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مقدمه

هاي تاریخ گیزترین پرسشبرانترین و چالشآیا انسان آزاد است؟ این پرسش دیربازي است که از مهم
انسان کیست؟ آزادي : تري را در بر داردهاي پیچیدهپرسشی که خود، پرسش. رودتفکّر به شمار می

هاي معینی از تعریف انسان و آزادي فرضچیست؟ اما پاسخ به پرسش نخست، اغلب با داشتنِ پیش
وان ناطق، موجودي است در میان مثابۀ حیمطابق این تعاریف مفروض، انسان به. صورت گرفته است

ها متمایز شده است و آزادي هم به معناي سایر موجودات عالم که به واسطۀ داشتن قوة نطق از آن
بنابراین، انسان آزاد کسی است که بدون دخالت نیروهاي بیرونی . خودمختاري و نفی وابستگی است

تواند در برابر خواست انسان قرار گیرد، یا نیروهاي اما آنچه می. خواهد انجام دهدبتواند هرآنچه را که می
پس آزادي انسان مستلزم رها شدن او از جبر طبیعت، . شمول خدامهارناپذیر طبیعت است و یا ارادة جهان

بدین ترتیب، انسان، جهان و خدا، سه ساحتی که هر پرسش فلسفی در چارچوب . خدا و یا هر دو است
روي، اگر تعاریفِ ازاین. گیرندد، اینجا در کنار یکدیگر قرار میشوها مطرح مینسبتی با آن

چنان که بایسته است، مورد تأمل و شده براي این سه مفهوم در تاریخ اندیشه، آنگرفته فرضپیش
نحوي جدي مطرح نشده باشد، آنگاه هر بحثی دربارة ها بهواکاوي قرار نگرفته باشند و پرسش از آن

عالوه، این پرسش قابل به. تالش براي اثبات وجود یا عدم وجود آن با ابهام روبرو استآزادي انسان و 
به عبارت . دهدطرح است که آیا صرفِ تعریفی سلبی از آزادي، ذات آن را چنان که هست نشان می

ین چیزي، معناي حقیقی و جامع آزادي است یا این تعریف فقط به اازمثابۀ آزادي دیگر، آیا آزادي به
نحو رهاشدن از قیود تجربه کرده است؟ از سوي خاطر تا این حد فراگیر شده که انسان اغلب آزادي را به

شود؟ اگر آزادي دیگر، اگر تعریف سلبی، تعریفی نابسنده است، تعریف ایجابی آزادي چگونه ممکن می
و بنیاد را چگونه باید بخش دارد، این جهت صرفاً رهاشدن از قیود نیست، بلکه جهت و بنیادي تعین

کند، در آزادي را تعیین می» براي چۀ«بخش که داشتن آزادي؛ یعنی بنیادي تعینتشخیص داد؟ آیا غایت
تناقض با خودِ آزادي نیست؟ 

پردازد، هفت تعریف مهم گفتاري که به اندیشۀ شلینگ دربارة ذات آزادي انسان میهایدگر در درس
مثابۀ توانایی آزادي به) الف: این تعاریف عبارتند از. شماردتاریخ فلسفه را برمیشده دربارة آزادي در مطرح

چیزي؛ یعنی مقید نبودن به چیزي ازمثابۀ آزادبودن آزادي به) اي از رویدادها ببراي آغازکردن سلسله
تعریف ایجابی (چیزي، یعنی مقید بودن به چیزي برايمثابۀ آزادبودن آزادي به) ج) تعریف سلبی آزادي(

بخشی تعین- مثابه خودآزادي به) مثابه مدیریت حواس و استیالي عقل بر امیال هآزادي به) د) آزادي
مثابۀ توانابودن براي خیر و آزادي به) و) تعریف صوري کانت از آزادي(برمبناي قانونِ ذاتیِ خودِ خویش 

الترجیح بودن بودنِ مطلق یا همان العلیمثابۀ نامتعین آزادي به) ز) تعریف شلینگ از آزادي(شر 
یک به عقیدة او، هیچ). Heidegger ،1988 :86 -383() نه آزادبودن از چیزي و نه آزادبودن براي چیزي(

آزادي صرفاً آن «: انداز این تعاریف نادرست نیستند، اما هرکدام فقط معرّف یک بعد از تمامیت آزادي
گذارد تحت این عنوان، دهان به دهان بگردد؛ یعنی میلی ل و رغبت میچیزي نیست که فهم عامه با می
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آزادي، نامقیدبودن در . شودآورد و در انتخاب به این یا آن سمت متمایل میگاه سر برمیکه گاه و بی
بودن براي چیزي آزادي در وهلۀ نخست، حتّی آماده. ندادن کاري نیستدادن یا انجامتوانایی براي انجام

یعنی پیش از آزادي (آزادي، پیش از همۀ اینها . هم نیست) نحوي موجودو در نتیجه به(زامی و ضروري ال
روي نامستورسازي موجود است، از آن حیث که یک موجود یافتگی به، مجال)"ایجابی"و "سلبی"

سائل فلسفه از میکیبرمبناي این تغییر دیدگاه، مسئلۀ آزادي دیگر ). Heidegger ،1976 :189(» است
به عبارت دیگر، آزادي، . نیست، بلکه هر پرسش فلسفی باید در نسبت با پرسش از ذات آزادي مطرح شود

ها سوي دیگر پرسشتواند راه خود را به دروازة ورود به فلسفه است و تنها با پرسش از آن، فلسفه می
، نه فرمانروایی )م سلبی آزاديمفهو(اینک، آزادي نه آزادي از قید تقدیر یا طبیعت است . بگشاید

آزادي مورد . و نه علیتی موازي با علیت طبیعی) مفهوم ایجابی آزادي(قیدوشرط انسان بر خویشتن بی
خودِ هستی است 2هاي مابعدالطبیعی از این مفهوم، گشودگیمثابۀ بنیانی براي همۀ تلقّینظر هایدگر، به

:Heidegger ،1982(» آزادي است3کارگزارصرفاً یک انسان«: تر از انسان استو لذا در ذاتش آغازین
دهد، به طور کامل محقّق اي که براي او روي میتواند چنان زیست کند که آزاديانسان فقط می). 134
. شود

آزادي اگزیستانسیال. 1

بودنمثابۀ ممکن دازاین به. 1-1

ا نحوة بودن انسان؛ یعنی اگزیستانس ، مفهوم آزادي در نسبتی نزدیک بهستی و زماندر رسالۀ 
توان ایدة هایدگر از آزادي را در دورة نخست تفکّرش، ذیل عنوان به همین خاطر، می. شودمطرح می

آنچه تفکّر دربارة آزادي در این اثر را در جایگاهی متمایز نسبت . آزادي اگزیستانسیال طرح کرد
اکنون، . مسئلۀ آزادي برمبناي نسبت میان هستی و انسان استدهد، تبیین به متفکّران پیش از او قرار می

گیرد و نه در قالب بحث ارادة آزاد انسان آزادي در چارچوب این نسبت مورد بررسی قرار می
اي از قواي انسان که در نسبتی تنگاتنگ با آگاهی مثابۀ قوهبه» اراده«جاي مفهوم هایدگر به. منفرد

شده در جهان که در وهلۀ نخست و دازاینِ پرتاب. کندرا مطرح می» بودتوان«سوبژکتیو است، مفهوم 
کند، تنها با گوش سپردن به غالباً به شیوة روزمرگی با موجودات پیرامونی خود نسبت برقرار می

مثابۀ امکان محض دریابد و آن را مصممانه برعهده تواند خودِ اصیلش را بهنداي وجدانش، می
نخست، . توان از دو جنبه مورد بررسی قرار دادمیهستی و زمان اساس، مسئلۀ آزادي را در نبرای. گیرد

مثابۀ امکان محض و دوم، آزادي در نسبت با امکانِ خودبودن یا آزادي در نسبت با ذات دازاین به
کند لت میبودن دالبودن یا نااصیلبخشی او در شکل اصیلتعین- خودبودن دازاین که بر نحوة خود- نا
)Herrmann ،2007 :268( .

