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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اصالت در فلسفه اگزيستانس و ارائه مفهومي جديد از آن با استفاده از
روش تحليل تطبيقي مي باشد .انديشة کرکگور و هايدگر به عنوان دو نمايندة مطرح فلسفة
اگزيستانس مورد بررسي قرار گرفته است .نتيجه پژوهش حاضر نشان مي دهد که اصالت
اگزيستانسي تنها مربوط به فرديت نبوده و دقيقا معادل آن نيست بلكه اصالت اگزيستانسي مفهومي
چند بعدي است که نحوة زندگي انسان را نشان ميدهد .کرکگور و هايدگر ضمن تأکيد بر «فرد» و
اهميت آن در جامعه تودهاي بر مؤلفه-هاي ديگري نيز در رابطه با اصالت اشاره ميکنند که از جمله
آنها ارتباط اصيل ،دوري از سطحي نگري و ميانمايگي ،مسئوليت پذيري و توجه به اضطراب
اگزيستانسي است .در واقع اين مفاهيم و ويژگيها در توصيف زندگي روزمره انسان و خصوصيات
انسان نااصيل بيان شده است .اگر چه تفاوتهايي در انديشههاي دو فيلسوف به طور کلي وجود دارد
ميتوان گفت در مورد مفهوم اصالت و مؤلفههاي آن بيشتر اصطالحات و نوشتههاي آن قابل تطبيق و
يكسان است .در نهايت با توجه به مؤلفههاي مورد بررسي مفهومي از اصالت اگزيستانسي ارائه شده
است.
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 -1مقدمه

واژه اصالت و اصیل بودن معادل واژه  Authenticityدر انگلیسي است كه در معنای كلماتي
مانند اعتبار و درستي و سنديت نیز است .اولین معني از واژة اصیل ،مترادف واژه ی اصلي يا
«نسخة اولیه» ) (Originalاست كه به معنای بودن پیوسته با موجوديتي تاريخي است .در
دومین معني ،واژة اصیل مترادف با واژه «واقعي» است كه متضاد جعلي و ساختگي است ،وقتي
ما چیزی را اصیل مينامیم به اين معناست كه آن چیز از همان منبعي كه ادعا ميشود
سرچشمه گرفته باشد ( .(Bialystok, 2009, P 18-19به عبارت ديگر دارای منبع و سرچشمه
مشخص و معیني باشد .در سومین معني اصالت با هويت شخصي مشخص مي شود ،اينجا اصیل
به معنای درستکار و صادق ،بيريا و ثابت قدم و سازگار است .اصیل در اين جا داللت بر اين
دارد كه بین "آنچه هست" و "آنچه ادعا ميكند هست" همگرايي وجود داشته باشد .وقتي ما
ميگويیم شخصي اصیل است منظور اين است كه فتار او متناسب با آنچه او واقعا هست ،باشد.
هگل اصالت را توأم با يک تعلق و وابستگي و وظیفه مشخص ميكند از نظر هگل فرد با فرو
رفتن در داخل جامعه و دولت معني پیدا ميكند ،از نظر او انسان تنها با پیوند خوردن با جهان
و ديگران در مييابد كه چه كسي است ) .(Tomas, 2006, p 56مطالب بیان شده تعاريفي
عمومي از مفهوم اصالت هستند .اين مفهوم مورد تأكید فیلسوفان اگزيستانس بوده است ،و هر
يک از آنها به نوعي به اين مفهوم پرداخته اند .مايرز ( )miars, 2002در تحقیقي به اصالت
اگزيستانسي ميپردازد او اشاره ميكند كه اصالت اگزيستانسي آزادی و مسئولیت نهايي فرد را
برای انتخاب نحوة زندگي در جهان به رسمیت ميشناسد .گلومب ( )golomb, 2005بر اساس
پژوهش خود اظهار ميدارد كه اصالت به میزان زيادی كاربردی است و در جريان عمل ،مشخص
و درک ميشود ،و ادعا ميكند كه امروزه با خطر بزرگ مرگ اصالت روبه رو هستیم .اگرچه
برخي مانند فلین ) (Flynn, 2006اصالت را منطبق بر فرديت و معادل آن ميدانند ولي بررسي
آرای انديشمندان هستي نشان ميدهد اگرچه فرديت يکي از مهمترين مؤلفههای آن است
اصالت نزد آنها دارای مؤلفههای ديگری نیز هست .با توجه به اين توضیحات در اين پژوهش
سعي شده است با بررسي انديشههای كركگور و هايدگر به عنوان دو نمايندة برجسته فلسفه
اگزيستانس مفهومي جامع از اصالت اگزيستانسي با مؤلفههای آن ارائه شود.
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 -2سورن کرکگور

كركگور را معموالً پدر فلسفه هستي ميدانند .اصالت از ديدگاه كركگور در ارتباط با مفاهیمي
مانند فرديت ،دوری از سطحي نگری ،اضطراب و ارتباط بین فردی معني پیدا ميكند .توجه
خاص كركگور به فرد سرآغازی شد تا متفکرانِ بعد از او ،از نیچه گرفته تا هايدگر ،سارتر،
ياسپرس و ديگران تمركز خود را به انسان و فرديت او معطوف كنند .هر كدام از اين
انديشمندان از واژهای خاصي برای انسان متاثر از جمع يا انسان اسیر جمع شده بکار ميبرند
كه اين عبارات در توصیف انسان نااصیل است .كركگور از واژه «آدم رذل» ) (Plebeيا عوام،
هايدگر از واژه «هركس» ) (Das manاستفاده ميكند .همچنین ياسپرس از مفهوم «انسان
تودهای» ) (Mass manو سارتر از مفهوم «بودن برای ديگری» استفاده ميكنند .به طور كلي
همه آنها بر مسئولیت فرد انساني در مورد هستي خويش و عدم وابستگي به جمع تأكید دارند.
