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  رانستاویرامعرفی  

  

کتاب و  400آلمان است. جوزف بیش از  فیزیولوژیکی در دانشگاه دوسلدورفاستاد روانشناسی  جوزف هیوستن

هاي مغزي اعتیاد، حافظه، و پاداش منتشر کرده است. او  علوم اعصاب رفتاري با تمرکز بر مکانیسمي مقاله در حیطه

 Reviews in the Neurosciencesو  Behavioral Brain Research (Elsevier)ویرایشگر ارشد مجالت 

(Degruyter) با نام و سري کتابهائی Handbooks of Behavioral Neuroscience (Elsevier)  .است  

  

 اوي بالئاریک در اسپانیا است. پژوهش هاي عمده جزائر ان آسیب شناسی دانشگاهاستادیار دپارتم مارکوس ندال

زیبائی یت هاي اي شناختی و احساسی درگیر در ارجحبر فرگشت، مقارن هاي عصبی، و عملکرد فرایندهمتمرکز 

  . هستنداز هنر، و هم چنین قضاوت اخالقی و زبان استعاره اي  ارزیابیو  شناسی

  

گاه کامپلوتنس مادرید است. او تعداد زیادي پزشکی، دانشي انسانی در دانشکده استاد فیزیولوژي فرنسیسکو مورا

و  The Hot Brain (MIT Press, 2000)و چند کتاب، منجمله  Science and Natureمقاله براي مجالت علمی منجمله 

Neurocultura (Alianza Editorial, 2007) .است   

  

اد فیزیولوژي انسان در دانشگاه مودنا، ایتالیا، و پروفسور الحاقی در انستیتوي کارولینسکا، است لوئیجی اف. آگناتی

مقاله در مجالت  620دکتراي افتخاري پزشکی را دریافت کرده است. او بیش از ي سوئد است، جائی که او درجه

  منتشر کرده است.بین المللی و هفت کتاب درسی  رفرانسی

  

 ,On Genesانتشارات او شامل  گاه جزائر بالئاریک، اسپانیا است.دانشي استاد بازنشسته ديکان -کامیلو جی. سال

Gods and Tyrants (Springer, 1989), Human Evolution: Trails from the Past (with Francisco J. Ayala, 
Oxford University Press, 2007) و Processes in Human Revolution: The journey from hominins to 

Neanderthals and Modern Humans (with Francisco J. Ayala, Oxford University Press, 2017)  .هستند  
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  معرفی کتاب

  
سال است که اجداد  100000انسانها در فعالیت هاي هنري و زیبائی شناسی درگیر بوده اند.  ،ماي از ابتداي ظهور گونه

بیان معنی با استفاده از رنگ، از بین وسیله هاي دیگر، . آرایش می کرده اندخودشان را  وسائلابزار، و ما بدن ها، 

لذا، هستند.  ماي گونه بنیادي میراث زیست شناسی و فرهنگیي یک جنبهي یا حرکت، شکل دهنده ریتم،صدا، خط، 

ویشاوندهاي در حال حیات و اطفاء یافته متمایز می را از خ ماما کمک کرده، و ي هنر و زیبائی شناسی به هویت گونه

  کنند.

، و طریقی روبروست که فرایندهاي ي طبیعی چنین ویژگی منحصر به فردعلم با چالشی براي شرح بنیادها  

تغذیه می کنند، بنیادهائی که از نظر تاریخی و قومی منحصر به  شکوهمندي بیاناترا بصورت  این ویژگیفرهنگی 

ي و رام فرایندهاي عصبی زیربناي ارزشگزمغز انسان چگونه این گونه رفتارها را تولید می کند؟ کدا. فرد هستند

چگونه این فرایندها را تعدیل می کند؟ ضایعات مغز و بیماري  آموزشقدردانی از نقاشی، موسیقی، و رقص هستند؟ 

زیرمایه هاي عصبی فرگشت پیدا کرده اند؟ این فرایندها را مختل می کنند؟ چگونه چنین  هاي دژنراتیو عصبی چگونه

بدوي آیا انسان ها تنها گونه اي هستند که توان ارزشگزاري زیبائی شناسی دارند، یا به سایر گونه ها هم شکل هاي 

  از این توان اعطاء شده است؟ اي

ژنتیک،  ن برجسته در، و مغز پژوهش هاي مربوط به این سؤاالت توسط متخصصاشناسیکتاب هنر، زیبائی   

روانشناسی، تصویربرداري از مغز، روانشناسی عصبی، تاریخ هنر، و فلسفه را جمع آوري کرده است. این کتاب صحنه 

در گسترده ترین  این علم هنر و زیبائی شناسی، طوري ترتیب داده کهي را براي یک علم اعصاب شناختی در باره

هنر بصري، رقص، موسیقی، روانشناسی عصبی، و فرگشت، ي ارهواژه هاي ممکن شناخته شده است. با بخش هائی در ب

غنا و تنوع عناوین و روش هائی است که امروزه توسط دانشمندان مورد استفاده قرار طیف این کتاب بازتاب ي پهنه

ه و از آنها را تولید کرد شناسیذهنی اعطاء می کند تا هنر و زیبائی  یمی گیرند تا طریقی را بفهمند که مغز به ما توان

   قدردانی کنیم.
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  تمجید هنر، زیبائی شناسی، و مغز

زیبائی گونه اي هستند که اشیاء هنري را خلق کرده و محیط اطرافشان را دستکاري می کنند تا تجربیات  انسانها تنها"

ي روانشناسی نیسم هارا برانگیخته کنند. چرا این امر مورد دارد؟ ما چگونه این کار را انجام می دهیم؟ چه مکا شناسی

. در سال هاي اخیر تعداد روزافزونی از هستندانسانها ئول این رفتار منحصر به فرد و زیست شناسی عصبی مس

را وسوسه انگیز جواب به این سؤاالت  تجسس برايروانشناسان، زیست شناسان عصبی، و زیست شناسان فرگشتی 

این پژوهش را جمع آوري ي فصول به روز شده تازمان داده شده، سااي فوق العاده بطور کرده اند. این کتاب شروع 

ارائه دهد که چرا  را به خوانندگان ما از این امر دانشه زمان حال ب در هاي در دسترس شناخته شده بهترینتا کرده، 

      "هستند. زیبائی شناسي ن ها گونهانسا

Martin Skov, Copenhagen Business School and Copenhagen University Hospital Hvidovre, Denmark  
  

جائی که هنر و علم در  کشاندهنر، زیبائی شناسی، و مغز خوانندگان را به تجسسی تحریک آمیز می کتاب "

شگفت انگیزي از یافته هاي پژوهش هاي اخیر در  هماوري. این کتاب بشکافندهم تنیده می شوند تا ذهن انسان را 

  "وانشناسی، و زیست شناسی عصبی است که در خواندن هم لذت بخش است.هنر، انسان شناسی، ر

Tomohiro Ishizu, Research Fellow, University College London, UK  

 
هنر نمایشی، ي قابل مقایسه نیست، با بخش هاي چند فصلی در باره ی با هیچ کتابیاین کتاب در طیف پوشش"

ند هجستجوي شرح جامع عصر حاضري از مطالب در هر فصلی هستند ناامید نخوارقص، و موسیقی. خوانندگانی که در 

   "شد.

Aron Kozbelt, Evolutionary Studies in Imaginative Culture  

  

پیشگام در حیطه هاي روانشناسی، فیزیولوژي اعصاب، تصویر برداري از  یهشگرانوتوسط پژاین کتاب که  "

هشگران وتا پژگرفته احتیاحات هر کسی از فارغ التحصیالن  ارضاءموجب  ،ته شدهنوش مغز، زیبائی شناسی، و فلسفه

زیادي از ویرایشگران و شرکت  ارزشگزاريمشغول به تحقیق در حرفه هاي گوناگون است. واقعاً جاي بخوبی مطلع و 

  "تري است. وسیعواژه شناسی علم اعصاب به حضار ي ارائهکنندگان براي 

Jasmina Stevanov, Perception  
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  مقدمه

  

بزرگی در هنر . "مدافع تفکر رومانتیک و زیبائی شناسی، باور داشت که جان راسکین، منتقد قرن نوزدهم انگلیسی و 

 Ruskin) "ذهن یک انسان بزرگ خدا ساخته اي است نمایشی ازیا بدست آوري نیست، اما  آموزشقابل  ی. . موضوع

1988, p. 141الهی در نظر نمی گیریم، هنر و مفهومات مربوط به هنر هنوز هم ي هنر را یک هدیه . گرچه امروزه ما

بارهاي معنائی متعالی اي را حفظ کرده اند که طی قرون هیجدهم و نوزدهم بدست آورده بودند. براي مثال، در آن 

کردند که بخوبی می جعل زمان ها بود که، فیلسوفان و نویسندگان دیگر تصویري از هنرمند را به صورت یک فردي 

خالقیت است. آزادي فردي و خالقیت ي است، که داراي نیروي فوق العاده ينشده، سنت شکن، و خیره سر شناخته

 – ظریفه هنر یعنی، –کند. هنر  الهاماتی در عزلت طبیعت را جستجومعرف ذات یک هنرمند بود که انتظار می رفت 

شد. کارهاي هنري به اشیاء  همراهلذت زیبائی شناسی و اندیشانه،  لذت ژرفي برجسته و شده تذهیب نوع با

 به ویژهخودمختار، آزاد از هر گونه هدف وظیفه مند، و صرفاً به هدف ژرف اندیشی زیبائی شناسی تبدیل شدند. این، 

انتظار می نوعی از ژرف اندیشی منطقی، آرام، بی سر و صدا، و بدون نمایش بود، که از هر شخص تحصیل کرده اي 

رفت. اما، قبل از قرن هیجدهم، هنرمندان را به عنوان بیگانه شده یا جدا شده از متن اجتماعی و فرهنگی در نظر نمی 

 توانستند، هیچ رمزي که نمی وجود نداشتهنرمند ي . هیچ چیز غیر قابل فهم سرشتی در باره(Barasch 1998)گرفتند 

؛ هنر بخش الیتجزائی از زندگی مردمصنایع دستی قابل فهم بود. ي و هنر به اندازه. فهم انسان ها به دست آورد با آن را

بسیاري از  راهی براي درگیر شدن با عالئق اجتماعی، اخالقی، دینی، و سرگرمی آنها بود، همان طور که هنوز هم در

  ربی رایج است. اجتماعات سنتی و غیر غ

عرفانی اجتناب  فهمغیرقابل تقریبًا  جایگاهکردن هنر و هنرمندان به اکثر پیشگامان هنر قرن نوزدهم از متعالی   

که مشکل است که چنین معانی ضمنی را کامالً فرو ریخت. بعالوه،  ه، اما ثابت شدنده اکرده و به آن اعتراض کرد

تقریباً یک . ندشدمی  زیبائی شناسیاین برداشت ها مانع مهمی براي کوشش هاي علمی براي فهم رفتار هنرمندي و 

  :قرن قبل، مونرو افسوس خورد که
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اطالق کند تمایل دارد تا با سوء ظن و بی  زیبائی شناسیهر پیشنهادي که روش هاي علوم طبیعی را به 

یعنی، : ندوراي دسترسی تحقیقات علمی  هنرائل سپیش می آید که م مسئله ايمطمئنًا  تفاوتی روبرو شود.

، و لذا مستعد کلی سازي عینی (اوبژکتیو) تیو) استضوع شخصی (سابژکهنر عمدتًا یک مو که ارزش در

آنقدر مبهم و غیرقابل توصیف اند که نمی توان آنها را در واژه  زیبائی شناسینیست؛ این که ادراکات 

شناسی علمی تجزیه و تحلیل کرد، و این که آن قدر متنوع و غیرقابل پیش بینی اند که نمی توان آنها را 

بطور منطقی فهمیده  این ادراکات که ه باشددر نظر داشت صرفاً نینی همگانی فرمول بندي کرد. اگر در قوا

 ,Munro 1928). هستندیک نوع شعر گوئی  آنها که خود ممکن می شودشوند، تنها از طریق تصورات فلسفی 

p.14)  

  

سال  150ي و تقریبًا با هزینه (Fechner, 1876)توسط فچنر تجربی  زیبائی شناسی معرفیاز زمان خوشبختانه،   

ا نشان داده شده که چگونه این پیشداوري ها بی اساس بوده اند. هنر در واژه هاي علم قابل آشکارتحقیقات علمی، 

بر فرایندهاي ادراکی، شناختی، و احساسی  زیبائی شناسیفهم است. در حقیقت، با در نظر گرفتن این امر که هنر و 

از دیدگاه علمی قابل بررسی و ، فهمیدن به دسترسی قابل هم آنها – انسان ذهن محصول هر مانند دقیقاً  –تکیه دارند 

 Arnheim)کرد  چشم پوشیجامع ذهن انسان و زیربناهاي زیست شناسی ي آن ها در یک مطالعه از بوده، و نمی توان

1966).  

، بودندجمع شده  زیبائی شناسیهاي هنر و بعالوه، بعد از کنار گذاشتن معانی ضمنی متعالی که حول برداشت   

رفتاري ناچیز، سطحی، بیهوده، یا  فرمیک ي مطالعه علمی زیبائی شناسی توان مشاهده کرد که موضوعبه سهولت می 

بینائی،  بازنمودهايهاي متنوع  داراي فرماي که  زیبائی شناسیجوامع انسانی سیستم هاي ي نیست. بالعکس، همهالیتی 

، (Anderson 1989) انتقال دهندرا توسعه داده اند تا معانی فرهنگی مهمی را  هستندموسیقی، ادبیات، یا اجرائی  ،بدنیهنر 

ي همه"، بنابراین. Henshilwood et al., 2011)ما انجام داده اند (براي مثال، ي احتماًال از شروع گونه هم و این کار را

منزل، لباس و اسباب آالت،  تزئینات تقلید، شوخی، خواندن، الالئی از – است هنري کارهاي از مملو انسانها زندگی

 ,Tolstoy 1904) "تا خدمات کلیسا، ساختمان ها، بناهاي یادبود، و مراسم پیروزي. همگی فعالیت هاي هنري هستند

p.51) سرشتی شناخت انسانها هستند. ي اجزاء شکل دهنده زیبائی شناسی. لذا، هنر و  

چند ي براي ارائه شکوفا و مورد احترامی است.ي رشتهخودش یک ي به نوبه علمی ئی شناسیزیباامروزه 

 ;Kandel 2012)ویژگی هاي منحصر به فرد ذهن انسان  موردهاي عمده اي به فهم اساسی ما در  کمک این رشتهمثال، 

Nadal and Skov, 2013) براي مثال،  انمصرف کنندگ، و موضوعات عملی مربوط به تصمیم گیري هاي)(Ramsey and 

Skov 2014 ،و قضاوت اجتماعی (براي مثال ،(Leder et al. 2010 و انتخاب همسر ،(Fink et al., 2006)  ارائه داده است. در

شناسی  روشهاي علم اعصاب هماهنگ با  روشانسانها با ي مطالعه"علم اعصاب شناختی  ممتازواقع، اگر عالمت 
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 بهم آوري سطوح شرحی شناختی و عصبی رفتار در یک رویکرد واحدو  ،(Gazzaniga 1984, p. vii) "لم شناختیهاي ع

علمی را می توان بطور مناسبی  زیبائی شناسی، پس (Chrchland and Sejnowski 1988; Posner and DiGirolamo 2000) است

  ر گرفت. علم شناختی اعصاب، و بطور کلی علم شناختی در نظي حیطه

کتاب حاضر سعی دارد تا بعضی از رویکردهاي اخیري را بهم آورد که مورد استفاده قرار گرفته اند تا هنر و 

رسم ، راهی را دنبال می کند که کتاب هاي قبلی روش. در این شناسائی کنندرا در واژه هاي علمی  زیبائی شناسی

 Skov and Vartanian’s Neuriesthetics (2009) ،Shimamura and Palmer’s Aesthetics Scienceاند، مانند کتاب  کرده

. اما، این کتاب به طرق زیادي از آنها تفاوت دارد. اول، این کتاب Chatterjee’s The Aesthetic Brain (2014)، و (2012)

تی را می توان طیف وسیعی از راه هاي ممکن را برجسته می کند که در آنها مفاهیم و روش هاي علم اعصاب شناخ

در حول کمک  آن شناسی را فهمید. فصل هاي کلی ئیمورد استفاده قرار داد تا بنیادهاي زیست شناسی هنر و زیبا

موضوعات مربوط به فرم  ههاي خاص بوده، بنیادها و نتیجه گیري هاي ادغامی را ارائه می دهد؛ کمک هاي خاص ب

متأثر می کنند. سوم، کتاب سعی  ، و مغز رازیبائی شناسیبین هنر، ي هکه رابط می پردازندهاي منسجم هنر، یا عواملی 

موسیقی و رقص را اذعان  اتمحرکي تأکید دارد فاصله گرفته، و مطالعه بصريکه بر هنر  سنتی پیش داوريدارد تا از 

سفه و تاریخ هنر تا کند. چهارم، این کتاب شامل تحقیقات توسط شرکت کنندگانی با زمینه هاي عمدتًا متفاوت، از فل

   علم اعصاب و مهندسی است.

 Kandel) "ذهن انسان در واژه هاي زیست شناسی است پی بردن بهچالش اصلی علم در قرن بیست و یکم "اگر 

2012, p. xiv)،  هدف این کتاب این است که ما را به فهم بعضی از بزرگترین دستاوردهاي انسانیت در این واژه ها

ا حل و فصل کند. ر مباحث عظیماین عناوین بگوید، یا ي دفش این نیست تا آخرین کلمه را در بارهنزدیک تر کند. ه

علم شناختی هنر و  بین رشته اي را شعله ور تر کنیم، جدالی که اریم که آتش جدال و همکاريبرعکس، ما امیدو

  .هیجان انگیز و چالش برانگیزي تبدیل کرده استي را به حیطه زیبائی شناسی

 تحقیقات با را به نویسندگانی ابراز دارند که عالقه دارند تا عمیقترین سپاس کتابباالخره، ویرایشگران این 

ما بتوانیم اهدافمان را دنبال کنیم. بعالوه ما می خواهیم  تا شدنمی  ممکنداده اند، که بدون آنها  ارائهرا  شانارزش خود

دانشگاه آکسفورد قدردانی کنیم، که تعهد، راهنمائی  انتشاراتین بان در مورتیمر، و مارت از شارلت گرین، ویکتوریا

  ها، و حمایت آنها از ابتدا تا انتها به حقیقت پیوستن این پروژه را ممکن ساختند. 
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  پیش گفتار 1,1

  

بین  در این مورد تعریف خوشبختی دشوار است وي هوم به اندازهفرهنگ چیست؟ ثابت شده است که تعریف این مف

 Kroeber and)بیش از نیم قرن قبل، کروبر و کالکهون . (Mora 2012a) یافتمی توان را  کمیتوافق پژوهشگران 

Kluckhohn, 1952) يفرهنگ شامل طرح ها "ند که ه اتعریف فرهنگ، نتیجه گیري کرد 160، با خالصه کردن بیش از 

دست آوردهاي  شامل و ،اند ی است که کسب و توسط نمادها منتقل شدههائتصریحی یا تلویحی، از و براي رفتار

اساسی فرهنگ شامل ایده هاي سنتی (یعنی، ي آنها است؛ هسته مصنوعات خاص گروه هاي انسانی، منجمله تجسم در

اده شده به آنها است؛ از یک طرف، سیستم از نظر تاریخی استخراج و انتخاب شده) و بخصوص ارزش هاي نسبت د

و از طرف دیگر به مثابه عناصر شرطی کننده براي اعمال  ،هاي فرهنگی را ممکن است بتوان به عنوان محصوالت

من دوست دارم تا ویژگی تاریخی درون این تعریف را برجسته کنم، حقیقتی که فرهنگ ها  "آینده در نظر گرفت.

خوانش ارزش ها و هنجارهائی را مرور کنم که روابط اجتماعی را در این توالی ها طی زمان ظاهر می شوند، 

   حکمروائی می کنند.

هم  یک فرهنگ تازه هستیم؟ي در آستانه ما اکنونآیا  ش کشیده می شود که،این سؤال پی موضوعاز این 

یک سخنرانی عمومی در پنجمین کنفرانس متفکران انسانگرا و هم علمی چنین امري را پیشنهاد می کنند. براي مثال، در 

تاینر ورج اش)، ج1999انستیتوي پیاژه در پرتقال را جشن گرفته بود (سال  ینمسیوبین المللی فلسفه و اپیستمالوژي که 

ي همه. میرا هستند ادیاني همه و ،فرهنگهاي همه"اي بیان کرد که، ورانه آ که طی آن تکریم شد، تقریباً بطور پیام

اتفاقات میراي فرهنگی هستند که مانند انسانهائی که آنها را تولید کرده اند می میرند. و این که چیزي هم که آنها 

گذاري است. ما اکنون وارد دوران پسا دینی شده ایم. مسیحیت همان طور که مارکسیسم ي اکنون هست یک مرحله

آن طور که  "؟ماست؟ چه چیزي متولد خواهد شد مرد، خواهد مرد. چه چیزي خالء را پر می کند؟ چه چیزي منتظر

تاینر شرح زیادي وراي موجه کردن تاریخی و فلسفی این سؤاالت ارائه نداد اما مطمئنًا بر امکان من به خاطر دارم، اش

   ظهور یک راه جدید تفکري تأکید داشت که در آن تفکر انتقادي و تجزیه و تحلیلی نقش هاي کلیدي بازي می کنند.

بیان کرده که وقت  (Edward Wilson, The Future of Life, 2003)حیات ي رد ویلسون در کتابش با عنوان آیندهادوا

. او از نگاهی عمیق به درون استمحافظ حیات خودمان و بایوسفر اي بپردازیم که آن رسیده که به فرهنگ پایندگی 
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ات، احساسات، و ادراکاتی جانبداري کرد که از آنها ذهن، جنبشی به سمت اطالع از طرز کارهاي مغز از طریق تفکر

  خلق و تسلسل فرهنگ هاي مختلف قوام پیدا کرده اند. 

