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Abstract
According to Heidegger, Aletheia is a category by which one can understand the
relationship between phronesis and Agathon; because Heidegger has used Aletheia
in its Greek sense, i.e. disclosure and openness and not true in the sense of
correspondence with the reality. Having accepted Aletheia as disclosure and
openness, the relationship between phronesis and Agathon becomes possible in
two ways. Firstly, phronesis, as conceived by Heidegger, refers to a mode of
disclosure and openness or to put it more precisely, a mode of the existence
of Dasein which is related to praxis and action and leads Dasein towards the best
action, i.e. existential being. Agathon is also the source of Aletheia. To put it
otherwise, it is the source of disclosure and openness as well as the source of
being and Dasein. Secondly, Heidegger does not attribute the transcendence in
Agathon to any supra-temporal and spatial existence, i.e. God, rather to Dasein
himself. Said differently, Agathon includes the being and existing capabilities in
Dasein and the latter’s transcendence lies in passing through the existing
condition and reaching existential being which is possible through overcoming
the habits and reaching disclosure and openness. Thus, Agathon is the
touchstone of the behaviors of Dasein. This is what Heidegger refers to as the
call of conscience in his discussion of phronesis and considers it a basis for
phronetic action; this is a call that comes from Dasein and invites him to reach a
mode of existential being that would allow it to know himself as a Dasein and
act according to it.
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Introduction
The relationship of Agathon or the idea of Good to phronesis is one of the topics
that can be discussed by Heidegger since it is possible to make such an
explanation in light of the interpretations Heidegger has made in his numerous
works of phronesis and Agathon.
(Idea of Good) in Plato
The Idea of Good is one of the most important Plato teachings that have been
discussed in numerous treatises, such as the Republic, Phaedrus, Phaedo, and
The Symposium. The Agathon or the Good Idea {for Plato} is the idea of ideas.
It should be noted that there are many interpretations of Plato's view of the
Agathon and its reconciliation with God, etc.
Interpretation of the Agathon or the idea of Good
Should be noted that Heidegger does not consider Agathon's translation of a
good idea to be a proper and proper translation, while Agathon in Platonic works
have translated the idea of Good or Good. In discussing Agathon, Heidegger
believes that Agathon is the source and origin of Aletheia. For Heidegger Althias,
in fact, is self-discovery, and Agathon is the source of discovery and openness.
(Phronesis relationship with Agathon or the idea of Good)
Speaking, there are two major views regarding moral and educational perceptions
of Agathon in Heidegger’s viewpoint. Some philosophers like Gadamer believe
that Heidegger has focused on the aspect of disclosure and openness and
Alethoen in the Agathon and neglected the moral and educational aspects of it.
Some others like Snyder contend that moral and educational aspects of Agathon
cannot be denied in Heidegger’s view. By evaluation these two aforementioned
perspectives and also Heidegger’s works in which he has discussed the notion of
Agathon, one can vividly see the moral and educational interpretation of
Heidegger of Agathon. In fact, one can say that Heidegger in his discussion of
Agathon as the first priority has alluded to Aletheia and its aspect of disclosure
and openness; however, it does not mean that he has been neglectful of Paideia
and moral aspect of Agathon; because the concept of Agathon is not separable
from Paideia in Heideggerian sense at all. He considered Paideia to be a turn
towards Agathon and reaching disclosure and openness. Actually, Aletheia, as
conceived by Heidegger, is a category by which one can explain the relationship
between Agathon and Phronesis; because Heidegger has used Aletheia in its
Greek sense, i.e. disclosure and openness and not true in the sense of
correspondence with the reality.
To Heidegger, Agathon is the source of disclosure and openness, or to put it
more precisely, the source of being or even the Being itself; insofar as Heidegger
declares that Agathon is Being and also being in its real sense. In other words,
Agathon is both Being and being. He has even regarded something beyond Being
and believes that it is simultaneously the source of Being and disclosure and
openness; while, Phronesis is also a mode of Being and a mode of disclosure and
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openness. In fact, according to Heidegger, Phronesis is a mode of Dasein’s
existence that is related to praxis or action and leads Dasein to an existential
mode of being. Moreover, Heidegger has attributed the transcendence of being
in Agathon not to any sublime entity that is trans-temporal and trans-spatial, i.e.
God, rather to a finite and limited being called Dasein (Being-There). Given this
interpretation, Agathon exists in Dasein’s existence and in one sense we can state
that it is equal to conscience in Heidegger’s view which is the Dasein itself and
