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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
توان به رابطه بین ای اسدددت که به واسدددطه آن میآلثیا مقوله در دیددگداه هدایدگر،   

 در معنای یونانی آن یعنی کشف ورا آلثیا گاثون پی برد؛ چرا که هایدگر فرونسیس و آ
 آلثیا به عنوانبا پذیرش اسددت   صدددو و مطابقت با واقب به کار بردهگشددودگی و نه 

شددود  اول کان پذیر میاز دو جهت رابطه فرونسددیس و آگاثون امکشددف و گشددودگی 
یر یا به تعبای از کشددف و گشددودگی  نوان نحوهاز نظر هایدگر به ع فرونسددیساینکه 
دازاین است که مرتبط با پراکسیس و عمل است و دازاین را ای از وجود تر نحوهدقیق

نیز  گاثوند و آشوال رهنمون مییسوجود اگزیسدتان ه به سدوی بهترین عمل یعنی نحو 
ود است  وج منشأ وجود و حتی خودهم چنین و کشف و گشودگی عنی منبب آلثیا یمنبب 

هایدگر تعالی موجود در آگاثون را نه به موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی دوم اینکه 
آگاثون شدددامل وجود و  دهد؛ به این معنا کهخدداوند بلکه به خود دازاین نسدددبت می 

در گذشددتن از ویددعیت  دازاین نیز تعالی  و های موجود در خود دازاین اسددتتوانایی
جود وه وجود اگزیسدتانسدیل و رسیدن به نحو  ه یا به تعبیری گذشدتن از نحو و  موجود

رسیدن به کشف و  ها وبا پشدت سدر گذاشتن عاد   اسدت و این امر  اگزیسدتانسدیال   
 ن اسددت؛ون مالک برای رفتارهای دازایآگاث از این رو  شددودپذیر میامکان گشددودگی
را  تعبیه کرده و آنوجدان ندای چیزی که هایدگر در بحث از فرونسدددیس به  همدان 
را  اواز جانب خود دازاین است و  ندایی که عمل فرونتیک دانسدته اسدت؛  برای مالک 
برسددد و بتواند خویشددتن را به عنوان وجود اگزیسددتانسددیال ه نحوکند تا به دعو  می

 دازاین بشناسد و بر اساس آن عمل کند  
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 مقدمه
 3با فرونسدددیس( the idea of Good)( یا ایده خیر gathona/ γαθόνἀون )تبیین رابطده آگاث 

(phronesis/φρόνησῐς)  مورد بحث و بررسی قرار  توان از نظر هایدگراز جمله مباحثی اسدت که می
ست، ه داده اارائ ونآگاثفرونسدیس و  داد؛ چرا که با توجه به تفاسدیری که هایدگر در آثار متعدد خوی  از  

بیر یا به تعو ای از وجود فرونسدددیس به عنوان نحوه از نظر هایدگرد  شدددوفراهم می امکان چنین تبیینی
که مرتبط با پراکسدیس یا عمل است و   اسدت ( Daseinای از کشدف و گشدودگی دازاین )  تر نحوهدقیق

 وجود اگزیسدددتددانسدددیددال ه نحوکدنددد تددا بدده بدهدتدرین عمددل یعنی     دهدی مدی  دازایدن را جدهددت  
(Existenzial/existential ) سوفیستدر کتاب  م به ذکر اسدت که مبحث فرونسیس الز  یابد دسدت 

عالوه بر این در کتاب قرار گرفته است   به صدور  مفصدل مورد بحث  ، (Plato’s sophist) افالطون
های دیگر زاینا، مناسبا  دازاین با ددر مباحث راجب به دازاین نیز( Being and Time) هستی و زمان

ن پی دازایوجود اگزیستانسیال ه توان به فرونسیس به عنوان نحوهای وجودی دازاین مینحوههم چنین و 
  برد 

به تفسددیر تمثیل رار افالطون و هم  «آموزه افالطون در باب حقیقت»بر این هایدگر در مقاله  افزون
  دکنمطرح می آلثیا عنوان مالک و معیارون را به آگاث پردازد  وییخیر مایدده  ون یدا  آگداث چنین مبحدث  
افالطون  های، اشاره به ناگفتهاز تمثیل رار هدف وی در این تفسیر مقاله مذکور بیان داشته که هایدگر در
ا پایدیا یبیان ماهیت  ،ادعا کرده که دردره وی در تمثیل راربا اینکه افالطون  معتقد اسددت   ویاسددت
ه ب عالوه بر تبیین ماهیت پایدیااسددت؛ اما متن تمثیل ( παιδεία / paideia/ education)تربیت 
اشدداره  (ἀλήθεια/ aletheia/ truth or disclosedness) ه افالطون در خصددوآ آلثیادیدگا
اشددی رخ داده از این تمثیل ن آلثیاتحولی که در تاریخ فلسددفه در مورد معنای معتقد اسددت هایدگر  کند می

  از کشف و گشودگی به صدو و مطابقت با واقب تغییر کرده است  آن؛ به این صور  که معنای می شود
ن چیزی اسدددت که خود را سدددو به معنای آدر تمثیل معنایی دوگانه دارد: از یک از نظر هایدگر آلثیا

ن و تریاست که نامستورآگاثون  ،ترین مرتبهآن در نهایی دارد وازد و حجاب از خود بر میسد نامسدتور می 
در (  23: 3111)هایدگر،  است و عین ذهنمطابقت صدو و ترین اسدت  از سدوی دیگر به معنای   حقیقی
الطون رفته است ولی افز نظر هایدگر آلثیا پی  از افالطون به معنای کشدف و گشودگی به کار می ا واقب

 سدددربه نظر می به کار برد با واقب و مطابقت  ورد و آن را به معنای صدددوجود آوتغییر معنایی در آن به 
طون، پس از افال رفته است ل معروف رار به کار نخسدتین بار در آثار افالطون و به ویهه در تمثی ، ونآگاث

ز برخی از این تفاسیر ا  ارائه شد وندر خصوآ آگاث شدارحان و مفسران آثار وی تفاسدیر متعددی توسدط   
حاکم بر  ،هاایده همه ایده ؛از نظر افالطون آگاثون ان معتقدنداند  اینبه خداوند سخن گفته ونتطبیق آگاث
 آثار خوی ،هایدگر در  هاسدددت؛ این در حالی اسدددت کهآنوجود و معرفت  علت و های دیگرایده تمامی

 دهد تفسیری متفاو  از آگاثون ارائه می
ابق با صدو و مطو نه  طرح بحث آلثیا به عنوان کشف و گشودگی نوشتار حایر در تالش است تا با

م به مستقی یااشاره   این در حالی است که خود هایدگرون را بررسدی نماید ، رابطه فرونسدیس و آگاث واقب
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ف ای را کشتوان چنین رابطهمیاست  ارائه داده اسدت؛ اما مطابق تفاسیری که از این دو این امر نداشدته  
آن  ه شود تا بر اساسون و هم چنین فرونسیس اشاربه تفسیر هایدگر از آگاث از این رو یرور  دارد نمود 

ه دست ون باینکه فهم صحیحی از آگاثبرای عالوه بر این،  تبیین روشدنی از رابطه این دو به دسدت آید   
 این خصوآ اشاره شود در نیز به دیدگاه خود افالطون  آید الزم است

