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اعتدال در قلمرو نفس
تاريخ دريافت92/49/40 :

تاريخ تأييد93/40/26 :

مرتضی یوسفیراد

*

ایجاد اعتدال در قلمرو نفس از دغدغههای اساسی فالسفۀ اسالمی میباشدد
مسئله این است :بحث از اعتددال در قلمدرو نفدس مدمدی از جده اای داهی در
دست اه فلسفی و حكمت عملی فيلسوفان اسالمی برخوردار است و جده نشيدی
در زندگی فردی و مدنی و سياسی ایفا میكند و مراد از من جيست؟ و ادعا ایدن
است :كه اعتدال واود توازن و تعادل بر قوای نفس است كه از طریق حاكميت
عشل و شرع بر دی ر قوای نفس حاصل میشود در عين حال كده اعتددال شدر
كمال نفس و پایۀ همه فضایل مدنی و سعادت نفسانی میباشد اگرجده اعتددال
نفس نزد فالسفۀ اسالمی از طریدق حكومدت دادن عشدل و خددرزدورزی حاصدل
است ،پرورش و رشد و شدكوفایی من در اامعده حاصدل و از طریدق سياسدت
فاضله تحصيل میشود از این طریق است كه فرد انسانی هم مددنی و ندوعگدرا
میشود و هم همراه با منافع خود به منافع دی ران مدیاندیيدد ،بده طدوری كده
تعارضها و تضادهای مندافع او بده همسدویی و همداهن ی بدا مندافع و مصدا
همنوعان تبدیل میگردد

واژگانکلیدی :اعتدال ،نفس ،فطرت ،عقل ،شریعت.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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مقدمه

فالسفۀ اسالمی ،با دغدغۀ تبعيت عا م زمينی و زندگی فردی و ااتماعی مدمی
از عا م سماوی و از عا م خيرات و عا م تكوین و نيز انعكاس نظم عا م تكدوین
در عا م انسانی ،الزم میبينند كه مواودات ارادی و زندگی فردی و ااتماعی در
توازن و تعادل و هماهن ی با یكدی ر بهسر برند در عين حال ،ایيدان تعدادل در
عا م انسانی و زندگی را در سه قلمرو مورد بحث قرار میدهند؛ نزد اینان اعتددال
در سه قلمرو اعتدال در نفس ،اعتدال در قلمرو خانواده و اعتدال در قلمرو اامعه
و حكومت و سياست ارائه میشود و هر یك بحثهای ميدتر و متمدایزی از
یكدی ر دارند
در این نوشتار ،سخن از اعتدال در قلمرو نفس بده ميدان مدیمیدد و در من از
اای اه اعتددال نفدس در حكمدت عملدی و نشد

اعتددال در زنددگی فدردی و

ااتماعی ،ضرورت اعتدال نفس ،و اسباب اعتدال نفس بحث شده است
مراد از اعتدال در قلمرو نفس من است كده هرگونده ادرا از قدوای ادراكدی
نفس در شناخت امور ازئی و كلی و محسوسات و معشوالت و هرگونه تحریك
و تحر

قوای نفسانی در اذب منافع و مالیمدات نفسدانی و در دفدع مضدار و

نامالیمات نفسانی از طریق حكومت عشل بر منهدا صدورت گيدرد (جوادی آملیو آ

:4831آ ،)423-421تا منچه فهم و ادرا میشود  -جه در امور كلی و نظدری و
معشول و جه در امور محسوس و ازئی و عملی  -طبق مصا فرد و همنوعدان
باشد و در عين حا ی كه به سعادت نظری و عملی فرد میانجامد ،در تعارض یدا
تضاد با منافع و مصا

هدم نوعدان نباشدد بلكده همسدو و هماهندم بدا مصدا

همنوعان باشد ،تا مواب شدود همدۀ قدوای نفسدانی دارای فعا يدت ادراكدی یدا
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تحریكی باشند و در عين حال فعا يتهایيان تحت حكومت عشدل باشدد تدا بده
كمال نفس مدمی بينجامد
نفس حيوانی انسان ،كه ميتر انسان و حيوان است ،دارای قدوای ادراكدی و
تحریكی است قوای ادراكی از طریق حدواس اداهری و حدواس بداطنی (حدس
ميتر  ،خيال ،واهمه ،حافظه ،متخيله و مفكره) به ادرا منچه كه مفيد یا مضر و
مالیم یا نامالیم مدمی است برمیمید و قوای تحریكی نفس حيدوانی ،یعندی قدوۀ
شهویه و غضبيه ،به مطا به و الدب مندافع یدا دفدع مضدرات مدمدی بدرمدیمیدد
(نصیردلدینآطاس :4838آ)83
نفس ناطشه كه مخصوص انسان است و انسان را متمدایز از حيدوان مدیكندد،
دارای دو قوۀ عشل نظری و عشل عملی است
اعتدال نفس  -اعم از نفس حيوانی و انسانی -من است كه هرگونده فعا يدت
ادراكیِ حواس ااهری و باطنی و تحریكیِ قوای نفس حيوانی ناشدی از ادرا و
تيخيص خير و مصلحت و منافع و مضار عشل باشد و اعتدال نفس ناطشه بده من
است كه قوۀ عشل نظری در ذات خود به معارف یشينی  -نه منچه مورد تدوهم یدا
تخيل شده  -رو مورده باشد و قوۀ عشل عملی بده تيدخيص خيدرات و شدرور و
مصا ازئی برممده باشد و قوای نفس حيوانی را اهت كسب منها به خدمت گيرد
شآدینآدستآكهآگانهد آگورییآ
آ
دلاآقاۀآعیمآ(عقلآعمی )آبهآدعتددلآوآنیكای د
كهآفرقآبینآسخنآردستآوآیروغآوآبینآیرستآوآنایرستآباینآدعتقایدتآوآبوینآ
خابآوآبدآباینآدعمالآردآدیردكآنماید.آ(لطهر آ:4833آ )233-231/4آ

