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مقدمه
ارسطو در اخالق نيکوماخوس مينويسد« :هر چيزی كه ساخته ميشود در ارتباط با چيزی است».
(اخالق نيکوماخوس )1178b5-18 ،اين بدين معنا خواهد بود كه هر امری دارای رسالتي است و از اين رو
در صدد است تا آن رسالت را برآورده كند .
چنين به نظر ميرسد كه پوئتيك ( )Poeticsنيز به عنوان فنري كه در صدد ساختن «هنر» است،
نميتواند از اين قاعده مستثني باشد .بر اين اساس ،پوئتيك نيز ميبايست «در ارتباط با چيزی» باشد و
رسالتي را عهدهدار شود .در اين مرحله ،يك قدم عقبتر خواهيم رفت و به جای تبيين آنچه پوئتيك
معطوف به آن است صرفاً به بررسي «ارتباط با  »...خواهيم پرداخت.
اسم  Pathosاز فعل  Paschoمشتق شده است كه در مقوالت ارسطو ذيل عنوان انفعاالت طبقه-
بندی شده است و از اين رو دارای همان « وجه انفعالي » خواهد بود .هدف ما بررسي رابطة  Poieinبا
 Pascheinبه واسطة مفهوم  Pathosخواهد بود و همچنانکه خواهد آمد در خالل اين رابطه ما با
شقاقهای مفهومي ديگری مواجه خواهيم شد كه تبيين همگي آنها مستلزم بررسي همان رابطة پيشين
مابين دو مقولة پيش گفته است .سابقة بررسي محوريت مفهوم پاتوس در فلسفة ارسطو چندان زماني
نيست كه توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است و در واقع ميتوان گفت كه مطرح شدن اين
مفهوم به عنوان يکي از كليدمفهومهای فلسفة ارسطو مرهون اهتمامات نظری پساساختارگرايان و
پژوهشگراني بوده است كه تالش داشتهاند تا از ذهنيت دوئيتباور تن زنند .همچنانکه در ادامة مقاله نيز
خواهد آمد دوئيت پاتوس-لوگوس موجب شده است تا از اهميت پاتوس به نفع لوگوس فروكاسته شود.
اين مقاله ،همراستا با چنين تالشهايي در درصدد بازخواني و بازانديشي پاتوس در فلسفة ارسطو برآمده و
در اين بين از آرای مارجولين اوئل متأثر بوده است .يکي از مهمترين وجوه مميزة مقالة پيش رو از
نوشتههای اوئل ،عطف توجه به پيوند ميان پاتوس و علتهای تصادفي است ،بطوريکه ميان اين دو
مفهوم محوری فلسفة ارسطو پيوندی هستيشناسانه برقرار شده است.
 Poieinو  Pascheinدر بررسي  Poeticميتوانند بسيار راهگشا باشند؛ چرا كه بدين وسيله قادر
خواهيم بود دو طيف فرايند توليد اثر ادبي را به يکديگر متصل كنيم .در جريان توليد يك اثر ادبي در
نقطة ابتدايي فرايند ما شاهد كنشي مبتني بر ساختن ( )Poieinهستيم و در سر ديگر اين طيف ،اثر
ساخته شده ميبايد بر مخاطب عرضه داشته شود و او را متأثر سازد ( )Pascheinدر همين بررسي نيز
(بررسي  Poeticبر اساس مقوالت  Poieinو  )Pascheinبر ما معلوم خواهد شد كه ردپای دو سر
طيف فرايندی را در يکديگر ميتوانيم رديابي كنيم؛ چرا كه اثر ادبي در بدو توليد نيز معطوف به مخاطب
است و در ضمن آنچه مخاطب را متأثر خواهد كرد ،اثر ادبي است .بر اين اساس ،در طي فرايند توليد اثر
ادبي ،بدون در نظر داشتن جريان توليد و تأثير گذاشتن قادر نخواهيم بود كه فرايند را مورد تبيين قرار
دهيم.
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 Pathosاز آن دست كليد واژههايي است كه در طول تاريخ فلسفة يونان باستان كاربردهای متنوعي
داشته است .به منظور بررسي اجمالي هر يك از اين كاربردها و بهرهای كه انديشمندان مختلف از اين
مفهوم بردهاند ،مدخل  Pathosدر واژه نامة «اصطالحات فلسفي يونان» را مرور خواهيم كرد:
5
در اين واژهنامه برای پاتوس معاني ِ :رويداد ،1تجربه ،2مصيبت ، 7شور و احساس 4و نسبت دادن ذكر
شده است ، )F . E .Peters, 1853: 152( .سپس ميافزايد :
«[ ]pathosدر عامترين كاربرد به معنای "واقعهای كه روی داده است" به كار رفته است و
مرجع آن همزمان به "اتفاق روی داده" و همچنين شخصي كه از آن رويداد متأثر گشته است
اشاره دارد .كاربرد دوم اين واژه (ارجاع به شخ متأثر از رويدادی خاص) دامنة  pathosرا به
حوزة اخالقيات تسری ميدهد .به لحاظ انديشة فلسفي ،كاربرد اخير مفهوم  pathosبر
"رويدادی كه بر تن " 5تأثير ميگذارد و همچنين رويدادی كه "نفس"  3را متأثر ميكند،
داللت دارد ...بررسي  pathosبه عنوان رويدادی كه بر "بدن" واقع ميشود با افالطون شروع
ميشود ...آنچه در اينجا به وضوح مطرح ميشود تمايز مابين نيروی ذاتي فعال اجسام 8كه قادر
به تأثير گذاشتن است ( )poieinو تأثيرپذيری تن كه از  dynamisمتاثر ميشود (،)paschein
است ...نکتة جالب توجه در مورد كاربرد  pathosدر نزد افالطون به كارگيری اين مفهوم به
عنوان ك يفيتي فيزيکي [كه به بخش جسماني نفس اشاره دارد] و همچنين پديدهای اخالقي8
است ...ارسطو هنگامي كه  pathosرا مبتني بر درد و لذت ميداند بر همين بعد جسماني
 pathosنظر دارد ...زنون  pathosرا تحت عنوان "تحريکات" 18بر ميشمارد و بر اين باور
است كه بر بعد غيرعقالني نفس ،داللت دارند و اين در حالي است كه خروسيپوس  pathosرا
بعد عقالني قوهی ذهن 11در نظر ميگيرد)Ibid: 154-155( ».

