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Abstract 
The explanation of human behavior in the practical wisdom of tradition is 

teleological. From Aristotle to Islamic scholars, despite their differences, human 

actions are considered to be aimed at perfection, and since they attribute the form 

and truth of behavior to its purpose, they judge its decency or indecency based on 

the purpose of the behavior through a normative approach. However, with the 

beginning of the modern era, the basis for explaining human behavior evolved to a 

mechanistic approach. This change of approach appeared in Descartes' philosophy, 

expanded with Hobbes, and culminated with Spinoza. In modern mechanism, human 

behavior is explained within the framework of a mechanical view of the world and 

the forces that govern it. Accordingly, the explanation of criminal behavior changes 

from the traditional teleology of practical wisdom to the perception of criminal 

behavior as a chain of causal and necessary relationships in human nature. This  

approach is the starting point for the the economic identity of crime in the modern 

era. 
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 چکیده

، ردیا هیما انگاار واتر    تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساا  ددااها ی یادات   
ادان زمیناه دارناا،     ی که از ارسطت تا حکمای اسالمی، در عین تفاو  ددااها ی کاه در  اهتنهبه

و از آنجا که وتر  و حقیقت رفتار را  رنایهیمافعال انسانی را معطتف به یادا  کمالی در نظر 
، بر مبنای یادت رفتار و با رودکاردی  نجااری باه حسان و آاب  آن      هرداننایمآن باز  تدیا به

انساان، باه رودکارد     مارن بستر تبیین رفتاار  دورۀ آیاز. ادن در حالی است که با کننایمحکم 
و باا   دشات یمجای ظا ر  طتربهدکار   فلسفۀو ادن تغییر رودکرد در  ابادیممکانیستی تحتل 

انگاری مارن، رفتاار انساانی در   . در مکانیسمرسایمدابا و با اسپینتزا به اوج ختد  ابز بسط می
. بار ادان اساا     دتشیمچارچتب مکانیسم ضروری و علی نیرو ای )امیال( حاکم بر آن تبیین 

 مثاباۀ باه انگاری حکمات عملای سانت باه تلقای رفتاار مجرماناه        تبیین رفتار مجرمانه از یادت
. ادان تغییار   د اا یما ی از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رودکرد ارهیزنج

 آیازدن تحقق  تدت اآتصادی جرم در دوران جادا است. نۀیزمرودکرد، 
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 مقدمه

یمی انسانی آرار  اکنش مجمتعۀمتضتع حقت ق کیفری و علتم جنادی در  عنتانبهرفتار مجرمانه 
فعال /  »و تحلیل ما تی آن بیش از  ر چیز متتآف بر رودکردی است که در خصتص تبیین  ردیه

د دارد. فعل انسانی در ادبیا  سنت، متضتع حکمات عملای اسات و باا وجاتد      وجت« رفتار انسانی
 تاتان یما دتنانی، مسیحی و اسالمی در ادان زمیناه وجاتد دارد،     فالسفۀ شۀدانادی که در  اتفاو 

ی کاه از ارساطت تاا آکتدناا  و از     اهتنهبهکلی رودکرد واحای بر آن حاکم است،  طتربههفت که 
 .  اناپرداختهدر پرتت تلقی مشترک از رفتار، به تبیین فعل انسانی  فارابی تا ختاجه نصیر

و تبیاین فعال    شاتد یمدوران مارن با هسستی بنیاددن متاجه  عۀیطلادن رودکرد واحا در 
، 1. دکاار  کناا یمانسانی را از بستر حکمت عملی سنت به بستر رودکرد مکانیستی مارن وارد 

مارن  ستنا که رودکرد اخالآی به رفتار را از نگرش سانتی   فالسفۀنخستین  3و اسپینتزا 2 ابز
آثار ادن تحتل بنیاددن، تحتل در تبیین رفتاار   ندترمهمبه دداهاه مکانیستی منتقل کردنا و از 

 4ی از فعل انسانی است.اهتنه مثابۀبهمجرمانه 
 ق مکانیساتی  ادن تحتل در تبیین رفتار مجرمانه از رودکرد اخالآی حکمت عملی سنت باه اخاال  

مارن، از چنان عمقی برختردار است که به دهرهاتنی در بنیاد اای حقات ق کیفاری و تکاتدن علاتم       
و سخن بر سر ورف تحتل معنادی در دا  مفهاتم )رفتاار     انجامایمجنادی مارن بر مبانی متفاوتی 

جاداای   اخالآی سنت و تکتدن رودکارد  شۀدانامجرمانه( نیست، بلکه متضتع، تحتل پارادادمی  در 
ادان   تتانیم. بر ادن اسا ، بخشایمحقت ق کیفری و علتم جنائی مارن را سازمان  منظتمۀاست که 
شامار آورد و  ی حقت ق کیفری و علتم جنادی مارن بهریهشکلدکی از مبادی اولی  عنتانبهتحتل را 

 ی کرد.بردارپردهی مارن در ادن حتزه  اهدنظربا پرداختن به آن، از بستر اولی تکتدن 
اخالآای حکمات    شاۀ دانادنبال تحلیل تحتل مفهتمی رفتار مجرمانه، مبتنی بر تحتل از ادن مقاله به

___________________________________________________________________ 
1. Descartes 
2. Hobes 
3. Spinoza 

از دکاار  و   متاثثر جاای   طاتر باه اخالآای ماارن  رچناا     شاۀ دانا. شادان تتضی  است که رودکارد مکانیساتی در   4
و باه  اباا دیمهرای انگلیسی ادامه تجربه فالسفۀ ابز، تتسط  شۀداناساۀ  جا م و در ادامۀ  اسپینتزاست، ولی در

. بناابرادن شاا ا   کناا یما معاور در اروپای یربی و آمردکاا تتساعه پیااا     دورۀتاردج با یلبهۀ دداهاه اآتصادی، تا 
ار  و اسپینتزا در اروپاای آااره باا    اخالآی مارن  ستیم که در تااوم رودکرد دک شۀداناجردان فکری ددگر نیز در 

و با  گل باه اوج خاتد    شتدیمآلیسم آلمانی )که با کانت آیاز هرا و با نقا به دداهاه مکانیستی در اداهعقل فالسفۀ
تتان دداهاه اخالآی کانت و اخاالف وی را مکانیساتی تلقای    . بنابرادن به  یچ عنتان نمیدشتیم(، محقق رسایم

دلیل یلباۀ نگااه انگلیسای،    معاور که به دورۀله با تتجه به تمرکز بحث بر تبیین رفتار مجرمانه در کرد. در ادن مقا
هرادای انگلیسای   مکانیستی و اآتصادی اروپای انگلیسی زبان است، رودکرد اخالآای کاه در تجرباه    شۀدانااز  متثثر

 رن مبنا آرار هرفته است.ما دورۀرودکرد اخالآی  عنتانبه، رسایمدابا و به اوج ختد تتسعه می
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تجاد است. در واآع پرسش اولی مقالاه ادان    آستانۀاخالآی مکانیستی مارن، در  شۀداناعملی سنت به 
عملای سانت باه     اخالآی حکمات  شۀدانابستر تبیین مفهتم رفتار مجرمانه براسا  تحتل از »است که 

 تاتان یمی که در آبال ادن پرسش اهیفرض«. ؟کنایماخالآی مکانیستی مارن، چه تغییری پیاا  شۀدانا
در دستگاه فکری و معرفتی سنت آامادی، رفتار مجرمانه در پیتنا باا یادات   »ارائه کرد، از ادن آرار است: 

ارزشای کارد، ولای در دوران ماارن رفتاار      آن را ارزداابی   تاتان یمآابل شناسادی است و به اعتبار یادت 
عباار   باه «. شاتد یما ی از مکانیسم طبیعی و تابع د  ضرور  مکانیساتی تلقای   جزئ عنتانبهمجرمانه 
آیازدن ادن تغییر رودکرد بپردازدم و بار  ماین اساا  باه      نقطۀ، در ادن مقاله در پی آنیم که به ترروشن

ماآبل مارن در سنت دتنانی و اسالمی خاتا یم پرداخات و    برجستۀ فالسفۀناهزدر، از د  طرف به آرای 
دوران ماارن دعنای دکاار ،  اابز و اساپینتزا تمرکاز        برجساتۀ  فالسفۀاولین  شۀدانااز طرف ددگر، بر 

