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.1کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.

مــن در ایــن نوشــتار بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش هســتم کــه
هنــر رنــجآور در مــورد طبیعــت و اهمیــت رفــاه و آســایش بشــر چــه
چیــزی بــه مــا میآمــوزد .هــدف مــن چنــدان دفــاع از راهحلــی نــو بــرای
نتایــج
پارادوکــس تــراژدی نیســت ،بلکــه بــه دنبــال کشــف و بررســی
ِ
ِ
مختلــفِ انــواع راهکارهایــی هســتم کــه بــه نظــرم جــذاب آمدهانــد .هــر
دوی نظریــات جبرانــی غیــر لذتگرایانــه و تکوینــی بهصــورت منطقــی
چرایــی جســتجوی انســان بــه دنبــال هنــر رنـجآور را توضیــح میدهنــد ،امــا
هــر یــک پیامدهــای مشــکلآفرینی نیــز دارنــد .ایــن دو نــگاه در برخــی از
نظریــات بهزیســتی منتــج بــه ایــن نتیجــه میشــوند کــه هنــر رنـجآور در
نهایــت بــرای مــا مضــر اســت؛ بنابرایــن میتوانیــم متعجبانــه بپرســیم آیــا
ایــن عقالنــی اســت کــه مــردم ملــودرام تماشــا کننــد و یــا بــه آهنگهــای
عاشــقانه گــوش فرادهنــد؟ البتــه ممکــن اســت تفکــری مبنــی بــر اینکــه ما
بایــد از آثــار هنــری ناخوشــایند دوری کنیــم هــم وجــود داشــته باشــد ،امــا
چنیــن تفکــری بــا پوچــی محــض متــرادف اســت .مــن نشــان خواهــم داد
کــه چگونــه میتــوان بــا ایجــاد تمایــز بیــن بهزیســتی و ارزش مانــع از ایــن
پوچــی شــد.
 .۱مقدمه
چــرا مــا آهنگهــای عاشــقانه گــوش میدهیــم ،ملــودرام تماشــا میکنیــم
یــا بــا طیــف گســتردهای از آثــار هنــری که بــه دنبــال برانگیختن احساســات
ناخوشــایند و رنــجآور یــا حتــی واکنشهــای احساســی منفــی هســتند
ارتبــاط میگیریــم؟ ایــن ســؤال نشــان میدهــد آنچــه بهعنــوان پارادوکــس
تــراژدی ،یــا بهطورکلــی پارادوکــس هنــر رنـجآور ،شــناخته میشــود دقیقـاً
چیســت :مــا بــه طــور طبیعــی تمایــل داریــم از موقعیتهایــی کــه منجــر
بــه برانگیختــن احساســات منفــی میشــوند دوری کنیــم ،بااینحــال بــه
دنبــال هنــری هســتیم کــه بهخوبــی میدانیــم چنیــن احساســاتی را ایجــاد
میکنــد .البتــه کــه میدانــم ایــن موضــوع کمــی گیجکننــده اســت.
برخــی تصــور میکننــد ایــن معمــا را میتــوان بــا توســل بــه لذتهــای
متنــوع از هنرهــای بهظاهــر رنـجآور حــل کــرد .مــا از روایتی خوشســاخت،
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نثــری زیبــا ،صدایــی خــوش و یــا یــک نمایــش حرفـهای لــذت میبریــم .اما
ممکــن اســت کســی بگویــد کــه ایــن لذتهــا در واقــع رنجهــای ناشــی
از احساســات منفــی را جبــران میکننــد .راهحلهــای اینچنینــی بــرای
پارادوکــس مذکــور را نظریــه جبرانــی لذتگــرا ) (HCTمینامیــم ،چراکــه
ت جبــران میشــود .مــن اســتدالل خواهــم کــرد
در آن رنــج از طریــق لــذ 
کــه  HCTیــک راهحــل ناکافــی بــرای ایــن پارادوکــس اســت .مشــکل
اساســی ایــن اســت کــه  HCTبــا پدیدارشناســی ســنخیتی نــدارد :مــردم
معمــوالً ،یــا حداقــل متناوب ـاً ،تجــارب خــود از آثــار مذکــور را بهطورکلــی
رنـجآور ،ناراحتکننــده ،آزاردهنــده و از نظــر احساســی ویرانگــر و البتــه نــه
همتــراز بــا لــذت بیــان میکننــد.
نظریههــای جبرانــی غیــر لذتگــرا ) (NHCTنســبت بــه همتــای
لذتگــرای خــود قابلقبولترنــد NHCT .معتقــد اســت کــه انــواع دیگــری
از ارزشهــا وجــود دارنــد کــه ناخوشــایندیهای هنــر رنــجآور را جبــران
میکننــد .اگــر چــه  NHCTقابلقبولتــر اســت ،امــا بــه عقیــده مــن ،در
برابــر ایــن حقیقــت کــه تجــارب رن ـجآور اغلــب بــه طــور ذاتــی ارزشــمند
هســتند ،نــاکام میمانــد .البتــه کــه نظــر بحثبرانگیــزی اســت .امــا بــا
صــرف نظــر از ایــن کــه بــه عقیــده مــن تجــارب رنـجآور بــه صــورت ذاتــی
ارزشــمند هســتند ،نشــان خواهــم داد کــه بــه انــدازه کافــی دارای ارزش
هســتند تــا بتواننــد مخاطــب را بــرای ســتایش خــود مجــاب کنند .ایــن نوع
راهــکار را نظریــه تکوینــی ( )CTمینامیــم.
اگرچــه مــن مدافــع راهــکار تکوینــی بــرای پارادوکــس تــراژدی هســتم ،امــا
هــدف اصلــی مــن در اینجــا تشــریح نتایــج راهکارهایــی اســت کــه بــه نظرم
جــذاب آمدهانــد؛ همانهایــی کــه بــا لذتگرایــی همســو نیســتند [.]۱
هــر دوی نظریههــای جبرانــی غیرلذتگــرا و تکوینــی بیانگــر ایــن امــر
ـب هنــر رنـجآور را دنبــال میکنــد ،امــا درعینحــال
هســتند کــه چــرا مخاطـ ْ
ـج ناشــی
ســؤاالت و مســائل بیشــتری نیــز ایجــاد میکننــد .در واقــع اگــر رنـ ِ
از مواجهــه بــا یــک اثــر هنــری بهصــورت لذتگرایانـهای جبــران نمیشــود،
پــس بــر اســاس برخــی نظریــات بهزیســتی ،بــه نظــر میرســد آن اثــر
هنــری بــرای مخاطــب مضــر اســت .اگــر چنیــن باشــد ،میتــوان ادعــا کــرد
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کــه تماشــای ملــودرام یــا گــوشدادن بــه ترانههــای عاشــقانه غیرعقالنــی
اســت؛ بنابرایــن ،بهطورکلــی بایــد از ترانههــای عاشــقانه ،ملــودرام ،تــراژدی
یــا حتــی فیلمهــای ترســناک اجتنــاب و عزیزانمــان را نیــز بــه ایــن دوری
دعــوت کنیــم.
در اینجــا بــا مســئلهای روبــرو هســتیم :اگــر یــک راهحــل بــرای پارادوکــس
تــراژدی منتــج بــه آن میشــود کــه بخــش زیــادی از تاریــخ ادبیــات ،فیلــم
و موســیقی مردمپســند بــرای مخاطــب مضــر بــوده و دنبالکــردن آنهــا
کامــ ًا خــاف عقــل اســت ،پــس بایــد یــک جــای کار بهشــدت بلنگــد.
همانطــور کــه چیشــولم عنــوان میکنــد ،اگــر مجبــور باشــیم بیــن یــک
حقیقــت بدیهــی و یــک نظریــه فلســفی (مثــل  NHTCیــا  )CTیکــی را
انتخــاب کنیــم ،ابتــدا بایــد نظریــه را کنــار بگذاریــم [ ]۲و ســپس بررســی
کنیــم کــه ایــن نظریــه کجــا مســیر را اشــتباه رفتــه اســت کــه بــا حقایــق
همخوانــی نــدارد.
خوشــبختانه ،گزینــه دیگــری نیز وجــود دارد :نــه  NHCTو نــه  CTبهتنهایی
بــر پوچــی مــا بــرای دنبالکــردن هنــر رنـجآور داللــت ندارنــد .زمانــی متهــم
بــه پوچــی میشــویم کــه تئــوری بهزیســتی محــدودی ،ماننــد لذتگرایــی،
را بپذیریــم کــه در آن لــذت و رنــج تنهــا چیزهایــی هســتند کــه نهایتـاً برای
یــک فــرد مفیــد یــا مضــر هســتند؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد بهجــای
عیبجویــی از  NHCTو  ،CTبــه لذتگرایــی در بهزیســتی و امثــال آن
معتــرض هســتیم .اگــر لذتگرایــی معتقــد اســت کــه هنــر رنـجآور بــرای ما
مضــر و توجــه بــه چنیــن آثــاری غیرعقالنــی اســت ،پــس بایــد لذتگرایــی
و ســایر نظریــات هممعنــا را رد کــرده و کنــار بگذاریــم.
اگرچــه بــه نظــر میرســد بــرای پارادوکــس تــراژدی یــا بایــد از یــک نظریــه
جبرانــی لذتگــرا یــا یــک نظریــه مبســوطِ بهزیســتی دفــاع کنیــم ،امــا مــن
نشــان خواهــم داد کــه چنیــن نیســت .مــا میتوانیــم هــم  ،CTیــک نظریــه
جبرانــی غیرلذتگــرا ،و هــم یــک نظریه محــدود از بهزیســتی را بــدون اتهام
پوچــی بپذیریــم .مــن بــه طــور خالصــه از هــر دو دیــدگاه دفــاع میکنــم و
نشــان میدهــم کــه مســئله مذکــور ،محصــول یــک فــرض غلــط در مــورد
اهمیــت بهزیســتی اســت .امــا نتیجهگیــری مــن بــه هیچوجــه جدلآمیــز
نیســت .مــن نتیجــه میگیــرم اگرچــه دنبالکــردن هنــر رن ـجآور میتوانــد
عقالنــی باشــد ،امــا گاهــی هــم بــه همــان صــورتِ عقالنی ،مضــر و بد اســت.
بنابرایــن مــن تنهــا طرحــی مختصــر از یــک دیالکتیــک را مطــرح میکنــم
و در ادامــه جزئیاتــی بــه آن میافزایــم .بحــث مــن در چنــد مرحلــه پیــش
مــیرود .در ابتــدا ،علیــه راهحلهــای جبرانــی لذتگــرا بــرای پارادوکــس
تــراژدی بحــث میکنــم .ســپس دفاعــی مختصــر از  CTارائــه میدهــم.
پیــش از آن کــه نشــان دهــم ایــن امــر چگونــه منتــج بــه مســئله فوقالذکــر
میشــود ،مــروری بــر نظریــات برجســته بهزیســتی خواهــم داشــت .در ادامه
مســئله را مطــرح کــرده و بــه طــور خالصــه از یک نظریــه محدود بهزیســتی
دفــاع میکنــم .در آخــر پیشــنهاد میکنــم کــه بهزیســتی از اهمیــت
محــدودی برخــوردار اســت .بهجــای تمرکــز بــر تأثیــر هنــر رنـجآور بــر رفــاه،
بایــد متوجــه آن باشــیم کــه چگونــه ارزش زندگانــی مــا را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .مــن نشــان میدهــم کــه ارزش حاصــل از هنــر رن ـجآور اگرچــه
گاهــی اوقــات تأثیــر معکوســی بــر رفــاه و آســایش مــا دارد ،امــا در اغلــب
مــوارد زندگــی مــا را ارزشــمندتر میکنــد.
 .۲پارادوکس هنر رنجآور
اکثــر آثــار در ادبیــات پارادوکــس تــراژدی بــا یــک پرســش انگیزشــی درگیــر

هســتند :چــه چیــزی مخاطــب را بــه تعقیــب هنــری کــه واکنشهــای
احساســی منفــی را در او برمیانگیــزد ،ترغیــب میکنــد؟ [ ]۳ایــن ســؤال
انگیزشــی بهنــدرت بــه ایــن صــورت و در عــوض بــه شــکل یــک پارادوکــس
ســاختاری مطــرح میشــود .بســته بــه نحــوة طــرح ســؤال ،راهحلهــای
مختلفــی حــذف میشــوند .همانطــور کــه بــه طــور معمــول بیــان
میشــود ،ســؤال پارادوکــس تــراژدی ایــن اســت :چگونــه ممکــن اســت
مخاطــب در واکنــش بــه تصویــری ســاختگی از وقایــع در یــک تــراژدی یــا
ســایر آثــار هنــری ناراحتکننــده ،افســردهکننده و ناخوشــایند ،احســاس
لــذت کنــد؟ امــا ایــن فرمولبنــدی بــرای مســئلة مذکــور ،پرسشــی اساســی
را ایجــاد میکنــد :آیــا تراژدیهــا ،بهصــورت معمــول ،تجــارب لذتبخشــی
را بــه ارمغــان میآورنــد؟ شــاید هــم اینطــور باشــد! امــا حتــی اگــر
تراژدیهــا بهطورکلــی لذتبخــش باشــند ،مطمئنــاً آثــاری در ژانرهــای
دیگــر ،ماننــد ملــودرام ،وجــود دارنــد کــه معمــوالً تجربیــات لذتبخشــی بــه
دســت نمیدهنــد.
ایــن مع ّمــا موضوعاتــی فراتــر از یــک تــراژدیِ صــرف را در بــر میگیــرد.
گســتره تجــارب عاطفــی منفــی کــه مخاطــب بــا میــل خــود تســلیم آنهــا
میشــود ،بســیار گســترده اســت .قبــل از هــر چیــز ،بایــد عنــوان کــرد کــه
بخــش زیــادی از هنرهــای مذهبــی در سـ ّنتِ غــرب ،بــه دنبــال برانگیختــن
واکنشهــای عاطفــی رنــجآور از طریــق بهتصویرکشــیدن رنــج مســیح و
شــهادت قدیســان هســتند .البتــه کــه بررســی انگیزههــای تماشــای آثــار
مذهبــی بســیار پیچیــده اســت ،امــا نیــازی نیســت بــه حــل ایــن مســئله
بپردازیــم ،چــرا کــه نمونههــای ســکوالر واضــح زیــادی نیــز وجــود دارنــد.
بــرای مثــال ،ژانــر ملــودرام را در نظــر بگیریــد .یــک ملــودرام ســینمایی
محبــوب بــر اســاس داســتانی از آلیس مونــرو  ،دور از او (ســارا پُلــی ،)۲۰۰۶
زوجــی را نشــان میدهــد کــه بــه دلیــل خیانتــی در گذشــته کــه بــه
طــور متناقضــی در اثــر فراموشــی خاطــرات تحــت تأثیــر آلزایمــر بــر مــا
شــده اســت ،طــاق گرفتهانــد .تنهــا یــک مــاه پــس از اقامــت زن در یــک
خانــه ســالمندان ،او عاشــق شــخص دیگــری در خانــه ســالمندان شــده و
شــوهرش را فرامــوش میکنــد؛ مخاطــب نیــز میگریــد و میگریــد .یکــی
دیگــر از ملودرامهــای ســینمایی مثالزدنــی ،پلنتــی (شپیســی ،)۱۹۸۵
بــا یــک فالشبــک بــه پایــان میرســد؛ جایــی کــه زن قهرمــان داســتان در
تابســتانی از جوانـیاش پیــش مـیرود« :روزهــا و روزهــا مثــل ایــن خواهنــد
بــود ».امــا پــس از دو ســاعت تماشــای فیلــم ،قهرمــان داســتان از مــال یک
ازدواج ناموفــق بــه جنــون میرســد .ملودرامهــای خــوب بــرای مخاطــب
احســاس غــم و اندوهــی درونــی را برمیانگیــزد .البتــه ملودرامــی کــه نتوانــد
اشــک مخاطــب را جــاری کنــد ،ملودرامــی شکس ـتخورده اســت.
بــه همیــن ترتیــب ،ژانــر وحشــت در وهلــه اول در تــاش اســت ترکیبــی
از واکنشهــای منفــی ،تــرس و انزجــار ،را برانگیــزد .بااینحــال بســیاری
از مخاطبیــن فیلمهــای ترســناکی را دنبــال میکننــد کــه چنیــن
ن باشــند .اگرچــه مــن فکــر میکنــم نارضایتــی
واکنشهایــی را متضمــ 
ناشــی از تــرس و انزجــار کمــی اغراقآمیــز اســت ،امــا برخــی آثــار در ژانــر
وحشــت ،ترســی ناخوشــایند و اندوهــی عمیــق را القــا میکننــد .شــاهکار
زیبــا و عمیــق نیکــوالس ُرگ  ،اکنــون نــگاه نکــن ( ، )۱۹۷۳امی ـ ِد نقــش
اصلــی خــود را مبنــی بــر اینکــه جهــان چیــزی غیــر از خوشــبختی انســان
نیســت ،نقشبــرآب میکنــد [ .]۴رمانهــای جنایــی ماننــد نمــای اختــاف
ـع
منظــر (پاکــوال  ،)۱۹۷۴در اغلــب مــوارد مخاطــب را در مواجهــه بــا وقایـ ْ
بــدون توضیــح خاصــی رهــا میکنــد جــز در ایــن مــورد کــه جهــان دیــگ
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جوشــانی از فســاد اســت و در آن هرکســی میتوانــد بــه ابــزاری مصرفــی
ـیقی وهمانگیــز و مالیخولیایی
بــرای منافــع قدرتطلبــان تبدیــل شــود .موسـ ِ
نیــز میتوانــد موجــب برانگیختــن احســاس ندامــت از اشــتباهات گذشــته یا
فرصتهــای ازدس ـترفته یــا حتــی ایجــاد حــس نوســتالژی شــدید شــود،
بهطوریکــه شــنونده بــا میــل بازگشــت بــه گذشــته و احســاس ناکامــی در
برآوردهســازی آرزوهــا رنــج ببــرد [ .]۵جــای هیــچ شــکی نیســت کــه اکثــر
آثــار هنــریِ خــوب آسیبرســاناند.
بــا نــگاه بــه فراســوی هنــر و مواجهــه بــا هنــری کــه احساســات منفــی را
برمیانگیــزد ،مع ّمــا پررنگتــر و پیچیدهتــر میشــود .بــه نظــر میرســد
مــردم در واکنــش بــه هنــر ،بســیار بیشــتر از یــک زندگــی معمولــی ،مایل به
تجربــه احساســاتی هســتند کــه بــه نظــر مــا منفــی میرســند .مــا بــه طــور
معمــول زمانــی احساســی را منفــی میدانیــم کــه بــا واکنشــی نفرتانگیــز
همــراه باشــد .در همیــن راســتا ،معمــوالً از موقعیتهایــی کــه منجــر بــه
برانگیختــن چنیــن احساســاتی میشــوند ،اجتنــاب میکنیــم .عــاوه بــر
ایــن ،چنیــن احساســاتی اغلــب بهعنــوان یــک تأثــر منفــی کــه حــس
بســیار بــدی دارنــد توصیــف میشــوند .میتــوان گفــت کــه آنهــا دارای
یــک حــس لذتطلبــی منفــی هســتند [ .]۶ایــن احساســات بهخودیخــود
بهعنــوان منبــع مهمــی از نفــرت پنداشــته میشــوند .در برخــی مــوارد،
ماننــد ناراحتیهــای عمیــق ،بایــد کمــی فراتــر رفتــه و چنیــن احساســاتی
را رنـجآور خطــاب کنیــم [ .]۷دقیقـاً بــه همیــن خاطــر اســت کــه ترجیــح
میدهــم مســئله را پارادوکــس هنــر رنـجآور بنامــم .ایــن پارادوکــس در یک
پرســش ســاده خالصــه میشــود :اگــر مــردم میخواهنــد از رنــج اجتنــاب
کننــد ،پــس چــرا بــه دنبــال تجربــة هنــری هســتند کــه رنـجآور اســت؟
پارادوکس هنر رنجآور را میتوان بهصورت زیر سامان بخشید:
 .۱مــردم بهصــورت داوطلبانــه از چیزهایــی کــه تجــارب رنــجآوری را فراهــم
میکننــد دوری کــرده و تنهــا چیزهایــی را دنبــال میکننــد کــه تجــارب
لذتبخشــی بــه دســت میدهنــد.
 .۲مخاطــب بــه طــور معمــول در پاســخ بــه هنــر بهظاهــر رنـجآور (،)PPA
ماننــد تراژدیهــا ،ملودرامهــا ،آثــار مذهبــی ،ترانههــای غمانگیــز و
فیلمهــای ترســناک ،دارای تجــارب رنــجآور نابــی اســت.
 .۳مــردم انتظــار دارنــد کــه در پاســخ بــه  PPAتجــارب رنـجآور نابــی داشــته
باشند.
 .۴مــردم بهصــورت داوطلبانــه بــه دنبــال آثــاری هســتند کــه میداننــد
زیرمجموعــة  PPAهســتند.
ادعــای چهــارم کــه مــردم بهصــورت کامــ ًا داوطلبانــه بــه دنبــال هنــر
بهظاهــر رنـجآور هســتند ،فراتــر از یــک فــرض منطقــی اســت .واضــح اســت
کــه مخاطــب بــه طــور معمــول مجبــور بــه تماشــای فیلمــی بــر خــاف
ـی هالیــوودیای در کار
ـی پلیسـ ِ
خواســتهاش نیســت .هیــچ نیــرویِ معمایـ ِ
نیســت کــه مــردم را از خانههایشــان خــارج کــرده ،در اتوبــوس گنجانــده
و بهصــرف پاپکــورن بــه تماشــای تئاتــر بنشــاند .همانطــور کــه ادعــای
ســوم صراحتـاً بیــان میکنــد ،واضــح اســت کــه مخاطــب آگاه اســت بــا چــه
چیــز روبــرو خواهــد بــود .بهنــدرت پیــش میآیــد مــردم بــدون مطالعــة
مــروری مختصــر ،تماشــای ویدئــوی معرفــی یــا مشــورت بــا دوســتان
و آشــنایان بــه تماشــای فیلمــی بنشــینند .تئاترهــا نیــز مخاطــب را بــا
بهکارگیــری ترفندهــای مختلــف بــه تماشــای یــک ملــودرام نمیکشــانند.
هیــچ نیــازی بــه تبلیــغ یــک کمــدی بهجــای فیلمــی اشـکآور بــرای جذب
مخاطــب و تهیــه بلیــت نیســت؛ بنابرایــن کســی نمیتوانــد بــا ادعــای چهارم

