آزادي ،خودآگاهي و هويت؛ نظريه آزادي
و هويت در اخلاق (پرسشانگيز) كانت
محمود عباديان
هيئت علمي بازنشسته دانشگاه مفيد

چكيده
يك بازنگري به جستارهاي آزادي و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر ،تصورهاي متنوعي از مفاهيم آزادي و اخلاق را
آشكار ميكند؛ اما كانت نظريه ايجابي (تحصلي) آزادي خود را به عنوان برترين طريقه ممكن هستي انسان مدرن در فلسفه
علمي خود طرح كرده است .او ضمن تدوين مباني مفهوم مستقل آزادي ،مفاهيم مرتبط با آن يعني خودآگاهيِ اخلاقي ،هويت
دروني و يكپارچگي را ( كه انسان مدرن را به مفهوم واقعي كلام «انسان» ميكند) مطرح ميكند .مفهوم آزادي كانت متأثر از
فلسفه روسو است؛ آزادي ،برترين تعيّن انسان است كه نتيجه فعاليت خاص انسان براي توسعه استعداد فكري و روحي خود
است .مفهوم اصلي اخلاق كانت ،مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاري كه از او نشئت ميگيرد ،تحت هدايت وظيفهاي است
كه دستور رفتار اخلاقي بر آن استوار است.
اين مقاله به تبيين زواياي مختلف اين مفاهيم از ديدگاه كانت ميپردازد و پاسخ او به اين پرسش را كه «چگونه انسان مدرن
تربيت و پرورش مييابد؟» با خوانندگان در ميان مينهد.
واژگان كليدي :كانت؛ آزادي؛ اخلاق؛ هويت؛ خودآگاهي

اصل اينهماني (هويت)
براي آنکه فلسفه دو موضوع خود يعني طبيعت و روح و در مناسبت با آن ،آنچه را كه
فکري (ايدئال) و آنچه را واقعي است از لحاظ نظري به مثابه وحدت و تماميت دريابد ،بايستي به
نقطه تعليق آن دو برسد؛ با عزيمت از آن است كه ميتوان هويت (اينهماني) يکپارچه آن دو را
درک كرد .به اين معني ،هويت يک مناسبت همتراز بين اعضاي مجموعهاي است كه هويت را
تشکيل ميدهند و فرض بر اصل جايگزيني بين آنها ميباشد.
هويت ،گوياي يک رابطه فکري است كه در سايه تفکر استدلالي (برهاني) ،كثرتِ امکان
يافته در تصور يک موضوع و كثرتِ مناسبت با تصور يک موضوع را رفع ميكند .هويتِ
يکپارچه ،كاركرد عقل ،اين رسانه فلسفي است .عقل در موقعيتي است كه كثرت امر باشنده را ـكه
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پديدار خود عقل استـ دريابد و به آن هويت يکپارچه (منسجم) دهد .حکم  Aبرابر Bاست ،بدان
معناست كه صرفنظر از تفاوت  Aبا  ،Bآنچه دراين رابطه ابراز ميشود ،تفاوت يک چيز با چيز
بلکه /شماره
نامه مفيد
معطوف به امر واحد است .به عبارتي ،كثرت و اختلاف اعضا كه معرف
ديگر نيست؛
سي و هشتم  /مهر و

اينهماني است ،ريشه در تفکر دارد.
آبان 2831

كانت مباني فلسفي مفهوم هويت را در دومين بخش سيستم فلسفي خود (در فلسفه عملي)
تقسيمبندي كرده است .جستار هويت نزد او در پيوند با آزادي ،موضوعيت يافته است .در اين
مورد ،نه تنها خود مفهوم آزادي ،بلکه مفاهيمي كه با آن و با هويت پيوند نزديک دارند (مفهومهاي:
خودآگاهي ،هويت دروني و يکپارچگي) نيز سهيم هستند؛ مفاهيمي كه در واقع درتفسير كانت،
اساسِ «ذاتيِ» تعينِ آن چيزي است كه انسان معاصر را به والاترين معني سخن ،انسان ميكند.
تم
كانت در اين مورد ،نظريه ايجابي آزادي خود يعني آزادي به مفهوم برترين امکان شيوه زندگي
تبيين ميكند .اين تعينهاي مفاهيمي به اين دليل است كه به آزادي يک
تعريف
مفيدو /
انسان مدرن رانامه
شرايط امکان و اعتبار آنرا تعريف كند .جنبه مهم ديگر در نظر كانت ،اين
شمارهخشد
گستره تازه بب
سي وو هشتم
است كه ارزش دروني و حرمت انسان را پاس دارد و از او در قبال چيزواره شدن ،سقوط به
بيرونيترين و شيءكنندهترين روابط در جهان حمايت كند؛ روابطي كه درآن آدمي به يک موضوع
صرف كه بر اساس اجبار دستور بيروني زندگي ميكند و در اثر رويدادهاي آن ،اصالت و استقلال
نامه مفيد /
خود را از دست ميدهد .در واقع حفظ آن چيزي در نظر است كه كانت به آن «ارزش نامتناهيِ»
شماره سي و هشتم
انتخابگر ،چيزي به مثابه «ارزش»« ،غايت» و «خود-به نفسگي» است؛
انسان مي/گويد.
انسانِ آبان
مهر و

2831موجودي كه ميزان بودن خود را ذاتاً ،خود در خود دارد ،آنرا از خود اشتقاق ميكند
يعني به مثابه
و بنابر آن عمل ميكند.

هيچگاه انسان نبايد فقط وسيله و ابزاري براي تحقق هدفهاي بيروني شود؛ چرا كه
ارزشمندترين چيزي را كه داراست ،يعني ارزش خود را از دست ميدهد .ارزش خود-غايت انسان
يک امتيازي است كه جايگاه والاي آدمي را در سلسله مراتب هستي معين ميكند و موفقيت او در
جهان ،در گروتمآن است .بايد گفت كه اين تعبير درعين حال پديدهاي است كه با توجه به مفهوم
خاصي كه كانت ازآزادي دارد ،درعين حال انسان را از درون محدود ميكند.

