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 1مفارقة التشويق

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 العتيبيتغريد ترجمة: 

 
 
 
 

وفلسفتها، وكيف نستمتع بالغموض، والتعرف العاطفي    التشويق  مفارقة   حولفلسفي شامل  مدخل  

للتشويق لد  ؛والدهشة  الخاطئ  مترجم  سموتس.  نص  وآرون   ،( على  ستانفورد  منشور  موسوعة 

، والتي قد تختلف قليًلا  هذا الرابطفي الموسوعة على    (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفةللفلسفة

رة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخي  النسخة الدارجةعن  

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا،   منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 
1 Smuts, Aaron, "The Paradox of Suspense", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/paradox-suspense/>. 

https://www.ric.edu/people-directory/aaron-smuts
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/paradox-suspense/
https://plato.stanford.edu/entries/paradox-suspense/


16/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 2

 

طلقيعتمد النجاح  
ُ
إىل املسارح    اجلمهور يعود  حيث  .  تكرار املشاهدة  على   العمالقة  ألفالم هوليوود  امل

لرغم  واب  أخرى.  مرة    هتايتمكنوا من مشاهدل  VDD  الــ   األفالم عدة مرات وشراء أقراصتلك    ملشاهدة  
أكرب  بعض  إال أن    ،الغموضيف الفلسفة وعلم النفس أن التشويق يتطلب    بديهي شيء  يعترب  من أنه  

يف  حىت مشوقة   تزال  ما  اأهن  اجلمهورعي  اليت يد    )األكشن(  فالم احلركةتكون ألجناحات شباك التذاكر  
مفارقة  "تعرف ابسم    املشاهدين مشكلة    سردايتو بني نظرية التشويق    اخلالف   خيلق .  املشاهدات املتكررة

خنتزهل"،  التشويق أن  ميكننا  يتطلب    يف   اواليت  التشويق  إذا كان  بسيط:  ميكن  الغموضسؤال  ، كيف 
 التشويق؟  أن يستمر إبحساس  النهاية للمشاهد الذي يعرف  

استجابة    ة مشكل   مثة  ابلتشويق  يشعر  أن  للمرء  ميكن  املوسيقي": كيف  التشويق  بـ"    للموجات   تتعلق 
عادة ما    ذجي، فإن التشويق املوسيقي  ابشكل وثيق؟ على عكس التشويق النم  يعرفها   قد   الصوتية اليت 

ىل  توتر. ابلنظر إشعور ابلعلى ذلك، من األفضل وصفه أبنه جمرد    ابخلوف. وبناء    يكون غري مصحوب  
مفارقة التشويق فيما يتعلق ابألعمال الفنية    املدخلهذا  سيتناول  طبيعة االستجابة للموسيقى، ف  جدلية

 فقط.    السردية

نظرية  (  2، )لغموضاالستمتاع اب  يف   الفكرية نظرية  ال(  1يف أربعة حلول خمتلفة ملفارقة التشويق: )  سأنظرُ 
التعرف العاطفي    فرضية(  4، و )اللحظي )حلظة بلحظة(نظرية النسيان  (  3، )لتشويقل  ب طةاحمل-الرغبة 

الفعلي    الغموضاملفارقة من خالل إنكار أن    لغموض االستمتاع اب  يف  الفكريةنظرية  التشرح  .  اخلاطئ
  يف حني أن كل ما هو مطلوب هو أن يشارك املشاهدون يف اخليال كما يفعلون عادة  ،  للتشويق  ضروري

القصة وكأهنا ليست معروفة.    االستمتاعُ   – الرغبةترى  و أبفكار    ، الغموضأن    قلتشويل  ب طةاحمل-نظرية 
ستمتٌع بهسواَء  

ُ
املرء فقط إىل إحباط    خللق التشويق، حيتاجُ ابلتايل  للتشويق.    فعلي، ليس ضروراي  الأو    امل

  اللحظي )حلظة بلحظة(نظرية النسيان    أما  .الوقوع  وشيكدث   حعلى نتيجة     معني أتثريٌ خلق  الرغبة يف  
  غارقون فإهنم  ن يف سيناريو خيايل،  و املشاهدأنه طاملا انغمس    تدور على  يتال   و وجهة الرأيه  فموقفها

أنه من املستحيل    ئ التعرف العاطفي اخلاط  فرضيةترى  و    فعال.   بشكل    هايةَ الن  يف اللحظة وال يتذكرون

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6/
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 اليت تقول  اجلماهري  لسردايت   وأفضل تفسري  ،  أن يشعروا ابلتشويق  النهاية على املشاهدين الذين يعرفون  
  خوفهم وقلقهم الفعلي مبا يعتربونه تشويقا.  قد خلطوان  يأن املشاهد العكس، هو

  املعروضة   ما يلي أانقش األنواع األربعة من احللولشامل لألدبيات حول التشويق، في  من تقدمي مسح    بدالَ 
 .  احللول املختلفةاليت ترفضها تلك  فرتاضاتاال وصف مفارقة التشويق ومن مث شرحب ائمبتد للمفارقة 

 

 مفارقة التشويق  .1
   لغموض االستمتاع اب .2
 لتشويق  ل ِبطةاحمل-نظرية الرغبة .3
 اللحظي )حلظة بلحظة( نظرية النسيان  .4
 التعرف العاطفي اخلاطئ  .5
   دهشةوال تشويقال .6
 موجز .7
 الببليوغرافيا  •
 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •

 

   مفارقة التشويق .1

  ية. القياس  السرديةلتشويق قد نسميها  ل   مفيدة  كولينز نظرية  و  كلور  و    أورتوين  دراكيعلماء النفس اإلطرح  
  . بتعريف(131" ) لغموضل  اإلدراكية "احلالة    من اخلوف واألمل و  تشويقالحالة    انقشوا تكو ن  حيث