مخالفــت کنــد :مخاطــب باکمالمیــل و بــا انتظــارات نســبتاً دقیقــی دربــاره
آنچــه تجربــه خواهــد کــرد ،بــه دنبــال هنــر رنـجآور اســت.
در مقابــل ،تقریبـاً همــه راهحلهــای پارادوکــس ادعــای دوم را  -کــه مــردم
در پاســخ بــه هنــر بهظاهــر رن ـجآور دارای تجــارب رن ـجآور نابــی هســتند
 رد کردهانــد .در اینجــا دو گزینــه موجــود اســت .یــا کســی بهســادگیانــکار میکنــد کــه هنــر بهظاهــر رنــجآور ،تجــارب رنــجآور قابلتوجهــی
بــه دســت میدهنــد و یــا انــکار میکنــد کــه ایــن تجــارب تمام ـاً رن ـجآور
هســتند .اگرچــه برخــی گزینــه اول را انتخــاب میکننــد ،امــا اکثــرا ً گزینــه
محبــوب دوم را برمیگزیننــد؛ آنهــا ادعــا میکننــد کــه رنــج حاصلــه بــا
ســایر لذتهــا جبــران میشــود .اگرچــه در ادبیــات موضــو ْع راهحلهــای
جبرانــی غیــر لذتگــرا نیــز وجــود دارنــد ،امــا راهحلهــای غیرمعمولــی
هســتند [ .]۸بــه همیــن ترتیــب ،راهحلهــای جبرانــی بــرای ایــن پارادوکس
مدعــی وجــود جبــران لذتطلبانــه هســتند .چنیــن راهحلهایــی معتقدنــد
کــه مخاطــب در پاســخ بــه هنــر بهظاهــر رنــجآور احســاس درد و رنــج
میکنــد ،امــا ادعــا میکننــد آثــار هنــری دیگــر جبرانــی الزم و کافــی را در
قالــب ســایر لذتهــا ارائــه میکننــد.
ادعــای دوم پارادوکــس آمــاج انتقــادات اســت ،گرچــه پــس از کمــی تأمــل
صحیــح بــه نظــر خواهــد رســید .مــن گمــان میکنــم کــه منتقــدان
فــرض دوم ،در مواجهــه بــا تجربیــات رنــجآور هنــری بــه انــدازه کافــی
پدیدارشناســانه عمــل نکردهانــد؛ پدیدارشناسـیای کــه اطالعــات زیــادی در
حمایــت از ادعــای دوم ارائــه میدهــد .مــن چنــد دلیــل در چرایــی ایــن
اشــتباه بســیار رایــج در نظــر دارم ،امــا یکــی از آنهــا از همــه برجســتهتر
جــدی پدیدارشناســی در هنــر رنــجآور احتمــاالً
اســت [ :]۹عدمپذیــرش ّ
ً
ـی انگیزشــی
ـ
گرای
ت
لذ
از
ـوی
ـ
ق
ا
ـبت
ـ
نس
ـی
ـ
ضمن
محصــول یــک فــرض خــام و
ِ
اســت .ایــن فــرض توجــه بــه ایــن موضــوع کــه تمامــی تجــارب حاصــل از
مواجهــه بــا آثــار هنــری الزامــاً لذتبخــش نیســتند را دشــوار میســازد.
اگــر مــا تنهــا بــه دنبــال لــذت هســتیم ،پــس چــرا در جهــان کســی بایــد
بــه دنبــال هنــری باشــد کــه لذتبخــش نیســت؟ بنابرایــن نبایــد خیلــی
هــم ناخوشــایند باشــد .یــا حداقــل میتــوان در مــورد آن فکــر کــرد .امــا
ـرض نامحتمــل صراحت ـاً لحــاظ شــود ،انگیــزهای بــرای
زمانــی کــه ایــن فـ ِ
رد ادعــای دوم باقــی نمیمانــد .فرمولبنــدی مــن از پارادوکــس صراحتــاً
فــرض اساســی لذتگرایــی انگیزشــی را بــر مــا میکنــد .ادعــای اول
ـادگی یــک بیانیــه لذتگرایــی انگیزشــی یــا روانشــناختی اســت کــه
بهسـ ْ
ـی انگیــزه بشــر ،لــذت و رهایــی از رنــج اســت .ایــن نظریــه
ـ
نهای
ع
ـ
ِ
در آن منب ِ
کامــ ًا نادرســت اســت .اگرچــه پیــروان لذتگرایــی روانشــناختی افــراد
سرســختی هســتند کــه اغلــب تحــت تأثیــر نویســندگان داســتانیهای ادبی
قــرار میگیرنــد ،امــا بــه نظــرم نشــاندادن چرایــی نادرســتی عقیــده آنهــا
نســبتاً آســان اســت .بــرای مثــال ،یــک ســرباز ممکــن اســت بــرای نجــات
جــان همرزمانــش خــود را روی نارنجــک بینــدازد و در نتیجــه لــذت خــود
را فــدای نفــع دیگــران کنــد .خودخواهــی نامیــدن ایــن موضــوع نیــاز بــه
ـدی دارد کــه تنهــا از یــک فیلســوف بــر میآیــد! بــه
ـن نظــریِ جـ ّ
یــک تلقیـ ِ
طــور مشــابه ،ممکــن اســت افــرادی بــا انگیزههــای اخالقــی ،بهجــای آنکــه
چیــزی را انتخــاب کننــد کــه بیشــترین لــذت را برایشــان بــه همــراه دارد،
بــه دنبــال راهــی باشــند کــه آن را درســت و حــق میداننــد .ایــن طوبیقــا
بــه طــور گســتردهای پذیرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن زحمــت اثبــات آن بــر
عهــدة پیــروان لذتگرایــی روانشــناختی قــرار میدهــم.
طبیعتـاً پیــروان لذتگرایــی روانشــناختی نیــز پاســخی دارنــد :علــت آن که
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کســی بــه دوســتش کمــک میکنــد یــا بــه عهــدی عمــل میکنــد ایــن
اســت کــه باعــث لــذت شــده و او را از رنــج و احســاس گنــاه حفــظ میکنــد.
لذتگرایــی روانشــناختی یــک نکتــه دارد .انجــام کار خیــر بــرای دیگــران
حــس خوبــی دارد؛ گنــاه و همــدردی حــس بــدی دارد .امــا لذتگرایــی
روانشــناختی نمیتوانــد اهمیــت ایــن کــه منبــع لــذت و ناراحتــی مــا در
ســعادت و بدبختــی دیگــران اســت را ببینیــد .مــا از انجــام کار خیــر بــرای
دوســتانمان لــذت میبریــم چراکــه مــا بــه آنهــا اهمیــت میدهیــم .بــه
همیــن ترتیــب ،در زمــان رنجــش آنهــا احســاس ناراحتــی میکنیــم زیــرا
بــه آنهــا اهمیــت میدهیــم .در غیــر ایــن صــورت ناراحــت نمیشــدیم.
همچنیــن هیــچ دلیلــی نــدارد کــه فکــر کنیــم مــا فقــط بــه ایــن دلیــل بــه
دوســتان خــود اهمیــت میدهیــم کــه برایمــان لذتبخــش باشــد .چنیــن
نگاهــی همــه چیــز را معکــوس میکنــد .مشــکل لذتگرایــی روانشــناختی
ایــن اســت :اگــر مــا میتوانیــم بــه دیگــران اهمیــت دهیــم ،پــس قطع ـاً
میتوانیــم بــا ایــن مراقبــت صــرف و نــه محاســبات خودخواهانــه در مــورد
یــک جبــران لذتگرایانــه ،انگیــزه داشــته باشــیم [.]۱۰
عــاوه بــر ایــن ،تمامــی انگیزههــای غیــر لذتگرایانــه خیرخواهانــه نیســتند.
همانطــور کــه اگزیستانسیالیس ـتها بهســختی متوجهانــد ،ممکــن اســت
فــردی شــادی خــود را بــرای یــک هــدف معنــادار قربانــی کنــد ،بــا علــم
بــه ایــن کــه احتمــاالً ناراحتــی بیشــتر و لــذت کمتــری نســبت بــه تفریــح
در ســاحل خواهــد داشــت .اگرچــه لــذت بــه طــور غیرقابلانــکاری نقــش
مهمــی ایفــا میکنــد ،امــا منطقیتــر ایــن اســت کــه فکــر کنیــم لــذت،
تنهــا یکــی از منابــع انگیزشــی اســت.
ازآنجاکــه لذتگرایــی انگیزشــی نادرســت اســت ،پارادوکــس هنــر رن ـجآور
بــرای آن مجهــول میمانــد .نظریــة انگیزشــی معقولتــری ،ماننــد
لذتگرایــی انگیزشــی غالــب  -کــه در آن مــردم غالب ـاً بــا چش ـماندازی از
لــذت برانگیختــه میشــوند  -پارادوکســی ایجــاد نمیکنــد .امــا ایــن نظریــه
نیــز ســؤال مهمــی ایجــاد میکنــد :اگــر هنــر بهظاهــر رنــجآور ،واقعــاً
رنــجآور اســت ،پــس چــرا مــردم بازهــم میخوانــد آن را تجربــه کننــد؟
 .۳یک پیشنهادة غیر جبرانی
ً
همانطــور کــه نشــان دادم ،پارادوکــس هنــر رنــجآور اساس ـا یــک تعــارض
فــرض لذتگرایــی انگیزشــی اســت.
بیــن گزارشــات مخاطــب و پیش
ِ
باتوجهبــه قابلقبــول بــودن لذتگرایــی انگیزشــی غالــب ،احتمــاالً ایــن
بــار مســئولیت اثبــات بــر دوش طــرفداران ادعــای دوم اســت .اگــر برخــی
آثــار هنــری واقعـاً در نظــر مخاطــب رنـجآور هســتند ،چــرا بایــد عالقهمنــد
بــه تماشــای آنهــا باشــد؟ همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد ،اکثــر
نظریهپــردازان بــرای مســئلة موردبحــث ،راهحــل جبرانــی لذتگــرا را
پیشــنهاد میکننــد ،برایناســاس کــه مخاطــب بایــد بــرای جبــران رنــج بــه
دنبــال لــذت باشــد .مشــکل اساســی بــا راهحلهــای لذتگرایانــه ایــن اســت
کــه آنهــا همســو بــا پدیدارشناســی نیســتند .اگرچــه لذتهــای زیــادی از
یــک روایــت خوشســاخت حاصــل میشــود ،امــا مخاطــب تجربیــات خــود
را کامـ ًا رضایتبخــش بیــان نمیکنــد .در واقــع مــوارد زیــادی وجــود دارد
کــه مــردم تجــارب خــود را غالب ـاً رن ـجآور توصیــف میکننــد.
ازآنجاکــه ایــن نوشــتار بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت ،اســتداللهای بیشــتری
نیــاز خواهــد بــود .مثــال مــورد عالقــة مــن را در نظــر بگیریــد :ســریال
ششســاعته و وحشــتناک اینگمــار برگمــن  ،صحنههایــی از یــک ازدواج
( .)۱۹۷۳قســمت ســوم« ،پائــوال» ،یکــی از طاقتفرســاترین داســتانهایی

