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 چکيده
« اندیشیدن»یکی از مقدّس ترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیداً نیازمند آزادی است، 

باید آزاد باشد؛ زیرا پیشرفت و تکامل بشر در گرو این   این استعداد بشری، برای ظهور و بروز،. است

عامل با زندگی و تگر مـوجودات در یبا دانسان   تمایز  وجه  اندیشه به عنوان بارزترین. آزادی است

آزادی نیز  .ترین امتیازات انسان بر حیوان است ای دارد و یکی از مهم جایگاه ویژه  شرایط متحول آن

انسانی که آزادی ندارد انسان   واقع  در .باشد ای برخوردار می فوق العاده  مـانند اندیشه از اهمیت

تیار و اراده است و او را از دیگر موجودات متمایز خه اکرا عد اصلی و اساسی خود بزیرا  .نیست

آگاهی نقش مهمی را ایفا کرده و به انسان   خود در کسب این اراده، .از دست داده است کند، می

تواند از جبر حاکم بر روزگار نجات یابد و اصوال انسانیت انـسان  بخشد که به کمک آن می آزادی می

آزادی و  ای است از آگاهی، به عبارت دیگر انسان مولفه .گیرد می  شکل  براساس آگاهی و آزادی

                                                                         .آفرینندگی

 .کانت ،هگل ،غزالی ،آزادي در اندیشه ،آزادي :يديکل واژگان
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 مقدمه

حریت و اختیار خالف بندگی، رقیت، عبودیت، اسارت و اجبار و همچنین به معنای قدرت عمل و ترک  واژه آزادی در لغت به معنای       

معنای اصطالحی واژه آزادی مأخوذ از معنای لغوی آن است و بر همین اساس تعاریف اصطالحی [ 1] عمل و قدرت انتخاب بیان شده است

  فی خاص اتفاق نظر یافت، با این حال در یک تعریف ساده و فارغ از هر گونه تعقیدتوان بر روی تعریشده است که نمی  مختلفی از آن ارائه

آزادی یعنی این که انسان کاری را که بخواهد بتواند انجام دهد و . های انسان تعریف کردتوان آزادی را به فقدان مانع در راه خواستهمی

    [.2] و از چیز دیگری در گذردمانعی در راه آن نباشد و قادر باشد چیزی را انتخاب کند 

به دنبال تحوالت . یکی از مولفه های اجتماعی، سایسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است

یات سیاسی و اجتماعی و انقالب های سیاسی در دو قرن گذشته و فروپاشی بنیان حکومت های خود کامه و پیدایش مفهایم جدید در ادب

پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، استقالل دستگاه قضا، تحدید . حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد

قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاق عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط 

 .ولت و شهروندان و حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولت های جدید جایگاهی ممتاز یافتمتقابل د

به همین خاطر در بعضی از دایره . شناسی شهروند فردی است که در یک قلمرو خاص به نام شهر یا دولت زندگی می کند –از لحاظ واژه 

 .فاده شده استاست« شهربند»المعارف ها به جای شهروند از واژه 

لفظ حقوق شهروندی به کار برده می شد اما در آن جا مفهوم بسیار مضیقی مطمح نظر بوده و منحصر  -در یونان و روم باستان-در گذشته 

  [.3]به یک طبقه خاص می شده است، مثالً زنان یا برده ها را به عنوان شهروند نمی پذیرفتند 

. ر اندیشه است که به نحوی زیر بنای بسیاری از آزادی ها و حقوق مدنی و سیاسی می باشدیکی از مصادیق حقوق شهروندی آزادی د

آزادی انسان در به کارگیری روش های عقالنی »آزادی اندیشه یعنی  [.4] به کار رفته است« تالش ذهنی برای شناخت»اندیشه به معنای 

تعیین شده  برداشتن در راه های معیّنی ملزم سازند که به نتایج از پیش منطقی در جهت کشف حقیقت، بدون آن که دیگران، او را به گام

 . «[5] بینجامد( درست یا نادرست)

 

 آزادي در اندیشه، جزیی از حقوق مدنی وسياسی     -1

که بحث ما اما با توجه به این   1در خصوص تقسیم بندی و مصادیق حقوق شهروندی نظارت مختلفی در آثار حقوقدانان ارایه شده است

این دسته از حقوق شامل . مربوط به بررسی آزادی اندیشه است لذا سعی می گردد اشاره ای مختصر به حق های مدنی و سیاسی گردد

مصونیت ( صرف نظر از هویت های قومیتی، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان)مواردی چون آزادی اندیشه، آزادی مذهب، برابری شهروندان 

ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی رسانه ها، صیانت از حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها و انجمن . و شغل اشخاصحیثیت، جان، مسکن 

 .های سیاسی و صیانت از حقوق اقلیت ها می شود

بزرگ  حقگرایی، به معنای کاوش درباره حقیقت و در جستجوی آن برآمدن، امتیاز. رشد انسان و تعالی معنوی او در گرو حقگرایی اوست

که بشر است و این مهم، فقط در سایه آزاد اندیشی و برخورد آزادانه با عقاید و اندیشه ها به ثمر می نشیند، و تنها در چنین موقعیتی است 

ید همین طور که برای شناگری با»ی به عالوه، رشد فکری و بلوغ عقلی بشر، نیازمند آزادی اندیشه است و به تعبیر. حقیقتْ آشکار می گردد

اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند، از . از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد گذاشت ،(تا شنا بیاموزند)مردم را آزاد گذاشت 

کر ترس این که مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فالن موضوع دینی و مذهبی، مبادا ف

کنی که اگر فکر کنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید، با سر در آتش جهنم فرو می روی، این مردم، هرگز فکرشان در مسائل دینی 

و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکّر و )دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد . رشد نمی کند و پیش نمی رود

 . «[8] خواه برای مردم، آزادی فکری قائل است، خواه نا(تعقّل

                                                           
1
حقوق و آزادی ها را در چهار دسته تقسیم بندی نموده است؛ حقوق نسل به عنوان مثال دکتر بیژن عباسی در کتاب مبانی حقوق اساسی گونه های .  

