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Abstract

The Philosophical Investigations into the Essence of Human Freedom (1809) 

is the most coherent form of Schelling’s attempt to describe the absolute 

system or the system of freedom. For the first time in the twentieth century, 

with Heidegger's careful reference to his treatise on freedom and his repeated 

commentary in 1936 and 1941, the importance of this treatise in the history of 

Western thought became apparent. Heidegger focuses on Schilling’s thinking, 

especially with Schilling’s treatise on the Essence of Human Freedom, 

research into the formation of the system, and the question of the possibility of 

a system of freedom as a question of the essence of being. Schilling bases his 

research on the system of freedom on a correct ontological basis in order to 

transcend formal freedom as an independent determinant of mechanical 

causation and to achieve the true definition of freedom as the ability to do 

good and evil. And after proposing the inadequacy of formal freedom in the 
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idealist systems before it, it introduces the real and living concept of freedom 

as the ability to do good and evil.  

Heidegger demonstrates the independence of the Schelling system in 

comparison with the Fichte and Hegel systems, and his innovations in 

response to issues such as evil, freedom, identity, and the relation of being and 

“is” are most evident in the metaphysical realm of the will; however, 

remaining within the metaphorical framework also prevents Schilling from 

approaching the question of the truth of existence.  

Schilling’s important issue is the elimination of the opposition between 

freedom and necessity, which, in his view, is the focus of philosophy. For 

this reason, the discussion of freedom is at the heart of the system in its true 

sense, and in his opinion, his dissertation is for the first time the design of a 

system based on the idea of human freedom. The possibility of a system of 

freedom must be created in accordance with the principle of identity, which 

does not ignore the meaning of the relation of theology. In Schelling’s 

Heideggerian interpretation of the principle of identity, the priority of 

ontological issues in matters of theological nature such as all theism is given 

more importance and the question of all theism as a question of the system to 

the question of “is” and how to connect the structure of beings as a whole.  

The purpose of this paper is to analyze Heidegger’s interpretation of the 

concept of the system of freedom according to Schelling with emphasis on 

the ontological distinction between ground and existence. This study seeks to 

answer these two questions: how does the design of the real concept of 

freedom open the way to explain the ontological foundation of the possibility 

of evil and the possibility of freedom in the system? Also, how does the 

distinction between ground and existence lead to Schelling's main goal in 

resolving the conflict between system and freedom? Moreover, according to 

Heidegger, to what extent does this distinction arise from Schilling’s 

metaphysical and subject-centered thinking? 
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نگیشل شیفتد  یو وجود د  نظام آزاد ادیبن یشناختیهست زیَهیدگت از تما نیما ت تیتهس

یدگر از تمامارتین  ریتفس و وجود  ادیبن یشناختیهست زیه 
نگیشلفردریش  یدر نظام آزاد

 محمد مشکات   ׀  انیاد صافمحمد جو    ׀   یدورک یمیالسادات کر  الهام

 ۱۱/۱2/139۹تاریخ پذیرش:          |          2۶/۰۹/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  

 چکیده

تتین صو ت تالش فتد یش شکلینگ بکتای شکتح ( منسجم18٠9)  ا  لل ف  در  اب  ات آساد  ان انپژ  ش
و  رسوالۀ آساد ع متیمالنکۀ مکا تین َهیکدگت بکه با  د  قتن بیستم و بکا  جکونظام مطل  یا نظام آزادی است. نخستین

، اهمیت این  ساله د  تا یخ اندیشکۀ غتبکی آشککا  شکد. تمترکز 1941و  1936های با ۀ او د  سالتهسیت چندین
گیتِی ، پکژوهش د  اصکل شککلرسالۀ شلین  در  واب  ات آساد  ان وانویژه با نگا ش َهیدگت بت تهکت شلینگ به

نظام آزادی چونان پتسش د  با  ذات هستی است. شلینگ بکتای عبکو  از آزادی صکو ی  نظام و پتسش از امکان
عنوان توانایی انجام خیت و شکت، بخشِی ناوابسته به علیت مکانیکی و دستیابی به تعتی  واقعی آزادی بهچونان تعین

مقالکۀ حاضکت، تحلیکل  سازد. هدفشناختی صحیح استوا  میپژوهش خود د  با  نظام آزادی  ا بت مبنای هستی
شکناختی بنیکاد و وجکود اسکت. ایکن تهسیِت َهیدگت از مههوم نظام آزادی د  نگاه شلینگ، با تیریکد بکت تمکایز هستی

نظام فلسهِی بنیادمحو  شلینگ چیست و چگونکه آزادی د  پژوهش د  پی پاسخ به این دو پتسش است ره جایگاه 
گشکاید؟ شکناختِی امککان شکت و امککان آزادی د  نظکام میبنیکاد هستی طتح مههوم واقعی آزادی،  اه  ا بتای تبیین

 انجامد؟همچنین تمایز میان بنیاد و وجود چگونه به هدف اصلی شلینگ د  حل تعا ض نظام و آزادی می

 هاکلیدواژه
آزادی، بنیاد، وجود، نظام، ما تین َهیدگت، فتد یش شلینگ. 
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 مقدمه
دریش شلینگ در قالب برگزاری دو درسلگفتار و ارائلۀ چنلدین سلمینار در تأمن مارتین َهیدگر بر فلسفۀ فر

ق اصللیل ، بهرسالۀ آساد بام  نوعی به رنسانم شلینگ در قرن بیستم دامن زد. او شللینگ را متفکلر خلال 
بله قللۀ متافیزیلک ایدئالیسلم آلملانی رسلیده  رسالۀ آساد داند و معتقد است که شلینگ با زمانۀ خود می

. مسئلۀ اصلی و همیشگی َهیلدگر، یرسلش از معنلا و (Heidegger, 1941, GA, II. Bd, pp. 3-10)است 
« دازایلن»حقیقت وجود است، اما از آنجا که ایلن یرسلش بله مسلئلۀ انسلان یلا بله تعبیلر خلود َهیلدگر 

در مواضلع رو، َهیلدگر کنلد و از هملینمی خورده است، طبیعتا  با مفهوم آزادی انسانی نیز ییوند ییلدا گره
 . (۵۶۰، ص۱۳۸۱)احمدی، یردازد متعددی از آثارش به مسئلۀ آزادی می

کنلد و های فیشلته و هگلن نمایلان میسو، استقال  نظام شلینگ را در مقایسه با سیستمَهیدگر از یک
را بیش از همله « است»همانی و نسبت هستی و او در یاسخ به مباحثی مانند شر، آزادی، این هاینوآوری

مانلدن در چلارچوم دیگلر، او را بله سلبب باقی سلوی دهلد، املا ازر حوزۀ متافیزیلک اراده نشلان مید
تی از نزدیک متافیزیک بیند و حتی او را در مقلام سرسلسللۀ شدن به یرسش حقیقی از هستی ناتوان می سن 

 ,Arola)شلمارد یزیکی میای از ارادۀ متلافگارد، شوینهاور و نیچه، تنها جللوهیرکهفالسفۀ اراده، یعنی کی

2008, p. 148 ، ۱۹، ص۱۳۹۴؛ بیتش) . 
در بلدو او های اصللی او بلوده اسلت. آزادی در تمام دوران تفکلر شللینگ هملواره یکلی از دغدغله

او  و آخلر هلر »کنلد کله تصلریح می -ای به هگلن در نامه -سالگی  کار فلسفیل خود در بیستبه شروع
کنلد چلرا این آزادی اسلت کله تبیلین میاو توان گفت در فلسفۀ متأخر میکه ؛ چنان«فلسفه، آزادی است

آزادی و ضلرورت اسلت، تقلابلی  قابنمهم شلینگ، رفع ت مسئلۀجای آنکه نباشد. اساسا  چیزی هست به
معنای درسلت آن همین جهت، بدث آزادی در کانون نظلام بلهکه به نظر او مدار و مدور فلسفه است و به

 طرح یک نظام مبتنلی بلر ایلدۀ آزادیل انسلان اسلت -بار برای اولین -اش و به عقیدۀ او رساله گیردمی قرار
 . (۱۳۲ ، ص۱۳۹۸، شلینگ، ۹ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، 

کند شلینگ، رسالۀ خود را با این عبارت آغاز می

بکه مههکوم  اسکتیِن آزادی  حکّدی تا تواندهای فلسهی د  با  ذات آزادِی انسان میپژوهش
تتین باید یککی از اصکلی ، بلکهنباید صتفًا مههومی فتعی «آزادی»داشته باشد. مههوم  بط 

وجکه از  هکیچ ای قدیمی ره د  عین قدمت بهمحو های حارم بت نظام باشد، بت طب  افسانه
ای طنین آن راسته نشده است، مههوم آزادی باید با نظام راماًل ناسازگا  باشکد و هکت فلسکهه