اســت کــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .ماریــان (لیـ ْو اولمــان) بــرای یک
هفتــه همــراه بــا فرزندانــش در خانــة تابســتانی خــود اســت .همســر او نیــز،
یوهــان ،تــا آخــر هفتــه بازنمیگــردد .امــا وقتــی در اواســط هفتــه بهصــورت
غافلگیرکننــدهای بازمیگــردد ،ماریــان بســیار خوشــحال میشــود .او بــا
خوشــحالی در سراســر خانــه مــیدود و میانوعــدهای تــدارک میبینــد و
خوشــحالی خــود را از ایــن دیــدار پیــش از موعــد ابــراز میکنــد .خوشــحالی
او خبرهــای یوهــان را بســیار دلخراشتــر میکنــد :او بــه ماریــان میگویــد
کــه عاشــق زنــی دیگــر (پائــوال) شــده و قــرار اســت همــان شــب بــه همــراه
معشــوقهاش بــه ســفری شـشماهه بــرود .مکالمــة آنهــا نیمســاعت بســیار
طاقتفرســا بــه طــول میانجامــد کــه در آن یوهــان بــه درخواســت ماریــان
تصویــری از معشــوقهاش را بــه او نشــان میدهــد! در طــول ایــن صحنــه
برگمــن از مجموعــه کلوزآپهــای فشــرده روی صــورت ماریــان اســتفاده
میکنــد کــه امواجــی از آســیب ،خشــم و ناامیــدی را نشــان میدهــد.
مــن تجربــة خــود از ایــن قســمت را خوشــایند توصیــف نخواهــم کــرد ،امــا
آن را یکــی از تأثیرگذارتریــن داســتانها بــا موضــوع «خیانــت» میدانــم .از
نظــر مــن ایــن ســریال در بهشــتِ فیلمهــا در کنــار شــاهکار مورنائــو  ،طلــوع
خورشــید ( )۱۹۲۷قــرار میگیــرد کــه در واقــع تعــدادی از قویتریــن
لحظــات تاریــخ ســینما را داراســت .مــن ایــن فیلــم را بهخاطــر تجاربــی
کــه بــه دســت میدهــد بــه دیگــران پیشــنهاد میکنــم .امــا ایــن تجــارب
خوشــایند نیســتند .نــه ،ایــن تجــارب چیــزی کمتــر از یــک ویرانــی عاطفــی
ندارنــد .در بســیاری از لحظــات ،اگــر فیلــم را متوقــف میکردیــد و نظــرم را
میپرســیدید ،در میــان انبوهــی از اشــک میگفتــم فوقالعــاده و کامــ ًا
خردکننــده اســت .ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه آن را بــه یــک
شــاهکار تبدیــل میکنــد.
ممکــن اســت کســی در جــواب بگویــد اگرچــه لــذت الزامـاً منبــع انگیــزش
نیســت ،امــا مخاطــب بایــد بــه دنبــال منابــع دیگــری از ارزش باشــد .تجارب
رن ـجآور احتمــاالً ابــزاری بــرای ایجــاد ایــن ارزش هســتند ،امــا رنــج ذات ـاً و
بهخودیخــود ارزشــمند نیســت .مشــکل ایــن نــوع اعتــراض ایــن اســت
کــه اساسـاً بــر نحــوة مواجهــة مــا بــا هنــر رنـجآور منطبــق نیســت .مخاطب
حتــی در مــورد رنجآورتریــن تجاربــی کــه در واکنــش بــه هنــر داشــته
اســت بهعنــوان یــک ارزش ابــزاری صــرف ،صحبــت نمیکنــد .تماشــای
صحنههایــی از یــک ازدواج شــبیه بــه رفتــن نــزد یــک دندانپزشــک
نیســت .وقتــی خودمــان را در مواجهــه بــا فیلــم برگمــن قــرار دهیــم ،ماننــد
ایــن نیســت کــه ســوراخکاری دنــدان را بــرای پایــان بخشــیدن بــه یــک درد
تپنــده ناشــی از پوســیدگی تحمــل کنیــم .مطمئنـاً ممکــن اســت ارزشــی را
در روشــنگری فیلــم از رنــج و ازدواج بــه دســت آوریــم ،امــا ایــن پایانبخــش
انگیــزة مــا نیســت .اگرچــه ممکــن اســت مخاطــب انــواع مختلفــی از ارزش
را در مواجهــه بــا اثــر هنــری کشــف کنــد ،امــا هیــچ الزامــی بــرای جبــران
تجــارب منفــی حاصلــه وجــود نــدارد.
اگرچــه واکنشهــای احساســی رنــجآوری کــه فــرد در پاســخ بــه هنــر
احســاس میکنــد ،بهصــورت ابــزاری ارزشــمند نیســتند ،امــا ممکــن
اســت کســی ادعــا کنــد کــه آنهــا متشــکل از ســایر انــواع ارزش ،ماننــد
ارزش شــناخت تمایــل عمیــق بشــریت بــه ظلــم و ســتم ،هســتند .بــه هــر
ِ
روی ،همانطــور کــه در ادامــه بحــث خواهــم کــرد ،درک کامــل چنیــن
بینشهایــی لزومـاً مســتلزم تجــارب عاطفــی رنـجآور اســت .در واقــع ،فکــر
میکنــم ایــن موضــوع بخشــی از یــک داســتان انگیزشــی کامــل اســت؛
بنابرایــن بــه ایــن بحــث بازخواهــم گشــت ،امــا اگــر آن دلیلــی بــرای رد
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ادعــای اول مــن باشــد ،آنچــه کــه بایــد نشــان دهــد ایــن اســت کــه مخاطب
تنهــا بایــد بــه دنبــال واکنشهــای احساســی رنــجآور بهعنــوان جبرانــی
بــرای ســایر انــواع ارزش باشــد و نــه صرفـاً بــرای شــخص خــودش .از نظــر
مــن ایــن موضــوع بســیار نادرســت اســت ،بهخصــوص بــه ایــن خاطــر
کــه انــواع ارزشهــای شــناختیای کــه میتــوان از هنــر بــه دســت آورد
معمــوالً پیشپاافتــاده هســتند .مــا بهخوبــی میدانیــم کــه کائنــات نســبت
بــه خواســتههای مــا بیتفــاوت اســت و مــردم قــادر بــه اعمــال وحشــیانة
خشــونت ،ظلــم و بیاحساســی آشــکار هســتند .تصــور اینکــه میــل بــه
یــادآوری چنیــن چیزهــای بیاهمیــت و افســرده کننــدهای ،منبــع اصلــی
انگیــزة مخاطــب باشــند بســیار ســخت اســت؛ انگیــزهای کــه میــل مــا بــرای
تحمــل تمامــی تأثیــرات منفــی به آن نســبت داده میشــود .مطمئناً بخشــی
از انگیــزة مــا همیــن اســت ،امــا بــه نظــر میرســد مخاطــب در واقــع بهخاطر
داشــتن همیــن تجربیــات اســت کــه بــه دنبــال آنهــا م ـیرود .حداقــل
اینگونــه اســت کــه مــا اغلــب در مــورد چنیــن آثــاری چنیــن میگوییــم:
مــا قــدرت ویرانگــری عاطفــی برگمــن را عــاوه بر انســانیت و عمق بینشــش
تحســین میکنیــم.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد مخاطــب دسـتکم تــا حــدی بــه دلیــل تجــارب
رنـجآوری کــه بــه دســت مـیآورد بــه دنبــال آثــار هنــری رنـجآور مـیرود.
روایــات گوناگــون تجربیــات طویــل و متنوعــی را ارائــه میدهنــد کــه بیشــتر
آنهــا حداقــل مقــداری لــذت ایجــاد میکننــد .امــا بهطورکلــی ،برخــی از
آنهــا بــه بهتریــن وجــه رن ـجآور توصیــف میشــوند .مــن نشــان خواهــم
داد کــه اگرچــه مــا بــه دالیــل مختلــف بــه دنبــال هنــر رن ـجآور هســتیم،
امــا یکــی از آن دالیــل تجربــة خــود آن تجربیــات اســت .هنــگام مواجهــه
بــا هنــر رن ـجآور ،گاهــی اوقــات فــرد بهصــورت ذاتــی بــه دنبــال تجربیــات
ناخوشــایندی اســت کــه از پــس آنهــا بــر میآیــد .شــاید ایــن کمــی عجیب
بــه نظــر بیایــد ،امــا شــواهد خوبــی بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد :پــس از ایــن
مواجهــه ،مــا بســیاری از آثــار را بهخاطــر اثربخشــی آنهــا در برانگیختــن
چنیــن واکنشهــای رنــجآوری تحســین میکنیــم .مــا صحنههایــی از
یــک ازدواج را بهخاطــر قــدرت آن در برانگیختــن غــم و انــدوه دلخــراش و
رنـجآورش تحســین میکنیــم .حــدودا ً ایــن همــان چیــزی اســت کــه ذاتـاً
از اثــر انتظــار داریــم.
در جایــی دیگــر ،مــن ایــن را نظریةتجربــة غنــی ( )RETنامیــدهام [ .]۱۱این
نظریــه معتقــد اســت کــه مخاطــب تــا حــدی به خاطــر تجــارب غنـیای که
نمیتواننــد در زندگــی روزمــرة خــود داشــته باشــند ،آثــار رنـجآور را بــدون
آســیب فیزیکــی یــا چیــزی بدتــر از آن طلــب میکننــد .یــک اعتــراض
رایــج بــه  RETمتوجــه آثــاری اســت کــه بــه شــدت نفرتانگیــز هســتند.
اگرچــه مــن از طرفــداران فیلمهــای ترســناک هســتم ،امــا نمیتوانــم
فیلمهایــی مثــل ّاره ( ون  ،)۲۰۰۴هاســتل (راث  )۲۰۰۵یــا هزارپــای
انســانی (ســیکس  )۲۰۰۹را تحمــل کنــم .همچنیــن فیلمهایــی را کــه
دارای صحنههــای جراحــی چشــم هســتند ،دوســت نــدارم .البتــه کــه مــن
تنهــا نیســتم .در اکــران فیلــم پاســیو (پائولــو چرچــی یوســای  )۲۰۰۶در
نیویــورک ،مخاطبیــن در طــول یــک صحنــة طوالنــی شــامل جراحی چشــم
انســان ،بــه صــورت گروهــی فــرار کردنــد [ .]۱۲در اینجــا مخالفتــی وجــود
دارد :اگــر مخاطــب بــه صــورت ذاتــی طالــب تجــارب ناخوشــایند اســت،
پــس چــرا بســیاری از مــردم از جمــه مــن ،از ایــن تجــارب دوری میکننــد؟
 RETپیشبینــی میکنــد کــه مخاطــب رفتــاری غیــر از آنچــه واقعـاً انجــام
میدهــد ،خواهــد داشــت .بــه ایــن ترتیــب بایــد  RETرا رد کــرد .زیــرا

مخاطــب بایــد چیــزی غیــر از تجربــة رنـجآور بخواهــد.
اگرچــه فکــر میکنــم ایــن اعتــراض بــه موضــوع بســیار مهمــی میرســد،
امــا دلیلــی بــرای رد ادعــای اساســی نظریــة تجربــة غنــی ارائــه نمیدهــد.
توجــه داشــته باشــید کــه مــن نظریــة خــود را «نظریــة تجربــة شــدید»
ننامیــدهام .ارزش صرفـاً شــدت در امــر نیســت ،بلکــه تجاربــی اســت کــه از
نظــر شــناختی و حســی بــه طور مؤثــری جــذاب هســتند :این همــان تجربة
غنــی اســت .یــک تجربــة نفرتانگیــز بههیچوجــه غنــی نیســت .بهشــدت
منزجرکننــده و فاقــد ابعــاد دیگــری اســت .کام ًال مشــخص اســت کــه نظریة
تجربــة غنــی از مســئلة هنــر منفــور اجتنــاب میکنــد .بااینوجــود ،ایــن
اعتــراض بــه محدودیــت  RETاشــاره دارد.
مــن هرگــز ادعــا نکــردم کــه نظریــة تجربــة غنــی کل داســتان را در مــورد
انگیــزة مخاطــب بیــان میکنــد ،امــا اکنــون گمــان میکنــم قــدرت کمتــری
نســبت بــه آنچــه قبـ ًا میپنداشــتم داراســت .ممکــن اســت مخاطــب واقعـاً
ـتن خویــش بــه دنبــال تجــارب ناخوشــایند و رنـجآور باشــد،
بهخاطــر خویشـ ِ
امــا از هنــر رن ـجآور چیزهــای بیشــتری قابــل حصــول اســت .همانطــور
کــه پیشتــر بیــان شــد ،مــن فکــر میکنــم کــه یــک جــای کار بــرای
راهحلهــای جبرانــی میلنگــد .آنهــا معمــوالً بــا نحــوة ســتایش مــا از آثــار
ناراحتکننــده انطبــاق ندارنــد .مــا بهنــدرت میگوییــم کــه یــک فیلــم
ناراحتکننــده ارزش ناراحتــی را داشــت یــا بهخاطــر ارزش شــناختی آن
علیرغــم رنــج حاصــل ،ارزش تماشــا داشــت .نــه! مــا تحلیلهــای بیشــتری
انجــام میدهیــم .هیــوم نســبت بــه ایــن موضــوع آگاه بــود .او در یــک
تفســیر منطقــی اســتدالل میکنــد کــه درد تجربهشــده در واکنــش بــه
تــراژدی از طریــق هنرمندانگــی روایــت بــه لــذت تبدیــل میشــود [.]۱۳
اذعانــات او معمــوالً نظریــة تبدیــل نامیــده میشــود .بــه نظر من او در مســیر
درســتی بــود امــا بهجــای یــک تبدیــل لذتگــرا ،آنچــه در واکنشهــای
احساســی رنـجآور مییابیــم بــا ســایر انــواع ارزش یکپارچــه و عجیــن اســت
[ .]۱۴آنهــا آنقــدری تبدیــل نمیشــوند کــه اهــداف و نتایــج ارزشــمندی
ایجــاد کننــد .همانطــور کــه ممکــن اســت یــک قلممــو خــارج از بســتر
نقاشــی ارزش کمــی داشــته باشــد ،امــا در شــکلگیری یــک کلیــت هنــری
نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .قلممــو نــه ذات ـاً ارزشــمند اســت و نــه صرف ـاً
بهصــورت ابــزاری ارزشــمند اســت .بلکــه اساس ـاً ارزشــمند اســت.
اگــر منصــف باشــیم ،ایــن مباحــث نســبتاً انتزاعــی هســتند .امــا میتــوان
آنهــا را بــا کمــی تأمــل بــر چگونگــی ارتبــاط مــا بــا ترانههــای غمگیــن
ملموستــر کــرد .اگــر بــه تجربــة خــود در ارتبــاط بــا ترانههــای غمگیــن
فکــر کنیــم و بــا دیگــران نیــز بــه گفتگــو بنشــینیم ،بهســرعت مشــخص
میشــود کــه ترانههــای غمگیــن در اغلــب مــوارد مــا را بهمراتــب
غمگینتــر میکننــد .آنهــا نهتنهــا حــال مــا را بدتــر میکننــد ،بلکــه بــه
نظــر میرســد دقیق ـاً بــه همیــن خاطــر کــه رنــج مــا را تشــدید میکننــد
آنهــا را طلــب میکنیــم .گاهــی ممکــن اســت یــک ترانــة غمگیــن باعــث
شــود کــه محزونتــر شــویم یــا ممکــن اســت کمــک کنــد بــا اشــک خــود
آن غــم را پــاک کنیــم .امــا بیشــتر اوقــات ،مــا غــم خــود را بــا گــوشدادن
چنیــن ترانههایــی پــاک نمیکنیــم ،بلکــه آن را تقویــت میکنیــم .مــا بــه
دنبــال کاتارســیس بــه معنــای تطهیــر نیســتیم ،بلکه بــه دنبال شــکوفایی و
فــوران احساســات هســتیم .اگرچــه عجیــب بــه نظــر میرســد امــا پشــتوانة
پدیدارشــناختی محکمــی دارد.
ُ
ممکــن اســت کســی مؤلفههــای فرمــال یــک قطعــة موســیقایی را دنبــال
کنــد یــا از تنظیــم آن مشــعوف شــود ،امــا معمــوالً اشــعار آن موردتوجــه قرار
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میگیرنــد [ .]۱۶اکثــر ترانههــا تنهــا روایاتــی ســطحی را ارائــه میکننــد
کــه در کنــار تصاویــری کــه فراهــم میکننــد تنهــا تداعیگــر تجربههــای
شــخصی هســتند .در واقــع آنهــا فراینــد تخیــل را تســریع میکننــد .نتیجة
نهایــی ،فــوران شــدید احساســاتی اســت کــه تحــت تأثیــر محتــوای روایــات
شــخصی شــنونده ایجــاد شــده اســت.
شــنیدن ترانههــای غمگیــن بهعنــوان راهــی بــرای تشــدید احساســات
منفــی ،غیرمعمــول نیســت؛ مــا ایــن کار را تــا حــدی بهعنــوان ابــزاری
بــرای متمرکــز کــردن افــکار خــود بــر موقعیتهــای مهــم انجــام میدهیــم.
واکنشهــای احساســی دارای آثــار روشــنگری هســتند؛ آنهــا تمرکــز مــا
را افزایــش میدهنــد .همانطــور کــه تــرس توجــه مــا را بــه یــک چیــز
خطرنــاک جلــب میکنــد ،احساســات قــوی نیــز میتواننــد بــه مــا کمــک
کننــد تــا بــه ســطوح عمیــق تمرکــز دســت یابیــم و در نتیجــه تجربیــات
خیالــی غنــیای را بــه دســت آوریــم .ترانههــای غمگیــن ،بهخصــوص
آنهایــی کــه دارای ســاختار روایــی داللتگــری هســتند ،برای خوداندیشــی
بســیار مؤثــر هســتند .آنهــا دارای ایــن ارزش ابــزاری هســتند .محتــوای
روایــی ترانههــای غمگیــن بــه پشــتوانة ســاز و آواز بــا تحریــک احساســات،
موجــب تفکــر مــا در وقایــع شــخصی میشــود .ایــن موضــوع همیشــه
درمانگــر نیســت .گیرکــردن در یــک اشــتباه یــا شــرایط ناگــوار همیشــه
منجــر بــه پذیــرش یــا جبــران آن نمیشــود .بلکــه میتوانــد منجــر بــه
ناامیــدی و رنــج شــود .امــا از دســتدادنهای عمیــق ،مســتحق اندوهــی
عمیــق هســتند.
ارزش ایــن تجربیــات بالفاصلــه مشــخص نمیشــود .امــا بــه نظــر منطقــی
میرســد کــه ترانههــای غمگیــن میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد تــا
ببینیــم ،چــه چیــز داشــتهایم ،چــه چیــز داریم و چــه چیــز از دســت دادهایم.
بازتــاب ایــن موضوعــات همــواره منجــر بــه ایــن نمیشــود کــه احســاس
بهتــری داشــته باشــیم .در واقــع ،گاهــی همــه چیــز را بدتــر میکنــد .امــا
بااینوجــود میخواهیــم بدانیــم چــه چیــز از دســت دادهایــم تــا اهمیــت
ـی تقویتشــدهای ذاتاً
موضــوع را حــس کنیــم .ارزش چنیــن بازتــابِ احساسـ ِ
یــک موضــو ِع شــناختی نیســت ،امــا تــا حــد زیــادی بــه درک و فهــم مــا از
آن بســتگی دارد .مــا تــا حــدی بهخاطــر خــود تجربیــات بــه ترانههــای
غمگیــن گــوش میدهیــم ،امــا ایــن تجربیــات ســازندة ســطوح عالــی درک و
فهــم مــا هســتند .درک اهمیــت یــک اتفــاق ،حــس کــردن آن اســت  -حس
کــردن اهمیــت آن .فــرض را بــر ایــن میگذاریــم ،کســانی کــه هیچچیــز را
احســاس نمیکننــد ،راه زیــادی تــا پذیــرش یــک فقــدان دارنــد .مطمئنـاً ،یا
دسـتکم هنــوز ،متوجــه اهمیــت موضــوع نیســتند.
ممکــن اســت کمــی مبهــم بــه نظــر برســد .ایــن موضــوع نــه دانســتن
چیســتی و نــه دانســتن چگونگــی امــر اســت ،بلکــه چیــزی متفــاوت اســت
کــه در آن مســئلة اصلــی ادراک ،احســاس اهمیــت موضــوع و وضعیــت
اســت .تصــور کنیــد از کســی بپرســید کــه عظمــت برخــی نسلکش ـیها،
جنگهــا ،بمبارانهــا یــا وقایــع وحشــتناک دیگــر را متوجــه شــده اســت یــا
خیــر .قطعـاً در پاســخ خواهــد گفــت ،البتــه و مشــتی آمــار تحویــل خواهــد
داد .مــا میپرســیم« :آیــا فکرکــردن به آن وحشــتناک و ناخوشــایند نیســت؟
ایــن موضــوع کام ـ ًا غیرقابلهضــم اســت» .امــا در پاســخ میشــنویم« :نــه
کامـ ًا قابـلدرک اســت x :نفــر از انســانها جــان باختنــد ».همانطــور کــه
ویلیــام جیمــز خاطرنشــان میکنــد ،در چنیــن مــواردی فــرد صرفـاً دارای
یــک «حالــت ســرد و خنثــی از ادراک عقالنــی» اســت [.]۱۷
بــه طــور مشــابه ،فــردی را در نظــر بگیریــد کــه نســبت بــه مــرگ فرزن ـ ِد

