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  چكيده
اين مقاله بر آن است كه به بررسي تطبيقـي آزادي اجتمـاعي از ديـدگاه دو فيلسـوف و     

خـش  در دو ب. متفكر جهان اسالم و جهان غـرب، عالمـه طباطبـايي و كانـت بپـردازد     
شود و در بخـش آخـر مقايسـه و     نخست ديدگاه عالمه و سپس ديدگاه كانت مطرح مي

عالمه آزادي حقيقـي را آزادي از همـة قيـود، جـز     . گردد تطبيق نظرگاه اي دو بيان مي
نظر ايـن دو  . كند داند اما كانت آزادي حقيقي را آزادي اراده معرفي مي عبوديت الهي مي

ابتدا بـراي تشـكيل زنـدگي اجتمـاعي مقاومـت نشـان        فيلسوف اين است كه انسان در
پذيرد و براي دوام جامعه و برخـورداري از آزادي در اجتمـاع،    دهد اما نهايتاً آن را مي مي

عالمه معتقد است قانون بايد بر اساس توحيد، معاد، اصول اخالقـي  . كند قانون وضع مي
نسـان و خويشـتن راسـتين او    و مراعات جانب عقل باشد اما كانـت اسـاس آن را ارادة ا  

تواند انسـان را در برقـراري آزادي    تنهايي نمي اين دو فيلسوف معتقدند قانون به. داند مي
دانـد و   عالمه توحيد و ايمان مبتني بر اخالق را پشتوانة قـانون مـي  . اجتماعي ياري كند

  .كند كانت قوانين اخالقي نشأت گرفته از عقل محض را الزمة آن معرفي مي

  .آزادي، اخالق، اجتماع، اختيار، اراده، خدا، عالمه طباطبايي، كانت :ژگان كليديوا
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  مقدمه
برانگيز زندگي انسان است كه شـامل دو عنصـر آزادي و    آزادي اجتماعي يكي از مباحث مهم و دغدغه

آزادي مفــاهيمي چــون خودمختــاري و اســتقالل را در خــود دارد و اجتمــاع انســاني . باشــد اجتمــاع مــي
  . كنند ها است كه با قوانين خاص خود در كنار يكديگر زندگي مي اي از انسان موعهمج

هدف اين مقاله معرفي و مقايسة دو ديـدگاه دربـارة آزادي اجتمـاعي اسـت؛ ديـدگاه نخسـت، عالمـه        
آورترين فيلسوف متفكر معاصر از جهان اسالم و ديدگاه ديگر، كانـت   عنوان مفسر قرآن و نام طباطبايي به

عنوان فيلسوف مسيحي متفكر جهان غرب كه تأثير شگرفي در تاريخ فلسفة غـرب داشـته و از طرفـي     هب
  .اي قائل است براي آزادي جايگاه ويژه

اين نوشتار سه بخش دارد؛ در بخش نخست، ديدگاه عالمـه طباطبـايي مطـرح شـده و پـس از آن در      
دليل آنكه مقولة آزادي از ديدگاه عالمـه   به. ددگر بخش دوم، ديدگاه كانت دربارة آزادي اجتماعي بيان مي

و كانت ارتباطي تنگاتنگ با بحث اراده و اختيار دارد، در ابتدا توضيح مختصـري پيرامـون ايـن دو مقولـه     
در بخش سوم به مقايسة ديدگاه دو فيلسـوف دربـارة مباحـث    . گردد آمده و سپس مباحث ديگر مطرح مي

  . شود دي انسان در اجتماع پرداخته ميخصوص دربارة آزا شده و به مطروح
نكته قابل ذكر اين است كه رويكرد مقاله در نگارش ديدگاه كانت، مطـابق بـا شـيوة او در نقـد عقـل      

  .است) تأليفي(عملي، شيوة تركيبي 

  ؛ ديدگاه عالمه طباطباييبخش نخست 

  اراده  
او اراده را حـالتي درونـي و   . دانـد  مـي نـام اراده   عالمه ريشة طبيعي و تكويني آزادي را در دستگاهي به

كه اگر باطل شود حـس و   طوري كارافتادن حواس باطني پديد آمده، به كند كه در اثر به نفساني معرفي مي
ـ . گردد شعور انسان باطل مي ـ  كه همواره ناشي از نوعي حب و شوق است وي معتقد است ارادة يك عمل 

دليل كمال بر تركش آن است، ترجيح دهد و نفع  آن عمل را به شود كه آدمي هنگامي در انسان ايجاد مي
  ).271، ص14؛ ج217؛ ص10؛ ج239و  116، ص4، ج1971طباطبايي، (آن را بيشتر از ضررش بداند 

  اختيار
وي فعـل  . دانـد  عالمه نسبت انسان را پيش از شروع هر كاري به انجام و ترك آن، نسبتي مساوي مي

معناي گرفتن خير هر چيز و انتخـاب   كه به ارادة انسان مرتبط باشد و اختيار را بهداند  اختياري را فعلي مي
و ) 45، ص17؛ ج325، ص15؛ ج409، ص14همـان، ج (كنـد   بهترين چيز از بين چنـد چيـز معرفـي مـي    

حقيقت اختيار اين است كه فاعلي مثالً در ميان چند فعلي كه بايد حتماً يكي از آنها را بر ديگر «: گويد مي
دهد به اين كه فالن كـار خيـر اسـت،     كارها ترجيح داده و انجامش دهد مردد شود، آنگاه فاعل تمييز مي

دهد و اين بناگذاري  گذارد بر اين كه اين كار از ديگر كارها بهتر است، پس همان را انجام مي پس بنا مي
عـل از فعلـش آن غـرض را در    همان اختيار است، پس كلمة اختيار همواره بايد توأم با غرضي باشد كه فا
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البته انسان در اصل داشتن اختيـار مضـطر و ناچـار اسـت، گرچـه در      ). 139، ص14همان، ج(» نظرگرفته
  ).370، ص10همان، ج(انجام و ترك فعل مختار است 

  دامنة اختيار انسان و نسبت آن با ارادة الهي 
گونـه نبـود هيچگـاه     داند، چراكه اگر ايـن  يطور فطري مختار م گونه كه بيان شد، عالمه انسان را به همان

داد و يا ترك نمي كرد و هرگز اجتماعي را كه امور مختلفي مانند امـر   انسان عملي را از روي فكر انجام نمي
وي دامنة اختيار انسان را تـا  ) 181، ص2ج، ج/تا طباطبايي، بي(داد  و نهي، پاداش و تربيت دارد، تشكيل نمي

دسـت آورد يـا    اش را بـه  سـعادت حقيقـي   1د كه انسان بايد از طريق اختيار خود در دنيادان آن حد گسترده مي
  2.باعث زيان خويش گردد و هر يك از اين دو راه را اختيار كند، خداوند نيز همان را برايش امضا خواهد كرد

او  3.كنـد  ي مـي داند بلكه آن را يكي از اجزاي سلسلة علل معرفـ  البته عالمه اختيار انسان را مطلق نمي
كه اختيـار انسـان    طوري همچنين معتقد است خداوند سبحان در رأس همة اين علل و اسباب قرار دارد، به

كنـد و   در واقع آنچه انسان اختيار و سـپس اراده مـي   4.گردد همراه با ساير علل به ذات پاك او منتهي مي
خواسته كه انسان امري را اراده كرده و انجام دهد به ارادة خداوند نيز هست؛ يعني خداوند چنين  انجام مي
البته اين مطلب به معناي آن نيست كه اختيار . عبارت ديگر خداوند ارادة انسان را اراده كرده است دهد، به

اثر است، بلكه خداوند هم خالق انسان و هم خالق آثار و اعمال اوست، چه اعمال  و ارادة انسان باطل و بي
). 150، ص17؛ ج68، ص16؛ ج81، ص1، ج1971طباطبـايي،  (چـه اعمـال بـدني     فكري همچـون اراده، 

واهللا خلقكـم و مـا   «: فرمايـد  دهـد و مـي   قرآن كريم در آيات بسياري افعال انسان را به خداوند نسبت مي
  ).96/الصافات(» تعملون

ـ   ا اسـتناد آن بـه   عالمه معتقد است استناد افعال اختياري انسان به خداوند هيچ ناسازگاري و منافـاتي ب
طوركه وجود انسان وابسته به وجـود خداسـت،    و همان 5انسان ندارد، زيرا اين استنادها در طول يكديگرند

  ).138ـ147، ص4، ج1386شيرواني، (ارادة او نيز مانند اصل وجودش وابسته به ارادة خداوند است 

  آزادي در اسالم
اسالم به بشر ارزاني داشته آزادي از هر قيد و بنـد و  اي كه  بر اين اساس، عالمه معتقد است نوع آزادي

شـود امـا معنـاي     خالصه مـي » حريت«عبوديتي جز عبوديت خداوند است و گرچه در بيان، در يك كلمة 
اي كه در سنت اسالمي مردم  توانند به آن دست يابند كه به سيرة عملي وسيعي دارد كــه تنها افرادي مي

وي ). 116-117همـان، ص (سازد، دقت كنند  ن را در بين افراد جامعه برقرار ميخواند و آ را به آن فرا مي
اي از اجتمـاع   كه افراد هر طبقه طوري چيند، به معتقد است اين عبوديت همة قيد و بندهاي اضافي را برمي

قـرآن  . مايدن مند مي السويه از آزادي بهره ها را علي سازد و همة انسان را از بند بندگي ساير طبقات رها مي
  :فرمايد كريم در اين باره مي

قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال اهللا و ال نشرك بـه شـيئا و   
  )64/آل عمران. (ال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون
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حضـرت  . گونه كه آزاد آفريده شده است سازد، همان ن آزاد مياين نوع آزادي، انسان را از بندگي ديگرا
  ).31، نامةالبالغه نهج(» والتكن عبد غيرك فان اهللا جعلك حرا«: فرمايند مي) ع(علي 

اي چيـزي   ريشة چنين آزادي. در واقع آزادي حقيقي انسان زماني است كه از قيود دروني هم آزاد باشد
  .ونيست جز عبوديت خداوند و شناخت ا

همچنين عالمه معتقد است از آنجا كه اسالم اساس تشريع و تعليمات خـود را در مرحلـة نخسـت بـر     
توحيد و در مرحلة دوم بر اخالق و ملكات فاضله، نبوت انبياء، روز رستاخيز و مراعات جانـب عقـل وضـع    

گـذار   قـانون نوع آزادي انسـان و نـوع قـوانين و محـدوديتي كـه      ) 69، ص16، ج1971طباطبايي، (نموده 
همچنين آزادي انسان را در . نمايد را نيز بر همين اساس تعريف كرده است اسالمي براي انسان تعيين مي

. كند دست و پـاگير هسـتند   اي كه اسالم عطا مي هايي محدود كرده است كه براي رسيدن به آزادي زمينه
ين آزاد شـدن از قيـود حيـواني    گرچه قوانين اسالم حكم است و حكم محدوديت است اما در حقيقت تمر

  ).116-117، ص1الف، ج1387؛ طباطبايي، 116-117، ص4همان، ج(است 

  اجتماع و قوانين حاكم بر آن تشكيلچگونگي 
تنهـايي زنـدگي    تواند بـه  طور فطري متوجه شد كه نمي نظر عالمه اين است كه انسان به مرور زمان و به

تواند به سعادت برسـد و   ها مي شتن روابطي متعادل با ساير انسانجمعي، با دا كند و فقط در يك زندگي دسته
او . داشـته باشـد   يگردد كه با ساير افراد در انجـام كارهـاي حيـاتي همكـار     اش كامل مي در صورتي زندگي

همچنين معتقد است انسان به اين نتيجه رسيد كه در زندگي جمعي بايد اراده و فعل خود را داخل در اراده و 
و ) 155- 156، ص11؛ ج367- 368، ص10؛ ج116، ص4، ج1971طباطبـايي،  (هـا نمايـد    ير انسـان فعل سا

يعني از آنچه خود توليد كرده مقدار مـورد  . بخشي از كارها را خودش و بخشي ديگر را ساير افراد انجام دهند
مند شوند و هر  همه چيز بهره نيازش را بردارد و مازاد آن را با مازاد توليد ديگران معامله نمايد تا همة افراد از

خواهنـد و   خواهـد كـه ديگـران از او مـي     چراكه هر فردي از ديگران همـان را مـي  . كس به حق خود برسد
كشـي از   كشي كند، به همان اندازه نيز بايد به ديگران اجـازة بهـره   خواهد از ديگران بهره طوركه او مي همان

  ).371- 372، ص10؛ ج116- 117، ص2همان، ج(خودش را بدهد 
جمعـي او   البته عالمه قائل به نوعي اختالف فطري در بشر است كه موجب اخـتالف در زنـدگي دسـته   