ابملتعة بشأن   ؛ واألمل كشعورٌ بهاخلوف على أنه شعور ابالستياء من احتمال وقوع حدث غري مرغوب 
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عندما خيشون    تشويقابلشعر الناس  حيث أنه يف السردية القياسية: ي  .بهمرغوب    وقوع حدث    يةاحتمال
هي  ستكون  اليت    هاية النمن    الغموض   يف حالة   جيدة، و   اية  يف احلصول على هن  ألمل اب   سيئة، و  هناية  

،  يف الليل  خطرية    ذو مسعة  غري مألوف    عند املشي يف حي     تشويقابليف احلياة احلقيقية، قد نشعر  و .  الواقع
   .فعال   مما سيحدث أتكدان غري ابلرغم من أنمل أن نكون آمنني،   نالكن  ، و سلبُنا خنشى أن يتم ألننا

تعتمد على الرغبة    اليت   اخلوف واألمل ك  العواطف االحتمالية"كولينز "و   و  كلور  يناقش كٌل من أورتوين و
مل    النهاية—مستقبلية  هناية    وأرجحية املثال،  ما  بعد حلدث يتحدُد مصريها  اليت    اخلوف . على سبيل 
  خائفا    . إذا كنتُ معينة   اية  حدوث هن  يةأو احتمال/عدم الرغبة و  ودرجة اخلطر    مع زايدة    تزامنا    يتضخ م

التعرض   أكثر  ،للهجوم  من  اهلجوم    سيتضخم خويف  إىل    ،بشعاُ   احملتمل إذا كان    ، مساو    توق عابلنظر 
  مليئة    وسادة  بحول اجلذع     مربح  أو ضرب    األحشاءيف    بنصل  من التعرض للطعن    سأكون أكثر خوفا  

  هناية    أصادفابملثل، كلما كان من املرجح أن  إذا   .  وتكرارا    أ  مرار   كمالتعرض لل  جمرد    بدال  من ابلربتقال  
ابألمل: كلما    العكس صحيح فيما يتعلق  و .  النهاية من تلك    ، كلما كنت أكثر خوفا  هبارغوب  مغري  

 أكثر تفاؤال. حتدث، سنصبحمرغوبة ومن املرجح أن    هايةُ كانت الن

(  2و )  الغموض(  1احلدث: )  لنهاية  تعتمد على ميزتني    يةتشويقالمشاعران    حد ةأن  من ذلك    يتضح لنا
، وما  الغموضمباشرة بني  عي وجود عالقة  ال يد    العام أمهية ما هو على احملك. على الرغم من أن الرأي 

هو الشعور به يف احلاالت اليت    تشويقأحاسيس الإنه يشري إىل أن أكرب  إال  ،  تشويقهو على احملك، وال
أيضا أنه ميكن أن    العام  الرأيخيربان  و   ا .جد  غري مؤكدة للغاية وتكون املخاطر عالية    النهايةتكون فيها  

عالية جدا ، و أيضا  مع نسب  الخاطر  امل" و غموضمن الــ "  منخفضة   خبلط نسبون لديك تشويق  ك  تي
" الــ  من  و  الغموضعالية  النسبةامل"  ذلك، يف  خاطر منخفضة  العام. ومع  مل يكن  الرأي  إذا    وجد ي، 

على احملك، فال ميكن أن    شيءٌ   يوجد أي تشويق. وابملثل، إذا مل يكن  وجد  ، فال ميكن أن ي غموض
 .تشويق ال و مرغوبة أو غري مرغوب فيها، وابلتايل ال خوف أو أمل،   هناية  توجد

،  تشويقابلليشعر املرء    مطلواب    الغموض . إذا كان  نوعا  ما  عسرية   التحليل السابق للتشويق مفارقة    خيلقُ 
املتكررة؟ على سبيل املثال، إذا رأينا    املرات تزال بعض األعمال الفنية السردية تبدو مشوقة يف    امفكيف  
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على الرغم من أننا قد ال نشعر  و .  ذلك الفيلم كيف سينتهي   نعرف، فنحن  ، ونتذكره جيدا  ابلفعل فيلما  
عند  حلماس  نا عند املشاهدة األوىل، إال أنه ال ميكن إنكار أننا ميكن أن نشعر ابككما    حبماس شديد

ابلتشويق أثناء    فيستحيل منطقيا  أن نشعر،  الغموضيتطلب    تشويقالاملشاهدة املتكررة. ولكن إذا كان  
لة عرف هذه املشاهدة الالحقة. تُ  أكثر رمسية على    بشكل    شرحها. وميكن  "مفارقة التشويق"ابسم    املعض 

 النحو التايل:

 الغموض تطلب ي تشويقال .1
 . الغموض يستبعدالقصة  هناية معرفة  .2
 .ابلنهايةعلى بعض القصص عندما يكون لديهم معرفة  كردة فعل  تشويقابل يشعر الناس  .3

  فهي غري متناسقة    معا  لكن  ،  حد ذاتهيف    منطقيغري  عاءات يبدو  من هذه االد    على الرغم من أن أاي  
حيلل ويتسآءل    ن منهكل   حبيث    ،يف القسم التايل  ن  ه أانقشس  واليت   ملفارقة لتلك ا  حلول   أربعة  توجد  .البتة
نظرية  و  لغموض االستمتاع اب يف  الفكرية نظرية فالفارقة.  املل اليت تشك   دعاءات أو آخر من اال ا  واحد عن

