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Abstract 
This article elaborates Heidegger's statement that "freedom is the ground of 

ground". The notion of freedom is a key concept in a period of Heidegger's 

thought that he himself has called it "metaphysics of Dasein". Freedom for 

him is not primarily a political discussion, nor a question of causality, but an 

ontological principle, an answer to the question of how the world can be 

opened to Dasein, and why things become questionable for man and on 

which ground is based his search for finding reasons, proofs and 

demonstrations. The freedom is "the ground" of our thinking by means of 

reasons. Heidegger's way of description how to achieve this foundation 

begins with Dasein's prior understanding of Being (Sein), which is the 

condition of possibility to be related to other beings. But the possibility of 

understanding of Being (Sein) itself depends on the transcendence of all 

beings. In transcending, Dasein gets beyond beings and moves towards their 

totality, which is the world. The fundamental characteristic of the world is 

"for the sake of" (Umwillen). There is an intrinsic interrelationship between 

"for the sake of", which is the primary attribute of the world and being-in-

the-world and the freedom of Dasein. 
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 دلیل در »متافیزیک دازین« هیدگرو  علت دبنیاچون آزادی 
 

 بهمن پازوکی
 استادیار فلسفه در موسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

 21/11/1398؛ تاریخ پذیرش: 17/10/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ت که »آزادی بنیاد علت و دلیل است«. مفهوم آزادی مفهومی ساین مقاله تفصیل این قول هیدگر ا

ای از اندیشة هیدگر است که او خود آنرا »متافیزیک دازین« خوانده است. آزادی به نزد کلیدی در دوره

شناختی است، ای سیاسی و نه صورتی از علیت است، بلکه اصلی وجودوی در وهلة نخست نه مسأله

ها برای شود و چرا چیزه گشودگی عالم بر دازین از چه راهی ممکن میکپاسخی است به این پرسش 

شوند و جستجوی او برای یافتن علت و دلیل بر چه بنیادی استوار است. آزادی انسان پرسش برانگیز می

»بنیاد« فکر کردن با دلیل و استدالل و شکل دادن به ساختار تجربه به مدد دالیل و علل است. هیدگر 

کند که شرطِ امکان برقراری یافتن به این بنیاد با فهم پیشینی دازین از وجود شروع می تبرای دس

نسبت با دیگر موجودات است. اما خودِ امکان فهم ماتقدم وجود موکول به تعالی )برگذشتن( از همة 

اشد، بگذرد و به سمت تمامیت آنها که عالم موجودات است. در تعالی جستن، دازین از موجودات برمی

 است. میان از بهرِ که خصوصیت اولیة عالم است و در (Umwillen)رود. خصوصیت اساسی عالم از بهرِ می

 بستگی درونی وجود دارد.بودن و آزادی دازین بهم عالم

 

 آزادی، بنیان، علت، دلیل، تعالی، عالم، از بهرِواژه های کلیدی: 
 

 . مقدمه1

و ذات حقیقت سه پرسش اصلی و (1)(Grund)لیل دپرسش از ذات آزادی، ذات بنیاد/علت/

تا ( 1928)ای هستند که هیدگر از آخرین سال تدریس در دانشگاه ماربورگ عمده

به آنها پرداخته است.  (1932)تا سالهای اولیة دورة دوم تدریس در دانشگاه فرایبورگ 

یاد (2)کِ دازین«یدورة »متافیزشارحان با استناد به قول هیدگر از این سالها با عنوان 

کنند. البته سه مفهوم »آزادی«، »حقیقت« و »بنیاد/علت/دلیل« به لحاظ می

شناختی در عرض یکدیگر نیستند، بلکه آزادی، از آنجا که نسبتی ذاتی میان هستی

حقیقت و علت/دلیل برقرار است، هم بنیاد حقیقت است و هم بنیاد علت/دلیل و از این 

همین رو بی اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم که مفهوم آزادی  زحیث شرط امکان آنها. ا

موضوع اصلی این دوره از اندیشة هیدگر است. موضوع این مقاله اما فقط بررسی نسبت 
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آزادی و علت/دلیل است. چگونگی پیوند آزادی و حقیقت را در جای دیگری تا حدودی 

 (3)ام.توضیح داده

 اند:این دوره به این موضوع پرداخته ردرسگفتارها و سخنرانیهای زیر د
1. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. 

Gesamtausgabe, Band 26, 1978 (1928) (GA 26) 

 زنیتبه لیب ابتناءمنطق با مابعدالطبیعی آغازین و  . بنیادهای2
3. Vom Wesen des Grundes (1929), In: Wegmarken. Gesamtausgabe Band 9, 1976 

(GA 9) 

 . در ذات بنیاد4

5. Was ist Metaphysik? (1929), In: Wegmarken. Gesamtausgabe Band 9, 1976 (GA 

9) 
 متافیزیک چیست؟ .6

7. Kant und das Problem der Metaphysik, Gesamtausgabe, Band 3, 1991 (1929) 

(GA 3) 

  کانت و مسألة متافیزیک .8

9. Vom Wesen der Wahrheit (1930), In: Wegmarken. Gesamtausgabe, Band 9, 1976    

(GA 9) 

 در ذات حقیقت .10

11. Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie. 

Gesamtausgabe, Band 31, 1982 (1930) (GA 31) 

   در ذات آزادی انسان.. 12

 از همان ابتدا با پرسشِ اصلی هیدگر یعنی پرسش از وجود گره خورده مفهوم آزادی

زمان با پرسش از موجود از آن حیث که موجود )من حیث هو است، به طوری که هم

است. بدین ترتیب  موجود( است، پرسش از ذات آزادی نیز مطرح و در آن گنجانده شده

راجع به موجودی خاص از میان  وای خاص در فلسفه برای هیدگر مسألة آزادی مسأله

کل موجودات، یعنی انسان نیست، بلکه از وجود پرسیدن همان از ذات آزادی دازین 

پرسیدن است. البته پرداختن به این پرسش در طی مسیر اندیشة هیدگر با فراز و نشیب 

 ههمراه بوده و مفهوم آزادی همواره از اهمیت یکسانی در اندیشة هیدگر برخوردار نبود

است. »مفهوم« آزادی نزد هیدگر در وهلة نخست ربطی به آزادی سیاسی یا اجتماعی 

شناختی است. آزادی پاسخی ندارد، بلکه مفهومی اگزیستنسیال و از این حیث وجود

برانگیز است به پرسش از چگونگی امکان گشودگی عالم بر دازین و چرایی امکان پرسش

 عی او در یافتن علت و دلیل.سشدن چیزها برای دازین و در نتیجه 
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 . آزادی و علت/دلیل2

شود. آزادی شود از آن آزادی اراده و عمل مراد میمعموالً وقتی صحبت از آزادی می

خواهیم و یا شود. وقتی ما چیزی میاراده همواره در نسبت با اعمالمان در نظر گرفته می

سته یا تصمیم را محقق اخواهیم آن خوگیریم بدین جهت است که میتصمیمی می

دهد که آزادی با فعل تأثیرگذاشتن و به فعلیت سازیم و به فعلیت درآوریم. این نشان می

درآوردن و به تبع آن با مفهوم علت گره خورده است. بنا بر این آزادی از همان ابتدا 

بسان صورتی از علیت فهم شده است و پرسش از چیستی آن با موضوع موجبیت عِلّی 

و آزادی ایجابی (negative Freiheit) اه بوده است. معموالً آزادی را به آزادی سلبی رهم

