فلسفه ،سال  ،44شماره  ،2پاییز و زمستان1395
(از ص  47تا ص )66

تحلیل رابطه دوجانبهي تاویل ساختارشكنانه حقیقت اندیشي
افالطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر
سید جالل سامع
دانشجوي دوره دکتري فلسفه دانشگاه اصفهان
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دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت 95/6/25 :تاریخ پذیرش مقاله 95/12/20 :

چكیده
حقيقت از جمله كليدي ترین مفاهيم فلسفه ي هایدگر است به طوري كه بخش عمده آثار هایدگر را
مي توان در پرتوي این مفهوم كليدي تفسير كرد .پژوهش ما بر عهده خود مينهد تا بر تمركز بر روي
كتابهاي آموزه افالطون در باب حقيقت و ذات حقيقت تصویري روشن از ساختارشكني تاریخ حقيقت
نزد هایدگر ارا یه دهد .ادعاي اصلي هایدگر در این دو كتاب این است كه مجال یافتن اعاده حقيقت در
معناي نامستوري مستلزم شناسایي دقيق انحراف حقيقت در تاریخ حقيقت است .براي تحقق این هدف
هایدگر افالطون و تمثيل غارش در كتاب جمهوري را به عنوان نقطه آغازین انحراف معناي حقيقت
مورد موشكافي فلسفي قرار ميدهد .به نظر مي رسد كه با روشن شدن نقد هایدگر بر افالطون بر یكي از
كليدواژههاي فلسفه ي هایدگر یعني تاریخ حقيقت پرتو افكنده ميشود.ادعاي اصلي مقاله این است كه
رابطه وثيقي ميان تفسير هایدگر از افالطون و شكلگيري تاریخ حقيقت نزد وي وجود دارد .هدف
پژوهش ما در سرتاسر این مقاله ایضاح و پرتوافكني بر تفسير ساختارشكنانه هایدگر از افالطون در
پرتوي دو كتاب فوق الذكر است .بنابراین پرسش راهنماي ما این است كه تاویل ساختارشكنانه هایدگر
از افالطون در این دو كتاب چگونه مجال بروز ميیابد؟ و این تفسير چه افقهاي پيموده نشده از حقيقت
را بر روي ما ميگشاید؟ و نسبت این تفسير با تاریخ حقيقت چيست؟ سعي ما در این مقاله این است كه
تا سرحدّتوان پاسخگوي پرسشهاي فوق باشيم.
واژههاي کلیدي :حقيقت ،هایدگر ،نامستوري ،تاریخ حقيقت ،تاویل ساختارشكنانه ،افالطون
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 .1مقدمه
تامل هایدگر بر روي مساله حقيقت صرفا تاملي دلبخواه نيست ،بلكه بي اغراق ميتوان
گفت كه تامل این فيلسوف بر روي مساله ي حقيقت نقشي سرنوشت ساز در تفكرش بر
روي مسایل اساسي چون تفكروجودي ،مسالهي زبان ،تكنولوژي ،هنر،و ...دارد .مقاله
حاضر سعي ميكند تا نسبت ميان حقيقتاندیشي در فلسفهي هایدگر را با تاریخ
حقيقت بسنجد و از آنجا كه تاكيد خود هایدگر در ساختارشكني تاریخ حقيقت بر روي
افالطون به عنوان نقطهي آغاز تفكر متافيزیكي است ،تمركز مقالهي ما هم بالطبع
پيرامون این مساله خواهد گشت.
از نظر هایدگر ميان تفكر متافيزیك و پيشواي آن افالطون دربارهي حقيقت و تفكر
فلسفي درباره حقيقت گسستي پر نشدني وجود دارد .وي در كتاب پارمنيدس به تفسير
شعر این حكيم اليایي ميپردازد .الهه شعر پارمنيدس از نظر هایدگر همان حقيقت است
و حقيقت در معناي نامس توري (الثيا) اولين بار در شعر پارمنيدس بيان شده است« .
ایزد بانو كيست؟ ما تنها زماني یاراي پاسخگویي به این سوال را خواهيم داشت كه شعر
تعليمي ( )didactic poemرا چون یك كل در نظر بگيریم :ایزدبانو ،ایزدبانوي حقيقت
است .حقيقت در ذاتش ایزد بانو است)Heidegger, 1992: 5( ».
هایدگر متفكران پيش سقراطي را نقطه آغاز تفكر اصيل درباب حقيقت ميداند .وي
قلّت آثار ایشان را در مقایسه با افالطون و ارسطو دليلي بر تفوق افالطون و ارسطو بر
ایشان قلمداد نميكند « .پيشا سقراطي خواندن پارمنيدس احمقانه تر از آن است كه
كانت را پيشاهگلي خطاب كنيم )Heidegger, 1968 :184( » .از نظر هایدگر
حكماي پيش سقراطي اگر بتوان این عنوان را مسامحتا بر آنها اطالق كرد ،حقيقت را در
معناي اصيل آن یعني نامستوري و انكشاف ( )entdeckenميفهميدند .بنابراین مقاله
ما در گام اول به بررسي مختصر هایدگر از این حكما ميپردازد تا بتوانيم بر معناي
اصيل حقيقت نزد هایدگر راهي پيدا كنيم.
در گام دوم سعي خواهيم كرد تا با تمركز بر روي تفسير هایدگر از افالطون نشان
دهيم كه چرا هایدگر افالطون را سرآغاز تفكر متافيزیكي درباب حقيقت ميداند؟ در این
گام ابتدا بر روي بستر تفسير هایدگر از افالطون متمركز خواهيم شد و سعي در روشن
سازي نزاع افالطون گرایي و ارسطوگرایي در زمان هایدگر خواهيم داشت .سپس با
تمركز بر روي كتاب ذات حقيقت به بررسي مراحل چهارگانه ظهورحقيقت افالطوني-
متافيزیكي خواهيم داشت و در این گام كه در واقع بخش اصلي مقاله ماست به روشن
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كردن تفسير هایدگر از متن افالطون همّت خواهيم گماشت  ،در وهلهي بعدي ردّپاي
این حقيقت افالطوني -متافيزیكي را در فيلسوفان بعد از افالطون پي خواهيم گرفت
بدین ترتيب معناي ساختارشكني تاریخ حقيقت نزد افالطون را روشن ميكنيم .جالب
توجه این است كه شكل گيري تاریخ حقيقت نزد هایدگر از نظر تاریخي هم مقارن با
تفسير هایدگر از افالطون است .به طوريكه درس گفتارهاي پارمنيدس ،ذات حقيقت و
آموزه افالطون در باب حقيقت تقریباٌ در یك دوره نوشته شده است .در این باره باید
مختصري هم درباره خود واژه ساختارشكني توضيح دهيم ،كریچلي این واژه را اینطور
توضيح ميدهد « :ساختارشكني كوششي نقادانه براي اوراق كردن سنّت است تا آنچه
در درون سنّت نااندیشيده مانده و جا دارد تا اندیشيده شود ،دریافته گردد ( ».كریچلي،
 )100 :1387بنابراین هدف ساختارشكني تامل بر روي سنّت براي رسيدن به
سرآغازهاي تفكّر است.
