
 

  
  
  

  برارسطويياخالق  در حد وسطواردشده بر  برخي انتقادات پاسخ به
  اين نظريه  از اساس تبييني صحيح
  

  *ماريه سيد قريشي

  

  چكيده
 به حساب ارسطويي اخالق ترين مباني يكي از مهمارسطويي حد وسط ي نظريه

ر هاي طوالني عص اخالق در دورهي  بسياري از انديشمندان و فالسفهآيد ومي
است ين نظريه با انتقاداتي مواجه شده  اما ا،اندتأكيد نموده فلسفي بر آن ي انديشه

 انتقادات يكي از .ريزد مي بنيان نظريه فرو،داده نشودها پاسخي  نآچه به  چنان كه
 ي كلي عملي است و اعتقاد به عدم جامعيت اين نظريه به عنوان يك قاعده ناشي از

 به معناي لزوم  ،حد وسطي   قاعدهاحساسات از  افعال وخي بركه منتقدين معتقدند
فقط داراي يك  وكنند   تبعيت نمي)تفريط ط واافر(  بين دو رذيلتحد وسطوقوع 

حد    اساساًاحساسات نيز افعال و برخي ازگذشته از اين، . ضد هستند طرف مقابل و
  قادرارسطويي حد وسطي  اين است كه نظريه اساسي ديگر انتقاد .پذيرند  نميوسط

ما  .يستن رمتغي ي ويجز موارد انتخاب درست در  وتشخيص جهت ي راهكار به ارائه
  باابتدا )حد وسطعدم جامعيت (ي به اشكال اول يگو  براي پاسخ،اين مقاله در

اين نظريه  ازي تبييني صحيح  ارائه به ،ارسطويي حدوسطي  بازسازي نظريه
  درحد وسط  و،كامليقي، به عنوان فضيلت ين حد وسط حقتفكيك ب با، پرداخته
 وجامع ي ا نظريهچونان آن را  ،يعملكلي ي ا قاعده  عنوانبه، انفعاالت افعال و
 بر و . دادارائه خواهيم باشد،پذير  انطباق ،انفعاالت تمامي افعال و  كه بر،كارآمد

از  اتشخيص درست ر معيار مالك و در پاسخ به اشكال بعدي،، اساس همين تبيين
 وصول به امكان از نظر ارسطو، كه  ثابت خواهيم كرد،ارائه كرده ارسطو نظر

كه توأم   ، يا بايد به فضيلت كامل حكمت عملي آدمي آن است كه درستتشخيص
  .دي عملي تقليد كن فرزانه حكيم و ازيا بايد   وبرسد ،فضيلت اخالقي است با
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  طرح مسأله. 1
به  را ها آن، كردههمواره ذهن فيلسوفان را به خود مشغول  هاي اخالقي پرسش ل ويمسا
 .واداشته است شود،  اخالقي ناميده ميرفتارچه  كشف آن براي دريافت و جوو جست كاوش و

 چيز به عبارتي چه يا و ستكدام غيراخالقي ا اخالقي و احساس  يااين پرسش كه كدام فعل
 ترين و اساسي شايد نادرست است، چيز چه  درست وير،متغ  ويياحوال جز اوضاع و در

پاسخ  .روست ه با آن روبنيكوماخوسكتاب اخالق  كه ارسطو در ترين پرسشي باشد جدي
 معلوم نيست كه به چه ،دقيق  به طور صريح است، اگرچه روشن و،الؤارسطو به اين س

عمل  خواند  ميحد وسط  اوچه آنوفق   اين است كه بايد برپاسخ ارسطو . استييمعنا
بدون  جامع، ،اي كامل  نظريهحد وسط آيا ؟ چيستنظر ارسطو  ازحد وسط ماهيت اما .كنيم

  ؟ استرشرايط متغي گشاي عملي براي انتخاب درست در راه نقص و
 حد وسطكند كه تصور ف مي اعترا،ارسطويي اخالق  غربينا يكي از شارح،مك اينتاير

بين   درارسطويي حد وسط ي نظريه .)65: ص ،22 (شايد تنها مفهوم مشكل اخالق باشد
 ن فارابيچو هم بسياري ،ي برخوردار بودهيباال مقبوليت نسبتاً انديشمندان اسالمي نيز از

 :ص، 2(، فخررازي )119:ص ،1 (سينا  ابن،)10-11:صص ،17(عامري ، )60-61 :، صص19(
اين نظريه را با  ... و) 115:، ص15(ين ه، صدرالمتأل)74-81:، صص18(، غزالي )385

اهميت  شناخت آن  وحد وسط بحث ،تمين جهبه ه. اندي در تعبير پذيرفتههاياختالف
  .كند مياساسي پيدا 

كه  است اشكال اساسي دوها   آني شده است كه از جملهد اين نظريه انتقاداتي واربه 
 غيرجامع و  را نظريهآن سعي دارد اين دو اشكال. شده استي اشكاالت ديگرأ  منشخود

  .د كن معرفييرشرايط متغ ملي براي تشخيص درست درع ي راهكار ارائه ناتوان از
 ،ارسطويي حد وسطناكارآمدي  فقدان جامعيت و  اشكال پاسخ به جهت،اين مقاله در ما
ي تبييني  ارائه با  و پرداختهارسطويي سطحد و ي نظريه به بازسازي كنيم مي سعي ابتدا

يعني حكمت (  به معناي فضيلت كامل، حقيقيحد وسط تفكيك بين  به،آن صحيح از
عملي جهت رسيدن به و ي كلي  ا ه عنوان قاعده ب،انفعاالت افعال و  درحد وسط و ،)عملي

الت به اشكا،  كارآمد معرفي كردهاي جامع و  نظريه چونانآن راپرداخته،  حقيقي حد وسط
عملي  كار  راهي با ارائهسپس  . پاسخ دهيمارسطويي حد وسط عدم جامعيتفرض  ناشي از
 مبني بر شكال ديگربه ا، يرمتغ  وجزييشرايط  تشخيص درست در ب وجهت انتخا ارسطو

  تشخيص درست برايكار  راهي  نسبت به ارائهارسطويي حد وسطي  عدم توانمندي نظريه
   .پاسخ دهيم
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  ارسطويي  حد وسطتبيين مفهوم. 2
 ارتباط مستقيمي با مفهوم فضيلت و سعادت از ارسطويي حد وسط ي كه نظريه جا از آن

 در مورد سعادت و  اجمالي الزم است توضيحي، به بحث پيش از ورودديدگاه ارسطو دارد،
  . از منظر ارسطو ارائه گرددحد وسطها با  فضيلت و ارتباط آن

  سعادت. 1. 2
 كه آن را ،يي بعد از تعريف خود از غايت و خير نها،اخالق نيكوماخوسكتاب  در وارسط

 ) الف1094: 6، 5، 4، 3، 2 (چيز به سوي اوست داند كه گرايش همهاز آن چيزي ميعبارت 
فعاليت «-ستها انسان و مطلوب عمومي و فطري براي تمامنهاييخير  كه همان -سعادت را

سعادت رسيدن به فضيلتي يعني  ؛)الف1099:همان( كندي مي معرف» با فضيلتنفس مطابق
كه منتج به عمل و   به نحوي، رسيدن به فضيلت؛ يعنياست كه همراه با فعاليت است

   . از نظر ارسطو سعادت نيستفعاليت خير خارجي نشود،
كند و معتقد  اهميت عمل در رسيدن به سعادت تأكيد مي به ارسطو،در اين تعريف

 بايد د به صورت بالملكه واجد باشد، فضيلت را بايكه آن عالوه بر ،سان سعادتمنداست كه ان
  .)همان (آن را در عمل نيز منظور كند

 ترين فعاليت استبخش لذتكه آن عالوه بر ،مطابق با فضيلتفعاليت ، ارسطو نظر از

 چراكه است،مطابق با عقل  كه اين يكي : داراي دو خصوصيت مهم ديگر نيز هست،)همان(
هاي نفس را با وظيفه و فضيلت خاص انسان نسبت به ساير موجودات اين است كه فعاليت

 كه اين دوم  و)الف1098:همان ( سعادتمند است، كرد كه اگر چنين،موافقت عقل انجام دهد
  .)همان(رد  ادامه دا،طور مستمرهاي مطابق با فضيلت در تمام مدت عمر و به فعاليت
 اين حيات جا كه آن از  و دارد ماهيتي عقالنيمندانه از نظر ارسطو عادت س حياتنابراينب