 ون یا ایده خیر در افالطونآگاث
 ،جمهوریهمچون  های متعددیهای افالطونی اسددت که در رسددالهترین آموزهون یا ایده خیر از مهمآگاث

{، ایده ایده هاست  افالطونون یا ایده خیر }از نظر آگاثمطرح شدده اسدت     مهمانیو  فایدون، فایدروس
برای شناخت  در واقب افالطون قائل به دو جهان یعنی جهان محسوس و جهان معقول یا مثل بوده است 

جهان محسوس  ها پرداخته شود  ویهای آند به خصوصیا  و ویهگیماهیت این دو جهان یدرور  دار 
از نظر افالطون از موجودا  محسوس و جسمانی تشکیل شده است   داند کهمیسدمانی  همین عالم جرا 

فناپذیری اسدت و از این روست که موجودا  عالم   ییر وهایی همچون تغجهان محسدوس شدامل ویهگی  
 باشددد کهمی ها و مثلعالم مثل شددامل ایده ؛در مقابلشددوند  محسددوس شددامل جزئیا  و نه کلیا  می

 ور کلی یانیز تنها به امهایی و چنین ویهگی را دارا هستندهمچون ثبا ، فعلیت و فناناپذیری هایی ویهگی
ند کعالم مثل چنین بیان میهای ویهگیدر خصددوآ  حکمت یونانگیرند  ورنر در کتاب کلیا  تعلق می

و  رودمثل به دلیل داشددتن صددفاتی همچون ثبو ، وحد  و کمال از جهان محسددوسددا  فراتر می »که 
 عالوه بر این افالطون در رسدداله(  13: 3171)ورنر، « دهدجهان واقعیت اصددیل و حقیقی را تشددکیل می

ماند آنچه همواره به یک حال می» دارد که:در خصددوآ ویهگی بسددیط بودن مثل چنین بیان می فایدون
« ماندمیو همواره به یک حال ن چنانگردد و گاه ریرمرکدب اسدددت، حدال آنکده مرکدب گداه چنین می     

  ( 71: 3107 ،، فایدون)افالطون
گی ویهو  اشارهمثل  هایویهگیبه خصدوصدیا  و    تاریخ انتقادی فلسدفه یونان در کتاب نیز اسدتیس  
یزی وجودشدان فی نفسده است و به هیچ چ  اسدت؛ به این معنا که  ها را، جوهر بودن دانسدته  آن نخسدت 

 یءشهای دیگری همچون وی ویهگیهاست  به آنوابسدته نیسدتند بلکه سدایر اشدیا، وجودشدان وابسته      
 ، تغییرناپذیری، فسادناپذیری، خارجوحد ذا  بودن، ، کلی بودن، هاماهیت مثل و اندیشه بودن آن نبودن

: 3111)اسددتیس، ها برشددمرده اسددت را برای آنمعقول بودن  کمال مطلق بودن واز زمان و مکان بودن، 
طون افال به مبحث مثلمفاهیم اسدداسددی فلسددفه باسددتان  نیز در کتابعالوه بر این هایدگر  ( 311-311

هددایی همچون ثبددا  و ویهگی دانسدددتدده هددا را شدددامددل وجود بدده معنددای واقعی آنتوجدده کرده و آن
(Constancy ،)امر کلی (The universal ،)قانون (Law) ، امر( ابدیThe eternal ) امر ریر و

-ها را از نوع شناخت منطقیو شناخت آن ها برشدمرده آنبرای را  (The unconditioned) شدرطی 
 ,Heideggerاست ) ( دانستهLogical-conceptual cognitionمفهومی و نه شدناخت حسدی )  

چیزی که »دارد: بیان می در خصددوآ شددناخت عالم مثل نیز  افالطونافزون بر این خود  ( 80 :2008
 ( 17: 3117)بورمان، « نه از طریق ادراک حسی توان شناخت وهست را تنها از طریق تفکر محض می
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ها همان کلیا  هستند  وی معتقد ایده به این معناسدت که  از نظر افالطونها در واقب کلی بودن ایده
ای در عالم مثل ارتباط دارد  در واقب افالطون کثر  موجود در هر چیزی در عالم محسددوس با ایدهاسددت 

کند  افالطون با طرح عالم مثل و نسبت دادن وحد  و واحد مطرح میه عالم محسوس را با توسل به اید
ه میان دیدگااز سددوی دیگر ثبا  به آن از یک سددو و عالم محسددوس و نسددبت دادن کثر  و تغیر به آن 

 صراحتاً فایدروسرسداله  افالطون در  ( 310: 3111هراکلیتوس و پارمنیدس جمب کرده اسدت )اسدتیس،   
های حسدی کثیر در پرتو تفکر صحی  و  آن صدور  واحدی اسدت که ما از راه ادراک   ایده»دارد: بیان می

اصدددل : »کندوی هم چنین بیان می ( 912: 3107)افالطون)فدایددروس(،   « خوریممنطقی بده آن برمی 
نخسدت این اسدت که سخنور جزئیا  کثیر و پراکنده را یکجا و با هم ببیند و بدین سان به صورتی واحد   

افالطون مُثُل را جوهر و ذا  اشددیاء محسددوس  در نتیجه (  901، 3107طون )فایدروس(، )افال« برسددد

در مقام جوهری مطلقاً موجود درک  …وی این کلی را، کده همانا ایده اسدددت  »لّر، زبده تعبیر  و  داندد می
  ( Zeller, 1876, p 240« )کندمی

ندی و علت مبه روگرفت یا تقلید، بهره رابطه اشیای محسوس با مثلدر تبیین افالطون عالوه بر این 
مثل علت و بنیاد اشدیای محسدوس هستند؛ مثل واقعیا     به این صدور  که  ؛کندو بنیاد بودن اشداره می 

ها روگرفت ،اشیای محسوس شوند  افزون بر اینها تبیین میمطلقی هستند که اشیای جزئی بر اساس آن
ود؛ شوجود اشیای محسوس از مثل ناشی میدارد که بیان میهم چنین   وی مثل هسدتند  ی ازو تقلیدهای

  (317: 3111، مند از مثل هستند )استیسبهره ی محسوساشیا به این معنا که
ها در دیدگاه افالطون اهمیت بسدددیار زیادی دارد؛ چرا که این آموزه در آموزه مثدل یدا ایده  بندابراین  

های اه، فهم سایر دیدگار بوده و بدون فهم و پذیرش آنتاثیرگذ شناسی وی کامالًهستی شناسی و معرفت
 هاثبا  و جاودانگی آن، معرفت و نحوپذیر نخواهد بود  افالطون در تبیین مباحث نفس، افالطون امکدان 

اشته مثل توجه دنظریه حصدول آن در نفس انسدانی، مبحث حقیقت و هم چنین تبیین مراتب هسدتی به    
ای و تمثیل رار از ایده جمهوری و بویهه در رسدددالهافالطون در آثار متعدد خوی  اسدددت  عالوه بر این 

ند که کون یا ایده خیر میگاثایده تعبیر به آهاسدت  وی از آن  گوید که برترین و بزرگترین ایدهسدخن می 
ه اید»کند: در خصوآ ایده خیر بیان می جمهوریافالطون در رسداله  های دیگر اسدت   علت وحد  ایده

