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 دهیچک

باشد. وی در فلسفه اخالق هدف نوشتار حاضر، بررسی مفهوم آزادی و رابطه آن با قانون در فلسفه اخالق کانت می     

ای آزاد استت در آن وتور  خود، آزادی را مبنای استدالل اخالقی قرار داده و معتقد است زمانیکه انسان دارای اراده

ن ها معتبر می باشد. از نظتر او آزادی، بته معنتای امکتان ان تام اخالق، واقعی است و قانون اخالق نیز برای همه انسا

ی نفس پستت واقع بردهخواهد، درهرکاری نیست که شخصی می خواهد، زیرا انسانی که آزادی ان ام هرکاری را می

گردد که مطابق قانون اخالقی باشد. در پژوهش حاضر قصتد خود است. اختیار فقط موقعی منشا عمل و علت آن می

داریم با استفاده از روش توویفی ارتباط میان آزادی و قانون اخالقی را از دیدگاه ایمانوئل کانتت متورد بررستی قترار 

دهیم. کانت می خواهد نشان دهد که اخالق فقط یک نظام انتزاعی و ووری نیست بلکه امری استت تققتق پت یر و 

ی اختیار و امکتان آزادی ناچار مطرح می شود مسئله انسان در آن مقام هست که بدان واقعیت بخشد. مسئله ای که

 در نزد انسان است.   

 هاکلید واژه

 .آزادی، اخالق، قانون اخالقی، عقل و نظام سیاسی
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 مقدمه

دانیم، نه در مقام یکى از منتقدان علوم و نه یکى از را به هر لقاظ پدر رمانتیسم مى کانتاگر      

نظریه کانت یکی از مهم ترین و بقث برانگیزترین  به جهت فلسفه اخالق اوست.دانشمندان، بلکه مشخصاً 

نظریا  در قلمرو فلسفه اخالق است. وی در موضوع اخالق تفکر خود را بر احکام پیشینی بنیان نهاده است 

ق گردد. اخالچرا که در فلسفه اخالق کانت، بایدها و نبایدهای اخالقی ورفا از منبع عقل استخراج می

گردد که بخش عقلی آن را اخالق یا مابعدالطبیعه و همانند طبیعیا  به دو بخش عقلی و ت ربی تقسیم می

داند. وی معتقد است مالک و معیار اولی وظایف و تکالیف بخش ت ربی آن را انسان شناسی عملی می

هد. وی در ادامه عقل دانسان را نباید در طبیعت و مقیط بیرونی جست بلکه اساس آن را عقل تشکیل می

را به دو دسته نظری و عملی تقسیم نموده که عقل عملی همان اخالق است. از دیدگاه او در حوزه عقل 

نظری، معرفت ترکیبی از داده های حسی و وور  های ذهنی بوده فل ا امورا  حسی مانند خدا و نفس را 

لی، مفاهیمی مانند آزادی، خدا و جاودانگی توان مورد استدالل نظری قرار داد اما در حوزه عقل عمنمی

تواند تواند مورد تفکر و استدالل قرار گیرد. بنابراین تنها عقل عملی یا همان اخالق است که مینفس می

ای که تقت حاکمیت قانون اخالقی یکی خودمختاری و اراده انسان را اثبا  نماید. اراده آزاد انسان با اراده

 ع آن قانون است.است چرا که خودش واض

ی آزادی بعنوان کانت در دو کتاب مهم خود یعنی بنیاد مابعدالطبیعه اخالق و نقد عقل عملی درباره     

یک مسئله ای اخالقی، که بقث آن از شرایط سیاسی موجود جداست سخن گفت. او اخالق را به آزادی 

ی، آزاد باشد. بعبارتی می توان اینگونه ادعا ربط داد و گفت انسان وقتی براستی آزاد است که از لقاظ اخالق

کرد که تنها مدل آزادی که با حق همراه است، آزادی مورد احترام دیگران و تقت کنترل قوانین عمومی 

است. بنابراین آزادی و حق در عمل همراه یکدیگر بوده و یکی در دیگری نهفته است. پس در نهایت آزادی 

 کند. ای برای خودمختاری اراده انسان تعریف میوی مفهوم آزادی را وسیله عقالنی، اخالقی و حقوقی است.

در واقع آزادی حقیقی همان آزادی اراده خودمختار است حتی مفهوم آزادی را مبنایی برای مفاهیم      

د دانداند. کانت تنها راه شناختن آزادی را، قانون اخالق میمی "جاودانگی روح"و  "خدا"دیگری همچون 

دهد بتواند احساسا  و تمایال  خویش را کنترل نماید و این قانون اخالقی را عقل که به انسان یاد می

اگر آزادی را فرض کنیم که وفت چیزی است، آن باید وفت اراده "گوید انسان بنیان نهاده است. وی می

ی اند تعلق دارد یعنی اراده باشد. اراده خود نوعی علیت است که به موجودا  زنده، از آن حیث که عقالن

توانایی تولید آثار و معلول هایی را چه در جهان خارج که همان اعمال باشند و چه در عالم ذهن که همان 

گیرد که فعالیتی را ان ام دهدحتی اگر نتواند حوادث فیزیکی احکام هستند دارد. هنگامیکه اراده تصمیم می
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تواند در عالم ذهن، یک سلسله احکامی را المثل افراد فلج( باز میو جسمانی را تقت تاثیر قرار دهد )فی

ای اد نماید. همچنین از آن ا که اراده، همان توانایی موجود عقالنی برای عمل کردن است، باید آگاهانه 

باشد؛ به تعبیری اگر موجودا  عقالنی را موجوداتی برخوردار از اراده تصور کنیم، مثل آن است که آنان را 

 (3: 1390 . )مقمدرضایی،"ایم که از علیتشان در مورد عمل آگاهی دارندموجوداتی تصور کرده

یکى از قضایایى که وى به آن اعتقاد راسخ داشت این بود که هر انسانى، از حیث انسان بودن، از طرفى      

بخشى از  کهمى کشند  آگاه به تمایال  و خواسته ها و اشتیاق هایى است که از بیرون او را به سوى خود

و از طرف دیگر از مفهوم تکلیف و تعهد به ان ام آنچه  خودش هستسرشت عاطفى یا حسى یا ت ربى 

ها تعارض پیدا مى کند. به اعتقاد وى، که غالباً با ل   خواهى و گرایش آگاهی داشته بقق و درست است