شود كـه   كند كه به همين دليل نيز انسان مجبور به برقراري عدالت اجتماعي مي شده و آن را تضعيف مي
قـوي و برخـي ضـعيف     به اين معنا كه بعضـي . هاست آن اختالف فطري، اختالف استعداد در ميان انسان

  .كشي كند خواهد از فرد ضعيف بهره بوده و فرد قوي مي
كند كه انسان از روي  به اين معنا استفاده مي» االنسان مدني بالطبع«به اين ترتيب عالمه از اصطالح 

دهد و همچنين از روي اضطرار و اجبار بـراي تـدوام    اضطرار و اجبار، اجتماعي مدني و تعاوني تشكيل مي
، چراكـه اگـر انسـان مجبـور نبـود،      )125؛ 116-117، ص2همان، ج(كند  ، عدالت اجتماعي برقرار ميآن

در حقيقـت ايـن محروميـت از آزادي،    . شـد  هيچگاه حاضر به محـدود كـردن آزادي و اختيـار خـود نمـي     
  ).371-372، ص10همان، ج(هاي ديگر است  ها براي رسيدن به آزادي محروميت از بعضي آزادي
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وجـود نـدارد و آزادي موجـود در اجتمـاع، آزادي     » آزادي مطلـق «اي  معتقد است در هيچ جامعهعالمه 
البته نه بـه آن معنـا كـه انسـان در     . نسبي است و در واقع وجود اجتماع با آزادي مطلق قابل جمع نيست

زاحم سـعادت  اجتماع استقالل ندارد، بلكه در اين حال هم داراي استقالل و اختيار است اما در حدي كه م
شـود و   در حقيقت اگر هم در جامعه قوانيني براي ادامة حيات و اسـتقرار آن تعيـين مـي   . ساير افراد نباشد

گردد تا قوانين را اجرا نمايد و بر اساس آن براي مصـالح   اي از افراد آن تشكيل مي حكومتي به دست عده
كرده كـه انسـان در آن امـور آزاد نبـوده تـا      و منافع جامعه حكم كند و امر و نهي نمايد، در مسايلي حكم 

، 4همـان، ج (آزاديش را سلب كرده باشد، بلكه زندگي اجتماعي، ايـن آزادي را از وي سـلب كـرده اسـت     
  ).116، ص1الف، ج1387؛ طباطبايي، 367-368، ص10؛ ج265ص

انيـاً بـر طبـق    نظر عالمه اين است كه چنين قانوني اوالً بايد از طرف خود افراد جامعه وضـع شـود و ث  
طباطبـايي،  (منافع و مصالح مادي و معنوي آنان باشد تا بتواند عدالت اجتماعي را در جامعه برقـرار سـازد   

  ).184-185، ص1، ج1971

  آزادي اجتماعي در جامعة اسالمي 
 هگونه كه گفتيم، بشر پس از تشكيل مجتمع انساني به اين نتيجه رسيد كه بـراي اسـتقرار جامعـ    همان

شـود   صول زندگي مدني را بپذيرد و بر اساس قوانين آن به حدودي كه براي آزادي وي تعيـين مـي  بايد ا
  . اي به اين مطلب داشته است دين اسالم نيز توجه ويژه. پايبند باشد

عالمه در اين باره معتقد است دين اسالم كه آييني فطري است و در تمام شئون خود به جامعـه توجـه   
و با توجه بـه اصـول خـود و    ) 24ب، ص1387طباطبايي، (دهد  ود را اجتماع قرار ميدارد، پايه و اساس خ

كند و با توجه بـه ديـدگاهي كـه نسـبت بـه       مطابق با هدفي كه براي انسان و اجتماع اسالمي تعريف مي
  .نمايد آزادي افراد در اجتماع دارد، جامعة انساني تشكيل داده و قوانين آن را تعيين مي

ـ  معهشعار چنين جا نيـز سـعادت حقيقـي     شـ است و هدف هم در عمل و هم در اعتقاد اي پيروي از حق 
ـ  باشد كه عبارت است از تعديل همة ابعاد انسـان،   ـ مي داند يعني آنچه عقل سليم آن را سعادت مي انسان 

معرفت بـه   اي كه از هاي مادي و دنيوي انسان به اندازه چه مادي، چه معنوي؛ به اين معنا كه هم خواسته
هاي  عالوه بر اين، خواسته. هاي معنوي و اخرويش تأمين گردد خداوند باز نماند، فراهم شود و هم خواسته

اي براي رسيدن به سعادت اخروي و معرفت الهي باشد، چراكه سعادت اخروي و  مقدمه و وسيله شا مادي
عادتي جـز بـا مكـارم اخـالق و     معرفت الهي بزرگترين آرامش براي تمامي قواي انسان است و چنـين سـ  

  ). 101؛ 108، ص4، ج1971طباطبايي، (شود  طهارت نفس از همه رذايل تأمين نمي
داند كه اساس جامعة اسالمي بر مبناي فطرت و شعار پيروي از حـق   عالمه الزمة اين مطلب را چنين مي

. تعيين شـود  6ي و مراعات جانب عقلو ارادة الهي استوار گردد و قوانين آن بر پاية توحيد، معاد، اصول اخالق
او معتقد است چنين قوانيني به سراپاي زندگي رنگ ايمان و خداشناسي داده و هدف پيـروانش را در تمـامي   

در واقع دين اسالم براي دستيابي به يـك زنـدگي اجتمـاعي سـالم و     . دهد قرار مي» رضاي خداوند«اعمال 
جتماعي رفتار كند و براي تأمين سعادت دنيا و آخرت انسـان و  متكي به عبادت خداوند كه بر اساس عدالت ا
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سـپس قـوانينش را   . آغاز كرده است» توحيد«تكميل مكارم اخالق او، ابتدا اساس جامعة خود را از دعوت به 
وسيلة قوانين عبادي تكميل نموده و معارف و اخالق فاضله را بر آن افـزوده   بر همين اساس تشريع كرده، به

اي ارتبـاط وثيقـي    در چنين جامعه). 101؛ 108، ص4، ج1971؛ 85و  32- 40ب، ص1387طبايي، طبا(است 
روح توحيد در فضايل اخالقـي كـه ايـن    «: فرمايد عالمه در اين باره مي. ميان تمامي اجزاي آن برقرار است

وده جـاري  كند ساري و روح اخالق نامبرده در اعمالي كه مـردم را بـدان تكليـف فرمـ     آيين بدان دعوت مي
  ).109، ص4، ج1971طباطبايي، (» است

كـه   گيـرد، چنـان   اي در راستاي اهداف و قوانين آن شكل مـي  بر اين اساس، حدود آزادي در چنين جامعه
البته اين مهم . سازد يك از افراد جامعه در رسيدن به سعادت و نيكبختي ساير افراد خللي وارد نمي آزادي هيچ
منظور رعايت حـدود آزادي يكـديگر، در عمـل بـه قـوانين       تمامي افراد اجتماع به گردد مگر آنكه تأمين نمي

  .جامعه كوشا باشند
اما از نظر عالمه، آنچه مسلم است آن است كه چنين تالشي موافق طبع همة مردم نيست، چراكه تنها عقل 

كه اگر مراقبت نشـود او را   7بر انسان حاكم نيست، بلكه هواهاي نفساني و محركات غريزي نيز در او وجود دارد
او معتقد است دين اسالم اوالً ضمانت اجراي قوانين خود را بر عهـدة  . خوانند به سمت سرپيچي از قانون فرا مي

و ) 85ب، ص1387؛ طباطبايي، 109، ص4همان، ج(حكومت اسالمي و سپس بر عهدة افراد جامعه نهاده است 
  . رساند جامعة اسالمي از دو راه ظاهري و باطني ياري مي ثانياً افراد اجتماع را در عمل به قوانين

  نظارت حكومت اسالمي بر اجراي قوانين و نظارت افراد جامعه بر عملكرد حكومت
شود كه قوانين جزايي بـراي   نظر عالمه اين است كه قوانين حاكم بر يك جامعه در صورتي مؤثر واقع مي

اي كـه متخلفـين از تـرس كيفـر، از      گونه وجود داشته باشد، بهضمانت اجراي آن و تكميل تأثيرش بر جامعه 
همچنـين  . تجاوز به حريم ساير افراد صرف نظر كنند و افراد پيرو قانون نيز به انجام عمل نيك ترغيب شوند

معتقد است براي آنكه ضمانتي بر اجراي اين قوانين وجود داشته باشد، نيروي حاكم در اجتماع بايد بر اساس 
البته محدوديت واجبي كه حكومت . انصاف بر جامعه حكومت نمايد و در اجراي قوانين قدرتمند باشدعدل و 

كند محدوديتي است كه حفظ وجود اجتماع موقوف بر آن است و دين اسالم هم از ايـن   در جامعه اعمال مي
ــ156، ص11؛ ج352- 353، ص6؛ ج185، ص1، ج1971طباطبــايي، (قاعــده مســتثني نيســت  ايي، ؛ طباطب

  ).225- 226، ص2الف، ج1387
االمر حق امر به معـروف   عالمه معتقد است در يك حكومت اسالمي بعضي افراد از جمله رسول و اولي

و نهي از منكر دارند و افراد جامعه نيز وظيفه دارند از آنان اطاعت كنند و از آنجا كه اين حق را خداوند كه 
، 1971طباطبـايي،  (اي ندارند  گونه آزادي ردم در مقابل آن هيچاالطالق است به ايشان داده، م مالك علي

و المومنـون و المومنـات بعضـهم اوالء بعـض     «: فرمايد قرآن كريم در اين باره مي). 372-373، ص10ج
يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصاله و يوتون الزكـاه و يطيعـون اهللا و رسـوله اولئـك     

  ).71/توبه(» هللا عزيز حكيمسيرحمهم اهللا ان ا
انـد و حاكمـان اسـالمي از آنهـا سـلب       البته معناي اين سخن اين نيست كه افراد جامعه آزادي داشـته 
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اند، بلكه انسان در امور شخصي خودش آزاد است اما در اموري كه مربوط به مصـالح جامعـه اسـت،     كرده
انسان در مقايسه با همنوعانش در مواردي «: فرمايد عالمه در اين باره مي. مصلحت عمومي ارجحيت دارد

آزاد است كه مربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردي كه پاي مصلحت ملزمة خـود او و بـاالخص   
مصلحت ملزمة اجتماع و عامة مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به مصالح و مقتضـيات آن مصـالح   

  ).372، ص10، ج1971طباطبايي، (» دي اراده و عمل نداردوجه آزا هيچ هدايت كند، در آنجا ديگر به
اي زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمي كه از مجرم سر زده، جان او يا هر  وي معتقد است در چنين جامعه

البته مقصود اين نيست كـه  . اش را در استفاده از آنها بگيرد آنچه كه به جان او بستگي دارد سلب نموده و آزادي
د جامعه از آزادي عمل برخوردار نيستند، بلكه منظور ايشان آن است كه در جامعة اسالمي آزادي در اجتمـاع  افرا

كه فردي كه براي جامعه سودبخش است بايـد آزادي كامـل داشـته     طوري براي افراد گوناگون متفاوت است، به
هـا در انسـانيت    كه چون همة انسـان ذكر اين نكته ضروري است . باشد اما فرد مضر از اين آزادي محروم گردد

يك افـراد جامعـة اسـالمي از آزادي     مشترك هستند و قابليت ارتقاء به درجة انسانيت و سعادت را دارند بايد يك
ليكن اين تربيت گاهي منوط بـر آن اسـت كـه بـراي     . برخوردار شوند، تربيت گردند و به صالحان ملحق شوند

تربيت سلب شود، تا بـه ايـن ترتيـب بـا نحـوة تربيـت جامعـة اسـالمي،          مدتي آزادي اراده و عمل افراد تحت
  ).356- 360، ص6همان، ج(كار گيرند  صالحيت آزاد شدن را دارا شوند و بدانند كه اراده و عمل را در كجا به

همچنين عالمه معتقد است افراد جامعه نيز موظفند با برخورداري از تربيت صحيح علمي و عملي و با داشتن 
؛ طباطبـايي،  109، ص4همـان، ج (امر به معروف و نهي از منكر بـر كـار حكومـت نظـارت داشـته باشـند        حق

  ). 85ب، ص1387

  طريق ظاهري
عالمه بر اين باور است اگر فردي از جامعه عملي را مضر به حال اجتماع بدانـد يـا آنكـه نفعـي در آن     

كند، سـاير   جامعه را مختل يا باطل مي عمل مشاهده نكند و چون آن عمل ركني از اركان مصالح اساسي
افراد را از آن عمل نهي و به راه صحيح راهنمايي كند، نه تنها آزادي آنان را سلب نكرده بلكه همنوعـان  