ترفض الفرضية  اللحظي )حلظة بلحظة(  النسيان  ، ونظرية  األوىل  الفرضيةترفض  لتشويق  ل  ب طة احمل-الرغبة 
 . الثالثة الفرضية مع  جدل  التعرف العاطفي اخلاطئ هلا  ونظرية  ،الثانية

 

   لغموض االستمتاع اب .2

نويل كارول   للمفارق يستبعد  األول  حيثاالدعاء  فقط    ة،  يتطلب  التشويق  أبن  "االستمتاع"  جيادل 
التشويق"،    مقالته  (. يف2001كارول  )  "الفعلي"  الغموض، وليس  لغموضاب كارول    يعرض"مفارقة 

  فما يقول إنه حىت لو علمنا أن الفيلم سينتهي بطريقة معينة،  حيث    لكيفية حل هذه املفارقة  مقنعا    وصفا  
  هناية يزال إبمكاننا أن نتخيل أثناء مشاهدته، أنه لن ينتهي هبذه الطريقة. وجيادل أبن جمرد ختيل أن  

  - الفرضية األوىل للمفارقة   ال  علىيكون معد     ، وابلتايلتشويقال  جو من  خللق  كاف  احلدث غري مؤكدة  
 .تشويقللضروري  لغموضتاع اباالستمفقط 
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  وتوقع ات    فكار  أب  يالتسل  ا  ه، وهي عملية يصفها أبهنشيء أقرب إىل اخليال املوج  ي  ه  يةالسردوفقا  لكارول  
  واقفمل  مبجرد ختي  خمتلفة  االت عاطفية  حل  أنفسهم  توجيه(. ميكن للناس  1990)كارول    جازمة غري  

  ،من قبل الزوج اخليانة يف العمل، لرتقية  ا ختَيل احتمالية مثل  ،أهنا غري صحيحة أيضا   ابلرغم من معرفتهم 
السردايت    يف االستجابة العاطفية هي النظرية القائلة أبن  "نظرية التفكري".  أحدهماختطاف طفل    أو

ل مفارقة  حت  هذه وكأهنا  بدوتردود فعل عاطفية.    وإنتاج  شحنهذه من أجل    ة اخليالستغل قو ت  القصصية
  ببساطة قد أنه  و   هايةالنل  ختي  شى  خنزال  ن، حيث ميكننا أن نعرف أن البطل لن ميوت، ولكن التشويقال

. على الرغم  املسل ي  الغموضاحلقيقي، فقط    الغموض   التشويقال يتطلب    على هذا الرأي،بناء   .  يفىن
  نا عمدا  االستمتاع مألوف، إال أننا ميكنمن أننا ال ميكن أن نكون غري متأكدين حقا من نتيجة سرد  

فس  تنا لناعدد مشاهداتنا ومواجه  كانَ   أايا   لغموضاب  خلق هذا اجلو املش وق . وميكننا  الغموضفكرة  ب
 القصة.

على رواية مألوفة،    ردا    تشويقلاب  نشعرأن    إلمكانية  مفسرة    بدوتكارول  ل  يةنظرية الفكر العلى الرغم من أن  
تشويق. إذا كان كل ما يتطلبه األمر هو  تناقص شعوران ابل  من  املعتادللسيناريو    عطي تفسريا  ت  ال  إال أهنا

" بفكرة  أخرى غري    "الغموضاالستمتاع  مسامهة  عوامل  إىل  بعض  مذكورة)ابإلضافة  تفقد  فلماذا   ،)
عادة مشاهدة فيلم مثري لإلعجاب  إب  متاما    اراغب    شاهدٌ مقد جيلس  فالقصص قوهتا للعديد من املشاهدين؟  

ال من  القدر  بنفس  الشعور  السيناريو  تشويق دون  هذا  األوىل.  املشاهدة  يف  تناقص—كما   سيناريو 
  على أنهذا  إنه شائع. يدل    بل  فقط،  ليس ممكنا    -(  يةالسردالقصة  نفس  ل  ابلنسبة)  تشويقال  مردودات
  على رواية    ردا    ابلطبع  —رة  يف املرات املكر    اخنفاض احلماس لتفسري    غري كاف    لغموض اب  االستمتاع 

  بتعليل نظرية  لل  اإلضافةببساطة عن طريق    لغموضاب  االستمتاع  نظريةعن    املدافعون  يرد    مألوفة. رمبا
املطروح، احتماال    السؤال  أقل  أو  صعوبة  أكثر  يصبح    ت السردايبنهاايت    االستمتاع للجماهري    ملاذا 

 . عن املرات األوىل قصةابلأكثر دراية أصبحوا  مكوهنـ   ا الحقا  كلما شاهدوه  غامضة اتتوقع  ب

النظرية   تواجه  النظر،  هو    إشكاليات  بغض  أحدها  بفكرة  أبن    لإلميانسبب  وجود  أكرب،  االستمتاع 
  النهاية عنصرا  يف جعل فيها معرفة    يكونالعديد من احلاالت اليت    توجدللتشويق.    شرطليس    الغموض
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 "وسايك"شاهد فيها هيتشكوك  نوليس أقل. على سبيل املثال، يف املرة األوىل اليت  تشويقا     أكثر  يةالسرد
Psycho (1960،)  قد يشعر املرء خبوف خفيف على ماريون كرين وهي تتحدث مع نورمان بيتس

م الفندق  يف  جارحة  املليء كتب  اخلطر    خالقة    شوةوحم  حمنطة برية    بطيور  من  لكن    للمكتب،  هالة 
  النحت    نصلُ نورمان    سيغرس  لدقيقتني املقبلتني  خالل ا املشاهدين ليس لديهم سبب للشك يف أنه يف  
التشويق  يشعر املرء بقدر أكرب من  قد  ،  ةالثاني  املشاهدةيف صدر ماريون وهي تستحم. ومع ذلك، يف  