 دیدگاه در انقالبی تغییر یک –رگشت زیست شناسی ف و شناسی زیست شناسی، کیهان و فیزیک یعنی، –علم 

تاینر که اش در علمی می بینندرا  ر جدیدسردمدار این عص. افراد زیادي می کنند کرده و ایجادما از دنیاي انسانی 

 است که جواب هاي تازه به سؤاالت قدیمی و جهان شمول از قبیل آنهائی يفرهنگ جدید وحلهکرد. در این  شاعالم

آن  ،به ویژهماهیت اجتماعی و اخالقی انسانها، و،  ،که مربوط به ماهیت ذهن و آگاهی پیدا می کندپیش بینی و  را

 .(Levallois et al., 2012; Mora 2007)کنیم  ارزشگزاريرا وادار می سازد تا هنر خلق کرده و از آن  چیزي است که ما

چگونگی عمل کردن هاي مغز خواهند بود زیرا که این مغز ادغام شده و فعل ي دانشی در باره این تغییرات بر اساس

هر چیزي است ي یکی و اجتماعی است که تعیین کنندهو محیط فیز (Mora et al., 2012)بدن ي و انفعال کننده با بقیه

   .(Mora 2007) دندار می بیانکه انسانها انجام داده و در رفتار، ادراکات، افکار، یا باورهایشان 

    

  علم اعصاب و مغز انسان 1,2

  

نیسم هاي عصبی این روزها، شروع شده تا به علم اعصاب به عنوان رشته اي نگاه شود که طیف آن فراتر از فهم مکا

و طبیعت انسان، ترکیبی از مغز و ذهن، نهادهاي زیست شناسی و روان می  روانکه موجب فهم  گسترده می شوداي 

می  ارائه انسانیي علم اعصاب شناختی، بینش هاي بسیار فراوانی به این دو جنبه از گونه به ویژه. علم اعصاب، ودش

مغز انسان روبرو هستیم. بخوبی اثبات شده است که ي از دانش مان در باره د. اکنون ما با گسترشی سریع و مستمرده

دائمًا اطالعات محیطی را جذب کرده و است، مستمر در حال تغییر یک عضو مغز هم در ساختار و هم در عملکرد 

اً پردازشی منفعالنه نیست . این جریان اطالعاتی صرف(Jenkins et al., 1990; Mora et al., 2007)آنها را تغییر شکل می دهد 

یک رمز غیر قابل  را با استفاده از آن این اطالعاتمغز یا یک سیستم گسترده در  تغییر ناپذیري طی آن یک ناحیهکه 

تا  شوندکند. مغز یک عضو انعطاف پذیر نورونی است که در آن فرایندهاي نورونی دائماً بازخوردي می  تغییر فرایند

در نورون  انعطافیین تغییرات ا که دانیم می ما اکنون. دهند تغییر را - آن به متصل فرد و مغز ،یعنی –پردازش کننده 

و راه هائی خلق می شوند که ناقالن عصبی را آزاد کرده و گیرنده هائی را بفعالیت در می آورند که به نوبه خود،  ها

می کنند که، باالخره، موجب  غشائی را فعالي متشکلهژنها، سنتز پروتئین هاي تازه، گیرنده هاي تازه، و سایر اجزاء 

. همین طریق پویا (Mora 2007)فعالیت نورون ها و مدارهاي عصبی می شوند  تغییرات شکل شناسی و فیزیولوژیکی
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، تا رفتار را تبدیل می شود تشریح و فیزیولوژي مغزبه خود ي به نوبه و، که شیمی و فیزیک مغز به بیوشیمی است

   .(Mora 2008)ی در زمان و فضا دگرگون سازد طیفدریک 

به فعالیت سیستم هاي متفاوت حسی، ي اکنون مقدار قابل مالحظه اي مدارك زیست شناسی عصبی در باره

. از این (Zeki 1993) در دست هستندبرداشت می شود، ادراك و آگاهی از آن چه که بطور بینائی و سیستم بینائی،  ویژه

. عالوه بر این، (Zeki 1993; Crick 1994)کرده است شایانی  کمک ذهن –مغز ي فهم مسئله پیشرفتدر جنبه، بینائی 

اتصال عصبی محاسبه اي با استفاده از  مورد مقدار قابل مالحظه اي از پژوهش و مطالعات زیست شناسی عصبی در

 ه فرضیه اي حول سازمان بندي و پویائیو تجزیه و تحلیل نظریه اي گرافی منجر ب (Proteus)کامپوترهاي توانمند 

اساس عصبی براي فعالیت هاي ذهنی ي که شکل دهنده اند عصبی (شبکه ها) در قشر مغز شدهي مدارهاي پیچیده

مفاهیم جدید تشریحی و عملکردي  نیز . پژوهش بر روي مدل هاي با مقیاس بزرگ(Bullmore and Sporns 2009) هستند

(مترجم: این فرضیه پیشنهاد می کند که شبکه هاي عصبی، و لذا جنبه هاي  (criticality)بودن  کلیديي از قبیل فرضیه

 Beggs)در اختیار گذاشته اند زیادي از فعالیت عصبی در یک حالت خرده گیرانه خودشان را سازمان بندي می کنند) 

2008; Chialvo 2010; Helmovichi et al., 2013; Moretti and Muňoz 2013) پروژه هاي مهم تحقیقاتی اي شروع شده اند که .

د و شروع ش 1980مغز انسان در سال ي باعث افزایش فهم ما از مغز انسان خواهند شد. در نگاه به گذشته، اولین پروژه

در سطوح متفاوت تجزیه و تحلیلی تهیه  یافته هائی راي مقایسه از طریق روش شناسی هاي مختلفسعی داشت تا 

 افکندبیشناختی از ستون ها، مولکول ها، سلول ها، و مدارها ي به امید این که پرتوي بر پردازش هاي پیچیده ببیند،

(Shepherd et al., 1998)مغز بزرگ ي پروژهمثًال، در جریان هستند،  ي. امروزه، پروژه هاي جدید(Big Brain Project)  که

برش از مغز بدست آورده و تصاویر  7400نون توانسته اند بیش از تا ک محققان(راه هاي جدیدي است  یافتندر صدد 

ساختن  (Human Connectum Project)کانکتوم انسان ي . هدف پروژه(Amunts et al., 2013)ند) کناسکن  را بدست آمده

 National Institute of Health, University of Washington)تشریحی و اتصاالت عملکردي مغز سالم انسانی است ي نقشه

at St. Louis, University of Minnesota, Harvard University, and UCLA, 2013)و ، Blue Brain Project که هدف نهائیش ،

  1در جریان هستند. ي )، که هر دو کار عمده2013ساختار قشر نو با تولید یک مشابه مولکولی است (ي مطالعه

ي آمده از این پروژه هاي پژوهشی تازه پیشرفت مهمی در فهم ما در بارهامیدواریم که یافته هاي بدست   

مغز ي مسئلهي از مغز، دانش ما را در باره تصویر برداريچگونگی کار مغز و، در موازات با پیشرفت در تکنیک هاي 

یادگیري، و حافظه، و با ارجاع به ادراکات، احساسات، حس کردن ها، انتزاعات و ایده ها، تفکرات،  به ویژه ذهن، –

این ي ، همه"فرهنگ عصبی"در ارجاع به  به ویژه. (Mora 2000)گسترش دهند  آگاهی –هم چنین آگاهی و خود 

                                                           
که  يد بطورساحته شده ان يمتعدد يبازخورد يکه شبکه ها از مدارها یدارند، در حال یمشخص يابتدا و انتها یعصب يمترجم: مدارها 1

  .مشخص کرد يآنها را از نظر عملکرد يتوان ابتدا و انتها ینم
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، (Levallois et al., 2012) عصبی و جامعه شناسی پیشرفت ها اثر مهمی بر دانش ما از اساس عصبی بر اقتصاد عصبی

 ,.Cela-Conde et al)، هنر (Fowler and Screiber 2008; Cortina 2011) ، سیاست(Moll et al., 2005, 2008)رفتارهاي اخالقی 

  خواهند داشت.  (Mora 2011, 2012b)، و دین (2011

  

  فرگشت زیست شناسی و مغز و ذهن 1,3

  

مگر از دیدگاه  قبول نخواهد شدطور که تئودوسیوس دوبژانسکی اشاره کرده، هیچ چیزي در زیست شناسی  همان

استمراري  ت که فرگشت یکی از عناصر اساسی اش. هیچ شکی نیس(Dobzhansky 1973)رگشتی تجزیه و تحلیل شود ف

، و بعد از آن محصولی از فرگشتمیلیون ها سال ي جهانسان است. مغز انسان در گام اول نتیي است که شکل دهنده

کی از با ارزش ترین قطعات تحقیقی براي انتخاب طبیعی طی هزاران نسل است. بازسازي چگونگی فرگشت مغز ی

چنین تاریخچه اي ما به سختی خواهیم توانست معنی و یک پیشرفت ادغامی در علم اعصاب است. بدون بازسازي 

بین علمی که طرز کار مغز و فرهنگ ي طرز کار مغز انسان و لذا محصوالت آن، در این مورد، فرهنگ عصبی (رابطه

  دهد) را بفهمیم.  را مورد مطالعه قرار می

که تذکر داده شود که در بین گونه هاي زیست شناسی مختلف، انسان حجیم  با ارزش استدر این زمینه   

 (ضریب قرار گیري نورون ها در قشر نو) با باالترین انسفالیزه شدن (Jreison 1973)نسبت به وزن بدن را ترین مغز 

داراست. این حجم و  EQ2)(ها را یسه با اعقاب خودش، آسترالوپیتسین ) در مقا 7معادل  EQ(ضریب انسفالیزه شدن یا 

گرمی) تا  300(مغز ها میلیون سال قبل، از آسترالوپیتسین  2-4طی  و ضریب انفالیزه شدن را طی فرگشت به سرعت

 اپینسگرم)، و هوموس 1300(ها گرم)، هوموساپینس  900-1000( ها موارکتوسگرم)، هو 600-700(ها هوموهبیلوس 

. اما، اندازه و وزن مغز انسان کنونی صرفًا (Holloway 2008; Tobias 1997, 1995)است  گرم) بدست آورده 1400ساپینس (

ت شامل یک افزایش کّمی و سراسري تعداد نورون هائی نیست که بر اساس یک طرح از قبل موجود در یک نخس

مغز با افزایش و کاهش انتخابی در نواحی ي ازمان بندي دوبارهپاي بدوي ترتیب داده شده باشد، بلکه نمایانگر یک س

سازمان عمیق تجدید میلیون سال فرگشت دچار یک  2-4ي دوره اینی طمغز  ،به ویژه. (Holloway 2008)خاصی است 

مپانزه مشابه در شي شش برابر بزرگتر از ناحیهکه  – 10ي ) و گسترش هائی (ناحیه17برادمن ي با کاهش ها (ناحیه

هم چنین، تجدید سازمان بعضی نواحی کلیدي از قبیل قشر حدقه در نواحی خاص شده است.  )7ي ناحیه یا –است 

راست) ي چپ در مقابل نیمکرهي بعضی نواحی کلیدي نیمکره اي (نیمکرهي اي پیشانی وتجدید سازمان غیر قرینه

   .(Holloway 2008)زمانی رخ داده اند ي هم در این مرحله
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طی که ی درونی و ماکروئی (پیشرفت و پسرفت) نواحی خاص مغز (نواحی برادمن) ئتجدید سازمان میکرو

هنگامی اهمیت پیدا می کند که  به ویژه، (Changeux and Chavallion 1995) ههمین دوران طوالنی فرگشتی اتفاق افتاد

ه اي پیشانی با اهمیت کلیدي آنها براي فهم رفتار قشر جلوپیشانی و حدقدر آخرین تجدید سازمان، انتخابی و عمیق، 

   (Holloway 2008).انسان مد نظر باشند 

نواحی آهیانه اي و گیجگاهی (آن بخش هائی از مغز ي توسعهقشر جلوپیشانی، با ي توسعهبنظر می رسند که 

اشند. طی توسعه یافته همراه با اکتساب قواي ذهنی که عموماً نواحی همبسته کننده خوانده می شوند)، در موازات ب

ند افزایش داده هم چنین دچار ه افرگشت، این نواحی قشر مغز بطور انتخابی حجم و تعداد نورون هائی را که شامل بود

میلیارد  3,4بطور تخمینی، پیشنهاد شده است که، شمپانزه ها  یک تجدید سازمان بزرگ در مقایسه با اعقابشان شده اند.

  میلیارد نورون در مغزهایشان جمع آوري کرده اند. 8,5ه با هوموساپینس ساپینس ها نورون در مقایس

 Jerison) بدهدفرگشت مسیرهاي متعدد و ناشناخته اي را طی کرده تا گونه هاي کنونی، منجمله انسان را شکل 

ده باشند. وظائف . ممکن است تعداد زیادي از مدارهاي عصبی در مغز وظیفه هایشان را طی فرگشت عوض کر(1973

توسط بعضی شرائط محیط زیستی در یک زمانی ظاهر  به ویژهبخش هائی از مغز که در ابتدا با ارزش بقاي خاص و 

محیط زیست  می توانند وظائف خودشان را در زمان هاي دیگر تغییر داده، مجدداً آنها را با شرائط جدید بودندشده 

بشدت  مغز انسانفرگشت ي ، باید تذکر داده شود که دانش کنونی ما در باره. اما(Gisolfi and Mora 2000)وفق دهند 

اشاره  (Homo georgicus)تکه تکه است، تعداد زیادي از قطعات معما در دست نیستند. کشف اخیر هومو جئورگیکوس 

شف چگونگی رشد، شکل . ک(Lordkipanidze et al., 2013)انسان شناسی باستانی دارد ي به احتمال ارزیابی مجدد نقشه

گیري، و تجدید سازمان قسمت هاي مختلف مغز در رابطه با تعیین کننده هاي خاص محیط زیستی می تواند به فهم 

   .(Gisolfi and Mora 2000)بیشتر رمزهائی کمک کند که وظائف عالی مغز انسان را هماهنگ می کنند 

  
   

  فرهنگ عصبی 1,4

  

در حال تغییر که چگونگی کار مغز منجر به راه تفکري تازه اي شده، ي ما در بارههمین پیشرفت هاي سریع در فهم 

تفکري با ي فعالً راه هاي تازه مفاهیم پابرجا در فلسفه، اخالقیات، قانون، اقتصاد، هنر، و دین است.ي دانسته ها در باره

ش عصبی، اقتصاد عصبی، و الهیات عصبی، اخالقیات عصبی، آموزش و پروري و روش هاي فلسفه "عصبی"مباحثات 

فرهنگی که بر اساس علم مغزي است  ،(Mora 2007; Rolls 2012)شروع شده اند. این همان فرهنگ عصبی است  عصبی

دانش، علم و انسانیت بهم ي که با خودش، یک ارزیابی مجدد از انسانیت آورده، پلی است که از طریق آن دو توده
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یک فرایند آهسته است که منجر به ارزیابی مجدد برداشت ما از انسان می ي ائه دهنده. فرهنگ عصبی ارمی پیوندند

هاي  دغدغهبه (هیومنیتی) در حالی که علم و انسانیت  [نوشته اند که:  (Kandel and Mack 2003)شود. کندل و مک 

از طریق یک طرح دریابیم که هر دو  بیشتر و بیشتر، ند، ما باید، در دهه هاي آیندهخودشان بطور جداگانه ادامه می ده

  "مغز انسان خلق شده اند." مشترك کامپیوتر

تی ، بلکه بر شناخپایه گذاري شدهکانون مرکزي فرهنگ عصبی نه تنها بر علم اعصاب یا علم اعصاب شناختی   

که  (Monod 1971)است  یو اتفاق، و ملزمات ستی انسان محصول فرایند طوالنی شانسبنا شده که، تکرار می کنم، ه

سازي مکانیسم هاي عصبی که از طریق آنها انسانها به سازمان عصبی کنونی و  آشکارمیلیون ها سال طول کشیده اند. 

او ارائه می  سازمان بندي عملکردي مطابق با آن رسیده اند فهم بهتري نه تنها از انسان در اجتماع بلکه در دنیاي اطراف

ن دنیا تغییر مکان می دهد. خوزه اورتگا اي یاي در هم ساخته شده ان او را به مقام تازهدهد. این برداشت تازه از انس

 "تفکر بشر جهان را کشف نمی کند بلکه آن را خلق می کند."یک بار گفته بود  (Jose Ortega y Gasset, 1983) گست

 وجود داشته اند کشف نمی کند بلکه علم چیزهائی را که قبالً"بیان کرده که  (Julian Huxley, 1964)جولیان هاکسلی 

در عمق ، نسل اندر نسل وند کهکارکرد مغز از طریق رمزهاي اعقابی اي هماهنگ می ش "چیز تازه اي خلق می کند.

 لنگر انداخته اند. از درون این هاست که جیز تازه اي را می سازد. آن 

فرهنگ ي می دهد که بیان کرده بود که همه (Steiner 1999)تاینر اعصاب حمایت علمی به گفته هاي اش علم

فرهنگ ها و تنوعات فرهنگی محصول عملکردهاي ي ها اخالقی هستند: ایده اي را اضافه کرده بود که اکنون همه

هستند. پیش گوئی ممکن است بلند پروازي بسیاري باشد، اما من پیشنهاد می کنم که این فرهنگ تازه، که ما آن  مغز

شود که ویلسون پانزده سال قبل می از دانشی  واحدي انام گذاري می کنیم، باالخره منجر به نظریه  را فرهنگ عصبی

. در این طریق فرهنگ عصبی ممکن است اثري بر تفکر بشر ایجاد کند که شبیه به (Wilson, 1998) ه استپیشنهاد کرد

ن دارد که، براي بسیاري، فرهنگ عصبی نمایانگر . امکاه استسال قبل ایجاد کرد 100که داروینیسم بیش از  باشداثري 

 طبیعتحال به عنوان جوهر واقعی به یک گام به عقب باشد، راهی براي از دست دادن آن جوهر معنوي چیزي که تا 

انسان ي در باره یانسان برداشت شده است. اما، براي بسیاري دیگر پیشرفتی خواهد بود، رسیدن به سمت یک حقیقت

، و عظمت انسان، این بار بر اساس مدارك علمی و تفکر انتقادي و یتنهان مانده بود، یک برداشتی از انسانکه قبالً پ

 پرورش، و آموزش –می از ماهیت انسان ها یک ارزیابی مجدد برداشت هاي عظیي ، که ارائه دهندهتجزیه و تحلیلی

  است.  -آزادي، عدالت، و شرافت  خصوصی، بزرگ منشی، کیفیت، سیاست، عشق، دوستی، خیر و شر، حریم

که  ی نیافتاده و هیچ چیزي وجود نداشته و نداردفرهنگ عصبی فرض می گیرد که در دنیاي انسانها هیچ اتفاق

می  ). این ها مغز به فرهنگاز فرهنگ به مغز، از ، پیش و پساز غربالی که ما آن را مغز می خوانیم فیلتر نشده باشد (

د. نزیبا، حل یک فرمول ریاضی پیچیده، یا ادراك عمیق وجود خدا باش اثر هنرينی، یک توانند رخدادهاي جها
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 ;Wexler 2006; Mora 2007; Vidal 2009)هاي مفهوم فرهنگ عصبی هستند  چارچوبي این ها شکل دهندهي همه

Frazzetto and Anker 2009; Rolls 2012) .  

  

  مغز –ذهن ي عصبی، آگاهی، و مسئلهي فلسفه 1,5

  

قرار  "عصبیي فلسفه"مرکزي آن احتماًال ي هنگ عصبی یک ارزیابی مجددي از انسانیت ارائه می دهد. در هستهفر

بر می خیزد که علم اعصاب  شناسی اياز برسمیت "، ي اظهار داشتهآشکاردارد، همان طور که باربارا چرچلند بطور 

موفقیتی واقعی در فهم ما  تاکافی پیشرفته هستند ي ه اندازهامروزه ب ، کهو تکنولوژي مورد مصرف آن در پژوهش ها

. این امر پیش بینی می کند که اگر آورند بدست) آزادي اراده آگاهی، یادگیري، حافظه،( ذهن –مغز ي از مسئله

 ,Chirchland 1990) "ذهن بدون فهم نورون ها و مغز شکل گرفته باشد احتمال زیادي وجود دارد که عقیم شودي فلسفه

 ذهن –مغز ي عصبی همان چیزي است که به اصطالح مسئلهي . مطمئنًا یکی از موضوعات اساسی در فلسفه(2008

  . (Llinás and Churchland 1996; Llinás 2001) شود می خوانده

ز مغز از زمان افالطون، ما یک جدائی واضحی از دو دنیا داشته ایم، یعنی ا مطمئناسال، و  200 لبراي حداق  

 بنابراینیا ماده، که فضا و زمان را اشغال کرده، و ذهن یا روح، که زمان را اشغال کرده و فقط بطور فردي تجربه شده و 

. این دیدگاه با پیشرفت علم اعصاب دستخوش تغییر شده (Beakley and Ludlow 1992; Mora 1995)منحصر به فرد است 

تا این دو دنیا بهم پل زده شوند، انسان به مثابه محصول  وششی آغاز شودکاست. فقط چند دهه پژوهش الزم بود تا 

در مفهوم  فرگشت داروینی و ذهن به عنوان یک سري از پردازش ها که توسط مغز به انجام می رسند. در واقع، ذهن

ي که واقعًا وجود چیز باشد. ئینهاد پا برجاي ایستاي یک نهاد واقعی یا مفهوم جهانی وجود ندارد که تسخیر کننده

هستند، یعنی، اتفاقاتی که در واژه هاي فعالیت هاي متغیر در زمان در مدارهاي داخل مغزي  مغزيدارد پردازش هاي 

، براي اکثر بنابراین. (Mora 2008)منتشر و بهم متصل شده اي مشخص می شوند. زمان، نه فضا، بُعد مهم ذهن است 

غیر مادي نیست، محصولی هم نیست که از مغز طلوع می کند یا توسط وي، دانشمندان اعصاب، ذهن یک نهاد معنو

  آن ساخته می شود و از مغز متفاوت است. ذهن فعالیت خود مغز است. 

