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  چکيده
روي در هـر عمـل و احساسـی هستند، اعتدال و میانه پردازان اول آن افالطون و ارسطونظریهکه  ،براساس نظریه اعتدال

 ،ن حکیمـان مسـلمانیبیشترین رواج را در بی ،موجب فضیلت اخالقی و افراط و تفریط موجب رذیلت است. نظریه اعتدال
انـد و نبوده ارسـطو و افالطون که رویکرد فلسفی به اخالق داشتند، داشته است. اما تمامی این حکماء، تابع محض نظرات

اسـت. وي تعـداد  محسن فانی کشـمیرياند. یکی از این مبتکران، هایی در این نظریه وارد کردهبرخی ابتکارات و نوآوري
تعریـف جدیـدي از  .دانسـت، دوازده عـدد دانسـته اسـتکه هشت عـدد می ،خالف قول مشهوراجناس عالی رذایل را بر

 .برداشت جدیدي از حد رذایل مقابـل بـا حـد فضـیلت اعتـدال داشـت ،عدالت و رذایل مقابل آن، ظلم و انظالم ارائه کرد
  الدین دوانی داشت.برخی نظرات محقق طوسی و جاللاشکاالت و انتقادهایی به 

  ري، اخالق محسنی، اخالق عالم آرا.نظریه اعتدال، فانی کشمی اخالق اسالمی، :هاژهواکلید

    

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.4. No.2 __________________________________________________ Fall & Winter 2013-14  

۶      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  مقدمه
اخـالق یـا  اخالق عالم آراق)، صاحب کتـاب 1081 ،از علماي قرن یازده (متوفاي محسن فانی کشمیري

در سه بخش تهـذیب اخـالق،  ،اخالقی حکماي مسلمان هايبامانند اغلب کت ،است. این کتاب محسنی
خواجـه  اخالق ناصـريتدبیر منزل و سیاست مدن نگاشته شده است. وي در نگارش این کتاب متأثر از 

در ایـن کتـاب طـرح  کشـمیرياي کـه اخالقـی ۀاست. نظری محقق دوانی لوامع االشراقو  نصیر طوسی
اعتدال یا حدّ وسط طالیی است. در  گرایی اخالقی، از نوع ارسطویی آن، مبتنی بر نظریهکند، فضیلتمی

 ةشناسی افالطونی و قاعـدبخصوص نفس، ارسطوو  افالطونهاي اخالقی تاریخ اخالق اسالمی، دیدگاه
بیشترین تأثیر را بر حکماي مسلمانی که رویکرد فلسفی به اخـالق داشـتند، داشـته  ،حد وسط ارسطویی

الـدین جالل، خواجه نصیر طوسـی، ابوالحسن عامري، همسکوی، سیناابن، فارابی، کنديکه طورياست. به
و تعـداد دیگـري از حکمـاي اسـالمی در  مهـدي نراقـیمالّ، الدین ایجـیعضد، منصور دشتکی، دوانی
اند. ارسطویی به اخالق، مبتنـی بـر نظریـه اعتـدال داشـته - هاي اخالقی خود، رویکردي افالطونیکتاب

طلبد که در یـک مقالـه اعتدال از یونان باستان تا جهان اسالم، تحقیق مفصلی می ۀبررسی سیر تطور نظری
تـوان بـه بررسـی افـرادي کـه بیشـترین تـأثیر را در ایـن سـیر تـاریخی طور خاص، می. اما بهگنجدنمی

ت و که ابتکـارا ،محسن فانی کشمیرياند، پرداخت. این مقاله قصد دارد به یکی از این افراد، به نام داشته
  هاي متعددي در نظریه اعتدال داشته است، بپردازد.نوآوري

  اعتدال در يونان باستان ةنظري
 شود که هسته اصلی آن، قاعده اعتدال است. براساس ایـن قاعـده،اي در اخالق گفته مینظریۀ اعتدال، به نظریه

ی افراط و تفـریط قـرار دارد. مبدع آن است، هر فضیلت اخالقی، در حدّ وسط بین دو رذیلت اخالق ارسطوکه 
ـادر هر عمل و عاطفه  اي همیشه باید حد اعتدال را انتخاب و رعایت کرد و از افراط و تفـریط پرهیـز نمـود. ام

یـک قاعـده بـه  هاي دیگري نیز هست که آن را از حـدنظریه اعتدال، عالوه بر قاعده اعتدال، مشتمل بر بخش
ـایل و قبیل نفس هایی ازحدّ یک نظریه داده است؛ بخش ـالی فض ـاس ع ـایل آن، اجن شناسی، قواي نفس و فض

  رذایل اخالقی، روش معالجه امراض نفسانی که همه آنها مبتنی بر قاعده اعتدال هستند.

  . افالطون۱
  قواي نفس از نظر افالطون

ك و به ترتیـب مرکـز ادرا ،است. این قوا و غضب قائل تبراى نفس انسانى، سه قوه عقل، شهو افالطون
وي بـا  ).1022، ص 1367هسـتند (افالطـون، و مرکز اراده و همّت  ،شناخت، تمایالت زیستى و حیاتى
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سـپاهیان و جنگـاوران، (طبقـه زمامـداران و حاکمـان، گانه جامعه تناظر جامعه و روح انسان، طبقات سه
 ،). جزء عقالنـی1030(همان، ص  داندجاري و منطبق می نیز را در نفس انسانوران و عموم مردم) پیشه

کـه  ،جـزء خشـم و اراده .پـردازدآن به شناسایی امور می ۀوسیلدنبال شناخت حقیقت است و آدمی بهبه
کـه وظیفـه آن  ،برد و جـزء شـهوانیهمواره خواهان قدرت، جاه و شهرت است و از این امور لذت می

بـرد گونه امور لـذت میت دارد و از اینجلب نفع است و میل به خوردن، نوشیدن، شهوت و کسب ثرو
  ).1230- 1229(همان، ص 
، تربیت روح یـا جـزء ، دو شرط الزم است: اولایل اخالقی در نفسبراى تحقق فض افالطوناز نظر 

رعایـت  و یقوه عقل آنها از تابعیت :که عبارت است ازقواى شهوي و غضبی دوم، تربیت  .خردمند نفس
وسیله دانش، فلسـفه و انـس بـا خـدایان هایشان. تربیت خرد یا نفس عاقله بهو خواسته لاعمادر اعتدال 

). نیروي خرد تنهـا نیرویـی در انسـان اسـت کـه شـأنیت 988گیرد (همان، ص دانش و هنر صورت می
کـه فقـط ایـن جـزء، قـدرت تشـخیص و داوري دارد و چـرا ؛دیگر نفـس را دارد يفرمانروایی بر اجزا

  ).1032(همان، ص  است ي چه چیز مفید و چه مضریک از اجزابراي هر تواند معین کند کهمی
ماننـد  ،باید جزء خشم و غضب تربیت گردد. تربیت روحی و تربیت بـدنی پس از تربیت جزء خرد،

ادبیـات و موسـیقی و  ۀوسـیلشود که خرد و خشم با یکدیگر هماهنگ شوند. خـرد بـهورزش سبب می
پـس از تربیـت  ،گردد. این دو نیـرورتو آهنگ و وزن، مالیم و معتدل میخشم در پ .گیرددانش نیرو می

ناپـذیرترین جـزء روح تـرین و سـیريها و تمایالت را که بـزرگباید زمام جزء سوم روح، یعنی هوس
روز بر نیروي خـود بهقدري برخوردار شود که روزرند از لذایذ شهوانی بهااست را به دست گیرند و نگذ

زیـرا فرمـان دادن درخـور او  ؛صدد سلطه بر دو جزء دیگر برآیدوظیفه خود را از یاد ببرد و دربیفزاید و 
  ).1032- 1031نیست و اگر عنان به دست او افتد، تمام روح تباه گردد (همان، ص 