invites it to reach self-knowledge. As a result, Agathon in Heidegger can be
considered to be a criterion and touchstone of Phronetic action.
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چکیده
در دیددگداه هدایدگر ،آلثیا مقولهای اسدددت که به واسدددطه آن میتوان به رابطه بین
فرونسیس و آگاثون پی برد؛ چرا که هایدگر آلثیا را در معنای یونانی آن یعنی کشف و
گشددودگی و نه صدددو و مطابقت با واقب به کار برده اسددت با پذیرش آلثیا به عنوان
کشددف و گشددودگی از دو جهت رابطه فرونسددیس و آگاثون امکان پذیر میشددود اول
اینکه فرونسددیس از نظر هایدگر به عنوان نحوهای از کشددف و گشددودگی یا به تعبیر
دقیقتر نحوهای از وجود دازاین است که مرتبط با پراکسیس و عمل است و دازاین را
به سدوی بهترین عمل یعنی نحوه وجود اگزیسدتانسیال رهنمون میشود و آگاثون نیز
منبب آلثیا یعنی منبب کشف و گشودگی و هم چنین منشأ وجود و حتی خود وجود است
دوم اینکه هایدگر تعالی موجود در آگاثون را نه به موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی
خدداوند بلکه به خود دازاین نسدددبت میدهد؛ به این معنا که آگاثون شدددامل وجود و
تواناییهای موجود در خود دازاین اسددت و تعالی دازاین نیز در گذشددتن از ویددعیت
موجود و یا به تعبیری گذشدتن از نحوه وجود اگزیسدتانسدیل و رسیدن به نحوه وجود
اگزیسدتانسدیال اسدت و این امر با پشدت سدر گذاشتن عاد ها و رسیدن به کشف و
گشددودگی امکانپذیر میشددود از این رو آگاثون مالک برای رفتارهای دازاین اسددت؛
همدان چیزی که هایدگر در بحث از فرونسدددیس به ندای وجدان تعبیه کرده و آن را
مالک برای عمل فرونتیک دانسدته اسدت؛ ندایی که از جانب خود دازاین است و او را
دعو میکند تا به نحوه وجود اگزیسددتانسددیال برسددد و بتواند خویشددتن را به عنوان
دازاین بشناسد و بر اساس آن عمل کند
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مقدمه
تبیین رابطده آگاثون ( )ἀγαθόν/ agathonیا ایده خیر ( )the idea of Goodبا
( )φρόνησῐς/phronesisاز جمله مباحثی اسدت که میتوان از نظر هایدگر مورد بحث و بررسی قرار
داد؛ چرا که با توجه به تفاسدیری که هایدگر در آثار متعدد خوی از فرونسدیس و آگاثون ارائه داده است،
امکان چنین تبیینی فراهم میشدددود از نظر هایدگر فرونسدددیس به عنوان نحوهای از وجود و یا به تعبیر
دقیقتر نحوهای از کشدف و گشدودگی دازاین ( )Daseinاسدت که مرتبط با پراکسدیس یا عمل است و
دازایدن را جدهددتدهدی مدیکدنددد تددا بدده بدهدتدرین عمددل یعنی نحوه وجود اگزیسدددتددانسدددیددال
( )Existenzial/existentialدسدت یابد الزم به ذکر اسدت که مبحث فرونسیس در کتاب سوفیست
افالطون ( ،)Plato’s sophistبه صدور مفصدل مورد بحث قرار گرفته است عالوه بر این در کتاب
هستی و زمان ( )Being and Timeنیز در مباحث راجب به دازاین ،مناسبا دازاین با دازاینهای دیگر
و هم چنین نحوههای وجودی دازاین میتوان به فرونسیس به عنوان نحوه وجود اگزیستانسیال دازاین پی
برد
افزون بر این هایدگر در مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» به تفسددیر تمثیل رار افالطون و هم
چنین مبحدث آگداثون یدا ایدده خیر میپردازد وی آگاثون را به عنوان مالک و معیار آلثیا مطرح میکند
هایدگر در مقاله مذکور بیان داشته که هدف وی در این تفسیر از تمثیل رار ،اشاره به ناگفتههای افالطون
اسددت وی معتقد اسددت با اینکه افالطون در تمثیل رار ادعا کرده که دردره وی ،بیان ماهیت پایدیا یا
تربیت ( )παιδεία / paideia/ educationاسددت؛ اما متن تمثیل عالوه بر تبیین ماهیت پایدیا به
دیدگاه افالطون در خصددوآ آلثیا ( )ἀλήθεια/ aletheia/ truth or disclosednessاشدداره
میکند هایدگر معتقد اسددت تحولی که در تاریخ فلسددفه در مورد معنای آلثیا رخ داده از این تمثیل ناشددی
می شود؛ به این صور که معنای آن از کشف و گشودگی به صدو و مطابقت با واقب تغییر کرده است
از نظر هایدگر آلثیا در تمثیل معنایی دوگانه دارد :از یکسدددو به معنای آن چیزی اسدددت که خود را
نامسدتور میسدازد و حجاب از خود بر میدارد و آن در نهاییترین مرتبه ،آگاثون است که نامستورترین و
حقیقیترین اسدت از سدوی دیگر به معنای صدو و مطابقت ذهن و عین است (هایدگر )23 :3111 ،در
واقب از نظر هایدگر آلثیا پی از افالطون به معنای کشدف و گشودگی به کار میرفته است ولی افالطون
تغییر معنایی در آن به وجود آورد و آن را به معنای صدددو و مطابقت با واقب به کار برد به نظر میرسددد
آگاثون ،نخسدتین بار در آثار افالطون و به ویهه در تمثیل معروف رار به کار رفته است پس از افالطون،
تفاسدیر متعددی توسدط شدارحان و مفسران آثار وی در خصوآ آگاثون ارائه شد برخی از این تفاسیر از
تطبیق آگاثون به خداوند سخن گفتهاند اینان معتقدند آگاثون از نظر افالطون؛ ایده همه ایدهها ،حاکم بر
تمامی ایدههای دیگر و علت وجود و معرفت آنهاسدددت؛ این در حالی اسدددت که هایدگر در آثار خوی ،
تفسیری متفاو از آگاثون ارائه میدهد
نوشتار حایر در تالش است تا با طرح بحث آلثیا به عنوان کشف و گشودگی و نه صدو و مطابق با
واقب ،رابطه فرونسدیس و آگاثون را بررسدی نماید این در حالی است که خود هایدگر اشارهای مستقیم به
فرونسدددیس3
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این امر نداشدته اسدت؛ اما مطابق تفاسیری که از این دو ارائه داده است میتوان چنین رابطهای را کشف
نمود از این رو یرور دارد به تفسیر هایدگر از آگاثون و هم چنین فرونسیس اشاره شود تا بر اساس آن
تبیین روشدنی از رابطه این دو به دسدت آید عالوه بر این ،برای اینکه فهم صحیحی از آگاثون به دست
آید الزم است به دیدگاه خود افالطون نیز در این خصوآ اشاره شود
آگاثون یا ایده خیر در افالطون
آگاثون یا ایده خیر از مهمترین آموزههای افالطونی اسددت که در رسددالههای متعددی همچون جمهوری،
فایدروس ،فایدون و مهمانی مطرح شدده اسدت آگاثون یا ایده خیر {از نظر افالطون} ،ایده ایده هاست
در واقب افالطون قائل به دو جهان یعنی جهان محسوس و جهان معقول یا مثل بوده است برای شناخت
ماهیت این دو جهان یدرور دارد به خصوصیا و ویهگیهای آنها پرداخته شود وی جهان محسوس
را همین عالم جسدمانی میداند که از موجودا محسوس و جسمانی تشکیل شده است از نظر افالطون
جهان محسدوس شدامل ویهگیهایی همچون تغییر و فناپذیری اسدت و از این روست که موجودا عالم
