه     اينها از اين جهت نكوهيده ميهمه. كشي ل، زنا و دزدي و آدمحسد؛ در اعما 

آيد براي خود     نه از اين لحاظ كه افراط يا تفريطند و گرنه الزم مي           باشند،    مينفسه بد    في
د تفريط نيز حد وسطي وجود داشته باشد و افـراط در افـراط و تفـريط در                  افراط و خو  

داري و شـجاعت افـراط و تفـريط          گونه كـه در خويـشتن       ؛ همان تفريط نيز ممكن باشد   
شوند در حد كمـال       ـ براي اينكه اين فضايل هر چند حد وسط خوانده مي           وجود ندارد 

تفريط حد وسطي نه براي افراط و «كند كه  ـ ارسطو خود تصريح مي و نهايت قرار دارند
  ).67 و 66: ارسطو، همان(» هست و نه براي حد وسط، افراط و تفريطي

مله فضايلي است كـه در عـين حـد          تواند بگويد اعتدال نيز از ج        ارسطو مي  ،اينبنابر
  .شود بودن در حد كمال و نهايت قرار دارد و حد افراط و تفريط در آن تصور نمي وسط

  شرم. 4
 شرم و شرمناكي مطرح است، بر خالف موارد پيشين، اين نيـست كـه               ةي كه دربار  ايراد

ايراد اين است كه چرا ارسطو ـ برعكس ـ است، بلكه بيرون شرم از كليت قانون اعتدال 
 ،بـرد   از شرم و شرمناكي نام مي     او   زيرا   ؛شرم را از تحت قانون اعتدال خارج كرده است        

تلقي كـرد؛   گويد شرم را نبايد فضيلت        گذارد و مي    نار مي را از عداد فضايل به ك      آنها   ولي
بـه  ). 159  و 185ص: همـان (شرم بيشتر به نوعي عاطفه شـبيه اسـت تـا سـيرت و ملكـه                 
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دادن شهرت نيك است و اثـرش        ، ترس از دست    شرم :گويد   در تعريف شرم مي    ،حالهر
كـه     حالي و در شود     سرخ مي  ،كند   كسي كه احساس شرم مي     .همانند ترس از خطر است    
نحـوي از انحـا امـري        ايـن هـر دو حالـت بـه        . پريدگي اسـت   ترس از مرگ سبب رنگ    

 ؛ نـه ملكـه    ، نوعي عاطفه اسـت    ،جسماني است و همين خود دليل بر اين است كه شرم          
ايم، دچـار شـرم    آور كرده زيرا شرمناكي عبارت است از گرايش ما به اينكه وقتي كاري شرم          

  .شود آور نمي گاه مرتكب عملي شرم اراي فضيلت است، هيچشويم، ولي انساني كه مطلقاً د
اي است بـراي تـصحيح         شرمناكي با جوانان تناسب دارد و در واقع وسيله         ،رو  از اين 
گـرفتن در   آور يـا قرار     ارتكاب اعمال شـرم   . تشان كه غالباً طبق هوا و هوس اس        زندگي
 ،ديـديم  چنانكـه    . ... اعمال در خور مـردان پختـه و بزرگـسال نيـست،            اينگونه   معرض

  .ارسطو در مورد شرمناك به قاعدة حد وسط پشت كرده است

  ... و خداشناخت  تقرب به خدا، مفاهيم علم،. 5
اي آنهـا   تفـريط بـر   جانـب   كه شايد بتوان    اند    سري مفاهيم  ها و اصطالحات يك     اين واژه 

قابـل    آنهـا  بـراي ، ولي طرف افراطي كه طبق تعريف ارسـطو رذيلـت باشـد    ؛لحاظ كرد 
استاد مصباح يزدي به برخي     . نيز فضيلت است   آنها    زيرا افراط هر كدام از     ؛تصور نيست 

  :گويد ميعلم فضيلت در مورد ؛ وي استكرده موارد آن اشاره 
 علـم نامتنـاهي،   ، جهل محض است و يـك طـرفش    ،يك طرفش .  حد وسط ندارد   ،علم

  .هرچه بيشتر باشد، بهتر استحال بگوييم انسان چه اندازه عالم باشد فضيلت است؟ علم 
  :فرمايد در مورد تقرب به خدا نيز چنين مي

 معرفت خـدا، محبـت خـدا        ؛ تقرب به خدا حدي ندارد     ،برحسب مباني ديني و عرفاني    
  .حدي ندارند كه از آن مرز به بعد مذموم باشد.... و

