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مــن در ایــن نوشــتار بــه دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش هســتم کــه 
ــه  ــر چ ــایش بش ــاه  و آس ــت رف ــت و اهمی ــورد طبیع ــج آور  در م ــر رن هن
چیــزی بــه مــا می آمــوزد. هــدف مــن چنــدان دفــاع از راه حلــی نــو بــرای 
ــِج  ــی نتای ــف و بررس ــال کش ــه دنب ــه ب ــت، بلک ــراژدی  نیس ــِس ت پارادوک
ــر  ــد. ه ــه نظــرم جــذاب آمده ان ــه ب ــی هســتم ک ــواع راهکار های ــِف ان مختل
ــی  ــورت منطق ــی به ص ــه و تکوین ــر لذت گرایان ــی غی ــات جبران دوی نظری
چرایــی جســتجوی انســان بــه دنبــال هنــر رنــج آور را توضیــح می دهنــد، امــا 
هــر یــک پیامد هــای مشــکل آفرینی نیــز دارنــد. ایــن دو نــگاه در برخــی از 
نظریــات بهزیســتی  منتــج بــه ایــن نتیجــه می شــوند کــه هنــر رنــج آور در 
نهایــت بــرای مــا مضــر اســت؛ بنابرایــن می توانیــم متعجبانــه بپرســیم آیــا 
ایــن عقالنــی اســت کــه مــردم ملــودرام تماشــا کننــد و یــا بــه آهنگ هــای 
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 می تــوان بــا ایجــاد تمایــز بیــن بهزیســتی و ارزش مانــع از ایــن 

پوچــی شــد.

1. مقدمه
چــرا مــا آهنگ هــای عاشــقانه گــوش می دهیــم، ملــودرام تماشــا می کنیــم 
یــا بــا طیــف گســترده ای از آثــار هنــری که بــه دنبــال برانگیختن احساســات 
ــتند  ــی هس ــی منف ــای احساس ــی واکنش ه ــا حت ــج آور ی ــایند و رن ناخوش
ارتبــاط می گیریــم؟ ایــن ســؤال نشــان می دهــد آنچــه به عنــوان پارادوکــس 
تــراژدی، یــا به طورکلــی پارادوکــس هنــر رنــج آور، شــناخته می شــود دقیقــاً 
چیســت: مــا بــه طــور طبیعــی تمایــل داریــم از موقعیت هایــی کــه منجــر 
ــه  ــال ب ــم، بااین ح ــی می شــوند دوری کنی ــن احساســات منف ــه برانگیخت ب
دنبــال هنــری هســتیم کــه به خوبــی می دانیــم چنیــن احساســاتی را ایجــاد 

ــم ایــن موضــوع کمــی گیج  کننــده اســت. می کنــد. البتــه کــه می دان
ــای  ــه لذت ه ــا توســل ب ــوان ب ــا را می ت ــن معم ــد ای برخــی تصــور می کنن
متنــوع از هنرهــای به ظاهــر رنــج آور  حــل کــرد. مــا از روایتی خوش ســاخت، 

نثــری زیبــا، صدایــی خــوش و یــا یــک نمایــش حرفــه ای لــذت می بریــم. اما 
ــای ناشــی  ــع رنج ه ــا در واق ــن لذت ه ــه ای ــد ک ممکــن اســت کســی بگوی
ــرای  ــی ب ــای این چنین ــد. راه حل ه ــران می کنن ــی را جب ــات منف از احساس
پارادوکــس مذکــور را نظریــه جبرانــی لذت گــرا  (HCT) می نامیــم، چراکــه 
در آن رنــج از طریــق لــذت  جبــران می شــود. مــن اســتدالل خواهــم کــرد 
ــکل  ــت. مش ــس اس ــن پارادوک ــرای ای ــی ب ــل ناکاف ــک راه ح ــه HCT ی ک
ــا پدیدارشناســی ســنخیتی نــدارد: مــردم  اساســی ایــن اســت کــه HCT ب
ــی  ــار مذکــور را به طورکل ــاً، تجــارب خــود از آث ــا حداقــل متناوب معمــوالً، ی
رنــج آور، ناراحت کننــده، آزاردهنــده و از نظــر احساســی ویرانگــر و البتــه نــه 

ــد. ــان می کنن ــذت بی ــا ل ــراز ب هم ت
نظریه هــای جبرانــی غیــر لذت گــرا (NHCT)  نســبت بــه همتــای 
لذت گــرای خــود قابل قبول ترنــد. NHCT معتقــد اســت کــه انــواع دیگــری 
ــران  ــج آور را جب ــر رن ــایندی های هن ــه ناخوش ــد ک ــود دارن ــا  وج از ارزش ه
ــده مــن، در  ــه عقی ــا ب ــر اســت، ام ــد. اگــر چــه NHCT قابل قبول ت می کنن
برابــر ایــن حقیقــت کــه تجــارب رنــج آور اغلــب بــه طــور ذاتــی ارزشــمند 
ــا  ــا ب ــت. ام ــزی اس ــر بحث برانگی ــه نظ ــه ک ــد. البت ــاکام می مان ــتند، ن هس
صــرف نظــر از ایــن کــه بــه عقیــده مــن تجــارب رنــج آور  بــه صــورت ذاتــی 
ــی دارای ارزش  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــم داد ک ــان خواه ــتند، نش ــمند هس ارزش
هســتند تــا بتواننــد مخاطــب را بــرای ســتایش خــود مجــاب کنند. ایــن نوع 

ــم. ــی  )CT( می نامی ــه تکوین ــکار را نظری راه
اگرچــه مــن مدافــع راهــکار تکوینــی بــرای پارادوکــس تــراژدی هســتم، امــا 
هــدف اصلــی مــن در اینجــا تشــریح نتایــج راهکار هایــی اســت کــه بــه نظرم 
ــتند ]1[.  ــو نیس ــی هم س ــا لذت گرای ــه ب ــی ک ــد؛ همان های ــذاب آمده ان ج
ــر  ــن ام ــر ای ــی بیانگ ــرا و تکوین ــی غیرلذت گ ــای جبران ــر دوی نظریه ه ه
هســتند کــه چــرا مخاطــْب هنــر رنــج آور را دنبــال می کنــد، امــا درعین حــال 
ســؤاالت و مســائل بیشــتری نیــز ایجــاد می کننــد. در واقــع اگــر رنــِج ناشــی 
از مواجهــه بــا یــک اثــر هنــری به صــورت لذت گرایانــه ای جبــران نمی شــود، 
ــر  ــد آن اث ــر می رس ــه نظ ــتی، ب ــات بهزیس ــی نظری ــاس برخ ــر اس ــس ب پ
هنــری بــرای مخاطــب مضــر اســت. اگــر چنیــن باشــد، می تــوان ادعــا کــرد 



فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا . دوره2، شماره5، پاییز1400
116

ــه ترانه هــای عاشــقانه غیرعقالنــی  ــا گــوش دادن ب کــه تماشــای ملــودرام ی
اســت؛ بنابرایــن، به طورکلــی بایــد از ترانه هــای عاشــقانه، ملــودرام، تــراژدی 
یــا حتــی فیلم هــای ترســناک اجتنــاب و عزیزانمــان را نیــز بــه ایــن دوری 

دعــوت کنیــم.
در اینجــا بــا مســئله ای روبــرو هســتیم: اگــر یــک راه حــل بــرای پارادوکــس 
تــراژدی منتــج بــه آن می شــود کــه بخــش زیــادی از تاریــخ ادبیــات، فیلــم 
ــا  ــردن آن ه ــوده و دنبال ک ــرای مخاطــب مضــر ب و موســیقی مردم پســند ب
ــد.  ــای کار به شــدت بلنگ ــک ج ــد ی ــس بای ــل اســت، پ ــالً خــالف عق کام
همان طــور کــه چیشــولم  عنــوان می کنــد، اگــر مجبــور باشــیم بیــن یــک 
ــا CT( یکــی را  ــه فلســفی )مثــل NHTC ی حقیقــت بدیهــی و یــک نظری
انتخــاب کنیــم، ابتــدا بایــد نظریــه را کنــار بگذاریــم ]۲[ و ســپس بررســی 
کنیــم کــه ایــن نظریــه کجــا مســیر را اشــتباه رفتــه اســت کــه بــا حقایــق 

ــدارد. ــی ن هم خوان
خوشــبختانه، گزینــه دیگــری نیز وجــود دارد: نــه NHCT و نــه CT به تنهایی 
بــر پوچــی مــا بــرای دنبال کــردن هنــر رنــج آور داللــت ندارنــد. زمانــی متهــم 
بــه پوچــی می شــویم کــه تئــوری بهزیســتی محــدودی، ماننــد لذت گرایــی، 
را بپذیریــم کــه در آن لــذت و رنــج تنهــا چیزهایــی هســتند کــه نهایتــاً برای 
ــه نظــر می رســد به جــای  ــن ب ــا مضــر هســتند؛ بنابرای ــد ی ــرد مفی ــک ف ی
ــال آن  ــتی و امث ــی در بهزیس ــه لذت گرای ــی از NHCT و CT، ب عیب جوی
معتــرض هســتیم. اگــر لذت گرایــی معتقــد اســت کــه هنــر رنــج آور بــرای ما 
مضــر و توجــه بــه چنیــن آثــاری غیرعقالنــی اســت، پــس بایــد لذت گرایــی 

و ســایر نظریــات هم معنــا را رد کــرده و کنــار بگذاریــم.
اگرچــه بــه نظــر می رســد بــرای پارادوکــس تــراژدی یــا بایــد از یــک نظریــه 
جبرانــی لذت گــرا یــا یــک نظریــه مبســوِط بهزیســتی دفــاع کنیــم، امــا مــن 
نشــان خواهــم داد کــه چنیــن نیســت. مــا می توانیــم هــم CT، یــک نظریــه 
جبرانــی غیرلذت گــرا، و هــم یــک نظریه محــدود از بهزیســتی را بــدون اتهام 
پوچــی بپذیریــم. مــن بــه طــور خالصــه از هــر دو دیــدگاه دفــاع می کنــم و 
نشــان می دهــم کــه مســئله مذکــور، محصــول یــک فــرض غلــط در مــورد 
اهمیــت بهزیســتی اســت. امــا نتیجه گیــری مــن بــه هیچ وجــه جدل آمیــز 
نیســت. مــن نتیجــه می گیــرم اگرچــه دنبال کــردن هنــر رنــج آور می توانــد 
عقالنــی باشــد، امــا گاهــی هــم بــه همــان صــورِت عقالنی، مضــر و بد اســت.

بنابرایــن مــن تنهــا طرحــی مختصــر از یــک دیالکتیــک را مطــرح می کنــم 
و در ادامــه جزئیاتــی بــه آن می افزایــم. بحــث مــن در چنــد مرحلــه پیــش 
ــس  ــرای پارادوک ــرا ب ــی لذت گ ــای جبران ــه راه حل ه ــدا، علی ــی رود. در ابت م
ــم.  ــه می ده ــر از CT ارائ ــی مختص ــپس دفاع ــم. س ــث می کن ــراژدی بح ت
پیــش از آن کــه نشــان دهــم ایــن امــر چگونــه منتــج بــه مســئله فوق الذکــر 
می شــود، مــروری بــر نظریــات برجســته بهزیســتی خواهــم داشــت. در ادامه 
مســئله را مطــرح کــرده و بــه طــور خالصــه از یک نظریــه محدود بهزیســتی 
ــت  ــتی از اهمی ــه بهزیس ــم ک ــنهاد می کن ــر پیش ــم. در آخ ــاع می کن دف
محــدودی برخــوردار اســت. به جــای تمرکــز بــر تأثیــر هنــر رنــج آور بــر رفــاه، 
بایــد متوجــه آن باشــیم کــه چگونــه ارزش زندگانــی مــا را تحــت تأثیــر قــرار 
ــج آور اگرچــه  ــر رن می دهــد. مــن نشــان می دهــم کــه ارزش حاصــل از هن
گاهــی اوقــات تأثیــر معکوســی بــر رفــاه و آســایش مــا دارد، امــا در اغلــب 

مــوارد زندگــی مــا را ارزشــمندتر می کنــد.

۲. پارادوکس هنر رنج آور
اکثــر آثــار در ادبیــات پارادوکــس تــراژدی بــا یــک پرســش انگیزشــی درگیــر 

ــای  ــه واکنش ه ــری ک ــب هن ــه تعقی ــب را ب ــزی مخاط ــه چی ــتند: چ هس
ــن ســؤال  ــد؟ ]۳[ ای ــزد، ترغیــب می کن ــی را در او برمی انگی احساســی منف
انگیزشــی به نــدرت بــه ایــن صــورت و در عــوض بــه شــکل یــک پارادوکــس 
ــای  ــؤال، راه حل ه ــرح س ــوة ط ــه نح ــته ب ــود. بس ــرح می ش ــاختاری مط س
مختلفــی حــذف می شــوند. همان طــور کــه بــه طــور معمــول بیــان 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت: چگون ــن اس ــراژدی ای ــس ت ــؤال پارادوک ــود، س می ش
مخاطــب در واکنــش بــه تصویــری ســاختگی از وقایــع در یــک تــراژدی یــا 
ــایند، احســاس  ــده، افســرده کننده و ناخوش ــری ناراحت کنن ــار هن ــایر آث س
لــذت کنــد؟ امــا ایــن فرمول بنــدی بــرای مســئلة مذکــور، پرسشــی اساســی 
را ایجــاد می کنــد: آیــا تراژدی هــا، به صــورت معمــول، تجــارب لذت بخشــی 
ــر  ــی اگ ــا حت ــد! ام ــور باش ــم این ط ــاید ه ــد؟ ش ــان می آورن ــه ارمغ را ب
ــای  ــاری در ژانر ه ــاً آث ــند، مطمئن ــش باش ــی لذت بخ ــا به طورکل تراژدی ه
دیگــر، ماننــد ملــودرام، وجــود دارنــد کــه معمــوالً تجربیــات لذت بخشــی بــه 

ــد. ــت نمی دهن دس
ــرد.  ــر می گی ــراژدِی صــرف را در ب ــک ت ــر از ی ــی فرات ــا موضوعات ــن معّم ای
گســتره تجــارب عاطفــی منفــی کــه مخاطــب بــا میــل خــود تســلیم آن هــا 
می شــود، بســیار گســترده اســت. قبــل از هــر چیــز، بایــد عنــوان کــرد کــه 
بخــش زیــادی از هنرهــای مذهبــی در ســّنِت غــرب، بــه دنبــال برانگیختــن 
ــیح و  ــج مس ــیدن رن ــق به تصویرکش ــج آور از طری ــی رن ــای عاطف واکنش ه
ــار  شــهادت قدیســان هســتند. البتــه کــه بررســی انگیزه هــای تماشــای آث
مذهبــی بســیار پیچیــده اســت، امــا نیــازی نیســت بــه حــل ایــن مســئله 
بپردازیــم، چــرا کــه نمونه هــای ســکوالر واضــح زیــادی نیــز وجــود دارنــد. 
ــینمایی  ــودرام س ــک مل ــد. ی ــر بگیری ــودرام را در نظ ــر مل ــال، ژان ــرای مث ب
محبــوب بــر اســاس داســتانی از آلیس مونــرو ، دور از او  )ســارا پُلــی  ۲۰۰6(، 
ــه  ــه ب ــته ک ــی در گذش ــل خیانت ــه دلی ــه ب ــد ک ــان می ده ــی را نش زوج
طــور متناقضــی در اثــر فراموشــی خاطــرات تحــت تأثیــر آلزایمــر بــر مــال 
شــده اســت، طــالق گرفته انــد. تنهــا یــک مــاه پــس از اقامــت زن در یــک 
ــه ســالمندان شــده و  ــه ســالمندان، او عاشــق شــخص دیگــری در خان خان
شــوهرش را فرامــوش می کنــد؛ مخاطــب نیــز می گریــد و می گریــد. یکــی 
ــی  1۹۸5(،  ــی  )شپیس ــی، پلنت ــینمایی مثال زدن ــای س ــر از ملودرام ه دیگ
بــا یــک فالش بــک بــه پایــان می رســد؛ جایــی کــه زن قهرمــان داســتان در 
تابســتانی از جوانــی اش پیــش مــی رود: »روزهــا و روزهــا مثــل ایــن خواهنــد 
بــود.« امــا پــس از دو ســاعت تماشــای فیلــم، قهرمــان داســتان از مــالل یک 
ــب  ــرای مخاط ــوب ب ــای خ ــد. ملودرام ه ــون می رس ــه جن ــق ب ازدواج ناموف
احســاس غــم و اندوهــی درونــی را برمی انگیــزد. البتــه ملودرامــی کــه نتوانــد 

اشــک مخاطــب را جــاری کنــد، ملودرامــی شکســت خورده اســت.
ــر وحشــت در وهلــه اول در تــالش اســت ترکیبــی  ــه همیــن ترتیــب، ژان ب
ــیاری  ــال بس ــزد. بااین ح ــار، را برانگی ــرس و انزج ــی، ت ــای منف از واکنش ه
از مخاطبیــن فیلم هــای ترســناکی را دنبــال می کننــد کــه چنیــن 
ــی  ــم نارضایت ــر می کن ــن فک ــه م ــند. اگرچ ــن  باش ــی را متضم واکنش های
ناشــی از تــرس و انزجــار کمــی اغراق آمیــز اســت، امــا برخــی آثــار در ژانــر 
وحشــت، ترســی ناخوشــایند و اندوهــی عمیــق را القــا می کننــد. شــاهکار 
ــگاه نکــن  )1۹۷۳( ، امیــِد نقــش  زیبــا و عمیــق نیکــوالس ُرگ ، اکنــون ن
اصلــی خــود را مبنــی بــر اینکــه جهــان چیــزی غیــر از خوشــبختی انســان 
نیســت، نقش بــرآب می کنــد ]۴[. رمان هــای جنایــی ماننــد نمــای اختــالف 
منظــر  )پاکــوال  1۹۷۴(، در اغلــب مــوارد مخاطــب را در مواجهــه بــا وقایــْع 
بــدون توضیــح خاصــی رهــا می کنــد جــز در ایــن مــورد کــه جهــان دیــگ 
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ــی  ــزاری مصرف ــه اب ــد ب جوشــانی از فســاد اســت و در آن هرکســی می توان
بــرای منافــع قدرت طلبــان تبدیــل شــود. موســیقِی وهم انگیــز و مالیخولیایی 
نیــز می توانــد موجــب برانگیختــن احســاس ندامــت از اشــتباهات گذشــته یا 
فرصت هــای ازدســت رفته یــا حتــی ایجــاد حــس نوســتالژی شــدید شــود، 
به طوری کــه شــنونده بــا میــل بازگشــت بــه گذشــته و احســاس ناکامــی در 
برآورده ســازی آرزوهــا رنــج ببــرد ]5[. جــای هیــچ شــکی نیســت کــه اکثــر 

