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  چکیده

او در کتاب . وي موسوم به چرخش است ۀدوم اندیش ةتفسیر هایدگر از افالطون مربوط به دور

هایدگر در این کتاب از . پردازد به تفسیر تمثیل غار افالطون می افالطون در باب حقیقتة آموز

از آن در  پیش. پردازدمی طریق واسازي سنت مابعدالطبیعی در افالطون به ارائه نظر خود

در آن جا حقیقت به معناي مطابقت و . هستی و زمان نیز به مسئله حقیقت پرداخته بود

دانست که اولی شرط تحقق می حقیقت به معناي آشکارگی را دو معنا از حقیقت در طول هم

لیکن در دوره چرخش این دو معنا را مقابل هم قرار داده، به معنا یا برداشت دوم . دومی بود

) الثس(امر ناپوشیده  مثابهبه نظر هایدگر فیلسوفان پیشاسقراطی هستی را به. بخشید اصالت

کردند اما با تمثیل غار افالطون تغییري در ذات حقیقت روي داد و حقیقت از  درك می

وي در کتاب آموزه افالطون در . آشکارگی به مطابقت تبدیل شد، و این آغاز مابعدالطبیعه بود

به . نشیندمی تفسیر واسازانه تمثیل غار افالطون به تفسیر تاریخ مابعدالطبیعهباب حقیقت با 

هاي معاصر ناشی از بسط این  نظر هایدگر تمامی صور مابعدالطبیعی حتی بشرانگاري یا فلسفه

ما تأمل کردن بر نخستین آغاز و درك  ي ترین وظیفه اکنون فوري. تغییر در ذات حقیقت است

  .طی از هستی استفیلسوفان پیشاسقرا

  .تمثیل غار ،مطابقت ،چرخش،سنت ،افالطون،مابعدالطبیعه ،حقیقتالثیا،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هاي جدي مواجه شده است،  جدید که تمدن غرب در اثر رشد پسامدرنیته با چالش در دوره

اغرب در مختصات ها براي ما که بر اساس تعامل یا تقابل ناچار به مواجهه ب  بررسی این چالش

در غرب معاصر در بررسی و نقد تمدن جدید نوعی . گشا خواهد بود جدید آن هستیم، بسیار راه

خود به  بندي اندیشه هاي یونانی آن وجود دارد و در این راستا هایدگر در شاکله مواجهه با ریشه

لکه این کار را در رود ب هایدگر به عنوان شارح به سراغ افالطون نمی. یونان توجه خاصی دارد

او . پردازد هاي خود می دهد و در پرتو تفسیر افالطون به بیان اندیشه مقام فیلسوف انجام می

هایدگر . رود هاي وي می چه افالطون صریحاً گفته کاري ندارد بلکه به دنبال ناگفته حتی به آن

ناگفته باقی مانده چه وي گفته،  یک متفکر آن چیزي است که در آنة آموز«: گوید صریحاً می

  . (Heidegger, 1945, 5)» است

) او معرفی کنیم؛ الف در بیان تفسیر هایدگر از افالطون ابتدا باید سه مفهوم را در اندیشه

چه در درون سنت  کوششی نقادانه براي اوراق کردن سنت تا آن :(Destruktion)واسازي

: سنت) ب). 100، 1387کریچلی، (فته گردد نااندیشیده مانده و جا دارد تا اندیشیده شود، دریا

وي تفاوت میان سنت به معناي . واسازي، واسازي سنت است، اما نه سنت به معناي متداول آن

Überlieferugو) سنت(Traditionرایج و معناي مد نظر خود را بر حسب تمایز میان دو واژه 

چه از گذشته حمل شده و به ما  معناي آن هایدگر به اخیر در اندیشه واژه. کند بیان می) میراث(

,Inwood, 2000)سازیم، است  را آزاد می رسد و ما آن می این واژه اغلب براي : چرخش) ج.(225

در باب  نامهو  هستی و زمانانتشار  هاي هایدگر در فاصله بیان چرخش در خود اندیشه

چرخش خود موسوم به دوره ی اندیشهمیان هایدگر در دوره. (p.232)رود  به کار میبشرانگاري 

(die Kehre/ turning) رسد و در این راه هاي فیلسوفان پیش از خود می به بررسی اندیشه

چرخش شامل مابعدالطبیعه،  اهم مباحث هایدگر در دوره. پوشی کند تواند از افالطون چشم نمی

مباحث با تفسیر  ی اینشود و جالب است که همگ شناسی و حقیقت می شناسی، معرفت هستی

  . اي تنگاتنگ دارد او از افالطون رابطه

  

  سقراطیان پیش

هایدگر در باب هنر، ادبیات و بحث فرهنگـی اسـت    اندیشه اي براي همه زمینهتاریخ هستی

(Clark, 2002, 27) .        هرچند او به وحدت اساسی تقـدیر غربـی قائـل اسـت امـا در تـاریخ غـرب

کند و معتقد است در هر دوره جهان به طریقـی خـاص و متفـاوت از     می هایی را بازشناسی دوره
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ــی   دوره ــاهر م ــر ظ ــر بش ــر ب ــاي دیگ ــود  ه ــتی را   او دوره. (p.18)ش ــاریخ هس ــف ت ــاي مختل ه

  .نامد هستی می(epochs)مواقف

در دوره اول . هم متفاوت است چرخش، تا حدي با اول و دوره تلقی هایدگر از یونان در دوره

ه هیچ شکافی در بین یونانیان اعتقاد نداشت و تفـاوت واضـحی بـین پیشاسـقراطیان و     هایدگر ب

افالطـون و  اسـت و  پرسـش از هسـتی  نخست بیشتر متوجه  وي در دوره. گذاشت افالطون نمی

هایـدگر در  ).  Zarader, 1996, 8(اند  داند که به این مسئله پرداخته ارسطو را آخرین افرادي می

وي جنـگ غولهـا در بـاب    . دانـد  ین پرسش را نزد افالطون و ارسطو زنـده مـی  ا ، هستی و زمان 

 هسـتی و زمـان  هستی را از رساله سوفیست افالطون گرفته و آن را در صفحات ابتـدایی کتـاب   

  ).Heidegger, 1996, 1(کند  مطرح می

بـه   هـاي آنـان را   نوشـته  کنـد و   در دوره چرخش نگاه هایدگر به افالطون و ارسطو تغییر می

. آنان در مرز میان آشکارگی و فراموشی هستی قرار داشتند. هاي انتقال فکر دانست عنوان نمونه

چـه   اندیشـیدند و از سـوي دیگـر امکـان اندیشـیدن بـه راهـی جـز آن         از یک سو به هستی می

هایـدگر بعـد از   ). 226، 1382احمـدي،  (گذاشـت، نداشـتند    مابعدالطبیعه پیش پاي آنهـا مـی  

افالطـون و   ویژه پارمنیدس وهراکلیتـوس،  لگو قرار دادن نخستین فیلسوفان یونان بهبا ا چرخش، 

بـه نظـر او فیلسـوفان    . انـد  مابعـدالطبیعی گشـوده   ارسطو را متهم کرد که راه را بر ظهور اندیشه

تـرین ایشـان آن دسـته از فیلسـوفانی بودنـد کـه بـه         مهـم . کردند یونانی از هستی به صراحت یاد می

پـذیرفت و آن را   را نمی پیشاسقراطیهایدگر این اصطالح . اند ندان پیشاسقراطی شهرت یافتهم اندیش

سـقراطی معرفـی کـردن     دانسـت و معتقـد بـود کـه پیشـا      منـدان مـی   در حکم توهین به این اندیش

  .(Heidegger, 1968, 184)تر از آن است که کانت را پیشاهگلی بخوانیم  پارمنیدس احمقانه

پیشاسـقراطیان و   هایی براي فهم تغییر و تفاوت کلید واژه در یونانی، aletheiaو  phusisۀ دو کلم

