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 ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟
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 چکیده
عددی ساز مباحث متخ اندیشه، زمینه اگرچه تغایر ظاهری میان آزادی و سیستم همواره در طول تاری

وم را ن دو مفهان ایا این فیلسوفان ایدئالیست آلمانی بودند که برای نخستین بار، نسبت میبوده است، ام

و وبژکتیسسیستم که ضامن انسجام شناخت است، بنیادی  در اینجابندی کردند. نحوی صریح صورت به

 یاس نظمخر خود از مفهوم سیستم که ساختار آن براسامت ههایدگر در اندیش ماا ؛و عقالنی است

 را م فوگجای آن مفهوکند و بهور میسوبژکتیو دارد، عب های مطلقاشود ولذا داللتیین میریاضیاتی تع

فرمایی تم حکمام سیساگرچه بر فوگ، همان انتظ  رد.گیکار میبرای اشاره به ساختار باشندگی هستی به

بودنِ اجزاء ذاتبهظم، قائمخودش را دارد. ویژگی ممتاز این ن کند، اما این ساختار هم نظم خاصنمی

 شود ویعبارت دیگر، این نظمی است که در آن آزادی هر جزء حفظ مفوگ درعین وحدت آنهاست. به

جال مایدگر سان، مفهوم فوگ به هبدین کند.گ را تقویت میفو ی این آزادی، وحدت درونی کلحت

اساس  لکه اصالگیرد، بآزادی قرار نمی برابرمی را به اندیشه درآورد که نه تنها در دهد تا ساختار منظمی

 و بنیان آن آزادی است. 

 

 .سیستم، فوگ، هستی، رخداد، اثر هنری، شعر های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

ساز ینهاگرچه تغایر ظاهری میان آزادی و سیستم همواره در طول تاریخ اندیشه، زم

 نخستین برای ایدئالیست آلمانی بودند کهمباحث متعدّدی بوده است، امّا این فیلسوفان 

ه از رفتسیستم برگ بندی کردند.نحوی صریح صورتا بهبار، نسبت میان این دو مفهوم ر

ستم، دارد. در معنای نخست، سیاست که بر دو معنا داللت  συνίστημιیونانی  هواژ

ر، کدیگآن در عین وحدت درونی با ی یبسته و منظمی از اشیاء است که اجزاهم هشبک

تم م سیساما معنای دو (45: 1988)هایدگر،  نداطور مستقل نیز قابل تشخیصهریک به

امی نظیعنی ، شکل گرفت  های اولیۀ دکارت در تفکّر مدرن،با گام همان چیزی که

بخشی و صورت کوشد تا با شناخت. چنین سیستمی میسوژهعقل  هریاضیاتی برپای

ا رو وجهچیبه ه»مثابه یک کل در اختیار خود گیرد: ، آنها را بهموجوداتسوبژکتیو 

نها درهم و برهم باشند، بلکه آ یما تحت حکومت عقل، کشکول یهاکه شناخت ستین

 اتیغا توانندیها مشناخت ستمیباشند که فقط در آن س ستمیس کیمقوّم  ستیبایم

 ست ازعبارت ا سیستمامّا منظور من از  .برند شیکنند و پ یبانیعقل را پشت یذات

این وحدت عقلی همواره یک ایده را . دهیا کیمتکثّر تحت  یهاوحدتِ شناخت

یعنی ایدۀ صورت یک کلیّت از شناخت ما که بر شناخت معیّن  ؛داردفرض پیش

ر ضع ههایی که ما مطابق با آنها، موهای آن تقدّم دارد و مشتمل است بر شرطبخش

: 1880 )کانت، «.کنیمرا به نحو پیشینی تعیین می های دیگربخش و نسبت آن با بخش

 عقالنی سیستم که ضامن انسجام شناخت است، بنیادی سوبژکتیو و بنابراین، (۶45 الف

 ی؛ منطقکندشمولی منطق ایدئالیسم را مطرح میایدۀ همه نیز هگلپس از کانت، است. 