محسددوس شددامل جزئیا و نه کلیا میشددوند در مقابل؛ عالم مثل شددامل ایدهها و مثل میباشددد که
ویهگیهایی همچون ثبا  ،فعلیت و فناناپذیری را دارا هستند و چنین ویهگیهایی نیز تنها به امور کلی یا
کلیا تعلق میگیرند ورنر در کتاب حکمت یونان در خصددوآ ویهگیهای عالم مثل چنین بیان میکند
که «مثل به دلیل داشددتن صددفاتی همچون ثبو  ،وحد و کمال از جهان محسددوسددا فراتر میرود و
جهان واقعیت اصددیل و حقیقی را تشددکیل میدهد» (ورنر )13 :3171 ،عالوه بر این افالطون در رسدداله
فایدون در خصددوآ ویهگی بسددیط بودن مثل چنین بیان میدارد که« :آنچه همواره به یک حال میماند
ریرمرکدب اسدددت ،حدال آنکده مرکدب گداه چنین میگردد و گاه چنان و همواره به یک حال نمیماند»
(افالطون ،فایدون)71 :3107 ،
اسدتیس نیز در کتاب تاریخ انتقادی فلسدفه یونان به خصدوصدیا و ویهگیهای مثل اشاره و ویهگی
نخسدت آنها را ،جوهر بودن دانسدته اسدت؛ به این معنا که وجودشدان فی نفسده است و به هیچ چیزی
وابسدته نیسدتند بلکه سدایر اشدیا ،وجودشدان وابسته به آنهاست وی ویهگیهای دیگری همچون شیء
نبودن ماهیت مثل و اندیشه بودن آنها ،کلی بودن ،ذا بودن ،وحد  ،تغییرناپذیری ،فسادناپذیری ،خارج
از زمان و مکان بودن ،کمال مطلق بودن و معقول بودن را برای آنها برشددمرده اسددت (اسددتیس:3111 ،
 )311-311عالوه بر این هایدگر نیز در کتاب مفاهیم اسدداسددی فلسددفه باسددتان به مبحث مثل افالطون
توجدده کرده و آنهددا را شدددامددل وجود بدده معنددای واقعی آن دانسدددتدده و ویهگیهددایی همچون ثبددا
( ،)Constancyامر کلی ( ،)The universalقانون ( ،)Lawامر ابدی ( )The eternalو امر ریر
شدرطی ( )The unconditionedرا برای آنها برشدمرده و شناخت آنها را از نوع شناخت منطقی-
مفهومی و نه شدناخت حسدی ( )Logical-conceptual cognitionدانسته است ( Heidegger,
 )2008: 80افزون بر این خود افالطون نیز در خصددوآ شددناخت عالم مثل بیان میدارد« :چیزی که
هست را تنها از طریق تفکر محض میتوان شناخت و نه از طریق ادراک حسی» (بورمان)17 :3117 ،
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در واقب کلی بودن ایدهها از نظر افالطون به این معناسدت که ایدهها همان کلیا هستند وی معتقد
اسددت هر چیزی در عالم محسددوس با ایدهای در عالم مثل ارتباط دارد در واقب افالطون کثر موجود در
عالم محسوس را با توسل به ایده واحد مطرح میکند افالطون با طرح عالم مثل و نسبت دادن وحد و
ثبا به آن از یک سددو و عالم محسددوس و نسددبت دادن کثر و تغیر به آن از سددوی دیگر میان دیدگاه
هراکلیتوس و پارمنیدس جمب کرده اسدت (اسدتیس )310 :3111 ،افالطون در رسداله فایدروس صراحتاً
بیان میدارد« :ایده آن صدور واحدی اسدت که ما از راه ادراکهای حسدی کثیر در پرتو تفکر صحی و
منطقی بده آن برمیخوریم» (افالطون(فدایددروس) )912 :3107 ،وی هم چنین بیان میکند« :اصدددل
نخسدت این اسدت که سخنور جزئیا کثیر و پراکنده را یکجا و با هم ببیند و بدین سان به صورتی واحد
برسددد» (افالطون (فایدروس) )901 ،3107 ،در نتیجه افالطون مُثُل را جوهر و ذا اشددیاء محسددوس
میداندد و بده تعبیر زلّر« ،وی این کلی را ،کده همانا ایده اسدددت … در مقام جوهری مطلقاً موجود درک
میکند» ()Zeller, 1876, p 240
عالوه بر این افالطون در تبیین رابطه اشیای محسوس با مثل به روگرفت یا تقلید ،بهرهمندی و علت
و بنیاد بودن اشداره میکند؛ به این صدور که مثل علت و بنیاد اشدیای محسدوس هستند؛ مثل واقعیا
مطلقی هستند که اشیای جزئی بر اساس آنها تبیین میشوند افزون بر این اشیای محسوس ،روگرفتها
و تقلیدهایی از مثل هسدتند وی هم چنین بیان میدارد که وجود اشیای محسوس از مثل ناشی میشود؛
به این معنا که اشیای محسوس بهرهمند از مثل هستند (استیس)317 :3111 ،
بندابراین آموزه مثدل یدا ایدهها در دیدگاه افالطون اهمیت بسدددیار زیادی دارد؛ چرا که این آموزه در
هستی شناسی و معرفتشناسی وی کامالً تاثیرگذار بوده و بدون فهم و پذیرش آن ،فهم سایر دیدگاههای
افالطون امکدانپذیر نخواهد بود افالطون در تبیین مباحث نفس ،اثبا و جاودانگی آن ،معرفت و نحوه
حصدول آن در نفس انسدانی ،مبحث حقیقت و هم چنین تبیین مراتب هسدتی به نظریه مثل توجه داشته
اسدددت عالوه بر این افالطون در آثار متعدد خوی و بویهه در رسددداله جمهوری و تمثیل رار از ایدهای
سدخن میگوید که برترین و بزرگترین ایدههاسدت وی از آن ایده تعبیر به آگاثون یا ایده خیر میکند که
علت وحد ایدههای دیگر اسدت افالطون در رسداله جمهوری در خصوآ ایده خیر بیان میکند« :ایده
خوب در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست :در عالم دیدنیها ،روشنایی و خدای روشنایی را
او آفریده اسدت و در عالم شناختنی ها ،خود او اصل نخستین و حکمران مطلق است و حقیقت و خرد ،هر
دو آثار او هسدتند بنابراین کسی که بخواهد چه در زندگی خصوآ و چه در زندگ ی سیاسی از روی خرد
کار کند باید بکوشددد تا به دیدار او نائل آید» (افالطون(جمهوری) )137 :3107 ،وی هم چنین از تشددبیه
ایده خیر به خورشید سخن گفته است افالطون بیان میکند« :خود نیک ،آن (خورشید) را به صور خود
آفریده است تا تصویر او باشد» (افالطون ،کتاب ششم جمهوری)111 :3111 ،
زلّر در کتداب افالطون و آکدادمی قدیم در خصدددوآ ایده خیر بیان میکند که ایده خیر ورای همه
ایدهها قرار دارد و علت معرفت و وجود اسدت وی معتقد است همانطوری که در عالم محسوس ،خورشید
علت معرفت و وجود است؛ در عالم معقول نیز ایده خیر علت معرفت و وجود است وی حتی بیان میدارد
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که ایده خیر ورای معرفت و وجود نیز هست از نظر زلّر ،توجه به ایده خیر در رساله های مختلف افالطون
سبب شده تا تفاسیر متعددی از آن ارائه دهند وی بیان میکند ایده خیر نمیتواند به عنوان رایت فعالیت
انسدان (باالترین خیر برای انسدان) ،رایت جهان و مفهوم عقل الهی در نظر گرفته شود؛ چنانچه از رساله
فیلبوس و جمهوری میتوان برداشدت نمود زلّر معتقد اسدت با تحویل ایده خیر به این معانی مطرح شده
دیگر نمیتوان آن را بده عنوان علت فاعلی و خدا در نظر گرفت وی بیان میدارد ایده خیر نمیتواند به
عقل الهی یا فکر خدا و تعین ذاتی خدا تعبیر شود؛ چرا که اگر ایده ها را به عنوان افکار یا مخلوقا خدا و
یا به عنوان تعینا خدا در نظر بگیریم ؛ در این صدور از یک سو ابدیت و استقالل آنها و از سوی دیگر
وجود مطلق آنها زیر سوال میرود عالوه بر این ادعای خود افالطون نیز خالف اینها را مطرح میکند؛