يك نمونه از  ،ستفعال ا) عقل نظري(و نظري ) عقل عملي( عملي ي عقلي در دو حوزه
كمت  فعاليتي كه نمايانگر حخواهد بود سرشار از اي  زندگيبهترين زندگي و سعادت ممكنْ
 يعني به ؛توأم با تأمل و تفكر فلسفيزندگي  ديگرْي  ونه نم و؛عملي و فضيلت اخالقي است

  .ي موضوعات ثابت و تغييرناپذير نهاش در زميكارگيري عقل در نقش غيرعملي
 تقدم حيات فلسفي و ، داليليي  با ارائه،اخالق نيكوماخوسارسطو در پايان كتاب دهم 

 حيات مطابق با حكمت كند وميقلمداد ل اخالقي ي مطابق با فضا،تأملي را بر حيات انساني
  .)الف1178: همان( دهد اهميت قرار مي دومي عملي و فضيلت اخالقي را در درجه

دارد كه  توان گفت سعادت از نظر ارسطو ماهيتي عقالنيبنابراين به طور كلي مي
 آن رسيدن به حكمت عملي و ي  كه نتيجه،بخشي مربوط به فعاليت عقل عملي است

 آن به ترِ كه جزو كامل، عدالت در رفتار است و بخشي ديگر،ايتفضيلت فرزانگي و در نه
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 عقل نظري و كشف حقايق ثابت است كه ي  مربوط به فعاليت نفس در حوزه،آيدحساب مي

 داراي ، سعادت از نظر ارسطو،به عبارتي ديگر. از نظر ارسطو سعادت كامل همين است
 به فعاليت عقل عملي و رسيدن به تر آن مربوط پاييني مراتب تشكيكي است كه مرتبه

  .فرزانگي عملي و مرتبه باالي آن مربوط به فعاليت عقل نظري و فرزانگي نظري است
ارسطو ) هامطابق عقل بودن و هميشگي بودن فعاليت(با توجه به اين دو خصوصيت 

سعادت عبارت است از فعاليت : كند چنين بيان مين تعريف خود را از سعادتتريكامل
ترين فضيلت در  بر وفق كاملفضايلس بر وفق فضيلت مطابق عقل و در صورت تعدد نف

  .)الف1098: 6، 5، 4، 3، 2( ي محدوداتمام مدت عمر و نه در دوره
  فضيلت. 2. 2

كند  مطابق با فضيلت معرفي مي سعادت را عبارت از فعاليت نفسكه آنارسطو پس از 
، كه شامل اخالق نيكوماخوسن بررسي در كتاب پردازد و ايبه بررسي ماهيت فضيلت مي

  .ديابت، تا پايان كتاب ششم ادامه ميده كتاب اس
 هر ي فضيلت ويژه«: كه ايندهد مبني بر ارسطو ابتدا يك تعريف عام از فضيلت ارائه مي

در اين تعريف.)الف1106: همان(» گرداندحالتي است كه آن شيء فعلش را نيكو مي شيء ، 
 چشم در سالمت و  فضيلت،به عنوان مثال. معناي كمال طبيعت شيء استفضيلت به 

 فضيلت اسب در اصالت، قدرت، سرعت و اطاعت آن است و فضيلت خوب ديدن آن است؛
  . كويي او و نيكويي اعمال خاص اوستآدمي در ني

توان براي آن بار اخالقي به معناي دقيق  عام و كلي است كه نميچنانتعريف فوق 
تصور نمود، اما وقتي آن را در مورد موجودي مانند انسان در نظر بگيريم، طبيعت كلمه 

  . بخشداي ميخاص آدمي به اين مفهوم معناي اخالقي ويژه
ي را كه در نفس ديدارهاي پ،ارسطو براي تبيين مفهوم خاص فضيلت در خصوص آدمي

 .كند و ملكات تقسيم مي)استعدادها(، قوا )احساسات(شوند به سه قسم انفعاالت واقع مي
ند از شهوت، غضب، ترس، جرأت، حسد، نفرت، اشتياق، ا  عبارت،)احساسات(انفعاالت 

اند از  عبارتقوا  .باشند قرين ميند كه با لذت و الما شفقت و غيره كه احساسات و اميالي
حساس  مانند استعداد ا،سازندانفعاالت مستعد ميي كه ما را به ادراك اين استعدادهاي

ها رفتار  اي هستند كه توسط آن رسيدهملكات استعدادهاي به فعليت .خشم، شهوت و غيره
 اگر اين احساس خشم به ،شويم مثالً وقتي كه غضبناك مي؛زندنيك يا بد از انسان سر مي

نحو افراطي و يا تفريطي باشد، رفتار ما رفتار نادرست و ناخوشايندي است و اگر اين 
 رسطوا. )ب1105: همان( رفتار ما مناسب و شايسته خواهد بود،دل باشد معتاحساس خشم

 برممكن نيست   فضيلت و رذيلت كه كند مي ثابت ،ي داليلي  با ارائه،بعد از بيان اين مقدمه
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ب، 1105الف، 1103 :6، 5، 4، 3، 2( 1باشد قوا ت وانفعاال از، )ماهيت مبهمه( حسب جنس

 و  بلكه چيزي كه طبيعي است قوا،طبيعي نيست فطري و ارسطو نظر فضيلت از .)الف1106
توسط  باقي فنون، به مانند  وشود ميطبيعت كسب  فضيلت به كمك .استعدادهاي ماست

ي افعالي كه ضد آن است  به واسطه  وشود ميآموخته  افعالي كه مطابق كمال آن فن است،
  كه ما را بركند ميايجاد  راملكاتي   قواي فعليه وافعال متناسب فضيلت .رود بين مي از

  .گردد جاست كه اهميت تربيت هويدا مي اين از  وسازد ميمطابق فضيلت تواناتر  انجام رفتار
متزلزل نفس نا حاالت پايدار و ل از جمله ملكات هستند و ملكاتي و رذافضايلبنابراين 

 و الف1106:همان (شوندباشند كه با انجام افعال درست و معتدل حاصل ميآدمي مي
 كسي صاحب آن ،آميزكه با موارد معدود عمل فضيلت كند  ارسطو تأكيد مي)ب1105

گردد، بلكه صاحب يك فضيلت كسي است كه همواره مطابق آن فضيلت رفتار فضيلت نمي
  .)ب1105همان،  (كند

 بايد مشخص شود كه فضيلت چه نوع ،با روشن شدن ماهيت فضيلت به لحاظ جنس
اما .  است»حد وسط«) نوع(حسب ماهيت متحصله   فضيلت بر،ز نظر ارسطوا اي است؟ملكه

  كند چيست؟ معرفي ميحد وسط فضيلت را به لحاظ نوعي كه اينبايد ديد مراد وي از 
  

  فضيلت حكمت عملي ، حقيقيحد وسط. 3
 را براساس تقسيمي كه فضايل ابتدا الزم است انواع ،قبل از پرداختن به اين موضوع

 فضايل  به دو قسمِفضايل ،از نظر او. كند بيان كنيمبت به قواي انسان مطرح ميارسطو نس
 دو قوه وجود ،گويد در انسان به اين ترتيب كه مي،دنشو  اخالقي تقسيم ميفضايلعقالني و 

متعقل نيز داراي دو نا ي قوه). غيرناطق(متعقل ي نا قوه  -2، )ناطق( متعقل ي  قوه-1: دارد
 يعني ،هاها و خواهش نفس نباتي و ديگر نفس حيواني كه خود داراي ميلجنبه است، يكي 

) غضب(به خاطر جلب منفعت و دومي ) شهوت( شهوت و قوه غضب است كه اولي ي قوه
 عقالني ي نفس نباتي هيچ اشتراكي با جنبه. كند دفع ضرر، نفس را وادار به عمل ميبراي
شنود و از او فرمان عقل را مي. عاقله ارتباط دارد ي  ولي نفس حيواني به نحوي با قوه،ندارد

را به ) نفس حيواني( از نفس واگر اين جز). الف1103 -ب1102:همان (كندآن پيروي مي
را ) قوه ناطقه(آيد كه نفس متعقل  واجد عقل بپنداريم، الزم مي،دليل تبعيت از فرمان عقل