همچنين اگر كساني در جامعة اسالمي، انسان را بـه عملـي   . خود را در عمل به قوانين ياري رسانده است
فق با مصالح انسانيت تشخيص داده دعوت كنند و براي دعـوت خـود   كه قانون يا مجري قانون آن را موا

و سلب آزادي ديگران متهم كرد، چراكـه افـراد مجتمـع در     يدليل روشني بياورند، نبايد آنان را به زورگوي
قبال مصالحي كه رعايتش براي تمامي افراد الزم است و احكامي كه اجراي آنها الزم است، آزادي ندارند 

  ).367-368و  372، ص10، ج1971طباطبايي، (را سلب كند تا كسي آن 
  

  طريق باطني
قوانين يك جامعه عادالنه بوده و احكام جزايي هم تهديدكننده  رنكتة حائز اهميت آن است كه هر چقد

هاي نفساني خود غلبه نكنند و نهايتاً تمايلي به رعايـت قـوانين نداشـته     باشد، اگر افراد جامعه بر خواهش
عالمه معتقد است اساساً هيچ . گيري آزادي اجتماعي مؤثر واقع شوند توانند در شكل آن قوانين نمي باشند،
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وسـيلة اخـالق    رسد مگر آنكه افراد جامعه از ايماني برخوردار باشـند كـه آن ايمـان بـه     قانوني به ثمر نمي
؛ 155، ص11مـان، ج ه(دهد متناسب با اخـالق اوسـت    كريمه حفظ شود؛ زيرا عملي كه انسان انجام مي

اخـالق عبـارت اسـت از ملكـات     «: گويد وي در تعريف اخالق مي). 103، ص1375؛ اميد، 190، ص13ج
  ). 257، ص6، ج1971طباطبايي، (» راسخه در روح و در حقيقت وصفي است از اوصاف روح
مسـلك   اولين آنها طريقـة اخـالق قـديم و   : پردازد عالمه به بيان سه نوع مسلك و طريقة اخالقي مي

اخـالق جـزء عقـل عملـي و از مقولـة كيـف       «: كنند گونه تعريف مي فالسفة يونان است كه اخالق را اين
اين مسلك راه تهذيب اخالق و ). 32، ص1383؛ نصر اصفهاني، 123تا، ص طباطبايي، بي(» نفساني است

كـه مـردم آن را   در نظر داشتن فوائـد دنيـايي فضـائل و فوائـد علـوم و آرائـي       «كسب فضائل اخالقي را 
  ).371، ص1، ج1971طباطبايي، (» كند ستايند، معرفي مي مي

اين مسلك راه تهذيب اخالق آدمي را در نظر گرفتن . مسلك دوم طريقة اخالق اديان و راه انبياء است
  ).34، ص1383؛ نصر اصفهاني، 372-383، ص1همان، ج(داند  فوائد آخرتي آن مي

يـك از   گذاشـته، در هـيچ  » اخالق قرآني«ست و عالمه نام آن را مسلك سوم كه مخصوص قرآن كريم ا
در واقـع راهكـار قـرآن    . شـود  هاي حكماي الهي يافت نمـي  كتب آسماني و تعليمات انبياي گذشته و انديشه

هـا را از علـوم و معـارف الهـي سـيراب       اي دل گونـه  قرآن كريم بـه . فرد است كريم در اين زمينه منحصر به
كند كه هيچ محل و موضوعي بـراي رشـد و    اي تربيت مي گونه را از نظر اوصاف و تفكر به سازد و انسان مي

برد نه از  گذارد، به اين صورت كه صفات ناپسند را از طريق رفع از بين مي بروز رذايل اخالقي در او باقي نمي
  .كردن آن باشد ها راه يابد تا در صدد برطرف دهد رذايل اخالقي در دل طريق دفع؛ يعني اجازه نمي

به اين ترتيب انسان با چنين پرورشي غرضش تنها كسب رضاي الهي است و هرگز جايي در دلش بـراي  
  ).358- 359؛ 373- 374، ص1، ج1971طباطبايي، (ريا، ترس از غير خدا و اميد به غير او وجود ندارد 

مواره سعي كرده تربيت نظر عالمه اين است كه اساس قوانين اسالمي نيز بر اخالق است و اسالم ه
جا همراه انسان است و وظيفة خود  ايشان معتقدند اخالق همه. مردم بر اساس مباني اخالق اسالمي باشد

اي كه تأثير آن در نهان و آشكار بهتر و بيشتر از تأثير يك پليس مراقـب يـا هـر     گونه دهد، به را انجام مي
  ).174، ص4همان، ج(نيروي ديگري است 

تواند افراد را ملزم به رعايت قانون نمايد و از ارتكاب  تنهايي نمي معتقد است اخالق فاضله بهالبته وي  
ايـن ثبـات   . شود كه در نفس، ثبات پيدا كنـد  جرم در جامعه جلوگيري كند، بلكه در صورتي مؤثر واقع مي

قـاد و ايمـان   شود كه اخالق از يك سو در ضمانت عمل و از سوي ديگر در ضـمانت اعت  زماني محقق مي
در واقع از آنجا كه اخالق ارتباط مستقيمي با اعتقاد و ايمان به توحيد و معاد و از سوي ديگر ارتباط . باشد

، 1الـف، ج 1387طباطبـايي،  (خـوبي و بـا موفقيـت كنتـرل كـرد       توان آن را به مستقيمي با عمل دارد، مي
  ).103، ص1375؛ اميد، 112-113ص

اگر اخالق از توحيد سرچشـمه نگيـرد،   «: فرمايد داند و مي را توحيد مي عالمه سرچشمة اخالق اسالمي
اش هدفي جز تمتع به متاع دنياي فاني و التذاذ به لذايذ حيات مـادي بـاقي    براي انسان در كارهاي حياتي

كنـد  تواند زندگي او را عادالنه نمايد و او را وادار به حفظ قوانين اجتماعي  ماند و نهايت چيزي كه مي نمي
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شـود و در نتيجـه خـود هـم      اين فكر است كه اگر من قوانين را رعايت نكنم، اجتماع مـن متالشـي مـي   
هايم به خاطر حفظ جامعه صرف نظر نمايم تا به  بنابراين الزم است از بخشي از خواسته. شوم متالشي مي

  ).213، ص11، ج1971طباطبايي،(» بخشي ديگر دست پيدا كنم
اي اسـت   كند كه انسان به اين كه جهان داراي معبود يگانه گونه توصيف مي اينوي مــعناي توحيد را 

چيـز غالـب    كه هميشه بوده و خواهد بود و كوچكترين چيزي از علم او مخفي نمانده و قدرتش بـر همـه  
خداي حكيمي كه خاليق را به منظور رساندن به كمال و سعادت آفريد و اشـيا را  . است ايمان داشته باشد

خدايي كـه خيـر و صـالح را    . اية كاملترين نظام خلق كرد، نه به خاطر آنكه نيازي به آنها داشته باشدبر پ
كنـد و   داند و سر انجام هم، خاليق اولين و آخرين را در قيامت جمع مي دوست دارد، شر و فساد را بد مي

داش نيـك و بـه بـدكار كيفـر     گرداند تا با داوري ميان آنها، به نيكوكـار پـا   آنان را به سوي خويش بازمي
  ).157، ص11؛ ج111-112، ص4همان، ج(دردناك دهد 

كند اعتقـاد   همچنين عالمه معتقد است يكي از اموري كه انسان را در تسلط بر هواي نفسش ياري مي
اي كه اگر اين اعتقاد نباشد هيچ سبب اصيل ديگري نيسـت كـه بشـر را از پيـروي      گونه به معاد است، به

  ).89ب، ص1387طباطبايي، (بازدارد هواي نفس 
داند كه انسان هر زمان و هر كجا باشد روحاً ملتـزم بـه احسـان و     عالمه الزمة توحيد و معاد را اين مي

ها باشد، خواه كسي او را ستايش بكند، خواه كسي توجهي به عمل او نداشـته باشـد، خـواه     دوري از بدي
  .ها بازدارد نمايد يا از بديكسي با او باشد كه وي را وادار به احسان 

عالمه بر اين باور است كه گرچه صفات . طور كه گفته شد عمل انسان نيز ضامن اخالق او است همان
اخالقي اوصافي روحي هستند و مستقيماً اختياري نبوده و ضامني اجرايي براي آنها نيسـت، لكـن از ايـن    

وجود آمدن صـفات   لف از اين دستورات در بهجهت كه عمل به دستورات عملي در تخلق به فضايل و تخ
كار بستن دستورات عملي مناسب با اخالق پسنديده، خود ضـامن اجـراي آن    رذيلة اخالقي مؤثر است، به

رساند  خواهد بود و در واقع ممارست و مداومت بر عمل صحيح آدمي را در تخلق به اخالق نيك ياري مي
  ).111-112، ص4؛ ج371، ص1، ج1971طباطبايي، (

اش غلبه كرده و داراي يك شخصيت  هاي نفساني تواند بر خواهش همچنين انسان در پرتو عقل نيز مي
توان اهميت يك هدف و موجبات و موانع رسـيدن بـه آن را    اخالقي گردد، زيرا در پرتو عقل است كه مي

  ). 196، ص2، ج1375طباطبايي، (طور منطقي محاسبه نمود  به
طباطبايي، (كند  ي را نيكبختي واقعي و قرب و منزلت در پيشگاه خداوند معرفي ميوي هدف جامعة اسالم

گونه كه بيان شد هدف پيروان دين اسالم را در تمامي اعمالشان رضاي خداونـد   و همان) 97، ص4، ج1971
  ).39- 40ب، ص1387طباطبايي، (داند كه خود اين هدف ضامن حفظ احكام اسالمي خواهد بود  مي

يابد به خداوند ايمان دارد، او را دوست داشته و همواره عالقمنـد   ر چنين مكتبي پرورش ميكسي كه د
وسيلة عبادت پروردگار محبتش نسبت به خداوند بيشـتر   باشد و به به تفكر دربارة او و اسماء و صفاتش مي

  ).165/قرهب(» والذين امنوا اشد حبا هللا«: فرمايد قرآن كريم دربارة چنين افرادي مي. گردد مي
رو است  دهد از اين دست آوردن رضاي خداوند ندارد و هر كاري انجام مي چنين كسي هدف ديگري جز به
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كند براي آن است كه محبوبش از آن كراهت  دارد و اگر كاري را ترك مي كه محبوبش آن كار را دوست مي
را نيـز دوسـت دارد و عالقمنـد بـه      هـايش  دارد رسول او و آثار و نشانه وقتي انسان كسي را دوست مي. دارد

  ). 373- 374، ص1، ج1971طباطبايي، (باشد  پيروي از فرستادة او در تمام حركات و اعمال خود مي
به اين ترتيب انساني كه از مرتبة اخالقي خوبي برخوردار باشد و به اين مرحله از دوستي بـا خـالقش رسـيده    

با توجه به كتاب آسماني و سخنان فرسـتادة   سوي حكومت اسالمي ـ باشد، به آساني به اطاعت از قوانيني كه از 
  . شمارد نهد و حدود و حريم ساير همنوعانش را در اجتماع محترم مي ـ تنظيم و تعيين شده، گردن مي الهي

  ؛ ديدگاه كانتبخش دوم

  اختيار
اري كه كل سعادت وي داند؛ به شرط آنكه انسان به اختي كانت غايت نوع بشر را كمال رشد عقالني او مي

دسـت   او معتقد است تقدير بشر اين است كه سعادت خود را از طريق اختيار بـه . در گرو آن است، دست يابد
هاي عقل نظري  او مفهوم اختيار را يك مفهوم عقالني محض و يكي از ايده). Kant, 1997, p.220(آورد 

) transcendental(ن يـك مفهـوم اسـتعاليي    عنـوا  داند و اين مفهوم را براي فلسفة نظري، بـه  محض مي
توان هيچ مثالي در هـيچ نـوع    توان داشت؛ به اين معنا كه نه مي كند كه شهودي در ازاي آن نمي معرفي مي

بر اين اساس . دست آورد تجربة ممكن، منطبق با آن يافت و نه هيچ شناخت نظري نسبت به متعلقات آن به
دسـت   خت نظري نسبت به سه موضوع خدا، اختيار و جـاودانگي نفـس بـه   توان هيچ شنا به اعتقاد كانت نمي

تـوان اصـل اختيـار را از     اند، در بين آنها تنهـا مـي   آورد اما چون اين سه موضوع، اصول موضوعة عقل عملي
توان جايگـاه آن   براي روشن شدن اهميت اختيار استعاليي در فلسفة كانت، مي. طريق قانون اخالق شناخت

  8.عملي با جايگاه من استعاليي در عقل نظري مقايسه كرد را در عقل
گذاري عقل عملي و اختيـار   كانت استقالل انسان از امور مورد تمايل و احساسي را اختيار منفي و قانون