که رودکرد کلی حاکم بر تبیین فعال انساانی در حکمات عملای، از ارساطت تاا        رسایمنظر . بهمکنییم
تجاد است کاه ادان رودکارد باا تحاتلی       آستانۀتلقی واحا است و در مارن مبتنی بر د   دورۀپیش از 

مکانیساتی دکاار ،  اابز و اساپینتزا      فلسافۀ و ادن تحتل پیش از  ار چیاز در    شتدیمبنیاددن متاجه 
باه تحلیال ماا تی رفتاار مجرماناه       تاتان یما . مبتنی بر درک ادن تحتل است که دشتیمی بناوتر 

 .دشتیمی بناوتر مارن مبتنی بر رودکرد مکانیستی  دورۀدر  رفتار مجرمانه چراکهپرداخت، 
دانش »، «رودکرد اخالآی»شادان ذکر است که در ادن مقاله مفهتم اخال ق در تعابیری چتن 

 پاردازد یمدانشی که به تبیین رفتار  عنتانبهاست، دعنی  متردنظرو ...به معنای عام آن « اخال ق
 چراکاه ، سازدیم متثثری چتن اآتصاد، حقت ق، سیاست و ....را ی متمادز ادانشجادا  دورۀو در 

 ندتار مهام . در ادان میاان از   خاترد یما باه تبیاین رفتاار پیتناا       ادانشمتضتع  رد  از ادن 
مهم چگتنگی تبیین رفتار/فعل انسانی  مسئلۀآن در پرتت  ۀدپای مفا یم ریهشکلدی که  ادانش
حقت ق کیفری مارن اسات. از  ماین رو    ژهدوبهمارن و  ، حقت قکنایممارن آتام پیاا  دورۀدر 

متضاتع محاتری حقات ق کیفاری، از      عناتان بهبستر فکری رفتار مجرمانه  مسئلۀتحلیل فلسفی 
دانشی که به مسائل و مفا یم بنیاددن داناش   عنتانبهحقت ق ) فلسفۀمسائلی است که  ندترمهم

 دورۀادن دلیل که تحتال   مین بستر فکری در  به ژهدوبه( بادا به آن بپردازد، پردازدیمحقت ق 
کامل با مفاا یم سانتی،    طتربهکه نسبت ختد را  شتدیممعاور به تعردفی از مفهتم جرم ختم 

 .د ایمی حقت ق اسالمی است، از دست  انظام متردنظرددنی و شرعی که 
 

 ی حکمت عملی سنتگراتیغارفتار انسانی در اندیشۀ 

داد کرد و فالسفۀ مسلمان نیز، باا وجاتد    هراتدیافیلستف  ندترمهم عنتانهب تتانیماز ارسطت 
. باه  ماین دلیال باداا     اناا برداشاته تفاو  دداهاه با ارسطت، در تحلیل رفتار در امتااد وی هام 

 دداهاه آنها را جااهانه آورد.  
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 گرایانه ارسطودیدگاه غایت .1
منطاق ماآبال تجااد در تبیاین      برجستۀاخص پ.م( ش 323-384هرادانه ارسطت )دداهاه یادت

هراداناه،  ، ادن رودکرد یادات 1ما یت فعل/رفتار انسان است. به تعبیر شارح معاور ارسطت، هاتری
: 1375آن را از دسات ناااد )هااتری،     هااه چی ا دداها ی است که ارسطت از افالطتن هرفات و  

 ۀی فالساف دعلات یاا   ۀدرباار » :کنایمتصرد   (b988) متافیزد ارسطت در کتاب (. 148و 147
، بحث نکرده بتدنا، بلکه فقط بر سبیل اتفا ق باه  بخشتدنحت رضاکم بهپیشین وردحاً، دا دست

علت بتده و بازهشت  ندترمهم ارسطت فلسفۀ. علت یادی در (27: 1394)ارسطت،  «آن برختردنا
مفهتم  ۀیلب»ین دلیل به  م سادر علل دعنی علت مادی، وتری و فاعلی نیز به علت یادی است.

پیااا کناا. ارساطت     2شتد که سرتاسرِ فلسفۀ ارسطت خصتویتی یادات شاناختی  یادت باعث می
 .(77 :1392 ،3ر)تیلت« د ا)باون یادت( انجام نمی  افیهتدا طبیعت  یچ کاری را بمی

به بیان رودکارد خاتدش در حکمات عملای و      سیاستو  اخال ق نیکتماختسیارسطت در      
. ارساطت داناش اخاال ق را ذدال     پردازدیمدر دو مقیا  فردی و جمعی « رفتار انسانی» متضتع

دلیال ا میات   و باه  داناا یم  ادانشادن  فۀیوظو شناخت یادت را  کنایمدانش سیاست تلقی 
 کناا یما تلقای    اا داناش و معتبرتاردن   ندتار مهام شناخت یادت در زناهی، دانش سیاست را 

 (.14 :1398)ارسطت، 
، رودکاردی  شاتنا یما دی که ذدل آن تعردف  ادانشد کلی ارسطت به حکمت عملی و رودکر

. کناا یما هرادانه اسات و او پاژو ش در اخاال ق را بخشای از پاژو ش در سیاسات تلقای        یادت
، ناه شاناخت نظاری. از نظار وی،     دانایمرا معطتف به عمل   ادانش مچنین  اف اولی ادن 

: 1349؛ ارساطت،  15: 1398ان نیکبختی اسات )ارساطت،   یادت حکمت عملی برتردن خیر دا  م
نیکبختی خیر کامل و اعال و بسناه برای خاتدش و خیار نهاادی اعماال     : »کنایم(. او تصرد  1

نفا،، اعام از نفا،     مرتباۀ یادت اعال، به ساه   مثابۀبهوی در تشرد  ما یت نیکبختی «. ماست
نیکبختی را حیا  نف، انسانی در پرتات عقال   و در نهادت  کنایمنباتی، حیتانی و انسانی اشاره 

اولی انسان از سادر متجتدا  است و خیار   زۀیممانسانی وجه  ناطقۀ. در دداهاه او نف، دانایم
)و نیکبختی( برای آدمی فعالیت نف، در انطبا ق با فضیلت است، و اهار فضاادل متعااد وجاتد     

 (.15 -31 :1398ت، )ارسط« فضادل ندترکاملدارنا، در انطبا ق با بهتردن و 
ی اخاال ق و سیاسات    اا داناش ارسطت یادت رکن اساسی حکمت عملی دا  مان  شۀدانادر 

ادن یادت را حیا  در پرتت عقل و به تعبیر ددگر فضایلت تلقای    اخال ق نیکتماختسیاست. او در 
یما  آن« آرتۀ». ارسطت یادت د  شیء را کارکرد دا کارودژۀ آن شیء دا به تعبیر دتنانی کنایم

___________________________________________________________________ 
1. Guthrie 
2. Teleological  
3. Tailor 
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 کارکرد و کارودژه ارسطت شۀدانادر  دعنی شتد،می معنا فضیلت به ارسطت در اخال ق «آرته. »دانا
 فضایلت  باه   میشاه  آرتاه »به تعبیر برخی شاارحان ارساطت    .است انسان فضیلت انسان، اولی

 سبب که دارد کیفیاتی به اشاره آرته. است دتنانی زبان در خاوی بسیار و مفهتم شتدمی ترجمه
 کاار باه  انساان  ماترد  در واژه ادان  وآتای . آدا... شماربه برتر و ختب ختد، نتع در فردی شتدیم

 برتار  و سارآما  انساان،  مقاام  در را انساان  کاه  هیارد در برمی را  اودژهی از ایمجمتعه رودمی
 .(107: 1389 ،1اوکانر« )کنامی

اناا.  ر تبیین فعل انساانی مفا یم ارسطتدی د ندتریایکل« یادت انسان»و « طبیعت انسان»
شناسی یادت». کنایمفعل انسانی از بنیاد طبیعت انسان و در نسبت با یادت انسان تحقق پیاا 

دا یادت است، دعنای وجاتد    2هتنه که ارسطت آن را فهمیاه است مستلزم وجتد بالفعلِ تلت آن
. از ادان  (171: 1375)هااتری،  « پاردازد کمالی که جهان طبیعی تحت تثثیر آن به فعالیت مای 

هفت که  تتانیمددا، بین طبیعت شیء با یادت آن پیتنای درونی و عمیق وجتد دارد. در واآع 
آنهاا در طبیعات مالحظاه     ،کناا  ای یادی را مالحظا  نظری بر طبیعات تحمیال نمای   علت»

