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گروه فلسفه، منطق و کالم 

سید مسعود حسینی در سال 1366 در تهران متولد شد. وی مدرک كارشناسی خود را در رشته مهندسی كامپیوترـ  نرم افزار از 
دانشگاه اراک )1389( و مدرک كارشناسی ارشد )1392( و دكتری )1397( خود را در رشته فلسفه غرب از دانشگاه تهران اخذ 
كرد. موضوع پایان نامه كارشناسی ارشد او »سوبژكتیویته نزد فیخته« و موضوع رساله دكتری اش »حقیقت نزد افاطون از منظر 
هایدگر و گادامر« بود و زمینه اصلی مطالعات وی ایدئالیسم آلمانی و پدیدارشناسی است. حسینی تاكنون چندین كتاب در زمینه 

فلسفه به ویژه فلسفه قارهای تالیف و یا ترجمه كرده است.
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در این رساله مسئله ی حقیقت نزِد افاطون در پرتِو تفسیِر هایدگر و گادامر از آن، محِل بحث و داوری قرار می گیرد. بر این 
اساس، ابتدا شرحی از تلقِی هایدگر و گادامر از مفهوِم »حقیقت« به دست داده می شود و پس از آن، شرحی از تفسیِر هر یک 
از آن ها از حقیقت نزِد افاطون مطرح می شود. هایدگر )عمدتًا بر اساِس تفسیری از تمثیِل غاِر افاطون( بر این رأی است كه 
حقیقت به مثابه »آلثیا« یا »ناپوشیدگی« در اندیشه افاطون دستخوش تبدلی در »ذات« و »جایگاه« می شود، به این ترتیب كه ذات 
آن از ناپوشیدگی به »درستی« و جایگاِه آن از وجود به ذهن تغییر می كند. به عاوه، هایدگر این تبدل را علت فراموشی وجود )و 
تمایِز وجودشناسانه( در تاریِخ متافیزیِک غربی و پیامدهای این تبدل می داند و خواستاِر رجوعی به تلقِی ماقبِل افاطونی از مفهوِم 
حقیقت می شود. در مقابل، استدالل می شود كه گادامر اگرچه تلقِی هایدگر از حقیقت به منزله  »آلثیا« یا »ناپوشیدگی« را از جهاتی 

بنیادی مفروض می گیرد، اما بر این رأی پای می فشرد كه افاطون نیز در چهارچوِب همین تلقی از مفهوِم 
حقیقت می اندیشیده است. برای اثباِت این رأی، در این رساله كوشش می شود بر اساِس تفسیِر بدیِع گادامر از 
نظریه ی ایده ها یا ُمُثِل افاطون و به ویژه ایده یا مثاِل خیر و نیز بر اساِس تفسیرِ  وی از نامه  هفتِم افاطون، نشان 
داده شود كه افاطون به آنچه هایدگر تمایِز وجودشناسانه می نامد آگاه بوده و آن را در سرتاسِر اندیشه  خویش 
لحاظ كرده است. بدین ترتیب، نتیجه یا غرِض اصلِی این رساله متعین می شود: نشان دادن این  واقعیت كه 
افاطون، بر خاِف نظِر هایدگر، آغازگِر متافیزیِک غربی و پیامدهای ناگزیِر آن )از جمله سوبژكتیویسم و 

نیهیلیسم( نبوده است و لذا، باز هم بر خاِف نظِر هایدگر، نیازی به آغازی دیگر برای تفكر نیست.