. (۵۰، ص۱۳۹۷)شلینگ،به انکا  آزادی منجت شود  ،بودگی استرل ره مدعی وحدت و

گذاشلتن جلدایی حلوزۀ عللم،  کوشد با کناربا توجه به آنکه فلسفۀ شلینگ، به تعبیری دینی است و او می



۱۵۳|        ن یشل شیفردر   و ووود در نظام آزاد ادیبن یشناختیهست زیاز تما دگریه   (یمارت ریتفس

اساس آن نظلامی منسلجم و بنیلادی واحلد  بپردازد و بر -که ذات الهی است  - «مطلق»اخالق و هنر، به 
نظام فلسفیل بنیادمدورل شللینگ چله جایگلاهی دارد و آزادی در شود که یرسش  مطرح میایجاد کند، این 

تملایز میلان اساس، یرسش اصلی این مقاله این است که چگونله شللینگ  این بر؟ شودچگونه ممکن می
انلدازه  داند؟ بنا بر تفسیر َهیلدگر، ایلن تملایز تلا چلهبنیاد و وجود را مبنایی برای رسیدن به نظام آزادی می

 مدوری تفکر متافیزیکی شلینگ است؟ مدوری و سوژهبرخاسته از اراده
ویعه در درسلگفتار بله رسالۀ آساد  شولین  همین مناسبت، تالش خواهد شد که با خوانش َهیدگر از  به
 ادیترتیب به بررسی دالین َهیدگر در انت ام رسالۀ شللینگ در بلام آزادی، تفسلیر َهیلدگر از آز، بهم1٩6٣

بنیاد متافیزیکی آن در نظام ایدئالیسم، تلقی شللینگ از مفهلوم واقعلی آزادی و امکلان حفلظ نظلام ی و صور
بپردازیم. سپم از تمایز بنیاد و وجود با نلام شلکاف خداانگاری همانی در همهگیری از اصن اینآزادی با بهره

 آوریم و سلرانجام، تفسلیربله میلان ملی هستی و شر  امکان آزادی در نظام شلینگ به تفسیر َهیدگر، سل ن
گیریم. نسبت اراده و بنیاد و همچنین نسبت بنیاد و هستی یی می متافیزیک شر را از رهگذر

«رسالۀ شلینگ در باب آزادی بشر»بررسی دالیل َهیدگر در انتخاب 
 هیلبلا تجز اویردازد. یم کیزیبه انتقاد از متاف  ان ان  آساد  ابشلین  در  ۀرسالنش خوا قیَهیدگر از طر

شلر،  کیلزیمتاف ،بشلر یآزاد ،اتالیسلمف سلم،ید، سلپم یانتئکنلیشلروع م یکلل طورها بهنظام نیو تدل
را بررسلی ملی عنلوان ارادهبه فیزیک وجودمتا انۀاسشنیهست تیموقع نهایت، و در یطور کلبه کیزیمتاف

واضلحرا خلود  شناسانۀهستی کیزیمتاف خواهدمی شتریَهیدگر ب نش،خوا نیا کند. البته، به نظر برخی در
 . (Ferrer, 1795, p. 4) شلینگ را در  کند یروژهٔ تا اینکه  کند تر

را  رسوالۀ شولین  در  واب آساد گیریم که او دالین خود برای انت ام این نکته را از این امر نتیجه می
کند چنین بیان می

اساسًا متافیزی  شت است و از آنجا رکه شکلینگ   انرسالۀ شلین  در  اب آساد ز اناز آنجا ره 
د  سکازد، های بنیادین فلسهی د با ۀ هستی  ا با ی  بنیان جدیکد و اساسکی مطکتح میپتسش

ما د  انتخکا   لیتنها دل نیو ا میب تداز ید  با  آزاد نگیشل تیتا به تهس شودیاثت تالش م نیا
 . (Heidegger, 1985, p. 118; Heidegger, 1941, GA, II. Bd, p. 169) اثت است نیا

 کند َهیدگر در مقدمۀ این اثر، قصد فوریل تفسیر این رساله را به سه دلین ذکر می
بلر ایلن،  نفسله نیلز هسلت، افلزونحا  یعوهش در بام آزادی فی عین . فهم ذات آزادیل انسانی که در۱

شویم.  شی از آن میآید و خودل ما هم بمی مسئلۀ اصلی فلسفه نیز به شناخت در
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به کن  مدتوای فلسفۀ او در هیئلت یلک کلن  و  شدن کینزد. با نظر به این کانون از تفکر شلینگ، امکان 2
شود. های بنیادین آن نیز فراهم میبدث

اش منظر نیروهلای برانگیزاننلده عنوان یک کن  از به -طریق، به فهمی از فلسفۀ ایدئالیسم آلمانی  . بدین۳
قت میدس - تلرین اندیشلمند تملام ایلن دوران از فلسلفۀ یابیم؛ زیرا شلینگ حقیقتا  بلارزترین و خال 

ای کله ایدئالیسلم آلملانی را ُدرسلت از د  وضلعیت گذشلتۀ آلمانی است؛ آن هلم در چنلان مرتبله
. (Heidegger, 1985, p. 4)آورد می بنیادینش بر

 یابیمقصلود، بلا دسلت نیلا یسلو بله شرفتیاست و ی ینظام آزاد یزیرطرح یبرا یتالش نگ،یشل ۀرسال
اسلت بلار  سلتهیشا ز،یاز هر چ شیاما ی شود،یمفهوم ممکن م نیا ۀدهندنیعناصر تشک یقیحق یمعنابه
 «آزادی»یرداخته شود تا گذار از مفهوم صوریل ایدئالیسم بله مفهلوم واقعلی  «آزادی»مفهوم  نیبه تبب گرید

نمایان شود. 

بخشی و خودبنیادیاز آزادِی صوری چونان خودتعّین تفسیر َهیدگر
کنلد  اش بر رساله، چگونگی امکان ذاتی حفظ نظام آزادی را بلا ایلن جملله مطلرح میشلینگ در مقدمه

)شکلینگ، « خداانگاری به ناگریز تقدیرگرایی استخداانگاری است، اما همهیگانه نظام ممکن عقن  همه»
گلرفتنش در سیسلتم  ر او تنها مفهوم حقیقی و بنیادین آزادی است کله قلرارواقع، به نظ . در(۵۲، ص۱۳۹۷

بایسلت هلایی کله بله مفهلوم راسلتین آزادی رسلوخ نکلرده میآورد و نظامرا الزم می «خداانگاریهمه»
 -افتلد کله گلذر بله ایدئالیسلم بلا او اتفلاق می -ها تا کانت حا ، تمام نظام عین خداانگار باشند. درهمه
اند؛ زیرا آنها هنوز مفهوم کامنل آزادیل صوری را بسط نداده بودند، بلکله ندو واقعی مطرح نکردهی را بهآزاد

 .Heidegger, 1985, p. 95; Heidegger, GA. Bd)اند به سمت مفهوم نابسنده و نامناست از آن ییش رفته

42, pp. 110-112)یلا نابسلنده از آزادی را فهمیلد؟  . اما چگونه باید این تمایز میان مفهوم صلوری بسلنده
یلردازد و یلنج شدن آزادی صوری در نظام ایدئالیسم بله تبیلین اقسلام مفهلوم آزادی میَهیدگر برای روشن

 :کندرا بیان می «آزادی»مفهوم از 

ای از رویدادها. کردن سلسله مثابه توانایی برای خودآغازگری یا آغاز آزادی به .۱
دن از چیزی  آزادی از )آزادی سلبی(.بو مثابه آزاد آزادی به .2
د مثابه آزاد آزادی به .۳ بودن به چیزی، آزادی برای )آزادی ایجابی(. بودن برای چیزی یا مقی 
مثابه چیرگی بر حواس و استیالی عقن بر امیا  )آزادی نابسنده(.آزادی به  .۴
ه(؛ مفهلوم صلوریل کانلت ب شی بر مبنای قاعدۀ ذاتلیل خلود )آزادی بسلندمثابه خودتعین آزادی به .۵



۱۵۵|        ن یشل شیفردر   و ووود در نظام آزاد ادیبن یشناختیهست زیاز تما دگریه   (یمارت ریتفس

. (Heidegger, 1985, p. 88)آزادی  از

ف یک ُبعلد از آزادی هسلتند،  یک از این تعاری   نادرست نیستند و هربه عقیدۀ َهیدگر، هیچ یک تنها معر 
. مفهلوم نابسلنده از آزادی، یعنلی سلوم و یلنجم اهمیلت دارنلد ،ملوارد دومتلوان گفلت کله تنهلا اما می
بلودن  شود که آزادی را در چیرگلی صلرف روح بلر حسلین تفسیری اصرار ورزیده میچهارم، بر آ شکن

« ترین احسلاسزنلده»توانلد توسلط ها، امیا  و غرایز. این گونله آزادی میبیند؛ چیرگی عقن بر انگیزهمی
آزادی  از« واقعلی»مثابه یک واقعیت مبرهن شود، اما بلا ایلن حلا ، مفهلوم  چونان استیال داشتنی بر، یا به