ــان اند. ــوب آسیب رس ــرِی خ ــار هن آث
بــا نــگاه بــه فراســوی هنــر و مواجهــه بــا هنــری کــه احساســات منفــی را 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــر می ش ــر و پیچیده ت ــا پررنگ ت ــزد، معّم برمی انگی
مــردم در واکنــش بــه هنــر، بســیار بیشــتر از یــک زندگــی معمولــی، مایل به 
تجربــه احساســاتی هســتند کــه بــه نظــر مــا منفــی می رســند. مــا بــه طــور 
معمــول زمانــی احساســی را منفــی می دانیــم کــه بــا واکنشــی نفرت انگیــز 
ــه  ــی کــه منجــر ب همــراه باشــد. در همیــن راســتا، معمــوالً از موقعیت های
ــر  ــالوه ب ــم. ع ــاب می کنی ــن احساســاتی می شــوند، اجتن ــن چنی برانگیخت
ــس  ــه ح ــی ک ــر  منف ــک تأث ــوان ی ــب به عن ــاتی اغل ــن احساس ــن، چنی ای
ــا دارای  ــه آن ه ــت ک ــوان گف ــف می شــوند. می ت ــد توصی ــدی دارن بســیار ب
یــک حــس لذت طلبــی منفــی هســتند ]6[. ایــن احساســات به خودی خــود 
ــوارد،  ــی م ــوند. در برخ ــته می ش ــرت پنداش ــی از نف ــع مهم ــوان منب به عن
ماننــد ناراحتی هــای عمیــق، بایــد کمــی فراتــر رفتــه و چنیــن احساســاتی 
را رنــج آور خطــاب کنیــم ]۷[. دقیقــاً بــه همیــن خاطــر اســت کــه ترجیــح 
می دهــم مســئله را پارادوکــس هنــر رنــج آور  بنامــم. ایــن پارادوکــس در یک 
پرســش ســاده خالصــه می شــود: اگــر مــردم می خواهنــد از رنــج اجتنــاب 

کننــد، پــس چــرا بــه دنبــال تجربــة هنــری هســتند کــه رنــج آور اســت؟
پارادوکس هنر رنج آور را می توان به صورت زیر سامان بخشید:

1. مــردم به صــورت داوطلبانــه از چیزهایــی کــه تجــارب رنــج  آوری را فراهــم 
ــد کــه تجــارب  ــال می کنن ــی را دنب ــد دوری کــرده و تنهــا چیزهای می کنن

ــد. ــت می دهن ــه دس ــی ب لذت بخش
 ،)PPA(  ۲. مخاطــب بــه طــور معمــول در پاســخ بــه هنــر به ظاهــر رنــج آور
ترانه هــای غم انگیــز و  آثــار مذهبــی،  تراژدی هــا، ملودرام هــا،  ماننــد 

ــت. ــی اس ــج آور ناب ــارب رن ــناک، دارای تج ــای ترس فیلم ه
۳. مــردم انتظــار دارنــد کــه در پاســخ بــه PPA تجــارب رنــج آور نابــی داشــته 

باشند.
ــد  ــه می دانن ــتند ک ــاری هس ــال آث ــه دنب ــه ب ــورت داوطلبان ــردم به ص ۴. م

زیرمجموعــة PPA هســتند.
ــر  ــال هن ــه دنب ــه ب ــالً داوطلبان ــورت کام ــردم به ص ــه م ــارم ک ــای چه ادع
به ظاهــر رنــج آور هســتند، فراتــر از یــک فــرض منطقــی اســت. واضــح اســت 
ــر خــالف  ــه تماشــای فیلمــی ب ــه طــور معمــول مجبــور ب کــه مخاطــب ب
ــوودی ای در کار  ــِی پلیســِی هالی ــروِی معمای ــچ نی خواســته اش نیســت. هی
ــده  ــوس گنجان ــرده، در اتوب ــردم را از خانه هایشــان خــارج ک ــه م نیســت ک
ــر بنشــاند. همان طــور کــه ادعــای  ــه تماشــای تئات و به صــرف پاپ کــورن ب
ســوم صراحتــاً بیــان می کنــد، واضــح اســت کــه مخاطــب آگاه اســت بــا چــه 
ــة  ــدون مطالع ــردم ب ــد م ــش می آی ــدرت پی ــود. به ن ــد ب ــرو خواه ــز روب چی
ــتان  ــا دوس ــورت ب ــا مش ــی ی ــوی معرف ــای ویدئ ــر، تماش ــروری مختص م
ــا  ــب را ب ــز مخاط ــا نی ــینند. تئاتره ــی بنش ــای فیلم ــه تماش ــنایان ب و آش
به کارگیــری ترفند هــای مختلــف بــه تماشــای یــک ملــودرام نمی کشــانند. 
هیــچ نیــازی بــه تبلیــغ یــک کمــدی به جــای فیلمــی اشــک آور بــرای جذب 
مخاطــب و تهیــه بلیــت نیســت؛ بنابرایــن کســی نمی توانــد بــا ادعــای چهارم 

مخالفــت کنــد: مخاطــب باکمال میــل و بــا انتظــارات نســبتاً دقیقــی دربــاره 
آنچــه تجربــه خواهــد کــرد، بــه دنبــال هنــر رنــج آور اســت.

در مقابــل، تقریبــاً همــه راه حل هــای پارادوکــس ادعــای دوم را - کــه مــردم 
ــی هســتند  ــج آور ناب ــج آور دارای تجــارب رن ــر به ظاهــر رن ــه هن در پاســخ ب
ــادگی  ــی به س ــا کس ــت. ی ــود اس ــه موج ــا دو گزین ــد. در اینج - رد کرده ان
ــی  ــج آور قابل توجه ــارب رن ــج آور، تج ــر رن ــر به ظاه ــه هن ــد ک ــکار می کن ان
بــه دســت می دهنــد و یــا انــکار می کنــد کــه ایــن تجــارب تمامــاً رنــج آور 
هســتند. اگرچــه برخــی گزینــه اول را انتخــاب می کننــد، امــا اکثــراً گزینــه 
ــا  ــه ب ــج حاصل محبــوب دوم را برمی گزیننــد؛ آن هــا ادعــا می کننــد کــه رن
ــای  ــوْع راه حل ه ــات موض ــه در ادبی ــود. اگرچ ــران می ش ــا جب ــایر لذت ه س
ــی  ــای غیرمعمول ــا راه حل ه ــد، ام ــود دارن ــز وج ــرا نی ــر لذت گ ــی غی جبران
هســتند ]۸[. بــه همیــن ترتیــب، راه حل هــای جبرانــی بــرای ایــن پارادوکس 
مدعــی وجــود جبــران لذت طلبانــه هســتند. چنیــن راه حل هایــی معتقدنــد 
ــج  ــاس درد و رن ــج آور احس ــر رن ــر به ظاه ــه هن ــخ ب ــب در پاس ــه مخاط ک
می کنــد، امــا ادعــا می کننــد آثــار هنــری دیگــر جبرانــی الزم و کافــی را در 

ــد. ــه می کنن ــا ارائ ــایر لذت ه ــب س قال
ادعــای دوم پارادوکــس آمــاج انتقــادات اســت، گرچــه پــس از کمــی تأمــل 
ــدان  ــه منتق ــم ک ــان می کن ــن گم ــید. م ــد رس ــر خواه ــه نظ ــح ب صحی
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــری ب ــج آور هن ــات رن ــا تجربی ــه ب ــرض دوم، در مواجه ف
پدیدارشناســانه عمــل نکرده انــد؛ پدیدارشناســی ای کــه اطالعــات زیــادی در 
ــن  ــی ای ــل در چرای ــد دلی ــن چن ــد. م ــه می  ده ــای دوم ارائ ــت از ادع حمای
ــه برجســته تر  ــا از هم ــی از آنه ــا یک ــج در نظــر دارم، ام ــتباه بســیار رای اش
ــاالً  ــج آور احتم ــر رن ــی در هن ــّدی پدیدارشناس ــرش ج ــت ]۹[: عدم پذی اس
محصــول یــک فــرض خــام و ضمنــی نســبتاً قــوی از لذت گرایــِی انگیزشــی  
اســت. ایــن فــرض توجــه بــه ایــن موضــوع کــه تمامــی تجــارب حاصــل از 
ــازد.  ــوار می س ــتند را دش ــش نیس ــاً لذت بخ ــری الزام ــار هن ــا آث ــه ب مواجه
اگــر مــا تنهــا بــه دنبــال لــذت هســتیم، پــس چــرا در جهــان کســی بایــد 
ــه دنبــال هنــری باشــد کــه لذت بخــش نیســت؟ بنابرایــن نبایــد خیلــی  ب
ــا  ــوان در مــورد آن فکــر کــرد. ام ــل می ت ــا حداق هــم ناخوشــایند باشــد. ی
ــرای  زمانــی کــه ایــن فــرِض نامحتمــل صراحتــاً لحــاظ شــود، انگیــزه ای ب
ــاً  ــس صراحت ــن از پارادوک ــدی م ــد. فرمول بن ــی نمی مان ــای دوم باق رد ادع
ــای اول  ــد. ادع ــال می کن ــر م ــی را ب ــی انگیزش ــی لذت گرای ــرض اساس ف
به ســادگْی یــک بیانیــه لذت گرایــی انگیزشــی یــا روان شــناختی اســت کــه 
در آن منبــِع نهایــِی انگیــزه بشــر، لــذت و رهایــی از رنــج اســت. ایــن نظریــه 
ــراد  ــناختی اف ــی روان ش ــروان لذت گرای ــه پی ــت. اگرچ ــت اس ــالً نادرس کام
سرســختی هســتند کــه اغلــب تحــت تأثیــر نویســندگان داســتانی های ادبی 
قــرار می گیرنــد، امــا بــه نظــرم نشــان دادن چرایــی نادرســتی عقیــده آ ن هــا 
نســبتاً آســان اســت. بــرای مثــال، یــک ســرباز ممکــن اســت بــرای نجــات 
جــان هم رزمانــش خــود را روی نارنجــک بینــدازد و در نتیجــه لــذت خــود 
ــه  را فــدای نفــع دیگــران کنــد. خودخواهــی نامیــدن ایــن موضــوع نیــاز ب
یــک تلقیــِن نظــرِی جــّدی دارد کــه تنهــا از یــک فیلســوف بــر می آیــد! بــه 
طــور مشــابه، ممکــن اســت افــرادی بــا انگیزه هــای اخالقــی، به جــای آنکــه 
چیــزی را انتخــاب کننــد کــه بیشــترین لــذت را برایشــان بــه همــراه دارد، 
بــه دنبــال راهــی باشــند کــه آن را درســت و حــق می داننــد. ایــن طوبیقــا  
بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن زحمــت اثبــات آن بــر 

ــم. ــرار می ده ــناختی ق ــی روان ش ــروان لذت گرای ــدة پی عه
طبیعتــاً پیــروان لذت گرایــی روان شــناختی نیــز پاســخی دارنــد: علــت آن که 
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ــه عهــدی عمــل می کنــد ایــن  ــا ب ــه دوســتش کمــک می کنــد ی کســی ب
اســت کــه باعــث لــذت شــده و او را از رنــج و احســاس گنــاه حفــظ می کنــد. 
لذت گرایــی روان شــناختی یــک نکتــه دارد. انجــام کار خیــر بــرای دیگــران 
ــی  ــا لذت گرای ــدی دارد. ام ــس ب ــدردی ح ــاه و هم ــی دارد؛ گن ــس خوب ح
روان شــناختی نمی توانــد اهمیــت ایــن کــه منبــع لــذت و ناراحتــی مــا در 
ســعادت و بدبختــی دیگــران اســت را ببینیــد. مــا از انجــام کار خیــر بــرای 
ــه  ــم. ب ــا اهمیــت می دهی ــه آن ه ــا ب ــم چراکــه م ــذت می بری دوســتانمان ل
همیــن ترتیــب، در زمــان رنجــش آن هــا احســاس ناراحتــی می کنیــم زیــرا 
ــن صــورت ناراحــت نمی شــدیم.  ــر ای ــم. در غی ــت می دهی ــا اهمی ــه آن ه ب
همچنیــن هیــچ دلیلــی نــدارد کــه فکــر کنیــم مــا فقــط بــه ایــن دلیــل بــه 
دوســتان خــود اهمیــت می دهیــم کــه برایمــان لذت بخــش باشــد. چنیــن 
نگاهــی همــه چیــز را معکــوس می کنــد. مشــکل لذت گرایــی روان شــناختی 
ــاً  ــس قطع ــم، پ ــه دیگــران اهمیــت دهی ــم ب ــا می توانی ــر م ــن اســت: اگ ای
می توانیــم بــا ایــن مراقبــت صــرف و نــه محاســبات خودخواهانــه در مــورد 

یــک جبــران لذت گرایانــه، انگیــزه داشــته باشــیم ]1۰[.
عــالوه بــر ایــن، تمامــی انگیزه هــای غیــر لذت گرایانــه خیرخواهانــه نیســتند. 
ــد، ممکــن اســت  همان طــور کــه اگزیستانسیالیســت ها به ســختی متوجه ان
ــا علــم  ــرای یــک هــدف معنــادار قربانــی کنــد، ب فــردی شــادی خــود را ب
بــه ایــن کــه احتمــاالً ناراحتــی بیشــتر و لــذت کمتــری نســبت بــه تفریــح 
ــکاری نقــش  ــه طــور غیرقابل ان ــذت ب در ســاحل خواهــد داشــت. اگرچــه ل
ــذت،  ــن اســت کــه فکــر کنیــم ل ــر ای ــا منطقی ت ــد، ام ــا می کن مهمــی ایف

تنهــا یکــی از منابــع انگیزشــی اســت.
ــج آور  ازآنجاکــه لذت گرایــی انگیزشــی نادرســت اســت، پارادوکــس هنــر رن
ماننــد  انگیزشــی معقول تــری،  بــرای آن مجهــول می مانــد. نظریــة 
ــا چشــم اندازی از  لذت گرایــی انگیزشــی غالــب  - کــه در آن مــردم غالبــاً ب
لــذت برانگیختــه می شــوند - پارادوکســی ایجــاد نمی کنــد. امــا ایــن نظریــه 
ــاً  ــج  آور، واقع ــر رن ــر به ظاه ــر هن ــد: اگ ــاد می کن ــی ایج ــؤال مهم ــز س نی
ــد؟ ــه کنن ــد آن را تجرب ــم می خوان ــردم بازه ــرا م ــس چ ــج آور اســت، پ رن

۳. یک پیشنهادة غیر جبرانی
همان طــور کــه نشــان دادم، پارادوکــس هنــر رنــج  آور اساســاً یــک تعــارض 
بیــن گزارشــات مخاطــب و پیش فــرِض لذت گرایــی انگیزشــی اســت. 
ــن  ــاالً ای ــب، احتم ــی غال ــی انگیزش ــودن لذت گرای ــول ب ــه قابل قب باتوجه ب
بــار مســئولیت اثبــات بــر دوش طــرف داران ادعــای دوم اســت. اگــر برخــی 
آثــار هنــری واقعــاً در نظــر مخاطــب رنــج آور هســتند، چــرا بایــد عالقه  منــد 
ــر  ــد، اکث ــان ش ــر بی ــه پیش ت ــور ک ــد؟ همان ط ــا باش ــای آن ه ــه تماش ب
نظریه پــردازان بــرای مســئلة موردبحــث، راه حــل جبرانــی لذت گــرا را 
پیشــنهاد می کننــد، براین اســاس کــه مخاطــب بایــد بــرای جبــران رنــج بــه 
دنبــال لــذت باشــد. مشــکل اساســی بــا راه حل هــای لذت گرایانــه ایــن اســت 
کــه آن هــا هم ســو بــا پدیدارشناســی نیســتند. اگرچــه لذت هــای زیــادی از 
یــک روایــت خوش ســاخت حاصــل می شــود، امــا مخاطــب تجربیــات خــود 
را کامــالً رضایت بخــش بیــان نمی کنــد. در واقــع مــوارد زیــادی وجــود دارد 

ــج آور توصیــف می کننــد. کــه مــردم تجــارب خــود را غالبــاً رن
ازآنجاکــه ایــن نوشــتار بــر ایــن نکتــه اســتوار اســت، اســتدالل های بیشــتری 
ــریال  ــد: س ــر بگیری ــن را در نظ ــة م ــورد عالق ــال م ــود. مث ــد ب ــاز خواه نی
ــک ازدواج   ــی از ی ــن ، صحنه های ــار برگم ــتناک اینگم ــاعته و وحش شش س
ــوال«، یکــی از طاقت فرســاترین داســتان هایی  )1۹۷۳(. قســمت ســوم، »پائ