همچنان كه گفته شد ،دامنة استفادة  pathosبسيار وسيع است و طيف گستردهای شامل تحريکات
فيزيکي و تغييرات نفس را در بر ميگيرد .همين واژهنامه ،جهت تبيين صريو تر  ،pathosخواننده را به
مفاهيم ديگری همچون  paschein ،poieinو  dynamisارجاع ميدهد )Ibid: 155( .ارتباط واثقي كه
 pathosبا هر يك از اين مفاهيم ياد شده دارد موجب ميشود در هنگام بررسي هر كدام از آن ها
مدخلي به  pathosاختصاص داده شود؛ چرا كه حتي اگر به صورت تحليلي ناگزير از تمايز مفاهيمي
همچون  poieinو  pascheinباشيم (كه همچنانکه در لغتنامة فوق اشاره شد بر دو وجه متقابل داللت
دارند) اما بررسي هر كدام از آن ها بدون در نظر گرفتن نقشي كه  pathosبر عهده دارد ،بي سرانجام
خواهد بود.
از سوی ديگر pathos ،يکي از مفاهيم محوری در خوانش متون به جای مانده از ارسطو است.
ميتوان ادعا كرد كه سرمنشاء بسياری از شقاقهای مفهومي در انديشة ارسطو ،برآمده از مفهوم پاتوس
است .شقاقهايي از نوع ِ شقاق مابين  Poieinو  Pascheinكه از مقوالت ارسطويياند  ،مابين
مسئله 12و معما ، 17مابين (جوهر) 14و عرضهای 15آن و بسياری ديگر كه در ادامه به صورت مشروح
مورد بررسي قرار خواهند گرفت ،از اين نوعاند.
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به هنگام بررسي حکمت عملي ،غالباً پاتوس به حاشيه رانده ميشود و اين از آن روست كه پاتوس در
تقابل با  Logosپنداشته ميشود و از اين رو به نفع منطق عقالني و توجيه منطقي از ميدان بررسي
خارج ميشود .هدف اين متن را ميتوان به نوعي ساختشکني 15رابطة  Pathos – logosدانست و به
عبارت ديگر ،هدف اين بررسي احقاق حق پاتوس در حوزة حکمت عملي است .برای اين منظور در ابتدا
به دنبال معاني متفاوت پاتوس در آثار ارسطو ميگرديم و آنگاه ارتباط و تمايز هر يك از آن معاني را
بررسي خواهيم كرد.
برای شروع از تعريفي كه ارسطو برای پاتوس در رسالة متافيزيك آورده است ،شروع ميكنيم .در
كتاب پنجم (دلتا) و فصل بيست و يکم از متافيزيك در تعريف پاتوس ،اين معاني آمده است:
 -1به كيفيتي گفته ميشود كه بر طبق آن دگرگوني امکانپذير است؛ مانند سفيدی و سياهي،
شيريني و تلخي ،سنگيني و سبکي و همة چيزهای ديگر از اين گونه.
 -2به معنای ديگر ،فعليتهای اين كيفيات و تغييرات از قبل انجام يافتة آنها.
 -7همچنين تغييرات و حركتهای گزندآميز و بويژه و بيش از همه آسيبهای دردآور.
 -4فاجعههای بزرگ دردناک غم انگيز نيز انفعاالت ( )patheناميده ميشوند( .متافيزيك5211b 51 ،
) – 12
نکتة جالب توجه در ارتباط با سه تعريف ابتدايي كه ارسطو برای  pathosبر ميشمارد ،داللت مبتنی

بر تغییر در اين سه تعريف است كه در تعاريف دوم و سوم به صورت صريو بيان شده و در تعريف اول
به صورت ضمني؛ به اين معنا كه در چارچوب اين تعريف  pathosمحملي برای تغيير خواهد بود و در
زمينة آن است كه تغيير ،معنا خواهد يافت .از اين رو باب بحث در مورد ارتباط  pathosبا kinesis
13گشوده ميشود .اما در مورد تعريف چهارم ،آنگونه كه از فحوای آن بر ميآيد ،نميتوان از kinesis
سخني به ميان آورد .اما همانگونه كه در ادامه خواهد آمد به زعم هايدگر در اين معني نيز «تغيير» نهفته
است و «فاجعهی غمانگيز» نيز به صورت تلويحي دال بر  kinesisاست.
بر اساس اولين تعريفي كه در كتاب متافيزيك از پاتوس ارائه شده است ،وجود  kinesisمنوط به
 pathosاست .در اين معنا ،داللت « pathosتأثير پذيری» خواهد بود بطوريکه نشان ميدهد چگونه
تاثير پذيرفتن يك چيز از چيز ديگر ،منجر به «تغيير» در حالت اولية شيء اول خواهد شد .هايدگر اين
ويژگي را آسیبپذيری وجود 18مينامد و آن را امکان «وقوع اتفاقی برای من» ميداند ( Oele,
.)1251a: 9

در تعريف دوم آن چه مفهوم محوری است ،كماكان مفهوم فعلیت يافتن 18است .تبديل شدن از يك
حالت كه حالت بعدیاش را به صورت بالقوه در خود دارد .همچنان كه مشاهده ميشود در اين معنا نيز
 kinesisو  pathosمترادفاند و اگر دوگانة قوه–فعل 28را دوگانهای صلب نپنداريم ،بلکه رابطة مابين
آن دو را ارتباطي از نوع ديالکتيکي بدانيم ،آنگاه  pathosبا هر دو طرف درگير در اين رابطه ارتباط
وثيق مييابد .بالقوگي به عنوان چيزی كه هنوز وجود ندارد ،جهت بروز  ،متضمن  pathosاست و از
سوی ديگر بالفعل بودن به عنوان مقولهای كه بالقوه نيست ،هم بي نياز از  pathosنخواهد بود.
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با نگاهي دوباره به تعاريف سوم و چهارم قادر خواهيم بود كه داللت مشترک مابين اين دو تعريف را
استخراج كنيم .در تعريف سوم ،مدلول ،انساني است كه در اثر به وقوع پيوستن فاجعهای دردناک و يا هر
واقعة ناگوار ديگری از آن اتفاق متأثر ميشود .به عنوان مثالي در اين زمينه ميتوان به حالت اندوه و
تغيَری اشاره كرد كه در اثر فقدان فرزند بر يکي از والدين مستولي ميشود .در خالل اين فقدان ،شخ
در مييابد كه به عنوان موجودی آسيب پذير 21از عالم متأثر است و اين تأثيرپذيری موجب تغيير وضعيت
وجودی او ميشود.
و اما تعريف چهارم كه همانگونه كه گفته شد در وهلة اول عاری از  kinesisمينماياند ،بايد بيشتر
مورد بررسي قرار گيرد .در اين تعريف به «مقدار» و «اندازة» يك واقعة دردناک اشاره رفته است .به زعم
هايدگر« ،پاتوس الزاماً تاثيری مخرب ندارد و ميتواند موجب رهايی 22شود.)Oele, 2812a: 8( ».
هايدگر ،از واژة يوناني  soteriaبرای رهايي بهره ميگيرد( .همان) هايدگر به منظور توجيه اين ادعای
خود در مورد تاثير رهايي بخش  pathosبه كتاب «دربارة نفس» ارسطو و بحث مربوط به تأثير
پذيرفتن 27رجوع ميكند (همان) .ارسطو در رساله «دربارة نفس» در مورد  pascheinميگويد كه:
«  ...پس لفظ "انفعال" 24لفظي نيست كه دارای معني واحدی باشد (اصل جمله چنين
است :لفظ انفعال لفظ بسيطي نيست ).بلکه به يك معني ،نوعي از فساد است كه تحت تاثير
شيء متضاد حاصل ميشود و به معني ديگر ،عبارت از حفظ وجود بالقوه بواسطة وجود بالفعلي
است كه مشابهت آن دو با يکديگر مانند نسبت قوه به فعل است ....بايد گفت كه دو قسم
انفعال وجود دارد  :يکي از آن دو تغَيری به سوی حالت سلبي است و ديگری به سوی حاالت
ايجابي و در جهت طبيعت خود موضوع» (دربارة نفس.)413a5-18 ،