در گام سوم كه در واقع یك گام فرعي براي هدف كلي مقاله محسوب ميشود به
بررسي نقدهاي وارد شده به تفسير هایدگر از جمله نقد پل فریدلندر ( Paul
 )Friedländerمتمركز مي شویم .هدف ما در این گام این است كه نشان دهيم آیا
تفسير مقاله از ساختارشكني تاریخ حقيقت نزد هایدگر و نقد هایدگر از افالطون
مي تواند در برابر منتقدان جدي از جمله فریدلندر جان سالم به در برد؟ در واقع گام
سوم مقاله راست آزمایي تفسير هایدگر از افالطون است .هدف ما در این مقاله پي
گرفتن گامهاي سه گانه ذكر شده است .
 .2پیش سقراطیان و مواجهه اصیل با مساله حقیقت
هایدگر در تفسيرهاي خود از فيلسوفان قبل از سقراط از تاریخ حقيقت ( history of
 )truthیاد ميكند .تاریخ حقيقت به حادثهاي در گذشته اشاره ندارد ،بلكه این تاریخ از
نظر هایدگر بيان حال انسان مدرن است .انساني كه با غلبهي دیدگاههاي متافيزیكي
حقيقت در معناي نامستوري را به فراموشي سپرده است « .تاریخ معناي حقيقت امري
عارضي نيست ،بلكه این تاریخ نهشته در خود دازاین است .مادامي كه دازاین در شناخت
روزمرهي خویش در لوگوس غرق است ،به سقوط در جهان به سقوط در هستي
هرروزینهي خویشدچار ميشود .در حالي كه لوگوس صرفا به معناي سقوط در جهان
هرروزینه درمي آید ،جایي براي فهم اساسي لوگوس و نوع وجود آن باقي نميماند .امّا ما
قبال از افالطون و ارسطو آموختهایم كه لوگوس خارجي ترین همه امور است .امّا اكنون
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مجالي براي وارد شدن به مشخصه تاریخ سقوط حقيقت نيستHeidegger, ( ».
)2003:19
هایدگر بيش از همه تاریخ حقيقت را در درس گفتارهایي تحت عنوان پارمنيدس
مورد بررسي قرار داده است .هایدگر در این درسگفتارها دو دنياي متفاوت رومي و
یوناني را مقابل هم قرار ميدهد .دنياي یوناني ،دنياي تفكر اصيل در باب ذات حقيقت،
زبان و وجود است ،در مقابل دنياي رومي ،دنياي تحریف مباني اصيل تفكر است.
نمایندگان دنياي یوناني پارمنيدس ،هراكليت ،آناكسيمندر،و ...هستند .درمقابل دنياي
رومي نمایندگاني چون افالطون ،ارسطو ،دكارت ،هگل و ...را دارد.
پارمنيدس درسگفتارهاي هایدگر در ترم زمستاني  1943-1942در دانشگاه
ف رایبورگ است ،محتواي اصلي این اثر با سایر آثار این دوره هایدگر چون ذات حقيقت و
آموزهي ایده افالطون در باب حقيقت به طور تقریبي یكي است .آن محتوا دقيقا تالش
در جهت ساختارشكني تاریخ حقيقت براي اعادهي معناي اصيل حقيقت است .در
درسگفتارهاي پارمنيدس هایدگر صراحتا از دو تاریخ با ما سخن ميگوید .از نظر
هایدگر این دو تاریخ دو سرنوشت را رقم زدهاند ،هراكليتوس  ،پارمنيدس و دیگر
حكماي باستان با تكيه بر وجه نامستوري در تلقي حقيقت اندیشي تاریخ اندیشه اصيل
نسبت به هستي را به وجود آوردهاند ،در مقابل افالطون  ،ارسطو و فيلسوفان مدرن چون
دكارت ،كانت با تقليل حقيقت به منطق باعث هرچه بيشتر فراموشي پرسش از هستي
شدهاند .تاریخ حكماي باستان كه در آن حقيقت در معناي اصيل آن به كار گرفته شده
و تاریخي كه تحت عنوان متافيزیك تكون یافته است .حقيقت در معناي اصيل آن
منازعهاي ميان حقيقت و ناحقيقت بوده است .چنانكه هایدگر با اشاره به كالم هراكليت
مبني بر »جنگ پدر همه چيزهاست )ibid: 18( ».به روشن سازي این معنا از حقيقت
ميپردازد.در این جا اشاره به منازعه دایمي ميان حقيقت و ناحقيقت در ذات واقعيت
هستي است .از نظر هایدگر با افالطون و تفكر منطقي ارسطو شاهد استحالهي وجود به
عنوان عرصه منازعه ي حقيقت و ناحقيت به وجود چون امري جاوید ،مطلق ،یكدست و
بي غل و غش هستيم .براي اولين بار با افالطون حقيقت از خود چيزها خارج و به
عالمي فراسوي چيزها انتقال ميیابد .حقيقت كه در تاریخ حكماي باستان نوعي دست و
پنج ه نرم كردن دایمي انسان با اقليم وجود است به یكباره به امري توخالي و خنثي
مبدل مي شود كه خارج از دسترس ما قرار دارد .بنابراین عمده تمركز هایدگر در
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درسگفتارهاي پارمنيدس در جهت روشن سازي این دو تاریخ و وجوه تمایز آنها از
یكدیگر است.
حال باید سعي در پي گرفتن این پرسش اساسي باشيم كه چه مولفههایي در تفكر
حكماي باستان وجود دارد كه آنها را از نظر هایدگر متفكراني اصيل ميكند؟ در این
زمينه باید ابتدا به نحوهي تلقي هایدگر در دوران فكرياش به یونان باستان بپردازیم .
هایدگر در دوره قبل از چرخش ( )die Kehreشكافي در بين یونانيان و علي الخصوص
افالطون و پيش سقراطيان قایل نميشود « .وي در دورهي نخست بيشتر معطوف به
پرسش از هستي است ،افالطون و ارسطو را آخرین كساني ميداند كه به این مساله
معطوف بودهاند )Zarader, 1996: 8( ».حتي وي در كتاب اصلي دوره قبل از
چرخشش یعني در كتاب وجود و زمان پرسش از وجود را نزد افالطون و ارسطو زنده
ميداند .اصطالح جنگ غولها را از رساله سوفيست افالطون به عاریت گرفته و آن را در
كتاب وجود و زمان به كار ميبرد (.)Heidegger, 1996 :1
اما در دوره چرخش نگاه هایدگر به افالطون و ارسطو تغيير اساسي پيدا ميكند .وي
نوشته هاي این دو فيلسوف را نمودگار انتقال تفكر از معناي اصيل به معناي نااصيل
(تكون متافيزیك) ميداند .وي این دو را متهم ميكند كه راه را براي ظهور اندیشههاي
متافيزیكي دوران مدرن با اندیشمنداني چون دكارت ،الیب نيتس و هگل باز كردهاند.
حال باید دید ك ه هایدگر از چه منظري افالطون و ارسطو را متهم به تاسيس متافيزیك
ميكند؟ وي براي تمایزگذاري دقيق ميان فالسفهي باستان  ،افالطون و ارسطو به ریشه
شناسي واژهها توجه دقيقي ميكند « .در یوناني كليد واژههایي هستند كه رهگذر آن
فهم تغيير و تفاوت پيش سقراطيان و فيلسوفان پس از ایشان روشن ميشود .موجودات
خود را در قالب طبيعت ( )phusisآشكار ميكند و حقيقت دقيقا همين آشكارگي
است)Routledge, 1998, vol8: 64( ».
هایدگر به هستي ویژگي حقيقي بودن را نسبت ميدهد  .جایگاه اصلي حقيقت نزد
هایدگر طبيعت(  (phusisاست  « .یونانيان معناي هستي را حضور ( )parousiaیا
جوهر ( )ousiaدر ميیافتند كه از حيث هستي شناختي -زماني دال بر حضور است.