عنوان اگزیستانسِ فهمندة هستی تعریف نخست بههستی و زمان، انسان در 4باشندگیاما ذات یا
ایستایی دازاین، بر هستی و جهان گشوده مثابۀ بروناگزیستانس به. )Heidegger ،1977 :42(شود می



سید محمدرضا بهشتی ، انیزکیه آزاد10
(Zakieh Azadani/ Seyyed Mohammad Reza Beheshti)

هستی در اینجا نه به معناي بنیان . کندهبري میهاي وي با موجودات را رااست و این گشودگی، نسبت
اساساً . آغازین و کلّی مشترك همۀ موجودات است و نه بنیانِ خودبنیان و اعالي موجودات، یعنی خدا

شناختی میان هستنده و هستی است؛ نقطۀ آغاز براي فهم هستی در اندیشۀ هایدگر، درك تمایز هستی
در اندیشۀ . آنچنان که باید آن را مورد کاوش قرار نداده استیعنی همان تمایزي که مابعدالطبیعه

هم سوي به اي فهمید که در آن هستی و هستنده روي هایدگر، این تمایز را باید از طریق تبیین عرصه
سازد، این عرصه که در آن هستی خودش را آشکار می. شوندحال جدا از هم نگاه داشته میدارند و درعین

به همین گشودگی او براي آشکارساختن هستی اشاره دارد و لذا، » دازاین«در » دا«.ن استهمان دازای
. شودبودن وي براي ظهور هستی محقّق میهستی دازاین با گشوده 
هایی که به او عرضه شده، نخستین امکان5افکنیایستایی دازاین از طریق طرحاگزیستانس یا برون

کننده مثابه اگزیستانسدازاین به«: فکّر متقدم هایدگر براي آزادي یافتتوان در تمعنایی است که می
هاي خودِ او، صرفاً این امکان. بود اوستترین تواناین اصیل. هاي معینی از خودش آزاد استبراي امکان

تعینات مثابۀ امکان،ها بهبلکه آن[...] هایی منطقی نیستند که بیرون از وي قرار داشته باشند، امکان
ترتیب، مفهوم اگزیستانسیال آزادي، مبتنی بدین. )Heidegger ،1975 :391(» اگزیستانس هستند] خودِ[

نخستین ویژگی امکان در . )Schmidt ،2016 :45(شناختی آن است بر مفهوم امکان در معناي هستی
به بیان دیگر، . شودمیتوسط دازاین فهمیده ن) تماتیک(نحو موضوعی این معنا این است که هرگز به 

شده در مقابل دازاین قرار ندارند، زیرا در مثابۀ مفاهیمی معین و از پیش تعریفها به هیچ وجه بهامکان
دیگر، عبارت به. )Heidegger ،1977 :145(دهند بودنِ خود را از دست میاین صورت ذات امکان

تواند از که میداردهایی معنا نیست که دازاین امکانشود، این بدان وقتی از آزادي دازاین سخن گفته می
مثابۀ امکان تواند ذات خودش بهآزادي دازاین به این معناست که او می. انتخاب کندها یکی را میان آن
هستدیگر، دازاین از حیث اگزیستانسیال همواره آن چیزهایی که هنوز نیست هم عبارتبه. باشدمحض 

بشو آنچه ‹: فهمد به خود بگویدتواند در حالی که میشود، میشود یا نمیکه میهستچون همانی «و 
تواند همان چیزي اش فقط میبنابراین، دازاین در آزادي. )Heidegger ،1977 :145(›» !که هستی

. مثابۀ امکان محض، مجال ظهور دهدبشود که هست؛ یعنی به ذاتش به
مثابۀ عبارت دیگر، ذات انسان بهبه. کندمنزلۀ آزادي محقّق نمیا بهاما هر شیوة زیستنی، ذات دازاین ر

بودن براي انسان به معناي اختیار براي انجام ممکن. بودي ال اقتضا داللت نداردبودن، بر توان ممکن
: 1977هایدگر، (» بود استترین توانامکان آزادبودن براي اصیل«هرآنچه دلخواه اوست، نیست، بلکه او 

. ترین امکانش پیش روي اوستمثابۀ اصیلاش بهدازاین همواره پرواي هستی خود را دارد و هستی). 144
هستی و این نحوه در . کندبخشی، ذات آزاد دازاین را محقّق میتعین- بنابراین، فقط نحوة خاصی از خود

کند؛ اي نااصیل اگزیستانس میدازاینی که در وهلۀ نخست و غالباً به شیوه. شودنامیده می6»عزم«، زمان
ها، خودش را در براساس جهان بودي با دیگر دازاینمثابۀ بودن در کنار هستندگان و همیعنی به

این بدان معناست که دازاین فقط در . تواند خودش شودواسطۀ عزم میکند، فقط بهپیرامونش تفسیر می
. کندکشف می» آزاد«منزلۀ عزم، خودش را به
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7کسان-اصیل و خودِ-خودِ. 1-2

اي ظهور شوند، هستندهمثابۀ ابزار براي دازاین آشکار میدر جهانِ دازاین، عالوه بر موجوداتی که به
هاي به عبارت دیگر، دازاین در جهانش با دازاین. است» من«چون کند که نحوة هستی او نیز هممی

تواند نوع مراودة دازاین با دیگري نمی. ان هستندجه» در«ها هم به شیوة او شود که آندیگري مواجه می
8دگرپرواییهایدگر نحوة بودن دازاین با دیگري را . عیناً همان نحوة سروکارداشتن او با ابزارها باشد

تواند دازاین را از خودش دور سازد و هم قادر است او را به خودِ اصیلش دگرپروایی هم می. نامدمی
تواند انقیادآور یا بنابراین، دگرپروایی می. اش براي خود آزاد شوددهد تا در آزاديبازگرداند و به او مجال

سر بودنِ روزمرّه به - با این حال، دازاین اوالً و غالباً در میانۀ این دو حد؛ یعنی در بایکدیگر. آزادکننده باشد
با دیگران را ه دغدغۀ تفاوتدازاین هموار. است9منديترین ویژگی آن، تمایل به فاصلهبرد که مهممی

دارد؛ چه بخواهد این تفاوت را مرتفع کند و چه خواهان آن باشد که در برتري نسبت به دیگران این 
اي است که دازاین را در انقیاد این تشویش براي حفظ یا رفع فاصله، نخستین، شیوه. تفاوت را حفظ کند

بودن روزمرّه ریشه دارد؛ - ویژگی دیگري از بایکدیگرمندي، خود در خصلت فاصله. دهددیگران قرار می
آورد و از هر اوج و مایگی همه چیز را به سطح متوسط میمیان. 10مایگیمیانیعنی در گرایش به 

دهند مایگی، با هم قلمروي را شکل میمندي و میاناین دو ویژگی؛ یعنی فاصله. حضیضی گریزان است
قلمرو . 11قلمرو عمومیدارد، یعنی این را تحت سیطرة خود نگاه میهاي فهم جهان و دازکه همۀ شیوه

چیز براي کند که گویی همهعمومی هرگز به عمق و اصل چیزها گرایشی ندارد و چنان عمل می
هاي تعامل دازاین با دیگران؛ یعنی در دگرپروایی در نخستین شیوه. پذیر استکس آشنا و دسترسهمه

هر دازاین خاص را در «گیرد و جاي دازاین تصمیم میمی است که بهروزمرّه، این قلمرو عمو
بدین ترتیب، در قلمرو عمومی ). Heidegger ،1977 :127(» کندمیمعافاش از مسئولیت روزمرگی