 كه جزيييگري قل و خرد است و دلذات واجد ع كه با،جزيي يكي : بدانيمواي دو جزدار
 عقالني فضايلرا )  ناطقهي قوه(لذات  منسوب به خرد بافضايل .واجد خرد تبعي است

 فضايل مربوط به خرد تبعي را فضايل و ؛ حكمت عمليگويند، مانند حكمت نظري، عقل و
  ).الف1103 :همان( گويند،... و، مانند شجاعت، عفت، سخاوتنامند مياخالقي 
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حيات تأملي حاصل   حكمت و معرفت نظري است كه درين فضيلت عقالنيترعالي

شود و فضيلت ديگر عقالني حكمت عملي است و موجب اخذ تصميم خوب و درست در  مي
 عقل عملي نهايي فضيلت و كمال اين فضيلت عقالني. شود ميجزييرفتارهاي متغير و 

 توانايي آن را ،ي است كه به انسانا اوت كه عقل عملي استعداد يا ملكه با اين تف،است
 اما حكيم عملي كه به .دو، به عمل بپردازد بخشد كه در قلمرو امور خير و شر، هر مي

 ايي عمل را در قلمرو خير به اوفرزانگي عملي رسيده است داراي استعدادي است كه توان
  ).ب1140: 6، 5، 4، 3، 2(بخشد مي

اي فضيلت ملكه« :كند آن را چنين تعريف مي،ارسطو در تكميل تعريف خود از فضيلت
ا نسبت هحد وسطد در عمل و تشخيص  موجب انتخاب آزااست در يك حالت متوسط كه

 :همان( » استشود يا همان است كه مورد تشخيص حكما  عقل، ميي واسطهه به ما، ب
  ).الف1107

 حكمت به عقل كه است مشخصي حد وسط اختياري  ملكه فضيلت تعريف، اين مطابق
 تعيين را حد وسط كه است) عملي عقل (عقل اين چراكه كند،مي تعيين را آن خود،
 كه ،فاعل شخص گاهي را حد وسط تعيين. گذاردمي فرق رذيلت و فضيلت بين و كند  مي

 اين به را او) فرزانگان و عملي مانيحك (ديگري گاهي و گيردمي ذمه به ،است عملي حكيم
 فضيلت كه چرا است، راه ترينكامل و بهترين اول، شق قطع، طور به و. كندمي هدايت حد
 آن صاحب عملي عقل طرف از كه اين مگر باشد، فضيلت تواندنمي خود، واقعي مفهوم به

  .باشد كرده متابعت را آن زين او ي اراده و باشد شده صادر فضيلت
 ، فضيلتكند مي تليفض از ارسطو كهي فيتعر مطابق كه گفت ديبا مطلب حيتوض در
حد ي نوع اش يوجود تيماه لحاظ به لتيفض نيا و استي عمل حكمت لتيفض همان
 ،ريمتغ و جزيي موارد در است قادر و است اعتدال متوجه شهيهم كه معنا نيبد ،است وسط
 و معتدل رفتار و دهد قرار قيدقيي شناسا مورد ما به نسبت را حد وسط ا يو اعتدال حدود
  .كند ابانتخ را درست

ي رفتارها صيتشخ و اعتدال حد به افتن يدست است مهم چه آن ،فيتعر نيا بر اساس
 نيا به و ميباشي عمل حكمت صاحب خود ما كه نداردي تفاوت و است درست و معتدل
 هستند) يعمل فرزانگان(ي عمل حكمت واجد كهي كسان از ا يو ميكن دايپ دست معرفت

  .ميكن ديتقل
به لحاظ ماهيتي، يك فضيلت كليدي است ) حكمت عملي( فضيلت  اين،از نظر ارسطو

 كامل و سازد و عمل خاص انسانْو اخالقي را متحد مي) عقل عملي( عقالني فضايلكه 
 فضايل به اين ترتيب كه هماهنگي عقل عملي و فضيلت اخالقي، مگر با ،شودتمام نمي
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كند و فرزانگي و حكمت أمين ميكنيم ت اخالقي حقانيت و صحت غايتي را كه ما تعقيب مي

، )ب1144: 6، 5، 4، 3، 2(نمايد وصول به اين غايت تأمين ميعملي صحت وسايل را براي 
 از و است مشهودي اخالق لتيفض صاحب انساني برا تنهاي اعل ريخ و تيغا سو، ك ياز رايز

ي عمل حكمت پس. دينمايم نيتضمي عمل عقل را غرض آن به دنيرس ليوسا گر،يدي سو
  .شودينم حاصلي عمل حكمت با جزي اخالق لتيفض وي اخالق لتيفض با جز

. بختي و سعادت اخالقي بشر كافي نيست بنابراين فضيلت اخالقي براي تأمين خوش
شود شجاعت خوب است، مثالً گفته مي(دهند  اخالقي هدف و غايت را نشان ميفضايل

ها  ولي تدبير عقل عملي بايد بر آن)  دارمعدالت خوب است يا من ميل به شجاعت و عدالت
 اخالقي فضايل، رفتارهاي نيكي را كه ما را به وده شود تا با تجربه و سنجش صحيحافز
 واجد ،ها آن و متغير تشخيص دهد و با تكرار و ممارست در جزييد در موارد نرسان مي

بدون ) حكمت عملي(فرزانگي عملي : گويد ارسطو مي،به همين دليل.  اخالقي شودفضايل
 توان فرزانه و حكيم عملي شدفضيلت اخالقي محال است يا بدون فضيلت اخالقي نمي

  ).ب1144 :همان(
ي لتيفضي دارا ،ظاهر به ولو كه استي معتدل و خوب انساني عمل ميحك ،ارسطو نظر از
 زين را گريد فضايل تمام كه استي لتيفض لتيفض نياي ول ،استي عمل حكمت نام به واحد

 شجاعانه،ي رفتارها تمام است قادري فرد نيچن چراكه) ب الف1145 همان، (رديگيم بر در
 كه استي كسي فرد نيچن و دهد صيتشخ ،ريمتغ طيشرا در را... و فانهيعف سخاوتمندانه،

كه ارسطو در بحث عدالت، فضيلت عدالت را نيز داراي  جا  و از آن.است فضايل ي همه واجد
 حقيقي حد وسط) به مفهوم عام(گويد كه فضيلت عدالت كند و ميفي ميچنين ويژگي معر

توان  ، بنابراين مي)ب1129:همان ( و محتوي كل فضيلت استفضايلترين است و كامل
آيد و  عدالت به حساب ميي گفت كه انسان واجد حكمت عملي همان انسان واجد ملكه

ل، هم در مورد خود و هم ديگران،   قادر است بدون نياز به سنجش و تأمچنين انساني
ترين تشخيص را در رفتارهاي متغير اخالقي بدهد و اين همان رسيدن به بهترين و معتدل

 عملي است كه از ي آميز در حوزه مقام عدالت در رفتار است و دقيقاً همان فعاليت فضيلت
 فضيلت ي ايهآميز است كه در س سعادت اخالقي در گرو همين فعاليت فضيلت،نظر ارسطو

  .باشدپذير ميحكمت عملي و رسيدن به فرزانگي عملي امكان
 حقيقي رسيدن به حكمت حد وسطبنابراين روشن شد كه مراد از فضيلت به مفهوم 

 قرار دارد و اين فضيلت در حد وسطيك وضعيت اعتدال و  عملي است و حكيم عملي در
 بلكه به عنوان ،فراط و تفريط نيستي داراي احد وسطچنين . باشداوج و كمال نهايي مي

شود و اين يك فضيلت و كمال نفساني است كه به صورت طبيعت ثانوي در انسان ايجاد مي
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 فضيلتي . نامتزلزل در نفس آدمي است فضيلتي مطلق و كمالي راسخ وحد وسطمفهوم از 
 »گرداند و ميسازد و بالتبع اعمال خاص او را نيز نيكانسان را خوب و معتدل مي«است كه 

به لحاظ ماهيت )  حكمت عملي(گيريم كه فضيلت  پس نتيجه مي .)الف1106:همان(
  . حقيقي استحد وسطمتحصل، 

، يعني حكمت عملي و اني كه هنوز به اين سعادت اخالقي انس:اما سؤال اين است
عدالت در رفتار نرسيده است چگونه منش و رفتارهاي اخالقي خود را در شرايط متغير، 

  تعيين كند؟) حكمت عملي( فضيلت كامل ، اخالقي و در نهايتفضايلبراي رسيدن به 
)  در افعال و انفعاالتحد وسط( صحيح عقلي ي كند با بيان يك قاعدهارسطو سعي مي