كركگور وجود را به معنای شکل ،شیوه و نحوة بودن و هستي خاص انسان مي دانست .زيرا
انسان نه تنها هست يا هستي دارد ،بلکه متوجه وجود خويش است و حتي به نحو دقیق تر
متوجه اين نکته نیز هست كه متوجه وجود خويش است (اسالمي ،5331 ،ص .)510يکي از
مفاهیمي كه در نوشته های كركگور مورد توجه است مفهوم توده يا توده هاست كه به نظر مي-
رسد كركگور به شدت نسبت به آن ها بدبین است .اين مفهوم در قالب مفهوم جمعیت يا جمع
نیز بیان ميشود .او به خطر تودهها اشاره ميكند و ميخواهد انسانها را در اين مورد آگاه سازد:
«توده ها واقعا هدف بحث من هستند و من آن را از سقراط ياد گر فته ام ،من آرزو دارم كه
مردم را آگاه كنم كه آنها زندگي شان را تلف نکرده و از هم نپاشند» (Kierkegaard, 1959, p
) .117كركگور وظیفه خود را آگاهي دادن از خطر توده ها ميداند و معتقد است كه بیش تر
مردم از خطر تودهها و گمراه شدن به وسیله آن ها آگاه نیستند در حالي كه تودهها ستمگر و
مايه تباهي فردی هستند « :آن چه كار مرا در زندگاني اجتماعي دشوار مي كند اين است كه
مردم به خوبي نميدانند كه من برای چه ميجنگم ،ايستادگي در برابر تودهها از نظر آن ها
كاری بيمعني است برای آنها تودهها ،عموم و شمار مردم خودشان نیروی رستگاری هستند . .
 .تودهها فقط ستمگرانند و باعث فساد و انحرافاند ،تودهها سلطه جويي ميكنند و فکر ميكنند
كه از مجازات ايمن هستند»)(Kierkegaard, 1959, p123
كركگور فرد را در بین انسانها مهمتر از نوع ميداند و اين ويژگي خاص انساني است كه به
خاطر خداگونگي اش ،فرديت او مهم تر از نوع انسان است او مينويسد« :در دنیایِ حیوانات ،فرد
اهمیتش بسیار كم تر از نوع است اما اين ويژگي خاص نوع انسان است كه چون خداگونه آفريده
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شده است باالتر از نوع است» ) .(Kierkegaard, 1959, p 187از اين رو است كه ميتوان گفت
كمال آدمي در فرديت يافتن او است .به همین جهت است كه كركگور جمعیت را ضد فرديت
ميداند« :جمعیت در واقع ضد فرد است ،بنابراين هر كسي بايد قدرت آن را داشته باشد كه
آنچه هست بشود ،برای فرد شدن هیچ كس محدويت ندارد مگر كسي كه خويش را با جمعیت
بودن ،از خود محروم كند» ) .(Kierkegaard, 1960, p 98جمعیت يا توده زماني به وجود مي-
آيد كه به نظر كركگور افراد هويت خود را به آمار و ارقام بدهند .جامعه تودهای ،شیطاني است
چون ميخواهد كه فرد تسلیم او شود و چنین تسلیمي باعث ميشود فرد طوری فکر و عمل يا
احساس كند كه آن جامعه فکر يا عمل ميكند ( .)Ibidem, p 98كركگور توده ها را با ويژگي
هايي مثل سطحي بودن و بي معنايي مرتبط دانسته و مبارزه با آنها را بسیار مشکل ميداند:
« جنگیدن علیه پاپ ها و شاهزاده ها آسانتر از جنگیدن با توده ها يعني جنگیدن علیه سلطه
يکساني ،سطحي بودن ،بي معنايي ،فرومايگي و وحشي گری است» كركگور عموم ) (Publicرا
وسیله هم سطح سازی ) (Levelingميداند كه اگر چه متشکل از هر كس و هیچ كس است
ولي وسیلهای برای همسطح سازی هستند  .(Kierkegaard, 1960, p 98).جمعیت ،ويژگيهای
فرد را ميگیرد و آن اين كار را با اختصاص وقت فرد به حرفهای بي اهمیت ) (Chatterكه
قضاوتهای بین عمومي و خصوصي ،فردی و اجتماعي را محو ميكند انجام ميدهد(Tuttle, .
) 2005, p 34توانايي انتخاب درست وآگاهانه و مسئوالنه ويژگي افراد در جامعه سالم است
جامعه ای كه در آن فرد و به عبارتي اصالت فردی محترم شمرده ميشود.
از جمله شرايطي كه مي تواند انسان را در رسیدن هر چه بیش تر به خود فرد ياری ميرساند
گوشه نشیني و احساس نیاز به تنهايي است .همان خلوت گزيني كه هر كسي در خود نیاز به
آن را احساس ميكند اما گاهي افراد چنان از خلوت و گوشه نشیني فرار ميكنند كه انگار از
خود بودن خويش در گريزند .به نظر ميرسد با در جمع بودن و درگیر مشغله ومسائل روزمره
شدن فرصتي برای تفکر و تعمق را در خود نميگذارند (دهباشي ،رضائیان ،5302 ،ص.)02
كركگور با اشاره به اهمیت سکوت معتقد است:
«تنها كسي كه ميداند چگونه ساكت باشد ميتواند به معنای واقعي سخن بگويد و به طور
اساسي عمل كند .سکوت ماهیت درون گرايي از زندگي دروني است .كسي كه او واقعاً ميتواند
صحبت كند ميداند چگونه ساكت باشد او دربارة چیزهای مختلف صحبت نخواهد كرد ،بلکه
تنها درباره يک چیز صحبت خواهد كرد و او خواهد دانست كه چه موقع صحبت كند و چه
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موقع ساكت باشد ...پرگويي از سکوت ميترسد چون سکوت پوچي آن را آشکار ميكند»
).(Kierkegaard, 1960, p 69
كركگور با اشاره به ويژگيهايي مانند سطحي بودن و حرفهای بیهوده آنها را ويژگيهای نااصیل
بودن مي داند« .كركگور در وصف عصر خويش بر چند ويژگي كه به يکديگر وابستهاند تأكید
ميكند كه از آن میان بايد به سطحي بودن ،رو كردن به انديشههای بي بهره از شور و انتزاعي،
غوغاگری و بیگانگي با سکوت و به ويژه اهمیت يافتن عامه سلطه باورهای همگاني اشاره كرد».
(نقیب زاده ،5331 ،ص .)00كركگور سطحي بودن را در چند جنبه ميبیند .اول سخن گفتن در
مورد مسائل و رويدادهای روزانه و بي اهمیت كه به هیچ ژرفايي نميپردازند و ديگری حرفهای
كلي و انتزاعي كه به هیچ وجه با ژرفای زندگي پیوندی ندارند به طوری كه هر كس ميتواند
گوينده آن باشد (نقیب زاده ،5331 ،ص .)00كركگور معتقد است با پرداختن به سخنان بي
اساس تمايز اساسي بین آنچه خصوصي و عمومي است از بین مي رود ( .)hall, 2008, p 190از
نظر كركگور فهم واقعي ،فهم به خاطر خودِ فهم است ،كه آن را فهم متفکرانه 5مينامد .فهم
متفکرانه از نظر كركگور مستلزم تعهد فرد است و نخستین چیز برای درک ،درک خود است تا
از نیازهای خود آگاه شود ( .)hall, 2008, p 192از اين رو بايد گفت دوری از ژرف نگری و
پرداختن به همه چیز و در واقع هیچ چیز ،از نظر كركگور ،يعني بودن نااصیل.