يف املشاهدات املتكررة. كيف فشلت )ماريون(    يبدو اضطراب نورمان واضحا    حيث   أثناء مشهد املكتب.
  "سايكو"   السبب يف أن مشهد املكتب يف  من هناك!"  خرجيأن يصرخ "ا  حيث يريد املشاهد يف رؤيته؟  

Psycho    بفكرة أن    مستمتعةن اجلماهري  يعلل  أبيف املشاهدات الالحقة ال ميكن أن    ا  تشويقأكثر
مشوقة مثل    ألن املشاهدة األوىل ليستبل ابلعكس  األوىل،    املشاهدةكما كانت يف  امضة  غ  هايةالن

 .الثانية

دة  مشاهلل   ابلنسبةيشعرون ابلفعل ابلتشويق    يني أبن األشخاص العاد  االفرتاض يعتمد هذا االعرتاض على  
رمبا يشعر اجلمهور ابلتوتر أو  لنكر املرء ببساطة هذا االدعاء.  ، ولكن قد يُ Psycho  "سايكو"الثانية لـ

التعرف  "نظر  . كما سنرى، هذا هو ابلضبط ما يقوله املدافعون عن وجهة  تشويق الالرتقب، ولكن ليس 
اخلاطئ إذا  نتكسةامل  تشويقال  نسبمجيع    لني معل  "العاطفي  نظر   قد م.  االستمتاع    املدافع عن وجهة 

حيث يبدو أن املرء يشعر مبزيد من    Psycho"سايكو"    لـ  املشاهبةللحاالت    مماثال    تفسريا    لغموضاب
تكون   عندما  الدعائخي  هو ف   — يقينة    النهايةالتشويق  الدعم  بتقويض  ال  ساسياأل   هاطر    تشويق أبن 

ملاذا    يوضح تفسري  بلنا    مدينا    لغموض االستمتاع اباملدافع عن  سيكون هذا    ث حيأمر شائع.    تناقص امل
 . وليس كلهايف بعض احلاالت   وردود الفعل   جيب أن نثق يف الظواهر

نثق يف   وإذا كنا  الظواهر،  نثق يف  إذا كنا  ذلك،  عندما   رواايتومع  به  يشعرون  ملا  اجلمهور  أعضاء 
  تشويق الاالدعاء أبن — إضايف لرفض ادعاء املفارقة سببٌ   إذن ، فلديناPsycho"سايكو" يشاهدون 

أننا .  الغموضتطلب  ي تفسري كيفية   إال   إىل  هذا  نفتقر  اليت    ستحاول لذلك  .  حدوث  التالية  النظرية 
 . لذلك التساؤل  تقدمي إجابةسنناقشها 

https://www.imdb.com/title/tt0054215/
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  هناية  لتشويق، واليت ترى أن إحباط الرغبة يف التأثري على  ل  حملبطة ا-يدافع آرون مسوتس عن نظرية الرغبة 
  مسوتس، ينكر  لاألو   دعاء االكارول    وبينما يراجع.  تشويقالجو    خللق   حدث جوهري ضروري وكاف  

أن   )  الغموضببساطة  للتشويق  على.  (2008مسوتس  ضروري   "سايكو"  مثل  حاالت    معتمدا  
Psycho  –    واألفالم اليت تعيد رواية أحداث    –   املتكررة  تشويقا  يف املشاهداتعلى غرار أهنا أكثر

  النهاية   حيث يعرف اجلمهور —  Touching the Void  (2004)   "الفراغملس  اترخيية مثل "
 غري ضروري للتشويق.  الغموضأبن  عاءه د  ال  أدلة يف تلك احلاالت هناك ، قبل املشاهدة األوىل

  ويف مجيع املواقف املشوقة يف احلياة الواقعية عوامل   ية تشويقاليف مجيع الرواايت    ننا جند مسوتس أب  يد عي
نه أب حيث يكمل جدليته قائال  املرء.   كفاءة   قي تع، وهي عوامل معينة حتبط قدرة املرء على تلبية رغبة  قد  

املرجوة، فال ميكن أن   هاية بنشاط من أجل حتقيق النجبد و ، إذا كان املرء يعمل مع ازدايد املخاطرحىت 
  جو من   الة للغاية يف خلق ملاذا تكون القصص اخليالية فع    مسوتس  لذلك أوضح .  تشويقيكون هناك  

: على النقيض  هايةالقصص عندما نعرف أن الن  تلك  على   ردا    تشويقنشأ اليأن    التشويق وكيف ميكن
تلك القصص    ، يفما  رغبة  حتقيق  أجلمن مشاركتنا يف املواقف احلقيقية، حيث ميكننا العمل بنشاط من  

   معينة. نهاايت  ب رغباتنان متاما  على التعامل مع و اخليالية حنن عاجز 

  ما نكون على دراية    أن عدم قدرتنا على التأثري على القصص اخليالية هو شيء غالبا    مسوتس يالحظ  
  املشاهد أكثر  أحد  . على سبيل املثال،  ا  ابرز عنصرا   التشويق  أفالم    أفذاذ   هجيعل   ما  غالبا    شيءٌ هو    به، و

تبحث    ذيال  املشهد( هي  1954)  Rear Window"  اخللفية  "النافذة  هيتشكوكفيلم  يف    تشويقا  
جيف )جيمس ستيوارت(    املنظار،. من خالل  املقابلةيف الشقة    جرمية قتلفيه ليزا )غريس كيلي( عن أدلة  