بنابراین ،مراد از اعتدال نفس حكومت دادن عشل بر دی ر قوای نفس و بهنظام
درموردن منها بر مبنای مصا و مفاسدی است (صدردلدینآشویردی آ آ:4833آ/2آ)31
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كه عشل منها را تنظيم و تعيين میكند قوۀ عاقلده در وادود مدمدی قدوۀ حسداب ر
است و ،بر مبنای مصا

و نيازهای اسمی و روحی انسان ،قوای دی ر را بهنظام

درمیمورد و ميان منها توازن و تعادل و هماهن ی برقرار میسدازد ،امدا اگدر قدوۀ
عاقله نتواند بر قوای دی ر حكومت كند ،قوای دی ر هدر یدك كدار خودشدان را
انجام میدهند :یكی شهوت خوردن دارد ،یكدی شدهوت دذت بدردن و دی دری
شهوت غضب و بُغض و كينه ،كه در نهایت به تداخل در كارهای یكدی ر و غلبۀ
یكی بر دی ری منجر میشود و اخالل نظام بدن و روح مدمی را درپی دارد
ا بته ،منچه از جيستی اعتدال در قلمرو نفس گفته شد مشدام ببدوت و اقتضدای
بحث از جيستی اعتدال در قلمرو نفس میباشد اما واقعيت من است كه در مشدام
اببات و در مشام عمل و مشام تعيين ،اعتدال نفس مدمی هم با حكومدت عشدل بدر
قوای ادراكی و تحریكی نفس و هم با شریعت و مموزههدای وحيدانی در تحدیدد
رفتارها و اقدامات و افكار صادر از نفس حاصل میشود
بنابراین ،مناسب است در پاسخ به پرس

از جيستی اعتدال در قلمدرو نفدس

گفته شود :اعتدال نفس حكومت عشل و شرع بر قوای نفس است ،جه اینكه ایدن
حكومت در مبدأ و مشدماتد هر نوع فعا يت ادراكی و تحریكی از قدوای نفدس و
كيفيت من باشد كه كار عشل است و جه من در مرحلۀ وقوع و تحشيق باشد كه در
من تعيين و تحدید موضوعيت دارد و در من شرع دخا ت میكندد ایدن بدرخالف
دیدگاه ارسطو است كده نحدوۀ تعيدين اعتددال را بدا عشدل و خدرد مدیدانسدت
االلا دین دوانی ،از فالسفۀ اسالمی ،اعتشاد دارد كه شریعت ا هدی تعيدينكننددۀ
حدود اعتدال است ،هرجند عشل بدان حكم كند (یودن آب آتا:آ )38زیرا عشل تنهدا
شكل و صورت اخالق را تعيين میكندد امدا محتدوای من را قدانون ا هدی تعيدين
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مینماید (شریف آ:4818آ)13
دغدغۀ فالسفۀ اسالمی در قلمرو نفسِ انسان صدحت و سدالمتی بخيديدن و
تكميل نفوس و محافظت نمودن از اعتدال قوا و از فضایل نفسانيه میباشد مندان
این بحث و دغدغه را تحت عنوان «طب روحانی» دنبال می كنند و از من اهدت،
برای ایيان اهميت دارد كه از سویی ،اعتدال را معيار سالمتی نفس و بدن بدانند،
و از سوی دی ر ،واود هرگونه مرض عارض بر انسان را معيار عدم اعتدال قوا و
اعضا و اوارح بدن برشمارند به عبارتی ،این باور كه معيار عدم اعتددال وادود
مریضی در نفس و بدن میباشد و باید با مياهدۀ من به درمان من برممدد در نظدر
ایيان اهميت دارد (یدردب آكشف آ:4834آ/4آ)142
منان در اینكه ج ونه میتوان به این حشيشت پی برد كده نفدس در سدالمتی و
صحت بهسر میبرد رویكرد كل ن رانه و كلیگرایانده دارندد ،یعندی اوالا بده كدل
مجموعۀ اازاء نفس و قوای من نظر میافكنند بانيداا كلدین در بدوده ،بده اسدباب
صحت و سالمتی میاندیيند ،بهطوری كه اگر اسباب سالمتی  -كه همان وادود
اعتدال بر قوا باشد  -مواود باشد ،حكم به صحت نفس مدیكنندد و اگدر جندين
نباشد ،به ضرورت معا جۀ نفس میرسند
نزد فالسفۀ اسالمی نه تنها اعتدال مبنای همۀ فضایل اصلی و فرعی است بلكه
دستيابی به هرگونه سعادت تا مرز سعادتد تامّ متوقف بر تكميل قدوای سدهگاندۀ
عاقله و غضبيه و شهویه و تعدیل منهاست (همان:آ)811/2
به تعبير شهيد مطهری ،انسان  -با داشتن ایدنهمده اسدتعدادهای گونداگون -
زمانی انسان كامل است كه رشد و كما

را به سوی یك استعداد متواده نكندد

تا استعدادهای دی رش مهمل و معطل بمانند ،بلكه بایدد همده را در یدك وضدع
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متعادل و متوازن قرار داده ،به رشد و شكوفایی منها بپردازد (لطهر آ:4834آ)88
جایگاه اعتدال نفس در حکمت عملی فالسفۀ اسالمی
اعتدال؛ شرط کمال نفس