، استاد مصباح سپس براي تصحيح اجراي قانون اعتـدال در مـورد ايرادهـاي پيـشين           
  :كند پيشنهاد ميحلي  راه

بـه  نيـز   شود به نفع ارسطو دفاع كـرد و شـايد از كلمـاتش                ظاهراً از اين اشكال هم مي     
علم، حد وسـطي دارد كـه بـيش از آن خـوب             اين نيست كه    ارسطو  قصد  . دست بيايد 

توانـد بـه دنبـال علـم      خواهد بگويد هر انسان در زندگي يك مقدار مي          نيست، بلكه مي  
حـسب وضـع    رهـر كـسي ب    . شود  تمام مي زيانش   به   ،ز آن حد تجاوز كند    برود كه اگر ا   
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 اين مذموم   ،كند  ، گاهي در تحصيل علم تنبلي مي       و روحي  ش، شرايط بدني  يزندگي خو 
 مـسائل   ؛رسـد   ش نمـي  ا  كند كه به سـاير جهـات زنـدگي          گاهي آن قدر افراط مي    . است

، نـه   حدي مـذموم اسـت    چنين  . كند  را فراموش مي  ... خانوادگي، اجتماعي، بهداشت و     
 اعتدال به   ةمسئل.  بلكه تعلّم در مورد هر شخصي فرق و حدي دارد          ،كه علم بد است   اين

خـود آن نتيجـه، نـصف آن         اينكـه     نه ،شود  عنوان معياري براي عمل اخالق معرفي مي      
له تقرب به خدا و ديگر مـسائل، همـان          ئاما مس . مطلوب و نصف ديگر نامطلوب است     

تر باشـيم در جميـع        ما معتدل هرچه  . شود  تاري اخالقي حاصل مي   است كه در نتيجه رف    
  .)تا، درس دهم مصباح يزدي، بي: رك ( يابيمتوانيم بيشتر به خدا تقرب قوا، مي

كه فـضيلت علـم و حالـت نفـساني          شود    پذيرفته مي البته تصحيح استاد در صورتي      
يـابيم    كه بالوجدان مـي    يحال، در حاصل از آن را با رفتارهاي منتهي به علم يكسان بدانيم          

  . باشند كه اين دو متفاوت از هم مي

  دوم؛ عدم كارايي قانون اعتدال در تربيت اخالقي

شود، اين است كه بر فرض قـانون   يكي از ايرادهايي كه به قانون اعتدال ارسطو وارد مي   
 يك اصل كلي بپذيريم، بحث اساسي اين است كه اين قـانون             ،اعتدال را به كمك تفسير    

تواند انسان را در مسير سـلوك    و كارايي دارد؟ تا چه ميزان مي        بوده تا چه ميزان كارساز   
  .اخالقي ياري و راهنمايي كند
  :كارايي از چند جهت قابل نقد و بررسي است قانون اعتدال از نظر عدم

   اعتدالةاجمال در واژدليل  عدم كارايي به. 1
طـور كامـل آشـكار       براي مخاطبان بـه    قانون   كارگيري هر قانوني الزم است مفاد      براي به 

الزم اسـت مفـردات و واژگـان كليـدي آن     گـردد،  باشد و براي اينكه مفاد قانون واضح     
» اعتـدال « خـود واژة     ،حال در قانون اعتدال ارسطو، يكي از واژگان كليدي        . روشن باشد 

 ؛نيـست روي واجـد عينيـت معـين         اعتدال و ميانه   ةمسئله اصلي اين است كه كلم     . است
وقتـي كـسي    . همچون عباراتي مثل رفتار خوب و رفتار بد است، كه تعين خاصي ندارد            

فهمند و در صورت تهيـه      كند همه مصداق واحدي از آن مي        از شخصي پرتقال طلب مي    
شود و در غير اين صورت درخواسـت          آن مصداق خاص، طلب آن شخص برآورده مي       
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. دال چنـين مـصداق خاصـي وجـود نـدارد      اعتـ ة ولي در بـار    ؛همچنان باقي خواهد بود   
كه گفتـه   است  شود در رفتار خاصي اعتدال را رعايت كن، مثل اين             هنگامي كه گفته مي   

 اما معلوم نيست كه آن رفتار خـوب         ،شود رفتار خوب انجام بده و يا رفتار بد انجام نده          
  دقيقا كدام رفتار است، چه اندازه و به چه صورت و براي چه شخصي؟

   اعتدالةكارايي به جهت فقدان عينيت واژعدم . 2
ـ هايي با تفاوتـ مشابه ايراد پيشين را   عـدم كـارايي قـانون اعتـدال     مورد در   اميل بريه 