نخست که شامل حقوق مدنی و سیاسی است، حقوق نسل دوم که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شود، حقوق نسل سوم یا حقوق 

از سوی دیگر زنده یاد [. 6]می شود ... امل بیوئتیک یا اخالق زیستی و همبستگی و نهایتاً ایشان حقوق نسل چهارمی را هم مورد توجه قرار داده اند که ش

آزادی عملکرد، آزادی اندیشه، آزادی گردهمایی و آزادی های )دکتر قاضی نیز در بایسته های حقوق اساسی  مهم ترین حقوق و آزادی ها در چهار دسته 

 [.7]تبیین نموده است( اقتصادی و اجتماعی
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به هر حال، آنان که از ترس لغزش، آزادی تحقیق و پژوهش به دانش پژوهان نمی دهند، باید درباره پی آمدهای این رویه نیز بیندیشند که 

 می شود؟آیا چنین روشی در نهایت، به رشد و استحکام اندیشه دینی می انجامد و یا موجب رکود و توقّف آن 

بررسی دقیق تاریخ اندیشه اسالمی نشان می دهد که هر جا و در هر زمان و یا در میان هر گروهی از مسلمانان، آزادی اندیشه از بین رفته 

است، از حجم تولیدات علمی و تعدّد روش های معرفتی برای بنای معارف و احکام دینی به شدّت کاسته شده و مسلمانان به محدود اندیشی 

اجتهاد »به عنوان مثال می توان از پدیده رکود کُشنده . جزئی نگری گرفتار آمده اند که نتیجه ای جز تفرقه و تشتّت، در بر نداشته است و

در این دوران، فضای بسته و محدود فکری، فقیهان را به تکرار آرای فقهی گذشتگان  2 .در قرون عقب ماندگی تمّدن اسالمی یاد کرد« فقهی

اخت، به طوری که از درک و بررسی حوادث و تحوالت زندگی مسلمانان محروم ماندند و حتی از متن قرآن و حدیث نیز به دور دچار س

در نتیجه، فقه و فقاهت در سطح آرای پراکنده و جزئی، متوقف ماند و به ارائه راه حل های ذهنی و کم محتوا در تنظیم حیات . افتادند

  [.9] رداجتماعی مسلمانان بسنده ک

 

  دیدگاه غزالی؛ محدودیت آزادي اندیشه در چارچوب طبقه حاکمه     -2
به عبارت . خلیفه و سلطانند و نگاه غزالی به مردم نگاه منفی همراه با بدبینی است: سیاسی و مظاهر آن درتکانون اندیشة سیاسی غزالی ق

تنها برای مردم جایگاهی باز نمی شود بلکه در مجموع به سوی نقش کمتر دیگر در تنظیم منحنی تفکر غزالی و در تعامل حاکم و مردم نه 

غزالی نه تنها در کتب سیاسی، بلکه حتی در احیاء علوم الدین ، که اثر مهم اخالقی است ، [. 11] ممردم و قدرت بیشتر حکام میل می کنی

و عدت و اسباب ، مؤید گردانید و رعب ایشان در دل رعایا  بنگر چگونه خدای عزوجل ، پادشاهان را مسلط کرد و به قوت:نیز می نویسد 

 [. 11] انداخت ، تا طوعاً و کرهاً گردن نهادند و چگونه پادشاهان را طریق اصالح شهرها، هدایت فرمود، تا اجزای شهر را مرتب کردند

ها و رد مخالفین  می داند و در توجیه حکومت آن غزالی، این متفکر اهل سنت، وظیفة خود را دفاع از خالفت عباسی و خلفای زماندر واقع 

در این اث ، عالوه بر مباحث . ائح الباطنیه را می نویسد، که به نام خلیفة وقت، مستظهر، به المستظهری نیز شهرت داردضها، کتاب ف آن

 می فصل آن پایان در – گذشت آن تفصیل که –نظری به صورت مصداقی، از خلیفة زمانش دفاع می کند ؛ مثالً پس از بحث صفات خلیفه 

 :نویسد

و علی الجملة فشکر هذه النعمته اال یرضی ... ان االمام الحث المستظهر باهلل هو المتعین الخالفة اهلل فما اجدر هذه النعمة ان تقابل بالشکر    

  [.12] الموازی لهذه النعمة فهذا هوالشکر. امیرالمؤمنین ان یکون له علی وجه االرض عبد اعز و اکرم من امیرالمؤمنین 

و خالصه شکر این . چقدر این نعمت شایستة سپاس است . همان امام برحق، مستظهر باهلل است که او برای خالفت الهی تعیین شده است  

همانا خداوند راضی چه  چنان. نعمتی که امیرالمؤمنین راضی نیست بر روی زمین بنده ای از او عبادت کننده تر و شکرگزارتر برای خدا باشد

