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این « گرایی معتدلاخالق»و « و فهم اخالقی هنر، روایت»مقاله انتخاب و ترجمه شد. دلیل حذف دو مقالة  3از شش مقالة این بخش 

ط تفصیل بیان کرده و ترجمة آن مقاله که توسبهموضع خود را در این رابطه « هنر و نقد اخالقی»است که کرول در مقالة دیگری با نام 

نیز به دلیل فرعی بودن موضوع و عدم تأثیر آن در « پارادوکس تعلیق»همین مترجم انجام شده، در سایت ترجمان موجود است. مقالة 

 تا فضای بیشتری به سه مقالة دیگر اختصاص داده شود. شناسی ترجمه نشدهای اساسی زیباییبحث

 و هیجان : هنر، روایتمقالۀ اول

(Art, Narrative, and Emotion) 

 

 . طرح مسئله و مشخص کردن مسیر تحقیق1

های انپایین، چگونه هیجهای روایی، چه واال و چه سطحهای اخیر، به اینکه قصهها در سالرغم عالیق بسیار به دریافت هنر و رسانهعلی

کمی شده است. در عوض، عموماً روی هرمنوتیک تأکید شده است. تفسیر  توجهکنند، و بینندگان را متأثر می خوانندگان، شنوندگان

لب که اغ را به خود جلب کرده است. تفاسیر جدید زیادی توجهانسانی  علومآنچه که با تسامح معنای اثر خوانده شده است، در 

ای روی آن نامة روزانة مجالتِ هنرهای آزاد هستند. آنچه که به صورت شایستهشود، هنوز برخوانده می« متن»ِ 1های عالئمیخوانش

ی خواهم این موضوع را بررسکنند. در این مقاله میمخاطبان را درگیر می هایهیجانمطالعه نشده است، این است که چگونه آثار هنری 

ذشته یمن است، زیرا در دو دهة گی برای انجام این کار خوشالخصوص، زمان کنونتوانیم سراغ این کار برویم. علیکنم که چگونه می

                                                           
1 symptomatic readings 
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دقت میسرتر  لحاظ درجةرا، به هاهیجانهایی مانند روانشناسی و فلسفه امکان بررسی نسبت هنر و ها در حیطههیجانتحقیقات اخیر دربارة 

 1از هر زمان دیگری ساخته است.

، یا پسند و ژانرهایی مانند ملودرامفقط این نیست که آن یک مشخصة هنر عامه گواه اهمیت درگیری هیجانی برای دریافت هنر روایی

 ،فراخواندن ترحم و ترس در مخاطب، واکنش تراژیک به هنر واالبرای  وحشت، است. زیرا ارسطو بسیار پیش از این نشان داد که

 ضروری است.

 هاهیجان. افالطون در برابر نظریۀ شناختیِ 2

به  ها موافق آن بودند واند. یونانیها نبودههیجانهنر با انگیختگی  پیوندزدندانست، همة فالسفه مخالف می 2ودهمانطورکه کالینگو

دهد، توضیح می 3«جمهوری»نامد. افالطون این دیدگاه را با تفصیل بسیار در را نظریة فنی هنر می هاآنهمین دلیل کالینگوود دیدگاه 

 دهد.اگرچه همانطور که معروف است، او این کار را برای تبعید هنرها از مدینة فاضله انجام می

جه غیرعقالنی هستند، به این معنا که فرمانروایی عقل را، در افراد و در نتی هاهیجاناستدالل اصلی افالطون وابسته به این اعتقاد اوست که 

ی توانای هاآنخاصی مانند ترحم و ترس از مرگ، برای افالطون اهمیت خاصی داشتند، زیرا های هیجانکنند. در جامعه، تخریب می

پنداری با ناهنجار از طریق تأثیر و همذات هایهیجانخی کنند. افالطون نه تنها نگران بود که برسربازان برای جنگیدن را تخریب می

نداشت، زیرا  خوانند، اعتمادخاصی که فرا میهای هیجانشعر نمایشی منتشر شوند. او همچنین به تأثیر هیجانی شعر و نقاشی، گذشته از 

و هر تهدیدی علیه عقل،  بل عقل هستنددار است. زیرا از نظر او احساسات، درمقادر کل مشکل هاهیجاناو معتقد بود که تحریک 

 تهدیدی علیه کل جامعه خواهد بود.

                                                           
 نوشته شده است و منظور کرول در اینجا اشاره به استفاده از علوم شناختی است در فلسفة هنر است. 1997این مقاله در 1 

2 Collingwood, R.G.از فیلسوفهای هنر که کرول نظریة هنر او را زیر نظریات بیانی هنر دسته بندی میکند  

3 Republic 
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 هاهیجانر مسلط باشد. گویی اگ هاهیجانها، به یک معنا با هم مخالفت دارند. عقل باید بر هیجانفرض افالطون این است که عقل و پیش

می ها غیرعقالنی هستند یا نه، نیاز داریم تا مفهوهیجاناینکه  شوند. برای تعیینبه حال خود رها شوند، به سمت امر غیرعقالنی جذب می

ان توانیم به طور طبیعی به آن روی بیاوریم این است که یک هیجیک هیجان چیست. شاید اولین جوابی که می از این داشته باشیم که

کن است ممکن است تغییر کند؛ مم لبمانقکند. ضربان یک احساس است. وقتی که ما در یک حالت هیجانی هستیم، بدن ما تغییر می

. اما آیا 1«ستمان داغ ازیر یقة»شود. وقتی که خشمگین هستیم ممکن است احساس کنیم مان دارد منبسط یا میاحساس کنیم که سینة

وجه کنیم که ما وضوع تتوانیم به این ماین تغییرات فیزیکی و پدیدارشناسانه در بدن تمام داستان هستند؟ در حمایت از این دیدگاه، می

 دهیم.ارجاع می 2«احساسات»ها تحت عنوان در زبان انگلیسی اغلب به هیجان

الت توان گفت که شما در حاما احساسات مساوی هیجانات نیستند. ممکن است شما در حالت فیزیکی ناخوشایندی باشید، اما نمی

دار انی جهتهای هیجبدی کرده است. زیرا حالت حقتانکر کنید در هیجانیِ خشم هستید، مگر اینکه کسی یا چیزی باشد که شما ف

های فیزیکی حالت هاآندار نیستند. ترسید، یا عاشق کسی هستید. اما احساسات بدنی نسبت به چیزی جهتشما از جنگ می -هستند

 درونی هستند، بدون مرجع خارجی. هاآنهستند. 

پردازان های خارجی چه چیزی است؟ پل ارتباطی در اینجا چه چیزی است؟ نظریهیاء و موقعیتاما پیوند میان حاالت احساسی درونی و اش

ی پردازان شناخترا نظریه هاآنهای شناختی ما است )به همین دلیل است که گویند که این پیوند همان حالتها میشناختیِ هیجان

و اینکه او با این کار در حق من بدی کرده است. این وضع  شته استنامند(. فرض کنید که من معتقدم که جورج پول من را بردامی

وش بینم خون من به جکنم. به همین دلیل است که هرگاه او را میمستعد برآمدن خشم است. من احساس در تنگنا قرار گرفتن می

 آمدنِ خون من است.جوشبه تعلّآید. به طور خالصه، باور من به اینکه جورج پول من را دزدیده است، می

                                                           
 شدن است.در زبان انگلیسی کنایه از خشمگین« احساس داغی زیر یقه»1 

2 feelings 
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کنم که در حق من بدی شده است. اگر بپرسید که چرا اگر از من بپرسید که چرا خشمگین هستم، دلیل من این است که فکر می

الد دون»کنم؟ زیرا او از بداقبالی دردناکی رنج کشید. چرا به ام. چرا به ادیپوس ترحم میام، دلیل من این است که تهدید شدهترسیده

 کنم؟ زیرا او بسیار پولدار است و من نیستم.حسودی می 1«ترامپ

گویم که شوند. در واقع، اگر بها الجرم با عقل اداره میرسد که انگار هیجانکننده باشد، پس به نظر میاگر آنچه تاکنون گفتیم، قانع

که من از متناقض خواهد بود. گفتن این-خود تقریباًتة من های هیجانی هستم، گفمن، بدون ارزیابی شناختی الزم، در یکی از این حالت

 2«یلبرت رایلگ»آنچه که  -مضر نیستند، یک یاوة محض است، یک چرند منطقی هاآنو باور راستین به اینکه  ترسمها میزمینیسیب

 نامد.ای میآنرا اشتباه مقوله

ن نیازی ها ضرورتاً غیرعقالنی نیستند. بنابرایاز عقالنیت هستند. هیجانها به طور طبیعی دارای نوعی پس برخالف نظر افالطون، هیجان

 ها توسط نمایش یا روایت، ضرورتاً عقل را تخریب کند.نیست که برانگیختن هیجان

 هاآن اریشناسانه، ماندگهای زیستعنوان پدیدهشناسی نیز دارند. و بهها تحت تأثیر فرهنگ هستند، ریشه در زیستبا اینکه هیجان

توانیم استدالل ها ناهنجار هستند، میتواند بر اساس اصل انتخاب طبیعی تبیین شود. یعنی برخالف این بدگمانی افالطون که هیجانمی

، ما دارای کنند. به عبارت دیگربخشی میانسان بهره ارگانیسمهای به توانایی هاآنها هستیم که کنیم که ما به این خاطر دارای هیجان

 دهند.موفقیت ما را برای بقا افزایش می هاآنها هستیم چون یجانه

 -هاانکنم که او بتواند دلیل بیاورد که برخی از هیجداند. همچنین، فکر نمیرا ناهنجار می هاهیجانکند که بنابراین افالطون اشتباه می

اشد، نبرد است ناهنجار ب میداناست برای سربازی که در  همیشه ناهنجار هستند. برای مثال، ترس از مرگ ممکن -مانند ترحم و ترس

 رود، ناهنجار نیست.شدن کنار میکه از سر راه یک ارابة در حال نزدیک پادشاه-اما برای فرد دیگری، مثالً یک فیلسوف

                                                           
1 Donald Trump 

2 Gilbert Ryle 
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 1پنداریو شاید اولین نظریة همذاتها با نمایش داشت. نظریة اای نیز دربارة نحوة پیوند هیجانهمانطور که به یاد دارید، افالطون نظریه

ر کنیم. وقتی که در پایان یک فیلم به خاطپنداری نمیها همذاتلحاظ هیجانی با شخصیتدر تمدن غربی است. ما در موارد معمولی به

اصالً معشوق . ها هستیمرسیدن دو عاشق به یکدیگر خوشحال هستیم، این خوشحالی نتیجة این نیست که ما در واقع عاشق آن شخصیت

ها تواند باشد؟ هر دو؟ اما اگر عاشق هر دو باشیم، ما دارای حالتی هیجانی هستیم که هیچیک از شخصیتها میما کدامیک از شخصیت

 عاشق یک نفر است. هاآنندارند، چراکه هر کدام از 

نداری پاطب وجود دارد، درحالیکه همذاتها و مخبه طور خالصه در موارد معمولی ، یک نسبت نامتقارن بین حالت هیجانی شخصیت

 که نسبتی متقارن است. ها استهیجان 2همانیِنیازمند این

 و روایت جانیه. یک گزارش بدیل دربارۀ نسبت 3

طلبند نه کنش، این جنبه از می« توجه»دارند. از آنجایی که آثار هنری، در موارد معمول،  3«توجه»ها رابطة بسیار نزدیکی با هیجان