چرا که در رسداله فیلبوس صدراحتاً بیان میکند که ایده خیر ،عقل الهی نیست (zeller, 1876: 279-
.)285
زلّر بیان میکند ایده خیر {از نظر افالطون} به اشددیا وجود میبخشددد و علت حقیقت ،زیبایی و منبب
نور اسدت؛ از این رو نمیتواند صرفاً به عنوان هدف باشد بلکه اساس وجود ،نیروی محرک و علت فاعلی
نیز هسددت در واقب از نظر زلّر ،افالطون نمیتواند علت فاعلی جدا و دیگری ریر از ایده خیر مطرح کند و
ایده خیر عالوه بر این که علت فاعلی اسدددت ،علت رایی همه موجودا و علت معرفت نیز هسدددت زلّر
اسددتناد به رسدداله تیمائوس افالطون میکند که در آن از خالق سددخن گفته اما خالق بودن در این جا در
معنای صدور بخشیدن به جهان یعنی طراح جهان به کار رفته و این ادعای ارسطو را نشان میدهد که
بیان کرده بود افالطون تنها به دو علت مادی و صدوری اشداره کرده است زلّر در خصوآ نسبت خدا با
ایده خیر به سه حالت اشاره و هر سه را رد میکند اول اینکه خدا علت و اساس ایده خیر باشد که در این
صدور جوهریت و اسدتقالل آن زیر سوال میرود چرا که اساس فلسفه افالطون بر جوهریت مثل تکیه
دارد؛ به این معنا که هسدتی مستقل دارند و وجود خود را از دیگری نگرفته اند؛ در صورتی که این نظریه
ایده خیر را مخلوو خداوند میداند که هسدتی اش وابسته به اوست دوم اینکه خدا مخلوو ایده خیر باشد
که در این صور با تبدیل کردن خدا به نمود ،هستی مستقل خدا را زیر سوال میبرد و سوم اینکه خدا و
ایده خیر به عنوان حقیقت های مسداوی در نظر گرفته شدوند که در این صدور نیز دو شرح ناسازگار از
حقیقت نهایی ارائه میشود که قابل تبیین نیست از این رو خدا همان ایده خیر است و افالطون در رساله
فیلبوس نیز به این مسئله اشاره کرده است؛ با این تفاو که خدای مورد نظر وی ،خدایی شخصی نیست
(استیس 321-321 :3111 ،و )zeller, 1876: 282-291؛
اما ویلیام کرِی در کتاب استدالل جهان شناختی از افالطون تا الیب نیتس بیان میکند که افالطون
خدا را با آگاثون یا ایده خیر یکی نمیگیرد؛ چراکه در رسداله جمهوری ،ارواح خدایان هستند نه مثل وی
معتقد اسدددت افالطون ادعا کرده روحی که جهان را حرکت میدهد؛ بهترین روح اسدددت و این نظریه به
دیدگاه مونوتئیسدتی ( )monotheismنزدیک اسدت کرنفورد ( )Cornfordنیز استدالل میکند که
خدا به عنوان بهترین روح ،نمی تواند آگاثون یا هر صدور مثالی دیگر باشدد وی اشاره به تفاو مثل با
ارواح می کند به این صور که ارواح همچون مثل؛ جاودانه ،معقول ،بسیط و ریرفانی هستند اما برخالف
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مثل نمیتوانند بدون تغییر وجود داشته باشند اما بارنت ( )Burnetبر این باور است که آگاثون افالطون
بایسدتی خدا در معنای تئیسدتسدی مدرن باشد گروب ( )Grubeنیز استدالل میکند که دو حالت برای
خدای افالطون میتوان درنظر گرفت به این صور که آن واقعیت نهایی و مطلق باشد یا خالق و سازنده
حیا وی بیان میکند مثل مطابق با خدا به عنوان واقعیت نهایی و مطلق هسددتند و ارواح مطابق با خدا
به عنوان خالق و سدازنده حیا برخی همچون جرارد واتسدون ( )Gerard Watsonنیز مسأله را ریر
قابل حل دانستهاند ()Craig, 1986: 9-10
ویلیام کرِی بر این باور اسدت از یک سدو در رساله تیمائوس با تثلیث افالطونی یعنی آگاثون ،دمیورژ
( )Demiurgeو روح جهانی ( )World Soulمواجهیم و از سدددوی دیگر با بهترین روح در رسددداله
قوانین وی معتقد اسدت بهترین روح در رساله قوانین نمیتواند همان آگاثون باشد چرا که آگاثون صور
و مثال اسدددت و نه روح وی در خصدددوآ رابطه بهترین روح در رسددداله قوانین با دمیورژ یا روح جهانی
صددحبت میکند در این حوزه به دیدگاه بارنت اشدداره میکند که صددراحتا دمیورژ را با خدا یکی میداند و
هم چنین تیلور ( )Taylorکده از دمیورژ به خدا و روح متعالی تعبیر میکند در واقب تیلور معتقد اسدددت
دمیورژ تیمائوس همان بهترین روح در قوانین است و همو خداست عالوه بر این گروب دمیورژ را سازنده
ارواح میداندد و معتقدد اسدددت خود دمیورژ نیز روح اسدددت و روح جهانی را مجموعه همه ارواح میداند
کرنفورد نیز بهترین روح قوانین را بددا روح جهددانی یکی میدانددد( )Craig, 1986: 13-14از این رو
تفاسدیر متعددی در خصدوآ دیدگاه افالطون در خصوآ آگاثون و تطبیق آن با خدا و وجود دارد؛ این
در حالی است که هایدگر نیز تفسیری متفاو از آگاثون یا ایده خیر ارائه داده است
تفسیر هایدگر از آگاثون یا ایده خیر
هدایدگر در چندین اثر خوی از جمله ذا حقیقت :تئتتوس و تمثیل رار افالطونThe Essence ( 9
 ،)of Truth: On Plato’s Cave Allegory and Theaetetusآموزه افالطون در باب حقیقت1
( ،)Plato’s Doctrine of Truthدر باب ذا حقیقت )On the Essence of Truth( 1و
مفاهیم اساسی فلسفه باستان ( )Basic concepts of ancient philosophyبه تفسیر آلثیا و هم
چنین آگاثون {از نظر افالطون} میپردازد الزم به ذکر اسددت که هایدگر ترجمه آگاثون به ایده خیر را
ترجمه درست و مناسبی نمیداند این در حالی است که در آثار افالطونی آگاثون به ایده خیر ( the idea
 )of Goodیا خیر ( )Goodترجمه شده است)Heidegger, 1998: 165( 1
افالطون در کتداب هفتم جمهوری برای بیان ماهیت تربیت و تاثیر آن در طبیعت انسدددان به تمثیل
معروف رار اشدداره و بیان میدارد راری زیرزمینی را در نظر بگیرید که انسددان هایی از بدو تولد در آنجا
بودهاند و زندگی بیرون از رار را تجربه نکردهاند این افراد با زنجیر بسته شدهاند به طوری که رو به دیوار
و پشت به دهانه رار قرار گرفتهاند اینان طوری با زنجیر بسته شدهاند که حتی قادر به چرخاندن سر خود
به راسدت و چ نیسدتند در بیرون رار آتشدی روشن است که پرتو آن به درون رار میتابد و راهی بلند
میان آت و افراد در زنجیر شددده هسددت در پشددت زندانیان ،افرادی در حال صددحبت با هم هسددتند و
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پیکرههایی از انسددان و حیوان و جا به جا میکنند که سددایههای آنها برای زندانیان نمایان میشددود
شدایان ذکر اسدت که برای زندانیان ،سدایهها حقیقت محسدوب میشدند و اینان به جز سایهها هیچ چیز
دیگری را حقیقی نمیدانسددتند افالطون بیان میکند اگر این زندانیان از زنجیر آزاد شددوند و واقعیا را
ببینند ،در بادی امر واقعیا را انکار خواهند کرد و واقعیت را متعلق به سدددایهها خواهند دانسدددت اما اگر
