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Abstract 

From Kant’s view, freedom is the universal property of humans as the 

autonomy of will. He established morals on the ground of freedom 

through legislation of Practical Reason. In Kant’s philosophy, freedom 

is a ground, based on which humans have dignity as an individual and 

human beings. The concept of freedom is conjunct with moral law and 

practical reason and is not found in the scope of nature. The moral law 

being freedom in a sense elevates humans from the scope of nature 

and gives them value and dignity, which is based on freedom and 

autonomy. A moral human creates value for the world, and human is 

the end of creation. The Intermediator of human relationship as a 

moral being and the end of nature is the freedom concept. This article 

is written concentrating on Kant’s view of “The relationship between 

dignity and humans freedom”. Freedom is neither an objective matter 

nor the subject of cognition because the concept of freedom is related 

to the rational world and is realized in the behavior and disposition of 

humans. Everything has a price or dignity in the land of ends. 

Whatever has a price could be traded, but what is more valuable than 

any value and has no equivalent whatsoever is dignity. The humanity 

of humans is the only being that has “dignity” as long as it is capable 

of having morality. 
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 از منظر کانت «انسان یآزاد»و « کرامت»مناسبات 

 ایران ،تهران ،فلسفه دانشگاه خاتم یدکتر یدانشجو   یمظاهر هیرق

 

 ، تهران، ایرانو دانشگاه خاتم رانیحکمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش فلسفه، اریدانش   یاعوان نیشه
  

 

 چکیده
عقل  یگذار انسان است. او با قانون یکل تیاراده، خصوص یعنوان خودقانونگذار به یاز منظر کانت، آزاد

است که بر اساس آن انسان  ییمبنا ،ی. در فلسفة کانت، آزادنهد یبنا م یآزاد هیاخالق را بر پا ،یعمل

است  یو عقل عمل یاخالق نونمالزم با قا ،یکرامت است. مفهوم آزاد یدارا ،یعنوان شخص و فرد انسان به

 یتعال عتیاست انسان را از قلمرو طب یاز آن نظر که آزاد ین اخالق. قانوشود ینم افتی عتیو در بستر طب

 یبرا یاست. انسان اخالق یگذار و خودقانون یآزاد هیکه بر پا دهد یم یو به او ارزش و شأن بخشد یم

 تیو غا یاخالق یعنوان موجود ارتباط انسان به اسطةخلقت است. و تیو همو غا ندیآفر یجهان ارزش م

به جهان  یمفهوم آزاد رایز ست،ین ییو موضوع شناسا ینیع یامر یآزاد است. یمفهوم آزاد عت،یطب یینها

 متیق ای یزیکانت، هر چ اتی. در مملكت غاابدی یم تیمعقول ارتباط دارد و در رفتار و منش انسان واقع

 یآنچه از هر ارزش یول ردیمورد دادوستد و معامله قرار گ تواند یاست، م متیق یکرامت. آنچه دارا ایدارد 

که به داشتن  ییانسان تا جا تیّاست. انسان« کرامت»ندارد که معاوضه شود،  یمعادل عنوان چیه است و به رترب

مناسبات "کانت دربارة  دگاهیبر محور د مقاله دارد.« کرامت»است که  یاخالق تواناست، تنها موجود

 ه است.نوشته شد یو با روش استنتاج "انسان  یکرامت و آزاد

 .کرامت، قانون ت،یاخالق، انسان، غا ،یکانت، آزاد :ها واژهکلید
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 مقدمه 
و  1کانت، در نقطة عطف تاریخ اخالق قرار دارد. او بعد از خواندن آثار ژان ژاک روسو 

از بیرون نیابت آن را  زیچ چیهاش که اراده همواره ارادة خود است و  این اندیشة سنتی

(، 181: 1531اراده خودقانونگذار و غیرقابل تفویض به غیر است )ریتر، و اصوالً  کند نمی

فلسفة  تحت تأثیر اندیشة او درباره قدر و اعتبار ارادة انسانی قرار گرفت و متأثر از وی

او بارها اظهار کرد که  که چناننمود.  ارائهاخالق خود و ایدة کرامت انسانی و آزادی را 

کانت  ت نمود و به من آموخت که به انسان احترام بگذارم.روسو مرا به راه درست هدای

مفهوم آزادی خاص انسان را مطرح کرده بود. از دیدگاه  روسو مملو از افكار روسو شد.

او، آزادی اراده هم مقتضای عدل الهی است تا خدا از مسئولیت وجود شر در عالم مبرّی 

 ,Rousseau« )و با عذاب وجدانم آزاد ام من با خطاهایم، برده»شود و هم مقتضای اخالق: 

Emile: 339)اذعان رابطه همبستگی تنگاتنگی  به میان مفهوم آزادی و مفهوم قانون . او

خود بر  ،. آزادی مستلزم تكلیفی نسبت به قانون است که این تكلیف را هر انسانیداشت

نه افسارگسیختگی بلكه اعالم آزادانه قانون است.  ،. ویژگی واقعی آزادیردیگ یعهده م

انسان با آزادی اخالقی حاصل از اطاعت از قانونی که خود برای خویش وضع نموده است؛ 

در فلسفة اخالق کانت، آزادی نقش  .سازد یخود را به نحوی ایجابی حاکم بر خویش م

بر اد با عمل اخالقی تكلیف اخالقی است. انسان آز فرض شیپمحوری دارد؛ چون آزادی 

. گردد یمجبر طبیعت و تمایالت و غرایز خود رها  دوبندیقتكلیف و امر مطلق از  اساس

عمل و رفتار طبق امر مطلق و بایدِ اخالقی، مستلزم این است که انسان دارای آزادی باشد و 

سان فقط امیال و غرایز رها باشد. ان واسطه بهاز قلمرو جبر طبیعت و موجِبیت افعال خود 

باشد که آزاد باشد. آزادی به معنای ایجابی به معنی خود  گذار قانون تواند یموقتی 

بر و تصمیمات خود را  کند یمی است. انسان آزادانه راه زندگی خود را انتخاب گذار قانون

ی خویش ها انتخابآزاد و مسئول موجودی . انسان، دینما یماراده خویش اتخاذ  اساس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) .فیلسوف و نویسندة فرانسوی در دورة روشنگری 
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 معنای خودسروری و حاکم بر سرنوشت خویشتن بودن است. است. آزادی به

 آزادی از منظر کانت
پرسش از آزادی در قرون وسطی متأثر از میراث فكری آباء کلیسا بوده و در پیوند با 

شده است. اندیشمندان دوران نخست اندیشة مدرسی تنها به تعریف  الهیات مطرح می

خاص در درون انسان  طور بهاند که آزادی  پرداخته های عاملی می ماهیت و توضیح توانایی

، آزادی صرفاً 1گرایانی نظیر هابز عقل ازنظرنی همان ارادة آزاد. بر پایة آن استوار است، یع

آزادی از جبر است و هر گونه فعلی که از روی انگیزه، مثالً انگیزة ترس از مرگ باشد، 

او «. انسان هر قدر بتواند در مسیرهای بیشتری حرکت کند، آزادتر است»فعل آزاد است. 