، و حتی آگاهی مد نظر قرار می گیرند فکر کردنمشکل وقتی پیش می آید که چگونگی احساس کردن،   

) که در تسخیر کردآنها را  علمی ابزارهاي از استفاده با بتوان شکلم که – مادي غیر –و سابژکتیو  خصوصی(اتفاقات 

آگاهی ي واقع فعالیت مولکول ها و نورون ها در مدارهاي مغز هستند. غیر از بعضی از مالحظات مهم، وقتی در باره

دازش هاي اتصالی بین پردازش هاي مغزي و پري صحبت می شود، اکثر دانشمندان اعصاب باور دارند که یک حلقه
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شرکت می کند تا دو دنیاي مغز و ذهن بنظر جدا از هم ظاهر در آن ذهنی وجود دارند، و زبان به طریقی معنی دار 

 یکی از انگشتان به عنوان شرح کفایت کند. براي مثال، وقتی ما دچار سوختگیمثلی . ممکن است (Mora 2008)شوند 

 هاي گیرنده یعنی، – واژه هاي زیست شناسی اعصاب شرح می دهیم اتفاقات در مغز و نخاع را دري و همه می شویم

 هاي سیستم در عصبی مدارهاي شدن فعال و عصبی، هاي پتانسیل ها، ژن فعالیت عصبی، ناقالن ها، سیناپس حسی،

از قبل واکنش احساسی و جزء شناختی  ما –) شناخت( مغز قشر و تاالموس، لیمبیک، سیستم هاي شبکه و گسترده

را توصیف کرده ایم اما با زبانی متفاوت از روانشناسی. به عبارتی دیگر، اتفاقات زیست شناسی عصبی چیز متفاوتی  درد

اتفاقاتی که در مغز این ي خوانده می شود. همه "درد"تولید نمی کنند که در سطح روانشناسی یا ذهنی بیان شده، و 

 در واژه هاي زیست شناسی عصبی در یک سطح شرح داده شدند ؛ یعنی، اتفاقاتی که اولهستند "درد"جریان دارند 

آن را حس می کند، آگاهانه آن را برداشت می کند، و بطور لفظی آن را بیان می  و بعد از آن هنگامی که شخص

. همان طور که بطور افراطی تري در سخنرانی (Mora 2000) می شودکند، در واژه هاي شناختی یا روانشناسی شرح داده 

نه تنها بدن بلکه ذهن و  زیست شناسی جدید پیشنهاد می کند که"توسط کندل بیان شده،  2000نوبل سال ي جایزه

 دیگران، از آگاهی و خود، از اگاهی یعنی، –پروتئین هاي ویژه اي که در این پردازش هاي ذهنی شرکت می کنند 

ا کرده اند. این زیست شناسی جدید فرض بر این می پیدفرگشت عقاب انسان نما (هومونیدها) ا از – آینده و گذشته

گیرد که آگاهی و پردازش هاي ذهنی فرایندهاي زیست شناسی هستند که، در زمان الزم، در واژه هاي راه هاي پیام 

  ملکولی توسط مدارهاي عصبی اي شرح داده می شوند که بین خود فعل و انفعال انجام می دهند. ي دهنده

  است: پتریشیا چرچلندي صیف انسانگرایانه و شاعرانهاین شبیه به تو  

    

چیزي است که هستیم. اکنون سنگینی همان ما از  فهمي ، علم اعصاب شکل دهندهاندك اندك با تجربه. . . 

متافیزیکی که، حس می کند، فکر می کند و ي یک مادهنه ، است مغزاین مدارك دال بر این هستند که 

ما هنوز هم مطمئنا، است که هیچ روحی وجود ندارد تا عاشق شویم.  معنی به اینمر اتصمیم می گیرد. این 

. تفاوت در این است که حاال ما ه استکه همیشه بود استهمان واقعیتی  شور و هیجانعاشق می شویم، و 

چ که این درك هاي مهم اتفاقاتی هستند که در مغز فیزیکی رخ می دهند. به این معنی که هی دانیممی 

ابدیت بعد از مرگ خودش را سعادتمندانه در بهشت یا مشقت بار در جهنم بسر در روحی وجود ندارد تا 

 خودش –خود شخص ي سابژکتیویتهیعنی،  –به این معنی است که درون نگري  ،. تعجب آورتر این کهبرد

به همین  معنی است کهراه وابسته به مغز براي مفهوم سازي از اتفاقات عصبی است. بعالوه، به این  یک

  (Churchland 2002).بر اساس مغز است  وظیفه اي ندکه هست بطریقیکه  يم مغزوعل ترتیب

  

هر رویکرد زیست شناسی عصبی به فرایند ذهن آگاهی و در نتیجه فرهنگ عصبی قرار گرفته است. ي هستهدر عمق 

  .داشتخواهد  ربطی در این جا لذا، من فکر کرده ام که، یک بازتابی بر زیست شناسی عصبی آگاه



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٦

. (Llinás and Churchland 1996)آگاهی از نقطه نظرهاي مختلف فلسفی یا شناختی در نظر گرفته شده است   

شرح  گرچه این رویکردها اهمیت دارند، تعداد زیادي از دانشمندان علم اعصاب حس می کنند که هرگز کفایت

پژوهش ها یا تئوري هاي دیگر خودشان بنظر برسند که ت مگر این که کامل آن چه که آگاهی است را نخواهند داش

فلسفی نیست بلکه در عوض ي دیگر یک مسئلها عضی هب برايآگاهی را به سطح زیست شناسی عصبی قالب کنند. 

سعی . در سال هاي اخیر گزارشاتی ظاهر شده اند که (Zeki 1993; Crick 1994; Edelman 2006)علمی است ي یک مسئله

   .(Moore 2000, 2009) روبرو شوندمغز  دیدگاهدارند با این مسئله از 

عمده اي ارائه می دهد. مشکالت مهمی در رسیدن به تعریف  شآگاهی و تعریف آن یک چالي مسئله  

 اقرار به این امر ابتدائی براي تعریف آگاهی يدر رویکرد Crick and Koch 19900)رسمی وجود دارد. کریک و کُچ 

استفاده از توصیفات روانشناسان و دانشمندان  این موضوع ند که بهترین راه براي پیشبرده اند، و اذعان کرده اکرد

بطور کلیدي به "ند که آگاهی ه اشناختی است. با رویکردي این چنینی، همراه با مشاهدات دیگر، به این نتیجه رسید

از طرف دیگر  "ز مکانیسم هاي توجهی دنبال هم وابسته است.کوتاه مدت و هم چنین به شکل هائی اي نوعی حافظه

یک پارچه و  پردازشی باخبرانه ازادراك آگاهی "د که نه ادر نظر گرفت (Tononi and Edelman, 1998)تونونی و ادلمن 

 (Searle, 1998) به سرل "و در مقیاس هاي صدها صدم ثانیه تحول پیدا می کند. رمانه است، یعنی بشدت متمایز بودهمح

   تعریف آگاهی پرداخته است.ي مراجعه کنید و مشاهده کنید که او چگونه به مسئله

اي خارجی (ادراك حسی) توجه بسیاري شده از دنی از نقطه نظر زیست شناسی عصبی به آگاهی یا باخبري  

یا  "بهم پیوستني مسئله"ح . موضوع مربوطه در اینجا به اصطال(Llinás and Churchland 1996; Mora 2000, 2009)است 

صحافی کردن است که اشاره به فعالیت عصبی الزمی دارد تا تمامی ویژگی هاي یک شی ء را بهم وصل کند (شکل، 

لیه هاي ه که این امر محصول فعالیت همزمان (تخگرفته شد و فرض)، جهت گیري، رنگ، حرکت، عمق، و امثالهم

(مترجم: به عملکرد  ه تجزیه و تحلیل این ویژگی هاي شی ء مربوط می شوندکه ب است نورون هائیي الکتریکی) همه

. پیشنهاد شده مغز مراجعه کنید که بنظر محل یک پارچه کردن نمایانگران محرکات است) Claustrumساختار کلستروم 

. (Llinás 2001)هرتز است  60تا  40تناوبات در طیف الکتریکی در فوران هاي  است که این فعالیت همزمان عصبی

عالوه بر این، نقش توجه و اتصاالت پژواکی به نواحی فعال شده به عنوان دو جزء بنیادي براي رخ دادن آگاهی 

لذا بنظر می رسد که توجه نقش عمده اي در بهم پیوستن دارد، گرچه . (Totoni and Edelman 1998)پیشنهاد شده اند 

در نظر گرفته شده اند محل دقیق و مکانیسم هاي توجه  تبطاین زمینه مر علیرغم مکانیسم هاي لوب آهیانه اي که در

. به هدف پیچیده کردن موضوعات، ما اکنون می دانیم که توجه صرفًا یک مکانیسم (Crick 1996)زیر سؤال قرار دارند 

ن پردازش عصبی نیست که فقط یک سري واحد از مدارهاي عصبی را شامل شده باشد بلکه در عوض چندیي ساده

رویکردهاي  (Raz and Buhl 2006).توجهی است که تا حال شرح داده شده اند  مختلفبا انواع  منطبقعصبی متمایز 
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بیماران مبتال به سندروم ي متعدد دیگري هم به آگاهی از علم اعصاب شناختی و روانشناسی عصبی، منجمله مطالعه

، اغماض یک طرفه و طرف (کامیسوراتومی شده) شده جداي از هم با نیمکره هامغز  حافظه، اختالالت بینی، –کور 

. (Damasio 1994; Damasio and Damasio, 1990) وجود داشته اند ، یا بیماران مبتال به ضایعات خاص مغزيبدن مقابل

نی آنها یع جدیدترین، ام آر آي، و (PET)جدید براي پژوهش از قبیل توموگرافی تشعشع پوزیترونی  هاي تکنیک

اي قادر به مطابقت داشتن فعالیت الکتریکی نواحی مجزا سازي با  (MEG) مغناطیسیتکنیک ثبت انسفالوگرافی الکترو 

ي خاص مغز و اتفاقات شناختی اي که در زمان واقعی اندازه گیري می شوند، همگی بطور قابل مالحظه اي به توسعه

 . (Llinás 2001) این امر کمک کرده اند

کریک  بهاست  ترین تئوري هاي شناختی و آگاهی بوطمرکه زیست شناسی عصبی اجمالی بندي فرمول  یک 

و لیناس  (Tononi and Edelman, 1998, 2004)تونونی و ادلمن  در این جا نظریات .(Crick and Koch, 1990) تعلق داردو کُچ 

ه پیشنهاد کرد 1990. کریک و کُچ در سال رفته اندگمورد استفاده قرار  (Llinás and Churchland, 1996, 2004)و چرچلند 

د، این امر می تواند مربوط به یک یا چند نند که علیرغم انواع متفاوت آگاهی که در هر لحظه اي ممکن است رخ دها

موقتی از ي یک نوع خاص فعالیت در یک رده"اصلی شان داراي ي مکانیسم زیست شناسی عصبی باشد که در هسته

 "هاي بالقوه را مورد استفاده قرار می دهند.بسیار بزرگتري از کاندیدي ردهاست که یک زیر رده اي از یک نورون ها 

خاص  این نورون ها وجود دارند، وسؤال کنند که کدام و در کجا  تا کریک و کُچ هاین فرض گیري منجر به این شد

بعد از در نظر  1998. توننی و ادلمن در سال نه استچگو غیره)و الکتریکی، ي بودن آنها (اتصاالت، طرح هاي تخلیه

که  به اشیاء بنظر می رسد که موافقت با این ویژگی نورون ها، در مفهوم نسبت دادن ویژگی هائی "گرفتن این که 

ي . در پرتو ضایعهاین رویکرد را مورد انتقاد قرار دادند "،شود می قطعیندارند، منجر به یک خطاي این ویژگی ها را 

ي فرضیه" آن را را پیشنهاد کرده اند که موضوعیکالسیک و پژوهش هاي تحریکی و فیزیولوژي اعصاب، آنها 

  خوانده اند.  "پویاي آگاهیي هسته

 
بزرگی از گروه هاي نورونی که با یکدیگر، در یک مقیاس زمانی صدها  تجمعاتما پیشنهاد می کنیم که 

مصطلح کنیم تا هم  "پویاي هسته" را شکل می دهند اي یچیدههزارم ثانیه، یک پردازش متحد عصبی پ

ي پویا یک خوشهي نقش ادغام آنها و هم طرح هاي دائماً متغیر فعالیتشان را تأکید کرده باشیم. هسته

بشدت بین خودشان فعل و انفعال بینابینی بیشتري  عملکردي است: گروه هاي نورونی شرکت کننده در آن

داشته باشد: طرح هاي فعالیت سرتاسري آن  فوق العاده ايباید پیچیدگی  پویاي رند. هستهمغز داي از بقیه

  شوند. انتخاب مجموعه هاي بسیار بزرگی باید در کمتر از یک ثانیه از بین 

  

پویا نه به عنوان یک رده از نورون ي این فرضیه این بوده که هستهي احتماًال یکی از فرمول بندي هاي اولیه  

یا مدارهائی برداشت شده که در سرتاسر مغز منتشر هستند، بلکه یک رده از مدارهائی است که ممکن است طی  ها
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زمان عوض شده و گاهگاهی زیربناي درك آگاهی باشند در حالی که مدارهاي دیگر ممکن است درگیر پردازش 

قشري،  –می تواند شامل اتصاالت تاالموسی پویا ي تشریح عصبی این هستهي هاي ناآگاهانه باشند. جزء مهم زیرمایه

  .(Tononi and Edelman, 1998)هم قدامی باشد هم در نواحی خلفی و

 که قشري، –پیشنهاد کرده اند که، در واقع، سیستم تاالموسی  (Linás and Paré 2001)باالخره، لیناس و پاره   

ي غیر اختصاصی، خط وسط، و یک ها هسته و اي، قاعده – شکمی( تاالموسی خاص نواحی ازي مجموعه یک شامل

رده از همتایان قشري که حاالت عملکردي طنینی را شکل می دهند)، بخش اصلی زیربناي شناختی مغز هستند. آنها 

در نواحی زیادي از قشر مغز ثبت کرد طنین نوسانات عصبی در  آنها را هرتزي که می توان 40مدعی اند که نوسانات 

هزارم ثانیه اي از بخش پیشانی به  12-13شیفت یا تغییر فاز الموسی هستند. این نوسانات، که یک هسته هاي خاص تا

هزارم 12-13بخش خلفی مغز دارند، می توانند بهم پیوستن محرکات حسی را بعهده بگیرند. در این واحد زمانی (

، شناخت مجموعه اي از مراحل زمانی اینبنابرثانیه) مغز یک محتواي منفرد یا کوانتوم شناختی را پردازش می کند. 

ادغام اتفاقات حسی به یک حالت محاسبه اي که زیربناي شناخت است  "ند که ه انتیجه گیري کرد این محققاناست. 

 . (Linás 2004) "مغز استدر فعالیت هاي نوسانی در جریان  ازمانی بي رابطه یک عملکرد

حاوي  یعنی، – هستند "ها فرضیه"همیت دارد چون که این ها این فرضیه هاي زیست شناسی عصبی ا تأکید  

ي لسفهکه جوهر ف هستندي مثال هاي بارز ادغام بین علم و علوم انسانی هانتیجه شکل دهنده  در و –تفکر فلسفی اند 

ت ، ممکن اسمی شودآگاهی صحبت ي . در واقع، وقتی در باره (Churchland 1990)ند عصبی و لذا فرهنگ عصبی ا

علم ": (Thomas Neigel 1991). همان طور که تاماس نیگل نوشته حرف را بزندهنوز هم به فلسفه اجازه داد تا آخرین 

سابژکتیو را ادراك نمی تواند به آگاهی بپردازد مگر این که روش شناسی خود را بطور افراطی تعدیل کند تا عناصر 

  "شناسائی کرده و تجزیه و تحلیل کند.

  

  لذت، زیبائی، و فرهنگ عصبی دانش، 1,6

  

را مورد مطالعه قرار  امورفرهنگ ها این ي زندگی انسانها هستند. همه زینت بخشنقاشی، موسیقی، ادبیات همگی 

داده، آنها را، هر چند از دیدگاه انسانیت، سابژکتیو، و توصیفی، شرح و مورد بحث قرار داده اند. علم اعصاب دیدگاه 

عصبی در جوهرش انضباطی  زیبائی شناسیمی خوانیم.  "عصبی زیبائی شناسی"که ما آن را دیده  تهیهجدیدي را 

 Cela-Conde et al. 2011; Ishizu and Zeki). است که شروع به درون نگري نورونی به فهم ما از هنر و زیبائی کرده است

  . دارد قرار عصبی فرهنگ مرکز در ،ذهن –مغز ي عصبی، همراه با مسئله زیبائی شناسیبنا به این تعریف،  (2011
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هنر چیست؟ زیبائی چیست؟ هنر یک فعالیت منحصر به فرد انسانها است که همراه با احساس و هم چنین   

هرگز مصرف نمی شود، هرگز اقناع نمی  ی کهشناخت انتزاعی و نمادي است. هنر در واقع دانش و لذت است؛ لذت

سرشت است چون که با لذت  ظریفترین"امنوئل کانت به آن اشاره کرده  شود، این نوع لذت است که همان طور که

با استفاده از ابزارهاي  ،عصبی زیبائی شناسی. (Kant 1960; Mora 2006) "یا فرسودگی مدارا می کند ءنااغبردن بدون 

نتوانسفالوگرافی) از قبیل آم آر آي یا مگ تصویر برداريزیست شناسی عصبی (ثبت فعالیت هاي نورونی و تکنیک هاي 

راهی است تا اساس هائی از دانش و لذت را در مغز تحقیق و تشریح (نواحی مغزي، گره ها، و سیستم ي ارائه دهنده

   هاي نورونی منتشر) نماید.

طرز ساخت انتزاعات ي در بارهفرضیه هائی ) ینورون تک امروزه ما بر اساس مدارك علمی (ثبت هاي فعالیت  

صابی مطالعات فیزیولوژي اعي در نتیجه. (Mora 2009)که مصالح ساختمانی دانش هستند  ، نورون هائیتوسط مغز داریم

منظر از یک شیء که به یک  ارائه شده اندبینائی ي که در میمون ها انجام شده مدارکی براي نورون ها در ناحیه

عالوه، ما می دانیم که نورون هائی وجود دارند ب ، و عمق) واکنش نشان می دهند، اما نه به سایرمناظر آن.سمت(شکل، 

ارائه شده جواب می دهند، که عالمت احتمالی اي است  چشم اندازشی ء بدون در نظر گرفتن ي همهي که به عرضه

. جواب می دهند بلکه به اشیاء متفاوتی با همان شکل ها و رنگ ها ،که این نورون ها نه تنها به شی ء خاص ارائه شده

انتزاعی از شی ي در مدارهائی مرتب شده اند که می توانند سازنده اد شده است که این نورون هاي اخیر احتماالًپیشنه

بدهند. حدسی وجود دارد که این مدارهاي اخیر  جاباشند که ممکن است اشیاء زیادي را در همان فقره  "ایده آل"ء 

، وقتی طبیعت به ما صدها پرنده با اشکال بنابراین. (Zeki 1999, 2001; Mora 2009) نورونی اساس پردازش انتزاعی هستند

و اندازه هاي متفاوت، حرکات و رنگها، آوازها و رفتارهاي متفاوت عرضه می کند، مغز قادر است مفهومی، ایده اي، 

ي خلق شده یک انتزاع ساز "عالمگیر "ي پرنده ها در دنیا است. پرندهي همهي از پرنده بسازد که خالصه کننده

جوهر "ي لذا سازندهوجود داشته باشد،  نه می تواندکه نه وجود دارد  اي توسط مغز است، ایده آل سازي یک پرنده

است همان طور که افالطون ممکن است فرض کرده باشد. این طریقی است که مغز  "خالص و تغییر ناپذیر از پرنده

نیاي حسی از طریق مفاهیم و ایده ها. با استفاده از این پردازش انتزاع انسان کار می کند؛ با فقره بندي و دسته بندي د

ع سازي وابسته به مغز، انسانها به اصول اساسی براي فکر کردن، زبان، و ارتباطات دست یابی پیدا کرده اند. هنر، در واق

   (Mora 2006).است  ركشایع و مشت یا نمادي احساسیارتباطی انتزاعی یا نمادي وراي زبان  شناخت، احساس، یک

رمزهاي اکتسابی طی فرگشت هستند، همان طور که براي زبان ي انتزاع سازي نتیجهي احتماًال این شبکه ها

. بنا به اظهار چامسکی، محیط زیست ما بشدت متغیر و نا معین است و لذا نمی تواند (Chomsky 1965)پیشنهاد شده است 

کودکان براي یادگیري ایده هاي پیچیده ارائه ي همهي لی براي توان قابل مالحظهمورد استفاده قرار گیرد تا شرح کام

متولد شوند. همین را می توان به  سرشتیاز این امر نتیجه گیري می شود که ممکن است کودکان با یک گرامر دهد. 
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 سهیمانسانها را با زبان  يهمه دربودن  مشتركاصول عصبی  همان پردازش انتزاع سازي اطالق کرد، چون که این امر

در کودکان بدست آورده می شود. به هر حال، محتواي این شبکه ها به صاحبانشان اجازه می دهند  بوده، و به سرعت

که محصوالت آنها فکر، زبان، هنر، و ریاضیات، و هم چنین دارا بودن توان ارزش هاي  دهندتا اعمال منطقی انجام 

ي این عملیات ها ممکن است عملکرد غلبهي . واقعًا، فرض گرفته شده که همه(Agnati et al., 2007)اخالقی هستند 

ي منتشر شده بین نواحی مختلف قشر مغز، تاالموس، و ساقهعصبی ي وجود شبکه هاي همبسته کنندهي مغزي، بر پایه

نبی قشر حدقه اي پیشانی)، مغز، منجمله قشر جلوپیشانی (بخش پشتی جانبی قشر جلوپیشانی، بخش هاي میانی و جا

 Cela-Conde et al., 2004; Agnati et al., 2007; Ishizu and).باشد  قشر سینگولیت قدامی، و نواحی قشر گیجگاهی فوقانی

Zeki 2011)  
 احساس "از  امريمستلزم  آن ، همراه با پردازش انتزاعی(Kawabata and Zeki 2003; Ishizu and Zeki 2011)زیبائی   

 است. امروزه ما تا حدي می دانیم که جریان اطالعات حسی (از گیرنده هاي حسی تا تاالموس و قشر مغز) "فیاضا

به سیستم لیمبیک (مغز احساسی، آمیگدال، و قشر حدقه اي پیشانی) می رسد جائی که به آن برچسب پاداش  چگونه

زدن  برچسب احساسیکه . بعد از این (Rolls and Grabenhorst 2008; Pessoa 2008)یا مجازات، لذت یا درد زده می شود 

می  قشر مغز شاخ و برگي مبسته کنندهدر نواحی ه مربوط به آن اطالعات حسی انجام گرفت فرایندهاي شناختی به

بخصوص مغز یک هنرمند، با ایده ها و انتزاعاتی شروع به کار می کند که جالي  . لذا مغز،(Pessoa 2008)گیرند 

 برانگیختن احساسبراي  اثر هنريباشد تا عمل خلق و توان یک  داشتهزیادي  ربط. باید (Mora 2009)ارند احساسی د

، اثر هنريرتباط با فردي که به یک در ا به ویژهو زیبائی صحبت می شود، ي وقتی در بارهزیبائی فهمیده شود. اما 

ویژگی پیشنهاد می کند که زیبائی  ضییه اي است کهموضوع جالب تر فرخواه نقاشی، معماري، یا مجسمه می اندیشد، 

نیست بلکه در حقیقت توسط تماشاگر خلق می شود. به عبارتی دیگر، مخاطب بطور  اثر هنريذاتی متعلق به خود  اي

و بخصوص، احساس و لذت است. سازي می سازد که شامل انتزاع را فعاالنه در مغز خودش مفهوم خودش از زیبائی 

زیبائی در افراد زیادي در مقابل یک شاهکار  سابژکتیو (شخصی)ي خالقانه شر می رسد که وقتی که پردازبعالوه، بنظ

 ;Zeki 2001)یک اثر جهانی عالی به رسمیت شناخته می شود خاصی تولید شد، آن وقت است که این کار به عنوان 

Mora 2007).   