. تفاو  انسان با بقیه طبیعت اعم خاب داردو حق انت آدمى تنها به این دلیل آدمى است که انتخاب مى کند

از جماد و نبا  و حیوان در این است که چیزهاى دیگر مقکوم به قانون علیت اند و دقیقاً از نوعى چارچوب 

از پیش تعیین شده علت و معلول تبعیت مى کنند، اما انسان آزاد است که آنچه را مى خواهد برگزیند. این 

کانت در کتاب  ى است که آدمیان را از اشیاى دیگر در طبیعت ممتاز مى کند.خواست یا اراده همان چیز

ای آزاد باشیم، در آن وور  است که کند که اگر ما دارای ارادهمابعدالطبیعه اخالق اینگونه استدالل می

 باشد.کند و این اخالق بعنوان یک قانون برای همه ما معتبر میاخالق عینیت پیدا می

فه اخالق کانت، آزادی مفهومی کلیدی و بنیادی است که دو نوع استعالیی و عملی را شامل در فلس     

کند. ما با آزاد دانستن خویش، گام شود و ایشان در نقد عقل مقض به بیان تفاو  میان آن دو اشاره میمی

اراده، همراه با  در جهان معقول می گ اریم و به عضویت آن در می آییم. بدینوسیله بازشناسی خودبنیادی

ی آن یعنی اخالق برای ما میسر می شود. در واقع مفهوم آزادی، زمینه ساز رهسپاری به جهان نتی ه

استقالل اراده از هرچیز به جز قانون اخالقی "معقول و استقالل از جهان مقسوس است. وی آزادی را 

. با توجه به اینکه در تمامی طبیعت، کند. این آزادی در مقابل ضرور  طبیعی قرار داردتعریف می "ورف

ضرور  حاکمیت دارد فل ا ضرور  طبیعی ویژگی بارز تمامی روابط علی و معلولی در طبیعت مادی است 

توان ادعا کرد که آزادی و خودمختاری به انسان تعلق دارد؛ چرا اما علی رغم حاکمیت ضرور  طبیعی، می

کند. بعبارتی آزادی که به انسان تعلق دارد به معنای آن است دا نمیکه اگر انسان آزاد نباشد، اخالق معنا پی

که توان و اراده ان ام هر کاری را دارد بدون آنکه بوسیله چیزی غیر از خودش متعین شود. به تعبیر دیگر 

 آزادی و خودمختاری انسان بدان معناست که اراده قوانین خود را باید خودش وضع کند نه توسط دیگران.

نفسه بودن در نتی ه اگر قوانین توسط دیگری وضع شود، بعبارتی اراده خودمختار نباشد با غایت فی     

های سیاسی استبدادی که قوانین و مقررا  توسط هیئت حاکم انسان تطابق ندارد. بعنوان مثال در نظام
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استفاده ابزاری  دست موردشود، در واقع طبقا  پایینمستبد برای طبقا  ضعیف و مستضعف وضع می

اند؛ این درحالی است که اگر خودشان قانون وضع کرده بودند، بعنوان ابزار هدف حاکمان ظالم قرار گرفته

نبودند. کانت هرگونه تفکر و نظریاتی که اخالق را خارج از استقالل و خودمختاری انسان بداند، دیگرآئینی 

ه است که به معنی وضع قانون توسط غیر )عواطف، نهد. دیگرآئینی نقطه مقابل خودمختاری بودنام می

احساسا ، ترس، امید، اقتدار امور طبیعی و ... است. یعنی اراده نه تنها خودش بر خودش قانون وضع نکرده 

های سیاسی در پاسداری از بلکه بوسیله دیگران تعیین شده است. در این است که وظایف و تکالیف نظام

 کند قی انسان معنا پیدا میمفهوم آزادی و قانون اخال

  اما سوال اولی این تققیق این است که چرا انسان آزاد است؟

و بعنوان سوال فرعی: چگونه می توان انسان را مختار یا آزاد دانست درحالی که باید تابع قانون اخالقی 

کانت چه رابطه ای با  آزادی انسان منوط به اطاعت او از قانون اخالقی است؟ مفهوم آزادی باشد؟ اوال چرا

 ی نظام سیاسی، در برابر آزادی انسان چیست؟اخالق و قانون دارد؟وظیفه

 

 مفهوم آزادی در فلسفه اخالق کانت

برای قبول فلسفه اخالق کانت چند پیش فرض مورد نیاز است: باید به وجود خدا، آزادی و اختیار انسان      

بود. کانت در مورد اینکه آیا در حقیقت این مسایل وجود دارند یا  و در پایان به جاودانگی روح انسان معتقد

نه بقث نمی کند بلکه معتقد است چه وجود داشته باشند و چه وجود نداشته باشند، انسان به این مقوال  

بشد  نیاز دارد. بدون این باورها دفاع از نظام اخالقی که زندگی اجتماعی و متعادلی را ممکن می سازد، 

(. بنیاد فلسفه کانت را احترام به فردیت تشکیل می دهد. کانت معتقد 172:1378 ن ندارد.)زیباکالم،امکا

است کسی آزاد است که در ارادا  و خواست ها از از قوانین درونی خود پیروی کند. انسان غایت بال ا  

ستفاده کند، باالترین است و هرکس از او )یا حتی از خودش( بعنوان وسیله برای رسیدن به هدفی دیگر ا

 (.15:1367 قانون اخالق را زیر پا گ اشته است.)کورنر،

برلین می شود و کانت هم آن را می پ یرد، به  "به نام آزادی"تعریفی که از آزادی و استقالل در کتاب      

کنم.  شرح زیر می باشد: ودور دستور به خود، دستوری که چون من آزادم تا آنطور که می خواهم اقدام

آزادی اطاعت از دستورا  تقمیلی از طرف خود است. این همان مفهوم آزادی اخالقی ژان ژاک روسو است 

(. در حقیقت فلسفه اخالق کانت، ترکیبی از مفهوم 101:1382 که مورد تایید کانت نیز هست.)برلین،

بیند، زیرا آزادی متعالی را  آزادی فرارونده و متعالی و امر واجب قطعی است. او در این بین مغایرتی نمی

پیش فرض روند استداللی اهداف اخالقی می داند. آزادی یعنی توانایی برای پیروی از عقل. چنین توانایی 
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ی ما خواهد شد و این استقالل وجه تمایز موجودا  عاقل و آزاد است با موجوداتی که باعث استقالل اراده

ها مبتنی بر علتهای خارج از عقل مانند غرایز یا خواستهای دربند علیت طبیعی هستند. یعنی اعمال آن