پس هستي و وجود نزد ایشان چون حضور درك ميشودHeidegger , 1996 : ( ».
)22
بنابراین از نظر هایدگر مولفهي فكري حكماي باستان شناختن تمایز هستي
شناسانه( )ontological differenceاست ،نزد حكماي باستان فوسيس در معناي
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تماميت موجودات غير از خود موجودات بود .در واقع حكيم یوناني طبيعت را سرچشمه
به ظهور در آمدن تمام موجودات ميدانست ،سرچشمهاي كه در عين نسبت با
موجودات هيچ یك از آنها نيست «.در گذر از جهان یوناني به جهان رومي طبيعت در
معناي وجودي خود ( )phusisبه طبيعيات ( )naturaتبدیل شد كه این ترجمهاي
خلط آميز بوده و معناي اصيل فوسيس را از ميان برد)Inwood , 2000 : 137( ».
همانطور كه معلوم است  natureبرگرفته از  naturaالتيني در معناي تولد یافتگي
( )birthاست كه با  phusisكه برگرفته از  phueinدر معناي رشد كردن و بارور
شدن است ،تفاوت اساسي دارد .حتي در معناي طبيعيات بدیهي بودن ( كلمه Nature
یكي از معانيش بدیهي بودن است) گنجانده شده است ،این تلقي از جهان راه را براي
دوران مدرن بازكرد كه به اصطالح از جهان راززدایي كند  .جهان كه دیگر نه مظهر
شگفتي و راز بلكه به منبع نيرویي مبدل شده كه باید هر چه بيشتر از بهره كشي كرد.
روشن شد كه اولين مولفهي اساسي تفكر حكماي باستان از نظر هایدگر اشعار آنها به
تمایزهستيشناسانه است.
دومين واژهاي كه هایدگر براي تمایز مولفههاي فكري حكماي باستان و افالطون و
ارسطو بيان ميكند ،خود واژه حقيقت است alethiea .واژهاي یوناني معادل حقيقت
است .ریشهشناسي واژهي الثيا نشان ميدهد كه این واژه معاني چون «صداقت»
(« )truthfulnessروراستي» ( )franknessو «خلوص» ( )sincerityداشته است.
صفت آن  alethesبه معناي صادق ،راستي (« ، )sincereصریح» (« ،)frankواقعي»
( )realو «بالفعل» ( )actualاست .فعل  aletheueinاز همين ریشه به معناي با
صداقت سخن گفتن است )ibid:13( ».هایدگر الثيا را بيرون شدن از پوشيدگي
( )Verborgenheitو انكشاف ) )entdeckenدر هر دومعنا به كار برده است.
چـنان كه وي در وجود و زمان ميگویــــــد alethiea « :همـــــان نامســتوري
است و  alethesدر معناي امر پوشيــده است )Heidegger, 1996: 144( ».تامل
در ریشهشناسي هایدگر به ما نشان ميدهد كه حقيقت در معناي اصيل آن با
پردهبرداري و كشف حجاب از موجودات همراه بوده است .تاریخ متافيزیك از نظر
هایدگر با بي توجهي به این معناي اصيل از حقيقت آن را صرفا به مطابقت فروكاستــــه
است .هایدگر در كتاب سواالت اساسي فلسفه ()basic questions of philosophy
اساساً تولد حقيقت در معنـــــاي مطابقت را مولود تفكر ارسطویـــي ميداند« .بنابراین
براي دستـــيابي به مبنــــــاي معمول براي مفهوم حقيقت ما باید گامي به سوي

تحلیل رابطه دوجانبهي تاویل ساختارشكنانه حقیقت اندیشي افالطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر 53/

عقب برداریم و دریابيم كه چگونه این مفهوم پایهگذاري شد .بنابراین ما خود را مواجه با
فلسفه ارسطو ميبينيم )Heidegger,1994:38( ».بنابراین از نظر هایدگر معناي
نااصيل حقيقت یع ني مطابقت ریشه در تفكر منطقي ارسطو دارد.وي این ریشه را در
كتابهاي دیگرش نزد استاد ارسطو ،افالطون جست و جو ميكند.
بنابراین روشن شد كه هایدگر در دوره تفكر دومش موسوم به چرخش از ریشه
شناسي واژههاي فوسيس و الثيا استفاده ميكند تا دو تاریخ متفاوت را در تقابل با هم
نشان دهد .در حالي كه فوسيس نزد حكماي پيش سقراطي محل ظهور حقيقت بود در
تحول بعد از این حكما گزارهها و جمالت محل ظهور حقيقت در معناي مطابقت شده
است .بنابراین ریشه هاي فراموشي معناي اصيل حقيقت را باید در تلقي افالطون و
ارسطو در مورد واژههاي فوسيس و الثيا دنبال كرد.
تفسير هایدگر از افالطون و تمایزگذاري سنّت متافيزیك و حكماي باستان نزد وي
آن چنان جدي است كه برخي از شارحان این چنين اظهارنظر كردهاند« :شروع
متافيزیك پایه عصر حاضر و بنيان سوبژكتيویسم است ،تلقي افالطوني از حقيقت است
كه به باتالق سوبژكتيویسم و ابژكتيویسم ميانجامد )Dostal, 1992:72( ».همين
مولف در جاي دیگري ميگوید « :حمله هایدگر به متافيزیك هم ارز حمله وي به
افالطون گرایي است )Ibid: 61( ».بنابراین روشن است كه ایضاح و روشنسازي نسبت
تاریخ حقيقت و حقيقت اندیشياصيل در منظومه فكري هایدگر كاري از سر هوس و
دلبخواهانه نيست .چنانكه این تحقيق را ميتوان اساس فهم هایدگر از سنّت متافيزیك
قلمداد كرد .بنابراین با خالصه كردن بحث خود درباره حكماي باستان به بخش اصلي
مقاله ،تفسير هایدگر از افالطون –كه در واقع تفسير هایدگر از كل سنّت حقيقت
اندیشي متافيزیك است -مي پردازیم .از مالحظات قبلي روشن شد كه حكماي پيش
سقراطي اوال حقيقت را هميشه در نسبت با ناحقيقت مطرح كردهاند ،بنابراین جهان نزد
آنها منازعه دایمي ميان مستوري و نامستوري است .در وهله بعدي ایشان به تمایزهستي
شناسانه از طریق درك كردن معناي هستي (فوسيس) اشعار داشتند و در پایان ایشان
جایگاه حقيقت در معناي نامستوري را در طبيعت و خود چيزها در نظر گرفتهاند و
حقيقت نزد ایشان در معناي كشف و انكشاف و برداشتن حجاب از موجودات مالزم بوده
است.
 -3تأویل ساختارشكني هایدگر از افالطون
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هایدگر براي رسيدن به تفسير خودش از تاریخ حقيقت و به ویژه افالطون راهي دراز را
در كتابهاي پيشين خود طي كرده است.او تنها دو بند چهل و سوم و چهار چهارم
هستي و زمان را اختصاصاً به مسالهحقيقت پرداخته و نسبتي را كه باید حقيقت در
معناي نامستوري با ذات دازاین داشته باشد در این كتاب مفصالً بحث شده است .وي در
آثار بعدي خود از جمله مقالهاي درباب ذات حقيقت و سرآغاز كارهنري حقيقت را در
رأس مباحث خود قرار داده است .تنها پس از این آثار است كه هایدگر در درس
گفتارهاي ذات حقيقت كه مربوط به ترم زمستاني سال  1934است ،مستقيماَ به تفسير
افالطون و تمثيل غارش به عنوان نقطه آغاز متافيزیك ميپردازد وي مضامين مشابه با
این كتاب را در كتابي دیگر تحت عنوان آموزهافالطون درباب حقيقت بيان ميكند.این
كتاب مربوط به سال  1940است كه در سال  1942براي نخستين بار همراه با نامهاي
در باب اومانيسم به چاپ رسيد .هایدگر در این دو كتاب یكي از مهمترین بخشهاي
كتاب جمهوري افالطون یعني تمثيل غار را تفسير ساختارشكنانه ميكند .قبل از
واردشدن بهاین تفسير باید دربارهاي بستر افالطون اندیشي زمان هایدگر كه بر روي این
تفسير اثر مستقيم داشته به اختصار مطالبي را ذكر كنيم.