البته اختيار مورد نظر او اختيـاري مثبـت    9.نامد برخاسته از اعمال ناشي از عامل عقلي را اختيار ايجابي مي
  .اي عقلي است ز همة تمايالت و عوامل احساسي و عاطفي مبرا بوده و صرفاً پديدهاست كه ا

داند كه تابع شرايط حسي نيسـت و مفهـوم آن را بـا عليـت متحـد       كانت قانون اختيار را قانون عليتي مي
 او معتقد است اختيار، همة تمايالت انسان را به شرط اطاعت از قـانون خـودش محـدود سـاخته و    . سازد مي

او اختيـار را قـوة خـودانگيزي    . سـازد  واسطة تمايالت ايجاد شده باشد، مهار مي فعاليت انسان را تا آنجا كه به
)spontaneity (دانـد، گرچـه ايـن     داند و عليت آن را تنها از طريق قانون اخالق قابل تعـين مـي   مطلق مي

 ,Kant( 10ـ نيسـت  ختيـار يعنـي ا  عقـل عملـي محـض ـ     )autonomy(قانون گوياي چيزي جز خودآييني 
1996, pp.49, 65, 66, 74, 89, 90, 99, 126, 127; 1799, Vol.2, pp.20,21 .(  او معتقد است ايـن

واسـطة انسـان اسـت     هـاي طبيعـت بـه    قوه در كنار عقل آدمي لوازم تحقق و فعليت يافتن استعداد و توانايي
  ). 99، ص1378بيدي،  صانعي دره(
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  اراده
داند كه از پيش در ذات انسان وجـود داشـته اسـت و ارادة انسـاني را      ا مفهومي ميكانت مفهوم اراده ر

كانت معتقـد اسـت در مفهـوم    . ها آزاد است موجب آن، از ضرورت انگيزه داند كه انسان به اختيار ذاتي مي
بـا اختيـار   اي كه اين مفهوم دربردارندة مفهوم عليت همراه  گونه اراده، مفهوم عليت از قبل مندرج بوده، به

اي اسـت كـه    پذير نيسـت و در واقـع قـوه    است، يعني حاوي عليتي است كه از طريق قوانين طبيعي تعين
دانـد   در حقيقت كانت خواست يا اراده را توانايي برگزيدن آن چيزي مـي  11.سازد عليت انسان را ميسر مي

ـ  نايي تصميم بر انجام عمـل بـر طبـق    همچنين اراده را توا. داند ـ آن را نيكو مي مستقل از تمايل كه عقل 
دانسته و  وي واقعيت عيني ارادة محض و عقل عملي محض را يك چيز . كند يك قانون معين معرفي مي

 ;Kant, 1996, pp.25, 73, 74(دانـد   مـي ) به همراه قانون اخـالق (عامل اراده را عقل عملي محض 
1948, pp.64, 80, 95, 108; 1997, p.59.( 

  آزادي
وي معتقـد اسـت آزادي در   . سازد حث آزادي را در دو حوزة عقل نظري و عقل عملي مطرح ميكانت ب

و بحـث   12الطـرفين اسـت   عبارتي از مسـائل جـدلي   حوزة عقل نظري يكي از تعارضات عقل محض يا به
دانـد   وي آزادي را مفهومي آرمـاني مـي   13.كند اساسي خود را دربارة آزادي در حوزة عقل عملي مطرح مي

عنـوان   توان واقعيت عيني آن را با استفاده از قوانين طبيعت و از راه تجربي نشان داد، بلكه تنها به نميكه 
وي آزادي . اش را باور داشته باشد فرض ضروري خرد در موجودي معتبر است كه آگاهي خود از اراده پيش

آزادي اراده يـا اختيـار يـك    «و معتقد اسـت  ) Aune, 1979, p.94, 127(داند  حقيقي را آزادي اراده مي
يعنـي انسـان   . دهـد  ركن انساني يا هستي بشري است كه ركن ديگر آن را شعور يا آگـاهي تشـكيل مـي   

خواهـد آنچـه را    موجـب آزادي، مـي   كنـد و بـه   داند چه مي موجب آگاهي مي به. موجودي است آگاه و آزاد
  ).32ب، ص1384بيدي،  صانعي دره(» كند مي

كنندة عالم محسوس كه خرد هميشه بايد به خودش نسـبت   تقالل از علل تعييناس«كانت معتقد است 
در حقيقت انسان سلباً مقيد به قوانين علت و معلول ). Kant, 1948, p.120(» بدهد، همان آزادي است

عبـارت ديگـر برخـورداري انسـان از آزادي      بـه . انـد نيسـت   نحو ديگرآيين بـر عـالم طبيعـت چيـره     كه به
» توانـد از مرزهـاي گسـترده برخـوردار باشـد      به قلمرو آزادي افراد ديگر تجاوز نكنـد، مـي   كه درصورتي«
صـورت خودانگيختـه    و ايجاباً نيز آزاد است كه فقط بر اساس اصول عقلي به) 226، ص1384محمودي، (

ت كـه  عمل نمايد و چون آزادي حقيقي همان آزادي اراده و اختيار است، بنابراين انسـان آزاد انسـاني اسـ   
داند،  گيري و برگزيدن آنچه كه عقل او مستقل از تمايالتش آن را نيكو مي اش در تصميم آزادانه از توانايي

موجودي است خردمند، «عبارت ديگر انسان آزاد  به. كار گيرد اش را به استفاده كند و بتواند قوة خودانگيزي
  ). 232-233همان، ص(» گيري خودمختار، انتخابگر و داراي قدرت تصميم

او حوزة آزادي دروني را باطن و درون انسـان  . داند كانت آزادي را دو نوع آزادي بيروني و آزادي دروني مي
داند كه شامل دادگاه وجدان، يعني منش اخالقي است و آزادي بيروني را عدم اجبـار يـا اكـراه از جانـب      مي
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داند كه با آزادي ساير افراد بر طبـق قـانون    مي كند و آن را تنها در صورتي مجاز هاي ديگر معرفي مي فاعل
  ). Aune, 1979, p.134; Sullivan, 1994, p.24, 25, 125, 126(كلي همزيستي داشته باشد 

ها زندگي كرده و  انسان سايرگردد كه انسان در كنار  البته بحث دربارة آزادي بيروني هنگامي مطرح مي
  .پردازيم ه بحث به آن ميزندگي اجتماعي داشته باشد، كه در ادام

  چگونگي تشكيل اجتماع
دانـد، يعنـي تمايـل بـه ورود بـه       مـي » نشده حالت اجتماعي اجتماعي«كانت انسان را داراي حالتي به نام 

اجتماع به همراه مقاومت در مقابل اين تمايل براي منحل كردن جامعه؛ كه اين تضاد و مقاومت از يك سـو  
ه است و از سوي ديگر عامل تقويت و تشديد اين عواطف در مراحل بعد است معلول عواطف و هيجانات اولي

)Kant, 1982, p.31,32 .(   در حقيقت انسان به زندگي اجتماعي متمايل است چراكه از يك سـو احسـاس
تواند به نيازهايش پاسخ دهد و استعدادهاي طبيعي خود را شكوفا نمايـد و بـه    كند در اين شرايط بهتر مي مي

پذير اسـت امـا از سـوي     اور رسيده است كه دست يافتن به اهداف فقط در يك تركيب اجتماعي امكاناين ب
و تصاحب منـافع و   14ها و تمايالت غيراجتماعي، ترس از تقابل ديگران با او ديگر به دليل داشتن خودخواهي

؛ فوالدونـد،  105- 106ب، ص1384بيـدي،   صـانعي دره (موقعيتش، مايل است به حالت انفرادي زندگي كند 
شود عقل او بر احساسات و عواطفش غلبه نموده و آزاد گـردد و   اما نهايتاً اين تضاد موجب مي). 27تا، ص بي

  .اش به حالتي عقالني تبديل گردد، يعني تحقق معقوليت در انسان حالت احساسي
الت اجتماعي محقق هاي فرديت كه منشأ تمايالت فردي است وجود داشته باشد، ح البته تا وقتي نشانه

اش قيـد و بنـدهاي    ها در انسان اوليه كه شيفتة آزادي بي حد و حصر است و زنـدگي  اين نشانه. شود نمي
نامد كه در سير تاريخي به  مي» اختيار وحشي«كانت اين وضعيت را . زندگي اجتماعي را ندارد، وجود دارد
  ). Kant, 1982, p.33؛ 147الف، ص1384، بيدي صانعي دره(گردد  اختيار مدني و قانونمند متحول مي

  جامعة مدني
باالترين تكليف بشر در اين دنيـا، تأسـيس و حفـظ و توسـعة جامعـة      «به هر ترتيب كانت معتقد است 

كه در آن آزادي تحت قوانين خارج، يعني قوانين حقـوقي و مـدني،   ) 32تا، ص فوالدوند، بي(» مدني است
هـاي انسـان بـا     فراگير و غيرقابـل مقابلـه مسـتقر گـردد و خواسـته      در حد اعالي درجة امكان با قدرتي

هاي ديگران هماهنگ شده، از مرحلة خودخواهي طبيعي به مرحلة اجتماعي شـدن مـدني منتقـل     خواسته
  ).Kant, 1983, p.140; 1982, p.33؛ 105ب، ص1384بيدي،  صانعي دره(گردد  

بيـدي،   صـانعي دره (گـردد   حـدود آزادي تـأليف مـي   اي حداكثر آزادي با تعيـين دقيـق    در چنين جامعه
پركردن «شوند كه كانت از آنها با عنوان  و عناصر اجتماعي بر تمايالت فردي غالب مي) 32ب، ص1384

شـعور يـا   «توان آن را در  كه مي» آزادي و معقوليت«اين غايت چيزي نيست جز . برد نام مي» خأل غايات
ـ در اين جامع. خالصه كرد» خودآگاهي گذاري گرد هـم   موجب ارادة عمومي و براي قانون كه به ه افراد آن 

و  114ب، ص1384؛ 129الف، ص1384بيدي،  صانعي دره(شوند  ـ شهروند ناميده مي اند آمده و متحد شده
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  15.ناپذيري براي آنان قائل است كه كانت صفات الزم و تفكيك) 169و  124
آزادي مدني، آزادتر از انسان طبيعي است و عقل بر رفتار او  واسطة كاملتر بودن شهروند جامعة مدني به

دهد، بلكه آن را اصـالح   هاي اجتماعي، آزادي طبيعي انسان را كاهش نمي در واقع محدوديت. حاكم است
ها و تمـايالت انسـان مغـاير قـانون و ارادة عمـومي       اي كه هر جا خواسته گونه بخشد، به كرده و بهبود مي
  . هاي انفرادي است هاي اجتماعي همين بروز نكردن خواسته در حقيقت محدوديت. كند باشد، بروز نمي

گردد و به حالـت خنثـي و تعـادل     توضيع مي شهرونداندر جامعة مدني تضاد موجود در جامعه ميان تمام 
اي  امعـه در چنـين ج . عبارت ديگر حداكثر آزادي براي هر فرد و حداكثر آزادي براي حداكثر افـراد  رسد؛ به مي

حد و مرز آزادي و حدود و ثغور آن مشخص شده و به اين ترتيب تمام قـوا و اسـتعدادهاي افـراد بـه ظهـور      
  ).Kant, 1982, p.37؛ 134و 126ب، ص1384بيدي،  صانعي دره(رسد  مي

  حكومت و قانون در جامعة مدني 
شود و ايـن آزادي   ن ميحال اين پرسش مطرح است كه در جامعة مدني حدود آزادي افراد چگونه تعيي

عبارت ديگر گرچه دخالت تمايالت و احساسات در رفتار انسان اجتماعي جـاي   ماند؟ به چگونه محفوظ مي
دهد اما چون حركت از احساس به سوي عقل حركتي تدريجي است و انسان  خود را به معقوليت رفتار مي

اين كـار ممكـن اسـت بـراي ديگـران       همواره مايل است خودخواهانه عمل كند، صرف نظر از آثاري كه
و بـه حـدود آزادي آنـان     گذاشـته داشته باشد، چه تضميني وجود دارد كه در اجتماع به ساير افراد احتـرام  

تجاوز نكند؟ در واقع با توجه به خودخواهي فطري آدمي چه راه حلي وجود دارد تـا بتـوان از همـة مـردم     
  شمارند؟انتظار داشت حدود آزادي يكديگر را محترم ب

 16هـايي اوالً نيازمنـد قـوانيني    در پاسخ به اين پرسش بايد گفت براي جلوگيري از چنـين سوءاسـتفاده  
يابند كه كانت ايـن قـوانين را قـوانين     دستهستيم كه افراد جامعه با رعايت آن به آزادي خود در اجتماع 