کند،  تلقی می« آموزة تكالیف»حق طبیعی است، فلسفة سیاسی خود را که کامالً مخالف 

ها، سپس  است و در وهلة اول تكالیف انسان« تكالیف بشری»ای که موضوع آن  آموزه

از آزادی نیز همان آزادی از  2شود. فهم اسپینوزا شهروندان و سرانجام مسیحیان را شامل می

ذاتش موجود و فعلش  آن چیزی آزاد است که به صرفِ ضرورتِ»گوید:  جبر است. او می

تنها به اقتضای ذات خویش موجًب باشد. بدین معنا تنها خداوند آزاد است... و انسان آزاد 

 (.18 -11: 1511)ریتر، « نیست

کند. او آزادی اراده را هم مقتضای  روسو نیز مفهوم آزادی خاص انسان را مطرح می 

 مبرّی شود. داند تا خدا از مسئولیت وجود شر در عالم عدل الهی می

نقطة آغاز نظریة اخالقی کانت، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری، تحلیل چیزی  

داند. او با تأکید بر این  ماهیت تكلیف اخالقی می در باباست که او شهودهای مشترک ما 

ی که بتوان آن را زیچ چیهابداً  واقع بهدر جهان وجود ندارد و  زیچ چیه»آغازد که  نكته می

خیر دانست، مگر  دوشرطیق یببیرون از جهان تخیّل کرد نیز وجود ندارد که بتوان، آن را 

عنوان موجودی اخالقی  غایت خلقت را انسان به . کانت(Kant, GMM, 393) 5ارادة خیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Thomas Hobbes (1588- 1679)  انگلیسی. لسوفیو فدولتمرد 

2 .Baruch Benediktus du Spinoza (1632- 1677) .فیلسوف هلندی 

تعریف « خیر»دهد. افالطون هم آزادی را به وجود  کانت اولین فیلسوفی نیست که چنین تعریفی از آزادی ارائه می. 5
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. نهد یو اخالق را بر پایه آزادی بنا م داند یو غایت نهایی انسان را اخالق م دینما یقلمداد م

تواند معطی آن  که فقط خود او می افزاید. ارزشی مبنای اخالق ارزشی به جهان می انسان بر

خویش  ةطبیعت رهاشده و بر اساس آزادی اراد ةبه خویش باشد. انسان اخالقی از زنجیر

در نسبت با ، بیترت نیا بخشد و به . اراده نیک به وجود انسان ارزش مطلق میکند عمل می

 ةرابط ،نقد عقل محضتواند غایت نهایی داشته باشد. کانت در فراز پایانی  می جهان آن،

 گوید: می و کند اظهار می یروشن عقل عملی و آزادی را به

گذاری عقل انسانی دو موضوع دارد. طبیعت و آزادی؛ و بنابراین هم قانون  قانون»

جداگانه اما سرانجام در یک نظام طبیعی و هم قانون اخالقی را، در ابتدا در دو نظام فلسفی 

شود که هست؛ و  دهد. فلسفه طبیعت به هر چیزی مربوط می فلسفی منفرد، در خود جای می

 (.Kant,CPR,B868) «اخالقی، فقط به چیزی که باید باشد ةفلسف

بژکتیو و موضوع شناسایی نیست؛ بلكه آزادی در رفتار و ازنظر کانت، آزادی امری اُ 

و این آزادی و  داردیابد. انسان موجودی است که آزادی و اختیار  واقعیت میکردار انسان 

اختیار، شرط فعل اخالقی او است. از سویی دیگر انسان آزاد و مختار که در جهان 

شود که به تعارضات  یجهان دچار تعارض م ةکند؛ دربار می یزندگ ها نسبت ها و ضرورت

 انجامد. می عقل محض

بلكه هر چه  ؛یی بر اساس آزادی هست اما آزادی وجود نداردها تجهان علّ در»

عقل آدمی هستیم که نظیر آن  ةانگیزترین پدید هست طبیعت است. اینک ما شاهد حیرت

 (.Kant,Proleg.,51« )نیست در هیچ مورد استعمال دیگری از عقل مشهود

ضرورت و جبر حاکم است و آزادی مربوط به  ،، در جهان طبیعتگرید عبارت به 

عنوان شخص مستقل بر پایه آزادی، از عالم  جهان معقول است. انسان با قانون اخالقی به

 االمر و سازوکار طبیعت آزاد و رها است. نفس

های هفدهم و هجدهم را با  های مختلف در بحث از آزادی در سده کانت اندیشه 

                                                                                                                                            
ها و نیز  اشاره به این نكته دارد که آرته در مقام وحدت تمامی فضیلت صراحت به آلكیبادسکرده است. او در رسالة 

 (Alkibiades, 135.c)که شایستة نحوة وجود فرد آزاد است  است یزیچخودِ خیر، آن 
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یا « آزادی استعالیی»و « 2روح خودآئین»و  «1آزادی مشروط»آمیزد. او میان  یكدیگر می

گذارد. در مقابل این مفاهیم نظری از آزادی،  فرق می« شناختی آزادی به معنای جهان»

 کند: مفهوم عملی آن را مطرح می

ناوابسته بودن اراده »و « آزادی به مفهوم عملی عبارت است از استقالل اراده از جبر»

 ,Kant, CPR) «قوة عقل محض برای عمل بالذات»و « های حس یة محرکبه الزام از ناح

A363, B562) 

گوید. آزادی استعالیی،  دربارة آزادی استعالیی سخن می نقد عقل محضکانت در  

و بر  ترین صورت آن است که تخصیص نیافته است ترین و بنیادی مفهوم آزادی در کلی

چنین خواستن و جز این نخواستن خویش است. آزادی استعالیی،  أآن، انسان خود منش هیپا

ایده استعالیی آزادی، مبنای »ای برای آغاز نمودن وضعی از جانب خود است قوه ةبه منزل

گذاری برای  پایهاو در (. Kant,CPR,B561« )دهد می مفهوم عملی آزادی را تشكیل
نماید.  آزادی عملی مطلق را تبیین می، واقعیت عینی نقد عقل عملیو  مابعدالطبیعه اخالق

وی، آزادی عملی مطلق انسان، بدون امكان آزادی استعالیی به نحو علّیتی  ازنظر

 شناختی ممكن نیست. جهان

ناوابسته بودن اراده به الزام از ناحیه »عنوان  مفهوم عملی آزادی به نحو سلبی به

قرار  «محض برای عمل بالذاتقوه عقل »عنوان  و به نحو ایجابی به«های حس محرک

استعالیی  ةسازد؛ ریشه در اید گیرد. آزادی عملی که واقعیت قانون اخالقی را محقق می می

 .(53: 1511ریتر،بخشد ) شناختی دارد و به این ایده واقعیت می جهان آزادی

 اخالق و آزادی

صورت  هب و 5گذاری بر اساس خودقانون انسان دارای کرامت و عقالنیّت، آزادانه و آگاهانه