  فضايل چهارگانه اخالقي

یل اصلی نفـس فضا افالطونگیرند. بر اثر تربیت و تهذیب قواي نفس، فضایل اخالقی در نفس شکل می
اي که با شهر و جامعه دارد، چهار فضیلت حکمـت، شـجاعت، عفـت انسان را بر اساس تمثیل و مقایسه

حـال اگـر مـا « گویـد:در تعریف جامعه کامل و خوب می يکند. وداري) و عدالت بیان می(یا خویشتن
اي باشـد نی باید جامعهیع ؛باید از هر حیث جامعه خوبی باشد ،جامعه خود را خوب تأسیس کرده باشیم

  ).1010(همان، ص » دار و عادلدانا و شجاع و خویشتن
فضـیلت آینـد: از تربیـت جـزء عقالنـی نفـس، این فضایل چهارگانه اصلی در نفس انسان چنین پدید می
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ـایلو  تشهو و از تربیت جزء» حکمت« ـان، ص پدیـد می» شـجاعت«و  »عفـت« خشم، فض ، 987آیـد (هم
ـا، وقتى این قواى سه). 1032، 1015، 1014، 979 ـاهنگى آنه گانه به حدّ فضیلت خود برسند، از انسـجام و هم

  بنابراین، فضایل اصلی نفس، چهار است. نام دارد.» عدالت«شود که فضیلت چهارمى در نفس ایجاد مى
اسـت. تعریـف » عـدالت«شود، که پس از سه فضیلت پیش در نفس ایجاد می ،فضیلت چهارم نفس

عنوان یـک فضـیلت به ،براي تعریف عدالت افالطونمتفاوت است.  ارسطواز عدالت با تعریف  نافالطو
کـار مناسـب طبیعـت و  که هر کـس آن است اجتماعی عدالت کند.نفسانی، از عدالت اجتماعی آغاز می

 اعـم از ،جامعـهمختلـف یک از افراد و طبقات هرعدالت آن است که  .هاي خودش را انجام دهدتوانایی
و در کـار یکـدیگر  یف خـاص خـود عمـل کننـداوران، سپاهیان و پاسداران، تنها به وظپیشهزمامداران، 

  ).1034و  1018دخالت نکنند (همان، ص 
هر جزئی  عدالت در فرد، به این معناست که و نفسانی نیز چیزي غیر از این نیست. اما عدالت فردي

ل کند. زمامداري، حق جزء عقل و خرد است؛ زیرا عقل، دانـاي از نفس او، تنها به وظیفۀ خاص خود عم
روح است و از راه اندیشه همواره در پی آن است که سعادت تمام روح را تأمین کند. وظیفه خشم، ایـن 

مرد عادل کسی اسـت کـه اجـازه است که دوست و دستیار خرد باشد و جلوي طغیان شهوت را بگیرد. 
اجزا در کارهـاي یکـدیگر مداخلـه  ۀیا هم ،ی دیگر دست بیازدئکار جز ی از اجزاي روحش بهئندهد جز

کند و سـه جـزء روح انسان بر خود مسلط شده و در درون خود نظم کامل بر قرار می ،ترتیببدین .کنند
  ).1034(همان، ص  همانند سه تار اصلی یک ساز ،خود را با هم سازگار و هماهنگ سازد

گانه روح با یکدیگر ناسازگاري آغاز کننـد و بـه د که اجزاي سهدهمیظلم وقتی روي  بر این اساس،
انجام وظیفه خود قناعت نورزند و با یکدیگر ناسازگاري کننـد و در کارهـاي هـم مداخلـه نماینـد و آن 

برداري از جزء حاکم روح را دارد، سر به طغیان گـذارد که بر حسب طبیعتش وظیفه فرمان ،جزء از روح
  ).1035(همان، ص  تمام روح فرمان براندو بخواهد بر 

  قاعده اعتدال نزد افالطون

آید که وي معتقد به لزوم رعایت اعتـدال دست میبه ،در باب فضایل اخالقی افالطوناز بررسی کلمات 
گرایانـه از اعتـدال داشـته و مـا را ، تفسیري عملافالطونروي در اعمال قوه شهوي و غضبی بود. و میانه
هیچ وجـه تفسـیر کند. ولی وي، بهعملی به رعایت اعتدال در کارها و پرهیز از افراط و تفریط میتوصیه 

معتقد نبود که معنا و ماهیت فضیلت چیـزي  ارسطوبه این معنا که همانند  ؛معناشناختی از اعتدال نداشت
اعتـدال را  يدیگـر، و ارتعبـغیر از حد وسط نیست و همه فضایل اخالقی در حد وسط قرار دارند. به
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بلکــه آن را شــرط حصــول برخــی فضــایل ماننــد شــجاعت و  ،ماهیــت و تعریــف فضــیلت ندانســته
کـه بـر تمـام  ،عنوان یک قاعـده اخالقـی کلـی و عـام، اعتدال را بهافالطونداري دانسته است. خویشتن

تباط قـواي نفـس بـا بلکه هدف او تبیین چگونگی ار ،کندفضایل و رذایل اخالقی حاکم باشد، طرح نمی
صورت یک قاعده کلی در بـاب اعتدال را به ارسطورسیدن به کمال و سعادت است. ولی  برايیکدیگر، 

فضیلت اخالقی طرح کرده و مبناي یک نظریه اخالقی جامع قرار داده است که تمامی فضـایل و رذایـل 
  شوند.براساس آن تعریف می

  ارسطو. ۲
  رابطه سعادت و فضيلت

داند که جامع چند در باب سعادت، وي سعادت را غایتی می ارسطوسیر غایت جامع از دیدگاه براساس تف
. زندگی توأم با لذت. 3. زندگی با توأم با فضیلت اخالقی؛ 2. زندگی توأم با تفکر و تأمل؛ 1مؤلفه است: 

آید. براساس این دست میبه اخالق نیکوماخوسمؤلفه اول از کتاب دهم و مؤلفه دوم و سوم از کتاب اول 
دیدگاه، سعادت انسان نیازمند سه خیر است: خیر نفسی، زندگی مطابق با فضایل نفسـی شـامل فضـایل 
عقلی و اخالقی است؛ خیر بدنی، شامل ضروریات زندگی مادي همچون غـذا، سـالمت بـدنی و سـایر 

یگر امـور خـارجی. نیازهاي ضروري جسمانی، و خیرات بیرونی از قبیل پول، ثروت، قدرت سیاسی و د
، ص 1378کند (ارسطو، مندانه یاري میمند را در انجام اعمال فضیلتخیرات بدنی و بیرونی، مرد فضیلت

  ). از بین این خیرها، سعادت و خیر حقیقی، سعادت مربوط به نفس است.392- 389
تـرین ن و کامـلتـریبعد از اینکه سعادت و نیکبختى انسان را در فعالیت نفس، توأم بـا عـالى ارسطو

تـا از قِبَـل آن، معنـاي  »فضـیلت چیسـت؟« سـت کـه بپرسـیما حال نوبت آن :گویدفضایل دانست، می
، عقالنـى اسـتعقالنـى و غیـر جـزءنفـس انسـان داراى دو وي براساس اینکه  تر گردد.سعادت روشن

ت ذهـن و حکمـت نظـرى، حـد ماننـدفضـایل عقلـى  :کندتقسیم می اصلی فضایل را هم به دو بخش
  ).49 - 46(همان، ص  دستىدارى و گشادهخویشتنعدالت، حکمت عملى و فضایل اخالقى مانند 

  فضايل اخالقي و قاعده اعتدال

اول باید دانست کـه  ،است. بنابراین» نتیجه انتخاب ارادى«اى است که ملکه ،ارسطو از نظر فضیلت
گوید: ما کند و میو قاعدة اعتدال را مطرح میا ال،ؤساین به  در پاسخ .چه چیز را باید انتخاب کرد

آنجاکـه مـا بهتـرین عمـل را همیشه بایـد سـعی کنـیم حـد وسـط و اعتـدال را انتخـاب کنـیم. از
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نامیم و چون فضایل اخالقی همواره در حد اعتدال هستند، پـس بهتـرین مندترین عمل میفضیلت
مه در حدّ وسط هستند و رعایت اعتدال ، فضایل اخالقی هارسطوعمل رعایت اعتدال است. از نظر 

در هر امري موجب ایجاد فضایل اخالقی است. در مقابل، افراط و تفریط در هر امري موجب تباهی 
فضیلت از لحاظ «کند: قاعده اعتدال خویش را چنین بیان می ارسطوآن و ایجاد رذایل اخالقی است. 