 . 1 .3بسترهاي افالطون اندیشي در زمان هایدگر
زمان اندیشه ورزي هایدگر مصادف با نزاع افالطون گرایيوارسطوگرایي در ماربورگ بود،
مكتب نوكانتي به جهت گرایش گئورك لوكاچ و هوركهایمر به سمت مكاتب هگلي و
ماركسيستي به سستي گرایيده بود و از طرف دیگر مكتب نوظهور پدیدارشناسي با
چهرههاي معروف خود از جمله هوسرل و ماركس شلر افقهاي جدیدي از اندیشه را
براي دوستداران فلسفه باز كرده بود.
در كنار این مكاتب ،ناتورپ با تفسيرهاي نوكانتي خود از فيلسوفاني چون كانت،
ارسطو و افالطون فضاي ماربورگ را تحت شعاع قرار داده بود .تفسير ناتورپ از افالطون
آموزهي افالطون در باب ایدهها نام دارد كه یك تفسير سراپا نوكانتي از افالطون است.
ناتورپ در تفسير افالطون ،كانت و افالطون را بازیگران یك زمين بازي مشترك یعني
ایدئاليسم استعالیي معرفي ميكند .در واقع ناتورپ از ميان دو راه چاره كه ایدههاي
افالطوني را چون ارسطو قلمروي ثانوي و مستقل از موجودات قلمداد كند یا آنها را
متعلقات محض اندیشه بداند ،راه دوم را برگزیده بود)Inwood, 2000: 62-64( .
هایدگر براي اولين بار در كتاب درباب ذات بنيان ()on the essence of ground
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این فهم ناتورپ از ایدههاي افالطون را به چالش ميكشد و ایدهها را چون ارسطو
قلمرویي متعالي از موجودات تلقي ميكند كه بعدها از طریق ميانجيگري مسيحيت
جایگاه خود را ابتدا در سوژه وسپس در اراده به قدرت یافته است)ibid:65( .
این تفسير مربوط به هایدگر قبل از چرخش است كه هنوز مسألهي استعال
( )transcendenceبرایش اهميت دارد ولي هایدگر به تدریج چنان كه خواهيم دید
سعي ميكند تا زمين بازي رااز دو گانهي رئاليسم -ایدئاليسم تغيير دهد .وي در ابتداي
كتاب آموزهي افالطون درباب حقيقت این فاصلهگيري از زمين بازي رئاليسم -ایدئاليسم
رااینچنين بيان ميكند« :اما آموزهي یك متفكر آن چيزي است كه در آن چه وي
گفته ناگفته باقي ميماند ،به عبارت دیگر آن چيزي است كه در ميانهي آن چه با آن
مواجهيم و احتماالً خودمان را معطوف به دقت نظر در آن ميكنيم ناگفته باقي مانده
است .آن چه در اندیشهي افالطون ناشناخته باقي مانده است تحولي است در آن چه
ذات حقيقت را تعين بخشيده است .این واقعيت كه این دگرگوني روي داده است و این
دگرگوني شامل چه چيزي ميشود و چه چيز بر پایهي این تحول ذات حقيقت را متعين
كرده است همه و همه مسائلي است كه از طریق پرتوافكني بر تفسير تمثيل غار روشن
ميگردد)Heidegger, 1991:155( .
آن طور كه واضح است تفسير هایدگر همواره حركت از گفتهها به ناگفتههاي یك
فيلسوف است .وي در این كتاب صراحتاً اعالم ميكند كه با افالطون تغيير جهت
بنيادین در حقيقت اندیشي اتفاق افتاده است .تمثيل غار مربوط به بند  517كتاب
جمهوري و در كتاب هفتم این كتاب قرار دارد .هایدگر براي نشان دادن این تغيير جهت
بنيادین دو تفسير را در كتاب ذات حقيقت در مقابل هم قرار داده است .تفسير اول از
آن افالطون است كه گذر از درون به بيرون غار را مساله تربيت نفس و پایدیا قلمداد
كرده است.تفسير دوم از آن هایدگر است كه تمثيل غار را نه تنها تصویري از پایدیا بلكه
نظریهاي دربارهي ذات حقيقت در نظر گرفته است ،طبق این نظر دوم تمثيل غار
معنایي دوگانه را در خود دارد ،هم حقيقت و هم پایدیا را شامل ميشود .از طرف دیگر
از نظر هایدگر این تمثيل اولين بار در تاریخ متافيزیك غربي است كه دو معناي حقيقت
یعني حقيقت در معناي نامستوري و حقيقت در معناي مطابقت را در خود جاي داده
است .در مقدمهي كتاب ،هایدگر با اشارهاي كوتاه به گفتههاي حكماي باستان مثالً این
گفتهي هراكليت « چيزها در بودنشان ميل به پنهان شدن دارند» ( )ibid: 9این تلقي
را در ذهن مخاطب ایجاد مي كنند كه گویي مالك مطابقت تنها معيار موجود براي
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سنجش حقيقت نبوده است .بنابراین هایدگر با معرفي كردن هدف خود وارد تفسير
تمثيل غار ميشود«:آنچه كه مد نظر ماست در وهلهي اول نه روشن كردن الثيا در
معناي غالبش و نه روشن كردن حقيقت به مثابهي درستي ( )correctnessدر معناي
ابتدایي بدیهي اش است ،بلكه خصوصيات این دو گویي در هم تنيده است .ما خواستار
دریافتن این نكته هستيم كه چگونه این دو مفهوم به یكدیگر آميخته شدند .انتقال خود
معناي حقيقت از الثيا به مثابهي نامستوري به صدق به مثابهي درستي یك رخداد
است( ،این رخداد) چيزي غير از آن نيست كه در آغازیدنگاه تاریخ آن فلسفهي
غربي،چونان خطایي و جریاني خلط آميز رواج یافته است )ibid:12( ».با این مالحظات
هایدگر وارد تفسير خود از تمثيل غار ميشود و براي تفسير دقيق این تمثيل آن را به
چهار قسمت و به عبارت بهتر به چهار رخداد تقسيم ميكند:
الف -رخداد اول
در رخداد اول زندانيان غار همگي در شرایطي یكسان در غل و زنجير گرفتارند و فقط
سایههاي ( )shadowsچيزها را ميبينند .هایدگر دربارهي رخداد اول ظهور حقيقت
نزد افالطون این چنين ميگوید« :افالطون خود ميگوید كه این مكان شبيه غار در واقع
ه مان جایگاهي است كه هر روز هنگامي كه به اطراف خود نظر ميكنيم خود را به ما
نشان مي دهد .آتش درون غار همان خورشيد است ،سقف غار گنبدهاي آسمان را
بازنمایش مي دهند و مردمان درون غار ما هستيم كه به این جهان محدودیم و آن چه
ایشان را دربر گرفته ،امر بالفعل یعني امر موجود است)Heidegger, 1998: 164( .