كركگور ( )Kierkegaard, 1994در سه مرحلة زندگي به فرد شدن ميپردازد  :مر حلة حسي كه
گذرا بوده و باالترين حالت آن توبه از اعمال ناشايست است ،مرحلة حسي مرحل ة ب ي واس طگي
است .مرحلة اخالقي مرحلة نیاز است و مرحلة ديني كه مرحلة تکامل است ،دامنة مرحلة حسي
مي تواند از لذت جويي ساده تا بزرگترين پالودگي فکری و عقل ي باش د در اي ن مرحل ه ف رد در
زمان حال متمركز است و نسبت به گذشته و آينده بي تفاوت است ،در مرحلة اخالق ي م واردی
مثل وظیفه و تعهد مطرح است كه بعد از يک پرش يا دگرگوني كه نتیج ة انتخ اب آزاد و عم ل
فردی است حاصل ميشود .از نظر كركگور بیش تر مردم در مرحلة حسي باقي ميمانند كه اي ن
مرحله نميتواند شامل انتخابي باشد كه در آن فرد «خودش» شود ،مرحلة ديني از نظر كركگ ور
شامل جهش ايماني است و باالترين شکل فرد شدن است .در مرحلة ديني فرد كامالً برجسته تر
از جمع است فراتر از خوب و بد و فراتر از جهان است .در اين باره كركگور مثال حضرت اب راهیم
را ميزند كه هنگام قرباني كردن پسرش فراتر از اخ الق عم ومي عم ل م ي كن د .زي را اخ الق
عمومي حکم ميكند كه كش تن ي ک انس ان گن اه اس ت .كركگ ور معتق د اس ت ف رد فرات ر از
كل(عموم) است ،او اين عمل حضرت ابراهیم را تعلیق اخ الق م ينام د ب ه ط وری ك ه اخ الق
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عمومي را برای رسیدن به هدفي باالتر متوقف ميكند .ب دين گون ه كركگ ور ب ر جايگ اه ف رد و
اهمیت آن در قبال جمع تأكید ميكند به طوری كه مشخص ميشود در مراح ل ب االتر حی ات،
فرديت آدمي هر چه بیشتر نمايان تر میشود.
مرحله نخست از مراحل اگزيستانس از ديدگاه كركگور سه ويژگي دارد -5 :چیرگي كامل میل
حسي؛  -0توقف تفکر نظری؛  -3فقدان تصمیم .بنابراين ميتوان تمام ويژگيهای اين مرحله را
در ويژگي واحدی جمع كرد ،يعني «فقدان ذات» .از اين رو انسان در اين مرحله در برخوردهای
حسي يا فکر نظری ذات اش را از دست ميدهد و شايد اين ويژگي بر گروه فراواني از مردم
صدق كند (خادمي ،5302 ،ص )03 -00در مرحلة اخالقي وظیفه ،التزام و تعهد مطرح است ،و
مقولة اخالقي در اين مرحله مورد توجه قرار ميگیرند .ويژگي اساسي مرحلة دوم يعني مرحله
اخالقي ظهور تصمیم يا كاربرد اختیار است ،تصمیم گیری و انتخاب عامل مهمي در انتقال ذات
از مرحله حسي به مرحله اخالقي است .كاستي مهم مرحلة اخالقي اين است كه در اين مرحلة
میان خدا و انسان پیوند استواری نیست (همانجا) مرحلة ديني شامل جهش ايماني و باالترين
شکل تفرد است .اين مرحله فراتر از خوب و بد است و فرد فراتر از كل و عموم است .(Flynn,
) 2006, p 34آنچه در واقعیت هم به خصوص امروزه ميتوان ديد همین است يعني افراد بشر
نسبت به سؤاالت اگزيستانسي بي تفاوت هستند ) .(Mareeva, 2005, p 37دل مشغولي به
مسائل روزمره به ويژه در جهان پر سر و صدای امروزی به نظر میرسد جهش از مرحلة حسي به
مراحل باالتر را مشکلتر ساخته است .گلومب ) ( Golomb, 2005, p 36معتقد است كه حركت
آدمي به سوی اصالت ار نظر كركگور همان سه مرحلة هستي آدمي است كه باالترين سطح
اصالت همان مرحله ديني يا ايماني است.
يکي از مفاهیمي كه اكثر انديشمندان هستي به آن اشاره نمودهاند مفهوم ارتباط است كه
ارتباط با خود و ديگری وحتي به قول ياسپرس ارتباط با فرارونده است كه ميتوان آن را ارتباط
با خدا نامید« .ايدة ارتباط از رويارويي تا هماهنگي و همدلي را دربر مي گیرد .انسان باشندهای
است كه هستي او در ارتباط شکفته مي شود .حتي كركگور نیز با همه تأكیدی كه بر فرد،
فرديت و تنهايي دارد ،دستیابي به هستي اصیل را همانا در ارتباط با خدا ممکن ميداند» (نقیب
زاده ،5331 ،ص .)011تأ كید برخي از آنها از جمله ياسپرس بر ارتباط چنان است كه اصالت را
در ارتباط درست با ديگران ميبینند ،هايدگر ،سارتر و مارسل نیز كم و بیش به اين مسأله
پرداختهاند.
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همان طور كه اشاره شد تأكی د كركگور بیش از هر چیز بر فرد و فرديت است و نگاه به ارتباط
هم در راستای حفظ هر چه بیشتر فرديت است .او هم چنین به ارتباط با خدا نیز توجه دارد و
همان گونه كه اشاره شد دستیابي به اصالت از ديدگاه كركگور ارتباط با خداست و آن همان
مرحلة ديني وايماني است كه كركگور اصالت واقعي را در اين مرحله و مرتبه از هستي انساني
ميداند.
با اين وجود بايد گفت كركگور بر ارتباط شخصي و مستقیم بین افراد هم تأكید دارد .ارتباط
اصیل از نظر كركگور دربردارنده يک ارتباط شخصي است در چنین ارتباطي فرد هم خود را مي
بیند و هم خود را آشکار ميكند و خود را در مييابد .كركگور بین مفهوم ارتباط صحیح و
فرديت رابطه برقرار ميكند (Prosser, Ward, 2000, p 175) .او معتقد است امروزه تمام
ارتباطات غیر شخصي شده و فرديت از بین رفته است هیچ كس نميگويد «من» ،و با «تو»
صحبت نميكند از نظر او فناوری اصالت ارتباط بین فردی را از بین مي برد .او از ارتباطات غیر
شخصي انتقاد ميكند ،كركگور هم چنین بر رابطه دو سويه در ارتباط تأكید دارد در موقعیت
ارتباط نبايد چیزی از پیش تعیین شده و طرح ريزی شده وجود داشته باشد(Prosser, Ward, .