رؤیت آگاثون یا خورشدید به تدری حاصل شود اینان از طریق عاد به کشف و گشودگی دست مییابند
(افالطون ) 130-131 :3107 ،در واقب افالطون از طریق این تمثیدل بده پایدیا یا تربیت نفس اشددداره
میکند
هایدگر در مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» ،دو تفسیر از تمثیل رار ارائه میدهد تفسیر اول را
به افالطون نسبت میدهد که بر اساس آن حرکا موجود در رار در نهایت به پایدیا یا تربیت نفس منجر
میشدود تفسیر دوم از آن خود اوست که بر اساس آن نه تنها تمثیل ،تصویری از پایدیا است بلکه بیانگر
نظریه افالطون در خصددوآ آلثیاسددت وی معتقد اسددت پایدیا و آلثیا ذاتاً به هم مرتبط هسددتند برخی از
شدارحان در این خصدوآ بیان داشتهاند هایدگر در تفسیر خوی از تمثیل رار صراحتاً تاثیرا اخالقی و
سیاسی آن را انکار میکند و صرفاً به آلثیا و تبیین آن میپردازد 0اما در نوشتههای وی در خصوآ آلثیا و
تمثیل رار ردپای تاثیرا اخالقی و سیاسی کامالً نمایان است از این رو از نظر افالطون آگاثون مفهومی
متافیزیکی نیسددت به این معنا که صددرفاً برای معرفت باشددد بلکه بایسددتی به سددوی رفتار جهت پیدا کند
()Snyder, 2012: 2
در واقب هایدگر در تمثیل رار بر آلثیا و جنبه کشف و گشودگی آگاثون اشاره میکند هایدگر در تفسیر
خوی از تمثیدل رار بر نق خورشدددید به عنوان نمایانگر آگاثون یا ایده خیر اشددداره میکند وی بیان
میدارد که خورشدید نه تنها افایده کننده نوری اسدت که در پرتو آن اشیا رؤیت میشوند بلکه هم چنین
سبب گرمای اشیا نیز هست؛ از این رو نه تنها اشیا در پرتو خورشید دیده میشوند بلکه علت و اصل آنها
نیز هست( )Heidegger, 2008: 84/ Dostal, 1985: 80هایدگر معتقد است خورشید استعارهای
از آگاثون و ایده ایده هاسدت وی معتقد اسدت آگاث ون ساخته دست انسان نیست و اشیا در پرتو روشنایی
آن نمایان میشددوند در واقب هایدگر به دو کارکرد آگاثون در افالطون اشدداره میکند اول اینکه آگاثون
منشدددأ وجود ایددههدای دیگر بوده و دوم عامل آشدددکار شددددن یا دیده شددددن ایدههای دیگر اسدددت
( )Taminiaux, 1999: 19از این رو مفهوم آگداثون در رابطه با آلثیا قابل درک اسدددت؛ چرا که در
تفسیر هایدگر آگاثون منبب آلثیاست و آلثیا زاده از آگاثون است ( )Dostal, 1985: 82
هایدگر در بند چهل و نهم از کتاب مفاهیم اساسی فلسفه باستان به بحث در خصوآ ایده آگاثون یا
ایده خیر میپردازد وی در این حوزه ،چگونگی اسدتفاده از ایدهها به عناون ساختار وجود ،7گذر از کارکرد
منطقی به کارکرد اخالقی آگاثون و گذر از وجود به باید را مورد پرس و بحث قرار میدهد وی در تبیین
آگاثون از عبار «به خاطر اینکه ( »)for the sake of whichاسددتفاده میکند؛ به این صددور که
هایدگر معتقد است وجود یعنی وجود موجودا صرفاً به خاطر خود فهمیده میشوند وی بر این باور است
تنها امری که می تواند به این صددور فهمیده شددود؛ یعنی به خاطر خود فهمیده شددود ،وجود اسددت و به
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خاطر خود بودن ،رایت فهم و به تعبیر دیگر رایت آگاثون اسدددت از نظر هایدگر آگاثون در معنای اُنتیک
چیزی باالتر از خود وجود و به تعبیر دقیقتر خود وجود اسددت و نه ادعایی درباره وجود وی معتقد اسددت
آگاثون مرتبط با نور فهم وجود است و یا به تعبیر دقیقتر آگاثون ،وجود ( )Beingدر معنای درست آن و
هم چنین موجود ( )beingدر معنای درسدت آن است؛ یعنی آگاثون هم وجود است و هم موجود؛ آگاثون
اصدل وجود است و در عین حال تشخ دارد 1از نظر هایدگر وجود هم رایت و هم آگاثون است و «به
خاطر اینکه» نیز خود به عنوان وجود و به عنوان آگاثون است از نظر هایدگر وجود در وهله اول به معنای
حضددور ( )presenceاسددت؛ اما فراتر از آن ،وجود به معنای «به خاطر اینکه» اسددت؛ به سددوی آگاثون
()Heidegger, 2008: 116-117
هایدگر در کتاب مفاهیم اسداسی فلسفه باستان در تفسیر خوی از آگاثون به ش جنبه از تعالی آن
اشددداره میکندد و بر اسددداس آن تعالی را به وجود خود دازاین و نه موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی
خداوند ربط میدهد این شد جنبه عبارتند از اینکه )3 :آگاثون به سختی دیده میشود  )9آگاثون علت
یا زمینه عدالت و زیبایی و توازن آنهاسددت  )1آگاثون ارائه دهنده نور اسددت به طوری که همه اشددیا در
پرتو آن دیده میشوند  )1آگاثون امکان درونی حقیقت و عقل است  )1آگاثون اصل همه چیز است و در
نهایت اینکه  )0آگاثون باالتر از موجودا و وجود آنهاسدددت این شد د جنبه ،تحلیل او را به تعالی در
وجود خود دازاین راهنمدایی میکندد وی وجود متعدالی را به عنوان وجود دازاین و نه خدا میداند رابر
داسددتال نیز در مقاله خود به این ش د جنبه اشدداره کرده اسددت از نظر رابر داسددتال موجود متعالی در
دیدگاه هایدگر و در تفسیر او از آگاثون ،موجود متعالی متناهی است ( Heidegger, 2008: 86-88/
 )Dostal, 1985: 87, 91از این رو تفسیری که هایدگر از آگاثون افالطون ارائه میدهد ،شامل وجود
دازاین اسدت که گشوده است در واقب هایدگر آگاثون افالطون را نه به عنوان وجودی فراتر از موجودا
بلکه شددامل وجود دازاین و توانایی برای کشددف در خود وجود دازاین دانسددته اسددت ( Heidegger,
 )2008: 86-88/ Taminiaux, 1999: 19برخی دیگر از مفسدددران هدایدگر ادعا کرده اند که
هایدگر با تفسیر افالطون از آگاثون ،آموزه نیچه از وجود به عنوان ارزش و اراده قدر را ادامه داده است
()Partenie and Rockmore, 2005: xxii-xxiii
بنابراین نکته قابل توجه در تفسدیر هایدگر در ارتباط با دیدگاه او در خصوآ آگاثون این است که در
برخی از تفاسدیر شارحان افالطون ،آگاثون فراتر از وجود ( )epekeina tes ousias/ beyond being
در نظر گرفته میشددود داسددتال معتقد اسددت که فهم  epekeinaیعنی فراتر بودن آگاثون در دیدگاه
هایدگر قابل بررسددی اسددت (  )Dostal, 1985: 73میتوان گفت هایدگر با قرار دادن موجود متعالی
متنداهی در برابر متعدالی ( )transcendentیدا فراتر از وجود به تفسدددیر آگاثون افالطونی میپردازد2
(  )Dostal, 1985: 78تعالی به وجودی اطالو میشدود که فراتر از محدودیت زمانی و مکانی باشد؛
اما هایدگر معنایی متفاو از آن اتخاذ کرده اسددت وی گذر از ویددعیت موجود را به عنوان تعالی به کار
برده اسددت و نه وجودی فراتر از دازاین کوروز در خصددوآ تعالی در هایدگر چنین بیان میکند « :تعالی
واقعهای را معین میسدازد که خاآ بعضی از موجودا میباشد موجودی که میگذرد و تعالی مییابد یا