او فقط در این وضعیت . دازاین هنوز نه خودش را یافته و نه آن را گم کرده است. کس خودش نیستهیچ
گیرند و او را از خودش دور هاي دازاین را در اختیار میگر، دیگرانی را که امکانهاید. واقع شده است

کسان . توانند هرکسی باشندکسان، هیچ فرد یا افراد معینی نیستند؛ بلکه می. نامدمی»کسان«سازند، می
.جا جزو تقویم اوستهاي دازاین همواره و همهعنوان یکی از اگزیستانسیالبه

دازاین . اصیل تشخیص داد-کسان را از خودِ-وان خودِ متعلق به دازاینِ روزمرّه؛ یعنی خودِتاکنون می
. ماندکسان است و غالباً به همین شیوه هم باقی می-در وهلۀ اول خودِ اصیلش نیست، بلکه خودِ

شناختی دازاین براساس فهم کسان شناختی و نیز نخستین تفسیرهاي هستیهاي پیشاهستیدریافت
چون سایر اي همعنوان هستندهبه همین خاطر است که دازاین خودش را نخست به. شودقویم میت

گشتگی دازاین در این گم. فهمدیابد؛ یعنی خودش را براساس جهان پیرامونش میهستندگان درمی
گز از خود برد، اما هرسرمیپایان براي فهمیدن همه چیز بهدر قلمرو عمومی، اگرچه در جنب و جوشی بی

جانب افکنی بهچیزدانی به دازاین مجالِ طرحفریبندگیِ همه. پرسد که اصالً چه چیز را باید فهمیدنمی
اکنون . شودها، آزادي از دازاین سلب میدهد و لذا در این فروبستگی امکانهاي اصیلش را نمیامکان



سید محمدرضا بهشتی ، انیزکیه آزاد12
(Zakieh Azadani/ Seyyed Mohammad Reza Beheshti)

از حیث اگزیستانسیال فقط دریافتی «لبته باید پرسید که در چنین شرایطی، تحقّقِ اگزیستانسِ اصیل که ا
از همین روزمرّگی است، چگونه براي دازاین حاصل ) Heidegger ،1977 :179(» یافتهتغییرشکل

شود؟می
شده در کسان و درافتاده در جهان را در برابر خودش حال فهمنده و بنیادینی که دازاینِ جذبیافت

جهانی نیست، بلکه شود، این یا آن موجود درونرة دازاین میآنچه سبب دله. است12»دلهره«آورد،می
اکنون، همۀ تفسیرهاي عمومی از موجودات دردستی و . اشبودنموضوع دلهره، خودِ جهان است در جهان

بنابراین، . شودجهان مواجه میمعناییبیدهند و دازاین با فرادستی، معنا و اهمیت خود را از دست می
هاي اکنون، دازاین پایه. کندحال دلهره رها میبودن یا عدم است که دازاین را در یافت-رویارویی با نا

بودن بر مثابۀ ممکنشود و در این تنهایی و تفرّد، بهدهد، تنها و منفرد میاش را از دست میفهم روزمرّه
اي را ند زمینهتواحالِ دلهره میبنابراین، یافت). Heidegger ،1977 :188(شود خودش گشوده می

؛ 13مثابۀ پروابودن بر خود آشکار شود و تمامیت ذاتش را بهمثابۀ ممکنفراهم کند که در آن دازاین به
ها و جانب امکانبهافکنیشدگی در یک جهان، طرحپرتاب(یعنی وحدت سه مؤلفۀ بنیادي دازاین 

این «بخشد و در لهره، به دازاین تفرّد میحال دترتیب، یافتبدین. دریابد) درافتادگی در جهانِ پیرامون
هاي مثابۀ امکانبودن را بهبودن و نااصیلگیرد و اصیلتفرّدبخشی دازاین را از درافتادگی بازپس می

).Heidegger ،1977 :191(» سازدبودنش بر او آشکار می

بخشیِ دازاین آزادتعین-مثابۀ نحوة خودعزم به. 1-3

ة یعنی فهم مقصود هستی و زمانشد، بررسی جنبۀ نخست مسئلۀ آزادي در آنچه تا اینجا گفته 
اکنون باید جنبۀ دوم . مثابۀ امکان محض بودهایدگر از چیستی آزادي انسان در نسبت با ذات دازاین به

شود خودبودن مطرح می-بخشی دازاین که در نسبت با امکانِ خودبودن یا ناتعین- خودنحوةمسئله؛ یعنی 
قبالً اشاره شد که بازگشودگی دازاین . تواند آزادي دازاین را محقّق سازد، مورد مالحظه قرار گیردو می

اکنون . حال، فهم و گفتار استهاي اگزیستانسیال یافتمبتنی بر سه مؤلفۀ ساختاري؛ یعنی ویژگی
سیرهاي عمومی را اش در تفگشتگیحال بنیادي دلهره، وقوف دازاین بر گمتوان پرسید که اگر یافتمی

سوي بودنی اصیل راهبري دازاین را به14بودِحال، توانزند، کدام فهم است که متناظر با این یافترقم می
مثابۀ گشودگی هستی اش را بهافکنی کند تا خودِ حقیقیعبارت دیگر، دازاین چگونه باید طرحکند؟ بهمی

مرگ، امکانی است که . داندمی15»سوي مرگدن بهدویپیش«افکنی را به دست آورد؟ هایدگر این طرح
روي، ازاین. کندتنهایی و گسسته از هر چیز و هرکس دیگر و به تنهایی تجربه میدازاین آن را به

هاي ساختاري مرگ، اي اصیل و حقیقی با مؤلفهترین امکان؛ یعنی مواجههسوي این اصیلدویدن بهپیش
ترین و افکنی بنیادین، دازاین نهاییدر این طرح. حال دلهره استافکنی متناظر با یافتهمان طرح

مثابۀ امکان محضی که فقط گشودگی براي هستی است، را به» خودش«ترین امکان خویش، یعنی اصیل
.یابددرمی
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منزلۀ یک سوي مرگ بهدویدن بهحال بنیادي دازاین و پیشمثابۀ یک یافتاما اگر دلهره به
بودن را رقم بزنند، اکنون باید پرسید بودن به اصیلتوانند چرخش از نااصیلیادي دازاین، میافکنی بنطرح

خواند؟ سوي خودِ خویش فرامیعنوان سومین مولفۀ بازگشودگی، دازاین را بهکه کدام نحوة گفتار به
د؟ هایدگر، نحوة شوعبارت دیگر، گواهی بر این که دازاین باید خودِ اصیلش باشد، در کجا تصریح میبه

وجدان . نامدمی16»صداي وجدان«کند، گفتاري که دازاین را به بازگشت به خودِ اصیلش دعوت می
اش و ازسوي دیگر، شدگیاز یک سو، دازاین را به وقوف نسبت به پرتابحال دلهره، منزلۀ تصریح یافتبه

وقوف نسبت به . خواندرامیهایش فافکنیشدگی در طرحگرفتن مسئولیت این پرتاببه برعهده
فهمد که اگرچه ذاتش او می. دهد تا تناهی فهمش از حقیقت را دریابدشدگی به دازاین مجال میپرتاب

بود از جانب خودش به وي داده نشده است ولذا بودن است، اما این توانبود، عینِ ممکنمثابۀ توانبه
دازاین ‹خصوص این را که اي که بتواند بهبه گونه«اش بازگردد شدگیتواند به پشت پرتابهرگز نمی

بنابراین، آنچه دازاین در ). Heidegger ،1977 :284(» جدا کندبودنِ خودش از خود› هست و باید باشد
اش، افکنییابد هر طرحاش است؛ بدین معنا که او درمیو تناهی ذاتی17داريشنود، وامصداي وجدان می