(positive Freiheit) کنند. آزادی سلبی یعنی استقالل و ناوابستگی تقسیم می

(Unabhängigkeit) یعنی آزاد بودن از چیزی، نفی وابستگی به چیزی. امّا این تعریف ،

شود. مطابق تفسیر انسانِ آزاد به چه چیز ناوابسته می دوقتی کامل میشود که معلوم شو

طور کلی معلول فرادادی )سنتی(، آزادبودن یعنی ناوابستگی به طبیعت. عمل انسان به

های طبیعت نیست و تحت قید و بند قانونمندی روند فرآیندهای طبیعت و فرآیند

ه در روند تقدیر و سرنوشت کضرورت آنها قرار ندارد. آزادبودن را ناوابستگی به ضرورتی 

اند. این ناوابستگی به ضرورت طبیعت و تاریخ را هیدگر در است نیز تفسیر کردهنهفته 

 خواند. کل ناوابستگی به عالم به معنای تمامت یکپارچة طبیعت و تاریخ می

در کنار این مفهوم سلبی از آزادی، مفهوم سلبی دیگری وجود دارد که مطابق آن 

بستگی به خدا و داشتن استقالل در مقابل اوست. بدون آزادی امکان برقراری اآزادی ناو

برگرداندن از او وجود ندارد. بنا بر این مفهوم آوردن و روینسبت با خدا، امکان روی

سلبی آزادی در کل ناوابستگی انسان به عالم و خداوند است. در مقایسه با مفهوم سلبی 

رسد. نه هوم ایجابی آزادی به نظر غریب و مبهم میفآزادی که شایع و واضح است، م

ها از این مفهوم متفاوت است و چندپهلو، بلکه خود مفهوم آزادی تنها یک یکِ برداشت

ایجابی به طور کل نامعین است. اگر آزادی سلبی، آزادی از چیزی و دوری جستن از آن 

ی نزدیک شدن به چیزی، اباشد، آزادی ایجابی، که نقطة مقابل آزادی سلبی است، معن

آزاد بودن برای چیزی، پذیرای چیزی بودن و به این ترتیب خود را برای چیزی گشوده 

است،  (Selbstbestimmung)داشتن، میدهد. آزادی ایجابی اختیارِ خود را داشتن نگاه

پاسخ به این پرسش است که آیا من صرفاً از قید و بندهای بیرونی / ظاهری آزادم یا نه 

وه بر آن امکان تعیین سرنوشت خودم را هم دارم.  اختیار خود را داشتن یعنی الع
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تعیین علل رفتار و اعمالمان به دست خودمان. این بدان معناست که برای ما امکان 

تأثیر گذاری بر اراده و اعمالمان با تأمالت عقلی و از راه استدالل و تعلیل وجود دارد. 

شود، این است که آزادی ایجابی تعیین رفتار ل فهمیده میکآنچه از همة این معانی در 

گوید سپردن اختیاری رفتار و که کانت می دست خود یا آنچنانوعمل خود است به

 (Selbsttätigkeit)کاری دست قانون. کانت آزادی ایجابی را مطلقِ خوداعمال خود به

دلیل است که به نظر هیدگر، کانت  گیرد، به ایناینکه هیدگر کانت را گواه می(4)داند.می

ای دارد و برای اولین بار مسألة آزادی را صراحتاً با در تاریخ مسألة آزادی جایگاه ویژه

است. در هر صورت، همه این موارد حاکی از آن مسائل اساسی متافیزیک پیوند زده 

 دارند که مسئلة آزادی با علیت و موجبیت علی سروکار دارد.

هایی از این دست نیست که ا راهی دیگر است. پرسش از آزادی پرسشمراه هیدگر ا

آیا ما در رفتار و فکرمان آزادیم یا نه، یا اینکه آزادی با موجبیت علّی قابل جمع است یا 

خیر، بلکه آزادی خود »بنیاد« فکر کردن با به کارگیری دلیل و استدالل و شکل دادن 

است. او از همان ابتدا بر »پدیدار شدن« آزادی در  لبه ساختار تجربه به مدد دالیل و عل

داللت بر  (Begründen)کند. به طور مثال عمل دلیل آوردن مان تمرکز میتجربة روزمره

آزادی مندرج در تجربة روزمره دارد. اصالً امکان تجربه کردن چیزها را آزادی برایمان 

است. پیوندی ( Grund des Grundes)(5)آورد، چرا که »آزادی بنیادِ علت/دلیل«فراهم می

سازد در نگاه نخست به هیچ وجه که هیدگر در اینجا میان آزادی و علت/دلیل برقرار می

رسد. شاید تصور شود که منظور هیدگر از گره زدن مفهوم »آزادی« بدیهی به نظر نمی

ادانه زشود آبه علت/دلیل استدالل )آوردن دالیلی( در جهت توجیه عملی که تصور می

های آن عمل باشد. اما هیدگر از مفهوم آزادی در قدم است و یا نشان دادن محرک

خواهد، بلکه آزادی را بنیاد نمی (wirken)ای تأثیر گذاری نخست صورتی از علیت یا گونه

علت و دلیل میداند. برای درک درست این نسبت باید نخست به واکاوی مفهوم 

 اه به آزادی مجال پدیدار شدن داد.رعلت/دلیل دست زد تا از این 

پرسش از ذات علت/دلیل پرسش از این است که علت/دلیل به طور کل چگونه از 

شوند و این خود یعنی چگونه »به لحاظ مابعدالطبیعی ضروری]اند[« درون ممکن می

(Heidegger, 1978: 276)نها و دالیلِ سخنانما. اصالً چرا از چرایی وجود چیزها و اتفاق 

و این علت/دلیل پایة (6)پرسیم«پرسیم؟ »با چرا؟ ما از جهت عقلی یا علت و دلیل میمی

سازد. چرا هیدگر تعلیل و استدالل را به »آزادی« ارجاع دانش و شناخت ما را می



 آزادی چون بنیاد علت و دلیل در »متافیزیک دازین« هیدگر /72

 :Heidegger, 1978)برد؟ پاسخ هیدگر چنین است: چون »دازین اگزیستنز دارد« می

 تفصیل این قول است. آید،. آنچه در ادامه می(276

. کارکرد تألیفی  2. کارکرد شناختی و 1علت/دلیل/جهت عقلی دو کارکرد دارند: 

(synthetisierend)  که در هیئت اصل جهت عقلی(Der Satz vom Grund) شوند. ظاهر می

تر از کارکرد اند کارکرد تألیفی اساسیاگر چه این دو کارکرد تنگاتنگ در هم تنیده

, به طوری که با تألیف، آن دو وجه شناخت شناختی و هستی شناختی تشناختی اس

خورند. بدین ترتیب ویژگی جهت عقلی/ علت/دلیل در این است که وحدت بهم گره می

است که در اصل به  ""archeزند. شاهد این مدعا واژة یونانیکند، بهم پیوند میایجاد می

اجزاء تمامیتی، وحدت آن را شکل  معنای آن چیزی است که با حاضر بودن در همة

توان هم اصل اساسی و هم جهت عقلی و علت ترجمه کرد. معنای تحت دهد. آنرا میمی

 اللفظی آن سرآغاز است یعنی آنچه که آغاز چیزی بدان است.