)2000, p 175

يکي ديگر از مفاهیم مرتبط با اصالت كه كركگور و بعدها برخي ديگر از انديشمندان هستي
مانند هايدگر و سارتر به آن توجه نمودهاند مفهوم اضطراب است .آنها اين اضطراب را در مفهوم
اگزيستانسي به كار ميگیرند كه مربوط به نحوة بودن و هستي آدمي است و با اضطراب معمول
روانشناختي و ترس متفاوت به نظر مي رسد .اضطراب اگزيستانسي كه ناشي از آگاهي انسان از
نیستي و مرگ است ويژه انسان است به خاطر و اين به وجود ميآيد كه ما از هستي و
اگزيستانس خود آگاهي داريم ،اين اضطراب در شرايط انسان و بودن انسان است و به عبارتي
نقطه مركزی شرايط انساني است.
از نظر كركگور در حالي كه ترس به موضوع خاصي بر ميگردد اضطراب واقعیت آزادی است به
عنوان امکاني برای امکان .اضطراب در حیوانات يافت نميشود برای اينکه آنها روح ندارند.
اضطراب مربوط به چیزی نیست مربوط به نیستي و هیچي است (Kierkegaard, 1973, p 38,
) .39در واقع اين نوع از اضطراب برآمده از نحوة وجودی آدمي است و به موضوع خاص بیروني،
مربوط نميشود ،بلکه از درون است .به عبارتي بايد گفت مواجه بودن انسان با مرگ و نیستي
باعث ايجاد دلهره و اضطراب در انسان مي شود .از ديدگاه كركگور ،مرد عاقل مي داند كه مرگ
آن جاست او بدون فکر به هستي خود و با فراموشي آن زندگي نمي كند او آن را ميبیند ( hall,
 .)2008, p 187از نظر كركگور هیچ چیز مانند مسأله مرگ انسان را آگاه و هوشیار نمي سازد
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انسان ميفهمد كه زمان او محدود است و نبايد وقت خويش را تلف كند)hall, 2008, p 189( .
بدين ترتیب اضطراب مورد نظر در اين ج ا اضطرابي اگزيستانسي و در نتیجه انديشیدن به وجود
خود و مرگ و نیستي حاصل ميشود.
اضطراب نزد كركگور كه گاهي از آن به «ترس آگاهي» در فارسي ترجمه ميشود مر بوط به
نیستي و عدم انسان ميشود .بشر وجودی است كه رو به عدم و مرگ و نیستي است حالتي كه
فراروی اين حد به او دست ميدهد ترس اگاهي است انسان در مقابل عدم خود ،ترس آگاهي
پیدا ميكند( .مستعان )5331 ،اضطراب و ترس اگاهي در انسان چنان است كه انسان ميتواند
با مشغول شدن به زندگي روزمره آن را ناديده بگیرد ،ولي هر چه تفکر و اگاهي در انسان بیشتر
باشد انسان بیشتر آن را درک خواهد كرد« .ترس اگاهي امری است دروني و باطني كه ضمن
آزاد شدن و بیدار شدن روح پیدا ميشود ،هر چه روح بیدارتر ترس آگاهي بیشتر .ترس آگاهي
با دانايي و بیداری بشر ارتباط مستقیم دارد .هر چه بیدارتر باشد به جنبه عدمي خود و به گناه
خود واقف تر است» (مستعان ،5331 ،ص .)501ترس آگاهي در واقع ناشي از آگاهي از شرايط
انساني و آزادی انسان است .آزادی درانسان ترس آگاهي را به وجود مي آورد .چون انسان از
عدم آمده و به عدم مي رود .لذا قرار گرفتن در میان دو عدم انسان را دچار ترس آگاهي ميكند.
 -3مارتین هایدگر

هايدگر به عنوان يکي از برجستهترين نمايندگان فلسفه هستي محسوب ميشود و واژة اصالت را
بارها در مهمترين اثر خود ،يعني بودن و زمان ) (Being and timeآورده است.
هايدگر از واژة دازين )( (Daseinبه معني آنجا بودن) كه معادل مشخص انگلیسي يا فارسي
ندارد برای انسان استفاده مي كند و به توصیف ويژگي ها و شرايط دازاين مي پردازد كه يکي از
آنها اصالت دازاين مي باشد.
«چون دازاين همیشه ضرورتاً امکان خويش است آدمي ميتواند بودن خودش را انتخاب كند،
خودش را به چنگ آورد يا مي تواند خودش را گم كند و يا خودش را هرگز بدست نیاورد و يا
فقط در ظاهر بدست آورد ،اما فقط به اين دلیل كه دازاين به اقتضای ويژگيهايش دارای امکان
اصیل بودن ،يعني از آن ِ خود بودن است ميتواند خودش را گم كرده و هنوز به دست نیاورده
باشد .هردو . .هستي اصیل و غیر اصیل بودن ) (Inauthenticityبراين استوارند كه دازين به طور
كلي از طريق از آن "من بودن" 1متعین است» ).(Heidegger, 1996, p 40
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بنابراين طبق نظر هايدگر انسان مي تواند اصیل يا غیر اصیل باشد و هردو آنها بستگي به
انتخاب دازاين خواهد بود .بي اصالتي يا غیر اصیل بودن هنگامي رخ ميدهد كه ما خودمان را
«نداريم» هنگامي كه ويژگي وجودمان را همچون مفسران جهان يعني همچون دازين ناديده
ميانگاريم و با خودمان چنان رفتار ميكنیم كه گويي ما دقیقاً يکي ديگر از باشندههای آماده-
در دست يا حاضر-درست مستقیم كه در جريان تجربه مان با آن برميخوريم و پیوسته
«خود»مان را با خودهای ديگران قیاس ميكنیم و پیوسته دل مشغول اين هستیم كه آيا به
اندازه ديگران زيبا يا باهوش هستیم[يا نه]( .ای )5331 ،هستي سقوط كرده در جهان جذب
شده در جهان و تحت تسلط ديگران است .اين حالت وسوسه انگیز و آرام بخش است.
هايدگر درتوصیف دازاين و اصالت او و نیز ارتباط آن با ديگران و جهان از واژههای خاصي مثل:
«آنها»يا كسان« ،بودن با» ) (Being withو هرروزگي ) (Every daynessو وجدان استفاده
ميكند.