ترین امکانِ باید خودش را یعنی اصیلفقطروي، هایی دیگر است و از این افکنیشدنِ طرحمستلزم منتفی
آوردنِ آزادي فقط در انتخاب یک امکان هست؛ یعنی در تاب«: اگزیستانسش را انتخاب کند

).Heidegger ،1977 :285(» هاي دیگرکردنِ امکاننکردن و ناتوانی از انتخابانتخاب
شود و فهمیده میسوي مرگدویدن بهپیشکند، در بر دازاین اصابت میدلهرهحال اما آنچه در یافت

سپردن به مثابۀ گوشعزم به. شودآید، فقط با عزم دازاین حاصل میبه تصریح درمیصداي وجداندر 
بود درك ترین توانمنزلۀ اصیلصداي وجدان، یک نحوة بازگشودگی است که در آن دازاین خودش را به

مثابۀ دهد تا خودش را بههاي روزمرّه، به دازاین مجال میواداشتنِ وراجیسکوتعزم با به. کندمی
بخشیِ اگزیستانسیالِ دازاین که مشارکت دازاین خودتعیننحوةبنابراین، آن . گشودگی هستی محقّق سازد

نی خواستنِ وجدان سپردن به صداي وجدان؛ یعمثابۀ گوشسازد، عزم بهدر رویداد آزادي را ممکن می
واسطۀ وجدان بر آن گواهی داده ما این بازگشودگی اصیل و ممتاز را که در خودِ دازاین به«: است
داربودن، عزم مترین واجانب اصیلافکنیِ در سکوت و آماده براي دلهره را بهاین خودطرحشود؛ یعنی می
اي نااصیل زندگی ۀ نخست و غالباً به شیوهدازاینی که در وهل). Heidegger ،1977 :7 -296(» نامیممی
تواند به ذات واسطۀ عزم میکند، فقط بهکند؛ یعنی خودش را براساس جهان پیرامونش تفسیر میمی

. تجربه کند» آزاد«منزلۀ حقیقی خویش بازگردد و خودش را به
وي خویشتن، خودش را سسازد که با عزم بهاش را ازآنِ خویش میترتیب، دازاین زمانی آزاديبدین

بودنی که پایۀ آزادي - بنابراین، خود. زاین یا گشودگیِ هستی دریابد- مثابۀ امکان محض؛ یعنی همان دابه
جهانی است و نه به دازاین است، نه به معناي بازگشت به سوژة منزويِ ایستاده در مقابل موجودات درون

بودن است؛ - جهان- اش هم دربودن- دازاین در خود.منفرد در برابر دیگران» منِ«کردن به معناي رجوع
هاي دیگر تقویم بودن با دازاین- جهانی و نیز همساختن موجودات درونبودنی که با مکشوف-جهان-در

کوشد با بودن عاجز است و می- جهان- مثابۀ درکسان است که از دركِ خویش به-اتفاقاً این خودِ. شودمی
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بودنِ- مثابه خوداصیل بهبودنِ- خود«. ویتی مستقل از جهان جعل کندمن گفتنِ مکرّر براي خود ه-من
نحوي تواند بهکه می› هست‹اي شدهگوید، بلکه در سکوت همان موجود پرتابمن نمی- منخاموش

اصیلش صرفاً بودن- زاین در خود-بنابراین، دا). Heidegger ،1977 :323(» مثابۀ آن باشداصیل به
سپردن به نداي وجدان بر ذات ممکن و متناهی خویش وقوف واسطۀ گوشت که بهبودنی اس-جهان-در

.دارددارد و این ذات را براي ظهور هستی باز و گشوده نگاه می

آزادي استعالیی . 2

مطرح شناختی از امکان و برپایۀ این مدعابا تکیه بر مفهومی هستیهستی و زمان اگر آزادي در 
بودنِ صِرف ندگی انسان؛ یعنی اگزیستانس، چیزي جز امکان محض، یعنی گشودهشود که ذات یا باشمی

، مسئلۀ آزادي براي هایدگر در 1932تا 1928هاي هاي بین سالبراي فهم هستی نیست، در نوشته
بیان دیگر، اکنون تبیین مسئلۀ به. گیردنسبت با معنایی خاص از مفهوم استعال مورد بررسی قرار می

. ش از آن که مبتنی بر مفهوم انسان و اگزیستانس او باشد، بر مفهوم جهان و استعال ابتنا داردآزادي بی
. شود، مسئلۀ استعال در چارچوب نسبت دازاین با موجودات مطرح میهستی و زمانبراي هایدگر در 

در وحدت است وسوي جهانعملِ فرارفتن دازاین از موجودات بهمعناي استعال در آنجا به
جهان بدان سبب استعالیی است که در وحدت افقی «: مندي بنیان داردهاي زمانخویشیبرون
خویشانه گشوده باشد تا بدین ترتیب، نحو برونجهان باید از پیش به . خویشانه بنیان داردمندي برونزمان

به عبارت ). Heidegger ،1977 :366(» جهانی بتواند از دلِ آن مورد مواجهه قرار گیردموجود درون
توانند براي دازاین، آشکار و گشوده شوند ولذا جهان، دیگر، موجودات فقط در چارچوب یک جهان می

سوي یک کلیت، دازاین در فرارفتنش از موجودات به. فراتر از موجودات و بدین معنا استعالیی است
مندي اوست، جهان را انبنابراین، استعالي دازاین که مبتنی بر زم. بخش جهان خویش استصورت

توان گفت که اساساً اکنون می. آفریند که در وحدت با یکدیگر قرار دارندمثابۀ ساختاري از معانی میبه
سازد و لذا آزادي اگزیستانسیال بر بودن او براي فهم هستی را ممکن میاستعالي دازاین است که گشوده

زادي استعالیی است که در وهلۀ نخست، آزادبودنِ دازاین، عبارت دیگر، آبه. آزادي استعالیی ابتنا دارد
ظاهراً هستی و زمانحال، مسئلۀ استعال در با این. سازداو را نسبت به هستی ممکن می18یعنی بازبودن

فهم مقصود هایدگر از مسئلۀ استعال و از این طریق، . شودعنوان یک مسئلۀ فرعی مطرح میفقط به
هاي پس از اگزیستانسیال آزادي و مفهوم استعالیی آن، مستلزم رجوع به نوشتهایجاد پلی میان معناي

. استهستی و زمان
، معناي مورد نظر خود از استعال را از دو داللت هاي مابعدالطبیعی منطقبنیانگفتار هایدگر در درس

استعال در اندیشۀ ). Heidegger ،1978 :8 -204(کند رایج از این مفهوم در تاریخ فلسفه متمایز می
جانب ابژه است و نه استعال در معناي شناختی؛ یعنی فرارفتنِ شناخت سوژه بهاو، نه استعالي معرفت

در اینجا، استعال عبارت است . سوي مطلق نامتناهیالهیاتی آن، یعنی تعالی موجودِ ممکنِ متناهی به
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ت وجودي دازاین و مبناي آزادي سوي یک کل که این فراروي، خصلاز فرارفتن از موجودات به
افکننده و براي هایدگر، معناي طرح- شدهکردن، شیوة بودنِ دازاینِ پرتابنامستور. اگزیستانسیال اوست

دازاین گشودگیتنها با «: کنندگی، در گشودگی دازاین بنیان دارداین نامستور. نخستینیِ حقیقت است
و هستتا آنجا که دازاین ذاتاً گشودگی خویش . [...] آیدیترین پدیدار حقیقت به دست ماست که آغازین

» هست› در حقیقت‹دازاین . است› حقیقی‹کند، ذاتاً گشاید و نامستور میمثابۀ گشوده میبه 
)Heidegger ،1977 :221 ( ترین معنا فهمیده شود، متعلّق به تقویم اگر حقیقت به آغازین«و نیز