مفهوم آزادي نزد كانت مبتني بر نظريهاي از فلسفه ژان ژاک روسو است كه به موجب آن،
برترين ارزش فکري انسان را بايد در آزادي وي ديد و اين آزادي هيچگاه يک امر بديهي نيست
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
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كه منفعل باشد؛ از اينرو ،نبايد آنرا صرفاً ساخته خود او دانست .كانت ميگويد« :شأن راستين
و اهميت انسان را بايد از واقعيت (صرفاً) وجودي او برداشت كرد و نميتوان آنرا تصنعي ايجاد
كرد .عاليترين تعين وجود آدمي ،يعني آزادياش نتيجه فعاليت خاصي است كه ويژگي ويژهاي
دارد و آنرا نميتوان به سادگي درک كرد .اين به اصطلاح درک نشوندگي ناشي از ويژگيهاي آن
محدوديت اشاره شده ميباشد :پيامد نظري فعاليت انسان؛ كوشش منحصراً دروني وي در توسعه
استعدادهاي فکري خود و همچنين ميدان دادن به دامنه اطلاعات نظري و چشماندازهاي خود است
كه يک بُعد نوين شناخت و در واقع از لحاظ كيفي سطحِ برتر آزادي «نظري» و استقلال كلي او
تلقي شده است.
به نظر كانت ،برترين تعين انسان در چيزي ديگر و اساساً متفاوت است :در فعاليت
اخلاقي و آن بُعد زندگياش كه ارزش اخلاقيِ وجود او است و همچنين در آگاهي به اين ارزش.
تنها در اين صورت است كه انسان ميتواند همچون موجود آزاد ـ موجودي كه استعداد دارد ـ واقعيت
ارائه شده و نيز جنبه طبيعي وجود خود را اعتلاء بخشد و با آن به طوركلي تمامي طبيعت را
چنين كند.
مفهوم اخلاقي كانت و اخلاق اجتماعيِ (اتيک) بنايافته برآن ،داراي خصلت هنجاري آرماني
است و از ديگر ادراکهاي اخلاقي متفاوت است؛ [مثلاً] از اخلاق اويداموني (سعادت) مدار ارسطو
كه بر انديشه جستوجو براي وصول «خير» اعتلايي و بيروني مبتني است ،يعني بر انديشهاي ابتناء
دارد كه در آن هر رفتار آدمي معطوف به يک هدف اعتلايي معين بيروني است ،بر يک «خير» كه
ميتوان آنرا تجربه كرد و به صورت «خوشبختي» و «خرسندي» تحققپذير كرد.
كانت اخلاق اجتماعيِ خود را بر اصل اخلاق خودمختار دروني اراده ،بنا نهاده است .اصلي كه
ويژگي (صرفاً) صوري دارد و نبايد انگيزه و تعين يا محرک مادي بيروني يا عيني دارا باشد؛ نبايد
آن بر چيزي بنا يابد كه همراه با محرکهاي مادي اراده و معرف عشق به خود و سعادت فردي
باشد .اين گونه محرکها تا هنگامي كه از حواس نشئت ميگيرند ،نميتوانند به طور كلي سرچشمه
مباني اخلاقي رفتار به شمار آيند.
بنابراين ،مفهوم اساسي اخلاق اجتماعيِ كانت ،مفهوم اراده خودمختار است؛ اراده وارسته از
محرکها و تعينهاي بيروني .اين اخلاق خود -متعين است و زاييده افعال خاص خود فرد است.
اين اراده ،خود هنجارهاي كلي را تدوين كرده و به تبع آنها رفتار ميكند .رفتاري كه به تبع اراده
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عمل ميكند تحت هدايت وظيفه اخلاقي است .مهم اين است كه اين كنش (رفتار) ارزش اخلاقي
خود را با هدف خاصي انجام نميدهد تا چيزي به دست آورد و همچنين وابسته به واقعيت موضوع
شماره اصل دروني اراده ،به فعل خود «خواستن» كه برآن اساس رفتار جريان
مفيد /تنها به
نامه بلکه
رفتار نيست،
سي و هشتم  /مهر و

مييابد متکي است ،بدون توجه به هدفي كه اين رفتار دنبال ميكند و نتايجي كه ميتواند به آن
منجر شود.