لت با عواطف و اعمـال سـروکار دارد و فضی). «66ص (همان، » ماهیت و تعریف، حد وسط است
که، حد وسط به هدف درسـت دسـت حالیافراط در اینها عیب است و تفریط نکوهیدنی است. در

  (همان).» شودیابد و ستوده میمی

  تطبيق قاعده اعتدال بر فضايل اخالقي

ـان می» فضـیلت«، تعریف و طرح کلى خود از اخالق نیکوماخوسبعد از اینکه در کتاب دوم  ارسطو کنـد، را بی
 پردازد:اش میدر سه کتاب بعدى به بیان فضایل جزئى اخالقى و تطبیق آنها بر طرح کلى اخالقى

کسى است کـه بترسـد » شجاع«باکى (تهوّر) است. ، فضیلتى است که حدوسط بین جُبن و بى»شجاعت«
ـید (ارسـطو،  ـتن). «104 - 101 ، ص1378آنجاکه باید ترسید و نترسد آنجاکه نباید ترس یـا » دارىخویش

گسیختگى و خمـودى شـهوت اسـت که حدوسط بین لگام ،فضیلتى است مربوط به لذت و درد» عفت«
ـین  ،فضیلتى است مربوط به ثروت» دستىگشاده«یا » سخاوت). «115 - 112ص (همان،  کـه حدوسـط ب

د قاعده اعتدال خود را در کن). وي به این ترتیب تالش می61، ص 1386اسراف و خسّت است (ارسطو، 
، 1378کار ببرد و براي آنها دو طرف افراط و تفریط درسـت کنـد (ارسـطو، همورد تمام فضایل اخالقی ب

  ).149- 147؛ ص 140- 132؛ ص 137- 133ص 
، دو معنا دارد: الف. اطاعت از قانون؛ ب. رعایت انصاف و برابري، عـادل اوالً، ارسطودر نظر » عدالت«اما 

دارد و ثانیـاً، برابـرى شـهروندان در ویند که حرمـت قـوانین شـهري و کشـوري را نگـاه مـىبه کسى گ
اوالً، کسى را گویند کـه بـه قـانون » ظالم«شمرد. بنابراین، برخورداري از امکانات و مواهب را محترم مى

اعتناسـت دان بىناپذیر است و به تقسیم برابر موهبت در میان شهروناعتناست. ثانیاً، کسى را که سیرىبی
، عدالت به معنى اطاعت از قانون، جـامع همـه فضـایل اسـت و ارسطو). از نظر 165 - 163(همان، ص 

کند که شجاع باشیم و از میدان جنگ فرار نکنیم. شود؛ چون قانون به ما امر مىفضیلت کامل محسوب می
کند و... . در مقابل، عدم خشم امر میخویشتندار و عفیف باشیم و از زنا پرهیز کنیم. قانون به شکیبایى و 

معناى دوم، ). اما عدالت بـه168 - 167معناي نقض قوانین شهري، رذیلت کامل است (همان، ص ظلم به
رسد، این است که وي قاعده اعتدال نظر میبه ارسطومعناى اول است. آنچه از کلمات جزئى از عدالت به

برد و آن را حد وسط میان ارتکاب ظلـم و انظـالم کار میوم بهمعناي دخویش را تنها در مورد عدالت به
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» انظـالم«، تجاوز از اندازه درست و بیشتر از حق خود خواستن است و »ظلم«کند. (تحمل ظلم) بیان می
  ).183مجبور شدن به قبول کمتر از اندازه درست و حق خود است (همان، ص 

  اعتدال نزد فاني کشميري ةنظري
  . قواي نفس۱

ـاب خـویش، کـه مربـوط بـه تهـذیب  فانی کشمیري همچون اغلب حکماي اسالمی، در آغاز بخـش اول کت
ـایل آن می ـاس تقسـیماخالق است، به بیان قواي نفـس و فض ـانی را براس بندي پـردازد. وي قـواي نفـس انس

آن را نفـس  کند: قوه غضبی، که مبدأ اخالق سباع و منشأ عـداوت و نـزاع اسـت و، سه قوه بیان میافالطونی
سبعی و نفس لوامه نیز گویند. قوه شهوي، که موجب صفات بهایم و حاکم به آنچه مالیـم نفـس اسـت و آن 
ـام معقـوالت اسـت و آن را نفـس  را نفس بهیمی یا اماره گویند. قوه ناطقه، که سبب ادراك کلیات و تمییز اقس

ـادي ملکی یا مطمئنه گویند. قوه ناطقه از آن جهت که مبدأ توجه نف ـأثر او از مب ـأ ت س به ادراك معقوالت و منش
ـأثیر در عالی است، عقل نظري گفته می ـال و وسـیله ت شود و از آن جهت که واسطۀ تمییز منافع و مفاسـد اعم

ـا مالحظـه ایـن دو جهـت از قـوه ناطقـه، در  ـابراین، ب صدور این افعال استع به عقل عملی مشـهور اسـت. بن
  ).14 - 13، ص 1361است (فانی کشمیري،  حقیقت، تعداد قواي نفس، چهار

دانسـتند، آنهـا را که حواس ظاهري و باطنی را جزء قواي نفس می ،خالف حکماي دیگربر کشمیري
  کند:آالت قوه عاقله در ادراك بیان می

ـنج اسـت: باصـره  ،و آالت دو قسم است بعضی تعلق به ظاهر دارد و بعضی به بـاطن. آالت ظـاهري پ
المسه و ذائقه. و آالت باطنی نیز پنج حس مشترك، و حافظه و متخیله متفکـره و واهمـه. و  ،شامه ،سامعه

ـتغال دارد و از  قوت عاقله به نیروي این آالت به نظام چهار بن دیوار و ضبط چهار حد مملکت بـدن اش
  ).14گمارد (همان، ص هر یکی را به کاري که مناسب اوست می ،این آالت

اسـت.  خواجـه نصـیر طوسـیکنـد کـه متعلـق بـه بندي دیگري از قواي نفس را بیان میوي در ادامه، تقسیم
شود که هریک دو قوه دارند؛ قـوه تحریـک بـه براي نفس انسان، ابتدا دو قوه تحریک و ادراك قائل می خواجه

  ).73- 72ق، ص 1413 شود و قوه ادراك به دو قوه نظري و عملی (طوسی،دو قوه شهوي غضبی تقسیم می

  . فضايل چهارگانه اصلي۲

حکماي مسلمان، فضایل اخالقی را حاصـل از تهـذیب قـواي نفـس  سایرو  افالطوننیز مانند  کشمیري
بـه تبیـین  ،خواجـه نصـیربندي ). وي سپس براساس تقسیم16 - 15، ص 1361داند (فانی کشمیري، می

  پردازد:فضایل هریک از قواي چهارگانه نفس می
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گاه عقل عملی در موضوع خود عمل نمود و از سر حدّ افراط و تفـریط برآیـد، و بـه تجـاذب قـوا و هر
دواعی حرص و هوا تحکم بیجا ننماید، نفس را فضیلت عدالت حاصـل آیـد و هرگـاه عقـل نظـري در 
ـیلت  تصرف موضوع خود قدم بگذارد و خود را از درجه افراط و درکه تفـریط دور دارد، نفـس بـه فض