کننـد و حقیقـت    آشـکار مـی   phusisموجودات خـود را در قالـب   . فیلسوفان پس از ایشان است

aletheiaهایـدگر بـه هسـتی ویژگـی     .  (Routledge, 1998, vol.8, 64)تهمین آشـکارگی اسـ  

 volpi, 1996, 32 .(phusis(دانـد   مـی  phusisرا ویژگـی   دهـد و آن  یرا نسبت مـ ) حقیقت بودن(

بـه آنچـه موجـودات در     (unhiddennes)به معناي ناپوشیدگی aletheiaتمایز صریح و قاطعی با 

  ).Inwood, 2000, 137(آن ظاهرند، ندارد 

 ,Heidegger(براي یونانیان هستی همان حضور بود . به فهم هستی استراهی تجربه حضور 

فهمیدنـد کـه از حیـث     مـی  ousiaو یا parousiaیونانیان معناي هستی را همچون ) .23, 1996

پس هسـتی یـا وجـود در نـزد ایشـان از حیـث       . زمانی داللت بر حضور دارند –هستی شناختی
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همـان   Phusisبراي یونانیـان  (Heidegger, 1996, 22).شود اش همچون حضور درك می هستی

هـا   آن. تمام هستندگان و موجودات و حتی با تمامیت هستندگان تفاوت داشتهستی بوده و با 

آشـنا بودنـد     -تفـاوت هسـتی شناسـانه   در اصطالح هایـدگر بـه    -با تفاوت هستی و هستندگان

  ). 127-1382،125احمدي، (

بلکه بـه طبیعـت یـا ذات آنهـا      نه تنها به موجودات به عنوان یک کل، Phusisبعدها معناي 

بـه معنـاي هنـر،     Techneاول در تقابـل بـا   . فوزیس در تقابل با دو چیز درآمـد . شود دیل میتب

– know)چگونگی –دانستن  مهارت ، how) با و عالوه بر اینnomos به معناي قانون یا مواضعه

(convention)  در تقابل آمد)Heidegger, 1994 , pp30- در گذر از جهان یونانی به جهـان  ). 32

اي نـاقص بـوده و معنـاي اصـلی      تبدیل شد که این ترجمـه ) طبیعت(Naturaبه  Phusisمی،رو

Phusis     در این ترجمـه از دسـت رفـت)Inwood, 2000, P137.(  طبیعـت)Nature ( ازNatura 

 بـه معنـاي رشـد کـردن،     Phueinاز  Phusisاما . گرفته شده است (birth)التینی به معناي تولد

این دو معنا از یکدیگر دورند و این ترجمه مانند ترجمه بسیاري دیگـر از   . استبارور شدن آمده 

را بـه   وجـود گوید که یونانیان وي می. ها گرفته است معناي اصیل کلمات یونانی را از آن ، ها واژه

. وجـود دارد  Natureبطور کلـی دو معنـاي مهـم از    ). P 136(فهمند  می حضور امر حاضرعنوان 

آمیـز  چه در زندگی هر روزه در ارتباط با چیزها برما بـه طـور احتیـاط    به عنوان آنیکی طبیعت 

(circumspectly) شود و دیگري طبیعت به عنوان آن چیزي که به طور نظري توسـط   آشکار می

یـک  . این دو معنا یکسان نیستند(Heidegger, 1996, p.61-62).شود می علوم طبیعی شناخته

اگرچـه درختـان موجـود در یـک بـاغ یـا زنبـوران         خشی از طبیعت نیست، خانه به معناي اول ب

چـه   چنـان  خانـه بخشـی از طبیعـت اسـت،      دان، فیزیـک  براي یک. موجود در اتاق، شاید باشند

هاي انسانی بخشی  ساخته در معناي نخست،.(Inwood, 2000, 136)درختان یا زنبوران هستند 

احمـدي  (نیستعی است اما سد و پل روي رودخانه طبیعی مثالً رودخانه طبی. از طبیعت نیست

،1382،92 .(Phusisهـا   تر از هر دو مفهـوم ذکـر شـده از طبیعـت اسـت و عـالوه بـر آن        کلی

,Heidegger, 1994(شـود   موجودات الوهی هـم مـی   دربرگیرنده در  Phusisخـود لفـظ   ). 25-26

بلکـه   که دیگر معناي هستی نداشت،بدیل شدتphysicaة گذر از جهان یونانی به التینی به واژ

فیزیـک   تـر بـه مـا واژه    نزدیـک  در دوره). 91، 1384احمـدي ، (شناسایی طبیعت بوده اسـت  

)phusica (     را به معناي علم طبیعت دانستند و دیگر هر گونـه ارتبـاط آن بـا معنـاي اصـلی واژه 

  ). 93ص(از بین رفت یونانی که معناي هستی را در خود داشت، 
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  تکون مابعدالطبیعه

 تاریخ مابعدالطبیعه با طرح نظریه. با شروع مابعدالطبیعه، هستی به فراموشی سپرده شد

عصر حاضر و بنیان  شروع مابعدالطبیعه پایه. هاي افالطون آغازیدن گرفت ایده مثل یا نظریه

الق سوبژکتیویسم و سوبژکتیویسم جدید است و این تلقی افالطونی از حقیقت است که به بات

هایدگر معتقد است که انسان غربی از زمان . (Dostal, 1992, 72)دانجام ابژکتیویسم می

همین مطلب باعث شد تا فالسفه بر . افالطون و ارسطو در سوء فهمی از حقیقت پوسیده است

ه آیندهسبیل باطلی قرار گیرند که خطوط عمیقی را در تاریخ بشر بنیاد نهاده است و این مسئل

– Naess, 1969, 228)دهد  انسان را در معرض خطر قرار می 229) .  

کل . باشد می موجودات چه هستند؟هاي پرسش  کل تاریخ مابعدالطبیه، تاریخ پاسخ 

ها چه چیزي در این قرون انجام داده باشند، چیزي است که  که انسان این تاریخ، سواي این

کند ها نقش بازي می اگرچه اعمال انسان در تحقق آناز جانب خود هستی بر انسان رفته، 

(Guignon, 2006a, 18) پس پرسش از هستی و بعد از آن فراموشی هستی با شروع

تاریخ مابعدالطبیعه از جانب خود هستی است و نه از  مابعدالطبیعه توسط افالطون و در همه

هایی نظیر  از هستی در صورتپاسخ این سنت به پرسش. (Inwood, 2000, 127). جانب انسان

ها ما را به پرسش  اما این پاسخ. شود و از این قبیل داده می گرایی جبري، ماتریالیسم، ایدئالیسم

از .(Naess, 1969, 253)رساند  بنیادین در مورد هستی موجودات یا معناي کلی موجودات نمی

از جانب هستی تعیین شده و  جاکه هرچه در تاریخ مابعدالطبیعه هست توسط مابعدالطبیعه آن

حاضر و آراء منتقدینی چون  افالطون شروع شده و تا زمانه ایده  از نظریهخود مابعدالطبیعه

هایدگر به  گرایی است و حملهگیرد، پس کل تاریخ مابعدالطبیعه افالطون نیچه را دربرمی

 مابعدالطبیعهشمول  . (Dostal, 1992, 61)است گرایی افالطونوي به  ارز حمله مابعدالطبیعه هم

ها در افالطون  آن به حدي است که حتی اعتراضات نیچه، همگی اعتراضاتی است که ریشه

نامد  گرا می ترین افالطون را افسار گسیخته نیچهبنیان نهاده شده است و از این رو هایدگر حتی 

(Guignon, 2006a, 18 ; Dostal 1992, 66) .بیعه را ناشی از غفلت از هایدگر بحران مابعدالط

دانست  وجود و پرداختن به موجودات و تغییر معناي حقیقت از انکشاف و ظهور به مطابقت می

دگرگونی در . که در نتیجه آن، انسان به فاعل شناسا و محور موجودات و حقیقت تبدیل شد

  .(Dostal, 1992, 66)فهم حقیقت سنگ بناي سنت مابعدالطبیعی است 

گوید مرادش چیزي نیست، مگر موجودات در کلیت  دالطبیعه از هستی سخن میوقتی مابع

. نامدش، موجود بما هو موجود است مقصود مابعدالطبیعه از آن چه وجود یا هستی می. ها آن
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زبان و بیان مابعدالطبیعه، از ابتدا در افالطون، تاکنون به طریقی شگفت در طریق این اشتباه 