دوســتش کامــ ًا بیتفــاوت اســت .کامــ ًا بیمعنــی اســت کــه بشــنویم:
«میفهمــم از دسـتدادن فرزنــد چقــدر وحشــتناک اســت امــا ایــن موضــوع
ذرهای مــن را ناراحــت نمیکنــد ».بنابرایــن فــرد یــا اهمیتــی نمیدهــد و یــا
بهســادگی هیــچ درکــی از آن نــدارد .مســئله تنهــا دانســتن چگونگــی حــس
از دسـتدادن فرزنــد نیســت .مســئله درک اهمیــت فقــدان آن اســت .البتــه،
در برخــی مــوارد ممکــن اســت فــرد در اثــر شــدت واکنــش و غــرق شــدن
در شــرایط و شــوک شــدن بیحــس شــود ،امــا در غیــر ایــن صــورت حتــی
نمیتــوان بهصــورت تقریبــی نیــز غــم ازدسـتدادن فرزنــد را درک کــرد .در
مــورد چیزهایــی کــه بــرای مــا اتفــاق میافتــد نیــز همینطــور اســت .درک
اهمیــت چیزهایــی کــه بــرای مــا مهــم هســتند ،گاهــی نیــاز بــه احســاس
غــم و انــدوه عمیقــی دارنــد [ .]۱۸اینطــور نیســت کــه ایــن احســاس
صرف ـاً نشــاندهندة درک مــا باشــد ،بلکــه بــه نظــر میرســد داشــتن ایــن
احســاس بخشــی از خــود فراینــد ادراک اســت.
ایــن تصــور از ادراک تــا حــدودی مبهــم اســت .متأســفانه ،مطمئــن نیســتم
کــه چطــور میتــوان ایــن ایــده را روش ـنتر کــرد .امــا بــه بیانــی ســادهتر،
میتــوان ادراک موردبحــث را نوعــی قدرشناســی توصیــف کــرد .چشــیر
کالهــون اســتدالل میکنــد کــه احساســات کمــک میکننــد فــرد بــه درک
«شــهودی» (در مقابــل انتــزاع) از باورهــا دســت یابــد [ .]۱۹ممکــن اســت
کســی حقیقتــی را بدانــد امــا آن را درک نکــرده باشــد .قدرشناســی از یــک
حقیقــت توصیفــی ،فرایند فهــم مفاهیــم آن و آمادگــی بــرای بهکارگیری آن
در تفکــرات آتــی اســت .مــا بایــد انتظــار چیــزی مشــابه حقایــق ارزشــمند را
داشــته باشــیم .بــه طــور منطقــی ،واکنــش عاطفــی رنـجآور میتواند ابــزاری
بــرای قدرشناســی ارزشــیابانه باشــد .امــا مــن کامـ ًا از توصیــف ایــن چنینی
ادراک بهعنــوان صورتــی از قدرشناســی راضــی نیســتم.
ارزش واکنشهــای احساســی رن ـجآور باشــد ،پــس
اگــر قدرشناســی ،تمــا ِم ِ
مــن صرفـاً یــک نظریــة جبرانــی غیــر لذتگــرا را ارائــه کــردهام .هیــچ ایرادی
بــه ایــن موضــوع وارد نیســت بهاســتثنای ایــن کــه معتقــدم میتــوان چیــز
قویتــری نیــز گفــت ،بــه ایــن شــرح کــه واکنشهــای احساســی گاهــاً
ســازندة درک ارزشــیابانهاند .مــن روی واضحتریــن مثالــی کــه میشناســم
تمرکــز خواهــم کــرد کــه در آن احساســات فــرد بــا نوعــی خودشناســی در
مــورد ارزشــیابی دیگــران از آنچــه برایشــان مهــم اســت ،عجیــن اســت.
در اکثــر مواقــع نیــازی نیســت بــه تمــام چیزهایی کــه معتقدیم ارزشــمندند
اهمیــت دهیــم .امــا ارزش قائــل شــدن بــرای چیــزی مطمئنـاً فراتــر از صرفاً
باورداشــتن بــه ارزشــمندی آن اســت .بــه نظــر میرســد کــه ارزش قائــل
شــدن بــرای چیــزی ،باورکــردن آن اســت کــه آن چیــز ارزشــمند اســت و
بایــد بــه آن اهمیــت داد .البتــه کــه هــر دو الزم هســتند .بهعنوانمثــال،
ممکــن اســت کســی باور داشــته باشــد کــه زندگــی یک کــودک گرســنه در
سراســر جهــان دارای ارزش اســت ،امــا اگــر آن کــودک دچــار ســرماخوردگی
شــود ،بــه نظــر نمیرســد بگویــد بــرای زندگــی کــودک ارزش قائــل اســت
[]۲۰؛ بنابرایــن اگــر کســی اهمیتــی نمیدهــد ،ارزشــی هــم قائــل نیســت
[.]۲۱
متأســفانه ،ماهیــت اهمی ـتدادن تقریب ـاً بــه انــدازة مفهــوم ادراک کــه در
تــاش هســتم آن را توضیــح دهــم ،مبهــم اســت .امــا حداقــل یــک چیــز
واضــح اســت :اهمیـتدادن نمیتوانــد جــدا از نســبتش بــا احساســات تعریف
شــود .ممکــن اســت کســی فکــر کنــد کــه اهمیـتدادن صرفـاً یــک تمایــل
احساســی ذاتــی اســت .امــا مــن معتقــدم کــه اینطــور نیســت .ازآنجاکــه
اهمیــتدادن موجــب برانگیــزش احساســات مختلــف ،کنشهــا و افــکار

121
هن ِر رنجآور و مرزهای بهزیستی
گوناگــون میشــود ،نمیتــوان آن را بــه یــک تمایــل احساســی صــرف
تقلیــل داد .تنهــا چیــزی کــه مــن در تأییــد آن اطمینــان دارم ،ایــن اســت
کــه احساســات مــا وابســته بــه چیــزی اســت کــه بــه آن اهمیــت میدهیــم
[ .]۲۲بهعنوانمثــال ،مــا فقــط از چیــزی میترســیم کــه بــه آن اهمیــت
میدهیــم .بهطورکلــی ،احساســات اســتاندارد اساســاً شــامل تحلیــل
چگونگــی تحــت تأثیــر قرارگرفتــن چیــزی کــه مــا بــه آن اهمیــت میدهیم،
هســتند [ .]۲۳امــا تصــور ایــن کــه کســی بــه چیــزی اهمیــت میدهــد
امــا زمانــی کــه آن چیــز در خطــر اســت ،احســاس تــرس نکنــد یــا زمانــی
کــه شــکوفا میشــود احســاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیرفتنــی نیســت؛
بنابرایــن ،بحثــی باقــی نمیمانــد کــه بگوییــم نگرانیهــای مــا گاهــی از
طریــق واکنشهــای احساســیمان برایمــان عیــان میشــوند.
در نهایــت ،نیــاز اســت تــا درک کنیــم بــه چــه چیــزی و چقــدر اهمیــت
میدهیــم .ترانههــای غمگیــن ،بــه طــور خــاص ،بــه مــا ایــن فرصــت
را میدهنــد کــه احســاس کنیــم و در نتیجــه درک کنیــم کــه بــه چــه
چیــزی اهمیــت میدهیــم .واکنشهــای احساســی رنــجآوری کــه ایــن
ترانههــا آنهــا را برمیانگیزنــد ،ســازندة درک شــخصی از یــک فقــدان و
میــزان اهمیــت یــک چیــز بــرای مــا هســتند [ .]۲۴ایــن موضــوع منبــع
قابلتوجهــی از ارزش آنهــا را شــکل میدهــد.
 .۴رفاه  ،یک مرور کلّی
ً
در مقدمــه ،مختصــرا پیامدهــای مشــکلآفرین اســتفاده از راهحلهــای
تکوینــی بــرای پارادوکــس تــراژدی را ارائــه کــردم :ایــن راهحــل معتقد اســت
کــه هنــر رنـجآور اساسـاً بــرای مــا مضــر اســت .اشــاره کــردم کــه نتایــج آن
تنهــا در صورتــی حاصــل میشــوند کــه فرضمــان بــر یــک نظریــة محــدود
و بحثبرانگیــز در مــورد رفــاه باشــد .اکنــون بــرای تشــریح دقیقتــر مســئله
بــه آن بازمیگــردم .بــرای درک بهتــر ایــن مســئلة مفهومــی ،در ابتــدا بایــد
در مــورد طبیعــت رفــاه بیشــتر بدانیــم.
تئوریهــای رفــاه (بــا نامهایــی چــون بهزیســتی  ،نفــع شــخصی و
ارزشهــای احتیاطــی ) بــه مــا میگوینــد کــه چــه چیــز یــک زندگــی را
بــرای کســی کــه آن را تجربــه میکنــد ،بــه زندگــی خوبــی تبدیــل میکنــد.
چیزهایــی کــه بــرای یــک فــرد خــوب یــا بــد هســتند ،رفــاه او را تحــت تأثیر
قــرار میدهنــد .ایــن چیزهــا دارای ارزش احتیاطــی هســتند .برایناســاس،
نظریــات ارزش احتیاطــی بــه مــا میگوینــد کــه چــه چیــزی میتوانــد بــه
نفــع یــک فــرد باشــد .مفهــوم رفــاه در مفاهیــم مختلفی چــون ســود و زیان،
ایثــار ،خودمحــوری و خودکامگــی نقشــی محــوری ایفــا میکنــد.
ســه ادعــای عمومــی در ادبیــات رفــاه وجــود دارد :حالتگرایــی روانــی ،
ارضــای امیــال و نظریــة فهرســت عینــی [ .]۲۵در اینجــا ارائــة اســتاندارد
ایــن دیالکتیــک بــا یــک نظریــة محــدود آغــاز شــده و در پاســخ بــه
مخالفتهایــی کــه بــه نفــع نظریههــای گســتردهتر اســت ادامــه مییابــد
[ .]۲۶حالتگرایــی روانــی محدودتریــن نظریــه اســت .ایــن نظریــه معتقــد
اســت کــه تنهــا حامــان ارزش احتیاطــی ذاتــی ،حالتهــای روانــی هســتند.
لذتگرایــی ،بهعنوانمثــال ،نوعــی حالتگرایــی روانــی اســت .ایــن نظریــه
معتقــد اســت کــه تنهــا حالتهــای روانــی لــذت و رنــج بهصــورت ذاتــی
دارای ارزش احتیاطــی هســتند [ .]۲۸در ســادهترین حالــت ،ارزش یــک
زندگــی بــرای کســی کــه آن را تجربــه میکنــد برابــر بــا تعــادل خالــص بین
لــذت و رنــج اســت [ .]۲۹لذتگرایــی معروفتریــن نــو ِع حالتگرایــی روانــی
اســت .اگــر تمامــی تجربههــا چنیــن هســتند ،پــس چــه چیــزی میتوانــد