 .نیست که بر روی زمین، بنده ای بیشتر از امیرالمؤمنین مورد اعزاز و اکرام باشد واین شکر، معادلی است برای این نعمت

مدارس نظامیه در سده ی پنجم هجری برای تربیت نیروهای کارآمد سیاسی و مذهبی و به قصد مبارزه در همین راستا شایان ذکر است که 

های مخالفان دستگاه خالفت عباسی، به تدبیر خواجه نظام الملک طوسی؛ وزیر معروف ترکان سلجوقی در بغداد و شماری از  با آموزه

 [. 13] شهرهای ایران برپا شدند

آن است  از نتایج پذیرش این مبنا. اشاره شد که اندیشة سیاسی غزالی، در گفتمان و پارادایم سنتی تحلیل پذیر است با توجه به آن چه که

ها، نباید انتظار داشت که غزالی بر اساس مفهوم طبقة اجتماعی و یا شأن اجتماعی، به دسته بندی آحاد  که در بحث مردم و طبقات آن

ها در قدرت و خصوصاً ارتباط طبقات حاکم و مسلط با قدرت سیاسی، از  جامعه پرداخته باشد، زیرا که بحث از طبقات اجتماعی و نقش آن

 . ها آغاز می شود های این مقوله با مارکس و مارکسیست ترین بحث پیچیدة عصر مدرن است و قوی های بحث

هایی چون  ها فاصله دارد و اگر هم گروه که، هم اندیشة سیاسی غزالی سنتی است و هم با عصر مدرن نیز در عمل، قرن حال آن    

لب طبقات اجتماعی قالب بندی نشده و به تعبیر مارکس، حداکثر طبقة در خود کشاورزان، دامداران، تجار و غیره نیز وجود دارند، در قا

  [.14] هستند، تا طبقة برای خود

جا که امام محمد غزالی، در مباحث سیاسی خود و در تعامل حاکم و مردم، تمرکز عمده و نگاه جدی او به سوی  از سوی دیگر، از آن    

علوم الدین، وقتی از بعضی اقشار اجتماعی نیز  مردم از نگاه غزالی ، کار سهلی نیست، مثالٌ در احیاء حکام است تا مردم، بیان جایگاه طبقات

چنانچه از قلم او . یاد می کند، تحلیلی از شغلهای اجتماعی ارائه می کند، که باز به نحوی، به سلطان و پادشاه و وظایف آنها منتهی می شود

 :ذیل اصالح مصلحان می خوانیم

                                                           
 .یران، از اواخر عصر صفوی تا روزگار مشروطیت را در بر می گیرداین دوره در ا.  2
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برای ارواح جمع شدند و فراهم آمدند و شهرها بنا کردند و جایها و سرایها، متقارب متجاوز مرتب گردانیدند و بازارها و کاروانسراها و  پس  

پس رئیسان و قاضیان و شحنگان و زعیمان ، بازارها را مرتب کردند و خلق را به .... دیگر اصناف بقعه ها که شمردن آن دراز شود ساختند

عدل مضطر گردانیدند و ایشان را الزام فرمودند تا با یکدیگر موافقت کنند و معاونت برزند، تا آهنگر از قصاب و طباخ و دیگر اهل شهر قانون 

به  منفعت گیرد و همگنان از آهنگر منفعت گیرند و حجام را از برزگر و برزگر را از  حجام منفعت باشد و هر یکی را از دیگری فایده ای بود،

های تن، یکدیگر را یاری دهند   فراهم آمدن و مرتب شدن و در ضبط و ترتیب پادشاه و جمع او داخل گشتن، چنانچه همة اندام سبب

 [.  15] بعضی از بعضی منفعت گیرند

جهت  ازی در اندیشه های غزالی، آزادی اندیشه تنها مختص افراد و گروه های خاصی مانند اهل تسنن پیرو حاکم مورد توجه است و حت 

 :های دینی، بت پرست و کافرند نظری، اقلیت

به نظر وی، کفر براهمه از کفر یهودیان و مسیحیان، . و مسیحیان و زرتشتیان را به استناد قرآن و سنت، بت پرست می داند یهودیان    

نبوت را قبول دارند وفقط به نبوت محمد چون برهمائیان، اصل نبوت را نفی می کند، در حالی که یهودیان و مسیحیان اصل . شدیدتر است

  [.16] دعقیده ندارن

چه گذشت، او مراتب  به اصالح آن نیز عنایت دارد از این رو چنان در عین حال، دغدغة غزالی در توجیه صرف وضع موجود، خالصه نشده و

باطن خواص وعوام مأمورند و حاکمان و فقیهان به اصالح  زده و از نگاه او انبیاء به اصالح ظاهر و هاست را به نحو وثیقی با بحث اصالح گریس

   [.17] ظاهر خواص و عوام، و علمای آخرتند که مکلف به اصالح باطنهای خواصند، و واعظان که کار اصالح باطنهای عوام را برعهده دارند

مفاهیمی مانند عدالت، مصلحت، قانون و امر به  از طرف دیگر شایان ذکر است که غزالی حاکمان را دارای اختیارات مطلقه نمی داند بلکه

 [.16]معروف و نهی از منکر را مصادیقی برای محدودیت حاکم یا حاکمان می داند 

. ددر ترازوی بین حاکم ومردم، آنانی می توانند به نفع مردم حکم نمایند و از حقوق آنان سخن گویند که در دفاع از حاکم ره افراط نپیماین