  حالة يعكس  حيث  النوم.    يف غرفة  على أدلة قتل    العثور حتاول    اليت  ليزا  تزامنا  مع  يدخل شقته  ثروالديرى  
على استخدام    غري قادرين متاما  و  جيف موقف اجلمهور: حنن غري قادرين على حتذير ليزا من اخلطر،  

  ا تشويقأبن ألعاب الفيديو األكثر  روم  ـف و    مسوتس  ناقش. وابملثل، يدثللتأثري على احل  جيري   مبا   معرفتنا
أو ما إذا   قفزته نتيجة عن السيطرة، أو يضطر إىل االنتظار ملعرفة  هي تلك اليت خيرج فيها الالعب مؤقتا  
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كالب احلراسة. تفسري مسوتس هو أن اإلحباط اجلزئي    تقصي  كان سيتم اكتشاف شخصيته عن طريق  
 التشويق.  جو من ضروري خللق عنصٌر  لقدرتنا على تلبية رغباتنا 

. أوال، ملاذا جيب أن تكون  احملَبطة-الرغبةمان على األقل مل يتم الرد عليهما من قبل نظرية  سؤاالن مه  مثة  
، مما يثري الشكوك  مشروح مبافيه الكفاية  ية غري؟ هذا العنصر من النظر الوقوع  األحداث املشوقة وشيكة

نرتقب  عامٌل  جمرد    ا ن هذأبعلى الرد    قادرا  هذه النظرية . قد يكون املدافع عن  ابالستيفاءحول ادعاءاته  
تثري واملصريية    الوقوع  الوشيكةاألحداث    من خالله  تلك  أفعال     ردود   اليت  األحداث  أقوى بكثري من 

    شاملة.ري هذه السردية غ هكذا تصبح. ولكن، املدى البعيدة

. إذا   معينةرغبة  إىل    بسهولة    يصل فيها  قد ال   حداث  أل   استجابة    تشويق، ميكن للمرء أن يشعر ابلا  اثني
املثال،    لن يكون ضروراي     مافإن إحباط رغبة    كذلك كان األمر     فيلم   يف يوجد  للتشويق. على سبيل 

ة  حماولة تثبيت جهاز تتبع يف راديو سيار مشهد    Michael Clayton   (2008 ) "مايكل كاليتون"
قبل أن يتمكنوا من االنتهاء، يبدأ مايكل يف    ولكنمايكل من قبل اثنان من قطاع الطرق املأجورين،  

؟ ال أتذكر أنين  هنا  طة ، لكن ما هي الرغبة احملبَ نسبة كبريةب  حماس لالعودة إىل سيارته. املشهد مثري ل 
  لحظهما دون أن يق  يالطر   اطعيقانفالت  يف رؤية    الرغبةَ إذن  ت أرغب يف حتذير مايكل. هل هي  كن

  بعالتت  أداة    حدث تركيب ليس من الواضح ملاذا يرغب اجلمهور يف رؤية    ا  ألنههذا غريبسيكون  أحد؟  
  نريد أن نفعل شيئا  ، ألن تعاطفنا يكمن ابلتأكيد مع مايكل وليس مطارديه. ولكن ال يبدو أننا  كامال  

 تتبع. اللوقف تركيب جهاز 

 

 اللحظي )حلظة بلحظة( نظرية النسيان  .4

أن نسميه    يغغري ريتشارد    عرضي اللحظيما ميكن  النسيان  التفسري نظرية  ، ناالسابق  ان. على عكس 
أن معرفة  وهو    –. حله للمفارقة هو إنكار الفرضية الثانية  الغموض  ستدعين التشويق يأب  يغغري يعتقد  

  ستنتهيأنه ميكن للمرء أن يعرف كيف    جريغ . على الرغم من املظاهر، يدعي  الغموضمينع    ية السرد  هناية
 القصة.  أحداث و وقوع  ذلك يف حلظة حتو رات متأكد من   غري يف اآلن ذاته القصة وأن يكون
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أن الناس غري    يغغري   ، يدعي  دراكيةنيتنا اإل بُ كون ة لالفرتاضات يف  السمات املبعض  ب  االستعانة من خالل  
  تفسريا    مستعرضا  .  تشويقالمتنع    القصة بطريقة    هايةال من معرفتهم بنفع    قادرين على االستفادة بشكل  

التطور مل ي  د عيي  حيث  لكيفية حدوث ذلك.  راي  تطو    نفسيا   البشر  أبن  البحث عن  القدرة على  عط 
مل يكن    وألنه  متكررة ابلضبط يف الطبيعة،  لعدم وجود أحداث    النتائج املعروفة لألحداث املتكررة. نظرا  

النحو، ميكن أن يشعر    هناك ببساطة ضغط القدرة. على هذا  لتطوير مثل هذه  الذي يكرر  انتقائي 
. هبذه  هايةغري مدركني للن  معماقه هم يف أعليهم ف حُتكم القصة قبضتها  إذ بينما  ابلتشويق،    سردية  معينه

ال للمشاهدين حىت  بشكل فع   يقينيةأن تكون السيناريوهات اخليالية غري  إمكانية يغغري  يشرحالطريقة، 
 .هايةالن يدركونلو كانوا 

، ولكن خذ  خاطفة  بسرعة   ية تشويقالفيما يتعلق ابحلاالت اليت حتدث فيها املواقف    قد يبدو هذا معقوال  
  األساسية   الشخصيات  ضتعر  تحيث  بونت  د( للمخرج جان  1994)  Speed"السرعة"    مثل  فيلما  