بنیادینتــر از لــذت و رنــج باشــد؟
اگرچــه لذتگرایــی معروفتریــن دگــره از حالتگرایــی روانــی اســت ،امــا
بــرای آن کــه کســی پیــرو آن باشــد ،نیــازی بــه لذتگرابــودن او نیســت.
مــن حالتگرایــی روانــی را قانعکننــده میدانــم ،امــا معتقــدم لذتگرایــی
غیرقابلقبــول اســت .ایــن نظریــه غیرعقالنــی اســت ،زیــرا بــه نظــر میرســد
بســیاری از تجــارب غیــر لذتبخــش بهصــورت ذاتــی دارای ارزش احتیاطــی
باشــند .حداقــل ،بــه نظــر میرســد بســیاری از تجــارب لذتبخشــی کــه
دارای ارزش احتیاطــی هســتند ،بــا لذتــی کــه از آنهــا حاصــل میشــود
نامتناســب باشــند .گمــان میکنــم ایــن موضــوع حــدودا ً همــان چیــزی
اســت کــه میــل بــا «لذتگرایــی کیفــی» ســعی بــر بیــان آن داشــت .بــه
در آغــوش کشــیدن یــک عزیــز فکــر کنیــد .ممکــن اســت لذتبخش باشــد،
امــا ارزش احتیاطــی ایــن تجربــه فراتــر از ســود لذتگرایانــة آن اســت .یــا
جریانهــای غرقگــی را در نظــر بگیریــد :خیلــی واضــح نیســت کــه تجربهای
لذتبخــش هســتند ،امــا مطمئنـاً دارای حــاالت روانــی ارزشــمندی هســتند
[.]۳۰
بــه طــور بحثبرانگیزتــری ،حالتگرایــی روانــی بــه الزامــات تجربــه اشــاره
دارد  -کــه معتقــد اســت آنچــه شــما تجربــه نمیکنیــد اساس ـاً نمیتوانــد
بــه شــما آســیب بزنــد یــا نمیتوانــد بــرای شــما آســیبی ایجــاد کنــد [.]۳۱
اگرچــه مخالفتهایــی وجــود دارد ،امــا اجمــاع مناســبی بــر ســر آن اســت
کــه مثالهایــی بــه ســبک ماشــین تجربــه نشــان میدهنــد کــه الزامــات
تجربــه و بــه طــور ضمنــی ،حالتگرایــی روانــی نادرســت هســتند [.]۳۲
نوزیــک از مــا میخواهــد ماشــینی را تصــور کنیــم کــه میتوانــد طیــف
وســیعی از تجربیــات خارقالعــاده را شبیهســازی کنــد [ .]۳۳در ماشــین
تجربــه شــما میتوانیــد تجربــة نــگارش مشــهورترین رمــان تاریــخ را داشــته
باشــید .شــغل شــما بســیار مــورد ســتایش قــرار بگیــرد .قهرمــان ورزشــی،
قهرمــان جنــگ ،عاشــق افســانهای ،هــر چــه را کــه در زندگــی بخواهیــد،
میتوانیــد در ماشــین تجربــه ،تجربــه کنیــد .مهمتریــن چیــز آن اســت کــه
تجربــة شــما کام ـ ًا مشــابه تجربــه در زندگــی واقعــی اســت .بههیچوجــه
تفــاوت آن را حــس نخواهیــد کــرد.
نوزیــک از مــا میپرســد کــه باتوجهبــه ایــن شــانس آیــا وارد دســتگاه
میشــویم؟ نظــرات متفــاوت اســت ،امــا اگــر نگوییــم اغلــب مــردم ،بســیاری
از آنهــا پاســخ منفــی میدهنــد .بســیاری از مــا از ایــن دســتگاه انصــراف
میدهیــم ،چــرا کــه صرفــاً نمیخواهیــم فکــر کنیــم کــه رمــان بــزرگ
آمریکایــی را نوشــتهایم؛ میخواهیــم واقعــاً آن را نوشــته باشــیم .صرفــاً
نمیخواهیــم فکــر کنیــم کــه بــا دیگــران در ارتبــاط هســتیم؛ میخواهیــم
بــا دیگــران پیونــدی عمیــق و واقعــی داشــته باشــیم .دوســت داریــم کــه
برنــده باشــیم ،امــا نمیخواهیــم کــه هــر بــازی بهدلخــواه مــا از پیــش
چیــده شــده باشــد.
مخالفــان لذتگرایــی ،بیمیلــی مــا از زندگــی در ماشــین را دلیلــی بــر ایــن
میداننــد کــه مــا چیــزی بیــش از خوشــحالی صــرف بــه معنــای معمــول آن
میخواهیــم .مدافعــان ارضــای امیــال نیــز بــر همیــن نظرنــد .آنهــا معتقدند
کــه زندگــی در ماشــین تجربــه ،یــک زندگــی ناکافــی اســت ،زیــرا نمیتوانــد
طیــف گســتردهای از خواســتههای مــا ماننــد میــل بــه تمــاس بــا واقعیــت
را بــرآورده کنــد؛ بنابرایــن ،نتیجــه میگیرنــد کــه ایــن صرفـاً لــذت نیســت
کــه زندگــی را بــرای کســی کــه آن را تجربــه میکنــد ،بــه زندگــی خوبــی
تبدیــل میکنــد ،بلکــه ارضــای امیــال اســت [.]۳۴
مرحلــة بعــدی در ایــن مناظــره ،دامنــة بحــث را گســتردهتر میکنــد .زنــی
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را تصــور کنیــد کــه میتوانــد جایــگاه قابلتوجهــی در ریاضیــات کاربــردی
داشــته باشــد ،امــا در عــوض ترجیــح میدهــد هــر روزش را صــرف شــمارش
تیغههــای علــف در محوطــة دانشــگاه هــاروارد کنــد [ .]۳۵امیــال او ارضــا
شــده اســت ،امــا او زندگــی خوبــی را تجربــه نمیکنــد .اعتــراض وارده
ایــن اســت کــه بهصــورت بدیهــی بهتــر اســت او کاری را انجــام دهــد کــه
بهصــورت عینــی دارای ارزش اســت .بــرای ایــن موضــوع ،برخــی نظریــة
فهرســت عینــی ( )OLTرفــاه را پیشــنهاد میکننــد [ .]۳۶ایــن نظریــه
معتقــد اســت کــه هــر چــه در زندگــی محاســن عینــی بیشــتر و بدیهــای
عینــی کمتــری وجــود داشــته باشــند ،آن زندگــی بــرای کســی کــه آن را
تجربــه میکنــد بهتــر اســت .معمــوالً تصــور میشــود کــه محاســن عینــی
شــامل مــواردی چــون روابــط عاشــقانه ،دانــش ،ســتایش زیبایــی حقیقــی،
پرهیــزکاری ،اســتقالل و موفقیــت اســت [.]۳۷
 .۵مسئلة هنر رنجآور برای حالتگرایی روانی
مباحــث فــوق نشــان میدهنــد کــه حالتگرایــی روانــی نظریــة چنــدان
جالبــی نیســت .بــه نظــر میرســد مســئلة هنــر رنــجآور دلیــل دیگــری
بــرای رد ایــن نظریــه بــه مــا ارائــه میکنــد .همانطــور کــه در مقدمــه
اشــاره کــردم ،اگــر لذتگرایــی را بپذیریــم ،پــس راهحلهــای تکوینــی و
جبرانــی غیــر لذتگــرا بــرای پارادوکــس تــراژدی بــر ایــن داللــت خواهنــد
داشــت کــه بــرای مضــر اســت کــه بــا فــرض حصــول لــذت بســیار زیــاد بــه
تماشــای ملودرامهــا بنشــینیم و یــا بــه ترانههــای عاشــقانه گــوش دهیــم.
اگــر رنــج حاصلــه بهصــورت لذتگرایانـهای جبــران نشــود ،از تعــادل خــارج
میشــویم پــس بهتــر اســت از چنیــن آثــاری دوری کنیــم؛ بنابرایــن ،بســته
بــه ســطح عقالنیــت یک فــرد ،تماشــای ملودرام یــا گــوشدادن بــه ترانههای
عاشــقانه غیرمنطقــی خواهــد بــود .امــا ایــن موضــوع کامـ ًا بیمعنــی اســت.
اگــر چیــزی بــر اســاس راهحلهــای تکوینــی درســت باشــد ،نگرانــی بعــدی
ایــن اســت کــه لذتگرایــی  -و بهاحتمــال زیــاد حالتگرایــی روانــی  -در
ارتبــاط بــا رفــاه نادرســت هســتند.
مــن مخالــف ایــن موضــوع هســتم .در ادامــة ایــن بخش ،دفــاع مختصــری از
حالتگرایــی روانــی ارائــه و زمینــه را بــرای حــل مســئله فراهــم میکنــم.
مــن معتقــدم بهجــای مخالفــت بــا حالتگرایــی روانــی ،بایــد مــوارد فــوق
را دلیلــی بــر ایــن بدانیــم کــه رفــاه مهمتریــن مســئله نیســت .قابلپذیــرش
اســت کــه در بســیاری از مواقــع ،هنــر رنـجآور میتوانــد واقعـاً مضــر باشــد،
امــا الزم نیســت آن را دلیــل خوبــی بــرای گــوش نــدادن بــه ترانههــای
غمگیــن یــا تماشــای ملــودرام بدانیــم .مخاطــب بــه دنبــال گونههــای غیــر
احتیاطــی ارزش ،ماننــد خودآگاهــی ،از بســیاری از هنرهــای رنـجآور اســت و
بهصــورت کام ـ ًا عقالنــی ایــن کار را انجــام میدهــد.
بــاری دیگــر ماشــین تجربــه را در نظــر بگیریــد :اگرچــه اکثــر افــراد غیــر
ســادهلوح از زندگــی در ماشــین تجربــه انصــراف میدهنــد ،امــا ایــن موضــوع
دال بــر مخالفتــی قاطــع بــا حالتگرایــی روانــی نیســت .بلــه ،آزمایشــات
بهوضــوح نشــان میدهنــد کــه مــا بــه دنبــال چیــزی فراتــر از تجربــة صــرف
هســتیم ،امــا ایــن موضــوع نشــانگر آن نیســت کــه چیزهایــی بــدون تأثیرات
تجربــی قادرنــد بــر رفــاه مــا تأثیرگــذار باشــند .آزمایشــات صرفـاً چیزهایــی
را کــه از قبــل میدانیــم تأییــد میکننــد :مــا چیزهایــی فراتــر از رفاهمــان
طلــب میکنیــم [ .]۳۸مــا اغلــب بهصــورت غیرخودخواهان ـهای بــه دنبــال
خیــر و منفعــت دیگــران هســتیم .انســان اغلــب خــود را بــرای یــک هــدف و
یــا کســانی کــه دوستشــان دارد فــدا میکنــد .همچنیــن بســیاری از افــراد

نیــز شناختهشــدهاند کــه رفــاه خــود را فــدای چیزهــای بــا ارزشــی مثــل
دانــش ،ارتبــاط بــا واقعیــت ،اخالقیــات و معنویــات میکننــد.
بســیاری از مــا گمــان میکنیــم کــه زندگــی در ماشــین تجربــه بیمعنــی
اســت .تــا جایــی کــه خواهــان معنــا در زندگــی باشــیم ،از ایــن دســتگاه
انصــراف خواهیــم داد [ .]۳۹ایــن امــر بیانگــر ایــن نیســت کــه در خــارج
از ماشــین زندگــی بهتــر یــا رفــاه بیشــتری خواهیــم داشــت .زندگــی در
ماشــین تجربــه نمیتوانــد هرآنچــه میخواهیــم را بــه مــا بدهــد .ازآنجاکــه
چیــزی فراتــر از افزایــش صــرف رفــاه را میجوییــم ،بنابرایــن بحــث علیــه
حالتگرایــی روانــی بینتیجــه اســت.
شــاید حالتگرایــی روانــی در مثــال ماشــین تجربــه بینقــص باشــد ،امــا
بااینوجــود ممکــن اســت کســی آن را غیرقابلقبــول بدانــد .در واقــع ممکــن
اســت پیشــنهاد شــود کــه ارزش هنــر رنـجآور از نظریههــای فهرســت عینــی
رفــاه پشــتیبانی میکنــد .بــرای مثــال ممکــن اســت کســی ادعــا کنــد
کــه مــا از ادراکــی کــه از طریــق احساســات رن ـجآور حاصــل از ترانههــای
غمگیــن بــه دســت میآوریــم ،ســود میبریــم .ازآنجاکــه انــواع دیگــر
هنرهــای رنــجآور بــه مــا کمــک میکننــد تــا حقایــق ارزشــمند را درک
کنیــم ،ترانههــای غمگیــن نیــز بــرای مــا مفیــد هســتند .آنهــا بــا تقویــت
خودشناســی در مــا ،زندگیمــان را بهصــورت ذاتــی بهبــود میبخشــند.
فکــر نمیکنــم الزم باشــد چنیــن بیندیشــیم .اگرچــه موافقم کــه نظریههای
فهرســت عینــی رفــاه دارای جاذبههــای شــهودی هســتند ،امــا مشــکالت
جــدیای نیــز دارنــد .مــن بــه طــور خالصــه بــه ســه مــورد از آنهــا اشــاره
میکنــم .اوالً ،مهمتریــن مشــکل در مــورد کســی اســت کــه از محاســن
عینــی لذتــی نمیبــرد .یــک محقــق بیانگیــزه در حــوزة ســرطان را در نظــر
بگیریــد :اگرچــه اســتعداد زیــادی در بیوشــیمی دارد ،امــا از تحصیــات خــود
در دانشــگاه لــذت چندانــی نبــرده اســت .او تنهــا ایــن رشــته را تحتفشــار
پــدرش دنبــال کــرده اســت .او علیرغــم نارضایتـیاش ،اکتشــافات انقالبــی و
بزرگــی در زمینــة درمــان ســرطان داشــته اســت .اگرچــه زندگــی او سرشــار
از دانــش و افتخــارات بــوده اســت ،امــا زندگــی خوبــی بــرای او نبــوده اســت.
او بــه طــور مزمنــی همــواره ناراضــی بــوده اســت .بــا وجــود محاســن عینــی،
ایــن محقــق ســرطان در زندگــی خــود رفــاه فــردی زیادی نداشــته اســت .به
همیــن ترتیــب ،میتــوان بــرای تمامــی محاســن موجــود در فهرســت عینــی
ســناریوهای مشــابهی را در نظــر گرفــت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه
اینهــا محاســن عینــی نیســتند ،بلکــه یــک حالــت ذهنــی ماننــد شــادی
بهعنــوان مهمتریــن مســئله بــرای رفــاه هســتند.
صرفـاً گنجانــدن لــذت یــا شــادی در فهرســت محاســن عینــی بــرای نجــات
ایــن نظریــه کافــی نخواهــد بــود .بــه همیــن خاطــر محقــق بیانگیــزه
ناراضــی ،امــا دارای بســیاری از ایــن محاســن اســت .در حالــی کــه زندگــی
او همچنــان خالــی از ارزشهــای احتیاطــی خواهــد بــود []۴۰؛ بنابرایــن،
بــه نظــر میرســد ،شــادی چیــزی فراتــر از ارزشهــای احتیاطــی باشــد.
توضیحــی بــدون مثــال عینــی بــرای چرایــی ایــن موضــوع امــر دشــواری
اســت .یــک راه امیدوارکنندهتــر بــرای مدافعــان نظریههــای فهرســت عینــی
رفــاه ،ســاخت یــک نســخة ترکیبــی از نظریــه اســت :محاســن عینــی بایــد
بهصــورت انتزاعــی نیــز پســندیده باشــند .امــا این نظریــة ترکیبی از مشــکل
دومــی رنــج میبــرد.
زندگـیای را بــا میــزان مطلوبــی از محاســن انتزاعــی در نظــر بگیریــد .حــاال
تغییــری را بــرای آن لحــاظ کنیــد :قدرشناســی انتزاعــی ،شــادی و لــذت را
ثابــت نگــه داریــد و یکــی از محاســن دیگــر مانند اهمیــت اطالعــات عمومی
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را افزایــش دهیــد .مســئله ایــن اســت کــه نمیتوانیــم ببینیــم چگونــه ایــن
تغییــر ،زندگــی را بــرای کســی کــه آن را تجربــه میکنــد ،بهبــود میبخشــد
[ .]۴۱بــه نظــر میرســد اگــر چیــزی بــرای کســی خــوب اســت ،بایــد بــر
ویژگیهــای ذاتــی او نیــز تأثیرگــذار باشــد .در واقــع بایــد یــک «تغییــر
حقیقــی» در او ایجــاد کنــد .ایــن موضــوع دقیقـاً در مــوارد غیرانســانی رفــاه
نیــز صــادق اســت .اگــر ویژگیهــای ذاتــی گرب ـهای را تحــت تأثیــر قــرار
ندهیــد ،هیــچ کار خــوب یــا بــدی بــرای آن انجــام نمیدهیــد .اگرچــه
مشــخص نیســت کــه گیاهــان نیــز دارای رفــاه هســتند ،امــا هیچچیــز بــرای
گیــاه گوجهفرنگــی خــوب یــا بــد نیســت مگــر اینکــه بــر ویژگیهــای ذاتــی
آن تأثیرگــذار باشــد .ایــن شــرط احتمــاالً کافــی نیســت ،زیــرا هر چیــزی که
بــر ویژگیهــای ذاتــی فــرد تأثیــر میگــذارد ،الزام ـاً بــر رفــاه او تأثیرگــذار
نیســت .امــا بــه طــور معقولــی شــرط الزم خواهــد بــود .چگونــه چیــزی کــه
مــن را تغییــر نــداده اســت ،میتوانــد زندگــی را بــرای مــن بهبــود ببخشــد؟
مــن هیــچ دلیــل قانعکننــدهای بــرای ایــن ادعــا نمیشناســم [ .]۴۲امــا
بااینوجــود ،ادعایــی ایمــن بــه نظــر میرســد .مســئله ایــن اســت کــه
معقولیــت شــهودی ایــن شــرایط بــا ویژگیهــای  OLTاز رفــاه در تضــاد
اســت .ایــن موضــوع نشــانگر نادرســتی یــا متناقــض بــودن  OLTنیســت .در
عــوض نشــان میدهــد  OLTدالیــل غیرشــهودی قــویای دارد .در واقــع،
 OLTادعایــی را کــه احتمــاالً ایمنتــر از هــر مالحظاتــی بــه نفــع نظریــه
اســت ،رد میکنــد.
ســوماً ،نظریــة فهرســت عینــی توضیــح چیســتی ایثــار را بیــش از حــد
بیاهمیــت جلــوه میدهــد [ .]۴۳ایــن موضــوع زمانــی کامــ ًا مشــخص
میشــود کــه ایــن نظریــه ،ارزشهــای اخالقــی را بهعنــوان یکــی از محاســن
در فهرســت محاســن عینــی در نظــر میگیــرد .در پاســخ بــه یکــی از مــوارد
فداکاریهــای قهرمانانــه OLT ،ممکــن اســت بتوانــد در یــک ارزیابــی کلــی
قــادر بــه احتســاب تأثیــرات رفاهــی فــداکاری باشــد .امــا اســتراتژی کلــی آن
بســیار عجیــب بــه نظــر میرســد .بــه نظــرم  OLTانجــام کارهایــی خــارج از
چهارچــوب وظیفــه را بــه امــری خودخواهانــه تبدیــل نمیکنــد .مــن انگیــزه
را بــا نتیجــة عمــل اشــتباه نمیگیــرم .نظریهپــردازان  OLTمیتواننــد
تصدیــق کننــد کــه یــک قهرمــان فــداکار نیــازی بــه انگیــزه بــرای منافــع
شــخصی نــدارد .مســئله اینجاســت کــه بســیار عجیــب بــه نظــر میرســد
کــه در مــورد کســی کــه شــتابان وارد ســاختمانی در حــال آتشســوزی
شــده اســت بگوییــم کــه فــارغ از ســود ناشــی از فــداکاری ،ضــرر بزرگــی را
متحمــل شــده اســت .موضــوع فقــط ایــن نیســت کــه چوبخــط بیندازیــم،
بلکــه در واقــع فــداکاری و ایثــار هیــچ ســود احتیاطــیای ندارنــد .تنهــا
محاســنی کــه دس ـتکم نــه بــه طــور مســتقیم ،نمیتــوان رفــاه خــود را
فــدای آنهــا کــرد ،تجربیــات ارزشــمند هســتند .فقــط حالتگرایــی روانــی
اســت کــه از بــروز مشــکالتی پیرامــون بحــث فــداکاری جلوگیــری میکنــد.
ایــن مالحظــات بهشــدت نافــی OLTدر حــوزة رفــاه هســتند .امــا ارزشــی
کــه از هنــر رنـجآور حاصــل میشــود ،همراســتا بــا نظریــة متشــابه دیگــری،
یعنــی نظریــة فهرســت عینــی ارزشهــا اســت .در بخــش بعــدی چگونگــی
ایجــاد تمایــز بیــن رفــاه و ارزش را شــرح میدهــم کــه بــه حــل مســئلهای
کــه در مقدمــه آمــد ،کمــک خواهــد کــرد.
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در بخــش قبــل ،اســتدالل کــردم کــه  OLTدر مــورد رفاه با مشــکلی اساســی
در مــورد فــداکاری روبــرو میشــود .ایــن مشــکل زمانــی آشــکار میشــود