خاصی از مغز قرار  ان فکر کردن و استدالل، در هیچ جايمطمئنًا، مانند اخالقیات، زیبائی، تصمیم گیري، یا تو

تصور کردن  و ،آوردنو فکر کردن، یادگیري، بخاطر  به هیجان در آمدن. خلق کردن به معنی داشتن توان نگرفته اند

 شبکه هاي به ویژهدر نواحی منتشر، سیستم هاي عصبی، و  هااست، که همگی از وظائف معز هستند که پردازش آن

 Bowden and Jund-Beeman 2003; Kounios et). دنبه انجام می رس ،فضانه در رمزهاي و  ،ردي درون رمزهاي زمانعملک

al. 2008; Mora 2009)  خالقیت یک جزء مهم در هر فعالیت هنري است. خالقیت توان انجام کار تازه است، لذا، چیزي

، یا هولوگرام احساسات، انتزاعات، و ایده آل ها را تسخیر ته، سنگد را قادر می سازد تا روي بوم، تخاست که هنرمن
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شده سط مغز خلق بین انتزاعاتی سر بر آورد که تو یخالقیت هنري ممکن است از جدال کند. فرض گرفته شده که

همان دقیقًا  ، و اشیاء حسی منسجم دنیائی کهخودشان سابژکتیو، منحصر به فرد و با اجزاء احساسیانتزاعاتی هراه ، اند

 مشابه نارضایتی ناآگاهانه اي فکر کنید که یزيه چبه این موضوع به مثاب (Zeki 2001).شده اند  ساختهاز آن  انتزاعات

و اند که توسط مغز ساخته شده  اشیائیذهنی و اشیاء واقعی حسی، بین ایده هاي  اشیاءبین  عدم تطابقکه توسط  است

است، و  "واقعی"که هنرمند می بیند، که  "درختی"ه به جدائی بین چیزي شبی خود واقعی اشیاء ایجاد می شود،

از این جدال، یک واکنش احساسی بر می خیزد، . ذهنش می سازدي هنرمند ناآگاهانه روي صفحهمغز که  "درختی"

ي هباشد که به مثابه شروع کنند نارضایتیممکن است دقیقًا همین . ) می شودسرخوردگینارضایتی ( یککه منجر به 

فرایند خالقیت عمل کند. بعد از این است که عمل خالقانه به مثابه احتیاج هنرمند براي یافتن یک ارضاء شخصی از 

   .(Zeki 2001, 2004a, 2004b; Mora 2009) بر می آوردسر طریق کار 

 فعالیت خورده به گرههنر و زیبائی  چگونگی ارزیابیي در بارهشرحی  عصبی زیبائی شناسیبطور خالصه،   

یش زبان و هوموساپینس ها، و پیدا فرگشتاین فعالیت ها به  پیوندنواحی متعدد مغز، راه ها، و شبکه ها، و چگونگی 

-Zeidel 2010; Cela)اجتماعی ارائه می دهد، که با برخوردهاي اجتماعی تعدیل می شوند  گروه بندي سلسله مراتب

Conde et al., 2011) .علم اعصاب و فرهنگ ي نقاشی ها و هنرمندان به توسعهي طریق مطالعهعصبی از  زیبائی شناسی

بر فرهنگ و عملکرد مغز ارائه می دهند  ات آنهاایماهائی به اثر پژوهش ها چون که این ،عصبی کمک می کند

(Conway 2012).   

   

 فرهنگ عصبی و وحدت دانش 1,7

  

دانش ي جدیدي خواهد بود که سعی در بهم آوري همههمان طور که قبالً گفتم، فرهنگ عصبی یک اتفاق فرهنگی 

. طی چند هزار سال (Wilson 1998)دارد  ها انساني در باره علمواحد از ي یک نظریهیعنی، ها در یک مفهوم واحد، 

جنبه هاي جهان، منجمله خودشان را تجزیه و تحلیل کرده اند، و همان طور که اکنون انجام ي گذشته، انسان ها همه

ی شود، جهان را به قطعات زیادي تقسیم کرده اند. هر گروهی از دانشمندان در هر رشته اي، با استفاده از ابزار در م

ي آن تجزیه و تحلیل کرده اند، و بعد تقسیم کردن و تحت تقسیم کردن ها پژوهشی خودشان را باي دسترس، حرفه

کوچک واقعیت را فهمیده و شرح دهند. ما حاال ي آن قطعهسطح تجزیه و تحلیلی، سعی کرده اند معنی آن از آن، در 

در کائنات مستمر هستند، هر گز نمی توان به فهم مقبولی از  کرده ایم که از آنجا که همه چیزها یشدن شروع به آگاه
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 بعضی ،که به سایر قطعات همان واقعیت بدست می ایدیک قطعه از واقعیت رسید چون که معنی کامل آن فقط وقتی 

  . (Mora 2007) استپیوند خورده  بپردازیم که به آن اوقات به یک سطح سازمان بندي متفاوتی

ابزارهاي تجزیه و تحلیلی خودش را خلق کرده  ،علم بطور کلی، و علم اعصاب به ویژه، در هر سطح پژوهشی  

ل با افراد زیادي در آن است که به برج باب ه. علم انسانها شبیه بها هستند به آن يا ویژه دانشکه شامل زبان شرحی و 

دیگر را نمی فهمند. براي علم اعصاب و علم اعصاب شناختی وقت آن متفاوت صحبت می کنند و، لذا، یک زبانهاي

رسیده است تا سعی کنند تا سطوح مختلف تجزیه و تحلیلی را با هم ترکیب کرده و پل هائی بسازند، زبان ها را بهم 

که انسان است. یعنی، آن طور که من می بینم، یکی ارائه دهند ري از واقعیت منحصر به فردي تا فهم بهت کردهنزدیک 

  . (Mora 2007) همین است فرهنگ عصبیي از تکالیف عمده

یکی از اتفاقات کلیدي در چنین رویکردي فهم این موضوع است که از یک سطح تجزیه و تحلیلی به سطح 

قابل کاهش به سطح این ویژگی ها که  اي استظهور ویژگی هائی در سطح تازه بر  دالکه وجود دارد  جهشیدیگر، 

. اما، این ویژگی هاي تازه ظاهر شده بشدت به عناصر قبلی پیوند خورده و کامالً به آنها وابسته اند. ساده نیستندقبلی 

ه شده است. اما، ما می آب است. آب از اتم هاي اکسیژن و هیدروژن ساختموضوع ترین و کالسیک ترین مثال این 

دانیم که اکسیژن بخودي خود و هیدروژن بخودي خود آب نیستند. آن مولکول خاصی که آب نامیده می شود، با 

اکسیژن و هیدروژن، وقتی بدست می آیند که یک پیوند خاصی بین اتم  یعنی خاص آن،ي تمامی اجزاء شکل دهنده

(مترجم: بهتر است گفته شود، قوانین نوظهور  انیم که قوانین حاکمهاي اکسیژن و هیدروژن شکل بگیرند. ما می د

اتم هاي اکسیژن و هیدروژن  بر مولکول اب از قوانین حاکم بر محصول فعل و انفعال درآب که ما به آن پی برده ایم)

را  این اتم های تفاوت دارند. بعالوه، ما می دانیم که ویژگی هاي آب قابل کاهش به اکسیژن و هیدروژن نیستند، وقت

مولکول آب، با قوانین یعنی، از هم جدا کنیم. اما وقتی اکسیژن و هیدروژن بهم پیوند بخورند، یک چیز نوظهوري، 

  . (Mora 2000)تازه اي که بر آن حاکم هستند، ظاهر می شود 

 لکولمو ها، ژن –زدن سطوح مختلف شده است  پیونددر علم اعصاب، کوشش قابل مالحظه اي وقف بهم 

ها)، مدارهاي میکروئی، کوپه هاي نورونی، سلول هاي عصبی، نواحی خاص، گره هاي  اورگانل( ها عضوك ها،

 – (Churchland and Sejnowsky 1992)توزیعی و سیستم هاي منتشره تا انجام کار، عملیات ذهنی، و سیستم هاي شناختی 

، بنابراین، ذهن و آگاهی بیافکنند. ي شناختی کامل و پیچیدهاین فرایندها رنور روشنگري بنوبه خود که ممکن است به 

ارائه دهند، و  (Fowler and Screiber 2008; Edelman 2006)براي علم نوظهور طبیعت انسان  زیربناي استواريممکن است 

 با این کار موجب تحکیم فرهنگ عصبی شوند.
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  نتیجه گیري 1,8

  

یک بینش  فرگشتی دیدگاهاز  و با کمکچگونگی کارهاي مغز ي بارهفرهنگ عصبی ممکن است بر اساس علمی در 

ما از مفاهیم  اتراه تازه اي براي تفکر، تغییر مفهومي ارائهارائه دهد. ممکن است موجب تازه اي از انسانیت و اجتماع 

 صبی ممکن است باالخرهد. فرهنگ عاستقرار یافته در فلسفه، اخالقیات، قانون، جامعه شناسی، اقتصاد، هنر، و دین بشو

ارزیابی مجددي از انسانیت تولید کند و ممکن است پلی تهیه ببیند که توسط آن علم و انسانیت بهم بپیوندند، لذا یک 

  ند.واحدي از انسان و اجتماع خلق کي نظریه

  

  سپاسگزاري ها

  

پزشکی ي ی و بایوفیزیک در دانشکدهاین فصل زمانی نوشته شد که من در دپارتمان فیزیولوژي مولکولي اولیهي نسخه

دانشگاه آیوا بودم، محلی که به عنوان استاد هلن سی. لویت منصوب شده بودم. من می خواهم  (Carver)کارور 

ابراز دارم که دریافت کردم. من از دکتر انا ماریا  خودم را از بنیاد هلن سی. لویت براي منصب استادي اي ارزشگزاري

سپاس دارم. هم چنین دوست دارم تا تشکرات خودم را به انجال آمورس براي  شهارنظرهاي انتقادیسنگوئینتی براي اظ

  این نوشته اظهار دارم. ي خواندن و اظهار نظر در مراحل اولیه

   



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٤

  

  

  رفرانس ها
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  2فصل  

  

: موردي براي یک علم زیبائی شناسیهنر، معنی، و 

  ی از هنراعصاب شناخت

  

  ویلیام پی. سیلی
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 زیبائی شناسیبه مستقیمًا مهم است که توجه شود که من پیشنهاد نمی کنم که ما باید نتایح روانشناسی تجربی را 

موجب اشتباه موحشی می شود. چیزي هم  غالباًمی تواند، و  زیبائی شناسیوارد کنیم. اطالق مستقیم نتایج تجربی به 

ك را جدي بگیرد. پارادایم ادراي باید یک پارادایم از فلسفه زیبائی شناسیم این است که که من پیشنهاد می کن

هش هاي فراوان تجربی است. اما، هدف من این نیست تا وخاصی که من به آن در این جاعالقه دارم، بر اساس پژ

چرخشی  قات این امر مستلزمادراك اصرار داشته باشم، و بعضی اوي به فلسفه زیبائی شناسیبه چرخشی تجربی در 

 (Nanay 2012, pp. 353-54). است که بطور تجربی مطلع شده است اي ادراکیي بطرف فلسفه

 
 

  پیش گفتار 2,1

  

ي فلسفه و روانشناسی هنر اغلب بصورت همبسترهاي متارکه کرده رفتار می کنند، با چنگ و دندان بر نبود زمینه

 زیبائی شناسیمی تواند وجود داشته باشد. دیگري تصدیق نمی کنند که  هیچ کدام ومشترکی با هم می جنگنند 

اخیر به ي ند. حوزهمشکوك امطالعات فلسفی هنر از نظر روش شناسی  تجربی بر اساس ادعائی پیش بینی کرده که

وت هاي ریشه در استنتاجات استقرائی اي دارد که از قضا (speculative aesthetics) فرضی زیبائی شناسیعنوان 

طعم هاي ي هنر، در بهترین وضع، منعکس کنندهي فلسفه محاسبهاستخراج شده اند. در این  انمتخصصسابژکتیو

بهتر رفتار از این  هم . فیلسوفان(Berlyne 1971; Fechner 1976; Martindale 1990)سابژکتیو منتقدان و نظریه پردازان است 

یک خطاي منطق و تئوري هنر در مطالعات رفتاري یک اشتباه طبقه اي،  نمی کنند. آنها ادعا دارند که برپائی یک

نمی توان با ، سؤاالتی که ندمو اعتبار قراردادي هنرساختار ي ماهیت هنر سؤاالتی در بارهي در باره مسائل –است 

آزمایش به آنها ارجحیت ها و واکنش هاي فیزیولوژیکی تعداد زیادي از انسانهاي ساده و بی تکلف مورد ي مطالعه

 ,.Dickie 1962; Wittgenstein 1966; Carroll et al)اعتبار و ارزش باورها داد ي آنالوگی در باره پاسخ هايپاسخ بیشتري از 

2012; Carroll and Seeley 2013b) از نانی،  اظهار نظر فوق، از م، اما احتماًال نه قصدنوشته. پیشنهاد من، با وام گرفتن از

وجود دارد که باید آن را یاد گرفت. دو طرف این شکاف عظیم موضوعی در روش شناسی ي ه در مصالحهاین است ک

بازي  اثر هنريماهیت بارز بودن هنري و نقشی که قضاوت ارزش گذارانه در فعل و انفعال با ي سؤاالت فلسفی در باره

فیلسوفان می توانند  مدل داد.ی و احساسی در ادراك اثر فرایند شناختي می کند را می توان به عنوان سؤاالتی در باره

را مورد بررسی قرار می دهند که این  راه هائیدهند که  کار خوبی انجاموانشناسی اي با عطف توجه به نظریه هاي ر

ارزیابی  به اثر هنري ا، روانشناسی هنر در درگیري ما بترتیبمتأثر می کنند. به همین  اثر هنريمتغیران درگیري ما را با 

تجربی در  زیبائی شناسیهنري عصر حاضر تناقض دارد. لذا،  رسم و رسومنسبت می دهد که با نقشی  زیبائی شناسی
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ر خوبی انجام می دهد که فیلسوفان هنر اثرات شناختی، احساسی، و زیبائی را بر اعطف توجه به طیف راه هائی ک

آن چه که من پیشنهاد می کنم یک مدلی براي علم اعصاب  ،هبندي می کنند. در دنبال مدلقضاوت بارز بودن هنري 

تجربی برپا می سازد و بحث خواهد کرد  زیبائی شناسیهنر و ي شناختی هنر است که پلی بر روي شکاف بین فلسفه

  تجربی را حل و فصل می کند. زیبائی شناسیدارد فلسفی به نکه چگونه این مدل دو اعتراض استا

  

  ، و روانشناسیناسیزیبائی شهنر،  2,2

  

ماهیت بارز بودن ي تجربی را می توان به عدم توافق در باره زیبائی شناسیهنر و ي عدم اعتماد بین فلسفهي تاریخچه

 این طوري فکر کنید. چرا قضاوت هاي سابژکتیو و بینش هاي منتقدان هنري عدم توافقهنري رد یابی کرد. به این 

مدارك عجیب و غریبی بنظر می رسد که بر پایه آنها به  این شبیه داشته باشد؟ ارزش فیلسوفان هنري براي همه باید

هنر در ي هستی شناسی در باره سؤاالتشود! خوب. تا حد زیادي، می اوبژکتیو، و جامع از هنر بر پا ي یک نظریه

طیفی از ي خیر) در بارهقواعدي می پرسند که بر قضاوت هاي قطعی (و ارزش گذاري، اما بیشتر بر امر اي باره

 رفتار به بهتر، یا –این قواعد بدانیم، از چه کسی باید بپرسیم ي مصنوعات حکمروائی می کنند. اگر ما بخواهیم در باره

 در؟ بنطر می رسد که جائی که باید شروع کنیم ان متخصصیا غیر  انمتخصص –عالقه داشته باشیم  باید کسی چه

. توان ارزیابی قضاوت هاي غیر (Wittgenstein 1958; Dickie 1962)زبان می فهمند  ،افرادي است که، به اصطالح

 انمتخصصدارد، قواعدي که در رفتار بستگی در این زمینه ها به فهم قبلی ساختار این قراد دادها و قواعد  انمتخصص

ن است که این امر ممکن است هنر تعبیه شده اند. من حدس می زنم نگرانی ابراز شده توسط زیباشناسان تجربی ای

نمی شود. ادعا این  گیري این امر نتیجهالزامًا ارائه دهد. اما،  الیتیرا بطور سابژکتیوي دلبخواهی و  قضاوت هاي هنري

این است که ادعا . بلکه اند قواعد هنري یک جامعهي ن کنندهبطور دلبخواهانه تعیی انمتخصصنیست که قضاوت هاي 

هنري را تعریف می کنند و در این ي می کنند که یک جامعه گذاريمشترکی را رمز آداب انمتخصصقضاوت هاي 

  آنها قضاوت ها و رفتارهاي هنري درون این جامعه ارزیابی می شوند. ي بر زمینه می کنند که منعکسقواعدي را کار 

 زیبائی شناسیادراك ز ااندازه گیري هاي فیزیولوژیک برانگیختگی ناشی  تجربی زیبائی شناسیپژوهش در   

جایگزین قضاوت  را در بعضی زمینه هاي نظریه اي محتوا) استبعالوه، (حداقل) درك کردن (ي که شکل دهنده

. به این اندازه گیري هاي فیزیولوژیکی به مثابه اندازه گیري هاي می کند متخصص مصرف کنندگانهاي تصریحی 

مصرف صصان هنر و متخي همهبرخورد می شود که در  اي شناسی ئیو ارزیابی زیبا جالب توجهیعینی 

ویژگی هاي  بارز بودن هنرمندانهمی شود و به این طریق به عنوان عالمت گذاران  شامل آن معمولی کنندگان



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦١ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

، به هر طریقی که ممکن اثر هنريفکر این است که رسمی، بیان کننده، و معنائی کارهنري در جامعه قلمداد می شود. 

 زیبائی شناسیانواعی طبیعی از گونه هائی هستند که با توان مشترکشان براي راه اندازي واکنش هاي  د،است عمل کن

زیبائی ي یک نظریهاین نوع دیدگاه همان چیزي است که فیلسوفان آن را  تعریف می شوند،. مصرف کنندگاندر 

 زیبائی شناسیرمندانه را به مفهوم بارز بودن هنرمفهوم بارز بودن هن زیبائی شناسیمی خوانند. نظریه هاي  هنر شناسی

زیبائی رز بودن تجربی با زیبائی شناسید. ند، یا اگر ترجیح می دهید، اولی را به دومی کاهش می دهنفرو می ریز

پیوند  مصرف کنندگاندر  و متحد، قابل اندازه گیري، قويتوان تولید گروهی از واکنش هاي  را به اثر هنري شناسی

ي در باره انمتخصصن جانشین کردن قضاوت ها و بینش هاي یتضمي خود، قلمداد کنندهي به نوبه این،. می زند

   هنر است. مصرف کنندگانائی از ه گروهدر نی واکنش هاي فیزیولوژیکی ماهیت هنر با اندازه گیري هاي عی

ه در این جا بیان شده است. با ک نیست شناختی –غیر  زیبائی شناسی تزنوعی داراي  واقعاً احتماًال هیچ کس  

زیبائی این وجود، اندازه گیري هاي اوبژکتیو برانگیختگی که براي ارزیابی قضاوت هاي بارز بودن هنرمندانه در 

 Berlyne 1974; Chatterjeeهستند (به  زیبائی شناسیسنجش هاي  ، همانتجربی مورد استفاده قرار می گیرند شناسی

2012; Silvia 2012 زیبائی ي تجربی بر یک نظریه زیبائی شناسی ه کنید). لذا بطور سطحی، بنظر می رسد که گویامراجع

 –غیر  يآشکارمعاصر بطور ي هنر تکیه دارد. اشکال این است که یک طیف وسیعی از کارهاي هنرمندانه شناسی

اعضاء  زیبائی شناسیهاي  ، هیچ تضمینی نیست که واکنشزیبائی شناسید، و، در مورد کارهاي هستن زیباشناسانه

قضاوت هاي هنرشناسانه و رفتارهاي درون آن بر را دنبال کنند که  قواعديهنري استفاده از ي معمولی یک جامعه

  .جامعه حکمفرمائی می کنند

  

  هنري و فلسفه زیبائی شناسی 22,1

  

فاده قرار می گیرند تا نوعًا به هر کدام در زمینه هاي معمولی مورد است هنري فلسفهو  زیبائی شناسیواژه هاي 

 بازتابانه –یر سرسري، غي بهام در این استفادهین واژه ها هم نام نیستند و ای هنر اشاره داشته باشند. اما، افلسفي مطالعه

یک کوه پوشیده از برف، ي شامل منظرهو  هنر بوده،ي وسیعتر از فقره زیبائی شناسیي . فقرهدارد اهمیت زبان از

با چمن هاي تمیز، ماشین هاي صنعتی، طرح هاي  کلبه هائیساحل، شنل هاي گرم و نرم و یک ماي طوفانی دورن

ی شود. م همهنري  هايشامل طیفی از کار زیبائی شناسید. جان قهوه روي میز آشپزخانه می شوناتوموبیل ها، و حتی ف

شامل نقاشی هاي  بوده،نیز گسترده تر  زیبائی شناسیطیف محدود مصنوعات از  "هنر"ي در طیف اخیر، فقره

چشمگیر فلمیش از قرن هفدهم می شود. ي فرمالیست و مناظر زیباشناسانه زیبائی شناسی ،اکسپریشنیست هاي انتزاعی
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موقتی رابرت موریس (براي مثال،  برپائی هايمانند  زیبائی شناسی –اما شامل طیف کاملی از کارهاي مفهومی غیر 

21968/9, Steam, 18196Threaswaste,  ،("براي مثال  "کلگسیون ها یا جمع آوري هاي) روبرت روشنبرگ

59-1955Monogram, (،3 براي مثال،  نقاشی هاي جسپر جان) نقاشی هاي جان  4)،1961، 9تا  0از اعداد و حروف