ـ  آزادي نام مي ثانيـاً نيازمنـد   . دانـد  ـ مـي  زادي درونـي قوانين آزادي بيروني و قـوانين آ  نهد و آن را دو نوع 
مانع از تجاوز افراد به ) قوانين حقوقي(تشكيل حكومت و دولتي هستيم كه با اجراي قوانين آزادي بيروني 

  .حقوق و حدود آزادي يكديگر شود
را در اجراي قوانين و رعايـت حـدود    شهروندانتواند  تنهايي نمي همچنين چون حكومت و قوانين آن به

اي مايل به پذيرش قوانين بوده و انگيزة عمل  گونه دي يكديگر ياري رساند، خود افراد جامعه نيز بايد بهآزا
اما اين مهم محقق نخواهد شد مگر با در نظرگرفتن تكـاليف درونـي، يعنـي    . به اجراي آن را داشته باشد

، )گـران را محتـرم داشـتن   اثباتـاً دي (و غايـات اخالقـي   ) عمل كردن به انگيزة تكليـف (انگيزش اخالقي 
در ) قـوانين آزادي درونـي  (كه جامعة مدني ماهيت اخالقي داشته باشد و اصول و قوانين اخالقي  طوري به

  .پردازيم آن اجرا شود كه پس از اين مبحث به آن مي
 ,Sullivan, 1994, p.9, 11, 87(دانـد   ترين ويژگي يك حكومت و دولت خوب را عـدالت مـي   كانت مهم

قـوانين  «كنـد   اين بنياد اصل عام عدالت است كه مقرر مـي . ي معتقد است بنياد دولت بايد اخالقي باشدو). 88
ترين  گويد بنيادي شود، كه مصرانه مي كشور بايد مانع رفتاري باشند كه باعث نفي امكان همكاري اجتماعي مي
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در ). Ibid, pp.13-14(» هـا اطاعـت كنـد   قوانين، قوانيني هستند كه هر كس بتواند با آنها موافقت كرده و از آن
واقع اقتدار حكومت بايد بر پاية رضايت و قبول عقالني مردم تحت آن حكومت بنا شـود و جمهـوري باشـد تـا     

سـادگي تـابع هـر     اند، چراكه انسان بـه  مردم از قوانيني اطاعت كنند كه با هم از طريق نمايندگانشان وضع كرده
كند و قـانوني بـرايش اعتبـار دارد كـه خـودش واضـع آن بـوده و از         وني تبعيت ميشود، بلكه از قان قانوني نمي

عنوان ذات خردمنـد، ارادة   در واقع كانت معتقد است ارادة هر انسان به. خويشتن راستينش سرچشمه گرفته باشد
شد هرگز به عامـل  گذار است و تا زماني كه از چنين صفتي برخوردار با عبارتي برترين قانون گذار است و به قانون

عنـوان   بنابراين وي هر گونه قانون و آيين رفتاري ديگري را كه بـا ارادة انسـان بـه   . ديگري وابسته نخواهد شد
  ). Kant, 1948, pp.99-100; Sullivan, 1994, pp.17-18(داند  گذار عام ناسازگار باشد، مردود مي قانون

را در جامعه برقرار سازد و آن را تقويت نمايد، بايد  ياجتماعخواهد آزادي  به اين ترتيب حكومتي كه مي
هـاي كارآمـد و    از هر گونه خودكامگي، قوت، شدت و توسعة بيهودة قواي خود خودداري كـرده و فعاليـت  

آرام شهروندان خود را كه براي رشد قواي ذهني ايشان مفيد است متوقـف ننمـوده، بلكـه آن را هـدايت     
هـاي اسـتبدادي    نبايد امور دولت را به افرادي بسپارد كه با اسـتفاده از روش عالوه بر اين حكومت . نمايد

 ,Kant, 1982؛ 134الـف، ص 1384بيـدي،   صانعي دره. (غير قانوني، آزادي شهروندان را محدود نمايند
p.36 .( دارد كه با استفاده از آن جايي » حق تفتيش«همچنين حكومت براي حفظ كيان خود حقي به نام

گـذارد و در   هاي خودكامه و متعصب فاقد مسؤوليت بـاقي نمـي   گونه اجتماع يا گردهمايي گروه براي هيچ
البتـه  . گونه اجتماعات را بالمانع بداند كند؛ مگر آنكه تشكيل اين مي محدودصورت لزوم آنها را مجازات و 

ر در مواقـع  حق تفتيش تنها در محدودة اجتماع است و در محدودة خصوصي خانة شهروندان نيست، مگـ 
 ).Kant, 1799, Vol.2, p.143(ضروري و با اجازة مقامات باالتر 

  قوة قهريه و قوانين آزادي بيروني 
شـود، كانـت    چون آزادي الزمة ذات هر انساني است و تعدي به آن تعدي بـه انسـانيت محسـوب مـي    

ز در جهـت حفاظـت از   عالوه بر وظايفي كه براي حكومت در جهت ادارة جامعه قائل است، وظايفي را ني
گذارد كـه حكومـت آن را بـا اسـتفاده از قـوانين آزادي       حريم آزادي افراد در اجتماع بر عهدة حكومت مي

داند كه بر طبق آن، اعمال آزادانة يك فرد نبايد با  وي اين قوانين را قوانين حقوقي مي. بيروني انجام دهد
جا آن نوع محدوديتي كه مناسب است، اعمال زور يا اجبار در اين. اعمال آزادانة افراد ديگر در تعارض باشد

دهند با آنچه ممكن است مرجع قـانوني مـا را بـه انجـام آن      حقوقي است تا آنجا كه آنچه افراد انجام مي
  .اش سازگار باشد مجبور كند منطبق بوده و با حق اخالقي هر كس در خصوص ابراز آزادي

نظور مؤثر واقع شدن قوانين و اجراي آن به قـوة قهريـه پنـاه ببـرد و بـا      تواند به م به اين ترتيب حكومت مي
ممكن است . استفاده از زور و اجراي كيفر عادالنه از ايجاد مزاحمت افراد به حدود آزادي يكديگر جلوگيري كند

است با اسـتناد  هاي يك جامعة مدني منافات دارد، ولي كانت معتقد  نظر برسد كه كاربرد زور با آرمان گونه به اين
توان نشان داد كه استفاده از قوة قهريه تـا آنجـا كـه از     به قاعدة نهايي عقالنيت، يعني اصل امتناع تناقض، مي

عبـارت   بـه . ايجاد مزاحمت براي آزادي افراد جلوگيري كند با استفادة هماهنگ همگان از آزادي سـازگار اسـت  
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معلول را خنثي كند به ايجاد آن اثر كمك كرده است، بنـابراين  ديگر چون هر آنچه ممانعت از پديد آمدن اثر يا 
عـالوه بـر   . قانوني، با آزادي بر طبق قوانين كلي همـاهنگي دارد  كاربرد زور براي جلوگيري از هرج و مرج و بي

ة اين بدون ترديد احتمال كيفر ديدن به دليل ارتكاب جرم و تجاوز به حـدود سـاير افـراد اثـر بازدارنـده بـر اراد      
صـانعي  (دارد  سازد، بـازمي  اي كه آزادي ساير افراد را مختل مي شهروندان دارد و آنها را از انجام اعمال ناعادالنه

 ).Aune, 1979, pp.132-136, 164; Sullivan, 1994, pp.19-20ب، ص؛ 1384بيدي،  دره
ـ  وري بـراي حفـظ و   هـاي ضـر   معناي برقرار ساختن برخي محـدوديت  به در واقع كانت وظيفة حكومت را 
نظام حقوقي دولت وظيفه دارد هم قدرت حاكم . داند اي منفي مي ـ وظيفه پيشبرد آزادي شهروندان در اجتماع

هاي آنها از سر خودخواهي بوده و موجب اخالل  هاي شهرونداني كه درخواست را محدود سازد و هم خواسته
ترين وظيفة حكومت تعيين كردن الزامات  كانت اساسيبنابراين از ديدگاه . گردد در آزادي ساير شهروندان مي

گونه كه بيان شد، اين قوانين و اجراي آن تنها مربوط به حـدود   البته همان). Sullivan, 1994, p.10(است 
تواند در مورد داليـل و مقاصـدي كـه شـهروندان      شود، وگرنه حكومت نمي و تكاليف آزادي بيروني افراد مي

  .از قانون يا حتي سرپيچي از آن دارند، قانون وضع كرده و به مرحلة اجرا بگذارد ممكن است براي اطاعت

  جامعة اخالقي 
كانت معتقد است براي اين كه حكومتي عادل و قانوني بر جامعه حاكم شود، بايد كاري كرد تـا مـنش   

اي  سـيس جامعـه  وي معتقد است توجيـه نهـايي بـراي تأ   ). 39تا، ص فوالدوند، بي(افراد جامعه تغيير كند 
در «چراكـه انسـان   ) 227، ص1384محمودي، (مركب از شهروندان آزاد بايد ماهيت اخالقي داشته باشد، 

وي ). 228تـا، ص  فوالدونـد، بـي  (» تواند به آزادي واقعي دست يابد گرايي و خردورزي، مي جايگاه اخالقي
هـاي   اي يكديگر و پشتيباني از تالشه داند كه به ارزش اي متشكل از افرادي مي جامعة اخالقي را جامعه

داننـد كـه گـويي آن تكليـف بـه       حدي وظيفة خود مي اخالقي يكديگر معترف هستند و اداي تكليف را به
بنامـد و  » امـت خداونـد  «اي را  داند كه چنين جامعة اخالقي كانت شايسته مي. فرمان خدا مقرر شده است

 ).Sullivan, 1994, pp.87-88(قي آن تصور كند خدا را حاكم بر آن و در مقام فرمانروايي اخال

  اخالق و قوانين اخالقي به صورت اوامر
نامد و آن را انطبـاق و سـازگاري رفتـار بـا قـانون و       منزلة قانون را اخالق مي كانت كليت آيين رفتار به

 ).Kant, 1997, p.70(كند  قاعدة كلي ارادة آزاد معرفي مي
شناسـي اسـت امـا بايـد آن را بـر پايـة        راي تطبيق با انسان نيازمند انسانوي معتقد است گرچه اخالقيات ب

صـورت   توان قانون اخالق را بـه  نمود، چراكه تنها در مابعدالطبيعه يا فلسفة ناب است كه مي استوارمابعدالطبيعه 
ا حكـم  هاي خردمندي هستند، اخالق بـراي آنهـ   ها ذات همچنين معتقد است چون انسان. پاك و راستين يافت

وي يكـي از مسـتلزمات ايـن قـانون را حقيقـت آزادي      ). Kant, 1948, pp.13-14, 79, 115(قانون را دارد 
  ).Copleston, 2003, Vol.6, p.208(داند  انسان مي

آمده  دست در واقع قوانين اخالقي همان قوانين آزادي دروني است كه كانت آن را يافتة عقل محض و به 
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داند و معتقد است انسان از قبل، از وجود آن آگـاه بـوده اسـت و مسـتقيماً از      دمند مياز مفهوم كلي ذات خر
داند، اصلي كـه   او اين قوانين را اصل بنيادين اخالق مي. طريق آگاهي به وجود خودش با آن در تماس است

ودآييني ارادة تمام وظايف اخالقي انسان از آن قابل استنتاج است و از آنجا كه ايـن قـانون را مبتنـي بـر خـ     
كانت معتقد است چون اخالق متعلق احساس  17.شمارد داند، آن را مقدس مي عنوان ارادة مختار مي انسان به

دست نيامده، بلكه همان قـانون عقـل عملـي محـض،      نيست، قانون اخالقي نيز از اصول تجربي و حسي به
شـود و در   ر خود رفتار انسان يافـت مـي  قانون خودآييني و اصل استقالل اراده است كه از طريق عقل ناب د

گردد كه اگـر چيـزي از امـور     كانت اين نكته را متذكر مي. واقع عقل اين مبدأ ايجادكننده را در خودش دارد
تجربي و محسوس بر اصول و قوانين اخالقي افزوده شود از خلوص آن كم شده و بنابراين از ارزش اعمـالي  

دانـد و   وي اين قوانين را ناشي از ضرورت عملي مـي . شود د، كاسته ميشو كه بر اساس اين اصول انجام مي
 ,Aune, 1979, p.46, 132; Kant, 1996, p.49, 64(دانـد   حتي خداوند را نيز مبدع ايـن قـوانين نمـي   

109, 115, 128, 159; 1948, p.79, 117; 1997, pp.49-50, 69, 76(   چراكه معتقد اسـت اگـر ارادة ،
البته او الهيـات را  . شود قرارگيرد، اطاعت از قوانين اخالقي به سمت دگرآييني كشانده ميالهي اساس تكليف 
داند و معتقد است خداوند به قانون اخالق حكم كرده، چراكه ايـن قـوانين بـا ارادة الهـي      محرك اخالق مي
تلقي كرد، چراكه  توان آن را عطية الهي رو شناخت خدا براي اجراي آن ضروري است و مي منطبقند و از اين