احساسی است. کسی که قادر باشد تمام انگیزه های غیر عقلی را در خود سرکوب کند موجودی متعالی 

 (.170:1378 است.)زیباکالم،

ین چونان موجودی عاقل و عضوی از جهان معقول، برجسته تر "آزادی انسان"در فلسفه اخالق کانت     

مرتبه را داراست. گفته شد که عقل برترین قانونبخش اراده است. بنابراین اراده نیز دارای همین خصلت 

است. در اخالق هیچ نیرویی برتر از عقل یافت نمی شود که برای او قانون نهد. به عقیده ی کانت، اخالقیت 

ی پهنه ی اراده را به دو بخش می کند و پیوند اعمال یا کردارها با خودقانونی اراده است. در این است که و

 (.336:1376 نام می نهد.)خراسانی شرف، "دگرقانونی اراده"و دومی را  "خودقانونی اراده"یکی را 

تعریف می کند. مراد کانت از  "استقالل اراده از هرچیز به جز قانون اخالقی ورف"او آزادی را      

روی همه ی عامل ها چه بیرونی و چه درونی و هرچیزی که در این است که اراده  خود را از پی "هرچیز"

ظرف های زمانی می گن د، بطور کامل رها سازد. حتی اگر زن یرها را که عامل بیرونی هستند بگسلیم، 

عامل های روانشناسانه به مثابه ی زن یرهای درونی، آزادی حقیقی را به بند می کشند. علتهای بیرونی و 

شرایط زمان هستند. از این رو نمی توانند به اختیار کاری ان ام دهند. بنابراین تا اراده از  درونی، هردو تابع

 هرچیز به جز قانون اخالقی رها نگردد، آزادی حقیقی یعنی آزادی استعالیی مققق نمی شود. 

ت بطور آزادی استعالیی بایستی به معنی استقالل از همه ی چیزهای ت ربی و در نتی ه رهایی از طبیع"

کلی در نظر گرفته شود. چه به مثابه ی چیزی که موضوع حس درونی و فقط در زمان است، چه به عنوان 

چیزی که موضوع حس بیرونی، و در زمان و مکان است. بدون این آزادی که به تنهایی دارای جنبه ی 

اط با آن امکان پ یر عملی پیشینی است، هیچگونه قانون اخالقی و هیچگونه مسئولیت اخالقی، در ارتب

(. هر موجود عاقل ورف نظر از تمایال  طبیعی نه تنها تابع امر مطلق، بلکه 119:1383 )مقمودی،"نیست.

ی آن است. به عبار  دیگر هر موجود عاقل نه تنها از قانون اخالق تبعیت می کند، بلکه خود آفریننده

 (.298:1367 مقنن است.)کورنر،

ته ها و تمایال  دشمن بود که گاهی در تغییر آثارش گفته می شود از نظر او کسی کانت چنان با خواس     

که تمایل دارد کار اخالقا وقیح را ان ام دهد کمتر از کسی اخالقی است که به ان ام دادن آن کار تمایل 

 ای که خویشتن اخالقی او تشخیص می دهد.)سویفت،ندارد اما از سر وظیفه چنین می کند، وظیفه

131:1385.) 
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 انواع آزادی

شود که کانت در نقد عقل از دیدگاه کانت آزادی به دو مدل آزادی استعالیی و آزادی عملی تقسیم می     

مقض میان آنها قائل به تمایز است. آزادی استعالیی نوع خاوی از علیت است که به نقو مابعدالطبیعی، 

شود. از طرف مستقل از هرگونه علل مقدم تصور می بعنوان ظرفیت آغاز یک سلسله علی به خودی خودش،

دیگر آزادی عملی آن مدل از آزادی است که زمانیکه ما خود را بعنوان یک عامل )عامل اخالقی( تصور 

دهیم. درواقع آزادی عملی، توان و ظرفیت عمل کردن طبق استدالل ، برهان و کنیم، به خود نسبت میمی

ای که ی کانت، استقالل اراده از جبر تمایال  و انگیزه های حسی است. ارادهعقل است. بعبارتی آزادی عمل

 کند.مختار بوده و خویشتن خود را تعیین می

کند. آزادی عملی سلبی کانت آزادی عملی را به دو مفهوم سلبی و ای ابی )منفی و مثبت( تقسیم می     

انسان از مقرک های حسی آزاد بوده و از علل های )منفی( به معنای قدر  انتخاب در زمانی است که اراده 

سازند مستقل باشد. اما آزادی عملی ای ابی )مثبت( عبار  است از توان و بیگانه که آن را متعین می

گ اری شده است. بعبارتی آزادی عملی مثبت ظرفیت پیروی کردن از قوانینی که توسط قوه عقل پایه

کند براساس ذا  اراده خود قل و برهان بوده و به چیزی عمل میمتضمن استعداد عمل کردن براساس ع

کانت برای تعریف معانی متقابل آزادی منفی و آزادی مثبت، نخست اراده را "برای آن دلیل و منطق دارد. 

کند و سپس آزادی منفی را چنین به نوعی علیت موجود زنده از آن حیث که عقالنی است تعریف می

تواند که مستقل از علل خارجی که آن را بار  است از آن کیفیت از این علیت که میکند که عتعریف می

کند موثر باشد. این تعریف در مقابل تعریف ضرور  طبیعی است که عبار  است از کیفیت تعیین می

 ،. )کانت"شوندفعالیت واداشته می علیت موجودا  غیرعقالنی که بواسطه آن از طریق علل خارجی به

1369 :104) 

در هر دو نوع تعریف از آزادی عملی، اراده انسان آزاد است. وی معتقد است اول مهم و اساسی اخالق      

ایم اما انسان تنها بایست اولی باشد که ما به این دلیل تابع آن هستیم که خودمان آن را وضع کردهمی

و هم تابع قانون اخالق باشد. بنابراین تواند خودش هم واضع زمانیکه دارای آزادی عملی مثبت باشد، می

 دروورتیکه انسان آزادی عملی به معنای مثبت آن را داشته باشد، اخالق بعنوان یک امر واقعی خواهد بود.

 

 ارتباط میان مفهوم آزادی و قانون

ی اای سیاسی نیست بلکه در اول مسئلهاز دیدگاه ایمانوئل کانت، کل مفهوم آزادی فردی، مسئله     

(. بنابراین اطاعت و پیروی انسان از قوانینی که خودش برای خودش وضع 457:1383 اخالقی است.)عالم،
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کرده کامال بصور  اختیاری بوده و مستلزم این فرض است که انسان به لقاظ اخالقی دارای اراده و اختیار 

 است.