اید را ب منطق»که هیچ قلمروی از حقیقت نیست که نتواند در چارچوب آن تبیین شود: 

 قیقتحمحض درک کرد. این قلمرو  عنوان قلمرو اندیشهم عقل محض، بهمثابه سیستبه

ن سوژه و ابژه را چنین سیستمی بناست وحدت میا .(43-44: 5 ج، 198۶)هگل،  «.است

 سوژه است.    وضیح دهد؛ وحدتی که مبنای آن خودت

خر خود از مفهوم سیستم که ساختار آن براساس نظمی متا گر در اندیشههایدا ام

جای  کند و بهسوبژکتیو دارد، عبور می های مطلقاداللتشود ولذا یین میریاضیاتی تع

که  فوگ گیرد.کار میهستی به 2را برای اشاره به ساختار باشندگی 1آن مفهوم فوگ

قطعه در درجه و  کی ِتم در کل ای هیمادرون کیبر تکرار  ،است یقیدر موس یاصطالح
                                                           

1. Fugue 

2. Wesung 
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ای از یک فوگ، سلسله در عبارت دیگر، اگرچه. بهکندیمتفاوت داللت م یهاگام

درونی وحدت همواره  این جریان ا، امدهدروی می 1هاها و زیروبمتغییرات در دامنۀ نت

به یک مسیر ملودیک جدید وارد  فوگ مایهدرونکند. هر بار که می خود را حفظ

خورد، تفاوت و تمایز خود را نیز حال که با همۀ صداهای دیگر پیوند میشود، درعینمی

 دهد. با آنها نشان می

ین انوینی را جایگزین سیستم سازد و برای توصیف  خواهد نظماینک هایدگر می

 تاریخِ  در قلمرو»فقط سیستم او،  گیرد. به عقیدهمفهوم فوگ مدد می نظم درونی از

ه پرسش مابعدالطبیعی ک ، یعنی تاریخ تفکر(81: 1989)هایدگر،  «به پرسش راهبر پاسخ

ر دظر او ا انتظام مورد نام ؛آیدکار میبه راهبر آن، پرسش از موجودیت موجود بود،

و و سوبژکتی شناخت تواند سیستمی باشد که باساختار نحوۀ ظهور هستی، دیگر نمی

ست . نظمی که بناردیگمی اریکل در اخت کیمثابه موجودات، آنها را به مفهومی

ای آن هم در معن چارچوب رویداد باشندگی هستی را تعیین کند، باید آزادی را

د، چنان که هستنو به موجودات مجال دهد تا خود را آن در خود جای دهد اشهایدگری

 . آشکار سازند
 

 2فوگ و رخداد. 2

مفهوم رخداد در  ، نخست بایدو سیستم از منظر هایدگر فوگتقابل میان برای فهم 

نکته اشاره کرد که هایدگر در در ابتدا باید به این  .قرار گیردواکاوی  وی مورداندیشه 

 دارِ افق خر خود، رویکرد مبتنی بر تاریخ هستی را جایگزین رویکرد استعالییتفکر متا

اگرچه نگاه، در این دگرگون شدن جهت  کند.می زمانوجود و اش در کتاب ر متقدمتفک

 این ا این بار موضع متفاوتی برای طرحاز هم همان پرسش از هستی است، امپرسش ب

دار افق جای تحلیل پدیدارشناختی استعالییشود. اکنون، بهپرسش در نظر گرفته می

خوِد ز همان ابتدا، یابی به ذات وجود، بناست که اعنوان مسیری برای دستدازاین به

آید. این راش به اندیشه دتاریخی ظهور عمتنواش، یعنی در انحاء هستی در باشندگی

پرتاب  میان ، مبتنی بر نسبت متقابل(7: 1989)هایدگر،  مثابه رخداد هستیباشندگی به

از را  دازاین ،هستی سو،عبارت دیگر، در اینجا ازیکبه .است افکنی دازاینهستی و طرح

 دیگر، سوی و از گشایدمی (دازاینحاضر ) وجودِمثابه یعنی او را بهکند، آنِ خویش می

                                                           
1. modulations 

2. Ereignis 
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مثابه گشودگی هستی هخود را ب اش،ورزیهستی شده است، با اندیشه ی که از آندازاین

ق دارد و انسان به هستی تعل باشندگی کندهستی به انسان نیاز دارد تا » :کندمحقّق می

هایدگر،  .(251: 1989)هایدگر،  «.سازدمثابه دازاین محقّق خود را به نتعیّترین تا نهایی