عبارت دیگر، فقط تا آنجا که دازاین هست، به). Heidegger ،1977 :226(» بنیادین دازاین است
این گشودگی دازاینِ فهمنده است که به حقیقت . دهددازاین رخ نمیباحقیقت هم هست؛ زیرا کشف جز 

توانند براي دازاین، آشکار اما موجودات فقط در چارچوب یک کل می. دهدهستندگان، مجال ظهور می
دازاین فقط در فرارفتن از . مفهوم جهان است که به این معنا استعالیی استاین کل همان . شوند

اش منديبنابراین، آزادي دازاین بر بستر زمان. مثابۀ یک کل دریابدها را بهتواند حقیقتِ آنموجودات می
گشوده مثابۀ استعالي او، مندي دازاین بهزمان. کندشدگی او، جهان را تقویم میو در چارچوب پرتاب

» بودنِگشوده«همان » مثابۀ استعالمندي بهزمان«اساساً . سازدبودن وي براي فهم هستی را ممکن می
و لذا، استعال؛ یعنی فرارفتنِ دازاین از موجودات، شرط امکان ) Heidegger ،1975 :360(دازاین است 

در ). Heidegger ،1975 :426(ها و نیز خودش است برقرار کردن او با موجودات، دیگر دازایننسبت 
توان مسئلۀ استعال و نسبت آن با آزادي دازاین در اندیشۀ ، می1931تا 1928هاي هاي بین سالنوشته

و ساخت 20بینی، جهان19هایدگر را حول محور ایدة جهان و در چارچوب سه مفهوم طرح جهان
).Schmidt ،2016 :82(تبیین کرد 21جهان

. استشود، طرح جهانچارچوب تبیین نسبت میان استعال و آزادي مطرح مینخستین مفهومی که در
. کندجانب جهان استعال میبودن به- جهان- مثابۀ درگفته شد، دازاین به هستی و زمانمطابق آنچه در 

وجه به معناي مجموعۀ موجودات فرادستیِ پیرامون انسان نیست، بلکه شبکۀ هیچاما جهان در اینجا به
چنین دیدگاهی ). Heidegger ،1978 :238(شوند تقویم می» خواستن«واسطۀ هایی است که بهتنسب

کند، زیرا شرط امکان دربارة جهان، نقشی کلیدي در تبیین نسبت میان آزادي و استعال ایفا می
سازد، یبودن، تقویم بنیادي دازاین را م-جهان- تا آنجا که استعال؛ یعنی در«: هر خواستنی، آزادي است

[...] نحو آغازین از تعین بنیادي اگزیستانس دازاین؛ یعنی از آزادي سربرآورد بودن هم باید به-جهان-در
طور خالصه، به. هست و فقط در آنجا جهان هست22›خاطرچیزيبه‹فقط در جایی که آزادي هست، 

مثابۀ یک ن خواستن را نباید بهاما ای) Heidegger ،1978 :238(» !استعالي دازاین و آزادي، یک چیزند
. دازاین استشناختیهستیکند، ویژگی خواستنی که جهان را تقویم می. خصلت انتیک دازاین فهمید

از سوي . سازدعبارت دیگر، این ویژگی است که هر خواستن یا نخواستنِ انتیک در دازاین را ممکن میبه
اما مقصود از این . دازاین، خواستنِ خودِ خویش استترین خواست دیگر، در فصل قبل گفته شد که اصیل

محض؛ یعنی حالت خنثاي دازاین است » خودبودنِ«بوده نیست، بلکه ، انسان فرديِ واقع»خودِ خویش«
)Heidegger ،1978 :242 .(سوي هدفی منزلۀ بودن بهخود را نباید به-سويبه- تر، بودنبه بیانی روشن
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هاي فراوان براي دازاین است رد، بلکه این وضعیت، صرفاً شرط وجود امکانشده تلقّی کتعییناز پیش
)Heidegger ،1978 :172 .(مثابۀ ذات دازاین بودنِ محض بهبر همان ممکن23بودناساس، خنثیبراین

بودن دازاین پیوند خورده بودن در شکل عزم با ممکن، اصیلهستی و زمانکه در درحالی. کندداللت می
این دازاینِ خنثی . بودنِ اوست، خودبودنِ دازاین در پیوند با خنثیهاي مابعدالطبیعی منطقبنیاندر است،

طور کلّی، خصلت به» امکان«منزلۀ خاستگاه است که حقیقتاً از آنِ خودش است ولذا آزادي به
.اگزیستانسیال دازاین خنثاست

هایدگر تا آنجا پیش . فهمی از جانب دازاین استافکنی و هرمثابۀ استعال، خاستگاه هر طرحآزادي به
دازاین در طرح). Heidegger،1978:253(» کندخودِ آزادي استعال می«: گویدرود که میمی

اند، هاي دازاین شکل گرفتهها که برپایۀ خواستنکند و شبکۀ این نسبتهایش نسبت برقرار میافکنی
زمان ها و پیوندهاي درونی جهان، هماما این نسبت). Heidegger ،1978 :247(دهد جهان را شکل می

. بودي مطلقاً آزاد و پادرهوا نیست، بلکه آزادي او همیشه مقید استدازاین، توان. خصلت قیدي هم دارند
دهد دازاین قرار میدر مقابلجهانی است که جهان را هاي درونواسطۀ نسبتهمین حصر آزادي به

)Heidegger ،1978 :248 .(اند، اکنون هایی که ساختار جهان را شکل دادهعبارت دیگر، شبکۀ نسبتبه
از اینجاست که مفهوم استعالیی آزادي از مفهوم . شوندمثابۀ مانعی در مقابل آزادي دازاین درك میبه

ود مسئلۀ بیان دیگر، با وربه. )Schmidt ،2016 :85(شود متمایز میهستی و زماناگزیستانسیال آن در 
هایدگر، مقاومت . نمایدمقاومت موجودات در مقابل آزادي دازاین، وجه دیگري از مفهوم آزادي رخ می

ورود ). 249: 1978، هایدگر(نامد می» ورود هستندگان به جهان«موجودات را در برابر خواست دازاین را 
دهد و شرط امکان مواجهۀ هستندگان به جهان، رویدادي است که همراه با استعالي دازاین رخ می

. دازاین با آنهاست
آزادي . افکنی دازاین استمؤلفۀ نخست، طرح. بنابراین، آزادي استعالیی سه مؤلفۀ ساختاري دارد

اندازي که آن را مندانه؛ یعنی چشمدهد که افقی غایتاستعالیی خودش را فقط در جایی نشان می
این افق است که در وهلۀ نخست، تأسیس یک نظام . شودخواستِ دازاین هدایت کند، براي او گشوده

با ورود . دهدکند و به هستندگان مجال ورود به یک جهان را میواجد وحدت درونی را ممکن می
یا همان 24کشیدنپسهستندگان به جهان، مؤلفۀ دوم که در تقابل با مؤلفۀ نخست است؛ یعنی پاي

دهد و جهان برخالف خواست و انتظار دازاین رخ می. کندهور میمقاومت جهان در برابر آزادي دازاین ظ
کشیدن، پساما پاي. یابدرویش میهاي پیشاو خود را مغلوب هستندگان و ناتوان از محقّق کردن امکان

هاي کنند و امکانها خود را آشکار میافکنی جهان، فقط بعضی امکاندر هر طرح. وجه دیگري هم دارد
هاي محدودي عبارت دیگر، دازاین همواره با امکانبه. اندشناختی بر دازاین فروبستهظ جهانلحادیگر به