اســت کــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. ماریــان )لیــْو اولمــان( بــرای یک 
هفتــه همــراه بــا فرزندانــش در خانــة تابســتانی خــود اســت. همســر او نیــز، 
یوهــان، تــا آخــر هفتــه بازنمی گــردد. امــا وقتــی در اواســط هفتــه به صــورت 
ــا  ــود. او ب ــحال می ش ــیار خوش ــان بس ــردد، ماری ــده ای بازمی گ غافلگیرکنن
ــد و  ــدارک می بین ــده ای ت ــی دود و میان وع ــه م ــر خان ــحالی در سراس خوش
خوشــحالی خــود را از ایــن دیــدار پیــش از موعــد ابــراز می کنــد. خوشــحالی 
او خبرهــای یوهــان را بســیار دلخراش تــر می کنــد: او بــه ماریــان می گویــد 
کــه عاشــق زنــی دیگــر )پائــوال( شــده و قــرار اســت همــان شــب بــه همــراه 
معشــوقه اش بــه ســفری شــش ماهه بــرود. مکالمــة آن هــا نیم ســاعت بســیار 
طاقت فرســا بــه طــول می انجامــد کــه در آن یوهــان بــه درخواســت ماریــان 
ــه  ــن صحن ــول ای ــد! در ط ــه او نشــان می ده ــری از معشــوقه اش را ب تصوی
ــتفاده  ــان اس ــورت ماری ــرده روی ص ــای فش ــه کلوزآپ ه ــن از مجموع برگم

می کنــد کــه امواجــی از آســیب، خشــم و ناامیــدی را نشــان می دهــد.
مــن تجربــة خــود از ایــن قســمت را خوشــایند توصیــف نخواهــم کــرد، امــا 
آن را یکــی از تأثیرگذارتریــن داســتان ها بــا موضــوع »خیانــت« می دانــم. از 
نظــر مــن ایــن ســریال در بهشــِت فیلم هــا در کنــار شــاهکار مورنائــو ، طلــوع 
ــن  ــدادی از قوی تری ــع تع ــه در واق ــرد ک ــرار می گی ــید  )1۹۲۷( ق خورش
ــی  ــر تجارب ــم را به خاط ــن فیل ــن ای ــینما را داراســت. م ــخ س لحظــات تاری
کــه بــه دســت می دهــد بــه دیگــران پیشــنهاد می کنــم. امــا ایــن تجــارب 
خوشــایند نیســتند. نــه، ایــن تجــارب چیــزی کمتــر از یــک ویرانــی عاطفــی 
ندارنــد. در بســیاری از لحظــات، اگــر فیلــم را متوقــف می کردیــد و نظــرم را 
ــاًل  ــاده و کام ــم فوق الع ــک می گفت ــی از اش ــان انبوه ــیدید، در می می پرس
ــک  ــه ی ــه آن را ب ــزی اســت ک ــان چی ــاً هم ــن دقیق ــده اســت. ای خردکنن

ــد. ــل می کن شــاهکار تبدی
ممکــن اســت کســی در جــواب بگویــد اگرچــه لــذت الزامــاً منبــع انگیــزش 
نیســت، امــا مخاطــب بایــد بــه دنبــال منابــع دیگــری از ارزش باشــد. تجارب 
رنــج آور احتمــاالً ابــزاری بــرای ایجــاد ایــن ارزش هســتند، امــا رنــج ذاتــاً و 
ــن اســت  ــراض ای ــوع اعت ــن ن ــود ارزشــمند نیســت. مشــکل ای به خودی خ
کــه اساســاً بــر نحــوة مواجهــة مــا بــا هنــر رنــج آور منطبــق نیســت. مخاطب 
ــته  ــر داش ــه هن ــش ب ــه در واکن ــی ک ــن تجارب ــورد رنج آورتری ــی در م حت
ــای  ــد. تماش ــت نمی کن ــرف، صحب ــزاری ص ــک ارزش اب ــوان ی ــت به عن اس
ــک  ــک دندان پزش ــزد ی ــن ن ــه رفت ــبیه ب ــک ازدواج ش ــی از ی صحنه های
نیســت. وقتــی خودمــان را در مواجهــه بــا فیلــم برگمــن قــرار دهیــم، ماننــد 
ایــن نیســت کــه ســوراخ کاری دنــدان را بــرای پایــان بخشــیدن بــه یــک درد 
تپنــده ناشــی از پوســیدگی تحمــل کنیــم. مطمئنــاً ممکــن اســت ارزشــی را 
در روشــنگری فیلــم از رنــج و ازدواج بــه دســت آوریــم، امــا ایــن پایان بخــش 
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.
ــر  ــه هن ــخ ب ــرد در پاس ــه ف ــج آوری ک ــی رن ــای احساس ــه واکنش ه اگرچ
ــن  ــا ممک ــتند، ام ــمند نیس ــزاری ارزش ــورت اب ــد، به ص ــاس می کن احس
ــواع ارزش، ماننــد  اســت کســی ادعــا کنــد کــه آن هــا متشــکل از ســایر ان
ارزِش شــناخت تمایــل عمیــق بشــریت بــه ظلــم و ســتم، هســتند. بــه هــر 
ــن  ــل چنی ــرد، درک کام ــم ک ــث خواه ــه بح ــه در ادام ــور ک روی، همان ط
بینش هایــی لزومــاً مســتلزم تجــارب عاطفــی رنــج آور اســت. در واقــع، فکــر 
ــل اســت؛  ــتان انگیزشــی کام ــک داس ــن موضــوع بخشــی از ی ــم ای می کن
ــرای رد  ــی ب ــر آن دلیل ــا اگ ــن بحــث بازخواهــم گشــت، ام ــه ای ــن ب بنابرای
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ادعــای اول مــن باشــد، آنچــه کــه بایــد نشــان دهــد ایــن اســت کــه مخاطب 
ــی  ــوان جبران ــج آور به عن ــی رن ــای احساس ــال واکنش ه ــه دنب ــد ب ــا بای تنه
بــرای ســایر انــواع ارزش باشــد و نــه صرفــاً بــرای شــخص خــودش. از نظــر 
ــر  ــن خاط ــه ای ــوص ب ــت، به خص ــت اس ــیار نادرس ــوع بس ــن موض ــن ای م
ــت آورد  ــه دس ــر ب ــوان از هن ــه می ت ــناختی ای ک ــای ش ــواع ارزش ه ــه ان ک
معمــوالً پیش پاافتــاده هســتند. مــا به خوبــی می دانیــم کــه کائنــات نســبت 
ــه اعمــال وحشــیانة  ــه خواســته های مــا بی تفــاوت اســت و مــردم قــادر ب ب
ــه  ــل ب ــه می ــور اینک ــتند. تص ــکار هس ــی آش ــم و بی احساس ــونت، ظل خش
ــادآوری چنیــن چیزهــای بی اهمیــت و افســرده کننــده ای، منبــع اصلــی  ی
انگیــزة مخاطــب باشــند بســیار ســخت اســت؛ انگیــزه ای کــه میــل مــا بــرای 
تحمــل تمامــی تأثیــرات منفــی به آن نســبت داده می شــود. مطمئناً بخشــی 
از انگیــزة مــا همیــن اســت، امــا بــه نظــر می رســد مخاطــب در واقــع به خاطر 
ــل  ــی رود. حداق ــا م ــال آن ه ــه دنب ــه ب ــات اســت ک ــن تجربی داشــتن همی
این گونــه اســت کــه مــا اغلــب در مــورد چنیــن آثــاری چنیــن می گوییــم: 
مــا قــدرت ویرانگــری عاطفــی برگمــن را عــالوه بر انســانیت و عمق بینشــش 

ــم. ــین می کنی تحس
بنابرایــن بــه نظــر می رســد مخاطــب دســت کم تــا حــدی بــه دلیــل تجــارب 
رنــج آوری کــه بــه دســت مــی آورد بــه دنبــال آثــار هنــری رنــج آور مــی رود. 
روایــات گوناگــون تجربیــات طویــل و متنوعــی را ارائــه می دهنــد کــه بیشــتر 
آن هــا حداقــل مقــداری لــذت ایجــاد می کننــد. امــا به طورکلــی، برخــی از 
ــج آور توصیــف می شــوند. مــن نشــان خواهــم  ــن وجــه رن ــه بهتری آن هــا ب
داد کــه اگرچــه مــا بــه دالیــل مختلــف بــه دنبــال هنــر رنــج آور هســتیم، 
امــا یکــی از آن دالیــل تجربــة خــود آن تجربیــات اســت. هنــگام مواجهــه 
بــا هنــر رنــج آور، گاهــی اوقــات فــرد به صــورت ذاتــی بــه دنبــال تجربیــات 
ناخوشــایندی اســت کــه از پــس آن هــا بــر می آیــد. شــاید ایــن کمــی عجیب 
بــه نظــر بیایــد، امــا شــواهد خوبــی بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد: پــس از ایــن 
ــار را به خاطــر اثربخشــی آن هــا در برانگیختــن  ــا بســیاری از آث مواجهــه، م
ــی از  ــا صحنه های ــم. م ــین می کنی ــج آوری تحس ــای رن ــن واکنش ه چنی
ــدوه دلخــراش و  یــک ازدواج را به خاطــر قــدرت آن در برانگیختــن غــم و ان
رنــج آورش تحســین می کنیــم. حــدوداً ایــن همــان چیــزی اســت کــه ذاتــاً 

از اثــر انتظــار داریــم.
در جایــی دیگــر، مــن ایــن را نظریةتجربــة غنــی  )RET( نامیــده ام ]11[. این 
نظریــه معتقــد اســت کــه مخاطــب تــا حــدی به خاطــر تجــارب غنــی ای که 
نمی تواننــد در زندگــی روزمــرة خــود داشــته باشــند، آثــار رنــج آور را بــدون 
ــراض  ــک اعت ــد. ی ــب می کنن ــر از آن طل ــزی بدت ــا چی ــی ی ــیب فیزیک آس
رایــج بــه RET متوجــه آثــاری اســت کــه بــه شــدت نفرت انگیــز هســتند. 
ــم  ــا نمی توان ــتم، ام ــناک هس ــای ترس ــداران فیلم ه ــن از طرف ــه م اگرچ
ــای  ــا هزارپ ــتل  )راث  ۲۰۰5( ی ــل اّره  ) ون  ۲۰۰۴(، هاس ــی مث فیلم های
ــه  ــی را ک ــن فیلم های ــم. همچنی ــل کن ــیکس  ۲۰۰۹( را تحم ــانی  )س انس
دارای صحنه هــای جراحــی چشــم هســتند، دوســت نــدارم. البتــه کــه مــن 
تنهــا نیســتم. در اکــران فیلــم پاســیو  )پائولــو چرچــی یوســای  ۲۰۰6( در 
نیویــورک، مخاطبیــن در طــول یــک صحنــة طوالنــی شــامل جراحی چشــم 
انســان، بــه صــورت گروهــی فــرار کردنــد ]1۲[. در اینجــا مخالفتــی وجــود 
ــب تجــارب ناخوشــایند اســت،  ــی طال ــه صــورت ذات ــر مخاطــب ب دارد: اگ
پــس چــرا بســیاری از مــردم از جمــه مــن، از ایــن تجــارب دوری می کننــد؟ 
RET پیش بینــی می کنــد کــه مخاطــب رفتــاری غیــر از آنچــه واقعــاً انجــام 
ــرا  ــرد. زی ــد RET را رد ک ــب بای ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــد داش ــد، خواه می ده

مخاطــب بایــد چیــزی غیــر از تجربــة رنــج آور بخواهــد.
اگرچــه فکــر می کنــم ایــن اعتــراض بــه موضــوع بســیار مهمــی می رســد، 
امــا دلیلــی بــرای رد ادعــای اساســی نظریــة تجربــة غنــی ارائــه نمی دهــد. 
ــة شــدید«    ــة تجرب ــة خــود را »نظری ــن نظری ــه م توجــه داشــته باشــید ک
ننامیــده ام. ارزش صرفــاً شــدت در امــر نیســت، بلکــه تجاربــی اســت کــه از 
نظــر شــناختی و حســی بــه طور مؤثــری جــذاب هســتند: این همــان تجربة 
ــة نفرت انگیــز به هیچ وجــه غنــی نیســت. به شــدت  غنــی اســت. یــک تجرب
منزجرکننــده و فاقــد ابعــاد دیگــری اســت. کامالً مشــخص اســت کــه نظریة 
ــن  ــد. بااین وجــود، ای ــاب می کن ــور اجتن ــر منف ــی از مســئلة هن ــة غن تجرب

اعتــراض بــه محدودیــت RET اشــاره دارد.
مــن هرگــز ادعــا نکــردم کــه نظریــة تجربــة غنــی کل داســتان را در مــورد 
انگیــزة مخاطــب بیــان می کنــد، امــا اکنــون گمــان می کنــم قــدرت کمتــری 
نســبت بــه آنچــه قبــالً می پنداشــتم داراســت. ممکــن اســت مخاطــب واقعــاً 
به خاطــر خویشــتِن خویــش بــه دنبــال تجــارب ناخوشــایند و رنــج آور باشــد، 
ــل حصــول اســت. همان طــور  ــای بیشــتری قاب ــج آور چیزه ــر رن ــا از هن ام
ــرای  ــای کار ب ــک ج ــه ی ــم ک ــر می کن ــن فک ــد، م ــان ش ــر بی ــه پیش ت ک
راه حل هــای جبرانــی می لنگــد. آنهــا معمــوالً بــا نحــوة ســتایش مــا از آثــار 
ــم  ــک فیل ــه ی ــم ک ــدرت می گویی ــا به ن ــد. م ــاق ندارن ــده انطب ناراحت کنن
ــناختی آن  ــر ارزش ش ــا به خاط ــت ی ــی را داش ــده ارزش ناراحت ناراحت کنن
علی رغــم رنــج حاصــل، ارزش تماشــا داشــت. نــه! مــا تحلیل هــای بیشــتری 
ــک  ــود. او در ی ــوع آگاه ب ــن موض ــه ای ــبت ب ــوم  نس ــم. هی ــام می دهی انج
ــه  ــش ب ــده در واکن ــه درد تجربه ش ــد ک ــتدالل می کن ــی اس ــیر منطق تفس
ــل می شــود ]1۳[.  ــذت تبدی ــه ل ــت ب ــق هنرمندانگــی روای ــراژدی از طری ت
اذعانــات او معمــوالً نظریــة تبدیــل  نامیــده می شــود. بــه نظر من او در مســیر 
ــای  ــه در واکنش ه ــرا، آنچ ــل لذت گ ــک تبدی ــای ی ــا به ج ــود ام ــتی ب درس
احساســی رنــج آور می یابیــم بــا ســایر انــواع ارزش یکپارچــه و عجیــن اســت 
]1۴[. آن هــا آن قــدری تبدیــل نمی شــوند کــه اهــداف و نتایــج ارزشــمندی 
ایجــاد کننــد. همان طــور کــه ممکــن اســت یــک قلم مــو خــارج از بســتر 
نقاشــی ارزش کمــی داشــته باشــد، امــا در شــکل گیری یــک کلیــت هنــری 
نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. قلم مــو نــه ذاتــاً ارزشــمند اســت و نــه صرفــاً 

به صــورت ابــزاری ارزشــمند اســت. بلکــه اساســاً ارزشــمند اســت.
اگــر منصــف باشــیم، ایــن مباحــث نســبتاً انتزاعــی هســتند. امــا می تــوان 
ــا ترانه هــای غمگیــن  ــر چگونگــی ارتبــاط مــا ب ــا کمــی تأمــل ب آن هــا را ب
ــا ترانه هــای غمگیــن  ــة خــود در ارتبــاط ب ــه تجرب ــر کــرد. اگــر ب ملموس ت
ــا دیگــران نیــز بــه گفتگــو بنشــینیم، به ســرعت مشــخص  فکــر کنیــم و ب
می شــود کــه ترانه هــای غمگیــن در اغلــب مــوارد مــا را به مراتــب 
غمگین تــر می کننــد. آن هــا نه تنهــا حــال مــا را بدتــر می کننــد، بلکــه بــه 
نظــر می رســد دقیقــاً بــه همیــن خاطــر کــه رنــج مــا را تشــدید می کننــد 
آن هــا را طلــب می کنیــم. گاهــی ممکــن اســت یــک ترانــة غمگیــن باعــث 
شــود کــه محزون تــر شــویم یــا ممکــن اســت کمــک کنــد بــا اشــک خــود 
آن غــم را پــاک کنیــم. امــا بیشــتر اوقــات، مــا غــم خــود را بــا گــوش دادن 
چنیــن ترانه هایــی پــاک نمی کنیــم، بلکــه آن را تقویــت می کنیــم. مــا بــه 
دنبــال کاتارســیس  بــه معنــای تطهیــر نیســتیم، بلکه بــه دنبال شــکوفایی و 
فــوران احساســات هســتیم. اگرچــه عجیــب بــه نظــر می رســد امــا پشــتوانة 

پدیدارشــناختی محکمــی دارد.
ممکــن اســت کســی مؤلفه هــای ُفرمــال یــک قطعــة موســیقایی را دنبــال 
کنــد یــا از تنظیــم آن مشــعوف شــود، امــا معمــوالً اشــعار آن موردتوجــه قرار 
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ــد  ــه می کنن ــطحی را ارائ ــی س ــا روایات ــا تنه ــر ترانه ه ــد ]16[. اکث می گیرن
کــه در کنــار تصاویــری کــه فراهــم می کننــد تنهــا تداعی گــر تجربه هــای 
شــخصی هســتند. در واقــع آن هــا فراینــد تخیــل را تســریع می کننــد. نتیجة 
نهایــی، فــوران شــدید احساســاتی اســت کــه تحــت تأثیــر محتــوای روایــات 