ل در افعال و احساسات بيان كند و آن را به عنوان يك ي و رذافضايلروشي را براي تعيين 
اما او تا چه حد موفق به اين امر  .)الف1107:مانه (مقياس و شاخص معرفي نمايد

  ست يا نه؟ اگشا ل راهي و رذافضايل ي دهد در تعيين همهشود؟آيا مقياسي كه او ارائه مي مي
  

   كلي عملي قاعده انفعاالت، افعال و  درحد وسط. 4
و شود ، كه مربوط به افعال و احساسات ميحد وسطاز براي تبيين اين مفهوم  رسطوا
 كند، ابتدا به حقيقي معرفي ميحد وسط را به عنوان راهكاري تربيتي براي رسيدن به آن

 حد وسط چيزي شبيه به ، بين دو امرحد وسط از لفظ .پردازد  ميحد وسطشرح اللفظ 
 اما مراد ارسطو شود، رياضي بين دو عدد فهميده ميخط يا ميانگينهندسي ميان يك پاره

 فضايلكه  جا  از آن،از نظر او. ناسب شبيه است تا تساوييك تبه  بيشتر ،حد وسطاز 
توانند سه حالت افراط، مي با احساسات و افعال سروكار دارد و افعال و احساسات ياخالق

حد  (حد وسط راه رسيدن به فضيلت همانا رسيدن به .تفريط و اعتدال داشته باشند
 حد وسطْ كه آنده است و حال نكوهي ها ناصواب و تفريط است و افراط در آن) اعتدال

كند و ممدوح و مورد مدح و ستايش است و فرد عاقل از هرگونه افراط و تفريط پرهيز مي
 ،حد وسطاين  كه كند ميكيد أاو ت .)ب1106: همان (پردازد ميحد وسطبه جست و جوي 

حد  اين ، به عبارت ديگر. بلكه از لحاظ انسان منظور است،ت از لحاظ شيء نيسحد وسط
 را مترادف با متوسط و حد وسطبنابراين نبايد . »ي است نسبت به ماحد وسط« وسط

فرض كنيم : زنيم مثالي مي،براي روشن كردن منظور ارسطو. ميانگين عددي تفسير كرد
،  اين بدين معناست كه مقدار متوسطآيا. يك كيلو غذا در روز كم است و دو كيلو زياد است

جواب ارسطو اين است كه ممكن است چنين باشد  ؟ر صحيح است كيلوگرم، مقدا5/1يعني 
 5/1دار صحيح دقيقاً توان گفت كه مق نميلكن به طور كلي.  است چنين نباشدو ممكن

 ،است توان گفت اين است كه آن مقدار بين يك كيلو و دو كيلو ميچه آن. كيلوگرم است
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عاالت نيز وضع به همين ر افعال و انفد. كندچراكه اين مقدار نسبت به افراد مختلف فرق مي

افراط در ( بين جبن حد وسطشود شجاعت ميگفته  كه اين ، به عنوان مثالمنوال است؛
تهور  است به اين معنا نيست كه شجاعت دقيقاً بين جبن و) تفريط در ترس(و تهور ) ترس

حد  رسيدن به توان گفت كه شجاعت بين جبن و تهور است و براي بلكه فقط مي،قرار دارد
 چراكه ،پرهيز كرد، اندكه هر دو رذيلت، از افراط و تفريطبايد  اولين گام اين است كه ،وسط

 بردكمال را از بين مي، چه در جانب افراط باشد و چه در جانب تفريط، ، رذيلتبه طور قطع
  .)ب1106: 6، 5، 4، 3، 2(

در مورد فضيلت شجاعت ، جزيي فضايلدر بحث مربوط به ،  براي تبيين بيشتررسطوا
  ترسي كه براي هر انساني متصور،شودگاهي انسان شجاع دستخوش ترس مي: گويدمي

: همان( كندمثالً آدم شجاع در اموري كه مافوق قواي بشري است، احساس ترس مي ت؛سا
ل احساس يترسد و كسي كه در برابر اين مسا از تحقير و بدنامي مي انسان شجاع ).ب1106
ست كه ني بنابراين آدم شجاع آدمي .)ب1115 :همان ( شجاع نيستخور نامِ كند، درترس ن

كه نبايد  يي بترسد و در جاكه بايد بترسد ي؛ بلكه شجاع كسي است كه در جاياصالً نترسد
رذيلت چه در . ي است كه بين دو حد افراط و تفريط قرار داردحد وسط بترسد نترسد و اين

 بلكه انسان ،به مفهوم افراط و تفريط در شجاعت نيست، ب تفريطجانب افراط و چه در جان
كه نبايد  ييجادر  به اين معنا كه ،جبون انساني است كه دچار افراط در ترس شده است

كه بايد  يي به اين معنا كه جا،هور دچار تفريط در ترس استتترسد و فرد مبترسد مي
  . ترسد ميبترسد ن

احساس يا فعلي است كه در «فعاالت از نظر ارسطو، ن ا در افعال وحد وسطبنابراين 
هاي  مناسب، به ميزان مناسب، از راهصخش نسبت به ،ت مناسب، در مورد مناسبوق

 عين  تناسبناي  و عدم انطباق رفتار آدمي بر»مناسب و با وسايل مناسب حاصل شود
خاص را داشته  يعني اگر در جايي كه مناسب نيست آن رفتار يا احساس ؛رذيلت است

 ،ايم و اگر در جايي كه مناسب است آن رفتار را نداشته باشيم دچار افراط شده،باشيم
  .ايمگرفتار تفريط گشته

  

   حد وسطتلقي عدم جامعيت   انتقادات ناشي از.5
در هايي كه ارسطو بيان كرده است  در تمام نمونهحد وسطاين بيان از افراط، تفريط و 

 حد وسط ي تواند پاسخي باشد نسبت به اشكاالت كساني كه نظريهيبررسي است و مخور 
 ، اين نظريهي كنند و معتقدند كه ارسطو با ارائهاي غيرجامع معرفي ميارسطو را نظريه

 مثالً در ؛ ارائه دهدحد وسطنتوانسته است يك قاعده و راهكار ثابت و كارآمد را براي تعيين 



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 126
غير آن طلبي كنيم و در  لذت،در شرايط مناسباگر : توان گفتمورد صفت عفت مي

 ولي اگر در شرايط نامناسب هم ، انسان عفيفي هستيم، دست از لذت بشوييم،شرايط
 شرايط، ي و آن هنگام كه در همه) افراط( فاجر هستيم ،طلبي برداريمنتوانيم دست از لذت

   . ي خمود هستيممند شويم، انساناز مناسب و نامناسب، نتوانيم از لذت بهرهاعم 
 غضبناك ،و در شرايطي كه نشايداي كه نبايد چنين افراط در غضب يعني به گونه هم

 و .تفاوت و خونسرد بمانيم بي،بايد غضبناك شويمي كه يشويم و تفريط در آن يعني در جا
 ،به همين قرار.  يعني غضب و عدم آن هريك در شرايط مناسب خودش واقع شودحد وسط

ه بايد، كجا  و يا آن) افراط در اعطا(جا كه نبايد، ببخشد  يعني آن) اسراف(خاوت افراط در س
تفريط در (جا كه بايد، نبخشد  يعني آن) امساك(تفريط در سخاوت ). تفريط در اخذ(نگيرد 
 يعني حد وسطو سخاوت به عنوان ) افراط در اخذ(جا كه نبايد، بگيرد  و يا آن) اعطاء

  نيستندپذير تفسيرحد وسط ي قرير، صفاتي كه گمان شده با نظريه با اين ت. به جابخششِ
  .شودتوجيه مي

  اول  انتقاد. 1. 5
 حد وسطي  قاعده  كه ازوجود دارند احساسات بعضي افعال وكه  اند  مدعي شدهكساني
 بلكه فقط يك طرف ،دنشو واقع نمي )تفريط افراط و( رذيلت د و بين دونكن تبعيت نمي

 بين دو رذيلت حد وسطتوان آن را  نمي ،»عدالت« مثالً در مورد ؛دنندار شترضد بي مقابل و
طرف   يك فقط داراي عدالتچراكه ، براي آن تصور نمود و افراط و تفريطيفرض كرد