 ,Heidegger, 1985, p. 89; Jaran)آیند هنوز فهم نشده است و تنها کانت و ایدئالیسم آلمان بدان نائن می

2010, p. 209) در بدللث کانللت از آزادی، مللا بللا دو مفهللوم از آزادی؛، یعنللی آزادی اسللتعالیی یللا .
 کند نین توصی  میشویم. کانت، آزادی استعالیی را چشناختی و آزادی عملی مواجه میجهان

فهمم. شناختی، من نیتوی آغازیدِن وضعی خود به خکودی  ا مکیاز آزادی د  معنای جهان
گونه ره مقتضای قکانون بخشی دیگتی، آنچنین علیتی، د  زمان، تحت علت تعین بنابتاین،

نخواهد گتفت. آزادی د  این معنا، ی  ایکدۀ محکض اسکتعالیی اسکت  قتا طبیعت است، 
. (A533, B561،۱۳۸۹)رانت، 

دهلد. توضلیح می «خودنشلأتی»و  «خلودانگی تگیل مطللق»او این نوع از آزادی را بلا مفلاهیمی چلون 
تلوان گفلت نقلش عللت بلرای نلوعی می که ویعگی عمن اخالقی است و بله 1او، خودانگی تگی نظر به

رو، آزادی خلودل هملین و از ای از عللت اسلتگونله «آزاد ارادۀ»ای از آزادی است. انت ام را دارد؛ ندوه
اخالقی مغایر با علیت نیسلت، بلکله مقلدم بلر آن و اسلاس آن اسلت، املا از آزادی عمللی دو توصلی  

 شود  متفاوت در کانت یافت می

)رانکت، های احساسی است استقال  اراده از جبر ناشی از انگیزه -اش در معنای عملی -ال ( آزادی 
۱۳۸۹ ،A534, 562) .

ب شلی وجلود کند. در انسلان، نیلروی خودتعینۀ انسان، آزاد است و اعمالش را ایجام نمیم( اراد
جلز خلودآیینی، یعنلی  «آزادی اراده»هلای احساسلی دارد و مستقن از هلر جبلر ناشلی از انگیزه

. (A534, 562، ۱۳۸۹)رانت، خصلتل اراده، قانون خویش باشد، چیز دیگری نیست 
طور که کانلت بله همان -کدام  دارند و هر دیگر قراربا یک در تقابن «لیآزادی عم»این دو تعری  از 

شلناختی، شلوند. آزادیل جهانبه ترتیب، به برداشت سلبی و ایجابی از آزادی مربو  می -کند آن اشاره می

1. spontaneity 
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الی مطلق، تعبیری از  به دهلد. را بدسلت می «آزادی ایجلابی»مثابه خودبنیادی، خودانگی تگی و خودفع 
کله بله منزللۀ اسلتقال  از شلناختی اسلت، هنگامیا ، آزادی عملی که امکانش را وامدار آزادی جهانح

 خشل  و منزلل  یرلیوی دودیّر  گله  هلب  بو آن «آزادی سلبی »شود، های احساسی نگریسته میانگیزه
کنلون ایلن یرسلش . ا(Heidegger, 2002, p. 16)یمهیهیل  را م  «آزادی ایجه  »دودآیرن  یگییستب شود، 

شده در بام آزادی، آیلا نظلام ایدئالیسلم توانسلته بلا گلذر از  شود که با توجه به ینج مفهوم ذکرمطرح می
جویی یاسلخ بله ایلن یرسلش، نیازمنلد بیلان مفهوم صوری آزادی، به مفهوم واقعی آزادی دست یابد؟ یی

ویعه بلا سلوا تفسلیر از سلت کله بلهتفسیر َهیلدگر از مدورهلای متلافیزیکی آزادی در نظلام ایدئالیسلم ا
 گیرد. شکن می -مثابه امکان نظام آزادی  به - «خداانگاریهمه»در  «همانیاین اصن»

 تفسیر َهیدگر از بنیاد متافیزیکِی آزادی صوری در نظام ایدئالیسم
یل طبیعلی به تفسیر َهیدگر بر طبق دیدگاه ایدئالیسم، آزادی به

حلا ،  ایلن بلودن و بلا معنای بیرون از ییوند عل 
کند. این املر تنهلا هنگلامی هنوز چونان یک عل ت و بنیاد است، اما استقال   هنوز هم ذات آزادی را افاده نمی

نی فهمیده می افتد که استقال  بهاتفاق می نفسله آزاد اسلت، قلانون معنایی که آنچله فیشود؛ بهمثابه خودتعی 
ن صریح و آشکار ذاتل دهدست میاساس خودش به خودش را بر ن بالفعلن  د. بدین ترتیب، تعی  آزادی به تعلی 

. (Heidegger, 1985, p. 89; Alderwick, 2015, p. 121) ذات انسان یا چیزی در همین حدود  وابسته است
ندو تاری ی، معنای راسلتین آزادی در ایدئالیسلم آلملانی نیلز لدلاظ شلده،  مفهوم صوری آزادی که به

شدن است. فلسفۀ کانت، گذار از مفهلوم نابسلنده بله  واقع مثابه درونل قانون اساسیل خویشتن   به بودن مستقن
هنوز چیرگی بلر احسلاس اسلت، املا تنهلا ایلن هلم  «آزادی»کند. برای او مفهوم بسنده از آزادی را خلق می

نی همچون خوداعتبار نیست، بلکه آزادی همچون مستقن ب شی به خود اسلت. بودن بر بنیاد خود و خودتعی 
ن ذات صوری آزادی انسانی در مفهوم کانت به کما  نرسیده است؛ زیرا کانلت ایلن  این با حا ، هنوز هم تعی 

تنها از مدلض نله عقلن دهلد. ایلنمی را مندصرا  در قلمرو عقن مدض بشری قرار 1آزادی چونان خودآیینی
. شودونان چیزی کامال  متفاوت نیز جدا می، چ«طبیعت»شود، بلکه از آغاز از صرفل احساس متمایز می

لی طبیعلت و در همین شکن، آزادی نزد ایدئالیسم بهبه حلا ،  علین معنای بیرون ایستادن از شبکۀ عل 
ی طبیعی  علت و بنیاد  -یابلد گونه کله تلازه معنلایش را میآن -بودن برای خود است، استقال  از شبکۀ عل 

 «ایدئالیسلم»بلا « نظلام آزادی»س خویشتنل خویش است. بلدین ترتیلب، اسا دهی برمثابه خودقانون به
شلود. دهلد، چونلان نظلام آزادی بیلان میکه یک نظام را شلکن میشود و ایدئالیسم هنگامیضمانت می

1. autonomy 
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ندلو اساسلی توسلط  توسلط آملوزۀ عللم فیشلته بنیلاد نهلاده شلد، بله -مثابله یلک نظلام  به -ایدئالیسم 
 ,Jaren)ای واالتلر نائلن آملد اش به مرتبهکمین شد و با نظام ایدئالیسم استعالییطبیعتل شلینگ ت فلسفۀ

2010, pp. 209- 210; Heidegger, 1985, p. 90-91) . 
معنای صوری آزادی دست یافت و ماهیلت کللی آن را چونلان خودبسلندگی و چند به ایدئالیسم، هر

عنوان املری وانسلت حقیقلت آزادی بشلری را بلهخودبنیادی دریافت، اما با حذف معنای زندۀ طبیعت نت
شلود زمینلۀ سلوی نظلام آزادی، ناچلار می واقعی دریابد. به همین خاطر است که شلینگ در حرکلت بله

، ۱۳۹۴؛ بیتشک ، Heidegger, 1985, pp. 90-91)تر منتقلن کنلد اش را به بنیادی عمیلقمتافیزیکی فلسفه
گوید توانی نظام ایدئالیستی از آزادی واقعی، میچنانکه خود شلینگ نیز در بیان نا؛ (۶۱ ص

بودن د  خکالل بسکط طبیعکِی  مثابه مستقل آزادی به« صو ِی »چه مههوم  استین، یعنی  اگت
یابکد، امکا  ِدّ پکای آن د  بسکط می اش، تنهکا د  ایدئالیسکم آلمکانیکیآن د  گستتۀ متافیزی

ل، بکه زعکم شکلینگ تکا زمکان رشک  مشاهده است. با ایکن حکا های پیشین نیز قابلزمان
فاقکد  -نیتسکی همچکون نظکاِم اسک ینوزایی نظکام الیب -های جدیدتت ایدئالیسم، همۀ نظام

ها، د  نزد الیب نیتس همچنان ره د  نظکام اسک ینوزا مههوم اصلی آزادی بودند. د  ارثت نظام
ّلکی بکت چیکزی طو  رغایب است. انکا  یکا تصکدی  آزادی بکه« مههوم  استین آزادی»هم، 

مانکدگا ِی اشکیاء د  خکداانگا ی )د وننگتفتِن همهگتفتن یا مهتوضاز مهتوض راماًل غیت
نماید ره گکویی آزادی رکه قکاد  نبکود چه د  بدو نظت، چنین می خدا( مبتنی است؛ زیتا اگت

همانی زائکل شکده باشکد. بکا ایکن حکال، با خداوند حهظ رند، اینجا د  این خود  ا د  تقابل
همکانی توان گهت این نموِد صتف و توّهم، تنها نتیجۀ تصو ی ناقص و تهی از قانون اینمی

 . (۱۲۰۔۱۱۹ ، ص۱۳۹۸؛ شلینگ، ۵۸ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، است 
و ذات « اسلت»دادن معنلای  هملانی مهلم اسلت، نشلانعقیدۀ َهیدگر، آنچه برای شلینگ در اصن اینبه

، طاللب یلک «اسلت»شود؛ زیرا شلینگ در فهلم ده نمیهستی است که در یکسانی و شباهت صرف افا
ندلوی کله  معرفت دیالکتیکی است و تمام احکام قطعیل فلسفه نیلز بلدین معنلا دیلالکتیکی هسلتند؛ بله

شلوند هسلتی( فهمیلده می۔حلا  هملواره چونلان الوجلود )نه عین هستی که در آنها اندیشیده شده و در
(Heidegger, 1985, pp. 84-87; Alderwick, 2015, pp. 12-128) . 

