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نقد و ارزيابی نظرية اعتدال در اخالق




نظریة اعتدال یکی از انواا نظریو ا اقوفض لتواست اهوت و الفطوا اسهو ا
نظری پردازا اصسی آ دس یان ب هت بادند .این نظری ب دلال ه زگ سی بو تتوا
دین اهفم ،نزد لاسسال

عسم ی اقفض اهفتی س اج زی دی ی لت؛ ب نحوای و

اغسب حکم ی اهوفتی ووا لو سابی ،ابونهواا  ،تسوکای  ،قااهو نروار طاهوی
تفصدسا ت بع این نظری اند .هستة اصسی نظریوة اعتودال ا عودة اعتودال اهوت و بور
هموة لتو یل اقفاوی بو
اه س آ لتاست اقفای ب اعتدال تا ن س ی تعریو
لح ظ هادی ت بان د سذیست الراط تفریط دس نظر گرلت تویشواند .لو ا تاصواة
اعمو ل اهوت .نظریوة اعتودال بو
عمسی این نظری سع یت اعتدال دس هموة عااطو
هاد نک ا ااتی وا ه دگی ،شهرا تاسد پ یرش ع ت باد  ،از اشک التی ناز
وا عدم انسج م دس نی ،ابه م دس تفهام حد هط ،تشکل تعاان حد هوط ،نقو
دس حوول تع ست و ا اقفاووی عوودم شوومال لراگاووری بوور تم و م لت و یل سذایوول
برقاسداس اهت .این تق ل بو اسزیو بی نظریوة اعتودال بور اهو س تعا سهو ی هواج
نظری ه ی اقفای تیپردازد.
اقفض ،نظریة اعتدال ،حد هط ،لتاست ،اسه ا.
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مقدمه

یکی از نظری ه ی اقفای سایج دس هه اهفم نزد لاسسال
ق هوتا آ یانو ب هوت

نظریة اعتدال اهت .این نظری
س اج زی دی نزد حکم ی اهفتی

عسمو ی اقوفض اهوفتی
الفطوا

اسهو ا بواد ،

تب اقفای قاد سا بو س یکورد لسسوفی ناشوت انود

داشت اهت .هدف ت دس این تق ل تمن برسهی اهمو لی نظریوة اعتودال باو اشوک الا
نقده ی اسد آ اهت .پره ه یی
اعتدال دس اقفض

دس این تق ل ت رح اهت از این ابالاند :آی نظریة

تعتقد اهت هماش

دس هم اعم ل سع یت اعتدال لتواست اقفاوی

اهت الراط تفریط دس آنه تاهب تب هی سذیست اقفای اهت ،نظریو ای دسهوت
ا بل دل اهت؟ آی اعتدال دس همة اعم ل پسادید اهت؟ آی نمیتاا تاسدی ی لوت و
الراط ی تفریط دس آ از نظر اقفای پسادید ب شد؟ و دالیسی برای اثب ا ایون نظریو از
های طراح

طرلداسان

هه ا تختس

اسد اهت؟

اا ت شد اهت؟ و اشوک الا نقوده یی بور ایون نظریو از

تعا سه ی گان گانی برای اسزی بی نظریو هو ی اقفاوی هواد داسد .تعا سهو ی اودسا
تاها

تباان ،یکپ سوای انسج م ،تاح ،لراگاری ،اعتبو س ،هو دگی تفاود بواد از

همس تعا سه ی تشهاس تهم دس اسزی بی نظری ه ی اقفای هستاد(اراتسکی ،ص .)53
دس ایون تقو ل توفش توی اام نظوریة اعتودال سا بور اهو س هوور یووک از ایون تعا سهو
اسزی بی اام.
 .1تبیین اجمالی نظرية اعتدال
 .1. 1افالطون

الفطا براى نفس انس نى ،ه ااة عقل ،شهاا غتب ا ئل اهت .ایون اواا بو ترتاوب
تر ز ادساك شا قت ،تم یفا زیستى حا تى تر ز اساد
ص .)2211ی ب تا ظر ه تع
ح م  ،هپ ها

همت هستاد (الفطا ،

س ح انس  ،هم طبق ا ه گ نة ه تع (طبقة زت تداسا

هاا سا  ،پاشو سا

عموام توردم) سا دس نفوس انسو هو سی

تا بق تیداند(هم  ،ص.)2252
از نظر الفطا براى تحقق لت یل اقفای دس نفس د شورط الزم اهوت :ا ل ،ترباوت
س ح ی هزء قردتاد نفس؛ د م ،تربات اااى شهای غتبی

عب سا اهت از ت بعاوت
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آنه از ااة عقسی سع یت اعتدال دس اعمو ل قااهوت ه یشو  .ی دس تو گ گفتاوای
همهاسی از وه س لتاست شج عت ،حکمت ،اعتدال عودالت نو م توی بورد  .بور اهو س
اعتق د ی لت یل اقفای اهزای تتم یز دس یک ل باد
آنه

هت )Devereux، p.336

حکموت ستوز یاو نای دس

( از تربات هزء عقفنی نفس ،لتاست «حکمت» از ترباوت

هزء شوهاا قشوم و بو ت بعاوت آنهو از هوزء عقسوی سع یوت اعتودال دس اعمو ل
قااهت ه یش اهت ،لت یل «عفت» «شج عت» پدید تیآید .اتى این اوااى هو گ نو
ب حد لتاست قاد برهاد ،از انسج م هم هااى آنه  ،لتاست وهو ستى دس نفوس ایجو د
تىشاد

«عدالت» ن م داسد .با براین لت یل اصوسی نفوس ،وهو س اهوت .یکوی از اعمو ل
الفطا سع یت اعتدال سا شرط لتواست آ ناوز

ترباط ب هزء قشم ،نرمقایی اهت

با تی اد الراط سا تاهب تبدیل آ ب سذیست اقفای تیشم سد:
نرتی وا ب الراط گراید تاجر ب تع

نفس تیشاد لی اگر بو ترباتوی دسهوت

همرا شاد تبدیل ب تهرب نی اعتدال تیگردد(الفطا  ،ص.)769

لتاست هزء شهاا نفوس« ،قایشوتنداسی» اهوت .دس نظور الفطوا  ،قایشوتنداسی،
«ناعی نظم تسسط بر ل اا شهااا اهت» (هم  ،ص )2221سذیست تق بل آ  ،لا م
گساختای اهت(هم  ،ص  .)797ی دس تعری

قایشتنداسی تیگاید:

دس نظر توادة توردم قایشوتنداسی عبو سا اهوت از لرتو بورداسی از حکمرانو
سع یت اعتدال دس قاسد

نکتة تهم

ناشاد

اطف ی شهاا(هم  ،ص .)736

از دات دس نقل االه ی الفطا س شن تیشاد این اهوت و ا ا عودة

اعتدال سا تاه دس تاسد د ااة شهای غتبی ب

س تیبرد ن ااة عقسی .ل ا اعتدال تاهو ،

شرط حرال د لتاست شج عت قایشتنداسی اهت ن لتاست حکمت.
 .1 .2ارسطو

اسه ا بحث قاد دس ب سة اقفض سا ب تفهام هع دا آغ ز تی اد .هع دا از نظر اسه ا
غ یتی اهت

ه تع واد تؤلف اهت .2 :زندگی تاأم ب تفکر تأتل؛  .1زندگی تواأم بو

لتاست اقفای؛  .5زندگی تاأم ب ل ا.
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لتاست اقفای از نظر ی تسک اى اهت
ب این پرهو

«نتاجة انتخ گ اسادى» اهوت .ا دس پ هو

و وو واوز سا ب یود انتخو گ نمواد ،ا عودة اعتودال سا ت ورح توی اود

تی گاید :هماش ب ید هعی اوام حود هوط اعتودال سا انتخو گ اوام .از آنجو و تو
بهترین عمل سا لتاستتادترین عمل توینو تام ووا لتو یل اقفاوی هموااس دس حود
اعتدال هستاد ،پس بهترین عمل سع یت اعتدال اهت .از نظر اسه ا لتو یل اقفاوی همو
دس حد هط هستاد سع یت اعتدال دس هر اتری ب عث ایجو د لتو یل اقفاوی اهوت .دس
ایج د سذایل اقفای اهت.

تق بل ،الراط تفریط دس هر اتری ب عث تب هی آ

اسه ا برای اثب ا ا عدة اعتدال ایاک لتاست ،دس هر و سی ،حود هوط اهوت ،د
دلال اا ت تی اد .دلال ا ل ،تق یسة اقفض ب عسم طوب بو قرواص ،ته یو
اهت .ا تىگاید :نخست ب ید ب این نکت تاه

رد

سزش

هر وازى و بو نحواى ،اسزش

تحساگ تی شاد ،تمکن اهت ب هبب الراط تفریط تب گردد .تثل تادسهتى اودسا
بدنى

ب اه

سزش ح صول تویگوردد ،اتو الوراط دس سزش ،ناور ى بود سا تبو

تی اد تفریط دس سزش هم از تادسهتى بد تی هود .الوراط تفوریط دس قواسد
آش تاد هم ب بد زی توی سهو ند؛ لوى آن و ب عوث ایجو د تادسهوتى اهوتحک م آ
تیشواد ،اعتودال تا نو س ى دس سزش قواسد

آشو تاد اهوت .دس تواسد لتو یل

اقفاى هم ،واان اهت(اسه ا ،اقفض ناکات قاس ،ص .)36
دلال د م اسه ا ترباط ب هار اهت .ا تی گایود :تو بو یوک اثور هاورى دس صواستى
قاگ زیب تىگایام

ن بتاا وازى ب آ الز د ن وازى از آ

هت .یعاوى هور

الراط تفری ى ب زیب یى قابى اثر ،آهاب تیزنود .لو ا اهوت د هور هاورى ،از الوراط
تفریط پرهاز تی اد حد هط سا تیهاید .دس اقفض ناز واان اهت .باو براین لتواست
دس عااط

اعم ل ،ب سع یت حد هط اعتدال 2تحقق تیشاد الوراط تفوریط 1دس

هر واز تاهب بدى سذیست آ اهت(هم  ،ص .)61
اسه ا ا عدة اعتدال قای
لتاست ب عااط

سا واان با تی اد:
اعمو ل هور

نکاهادنی اهت دس ح لی
تیشاد( هم  ،ص .)63

س داسد الوراط دس ایاهو عاوب اهوت تفوریط

حد هط ب هودف دسهوت دهوت تویی بود هوتاد
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نکتة تهمی

اسه ا ب آ ترریح تی اد این اهت و ا عودة حود هوط ،تخوت

لت یل اقفای اهت ن همة لت یل از همس لت یل عقسی(هم نج ).
لتاست هماش حد هط سا هدف اراس تیدهد .تن دس