وفاي به  «مورد اوصافي مثل همين حكم در. است» ظلم«آن  بيشتر نيست و ضد  ومقابل
 يا )فضيلت( كند ميكسي به عهد خود وفا  يا چراكه ،صادق است  نيز»ييراستگو « و»عهد

 يا )فضيلت( گويد كسي راست مي  يا،يطور در مورد راستگوي  همين.)رذيلت( كند مين
 رذيلت باشد  بين دوحد وسط كه هميشه فضيلت بنابراين لزومي ندارد .)رذيلت( گويد نمي

   .)20 -19:صص، 10(
حد ي  قاعده  كه ازتقريري بر بنا شت،ه گذطور ك همان: پاسخ به انتقاد اول. 1. 1. 5
بين   راحد وسط توان  مي،احساسات تمامي افعال و ، درشدانفعاالت ارائه  افعال و  دروسط
عدالت : توان گفتمي ،مورد عدالت بنابراين در .بررسي كرد )تفريط افراط و(يلت ذدو ر

حال . دنخود نستا حق اوست بگيرد و بيشتر از حق چه آن ،يعني آدمي در شرايط مناسب
 ، كه بايد بگيرد نگرفتجا آنو اگر ) افراط( ظلم كرده است ، گرفت كه نبايد بگيردجا آناگر 

 ست،اكه مورد اشكال واقع شده ، ييو يا در مورد راستگو). تفريط(ه است دچار انظالم شد
د خود يا  كه بايد در مورجا آنيعني آدمي ) به معناي اظهار واقع (گويي راست: توان گفتمي

كه بايد اظهار  ييجااگر در بنابراين .  كه نبايد، نكندجا آن بكند و ر واقع كندديگران اظها
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 در هر ،)جا هنابي افشا( كه نبايد بكند كرد ييجايا اگر در و ) كتمان حقيقت(واقع كند نكرد 

 ليابراي اين رذواضع لغت ، چه ، دچار رذيلت اخالقي شده است)افراط و تفريط(دو صورت 
به همين .  نكرده باشد يا وضع كرده باشد، لغتيعرف خاص به خود، در ،)افراط و تفريط(

ي را نيز مشخص كرد و چگونگي تقابل آن را با يگو توان ماهيت رذيلت دروغ مي،ترتيب
لت يك فضي »جا اظهار واقع به«گونه كه  همان  با اين توضيح كهگويي معين نمود، راست

 رذيلت ،نيز فضيلت است و افراط و تفريط در آن»  به جار عدم واقعاظها«شود محسوب مي
نامي (كه بايد اظهار عدم واقع بكند نكند  جا آندر  به اين نحو كه اگر فرد ،شودمحسوب مي

، در )گويي دروغ(كه بايد اظهار عدم واقع نكند بكند  ييو يا جا) براي آن وضع نشده است
 و »اظهار واقع«پس ما دو فعل . شده است) رذيلت (هر دو صورت، دچار افراط و تفريط

در حالت افراط و (توانند تحت شرايطي رذيلت م كه هر كدام ميي دار»اظهار عدم واقع«
ها اسم و عنواني وضع كرده   چه براي آن،محسوب شوند) حد وسط(و يا فضيلت ) تفريط

  . باشيم يا نكرده باشيم
اظهار خصوصيات «كند و آن را ارسطو معنا مي كه چه آنمطابق را  »صدق«البته اگر 

 چه آن  صدق عبارت خواهد بود از گفتن،ورت در آن ص، در نظر گرفته است معنا كنيم»خود
 است »زنالف«،  ندارد به خود نسبت دهدچه آن اگر بنابراين ،ايد بگويددر مورد خويش ب

ا البته اين معن). تفريط( كرده است »جا نفسي بي شكسته« ، دارد نگويدچه آنو اگر ) افراط(
 مگر ،است بودن شباهت دارد تا صداقت به معناي عاماز صدق بيشتر به عدم نفاق و رور

   . داراي اين معنا بوده باشد، اين واژه در زبان يونان باستانكه اين
 جا آناز  است، رچه خود ارسطو آن را بررسي نكرده اگ،چنين در مورد وفاي به عهد مه

 به اين نحو كه ،ي خود او آن را بررسي كردتوان به شيوهميمورد اشكال واقع شده است  كه
 در جايي كه فا كند، چنين كرد، دچار افراط واگر در شرايطي كه نبايد به تعهد خويش و

 يعني به جا و در ،حد وسطشكني نمود، دچار تفريط شده است و  بايد وفادار باشد، عهد
  .ناسب به تعهد عمل كردنوقت مناسب و شرايط م

 تمامي اشكاالتي كه به ارسطو در تبيين بعضي صفات بر ،حد وسطبا اين تقرير از 
 ، رفتارها و احساساتي  و براي همهاست شدني رفع  شده است،حد وسط ي مبناي نظريه

ها در يك فرهنگ   براي آنكه اين معرفي كرد ولو حد وسطتوان حدود افراط و تفريط و مي
  .نام و عنواني وضع نشده باشدخاص، 

  دوم  انتقاد. 2. 5
 مطرح شده و ارسطويي حد وسط عدم درك صحيح از ي واسطهه يكي از اشكاالتي كه ب

اين است كه ،  عدم جامعيت اين نظريه را ثابت كند،سعي كرده است با طرح اين اشكال
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ها وجود  ي براي آنسطحد و كه وجود دارند) احساسات(اصالً بعضي از افعال و يا انفعاالت 

شرمي و حسد و اعمالي مثل زنا،  عواطف و احساساتي مثل كينه، بي، به عنوان مثال؛ندارد
  .)137: ص ،22( پذيرند  نميحد وسطاحساسات و افعالي هستند كه ...  دزدي، قتل و

اخالق  در كتاب مسألهارسطو با طرح همين : پاسخ به انتقاد دوم. 1. 2. 5
توانند شود كه افعال و احساساتي كه خود رذيلت هستند، ديگر نميكر مي، متذنيكوماخوس

 ي  افراط و چه در ناحيهي چه در ناحيه(ها  چراكه رذيلت،افراط و تفريطي داشته باشند
حال و در هر   ارتكاب زنا در هر،براي مثال. توانند داشته باشندوسط فاضلي نمي) تفريط

تواند  كيفيتي و با هر زني فحشا و رذيلت است و رذيلت نميزمان و موقعيتي و به هر نحو و 
 بايد براي هر افراط و تفريطي نيز ،چه بدين قياس  و افراط و تفريط باشد؛حد وسطمتضمن 
 هر افراطي را افراطي و هر تفريطي را ،ي وجود داشته باشد و در آن صورتحد وسط

  ).الف1107: 6، 5، 4، 3، 2( تفريطي ديگر خواهد بود و اين دور و تسلسل باطل است
) افراط و تفريط(ها تنها در مورد رذيلت  نهمسألهاين :  توجهدر خور ي نكته. 2. 2. 5

تواند داراي افراط و تفريطي  نيز مانند عفت يا شجاعت نميحد وسط بلكه خود ،صادق است
 از آن جهت كه ،)ها فضيلت(ها حد وسطو ) هاها و تفريطافراط(ها بنابراين رذيلت. باشد

  ).همان(توانند باشند هستند، داراي افراط و تفريط نميا فضيلتيرذيلت 
 و حد وسطالبته تذكر اين نكته الزم است كه افعال و احساسات در رذيلت بودن و يا 

 اما اين تفاوت در ،بندي در مراتب باشندتوانند داراي تفاوت و درجهفضيلت بودن مي
توان گفت فردي  مي،به همين جهت. ي است تشكيكيفاوت ت،جات رذيلت و فضيلتدر

و يا كسي حسود يا حسودتر است كه )  هويبالناس من غلاشجع(تر است  شجاع يا شجاع
 داراي هرود و ديگر وسط فاضلي كاين تفاوت تفاوت در درجات و مراتب به شمار ميالبته 

  . نيستممكنها  دو حد افراط و تفريط باشد براي آن
  

  براي تشخيص درست كار ي راه عدم ارائه مربوط به انتقاد. 6
توان كرد اين است كه  ميارسطويي حد وسطترين اشكالي كه به اين نحوه از تقرير  مهم

انتظار مخاطبان يك نظام اخالقي آن است كه بدانند در هر موقعيتي بهترين عملي كه بايد 
  در حاليتوانند آن را تشخيص دهند؛ريقي مي و يا حداقل از چه ط كدام است دهندانجام