هايدگر مفهوم رهايي را از تعريف دوم  pascheinاستنتاج ميكند« .به عقيدة هايدگر pathos
در ارتباط با  pascheinمي تواند بر خالف تلقي رايج كه بر تاثير مخرب  pathosو همچنين "رنج"25
داللت دارد ،دارای تأثيری بسيار مثبت باشد .)Oele, 2812a :11-12( ».هايدگر ميكوشد از
طريق رجوع به مفهوم  pascheinدر كتاب «دربارة نفس» بار ويرانگر  pathosرا بکاهد .او اين
كار را با برقراری رابطه مابين تعريف دوم  pascheinو  pathosبه انجام ميرساندpaschein .
در تعريف دوم بر فرايند «كامل شدن» داللت دارد به عبارت ديگر يك قوه ،از طريق بالفعل
شدنش كامل ميشود .بر همين اساس هايدگر  pathosدر اين معنا را معادل مفهوم "ارتقا" 25ميداند
و با دادن باری هستيشناسانه به اين مفهوم ،آن را گشودگی در مقابل [وجود] 23ميداند»
(.) Oele,2812: 12

ارسطو در رساله اخالق نيکوماخوس ميگويد ...« :در مورد ترس و تهور و ميل و خشم و ترحم ،و به
طور كلي در مورد لذت و درد ،ميبينيم كه اينها را ميتوان به نحو نادرست؛ يعني زياد و كم احساس
كرد( » ...اخالق نيکوماخوس .)1185b21-25 ،از آن جايي كه بر اساس اين گزاره ،عواطف 28همراه با
لذت و درد است از اين رو ميتوان آن را با همان ديد جامعي كه مد نظر هايدگر است مورد بررسي قرار
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داد و آن را به يك وجه محدود نکرد« .هايدگر لذت و دردی را كه مد نظر ارسطو است به "استقرار
وجود" 28بر ميگرداند ...چرا كه بر اين باور است كه لذت ،پديدهای زودگذر و موقتي نيست و بلکه
پديده ای بنيادی ،جهت خود زندگي است .اين به آن معنا است كه ما به عنوان موجودات زنده تحت تأثير
 patheقرار ميگيريم؛ چرا كه ما از اساس موجوداتي هستيم كه وجودمان با "تأثیر" 78همراه است.
همانطور كه مشاهده ميشود هايدگر به  pathosهمانند زندگي آن گونه كه هست مينگرد و نه به
عنوان علت و يا معلول» (71.)Oele, 2812a: 14
يکي از مهمترين مباحثي كه در خالل خوانش هايدگر مطرح ميشود ،تلقي  pathosهمچون حركت،
جنبش و تغيير ( )kinesisاست و دقيقاً در همين راستاست كه  pathosوجه انفعالي خود را وا ميگذارد و
به مفهومي کنشگر مبدل ميشود .همانطور كه در ابتدای متن آمد pathos ،موجب ايجاد شقاقهايي
مابين مفاهيم ارسطويي ميشود .يکي از اين شقاقهايي كه در همان ابتدا برشمرده شد مابين paschein
و  poieinبود .اين شقاق ،دقيقاً همان موردی است كه با بررسي بيشتر آن ميتوان به اين نکته پي برد
چرا  pathosرا ميتوان مفهومي كنشگر به حساب آورد .يکي از خالقيتهای هايدگر ،كشف ارتباط
مابين  pathosو  pascheinميباشد .ما هم در اين جا به بررسي بيشتر رابطة مابين  pascheinو
 poieinخواهيم پرداخت:
 .6شقاق مفهومی مابین  Pascheinو  Poieinبه واسطۀ Pathos
به سياق پيشين ،كار را با بررسي معنای اين مفاهيم در لغت نامههای مرتبط شروع ميكنيم:
پريوس در فرهنگ لغت تاريخي فلسفة يونان باستان زير مدخل  pascheinآورده است:
« تأثير پذيرفتن ،متحمل رنج شدن .افالطون انواع تغييرات ( )kinesisرا به فعال ()poiein

و منفعل ( )pascheinتقسيمبندی ميكند .بنابراين ميتوان گفت كه اين دو نوع تغيير ،جهان ِ
شدن  72را شکل ميدهند paschein .به عنوان يکي از ده مقولة ارسطويي ،بر وجه مجهول
افعال داللت دارد .برای ارسطو همچنان كه نزد رواقي ها paschein ،مربوط به عرضها
ميشود و اين در حالي است كه  poieinبا اصل و اساس جنبش ( )arche kineseosارتباط
مييابد .اسم  pathosاز اين فعل  pascheinمشتق شده است» (.)Preus, 2883: 185