 اعر آثار حتی غیرسیاسی غزالی، مثل احیاءعلوم الدین، مواضعی در اهمیت به حاکم حتی جائر و فاسق دیده می شود، که راه دفبا مالحظه د

بدان که قوام دین به سلطان است پس : در بع منجیات از این کتاب می خوانیم مثالً. های مردم از نگاه غزالی، راه می بندد از حقوق و آزادی

امام خشوم خیر من فتنه تدوم، سلطان ستمکار به از فتنة پایدار و : ه شود اگر چه ظالم و فاسق بود و عمروعاص گفتنباید حقیر داشت

سیکون بعدی علیکم امراء یفسدون و ما یصلح اهلل بهم اکثر فان احسنو فلهم اجر و علیکم الشکر وان اساؤوافعلهم الوزر و : گفت( ص) غامبرپی

پس اگر نیکویی کنند . ر شما امیران باشند، تباه کاری کنند وآنچه حق تعالی بدیشان صالح فرماید، بیشتر باشدپس از من ب. علیکم الصبر

هر که امامت سلطان : باشند و بر شما صبر الزم بود و سهل گفت  را مزد باشد و بر شما شکر واجب شود و اگر بدی کنند بر ایشان بزه یشانا

ه سلطان وی را بخواند و او اجابت نکند مبتدع است و هر که بی خواندن بر ایشان رود جاهل است و او را ک را انکار کند زندیق است و هر

آهسته باشید که حق تعالی را هر روزی با : گفت. تر مردمان دانستیمدما اورا ب: گفتند. سلطان: کدام کسی از مردم بهتر ؟ گفت کهپرسیدند 

پس در صحیفة او اصالح فرماید و همة . مالهای مسلمانان و نظری در سالمت فکرهای ایشان  سلطان دو نظر رحمت است نظری در سالمت

 . [17] گناهان وی بیامرزد و گفتی سه پایه ای که بر در سرای پادشاهان ایستانیده باشد به از هفتاد مذکر که بند دهند

ت حق نقد و حق تأسیس تشکلها و سایر حقوق مردم در آثار غزالی با این مبنا، توقع حقوق و آزادی مردم و سخن از حق تعیین سرنوش     

داشتن انتظاری بجا نیست و البته اینگونه نگرش از امثال غزالی و سایر کسانی که نگرشی سنتی به عالم و آدم دارند عجیب نیست و جالب 

 :به میان می آورد می نویسد وقتی در رسالة االدب فی الدین از آداب الرعیة مع السلطان سخن زالیجاست که غ آن

قلة السوال قلة الغشیان لبابه وترک االستعانة به االلشی ء یلزم امره و دوام الهیبه له و ان کان ذا رفق وترک االستجراء علیه و ان کان ذا لین و

  .[15] وان کان مجیباٌ و الدعاء له ذا ظهر

را ترک کند، مگر چیزی که ضرورت دارد و هیبت او برقرار باشد گرچه سلطان با سلطان را اندک کند و طلب یاری از شاه  ی مالزمه    

مهربان باشد واگر سلطان مالیم است رعیت بر او جسور نباشد و درخواست اندک داشته باشد گرچه سلطان دهنده و پاسخگو باشد و وقتی 

 .او دعا کند یسلطان ظاهر می شود برا

بیشتر جنبة توصیه های اخالقی غیر قابل اجرا یا . بر می شمرد که نقطة مقابل حقوق مردم است غزالی برای حاکم وظایفی نیز اگر    

دربارة اولین وظیفة حاکم، هانری الئوست به . حداکثر مجموعه ای از احکام فقهی دارد تا دفاع از حقوق بشر و مکلف نمودن سلطان و خلیفه

 :ددرستی می نویس

که در یکدیگر ذوب شوند  اما در مکتبی که حیات دینی و حیات دنیوی بدون آن.... از اجرای حقوق الهی اولین تکلیفش عبارت است       

زیرا جامعه ای که حقوق الهی حرام و . حقوق الهی و حقوق بشری از یکدیگر غیر قابل انفکاکند. دیگر را تکمیل و هم آهنگ می کنند یک

 احترام به حقوق انسان... نیز در آن جامعه به طور خود به خود حفظ و رعایت خواهد شدحالل و مقررات شرعی را رعایت کند حقوق بشری 

رئیس جامعه و هم برا اتباع وظیفه ای است که از نظر درجة اهمیت بالفاصله پس از ی اشراف مخلوقات و شبه خدا در این دنیا هم برا 
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که خداوند از تجاوز به حقوق خود زودتر و آسانتر در می گذرد تا تجاوز به  اما باید در نظر داشت. تکلیف رعایت حقوق الهی جای گرفته است

  .[16] حقوق یکی از بندگانش

ها را  است که غزالی در اواخر عمر و در مکاتبات با دولتمردان آن( نه مردم محوری)حداکثر با مبنای اخالقی و از منظر حاکم محوری      

 :مثالٌ در یکی از نامه هایش به سلطان وقت تذکر می دهد. ندبه رعایت حقوقی از مردم فرا می خوا

هرگز یک شب سیر نخسبی و در رعیت تو یک گرسنه  و به کام خوش، هیچ جامه نپوشی و در رعیت تو یک برهنه، و هیچ خزانه        

یره و من یعمل مثقال ذرة شراٌ  ة خیراًکه روز قیامت بر تو عرضه کنند که نصیحت قرآن چنین است که فمن یعمل مثقال ذر ننهی، مگر آن