ها، روشنایی و خدای روشنایی را خوب    در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست: در عالم دیدنی
ها، خود او اصل نخستین و حکمران مطلق است و حقیقت و خرد، هر او آفریده اسدت و در عالم شناختنی 

ی سیاسی از روی خرد دو آثار او هسدتند  بنابراین کسی که بخواهد چه در زندگی خصوآ و چه در زندگ 
وی هم چنین از تشددبیه (  137: 3107(، جمهوری)افالطون)« کار کند باید بکوشددد تا به دیدار او نائل آید

 ، آن )خورشید( را به صور  خودخود نیک»کند: است  افالطون بیان می به خورشید سخن گفته ایده خیر
 (  111: 3111، جمهوری، کتاب ششم )افالطون« آفریده است تا تصویر او باشد

کند که ایده خیر ورای همه در خصدددوآ ایده خیر بیان می افالطون و آکدادمی قدیم در کتداب  زلّر 
خورشید  همانطوری که در عالم محسوس،اسدت  وی معتقد است  ها قرار دارد و علت معرفت و وجود ایده

ارد دوی حتی بیان میایده خیر علت معرفت و وجود است   در عالم معقول نیز علت معرفت و وجود است؛
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خیر در رساله های مختلف افالطون ایده  ، توجه بهزلّرنظر معرفت و وجود نیز هست  از  ایکه ایده خیر ور
ت فعالیت وان رایبه عن تواندایده خیر نمی کندوی بیان می  از آن ارائه دهند تفاسیر متعددیسبب شده تا 
 هچنانچه از رسال ؛در نظر گرفته شودمفهوم عقل الهی  ورایت جهان  (،ترین خیر برای انسدان باالانسدان ) 
شده  مطرح به این معانی ایده خیرمعتقد اسدت با تحویل  زلّر   توان برداشدت نمود می جمهوری و فیلبوس
 به تواندنمی خیرایده  داردبیان می وی علت فاعلی و خدا در نظر گرفت  بده عنوان  توان آن رادیگر نمی

 و اگر ایده ها را به عنوان افکار یا مخلوقا  خداچرا که ؛ تعین ذاتی خدا تعبیر شود قل الهی یا فکر خدا وع
؛ در این صدور  از یک سو ابدیت و استقالل آنها و از سوی دیگر  نظر بگیریم در ا به عنوان تعینا  خدای

کند؛ ها را مطرح میخالف ایننیز ن ادعای خود افالطون   عالوه بر ایرودها زیر سوال میوجود مطلق آن
-zeller, 1876: 279) خیر، عقل الهی نیست کند که ایدهصدراحتاً بیان می  فیلبوسچرا که در رسداله  

285).  
منبب  زیبایی و بخشددد و علت حقیقت،به اشددیا وجود می }از نظر افالطون{ ایده خیر کندبیان میزلّر 

 روی محرک و علت فاعلینی اساس وجود، هدف باشد بلکه به عنوان اًتواند صرفنور اسدت؛ از این رو نمی 
 دیگری ریر از ایده خیر مطرح کند و تواند علت فاعلی جدا وافالطون نمی ،زلّراز نظر  در واقب سددت نیز ه

زلّر سدددت  نیز هرفت ایده خیر عالوه بر این که علت فاعلی اسدددت، علت رایی همه موجودا  و علت مع
در ا جدر این اما خالق بودن  ن از خالق سددخن گفتهکند که در آفالطون میا تیمائوس رسددالهاسددتناد به 

 دهد کهارسطو را نشان می و این ادعای جهان به کار رفته معنای صدور  بخشیدن به جهان یعنی طراح 
در خصوآ نسبت خدا با زلّر   بیان کرده بود افالطون تنها به دو علت مادی و صدوری اشداره کرده است  

کند  اول اینکه خدا علت و اساس ایده خیر باشد که در این ایده خیر به سه حالت اشاره و هر سه را رد می
که اساس فلسفه افالطون بر جوهریت مثل تکیه  رود چراصدور  جوهریت و اسدتقالل آن زیر سوال می  

ه در صورتی که این نظری ؛به این معنا که هسدتی مستقل دارند و وجود خود را از دیگری نگرفته اند  ؛دارد
خدا مخلوو ایده خیر باشد  داند که هسدتی اش وابسته به اوست  دوم اینکه ایده خیر را مخلوو خداوند می
خدا و  سوم اینکهبرد و ، هستی مستقل خدا را زیر سوال میخدا به نمودکردن که در این صور  با تبدیل 

دو شرح ناسازگار از نیز که در این صدور    در نظر گرفته شدوند  ییده خیر به عنوان حقیقت های مسداو ا
ز این رو خدا همان ایده خیر است و افالطون در رساله که قابل تبیین نیست  ا شودمیحقیقت نهایی ارائه 

 یست، خدایی شخصی ننیز به این مسئله اشاره کرده است؛ با این تفاو  که خدای مورد نظر ویفیلبوس 
 (؛ zeller, 1876: 282-291و  321-321: 3111)استیس، 

افالطون  کند کهبیان می استدالل جهان شناختی از افالطون تا الیب نیتسویلیام کرِی در کتاب اما 
ارواح خدایان هستند نه مثل  وی  ،جمهوری گیرد؛ چراکه در رسداله یر یکی نمیخدا را با آگاثون یا ایده خ

 دهد؛ بهترین روح اسدددت و این نظریه بهمعتقد اسدددت افالطون ادعا کرده روحی که جهان را حرکت می
کند که استدالل می نیز (Cornfordاسدت  کرنفورد )  ( نزدیکmonotheism) دیدگاه مونوتئیسدتی 

تواند آگاثون یا هر صدور  مثالی دیگر باشدد  وی اشاره به تفاو  مثل با   به عنوان بهترین روح، نمی خدا
کند به این صور  که ارواح همچون مثل؛ جاودانه، معقول، بسیط و ریرفانی هستند اما برخالف ارواح می
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اور است که آگاثون افالطون بر این ب( Burnet)اما بارنت توانند بدون تغییر وجود داشته باشند  مثل نمی
کند که دو حالت برای استدالل می نیز( Grubeگروب ) مدرن باشد  یبایسدتی خدا در معنای تئیسدتسد   

توان درنظر گرفت به این صور  که آن واقعیت نهایی و مطلق باشد یا خالق و سازنده خدای افالطون می
واقعیت نهایی و مطلق هسددتند و ارواح مطابق با خدا کند مثل مطابق با خدا به عنوان حیا   وی بیان می

مسأله را ریر  ( نیزGerard Watsonبه عنوان خالق و سدازنده حیا   برخی همچون جرارد واتسدون )  
 ( Craig, 1986: 9-10اند )قابل حل دانسته

دمیورژ  ،با تثلیث افالطونی یعنی آگاثون تیمائوسرساله ویلیام کرِی بر این باور اسدت از یک سدو در   
(Demiurge ) و روح جهانی(World Soul ) با بهترین روح در رسددداله و از سدددوی دیگر مواجهیم

 گاثون باشد چرا که آگاثون صور تواند همان آنمی قوانین رساله وی معتقد اسدت بهترین روح در   قوانین
یا روح جهانی  با دمیورژ قوانین و مثال اسدددت و نه روح  وی در خصدددوآ رابطه بهترین روح در رسددداله