 ...پس ب ید نتاج بااریم

این هخن ،ب لتاست اقفای نظر داسم زیورا و ایون لتواست ،دس حوازة عااطو
ع سی از قرد دس حازة عمل ،اثر تیبخشد دس این حاز  ،الراط تفریط هاد
داسد(هم  ،ص.)61

با براین از نظر اسه ا دس هر عمل ع طف ای ه حد الراط ،تفریط حد هط هواد
داسد

لتاست حد هط اهت .ی حد اعتدال سا بو د طورف الوراط تفوریط تتتو د

تیداند برای هر لتاستی د سذیست تق بل دسهوت توی اود .الوراط تفوریط ،هوم تود
یکدیارند هم تد حد اعتدال ،حد اعتدال ناز تد هر د طرف اهت .هر هة ایاه دس
تت د ب همهستاد .این ه حد تشهاس ب تثساسث اسه ایی اهت.
تراد اسه ا از اعتدال هم اعتدال می اهت هم افوی .اسهو ا

ب ید تاه داشت

پوس از ایاوک تویگاید« :لتاوست ،اوفات هدف اراس داد حد
5

)p. 30

ا عدة اعتدال لقط دس حازة اعم ل عااطفی وا تورس ،تهواس ،تاول ،قشوم،

ترحم ،ل ا دسد
تی اد

هط اهت»(Aristotle,

الراط تفریط دس آنه تمکن اهت اثر تیبخشد ،دس ادات تروریح

:
تی بااام

ایاه سا تیتاا ب نحا ن دسهت یعای زی د

م احس س رد دس حو لی

 ،ب عکس ،احس س آنه ب هاا م دسهوت دس تواسد تاتواع ا دسهوت دس
برابر اشخ ص دسهت ب عست دسهت ب نحا «دسهت 1هم حد هط اهت هم
بهترین همان قاد لتاست اهت .دس اعم ل ناز الراط تفریط حد هط هسوت.
لتوواست بوو عااطوو

اعموو ل هوور

س داسد»( اسهوو ا ،اقووفض ناکاتوو قاس،

ص .)61-63

دس این تتن اسه ا واد تعا س سی
قاد آنه سا تفحظ

ل عل اقفای ب ید دس اعمو ل بور ز احس هو ا

اد با تی اد .2 :زت دسهوت (زتو هواجی یوک عارور افوی

اهت)؛  .1تاتاع ا دسهت (تثفً قشم گرلتن بر هم داا یو حااانو ا و اعم لشو از س ی
طباعت غریز اهت ن عسم ادساك ،ی بر ادك نازاد

سشد عقسی تول نکورد  ،قشوم

ن دسهت نسبت ب تاتا ن دسهت اهت)؛  .5اشخ ص دسهت (اعمو ل عااطو

تو نسوبت
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ب ید تتف ا ب شد .قشم دس تق بل تاهان شخ

ب اشخ ص تختس

غریب

تواهان پودس

آشا ی ب ید تتف ا ب شد)؛  .1عست اناازة دسهت (ل عسی

ت دس ی د هت

بد

دلال دسهت انااز دسهت سی سا انج م تیدهد ع طف ای سا بر ز تیدهد ،ب لح ظ
اقفای ،ل عل لتاستتادی ناسوت)؛  .3س ش انودازة دسهوت (تعاو س ماوت

افاوت

عمل ع طف  ،تهمترین تعا سه ی لتاستتادی دسهتی عمل اهت .قشم ب ید ب انودازة
دسهت ب س ش دسهت ابراز شاد).
این اااد همای داللت س شن داسند
هست ت ب ید افات عااط

تعا س اعتدال نزد اسه ا یک تعاو س افوی ناوز

احس ه ا قاد سا ناز اترل اام .تعا س افاوت ،تعاو س

می زی دی ناست بسک تعا س «تا هب» اهت یعای ب ید تفحظة زت  ،تکو  ،شورایط
نحاة بر ز احس ه ا سا ناز عف بر تقوداس آنهو بکاوام .عمول دسهوت دس زتو
اقفض آ سا دس نظر تیگارد ،صاساپ یر اهت(.)Maclntyre, p.189

تا هبی

ب نظر تیسهد ات ل شد
تختس

تکو

ص

3

«دسهت» دس نقول اوال لواض از اسهو ا ،بو ههو ا

عمل (هاا م دسهت ،تاتاع ا دسهت ،ب عسوت دسهوت بو نحوا دسهوت)

تع دل شد زی دی

می ب ص

«ن دسهتی» 6نش تیدهد

از نظر اسه ا اصو فح

ه یازین برای «حد اعتدال»« ،حد دسهت» اهت .ایون اصو فح هو یازین تخراصو ً دس
تاسد اعم ل عااطفی

ا بل اسزیو بی موی ناسوتاد ،باشوتر بو و س تویس د .دس نتاجو ،

اص فح ه یازین برای «الراط تفریط» ی «زی دی

می» ناز اص فح «حود ن دسهوت»

قااهد بواد .از نظور اسهو ا دس غاو گ لتواست تا هوب ،عمول دسهوت صواسا نخااهود
گرلت(.)ibid, p.175

بر اه س این اص فح ا ه نشان ،ا عدة اعتدال ب ایون شوکل دسقااهود آتود و دس
اعم ل عااط

داسای اتتداد ا بل تقسام ب زی دی

موی

هوط ،لتواست اقفاوی

هماش دس حد هط اراس داسد سذیست اقفاوی دس حود الوراط تفوریط؛ دس اعمو ل
عااط

بد

اتتداد ،لتاست اقفای هماش حد دسهوت آنهو اهوت سذیسوت اقفاوی،

حد ن دسهت از آنه .
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 .1 .9حکمای مسلمان

اقفض لتاست نظریة اعتدال ب ق طر ه زگ سی ب دین اهفم تأ اد این دین بر سب
لت یل اقفای ،دس هه اهفم س اج زی دی پادا رد .ب سا ی بی آثو س الفطوا

اسهو ا

ب هه اهفم ،حکم ی اهفتی حکمت یان نی سا هو زگ س بو تو گ هوات ی لتاود از
آنه برای تباان دل عقفنی از دین بهر هستاد .دس حازة اقفض ناز ایون تسوئس هواد
داشت ب سا ی بی اقفض ناکات قاس اسه ا ا ثر حکمو ی اهوفتی بو اقوفض لتواست
اسه ا نظریة اعتدال ا آشا شدند آ سا ب آی ا س ای ا تأ اد ااد بور اعتودال
تا ن س ی ت بق ی لتاد .با براین نظریة اعتدال ش لادة اصسی تب اقفای حکم ی اهوفتی
شد .ل سابی (557و 132ض) ا لان لاسساف اهفتی باد

بو تو گ اقوفض ناکاتو قاس

اسه ا اهتم م سزید آ سا شرح داد(اسهو ا ،االقوفض ،ص  .)22ا دس لروال تتازعو
نظریة اعتدال سا با

رد اهت(ل سابى ،ص.)56

پووس از ی دیاوور حکمو ی اهووفتی ت ناوود یحاوویبوونعوودی(122-561ض) دس تهو یب
األقووفض (یحاوویبوونعوودى ،ص ، 9)32-31ابوواعسی تسووکای ( 552-112ض) دس ته و یب
األقفض ت هار األعراض (تسکای  ،ص ،) 11-19اباالحسن عو تری (تتالو ی 522ض) دس
السع دة االهع د(ع ترى ،ص ،)67ابنهواا ( 592-112ض) دس سه لووة لوی عسوم األقوفض
(ابنهاا  ،ص 591و ،)567غزالی ( 132-323ض) دس احاو ء عسوام الودین (غزالوی ،ص،)25
قااهو نرووارالدین طاهوی ( 379-695ض) دس اقووفض ن صوری (طاهووی ،ص،)222-227
تفصدسا دس شرح اصال لی (تفصدسا ،ج ،2ص ،)112تهدی نراای (تتالو ی 2127ض)
دس هو تعالسووع دا (نرااووى ،تهوودی ،ج ،2ص32وو  ، ) 92احموود نرااووی دس تعووراجالسووع دة
(نرااى ،احمد ،ص )12-12برقی دیار از حکم ی تسسم  ،از طرلداسا نظریوة اعتودال
اسه ایی هستاد

این نظری سا دس تب اقفای قاد طرح رد

ب تفش ابتک ساا

قاد آ سا ب حد م ل سه ند اند.
 .2ارزيابی و نقد نظرية اعتدال
 .2 .1ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار توجیه

تراد از تعا س تاها برسهی دالیسی اهت

برای اثب ا یک نظری اسائ شد اهت .آن
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گفت س ی رداسی سا تاه تیه زد ،دلال اهت .انس تاهادی قردتاد اهت هر گفت س
وورداسی سا ب و تووراز ی هوواج

قوورد اسزی و بی تووی اوود از دالیوول تاهاه و ا آ

تی پرهد .یک نظری اتی داسای تاها اهت

بتااند بو قوابی نشو دهود وورا لعسوی

ق ص از لح ظ اقفای دسهت ی ن دسهت اهت(اراتسکی ،ص .)56
الف .بررسی داليل عقلی نظرية اعتدال
الف .1.ابتناء قاعدة اعتدال بر تمثیل و استقراء ناقص

اسه ا برقی از پار ا ا از حکم ی تسسم  ،برای اثب ا ا عدة اعتدال لتاست باد
حد هط از تق یسة عسم اقفض ب عسم طب بهر هست اند .دس ااوع ،آنهو تعاو س صوحت
هفتت بد دس طب هاتی سا

اعتدال تزاج تعا س تور

ه نب الراط ی تفریط اهت ،ب عسم اقفض تسری داد
سا اعتدال دس اعم ل عااط
تفریط با
نباد

عست هفتت لتواست اقفاوی

ی اعتودال اواای نفوس عسوت سذایول اقفاوی سا الوراط

رد اند .ح ل آنک ب دلال هاد لرض لو ح

اقفض اهت بد

سا و قور ج از اعتودال بو

تاو نفوس و تاتوا عسوم

تاتا عسم طب اهت ،این تق یس

تمثال از نظر تا قی صوحاح

تسری حکم یکی ب دیاری ه یز ناست.

هم طاس

با شد اسه ا د دلال برای اثب ا ا عدة اعتدال اا تو

تق یسة اقفض ب ته ی

ورد :دلاول ا ل،

سزش دلال د م ،تق یسة اقفض ب هار زیب یی.

اسه ا تاه ب با ه تاسد (ته ی  ،سزش هار)

الراط تفوریط دس آنهو تاهوب

تب هی سع یت اعتدال تاهب هفتت زیب یی اهت ،توفش ورد ا عودة اعتودال سا و
تدعی اهت الراط تفریط دس هر سی تاهب بر ز سذایل اقفای سع یوت حد هوط
تاهب بر ز لتاست اهت ،ب شهاد تخ طب نزدیک آ سا اثبو ا اود .باو براین دلاول
اصسی ا تمسک ب شهاد بداهت عقسی باد.
س شن اهت
تی تااند ث بت اد

دالیل اسه ا بورای اثبو ا ساوت ا عودة اعتودال و لی ناسوت تاهو
دس برقی تااسد ت ناد ته ی  ،سزش هار الراط تفوریط تاهوب

تب هی سع یت اعتدال لتاست اهت ،اتو ایاکو هماشو

دس هموة اتواس سع یوت اعتودال

ب عث لتاست اهت،از این اهتدالل ا ا بل اثب ا ناست .بو تعباور دیاور اهوتدالل اسهو ا
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اهت.