این خلط مبحث همچون . کند خلط می) وجود را با موجود(ا هستنده پیش رفته که هستی را ب

تفکر که ناظر به موجود  مابعدالطبیعه به سبب این شیوه. اي در تفکر است و نه یک خطا حادثه

کند که آدمی را از نسبت اصیل و آغازین هستی با ذات  است، نادانسته نقش سدي را ایفا می

  ).140ص (دارد  انسان باز می

در تاریخ غرب دو . گیرد ارز هستی شناسی می یدگر مابعدالطبیعه را به عنوان امري همها

آغازد هرچند  یکی تقدیر ما را می. یکی جایگاهی اصلی دارد و دیگري فرعی. عزیمت داریم نقطه

توانیم آن را شروع اندیشه تعریف کنیم و دیگري تاریخ اندیشه بدون هستی را شروع  نمی

عزیمت فرعی تاریخ مابعدالطبیعه  شناسی است و نقطه عزیمت اصلی تاریخ هستی نقطه. کند می

شکافی بین خاستگاه و منشأ . هاي فرهنگمان روبروئیم ما با یک دوگانگی در نقطه عزیمت. است

در این شکاف و دوگانگی یکی از این دو نقطه عزیمت . امر نااندیشیده و آغاز براي اندیشه

این دو با ظهور افالطون . یابد می] هستی شناسی[ت خود را در دیگري حقیق] مابعدالطبیعه[

هاي مابعدالطبیعه  ترین نکته در باب ویژگی اما مهم. (Zarader, 1996, 14)شوند  هم ارزهم می

پرسش راهنماي . کند هایدگر را لحاظ نمی شناسانه آن است که مابعدالطبیعه تفاوت هستی

گاه از  اما هیچ» موجودات بما هو موجودات چه هستند؟«که  مابعدالطبیعه همواره این است

رود یعنی به سوي موجودات  مابعدالطبیعه به وراي موجودات می. پرسد حقیقت هستی نمی

عنوان روح، ماده، نیرو، صیرورت، حیات، تصور،  هاي مختلف به را به شکل عنوان یک کل، و آن به

کند و اغلب یک امر متعالی یا  همان تفسیر می دانهاراده، جوهر، سوژه، انرژي یا بازگشت جاو

اصطالحاتی نظیر منطق، اخالق و . (P.127)گیرد  یک جهان فوق حسی را اصل موضوع می

یونانیان چنین عناوینی را در زبان خود . آیند اصیل پدید می فیزیک در زمان انحطاط اندیشه

وقتی اندیشه از . کردند ستفاده نمیبراي اندیشیدن خود ا» فلسفه«نداشتند و حتی از لفظ 

آیند  عنصر خود جدا شود به انحطاط رسیده و عناوینی نظیر منطق، اخالق و فیزیک پدید می

(Heidegger, 1993a , 219 –   . اخالق ، منطق و فیزیک با ظهور افالطون پدید آمدند. (220

  

  حقیقت مسئله

است که زیربناي دیگر  مطابقتقت نظریهحقی ترین و تأثیرگذارترین رویکرد به مسئله مهم

. اوست هایدگر حقیقت همراه با هستی، محور اصلی اندیشه در فلسفه. باره است ها دراین نظریه

به این  افالطون در باب حقیقت آموزهو  در باب ذات حقیقتهستی و زمان،او در آثاري نظیر 
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را » هستی و زمان«چهل و چهارمو  چهل و سوم او که تنها دو بند. مسئله پرداخته است

چرخش به حقیقت  مستقیماً به حقیقت و نسبت آن با دازاین اختصاص داده بود، در دوره

شناختی اولین بار در بند چهل و  حقیقت از حیث هستی خود مسئله. دهد اهمیت خاصی می

سرآغاز اثر ر در و بار دیگ ذات حقیقت در بابۀ بحث شد و سپس در مقال هستی و زمانچهارم

به  افالطون در باب حقیقت آموزهعالوه بر این، هایدگر در کتابی دیگر یعنی . مطرح شد هنري

براي اولین  1942است در سال  1940این کتاب که مربوط به سال . این بحث پرداخته است

کی از هایدگر در این کتاب به تفسیر ی. به چاپ رسیدنامه در باب بشرانگاري بار همراه با 

.پردازد می تمثیل غارگذارترین فقرات آثار افالطون یعنی  ترین و تأثیر مهم

  

Aletheiaو حقیقت  

Aletheiaحقیقت«یونانی معادل ة واژ «[truth]  صداقت«است و معناي آن«

)truthfulness(،»روراستی «)frankness ( خلوص«یا «)sincerity (صفت آن . استalethes  به

) actual(» بالفعل«و ) real(» واقعی«، )frank(» صریح«، )sincere(» راستین«، »صادق«معناي 

 letheinفعل . است» صادقانه سخن گفتن«از همین ریشه به معناي  aletheueinفعل . است

و ریشه آن » بودن نادیده«و » مغفول ماندن«است به معنی  lanthaneinشکل باستانی فعل 

»lethe « جزء» شیفرامو«است به معنیa)( در ابتدايaletheia لذا از . پیشوند نفی است

شود که در اصل به معنی چیزي است که پنهان و  حاصل می Alethesترکیب این دو جزء 

کند  شود و فراموش نمی کند که پنهان نمی فراموش شده نیست و یا بر شخصی داللت می

(Inwood, 2000,p.13).  

گوید  می [Beitrage zur philosophie (vom Ereignis)]داي سهمی به فلسفهاهایدگر در 

یابیم؛ یکی از جهت تأمل بر بنیاد امکان صحت  که ما از دو سو به ذات حقیقت دست می

(adaequatio)  به یاد آوري سرآغاز«و دیگري از جهت «(aletheia) .هستی نخست خاص  رویه

است و رویۀ دوم مربوط به آثار  درباب ذات حقیقتدگر نظیر گفتارهاي های و برخی درس و زمان

حقیقت هایدگر یاد  شناختی از نظریه اول به تفسیر هستی که ما از رویه (ibid)متأخر اوست 

  .گیریم دوم قرار می کنیم و از طریق تفسیر هایدگر از افالطون در مسیر رویه می

و در  [verborgenheit]ن شدن از پوشیدگی را به بیرو Aletheinهایدگر در مراحل اولیه 

همان ناپوشیدگی  Aletheia«. کند تعبیر می [entdenken]جاي دیگر به انکشاف یا کشف شدن 

. (Heidegger, 1996, 144)» است [un ver borgen(es)]همان امر ناپوشیده  alethesاست و 
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حقیقت منحصر به احکام و که  کند؛ اول این این مطلب، سه امر را به طور ضمنی بیان می

ها، باورها و  هاي اندیشیدن اساساً نظري و ذهنی مجزا چون داوري هاي صریح و شیوه گزاره

اي از موجوداتی که در آن هستند،  یک کل و نه فقط مجموعه جهان به مثابه. تصورات نیست

. دهد ا نشان میجهان نه تنها از طریق حاالت، بلکه از طریق ادراك نیز خود ر. ناپوشیده است

اي براي واقعیت، یعنی موجودات، هستی و جهان است و نه  که حقیقت اساساً ویژگی دوم این

البته موجودات بر ما پوشیده هستند و ما از ایشان پرده . ها و اقوال اي براي اندیشه فقط خصیصه

ست و یعنی که وصف موجودات ا [entbergen]آشکار شده : الفیعنی alethesپس . گیریم برمی

فراچنگ آوردن یا فهم چنین امر : شود و ب جا که به موجودات مربوط می ناپوشیده تا آن

شود این است که حقیقت صریحاً پوشیدگی یا  امر سومی که بیان می. اي ناپوشیده و آشکاره

است، در  [unwahrheit]قدر که در ناحقیقت  دازاین همان. گیرد فرض می بودگی را پیش پنهان

هم » پنهان بودگی«کذب محض نیست و » ناحقیقت«. (Inwood, 2000, 13)قت نیز هست حقی

,Heidegger , 1996)نیست، بلکه نوعی دگردیسی و هیئت مبدل حقیقت است  204).  