  .[15] یره، همه کردار خود را ذره ذره بازخواهی یافت

بندگان خویش را و گویندگان الاله االاهلل را رعیت تو : اگر تو را در مقام سیاست بدارند و یگویند. کلکم مسئول عن رعیته کلکم راع و     

تا هر کجا مرغزاری سبزتر بود، چراگاه ایشان ساختی و از . همه دل در ستوران خویش بستیاسبی چند بدادیم به ملکی   ار تو کردیم و

ماندی ، چرا عزیزان ما را از ستوران خویش بازداشتی و گفته بودیم که حرمت مؤمن به نزدیک ما، پیش از کعبه است، از  افلبندگان ما غ

  [18] این سؤال چه جواب داری ؟

های -او با نیروی شگرفی که در فن جدل داشت، رساله. توان بزرگترین عالم جدلی اسالم دانست زالی را میغدر مجموع می توان گفت 

های فکری و دینی آن روزگار را خوب -وی تمام مکتب. زیادی در رد معتقدات دینی می نویسد و می کوشد تا مهر بطالن بر عقاید آنان بزند

  [.19] استادی مسلم و صاحب نظر بود... می شناخت و در کالم، فلسفه، تصوف و 

 

 

   محدودیت آزادي اندیشه بر اساس اصل خود محدودیتیکانت؛ آرمانگرایی و    -3
کانت درباره آزادی به عنوان مسئله ای اخالقی، که حل آن از شرایط سیاسی جدا است سخن گفته است به نحوی که آزادی را امری عقالنی 

البته در همان ابتدای تبیین آزادی کانت تاکید می کند که انسان باید در پیگیری .  وقی بیان می کند، اخالقی و حق(در شکل فلسفه)

خواست ها یا آرزوهای خود، حتی اگر کوچک و کم ارزش هم باشند، تا ان جا آزاد باشد که در جان و مال و آزادی دیگران دخالت نکند 

و این که آزادی و حق در عمل همراه هم هستند تاکید دارد به نوعی خودمحدودیتی نیز  بنابراین ضمن این که بر آزادی های انسان[. 21]

 .جهت محدودکردن نوع آزادی انسان اشاره می کند

اصل علیت، ارادة  با بهرگیری از او. است( اختیار) آزادی تعریف ونقطه عزیمت او در کانت، بنیاد اصلی فلسفه اخالق محدودیتی خود

نقش تعیین کنندة  شمارد که مستقل از داند و به همین سان آزادی را نیز دارای آن ویژگی می علیت موجودات زنده می ای از خردمند را گونه

 . [21] کند های بیگانه عمل می علت

  .[22] آزاد و به اعتبار وجود پدیداری خود مجبور است و مختار ،که انسان به اعتبارخرد خویشبر این اعتقاد است کانت 

های خردمند در حکم قانون  افزاید اخالق برای ما ذات کند و می کانت آزادی را ویژگی ارادة همة آفریدگان خردمند فرض میطرف دیگر  از

آنجا که اخالق باید فقط ازویژگی آزادی برآید، آزای نیز باید  از. های خردمند دارای اعتبار باشد است؛ پس همین گونه باید برای همة ذات

 .[21] های خردمند باشد ویژگی برخاسته ازتمامی ذات

یابد؛ زیرا این آزادی است که  آرمان آزادی، به علیت ارادة خویش دست می انسان به مثابة ذات خردورزو عضو جهان معقول، با پیروی از

با استقالل ذاتی یا خودبنیادی پیوند  –مفهومی آرمانی  در –آزادی . دارد ان محسوس را به خرد ارزانی میهای حاکم برجه علت استقالل از

  آورد، های خردمند را فراهم می این اصل زمینة کردارهای ذات. سوی دیگر، خودبنیادی با اصل کلی اخالق پیوسته است از. ناگسستنی دارد

 .پدیدارها را همان گونه که قانون طبیعت، زمینة همة

 :نویسد دیباچة نقد عقل عملی می کانت در

علم داریم و این از آن روست که آزادی  ،ای است که به صورت پیشین به امکان آن های عقل نظری، آزادی تنها ایده میان همة ایده در»

  .«[23] شرط قانون اخالق است و این قانون معلوم ماست

اصل یگانة همة  -را بیان می کند (خود مختاری)خود آیینی اراده ، [نظیر آزادی اندیشه]ها  کانت از یک طرف جهت محدودیت آزادی

تواند بنیاد تکلیفی قرار بگیرد، بلکه برعکس،  نمی تنهاانتخاب نه  دگرآیینیاز سوی دیگر،  -هاست قوانین اخالقی و همة تکالیف منطبق با آن

یعنی استقالل از موضوع )حقیقت اصل یگانة اخالق همانا استقالل از هر گونه مادة قانون  در. ضد اخالقی بودن اراده است ضد اصل تکلیف و

و در عین حال، همانا متعین شدن انتخاب از طریق صرف صورت تقنینی کلی است که دستور انتخاب باید قابلیت آن را داشته ( مورد تمایل

گذاری ذاتی عقل محض و بنابراین عقل عملی، آزادی به معنای  و این قانون اما، این استقالل همان آزادی به معنای سلبی کلمه،. باشد
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بنابراین قانون اخالق گویای چیزی جز خودآیینی عقل عملی محض، یعنی آزادی، نیست و این خود شرط صوری همة . ایجابی کلمه است