ام نهاد کردهعالوه من پیشها است. بهکنندة کنشها که تحریکپرداز هنر مهم باشد، نه آن جنبه از هیجانهاست که باید برای نظریههیجان

ا را م هاآنکنند؛ توجه ما را به جزئیات خاصی معطوف می هاآننیز مربوط هستند. متمرکزکنندة توجه  4ها به سازوکارهایکه هیجان

ات را و آن جزئی کنندها مانند نورافکن عمل میهای معناداری سازمان دهیم. هیجانها یا گشتالتسازند تا آن جزئیات را در کلقادر می

 کنند.در پرتوی پدیدارشناسانة خاصی برجسته می

                                                           
1 identification 

2 identity 

3 attention 

4 mechanism 
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دقیق باشد، طریق سودمندی برای تفکر دربارة درگیری هیجانی با  «توجه»ی ما با «هاهیجان»بافتگی ن تصویر از نحوة درهمحاال اگر ای

ای های ما در یک موقعیت باید جزئیات مربوطه را از میان تودهگذارد. در زندگی، برخالف قصه، هیجانهای روایی در اختیار ما میقصه

رسد. ام میکنیم؛ بویی خفیف از سوختگی به مشایم و با چند دوست صحبت میتخاب کنند. ما در اتاقی نشستهساختار اناز جزئیات بی

کنیم به بوکشیدن و جستجوی شواهد شود. شروع میبه سوی در جلب می توجهماندهند؛ هایمان به ما دربارة خطر هشدار میهیجان

 ا آن مواجه شویم یا اینکه فرار کنیم.کنیم تا بو خودمان را آماده می بیشتر برای آتش

شده است. نویسنده از پیش، بیشترِ کار را برای متمرکز کردن توجه ما انجام داده  ساختارمنداما در قصه، موقعیت از پیش برای توجه ما 

م گرفته ده است، بلکه تصمیو در واقع اختراع، کر شویم را انتخاباست. از این گذشته، نویسنده نه تنها موقعیتی که با آن مواجه می

کلبة »در  1«هریت بیچر استو»معانی ضمنی و تفاسیر بیرون کشیده شوند. پس  هاآناست که کدامیک از این رویدادها ارزش دارند تا از 

انوادة خ پیوندایی که هگناهی و نجابت بردهکند و، مورد به مورد، روی بیاند مواجه میهایی که از هم جدا شدهما را با خانواده 2«عمو تام

کند. در نتیجه، این احساس خشمِ ناشی از تبعیض هم ما را به از هم گسسته است و خشونت و سنگدلی عاملین آن، تاکید می هاآن

 ه وفور دررا ب هاآنکه البته متن  عدالتی باشیمسازد تا در جستجوی شواهد بعدی بیمان میسازند و هم آمادهجزئیات متن متصل می

 گذارد.اختیارمان می

 کرده باشد را مخفی هاآنیا ابهام  (آیرونیگویی )وارونتر هم باشد، ممکن است تر و ظریفنهفته تواندمیهای هیجانی متن البته سرنخ

و به هنر واال  گیریمپسند فاصله میخصوص در مواردی که از فرهنگ عامهبشود. این امر به هاآنو زمان بیشتری ببرد تا خواننده متوجه 

 بینیم.کنم که حتی در این موارد نیز همان قواعد را در کار میتواند دیده شود. اما من فکر میشویم، مینزدیک می

                                                           
1 Hariet Beecher Stowe 

2 Uncle Tom’s Cabin 
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ها از طریق های شخصیتاست. یعنی هیجان روایتهای ا شخصیتما ب 1پنداریاز نظر افالطون درگیری هیجانی ما با متن به دلیل همذات

را  های هیجانی خاصیشود. در مقابل، من معتقدم که متن ساختاری دارد که واکنشپنداری به تماشاگر یا خواننده منتقل میهمذات

تی دچار فهمیم شخصی وقتی که میتواند به حالت هیجانی ما مربوط باشد، مثالًهای داستان میهای هیجانی شخصیتطلبد. حالتمی

 پنداری ما با آن شخصیت داستانی نیست.اضطراب و ناراحتی است ممکن نسبت به او دل بسوزانیم. اما این به معنای همذات

 -ه(رهای اصلی )مانند خشم، ترس، نفرت و غیخصوص هیجانبه -های مربوطه را در ما برانگیزند ها قادرند تا هیجانهای روایتمؤلف

ا عموماً زمینة هبا مخاطبانشان زمینة مشترکی دارند )زمینة فرهنگی که در عین حال بیولوژیک هم هست(. از آنجایی که مؤلف هاآنزیرا 

توانند از خودشان مانند ردیاب استفاده کنند تا بفهمند که مخاطبان تمایل خواهند داشت چگونه به متن مشترکی با مخاطبانشان دارند، می

 های مخاطب معمولی استفاده کنند.بینی واکنشهای خودشان برای پیشتوانند از واکنشمی هاآنپاسخ دهند.  هاآن

با  3«روانی آمریکایی»به کتابش  خوانندگانانتظار داشت  2«برت ایستن ایلیس»البته مؤلفان در این رابطه مصون از خطا نخواهند بود. 

اما مخاطبان از کتاب اظهار نفرت کردند. اما در مورد بیشتر  -مدرن را قصد کرده بودپست چون او یک پارودی -شادی پاسخ دهند

 های روایی، ناهمخوانیِ تأثیری که مؤلف قصد کرده با تأثیرِ واقعی استثنا است نه قاعده.قصه

است وسوسه شویم تا انگارة  گیرد، ممکنها میهایش را از اهداف شخصیتکه درگیری مخاطب با روایت معموالً سرنخازآنجایی

را هدف خود  هاآنها اهداف پنداری با شخصیتها با همذاتو ادعا کنیم که مخاطب پنداری را دوباره مطرح کنیمافالطونی همذات

از های قهرمان ناهمسو است، این گونه ها با جهت هیجانهای ما در بسیاری از داستاندانند. اما به دلیل اینکه جهت هیجانمی

 ها فراهم آورد.ها توسط روایتشدن هیجانای عام دربارة چگونگی برانگیختهتواند برایمان نظریهپنداری نمیهمذات

                                                           
1 identification 

2 Brett Easton Ellis 

3 American Psycho 
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ا بایسته شویم و اهداف او رداستانی نمی شخصیتپنداری نیست. ما تبدیل به برخالف نظر افالطون، سازوکار مربوطه در اینجا همذات

های مایلاش و تهای بازشناسیموجودِ ما با ظرفیتشود. بلکه، آرایش هیجانیِ ازپیشبه ما منتقل نمیدانیم. هیجانِ آن شخصیت نمی

ا روی که توجه ما ر کندمیشود، متنی که مالط مؤثری فراهم های خاصی توسط متن تحریک میها و ترجیحموجودِ ما به ارزشازپیش

 دهد.تکوین سوق می کند و آنرا به سمت داستانِ درحالِخودش ثابت می

بر حسب ضرورت اقتصادی تبیین کند. افالطون معتقد است که  صرفاً ها در نمایش راعالوه، افالطون تالش کرد تا کارکرد هیجانبه

کنم، که نیروهای غیرعقالنی هستند. من این گزارش را رد می ها استدرگیرکردن او از طریق هیجان هفهمد، پس تنها رامخاطب کم می

 ارتباط دارند. 1ها با شناختکنم هیجانچون فکر می

 هاها دربارۀ نظریۀ شناختیِ هیجان. پاسخ به نگرانی4

لحاظ . در انجام این کار، فرض کردم که این درگیری بهدادمهای ساختگی بسط تا اینجا، چارچوبی برای فهم درگیری هیجانی با روایت

در  دانند. پسهستند که روابطی را که من تالش کردم توضیح دهم، اساساً ناممکن می ممکن است. اما برخی مالحظات نظری منطقی

 ها پاسخ دهم.باقیماندة کوتاه این مقاله، بگذارید به این نگرانی

ها نیِ هیجاهای شناختام. نظریهها استفاده کردههای تخیلی از یک نظریة شناختی دربارة هیجانمن برای توصیف درگیری ما با روایت

پردازن شناختی که برخی از نظریه آنطورای اصلیِ هیجان یک حالت شناختی، مثالً یک باور، است. اما اگر کنند که یک مؤلفهمی بیان

وانندگان، های ختوانند هیجانهای روایی چگونه میبخشِ حالت شناختی باشد، دشوار است که بفهمیم قصهباور الزمه و قوام معتقدند،

را باور  هانآو بنابراین  های مربوطه قصه هستنددانند که روایتهایی میو شنوندگان را تحریک کنند، زیرا چنین مخاطب بینندگان

آشامی، تخیلی است به خاطر خواندن آن در حالت ترس قرار بگیرم؟ توانم با علم به اینکه یک رمانِ خونکنند. مثالً من چگونه مینمی

                                                           
1 cognition 
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هیجانی  هایتوانند به من آسیب برسانند. شاید واکنشاند نمیهایی که در رمان ذکر شدهآشامو در نتیجه خون ها وجود ندارندآشامخون

 ناممکن باشند. واقعاًها به قصه

ختی کنند. نظریة شناتکیه می باورهاها در همة موارد روی پاسخ من به این چالش بر این اساس قرار گرفته که من قبول ندارم هیجان

و شاید  1ه افکارشود، بلکتواند بخود بگیرد فقط شامل باورها نمیها نیازمند یک مؤلفة شناختی است، اما شکلی که این مؤلفه میانهیج

تر است سبهای تخیلی، منامان به روایتهای هیجانیبنابراین شکلی که برای فهم ما از واکنش شود.حتی الگوهای توجه را نیز شامل می

 .3ه باوراست، ن 2خیال

باور  نامم با باور در تقابل باهم بگذارم.می خیالچیست؟ برای پاسخ یه این پرسش بگذارید آنچه را  سیاقدر این « خیال»اما منظورم از 

رت غیرقطعی ، بصوخیالاما یک «. یک میز در مقابل من هست»به اینکه میزی در مقابل من هست، یعنی پایبندی به صدق این گزاره که 

یا تصور  «آلبانی، ایاالت متحده را فتح کرده است»خواهد که فرض کنید که گذارد، مثالً وقتی کسی از شما میای را در ذهن میگزاره

ایم صور کردهماندن نسبت به دانستن یا باورداشتن آنچه تطرفبه معنای بی تصورکردن«. جزیرة منهتن از پیتزا ساخته شده است»کنید که 

 طرفی نسبت به ارزش صدق است.ه معنای بیب تصورکردناست. 

ر حال ها را برانگیزد. مثالً وقتی دتواند هیجانهای غیرقطعی در برابر ذهن، میعالوه به نظر من مسلم است که فرآیند قراردادن گزارهبه

هان احساس لرزش نید. ناگفروک چشمتانخورد کردن سبزیجات هستید، تصور کنید که چاقوی خیلی تیزی را که در دستتان است داخل 

رد. اما دانید که اینکار را نخواهید کفرو خواهید کرد. درواقع، شما می چشمتانکنید. الزم نیست باور داشته باشید که چاقو را داخل می

اقع استفراغ وتوانیم با فرض اینکه غذایی که در دهانمان است در کافی است تا دچار لرزش و وحشت شوید. بیشتر ما می خیالصرف این 

                                                           
1 thoughts 

2 thought 

3 belief 
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اورها. بر مبنای ب صرفاًکند، نه عمل می هاخیالنای ها بر مبدن کنیم. بنابراین هیجانزفرد دیگری است، خودمان را دچار تهوع و اوق

تصور »ا ی« فرض کن الف» یعنی  -«ها را بصورت غیرقطعی در ذهن داشته باشاین گزاره»گوید: مؤلف یک قصه در عمل به مخاطب می

 «.الف را بصورت غیرقطعی در ذهن بیاور»یا « لفکن ا

ها ای به قصهیجانیهای هتوانیم واکنشهای هیجانی را پشتیبانی کنند، آنگاه مینیز بتوانند واکنش هاخیالبنابراین، اگر جدای از باورها، 

کنیم که  توانیم تصور کنیم یا فرضزیرا میو چیزهایی هستند که وجود ندارند.  ها، اشخاص، اشیاءداشته باشیم که مربوط به موقعیت

 وجود دارند.