هستی با ذات  1گرفتننسبت گشت، حاصل ،بنابراین ؛نامدگشت می این نسبت متقابل را

 از سوی دیگر است. ذات انسان با حقیقت هستی 2برقرارکردنهرابط از یک سو وانسان 

تبیین  متأخر هایدگر، اندیشه در ترین اثریعنی مهم ،فلسفه مقاالت درباره کتاب 

ایصال  (1)،طنینآن، یعنی  3بخششش  پایه هستی و برفوگ  در چارچوبهمین گشت 

هریک از این شش  .است 7خداواپسین و  ۶آیندگان 5،گذاریبنیان 4،جهش (2)،بازی

آنها، گشت یا  آورند و در هریک ازای از باشندگی هستی را به اندیشه درمی، عرصهبخش

 جریان دارد. دازاینافکنِی و طرح هستیپرتاب  میان قابلتنوسان م

افکنی دازاین طرح بودنِشدهپرتاببر در اینجا هایدگر توجه آن است که قابل اما نکته

آنِ هستی  از  اش با هستی،گرفتندر نسبت بیان دیگر، دازاینی کهکند. بهکید میتا

سوی وی پرتاب کند که از جانب هستی بهافکنی میرا طرح، فقط همان چیزی شودمی

طوری که ت، بهانسان از جانب خوِد هستی در حقیقِت هستی پرتاب شده اس. شده است

 موجودیمثابه به موجودتا  8کندایستادنی از حقیقت هستی پاسداری میبا چنین برون

  .(331: 197۶)هایدگر،  که هست، بتواند در پرتو هستی ظهور کند و آشکار شود

ای مثابه سوژهکه انسان بهبه این  و زمان وجودهایدگر در  ، اشارهترتیببدین

شده از جانب افکندهدازاینِ افکننده فقط کند، بلکه طرحمینافکنی خودمحور طرح
افکننده در »آید: با صراحت کامل به بیان درمی اندیشۀ متأخر اوهستی است، در 

ایستایِی دازاین است که انسان را به برون وجودافکنی، انسان نیست، بلکه خودِ طرح

کند، همان می افکنیطرحدازاین . آنچه (337: 197۶)هایدگر،  «دفرستش میامثابه ذاتبه

 زاین پرتاب کرده ولذا،سوی دابخشیدن به خود بهبرای روشنی وجودچیزی است که 

 وجود، خودِ وجودبا حقیقت  منددغدغه ایهمثابه رابطایستایی دازاین بهخاستگاه برون

                                                           
1. Bezug 

2. Verhältnis 

3. Fügung 
4. Der Sprung 

5. Die Gründung 

6. Die Zukünftigen 

7. Der letzte Gott 

8. Hüten 
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و رخداد،  یآزاد انیکه در نسبت م یمفهومتوان گفت اساس، اکنون میبرایناست. 

و دازاین است؛  وجود، مفهوم گشت، یعنی نسبت دوسویۀ میان کندیم فایا یاساس ینقش

کند. انسان فقط دازاین تقویم می شدهافکندهافکنی طرح و وجودپرتاب گشتی که آن را 

تواند خوِد می وجودیافتن به باشندگی با قرارگرفتن در گشت رخداد، یعنی تعلّق

یافتن به حقیقت قانسان در یک تعل ‹وجود›ترین اصیل»اش را به دست آورد: حقیقی

.  این بازگشت به خودِ اصیل است که (51: 1989)هایدگر،  «.بنیان نهاده شده است وجود

دهد تا در آزادی استعالیی کند و به او مجال میآزادی اگزیستانسیال انسان را محقّق می

بنابراین، مفهوم آزادی در اندیشۀ  ؛دارد، مشارکت کند وجودسوی حقیقت بهی که رو

بخش این و دازاین، یعنی بر پیوند وحدت وجودادی میان متأخر هایدگر، بر گشت رخد

و نظم درونی  نحوۀ باشندگی این پیوند دوسویهتواند ا آنچه میام ؛دو با یکدیگر ابتنا دارد