از نظر هایدگر در این رخداد پایينترین سطح از نامستوري حقيقت دیده ميشود.
انسانها در این مرحله حداقل با سایهي چيزها برخورد ميكنند و آنها را حقيقي
ميشمارند .از نظر هایدگر در این مرحله زندانيان از وجود آتش بيرون از غار خبري
ندارند به هرحال امر حقيقي براي زندانيان فقط سایههاي چيزها است .تمایز اساسي
ميان نامستوريو مستوري ،روشنایي و تاریكي هنوز براي زنداني قابل درك نيست .در
این رخداد كه ضعيفترین مرحلهي حقيقت در مبناي الثيا است هنوز خبري از حقيقت
به معناي صدق نيست .بنابراین براي روشنتر شدن تمثيل غار باید رخداد مبهم اول را
به اميد روشنتر شدن ذات حقيقت ترك كنيم و به رخداد دوم بپردازیم.
ب -رخداد دوم
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در این رخداد زنجير از پاي یكي از زندانيان به صورت تصادفي باز ميشود و او قادر
ميشود كه به بيرون از غار برود و با خود چيزها مالقات كند .از نظر هایدگر در این
مرحله ما شاهد گشودگي بيشتري از حقيقت هستيم .در این مرحله زنداني به تمایز
ميان چيزها و سایهها نایل ميشود .در این رخداد دوم دو نكتهي مهم وجود دارد كه
نياز به توضيح بيشتري براي روشن شدن مطلب دارد:
 .1نكته ي اول این كه در این رخداد به تعبير هایدگر نخستين بار حقيقت در معناي
مطابقت ظاهر ميشود« :بنابراین تقرب بيشتر به موجودات با باالرفتن درجهي گشودگي
همراه است و بالعكس .تقرب موجودات به معناي بودن – با آنچه كه هست ،تقرب ذاتي
یا فاصلهي وجود انسان به موجودات ،ميزان نامستوري موجودات و شدّت یافتن فينفسه
موجودات در وجودشان سه چيز به هم آميختهاند .در كنار اینها باید توجه كنيم كه
موجودات به چيزهاي بيشتر موجود و كمتر موجود تقسيم ميشوندHeidegger, ( ».
 )2002: 26بنابراین از نظر هایدگر در این جا شاهد ظهور حقيقت در معناي مطابقت
هستيم .كه با معناي اصيل آن یعني نامستوري به هم آميخته شدهاند .رابطهي مطابقت
ميان وجود داشتن و حقيقت داشتن است .به این صورت كه هرچه چيزي شدّت وجودي
بيشتري داشته باشد ،بالطبع از نظر افالطون حقيقيتر خواهد بود.
 .2نكتهي دوم این است كه در این رخداد از نظر هایدگر نامستوري به بيشترین ظهور
خویش نائل نميشود چون دراین جا آزادي ( )freedomوجود ندارد .به رأي هایدگر
آزادي صرفاً رهاشدن از غل و زنجير نيست گویا آزادي در معناي اصيل خود كه با
حقيقت نسبتي وثيق برقرار ميكند به نوعي شدن در درون انسان اشعار دارد« .از طرف
دیگر چه چيز براي رویگرداني به خود چيزها نياز است؟ آزاد شدن از زنجيرها؛ اما این
تنها آغاز آزاد شدن است ...این آزادي محكوم به شكست است و به سرانجام نميرسد.
دليل :آن كس كه این گونه آزاد شده است خواهان بازگشت به وضعيت پيشين خود
است )ibid: 27( ».بنابراین در تمثيل غار از نظر هایدگر نسبتي وثيق ميان آزادي
اصيل انسان و حقيقت در معناي نامستوري وجود دارد .در این مرحله با این كه تفاوت
ميان سایهها و خود چيزها اعالم حضور ميكند ولي زنداني قادر به تشخيص آن نيست.
بنابراین رخداد دوم هم گزارشي از چگونگي آزادي اصيل انسان در اختيار ما ميگذارد و
هم نطفه هاي تولد حقيقت در معناي مطابقت را بررسي ميكند .براي روشنتر شدن
مسائل گام به رخداد سوم ميگذاریم.
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ج -رخداد سوم
تنها در این مرحله است كه آزادي اصيل اتفاق ميافتد« .مرحلهي سوم با تفصيل
بيشتري نسبت به سایر مراحل توصيف ميشود .رخداد توصيف شده توسط افالطون
اكنون به هدفش مي رسد .آزادي اصيل صرفاً رهاشدن از غل و زنجيرهاي غار نيست بلكه
به مثابه ي خروجي از غار به سمت روشنایي نور یعني خورشيد است كه به طور كامل از
روشنایي مصنوعي غار جدا ميافتد )ibid: 31( ».رخداد سوم در واقع اساسيترین
رخداد تمثي ل غار است .در این جا از نظر هایدگر اتفاقي ميافتد كه بر روي سرنوشت
حقيقتاندیشي تفكر غربي اثري انكارنشدني دارد و آن اتفاق این است كه آزادي اصيل با
داوطلب بودن براي كشف حقيقت یكي ميشود و اساساً حقيقت با این طلب داشتن
ارتباط ميیابد .قبالً در بررسي حكماي باستان دیدیم كه حقيقت جایگاه خویش را در
فوسيس داشت و حقيقت نه رخدادي وابسته به فعاليت ( )actانساني بلكه قلمروي
وسيع گشودگي اقليم وجود بود .در واقع در رخداد سوم تمثيل غار حقيقت به
سوبژكتيوشدن نزدیك ميشود و این بدین جهت است كه حقيقت تابع عمل آزادانه ما
ميشود .آنجه كه هایدگر در اینجا ميگوید به معناي رد كردن نسبت آزادي اصيل
انسان و حقيقت در معناي گشودگي نيست .بلكه آنچه كه وي رد ميكند به زیر یوغ
درآوردن این گشودگي زیر لواي طلب انسان است .از طرف دیگر هایدگر در نوع این
نسبت هم با افالطون متفاوت است .براي افالطون نسبت ميان آزادي انسان و گشودگي
حقيقت یك نسبت عقلي است .به این معنا كه ما با عقل ( )nousخود در ميزان
گشودگي چيزها سهيم ميشویم .در حالي كه از نظر هایدگر رابطهي ما در گشودگي
چيزها اوالً و بالذات یك رابطهي حضوري و عملي است« :آیا تعریف ذات شي و تعریف
ذات حقيقت كه به طور همزمان اتفاق افتاده است امري متعارض قلمداد ميشود یا این
كه این دو مرتبط و حتي ضروري نسبت به یكدیگرند )Heidegger, 1967: 3( ».و
در جایي از وجود و زمان ميگوید« :یونانيان براي اشياء معادلي درخور و به جا داشتهاند،
پراگماتا .یعني آنچه آدمي در مراوده پردازشگرانهي خویش با آن درگير است».