هایی دهند که موقعیتهایی را برای تصور به مخاطب ارائه میها گزارههای تخیلی، مؤلفدر گزارش من از درگیری هیجانی با روایت

. نه تنها شویممتمرکز میاطفی روی متن طور عکنند که بهدار هستند و ما را چنان درگیر خود میکنند که جهترا توصیف یا ترسیم می

را جهت دهند و بتوانیم جاهای خالی داستان را پر کنیم  توجهمانکنند تا ها از وضع طبیعی از پیش موجود هیجانی ما استفاده میمؤلف

 دارند.مان لحظه به لحظه ما را روی متن قفل نگاه میهایبلکه هیجانتا معنادار شود؛ 
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 و شوخی مقالۀ دوم: وحشت

 (Horror and Humor) 

 

 کردن مسیر تحقیق:. توضیح مسئله و مشخص1

، بر این قرار گرفته که 3«جوسبیتل»هایی مانند کمدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بنیان فیلم-وحشت 2، زیرگونة1طی دهة گذشته

ن در گذر باشیم. کشیداینکه در طول فیلم بین خندیدن و جیغطور معمول باید جیغ کشید ما را به خنده وا دارند، یا برعکس، یا وقتی به

چرخش از وحشت به شوخی یا  -سرعت تغییر دهد)وضع روانی( ما را به 4رسد یکی از اهداف این ژانر این باشد که مودبه نظر می

 5برعکس در یک فصلة کوتاه.

این نیست که  کننده استاز دیدگاه نظری بیشتر گیج آنچهاما  اند.های اخیر برای ترکیب وحشت و شوخی موفق نبودهالبته همة تالش

ظر اند. زیرا، در نگاه اول به ناند بلکه این است که چگونه مواردی موفق بودههای وحشت و شوخی شکست خوردهبرخی از ترکیب

اعث از شوخی بشود. و آنچه ب بودن باید مانع سرگرمی حاصل زدهوحشتهای ذهنی متضاد باشند. رسد که وحشت و شوخی وضعیتمی

                                                           
 چاپ شده است. 1999این مقاله اول بار در  1

2 subgenre 

3 Beetlejuiceفیلمی به کارگردانی تیم برتون  

4 mood 

 ها:از این گونه )ژانر( فیلم هاییمثال 5

“Gremlins”, “Ghostbusters”, “Arachnophobia”, “The Addams Family”, “Mars Attacks”, “Men in Black” 
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ای که معموالً با شوخی همراه است شامل حسی از نوع کشیدن وا دارد. احساس روانشناسانهشود بخندیم نباید قادر باشد ما را به جیغمی

 .تو انقباض اس های فشار، سنگینیهای مرتبط با وحشت احساسرهایی و سبکی و انبساط خاطر است؛ در طرف مقابل، احساس

عالوه، دهند که این امر ممکن است. بهها نشان میها و رمانهای تلویزیونی، کمیک استریپهای معاصر، نمایشبا اینحال، شواهد فیلم

وت و کاستلو اب»به  توانیممیتر های قدیمیای طوالنی دارد. از فیلمهای من همه مربوط به دوران اخیر هستند، این پدیده سابقهاگرچه مثال

تر از و حتی جالب «مرد بارانی»و « عروس فرانکشتاین»در فیلم  1«جیمز ویل»و قبل از آن شوخی کثیف  «کنندا فرانکشتاین مالقات میب

 2از او اشاره کنیم.« خانة تاریکِ قدیمی»، فیلم هاآن

دهندة کانداشته است. با توجه به تطابق تعالوه، از زمان ظهور ژانر وحشت در ادبیات رابطة متقابل نزدیکی بین وحشت و کمدی وجود به

-Re هایانگیز نیست که به رابطة دوسویة این دو توجه شده باشد. مثالً استوارت گوردون، کارگردان فیلموحشت و شوخی، شگفت

Animator و From the Beyond گوید:می 

کردم به دیدن یا چهار بار دیدن فیلم شروع داد. من بعد از سهعنوان یک کمدی ارجاع میبه 3«روانی»هیچکاک همیشه به 

یزی کشیدن وجود دارد. چگفت که مرز باریکی بین خنداندن کسی و وادارکردن او به جیغعنوان یک کمدی. او میآن به

خندید. تر میکه من یاد گرفتم این است که خنده پادزهرِ ]وحشت[ است. وقتی که فکر نکنید مجبورید بخندید، آنگاه راحت

 خواهید به بهای ترس بخندید. بهترین حالت آن است کهدهید باید مراقب باشید، چون شما نمیوقتی که اینکار را انجام می

 بتوانید بین این دو جابجا شوید. تنش را باال ببرید و سپس با یک خنده آن را آزاد کنید.

 iوحشت، آمادة خندیدن نیست.چیزی که من فهمیدم این بود که هیچ مخاطبی به اندازة مخاطب فیلم 

                                                           
1 James Whale 

2 Abbott and Costello Meet Frankenstein, Bride of Frankenstein, The Invisible Man, Old Dark House. 

3 Psycho 
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 کند:تر از گوردون مطلب را بیان میدقیق روانیسرکردة نویسندگان وحشت آمریکا و مؤلف رمان  1«رابرت بلوخ»

دو با امر زشت ]گروتسک[ و غیرمنتظره سروکار دارند، اما طوری  اند. . . . هرکمدی و وحشت دو سوی متقابل یک سکه

دابلیو. سی. »متفاوت را برانگیزند. کمدی فیزیکی معموالً فانتزی است؛ مبالغه نیست، مثالً وقتی  که دو واکنش فیزیکی کامالً

 شود. تعلیقی حاصل از ناباوریاز یک فروشگاه حیوانات خانگی در شهری کوچک با یک شترمرغ زنده خارج می 2«فیلدز

 iiزیرا طراحی شده تا خنده را برانگیزد، نه تنش یا ترس را.آوریم، در اینجا وجود دارد اما معموالً آنرا فانتزی به حساب نمی

های ظریهبینیم که گاهی ندوسویة وحشت و شوخی متکی بر یک انحراف باشد. یعنی، می تأثیردرواقع شاید میراث نظری ما دربارة 

 گذاشت 3«کارجوک»توان نام آنرا که میداند های وحشت به کار برد. مثالً فروید ابژة مزاح را چیزی میتوان بجای نظریهکمدی را می

که در آن فروید به یک  -5«امر ناشناخته». اما درعین حال، در مقالة معروفش 4«کندابراز می»های سرکوفتة تفکر ناخودآگاه را که نحوه

داند، مانند تواناییِ ر میهای ناخودآگاه و سرکوفتة تفکنحوه 6های ناشناختگی را نیز ابرازابژة احساس -شودنظریة وحشت نزدیک می

 های ناشناخته بطرز مرموزی یکی هستند.بنابراین، در نظریة فروید، مسیر خندة کمیک و مسیر احساس iiiمطلقِ فکر.
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2 W. C. Fields 

3 jokework 

4 manifests 

5 The Uncanny 

6 manifestation 
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 آدمِ»آل برای بروز احساس ناشناختگی، دهد، ابژة ایدهکه فروید هم به آن ارجاع می دربارة امر ناشناخته 1«جنچ»همچنین در مطالعة 

اهدة جنچ دانند، این مشاست که تا حد زیادی جاندار و مانند انسان به نظر برسد. اما همانطور که دانشجویان نظریة کمیک می« یمکانیک

 با نظر برگسون دربارة ابژة خنده، یعنی انسانیتی که در پوستة یک امر مکانیکی فرو رفته، همپوشانی دارد.

ویشاوندی نزدیکی بین وحشت و شوخی وجود دارد. اما با وجود اینکه این رابطه اجتناب دهندة این هستند که رابطة خاین شواهد نشان

توانند اشاره شد این دو حالت ذهنی نمی قبالًنما یا حداقل اسرارآمیز است. زیرا همانطور که رسد، در عین حال منتاقضناپذیر به نظر می

ند، کمدی آنرا ککند. وحشت پیچ را سفت میکند؛کمدی رها میپریشان می بیش از این متفاوت باشند. وحشت، به یک معنا، انسان را

 انگیزد.کند، وحشت افسردگی، پارانویا و بیم را برمیکند. کمدی محظوظ میشل می

شود و سپس در مرحلة دوم دهم: در مرحلة اول خطوط کلی یک نظریة وحشت ترسیم میدر آنچه خواهد آمد طی دو مرحله ادامه می

 های آن با وحشت مشخص شود.شود تا تشابهات و تفاوتبحثی نظری از شوخی ارائه می

 نظریۀ وحشت .2

ثالً وحشتی م -شده سروکار داریم، نه با وحشت در زندگی واقعیباید توجه کنیم که ما در اینجا با وحشت و کمدی در ژانرهای شناخته

حرف  2«هنر-وحشت»توانیم از تر ما میشود. به بیان دقیقبر ما مستولی می در یک روزنامهکه هنگام خواندن دربارة خشونت شهری 

 سروکار دارد. 3ایبزنیم یعنی نوعی وحشت که با یک ژانر خاص در هنر توده

                                                           
1 Jentsch 

2 art-horror 

3 mass art 

 popularبرخالف  mass artنامند. اما تفاوت در اینجاست که می popular artارجاع دهد که دیگران  کند تا به چیزیاصطالحی است که کرول از آن استفاده می

art توان مثالً از رود. یعنی کرول معتقد است که نمیبکار می ایو فقط در مورد جوامع صنعتی و با قابلیت تولید توده یک جنبة تاریخی داردmass art  میالدی  14در قرن
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؟ کندمیمتفاوت  2انگیز کارآگاهیمانند وسترن یا هیجان 1پسنداما ژانر وحشت چیست؟ چه چیزی ژانر وحشت را از دیگر ژانرهای مردم

این باشد که به این امر توجه کنیم که ژانرها اغلب، عالوه بر چیزهای دیگر، با  سؤالشاید یک طریق سودمند برای پاسخ به این 

 انگیزهایهیجانها هستند. گاوچران هاآندر  هایی هستند کهها داستانشوند. وسترنهستنند شناسایی می هاآنهایی که مقیم شخصیت

شوند )مانند ای )پلیس یا کارآگاه خصوصی( یا مردم عادی که به این نقش کشانده مییا حرفه -آگاه داشته باشندکارآگاهی باید کار

 آنرا بازی کرده است(. 5«کری گرانت» 4«شمال از شمال غربی»که در  3«هیلتورن»شخصیت 

نما، کینگ کونگ، آدم. دراکوال، گرگ6های وحشتناک یک کاندیدای مشخص داریم، یعنی هیوالدر رابطه با شخصیت برای فیلم

های وحشتناک معموالً عنوانشان را از دهند، قصهمی نشانها عالوه همانطور که این مثالشان هیوال هستند. بهو مردة زنده همه گودزیال

 گیرند.اقامت دارد می هاآننام هیوالیی که در 

ه بلندی قطار هایی بکند. از نظر این تفسیر ما کرمرا انکار می هاآنربی وجود تجموجوداتی هستند که علم هیوالهاتوانم بگویم که می

های تسخیرشده بوسیلة ارواح، همه هیوال هستند. اما برخی و خانه ای از دیگر سیاراتحشرهها، ارواح، موجودات چشمآشامباری، خون

                                                           
دهد که برای به هنری ارجاع می popular artد حال آنکه جنبة ارزشی ندار mass artدر آن دوره حرف زد. عالوه بر این،  popular artتوان از سخن گفت اما می

 طبقات پایین جامعه و عوام طراحی شده است. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به:

 Noel Carroll, The Ontology of Mass Art, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 55 no.2 spring, 1997. 