 .آن را تبیین کند، مفهوم فوگ است

 پذیر است،چارچوب فوگ تبیین در را که نحوۀ پیوند میان هستی و دازاین اینک،

دهد هرآنچه عبارت دیگر، این چگونه پیوندی است که مجال میچگونه باید فهمید؟ به

 به عقیدۀ ذات است، در وحدت با دیگر اجزاء باشد؟بهحال که قائمشود، درعینآشکار می

نحوی در پیوند با دیگر موجودات قرار برای آن که موجود به حضور آید، باید به ،هایدگر

پذیر عبارت دیگر، وقتی بناست وجود فهمدهد. بهدر بستر زمان رخ میگیرد و این پیوند 

سازد و اندازه و حد پیدا ها آشکار میشود، یعنی از غیاب به حضور آید، خود را در نسبت

دهد، این بدان معنا نیست که اگر ظهور وجود در بستر زمان رخ میامّا  کند.می

شوند. فقط زمانی که یک موجود از ار میموجودات در توالی آنات گسسته از هم آشک

کشد و خود را مستقل از پیوندهایش با دیگر موجودات نشان پس میآشکارشدن پای

ا حضور مستمر ام ؛(333: 1977)هایدگر،  است« حضور مستمر»دهد، حضورش یک می

ن تواروی، میهمان تعریف مابعدالطبیعی از جوهر است که با افالطون آغاز شد و ازاین

شود. ابه جوهر فهمیده میمثاش از دیگر موجودات بهگفت که موجود فقط در گسستگی

مثابه آنات متوالی هایدگر، چنین تعریفی از موجود که برمبنای تعیین زمان به به عقیده

دهد. گیرد، به ما مجال مواجهه با خودآشکارگی را نمیجدا از یکدیگر صورت می

مثابه از زمان که در نهایت، منجر به تعریف موجود به عبارت دیگر، چنین تعبیریبه

شود، مانع از آن است که ما های حسّی منفصل از یکدیگر میای از دادهمجموعه
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شان با وجود درک کنیم. اکنون موجودات را در پیوندشان با یکدیگر و در نسبت آغاین

 .رسی قرار دادمورد بر ترنحوی عمیقرا باید بهاین پیوند و تعلّق آغازین 
 

  یآننهنیو ا یهماننیا. 3

منتشر شد، به تبیین نسبت میان وحدت  1957که در سال  آنینههمانی و ایناین رساله

از دیرباز  یا اصل وحدت که همانیاصل این بندی اولیهپردازد. صورتمی کثرتو 

هر موجودی از  که، عبارت از آن است ی شدهترین اصل تفکّر منطقی تلقان مهمعنوبه

پرسش هایدگر را از  هاما آنچه نحو ؛آن حیث که موجود است، خودش، خودش است

نسبت میان انسان  برپایۀ این مسئله، بررسی سازدنحوۀ پرسش مابعدالطبیعی متمایز می

همانی باید های معمول، آنچه را حقیقتِ اصل اینبندیاست. به عقیدۀ او صورت وجودو 

و انسان از دلِ ذات  وجوددهند تا نسبت میان سازند و مجال نمیینشان دهد، پنهان م

« یکدیگر به بودنمتعلّق»همانی، ، اگر ایناساسبراینهمانی فهمیده و درک شود. این

کند، این اصل متمایز می مابعدالطبیعیفهم  هشود، آنچه نگاه هایدگر را از نحوتعریف 

به بیان دیگر، برای او  .است «یکدیگر»عنصر جای ، به«داشتنتعلّق»تأکید او بر عنصر 

بودنِ  نحوۀاین رابطه است که خودِ اصالً  و تر از دو طرف نسبت استخودِ نسبت اصیل
موجود  نهمانی را خصلت بنیادی، اینةمابعدالطبیعبنابراین، اگر  ؛کندهر طرف را تعیین می

همانی عبارت از آن اصل اینکرد، امّا برای هایدگر، می از آن حیث که موجود است، تلّقی
حقیقی به یکدیگر، آن چیزی  قتعل فقط در یک وحدت اصیل و و انسان وجوداست که 

. این تعلّق عبارت از آن است که از یک سو، دازاین (48: 200۶)هایدگر،  هستند که هستند

شود. این گشت دوسویه میدازاین  وجود از آنِ و از سوی دیگر، شودوجود میاز آِن 

دو طرف نسبت را  نحوۀ بودِن هریک ازساسًا ا که استوجود و انسان همان رخداد میان 

 (3).کندتقویم می

بودن برای گشودهباز وجود از طریق پیوندش با فقط درانسان این بدان معناست که  

وسیلۀ رچه هرگز بهاگ . از سوی دیگر، هستیتواند همان چیزی باشد که هستمی ،آن

 بنابراین، ؛آیدش با انسان است که به حضور میادر نسبتفقط  ، اّماشودانسان وضع نمی

ق کند. بدین ترتیب، انسان تواند محقمی دازاینگاهی به نام را فقط روشنی وجودحضور 

 آن را یـباشندگتند که ـهس دت(ـ)وح یـمانـهیک این ق بهعلـمت، هر دو ودـوجو 

. (48: 200۶)هایدگر،  دکنمی محقّق وجود یعنی رخداد ،شدن یکدیگر آنِ از به دادن مجال

دادن به خود برای ورود به ساحت ظهور و مثابه مجالروی، آزادی دازاین بهازاین
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شود که موجب می وجودال و فهمنده نسبت به بودنِ فع، یعنی بازگشودهوجودگشودگی 