  حبيث   مدار عدة دقائق.على    خطري ينسرد  حدث    كل    ابلعلم مع أن  ،ةيقاحمل  سلسلة من املواقف اخلطرة ل
القدرة على  و   ،طويال    ستغرق وقتا  تقد   لتخمني النهاية  االستدعاءعملية  ن  ألتخيل الجيد املرء صعوبة يف  

قادم أو كيفية جتنب التعرض    يف املواقف العصيبة، مثل كيفية اهلرب من مهاجم    اخلاطفة اختاذ القرارات  
 من خالل تذكر سيناريوهات مماثلة. ني والسائقن يتصرف املطارد  يةكيف  وُتسَتحضر  ،حلادث  سيارة  مريع

فبالتأكيد ميكننا أن    حدث    بنهاية التنبؤ    ن قريبة م  االسرتاتيجية تبدو هذه   التنبؤ،  إذا استطعنا  خيايل. 
قصة. وابلنظر إىل  ل   إدراكناعلى    أم ال بناء    نتذكر يف غضون عدة دقائق ما إذا كانت توقعاتنا صحيحة  

  غ يغري   تصو ر ، فإن  تشويقالتدرجيي لسيناريوهات ال  ستطراد ال حدسنا ابمماثلة و   إداركية   لقدرات  امتالكنا  
 للعقل الكسول 

ُ
 مقنع.لوهلة األوىل غري يف ا للسردايت  ك رر  امل

العقلية    العوائقمن مثل هذه    هي أنه إذا كان املشاهدون يعانون حقا    يغغري   بسردية  مرتبطةمشكلة  مثة  
عديد من املشاهدين. سيكون  لدى ال  تشويق ال  ملاذا يقل    تعليل   فقد بقي ،  تركيبنا التطوريمسألة  بسبب  

  متكررة بشكل   أحداث   هاايت  نب تنبؤللإدراكية خاصة   ر قدرة  من الغريب أن نقول أن البعض منا قد طو  
يبدو هو    املشكلة على ما  هذه السمة.لتغذية وصقل مثل  ية  مماثل عندما ال تكون هناك ضغوط تطور  
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مألوفة    أحداث    هاايت، فإن قدرتنا على التنبؤ بن. كما ذكران سابقا  ذه املهارةهبتنبؤ  اليغ أخطأ يف  غري أن  
 السيناريوهات اخليالية املألوفة.  هناايت إدراك   فسر بشكل معقول قدرتنا علىتميكن أن 

  ات املشاهديف شائعة الظاهرة  الر فس  تأن  هاميكنهي أنه ال و ، يغغري أخرى مع نظرية  مشكلة  كما توجد 
 دقيقة وغري استثنائية مل حنلظها من  أشياء    على مالحظة  ما    قصة    اية هن  إدراكناوأننا قادرون بعد  املتكررة،  

،  الفيلم  بداايت( كمثال. يف  1943)  Shadow of Doubt"  الريبة  "ظل    . خذ هيتشكوكقبل
العم  من  تبدو جوانب   الدموي  تشاريلسلوك    يف   إال    دون أن يلحظها أحد  عابرة  الدالة  على ماضيه 

التجربة املشرتكة نفس قدرات   املتكررة. تتطلب هذه  أهنا    يغغري اليت يعتقد    التنبؤ واحلدس املشاهدات 
املرتابط بتطور    اإلدراكإنتاج    يف   لعمليات الذاكرة   منهجيٌ   "فشلٌ   ابلضرورة. إذا كان هناك  ف ة وبدائية  متخل

  هاية معرفة النبعد  أدلة جديدة  وإدراك وربط  ، فإن قدرتنا على مالحظة  وفقا  لغرييغ  "يةالسرد  وحتو رات
حيث أن نظرية النسيان (.  Gerrig 1997, 172)  غامضة متاما    شاهدة املكر رةعند املو السردية  

هذه   ابلاللحظي  يشعر  أن  للمرء  ميكن  ال  أنه  الريبة"    "ظل  لفيلم    املكررة   شاهدة املعند    تشويقتعين 
Shadow of Doubt  نفس املشاهد، متابعة خالل من  جديدة أدلة  يف الوقت ذاته يدرك ترابط و  

 .اليت تشري إىل نسيانه )حلظة بلحظة( الشروحاتأهنا تتعارض مع  حيث 

 

 التعرف العاطفي اخلاطئ  .5

يشعرون ابلتشويق   املكرر ين ن أب القائلة  للمفارقة من خالل إنكار الفرضية الثالثة يقدم روبرت ايانل حال  
  علل  اخلاطئ ت-يعاطف للتعرف الكررة مع الرواايت املألوفة. وجهة نظر ايانل  تامل  شاهدات احلقيقي يف امل

  تشويقال  اه طاملأبن هو يد عي. و ا التعرف العاطفيءو من أسا  حقيقيني، فقط مكرر ينوجد  ينه ال  أب  ذلك
املشاهدة الرابعة واخلامسة    بنفس القدر يف  ن مشوقا  و كسيدعاء أبن نفس الفيلم  االوأبن    ،الغموضيتطلب  

حيث أنه ال يشعر  .  العاطفيةعلى مسمى ردة فعله    املشاهد املكر ر قد يضلل التعرف  يعين أن  والسادسة،
  مشاعر   ردجمل  بضروي  ليس    هضروري للتشويق، ولكن  الغموض  وبذلك  ، وإمنا شعور الرتقب.تشويقحقا  ابل
 الرتقب.