1 popular 

2 Detective thriller 

3 Thornhill 

4 North by Northwest 

5 Cary Grant 

6 monster 
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این است که  سؤال. پس 2«ستارگان جنگ»در  1«چوباکا»دانیم. مثالً شخصیت را فیلم وحشتناک نمی هاآنها حاوی هیوال هستند و فیلم

 دارای یک هیوال است ، وجود دارد؟مانند جنگ ستارگان که چه تفاوتی میان یک قصة وحشتناک و یک قصة غیروحشتناک 

های وحشتناک که در قصه هیوالهاییوحشتناک است. ما از  یک تفاوت واضح بین این دو مبتنی بر واکنش هیجانی ما به هیوال در قصة

های فیلم لحاظ هیجانی چوباکا را مانند بقیة شخصیتترسیم. ما بهترسیم، اما از موجوداتی مانند چوباکا در جنگ ستارگان نمیهستند می

 هیوالهای های هیجانی ما بهت که واکنشحل مسئلة تشخیص این دو نوع قصه از یکدیگر، بسته به این اسگیریم. پس راهدر نظر می

 آور دقیقاً چه عناصری دارند.وحشت

ای ناممکن باشد. آیا واکنش هیجانی هر کس به وحشت یگانه نیست؟ و در هر حال، از آنجائیکه رسد که این وظیفهنخست، به نظر می

دقیق  3هایعمیمآن دست پیدا کنیم، به طریقی که بتوانیم ت توانیم امید داشته باشیم که بهاین واکنش سابجکتیو و ذهنی است، چگونه می

 دایتهاند تا واکنش مخاطب را به سوی خاصی های وحشتناک عموماً طراحی شدهبا اینحال، وقتی بفهمیم که قصه از آن بیرون بکشیم؟

های ا واکنشاند تهایی عموماً طراحی شدههخصوص وقتی که بدانیم، چنین قصکننده نخواهد بود. بهکنند، مسئلة باال این قدر هم مرعوب

جه های وحشتناک در مواهای داخل قصههای هیجانی شخصیتهای وحشت را به مسیری هدایت کنند که مشابه واکنشهیجانی مخاطب

 با هیوال باشد.

                                                           
1 Chewbacca 

2 Star Wars 

3 generalizations 
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دهند؟ اکنش هیجانی نشان میشوند، ومواجه می هاآنهای وحشتناک با که در داستان هیوالهاییهای تخیلی چگونه به اما شخصیت

 را بنیان بحث خود قرار دهیم. 2«استفن کینگ»اثر  1«چیزهای الزم»بگذارید این نمونة بارز از رمان 

شدن نیز هست. حمله کرده است. در همین زمان، در حال بزرگ 3«پالی»عنکبوتی با منشأ ماوراءطبیعی به شخصیت زن داستان به نام  

 نویسد:شده است. کینگ می تربزرگربه همین حاال نیز از یک گ

وی های دلمه بسته رران با زخمپالی نفس را داخل کشید تا جیغ بزند و آنگاه پاهای جلویی آن، مانند بازوهای مردی شهوت

بوی نست تواهای او خیره شد. دهان نیشدارش باز شد و او میرنگ عنکبوت به چشمحالِ یاقوتیهای بیهایش افتاد. چشمشانه

 های تلخ و گوشت گندیده.تعفنی از ادویه -نفسش را احساس کند

را  ها و زبانشدندان انگیز،دهانش را باز کرد تا جیغ بکشد. یکی از پاهای آن درون دهانش غلتید. پرزهای خشن و نفرت

 نوازش کرد. عنکبوت مشتاقانه ناله کرد.

و پای عنکبوت را گرفت. در  ا از خودش دور کند. او دل به دریا زداش مقاومت کرد تا وحشت رپالی در برابر غریزة اولیه

لخ و مزة ت الستیک در دهانش خرد شد ای ازلقمه هایش بود گاز گرفت. چیزی مانندهمین زمان با تمام قدرتی که در آرواره

 د. . . .سردی مانند چای مانده دهانش را پر کرد. عنکبوت فریادی از درد کشید و سعی کرد تا عقب بکش

ار درازی دانست که زمان بسیار بسیکرد و میپالی درحالیکه مایع سیاه داخل دهانش را تف می کرد عقب بپرد.عنکبوت سعی

قسمتی دور از وجودش از این نمایش  ای آنرا عقب راند.کشد تا کامالً از دست آن مزه خالص شود، دوباره با ضربهطول می

 فهمید. او ترسیده بود، مشمئز شده بود.دیگری از او بود که کامالً آنرا می زده بود، اما قسمتقدرت شگفت

                                                           
1 Needful things 

2 Stephen King 

3 Polly 
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های وحشت دید، کینگ با توضیح مفصل، به ما دربارة طبیعت توان در قصههای اصلی آن را میکه تکرارِ بیشمارِ جنبه در این پاره

به آن توجه  ای که بایددی باید واکنش ما نیز باشد. نکتهدهد. این واکنش، در شرایط عاواکنش هیجانی پالی به عنکبوت اطالعات می

 کرد این است که واکنش او و واکنش ما صرفاً از سر ترس نیست. بلکه ما نیز همراه با پالی نسبت به هیوال احساس تهوع داریم.

، بلکه م آن موجود به ما صدمه بزندترسیشویم واکنش ما پس زدن است، نه تنها به دلیل اینکه میوقتی که با چنین موجودی مواجه می

به این دلیل نیز که با یک چیز پلید، زننده، ناپاک، یک چیز کثیف و چرکین مواجهیم. بنابراین، بگذارید بر اساس این مثال که من ادعا 

یل متمایز به این دلهای وحشت نه صرفاً به خاطر داشتن هیوال بلکه سازی کنیم که قصهوار است، فرضیهای و سرمشقکنم نمونهمی

شود، بلکه موجودی است که طراحی شوند که هیوالیی از نوع خاصی دارند، یعنی هیوالیی که نه تنها وجودش توسط علم رد میمی

 های تخیلی و هم در مخاطب برانگیزد.های هیجانی ترس و نفرت را هم در شخصیتشده تا واکنش

وضعیت هیجانی، رابطة علیت است. یعنی وقتی که من در یک وضعیت هیجانی قرار رابطة بین عناصر فکر و عناصر احساس در یک 

های فیزیکی خاص خود را دارند که نامشان را خصوص داشته باشم، این افکار تحریکیک شیء به مشخصی دربارة 1دارم، باید افکار

ة چیزهای مضر تعلق دارد و چنین افکاری کند، به مقول. مثالً ماری که روبروی من هیس هیس میگذاریممیوضعیت احساسی 

بخاطر  و اینگونه توصیفش کرد که خونم یخ کرده است توانمیای که شوند. مثالً حالت روانیهای خاصی را در من ناشی میاحساس

 نوسان آدرنالین در سیستم گردش خون من تحریکی فیزیکی در من ایجاد شده است.

                                                           
1 thoughts 
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های هیجانی. با بکارگرفتن این مدل های آن حالتابژه 2هایمقولهدربارة  شناختها درگیرند، و شناخت 1هاها با احساسبنابراین، هیجان

را  هیوالهاه ایم کتوانیم بگوییم که وقتی وحشت کردهانگیزند، میهای وحشتناک برمیدر قصه هیوالهاهای هیجانی که روی آن حالت

را ناپاک  هانآترسناک هستند( و همچنین  هاآنیا تهدیدکننده در نظر بگیریم )یعنی  های خاص حالت هیجانی ما هستند( مضر)که ابژه

ر ما های احساسی دپدیدآمدن برخی حالت علتِای، های مقولهآور هستند(. اینگونه ارزیابیمشمئزکننده و تهوع هاآنبدانیم )یعنی 

 و غیره. (، حس اضطراب3دنِ پشتکرشدن، لرزش، یخ کردن )مانند یخهایی مانند چندشحالت -است

های مفهومی های جاری ما یا چارچوبشوند که برای مقولهتوانیم به نوعی مفهوم ناپاکی را مشخص کنیم. چیزهایی ناپاک تلقی میما می

های وحشتناک ر قصهد هیوالها فرم باشند.ای متناقض، ناکامل، یا بیای باشند، یا از نظر مقولهمقولهما مسئله آفرین باشند. چیزهایی که میان

رگ آدما که یک پا را در مقولة گمانند گرگای هستند مقولهمیان هیوالهادهند. بسیاری از ای را انجام میآفرینی مقولهدقیقاً عمل مسئله

زنده هستند  هم هاآنای متناقض هستند، لحاظ مقولهها بهدیگر مانند دراکوال و مومیایی هیوالهایگذاشته و پای دیگر را در مقولة انسان. 

ها. و فرانکشتاین عالوه بر اینکه به یک معنا زنده و مرده است، در همان حال که پیر است تازه متولد شده و هم مرده، همچنین زامبی

فرم دماغ. و سرانجام بیهای بیسر، زامبیهای بیروح -وحشتناک است الهایهیوای نیز جنبة معمول بسیاری از است. ناکاملی مقوله

 های وحشناک را توصیف کند.تواند مایع لزج فیلمتنها راهی است که می تقریباًبودن 

                                                           
 مثالًهای بدنی هستند، ها، حالتدهد که مراد از احساساست و کرول هم در این مقاله و هم در مقالة قبل، توضیح می feelingترجمة کلمة « احساس»توجه کنید که  1

تان نها نیستند. مثالً اگر توسط دارو آدرنالین خون شما باال رود و جریان خوهای بدنی برابر با هیجانسرعت گردش خون، احساس داغی، سردی، لرزش و غیره. و این حالت

هستند. یعنی باید از چیزی عصبانی باشید،  و بعبارت دیگر دارای ابژه هستند (intentionalها قصدی یا التفاتی )توانید بگویید که عصبانی هستید، زیرا هیجانتند شود، نمی

 به کسی ترحم بورزید، چیزی یا کسی را دوست داشته باشید و غیره.