موصوف گردد. هرگاه نفس سبعی عنان اختیار خود را به دست نفس ملکی داده، در موضع خـود  حکمت
ـیلت شـجاعت  تصرف کند، در مواقع هایله و مواضع خائفه از شاهراه اعتدال قدم بیرون نبرد، نفس به فض
 متصف شود. و هرگاه نفس اماره خود را مأمور نفس مطمئنه ساخته در موضوع خود متصـرف شـود، بـه

  مقتضاي تکامل و تجاوز از حد توسط بیرون نرود، روح بشري به فضیلت عفت مقارن گردد (همان).
اسـالمی، فضـایل نفـس در چهـار  يحکما جمهورو  افالطونمانند نیز به کشمیريبر این اساس، از نظر 

 در ایـن اسـت ،افالطونفضیلت منحصر است: عدالت، حکمت، شجاعت و عفت. اما تفاوت نظر وي با 
دانست که حاصل از مجموع سه فضیلت حکمـت، عفـت عدالت را فضیلت جامع نفس می افالطونکه 

عـدالت را  کشـمیريولـی  ،آمـدو شجاعت بود و از تسالم و هماهنگی سه قوه با یکدیگر به دسـت می
، 3، ج 2004در احیـاء (غزالـی،  غزالـیتابع نظـر  ،کند که در این دیدگاهفضیلت قوه عقل عملی بیان می

الـدین جالل) و 73- 72ق، ص 1413(طوسـی،  اخـالق ناصـريدر  خواجه نصیر طوسی)، 67- 66ص 
  ).22- 21تا، ص (دوانی، بی است اخالق جاللیدر  دوانی

دارد و البته وي در ایـن نظـر، وي مبـدع نیسـت و تـابع  افالطونبا  کشمیريتفاوت دیگري که نظر 
است، این است که عقل عملی را از جهت اینکه وظیفه تدبیر سه قوه دیگـر را دارد، رئـیس مطلـق  دوانی

گانـه داند که عدالت را فضیلتی که حصول آن موقوف به حصول فضـایل اخالقـی دیگـر قـواي سـهمی
چون کمال قوت عملی در آن است که قـواي ثالثـه در اعمـال و افعـال خـود تـابع  گوید:است: وي می

ت و ارادت او شوند و از شاهراه اعتـدال در هـیچ عملـی بیـرون نرونـد، حصـول فضـیلت عـدالت رؤی
  ).16، ص 1361موقوف باشد بر حصول سه فضیلت (فانی کشمیري، 

  در مورد فضیلت عدالت چنین گفته است: الدین دوانیجاللپیش از وي، 
شود و هرآینـه عقـل عملـی را قـوت گانه حاصل و تفصیل کالم در این مقام اینکه هرگاه که ملکات سه

 ،استعالء بر قوت بدنی حاصل گردد، چنانچه جمیع قوا مأمور و منقاد او باشند و او از ایشان متـأثر نباشـد
االسالم در احیـاء  حجۀچنانچه امام  ،چنانچه در مقدمه ایماي آن رفت، پس اگر این را قوت عدالت نامند

العدل حالۀ النفس و قوة به یسوس الغضب و الشـهوة و تحملهـا «اختیار فرموده و تعریف آن چنین کرده: 
ـیط باشـد و » علی مقتضی الحکمۀ و یضبطها فی االسترسال و االنقباض علی حسـب مقتضـاها امـري بس

گانه و کمال عقل عملی باشد و این ملکه از وجهی رئیس مطلق باشد و دیگـر ملکـات مستلزم ملکات سه
  ).22- 21تا، ص به منزله خدام... (دوانی، بی
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چه عقل نظري به ادراك صرف و معقوالت محض اشـتغال دارد، گوید: اگروي در توضیح این مطلب می
که وسیله حصول حکمت هسـتند، بـدون اعانـت و  ،ولی تحصیل معارف یقینی و تعدیل انتقاالت ذهنی

ت خـود را ن است کـه جمیـع موضـوعاایمشارکت عقل عملی میسر نیست و چون کمال قوه عملی در 
یعنـی  ،پس حصول کمـال آن .تحت تصرف درآورد و اعمال و افعال هر قوتی را در پایه اعتدال نگهدارد

چه از جهت دیگر رئیس مطلق و خلیفه بـر حـق، فضیلت عدالت، موقوف بر تحصیل حکمت است. اگر
ی سـاخته و عقل نظري است. چون مقصد اقصی آن است که عقل نظري نفس انسانی به علوم باقیه متحلّ

  ).17- 16، ص 1361به غایت قصوي برساند (فانی کشمیري، 
پـردازد کـه همـه، تعـاریف افالطـونی هسـتند: سپس به تعریف فضایل چهارگانـه می کشمیري

قدر بضاعت بشري و باز شـدن دیـده حکمت، معرفت نفس به جمیع موجودات علوي و سفلی، به
م است، شجاعت آن است کـه قـوه غضـبی در بصیرت به نور یقین و رهیدن از ظلمت شک و وه

ندارد تا به مقتضاي رأي آید، و در مواقع وحشت، پاي از حد اعتدال برقبضه تصرف قوت عاقله در
صحیح عمل کند و آثار جبن و تهور از او سر نزند. عفت آن است که قوه شهوي مطیع نفس عاقله 

گانه از قوه ممیزه که عقـل است که قواي سهتبع حرص و هوا از جا درنیاید، و عدالت آن شود و به
عملی است، امتثال کنند و در هیچ عملی قدم از طریقه اعتدال بیـرون نگذارنـد تـا تخـالف هـواي 

  ).20-19(همان، ص  نفسانی و تعارض قواي جسمانی، صاحبش را در ورطه حیرت نیفکند
  گوید:آمده مینظریه اعتدال بر، در تأیید ناوي در ادامه با اشاره به احادیثی از معصوم

و تا این هر چهار فضیلت که چهار باغ شهرستان خلقت آدمی و چهار حـد تصـرف نفـس بشـري 
است جمع نشود، روح انسانی به حُلیه اسالم تحقیقی متحلی نگردد و بناي قصر ایمان حقیقـی بـی 

یث قال: بنی االیمان علـی این چهار رکن صورت نبندد. کما یستفاد من قول علی کرَّم اهللا وجهه ح
اربع دعائم، الیقین و الصبر و الجهاد و العدل. چه یقین و صبر مبنـی اسـت از فضـیلت حکمـت و 

اللهـم : عفت و جهاد و عدل مخبر از فضیلت شجاعت و عدالت. و کان مـن دعـاء رسـول اهللا
راجـع بـه اسـتدعاي  و ایـن دعـااغنی بالعلم و زینی بالحلم و اکرمنی بالتقوي و حملنی بالعافیـۀ. 

  فضایل اربع است (همان).
از جملـه نظریـه اعتـدال در بـین حکمـاي  ،افالطـونو  ارسطوبا تأمل در جمالت فوق، دلیل رواج آراء 

شـویم. اسـت، را متوجـه می ناکه همان سازگاري آنها بـا دیـن اسـالم و روایـات معصـوم ،مسلمان
بر اساس نظریه اعتدال و فضـایل چهارگانـه  را و رسول اکرم ، دو روایت از حضرت علیکشمیري

و فـی « را دارنـد کـه گفتـه اسـت: کشـمیريشبیه این قول  ،کند. اغلب حکماي مسلماناصلی تفسیر می
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وسط رعایت شرع قویم و سلوك صراط مسـتقیم اسـت و طریـق افـراط و تفـریط د مراعات حۀ الحقیق
  ).34(همان، ص » پیمودن، از قید شرع پا به بیرون نهادن

ولی تطبیق کامل آنهـا  ،هرچند شکی در مناسبت و سازگاري نظریه اعتدال با برخی از روایات نیست
توان گفت نظریـه اعتـدال بـا تمـام لـوازم و نتـایجش، نمی ؛رسدنظر میبر این نظریه، سخت و دشوار به
شـجاعت در  بـر فضـایل عفـت و ،که مطابقت دو فضیلت صبر و جهادنمنطبق بر روایات است. همچنا