در میانۀ این دو . سبب همین محدودیت، امکان فهم و تعیین جهان خود را داردروبروست و درست به
واند دازاین در جستجوي بنیادي است تا بت. کندمؤلفه، مرلفۀ سوم؛ یعنی مفهوم بنیاد وساطت می

کنند، در هماهنگی و وحدت در نسبت با یک بنیاد قرار هستندگانی را که در برابر آزادي او مقاومت می
هایدگر، نسبت آغازین میان ). 165: 1976، هایدگر(» سوي بنیاد استآزادي، آزادي به«بدین معنا، . دهد
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گذاري نیز سه صورت استعالیی، بنیانمتناظر با سه مؤلفۀ آزادي. نامدمی25گذاريآزادي و بنیاد را بنیان
. سوي یک کل استجهان و فرارفتن از هستنده به» افکنیطرح«که همان 26گذارينخست، پایه. دارد
» آوريدلیل«کند و سوم، که بر مقاومت موجودات در برابر آزادي دازاین داللت می27»گرفتنبن«دوم،

گیرند و جهان را گرفتن شکل میگذاري و بنکشاکش پایههایی است که درکه تصریح پیوندها و نسبت
افکنی و گذاري را باید متناظر با طرحدو صورت نخست بنیان. کنندیافته تعیین میمثابۀ کلیتی نظمبه

هاي اوست، هربار از افکنی امکانگذاري که همان طرحدازاین در پایه. شدگی دازاین فهمیدپرتاب
. یابدها میشده از بعضی امکاناما در همین فرارفتن، خودش را منع. رودکل فرامیسوي یک موجودات به

افکنی دلیل، طرحهمین کنند و بهافکنی او ظهور میمثابۀ موانعی دربرابر طرحعبارت دیگر، موجودات بهبه
وة سوم خود، شیگرفتن در وحدتاین فرارفتن و بن. افکنی محصور و متناهی استاو، یک طرح

. کنندرا محقق می28آوريگذاري؛ یعنی دلیلبنیان
شود، شکل منطقی و کارکرد معرفتی آن آوري به ذهن متبادر میآنچه در وهلۀ نخست با مفهوم دلیل

. کنداست و پاسخ به این پرسش، شناخت انسان را وضع می» چرایی«پرسش از دلیل، پرسش از . است
آوري در معناي بنابراین، دلیل.سازدمکان حقیقت اُنتیک را فراهم میآوري، اعبارت دیگر، دلیلبه

جستجو براي یافتن چرایی . کندطور کلی ممکن میآغازینش آن چیزي است که پرسش از چرایی را به
اما مقصود هایدگر در اینجا از . امور، خاص انسان و مقوم اشتیاق او براي فهم و آشکارساختن جهان است

تواند واسطۀ میان دو مؤلفۀ هر صورتی از توجیه می. آوري، صرفاً داللت منطقی آن نیستلیلمفهوم د
مثابۀ بوده بهدازاین واقع«: کشیدن شود و جهان را به شیوة خودش نظم بخشدپسافکنی و پايطرح

تی، شناخهاي تاریخی، زیستامکان(هاي گوناگونی براي فهم و شناخت انتیک دارد هستنده، امکان
هاي ممکنِ دازاین در هاي ممکن یا تنوع فهمیدنآورياما گوناگونی دلیل). شناختیروانشناختی، جهان

). 277: 1978، هایدگر(» بسته تفسیر شودمنزلۀ یک تنوع و البته یک تنوع همخودش، حتماً باید به
تواند مدعی ها نمییک از آنهیچهاي مختلف جهان وجود دارد و بنابراین، همواره کثرت و تنوعی از طرح

ترین طرح جهان است، زیرا همگی متضمن عنصر تناهی در آزادي استعالیی آن باشد که برترین یا نهایی
نقصی از تمامیت جهان وجود ندارد و همواره بدین ترتیب، هیچ تعریف و تعیین قطعی، کامل و بی. هستند

هاي متناهی از جهان، وجود نتیجۀ تکثّر طرح. تهاي نویی از جهان گشوده اسمسیر براي طرح
گذاري جهان را هاي مختلف بنیانهاي متنوع و البتّه وجود تاریخ است و آنچه همۀ این صورتدیدگاه

.سازد، آزادي استعالیی دازاین استممکن می
بینی انکند، جهدومین مفهومی که هایدگر در چارچوب تبیین نسبت میان استعال و آزادي مطرح می

معناي اتّخاذ رویکردي نظري نسبت به جهان نیست، بلکه عبارت است بینی در اندیشۀ او بهجهان. است
مثابۀ یک کل که در خودش واجد دو امکان بنیادي برقرارکردن دازاین با هستندگان بهاز نحوة نسبت

انی در وهلۀ نخست، در جههستندگان درون). 359: 1996، هایدگر(30گیريو موضع29کردنحفظ: است
این مسحورشدن . سازندشوند و او را مسحور خود میبرتري و تفوقّشان نسبت به دازاین بر وي آشکار می

اما بودنِ ). 357: 1996هایدگر، (مثابۀ یک کل است و نه در مقابل اشیائی منفرد در برابر هستندگان به
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ها، سبب در همۀ اسطورههمینو برتر است و بهمثابۀ یک کل، مستلزم وجودِ یک موجودهستندگان به
فهمد، دازاین مثابۀ یک موجود اعلی میهایدگر، دازاینی را که هستی را به. چنین موجودي حضور دارد

منزلۀاي هنوز خودش را بهدازاین اسطوره). Heidegger ،1996:358(نامد می31اياسطوره
حال، او تسلیم نیرویی برتر است، اما درعین. کندك نمیمستقل و متمایز از هستنده در» خودِ«یک 

مثابۀ عبارت دیگر، دازاینی که خود را تحت سیطرة موجودات بهبه. خواهد که بر این نیرو چیره شودمی
یابد، خواهان آن است که به نحوي قدرت خود را نشان دهد و خود را دربرابر این تفوق یک کل می

گیري نیز از همین تمایل دازاین بینی؛ یعنی موضعمین امکان درونی جهاندو.و برتري، حفظ کند
شدنِ تدریجی کارکرد گیري با کمرنگظهور موضع. گیرداي براي حفظ خویش سرچشمه میاسطوره

کردن، وقتی حفظ. شودکردن، یعنی محافظت از خود در مقابل تسلّط موجودات آغاز میاصلیِ حفط
شود، دیگر اهمیتی ندارد دهد و به یک فعالیت و کار روزمرّه تبدیل میا از دست میکارکردِ حقیقیِ خود ر

ها خودشان تبدیل به که آیا مثالً جادو یا پرستش بت براي محافظت از انسان تأثیري دارند یا نه؛ آن
م فرمایی کار و فعالیت روزمرّه، احساس عدبا آغاز حکم. )Heidegger ،1996 :364(شوند هدف می

تفاوتی اي بیدهد و در گونهزمان، دازاین خودش را هم از دست میشود و همامنیت دازاین ناپدید می
دازاین دیگر خودش را در میان هستندگان و . کندبینی دازاین تغییر میترتیب، جهانبدین. شودغرق می

. کندها موضعی مستقل اتّخاذ مییابد، بلکه در برابر آنمثابه یک کل نمیها بهمسحور قدرت و تفوق آن
اما براي رسیدن به . اکنون، هستنده چیزي است که باید بر آن مسلّط شد و آن را به خدمت خود درآورد

ناپذیر براي کشف قواعدي جاست که شوقی پایاناز همین. این مقصود، نخست باید هستنده را شناخت
.آوردیکنند، سر بر مها رفتار میکه موجودات برحسب آن

منزلۀ موجودي در کنار سایر موجودات اي بهکردن، دازاین اسطورهترتیب، اگر در وضعیت حفظبدین
بر نجات و پرسش از علّتگیريِ دازاین، هاست، اما در حالت موضعفقط خواهان حفظ خویش در میانۀ آن