اصطالح  das manتوسط هايدگر برای بیان هستي غیراصیل انتخاب شده است .كه در انگلیسي
«آنها» «»Theyترجمه ميشود ) .(Gravil, 2007اصطالحاتي مثل «كسان»« ،همه كس» يا
«هركس» و «ديگران» نیز معادل اين واژه هستند .هايدگر در توصیف رابطه دازاين با ديگران
معتقد است كه انسان معموال با غوطه ور شدن در آنها خودش را از ديگران تمیز نمي دهد:
«ديگران»2به معنای همه كسان ديگری غیر از من كه «من» خود را ازآنها متمايز مي سازد
نیست ،بلکه ديگران كساني هستند كه غالبا خود را از آنان تمیز نمي دهیم و خود نیز در میان
آنان هستیم»(Heidegger, 1996, p 111) .
از طرفي به نظر هايدگر نحوه بودن انسان در جهان« ،بودن با» است يعني انسان چنان است كه
گويي جهانش را با ديگران شريک است« :در جهان بودن همواره پیشاپیش جهاني است كه من
با ديگری شريکم ،جهان دازاين هم جهان ) (With worldاست (Heidegger, 1996, p 111 .در
ادامه هايدگر ميافزايد« :ما اصطالح با هم ،آنجا بودن (همدازيني) را برای نشان دادن آن
هستيای به كار ميبريم كه ديگران دارای هستي در درون جهان برای آن آزاد شدهاند ...دازين
ذاتاً در خودش «بودن با» است .حتي تنها بودن دازين نیز باهم بودن در جهان است» (Ibid, p
) .113به طور كلي از نظر هايدگر فهم دازين در بودن با ديگران و بودن در جهان امکان پذير
است .دازين فهمیده نمي شود مگر با ساكن شدن در جهان كه ضرورتاً شريک شدن با «بودن»
هايي مانند خودش است ) .(mul hall, 2005هايدگر در توصیف خصوصیت دازين در جهان از
واژة سقوط (افتادن) استفاده ميكند و معتقد است كه انسان در حالت هر روزی به نوعي افتادن
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[درجهان يا آنها] گرفتار است .تعامل و واكنش متقابل يکي از ويژگي های طبیعت دازين است
كه در اين تعامل فرد مي تواند به انتخاب خودش جهان را تفسیر كند يا از عموم تبعیت كند.
آنها يا كسان ،وجودی است كه براساس هنجارهای جامعه ميآفريند و تقاضا ميكند و آن ،همه
جا هست و اجازه مي دهد كه دازين به راحتي در جمع حل شود و روش زندگي هرروزی دازين
را تعیین كند .در زندگي هر روزی دازين در كسان فرو ميرود [سقوط ميكند] و فرديت خود را
در افتادن به قابلیت فهم هرروزی تبديل ميكند (Dix, 2004) .در اين تعامل هرروزی به اعتقاد
هايدگر ديگران چنان در دازين نفوذ ميكنند كه امکانهای هستي هرروزی دازين را به اختیار
ميگیرند ،به طور كه ديگران بر دازين مسلط شده و اين كه ،اين تسلط چنان بديهي ميشود كه
ديگر محسوس نیست و دازين كامالً در نوع هستي ديگران حل ميشود و ديگران يا «آنها» در
تشخیص و تمايز كامال ناپديد ميشوند .دازين مثل ديگران تفريح ميكند و مثل آنها ميخواند و
مثل آنها از وسايل عمومي استفاده ميكند )« .(Heidegger, 1996ديگران كساني هستند كه در
بايکديگر بودن هرروزی نخست و اغلب در آنجا هستند «چه كسي» نه اين است نه آن ،نه خود
فرد است نه بعضي ،نه جمع همه« .چه كسي »خنثي است ،آنهاست (كسان است)»(Ibid, p .
) 118بنابراين در اين حالت دازين از آنِ خود نیست و خود را گم كرده است و اين حالت ،حالت
هرروزگي يا هرروزی محسوب ميشود.
هايدگر ويژگي زندگي هرروزی را با سه مفهوم توصیف ميكند :گفتگوی بیهوده )، (Idle talk
كنجکاوی و ابهام.
گفتگوی بیهوده در زندگي هر روزی انسان بوده و به نوعي سخن گفتن بدون عمق و ژرفا است.
«گفتگوی بیهوده نوعي از قابلیت فهم و ارتباط زباني هرروزی است .قابلیت فهم متوسط ،در
گفتگوی بیهوده ما به جای تالش برای رسیدن به موضوع چنان كه هست به آنچه در مورد آن
ادعا ميشود ميپردازيم و از آن ميگذريم» ).(Mul hall, 2005
در واقع گفتگوی بیهوده تکرار حرفهای ديگران و نقل شنیدههاست بدون اينکه فهم عمیقي در
كار باشد .از نظر هايدگر اين گفتار بیهوده در نوشتههای ما هم سرايت ميكند:
«آنچه گفته ميشود در ابعاد وسیع تر بحث ميشود و خصلت اقتدارآمیزی به خود ميگیرد.
چیزها چنیناند زيرا[مردم] چنین ميگويند .گفتار بیهوده در نوشتهها هم به صورت شتاب زده
نوشتن ) (Scribblingسرايت ميكند .گفتار بیهوده در نوشتهها خیلي مبتني بر نقل شنیدهها و
شايعه نیست ،بلکه از خواندههای سطحي تغذيه ميكند .فهم متوسط خواننده هرگز نميتواند
حکم كند كه چه چیزی به نحو نخستین و با جد و جهد بیرون كشیده شده و چه چیزی از
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شايعه فراهم آمده است .افزون بر اين فهم متوسط اصالً خواهان چنین تمايزی نیست و به آن
نیازی ندارد چون اصالً همه چیز را ميداند[!]»)(Heidegger, 1996, p 158
از آنجا كه دازين در «آنها» و به عبارتي «خودِ» آنها ) (They selfگرفتار است و با توجه به
ويژگيهای «آنها» از جمله همسطح سازی ،باعث ميشود كه دازين از فهم متوسط فراتر نرود؛
زيرا كه آن را كافي مي داند يا آن را بهترين ميداند .به نظر هايدگر حرف بیهوده تظاهر به فهم
همه چیزی ميكند و آنها نیز تعیین ميكند كه ما چه چیزی را و چگونه ببینیم و بسیاری
چیزها هرگز از اين فهم متوسط باالتر نميروند ) .(Heidegger, 1996, p 158بنابراين حرف
بیهوده ،خود مانع كشف حقیقت ميشود و هرچه بیشتر دازين را در میانمايگي نگه ميدارد.
وقتي همسطح سازی صورت ميگیرد همه مدعي هر دانشي ميشوند گويي همه خوب مي-
فهمند.