اهتقراء ن ا

دس نتاج  ،دالیل اسه ا-

بهتر اهت شوب دلاول بخواانام_ از اثبو ا ساوت شومال

ا عدة اعتدال ع هز اهت تاه تیتااند اثب ا اود و لقوط دس بعتوى از اتواس سع یوت
حد هط ،لتاست الراط تفریط تاهب تب هى اهت.
حکم ی اهفتی ناز دس اثب ا ا عدة اعتدال برقی تاه ب دلال ا ل یعای تق یس بو عسوم
طب اش س رد اند برقی حتی بد

اش س ب آ  ،ا عدة اعتدال سا وا ب

ب نظر تی سهد آ سا ب عااا یک اصل تسسم تقبال ع ت

س بورد انود

بینا ز از اثب ا اهت،

تسقی رد اند .اتی ب واانای طرح ا عدة اعتودال دس تو گهو ی اقفاوی آنهو داوت
تی اام ،تی بااام
رد اند

اغسب آنهو پوس از باو اواای نفوس ،بفل صوس ایون ت سوب سا باو

ب اعتدال ااا لت یل وه سگ نة اصسی پدید تیآیود بو الوراط تفوریط آنهو

سذایل اصسی .هم اان تش هد تی اام

آنه ب هاچ هو بو طواس تسوتقل دس هو یی از

ت گ دسصدد طرح ،تباان اثب ا ا عدة اعتدال برنا تد اند(نک .تسوکای  ،ص 52 -57؛
طاهی ،ص 92؛ نراای ،تهدی ،ج  ،2ص .)12
الف .2.قاعدة اعتدال به عنوان يک اصل مشهور

ب نظر تیسهد دس تاها ایاک ورا حکم ی اهفتی دلاسی برای اثب ا ا عدة اعتدال اا تو
نکرد اند ورا اسه ا دس اثب ا آ صرل ً ب د شب دلاول اهوتا د ورد اهوت ،تویتواا
واان گفت

آنه ا عدة اعتودال سا یوک اصول تواسد ابوال ع توة توردم عموام عقوف

تیدانست اند؛ تم م عقف اتف ضنظر داسند

اعتدال تا ن س ی دس اتاس ناکاهوت الوراط

تفریط تاهب ترس زی اهوت .باو براین ،از آنجو و طبوق تبو نی تا قوی ،اتو ی ی
تشهاس

آساء تحماد هزء تب دی اا س تب دی ت لب ب شم س تیآیاد تب دی اا س،

ات ی یی هستاد و ناو زی بو اثبو ا نداسنود(نک .تظفور ،ص ،)523دس نتاجو  ،اسهو ا
حکام تسسم نا زی ب اثب ا ا عدة اعتدال ندید اند.
گرو تیتاا ادع ی شهرا اتا «اعتدال دس سه قاگ اهت» سا پ یرلت؛ ات باو
این اصل تشهاس ب شکل یک اتاة تاهبة سا « -هماش
اهت»-

دس همة سه اعتدال قواگ

ادع ی اسه ا دیار اعتدالیه هوت ،هو ی اشوک ل داسد .بو عبو سا دیاور،
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دس بان عقف ع تة تردم تشهاس اهت ،اتاة ا ل اهت

آن

ذ ر هاس تا قی اهت؛ لی آن
تاهبة سا اهت .از آنج

یک اتواة تهمسو بود

اعتدالیه آ سا ادع تی ااد اتواة د م بو ذ ور هواس

صدض اتاة تهمس ب شکل هزئا هم تمکن اهت ،دس نتاج

ادع ی صدض آ ب صاسا سی ،ادع ی بد

دلال قااهد باد.

الف .9.اثبات قاعدة اعتدال به روش تحلیل مفهومی

اسه ا برای اثب ا ا عدة اعتدال هم اوان از س ش تحساول تفهواتی بهور هسوت
رد اهت ب تحسال تفهاتی لت یل سذایل اقفای ،نش دهد

توفش

تم م لتو یل دس حود

هط سذایل دس د طرف الراط تفریط اراس داسند؛ ت ب این طریق ا عدة سی قواد سا
اثب ا اد؛ تثفً ی «شج » سا سى تیداند

ب ید ترهاد نترهد آنج

بترهد آنج

نب ید ترهاد .بر اه س این تعری  ،لتاست شج عت دس حد هوط بوان بزدلوی تهواس
اراس قااهد داشت .هم اان ی «قایشتنداسى» «عفت» سا وا تعریو
حد هط بان لا مگساختاى قماد شهاا اراس گارد .لا مگساخت
ل اا هسم نى حااانى اعم از قاسد
سى

توی اود و

سى اهت و دس

آش تاد  ،عمل هاسی غار الوراط اود؛ اتو

دس برقواسداسى از لو اا هسوم نى تفوریط اود ،دوو س قمواد شوهاا اهوت.

سع یت اعتدال دس بهر تاودی از لو اا ،قایشوتنداسى یو عفوت اهوت (اسهو ا ،اقوفض
ناکات قاس ،ص  .) 221-223ی ب هموان طریوق لتو یل دیاور سا دس حود هوط اوراس
تیدهد( هم  ،ص .)215-252با براین اگر سوی ایون تعو سی
اسه ا از لت یل سذایل سا نپ یرد ،ا عدة اعتدال ا برای

تحساولهو ی تفهواتی

پو یرلتای نخااهود بواد .توثفً

اگر سی شج عت عفت سا اترل اواة غتوبی شوهای تحوت دهوتاس عقول یو شور
تعری

اد تج ز از دهتاساا آنه سا سذیست بخااند ،دیار آ د لتاست ،د طورف

سذیست نخااهاد داشت.
لاسنز اال ،2لاسساف ایت لا یى ،ب این نظر اسه ا

دس تق بل هر لتاست ،د سذیسوت

تتت د الراط تفریط اراس داد اهت ،اشک ل تیگارد تعتقد اهت هر لتاستی تاه یوک
سذیست تتت د داسد .ب اعتق د ا اشتب اسه ا از آنج ن شى تىشاد
سا تحت یک ن م اراس داد اهت؛ تثفً ا دس تعری

د لتاست تتتو د

شج عت تیگاید« :پس شج

سوی
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اهووت وو بترهوود ،آنجوو و ب یوود ترهوواد پ یووداسی سزد ،آنجوو و ب یوود پ یووداسی
سزید»(هم ،ص .)225این تعری

دس ااع ،تشتمل بر د لتواست تتفو ا اهوت :ا ل،

د م تعری

اسهو ا از شوج عت اهوت؛ یعاوی پ یوداسى دس تق بول

بخ

نبرد شج ع ن
وازه یى
احتا ط

ترهادنى ناست ب یود آنجو پ یوداسی ورد د م ،عقوبنشوااى ع افنو یو
ا ل تعری

بخ

شج عت اهت یعای ترهاد از وازه یی

ترهادنى اهت.

ب نظر لاسنز اال سذیست تق بل ب نبرد شج ع ن  ،بىب ى تهاس اهت سذیست تق بول بو
احتا ط ،هُبن

ترس اهت).(Kraye, p.722

دس تاسد لتاست هخ ا ناز اسه ا همان اشتب سا ترتکب شد
د عمل تتف ا سا تحت یک ن م اوراس داد اهوت .یکوی ،بخشو
هخ ا اهت سذیست تق بس

لتو یل تربواط بو
تو ل و لتواست آ

اهراف؛ دیاوری حفوو هموع تو ل ،و لتواست آ

صرل هایى ی ااتر د اهت سذیست تق بس  ،قست لئ تت) وریی ،ص .)222لاسسوال
دیارى وا تک ایات یر ه بُاد ناز هموان اشوک ل سا بو اسهو ا داسنود(تکایاتو یر،
ص252؛ ری ،ص.) 222
برای تأیاد این اشک ل تیتاا از حدیث ات م حسن عسکرى عساو السوفم ناوز اهوتف د
رد .ایش دس تق بل هر لتاست،یک سذیست اقفای اراس داد

شج عت تهاس ،حزم

هبن ،هخ ا اهراف ااتر د بخل سا لت یل سذایل تق بل هم تعرلى رد بادند.
ات م دس آ س ایت واان لرتادند:
 ...لسحزم تقداساً لأ زاد عسا لها هبنٌ لسشج عوة تقوداساً لوأ زاد عساو لهوا تهواس
(امى ،ج  ،1ص.)116

با براین هبن سذیست تق بل ب لتاست حزم احتاو ط اهوت و از الوراط دس احتاو ط
عقبنشاای پدید تی آید تهاس سذیست تق بل ب شج عت

از الراط دس نترهاد

اادام

رد بر اتاس دهشتا ك ح صل تیشاد ،ل ا هبن تهاس هر د دس طرف الراط نسبت بو
د لتاست تختس

هستاد اراس داد شج عت دس هط هبن تهاس صحاح ناست.
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ب .بررسى داليل نقلى نظرية اعتدال
ب .1.بررسى آيات

حکم ی تسسم دس تأیاد ا عدة اعتدال ب برقی از آی ا ارآنی اهتا د ردند

هرواود

دس داللت برقی از آنه ت ناد آیة انف ض « :التجعل یدك تهسالة إلوی عاقوک التبسو ه
ل البسط»( اهراء )17/اشک لی هاد نداسد ،لی دس داللت برقی از آنهو ناوز اشوک التی
ب نظر تیسهد.
 .2غزالی آیة اهراف « ُسُاا َ اشرَبُاُا َ التُسریلُاا» (شعراء )27/سا تأیاودی بور ا عودة اعتودال
ذ ر رد اهت (غزالی ،ج  ،5ص  ،)92لی دس داللت این آی از واود ههوت اشوک ل
هوواد داسد :ا ل ایاکو پاوور ا نظریوة اعتوودال« ،اهووراف» سا سذیسووت حوود الووراط بوورای
«هخ ا» ذ ر رد بادند ،ن برای عمل قاسد

آش تاد (نک .تسوکای  ،ص 12؛

طاهى ،ص )92؛ ث نا ً دس ظ هر آی اش س ای ب طرف تفریط نشد اهت تاهو از الوراط
زی د س ی دس قاسد