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گذر را واقعیت میبخشد و آن همانا دازاین یا انسان میباشد انسان زمانی که این گذر را متحقق میسازد
و خود را در گذر و تعالی به طور عادی مسددتقر مینماید ،متعالی نامیده میشددود» (کوروز-331 :3171 ،
 )330در واقب تعالی در دیدگاه هایدگر در ارتباط با دازاین معنا و مفهوم مییابد نحوه وجود اگزیستانسیال
دازاین همان تعالی دازاین اسدت نحوه وجود اگزیسدتانسیال دازاین در اولویت اول بیانگر بودن دازاین در
جهان اسدت؛ اما بودن دازاین در جهان نباید به صور مقولی فهمیده شود بلکه بودن او در جهان به نحو
اگزیستانسیال است به این معنا که دازاین در جهان میتواند طرح ریزی کند
بنابراین از نظر هایدگر؛ تعالی به معنای گذر از ویعیت موجود ،زمانی میتواند حاصل شود که دازاین
در جهان حضور داشته باشد؛ چرا که جهان محدوده عمل تعالی است در واقب در هایدگر تعالی و تمامیت
دازاین که عبار از کمال اوسددت توسددط خود دازاین و بر حسددب امکانا خاآ او ایجاد میشددود و به
صدور طرح درمیآید (کوروز )330 :3171 ،این تفسیر از هایدگر با برخی عبارا افالطون قابل تطبیق
اسدت چراکه افالطون عباراتی دارد که حکایت از این دارد که ایده ،خود شددیء است و در خود شیء قرار
دارد وی در رساله جمهوری در این خصوآ بیان میدارد« :تنها خود زیبایی هستی حقیقی دارد ،در حالی
که یکایک چیزهای زیبا فاقد هسدتی حقیقیاند و بطور کلی هسدتی حقیقی خاآ مفهومهای یگانه است
در حدالی کده چیزهای کثیر از آن گونه هسدددتی بی بهرهاند» (افالطون ،جمهوری )121 ،3107 ،و یا در
فایدون نیز مشداهده میکنیم که «یگانه علت زیبایی آن اسدت که از «خود زیبایی» چیزی در آن است و
به عبار دیگر از خود زیبایی بهرهای دارد» (افالطون)311 :3107 ،
رابطه فرونسیس با آگاثون یا ایده خیر
تبیین رابطه فرونسیس با ایده خیر با فهم معنای آلثیا در دیدگاه هایدگر امکانپذیر میشود هایدگر در آثار
متعدددی همچون ذا حقیقدت :تئتتوس و تمثیدل رار افالطون ،آموزه افالطون در باب حقیقتو در باب
ذا حقیقت به تفسدددیر آلثیا میپردازد ترجمه متداول از آلثیا 31truth ،اسدددت اما هایدگر بیان میکند
ترجمه آلثیا به  truthگمراه کننده اسددت؛ چرا که هایدگر بر این باور اسددت که افالطون معنای آلثیا را از
کشف و گشودگی به صدو و مطابقت با واقب تغییر داده است ()Snyder, 2012: 9
در واقب تز اولیه هایدگر در مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» این است که افالطون مفهوم آلثیا
را از کشددف و گشددودگی( )Unverborgenheit/ unconcealmentبه صدددو ( )correctnessیا
مطابقت با واقب تغییر داده اسدت این تغییر با تمثیل رار در رسداله جمهوری انجام شدده است هایدگر در
تفسدیر خوی سعی میکند به ناگفتههای افالطون اشاره کند که از جمله آنها تعبیر او از آلثیاست از نظر
هدایدگر در تغییر معنای آلثیا از کشدددف و گشدددودگی به صددددو و مطابقت با واقب ،تغییر از ویهگی خود
موجودا و اشدیا به دریافت انسان از آنها صور گرفته است ( )Dostal, 1985: 71-78هایدگر در
مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» تالش میکند تا ناگفتههای افالطون در خصدددوآ تغییر ماهیت
آلثیا را (در تمثیل رار) اثبا نماید وی معتقد اسدت افالطون با آلثیا به عن وان کشف و گشودگی شروع و
به آلثیا به عنوان صدددو و مطابقت با واقب میرسددد ( )Snyder, 2012: 5رابر داسددتال معتقد اسددت

تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون 311/
هایدگر در تفسدیر هسدتی شدناختی از حقیقت معتقد اسدت که آلثیا در خود اشیا قرار دارد و نه در نگاه ما
نسددبت به اشددیا؛ به این معنا که آلثیا به عنوان ویهگی از وجود داشددتن اسددت و وجود نیز به عنوان ظهور
شناخته میشود (  )Dostal, 1985: 81رابر داستال بیان میکند در تفسیری که هایدگر از افالطون
در مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» ارائه داده دو امر قابل توجه است اول اینکه تفاو بین خیر و
ایده های دیگر یعنی وجود فراتر نادیده گرفته شددده اسددت و دوم ابهامی اسددت که در مفاهیم آلثیا هم به
عنوان صدو و هم به عنوان کشف و گشودگی وجود دارد ( )Dostal, 1985: 83
بطور کلی آگاثون به عنوان کشددف و گشددودگی امری اسددت که سددبب پیوند فرونسددیس با آگاثون
میشدود؛ از این رو الزم اسدت رابطه آلثیا با فرونسدیس و هم چنین رابطه آلثیا با آگاثون بررسددی شود تا
تبیین روشنی از رابطه فرونسیس با آگاثون به دست آید در واقب هایدگر فرونسیس را به عنوان نحوهای از
وجود دازاین مینامد که مرتبط با پراکسددیس یا عمل اسددت این نحوه از وجود دازاین در تعابیر هایدگر به
نحوه وجودی اگزیسدتانسدیال یا اصدیل تعبیه شده است از این رو نحوه وجود اگزیستانسیال همان نحوه
وجودی فرونتیک دازاین اسدت از نظر هایدگر نحوه وجود اصیل یعنی نحوه وجودی که به خویشتن یابی
برسدد و بتواند بر اساس سنج و تصمیم خود دست به کاری بزند و نه اینکه تحت تاثیر دیگران اعم از
افراد دیگر  ،جامعه ،رسانه و شود هایدگر مالک برای چنین عملی را عمل کردن بر اساس ندای وجدان
معرفی میکند و معتقد اسددت در وجدان ،ندا از جانب خود دازاین اسددت و او را به خویشددتن یابی دعو
میکند در واقب هایدگر فرونسدیس را نحوهای از کشدف و گشودگی دازاین مینامد و در کتاب سوفیست
افالطون به پن فضیلت عقالنی ارسطو به عنوان پن نحوه کشف و گشودگی و آلثین اشاره میکند33
عالوه بر این هایدگر در بحث از آگاثون معتقد شددد به اینکه آگاثون منبب و منشددأ آلثیاسددت بنابراین
رابطهای سده گانه بین آلثیا ،آگاثون و فرونسیس برقرار است آلثیا ،خود کشف و گشودگی است و آگاثون
منبب کشدف و گشدودگی و فرونسیس نیز به عنوان نحوهای از کشف و گشودگی است از این رو میتوان
به مطابقت آگاثون با نحوه وجود اگزیستانسیال در هستی و زمان هایدگر پی برد
بنابراین ساختار وجودشناختی دازاین و مفهوم آلثیا امری است که سبب پیوند بین فرونسیس و آگاثون
می شود واژه دازاین هم اشاره به وجود انسان و هم نوعی از وجود است که شامل انسان میشود هایدگر
در تحلیل وجودشدناختی از دازاین ،به ویهگیهای آن اشداره میکند وی معتقد است نخستین خصوصیت
دازاین این که میتواند هسدتی خوی را مورد پرس قرار داده و به فهم هستی خوی دست یابد و این
ویهگی سبب تمایز او از سایر موجودا است؛ چراکه موجودا دیگر نسبت به هستی خوی نه اعتنا دارند