داریم که بتوانیم به واسطة  (episteme)دانیم و به آن شناخت ما وقتی چیزی را می

بستگی آنرا  دریابیم. منظور از استدالل نیز همین است که مهجهات عقلی/دالیل به

ای بگنجانیم تا از درون آن بستگیخواهیم به دلیل ثابت کنیم در بهمحکمی را که می

بتوانیم آن حکم را به حکم دیگری که صدقش از پیش پذیرفته شده است، نسبت دهیم. 

ها ظاهر تری از استداللتگی جامعسبها غالباً نه به تنهایی که در درون بهماستدالل

کند. این اصل را باید اصل شوند. اصل جهت عقلی نیز در همین زمینه معنا پیدا میمی

پردازی شناختی و در جهت نظریهمفروض استدالل تلقی کرد که نه فقط از حیث معرفت

( Analogienها های )مماثالت، تمثیلاهمیت دارد، بلکه همانگونه که کانت در قیاس

تجربه نشان داده است، مقوم متعلق تجربه نیز هست. با وحدت بخشیدن به تجربه است 

 (Begründen)ای. در فعل استدالل و تعلیل شود برای سوژهای میکه اصوال چیزی ابژه

شود. با استدالل یا تعلیل همواره نسبتی برقرار گوناگونی دالیل/ علل/جهات نمایان می

ای شناختی خواند. این نسبت )رفتار( را علقهکه هیدگر آنرا عالم می شود با تمامیتیمی

دهد که اصل جهت عقلی بیانگر آن است . در پس پشت اصل جهت عقلی این شکل می

توان به تمامه توجیه کرد. این میراث عقلی در کانت به تصور نهفته است که عالم را می

شود. تمامیت عالم از حیث هر میاشکل مفهوم یگانه طبیعت چون وحدتی یکپارچه ظ

اش مفهوم تام همة پدیدارهاست. اصل جهت عقلی بدین ترتیب نه تنها وحدتش/ یگانگی

 آید.اصلی معرفت شناختی که در عین حال وجود شناختی از کار در می
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البته کار بررسی مسألة جهت/علت/دلیل با صرف اشاره به اصل جهت کافی به پایان 

پوشانی کامل داشته باشند. آیا اصل معلوم نیست که این دو با هم هم رسد و اصالًنمی

ای است در بارة داند گزارهترین اصل فلسفی مینیتز آنرا عالیجهت عقلی که لیب

تواند ذات جهت/علت/دلیل را آشکار جهت/علت/دلیل فی حد ذاته؟ آیا این اصل می

هیچ چیز بی جهت/علت/دلیل نیست.  ییعن nihil est sine ratioسازد؟ بنا بر این اصل 

ای است در بارة موجود، آنهم از وجهة نظر چیزی چون جهت/علت/دلیل، این اصل گزاره

گوید. با وجود این، هیدگر اما مطلبی در بارة چیستی خودِ جهت/علت/دلیل به ما نمی

توان در جهت مشخص نمودن چیستی معتقد است که با مبنا قرار دادن این اصل می

هایی برداشت. اما موضوع این نوشته نسبت میان اصل جهت عقلی هت/علت/دلیل گامج

منطق با مابعدالطبیعی آغازین و  بنیادهایو مفهوم جهت/علت/دلیل نیست. هیدگر در 
به تفصیل به آن پرداخته است. آنچه هیدگر با  اصل جهت عقلیو  ز نیتبه لیب ابتناء

ای است تا بتواند از درون آن از ذات یافتن به حوزه هتحلیل این مسأله در نظر دارد، را

( Transzendenz (8))برگذشتن(7)جهت/علت/دلیل بپرسد. او این حوزه را حوزه تعالی

 شود. داند. بدین ترتیب پرسش از ذات بنیاد تبدیل به مسألة تعالی )برگذشتن( میمی
  

 . تعالی )برگذشتن(3

پیشینی وجود شرطِ امکان این است که دازین با  دانیم که بنا بر رأی هیدگر فهممی

یابی به موجود بدون فهم پیشینی وجود دیگر موجودات نسبتی برقرار سازد. »دست

اما خودِ امکان فهم ماتقدم وجود موکول به تعالی )برگذشتن( است. (9)]میسر[ نیست«.

ت دارد. آیا لتعالی اصطالحی است که بر برگذشتن از موجود و رفتن به سوی وجود دال

 (transzendental)ای استعالیی باید از این قول نتیجه گرفت که فلسفة هیدگر فلسفه

است؟ هیدگر خود به این پرسش به صراحت پاسخ داده است: »وجود مطلقِ امر متعالی 

است« و از این حیث »هرگونه گشودنِ وجود چون امری متعال، شناخت استعالیی 

(transzendental) یقت پدیدارشناختی )گشودگی وجود( قاست. حveritas 

transcendentalis  ».حقیقت استعالیی[ است[(Heidegger, 1979: 38)  البته باید توجه

پروراندند کانت و یا هوسرل در سر می مراد هیدگر از این اصطالح با آنچهداشت که 

. 1وم رایج است: هتفاوت دارد. به طور اجمال در تاریخ فلسفه دو معنای کلی از این مف

 Dasمان در مقابل امر درونی/ ذهنی )درون (Das Transzendente)امر متعالی/خارجی 

Immanente امر متعالی در مقابل امر ممکن . 2( و(Das Kontingente) منظور از امر .
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درونی/ ذهنی آن چیزی است که در درون نفس یا آگاهی یا سوژه قرار دارد. امر بیرونی 

زی است که از حصار آگاهی برگذشته است و در بیرون از آگاهی یا نفس در ینیز ان چ

ای به تصور در برابر آن ایستاده است. بدین سان آگاهی یا نفس یا ذهن همچون محفظه

ای دارد که ذهن، برای اینکه بتواند به شناخت دست یابد، باید از آن آید که اندرونیمی

اند که به نحوی رفت و آمد عالی را نسبتی تعریف کردهتبه بیرونی دربیاید. بدین ترتیب 

دارد. به نظر هیدگر، میان اندرون و بیرون را با پرشی از روی دیوار محفظه برقرار نگاه می

گردد. از اینرو او این بر پایة چنین مفهومی از تعالی است که معرفت شناسی ممکن می

 .(Heidegger, 1978: 206)نگاه شود به ند اخوشناختی میمفهوم از تعالی را مفهوم معرفت

در این معنا امر متعالی گیرد. در تعریف دوم امر متعالی در مقابل امر ممکن قرار می

گذرد و بر فراز آن قرار ( برمیbedingtآن چیزی است که از موجودِ مقید )به شرط شیء 

اینجا نیز حکایت از  ( است. تعالی درunbedingtبه شرط ال دارد و بدین معنا مطلق  )

کند که میان موجود مقید و امر متعالی برقرار است. به حکم آنکه امر متعالی نسبتی می

ای امر مطلق و به شرط ال گرفته شده است و اینرا نیز غالباً امر الهی همواره به گونه

 ,Heidegger ه)نگاه شود بخواند اند، هیدگر این مفهومِ تعالی را مفهوم الهیاتی آن مینامیده

1978: 207). 