در این آثار . در آثار متأخر، ناحقیقت تنها کذب نیست بلکه پوشیدگی و عدم آشکارگی است

ناپوشیدگی دو صورت . نیست بلکه متعلق به هستی است آن چه پوشیده است متعلق به انسان

ناپوشیدگی ) ناپوشیدگی یا گشودگی یا انفتاح جهان و موجودات در کل، ب) الف: دارد

صورت اول شامل پنهان بودگی یا . موجودات جزئی و خاص که در این فضاي گشوده هستند

مه چیز پنهان و در پرده است و قبل از آن که گشودگی و انفتاح رخ دهد، ه. شود اختفاء هم می

صورت دوم آن . را کند نه کل طبیعت آن انفتاح و گشودگی تنها وجوهی از واقعیت را آشکار می

به نظر . شویم بودگی و اختفایی است که ما به طور نسبی و مورد به مورد بر آن غالب می پنهان

این تمثیل ما را . خطا رفته است هایدگر افالطون در تشبیه حقیقت به نور در تمثیل غار، به راه

کند و لذا در این تمثیل معناي خاص  از فهم پوشیدگی و اختفاء و نیروي عدمی الثیا غافل می

aletheia روشنایی یا نور، متصل و مستمر است و هرگز قطع و وصل . دهیم را از دست می

ود ما از دیدار امر ش این تمثیل باعث می. کند شود و هرچه هست را بر ناظر آشکار می نمی

گشودگی امر گشوده را توجیه کند و عالوه بر  تواند همه پرتو نور نمی. گشوده نیز منحرف شویم

  .(Inwood, 2000, 14)این بیانی براي آشکار شدن موجودات جزئی باشد 

 ایدهدر افالطون الثیا زیر یوغ. گر و سرنوشت ساز بود اشتباه افالطون در این تمثیل ویران

به معناي دیدن است و اشاره به وجه بصري و  ideinبرگرفته از فعل یونانی ) ایده(Idea. رودمی

هاي روي دیوار را حقیقت  در این تمثیل، زنجیري غار سایه.(ibid)دیداري موجودات دارد 
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اما آن وقت که از زنجیر باز شود و به بیرون رود و اشیاء و گذرندگان واقعی را . پندارد می

چه اشاره  چنان. هاي روي دیوار ها حقیقت هستند و نه آن سایه فهمد که این ده کند، میمشاه

بود یعنی وصف طبیعت یا به بیان بهتر وصف  phusisوصف  aletheiaشد قبل از افالطون 

روي در تمثیل غار یعنی حرکت از درون غار به بیرون آن و کشف  هستی، اما با این پیش

ها و تصاویر یا  ی آزاد شده، حقیقت را در نوعی تصحیح، مطابقت ایدهحقیقت بدین نحو، زندان

دیگر بدواً و بالذات ویژگی  aletheiaبدین قرار . کند ها، درك می ها با خود آن هاي ایده سایه

گردد، یعنی مقهور  نیست بلکه همراه با روح مقهور تشابه و مطابقت می phusisموجودات یا 

به مطابقت  (homoisos)بعداً این تشابه یا اشتراك . ها ایده ها و وجه مشترك بین سایه

(adaequato) شود  تبدیل می(p.14) .

  

  تفسیر هایدگر از افالطون  ۀزمین

در زمانی که . گرایی و ارسطوگرایی در زمان هایدگر نیز وجود داشت نزاع بین افالطون

این به زیر آمدن مکتب نوکانتی . مکتب نوکانتی به سستی گرائید هایدگر درماربورگ بود، سلطه

 هورکهایمرو  گئورگ لوکاچرایج دالیلی نظیر چرخش از کانت به سمت هگل و مارکس توسط 

و  هوسولهایی نظیر  ترین دلیل آن ظهور نهضت پدیدارشناسی توسط چهره اما مهم. داشت

تنها از لحاظ  نه بین مکتب نوکانتی با پدیدارشناسی مشاجره. و مارتین هایدگر بود مارکس شلر

هایدگر این نزاع را به اي تاریخی هم بود و مخصوصاً نظام فلسفی و روش فلسفه بود، بلکه مسئله

ترین متن اثر اصلی کانت یعنی نقد عقل  در این راستا مهم. تفسیر متون کالسیک هم کشاند

 و هارتمانشلر و  محض بود که تفسیر نوکانتی از آن به نحو بنیادینی با تفاسیر امثال هایدگر،

اي  عالوه بر کانت، خوانش افالطون و ارسطو هم از اهمیت ویژهاما. در چالش بود هایمزوئت

اي  ترین تفسیر نوکانتی که براي ما در تقابل با تفسیر هایدگر اهمیت ویژه مهم. برخوردار بود

دارد 1اب ایده ها آموزة افالطون در بناتورپ خود کتابی تحت عنوان . دارد، تفسیر ناتورپ است

  . (ibid)دهد  که تفسیري نوکانتی از افالطون ارائه می

اصلی دارد؛ اول، تقرب و نزدیکی کانت و افالطون، دوم  ناتورپ در تفسیر افالطون، دو نظریه

، افالطون را ها افالطون در باب ایدهة آموزناتورپ در کتاب . موضع ایدئالیستی افالطون و کانت

ها با توجه  افالطون در باب ایده در این کتاب آموزه. کند ستعالیی کانت عرضه میبه ایدئالیسم ا

اصلی ناتورپ این بود که آیا  مسئله. هاي استعالیی او تفسیر شده است به مقوالت کانتی و ایده
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هاي افالطونی باید مطابق نقد ارسطو به عنوان اساس قلمروي ثانوي و مستقل از موجودات  ایده

 بنابراین، آموزه. پذیرد ناتورپ قول دوم را می. هاي محض اندیشه شود یا به عنوان ابژهفهمیده 

هاي  کند و تفسیر متعالی ارسطو از ایده غربی عرضه می ها، ایدئالیسم را به اندیشه افالطونی ایده

  . (p.64)شود  افالطونی به نفع تفسیر استعالیی مردود می

فهمید،  چه ناتورپ تعیین کرده بود می الطون را درست عین آنتفسیر اف هایدگر متقدم مسئله

ها را برحسب  که آن ها قرار داشته باشند و یا این ها یا باید در جایی وراي آسمان یعنی ایده

On the Essence of)در باب ذات بنیاداما هایدگر در کتاب . استعالیی فهمید سوبژکتیوته Ground)

کند که تمایل به تفسیر دوم از افالطون از پیش ترسیم  پ اذعان میمتفاوت با ناتور) 1929(

اما برخالف این مطلب هایدگر با ارسطو در نقد ویژگی متعالی بودن . [vorgebildet]شده است 

ها  ها در افالطون موافق است، ولی معتقد است که بعداً از طریق وساطت مسیحیت، ایده ایده

  . (p.65)یابند  و نهایتاً در اراده معطوف به قدرت میجایگاه خود را در سوبژکتیوته 

اما وي با ایدئالیسم ناتورپ . استعالیی مناسبی را بسط دهد خواهد فلسفه هایدگر متقدم می

رئالیسم را  –هایدگر جانب هیچ کدام از دو طرف ایدئالیسم . و مکتب نوکانتی مخالف است

ان این دوراهی را با از بیخ کندن ریشه آن در تو کند که می هایدگر پیشنهاد می. گیرد نمی

اگرچه در مورد افالطون با ناتورپ مخالف است، اما اذعان . مابعدالطبیعه افالطون حل کرد

کند که سوبژکتیویسم منطوي در ایدئالیسم مدرن از پیش ترسیم شده است و افالطون ما را  می

.دهد در کوره راه ایدئالیسم قرار می

مانده، تحول در آن چیزي است که ذات حقیقت  چه در افالطون ناگفته باقی آن از نظر هایدگر

چه را  اوست نه آن هر متفکري ناگفته دانیم به نظر هایدگر آموزه چه می چنان. بخشد را تعین می