کــه ارزشهــای اخالقــی اعمالمــان را در فهرســت محاســن عینی قــرار دهیم.
امــا عقالنــی نیســت کــه ارزش اخالقــی را یــک حســن احتیاطی بدانیــم .این
نــگاه پیامدهــای قابلتوجهــی بــرای اندیشــیدن پیرامــون رفــاه دارد.
بــرد هوکــر اســتدالل میکنــد کــه مــا نســبت بــه یــک تبهــکار احســاس
ترحمــی نداریــم [ .]۴۴اگرچــه دالیلــی بــرای تردیــد در اســتداللهای
هوکــر وجــود دارد ،امــا در مــورد نتایــج آن چنیــن نیســت .مــا معمــوالً
بــرای رنجهــای نــاروا تأســفم میخوریــم .امــا زمانــی کــه عمــل نادرســتی
بــه فــرد تبهــکار آســیب برســاند ،آثــار منفــی رفاهــی آن بــرای او را شایســته
میدانیــم .ازایـنرو دلیلــی بــرای ترحــم نمیبینیــم .بــر خــاف نظــر هوکــر،
ایــن فقــدان ترحــم نیســت کــه بیربطــی ذاتــی ارزشهــای اخالقــی بــه رفاه
را نشــان میدهــد ،بلکــه تناســب خشــم اســت .برخــی دیگــر دلیــل اینکــه
تجربــة لــذت بــرای یــک تبهــکار بــد اســت را ایــن موضــوع میداننــد کــه
حســن احتیاطــی مــورد کمتوجهــی قــرار گرفتــه اســت [ .]۴۵چیــزی کــه
لــذت ســوء را وحشــتناک میکنــد ایــن اســت کــه آن لــذت فقــط و فقــط
بــه فــرد تبهــکار ســود رســانده و بــرای دیگــران موجــب ضــرر اســت .اگــر
فکــر میکردیــم کــه خطــای خطــاکار بــرای او مضــر اســت ،نمیتوانســتیم
خشــونت یــک تبهــکار حرفـهای را توجیــه کنیــم .منبع خشــم دلیــل خوبی
بــه دســت میدهــد تــا فکــر کنیــم کــه ارزش اخالقــی تأثیــری بــر رفــاه مــا
نــدارد.
اگرچــه بیاخالقــی بهصــورت ذاتــی و بــه وضــوح وضعیــت را بدتــر
نمیکنــد ،امــا ارزش اخالقــی اعمالمــان بــرای ارزیابــی زندگیمــان دارای
اهمیــت زیــادی هســتند .بــه طــور شــهودی ،زندگــیای کــه بــه طــور
قابلتوجهــی شــرارتبار اســت ،ارزش زیســتن نــدارد .هیتلــر ،پــل پــات
و اســتالین زندگیهایــی بــا ارزشهــای سراســر منفــی داشــتند .کشــتار
میلیونهــا انســان بــه طــرز وحشــتناکی شــیطانی اســت و بــه طــور قابــل
قبولــی ،بیاخالقــی بــرای ازبینبــردن یــک زندگــی بــا ارزشهایــی مثبــت
کافــی اســت .امــا این تنهــا راه آن نیســت .بــرای ایــن کار یک درد شــدید نیز
میتوانــد کافــی باشــد .زندگیهایــی کــه در عــذاب مــدام و ناتوانــی ســپری
میشــوند نیــز ارزش زیســتن ندارنــد .بــه هــر روی ،چنیــن زندگیایهایــی،
زندگیهــای عــاری از ارزش ( )LWAهســتند .آن هــا بهصــورت کامــ ًا
مشــهودی ب ـهدور از ارزش هســتند.
مــوارد زیــادی از زندگیهایــی کــه ارزشــی بــرای زیســتن ندارنــد وجــود دارد.
ارزش بهخودیخــود دارای درجــات مختلفــی اســت .بــه نظــر میرســد
زندگیهایــی کــه کامــ ًا صــرف فعالیتهــای بیمعنــی ،ماننــد شــمردن
تیغههــای علــف ،جم ـعآوری نوارهــای الســتیکی یــا ســاختن نســخههای
دس ـتنویس از کتــاب جنگوصلــح میشــود ،دارای ارزش کمتــری نســبت
بــه زندگیهایــی هســتند کــه بــه دنبــال اهــداف ارزشــمند هســتند ،امــا این
بــدان معنــا نیســت کــه آنهــا اصـ ًا ارزش زیســتن ندارنــد [.]۴۶
نظریـهای بــه ایــن ســؤال پاســخ خواهــد داد :چــه چیــز یــک زندگــی را بــه
زندگــی ارزشــمند بــرای زیســتن ( )LWLتبدیــل میکنــد؟ ایــن ســؤال
بــا ســؤال قبلــی کــه چــه چیــز یــک زندگــی را بــرای کســی کــه آن را
تجربــه میکنــد ،بــه زندگــی خوبــی تبدیــل میکنــد ،متفــاوت اســت [.]۴۷
همانطــور کــه دیدیــم ،نظریـهای کــه بــه ســؤال دوم پاســخ میدهــد ،یــک
نظریــة بهزیســتی اســت .ایــن دو ســؤال بــه طــور مشــخص بــه هــم مرتبــط
هســتند و در اغلــب مــوارد بــا هــم ترکیــب میشــوند [ .]۴۸امــا بهاحتمــال
زیــاد ،ارزش صرفـاً یــک موضــوع رفاهــی نیســت ،زیــرا میتــوان زندگــیای
بــا ســختیها و رنجهــای زیــادی را تجربــه کــرد کــه ارزش زیســتن داشــته
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باشــد [ .]۴۹در نــگاه اول نمونههــای قانعکننــدة زیــادی وجــود دارد:
دوبــاره ســربازی را کــه بــرای نجــات همرزمانــش خــودش را روی نارنجــک
میانــدازد در نظــر بگیریــد .او بــا ایــن کار ارزش زندگـیاش را افزایــش داده
اســت [.]۵۰
انتخــاب آشــیل کــه در ایلیــاد بازگــو شــده اســت ،ایــن موضــوع را نشــان
میدهــد .آشــیل میدانســت کــه اگــر وارد نبــرد بــا تروژانهــا شــود،
بـهزودی کشــته میشــود ،امــا نامــش بــرای ســالها زنــده خواهــد مانــد .در
غیــر ایــن صــورت ،اگــر او بــه جنــگ نمیرفــت ،نامــش فرامــوش میشــد
ولــی عمــری طوالنــی و شــاد را تجربــه میکــرد .او زندگـیای کوتــاه و پرمعنا
را بــه زندگـیای طوالنــی بــا رفــاه فــردی ترجیــح داد .انگیــزة او تنهــا میــل
بــه شــهرت رســیدن نبــود ،بلکــه بــرای موفقیــت و مهمتــر از آن انتقــام
گرفتــن از قتــل پاتروکلــوس توســط هکتــور بــود .آشــیل بــا ورود بــه جنــگ
رفــاه خــود را افزایــش نــداد .امــا ،بــه طــور قابــل قبولــی ارزش زندگــی خــود
را افزایــش داد.
همانطــور کــه برخــی از چیزهایــی کــه ســودی بــرای مــا ندارنــد ،امــا
ارزش انجــامدادن دارنــد ،برخــی از زندگیهایــی کــه رفــاه کمــی دارنــد نیــز
دارای ارزش زیســتن هســتند .وقتــی از خــود میپرســیم کــه آیــا برخــی از
فعالیتهــا ارزش انجــام دادنــد دارنــد یــا نــه معمــوالً فقــط بــه ایــن ســؤال
فکــر نمیکنیــم« :ایــن کار چــه چیــز مفیــدی بــرای مــن دارد؟» بــه طــور
شــهودی ،همیــن امــر بــرای زندگیهــا نیــز صــادق اســت .بــر عکــس ،برخی
از زندگیهــای دارای رفــاه زیــاد ارزش زیســتن ندارنــد .مث ـ ًا یــک هیتلــر
فوقالعــاده شــاد ،زندگــی بــا ارزشــی را نمیزیــد .بیــان چیــزی بــر خــاف
ایــن مثــال بســیار غیرمنطقــی اســت .ایــن مالحظــات نشــان میدهنــد کــه
ارزش و رفــاه متمایــز از هــم هســتند .آنهــا نهتنهــا از نظــر مفهومــی متمایــز
هســتند ،بلکــه از لحــاظ فلســفی نیــز معــادل یکدیگــر نیســتند.
صرفنظــر از ایــن کــه آیــا ایــراد ماشــین تجربــه ،حالتگرایــی روانــی در
مــورد رفــاه را رد میکنــد ،نتایــج مهمــی بــرای نظریــة ارزش بــه ارمغــان
مـیاورد .اگرچــه برخــی گمــان میکننــد کــه میتــوان یــک زندگــی بســیار
بــاارزش را در ماشــین تجربــه از ســر گذرانــد ،امــا تعــداد اندکــی معتقدند که
میتــوان زندگــی بســیار معنــاداری را داخــل دســتگاه تجربــه کــرد .ایــن امــر
نشــان میدهــد میــان معنــا و رفــاه تفــاوت معنایــی وجــود دارد .اگــر آنهــا
از نظــر معنایــی یکســان بودنــد ،ســخت بــود کــه ببینیــم چگونــه اطمینــان
داشــت کــه یــک زندگــی در ماشــین تجربــه چقــدر معنــادار اســت تــا اینکــه
از رفــاه باالیــی برخــوردار باشــد .امــا بســیاری از مــردم در واقــع در مــورد یکی
نســبت بــه دیگــری اطمینــان کمتــری دارنــد .شــاید برخــی از زندگیهــای
معنــادار بــا برخــی زندگیهــای دارای رفــاه زیــاد برابــر باشــند .البتــه کــه
مــن در ایــن مــورد تردیــد دارم ،امــا بــه هــر روی یــک تفــاوت مفهومــی بیــن
آنهــا وجــود دارد.
تمایــز بیــن رفــاه و معنــا هماننــد تمایــز بیــن رفــاه و ارزش اســت .امــا ممکن
اســت کســی متعجبانــه بپرســد :آیــا ارزش و معنــا دو نــوع متفــاوت از ارزش
هســتند؟ بلــه مــن اینطــور فکــر میکنــم [ .]۵۱حتــی بــدون ایجــاد و
ســاخت نظریـهای دربــارة معنــای زندگــی ،میتــوان دیــد کــه دالیــل خوبــی
بــرای تمایــز مفهومــی ارزش و معنــا وجــود دارد .یــک زندگــی کــه تــا حــدود
زیــادی بیمعنــی اســت ،ممکــن اســت ارزش زیســتن داشــته باشــد .یــک
کلکســیونر نــوار الســتیکی خوشــحال را در نظــر بگیریــد :مشــخص نیســت
کــه آیــا زندگــی او ارزش زیســتن دارد یــا خیــر؛ بااینحــال فــارغ از ارزش
موفقیتــی محــدود ،ناشــی از داشــتن انبوهــی از نوارهــای الســتیکی ،زندگــی

او قطعـاً بیمعنــا اســت .زندگــی او بیمعنــا اســت ،امــا نــه کامـ ًا بـیارزش؛
بنابرایــن ارزش کام ـ ًا یــک امــر معنــادار نیســت .امــا بااینوجــود معنــا بــه
ارزش مربــوط اســت .در صــورت برابــری ســایر چیزهــا ،هــر چــه یــک زندگی
معنادارتــر باشــد ،ارزش زیســتن بیشــتری خواهــد داشــت .بــاری دیگــر
زندگــی ســرباز شــجاع ،مــادر تــرزا یــا آبراهــام لینکلــن را در نظــر بگیریــد.
ایــن مــوارد بــه مــا اجــازه میدهنــد کــه فکــر کنیــم ارزش ســطح باالتــری
نســبت بــه معنــا و بهزیســتی داشــته و آنهــا را در بــر میگیــرد [.]۵۲
اگرچــه نمیتوانــم در اینجــا نظریـهای مبســوط بــرای ارزش ارائــه کنــم ،امــا
بحــث تــا اینجــای کار همســو بــا نظریــة فهرســت عینــی اســت .در واقــع،
زندگیهایــی ارزش زیســتن دارنــد کــه دارای محاســن عینــی مختلــف و
بدیهــای عینــی بــه نســبت کمتــری هســتند .در جــدول آمــار یــک زندگی
ارزشــمند بــرای زیســتن ( ،)LWLمحاســن از بدیهــا پیشــی میگیرنــد.
یــک زندگــی عــاری از ارزش ( )LWAبــر عکــس اســت :بدیهــای بســیار
و محاســن کمــی دارد [ .]۵۳مــن ادعایــی بــرای فهرســت محاســن نــدارم و
تــاش نمیکنــم لیســت کاملــی از آن ارائــه دهــم ،امــا بــرای ســهولت در کار
ـی رفــاه و معنــا بدانیــم .بــه طــور
میتوانیــم آنهــا را شــامل دو دســتة اصلـ ِ
دقیقتــر ،انتظــار داریــم ایــن فهرســت شــامل مــوارد زیــر باشــد :شــادی،
ارزشهــای اخالقــی ،روابــط عاشــقانه ،دانــش ،ســتایش زیبایی ،پرهیــزکاری،
آزادگــی و موفقیــت .مزیــت اصلــی  OLTایــن اســت کــه بــه درک اهمیــت
طیــف وســیعی از دغدغههایــی کــه بــر رفــاه انســان تأثیــری ندارنــد کمــک
میکنــد .بــرای مثــال ،بــه نظــر میرســد کــه میتــوان فداکارانــه بــه دنبــال
اهدافــی رفــت کــه وضعیــت را بهتــر نمیکننــد ،امــا بااینوجــود ارزش
زندگــی را افزایــش میدهنــد .بــه طــور مشــابه تقویــت درک ارزشــیابانه از
طریــق هنــر رنـجآور ممکــن اســت ارزش زندگــی را بــدون داشــتن مزایــای
زیــادی ،البتــه در صــورت وجــود ،افزایــش دهــد؛ بنابرایــن تمایــز بیــن رفــاه
و ارزش ،کلیــد حــل مشــکلی اســت کــه در مقدمــه معرفــی کــردم .بهجــای
تمرکــز بــر تأثیــر هنــر رنـجآور بر رفــاه ،بایــد دغدغهمنــد تأثیــر آن بــر ارزش
زندگــی باشــیم .عالوهبــرآن ،ارزش هنــر رنـجآور علیرغــم آن کــه گاهــی بــر
رفــاه تأثیــرات نامطلوبــی دارد ،امــا ارزش زندگــی را بیشــتر میکنــد .پــس
غیرعقالنــی نیســت کــه بــه دنبــال آثار هنــریای باشــیم کــه ارزش زیســتن
زندگــی را افزایــش میدهنــد.
 .۷جمعبندی
در ایــن نوشــتار ،مــن پیامدهــای یــک راهحــل غیــر لذتگرایانــه بــرای
پارادوکــس تــراژدی ،آنچــه کــه «مــن پارادوکــس هنــر رنـجآور» میناممــش،
را شــرح دادم .مطمئنـاً بــه نظــر میرســد کــه مــردم بهمراتــب بســیار بیشــتر
از زندگــی روزمــرة خــود مایــل بــه تجربــة احساســات منفــی در واکنــش بــه
هنــر هســتند .ایــن تفــاوت نیازمنــد توضیــح اســت .چــرا مــردم مایــل بــه
تماشــای ملــودرام یــا گــوشدادن بــه ترانههــای غمگیــن هســتند؟ بــه طــور
خاصتــر ،ممکــن اســت بپرســیم چــرا وقتــی مــردم از موقعیتهایــی در
زندگــی کــه همــان احساســات منفــی را برمیانگیزنــد ،اجتنــاب میکننــد
امــا مایلانــد از یــک فیلــم بترســند یــا بــرای شــخصیتی احســاس ترحــم
کنند ؟
محبوبتریــن راهحــل بــرای ایــن مشــکل ،نظریــة جبرانــی غیــر لذتگرایانــه
اســت .ایــن نظریــه معتقــد اســت کــه مخاطــب منابــع لــذت دیگــری را برای
جبــران رنــج حاصلــه پیــدا میکنــد .مــن اســتدالل میکنــم کــه ایــن
نظریــه فاقــد پشــتوانة پدیدارشناســانه اســت .ایــن نظریــه نهتنهــا شکســت
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میخــورد ،بلکــه بــه نظــر میرســد غالب ـاً در ارائــة جبــران کافــی ،حداقــل
بــر اســاس یــک مفهــوم حالتگرایانــة روانــی نیــز نــاکام اســت .بــه نظــرم
بهجــای آن کــه ایــن موضــوع را بهعنــوان تقلیــل مرتبــة حالتگرایــی روانــی
بدانیــم ،بایــد ایــن مفهــوم را بپذیریــم .مــا همــواره بــه دنبــال هنــر رنـجآور
بــرای افزایــش رفــاه خــود نیســتیم .اَشــکال دیگــری از ارزش نیز وجــود دارد.
مــن اســتدالل میکنــم کــه اگرچــه هنــر رن ـجآور ممکــن اســت همیشــه
رفــاه را افزایــش ندهــد یــا بــر آن تأثیــری نداشــته باشــد ،امــا بهخوبــی
میتوانــد ارزش زندگــی را افزایــش دهــد [.]۵۴
یادداشتها
.۱بــا مــرور آثــار دیگــران بــه جوابهــای بســیاری بــرای ایــن مســئله بــر
میخوریــم .نظریهپــردازان کنتــرل اســتدالل میکننــد کــه رن ـجآور بــودن
برخــی از آثــار هنــری بــا توانایــی مــا در متوقــف کــردن ارادی تجربــة آنهــا
کاهــش مییابــد (مــورال .۶۶)۱۹۸۵نظریهپــردازان جبرانــی اســتدالل
میکننــد کــه هــر واکنــش رنــجآوری بایــد بــا لذتهــای دیگــر جبــران
شــود ،چــه در هنــر روایــت (هیــوم  )۱۹۸۳و چــه بــا آگاهــی از ایــن کــه
مــا موجــودات غمخــواری هســتیم کــه رنــج دیگــران مــا را متأثــر میکنــد
(فیگیــن . )۱۹۸۳نظریهپــردازان تبدیــل اســتدالل میکننــد کــه مشــاهدة
آثــار هنــری رنـجآور یــک تجربــة دردآور نیســت ،بلکه عیــن لذت اســت ،زیرا
درد بــه تجربــهای بزرگتــر و لذتبخــش تبدیــل میشــود (هیــوم)۱۹۸۵
 .نظریهپــردازان قــدرت اســتدالل میکننــد کــه مــا از احســاس قــدرت
ناشــی از درک اســتقامت و تحمــل انســان لــذت میبریــم (پرایــس )۱۹۸۸
و یــا شــاید مشــاهدة اســتقامت انســانی موجــب غلبــه بــر ترسهایمــان
میشــود (شــاو  . )۲۰۰۷نظریهپــردازان تجربــة غنــی اســتدالل میکننــد
کــه دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا مــردم کارهایــی را انجــام میدهنــد
کــه لذتبخــش نیســت .تجربــة کلــی هنــر رنـجآور ممکــن اســت تجربـهای
دردنــاک باشــد ،امــا هنــوز هــم میتــوان آن تجربــه را ارزشــمند و
انگیزهبخــش دیــد (اســماتز  . )۲۰۰۷لوینســون ( )۱۹۹۷و اســماتز ()۲۰۰۹
بهمــرور دیگــر تالشهــای انجــام شــده پرداختنــد.
 .۲چیشولم (.)۲۱ :۱۹۷۳
 .۳زیــر مجموعــة کوچکــی از پیشــینة ادبیات موضــوع ،در واقــع قدیمیترین
بخــش آن ،اصــوالً بــه مســائل اخالقــی میپــردازد .افالطــون نگــران اســت
کــه تــراژدی شــخصیت اخالقــی مخاطــب را تهدیــد کنــد .او اســتدالل
میکنــد کــه لــذت بــردن از رنــج باعــث میشــود مخاطبــان توانایــی تحمــل
ســختیها را بــدون غــم و انــدوه بیــش از حــد و «غیرانســانی» از دســت
بدهنــد ( .)Republic X.606dبهطورکلــی ،او میترســد کــه تــراژدی باعــث
شــود مخاطبــان بیبندوبــار ،هــرزه ( )Republic X.606dو لــوده شــوند .در
مقابــل ،آگوســتین (۳۶ :۲۰۰۸؛  )III.iiنگرانــی کلیتــری دارد و لــذت بــردن
از تئاتــر را مشکلســاز میدانــد .او اشــاره میکنــد کــه ایــن خودخواهانــه
اســت کــه از تماشــای تجربــة دیگــران لــذت ببریــم .اخیــراً ،برخــی ایــن
ســؤاالت را مطــرح میکننــد کــه آیــا لــذت بــردن از رنــج شــخصیتهای
داســتانی از نظــر اخالقــی مذمــوم اســت یــا خیــر .هــورکا ( :۲۰۰۱فصــل )۶
و اســماتز بحثهــای جامعــی در مــورد ایــن موضــوع ارائــه کردهانــد .بــه
دلیــل محدودیتهــا ،بایــد مســائل اخالقــی را کنــار بگــذارم.
.۴نیــل ( )۱۸۲-۱۸۱ :۱۹۶۶اســتدالل میکنــد ،فیلمــی موفــق اســت
کــه مشــارکت همدالنــة مخاطبــان را برانگیــزد.
«.۵نوســتالژی» از واژة یونانــی «( algosدرد» یــا «پریشــانی») و nostos