آبان 2831

كانت ميگويد« :چه  ،اراده بين اصل پيشيني خود كه صوري است و محرکهاي پسيني
خود كه مادي اند ،براساس وظيفه ،اصل صوري خود بدون توجه به محرکهاي مادي عمل
ميكند ،لذا بنا به خود عمل ميكند» ( .)Kant, 1974: 30بر اساس گفتههاي كانت ،محمول
«خير» رفتار را تنها نميتوان آن فعلي دانست كه به محرک هاي منفرد ،تصادفي و تکاپو ربط
تم
نداشته باشد ،بلکه خصلت كلي دارد و موتيف (انگيزه) از مجموع تعينهاي ممکن اراده و تنظيم
وسيله اراده «نيک» همواره ابراز اراده قانون است؛ بايد متحد بوده و هميشه
دروني آن دارد.نامهبدينمفيد /
باشد .بنابراين تنها شکل كلي آن است كه مؤسس ارزش نيک و از نظر
داشته هشتم
همگن سي و
خصلت شماره
متافيزيکي برترين ارزش اخلاقي است.
كانت هسته اساسي اخلاق خود را بر دستور (امر) قاطع بنا كرده است كه در«مباني متافيزيکي
اخلاق» چنين آمده است« :براساس اصلي عمل كن كه برآن پايه درعين حال بتواني بخواهي كه به
نامه مفيد /
صورت قانون درآيد» ( .)Kant, 1974: 62اين قانون فقط خصلت صوري دارد؛ فاقد هرگونه محتوا
شماره سي و هشتم
بوده و شکل كلي صوري دارد و همانطور كه كانت ميگويد« :ميتواند از آن ،همه گونه وظايف
 /مهر و آبان
دستوري» از «اصل» خود را در برداشته باشد(.)Ibid
2831
در پاسخ به اين پرسش كه چرا كانت اين اصل انتزاعي صوري ـ و از ديدي «تهي» ـ را به
عنوان عزيمت (راه گريز) در نظريه رفتار اخلاقي انسان برگزيده است ،ميتوان گفت كه بنا به نظر
وي ،تنها دراين نوع قانون يک اصل خودموجه وجود دارد ،اصلي كه براي اعتبار كلي خود نياز به
توجيه و ملاکهاي ديگر ندارد« :خود از خويشتن» است و اعتبارش از اين لحاظ ،مطلق است.
درهمين رابطه ،باز اين پرسش مهم پيش ميآيد كه چرا در نهايت ،رفتار آدمي بايستي به موجب
تم
اين قانون صوري تنظيم شود و دلايل اين فعل بنيادي كه جز تصميم نامشروط «وجودي» نيست،
چه ميباشد؟ كه البته هيچگونه پاسخي برآن مترتب نيست .آنچنان كه كانت در يک مناسبت
ديگر اشاره دارد :اين نکته مثل آن است كه «كسي بخواهد به كمک عقل نشان دهد كه عقلي در
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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كار نيست».
بر اساس گفته كانت ،اصل بر آن است كه اگر كسي ميخواهد معني مفهوم «حقيقت» و
«خير» يا مفاهيم ضد اين دو« :باطل» و «شر» را بفهمد ،هميشه بايد در حوزه عقل حركت و از
«قواعد» آن پيروي كند .اين امر ،نه تنها اساس و پيشنياز اخلاق كانت است؛ بلکه شالوده كلي
فلسفه انتقادي او و در همان حال اساس كل مدرنيته روشنگري او ميباشد .تنها عقل است كه به
عنوان اصل برتر و مطلق قادر است كه چيرگي آرامش بر آشوب ( ،)chaosسيستم و آهنج دروني
را بر بينظمي ،ناهارموني را بر «ناعقلانيت» تضمين كند و پشتوانه نهايي آزادي شود« .پرتو عقل»
عنصري اساسي است كه اگر قرار است از جهان حساني فرا رويم و خود را به مثابه موجود اخلاقي
درک كنيم ،بايستي به موجب اين مفهوم رفتار كنيم .انسان فقط ميتواند بر اساس عقل ،خود را
بفهمد و به واسطه آن به دلايل نهايي هستي خود آگاهي يابد.
انسان در فعل خودگزين اراده ،عقل خود را در مي يابد و نسبت به خود آگاه ميشود و
اين امر باعث خودآگاهي عميق او مي شود .تنها در انساني كه درک خودآگاهي دارد ،وحدت
دروني شخص ،انديشه خود ـ غايتي را به عنوان غايت پسين هستي آدمي به كمال ميرساند.
اين انسان شخصيتي ميشود كه بر اساس قوانين اراده واحد دروني خود رفتار ميكند؛ او با
اين رفتار نشئت گرفته از جهان ،از مسائل و ارتباط هاي مشروط فرا مي رود و بدين وسيله
مباني عقلانيت نامشروط خود را نشان مي دهد .شخص اخلاقي دراين آگاهي نامشروط خود،
مظهر ارزش اخلاقي ميشود.
اين پاسخي است كه كانت به يکي از مسائل اساسي فلسفه عصر نو و مدرنيته اروپايي يعني
انسان مدرن چگونه ميتواند تربيت و پرورش يابد؟ داده است .كانت در اين مورد از مفهوم انسان
و آزادي او كه انسانشناسي فلسفي و فلسفه سياسي عصر نو بهوجود آورده است ،دور ميشود و
آنرا از بنياد دگرگون ميكند .انسان مورد نظر وي ،بيش از همه چيز ،شخص اخلاقي است؛
شخصيتي است كه هستياش به طور اخلاقي دگرگون شده است؛ وجودي است كه به طور اخلاقي
نسبت به خود و فرمان دروني پاسخگو ميباشد و در همان حال ،موجودي خود غايت است .او با
تعين متافيزيکي خود از هرگونه داده شدگي و محدوديت آن ،فراتر ميرود و برآن ناظر ميشود؛
يعني وجودي نامشروط است ،فقط خود به خويشتن تعين ميدهد و از اين نظر خودمختار است.
اين انسان يک شخص اخلاقي است و از خودگرداني خويش آگاه است ،به آن عمل ميكند و بر
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اساس اين آگاهي ،يک موجود روحي ميشود كه بر طبيعت «غيرذيروح» اشراف دارد .او در
رفتار اخلاقي در برابر ديگر اشخاص ،به تبعيت از دستور عملي رفتار ميكند كه به او فرمان
رفتارشماره
مفيد /
ميدهد؛ آننامه
كند تا ديگران را هم در شخص خود و هم در هر فرد ديگر ،همواره به عنوان
چنان
سي و هشتم  /مهر و