  : گوید  می آموزه افالطون در باب حقیقتهایدگر در ابتداي کتاب . که وي گفته است

چه وي گفته، ناگفته باقی مانده  یک متفکر آن چیزي است که در آن )Lehre(» آموزه «اما 

چه با آن مواجهیم و احتماالً خودمان را  به عبارت دیگر آن چیزي است که در اثناء آن. است

چه در اندیشۀ افالطون ناگفته باقی مانده  آن. کنیم ناگفته باقی مانده است معطوف به آن می

این واقعیت که این دگرگونی اتفاق . بخشد حقیقت را تعین می چه ذات است تحولی است در آن

شود و چه چیزي برپایه این تحول در ذات حقیقت  افتاده است و این تحول شامل چه چیزي می

روشن » تمثیل غار«بنیاد یافته است، همه و همه مسائلی است که از طریق تفسیري بر 

  .(Heidegger, 19989, 155;1954,5). گردد می
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جمهوري که تمثیل غار در آن  گونه است که ابتدا فقرانی از رساله ا ساختار کلی کتاب اینام

کند و سپس دو تفسیر از آن ارائه  کتاب هفتم جمهوري را نقل می 517بیان شده یعنی فقره 

تفسیر اول از آنِ خود افالطون است که بنا بر آن، تمثیل تصویري است از حرکاتی که . کند می

این حرکات نهایتاً به تربیت نفس یا پایدیا . تواند در درون و بیرون غار انجام دهد یانسان م

تفسیر دوم از آنِ خود هایدگر است که بنابر آن تمثیل نه تنها تصویري از پایدیا . شود منجر می

هایدگر در این اثر معتقد است که تربیت . حقیقت افالطون است است که در واقع بیانگر نظریه

از . هایدگر، حقیقت در این تمثیل معنایی دو گانه دارد در نظریه. حقیقت ذاتاً به هم مرتبطندو 

دارد و  سازد و حجاب از خودش برمی سو به معناي آن چیزي است که خود را ناپوشیده می یک

دگرگونی مطرح در این کتاب، مقام حقیقت . از سوي دیگر به معناي مطابقت عین و ذهن است

صوصیت خود چیزها و موجودات به ویژگی انسان در عطف توجهش به اشیاء تغییر را از خ

بناي سنت مابعدالطبیعه را نهاده است  این دگرگونی در فهم حقیقت، سنگ. دهد می

(Dostal,1992, 12).  

گوید  افالطون خود می. اولین سؤال هایدگر پس از نقل تمثیل، پرسش از معناي آن است

نگریم  است که هر روز هنگامی که به اطراف خود می» مأوایی«ان شبیه غار کنایه از که این مک

ها را  سقف غار، گنبد آسمان. دهد و آتش درون غار همان خورشید است خود را به ما نشان می

ایشان را در «چه  مردمان درون غار ما هستیم که به این جهان محدودیم و آن. کند بازنمود می

. (Heidegger,1998, 164;1954, 19)» رود، امر واقعی یعنی امر موجود است ایشان میبرگرفته و بر

بینیم در نظر افالطون اشیاء بیرون غار همان موجودات حقیقی هستند و  همان طور که می

اما . شوند آشکار می (Aussehen)خود ) visible(سان موجودات در صورت مشاهده پذیر  بدین

. گیرد موجود در نظر نمی هده پذیر را به عنوان تنها ساحت یا جنبهافالطون این صورت مشا

گر آن است که شیء فرا روي کرده و خود را عرضه  براین، صورت مشاهده پذیر بیان عالوه

,1954;164 ,1998)دهد  کند و بدین طریق خود را نشان می می  هایدگر در ادامه به نکته. (20

که از آن بحث شد در زبان » صورت مشاهده پذیر «این که  کند و آن بسیار مهمی اشاره می

هاي عینی  در این تمثیل اشیاء بیرون غار نمونه. است (Idea)یا ایده  (eidos)یونانی ایدوس 

کند که موجوداتی نظیر خانه یا درخت را  هر چند آدمی فکر می. هاي افالطونی هستند ایده

شود تا آن  هاي چیزها، موفق می می فقط درپرتو ایدهبیند اما در نظر افالطون آد واسطه می بی

هاي خاص چیزها  یا به عبارت دیگر نمونه ایده هااگر مردم این «: گوید او می. چیزها را ببیند
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ها، اعداد و خدایان را مدنظر خود نداشتند، هرگز قادر نبودند تا این  مثل موجودات زنده، انسان

  . (ibid)رخت، یک خانه یا یک خدا درك کنند یا آن چیز را مثالً به عنوان یک د

آفتاب یا خورشید بیرون غار . کند را در تمثیل معرفی می ایده خیرسپس هایدگر 

خورشید تمثیل . سازند مصنوع انسان نیست و اشیاء در پرتو روشنایی آن، خود را عیان می

اي براي  ورشید استعارهخ. سازد ها را مرئی می ایده چه همه اي است براي آن غار استعاره

خواند که ترجمه غلط آن ایده خیر است  می (agathon)را تاگاتون  ست و آنها ایده ایده

(1998, 165;1954, 21) .  

او . کند جا نقد اصلی خود به تفسیر افالطون از تمثیل غار را بیان می هایدگر در این

از پس بیان محتواي .... ]افالطون هاي مدنظر مطابقت[هایی که برشمردیم  مطابقت«: گوید می

هاي سکونت و شرایط مردمان بیرون و  این تمثیل نه گزارش صرف از مکان... آیند  تمثیل برنمی

این گذرها شامل عبور به روشنایی روز و . اي از چند گذر است درون غار، بلکه نقل مجموعه

ز درون غار به بیرون و از بیرون هر بار گذر ا. »سپس بازگشت از روشنایی روز به درون غار است

آن به درون، نیازمند آن است تا چشمانمان را به این تغییر از تاریکی به روشنایی روز و به 

پس دو امکان کلی وجود . گیرد هر بار چشم حالتی از گیجی می. تاریکی درون غار عادت دهیم

به جایی بروند که اشیاء خود دارد یکی این که مردمان غفلت شدید خود را به کناري گذاشته و 

که انسان از جایگاه دانش بنیادین خود ساقط شود  تري نشان دهند و دیگر این را به نحو اساسی

بیند،  چه درون غار می و به قلمرو واقعیت متعارف بازگردد، اما این بار آگاه باشد از این که آن

است و هر بار باید به ساحتی اما در تفسیري افالطونی روح نیز مانند چشم . حقیقی نیست

این عادت کردن باید دربنیاد ذات انسان اتفاق . شود، عادت کند جدید که به آن انتقال داده می

فرآیندي که از طریق آن «: گویدمی او. بیفتد و به صورت رفتاري تثبیت شده بسط پیدا کند

کند، می بط با آن است خوبد و در هر مرتبه به ساحتی که مرت یا ماهیت انسان جهت دیگري می

. شود پایدیاي یونانی ترجمه نمی. »دهد نامد تشکیل می می پایدیاچه را افالطون  ماهیت آن

پس پایدیا به معناي . پایدیا به معناي راهبري کل نوع بشر و بازگشت او به ذات خویشتن است

ا همواره در نسبتی با پایدی. با حفظ ویژگی خاص خوداست، همراه پایدیابه  ناپایدیاگذار از 

خواهد تا به شرح ذات پایدیا  بینیم افالطون در این تمثیل می چه می چنان. قرار دارد» ناپایدیا«

ذات پایدیا صرفاً شامل ریختن دانش در روحی بدون «خواهد نشان دهد که  او می. بپردازد

ر حال انتظار نگه چنان که گویی روح، ظرفی است که به شکل تهی و د آمادگی قبلی نیست، آن
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را به طور تام و  گرد و آن پایدیاي راستین روح ما را به تمامی در برمی.... بلکه . داشته شده است

,1954;167-166 ,1998)» دهد تمام تغییر می 21-24).  