  :نويسد  مي تاريخ فلسفه وي در؛مطرح كرده است
، حد وسط در    رو اوضاع و احوال جزئي است و از اين        مستلزم بسياري از     ،امور اخالقي 
قيق و مطلق، براي مثال به همان درجه از دقت كـه در علـم حـساب           نحو د  اخالقيات به 

، قابل تعريف نيست تا برحـسب ايـن تعريـف           دارند  حد وسط را بين طرفين معلوم مي      
؛ زيـرا ايـن   علم اخالق از چنين دقتي برخـوردار نيـست  . ي فضيلت راه برد امعن بتوان به 

عاالت متقابل در هر درجه و از هـر         كار دارد و افراد انسان به انف      علم با افراد انسان سرو    
قبيل تمايل دارند و غرض از علم اخالق اين نيست كه تعريف نظري فضيلت را به اين                 

است پيد. لت را در اينان ايجاد كنند      فضي ، بلكه اين است كه در عمل      ،اشخاص بياموزند 
كه ايجاد فضيلت شجاعت در دو تن كه يكي جبون و ديگري متهور است بر يك نسق                 

 زيرا در شخص جبون بر حركت و حدت بايد افزود و در شخص متهور               ؛تواند بود   مين
يكـي از دو     حد وسط بنا به اختالف موارد ممكـن اسـت بـه           . چيزي از آن بايد كاست    

همچنين ممكن است نه ازلحاظ خود شـيء، بلكـه          . تر از آن ديگري باشد      طرف نزديك 
  .)310 و 309، 1: 1374بريه، (نسبت به ما حد وسط شمرده شود 

 متفـاوت   ،به اختالف موارد و اشخاص     كه حد وسط بنا   كند    ميارسطو خود اعتراف    
سـخن  با اين   .  باشد يتر از ديگر    ردي به يكي از دو طرف نزديك      ادر مو چه بسا   است و   
براي ما مهم ايـن اسـت كـه يـك رهنمـود             . شود  گويي و ابهام چيزي كاسته نمي       از كلي 

لحاظ كمي و كيفـي      ة هر شخص را در هر شرايطي به       ه وظيف اخالقي بايد طوري باشد ك    
از ايـن بيـان ارسـطو       . مشخص كند و اين سخن ارسطو ياراي انجام چنين رسالتي را ندارد           

  .آيد مالك مشخص براي تعيين ميزان و درجة نزديكي و دوري از حد وسط به دست نمي
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  نقد
حل براي  ل نبوده و دو راهاز مطلب فوق غافاست كه ارسطو   اين نكته ضروري    آوري  ياد

؛ نهـد    شخص بصير مي   ةعهدر  تعيين حد وسط را ب    ، اينكه    يكي :دهد  ارائه مي  اين معضل 
به اعتقاد وي فضيلت هنـرِ      . كار بندد  ة خود به  تواند دربار   عملي است كه هر فرد مي     دوم،  

دادن حد وسط در عواطف و اعمال است و يافتن حـد وسـط در همـه امـور              هدف قرار 
هركـسي بـر    عهـدة    آسان است و از      ،كردن و اسراف   ، پول خرج  براي مثال . ستدشوار ا 

 ولي تشخيص اينكه پول را به كدام كس و چه مقدار و چه هنگـام و بـراي چـه                    ،آيد  مي
 . كمياب و سـتودني و زيباسـت       ، بدين جهت رفتار درست    ،منظور بايد داد، آسان نيست    

د اين است كه از آنچه ضد حـد         ده  كسي كه حد وسط را هدف قرار مي       ة  نخستين وظيف 
تـر از ديگـري        زيرا از دو طرف افراط و تفـريط يكـي نادرسـت            ؛پرهيز كند است  وسط  
  .است

 دشوار است، بايد راهي ديگـر در        ،دادن آن ، دقيق و هدف قرار    چون يافتن حد وسط   
  :تر را برگزينيم و اين كار بهتر از همه از طريق ذيل ممكن است پيش گيريم و شر كوچك

مان به كدام جهت ميـل        حسب گرايش طبيعي  ردقت معلوم كنيم كه خودمان ب     با  د  باي
 اين نكته   .گرايد و ديگري به آن سو       به اين سو مي   طور طبيعي     بهكنيم؛ چه، يكي از ما        مي

 بايـد بكوشـيم خـود را بـرخالف       ؛كنيم بايد شناخت    را از لذت و دردي كه احساس مي       
توانيم به حد وسط برسيم كـه          زيرا در حالي مي    ؛ بكشانيم ،طرفي كه به آن گرايش داريم     