شــخصی شــنونده ایجــاد شــده اســت.
ــات  ــدید احساس ــرای تش ــی ب ــوان راه ــن به عن ــای غمگی ــنیدن ترانه ه ش
ــزاری  ــوان اب ــدی به عن ــا ح ــن کار را ت ــا ای ــت؛ م ــول نیس ــی، غیرمعم منف
بــرای متمرکــز کــردن افــکار خــود بــر موقعیت هــای مهــم انجــام می دهیــم. 
ــا  ــار روشــنگری هســتند؛ آن هــا تمرکــز م واکنش هــای احساســی دارای آث
ــز  ــک چی ــه ی ــا را ب ــه م ــرس توج ــه ت ــور ک ــد. همان ط ــش می دهن را افزای
خطرنــاک جلــب می کنــد، احساســات قــوی نیــز می تواننــد بــه مــا کمــک 
کننــد تــا بــه ســطوح عمیــق تمرکــز دســت یابیــم و در نتیجــه تجربیــات 
ــوص  ــن، به خص ــای غمگی ــم. ترانه ه ــت آوری ــه دس ــی ای را ب ــی غن خیال
آن هایــی کــه دارای ســاختار روایــی داللت گــری هســتند، برای خوداندیشــی 
ــوای  ــزاری هســتند. محت ــن ارزش اب ــا دارای ای ــر هســتند. آن ه بســیار مؤث
روایــی ترانه هــای غمگیــن بــه پشــتوانة ســاز و آواز بــا تحریــک احساســات، 
ــه  ــوع همیش ــن موض ــود. ای ــخصی می ش ــع ش ــا در وقای ــر م ــب تفک موج
ــوار همیشــه  ــا شــرایط ناگ ــک اشــتباه ی ــردن در ی ــر نیســت. گیرک درمانگ
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــود. بلک ــران آن نمی ش ــا جب ــرش ی ــه پذی ــر ب منج
ــی  ــق، مســتحق اندوه ــا از دســت دادن های عمی ــود. ام ــج ش ــدی و رن ناامی

عمیــق هســتند.
ارزش ایــن تجربیــات بالفاصلــه مشــخص نمی شــود. امــا بــه نظــر منطقــی 
ــا  ــد ت ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب ــن می توانن ــای غمگی ــه ترانه ه ــد ک می رس
ببینیــم، چــه چیــز داشــته ایم، چــه چیــز داریم و چــه چیــز از دســت داده ایم. 
ــن نمی شــود کــه احســاس  ــه ای ــن موضوعــات همــواره منجــر ب ــاب ای بازت
بهتــری داشــته باشــیم. در واقــع، گاهــی همــه چیــز را بدتــر می کنــد. امــا 
ــت  ــا اهمی ــم ت ــز از دســت داده ای ــم چــه چی ــم بدانی بااین وجــود می خواهی
موضــوع را حــس کنیــم. ارزش چنیــن بازتــاِب احساســِی تقویت شــده ای ذاتاً 
یــک موضــوِع شــناختی نیســت، امــا تــا حــد زیــادی بــه درک و فهــم مــا از 
ــای  ــه ترانه ه ــات ب ــود تجربی ــر خ ــدی به خاط ــا ح ــا ت ــتگی دارد. م آن بس
غمگیــن گــوش می دهیــم، 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 می گذاریــم، کســانی کــه هیچ چیــز را 
احســاس نمی کننــد، راه زیــادی تــا پذیــرش یــک فقــدان دارنــد. مطمئنــاً، یا 

دســت کم هنــوز، متوجــه اهمیــت موضــوع نیســتند.
ــه دانســتن  ــن موضــوع ن ــد. ای ــه نظــر برس ــم ب ــی مبه ــن اســت کم ممک
چیســتی و نــه دانســتن چگونگــی امــر اســت، بلکــه چیــزی متفــاوت اســت 
ــت  ــوع و وضعی ــت موض ــاس اهمی ــی ادراک، احس ــئلة اصل ــه در آن مس ک
اســت. تصــور کنیــد از کســی بپرســید کــه عظمــت برخــی نسل کشــی ها، 
جنگ هــا، بمباران هــا یــا وقایــع وحشــتناک دیگــر را متوجــه شــده اســت یــا 
خیــر. قطعــاً در پاســخ خواهــد گفــت، البتــه و مشــتی آمــار تحویــل خواهــد 
داد. مــا می پرســیم: »آیــا فکرکــردن به آن وحشــتناک و ناخوشــایند نیســت؟ 
ایــن موضــوع کامــالً غیرقابل هضــم اســت«. امــا در پاســخ می شــنویم: »نــه 
کامــالً قابــل درک اســت: x نفــر از انســان ها جــان باختنــد.« همان طــور کــه 
ویلیــام جیمــز  خاطرنشــان می کنــد، در چنیــن مــواردی فــرد صرفــاً دارای 

یــک »حالــت ســرد و خنثــی از ادراک عقالنــی« اســت ]1۷[.
بــه طــور مشــابه، فــردی را در نظــر بگیریــد کــه نســبت بــه مــرگ فرزنــِد 

ــنویم:  ــه بش ــت ک ــی اس ــالً بی معن ــت. کام ــاوت اس ــالً بی تف ــتش کام دوس
»می فهمــم از دســت دادن فرزنــد چقــدر وحشــتناک اســت امــا ایــن موضــوع 
ذره ای مــن را ناراحــت نمی کنــد.« بنابرایــن فــرد یــا اهمیتــی نمی دهــد و یــا 
به ســادگی هیــچ درکــی از آن نــدارد. مســئله تنهــا دانســتن چگونگــی حــس 
از دســت دادن 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 بی حــس شــود، امــا در غیــر ایــن صــورت حتــی 
نمی تــوان به صــورت تقریبــی نیــز غــم ازدســت دادن فرزنــد را درک کــرد. در 
مــورد چیزهایــی کــه بــرای مــا اتفــاق می افتــد نیــز همین طــور اســت. درک 
اهمیــت چیزهایــی کــه بــرای مــا مهــم هســتند، گاهــی نیــاز بــه احســاس 
ــاس  ــن احس ــه ای ــت ک ــور نیس ــد ]1۸[. این ط ــی دارن ــدوه عمیق ــم و ان غ
صرفــاً نشــان دهندة درک مــا باشــد، بلکــه بــه نظــر می رســد داشــتن ایــن 

احســاس بخشــی از خــود فراینــد ادراک اســت.
ایــن تصــور از ادراک تــا حــدودی مبهــم اســت. متأســفانه، مطمئــن نیســتم 
ــه بیانــی ســاده تر،  کــه چطــور می تــوان ایــن ایــده را روشــن تر کــرد. امــا ب
ــیر  ــرد. چش ــف ک ــی  توصی ــی قدرشناس ــث را نوع ــوان ادراک موردبح می ت
کالهــون  اســتدالل می کنــد کــه احساســات کمــک می کننــد فــرد بــه درک 
»شــهودی« )در مقابــل انتــزاع( از باورهــا دســت یابــد ]1۹[. ممکــن اســت 
کســی حقیقتــی را بدانــد امــا آن را درک نکــرده باشــد. قدرشناســی از یــک 
حقیقــت توصیفــی، فرایند فهــم مفاهیــم آن و آمادگــی بــرای به کارگیری آن 
در تفکــرات آتــی اســت. مــا بایــد انتظــار چیــزی مشــابه حقایــق ارزشــمند را 
داشــته باشــیم. بــه طــور منطقــی، واکنــش عاطفــی رنــج آور می تواند ابــزاری 
بــرای قدرشناســی ارزشــیابانه باشــد. امــا مــن کامــالً از توصیــف ایــن چنینی 

ادراک به عنــوان صورتــی از قدرشناســی راضــی نیســتم.
اگــر قدرشناســی، تمــاِم ارزِش واکنش هــای احساســی رنــج آور باشــد، پــس 
مــن صرفــاً یــک نظریــة جبرانــی غیــر لذت گــرا را ارائــه کــرده ام. هیــچ ایرادی 
بــه ایــن موضــوع وارد نیســت به اســتثنای ایــن کــه معتقــدم می تــوان چیــز 
ــاً  ــی گاه ــای احساس ــه واکنش ه ــرح ک ــن ش ــه ای ــت، ب ــز گف ــری نی قوی ت
ــی کــه می شناســم  ــن مثال ســازندة درک ارزشــیابانه اند. مــن روی واضح تری
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 مطمئنــاً فراتــر از صرفاً 
ــل  ــه نظــر می رســد کــه ارزش قائ ــه ارزشــمندی آن اســت. ب باورداشــتن ب
شــدن بــرای چیــزی، باورکــردن آن اســت کــه آن چیــز ارزشــمند اســت و 
ــال،  ــتند. به عنوان مث ــر دو الزم هس ــه ه ــه ک ــت داد. البت ــه آن اهمی ــد ب بای
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 نمی رســد بگویــد بــرای زندگــی کــودک ارزش قائــل اســت 
]۲۰[؛ بنابرایــن اگــر کســی اهمیتــی نمی دهــد، ارزشــی هــم قائــل نیســت 

.]۲1[
ــه در  ــوم ادراک ک ــدازة مفه ــه ان ــاً ب ــت دادن تقریب ــت اهمی متأســفانه، ماهی
تــالش هســتم آن را توضیــح دهــم، مبهــم اســت. امــا حداقــل یــک چیــز 
واضــح اســت: اهمیــت دادن نمی توانــد جــدا از نســبتش بــا احساســات تعریف 
شــود. ممکــن اســت کســی فکــر کنــد کــه اهمیــت دادن صرفــاً یــک تمایــل 
احساســی ذاتــی اســت. امــا مــن معتقــدم کــه این طــور نیســت. ازآنجاکــه 
ــکار  ــا و اف ــف، کنش ه ــات مختل ــزش احساس ــب برانگی ــت دادن موج اهمی
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ــرف  ــی ص ــل احساس ــک تمای ــه ی ــوان آن را ب ــود، نمی ت ــون می ش گوناگ
تقلیــل داد. تنهــا چیــزی کــه مــن در تأییــد آن اطمینــان دارم، ایــن اســت 
کــه احساســات مــا وابســته بــه چیــزی اســت کــه بــه آن اهمیــت می دهیــم 
ــت  ــه آن اهمی ــه ب ــزی می ترســیم ک ــط از چی ــا فق ــال، م ]۲۲[. به عنوان مث
می دهیــم. به طورکلــی، احساســات اســتاندارد اساســاً شــامل تحلیــل 
چگونگــی تحــت تأثیــر قرارگرفتــن چیــزی کــه مــا بــه آن اهمیــت می دهیم، 
ــت می دهــد  ــزی اهمی ــه چی ــه کســی ب ــن ک ــا تصــور ای هســتند ]۲۳[. ام
امــا زمانــی کــه آن چیــز در خطــر اســت، احســاس تــرس نکنــد یــا زمانــی 
کــه شــکوفا می شــود احســاس شــعف نداشــته باشــد، پذیرفتنــی نیســت؛ 
ــی از  ــا گاه ــای م ــم نگرانی ه ــه بگویی ــد ک ــی نمی مان ــی باق ــن، بحث بنابرای

ــوند. ــان می ش ــان عی ــی مان برایم ــای احساس ــق واکنش ه طری
ــه چــه چیــزی و چقــدر اهمیــت  ــا درک کنیــم ب در نهایــت، نیــاز اســت ت
ــت  ــن فرص ــا ای ــه م ــاص، ب ــور خ ــه ط ــن، ب ــای غمگی ــم. ترانه ه می دهی
ــه  ــه چ ــه ب ــم ک ــه درک کنی ــم و در نتیج ــاس کنی ــه احس ــد ک را می دهن
ــن  ــه ای ــج آوری ک ــی رن ــای احساس ــم. واکنش ه ــت می دهی ــزی اهمی چی
ــدان و  ــک فق ــخصی از ی ــازندة درک ش ــد، س ــا را برمی انگیزن ــا آن ه ترانه ه
ــن موضــوع منبــع  ــرای مــا هســتند ]۲۴[. ای میــزان اهمیــت یــک چیــز ب

قابل توجهــی از ارزش آن هــا را شــکل می دهــد.

۴. رفاه ، یک مرور کلّی
در مقدمــه، مختصــراً پیامد هــای مشــکل آفرین اســتفاده از راه حل هــای 
تکوینــی بــرای پارادوکــس تــراژدی را ارائــه کــردم: ایــن راه حــل معتقد اســت 
کــه هنــر رنــج آور اساســاً بــرای مــا مضــر اســت. اشــاره کــردم کــه نتایــج آن 
تنهــا در صورتــی حاصــل می شــوند کــه فرضمــان بــر یــک نظریــة محــدود 
و بحث برانگیــز در مــورد رفــاه باشــد. اکنــون بــرای تشــریح دقیق تــر مســئله 
بــه آن بازمی گــردم. بــرای درک بهتــر ایــن مســئلة مفهومــی، در ابتــدا بایــد 

در مــورد طبیعــت رفــاه بیشــتر بدانیــم.
تئوری هــای رفــاه )بــا نام هایــی چــون بهزیســتی ، نفــع شــخصی  و 
ــه مــا می گوینــد کــه چــه چیــز یــک زندگــی را  ارزش هــای احتیاطــی ( ب
بــرای کســی کــه آن را تجربــه می کنــد، بــه زندگــی خوبــی تبدیــل می کنــد. 
چیزهایــی کــه بــرای یــک فــرد خــوب یــا بــد هســتند، رفــاه او را تحــت تأثیر 
قــرار می  دهنــد. ایــن چیز هــا دارای ارزش احتیاطــی هســتند. براین اســاس، 
نظریــات ارزش احتیاطــی بــه مــا می گوینــد کــه چــه چیــزی می توانــد بــه 
نفــع یــک فــرد باشــد. مفهــوم رفــاه در مفاهیــم مختلفی چــون ســود و زیان، 

ایثــار، خودمحــوری و خودکامگــی نقشــی محــوری ایفــا می کنــد.
ــی ،  ــی روان ــود دارد: حالت گرای ــاه وج ــات رف ــی در ادبی ــای عموم ــه ادع س
ــة اســتاندارد  ــی ]۲5[. در اینجــا ارائ ــة فهرســت عین ــال و نظری ارضــای امی
ــه  ــخ ب ــده و در پاس ــاز ش ــدود آغ ــة مح ــک نظری ــا ی ــک ب ــن دیالکتی ای
ــد  ــه می یاب ــه نفــع نظریه هــای گســترده تر اســت ادام ــی کــه ب مخالفت های
]۲6[. حالت گرایــی روانــی محدودتریــن نظریــه اســت. ایــن نظریــه معتقــد 
اســت کــه تنهــا حامــالن ارزش احتیاطــی ذاتــی، حالت  هــای روانــی هســتند. 
ــه  ــی اســت. ایــن نظری لذت گرایــی، به عنوان مثــال، نوعــی حالت گرایــی روان
ــی  ــج به صــورت ذات ــذت و رن ــی ل ــد اســت کــه تنهــا حالت  هــای روان معتق
ــک  ــت، ارزش ی ــاده ترین حال ــتند ]۲۸[. در س ــی هس دارای ارزش احتیاط
زندگــی بــرای کســی کــه آن را تجربــه می کنــد برابــر بــا تعــادل خالــص بین 
لــذت و رنــج اســت ]۲۹[. لذت گرایــی معروف تریــن نــوِع حالت گرایــی روانــی 
اســت. اگــر تمامــی تجربه هــا چنیــن هســتند، پــس چــه چیــزی می توانــد 

ــج باشــد؟ ــذت و رن ــر از ل بنیادین ت
ــا  ــی اســت، ام ــی روان ــره از حالت گرای ــن دگ ــی معروف تری اگرچــه لذت گرای
ــودن او نیســت.  ــه لذت گراب ــازی ب ــرو آن باشــد، نی ــرای آن کــه کســی پی ب
ــم، امــا معتقــدم لذت گرایــی  ــی را قانع کننــده می دان مــن حالت گرایــی روان
غیرقابل قبــول اســت. ایــن نظریــه غیرعقالنــی اســت، زیــرا بــه نظــر می رســد 
بســیاری از تجــارب غیــر لذت بخــش به صــورت ذاتــی دارای ارزش احتیاطــی 
ــه  ــه نظــر می رســد بســیاری از تجــارب لذت بخشــی ک ــل، ب باشــند. حداق
ــا حاصــل می شــود  ــه از آن ه ــی ک ــا لذت دارای ارزش احتیاطــی هســتند، ب
ــزی  ــان چی ــن موضــوع حــدوداً هم ــم ای ــان می کن نامتناســب باشــند. گم
اســت کــه میــل  بــا »لذت گرایــی کیفــی«   ســعی بــر بیــان آن داشــت. بــه 
در آغــوش کشــیدن یــک عزیــز فکــر کنیــد. ممکــن اســت لذت بخش باشــد، 
امــا ارزش احتیاطــی ایــن تجربــه فراتــر از ســود لذت گرایانــة آن اســت. یــا 
جریان هــای غرقگــی  را در نظــر بگیریــد: خیلــی واضــح نیســت کــه تجربه ای 
لذت بخــش هســتند، امــا مطمئنــاً دارای حــاالت روانــی ارزشــمندی هســتند 