اخالقی که از  وانیننماید. ق قوانین اخالقی دارای اعتبار کلی و ضروری را وضع می ،پیشینی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Comparative Freiheit/ Conditional Freedom 

2. Automaton spirituale/ Autonomous Spirit 

3. Autonomy 
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ثیر و سلطه هیچ شخص و قدرت و نهاد أهرگونه انگیزه بیرونی و تجربی مبرا است و تحت ت

صورت درونی و بر اساس عقالنیّت و آگاهی، خود  هها ب بیرونی نیست؛ بلكه انسان

نمایند که احكام اخالقی آن دارای اعتبار کلی و همگانی است.  اخالقی می گذاری بنیان

 ةقوانین اخالقی و هم ةهم ةگذاری اراده، اصل یگان خودقانون»گوید می چنانكه کانت

فقط  انتخاب نه 1گذاری گرقانونیددیگرآئینی یا هاست. از سوی دیگر،  تكالیف منطبق با آن

بودن  عكس، ضد اصل تكلیف و ضد اخالقی تكلیفی قرار بگیرد، بلكه به تواند بنیاد هیچ نمی

کانت، شخص یا تابع قانون خود است و یا  ةبرطبق اندیش .(Kant, CPrR:33« )اراده است

یابد. انسان  کرامت انسانی را در عقالنیّت او می دارد. کانت، تحت انقیاد چند قانونی قرار

ن و جایگاهی است که أتنها موجودی است که دارای ش ،در میان سایر موجودات جهان

طبیعت و نیروهای بیرونی  ةتواند قوانین زندگی خود را بیافریند و تحت سیطر خود می

گونه از جبر طبیعت و  گذار رفتار و اعمال خود باشد و این فریننده و قانونآبلكه  ؛نباشد

 گوید: کانت می قدرت بیرونی آزاد و مختار است.

 خردورز اینکند. تنها موجود  می عمل قوانین طبیعت، مطابقچیزی در طبیعت هر » 

یا یک اراده رفتار نماید.  اصول یعنی بر اساس قوانین،که بر اساس تصور را دارد  توانایی

افعال بر پایه قوانین به عقل نیاز داریم، اراده چیزی جز عقل  2شدنبرای متفرع  ازآنجاکه

 .(Kant, GMM:412)« عملی نیست

دارای الزام است و  ؛نماید می از سوی دیگر، قوانین اخالقی که انسان وضع 

به اراده  ،مكلف به انجام آن است. در فلسفه اخالق کانت، عقل عملی ،انسان گرید عبارت به

 ،گونه اراده انگیزاند. این انجام رفتار و اعمال اخالقی برمی یسو بخشد و آن را به جهت می

و او را از تنگنای ایستا و مكانیكی طبیعت،  نهد یدر پیش روی انسان م ی راعرصه فراخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Heteronomy 

2. Deduction 
از آن نتیجه بگیریم که اراده همان عقل عملی  میتوانست ینم، بود یم، استنتاج منطقی «شدن متفرع»از این اگر مقصود 

ارسطو آن را استنتاج عملی نامیده است؛ یعنی قیاسی که نتیجه آن،  آنچهاست. گویا منظور کانت، چیزی است شبیه 

 (.153ص  یک فعل است و نه یک قضیه )پِیتن،
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بخشد. عقل عملی یا اراده انسانی، از طریق عمل اخالقی برای فاعل فعل  آزادی و رهایی می

نماید و  عمل می 1بنا به تكلیف ،اخالقی ةسوژ رو نیآفریند. ازا ن میأارزش و ش ،اخالقی

کوشد تا رفتار و  نماید و می می 2ییابد و خودبنیانگذاری اخالق قانون اخالقی را در خود می

گونه برخالف عقل نظری که محدود و مقید به تجربه  عمل اخالقی را متحقق نماید. این

گیری از  های آن است، عقل عملی انسان، محدودیت و قیدی ندارد و با بهره حسی و داده

اخالق و ارزش است.  أخاص خود، منشاراده و امكان اختیار و آزادی بر اساس اصول 

 او،داند. ازنظر  ، اخالق را مستقل و خودبنیاد میادیان کانت برخالف یونانیان و پیروان

به تعبیر دیگر مبنی بر  .شود یویژگی عمل اخالقی آن است که بر اساس اراده خیر محقق م

قل انسانی او را عقالنی دارد و ع أغرایز و احساسات طبیعی نیست؛ بلكه منش ،تمایالت

نماید و تنها در این صورت است که انجام عمل اخالقی بر  مكلف به عمل اخالقی می

از روی  یدارای ارزش و اعتبار اخالقی است؛ بنابراین انجام رفتار اخالق ،اساس تكلیف

فاقد ارزش اخالقی است. ویژگی دیگر عمل اخالقی این  ،ترس از کیفر و یا امید پاداش

این  نظر ندارد. منفعت و چشمداشتی را مدّ نیز گونه سود و زیان و هیچ ،ل آناست که فاع

نكته اهمیت دارد که عمل بر اساس تكلیف اخالقی، هرگز به معنای اجبار و اطاعت صرف 

و  5نیست، بلكه انجام تكلیف یعنی اجرای قانونی که عقل انسان آن را به نحو غیرمشروط

 ازنظر انسانی بر اساس خودقانونگذاری اخالقی است.نماید و تكلیف  می آزادانه وضع

القی نسبت به قانون اخالقی، حرمت و احترام قائل است و این احساس خکانت، انسان ا

این احترام  چنین هماحترام، واجد صفت کلیت و برخاسته از نفس قانون اخالقی است. 

، بلكه مایه سربلندی و نسبت به قانون اخالقی، برای انسان مستلزم رنج و مرارتی نیست

حكمی که خود وضع  عنوان بهشرافت او است. به این نحو که اراده انسان، حكم اخالقی را 

نماید و دیگر این حكم، جنبه اجبار و تحمیلی برای او ندارد؛ بلكه  نموده است، تلقی می

ای واجد  انسان دارای چنین اراده رو نیازاذاتی اراده انسان و مورد حرمت و احترام او است. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Obligation 

2. Moral self legislation 

3. Unconditional 
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شخصیت و کرامت و شأن و ارزش است. چنین شخصی دارای آزادی و اختیار است و 

 اجبار و سلطه بیرونی نیست و برای خود حرمت و آزادگی قائل است. گونه چیهمقهور 

توانم از شنیدن  موزد که آزادی هست. من نمیآ به ما می 1اخالقی بایدِ« یک حضور»

گوید چه چیز حق است و چه چیز باطل، سرباز زنم. فرمان قطعی، اصل  که به من می ندایی

آزادی  رو نی. ازا«توانستن»دلیلی است بر  «باید»کند. این بینش خرد را به زبان خود بیان می

 .(181: 1532)یاسپرس، هست

الزامی ها است. تكلیف،  احكام اخالقی، مبتنی بر امكان آزادی و اختیار در انسان 

است که ناشی از عقل و مقوم اراده انسان است. اختیار و آزادی انسان در فلسفه کانت، 

 همان امكان اجرای قانون اخالقی است.