()Heidegger, 1996: 275
در ادامهي این متن هایدگر اظهار ميكند كه باخود یونانيان این سرشت پراگماتيك
به فراموشي سپرده شده است .بنابراین ارتباطي كه از نظر هایدگر ميان آزادي اصيل
انسان و گشودگي حقيقت وجود دارد ،یك ارتباط حضوري و پردازشگرانه است .در حالي
كه از نظر افالطون نسبت ميان این دو را عقل بشري تعيين ميكند .در واقع این نسبت
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نزد افالطون همان طلب داشتن براي حقيقت است كه نزد فيلسوفان مدرن چون
دكارت ،الیب نيتز ،اسپينوزا و هگل تكرار ميشود و آن در واقع خودمختاري عقل انسان
درباب ذات حقيقت است .آنچه این نكته را روشنتر ميكند تأمل برمعناي ایده ()idea
نزد افالطون است .واژه  Ideaبرگرفته از  eidosیوناني و به «صورتهاي قابل مشاهده»
اطالق ميشود .هایدگر در ادامهي تفسيرش از افالطون ایدهها نزد وي را این چنين
تفسير ميكند :اگر مردم این ایدهها را یا به عبارت دیگر نمونههاي خاص چيزها مانند
موجودات زنده ،انسان ها ،اعداد و خدایان را مدنظر قرار نداده بودند ،هرگز قادر به درك
چيزي چون درخت ،یك خانه و یا یك خدا نبودند)Heidegger, 1998: 164( ».
هایدگر توضيح ميدهد كه تفسير افالطون به ما نشان ميدهد جيزهاي فراسوي
باشندگان ایدهها هستند ایدهها چيزهایي هستند كه در معرض دیدار واقع ميشوند آنها
نه از طریق چشم سر بلكه از طریق تفكر به دیدار ميآیندHeidegger, 2002:35-( .
 )37بنابراین دیدن در معناي دریافت عقلي معياري براي سنجش حقيقت ميشود .در
واقع پيوند  ideaو  nousاین است كه  ideaاز طریق  nousبه دیدار ما ميآید.
جالب توجه این است كه به گفتهي هایدگر افالطون به ایدههایش صفت شفافيت
( )transparencyو وضوح ميدهد.ایدهها از نظر افالطون سمبل وضوح و روشنایي
تمام عيار محسوب ميشوند .براي ما روشن است كه این صفت وضوح و روشنایي به
عنوان معيار حقيقت در دكارت و آثار فالسفهي مدرن تأثير غيرقابل انكار دارد .در حالي
كه از نظر هایدگر وضوح و روشنایي قبل از این سنّـت اوالٌو بالذات به صداها اطالق شده
است و نه به امور مرئي )ibid:40( .بنابراین ما در این رخداد سوم با نوعي غالب شدن
حكمت بصري بر حكمت مبتني بر نيوشایي اقليم وجود روبرو هستيم .تا این جا تفسيرما
از گفتههاي هایدگر این نكته را روشن كرد كه جایگاه حقيقت در تمثيل غار افالطون از
خود چيزها به عقل بشري انتقال یافته است .بنابراین ما شاهد فروپاشي  phusisبه
معناي جایگاه اصيل حقيقت نزد افالطون هستيم .اما دربارهي خود حقيقت در معناي
الثيا چه ميتوان گفت؟ آیا تغيير اساسي در ذات حقيقت در معناي الثيا در این مرحله
اتفاق افتاده است؟ براي پاسخ به این پرسش كه در واقع پرسش اصلي مقاله است ،باید
موضوع مورد بررسي را در دو مرحله بررسي كنيم -1 :ارتباط حقيقت و ناحقيقت -2
ارتباط حقيقت و ایدهخير.
دربارهي نكتهي اول دیدیم كه افالطون با نسبت برقرار كردن ميان  nousو
ذات ideaصرفاً به وضوح و روشنایي تأكيد كرده و مسالهاي در او و به تبع او در تاریخ
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متافيزیك مورد غفلت واقع شده و آن مسألهي ناحقيقت است .از نظر هایدگر چنانكه
دیدیم حكماي باستان حقيقت و ناحقيقت را در یك منازعه دائمي تلقي ميكردند .وي
در بند  44وجود و زمان ميگوید« :آیا این كه یونانيان ذات حقيقت را به صورت سلبي
به بيان ميآوردند ،اتفاقي است؟» ( )Heidegger, 1996: 4831بنابراین خود واژهي
الثيا اشاره به همراهي دائمي حقيقت و ناحقيقت ميكند ،از نظر هایدگر افالطون با
برقرار كردن نسبت وثيق ميان  nousو  ideaقادر به درك نيروي عدمي الثيا نبوده
است .نور خورشيد در تمثيل غار یك نور الینقطع است كه هرچيزي در پرتوي آن مجال
ظهور ميیابد ،خورشيد كه سمبل حقيقت است ،صرفاً روشنایي و ظهور است ،درحالي
كه ذات حقيقت پيوندي وثيق بااختفاو پنهانشدگي دارد ،اساساً هرگونه ظهور فرع براین
پنهان شدگي است« :سوال كردن یا بهتر بگویيم سوال نكردن از ذات ناحقيقت هميشه
تحت سيطرهي این جزم بدیهي بوده است كه ناحقيقت به راحتي قابل درك است؛ تنها
اگر شخص بداند كه حقيقت چيست؟» ()Heidegger, 2002: 23
بنابراین با افالطون براي اولين بار پرسش از ناحقيقت پرسش فرعي محسوب ميشود
و ناحقيقت به كذب منطقي فروكاسته ميشود ،هایدگر در بخش دوم كتاب ذات حقيقت
در تفسير رسالهي تئتتوس این بحث را به تفصيل توضيح ميدهد .ولي به طور خالصه
باید گفت كه با افالطون ميان حقيقت و ناحقيقت كه قبالً دو روي یك سكهي واحد
بودند ،خط كشي ميشود و این دو در تضاد با یكدیگر قرار ميگيرند« :حقيقت و
ناحقيقت(نامستوري و مستوري)به سادگي متضاد یكدیگر نيستند)ibid: 96( ».
بنابراین روشن ميشود كه بااز دست رفتن ذات ناحقيقت و تبدیل شدن آن به یك
پرسش فرعي در متافيزیك به جاي درنظر گرفتن آن به مثابهي شاهراهي براي رسيدن
به ذات حقيقت ،موجب انحراف حقيقت از معناي اصيل خود شده است .همانگونه كه
تفسير مقاله نشان ميدهد با افالطون هر دو مولفه حقيقت اندیشي اصيل یعني pusis
به عنوان مأواي حقيقت وحقيقت در معناي از اختفا به آشكارگي درآمدن از ميان
مي رود ولي چيزي كه این فروپاشي را تكميل ميكند بحث ارتباط ميان حقيقت و ایده
خير است.
 -2در این مرحله باید دید كه از نظر افالطون چه ارتباطي ميان ذات حقيقت و ایدهي
خير وجود دارد؟ و این ارتباط چه پرتویي بر بحث ما درباب تأویل ساختارشكنانه فهم
افالطوني حقيقت ميافكند؟ دیدیم كه ایدهها در مقام واالترین باشندهها در نظام فكري
افالطون ارتباط وثيقي با ادراك دارند .ایدهها در این معنا سوبژكتيوهستند چرا كه
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بستگي تام و تمامي به ادراك بشري دارند« .این گامي ارزشمند و اصيل بوده است
زماني كه ایدهها،ایدههاي متعلق به اندیشههاي خالق روح مطلق(،و در معناي دیگر) در
سنت مسيحي به خداوند براي كسي چونآگوستين جدي شدند )ibid: 52( ».بنابراین
آموزههاي ایدهي افالطون نقش غيرقابل انكار در سنّت متافيزیكي بعد از خود دارد.