تـوان نمی .و عافیت بر فضایل عفت و عدالت در حدیث دوم مشـکل اسـت احدیث اول و فضیلت تقو
از این فضایل، فضایل چهارگانه اصـلی بـا آن تعریـف  و رسول اکرم دقیقاً مراد حضرت علی :گفت

  و حکماي اسالمی از آنها دارند، بوده است. ارسطو، افالطونخاصی که 

  مندرج تحت اجناس عالي . انواع فضايل۳

 ،در تبیین نظریه اعتدال داشـتند ارسطوو  افالطونیکی از ابتکاراتی که حکماي مسلمان در مقایسه با 
این بود که فضایل اخالقی را به فضایل اصلی و فرعی یا اجناس عالی و انواع منـدرج تحـت آن تقسـیم 

حکیمـان  سایرسی که این ابتکار را انجام داد و کردند؛ کاري که حکماي یونان انجام نداده بودند. اولین ک
پـس  مسـکویه). فهرسـت 44- 40، ص1384بود (مسکویه،  ابوعلی مسکویهمسلمان از او تبعیت کردند، 

تبـع بـهخواجـه نصـیر شـده اسـت. فهرسـتی کـه  بیانهایی از وي توسط حکماي دیگر با اندك تفاوت
کـه عبارتنـد از: » حکمت«به این شرح است: هفت نوع فضیلت فرعی تحت جنس  ،کندمی بیان مسکویه

یـازده نـوع  .تـذکر .7تحفـظ  .6حسن تعقـل  .5سهولت تعلم  .4صفاي ذهن  .3سرعت فهم  .2ذکاء  .1
سـکون نفـس  .6حلـم  .5ثبات  .4همتی بلند .3نجدت  .2کِبَر نفس  .1»: شجاعت«فضیلت تحت جنس 

رفـق،  .2حیـا،  .1»: عفت«دوازده نوع تحت جنس  .رقّت .11حمیت  .10واضع ت .9تحمل  .8شهامت  .7
  حرّیــت .11انتظــام  .10ورع  .9وقــار،  .8قناعــت،  .7صــبر،  .6دَعَــت  .5مســالمت  .4حُســن هــدي  .3

  مـروت .4عفـو  .3ایثـار  .2کـرم  .1سخاء. اما سخاء نوعی است که تحت آن انواع دیگـري اسـت:  .12
مسـامحت  .8سـماحت  .7مواسـات  .6زمت افعال پسندیده و مداومت سیرت ستوده نیل یعنی به مال .5

  ).78 - 77ق، ص 1413(طوسی، 
رحـم صـله .5شفقت  .4وفا  .3الفت  .2صداقت  .1دوازده است: » عدالت«انواع مندرج تحت جنس 

  ).79عبادت (همان، ص  .12توکل  .11تسلیم  .10تودد  .9حسن قضا  .8حسن شرکت  .7ت امکاف .6
به بررسی و بیان انـواع فضـایلی  ،»در بیان متعلقات این اجناس اربعه«نیز در فصلی با عنوان  کشمیري

پـردازد. وي ابتـدا دیـدگاه خـود را در می ،اندکه حکماي مسلمان تحت اجناس عالی چهارگانه قرار داده
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کنـد و آن را مسـامحه در اند، بیان میر بردهکاهکه حکما در این بحث ب ،»جنس و نوع«مورد اصطالحات 
معناي منطقی این کلمات، بـین فضـایل اصـلی و فرعـی چراکه هیچ رابطه جنس و نوع، به ،داندتعبیر می

  استفاده کند:» توابع و لواحق«جاي آنها از اصطالح هدهد بوي ترجیح می رو،اینازوجود ندارد. 
دیگر را که توابع و لواحق اویند الزم دارد. ... و کالم جمعی که این هر یکی از این اجناس، اقسام فضایل 

اند، مبنی بر مسامحت است چه بعد از تأمل بعضـی از ایـن متعلقات را انواع یا اصناف این اجناس شمرده
  ).24، ص 1361شود و بعضی غیر از انواع، مثل اسباب و غیر آن (فانی کشمیري، لوازم، انواع ظاهر می

تبـع ولـی بـه ،شـماردبیان انواع فضایل مندرج تحت اجناس، گرچه تعـداد آنهـا را نامحـدود میوي در 
، تحت فضیلت حکمت، هفت نوع و تحت فضیلت شجاعت، یـازده نـوع و تحـت خواجه نصیر طوسی

که از انواع عفت بود، هشت قسم و در پایـان، دوازده  ،فضیلت عفت، دوازده نوع و تحت فضیلت سخاء
خواجـه این انواع، عیناً انـواعی اسـت کـه  ۀ). هم32- 24کند (همان، ص می بیانعدالت  فضیلت، تحت

  ).25انتقادهایی نیز به این فهرست دارد (همان، ص  کشمیريکرده بود. البته  بیاننصیر 

  . حّد فضيلت و اضداد آن۴

همه فضایل اخالقی در حد وسـط قـرار داشـته و محفـوف بـه دو طـرف  ،ارسطوبراساس قاعده اعتدال 
، هر فضیلتی دو ضـد دارد. براسـاس ایـن ارسطواز نظر  ،رذیلت هستند که افراط و تفریط است. بنابراین

تصویر، نقطه اعتدال، نقطه فضیلت است و نقاط بیرون از این نقطـه، بـه هـر تعـداد کـه باشـند، رذیلـت 
خوب منحصر به فرد اسـت و «یعنی  ؛را بیان کرده است فیثاغورثی ۀیک نکت ارسطو ،واقعخواهند بود. در

 از فضـیلت و رذایـل ارسـطو). اغلب حکماي اسالمی، این تصویر Gottlieb, 2009, p. 32-33» (شماربد بی
ایره و رذایـل تمثیل فضیلت به مرکز د ،از جمله .اندهایی بیان کردهاند و آن را با تمثیلمقابل آن را پذیرفته

به نقاط حول آن؛ مرکز، نقطه واحدي است که در غایـت بُعـد از محـیط دایـره قـرار دارد و نقـاط روي 
ها قرار دارد. حکماي اسـالمی یـافتن یا تمثیل فضیلت به زمین که در وسط آسمان .شمار استمحیط، بی

فَاسـتَقِم کَمـا «ی را تفسیر آیـه و این سخت وسط، و قرار گرفتن بر آن را کار سخت و دشوارى دانستهد ح
تر از مـو و تیزتـر از و حدیث باریـک از پیامبر اکرم» شَیبَتنِی سورةُ هُوُد«) و حدیث 112 (هود:» اُمِرتَ

؛ راغـب، 25، ص 1384(مسـکویه،  انـدشمشیر بودن صراط مستقیم و چند حـدیث دیگـر را بیـان کرده
نیـز صـعوبت یـافتن حـد  کشمیري). 37- 36تا ص ؛ دوانی، بی78، ص 2004؛ غزالی، 249ق، ص1428

 ،و سـخن پیـامبر اکـرم (ص)» راه راست از هزار یکی است«وسط و استقامت بر آن را با جمالتی چون 
کنـد (فـانی شوند که تنهـا یکـی بـر سـبیل نجـات اسـت، تأییـد میکه امت اسالم هفتاد و سه فرقه می

  ).34، ص 1361کشمیري، 
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این است کـه او گرچـه ماننـد ، در بیان معناي ضدیت بین فضایل و رذایل کشمیرياما نکته ابتکاري 
دانـد کـه براسـاس آن و تابعان وي از حکماي مسلمان، تقابل فضایل و رذایل را تقابـل تضـاد می ارسطو

هـر نقطـه خـارج از نقطـه  ،باید دو امر وجودي در غایت بُعد از یکدیگر باشند، ولی وي بـرخالف آنهـا
کـه در غایـت بُعـد از  ،اي از حـد افـراط و تفـریطاعتقاد وي، تنها دو نقطهخواند. بهنمیوسط را رذیلت 