بیان مؤکد افالطون «:گوید  او می. پردازد هایدگر در ادامه به بیان تفسیر خود از تمثیل می

هایدگر . (ibid)» برآن است تا آموزه افالطونی حقیقت را نشان دهد.... »در تمثیل غار«

و به متن اصلی  پرسد که آیا چنین تفسیري از تمثیل غار، تفسیري تحمیلی نیست بالفاصله می

اجازه دهید ظاهر امر این گونه باقی «دهد که  ؟ در ادامه خود صریحاً پاسخ میکند تعدي نمی

تابع تغییر در » افالطونی خود اندیشه«بینش ما مورد تأیید قرار گیرد که بماند تا زمانی که این 

کند بلکه چشمان ما  به نظر او این تمثیل نه تنها ماهیت پایدیا را ترسیم می. ذات حقیقت است

,1998)گشاید  نبز می» ذات حقیقت«را به تغییري در  167;1954, پس به نظر هایدگر . (25

است بلکه در عین حال ذات حقیقت را ) پایدیا(م بیان ذات تعلیم و تربیت تمثیل نه تنها در مقا

. پس بایستی نسبتی اساسی بین این دو مطلب وجود داشته باشد. دهد نیز شرح می

توانیم درك کنیم که بکوشیم به افق یونانیان نزدیک  از نظر هایدگر این نسبت را وقتی می

  :به نظر هایدگر . موضوعات بیاندیشیمشده و براساس تلقی خود آنان به این 

پایدیا به معناي چرخش و سوگردانی کل هستی انسان است، یعنی انتقال از قلمرویی که 

ها به قلمروي دیگر که  شود و انتقال و عادت دادن انسان براي نخستین بار با موجودات روبرو می

شود که هر چه تا  عیت ممکن میجایی تنها براساس این واق به این جا. شوند موجودات ظاهر می

]هردو [اند،  اي که بدان آشکار شده به حال برانسان ها آشکار شده است و همچنین شیوه

اي  چه بر بشر در هر زمان ناپوشیده گشته است و همچنین هر شیوه هرآن. شوند جا و منتقل می جابه

 aletheiaرا در یونان باستان  ناپوشیدگی. که به آن طریق ناپوشیده شده است، بایستی تغییر کند

کنیم و اکنون دیر زمانی است در اندیشۀ غربی  را به حقیقت ترجمه می اي که ما آن گفتند، واژه می

  .(26-25 ,1954;168 ,1998)نفسه استشیء فیکه حقیقت به معناي مطابقت تصورات اندیشه با

است؟ به نظر هایدگر  نسبت میان تعلیم و تربیت و حقیقت در تمثیل غار چگونه اما

چه در قلمرو سکونت  چه را که حاضر است و آن آینه آن اش هر ناپوشیده و ناپوشیدگی«

داستان گذر از مسکنی به » تمثیل«به نظر او . کند دهد، تعیین می انسان ها رخ می

وي حکایت غار را به چهار محل سکونت و مأواي متفاوت که از باال به . مأوایی دیگر است

,1998)کند  تقسیم می اند بندي شده ن رتبهپایی تمایزات میان این مراتب . (26 ,1954;168

که در آن مرتبه متعارف  aletheiaهاي متفاوت  چهارگانه و مراتب درون هر گذار بر بنیاد گونه

حقیقت است که در هر مرتبه ۀ یعنی این تمایزات مبتنی برانواع چهارگان. اند است، بنیاد یافته
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پس باید در هر مرحله آنچه در همان مرحله حقیقی یا ناپوشیده . ها حمکفرماست ز آنیکی ا

-26 ,1954 ; 169-168 ,1998)است را تعیین کرد  27).  

هاي مصنوعات  نخست غارنشینان در بند به ناپوشیدگی چیزي مگر در مقام سایه در مرحله

اگرچه در این . باز شدن زنجیرهاست ندهدوم توصیف کن مرحله. یابند افتاده بر دیوار توجه نمی

تواند اشیاء  مرحله هنوز زندانی است و همچنان درون غار است، اما زنجیر از او بازشده و می

در این مرحله شخص به شیء واقعی اندکی . کنند، ببینید واقعی را که پشت سر او حمل می

 اما آزادي واقعی در مرتبه. شود می تر است وارد چه ناپوشیده تر است چرا که به قلمرو آن نزدیک

در بیرون همه چیز . تواند به بیرون غار برود آید که زندانی گسسته از زنجیر می دست می سوم به

غار، بلکه با نیروي  ساخته و گمراه کننده - دیگر چیزها نه در پرتو آتش انسان. نمایان است

 در این جا هم میزان ناپوشیدگی از مرحله .اند قاطع خود و به اعتبار ظهور خودشان قرار گرفته

ترین است  چه ناپوشیده در افالطون آن. ترین است نیز بیشتر است زیرا این جا قلمرو ناپوشیدهقبل 

آشکارگري است -نمایاند و تنها در این خود می) چیستی(هستی  –خود را برحسب مورد در چه 

  .(Heidegger,1998, 169-170;1954 28-29)شوند  که اشیاء آشکار، نمایان و دست یافتنی می

اي  هایدگر آزادي صرف رها شدن از زنجیرها نیست بلکه نوعی فرآیند پیوسته در اندیشه 

شوند و توجه داشتن به  است در عادت کردن به چیزهایی که در صورت مرئی خود نمایان می

است خود را در چیستی یک  ترین چه ناپوشیده آن«اما . چیزي که در هر مرحله آشکارترین است

هرچیز ) یعنی ایده ها(اي از سوي چیستی  گري نمایان - بدون چنین خود. دهد موجود نشان می

ترین است، به  چه ناپوشیده اما آن. مشخص، درواقع مطلقاً همه چیز در پوشیدگی باقی خواهد ماند

ظاهر  ، به نحو پیشینیشود شود که در هر چه ظاهر می خوانده می» ترین ناپوشیده«این دلیل 

  .(30-28 ,1954;170-168 ,1998)گرداند  پذیر می شود، دسترس چه را ظاهر می شود و آن می

آخر تمثیل عبارت است از بازگشت به غار و مبارزه براي آزادي چهارم یا مرحلهاما مرحله

د زندانیان غار را از در این مرحله بای. دهند دیگر زندانیانی که در برابر آزادي مقاومت به خرج می

هایدگر بیان . ببریم است» ترین ناپوشیده«قلمروي که برایشان ناپوشیده است به قلمروي که 

پوشیدگی اصل وجود موجود . شود کند که امر ناپوشیده به زحمت از امر پوشیده حاصل می می

ان ها یعنی هم پذیري آن است و از همین رو پوشیدگی به موجودات در حضور و دسترس

آید و براي این است که  بخشد و حقیقت همیشه از دل پوشیدگی به دست می حقیقت تعین می

,1998)آید نفی می αبا aletheiaدریونانی معادل حقیقت یعنی  171;1954, 31-32).  
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اشیا  تجربه. اي ذاتی است یونانی از حقیقت رابطهۀ اما در نظر هایدگر بین این تمثیل و تجرب

. اپوشیدگی است که پیشاپیش ساختار این غار را به صورت حاضر تعیین کرده استن به مثابه

در عین حال که سقفی پوشیده دارد، اما این . نفسه باز و آزاد است غار زیرزمینی است که فی

را پنهان کرده،  چه بر آن محیط است و آن زمین محصور غارگونه که فی نفسه باز است و آن

اي که در نور سطح زمین  ارند یعنی به ناپوشیدگی و امر ناپوشیدههمگی به خارج اشاره د

جا دیگر تمثیل  هرجا که حقیقت به معنایی غیر از ناپوشیدگی باشد در آن. گسترده شده است

در نظر هایدگر نیروي تصویري تمثیل غار از حالت . مناسبی باشد تواند مثال و نمونه غار نمی

اند وهمچنین از دیدن فضاي آزاد  نیانی که در آن محصور شدهبسته بودن سقف زیرزمینی، زندا

هایی  گیرد بلکه نیروي توضیحی این غار برنقش آتش، نور آتش و سایه خارج از غار نشأت نمی

به طور حتم ناپوشیدگی «. کند، روشنایی روز، نورخورشید و خورشید تأکید دارد که ایجاد می