ی درونی ما را فقط با ربهثابت کرده است، در واقع ت  "نقد عقل مقض"کانت همچنان که در      

ای عاید ی قابل مالحظهپدیدارهای نفسانی آشنا می کند و از این راه در مورد اختیار و آزادی بشر نتی ه

انسان را  "توانستن"و  "مختار بودن"نمی گردد. کانت با وفاداری به روش نقادی و استعالیی خود باالخره 

تو می توانی، چون "عبار  معروف او در این باره چنین است: بودن او به دست می آورد.  "مکلف"به کمک 

عقل به ما حکم می کند که از قانون اخالقی اطاعت کنیم. این حکم متناقض میشد اگر ما  "مکلف هستی

ای برای مطابقت با عقل در اختیار خود نمی داشتیم. به نظر کانت فقط با توسل به ضرور  عقالنی وسیله

 تکلیف به اختیار و آزادی در نزد انسان اعتقاد پیدا کرد.می توان از رهگ ر 

حکم اخالقی از نوعی الزام ناشی می شود نه از یک امر قهری مکانیکی. ما از احکام اخالقی به نقو      

ای است که داللت بر مختار بودن انسان می کند. مکانیکی اطاعت نمی کنیم بلکه ماهیت این احکام به گونه

نیکی کن با "مثل این است که گفته شده باشد  "مرتکب قتل مشو"و یا  "نیکی کن"ی شود وقتی گفته م

. حکم اخالقی متکی بر "مرتکب قتل مشو با اینکه می توانی مرتکب آن شوی"و یا  "اینکه می توانی نکنی

عنوان  امکان آزادی و اختیار در نزد ماست. این موضوع من ر به بقث خاوی می شود که کانت آن را تقت

ی مسئله "نقادی عقل عملی"ی عقل عملی مورد مطالعه قرار داده است. کانت در کتاب اوول موضوعه

ی تکلیف و اختیار و آزادی در نزد انسان را بلقاظ اخالقی مورد بقث قرار می دهد که اثبا  آن را بوسیله

ای ثابت ، کلی و ول، یک رابطهتعهد ممکن دانسته است. ولی به هر طریق در امور طبیعت بین علت و معل

ضروری وجود دارد که قانون نامیده می شود. در ادامه این سوال پیش می آید که آیا اختیار و آزادی در نزد 

 انسان در موقع ان ام تکلیف اخالقی، ورای هرنوع علیت و فاقد هرنوع قانون است؟

مفهوم قانون معنای خاوی پیدا می کند که  در پاسخ این سوال باید گفت که در این ا مفهوم علیت و     

با مفاهیم متداول آنها در امور طبیعت کامال متفاو  است. در این ا دیگر ضرور  مکانیکی مطرح نیست، 

(. 116:1378 ی انسان می گردد.)م تهدی،بلکه الزامی مطرح است که از عقل ناشی می شود و مقوم اراده

اعت او از قانون اخالقی و در واقع اختیار فقط موقعی منشا عمل و علت اختیار و آزادی انسان یعنی عین اط

ای است که تابع آن آن می گردد که مطابق قانون اخالقی باشد. قانون اخالقی ضامن اختیار و آزادی اراده

شده است. اختیار آن شرط ماتقدمی است که باید در ما باشد برای اینکه بتوانیم به قانون اخالقی تققق 

بخشیم. یعنی اعتقاد به اختیار و آزادی در نزد انسان بدون اینکه از لقاظ استداللی و برهانی قابل اثبا  ب
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باشد از لقاظ اخالقی قابل قبول و اول موضوع مقسوب می شود. بنابراین کانت همچنان که قبال هم گفته 

 (.118:1378 هدی،شد مکلف بودن انسان را دلیل اولی مختار و آزاد بودن او می داند.)م ت

ی مفهوم آزادی و قانون اخالقی عام بقث می کند. او می گوید درباره "نقد عقل عملی"کانت در کتاب      

ی فهم، آزادی را تعریف می کند. هرچند خود آزادی همواره فارغ از این ارتباط ی عقل و قوهارتباط میان قوه

 "شی فی نفسه". بدین جهت است که کانت آزادی را به ماند. زیرا همیشه نقدا قربانی شده استباقی می

دارد. به همین دلیل است که عقل عملی خود آزادی نیست بلکه اثر آزادی است. کانت این منسوب می

(. بنابراین کانت اثبا  183:1387 نامد.)ژیلسون،ارتباط خاص عقل عملی و آزادی را قانون اخالقی می

 زاد بوده و هم در معرض قانون اخالق است.کند یک موجود عقالنی، هم آمی

 

 ارتباط میان مفهوم آزادی و عقل

مفهوم آزادی یک مفهوم عقل ناب است. آزادی را نمی توان متعلقی برای شناخت نظری که برای ما      

ممکن است شناساند. کانت مفهوم آزادی را پیش شرط همه ی مفاهیم دیگر مانند هستی خدا و خلود 

(. 340:1376 شمارد، چون قانون اخالقی وجود دارد پس آزادی نیز واقعیت دارد.)خراسانی شرف،یقینی می

کند که از هایی را جست و مینفسه عقالنی، در خودش قوهکانت معتقد است انسان بعنوان یک موجود فی

بوده است. در  شود حتی از خودش از آن جهت که تقت تاثیر اشیاءطریق آن از همه اشیاء دیگر متمایز می

شوند و آنگونه که واقعا هستند، متفاو  است. آزادی واقع درک و فهم عمومی اشیاء بین آنگونه که تصور می

است یعنی وفتی از اراده که به یاری آن بتواند برای خود قانون باشد. آزادی بر  "خودقانونی"اراده به معنای 

قادر می سازد که سوای وابستگی به جهان حسی، به جهان  مقور قانون اخالقی، انسان را به درک این آموزه

معنوی تعلق دارد. انسان به یاری عقل عملی از جهان حسی فراتر می رود و درهای جهان برتر از حس و 

ت ربه را بسوی خود می گشاید. البته این راهگشایی فقط تا آن ا گسترده است که حاجا  عقل عملی را 

 (.120:1383 برآورد.)مقمودی،

است  "مختار"باید پ یرفت که اختیار ووف اراده ی هر موجود عاقلی است بعالوه انسان از آن حیث که      