  .متعلق ارادة الهي واقع شده است
گـذار مبـدع و    اين قـانون . گذار قرار بگيرد تواند تنها تحت ارادة يك قانون در حقيقت قوانين اخالقي مي

تواند در مقام عمل، قوانين را اجـرا كـرده و    صادركنندة قانون نيست اما داراي سلطه و قدرتي است كه مي
 ,Kant(اثـر خواهـد بـود     صورت اين قوانين بـي  ملزم به عمل نمايد، زيرا در غير اين از اين طريق همه را

1997, p.68, 76; Sullivan, 1994, p.88.( 
در واقع انسان به دليـل  . شود گر مي صورت اوامر بر انسان جلوه كانت معتقد است همة قوانين اخالقي به

كند كه ايـن   صورت الزام و احترام بنا مي القي را بهاش، ملكة نفساني دستورهاي اخ وجود تمايالت نفساني
، گرچه ممكـن  )Kant, 1996, p.105; Sullivan, 1994, p.28(احترام مقتضي اطاعت از قانون است 

  . است اين اطاعت از روي اكراه صورت پذيرد
به ايـن  دهد كه عمل  صورت مطلق فرمان مي عالوه بر اين از آنجا كه قانون اخالق نامشروط است، به

» بايـد «بـه ايـن معنـا كـه     ). Kant, 1996, p.47, 54, 105(فرمان همواره در توان هر كسـي هسـت   
صـورت   در واقع امر اخالقـي البشـرط و بـه   . اي تأليفي است است و اين قضيه، قضيه» توانستن«مستلزم 

كه ذاتاً نيكو هستند كند كه براي هيچ غايتي وسيله نيستند، بل مطلق است و امر به انجام دادن اعمالي مي
  .نامد كه كانت آن را امر ضروري مي

عملـي  ) تـأليفي (همچنين امر مطلق كه خودمختاري اراده را در ضمن خود دارد و يك قضـية تركيبـي  
اي كه با قانون كلي مطابقت داشته باشد و تنها  گونه كند، به طوركلي به متابعت از قانون امر مي به 18است،

اي عمل كنيد كه قاعدة مزبور قانون كلي و عمومي  د و آن اين كه بر طبق قاعدهيك امر مطلق وجود دار
  Copleston, 2003, Vol.6, p.323.(19(شود 
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آور است، البته نه به اين معنا كه انسان ناگزير از اطاعـت قـانون    الزام 20كانت معتقد است قانون براي اراده
نظر  كند، قانون از نظر انسان امري خارجي به ل متابعت نمياست، بلكه به دليل آنكه اراده ضرورتاً از حكم عق

همچنين كانت معتقد است احترام ذهنـي  ). Ibid, p.321(كند  رسد كه فشار و جبر را بر اراده تحميل مي مي
  ). Kant, 1996, p.96, 102, 179(تنها مجراي موجب شدن اراده از طريق قانون است  21به قانون

  اطاعت از قانون اخالق
كانت معتقد است رفتار انسان فقط بايد با قاعدة كلي هماهنگ بوده وفقط اخـالق محـرك آن باشـد، نـه     

طـور غيرمسـتقيم در تربيـت اخالقـي      تـوان بـه   اموري چون پاداش و مجازات، زيرا از اين دو مقوله تنها مـي 
ضرورت عمل بـه   وي معتقد است وجاهت اخالقي اعمال در گرو). Kant, 1997, p.70, 80(استفاده كرد 

وظيفه با انگيزة انجام وظيفه و در واقع عمل براي تكليف و از سر احترام به قانون است، نه از سـر محبـت و   
صورت ارادة انسان بر طبق قوانين آزادي عمـل   در اين. تمايل به چيزي كه انسان بايد از اعمال عايدش شود

 ,Aune, 1979, p.95, 172; Kant, 1996( كند و از هـر گونـه تمـايالت نفسـاني رهـا خواهـد بـود        مي
p.102; 1948, p.93 .(اي در هر عمل حكم قانوني را دارد كه بازگوكنندة ايـن اصـل    در حقيقت چنين اراده

اي كه بتواند در عين حـال خـودش را بـراي     اي رفتار نكن، جز آن قاعده بر طبق هيچ قاعده«: اخالقي است
اصلي كه هر مبنايي كه متصـف بـه   ). Kant, 1948, p.70(» دهد موضوعش در مقام يك قانون عام قرار

 ).Kant, 1799, Vol.2, p.26(آن نباشد، ضد اخالق است 
كانت معتقد است اگر انسان شرايطي را ايجاد كند كه بدون احترام به قانون كه مسـتلزم بـيم يـا حـداقل     

اي كـه همـاهنگي    گونـه  بـه  22ه شـود، نياز، صـاحب قداسـت اراد   نگراني از تخلف است، همانند خداي بي دل
وجود نيايد، چنين قانوني برايش فرمان  اش با قانون اخالق جزء سرشت او گردد و هرگز تزلزلي در آن به اراده

در حقيقت چنين شخصي نه از سر اجبار، بلكه با برخورداري از منش نيك اخالقـي، آزادانـه بـه    . نخواهد بود
 ,Kant, 1996. pp.102-105; Sullivan(كنـد   اش عمـل مـي   ظيفـه شناسـي، بـه و   انگيزة اخالقي وظيفه
1994, pp.24-25 .(  

دليل آنكه ذاتاً خير است انجام دهد، رضاي خدا را جلب  همچنين اگر انسان عملي را از روي عالقه و به
خواهد تـا   دليل آنكه عمل ذاتاً خير است خدا هم آن را اراده كرده و از انسان مـــي در واقع به. كرده است

به ايـن ترتيـب كانـت    ). Kant, 1997, p.55, 63, 65, 69(اعمالش را از سر عشق و رغبت انجام دهد 
خدا را بـيش از هـر چيـز    «داند و معتقد است فرماني مانند  ترين اراده مي ترين و كامل ارادة الهي را مقدس

تلزم احترام به قانوني اسـت كـه   كامالً با قانون اخالق هماهنگ است، چراكه اين فرمان مس» دوست بدار
عمـل بـه فـرامين حضـرتش را دوسـت      «: البته معناي محبت به خدا اين است. دهد فرمان به محبت مي

  ).Kant, 1996, p.104(» داشته باش

  ؛ مطالعه تطبيقيبخش سوم
 آزادي اجتمـاعي  ةديدگاه عالمه طباطبايي و كانت در خصوص مسائلي كه دربـار  ةدر اين بخش به مقايس

  .پردازيم در دو بخش گذشته مطرح شد، مي
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  اراده و اختيار 
بـا  دهد،  دانند كه انسان را به سمت انجام عمل سوق مي عالمه و كانت هر دو اراده را حالتي دروني مي

را بـيش از   آن كـه نفـع   عالمه عامل اراده را عالقه و شوق انسان نسبت به چيزي و ايـن  اين تفاوت كه
  .كند داند اما كانت عامل اراده را عقل عملي محض معرفي مي ضررش تشخيص بدهد، مي

داند و معتقد است انسان براي انجام عمل ابتـدا آن را   عالمه دو مفهوم اراده و اختيار را مستقل از هم مي 
خـودانگيزي   ةيني عقل عملـي محـض و قـو   يكه كانت اختيار را خودآ كند اما از آنجا اراده و سپس اختيار مي

مفهوم اختيار همـراه بـا    ةداند، مفهوم آن را با مفهوم عليت متحد دانسته و مفهوم اراده را دربردارند مطلق مي
 ،دانـد  اختيار مي ةمربوط به قو را از سوي ديگر عالمه برگزيدن امري از ميان ساير امور. كند معرفي ميعليت 

  .شناسد م بر انجام عمل ميي جهت برگزيدن چيزي و تصمييكه كانت اراده را نوعي توانا درصورتي
اين مسأله وجود دارد آن است كه عالمه گرچه  ةتفاوت قابل توجهي كه در ديدگاه عالمه و كانت دربار

دانـد كـه انسـان بايـد از طريـق آن راه سـعادت يـا         ن حد گسترده ميه آاراده و اختيار انسان را تا ب ةدامن
الهـي و مسـتند بـه مشـيت او معرفـي       ةدر طـول اراد  بلكه ،شقاوتش را طي كند اما آن را مطلق ندانسته

كـه   شناسد يني عقل عملي محض مييخودانگيزي مطلق و خودآ ةكه كانت اختيار را قو درصورتي. كند مي
  .داند انسان را مطلق مي ةاختيار و اراد اوگردد كه  يني روشن مييمعناي خودآ با توجه به

  آزادي
مسـتقل از تمـايالت و    آزاد، اين امر توافـق نظـر دارنـد كـه انسـان      آزادي بر بارةعالمه و كانت هر دو در

البتـه عالمـه آزادي حقيقـي را آزادي از هـر قيـد و بنـدي و از هـر        . كند عمل مي خودهاي نفساني  خواهش
و هـوس و   يقيود اضافي از جملـه هـو   ةكه اين عبوديت هم طوري هداند، ب عبوديتي جز عبوديت خداوند مي

در واقع اگر انسان در قيد عبوديت الهي نباشد قادر بـه آزاد  . كند باز مي نساناز دست و پاي ا رذايل اخالقي را
زند كـه ابتـدا    معتقد است عمل آزادانه هنگامي از انسان سرمي چونهمچنين . شدن از ساير قيود نخواهد بود

دانـد،   الهـي مـي   ةمستند بـه اراد  آن را اراده و سپس اختيار كرده باشد و از سوي ديگر اراده و اختيار انسان را
كه كانت آزادي حقيقـي را آزادي اراده   ، درصورتيكند معرفي ميبنابراين آزادي انسان را از جانب پروردگار او 

انـد، فقـط    كه بر عالم طبيعت چيره اي علل و عوامل خارجي ةو معتقد است انسان آزاد، مستقل از همداند  مي
  .نمايد يين كرده عمل مياساس اصول عقلي كه خودش تع بر

  چگونگي تشكيل جامعه
جمعي داراي حالت و ويژگـي خاصـي    تشكيل يك زندگي دسته برابرعالمه و كانت هر دو معتقدند انسان در 

تشـكيل آن مقاومـت نشـان     برابـر دهـد امـا در ابتـدا در     ين معنا كه گرچه به زندگي اجتماعي تن ميه اب. است
به حيات  تواند تنهايي نمي شود كه به طور فطري متوجه مي ن به مرور زمان و بهعالمه معتقد است انسا. دهد مي
بنـابراين از  . رسـد  ها به سعادت مـي  هايش برسد و تنها در مسير تعاون با ساير انسان ادامه دهد و به خواسته خود

. و اختيارش ندارد كند، چراكه ميل به محدود كردن آزادي جمعي زندگي مي صورت دسته روي اجبار و اضطرار به
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تواند استعدادهايش را شكوفا كرده و  داند در يك زندگي جمعي بهتر مي كانت نيز بر اين باور است كه انسان مي
وي  .گردد به جامعه مي اوهايش مانع ورود  به اهداف خود برسد اما در عين حال تمايالت شخصي و خودخواهي

ه گرچه انسان تمايل به تشكيل زندگي اجتماعي دارد امـا ايـن   معتقد است در درون انسان تضادي وجود دارد ك
عقـل   شـود  تضاد دروني باعـث مـي  همين سرانجام كه  همراه با مقاومت براي منحل كردن جامعه است لتماي

   .تشكيل دهد را انساني ةبر احساسات و عواطفش غلبه كرده و جامع نسانا
طور فطـري بـا    ها به دليل اختالف استعدادي كه به انسانپس از تشكيل جامعه، معتقد است نيز عالمه 

تشكيل اجتمـاع و   دو امر فطريوي . گردند يكديگر دارند باعث ايجاد اختالف در جامعه و تضعيف آن مي
داند،  انساني نمي ةموجب تشكيل جامع اين تنافي راداند اما  مدني را دو حكم متنافي مي ةاختالف در جامع

بعثت انبياء و بشارت و تهديد آنان و همچنين فرسـتادن كتـب آسـماني بـراي     ا ببلكه معتقد است خداوند 
گونه  و همان )125ص، 2ج ،1971 ،طباطبايي. (دارد تنافي را از ميان برمي بر اختالفاتشان،انسان و داوري 

بردن به فوائد زندگي جمعي، بـا وجـود محـدود شـدن آزادي مطلقشـان،       دليل پي ها به كه بيان شد انسان
  .ورزند االجبار به تشكيل اجتماع انساني مبادرت ميب

  آزادي در اجتماع 
عالمـه معتقـد اسـت    . ديدگاه عالمه و كانت در خصوص آزادي انسان در اجتماع نزديك به يكديگر است