غايت و هيچگاه به عنوان (صرفاً) وسيله به كار نگيرد (.)Kant, 1974: 75
آبان 2831

كانت آزادي انسان مدرن را در تفاوت با انسان شناسي عصر ،متافيزيکي بنا ميكند؛ به اين
مفهوم انسان برترين ارزش خود ـ يعني آزادي را كه به مثابه خودمختاري و استقلال تبيين شده و
نشان هويت دروني و يکپارچگي او استـ كسب ميكند؛ آزادياي كه منحصراً در ساحت وظايف
و تعهدات اخلاقي او و معطوف به خود او است .اما از آنجا كه آنها بر اساس دستورهاي بيناذهنيتي
كلي ،داراي اعتبار دستور قاطع هستند ،در نتيجه به ديگر افراد بشر نيز مرتبط هستند ،لذا با تمامي
تم
بشريت مناسبت دارند.
متافيزيکي است؛ متافيزيکي كه مفروضش اين نيست كه يک «درونه» جوهري
اخلاق كانت
نامه ،مفيد /
دارد كه در رفتار اخلاقي انسان تحققپذير ميشود ،بلکه بنا بر يک اصل،
وجودهشتم
انسانسي و
خاص درشماره
اصطلاحاً تحصلي دارد .در واقع از «واقعيت» تحصلي داده شده و از اين اساسِ مطمئن عزيمت
ميكند كه ما آنرا در آگاهي معتبر كليِ قانونِ اخلاقي نامشروط ،به عنوان شرط آگاهي آزادي
مفيددر /تفسير كانت خصلت مطلق داشته و برخوردار از خصلت و معني فرازماني
آزادي
كسب ميكنيم.نامه
شمارهاست.
و فراتاريخي
سي و هشتم
خودانگيختگي محض اراده است .آزادي محض با هر گونه تجربه واقع با
ابراز آبان
خود و
آزادي مهر
/
2831نمييابد و اصًًالَ اينگونه نبايد باشد؛ ازآنها فرا ميرود و بعد نو ميگشايد .اخلاق
واقعيت پيوند
كانت ذاتاً ايدئاليستي است ،عزيمتش از اختلاف بين انديشه (ايده) و واقعيت است .با اين وجود،
هنجارهاي آرماني كه نزد او به عنوان كُنش قانونِ اخلاقيِ واقعي است ،همچون «واقعيت عقل
محض» بروز مي كند ،واقعيتش پيشيني است .عقل از خود و ناوابسته به تجربه فرمان ميدهد كه
چه بايد روي دهد؛ بدين وسيله از هر چيز حساني ،داده شده و واقعي ،فرا ميرود.
كانت بنا برآن داشت كه يک اخلاق محض باشد؛ يعني اخلاقي كه درباره مباني محض
اخلاق تم
استعلايي رفتار اخلاقي مبتني بر حوزه آرماني عقل بحث ميكند .عقل درآن ،معرف قوانين دروني
اراده آزاد و غير وابسته به محرکهاي حسي ميباشد .به همين جهت اخلاق كانت خصلت
هنجارآور صوري دارد و عليه هر گونه سعادتگرايي ( )Eudemonismو عليه هر گونه جستوجو
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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و محتواي «خوشبختي» اينجهاني .در آن انسان در برخورداري از خودمختاريِ اراده خويش به ابعاد
ديگر مسائل ـدرمقايسه با مسائل حسيـ دست مييابد.
بنابراين در اصطلاحشناسي كانت ،تنها انسان آزاد است كه به ارزش واقعي خود پي ميبرد
كه بر فراز واقعيت پديدار و «طبيعت» است .قانون اخلاقي كه بيان آزادي انسان است ،گوياي
خودمختاري آزادي او است؛ متضمن برترين سوالهاي متافيزيکي است ،سوال به همه «چرا»هاي
هستي و رويدادها و به عبارتي سوال درباره تمام مسائل هدفهاي نهايي ،غايتهاي زندگي فردي
و كاينات .از همين رو ،اين قانون داراي برترين ارزش ميشود .در رفتار اخلاقي كه مبتني بر
فرمانبَرترين قانون اخلاقي است ،انسان دگرگون ميشود؛ نامشروط ميگردد؛ به ازاي خودمختار
بودن ،نسبت به خود پاسخگو ميشود؛ به اين معنيِ مطلقِ كلام ،فرديت مييابد .بنابراين ،بر اساس
نظر كانت ،انسان تنها هنگامي آزادانه رفتار ميكند كه پيرو قانون اخلاقي باشد ،قانوني كه فرمانِ
قاطعِ «طبيعيتِ» برترِ او است .آزادي انسان بدان جهت است كه او آگاهانه و داوطلبانه ،قانون كلي
اخلاقي را به عنوان امري ميپذيرد كه بالاتر از او است .آزادي به اين معني بر خلاف خودرايي است
و به خاطر خودگرداني ارادي ،با قانون هماهنگي دارد ،قانوني كه با توجه به اراده تنظيم شده است.
آزادي به اين مفهوم با «خودمختاري يعني سرشت اراده كه خود نيز قانون است» يکسان است
) .(Kant, 1974: 105اين قانون به گونهاي است كه اراده را بدون توجه به تمايلات تعيين ميكند؛
زيرا رفتار اخلاقي از احترام به قانون كلي سرچشمه ميگيرد و نه از گرايشهاي فردي و عشق به
خود .از اينرو ،قانون اخلاقي عام است و خصلت صوري دارد .از اين خصلت آشتيناپذير و قاطع
و تعهدي كه به همراه دارد؛ خصلت نامتساهل اخلاق كانت به عنوان نظريه اخلاقي نامشروط نتيجه
ميشود.
«طبيعيتِ اخلاقيِ» برترِ بشري در فعاليت اخلاقي انسان آشکار ميشود .از اين اساسِ
«طبيعي» ،برتري انسان بر طبيعت صرف حاصل ميشود .از اين منبع ،بنيادِ «غيرطبيعيِ» وجو ِد
انساني نشئت ميگيرد كه خودمختاري محسوب ميشود .ما در بُعد رفتار اخلاقي از رويکرد
منفعتجويانه (پراگماتيستي) فرا ميرويم كه در آن سائق (محرک) اصلي به خود توجه دارد ،به
عشق به خود و پا به جهان ديگر ميگذاريم يعني به جهان «عقلانيِ» قانون و آزاديِ اخلاقِ عُقلايي.
انسان در كنش اخلاقي از دلسپردگي به محرک سودجويانه خودداري ميكند ،از كاوش در منافع
زندگي خودي و همچنين از مزاياي موفقيت خودي چشم ميپوشد و رفتار ديگري در پيش
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ميگيرد .به قضاوتهاي روزمره ،غايت جويانه« ،تک بعدي» اغوا شدن كه فاقد غايت نهايي و لذا
ناعقلاني و در واقع بيمعني است ،پشت ميكند .انسان اخلاقي ،نميكوشد تا وضعيت خود را حفظ
سعيمفيد /
كند؛ حتي نامه
شماره فقط موفقيت شخصي خود را در نظر داشته باشد؛ بر ديگري قدرت يا
ندارد كه
سي و هشتم  /مهر و

تملک حاصل كند بلکه او از يک امر برتر و كلي پيروي ميكند؛ بر اساس هنجارهاي عقلاني كه
آبان 2831

مباني طبيعيتِ برترِ متافيزيکي او است ،رفتار ميكند .آنچه او بدان گوش فرا ميدهد ،فرمان اين
طبيعيت برتر است.
در رويکرد رفتار اخلاقي ،كه به صورت فرمان قطعي بيان شده ،اين استلزام نهفته است كه
انسان بايد اراده كند «خود خويشتن» باشد؛ يعني موجود انساني خودگزين و يا شخص و شخصيت
به معني «برتر» ،شخصيتي كه بنا به فرمانهاي اراده خود عمل ميكند ،ارادهاي كه آنها را آگاهانه
تم
ميپذيرد و نسبت به آن مسئول است .انسان با پذيرش مسئوليت نسبت به خود از صورت يک فرد
هستياش بُعد تازه (يک ساحت نو) مييابد .با اين رفتار ،او ديگر فرد ،به
نامهرود و
خصوصي فرا مي
مفيد /
نيست؛ هم به احساس تعلق خود با ديگر موجودات انساني ـ و پيش از همه
معناي كلاسي
كلام،هشتم
کِسي و
شماره
به ارزشهاي خود ـ پي ميبرد و هم به ارزش ديگران آگاهي مييابد و ميداند كه با آنها برابر
است .برابري انسانها تلويحاً متضمن انديشه انسانيت مستقل كلي است ،انسانيتي كه اعتبار مطلق
يکسان است و آنرا ديگر نميتوان ارتقاء داد .اين انسانيت مبتني بر رواداري
همگانمفيد /
دارد و براي نامه
متقابل كه بر احترام متقابل ،آزادي و مراعات حق اخلاقي نامشروط ديگر
رواداريهشتم
است،ه سي و
(مدارا) شمار