کله  هملانیاینبایلد مطلابق بلا اصللی از می ی،آزادی یا امکان نظام آزاد ام بنظا، ارتبا  به این ترتیب
خلداانگاری، یعنلی نظلام آزادی، دیگلر یلم همه، ایجاد شود. گیردیرا نادیده نم« نسبت حکمیه»معنای 

ن باید همسو با این بنیاد توضیح داده شود و یرسش از  امکان یک نظام آزادی به فهلم بسلندۀ هسلتی و تعلی 
مثابله یرسلش از  به -خداانگاری شود. اگر یرسش همهمربو  می «همانیاصن این»بنیادین هستی، یعنی 

بلرد، بله ایلن معناسلت کله یرسلش الهیلاتی بالضلروره بله یرسلش می« اسلت»راه به یرسلش از  -نظام 
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. (Heidegger, GA. Bd. 42, p. 130; Heidegger, 1985, pp. 85)شود شناسانه بد  میهستی
 - کلمه اسلت. آزادی 1هنجاریل  معنای در ایدئالیسم، آزادی اساسا  استقاللی رادیکا  بهبه نظر َهیدگر، 

دهلد هنجلاری نشلان ملی شکن نایذیر از وجود است که خود را بهسرشتی تفکیک -تصور این  اساس بر
. اسلت بایلد باشلد او کند و این به خاطر چیستی او یا چیلزی کلهحمن میوجودی آن را در خود مکه هر 
وجلود آزادی، در معنلای  تفکلر،. در ایلن یابدانعکاس می اندیشهکه در  استالگویل ساختار وجود  نظام،
در قیلاس وجود است. مطمئنا  این برداشت از آزادی  ذاتل  خودم تاری هنجاریل  معنای وابستگی، به عدم

تی ییشرفت بزرگهشیوهبا  ل رغلم اما همچنلان، بله آید،حسام میبه یای سن  ع، ایلن وجلهل گسلترده و موس 
آزادی اصلین و  ،طور مناسلبتوانلد بلهنان گسترده و عمومی اسلت کله نملیچاز آزادی آنی برداشت چنین

 ؛ازگارندسل هملانیاینو آزادی با کمک قلانون  نظامرسد که به نظر میا  واقعی انسانی را منعکم کند. ح
ایلن تصلورل ایدئالیسلتی از  رفتن از مرز عمومی و نامش صل  منظور فرابه بایدآزادی انسانی  ماهیت خاصل 

 . (Emad, 1975, p. 164)آزادی عبور کند 
ایدئالیسم، هر قدر هم که ما توسط آن از این جهت موضعی برتر داشته باشیم و هرقدر هم کله یقینلی 

تنهلایی همله خلودش بله ایلن مفهوم کامنل آزادی صوری به آن مدیونیم، بلا خاطر ن ستین باشد که ما به
تر ورود کنلیم، ملا تر و قطعیروی نظامی تام و کامن نیست و به مدضل آنکه ب واهیم به نظام دقیقهیچ به

 . (۶۳، ص ۱۳۹۷)شلینگ، کند را در آموزۀ آزادی سرگردان رها می
هملین ندلو،  کند. بلهادن فصن ممیزۀ آزادی انسان کفایت نمید بنابراین، ایدئالیسمل صرف برای نشان

ای کله وسیلۀ ایدئالیسم  رفع و نابود شلده اسلت؛ عقیلده خداانگاری بهاین عقیده خطا خواهد بود که همه
خلداانگاری توانست حاصن آید. زیلرا، بلرای همهجانبه میگراییل یکخداانگاری با واقعتنها از خلطل همه

خود کامال  یکسان است که اشیای منفردی در کار باشند که در جوهری مطلق  مندرج باشلند یلا  خودی به
 ای سرآغازین  مندرج باشند. های بسیار منفردی در کار باشند که در ارادههمان ندو، اراده به

تله، مفهلوم مورد دیگر، ایدئالیستی و الب گرایانه خواهد بود و درخداانگاری  واقعدر مورد ن ست، همه
ترین معضلالتی کله در مفهلوم گیری است که عمیلقنتیجه ماند. دقیقا  از اینجا قابنبنیادی همان باقی می

نگر تنهایی لداظ شلود، همچلون هلر نظلام سلطدیوسیلۀ ایدئالیسم، اگر لنفسه و بهدارند، به آزادی قرار
لیحن نیستند؛ زیرا ایدئالیسم از یک دیگری، قابن خلداانگاری( را آزادی )همهیی  مفهلو  یلسلو تنهلا کل 

 . (۶۴ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، دیگر، مفهومل صرفا  صوری آزادی را  سوی آورد و ازفراهم می
اش مجا  دهلد، واقعلا  نظلام آزادی اسلت، این بدین معناست که ایدئالیسم  تا آنجا که طرح و مکان ذاتی

ر جای هستند، این نظام هنلوز نظلام آزادی نیسلت و ندو اساسی هنوز ب که معضالت حن نشده بهاما تا وقتی

1. normative sense
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نشلده در طبیعلت گاه که این نظام همان چیزی است که ملا را از دیلدن ایلن معضلالت حنباالتر از همه، آن
دارد و در حن  آنها کامال  ناتوان است، ایدئالیسم  نظام آزادی ن واهد بلود. ایدئالیسلم، صلرفا  بله می آزادی باز

بللودن و  مثابلله مسللتقن ادی دسللت یافللت؛ ایدئالیسللم حقیقتللا  طبیعللت عللام آزادی بللهمفهللوم صللوری آز
انسلانی در فعلیلتش را  اساس قانون خودل موجود آزاد را تش یص داد، اما واقعیلت آزادی ب شی برخودتعین

 . (Heidegger, 1985, p. 92; Heidegger, GA. Bd. 42, p. 108)هنوز هم در نیافته است 
آید کله اگلر در نظلام ع  ایدئالیسم در تبیین آزادی بشری آشکار شد، این یرسش به میان میاکنون که ض

ن هستی به شود، چله تعریفلی از آزادی، بشلر را در ذات ب شی اراده فهمیده میمثابه خودتعین ایدئالیسم، تعی 
زنلده و بالفعلن  ه حقیقلتب، باید سازد؟ برای یاسخ به این سؤا متمایز می «گونگی طبیعتمن»اش از آزادی

یابلد. اکنلون بایلد در آزادی نزدیک شد. کاری که در چارچوم ایدئالیسم اولیۀ در مقام صلوری فعلیلت نمی
نظامی نوبنیاد دوباره به این یرسش یرداخت که حقیقت زنلده و واقعلی آزادی چیسلت کله سلازگاری نظلام و 

آوریم. روی می ادی واقعی در نظام آزادی شلینگهمین منظور، به تبیین آزآورد؟ بهآزادی را فراهم می

تفسیر َهیدگر از امکان حفظ نظام آزادی با مفهوم واقعی آزادی نزد شلینگ
 کند  آزادی را چنین بیان می -در تعریفی نوین  -شلینگ 

مههوم واقعی و زندۀ آزادی این است ره آزادی توانایی انجکام خیکت و شکت اسکت. ایکن نقطکه 
بکیش هکت  عضل د  رل آموزۀ آزادی است و صتفًا نکه ایکن نظکام  ا، بلککه رمکاتتین معمی 

گکذا د؛ مانکدگا ی تکیثیت میگیتتتین وجه بت مههوم د ونسازد و به چشمنظامی  ا متیثت می
ناپکذیت اسکت رکه شکت شود و د  این صکو ت، اجتنا زیتا یا به وجود شت بالهعل اذعان می

ادۀ ستآغازین فتض شکود، رکه بکدین وسکیله مههکوم مطلقکًا د ون جوهت نامتناهی یا خوِد ا 
نحوی واقعیت شت انکا  شکود، رکه بکا ایکن شود، یا باید بهتمامه نابود می تتین ذات بهرامل