يکي ديگر از ويژگيهای زندگي هرروزی كنجکاوی ميباشد در اين جا منظور از كنجکاوی حالت
خاصي ميباشد كه دازين كنجکاوی را نه به خاطر فهم ،بلکه به خاطر خود كنجکاوی و پیدا
نمودن چیزهای جديد انجام ميدهد .هايدگر اين كنجکاوی را فقط برای ديدن و نه فهمیدن
ميداند:
«كنجکاوی ،نو را ميجويد تا ازآن نو به سوی نو بپرد مشغول ديدن ميشود نه برای فهمیدن
چیزی كه ديده ميشود يعني نه برای قرار گرفتن در بودن به سوی آن ،بلکه برای ديدن آن.
پروای چنین ديدني در پي دريافتن و دانسته در حقیقت بودن نیست ،بلکه در پي امکانهای رها
كردن خود در جهان است» ).(Heidegger, 1996, p 161
كنجکاوی كاری به تفکر و تأمل ندارد« .كنجکاوی در جستجوی لذت و درنگ متفکرانه
) (Reflective stayingنیست ،بلکه در پي بي قراری و هیجان ناشي از نوآوری بي وقفه و
دگرگوني چیزهای تالقي شونده است ) .(Ibid, p 162كنجکاوی باعث نوعي عدم تمركز در
دازين ميشود و باعث ميشود دازين همیشه به دنبال چیزهای جديد باشد و مدام از اين شاخه
به آن شاخه بپرد ،كه هايدگر آن را در «هرگزهیچ جا ساكن بودن» (Never dwelling
) anywhereمينامند« .كنجکاوی همه جا هست و هیچ جا ،همه جا بودن و هیچ جا نبودن،
كنجکاوی تسلیم پرگويي است .كنجکاوی كه هیچ چیز بر آن پوشیده نیست و پرگويي كه هیچ
چیز برايش نا فهمیده نمي ماند برای خود يا به ديگر سخن برای دازين كه بدين گونه است،
ضمانت سرزند ه و به ظاهر راستیني را فراهم ميكند» (هايدگر ،ترجمه رشیديان،5330 ،
ص )032دازين در میان موضوعات ،پیوسته در حال تغییر كنجکاوی خود و پراكنده است .در
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میان مجموعهای از خودهای غیرخود ) (Selfless selvesكه آنها را تشکیل ميدهند گرفتار است
و با كالبد شکافي خود متالشي مي شود .اين كنجکاوی است كه اين جا ،باال دست است .برای
اصیل بودن يا رسیدن به حالت وجودی اصیل ،دازين بايد بر خودپراكني غلبه كند(Mul hall, .
)2005, p 110

با وجود حرفهای بیهوده و كنجکاوی حالت ديگری برای دازين به وجود ميآيد كه ناشي از
عدم تشخیص اوست كه از آن به ابهام ياد ميشود« :وقتي در بودن هرروزی با ديگری ،با چیزی
روبه رو ميشويم كه برای هركس در دسترس است و هركس ميتواند دربارة آن هر چیز بگويد
طولي نميكشد كه تصمیم دربارة اينکه چه چیزی به فهم واقعي گشوده ميشود و چه چیزی
گشوده نميشود غیر ممکن ميشود .اين ابهام نه تنها به جهان ،بلکه به همین صورت به بودن
با ديگری نیز و حتي به سوی خود دازين نیز سرايت ميكند .هرچیزی طوری به نظر ميرسد كه
گويي فهمیده شده ،درک شده و بیان شده است .اما در اصل چنین نیست . . .هركس پیشاپیش
همان چیزی را حدس زده و احساس ميكند كه ديگران حدس ميزنند و احساس ميكنند
اين«درپي بودن ) (Being on the trackبر اساس شنیدههاست»)(Heidegger, 1996, p 162
پس به نظر ميرسد سه حالت حرف بیهوده ،كنجکاوی و ابهام زمینه های الزم را در دازين برای
فرو رفتن هرچه بیشتر در زندگي هرروزی و دور شدن از امکانهای اصیل خويش را فراهم مي-
كنند.
هايدگر نیز مانند كركگور اضطراب به میان مي آورد:
«در اضطراب امکان گشودني مشخص وجود دارد .زيرا اضطراب منفرد ميكند ،اين منفرد كردن،
دازين را از سقوط اش بازپس ميگیرد و اصیل بودن و غیر اصیل بودن را به عنوان امکانهای
بودنش بر او آشکار مي سازد اين امکان های بنیادی دازين كه همیشه از آن ِ من است خود را
همان طور كه در خود هستند در اضطراب نشان ميدهند» )(Ibid, p 176
اضطراب يک تجربة روشنگر بالقوه است كه دربردارنده آگاهي دازين از بنیادی ترين استعدادش
برای بودن است (Magrini, 2006) .اضطراب ،دازين را در برابر ذات بنیادين او كه بودن در
جهان است به وسیلة آگاهي از مرگ ،نیستي و پرتاب شدگي قرار ميدهد ،اين آگاهي دازاين را
برای تصويب امکانهای اصیل اگزيستانسي وفق ميدهد ) .(Magrini, 2006در واقع آگاهي از
مرگ و نیستي مالزم با اضطراب و دلشوره برای دازين است .دازين اصیل ميپذيرد كه مرگ
اصیل رخدادی نیست كه زماني در آينده اتفاق ميافتد ،بلکه ساختاری بنیادی و جدايي ناپذير
از در-جهان –بودنش است (كراوس ،ترجمه حنايي كاشاني ،5331 ،ص.)011
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مرگ به دازين را به درک خويشتن خود ارجاع ميدهد تا از درک عموم راجع به خود و جهان
فاصله گیرد فاصله گیرد (هال ،0223 ،0ص .) 531اصیل بودن يعني فهمیدن تناهي دازين.
مرگ اصیلترين امکان دازين است كه كل هستي او را محدود ميكند ،پس ميفهمد كه بايد
مسئول زندگي خود باشد .به سوی مرگ بودن گمشتگي دازين در خود كسان را آشکار ميكند
تا خودش باشد (چراغ سحر ،5300 ،ص .)10به عبارتي دازين با انديشیدن به مرگ ،خود و
جهان خويش را بهتر درک خواهد كرد .با توجه به اينکه در فلسفه هستي ،امکان ،نبودن و
هیچي با انسان همراه است ،انسان با تفکر دربارة نیستي و نبودن خود دچار اضطراب ميشود.