در همين لغتنامه در تعريف  poieinآمده است:
«اين مصدر ،به معنای ساختن و يا انجام دادن است ،اسم معني poiesis 77كه از اين فعل
مشتق شده است نيز به معنای ساختن و توليد كردن است و همچنين صفت  poietikeبه
معنای سازنده از اسم  poiesisگرفته شده است poietes .شخصي است كه چيزی را توليد
ميكند و  poiemaچيزی است كه توليد شده است .افالطون در كتاب دهم جمهوری از
سازندة ( )poietesتخت مينويسد و همچنين دمیورگ ( )Demiourgosرا سازندة عالم
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ميداند .در ديالوگ تيمائوس  poietesو  poiemaعموماً بر توليدات ادبي داللت دارند .با وجود
اين ،فعل  poieinو مشتقات اين فعل غالباً در معنايي فلسفي به كار برده ميشوند  poiein.در
مقابل  pascheinقرار ميگيرد و تمايز مابين فعال 74و منفعل 75را نشان ميدهد .اين دو جزء
مقوالت ارسطويي و اساساً جزء وجوه نشان دهندة حالت فعل ميباشند .از سوی ديگر ميتوان
قائل به تمايزی مابين  poinenو  prrateinو يا ساختن 75و انجام دادن 73شد .همانگونه
كه ارسطو توليد را هدف  poieinميداند و اين در حالي است كه در  ،praxisنفس فعاليت
هدف فعل ميباشد .كسي و يا چيزی  poietikosاست كه حاصل چيزی ديگر باشد .ارسطو از
اين كلمه ( )poietikosجهت تمايز مابين علتها كه او آنها را منشاء تغييرات ميداند،
استفاده ميكند» (.)Ibid: 214

همانگونه كه مشاهده ميشود دو مفهوم  pascheinو  poieinبه عنوان وجوه فعال و منفعل ،كامالً
در مقابل هم قرار ميگيرند .مابين تعاريف ،آمده است كه اين دو فعل كاربرد ادبي نيز دارند .ميتوان گفته
كه در حوزة ادبيات ،فعاليت ادبي به عنوان فعاليتي معطوف به خلق محصول ادبي در نظر گرفته مي شود.
از اين رو و بر اساس مطالب پيشين ميتوان ادبيات را  kinesisدانست .اثر خلق شده معطوف به
مخاطب است و يا اگر در چارچوب تجربة ادبي يونان سخن بگوييم اثر ادبي بايد بر مخاطب عرضه
داشته شود .اگر بخواهيم بر اساس معاني مندرج در لغت نامة باال استنتاج كنيم ،آنگاه بايد بگوييم كه:
اثر ادبي خلق ميشود ( )poieinتا در وهلة اول بر مخاطب عرضه داشته شود ( )pascheinو آنگاه در
راستای رسالتي كه برای خود متصور است وی را متأثر سازد .در طي اين فرآيندی كه گفته شد از نوع
 kinesisاست ،نقش  pathosبه عنوان مفهومي كه باعث ايجاد شقاق در عين اتصال مابين paschein
و  poieinبسيار قابل توجه است .يکي از بنيادیترين تعاريف  pathosكه ارسطو در متافيزيك برای آن
بر مي شمارد ،تغيير كيفيت امور است .تغيير كيفيت ،ايدة اثر ادبي در ذهن پديد آورندة آن به اثری عيني و
قابل عرضه از سويي و تأثير آن اثر بر مخاطب و پااليش احساسهای او از سوی ديگر باعث ميشود كه
دو مفهوم  pascheinو  poieinبه واسطة حضور  pathosرابطهای بسيار تنگاتنگ با يکديگر داشته
باشند.
اگر در معنای فلسفي نيز اين دو مفهوم را در نظر بگيريم ،آنگاه بر اساس آنچه آمد ميتوان تغيير
حوزة معنايي از  pascheinبه  poieinرا حركتي از قوه به فعل دانست كه در چارچوب آن چيزی به چيز
ديگر مبدل ميشود .اينجا ميتوان با هايدگر همصدا شد و تلقي  pathosرا به حوزهای گستردهتر و
وجودی ،توجيهپذير دانست ( .)Oele, 2812a: 7-4اهميت اين دو مفهوم به حدی است كه به گفتة
ديوگنس الئرتيوس ،ارسطو يك كتاب كامل را به بررسي آنها اختصاص داده است ( Laertius, 1825:
 . )143رابطة تنگاتنگ مابين اين دو مقوله و الزم و ملزوم بودن اين دو برای هم باعث شده است كه
بسياری به اين فکر بيافتند كه اين دو مقوله را ميتوان به يك مقوله فروكاست .داعية رسالة «مقوالت»
ارسطو به دست دادن طبقهبندیای از جهان بر اساس ده مقوله است كه هيچ كدام از آن ها قابل
فروكاستن به ديگری نباشد.
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 poieinو  pascheinبه واسطة ارتباط وثيقي كه با يکديگر دارند جزء مقوالتي هستند كه وسوسة
تركيبشان همواره ميتواند وجود داشته باشد اما با اين وجود ،اين دو به واسطة تفاوتهای بنيادی كه با
يکديگر دارند ،قابل فروكاستن به يکديگر نيستند .پيش از ادامهی بحث ،تفاوتهای  poieninو
 pascheinرا به صورت اجمالي ،از نظر ميگذرانيم:
 .6-6وجوه تمايز  poieinو paschein
ارسطو در فصل بيست و هشتم از كتاب پنجم متافيزيك مينويسد:
«چيزهايي جنساً مختلف ناميده ميشوند كه نخستين زيرنهاد (موضوع) آنها مختلف است و
يکي در ديگری يا هر دو در يك و همان چيز منحل نميشوند؛ مانند صورت و ماده كه جنساً
مختلفاند .نيز همة چيزهايي كه بر حسب شکلهای مقوالت مختلف دربارة "وجود" گفته
ميشوند؛ زيرا بعضي بر "چئي" موجودات داللت دارند و برخي بر "كيفيت" ...زيرا آنها نه در
يکديگر منحل ميشوند و نه در يك چيز ديگری» (متافيزيك.) 1824b18 – 17 ،

بر اين اساس ،بايد به دنبال وجه تمايزی گشت كه مانع از انحالل  poieinو  pascheinدر يك
مقولة جديد و يا يکي از ساير مقوالت ارسطويي ميشود poiein .دارای وجه فعال و  pascheinدارای
وجه منفعل است و از اين رو ميتوان آنها را متخالف دانست و اما همانند هر وجه متخالف ديگری،
سخن گفتن از يکي از آنها متضمن پيش فرض گرفتن ديگری است و يا آن گونه كه افالطون در
ديالوگ گرگياس ميگويد «اگر به سوزانندگي عمل شود ناچار سوزش پيدا مي شود»( :افالطون:1788 ،
)117
به منظور يافتن وجه تمايز بنيادی مابين  poieinو  pascheinميتوان آنها را با توجه به
«علیت» 78مورد بررسي قرار داد .مارولين اوالً ،يکي از افرادی كه به طور اختصاصي بر روی مفهوم
 pathosو ارتباط آن با  pascheinكار كرده است در اين مورد مينويسد :
« poieinبه خاطر وجه فعالي كه دارد با وجه فعال عليت كه عبارت است از صورت 78در
ارتباط است و اين در حالي است كه  pascheinكه دارای بار انفعالي است با وجه منفعل عليت
يا ماده 48مرتبط است» ( .)Oele, 2812b: 17