 .(158: 1390، 3)بارنز« شتنامی
آن است و یادات انساان نیاز در    در نگاه ارسطت یادت  ر شیء در به کمال رسیان طبیعت 

 انساان  افعال  مۀ و در نهادت دارد وجتد یادی دا برتر خیر کمال طبیعت اوست. از ادن نظر د 
 اساات؛ 4«ائتدادمتنیااا» آن نااام دتنااانی در دارد. آن یسااتبااه رو نهاداات در و اساات آن متتجااه

)اوکاانر،   شاتد نمای  ختاساته  ددگار  چیازی  خاطربه  رهز و است مطلتب نفسهفی «ائتدادمتنیا»
کاه آن را تنهاا بارای     میناام یما یادا   ندتردینهاما یادتی را ». به تصرد  ارسطت، (93: 1389

اول نیکبختای باداا    درجاۀ .... در میطلبیم، نه یادتی را که برای یادا  ددگر میختا یمختدش 
بارای یاادتی   و  رهاز   میخاتا  یمچنین یادتی باشا. زدرا ما نیکبختی را  میشه برای ختدش 

 (.28: 1398)ارسطت، « میختا ینمددگر 
 خاتد  برای را آن ستادش، سزاوار فرد که است انسانی زناهی نتعی ائتدادمتنیا از ارسطت مراد

 :1389اوکاانر،  ) اسات  کاردن  عمل نی  و زدستن نی  رسا؛ ائتدادمتنیامی آن به و هزدنابرمی
 زناهی نی  بادا چگتنه» ادن است که ارسطت عملی حکمت در اخال ق اولی . بنابرادن سؤال(86

 .(87 :1387، 5نتسباوم) «کنم؟
)ارسطت،  دانایمیادت انسان را در حیا  نف، در پرتت عقل  اخال ق نیکتماختسیارسطت در  

کماال طبیعات    چراکاه ( و در تلقی او یادت انسان حیا  عاآالنه و حکیماناه اسات،   31: 1398
ساط  آن و   ندتار یعاال نفا، انساانی اسات( در     ژۀدو آتۀ)که  عقل آتۀانسان بر فعلیت دافتن 

___________________________________________________________________ 
1. Oconner 
2. Telos 
3. Barens 
4. Eodaimonia 
5. Nussbaum 
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فرمانروادی عقل بر سادر آتا و امیال انسانی است. از ددا وی، رفتار انسان بادا معطتف به یادت و 
« با وتاب متازنۀ»مبتنی بر  اادت عقل محقق شتد و کارکرد اولی حکمت عملی را سنجش دا 

و رفتار انسان را در نسبت با نی  و  کنایمنجاری پیاا ی  اوبغهو حکمت عملی  کنایمتلقی 
 .  د ایمآرار  متردنظربا دا خیر و شر 

و از آنجاا کاه    شاتد یما هرادانه تبیین در حکمت عملی ارسطت فعل انسان با رودکردی یادت
یادت انسان چیزی جز زناهی نی  و حیا  در پرتت عقل نیست، انسان باداا در نسابت باا ادان     

. ادان رودکارد باه    شتدیمادن یادت سنجیاه  آرار دادنلیت کنا و فعل انسانی با معیار یادت فعا
اخاال ق   برجساتۀ  نااۀ دنماارساطت   شاۀ داناو  شناسنایم« اخال ق فضیلت»رفتار انسانی را با نام 

فضیلت در تاردخ است. مبتنی بر اخال ق فضیلت رفتار انسان براسا  یادت آن متصف به وافت  
نیز براسا  یادت آن، ووف مجرماناه باه   « رفتار مجرمانه»و در ادن دداهاه  دشتیمختب دا با 

ختد هرفته اسات و رفتاار مجرماناه خاروج نفا، انساانی از  ااادت عقال و انحاراف از یادات           
 ائتدادمتنیا، نیکبختی دا  مان زناهی نی  است.

 

 گرایانۀ حکمای اسالمیدیدگاه غایت .2
یما هرادانه به حیا  خاتد اداماه   استان نیز با رودکرد یادتحکمت عملی بعا از حکمای دتنان ب

 کناا یمهرادانۀ ختد را حفظ ی کمالریهجهتو در آرون وسطی با تقردر حکمای مسیحی  د ا
و در اواخر ادن دوره با تتما  آکتئیناا  باه    ابادیمو بلکه در پرتت تعالیم ددنی مسیحیت ارتقا 

معاوار،  ماتاره باه حکمات      دورۀالمی نیز از فارابی تاا  . از طرف ددگر، حکمای اسرسایماوج 
بزرگ عاالم اساالم، علماای اخاال ق نیاز در آالاب        فالسفۀ جزبهو  اناداشتهعملی تتجهی خاص 

هرادانه و معطتف به سعاد  در تبیاین افعاال انساانی    آثار علم اخال ق، به دداهاه یادت ندترمهم
 یفااراب ی  اا اهاهدا دی باه  ااشارهه حکمای اسالمی، با . در راستای تشرد  دداهااناداشتهالتزام 

  ق( 597-672) یطتسا  ندرالایختاجاه نصا  به ددااهاه   لیتفصبه، نایسابنو  ( ق 259 – 339)
ی دداهاه حکمای اسالمی آبل از خاتد را در حکمات عملای، در    نتعبه چراکهختا یم پرداخت، 

 .کنایمارائه  اخال ق ناوریی منسجم در بناوتر 
حاساه،   آاتۀ تا باالتردن مرتبه،  ندترندیپابی در سیاست مانیه آتای مختلف انسان را از فارا

. باین ادان آاتا باه    داناا یمناطقه دا عاآله  آتۀی نفسانی( و  اختا شنزوعیه ) آتۀمتخیله،  آتۀ
ترتیب مراتب آن، حرکت از نقص به کمال انسان محقق شاه و فعل انسان در ادن حرکت تبیین 

 (.33: 1389)فارابی،  هرددیم
 کناا یمکرده و یادت انسان را مثل ارسطت خیر اعال و نیکبختی تلقی  ایتثکفارابی بر یادت 

. از نظر فارابی نیل به ادن یادات  دورزیمو بر مبنای  مین رودکرد به تبیین فعل انسان مبادر  
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و  اباا دیما   دسات  انسان به اتکای عقل فعال به شناخت سعاد ناطقۀهتنه است که نف، بادن
عملای   ناطقاۀ  آاتۀ و باه اتکاای    کنایمنزوعی )اراده( به آن یادت شت ق پیاا  آتۀبه اتکای  آنگاه

د ا و در نهادات آن افعاال را باه اتکاای آاتای      افعال مناسب برای ووتل به آن را تشخیص می
اهار   هکا یدرحاال ادن فرادناا تحقاق خیار ارادی اسات؛      جۀینت. دسازیمحاسه و متخیله محقق 

حاسه دا متخیله بر  اادت رفتار آدمی حااکم شاتنا و    آتۀآته که عاآله است،  ندتریعالی جابه
یادت تلقی کننا، شر ارادی محقق ختا ا شاا )فاارابی،    مثابۀبهامتری چتن لذ  و نفع و .... را 

ز نفا، انساانی ا   افتندا تجارد  (. در دداهاه فارابی حقیقت سعاد  و نیکبختای در  182: 1389
جسم مادی است. از نظر وی نف، انسان در ابتاا روحانی نیسات، ولای مساتعا تجارد اسات و      

 (.  168و167: 1376کمال آن در  مین نقطه است )ناظرزاده کرمانی، 
دتنان در حکمت عملی و نیل باه   فالسفۀاسالمی را از  فالسفۀشادان ذکر است آنچه دداهاه 

ی باه افعاال انساانی اسات. در     د ا جهات اسالمی در  ، جادگاه شردعتسازدیمنیکبختی متمادز 
حکمت عملی، شردعت الهی است؛ دعنی بر مبنای شردعت الهی  مباأفیلستفان مسلمان،  شۀدانا

که  کنایمدر طبیعیا  بر ادن نکته تصرد   نایسابن. دشتیماست که تبیین فعل انسانی محقق 
منزلای و حکمات مردمای، و مبااأ     از: حکمت ماانی، حکمات    اناعبار اآسام حکمت عملی »

کاه براساا     هرددیبازمی شردعت )آانتن( الهی و کماالتی ریهجهت رد  از ادن سه دسته به 
 (.30: 1980، نایسابن« )شردعت الهی بیان شاه است