شما بايد در وقت مناسب، حالت مناسب، نسبت به «: گويدها فقط مي كه ارسطو در پاسخ آن
 سؤال .هاي مناسب، احساس يا فعل مناسب را داشته باشيدبا وسايل و راه، شخص مناسب

به ب چيست؟ جا و مناس ه باحساس و اين است كه مالك و معيار براي تشخيص اين رفتار
 از نظر ارسطو در ميان دو حد وسطاند كه چون  بعضي مدعي شده، همين اشكالي واسطه
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 جاي قطعي و مشخصي كه بتوان آن را به صورت ضابطه و قانون درآورد ،حد افراط و تفريط

 كمتر به بيان قانون و بايد و نبايدهاي اخالقي ،در اخالق خودارسطو  ،ندارد، به همين دليل
 حد وسط كه  حكم كنيم،اي در دست نداريم كه بنا بر آن  ما هيچ قاعده لذا؛ته استپرداخ

تواند شناخت  نميحد وسطشناخت  بنابراين. )140-139:صص، 22( داردرراقدقيقاً كجا 
  . باشديك قاعده

حد  ي خصوص نظريه  مهمي را دري مسأله ارسطو چنين ،اما بايد ديد كه آيا به واقع
  شته است يا نه؟ پاسخ گذا بيوسط
  

  فرزانگان  از تقليد  يافرزانگي عملي : تشخيص درستراهكار. 7
 به  حقيقي يعني رسيدنحد وسط ، از نظر ارسطو، نيز اشاره شدتر طور كه پيش همان

 انسان توانايي  به)فرزانگي عملي( و اين فضيلت  است)حكمت عملي(فرزانگي عملي 
هاي كلي را بر  و متغير دست يابد و ارزشجزيي  در امورحد وسطبه تواند ب كه بخشد مي

 در باب آن ،رفتارهاي خاص و براي اشخاص خاص در موقعيت و شرايط خاص تطبيق كرده
دهد  فرزانگي عملي فضيلت كاملي است كه به آدمي توانايي مي،به عبارت ديگر. داوري كند
يك  توان هيچ نمي، بدون آنهاي درست بيابد و رفتار، پاسخي هاي عملي دربارهتا به پرسش

 نيازمند حكم و داوري فضايل به كار بستن هريك از چون ؛ اخالقي را به كار بستفضايلاز 
اين قوه را به شخص ) حكمت عملي( موارد خاص است و فضيلت فرزانگي عملي ببا در

 هك اينا ب حقيقي حد وسط ،و به عبارتي )فرزانگي عملي(فضيلت حكمت عملي. كنداعطا مي
 را پيشاپيش داشتن فضيلت اخالقي ارسطو ،مستلزم مهارت در تأمل و تفكر عملي است

 بنابراين ،هاي درست امري مربوط به فضيلت اخالقي است زيرا داشتن هدف،گيردفرض مي
متضمن يفش رتعهركدام در  واپذيرند ن  جدايي،واقعفرزانگي عملي و نيكي اخالقي به 

كه يك  ،)فرزانگي عملي(  حقيقيحد وسطكه رسيدن به اين  ييجا اما از آن. ديگري است
 لذا .پذير است معدودي امكاني  فقط براي عده، ارسطونظر خود بر ، بنافضيلت كامل است

هاي حد وسطتقليد از حكيمان عملي و فرزانگان براي فاقدين اين فضيلت در تشخيص 
  .)الف1107: 6، 5، 4، 3، 2( ضروري است، جزيي

 فرزانه و صاحب  يا بايد خود،آميز رفتارهاي فضيلتانجام براي تشخيص و بنابراين
 تقليد كنيم و اين )فضيلت اخالقي حكمت عملي و واجد( حكمت عملي باشيم و يا از فرزانه

   .دهد را تشكيل ميارسطويياساس مبناي اخالق 
با طرح ) الف1109:همان(جزييهاي حد وسطارسطو ضمن اعتراف به شاق بودن تعيين 

 ي ، يك قاعدهها آن و تعيين حدود افراط و تفريط » در افعال و انفعاالتحد وسط« ي نظريه
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از كند  د و به فرد متربي توصيه ميكن طراحي مي به حد وسط حقيقيكلي را در تقرب

بايد به اين خطوط قرمز  هرگز ن،كنندل خطوط قرمز و ممنوعه را مشخص مييكه رذا جا آن
بين اين دو نقطه واقع است و اين موضوع تلويحاً اشاره به اين  حد وسط كهچرا نزديك شد،

حد ل را، كه بيشترين تضاد را با ي ابتدا بايد رذا،حد وسطمطلب دارد كه براي نزديكي به 
يد از تقلتواند از طريق آموزش، شناسايي مياين  و دارند، مورد شناسايي قرار داد وسط

ات در عرف جامعه و يا حتي تمايالت فطري و طبيعي انسان ورمشه يا تبعيت از فرزانگان، 
ي عملي ديگري را نيز جهت  قواعد فرع، كليي  عالوه بر طرح اين قاعده ارسطو.نشأت بگيرد

  .شود مي اشاره ها آن به ،كند كه در ذيل مطرح ميحد وسط تقرب به 
  

  حد وسط عملي براي رسيدن به جزيي  قواعد.8
هاي تربيتي براي خروج از رذيلت  به عنوان راهكار و روش ارسطوكهقواعد فرعي عملي 

  :ند از  عبارتكند مطرح ميحد وسطو افتادن در مسير 
يا تفريط بيشتر از ديگري ما را به خطا كه يكي از دو حد افراط  جا آناز  : اولي قاعده

 مخالفت و وسطحد لي كه با يخود را از شرور و رذا) ليرذا(كشاند بايد در بين شرور مي
كه  را  آن،)ليرذا(د دور نگه داريم و به عبارتي بايد در بين شرور ن بيشتري داري مضاده

  ).ب1109: 6، 5  ،4، 3، 2 (متضمن شر كمتر يا حداقل شر است انتخاب كنيم
 رذايل بايد ديد كه انسان به طور طبيعي به كدام يك از ، بعدي  در مرحله: دومي قاعده

 ي  به طور طبيعي مجذوب فالن رذيلت و جمعي شيفتهوهيگر زيرا ؛داردو خطاها گرايش 
حسب لذت و المي است كه ما آن را احساس   و تشخيص اين موضوع برديگرندرذيلتي 

 به سمت مخالف و مضاده ،رذايلكنيم و الزم است كه براي استخالص نفس از اين مي
 برسيم حد وسطتوانيم به يم، ميشوي كه مرتكب ميرذايل زيرا با دور شدن از ؛بگرويم
  .)همان( كند اين كار را عمالً اجرا مي، كجي گونه كه انسان در راست كردن شاخه بدان

آور است هوشيار  مطبوع و لذتچه آن در هر چيزي الزم است در برابر : سومي قاعده
ور است آ براي ما لذتچه آن نسبت به ،توانيمكه مي باشيم و احتياط كنيم و تا جايي

شود كه ما كمتر در معرض خطا قرار  چراكه عدم توجه به لذت موجب مي،اعتنا باشيم بي
 قرار حد وسطتري براي وصول به ط مناسبي خود را در شرا،بگيريم و اگر چنين عمل كنيم

   .)همان( دهيممي
ما  براي حد وسط بهتري را براي رسيدن به ي توانند زمينهمياگرچه البته اين قواعد 

 كماكان كار بسيار مشكلي است و براي انسان حد وسط تشخيص ، بدون شكايجاد كنند،
در تمامي شرايط ميسر نيست كه تشخيص دهد به چه نحو و در برابر چه كسي و به چه 
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عنوان ه  ب.سبب و دليلي و در چه موقعيتي بايد فالن رفتار متوسط و معتدل را به كار بست

رابر كدام اشخاص و به كدامين سبب و تا چه مدت يك انسان  در بكه اين تشخيص ،مثال
تواند خشمگين شود و در چه موقع خشمگين شدن مستحسن و پسنديده است كار مي

ند ستايش ا ه تفريط داشت، زيرا خود ما بعضي اوقات كساني را كه در اين حس،آساني نيست
مزاج تصور تندآنان را مردمان  ،ايم و در بعضي اوقات ديگركرده و ايشان را حليم خوانده

ارسطو كساني را كه اندكي ) حد وسطي مشكل بودن تشخيص نيع(به همين دليل . ايمكرده
داند و مستوجب سرزنش نمي، شوند ا افراط منحرف ميياز صراط مستقيم به سوي تفريط 