اند و دصددراحتا دمیورژ را با خدا یکی میکند که اشدداره میبارنت به دیدگاه کند  در این حوزه صددحبت می
در واقب تیلور معتقد اسدددت  کند تعبیر میخدا و روح متعالی  دمیورژ به کده از ( Taylor)تیلور هم چنین 
ده را سازن خداست  عالوه بر این گروب دمیورژ است و همو قوانینهمان بهترین روح در  تیمائوسدمیورژ 
داند  عتقدد اسدددت خود دمیورژ نیز روح اسدددت و روح جهانی را مجموعه همه ارواح می مداندد و  ارواح می

  از این رو (Craig, 1986: 13-14)داندددرا بددا روح جهددانی یکی می قوانینکرنفورد نیز بهترین روح 
در خصوآ آگاثون و تطبیق آن با خدا و    وجود دارد؛ این افالطون  دگاهدی تفاسدیر متعددی در خصدوآ  

 خیر ارائه داده است تفسیری متفاو  از آگاثون یا ایده نیز هایدگر  در حالی است که

 ون یا ایده خیرگاثآتفسیر هایدگر از 
 Essence The) 9ذا  حقیقت: تئتتوس و تمثیل رار افالطونهدایدگر در چندین اثر خوی  از جمله  

of Truth: On Plato’s Cave Allegory and Theaetetus ،)1آموزه افالطون در باب حقیقت 

(Plato’s Doctrine of Truth،) 1در باب ذا  حقیقت (On the Essence of Truth ) و
و هم  آلثیابه تفسیر ( Basic concepts of ancient philosophy) مفاهیم اساسی فلسفه باستان

به ایده خیر را  ونگاثآهایدگر ترجمه  الزم به ذکر اسددت که پردازد می {افالطون ون }از نظرگاثآچنین 
 the idea)ون به ایده خیر گاثر حالی است که در آثار افالطونی آداند این دترجمه درست و مناسبی نمی

of Good ) یا خیر(Good )1ترجمه شده است (Heidegger, 1998: 165)   
برای بیان ماهیت تربیت و تاثیر آن در طبیعت انسدددان به تمثیل  جمهوری کتداب هفتم افالطون در 

دارد راری زیرزمینی را در نظر بگیرید که انسددان هایی از بدو تولد در آنجا  معروف رار اشدداره و بیان می 
ه دیوار وری که رو باند به طاند  این افراد با زنجیر بسته شدهاند و زندگی بیرون از رار را تجربه نکردهبوده
 اند که حتی قادر به چرخاندن سر خوداند  اینان طوری با زنجیر بسته شدهپشت به دهانه رار قرار گرفته و

د تابد و راهی بلنبه راسدت و چ  نیسدتند  در بیرون رار آتشدی روشن است که پرتو آن به درون رار می   
ان، افرادی در حال صددحبت با هم هسددتند و میان آت  و افراد در زنجیر شددده هسددت  در پشددت زندانی 
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 شددود ها برای زندانیان نمایان میهای آنکنند که سددایههایی از انسددان و حیوان و    جا به جا میپیکره
ز ها هیچ چیشدند و اینان به جز سایهها حقیقت محسدوب می شدایان ذکر اسدت که برای زندانیان، سدایه   

کند اگر این زندانیان از زنجیر آزاد شددوند و واقعیا  را  طون بیان میدانسددتند  افالدیگری را حقیقی نمی
گر اما ا ها خواهند دانسدددت ببینند، در بادی امر واقعیا  را انکار خواهند کرد و واقعیت را متعلق به سدددایه

 ابندیشود اینان از طریق عاد  به کشف و گشودگی دست مییا خورشدید به تدری  حاصل   آگاثون رؤیت
اشددداره پایدیا یا تربیت نفس  در واقب افالطون از طریق این تمثیدل بده  (   130-131: 3107طون، )افال
 کند می

را ل دهد  تفسیر او، دو تفسیر از تمثیل رار ارائه می«آموزه افالطون در باب حقیقت» هایدگر در مقاله
نجر مپایدیا یا تربیت نفس بر اساس آن حرکا  موجود در رار در نهایت به  دهد کهبه افالطون نسبت می

ه بیانگر یدیا است بلکست که بر اساس آن نه تنها تمثیل، تصویری از پاواخود شدود  تفسیر دوم از آن  می
رخی از ب به هم مرتبط هسددتند  ذاتاً در خصددوآ آلثیاسددت  وی معتقد اسددت پایدیا و آلثیاافالطون  نظریه
قی و تاثیرا  اخال ر تفسیر خوی  از تمثیل رار صراحتاًهایدگر داند ارحان در این خصدوآ بیان داشته شد 

و  های وی در خصوآ آلثیا  اما در نوشته0پردازدو تبیین آن می به آلثیا کند و صرفاًسیاسی آن را انکار می
مفهومی  ونآگاث از این رو از نظر افالطون نمایان است  سیاسی کامالًتمثیل رار ردپای تاثیرا  اخالقی و 

 هت پیدا کندج بایسددتی به سددوی رفتاربلکه  باشددد معرفتبرای  به این معنا که صددرفاًمتافیزیکی نیسددت 
(Snyder, 2012: 2 ) 

ر تفسیر کند  هایدگر دون اشاره میر آلثیا و جنبه کشف و گشودگی آگاثدر واقب هایدگر در تمثیل رار ب
ان کند  وی بیاشددداره می یا ایده خیر ونآگاث ید به عنوان نمایانگررار بر نق  خورشددد خوی  از تمثیدل 

ین شوند بلکه هم چنمی اسدت که در پرتو آن اشیا رؤیت  نوریافایده کننده  خورشدید نه تنها   دارد کهمی
ها صل آناشوند بلکه علت و نه تنها اشیا در پرتو خورشید دیده می اشیا نیز هست؛ از این رو یگرما سبب
ای استعاره خورشید(  هایدگر معتقد است Heidegger, 2008: 84/ Dostal, 1985: 80ست)نیز ه
ون ساخته دست انسان نیست و اشیا در پرتو روشنایی وی معتقد اسدت آگاث   و ایده ایده هاسدت  ونآگاثاز 

اول اینکه آگاثون کند  در افالطون اشدداره می آگاثون هایدگر به دو کارکرددر واقب شددوند  آن نمایان می
 های دیگر اسدددتعامل آشدددکار شددددن یا دیده شددددن ایده  هدای دیگر بوده و دوم منشدددأ وجود ایدده 

(Taminiaux, 1999: 19  ) در قابل درک اسدددت؛ چرا که  لثیادر رابطه با آ ونمفهوم آگداث از این رو
 (  Dostal, 1985: 82است ) از آگاثون آلثیا زاده است وآلثیمنبب  تفسیر هایدگر آگاثون

یا  در خصوآ ایده آگاثون به بحث مفاهیم اساسی فلسفه باستانهایدگر در بند چهل و نهم از کتاب 
از کارکرد گذر ، 7ها به عناون ساختار وجودپردازد  وی در این حوزه، چگونگی اسدتفاده از ایده می ایده خیر

ین دهد  وی در تبیوجود به باید را مورد پرس  و بحث قرار میو گذر از ارکرد اخالقی آگاثون منطقی به ک
؛ به این صددور  که کنده میاسددتفاد(« for the sake of whichبه خاطر اینکه )»عبار   آگاثون از