(«بازگشــت بــه خانــه») گرفتــه شــده اســت.
.۶بــرود ( )۱۹۵۹نســخة پیچیــدهای از نظریــة لذتگرایــی را ارائــه میدهــد.
امــا نظریههــای لذتگرایــی منســوخ شــدهاند .تصــور میشــود کــه
«مشــکل ناهمگونــی» دلیلــی قاطــع در َرد کلــی ایــن خانــواده از نظریههــا
باشــد .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه آلســتون ( )۱۹۶۸و فلدمــن ()۲۰۰۶
مراجعــه کنیــد .اســماتز ( )۲۰۱۰از یکــی از نظریههــای لذتگــرا دفــاع
میکنــد.
.۷در مــورد اینکــه آیــا درد غیــر حســی بایــد بــه معنــای واقعــی کلمــه یــا
فقــط بهصــورت اســتعاری رنــجآور تلقــی شــود ،بحثهایــی وجــود دارد.
ممکــن اســت کســی پیشــنهاد کنــد کــه درد روانــی را رنــج بنامیــم .اگــر
بخواهیــم مشــابه ایــن حــرف را بــرای لــذت بزنیــم بایــد لــذت روانــی را
شــادی بنامیــم .ســامنر ( )۱۰۹ :۱۹۹۶ایــن تمایــز را ایجــاد میکنــد .مــن
موافقــم کــه «رنــج» و «شــادی» توصیفهــای مناســبی از ارزیابی کلــی رفتار
هســتند ،امــا نمیتوانــم مــرز روشــنی بیــن درد حســی و درد روانــی و لــذت
روانــی و لــذت حســی بیابــم .دردهــای روانــی هــم معمــوالً ماننــد بریدگیهــا
و خراشهــا (دردهــای حســی) احســاس بــدی دارنــد و لذتهــای روانــی
نیــز اغلــب مشــابه بــا یــک میانوعــدة غذایــی لذتبخــش (لــذت حســی)
احســاس خوبــی دارنــد .ایــن بایــد روشــن شــود کــه همــة احواالتــی کــه در
آنهــا «رضایــت» منــوط اســت بــه چنینوچنان ،لــذت نامیــده نشــود .واضح
اســت کــه اکثــر حــاالت هــم اینطــور نیســت .مــن خوشــحالم کــه خیلــی
چیزهــا بــدون احســاس لــذت اتفــاق میافتنــد.
.۸بهعنوانمثال ،لوینسون ( )۱۹۸۲را ببینید.
.۹در جــای دیگــر مــن دو توضیــح دیگــر را بــرای ایــن کــه چــرا فــرض دوم
معمــوالً مورداســتفاده قــرار میگیــرد ،بیــان کــردهام (اســماتز .)۲۰۰۷
.۱۰بــرای اســتداللی مشــابه ،بــه خطبههــای اســقف بولتــر (خطبــه یازدهم)
مراجعــه کنید.
.۱۱اسماتز (.)۲۰۰۷
.۱۲بــه نظــر میرســید کــه بســیاری از مخاطبــان آســتین از نمایــش فیلــم
ترســناک Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist
(دیــک  )۱۹۹۷کــه مــن در اواخــر دهــه  ۱۹۹۰در آن حضــور داشــتم ،لــذت
میبردنــد .ایــن فیلــم غلتکــی از ناراحتــی بــود .هنــوز وقتــی بــه ایــن فکــر
میکنــم کــه فالنــگان آلــت تناســلی خــود را بــه تختــه میــخ میکنــد ،دلــم
میلــرزد .ظاهــرا ً تماشــای مازوخیســم بــا تماشــای شــکنجه بســیار متفــاوت
ا ست .
.۱۳هیوم (.)۱۹۸۵
.۱۴برخــی از ایــن تبیینهــا بــه طــور مناســبی  -لوینســون ( )۳۰ :۱۹۹۷آن
را تبیینهــای «ارگانیکگــرا» مینامــد  -طبقهبنــدی میشــوند ،جایــی
کل ارگانیـ ِ
ـک
کــه تصــور میشــود تأثیــرات منفــی ،بخشــی ضــروری از یــک ِ
ارزشــمند است.
.۱۵مــن دوســت دارم آن را «ضــد کاتارســیس» بنامــم .مــن فکــر نمیکنــم
کــه مفهــوم ضــد کاتارســیس تعبیــر تطهیــر ارســطو را دنبــال کنــد .امــا
شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه مــن نمیتوانــم مــدل تطهیــر را درک کنــم.
درهرصــورت ،ترجیــح میدهــم کلمــات قدیمــی را بــرای انجــام حقههایــی
جدیــد آمــوزش ندهــم؛ بنابرایــن در اینجــا از مفهــوم رایــج کاتارســیس
بهعنــوان تطهیــر اســتفاده میکنــم.
.۱۶اســماتز ( )۲۰۱۱بحــث عمیقتــری در مــورد گــوشدادن بــه موســیقی
ارائــه میدهــد .در اینجــا ،حمایــت قبلــی خــود را از ارزش آهنگهــای
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غمگیــن ارائــه میدهــم و مفصــ ًا بــه شــرح آن میپــردازم.
.۱۷جیمز (.)۷۰ :۲۰۰۳
.۱۸بلــوم ( ،)۱۷۸-۱۷۳ :۱۹۸۰نوســبام ( :۱۹۹۴فصــل ۱۰؛  ،۲۰۰۱فصــل
 ،۱چهــارم؛ و  ،)۲۰۰۳اوکلــی ( ،)۵۱-۵۰ :۱۹۹۲اســتوکر (-۱۸۳ :۱۹۹۶
 ،)۱۸۴تیلــور ( )۶۲- ۱۹۸۵ :۱۹۸۵و تــا حــدودی ویلیامــز (-۲۲۵ :۱۹۷۳
 )۲۵۷پیشــنهادهای مشــابهی ارائــه میکننــد .اســتارکی ( )۲۰۰۸یــک
بحــث حمایتــی در مــورد ایــن موضــوع ارائــه میدهــد .او از ایــن ادعــا دفــاع
میکنــد کــه احساســات بــرای دســتیابی بــه انــواع خاصــی از ادراک الزم
اســت .بــه طــور مشــابه ،اوکلــی اســتدالل میکنــد کــه «برخــورداری از
برخــی احساســات ممکــن اســت گاهــی بــرای درک برخــی ویژگیهــای
اثــر ضــروری باشــد ،بهطوریکــه درک ایــن ویژگیهــا بــرای یــک فــرد
بیاحســاس مقــدور نیســت» ( .)۵۰مشــخص نیســت کــه آیــا او ماننــد
اســتارکی از یــک مــدل ابــزاری اســتفاده میکنــد یــا خیــر .مــدل اســتارکی
بهجــای یــک راهحــل تکوینــی ،یــک راهحــل جبرانــی را پیشــنهاد میدهــد.
.۱۹کالهون (.)۲۴۴-۲۴۲ :۲۰۰۳
.۲۰مــن حداقــل یــک نکتــه در مــورد این داســتان دارم :مشــخص نیســت که
یــک بــاور تحلیلگــر بیتأثیــر بــه چــه معناســت .مــن بــا ناشــناختگرایی
موافــق نیســتم ،امــا بااینوجــود شــک دارم کــه کســی بتوانــد ارزش چیــزی
را بــدون توجــه بــه آن چیــز درک کنــد .حداقلــش ایــن اســت کــه درک
ناقصــی از ارزش آن چیــز خواهــد داشــت .امــا بازهــم تکــرار کنــم ،منظــورم
ایــن نیســت کــه بــرای درک ایــن وحشــت ،حتمـاً بایــد بــرای قربانیــان یــک
جنایــت باســتانی اهمیتــی قائل باشــیم.
.۲۱چنــدان مشــخص نیســت کــه بتــوان بــه چیــزی اهمیــت داد بــدون
اینکــه ارزش آن را درک کــرد .شــومیکر ( )۹۷-۹۶ :۲۰۰۳رابطــة بیــن
ارزشگــذاری و اهمیــتدادن را موردبحــث قــرار داده اســت.
.۲۱رابرتــز ( )۱۹۸۸باقــدرت از دیــدگاه مشــابهی دفــاع میکنــد .هلــم
( )۲۰۰۹از یــک ادعــای مرتبــط در مــورد ایــن نگرانــی دفــاع میکنــد.
شــومیکر ( )۹۳-۹۱ :۲۰۰۳اســتدالل میکنــد کــه مــا فقــط میتوانیــم
احساســات خــود را در پرتــو توجهاتمــان معنــا کنیــم .امــا بــه نظــر میرســد
کــه هــر ســه همنظرنــد .جاورســکا ( )۲۰۰۷اهمی ـتدادن را تنهــا چیــزی
شــبیه بــه یــک احســاس پیچیــده میدانــد.
.۲۲همانطــور کــه بســیاری اشــاره کردهانــد ،بــه نظــر میرســد احساســات
مســتلزم ایــن اســت کــه فــرد بــه چیــزی کــه توســط آن تحــت تأثیــر
قــرار گرفتــه یــا قــرار اســت تحــت تأثیــر قــرار گیــرد ،اهمیــت دهــد.
بهعنوانمثــال :تیلــور ( )۴۰۱-۴۰۰ :۱۹۸۵ماننــد اســتوکر ()۱۷۵ :۱۹۹۶
بــه ایــن ارتبــاط اشــاره میکنــد .ســولومون ( )۲۷۶ :۱۹۸۰اســتدالل
میکنــد کــه احساســات ،ارزیابیهــای شــخصی هســتند .تیلــور (:۱۹۸۵
 )۶۲-۵۹اســتدالل میکنــد کــه احساســات ،آنچــه را کــه برایــش ارزش
قائلیــم ،برایمــان مهــم جلــوه میدهــد .آنهــا احســاس تعلقهــای وارداتــی
هســتند .رابرتــز ( )۱۸۹-۱۸۸ :۱۹۸۸ادعــا میکنــد کــه احساســات در
نگرانیهــا ریشــه دارنــد .شــومیکر ( )۹۳-۹۱ :۲۰۰۳اســتدالل میکنــد کــه
احساســات از نظــر مفهومــی بــا اهمیتدادنهــا و توجهــات مرتبــط هســتند.
هلــم ( )۶-۵ :۲۰۰۹خاطرنشــان میکنــد کــه احساســات دارای یــک کانــون
نگرانــی هســتند .بــه طــرز عجیبــی ،دســوزا ( :۱۹۹۹فصــل  )۵در طبقهبندی
جامــع و تأثیرگــذار خــود از ابژههــای احساســات ،موضــوع موردتوجــه مــا را
کنــار گذاشــته اســت .او بــرای اشــاره بــه کانــون توجــه ،از «تمرکــز» بــه طور
متفاوتــی اســتفاده میکنــد :بــرای مثــال ،دندانقروچههــای تهدیدآمیــز