 . (۶۵، ص ۱۳۹۷)شلینگ، شود هنگام مههوم واقعی آزادی نیز ناپدید میرا  هم
ملورد  نینظر َهیدگر در ابه  و میبپرداز یآن با آزاد ۀدر مورد شر و رابط نگیشل بررسی نظرکه به اینییش از 

 نگیشلل ،َهیلدگربه نظر . میکن انیب شر را مسئلهٔ به  نگیشل شدن کینزد ۀاست که ندو شایسته، توجه کنیم
کلردن  . او بلا منتقلنکندیملداظ بشر  یبا آزادنسبت در ی مستقن، بلکه موضوع عنوان نه به شر را اساسا  

« متافیزیلکل شلر»قاللب تلالش بلرای طلرح نظلام آزادی، رسلالۀ آزادی شللینگ را یرسش از هسلتی در 
 کیلدر  اوزیلرا ؛ رودینمل شیاخلالق یل یعملوم ۀحلوزبا شر در شلینگ ، رفتار نیابر  خواند. افزونمی

حلا  کله  علین شللینگ در ایلن رسلاله در. کنلدیعملن مل یو کالمل یشلناختیچارچوم اساسا  هسلت
 اسلیراز تف کیل چیبله هلاین موضوع خواهد ینم، است و وجود شر شیدایی یففلسایضاح مسئلۀ  یی در
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 خداونلد، تقلیلن یابلد و دندهارائه می تمینبیال ای نوسی، یلوتنیکه آگوست ییرهایشر، مانند تفس ی یتار
همچنین، هدف او بیشتر دستیابی بله مفهلوم کند. یشر معاف م نیآشکار در قبا  ا تیمسئول گونه را از هر

که در نظام ایدئالیسلم یلیش از او مطلرح شلده بلود ای اقعی آزادی است تا مفهوم صرفا  صوری از آزادیو
(Heidegger, 1985, p. 97; Arola, 2008, p. 160) . 

هو وجلود، هملان  ، یعنی وجود بما«خدا»کند. در نگاه او شلینگ تفسیر شر را با مفهوم خدا آغاز می
ی میدر تاریخ و طبیعت بسط می حیات و زندگی است که خود را سلازد، انسلان نیلز متعللق دهد و متجل 

، ۱۳۹۷)شکلینگ، رو، بله حیلات خداونلد حلی و بله آزادی او آزاد اسلت این به این حیات الهی است و از
 . (۱۱۲۔۱۰۹ ص

رو، اگلر هلیچاند و ازهملیندو روی یک سلکه «خدا»ماندگاری اشیاا در به نظر او، ضرورت و درون
ضلرورتل  از حیطۀ هسلتیل خداونلد خلارج نیسلت و خلدا نیلز بنلا بله -از جمله انسان و افعالش  - چیز 

تصور است، باید انسلان را  قابن قدرت مطلق، غیر کند، از آنجا که آزادی در مقابنسرمدیل خود عمن می
اوسلت و خلودل  با آزادیش در خودل ذات الهی حفظ کنیم، یعنی بگوییم انسان  نه خلارج از خلدا، بلکله در

 . (۱۰۰۔۹۹، ۲۷ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، فعالیت او جزول حیات خداوند است 
دهلد و ایلن بسلط مسلتلزم سلقو  و هبلو  و جداشلدن از حیاتی است که خود را بسلط می «خدا»

کنلد. اگلر تمثلا ل اعلالی مطللق آزاد اسلت، ایلن خودیل خود زمینۀ ایجاد شر را فراهم می خداست که به
ق سازد تا مطلقی دیگر شلود.  که خود را از مطلق جدا کند تا قیام به امکان را دارد ذات صوریل خود را مدق 

ق سقو  یا هبلو  از جانلب تمثلا  اعلالی  باید به دقت به این تمایز میان امکان و واقعیت توجه کرد. تدق 
اقعیلت بالفعلن در نهفتله اسلت و بنیلاد و «آزادی»گیرد. بنیاد امکلانل سلقو  یلا هبلو  در خدا انجام می

گلذارد گونه علالم متنلاهی و هسلتیل غیرحقیقلی یلای بله عرصلۀ ظهلور میدارد. این کرده قرار هبو  امرل 
شلناختی بنیلاد و شناختی امکلان شلر را در جلدایی هستی. شلینگ زمنیۀ هستی(۲۹ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، 
کند غاز میبیند و در ابتدای رساله این تمایز را ن ست، در ذات الهی آوجود می

پی آن بودیم ره مههوم و امکان شت  ا از بنیادهای نخستین مشکت  سکازیم و از شکالودۀ  ما د 
ای ره د  تمییز بین موجود و آنچکه بنیکاد وجکود اسکت، رلی این آموزه پتده بتگیتیم، شالوده

 . (۸۲، ص ۱۳۹۷)شلینگ،  دا د قتا 

 رسوالۀ آساد ندوی که کن  گذاریم؛ بهمرکزی رساله می با ورود به بدث تمایز بنیاد و وجود، قدم به ب ش
چگونله  کنلد وشلینگ تفسیر شر را با مفهوم خدا آغاز میکه چرا  اینتوان بر این تمایز بنیاد نهاد، اما را می

ای اسلت کله بایلد بله توضلیح آن دهلد، مسلئلهمی متافیزیک شر را در یرتو تمایز میان بنیاد و وجود قلرار
همین منظور، ابتدا بله ایضلاح ایلن تملایز در نگلاه شللینگ و بیلان ناسلازگاری آن بلا آزادی  بهیرداخت و 
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آوریم. می یردازیم و سپم به واکاوی تلقی َهیدگر از این شکاف و نسبت آن با اراده رویمی

 شرط امکان آزادی مثابه )تمایز بنیاد و وجود( به شکاف هستی
از آن حیلث کله  -و ذات  -از آن حیث که وجود دارد  -طبیعت بین ذات شلینگ در تمییز ذوات در فلسفۀ 

به تمایز قائن است و درست در همین نقطه است که مسلیر فلسلفۀ طبیعلت، بله  -صرفا  بنیاد وجود است 
طور . همان(۲۱۳ ، ص۱۳۹۹؛ دادلکی، ۶۹ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، شود ترین وجه از مسیر اسپینوزا جدا میقاطع

 گوید  کند، چنانکه میوجو میره شد، او این تمایز را ابتدا در خدا جستتر اشاکه ییش

چیز مقدم بت، یا خا ج از خدا نیست، او باید بنیکاد وجکودش  ا د  خکودش  از آنجا ره هیچ
 ، یعنکیداشته باشد. این بنیاِد وجوِد خدا ره او د  خود دا د، خدا ره مطل  لحاظ شده باشکد

ایکن بنیکاد خداونکد اسکت.  بنیاِد وجکودِ تنها  آن بنیادْ ؛ زیتا ، نیستاز آن حیث ره وجود دا د
متمکایز از او. د  ضکمن، حکال،  ایکن بکاناپکذیت از او و طبیعت است د  خدا؛ ذاتکی جدایی

مثابه تقدِم زمکانی فهمیکد و نکه چونکان  آنجا ره این تقدم مو د توجه است، باید آن  ا نه به تا
 . (۷۰ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، اولویت ذات 

نامد. می 1«شکاف هستی» های فلسفی در بام ذات آزادی است راَهیدگر، این تمایز مرکزی که بنیاد یعوهش
 «آزادی»کله از مفلاهیم سلازندۀ نظلام اسلت در تعلارض بلا  «بنیلاد»دارد، مفهوم نگونه که شلینگ بیان میآ

ن، شر  امکان نظام آزادی چیلزی نیسلت، مگلر . بنابرایکندبنیاد مطلق را رد می ،آزادی و امکانل گیرد می قرار
 . (Heidegger, GA. Bd. 42, p. 218) است تمایزی که میان بنیاد و وجود در تمامی هستندگان برقرار

شللود ایللن اسللت کلله در تفسللیر َهیللدگر از ایللن ای کلله از تمللایز وجللود و بنیللاد برخاسللته میمسللئله
که نزد شللینگ هنلوز شود؛ در حالیدر نظر گرفته می عنوان بنیاد هستیل خودش به «خدا»هستی،  شکاف

حا ، خارج از او هم نیست. بنیاد در خدا همان چیزی است کله  این است و با «خدا»متفاوت از  «بنیاد»
 . (Heidegger, 1985, p. 132)نامد می «طبیعت در خدا»واقع،او نیست ... این بنیاد را شلینگ  در

همچنلان  دیلو شر است که منشأ آن در خدا باشد و اگر خدا با ریخ انجام رایب یآزاد چونان یاگر آزاد
یافته از خلدا، بلکله شلر در خلودل تنهلا نشلأتگاه ریشۀ شر نلهآن ،باشدموجودات  ۀعنوان تنها منبع هم به