که بتوانیم به قانون  اختیار آن شرط ماتقدمی است که باید در ما باشد؛ برای این»

داند و  ی انسان ممكن میعملی اختیار و آزادی را برا ازلحاظاخالقی تحقق ببخشیم... عقل 

 (.111:1583)مجتهدی، «کند اصل موضوع قبول می عنوان بهآن را 

خصوص  در اینآزادی، بنیادی است که قوانین اخالقی بر پایه آن استوار است.  

 گوید: یاسپرس می

؛ بلكه تنها به میابی ینم ای از آزادی دست واسطه ما از راه حس درونی به آگاهی بی»

آییم. به یاری تكلیف و آزادی است که  برمی تكلیف است که به اثبات آنیاری مفهوم 

رسد.  می «راستی هست هکه ب نماید بلكه چنان که می نه چنان» انسان به آگاهی از خود

ای که در آن تو گویی ما به  همانا نقطه ظهور برتر از محسوس است در جهان، نقطه، آزادی

 .(1532:188،)یاسپرس« یابیم برتر از محسوس دست می

کانت، سوژه در سرشت معقول خود، تابع هیچ شرط تجربی و زمانی نیست؛  ازنظر 

های  بنابراین در کنش؛ 2نفسه ی فیءهایشزیرا زمان فقط شرط پدیدارها است، نه شرط 

 خود از هر گونه ضرورت طبیعی که مختص جهان حسی است، مستقل و رها است.

توانند  ، هم آزادی و هم طبیعت، هر یک به معنای کامل خود، میبیترت نیا به»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Moral ought to 

2. Thing in itself 
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زمان و بدون هر نوع تناقضی دقیقاً در همان اعمال یافت شوند، بسته به آن که انسان آن  هم

 (.Kant, CPR, B569)« شان شان مقایسه کند، یا با علّت محسوس اعمال را با علّت معقول

 مناسبات کرامت انسانی و آزادی
غایت انسان آزادی است و قانون اخالقی تنها راه طور که گفته شد، از نظر کانت،  همان 

صورت سوبژکتیویته فعل  ، بهضابطه اول قانون اخالقی کانت دربرای تحقق آزادی است. 

 گوید: می

 صورت قانون کلی چنان عمل کن که بتوانی، بخواهی، دستور ناشی از عمل تو، به»

 .(GMM:421) «درآید

 عنوان غایت به تیمفهوم انسانشود که  گونه دریافت می از این ضابطة اخالقی این 

را توانایی  تیانسان، رابطه تنگاتنگی با مفهوم آزادی انتخاب و عمل دارد. کانت ،1نفسه یف

عنوان موجود آزاد  انسان به به این نحو کهداند.  فرد برای وضع غایات مختص به خویش می

و بر اساس تكلیف عمل نماید. محتوا و  کندخالقی درون خود را وضع تواند قوانین ا می

مثابه طبیعت عقالنی است که همچون غایت بالذات  بنیان این قانون کلی، همان آزادی به

است. کانت در ضابطه دوم قانون اخالقی بر رعایت حق دیگران و آزادی انتخاب آنان 

 نماید: گونه تقریر می لی را اینو بیان امر مطلق به لحاظ عم نماید کید میأت

را چه در شخص تو و چه در شخص دیگری، همواره  تیچنان رفتار کن که انسان»

 .(Kant, GMM:429) «عنوان وسیله به عنوان غایت به کار ببری و نه صرفاً به حال نیدرع

آزادی انتخاب فرد و محقق نمودن غایات منتخب فرد در  پاسداشتبر ضرورت او  

را باید غایت به شمار آورد و نه  تیاین تكلیف که انسان ،نماید؛ بنابراین کید میأعمل ت

وسیله به این معنا است که ما باید آزادی انتخاب خود و دیگران را پاس بداریم  هرگز صرفاً

در عمل نیز محقق شوند. ازنظر کانت، ، اند و بكوشیم تا اهدافی که آزادانه انتخاب شده

 .(Kant, GMM:430جویی آزادانه غایات است ) ین و پیتوان تعی تیانسان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. End in Itself 
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کرامت انسانی،  ةگذاری به منزل ازنظر کانت، هر آنچه از آزادی و خودقانون 

بودن نیّت، قاعده درونی و  شود، صرفاً به اخالقی ن درونی دریافت میو تعیّ بودن یاخالق

بودن، در مقابل  گردد. اخالقی بازمیعنوان توان عزم در رویارویی با امیال و غرایز  فضیلت به

اخالقی مضامین جوهری  یا گونه یافته، در بایدهای درونی و نیات، به واقعیت طبیعی تعین

 (.81 ،1511،)ریتر کند می آزادی را وارد

گذاری کلی واجد ارزش  دلیل خصوصیت خودقانون انسان را به کانت ،رو نیازا 

دهد که انسان  را می 1ویت در مملكت ممكن غایاتداند که به او شایستگی عض باالیی می

نفسه و در نتیجه، برای  غایت فی عنوان به آنجای طبیعت خود برای مقتضا بهتر  پیش

قلمداد شده بود. تا انسان در مقایسه با قوانین طبیعت،  2گذار بودن در مملكت غایات قانون

ها را وضع نموده است و در این صورت،  آزادانه و تنها مطیع قوانینی باشد که خود آن

 گذاری کلی باشد. قواعد او جزیی از قانون

ن معین کرده باشد، در حالی آکه قانون برای  ارزش ندارد، مگر ارزشی یزیچ چیه»

 نأباید درست به همین دلیل، ش کننده هرگونه ارزش است، اری که تعیینذگ که خود قانون

برای چنین ارزشی لفظ احترام، تنها تعبیر  باشد. ناپذیر داشته یعنی ارزشی مطلق و قیاس

مناسبی است که یک موجود خردورز باید در قبال آن ادا کند؛ بنابراین، خود 

 .(Kant, GMM:435)« طبیعت عقالنی استن طبیعت انسانی و هر أاساس ش ،گذاری قانون

ارزش انسان است و  ترین متعالیآزادی انتخاب،  ،کانت در فلسفة اخالقبنابراین  

ازنظر کانت، ارزش  قوانین اخالقی، بیانگر طریقه تحقق این غایت نامشروط ضروری است.

روط آزادی ای بدیهی است و ارزش نامش نفسه، قضیه عنوان غایت فی ، بهتینامشروط انسان

 بخش اراده نیز دارای بداهت است. تعین عنوان خود به

صرفاً  که آنبر اهمیت و شرافت انسان دارای خودقانونگذاری اخالقی نسبت به  وی 

از مفهوم تكلیف، تبعیت از قانون را  که نیاما با »گوید: پیرو قانون است؛ تأکید نموده و می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ی خودقانونگذار به نحو کمال مطلوب در ترکیبی ها ارادهممكن غایات یعنی هماهنگ ساختن تمامی  مملكت .1

 هماهنگ و منتظم.