هایدگر این پرسش اساسي را مطرح ميكند كه كجا و چگونه چنين اتفاقي(مالك شدن
عقل بشري براي حقيقت) رخ ميدهد؟ ما در ميیابيم كه در رخدادي كه در انسان اتفاق
ميافتد .چه نظر بيباكانهاي!  ...این به این معناست كه حقيقت به چيزي صرفاً انساني
فروكاسته شد و بنابراین نابود شده است ...چه انساني است آن كه معيار همه چيز شده
است)ibid: 54( .
انسان كه از نظر هایدگر یك موجود فاني ( )mortalاست .با تفسير افالطون به
مالكي قطعي براي تعيين ذات حقيقت تبدیل شده است .آن چه كه این نظيریهي
بيباكانه را تقویت ميكند ارتباط ميان ذات حقيقت و ایدهي خير است .ایدهي خير
واپسين اید ه در نظام فكري افالطوني است كه دریافت آن فوقالعاده دشوار است .عروج
به سمت روشنایي با دریافتن ایدهي خير ميسر ميشود .ایدهخير حد نهایي هر چيز قابل
ادراك است .هایدگر خاطرنشان ميكند كه این بدان معنا نيست كه دریافت ایده خير به
قوهي خاصي از شهود یا تكنيكي ناشناخته دریافت ميشود« .برترین ایده ميتواند تنها
از طریق روش گام به گام پرسش فلسفي از چيزها در معرض رویت واقع شودibid: ( ».
 )71بنابراین ایدهي خي ر پيش شرط نامستوري چيزهاست .این ایده هم رخصت دهنده
به آشكارگي باشندهها و هم علت وجود آن باشندهها است .با معرفي ایدهي خير از طرف
افالطون به عنوان علت وجود و علت مبقيه موجودات ،متافيزیك افالطون كامل ميشود.
در این جا شاهد غلبهي یك متافيزیك تمام عيار بصري هستيم.
آگاتون (ایدهي خير)
خورشيد

اندیشيده شده
چشم

نوس

چيزها
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(نومنون)
نور

ایدهها

(اندیشه)

در تمثيل غار دیدیم كه نور آتش در ابتدا و نور خورشيد در مرحلهي بعد پيش شرط به
ظهور درآمدن چيزها است .دراین جا هم براي این كه ایدهها مجال دیده شدن پيدا
كنند باید ایدهي خير پيشفرض قرار گيرد« .بنابراین ما مواجه با چيزي ميشویم كه
خصوصيتش سيطرهي نامحدود است و بس .سيطرهي نامحدود كه محدودیت فلسفه
(درمعناي متافيزیك) است )ibid: 77( ».با معرفي شدن ایدهي خير شاهد
استحالهيك امل ذات حقيقت از گشودگي به مطابقت هستيم .شرط به ظهور درآمدن
ایدهها براي نوس مطابقت با ایدهي خير است و این كه ایده خير علت وجود و علت
مبقيه چيزهاست ،سرآغاز متافيزیك به معناي درنظر گرفتن اقليم وجود به عنوان امري
مطلق ،یك دست و خالي از منازعه است .با این غلبهي متافيزیك بصري شاهد از دست
رفتن معناي اصيل حقيقت هستيم .در افالطون گشودگي چيزها تابع مطابقت است.در
صورتي كه مطابقت باید تحت لواي از اختفا درآمدن و آشكارگي چيزها باشد.
رخداد چهارم
این رخداد در نسبت با رخدادهاي قبلي از اهميت كمتري براي شناسایي ذات حقيقت
برخوردار است .بنابراین اختصاراً به بررسي آن ميپردازیم .این رخداد ناظر بر بازگشت
سالك راه حقيقت افالطوني به درون غار براي تشویق دیگر زندانيان براي درك كردن
حقيقت است .انسان رها شده ،انساني صاحب ارادهي آزاد و خود مكلف است كه
وظيفهي آگاه كردن دیگران را دارد.
از نظر هایدگر افالطون در این رخداد خواستار تداعي كردن مرگ سقراط است.
«فيلسوف باید دورافتاده باشد ،چرا كه این امر به دليل چيزي در طبيعت خود اوست».
( )ibid: 63بنابراین رخداد چهارم بيشتر ناظر برنقش فيلسوف در آگاه كردن دیگران و
شكست احتمالي وي در مواجهه با سایر زندانيان غار است .در واقع فيلسوف در این
رخداد به عنوان شخص آگاه به تمایز موجود حقيقي از ناحقيقي ،وظيفهي آگاه كردن
دیگران را دارد.
از بررسي رخدادهاي چهارگانه عليالخصوص رخداد اول تا سوم سرنوشت از دست
رفتگي معناي اصيل حقيقت نزد افالطون را پي گرفتيم .این حادثه كراراً در فيلسوفان
سنّت متافيزیك تكرار ميشود .هایدگر به قول توماس آكویناس در باب حقيقت اشاره
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ميكند « .مواجهه با حقيقت در عقل انساني یا الهي به طوركامل صورت ميگيرد».
( )Heidegger, 1998: 178بنابراین پسماندههاي حقيقتاندیشي افالطون در سنّت
متافيزیك ادامه ميیابد و حقيقت در طول این سنّت یا تابع عقل انساني در عقلگرایان
یا تابع ارادهي انساني در ارادهگرایاني چون نيچه و شوپنهاور ميشود .براي این كه تفسير
این مقاله تفسيري یك جانبه نباشد ،در گام سوّم به نقد فریدلندر از تفسير هایدگر
ميپردازیم و این امر را بررسي ميكنيم كه این نقد تا چه حد ميتواند جدّي باشد؟
 -3نقد تفسیر هایدگر
مهمترین و پرآوازدهترین نقد تفسير هایدگر در كتابهاي ذات حقيقت و آموزهي
افالطون در باب حقيقت از آن پل فریدلندر است .وي افالطونشناسي برجسته و همكار
مارتين هایدگر در دانشگاه ماربورگ است .وي در كتاب خود تحت عنوان افالطون در
بحثي موسوم به مشاجرهاي با هایدگر aletheia :تفسير هایدگر از افالطون را نقد
ميكند .وي با اشاره به ریشه شناسي واژهي الثيا این انتقاد را مطرح ميكند كه این واژه
نزد یونانيان همواره در صيغه منفي به كار نرفته است« .در نزد هومر السيس غير از یك
مورد استثنا هميشه ناظر به حكم و تصدیق به قولي بوده استFriedländer, ( ».
 )1969: 222-224بنابراین در وهلهي اول روشن نيست كه چرا هایدگر در تفسيرش
معناي مطلق ناپوشيدگي را به الثيا نسبت داده است .در وهلهي دوم هایدگر به متن
افالطون وفادار نبوده و بيش از حد از ریشهشناسي واژهي ایده به معناي در معرض
دیدارآمدن براي نقد افالطون استفاده كرده است ،هایدگر به این كه ایده استعارهاي از
درك شهودي است عنایت نداشته است)ibid: 224-229( .