خواهند    مانند كساني كه مي    ،خود را با همة نيروي خويش از جهت نادرست دور سازيم          
 ؛چه بيشتر بپرهيزيم همة امور بايد از لذيذ و لذت هر  در. اي را راست كنند     چوب خميده 

تـوانيم از      صورت مـي   طرف نيستيم؛ فقط در اين       قاضي بي  ،زيرا ما آدميان در مورد لذت     
سخن كوتاه، اگر ايـن راه را در پـيش گيـريم             به. اد باشيم و كمتر اشتباه كنيم     قيد لذت آز  

  .توانيم به حد وسط دست يابيم بهتر و آسانتر مي
تـوان    آسـاني نمـي    ؛ زيرا به  خصوص در موارد فردي    ، به گمان اين كار دشوار است      بي

 دربارة چه چيزي و تـا چـه هنگـام بايـد             تصميم گرفت كه چگونه، در برابر كدام كس،       
گيرنـد و     خشم مـي  كمتر  ستاييم كه     ما خود نيز بعضي اوقات كساني را مي       . خشم گرفت 

 ستايش  ،گيرند  شدت خشم مي    كه به  كساني را نيز  گاهي   خوانيم و   آنان را خويشتندار مي   
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ن او را   البته اگر كسي اندكي از هدف منحرف شود مردمـا         . ناميم  صفت مي مردكنيم و     مي
چنـين انحرافـي    شود؛ زيرا     ميولي آن كه زياد منحرف شود نكوهش        كنند؛    نكوهش نمي 

طور دقيق معين كرد كه چه مقـدار         توان به   ن گذشته، با استدالل نمي    از اي . ماند  پنهان نمي 
انحراف بايد نكوهيده شود و اين دشواري در همة مواردي كه با تجربه و ادراك حـسي                 

اينگونه پديدارها با موارد فردي ارتباط دارند و        . تباط دارند، موجود است   ار) دريافت شهودي (
  ).كتاب دوم، فصل نهم: ارسطو، همان: ك.ر(حكم دربارة آنها بسته به دريافت مستقيم است 

همچنـان   ولـي  ؛رهانـد  هر چند راه حل ارسطو تا حدي شخص را از سردرگمي مي       
 حل معضل را با     ،كند و در نهايت      نمي طور كامل حل    مشكل عدم عينيت حد وسط را به      

است كه چنين شـهودي بـراي   روشن . سازد دريافت مستقيم و ادراك شهودي مرتبط مي     
  .ندبه آن نخواهد بود و فقط افراد داراي بصيرت قادرممكن همة اشخاص 

رسطو  اةطبق نظري: اند گفته. كند نمايي مي سطو خود بر ار*اينجاست كه ايراد هرباتيان   
از .  فضيلت است  ةكنند  حد وسط و در نتيجه تنظيم       كنندة  سو بصيرت، عامل تعيين    از يك 

 وجود بصيرت يا نيكي عقالني مشروط به وجود فـضيلت اخـالق اسـت و                ،سوي ديگر 
  .)1477، 3: گمپرتس، همان( دور باطل است ،اين

گويـد در   كنـد و مـي   عالوه ارسطو لذت را مالك انحراف از حد وسط معرفي مـي         به
نخست، اينكه لـذت  : جاي تأمل داردسخن اين .  امور بايد از لذيذ و لذت بپرهيزيم       همة

 به گفتة ارسطو يكي از       بنا چنانكه زيرا هم  ؛كس نشانة انحراف نيست    هميشه و براي همه   
 امكان وجود دارد    گرايد و ديگري به سوي ديگر، اين        سو مي  ما برحسب طبيعتش به اين    

وي حد وسط گرايش داشته باشد و اين تقـسيم          حسب طبيعتش به    كه شخص سومي بر   
  .مبناي منطقي ندارد

 از   امـا  ،باشـد    مالك انحراف از حد وسط مي      ، اينكه بر فرض، بپذيريم كه لذت      ،دوم
شدن بـه حـد       اي نزديك سوي افراط است يا تفريط؟ تا بر       كجا بفهميم كه اين انحراف به     

الجملـه بـر    آري كسي كه فـي . ، بكشانيم خالف طرفي كه گرايش داريم    وسط، خود را بر   
                                                      