ابۀ قدرت اعلی و برتر تلقّی مثکند ولذا خودِ لوگوس بهحفظ خویش از آسیبِ معلول، اولویت پیدا می
شمول باشند، نه ها باید کلّی و جهاندر اینجا دیگر استدالل. )Heidegger ،1996 :387(شود می

اي صریح گیري، مواجههبنابراین، موضع. دادچنان که در اسطوره رخ میهایی مختص یک قوم، آنتوجیه
عنوان فلسفه، به). 387: 1996هایدگر، (کند میخصوص خود را در فلسفه آشکار با هستندگان است که به

نحوي تبیین کند، خودش تحقّق یک کوشد ساختار استعال را بهگیري دازاین که میترین موضعاصیل
.مثابۀ بنیاد است ولذا بر آزادي استعالیی ابتنا داردسوي هستی بهاستعال و فرارفتن به

» ساخت جهان«تبیین نسبت میان آزادي و استعال، شده از جانب هایدگر براي سومین مفهوم مطرح
، Heidegger(جان و نیز جانداران غیرانسانی، سازندة جهان است انسان در تمایز با موجودات بی. است

او فقط جزئی از جهان نیست، بلکه در مواجهۀ با جهان ایستاده است و نسبت به آن موضع ). 263: 1983
بیان دیگر، اگرچه به. کنندة جهان استه این معنا نیست که او سوژة تقویمسازي دازاین باما جهان. دارد

هایدگر از اصطالح فوسیس براي اشاره به . او نیستدر اختیارساخت جهان، خصلت ذاتی دازاین است، اما 
فوسیس؛ یعنی روییدنی که خاستگاه دگرگونی و تغییرش، . کندمثابۀ یک کل استفاده میهستندگان به



19آزادي اگزیستانسیال و آزادي استعالیی در اندیشۀ هایدگر          
(Existential and Transcendental Freedom in Heidegger's thought)

سبب است که تأکید کند این خودِ جهان است که است و استفادة هایدگر از این مفهوم بدانخودش
مثابۀ گشودگی هستی فقط محلّی است براي این تحقّق و ظهور سازد و دازاین بهخودش را محقّق می

)Schmidt ،2016 :131 .(عبارت دیگر، تحقّق جهان، رخدادي است که دازاین فقط آن را تصویر به
). Heidegger ،1983 :414(کند بخشد و مرزها و حدود آن را تعیین میکند، صورتی بدان میمی

: Heidegger ،1981(» مندي درونی که در آشکارگی جهان نهفته استو قانونتحرّك«هایدگر از 
اش با هستندگان با آن روبروگوید و این همان مقاومتی است که انسان در مواجهه، سخن می)148
جانب اش بهافکنیدهد، استعال، یعنی طرحبخشی به جهان را میآنچه به دازاین مجال صورت. شودمی

افکنی انسان است که این طرح. )Heidegger ،1983 :526(مثابۀ یک کل است هستندگان به
ند که کطریق تصویري از جهان براي دازاین طرح میدهد و بدینهستندگان را در حصار یک کل قرار می

.البته همواره تصویري ناتمام است
دریابد ولذا آزادي مثابۀ یک کلبهها را تواند آنترتیب، دازاین در استعال از موجودات میبدین

این . کندشدگی او، جهان را بنا میافکنی دازاین و در چارچوب پرتابواسطۀ طرحاستعالیی است که به
عبارت دیگر، به. ازاین و مبناي آزادي اگزیستانسیال اوستجانب یک کل، خصلت وجودي داستعال به

اما . آزادي استعالیی، بنیان آزادبودنِ دازاین؛ یعنی گشودگی او نسبت به هستندگان در حقیقتشان است
کشیدن پسها را مؤلفۀ ساختاري پايآزادي استعالیی دازاین، همواره محصور در مرزهایی است که آن

کشیدن از یک سو، بر مقاومت هستندگان در برابر آزادي دازاین و ناتوانی او از پسپاي. کندتعیین می
ها کند و از سوي دیگر، بر فروبستگی بعضی امکانرویش داللت میهاي پیشمحقّق کردن همۀ امکان

و ها افکنی دازاین، متضمن آشکارسازي بعضی امکانعبارت دیگر، هر طرحبه. هاي دازاینافکنیدر طرح
هاي دازاین است که امکان فهم و افکنیاصالً وجود همین حدود در طرح. مستورساختن برخی دیگر است

بنابراین، تناهی، خصلت ذاتی آزادي استعالیی و مبناي تعدد و . سازدتعیین جهان را براي او مقدور می
.تنوع تفسیرهاي دازاین از جهان است

آزادي و حقیقت. 3

هاي ، حول محور دازاین جریان دارد و در نوشتههستی و زمانبه مسئلۀ آزادي در که اشاراتدرحالی
شود، از ، مفهوم آزادي استعالیی در نسبت با مفهوم جهان مطرح می1931تا 1928هاي بین سال

استعال «اکنون، . به بعد، مسئلۀ آزادي بیش از هر چیز با مفهوم هستی گره خورده است1931سال 
و تنها مسیر براي فهم آزادي، کوشش ) Heidegger ،2012 :90(» دهدفهم هستی روي میمثابۀ به

سپردن به هستی براي شنیدن آن چیزي است که سوي آزادشدن؛ یعنی گوشبراي گشودن اندیشه به
، دربارة ذات حقیقتاش با عنوان هایدگر در سخنرانی).Ruin ،2008 :281(گوید خودِ آزادي می

گوید، حقیقتی که هایدگر از آن سخن می. )Heidegger ،1976 :187(خواند را آزادي میذات حقیقت 
. کند، زیرا حقیقت در اندیشۀ او چیزي جز نامستوري هستی نیستفقط در نسبت با هستی معنا پیدا می
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ی ، فلسفۀ افالطون، نقطۀ آغاز مسیر تحول معناي حقیقت تلقّآموزة افالطون درباب حقیقتدر مقالۀ 
کند و در آن، تغییر اي است که تا نیچه ادامه پیدا میاین تغییر در ذات حقیقت، آغاز مابعدالطبیعه. شودمی

برمبناي این تحول، .دهدشیء روي میبه مطابقت شناخت انسان با ) نامستوري(معناي حقیقت از آلثیا 
اما به . اخت انسان با اشیاء استحقیقت دیگر ویژگی ذاتی خودِ موجودات نیست بلکه ویژگی مطابقت شن

به هر نحوي از (تواند چیزي را تصور کند و پیش روي خود قرار دهد انسان فقط می«عقیدة هایدگر، 
» تر خود را از جانب خود آشکار و روشن کرده استکه پیش) خواهد باشدانحاء تصور که می

)Heidegger ،2000 :163( .رکردن موجودابراینسو، ت فقط زمانی امکان دارد که از یکاساس، تصو
شیء خودش را نشان دهد، یعنی براي دازاین گشوده شود و از سوي دیگر، دازاین به خود مجال دهد که 

دادنِ دازاین به خود براي ایستادن در بنابراین، حقیقت چیزي نیست جز مجال. در این گشودگی بایستد
) نامستوري(همان چیزي است که یونانیان آن را آلثیا گشودگی هستنده و این ساحت گشوده 32ساحت

اش نیست، بلکه اصالً روي، حقیقت، نه تنها مطابقت شناخت سوژه با متعلَّق شناساییازاین. نامیدندمی
. مثابه نامستوري استخودِ ایدة تطابق، مبتنی بر حقیقت به

مثابۀ آزادبودنِ دازاین به. زادي استاکنون روشن است که چرا براي هایدگر، ذات حقیقت، عبارت از آ
درآوري است براي ازنهان33دادگیآزادي، مجال«: هاستدادن به موجودات، نامستورساختن آنبودنمجال