در مورد ارتباط  poieinو  pascheinبا قانون عليت ،اوالً با استفاده از مثال «حرارت دادن»
مينويسد كه poiein« :تنها به وجه فعال فرايند "حرارت دادن" ارجاع ندارد بلکه در عين حال به نقش
آتش در فرايند حرارت دادن نيز اشاره ميكند .از سوی ديگر با اينکه  pascheinبه "گرم شدن" مرتبط
ميشود اما نميتوان آن را به جوهر قابل اشتعال مادهای كه گرم ميشود بي ارتباط دانست» (Ibid: 11-
 .)12به عبارت ديگر هنگام بررسي يك فرايند تغيير ،بايد همزمان با بررسي عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير
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در آن فرايند به نقش تغييرات كيفيت نيز توجه داشت و اين يعني اينکه به طور مثال در فرايند حرارت
دادن ،اگر شروع فرايند حرارتدهي را انسان بدانيم بايد همزمان به نقش شعلة آتش كه حرارت ميبخشد
نيز توجه داشته باشيم و در عين حال اگر چوب را به عنوان مادهای كه تحتتأثير حرارت قرار ميگيرد
مورد توجه قرار دهيم بايد همزمان به جوهر چوب كه قابليت اشتعال و حرارت پذيرفتن دارد نيز توجه
داشته باشيم .از اين جهت  poieinبا «صورت» فرايند تغيير كه تغيير از آن شکل ميپذيرد مرتبط است و
 pascheinعبارت خواهد بود از «مادهای» كه از «صورت» تأثير ميپذيرد و در راستای آن تغيير مييابد.
مارولين اوالً با ارجاع به كتاب «كون و فساد» 41آنجايي كه ارسطو مينويسد« :تأثیر پذيرفتن و متأثر
شدن از شاخصههای "ماده" است و حرکت دادن و تأثیر گذاشتن از شاخصههای نيرويي ديگر»
( ،)GCII.8 , 775b28 – 71معتقد است كه «آن نيروی ديگر» صورت است كه  poieinبه آن مرتبط
ميشود .اين نحوة ارتباط  poieinو  pascheinبا صورت و ماده موجب ميشود كه نتوان به سادگي آن
ها را قابل ادغام با يکديگر و يا فروكاستن در يك مقولة مشترک دانست؛ چرا كه هر گونه اهتمامي در
اين زمينه ،ما را وا ميدارد كه قائل به عدم تمايز مابين صورت و ماده باشيم.
پس در اين صورت چارة كار چه خواهد بود؟ مارولين اوالً جهت صورتبندی رابطة ميان poiein
و  pascheinاز مفاهيم جذب 42و دفع 47بهره ميگيرد .بدين معني كه ارتباط همه جانبة poiein
با  pascheinمنجر ميشود كه نتوان هويتي متمايز و خودبسنده برای هر يك از اين مفاهيم متصور شد
و از اين رو در اين مواقع رابطة آن ها مبتني بر «جذب» است به طوريکه اين گونه به نظر ميرسد
كه مي توان از هر دوی اين مفاهيم در يك قالب واحد سخن گفت و در همان حال ارتباط اين دو مفهوم
با صورت و ماده منجر ميشود كه قادر به فروكاستن آنها به مقولهای ديگر و يا تلفيق آنها نباشيم؛
چه اينکه در اين حالت رابطهشان همچون رابطهية مفاهيمي همچون چپ و راست و يا باال و پايين
خواهد بود كه مبتني بر «دفع» است .جذابيت ايده اوال در اين است كه رابطة مابين  poieinو
 pascheinرا در شمايل ديالکتيکي ظريف نمايش ميدهد كه همزمان مبتني بر «جذب» و «دفع"»
است و از اين رو قادر خواهيم بود كه عالوه بر بررسي جداگانهی هر دوی اين مفاهيم در هنگامي كه
رابطهشان «دافع» به نظر ميرسد به تبيين رابطة همبستة آنها هنگامي كه رابطهشان از نوع «جاذب»
است اقدام كنيم.
با توجه به مباحثي كه تا بدينجا مطرح شد ،اين نتيجه به دست ميآيد كه  poieinو  pascheinرا
نمي توان به يکديگر فروكاست و به همين خاطر نيز بايد در جستجوی رابطي برای اين دو مقوله برآمد.
پوئتيك (صناعت ادبي) را ميتوان اين رابط دانست؛ چه اينکه دو سوی صناعت ادبي (مؤلف و مخاطب)
را ميتوان به ترتيب متناظر با  poieinو  pascheinدر نظر گرفت .اثربخشي اين صناعت در گرو
تعاملش با مخاطب است و اين تعامل را با توجه به فحوای  pathosميتوان تبيين كرد .اثربخشي
صناعت ادبي ،تنها به برانگيختن احساس مخاطب ،محدود نميشود بلکه با توجه به رابطة ديالکتيکي
ميان  poieinو  pascheinميتوان مدعي شد كه رابطهية اثر ادبي با مخاطب ،صرفاً رابطهای انفعالي
نخواهد بود بلکه اين دو وجه (اثر ادبي و مخاطب) متعامالً بر يکديگر اثر خواهند گذارد .صناعت ادبي بايد
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بر مخاطب عرضه داشته شود و اين فرايند را بدون توجه به پاتوس ،نميتوان تحليل كرد؛ به عبارت ديگر
پاتوس ،حيث التفاتي پوئتيك است و همزمان شارح رابطة ديالکتيکي ميان  poieinو  pascheinنيز
خواهد بود.
 .3ارتباط مسئله ( )Problemو معمّا ( )Enigmaبه واسطۀ مفهوم Pathos
يکي از شقاقهای مفهومي ديگری كه به واسطة حضور  pathosرخ مينمايد عبارت است از :شقاق
مابين مسئله و معما .به منظور بررسي رابطة  Problemبا  Enigmaبه يکي از نقاط محوری اختالف
مابين افالطون و ارسطو ميپردازيم :اينکه چرا تراژدی و حماسه در آرمانشهر افالطون جايي ندارد و
آنها تبعيد ميشوند 44در حالي كه در انديشة ارسطو اين دو كار ويژههای بسيار مهمي را عهدهدار مي
گردند 45.به همين منظور يك قدم عقبتر مي رويم و نظر هر كدام از اين دو را در مورد  areteبررسي
خواهيم كرد.
« »Areteدر زبان يوناني از همان ابتدا دارای باری اخالقي نبوده است چنان كه در ايلياد هومر با
مواردی همچون  areteچشم و ساير اعضای بدن مواجه ميگرديم (.يونسي و جيراني )14 :1782 ،از اين
رو  areteرا ميتوان نهايت و غايت معنايي ِ«يك چيز» ( )thingدانست كه رسالت آن «چيز» برآورده
كردن آن نهايت است .از همين رو ميتوان گفت كه  areteی چشم ،تيزبيني است همچنانکه  areteی
خانه را ميتوان محيط آسودن دانست .اما آن هنگام كه  areteدر مورد انسان به كار رود از آنجا كه
رويکردی هنجاری مييابد و بر «بايد» ها و «نبايد» ها داللت ميكند ميتوان گفت كه الزاماً دارای وجه
اخالقی ميشود؛ چرا كه به بحث در مورد رسالت انسان و اينکه نهايت انسان چيست ميپردازد .از آن جا
كه چه نزد افالطون و چه نزد ارسطو قادر به انتزاع انسان از  polisنيستيم ()Manville, 2814: 7-75
پس  areteی انسان را ميتوان در ارتباط با  areteی شهروند دانست و آنچه رسالت انسان را در اين
حال تعين ميبخشد عبارت خواهد بود از اينکه شهروند چگونه با ديگر شهروندان در راستای
سامان  polisبکوشد (همان) .در همين راستاست كه ارسطو در فصل پنجم از كتاب اول اخالق
نيکوماخوس مينويسد:
«  ...ولي ما مفهوم بسندگي برای خويش را در مورد "من" ِ بريده از همة پيوندها و شخصي كه
به تنهايي و برای خود زندگي ميكند به كار نميبريم بلکه بر زندگي در حال پيوستگي با پدر و
مادر و فرزندان و همسر و همشهريان اطالق ميكنيم؛ چون آدمي بر حسب طبيعتش در جامعه
زندگي مي كند» (اخالق نيکوماخوس ،كتاب اول .) 1883b ،