آش تاد نهی شد اهت .تمکن اهت سی بو طواس اهمو لی

تعتقد ب لتاست باد اعتدال تا ن س ی دس سه ب شد ،لی طرلوداس نظریو
اعتدال
هم

داللت بر سات عماتات لتاست اعتدال دس همو هو

سه تی اد ،نب شد .ل ا داللت این آی  ،اق

ا عودة

همو زتو هو

دس

از ادع ی طرلوداسا نظریوة اعتودال

اهت.
 .1آیوة دیاوری و غزالوی بو آ اهوتا د ورد،آیو «أشوداءُ عَسَوی الکُفو سی سُحَمو ءُ بَاواَهُم»
(لتح )17/اهت« .أشداء» از ت د «شدا» ،دس تق بل سقاا هستى اهت؛ آ وا

و

قشانت دس تق بل نرتى اهت )تر فاى ،ج ،3ص .)19این آیو ناوز هوخای از الوراط،
تفریط حد هط ب تا نا سد

داللتی بر تا ن س ی اعتدال دس قشوم یو سحموت

نداسد ،بسک اتخ ذ سحمت الفت دس ه ی تا هب نسبت ب شخ
تی اد .دس نتاج  ،آی ب تعا ی ع م اعتدال

دسهوت سا تاصوا

حد دسهت اهت ت بق اهت نو اعتودال

می.
 .5آیة دیار تاسد تمسک غزالى آیة «اال تَن أتَىَ اهللَ بیقَسبٍ هَوسامٍ» بواد و ی «هوسام» سا
عدم گرای

اسب ب سذایل الراط تفریط تفسار رد( غزالی ،ج ،5ص .)92داللت این

آی بر ا عدة اعتدال بسا س تعا تر از داللت د آی ابسی اهت؛ وورا و آیو تاهو بور
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طه و سا اسووب از سذایوول اتر و ف آ ب و لت و یل تأ اوود داسد ،ن و بوور ا عوودة اعتوودال
اسه ایی .تعری

لت یل ب حد هط سذایل ب الراط تفریط قو سج از داللوت آیو

اهت.
 .1آیووة تواسد اهوتا د دیاور ،آیوة «التَجهَور بیرَوفتکَ التَخ لَوت بیهو
( اهراء )222 /باد

از ههر إقف ا دس ارائت نم ز نهی تی اد .ب نظر تیسهد آیو

تاه با نار این حکم شرعی اهت
ن قاسی قفا

ابتو ی بوانی ذلوک»

دس ارائت نم ز،صدای نم زگزاس ن ب ید قاسی بساود

ب شد .لی ایون حکوم داللتوی بور لتواست بواد صودای تتاهوط دس

هم ه نداسد .و بس دس تاااع دیار ،غار از نم ز بساد بواد صودا یو قفاو
ت ساگ تاسد تأ اد ب شد .وا

بواد آ

دس لرهت د صوسااا بور پاو تبر ا ورم (ص) ،بساود

لرهت د آ تاسد تأ اد اهت دس دع

نا ی

ب قدا ،قفت پاه نی باد آ .

 .3آیة « ابت ی لام آت كَ اهللُ الداسَ اآلقرة َ التاسی نَرابَکَ تنَ الودنا » (ارو  )99 /و غزالوی
آ سا ش هد دیاری بر ا عدة اعتدال ذ ر نماد ،ناز ب نظر نمیسهد واان داللتی نداشت
ب شد .آی تاه از بیتف تی تل نسبت بو اتواس دناوای نهوی توی اود ،اتو داللوت بور
سع یت اعتدال دس طسب س زی دناای اقر ی نداسد .از ایاک طسب آقرا دس دناو دس
ابتدای آی ذ ر ب آ اتر شد اهت ،لی بیتاههی ب دنا دس انتهو ی آیو ذ ور از
آ نهی شد  ،تی تاا اهمات ا لایت طسب آقورا بور طسوب دناو سا اهوتاب ط ورد.
یعای ارآ ایج د اعتدال حد هط دس طسب دنا

آقرا سا ب تو تاصوا نموی اود،

بسک تاه ب آقرا هماش ب ید باشتر از تاه ب دنا ب شد؛ لوی بویتواههی ت سوق بو
دنا ن دسهت اهت .البت این تاصاة ارآنی ب این تعا

تقداس دسهوت تاهو بو دناو

آقرا ،تا د طرف تاه ت سق ب آقرا تاه ت سق ب دنا اوراس داسد ،بو ا عودة
اعتدال ت بق اهت.
برقی دس تأیاد ا عدة اعتدال ب آی ا دیاری وا «ال تقا اا تن سحموة اهلل» ( زتور)31/
«ألَوووأتاُاا تَکووورَ اهللی لَفیَوووأتَن تَکووورَ اهللی إال القوووام الخَ هووور ُ » ( اعوووراف )77/تمسوووک
رد اند(ص نعى ،ص)21

دس داللت آنه ناز اشک ل هاد داسد.
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ب .2.بررسى روايات

طرلداسا نظریة اعتدال دس هه اهفم ب س ای ا تتعددی از ائمة تعروات ( ) تمسوک
رد اند

دس داللت برقی از آنه اشوک ل هواد داسد .بو واود نمانو از ایون س ایو ا

اش س تی اام.
 .2تهم ترین س ایتی

ب آ تمسک شد اهت ،این س ایوت از پاو تبر ا ورم(ص) اهوت

لرتاد :
قارُ االتاسی أ ه ُهَ (»...تجسسی ،ج ،12ص)122؛ یعاى بهترین اتاس حد هط آنه هوت.
گ شت از ایاک نسخ بدله یی برای این حدیث ب صاسا «قار األتاس عزائمهو

شور

األتاس تحدث ته » «قار األتاس عااابه » هاد داسد،اگر داللت آ سا ت م بدانام توراد
از ا هط سا حد هط بپاداسیم
گفت

د طرف آ الراط تفوریط اهوت ،دس نه یوت ب یود

این حدیث ،لیالجمس  ،داللت بر لتاست تا ن س ی دس زندگی داسد ت سا از

الراط تفریط دس اتاس زندگی نهی تی اد ،لی اهتاب ط ا عودة سوی اعتودال بو ایون
صاسا

هماش ب ید دس سه سع یت اعتودال ورد تمو م لتو یل دس حود هوط

تم م سذایل دس طرف الراط ی تفریط اراس داسند ،دشااس ب نظر تیسهد.
 .1حدیث دیار از حترا اتار تؤتا عسا السفم اهت

لرتاد اند:

قا ُر االتواس الوامط اال هوط ،الاو یرهوع الهو لى بو یسحوق التو لى(تمامی آتودی،
ص .)121

گرو داللت این س ایت دس تأیاد تا ن س ی تمو م اهوت ،لوی اشوک ل گرلتو شود بو
س ایت ابسی ،ب این س ایت ناز اسد اهت .یعای س ایت تاه بر تأیاد اهم لی تا ن س ی
سع یت اعتدال داللت داسد.
 .5س ایت دیاری از حترا عسی ( ) نقل شد اهت

لرتاد اند:

الامانُ الشم لُ تُتسةٌ ال ریقُ الاه ى هى الج دة»؛ «ساهت وپ ،گمراهی اهت
ه د  ،سا هط اهت(نهج البفغ  ،ق بة .)26

ب نظر تیسهد این س ایوت داللتوى بور ا عودة اعتودال نوداسد بو صورف آتود

سموة

« ه ى» دس آ  ،نمیتاا آ سا تؤید این ا عود دانسوت .آن و س ایوت بو آ دهوتاس
تیدهد حر ت بر «صراط تستقام» پرهاز از قر ج از آ ب انحراف ب وپ ی ساهت
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اهت .دس نتاج  ،ب نظر تیسهد تفسار انحراف ب ووپ ساهوت ،بو الوراط تفوریط
طریق ه ی ،ب حد هط اسه ایی صحاح نب شد .صوراط تسوتقام،شوریعت تحمودی
(ص) اهت ،انحراف از آ ب وپ ی ساهت ،قر ج از شریعت اهت.
دس تجما ب نظر تیسهد آی ا س ای تی
تاه تؤید لتاست تا ن س ی اعتدال دس اتاس تختس

دس تأیاد ا عدة اعتدال ذ ر شد اهوت،
زندگی هسوتاد؛ لوی دشوااس اهوت

ب تاا آنه سا تؤید ا عدة اعتدال بو تعاو ی لسسوفی اسهو ایی آ

و تحول بحوث

ت هت ،دانست .این آی ا س ای ا اغسب داللت بر اعتدال ب تعا ی عو م آ (یعاوی حود
دسهت) داسند؛ یعای تؤید آ هستاد
ق ص تا هبی اهت

هر عمل دسهت ب لتاست ،داسای حد انوداز

نب ید از آ حد تج ز نمواد؛ گرنو تبودیل بو سذیسوت قااهود

شد .ات اهتاب ط ا عدة اعتدال از آنه ب این تعا

همة لت یل دس حد هط اراس داسنود

تحفاف ب د طرف الراط تفریط هستاد الراط تفریط دس هر سی سذیسوت اهوت،
هخت تینم ید؛ بسک ب طاس اهم لی لیالجمس  ،اعتدال تا ن س ی سا تأیاد تی ااد.
 .2 .2ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار انسجام و يکپارچگی

تاظاس از انسج م یک نظریو آ اهوت و تعو سی  ،اصوال اااعود اقفاوی نظریو بو
یکدیار تتع س

نب شد .انسوج م تعاو سی دس نوی اهوت .دس تق بول ،یکپو سوای تعاو سی

بار نی اهت ه زگ سی نت یج لاازم یک نظریو بو یکودیار سا تودنظر اوراس تویدهود.
برقی این د تعا س سا ب تاه ب لرض ت اس د تعا س هداگ ن دانست اند برقی ب ق طر
استب ط آنه ب یکدیار ،ب این تعا

عدم انسوج م تاو اهوزا اصوال دس نوی دس یوک

نظریة تستسزم عدم یکپ سوای لواازم نتو یج بار نوی آ ناوز قااهود بواد ،آنهو سا یکوی
دانست اند(اراتسکی ،ص .)56
 .1 .2 .2مالك اعتدال بودن عقل

یکی از اشک الا ترباط ب انسج م دس نی نظریة اعتدال ایون اهوت و اسهو ا از هوایی
اعتدال حد هط سا لتاست تیشمرد تعاان حد هط سا بر عهدة عقل اراس تیدهود
از های دیار تعتقد اهت عقل هر سى از عهدة ی لتن حد هط برنمىآید تاهو انسو
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داساى برارا حکمت تىتااند ا ین تهم سا انجو م دهود .برقوی بو اسهو ا واوان ایوراد
تی ااد

ا تعا س تشخا

تی دهد ،ات تعا س تشخا
اهت

حد هط سا دس اعمو ل عااطو

سا عقول حکموت اوراس

اعتدال دس عقل عمل آ سا تشخ

نموی اود .هو ی هوؤال

حد هط دس عقل سا واان تشخا

دهام؟ واان عقول سا از الوراط تفوریط

ب ز داسیم بر هبال نج ا حد هط اراس دهام؟(هر ش ،ص .)166
این اشک ل ب نحا دیاری ناز با شد اهت :اسه ا از یک طورف بروارا ،دانو
عقل سا ع تل تعاان اادة حد هط
هاد برارا دان

لتاست اهوت ،تعرلوى توى اود از هواى دیاور

لتاست اقفاوى هسوتاد ،تااواف بور اعتودال حود هوط دس

تعقل اهت .پس هخن اسه ا یک د س ب طل اهت (گمپرس ،ج  ،5ص .(2199
حق این اهت

این اشک ل ن شی از عدم دات دس وفم اسه اهوت .ووا ا ا عودة

اعتدال سا تاه دس تاسد لت یل اقفای ب
دس تاسد لت یل عقسی ب
تشخا
اقفای

س برد اهت قاد ترریح داسد

این ا عد

س برد نمیشاد .لت یل عقسی ت ناد حکموت عمسوی و ع تول

حد هط اهت ،از طریق آتازش تعسام تعسم ح صل تویشواند ،اتو لتو یل
تسکة نفس نی ح صل ع دا تکراس عمل هستاد ،ب سع یوت حود اعتودال بو

دهت تیآیاد.
 .2 .2 .2نقد تفسیر اعتدال به حد درست

اشک ل تفسار افی از اعتدال این اهت

ا الً حد دسهوت لقوط یوک طورف داسد آ

حد ن دسهت اهت .دس نتاج این تفسار ب اصل دیار این نظری یعای تثساث اسهو ایی و
ه حد الراط ،تفریط حد هط بورای هور عمول ا ئول اهوت ،دس تعو س
ورا

قااهود بواد.