و نه بی اعتنا هستند از نظر هایدگر خصوصیت دیگر دازاین ،در جهان بودن اوست وی معتقد است وجود
در جهان برای دازاین اجتناب ناپذیر اسدت هایدگر بر این باور اسدت که دازاین نه جهان را میسازد و نه
صدرفاً مسدتقل از جهان وجود دارد بلکه در جهان بودن او چنین است که وی در جهان با موجودا دیگر
ارتباط دارد و در جهان بودن او به صور اگزیستانسیال است و این ویهگیها ،ساختار وجودشناختی دازاین
را تعیین میکند هایدگر برخالف سدنت برجسدته فلسفه مدرن ،مفهومی از آلثیا ارائه میدهد که به شرح
سداختار هستی شناختی دازاین میپردازد و نه به تویی ساختار معرفت شناختی که شامل تعریف شناخت
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انسان است؛ چرا که ساختار هستی شناختی دازاین در اولویت اول به عنوان کشف فهمیده میشود از نظر
هایدگر رسدیدن به وجود اگزیسدتانسدیال یا اگزیسدتانسدیل ریشده در ساختار وجود شناختی دازاین دارد و
ساختار وجود شناختی دازاین تعیین کننده وجود اوست ()Nellickappilly, 2017: 1-11
از نظر هایدگر آگاثون با بخشیدن کشف و گشودگی بر خود آلثیا برتری دارد وی معتقد است کشف و
گشودگی در قلمرو آگاثون اتفاو میافتد ( )Snyder, 2012: 11از سوی دیگر هایدگر پایدیا را نیز که
دردره اولیه تمثیل رار افالطون اسدت؛ چرخشدی به سدوی آگاثون و چرخشدی برای رسیدن به کشف و
گشدودگی دانسدته اسدت در واقب پایدیا در حالت عادی به تعلیم و تربیت( )educationترجمه میشود؛
این در حالی است که هایدگر بیان میکند که پایدیا ترجمه شدنی نیست وی تالش میکند تا این واژه را
بصور مناسبتری شرح دهد هایدگر معتقد است پایدیا ،صرف حصول اطالعا در نفس نیست از نظر
هایدگر پایدیا ،دگرگونی سریب نفس است؛ چرخشی برای نفس که به سبب آن میتواند دازاین را به وجود
اصدیل برساند ،وجودی که بدان خو میگیرد و به رفتار بر اساس آن عاد میکند از این رو پایدیا از نظر
هایدگر بیشدتر چرخ اسدت تا کسدب؛ چرخشدی از سایههای رار به سوی روشنایی و خیر ( Snyder,
 )2012: 6به نظر میرسدد تفسیر هایدگر از پایدیا درست باشد چرا که تمثیل افالطون از رار در اولویت
اول دربداره پدایدیا و رابطه آن با انسدددانیت اسدددت( )Snyder, 2012: 6عالوه بر هایدگر ،ورنر یگر
( )Werner Jaegerنیز در تفسیر خوی  ،مفهوم پایدیا به عنوان معرفت صرف را رد میکند و در کتاب
خود تحت عنوان پایدیا ،پایدیا را به معنای دگرگونی و روشددنگری نفس دانسددته اسددت از این رو همان
طوری که هایدگر اشداره میکند پایدیا ،کسب و افزای معرفت نیست بلکه چرخ است؛ چرخشی برای
دیدن آلثیا ،چرخشی برای دیدن گشودگی و در نهایت چرخشی به سوی آگاثون ( Snyder, 2012: 7/
 )Jaeger, 1947: 294رابر داسدتال معتقد اسدت آگاثون در دیدگاه هایدگر امری است که انسان در
یعف و ناتوانی خود برای رسیدن به آن تالش میکند ()Dostal, 1985: 97
امدا بده ررم تمایل اولیه تمثیل ،هایدگر تمثیل رار را برای تویدددی انتقال تاریخی ممکن از آلثیا به
عنوان کشدف و گشودگی به آلثیا به عنوان صدو و مطابقت با واقب استفاده میکند ( Snyder, 2012:
 )8وی معتقد اسدددت تمثیل نه تنها به ماهیت پایدیا بلکه همچنین به فهم ماهیت آلثیا میپردازد رابطه
بین پایدیا و آلثیا ،کشدف و گشدودگی اسدت وی معتقد اسدت مفاهیم آلثیا و پایدیا زمانی که به انگلیسی
ترجمه میشوند چنین نشان داده میشود که دو امر بیربط هستند؛ ولی اگر از معنای تحت الفظی دو واژه
فراتر رویم ،به ارتباط بین این دو پی خواهیم برد ( )ibid: 9ترجمه تحت الفظی واژه صرفاً واسطهای بین
متن و مفسر است اما ترجمه تفسیری هایدگر فراتر از آن است39
از این رو پایدیا چرخ اسددت؛ چرخش دی برای رسددیدن به معنای واقعی آلثیا هایدگر صددراحتاً اعالم
میکند که تمثیل به صدور مسدتقیم با آلثیا سدروکار ندارد؛ اما آن عنوان ناگفتهای است که میتوان در
مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» پیدا کرد افالطون یا شددخصددیت سددقراطی او به ما از فراتر بودن
آگداثون یا ایده خیر از آلثیا سدددخن نمیگوید؛ اما این در متن او نهفته اسدددت از نظر هایدگر تمثیل رار،
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آگاثون را نشددان میدهد؛ آگاثونی که کشددف و گشددودگی و در عین حال معرفت و شددناخت را افایدده
میکند)(Heidegger, 1998: 176
بنابراین حقیقت همراه با ایده ،پایدیا را به سدمت رویت صور یعنی رویت صحی صور و نه هر رویتی
دگرگون میکند وی معتقد است زمانی ما میتوانیم به رویت صحی در رار دست یابیم که در کشمک
مرگ و زندگی ،موفق به فرار از رار شددویم تا بتوانیم نور را ببینیم در واقب از نظر هایدگر با عاد به نور،
رویت صدحی حاصدل میشود از نظر هایدگر برتری ایده بر آلثیا ،نتیجه چرخ در ماهیت حقیقت است
( )Snyder, 2012:12از این رو در دیدگاه هایدگرگام اسداسدی تویی حرکت ازکشف و گشودگی به
صددو و مطابقت با واقب برای تحلیل پایدیا است که مویوع اساسی تمثیل رار است با فهم پایدیا اما نه
صددرفاً به معنای تحت الفظی تعلیم و تربیت بلکه در معنای یونانی چرخ به سددمت آلثیا ما میتوانیم به
مفهوم آلثیا و آگاثون نیز دسددت پیدا کنیم الزم به ذکر اسددت که مراد از آلثیا ،آلثیایی که در انگلیسددی به
حقیقت ترجمه میشدود نیست بلکه مراد آلثیا به عنوان کشف و گشودگی است که در نزد یونانیان به کار
میرفته اسددت( )Snyder, 2012: 13خود افالطون نیز در خصددوآ تربیت در رسدداله جمهوری بیان
میکند« :هنر تربیت ،هنری اسدت که به یاری آن میتوان روح جوانان را به سوی دیگر گرداند نه هنری
که به وسیله آن بتوان در روح نیروی بینایی نشاند» (افالطون (جمهوری) )131 :3107 ،از این رو ماهیت
پایدیا مبتنی بر ماهیت آلثیاست(هایدگر)23 :3111 ،
بنابراین فرونسددیس در دیدگاه هایدگر ،نحوهای از کشددف و گشددودگی (آلثین) و یا به تعبیر دقیقتر
نحوهای از وجود دازاین اسدت از سوی دیگر آگاثون نیز در تفسیر هایدگر منبب و منشأ کشف و گشودگی
(آلثیدا)سدددت؛ از این رو میتوان بده رابطده فرونسدددیس و آگاثون از آن جهت که هر دو در انکشددداف و
خودگشدددودگی دازاین نق دارند پی برد عالوه بر این با توصدددیفاتی که هایدگر از آگاثون ارائه میدهد
میتوان آن را به وجدان تعبیه نمود؛ چرا که وی در دو کتاب سوفیست افالطون و هستی و زمان ،وجدان
را به عنوان معیار و منبب کشدف و گشدودگی دازاین و هم چنین خویشتن یابی او بیان کرده است؛ این در
حالی اسددت که هایدگر معتقد اسددت که آگاثون نه موجودی فراتر از دازاین و نه خدا بلکه در خود دازاین