چه در نزد افالطون و چه در نزد ارسطو فضيلت جهت نيکبختي (  ) eudaimoniaاست؛ اين يعني
اينکه برای دستيابي به نيکبختي مي بايست صاحب فضيلت بود  .ارسطو سپس ميافزايد:
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« ...زيرا ما نيکبختي را هميشه برای خودش ميخواهيم و هرگز برای غايتي ديگر نميخواهيم
در حالي كه افتخار و خرد و هر فضيلت ( )areteی را هم برای خودشان ميخواهيم (چه آنها
را اگر هم هيچ سودی برای ما نميداشتند ميخواستيم) و هم برای نيکبختي (،)euidaimonia
چون آنها را ماية نيکبختي خود ميدانيم در حالي كه هيچ كس نيکبختي را برای آنها يا برای
چيز ديگری نميخواهد» (همان).

اختالف اساسي مابين اين دو فيلسوف در مورد فضيلت اين است كه در نزد افالطون به تبع سقراط،
شناخت فضيلت الزاماً به عمل مطابق آن منجر ميشود و اين در حالي است كه اين رابطة مستقيم مابين
فضيلت و عمل به آن را در ارسطو نميتوان سراغ گرفت .شايد بتوان گفت مفهومي كه اين رابطة مابين
معرفت به فضيلت و عمل به آن را در انديشة ارسطو ميگسلد عبارت است از «علتهای تصادفی».
ارسطو در فصل پنجم از كتاب دوم طبيعيات در تعريف «علتهای تصادفي» آورده است كه:
«ما مشاهده ميكنيم كه بعضي حوادث هميشه به يکسان اتفاق ميافتند و برخي ديگر معموالً
به يکسان رخ ميدهند .واضحاً در هيچ يك از اين دو مورد ،بخت 45نميتواند كه علت باشد .نيز
نمي توان حوادثي را كه هميشه بنا بر ضرورت و يا معموالً بر حسب ضرورت اتفاق ميافتند
معلول بخت دانست .اما چون عالوه بر اين دو وقايعي از نوع سومي نيز وجود دارند (وقايعي كه
همگان آنها را تصادفي ميدانند) پس واضحاً چيزی به نام بخت و خودانگيزش 43وجود دارد؛
زيرا كه ما ميدانيم چيزهايي از اين قبيل تصادفياند و وقايع تصادفي از اين قبيل به شمار
ميروند» (طبيعيات.)185b 18 - 15 ،