بر اه س این تفسار ،دیار هر لتاستی د طورف الوراط تفوریط نخااهود داشوت.

حد ن دسهت دس اتاس می داسای تقداس تیتااند د طرف الراط تفریط داشت ب شود،
ات دس اتاس افی بد

تقداس ،این حد لقط یک طرف داسد آ عمول ورد بو شواا

ن دسهت اهت .با براین دس اتاس افی نمیتاا ن م این ا عد سا اعتدال گ اشت.
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 .9 .2 .2معنای عدالت و ضد آن

یکی دیار از اشک التی
دانست ،این اهت

تیتاا ن شی از عودم انسوج م دس نوی نظریوة اعتودال اسهو ا

از هایی بر اه س ا عدة اعتدال اسه ا همة لت یل دس حود هوط

بان د سذیست الراط تفریط اراس داسند از های دیار ی دس برقی از سمو ا قواد،
لتاست عدالت سا تستثا از این ا عد رد

آ سا لتواست هو تع و تاهو یوک طورف

داسد تیشمرد.
وا

دیدیم ترد ا نا شکن ظ لم اهت ت اع او نا ،عو دل ... .عودالت بو ایون

تعا هزئی از لتاست اقفای ناست بسک تم م لتاست اهت عکس عودالت یعاوی
ظسم ،هزئی از سذیسوت ناسوت بسکو سذیسوت تول تمو م سذیسوت اهوت(اسهو ا،
ص.)269-262

دس ایاج اسه ا هاچ اش س اى ب صفت انظفم نداسد .ات دس ا اهط ت گ پاجم ،ی دس
تاسد عدالت ب تعا ی ق ص تیگاید:
ظسم ب تعا ی ن بر ابری اهت عدل بو تعاو ی برابوری اهوت ایون ت سبوی اهوت و
هما ابال داسند بی آنک نا ز ب دلال ب شد .اتو اگور برابور حود هوط اهوت پوس
عدالت هم حد هط اهت .ات برابری تستسزم دهت م د واز اهت .پوس عودالت
هم ب ید حد هط برابری اشخ ص تعاای ب شد از آ ههت
ب ید حد هط تا د واز ب شد؛ یعای تا با

از انداز

حد هط اهوت

متر از انوداز (همو ،

ص) 295
عدالت ،همان اهت یعای تا هب ظسوم تجو ز از تتا هوب ( تتا هوب حود هوط
اهت)(هم  ،ص.)293

دس ااع اسه ا حد هط باد عدالت سا از آ ههت تیداند

وا عدالت تقسوام

تااهب ب طاس تس ی برابر اهت تس ی حد هط بان متور باشوتر اهوت ،باو براین
عدالت هم حد هط بان د واز اهت :متر از حود اهوتحق ض داد

باشوتر از اهوتحق ض

داد اهت .دس نه یت ،اسه ا دس ا اقر ت گ پاجم ،ب ق طر پ یباودی بو ا عودة اعتودال،
عدالت سا حد هط بان د سذیست ذ ر تی اد:
از آن

گفتام این نتاج ب دهت تى آید

ظسم تحمل ظسم(هم  ،ص .)225

عدالت حد هط اهوت تاو استکو گ
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ظسم ،تج ز از انودازة دسهوت اهوت انظوفم تجبواس شود بو پو یرش متور از انودازة
دسهت.
هم طاس

برقی از حکم ی تسسم گفت اند ،حق این اهت و عودالت تاهو یوک

تد داسد آ ظسم اهت .اگر عدالت سا سع یت برابرى تا هب بان شهر ندا دس تقسام
حقاض اتاال تعری
اهت

اام ،تد آ  ،عدم سع یوت برابوری تا هوب تقسوام ن دسهوت

این عدم سع یت برابری گ ب ق طر م داد ب برقی گ ب ق طر زی د داد

ب برقی اهت .لی دس هر صاسا،هر د تحت عااا ظسم تج ز از حق اراس تیگارنود
د طرف قااند آنه برای عدالت ن دسهت اهت.
ات طرف اراس داد انظفم برای عدالت از آ ههت ن دسهت اهت
سلت س ظ لم ن دیارا دس حق قاد اهت
قای

تق بل آ  ،لتواست ب زهوت ند

انظفم ،پ یرش
دلو از حوق

اهت .با براین لتاست عدالت تق بسی ب انظفم نداسد.

عدالت ب تعا یی

حکم ى اقفض اهفتى ا ئل بادند (نوک .غزالوی ،ج  ،5ص  69؛

طاهی ،ص  ،)95-91یعاى اترل اااى شهای غتبی طبق حکوم عقول ،ناوز تاهو یوک
تد داسد آ هم عدم اترل ااا عدم تبعات از عقل اهت انظفم بو تعاو ی پو یرش
ظسم اصفًدس ایاج ت رح ناست؛ وا این تعا ی از عدالت،یک لتاست نفس نی اهوت؛ نو
لتاستی دس استب ط ب دیارا نسبت ب تقسام حقاض اتاال آنه .
 .9 .2ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار وضوح

یکی دیار از تعا سه ی اسزی بی نظری ه  ،تاح تف هام سادی ب
اهت .هرو تف هامی

دس یک نظری ب

س سلتو دس آ نظریو

س برد شد اهت ،از لح ظ تعا یی س شنتر

اتحتر ب شاد ،ساتدی آ نظری باشتر قااهد باد .اعتدال ،حد هط ،الوراط ،تفوریط،
حد دسهت ،هاس ع لی لتاست از همس تف هامی هستاد
شد اند

اغسب از تاح تفهاتی برقاسداس ناستاد.

دس نظریة اعتدال ب و س بورد
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 .1 .9 .2اشکال تناقض ماهوی حد وسط

برقی تفهام حد هط سا تفهاتی قادتتا اض دانست اند دس نقد ا عودة اعتودال واوان
دس ت هات حد هط طباعت آ تا اض هاد داسد .وا حود هوط نسوبت

گفت اند

ب طرف الراط هماش دس نق

نسبت ب طرف تفریط هماش دس زی دى اهت .ح ل حود

هط واان تیتااند تحقق پادا اد؟ واان تمکون اهوت تو هاتی د صوفت تتعو س
(زی دى نق

) سا دس قاد همع اد؟ (بد ى ،اسه ا ،ص )162

ب نظر تىسهد این اشک ل بر ا عدة اعتدال اسد ناست؛ ورا و حود هوط دس تق یسو
ب د واز ،زی دى نقر پادا تی اد ،نو نسوبت بو یوک واوز تو آ سا تفهواتی قواد
تتا اض بشم سیم .ب تعبار دیار،حد هط از هاج
تشخ

تق یس ب د طرف الراط تفوریط

تیشاد.

 .2 .9 .2اشکال دور در تعیین حد وسط

نظریة اعتدال گرو ب ه دگی تیگاید دس هر عمول ع طفو ای حود هوط سا انتخو گ
ااد از الراط تفریط بپرهازید ،لی تعاان حود هوط د طورف الوراط تفوریط بو
یک تشکل اه هی تااه اهت آ اشک ل د س اهت .اشک ل ا عودة اعتودال ایون اهوت
براى تعاان حد هط ابتدا ب ید د طرف الوراط تفوریط سا تعاوان ورد هوپس حود
هط آنه سا تشخ
آ نمی تاا

ه

نماد ،ت ناد پ س ق ی
سا تشخ

بد

تعاوان تحرواس ورد د طورف

ورد .باو براین ،حود هوط توؤقر از د طورف اهوت

نسبت ب آ د تعاان تى شاد .ات دس زندگی اقفاى حد هط تقدم بر د طرف الراط
تفریط اهت؛ زیرا د طورف الوراط تفوریط دس تق یسو بو حود اعتودال الوراط تفوریط
قااند تیشاند آنه سا هز ب اا س ب حد هط نمىتواا طورف ن تاود .نو ا
نسبت ب

تل تى تاا ن ا

سا تاهو

شمرد .ت ترهوا سا دس ااو س بو شوج  ،ترهوا تویقواانام؛

شهاترا سا دس اا س ب عفا  ،لا مگسواخت توی نو تام .از ایون س  ،یوک د س ب طول الزم
تیآید (بری  ،ص .)522ب نظر نا سند این اشک ل ن شی از نارش ق ی ب ا عودة اعتودال
اهت

یک بدلهمی تحساگ تیشاد اسه ا بو هواچ هو ناو ق وی بو لتو یل

سذایل نداشت اهت؛ یعای ایاک ه حد تفریط ،هط الراط سا دس یک قط بداند و بو
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الزای

تقداس از حد تفوریط بو هوط سهواد هوپس از آ عبواس ورد بو حود الوراط

سهاد(اترك ،ص .)12-11تخراص ً اگر تقریر د م ا عودة اعتودال (تفسوار افوی) سا دس
نظر بااریم ،اصفً د طرف د انداز الراط تفریط ت رح ناسوت تو بورای تعاوان حود
هط تااط ب آنه ب شد اشک ل د س الزم آید .حد اعتودال افوی یعاوی حود دسهوت
تا هب

تعاان آ بر عهدة عقل اهت عقل بور اهو س اتواس تختسو

از همسو آثو س

پا تده ی شر یک حد از عمل ،تأیاد ی انکو س توردم نسوبت بو آ حود ،تق یسو بو سلتو س
انس ه ی ب لتاست ی سذیستماد اقفای تاسد تاالق ع ت
از عمل سا تشخ