2 category 

3 spine-chilling 
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که در  یوالهاییهکردیم، مفهوم ناپاکی نه تنها نادقیق نیست، بلکه مشخص شد که در توصیف پس برخالف آنچه در نظر اول فکر می

 مشمئزشدنلکه شود، بهای وحشت صرفاً شامل ترس نمییابیم، بسیار هم دقیق است. واکنش احساسی ما به داستانهای وحشتناک میقصه

 شوند.ناپاک تصویر می هیوالهاشود زیرا و نفرت را نیز شامل می

 هاآنز و فراروی ا هاآنها، مسئله آفریدن برای ا و مفهومها و هنجاره، تشخیص اینکه وحشت صمیمانه و ذاتاً با تخلف از مقولهعالوهبه

توانیم از آنجا نسبت بین وحشت و شوخی را جستجو دهد که می( خاصی قرار میاستراتژیک)راهبردی پیوند دارد، ما را در جایگاه 

ئله آفریدن ها، مسها و هنجارها و مفهومولهبا تخلف از مقنیز ضرورتاً  -کننده از شوخییا حداقل یک فرم بسیار قانع -کنیم، زیرا شوخی

 .پیوند دارد هاآنو فراروی از  هاآنبرای 

 . نظریۀ شوخی3

توضیح دهم که چگونه حرکت بین این دو وضعیت روانی ظاهراً متضاد، یعنی  خواهممیهدف من در این بخش دو وجه دارد. اول 

یز دادن این است که این دو وضعیت چه چهم هست. این امر نیازمند نشانساز نیست بلکه تا حدی طبیعی وحشت و حظّ کمیک مسئله

ید از تفاوت خندیم. پس بانمی هیوالهامشترکی دارند. از طرف دیگر، وحشت و شوخی دقیقاً یک چیز نیستند. به همین خاطر همیشه به 

 دهم که تشابهات و تمایزات آنرا با وحشتا ارائه میای از شوخی ربدهیم. در این بخش نظریه گزارشیهای روانی نیز میان این وضعیت

 روشن سازد.
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رسد که این نوع از نظریة کمدی هستند. از نظر تاریخی، به نظر می1های پیشتاز کمیک از نوع نظریة ناهمخوانیدر حال حاضر نظریه

. همانطور که مشهور است نظریة هابز کرددربارة کمدی پیدا  2«توماس هابز»شکل مدرنش را در قرن هیجدهم و در واکنش به نظریة 

 نویسد:می 4«لویاتان»هابز در خشن، زننده و کوتاه است.  است. نظریة او 3مبتنی بر احساس برتری دربارة خنده

سازد؛ و خنده یا معلول یک عمل شود میهایی را که خنده نامیده میکجیایست که همة آن دهنشادی ناگهانی عاطفه

کند؛ یا با درک یک چیز بدشکل شده در دیگری است که برابر است با که خرسندشان می خودشان استناگهانیِ 

 iiکردن خودشان.تشویق

خصوص ها، احساس برتری است. اما این دیدگاه آشکارا ناقص است. خنده، بهو در واقع همة خنده یعنی، از نظر هابز منشأ خندة کمیک

یابیم که ریشخند شده است. بنابراین است که ما خودمان در یک جوک دوستانه همان شخصی میخندة کمیک، گاهی به این خاطر 

ودمان هایی روی دهند که خجویی شرط الزم برای حظّ کمیک نیست. و البته نه خنده و نه حظّ کمیک نیازی ندارند در موقعیتبرتری

 خندیم.ها نمیگوید، ما معموالً به حلزونابز مییابیم. همانطور که فرانسیس هاچیسن در واکنش به هرا برتر می

 کند کههاچیسن پیشنهاد می

                                                           
1 incongruity 

2 Thomas Hobbes 

3 superiority 

4 Leviathan 



 

 

23 

 

 

 فلسفي جستارهاي: شناسيزيبايي وراي كتاب تفصیلي گزارش
 ترجمۀ مهدی شمس   نوشتۀ نوئل کرول 

 

 و همچنین تشابهی در ایدة اصلی های مکمل متقابلی دارندطور عام علت خنده کنار هم گذاشتن تصاویری است که ایدهبه

های فرومایگی، دس، کمال و ایدههای عظمت، نجابت، تقاین تضاد بین ایده 1جوهرة امر مضحک رسد کهدارند: به نظر می

 iگویی ما بر روی آن بنیان گذاشته شده است.طبعی و بذلهبخش از شوخ ترینبزرگادبی باشد؛ و پستی، بی

های ها یا مفاهیم متضاد یا نامتجانس. مثالً گروهیعنی کنار هم آوردن ایده -است ناهمخوانییعنی برای هاچیسن، اساس حظّ کمیک 

ها معموالً اند. و اجراهای اروپایی دلقکاز یک شخصیت الغر و قدبلند و یک شخصیت چاق و قدکوتاه تشکیل شده کمیک، معموالً

 –چرک  و و دیگری سرکش، ژولیده، پرمو -نمونة نظم و تمدن -با لباس تنگ و کامالً اندازة سفید دو دلقک دارد، یکی کامالً پاک،

 است. -نظمی و شیطنتارباب بی

ظریة و آرتور شوپنهاور نیز بوده است. ن مخوانی عالوه بر هاچیسن مورد قبول جیمز بیتی، ویلیام هزلیت، سورن کیرکگاردنظریة ناه

ها است. برگسون خندة کمیک را حاصل مشهور برگسون که قبالً به آن اشاره رفت نیز نمونة خاصی از کنار هم گذاشتن ناهمخوان

ظریة های مختلفی از نپردازان متأخرتر نیز گونهکنارهم گذاشتن انسان و ماشین. نظریه -داندمی مکانیکی در انسان امردرک یک 

 iiاند.ناهمخوانی را پذیرفته

ی نوعی یعن -بندیِ نادرست یک امر جزئی تحت یک مفهوم استسازی کرد که فرم الزم ناهمخوانی در شوخی ردهشوپنهاور فرضیه

 کند.ز از این ناهمخوانی با عنوان تناقض صحبت میای. کیرکگارد نیاشتباه مقوله

یرند تناقضات گهایی که اساس حظّ کمیک قرار میبنابراین، بر اساس یک تفسیر بسیار دقیق از نظریة شوخیِ ناهمخوانی، ناهمخوانی

ت و ازنده است. اما بسیار محدود اسها. این نسخه از نظریة ناهمخوانی بسیار پیراسته و برهستند، در واقع تناقضات در مفاهیم و مقوله

                                                           
1 burlesque 
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واند تهای کمیک را پوشش دهد. کنار هم گذاشتن یک دلقک درازِ الغر در کنار یک دلقک چاق میتواند حیطة گستردة دادهنمی

 توان به یک تناقض ربط داد.باعث خندة کمیک شود، اما دشوار است که بفهمیم چگونه این خنده را می

امل شود. های دیگر تضاد نیز را نیز شها فرمهم کنار هم نهادن امور ناهمخوان در رابطه با کمدی باید عالوه بر تناقضف هایشیوهبنابراین، 

تواند به جای یک رفتار متناقض حاصل یک رفتار نامناسب باشد، مثالً استفاده از یک دستمال سفره بجای دستمال خندة کمیک می

شما »زیر :  داشته باشد مانند گفتگوی ریشهگرفتن دو امر مخالف به جای دو امر متناقض ند در اشتباهتواکاغذی. یا اینکه ناهمخوانی می

 1«.متشکرم، من مایلم همینجا بمانم« »مایلید به بهشت بروید یا به جهنم؟

م، حالت ذهنی بندی کنیرده مضربودنهمانطور که حالت ذهنی ترس باید معطوف به یک ابژة مشخص باشد که بتوانیم آنرا تحت مقولة 

ها، که ناهمخوانی حاصل فراروی از مفاهیم، مقولهعالوه، ازآنجاییبندی تحت مقولة ناهمخوانی باشد. بهردهحظّ کمیک نیز باید قابل

گذارد. چون در بخش قبل استدالل شد که یک و انتظارات متداول است، نسبت میان وحشت و شوخی رو به آشکار شدن می هنجارها

م و انتظارات متداول فه ها، مفاهیم، هنجارهاو ناپاکی در تجاوز از مقوله زده شدن ناپاکی موجود مورد نظر استرط الزم برای وحشتش

 شود.می

آفرین نیست. اما مشخص نیست که این نظریه یک نظریة جامع برای کمدی تا اینجا چنان ادامه دادم که انگار نظریة ناهمخوانی مسئله

ک گاهی ی -خندیممعنی میرا همة انواع کمدی ساختار مورد نیاز برای این نظریه را ندارند. گاهی ما به چیزهای کامالً بیباشد. زی

در این موارد هیچ تقابلی از نوعی که نظریة ناهمخوانی  -2«تشت! بشین برو رشت!»صدای مسخره، گاهی به یک جملة احمقانه مثلِ 

 شخص کرد )هیچ مقوله یا مفهوم یا هنجار یا انتظار متضاد(.توان مگیرد را نمیفرض میپیش

                                                           
یا اسم شما حسن است و یا نیست. و شق سومی وجود ندارد. اما از میان دو امر مخالف ممکن است هیچیک درست  مثالًاز میان دو امر متناقض باید یکی درست باشد.  1

 ودن است.القامه ب متوسطتواند، نه بلند باشد و نه کوتاه. یعنی شق سومی وجود دارد که در این جا بلندی و کوتاهی دو امر مخالف هستند اما یک اسب می مثالً نباشد.

2 “see you in a while, crocodile” 
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تواند تواند برای مقاصد ما مفید باشد. نظریة ناهمخوانی میای کامل دربارة کمدی نباشد، هنوز میاما حتی اگر نظریة ناهمخوانی، نظریه

 در شناسایی بخشی از یک شرط کافی برای بخشی از شوخی موفق باشد.

 و رویدادها بشود، اما طبق ها، افعال، اشیاءها، شخصیتها، مردم، موقعیتتواند شامل جوکبتنی بر ناهمخوانی میابژة حظ کمیکِ م

ة توانند در نظریمی هیوالهاکه آنرا هیوال نامیدم. در هر حال، این  -تواند موجودی از نوع خاصی باشدنظریة من ابژة وحشت فقط می

اش ه شوند. مثالً دلقک را در نظر بگیرید. بر حسب تعریف پیشینم دلقک یک هیوال است. بیولوژیشوخی مبتنی بر ناهمخوانی گنجاند

دشکل و ب هاآنتواند ضرباتی با چکش یا آجر را به سرش تحمل کند که برای هر انسان معمولی مرگبارند. با ما متفاوت است و می

ها دهد که دلقکها در مراسم مذهبی نشان میشناسانه دربارة دلقکمنابع انسانالخلقه و بنابراین متعلق به یک گونة تخیلی هستند. ناقص

های مهاجر را نمایندة جادوییِ گذار عروس از های پاکستانیدلقک عروسی 1«نینا ورنر»ها هستند. مثالً ای و فرارونده از مقولهمقولهمیان

مرد پیر است که نقش او را زن جوانی که به سن ازدواج رسیده بازی داند. این دلقک یک می 3به موجودی جنسی 2موجودی پیشاجنسی

 iiiمذهبی است. هایتغییرشکلدهندة کند و تغییر شکل او نشانمی

عنوان یک های وحشتناک از دلقک بهبا توجه به شباهت زیاد بین دلقک در شوخی و هیوال در وحشت، نباید تعجب کنیم که در قصه

یافت که نسخة تلویزیونی آن نیز  4«آن»توان در رمان استفن کینگ با نام ده است. یک نمونه از آن را میهیوالی کارآمد استفاده ش

های دلقک»ترش فیلم مورد تخیلی 5آید.در می« وایزپنی»به شکل دلقکی به نام مربوطه ساخته شده است و در آن در بیشترِ داستان هیوالی 

                                                           
1 Pnina Werbner 

2 presexual being 

3 sexual 

4 It 

5 Pennywise 



 

 

26 

 

 

 فلسفي جستارهاي: شناسيزيبايي وراي كتاب تفصیلي گزارش
 ترجمۀ مهدی شمس   نوشتۀ نوئل کرول 

 

های یلههایشان را در پها هستند. و قربانیای آدمخوار حیواناتی هستند که تصادفاً شبیه دلقکهاست که در آن فضایی 1«قاتل از فضا

 به شکل پشمک هستند. کنند که اتفاقاًبزرگی ذخیره می

ویی کوتاه از گبرای تبدیل یک دلقک به یک هیوال یا برعکس چه کاری الزم است؟ خوب است برای پاسخ به این پرسش، یک تک

 :گویدمیاجرا کرده را به یاد آوریم، او  3«بیل کازبی»که  2ایایستادهکمدی 

این را از بقیه نما، مومیایی. مومیایی و فرانکشتهای وحشتناک بودم. فرانکشتاینِ هیوال، مردگرگوقتی که بچه بودم عاشق فیلم

که  گویمکنم، مینگاه می هاآنام و به شده بزرگترساندند. اما حاال که من را تا حد مرگ می هاآنبیشتر دوست داشتم. 