گیرد که  شود، اما فقط از این نظر مورد مالحظه قرار میبیان می ]تمثیل [در مراحل مختلف آن 

قابل دسترس ) ایدوس(شود هرچه ظاهر است در صورت مشاهده پذیر خود چگونه باعث می

به بیان دیگر امر . قابل مشاهده شود.... شود این صورت قابل مشاهده  باشد و چگونه باعث می

ت، مدیون ایده و قابلیتهاي آن است سامري که حاضر و در دسترس ا ناپوشیده، به مثابه

(1998,172,  دارد که او بیان می. کند هایدگر در این بخش ایده را تعریف می(33,34 ,1954;3

درخشد  ایده می. کند چه حاضر است را ارائه می صورتی مشاهده پذیر است که نمایی از آن ایده

موجود در . شود میایده باعث حضور. و ذات ایده همین درخشش و دیده شدن است

شود، اما نباید فراموش کرد که حضور، ذات وجود است و به همین دلیل  اش حاضر می چیستی

است که به نظر افالطون ذات یا ماهیت واقعی وجود عبارت از چیستی است و حتی در 

ا تنه. یا وجود خارج existentiaیا ماهیت است و نه  quidditasهمان ، essشناسی نیز اصطالح

ارجاع داده شده است، » ایده«که اوالً به  nousو noeinدر سایۀ این انقالب افالطونی است که 

ورود ایده، امرناپوشیده که منظور امر حقیقی ۀ بینیم به واسط چه می چنان. آید به فهم در می

این پرسش ) 508(افالطون در اواخر کتاب ششم جمهوري . شود است با فعل دیدن مرتبط می

را خورشید  شیء مرئی و بینایی است و خود پاسخ آن کند که چه چیزي واسطه مطرح میرا 

این . شوند برتر آشکار می یک ایده ها به واسطه آن ها همبه نظر افالطون در عالم ایده. داند می

خیر یا به  پس ایده. برتر در تمثیل غار به عنوان خورشید تصویر یا بازنموده شده است ایده

هاي  اعلی منشأ وجود ایدهة که اید تعبیر افالطون تاگاتون در این جا دو کارکرد دارد؛ یکی این

,1998ها است ن آشکار شدن و یا دیده شدن آ دیگر است و هم واسطه 174 -176; 36-38).(  
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کند که تمثیل غار  گردد و بیان می هایدگر در ادامه به موضع بنییادین خود در رساله بر می

در این تمثیل ایده بر ناپوشیدگی . نظر او متضمن آموزي افالطون در باب حقیقت است در

حقیقت دیگر از این به بعد به ایده تعلق دارد و دیگر از . یابد حقیقت سیطره و استیال می

دهد  سرآشکارگی خود نیست و لذا ویژگی اصلی خود یعنی آشکارگی را از دست می

1998,176;1954, 41)(  
حقیقت به عنوان «. دهد ونی مذکور در ذات حقیقت، جایگاه حقیقت را نیز تغییر میدگرگ

اما حقیقت به عنوان مطابقت یا صحت نگاه . ناپوشیدگی، خصلت اساسی خود موجودات است

بعد از تمثیل غار دیگر . (43 ,1954 ;177 ,1998)خصلت سازگاري انسان با موجودات است 

کند که حقیقت به  هایدگر در ادامه اشاره می. ر نگاه انسان استحقیقت نه در اشیاءعالم که د

به همین دلیل . زند عنوان آشکارگی که وصف اساسی هستی است هنوز در افالطون کورسو می

 هایدگر معتقد است که ابهامی ضروري در آموزه. تغییر مذکور را افالطون بیان نکرده است

هایدگر در اثبات . (ibid)گیرد  مطلب نشأت میافالطون در باب حقیقت هست که از همین 

orthotesسخن گفته است اما  aletheiaگوید که وي در تمثیل غار از  ابهام افالطون می

) 5تا ج  7ب  517(را مراد کرده است و در جاي دیگر از کتاب هفتم جمهوري ) صدق - صحت(

اي که  خیر به ایده بر تعریف ایدهکند عالوه  خیر صحبت می گاه که از ایده در تفسیر تمثیل آن

دارد و این ایده  شود استیال چه شناخته می برترین ایده است و هم بر عمل شناخت و هم بر آن

تنها ادراك  رانی است که نه خیر حکم ایده«گوید که  منشأ اصلی همه چیز است، در ادامه می

بینیم حقیقت در عین حال هم  می چه جا چنان در این. »کند بلکه ناپوشیدگی را نیز اعطا می

. (ibid)جاهم، باز زیر یوغ ایده است  البته ناپوشیدگی در این. ناپوشیدگی است و هم درستی

اي بین ارسطو و افالطون و اثبات پیروي ارسطو در این ابهام از افالطون،  هایدگر پس از مقایسه

جا به بعد است که این  ز اینا«: گوید وي می. گیرد که بسیار قاطع است اي کلی می نتیجه

» .گردد خصوصیت ذات حقیقت به عنوان صحت تصور و بیان در کل اندیشۀ غربی رایج می

(1998, 178; 1954, 44).  

هایدگر در ادامه براي اثبات سخن خودش سعی در ردیابی این مسئله در فیلسوفان شاخص 

د که تغییر در ذات حقیقت در نزد کن کند و بدین نحو اثبات می تاریخ فلسفه بعد از ارسطو می

وي از . کند در ابتدا به توماس آکوئینی اشاره می. افالطون شروع سنت مابعدالطبیعه است

مواجهه با حقیقت در عقل انسانی یا الهی به طور کامل صورت «کند که  توماس نقل می

که aletheiaدر این نقل قول عقل جایگاه اصلی حقیقت است و حقیقت دیگر نه. »گیرد می

حقیقت یا خطا به معناي «گوید که  سپس به دکارت اشاره کرده و از قول او می. مطابقت است
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از . رسد هایدگر در نهایت به نیچه می. ».واقعی کلمه جز در عقل، در هیچ کجاي دیگر قرار ندارد

اي است که همیشه و ضرورتاً  اندیشه نظر نیچه حقیقت نوعی خطاست پس ذات آن طریقه

این تعریف به عنوان عدم صحت اندیشه با حقیقت به عنوان صحت . کند واقعیت را تحریف می

سنت مابعدالطبیعه  ترین نتیجه  دهد که نیچه آخرین و افراطی این نشان می. بیان موافق است

  .(45 ,1954 ;179 ,1998)است 

  

نقدهاي تفسیر هایدگر

ین و مشهورترین نقد به این تفسیر، نقد پل تر مهم. است اما نقدهایی هم به این تفسیر شده

افالطون شناس برجسته و همکار هایدگر در دانشگاه ماربورگ )Paul Friedländer(فریدلندر 

» بحثی با مارتین هایدگر: aletheia«در فصلی با عنوان  افالطون او در جلد اول از کتاب. است

  .پردازد به نقد و بررسی هایدگر از حقیقت می

انتقاد وي در این . کند آغاز می aletheiaشناسی واژة  ندر بحث خود را با بحث در ریشهفریدل

او در این خصوص به متون هومر . قسمت این است که این واژه ضرورتاً همواره صیغۀ نفی نیست

alethes، اگرچه 233خدایان هزیود قطعۀ  گوید در تبارنامه فریدلندر می. کند و هزیود رجوع می

نفی است، ارتباطی به ناپوشیدگی موجود ندارد، بلکه براي نامیدن کسی به کار رفته است صیغۀ 

در نزد هومر . ماند، پس به معناي درستی ادراك است که چیزي از نظر او مغفول و پنهان نمی

، 376در بخش ششم، فقرة . غیر از یک مورد، همیشه ناظر به حکم و تصدیق است alethesهم 

چه را  اي آن تو به ما دستور داده«: گوید کاران هکتور به او می ر یکی از خدمتاز ایلیاد هوم

فریدلندر معتقد است در همین جا هم که ظاهراً موافق تفسیر هایدگر . »ناپوشیده است بگوییم

تنها درستی حکم بلکه ناپوشیدگی موضوع را نیز بیان  است هومر خواسته است نه aletheiaاز 

را به  کار نبرده است بلکه آن تنها به معنایی سلبی به را نه alethesدلندر هومر به نظر فری. کند

در نظر او هومر این واژه را به معناي امر اصیل، بسامان، . برد کار می معنایی کامالً ایجابی به

در قاموس هومر این واژه به معناي دروغ، . کار برده است روشن و آشکار و واقعیت بماهو به

بنابر این بر خالف نظر هایدگر، . باشد توهم، خواب و هرچه واقعیت را تحریف کند، مینیرنگ، 

,Friedländer,1969)رفته است این واژه به معناي صحت هم به کار می 222-223) .  