نقاشی  ،1966l, Tips for Artists Who Want to Sel(5-68 بالدساري ترکیب شده از نوشته و تعاریف (براي مثال،

 "زیبائی شناسی"و  "هنر"لذا مفاهیم  . 305Wall Deawing ,( 6 ,1977(براي مثال،  نیز هست ُسل لوویتس هاي مکانی

هنر ي ابعاد متفاوت یا طیف مصنوعاتی را پیگیري می کنند که ما آنها را کارهاي هنري فقره بندي می کنیم، و فلسفه

مورد دارد که بعضی کارهاي  اً جامع تري از هنر است. این امري کلیدي است. مطمئننمایانگر یک تعریف وسیعتر، و 

ساخته می شوند. اما، تعداد بیشتري، و احتماالً اکثریت  زیبائی شناسیهنري به هدف به نمایش در آوردن ویژگی هاي 

یک مفهوم یا ایده بوده، ي ان کنندهکارهاي هنري معاصر شبیه به این نیستند. آنها بیشتر کارهاي مفهومی هستند. آنها بی

زیربنائی در جوامع را به ما ي پیش داوري هاي برداشت ما را از هنر به چالش می کشند، و یا احتماًال چیزي در باره

(براي مثال، کارهاي جان بالدساري، جوزف کوسوت، رابرت باري، رابرت موریس، وسلی میورس،  عرضه می دارند

ادسن، باربارا کروگر، جنی هولتزر، یا آدریان پایپر). مشکل در این است که این کارها عمداً کارگروه تئاتر رقص ج

در مصرف کننده ایجاد کنند. در حقیقت تعداد زیادي از آنها صراحتًا  زیبائی شناسیطرح ریزي نشده اند تا تجارب 

معمولی اي  زیبائی شناسی –ا اعمال غیر یات طرح ریزي شده اند تا به عنوان اشیاء، اتفاقو  ،بوده زیبائی شناسی –ضد 

کنار  "هنر"ي هنر چنین کارهائی را از فقره زیبائی شناسیمعطوف کنند. نظریه هاي  توجه را به خودشان ،که هستند

تلویحی از هنر بستگی دارد، نمایانگر یک دیدگاه  زیبائی شناسیي تجربی بر نظریه زیبائی شناسیمی گذارد. لذا، اگر 

  از هنر است که با کارهاي معاصر تناقض دارد.  یتنگ

ید. به خاطر بیاورید که طیف اشیاء یش می آپ زیبائی شناسیمشکل مشابهی در طبقه بندي کارهاي هنري   

، صحنه ها، و غیره، وسیع تر از طیف مصنوعاتی است که ما آنها را به عنوان کارهاي هنري طبقه بندي زیبائی شناسی

ي مادهجعبه هاي  از می کند؟. بحث دانتو مجزاهنري را از غیر هنري  زیبائی شناسییزي اشیاء ه چمی کنیم. پس چ

در نظر  (Danto 2000)به عنوان یک مورد محدود را  (Warhol) وارهولساخت  (Brillo Boxes) بریلو مارك نده باتمیز کن

انتزاعی  اکسپرسیونیسمط یک نقاش نسل دوم است که توس بازاریابی پرباري وسیلهاصلی بریلو یک ي بگیرید. جعبه

بریلو را وقتی خلق کرد که مشغول شغل دومی در  معمولیي به نام استیو هاروي کشیده شده است. هاروي جعبه

نسبی آنها (جعبه هاي ي با اندازهرا از اصل  رونوشت وارهولطراحی تجارتی بود تا اموراتش را بگذراند. ما می توانیم 

دهیم.  اي تشخیصادراکانه بطور ترند) و مواد مصرفی (جعبه هاي وارهول از تخته سه ال ساخته شده اند) وارهول بزرگ

است. براي غرق  اثر هنريیک د که این نکن این امر کفایت نمی حل و فصل براي اما این تفاوت هاي مشهود به تنهائی

 به انسان ( شبیهیک کبوتر با توان هاي ادراکی یک موجود مریخی، یا حتی  ما می توانیم، شدن در فانتزي فلسفی،
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(Danto 2003 من حدس می زنم که ما می توانیم  ترتیب همین به –که هاروي را با وارهول اشتباه بگیرد  ،را تصور کنیم

تصور را  فقرهاما دانش محدود از کارهاي وارهول در این  مردم پسندناشی با دانش کافی از هنر ي یک مصرف کننده

 بخوبی وارهول باز تولید جعبه هاي بریلوبا در نظر گرفتن این که بعالوه،  .شودمی مرتکب  یم که همان اشتباه راکن

پویا،  زیبائی شناسیهمان طیف (یا حداقل نشان دهنده ي) ویژگی هاي  این جعبه هاطرح تصویري اصلی است، دقیق 

زیبائی قابل تمییز از هم نیستند؛ بلکه مسلماً از نظر از این نظر، نه تنها  ،این دو نوع مصنوع. هستندهاروي اثرو رنگارنگ 

 آنها، زیبائی شناسی، نه به خاطر ویژگی هاي مشهودشان و نه به خاطر هم قابل تمییز از هم نیستند. چیزي که شناسی

و دیگري شی ء  ياثر هنراز مصنوعات می کند، یکی  متفاوتیبندي هاي بارز در فقره هاي را به عنوان مثال  این دو

. دانتو بحث می کند که چیزي که ما را قادر می سازد تا این دو رده از مصنوع را ابهام است تجارتیي شده یحاطر

مورد استفاده  زیبائی شناسیزدائی کنیم بارز بودن معنائی طرح بینائی آنها است، یا چگونه این ویژگی هاي رسمی 

ي یک جشن بینائی قرمز، سفید، و آبی از وهاراثررا منتقل کنند.  موارددام از در هر کاثرتواي ند تا محه اقرار گرفت

سرخوشی بریلو بود که عمدًا طرح ریزي شده بود تا ما را براي خرید یک محصول تمیز کننده تشویق کند. کار 

این  ن بود. یاانتزاعی و رسمی گراي غالب زما اکسپرسیونیسم زیبائی شناسیوارهول یک چالش مفهومی هنر پاپ به 

 قرار داردوارهول درآن چیزي  جعبه هاي بریلويرسمی  زیبائی شناسیویژگی هاي ي ، بارز بودن هنرمندانهکه

هنري ي بر کارهاي جامعهدر آن زمان که  می کردند آشکارقواعد غالبی ي ارهه هاي سخت در بکه طرح رسمی لب

 هاروي بریلوي جعبه هاي زیبائی شناسیویژگی هاي قت، برعکس، در حقیپیشگام نیویورك حکمروائی می کردند. 

   اهمیت هنري ندارند.

 
  بریلو توسط اندي وارهول (اضافه شده بر کتاب توسط مترجم)ي نقاشی جعبه

  

هنر پاپ. در نتیجه، کسی  زیبائی شناسیضد  ي ازآشکارمفهومی است، یک مثال یک هنر کار وارهول   

بدي است. اما، مدلی که دانتو پیشنهاد می کند بطور مساوي به کار انتزاعی  مثالیممکن است بحث کند که این مورد 

رادر نظر بگیرید.   31One: Number ,71950اطالق می شود. براي مثال، کار جکسون پوالك به نام  همخالص 

نمونه د، که احتماًال شوکه می شوننقاشی این ساختار هرج و مرجی و بوم، ي اندازه نیروي عظیم بامعمولی  تماشاگران
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بارز  اما تعبیر استاندارد این کارها تابلو است.اشکال جغرافیائی  با ثباتمفهومی  براي حل و فصل آنهاناتوانی اي از 

 بیانیفعالیت  و می کند که در حرکات قلم موي پوالك، جستجوهنرمند  ایما و اشاراتبودن هنري آنها را در رد پاي 

فرمالیستی کلمنت  زیبائی شناسی هم آگاهانه –خود بطور که این جنبه از نقاشی  دنشومی  ؤیترهنرمند و طریقی قابل 

را منعکس می کند.  (Rosenberg 1952)هارولد روزنبرگ  رفتاريو هم مفهوم نقاشی کردن  (Greenberg 1960) گرینبرگ

ریه اي اکسپریشنیسم انتزاعی اواسط که مثالی براي موضع نظطریقی است همان  لذا، بارز بودن هنري این کارها در

  ، نه فی نفسه ساختار رسمی پویاي آنها.هستندماهیت هنر ي قرن بیستم در باره

 
 

  
 

  اضافه شده توسط مترجم  31One: Number ,1950نقاشی جکسون پوالك به نام 

  

می سازد:  آشکار ياثر هنرماهیت ي در باره را مهمی امر 1950، 31ي بحث جعبه هاي بریلو و یک: شماره

به عنوان اشیاء عمدي با محتواي شناختی، بصورت محصول  اثر هنرياین ها ابزارهاي ارتباطاتی هستند. ما معموًال با 

(مترجم: به معنی تصنیف یا کمپوزیسیون اثر هنري از هر نوع است که در  ترکیب بنديیک طیف رسمی و انتخابات 

 درگیر می شویم که توسط هنرمند ساخته شده است، انتخاباتی که حامل اطالعات )متن این واژه استفاده می شودي بقیه

هم  آن طوري که هستند ،چرائی ساختن آنها بهچگونگی ساختن آنها، یا احتماًال بهتر،  بهمحتوا هستند. ما ي در باره

ی توان بحث کرد که بارز م جه،. در نتیباشندمتعارفی  زیبائی شناسیکارهاي هنري  این ها که وقتی حتی –عالقمندیم 

ه در چگونگی مورد استفادو رسمی یک کار در بارز بودن معنائی آنها،  ترکیب بندي خصوصیاتي بودن هنرمندانه

را  زیبائی شناسیهاي ارنهفته است. البته، هنرمندان اغلب ابزاثریا محتواي  براي بیان معنا این خصوصیاتقرار گرفتن 

رسمی مورد استفاده قرار می دهند تا محتواي کارشان را  ترکیب بندياي از استراتژي هاي به عنوان بخشی از رده 

این ویژگی که  موضوعاتیمنتقل کنند. اما، بارز بودن هنري این ویژگی ها در بارز بودن معنائی آنها قرار گرفته، در 
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اثر صادق است که به عنوان مصنوعاتی  طیف وسیعی ازي به محتوا یا معنی کار کمک می کنند. این امر در بارهها 

که محتواي یک  مواردي ، یعنیتا موارد محدود زیبائی شناسی –به حساب می آیند، از کارهاي مفهومی ضد  هنري

است. براي مثال، بارز  زیبائی شناسی اثر هنريشامل بیان بعضی رده هاي قواعد هنري براي ساختن  به سادگیکار 

زیبائی قواعد ي نقاشان آنها قرار دارد که در باره حداقل تا حدي، در انتخاب نوع سبکظر، بودن هنري نقاشی هاي منا

 Hudson River]می کنند (براي مثال، روشی که مقیاس کج و معوج مکتب هادسون ریور  آشکارزمان خودشان  شناسی

School]  توسعه گري امریکائی  عصرو سیاست بین انسان و طبیعت ي رابطهي در اواسط قرن نوزدهم در بارهآمریکائی

 باور داشت).

 

 
 
 

  نمونه اي از سبک نقاسی رود هادسون، اضافه شده توسط مترجم

 

مورد  این نکته را می توان براي نشان دادن زیبائی شناسیاستاندارد فلسفی به نظریه هاي  اتاعتراض یکی از

تعریف  زیبائی شناسیادراك براي تولید  آن را نسبت به توان اثر هنريهنر  زیبائی شناسیهاي استفاده قرار داد. نظریه 

 یکموفق نشود،  مصرف کنندگاندر  زیبائی شناسیادراك هنري در راه اندازي  اثرنتیجه وقتی که یک در می کنند. 

هنري شکست خورده اي وجود  اثراست که هیچ  ن معناصحت داشته باشد به ایاین امر . اگر نخواهد بودهنري اثر

ه در استودیوها زحمت طاقت فرسا کشیداست که نسل هائی از انسانها که  ر به این معناخودش، این امي ارد. به نوبهند

ند. کًال، آنها ه ادر ساخت هنر درگیر نبود به هیچ وجهند، در حقیقت ه اکردبیهوده اي ند، با فرایند خالقیت تالش ا

تحت  بطور لسفی با نتیجه گیري هاي مسخره اي مانند این ندرتاً ند. البته منظور بحث هاي فه اکار دیگري می کرد
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یا تقلیل به امر محال  (reductio ad absurdum) برهان خلف یک فلسفیي ند. نکتهومی شواقع قبول مورد اللفظی 

  و تعدیل است. بعضی جنبه هاي یک بحث وجود دارد که مستحق توجه دراغلب پیشنهاد می کند که بخش غلطی 

را حمل  ار، یا نیروي ارزشگذارانهمعمولی از آن درجاتی از هنجي موفقیت است. استفادهي یک واژه "رهن"  

نائل می می شوند، و ما آنها را تا درجه اي که به این موفقیت بودن هنري  "موفق به"می کند. بعضی از مصنوعات 

چی ت ما در این مورد حکمفرمائی می کنند . سؤال این است که، معیارهائی که بر قضاوگزاري می کنیمارزش شوند

زیبائی ادراك معیار توان یک مصنوع در راه اندازي کاندید می آورند که  دلیلهنر  زیبائی شناسیهستند؟ نظریه هاي 

علیرغم حقیقتی  وهنري هستند،  آثار، هر حال، کارهاي هنري شکست خورده است. اما، این کافی نیست. به شناسی

قضاوت می  آثار هنريما آنها را  ،شکست می خورند مصرف کنندگاندر  زیبائی شناسیادراك اد که آنها در ایج

مشاهده  راحتیفقره بندي می کنیم، ما به  هنري آثارکنیم. پس، چگونه است که ما اعضاء این دسته از مصنوعات را 

که هم  امر اینو عمل کنند،  یبائی شناسیزبنا به مقاصدي طرح ریزي شده اند تا به عنوان اشیاء  این آثارمی کنیم که 

جور در می  نردر بعضی از فقره هاي ه اثر هنريرسمی براي تولید  با بعضی از رده هاي قواعد ترکیب بندي این کارها

، مثالً نقاشی هاي قرن نوزدهم مکتب هادسون ریور در مقایسه با مجسمه سازي هاي مینیمالیستی اواسط قرن بیستم آیند

اهمیت دارد  اثر هنري. چیزي که در فقره بندي یک مصنوع به عنوان اواخر قرن بیستم (installation)نصب کردن یا هنر 

است که به آن اي  اثر هنريگروه ي و قواعد حاکم بر قضاوت هاي قاطع در باره اثرتناسب بین محتواي مورد هدف 

هرگز موفق است، بدون در نظر گرفتن این که  ر هنرياثشکست خورده، یک  اثر هنري، یک بنابراینتعلق دارد. گروه 

  بشود. مصرف کنندگانواقعی در  زیبائی شناسیبه راه اندازي هر گونه واکنش 

را  )(یا هر نوع ابزار بودن "ه بودنارّ" ویژگی مصنوعاتهنر وجود ندارد. ي از این نظر چیز خاصی در باره  

ما به آنها  ،ترتیبرا بدست آورند. به همین ه بودن (یا هر ابزاري) ارّ وقتی بدست می آورند که معیارهاي قاطع براي 

ه می کند این است که تیغه اي ه را ارّبراي موفقیتشان در بدست آوردن این مقام ارزش قائل می شویم. چیزي که ارّ 

ه هاي بدون ارّ ه ممکن است در این کار شکست بخورد.یک ارّ ي دارد که براي بریدن بعضی مواد مناسب است. تیغه

براي بریدن چوب بد کار می کنند. به  مخصوصاً اصطکاکی که براي بریدن دقیق فلزات طرح ریزي شده اند ي دندانه

ه فقره بندي ي برش عرضی براي بریدن شکافی مناسب نیستند. اما هنوز هم ما آنها را به عنوان ارّ هاه ، ارّ ترتیبهمین 

پوشانده شده و براي بریدن پالستیک ها طراحی شده، بعلت  تجربیي سایندهي همی کنیم. یک ریسمانی که با یک ماد

جدید ساینده آنقدر به سرعت ي حتی اگر مادهمی ماند، باقی ه عنوان ارّ  باطرحش به عنوان یک تیغه براي بریدن مواد 

ه است حتی اگر در انجام این عی ارّنو (Claus Olden)نرم کالس اولدن ي هارّي از بین برود که مؤثر نباشد. لذا، مجسمه

 کار در هر زمینه اي شکست بخورد.

 



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٧ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

  
  

 
  اّره اثر کالس اولدن، اضافه شده توسط مترجمي مجسمه

  

   ارزشگزاري، و زیبائی شناسیهنر،  2,2,2 

  

 يبدهیم. مسئله بارز بودني مسئلهممکن است که ما به موضوعی که در بخش قبلی مورد بحث قرار دادیم لقب 

آورده اند  دلیلتجربی هنر دارد. بعضی فیلسوفان  ینظریه هاي ذهنیتبارز بودن هنري اشاره به دومین چالش فلسفی به 

با قواعد حاکم بر روال هنري جور  اثريیک آیا  کهاست  این باره ارزشگزاري دري هنري، مسئله ارزیابیي مسئله که

گذار فهم پایه  اي که مر کار خوبی انجام داده یا نه، سؤاالت کلیديدر این اآیا  ، و اگر چنین استیا نه در می آید

اسی و معرفت شناسی در وفان همیشه به سواالت کلی هستی شنفیلسبنظر می آید. هنر هستند. این یک موضعی جدي 
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ار داستان سرائی ساختي براي مثال، ارسطو در بارهو کنش و واکنش ما با آنها عالقه داشته اند.  اثر هنريماهیت ي باره

نوشته موضوعاتی  (The Poetics) شاعرانه هاتراژدي و ماهیت درگیري روانشناسی ما با شخصیت هاي آنها در کتاب 

ز مسائل مربوط وجود دارند که ا (installation)هنر نصبی ي جالب توجه در بارهطیفی از مسائل  ترتیباست. به همین 

یتی حاکم بر . شرایط هو(Irvin 2013)نصب هاي خاصی تخصیص می دهیم  ند که ما بخصوص بهبه ارزشی مستقل ا

یک نصب، از قبیل یک پارتیتور موسیقی، یک دستورالعمل تکراري است؟ آیا  ؟ندستنصبی چه شروطی هیک هنر 

بین یک نصب خاص و فضاي خاص گالري را پیاده کنند؟ اگر هنرمند دستورالعمل ي نصب چگونه باید رابطهي خدمه

آیا  چی؟ یا به سادگی حضور نداشته باشد تا از او سؤال شود،و آنها مبهم باشد، ي در بارهیا نداده باشد،  صریحیاي ه

چنین است به کدام یک؟ اگر نه ؟ اگرشوداطراف جور  در قبلی مشابه تا حد ممکن نسبت به نصب هاي اثر هنريباید 

. این این ها سؤاالت ارزشگزارانه نیستند ند؟نمروائی می کمتصدي گالري را حکي چه موانعی قضاوت هاي خالقانه

قواعد حاکم بر تولید هنرمندانه، پردازش هاي فهم و ي کارهنري، مسائلی در باره عملطرز ي ها مسائلی در باره

 دازپرنظریه یک هستند. با این وجود، مسائل ارزشگزاري در بین مسائلی هستند که یک فیلسوف یا  روانشناسی مربوطه

ابی یتجربی با هم توافق دارند. ارز زیبائی شناسیهنر و ي روانشناسی هنر باید جواب بدهد. این جائی است که فلسفه

تجربی دارد. سنجش هاي عینی روانشناسی برانگیختگی که زیربناي  زیبائی شناسینقش کلیدي در  زیبائی شناسی

موفقیت هنري،  صریحهنر، سنجش هاي  زیبائی شناسیي نظریههستند، در موافقت با  تحقیقاتیي این رشتهپژوهش در 

  ند.زیابی او ار زیبائی شناسی جالب توجه بودني سنجش هاي ارزشگزارانهو 

اثر جور بودن یک ي ، مسائلی در بارههنري مسائل هنجاري هستند ارزیابی متناسب بامسائل ارزشگزاري   

انجام  ضعیفیا  خوب کاراین آیا  حکمفرمائی می کنند، یا این که هنري اثرآن قراردادهاي استانداردي که بر  با هنري

شرح رفتار در واژه هاي یعنی،  –فلسفی در این زمینه این است که توضیحات سببی رفتار  قوياست. ادعاي  گرفته

این امر،  .شوند می مربوط هنجاري مسائل به –پردازش هاي روانشناسی سببی که محرك را به رفتار پیوند می زند 

جالب ي سنجش هاي برانگیختگی نشانه خواهخواه این رفتار یک رفتار متناسب به موقعیت هدف باشد یا نباشد (

مناسب از نظر زمینه اي قواعد  ماحصل خواه، باشند یا نباشندکار  درخور زیبائی شناسیهنري و واکنش پذیري  توجهی

را تصور کنیم  مصرف کننده ايمثًال، ما می توانیم  .اطالق می شود بطور مساوي )باشند یا نباشندفرایندهاي شناختی 

به جکسون پوالك نشان می دهد چون که این کار براي او یادآور  زیبائی شناسیکه یک واکنش فیزیولوژیکی 

  است (شاید نقاشی با انگشتان خود او). دوران کودکی تجسسی نقاشی هاي انگشتیي خالقیت معصومانه

آورده شده که، این  دلیلدر روانشناسی تجربی شرح هاي سببی هستند. لذا،  زیبائی شناسیرزیابی شرح هاي ا   

. براي مثال، پژوهشی را تصور کنید که (Wittgenstein 1966)رفتار هنري حساس نیستند  ارزشگزاريارزیابی ها به بُعد 

جور کنند که استادان  صفاتییفی از ته می شود تا قطعات موسیقی را با یک طسدر آن از شرکت کنندگان خوا
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متوسل شدن به  (Dickie 1962).را براي این واژه ها مناسب تشخیص داده اند  این صفاتموسیقی و ناقدان  متخصص

معنی واژه هاي ي توافق بین افراد مورد آزمایش در این جا شبیه به توسل به توافق بین کودکان کم سن و سال در باره

که واقعًا در  امورياست.  خوش فرمی نحوي جمالتي به موافقت در بین کودکان نو پا در باره بی معنی، یا توسل

که محرکات چگونه امر و این هستند که بر ممارست هاي زبانی حکمفرمایند قواعدي ي در باره دناین زمینه اهمیت دار

نتایج آن بل وجود داشته، در بهترین حالت این قواعد هستند. در شروع این نوع پژوهش ها، این اطالعات از ق متناسب