هراداناۀ آن  ختد از حکمت عملی بر رودکرد یادات  ۀیاولختاجه نصیرالادن طتسی در تعردف 
. از طرف ددگر، آن را متکفل آهاا ی از  کنایمتضی نیل به کمال معرفی کرده و آن را مق ایتثک

 نجاری آن در نسابت باا مصالحت     جنبۀو بر ادن اسا  بر  اکنیممصال  افعال انسانی آلمااد 
 (.  40: 1356دا مفساه تصرد  دارد )طتسی، 

باه بیاان    و کناا یممراتب نباتی، حیتانی و انسانی نف، را تشرد  اخال ق ناوری ختاجه در 
و تصارد    ایا تثکمنحصر نف، انساانی   آتۀو در نهادت بر  پردازدیمآتای  ر کاام از ادن مراتب 

اما نف، انسانی را از میان نفت  حیتانا  اختصاص به د  آت  است که آن را آات   : »ناکیم
صارف  نطق ختاننا و آن آت  ادراک بی آلت و تمییز میان مارکا  باشا.... و چتن تتجه او به ت

در متضتعا  و تمییز میان مصال  و مفاسا افعاال و اساتنباص واناعا  از جهات تنظایم اماتر       
 آاتۀ  جاز باه در نظر ختاجه نف، انساان  «. ی عقل عملی ختانناروندازامعاش باشا، آن آت  را 

جاذب مناافع و طلاب ماالذ از      مباأآت  شهتی که »شهتده و یضبیه است.  آتۀنطق دارای دو 
دفاع مضاار و اآااام بار ا اتال و       مباأو مناک  و ییر آن شتد و آت  یضبی که مآکل و مشارب 

شت ق تسلط و ترفع شتد و ادن دو آت  آخر )شهتده و یضبیه( انساان را باه مشاارکت حیتاناا      
 (.58و  57: 1356)طتسی، « ددگر است و آت  اول )ناطقه( به انفراد
. از نظار  کنایمه( بر سادر آتای نف، تلقی عاآله )ناطق آتۀختاجه راه نیل به کمال را حاکمیت 
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آن که باان جمیل از آبای  و ماذمتم    تدرؤآت  ادراک معقتال  و تمکن از تمییز و »عاآله  آتۀاو 
سابب ادان آات  اسات کاه افعاال او       اراد  در آن تصرف کنا و به برحسباز محمتد بازشناسا و 

به سعاد  و شقاو  به خاالف   کننایم به خیر و شر و حسن و آبی  و او را ووف شتدیممنقسم 
بادا باه کاار دارد و باه اراد  و ساعی باه       چنانکهددگر حیتانا  و نباتیا . پ،  ر که ادن آت  را 

، برسا، خیر و سعیا بتد و اهر ا ماال مراعاا  آن خاوایت    انااهدآفرفضیلتی که او را متتجه باان 
 (.66: 1356)طتسی، « و شقی باشا کنا، به سعی در طرف ضا، دا به کسل و اعراض، شردر

عاآله خارج شتد و سادر آاتا یلباه    آتۀبر ادن اسا  از نظر ختاجه اهر  اادت رفتار از مادردت 
از نظار ختاجاه   «. ختدش منحط شتد، و با مراتب بهادم و دا فروتر از آن آدا مرتبۀاز »دابنا، انسان 

و عقال و اراد  او آمااه و کلیاا ساعاد  و      تدرؤکمال انسانی و شرف فضیلت او حتاله با فکر و »
 (.66و  64، 63: 1356)طتسی، « شقاو  و تمامی و نقصان به دست کفادت او باز داده

هرادانه و معطتف به کماال  بنابرادن فعل انسانی در حکمت عملی ختاجه، در چارچتبی یادت
ادان میاان نقشای    و ناظر بر سعاد  و شاقاو  اسات؛ و عقال انساان در      دشتیمانسانی تبیین 

و  اادتگر دارد و بادا مناسبا  آتای نف، انسانی را سازمانا ی کنا. در واآع رفتار  کنناهنییتع
معنا نیست که ی یادت سعاد  محقق شتد. البته ادن باانستبهانسان بادا در مملکت عقل و رو 

فعل نیز بر مبنای یادات  ، اما  مان زناینمدر واآعیت، خارج از ادن بادستگی، فعلی از انسان سر 
. در  ار حاال   شاتد یمحسن و آب  در مترد آن حکم  محاودۀنف، انسانی سنجیاه شاه و در 

شتد و رفتار مجرمانه مصاا ق حتی فعل انسانی آبی  نیز در  مین چارچتب تبیین و ارزدابی می
ی اسات و  عاآله و عااول از یادات کماال انساان     آتۀبارز  مین فعل آبی  و خروج از  اادتگری 

 در مراتب مادون انسانی نف، ناارد.   انیفرو یلتی جز اجهینت
بنابرادن در حکمت عملی سنت، تقلیل از مراتب عقالنی نف، انساانی، باه  ایچ عناتان باه      

و بروز فعلی که در واآعیت خاارجی حااکی از ساقتص از ادان مرتباه       شتدینمرسمیت شناخته 
و به  مین دلیل حکمات عملای سانت باا رودکاردی       باشا، در ادن رودکرد مردود و آبی  است

دارد و ما یت رفتاار انساانی را باا ادان      ایتثک نجاری بر بادستگی رفتار معطتف به یادت کمال 
 .کنایمی هذارارزشمعیار 

 

 رفتار انسانی در اندیشۀ مکانیستی مدرن
در فیزدا  جاداا   و آبال از  ار جاا     کناا یممارن با رودکرد مکانیستی به عالم، ظهتر  شۀدانا

آیازدن مارنیته دعنای دکاار ،  اابز و     فالسفۀ ندتربزرگ فلسفۀ. ادن رودکرد در ابادیمبازتاب 
حااکم بار    شاۀ داناو باه   رودیما از علم فیزدا  فراتار    جدتاربهو  دشتیمی بناوتر اسپینتزا 

 .دشتیمرفتار/فعل انسانی تبادل 
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 دیدگاه مکانیستی دکارت .1
تا طبیعت را باا آاتانین    کنایمو وی تالش  شتدیمبنیاد هذاشته اوتل فلسفه در  مکانیسم با دکار 

ی کنا. دکار  رودکرد مکانیستی خاتد را در آالاب تعااادی اواتل و تحات      بناوتر علم رداضیا  
طبیعات   نکاه دااز:  اناا عباار  آنها  ندترمهمکه  کنایممعرفی « اوتل حاکم بر اشیای مادی»عنتان 

با دکاادگر   آنهاحرکت اجسام ناشی از برخترد  1است، ماده تابع آانتن مانا )ادنرسی( است.ماده امتااد 
 (.277-291: 1376انا )دکار ، است. طبیعت و اشیای طبیعی به علیت فاعلی وابسته

یما جادا علت یادی که تا آبل از آن علت محتری اشیا تلقی  دورۀ فلسفۀبر ادن اسا  در 
. ادن ابادیمبا رودکرد مکانیستی دکار ، علت فاعلی است که محتردت  و رودیم، به حاشیه شا

یم متثثرتبیین رفتار انسانی را نیز  جدتاربهو  ماناینمرودکرد منحصر در تبیین اشیای طبیعی 
بار آن   ماؤثر ی عطف به یادت، باه اتکاای نیرو اای    جابهترتیب فعل انسانی را نیز و بادن سازد

هراداناۀ حکمات عملای سانت باه ددااهاه       از  ماین رو ددااهاه کماال   و  کناا یمی بناوتر 
ی تتجاه باه   جاا باه ی کاه بارای تبیاین افعاال انساان،      اهتنهبه، ابادیممکانیستی مارن تحتل 

ی که تحت روابط علی فاعلی و مکانیکی و به ضارور ، باه   مؤثری یادی آنها، به عتامل ریهجهت
 .  شتدیم، تمرکز انجامایمتحقق رفتار 

و  ردیا هیما ی ماآبل مارن متضع شناختانسانوراحت در برابر رودکرد به تثمال دکار  در 
 سراسر در (. مکانیسم دکارتی26: 1369)دکار ،  کنایمرا رد « حیتان ناطق»تعردف انسان به 

(، و از دا   84: 2005باتد )باادزر،    بر تفکار  حاکم الگتی بعا به  فا م ساۀ از و مارن شۀدانا
شاارح دکاار  تتساعه     ندتار بازرگ  عنتانبهی با شرح و تفصیل اسپینتزا، اآارهروپای طرف در ا