.]۳۰[
بــه طــور بحث برانگیزتــری، حالت گرایــی روانــی بــه الزامــات تجربــه  اشــاره 
دارد - کــه معتقــد اســت آنچــه شــما تجربــه نمی کنیــد اساســاً نمی توانــد 
بــه شــما آســیب بزنــد یــا نمی توانــد بــرای شــما آســیبی ایجــاد کنــد ]۳1[. 
اگرچــه مخالفت هایــی وجــود دارد، امــا اجمــاع مناســبی بــر ســر آن اســت 
کــه مثال هایــی بــه ســبک ماشــین تجربــه  نشــان می دهنــد کــه الزامــات 
ــی نادرســت هســتند ]۳۲[.  ــی روان ــی، حالت گرای ــور ضمن ــه ط ــه و ب تجرب
ــف  ــد طی ــه می توان ــم ک ــد ماشــینی را تصــور کنی ــا می خواه ــک  از م نوزی
ــین  ــد ]۳۳[. در ماش ــازی کن ــاده را شبیه س ــات خارق الع ــیعی از تجربی وس
تجربــه شــما می توانیــد تجربــة نــگارش مشــهورترین رمــان تاریــخ را داشــته 
باشــید. شــغل شــما بســیار مــورد ســتایش قــرار بگیــرد. قهرمــان ورزشــی، 
قهرمــان جنــگ، عاشــق افســانه ای، هــر چــه را کــه در زندگــی بخواهیــد، 
می توانیــد در ماشــین تجربــه، تجربــه کنیــد. مهم تریــن چیــز آن اســت کــه 
ــه در زندگــی واقعــی اســت. به هیچ وجــه  ــة شــما کامــالً مشــابه تجرب تجرب

تفــاوت آن را حــس نخواهیــد کــرد.
ــتگاه  ــا وارد دس ــانس آی ــن ش ــه ای ــه باتوجه ب ــد ک ــا می پرس ــک از م نوزی
می شــویم؟ نظــرات متفــاوت اســت، امــا اگــر نگوییــم اغلــب مــردم، بســیاری 
از آن هــا پاســخ منفــی می دهنــد. بســیاری از مــا از ایــن دســتگاه انصــراف 
ــزرگ  ــان ب ــه رم ــم ک ــر کنی ــم فک ــاً نمی خواهی ــه صرف ــرا ک ــم، چ می دهی
ــاً  ــیم. صرف ــته باش ــاً آن را نوش ــم واقع ــته ایم؛ می خواهی ــی را نوش آمریکای
نمی خواهیــم فکــر کنیــم کــه بــا دیگــران در ارتبــاط هســتیم؛ می خواهیــم 
ــدی عمیــق و واقعــی داشــته باشــیم. دوســت داریــم کــه  ــا دیگــران پیون ب
ــش  ــا از پی ــواه م ــازی به دلخ ــر ب ــه ه ــم ک ــا نمی خواهی ــیم، ام ــده باش برن

چیــده شــده باشــد.
مخالفــان لذت گرایــی، بی میلــی مــا از زندگــی در ماشــین را دلیلــی بــر ایــن 
می داننــد کــه مــا چیــزی بیــش از خوشــحالی صــرف بــه معنــای معمــول آن 
می خواهیــم. مدافعــان ارضــای امیــال نیــز بــر همیــن نظرنــد. آن هــا معتقدند 
کــه زندگــی در ماشــین تجربــه، یــک زندگــی ناکافــی اســت، زیــرا نمی توانــد 
طیــف گســترده ای از خواســته های مــا ماننــد میــل بــه تمــاس بــا واقعیــت 
را بــرآورده کنــد؛ بنابرایــن، نتیجــه می گیرنــد کــه ایــن صرفــاً لــذت نیســت 
کــه زندگــی را بــرای کســی کــه آن را تجربــه می کنــد، بــه زندگــی خوبــی 

تبدیــل می کنــد، بلکــه ارضــای امیــال اســت ]۳۴[.
مرحلــة بعــدی در ایــن مناظــره، دامنــة بحــث را گســترده تر می کنــد. زنــی 
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را تصــور کنیــد کــه می توانــد جایــگاه قابل توجهــی در ریاضیــات کاربــردی 
داشــته باشــد، امــا در عــوض ترجیــح می دهــد هــر روزش را صــرف شــمارش 
تیغه هــای علــف در محوطــة دانشــگاه هــاروارد کنــد ]۳5[. امیــال او ارضــا 
ــراض وارده  ــد. اعت ــه نمی کن ــی را تجرب ــی خوب ــا او زندگ ــت، ام ــده اس ش
ایــن اســت کــه به صــورت بدیهــی بهتــر اســت او کاری را انجــام دهــد کــه 
ــة  ــی نظری ــوع، برخ ــن موض ــرای ای ــت. ب ــی دارای ارزش اس ــورت عین به ص
ــه  ــن نظری ــد ]۳6[. ای ــنهاد می کنن ــاه را پیش ــی )OLT( رف ــت عین فهرس
معتقــد اســت کــه هــر چــه در زندگــی محاســن عینــی بیشــتر و بدی هــای 
عینــی کمتــری وجــود داشــته باشــند، آن زندگــی بــرای کســی کــه آن را 
تجربــه می کنــد بهتــر اســت. معمــوالً تصــور می شــود کــه محاســن عینــی 
شــامل مــواردی چــون روابــط عاشــقانه، دانــش، ســتایش زیبایــی حقیقــی، 

پرهیــزکاری، اســتقالل و موفقیــت اســت ]۳۷[.

5. مسئلة هنر رنج آور برای حالت گرایی روانی
ــدان  ــة چن ــی نظری ــی روان ــه حالت گرای ــد ک ــوق نشــان می دهن مباحــث ف
ــری  ــل دیگ ــج آور دلی ــر رن ــه نظــر می رســد مســئلة هن ــی نیســت. ب جالب
ــه  ــه در مقدم ــور ک ــد. همان ط ــه می کن ــا ارائ ــه م ــه ب ــن نظری ــرای رد ای ب
ــی و  ــای تکوین ــس راه حل ه ــم، پ ــی را بپذیری ــر لذت گرای ــردم، اگ ــاره ک اش
جبرانــی غیــر لذت گــرا بــرای پارادوکــس تــراژدی بــر ایــن داللــت خواهنــد 
داشــت کــه بــرای مضــر اســت کــه بــا فــرض حصــول لــذت بســیار زیــاد بــه 
تماشــای ملودرام هــا بنشــینیم و یــا بــه ترانه هــای عاشــقانه گــوش دهیــم. 
اگــر رنــج حاصلــه به صــورت لذت گرایانــه ای جبــران نشــود، از تعــادل خــارج 
می شــویم پــس بهتــر اســت از چنیــن آثــاری دوری کنیــم؛ بنابرایــن، بســته 
بــه ســطح عقالنیــت یک فــرد، تماشــای ملودرام یــا گــوش دادن بــه ترانه های 
عاشــقانه غیرمنطقــی خواهــد بــود. امــا ایــن موضــوع کامــالً بی معنــی اســت. 
اگــر چیــزی بــر اســاس راه حل هــای تکوینــی درســت باشــد، نگرانــی بعــدی 
ــی - در  ــی روان ــاد حالت گرای ــی - و به احتمــال زی ــن اســت کــه لذت گرای ای

ارتبــاط بــا رفــاه نادرســت هســتند.
مــن مخالــف ایــن موضــوع هســتم. در ادامــة ایــن بخش، دفــاع مختصــری از 
ــرای حــل مســئله فراهــم می کنــم.  ــه و زمینــه را ب حالت گرایــی روانــی ارائ
مــن معتقــدم به جــای مخالفــت بــا حالت گرایــی روانــی، بایــد مــوارد فــوق 
را دلیلــی بــر ایــن بدانیــم کــه رفــاه مهم تریــن مســئله نیســت. قابل پذیــرش 
اســت کــه در بســیاری از مواقــع، هنــر رنــج آور می توانــد واقعــاً مضــر باشــد، 
ــای  ــه ترانه ه ــدادن ب ــوش ن ــرای گ ــی ب ــل خوب ــت آن را دلی ــا الزم نیس ام
غمگیــن یــا تماشــای ملــودرام بدانیــم. مخاطــب بــه دنبــال گونه هــای غیــر 
احتیاطــی ارزش، ماننــد خودآگاهــی، از بســیاری از هنر هــای رنــج آور اســت و 

ــن کار را انجــام می دهــد. ــی ای به صــورت کامــالً عقالن
ــه را در نظــر بگیریــد: اگرچــه اکثــر افــراد غیــر  ــاری دیگــر ماشــین تجرب ب
ســاده لوح از زندگــی در ماشــین تجربــه انصــراف می دهنــد، امــا ایــن موضــوع 
ــه، آزمایشــات  ــی نیســت. بل ــی روان ــا حالت گرای ــی قاطــع ب ــر مخالفت دال ب
به وضــوح نشــان می دهنــد 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 صرفــاً چیزهایــی 
را کــه از قبــل می دانیــم تأییــد می کننــد: مــا چیزهایــی فراتــر از رفاهمــان 
ــه ای بــه دنبــال  طلــب می کنیــم ]۳۸[. مــا اغلــب به صــورت غیرخودخواهان
خیــر و منفعــت دیگــران هســتیم. انســان اغلــب خــود را بــرای یــک هــدف و 
یــا کســانی کــه دوستشــان دارد فــدا می کنــد. همچنیــن بســیاری از افــراد 

ــا ارزشــی مثــل  ــاه خــود را فــدای چیزهــای ب نیــز شناخته شــده اند کــه رف
دانــش، ارتبــاط بــا واقعیــت، اخالقیــات و معنویــات می کننــد.

بســیاری از مــا گمــان می کنیــم کــه زندگــی در ماشــین تجربــه بی معنــی 
ــن دســتگاه  ــا در زندگــی باشــیم، از ای ــی کــه خواهــان معن ــا جای اســت. ت
ــه در خــارج  ــن نیســت ک ــر ای ــر بیانگ ــن ام ــم داد ]۳۹[. ای انصــراف خواهی
ــی در  ــم داشــت. زندگ ــاه بیشــتری خواهی ــا رف ــر ی ــی بهت از ماشــین زندگ
ماشــین تجربــه نمی توانــد هرآنچــه می خواهیــم را بــه مــا بدهــد. ازآنجاکــه 
چیــزی فراتــر از افزایــش صــرف رفــاه را می جوییــم، بنابرایــن بحــث علیــه 

ــت. ــه اس ــی بی نتیج ــی روان حالت گرای
ــا  ــه بی نقــص باشــد، ام ــال ماشــین تجرب ــی در مث ــی روان شــاید حالت گرای
بااین وجــود ممکــن اســت کســی آن را غیرقابل قبــول بدانــد. در واقــع ممکــن 
اســت پیشــنهاد شــود کــه ارزش هنــر رنــج آور از نظریه هــای فهرســت عینــی 
ــد  ــا کن ــی ادع ــت کس ــن اس ــال ممک ــرای مث ــد. ب ــتیبانی می کن ــاه پش رف
ــج آور حاصــل از ترانه هــای  ــق احساســات رن ــا از ادراکــی کــه از طری کــه م
ــر  ــواع دیگ ــه ان ــم. ازآنجاک ــود می بری ــم، س ــت می آوری ــه دس ــن ب غمگی
ــق ارزشــمند را درک  ــا حقای ــد ت ــا کمــک می کنن ــه م ــج آور ب ــای رن هنره
کنیــم، ترانه هــای غمگیــن نیــز بــرای مــا مفیــد هســتند. آن هــا بــا تقویــت 
ــند. ــود می بخش ــی بهب ــورت ذات ــان را به ص ــا، زندگی م ــی در م خودشناس

فکــر نمی کنــم الزم باشــد چنیــن بیندیشــیم. اگرچــه موافقم کــه نظریه های 
ــا مشــکالت  ــاه دارای جاذبه هــای شــهودی هســتند، ام فهرســت عینــی رف
جــدی ای نیــز دارنــد. مــن بــه طــور خالصــه بــه ســه مــورد از آن هــا اشــاره 
ــن  ــه از محاس ــت ک ــی اس ــورد کس ــکل در م ــن مش ــم. اوالً، مهم تری می کن
عینــی لذتــی نمی بــرد. یــک محقــق بی انگیــزه در حــوزة ســرطان را در نظــر 
بگیریــد: اگرچــه اســتعداد زیــادی در بیوشــیمی دارد، امــا از تحصیــالت خــود 
در دانشــگاه لــذت چندانــی نبــرده اســت. او تنهــا ایــن رشــته را تحت فشــار 
پــدرش دنبــال کــرده اســت. او علی رغــم نارضایتــی اش، 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، می تــوان بــرای تمامــی محاســن موجــود در فهرســت عینــی 
ســناریوهای مشــابهی را در نظــر گرفــت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه 
این هــا محاســن عینــی نیســتند، بلکــه یــک حالــت ذهنــی ماننــد شــادی 

ــرای رفــاه هســتند. به عنــوان مهم تریــن مســئله ب
صرفــاً گنجانــدن لــذت یــا شــادی در فهرســت محاســن عینــی بــرای نجــات 
ــزه  ــق بی انگی ــر محق ــن خاط ــه همی ــود. ب ــد ب ــی نخواه ــه کاف ــن نظری ای
ناراضــی، امــا دارای بســیاری از ایــن محاســن اســت. در حالــی کــه زندگــی 
ــن،  ــود ]۴۰[؛ بنابرای ــد ب ــی خواه ــای احتیاط ــی از ارزش ه ــان خال او همچن
ــد.  ــای احتیاطــی باش ــر از ارزش ه ــزی فرات ــادی چی ــه نظــر می رســد، ش ب
ــرای چرایــی ایــن موضــوع امــر دشــواری  ــدون مثــال عینــی ب توضیحــی ب
اســت. یــک راه امیدوارکننده تــر بــرای مدافعــان نظریه هــای فهرســت عینــی 
رفــاه، ســاخت یــک نســخة ترکیبــی از نظریــه اســت: محاســن عینــی بایــد 
به صــورت انتزاعــی نیــز پســندیده باشــند. امــا این نظریــة ترکیبی از مشــکل 

ــرد. ــج می ب ــی رن دوم
زندگــی ای 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 نمی توانیــم ببینیــم چگونــه ایــن 
تغییــر، زندگــی را بــرای کســی کــه آن را تجربــه می کنــد، بهبــود می بخشــد 
]۴1[. بــه نظــر می رســد اگــر چیــزی بــرای کســی خــوب اســت، بایــد بــر 
ــر  ــک »تغیی ــد ی ــع بای ــد. در واق ــذار باش ــز تأثیرگ ــی او نی ــای ذات ویژگی ه
حقیقــی« در او ایجــاد کنــد. ایــن موضــوع دقیقــاً در مــوارد غیرانســانی رفــاه 
ــرار  ــر ق ــه ای را تحــت تأثی ــی گرب ــای ذات ــر ویژگی ه ــز صــادق اســت. اگ نی
ــه  ــد. اگرچ ــام نمی دهی ــرای آن انج ــدی ب ــا ب ــوب ی ــچ کار خ ــد، هی ندهی
مشــخص نیســت کــه گیاهــان نیــز دارای رفــاه هســتند، امــا هیچ چیــز بــرای 
گیــاه گوجه فرنگــی خــوب یــا بــد نیســت مگــر اینکــه بــر ویژگی هــای ذاتــی 
آن تأثیرگــذار باشــد. ایــن شــرط احتمــاالً کافــی نیســت، زیــرا هر چیــزی که 
ــاه او تأثیرگــذار  ــر رف ــاً ب ــر ویژگی هــای ذاتــی فــرد تأثیــر می گــذارد، الزام ب
نیســت. امــا بــه طــور معقولــی شــرط الزم خواهــد بــود. چگونــه چیــزی کــه 
مــن را تغییــر نــداده اســت، می توانــد زندگــی را بــرای مــن بهبــود ببخشــد؟

ــا  ــم ]۴۲[. ام ــا نمی شناس ــن ادع ــرای ای ــده ای ب ــل قانع کنن ــچ دلی ــن هی م
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــد. مس ــر می رس ــه نظ ــن ب ــی ایم ــود، ادعای بااین وج
ــاد  ــاه در تض ــای OLT از رف ــا ویژگی ه ــرایط ب ــن ش ــهودی ای ــت ش معقولی
اســت. ایــن موضــوع نشــانگر نادرســتی یــا متناقــض بــودن OLT نیســت. در 
ــع،  ــوی ای دارد. در واق ــل غیرشــهودی ق ــد OLT دالی ــوض نشــان می  ده ع
ــه  ــه نفــع نظری ــی ب ــر از هــر مالحظات OLT ادعایــی را کــه احتمــاالً ایمن ت

ــد. ــت، رد می کن اس
ــد  ــش از ح ــار را بی ــتی ایث ــح چیس ــی توضی ــت عین ــة فهرس ــوماً، نظری س
ــخص  ــالً مش ــی کام ــوع زمان ــن موض ــد ]۴۳[. ای ــوه می ده ــت جل بی اهمی
می شــود کــه ایــن نظریــه، ارزش هــای اخالقــی را به عنــوان یکــی از محاســن 
در فهرســت محاســن عینــی در نظــر می گیــرد. در پاســخ بــه یکــی از مــوارد 
فداکاری هــای قهرمانانــه، OLT ممکــن اســت بتوانــد در یــک ارزیابــی کلــی 
قــادر بــه احتســاب تأثیــرات رفاهــی فــداکاری باشــد. امــا اســتراتژی کلــی آن 
بســیار عجیــب بــه نظــر می رســد. بــه نظــرم OLT انجــام کارهایــی خــارج از 
چهارچــوب وظیفــه را بــه امــری خودخواهانــه تبدیــل نمی کنــد. مــن انگیــزه 
ــد  ــردازان OLT می توانن ــرم. نظریه پ ــتباه نمی گی ــل اش ــة عم ــا نتیج را ب
تصدیــق کننــد کــه یــک قهرمــان فــداکار نیــازی بــه انگیــزه بــرای منافــع 
شــخصی نــدارد. مســئله اینجاســت کــه بســیار عجیــب بــه نظــر می رســد 
ــوزی  ــال آتش س ــاختمانی در ح ــتابان وارد س ــه ش ــی ک ــورد کس ــه در م ک
شــده اســت بگوییــم کــه فــارغ از ســود ناشــی از فــداکاری، ضــرر بزرگــی را 
متحمــل شــده اســت. موضــوع فقــط ایــن نیســت کــه چوب خــط بیندازیــم، 
ــا  ــد. تنه ــی ای ندارن ــود احتیاط ــچ س ــار هی ــداکاری و ایث ــع ف ــه در واق بلک
ــاه خــود را  ــوان رف ــه طــور مســتقیم، نمی ت ــه ب محاســنی کــه دســت کم ن
فــدای آن هــا کــرد، تجربیــات ارزشــمند هســتند. فقــط حالت گرایــی روانــی 
اســت کــه از بــروز مشــکالتی پیرامــون بحــث فــداکاری جلوگیــری می کنــد.