در حالت غیر اصیلي درک و سخن دازين در حرف بیهوده و كجنکاوی «آنها» بیان ميشود كه
هستي را به طريقة سطحي و مبهم بیان ميكند با آرامش يافتن به آنچه به نظر ميرسد درک
كامل چیزهاست ،دازين هرگز اقدام به كسب درک اصیل از هستي نميكند .با گم شدن در
خودآنها بودن خود را تأيید نميكند و نسبت به بي نظیر بودن خود و حالت خاص بودن خود و
امکانهای حقیقي خويش بيتوجه و فراموشکار ميماند .هايدگر همچنین از «وجدان» سخن
ميگويد كه منظورش درک خويش و شنیدن ندای درون است و معتقد است كه بین صدای
وجدان و اضطراب رابطة نزديکي وجود دارد .او درمورد وجدان معتقد است كه آن شنیدن خود
صدای دازين است و چنین توضیح ميدهد:
«دازين با گم كردن خويش در عمومیت آنها ،حرفهای بیهودة آن و با گوش دادن به خود آنها
از شنیدن خودِ خويش فرو ميماند .اگر دازين بايد بتواند از اين گم شدگي در شنیدن خويش به
خودش بازآيد نخست بايد بتواند خودش را بیابد .خودش را كه نشنیده است» .(Heidegger,
) 1996, p 250بايد گفت گوش دادن به صدای وجدان ،خودش ايجاد اضطراب ميكند .زيرا
باعث روبه روشدن با واقع بودگي و فناناپذيری است و با امکان نبودن .در مواجهه با خود ،انسان
مي فهمد كه در جهان متناهي افکنده شده و به وسیله اضطراب مکرر در مواجهه با مرگ قطعي
احاطه شده است ) .(Golomb, 2005به همین دلیل است كه دازين با جذب شدن در «آنها» به
حالتي از آرامش دست مييابد تا صدای وجدان را نشنود .چون كه هايدگر معتقد است وجدان
در سکوت سخن مي گويد و اين صدا به نظر هايدگر در درون خود دازين و در واقع از من به من
است و آن شهادتي بر بنیادیترين توانايي بودن است ،شهادتي كه در خود او نهفته است .دازين
با پناه بردن به آرامش در برابر فهم خود در بي اصالتي ،از مسئولیت فرار ميكند ،آن حالتي
است كه در آن به طور كامل جذب جهان شده است.
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به طور خالصه اصالت از ديدگاه هايدگر روبرو بودن با حقیقت انساني ،و انديشه و تأمل در
هستي منحصر به فرد انسان است .انسان در زندگي روزمره و به خصوص در عصر حاضر در
هیاهوی رسانهها و تبلیغات چه بسا از پرداختن به حقیقت خويش باز ميماند و چه بسیار
انسانهايي كه با خزيدن در درون اين غوغا ،آرامش دروغین كسب ميكند .اما همان طور كه
هايدگر تأكید دارد برای خود و يافتن اصالت خود انسان بايد به صدای درون كه هايدگر
وجدانش مي نامد گوش كند و اين صدا نه در غوغای جمعیت و توده ،بلکه در سکوت و تفکر
بدست ميآيد.
همان طور كه قبالً اشاره شد از نظر هايدگر بودن انسان« ،بودن با»[ديگران] است و بنابراين
بايد گفت ارتباط با ديگران جزئي از وجود دازين است ،اين ارتباط با ديگران با ارتباطي كه
انسان با اشیا برقرار ميكند متفاوت است« .بودن به سوی ديگری مطمئناً از لحاظ هستي
شناسي با بودن به سوی اشیاء فرا دستي ) (Objectively present thingsفرق ميكند .در بودن
با ديگری و به سوی ديگری ،نوعي رابطة بودن از دازين به سوی دازين وجود دارد»
) .(Heidegger, 1996, p 117هايدگر بر شفاف بودن ارتباط و رابطة متقابل و در واقع ارتباط
صحیح صحه مي گذارد و معتقد است كه شناخت دازين از خود به داشتن ارتباط درست با
ديگران و به عبا رت ديگر شفاف نمودن باهم بودن با ديگری وابسته است .از نظر هايدگر دازين
در جهاني است كه با ديگران شريک است .در شرايط اصیل بودن بعد از درک صدای وجدان،
درعین حال ما با امکانهای واقعي و شرايطي روبه رو هستیم كه ديگران را نیز شامل ميشود .از
نظر هايدگرحالت مثبتي از بودن با ديگران وجود دارد كه پرش به جلو ،حالت كامالً مثبت از
نگراني يا پروای اصیل كه فرد به ديگری كمک ميكند نسبت به خود شفاف بوده و آزاد باشند.
به عبارت ديگر پروای اصیل عملي است كه در آن ما به ديگران كمک ميكنیم گناه كار بودن و
مسولیت خود برای زندگي شان را درک كند (Magrini, 2006, p 25) .با ديگران بودن ابتدا به
نظر ميرسد كه با غیر اصیل بودن متناسب باشد و سقوط در «آنها» را موجب شود ،اما اين يک
سوء برداشت است .هستي انسان بدون جهان غیرممکن است اين جهان به واقع با جهاني از
چیزها پیش ميرود چنان كه اگزيستانس در تعامل دائمي با ديگران است .بنابراين هیچ كس
نمي تواند جدا از ديگران خودش باشد اساساً وجود هستي نیازمند بعد اجتماعي است(Criag, .
) 2009هايدگر حقیقت دازين را در بودن با ديگران ميبیند« .از نظر هايدگر بودن ما با ديگران
نوع اساسي بودن دازين است و حقیقت دازين بودن با ديگران در يک جهان است روابط
اجتماعي ما و بودن ما در جهان به عنوان بنیادهای وجود دازين هستند» (Tubbs, 2005, p
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) .71در واقع محیطي كه فرد در آن قرار دارد در اصالت فرد مؤثر است و به خاطر تاثیر پذيری
دازين از ديگران بايد گفت ديگران نیز در اصالت انسان دخیل هستند.