ماتردالیساتی بساط پیااا کارد،      وابغۀ ی  ابز، با  ااهاهدددافت و از طرف ددگر در انگلستان با 
ی فاوله هرفت و مبتنای بار   کلبهی که تبیین رفتار انسانی از الگتی حکمت عملی سنت اهتنهبه

بر مفا یم نیرو و حرکت  ایتثکرداضیاتی دارد، با  وبغۀبه در علم فیزد  جادا که الگت ای مشا
 دآیقااً  را انساان  امیاال  و اعماال  مان »: کناا یما ی کاه اساپینتزا تصارد     اهتنهبهانجام هرفت، 

 :1392 اساپینتزا، ) «کاردم  مطالعاه  را اجساام  ساطتح  و خطتص که کنمیم مالحظهطتر  مان
کاه دردافات احساساا      کناا یما فرادنای علّی تبیین  وتر بهانسانی را .  ابز نیز رفتار (142

اناام حسی و انتقال آن از طردق سیستم عصبی، متجب ادجاد حرکت در جسم انساان   لۀیوسبه
 (.532: 1991، 2)مالکتم شتدیمبه طرف شیء مترد تمادل 

 

___________________________________________________________________ 
، کناا یما منظتر  مان آانتن اول نیتتن است که براسا  آن  ر جسمی برای حفظ وضعیت کنتنی ختد تاالش   .1

   چه ادن وضعیت سکتن باشا و چه حرکت.
2. Malcolm 
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 نیروهای امیال در مکانیسم انگاری هابز کنشبرهم. 2
ر حکمت عملی سنت در خصتص معنا و جادگاه عقل بیان شا، از نظر  ابز عقال  آنچه د برخالف

ی یادت آصتی ناارد.  اابز در مقاام تعرداف عقال     ستبهامیال است و رو  متازنۀپردازشگر  ورفاً
ی عماتمی ماترد    اا نامعقل چیزی جز شمارش )دعنی جمع و تفردق( تبعا  : »کنایمتصرد  

 (.98: 1391) ابز، « ن معنای عمتمی افکار ما نیستی و بیاهذارعالمتاتفا ق برای 
و در  ر متضتعی کاه جاادی    افتایمعلتم اتفا ق   مۀاز نظر  ابز ادن محاسبه و جمع و تفردق در 

برای جمع و تفردق وجتد داشته باشا، جادی برای اساتاالل نیاز  سات و در متضاتعی کاه جماع و       
 (.98و  97: 1391) ابز، ی ناارد سروکار اوالًا آن تفردق راه نااشته باشا، عقل و استاالل نیز ب

دداهاه  ابز در متضتع اخال ق نیز از رودکارد حکمات عملای سانت هسساتی عمیاق دارد،       
کاه متمرکاز    ردیهیماز نظر وی اخال ق ذدل علم فیزد  دا علم استنتاج از کیفیا  آرار  چنانکه

دانش استنتاج امیال و حااال  نفساانی   بر استنتاج از کیفیا  انسان است و از  مین رو اخال ق، 
یادات آصاتی داا ساعاد  عظمای از       هتنهچی »که  کنایمتصرد   لتداتانانسان است.  ابز در 

و  128: 1391) اابز،  « ، وجتد نااردشتدیمکه در کتب فیلستفان اخالآی آادم مطرح  هتنهآن
و در ادان   کناا یما را ادفاا   امیال هرمحاسبه(. بر ادن اسا  در نظام فکری  ابز عقل نقش 138

نزد  اابز تنهاا ساائقۀ آدمای عتاطاف      »ی به  یچ عنتان رودکردی یادت انگار ناارد. هرمحاسبه
میاانی در ادان    حلقاۀ ی میان عاطفاه و عمال،  مانناا دا      اواسطه عنتانبه ورفاً تثملاوست، 

ینما است. عقال  تتجه به واآعیا ، محاسبه و فهم  ورفاً. نقش عقل کنایمسلسله ادفای نقش 
بارای  اابز عقال ناه در طبیعات و      (. »288: 1379، 1)م  ادنتاادر « محرک به عمل باشا تتانا

.... عقال  آوردیما فرا م   اارزشدانش آائم به ذاتی از  هتنهچی ما یت میل مشارکتی دارد و نه 
را بار  واتری اساتاالل    وارفاً ابزار ای نیل به ا اااف را محاسابه کناا و اواتل      تتانایمتنها 
 (.  534: 1991)مالکتم، « حسی و امیال اعمال نمادا تجربۀ هتنۀی حیتان  اتیواآع

دنبال تبیین مکانیستی کل طبیعت است، بلکه در تبیاین خاتد از انساان نیاز     به تنهانه ابز 
از تحتال  علم فیزد ، در پی تبیین مکانیساتی از فعال انساانی اسات. از  ماین رو نیاز        متثثر

ادن امیال و حااال    چراکه؛ دانایمحکمت عملی سنت، دانش استنتاج امیال  خالفبراخال ق را 
و برادنا کنش  نناکیمنیروی فیزدکی، حرکت انسان را ادجاب  مثابۀبهنفسانی انسان  ستنا که 

 متردنظر. بر ادن اسا  اخال ق تنادیپیموآتع انگار بهامیال در نظامی مکانیکی و نه نظامی یادت
منا نیست، بلکه دانشای اسات کاه آاتانین حااکم بار        یچ عنتان اخال ق فضیلت و یادت ابز به 

 ۀیفرضا ». به تعبیر مکفرساتن  کنایمی نفسانی انسان را تبیین  اکنشمکانیسم امیال و برادنا 
به اعمال دستگا ی مکانیکی تقلیل  تتانیمرا   اانسانبرجسته و روشن  ابز ادن بتد که حرکت 

___________________________________________________________________ 
1. MacIntyre 
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تخیال، حافظاه و تعقال اسات و در      آاتۀ ،  اچهیما ،  اعصبی حسی،  ااناامز داد که مرکب ا
ی  اا کانش   مۀ میتتانیمبر ادن اسا  «. کنایماجسام بیرون از ختد حرکت  ریتثثواکنش به 

ی باانیم که عقل را در خامت حفظ امیال و داا  امحاسبهفرادنا تثمل دا  جۀینتآزادانه )ارادی( را 
 . (29: 1391)مکفرستن،  د ایمار آر  ایزاریبدفع 

حکمت عملی سنت که در پی فرماانروادی عقال بار ساادر امیاال باتد، در        برخالفبنابرادن 
و عقال در   کناا یما مکانیسم  ابزی، ادن برادنا نیرو ای امیال است که حرکت انسان را محقق 

 مثاباۀ باه کاه  . باه تعبیار بهتار، عقال اسات      کشاا یما ی را به دوش هرمحاسبهادن میانه نقش 
)وافار  رناای،    کنناا یما او را امیال فارا م   محاسبۀ مادۀ، در خامت امیال است و هرمحاسبه
ادان   چراکه؛ کنایمادن نسبت عقل و امیال در بستر مکانیسم تحقق پیاا  ادتردیب(. 92: 1395

لی د  حرکت فیزدکی ورف از یاداا  کماا   مثابۀبهرودکرد مکانیستی است که حرکت انسان را 
عاآله  آتۀو به  مین دلیل، بنا نیست که  کنایمامیال تلقی  کنشبر مر ا کرده و آن را برادنا 

کنش انسان را در نسبت با یادا  کمالی سازمان د ا، بلکه در مقیا  مکانیسام و باا یفلات از    
ن را . ادن امیال  ستنا که نقش محرک انساا پردازدیمبرادنا نیروی امیال  محاسبۀ ر یادتی به 

پا، از رد وارد  رودکارد     لتداتانو انسان تابع امیال است. به  مین دلیل  ابز در  کننایمادفا 
کسی که امیال و آرزو ادش به پادان رسایاه اسات، مثال    : »کنایماخال ق آادم تصرد   فالسفۀ

: 1391) اابز،  « کسی است که حتا  و تصتراتش متتآف شاه باشنا و ددگر نتتانا زناهی کنا
چنین بیاان کارد: آدمیاان     تتانیم ابز را  ۀیآضنخستین »(. بنابرادن به تصرد  مکفرستن 138

 (.30: 1391، 1)مکفرستن« نادآیدرمبه حرکت   ایزاریبو   اختا ش لۀیوسبه
  رچناا . هاذارد یما بر یادت، مکانیسم حرکت و فعالیت انسان را بر میل  ایتثکی جابه ابز 