 شوند  وی بر این باور استهایدگر معتقد است وجود یعنی وجود موجودا  صرفاً به خاطر خود فهمیده می
تواند به این صددور  فهمیده شددود؛ یعنی به خاطر خود فهمیده شددود، وجود اسددت و به که میتنها امری 
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تیک ناز نظر هایدگر آگاثون در معنای اُ خاطر خود بودن، رایت فهم و به تعبیر دیگر رایت آگاثون اسدددت 
 معتقد اسددت دعایی درباره وجود  ویخود وجود اسددت و نه ا تربه تعبیر دقیقچیزی باالتر از خود وجود و 

و در معنای درست آن  (Being) وجود ،آگاثون ترمرتبط با نور فهم وجود است و یا به تعبیر دقیق آگاثون
آگاثون  آگاثون هم وجود است و هم موجود؛در معنای درسدت آن است؛ یعنی  ( being)هم چنین موجود 

به » است ورایت و هم آگاثون  از نظر هایدگر وجود هم  1اصدل وجود است و در عین حال تشخ  دارد 
از نظر هایدگر وجود در وهله اول به معنای نیز خود به عنوان وجود و به عنوان آگاثون است  « خاطر اینکه
اسددت؛ به سددوی آگاثون « به خاطر اینکه»اسددت؛ اما فراتر از آن، وجود به معنای  (presence) حضددور
(Heidegger, 2008: 116-117  ) 

 نعالی آبه ش  جنبه از ت در تفسیر خوی  از آگاثون مفاهیم اسداسی فلسفه باستان هایدگر در کتاب 
و بر اسددداس آن تعالی را به وجود خود دازاین و نه موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی کندد  میاشددداره 

علت ون گاث( آ9شود  ون به سختی دیده میگاث( آ3دهد  این شد  جنبه عبارتند از اینکه:  خداوند ربط می
در ائه دهنده نور اسددت به طوری که همه اشددیا رون اگاث( آ1  هاسددتیا زمینه عدالت و زیبایی و توازن آن

و در  ون اصل همه چیز استگاث( آ1مکان درونی حقیقت و عقل است  ون اگاث( آ1  شونددیده میپرتو آن 
در تحلیل او را به تعالی  ،ههاسدددت  این شددد  جنبون باالتر از موجودا  و وجود آنگاث( آ0نهایت اینکه 
رابر  داند  دازاین و نه خدا میوجود کندد  وی وجود متعدالی را به عنوان   دازاین راهنمدایی می وجود خود 

ر د موجود متعالیاز نظر رابر  داسددتال داسددتال نیز در مقاله خود به این شدد  جنبه اشدداره کرده اسددت  
 /Heidegger, 2008: 86-88ود متعالی متناهی است )موجدیدگاه هایدگر و در تفسیر او از آگاثون، 

Dostal, 1985: 87, 91 )  شامل وجود  ،دهدون افالطون ارائه میگاثتفسیری که هایدگر از آاز این رو
را نه به عنوان وجودی فراتر از موجودا   ون افالطونه گشوده است  در واقب هایدگر آگاثدازاین اسدت ک 

 ,Heideggerبلکه شددامل وجود دازاین و توانایی برای کشددف در خود وجود دازاین دانسددته اسددت )   

2008: 86-88/ Taminiaux, 1999: 19  ) که  اند ادعا کرده برخی دیگر از مفسدددران هدایدگر
 است را ادامه دادهارزش و اراده قدر  از وجود به عنوان  آموزه نیچه ،ونگاثبا تفسیر افالطون از آهایدگر 
(xxiii-Partenie and Rockmore, 2005: xxii  ) 

ست که در ااین  آگاثون در خصوآ بنابراین نکته قابل توجه در تفسدیر هایدگر در ارتباط با دیدگاه او 
(  epekeina tes ousias/ beyond being) ، آگاثون فراتر از وجودشارحان افالطوناز تفاسدیر  برخی 

در دیدگاه بودن آگاثون فراتر  یعنی epekeinaفهم  داسددتال معتقد اسددت که   شددوددر نظر گرفته می
متعالی موجود توان گفت هایدگر با قرار دادن می (  Dostal, 1985: 73اسددت ) هایدگر قابل بررسددی

 2پردازدافالطونی می ونگاثبه تفسدددیر آ یدا فراتر از وجود  (transcendent) تعدالی م در برابرمتنداهی  
(Dostal, 1985: 78 تعالی به وجودی اطالو می  ) نی و مکانی باشد؛ شدود که فراتر از محدودیت زما
ز ویددعیت موجود را به عنوان تعالی به کار گذر ا معنایی متفاو  از آن اتخاذ کرده اسددت  وی هایدگر اما
الی تع» کند: کوروز در خصددوآ تعالی در هایدگر چنین بیان می  وجودی فراتر از دازاین اسددت و نه برده
ا ی یابدگذرد و تعالی میباشد  موجودی که میسدازد که خاآ بعضی از موجودا  می ای را معین میواقعه
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ازد سزمانی که این گذر را متحقق می باشد  انسانبخشد و آن همانا دازاین یا انسان میگذر را واقعیت می
-331: 3171)کوروز، « شددودنماید، متعالی نامیده میا در گذر و تعالی به طور عادی مسددتقر میو خود ر
یال وجود اگزیستانسه یابد  نحودر ارتباط با دازاین معنا و مفهوم می دیدگاه هایدگردر در واقب تعالی (  330

اول بیانگر بودن دازاین در  وجود اگزیسدتانسیال دازاین در اولویت ه دازاین همان تعالی دازاین اسدت  نحو 
جهان اسدت؛ اما بودن دازاین در جهان نباید به صور  مقولی فهمیده شود بلکه بودن او در جهان به نحو  

 کند  تواند طرح ریزی در جهان میاگزیستانسیال است به این معنا که دازاین 
ازاین شود که دتواند حاصل می ، زمانیگذر از ویعیت موجود تعالی به معنای بنابراین از نظر هایدگر؛

در واقب در هایدگر تعالی و تمامیت  جهان محدوده عمل تعالی است ؛ چرا که داشته باشددر جهان حضور 
شددود و به بر حسددب امکانا  خاآ او ایجاد میو دازاین که عبار  از کمال اوسددت توسددط خود دازاین 

قابل تطبیق برخی عبارا  افالطون ایدگر با هاین تفسیر از  ( 330: 3171آید )کوروز، میصدور  طرح در 
و در خود شیء قرار  کایت از این دارد که ایده، خود شددیء استاسدت چراکه افالطون عباراتی دارد که ح 

تنها خود زیبایی هستی حقیقی دارد، در حالی »دارد: در این خصوآ بیان می جمهوریدر رساله وی   دارد
گانه است ی یهااند و بطور کلی هسدتی حقیقی خاآ مفهوم یبا فاقد هسدتی حقیقی که یکایک چیزهای ز

( و یا در 121، 3107، جمهوری)افالطون، « انددر حدالی کده چیزهای کثیر از آن گونه هسدددتی بی بهره  
ت و چیزی در آن اس« خود زیبایی»یگانه علت زیبایی آن اسدت که از  »کنیم که فایدون نیز مشداهده می 