2. Kingdom of Ends 
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دهد، نوعی  ، برای شخصی که تمامی تكالیف خود را انجام میحال نیدرعفهمیم،  می

نیست که تابع قانون اخالقی  جهت ازآنواالیی و شأن قائلیم، زیرا واالیی چنین شخصی 

است، بلكه به سبب این است که درهمان حال، واضع این قانون هم هست و صرفاً بدین 

 .(Kant, GMM:440) «کند آن تبعیت می دلیل، از

گذاری اخالقی، اساس کرامت طبیعت انسان و  کانت، استقالل یا خودقانون ازنظر 

این دیدگاه، نه نیروهای مافوق و نه  بر اساس. (GMM:436)هرگونه طبیعت عقالنی است 

؛ بلكه انسان خود باید عقالنی اندیشه نموده کنند ینمتقدیر و نه طبیعت، رفتار انسان را مقید 

دهد و  ی نماید. انسان از این منظر خود و محیط اطراف خویش را شكل میریگ میتصمو 

نماید. انسان آزاد و متعقل، کرامت انسانی  ها و معیارهای درونی خود را محقق می ارزش

یعنی امكان و قوه ذاتی او که وی از طریق فعالیت خود در طی روند تاریخی خود را 

نهد و به  حقق بخشد؛ در منصه ظهور و بروز میتواند و باید آن را ت شكوفایی خویش می

 (.3: 1113رسد )بایرتز، می تیانسانخودشكوفایی و منزلت 

شود که چگونه طبیعت، انسان را برای اهداف خود  حال این پرسش مطرح می 

تاریخ  معنایآفریده است و آزادی و معقولیت چه نسبتی با طبیعت دارد. کانت در کتاب 
 ازنظرداند.  غایت وجود انسان را تحقق آزادی و معقولیت می ،طنیدر غایت جهان و کلی

کانت، آزادی و معقولیت چیزی نیست که خارج از ذات انسان به دست او برسد. آزادی و 

معقولیت اکتسابی نیست؛ بلكه هر دو از لوازم ذات انسانی است که طبیعت با طرح پنهان 

کند. تحقق معقولیت در انسان  ها را فراهم می آن افتنی تیفعلخود از طریق تاریخ، تحقق و 

 باره نیدرااوست. او  تیمعقولزاد  به معنی رهایی او از بند تمایالت است و آزادی او هم

 گوید: می

عنوان غایت نهایی خلقت فرض شود تا مبنایی عقالنی برای  انسان باید نخست به» 

مثابه کل مطلقی موافق  طبیعت به که یتوجیه هماهنگی ضروری طبیعت با خوشبختی او، وقت

که انسان  ای اما نه قوه ،فقط قوه میل او رو نیبا اصول غایات لحاظ شود، در دست باشد. ازا

که بالنسبه به آن ارزش  ای سازد و نه قوه )از طریق محرکات حسی( به طبیعت وابسته می را
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بلكه ارزشی که فقط برد،  و لذت می کند یوجود او وابسته به چیزی است که دریافت م

تواند معطی آن به خویش باشد و عبارت از این است که چه عملی انجام  خود او می

بلكه در  ،طبیعت ةای در زنجیر عنوان حلقه دهد، چگونه و مطابق با کدام اصول، نه به می

نیک است که به وجودش ارزشی مطلق  ةیعنی اراد -کند میل خویش، رفتار می ةآزادی قو

 ,Kant,CPrR)« غایتی نهایی داشته باشد تواند و بالنسبه به آن، وجود جهان میبخشد  می

86.) 

 قلمرو آزادی

برای همه  یدسترس قابل کانت آزادی را با استقالل که یكی از کیفیات زندگی بشر و ظاهراً 

اما رسیدن به آزادی و استقالل مستلزم غنای روحی است. او  ؛گیرد است، یكی می ها انسان

آزادی »کند. و آزادی در ارتباط با عالم معقول اشاره می به وجود جبر در عالم پدیداری

 «آید دار به اندیشه می زمان به نمودهای زمان بی معقولبرای نخستین بار در نسبت 

های ضروری است و  هر چه هست، نسبت مادی در جهان درواقع. (1532:185)یاسپرس،

عنوان امر حسی و  است. کانت مفهوم طبیعت را به معقولآزادی متعلق به قلمرو و ساحت 

نماید. این دو قلمرو در افق سوژه انسانی با  عنوان امر فراحسی قلمداد می مفهوم آزادی را به

ه از عقل را در جهان شوند؛ زیرا عامل اخالقی، قوانین اخالقی صادر یكدیگر مرتبط می

 کانتکند.  نماید و آن در مسیر تجربی رویدادها بروز و ظهور پیدا می پدیداری محقق می

 گوید: میچنین نقد عقل محض در در این خصوص 

شناختی، این قوه است که یک حالت  منظور من از آزادی به معنای جهان» 

علیّت آن حالت مطابق با قانون طبیعت،  بیترت نیا به که یطور بهآغاز شود،  خود خودبه

تا آن را در زمان معیّن کند. آزادی به این معنا، یک ایدة  دوباره تابع یک علّت دیگر نباشد

و  چیز را که از تجربه گرفته شده باشد در خود ندارد است که اوالً، هیچ 1استعالیی محض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

استعالیی به آن  ةدیالكتیكی عقل محض است و در فلسف یها است چون مبتنی بر استدالل ایده استعالیی محض. 1

 شود. پرداخته می
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ه شكل معیّن داده شود؛ زیرا این یک تواند ب ای نمی چنین در هیچ تجربه ثانیاً اُبژة آن، هم

افتد، باید علّتی  اتفاق می آنچهقانون کلی و حتی قانون امكان هر نوع تجربه است که هر 

 .(Kant,CPR,B561)« داشته باشد

بنابراین آزادی، خارج از حیطه قانون طبیعت است و اقتضاء و کارکرد دیگری دارد.  