 ...دسهتی ی ن دسهتی آ حود

تی اد .با براین گرو دشااس باد تعاان حد اعتودال حود لتواست
احتم ل ق دس آ سا ب ید تأیاد رد ،لی اشک ل د س بور آ

دس اعم ل عااط

اسد

ناست.
 .9 .9 .2تضاد حد وسط با دو طرف افراط و تفريط

یکی دیار از تف هامی

اسه ا دس نظریة قاد ب

نظر اسه ا از یکسا حد هط

س برد اهت ،تفهام تتو د اهوت .از

حد لتاست اقفای اهت ،ب د طرف الوراط تفوریط

دس تت د اهت از های دیار ،د طرف الراط تفریط دس تت د ب یکدیار هسوتاد .اتو
بر اه س تعری

تا قی ،د وازی

ب یکدیار تت د داسند ،بااش غ یت قفف هاد

داسد .بر این اه س ،تاه ب ید بان د طرف الراط تفریط تت د هاد داشت ب شد ،ن بوان
حد هط ب د طرف الراط ی تفریط .ورا

بان حد هط آنهو غ یوت قوفف هواد

نداسد.
اسه ا دس پ ه ب این اشک ل د تاها ذ ر تی اد :تاها ا ل ،آ اهوت و اغسوب
یکی از د طرف الراط تفریط ب حد هط نزدیکتر شبا تر اهت .ب همان قو طر تو
این طرف سا تتت د ب حد هط نمیقاانام لقط طرف دیار

ل صسة باشوتری بو حود

هط داسد سا تتت د آ تیقاانام .تثفً تهاس نسبت ب ترهایی بو شوج عت نزدیوکتور
شبا تر اهت .با براین ت شج عت سا ب ترهایی تتت د تیقاانام ن ب تهاس؛ یو توثفًقمواد
شهاا ب عفت باشتر نزدیوکتور اهوت تو شَورَ

لاو مگسواختای .از ایون س  ،تو لقوط

لا مگساختای سا ب عفت تتت د تیپاداسیم ن قماد سا .ات دس ااع ،هر د طرف بو حود
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هط دس تت د هستاد.
ت تعماالًطرلی

تاها د م اسه ا این اهت

ب طاس طباعی ب آ گرای

داسیوم

سا ب حد هط تتت د تیقاانام ن طرف دیار سا؛ تثفً وا اغسوب توردم بو طواس طباعوی
ل اگرا هستاد ب لا مگساختای تم یل باشتری داسند ،آ سا ب عفت تتت د تیقااناود
ن قماد سا.
اشک ل این د تاها آ اهت

بحث بر هر لهم عرلی تال شخری ناست .اسه ا

دس تاها ا ل ،لهم عرلی دس تاها د م ،تال شخری سا دلال تتت د ندانستن حد هط
ب د طرف الراط تفریط دانست اهت .دس ح لی
های اسه ا اهت .اشک ل این اهت

ایراد ب تتت د تا قی دانستن آنهو از

از نظر تا قی بان تهاس شج عت غ یوت قوفف

هاد نداسد؛ بسک بان تهواس هوبن غ یوت قوفف اهوت .تاهاهو ا اسهو ا پ هو ایون
اشک ل اهت

ورا تردم برای لت یل تاه یک طرف تت د ا ئل هستاد.

ب نظر تیسهد اگر تباان دسهتی از تعا ی لت یل سذایل داشت ب شوام ،ناو زی بو ایون
تاهاه ا ناست .از آنج

لتاست سذیست تد هم هستاد اسه ا لتواست سا دس حود

اعتدال تحفاف ب د سذیست الراط تفریط تیدانست ،ل ا ن و س باد

حود هوط سا

ب د طرف تتت د بداند .ات اگر ا عدة اعتودال سا ابوال نداشوت ب شوام ،هور لتواستی یوک
سذیست تق بل یک تد قااهد داشت نا زی بو تواهاهی نخااهود بواد .توثفً لتواست
عفت ب سذیست شهاترانی لا مگساختای دس تت د اهوت نو بو قمواد شوهاا .قمواد
شهاا سذیست دیاری اهت

ی ن شی از بام سی اهت ی ن شی از ههل پاداس ن دسهت

از تقدس پرهاز سی؛ هخ ا تاهو بو قسوت دس تتو د اهوت نو بو اهوراف؛ اهوراف
سذیست دیاری اهت

ب قرج رد پال هرت ی ب تقداس زاید بور انودازة الزم گفتو

تیشاد .هخ ا قست د تفهام ترتبط ب بخش
ب بخش

هستاد لی اهوراف سبوط تسوتقامی

نداسند.

با براین ،تعری

ن دسهت اسهو ا از لتو یل سذایول اقفاوی ادغو م د لتواست دس

یک لتاست ،ب عث شد

ا هر لتاستی سا حد هط بان د سذیست بداند.
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 .4 .9 .2ابهام در مفهوم حد درست

تفسار ه یازین اسه ا از تفهام حد اعتدال ،حد دسهت باد .اشک ل این تفسار آ اهوت
حد «دسهت» ابه م باشتری نسبت ب حد «اعتدال» داسد؛ ورا

حد اعتدال یک تفهام

می اهت ل عل اقفای لی اهت حد هط تا ن سا تشخا

دهد؛ لی تفهام حد

دسهت ،یک تفهام افی اهت
تا هب ،نحا

تشخا

آ

ابست بو واود ههوت از اباول تااعاوت

س ش تا هب عمل ،زت تا هب  ...ابست اهت

ل عل اقفای ب تراتب دشااستر اهت .البت اسه ا تشخا
عمسی شخ

تشخا

آ بورای

حد اعتدال سا بور عهود عقول

داسای حکمت عمسی گ اشت باد ،لی ب تهاار تعا س حود اعتودال بو حود
حکام دشااستر ه قت اهت؟

دسهت ،س سا بر شخ

 .4 .2ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار سادگی

ه دگی اهتف د از اصل احد

ب ساحتی ب

س برد تیشاد ،برای یوک نظریو نق وة

ااا اغفض پا ادگی اهتف د از اصال تتعدد تتکثر
هما آه ناست ،نق ة تع
ه د  ،آه

بو و سگاری آنهو بورای

برای نظری تحساگ تیشاد .نظریة اعتدال یوک نظریوة

ل اد پا ادگی اهت .این نظریو  ،یوک نظریو توک اصوسی اهوت و هموة

لت یل سا دس حد هط سذایل سا دس د طرف الراط تفریط اراس تیدهد .ل ا تاه یوک
دهتاس اقفای داسد آ ایاک هماش دس همة اعم ل تا ن س
گروو داسای مووی ابهو م اهووت ،لووی هوور شووخ
ه دگی ساحتی ب

تعتدل ب ش .تفهام اعتدال

عو تی دس ووی از آ داسد آ سا بو

س تیبرد .لو ا نظریوة اعتودال از نظور برقواسداسی از تعاو س هو دگی

داسای ااا اهت.
 .1 .2ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار کارامدی و مفید بودن

یک نظری عف بر ه دگی ،ب ید ساتد تفاد ناوز ب شود دس عمول تاانو یی هودایت
ساهبری ل عل ه ی اقفای

سبرا قاد سا داشت ب شد .تفاود بواد آ اهوت و یوک

نظریة اقفای تاان یی حل لرل تشکفا اقفای سا داشت ب شد (اراتسکی ،ص .)59
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 .1 .1 .2مشکل تعیین حد وسط

یکی از اشک التی

ساتدی ل ید تادی نظریة اعتدال سا ب تشوکل تااهو توی اود،

دشااسی تعاان نق ة حد هط دس اعم ل ،عااط

صف ا اقفای اهت .تعاان ماوت
حود لتواست اهوت،

افات تا هب برای اعم ل ص ف ا نفسو نی و همو حود تا نو

هخت ب نظر تیسهد .حتی اگر حد هط سا ب تعاو ی هادهوی آ لحو ظ نکاوام آ سا
تفهاتی نسبی

ابست ب ا ت

احاال تتف ا بدانام ،ب ز دس برقی تااسد تعاان آ بو

نظر ن تمکن اهت .ل عل اقفای نسبت ب
قشم باارد ،حد هط اهت؟ نسبت ب
صاست

سی

ن هزا گفت اهت ،وقودس

ب ا لح

سوی و عوف بور لحو  ،یوک هواسی ناوز بو

زد  ،وقدس ب ید قشم باارد؟ دس نتاج  ،اتی نتاانام حد هط سا دااق ً تشوخ

اام ،تشخا

ح لت الراط تفریط هوم دشوااس قااهود بواد .اسهو ا قواد اعتوراف بو

دشااسى تعاان حد هط داسد انج م این س سا تاه از عهودة انسو هو ى حکوام تمکون
تیداند( اسه ا ،اقوفض ناکاتو قاس ،ص  .)91دشوااسى تعاوان حود هوط و توفك
لتاست سذیست اهت ،عاب بزسگی براى یک نظریة اقفاى تحساگ توىشواد آ سا
از سآیى تاسد انتظ س تىاندازد( بری  ،ص .)522
 .2 .1 .2نقص در حل تعارضات اخالقی

یکی از اشک الا ع م بور نظریوة اقوفض لتواست توداس نقو

دس حول تشوکل تع ستو ا

اقفای اهت .اقفض لتاست ب ق طر پرداقتن ب تسئسة واان باد
پرداقتن ب تف هام هع دا لتاست ،اقفای تسئس تحاس نباد

واانو زیسوتن

ساهک سی برای واانو

عمل رد تخراص ً دس تق م تع ست ا اقفای اسائ نمیدهد(قزاعی ،ص  .)296نظریوة
اعتدال هم

هزء اقفض لتاست ب شم ستیآید از این اشک ل برقاسداس اهت .آن و تو

دس نظریة اعتدال ش هد هستام این اهت

ب لتاست ب ش برای ب لتاست بواد هماشو

تعتدل سلت س ن؛ لی این نظری نمیگاید اگر لتاست ساهتاایی ب لتاست ناکا سی
مک ب هماا دس تااعات تر سا دس غاایی برای نج ا ه انس بویگاو بو هوم
تع س

ردند ،و ب ید رد؟
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 .6 .2ارزيابی نظرية اعتدال بر اساس معیار فراگیری

گستردگی ،شومال لراگاوری یکوی دیاور از تعا سهو ی اسزیو بی نظریو ه هوت .هروو
نظری ای تر دیق تااسد تختس

تتعددی سا ش تل شواد گسوتردگی آ زیو د ب شود،

آ نظری اایتر قااهد باد.
 .1 .6 .2اکثری بودن قاعدة اعتدال و عدم تعمیم آن بر تمام فضايل