 ، داردحد وسطمعتقد است كه مالمت و سرزنش در خور كسي است كه انحراف زيادي از 
 .)ب1109: 6، 5  ،4، 3، 2 (مانديرا اعمال و رفتار چنين فردي از ديد ديگران پنهان نميز

ه نقطه و تا چه اندازه مذموم  انحراف تا چكه اينكند كه تشخيص صحيح  ارسطو گوشزد مي
بصيرت « كاري مشكل است و به شعور و حد وسط ي  تعيين دامنه، و به عبارتياست

 حد وسطكه  جا آناز  كند مي گوشزد ،او در عين حال.  دارد انسان فاضل بستگي»اخالقي
 بايد ببينيم كه در ، و اعتدال نفسحد وسط براي نزديكي به اين ،هر چيزي مطلوب است

 مثالً .)همان( باشد ميحد وسطترين راه براي وصول به زيرا اين كار آسان ؛يمكجا قرار دار
 ترس بر ما بيشتر است سعي ي  اگر غلبه، شجاعت نزديك شويمحد وسطخواهيم به اگر مي

 انساني ، نزديك گردانيم و اگر به عكسحد وسط خود را به ، كارهاي متهورانهانجامكنيم با 
 حد وسط به ، سعي كنيم ترس را بيشتر بر خود غلبه دهيم تا به اين واسطه،متهور هستيم

يق در شرايط متغير و تعيين  دقحد وسط تعيين ، اما با تمام اين تفصيالت،تر شويم متمايل
  .آيد عملي بر ميي  فرزانهي  آن فقط از عهدهي حدود و دامنه

 دو عنصر مهم و اساسي در رسيدن به فرزانگي و حكمت عملي عبارت ،از نظر ارسطو
ت حكم( براي رسيدن به اين فرزانگي عملي يعني. و فضيلت اخالقي 2تاز ذكاواست 
 مند نياز، كافيي تجربهكسب  سنجش صحيح و وت برايكاذداشتن   شخص عالوه بر،)عملي

 ياري و است، عقل محرك كه ،زيركي بدوني عمل حكمت و  فرزانگي وتاخالقي اسفضيلت 
ي عمل حكمت اي يفرزانگ ،به عبارتي .)ب1144 همان، (شودنمي محققي اخالق فضيلت
 حكمت(ي فرزانگ   كهكند ميارسطو تأكيد  .استي اخالق لتيفض از برخوردارزيرك  انسان
 نيز گفته شد،  قبالًچه ناچن چراكه شود،ينم محققي اخالق لتيفضي ار يبدون) يعمل
 و فاضل آدم نيالع نصب فقط نهايي ريخ و كنديم مشخصي اخالق لتيفض راي اخالق تيغا

 است محال لتيفض بدون) يعمل حكمت(ي فرزانگ نيبنابرا .)الف1143:همان (است خوب
ي وقت ،از نظر ارسطو 3.شد) يعمل ميحك (فرزانه توانينم لت،يفض بدون اي )ب1144همان، (

 طيشرا در را هاحد وسط تأمل، بدون شوديم قادر د،يرس لتيفض از درجه نيا به شخص
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 نيا و باشد داشته مختلف امور در را منصفانه و عادالنه قضاوت و داده صيتشخ ريمتغ
 خود، ،يشخص نيچن و. است فضايل ي همه معجا كه است داريپا و راسخي لتيفض لتيفض
 هر در فرزانه و نيك فرد بنابراين .شوديم ها حد وسط صيتشخ و نييتعي برا محك و اريمع

 رسد، مي اي واقعه هر در او ذهن به كه تصوري و دارد صحيح قضاوت و سنجش حالت،
 پس. اردد وجود واقع در كه كند مي تجلي چنان او نظر در چيز همه و است واقعي

 كند مي درك است مندرج اياش در كهرا  حقيقتي كه است اين فاضل و نيك فرد خصوصيت
 .)الف1113 :6، 5، 4، 3، 2 (است حقايق اين معيار و محك فاضل انسان خود و

 

  گيرينتيجه. 9
ناتواني از  عدم جامعيت و( ارسطويي حد وسطه به شدبراي پاسخ به انتقادات وارد

 پاسخ به اشكال اول  درابتدا )يرشرايط متغ يار براي تشخيص درست درمع  وكار ي راه ارائه
   :كه گفته شد وپرداخته بازسازي حد وسط   به تبيين و)حد وسطي  عدم جامعيت نظريه(

 ،به مفهوم حقيقي حد وسط -الف:  در دو حوزه قابل بررسي استحد وسطمفهوم . 1
 رفتار عدالت در و ) عملي يا حكمت عمليفرزانگي( فضيلت كامل  رسيدن بهبه معنايكه 
در اوج دروني است و  رسيدن به يك اعتدال و هماهنگي حد وسط اين مفهوم حقيقي .است

ي به  مراتب تشكيك از اما، داراي حدود افراط و تفريط نيست اخالق قرار دارد وكمال نهايي
به عنوان  كه، انفعاالت افعال و در حد وسط -ب .لحاظ شدت و ضعف برخوردار است

 . حقيقي استحد وسطن به فضيلت و  كلي و راهكار عملي و تربيتي  براي رسيدي ا قاعده
 قرار )تفريط افراط و(رذيلت  هميشه بين دو حد وسط رياضي نيست و حد وسطمراد از اين 

 دوري از اين  و تفريط يك فعل يا احساس و با تعيين حدود افراطدتوان ميفرد  دارد و
   .دهد سوق  حقيقيحد وسطسمت خود را به  ،تدريجبه ، حدود
توانند داراي  تفريط، به عنوان رذيلت، نمي افراط و  و، به عنوان فضيلت،حد وسط .2

  .باشند تفاوت در درجات مي  اما داراي مراتب تشكيكي و،تفريط باشند افراط وحدود 
  در، كلي عمليي  به عنوان يك قاعده،حد وسط ثابت شد كه ،بر اساس همين تبيين

 توان حدود  مي،ي افعال واحساسات هبراي هم  واست پذير  انطباق،انفعاالت تمامي افعال و
تفريط  رذيلت داراي افراط و و حد وسطخود   اما، را تعيين كردحد وسط تفريط و افراط،
 حد ي كارآمدي نظريه يت وجامع تواند  نميهشد واردانتقادات يك از يچه بنابراين .نيستند
  .مخدوش كند  راارسطويي وسط
  :كه  شدگفته) ي راهكار عملي براي تشخيص درست عدم ارائه( پاسخ به اشكال دوم در
 بايد به  يا فردت كهاين اس ارسطو نظر از آميز فضيلت درست و مالك تشخيص رفتار. 1

مصونيت  ،به نوعي براي فرد  وخالقي استفضيلت ا  كه توأم با،فضيلت كامل حكمت عملي
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 حكيم و يا بايد از برسد و آورد به وجود مي رشرايط متغي در  راتشخيص يا حداقل خطا در

  . دهد را تشكيل ميارسطويي مبناي اخالق و اين اساسِ ي عملي تقليد كند فرزانه
لزوم به   بركيدأت با ،)حقيقي حد وسط( ي و تقرب به فضيلتيبراي شناسا ارسطو. 2

رذيلت   بين دو  فضيلت را دركه، )در افعال و انفعاالت( حد وسطكلي  ي قاعدهكارگيري 
 را، كه رذايل ابتدا بايد ،حد وسط براي نزديكي به  كهكند ميتوصيه  ،كند ميمعرفي 

حد  و سپس براي وصول به  دارند، مورد شناسايي قرار دادحد وسطبيشترين تضاد را با 
او عالوه بر طرح اين .  نگاه داشتدور) رذايل( بايد خود را از حدود افراط و تفريط ،وسط
هاي تربيتي براي  كلي، قواعد فرعي عملي ديگري را نيز به عنوان راهكار و روشي قاعده

حد  رسيدن به ،عين حال در  اما،كند مطرح ميحد وسطخروج از رذيلت و افتادن در مسير 
حد  تشخيص جهت فرزانگان عملي را از ضرورت تقليد  و، معرفي كردهامري شاق را وسط
 حقيقي گوشزد حد وسطبه براي رسيدن  )افعال اخالقي احساسات و( جزييهاي  وسط
كاوت و ، دو عنصر اساسي ذ براي رسيدن به فرزانگي و حكمت عملي، از نظر ارسطو.كند مي