فالسفۀ اسالمی اعتدال نفس را از من اهت مطرح میكنند كه اعتدال نفس هم
كمال برای نفس ناطشۀ انسان است و هم سدبب برخدورداری از مراتدب كمداالت
باالتر میباشد نزد اینان اایی از كمال یك شیء سخن رانده میشود كه از یدك
طرف نشص و نشصان یا ضعف و كاستی و از طرف دی ر استعدادها و قابليدتهدا
در شیء واود داشته باشد ،كه اگر من شیء به حدال خدود رهدا شدود ،از مسدير
كما ی خودش خارج میشود و به نابودی كيانده میشود اما اگر به اعتدال خدود
برسد ،ضعفها رفع میشود و استعدادها به كمال تبدیل میگردد
نفس ناطشۀ انسان دارای قوا و استعدادهایی است كه با شوه فصل مميدز انسدان
از حيوان میباشد ،اما اگر از قوه و استعداد خارج شود و دو قدوۀ من یعندی عشدل
نظری و عملی بر واود مدمی غلبه یابند و قوای دی ر را به خدمت خود گيرندد،
مدمی را از حيوانات و از همنوعان خود كه این دو قوه در منها فعليت نيافته است
متمایز میكند
نزد اخوانا صفا ،انسان مواودی است كه از اميع اهات در «توسط» بدهسدر
میبرد او هم در شرف واودی خود مواودی متوسط اسدت ،جدرا كده شدرف
ميان مالئكۀ مشرب ا هی و ميان حيوانات و بهایم است ،و هم در قدوت و قددرت
جنين است ،جنانجه كه در علم و اهل متوسط است :نه مثل مالئكده اسدت كده
دخادندلصفا آ:4142آ
«راسخون فی ا علم» اند و نه ااهل مهمل مثل حيوانات است ( آ

)24-22/8
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از این روست كه عالمه طباطبایی نيز اعتدال ميان قوای نفدس را تمدامكننددۀ
معنای انسانيت انسان میدانند و عدم من را سبب دوری از همۀ مهمدات زنددگی،
نظير كسب و كدار و تنظديم امدور مندزل و تربيدت اوالد و دی در امدور فدردی و
ااتماعی كه قيام به منها واادب اسدت (طباطبوای آ:4143آ ،)213/8جندانكده در
مواودات زندۀ دی ر جنين است ،كه اگر اندامهای پيكر منها موزون و متناسب با
یكدی ر نباشند ،زنده نمدیمانندد ،و نيدز جندانكده پيكدر ااتمداع مجموعدهای از
اندامهای طف و قهر و امال و ادالل اسدت ،كده اگدر در تعلديم و تأدیبيدان
تناسب نباشد و ميان اهل قلم و اهل سيف توافق نباشد ،حكومتد بابباتی نتوان بر
من ااتماع مستشر كرد و نيز نمیتوان به مدینۀ فاضله دست یافت (حسنیدیهآملی آ

:4818آآ ،)423-423جنانكه قرمن كریم ،برای استشرار قسط و عدل ،جنين تناسبی
را در ارسال انبيا و ابزارهای هدایت منها ضروری دانسته است:
لَقَدْآأَرْسَیْناآرُسُیَناآبِالْبَیِّناتِآوَآأَنْزَلْناآلَعَهُمُآدلْكِتابَآوَآدلْمِیزدنَآلِیَقُامَآدلنَّاسُآبِالْقِسْطِآ
وَآأَنْزَلْنَاآدلْحَدِیدَآفِیهِآبَأْسٌآشَدِیدٌآوَآلَنافِعُآلِینَّاسِ.آ(حدید)52 :

سهروردی در رویكرد اشراقی به بحث اعتدال از من اهت من را مورد نظدر و
تأمل قرار میدهد كه به كمال نفسانی و تجردی انسان منتهدی مدیشدود دغدغدۀ
انسانی او كمال نفسانی انسان است بدون منكه به كمال اسمانی تدواهی داشدته
باشد سهروردی كمال نفسانی انسان را از طریق تجرد از ماده بده ميزاندی كده در
طاقت فرد میباشد میداند ،تا فرد به مبادی مجرد تيبه پيدا كند منچه مدیتواندد
انسان را به تجرد از ماده برساند ایجاد اعتدال در قوای نفسانی است
نزد سهروردی ،اعتدال در قوای نفسانی  -اعدم از اعتددال در نفدس ناطشده و
قوای شهویه و غضبيه  -انسان را از مادیات ادا میكند و به مفارقدات نزدیدك
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میسازد با اعتدال در منها ،ملكات اخالقدی و علدوم و معدارف حشيشدی حاصدل
میشود و موابات مفارقت ایجاد می گردد ،تا به ذتی در نفدس رسدد كده من را
نمیتوان وصف نمود (سهروری آ:4832آ)13/8
امامخمينی ،4نظير فالسدفۀ سدلف خدود ،اعتددال را مبندای اصدول اخالقدی
جهارگانۀ علم ،شهوت ،غضب و عدا ت قدرار مدیدهدد و من را بده منز دۀ مركدز
دایرهای از اصول مذكور میداند كه هرجه از مركز فاصله گرفتده شدود از اعتددال
دور میشود به طوری كه اگر به حدی از مركز دور شدود و ارتبدا من بدا مركدز
ضعيف و ضعيفتر شود ،ممكن است معدوم گردد نزد امامخمينی 4حد فاصل
بين مركز و مخرین نشطهضعف دراات تفریط میباشد ،كه اگدر از حدد و مركدز
اعتدال دور شود و به طرف باال رود تا من اندازهای كه نسبت به این مركز نهایدت
بُعد را دارد ،من مخرین مرتبۀ دوری و افرا است كده دی در بدي