ی اجزاء و حوادث آن را ضروری و حتمی بداند بلکه عضو عالم مقسوسی نیست که فاهمه ناچار است همه

ا  اخالقی برخورد ندارد. عضو عالمی است کامال معقول که در آن هیچ یک از مقرک های حسی با مقتضی

با عقل  "با هر نوع بینش عقل نظری مباینت کامل دارند "بنابراین باید بپ یریم که بعضی آراء نظری که 

عملی پیوند ناگسستنی دارند. برای اینکه فعل به منظور احترام به تکلیف ان ام گیرد اراده ناچار است امکان 

دهد. اگر این نظام در این زندگی امکان تققق نداشته باشد  یک نظام اخالقی کامل را اول موضوع قرار
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(. از دیدگاه 183:1387 ناگزیر در حیا  دیگری امکان دارد و به همین دلیل نفس فناناپ یر است.)ژیلسون،

آموزد و یاد می دهد که چه کاری درست است چه کاری درست نیست. کانت، عقل به ما تکلیف می

ن است که مکلف توانایی ان ام آن کار را داشته باشد. شاید تکلیف مقض بدون ی تکلیف اینخستین الزمه

ی شخصی از نظر روانشناسی مقال باشد، اما انگیزه اطاعت از قوانین اخالقی از آن در نظر داشتن انگیزه

ینی جهت که قانون است باید جزء ترکیبی تمایال  اخالقی ما باشد. فل ا اگر کسی بتواند مطابق قانون مع

 عمل کند، آزاد مقسوب می شود.

 

 آزادی قانونی

را اطاعت نکردن از هیچ قانونی، مگر آنچه فرد رضایت  "آزادی قانونی"کانت در مابعدالطبیعه اخالق      

ی او، مفهوم آزادی از یکسو با اخالق و از سوی دیگر با می نامد. در فلسفه "خود را از آن ابراز کرده باشد

ی آگاهانه بر میراث آگاهی بخش روسو و با گ ر از فلسفه سیاسی توماس خرد پیوند می یابد. کانت با تکیه

بخشد. انسان زمانی آزاد است که بر اساس قوانین اخالقی رفتار هابز و جان الک، آزادی را با اخالق پیوند می

دارد بهره گیری کانت . جان رالز بیان میزندکند. چنین رفتاری الزام آور است و از موجودی خردورز سر می

ی روسو موجب شده است آزادی و برابری انسان که بعنوان موجودی خردمند با اخالق پیوند یابد، از اندیشه

(. کانت 225:1383 تقکم آمیز نباشد بلکه به جایگاه بلند انسان با چشم حرمت و کرامت بنگرد.)مقمودی،

قل و خردمندی، جایگاه انسان را بعنوان موجودی آزاد و انتخابگر آشکار معتقد است استفاده از ابزار ع

برد و در جایگاه سازد. انسان با بهره گیری از گوهر خرد، اقلیم وابستگی به میل های طبیعی را از بین میمی

ند به گیرد. انسان در این مرتبه، یعنی در جایگاه اخالقگرایی و خردورزی، می تواراستین خویش قرار می

آزادی واقعی دست یابد. در این مقام است که انسان خردمند، غایت فی نفسه و ذاتی خویش است و 

توان تفکر مستقل برای تشخیص "توان اورا به مثابه ابزار و آلت مورد بهره وری قرار داد. به اعتقاد کانت، نمی

ن تعقل و استدالل آدمی، در همه مستقل اینکه چه چیز اخالقا درست و چه چیز نادرست است، بدلیل توا

است. او می افزاید اگر به عقل رجوع کنیم، می بینیم انکار اول مورد بقث، به این حکم  "ذاتی"کس 

چنین قضیه  "هرعملی که با آزادی هرکس مباینت داشته باشد، عادالنه است"بشد  باطل می ان امد که 

در جامعه باشد، نسخه ای برای ای اد هرج و مرج ای ب ای اینکه اولی برای مقدود ساختن هرج و مرج 

 (.284: 1391 خواهد بود.)نیاورانی،

از دیدگاه کانت، ما تا آن ا که برای مقاود بیرون از خود عمل می کنیم آزاد نیستیم. اراده فقط      

انی نهد باشد بر خود مسلط است و حکمرهنگامیکه در تطابق با قانون اخالقی، که برای خود پیش می
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کند. در این وور  خود آزاد و مستقل است، زمانی که برای خود قانون می گ ارد و قوانینی برای خود می

کنیم، تقت فرمان برپا می دارد که باید از آن فرمان برد. زمانیکه ما برای برخی مقاود بیرونی عمل می

به  -همین ترتیب، عمل فرضی بنیاد اخالق است و به "خود قانون گ اری"چیزی بیرون از خود هستیم. 

 ی اخالق های دروغین است.)راوچ،و چیزهایی از این قبیل بنیاد همه دستیابی به ثرو  و قدر منظور 

(. الزام و تعهد، مستلزم آزادی است. آزادی که اختیارش در اطاعت یا عدم اطاعت از قانون است. 119:1386

ن کلی، یعنی بعنوان خودمختار اخالقی، لقاظ کرد مگر توان خویشتن را بعنوان واضع قوانیهمچنین نمی

ی باید خود را آزاد لقاظ کند. به عبارتی دیگر اراده "تقت مفهوم آزادی. عقل عملی یا اراده ی موجود عاقل 

 ."ی متعلق به خود او باشد مگر تقت مفهوم آزادیتواند ارادهچنین موجودی نمی

وری است، یعنی شرط ضروری اخالق است.درعین حال در کتاب نقد از این رو مفهوم آزادی عمال ضر     

عقل مقض ثابت شده است که آزادی منطقا متناقض نیست، و روش اثبا  آن به این نقو است که نشان 

ای از لقاظ داده آزادی باید متعلق به عروه حقیقت ناپایدار )ذا  نامعقول( باشد، و وجود چنین عروه

چون معرفت نظری ما به این عروه نمی رسد، آزادی قابل اثبا  به طریق نظری منطق متناقض نیست. و 

نخواهد بود. اما فرض آزادی برای عامل اخالقی یک ضرور  عملی است ل ا اعتباری و تقکمی مقض 

علت "نیست. بنابراین آزادی شرط پیشین قانون اخالقی است. این بدان معناست که وی آزادی را در واقع 

ی آزادی و اختیار آزادی می شمارد. مسئله "علت شناختی "نون اخالقی، و قانون اخالقی را قا "وجودی