یــک ســگ.
.۲۳بــه دنبــال کریســیپوس  ،نوســبام ( )۴۵ :۱۹۹۴ادعــای بســیار قویتــری
مطــرح میکنــد« :تشــخیص واقعــی و کامــل آن رویــداد وحشــتناک (هرچند
بــار کــه مــن آن را تشــخیص میدهــم) نقطــة تحــول اســت ».در اثــر بعــدی
او اســتدالل میکنــد کــه ایمــان و عشــق یکــی هســتند (نوســبام:۲۰۰۱ ،
. )۳۸۶-۳۷۳
.۲۴پارفیــت ( )۴۹۴-۴۹۳ :۱۹۸۴موضــوع را بهاینترتیــب تقســیم
میکنــد .طبقهبنــدی او بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت .کاگان ( )۱۹۹۲از
یــک جایگزیــن دفــاع میکنــد.
.۲۵بهعنوانمثــال ،بــه کاگان ( ،)۱۹۹۲پارفیــت ( )۱۹۸۴و اســکانلون (-۱۹۱
 )۱۹۹۳ :۱۸۶مراجعــه کنید.
.۲۶کاگان ( ۱۹۹۴و  )۱۹۹۲بــه وســواس خــود نســبت بــه حالتگرایــی
روانــی اعتــراف میکنــد .او بعــدا ً ( )3 .n ,۷۷۱ :۲۰۰۹ایــن را رد کــرد.
.۲۷پارفیــت ( )۱۹۸۴ :۴۹۳و ولــف ( )۱۹۹۷ایــن تمایــز را معکــوس میکنند.
بــه نظــر میرســد آنهــا معتقدنــد کــه همــة اَشــکال حالتگرایــی روانــی
نوعــی از لذتگرایــی هســتند.
.۲۸بــرای اشــکال پیچیدهتــر ایــن نظریــه ،بــه فلدمــن ()passim :2006
مراجعــه کنیــد.
.۲۹قابلیــت دوام اشــکال غیرلذتگــرای حالتگرایــی روانــی ،راه را بــرای
پیشــنهادی بــاز میکنــد کــه در اینجــا نمیتوانــم آن را بررســی کنــم.
هنــر رنـجآور بهجــای اعتــراض کلــی بــه حالتگرایــی روانــی ،ممکــن اســت
دلیلــی بــرای رد لذتگرایــی بــه طــور خــاص بــه مــا بدهــد .شــاید هنــر
رنـجآور تجربیاتــی غیــر لذتبخــش را بــه ارمغــان مـیآورد کــه بااینوجــود
از نظــر احتیاطــی ارزشــمند هســتند .لذتگرایــی نمیتوانــد ایــن را توضیــح
دهــد .امــا اشــکال غیــر لذتگــرای حالتگرایــی روانــی میتواننــد.
.۳۰گریفیــن ( .)۱۳ :۱۹۸۶بــرای بحــث بیشــتر بــه ســامنر (-۱۲۷ :۱۹۹۶
 )۱۳۰مراجعــه کنیــد .ازآنجاییکــه الزامــات تجربــه همیشــه بــه یــک شــکل
ارائــه نمیشــود ،مــن تصمیــم گرفتــم بــر حالتگرایــی روانــی تمرکــز کنــم.
بهعنوانمثــال ،ســول ( ،)۱۹۹۸از نظریـهای بــه نــام «تجربهگرایــی» دفــاع
میکنــد کــه هــم مفاهیم انگیزشــی و هــم ارزش شــناختی گســتردهای دارد.
حالتگرایــی روانــی ،همانطــور کــه مــن آن را فرمولــه کــردهام ،تنهــا بــر
یــک ادعــای ارزش شــناختی محــدود در مــورد رفــاه داللــت میکنــد :یــک
چیــز تنهــا در صورتــی میتوانــد بــر رفــاه و ســعادت فــردی تأثیــر بگــذارد
کــه بــرای آن شــخص تفاوتــی تجربــی ایجــاد کنــد .ایــن همــان چیــزی
نیســت کــه دورســی ( )۱۷۲ :۲۰۱۱آن را شــرط تأییــد نامیــده اســت.
.۳۱نوزیــک (« )۴۵-۴۲ :۱۹۷۴ماشــین تجربــه» ،نــاگل (« )۶۴ :۱۹۹۳تاجــر
فریبخــورده» ،نــاگل (« )۶۶ :۱۹۹۳کــودک راضــی» ،میــل ()۲۰۰۲
«خــوک» و نوزیــک (« )۱۹۹۷پورنوگرافــر مغولــی» شــدیدترین اعتراضات به
حالتگرایــی روانــی هســتند.
.۳۲نوزیک (.)۴۵-۴۲ :۱۹۷۴
.۳۳بــه طــور معمــول ،ایــن موضــع بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن احســاس
رضایــت نیســت کــه اهمیــت دارد ،بلکــه رضایــت در مفهومــی منطقــی -
یعنــی آنچــه مــا میخواهیــم واقعـاً همــان باشــد اســت .هیثــوود ( )۲۰۰۶از
یــک نســخة ذهنــی دفــاع میکنــد.
.۳۴رالــز ( .)۴۳۲ :۱۹۷۱فلدمــن ( :۲۰۰۶فصــل )۳را بــرای انبوهــی از
اعتراضــات دیگــر ببینیــد.
.۳۵برخــی از تأثیرگذارتریــن دفاعهــای  OLTدر مــورد رفــاه (کــه بـیارزش
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هســتند) عبارتانــد از :برینــک ( ،)۲۳۶-۲۲۱ :۱۹۸۹هوکــر (،)۱۹۹۶
نوزیــک ( ،)۱۹۸۹و اســکانلون (.)۱۹۹۳
.۳۶مــن ایــن را بهعنــوان یــک لیســت قابلقبــول ارائــه میکنــم ،امــا
نمیتوانــم از تکتــک مــوارد آن در اینجــا دفــاع کنــم .راس ()۱۴۰ :۱۹۳۰
بــرای محاســن ذاتــی ،فضیلــت ،لــذت ،تخصیــص لــذت بــه نیکــوکاران و
دانــش را فهرســت میکنــد.
.۳۷در دفــاع از حالتگرایــی روانــی ،هاســلت ( )۱۹۹۰بــه ایــن تمایــز
متوســل میشــود ،همانطــور کــه گلدزورثــی ( ،)۱۹۹۲برادلــی (:۲۰۰۹
 ،)۱۰کاوال ( ،)۱۹۹۹و فلدمــن ( )۷۲-۶۷ :۲۰۱۲از ایــن تمایــز اســتفاده
میکننــد .بــرای بحــث بیشــتر دربــاره ایــن خــط اســتدالل ،بــه تانســژو و
ســامنر ( )۹۷-۹۶ :۱۹۹۶مراجعــه کنیــد.
.۳۸میــل بــه معنــا ،تنهــا چیــزی نیســت کــه میتوانــد در ماشــین تجربــه،
انگیــزة دفــع را ایجــاد کنــد .خواســتههای دیگــر ماننــد میــل بــه تمــاس بــا
واقعیــت نیــز کفایــت میکنــد.
.۳۹تریانوســکی ( )۱۹۸۸از یــک  OLTبــا یــک شــرط ذهنــی ضــروری دفــاع
میکنــد .پارفیــت ( )۱۹۸۴نظریــة ترکیبــی را قابلقبولتریــن میدانــد .بــه
نظــر میرســد کــرات ( )۲۰۰۸هــم از یــک نظریــة ترکیبــی دفــاع میکنــد،
اگرچــه بــه طــرز گیجکننــدهای از برچســب «شــاد» بــرای اشــاره بــه رفــاه
اســتفاده میکنــد .کاگان ( )۲۵۵ :۲۰۰۹یــک نظریــة ترکیبــی را پیشــنهاد
میکنــد.
.۴۰دورســی ( )۱۸۶ :۲۰۱۱آزمایــش فکــری مشــابهی را ارائــه میدهــد کــه
بــه طــور فرضــی از نتیجــة مخالــف پشــتیبانی میکنــد .همانطــور کــه
خواهیــم دیــد ،نظریــة  OLTمیتوانــد ایــن تعارضــات ظاهــرا ً شــهودی را
توضیــح دهــد.
.۴۱کاگان ( )186 :1992خــود را در همــان نقطــه میبینــد و بعــدا ً ایــن ادعــا
را رد میکنــد (. 3.n( ,۲۷۱ :۲۰۰۹
.۴۲بــه طــور مشــابه ،بــه نظــر میرســد کــه نظریههــای بهزیســتی از رفــاه
داللــت بــر ایــن دارنــد کــه از خودگذشــتگی غیرممکــن اســت .بــرای دیــدن
یــک ارائــة قــوی از ایــن موضــوع بــه اورلــود ( )۱۹۸۰مراجعــه کنیــد .هیثوود
( )۲۰۱۱از یــک راهحــل دفــاع میکنــد .مشــکل بــرای تئوریهــای  OLTاز
ایــن هــم بدتــر اســت.
.۴۳هوکر (.)۱۹۹۶
.۴۴هورکا (.)۲۴۲ :۲۰۰۱
.۴۵رالز ( )۴۳۲ :۱۹۷۱و ولف (.)۲۰۱۱ :۱۹۹۷
.۴۶فلدمــن ( ۱۶۷ ،۱۶۱ :۲۰۱۲و  )۱۶۸پیشــنهاد میکنــد کــه مــا معمــوالً
از عبــارت «زندگــی ارزشــمند بــرای زیســتن» بهعنــوان متــرادف بــا زندگــی
دارای رفــاه فــردی اســتفاده میکنیــم کــه البتــه مــن بــا آن مخالفــم.
.۴۷ایــن احتمــاالً بــه ایــن دلیــل اســت کــه عبــارت «زندگــی ارزشــمند برای
زیســتن» تــا حــدودی مبهــم اســت .ابهــام در «ارزش بــرای» عامــل و ارزش
عینــی اســت .مــن دومــی را در نظــر دارم کــه بــه نظــر شــامل اولــی هــم
میشــود.
.۴۸داروال ( ۲۶ :۲۰۰۲و  ۱۰۹ش )5 .پیشــنهاد میکنــد کــه زندگــی
بــاارزش ،یــک زندگــی قابــل تخمیــن اســت .ایــن قابلقبــول اســت ،امــا او
فکــر میکنــد کــه تضــاد بیــن رفــاه و ارزش ،کمالگرایانــه اســت .هــورکا
( )۷ :۲۰۰۱از تمایــز مشــابهی دفــاع میکنــد .دلیلــی بــرای ش ـککردن در
ایــن ادعــا وجــود دارد .ازآنجاییکــه بــه نظــر میرســد ارزش مربــوط بــه
شــادی ذهنــی ،یــک ارزش غیــر کمالگــرا اســت ،ایــن تضــاد مشــاهده

نمیشــود .مــن همچنیــن نگــران هســتم کــه اســتداللهای دورســی
( )۲۰۱۱علیــه نظریههــای کمالگرایانــة رفــاه بــه نظریههــای کمالگرایانــة
ارزش اعمــال شــود .مــن در اینجــا ایــن موضــوع را بیشــتر از ایــن بررســی
نمیکنــم.
.۴۹ممکــن اســت کســی بــا خــود فکــر کنــد کــه مفهــوم «زندگی ارزشــمند
بــرای زیســتن» را تنهــا بــرای یــک «زندگــی خــوب» گفتهانــد .امــا مــن
در پذیــرش ایــن مــردد هســتم .عبــارت «زندگــی خــوب» گاهـاً در ادبیــات
بحــث در ارتبــاط بــا رفــاه ظاهــر میشــود ،امــا بــه طــور مــداوم اســتفاده
نمیشــود .فلدمــن از ایــن عبــارت بــرای اشــاره بــه زندگــی خــوب کســی
کــه آن را زندگــی میکنــد اســتفاده میکنــد کــه بهموجــب آن زندگــی
در رفــاه بــاال را در نظــر گرفتــه اســت .اگرچــه ســابقة کمــی وجــود دارد،
امــا شــیوة اســتفادة او غیرمعمــول اســت .فلدمــن ( ،۱۲ :۲۰۰۶شــماره )۵
خاطرنشــان میکنــد کــه تصــور ســنتی از یــک زندگــی خــوب ممکــن
اســت تصــوری باشــد کــه چندیــن نــوع مختلــف خوبــی را در بــر میگیــرد.
بااینوجــود ،او همچنــان از ایــن واژه بــرای اشــاره بــه زندگــی بــا رفــاه بــاال
اســتفاده میکنــد .بــه طــور معمــول ،دنیلهایبــرون و ســوزان ولــف بــه
چیــزی بزرگتــر اشــاره میکننــد ،چیــزی بســیار نزدیکتــر بــه چیــزی
کــه مــن دنبــال آن هســتم .ولــف ( )۲۰۱۰بــه طــور قابلدرکــی ،مفاهیمــی
ماننــد «زندگــی خــوب» ( ،۵۲ ،۱۲و  ،)۱۱۸زندگیــی کــه بــه نظــر ســودمند
اســت ( ،۲۳ ،۲۱و « ،)۲۷زندگــی کامــ ًا موفــق» (« ،)۳۲زندگــی کامــ ًا
شــکوفا» ( )۱۲و زندگــی خــوب بــرای کســی کــه آن را زندگــی میکنــد
( )۳۲را بــه طــور مرتــب اســتفاده میکنــد .ازآنجاییکــه او فکــر میکنــد
کــه ایــن مفهــوم بــا منفعــت شــخصی ( ،۶۳ ،۵۶و  )۱۱۶و شــادی ()۱۰۹
متفــاوت اســت ،بــه نظــر میرســد کــه مــا ممکــن اســت تصــور مشــابهی را
در ذهــن داشــته باشــیم .بــه طــور مشــابه ،وقتــی تومــاس هــورکا از عبــارت
«زندگــی خــوب» اســتفاده میکنــد ،بــه نظــر میرســد کــه زندگــی کــه
ارزش زندگیکــردن داشــته باشــد ،در ذهــن دارد .هــورکا ( )۲۰۱۱از عباراتــی
ماننــد «زندگــی خــوب» ( ،۳۵ ،۸و « ،)۶۷زندگــی بــاارزش» (« ،)۱۲۰زندگــی
بهتــر» ( ،)۷و «زندگــی مطلــوب» ( ،۱۴۸ ،۲۸ ،۳ ،۲و  )۱۸۶بــه طــور متنــاوب
اســتفاده میکنــد .او از یــک فهرســت عینــی دفــاع میکنــد .ایــن فهرســت
شــامل لــذت ،دانــش ،موفقیــت ،فضیلــت و روابط عاشــقانه اســت ،امــا محدود
بــه آنهــا نیســت .اگرچــه گروهــی بــه نفــع جایگزینــی «زندگــی خــوب»
بهجــای «زندگــی ارزشــمند بــرای زیســتن» صحبــت میکننــد ،باتوجهبــه
مفاهیــم گمراهکننــدة بالقــوة آن ،مــن از ایــن برچســب اجتنــاب میکنــم.
یــک زندگــی نســبتاً متوســط ممکــن اســت ارزش زندگیکــردن را داشــته
باشــد ،امــا مــا نمیتوانیــم آن را «زندگــی خــوب» بنامیــم.
.۵۰تنهــا تعــداد کمــی بیــن آنکــه چــه چیــزی یــک زندگــی را ارزشــمند
میکنــد و چــه چیــزی یــک زندگــی را معنــادار میکنــد تمایــز قائــل
شــدهاند .تــا آنجــا کــه مــن میدانــم ،بایــر ( )۱۹۸۸اولینبــار بحــث در
مــورد تمایــز را ارائــه میدهــد .بایــر ( )۶۹-۶۷ :۱۹۹۷نیــز چنــد نکتــة گــذرا
در مــورد ارزش بیــان میکنــد .جــدا از ایــن ،تنهــا تریســل ()۶۵-۶۲ :۲۰۰۷
دفاعــی اساســی از ایــن تمایــز ارائــه میکنــد .متــز ( )۲۱۳ :۲۰۰۷تفــاوت را
بهوضــوح بیــان میکنــد ،اگرچــه دفــاع کمــی ارائــه میدهــد .متــز (:2002
 )10 .n ,788نیــز بــه اختصــار بــه ایــن تمایــز اشــاره میکنــد .بلومنفلــد
( )2 .n ,8 :2009از پیشــنهاد متــز حمایــت میکنــد ،امــا نظریــة ثــروت را
گســترش نمیدهــد .هــاک ( )2002پیشــنهاد میکنــد کــه مفهــوم معنــا
را بــرای ارزش کنــار بگذاریــم .او تفاوتــی مفهومــی را توضیــح نمیدهــد.

.
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) تمایــزی بیــن زندگــی ارزشــمند و زندگـیای۴۴۸-۴۴۴ :۱۹۸۴( وولهایــم
 مــن از پذیــرش اصطالحاتــی.کــه ارزش زیســتن دارد پیشــنهاد میکنــد
 زیــرا اصطالحــات، خــودداری میکنــم،کــه وولهایــم اســتفاده کــرده اســت
، تمایــزی کــه او تعریــف میکنــد.مفهومــی بهتــر و آشــناتری وجــود دارد
:۲۰۰۴(  بــه نظــر میرســد کامــو.مفاهیــم رفــاه و معنــا را دنبــال میکنــد
 «مــردم فکــر میکننــد کــه:) بیــن معنــا و ارزش تمایــز قائــل اســت۵۳۳
امتنــاع از دادن معنایــی بــه زندگــی لزوم ـاً منجــر بــه اعــام ایــن میشــود
 هیــچ معیــار اشــتراکی، در حقیقــت.کــه پــس زندگــی ارزش زیســتن نــدارد
» امــا او در مــورد ارزش بســیار کــم.و رابط ـهای بیــن ایــن دو وجــود نــدارد
.میگویــد
 مفهومــی گســتردهتر،) اســتدالل میکنــد کــه ارزش۲ :۲۰۰۷( تریســل.۵۱
 امــا نظری ـهای کــه او ارائــه میکنــد بیشــتر شــبیه بــه یــک،از معناســت
 مشــخص نیســت، ازایـنرو.گــزارش محــدود رفاهــی بــر مبنــای ارزش اســت
.کــه او بیــن رفــاه و ارزش تمایــز قائــل میشــود یــا خیــر
در محاســبات احتمــاالً بایــد شــدت و همچنیــن کمیــت کلــی را در نظــر.۵۲
 یــک اپیــزود بســیار رنـجآور ممکــن اســت کل زندگــی را ارزش تهی.بگیرنــد
 یــک زندگــی بســیار طوالنــی کــه بهنــدرت خوبیهایــی در، همچنیــن.کنــد
. باشــدLWA  نبــوده وLWL  ممکــن اســت،آن یافــت میشــود
از جرولــد لوینســون بــه دلیــل بازخــورد مفیــدش در مــورد پیشنویــس.۵۳
.ایــن نوشــتار تشــکر میکنــم
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