ایــن مالحظــات به شــدت نافــی  OLT در حــوزة رفــاه هســتند. امــا ارزشــی 
کــه از هنــر رنــج آور حاصــل می شــود، هم راســتا بــا نظریــة متشــابه دیگــری، 
یعنــی نظریــة فهرســت عینــی ارزش هــا اســت. در بخــش بعــدی چگونگــی 
ایجــاد تمایــز بیــن رفــاه و ارزش را شــرح می دهــم کــه بــه حــل مســئله ای 

کــه در مقدمــه آمــد، کمــک خواهــد کــرد.

6. مرزهای بهزیستی
در بخــش قبــل، اســتدالل کــردم کــه OLT در مــورد رفاه با مشــکلی اساســی 
ــی آشــکار می شــود  ــن مشــکل زمان ــرو می شــود. ای ــداکاری روب در مــورد ف

کــه ارزش  هــای اخالقــی اعمالمــان را در فهرســت محاســن عینی قــرار دهیم. 
امــا عقالنــی نیســت کــه ارزش اخالقــی را یــک حســن احتیاطی بدانیــم. این 

نــگاه پیامدهــای قابل توجهــی بــرای اندیشــیدن پیرامــون رفــاه دارد.
بــرد هوکــر  اســتدالل می کنــد کــه مــا نســبت بــه یــک تبهــکار احســاس 
ــتدالل های  ــد در اس ــرای تردی ــی ب ــه دالیل ــم ]۴۴[. اگرچ ــی نداری ترحم
ــوالً  ــا معم ــت. م ــن نیس ــج آن چنی ــورد نتای ــا در م ــود دارد، ام ــر وج هوک
ــاروا تأســفم می خوریــم. امــا زمانــی کــه عمــل نادرســتی  بــرای رنج هــای ن
بــه فــرد تبهــکار آســیب برســاند، آثــار منفــی رفاهــی آن بــرای او را شایســته 
می دانیــم. ازایــن رو دلیلــی بــرای ترحــم نمی بینیــم. بــر خــالف نظــر هوکــر، 
ایــن فقــدان ترحــم نیســت کــه بی ربطــی ذاتــی ارزش هــای اخالقــی بــه رفاه 
را نشــان می دهــد، بلکــه تناســب خشــم اســت. برخــی دیگــر دلیــل اینکــه 
تجربــة لــذت بــرای یــک تبهــکار بــد اســت را ایــن موضــوع می داننــد کــه 
حســن احتیاطــی مــورد کم توجهــی قــرار گرفتــه اســت ]۴5[. چیــزی کــه 
لــذت ســوء را وحشــتناک می کنــد ایــن اســت کــه آن لــذت فقــط و فقــط 
بــه فــرد تبهــکار ســود رســانده و بــرای دیگــران موجــب ضــرر اســت. اگــر 
فکــر می کردیــم کــه خطــای خطــاکار بــرای او مضــر اســت، نمی توانســتیم 
خشــونت یــک تبهــکار حرفــه ای را توجیــه کنیــم. منبع خشــم دلیــل خوبی 
بــه دســت می دهــد تــا فکــر کنیــم کــه ارزش اخالقــی تأثیــری بــر رفــاه مــا 

نــدارد.
اگرچــه بی اخالقــی به صــورت ذاتــی و بــه وضــوح وضعیــت را بدتــر 
ــان دارای  ــی زندگیم ــرای ارزیاب ــان ب ــی اعمالم ــا ارزش اخالق ــد، ام نمی کن
ــور  ــه ط ــه ب ــی ای ک ــهودی، زندگ ــور ش ــه ط ــتند. ب ــادی هس ــت زی اهمی
ــات  ــل پ ــر، پ ــدارد. هیتل ــتن ن ــت، ارزش زیس ــرارت بار اس ــی ش قابل توجه
ــتار  ــتند. کش ــی داش ــر منف ــای سراس ــا ارزش ه ــی ب ــتالین زندگی های و اس
میلیون هــا انســان بــه طــرز وحشــتناکی شــیطانی اســت و بــه طــور قابــل 
قبولــی، بی اخالقــی بــرای ازبین بــردن یــک زندگــی بــا ارزش هایــی مثبــت 
کافــی اســت. امــا این تنهــا راه آن نیســت. بــرای ایــن کار یک درد شــدید نیز 
می توانــد کافــی باشــد. زندگی هایــی کــه در عــذاب مــدام و ناتوانــی ســپری 
می شــوند نیــز ارزش زیســتن ندارنــد. بــه هــر روی، چنیــن زندگی ای هایــی، 
ــاًل  ــورت کام ــا به ص ــتند. آن ه ــاری از ارزش   )LWA( هس ــای ع زندگی ه

ــه دور از ارزش هســتند. مشــهودی ب
مــوارد زیــادی از زندگی هایــی کــه ارزشــی بــرای زیســتن ندارنــد وجــود دارد. 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــی اس ــات مختلف ــود دارای درج ارزش به خودی خ
ــمردن  ــد ش ــی ، مانن ــای بی معن ــرف فعالیت ه ــالً ص ــه کام ــی ک زندگی های
ــا ســاختن نســخه های  تیغه هــای علــف، جمــع آوری نوارهــای الســتیکی ی
دســت نویس از کتــاب جنگ وصلــح می شــود، دارای ارزش کمتــری نســبت 
بــه زندگی هایــی هســتند کــه بــه دنبــال اهــداف ارزشــمند هســتند، امــا این 

بــدان معنــا نیســت کــه آن هــا اصــالً ارزش زیســتن ندارنــد ]۴6[.
نظریــه ای بــه ایــن ســؤال پاســخ خواهــد داد: چــه چیــز یــک زندگــی را بــه 
ــؤال  ــن س ــد؟ ای ــل می کن ــتن )LWL(  تبدی ــرای زیس ــمند ب ــی ارزش زندگ
ــه آن را  ــرای کســی ک ــی را ب ــک زندگ ــز ی ــه چی ــه چ ــی ک ــؤال قبل ــا س ب
تجربــه می کنــد، بــه زندگــی خوبــی تبدیــل می کنــد، متفــاوت اســت ]۴۷[. 
همان طــور کــه دیدیــم، نظریــه ای کــه بــه ســؤال دوم پاســخ می دهــد، یــک 
نظریــة بهزیســتی اســت. ایــن دو ســؤال بــه طــور مشــخص بــه هــم مرتبــط 
هســتند و در اغلــب مــوارد بــا هــم ترکیــب می شــوند ]۴۸[. امــا به احتمــال 
زیــاد، ارزش صرفــاً یــک موضــوع رفاهــی نیســت، زیــرا می تــوان زندگــی  ای 
بــا ســختی ها و رنج هــای زیــادی را تجربــه کــرد کــه ارزش زیســتن داشــته 

1۲۳



فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا . دوره2، شماره5، پاییز1400

باشــد ]۴۹[. در نــگاه اول نمونه هــای قانع کننــدة زیــادی وجــود دارد: 
دوبــاره ســربازی را کــه بــرای نجــات هم رزمانــش خــودش را روی نارنجــک 
می انــدازد در نظــر بگیریــد. او بــا ایــن کار ارزش زندگــی اش را افزایــش داده 

اســت ]5۰[.
انتخــاب آشــیل  کــه در ایلیــاد  بازگــو شــده اســت، ایــن موضــوع را نشــان 
ــود،  ــا ش ــا تروژان ه ــرد ب ــر وارد نب ــه اگ ــت ک ــیل می دانس ــد. آش می ده
بــه زودی کشــته می شــود، امــا نامــش بــرای ســال ها زنــده خواهــد مانــد. در 
غیــر ایــن صــورت، اگــر او بــه جنــگ نمی رفــت، نامــش فرامــوش می شــد 
ولــی عمــری طوالنــی و شــاد را تجربــه می کــرد. او زندگــی ای کوتــاه و پرمعنا 
را بــه زندگــی ای طوالنــی بــا رفــاه فــردی ترجیــح داد. انگیــزة او تنهــا میــل 
ــام  ــر از آن انتق ــت و مهم ت ــرای موفقی ــه ب ــود، بلک ــیدن نب ــهرت رس ــه ش ب
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.
ــا  ــد، ام ــا ندارن ــرای م ــودی ب ــه س ــی ک ــی از چیزهای ــه برخ ــور ک همان ط
ارزش انجــام دادن دارنــد، برخــی از زندگی هایــی کــه رفــاه کمــی دارنــد نیــز 
دارای ارزش زیســتن هســتند. وقتــی از خــود می پرســیم کــه آیــا برخــی از 
فعالیت هــا ارزش انجــام دادنــد دارنــد یــا نــه معمــوالً فقــط بــه ایــن ســؤال 
فکــر نمی کنیــم: »ایــن کار چــه چیــز مفیــدی بــرای مــن دارد؟« بــه طــور 
شــهودی، همیــن امــر بــرای زندگی هــا نیــز صــادق اســت. بــر عکــس، برخی 
ــر  ــک هیتل ــالً ی ــد. مث ــاد ارزش زیســتن ندارن ــاه زی از زندگی هــای دارای رف
ــا ارزشــی را نمی زیــد. بیــان چیــزی بــر خــالف  فوق العــاده شــاد، زندگــی ب
ایــن مثــال بســیار غیرمنطقــی اســت. ایــن مالحظــات نشــان می دهنــد کــه 
ارزش و رفــاه متمایــز از هــم هســتند. آن هــا نه تنهــا از نظــر مفهومــی متمایــز 

هســتند، بلکــه از لحــاظ فلســفی نیــز معــادل یکدیگــر نیســتند.
ــی در  ــی روان ــه، حالت گرای ــراد ماشــین تجرب ــا ای ــه آی ــن ک ــر از ای صرف نظ
ــان  ــه ارمغ ــة ارزش ب ــرای نظری ــج مهمــی ب ــد، نتای ــاه را رد می کن ــورد رف م
مــی اورد. اگرچــه برخــی گمــان می کننــد کــه می تــوان یــک زندگــی بســیار 
بــاارزش را در ماشــین تجربــه از ســر گذرانــد، امــا تعــداد اندکــی معتقدند که 
می تــوان زندگــی بســیار معنــاداری را داخــل دســتگاه تجربــه کــرد. ایــن امــر 
نشــان می دهــد میــان معنــا و رفــاه تفــاوت معنایــی وجــود دارد. اگــر آن هــا 
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 زندگی هــای 
ــر باشــند. البتــه کــه  ــاد براب ــاه زی ــا برخــی زندگی هــای دارای رف معنــادار ب
مــن در ایــن مــورد تردیــد دارم، امــا بــه هــر روی یــک تفــاوت مفهومــی بیــن 

آن هــا 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 
ــاد و  ــدون ایج ــی ب ــم ]51[. حت ــر می کن ــور فک ــن این ط ــه م ــتند؟ بل هس
ســاخت نظریــه ای دربــارة معنــای زندگــی، می تــوان دیــد کــه دالیــل خوبــی 
بــرای تمایــز مفهومــی ارزش و معنــا وجــود دارد. یــک زندگــی کــه تــا حــدود 
زیــادی بی معنــی اســت، ممکــن اســت ارزش زیســتن داشــته باشــد. یــک 
کلکســیونر نــوار الســتیکی خوشــحال را در نظــر بگیریــد: مشــخص نیســت 
ــارغ از ارزش  ــر؛ بااین حــال ف ــا خی ــا زندگــی او ارزش زیســتن دارد ی ــه آی ک
موفقیتــی محــدود، ناشــی از داشــتن انبوهــی از نوارهــای الســتیکی، زندگــی 

او قطعــاً بی معنــا اســت. زندگــی او بی معنــا اســت، امــا نــه کامــالً بــی ارزش؛ 
بنابرایــن ارزش کامــالً یــک امــر معنــادار نیســت. امــا بااین وجــود معنــا بــه 
ارزش مربــوط اســت. در صــورت برابــری ســایر چیزهــا، هــر چــه یــک زندگی 
ــر  ــاری دیگ ــت. ب ــد داش ــتری خواه ــتن بیش ــد، ارزش زیس ــر باش معنادارت
زندگــی ســرباز شــجاع، مــادر تــرزا یــا آبراهــام لینکلــن را در نظــر بگیریــد. 
ایــن مــوارد بــه مــا اجــازه می دهنــد کــه فکــر کنیــم ارزش ســطح باالتــری 

نســبت بــه معنــا و بهزیســتی داشــته و آن هــا را در بــر می گیــرد ]5۲[.
اگرچــه نمی توانــم در اینجــا نظریــه ای مبســوط بــرای ارزش ارائــه کنــم، امــا 
بحــث تــا اینجــای کار هم ســو بــا نظریــة فهرســت عینــی اســت. در واقــع، 
ــف و  ــی مختل ــن عین ــه دارای محاس ــد ک ــتن دارن ــی ارزش زیس زندگی های
بدی هــای عینــی بــه نســبت کمتــری هســتند. در جــدول آمــار یــک زندگی 
ــد.  ــی می گیرن ــا پیش ــن از بدی ه ــتن )LWL(، محاس ــرای زیس ــمند ب ارزش
ــای بســیار  ــر عکــس اســت: بدی ه ــاری از ارزش )LWA( ب ــی ع ــک زندگ ی
و محاســن کمــی دارد ]5۳[. مــن ادعایــی بــرای فهرســت محاســن نــدارم و 
تــالش نمی کنــم لیســت کاملــی از آن ارائــه دهــم، امــا بــرای ســهولت در کار 
می توانیــم آن هــا را شــامل دو دســتة اصلــِی رفــاه و معنــا بدانیــم. بــه طــور 
ــر باشــد: شــادی،  ــوارد زی ــن فهرســت شــامل م ــم ای ــر، انتظــار داری دقیق ت
ارزش هــای اخالقــی، روابــط عاشــقانه، دانــش، ســتایش زیبایی، پرهیــزکاری، 
آزادگــی و موفقیــت. مزیــت اصلــی OLT ایــن اســت کــه بــه درک اهمیــت 
طیــف وســیعی از دغدغه هایــی کــه بــر رفــاه انســان تأثیــری ندارنــد کمــک 
می کنــد. بــرای مثــال، بــه نظــر می رســد کــه می تــوان فداکارانــه بــه دنبــال 
ــود ارزش  ــا بااین وج ــد، ام ــر نمی کنن ــت را بهت ــه وضعی ــت ک ــی رف اهداف
ــه طــور مشــابه تقویــت درک ارزشــیابانه از  زندگــی را افزایــش می دهنــد. ب
طریــق هنــر رنــج آور 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. به جــای 
تمرکــز بــر تأثیــر هنــر رنــج آور بر رفــاه، بایــد دغدغه منــد تأثیــر آن بــر ارزش 
زندگــی باشــیم. عالوه بــرآن، ارزش هنــر رنــج آور علی رغــم آن کــه گاهــی بــر 
رفــاه تأثیــرات نامطلوبــی دارد، امــا ارزش زندگــی را بیشــتر می کنــد. پــس 
غیرعقالنــی نیســت کــه بــه دنبــال آثار هنــری ای باشــیم کــه ارزش زیســتن 

ــد. ــش می دهن ــی را افزای زندگ

۷. جمع بندی
ــرای  ــه ب ــر لذت گرایان ــل غی ــک راه ح ــای ی ــن پیامد ه ــتار، م ــن نوش در ای
پارادوکــس تــراژدی، آنچــه کــه »مــن پارادوکــس هنــر رنــج آور« می ناممــش، 
را شــرح دادم. مطمئنــاً بــه نظــر می رســد کــه مــردم به مراتــب 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 گــوش دادن بــه ترانه هــای غمگیــن هســتند؟ بــه طــور 
ــی در  ــردم از موقعیت های ــی م ــرا وقت ــیم چ ــت بپرس ــن اس ــر، ممک خاص ت
زندگــی کــه همــان احساســات منفــی را برمی انگیزنــد، اجتنــاب می کننــد 
امــا مایل انــد از یــک فیلــم بترســند یــا بــرای شــخصیتی احســاس ترحــم 

؟ کنند
محبوب تریــن راه حــل بــرای ایــن مشــکل، نظریــة جبرانــی غیــر لذت گرایانــه 
اســت. ایــن نظریــه معتقــد اســت کــه مخاطــب منابــع لــذت دیگــری را برای 
ــن  ــه ای ــم ک ــتدالل می کن ــن اس ــد. م ــدا می کن ــه پی ــج حاصل ــران رن جب
نظریــه فاقــد پشــتوانة پدیدارشناســانه اســت. ایــن نظریــه نه تنهــا شکســت 
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می خــورد، بلکــه بــه نظــر می رســد غالبــاً در ارائــة جبــران کافــی، حداقــل 
بــر اســاس یــک مفهــوم حالت گرایانــة روانــی نیــز نــاکام اســت. بــه نظــرم 
به جــای آن کــه ایــن موضــوع را به عنــوان تقلیــل مرتبــة حالت گرایــی روانــی 
بدانیــم، بایــد ایــن مفهــوم را بپذیریــم. مــا همــواره بــه دنبــال هنــر رنــج آور 
بــرای افزایــش رفــاه خــود نیســتیم. اَشــکال دیگــری از ارزش نیز وجــود دارد. 
ــج آور ممکــن اســت همیشــه  مــن اســتدالل می کنــم کــه اگرچــه هنــر رن
ــی  ــا به خوب ــد، ام ــته باش ــری نداش ــر آن تأثی ــا ب ــد ی ــش نده ــاه را افزای رف