ی ثابتی می بیشتر براساس احساس تکلیف مشخص می شود. ما در طبیعت میان علت و معلول رابطه

 ئل شد؟ی اجتناب ناپ یر قابینیم. آیا در مورد انسان نیز در ان ام تکلیف خود باید به همان نوع رابطه

در جواب این سوال می توان گفت که در عمل اخالقی، مفهوم علیت خواه ناخواه معنای خاوی پیدا      

خود را از دست می دهد و بیشتر بصور  الزامی در می آید. در این ا  "مکانیکی"کند و دیگر وور  می

انسان است و به شکل  نوعی تصمیم مطرح است که ورفا از عقل ناشی می شود که عمال مقوم اراده ی

 (.284:1389 اطاعت از قانون وجدانی در می آید.)م تهدی،

 

 خودمختاری اراده

ی اخالقی انسان نباید تابع قانون خارجی و در معرض تاثیر خواهش ها و تمایال  باشد، و قول به اراده     

آن تبعیت می کند خود وضع  اینکه اراده ی اخالقی خودمختار است به این معنی است که قانونی را که از

 می کند.



 دهقانی؛ زادی و قانون در فلسفه ...نگرشی بر مفهوم آ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

 

واضح است مفهوم خودمختاری اراده ای که وضع قانون اخالقی می نماید معنایی نخواهد داشت مگر      

اینکه میان انسان بعنوان یک موجود عاقل یعنی اراده ی اخالقی و انسان بعنوان مخلوقی که تابع شهوا  و 

ارند، تمایز قائل شویم. اراده یا عقل عملی وضع قانون می کند  و تمایالتی است که با احکام عقل تعارض د

انسان بعنوان تابع شهوا  و مقرکا  و تمایال  مختلف باید اطاعت کند. بدون شک کانت در اتخاذ این 

 (.337:1375 نظریه ی خودمختاری اراده تا حدی تقت تاثیر روسو قرار داشت.)کاپلستون،

هایی تغییرناپ یر پیروی های طبیعی وابسته نیست، اما از قانونآزادی به قانونبنابراین درست است که      

ی آزاد را امکان پ یر سازد. بر این اساس آزادی اراده، دارای استقالل یا خودبنیادی کند تا بتواند ارادهمی

عمل دارای قانون  ای که نسبت به خود همانند یک قانون باشد. اینکه اراده درباشد یعنی آنگونه ارادهمی

است، بدین معناست که باید براساس قاعده ای رفتار کرد تا بتواند در عمل، یک قانون عام باشد. بدین سان 

گردند. های اخالقی پیروی می کند یکسان میای که از قانونای که در نوع خودش آزاد است با ارادهاراده

گوید اخالق ی عقل است و در ادامه میه مندی از قوهکانت معتقد است ویژگی بارز تمامی آفریدگان، بهر

ی ذاتهای خردمند دارای اعتبار برای ما ذاتهای خردمند در حکم قانون است. پس همینگونه باید برای همه

باشد. از آن ا که اخالق باید فقط از ویژگی آزادی برآید، آزادی نیز باید ویژگی برخاسته از تمامی ذاتهای 

 خردمند باشد. 

ی آزادی توانمند می شوند. در ی عمل از آن اشخاوی است که با برخورداری از اندیشهآزادی در حیطه     

واقع هر ذا  خردمند دارای اراده، از اندیشه ی آزادی بهره مند است و با تاثیرپ یری از این اندیشه دست به 

داوری خود، از عالم خارج هدایت  ی عقل عملی است. عقل درعمل می زند. چرا که ذا  خردمند دارنده

شود، بلکه به خود اتکا دارد. خرد، آفرینشگر اوول خویش است و از نفوذها و تاثیرا  خارجی آزاد نمی

ی یک ذا  خردمند نیز باید خود را مستقل و (. بدین گونه عقل عملی یا اراده109:1383است.)مقمودی؛

ی آزادی تاثیر می پ یرد، از آن خواهد بود. اراده ای که از اندیشهی آزاد نآزاد بداند. در غیر اینصور  اراده

ی آفریدگان خردمند است. کانت بدین سان مفهوم اخالق را به ایده آزادی باز می گرداند و این پرسش همه

ا آورد که چرا باید انسان همچون ذاتی خردمند، بر قانون عام اخالقی گردن نهد و این تقلید ررا به میان می

 برای هر ذا  خردمند دیگری نیز روا بداند؟

برای نیل به برترین خیر، اراده باید بطور کامل با قانون اخالقی هماهنگی کند. این هماهنگی که امکان      

آید که طی آن، اراده با قانون پ یر بودن آن در فرمان اخالقی نهفته است در یک تکامل بی پایان بدست می

(. انسان ها با یکدیگر برابرند، اما آنان که دارای 122:1383 کامل می رسد.)مقمودی،اخالقی به مطابقت 

خیر اخالقی باشند، از ارزشی واالتر برخوردارند. در واقع هرچه پایبندی انسان به تمایال ، گسترده تر و ژرف 
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و برتر باشد، از آزادی  تر باشد اسار  او شدیدتر است. در مقابل ، هرچه برخورداری انسان از فضیلت افزونتر

ی قانون اخالق در (. فقط می توانیم این مفهوم ها را بوسیله142،1383 بیشتری برخوردار است.)مقمودی،

مفهوم برترین خیر، مستقل از ت ربه با هم پیوند دهیم. خرد انسان نمی تواند به چگونگی امکان آزادی 

به وجود آزادی پی ببرد. افزون بر آزادی، مفهوم های ی قانون اخالقی دست یابد، فقط  می تواند بوسیله

پ یرند. هرچند انسان به حقیقت آنها اطمینان دارد و به هیچ وجه بقای نفس و هستی خداوند نیز شناخت نا

آنها را ناممکن نمی داند. از دیدگاه کانت، انسان بعنوان موجودی معنوی و اخالقی، از یک زندگانی آزاد و 

 ی آن بر قانون اخالقی نهاده شده است.)مقمودی،نه حیوانیت برخوردار است که شالودهمستقل از هرگو

122:1383.) 