عنوان چیزی که خودل خدا نیست، وجود دارد، اما خداوند خود  نیازمند بنیلادی اسلت تلا بتوانلد خداوند به
نفسه طبیعتی دارد که گرچه به خلودل او که این بنیاد نه خارج از او، بلکه در اوست و خدا فی این باشد، تنها

1. seynsfuge
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 . (۸۴ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، حا  با او متفاوت است  این تعلق دارد، با
ت هایی که در این تمایز از سوی شلینگ وجود دارد، الزم اسفهم به عقیدۀ َهیدگر، برای جلوگیری از سوا

عنوان بنیادل خودش نیست، به تصور درآوریم. خدا تا آنجا که خدای ن ستین همان اندازه که خودش بهخدا را به
برنداشلته  سلوی خلودش طور کامن در بنیاد خود سکونت دارد و هنوز قدمی از خودش بهاست، هنوز هم به

هملان  ا  قلیدق نیلارود و از میلان ملیندارد، یلم از خلدا نیلز  طور که هنوز خدا وجوداست. این بنیاد همان
هرگلز  ،نگی. شللانجامیداو  یاکامشد و به ن نگیشل یبعد ۀسوداگران یهامانع تالش قا  یاست که عم یمشکل

بلهو سلاختارمندی هسلتی  ی تنظیماست که الگو یو هست بنیاد او از وحدتل  متیعز نیکامال  آگاه نبود که ا
 . (degger, 1985, p. 132; Alderwick, 2015, p. 117Hei) کندیم ناممکنرا  1نظامعنوان  

 او، به نظلرداند. شان میَهیدگر، هدف شلینگ از این تمایزگذاری را اندیشیدن به موجودات در هستی
وجلود  کندیم یسع امکان نظام آزادی، یراحلی ب دادن تمایز میان بنیاد و وجود چونان راه با نشان نگیشل

 .Heidegger, 1985, p) سلتین اراده جلز یزیل، چوجلود نیلاکه  آن رآورد؛ حا دتصور به  موجودات را

که ایلن تملایز  شوند؛ حا  آنهایی را نشان دهد که به اراده مربو  می. بنابراین، این تمایز باید ویعگی(106
ثبلات نیسلت ا اند، هلم قابلنو هسلتی واقلع شلدهبنیادکه اشیاا با هم و بر یایۀ یک راحتی با فرض این  به
(Emad, 1975, p. 167)گوید که شلینگ می ؛ چنان

چیکِز  چیز بت هیچ اند، هیچهم متوق  چیز متقاباًل بتهمهزیتا  اینجا نه اولی هست و نه آختی؛
چیز بدون چیِز دیگت نیست. خدا د  خود بنیادی د ونکی بکتای  هیچحال،  این بادیگت نیست و 

نحکو،  همکین بکه، امکا ن حیث بت خدا چونان موجود مقدم استوجودش دا د، بنیادی ره از ای
توانسکت ]هسکت[ خکود نمی خدا نیز ساب  بت آن بنیاد است؛ چون آن بنیاد، حتکی بکه خکودِی 

. (۲۱۲ ، ص۱۳۹۹؛ دادلی، ۷۰ ، ص۱۳۹۷)شلینگ،  داشتباشد اگت خدا بالهعل وجود نمی
حلا ، آنچله  علین مثابه خودش نیسلت و نیلز در خدا بهکه « است»به این ترتیب، بنیاد در خداوند  آن امری 

در خلدا و خلدا بنیلادندو دیلالکتیکی فهمیلده شلود.  بهدر اینجا باید ربطی، « است»بیرون از او نیست. این 
حا  به هم متعلق هستند. وابستگی دیالکتیکی بنیاد و وجلود را  عین مثابه ش ص کامن، از هم متمایز و در به

وجه در قالب تقدم و تلأخر زملانی  توان به این ندو نیز بیان کرد که نسبت میان این دو به هیچدر ذات الهی می
گاه که بگلوییم آنچله تناقضی نهفته نیست؛ آن -کند که شلینگ تأکید می چنان -نیست. در این نسبتل دوری 

ندو دوطرفه شر  دیگلری هسلتند؛ در  هنهاده است. بنیاد و وجود ب از بنیاد برآمده است، خود ابتدائا  بنیاد را بر
 . (۶۸، ص ۱۳۹۴)بیتش ،  حا ، بدون دیگری نیز نیست عین یک دیگری نیست و در که هیچ حالی

 نگیشلل یکنلد کله بلرایخاطرنشان م -فهم از کلمات اولی و آخری  برای جلوگیری از سوا -َهیدگر 

1. Pattern of arrangement of Being as system
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ایلن   دارنلد اشلاره« جلاودانگی»دو بله  هر، اصطالحات نی. استین «یبعد»و « یقبل»معنای امر به نیا
شود. ایلن بنیلاد وجود درآمدن خداوند هم نایدید نمی بنیاد چونان آنچه که هنوز خداوند نیست، یم از به

شود، بلکه با اینکه این صلیرورتی ابلدی اسلت عنوان آنچه که دیگر در میان نیست، به کناری نهاده نمی به
واسلطۀ وجلودش و گذشلتۀ ابلدیل مدضلش در خلدا بلاقی  این بنیلاد نله بله وجود درآمدن ، راز بنیاد به

 . (Heidegger, 1985, p. 140) ماندمی
عطا یا بهتر اسلت بگلوییم به ادعای َهیدگر، آنچه از این تمایز جدید میان نظام و خدا برمی  ال

آید، صرفا 
ای کله ؛ هسلتی«هسلت»حلا    هلرروست که نظام  به  به نظام است، و این از آن« اصن وجود»واگذاریل 

مانلد. است. در نتیجه، اصن دیگلر کله هملان بنیلاد باشلد، از نظلام بیلرون می «فاهمۀ الهی»جایگاهش 
وجود دارد، آنگاه بنیاد و تعاملن متقابلنل موجلود میلان بنیلاد و ی اله ۀفاهمبیان َهیدگر، اگر نظام تنها در  به

ودات را در نظام بگنجانیم، آنگاه نظام  دیگر نظام نیسلت. بلهماند. اگر ب واهیم همۀ موجوجود، بیرون می
چنلان  -چیز را در بر بگیرد؛ حا  آنکه رابطۀ میان بنیاد و وجلود عبارت دیگر، بنا به تعری ، نظام باید همه 

 . (Heidegger, 1985, p. 194)در این نظام جای نگرفت  -که مالحظه کردیم 
به نظر َهیدگر، جهد نظرورزانۀ متأخرل شلینگ را م تلن کلرده و او را دقیقا  این همان معضلی است که 

ندو تام متوجه نشد که تنها اگر وحدتل بنیاد و وجود را نقطلۀ عزیملت  اندازد. شلینگ، هرگز بهبه خطا می
 ;Heidegger, GA. Bd. 42, p. 218)مثابه نظام خواهد بلود  دهد، قادر به تنظیم الگوی هستی به خود قرار

Heidegger, 1985, p. 194) . 
چنلد او  مشاهده اسلت. هلر قابن -در همین رساله  -بنابراین، شکاف بین اندیشۀ متقدم و متأخر شلینگ 

انتهلا بله  کند که کوشش او در این رساله در جهت بسط حیث ایدئا  نظام اسلت، دردر ابتدای رساله ادعا می
آید. شلاید دلیلن نمی دارد و تدت نظام در خارج از نظام قرار کند که حقیقتل نهایی هستیاین امر اعتراف می

گلاه نتوانسلت که شلینگ یم از این رساله هیچ اثر دیگلری منتشلر نکلرد، ایلن باشلد کله او هیچاین  اصلی
 -در طلرح نظلام  -طور که گفته شد، شلینگ همان. (۲۰ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، کامن این شکاف را ُیر کند  طور به

رو، باید بله بررسلی داند. از همینمی «هستی سرآغازین»و آن را  گیردمی نظر در را چونان اراده «ادبنی»مفهوم 
بپردازیم.  -به تفسیر َهیدگر  -نسبت اراده و بنیاد در نگاه شلینگ 

 تفسیر َهیدگر از نسبت اراده و بنیاد در نظر شلینگ
اسلت کله  رسوالۀ آساد ظر َهیدگر، بیش از هرجا در به تمامیت رسیدن متافیزیک اراده در شلینگ، بنا بر ن

کند کله یم بیانعنوان اراده را  به تاریخ متافیزیک وجود  قرن نوزدهم،  یشلینگ در ابتدانمایاند. خود را می
َهیدگر، اهمیت اساسی این موضوع برای شللینگ . (Heidegger, GA. Bd. 42, p. 471) با کانت آغاز شد
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گیرد میرا در این جمالت یی 

. ا اده، هسکتی سکتآغازین نکدا د وجکودای جز ا اده هیچ هستی ،د  محکمۀ آختین و بتین
 2جکاودانگی، 1بنیادی،گتدند: بیهای هستی ستآغازین تنها به ا اده احاله میاست. محمول