اشک ل دیاری

تتاه نظریة اعتدال اهت ،عودم تعموام آ بور هموة لتو یل سذایول

اهت .تااسد تتعددی از لت یل سذایل اقفای تیتاا ی لت و ا عودة اعتودال اسهو ا
بر آنه تا بق ناست .یک تاسد نقض آ  ،لتاست ساهتاایى اهت .اسهو ا ساهوتاایى سا
لتاست بان الفزنى لر تاى دس غوان باو توی اود .ایون نظور تمکون اهوت دس تواسد
ساهتاایى نسبت ب قایشتن صحاح ب شود؛ لوى دس تواسد ساهوتاایى بو تعاوى عو م و
لتاست تق بل دس غاایی اهت ،صحاح ناست (ساهل ،ص .)162
برقی از پژ هشارا برای تباوان اشوک ل عودم تعموام ا عودة اعتودال بور تمو م لتو یل
تث له یی زد اند

ب نظر تیسهد ،صوحاح نبواد

نو اض ا عودة اعتودال ناسوتاد؛ توثفً

برقی لتاست «تفتل» سا ق سج از ا عدة اعتدال تیداناد تیگایاد:
دس دع ى تک سم األقفض ،از قدا ند الت ل بر غار تستحق سا طسب تی اام .الت ل
بر غار تستحق ،تاسدى اهت
«تفتل» با

ب اقفض اسه ایى ه زگ س ناست؛ ورا و تعاو ى

از حد ناکایى رد اهت؛ یعاى قر ج از حود اعتودال دس ناکوى بو

دیار ا  .اگر سى ب تو هفو ورد ،ش یسوت اهوت و گ شوت نمو یام بو ا بو
راتت بزسگى برقاسد نم یام ،هر واد

حق ار ص تفلوى داسیم(هور ش،

ص.) 562-561

این اشک ل ب تفسار تعا شا قتی از ا عدة اعتدال اسد اهت نظر اسه ا سا واوان نقود
تی اد

اگر تفتل ،لتاست اقفای اهت وورا دس حود هوط اوراس نوداسد الوراط دس

ناکی تحساگ تیشاد.
ات ب نظر تیسهد تیتاا این اشک ل سا واان دلع رد

تفتل ،لتاست عمسوی بو نو م

گ شتن از حق قاد اهت .اگر انس دس گ شتن از حق قاد ،سع یت حود اعتودال اود
دس ه ی تا هب بو تقوداس تا هوب از حوق قواد باو سد ،بو آ لتواست تفتول گفتو
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تی شاد اگر دس گ شتن از حق قاد ،الراط اد ن ب هو

بو تقوداس ن تا هوب از حوق

قاد گ شت نم ید ،تبدیل ب سذیست اقفای ظسمپ یری تیشاد .ات تفریط دس این و س
گ شت نکرد از حق قاد ،سذیست ناست؛ بسک لقط عدم لتاست اهت؛ یعای سوی و
از حق قاد اصفً نمیگ سد،حتی اوکترین حوق ،ا بو قو طر ایون و سش نکواه
نمیشاد؛ گرو تاسد هت ی

هوم ااوع نمویشواد؛ وورا و لتواست راتوت تفتول،

تقتتی گ شت از حقاض ن واز اهوت .باو براین تفتول ،زیو د س ی دس ناکوی بو دیاورا
ناست دس ه نب الراط اراس نداسد بسک دس حد هط اهوت ،اتو حود هو ی و ه نوب
تفریط آ سذیست ناست بسک تاه ه نب الراط

سذیست اهت .البت ایون هوخن از ههوت

دیار نقدی بر نظری اسه ا تحساگ تیشاد.
برقی دیار از ن ادا  ،لت یل تحبوت تقورگ بو قدا نود تتعو ل سا قو سج از ا عودة
اعتدال تیداناد؛ ورا

انس هروو باشوتر از ایون لتو یل برقواسداس ب شود ،بهتور اهوت

( ریی ،ص .)225برقی ناز واان اشک ل تی ااد

و اشک ل داسد انس بىنه یت زیبو

ی ع ال ب شد حداال حم اوت زشوتى سا داشوت ب شود(همو  ،ص )221؛ یو ایاکو وو
اشک ل داسد انس داساى عسم بىنه یت ب شد؟
تات س آ ائاا س ناز ب اش س ب لت یسى تثل اتاد ،ایم  ،ناکا و سى دیاور لتو یل
الهاتى ،الراط دس آنه سا بد نمیداند .انس هر وو دس ایون لتو یل الوراط اود تقوداس
باشتری از آنه سا سب نم ید ،قاگ لتاست اهت .این لت یل داسای حدى سا
دس آ تتاا

ب یود

شاند ،ناستاد( ب نقل از :بد ى ،ص .)217

دس حقاقت ،این اشک الا ن شی از بدلهمی نظریوة اعتودال اهوت .پ هو هموة ایاهو آ
اهت

اسه ا ا عدة اعتدال سا دس تاسد لت یل سذایل ب

نمی گاید

س نمیبورد بو هواچ هو

دس لت یسی ت ناود تحبوت ،زیبو یی ،حکموت ،اورگ بو قودا،ایمو ،اتاود

ناکا سی ی سذایسی ت ناد اتل ،دس غ حسد ،ب ید سع یت اعتدال رد؛ بسک توراد ا ایون
اهت

انس ب سع یت اعتدال دس برقی اعم ل عااط

الراط تفریط دس آنهو  ،بو

این لت یل سذایل تیسهد .لی دس قاد لت یل سذایل ،سع یت اعتدال ت ساگ ناسوت
انس هرو باشتر از لت یل برقاسداس ب شد بهتور اهوت بو ذس ای از سذایول ناوز نب یود
دهت بزند .دس قاد اعتدال ،الراط تفریط ناست دس الراط تفریط ،اعتدال ناست.
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ب اعتق د این دهت از تاتقدانی
از لت یل

فتش ذ ر شد ،ب تاه ب توااسد نقوض تتعوددی

دس حد هط اراس نداشتاد اتک ت باق ا عدة اعتدال اسه ا بر آنهو نبواد،

ا عدة اعتدال اسه ا سات شمال بر تم م لت یل نداسد حدا ثر ب ید آ سا یک ا عدة
غ لبی حدا ثری دانست .ابنهاا تتاه این اشک ل باد
ا ثری اهت ن ع م

ا عدة اعتودال سا یوک ا عود

سی تىداند.

ا ثر لت یل ،حد هط بان سذایل هستاد .لتاست ،حد هط بان د سذیستى اهوت
ت ناد الراط تفریط هستاد(ابنهاا  ،ص .)595

ب نظر نا سند اگر تقریر سایج از ا عدة اعتدال سا

تقریر صرل ً می اهت لتاست

هر عمل سا دس اندازة تتاهط آ تیداند الراط تفریط سا سذیسوت تویشوم سد ،دس نظور
بااریم ،حق ب تاتقدا اهت این ا عد سات نداسد تاساد تتعددی از اعم ل لتاستماد
سا تی تاا شمرد
هخ ا ی ایث س

دس حد تتاهط اراس نداسند بسک دس ه نب الوراط یو تفری اود ،ت ناود
ب بخشو

زیو د تو ل یو لودا ورد هو

هور واوز بو اسزش گفتو

تیشاد.عف بر ایاک هاچ دام از دالیل اسه ا سات ا عدة اعتدال سا ب اثب ا نرهو ند
لقط اهرای این ا عود دس تواسد برقوی از لتو یل سا اثبو ا توینمواد .اتو اگور تقریور
ه یازین

افی از ا عدة اعتدال سا دس نظر بااریم؛ یعای ایاکو عمول لتواستماد بو حود

دسهت تا هب هر عمسی گفت تیشاد انحراف از آ حد دسهت ،ب هر نحا ،می ی
افی ،ن دسهت اهت ،این ا عد سات داسد با دیاری از اصل عقسی اهتم نقاتوان
تح ل اهت؛ ب این تعا

هر حد دسهتی یک حد ن دسهت داسد دس تق بل ب آ اهوت.

پس برای هر لتاست حد دسهتی ،یک حد ن دسهوت انحوراف از آ

هواد داسد و

سذیست اهت.
 .2 .6 .2عدم تعمیم قاعدة اعتدال بر تمام رذايل

اشک ل عدم لراگاری ا عدة اعتدال دس تواسد برقوی از سذایول ناوز ت ورح اهوت .اسهو ا
سع یت حد هط دس هر عمل ع طف ای سا لتاست الراط تفوریط دس آنهو سا سذیسوت
دانست .ات اعم ل عااطفی هاد داسند

حد هط دس آنه لتاست ناست ،ت ناد :اتل،

زن  ،هرات ،قا نت ،حسد .ایاه سذایسى هستاد

هماشو بدنود ،نو ایاکو تقوداسى از آ
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ق ب شد تقداسى نب شد ی دس زت نى قاگ ب شاد دس زت نى بد .با براین ،ا عدة اعتودال
دس همة اعم ل ه سی ناست( الج برى ،ص  192؛ بود ى ،ص  .)217البتو اسهو ا بو ایون
اشک ل اا

باد

تىگاید:

البت دس تاسد هر عمل هر ع طف نمىتاا ب حد ه ی ا ئل شد؛ زیرا نو م بعتوى
از آنه ح ی از بدی سذیست اهت .تثفً دس عااط  :اا
دس اعم ل :زن

بیشورتی حسود،

دزدی آدم شی .هم ایاه از آ ههت نکاهاود توىشواند و

لووی نفسو بدانوود نو از ایوون لحو ظ و الووراط یو تفووریط ب شوواد »...اسهو ا ،اقووفض
ناکات قاس ،2229a ،ص .)66

ات پره

ت رح اهت

اسه ا از ج تشخا

داد ،این اعم ل لىنفس بود هسوتاد؟

آی اعتق د ب بدی «لینفس » این اعم ل ،ا س نه د ا عدة اعتدال ب عااا تعاو س تشوخا
لتاست سذیست ابال تعا س دیاوری بو نو م «شوهاد اقفاوی» ناسوت؟ تشوخا
لىنفس این عااط

بودی

اعم ل ،ب و تعا سی اهت؟ (تک ایات یر ،ص .)219

این اشک ل دس صاستی ب نظریة اسهو ا اسد اهوت و تفسوار عمولگرای نو از ا عودة
اعتدال داشت ب شام؛ یعای تعتقد ب شام اسه ا دس این ا عد ب ت تاصا عمسی توی اود تو
دس هر عمل ع طف ای سع یت حد هط سا بکاام .ات اگر تفسار تعا شا قتی از آ داشوت
ب شام ،این اشک ل ا بل دلع اهت؛ یعای اگر تعتقد ب شام

تعا ی ا عدة اعتدال این اهت

هر لتاستی ب لح ظ ت های ،دس حد هط هم سذایل دس حد الوراط یو تفوریط اوراس
داسند ،دس آ صاسا تیتاا واان پ ه داد