شناسانۀ فوق، بر اساس نقد فریدلندر، اوالً هایدگر در تفسیرش از ایده  عالوه بر نقد ریشه

یابی آن به عنوان دیدن و واژة مأخوذ از دیدن تکیه  وي آن یعنی ریشهبیش از حد به ریشۀ لغ

گیرد که به متن افالطون وفادار  کرده است و از همین نسبت بین ایده و دیدن نتایجی می
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ثانیاً هایدگر در . اي براي درك شهودي است توجهی ندارد نیست و به اینکه ایده استعاره

چه  بیند، اما در نظر فریدلندر آن وغ ایده رفتن حقیقت را میتفسیرش از افالطون روند به زیر ی

یا aletheiaچه بر  آن. توان دید نه یک روند بلکه یک وضعیت وجودي است در تمثیل غار می

نظر هایدگر درمورد ایدة خیر . حقیقت تسلط دارد نه ایده به معناي عام آن، بلکه ایدة خیر است

ثالثاً این نظر هایدگر که در افالطون حیث . اي عاممعن صادق است نه دربارة ایده به

. شناسانۀ آن کنارگذاشته شده است، خطاست به نفع حیث معرفت aletheiaي شناسانه هستی

را به عنوان واقعیت هستی، حقیقت معرفت و صداقت روح از خود صادر  aletheiaمثال خیر، 

بنابراین در فلسفۀ .کند کشف می پس روح انسان از طریق معرفت، واقعیت وجود را. کند می

افالطون تغییر تحولی صورت نگرفته است بلکه واقعیت هستی و درستی ادراك به هم مربوط و 

در نهایت به نظر فریدلندر، این تفسیر هایدگر که با تغییر در ذات حقیقت، جایگاه آن . اند وابسته

به نظر فریدلندر .ت، اشتباه استنیز تغییر یافته و حقیقت از وجود به معرفت منحصر شده اس

ها است و علت  که از نظر افالطون ایدة خیر باالتر از همۀ ایده خود هایدگر هم با اعتقاد به این

مبقیه و آشکارگی موجودات است از تفسیر خود عدول کرده است و تفسیر او را پذیرفته است و 

توان گفت که به  طور کلی می به.ستبه نوعی ایده که ایدة خیر باشد را علت آشکارگی گرفته ا

مطابق نظر aletheiaهمیشه در مقابل دروغ یا کذب بوده است و  aletheiaنظر فریدلندر 

-Friedländer, 1969, 225افالطون هم ذات واقعیت است و هم ذات گزارة صادق  به ) .(228

سندگان بعد ایشان صرفاً به نظر فریدلندر عالوه بر اینکه این کلمه در اشعار هزیود و هومر و نوی

صحت گفتار و (شناختی  معناي ناپوشیده به کار نرفته است بلکه داراي سه معناي معرفت

. باشد می) صداقت، خلوص و خودآگاهی(و وجودي ) واقعیت هستی(شناختی  ، هستی)اعتقاد

  ).386، 1385جمادي، (فریدلندر معتقد است که در تمثیل غار هر سه معنی مضمر است 

  

نتیجه

وي سعی دارد تا با . اي به یونان و به طور کلی سنت و تاریخ غربی دارد هایدگر توجه ویژه

این واسازي و آثار . واسازي تاریخ اندیشه غربی به پرسش از معناي هستی تقرب پیداکند

وي موسوم به دوره  طور جدي در دوره میانی اندیشه تفسیري هایدگر از فیلسوفان پیشین به

  . یابد تحقق میچرخش 

توان این مسئله را  می. ترین موضوع اندیشه وي در این دوره مسئله حقیقت باشد شاید مهم

انجام  در باب ذات حقیقتچه هایدگر در کتاب  شناسی انجام داد، مانند آن صرفاً از لحاظ هستی
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اریخ توان با بررسی تفسیر هایدگر از افالطون در پرتو تفسیر تکون ت دهد و نیز می می

و به خصوص خاستگاه آن یعنب نظریه ایده این کار را انجام داد، مانند آن چه مابعدالطبیعه

  .دهد انجام می آموزه افالطون در باب حقیقتهایدگر در کتاب 

است و  [truth]» حقیقت«یونانی معادل ة واژAletheiaبر اساس نظر هایدگر در این کتاب، 

در  ایده در افالطون الثیا به زیر یوغ. است» خلوص«یا » روراستی«،» صداقت«معناي آن 

به معناي دیدن است و اشاره به وجه بصري و  ideinبرگرفته از فعل یونانی ) ایده(Idea. آید می

  .دیداري موجودات دارد

اما آن وقت که . پندارد هاي بر روي دیوار غار را حقیقت می در تمثیل غار، زنجیري غار سایه

فهمد که  ز شود و به بیرون غار رود و اشیاء و گذرندگان واقعی را مشاهده کند، میاز زنجیر با

بود  phusisوصف  aletheiaقبل از افالطون . هاي روي دیوار ها حقیقت هستند و نه آن سایه این

روي در تمثیل غار یعنی حرکت از درون غار  اما با این پیش. یعنی وصف طبیعت یا هستی بود

و کشف حقیقت بدین نحو، زندانی آزاد شده، حقیقت را در نوعی تصحیح، مطابقت  به بیرون غار

دیگر  aletheiaکند و بدین قرار  ها با خود ایده ها، درك می هاي ایده ها و تصاویر یا سایه ایده

نیست بلکه همراه با روح مقهور تشابه و مطابقت  phusisبدواً و بالذات ویژگی موجودات یا 

آن است که افالطون مفهوم حقیقت  آموزة افالطون در باب حقیقتاصلی کتاب ۀ ینظر. گردد می

این . را از ناپوشیدگی به صدق مشاهده و بر همان قرار، صدق گزاره دگرگون کرده است

دگرگونی، مقام حقیقت را از خصوصیت خود چیزها، و موجودات به ویژگی انسان در عطف 

بناي سنت مابعدالطبیعه را  دگرگونی در فهم حقیقت سنگاین . دهد توجهش به اشیاء تغییر می

نهاده و به بسط سوبژکتیویسم و همه صور مابعدالطبیعی محقق در تاریخ مابعدالطبیعه 

  ..انجامد می
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  ها نوشت پی

 افالطون در اندیشـه هایـدگر  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع -1

.است
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منابع فارسی

  .نشر مرکز: تهران. هایدگر و پرسش بنیادین،)1384. (احمدي، بابک -

  .نشر مرکز: تهران. هایدگر و تاریخ هستی،)1382.(-------

. محمـد حسـن لطفـی   ۀ ترجمـ . دوره آثـار افالطـون  در  "طاییسسوف"،)1380. (افالطون -

  .انتشارات خوارزمی :تهران

ــیاوش   - ــادي، س ــه ،)1385.(جم ــه و زمان ــدگی و   زمین ــتاري در زن ــی، جس پدیدارشناس

  .ققنوس. تهران .هاي هوسرل و هایدگر اندیشه

  .نشر ماهی: تهران. خشایار دیهیمیۀ ترجم. اي فلسفه قاره،)1387. (کریچلی، سایمون -

  .ققنوس: تهران. سیاوش جماديۀ ترجم. متافیزیک چیست؟،)1385.(هایدگر، مارتین  -

ـایی   مـتن ). گـرد آورنـده  (در الرنـس کهـون    "بارة انسان گرایینامه در"، )1385. (-- -- -- -  ه

  .نشر نی: تهران). 281–318. (ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم
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