در وهلة نخست نسبتی میان سپهری درونی و بیرونی نیست تا اما تعالی نزد هیدگر 

با تعالی جستن بتوان از حایلی که بنا بر تعریف سوژه در فلسفة جدید از لوازم آن است 

سازد، برگذشت. مسألة تعالی ربطی به نسبت و سوژه را از سپهر بیرونی جدا می

ندارد. دازین نه از حایلی  (Objekt)و مدرَک  (Subjekt)اسی میان مدرِک نششناخت

گذرد که شود که پیشاپیش در مقابل مدرِکی قرار داشته است و نه از شکافی برمیبرمی

از سوی دیگر، تعالی داللت بر نسبتی که میان خالق  دازین را از مدرَک جدا کرده است.

قصود هیدگر از برگذشتن آن اتفاقی است که مو مخلوق برقرار است، نیز ندارد. 

اگزیستنز را، که نحوة وجودی خاص دازین و از این حیث قوام وجودی 

(Seinsverfassung) سازد. برگذشتن رویدادی است که آن است، به طور کل ممکن می

پیش از برقراری هرگونه نسبت و مواجه با موجودات در جریان است، به طوریکه دازین 

. بنا (Heidegger, 1976: 136)عنی »در برگذشتن و چون برگذشتن موجود بودن« یاصالً 

 (Objekt)با مدرَک  (Subjekt)بر این برگذشتن در وهلة نخست ربطی به نسبت مدرِک 

شود که پیشاپیش در مقابل مدرِکی قرار داشته است و نه ندارد. دازین نه از حایلی برمی
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از مدرَک جدا کرده است. آنچه دازین در برگذشتن از  اگذرد که دازین راز شکافی برمی

گذرد خود موجود است، آنهم هرگونه موجودی که برای دازین یا نامکشوف آن برمی

برگذشتن است که دازین تازه ]برای نخستین بار[  باتواند نامکشوف شود. »است و یا می

« آن. برگذشتن دِ»خو چونهست، به سمت آن،  آنرود که به سمت چنان موجودی می

اصالً »خود  ( Heidegger, 1976: 136)بخشد.« قوام می (Selbstheit))تعالی( به خودیت 

در این برگذشتن اما نه تنها  .(Heidegger, 1978: 211)دازین یعنی تعالی/برگذشتن« 

ای که تازه بدین ترتیب امکان فرق یابد، به گونهدازین که موجود غیر دازین نیز قوام می

 آید. ذاری میان موجودات به دازین، فرادستی، تودستی و یا ابژه فراهم میگ

رود؟ حال پرسش این است که دازین با برگذشتن از موجود به سمت چه چیز می

سمت و سوی حرکت دازین در این تعالی اصالً این یا آن موجود، خواه چیزی معین یا 

نیستند. اینها همه چیزهایی  هموجودی از جنس خود دازین یا سایر موجودات زند

هستند که دازین با تعالی پیشاپیش از آنها برگذشته است و نه مقصد این رویداد 

 ,Heidegger)گذرد عالم است جوید/ برمی)تعالی(. آنجا که دازین به سمت آن تعالی می

-In)بودن -عالم-به همین دلیل هیدگر پدیدار اساسی برگذشتن دازین را در (.212 :1978

der-Welt-sein) کی دانست، بلکه ـبودن را نباید ی-عالم-خواند. البته تعالی و درنیز می

بودن مبتنی بر تعالی است. عالم یکی از ارکان ساختار یکپارچة تعالی را -عالم-در

دهد و از اینرو مفهومی استعالیی است. یونانیان در آغاز تاریخ فلسفه برای تشکیل می

بردند و از آن، برخالف تصور رایج، نه ستارگان، زمین را به کار می kosmosعالم اصطالح 

در اصل داللت داشت  kosmosکردند و نه تجمع همة موجودات با هم. یا آسمان مراد می

. اشارة (Heidegger, 1978: 219)بر وضعیت، موقعیت و چگونه بودن تا موجود بودن 

او نیز تا حدودی از این معنا پیروی  دهیدگر به این معنا از عالم بی وجه نیست. خو

 kosmos. عالمدمیگوید عالم کند، آنجا که او به جای اینکه بگوید عالم هست میمی

است که موجود، آنهم از حیث تمامیتش، در آن هست. این  (Wie) ایچگونگی

  .(Heidegger, 1976: 141)»چگونگی در تمامیت« خود به دازین انسانی منسوب است 

. 1(10)توان گفت که هیدگر چهار معنا برای اصطالح »عالم« قائل است:الً میااجم

عالم به معنای همة موجودات به وجود فرادستی است، عنوانی است برای خود آنچه 

خواندش. در این معنا عالم مفهومی است هستانه/ فرادست است که هیدگر طبیعت می

اند. در  موجوداتی که در معنای اول آمدهدِ. عالم به معنای وجو2؛ (ontisch)موجودنگر 
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شود که در هر مورد کثرتی از موجودات را این معنا عالم به قلمروهایی متفاوت گفته می

دان منظورمان قلمروی موضوعات ممکنِ گوئیم عالَم ریاضیشود، مثال وقتی میشامل می

است. البته  (ontologisch)شناختی علم ریاضی است. در این معنا عالم مفهومی هستی

عالم در این معنا را قلمروی طبیعت یا تمامت آن چیزی (11)هیدگر در جای دیگری

. معنای سوم عالم اشاره به آن چیزی 3داند که از لوازم طبیعت به طور کل است؛ می

زید«. گرچه در این معنا عالم، در درون آن »می (faktisch)دارد که دازینِ مجعول 

است اما داللتی اگزیستنسیل  (ontisch)ل، مفهومی هستانه/موجودنگر وهمچون معنای ا

(existenziell)  ،دارد و به تبع آن مقدم بر وجودشناسی است. یکی از مصادیق این عالم

عالمِ محیطِ قریب و خاص خودمان است. منظور از عالم در اینجا انسان اگزیستنزدار فی 

 (existenzial)اگزیستنسیال   شناختیایی هستین. آخرین معنای عالم که مع4نفسه است؛ 

اختاری ـان سـی از ارکـکـدی یـمنت. عالمـاس (Weltlichkeit)دی ـمنز دارد، عالمـنی

شناختی صفتی از صفات موجودی بودن است و از این حیث به لحاظ هستی-عالم-در

طور کل  هغیر دازین نیست، بلکه از خصوصیات خود دازین، ذات متافیزیکی دازین ب

 است.

بستگی سه مفهوم دازین، تعالی و عالم، به همهیدگر به منظور توضیح دقیقتر به

کند. او ویژگی تعالی تاریخی مفهوم تعالی رجوع می-گفتة خودش، به سرمنشاء فلسفی

)ایدة خیر(  idea tou agathouرا که فراتر رفتن/برگذشتن است در توصیف افالطون از 

 epekeina tes ousias(12) را رسد که آنا ایدة خیر به چیزی میبجوید. افالطون می

است،  (Umwillen)(13)نامد به معنای فراتر از/ ماوراء وجود. ویژگی ایدة خیر »از بهر«ِمی

یعنی آنچه که از بهر آن چیزی هست یا نیست یا این طور هست یا طور دیگری هست. 