، زمانی هست گیرد و همان چیزی بشود که حقیقتازاین، ذات خودش را برعهده -دا

خودبودن نخست از دِل »: قرار گیرد وجودحقیقت شود که دازاین در پیوند با محقّق می

یافتن به تعلّق دهندگیرخ منزلۀگذاری بهآورد و این بنیانگذاری دازاین سربرمیبنیان

سان، آزادی دازاین فقط در بدین .(۶7: 1989)هایدگر،  «شودندا ]ی وجود[ محقّق می

چارچوب فوگ حقیقت وجود، یعنی در پیوند دوسویۀ میان انسان و وجود تحقّق پیدا 

 کند.می

این تعلّق و پیوند حقیقی با یکدیگر قرار در  وجودکه در آن انسان و  یرخدادا ام

جا و در نزدیکی ماست، ای خیالی و دور از دسترس نیست، بلکه همینواقعهگیرند، می

دهد که آنجایی قرار میتر باشد از آنچه ما را در قرب تواند به ما نزدیکچه چیز می»زیرا 

ورود به این قلمرو  .(4۶: 200۶)هایدگر،  «حال[ از آنِ ماست؟ق داریم و ]درعینبه آن تعل

هایدگر، روی، ازاین شود.ممکن می اش، یعنی شعرترین وجهدر اصیل از طریق زبان

داند. این تواند به این پیوند، مجال تحقّق دهد، اثر هنری میبستری را که می

تواند گذار انسان را از عصر مثابه نحوۀ تفکّر آینده میورزی شاعرانه است که بهاندیشه

انسان به همان اندازه که خود را تکنیک و فراموشی هستی به آغازی دیگر تمهید کند. 

بنابراین، فوگ و  ؛(47: 200۶)هایدگر،  تواند در رخداد سکنی گزیندبه زبان بسپارد، می

 در اثر هنری جستجو کرد.باید ترین شکل آن در انضمامی نحوۀ پیوند مربوط به آن را
 

 اثر هنری فوگ و. 4

 متاخر اندیشه های دورهنوشتهترین ، یکی از مهم«اثر هنری سرچشمه»در رساله 

ود یک موجود به ظهور ور ،آن درشود که تعریف میعنوان پیوندی هایدگر نیز فوگ به

اثر  هست، آشکار گردد. آنچه کهمثابه تواند بهسان، موجود مید و بدینشوتثبیت می

 ،یدگیو ناپوش یدگیحرکت متقابل پوش یعن، یهنری، عرصۀ نزاع میان و زمین و جهان

نزاع میان زمین زند. است؛ نزاعی که ظهور حقیقت وجود از دلِ آن سر می و ظهور ابیغ

خواهد موجودات را در است. جهان می« مرزیازیدن و دست»و جهان، در واقع، نزاع میان 

ا زمین از حدخوردن سرباز پذیر سازد، امتواند آنها را فهمیک وحدت جمع کند تا ب

جریان ظهور فقط تا جایی برقرار است که این نزاع در  این کشد.پس میزند و پایمی

بنابراین، در اینجا ظهور حقیقت مستلزم حرکت و نزاعی دائمی است  ؛خود حفظ شود

چنین ساختاری فقط در فوگ ا ام ؛حال انتظام و تعیّن خاص خودش را داردکه درعین
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که  نحویاست، به 2ساختار شود،یخوانده م 1چارچوب نجایآنچه در ا: »شودممکن می

 قتیخورده، فوگ ظهور حقوندیهم پبه شکافِ  نی. اخوردیم وندیخودش پ درشکاف 

دهد بنابراین، ساختار و تعّینی که به حقیقت، مجال ظهور می ؛(51: 1977)هایدگر،  «.است