16/8/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 12

 

ظاهرة خمتلفة    طويلة زمنية    مدة عد  لسردية  ما بعند املشاهدة املكررة    تشويقومع ذلك، فإن الشعور ابل
مما حيدث. لذا، مبعىن من املعاين،    غري متأكدين حقا  ونكون القصة  تستطرد. غالبا ما ننسى كيف متاما  
شاهد مكرر  مضلل،  مُ   . يف شروحات ايانل، يكون املرء ن ينسىمل  ةجديد إذا     ية اخليالتلك السردايت  فإن  

غري ممكن  احلقيقيني    املكرري نفحقيقي.    يوجد مكر ر  ، حبيث أنه الجديدأو ابلطبع مشاهد  نساي،    أو
 الالزم للتشويق. اإلدراكي  الغموض عوامل ، ألهنم يفتقرون إىل  حدوثهم

  ردود األفعال هذه إىل ظواهر  تفتقر    لكن  على التمييز بني الرتقب والتشويق.حل ينال هذا    يقوملذلك  
  ابلتشويق طونه  لالذي خيطئ يف التعرف عليه املشاهدين وخي  بني هذا النوع من الرتقب   ا  واضح  ا  تضع متييز 

  طرح وفقا  ل فإن الفرق الرئيسي واحد،  قد يظهرا كشعور   تشويقمبا أن هذا الرتقب والاحلقيقي.   تشويقوال
إذا كان األمر كذلك،  . لغموضحقيقي دون احلالة اإلدراكية ل  تشويقهو أن ردة الفعل لن تكون ايانل 
على    " ردا  قبن "ابلرت ير املشاهدو شع  علل  أن نعلينا  لماذا جيب  ف.  حتت األضواءايانل ببساطة    عر فها فقد  

 صاب أبذى؟ ت دون أن ساملة أن الشخصيات ستبقى حتما   فيها ف عرَ اليت يُ املواقف السردية  

مفادها   بديهية . من هناك يبين حجة الغموضايانل على فكرة أن التشويق يتطلب   يستحوذ ابختصار،
قد  إما    كرر ين امل  أنإىل    هذا التعريف   ايانل  خيلصُ معروفة.    النهاايت عندما تكون    تشويق الستحيل  ي  أنه

 . اليت يعيشوهنا  ةيالعاطفردة فعلهم  حقيقيني، أو أهنم أخطأوا يف حتديد    مكرر ين، وأهنم ليسوا  هاايتنسوا الن

يف حتديد جمموعة من االستجاابت العاطفية،    املتلقياجلمهور  ئ  قد خيط،  ومما يتبع نفس طريقة التفكري 
اخلوف.    شعور   تول دليس أقل غموضا من    املكرر ينيف    تشويق شعور ال  تول داخلوف.  شعور  مبا يف ذلك  

شكل جيد. ولكن كيف  إىل    ستتحول أهنا  نعرف    مألوفة  على أحداث خيالية  نشعر ابخلوف ردا  حيث  
املرجوة؟ نفس السؤال    هاية نعلم أنه سيؤدي إىل الن  كيف ميكننا أن خنشى حداث    هلذا أن يكون ممكنا ؟

)اخلوف على    للشخصية-ألول ا -خلوف عندما نرى السردية من املنظورالذي يطرح نفسه فيما يتعلق اب
 الذات( واخلوف على اآلخرين.

على اجلهل. )قد أعرف على وجه  هي مشروطة  وال  ذاهتا  بقة  ايانل أبن جتربة اخلوف ليست مشو    اججحي
، وما إىل ذلك("  صحته، ومع ذلك أشعر ابخلوف عليه، والقلق على  اليقني أن صديقي سيتم إعدامه غدا  
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(Yanal 1999, 139  .)  من املرجح أن    ،صديقك سيُعدمم أبن  ومع العل ،  دون أي أملبلذلك
، ألن الوضع مع معظم القصص اخليالية هو  احملور الرئيسي  خارج، وليس اخلوف. لكن هذا  ابجلزعتشعر  

لن    أنه تعرف على وجه اليقني، قل إذا كنت قد شاهدت الفيلم من قبل،    ألنك أنك تشعر ابخلوف  
  : إذا كنت قد شاهدت الفيلم  Speed" السرعة" فيلم  أخرى، فكر يف حيدث شيء سيء للبطل. مرة

، فأنت تعلم أنه لن حيدث شيء  التقليدية)من األفالم(  صنف  ال  من قبل، أو تعرف اسرتاتيجيات هذا
للشخصيات الرئيسية، على الرغم من أنه من املمكن أن تشعر ابخلوف عند املشاهدة املتكررة.    ءسي

 جلماهري. لردود فعل التقارير الظاهرية ابممكن إذا كان لدينا أي إميان   ذلك يبدو أن

األفضل وصف   يذكر  اخلوف    شعور إذا كان من  مبا  اإلاملتعلق  احلالة  فإن    دراكية أبنه عاطفة حمتملة، 
  ما   ن خيلطو اجلمهور    أفراد . هل جيب أن نستنتج أن  منطقيا  ضروري للخوفمطلب  ستكون    لغموضل

على الرغم    تلك املشاعر؟  كونتماذا ميكن أن    ،مع بعض املشاعر األخرى؟ لو ذلكيعتربونه ابخلوف  
  إدراك خوفهم ، إال أننا ال يسعنا إال أن نفرتض أن الناس ميكنهم  من الزلل  من أننا قد ال نكون معصومني 

اخلطأ    شيوع ب  تربيرلل   الغموضأبن اخلوف يتطلب  البديهي  االفرتاض املسبق    ال يكفي  .هعندما يشعرون ب
 .تشويقالالعاطفي. الشيء نفسه ينطبق على 