در ادامهية همين فصل آمده است« :به عنوان مثال ،تدبير ايجاد خانه به سبب خودش علت يك خانه
است در حالي كه پريده رنگ بودن و يا موسيقيدان بودن ،يك علت اتفاقی است» (  .) 185b 25چون
چيزی به نام بخت و خودانگیزش وجود دارد پس حوادث الزاماً مطابق آنچه ما انتظارش را داريم به
وقوع نمي پيوندد .با اين حساب ،ممکن است كه ما نسبت به پديدهای معرفت الزم را داشته باشيم اما بنا
بر يك سری از اتفاقهايي كه وقوع آنها از اختيار ما خارج است ممکن است كه اين معرفت ما الزاماً به
عمل ،منجر نشود .به عنوان مثال ،شايد انسان به معرفت نسبت به «نيك» نايل شود اما به واسطهی
وقايعي كه از قدرت او خارجند ،توانايي عمل مطابق با «نيك» را نداشته باشد.
اديپوس عليرغم اينکه به كشتن پدر و ازدواج با مادر انذار شده بود و عليرغم تالش برای گريختن از
سرنوشت شومي كه برايش مقدور گشته بود اما در نهايت و در عين دارا بودن تمام ِ فضايل مربوط به مرد
خردمند ،در دام سرنوشت گرفتار آمد( .سوفوكلس )48-178 :1785 ،پوليبيوس مينويسد:
«زماني كه برای رويدادهايي از قبيل سيل ،خشکسالي ،يخبندان و يا حتي وقايعي كه در عالم
سياست به وقوع ميپيوندند نتوان علتي يافت آنگاه ميتوان علت وقوع آنها را با توخه ()tyche
مرتبط دانست» (.) Polybiu , 1838: 28
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توخه در يونان باستان ،الهة سرنوشت ،مقدرات و بخت است Furtuna .معادل رومي  tycheاست كه
 Furtuneدر انگليسي از آن مشتق شده است 48.در آثار ارسطو برای تبيين رويدادهای مختلف ،علتهای
تصادفي نيز به عنوان يکي از علل دست اندركار ،محل بررسي قرار گرفتهاند (طبيعيات ،كتاب دوم ،فصل
پنجم .)185b 75 ،علت مصائب شومي كه برای اديپوس اتفاق ميافتد را به هيچ وجه نميتوان از اعمال
او استنباط كرد؛ چرا كه او شهرياری شريف و دادگر است كه شهروندان  polisدر زير ساية حکومت او به
نيکي روزگار ميگذرانند .علت شوم بختي اديپوس را بايد با توجه به  tycheتبيين كرد .اديپوس هر چند
كه از سرنوشت شوم خود آگاه گردانيده شده اما او را از سير وقايع گزيری نيست .او همان شخصي است
كه در عين دارا بودن فضيلت ( ، )areteنيکبخت نمي شود ( .سوفوكلس )48-178 :1785 ،نيکبختي
( )eudaimoniaرا هر چه تعريف كنيم بي شك نميتوان آن را به سرنوشت شومي كه دامان خاندان
اديپوس را گرفته است اطالق كرد.
در اينجا چنان كه وعده داده بوديم بايد به تبيين  Problemو  Enigmaو رابطة آن دو با يکديگر
بپردازيم .ميتوان گفت كه  Problemمفهومي است معطوف به راهحل .ما در هنگام مواجه با آن اگر
تمام جوانب كار را بسنجيم قادر خواهيم بود جهت رفع مسئله ،چارهای بينديشيم و به اصطالح آن را حل
و رفع كنيم .فارغ از نتيجهای كه از راهحل مسئله عايد ما ميشود ميتوانيم ادعا كنيم كه شيوة مواجة ما
با مسئله ،راهحل محور بوده است .در چارچوب مسئله و حل آن ميتوان ادعا كرد كه معرفت به نيکي (كه
در اينجا حل و رفع مسئله است) مصادف با عمل به آن است .اين همان رويکرد افالطوني است كه در
آن هيچ جايي برای  tycheنيست؛ چرا كه مسئله تنها متأثر از خودش است و حوادث پيش بيني ناشده
(علت های تصادفي) در سير آن نميتوانند دخالتي داشته باشند .
اما مواجهه با  Enigmaبه معنای وارد شدن در حوزة  tycheاست .اديپوس مسئلة ()Problem
ابوالهول را مي تواند حل كند و با رفع آن ،پشت سرش بگذارد اما قادر به حل كردن معمای ()Enigma
مصائب شومي كه برای او و خاندانش مقدر گشته نيست و در همين راستاست كه عليرغم علم
به سر نوشت و دارا بودن فضيلت ،در نهايت به چيزی كه برايش مقدر شده بود دچار ميآيد( .سوفوكلس،
 )48-178 :1785جنس مواجهه با  Enigmaمتفاوت از جنس مواجهه با  Problemاست .اگر مسئله
را ميتوان با ارائة راهحل رفع كرد اما تنها شيوة مواجهه با معما متضمن پذيرش ريسك زندگي كردن
است و اين همان كاری است كه اديپوس به آن دست ميزند و باز هم دقيقاً همان نقطهای است كه
«امر تراژيك» در آن به وقوع ميپيوندد (برای مطالعة بيشتر رجوع شود بهMonteanu, 2811: 38- :
.)141
در كنار تغيير كيفيات كه يکي از تعاريف پايهای برای  pathosاست همانطور كه در ابتدا آمد هايدگر
تعريف بسيار وسيعتری برای  pathosميآورد و آن را به معنای متأثر شدن و در عالم–بودن به كار
ميبرد و اين همان تعريفي است كه شيوة مواجه با  Enigmaرا ميتواند ايضاح كند؛ چرا كه هيچ عملي
در خالء رخ نميدهد و ميتوان گفت كه علتهای تصادفيای كه ارسطو در كتاب طبيعيات بر ميشمارد
به دنبال اثبات اين معنا هستند كه اعمال و وقايع ،متعين از برخي از علتها هستند كه وقوع يا عدم وقوع