  ( 311: 3107)افالطون، « ای دارد  دیگر از خود زیبایی بهرهبه عبار

 ایده خیرآگاثون یا رابطه فرونسیس با 

هایدگر در آثار  شود پذیر میدیدگاه هایدگر امکان ا ایده خیر با فهم معنای آلثیا درتبیین رابطه فرونسیس ب
 در بابو افالطون در باب حقیقتآموزه ، ذا  حقیقدت: تئتتوس و تمثیدل رار افالطون   متعدددی همچون 
کند اسدددت  اما هایدگر بیان می truth31پردازد  ترجمه متداول از آلثیا، به تفسدددیر آلثیا می ذا  حقیقت
افالطون معنای آلثیا را از  که اسددت ؛ چرا که هایدگر بر این باورگمراه کننده اسددت truthثیا به لترجمه آ

 ( Snyder, 2012: 9) ه استتغییر دادبا واقب و مطابقت کشف و گشودگی به صدو 
 این است که افالطون مفهوم آلثیا «آموزه افالطون در باب حقیقت»در واقب تز اولیه هایدگر در مقاله 

 یا( correctness)به صدددو  (Unverborgenheit/ unconcealment)را از کشددف و گشددودگی 
در  شدده است  هایدگر  انجام جمهوری تمثیل رار در رسداله    این تغییر باه اسدت تغییر دادمطابقت با واقب 

از نظر  ست اآلثیهای افالطون اشاره کند که از جمله آنها تعبیر او از کند به ناگفتهتفسدیر خوی  سعی می 
ود از ویهگی ختغییر  گشدددودگی به صددددو و مطابقت با واقب، از کشدددف و معنای آلثیاتغییر هدایدگر در  

(  هایدگر در Dostal, 1985: 71-78) است هها صور  گرفتدریافت انسان از آنجودا  و اشدیا به  مو
فالطون در خصدددوآ تغییر ماهیت های اکند تا ناگفتهتالش می «آموزه افالطون در باب حقیقت»مقاله 
روع و وان کشف و گشودگی شبه عن د  وی معتقد اسدت افالطون با آلثیا اثبا  نمای (در تمثیل رار)را  آلثیا
رابر  داسددتال معتقد اسددت  ( Snyder, 2012: 5رسددد )میو مطابقت با واقب به عنوان صدددو  ه آلثیاب
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گاه ما ه در ندر خود اشیا قرار دارد و ن اختی از حقیقت معتقد اسدت که آلثیا هایدگر در تفسدیر هسدتی شدن   
هور نیز به عنوان ظاسددت و وجود به عنوان ویهگی از وجود داشددتن  نسددبت به اشددیا؛ به این معنا که آلثیا

تفسیری که هایدگر از افالطون کند در بیان میرابر  داستال  (  Dostal, 1985: 81) شودشناخته می
دو امر قابل توجه است  اول اینکه تفاو  بین خیر و  ارائه داده «در باب حقیقتافالطون آموزه » مقالهدر 

ه م به مفاهیم آلثیااسددت که در  و دوم ابهامی شددده اسددت ایده های دیگر یعنی وجود فراتر نادیده گرفته
 (  Dostal, 1985: 83) ان کشف و گشودگی وجود داردبه عنوهم  و عنوان صدو

بطور کلی آگاثون به عنوان کشددف و گشددودگی امری اسددت که سددبب پیوند فرونسددیس با آگاثون   
ا آلثیا با آگاثون بررسددی شود ته آلثیا با فرونسدیس و هم چنین رابط ه شدود؛ از این رو الزم اسدت رابط  می

ای از ان نحوهبه عنو را هایدگر فرونسیس فرونسیس با آگاثون به دست آید  در واقبه تبیین روشنی از رابط
 این نحوه از وجود دازاین در تعابیر هایدگر به اسددت  نامد که مرتبط با پراکسددیس یا عملوجود دازاین می

 هوجود اگزیستانسیال همان نحوه نحویا اصدیل تعبیه شده است  از این رو  وجودی اگزیسدتانسدیال   ه نحو
 وجودی که به خویشتن یابیه وجود اصیل یعنی نحوه   از نظر هایدگر نحووجودی فرونتیک دازاین اسدت 

برسدد و بتواند بر اساس سنج  و تصمیم خود دست به کاری بزند و نه اینکه تحت تاثیر دیگران اعم از  
 وجدانندای ، جامعه، رسانه و     شود  هایدگر مالک برای چنین عملی را عمل کردن بر اساس افراد دیگر
او را به خویشددتن یابی دعو   ن، ندا از جانب خود دازاین اسددت وکند و معتقد اسددت در وجدامعرفی می

ت سوفیس در کتابو نامد ف و گشودگی دازاین میای از کشد هایدگر فرونسدیس را نحوه در واقب  کند می
   33ندککشف و گشودگی و آلثین اشاره میه به پن  فضیلت عقالنی ارسطو به عنوان پن  نحو افالطون

نابراین سددت  ببه اینکه آگاثون منبب و منشددأ آلثیامعتقد شددد  ونآگاث هایدگر در بحث ازاین  عالوه بر
ون گاثخود کشف و گشودگی است و آثیا، ون و فرونسیس برقرار است  آلای سده گانه بین آلثیا، آگاث رابطه

توان یاز این رو م ای از کشف و گشودگی است به عنوان نحوه نیز منبب کشدف و گشدودگی و فرونسیس  
 هایدگر پی برد  هستی و زمانوجود اگزیستانسیال در ه به مطابقت آگاثون با نحو

ون گاثکه سبب پیوند بین فرونسیس و آ ساختار وجودشناختی دازاین و مفهوم آلثیا امری استبنابراین 
هایدگر شود  شود  واژه دازاین هم اشاره به وجود انسان و هم نوعی از وجود است که شامل انسان میمی

کند  وی معتقد است نخستین خصوصیت آن اشداره می های ویهگیبه در تحلیل وجودشدناختی از دازاین،  
د پرس  قرار داده و به فهم هستی خوی  دست یابد و این تواند هسدتی خوی  را مور دازاین این که می

ویهگی سبب تمایز او از سایر موجودا  است؛ چراکه موجودا  دیگر نسبت به هستی خوی  نه اعتنا دارند 
جود وو نه بی اعتنا هستند  از نظر هایدگر خصوصیت دیگر دازاین، در جهان بودن اوست  وی معتقد است 

سازد و نه دازاین نه جهان را میکه اسدت   هایدگر بر این باورجتناب ناپذیر اسدت   در جهان برای دازاین ا
با موجودا  دیگر در جهان وی  مسدتقل از جهان وجود دارد بلکه در جهان بودن او چنین است که  صدرفاً 

ازاین دها، ساختار وجودشناختی و این ویهگیبه صور  اگزیستانسیال است  ارتباط دارد و در جهان بودن او
ه شرح بدهد که هایدگر برخالف سدنت برجسدته فلسفه مدرن، مفهومی از آلثیا ارائه می   کند را تعیین می

تویی  ساختار معرفت شناختی که شامل تعریف شناخت  و نه بهپردازد میسداختار هستی شناختی دازاین  
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از نظر   شودکشف فهمیده می شناختی دازاین در اولویت اول به عنوان؛ چرا که ساختار هستی انسان است
 ساختار وجود شناختی دازاین دارد و رسدیدن به وجود اگزیسدتانسدیال یا اگزیسدتانسدیل ریشده در      هایدگر 