براي رسـيدن بـه   نيز ها  در اموري آزاد است كه مزاحم آزادي ديگران نشود و از برخي آزاديدر جامعه انسان 
كه اسـتقالل خـود را در چهـارچوب     در حقيقت انسان اجتماعي درحالي. گردد اي اجتماعي محروم ميه آزادي

شود،  كند، با پذيرفتن اصول زندگي مدني و قوانيني كه در جامعه در جهت دوام آن وضع مي اجتماع حفظ مي
و بـه دنبـال آن    همچنين عالمه بر اين بـاور اسـت كـه تعيـين قـوانين     . كند آزادي مطلق خود را محدود مي

اموري است كـه در واقـع انسـان در آن     بارةتشكيل حكومت براي امر و نهي افراد جامعه و اجراي قوانين در
كانت نيـز معتقـد   . باشدسلب كرده  وي كه آزادي داشته و زندگي اجتماعي آن را از امور آزادي ندارد، نه اين

عقـل بـر    چونكند و  بلكه آن را اصالح مي ،دهد هاي اجتماعي، آزادي انسان را كاهش نمي است محدوديت
اي اصالح  گونه هاي او به بركت برخورداري از شناخت عقالني به زندگي اجتماعي انسان حاكم است، خواسته

هاي قـانوني گـردد، در جامعـه بـروز      عمومي باشد و ارضاي آن مستلزم ممانعت ةشود كه اگر مغاير با اراد مي
ـ   باور است كه در چنين جامعه كانت بر اين. نخواهد كرد قيـد و   وسـيلة  هاي حدود حقوق افراد و محـدوديت ب

  .مشخص استـ  يعني آزادي قانونمند افراد جامعهـ  بندهاي اجتماعي

  قوانين حاكم بر جامعه 
عالمه و كانت هر دو معتقدند براي آنكه اجتماع انساني دوام داشته باشد و حدود آزادي هر كس مشخص 

  . قانون با يكديگر متفاوت است ةمنبع و ريش ةديدگاه آنان دربار اما نيازمند قانون استباشد جامعه 
عالمه بر اين باور است كه قانون بايد از طرف خود انسان و بر اساس مصالح و منافع معنـوي و مـادي   

سـان بايـد   وي معتقـد اسـت ان   امـا  آن عدالت اجتماعي در جامعه برقرار گردد ةوسيل هآنان تعيين شود تا ب
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 ات جانـب عقـل در  عـ مصالح و منافع خود را در تعيين قانون بر اساس توحيد، معاد، اصول اخالقـي و مرا 
كه دين اسالم در تمام شئون خود به جامعه توجه دارد و پايه و اساس خود را اجتمـاع   نظربگيرد و از آنجا

في كه اسـالم بـراي انسـان و اجتمـاع     دهد، انسان نيز هدف خود را در تعيين قوانين مطابق با هد قرار مي
كند كـه   كه انسان فقط از قانوني تبعيت مي كانت معتقد است از آنجادر مقابل . اسالمي دارد، تعيين نمايد

  . انسان و خويشتن راستين او سرچشمه بگيرد ةخودش واضع آن باشد، بايد قانون از اراد

  قهريه ةقوانين جزايي و قو
هاي نفساني و محركات غريزي نيز در انسـان   ينظر عالمه بر اين است كه به دليل آنكه عالوه بر عقل، هو

د، حكومـت اسـالمي بايـد    نـ خوان د كه انسان را به سمت سرپيچي از قانون فرامينوجود دارد كه اگر كنترل نشو
از قـوانين و متجـاوزين بـه حـريم آزادي     شده با استفاده از قوانين جزايي، متخلفين  عالوه بر اجراي قوانين وضع

دانـد و   كانت نيز وجود قوانين جزايي را در جامعه الزم مي. افراد را تهديد كرده و در برابر ارتكاب جرم كيفر نمايد
اجـراي قـوانين و    ةجامعه، وظيفـ  ةنيز معتقد است حكومت عالوه بر ادار او. برد قهريه نام مي ةاز آن با عنوان قو

باشد تـا بـا اعمـال زور از ايجـاد     داشته قهريه  ةبنابراين بايد قو. ريم آزادي افراد را نيز بر عهده داردحفاظت از ح
  .وجود آمدن هرج و مرج در اجتماع جلوگيري كند همزاحمت و تجاوز افراد به حريم يكديگر و از ب

  امور معنوي و قوانين اخالقي
جامعه عادالنـه باشـد و احكـام جزايـي آن تهديدكننـده       چقدر قوانين يك اين مسأله قابل تأمل است كه هر

در اين راستا عالمه بـر ايـن عقيـده    . وجود دارد هاي نفساني انسان تمايالت و خواست ةباشد، باز هم امكان غلب
رسد مگر آنكه افراد آن جامعه از ايمـاني برخـوردار باشـند كـه      هيچ قانوني در جامعه به ثمر نمي است كه اساساً

كانت نيز بر اين امر واقف است كه تنها با سعي در اجراي قوانين و اعمال زور . اخالق كريمه حفظ شود ةوسيل هب
 هـم  ماهيـت اخالقـي  داراي توان افراد جامعه را به رعايت حريم آزادي يكديگر فراخواند، بلكه جامعه بايـد   نمي
 او. حكـم قـانون را دارد  هـا  ست اخـالق بـراي آن  داند، معتقد ا خردمند مي واتيها را ذ كه انسان وي از آنجا. باشد

كنـد امـا عالمـه اخـالق را ملكـات       آزاد معرفي مية اراد عام ةاخالق را سازگاري و انطباق رفتار با قانون و قاعد
اخالق همه جـا، در   چونوي معتقد است . كند راسخه در روح و در واقع وصفي از اوصاف روح انسان تعريف مي

البتـه  . ديگري بيشتر اسـت مراقب سان همراه است تأثير آن بر انسان از هر پليس و نيروي خلوت و جلوت، با ان
از سوي  و اعتقاد و ايمان به توحيد و معاد از يك سو داند كه به كمك عمل صالح در صورتي اخالق را مؤثر مي

آن اسـت  توحيـد   ةالزم داند و معتقد است اخالق را توحيد مي ةوي سرچشم. در نفس انسان استقرار يابد ديگر،
اما كانـت قـوانين اخالقـي را    . ها ملتزم گردد به احسان و دوري از بدي انسان هر زمان و هر كجا باشد روحاًكه 
از طريق آگـاهي بـه    داند و معتقد است انسان هميشه از آن آگاه بوده و مستقيماً آمده از عقل محض مي دست هب

آن را  چـون تقل از اصول تجربـي و حسـي دانسـته و    سقوانين را موي اين . وجود خودش با آن در تماس است
او خداوند را مبدع قوانين اخالقي . شمارد داند، مقدس مي مختار مي ةعنوان اراد انسان به ةني ارادييآدمبتني بر خو

نده ينـي كشـا  يگرآيقوانين اخالقي باشد، اين قوانين به سـمت د  ةالهي سرچشم ةداند و معتقد است اگر اراد نمي
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  . ندك داند اما آن را منشأ اخالق معرفي نمي البته او الهيات را محرك اخالق مي. شود مي

  گيري نتيجه 
پردازند امـا از آنجـا    به بيان سه نوع مسلك اخالقي مي تفسير الميزانگونه كه بيان شد عالمه در  همان

اني اخالق اسالمي بنا نهد و چون كه ايشان معتقدند اسالم همواره سعي كرده تربيت مردم را بر اساس مب
گردد كه ديـدگاه اخالقـي ايشـان     داند، روشن مي توحيد را سرچشمة اخالق و اخالق را پشتوانة ايمان مي

ديدگاهي كامالً اسالمي و قرآني بوده كه متأثر از اخالق يوناني نيسـت و در واقـع جـزء مسـائل فلسـفي      
  23.ابتكاري در فلسفة اسالمي است

طور كامل شبيه به اخالق فالسفة يونان و اخالق مورد نظر مسيحيان  دربارة اخالق گرچه بهديدگاه كانت 
شبيه به . توان شباهتي ميان ديدگاه اخالقي او با اخالق يونانيان و مسيحيان يافت نيست اما از جهاتي نيز مي

يعـت و بـه كمـال    اخالق براي ايشان در جهـت بازسـازي طب  «اخالق فالسفة يونان نيست از اين جهت كه 
حـدي اسـت    در فلسفة كانت فاصلة ميان طبيعت و ارزش اخالقي به«كه  ، درصورتي»رساندن آن بوده است

پردازد و از طرف ديگر الزامـاً متكـي بـه علـم و      كار مي كه عقل عملي بااالجبار در جهت مخالفت طبيعت به
همچنـين  ). 106- 107، ص1363 مجتهـدي، (» شود، بلكه صفت مميزة آن خودبنيادي آن اسـت  دانش نمي

اخالق از ديدگاه كانت با تعاليم مسيحي نيز متفاوت است، از اين جهت كه در ايمان مسيحي خداوند منشـأ و  
داند، گرچه آن را مستلزم  كه كانت اخالق را مستقل مي درصورتي) 106- 107همان، ص(غايت اخالق است 

البته ديدگاه اخالقـي كانـت از   ). Copleston, 2003, Vol.2, p.184(داند  اعتقاد به خدا و متضمن آن مي
اش با مسيحيت قطع شده، آنجا كه كانت اخالق را مستقل و  يك جهت به تفكر يوناني نزديك شده و رابطه

كند، از تفكر يونـاني   همچنين از اين جهت كه اخالق را نوعي فراروي از طبيعت قلمداد مي. داند خودبنياد مي
  ). 107، ص1363مجتهدي، (شود  هاي مسيحي مي آموزه فاصله گرفته و به

تفاوت قابل توجه در ديدگاه عالمه و كانت راجع به اراده و اختيار آن اسـت كـه عالمـه اراده و اختيـار     
كـه   دانـد، درصـورتي   دانسته، بلكه يكي از اجزاي سلسله علل و در طول ارادة الهي مي انسان را مطلق نمي

وي از يـك سـو اخـالق را محـرك     . كند عامل خارجي، حتي خداوند معرفي مي كانت آن را مستقل از هر
داند و از سوي ديگر چون معتقد است اخالق براي ذات خردمند انسان حكم قـانون را دارد   رفتار انسان مي

عنـوان ارادة مختـار مبتنـي اسـت، ارادة خـود انسـان را        و منشأ اين قانون هم بر خودآييني ارادة انسان به
  .كند عنوان عليت رفتار او معرفي مي عبارت ديگر آن را به داند و به ك رفتارش ميمحر

كند، زيرا عالمه آزادي حقيقي را آزادي از هـر   ايــن تــفاوت ديدگاه دربارة مسألة آزادي هم صدق مي
آن را كـه كانـت آزادي حقيقـي را آزادي اراده دانسـته و      داند، درصورتي قيد و بندي جز عبوديت الهي مي
وي معتقد است اگر اين قـوانين خودخواسـته نباشـند علـل خـارجي      . داند مستلزم قوانيني خودخواسته مي

 ).Aune, 1979, p.117(تواند آزاد باشد  انسان را احاطه كرده و اصوالً نمي
 گيري و تشكيل جامعة انساني از منظر اين دو فيلسوف آن است كه هر دو نكتة قابل توجه در مسألة شكل

عالمه معتقد اسـت انسـان بـه مـرور     . دهد معتقدند انسان در مقابل تشكيل اجتماع انساني مقاومت نشان مي
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جمعـي تـن    برد اما نهايتـاً باالجبـار بـه زنـدگي دسـته      مي طور فطري به اهميت تشكيل اجتماع پي زمان و به
ور مطلق حفـظ كنـد و بايـد بـراي     ط تواند آزادي خود را به داند در يك زندگي اجتماعي نمي دهد، زيرا مي مي

حالـت  «كانت معتقد است انسان داراي حالتي به نـام  . ها تعاون داشته باشد رسيدن به اهدافش با ساير انسان
يعني تمايل به ورود به اجتماع به همراه مقاومت در مقابل اين تمايل براي منحـل  » نشده اجتماعي اجتماعي
ئل به وجود تضادي در انسان است كه نهايتاً او را به سـمت تشـكيل   عبارت ديگر او قا به. كردن جامعه است

  .دهد اجتماع انساني سوق مي
. شـود  نظر هستند كه آزادي انسان در اجتمـاع محـدود نمـي    عالمه و كانت در اين مسأله با يكديگر هم

ر آزاد عالمه معتقد است محدود شدن آزادي انسان در جامعه در اموري اسـت كـه در حقيقـت در آن امـو    
كانـت نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه        . نبوده، نه اين كه اجتمـاع ايـن آزادي را از وي سـلب كـرده باشـد     

هاي اجتماعي نه تنها آزادي انسان را كاهش نمي دهـد، بلكـه آن را بـه بركـت برخـورداري از       محدوديت
  .كند شناخت عقالني اصالح مي