انسانها ت/أكيدمهردارد.و آبان
2831وقتي انسان متوجه ميشود كه بايد بر اساس اراده خودگردان خويش رفتار كند ،از
بنابراين،

يک موجود خصوصي فرا ميرود و يک شخصيت كلي (فراگير) ميشود؛ او براي موجوديتِ ديگر

انسانها احترام قائل ميشود و نسبت به خود مسئوليتدار؛ مسئول نه تنها نسبت به خود ،بلکه به
بشريت نيز نسبت به «مردمانگي» خود احساس مسئوليت ميكند .براي آنکه انسان نسبت به اَبعاد
وجود خود آگاه شود ،نيازي نيست كه يک وجود اعتلايي برتر را مفروض بدارد ـآنچنان كه
الاهيات مسيحيتم آنرا لازم ميشماردـ بلکه كافي است آگاه باشد كه به اراده «خويشتن خويش»
عمل ميكند؛ يعني برحسب اراده خودمختار خويش كه به صورت قانونِ نامشروط اخلاقي نمايان

ميشود .در اين نکته يکي از نشانههاي اساسي مفهوم «هومانيسم نو» به چشم ميخورد.
كانت از اخلاق مسيحي و سنت آن به طور كامل فاصله نگرفت؛ چون كه نظريه بشري او
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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معطوف به ايده وجود خدا و جاودانگي روان است .البته در مفهومي كه او از دو ايده مذكور
دارد ،استلزام هاي رفتار عملي و ارتباط دروني آنها با آزادي انسان ،صرفاً تأكيد بر «امکان»
آن ايده دارد نه بر «واقعيت»؛ اين پيوند را نميتوان بي واسطه نشان داد و اعتبار آن همانند
فرضيه ها ميباشد.
اخلاق كانت بر قانون اخلاقي تأكيد دارد ،قانوني كه اصطلاحاً صورت فرمان مطلق
( )Kategorischer Imperativدارد .اين قانون از خودگزيني شخصيت انساني (آزادي بشري)
نشئت ميگيرد .اين آزادي در فعل خودمحدودي اخلاقي ظاهر ميشود ،رفتاري كه به موجب آنچه
خود برخويشتن لازم ميشمارد ،محدوديت مييابد؛ چيزي كه آدمي داوطلبانه بر آن گردن مينهد.
او در عملِ ( )Aktمحدود كننده داوطلبانه نه تنها بر خود ،تعين برتر ،آزادي و خودمختاري خويش
احترام مينهد ،بلکه در همان حال آزادي و خودمختاري ديگران را نيز تصديق ميكند .بنابراين،
فعل مرز نهادن بر خويشتن خصلت عام دارد و اشاره بر انسان انزوا يافته نميباشد و تأييدي بر
استثنا بودن خود فرد ميباشد.
آزادي در مفهوم كانت به واقع در تضاد با هر گونه تصميمگيري ذهني ،خودسرانه است و
آنرا نميتوان به حوزه تجربه و تصميم روانشناختي فرو كاست .اين آزادي ،عيني و هستيدار
است ،بنابراين اعتبار بيناذهنيتي و متعهدانه دارد؛ از نظر هستي شناسي ،بر اساس درک متافيزيکي
«طبيعيت» انساني دارد كه به خودآگاهي تعبير شده است.
در اخلاق كانت ،اين درخواست آمده است كه انسان عمدتاً خودـغايت فهميده شود ،به
عنوان شخصيتي كه هستياش مبتني بر هدف مشخص است و مقصود خويش را در پيش رو دارد.
در اين خواسته ،تأكيد بر ارزش نامتناهي اخلاقي شخصيت انساني ،ريشه در اين انديشه دارد كه
انسان به خاطر خودگزيني اخلاقي خويش كه عنصر آرماني هستي او ميباشد ،فرا از هرگونه
حسانيت است ،موجودي است براساس مباني نامشروطِ خود ناوابسته ،شخصيتي است كه از بيرون
اختلال بردار نيست .عظمت و هومانيسم انساني در انحصار كيفيتهاي اخلاقي دروني وي است.
كانت مروج اين انديشه است كه انسان فقط وسيلهاي به منظور دستيابي به يک هدف
نيست و نبايد باشد .ارزش او بيشتر مي تواند به دور از هدف «از پيش تعيين شده» بهدست آيد و
ارزش او را نبايد بر مبناي نقشي كه ايفا ميكند ،سنجيد.
هستي آدمي متضمن يک تناقض است؛ يعني ارزش وي مطلق و بهايش نسبي است .ارزش
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هر فرد ،كيفيت آرماني و روحي او است؛ نه ميتوان آنرا ارتقاء داد و نه ميتوان آنرا دريافت و
با ميزان بهاگذاري نسبي ،موقعيت اجتماعياش را سنجيد .اين ارزش اهميت متافيزيکي دارد و از
نامهازمفيد /
شمارهارزشگذاري فراتر ميرود.
هرگونه
لحاظ وسعت
سي و هشتم  /مهر و

وقتي كانت ميگويد كه نميتوان ارزش را به مدد سنجش دريافت و بيان كرد ،با اين تعريف
آبان 2831