بـه  شود كه در نيمه دوم قرن نـوزدهم و   ب تربيتي خاصي اطالق ميبه مكت) Herbartian smus(هربارتيانيسم . *
  .كردند  تربيتي خاصي را در آلمان تبليغ ميةشيونوزدهم  فيلسوف آلماني در قرن  ف، هربات،.پيروي از ي
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حـل   گرايش دارد، شايد بتوانـد از ايـن راه        سو   داند كه به كدام     د آگاه است و مي    حال خو 
 خـشم  تـر  ارسطو خود بر آن واقف است، گاهي كساني كه كم  چنانكه لكن هم  ،بهره ببرد 

ني كـه  كـسا نيـز  گردنـد و گـاهي    شوند و خويشتندار محسوب مي   ستايش مي  ،گيرند  مي
جـا و بـر       د و لذا عمل بر خالف گـرايش، همـه         شون   ستوده مي  ،گيرند  م مي شدت خش  به

  .كس كارساز نخواهد بود همه

   زمان و هدف درستةسبب فقدان شيوه و ارائ عدم كارايي قانون اعتدال به. 3
وسط براي رسيدن به فضيلت اخالقـي        ايدة كلي حد  دادن    نشانقانون اعتدال ارسطو، در     

 درسـت بـراي     ة هدف، زمـان و شـيو      ة اما اين قانون ياراي ارائ     ،مثبتي برداشته است  گام  
الجملـه قـانون      ييد في أوران ضمن ت    انديشهاز   برخي   .رسيدن به فضيلت اخالقي را ندارد     

 بايد اعتـراف كـرد ايـراد قابـل          ،اند  مد معرفي كرده  آ ناكار ياعتدال ارسطو، آن را از جهات     
  :نويسد شهيد مطهري در اين خصوص مي. توجه و واردي است

اي كـه     ه   ارسطو جزئي از حقيقت را دارد، ولي شـايد ايـراد عمـد             ةشك نيست كه نظري   
 اين است كه ارسطو كـار علـم اخـالق را تنهـا              ، اخالق ارسطو گرفت   ةتوان به نظري    مي

ها ـ يعني راه وسط ـ براي وصول به مقصد كه سعادت است، دانسته اسـت؛     تعيين بهترين راه
 ،دهـد   نمـي اخالق ارسطويي به انسان، هـدف . عيين شده دانسته استيعني ارسطو مقصد را ت   

 حال آنكه ممكن است گفتـه شـود كـه يـك مكتـب               ،نماياند  راه رسيدن به هدف را مي     
  ).48 - 42، 22: 1386مطهري، (اخالقي وظيفه دارد كه هدف انسان را هم مشخص كند 

 كوشـش   ، مـشابه  با طـرح اشـكالي     تاريخ فلسفة اخالق  همچنين ژيل كرمي در كتاب      
زمـان، هـدف و     ارسطو براي اطالق مفهومي كمي، مانند حد وسط، براي عناصري مانند            

  .)103 و 102ص: 1378كرمي، : رك(كند  آميز توصيف مي شيوة درست، ناموفقيت

   ناسازگاري قانون اعتدال با طبيعت؛سوم

ين، اصلي ر اعتدال زةمعتقد است كه قاعد) 1530-1596 ((JEAN BODIN)جان بودن 
 ؛وجه با طبيعـت سـازگاري نـدارد     بلكه كامالً بر عكس، حد وسط به هيچ       ،طبيعي نيست 

  :نويسد   ميوي
درخشد، بلكه تا آنجا كـه ممكـن          سوزاند و خورشيد به اعتدال نمي       آتش به اعتدال نمي   
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 اينكـه    بـراي  ،بنـابراين . درخـشد   سوزاند و خورشيد به كمال مي       است آتش به كمال مي    
آوردن بيـشترين    ايد در نهايت باشـند، بـراي بـه دسـت          طابق با طبيعت باشند ب    فضايل م 

معتدل دقيقـاً   فضيلت.  نشان داد]از خود[تحسين، بايد بيشترين شجاعت يا سخاوت را       
) 16:5( سـفر تثنيـه     ،ييد نظر خود بـه عهـد عتيـق        أبودن براي ت  . طلبد  تحسين معتدل مي  

  .»را به تمامي جان و تمامي نيروي خود دوست بداردپس يهوه خداي خود «: كند استشهاد مي

  نقد

ـ .  اعتدال زريـن اسـت  ةاز نظريغيرعميق ايراد جان بودن ناشي از فهم   اعتـدال  ة در نظري
زرين چنين نيست كه هر فضيلتي در داخل خود حد افراط و حد تفريط و حد وسـطي                  

 بلكـه   ،رذيلـت نيـست    تا اشكال شود كه افراط در شجاعت يا سـخاوت نـه تنهـا                ،دارد
موضوع قانون، احساس و يا عمل اسـت،        ،  در قانون اعتدال  . تحسين بيشتري در پي دارد    