از من امكدان

ندارد و پس از من ،معدوم می گردد
امامخمينی 4متأبر از رویكرد عرفانی كه در حكمت متعا يه واود دارد ،برای
هر یك از اصول اخالقی مركزی قرار میدهدد كده دوری از مركدز بده رذیلدت و
هالكت منجر میشود:
چنانكهآعیما آدخالقآگفتهآدند آ[دصالآدخالق ]آچهارآقاهآدست؛آهورآ
بنابردین آ آ
یك آیکآلركزآوآحدآدعتددلآدست.آلذدآدصالآدخالقو آآوآثموردتآوآفاوایلآدیونآ
چهارآلركزآوآچهارآقاهآحالِآدعتددلآدینآچهارآقاهآدستآكه ریشۀآفاایلآدنسوان آ
وآدخالق آبرآدینهاآلترتبآل آباشد.آوآ...آهرآقاهآیکآلركزآیدریآوآیکآطرفشآكهآ
یرآنهایتِآبُعدآدیآلركزآدعتددلآدستآیرآجانبآضعفآل آباشدآوآطرفآییگرِآلقابلآ
منآنقطهآكهآیرآنهایتِآبُعدآدیآلركزآدستآیرآجانبآقواتآوآشودتآدسوتآ آكوهآدیآ
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یك آبهآدفردطآوآدیآییگر آبهآتفریطآتعبیورآكورییم.آآ(خمینو آ[(دلوام] آ:4834آ
 )883/8آ

امامخمينی 4با ارادۀ جنين معنایی از اعتدال است كه كمال و فضایل نفسدانی
را در رویكددرد ااتمدداعی و در درون زندددگی ااتمدداعی بددا دی ددران و ندده در
عز تگزینی و دوری از ااتماع میبيند
اعتدال در رویكرد متعا ی تا حد فعل خداوند در امدر خلشدت

كداربرد یافتده

است امامخمينی 4اعتدال را در حد فعل خداوند حاكميت میبخيدد و پایده و
اساس من را بر اعتدال میداند كه براساس من ،همدۀ موادودات و مخلوقدات بدر
اعتدال خود خلق میگردند
انسان از امله مواوداتی است كه حشيشت

از اانب خداوند در بهترین حدد

اعتدال صورت میگيرد كه من مرتبۀ «اعلیعليين» میباشدد (هموا آ:4838آ )8امدا
واقعيت مدمی من است كه از اعلیعليين به اسدفلا سدافلين از طریدق مندزلهدای
مختلف بازگردانده میشود :از حضرت واحدیت و عين بابدت در علدم ا هدی بده
عا م مييت و از من به عا م عشول و مالئكۀ مشرب و از من به عا م ملكوت نفوس
كليه و از من به عا م برزخ و عا م مثال و از من به عا م طبيعت ،منهم به پستترین
مرتبۀ من یعنی عا م هيو ی (مخرین مرتبه نزول انسان) بازگردانده می شود سدپس
به تدریج از عا م هيو ی به مشام « دنا فتدد ی فكدان قداب قوسدين او ادندی» بداال
میرود (همان)
عالمه طباطبایی نيز بدین سخن صراحت دارد كه خلشت او يۀ انسان ،پدي

از

منكه به عا م زمين هبدو یابدد ،در احسدن تشدویم بدود در من حدال ،از بهتدرین
نعمتهای ا هی برخوردار بود و در بهيت اعتدال بهسر میبرد (طباطبای آ:4143آ
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 )243-243/41من اه ،مدمی با خروج از جنين حدا ی و رویموری بده اسدراف و
افرا و تفریط از هدایت ا هی دور میشود ،جراكه رویموری به افرا و تفدریط
به فراموشی خداوند و گرفتاری به وسواس شيطانی و پيروی از هدوا و هدوس و
گرفتار شدن به سراب دنيا منجر میشود
مالاحمد نراقی نيز با رویكدرد متعدا ی بده ارزش و اای داه اعتددال در ميدان
فضایل ،ضمن استفاده از نش

مركز دایره و محيط اطراف من و كثرتهایی كه بدا

فاصله گرفتن از مركز دایره به عنوان نشطۀ وحدتبخ  ،ایجاد میشوند ،اعتددال
را همان مركز دایره میداند كه محيط اطراف من هرجه به مركز نزدیكتر باشند به
اعتدال نزدیكتر میشوند و من اه كده از مركدز دور شدوند ،بده افدرا و تفدریط
كيانده شوند و جون نشطۀ مركزی نشطهای معدين و بابدت اسدت و سدایر نشدا
اطراف من غيرمعين و در كثرت بسيار ،منچه از رذایل با فاصله گدرفتن از مركدز و
به افرا یا تفریط رخ دهد فراوان است:
پس آهرآصفتآفاییت آكهآوسطآدستآبهآجا آلركزآیدیورهآدسوتآوآدوصوافآ
سایرآنقطههاآدستآكهآیرآلیانآلركزآیاآلحویطآفورمآلو آشوایآوآ
آ
بهمنزلۀآ
رذدیلآ آ
شك آنیستآكهآلركزآنقطهآد آدسوتآلعوینآوآسوایرآنقواطآلتصوارآیرآدطوردفآوآآ
لتناهیهدند.آ(نردق آ:4831آ )82آ
آ
آ
جادنبشآغیر

نكتۀ قابل تواه دی ری كه مالاحمد نراقی در بحث از اعتدال و تبيين فلسدفی
من بهكار میگيرد بحث «حد» میباشد وی با این مبنا كه برای هر فضيلتی حددی
معين و مضبو است ،من را بهمنز ۀ وسط و حا ت اعتدا ی یك شیء مدیداندد و
تجاوز از من  -اعم از اینكه در ااندب افدرا یدا تفدریط رخ دهدد  -را رذیلدت
میشمارد پس ،هرگاه در این حد استشامت صورت گيرد و بر من طریدق سدلو
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شود ،اعتدال صورت گرفته است در این حال ،كسب اوصداف حميدده بدهمنز دۀ
حركت در خط مستشيم و ارتكاب رذایل بهمنز ۀ انحدراف از من تلشدی مدیشدود
(همان)
بنابراین ،نزد فالسفۀ اسالمی ،تمام هدف در سياستگذاری و اعمال حاكميت
اعتدال بر زندگی سياسی من است كه افراد به اعتدال قوای نفسدانی خدود دسدت
یابند ،زیرا از این طریق زمينۀ هرگونه ارتشا تا رسيدن به عا م وحدت و قرب ا هی
فراهم میشود
قوای سهگانۀ نفس ،یعنی قوۀ عاقله و غضبيه و شهویه ،با تعدیل خود ،نفدس
را متصف به ملكۀ عدا ت میكنند با تحصيل فضليت عدا ت است كه نفس مدمی
به عا م وحدت تشرب مییابد« ،زیرا عدا ت ال وحدتاهلل است» (یدردب آكشف آ