رود اند. هرکسی را که بگیرند باید بجهان هیوالهای کندترینشک  بدون هاآنهرکسی را بگیرند حق اوست که بمیرد.  هاآن

 iiiiبمیرد.

 قبالًکند؟ چطور این کار را میکند. او اش را به ابژة ریشخند شدة کمدی تبدیل میمورد عالقه هیوالهایدر اینجا کازبی به نحو موثری 

ها پدید قولهاست که به خاطر فراروی از م هاآنانگیزی نیز ناپاکی انگیز باشند و اساس نفرتباید ترسناک و نفرت هیوالهاگفتیم که 

اال حذف معادلة ب بودن( را ازبودن )خطرناکچقدر آهسته هستند، ترسناک هیوالهاآمده است. کازبی با متوجه کردن ما به اینکه این 

انی را برای شوخیِ ناشی از ناهمخو هاآنای است که البته ماند خطاهای مقولهبودن حذف شود، آنچه باقی میکند. وقتی که ترسناکمی

 سازد.میاهداف خوبی 

                                                           
1 Killer Klowns from Outer Space 

 اندازد.ها را به خنده میو هجو و تقلید اطوار مخاطب جوکرود و با گفتن نوعی از کمدی که در آن معموالً یک شخص روی صحنه می 2

3 Bill Cosby 
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رغم ظاهر ند، علیسخیر کنشان را تکنند تا خانة قبلیوقتی که زوج جوانی که روح هستند تالش می جوسبیتلهمینطور در فیلمی مانند 

ز قادر نیستند نی هاآنبینند و را نمی هاآنهایشان ثمر است، چون قربانیها بیدانیم که آن تالششوند. زیرا میباعث خنده می ترسناکشان

 آسیبی به قربانیان برسانند.

ر ای ناهمخوان هستند. بنابراین اگلحاظ مقولهها موجوداتی هستند که بهحاال اگر سمت دیگر این موضوع را در نظر بگیرید، دلقک

ها آور دلقکتوانند به موجودات وحشتناکی تبدیل شوند. قابلیت وحشترا با ترس ترکیب کنیم، می هاآنوضعیت غیرعادی مفهومی 

ان هنوز را آن کودکترسند غریب نیست. زیداری مانند دلقک یا عروسک، یا آدمک میبرای والدینی که کودکانشان از موجودات خنده

 اند.قراردادهای مربوط به کمدی را نیاموخته

استدالل کرده که در معرض ناهمخوانی قرار  1«ماری راتبارت»های تجربی نیز سازگار است. روانشناسی با نام عالوه، نظریة ما با دادهبه

ه اینکه شود. یک محرک واحد بسته بو خنده می مسئلهکه شامل ترس، حل  های رفتاری متفاوتی شودتواند منجر به واکنشگرفتن می

را بشناسد یا احساس امنیت کند  یاگر بزرگسال یک کودکمثالً  iiتواند باعث پاسخ ترس یا پاسخ خنده شود.تهدیدکننده باشد یا نه می

بت به احتمال اینکه واکنش او نس دهد اما وقتی که موقعیت امن نباشد یا آن بزرگسال غریبه باشدهای او با خنده پاسخ میبه شکلک

 iها( اضطراب و پریشانی باشد بیشتر است.ناهمخوانی )شکلک

ای است که اصوالً ترس در آن جایی ندارد، گیریم، چون کمدی حیطهآور در نظر نمیآور در کمدی را وحشتما موجودات وحشت

رند. گیهای مهمی داخل پرانتز قرار میجود ندارند و با شیوهو حتی مرگ بطور جدی و انسانی و ، آسیب، درددرگیریزیرا در کمدی 

و مرگ اغلب عناصر یک جوک هستند و ما قرار  عنوان یک ژانر، کامالً غیراخالقی است. در چارچوب کمدی صدمه، دردکمدی به

 ک نیست.بودن بخشی از جهان کمیها ترس یا ترسناکبحث کنیم. بنابراین از منظر مخاطب هاآننیست بر سرنتایج اخالقی یا انسانی 

  

                                                           
1 Mary Rothbart 
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 و اخالق هیجان، سازیبیهش مقالۀ سوم:

(Simulation, Emotion, and Morality) 

 

 سازی در مقابل نظریۀ نظریه. روانشناسی عامیانه و دو نظریۀ متفاوت: نظریۀ شبیه1

 دهشهای روایی و فهم اخالقی مطرح ها توسط قصهای جدید دربارة نحوة درگیرشدن هیجانآمریکایی نظریه-اخیراً در فلسفة آنگلو

هن را به کار در زمینة فلسفة ذ یافتهبسطای کند تا نظریهاند، تالش میاست. این نظریه که گریگوری کوری و دیگران آنرا بسط داده

 iiها را توصیف کند.انی و اخالقی ما با قصهگیرد تا درگیری هیج

اگذاشتن سازی در فلسفة ذهن این فرضیه است که ما دیگران را بسازی نامید. به بیان کلی، نظریة شبیهتوان نظریة شبیهاین دیدگاه را می

هایی فیلسوف iii.هاآن 1خود کردنِ منظرِ کنیم، به عبارت دیگر، با از آنبینی میو پیش کنیمفهیم، تفسیر میمی هاآنخودمان در جایگاه 

 .ها نیز مورد استفاده استسازی در خواندن، دیدن، یا شنیدن روایتکنند که دستگاه شبیهمانند گریگوری کوری پیشنهاد می

آنچه بیشتر اوقات »نویسد: است. کوری می 2«پنداریهمذات»سازی، همان بخش درست نظریة بر اساس این فرضیه، فرآیند شبیه

خصیت سازی ذهنی موقعیتِ ششود: شبیهشود، به بهترین نحو اینگونه توصیف میپنداری مخاطب با یک شخصیت نامیده میهمذات

 iiii«تواند تجربة شخصیت را بهتر تصور کند.توسط مخاطبی که در این صورت می

                                                           
1 point of view 

2 identification 
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م نظیر آنچه شد اگر در موقعیتی بودیتوانیم تجربه کنیم که چه شکلی میداستان، ما میهای های ذهنی شخصیتسازی وضعیتبا شبیه

گیریم که چه احساسی دارد اگر اعمال هستند. این به اخالق نیز مربوط است، زیرا ما از طریق آشنایی یاد می هاآنها در که شخصیت

سازی یک منبع معرفت است، ها از طریق شبیهراین درگیرشدن با قصهبناب 1مثالً کشتن یک نفر چه حسی دارد. -خاصی را انجام دهیم

 ها بدانیم کدام اطالعات به تعمد اخالقی و بنابراین به اخالق مرتبط هستند.اینکه دربارة هیجان مثالً،

ونه قادریم رفتار گتوانیم به بهترین وجه توضیح دهیم که چسازی در فلسفة ذهن حول این بحث شکل گرفت که چطور میانگارة شبیه

 تربزرگنامید. از این دیدگاه ما هر چه  2«نظریة نظریه»توان بینی کنیم. یک دیدگاه در این باره را میدیگران را در زندگی روزمره پیش

خاصی رفتار ر پذیبینیهای پیشهای خاصی به شیوهمردم در موقعیت آموزیم کهکنند. میکه مردم چگونه رفتار می آموزیممیشویم، می

کند. کنند. مثالً اگر شما با تندی کسی را به چیزی متهم کنید، او متمایل به انکار اتهام است. معرفت ما از دیگران به تدریج رشد میمی

 آوریم.ما مقدار زیادی معرفت ناشی از روانشانشناسی عامیانه دربارة رفتار دیگران به دست می

شود زیرا این نظریه معتقد است که ما رفتار دیگران را با داشتن یک نظریة روانشناسی عامیانة تلویحی یاین دیدگاه نظریة نظریة نامیده م

کنیم، یک نظریة روانشناسی عامیانه که درجة دقت آن باید آرزوی هر دانشمند علوم بینی میفهمیم و پیشدربارة رفتار انسان، می

 است که روانشناسی عامیانه یک نظریه است. نظریهین اجتماعی باشد. به عبارت دیگر نظریة نظریه، ا

ای دارند؟ انگیزد. آیا معقول است که فکر کنیم مردم واقعاً به طور ناخودآگاه چنین نظریههای آشکاری بر میالبته نظریة نظریه پرسش

ن علوم اجتماعی موجود است؟ چنین ای است که اکنون در خودآگاه دانشمندااش ورای هر نظریهبینی کنندهای که توان پیشنظریه

                                                           
یی به استدالل هاپاسخ»، قسمت چهارم: «هنر و نقد اخالقی»با نام  ، موجود در سایت ترجمان،دیگر کرولبرای توضیح دربارة معرفت از طریق آشنایی رجوع کنید به مقالة 1 

 «.بیمایگیِ شناختی
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ة رسمی اینقدر ضعیف و ساده روانشناسان نظریاتبینیِ توان پیشتر از بیشتر نظریات فیزیکی باشد. با توجه به اینکه ای باید پیچیدهنظریه

 یم؟اینقدر بد باششود که ما در ساختن نظریات به طور ناخودآگاه اینقدر زیرک باشیم اما در نظریات خودآگاه است، چگونه می

کند سازی انکار میجایگزینی که نقایص آنرا ندارد. نظریة شبیه -عنوان جایگزینی برای نظریة نظریه پیشنهاد شده استسازی بهنظریة شبیه

میم، خودمان را خواهیم رفتار دیگران را بفهکند که وقتی میای دربارة رفتار انسان داشته باشیم. بلکه، استدالل میکه ما نظریة پیچیده

کنیم تا ببینیم که اگر جای شخص مذکور ای خودمان استفاده میزمینههای پیشو هیجان ها. ما از باورها، میلگذاریممی هاآنجای 

عبارت  بهم. کنیکنیم که آن شخص همانطور عمل خواهد کرد که ما عمل میبینی میو سپس پیش دادیمبودیم چگونه واکنش نشان می

 سازی است.کنیم. بنابراین روانشناسی عامیانه یک نظریه نیست؛ روانشناسی عامیانه شبیهساز استفاده میعنوان شبیهما از خودمان به دیگر،

گیرد که حالت ذهنی ما دقیقاً عین حالت ذهنی شخص مورد نظر ماست. زیرا وقتی که دیگری را سازی فرض نمیالبته نظریة شبیه

سازی، با بیهپردازن شکنیم. یا آنطور که نظریهمثل این است که سیستم ذهنی خود را از سیستم عمل خود جدا میکنیم، سازی میشبیه

شویم. یعنی اندیشة ما روی اعمال متمرکز )آفالین( می 1خطاستفاده از اصطالحات تخصصی کامپیوتری، دوست دارند بگویند: ما برون

 نیست.