 مثاباۀ باه اسات. انساان   « ویانت نفا، »میل انسانی میل به  ندتریادیبنامیال انسان متعادنا، 
ماشینی است که  متاره در حال حرکت است و از درون خاتد میال داا کتششای بارای حفاظ       

و  د اا یمحرکت آرار  ادامۀحرکت ختدش دارد.  ابز فرض را بر وجتد انگیزه و میلی درونی به 
ل پر یز از مرگ است. از نظر  ابز  مین انگیازه  شکل ختد  مان می ندتریاساسادن انگیزه در 

کل فعالیت انسان است، زدرا کل فعالیت انسان عبار  است  کنناۀنییتعحرکت،  ادامۀو میل به 
داری رسانا و پر یز از آنچه مانع حارکتش شاتد    اشیدائماز کتشش در جهت آنچه به حرکت 

نظام فکری  ابز ادن مکانیسم علی تمادل هفت که در  تتانیم(. بنابرادن 29: 1391، مکفرستن)
 (.534: 1991)مالکتم،  کنایمو بیزاری است که جهت حرکت انسان را متعین 

و مقاتم   د نااه شاکل اناا،  ی نفسانی را که در نهادت فردی و ختدختا انه اختا ش ابز امیال و 
سابت عقال و امیاال در    (. بناابرادن ن 92: 1395)وفار  رناای،   کنایمی انسانی تلقی  اکنشاولی 

.  اابز نقاش عقال را در    دشتیم ابز بسیار مهم است و فعل انسانی در پرتت ادن نسبت تبیین  شۀدانا
___________________________________________________________________ 

1. C B Macferson 
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، امیاا ا و   اا یزاریا بوآتی در ذ ن آدمی، امیال، ». از نظر  ابز دانایم 1«دیجتچاره»کشاکش امیال 
ادج ختب و باا انجاام دادن داا تارک     در مترد امر واحای دکی پ، از ددگری پادا آدنا، و نت  اتر 
دی که تا انجاام آن   اتر ، امیا ا و  ایزاریبامیال،  مجمتعۀی به فکر ما بیادنا...درپیپ متردنظرفعل 

 (.111: 1391) ابز، « ی نام داردجتئچاره، ابنادیمفعل و دا ییرممکن شمردن آن ادامه 
دی جات چااره سارزمین امیاال در حاا     ابزی در  هرمحاسبهی عقل ندآفرنقشبنابرادن سط  

دی ادن است که ما اختیاری را که در فعل دا تارک فعال   جتچاره ۀیتسماست و از نظر  ابز وجه 
. به  مین دلیل است که  اابز  میرسانیم، برحسب میل دا بیزاری ختد به انتها مداداشتهخاوی 
اآع برخالف حکمت عملی سنت . در وکنایمعقل را در انسان و حیتان دکی تلقی  ژۀدوادن کار 

یما انسان و سادر حیتاناا    زۀیممکنا و آن را وجه که عقل را منحصر به نف، انسانی تلقی می
: کناا یما مشترک انسان و سادر حیتانا  اسات.  اابز تصارد      آتۀ ابزی  هرمحاسبه، عقل دانا
ن که در انسان  سات در  به  مان میزا  اتر ، امیا ا و  ایزاریبی امیال، درپیپ مین تتالی »

 اابز  «. کنناا یما  تثملدی و جتچارهددگر متجتدا  زناه نیز وجتد دارد: و بنابرادن حیتانا  نیز 
اراده دا ختاست را آخردن میل دا بیزاری که بالواسطۀ ملحق باه انجاام فعال داا تارک فعال در       

دی دارناا،  جات چااره ادی و بر ادن نظر است که حیتانا  که تتانا  دانایمدی است، جتچارهفرادنا 
در  مین مقام است که  ابز به نقا حکمت عملی سانت   قاًیدآاراده نیز داشته باشنا.  لزوماًبادا 

از جانب ا ال مارساه    عمتماًمیل عقالنی که  عنتانبهتعردف اراده : »کنایمو تصرد   پردازدیم
 (.111: 1391) ابز، « ، درست نیستشتدیمعرضه 

و از رودکارد کماال   کنایم  مافت ق عقل را به سط  مادون امیال نزدد  بنابرادن،  ابز سط
که ذکر شاا، حکماای سانت امیاال را در     طتر مان. ردیهیمهرادانۀ حکمت عملی سنت فاوله 

که در سط  نف، حیتانی متبلترنا و عقال از ساط  نفا،     کردنایمسط  مادون عقل تعردف 
. ادان در حاالی اسات    ادآیبرمدر مقام  اادت امیال انسانی که فراتر از سادر سطتح نف، است، 

و عقل نیاز در   کننایمکه در تلقی  ابز ادن امیال  ستنا که در واآعیت، فعل انسانی را متعین 
ی تعبیار  جاا باه . بر  مین اسا   ابز پردازدیمی هرمحاسبهدی و جتچارهبه  ورفاً مان سط  

در پرتات عقال اسات،     شااۀ تد ااواآع میل  در تلقی حکمت عملی سنت که در« میل عقالنی»
و براسا  آن، اراده را آخاردن میال در جرداان     کنایمرا مطرح « آبلی تثملمیل برخاسته از »

(. شادا به  ماین دلیال برخای شاارحان  اابز از      112: 1391) ابز،  دانایمدی جتچارهتثمل و 
(، داا باه   183: 1989 2ر ،) ربا  نادهتیموحا  عقل نظری و عملی در نظام فکری وی سخن 

ی را کاه از  اآماتزه آلیستی حکمت عملای آااما را نقاا کارد و     ، او خصلت اداه3تعبیر اشتراو 
 (.265: 1393تلقی کرد )اشتراو ،  ادرؤسقراص به بعا در میان فالسفه وجتد داشت، نتعی 

___________________________________________________________________ 
1. Deliberation  
2. Herbert  
3. Strauss  
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 انگاری اسپینوزاکوناتوس در مکانیسم. 3
انگااری وی  آنهاا باه دوهاناه    ندتار مهام لسفی متاجه است که ی عمیق ف اچالشمکانیسم دکارتی با 

، ادان  شاتد یما دکار  جت ر انادشناه از طبیعات جسامانی جااا     شۀدانا. از آنجا که در هرددیبازم
دکاار    فلسافۀ چاالش   ندترمهمو ادن  دشتیمروابط ضروری و عِلّیّ مکانیستی خارج  رۀدداجت ر از 

اهار جات ر    چراکاه ، د ایمختد را در تبیین رفتار انسانی نشان  است. ادن چالش بیش از  ر چیز اثر
نفسانی انسان تحت آتانین مکانیستی آرار نگیرد، امکان تبیین آن نیز وجتد نختا ا داشت. از  ماین  

 ادا هتیما از ستادش دا نکت ش اعمال انسان مبتنی بر اراده سخن  اوتل فلسفه روست که دکار  در
نفا،   چراکاه ، کناا یمادن چالش مهم را با رودکرد ماتردالیستی ختد حل  (.  ابز37: 1969)دکار ، 

مکانیسم طبیعی ختد فقاط باا مااده متاجاه اسات.       رۀدداو بر ادن اسا  در  د ایمرا به ماده تقلیل 
 ، چه را ی را بادا در پیش هرفت؟  متیفرو یلدی  ابز هرالیتقلبنابرادن اهر نختا یم به 

کاه   کناا یما ی بناوتر ی اهتنهبهشارح دکار ، مکانیسم را  ندتربزرگ عنتانبهاسپینتزا 
دی  اابز نگاردد و از  ماین رو    هرالیتقلانگاری دکار  عبتر کرده باشا و  م دچار  م از دوهانه
و باه ادان ترتیاب     هاردد یماسپینتزا معرفی  فلسفۀی ختد در بناوتر  ندتریعالمکانیسم در 

. از شاتد یماسپینتزا ظا ر  شۀداناکانیستی نیز در بهتردن وجه در تبیین رفتار انسان در تلقی م
 انگاری مارن تلقی کرد.وی را بادا معرف اولی تبیین فعل انسانی در مکانیسم شۀدانا مین رو 

یما ضارور  مکانیساتی خاارج     رۀددادکار  که نف، )ذ ن( انسان را از  برخالفاسپینتزا 
بخشی از طبیعت ذدل روابط ضروری و عِلّایّ   عنتانبهن بادا انسا ارادۀ، بر ادن نظر است که کنا