رّل فلسهه تنها بتای  هیافت به این واالتکتین بیکان  3گویی،ناوابستگی به زمان و به خود آ ی
 . (۲۱۴ ، ص۱۳۸۸؛ َهیدگت، ۶۳ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، تکاپوست  د 

نسلبت داده، در  یتلا کنلون بله هسلت ربلازیاز د یکیزیرا کله تفکلر متلاف ییهامدمو  نگیشل دگر،یبه نظر َه 
در  5ایمعنای تلوانش و قلوهیابد. لیکن ارادۀ متعلق بله ایلن اراده، در اینجلا بلهمی 4«اراده»در  شکن نیترکامن

ای منفلردا  نامی است برای هستی هستندگان در کلیت آن. هر هسلتنده «اراده»نی نیست، بلکه واژۀ نفم انسا
 ،َهیکدگت ) هلای ذاتلی هسلتندواسلطۀ ایلن اراده اسلت کله دارای توانش و هستندگان در کن، در این اراده و به

 . (Sikka, 1994, p. 431;۲۱۲ ، ص۱۳۸۸
نوان زندگی و حیات تبیین کند، میلان بنیلاد و وجلود در ذوات عرا به «وجود»بتواند آنکه  شلینگ برای

عنلوان  ترین مفاهیم در طرح نظلام هسلتند را بلهشود و این دو مفهومل متضای  که مهمزنده تمایز قائن می
ا   ای که شوق و احساس دارد،عنوان اراده کند. بنیاد، بهشئون اراده مطرح می ای کله مصلر  اسلت. ارادهفع 

، هسلتی سلرآغازین «اراده»کردنل غیبل ذات است، ولی خود  بالفعلن نیسلت. ب شیدن و بالفعن قتدق   به
تواند لداظ شود. ارادۀ نام، هلیچ متقلابلی نلدارد کله بتوانلد می «ارادۀ نام»بنیاد تنها در  بنابراین، است.

ن اسلت و از ، نابنیلادل بلیکند. ارادۀ نلامارادۀ نام هیچ چیز اراده نمینتیجه،  درمتعلق آن واقع شود و  تعی 
باید ذاتی مقدم بلر هلر بنیلاد و مقلدم بلر هلر  بنابراین،آورد. می بر این نابنیاد است که عمن مطلقا  آزاد سر

 . (۱۱۲، ۳۰ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، موجود باشد که این ذات  چیزی نیست، جز بنیادل سرآغازین یا نابنیاد 
ه خاص انسان در فرایند طبیعیل حیات را نشان داد کله دو شلأن توان جایگاگاه میبه عقیدۀ شلینگ، آن

لی، ایلن بلدین  لی را مطلرح کنلیم. در فراینلد تجل  مت اصمل اراده، یعنی ارادۀ سلرخود )جزئلی( و ارادۀ کل 
لی  «حلب  ذات»معناست  در حیات طبیعت ارادۀ سرخود کله ویعگلی اصللی آن  اسلت، تدلت ارادۀ کل 

گلردد. ارادۀ سلرخود  دائملا  تدلت سلریانل ارادۀ کللی بله خلود آگلاه می است، اما درون این نظم طبیعت
گلردد و شود و انسان است که به ارادۀ حب  ذاتلش آگلاه میباالترین مرتبۀ این آگاهی در انسان  حاصن می

لی قدرت فهمش را احساس می کند، اما این بدین معناست که در انسان آن وحلدت ارادۀ منفلرد و ارادۀ کل 

1. grundlosigkeit / groundlessness

2. ewigkeit

3. selbejahung

4. wille

5. vermӧgen
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گردد و بدین وسیله امکلان شلر ایجلاد یذیر میخدا و آفرینش اولیه از هم تفکیک نشده بود، تفکیککه در 
عبارت است از وارونگلیل نیروهلای اراده کله  «شر». به این ترتیب، (۱۱۰، ۳۰ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، شود می

ی. غایلت ایلن طللب و کواساس آن در تالش ارادۀ سرخود است برای تابع شلش، وحلدت کردنل ارادۀ کل 
ت حکم  . (۲۱۵۔۲۱۴ ، ص۱۳۹۹، دادلی، ۷۵ ، ص۱۳۹۷)شلینگ، فرماست معکوسی است که در انانی 

گیلرد می مورد توجله قلراراز این حیث  ،شلینگ رو، تفسیر َهیدگر از نسبت اراده و بنیاد در نگاهاز این
شلد از حلد و حلدود برای برون شلینگ، اما بیندبنیادی میبنیاد را در بی - همچون َهیدگر -که شلینگ نیز 

تفلاوت قائلن  - گونه که وجلود داردآن -« موجود»با  - مثابه امکان به -« بنیاد»تنگ ایدئالیسم جزمی میان 
 - مثابله فعلیلت بله -با وجود  - مثابه امکان به -« بنیاد»همین تفاوت میان  ،اساس فلسفۀ شلینگ. شودمی

« بنیللاد»کلله در مفهللوم امکللان نهفتلله اسللت، در بطللن مفهللوم « آزادی»اسللت. بللدین ترتیللب، مفهللوم 
 . (۵۶۲۔۵۶۰ ، ص۱۳۸۱احمدی، ) گیردمی قرار

 گیلردمی نظلر در را چونان اراده «بنیاد»در طرح نظام  مفهوم  -گفته شد  ترییشطور که همان -شلینگ 
تمایز وجود و بنیاد تأمن کنلیم،  تر در بامهر اندازه که دقیقرو، داند. از اینمی «هستی سرآغازین»و آن را 

 دیگر تعلق دارند؟گیریم که هستی و بنیاد چگونه به یکمی بیشتر در جایگاه این یرسش قرار

 تفسیر َهیدگر از نسبت هستی و بنیاد
گفتلاری به ارائلۀ درس -در دانشگاه فرایبورگ  -م ۱9۵۵۔ ۱9۵6سا  زمستانی سا  تدصیلی َهیدگر در نیم
گفتارهار بدث از حقیقت وجود و نسلبت یرداخت. او در این درس 1اص   نیادذین عنوان  ایسیزده جلسه

نیتم مورد بررسلیل عمیلق فلسلفی قلرار داده اسلت. آنچله منظر اصن جهت کافی الیب آن با انسان را از
 Nihil Est Sine»شلده اسلت  گونه بیاننیتم اینکند، توسط الیبتعبیر می «اصن بنیاد»َهیدگر از آن به 

Ration»(۱۵، ص ۱۳۹۷)َهیدگت، « نه چیزی هست بدون بنیاد»کند  گونه ترجمه می؛ و َهیدگر آن را این .
 - کنلد و صلورت نهلایی آن راترین اصو  معرفلی میعنوان یکی از عالی نیتم، اصن بنیاد را بهالیب

دهد و معنای آن این است کله بنیلاد ه میدادنی ارائعنوان اصنل بنیادی بنیادهای بازیمبه -اعتقاد َهیدگر  به
نهنلده، بلهمثابه بنیاد بازیم داده شود؛ بازیم در جهلت سلوژۀ ییش مثابه بنیاد، مستلزم این است که به به
آورد که در یلک تصلورل  حسام به «هستنده»توان واسطۀ این سوژه و برای این سوژه. تنها آن چیزی را می 

مثابله  تواند بنیادگذار باشد که همواره بنیاد بهباشد، اما یک تصور  تنها زمانی میگذاشته ایستانده شده  بنیاد
. (۶۰۔ ۶۱، ص ۱۳۹۷)َهیدگت، نهنده احاله شود بنیادگذار به سوژۀ ییش

1. Der Staz von Grund
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 -اسلاس قرائلت مبتنلی بلر احالله بله خودبنیلادی  بلر - «اصلن بنیلاد»َهیدگر بر این باور اسلت کله 
اسلاس تقریلر  شلود ریشلۀ غفللت در ایلن اصلن را در آن ُجسلت. بلریتأوین به اصلی است کله م قابن

اسلت و  «Sine»و  «Nihil»بنیاد نیست، تأکیلد ملا بیشلتر روی بنیاد که هیچ چیز بی نیتسی از اصنالیب
گرفتله اسلت، غافلن  همین دلین، از رویدادی مهم در این اصن که عصر جدید نیلز بلر بنیلاد آن شلکن به

 ،تأکیلد کنلیم. بلا ایلن تغییلر آهنلگ «ration»و  «est»جای دو کلمۀ اخیر، بلر باید بهشویم. بنابراین، می
شلود کله حلوالتی را کله در شویم که تأکید بر هستنده است؛ نه بنیاد. هملین مسلئله سلبب میمتوجه می

یلاد چیلز دربلارۀ بن نلدهیم. اصلن بنیلاد، هلیچ ایم، مورد تفکر قرارگرفته ضمنل این اصن  م اطب آن قرار
واسلطه دربلارٔه ذاتل بنیلاد نیسلت. ایلن وضلعیت، ناشلی از آن گونه اظهار بی گوید، اصن بنیاد، هیچنمی