عه براي دوام خود و برقراري آزادي اجتماعي نيازمند اين دو فيلسوف بر اين امر اتفاق نظر دارند كه جام
اما ديدگاه آنان دربارة اين كـه منشـأ قـانون    . قانون و همچنين حكومتي است كه اين قانون را اجرا نمايد

عالمه معتقد است افـراد جامعـه بايـد قـوانين را بـر      . باشد، متفاوت است چيست و مبتني بر چه امري مي
ل اخالقي و مراعات جانب عقل تنظيم نمايند اما كانت قـانون را مبتنـي بـر ارادة    اساس توحيد، معاد، اصو

  .داند انسان و خويشتن راستين او مي
همچنين اين دو فيلسوف معتقدند حكومت براي اجراي قوانين نيازمند نيروي ديگري است كه عالمـه  

  . نامد آن را قانون جزايي و كانت قوة قهريه مي
مر واقفند كه قوانين حاكم بر جامعه به همراه قوانين جزايي آن براي دوام جامعه و حفظ اما هر دو بر اين ا

طـور كامـل از    حريم آزادي افراد در اجتماع كافي نيست، چراكه امكان غلبة تمايالت نفساني بر انسان را بـه 
شـود را بـراي    حفظ  وسيلة اخالق كريمه در اين مرحله عالمه وجود عامل كليدي ايمان كه به. برند بين نمي

كانت نيز بر اين بـاور اسـت كـه جامعـة انسـاني بايـد داراي ماهيـت        . داند غلبة انسان بر تمايالتش الزم مي
اما آنچه عالمه آن را . تعريف وي از اخالق ناظر بر انطباق رفتار انسان با قانون ارادة آزاد است. اخالقي باشد

وي سرچشمة اخالق را توحيد و ايمان به . اف روحي انسان استكند ناظر بر اوص به عنوان اخالق معرفي مي
داند و معتقد است اخالق انسان به كمك عمل صالح و ايمان و اعتقـاد او بـه اصـول توحيـد و معـاد       خدا مي

دانـد، معتقـد    عنوان ذاتي خردمند در حكـم قـانون مـي    اما كانت كه اخالق را براي انسان به. گردد تقويت مي
صـورت پـاك و راسـتين يافـت و از      توان بـه  ن را تنها در مابعدالطبيعة اخالق يا فلسفة ناب مياست اين قانو

كانت معتقـد  . كند عنوان ارادة مختار معرفي مي سوي ديگر آن را يافتة عقل محض و مبتني بر ارادة انسان به
ع قانون نمي داند و معتقـد  وي خداوند را مبد. است انسان تنها تابع قانوني خواهد بود كه خود واضع آن باشد

  . شود است اگر قوانين اخالقي از ارادة الهي سرچشمه بگيرد به سمت دگرآييني كشانده مي
ذكر اين نكته الزم است كه از آنجا كه خداوند حكيم و عليم، خالق انسان بوده و او را خليفة خود و اشرف 

راين ديـن و دسـتورات آن را هماهنـگ بـا     ، بنـاب )178- 179، ص1، ج1971طباطبايي، (داند  مخلوقاتش مي
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آفرينش و فطرت انسان، توسط پيامبرانش فرستاده است تا انسان به كمك عقل و تـدبير خـود و مطـابق بـا     
در حقيقـت  . اش مبنا قرار داده و از آن تبعيت كند فطرتش دستورات الهي را در تدوين قوانين حاكم بر جامعه

اش نيازمند هدايت الهي است و خداوند  لي در روش زندگي مادي و معنويطور ك انسان در تعيين قوانين و به
  .پاسخ نگذاشته و آن را با بعثت انبياء و فرستادن كتب آسماني تأمين كرده است نيز اين نياز را بي

در . گردد كه مبناي قوانين جامعة اسالمي با جامعة مد نظر كانت، متفاوت است به اين ترتيب آشكار مي
كه هم امور معنوي و هـم امـور    طوري گر قوانين جامعه با توجه به اصول اسالمي تعيين گردد، بهحقيقت ا

هـاي   مادي افراد جامعه تا جايي كه از معرفت به پروردگارشان باز نمانند، در نظر گرفتـه شـود و خواسـته   
خداشناسـي بـه    هاي معنوي باشد، زندگي رنگ ايمـان و  اي براي رسيدن به خواسته مادي مقدمه و وسيله

چنـين انسـاني پروردگـار خـويش و     . نخواهد بـود » رضاي خداوند«گيرد و هدف انسان چيزي جز خود مي
فرستاده او را دوست داشته و عالقمند به پيروي از قوانيني خواهد بود كه فرستادة پروردگـارش آن را بـه   

كـه محبـوبش آن را دوسـت دارد و    دهد به دليل آن است  بنابراين هر كاري انجام مي. ارمغان آورده است
به اين ترتيـب چنـين فـردي    . كند به آن دليل است كه محبوبش از آن كراهت دارد اگر كاري را ترك مي

  .كند خوبي به حدود آزادي ديگران در جامعه واقف بوده، به آن احترام گذاشته و آن را رعايت مي به
ه براي رضاي خداوند انجام شـود امـا كانـت    در حقيقت بر طبق ديدگاه عالمه بهترين عمل آن است ك

معتقد است رفتار انسان بايد با قاعدة كلي هماهنگ بوده و عمل بـراي انجـام تكليـف و از سـر وظيفـه و      
وي بر اين باور است كه اگر هم عملي براي جلب رضاي الهي انجـام شـود   . احترام به قانون صورت گيرد

دليـل   دليل آن است كه آن عمل ذاتاً خير بوده و به ه كرده، بلكه بهبه اين معنا نيست كه خداوند آن را اراد
او معتقد است تنها اخـالق  . خير بودن عمل، خداوند آن را اراده كرده و انجام آن را از انسان خواسته است

كانت به جـاي آنكـه اخـالق را ناشـي از     . ـ بايد محرك رفتار انسان باشد كه منشأ آن عقل محض استـ 
  ).71، ص1383تميمي، (كند  ا بداند، وجود خداوند را از نظام اخالقي استنتاج ميوجود خد

طور اولي بر خدا مغاير استقالل اخالقي انسـان اسـت چراكـه     بر طبق اين ديدگاه تكية اخالق بر دين و به
بر دين يا خدا  عنوان يك نظام تكليفي، مستلزم اختيار و آزادي انسان است و اين امر با ابتناء اخالق اخالق به

رو شرط استقالل انسان آن است كه اصول اخالقي او فقط از ذات خـود او برخاسـته    از اي. شود مخدوش مي
بنابراين دين بايد مبتني و مقدم بر اخالق و تابع آن باشد نه برعكس و بنـا بـر چنـين ديـدگاهي، ايـن      . باشد

كانت ). Kant, 1996, pp.151-152؛ 27- 28، ص1381؛ كانت، 68، ص1383تميمي،(يعني ارتقاء انسان 
استعداد و توانايي انسان براي تـأمين سـعادتي   «شود چراكه  معتقد است اخالق، انسان را به دين رهنمون مي

انسان به مقتضـاي قـانون اخـالق، در وجـود خـود      «و همچنين » كه در جهان شايستة اوست، كافي نيست
عنوان نتيجة اين اقتضاي  ايت قصوا نيازمند است كه بايد بهكند براي اداي تكليف خود به يك غ احساس مي

واسـطة   نحوي كه بتواند به كند به پس اخالق الزاماً انسان را به طرف دين هدايت مي. اخالقي به آن بينديشد
. گذار اخالقي قادر متعال كه بيرون از وجود انسـان اسـت، برسـاند و بگسـتراند     آن، خود را به ايدة يك قانون

توانـد و بايـد    است كه در عين حـال مـي  ) از خلقت جهان(دي كه اين تكامل اخالقي غايت قصواي او موجو
  ).43- 45، ص1381؛ كانت، 70- 71، ص1383تميمي، (» غايت قصواي انساني نيز باشد
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  ها نوشت پي
داند كـه   عالمه موطن اختيار را دنيا مي. كند بحث دربارة اختيار و آزادي انسان در اين دنيا معنا پيدا مي. 1

  ).320، ص12، ج1971طباطبايي، (باشد  جايگاه عمل است، نه آخرت كه جايگاه كيفر و جزا مي
عالمه منظور از » انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا«: فرمايد قرآن كريم در آية سوم سورة دهر مي. 2
براي (دانند تا هركس به اختيار خود مسيرش را انتخاب كند  مي» اهنشان دادن ر«در اين آيه را » هدايت«

  ).69، ص16؛ ج22و  61، ص7، ج1971طباطبايي، : مطالعة بيشتر نك
  .356-357، ص1، ج1971طباطبايي، : براي مطالعة بيشتر نك. 3
  .167-168ب، ص/ طباطبايي، بي تا : براي مطالعة بيشتر نك. 4
  .145-146، ص4، ج1386يرواني، ش: براي مطالعة بيشتر نك. 5
از آنجا كه عقل همواره پيرو حق است، اسالم در تعيين قوانين خود آن را در نظرگرفته و از هـر آنچـه   . 6

  ).101، ص4، ج1971طباطبايي، (باشد به شديدترين وجه جلوگيري نموده است  ماية فساد آن مي
  .170، ص3، ج1971طباطبايي، : براي مطالعة بيشتر نك. 7
  .122، ص1375اسكروتن، : براي مطالعة بيشتر نك. 8
عقل را . داند كانت در يك تقسيم اعتباري، عقل را با توجه به عملكرد آن بر دو نوع عملي و نظري مي. 9

پـردازد و در اصـول طبيعـت     داند از آن جهت كه عقل به مسائل خارج از حوزة اختيار انسان مي نظري مي
داند از آن جهت كه مسائل مربوط به حوزة اختيار انسـان را مـورد توجـه قـرار      كند و عملي مي تحقيق مي

عقـل نظـري متوجـه    «عبارت ديگر  به). Kant, 1948, p.15؛ 93، ص1378بيدي،  صانعي دره(دهد  مي
 ,Copleston( »كه عقل عملي متوجه اختيار و ترجيح است بر حسب قانون اخالقي معرفت است، درحالي

2003, Vol.6, p.310(.  
معناي قانوني است كه از بيرون يـا   خودآييني مفهومي است در مقابل مفهوم دگرآييني و دگرآييني به. 10

  ).Liddell, 1970, p.262( شود توسط غير وضع مي
  .)Kant, 1948, p.127(عليت انسان يعني ارادة او . 11
  .127-128، ص1380ي، ؛ محمدرضاي70و  74 -75تا، ص يوسف كرم، بي :براي مطالعة بيشتر نك. 12
، 1379؛ محمدرضـايي،   Copleston, 2003, Vol.6, pp.332-335: بـراي مطالعـة بيشـتر نـك    . 13
  .193-207ص
 ,Kant, 1982(انسان عالوه بر مقاومت و تضادي كه با ديگران دارد، از آنان نيز انتظار مقاومت دارد . 14

p.32.(  
  .Kant, 1799, Vol.2, p.128: براي مطالعة بيشتر نك. 15
 بايد نيز انسان ارادة كنند، مي عمل قوانين طبق بر همواره علل و است عليت از نوعي اراده آنجا كه از. 16
  .)Aune, 1979, p.94( كند عمل قوانين طبق بر



  79  و كانت) ره( آزادي اجتماعي از ديدگاه عالمه طباطبايي  
(Kant's and Allameh Tabataba'i's Views on Social Freedom) 

  

  

عنوان وسيله اسـتفاده  تواند از او به كه هيچ موجودي نميطوري به ،داند نفسه مي كانت انسان را غايت في. 17
  .)Kant, 1996, p.159(داند  مقدس است مي وي انسان را تابع قانون اخالق كه ذاتاً كند، چراكه

داند و با استفاده از مفهوم آزادي، اصـل خودمختـاري    مي» آزادي«كانت شرط ضروري امكان امر مطلق را . 18
درضايي، ؛ محمCopleston, 2003, Vol.6, pp.332-335: براي مطالعة بيشتر نك(سازد  اراده را ممكن مي

  ).188- 191، ص1379
  .Copleston, 2003, Vol.6, pp.329: براي مطالعة بيشتر نك. 19
 ,Kant( اسـت  نشـده  هماهنگ اخالق قانون با كامل طور هب كه است غيرقدسي ارادة اراده، از منظور. 20

1996, p.47(.  
 قـانون  بـه  تـرام اح« كـه  است همراه خاصي اخالقي احساس يا عاطفه با هميشه اخالق قانون درك. 21

  .)Korner, 1967, p.162( شود مي ناميده» اخالق
  .Kant, 1996, pp.147-148; Korner, 1967, p.165: براي مطالعة بيشتر نك. 22
  .21-22، ص3، ج1369مطهري، : براي مطالعة بيشتر دربارة مسائل فلسفة اسالمي نك. 23
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