این ساختار  بلکه ،حرکت نیستجنبش و شود، غیاب و منجر به برپاشدن یک جهان می

 .(34: 1977)هایدگر،  گیردیافتگی و دگرگونی شکل میترین حرکتدقیقًا در نهایی

 ترین کثرت را در خود جایکه نهایی است عبارت دیگر، در اثر هنری وحدتی برقراربه

واسطۀ فهم این نظم درونی، انتظامی سوبژکتیو نیست که بهحال، امّا درعین. داده است

که در خودِ اثرهنری و در جریان ظهور  د، بلکه وحدتی استگرفته باشصورت سوژه 

که  است نقطۀ انسجامی ،اثر هنری ترتیب، چارچوببدینشود. هستی برقرار می

چنین آورد. گرد هم می نحویبه کند وهای مختلف و نامنظم اثر را جمع میجنبش

شان در پیوند با یتدهد تا درعین جنبش و حفظ هووحدتی که به اجزاء مجال می

 یکدیگر باشند، همان وحدت مبتنی بر فوگ است. 

ید در تناظر بارا  فوگ د در چارچوبپیون نحوهرسد که ساختار و از اینجا به نظر می

در عین حفظ موجودات  ی است که در آنتفصیللوگوس،  فهمید. لوگوسساختار  با

هم پیوندی است که موجودات شوند و فوگ پذیر جمع میتحت یک کِل فهم ،تمایزشان

این وحدت درعین  طور که گفته شد،همان بخشد.را در چارچوب یک ظهور، وحدت می

آشکار  ترین صورت خود در هنر زبانی، یعنی شعرو در اصیل زبان چارچوب کثرت در

 بیان و تلفظ کتبی یا شفاهی نیست، بلکه ،اشزبان البته در معنای هایدگریشود. می

برقرارکردِن اصیل با در این نسبت است.« بنیادین با موجودات آغازینِ یک نسبت »

تمامیت »دوسویه میان وجود و دازاین در جریان است:  حرکتموجودات باز هم یک 

)هایدگر،  «.دنبالسوی معانی میآید. کلمات بهپذیری به کسوت کلمات درمیمعنادار فهم

 3«گفتنسخن»میان  بخشیک عنصر وحدتای مستلزم ا چنین رابطهامّ (.1۶1: 1977

دادنی نشان 5ساختار پیوسته»بخش، . این عنصر وحدتاست انسان 4«گفتن»و  وجود

ناگفتۀ آن از دِل آنچه باید گفته  وگفته  های آنها،در آن، گویندگان و گفتناست که 

 یک فوگ قرار، یعنی در چارچوب (240: 1985)هایدگر،  «پیوندندمیشود، به هم 

                                                           
1. Gestalt 

2. Gefüge 

3. sagen 

4. sprechen 

5. Gefüge 
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در شوند و یک ساختار جمع می ذیلزبان، در  متکثّر موجوداتترتیب، ینبد گیرند.می