 آزادی؛ معیار رفتار اخالقی

داند. در فضای آزادی بر پایه ی کانت معیار اخالقی بودن را استقالل و خودمختاری اراده انسان می     

خالقی رفتار کنند زیرا فقط با بهره گیری از آزادی است که قانون، انسان ها می توانند اخالقی بیندیشند و ا

شهروندان می توانند از اختیار خود استفاده کنند و در مقابل گزینه های گوناگون، انتخابگر باشند. جامعه ی 

(. 181:1383 برخوردار از آزادی جامعه ای اخالقی است که می تواند به برترین خیر دست یابد.)مقمودی،

را  "گویی چنان است که...آنها حقیقی اند"ه کانت ما برای اینکه اخالقی رفتار کنیم، ایده های از دیدگا

پ یریم زیرا وسایلی برای شناخت حقیقی بودن یا نبودن آنها نداریم. اینها ایده هایی هستند که کتاب می

 دی، جاودانگی و خدا.آنها را در برزخ حوزه ی  ناشناختی جای داد و عبارتند از: آزا "نقد عقل مقض"

گردد که آیا ما از حیث عملی و به معنای مثبت آزاد اینکه اخالق توهم است یا نه به این پرسش باز می     

هستیم یا نه؟ زیرا آزادی عملی به معنای مثبت عبار  است از عمل کردن از روی دالیل بر اساس اولی که 

ز نظر کانت چیزی جز این نیست. زیرا وی معتقد است که اول در ذا  اراده خود انسان قرار دارد، و اخالق ا

عالی اخالق باید اولی باشد که ما به این دلیل تابع آن هستیم که خودمان واضع آن هستیم. اما ما فقط 

توانیم هم واضع و هم تابع قانون اخالقی باشیم. وورتیکه دارای آزادی عملی به معنای مثبت باشیم، میدر

. ر ما دارای آزادی عملی به معنای مثبت باشیم، در آن وور  اخالق یک امر واقعی خواهد بودبنابراین اگ
(128-130:2008،Wood)  

چیزی نیست که تابع برهان باشد. کانت در نقد عقل مقض نشان داد که آزادی باید آن سوی  آزادی     

ی تعین ها، آزاد نگاه ا فراسوی همهحوزه ی فهم باشد. از این رو همین شناخت ناپ یری آزادی است آن ر

دارد. اکنون آزادی بطور مطلق برای اخالق، حیاتی است زیرا هیچ رفتاری اخالقی نیست مگر اینکه آزاد می

باشد. اگر من م بور باشم، گزینشی نمی کنم و البته گزینش گوهر بنیادی اخالق است. م بور ساختن 
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قانونگ اری برای "بر آن است که او بدون هیچ احساسی از  حتی اگر عملی درست باشد دال-کسی به عمل

کنیم توانیم کارهای معینی را به علت فشار شرایط ان ام دهیم و آنچه میکند. ما میعمل می "خود

باشد ولی نباید خود را این اندیشیدن اغفال کنیم که عملی از آن دست )درست یا  "درست"توانست می

 (.120:1386 است.)راوچ، "خالقیا"نادرست( در هر معنایی 

داند. اما اگر نشانه هایی از اجبار برونی همچون کانت انسان را علی رغم قانون گ اری برای خود آزاد می     

فرمان مطلق "پاداش و کیفر در رفتار او موجود باشد، رفتارش اخالقی نیست. شکل این خود قانون گ اری 

ه می شود طوری عمل کنیم که ممکن باشد اول رفتار ما قانون است که در آن از ما خواست "اخالقی

عمومی شود. از این رو بشر نیست و منقصرا زمانی اخالقی رفتار می کند که خود را با کل بشریت پیوند 

 "آزادی بشر"خواهد ثابت کند دانش اخالق را میبایست بر اساس مفهوم (. کانت می139:1386 دهد.)راوچ،

 پایه گ اری کرد.

 

 وظایف نظام سیاسی در برابر آزادی

نظام سیاسی، جانبدار آزادی و برابری شهروندان است. او باید با عملکرد قانونمند خودش، آزادی      

شهروندان را تسهیل و تضمین کند و از این طریق مقیطی فراهم آورد که در آن شهروندان بتوانند در ارتقا 

دهد که زندگی اخالقی ن مقیطی به شهروندان این امکان را میزندگی اخالقی خود تالش نمایند. چنی

خود را آزادانه و از سر اختیار هدایت و رهبری کنند. رشد و باروری س ایای اخالقی میان شهروندان بستگی 

ی سیاسی ایفای نقش کند. پاسداری از آزادی و دیگر دارد به اینکه سیاستمدار اخالقی چگونه در جامعه

دان و نگرش به انسان بعنوان غایت فی نفسه نه آلت و ابزار ، راه تققق عقل عملی مقض را در حقوق شهرون

جامعه هموار می سازد. هنگامی که یک نظام سیاسی حرمت آزادی را نگاه می دارد و بر سر راه دستیابی 

 وندان فراهم می شود.های اخالقی شهرکند، زمینه های الزم برای کردارشهروندان به آزادی، مانع ای اد نمی

 

 نقد و بررسی نظریه کانت

اولین ایراد وارد شده به کانت آن است که آن قوه عقلی که خود واقعی انسان را از طبیعت ورفا ظاهری       

تواند چیزی باشد که از طریق ت ربی کشف یا مشاهده شده است .درواقع آنچه که سازد نمیمتمایز می

اش چیزی را تواند درباره خود واقعی و غیرت ربییق ت ربی کشف کرده نمیانسان درباره خودش از طر

توجیه کند. بنابراین این مسئله که چون انسان به لقاظ ت ربی موجودی عقالنی بوده دلیل بر این نیست 

 نفسه موجوداتی عقالنی هستند.ها فیکه همه انسان
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نفسه موجودی غیرعقالنی انسان است. اگر انسان فی نقد دوم بر نظریه کانت در خصوص رفتار عقالنی و     

نفسه خواهد بود عقالنی باشد و تمامی اعمال و رفتارش معلول ویژگی های عقالنی وی در سطح شیء فی

که در اینصور  هیچ توجیهی برای رفتار غیراخالقی انسان که بر خالف عقل است وجود ندارد. چرا که در 

اش نسبت داد. درواقع او فقط مسئول اعمال و رفتار را به خودهای واقعیتوان این آن وور  دیگر نمی

 اعمال و رفتار اخالقی خودش است نه اعمال غیراخالقی.