  .[23] هاست دستور

اول این که انسان برای تعیین تکلیف اخالقی خود به هیچ : دو نکته استمتضمن  یا به تعبیری خود محدودیتی،  خودمختاری، نزد کانت،

خود توان مهار کردن افعالمان را  رفتار مراقبت از نیاز ندارد؛ دوم این که ما در( یعنی افراد دیگر یا موجودات خارج ازوجود او)مرجع خارجی 

به نظر کانت، این استقالل وخود مختاری . منبع و موجود دیگری نیاز نداردبه این ترتیب انسان در تدوین نظامی اخالقی برای خود به . داریم

، -جدا از بودن یا نبودن دولت یا حکومت-به نحوی که در اندیشه و آزادی بیان خود را .سیاسی است انسان دارای کاربردهای اجتماعی و

  [.24]ملزم به حفظ اخالقیات می داند 

. عصر جدید اولین بارمورد توجه ماکیاولی قرار گرفت اختیار متضمن دو مفهوم است که در. کانت استمفاهیم محوری فلسفه  آزادی ازپس 

دوم به معنی قدرت قانونگذاری با تکیه برذات خود که عبارت « ....آزادی از» یکی به مفهوم استقالل ازهرنوع وابستگی که عبارت است از

منع آزادی انسان در اشکال . جنبه با یکدیگر یکی از اهداف فلسفة انتقادی کانت است متعادل کردن این دو. «...آزادی برای » است از

به این معنی و به این جهت است که اقدام علیه آزادی مردم اقدام  دقیقاً. هاست آن مانند سلب آگاهی و شعور مختلف آن نظیر آزادی اندیشه

و البته فکرکردن ... توان کسی سلب کرد اما اختیارفکرکردن را نمی توان از یاختیارحرف زدن یا نوشتن را م بنابراین. علیه بشریت است

آزادی اندیشه دال بر این است که عقل فقط تابع قوانین . اجتماعی و سیاسی قراردارد اختیاری یا آزادی اندیشه همیشه در مقابل اجبار

 . [24] ذات خویش است برآمده از

وم کانتی آن، مادامی که با آزادی هر فرد دیگر، بتواند در چارچوب یک قانون عمومی برقرار باشد، آزادی به مفهدر مجموع می توان گفت 

آزادی فردی . وی مرزهای آزادی را از هر دو سو تعیین می کند.  تنها حق اولیه ای است که به هر انسانی به دلیل انسان بودنش تعلق دارد

به . یکدیگر را محدود می سازند بنابراین آزادیهای مورد ادعای انسانها، متقابالً. یگر می یابدهر کس، حدود خود را در آزادی همه ی افراد د

این ترتیب، کانت، به مفهوم ویژه ای از حق می رسد و آن را جامعیت شرایطی تعریف می کند که تحت آن، اختیار این فرد با اختیار فرد 

وی از این تعریف، قانون عمومی حق را استنتاج و آن را بصورت این گزاره . هم تلفیق گردددیگر، بتواند بر پایة یک قانون عمومی آزادی با 

. «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختیار تو بتواند با آزادی هر کس دیگر، بر پایه ی یک قانون عمومی پا بر جا باشد»: بندی می کند فرمول

مختار است نیکبختی خود را از راهی که مناسب تشخیص می دهد جستجو کند، مادامی هر انسانی بنابراین ضمن داشتن آزادی در اندیشه، 

به عبارت دیگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که . که حق آزادی دیگران را که در جستجوی نیکبختی خویشند، خدشه دار نسازد

برابری انسان ها یک اصل بنیادین است و هر شهروندی حق  .کندآزادی تک تک افراد تنها در چارچوب آن می تواند پابرجا باشد، نقض 

  .[25]ت مشارکت در امور سیاسی و قانونگذاری را از طریق حق رأی خود داراس

 

 محدودیت آزادي اندیشه به وسيله دولت : هگل -4

ی  خانواده نماینده». ی مدنی است و جامعهدولت از نظر هگل سنتز میان خانواده  [.21]هگل آزادی را به معنای پیروی از دولت می دانست 

. ی یگانگی کلی و جزئی است دولت، نماینده. ی ساحت جزئیت است ی مدنی نماینده جامعه. ساحت کلیت در معنای یگانگی یکپارچگی است

به عبارت  «.[26] یابیم در دولت به جای یگانگی یکپارچه، یگانگی در ناهمگونی و به جای جزئیت محض، یگانگی خواست کلی و جزیی را می

در عین حال . ها است که وجود دارد ها و از راه آن دیگر، دولت یک وجود انتزاعی نیست که رویاروی اعضای خود ایستاده باشد، بلکه در آن

 .شوند آیند و به فراز ساحت دولت کشیده می اعضا با شرکت در زندگانی دولت از جزئیت محض خویش بیرون می

وقتی مردم دانستند چیزی به نام ایده »با این توضیح که هگل می گوید  . [27] داند می« فعلیت مثال آزادی»هگل دولت را از سوی دیگر 

ند وجود دارد و دولت و نهادهای ان تجلی این جهانی یا مادی ایده هستند و وقتی خود را تابع دولت و نهادهای ان داستند و آن ها را پذیرفت

این بود تعریف هگل از آزادی، و آن آزادی از دولت نیست بلکه عبارت است از شناختن، فهمیدن و . «[21]ستند در این صورت آزاد ه