چارچوب مفهوم ناتوراليستي (طبيعت شناسي) انسانشناسي مدرن را در مينوردد .او هستي
راستين انسان را متافيزيکي درک و تبيين ميكند و به مثابه ارزشي كه انسان «از خود» دارد ،مطلق
است و وارسته از مرجعيت است.
اساس آزادي به مفهوم كانت ،آگاهي به اعتبار مطلق و تعهد به قانون اخلاقي است و تنها بر
اساس اين آگاهي ،انسان ارزش نامشروط كسب ميكند .اين ارزش ،اساس «هويت» او است؛
تم
يعني اساس آگاهي از خود او به مثابه موجود آزاد نامشروط .آزادي به اين معنيِ سخن ،چيزي و
جدا از /هر گونه ارزش گذاري بيروني ميباشد .كانت براي اين تز يعني ارزش
است ومفيد
تعيني دروني نامه
انسان ،يک معني ديگر نيز در نظر دارد كه از تبيين و چارچوب اخلاقي آن
آزاديهشتم
مطلقسي و
متافيزيکيشماره
فرا ميرود :براي آن اهميت كيهاني ( )Cosmicقائل است ،بُعد كهکشاني آنرا تأكيد ميكند و از
آن موقعيت ممتاز ،آدمي را در كيهان استنتاج ميكند.
ب ر اساس اعتقاد كانت ،انسان برترين تعين خود ( ارزش اخلاقي) را تنها زماني كسب
نامه مفيد /
مي كند كه به تبع «نهاد» ،تعين هاي صوري و ماكسيمي كه از آن نتيجه ميشود ،عمل كند.
شماره سي و هشتم
كانت ميگويد« :هيچ تعين بيروني نمي تواند براي انسان تعيين اراده كند و بر عزم "دروني"
 /مهر و آبان
تأثير نهد» .از اين جهت كه انسان مي تواند برحسب قوانين اراده به رفتار خود تعين بخشد،
2831
يک موقعيت ممتاز آدمي در كيهان نتيجه ميشود .ميتوان گفت كه اين دو تعين خاص آدمي،
يعني ارزش متافيزيکي نامشروط او به همراه موقعيت ممتازش در جهان محسوس ،در اين
عبارت مشهور او ابراز شده است « :وقتي انسان بيشتر به آن ميانديشد ،دو چيز ،ذهن را
پيوسته و از نو سرشار از شگفتي و اعجاب بيشتر ميكند :آسمان پرستاره بر فراز من و قانون
اخلاقي در درونم»
تم
در اين سخن ،پيوند دروني ميان برترين ارزش متافيزيکي انسان و موقعيت خاص او در
).(Kant, 1961: 253

كائنات ،به نحو برجسته بيان شده است؛ اينکه اين «دو چيز» هميشه تحير و اعجاب ما را بر
ميانگيزند .همانطور كه كانت با احساس خرسندي ميگويد ،احساسِ سرشاريِ تام ،فردي و
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كيهاني و نماد هستي است .همانا در اين احساس است كه انسان سرشاريِ هستي خود را كسب
ميكند و به «هويت» خويش در پيوند با آگاهي از ارزش نامتناهي خويش پي ميبرد.
با نظري به خاستگاه فراگير فلسفي كانت در مييابيم كه مفهوم آزادي كانتي پيوند نزديک با
نظريه وي در باب مدرنيته دارد .او در فلسفه نظري و عملي خود كوشيد به بُعد بنيادي جهان مدرن
دست يابد و نقش انسان را در جهان نو تحليل كند؛ نشان داد كه تفسير مدرن جهان در دو پهنه
اساسي جريان دارد :در علوم مدرن و در اخلاق ،چيزي كه به نظر كانت هر دو منحصراً فعاليت
انسان مدرن را تشکيل ميدهند  .بر شناخت و رفتار او در اين دو حوزه ،بُعد «زيباشناختي» نيز
افزوده ميشود كه عبارت است از علم ،نسبت به مناسبت خاص انسان با جهان ،رويکرد
«خوشايندي وارسته از سودمندي» كه قلمروي ارتباط دو حوزه نظري و عملي را مطرح ميكند،
پيوندشان را هماهنگ و متعادل ميكند.
كانت مباني تفسيرهاي مدرن فلسفي و علمي جهان ،يعني اصول مدرنيته را در آن ميديد
كه آنها در مجموع ،خود ،مناديِ يک «لوگوس» نو ميباشند ،يک اصل كليِ نوين كه كانت آنرا
به نام «عقل» تعريف ميكند ،به عنوان برترين اصل متافيزيکي و توضيحي ميباشد كه بستر
اساسي آنها مي شود .كانت مدرنيته را به منزله عنصري مي فهمد كه انسان درآن از وضعيت
معصوميت «نابالغي» دور شد و شهامت يافت تا «عقل» خود را به كار برد ،بيآنکه نيازمند
هدايت ديگري باشد (در پاسخ به "روشنگري چيست؟") .جهانِ مدرن ،جهانِ عقلِ جهاني است
كه انسان درآن سركردگي مييابد و سپس به نوعي ،خلاق آن ميشود« :انسانِ روشنگري .از
عقل خود سرآغاز گرفت؛ انسان مدرن از آثار خود عزيمت مي كند ،با قدرت توليد خود برآمد
دارد» ( .(Fink, 1974: 157جهان مدرن ،جهاني است كه انسان براي اولين بار ميتواند در آن به
خود ،به «طبيعيت» خود واقعيت بخشد و بدين ترتيب به تعين متافيزيکي نهايي خود شکل دهد،
يعني موجود خودمختار باشد .خودمختاري و آزادي همراه با اخلاق و عمل عقلاني ،مظهر مدرنيته
مي شوند ،معرف تفاهم مدرن و تفسير جهان .آنچه پ س از كشف اين موقعيت امکان يافت،
كوشش او براي چيرگي كامل بر طبيعت و جهان بوده است .درآغاز به صورت ظاهر معصومانه و
صرفاً نظري و يا گاهي تسلط تکنيکي بر طبيعت ،ولي بعدها آشکارا و به گونهاي ناعقلاني با
وسايل سازمان يافته كه پيامدش در برگيرنده خود انسان نيز شده است و تسلط و سركوب
انسان را در پي داشته است.
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اين رويکرد در آغاز امکان غلبه بر آنچه آدمي را محدود ميكرد ،دسترسپذير ميكرد اما به
تدريج متوجه شد كه انسان مدرن پايبند محدوديتهاي بسيار دشوارتر ميگردد كه خود يکي از
مدرنيته /شماره
تناقضهاينامه مفيد
اروپايي است .آنچه درآغاز ،يک فرآيند مثبت تلقي ميشد و در راستاي تحقق
سي و هشتم  /مهر و

آزادي انسان و چيرگي سوبژه بود و نشان از وضعيت انسان مدرن يعني عقل توأم با خودآگاهي
آبان 2831