آزادی در قلمرو  گرید عبارت شود؛ به دراک میمفهوم آزادی با پذیرفتن جهان معقول ا

شود؛ بلكه آزادی، مفهومی است که بنا  طبیعت که متضمن تجربه و حس است، یافت نمی

ی بدون گذار خودقانوناخالقی و  قانونزیرا ؛ ذاتی عقل به آن اذعان داریم ضرورت به

ازنظر کانت هم آزادی و  (.11 ،1583تصور و حتی واقعیت آزادی ممكن نیست )مجتهدی،

زمان و بدون هر نوع تناقضی در  توانند هم هم طبیعت، هر یک به معنای کامل خود، می

شان مقایسه نماید، یا با  اعمال یافت شوند، بسته به آنكه انسان آن اعمال را با علت معقول

زادی آ عنوان بهبرای سازگارنمودن مفهوم علیّت (. Kant, CPR,B569) شان علت محسوس

ضرورت طبیعی، باید بین جهان پدیداری نمودها و جهان اشیای  عنوان بهبا مفهوم علیّت 

 االمری تمایز گذاشت. نفس

حكم سوژه پیوند  ةکانت میان قلمرو مفهوم طبیعت و قلمرو مفهوم آزادی از طریق قو 

 گوید: می حكم ةنقد قوند. او در ک برقرار می

شود در جهان محسوس  طرح می نشیتوسط قوان مفهوم اختیار باید غایتی را که»

طبیعت  ةفعلیت بخشد؛ بنابراین باید مبنای وحدتی میان فوق محسوس که در شالود

 (.Kant, CJ.,II)« قرارگرفته، با محتوای عملی مفهوم اختیار موجود باشد

مندی در طبیعت از طریق قوه حكم میان مفهوم طبیعت و  کانت با بیان مفهوم غایت

گونه که انسان قوانین و احكام اخالقی صادره از  سازد. این آزادی ارتباط برقرار می مفهوم

یا پیوند الزم  «1مفهوم میانجی» حكم قوه» نماید. ناحیه عقل را در قلمرو پدیداری اعمال می

ورد که او تمایز بین سپهرشان را آ فراهم می -نظری و عملی -ورزی اندیشهة را بین دو شیو

 .(138 :1511،)راتلج« دانسته بودالزم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Intermediate Concept 
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 آزادی و قانون اخالقی

کانت، آزادی شرط پیشین قانون اخالقی است. او آزادی را علت وجودی قانون  از منظر 

او بر این نظر  نماید. داند و قانون اخالقی را نیز علت شناختی آزادی قلمداد می اخالقی می

بشری است، اما بر  یها تیاتر از محدوداست که اثبات آزادی انسان ازنظر عقل نظری فر

فاعل عاقل، بما هو عاقل، فقط بر اساس این » شود. می آزادی انسان تبیین، اساس عقل عملی

تواند عمل کند. از منظر عملی فاعل  که آزاد است )فقط تحت ایده آزادی( می فرض شیپ

آزاد دانسته  راًظهمین کافی است؛ زیرا قوانینی که برای موجودی که ن -و نه از منظر بیننده-

برای موجودی هم که باید بر اساس  -ازلحاظ مقاصد عملی -شود معتبر خواهد بود.  می

ای  ضروریض فر معتبر هستند. اثبات چنین پیش رورتاًض ،آزادبودنش عمل کند فرض شیپ

اتمام کار فیلسوف اخالق کافی است. اگر فاعل  برای توجیه قانون اخالقی و بنابراین برای

عمل  فرض شیآزاد بودنش عمل کند باید بر اساس این پ ضفر عاقل باید بر اساس پیش

سوژه انسانی با  درواقع(. 553: 1513،پیتن« )اری استذگ خود قانون کند که تحت اصل

االمری دارد.  سآورد که مبدأ نف ی، فعلی را در جهان پدیداری پدید میبخش نیّتعخود 

؛ اما در عالم پدیدار بروز و ظهور پیدا دهد یمی رخ االمر نفسای که در ساحت  اراده

بخشی همان علّیت آزاد  ، خود تعیّنرو نیازاآید.  گونه فعل اخالقی پدید می و این کند یم

بخشی، آزادی بنیادین عقل است که دارای ضرورت و  خود تعیّن گرید عبارت ؛ بهاست

 کلیت است؛ چون پیشینی است و نیز صوری است.

کانت مفهوم آزادی را شرط پیشین همه مفاهیم دیگر مانند هستی خدا و جاودانگی »

چون یقین  و شمارد. چون قانون اخالقی وجود دارد، پس آزادی هم واقعیت دارد نفس می

توانند مفاهیمی  شود، پس خدا و جاودانگی نفس نیز می زادی در عقل یافت میبه وجود آ

که واقعیت آن از راه قانون یقینی عقل  آنجاتا  پذیرفتنی باشند. به نظر کانت مفهوم آزادی

را  -آنحتی نظری  -همة ساختمان نظام عقل محض نیریز سنگعملی ثابت شده است، 

 و بایدِ 1)تنجیزی( صورت امر مطلق نون اخالقی بهقا. (1515:513)شرف، «دهد یمتشكیل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Kategorisch Imperative/Categorical Imperative 
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 گوید: کانت میگذاری است.  آور بودن خودقانون اخالقی است که متضمن الزام

صورت،  نینیز دانست، زیرا در غیر ا گذار اراده موجود خردورز را باید همواره قانون»

 -بنابراین، عقل هریک از قواعد اراده را نفسه تصور کرد؛  توان این موجود را غایت فی نمی

با هر اراده دیگری و نیز با هرگونه رفتاری نسبت  -گذاری کلی است  از آن حیث که قانون

هیچ محرک عملی دیگری است و نه برای  حكم بهنه  کار نیادهد و  به خویش ربط می

است که تنها از ن یا منزلت موجود خردورزی أش هاید منفعتی در آینده، بلكه منشأ آن،

در مملكت  .، خود واضع این قانون برای خویش استحال نیکند که درع قانونی تبعیت می

در ازای  توان یمغایات، هر چیزی یا بهایی دارد یا شأنی. هر چیزی که بهایی داشته باشد، 

ارز نهاد، اما چیزی که فوق هرگونه بهایی است و در نتیجه،  هم عنوان بهآن، چیز دیگری 

 (.Kant,GMM:434)« ارزی ندارد، کرامت، شأن یا منزلت دارد هم

بنابراین، کلید فهم فلسفه اخالق کانت این نكته است که اخالق، قانون پیشینی عقل  

ت نه آنكه مبتنی بر هر ارزش دیگری باشد. ازنظر کانت، قانون اخالقی، قانون علیّ ؛است

ت تی به قانون نیاز دارد و اگر آزادی، علیّکند که هر علیّ آزادی است. کانت استدالل می

ی علّ ها برای تعین خودشان، مستقل از طبیعت است؛ پس این ظرفیت نیز تحت قانونِ انسان

اصل عملی عقل است  ،کند. قانون اخالقی تحت عنوان قانون اخالقی یا امر مطلق عمل می

؛ شود مل اخالقی رهنمون میاخالقی برای رفتار و ع که انسان از طریق عقالنیّت به قوانین

منزله امری  باشد. آزادی به امری شبیه اصل عدم تناقض در عقل نظری می گرید عبارت به

آورد.  ن انسان مستقل از طبیعت، قانون اخالقی را پدید میعنوان قابلیت تعیّ متافیزیكی به

نماید؛  می صورت امر مطلق صادر هعالوه بر این انسان متعقل تكالیف اخالقی را تنها ب

منزله  به تیگذاری عقالنی دارای کرامت، احترام و انسان بنابراین انسان بر اساس خودقانون

 .(Sensen,2011,214) نفسه است فی غایت

 آزادیرابطة انسان و 
االمری دارد. انسان  ساحت نفس ،ای، یعنی وجود متناهی انسان کانت هر سوژه ازنظر 

یعنی ؛ هرچند ساکن قلمرو پدیداری و محسوس است، ساکن قلمرو نامحسوس نیز هست
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تعلق آزادی به انسان از جهت عقالنیّت او و بنابراین » ساکن قلمرو متعالی از پدیدارها است.