:4834آ)811/2
منچه در زبان شریعت در وصف تشرب به خداوند ممده حصول تعدیل قدوای
سهگانه و حصول ملكۀ عدا ت اسدت كده از طریدق رعایدت حددود شدریعت در
عبادات و معامالت و سياسات تحصيل میگدردد؛ اینكده پيدامبر اسدالم حضدرت
محمد

در ميان انبيای ا هی ،اشرف انبيا و در ميان مواودات ،انبيا و مالئكده

اقرب به خداوند است ناشی از من است كه ميان قوای سهگاندۀ او اعتددال كامدل
صورت گرفته است و ایيان به عدا ت رسيده است بلكده من حضدرت

در

فضيلت عدا ت ،اعدل و اامع و اكمل میباشد (همان)
ضرورت اعتدال نفس

اگرجه بحث از اعتدال در قلمرو نفس خدارج از بحدث از اعتددال در فلسدفۀ
سياسی  -كه موضوع من اامعه و سياست است  -میباشد ،اما ازمنجاكه در فلسفۀ
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سياسی اسالمی ،افراد اامعه دارای طبع مدنی هسدتند ،هدر ندوع اعتددال و عددم
اعتدال نفوس محاد اامعه بر مدینه و اامعه و بر ماهيت فاضله و غيرفاضله بودن
مدینه و اامعه تأبير مستشيم میگذارد بنابراین ،نه تنها نمیتوان بحدث از اعتددال
در قلمرو نفس را نادیده گرفت بلكده جدون هددف اصدلی و اساسدی در فلسدفۀ
سياسی اسالمی من است كه با ادعمال سياست فاضدله در مدینده و اامعدۀ فاضدله
افراد به اعتدال نفسانی برسند تا به سعادت حشيشی دست یابند ،ضروری است كه
در حكمت عملی فالسفۀ اسالمی از اعتدال نفس سخن به ميان مید و از من بحث
الزم صورت گيرد
بنابراین ،هدف نهایی از اعتدال در مدینه و مدینۀ فاضله تربيت افراد فاضله و
سعادتمند میباشد ،و افراد فاضله و سعادتمند افرادی هستند كه نفسهای خود را
به اعتدال رساندهاند در این صورت ،بحث از اعتدال در قلمرو نفس ضدروری و
مشدم بر بحث از اعتدال در قلمرو منزل و اامعه و سياست میباشد
از سوی دی ر ،فالسفۀ اسالمی انسان را با طبع مدنی میدانند ،بدین معندا كده
نيازمندیهای مادی و معنوی و حسی و عشلیِ انسان تحصيل شدنی نيست م ر از
طریق همكاری با دی ران ،تا افراد حسب نوع توانمندیها و نوع صناعت و ندوع
دان

خود ،كه محددود اسدت ،در تبدادل بدا دی دران ،منچده را كده نيداز دارد و

توانمندی یا صناعت و علم من را ندارد از دی دران دریافدت كندد و بده ازای من،
توانمندیهای خود را در اختيار دی ران قرار دهد این امر نيازمندد من اسدت كده
مدمی قوای نفسانی (ناطشه و شهویه و غضبيه) و نيازمندیهای حاصدل از منهدا را
تعدیل نماید تا بتواند به نحو مطلوب هم خود به دی دران خيدر رسداند و هدم از
توانمندی دی ران بهره ببرد؛ در اندیيۀ فالسفۀ اسالمی ،حا ت اعتدال نفس و قوا
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بهترین حا ت برای خيریت و تو يد افكار و رفتار فضيلتمندانه و فضایل نفسانی
است و به عبارت دی ر ،تا انسان در اسم و روح و نفس و بدن متعدادل نيدود
رفتار فضيلتمندانه و خيرگونه و عادالنه از او سر نمیزند و نمدیتواندد در یدك
تعامل سازنده و خيرگونه با دی ران بهسرببرد
بدینسان ،دغدغۀ اعتدال و ایجاد من در حيات حيوانی و طبيعی انسان از واوه
ضرورت اعتدال در قلمرو نفس مدمی است ،زیرا حيات طبيعی با وادود بركدات
فراوانی كه به همراه دارد خطرساز و نيازمند مراقبت و هيددار اسدت و منچده در
بعضی روایات ممده كه «خزيرُ االُموُرِ أوسطها» مربو به همين قلمرو است كده در
زوایای من میتوان حس ،خيال ،تخيل ،وهم ،شهوت و غضب را دید كه هر یدك
هم بركتمورند و هم خطرساز ،و منچه دفع خطر میكند رعایت اعتدال در منها و
در قوای نفسانی است (جادی آملی آ:4831آ)423-421
واه خطرساز بودن حيات حيوانی و طبيعی و ارفيت و قابليتهای من ناشدی
از دو اهت است :یكی از من اهت كه میتواند با به افرا یا تفریط رفدتن منهدا
تمام ارفيتها و قابليتهای مواود در منها به نابودی كييده شود و دی در از من
اهت كه منچه تمایز انسان با حيوان است نه حيات حيوانی و قوا و ارفيتهدای
من بلكه حيات انسانی و قوا و ارفيتهای حاصل از من است؛ اگر قوای حيدوانی
به رعایت اعتدال رو نياورند ،بيم من است كه اسدتعدادها و ارفيدتهدای كمدا ی
مواود در نفس ناطشه با دو قوۀ عشل نظری و عملدی مضدمحل شدوند بندابراین،
باید كوشيد از طریق اسباب اعتدال در نفس به ایجاد من برممد
یكی دی ر از واوه ضرورت اعتدال عبارت است از انسان و كمال من اعتدال
یكی از اسباب كمال انسان شمرده میشود به همين اهت ،ضرورت دارد كده در
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قوا و استعدادهای كما ی انسان اعتدال حكومت كند ،تا توازن و همداهن ی ميدان
رشد و فعليت یافتن كامل استعدادها حاصل شود و تا همۀ منها بهطدور هماهندم
رشد یابند و به كمال انسان منجر گردند (لطهر آ:4834آ )88اگر جنين نباشدد و
برخی استعدادها شكوفا و برخی دی ر مهمل و معطل گدذارده شدوند ،خدروج از
تعادل و توازن صورت میگيدرد و فعليدت اسدتعدادها نده تنهدا بده كمدال منجدر
نمیشود بلكه به انحراف و فساد كيانده میشود
به بيانی دی ر ،ميان اعتدال نفس و بدن رابطۀ مستشيمی واود دارد بدن مدمی
بهطور نسبی از یك اعتدال تكوینی تحت عنوان مزاج بدن برخوردار است نفدس
مدمی هم در مرحلۀ ادراكات حسی و خيا ی نيازمند به بدن میباشد این رابطه در
باالترین حد اعتدا ی خود زمانی است كه نفس ناطشه بتواند به دریافدت فديض و
كيف معشوالت برمید در این صورت ،هم مزاج بددن در بداالترین حدد اعتددال
خود است و هم نفس از اعتدال خود برخوردار است ،تا ممدادگی كسدب علدم و
عمل برای