بود ،اينک در تعارض با پروژه خود قرار گرفته است .اين خودآگاهي بنا بود متضمن اين امر باشد
كه هر رفتاري كه در قدرت او بود ،تحت نظارت اراده اخلاقياش باشد .مدرنيته از همان ابتدا در
پيوند با اصل سلطه و قدرت بود.
كانت اين فرايند را با روح خوش بيني روشنگري و اعتقاد هومانيستي از نظر عقلاني ،مثبت
در مييافت؛ يعني به عنوان نيروي انساني كه ميخواهد خود را از وابستگي به هرآنچه غير طبيعي
تم
است و او را پايبند و محدود ميكند ،برهاند .بنابراين ،مدرنيته كه در اصل مناسبت انتقادي با سنت
داشت ،نينديشيده بنا بر چيزي داشت كه براي آن ـحداقل از لحاظ برنامهايـ
و پيشداوريهاي
نامه آنمفيد /
بنا بر بينش غيرانتقادي به عقل ،باور و به قدرت مطلق اراده .در اين باور،
باشد،
شمارهبوده
ميبايد بيگانه
هشتم
سي و
انتظاري نهفته بود كه بر اساس آن به مدد عقل ميتوانست تقدير (سرنوشت) كنوني بشر را تغيير
دهد تا بتواند نيروهايي را كه در تاريخ بشر رام نشدني مينمود ،به فرمان آورد و بر آنها سروري
كند و بدين ترتيب آزاد شود .اين بينش غيرانتقادي به قدرت مطلق عقل ـ بعداً معلوم شد كهـ
نامه مفيد /
بيشتر اوتوپيايي بوده است و تأكيد مطلق به آن به دشواري توجيه شونده است؛ نه تنها نميتوان
شماره سي و هشتم
از صورت اوليهاش دفاع كرد ،بلکه نشان داده شد كه پروژه قابل اجرا نيست.
 /مهر و آبان
اين از هنگامي بود كه عقل با ساختهاي خود دركشاكش شد و پيامدهاي آن آرام آرام
2831
آشکار شد و بيقدرتي آنرا نشان داد .در اين تقابل قدرت و بيقدرتي ،ماسک بيروني و
خوشبينانهاش پس زده شد و معلوم شد كه توانايي اجراي پروژه خود را ندارد و نميتواند منادي
سرنوشت انسان مدرن شود و شالوده هومانيسم مدرن آنرا بسازد .اتوسِ ( )Etosاصليِ مدرنيته
روشنگري فروكاست و ديالکتيک منفي (آدورنو) سر برآورد .فرض غيرانتقادي اوليه آن ،بينش
غير انتقادي به قدرت مطلق عقل و باور به استعدادش در رهايي انسان به خلاف آن مبدل شد :يعني
تم
به بياعتقادي به عقل .بار ديگر اين انديشه فاجعهآور قوت گرفت كه چنانچه در جهان چيزي حاكم
است ،بايد آن ،خلاف عقل باشد .بينش غيرانتقادي به قدرت مطلق عقل ،جاي خود را به عقيده به
ناتواني آن داد و اين منجر به اعتقاد به قدرت مطلق اراده ناعقلاني شد.
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يکي از هدفهاي اساسي اخلاق كانت آن بود كه خودآگاهي فردي انسان مدرن را
پايهگذاري و ارزش نامتناهي شخصيت او را برجسته كند .كانت در برداشت خود مفهوم دو سويي
«طبيعيت» و «آزادي آدمي» را از نظر متافيزيکي تعميق بخشيد و نشان داد كه مباني ژرف آنها در
عالم خردپذير عقل «محض» است .تعارض بين «واقعيت» و «آرمان» كه يکي از موضوعهاي
بنيادي فلسفه روسو بود و روسو خود تضاد بين جامعه دستخوش انحطاط و آرمانهاي هنجار بخش
«وضعيت طبيعي» انسان را فرمول بندي كرده بود ،در فلسفه كانت حل متافيزيکي پيدا كرد؛ او
نشان داد كه حل اين معضل راه به وضعيت «طبيعي» انسان نميبرد ،چرا كه آن در ارتباط با «پيش
تاريخ و برون تاريخ ما» ميتواند باشد ،بلکه به آن «وضعيت طبيعي» كه يک واقعيت تاريخي
نيست ،يک واقعيت اخلاقاً متافيزيکي است.
اين راه حل كانت براي نخستين بحران مدرنيته بود ،بحراني كه روسو به آن رسيده بود و راه
حلي كه كانت كوشيد آنرا با دركي كه از عقل داشت پيش آورد ،بدين نحو بود كه خواست اين
مفهوم را تعميق بخشد و آنرا به بعد متافيزيکي ارتقاء دهد .البته اين راه حل ،گمراه كننده بود.
درست است كه كانت از روشنگري عزيمت داشت ،اما از آن فرا رفته و در مرز آن قرار گرفته بود
و روشنگري را به كرانگين آن سوق داد .مفهوم روشنگري طبيعيت حساني و تجربي كه صرفاً
سرشت واقعي دارد و يکي از خصلتهاي انسان مدرن در جهان مادي است ،در مفهوم كانت ،ديگر
تعين و هنجار «درون جهاني» خود را از دست داده است و جاي خود را به يک «طبيعيت» برتر و
فراحسي داده است كه در اساس چيزي جز خود عقل نيست و اين طبيعيت نو است كه مبناي اخلاق
كانت و نظريه آزادي او شد.
ملاحظه شد كه بنا به نظر كانت ،انسان هويت اخلاقي خود را بر اساس محرکهاي آرماني
احترام به قانون .حاصل ميكند .سايقهاي حساني رفتار كه بر انگيزه كسب رفاه تأكيد دارند،
پديدهاي نسبي (اعتباري) ميباشند و اراده درآنها فقط در قالب تعهدات فرضي مشروط ظاهر
ميشود .اخلاق كانت تأكيد بر يک راسيوناليسم پيشيني (اپريوري) دارد كه كانت در آن ،عليه
هرگونه اَشکال سودجويي هشدار داد؛ يعني عليه هر گونه نظريهاي مبني بر اينکه ،هدف از زندگي
آدمي آن است كه در فعاليت خود به حد اعلاي رفاه حساني دست يابد .گفتني است كه كانت
علاوهبر مخالفت با منفعتجويي و لذت طلبي ،يک نظريه مهم ديگر يعني نظريه ارسطو مبتني بر
انتخاب مناسب هدف رفتار و ارزيابي از طريق داوري استعداد خاص انسان را نيز رد ميكند .اين
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نظريه مشهور و صاحب نفوذ ،متفاوت از درک كانتي ،ابتناء بر مفروضاتي ديگر دارد؛ از اين
انديشه ملهم است كه هرگونه رفتار بايستي از دورانديشي صحيح كه پيشانه ادراک شده باشد،
بر  /شماره
نامه ومفيد
قضاوت صحيح استوار باشد .يک نظريه سنجيده ،انديشه شده ،يعني حاصل
عزيمت كند
سي و هشتم  /مهر و