از جهت عضویت او در جهان معقول است نه از جهت عضویت او در جهان محسوس. 

نفسه را  تی دریابیم که دو منظر الزم است و دریابیم که از یک منظر ما باید چیزهای فیوق

تناقضی  ،انسان هم آزاد است هم مجبور نكهیریشه نهان پدیدارها تصور کنیم، در فرض ا

آزاد است و از آن حیث که عضو  ،نخواهد بود: او از آن حیث که عضو جهان معقول است

 .(112، 1513)پیتن، « است جهان محسوس است، مجبور

 ازنظر. کند یمی خود را نیز درک االمر نفسانسان تنها موجودی است که وجه  

االمری، یک موجود متصف به صفت  گونه نیست که سوژه در ساحت نفس کانت این

االمر. وقتی آزادی  مختار باشد؛ بلكه نفس وجود انسان خود آزادی است. آزادی یعنی نفس

بنابراین انسان در ساحتی است ؛ شود. اختیار مشروط به آزادی است یدا میهست، اختیار پ

علّت لَدُنی  منزله بهباشد و آزادی وصف تعالی انسان است. آزادی  که عین بالقیدی می

گونه است که  این و ها نیست علّت در کشاکشست و دیگر ایعنی از پیش خود و درونی 

او  نیچن نیا و اندیشد کانت به انسان متعالی می و آید ساحت اخالق و عقل عملی پدید می

گذاری  ای پایه االمری انسان و آزادی او، اخالق را به نحو تازه با مطرح کردن وجه نفس

 نماید. می

دهد، بلكه اخالق را در  یک فعل اخالقی انجام می تنها نهانسان با هر فعل اخالقی  

وقفه توسط موجود  گذاری اخالق، بی اینگونه کار بنیان و نماید گذاری می جهان بنیان

بنابراین قانون اخالقی، برای جهان محسوس، ؛ دهد امر کلی در جهان رخ می منزله بهعقالنی 

در طبیعت، قوانین جدید  گرید عبارت ؛ بهآورد می به وجودصورت جهان نامحسوس را 

 رویم ی فرهنگ فراتر میسو بهگونه از طبیعت  این و شود تحت عنوان اخالق بنیان نهاده می

با اخالق در جهان، جهانی فراروی طبیعت، تحت عنوان جهان فرهنگی با محوریت انسان  و

 .دیآ یمو آزادی پدید 

 آزادی و کرامت انسان ةنظرها و انتقادهای معاصران کانت دربار
کانت، بیانگر تمایز اساسی  گذاری توسط گذاری اخالق بر اساس آزادی و خودقانون پایه 
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بعدی قرار  فالسفهاین امر مورد مخالفت و انتقاد  که ینحو ت اخالقی پیشین بود. بهاو با سنّ
سوی ظلمات  هبود که اخالق کانت را مجعول و حرکت ب 1گرفت. ازجمله این افراد، شتاتلر

 ؛دین مسیحیت است تلقی نمود و مدعی بود که او برترین اصل اخالقی را که همانا مبتنی بر
با استناد به اندیشة شمار بسیاری از  2تسمتفكرانی مانند مِ نابود نموده است. از سوی دیگر

میان فلسفه اخالق کانت و « زیباترین هماهنگی»مردان عمیق و فرهیخته، در پی اثبات 
یک  بودند و معتقدند اخالق رواقی و اخالق مسیحی هیچکتاب مقدس اخالق میانجی در 

با طرفداری از  5رسحتی اوبروا (.85: 1511اند چیزی بهتر از این ارائه کنند )ریتر،  وانستهنت
که عقل،  «کاربرد تمامی آزادی»عنوان قوانینی برای  نظریه کانت، تعریف فلسفه اخالق را به

، 1همچون فیشته فیلسوفانی. ازنظر (همان) ها را به آن مكلف نموده است؛ قلمداد نمود انسان
نگری کانت، شرط و پایه برای آزادی انسان و برتری او از  ، نظریه مطلق6و هگل 3نگشلی

های طبیعی و پدیدارها است. فیشته، در مقابل اندیشه جزمی، موضع آزادی یا همان  قانون
گزیند و عقل انسان را از آن حیث که امر مطلقی است، فعل محض  برمی تفكر ایدئالیسم را

آزادی یعنی هیچ طبیعتی مافوق اراده نباشد و اراده یگانه خالق ممكن داند. ازنظر او  می
در فلسفه متأخر فیشته،  گیرد. زندگی خود را بر عهده می مسئولیت ،است و انسان با آزادی

آزادی ابزاری برای قانون اخالقی است. به این نحو که آزادی در مقام گذار از طبیعت به 
کانت،  ازآنجاکهبخشد.  ر اصل مطلق، به خود تحقق میقانون اخالقی، با امحای خویش د

سازی فارغ از مفهوم این قوه  برای قوه خیال آدمی نوعی آزادی قائل است که همان شاکله
طور کامل  متأثر از او آزادی بدین معنا را تنها در وضعیت زیباشناختی به 3باشد. شیلر می

ز الزام حس و عقل آزاد است و بنابراین دید. چون تنها در چنین وضعیتی انسان ا متحقق می
 بخشیدن به خویش است. قادر به تعیّن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Stattler, Benedikt (1728-1797) آلمانی فیلسوف و متكلم 

2. Metz, Andreas (1767- 1839) استاد فلسفه و ریاضیات و متكلم مسیحی.  

3. Überwasser, Ferdinand (1752- 1812) متكلم و فیلسوف کاتولیكی آلمانی.   

 4. Johann Gottlieb Fichte (1762- 1814) آلیسم آلمانی فیلسوف آلمانی و از طرفداران ایده  

5. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) آلمانی آلیست فیلسوف ایده   
 

6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) آلیست آلمانی فیلسوف ایده  

7. Johann Christoph Friedrich von Schiller(1759-1805)  ،نویس و فیلسوف آلمانی نمایشنامهشاعر  

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Joseph_Schelling
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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تكرار معلوم یا  تنها نههگل بر این نظر است که نظریة کانت راجع به عقل عملی،  
توان دانست که آیا فالن مقصود  گویی، بلكه خالف اخالق است. فقط به شرطی می همان

گردد که قبالً معلوم شده باشد آن مقصود شایان  ممكن است به بنیاد قانون اخالق مبدل
تحقق است و تعیین این امر به اوضاع و احوال تاریخی بستگی دارد. به عقیدة هگل، همه 
کس آزاد است که منكر مالكیت خصوصی شود و قانون اخالقی دیگری انتخاب نماید. 