مسان باشد (دبنآسینا آ:4812آ )433ازایدنرو ،هدر گونده دسدتيابی بده

كماالت نفسانی بر حاكميت اعتدال بر اازای تركيبی و تأ يفی نفس و بدن توقف
دارد و اعتدال را ضروری كمال انسان میكند
اسباب اعتدال نفس

در دست اه معرفتشناسی فالسفۀ اسالمی ،واود و اهدات وادودی اشدياء و
پدیدهها در جارجوب علل اربعه (مادی  ،صوری ،فاعلی و غایی) مدورد پرسد
واقع می شوند در بحث از اعتدال نفس نيز پرس

از علت و سدبب من بده ميدان

میمید :كه میا اعتدال نفس حاصل اسباب و زمينههای خاصی بدوده و متفداوت از
اعتدال مدنی میباشد یا اسبابی ميتر

دارند؟ میا اعتدال نفس سبب واحدد دارد
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یا اسباب متعدد؟ اسباب اعتدال از جه سنخ اسباب هستند :از درون واود مدمدی
یا از بيرون از نفس مدمی یا حاصل مجموع اسباب بيرونی و درونی؟ پاسخ بدانها
نيازمند بحث میباشد در این نوشتار ،اسباب اعتدال نفدس بده دو دسدته اسدباب
درونی و بيرونی تشسيم میشوند
 .1اسباب درونی اعتدال نفس

مراد از اسباب درونی اعتدال نفس اسبابی هسدتند كده اعتددال از درون نفدس
مدمی و قوای سهگانه و خصلتهای ویژه و براستۀ قدوا حاصدل مدیشدود ایدن
اسباب به مالحظۀ سنخ منها به سه نوع قوۀ عاقله ،صفات ربانی و فطدرت تشسديم
میشوند:
 .1-1قوه عاقله :اعتدال در حكمت عملی و شاخههدای من ،همچدون اعتددال در
نفس ،متفاوت از اعتدال در موضوع حكمت نظدری مدیباشدد؛ اعتددال در عدا م
هستی و عا م تكوینيات و مواودات ا هی به واود توازن و تعادل ميان اادزاء و
عناصر یك پدیده است و در موضوع حكمت عملدی بده در و فهدم حشدایق و
مواودات ارادی و مدنی به وسيلۀ عشل و حكومت عشل بر دی ر قوای نفس مدی
باشد بنابراین ،اعتدال نفس ناطشه به من است كه در ذات

شدوق بده دریافدت و

اكتساب معارف یشينی و حشيشی باشد و از منچه توهم میشدود كده یشيندی اسدت
فاصله گيرد (نصیردلدینآطاس :4838آ)423
مالصدرا با نظر به كاركرد نفس ناطشه كه علم و معرفت است اعتدال من را در
سه امر میداند و من سه تمييز بين صدق و كذب ،حق و باطل اعتشادات ،و حسن
و قب اعمال میباشند:
دلا قوۀآعیم آدعتددلآوآنیكای آدشآبهآدینآدستآكهآفرقآبوینآسوخنآآردسوتآوآ
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یروغآوآبینآیرستآوآنایرستآباینآدعتقایدتآوآبینآخابآوآبدآبواینآدعموالآردآ
دیردكآنماید.آ(صدردلدینآشیردی آ :4833آ )31/2آ