  ( Nellickappilly, 2017: 1-11ست )وا ی دازاین تعیین کننده وجودساختار وجود شناخت
شف و کوی معتقد است خود آلثیا برتری دارد   با بخشیدن کشف و گشودگی بر ونآگاثاز نظر هایدگر 

از سوی دیگر هایدگر پایدیا را نیز که  ( Snyder, 2012: 11)افتد اتفاو می گشودگی در قلمرو آگاثون
و چرخشدی برای رسیدن به کشف و   ونچرخشدی به سدوی آگاث  دردره اولیه تمثیل رار افالطون اسدت؛  

شود؛ ( ترجمه میeducationحالت عادی به تعلیم و تربیت)در  پایدیا در واقب اسدت   دانسدته  گشدودگی 
ه را اژکند تا این و  وی تالش میشدنی نیستپایدیا ترجمه  کند کهبیان می هایدگر این در حالی است که
حصول اطالعا  در نفس نیست  از نظر صرف  ،معتقد است پایدیاهایدگر   تری شرح دهدبصور  مناسب

ا به وجود ر تواند دازاینچرخشی برای نفس که به سبب آن می دگرگونی سریب نفس است؛ ،پایدیا هایدگر
ز نظر ارو پایدیا از این کند  میعاد  به رفتار بر اساس آن  گیرد و، وجودی که بدان خو میداصدیل برسان 
,Snyder ) های رار به سوی روشنایی و خیرچرخشدی از سایه  بیشدتر چرخ  اسدت تا کسدب؛   هایدگر 

لویت رار در او افالطون از تمثیل باشد چرا که تفسیر هایدگر از پایدیا درسترسدد  به نظر می ( 6 :2012
ورنر یگر ر هایدگر، عالوه ب(  Snyder, 2012: 6ن با انسدددانیت اسدددت)و رابطه آ اول دربداره پدایدیا  

(Werner Jaeger نیز ) ، اب کند و در کتمی مفهوم پایدیا به عنوان معرفت صرف را رددر تفسیر خوی
مان ه رو از این، پایدیا را به معنای دگرگونی و روشددنگری نفس دانسددته اسددت   پایدیا خود تحت عنوان

برای  ؛ چرخشیچرخ  است ایدیا، کسب و افزای  معرفت نیست بلکهپ کندطوری که هایدگر اشداره می 
Snyder, 2012: 7 /) ونثآگا هایت چرخشی به سویدیدن گشودگی و در ن چرخشی برای ،دیدن آلثیا

Jaeger, 1947: 294 )    رابر  داسدتال معتقد اسدت آگاثون در دیدگاه هایدگر امری است که انسان در
 ( Dostal, 1985: 97کند )یعف و ناتوانی خود برای رسیدن به آن تالش می

به  لثیااز آ ویدددی  انتقال تاریخی ممکنرا برای تاولیه تمثیل، هایدگر تمثیل رار  ررم تمایل امدا بده  
 :Snyder, 2012) کنداستفاده می و مطابقت با واقب به عنوان صدو و گشودگی به آلثیا نوان کشدف ع

ازد  رابطه دپرمی بلکه همچنین به فهم ماهیت آلثیا نه تنها به ماهیت پایدیا (  وی معتقد اسدددت تمثیل8
لیسی آلثیا و پایدیا زمانی که به انگوی معتقد اسدت مفاهیم  کشدف و گشدودگی اسدت      بین پایدیا و آلثیا،
 هاگر از معنای تحت الفظی دو واژ؛ ولی ط هستندربه دو امر بیشود کشوند چنین نشان داده میترجمه می
ای بین واسطه ترجمه تحت الفظی واژه صرفاً ( 9ibid :)رتباط بین این دو پی خواهیم برد به ا ،فراتر رویم

  39تر از آن استاتفسیری هایدگر فرمتن و مفسر است  اما ترجمه 
اعالم  هایدگر صددراحتاً  ی برای رسددیدن به معنای واقعی آلثیاپایدیا چرخ  اسددت؛ چرخشدداز این رو 

 وان درتای است که میسدروکار ندارد؛ اما آن عنوان ناگفته  مسدتقیم با آلثیا کند که تمثیل به صدور   می
افالطون یا شددخصددیت سددقراطی او به ما از فراتر بودن  پیدا کرد  «حقیقت آموزه افالطون در باب» مقاله

 ،ارر تمثیلاز نظر هایدگر متن او نهفته اسدددت   اما این در گوید؛لثیا سدددخن نمیخیر از آ ایدهآگداثون یا  
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یدده ااف را معرفت و شددناخت و در عین حالکه کشددف و گشددودگی   یندهد؛ آگاثورا نشددان می ونگاثآ
  (Heidegger, 1998: 176)کندمی

 یرویت صحی  صور و نه هر رویت یعنیصور  ه با ایده، پایدیا را به سدمت رویت بنابراین حقیقت همرا
شمک  در ک ی  در رار دست یابیم کهتوانیم به رویت صحوی معتقد است زمانی ما می  کنددگرگون می
 ،به نور با عاد واقب از نظر هایدگر  دربتوانیم نور را ببینیم   ، موفق به فرار از رار شددویم تامرگ و زندگی

 در ماهیت حقیقت است چرخ نتیجه  ،لثیابرتری ایده بر آ از نظر هایدگر شود رویت صدحی  حاصدل می  
(2012:12 Snyder, ) ه بو گشودگی کشف کت ازگام اسداسدی تویی  حر  از این رو در دیدگاه هایدگر

دیا اما نه با فهم پای مویوع اساسی تمثیل رار است برای تحلیل پایدیا است که طابقت با واقب و م صددو 
توانیم به ا میم ر معنای یونانی چرخ  به سددمت آلثیابه معنای تحت الفظی تعلیم و تربیت بلکه د صددرفاً

گلیسددی به که در ان ، آلثیاییآلثیاالزم به ذکر اسددت که مراد از نیز دسددت پیدا کنیم  و آگاثون مفهوم آلثیا 
به کار  است که در نزد یونانیانبه عنوان کشف و گشودگی نیست بلکه مراد آلثیا شدود  حقیقت ترجمه می

بیان  جمهوریخود افالطون نیز در خصددوآ تربیت در رسدداله  ( Snyder, 2012: 13)رفته اسددتمی
توان روح جوانان را به سوی دیگر گرداند نه هنری هنری اسدت که به یاری آن می  ،هنر تربیت»کند: می
ماهیت از این رو  ( 131: 3107(، جمهوری)افالطون )« وسیله آن بتوان در روح نیروی بینایی نشاند که به
 ( 23: 3111)هایدگر، ستمبتنی بر ماهیت آلثیا پایدیا

تر یقیا به تعبیر دق)آلثین( و ای از کشددف و گشددودگی  نحوهفرونسددیس در دیدگاه هایدگر،  بنابراین
شودگی و گکشف  و منشأ منبب نیز در تفسیر هایدگر از سوی دیگر آگاثون دازاین اسدت   ای از وجودنحوه
ن جهت که هر دو در انکشددداف و از آ فرونسدددیس و آگاثونه توان بده رابطد  از این رو می ؛سدددت(اآلثید )