اعم لی ت ناد اتل ،زن  ،حسد ت ناد آنه

وا سذیست اقفای اند ،پس دس حد الراط ی تفریط اراس داسنود از الوراط یو تفوریط دس
یکسری اعم ل پدید آتد اند؛ تثفً اتل،از الراط دس قشم

اا تازی،حسود از الوراط دس

قایشتن د هتی شهاا ت ل تق م ،زن از الراط دس ل اهایی پدید آتد اهوت .اتو
لت یسی وا قایشتنداسی شج عت ،وا لتاست هستاد حتم ًاز سع یت حد هوط دس
عمسی پدید آتد اند ت ناد اعتدال دس ل اهایی نترهاد .
پ ه دیار این اهت
تعا س تشخا

ا عدة اعتدال تعاو س دسهوتی ن دسهوتی اعمو ل ناسوت؛ بسکو

حد لتاست سذیست دس اعم ل دسهت تج ز اقفای اهت .دس هور عمول

دسهت ،اندازة لتاست ،حد اعتدال اهت الراط تفریط تاهوب تبو هی اهوت .باو براین
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تعاو س نو دسهتوی اعمو لی تو ناد اتول زنو واوز دیواری اهت و اسهو ا دسصودد باو
آ ناست.
نتیجه

آن

از تحقاق دس ب سة نظریة اعتدال ب دهت تیآید ،این اهوت و نظریوة اعتودال یوک

نظریة دااق لسسفی ناست از هه ا تختس

داسای اشک التی اهت .ب هاد این ب ت ناود

اسه ا دس تاها این عدم دات تیتاا گفوت و نب یود از اااعود اقفاوی انتظو س داوت
اااعد سی تی داشت .ا عدة اعتدال یک اصل عرلی اهت

بان عموام توردم س اج داسد

هم ب آ تعتقدند .هاچ س زیو د س ی دس قواسد  ،آشو تاد  ،سزش ،و س ،ثور ا
اند زی دس هر س دیار سا دسهوت نمویدانود .لو ا تویتواا ایون ا عود سا از اتو ی ی
تشهاس

آساء تحما د ب حس گ آ سد و یقااوی اهوت ناو ز بو اثبو ا نوداسد .ا عودة

اعتدال دس حد یک اصل عمسی عرلی ،ساتد تاسد ابوال اهوت .اتو اگور بخوااهام دس
آ  ،دات سی تی لسسفی اام تفهام حد هط اعتدال سا بشک لام بپرهام
تقداس اعتدال وقدس اهت واان تیتاا آ سا تشخ
تخراص ً

ایون

رد ،دو س تشکل تویشوایم.

این تفهام ،یک تفهام نسبی اهت بر حسب الراد تختس  ،تتف ا اهت.

تمکن اهت سی حدی سا حد اعتدال بداند ،لی دیارا آ سا اعتدال نداناد الوراط
بخااناد .اسه ا برای تشخا

حد اعتدال حد دسهت،تعا س عقل سا تعرلی تی اود و

تیتاا ب آ تعا سه ی دیاری ت ناد ه تع  ،عرف ع م ،دین شر سا الز د.
نظریة اعتدال ب تم م ایراداا اشک التی
بسا سی از تااسد ،انس سا از ق ب زداشت
ب ت ث بت رد اهت

داسد ،یک نظریة اقفاى تفاد اهوت دس
ب طریق هفتت صحت تیسهو ند .تجربو

الراط تفریط دس بسا سی از سه تاهب لس د تبو هی عمول

اهت ات سع یت اعتدال تا ن س ی دس زندگی ،ت یة م ل نال ب تقراد اهت .بو نظور
تیسهد اگر از ادع ی سات این نظری دهت برداسیم،این نظری دس حد یک نظری غو لبی
ا ثری ،یک نظری دسهت

ساتد اهت.

يادداشتها
1. intermediate
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2. excess and defect

 .5تحمدحسن ل فی این اسمت سا واان ترهم

رد اهت« :لتاست هماش حد هوط سا

هدف اراس تیدهد»(اسه ا ،اقفض ناکات قاس ،ص  .)61ل ا دس این ترهمو اشو س ای
سمة « افات» نشد اهت لی دس ترهم دیاید ساس واان اهت:

ب

Then virtue must have the quality of aiming at the intermediate.

 .1دس ترهمة صفح الدین هسجاای این وه س تعا س واوان ترهمو شود اهوت« :دس ودام
ات ،ش یست ت هت دس دام تاااع ب تق بل دام س ،برای و

ت و انداز »

(اسه ا ،اقفض ناکات قاس ،ترهمة صفحالدین هوسجاای ،انتشو ساا عرلو (تحمود
ابراهام شریعتی اله نست نی) 2526 ،ص  .)39دس ترهمة دیاید ساس آتد اهت:
But to feel them at the right times, with reference to the right objects, towards
)the right people, with the right motive, and in the right way. (Ross, p. 30
5. right
6. wrong

 .9برقی از پژ هشارا  ،این ت گ سا ب ابنهاثم نسبت تیدهاد.
8. Lorenzo Valla

منابع

ارآ

ریم.

نهج البفغ  ،ترهم

شرح لاض االهفم ،بیه  ،بیت .

ابنهاا  ،حسانبن عبداهلل ،سه لوة لى عسم األقفض ،دس الم هب الترباى عاد ابون هواا تون
قفل لسسفتسوة العمساسوة ،عبداالتارز ،شمس الدین ،الشر وة الع لماوة لسکت گ.2772 ،

اترك ،حسان" ،تحساله ی ن دسهت از ا عدة اعتدال اسه ا" ،آیاة تعرلت ،ش  ،51بهو س
 ،2571ص. 9-11
اسهو ا ،اقووفض ناکاتو قاس ،ترهم وة تحمدحسوون ل فووى تبریووزى ،تهوورا  ،طوورح نووا،
.2592
_____ ،األقفض ،ترهمة اهح ض بن حاان ،تحقاق تقدت د تاس عبودالرحم بود ى،
ایت،

ل الم باع ا.2797 ،

الفطووا  ،همهوواسی ،د سة آث و س الفطووا  ،ترهم وة تحموود حسوون ل فووی ،چ ،1تهوورا ،
قااسزتی.2569 ،
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بوود ى ،عبوودالرحم  ،االقووفض الاظری ووة ،چ ،1ایووت ،انتش و ساا

لوووة الم باع و ا،

.2596
_____ ،اسه ا ،چ ،1ایت ،انتش ساا داسالقسم بار ا

لوة الم باع ا.2722،

بری  ،اتال ،ت سی لسسف  ،ترهمة عسى تراد دا دى ،چ ،1تهورا  ،تر وز نشور دانشوا هى،
.2591
تمامی آتدی ،عبدالااحد بن تحمد ،لهرهت غرسالحکم دسسالکسوم ،تحقاوق ترو فى
حسان دسایتى ،چ ،1ام ،انتش ساا دلتر تبساه ا اهفتى2112 ،ض.
الج برى ،تحمد ع بد ،العقل االقفاى العربوى ،باور ا ،تر وز دساهو ا الاحودة العرباو ،
ت سس .1222
قزاعی ،زهرا ،اقفض لتاست ،تهرا  ،حکمت.2527 ،
ساهل ،برتراند ،ت سی لسسف  ،ترهمة نج

دسی بادسى ،تهرا  ،ت گ پر از ،پ یاز .2595

هر ش ،عبدالکریم ،اقفض پ سه ی  ،چ ،3تهرا  ،تؤهس لرهااى صراط ،تهر .2596
ص نعى ،تهودى« ،برسهوى عودالت حود اعتودال دس اقوفض» ،تجماعو تقو الا ااور
نراااان ،ا بل دهترهی دس:
http://www.naraqi.com/per/m/index_.htm

طاهى ،قااه نرارالدین ،اقفض ن صری ،انتش ساا عسما اهفتا  2125 ،ض.
ع ترى ،اباالحسن ،السع دة االهع د ،تهرا  ،انتش ساا دانشا .2556 ،
غزالی ،احا ء عسام الدین ،بار ا ،داس تکتبوة الهفل 1221 ،م.
ل سابى ،لرال تتازع  ،تحقاق لازی تتری نج س ،بار ا ،داسالمشرض.2792 ،

اراتسکووی ،احوود لراتوورز ،لعبووت ،دسقشو نی ،هووعاد ،شووری آب و دی ،اقووفض حرل و ای دس
ت بداسی اطوف سهو نی  ،هو زت ت لعو

تود ین توب عسوام انسو نی دانشوا هو

(همت) ،تهرا .2572 ،
امى ،شا عب س ،هفااوة البح س ،انتش ساا داساألهاة ال ب عوة الاشر 2121 ،ض.

ریی ،ژیل« ،ت سی لسسفة اقوفض غورگ :سنسو نس» ،ترهموة عسارتو آلبایو  ،دس :تو سی
لسسف اقفض غرگ ،یراهت السنس هى .بکر ،انتش ساا تؤهس ات م قمااى.2592 ،
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گمپرس ،تئاد س ،تتفکرا یان نى ،ترهمة تحمدحسون ل فوى ،تهورا  ،قوااسزتى ،تورداد
.2593
تجسسی ،تحمد ب ار ،بح ساالنااس ،بار ا ،انتش ساا تؤهس الال ء 2125ض.
تسکای  ،ته یب االقفض ت هار األعراض ،ام ،زاهدی.2521 ،
ترو فاى ،حسون ،التحقاوق لوى سمو ا القورآ  ،تهورا  ،هو زت وو و نشور زاسا
لرهاگ اسش د اهفتى.2126 ،
تظفر ،تحمدست  ،تا ق ،ترهمة تااوهر ص نعی دس بادی ،تهرا  ،حکمت.2592 ،
تک ایات یر ،السدس ،ت سیخ ة لسسفة اقفض ،ترهمة انش ءاهلل سحمتى ،چ ،1تهرا  ،حکمت،
.2597
تفصدسا (تحمد بن ابراهام شارازی) ،شورح اصوال الکو لی ،تروحاح تحمود قااهوای،
تهرا  ،تؤهس ت لع ا تحقاق ا لرهاای.2567 ،
نرااى ،احمد ،تعراج السع دة ،تهرا  ،دهق  ،بیت .
نرااى ،تهدى ،تحمد تهدى ،ه تع السع داا ،چ ،1اهم عاسا  2111 ،ض.
Aristotle, The Nicomachean Ethics, Trans. David Ross, Oxford University Press,
2009.
Devereux Daniel, The Unity of the Virtues,A Companion to Plato, Edited by Hugh
H. Benson. Blackwell Publishing Ltd, 2006.
Kraye, Jill, "History of Western Ethics: Renaissance", in Encyclopedia of Ethics,
Second Edition, eds. Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, Routledge,
2001.
MacIntyre, Alasdair, After Virtue, Publisher A & Amp;C Black, 2013.

فصلنامة علمی – پژوهشی آينة معرفت ،سال چهاردهم ،شمارة سی و هشتم ،بهار 39
___________________________________________________________________________________