ــد ]5۴[. ــش ده ــی را افزای ــد ارزش زندگ می توان

یادداشت ها
ــر  ــرای ایــن مســئله ب ــه جواب هــای بســیاری ب ــار دیگــران ب ــا مــرور آث 1.ب
می خوریــم. نظریه پــردازان کنتــرل  اســتدالل می کننــد کــه رنــج آور بــودن 
برخــی از آثــار هنــری بــا توانایــی مــا در متوقــف کــردن ارادی تجربــة آن هــا 
کاهــش می یابــد )مــورال1۹۸5(66. نظریه پــردازان جبرانــی اســتدالل 
ــران  ــر جب ــای دیگ ــا لذت ه ــد ب ــج آوری بای ــش رن ــر واکن ــه ه ــد ک می کنن
شــود، چــه در هنــر روایــت )هیــوم 1۹۸۳(   و چــه بــا آگاهــی از ایــن کــه 
مــا موجــودات غم خــواری هســتیم کــه رنــج دیگــران مــا را متأثــر می کنــد 
)فیگیــن1۹۸۳( . نظریه پــردازان تبدیــل  اســتدالل می کننــد کــه مشــاهدة 
آثــار هنــری رنــج آور یــک تجربــة دردآور نیســت، بلکه عیــن لذت اســت، زیرا 
ــوم1۹۸5(  ــود )هی ــل می ش ــش تبدی ــر و لذت بخ ــه ای بزرگ ت ــه تجرب درد ب
ــدرت  ــاس ق ــا از احس ــه م ــد ک ــتدالل می کنن ــدرت  اس ــردازان ق . نظریه پ
ناشــی از درک اســتقامت و تحمــل انســان لــذت می بریــم )پرایــس 1۹۸۸(  
ــان  ــر ترس هایم ــه ب ــب غلب ــانی موج ــتقامت انس ــاهدة اس ــاید مش ــا ش و ی
ــد  ــی  اســتدالل می کنن ــة غن ــردازان تجرب می شــود )شــاو ۲۰۰۷( . نظریه پ
کــه دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا مــردم کارهایــی را انجــام می دهنــد 
کــه لذت بخــش نیســت. تجربــة کلــی هنــر رنــج آور ممکــن اســت تجربــه ای 
دردنــاک باشــد، امــا هنــوز هــم می تــوان آن تجربــه را ارزشــمند و 
انگیزه بخــش دیــد )اســماتز ۲۰۰۷( . لوینســون  )1۹۹۷( و اســماتز  )۲۰۰۹( 

ــد. ــده پرداختن ــام ش ــای انج ــر تالش ه ــرور دیگ به م
۲. چیشولم  )1۹۷۳: ۲1(.

۳. زیــر مجموعــة کوچکــی از پیشــینة ادبیات موضــوع، در واقــع قدیمی ترین 
بخــش آن، اصــوالً بــه مســائل اخالقــی می پــردازد. افالطــون نگــران اســت 
ــتدالل  ــد. او اس ــد کن ــب را تهدی ــی مخاط ــخصیت اخالق ــراژدی ش ــه ت ک
می کنــد کــه لــذت بــردن از رنــج باعــث می شــود مخاطبــان توانایــی تحمــل 
ــت  ــانی« از دس ــد و »غیرانس ــش از ح ــدوه بی ــم و ان ــدون غ ــختی ها را ب س
ــراژدی باعــث  ــی، او می ترســد کــه ت بدهنــد )Republic X.606d(. به طورکل
ــوده شــوند. در  ــار، هــرزه )Republic X.606d( و ل ــان بی بندوب شــود مخاطب
مقابــل، آگوســتین  )۲۰۰۸: ۳6؛ III.ii( نگرانــی کلی تــری دارد و لــذت بــردن 
ــه  ــن خودخواهان ــه ای ــد ک ــاره می کن ــد. او اش ــاز می دان ــر را مشکل س از تئات
ــن  ــراً، برخــی ای ــم. اخی ــذت ببری ــة دیگــران ل ــه از تماشــای تجرب اســت ک
ــج شــخصیت های  ــردن از رن ــذت ب ــا ل ــد کــه آی ســؤاالت را مطــرح می کنن
داســتانی از نظــر اخالقــی مذمــوم اســت یــا خیــر. هــورکا  )۲۰۰1: فصــل 6( 
ــه  ــد. ب ــه کرده ان ــن موضــوع ارائ ــورد ای ــی در م ــای جامع و اســماتز  بحث ه

دلیــل محدودیت هــا، بایــد مســائل اخالقــی را کنــار بگــذارم.
      ۴.نیــل  )1۹66: 1۸1-1۸۲( اســتدالل می کنــد، فیلمــی موفــق اســت 

کــه مشــارکت همدالنــة مخاطبــان را برانگیــزد.
 nostos درد« یــا »پریشــانی«( و«( algos 5.»نوســتالژی« از واژة یونانــی

ــت. ــده اس ــه ش ــه«( گرفت ــه خان ــت ب )»بازگش
6.بــرود  )1۹5۹( نســخة پیچیــده ای از نظریــة لذت گرایــی را ارائــه می دهــد. 
امــا نظریه هــای لذت  گرایــی منســوخ شــده اند. تصــور می شــود کــه 
»مشــکل ناهمگونــی« دلیلــی قاطــع در َرد کلــی ایــن خانــواده از نظریه هــا 
ــن  )۲۰۰6(  ــتون  )1۹6۸( و فلدم ــه آلس ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ــد. ب باش
ــاع  ــرا دف ــای لذت گ ــی از نظریه  ه ــماتز  )۲۰1۰( از یک ــد. اس ــه کنی مراجع

می کنــد.
۷.در مــورد این کــه آیــا درد غیــر حســی بایــد بــه معنــای واقعــی کلمــه یــا 
ــود دارد.  ــی وج ــود، بحث های ــی ش ــج آور تلق ــتعاری رن ــورت اس ــط به ص فق
ممکــن اســت کســی پیشــنهاد کنــد کــه درد روانــی را رنــج بنامیــم. اگــر 
ــی را  ــذت روان ــد ل ــم بای ــذت بزنی ــرای ل ــن حــرف را ب ــم مشــابه ای بخواهی
شــادی بنامیــم. ســامنر  )1۹۹6: 1۰۹( ایــن تمایــز را ایجــاد می کنــد. مــن 
موافقــم کــه »رنــج« و »شــادی« توصیف هــای مناســبی از ارزیابی کلــی رفتار 
هســتند، امــا نمی توانــم مــرز روشــنی بیــن درد حســی و درد روانــی و لــذت 
روانــی و لــذت حســی بیابــم. دردهــای روانــی هــم معمــوالً ماننــد بریدگی هــا 
ــی  ــای روان ــد و لذت ه ــدی دارن ــای حســی( احســاس ب ــا )درده و خراش ه
نیــز اغلــب مشــابه بــا یــک میان وعــدة غذایــی لذت بخــش )لــذت حســی( 
احســاس خوبــی دارنــد. ایــن بایــد روشــن شــود کــه همــة احواالتــی کــه در 
آن هــا »رضایــت« منــوط اســت بــه چنین وچنان، لــذت نامیــده نشــود. واضح 
اســت کــه اکثــر حــاالت هــم این طــور نیســت. مــن خوشــحالم کــه خیلــی 

چیزهــا بــدون احســاس لــذت اتفــاق می افتنــد.
۸.به عنوان مثال، لوینسون  )1۹۸۲( را ببینید.

۹.در جــای دیگــر مــن دو توضیــح دیگــر را بــرای ایــن کــه چــرا فــرض دوم 
معمــوالً مورداســتفاده قــرار می گیــرد، بیــان کــرده ام )اســماتز ۲۰۰۷(. 

1۰.بــرای اســتداللی مشــابه، بــه خطبه هــای اســقف بولتــر  )خطبــه یازدهم( 
ــه کنید. مراجع

11.اسماتز  )۲۰۰۷(.
1۲.بــه نظــر می رســید کــه بســیاری از مخاطبــان آســتین از نمایــش فیلــم 
 Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist ترســناک
)دیــک  1۹۹۷( کــه مــن در اواخــر دهــه 1۹۹۰ در آن حضــور داشــتم، لــذت 
می بردنــد. ایــن فیلــم غلتکــی از ناراحتــی بــود. هنــوز وقتــی بــه ایــن فکــر 
می کنــم کــه فالنــگان آلــت تناســلی خــود را بــه تختــه میــخ می کنــد، دلــم 
می لــرزد. ظاهــراً تماشــای مازوخیســم بــا تماشــای شــکنجه بســیار متفــاوت 

ست. ا
1۳.هیوم )1۹۸5(.

1۴.برخــی از ایــن تبیین هــا بــه طــور مناســبی - لوینســون  )1۹۹۷: ۳۰( آن 
ــی  ــوند، جای ــدی می ش ــد - طبقه بن ــرا«   می نام ــای »ارگانیک گ را تبیین ه
کــه تصــور می شــود تأثیــرات منفــی، بخشــی ضــروری از یــک کِل ارگانیــِک 

ــمند است. ارزش
15.مــن دوســت دارم آن را »ضــد کاتارســیس« بنامــم. مــن فکــر نمی کنــم 
ــا  ــد. ام ــال کن ــر ارســطو را دنب ــر تطهی کــه مفهــوم ضــد کاتارســیس تعبی
شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه مــن نمی توانــم مــدل تطهیــر را درک کنــم. 
درهرصــورت، ترجیــح می دهــم کلمــات قدیمــی را بــرای انجــام حقه هایــی 
ــیس  ــج کاتارس ــوم رای ــا از مفه ــن در اینج ــم؛ بنابرای ــوزش نده ــد آم جدی

ــم. ــتفاده می کن ــر اس ــوان تطهی به عن
ــه موســیقی  16.اســماتز )۲۰11( بحــث عمیق تــری در مــورد گــوش دادن ب
ــای  ــود را از ارزش آهنگ ه ــی خ ــت قبل ــا، حمای ــد. در اینج ــه می ده ارائ

1۲5
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ــردازم. ــرح آن می پ ــه ش ــالً ب ــم و مفص ــه می ده ــن ارائ غمگی
1۷.جیمز )۲۰۰۳: ۷۰(.

ــبام  )1۹۹۴: فصــل 1۰؛ ۲۰۰1، فصــل  ــوم  )1۹۸۰: 1۷۳-1۷۸(، نوس 1۸.بل
1، چهــارم؛ و ۲۰۰۳(، اوکلــی  )1۹۹۲: 5۰-51(، اســتوکر  )1۹۹6: 1۸۳-
ــز )1۹۷۳: ۲۲5- ــدودی ویلیام ــا ح ــور  )1۹۸5: 1۹۸5 -6۲( و ت 1۸۴(، تیل

ــک  ــتارکی  )۲۰۰۸( ی ــد. اس ــه می کنن ــابهی ارائ ــنهادهای مش ۲5۷( پیش
بحــث حمایتــی در مــورد ایــن موضــوع ارائــه می دهــد. او از ایــن ادعــا دفــاع 
ــواع خاصــی از ادراک الزم  ــه ان ــتیابی ب ــرای دس ــات ب ــه احساس ــد ک می کن
ــورداری از  ــه »برخ ــد ک ــتدالل می کن ــی  اس ــابه، اوکل ــور مش ــه ط اســت. ب
ــای  ــی ویژگی ه ــرای درک برخ ــی ب ــت گاه ــن اس ــات ممک ــی احساس برخ
ــرد  ــک ف ــرای ی ــا ب ــن ویژگی ه ــه درک ای ــد، به طوری ک ــروری باش ــر ض اث
ــد  ــا او مانن ــه آی ــت ک ــخص نیس ــت« )5۰(. مش ــدور نیس ــاس مق بی احس
اســتارکی از یــک مــدل ابــزاری اســتفاده می کنــد یــا خیــر. مــدل اســتارکی 
به جــای یــک راه حــل تکوینــی، یــک راه حــل جبرانــی را پیشــنهاد می دهــد.

1۹.کالهون  )۲۰۰۳: ۲۴۴-۲۴۲(.
۲۰.مــن حداقــل یــک نکتــه در مــورد این داســتان دارم: مشــخص نیســت که 
یــک بــاور تحلیل گــر بی تأثیــر بــه چــه معناســت. مــن بــا ناشــناخت گرایی  
موافــق نیســتم، امــا بااین وجــود شــک دارم کــه کســی بتوانــد ارزش چیــزی 
ــه درک  ــن اســت ک ــش ای ــد. حداقل ــز درک کن ــه آن چی ــدون توجــه ب را ب
ناقصــی از ارزش آن چیــز خواهــد داشــت. امــا بازهــم تکــرار کنــم، منظــورم 
ایــن نیســت کــه بــرای درک ایــن وحشــت، حتمــاً بایــد بــرای قربانیــان یــک 

جنایــت باســتانی اهمیتــی قائل باشــیم.
ــدون  ــت داد ب ــزی اهمی ــه چی ــوان ب ــه بت ــدان مشــخص نیســت ک ۲1.چن
این کــه ارزش آن را درک کــرد. شــومیکر  )۲۰۰۳: ۹6-۹۷( رابطــة بیــن 

ــت. ــرار داده اس ــث ق ــت دادن را موردبح ــذاری و اهمی ارزش گ
ــم   ــد. هل ــاع می کن ــابهی دف ــدگاه مش ــدرت از دی ــز  )1۹۸۸( باق ۲1.رابرت
ــد.  ــاع می کن ــی دف ــن نگران ــورد ای ــط در م ــای مرتب ــک ادع )۲۰۰۹( از ی
ــم  ــط می توانی ــا فق ــه م ــد ک ــتدالل می کن ــومیکر  )۲۰۰۳: ۹1-۹۳( اس ش
احساســات خــود را در پرتــو توجهاتمــان معنــا کنیــم. امــا بــه نظــر می رســد 
ــد. جاورســکا  )۲۰۰۷( اهمیــت دادن را تنهــا چیــزی  کــه هــر ســه هم نظرن

ــد. ــده می دان ــک احســاس پیچی ــه ی شــبیه ب
۲۲.همان طــور کــه بســیاری اشــاره کرده انــد، بــه نظــر می رســد احساســات 
ــر  ــت تأثی ــط آن تح ــه توس ــزی ک ــه چی ــرد ب ــه ف ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
ــد.  ــت ده ــرد، اهمی ــرار گی ــر ق ــت تأثی ــت تح ــرار اس ــا ق ــه ی ــرار گرفت ق
ــتوکر  )1۹۹6: 1۷5(  ــد اس ــور  )1۹۸5: ۴۰۰-۴۰1( مانن ــال: تیل به عنوان مث
بــه ایــن ارتبــاط اشــاره می کنــد. ســولومون  )1۹۸۰: ۲۷6( اســتدالل 
ــور )1۹۸5:  ــتند. تیل ــخصی هس ــای ش ــات، ارزیابی ه ــه احساس ــد ک می کن
ــش ارزش  ــه برای ــه را ک ــات، آنچ ــه احساس ــد ک ــتدالل می کن 5۹-6۲( اس
قائلیــم، برایمــان مهــم جلــوه می دهــد. آن هــا احســاس تعلق هــای وارداتــی 
ــات در  ــه احساس ــد ک ــا می کن ــز  )1۹۸۸: 1۸۸-1۸۹( ادع ــتند. رابرت هس
نگرانی هــا ریشــه دارنــد. شــومیکر )۲۰۰۳: ۹1-۹۳( اســتدالل می کنــد کــه 
احساســات از نظــر مفهومــی بــا اهمیت دادن هــا و توجهــات مرتبــط هســتند. 
هلــم  )۲۰۰۹: 5-6( خاطرنشــان می کنــد کــه احساســات دارای یــک کانــون 
نگرانــی هســتند. بــه طــرز عجیبــی، دســوزا  )1۹۹۹: فصــل 5( در طبقه بندی 
جامــع و تأثیرگــذار خــود از ابژه هــای احساســات، موضــوع موردتوجــه مــا را 
کنــار گذاشــته اســت. او بــرای اشــاره بــه کانــون توجــه، از »تمرکــز« بــه طور 
ــز  ــای تهدیدآمی ــال، دندان قروچه ه ــرای مث ــد: ب ــتفاده می کن ــی اس متفاوت

یــک ســگ.
۲۳.بــه دنبــال کریســیپوس ، نوســبام  )1۹۹۴: ۴5( ادعــای بســیار قوی تــری 
مطــرح می کنــد: »تشــخیص واقعــی و کامــل آن رویــداد وحشــتناک )هرچند 
بــار کــه مــن آن را تشــخیص می دهــم( نقطــة تحــول اســت.« در اثــر بعــدی 
او اســتدالل می کنــد کــه ایمــان و عشــق یکــی هســتند )نوســبام،  ۲۰۰1: 

. )۳۸6-۳۷۳
تقســیم  به این ترتیــب  را  موضــوع   )۴۹۴-۴۹۳  :1۹۸۴( ۲۴.پارفیــت  
ــت. کاگان  )1۹۹۲( از  ــوده اس ــذار ب ــیار تأثیرگ ــدی او بس ــد. طبقه بن می کن

ــد.  ــاع می کن ــن دف ــک جایگزی ی
۲5.به عنوان مثــال، بــه کاگان )1۹۹۲(، پارفیــت )1۹۸۴( و اســکانلون )1۹1-

ــه کنید. 1۸6: 1۹۹۳( مراجع
ــی  ــه حالت گرای ــبت ب ــود نس ــواس خ ــه وس ۲6.کاگان )1۹۹۴ و 1۹۹۲( ب

ــرد. ــن را رد ک ــداً )n ,۷۷1 :۲۰۰۹. ۳( ای ــد. او بع ــراف می کن ــی اعت روان
۲۷.پارفیــت )۴۹۳: 1۹۸۴( و ولــف )1۹۹۷( ایــن تمایــز را معکــوس می کنند. 
ــد کــه همــة اَشــکال حالت گرایــی روانــی  ــه نظــر می رســد آن هــا معتقدن ب