پس به نحوی . پذیرفتن ایده، که در عمل به معنای پیروی و اطاعت از دولت است یا به تعبیری اطاعت از دولت تحقق نهایی آزادی است

 .نوع آزادی مثبت بوده است که حدود و چارچوب آن را دولت تعیین می نتماید عمال می توان گفت آزادی مورد نظر هگل از

چراکه آزادی غایتی است که در فرجام . پردازد جا به تعریف کامل آن نمی ی هگل است که در هیچ آزادی یکی از مفاهیم اساسی در فلسفه 

هگل، آزادی را . دهد اش توصیفاتی از آن ارائه می جای فلسفه جایبر این اساس، هگل در . توان به صورت کامل از آن آگاهی یافت هستی می

آزادی چیزی نیست مگر دانستن و خواستن امور »: کند داند و هر تجلی بیرونی روح را تالشی برای تحقق آزادی توصیف می گوهر روح می

از نظر هگل دولت باید تمامیتی یگانه از  «.[21] ها، یعنی کشور و دولت کلی و گوهری، همچون حق و عدالت و آفریدن واقعیتی مطابق آن

درواقع از نظر هگل خواست واقعی فردی با . های افراد آن جامعه باشد و بتواند اصل آزادی فردی را در جامعه محقق کند ها و اندیشه خواست

یعنی از آنجا که خواست و . گردد میخواست همگانی دولت باید در یک راستا باشند و این تنها از طریق سیستم متافیزیکی هگل ممکن 
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ای از روح عینی است، در صورتی که هم  آگاهی فردی مظهر خواست و آگاهی روح است و در عین حال، خواست و آگاهی دولت نیز تجلی

از اینجا . آید هایشان به وجود نمی وجه تضاد و ناهماهنگی میان خواست فرد و هم دولت در مسیر تکامل روح قرار داشته باشند، به هیچ

درواقع از نظر هگل، آزادی فردی در جامعه به این معنی است که فرد بدون اجبار دیگران، یا . توان به مراد هگل از آزادی نزدیک شد می

ممکن ی هگل، اینگونه آزادی فقط هنگامی  به عقیده. های طبیعی و یا بدون فشار شرایط اجتماعی بتواند دست به انتخاب بزند بدون انگیزه

 است وجود داشته باشد که انتخابمان عاقالنه باشد و انتخابمان تنها وقتی عاقالنه است که بر وفق اصول کلی اقدام به انتخاب کنیم و این

هایی است که منافع فرد و  تنها در چنین جامعه. اند تجسم یابد هایی که به طور عقالنی سازمان یافته اصول کلی، همچنین باید در جامعه

 .اند نافع جمع با یکدیگر هماهنگم

ی دولت با  وار رابطه ی اندام از نظر هگل در جامعه. داند وار می ی اندام را منوط به تحقق جامعه( میان فرد و دولت)ای  هگل تحقق چنین آشتی

در عین حال دولت نیز منافع  دهند، همانطور که اعضا، منافع دولت را به منافع خود ترجیح می. ای کامالً دوجانبه است اعضایش رابطه

هر نظام سیاسی به تکامل اوضاع معقول، یعنی »: گوید ی تاریخ می ی فلسفه در همین راستا، هگل در مقدمه. گیرد اعضایش را نادیده نمی

خود به شوند و در حد  قوای خاص هر کشور از هم متمایز می. اوضاع سیاسی درون خویش و آزادشدن عناصر مفهوم کشور وابسته است

کنند و  هاست، همکاری می ی آن ی هستی همه ای که مایه رسند، ولی در عین حال آزادانه با یکدیگر در راه تحقق مقصود یگانه کمال می

شناسد و  پس ماهیت کشور، آزادی معقولی است که خویشتن را به طور معقول می. دهند مانندی را تشکیل می بدین ترتیب همگی، کلیت تن

یابد که عناصرش نه به طور اعتباری، بلکه به طور واقعی موجودیتی از آن  زیرا آزادی تنها هنگامی وجود عینی می. وجود داردبرای خود 

از نظر هگل تنها چنین جامعه و  «.[28] خویش یابند و بر خود واقعیت مطلقاً مؤثر باشند و در نتیجه، تمامیت و جان و یگانگی فردی شوند

. تواند روح قومی افراد آن جامعه را در مسیر تکامل و پیشرفت روح قرار دهد عقالنی نامید و تنها چنین دولتی است که میتوان  دولتی را می

یعنی آزادی )از اتحاد آزادی عینی »: گردد ی کلیت و فردیت تشکیل می از نظر هگل دولت عقالنی، به طور کلی از اتحاد و نفوذ دوجانبه

بر این اساس «  [27] (های ویژه از سوی آن یعنی آزادی معرفت فردی و آزادی اراده در پیگیری هدف)ادی ذهنی و آز( ی گوهری کلی اراده

یابد تا ساختار عقالنی  دولتی که در آن اندیشه این امکان را می. داند است که هگل تنها دولت عقالنی را واقعیت بالفعل آزادی واقعی می

 .حاکم بر هستی را به روشنی دریابد

ی آزاد است که آگاهی  داند و معتقد است که تنها در بستر جامعه و آگاهی را الزم و ملزوم یکدیگر میاندیشه هگل در طول تاریخ بشر آزادی 

کند  ها و کشورهایی پیگیری می ی تاریخ خود، فرایند رشد آگاهی بشری را صرفاً در ملت به این دلیل است که در فلسفه. یابد مجال رشد می