 ندتار یمحاتر کاه   رساا یما نظار  (. به79و  78: 1988 1حاکم بر طبیعت تحلیل شتد )کترلی،
است. کتنااتت  نیرودای    2«کوناتوس»مفهتم برای تبیین رفتار انسانی در نظام فکری اسپینتزا 

افعاال انساانی را ادان     منشاث . اسپینتزا کنایمآن  ر شیئی وجتدش را حفظ  لۀیوسبهاست که 
 بارخالف . در واآاع  ردیا هیما و بر ادن اسا  از حکمت عملای سانت فاواله     کنایمنیرو تلقی 

، اسپینتزا با نگرش دانایمرفتار را نیل به یادت  منشثانگار حکمت عملی سنت که رودکرد یادت
 ابز بر میل  ایتثکادن دداهاه دادآور و  ادهتیممکانیستی از نیروی ویانت نف، در اشیا سخن 

 میل در انسان است.  ندتریادیبن عنتانبهبه ویانت نف، 
کتناتت  در نظام فکری اسپینتزا در چارچتب تلقای مکانیساتی باه طبیعات و ذدال مفاا یم       

. کتناتت  نتعی ادنرسی وجتدی اسات کاه  ار متجاتدی     دشتیمفیزد  جادا )مکانی ( تعردف 
د  خصلت عارضی داا   ورفاً. ادن نیرو کنایممقابل نابتدی دا تغییر نزولی مقاومت  آن در لۀیوسبه

 (.  195: 2006، 3اتفاآی نیست که اشیا داشته دا نااشته باشنا، بلکه کانتن فرددت اشیاست )نادلر

___________________________________________________________________ 
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. وآتی اسپینتزا از آار  شتدیمبرای اسپینتزا کتناتت  با نتع خاوی از آار  برابر دانسته 
آن  ار شایئی بارای دوام     لۀیوسا باه ، مراد او تالش دا آارتی است کاه  ادهتیمش سخن دا تال
(. ادن میل به وایانت ذا  و شات ق   139و  138: 1381، 1)پارکینستن کنایمتالش  اشی ست

از اشیا از جمله انسان اماری انتخاابی و ارادی نیسات، بلکاه نیارو و        دچی به حفظ وجتد، در 
(. البتااه 198: 1983، 2در طبیعاات اشاایا متجااتد اساات )وولفسااتنآااارتی اساات کااه بااالطبع 

ی اهتناه باه ، شتدیمی متجتدا  ذدل ادن نیرو در نظم کلی مکانیستی طبیعت محقق  اتیفعال
که فعالیت  ر متجتد جزئی که متتجه حفظ وجتد و ویانت ذا  ختد است، جزئای از فعالیات   

 (.322: 1955، 3مکانیسم کلی است ) تفادنگ
کاه   کناا یما  ایا تثک شرح اوتل فلسفی دکار  و تفکرا  مابعااالطبیعی نتزا در کتاب اسپی

نبادا بین ختد شیء و میل )کتناتت ( آن برای حفظ متجتددتش تمادز هذاشت، به تصرد  وی 
در لفاظ باا دکاادگر     تار درستعبار  در فکر و دا به اهرچهذا  شیء و میل آن به حفظ ختد، »

(. اسپینتزا مفا یم اراده، میل 202: 1390)اسپینتزا، « تمادز از  م نیستنام ذاتاًفر ق دارنا، ولی 
. کناا یما و ختا ش را که مفا یم کلیای تبیین رفتار انسان  ستنا، مبتنی بر کتناتت  تعردف 

ادن کتشش )کتناتت ( وآتی فقط به نف، مربتص باشا، باه  : »کنایمتصرد   اخال ق او در کتاب
در عین حال،  م به نف، مربتص باشا و  م باه باان، اشاتها داا      کهیوآتاراده متستم است، اما 

 اا مانناا   انساان » واز نظار ا  «.، و میل ختا شی است که از آن آهاا یم شتدیمختا ش نامیاه 
  (.284: 1392 نتزا،ی)اسپ« کننایبه ضرور  عمل م عتیطب گرددی ایاش

ی یادت ناارد، بلکاه ادان نیاروی وایانت     تسبهاسپینتزا رو  شۀدانابنابرادن، رفتار انسان در 
 بخشاا یمذا  است که نیروی محرک رفتار است و رفتار انسان را در آالب د  مکانیسم تحقق 

ی امتاااد  ناتع باه ی از دکار ، ردرپذیتثثهفت که اسپینتزا در عین  تتانیمرو با آاطعیت و ازادن
. باه  ماین   رساانا یما ا به نهادت ختد دداهاه  ابز نیز  ست و مکانیسم انگاری دکار  و  ابز ر

. باه تعبیار دان   دانناا یما دلیل است که برخی شارحان اسپینتزا دداهاه اخالآی وی را  اابزی  
دی در طبیعات   انیماشاسپینتزا ماننا  ابز بر ادن نظر است که متجتدا  انسانی ماننا »هار  

و از طرداق آاانتن    نناا کیما نیروی وایانت ذا  و برتاری فاردی حرکات      لۀیوسبه ستنا که 
 (.267: 1997، 4)هارِ « د نایماستخاام متقابل به حیا  ختد ادامه 

یما رد  کامالًانگار سنتی را بر دداهاه مکانیستی ختد، رودکرد اخال ق یادت ایتثکاسپینتزا با 
، مدشامار یما ما نه به ادن جهت کاه چیازی را خاتب    : »کنایمتصرد   اخال ق. او در کتاب کنا

، بلکه برعک، باان جهت کاه بارای   میختا یمو  میطلبیم، میکنیمسیان به آن تالش برای ر

___________________________________________________________________ 
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« مدشامار یما ، آن را خاتب  میخاتا  یما و  میطلبا یما و آن را  میکنا یما رسیان به آن تالش 
(. بر ادن اسا ، حسن و آب  افعاال باه آن معناا کاه در اخاال ق سانتی       145: 1390)اسپینتزا، 

ختبی را بر  دربارۀ( و اسپینتزا آضاو  معمتل ما 50: 1382رنجکار، )ب شتدیممطرح است، انکار 
 (.  176: 2008، 1)دال روکا دانایممبنای امیال ما 

از نظر اسپینتزا نقص اخال ق سنتی در تبیین رفتار انسان آن است که نتتانسته افراد انساان  
 تاتان یما تعبیر ددگار،   (. به562: 1383)جهانگیری،  اناعتیطبرا حاالتی تصتر کنا که اجزای 

رفتار انسانی را در آالب د  مکانیسم ضروری و  تتاناینمهفت که از نظر اسپینتزا اخال ق سنتی 
نسابی   کامالًبه  مین دلیل اسپینتزا نسبت دادن خیر دا شر به چیزی را  قاًیدآعلی تبیین کنا. 

 لدا رذابه معیار فضادل و (. بر  مین اسا  سنجش افعال انسان 201: 1390)اسپینتزا،  دانایم
مردود است. باه  کامالًکه به دداهاه یادت هرادانه ی حکمت عملی و اخال ق سنتی مربتص است، 

عباار  روشان آنچاه    و به لدرذا، از نظر اسپینتزا انسان نبادا بر مبنای فضادل و ترروشنعبار  
 (.  223 :1983نام هرفته است، ستادش دا نکت ش شتد )وولفستن،  لدرذافضادل و 

و  کناا یمخارج  کامالًبا تتجه به مطالب مذکتر، اسپینتزا تبیین رفتار را از رودکرد  نجاری 
آنچه  ست و به آلمرو علتم واآعی  حتزۀو به  بردیمبه تعبیری اخال ق را از علتم  نجاری بیرون 

بیخ و استهزای و تت ریتحق بهکه یرضش از اخال ق نه ادن است که  کنایم ایتثک. او کنایموارد 
مالحظاه کناا    طتر مان قاًیدآبپردازد، بلکه مقصتد ادن است که اعمال و امیال انسان را  انسان

(. اخاال ق در  562و  561: 1383)جهاانگیری،   کناا یما که خطتص و سطتح و اجسام را بررسی 
را تحات    اا انسانواور افعال مختلف  نحتۀتتویفی دارد و اخال ق اسپینتزا  جنبۀنظر اسپینتزا 

ی تفااو  خاتد باا ددااهاه     روشان باه . اساپینتزا  کنایمروابط ضروری و علی مکانیستی بررسی 
، شتنایمآتانین عمتمی طبیعت پیاا  حسببهحکمت عملی سنت را بحث از اشیای طبیعی که 