ای عملی سنجیده را هکنیم. وقتی که تصمیمسازی نمیعالوه ما فقط مقاصد رفتاری دیگران را شبیهبه ای از تخیل است.سازی نحوهشبیه

سازی عنصر مهمی در اندیشة عملی دربارة اعمال کنیم. بنابراین، شبیهسازی میهای آیندة خودمان را نیز شبیهدهیم فعالیتانجام می

 خودمان است.

دهیم و سپس را ورودیِ جعبة سیاه سیستم شناختی آفالین خودمان قرار می هاآنکنیم، باورها و امیال یسازی موقتی که دیگران را شبیه

های آفالین سازیگیریم. واضح است که از یک منظر تکاملی توانایی استفاده از از این شبیهدر نظر می هاآنبینی رفتار خروجی را پیش

                                                           
1 off-line 
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شود(. های دیگر و شاید گاهی حیوانات میی فهم اعمال آیندة دیگران است. )که شامل انسانیک امتیاز است. این یک راه اقتصادی برا

دهد تا کنیم. و این به ما امکان میسازی میکنیم. ما آیندة خودمان را نیز شبیهسازی نمیاما ما فقط تمایالت رفتاری دیگران را شبیه

ن است که ما از سازی داریم ایظر نظریة تکامل، تبیین اینکه چرا ما قوة تخیل/شبیههای مختلف را در ذهنمان تست کنیم. از مناستراتژی

بارة تواند درکه می هزینة اعمال آینده بدونای است برای تکرار سازی وسیلهشبیه iiiهای مختلف را آزمایش کنیم.این طریق قادریم راه

 خودمان یا دیگران به ما معرفت بدهد.

سازی دلیلی وجود . طبق نظریة شبیهکندمیسازی است، از بسیاری از مشکالت نظریة نظریه احتراز ی عامیانه شبیهاین نظریه که روانشناس

ای در موارد جزئی عالوه استفاده از چنین نظریة پیچیدهندارد تا فرض کنیم که ما دارای یک نظریة ناخودآگاه، بسیار پیچیده هستیم. به

 تری است.سازی فرآیند بسیار سریعبه خواهد بود، اما استفاده از شبیهنیازمند زمان زیادی برای محاس

 و نقد نظر کوری شناسیسازی در زیبایی. نظریۀ شبیه2

شنویم، سیستم بینیم، یا میخوانیم، میها بسیار سرراست است. وقتی که یک قصه را میسازی در دریافت قصهبکارگیری نظریة شبیه

ست. سازی یک مورد خاص تخیل اعالوه، شبیهکنیم. بهاندازیم؛ یعنی ما داستان را تخیل میآفالین بکار میطور شناختی خود را به

 سازی یکی از منابع اصلی تخیل است.یک متن شبیه کردنکند که هنگام دنبالسازی استدالل میپرداز شبیهنظریه

ظر گرفتن توانیم آنرا اینگونه توصیف کنیم: در نکند. تخیل اولیه که میها دو نوع تخیل را متمایز میگریگوری کوری در رابطه با قصه

کردن تحت راهنمایی مؤلف است، اینکه در جهانِ قصه قضیه از این یا آن یک گزاره در ذهن به صورت غیرقطعی. این نوع همان تخیل

 -کردنآید و شامل تخیلها به کار میاکنش به قصهکردن وجود دارد که در واست که نوع دیگری از تخیل کوری معتقدقرار است. اما 

های اخالقی است. دهند که مرتبط با تصمیمسازی معرفتی به ما میها از طریق شبیهشود. قصهتجربة شخصیت می -کردنِسازییعنی، شبیه

ا یک یک دروغگو، متقلب، ی لحاظ هیجانی چه حسی داشت اگر(شد اگر )مثالً معرفت به اینکه بهمعرفت به اینکه چه شکلی می

 بشردوست باشیم.
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هایی قصه»، آورد. مثالًها از یک منظر اخالقی فراهم میعالوه، این مفهوم از نسبت قصه با اخالق وسیلة مناسبی برای ارزشیابی روایتبه

ها خیلبه طور سیستماتیک نتیجة آن تگذارند که ها میراهنماهایی برای هدایت مسیر آن تخیل انگیزند، اماکه تخیل نوع دوم را بر می

کنند که آنچه ارزشمند نیست را ارزشمند توانند باعث آسیب اخالقی شوند، به این نحو که ما را قانع میکند، میرا دچار انحراف می

 مند بدانیم، در شرایطکنند تا آنچه را که ارزشمند است، ارزشهایی که ما را تشویق میرود، قصهو همانطور که انتظار می ii«بدانیم.

 ، باید از منظر اخالقی به نحو مثبت ارزیابی شوند.1برابر

این بحث دربارة این نیست  iiiسازی فهم درستی از روانشناسی عامیانه هست یا خیر.البته بحثی در فلسفة ذهن وجود دارد که آیا شبیه

سازی است، یا خیر. است که آیا روانشناسی عامیانه اساساً بر مبنای شبیهسازی وجود دارد یا نه، بلکه دربارة این که آیا چیزی به نام شبیه

ها، هر قدر هم که جالب باشند، چیزی نیستند که ما نیاز داشته باشیم در اینجا در نظر بگیریم. پرسش ما این است که آیا اما آن استدالل

د هیجانی ما( خصوص دادوست)بهسازی با دادوستد متداول ما شبیه طور خاص، آیاشناسی مربوط است یا نه. بهسازی به زیباییمدل شبیه

 مرتبط است؟  هاآنها و ارزشیابی اخالقی با قصه

ی با اخالق سازی تنها نسبت قصة روایکند که شبیهها نیست. همچنین او ادعا نمیسازی همة قضیة درگیری ما با قصهبرای کوری، شبیه

اً چنین سازی نسبتی اساسی و جامع است. اما آیا واقعکند شبیهرسد که کوری فکر میاما به نظر مینسبت است،  یکسازی است. شبیه

 است؟

داری، پنپنداری نیست. زیرا برخالف همذاتکند، مساوی همذاتسازی یا تخیل ثانویه، آنطور که کوری آنرا توصیف میشبیه

همان کنیم، اینسازی میهای شخصیتی که او را شبیهو/یا هیجانی ما با حالتهای شناختی گیرد که همة حالتفرض نمیسازی پیششبیه

ای وجود سازی تنها نیازمند شباهت تقریبی است، نه آمیختگی ذهنی. شواهد روانشناسانههستند. همانطور که در زندگی روزمره، شبیه

                                                           
1 ceteris paribus 
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یک مسئله این است که آیا این بازنمایی فرم  iiiiکنند.می طور ذهنی بازنماییها را بههای هیجانی شخصیتها حالتدارند که مخاطب

های تواند در فهم هیجانسازی میگیرد یا نه. حداقل یک روانشناس پیشنهاد کرده که چیزی مانند شبیهسازی به خود میشبیه

ها فهم این هیجان سازی گاهی دریهطور تجربی اثبات نشده است. اما با فرض اینکه شبهای قصه نقش داشته باشد؛ اما این هنوز بهشخصیت

امع برای دادوستد عنوان یک مدل جسازی بهافتد؟ نظریة شبیهنقش داشته باشد، پرسش این است که این پدیده چند وقت یکبار اتفاق می

 خصوص در رابطه با هیجان و اخالق؟ها چقدر سودمند است، بهما با قصه

شویم. ر میدرگی هالحاظ هیجانی با قصهها بههای ذهنی شخصیتسازی حالتاز طریق شبیهکند که ما سازی پیشنهاد مینظریة شبیه

کنیم که انگار ای تبیین میها دارد. ما قصه را به گونههای هیجانی شخصیتهای هیجانی ما به قصه ریشه در حالتچنانکه گویی واکنش

تر است. واسطهتر و بیهای هیجانی ما به قصه مستقیمهاد دهد که واکنشتواند پیشنها هستیم. اما یک دیدگاه دیگر میدرون شخصیت

توانیم استدالل کنیم که دهیم؛ بلکه میهیجان نشان نمی سازی با حالت ذهنی یک شخصیتها معموالً از طریق شبیهما در رابطه با قصه

سازی پیشنهاد یک ناظر موقعیت است و نه، آنطور که نظریة شبیهدهیم. منظر ما منظر لحاظ هیجانی از بیرون به قصه واکنش نشان میما به

کنیم؛ ما تخیل سازی شده است. وقتی که قرار است به شخصتی حمله شود، ما برای او دلسوزی میکند، منظر کسی که درگیر شبیهمی

 را تجربه کنیم.« متعلق به او»کنیم که خودمان جای او هستیم و سپس ترس نمی

خیل کردن غیرمرکزی را به یاد بیاوریم. تکردن مرکزی و تخیلبین تخیل هایمولدر توضیح این مطلب خوب است که تمایز ریچارد 

زی چنین و چنان. نمونة تخیل غیرمرک که. اما تخیل غیرمرکزی این است که من تخیل کنم الفمرکزی این است که من تخیل کنم 

. کنمرا ساخت. نمونة تخیل مرکزی این است که من ساختن زانادو را تخیل می 2«زانادو» 1«کوبال خان» کنم کهاین است که من تخیل می

وردی از سازی یا تخیل ثانویة گریگوری کوری مچنانکه گویی تخیل غیرمرکزی از بیرون است، اما تخیل مرکزی از درون. انگارة شبیه

                                                           
1 Kubla Khan 

2 Xanadu.یک مکان شگفتانگیزِ تخیلی  
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های قصه مرتبط است؛ یعنی، بر طبق آن، ما به عنوان ناظر بیرونی به شخصیتتخیل مرکزی است. اما دیدگاه من با تخیل غیرمرکزی 

کنیم که سازی یا تخیل ثانویه هستیم، با مرکز قرار دادن خودمان تخیل میدهیم. اما برای کوری وقتی که ما درگیر شبیهواکنش نشان می

سازی لهای تخیلی را بهتر مدما به روایت واکنش؟ کدامیک تر استما همان شخصیت مربوطه هستیم. کدامیک از این دو رویکرد جامع

 کند؟می

گرا سازیها معموالً در جایگاه ناظر بیرونی هستیم. البته، فرد شبیهکنندگان قصهکنم کامالً واضح است که ما به عنوان مصرفمن فکر می

 ده کنند. اما، من کنجکاوم بدانم که این مسئله چقدر عمومیتسازی استفاتوانند از شبیهتواند پاسخ دهد که ناظرهای بیرونی هم میمی

گوید در چیزدانی هست که به ما میپسند، راوی همهو عامه 1ایهای تودهخصوص روایتها، بهدارد. از این گذشته، در بیشتر روایت

های یم و حالتکنبینی میتار دیگران را پیشسازی قرار است به ما اطالع دهد که ما چگونه رفگذرد. نظریة شبیهها چه میذهن شخصیت

را در  -هاو هیجان هاقصدها،میل–ها های ذهنی شخصیتای به حالتها دسترسی آمادهکنیم. اما بیشتر روایترا فهم می هاآنذهنی 