ها قرار دارد همان »از ز قلمروی دیگر ایدهاایدة خیر که فراتر از موجود و حتی فراتر 

شود. ایدة خیر با است که به واسطة آن موجود اساساً آشکار می (Umwillen)بهر«ِ 

بخشد و به آنها شکل آنها را نظم می (koinonia)ها تمامیت برگذشتن از مجموعة ایده

لم چنین نتیجه ادهد. هیدگر با عنایت به مفهوم تمامیت و ارتباط آن با مفهوم عمی

گیرد که: »خصوصیت اساسی عالم که به واسطة آن، تمامیت صورتِ نظامِ خاصه می

آورد، »از بهرِ« است. تعیین عالم که آنچیزی است که استعالیی خودش را بدست می

 گذرد، در وهلة نخست به واسطة »از بهرِ« است«دازین به سوی آن ]از موجود[ برمی

(Heidegger, 1978: 238).  همین »از بهرِ« است که امکان به کار گیری هر عملی، خواه
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آورد. اما دازین »از بهرِ« چه چیز »از بهرِ« تو یا »از بهرِ« او خواه »از بهرِ« آنرا فراهم می

 (14)اگزیستنز دارد؟

دازینِ انسانی خود موجودی است در میان دیگر موجودات و در نسبت و مواجه با 

ز دارد که همواره تمامیت موجود بر آن آشکار است. این تمامیت را نآنها آنچنان اگزیست

دازین همواره پیشاپیش فهم کرده است، بی آنکه تمام موجودِ آشکار به تصریح و از هر 

و موجود نیست، بلکه آن هست لحاظ مورد پژوهش قرار گرفته باشد. این تمامیتْ عالم 

که با چه موجودی و چگونه با آن ماند هفمیچیزی است که از درون آن دازین به خود 

 خودیعالم خود را چون  آمدن از درون-خود-دازین با به نسبت برقرار سازد. تواندمی

(Selbst) (15)آوردبه بار می(zeitigt) . »ِاگزیستنز  خودشدازین موجودی است که »از بهر

یفتگی و ششناختی است و متضمن هیچگونه خود. البته این قول، قولی هستیدارد

توان آنرا مثالً با اشاره به ازخودگذشتگی انسان یا با قول به خودخواهی نیست و نمی

اینکه انسان موجودی اجتماعی است، نقض کرد. در اصل با این جمله شرط امکان اینکه 

رفتار کند به بیان  (altruistisch)خواهانه یا دیگری (egoistisch)انسان خودخواهانه 

به خودش  [Du]است که ]آنهم[ در تو  [Ichheit]آید. »خودیت شرط امکان منیّت درمی

ای نیز باید آنجا هر کجا »از بهرِ« هست اراده. (Heidegger, 1976: 156)یابد« دست می

ی زند. تعالی دازین و آزادباشد. از اینجا هیدگر مسألة عالم را به مسألة آزادی گره می

 یکی هستند.
 

 . آزادی و تعالی4

مسالة آزادی تنگاتنگ با مسألة تعالی دازین گره خورده است. هیدگر از مفهوم آزادی 

خواهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان دو تفسیر هیدگر از این مفهوم چه می

ی از گردد به تأکیدی که هیدگر هر بار بر یکتفاوت قائل شد. تفاوت این دو تفسیر برمی

بر جنبة اگزیستنز دازین تأکید رفته  وجود و زمانوجوه وجود دازین کرده است. در 

ورزی )برشدن( دازین و به تبع است، در حالیکه در دورة »متافیزیک دازین« وجه تعالی

را مفهوم  وجود و زمانتوان مفهوم آزادی در آن مسألة عالم غلبه دارد. از این جهت می

 (16)م آزادی در دورة »متافیزیک دازین« را مفهوم استعالیی نامید.اگزیستنسیال و مفهو

توان، با توجه به دو ساحتِ آزاد بودنِ این مفهوم را می: مفهوم اگزیستنسیال آزادی

. آزادی و عزم 2و  (Möglichkeit). آزادی و امکان 1از دو جنبه تبیین کرد: (17)اگزیستنز،

گر هر دو وجه این مفهوم را اینچنین توصیف . هید(Entschlossenheit)جزم کردگی 
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دازین موجودی فرادست نیست که عالوه بر آن ]استعداد[ چیزی توانستن را کند: »می

است....امکان چون  [Möglichsein]نیز دارد، بلکه در وهلة نخست ممکن بودن 

.دازین ترین و آخرین تعیّن وجودشناختی و ایجابی دازین است؛ ..اصیل(18)اگزیستنسیال

]که[ ممکن بودن]ش[ به دست خودش سپرده شده است، سراسر/یکسره 

توانستن ترین بودنْخاص برایاست. دازین امکان آزاد بودن  امکان ِدرانداخته

(Seinkönnen)  »است(Heidegger, 1979: 143 sq.)فعل به  . دازین آنجا که اگزیستنز دارد

از امکانات خویشتن خویش آزاد است. آنچه برای امکانات معینی  زنداگزیستنز دست می

شود چیزی نیست جز توانستن و توانایی. در اینجا ممکن بودن و امکانات خوانده می

السویه بودن توانستن معلق به معنای »علی»امکان چون اگزیستنسیالِ داللت بر بودن

منظور هیدگر از . (Heidegger, 1979: 144)« ندارد (libertas indifferentiae)دلبخواه« 

امکانات خاص دازین امکانات تهی منطقی نیست، بلکه سر درآوردن از چیزی یا از پس 

تواند( وجود خودش است. هر آورد )میچیزی برآمدن است. آنچه دازین از آن سردرمی

خود را با نسبتی که با وجود  چیستیموجودی که نحوة وجودیش اگزیستنز باشد 

کند. هیدگر این عنی با انتخاب یا رد امکاناتش تعیین میسازد، یخودش برقرار می

نامد. »فقط در درانداختِ طرح، می (Entwurf)ساختار اگزیستنسیال را درانداختِ طرح 

است  (Sichentwerfen auf ein Seinkönnen)توانستنی درانداختن در خود را رو به بودن

. درانداخت طرح (Heidegger, 1997: 392)که امکان/توانایی چون امکان/توانایی هست« 

ای که من آزادانه اگزیستنز دارم. ، یعنی نحوههستمای است که من امکان/توانایی نحوه

د آزاد است، پس در این آزاد توانستن خو»اگر دازین به امکانات خاص خود، به بودن

. دازین (Heidegger, 1997: 391)« هستها/ امکانات ، خود همین تواناییهستبه  بودن

تواند با وجود خود نسبتی برقرار سازد. این امکان به معنای توانستن اما امکان در می

آید میاش برمقابل ضرورت نیست، بلکه از عهده کاری برآمدن است. آنچه دازین از عهده

وجود خاص خودش است که نسبتی وجودی است. دازین در وجود داشتن خودش با 

ها کند که همان توانستن است. از آنجا که این تواناییر میوجود خودش نسبتی برقرا

های اگزیستنسیل خواند. این توان آنها را تواناییهای وجود دازین هستند، میتوانایی

معنا از امکان، بالقوه بودن در مقابل بالفعل بودن هم نیست. چرا که تمایز میان بالقوه و 