اين احساس ترس داراي مراتـب      . است» احساس ترس «اي از     شجاعت مرتبه  براي مثال 
ترين خطر بترسـد و        آن ترسو بودن است كه شخص از كوچك        ةاست كه بيشترين درج   

چيز نترسد و شجاعت حد وسـط        و تهور است كه فرد از هيچ      باكي    ي آن ب  ةكمترين مرتب 
  .است» احساس ترس«اين دو مرتبه از 

به ديگران است كه در طرف      » دادن پول «همچنين سخاوت، كه حد وسط براي عمل        
 ةبه گفتـ   بنا. تفريط آن بخل و خست و در طرف افراط آن اسراف و ولخرجي قرار دارد              

ـ براي اينكه اين فضايل هر چند حد ريط وجود ندارد   فضايل افراط و تفارسطو در اين
آيد كه بـراي      ـ و گرنه الزم مي      در حد كمال و نهايت قرار دارند       ،شوند  وسط خوانده مي  

خود افراط و خود تفريط نيز حد وسطي وجود داشته باشد و افراط در افراط و تفـريط                  
  .)كتاب دوم، فصل ششم: ارسطو، همان(در تفريط نيز ممكن باشد 

ـ           بودنِ گمپرتس بر خالف جان     اعتـدال   ة، سازگاري با طبيعت را از نقـاط قـوت نظري
  :نويسد  و مي ارسطو دانسته
 .ييد كل طبيعت انسان اسـت     أدر قبول و ت   ) حد وسط (بهاي اين نظريه      واقعاً گران  ةهست

در اين نقطـه،    (كند    شمارد و رد نمي     ارسطو هيچ يك از عناصر طبيعت انسان را بد نمي         
خواهد كه هر يك از آن عناصر، مكاني          بلكه مي ) الق ارسطو قيافه اصيل يوناني دارد     اخ

  .)1478، 3: گمپرتس، همان( اشغال نكند ،بيش از آنچه حق آن است



 
 

 

62  

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

يز 
پاي

13
88

  

كه پيش از اين اشاره شد، موضوع قانون اعتـدال، احـساس   پاسخ ديگر اينكه همچنان 
  .باشد ن، خارج از موضوع ميراندن از طبيعت غير از انسا نيا عمل انسان است و سخ

  چهارم؛ متضاد بودن فضايل

خـصلت وجـود دارد كـه دو        گونـه      است كه در هر احساس يا عملي، سه        ارسطو معتقد 
به  آنها   فضيلت است و همه    آنها   از آنها، يعني افراط و تفريط، رذيلتند و حد وسط         مورد  

د حد وسط و حد     و تفريط، هم ضد يكديگرند و هم ض        افراط. يك معنا ضد يكديگرند   
  . ضد هر دو طرف است،وسط

  :گويد  مي،بودن بر اين مطلب ايراد گرفته
وي هماننـد واالسـنچز اسـتدالل       .  بلكه تنهـا يـك ضـد دارد        ،هر فضيلتي دو ضد ندارد    

طور كه گرم متضاد با سرد  دقيقاً همان. تواند دو ضد داشته باشد كند كه يك چيز نمي   مي
 سفيد است نه سبز، به همين صورت هر فضيلتي دو ضد  است نه خشك، سياه متضاد با     

  .)102: تا كرمي، بي(ندارد 
  نقد

 تضاد در معاني مختلفـي      ةكلم.  تضاد تحليل شود   ةبراي بررسي اين اشكال ابتدا بايد واژ      
معنـاي  . 2 ؛معنـاي منطقـي   . 1.  است ادر اينجا سه معن    آنها   رود كه محتملترين    به كار مي  

  .يمعناي اخالق. 3 ؛فلسفي
قابل اجتماع كـه درعـين      د عبارت است از دو امر وجودي غير       منطقي، تضا معناي  در  

  .باشند مي حال قابل ارتفاع
 براي مثال ؛تواند چندين ضد داشته باشد    راحتي مي  ، يك چيز به   بر اساس اين تعريف   

كه متضاد با سنگ است، متضاد با درخت، ماشـين، كتـاب، قلـم و صـدها                نسان همچنان ا
  .باشد نيز ميچيز ديگر 

 ، ولي اوالً  ، تضاد منطقي باشد   ،رود مرادش   هاي آقاي بودن احتمال مي      هرچند از مثال  
 زيرا همچنانكه سياه با سفيد متضاد است بـا آبـي، سـبز              ؛ها قابل مناقشه است     خود مثال 