 سازی داریم؟گذارند. پس ما چه نیازی به شبیهاختیار ما می

توانیم با ا میدر قصه به ما برسد. م شخصیتسازیِ حالتِ ذهنی یک نیازی نیست تا فرض بگیریم که حالت ذهنی ما باید از طریق شبیه

 دهد، واکنش هیجانی خودمان را مستقیماً تولید کنیم.استفاده از اطالعاتی که راوی دربارة شخصیت مربوطه به ما می

های بخصوص قصه -ها داردسازی نقش کمی در قصههای معمول، شبیهنکه در رابطه با روایتاعتراض من دو قسمت دارد. اول ای

ز گذرد. بنابراین، برخالف برخی اها میچیزدان برای ما تعیین کرده که چه چیزی در ذهن شخصیتزیرا معموالً راوی همه -شدهنوشته

لسوفان هنر های ما در زندگی روزمره را توضیح دهند، فیو دریافت هابینییشپکنند تا سازی استفاده میفیلسوفان ذهن که از نظریة شبیه

لب علیه است که اغ اعتراضیها ندارند. دوم، همان سازی برای تبیین فهم ما از وضعیت ذهنی شخصیتاجباری برای استفاده از شبیه

                                                           
1 Mass narratives»برای توضیح دربارة داللت واژة تودهای مراجعه کنید به پاورقی صفحة 99 در مقالة »وحشت و شوخی  
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ت، بیش از آنچه که هس ها راهای شخصیتمرکزی حالتسازی تخیل رسد نظریة شبیهشود. به نظر میپنداری مطرح میانگارة همذات

یت آنرا یابد، نه موقعیت آنطور که شخصانگارد. بیشتر مواقع ابژة توجه ما موقعیتی است که شخصیت داستانی خود را در آن میمهم می

ت. بژة هیجان او مثالً کودک اوسکند. شخصیت قصه احساس سوگواری و اندوه دارد، اما ما نسبت به او حساس ترحم داریم. اتجربه می

کنیم. او احساس اندوه دارد و ما احساس ترحم نسبت به موقعیتی داریم سازی نمیاما ابژة هیجان ما موقعیت اوست. ما موقعیت او را شبیه

 مومیت دارد.ع سازی در پاسخ به قصهکند. بنابراین، دلیلی نداریم فرض بگیریم که عملیات شبیهکه کسی در آن احساس اندوه می

ست که ها متداول نیسازی معموالً نقش اساسی دارد، زیرا در فیلمهای دیداری مانند فیلم، شبیهممکن است استدالل شود که در روایت

صیت های دیداری رفتار آشکار شخها بدهد. در روایتها شخصیتچیزدان داشته باشیم که به ما دسترسی مستقیم به ذهنیک راوی همه

 دهیم؟سازی به این راه ادامه میتواند اینگونه باشد که ما از طریق شیبهشود و ما باید از آنجا ادامه دهیم. آیا نمیا داده میبه م

 -اتشاناحساسقصدها و  -شانهای ذهنیها معموالً آشکارا دربارة حالتمن متمایل به مقاومت در برابر این پیشنهاد هستم. اوالً شخصیت

های هیجانی ما نسبت به گویند. عالوه بر این، در موارد معمولِ روایت مشکل عدم تقارن وجود دارد. معموالً واکنشی میبه ما چیزهای

کنندگانِ قهرمان داستان او را کنار یک پرتگاه محاصره متفاوت است. هنگامی که تعقیب هاآنهای هیجانی ها با واکنششخصیت

زند. ما برای ها متر زیر پای اوست، شیرجه میباک، به داخل آبی که دهاما او سرکش و بی زند،می خشکمانکنند ما از ترس می

رخالف بکنیم. یعنی هیجان ما با هیجان شخصیت متفاوت است. را خرد کرده، احساس اندوه می هاآنهایی که احساس گناه شخصیت

داستانی وجود ندارد. برعکس، حداقل در تعداد زیادی از مواردِ هیچ تقارنی بین احساسات ما و احساسات شخصیت سازی، نظریة شبیه

بان های آن مخاطسازی بتواند مدل درستی برای واکنشرسد که در آن موارد نظریة شبیهمعمول، عدم تقارن وجود دارد. و به نظر نمی

 باشد.

نسبت به او  توانیمرده است؟ زیرا تا این را ندانیم نمیها را خرد کدانیم که احساس گناه آن شخصیتتوان پرسید که ما چگونه میاما می

ن خاطر که و نه تنها به ای کنم نهسازی نداریم؟ من فکر میاحساس اندوه یا ترحم داشته باشیم. آیا برای توضیح این نیازی به شبیه
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سازی های دیگران را بدون شبیهتوانیم حالتآورند، بلکه به این دلیل که ما میشان را به زبان میهای درونیها معموالً حالتشخصیت

خیص الگوهای خاصی توانایی تش نیست. بلکه فقط باید این فرض را مجاز بشمریم که مردمنظریة نظریه تشخیص دهیم. این بازگشتی به 

ا حس شرم او که اینکار بپوشاند، من برای تشخیص ایندر برابر دوربین تلویزیون میصورتش را را دارند. مثالً اگر یک متهم به قتل 

ر است، اما ما خبعالوه، گاهی شخصیت قصه از خطری که در کمین اوست بیسازی حالت ذهنی او ندارم. بهمرتبط است نیازی به شبیه

 کردیم.بایست خطری احساس میسازی کنیم نمیکنیم. اگر بنا بود حالت ذهنی او را شبیهبرای او احساس خطر می

ابل، من ادعا کردم کنیم. در طرف مقسازی استفاده میها از شبیهبینی و فهم شخصیتسازی معتقد است که ما برای پیشهپرداز شبینظریه

به این  1سازی در بیشتر موارد نقشی ندارد. آیا راهی برای حمایت بیشتر از ادعای من وجود دارد؟ شاید واکنش ما به شرورهاکه شبیه

اهداف  هانآتر است. بنابراین ممکن است کسی بگوید که موالً شخصیتی است که فهم او از همه سختموضوع مربوط باشد. شَرور مع

یم خودمان را به کنسازی هم با ما موافق است که ما به ندرت تالش میپرداز شبیهسازی خواهند بود. ولی حتی نظریهمناسبی برای شبیه

 تند.تر از بقیه هسسازی مناسبهایی هستند که برای شبیهشخصیت هااین، بگذاریم، اگرچه که بنا بر فرضیة ما شرورهاجای 

پردازانی هسازی بسیار کمتر از آنچه نظریکنم که شبیهافتد. اما من فکر میسازی هرگز اتفاق نمیمن آمادگی ندارم که ادعا کنم شبیه

کنم که حتی سازی بسیار فراگیر است. اما من فکر میانگار شبیه زنند کهطوری حرف می هاآنافتد. کنند، اتفاق میمانند کوری فکر می

خیل مرکزی سازی اهمیت تپرداز شبیهافتد، موارد آن بسیار نادر خواهند بود. از دیدگاه من نظریهسازی اتفاق میاگر فرض کنیم شبیه

 گیرد.ها را دست باال میدر واکنش ما به قصه

ند. ها ندارسازی، ربط چندانی به واکنش معمول ما به قصههای مرکزی، از جمله شبیهکه تخیلاما در هر صورت، بحث من این است 

اینجا بیشتر تخیل غیرمرکزی مطرح است. بر اساس تخیل غیرمرکزیِ موقعیتِ یک شخصیت )یعنی در نظر گرفتن یک تصور( از منظر 

                                                           
1 villains 
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و اغلب حالت هیجانی آن شخصیت را به عنوان  کنیمبندی مییک ناظر بیرونی، ما واکنش هیجانی خودمان به آن موقعیت را صورت

 کنیم.تر خودمان فهم میقسمتی از ابژة حالت هیجانی گسترده

سازی و تعمد بیهسازی بین شپرداز شبیهام. اما هنوز به پیوندی که نظریهها تمرکز کردهسازی در رابطه با قصهتا اینجا، روی قضیة شبیه

، میان قصة رینتمهمها، اگر نگوییم ترین نسبتسازی این پیوند را یکی از مهمپرداز شبیهام. نظریهرد، نپرداختهگیاخالقی در نظر می

حتی اگر  تواند فراگیر باشد. اماسازی آنچنان که من بیان کردم نادر باشد، پس رابطة آن با اخالق نمیداند. اگر شبیهروایی و اخالق می

 تواند مهم باشد؟ه من بحث کردم، عمومیت داشته باشد، باید پرسید این پیوند چقدر میسازی بیشتر از آنچشبیه

کردن اطالعاتی دربارة اینکه چه شکلی خواهد بود اگر اعمال خاصی را انجام دهیم، به بحث تعمد اخالقی طبق نظر کوری، قصه با فراهم

گیرم که چه حسی خواهد داشت اگر قصد داشته باشم نی شوهر، یاد میسازی حالت ذهو شبیه 1«دمسپیده»کند. با دیدن فیلم کمک می

جام الف دادن تخیل به این نتیجه برسد که انزنم را بکشم. این نوع اطالعات به استدالل اخالقی مربوط است. مثالً، اگر کسی با تمرین

 دلیلی علیه انجام الف به شمار آوریم. برای او خواهد آورد، این را باید )به شکل عذاب وجدان(ناپذیری ناراحتی تحمل

ها در خصیتکنم منظر ما نسبت به شاما من در مورد این تصویر از نسبت اخالق با قصه بسیار مشکوکم. نه تنها به خاطر اینکه فکر می

اخالقی داشته باشد،  دها نقشی در تعمسازی شخصیتساز، بلکه همچنین شک دارم که شبیهبیشتر موارد منظر یک ناظر است نه یک شبیه

سازی نقشی دارد، ما خودمان را در کنم که شبیهقصه، ساختگی است. من انکار نمی هایشخصیتهای دانیم که موقعیتزیرا ما می

های خصیتکه موقعیت شکنیم. اما ازآنجاییسازی میهای خودمان باشند، شبیههای متفاوت اعمال مختلف که مرتبط به موقعیتجریان

ی واقعی های تخیلی استفاده کنند تا در زندگسازی وضعیت شخصیتهای اخالقی مرتباً از شبیهه ساختگی است، شک دارم که عاملقص

 ها را ارزیابی کنند.های متفاوت کنشگزینه

                                                           
1 sunrise 



 

 

38 

 

 

 فلسفي جستارهاي: شناسيزيبايي وراي كتاب تفصیلي گزارش
 ترجمۀ مهدی شمس   نوشتۀ نوئل کرول 

 

 هاآنهای ذهن با فیلسوهایی که فشناسی شد. اما پدیدهسازی با کارنامة تأثیرگذاری که در فلسفة ذهن داشت، وارد زیبایینظریة شبیه

 هاآنو اهمیت  صهقهای هیجانی ما به شناسان باید هنگام تفکر دربارة واکنشهایی است که زیباییسروکار دارند کمی متفاوت از پدیده

جای کمی  که دهندمی نشانها برای تعمد اخالقی، در نظر داشته باشند. در این مقالة مختصر من تالش کردم تا نشان دهم چرا آن تفاوت

میان  سازی دررغم رشد محبوبیت نظریة شبیهها وجود دارد. بنابراین، علیسازی در واکنش هیجانی ما به قصهبرای مفهوم شبیه

 iiiiiشناسان انگلیسی زبان، به نظر من این یک پدیدة مد روز است که باید اجازه دهیم از کنارمان عبور کند.زیبایی
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