ناشی تعلیم ندیده نوع صحیحی از افراد . ارجحیت هاي ارجحیتیقضاوت هاي  در ترتیبن می کنند. به همی ضعیفرا 

در  انمتخصصي کار قضاوت هاي بازتابانهاین براي  محل صحیح نیستند. اثررزیابی یک مدارك براي استفاده در ا

نمونه ي هاي میانگین شده ست ها حکمروائی می کنند، نه واکنشو قواعدي است که بر این ممار اثرتناسب بین ي باره

   .ان متخصصتازه کار و  مصرف کنندگانبرداري هاي بزرگ 

برپا می شوند  يدر مقایسه بین این مصنوعات و قواعد اثر هنريي کننده در باره ارزشگزاريقضاوت هاي   

هنر حکمفرمائی می کنند. موفقیت این قضاوت ها تکیه بر فهم  ی ازخاصي فقره هرراي که بر ممارست هاي هنري ب

از  اثر هنريیک آیا  که داین هستني قواعد هنجاري که تعیین کنندهي دارد، منجمله دانش در باره هافقره از هنر هر

 ارزشگزاريفلسفی درخور  سؤاالت .(Levinson 1992; Rollins 2004)است  شده ساختهاین نوع بخوبی یا بطور ضعیفی 

قضاوت چگونه  این قواعد چرا این قواعد نیروي هنجاري دارند، یا هستند و قواعدمحتواي این ي هنري سؤاالتی در باره

. این ها سؤاالتی نیستند که بتوان آنها را با میانگین کردن واکنش هاي رفتاري شرکت ارزشگزاري ما را مهار می کنند

دارند. مورد دستورات  وابستگیهنري ي با یک جامعه ضعیفید که بطور معمولی اي جواب داي م ندیدهتعلیکنندگان 

 بایداین که ما چگونه ي رفتار هنجار، سؤاالت در بارهي اخالقی قابل قیاس را در نظر بگیرید. سؤاالت اخالقی در باره

رفتار معمولی ي لوك دهیم، را نمی توان با مشاهدهرفتار کنیم تا خودمان را به عنوان یک شخص اصالتًا اخالقی س

 آشکارنظر خواهی ارجحیت هاي آنها تعیین کرد. این نوع مطالعات ممکن است  اعضاء یک جامعه یا با روز به روز

رفتار کند  باید، اما سؤالی که شخص چگونه رفتار می کنند جامعه ايکنند که چگونه گروه هائی از مردم در یک 

و ارزیابی ممکن  زیبائی شناسی جالب توجه بودني در باره. سنجش هاي عینی (Moore 1903)تفاوتی است مي مسئله

کنند که گروه هائی از مردم چه نوع قضاوت هاي هنري می کنند. اما، این ها اندازه گیري  آشکاراست به همین وضع 

قضاوت هائی ي کننده متمایز سنجش هااین  .اند اثر هنريواکنش سابژکتیو شرکت کننده ها به یک  اوبژکتیوهاي 

، بنابراین. سنجش آنها را بازتاب نمی کندکه ی است فهم از خاص اثر هنريیک  مناسبفهم ي کننده نیستند که بازتاب

 ، که روش هاي رفتاري و نتایجاست ه ايیک اشتباه فقریعنی ، شناسییک خطاي روش  امر اینآیا  بحث این است که

  .بپردازدهنري  و رسوم قواعدي ساختار و وظیفهي سؤاالتی در بارهجواب به تا به  می دهداستفاده قرار  را مورد آنها
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  مدلی براي علم اعصاب شناختی هنر 2,2,3

  

جائی تجربی هر فهمی از هنر  هاي سودمندي پژوهشي من در جاي دیگري پیشنهاد کرده ام که بدبینی فلسفی در باره

در وسیع ترین مفهوم  یم شناختو. عل(Carroll et al., 2012; Seeley 2010, 2011a, 2011b; Kozbelt and Seeley 2007) ندارد

که یک ارگانیسم چگونه  دارنداین امر  پی بردن بهواژه، اشاره به هر یک از طیف هاي رویکردهاي بین حرفه اي براي 

تحت این  مورد استفاده قرار می دهد.در تولید رفتار  اطالعات را بدست آورده، نمایانگري کرده، آنها را دستکاري و

د. کارهاي هنري نگیر قرار می یم شناختوتجربی دقیقًا در عل زیبائی شناسیتعبیر، تحقیقات در علم اعصاب هنر و 

 طراحی شده اند تا طیفی از واکنش هاي احساسی، ادراکی، و معنائی را درطوري محرکاتی هستند که بطور قصدي 

زیبائی  ،محتواي ترکیب بندي رسمی بیان برجستگی هنري،ي دهنده شکلراه اندازي کنند که  مصرف کنندگان

هستند که مرتبًا  اي تجربی و علم اعصاب هنر ابزارهاي روش شناسی زیبائی شناسیهستند. آنها ، و شناختی شناسی

، بدست آورده اطالعاتی راهنر  مصرف کنندگانرا الگو سازي کنند که  راه هائیمورد استفاده قرار می گیرند تا 

دهند که در ساختار ترکیب بندي رسمی نقاشی ها، فیلم می را مورد استفاده قرار آنها  و کردهدستکاري و نمایانگري، 

می  انجامدر پردازش هائی  ها، رقص ها، اجراي موسیقی ها، داستان ها، و اشعار (براي نام بردن معدودي از هنرها)

هستند. در اصل، این داده ها  هنري آثارمتعارف به  زیبائی شناسیواکنش هاي شناختی، بیانی، و ي زیرمایهکه  شوند

 اثر هنريماهیت هنر و درگیري ما با ي می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا بین نظریه هاي رقیب فلسفی در باره

کالً هنري  ارزشگزاريمسائل برجستگی و بارز بوذن و داوري کرده، و سؤاالت نیش زننده اي را جواب دهند که 

   تجربی پیش می کشند. زیبائی شناسی براي

پژوهشی  فراوان از بعضی از روش هاي ،زیبائی شناسیهنر و ي بین فلسفه دادن براي مدل کلی براي آشتی  

ثمربخش شیوه هاي ي در باره هظهور می کند ک طرحی ،منصفانه عصبی و داستان استاندارد زیبائی شناسیریشه دار در 

، استساختار، وظیفه، و پویائی هاي اشیاء و اتفاقات ي مملو از اطالعات در باره محلی. محیط زیست است هنرمندان

ما در هر زمان مورد نظري ربط دارد. از طرف  کنونیاهداف و فعالیت هاي  به این اطالعاتصرفاً جزء کوچکی از 

هستند. لذا، انتخابی بودن یک جزء کلیدي ي یستم هاي شناختی با توان هاي محدوددیگر، سیستم هاي ادراکی س

تکلیف را  انجام گی هاي ادراکی بارز براياید یک عامل را قادر سازند تا ویژسیستم هاي ادراکی ب - ادراك است

رد را شلوغ می کنند. که دنیاي ادراکی ف کنار بگذارندانتخاب کرده و طیف وسیعی از اطالعات حواس پرت کنی را 

و سایر استراتژي هاي  مسئله ایجاد روزمره هاي بینائیاین پژوهش هاي اخیر پیشنهاد می کنند که یکی از ابزارهاي حل 

ها، و محل هاي اشیاء با تکلیف  مجالها،  هویتادراکی براي عطف توجه به رده هائی از ویژگی هاي تشخیصی 
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. از این نظر، سیستم هاي Schyne 2004; Rollins 2005e and Ballard (Hayho ;1998(8در محیط محلی است اي برجسته 

 یک از برجسته –و انتخاب اطالعات تکلیف  یافته براي شناسائیفرگشت ادراکی را می توان به مثابه مکانیسم هاي 

 Zeki 1999; Pesson)در محیط اطراف تعبیر کرد  ي موجودحواس پرت کن هاحذف ي حسی و ها وارده پویاي سیالن

et al., 2002; Stein et al., 2006) هنرمندان روش هاي سیستماتیکی براي انتخاب رده هائی از ویژگی هاي تشخیصی از .

تجربیات معمولی ادراکی ساخته اند که آنها را به یک رسانه تحویل داده، و بارزي آنها را به عنوان استراتژي هاي پر 

که  هنسخه هاي اولیمترجم:  دیلی ها( سناریو و طرح کلیبراي نقاشی یا  مطالعات رنگ ابی می کنند، مثًال،ثمر ارزی

رسمی حاصل به مثابه استراتژي هاي ي شده بندي ترکیب وسائل. )می سازند ًا براي فیلم سازان یا ویراستگرانسریع

د که سیستم شناختی در زمینه ارتباطاتی کار می کنند چون که آنها به سمت طیفی از استراتژي هاي ادراکی معطوفن

ما  بنابراین تطابق پیدا کند. فّرارهاي معمولی بکار می گیرد تا به آرامی با محیط زیست پویاي مملو از اطالعات حسی 

سیستم هاي  عملکردهايبین استراتژي هاي پر ثمر هنرمند و  نزدیک مزدوجمی توانیم فرض بگیریم که باید یک 

  پیدا کنیم. ادراکی

سازي، ردیابی، و ارزیابی طیفی  آشکارعصبی براي  زیبائی شناسیدر  ها پژوهشاز ر قابل مالحظه اي مقدا  

شده، که در عملکردهاي سیستم هاي ادراکی نقشه برداري  صرفاستراتژي هاي رسمًا پر ثمر هنرمندان  راه هاياز 

چشم؛ تحقیق بئاتریس ي اري جانبی در شبکیهو بازد نور بین تابشي (براي مثال، بحث ریچارد التو از رابطه شده اند

 با حضار درگیري در عملي مشاهدهي شبکه در حرکتی – جلو نواحی که نقشی در جوال کورین و مرینو – کالوُ 

 ها نوشته در سرائی داستان فهم در حرکتی تحریک که نقشیي باره در اسپیر نیکول پژوهش و کند؛ می بازي رقص

بین  تقارن. اما، (Calvo-Martino et al., 2008; Jola et al., 2013; Latto 1995; Speer et al., 2009) )ندبازي می کها یا فیلم 

عملیات روانشناسی عصبی سیستم هاي ادراکی و استراتژي هاي رسمی ترکیب بندي هنرمندان به تنهائی براي شرح 

جدائی تصویر باعث تقویت  نور کافی نیستند. تابش ياثر هنربارز بودن هنري ویژگی هاي رسمی، بیانی، یا معنائی یک 

اصلی ي (مترجم: نورون هاي تحریک شده چون که بازداري جانبی می شوداز زمینه و درك عمق در نقاشی هاي مونه 

موجب نیمه سایه هائی در هر جائی از محیط  نورون هاي شبکیه )شوندنورون هاي مجاور می شبکیه موجب بازداري 

همین  (Latto 1995).د ننقش قابل مقایسه اي با ادراك معمولی عمق و شناخت اشیاء بازي می کن می شود کهادراکی ما 

در رسانگري جنبشی یا به مثابه مکانیسمی عمل می کند تا نقش انتقال کینتیک مغز حرکتی جلو ي ناحیهطور، تحریک 

مقایسه در شناخت رفتار و ادراك حرکت زیست  قابل چون که نقشی ،کند تائیدرقص و فهم داستان سرائی فیلم را 

این حرکات ي (مترجم: نورون هاي آئینه اي در این ناحیه نقش منعکس کننده دارد هم شناسی در زمینه هاي معمولی

. شبیه به این، تحریک حرکتی نقشی در فهم داستان تخیلی (Carroll ans Seeley 2013a, 2013b) در مغز بیننده را دارند)

 Fischer and Zwaan 2008; Speer)دارد  هاي داستانچون که (تا حدي) نقشی کلیدي در فهم معناي جمالت رویداد دارد
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et al., 2009) به مثابه محرك شناختی  اثر هنرياست که طرز عمل کلی  فراتري در این بارهبحث  می اید. چیزي که الزم

داده  تشخیص ي محتواي رسمی، بیانی، و معنائی خودشان راهنر بارز بودن مصرف کنندگانمتصل کند که  راهیرا به 

 شاقتجربی کار  زیبائی شناسیخواسته می شود تا در  زیبائی شناسیارزیابی ي ایده ازدر این جا اغلب و می فهمند. 

زیبائی اشیاء، اتفاقات، و تجربیات غیر هنري ي غلبه را انجام دهد. اما، همان طور که قبًال مورد بحث قرار گرفت،

اندازه گیري هاي مناسبی براي  زیبائی شناسیهاي  اندازه گیريآیا  سوالی را در این باره یپیش می کشند که شناسی

   برچسته بودن هنري هستند یا نه.

که هیچ استراتژي ترکیب بندي رسمی ایده آلی براي  بدست می آیدراه حل این مسئله از مشاهده اي   

. بلکه، هنرمندان باید انتخاب کنند که چگونه موضوع سوژه وجود ندارد(میدیدوم) هنري در یک رسانه  تمحصوال

به سمت  شیوه هاي سازنده. فقره هائی از هنر که در آنها تحویل دهند هائی با طیف گسترده گزیدههایشان را از 

، نقاشی هاي رآلیست (براي مثال هستند امر ایني مشاهدههدایت شده راحت ترین جا براي  یمشترکي موضوع سوژه

انجام می دهند. تفاوت هاي سبکی رسمی این کار را  درهر کاوشی  ، نهایتاً ، امامنظره ها و فیلم هاي هالیوودي)

در آن چیزي که به عنوان به تصویر کشیدن رآلیستیکی در این زمینه دست بدست شده نشان  دگرگون پذیري سبک

این ویژگی ي اي ترکیب بندي رسمی براي تحویل دادن واقع گرایانهاستراتژي ه هاي می دهد که هر کدام از طیف

داستان  متغیرطیف ي در باره . ممکن است ما داستان مشابهی(Gombrich 1960; Lopes 1995) هاي محیطی کفایت می کنند

ودرلوس دو قرن هیجدهمی پی یر چ ، مثًال، رمانکنیم ذکرهاي شایع در فیلم هاي سینمائی و محصوالت تئاتري را 

تئاتري کریستوفر ي نسخه، (Dangerous Liason) خطرناكي رابطهبه نام  (Pierre Choderlos de Lacos)الکوس 

. مثالی از این مورد است فیلمی توسط استیفن فریر، لین هو هر، و میلوس فورمني نسخههمپتون از همان داستان، یا سه 

ژي هاي ترکیب بندي رسمی که سبک هاي هنري مکتب ها، دوران محدودیت هاي حکمفرما بر ساختن این استرات

محتواي هدف  هستند؟ چه چیزهائی ،ها، و هنرمندان مختلف همراه با ساختار سطحی کارهاي هنري را تعریف می کنند

که بر مصرف کننده ها می  هستندی اتیک هنرمند اثر کار رسمی، و اثرات شناختی زیبائی شناسیمورد نظر، بیان، 

 آداب قواعد حاکم براین محدودیت ها همان هستند؟  حدودیت هاي محتواي هنري یک کار چه چیزهائید. منذارگ

 ماهیتاً  اثر هنري. لذا، ساختار ترکیب بندي رسمی یک هستند براي یک فقره از هنر ارزشگزاريتولیدي و  و رسوم

رمائی می کنند، اطالعاتی که مدل هاي شناختی هنري حکمف آدابقواعدي را حمل می کند که بر ي اطالعاتی در باره

ند. ویژگی هاي معنائی یک کار خاص ا رسمی، و زیبائی شناسیبارز بودن بیانی، ي هنر تعیین کنندهي در برهان فلسفه

یا محرکات شناختی اي هستند که عمدًا طراحی  ،موتورهاي توجهینتیجه می دهد که، کارهاي هنري امر این 

محتواي ي ساختار ترکیب بندي رسمی آنها معطوف کنند که اطالعات در باره ه را به این جنبه هايشده اند تا توج

 Carroll and)تعلق دارند  فقره هاکارهاي هنري به آن  فقره اي را حمل می کنند کهي آنها، منجمله اطالعات در باره
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Seeley 2013a; Levinson 1992) متعلق بودن به یک مکتب، دوران، یا سبک هنري به عنوان  اثر هنري. فقره بندي یک

 کدام که دهد می دستورالعمل کننده مصرف به این –دستورالعملی براي رویکرد به آن است ي خاص ارائه دهنده

هستند (مثًال، به عنوان یک رمان طنز یا متناسب  اثر هنريبا ارزشگزاري  و شناختی درگیري براي هنري قواعد از رده

   ).مدرنیست -به مکتب نقاشی ایمپرسیونیست یا هادسون ریور، یا رقص مدرنیست یا پسادراماتیک، 

سفه و علم اعصاب هنر تعریف بطور سستی براي فلاز سؤاالت کلیدي  اساسیي یک ردهاین مدل تحقیقی را    

یک فقره از هنر معرف آداب مثمرالثمر در اي که . طیف استراتژي هاي ترکیب بندي رسمی (Seeley 2013)د نمی کن

محتواي کارهاي ي ؟ این استراتژي ها چگونه عمل می کنند تا اطالعات تشخیصی در بارههستند، چی چیزهائی هستند

رسمی، و  زیبائی شناسیی براي بارز بودن ویژگی هاي بیانی، هائهنري را حمل کرده و به اطالع برسانند؟ چه چیز

راه حلی براي طبیعتًا بدنبال جواب به سؤال آخري هستند؟ الزامی هنري محتواي کارهاي ي معنائی هنر تشکیل دهنده

اثر رسمی، و معنائی یک  زیبائی شناسیبارز بودن هنري ویژگی هاي بیانی، می آید. پیش هنري  ارزشگزاريي مسئله

 هنريي فقره ي بربازتاب طیف قواعد هنري اي هستند که بر آداب هنر خصوصیات اینقرار دارد که  طریقیدر  هنري

یک  جعبه هاي بریلوي وارهول. بحث دانتو از دتعلق دارفقره به آن اثر هنري که  اي حکمفرمائی می کنند

این جعبه در حقیقتی نهفته است که  جعبه هاي بریلوي وارهولنمایش متعارف این موضع است. بارز بودن هنري 

مثمرالثمر و  رسم و رسومر قواعدي بازتاب کنیم که بر تخطی کرده و لذا موجب می شوند تا ما برسمی  ها بر قواعد

 کننده ارزشگزارحکمفرمائی می کنند. قضاوت هاي  ها اکپرسیونیسمکارهاي انتزاعی ي در باره ارزشگزارانقضاوت 

ز هنر پیشتا قواعد حکمفرما بري ارزشگزاري این پروژه در زمینهي کارهاي وارهول شامل قضاوت در بارهي در باره ها

ازتابانه از آداب هنري براي ارزیابی ارزشگزاري قواعد هنري حکمروائی می بي هستند، که قواعدي اند که بر استفاده

کنند. وارهول انتخاب کرد تا به این مسئله با استفاده از طرح لذت بخش بینائی بپردازد، نهایتًا استراتژي او این بود تا 

ي انگی که بارز بودنش به استفادهخکند، مثالی از یک شی ء معمولی همان طور که هست برجسته هویت کار را 

که بطور متافیزیکی شارژ شده  اي هنر عالی زیبائی شناسی، یعنی شی ء روزمره از آن گره خورده، نه به یک انتزاعی

 ایل ینبرنز نقاشی شده باالنتو  ) 1960Painted Bronze(9 برنز نقاشی شدهباشد. مثال هاي دیگر این فقره 

10)1960alantine Ale] BPainted Bronze [( آن  اجراي و رقص بدون عنوان استیو پکستون هستند که در جسپر جان

. ما ممکن است بحث کنیم که ویژگی (Banes and Caroll 2006)او روي یک نیمکت نشست و یک ساندویچ خورد 

وارهول است! ما می توانیم بحث هم بکنیم  اثر هنريي بههاي بینائی چشمگیر طرح بریلو از این نظر، کم موفق ترین جن

اثر که او یک طرح چشمگیر بینائی را در دست گرفت تا توجه را به بی ربطی آن به بارز بودن مصنوع به عنوان یک 

   معطوف کند. هنري
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  مدل هاي سلسله مراتبی و موتورهاي توجهی 2,3

  

آثار چون که محتاج مدلی براي چگونگی استفاده از محتواي معنائی  ما محتاج یک علم اعصاب شناختی از هنر هستیم

. شوند با ساختار مشابه ، براي مثال، کارهاي طراحی تجارتیاز مصنوعات غیر هنري ئیابهام زداهستیم تا موجب هنري 

 زیبائی شناسیعی کارهاي انتزاي است، اما در باره آشکار زیبائی شناسی -در مورد هنر مفهومی غیرسازي این شفافیت 

طریقی ظاهر می شود که ساختار  در اثردر انتهاي مخالف طیف نیز صدق می کند. بارز بودن محتواي هنري یک 

حکمروائی می کنند. مثال  ،مناسب آن هنري که بر آداب هنري در فقره استرسمی ترکیب بندي آن بازتاب قواعدي 

 Kendal Walton)این حقیقت را نشان دهد از کندال والتون هنر ي فهدر فلسمتعارفی که مورد استفاده قرار گرفته تا 

ي پیکاسو و یک فقرهي )Guernica(12 گوارنیکارا تصور کنید، از نظر مفهومی  مشابه هنري است. دو فقره 1970(11

د. ویژگی خوانده می شو گوارنیکاسو  د،نرا دارساختار ترکیب بندي رسمی همان که  هائیبرجسته کاري از  فرضی

 آن سیاه و سفیديو ، کیب بندي کوبیسمی قطعه قطعه شده، پویاتر محصولگوارنیکا هاي پویاي بارز بودن هنري 

ها  وحشت جنگ براي جوامعی مورد استفاده قرار داد که در آني (که پیکاسو براي بیان موضوعی در باره هستند

از  این نقاشی هاپویاي هنري  بارز هستند. ویژگی هاي بی رنگ برعکس، گوارنیکاس هاد). نمی شو جنگ ها برقرار

، در ساختار سه تصویر کشیدن هرج و مرج جنگ به راه را برايکه  اي ظاهر می شوندنه زمی – فرتوريي طریق رابطه

 . ظهور پیدا می کنند آنها با برجستگی هاي کم عمقباز می کنند که اي  بعدي

 

  
 

  شده توسط مترجم ، اضافهي پیکاسوتابلوي گوارنیکا

 
ایستا  ،نقش هاي کمی برجسته برجسته کاري ها بالذا، نسبت به آداب حکمفرما بر گوارنیکا مسطح است.   

لذا، نسبت به قواعد حکمفرما  است تا پویا. نقد مشابهی را می توان به گوارنیکاس معطوف کرد. آنها بی رنگ هستند.