بنابراین ،عشل – بهعنوان قوۀ نفس ناطشه  -در كنندۀ اصل اعتدال و توازن و
ضد منها یعنی افرا و تفریط میباشد و مادامیكه بر دی ر قوای نفس مدمی حاكم
گردد ،مدمی را به سوی دریافت معارف و حشایشی كه موضوع عشل نظری هسدتند
و به طور تكوینی از اعتدال و از توازن برخوردارند ،سدوق مدی دهدد و از منچده
افرا و تفریط است و انسان را به ورطۀ هالكت مدیرسداند ،بداز مدیدارد و بدر
دبنسینا :4882آ)1-8
اعتدال تحریص میكند ( آ
عشل همۀ منچه را كه حاصل اعتدال نفس و فضيلت تلشی مدی شدود تصدور و
تصدیق میكند و ،در همان حال ،به قوای دی رِ نفس فرمان به كسدب و دریافدت
منها میدهد و منيأ برای صدور افعال معتدل میشود (یشوتك آ:4834آ )418بده
همين اهت ،عشل در در اصول فضایل و اصول منچده از اعتددال قدوای نفدس
مستخرج است توانمند میباشد ،یعنی در كنندۀ اصول علمی و نظدری و عملدی
فضایل است (نصیردلدینآطاس آ:4888آ )884و فراتر از من ،به تدبير متعادل امور
برمیمید یعنی به تدبيری برمیمید كه مصا فدرد را در نسدبت من بدا هدمنوعدان
دربردارد و ،در ادامه ،توانمند در در صناعاتی است كه با من صناعات مدیتدوان
به تأمين مصا

بدن و نفس برممد (هما آ:4883آ)4

بنابراین ،در این صورت فرمان عشل و حكومت من بر دی ر قدوا نده حدذف و
زایل نمودن دی ر قوا (شدهوت و غضدب) (فوی آكاشوان آ:4833آ )423/4بلكده
تو يد پتانسيل سازنده و معشول و متعادل از منها میباشد
 .2-1صفت ربانی :مالمحسن فيض كاشانی با ابرپذیری از متدون روایدی و میدات
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قرمنی ،بجای بحث از ااناس فضایل انسانی در بحث نفس و تهذیب من و بحث
فضایل نفسانی ،از صفات جهارگانۀ نفسانی سخن میگوید و معتشد است كه منها
در تركيب مفرین

مدمی مفطور انسان شده ،همواره همراه مدمیاندد و مدیتوانندد

محر انسان در ماهيات جهارگانۀ خود باشند
من جهار صفت عبارت است از صفتهای سبعی ،بهيمدی ،شديطانی و ربدانی
این در حا ی است كه فيض كاشانی صفات جهارگانه را با ادبيدات متدون اخدالق
دینی و قرمنی یعنی اخالق سبعی ،بهيمی ،شيطانی و ربانی بهكار میبرد
نزد وی مدمی از من اهت كه غضب بر او غلبه كند شباهت به حيوانات درنده
پيدا میكند و درصدد برمیمید بر مدردم مسدلط شدود در ایدن صدورت ،صدفت
«سبعی» بهخود میگيرد و از من اهت كه شهوت بر او غلبده كندد بده حيواندات
جهارپا شباهت مییابد ،زیرا در واودش به خواه

زیاد از جيزهای مطبوع خود

برمیمید و دارای صفت «بهيمی» میشود و از من حيث كه در تمایز با حيواندات
به بيان خير و شر امور برمیمید اما منهدا را در مدوارد غضدب و شدهوت بدهكدار
میگيرد ،در او صفت «شيطانی» پيدا شده ،صاحب شر زیاد میگردد ،به طوری كه
در و شعور خود را در استنبا راههای حيلهورزی و شرور بهكار میگيرد و به
انواع مكر و حيله و فریب متوسل میشود؛ هرگاه صفت «ربانی» بر او غلبه كند و
در نفس امری از امرهای ا هی یافت شود – جنانكه در قرمن كریم نازل شده« :قُلِ
ا رُّوحُ مدن أزمرِ رَبّی»  -و رغبت یابد كه از همۀ علوم مگاه شود ،جنين شخصی بدا
جنين صفتی توانایی دارد كارهای مملكت بدن را به حد وسط و اعتدال درمورد و
با غلبه بر صفات دی ر منها را به راه راست میكياند (فی آكاشان :4833آ-428

)421
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فطررت :نزد بعضی فطرت و واود گرایيات فطدری بدر اعتددال اسدت و

مادامیكه گرایيات فطری در واود مدمی شكوفا شوند ،خود سببی برای تعددیل
عمل و نظر مدمی میگردد
سيدامال ا دین اسدمبادی یكی از اسباب روموری افراد و اامعه به اعتدال را
مدح و ذم میداند؛ وی معتشد است انسان بر طلب مددح و سدتای

خلدق شدده

است و همين امر فطری میتواند مدمی را به سوی كماالت تحریص كند ،جنانكه
ذم دارد و در واودش به نحو فطری مركدوز اسدت و بده همدين

ميل بر نكوه

اهت ،انسان از شرارت و بدخواهی دوری میكند و به سرزن

من برمیمید

بنابراین ،یكی از اسباب روموری به اعتدال ميل باطنی مدمی به مدح و ستای
از خود و سرزن

بدیهاست ا بته ،جنين است تا مدادامیكده سدتای كنندده بده

افرا رو نياورد و من را به تملق تبدیل نكند ،كه در این صورت ،به غرور ممدوح
میانجامد و او را از تواه به احوال خود دور میكند؛ اگر تملدق در ميدان قدوم و
ملتی شيوع یابد ،به فساد اخالق دجار میشوند و فسداد اخدالق ،مددنيت منهدا را
ریيهكن میكند:
چانآلتمیقینآفاییتآحقیرهد آردآچوانآكواه آیرآن ورآصواحبآمنآفاوییتآ
آ
جیاهآیهندآوآلعایبآمنآردآلباسآفاایلآبپاشانند آدلبته آدینآشخصآیرآنفسآخوایآ
دشتباهآكریه آییگرآیرآدصوال آنخادهودآكاشویدآ.آوآدیونآسوببآمنآلو آشوایآكوهآ
رفتهرفتهآفسایآدخالقآبرآدوآغیبهآكند.آوآچانآباآهرآكسآدیونآطریورآردآپیماینود آ
آ
(دسدمبای آ:4833آ)413-413آ آ
فسایآعمال آخادهدآشد.آ آ