دد و نه به دازین. بنا بر آنچه آمد آزادی دستی برمیگربالفعل بودن به موجود پیش

توانیم با وجودمان نسبت برقرار اند. اینکه ما میتوانستن یک چیزاگزیستنسیال و بودنْ
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توانیم آزادانه )به ارادة آزاد( میان انحاء ممکن بودن کنیم به این معناست که ما می

یکی گرفت.  (Wahlfreiheit)تخاب انتخاب کنیم. البته انتخاب آزادانه را نباید با آزادی ان

کند که مثالً میان رفتن بیرون از های خود را آنگونه انتخاب نمیتوانستن ْدازین بودن

های دازین در تملک خودش توانستنکند. وجودخانه و ماندن در خانه یکی را انتخاب می

کانات و از این توانستن/امنیستند تا میان آنها دست به انتخاب بزند، بلکه دازین بودن

 .هستحیث آزاد 

دامنة شمول مفهوم استعالیی آزادی در متافیزیک دازین  مفهوم استعالیی آزادی:

رود و خودِ بنیانِ توانستن دازین است، میفراتر از مفهوم اگزیستنسیال آزادی، که بودن

ان« قرار گیرد. »همین جا اما سرآغازِ مطلق »امکامکان/توانایی به طور کلی را در بر می

تواند ورز است/ برگذرنده است، میدارد: فقط از سر آزادی، فقط موجودی آزاد که تعالی

باید هم ]وجود را فهم کند[ تا چونان موجودی آزاد اگزیستنز داشته  –وجود را فهم کند 

. دازین به نحو (Heidegger, 1978: 244)باشد و )در میانِ( و )با( موجود باشد« 

ورزد/ برمیگذرد. فرق دیگر مفهوم استعالیی زاد است چرا که تعالی میاگزیستنسیال آ

آزادی با آزادی اگزیستنسیال در این است که در مفهوم استعالیی التزامی 

(Verbindlichkeit) ای ذاتی وجود دارد. »دازین با درانداختن طرحِ »از بهرِ« چه

[Worumwillen]  به خود قید و بندی[Bindung] زند. آزادی در اصل ذاتِ اصیل می

کند، دقیقتر: به خود آن ]دازین[ امکان بند شدن/ مقید شدن را دازین را ملزم می

قرار دارد«  (Umwillen)دهد. عالم تمامیتِ قید و بندی است که در »از بهرِ« می

(Heidegger, 1978: 247). 

ائل است. او هیدگر برای مفهوم تعالی دو وجه ق منظور هیدگر از این قول چیست؟

گرداند. ارسطو دو وظیفه را بر عهدة این دو وجه را به مفهوم متافیزیک ارسطو برمی

پرسد از آن حیث که فلسفة اولی گذاشته است. فلسفة اولی از یک سو از موجود می

موجود است که او آنرا  (Ganzheit)موجود است و از سوی دیگر بدنبال سرمنشأ تمامیت 

نامد. البته باید توجه می (theologia)تبع آن فلسفة اولی را الهیات و به  (theos)خدا 

خواهد با آنچه ارسطو از آن مراد می (theos)داشت که آنچه هیدگر از مفهوم خدا 

اینگونه تعریف (19)کند، فرق دارد. هیدگر موضوع این علم را با استناد به ارسطومی

که بر موجودِ مرئی/آشکارْ ظاهر  [Übermächtiges]کند: »]علم به[ علل ابرقدرتی می

آسمان:  ،یعنی مطلق موجود (to theion)»امر الهی (. Heidegger, 1978: 13)شود« می
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ایم، آنچه ما را شده [geworfen]محیط و قاهر، آنچه ما به زیر و در کنارش درانداخته 

ین فلسفه خصوصیتی آورد، ابرقدرت....بنا بر اسازد و بر ما ناگهان هجوم میمهبوت می

دوگانه دارد. علم به وجود است و علم به ابرقدرت. )این خصوصیت دوگانه مطابق است با 

(. )همانجا(. تشخیص هیدگر به ناقص [Geworfenheit]دوگانة اگزیستنز و درافتادگی 

دلیل طرح متافیزیک دازین است. هیدگر پیش از  وجود و زمانبودن پرسش از وجود در 

 (Fundamentalontologir)شناسی بنیادین متافیزیک دازین در طرح وجود پرداختن به

توانستن و خودیت دازین و پرسش از موجود فی نفسه  ْخود بیش از هر چیز بر وجه بودن

تأکید کرده است. اکنون هیدگر بر آن است تا طرح پرسش از وجود را مطابق با 

آید که پرسش از وجود از الزم میموضوعات اولیة متافیزیک کامل کند. بدین منظور 

تقید دازین به تمامیت موجود نیز بپرسد. اکنون وظیفة فلسفه این است که نه تنها به 

موجود چون موجود بپردازد، بلکه باید  (Allgemeinheit)مسئلة وجودشناختی کلیت 

 مسألة خاص تمامیت موجود را نیز که بخشی اساسی از متافیزیک است در نظر گیرد.

سئلة آزادی استعالیی نیز، همانطور که در باال آمد، در اصل پیوند انسان با موجود م

را، به ویژه منشأ قانونمندی تعیّناتی که ساختار گزاره و اندیشیدن به طور کل را تشکیل 

سازد. این دو گانگی موجود در تعالی است که مبنای دوگانگی دهند، مشخص میمی

تعالی از یک سو به درانداختنِ طرح در فهم وجود، که وجه  اگزیستنز و درافتادگی است.

دهد و از سوی دیگر با برگذشتن از همة انواع موجود اگزیستنز دازین است، شکل می

 (Geworfenheit)گرداند که همان مقام درافتادگی میدازین را به تمامیت موجود باز

تیجة این قول این است که فهمِ شود. ناست. در این راه دازین به موجود بند/ مقید می

وجود که شرط امکان برقرای نسبت با موجود و مواجهه با آن است، در هوا معلق نیست 

ورزیدن / برگذشتن خود را به موجود بند کند. بلکه مستلزم این است که دازین با تعالی

ن تمامیت البته نزد هیدگر باید میان به ادراک درآوردن تمامیت موجود و خود را در میا

موجود یافتن، فرق گذاشت. بدین ترتیب هیدگر در مفهوم آزادی استعالیی سه ساحت 

است که با آن عرصة  (Entwurf)کند. ساحت نخست درانداختنِ طرح را از هم متمایز می

گیرد که در آن »ازبهرِ« راهبر مواجه با موجود در شکلِ عالمی گشوده شکل می

شود. ساحت دوم رحله است که موجود به عالم وارد میمناسبات است. تازه در این م

است. موجود که تازه به عالم وارد شده است در برابر  (Entzug)ساحت پا پس کشیدن 

کشد، به دارد و پا پس میمیکند اما دست آخر دست از مقاومت بر»از بهرِ« مقاومت می
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 (ohnmächtig)ناتوان  قدرت/طوریکه دازین خود را مسّخر موجود و از این حیث بی