حال باید دید این انتقادات چه قدر در تفسير هایدگر صادق هستند؟ فریدلندر تا این
جا حق دارد كه تفسير هایدگر به ریشهشناسي واژهي الثيا استوار است .ولي این تمام
مطلب نيست .آن طور كه در سراسر مقاله دیدیم ،تمركز هایدگر بيشتر معطوف به
تفسير تمثيل غار است .نميتوان منكر این قضيه شد كه خود افالطون صراحتاً ارتباط
وثيقي ميان نوس و حقيقت برقرار كرده است .از طرف دیگر افالطون براي هایدگر
نقطه ي عزیمت به سمت تفكر متافيزیكي است ،این بدان معنا نيست كه تمام
اندیشههاي متافيزیكي بعد از افالطون در متن خود افالطون صراحتاٌ وجود دارد .ادعاي
اصلي هایدگر این است كه با تفكّر افالطون حقيقت در معناي نامستوري تحت لواي
مطابقت قرار گرفته است .این بدان معنا نيست كه مسئلهي حقيقت در افالطون صراحتاً
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مطابقت است .از طرف دیگر بخش عمدهي تفسير هایدگر بر افالطون را ميتوان از تأمل
وي بر ذات ناحقيقت فهميد كه این نكته اصالً براي فریدلندر مطرح نبوده است .این كه
یك وا ژه نزد هومر و هزیود و بزرگان دیگر به چه معنا به كار رفته است .تنها ما را قادر
مي سازد كه بيشتر با این واژه وكاربردهاي آن آشنا شویم .ولي دیدیم كه تلقي حكماي
باستان از حقيقت چيز دیگر بوده و این صراحتاً در كالم هراكليت و پارمنيدس منعكس
شده است .اگر نقد فریدلندر از تفسير هایدگر درست تلقي شده است ،فریدلندر باید
تفسيري از معناي به كار رفته از حقيقت نزد حكماي باستان ارائه دهد كه به نظر
نمي رسد فریدلندر اینچنين كرده باشد .از طرفي آن چنان كه بيان شد هایدگر منكر
نشده است كه الثيا در تفسير غار در دومعناي معرفت شناختي (صحت گفتار) و
هستيشناسانه (واقعيت داشتن هستي) به كار رفته است .بحث اصلي بر سر این است
كه جنبهي معرفتشناسانه الثيا نزد افالطون با تأكيدي كه وي بر عقل بشري براي درك
حقيقت ميگذارد بر جنبهي هستيشناسانهي الثيا تفوّق یافته است .در واقع ادعاي
مطرح شده در تفسير هایدگر چيزي نيست كه بتوان از طریق ریشهشناسي واژهها آن را
ابطال كرد .بنابراین نقد فریدلندر گرچه مفيد است و ما را از یك جانبهاندیشي نجات
مي دهد ولي مانع جدّي بر سر راه تفسير هایدگر از افالطون ایجاد نميكند.از طرف دیگر
نمي توان منكر این امر شد كه معيارهاي حقيقت اندیشي افالطون در فيلسوفان بعدي
این سنّت به صورت ریشهاي و شدیدتر تكرار شده است .چنانكه فيلسوفان مدرن
صراحتاٌ از عقل بشري به عنوان معيار تمام عيار حقيقت سخن ميگویند و حقيقت را به
صدق فروكاسته و آن را صرفاٌ مسالهاي معرفتشناسانه قلمداد ميكنند.
 .5نتیجهگیري و ارزیابي
مقاله سعي كرد تا با تأمل بر روي تفسير ساختارشكنانه متن افالطون نزد هایدگر،
پرتویي بر مسأله ي تاریخ حقيقت بيفكند .دیدیم كه تاریخ حقيقت از نظر هایدگر،
تاریخي برساخته ي سوبژكتيویسم است .هایدگر براي بررسي این تاریخ دست به تفسير
افالطون اختصاصاً در دو كتاب ذات حقيقت و آموزهي افالطون در باب حقيقت زد و
ریشه هاي سوبژكتيویته را درافالطون بازجست .تفسير هایدگر از تاریخ حقيقت
فوريترین وظيفه ما یعني تأمل كردن بر تلقي حكماي باستان درباب هستي وحقيقت را
به ماگوشزد ميكند .مقاله درسه گام سعي كرد تا پرتویي بر این موضوع بيفكند.
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در گام اول سعي در روشن كردن هرچه بيشتر معناي فوسيس و الثيا نزد حكماي
باستان داشتيم.در این گام اندیشههاي هایدگر متقدم و هایدگر متأخر درباب حكماي
باستان را به اختصار بيان كردیم و با استمداد از كالم هایدگر دربارهي این حكما به دو
مولفهي اساسي حقيقت اندیشي نزد ایشان دست یافتيم -1 :فوسيس به مثابهي مأواي
حقيقت  -2حقيقت در معناي كشف و از اختفا به درآمدن .با در دست داشتن این دو
مولفه وارد گام دوم خود یعني تفسير هایدگر از افالطون شدیم .در این گام تمثيل غار
افالطون را به چهار رخداد تقسيم كرده و مراحل ظهور حقيقت در هر رخداد بررسي
كردیم و نشان دادیم كه ظهور حقيقت در یك فرآیند اشتدادي از حداقل به حداكثر در
این رخداد انجام گرفته است .در این گام چگونگي ظاهر شدن و غلبهي معيار مطابقت بر
گشودگي و نامستوري را نزد افالطون بررسي كردیم .در همين گام نشان دادیم كه این
تلقي افالطوني از حقيقت كرارا ٌ در نمایندگان برجسته سنت متافيزیك مورد قبول واقع
شده است .در گام سوم به عنوان آخرین گام مقاله سعي كردیم تا نقد فریدلندر از
هایدگر را بيان كنيم .در این قسمت نشان دادیم كه ریشهشناسي فریدلندر و توجه ویژه
او در مورد كاربرد كلمهي الثيا نزد هومر،هزیود و دیگران مانعي بر سر راه تفسير
ساختارشكنانه هایدگر از افالطون نيست .بنابراین با برداشتن سه گام در مقاله روشن
ميشود كه حقيقت در فلسفهي هایدگر جایگاهي ممتاز به اندازه مساله وجود دارد.
حقيقت اندیشي آنچنان از سوي هایدگر صاحب اهميت است كه چنانكه گفته شد وي از
دو تاریخ با ما سخن مي گوید ،هر كدام از این دو تاریخ مقتضيات خاص خویش را دارند
چنانكه از افالطون به بعد با دور شدن از معناي اصيل حقيقت ،پرسش از هستي هم به
فراموشي سپرده شده است .چنانكه اگر با تفسير هایدگر از تاریخ حقيقت موافقت
داشته باشيم ،ضروريترین كار براي ما طي كردن و پيمودن افقهاي نااندیشيدهي
حقيقت نزد حكماي باستان است .افقي كه از نظر هایدگر هنوز راههاي طي نشده زیادي
دارد كه به علت حجاب سنت متافيزیكي همواره در سایه قرار داشته است .افقهایي كه
هایدگر متاخر تحت عنوان مسایلي مانند حقيقت و تكنولوژي ،حقيقت و هنر ،حقيقت و
سرآغاز ،حقيقت و زبانمندي و  ...تا حدي آنها را پيموده و از ما ميخواهد كه در این
افق گام بگذاریم .مقا له با تحليل نقد هایدگر از افالطون نشان داد كه این نقد معطوف به
كلّ سنّت متافيزیك است .به طوريكه گامهاي سه گانه مقاله هركدام در جهت
روشنسازي این رابطهي دو طرفه بود .حقيقت اندیشي متافيزیكي با سهيم شدن در
غفلت از دو مولفه ي اساسي حقيقت اندیشي حكماي باستان از توماس آكویناس تا

1395 پاییز و زمستان،2  شماره،44  سال، فلسفه/66

دكارت و هگل مطابقت را معيار حقيقت و عقل بشري را معيار سنجش این مطابقت
 روح مطلق، در دوران مدرن غفلت از حقيقت اندیشي اصيل در سوژه دكارتي.گرفتهاند
. نيروي الیبنيتسي و اراده به قدرت نيچه به منتها درجه خود ميرسد،هگلي
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