 سۀدمقاتتانیماسپینتزا را  سۀدمقاکه در ماورای طبیعت آرار دارنا.  ادن  دانایمدر برابر اشیادی 
رودکرد مکانیستی مارن با رودکرد یادت انگار سنتی تلقی کرد. اسپینتزا در  ماین بخاش و در   

 منزلۀبهکه آنها انسان را در طبیعت  ادنمایمچنین : »کنایمنقا رودکرد حکمای سنت تصرد  
ی پیروی از نظام طبیعت، جابهکه انسان  اناشاه، زدرا معتقا اناکردهحکتمت در حکتمت فرض 

و بر اعمال ختد آار  مطلق دارد و تنها ختد متجب آنهاسات.... تاا آنجاا     سازدیمآن را آشفته 
بارای   تتاناا یما که من اطالع دارم  نتز کسی طبیعات و آات  عتاطاف و نیاز آنچاه را نفا،       

او فر ق روش ختد را (. »140: 1392)اسپینتزا، « جلتهیری از آنها انجام د ا، تبیین نکرده است
، دا باه لدرذاکه آنها افعال و تمادال  و انفعاال  انسان را فضادل و  دانایمانش در ادن با پیشینی

، که بادا اکتساب و ازالاه و مااح و ذم و تحساین و    دانستنایمعبار  ددگر، منجیا  و مهلکا  
آاانتن علیات طبیعای     حساب باه کاه   دانایمتقبی  شتنا، اما او عتاطف و انفعاال  را واآعیاتی 

___________________________________________________________________ 
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ی تحساین و تقبای ، باداا آنهاا را مانناا خطاتص،       جابهکه  کنایم ایتثکو لذا  شتنایمر پاداا
 (.141و  140: 1392جهانگیری، « ) سطتح و اجسام مترد مطالعه آرار داد و شناخت

، «هرادای عاطفاه »ادن رودکرد به اخال ق سرآیاز تلقی جادای است که م  ادنتادر با عناتان  
بناابر ددااهاه عاطفاه   ». از نظار وی  داناا یما مارن  دورۀاخالآی  شۀداناآن را رودکرد یالب در 

اخالآی دا ارزشی  جنبۀاحکام اخالآی، از آن جهت که  خصتصبههرادی، تمامی احکام ارزشی و 
دارنا، چیزی نیستنا جز اظهار ترجیحا ، دعنی تمادال  و احساسا .... به  مین دلیال احکاام   

و ناه نادرسات، و باا روش     انادرست، نه رونایماسا  به شمار اخالآی که بیانگر تمادال  و احس
 (.38: 1379)م  ادنتادر، « احکام اخالآی دست دافت دربارۀبه تتافقی  تتانینمعقالنی 

نیرو اای ضاروری، بار افعاال انساانی       مثاباۀ بهدر رودکرد مکانیستی مارن، امیال و عتاطف 
ی به رفتاار انساان در پرتات  ااادت     د جهتبرای  ی تالشجابهانا و به ادن ترتیب اخال ق حاکم
ی نظااره  جاا به، بادا به آانتن طبیعی حاکم بر روابط امیال و عتاطف تمرکز کنا و هراتدیاعقل 

 اۀدا ابر یادت، به مکانیسم نیرو ای فعال در تعین بخشی بر رفتار انسان تتجه کنا. از ادن دداا،  
ی آن اخال ق به شناخت طبیعت انسان باه معناای   جاهبو  رودیمیادت از مناسبا  اخالآی کنار 

، عتاطف و نادهتیمکه  ابز و اسپینتزا  هتنهآنو کانتن اخال ق مارن  اکنیممکانیستی آن اتکا 
 .ردیهیمامیال انسان  ستنا؛ و اخال ق خصلتی ییر نجاری به ختد 

عی در مکانیسم بازار را متضت عنتانبههرفتن رفتار مجرمانه  در نظر نۀیزمادن تغییر رودکرد، 
ی اآتصاد مارن مقارنات دارد. ادان   ریهشکلی که با تحتال  فکری ناظر به ااهدا، کنایمفرا م 

ی کاه  امسئله؛ دشتیممارن منتج  دورۀاداه به تکتدن  تدت اآتصادی رفتار مجرمانه )جرم( در 
 در جای ددگر بادا باان پرداخت. 

 

 ی  ریگجهینت
تل بستر فکری تبیین فعل انسانی از حکمت عملی سنت، به اخال ق مارن در ادن پژو ش به تح

هراداناه در  انگااری کماال  ی که در ادن تحتل، تبیین رفتار انسانی از یادات اهتنهبهپرداخته شا، 
ماارن تغییار    فالسفۀانگاری مبتنی بر نیروی ویانت ذا  در حکمای سنت، به مکانیسم شۀدانا

آارار  مارن بر مبناای یاداا  کماالی و معیاار      دورۀرفتار انسان در  کرد. به ادن ترتیب، سنجش
، بلکه تالش رودکارد ماارن   ردیهینمعقل در کانتن  اادت امیال و عتاطف انسانی وتر   دادن

بر تبیین رفتار بر مبنای نیرو ادی است که در چارچتب د  مکانیسم ضروری و علای طبیعای،   
 .ناشتیممتجب تحقق فعل انسانی 

هرادانه در تبیین رفتار مجرمانه است، داللت ادن تحتل بنیاددن، نفی رودکرد یادت ندترمهم
و  هاردد یباازم و از آنجا که در حکمت عملی سنت، سادر علل از جمله علت وتری نیز به یادت 
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علت وتری، ذا  و حقیقت شیء است، نفی یادت در تبیین رفتار مجرمانه، باه نفای واتر  و    
انگاری مارن، رفتار مجرماناه، یادات، ذا  داا    . به تعبیر ددگر، در مکانیسمجاماانیمذا  در آن 

نیرو ادی اسات کاه  ماان امیاال و      کنشبر ماالمر ناارد و رفتار مجرمانه برادنا مکانیکی نف،
عتاطف انسان  ستنا. در کانتن ادن نیرو ا نیز نیروی ویانت نف، آرار دارد که براسا  نظمی 

. در ادان نگااه، رفتاار انساان معطاتف باه یاادتی        شتنایمام افعال انسانی منجر مکانیکی به انج
شتد، بلکه ادن امیال و عتاطف انسان  ساتنا کاه در دا  رواباط ضاروری و      کمالی ارزدابی نمی

ی شارعی   ااهاهددنتادج ادن رودکرد، نفی  ندترمهم. از انجامنایمعلی، به تحقق رفتار مجرمانه 
رفتار مجرمانه و تعیین مجازا  است. بنابرادن رودکرد مکانیستی در تقابال باا   و ددنی در تعردف 

 .ردیهیمی حقتآی سنتی و شرعی آرار  انظامی ریهجهت
در حکمت عملی سنت، شاخص ذاتی مجرمانه باتدن دا  رفتاار، یفلات از یادات کماالی آن و       

او یلبه داباا و اراده را باه    عاآلۀ آتۀ نحتی که سادر آتا و امیال انسان، برخروج از  اادت عقل است، به
کاه در نسابت باا     ناشات یما سمت امر آبی  جهت د ا. در واآع رفتار براسا  حسن و آب  سنجش 

ی یادت کمالی ختد تحقق دابا، حسن است و اهر باا یفلات   ستبه. اهر رفتاری رو ابنادیمیادت تعین 
 رمانه با یفلت از یادت، آب  ذاتی دارد.  از ادن یادت محقق شتد، آبی  است. بنابرادن رفتار مج

انگاری مارن، تبیین رفتار مجرمانه مبتنی بر حسن و آب  آن در نسبت با یادت در مکانیسم
ضروری نیرو ای امیال است،  کنشبر م، بلکه چتن رفتار ناشی از ردیهینم)ذا  عمل( وتر  

کرد و به تعبیر ددگر در تلقی ماارن  به  یچ رفتاری ووف مجرمانه اطال ق  تتانینمذاتی  طتربه
بار چاه    قااً یدآوجتد ناارد. ادنکه ووف مجرمانه در ادن رودکرد جادا،  اساساًمجرمانه  ذاتاًرفتار 

ی مهم است که بادا در مجال ددگری باان پرداخات. ادان تلقای    امسئلهشتد، یممبنادی معین 
مارن  دورۀرفتار مجرمانه )جرم( در  مکانیستی از رفتار مجرمانه، سرآیاز تکتدن  تدت اآتصادی

 باون ادن تحتل بستر مفهتمی، امکان تحقق آن وجتد نااشت.  ادتردیباست که 
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