 :Heidegger, 1978)خواند قدرتی/ ناتوانی متافیزیکی مییابد. هیدگر این مولفه را بیمی

پا پس کشیدن به انتخاب نکردن امکانات دازین ربط داشت  وجود و زمانالبته در (. 279

گر که همراه انتخاب کردن امکانات معینی در جریان بود. در دورة متافیزیک دازین دی

روند، های اگزیستنز نیستند، بلکه عالم را نشانه میاندازد طرحهایی که دازین درمیطرح

شوند. پا پس به طوری که در هر طرح عالم امکانات معینی دیگر در عالم ظاهر نمی

کشیدن دیگر ساحت سوم مولفة علت/دلیل است که میان دو ساحت اول و دوم وساطت 

تن علل و دالیل در اصل کوششی است در وارد کردن کند. کوشش دازین در یافمی

دوبارة موجود مقاوم به درون مجموعة مناسبات موجودات. اینگونه آزادی چون »سرآغاز 

 شود.مطلق علت/دلیل« ظاهر می

گیرد. هر پرسشی که در بارة ذات این اندیشیدن تحت ضابطة قانونمندی انجام می

های امکان آن بپرسد و این یعنی باید از شود باید از مناطقانونمندی مطرح می

قانونمندی رفتار و نسبت دازین با موجود بپرسد. قوام دازین به چه چیز است که امکان 

آورد؟ »دازین ذاتاً چگونه هست که در آن و برای تبعیت از چنین قانونمندی را فراهم می

ود دارد؟« آن امکان بیرون جستن چنین التزامی همچون قانونمندی منطقی وج

(Heidegger, 1978: 24 .) فقط آزادی است که امکان این را دارد که سرآغاز قید و التزام و

به تبع آن بنیاد رفتار و مناسبات دازین باشد. هیدگر نسبت اصلی آزادی استعالیی به 

خواند که خود متناسب با سه مؤلفة می (Gründen)علت و دلیل را بنیاد نهادن 

به سه  (Vermittlung)و وساطت  (Entzug)، پا پس کشیدن (Entwurf)درانداختن طرح 

و پی جستن  (Bodennehmen)، پی گرفتن (Stiften)افکندن گیرد: پی نحو انجام می

(Begründen)افکندن که اولین نحوة بر زمین نشاندن است همان در انداختن طرحِ . پی

طرحِ عالم  -ز موجود به سمت عالم»از بهرِ« است که این هم به نوبه خود برگذشتن ا

گرفتنْ دازین  است. با پی (Heidegger, 1976: 166)و »منشأ استعالیی چرا«  -درانداختن

شود و دست آخر با پی جستن است که دازین به تفکیک و مسخر تمامیت موجود می

 ,Heidegger)افکند میپردازد که نظم را پی ای میبستهبند بند سازی مناسبات بهم

1976: 162 sq.) افکندنِ نظم رویدادی است که خود بخشی از این نظم نیست. البته . پی

هیدگر تأکید دارد که پی جستن را نباید به معنای متعارفِ دلیل و علت آوردن در قالب 

جمالت هستانه نظری فهمید، بلکه مراد از آن »فراهم آوردن امکان چرا پرسیدن به طور 
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اما »اگر ذات بنیاد به انواع مختلفِ »علل/دالیل« )به  .(Heidegger, 1976: 166)کل است« 

شود، نه به جهت وجود موجودات مختلف است، بلکه طور مثال علل اربعه( منشعب می

ورز/برگذرنده است این استعداد را به این جهت است که ذات متافیزیکی دازین که تعالی

 :Heidegger, 1978)به عالم را میسر سازد« دارد که برای موجودات مختلف تازه ورود 

. برای اینکه بنیادْ میان درانداختن طرح و پا پس کشیدن وساطت کند، الزم است (227

که عالوه بر ارائة دالیل و علل متفاوت، به طور مثال علت غایی یا دلیل یا محرک، 

وم گردد. دازین در گیرد، معلنهی در آنها انجام میای نیز که بنیانبستهمناسبات بهم

مقام موجود برای فهم و شناخت امکانات متفاوتی، از قبیل امکانات تاریخی، 

های شناختی، دارد. اما همین گوناگونی استدالل و توجیه و تفاوتشناختی، روانزیست

بسته تفسیر کرد. باید نشان داد که چگونه ذات فهم دازین را باید به عنوان گوناگونی بهم

نه تنها نسبت به خودش، بلکه به اندازة وسعت تعالی ممکنش  (faktisch)جعول دازین م

طلبد. گوناگونی مناسبات انحاء مختلف طرح پرسش، شناخت و استدالل و ادله را می

دهد که برای پاسخ به پرسش چرایی همواره بیش از یک بستة بنیاد نهی نشان میبهم

نحاء ظهور پدیدار وجودشناختی آزادی های متفاوت اامکان وجود دارد. استدالل

استعالیی هستند که خود شرط امکان هرگونه استدالل و تعلیل است و چون علیت خود 

شود نتیجه گرفت که آزادی استعالیی در زمرة یکی از انواع استدالل و توجیه است، می

نِ علت آید. به نزد هیدگر فعل دلیل آوردن و بیاشکلی از اشکال علیّت به شمار نمی

نمایانگر درآویختن انسان با موجود است. امکان چنین درآویختنی را آزادی استعالیی 

 آورد که علیت نیز مبتنی بر آن است.فراهم می
 

 . نتیجه5

. روشن سازی منشاء گوناگونی 1کند: هیدگر بحث از ذات بنیاد را از دو حوزه آغاز می

علل و دالیل یا به عبارتی »پراکندگی« علل و دالیل، یعنی نشان دادن اشکال متفاوت 

(Streuung)  تفسیرِ ارجاع درونی علت و دلیل به بنیادی که آزادی است. بنیاد، 2آنها؛ .

خواند همان »از بهرِ« است که از لوازم می (Urphänomen)که هیدگر آنرا سرپدیدار 

دن و آزادی بو-عالم-تعالی است. میان »از بهرِ« که خصوصیت اولیة عالم است و در

بستگی درونی وجود دارد. دازین »از بهرِ« چه چیزی اگزیستنز دارد؟ غایت دازین بهم

ها به توان به این پرسشآخرینی که انسان »از بهرِ« آن اگزیستنز دارد چیست؟ آیا می

تواند این پرسش را نحو ابژکتیو پاسخ داد یا نه پرسشگر هر بار فقط برای خودش می
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آن  در بارةخ آنرا بدهد؟ از همینرو حقیقت که در مورد موجود فرادستی طرح کند و پاس