 -4بحث و نتیجه گیری

بايد گفت عالوه بر مفهوم فرديت كه در بحث از اصالت بسیار مهم است مفاهیم و اصطالحات
ذكر شده در باال نیز در بحث اصالت مهم بوده و همچنین بین تفکرات دو انديشمند مشترک
است .در واقع اين مفاهیم و ويژگيها در توصیف زندگي روزمره انسان و شرايط نااصیل و
خصوصیات انسان نااصیل بیان شده است .اگر چه تفاوتهايي در انديشه های دو فیلسوف به
طور كلي وجود دارد مي توان گفت در مورد مفهوم اصالت و مؤلفههای آن بیشتر اصطالحات و
نوشته های آن قابل تطبیق و يکسان مي باشد .واژة عموم و جمعیت كه كركگور استفاده ميكند
معادل مفهوم «هر كس» هايدگر مي باشد .ماتیوستیک و وستفال ( )5001نیز معتقدند تحلیل
هايدگر از اصالت و غیر اصیل بودن ،تحت تاثیر انتقاد كركگور از عموم 3است كه هايدگر از
مفهوم «هركس »1استفاده ميكند( .ص  )11هم كركگور و هم هايدگر به مرگ اشاره ميكنند و
اعت قاد دارند كه انديشیدن به مرگ و نیستي به درک بهتر خود و جهان ميانجامد كه خود نوعي
دلهره و اضطراب ايجاد ميكند كه از ويژگي های انسان اصیل مي باشد .از نظر هر دو آنها
انديشیدن به مرگ انسان را به خود آورده و متوجه مسئولیت هستي خويش ميكند .وقتي
كركگور از مفهوم «پرگويي» در معنای سطحي نگری و ناانديشیدن و بیگانگي با سکوت مي
نويسد ،معادل آن را هايدگر در مفهوم «گفتگوی بیهوده » بیان ميكند كه هر دو مفهوم به
نوعي دوری از درک عمیق و تفکر را مورد توجه قرار ميدهند .همچنین هر دو فیلسوف در عین
حال كه بر فرديت اشاره دارند بر ارتباط اصیل انسان با ديگران اشاره ميكنند .همچنین بايد
گفت انديشه های اين انديشمندان بیش تر از اين كه بر خودِ مفهوم اصالت متمركز باشد بر
مفاهیم متضاد اصالت و شرايطي كه اصالت انسان در خطر ميافتد متمركز است .مفاهیمي مثل
عموم و توده ،گله ،انسان تودهای ،هركس ،همگي بر شرايط و عواملي كه باعث بي اصالتي
ميشوند تأكید دارند .به ويژه هايدگر كه به طور مستقیم بارها از مفهوم اصالت استفاده ميكند
ولي در توضیح و تشريح آن بیش تر از واژة متضاد آن غیر اصیل بودن ( )Inauthenticاستفاده
ميكند.
اكنون با نظر به آنچه در مورد صفات و ويژگي های انسان اصیل گذشت ميتوان به طرحي
مفهومي از اصالت و انسان اصیل اگزيستانسي رسید كه دارای چند ويژگي اساسي است كه
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عبارتند از :داشتن فرديت منحصر به فرد يا منحصر به فرد بودن ،مسئولیت پذيری و تعهد،
داشتن اضطراب اگزيستانسي يا ترس آگاهي ،ژرف نگری يا به عبارتي دوری از روزمرگي و
سطحي نگری ،داشتن ارتباط اصیل با ديگران .شبکهای معنايي از اين مفاهیم شکل ميگیرد كه
در اين شبکه معنايي ،ارتباط اشراقي (باقری )5330 ،میان مفاهیم وجود دارد ،يعني هر يک از
مفاهیم و ويژگيهای انسان اصیل جلو های از مفهوم مركزی يعني اصالت هستند .از طرفي هر
يک از اين مؤلفهها زمینهای برای اصالت و رسیدن به آن فراهم ميكنند .به عبارت ديگر بايد
گفت اصالت ،مفهومي كلي در فلسفه هستي است كه همان طور كه گذشت دارای ابعاد و مؤلفه-
های مختلفي است در توضیح بیشتر بايد گفت اصالت اگزيستانسي به گونهای است كه هر كسي
ممکن است دارای درجهای از اصالت باشد (Golomb, 2005, p 35) .به عبارت ديگر میزان
اصالت انسانها باهم متفاوت است و كسي كه تمام ويژگيهای فوق را با هم داشته باشد دارای
باالترين درجه اصالت خواهد بود .از اين رو برای مثال يکي از مؤلفههای آن ارتباط اصیل است،
حال ،انساني كه دارای ارتباط اصیل با ديگران هست ،اصالت دارد ولي درجه اصالت افراد متفاوت
است .بنابراين از يک طرف هريک از اين مؤلفهها جلوهای از اصالت انساني هستند و نه اصالت
كامل ،از طرفي اين مؤلفهها زمینه و وسیلهای برای نزديک شدن و يا رسیدن به آن مفهوم كلي
اصالت هستند .همچنین بین مؤلفههای اصالت نیز به نوعي ارتباط وجود دارد و ارتباط بین اين
مفاهیم دو سويه است بدين ترتیب كه بايد گفت برای مثال فرديت با ارتباط اصیل مرتبط است
و برعکس .يا ژرف نگری و زندگي با با اضطراب ميتواند مرتبط باشد .طرح مفهومي اصالت در
شکل زير به نمايش درآمده است:
الزم است دوباره اشاره شود كه نزد كركگور باالترين درجه اصالت مرحلة ايمان و ارتباط اصیل
با خداست .اگرچه اين مفهوم در داخل مفهوم فرديت ميتواند قرارگیرد كه در واقع ميتواند
باالترين درجة فرديت (از ديدگاه كركگور) همان مرحلة ايمان باشد .خود شدن و خود بودن و
آگاهي از خود ،نیز كه مورد تأكید انديشمندان هستي است در درون مؤلفة فرديت قرار مي-
گیرند .همچنین بايد اضافه نمود كه همان طور مشخص شد میزان تأكید هر يک از اين
انديشمندان به مؤلفههای اصالت متفاوت است ،فرديت كه مهمترين مؤلفة اصالت است مورد
تأكید هر دو آنهاست .نکتة ديگری كه ميتواند قابل توجه باشد اين است كه در واقع بايد گفت
در حالي كه اصالت در انديشه كركگور رنگ و بوی اخالقي و حتي ديني دارد در انديشه هايدگر
بار اخالقي به خود نگرفته است .به عبارت ديگر در حالیکه انسان اصیل از ديدگاه كركگور يک
فرد اخالقي و ديني است ،انسان اصیل هايدگر انساني است كه ممکن است خیلي هم اخالق
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مدار نباشد و اگر هم اخالقي باشد ،حداقل ميتوان گفت فرد اصیل مورد هايدگر  ،تمام ويژگي
های يک انسان اخالقي را كه ما انتظار داريم ،ندارد .برای مثال پاكدامني و اصالت خانواده كه از
مؤلفه های مهم انسان اخالقي بايد باشد مورد تأكید او نیست .بنابراين به نظر ميرسد دغدغه
بیشتر هايدگر مانند اكثر فیلسوفان اگزيستانس بیش از اينکه موضوع اخالق و تربیت انسان
اصیل بوده باشد مطالعه و تشريح وضعیت انسان ،شرايط و ويژگيهايي است كه اصالت انسان
دچار مشکل ميشود .از اين روست موعظه و توصیه در نوشتههای آنها به ندرت ديده ميشود.
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