633

مصطفی يونسی ،علی خالندی
)(Mostafa Younesi/ Ali Khalandi Shilan Abad

آنها از توانايي ما خارج است و اين را نيز ميتوان منتج از در عالم–بودن ما دانست.
با اين اوصاف ،ميتوان پاتوس را موجب انشقاق ميان مسئله و معما نيز دانست؛ چرا كه ميتوان گفت
تنها از طريق مفهوم پاتوس است (با در نظر داشتن تعريف هايدگر از آن) كه قادر خواهيم بود تا يکي از
وجوه اختالفي افالطون و ارسطو را مورد بررسي قرار دهيم .پوئتيك را كه در فلسفة ارسطو جايگاه مهمي
را به خود اختصاص داده است ميتوان متناظر با داللتهايي دانست كه پيشتر برای معما ذكر كرديم.
پوئتيك دارای رابطهای ديالکتيکي با جهان واقع است و همانطور كه پيشتر و بر اساس مفهوم علتهای
تصادفي ذكر شد در جهان واقع رويدادهايي به وقوع ميپيوندند كه قابليت پيشبيني ندارند .پوئتيك از
جهان واقع تأثير ميپذيرد و به واسطة تأثيری كه بر مخاطبان دارد ،بر جهان واقع ،تأثير نيز ميگذارد.
پوئتيك (كه دارای ماهيتي از جنس معما است) ناظر بر جهان واقع است و اين ناظر بودن را ميتوان
«حيث التفاتي» آن دانست كه بودن در نظر داشتن داللتهای پاتوس ،قابليت تبيين نمييابد.
نتیجهگیری:
پاتوس ،يکي از آن مفاهيمي است كه با توجه به جايگاه ويژهای كه در فلسفة ارسطو دارد ميتواند
اهميت عمدهای در خوانش اين فلسفه داشته باشد .اين مفهوم در ميان مقوالت ارسطويي در ذيل
«انفعاالت» دستهبندی شده است .هايدگر يکي از انديشمنداني است كه تفسير جالب توجهي از اين
مفهوم به دست داده است بطوريکه آن را ناظر بر جنبش ،تغيير و حركت ( )kinesisدانسته است و در-
جهان-بودن انسان را با توجه به داللتهای پاتوس مورد تبيين قرار داده است .به باور ارسطو «هر چيزی
كه ساخته ميشود در ارتباط با چيزی است» اين گزاره را ميتوان چنين تفسير كرد كه پديدههای صناعي
را تنها در يك مجموعة ارتباطي است كه ميتوان درک كرد؛ چرا كه آنها در خالء به وقوع نميپيوندند
بلکه به وجود ميآيند تا اينکه در جهان واقع ،منشاء اثر باشند .اين پديدهها همزمان با منشاء اثر بودن در
جهان واقع ،از آن متأثر نيز ميشوند .تأثيرگذاری و تأثيرپذيری صناعات به طور عام و صناعت ادبي به
طور خاص (كه در اين مقاله ،مورد توجه قرار گرفته است) را ميتوان با تأكيد بر روی دو مفهوم poiein
و  pascheinتبيين كرد كه اولي ناظر بر «تأثيرگذاردن» و دومي نيز ناظر بر «تأثير پذيرفتن» ميباشد.
در اين مقاله ،پاتوس را همچون لوالی ارتباطي ميان اين دو مفهوم مورد توجه قرار داديم و به تشريو
اين ديدگاه پرداختيم كه جهت روشنگری در باب پوئتيك و چگونگي عرضهداشت آن بر مخاطب (رابطة
ميان  poieinو  ،)pascheinبايد به مفهوم پاتوس رجوع كنيم؛ چرا كه اين مفهوم همزمان با اينکه
موجب شقاق ميان دو سوی خلق يك اثر ادبي ميشود (مؤلف و مخاطب poiein ،و )paschein
موجبات برقراری رابطة ديالکتيکي ميان آنها را نيز فراهم ميآورد.
از ديگر شقاقهای مفهومي انديشة ارسطو كه بنا بر استداللهای اين مقاله ،يکي از نقاط اختالف
ميان انديشهی افالطون و ارسطو نيز ميباشد ،شقاقي است كه ميان «مسئله» و «معما» وجود دارد.
مسئله ،ناظر بر راهحل است و با سنجيدن جوانب مسئله ،ميتوان راهحلي درخور برای آن پيدا كرد و اين
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در حالي است كه معما راهحلي واحد و معين را بر نميتابد؛ چرا كه دارای وجوهي پيشبيني ناپذير است
كه مفهوم «علتهای تصادفي» كه ارسطو مطرح ميكند ميتواند ما را در راستای مواجهه با اين وجوه
پيشبيني ناپذير ياری دهد .در نزد افالطون ،فضيلت الزاماً به عمل منجر ميشود و به طور مثال در اين
فلسفه ،كسي كه «نيك» را ميشناسد الزاماً مطابق «نيك» عمل ميكند .اما فلسفة ارسطو جايي را برای
تبيين وقوع رويدادهايي كه خارج از قدرت انسان هستند اختصاص داده است .وقوع يا عدم وقوع اين
رويدادها ميتواند تالزم ميان «فضيلت» و «عمل» را بگسلد .علتهای تصادفي را ميتوان از تبعات در-
جهان-بودن انسان دانست و اين يکي از تعاريفي است كه هايدگر برای «پاتوس» ذكر كرده است و آن
را در-جهان-بودن دانسته است .رابطة ميان صناعت ادبي و جهان واقع ،رابطهای ديالکتيکي است و
همچنانکه جهان واقع ،حالتي معماگونه دارد صناعت ادبي نيز عاری از وجوه معماگونه نيست .در اين
مقاله ،پاتوس به عنوان يکي كليدهای تفسيری معما و به طريق اولي پوئتيك (صناعت ادبي) مورد توجه
قرار گرفت.
پینوشتها
1. event
2. experience
7. suffering
4. emotion
5. attribute
5. body
3. soul
8. dynamis
8. ethical phenomenon
18. impulse
11. state of rational faculty
12. problem
17. enigma
14. Hypokeimenon
15. attributes
15. Deconstruction
 .تغيير 13.
18. vulnerability of being
18. Actualisation
28. Potentiality –Actuality
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21. Vulnerable Being
22. salvation
27. paschein
24. paschein
25. pain
25. Aufhebung
23. being opened up
28. pathe
28. being – disposed
78. affection
 .71هايدگر با بررسي تعامل مابين  pathosو ساير مفاهيم بنيادی وجودشناسی ( )ontologyو
طبيعيات ( )physicsارسطو همچون جوهر ( ،)substanceنفس ( ،)soulتغییر ( ،)movementماده

( ،)matterمیل ( )dispositionو لوگوس ،دامنة معنايي آن را بسيار گسترش ميدهد .يکي از انتقادات
وارد بر هايدگر در زمينة بررسي  pathosميتواند اين باشد كه او اين مفهوم را به نفع انديشة خودش
مصادره به مطلوب ميكند و به عبارت ديگر در راستای انديشة وجودی خويش و بدون توجه به متن آثار
ارسطو اقدام به صورتبندی  pathosهمچون راهي برای «در وجود آمدن» ( – coming – into
 ) beingجوهر ( )ousiaميكند و اين در حالي است كه در متن آثار ارسطو اساسيترين تبيين
 pathosبه مثابه تغيير كيفيات است و از آن جا كه تغيير كيفيات با تغييرات جوهری متفاوت مينماياند
پس ميتوان گفت كه داللت  pathosبيشتر تغييرات عارضي ( )attribute changesاست تا تغییرات
بنیادی .اينگونه به نظر ميرسد كه تأكيد هايدگر بر  pathosهمچون گشودگي ما بر در -جهان –
بودن ( )being – in- the – worldخودمان و شيوهای برای شدن آن گونه كه هست ،بيش از آنکه
متأثر از متن آثار ارسطو باشد متعلق به انديشة هايدگر است .عالوه بر اين رنج و دردی كه در آثار ارسطو
همراه با  pathosميآيد در تلقي هايدگر از  pathosمبدل به ايدة رهايي و لذت مي شود ( Oele,
)2811كه به نظر ميرسد چندان ارتباطي با نفس  pathosندارد .يکي ديگر از انتقاداتي كه ميتوان
متوجه خوانش هايدگر از  pathosكرد اين است كه هايدگر  pathosرا همچون مبنايي برای لوگوس در
نظر ميگيرد و برای اثبات اين ادعا به پارههايي از متن ريطوريقا ارجاع ميدهد( .به اين مسئله در هنگام
بررسي  pathosدر ريطوريقا باز خواهيم گشت ).با وجود تمامي ِ اين انتقادات ،ميتوان گفت كه خوانش
هايدگر در مورد  pathosيکي از خالقانهترين مواجهات با دستگاه فکری ارسطو است و باعث مطرح
شدن مباحث بسيار زيادی در مورد مفاهيمي همچون  energeia ، kinesisشده است كه تا قبل از اين
در متن دستگاه ارسطو به آنها كمتر توجه شده بود.
72. world of becoming
77. abstract noun
74. active

تبیین پاتوس جهت شناخت حیث التفاتی ِ پوئتیک
)(Pathos's Explanation for Recognition of Poetic's Intentionality
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75. passive
75. making
73. doing
78. causation
78. form
48. matter
41. On Generation and Corruption
42. attractoin
47. repulsion
44. chance
45. spontaneous
 .45رجوع شود به مدخل  tycheدر دايرهالمعارف بريتانيکا بر روی وبگاهwww. / https:/ :
britannica.com/topic/Tyche
43
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