ند و نقـاط میـان آن دو نقطـه و نقطـه حـد وسـط، متصـف بـه رذیلـت هست نقطه وسط هستند، رذیلت
یـک از دو عنـوان هـیچوي، همیشه بین دو نقطه ضد، حدي وجود دارد که معنـون بـه از نظرباشند. نمی

مثل سفیدي و سیاهی که دو ضد هستند و حدّ سرخی، در میان آنهاست که نـه سـفید  .نیست طرف ضد
باید بینشان حدي باشـد کـه نـه فضـیلت  ،هستند ضد است و نه سیاه. پس اگر فضایل و رذایل دو طرف

قائل است کـه  ا، سه مرتبه حد فضیلت، حد رذیلت و حدّ وسط خنثکشمیريواقع، است و نه رذیلت. در
  اند و هیچ شرکتی با هم ندارند:یز به تمایز نوعیمتما

اي اسـت کـه نـه بـه ملکـه در میان حد فضیلت و حدود رذایل، که به تقابل تضاد متقابلند واسطه
فضیلت مُعبّر است و نه به ملکه رذیلت مفسر. چنانچه حمرت در میان سواد و بیاض  فتور در میان 

واسـطه ملکـه کـه مغـایر بـا اسطه عدم ملکه است یا بهوحرارت برودت. و تحقق این واسطه یا به
اي است که در بعضـی مـواد مصـدر اعمـال ملکات فضایل و رذایل است. و آن عبارت از: ملکه

االطالق مصدر عملی گـردد کـه بـه حمیده است و در بعضی مظهر افعال ناپسندیده گردد. یا علی
رایحه فضیلتی خالی نبود. مثل خیـري متضـمن حیثیت متغایره و جهات متخالفه از شایبه رذیلتی و 

شر یا شر متضمن خیر. و هر یکی از این مراتب، ثالث به وحدتی نوعی از مرتبه دیگر ممتاز اسـت 
انباز. مثالً فضیلت امري است که مباشرت آن به روضه رضوان و در حد و حقیقت خود هر کدام بی

نم جاویدان اندازد. و مرتبه وسط چیزي که نه فایز سازد و رذیلت امري است که مقارنت آن به جه
  موجب عقوبت آتش جهنم شود و نه ثمر ناز و نعیم باغ ارم (همان).

کند کـه اگـر مرتبـه متوسـط را معتبـر بیان می گونهوي در پایان، علت در نظر گرفتن چنین حدي را این
  دي میان آنها متحقق نخواهد شد. ندانیم و فضایل و رذایل را متقارب و متعانق انگاریم، تباعدي و تضا

  اعتدال و اجناس عالي رذايل ة. قاعد۵

در مقابل هـر یکـی « گوید:ر حکیمان مسلمان، قاعده اعتدال را پذیرفته و میسایو  ارسطوتبع به کشمیري
، دو جنس رذیلت اسـت یکـی االمور اوسطها در مرتبه وسط واقع شدهاز این فضایل که به مقتضاي خیر

اسـت معـین کـه از شـوائب رذیلـت  افراط و دیگري در جانب تفریط و مرتبه وسط را حدي در جانب
  ).33(همان، ص » است و به حُلیه فضیلت مُحَلَّیمبر
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چـون بـه هـر « بنـابراین:. کنـدوي براساس این قاعده تعداد اجناس عالی رذایـل را هشـت بیـان می
رذایـل افـراط و تفـریط کـه اضـداد  فضیلتی از فضایل اربـع دو جـنس رذیلـت محـیط اسـت، اجنـاس

ازاي اند، در هشت جنس محصور باشد: سفاهت و بالهـت مقابـل حکمـت، و جـبن و تهـور بـهفضایل
شجاعت، و شَرَه و خُمُود در برابر عفت، و ظلم و انظالم محازي عدالت. اما هر جنسـی از ایـن اجنـاس 

  (همان).» مراتب کثیره دارد
وجـود نـدارد.  ارسـطوو  افالطوناخالقی  ۀمطلبی است که در نظریبحث تعداد اجناس عالی رذایل، 

با قاعده اعتـدال  افالطونگانه نفس و فضایل چهارگانه اصلی اما حکماي اسالمی با ادغام بحث قواي سه
دیگـر،  ارتعبـداد، بحث تعداد رذایل اصلی یا بـهازاي هر فضیلتی دو رذیلت مقابل قرار میکه به ،ارسطو

را در مـورد  ارسـطواولین کسی است که قاعـده اعتـدال  کنديالی رذایل را طرح کردند. بحث اجناس ع
گانه بـه جهـت افـراط و برد و رذایل اخالقی حاصل از خروج هریک از قـواي سـهکار میهقواي نفس ب

ري کند: با خروج قوه نطقیه از حد اعتدال، رذایل جربزه، حیله، مواربه (نسـبت بـه دیگـتفریط را بیان می
قـوه  ،کنـداي نمیبه جهت تفریط این قـوه اشـاره کندي .شودزیرکی و مکر کردن) و مخادعه حاصل می

» جـبن«و از تفـریطش رذیلـت » تهور«شجاعت) است، از افراطش رذیلت »(نجدت«غضبیه که اعتدالش، 
و خروج از اعتدال در عفت در جهت تفریط، موجب رذیلت کسالت و انـواع آن اسـت  ،شودحاصل می

رَه«کـه  ،هاها و نوشـیدنیدر طرف افراط، موجب رذیلت حرص است که شامل حرص در خوردنی َ » شـ
شود و حرص بر جمع مـال کـه منجـر بـه گفته می» شَبَق«شود و حرص در نکاح و جماع که نامیده می

ط بـرد و رذیلـت مقـابلش را فقـکـار نمیهاست. وي قاعده اعتدال را در مورد فضیلت عدالت بـ» حسد«
کـار هرا بـ» رذایـل اصـلی«خود، عنوان  کندي). بنابراین، گرچه 179ق، ص 1369داند (کندي، می» جور«

از نظر وي رذیـل اصـلی نفـس، هفـت رذیلـت  :توان گفتولی می ،آن برنیامده ينبرده و درصدد احصا
ل«و » حـرص«، »نجـدت«در مقابـل » جبن«و » تهور«، »حکمت«در مقابل » جهل«و » جربزه«است:  َ » کَسـ

که تعـداد اجنـاس عـالی رذایـل را  ،از دیگر حکماي مسلمان». عدل«در مقابل » جور«و » عفت«در مقابل 
  ).68، ص 3، ج 2004است (غزالی،  غزالیداند، هفت می

کارگیري قاعدة اعتدال بود. وي با به مسکویهکار برد، فضایل را به» اجناس«اما اولین کسی که اصطالح 
شود یک از قواي نفس، چهار جنس عالی فضیلت و هشت جنس عالی رذیلت قائل میدر مورد هر ارسطو

 اخـالق ناصـرياست کـه در فصـول اول  خواجه نصیر طوسی). پس از وي، 38، ص 1384 (مسکویه،
). اما در اواسط کتاب، در 83ق، ص 1413کند (طوسی، اجناس فضایل و رذایل را چهار و هشت بیان می
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کند که براساس که در مورد معالجه امراض نفسانی است، تبیین دیگري از نظریه اعتدال عرضه میفصلی، 
پس امراض هـر قـوتی از سـه «داند: می» ردائت«و » تفریط« ،»افراط«آن، اجناس رذایل را سه جنس عالی 

  ).132(همان، ص » جنس تواند بود یا بحسب افراط یا بحسب تفریط یا بحسب ردائت
دانسـته آشکار است که وي اعتدال را صرفاً یک امر کمّـی نمی ارسطوز دقت در کلمات گرچه ا

و به کیفیت اعمال نیز توجه داشته است، ولی وي در بیان قاعده اعتدال، براي هر فضـیلتی تنهـا دو 
که همۀ رذایـل اخالقـی از حالیگیرد که مفاهیمی کمّی هستند. دررذیلت افراط و تفریط در نظر می