  عن اخلطأ   استبطان غري معصومة   افرتاض قدرات  منطقية هو إمكانيةأحد األسباب اليت قد تبدو أكثر  
األصل  إىل    مفتقرا  عاطفية مركبة،    أن التشويق يبدو حالة  حيث  فيما يتعلق ابلتشويق ولكن ليس اخلوف،  

ال  املعتمد على مزيجٌ   بشكل    تشويقمواصفات واضحة. يوصف  أنه  يتألف من    أفضل على  عاطفي، 
واألمل، يتم تضمني  نقي،    عاطفينوع  يكون    أن   بدال من   اخلوف  أحد عناصره    يف  الغموض حيث 

 عاطفة مركبة.  ااعتباره التشويق هوأفضل طريقة للتطرق لفكرة  ، فإنبذلكو :  املكون ة
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تشمل قصص  .  لغموضال جمال للتشويق إال ابنه  أبايانل وآخرون    اعتقادلتعليل  الشرح  بعض    سُيستعرض
استطرادا   .  ملا سيحدث مستقبال    متشوقا  ملرء  مما جيعل ايف كثري من األحيان العديد من املفاجآت،    تشويقال
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النقطة والتون،  ل  التفسريات العديد من  خلطت  ،  من هذه  اللتشويق، مثل كيندال    تشويق املفاهيم بني 
التفكري يف  Walton, 1990: 259-271)  والدهشة إىل  امليل  يكون  قد  أنه    تشويقال(.  على 

، أحد األسباب اليت جتعل الكثري  ب ضروريمطل  الغموضأن  ظهر  ت، واليت  ابلدهشة   وثيقا    مرتبط ارتباطا  
 طريقتني.يف  جانب الصوابمن الناس يعتقدون أن التشويق يتطلب نفس الشيء. لكن هذا االفرتاض  

خالف ذلك. إذا كنت أعتقد    يف البداية  ، على الرغم من أهنا قد تظهر  الغموضال تتطلب    الدهشةأوال،  
. على سبيل املثال، إذا كنت أعتقد أن أصدقائي  دهشةما سيحدث وحيدث ذلك، فلن أشعر ابل  أن شيئا  

املعيشة  قد جتمعوا يف شقيت لعيد ميالدي، فلن أشعر ابملفاجأة عندما أعود إىل املنزل وأجدهم يف غرفة  
أو    الفاشلة، ميكن للمرء أن يستنتج أن املفاجأة  أةاملفاج  حفالت   سيناريوهات  إىل  اخلاصة يب. استنادا  

  إدراكية أن نكون يف حالة    تستدعيال    الدهشة.  جدا    متسرعٌ حكٌم  . لكن هذا  الغموضتتطلب    الدهشة
على    موضوعة    جع يت. ومن السهل إىل حد ما معرفة السبب. قد أكون على يقني من أن  عدم اليقني من  

وابلتايل، ميكن أن  ما إن مددت يدي ألخذها، حىت اختفت، سوف أتفاجأ.  الطاولة أمامي، ولكن  
.  متأكدكون غري  تليس هو نفسه أن     يف حدسككون خمطئا  ألنه أن ت.  الغموضدون    ابلدهشةأشعر  

املدهشة امن    أتيت  النهاايت  املتوق ع رأسا  على عقب )عملية    لغموضا   صمود، وليس  (لتخريبقلب 
 .دراكياإل

ما يتم العثور عليهما يف نفس القصص اخليالية، وميكن   غالبا   والدهشة، على الرغم من أن التشويق اثنيا  
ال  فاجأة مصدرا  املحدوث    يةكون احتمالتأن   ال  حبيث  توقف هنا:  ت  اعالقتهم، إال أن  تشويقلبعض 

ال إذا كان    دهشةتشارك  ما  وابلتايل،  معظمها.  حىت  أو  التشويق  حاالت  مجيع  يتطلب    تشويقاليف 
 . دهشةمسألة مستقلة عن تلك املتعلقة ابلشروط الالزمة لل فهذه  الغموض

 

 املوجز  .7

-نظرية الرغبة و ،  لغموض االستمتاع اب  يف  الفكريةنظرية  الملفارقة التشويق:    حلول    نقدي أربعةَ   نا بشكل  قيم  
النسيان  نو لتشويق،  ل  طة بَ احمل بلحظة(ظرية  و اللحظي )حلظة  اخلاطئ.    فرضية ،  العاطفي  حتاول  التعرف 
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اللحظي فهي  ظرية النسيان  أما ن.  معرفتنايف ظل    شعوران  تفسريان حل املفارقة من خالل  تالنظريتان األولي
  القصة، حىت لو قرأانها من قبل. وتنفي وجهة نظر   هايةمعرفة بنأي  لدينا    ه سيكونال أنتنفي بشكل فع  

 ، على الرغم من املظاهر.يةيف اللقاءات املتكررة مع السرد تشويقابل شعوران التعرف العاطفي اخلاطئ

اإلشارة إىل أن نظرية التشويق جيب أن تكون قادرة    بنا النظرايت األربع، لكن جتدر   ختتلف إشكاليات 
التشويق؛ ملفارقة  القيام أبكثر من جمرد توفري حل  أيضا    حيث  على  قادرة  أن تكون  على شرح    جيب 

يف    يستمر  و ،  بعد أن نشاهد فيلما    تشويق ما يتضاءل ال  كر أعاله، غالبا  ، كما ُذ حقيقتني إضافيتني. أوال  
  جو من   ال للغاية يف خلق، على الرغم من أن اخليال السردي فع  املشاهدات الالحقة. اثنيا    يف   التناقص

 يف حياتنا اليومية.  تشويق، إال أننا اندرا ما نشعر ابلنفعايل احلاداالالتشويق 
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