کافی براي حمایت از پویائی هاي گوارنیکا هستند. ما محتاج یک علم بر تولید هنري در نقاشی فاقد ساختار بیانی 
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حساس باشد که این انواع قواعد بر  طریقیکه نظریه اي را الزم داریم که به اعصاب شناختی از هنر هستیم چون 

ما با را محدود کرده، و بر درگیري  اثر هنريحکمروائی کرده، محتواهاي  ممارست هاي هنري در یک فقره از هنر

به مثابه موتور توجهی  اثر هنريد شرح دهد که چگونه یک . ما محتاج نظریه اي هستیم که بتوانآنها تأثیر می گذارند

گوارنیکا به مثًال، مناسب هنر، ي براي فقره تشحیص دهندهکار می کند تا توجه ما را بر ایماهاي ترکیب بندي رسمی 

  .  13د، هدایت کنیونیسم و نه نقاشی با انگشتاکسپرس به ي تجارتی، واپ و نه طرح هاهنر پبه  و نه گوارنیکاس،

 (Desimon and Duncan 1995; Kastner 2004; Pessoa et al., 2002)توجه انتخابی  ارجحیت دادن تئوري هاي رقابت  

خاطر بیاورید. سیستم را به  انتخابي پیشنهاد می کنند. مسئلهبه مثابه موتور توجهی  اثر هنريي وظیفهمدلی را براي 

 به اطالعات تشخیصی چگونه یک ارگانیسم توجه خود را بطور انعطافی هاي ادراکی چگونه این مسئله را حل می کنند.

راه حل ساده  جهت می دهد که در رفتارهاي هر روزه با آن ها مواجه می شود؟ تازه اياز زمینه هاي  انواعیدر  فرّار

بعضی از ویژگی هاي در حقیقت شده اند.  کوكبه برجسته بودن ادراکی ر ظریفی بطواین است که این سیستم ها 

توجه  با سهولتما  .روشن تر، با رنگ هاي الوان تر بوده، یا از مجاورانشان متفاوت تر حرکت می کنند محیط زیست

. مشکل این است که بلند می کننددر میان شلوغی سر این ویژگی ها معطوف می کنیم چون که  این هاخودمان را به 

 کامپیوتري صفحه در کلیدها از کدام هیچ مسلماً  –این طریق برجسته نیستند  ویژگی هاي بارز رفتاري در محیط بهثر اک

من اهمیت نسبی خودشان را براي احتیاجات ي آشپزخانهي قفسه در آشپزي محصوالت یا من، میز روي کاغذهاي من،

 هاي ویژگی و اشیاء به زدن بارز برچسب براي –نمی زنند. لذا سیستم هاي ادراکی  کنونی من مانند بوق اخطار فریاد

م مستقلی براي تخصیص محتاج مکانیس -با ربط داشتن به من تا تفاوت هاي نسبی آنها از اطرافشان را ترجیح دهم  آنها

   هستند. ویژگی هاي تشخیصی بارز بودن

 آهیانه –پیشانی  یعنی، تحتانی، –ما شبکه هاي توجهی فوقانی  مدل هاي رقابت ترجیحی پیشنهاد می کنند که  

. کنیم فصل و حل روزمره ادراکی هاي زمینه در را مسئله این تا دهیم می قرار استفاده مورد را قشر از شونده دور و اي،

ر سیستم حسی تخلیه هاي الکتریکی گروه هائی از نورون ها د بخشیدن به سرعتبراي سازي  آماده با ها شبکه این

. یک ارجحیت می دهند این محرکاتبراي ادراك را ویژگی هاي تشخیصی در محل هاي خاص،  پیش بینیبراي 

، وظیفهدانش معنائی،  توسط ی است تا ویژگی هاي حداقلی تشخیصفااسر سیستم ادراکی کتسردر گذر سریع اولیه 

 Pessoa and Adolphs)د نشو مقایسه تصریحیي در حافظهانواع اشیاء و اتفاقات ذخیره شده  ساختار و موارد استعمال

قرار گیرند تا ادراك بر آنها مستقر  ی مورد استفادهچارچوبخودشان می توانند به عنوان ي این اطالعات به نوبه. (2010

شی  از یئکار در دست، اشیاء، یا بحش هاي برجستهتا توجه و فرایند ادراکی ارجحیتی به ویژگی هاي یعنی،  –شود 

  .اعطاء کند ،ء در محل پیش بینی شده در میدان بینائی
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از نظر  اثر هنريبگوئیم. بعضی از ویژگی هاي یک  هنري آثاري در بارهرا تان مشابهی ما می توانیم داس  

انگشت  (Winston Homer)ند، و لذا بطور طبیعی توجه ما را جلب می کنند. براي مثال، وینستون هومر ادراکی بارز

را در کار حکاکی روي چوبش روشن تر از سایر ویژگی ها ارائه  (Union)متحده  ارتشتک تیر انداز سرباز ي اشهم

. )1862A Sharp Shooter of Picket Duty,  –tomac s Weekly, The Army of the Po’perfor Har.(14داده است 

باز هرگز با دشمنی که درگیر . این سراستیر سؤال استفاده از تک تیرانداز ضمن جنگ داخلی امریکا ز بودن اخالقی

ما در فرم  که استفاده از تک تیرانداز آداب جنگ را غیرانسانی می کند. فکر شده بنابراینروبرو نشده بود و  بوده

 تفنگش هدفیي نیم که از درون لولهتک تیرانداز وراي چشم سایه خورده اي نمی توانیم ببیي چیزي از چهره چاپی

، بنابرایننشانه گرفته است. توجه کامل ما به دستش روي ماشه معطوف می شود (که صورتش را پوشانده است). را 

ق، اثر قلم موي خام رنگ به مثابه یک مکانیسم مخرب تهی از انسانیت نشان داده شده است. به همین طری تک تیرانداز

 ول دو آئستا: مردي در حال ماهی گیري که جان سینگر براي نشان دادن چوب ماهی گیري درروغن زردي 

15)1907Aosta: A Man Fishing, ’John Singer, Val d( گل که مونه در نقاشی  یشقایق بکار برده و گل هاي قرمز

از نظر ادراکی  ،کشیده Near Monet, Wild Poppies( ) 1873Argenteuil,  16 هاي شقایق نزدیک آرجنتوئیل

ساختار خشن زردي چوب ماهیگیري یا قرمزي روشن  ا، برجسته بودن هنري این کارها درویژگی هاي بارز هستند. ام

ت. بلکه، این ویژگی ها طوري عمل می کنند تا توجه را به ویژگی هاي عمومی ساختار سو خشن گل هاي شقایق نی

عمومًا سبز مایل به  يدر کنار ماهیگیر در نقاشی سارجنت و مزرعه برکهپویاي نور روي سطح  بازيکارهاي هنري، 

ي در حقیقت، همه تحتانی نقاشی مونه غلبه دارند.ي بر نیمه کهقهوه اي علف هائی جلب کنند که در باد موج می زنند 

، جهت نگاه ه دراز کشیدهبرک کنار در که اي خوابیده شکم به قامت و گیري جهت –ترکیب بندي نقاشی سارجنت 

پویاي ي قلم موي خشن شکل دهنده گیريتوجه ناظر را به کارصراحتًا  – ماهیگیر، و جهت گیري چوب ماهیگیري

 نقاشی دو کار مثال هائی از اسلوب این آب جلب می کند. این ویژگی هاي ساختاري ایماهاي تشخیصی به هویت هاي

به طریقی  مورد ینا در –. این ایماها، به ما اجازه می دهند تا چگونه با این کارها درگیر شویم هستندایمپرسیونیست 

  در میدان بینائی نشان داده شود. توجه کنیم که قلم مو زنی مورد استفاده قرار گرفته تا بازي بین نور، شکل، و حرکت
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  تصویري از حکاکی تک تیر انداز ارتش پوتومک، اضافه شده توسط مترجم

  

  
  

  نقاشی مردي در حال ماهی گیري، اضافه شده توسط مترجم
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  ري از نقاشی گل هاي شقایق قرمز اثر مونه، اضافه شده توسط مترجمتصوی

  

 اي آهیانه –پیشانی ي ؟ رقابت ارجحی توجه انتخابی طیف وسیعی از شبکهاین ها چه مکانیسمی دارندي همه  

 عاتاطال و حرکتی –ادغام بین کیفیتی حسی موجب سهولت در می کند که  شناسائی را قشر از شونده دور مدارهاي و

ي در حافظه است که . این شبکه شامل پیش افکنی هائی از نواحی جلوپیشانیمی شوند ادراك در کیفیتی تک حسی

 جابجائیاست، براي مثال، بخش پشتی جانبی قشر جلوپیشانی به میدان هاي چشمی پیشانی که با درگیر کار فضائی 

یشانی و بخش پشتی جانبی قشر جلوپیشانی به پ چشمیهاي درونزاي توجه، و پیش افکنی هائی از میدان هاي 

فرض بر این است  (Kastner 2004).زانوئی خارجی در تاالموس همراه است ي کولیکولوس فوقانی، پولوینار، و هسته

زانوئی خارجی) ي که این نواحی تحت قشري در پردازش هاي قشري براي هماهنگ کردن عصبی (پولوینار و هسته

شم ها را هدایت می کنند، و در ادغام بین کیفیتی اطالعات بینائی، شنوائی، و حس بدنی نیز شرکت کرده، حرکات چ

توجهی به  رله اي بین شبکیه و قشر بینائی است. لذا، آماده کردني هایستگاه اولی زانوئی جانبیي شرکت دارند. هسته

.  (Beck and Kastner 2009; Stein et al., 2004; Pesoa and Adolphs 2010) ودبه عقب می ررو ند بینائی اولین مراحل فرای

کار فضائی، و توجه ي این پیش افکنی هاي بازخوردي از نواحی جلوپیشانی و آهیانه اي که با شناخت شی ء، حافظه

جاشناسی و نواحی ادراکی تحت قشري همبستگی دارند موجب تسهیل ادغام ي با نواحی قشري رمزگذاري کننده

محیط زیست دور دست شده، و شرحی براي اثرات  یتکلیف بارز نمایانگران منسجم جنبه هاي بصورت اطالعات حسی

 ادراکیي کننده فرایند نواحی از خوردي –پیش افکنی هاي پیش  خود،ي به نوبه فرایند فقره بندي در ادراك هستند.
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کار در ي حافظه معرف کی را تقویت کرده ورااد نمایانگران تا کنند می عمل جلوپیشانی، و اي آهیانه نواحی همین به

  .شوندمنتشر چند کیفیتی ي یک شبکه

این است که درگیري ما با نقاشی ها براي بازسازي محتواي نگاره اي و نمایانگري این عملکرد در  فوت و فن  

ي کل دهندهشکه می کند ی رمزگذاري ئموابسته است که در رده هاي انتزاعی عالبه توانی اطالعات تشخیصی 

این تا اشیاء و صحنه ها در نقاشی ها شناخته شده و فهمیده شود که  - ساختار ترکیب بندي دو بعدي آنها هستند

(بري مثال،  است کردهتا آنها را به طریق خاصی ارائه دهد که نقاشی  اند داشته اي ها براي یک هنرمند چه معنیمحتوا

طرحی از انعکاس نور را در نقاشی سارجنت از مرد ماهیگیر رار گرفته تا که مورد استفاده ق ئیکارهاي خشن قلم مو

به نمایش بگذارد که به آب ظاهر پویائی می دهد. این امر مستلزم جور کردن ایماهاي انتزاعی تشخیصی هم به دانش 

 هنر حکمروائی ید هنري یک فقره ازتولبر که  وابسته استفقره اي در شناخت شی ء و هم به دانش قواعد سبکی اي 

نگر بینائی آن چه که به نمایش می گذارد و هم به عنوان یااهم به عنوان نم اثر هنريیعنی، شناخت یک  –می کنند 

راهی با یک طیف قشري (در همي دور شونده توجهی مدارهاي عضوي از یک فقره از هنر. پیشنهاد این است که

اخلی د سطح و 4 بینائی نواحی به سري پشت –ی و گیجگاهی گیجگاه، منجمله نواحی راجعهاز اتصاالت  بیشتري

     رح هاي انتزاعی، حرکت و عمق) نقش کلیدي در این توان دارند.طلوب گیجگاهی همبسته با ادراك رنگ، 

تا طیفی از مراحلی را  قرار داده داستفامورد تجربی را می توان  زیبائی شناسینظریه هاي سلسله مراتبی در   

را متأثر کنند.  اثربارز بودن هنري محتواي یک ي کننده ارزشگزاريممکن است قضاوت هاي شناختی و  بیان کرد که

به عنوان فرایند چند مرحله اي الگوبندي می کنند که شامل  را این نظریه ها تولید هنري و درگیري ما با کارهاي هنري

، و ، تکنیک هاي تصمیم گیريتصریحی هاي تفرایندهاي حسی، تجزیه و تحلیل هاي ادراکی، گروه بندي قضاو

 اثرواکنش هاي احساسی اي هستند که زیربناي توان ما براي شناخت ترکیب بندي رسمی و محتواي نمایشی یک 

 ,Chatterjee 2003) شودمی ارزیابی بارز بودن هنري آن ، و نمایانگري آن –محتواي معنائی موجب فهم ما از بوده، 

2012; Kozbelt and Seeley 2007; Leder et al., 2004; Nadal et al., 2008) براي مثال، لدر و همکارانش دو نوع متمایز از .

را مشخص کرده  زیبائی شناسیو احساسات  زیبائی شناسیبه کارهاي هنري، قضاوت هاي  زیبائی شناسیواکنش هاي 

مهارت شناختی، یا فقره بندي را  هاآن قاناین محقهستند که  پردازش هائیوالت محص زیبائی شناسیاند. قضاوت هاي 

معرف که  می دانندد اسلوبی اي قواعي بارهدر  متخصصتواي یک کار نسبت به دانش تصریحی و تعبیر متعاقب مح

روتکو  انتزاعی اکسپرسیونیسم، براي مثال، کارهاي کدام از هنرمندانمکتب هاي هنري، نهضت، دوران و کارهاي هر 

(Rothko) و مادرول (Motherwell)،  هاي سارجنت و منظره هاي ایمپرسیونیستکی اوچهره نگاري یا تفاوت هاي بین 

. در این پردازش ها، گروه بندي صراحتی کلیدي است. این کار رده اي از قواعد هنري را مشخص می کند که هستند

ادراکی را می توان با دانش کلیدي مهار می کند. آن وقت بازده تجزیه و تحلیل  اثر هنريدرگیري شناختی ما را با 
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تا تعبیري از معنی کار در خبرگی شناختی بدست داد. تقلیل ابهام، یا نامطمئنی  بارز بودن هنر در هم تنید متخصص

(Berlyne 1971)،  از موفقیت یک کار ارائه می دهد. موفقیت در اي  زیبائی شناسیاز طریق خبرگی شناختی ارزیابی

د که منجر به نمراحل شناختی، و ارزشگزاري به عنوان تغییرات در حالت احساسی تجربه می شوفقره بندي صراحتی، 

   تعریف می کند. زیبائی شناسییک حالت لذت یا اقناعی می شود که لدر آن را به مثابه یک احساس 

-Cela)ارد بستگی د انمتخصصاز ناظران ناشی تا  زنجیره ايلدر بحث می کند که واکنش پذیري محتوائی بر   

Conde et al., 2002) ند به محتواي نمایشی هنري د هنري یا دانش تاریخچهنقدانش تخصصی . ناظران بی مهارتی که فاقد

ي انتزاعی در این نمایانگر کننده یا ساختار اثريبه عنوان  شانموفقیت نسبت بهکارها واکنش نشان می دهند، آنها را 

به ویژگی هاي هنري برجسته بودن رسمی، بیانی، و معنائی  ،متخصصیگر، ناظران از طرف د 17مدل ارزیابی می کنند. 

هنري را ي کار، و طریقی حساسیت نشان می دهند که این ها مورد استفاده قرار گرفته اند تا محتواي بارز بودن نقادانه

روه بندي تصریحی، و خبرگی ، گبطور سطحیتولید کنند. این دقیقاً همان چیزي است که مدل ما پیش بینی می کند. 

براي  اثر هنريتشخیصی بودن نسبی ویژگی هاي ي شناختی فرایندهائی هستند که درگیر اطالق قضاوت ها در باره

ي شونده دور و اي آهیانه –خود، فرایند کردن ها را در مدارهاي پیشانی ي محتواي آن است. این پردازش ها به نوبه

 Chatterjee).راه اندازي می کنند را  اثر هنري، و شناختی ما با احساسی ادراکی، فعالان و فعل داده، ارجحیت قشري

2003, 2012)  
  

  به کارهاي هنري تجسم یافتههنري، واکنش هاي احساسی و  ارزشگزاريبارز بودن هنري،  2,4

  

ي ر بارهفلسفی د اعث شک باوربپردازیم که ب ارزشگزاريبارز بودن هنري و ي اکنون ما می توانیم به مسئله اي در باره

داراي . اولین چیزي که باید به آن توجه کرد این است که نظریه هاي سلسله مراتبی تجربی شده است زیبائی شناسی

به عنوان یک فرایند چند  اثر هنري. این نظریه ها درگیري مارا با بپردازنداین موضوعات  منابع آماده اي هستند تا به

د تا جنبه هاي ادراکی، شناختی، و احساسی نمی کن اطالقرا  انمتخصصنند که دانش انتقادي صحنه اي الگو می ک

تجربی وجود دارند که درگیري ما  زیبائی شناسیرا در هم ادغام کنند. نظریه هاي دیگري در  اثر هنريدرگیري ما با 

 اصلی یا پروتوتایپي نمونهارجحیت را با کارهاي هنري به مثابه یک فرایند شناختی الگو می کنند، براي مثال، 

(Martindale and Moore 1988)  شیوائیو نظریه هاي فرایند .(Reber 2012)  مزیت نظریه هاي سلسله مراتبی بر رویکردهاي

سلسله مراتبی مربوطه آنها را قادر می سازند تا راهی ي گرفته در مدارهاي راجعه قراراین است که رده هاي در دیگر 

 –صراحتی الگو کنند که ویژگی هاي محاسباتی رسمی موجب بدست آوري بارز بودن یک کار می شوند  را بطور

زیبائی محتواي ي دهنده شکل که کنند می حمل را اي هنري بارز قواعدي باره در اطالعات آنها که طریقی یعنی،
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این نظریه ي واقعی است که، همه ساسیمشکل ایک هستند. علیرغم این، و این  اثررسمی، بیانی و معنائی یک  شناسی

الگو می  زیبائی شناسی ارزشگزاريرا به عنوان بخشی از یک فرایند  اثر هنريدرگیري با  ها اثر متغیران شناختی ما در

 .پردازندمی  زیبائی شناسیبه مثابه موتورهاي  اثر هنريهنر بطور عام تر، به  زیبائی شناسی هاي نظریه مانند آنها، – کنند

 زیبائی شناسیدلیل می آورد که ویژگی هاي ادراکی، بیانی، و معنائی بارز  (Chatterjee 2003, 2013)براي مثال، چترجی 

گیري ما با کارهاي هنري راه اندازي می کنند. در در را توجهی مدارهاي و تحتانی –کارهاي هنري فرایندهاي فوقانی 

شده و در را بر  این الگوهاي طیف توضیحی بالقوه شدن موجب تنگ همان طور که قبالً مورد بحث قرار گرفت، این

مورد لزوم را کنار گذاشته و در  زیبائی شناسیباز می کند. اما، اگر ما  ارزشگزاريهنري و  روي مسائل بارز بودن

  و می ریزند. به مثابه یک موتور توجهی بر خورد کنیم، این مشکالت به مثابه نگرانی هاي کاذب فر اثر هنريعوض به 

را از مصنوعات غیرهنري متمایز می کند. این  اثر هنريهنري سؤالی است که چه چیزي  بارز بودني مسئله  

هنري این است که شرح دهد چگونه ما طیف ي حداقل الزم براي یک نظریهفلسفی است. مهم ي یک مسئله

را از غیر هنري متمایز کرده و آنها  اثر هنريا چگونه فقره قرار می گیرند، م اینمی کنیم که در  متمایزمصنوعاتی را 

تجربی،  زیبائی شناسیعصبی، و بطور کلی تر  زیبائی شناسیرا در فقره هاي بارز هنر تفکیک می کنیم. نظریه ها در 

ه محصول دیگري برخورد کرده و درگیري ما را با هنر به مثاب اثربا کارهاي هنري به مثابه محرکات شناختی مشابه با هر 

که با کارهاي هنري به مثابه محرکات شناختی  الگوئیچالش هر الگوئی مانند  فرایندهاي شناختی روزمره الگو می کند.

هنري را از محرکات  آثارکه ما می توانیم  شرح دهد که پس چگونه است باید معمولی برخورد می کند این است که

عصبی این است که به سادگی از این سؤال طفره  زیبائی شناسیع در کنیم. یک استراتژي شای متمایزدیگر ي روزمره

، زیبائی شناسیاستاندارد، موفقیت آمیز، و رسمی  آثاررفته و راهی را مورد مطالعه قرار دهیم که استراتژي یک رده از 

. عمل می کنند(Latto 1995; Livingstone 2002)در نقاشی هاي مونه  (McKay)و اثرات مک کی  نورافکنیبراي مثال، بحث 

زیبائی تعریف کرده، بارز بودن  زیبائی شناسیدر این زمینه ها پژوهشگران بارز بودن هنري را نسبت به بارز بودن 

زیبائی خاص اتخاذ کرده، و آن گاه اثرات ي مفروض در یک زمینه عنوانیک استراتژي بخوبی مقبول را به  شناسی

اما، همان طور که شرح دادیم،  می دهند.شرح  اثرهنريدرگیري ادراکی ما با را به عنوان محصوالت همراه  شناسی

هنري اي ي فقره یک مفروض ادراکی نیست، بلکه به اثر هنريیک  زیبائی شناسیبارز بودن هنري ویژگی هاي 

نري متمایز را به آن تخصیص می دهیم، به طریقی که ما آن را از سایر مصنوعات غیر ه اثر هنريبستگی دارد که ما 

  تفکیک می کنیم. شکرده و آن را از سایر عموزاده هاي هنری

شناخت تشخیصی که با نظریه هاي رقابت ترجیحی توجه انتخابی پیشنهاد شده درگیري ما را با  چارچوب  

کارهاي هنري بطور متفاوتی مدل می کند. در زمینه هاي ادراکی معمولی رده هاي حداقلی از ویژگی هاي شناختی 

اشیاء و اتفاقات را تشخیص دهد ي افی است تا یک ارگانیسم را قادر سازد تا ادراکانه هویت ها و موارد استفادهک
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(Kosslyn and Koenig 1995; Schyns 1998) ممکن است یک گذار سریع اولیه در . این چگونه ممکن است کار کند؟

که بطور خشنی رمزگذاري شده  محرکات حسی رده هاي کمیاب جور کردنبراي  سیستم هاي ادراکی تک کیفیتی

معنائی یا رویدادي ي که در حافظهکافی باشد فقره هاي اشیاء و اتفاقاتی ي یفهظساختار و و تصریحیبا دانش  اند

 آماده سازي باعثمی تواند براي عطف توجه مورد استفاده قرار گرفته و  خودي این دانش به نوبه بایگانی شده اند.