  .تضاد داردهاي ديگر نيز  رنگ.... و
  .آيد مي كه در پي  معناي منطقي تضاد، غير از معناي اخالقي آن است ،ثانياً



 

 
 

 

قان
ي 
رس
 بر
د و

؛ نق
دال

 اعت
ين
 زر

ون
 /

ري
جدا

مد 
مح

 
يي
ضا

در
حم

د م
حم

و م
ي 
عال

  

63  

باشـند كـه در جـنس       ...) صفت يـا    (دو چيز    اينكه   در فلسفه، تضاد عبارت است از     
  .قريب مشترك و در فصل قريب اختالف داشته باشند

 ؛شـود متفـاوت اسـت       تضاد به اين معنا نيز با تضادي كه در علم اخالق تعريف مـي             
بلكه هر كدام يك جـنس      ،  زيرا صفات متضاد اخالقي يا در جنس قريب مشترك نيستند         

 و بـا هـم   انـد  د و با يكديگر در جنس قريب اختالف دارند و يا اگر يـك جـنس           مستقلن
  .)99: تا مطهري، بي(اختالف دارند، اختالفشان در فصل قريب نيست 

  : اين استده ـآنچه از ارسطو در تعريف متضاد آممعناي تضاد اخالقي ـ 
  .)72ص: ارسطو، همان(با يكديگر دارند  دو چيزند كه بزرگترين فاصله را ،متضاد

  :افزايد ارسطو در ادامه مي
  ).همان(بنابراين، هر قدر كه فاصلة دو چيز از يكديگر بزرگتر باشد تضادشان نيز بيشتر است 

 زيرا اگـر مـراد   ؛آيد كه مراد وي از تضاد، تغاير است مياز مجموع عبارات ارسطو بر  
 كه فاصله   هرقدر«عبارت  باشد، ديگر   » ترين«با صفت   »  فاصله بزرگترين « دقيقاً ،از تضاد 

اگر تـضاد   ، مفهوم ندارد؛ اما     » بيشتر است    تضادشان نيز  ،تر باشد دو چيز از يكديگر بزرگ    
  .شود ميپذيرفتني اين عبارت باشد ي تغاير ابه معن

  ايراداها بر مباني قانون اعتدال پنجم؛

گرايانه ارسـطو     مبتني بر ديدگاه غايت    وسط آن است كه     حد ة بر قاعد  يكي از انتقادها  . 1
  . گرايانه است گرايي ارسطو غايت در واقع طبيعت. ر مورد طبيعت استد

ند هر موجودي ديگر غـايتي دارد       ماننيز   ارسطو انسان    ةنياگرا  اساس ديدگاه غايت  بر  
  عقالنيـت خـود را در دو نـوع فعاليـت نـشان             ،انـسان . برترين خير يا سعادت است    كه  
 هايي غير از تفكر كه كماالت آن را فضيلت اخالقـي           در فعاليت . 2؛  در تفكر . 1: دهد مي
 انتخابي است بـر     ،مندانه ، نتيجة عادت است و انتخاب فضيلت      فضيلت اخالقي . نامند مي

  .)81: 1378 ، ادواردز؛121: 1379 ،مك اينتاير(وسط  حدپايه 
. زنـد   مـي وسط نيز آسيب د حةشناسي ارسطو به قاعد بنابراين، هر انتقادي به طبيعت 

 ؛جوينـد   مـي راساس غايت از علت فـاعلي بهـره  ر علوم جديد به جاي تبيين حوادث ب   د
  .دارد ميرا به كار وا آنها يعني حركت اشيا معلول حوادث پيشيني خود است كه از پشت
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ازگار باشـند و انـسان را بـا يـك           ها ممكن است با همديگر ناس      برخي از فضيلت  . 2
 كه در آن صداقت و       انسان در مواجهه با عملي     ة وظيف ،براي مثال . سازند روبروبست   بن

  .حلي براي اين مواقع ارائه نداده است ، ارسطو راهديگر ناسازگارندوفاداري با يك
 ممكـن اسـت     ،اند  وسط حاصل شده   ها كه براساس انتخاب حد      برخي از فضيلت  . 3

تـر از يـك     ، خطرنـاكتر و رذل    اع براي مثال يك مجرم شـج      ؛در برخي از اوقات بد باشند     
وسـط در همـه اوقـات يـك          يعني اين طور نيست كـه انتخـاب حـد         ست؛  مجرم ترسو 

  .فضيلت محسوب شود
هـاي   دانـد و جنبـه       مـي  با توجه به اينكه ارسطو سعادت را مطلوب نهايي انـسان          . 4