آیند؛ برخی ناشی از کیفیت نادرسـت اعمـال یعنـی انجـام آنهـا در زمـان راط و تفریط پدید نمیاف
نادرست، نسبت به شخص نادرست و به شیوه نادرست هستند. حکماي اسـالمی بـراي رفـع ایـن 

دهد، کنند. اولین کسی که این نوآوري را انجام مینقیصه، معیار کیفیت را نیز وارد قاعده اعتدال می
  گوید:است که می اجه نصیر طوسیخو

انحرافات [از حد اعتدال] هریک، از دو گونه صورت بندد یا از خللی که در کمیت باشد یا از خللـی کـه 
در کیفیت افتد و خلل کمیت یا از مجاوزت اعتدال بود در جانب زیادت یا از مجاوزت اعتـدال بـود در 

حسب حسب تفریط یا بهحسب افراط یا بهبود یا به جانب نقصان. پس امراض هر قوتی از سه جنس تواند
  ).131ردائت (همان، ص 

شهوت و غضب، اجناس عـالی رذایـل را سـه  وي با تطبیق صورت جدید قاعده اعتدال بر سه قوه عقل،
گانه رذیلـت را در تعـداد قـواي سـه ،کند. اگر این سه جنس عـالیجنس افراط، تفریط و ردائت بیان می

حکیم دیگـري اسـت  ،عضدالدین ایجیمجموع، نُه جنس عالی رذیلت خواهیم داشت.  ضرب کنیم، در
 شـود، با قرار دادن معیار ردائت در قاعده اعتدال، نُه جنس عالی رذیلت قائـل مینصیر خواجهمانند که به

که براسـاس آن اجنـاس رذایـل سـه جـنس  نصیر خواجهنیز قول  منصور دشتکی).  5تا، ص(ایجی، بی
که تقریر مشـهور بـین حکمـاي مسـلمان بـوده اسـت و طبـق آن  ،است، را صحیح دانست و تقریر اول

  ).245، ص 1386خواند (دشتکی، اجناس رذایل هشت است را نادرست می
قـی ، امـراض و رذایـل اخالطوسـیماننـد در بخش بیان امراض نفسانی و معالجه آنها، بـه کشمیري

، تعـداد طوسـیخـالف ولـی بـر .کنـدهریک از قوا را ناشی از سه جنس افراط، تفریط و ردائت بیان می
کند. وي با توجه به اینکه قـواي نفـس در چهـار قـوه عقـل جنس ذکر می اجناس عالی رذایل را دوازده

انحراف ایـن نظري، عقل عملی، قوه شهوي و قوه غضبی منحصر است، و تمام امراض نفسانی، ناشی از 
دانـد و قوا از حد اعتدال به سه جهت ردائت، افراط یا تفریط است، اجناس رذایل اخالقـی را دوازده می
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خوانـد (فـانی کشـمیري، اسالمی در هشت دانستن اجناس رذایل را نادرسـت می ياعتقاد مشهور حکما
  گوید:وي می .)75- 74، ص 1361

ردائت] ممتاز و مستثنی است. پس در بیان اضداد فضـایل ذکـر و این معنی از افراط و تفریط عمل [یعنی 
این الزم و واجب است و حصر اجناس رذایل، در رذایل ثمانیه نامناسب. چه در این صورت سـه قسـم 

اند، چهـار رذیلـت دیگـر رذیلت به هر فضیلتی مقابل خواهد بود، و به رذایل ثمان که مقابل فضایل اربع
انـد. و و مدقق دوانی در بیان اضداد فضـایل، ایـن چهـار رذیلـت را نیاوردهباید افزود و محقق طوسی 

اجناس رذایل را در رذایل اطرف منحصر کرده. و چون در بیان امراض نفس که عبارت از رذایـل اسـت، 
معلوم شد که اجناس امراض بسیط از دوازده قسم متجاوز نیست. از ترکیب بعضی از این امراض با بعض 

  ).75کثیره متولد گردد و مرجع همه، این اجناس است (همان، ص  دیگر، امراض

  . تعريف کشميري از عدالت۶

معناي عدالت و رذیلت یا رذایل مقابل آن، نیز از مباحث مـورد اخـتالف بـین حکمـاي اسـالمی اسـت. 
ی از روح آدمی (عقل، غضـب و ئهر جز که دانست آن عنوان یک فضیلت اخالقی رابهعدالت ، افالطون

کـه ، در نتیجـه، عـدالت کننـد.ندر کار یکدیگر مداخله  خاص خود عمل کنند و ۀشهوت)، تنها به وظیف
گانه و تعامل و سازگاري قواي نفس بـا یکـدیگر گفتـه یک فضیلت نفسانی است، به مجموع فضایل سه

  ).1035، ص 2، ج 1367شود (افالطون، می
، ؟؟؟(ارسـطو،  قانون و رعایت انصـاف و برابـري دو معنا داشت: اطاعت از ارسطواما عدالت از نظر 

داشـت  ،ظلـمبـه نـام مقابـل، بود و یک طرف فضایل  ۀ، جامع هماولى امعنهعدالت ب. )165- 163ص 
یـک فضـیلت اجتمـاعی، مربـوط بـه توزیـع عادالنـه  معنـاى دوم،عدالت به اما ).168- 167 همان، ص(

  ).183همان، ص است (م ظالانظلم و دو رذیلت  حد وسط میانامکانات میان مردم است که 
، معنـاي عـدالت نفسـانی ارسطوبا قاعده اعتدال  افالطونشناسی ادغام نفس دلیلحکماي مسلمان به 

هـم عـدالت را مجمـوع فضـایل را خلط کردند. برخی از ایشـان،  ارسطورا با عدالت اجتماعی  افالطون
ه نفسانی است و هم آن را حـد وسـط بـین ظلـم و انظـالم اند که یک حالت و ملکگانه تعریف کردهسه

عـدالت  افالطـونیهم معناي  سیناابنن صورت، یک فعل اجتماعی است. براي مثال، ایقرار دادند که در 
، ص 1998سـینا، (ابن» و العدالۀ التى مجموعۀ عند استکمال کل واحـدة بفضـیلتها«کند: فردي را ذکر می

و الفضـائل إنّمـا «و ارسطویی آن را که حد وسط بین ظلم و انظـالم اسـت: ) و هم معناي اجتماعی 369
 .هو وسائط بین رذائل و کل فضیلۀ بین رذیلتین. فالعفۀ متوسطۀ بین الشره و بین عـدم االحسـاس باللـذة

  ).363(همان، ص  »السخاء متوسطۀ بین التبذیر و التقصیر و العدالۀ وسط بین الظلم و األنظالم...
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کـه بـین تعامـل و چـرا ؛عدالت، حد وسـط بـین ظلـم و انظـالم نیسـت افالطونیکه معناي حالیدر
گانه و عدم آن، حـد وسـطی وجـود نـدارد. سازگاري قوا با یکدیگر و عدم آن یا بین مجموع فضایل سه

ــکویه ــکویه،  مس ــه)، 42، ص 1384(مس ــی خواج ــیر طوس ــی،  نص ) 83، 72- 71ق، ص 1413(طوس
) نیـز در بخشـی 674، ص 1383(الهیجـی،  عبدالرزاق الهیجی) و 6تا، ص (ایجی، بی الدین ایجیعضد

  اند.از کالم خود، مرتکب این اشتباه و خلط معنایی شده
آنجاکه متوجه بودند معناي افالطونی عدالت از معناي ارسطویی آن برخی دیگر از حکماي اسالمی، از

معناي افالطـونی هایی کردند؛ برخـی تنهـا بـهجوییا چارهمتفاوت است، براي پرهیز از خلط این دو معن
را در مورد فضیلت عدالت جاري نساخته و براي آن، تنها یک  ارسطوعدالت وفادار ماندند و قاعده اعتدال 