جستوجو براي هدف متناسب ،يعني «خير» به مفهوم ارسطويي كه در دسترس است ،فعليت دارد
آبان 2831

و تحت شرايط مشخص «بهترين» گزينش مينمايد.
در نظريه كانت ،حکمت عملي ( )Phronesisهيچ گونه نقشي ندارد؛ كانت آنرا به مثابه «قوه
حکم» درک كرده و در موضوع جداگانهاي تقسيمبندي كرده است .او معني عملي آن يعني اخلاقي
و كاركرد آن را زدود .در «نقد عقل محض» سخن از يک «حكم تعيين كننده» و در «نقد قوه
حكم» به صورت حکم بازتاب كننده آمده است كه درآن در فعاليت خود در قالب «حكم
تم
زيباشناختي» درم وارد متفرد جوياي «قاعده» كلي است ).(Gadamer, 1975: 29-31
مفيد به/جنبههاي ذكر شده اخلاق عملي كانت باز ميگردد و بيش از همه عليه
نامهانتقاد،
نتيجه اينکه
سي و
شالوده شماره
هشتمبنا بر يک راسيوناليسم (عقل گرايي) پيشيني و بيارتباط با تجربه دارد.
آن كه
فرماليستي
اخلاقيات در مفهوم آن به يک انتزاع تهي مبدل ميشود ،زيرا اخلاق واقعي ـبه نظر كانتـ نبايد
تأكيد بر محک تجربه داشته باشد و مرتبط به ارزيابي صحيح امکانات رفتار مشخص در
نباشد /كه بتواند نسبت به آن داوري كند و نتيجه فعاليت آن باشد؛ به عبارتي
نظر مفيد
وضعيت مورد نامه
گزينش صحيح درآن نقش ندارد .چنين رفتاري معطوف به هيچگونه محرک
ارزيابيسيو و هشتم
قضاوت،شماره
جهاني ندارد.
آبان
حسانيمهر و
رفاهي /
مبشر يک اخلاق از نظر برنامهاي عقلاني است؛ يک اخلاق نامشروط آزادي بشري،
كانت
2831
البته آزادي صوري .آزادي به معني خودگردانيِ صوريِ اراده كه داراي فرمولبندي شکل كلي است
و از لحاظ همگاني خصلت يک تعهد عام را دارد كه اين امر بدون توجه به محرک يا درخواست
مادي ميباشد .بنابراين ،هيچگاه نميتواند به تبع تعهدات مشخص در آيد و بر اساس موقعيت
واقعي عمل كند .آزادي بايستي چيزي باشد كه از هر گونه تعين واقعي انساني فرا رود .آنچه تعين
است ،خودمختاري نامشروط است و بدان جهت خصلت آرماني دارد كه نميتوان آنرا
آرماني آن تم
جز به نحو صوري بيان داشت .قانون صوري به دور از هرگونه محتوا ،مجاز نيست چيزي جز
خودمختاري باشد ،يعني اراده خودي كه

به خودي خود قانون است ).(Kant, 1974: 102

بنابراين كانت يک آزادي ذهني تاسيس ميكند كه آزادي ابراز خودمختاري ذهن است .آنجا
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كه سوبژه ارضاء عيني مييابد ،حركتي كه در بيروني شدن ذهنيت آدمي ناگزير است اصالت خود
را از دست بنهد .آدمي تا هنگامي آزاد است كه يک سوبژه «پاک» و ناوابسته باشد.
در بالا به نقش فلسفه روسو در تکوين اخلاق كانت اشاره شد .عنصر متشکل مهم ديگري كه
به پروژه كانت موضوعيت متافيزيکي داده است ،پذيرش يکي از انديشههاي اخلاقي افلاطون و
انسانشناسي وي است .منظور ما انديشه افلاطون ،در مورد شفافيت كامل هستي انسان است ،يعني
شرط امکان آنکه بتوان به شيوه شهود عقلاني به وجود آدمي تا اعماق نهاد او نگريست و از طريق
تعريف ،شکل اساسي هستي او را تعيين كرد .بر اساس پذيرش اين امر است كه ميشود از فروغ
هستي آرماني ،تمامي اصول اساسي ،هدفها و هنجارهاي آدمي را اشتقاق كرد و آنها را تنها در
مواردي پذيرفتني ،ممکن و صحيح تلقي كرد.
بديهي است كه امروز ديگر نميتوان زندگي آدمي را صرفاً به مثابه هنجارهاي آرماني شفاف
و اصيل و صحت تصميمگيري وي تصور كرد كه به عنوان ميزان مطلق براي زندگي معتبر باشد.
انسان در رفتار خود هميشه و به ناچار دستخوش نااصالتي و ناخودگزيني ميشود و به ندرت
ميتواند از دامنه تأثير آن به دور ماند .اين محدوديتها در سرشت او رقم خورده و ناشي از خصلت
زمان و از منظر موجود عقلاني است .حركتها و فعاليتهاي آدمي همه پايبند تعين زمان است .او
همچون موجود متناهي ،اغلب وابسته به چيزي است كه خود نميداند چيست ،به جهان با
مناسبتهاي برساختهاش .درعين حال موجودي تاريخي است كه رها از سنت گذشته نيست .بودِ
آدمي را هميشه آگاهي فعال او تعيين نميكند .نميتواند پيوسته تصميم آرماني اخلاقي اتخاذ كند.
همواره با پيامدهاي پيشبيني نشده برآمدهاي سرزده مواجه است ،با قدرت «مطلق» شان؛ به متن
چيزي گرفتار ميشود كه خود فاقد آن است ،چيزي كه آن به صورت شفاف در اراده او نيست و به
آن عمل نميكند ،بيواسطه داده نشده است؛ ضمن آنکه ممکن است به او تعلق يابد ،بسا كه بر او
احاطه دارد و او در قيد آن است.
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