رد این اصن ییمودهراه اصن بنیاد از بنیاد سل ن »ایم. آن را نیک بنگریم  های اندرافی است که تاکنون بر گل
 . (۸۲، ص ۱۳۹۷)َهیدگت، گوید و با این همه، اظهاری دربارۀ بنیاد نیست می

تفکیک نیستند. بنیاد، ماهیت یا ذات خود را مرهلون اتدلاد  دیگر قابنیکبه این ترتیب، هستی و بنیاد از 
نیستند و این هملان چیلزی اسلت کله تبلاین بلین آنهلا را  دیگریکتبدین به  این دو قابن با هستی است، ولی

چیلز اسلت،  نیست و خود بنیلاد همله دهد. وجود در ذات خویش بنیاد است و دارای جهت عقلینشان می
 . (Ruin, 2008, p. 281؛ ۱۹۸ ، ص۱۳۸۱)صافیان،  تعلق دارند دیگریکولی هستی و بنیاد در وحدتی به 

شوند، اصن بنیلاد کله اکنلون طنینلی دیگلر دارد، انداز میآهنگی طنینحا ، هستی و بنیاد در یک هم
گوید و این تنهلا بله س ن می 1«کالم هستی»مثابه  بهبنیاد گوید  بنیاد به هستی تعلق دارد. اصن چنین می

شلود و یک هستنده تصور می مثابه به هستی ،این معنا نیست که هستی یک بنیاد دارد؛ زیرا در این صورت
جا که خلود امری بنیادگذاشته هست، اما هستی از آن مثابه به هستنده تنها. البته، به ضرورت یک بنیاد دارد

. (Richardson, 1974, p. 180؛ ۲۲۶ ، ص۱۳۹۷، َهیدگت) ماندست، بدون بنیاد باقی میبنیاد ا
گویلد  آنگاه کله می ،به این تفسیرش از شلینگ است َهیدگراین خوانش در موافقت با ارجاع ضمنی 

نی از استقاللی که از  ذات انسان   ،نزد شلینگ» نی است از آنچه که م لوق گشته است، یعنی تعی  بنیلاد تعی 
 . (Heidegger, 1985, p. 131) «بنیادی که بدان تعلق دارد و بر آن چیرگی ندارد؛ رها گشته است

ق می «دازاین»آنچه را که  ،در این صورت صرفا  خلودش نیسلت، بلکله هسلتیل بنیلاد نیلز  ،رساندبه تدق 
یل خویش سلرایا احاطله و توان بر خویشمندترین هستبودنل دازاین گویای آن است که هرگز نمی بنیاد. هست

رو بنیلاد هسلتیل خلود شده به منزلۀ یک خود، چنلین نیسلت کله از آنای یرتامهستنده ،دازاین. تسلط یافت
گیرد، بلن دازایلن در مقلام خلود بلودن، هسلتیل می نشأتنیست که این بنیاد ن ست از طرح خاص خودش 

عهلده گیلرد  بلودن را بلر د است که هستی آن باید بنیادای بنیابنیاد هماره تنها برای هستنده. بنیادل خویش است

1. Wort vom Sein (word of being)
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 - این دازاین نیست که تقدم دارد، بلکه هسلتی ،در این خوانش. (Sallis, 1986, p. 222؛ ۶۱۶ ، ص۱۳۸۹، َهیدگت)
ایلن املر دازایلن را مدلن هسلتی بنیلاد، . تقدم دارد - رسدچیزی که در و از طریق دازاین به ظهور می مثابه به

کند و جایگاه متلافیزیکی دازایلن از این نگرش دفاع میمتأخر  َهیدگرکه  چنان؛ کنددر آنجا، لداظ میوجودل 
. (Sikka, 1994, p. 428-430) شودچه بیشتر شبیه به جایگاه آن در تدلین شلینگ می هر در این تفسیر

 گیرینتیجه
کند نشلان دهلد کله چگونله ملتن میشلینگ، تالش  رسالۀ آساد گفتارهای خود در بام در درس َهیدگر

صرفا  متنی منفرد در چلارچوم مسلئلۀ متافیزیلک الهیلاتی اراده نیسلت،  - رغم برداشت اولیهبه -شلینگ 
کننلدۀ ذات انسان، تصلدیق وجله مثبلت و تعیین مثابه به شناختی آزادیبا یعوهش هستی - واقع در - بلکه

یلک کلن  مثابله بله ثبوت امکان آن در تمامیت هسلتندگان تالش برای نهایت، شر در ذات این آزادی و در
، در ارائلۀ راهلی اثرگلذار و «وجلود»و « بنیلاد»این رساله از طریق تمایز وجوشناختی  ،عقیدۀ او به. است

مانلدن هرچنلد باقی ؛داردملی یاس ی نوین به یرسش اصلی فلسفه، یعنی یرسش از معنای هستی گام بر
 . داردمی شدن به یرسش از حقیقت هستی باز شلینگ را نیز از نزدیک ،دهارا در چارچوم متافیریکیل 

آزادی در نظلام ایدئالیسلم و بیلان بنیادهلای متلافیزیکی آن در  صوری برداشتکوشیدیم با عنایت به 
شلدن بله  شلینگ را به کمک نزدیلک در نگاهاز نظام آزادی  َهیدگر، تفسیر مدورسوژهتقلین آزادی به ارادۀ 

یلا تملایز میلان بنیلاد و  «هسلتی شلکاف» یبررسل ویعه بابه ،این مهم. نشان دهیم «آزادی»واقعی  مفهوم
وجوی حلن شللینگ در جسلت راه. آوردرا فلراهم ملیآنهلا  امکان حفظ نظام و آزادی و سازگاری وجود،

ملانی در هبله اصلن این و تمسلک خلداانگاریهمهفلسفیل گیری از امکانات بهرهگیری نظام، اصن شکن
 «حکمیله نسبت»که معنای  همانیاینباید مطابق با اصلی از می یامکان نظام آزاد. معنای نوین آن است

 . ، ایجاد شودگیردیرا نادیده نم
همانی، یرسش از امکان یک نظام آزادی به فهلم بسلندۀ مطابق با این معنا از اصن این ،که دیدیمچنان
ن  هستی و نلزد  «هملانیاصلن این»از  َهیلدگربله ایلن ترتیلب، در تفسلیر . شودیبنیادین آن مربو  متعی 

همله»همچلون  الهیلاتیشلناختی در موضلوعات مربلو  بله ماهیلت مسلائن هستی اولویلتشلینگ، 
یرسلش در بلام  مثابله بله خلداانگاریگیرد و یرسش در بام همهمی بیشتر مورد توجه قرار «خداانگاری

ی تغییر میاتصا  ساختار موجودات به و شیوۀ« است»نظام، به یرسش از   . یابدطور کل 
واقعلی و ایدئالیستی ییش از خلود، مفهلوم  هایدر نظام صوری یم از طرح ناکفایتی آزادی ،شلینگ

ندو دادن آزادیل انسلانی بله این مهم را با بنیاد قلراراو . کندمعرفی می خیر و شر را توانایی انجام آزادی زندۀ
عنلوان اراده بلهتنهلا  بلودن را هستی در معنای حی و زنلده ،به عقیدۀ او. رساندمیانجام  شناسانه بههستی
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نیازهلایی بلرای بنلای نظلام آزادی مهیلا کردن باید فهمید و با این تدویلن هسلتیل ارگانیلک بله اراده ییش 
کند که میراثلی از لقی میسوبعکتیو تیردازد و مفهوم آزادیل شلینگ را به نقد این دیدگاه می َهیدگر. شودمی

کوشلد او می. منزلۀ بنیاد هستیل موجلودات اسلت وجود به ،َهیدگرمطابق با خوانش . الطبیعه است بعد ما
بله ایلن ترتیلب، . چیلزی آشلکار کنلد چیزی را بر مبنای این بنیاد دریابد و حضور این بنیاد را در هر تا هر

 واقلع، در. اسلت یاست که شامن ذات هست یزیچ یرسش از نیهمچن ،گیری نظامیرسش از اصن شکن
حقیقلتش را از آن دارد و ایلن یرسلش از آنل قلملروی  یرسش از نظام، یرسش از آن چیزی است که هستی  

ویعگلی ممتلاز ایلن . داردتواند به ظهور برسد و خود را در گشلودگی مدفلوظ ملیاست که تنها در آن می
نیاد و وجود( در عین وحدت آنهاست، که در آن هلم آزادی هلر جلزا آن )ب یبودن اجزا ذات به نظام، قائم
نظلر در سلاختار ندلوۀ ظهلور هسلتی،  ملورد شود و هم وحدت درونی کن  نظام، اما این انتظامل حفظ می
نظمی که بناست چلارچوم . تقلین به اراده باشد قابن تواند نظامی باشد که با شناخت سوبعکتیو  دیگر نمی

مجلا  دهلد تلا  هستی را تعیین کند، باید آزادی را هم در خود جای دهد و به موجودات  ساختار باشندگی 
 . خود را چنان که هستند، آشکار سازند
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