نوعــی از لذت گرایــی هســتند.
 )passim :۲۰۰6(  ــن ــه فلدم ــه، ب ــن نظری ــر ای ــکال پیچیده ت ــرای اش ۲۸.ب

مراجعــه کنیــد.
ــرای  ــی، راه را ب ــی روان ــرای حالت گرای ــکال غیرلذت گ ــت دوام اش ۲۹.قابلی
ــم.  ــی کن ــم آن را بررس ــا نمی توان ــه در اینج ــد ک ــاز می کن ــنهادی ب پیش
هنــر رنــج آور به جــای اعتــراض کلــی بــه حالت گرایــی روانــی، ممکــن اســت 
ــر  ــا بدهــد. شــاید هن ــه م ــه طــور خــاص ب ــی ب ــرای رد لذت گرای ــی ب دلیل
رنــج آور تجربیاتــی غیــر لذت بخــش را بــه ارمغــان مــی آورد کــه بااین وجــود 
از نظــر احتیاطــی ارزشــمند هســتند. لذت گرایــی نمی توانــد ایــن را توضیــح 

ــد. ــی می توانن ــی روان ــرای حالت گرای ــر لذت گ ــکال غی ــا اش ــد. ام ده
۳۰.گریفیــن  )1۹۸6: 1۳(. بــرای بحــث بیشــتر بــه ســامنر  )1۹۹6: 1۲۷-

1۳۰( مراجعــه کنیــد. ازآنجایی کــه الزامــات تجربــه همیشــه بــه یــک شــکل 
ارائــه نمی شــود، مــن تصمیــم گرفتــم بــر حالت گرایــی روانــی تمرکــز کنــم. 
به عنوان مثــال، ســول  )1۹۹۸(، از نظریــه ای بــه نــام »تجربه گرایــی«   دفــاع 
می کنــد کــه هــم مفاهیم انگیزشــی و هــم ارزش شــناختی گســترده ای دارد. 
ــر  ــه کــرده ام، تنهــا ب ــی، همان طــور کــه مــن آن را فرمول ــی روان حالت گرای
یــک ادعــای ارزش شــناختی محــدود در مــورد رفــاه داللــت می کنــد: یــک 
چیــز تنهــا در صورتــی می توانــد بــر رفــاه و ســعادت فــردی تأثیــر بگــذارد 
ــزی  ــن همــان چی ــد. ای ــی ایجــاد کن ــی تجرب ــرای آن شــخص تفاوت کــه ب

نیســت کــه دورســی  )۲۰11: 1۷۲( آن را شــرط تأییــد نامیــده اســت.
۳1.نوزیــک  )1۹۷۴: ۴۲-۴5( »ماشــین تجربــه«، نــاگل  )1۹۹۳: 6۴( »تاجــر 
فریب خــورده«، نــاگل )1۹۹۳: 66( »کــودک راضــی«، میــل  )۲۰۰۲( 
»خــوک« و نوزیــک )1۹۹۷( »پورنوگرافــر مغولــی« شــدیدترین اعتراضات به 

ــی هســتند. ــی روان حالت گرای
۳۲.نوزیک )1۹۷۴: ۴5-۴۲(.

۳۳.بــه طــور معمــول، ایــن موضــع بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن احســاس 
رضایــت نیســت کــه اهمیــت دارد، بلکــه رضایــت در مفهومــی منطقــی - 
یعنــی آنچــه مــا می خواهیــم واقعــاً همــان باشــد اســت. هیثــوود  )۲۰۰6( از 

ــاع می کنــد. یــک نســخة ذهنــی دف
۳۴.رالــز  )1۹۷1: ۴۳۲(. فلدمــن  )۲۰۰6: فصــل۳( را بــرای انبوهــی از 

ــد. ــر ببینی ــات دیگ اعتراض
۳5.برخــی از تأثیرگذارتریــن دفاع هــای OLT در مــورد رفــاه )کــه بــی ارزش 

1۲6
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هســتند( عبارت انــد از: برینــک  )1۹۸۹: ۲۲1-۲۳6(، هوکــر  )1۹۹6(، 
ــکانلون  )1۹۹۳(. ــک  )1۹۸۹(، و اس نوزی

ــا  ــم، ام ــه می کن ــول ارائ ــت قابل قب ــک لیس ــوان ی ــن را به عن ــن ای ۳6.م
نمی توانــم از تک تــک مــوارد آن در اینجــا دفــاع کنــم. راس  )1۹۳۰: 1۴۰( 
ــه نیکــوکاران و  ــذت ب ــذت، تخصیــص ل ــت، ل ــی، فضیل ــرای محاســن ذات ب

ــد. ــت می کن ــش را فهرس دان
ــز  ــن تمای ــه ای ــلت  )1۹۹۰( ب ــی، هاس ــی روان ــاع از حالت گرای ۳۷.در دف
ــی  )۲۰۰۹:  ــی  )1۹۹۲(، برادل ــه گلدزورث ــور ک ــود، همان ط ــل می ش متوس
ــتفاده  ــز اس ــن تمای ــن  )۲۰1۲: 6۷-۷۲( از ای 1۰(، کاوال  )1۹۹۹(، و فلدم
ــه تانســژو و  ــاره ایــن خــط اســتدالل، ب ــرای بحــث بیشــتر درب می کننــد. ب

ــد. ــه کنی ــامنر )1۹۹6: ۹6-۹۷( مراجع س
۳۸.میــل بــه معنــا، تنهــا چیــزی نیســت کــه می توانــد در ماشــین تجربــه، 
انگیــزة دفــع را ایجــاد کنــد. خواســته های دیگــر ماننــد میــل بــه تمــاس بــا 

واقعیــت نیــز کفایــت می کنــد.
۳۹.تریانوســکی  )1۹۸۸( از یــک OLT بــا یــک شــرط ذهنــی ضــروری دفــاع 
می کنــد. پارفیــت )1۹۸۴( نظریــة ترکیبــی را قابل قبول تریــن می دانــد. بــه 
نظــر می رســد کــرات  )۲۰۰۸( هــم از یــک نظریــة ترکیبــی دفــاع می کنــد، 
اگرچــه بــه طــرز گیج کننــده ای از برچســب »شــاد« بــرای اشــاره بــه رفــاه 
اســتفاده می کنــد. کاگان  )۲۰۰۹: ۲55( یــک نظریــة ترکیبــی را پیشــنهاد 

ــد.  می کن
۴۰.دورســی  )۲۰11: 1۸6( آزمایــش فکــری مشــابهی را ارائــه می دهــد کــه 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــف پشــتیبانی می کن ــور فرضــی از نتیجــة مخال ــه ط ب
ــراً شــهودی را  ــن تعارضــات ظاه ــد ای ــة OLT می توان ــد، نظری ــم دی خواهی

توضیــح دهــد.
۴1.کاگان  )1۹۹۲: 1۸6( خــود را در همــان نقطــه می بینــد و بعــداً ایــن ادعــا 

 . ۳.n( ,۲۷1 :۲۰۰۹( را رد می کنــد
۴۲.بــه طــور مشــابه، بــه نظــر می رســد کــه نظریه هــای بهزیســتی از رفــاه 
داللــت بــر ایــن دارنــد کــه از خودگذشــتگی غیرممکــن اســت. بــرای دیــدن 
یــک ارائــة قــوی از ایــن موضــوع بــه اورلــود  )1۹۸۰( مراجعــه کنیــد. هیثوود  
)۲۰11( از یــک راه حــل دفــاع می کنــد. مشــکل بــرای تئوری هــای OLT از 

ایــن هــم بدتــر اســت.
۴۳.هوکر )1۹۹6(.

۴۴.هورکا )۲۰۰1: ۲۴۲(.
۴5.رالز  )1۹۷1: ۴۳۲( و ولف )1۹۹۷: ۲۰11(.

۴6.فلدمــن  )۲۰1۲: 161، 16۷ و 16۸( پیشــنهاد می کنــد کــه مــا معمــوالً 
از عبــارت »زندگــی ارزشــمند بــرای زیســتن« به عنــوان متــرادف بــا زندگــی 

دارای رفــاه فــردی اســتفاده می کنیــم کــه البتــه مــن بــا آن مخالفــم.
۴۷.ایــن 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 

می شــود.
۴۸.داروال  )۲۰۰۲: ۲6 و 1۰۹ ش. 5( پیشــنهاد می کنــد کــه زندگــی 
بــاارزش، یــک زندگــی قابــل تخمیــن اســت. ایــن قابل قبــول اســت، امــا او 
ــورکا   ــه اســت. ه ــاه و ارزش، کمال گرایان ــن رف ــه تضــاد بی ــد ک فکــر می کن
)۲۰۰1: ۷( از تمایــز مشــابهی دفــاع می کنــد. دلیلــی بــرای شــک کردن در 
ــه  ــوط ب ــد ارزش مرب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود دارد. ازآنجایی ک ــا وج ــن ادع ای
ــاهده  ــاد مش ــن تض ــت، ای ــرا اس ــر کمال گ ــک ارزش غی ــی، ی ــادی ذهن ش

ــی   ــتدالل های دورس ــه اس ــتم ک ــران هس ــن نگ ــن همچنی ــود. م نمی ش
)۲۰11( علیــه نظریه هــای کمال گرایانــة رفــاه بــه نظریه هــای کمال گرایانــة 
ارزش اعمــال شــود. مــن در اینجــا ایــن موضــوع را بیشــتر از ایــن بررســی 

نمی کنــم.
۴۹.ممکــن اســت کســی بــا خــود فکــر کنــد کــه مفهــوم »زندگی ارزشــمند 
ــا مــن  ــد. ام ــک »زندگــی خــوب« گفته ان ــرای ی ــا ب ــرای زیســتن« را تنه ب
در پذیــرش ایــن مــردد هســتم. عبــارت »زندگــی خــوب« گاهــاً در ادبیــات 
ــه طــور مــداوم اســتفاده  ــا ب ــاه ظاهــر می شــود، ام ــا رف بحــث در ارتبــاط ب
نمی شــود. فلدمــن  از ایــن عبــارت بــرای اشــاره بــه زندگــی خــوب کســی 
ــی  ــب آن زندگ ــه به موج ــد ک ــتفاده می کن ــد اس ــی می کن ــه آن را زندگ ک
ــه اســت. اگرچــه ســابقة کمــی وجــود دارد،  ــاال را در نظــر گرفت ــاه ب در رف
ــن )۲۰۰6: 1۲، شــماره 5(  ــا شــیوة اســتفادة او غیرمعمــول اســت. فلدم ام
ــن  ــوب ممک ــی خ ــک زندگ ــنتی از ی ــور س ــه تص ــد ک ــان می کن خاطرنش
اســت تصــوری باشــد کــه چندیــن نــوع مختلــف خوبــی را در بــر می گیــرد. 
بااین وجــود، او همچنــان از ایــن واژه بــرای اشــاره بــه زندگــی بــا رفــاه بــاال 
ــه  ــف  ب ــرون  و ســوزان ول ــه طــور معمــول، دنیل هایب ــد. ب اســتفاده می کن
ــزی  ــه چی ــر ب ــیار نزدیک ت ــزی بس ــد، چی ــاره می کنن ــر اش ــزی بزرگ ت چی
کــه مــن دنبــال آن هســتم. ولــف  )۲۰1۰( بــه طــور قابل درکــی، مفاهیمــی 
ماننــد »زندگــی خــوب« )1۲، 5۲، و 11۸(، زندگیــی کــه بــه نظــر ســودمند 
ــاًل  ــی کام ــق« )۳۲(، »زندگ ــالً موف ــی کام ــت )۲1، ۲۳، و ۲۷(، »زندگ اس
ــد  ــی می کن ــه آن را زندگ ــرای کســی ک ــی خــوب ب شــکوفا« )1۲( و زندگ
ــد  ــر می کن ــه او فک ــد. ازآنجایی ک ــتفاده می کن ــب اس ــور مرت ــه ط )۳۲( را ب
ــت شــخصی )56، 6۳، و 116( و شــادی )1۰۹(  ــا منفع ــوم ب ــن مفه ــه ای ک
متفــاوت اســت، بــه نظــر می رســد کــه مــا ممکــن اســت تصــور مشــابهی را 
در ذهــن داشــته باشــیم. بــه طــور مشــابه، وقتــی تومــاس هــورکا  از عبــارت 
ــه  ــه زندگــی ک ــه نظــر می رســد ک ــد، ب »زندگــی خــوب« اســتفاده می کن
ارزش زندگی کــردن داشــته باشــد، در ذهــن دارد. هــورکا  )۲۰11( از عباراتــی 
ماننــد »زندگــی خــوب« )۸، ۳5، و 6۷(، »زندگــی بــاارزش« )1۲۰(، »زندگــی 
بهتــر« )۷(، و »زندگــی مطلــوب« )۲، ۳، ۲۸، 1۴۸، و 1۸6( بــه طــور متنــاوب 
اســتفاده می کنــد. او از یــک فهرســت عینــی دفــاع می کنــد. ایــن فهرســت 
شــامل لــذت، دانــش، موفقیــت، فضیلــت و روابط عاشــقانه اســت، امــا محدود 
بــه آن هــا نیســت. اگرچــه گروهــی بــه نفــع جایگزینــی »زندگــی خــوب« 
به جــای »زندگــی ارزشــمند بــرای زیســتن« صحبــت می کننــد، باتوجه بــه 
مفاهیــم گمراه کننــدة بالقــوة آن، مــن از ایــن برچســب اجتنــاب می کنــم. 
یــک زندگــی نســبتاً متوســط ممکــن اســت ارزش زندگی کــردن را داشــته 

باشــد، امــا مــا نمی توانیــم آن را »زندگــی خــوب« بنامیــم.
5۰.تنهــا تعــداد کمــی بیــن آن کــه چــه چیــزی یــک زندگــی را ارزشــمند 
ــل  ــز قائ ــد تمای ــادار می کن ــی را معن ــک زندگ ــزی ی ــه چی ــد و چ می کن
ــث در  ــار بح ــر  )1۹۸۸( اولین ب ــم، بای ــن می دان ــه م ــا ک ــا آنج ــده اند. ت ش
مــورد تمایــز را ارائــه می دهــد. بایــر )1۹۹۷: 6۷-6۹( نیــز چنــد نکتــة گــذرا 
در مــورد ارزش بیــان می کنــد. جــدا از ایــن، تنهــا تریســل  )۲۰۰۷: 65-6۲( 
دفاعــی اساســی از ایــن تمایــز ارائــه می کنــد. متــز  )۲۰۰۷: ۲1۳( تفــاوت را 
به وضــوح بیــان می کنــد، اگرچــه دفــاع کمــی ارائــه می دهــد. متــز )۲۰۰۲: 
ــد   ــد. بلومنفل ــز اشــاره می کن ــن تمای ــه ای ــه اختصــار ب ــز ب n ,۷۸۸. 1۰( نی
)n ,۸ :۲۰۰۹. ۲( از پیشــنهاد متــز  حمایــت می کنــد، امــا نظریــة ثــروت را 
گســترش نمی دهــد. هــاک  )۲۰۰۲( پیشــنهاد می کنــد کــه مفهــوم معنــا 
ــد.  ــح نمی ده ــی را توضی ــی مفهوم ــم. او تفاوت ــار بگذاری ــرای ارزش کن را ب

1۲۷
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وولهایــم  )1۹۸۴: ۴۴۴-۴۴۸( تمایــزی بیــن زندگــی ارزشــمند و زندگــی ای 
ــی  ــرش اصطالحات ــن از پذی ــد. م ــنهاد می کن ــتن دارد پیش ــه ارزش زیس ک
کــه وولهایــم اســتفاده کــرده اســت، خــودداری می کنــم، زیــرا اصطالحــات 
ــف می کنــد،  ــزی کــه او تعری ــر و آشــناتری وجــود دارد. تمای مفهومــی بهت
مفاهیــم رفــاه و معنــا را دنبــال می کنــد. بــه نظــر می رســد کامــو  )۲۰۰۴: 
ــل اســت: »مــردم فکــر می کننــد کــه  ــز قائ ــا و ارزش تمای 5۳۳( بیــن معن
امتنــاع از دادن معنایــی بــه زندگــی لزومــاً منجــر بــه اعــالم ایــن می شــود 
کــه پــس زندگــی ارزش زیســتن نــدارد. در حقیقــت، هیــچ معیــار اشــتراکی 
و رابطــه ای بیــن ایــن دو وجــود نــدارد.« امــا او در مــورد ارزش بســیار کــم 

می گویــد.
51.تریســل  )۲۰۰۷: ۲( اســتدالل می کنــد کــه ارزش، مفهومــی گســترده تر 
ــک  ــه ی ــد بیشــتر شــبیه ب ــه می کن ــه او ارائ ــه ای ک ــا نظری از معناســت، ام
گــزارش محــدود رفاهــی بــر مبنــای ارزش اســت. ازایــن رو، مشــخص نیســت 

کــه او بیــن رفــاه و ارزش تمایــز قائــل می شــود یــا خیــر.
5۲.در محاســبات احتمــاالً بایــد شــدت و همچنیــن کمیــت کلــی را در نظــر 
بگیرنــد. یــک اپیــزود بســیار رنــج آور ممکــن اســت کل زندگــی را ارزش تهی 
کنــد. همچنیــن، یــک زندگــی بســیار طوالنــی کــه به نــدرت خوبی هایــی در 

آن یافــت می شــود، ممکــن اســت LWL نبــوده و LWA باشــد.
5۳.از جرولــد لوینســون  بــه دلیــل بازخــورد مفیــدش در مــورد پیش نویــس 

ایــن نوشــتار تشــکر می کنــم.
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