 سازند.خود را آشکار میاین وحدت، 

نیز ردیابی  2و سروده 1توان بین شعرگفتن را در میبین گفتن و سخن ن رابطۀهمی

اثر هنری جمع  یک در سرایدآنچه را شاعر میای است که . شعر، گفتۀ شاعرانهکرد

 های شاعرسروده که به منبع و سرچشمۀ مشترکی است بیان دیگر، شعر،بهکند. می

خیزد شعر، موجی برمی 3از محلّ»د: آوربخشد و آنها را به حرکت درمیمستمراً روح می

... محّل شعر آوردگفتِن شاعرانه به حرکت درمیمثابه سخناش را بهگفتنکه هربار سخن

دهنده در درون خودش ذات مستور آن چیزی را حفظ سرچشمۀ موج حرکتمثابه به

شکل کند که در یک تصور مابعدالطبیعی زیباشناختی ممکن است در وهلۀ نخست بهمی

  .(33: 1985)هایدگر،  «ریتم ظاهر شود

ظ ، حفخصوص هنر زبانیو به بنابراین، ویژگی ممتاز زبان در معنای هایدگری آن

نجا ر ایبیان دیگر، داین حرکت است. به بخشیدن به کله درعین وحدتبالند یک جریان

شود و در قالب یک ساختار پذیر مینحوی فهمبه اشدرعین حرکت جریان بالنده

 آید؛ ساختاری که البته سیستم نیست، بلکه فوگی است که همواره امکاندرمی

ن و پیوند میان دازای دهد کهکند و مجال میهای نو را در خود حفظ میآشکارشدن

 پایه ه برکسویه دیگر نه نسبتی است وجود هربار به شکلی تازه رخ دهد. این پیوند دو

و بر ا فاصر ست کهفهم سوبژکتیو دازاین صورت پیدا کند و نه روابطی مستقل از دازاین ا

د وجو تحمیل شود. فوگ، یک نحوۀ پیوند دوسویه است که گشودگی دازاین و آشکارگی

 کند.ال ظهوری اصیل را فراهم میسان مجدهد و بدینر برابر هم قرار میرا د
 

 نتیجه. 5

ظم این ساختار هم نا امکند، فرمایی نمیاگرچه بر فوگ، همان انتظام سیستم حکم

ر ورزی با دقّت استدالل در تفکیشهاند . درواقع، انضباط این نحوهرا دارد شخود خاص

 ویژگی یکسان برای همه معتبر است، تفاوت اساسی دارد.طور ش بهاسیستمی که نتایج

 .(۶5: 1989)هایدگر،  استآنه اجزاء فوگ درعین وحدت بودنِ ذاتبهقائماین نظم،  ممتاز

شود و حتّی این است که در آن آزادی هر جزء حفظ می نظمیاین  عبارت دیگر،به

                                                           
1. Gedicht 

2. Dichtung 

3. Ort 
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دازاین آزادانه در  .(81: 1989)هایدگر،  کندمیرا تقویت  درونی کلّ فوگوحدت  آزادی،

مفاهیم ذهنی  چنان که هست )و نه برپایهد را آنگیرد که خونسبت با موجودی قرار می

اش کند. در این نسبت اصیل که در بهترین صورتدازاین(، آشکار می شدهیینتعاز پیش

ار کند، دازاین و وجود در وحدتی راستین با یکدیگر قردر اثر هنری تحقّق پیدا می

 گیرند. می

دهد تا ساختار منظمی را به اندیشه فوگ به هایدگر مجال می سان، مفهومبدین

اساس و بنیان آن آزادی  گیرد، بلکه اصالقرار نمی درآورد که نه تنها در برابر آزادی

وحدتی برخالف وحدت سیستمی، دهد، رخ می فوگ ی که در چارچوب یکوحدتاست. 

ساختار  دیگر، فوگ درعین حفظ انتظام و  بیان بهاست.  نیتعمریو غ ویرسوبژکتیغ

شده ندارد، بلکه تعییننی مطلق و ازپیشاست، تعی آن پذیریفهم خود که الزمه درونی

آشکارشدن ای نو مجال تواند به شیوههربار میکند که جریانی را در خود حفظ می

 موجودات را فراهم آورد.
 

 پی نوشت
چنین، نُت اوّل یا معنای تداعی با آواهای مشابه قبلی یا همان بازتاب )رُزنانس( است. همبه Anklangاصطالح . 1

 گویند.می Anklangآوای نخست در یک قطعۀ موسیقی را هم 
برد، بر انتقال و گذار از آغاز نخست کار میرا برای آن به Zuspielنوای دوّم آهنگ هستی که هایدگر اصطالح  .2

های ورزشی به در بازی« دادنپاس»معنای کند. این اصطالح را در زبان آلمانی بهتفکّر به آغازی دیگر داللت می

ی از آن کند که در آن نوازنده آهنگی را به جایی برساند که دیگربرند و در موسیقی بر وضعیتی داللت میکار می

 نقطه آغاز کند. 
 دیگویم نگیاست. شل نگیمتأثر از شل یهماننیا ۀخود نسبت به مسئل دگاهیدر د دگریکه ها رسدیبه نظر م .3

در واقع، عدم  زیچ نیوجود داشته باشد. ا یزیچ دیبا ،یتیاز هر ثنو شیو هر موجود و اساسا پ انیاز هر بن شیکه پ

 .Schelling, F. W. J)است   انیبنیهرآنچه که هست، امّا خودش ب یرااست ب یانیمطلق است که اگرچه بن زیتما

Über das Wesen der menschlichen Freiheit, 1809, I7, S. 408)صرفا  تواندینم گرید یهماننی. اکنون اصل ا

( تیّ ری)غ یآننهنیهمان ا ایواسطه  کی یآن را برمبنا باید شود، بلکه یبا خودش تلق زیچ کیبودنِ عنوان همانبه

 .افتیدر
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