و از آنجا که حقیقت، همان )Heidegger ،1976 :189(» موجود از آن حیث که یک موجود است
روي ساحت انسان فقط با گشودگی خود به. نامستوري است، پس ذات حقیقت چیزي جز آزادي نیست

؛ یعنی گشودگی هستی »دا«تواند دادن به موجود براي ظهور حقیقتش میگشودة موجود؛ یعنی با مجال
دادن به ظهور حقیقت هستی، مجال. ترتیب بگذارد که حقیقت هستی در او آشکار شودباشد و بدین
قراردادنِ چیستی رويمثابۀ پیشیف عصرجدیدي تفکّر بهورزي اصیل است که در برابر تعرشیوة اندیشه

وسیلۀ سوژه و براي سوژه شود، بهدر این تعریف از تفکّر، هرآنچه پدیدار می. گیردموجود قرار می
عبارت دیگر، تفکّر در عصر جدید مبتنی بر ارادة سوبژکتیو انسان است به. گیردروي قرارمیپیش

)Herrmann ،1994 :374.(ورزي اصیل، قابل، نحوة باشندگی اندیشۀ آینده یا همان اندیشهدرم
اندیشۀ . واسطۀ ارادة انسان و از طریق فعل سوبژکتیو او متعین شده باشدقراردادنی نیست که بهرويپیش

ورود به مسیر براي ظهور هستی، به خود مجال34بیدارماندننهد تا با آینده، ارادة سوبژکتیو انسان را وامی
. ستجوي حقیقت را دهدج

. اکنون روشن است که چرا آزادي در اندیشۀ هایدگر را نباید در نسبت با ارادة سوبژکتیو انسان فهمید
گیرد، بلکه خودش بنیان در چارچوب فعل ارادي انسان قرار نمی) زاین- دا(مثابۀ گشودگی هستی آزادي به

تواند جزو رویداد آزادي باشد و ارادة فقط میعبارت دیگر، انسانبه. هرگونه فعل و ترك ارادي است
دادن به بودنمثابۀ مجالِایستا بهزاینِ برون- اگر این دا«: سوبژکتیو خود را در مسیر این رویداد قرار دهد

طوري که اصالً براي نخستین بار اوست که کند، بهاش آزاد می›آزادي‹سوي موجود است که انسان را به
کند، پس این میل ضروري را به او تکلیف می) موجودِ(براي انتخاب به انسان عرضه و ممکن را ) موجودِ(

خویش ندارد، › در تملّک‹مثابۀ یک خصلتِ خود انسان، آزادي را به. انسان نیست که حاکم بر آزادي است
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، انسان را ایستاي نامستورکنندهزاینِ برون-آزادي؛ یعنی دا: بلکه در بهترین حالت، عکس آن برقرار است
داشتن شاخص را با موجود بماهو موجود در تملّک خود دارد، آن هم چنان اصیل که تنها آزادي، آن نسبت

داشتنی که هر تاریخی را براي نخستین بار بنیان دهد؛ نسبتمثابۀ یک کل، در اختیار انسان قرار میبه
).Heidegger ،1976 :190(»نهدمی

سوي آن داشته باشد، ساحت حقیقت دادن باید روبهمثابۀ مجالۀ آینده بههایدگر، افقی را که اندیش
اندیشۀ آینده باید به این ساحت بیاندیشد تا هستی موجود به جاي آن که از ناحیۀ سوبژکتیویتۀ . نامدمی

مثابۀ ابژهدر این صورت، موجود دیگر به. گاه خودِ هستی جستجو شودسوژه تعین یابد، در پرتو روشنی
این مواجهه بدون . دهدگاه هستی رخ میشود، بلکه فهم ذات آن از دل مواجهه با روشنیدرك نمی

اندیشد که ساحت حقیقت از دهد ولی فقط همان چیزي را میورزي او روي نمیباشندگی انسان و اندیشه
ورزي، خودِ ندیشهعبارت دیگر، خاستگاه این نحوة ابه. پیش به او مجال اندیشیدن به آن را داده باشد

بنابراین، بیدارماندن . گشایدورز نیست، بلکه ساحتی است که در آن موضوع اندیشه خودش را میاندیشه
دادن به خود براي ورود به ساحت ظهور و گشودگی هستی است مجالبراي اندیشۀ آینده،

)Heidegger ،1983 :7 -45( .
بودنِ فعال و فهمندة دازاین نسبت به هستی است هدادن، گشودمثابۀ مجالترتیب، آزادي بهبدین

)Ruin ،2008:296 .(سپارد؛ یعنی خود را نسبت به آن گشوده اي که به نداي هستی گوش میاندیشه
اما این ذات اصیل، خودِ هستی است که بر رابطۀ . کندسوي ذات اصیل خویش میل میدارد، بهنگاه می

اي است گیرد، اندیشهاي که ذات خودش را برعهده میلذا اندیشهند وکفرمایی میانسان با خودش حکم
گاه هستی داشتنِ خویش در روشنیاي است که با نگاهفقط چنین اندیشه. خواهدخواستِ هستی را میکه 

شود که حقیقتاً هست؛ یعنی ساحت آشکارگی هستی دهد و همان چیزي میبه حقیقت، مجالِ بودن می
).زاین-دا(

:گیريیجهنت

شود و بر بازگشت در چارچوب مفهوم اصالت مطرح میهستی و زمانبدین ترتیب، اگر آزادي در 
هاي دورة میانی اندیشۀ هایدگر، این مثابه امکان محض داللت دارد، در نوشتهبهدازاین به ذات خویش

ن انسان با جهان تبیین برقرارکردعنوان بنیاد هر نحوة نسبتخورد و بهمفهوم با ایدة جهان گره می
یافتگی براي نامستورسازي معناي مجالسرانجام، در اندیشۀ متأخر فیلسوف، آزادي را باید به. شودمی

روي، آزادي براي هایدگر، نه معناي سلبی آن، یعنی رهاشدن از قید تقدیر یا طبیعت ازاین. موجود فهمید
آزادي چیزي جز گشودگی خودِ . دوشرط انسان منفردقیاست و نه مفهوم ایجابی آن، یعنی خودمختاري بی

اي که برایش روي دادن به ظهور این گشودگی، آزاديتواند با مجالهستی نیست و انسان فقط می
.دهد را به طور کامل محقّق کندمی
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هانوشتپی

1. Eingelassenheit
2. Erschlossenheit
3. Verwalter
4. Wesen
5. Entwurf
6. Entschlossenheit
7. das Man
8. Fürsorge
9. Abständigkeit
10. Durchschnittlichkeit
11. Öffentlichkeit
12. Angst
13. Sorge

بود، بازیافتن خویش در شماري از بود دازاین در فهم او بنیان دارد و نخستین امکان این توانتوان. 14
افکنی، تقویم اگزیستانسیال فضاي بازيِ طرح«: کردافکنیها طرحجانب آنتوان بههاست که میامکان
دازاین همواره و در هر موقعیتی از پیش خود را . )Heidegger ،1977 :145(» بود واقعی استتوان
شدگی دازاین است و او چه واقف باشد افکنانه زیستن جزو پرتاببه عبارت دیگر، طرح. افکنده استطرح

.ها پرتاب شده استهایی است که به میان آنافکنی امکانحو چه نباشد، همواره درحال طر
15. Vorlaufens in den Tod
16. Stimme des Gewissen
17. Schuldigsein
18. Offenheit
19. Weltentwurf
20. Weltanschauung
21. Weltbildung
22. Umwillen
23. Neutralität
24. Entzug
25. Gründung
26. Stiften
27. Bodennehmen
28. Begründen
29. Bergung
30. Haltung
31. mythische Dasein
32. Gegend
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33. Gelassenheit
34. Wachbleiben
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