هد دگاثون ارائه میر از آعالوه بر این با توصدددیفاتی که هایدگنق  دارند پی برد   خودگشدددودگی دازاین
ان وجد، هستی و زمانو  سوفیست افالطوندر دو کتاب  که وی چرا ؛دنموتوان آن را به وجدان تعبیه می
ین در رده است؛ ااو بیان کیابی  خویشتنو گشدودگی دازاین و هم چنین  کشدف   به عنوان معیار و منببرا 

در خود دازاین  بلکهو نه خدا ون نه موجودی فراتر از دازاین گاثآ حالی اسددت که هایدگر معتقد اسددت که 
مفهومی بین ه بنابراین رابط کند کمک می یابیو خویشتن در رسدیدن به کشف و گشودگی  به او اسدت و 

 ها را در معانی موردنظر هایدگر مطرح نماییم آلثیا، آگاثون، فرونسیس و پایدیا وجود دارد زمانی که آن

 گیرینتیجه
بطور کلی دو دیددگداه عمدده در باب برداشدددت اخالقی و تربیتی از آگاثون در دیدگاه هایدگر وجود دارد     

ه و از گاثون پرداخته جنبه کشف و گشودگی و آلثین در آای همچون گادامر بر این باورند که هایدگر بعده
القی و های اخند که جنبهجنبه اخالقی و تربیتی آن رافل بوده اسدت  برخی دیگر همچون اسنایدر معتقد 

وی  مذکور و هم چنین آثارارزیابی دو دیدگاه  باد  انکار کر دیدگاه هایدگر در تواننمی را آگداثون  تربیتی
از آگاثون  را هایدگرو تربیتی تفسیر اخالقی توان به ویوح می ها از آگاثون سدخن گفته اسدت،  که در آن
 به آلثیا و جنبه کشف ودر اولویت اول که هایدگر در بحث از آگاثون  توان گفتمی در واقب  نمود مشاهده
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 بوده افلر از پایدیا و جنبه اخالقی آگاثون بدان معنا نیست که وی گشودگی آن اشاره نموده است؛ اما این
انفکاک  قابل به هیچ وجه رده استبا پایدیا به معنایی که هایدگر از آن مراد ک آگاثونمفهوم باشد؛ چرا که 
در لثیا آدر واقب  ست دانو رسیدن به کشف و گشودگی میپایدیا را چرخشی به سمت آگاثون  وی نیسدت  

توان به تبیین رابطه آگاثون و فرونسیس پرداخت؛ چرا ای اسدت که به واسطه آن می مقولهدیدگاه هایدگر 
رده نه صدو و مطابقت با واقب به کار بمعنای یونانی آن یعنی کشدف و گشودگی و   آلثیا را درکه هایدگر، 
  است 

 جودو حتی خود و وجود تر منشددأبه تعبیر دقیقیا منبب کشددف و گشددودگی و   آگاثوناز نظر هایدگر 
 آن اسدددت؛ ، وجود و هم چنین موجود در معنای واقعیکند آگاثونهایدگر اعالم میاسدددت؛ به طوری که 
و هم موجود است  وی حتی آگاثون را فراتر از وجود دانسته و معتقد است که آن، یعنی آگاثون هم وجود 

ای از هنیز نحو ؛ این در حالی است که فرونسیسمنبب کشف و گشودگی استهم چنین منبب وجود و هم 
ای از وجود دازاین از نظر هایدگر فرونسددیس نحوه در واقب ای از کشددف و گشددودگی اسددت وجود و نحوه
یال وجود اگزیستانسه کند تا به نحومرتبط با پراکسدیس یا عمل اسدت و دازاین را راهنمایی می   اسدت که 

هایدگر تعالی موجود در آگاثون را نه به موجودی فراتر از زمان و مکان یعنی عالوه بر این دسدددت یدابد   
ون در ن تفسیر، آگاثخداوند بلکه به موجود متناهی و محدود یعنی دازاین نسدبت داده اسدت  با توجه به ای  

 خود دازایندانست که در در دیدگاه هایدگر توان آن را معادل با وجدان وجود دازاین است و به تعبیری می
ه توان در دیدگاه هایدگر برا می در نیتجه آگاثونکند تا به خویشددتن یابی برسددد  اسددت و او را دعو  می

 ست عمل فرونتیک دانمالک و معیار  عنوان

 هانوشتپی
فرونسیس یا حکمت عملی نخستین بار توسط ارسطو وارد مباحث فلسفی شده است  وی فرونسیس را از   3

دانست که به جهت توجه به پراکسیس یا عمل متمایز از میو در عین حال اخالقی جمله فضایل عقالنی 
یدن به الزمه رسوی فرونسیس را سایر فضایل عقالنی همچون اپیستمه، تخنه، نوس و سوفیا شده است  

داند  از نظر ارسددطو فرونسددیس به عنوان یک نوع معرفت جامب و  ای میسددعاد  برای هر فرد و جامعه
ن چنین به عنواکند بلکه معرفت در فرونسدددیس همکداربردی نده تنها اعمال زندگی روزمره را تعیین می  

ونسددیس مدنظر اسددت شددامل   کند  افزون بر این عملی که در فرگر نیز عمل میگر و محاسددبههدایت
های متعددی همچون درک رایت، میل، سددنج  و انتخاب عقالنی اسددت  وی معتقد اسددت که   مؤلفه

 های ارزشمندی برای راهنمایی زندگی انسان ارائه دهد تواند چهارچوب-فرونسیس می

( بوده Freiburgدر دانشگاه فرایبورگ ) 3213و  3211این کتاب شدامل سدخنرانی هایدگر در زمستان     9
به عنوان  3211پردازد  در می جمهوریرسدداله بخ  اول کتاب به تفسدیر تمثیل رار افالطون در   اسدت  
به زبان انگلیسی ترجمه شده  Ted Sadlerاز مجموعه آثار هایدگر چاپ شد  این کتاب توسط  11جلد 
 است 

 ده است توسط هایدگر به نگارش در آم 3211و یا  3211/3213های این مقاله در سال  1

به زبان انگلیسی ترجمه شده  John Sallisبه نگارش درآمده اسدت و توسط   3211این مقاله در سدال    1
  است 
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 از این رو در متون مربوط به هایدگر تالش شده است از واژه آگاثون استفاده شود   1

 Beingدر پاراگراف حایر مراد از وجود، مطلق هستی و نه موجود است و در متن هایدگر نیز به صور    0
 نوشته شده است 

 ,Zuckertگدادامر از جمله افرادی اسدددت که معتقد اسدددت در آگاثون افالطونی، اخالو وجود ندارد )   7

1996: 72 ) 

 دارد:هایدگر در این خصوآ بیان می  1

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 رابر     2
(، ماهیت آگاثون را در دیدگاه Adriaan Peperzak( و آدریَن پپرزاک )Robert Dostalداسددتال )
 ,Kirklandها در خصوآ وجود فراتر نادرست است )گیری آناند و مویببه درستی بیان نکردههایدگر 

2007: 96 ) 

رود و در نوشتار حایر مراد از در دو معنای حقیقت و صدو به کار می truthالزم به ذکر اسدت که واژه    31
truth صدو و مطابقت با واقب است نه حقیقت به معنای واقعیت ، 

 کند:ین خصوآ بیان میهایدگر در ا  33

"preparatory survey of the Modes of alethien (episteme, techne, nous, sophia and phronesis)" 
  در این خصوآ چنین نوشته:« آموزه افالطون در باب حقیقت»هایدگر در مقاله   39

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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