سيدامالا دین رعایت اعتدال در ذم و سرزن

امور زشت و ناپسند را نيز الزم

میداند و معتشد است :جنانچه نكوه كننده افرا كندد و متعدرض هتدك حرمدت
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شود ،اشاعۀ این كار در ميان مردم به ازهمگسيخت ی نظام امت میانجامد (همان)
 .2اسباب بیرونی اعتدال نفس

اهت ایجاد اعتدال نفس نه تنها اسبابی كه تحت عنوان اسدباب دروندی ذكدر
شدند ،سببيت بر اعتدال دارند بلكه اسبابی نيز تحت عنوان اسباب بيرونیِ اعتدالِ
نفس نش

سببيت دارندد ،كده تحدت عندوان عشدل فعدال و شدریعت و اای داه

خلیفۀا لهی انسان بدانها پرداخته میشود
 .2-1عقل فعال :اعتدال در حكمت عملی و شاخههای من همچون اعتدال در نفس
متفاوت از اعتدال در موضوع حكمت نظری میباشد اعتدال در عا م هستی و عدا م
تكوینيات و مواودات ا هی به واود توازن و تعادل ميان اازاء و عناصر یك پدیده
است ،اما در موضوع حكمت عملی به در و فهم حشایق هستی به وسديلۀ عشدل و
حكومت عشل بر دی ر قوای نفس می باشد كه تحت عنوان سببيت قوه عاقلده از من
سخن گفته شد؛ اما اصل توانایی جنين قابليتی از عشل فعال است كه به عشدل مدمدی
اعطا شده است بنابراین ،اینكه نفس ناطشه توانایی دارد در ذات

شوق به دریافت و

اكتساب معارف یشينی و حشيشی داشته باشد و از منچه توهم میشود كه یشينی اسدت
فاصله گيرد (طوسی )301 :3131 ،ناشی از عنایت عشل فعال به من است
پس ،منچه ابن سينا از در اصل اعتدال و ضد من میگوید در ارتبا با عشدل
فعال است (ر.ک :ابنسینا)6-3 :3131 ،
در مجموع ،عشل فعال ،اگرجه به نفس مدمی تعلق ندارد ،از انس عشل اسدت
و مدبر اهان مادی و عا م زميندی اسدت ( ابدنسدينا ،)117 ،7111 ،كده بدهطدور
تكوینی در اعتدال بهسرمیبرد و همۀ مراتب عشل مدمی را به اعتددال مدیرسداند
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 .2-2شریعت :شریعت  -به معنای مجموعه احكام تكليفی كه از طدرف خداوندد
از منبع وحی توسط پيامبر اسالم

دریافدت شدده اسدت  -اهدت تنظديم و

تعدیل اعمال و رفتار مدمی است اعتشاد بر این است كه احكدام شدریعت اهدت
ایجاد مانعيت و ایجاد مشاومت در مشابل رغبت و تمایالت قوای نفدس و طبدع و
طبيعت مدمی تا رسيدن به مشصد حد وسط و اعتدال وضع شدهاند (فی آكاشوان آ

:4833آ)421-428
 .3-2جایگاه خلیفه اللهی انسان :بحث از اای اه واودی انسدان در عدا م هسدتی و
نظام سلسلهمراتبی واودی و كما ی من  -كده در پاسدخ بده پرسد

از «جرایدی

انسان» مطرح میشود  -با نظر به حشيشت واودی مدمی معين میشدود ،حشيشتدی
كه بهواسطۀ غرض و غایتی كه برای او در خلشت

منظور شده و در برترین مرتبۀ

واودی كائنات قرار دارد و انسان به طور ارادی من را در مییابد و به مشام انسان
خلیفۀاهلل (نصیردلدینآطاسو آ:4838آ13آوآ )34یدا انسدان تدام مطلدق (قطوبآدلودینآ

شیردی آ:4813آ )31یا ملك علی االطالق (همان) میرسد جنين اای داه زمدانی
حاصل می شود كه عا م زمينی و عا م انسانی و زندگی مدنی و سياسی بر تعادل
و متوسط ميان اشياء عا م هستی قرار گرفته باشد
بنابراین ،ميزان تواه فالسفۀ اسالمی به مسئله اعتدال ناشی از اای اه اساسیای
است كه اعتدال به عنوان علت غایی برای انسان در دست اه فلسفی منان دارد
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نتیجهگیری

بحث از اعتدال در قلمرو نفس یكی از اقسام سهگانۀ حكمت عملدی فالسدفۀ
اسالمی میباشد مراد از من حكومت عشل بر قوای نفس است تا تعدیل ميان همۀ
قوای نفس برقرار شود و قوۀ ناطشه به دریافت حشایق هستی برمید ندزد فالسدفۀ
اسالمی هرگونه عمل و رفتار سازنده و فضيلتمند و هرگونه تعامدل سدازنده بدا
محيط اطراف خود ،اعم از خانواده و شهر و اامعه ،متوقف بر اعتددال در نفدس
میباشد
بحث از اعتدال نفس از اهات گوناگونی مورد اهميت و ارزش میباشد نزد
اینان ،مدمی با فطره از هر اهت در توسط و ميانه بهسرمیبرد و حاكميدت من بدر
نفس مواب میشود كه معنای انسانيت در مدمی تمام شود بدین اهت ،اعتددال
شر كما ی او يۀ نفس و شر رسيدن به تجرد ،بلكه سبب كمدال نهدایی مدمدی
یعنی سعادت حشيشی میباشد
هر یك از اسباب درونی و بيرونی اعتدال نفس نش

مؤبری در ایجاد توازن و

تعادل در نفس دارند و ،در مجموع ،منها توازنی و تعداد ی را در شدكوفایی همدۀ
استعدادهای واودی ،اعم از استعدادهای طبيعی و فطری و ا هی ،در انسان ایجاد
میكنند و اعتدال حاصلشده منيأ پيددای
ااناس و فروع من ،میشود

و تخلدق انسدان بده فضدایل ،اعدم از
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