پردازد و معتقد  ی تاریخ خویش، ابتدا به بررسی پادشاهی باستانی ایران می هگل درکتاب فلسفه. به نوعی آزادی در آن جوامع وجود دارد که

شود، چراکه ایران اولین کشوری است که نوعی از آزادی در آن وجود دارد؛ اما در این حکومت  است که تاریخ با شاهنشاهی ایران آغاز می

ایرانی، تنها یک تن یعنی فرمانروا آزاد است و دیگران همگی از آزادی محرومند و به علت چنین فقدانی است که آگاهی مجال شاهنشاهی 

داند، اما در عین  بخش جهان یونانی را فردیت آزاد می او نیروی جان. پردازد هگل سپس به یونان و روم باستان می. یابد رشد در ایران را نمی

هگل در پایان به بررسی آنچه که او جهان . است که آزادی فرد هنوز در این مرحله از تاریخ به شکوفایی کامل نرسیده است حال بر این نظر

به نظر او مردمان ژرمنی زیر نفوذ مسیحیت پروتستانی به این هوشیاری رسیدند که انسان در مقام انسان آزاد . پردازد نامد می ژرمنی می

هگل مباحث خود در مورد دنیای . ست که به دلیل وجود آزادی کافی آگاهی، مجال رشد مناسب را یافته استاست و در جهان ژرمنی ا

دهد و معتقد است که در جهان معاصر، تنها در جوامعی که دولت و  ی دولت و فرد را در بستر جهان ژرمنی شرح و بسط می مدرن و رابطه

توانند به شناخت و آگاهی الزم از ماهیت جهان هستی و  ن محقق شده باشد، افراد میفرد در آن به آشتی رسیده باشند و آزادی در آ

  .[27] حقیقت حاکم بر جهان دست یابند

توانند به آگاهی از حقیقت هستی  ای می ها تنها در جامعه از نظر هگل، انسان. اند ی هگل، آزادی و آگاهی دو روی یک سکه پس در اندیشه

در . ی خود را بر طبق عقل جهانی سامان دهند ا اجازه داده شده باشد آزادانه دست به انتخاب بزنند و بتوانند اندیشهه دست یابند که به آن

تک افراد، به نوعی یگانگی با اعضایش دست  توانند دولتی ایجاد نمایند که در عین استقالل و جدایی از تک ای است که افراد می چنین جامعه

تواند، بستری برای فرایند رسیدن روح به خودآگاهی شود که بتواند آزادی را در خود محقق کند و از این طریق  ای می بنابراین جامعه. یابد

گاه جان جهان  تواند در دنیای معاصر به عنوان تجلی ای است که می هگل معتقد است چنین جامعه. ی رشد آگاهی را فراهم سازد زمینه

 .محسوب شود
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 گيرينتيجه -5

جهت  ازاندیشه های غزالی، آزادی اندیشه تنها مختص افراد و گروه های خاصی مانند اهل تسنن پیرو حاکم مورد توجه است و حتی  در

از . از طرف دیگر همانند هگل به آزادی معتقد بود که توسط حکومت یا حکام تجویز شود. های دینی، بت پرست و کافرند نظری، اقلیت

با ذات انسان را به این صورت بیان  کانت رابطة اختیار. اختیار ازحقوق ذاتی است. زادی مردم اقدام علیه بشریت استقدام علیه آمنظر کانت ا

و البته فکرکردن اختیاری یا آزادی ... توان توان ازکسی سلب کرد اما اختیارفکرکردن را نمی کرده است که اختیارحرف زدن یا نوشتن را می

ذات خویش  آزادی اندیشه دال بر این است که عقل فقط تابع قوانین برآمده از. اجتماعی و سیاسی قراردارد جباراندیشه همیشه در مقابل ا

بلکه اختیاررا . پسین نیست است به هیچ وجه تجربی و( وتنها موجود مختار)در نظر کانت، درک این مطلب که انسان موجودی مختار. است

 . یابیم ذات خود می به نحو پیشین در

آزادی یکی از مفاهیم  .داند می« فعلیت مثال آزادی»از سوی دیگر هگل دولت را  .اما هگل آزادی را به معنای پیروی از دولت می دانست

های  ها و اندیشه از نظر هگل دولت باید تمامیتی یگانه از خواست. پردازد جا به تعریف کامل آن نمی ی هگل است که در هیچ اساسی در فلسفه

درواقع از نظر هگل خواست واقعی فردی با خواست همگانی دولت . ن جامعه باشد و بتواند اصل آزادی فردی را در جامعه محقق کندافراد آ

یعنی از آنجا که خواست و آگاهی فردی مظهر خواست . گردد باید در یک راستا باشند و این تنها از طریق سیستم متافیزیکی هگل ممکن می

ای از روح عینی است، در صورتی که هم فرد و هم دولت در مسیر  ر عین حال، خواست و آگاهی دولت نیز تجلیو آگاهی روح است و د

 توان به مراد هگل از آزادی از اینجا می. آید هایشان به وجود نمی وجه تضاد و ناهماهنگی میان خواست تکامل روح قرار داشته باشند، به هیچ

واقع از نظر هگل، آزادی فردی در جامعه به این معنی است که فرد بدون اجبار دیگران، یا بدون در. نزدیک شد مانند آزادی اندیشه

 .اندیشه داشته باشد و نهایتاً به منصه عمل و ظهور برساندهای طبیعی و یا بدون فشار شرایط اجتماعی بتواند  انگیزه
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