  .فضيلت اخالقي ضروري است
 با د بتوانند كه فرزانگان عملي تربيت شوند تااي ضرورت داربنابراين در هر جامعه

حد آزموده، عيت و با شمي كار عوامل مربوط به يك موقي بررسي و ارزيابي دقيق همه
 ضرورت نياز به فرزانگان  را در شرايط متغير تشخيص دهند و اين موضوعجزييهاي وسط

  4.كند ميگوشزد  اخالقي و اجتهاد در اخالق را

  

  ها يادداشت
 ما به سبب كه اين چون اول ، از انفعاالت نيستند رذيلت، فضيلت و در مقابل آن،ارسطو نظر از. 1

 رذايل و فضايلحسب   بلكه بر،شويم هرگز متصف به فضيلت يا رذيلت نمي،داشتن اين احساسات
 مورد ستايش ، وجود اين احساساتي  به واسطهكه ايندوم . گرديماست كه به اين اوصاف متصف مي

شود و كسي را به  ستوده نمي،احساس ترس يا خشم زيرا كسي به صرف ،گيريم يا سرزنش قرار نمي
 ترس موجب ستايش يا  بلكه كيفيت احساس خشم و،كنند سرزنش نمي،صرف خشمگين شدن

سوم . كنند ما را مستحق ستايش و نكوهش ميرذايل و فضايلكه   در صورتي،شودنكوهش مي
كه ما به سبب   در حالي،وندش احساسات و عواطف موجب ايجاد يك حالت انفعالي در ما ميكه اين

 در احساس كه اينشويم و چهارم  بلكه مهياي فعل مي،شويم تنها منفعل نمي  نه،رذايل و فضايل
 بدون انتخاب عقالني حاصل رذايل و فضايل كه آنخشم يا ترس، انتخاب ارادي دخالتي ندارد و حال 

 زيرا ما برحسب ، نيستنده قو به هيچ وجهرذايل و فضايلچنين   هم.)الف1106،  4(شوند نمي
شويم و مورد ستايش و سرزنش فضيلت يا اهل رذيلت نمي با،استعداد قبول احساسات و انفعاالت

كه از نظر   در صورتي، قوا و استعدادهاي ما طبيعي و فطري هستندكه اين عالوه ،گيريمقرار نمي
 بلكه فضيلت ،خوب يا بد نيستيم فضيلت طبيعي و فطري نيست و ما به طور ذاتي و بالفعل ،ارسطو
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ي ملكات   از جملهرذايل و فضايلبنابراين  .)الف1103همان، (شود به كمك طبيعت كسب مي

م افعال درست و معتدل نجااباشند كه با متزلزل نفس آدمي ميناهستند و ملكات حاالت پايدار و 
 .)ب1105 و الف1106همان، ( شوندحاصل مي

 در ارسطو. است ذهن حدت و كاوتذ كند مالحظه ديباي عمل ميحك كهي عقل فضايل جمله از. 2
 كدام كه اين درك براي بسيطي  قوه يك با نبايد را) يعمل حكمت (فرزانگي: ديگو يم نهيزم نيا

 »زيركي« را خاصي  قوه آن ارسطو. ساخت مشتبه آورد خواهد بار به را مفروض غايت يك وسائط
 متوجه كه كندمي اموري انجام به وادار را ما كه استي استعداد و ملكه زيركي ،او نظر از. نهدمي نام

 براي هم زيرا ،است طرفبي اخالقاً قوه اين كه است معتقد و است آن به وصول و منظور غايت
 نحو به است، مذموم غايات داوطلب كه انساني براي هم و كندمي دنبال را ممدوح غايات كه انساني
 و شودمي هم زيركي شامل ولي نيست، زيركي) يعمل حكمت(ي فرزانگ. دارد مصرف مورد يكسان
 .)ب1144 ،4 (ندارد وجود فرزانگي ،آن بدون

دهد كه صاحب آن  م مينجارا ااً اعمال موافق يك فضيلت ممكن است اشكال شود كه آدمي مكرر. 3
اين   وكند مي معرفي فضيلت باشد، در حالي كه ارسطو تكرار چنين عملي را سبب ايجاد آن فضيلت

، آن شود مي انجامدهد كه وقتي اعمالي موافق با يك فضيلت  ارسطو پاسخ مي. دور باطل است
 آمادگي وي براي عمل بر وفق آن فضيلت ، و وقتي چنين شدشود مي در انسان ايجاد فضيلت نسبتاً

 ، به اين مرحله رسيديمشويم و هنگامي كه  چون از لذات پرهيز كنيم، عفيف مي؛ مثالًشود ميبيشتر 
 منظور ارسطو از ،به عبارتي. )30-ب1104، 5الف، 1104، 4(گرديم  ، تواناتر ميبر پرهيز از لذات

پذير نيست، با توجه به  ، رسيدن به حكمت عملي امكانگويد بدون فضيلت اخالقي  ميكه اين
 اكتسابي تقسيم فضايلو  طبيعي و فطري فضايل را به ها آن و كند مي فضايلتقسيمي كه ارسطو از 

كم  كاوت الزم، كمذو   اعمال شبيه به فضيلتانجام آدمي با ممارست در ه، مراد اين است ككند مي
 قوه و كمال نفساني تشخيص درست و صحيح در شرايط متغير براي او ايجاد شده ،به طور تدريجي

 ديگر تمام ،اي  چنين قوه و بعد از تحققشود مي نفساني در فرد نهادينه ي و به صورت يك ملكه
 خواهد بود و چنين فردي كه  اخالقي مصداق حقيقي فضيلتشود ميي كه از فرد صادر يرفتارها

هاي حقيقي   مصداق، االن به طور دقيق،داد  ميانجام شبيه به شجاعت و عفت را  رفتارهاي مثالًقبالً
 و اين كند ميل  آن عمعفت و شجاعت را بدون تأمل و خستگي طوالني تشخيص داده و مطابق

. آيد ي عقل عملي به شمار مي كه اوج كمال در حيطهعي عصمت در تشخيص، يعني رسيدن به نو
است عبارت  بنابر اين دو عنصر مهم و اساسي در رسيدن به فرزانگي و حكمت عملي از نظر ارسطو

در اثر تمرين و  ،يركيز و ذكاوت كمك بهي عيطب لتيفض ، كه در ابتدا،از ذكاوت و فضيلت اخالقي
ي عيطب لتيفض كه گونه بدان د،كنيم فراهم راي عمل حكمت وي فرزانگ تحققي  نهيزم ،ممارست

 :گويد  فضيلت فطري و طبيعي ميمثالً( كنديم مشخصي اجمال فطري و نحو به راي اخالق تيغا
 نيا به دنيرس يها راه،يركيز و ذكاوت خود، با ي مداخله باي عمل عقلسپس  و )عدالت خوب است

 نيا ت،ينها در ممارست، و تكرار از بعد سپس و كند مي ادراك متفاوت طيشرا و موارد را در تيغا
 همان ي افتهيارتقا كه ،ياكتساب لتيفض ك ي به،كاوت عقل عمليذي  با مداخلهي عيطب لتيفض
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 شوديم قادر د،يرس لتيفض از درجه نيا به شخصي وقت و شوديم ليتبد است،ي عيطب لتيفض

 امور در را منصفانه و عادالنه قضاوت و داده صيتشخ ريمتغ طيشرا در را هاحد وسط تأمل، بدون
 ي همه جامع كه است داريپا و راسخي لتيفض )حكمت عملي(لت يفض نيا. باشد داشته مختلفه
  .شوديم ها حد وسط صيتشخ و نييتعي برا محك و اريمع ،خود ،يشخص نيچن و است فضايل

با ) انفعاالت افعال و  درحد وسط( ارسطوييي كلي   تأمل در تطبيق اين قاعدهدر خور ي نكته. 4
ارائه ) ص( عالم، نبي اكرمي ترين فرزانه كه به توسط بزرگ اخالق ديني اين است كه شريعت نيز

و )  شودانجام نبايد چه آن(و محرمات )  شودانجام بايد چه آن( با تعيين حدود واجبات ،شده است
 حد وسطكه به (و مستحبات )  استرذايلكه به سمت ( مجاز در قالب مكروهات ي تعيين دامنه

 و صراط مستقيم را براي انسان مشخص كرده حد وسطبه نوعي راه رسيدن به ) است تر نزديك
  . است
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