اسدت و به او در رسدیدن به کشف و گشودگی و خویشتنیابی کمک میکند بنابراین رابطه مفهومی بین
آلثیا ،آگاثون ،فرونسیس و پایدیا وجود دارد زمانی که آنها را در معانی موردنظر هایدگر مطرح نماییم
نتیجهگیری
بطور کلی دو دیددگداه عمدده در باب برداشدددت اخالقی و تربیتی از آگاثون در دیدگاه هایدگر وجود دارد
عدهای همچون گادامر بر این باورند که هایدگر به جنبه کشف و گشودگی و آلثین در آگاثون پرداخته و از
جنبه اخالقی و تربیتی آن رافل بوده اسدت برخی دیگر همچون اسنایدر معتقدند که جنبههای اخالقی و
تربیتی آگداثون را نمیتوان در دیدگاه هایدگر انکار کرد با ارزیابی دو دیدگاه مذکور و هم چنین آثار وی
که در آنها از آگاثون سدخن گفته اسدت ،میتوان به ویوح تفسیر اخالقی و تربیتی هایدگر را از آگاثون
مشاهده نمود در واقب میتوان گفت که هایدگر در بحث از آگاثون در اولویت اول به آلثیا و جنبه کشف و
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گشودگی آن اشاره نموده است؛ اما این بدان معنا نیست که وی از پایدیا و جنبه اخالقی آگاثون رافل بوده
باشد؛ چرا که مفهوم آگاثون با پایدیا به معنایی که هایدگر از آن مراد کرده است به هیچ وجه قابل انفکاک
نیسدت وی پایدیا را چرخشی به سمت آگاثون و رسیدن به کشف و گشودگی میدانست در واقب آلثیا در
دیدگاه هایدگر مقولهای اسدت که به واسطه آن میتوان به تبیین رابطه آگاثون و فرونسیس پرداخت؛ چرا
که هایدگر ،آلثیا را در معنای یونانی آن یعنی کشدف و گشودگی و نه صدو و مطابقت با واقب به کار برده
است
از نظر هایدگر آگاثون منبب کشددف و گشددودگی و یا به تعبیر دقیقتر منشددأ وجود و حتی خود وجود
اسدددت؛ به طوری که هایدگر اعالم میکند آگاثون ،وجود و هم چنین موجود در معنای واقعی آن اسدددت؛
یعنی آگاثون هم وجود و هم موجود است وی حتی آگاثون را فراتر از وجود دانسته و معتقد است که آن،
هم منبب وجود و هم چنین منبب کشف و گشودگی است؛ این در حالی است که فرونسیس نیز نحوهای از
وجود و نحوهای از کشددف و گشددودگی اسددت در واقب از نظر هایدگر فرونسددیس نحوهای از وجود دازاین
اسدت که مرتبط با پراکسدیس یا عمل اسدت و دازاین را راهنمایی میکند تا به نحوه وجود اگزیستانسیال
دسدددت یدابد عالوه بر این هایدگر تعالی موجود در آگاثون را نه به موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی
خداوند بلکه به موجود متناهی و محدود یعنی دازاین نسدبت داده اسدت با توجه به این تفسیر ،آگاثون در
وجود دازاین است و به تعبیری میتوان آن را معادل با وجدان در دیدگاه هایدگر دانست که در خود دازاین
اسددت و او را دعو میکند تا به خویشددتن یابی برسددد در نیتجه آگاثون را میتوان در دیدگاه هایدگر به
عنوان مالک و معیار عمل فرونتیک دانست
پینوشتها
3
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فرونسیس یا حکمت عملی نخستین بار توسط ارسطو وارد مباحث فلسفی شده است وی فرونسیس را از
جمله فضایل عقالنی و در عین حال اخالقی میدانست که به جهت توجه به پراکسیس یا عمل متمایز از
سایر فضایل عقالنی همچون اپیستمه ،تخنه ،نوس و سوفیا شده است وی فرونسیس را الزمه رسیدن به
سددعاد برای هر فرد و جامعهای میداند از نظر ارسددطو فرونسددیس به عنوان یک نوع معرفت جامب و
کداربردی نده تنها اعمال زندگی روزمره را تعیین میکند بلکه معرفت در فرونسدددیس همچنین به عنوان
هدایتگر و محاسددبهگر نیز عمل میکند افزون بر این عملی که در فرونسددیس مدنظر اسددت شددامل
مؤلفههای متعددی همچون درک رایت ،میل ،سددنج و انتخاب عقالنی اسددت وی معتقد اسددت که
فرونسیس می-تواند چهارچوبهای ارزشمندی برای راهنمایی زندگی انسان ارائه دهد
این کتاب شدامل سدخنرانی هایدگر در زمستان  3211و  3213در دانشگاه فرایبورگ ( )Freiburgبوده
اسدت بخ اول کتاب به تفسدیر تمثیل رار افالطون در رسدداله جمهوری میپردازد در  3211به عنوان
جلد  11از مجموعه آثار هایدگر چاپ شد این کتاب توسط  Ted Sadlerبه زبان انگلیسی ترجمه شده
است
این مقاله در سالهای  3213/3211و یا  3211توسط هایدگر به نگارش در آمده است
این مقاله در سدال  3211به نگارش درآمده اسدت و توسط  John Sallisبه زبان انگلیسی ترجمه شده
است

315/ تفسیر هایدگر از فرونسیس و رابطه آن با آگاثون
 از این رو در متون مربوط به هایدگر تالش شده است از واژه آگاثون استفاده شود1
Being  مطلق هستی و نه موجود است و در متن هایدگر نیز به صور، در پاراگراف حایر مراد از وجود0
نوشته شده است
Zuckert, (  اخالو وجود ندارد، گدادامر از جمله افرادی اسدددت که معتقد اسدددت در آگاثون افالطونی7
)1996: 72
: هایدگر در این خصوآ بیان میدارد1
ἀγαθόν, πεοας, any seeing is already, and above all, related to the light The
understanding of Being is brought to completion in seeing. Being through the
ιδεα."something seen"; Being through the ἀγαθόν. the "for the sake of which,"
the "end." The Idea of the good is Being in the proper sense and is a being in
the proper sense« (Heidegger, 2008: 117).
 امدا در عین حال برخی مفسدددران هایدگر همچون کرکلند در مقاله خوی بر این باور اسدددت که رابر2
 ماهیت آگاثون را در دیدگاه،)Adriaan Peperzak( ) و آدریَن پپرزاکRobert Dostal( داسددتال
Kirkland, ( هایدگر به درستی بیان نکردهاند و مویبگیری آنها در خصوآ وجود فراتر نادرست است
)2007: 96
 در دو معنای حقیقت و صدو به کار میرود و در نوشتار حایر مراد ازtruth  الزم به ذکر اسدت که واژه31
 صدو و مطابقت با واقب است نه حقیقت به معنای واقعیت،truth
: هایدگر در این خصوآ بیان میکند33
"preparatory survey of the Modes of alethien (episteme, techne, nous, sophia and phronesis)"
: هایدگر در مقاله «آموزه افالطون در باب حقیقت» در این خصوآ چنین نوشته39
But what is more, this orientation as a turning toward . . . alone fulfills the
essence of as a turning around. Thus the fulfillment of the essence of
“education” can be achieved only in the region of, and on the basis of, the
most unhidden, i.e., the, i.e., the truest, i.e., truth in the proper sense. The
essence of “education” is grounded in the essence of “truth [aletheia]«
(Heidegger, 1998: 170)
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