نقد سوم مربوط به نوع نگاه کانت به خداوند است. او اخالق الهی را با خودمختاری و اخالقی بودن انسان      

ها را به وجودی خارج از آدمی بوده که با قدر  مطلقه خود، انساناز نظر او خداوند یک م"بیند. در تضاد می

کند که از اوامر گزافی وی تبعیت کنند. بنابراین در امید دادن به ثواب و ترساندن از عقاب اخروی م بور می

ر توان گفت که اوامرود. در پاسخ این اشکال میوور  اطاعت از فرامین او، ارزش اخالقی اعمال از بین می

برد و نه تنها ثواب و عقاب خدا گزافی نیست و اطاعت از اوامر خدا، ارزش اخالقی اعمال را از بین نمی

: 1390. )مقمدرضایی،"بخشد، بلکه با خودمختاری اخالقی نیز مغایر نیست.اخروی به نیت اخالقی روح می

ا ترس نیست بلکه از این جهت کنند از سر امید ی( درواقع بسیاری از کسانی که از خداوند پیروی می11

انتها دارد. فل ا اوامر آن نه تنها انتها دانسته که دانش و قدر  بیاست که احکام الهی را برگرفته از عقل بی

 گزافی نیست بلکه باید مورد اطاعت قرار گیرد.

زمه اخالقی بودن در این که ال"چهارمین نقدی که بر دیدگاه کانت وارد است، معیار اخالقی بودن است.      

ای وجود ندارد. اختیار نیز از آن مقوالتی است که ما بطور بدیهی در وجود انسان اختیار است، شک و شبه

کنیم و نیاری به دلیل و استدالل ندارد. وی خودمختاری بودن اراده انسان را معیار اخالقی خود احساس می

قی بودن، اختیار و آزادی و خودمختاری انسان اشکالی داند. اگر منظور او این است که الزمه اخالبودن می

ندارد، اما خودمختاری انسان مستلزم آن نیست که باید حتما به تکلیف اخالقی عمل کند. اگر همانگونه که 

گزینند، آنها هم آزاد و مختار هستند. در آن وور  گوید افرادی که اخالق دیگرآئین را برمیکانت می

دهد. سان با اخالقی بودن نیست. به تعبیری خودمختاری مقتوای اخالق را ارائه نمیخودمختاری بودن هم

انسان خودمختار و آزاد توانایی انتخاب هر دو راه اخالقی و غیراخالقی را دارد. اگر راه خوب و پیروی از 

خاب کرد، هرچند شود، ولی اگر راهی را که از سر تکالیف اخالقی نباشد انتتکلیف را برگزیند، اخالقی می

سان با اخالقی آزاد و مختار است غیراخالقی عمل کرده است. بنابراین این که کانت خودمختاری را هم

 (11: 1390)مقمدرضایی، "داند، وقیح نیست.بودن می
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القی ی انسان را میبایست بعنوان موضوع اولی عقل عملی و یا قانون اخآزادی و خودمختاری اراده     

کانت مقسوب کرد.کانت در فلسفه اخالق خود، مفهوم آزادی را مبنای استدالل بر اخالق قرار داده و معتقد 

ای آزاد است در آن وور  اخالق واقعی است و قانون اخالق نیز برای همه است زمانیکه انسان دارای اراده

گردد که تابع عامل خارجی یا تار مقسوب میی انسان تا زمانی آزاد و خودمخباشد. ارادهانسان ها معتبر می

بیگانه از خود نباشد بعبارتی اراده معلول چیز دیگری نباشد که امیال و خواسته های او را تقت تاثیر قرار 

 ندهد.

ی کانت، مفهوم آزادی از طرفی با اخالق و از طرف دیگر با عقل پیوند می خورد. خردمندی در فلسفه     

سازد. درواقع انسان در جایگاه اخالقگرایی و را بعنوان موجودی آزاد و انتخابگر آشکار میانسان جایگاه او 

ی توان به مثابهخردورزی می تواند به آزادی واقعی دست یابد. در این مقام است که انسان خردمند را نمی

نیز باید ویژگی برخاسته از ابزار و آلت سود جست. از آن ا که اخالق باید فقط از ویژگی آزادی برآید، آزادی 

تمامی ذاتهای خردمند باشد. کانت مفهوم آزادی را به اخالق ربط می دهد و آزادی انسان را به معنای 

کند که عقل داند. انسان بعنوان یک موجود اخالقی ورفا از قوانینی پیروی میاطاعت او از قانون اخالقی می

 واضع آن است.

توان بدون چه اراده انسان تابع قانونی باشد که دیگری وضع کرده، آن اراده را نمیاو معتقد است اگر چنان     

قید و شرط نیک دانست. هرچند قانون اخالق همانند قانون طبیعت، انسان را م بور به اطاعت از خود 

ن آزاد خواهد، چون قوانین طبیعت بصور  خودمختارانه نیست. فل ا انساکند بلکه از او اطاعت نیز مینمی

کند که خودش واضع نفسه بودن انسان، ای اب میاست که از آن اطاعت کند یا نکند. بنابراین غایت فی

 قوانین خود باشد.

از دیدگاه کانت آزادی شرط پیشین و ضروری اخالق است، یعنی اینکه آزادی علت وجودی قانون      

به تعبیری دیگر آزادی، زمانی منشا عمل و  اخالقی و قانون اخالقی علت شناختی آزادی بشمار می رود.

گردد که در مطابقت با قانون اخالقی باشد. بنابراین کانت مکلف بودن انسان را دلیل اولی آزاد علت آن می

بودن او می داند، چرا که اگر اعمال انسان از سر تکلیف نباشد تقت تاثیر امیال خارجی یا بیگانه عمل کرده 

نگاه کانت آزادی و قانون عملی نه تنها از یکدیگر جدا نبوده بلکه الزم و ملزوم هم فل ا آزاد نیست. در 

هستند. بطور کلی تا زمانیکه انسان برای مقاود بیرون از خودش عمل کند از آزادی بی بهره است، چرا که 

شد، به این کند، باید خودمختار باای که بخاطر تکلیف عمل میتقت امر چیزی بیرون از خود است. اراده

دلیل که اعمال و رفتاری که از سر تکلیف نباشد مقرک آنها میل خاوی بوده یا اینکه یک عاملی خارج از 
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اراده آن را به حرکت در آورده است. بر این اساس وظیفه هر نظام سیاسی، پاسداری از آزادی شهروندان 

 است.

که میبایست در مسیر آزادی او موانع یا مقدودیتی نظام سیاسی، پاسدار آزادی و برابری شهروندان بوده      

های اخالقی شهروندان فراهم گردد. بعبارتی رشد ای اد نکند تا در نتی ه شرایط الزم برای اعمال و کردار

 اخالقی میان شهروندان و تضمین آزادی و برابری انسان، بستگی به عملکرد قانونی نظام سیاسی دارد.
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