)، 179ق، ص 1369(کنـدي،  کنـديقائل شدند، نه دو طرف ظلـم و انظـالم. » جور«طرف به نام رذیلت 
تـا، ص (دوانی، بی دوانی)، 67، ص 3، ج 2004(غزالی،  غزالی)، 19و  13ص ، 1961حزم، (ابن حزمابن
  ) از این گروه هستند.423، ص 1369(مالصدرا،  مالصدرا) و 59ق، ص 1424(نراقی،  نراقی )،22- 21

وفادار ماندند و بـراي  ارسطوجویی برخی دیگر از حکماي اسالمی این بود که به قاعده اعتدال چاره
بـود، ارائـه  ارسـطوولی تعریف جدیدي از ظلم و انظالم، غیر از آنچه نـزد  .ف قائل شدندعدالت دو طر

 گانه حکمـت،، یکی از این حکما بود. وي، هم عدالت را به اجتمـاع فضـایل سـهراغب اصفهانیکردند. 
از ظلـم و  وي شجاعت و عفت تعریف کرد و هم آن را حد وسط ظلـم و انظـالم قـرار داد. ولـی مـراد

آن که برداشتن سهم بیشتر یا کمتر از حق براي خود نبود، بلکه ظلم و انظـالم را  ارسطوییم، معناي انظال
یک از قـوا تعریـف کـرد کـه بـا تعریـف حصول برخی یا تمام رذایل نفسانی ناشی از افراط و تفریط هر

  اش از عدالت به اعتدال قوا، سازگار است:افالطونی
. فجمیع الرذائل تنبعث مـن فسـاد هـذه القـوي ۀالعدالگانه قوا] فضایل سهو یتولد من اجتماع ذلک [یعنی 

و اما فساد القوة الشـهویۀ فیتولـد منـه الشـره او خمـود اما فساد الفکرة فیتولد منه الجربزة و البله، الثالث: 
بعضها یحصل امـا و اما فساد القوة الحمیۀ فیتولد منه التهور او الجبن و من حصول هذه االشیاء او الشهوة، 

  ).89ق، ص 1428الظلم و اما االنظالم (راغب، 

 محسـن فـانی کشـمیري، در کـالم بوددر مورد معناي جدید ظلم و انظالم به اشاره  راغبآنچه در کالم 
عدالت، معناي افالطـونی را  افالطونیو  ارسطوییآید. وي با تفکیک دو معناي صراحت و روشنی میبه

  گوید: انسته میمناسب با علم اخالق د
کار آید و هو غرض حکمت عملی به عدالتی است که در تکمیل قواي نفسانی و تحصیل موارد زندگانی ب

به مراعات آن صالح معاش و معاد روي نماید. اگرچه بیان عدالت ثانی که موجـب حسـن معاشـرت و 
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ق دارد. و ذکر این قسـم و معاملت و مقتضی نظام امور معیشت است به فن تدبیر منزل و سیاست مدن تعل
  ).47، ص 1361(فانی کشمیري،  مباحث متعلقه به آن، در فن تهذیب اخالق مناسب نیست

گرفتـه و بـرایش دو طـرف ظلـم و انظـالم  ارسـطوییمعناي نه دیدگاه کسانی که عدالت را به ،کشمیري
عدالت طـرف واحـد بـه نـام و دیگران که براي  غزالیاند، را قبول داشت و نه دیدگاه برایش لحاظ کرده

دانست که عدالت را فضیلت جامع تمام قـوا بـدانیم و رذایـل بلکه حق را آن می ،انددر نظر گرفته» جور«
بـا  ؛عدالت، دو طرف مقابل به نـام ظلـم و انظـالم دارد ،مقابل آن را افراط و تفریط در تمام قوا. در نتیجه

گانه عقلـی، یـک از قـواي سـهشـود: ظلـم، افـراط در هـراین تفاوت که از آنها تعریف جدیدي ارائه می
که عدالت فضیلت جامع اسـت،  طورهمان ،شهوي و غضبی است و انظالم، تفریط در قواي آنها. بنابراین

  ).59و  37یعنی ظلم و انظالم نیز رذایل جامع هستند (همان، ص  ،رذایل مقابل آن

  گيرينتيجه
اعتدال در جهان اسالم دانسـت کـه  ۀنقاط عطف در سیر تطور نظری یکی از را کشمیريتوان می ،بنابراین

کسـی بـه آنهـا اشـاره نکـرده  ،توجهی را در این نظریه وارد کرده است که پیش از اونکات جدید و قابل
ارائه تصویر جدید از تضاد میان نقطه حد وسط و دو طرف ضـد آن  .1بود. این نکات جدید عبارتند از: 

دوازده دانستن اجناس عالی رذایل و نقـد قـول مشـهور کـه آن را هشـت عـدد  .2یط؛ یعنی افراط و تفر
عـدالت و ارائـه تعریـف جدیـدي از آن و  ارسـطوییو  افالطونیپرهیز از خلط معناي  .3دانسته است؛ 

و  خواجـه طوسـیرذایل مقابلش (ظلم و انظالم). وي همچنـین انتقادهـایی بـه حکمـاي پیشـین ماننـد 
در مورد ایجاد رابطه جنس و نوع بین فضایل اصلی چهارگانه و فضایل فرعی داشـت  دوانیالدین جالل

  دانست.و فهرست آنها از اجناس عالی فضایل و انواع مندرج تحت آنها را خالی از اشکال نمی
    

۲۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  منابع
الروائـع االنسـانیۀ، الجنـۀ الدولیـۀ رسالۀ فی مداواة النفوس و تهذیب االخالق و الزهد فی الرذائـل، در مجموعـۀ )، 1961ابن حزم (

 ، بیروت.لترجمۀ الروائع
، عبـداالمیر ز. شـمس الـدین، سینا من خالل فلسفته العملیـۀفی البرّ و االثم در المذهب التربوى عند ابن رسالۀ)، 1998سینا (ابن

  .الشرکۀ العالمیۀ للکتاب
  ، تهران، خوارزمی.محمدحسن لطفى تبریزى ، ترجمۀاخالق نیکوماخوس)، 1378ارسطو (

 .عرفان، جابیالدین سلجوقی، ، ترجمۀ صالحاخالق نیکوماخوس)، 1386(ـــــ 
  حسن لطفی، چ دوم، تهران، خوارزمی.(جمهور)، ترجمۀ محمد دورة آثار افالطون)، 1367افالطون (

 ، نسخه خطی.رساله تهذیب اخالقتا)، الدین (بیایجی، عضد
 دار، تهران، امیرکبیر.محمد پشت، تصحیح علیاخالق منصوري)، 1386الدین منصور (دشتکی، غیاث
 ، نسخه خطی.لوامع االشراق فی مکارم االخالقتا)، الدین (بیدوانی، جالل

 جا، دارالسالم.، بیالذریعۀ الی مکارم الشریعۀق)، 1428( بن محمد، حسینراغب اصفهانی
 جا، علمیه اسالمیه.، بیاخالق ناصريق)، 1413ین (طوسی، خواجه نصیرالد

  ، بیروت، دار و مکتبۀ الهالل.احیاء علوم الدین)، 2004غزالی، محمد (
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.جا، بی، اخالق عالم آرا)، 1361فانی کشمیري، محسن (

دارالفکـر بیـروت، ریـدة، الهـادي ابـو، تحقیق محمد عبدذ :ر، د»فی حدود االشیاء و رسومها«ق)، 1369کندي، یعقوب بن اسحاق (
 العربی.

 سایه.تهران، ، تحقیق مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع)، گوهر مراد)، 1383الهیجی، عبدالرزاق (
 ، قم، زاهدي.تهذیب االخالق و تطهیر األعراق)، 1384مسکویه، ابوعلی (

  خواجوي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.، تصحیح محمد شرح اصول الکافی)، 1369مالصدرا (
  .، چ دوم، قم، اسماعیلیانجامع السعاداتق)، 1424مهدى (نراقى، محمد

Gottlieb, Paula, The Virtue of Aristotle’s Ethics, Cambridge University Press, 2009.  
  