آن است. اما »از بهرِ« یعنی چه؟ »از  برایاست در مورد موجودی که اگزیستنز دارد 

بهرِ« وجه متمایز دازین است، به این معنا که وجود این موجود به نحو خاصی پروای این 

اش است که اگزیستنز دارد. آیا توانستنو وجودوجود را دارد. دازین »از بهرِ« وجود 

هیدگر با این قول مدعی است که همة موجودات، از طبیعت گرفته تا فرهنگ و هر آنچه 

که ممکن است وجود داشته باشد، برای تک تک انسانها و غایات خودخواهانة آنها وجود 

و نه ادعایی ناظر بر شناختی دارند؟ پاسخ منفی است، چرا که این قول، قولی است وجود

. »از بهرِ« خود بودن تعیّن ذاتی وجود دازین (ontisch)موجود و از این حیث هستانه 

است. مؤلفة وجودی »از بهرِ« برای دازین امکان درونی اینرا که خودش باشد فراهم 

به این معناست که دازین در وجود خود اساساً رو به  (Selbstheit)بودن آورد. خودمی

داشتن قوام -خود-خویشتن-. رو به سوی(Zu-sich-selbst-sein)خویشتن خود دارد سوی 

ای شناختی در کنار سایر قوا که دازین بتواند به مدد آن وجودی دازین است و نه قوه

مشاهدة کند. از سوی دیگر، بر مبنای همین  (Apperzeption)خود را در ادراکی مرکب 

تواند هر بار خودِ خودش را به تصریح انتخاب کند. یم (faktisch)خودیتْ دازین مجعول 

آنچه در این توانستن مندرج است توانایی انتخاب است. البته باید توجه داشت که 

خودیت مورد نظر هیدگر دیگر من و سوژة مطرح شده در سوبژکتیویسم نیست که فقط 

زین ذاتاً نسبتی از درون و با اتکاء به خودش دیگر موجودات را ادراک کند، بلکه دا

اگزیستنسیال با مطلق وجودِ تمامیت موجود دارد و از اینرو منزوی و مجزا از دیگر 

 موجودات نیست.

داند. هیدگر چنین امکانِ انتخاب کردنِ خویشتن خود را منشاء امکان به طور کل می

از درون  تواند فهم وجود کند. عالم ابتداًفقط موجودی آزاد و تعالی ورز از سر آزادی می

ای است که . این »از بهرِ« هر بار »از بهرِ« اراده(sich zeitigt)نشیند »از بهرِ« به بار می

ورز. آزاد بودن یعنی خود را بر آزادی است، یعنی به سوی خویشتن خویش بودن تعالی

توانستن خاص خودم فهم کردن. آزادی که »از بهرِ« را چون سرمشقی برای اساس وجود

کند، آزادی به سوی بنیاد است. دازین بنا بر ذات سازد و مقرر میم میخود ملز

 پرسد.اش موجودی است که چرا میمتافیزیکی
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 هانوشتپی
معانی متفاوتی دارد از جمله بنیاد، علت، سبب، دلیل و جهت، به طوری که تمایزی میان   Grund. واژة آلمانی1

شود. از اینرو ترجمة این واژه باید همواره مطابق با سیاق متن اصلی نمی جهت، علت و دلیل در زبان آلمانی دیده

 principle ofکه برگردان انگلیسی آن  (Der Satz vom Grund)انجام گیرد. به طور مثال »اصل جهت عقلی« را 

reason وان از است نباید به »اصل بنیان« ترجمه کرد، کاری که مترجمی در برگردان درسگفتاری با همین عن

 هیدگر به فارسی کرده است.

2. Heidegger, M.: Kant und das Problem der Metaphysik, Gesamtausgabe Band 3, 1991, Frankfurt a.M., 

P. 231-246 

 ام:ای با مشخصات زیر پرداختهبه تعریف مفهوم آزادی و نسبت آن با حقیقت در مقاله. 3

، بهار و تابستان 2و  1فصلنامة فلسفی، ادبی، فرهنگی، دورة جدید، شمارة  »هیدگر و مفهوم آزادی« در: ارغنون.

 .27-37، ص. 1393
4. Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg, 1976, A 418, B 446 
5. Heidegger, M.: Vom Wesen des Grundes. In: Wegmarken. Gesamtausgabe, Band 9, Frankfurt a.M., 

1976, P. 174 (GA 9) 

 

6. Heidegger, M.: Der Satz vom Grund. Gesamtausgabe, Band 10, Frankfurt a.M., 1997, P. 53 (GA 10)  

 
 

 کند: بلند شدن، برآمدن. لغتنامه دهخدا این کلمه را اینگونه معنا می7

 

 ه نام خداوند جان و خرد»ببه »برگذشتن« از این شعر معروف فردوسی:  Transzendenz. در برگردان اصطالح 8

 .کزین برتر اندیشه برنگذرد« کمک گرفتم، که به نظرم در بیان معنای این اصطالح بسیار گویاست
9. Heidegger, M.: Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunf. 

Gesamtausgabe Band 25, Frankfurt a.M., 1977, p.55 

10. Heidegger, M.: Sein und Zeit. Tübingen, 1979, P. 64  
11. GA 26, P. 231 

12  . Plato: res publica, VI, 509 b6-b10 

ساختة هیدگر است و به لحاظ دستور زبانی اسم. اما در اصل در زبان آلمانی حرف اضافة  Umwillenاصطالح . 13

معنای برهوای چیزی،  um etwas willenدر ترکیب تشکیل شده است که   willenو umمرکب است که از دو جزء 

 Willeاست که از اسم   willenدهد. یکی از اجزاء تشکیل دهندة این حرف اضافه از بهرِ چیزی یا از برای چیزی می

 for the sakeبه معنای خواسته، میل، قصد و اراده گرفته شده است. در زبان انگلیسی این حرف اضافة مرکب را به 

of something اند.ترجمه کرده 

  existieren. اگزیستنز داشتن به این معنا نیست که دازین مالک چیزی چون اگزیستنز است، بلکه ترجمة فعل14

است که چون معادلی برای آن در زبان فارسی وجود ندارد اینگونه ترجمه شده است. اگر قرار بود آنرا تحت اللفظی 

اگزیستنزد« »می existiert»اگزیستنزیدن« و برای سوم شخص مفرد آن، یعنی  existierenبرگردانیم، باید برای 

آوردیم که کلماتی نامأنوس هستند. بنا بر این باید توجه داشت که هر جا در این نوشته تعبیر »اگزیستنز دارد« می

 آمده است، منظور فعل است و نه وضعیت و داشتن. 

مجازی »پروردن، تربیت کردن«، بلکه به معنای در طی زمان ثمر دادن  . به بارآوردن در اینجا نه به معنای15

به معنای زمان تشکیل شده است که ناظر به وجه زمانی بارآوردن  Zeitنیز از کلمة  zeitigenاست. فعل آلمانی 

  ذاتی دارد. مندی دازین پیوندیاست. دلیل اینکه هیدگر این کلمه را به کار گرفته است این است که تعالی با زمان
16. Schmidt, S. W.: Grund und Freiheit. Eine phänomenologische Untersuchung des Freiheitsbegriffs 

Heidegger. Switzerland, 2016, P. 42 & 81 

17. Herrmann, Friedrich-Wilhelm von, „Heidegger: Freiheit und Dasein. In: Hat der Mensch einen freien 

Willen? Die Antworten der großen Philosophen. Hrsg. von Uwe an der Heiden und Helmut Schneider. 

Stuttgart, 2007, P. 267–280, hier P. 268. 
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ختی نامد که تعیّنات وجودشناشناختی دازین را اگزیستنسیال در مقابل مقوالت میهیدگر تعیّنات وجود .81

 موجود فرادست هستند.

19. Aristoteles: Metaphysik, Buch VI, 1026a 18 ff. "aitia tois phanerois ton theion" 
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