 يعنـي   ؛معنوي و حيات اخروي و سعادت ابدي انسان را مورد توجه قـرار نـداده اسـت                
وسـط    حـد  ة حال برخي از فضايل كـه بـر اثـر قاعـد            ، او به سعادت دنيوي است     توجه
 در برخي از اوقات ممكن است به مرگ زمينـي منتهـي             ، مانند شجاعت  ،شود  مي حاصل

با سعادت دنيوي چندان سـازگار      در واقع   . شود كه چندان مطلوب ديدگاه ارسطو نيست      
ممكـن    و يـا   نشوديوي رهنمون   برخي از فضايل ممكن است ما را به سعادت دن         . نيست

  .است چند سال طول عمر همراه با خوشي، مستلزم يك عمل بزدالنه و يا از سر ترس باشد
برخـي  .  انـسان را تـأمين كنـد       ها ممكن است بيشتر سعادت     برخي از رذايل و افراط    

كار هنـري   يك شـاه ها ممكن است فردي را به رقابت با رفيقش ترغيب كند و        حسادت
 همواره چنين نيست كه فـضايل موجـب         ،بنابراين.  موجب سعادت او شود    خلق كند كه  

اسكندر كـه   .  رقيب جدي سعادت است    ،سعادت شوند يا برخي مواقع بزرگي و عظمت       
 يعني ممكن است حقيقـت سـعادت        ؛سه سالگي از دنيا رفت     و   سي جهان را فتح كرد در    

  .(Stewart, 2009:p.71)در افراط قرار داشته باشد 
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  گيري نتيجه
ين و ارائــه شــده، لكــن خــالي از هــر چنــد قــانون اعتــدال توســط ارســطو تــدو. 1
  .هاي علمي و فلسفي نبوده است زمينه پيش
است، نه حد وسط    )  به ما  درست نسبت (نسبي  از گونة   از حد وسط،     مراد ارسطو . 2

  .نفسه عددي و في
  .حد وسط هم در اعمال جاري است و هم در عواطف و احساسات. 3
اي است كه حد وسطي را انتخاب كند كه براي مـا درسـت و بـا                    فضيلت، ملكه  .4  

 موازيني كه مرد داراي حكمت عملي حد وسط را با توجـه            ؛موازين عقلي سازگار است   
  .كند معين مي آنها به

 حـد معينـي از فعاليـت قـواي نفـس در ارتبـاط بـا                 :حد وسط عبـارت اسـت از      . 5
مـا درسـت اسـت و فـضيلت آن قـوا را تـشكيل               احساسات و اعمال خود كه نسبت به        

  . باشند آنها دهد و افراط و تفريط نسبت به آن، رذايل مي
هـاي آن بـه شـمار         هر فضيلتي داراي دو ضد افراط و تفريط اسـت كـه رذيلـت             . 6
با حد  آنها البته تضاد .  ضد يكديگرند  ااين دو رذيلت نيز به يك معن       اينكه    ضمن ،آيند  مي

  .ان با يكديگر استوسط كمتر از تضادش
اي   را برانگيختـه، در پـاره     فراوانـي   وران    قانون اعتدال ضمن اينكه تحسين انديشه     . 7

  .موارد، دستخوش نقد واقع شده است
الجمله اين قـانون، بـه عـدم كليـت آن در مـواردي مثـل             پذيرش في با وجود   برخي  

... رب بـه خـدا و       راستگويي و عدالت، فضيلت اعتدال، شرم و مفاهيمي همچـون علـم و تقـ              
اند كه برخي از آنها بر اساس تقرير خود ارسطو وارد است، مگر اينكه تقرير ديگر                  اشكال كرده 

  . جواب استاي از اشكاالت مطرح شده قابل ضمن اينكه پاره. قابل دفاعي ارائه دهيم
 اند و آن    دانشمندان كارايي قانون اعتدال را در تربيت اخالق زير سؤال برده          از  برخي  

 مـشخص و عـدم      ة اعتدال و حد وسط و نيز فقدان شـيو         ةرا از جهت فقدان عينيت واژ     
  .اند مد خواندهآارائه زمان و هدف، ناكار

  .اند، اما ايرادشان قابل دفاع نيست اي، قانون اعتدال را با طبيعت ناسازگار قلمداد كرده عده
هاي اخالقـي اسـت         خصلتميان  اند بحث تضاد      ايراد ديگر كه به قانون اعتدال كرده      

  .باشند ميرفع  مطرح شده قابل هاي ايراد،كه با توجه به معناي اخالقي تضاد
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