گردد. اگر  میدهد، به اصلی مخالف اخالق بدل  کلیت که کانت آن را اصل قرار می
به مرتبة یكی از اصول »قدر شدت بگیرد و اهمیت پیدا کند که  خواهشی غیراخالقی آن

گونه آن را به قانون اخالق مبدل  نیست که نتوان بدین زیچ چیهبنابراین، مطلقاً ؛ رسانیده شود
 (.Neumann,1940: 345)« کرد

به دستگاه تمام  2و ف.فن بادر 1بعد از کانت، برخی فالسفه همچون ف. شلگل 
عقالنی کانت درباره اخالق انتقاد نمودند و در خصوص ضرورت ارتباط اخالق با دین 

گذاری اخالق بر مبنای  نیز در تقابل با کانت، در پایه 5بحث نمودند. در ادامه شالیرماخر
صورت  های اخالقی نباید به وحدت عقل و طبیعت پیش رفت. وی بر این نظر بود که گزاره

و باید و قانون بیان گردد؛ بلكه باید بیانگر فعلی واقعی باشد که عقل بر روی طبیعت حكم 
شده که  دهد. ازنظر او مفهوم اخالق در حال صیرورت، در افق زمان تاریخی واقع انجام می

اند. نیچه نیز بر این نظر بود که اساساً  های اخالق حقیقی به ودیعت نهاده شده در آن، نطفه
ها  های اخالقی نداریم، بلكه آنچه داریم، صرفاً تفسیری اخالقی از پدیده م پدیدهچیزی به نا

فهمید که با شرایط زندگی یک موجود  اری را میذگ ارزش از است او از اخالق، نظامی
نیز آزادی وجود و خواست از روی  1. شوپنهاور(31-11، صص 1511کند )ریتر، تالقی می

 .قصد و اراده آزاد را مطرح کرد

 گیری نتیجه
او، آزادی خصوصیت اراده  ازنظرآزادی از مفاهیم محوری در فلسفه عملی کانت است.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) فیلسوف فرهنگ و منتقد آلمانی 

2. Franz Xaver von Baader (1765- 1841) متكلم و فیلسوف کاتولیک آلمانی 

3. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834)  رمانتیکفیلسوف و متكلم آلمانی دورة  

4. Arthur Schopenhauer (1788-1860) فیلسوف آلمانی دورة ایدئالیسم 
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است که امكان تأثیرگذاری آن مستقل از هرگونه جبری از سوی عوامل بیرونی را ممكن 

اما مفهوم ایجابی آزادی از ؛ سازد. این تعریف، مفهوم سلبی )استعالیی( آزادی است می

یعنی این ؛ گذاری است که همان خودقانون کند؛ آزادی اراده بروز پیدا می نجایا

، توان ازنظر کانتاست. آزادی  شیخو قانونخصوصیت اراده که در آن، اراده خود 

های انسانی است. آزادی باالترین درجه حیات در  قابلیت امكانات و حدومرز یبشكوفایی 

زیرا اگر انسان مقهور حسّیات ؛ کماالت استجهان است. آزادی شرط الزمی برای تمامی 

گر بودیم. لكن آزادی، ارزش  و غرایز و امیال خود بود؛ جهانی تهی از ارزش را نظاره

درونی جهان و خیر اعلی است. آزادی ارزش نامشروط دارد و ارزش درونی جهان است. 

توانایی انجام رفتار  واسطه آزادی است که انسان ریشه کرامت انسان، آزادی او است. تنها به

ی او از آزادی است ریگ بهره، کرامت انسان مبتنی بر رو نیازااخالقی و عمل خیر را دارد. 

یابد. آزادی سرمنشأ کرامت  خیر و ارزش را می آنچهکه از طریق این آزادی استحقاق هر 

 انسانی است که بدون آزادی امكان تحقق ندارد.

ی اراده، خصوصیت کلی انسان است. آزادی موقفی گذار خودقانون عنوان بهآزادی  

در  توان ینم. آزادی را اند شخصخویش،  بودن انساناست که در آن همگان از حیث 

است. آزادی  فرما حكمقلمرو طبیعت یافت، چون در بستر طبیعت، سازوکارهای طبیعی 

 .شود یمانسان تنها در مالزمت قانون اخالقی و عقل عملی متحقق 

آن نسبت به  واسطه به، تعین بنیادین اخالقی است که انسان بودن شخصکانت،  ازنظر 

شخص، یعنی  عنوان بهشخصیت خود که متعلق به عالم معقول است، آگاهی دارد. انسان 

و خویش را از  گردد یمفاعل عمل اخالقی، متوجه وجود فرامحسوس یا ذاتی خود  عنوان به

 بر اساسهر خواهش و میلی،  رغم بهو  بخشد یمعالی سیطره طبیعت و امیال و غرایز حسی ت

. چون انسان خود واضع و مقنن قانون اخالقی است. تبعیت از دینما یماقتضای اخالق عمل 

 ها انسان. تمامی باشد یمقانون اخالقی، دارای ارزش و بر مبنای آزادی و کرامت انسان 

 رفتار نمود. نفسه یفغایت  همچوندارای احترام و کرامت ذاتی هستند و باید با ایشان 

با قانون اخالقی و توانایی فراحسی خویش برای آزادی  بودنشانسان  حكم بهانسان  
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ی( مستقل از تعینات فیزیكی، آزاد و االمر نفسشخص )انسان  عنوان بهبیانگر این است که 

ای برترین تعین ناوابسته به طبیعت است. ارزش قوانین اخالقی و احترام و شأنی که انسان بر

 ی اخالقی استوار است.گذار خودقانونآزادی و  هیبر پاخود قائل است، 

و تعین  بودن یاخالقکرامت انسانی و  منزله بهی عقالنی گذار خودقانونآزادی و  

درونی انسان است. انسان در میان سایر موجودات جهان، تنها موجودی است که دارای 

قوانین زندگی خود را بیافریند و خویش را از  تواند یمشأن و جایگاهی است که خود 

و اخالق باشد.  ها ارزشو آفریننده  ایجاب اعمالش توسط نیروهای بیرونی آزاد سازد

و  ها خواهشانسانیت و شرافت انسان در تعالی بخشیدن به خود در کشاکش با امیال و 

و کرامت انسان به وی و مطابق اقتضای اخالق رفتار نمودن است. عظمت  مندانه لتیفض

صرفاً اعطاء نشده است، بلكه بر وی تكلیف گردیده است. کرامت انسانی، یک امكان ذاتی 

 .رساند یماو است که از طریق عمل اخالقی آن را به شكوفایی و تحقق 

انسان مكلف است که خود را به جایگاه انسانیت، یعنی مقامی که او را شایسته طرح  

 نفسه یفی مملكت غایات ها سوژه، اعتالء بخشد. انسانیت در مقام گرداند یمغایات انسانی 

یک کل است. کانت، غایت  سان بههدف یا غایت طبیعت و بالتبع غایت تاریخ  عنوان به

و غایت نهایی انسان را اخالق  دینما یمموجود اخالقی قلمداد  عنوان بهخلقت را انسان 

 تواند یم. ارزشی که فقط خود دیافزا یمشی بر جهان . انسان بر مبنای اخالق، ارزداند یم

 معطی آن به خویش باشد.
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