 براي سرعت تخلیه هاي الکتریکی گروه هاي نورونی در سرتاسر طیف کاملی از کیفیت هاي ادراکی یشبراي افزا

رمزگذاري موجب تقویت این پردازش ها . شود انجام تکلیف در دست درسایر ویژگی هاي محیطی تشخیص دهنده 

موجب بالقوه شده، و در نتیجه رمزگذاري حواس پرت کن هاي از بازداري  و تکلیف،بارز در انجام ادراکی  اطالعات

، دانش فقره اي ساختار و عملکرد نوع بنابراین. شودو کارآمد انتخاب و ادراك اطالعات بارز رفتاري  تسهیل آرام

را شکل داده، نه  نند که فرایند حس کردنخدمت می ک يي مهاري قدرتمندهاشی ء و اتفاق به عنوان تعیین کننده 

   (Pessoa et al., 2002; Schyns 1998).، بلکه چگونه دیدن ما را هم متأثر می کند تنها آن چه را که می بینیم

رسانه نوع بندي کرد که با  ردهکارهاي هنري را می توان در فقره هاي منحصر به فردي از اشیاء و اتفاقات   

منظره؛  در مقابلنگاري  چهرهنمایش)، محتوا (مثالً،  در مقابل(رقص  اجرائیمجسمه سازي)، آداب  در مقابل(نقاشی 

مثًال، مکتب نقاشی هادسن ریور، رآلیسم ترکیب بندي رسمی ( یمفهومی)، و ویژگی هاي اسلوب در مقابلفرمالیست 

. این فقره آنها مشخص می شوند اجتماعی دیگو ریورا، رجیونالیسم تاماس هارت بنتون، یا هایپررآلیسم رابرت بکتل)

می  محدودرا هنري  آثارده هائی از قواعد هنري را بیان می کنند که درگیري ما با خودشان، ري هاي هنري، به نوبه

رده  با است ممکن هنر هاي فقره یا، – کنند ممکن است از مرزهاي فقره اي هنر تخطی اثر هنريهویت هاي هر  .کنند

را  اثر هنريکه یک  در هم تنیده، و ادغامی را شکل دهندي شبکهشخصی جور نشوند، بلکه یک هاي عملکردي م

را وام گرفت تا محتواي داستانسرائی  تئاتربراي مثال، بیل تی. جونز عناصري از  .کنندمی در یک زمانی تعریف 

 Fondly Do Weآبراهام لینکلن به نام  زندگیي مثال، کار او در بارهي کارهاي رقص آرائی خودش را بیان کند (برا

18)Hope . . . Fervently Do We Pray  و ما با خوش باوري امید داریم . . . با اشتیاق دعا می کنیمبه معنی (

ایش ه نصب کردنهاي  برپائیوام گیري جودي فاف از کوبیسم و اسلوب نقاشی رنگ آمیزي جکسون پوالك در 

شترك در این قواعد فقره اي م . برسمیت شناسی نقش پرحاصلی که) ,1980Deep Water  191987,NYC, BQE (براي مثال،

از این  اثر هنريتوان فقره بندي محتواي ترکیب بندي رسمی ند براي فهم آنها کلیدي است. نمی کمحتواي کار بازي 

، و از طریق همین فرایندهاي توجهی شده ویژگی هاي تشخیصی بازیابیتوجه را هدایت کرده، موجب سهولت  ،طریق

در ما بارز بودن هنري چیزي است که ي تعیین کننده می کنند،دراکی معمولی عمل افقره بندي  که در انجام تکالیف

، در نظر گرفتن کارهاي هنري به مثابه موتورهاي بنابراینتجربه می کنیم. برداشت کرده و هنري  هايدرگیري با کار
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هنري بارز بودن ي پر حاصل فرایند فقره بندي کردن در توجه و ادراك بطور شفافی مسئله شتوجهی و اذعان به نق

  د.نبراي پژوهش هاي تجربی هنرها را حل و فصل می کن

که ما چگونه بارز بودن  بدست می آیدرایگانی  راه حل هنري ارزشگزاريي براي مسئلهاز این دیدگاه،   

و سایر  زیبائی شناسیبه خاطر بیاورید که ارزشگزاري را بازیابی می کنیم.  اثر هنريهنري ویژگی ها و محتواي یک 

یک  رويآیا  کارهاي هنري قضاوت هاي هنجاري در این باره هستند کهي کننده در باره ارزشگزاريهاي قضاوت 

مناسب یک زمینه هست یا نه. قضاوت هاي  اثر هنريآیا  این کهي شده یا ضعیف است، در باره کار خوب اثر هنري

که بر ممارست  هستندو قواعدي  اثر هنري بین محتواي رسمی، بیانی، و معنائی ئیهنجاري این نوعی شامل مقایسه ها

ممارست هاي هنري در فقره اي از ي شکل دهنده ی کهمرسوم حکمفرمائی می کنند، براي مثال، قواعدبارز  هاي هنر

بی ببه آن تعلق دارد. شرح هاي روانشناسی شرح هاي سببی، یا شرح هاي فعل و انفعال س اثر هنريکه یک هستند هنر 

اولیه این است که فعل و انفعاالت سببی بین ناظر ي و یک ناظر هستند. ادعاي بدبینانه اثر هنري یک نبی روانشناسی –

تا نتیجه گیري شود که شرح  اند . این ادعا در دست گرفته شدهدر برابر اثرات این قواعد مصون هستند اثر هنريو یک 

تا به عنوان موفقیت یا شکست  ندن مناسبی حساس نیستفعل و انفعاالت ما با کارهاي هنري به متغیرا هاي روانشناسی

 مناسب که هنجاري هاي قضاوت بین توانند نمی تنهائی به آنها یعنی، – مقاومت کنندکننده  ارزشگزاريقضاوت هاي 

نمی الگوئی که دراین جا گفته شده صدق ي حقیقتًا در بارهامر این ند. نک قرار بر تمایز نیستند مناسب که آنها و بوده

شناخت تشخیصی، درگیر ادراکی ما با کارهاي هنري با فرایندهاي توجهی ما راه  چارچوباز چشم انداز یک  کند.

اندازي می شود که حکمفرماي خود آنها دانش طیف قواعدي است که فقره هاي متفاوت هنر را تعریف می کنند. 

 این قواعد را تجربه می کنیم. اثر هنريکه ما  ندهست راه هائی وفان می گویند، قواعد شکل دهندهآن طور که فیلس

این هستند که ما چه چیزي را در یک کار برداشت کرده و ي محدود کننده هاي پر ثمري هستند که تعیین کننده

آثار هنري از ي ف قواعدي جور نیست که مناسب یک فقرهبا طی اثر هنريجائی که چگونه آن را درك می کنیم. 

افتاده و محقق نمی شوند. متعاقباً،  تژي هاي توجهی ما بطور مختلی راهد، استرانادراکی ما اقناع نمی شو، انتظارات باشد

د که آن اي شکست می خور در رسیدن به اهداف شناختیاین تجربه دچار زوال می شود.  این اثر هنريما از ي تجربه

  .واهیم کردخرا راه اندازي کرده و ما آن را به عنوان بی اثر ارزشگزاري 

ي این جا پیشنهاد کرده ام، عمومًا مانند مدل سلسله مراتبی، داراي منابعی است تا مسئلهمدلی که من در   

هنري در فرایندهاي ادراکی اي تعبیه شده اند که  بارز بودنچون که قواعد  ،دنهنري را حل و فصل کن ارزشگزاري

کند. در این جا دو اخطاریه الزم هستند. اول، دانش یک ناظر  د تا محتواي کار را بازسازينناظر را قادر می ساز

ما انتظار خواهیم داشت  یاشتباه بوده، یا وجود نداشته باشد. در موارد این چنینو می تواند ناکامل،  ناقد هنر متخصص

رز بودن هنري آنها اب کافیي که ارزشگزاري هائی که آنها براي کارهاي هنري در این فقره ها تولید می کنند به اندازه
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قواعد مرسوم هنري  اثر هنري بایک مدل مسئله اي نیست. تناسب بین این براي موضوع کنند. اما این را پیگیري ن

واکنش هاي فیزیولوژیک یا قضاوت ي نشانهاست، نه  محاسبهموفقیت هنرمند در این ي این اثر نشانهي به فقره مربوط

م . با این وجود، هنوز ههستیم راي منابعی آماده براي ارزش یابی نامناسب ارزشگزاريلذا، ما دا هاي ارجحیتی ناظران.

را تعبیر  این ادعایابند. همه چیزها به این بر می گردد که چگونه یک نفر ممکن است بدبینان این رویکرد را مقبول ن

کارهاي ي در باره ارزشگزاريهاي قواعد حکمفرما بر قضاوت ي در باره مسائلیهنر ي می کند که سؤاالت در باره

 هستندنقش قواعد هنري ي در باره سؤاالت چگونههنري هستنند. نوع سؤاالتی که در این جا جواب داده می شوند 

در گام دالئلی نیستند که ما ي در باره سؤاالت چراکه در قضاوت ما با کارهاي هنري نقش بازي می کنند. این ها 

ي . . . چون که این ها تعریف کننده"به دومین نوع سوال این است که،  جواب کوتاه می دهیم.به این قواعد ارزش اول 

اما این جواب بخصوص براي  "فقره هاي هنر ما می باشند.ي اشیاء، اتفاقات، و ممارست هائی هستند که شکل دهنده

که ما می توانیم به سیستم هاي هر کسی که سواالت چرا را جدي می گیرد قانع کننده نیست. بینش من این است 

به مثابه سؤال چگونه مدل  اثر هنريپاداشی دوپامینی متوسل شویم تا ظهور ارزش هنري را در درگیري خودمان با 

سؤاالت چرا ي در باره کنیم. ممکن است که شرح هاي مردم شناسی و فرگشتی هنر بتوانند به ما دست آوردهائی

پژوهش دست آوردهائی بدهند، پژوهش ها در نقدهاي فرهنگی در انتهاي انسانیت بدهند، همان طور که ممکن است 

 هايو البته، براي روز دگانینمشکلی براي هدایت آ مسائلممکن است این کار را بکنند. این ها هم هنر ي در باره

  دیگري هستند.
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  ).ستند، با قید شماره ترجمه می شوندیادداشت هائی که مستلزم ترجمه هفقط (مترجم:  و رفرانس هایادداشت ها 

  

8 affordance فرصتی براي آن ارگانیسم می  "موجب"بین یک ارگانیسم و بعضی از جنبه هاي محیط زیستی است که ي یا مجال، رابطه

د. در این زمینه، تهشود تا کاري را انجام دهد. براي مثال، صندلی ها مصنوعاتی هستند که مجال فرصتی براي نشستن هوموساپینس ها می د

نقاشی هاي نمایانگر فرصتی براي ادراك صحنه هاي پویا در عمق، مجسمه هاي تندیسی مجال ادراك پویائی هاي اشکال سرزنده و 

کارهاي هنري داستانسرائی مجال درگیري همدالنه با شخصیت هاي داستان با هنر تکرار ویژگی هاي کلیدي محرك در محیط 

  د. نلی ما را می دهفیزیکی/اجتماعی معمو

  

در این زمینه کلیدي است تا برداشت محتوا را از مفهوم مرتبط تعبیر جدا کنیم. تعبیر یک امر حیله آمیزي است. من قبول می کنم که  13

 تفاوت ،مثال براي –د نعوامل زمینه اي بر فرایند تعبیر تأثیرگذار بوده و اعتبار یک تعبیر خاص را در یک زمان بخصوص محدود می کن

سی به مثابه حامالن تغییر اجتماعی را در مقابل مصنوعات تاریخی در نظر بگیرید. محتواي سیا سنگین بار با مفهومی هنرهاي تعبیر هاي

موضوعات هنجار اجتماعی ي این انواع از کارها طی زمینه هاي تاریخی تغییر پیدا نمی کنند. اما یک تعبیري از کار به عنوان بیان زنده

ونی ممکن است بشدت از تعبیرات عطف به ماسبق تاریخی همان کار به عنوان بیان یک جنبش سیاسی تعبیه شده در ساختار اجتماعی کن

 مسلماً  – بیان کردبین یک اثر هنري و یک جنبش هنري ي رابطهي وسیعتر زمان خودش متفاوت باشد. همین را هم می توان در باره

 عدسی هاي مجادله گراز تعبیر  دهدالك می پو جکسون هاي نقاشی مانند رفتاري هاي نقاشی از که تعبیري تاریخي گسترده عدسی

به این معنی نیست که تعبیر یک موضوع سابژکتیو است.  امر . اینشدندکه براي زمان جاري آنها ارائه می  اندنقدهاي اواسط قرن متفاوت 

ینه هاي معرفت شناسی و اجتماعی طوري حساس باشد که قضاوت هاي مطلقی که فهم ما بلکه، تعبیر باید بطور انعطافی به تغییرات در زم

. کار پوالك بیانی از جنبه هاي مدرنیسم گرینبرگی (Danto 2001)را از محتواي یک اثر هنري محدود می کنند، به آن اندازه حساس نیستند 

(Greenbergian Modernism) توجه ي قلم موي او منعکس کننده آثار آشکاررکیب بندي آن و خشنی مسطح بودن تي است، حقایقی در باره

کسی  هر برايو گرینبرگ به جنبه هاي رسمی رسانه و تأئید هر آن چیزي هست که در آن زمان معنی می داده یا براي ما در این زمان 

  را به این طریق نقاشی کرده است. این اثر بدهد کهمعنی 

  

  ی ناظران بی تجربه به نمایش فضا و روابط پویاي رسمی واکنش نشان می دهند.انتزاعدر مورد کارهاي  17

  

18 Jones B. T. (2012). Fondly Do We Hope . . . Fondly Do We Pray [Dance]. See A Good Man فیلم مستندي که باب هرکولس و گوردون .

  ساخته اند. 2011ل در سا PBS American Masterسریال تلویزیون ي کوئین براي برنامه
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و اوائل  (Fechner 1876)یکی از قدیمترین رشته هاي روانشناسی است که به زمان فچنر  زیبائی شناسیروانشناسی 

این شاهد یک جریان کوچک اما جالب توجه پژوهش بود (براي مرور  می گردد. دهه هاي اول تجربی بر روانشناسی

تا ظهور دنیل برالین در  زیبائی شناسی مراجعه نمائید)، اما روانشناسی Gordon 1909; Valentine 1913به  پژوهش ها

را در علم روانشناسی تجربی قرار دادند،  زیبائی شناسیائل سپژوهشی او م شعله ور نشد. برالین و گروه 1960سالهاي 

تا پارادایم  پژوهشی معرفی کرده و الهام بخش تحقیقاتی شدندي جامعهروند کلی را به  زیبائی شناسینوع که هر دو 

   اطالق کنند. زیبائی شناسیرا به مسائل  سنتی هاي

او پژوهش اما زیادي دارد،  شهرت زیبائی شناسیبه روانشناسی هاي فراوانش  کمکگرچه برالین به جهت   

. در سرتاسر نوشته هایش می توان یک کوشش سر (Silvia 2005b, 2006b)هایش را اساساً علم اعصابی قلمداد می کرد 

زیبائی  ارحجیت (Berlyne 1960). مدل او پیوند بزند یپاداش نورولوژي بهرا  زیبائی شناسیسختی را مشاهده کرد تا 

شبکه اي در واکنش به ي د که توسط سیستم فعال کنندهنز می را به تغییرات در برانگیختگی اي پیوند شناسی

نورولوژي ظهور  در حالي د می شوند. بر اساس رشتهتولی تضادخصوصیات محرك از قبیل پیچیدگی، بداعت، و 

ي یک رده از پاداش هاي فعل و انفعال کننده (Berlyne 1971, 1974)، مدل مؤخر برالین (Olds 1962, 1973) احساس

  احساس هستند. ي کرد که ایجاد کنندهمی نورولوژیکی و سیستم هاي احترازي را پیشنهاد 

طوالنی و مشترکی با هم دارند، ي عصبی یک تاریخچه زیبائی شناسیروانشناسانه و  زیبائی شناسیلذا   

هستند تا زیست شناسانه، اما مانند برالین ما این ها را رویکردهاي مکمل در تحقیقات از زمان برالین عمدتًا رفتاري 

تحقق بینش برالین ي عصبی یک پیشرفت هیجان انگیزي است، که وعده زیبائی شناسینظر می گیریم. خیزش اخیر 

   را می دهد که به علم اعصاب مدرن قالب شده است. زیبائی شناسیادراك از مدلی از 

یک مشت  کههدف ما در این فصل این است  زیبائی شناسیروانشناسی ي وشتجات انبوه در بارهبجاي مرور ن  

بوده است. با در نظر  گریبانروانشناسانه از زمان برالین با آنها دست به  زیبائی شناسیاز چالش ها را جدا کنیم که 

می تواند دانش قدیمی را رهن گرفته، از  عصبی زیبائی شناسییاد گرفته،  زیبائی شناسیگرفتن آن چه که روانشناسی 

ارائه دهد که با روش هاي رفتاري به آسانی فهمیده نمی را اشتباهات مشابه اجتناب کرده، و بینشی به بعضی از مسائلی 

. ما بر سه چالشی تمرکز می کنیم که فکر می کنیم پژوهش هاي حال حاضر بیش از همه درگیر آنها هستند: شوند

به همان اشیاء هنري؛  زیبائی شناسیدر واکنش  ياي احساسی به هنرها؛ متغیر بودن شگفت انگیز فردتنوع واکنش ه

  می تواند رخ دهد. زیبائی شناسیادراك طیف زمینه هائی که در آنها 

  



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩٣ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

  حاالت: تنوع واکنش احساسی به هنرها 3,1

  

 زیبائی شناسیبراي  هستند. اولین چالش پیچیده ات و هیجاناتهمان طور که هر نوجوانی به شما خواهد گفت، احساس

 تجربه احساسی حاالت وسیع طیف که است این – زیبائی شناسی شناسیروان براي همیشگی چالش یک و –عصبی 

 ر درجه بندياز نظر تاریخی خودش را درگی زیبائی شناسیروشن شود. روانشناسی باید  هنرها به واکنش در شده

دوست ي . بعلت غلبهبا درجات خفیفی کرده است (Silva 2009)تن، زیبائی، و لذت ، از قبیل دوست داشحاالت مثبت

بر سنجش حاالت  ترتیببه همین هم  زیبائی شناسیاسی، تعجب آور نیست که علم اعصاب نداشتن در مطالعات روانش

سی وهیجانی یک است. اما، نظریه هاي احساتمرکز کرده  "زیبائی شناسیواکنش "ي خفیف به عنوان تعریف کننده

، غم، سرافکندگی، خوشحالی، افتخار، عالقه، سردرگمی، خشمبعنوان نمونه  –ردیف وسیعی از احساسات و هیجانات

چیزي مانند  بهاین احساسات و هیجانات ي و همهرا پیشنهاد می کنند  – (Izard 1977; Schnere 2001) تعجب، و انزجار

  سانی است. که عمیقًا انامري مرتبط می شوند، هنر 

در علم اعصاب زیبائی شناسی، پیشنهاد شده است که قضاوت هاي زیبائی سنگ زیربناي ارزیابی هاي زیبائی   

از قبیل  ،منفی –بر این اساس، پژوهش هاي زیادي یک بُعد واحد مثبت  (Jacobson et al., 2004).شناسی هستند 

، و (Kirk et al., 2009)مقیاس هائی از جذابیت تا بی جذبه اي ، (Cela-Conde et al., 2004)تصمیمات دوگانگی زیبائی 

را مورد استفاده قرار داده اند تا هنگامی که چگونگی  (Kawabata and Zeki 2004)مقیاس هائی در طیف زشت تا زیبا 

زیبائی  .دنیبائی شناسی باشزادراك فعال شدن عصبی را با درجه بندي سابژکتیو تجزیه و تحلیل می کنند، نمایانگر 

، و این امر که مردم اشیاء هنري را چگونه ارزیابی می کنند (Gordon 1909) زیبائی شناسیادراك  تعاریفبراي 

(Augustine et al., 2012) مرکزي است، اما پژوهش زیبائی شناسی باید به وراي تجمعات ادراکات مثبت نگاه ي هسته

   .که ما متعاقبًا تأکید می کنیمبگیرد در نظر کند تا سایر حاالت زیبائی شناسی را 

     

  بعضی از احساسات غیرعادي زیبائی شناسی 3,1,1

  

  و احساسات دانشی جالب توجهی

که در تحقیقات  است ، یکی از دو حالتی(Silvia 2006b, 2008b)، احساسی همراه با یادگیري و تجسس جالب توجهی

 گیري اندازه گزارشی، –دي معلوم کرده اند که مقیاس هاي خود . مطالعات زیاه استبرالین مورد تأکید قرار گرفت
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لذت ه اي را شکل می دهند: یک عامل دگستر عامل دو روانشناسی هاي بازده و تجسس، و ترجیحی رفتاري هاي

مدل نورولوژیکی برالین  باعامل جالب توجهی را مشکل بتوان  (Berlyne 1974). جالب توجهیو یک عامل  بخشی

، اما بصورت یکی از واکنش هاي زیبائی شناسی اساسی به هنرها باقی مانده ردکه بر لذت بخشی تأکید دا جور کرد،

 Izard 1977; Tomkins)است. وقتی چیزي را جالب توجه می یابیم موجب تقویت توجه، تجسس، و یادگیري شده 

 Markovicc)شود بتمند بیشتري سات زیبائی شناسی قدرممکن است یک پیش در آمد احسا جالب توجهی، و (1962

می و هم پیچیده اما قابل فهم و برداشت ارزیابی  تازهوقتی پیش می آید که افراد چیزي را هم  جالب توجهی. (2012

   .(Silvia 2005a, 2005c)کنند 

قرار داده اند، که شامل تعجب، سردرگمی،  یاحساسات دانشرا در گروه  جالب توجهیپژوهش هاي اخیر   

هاي دانش و  ارزشگزاري از ناشی یعنی، – هستند شناختی –. احساسات دانشی اساساً متا (Silvia 2010)ت است و حیر

 هاي پژوهش. شوند می یادگیري تحریک باعث شوند، گرفته نظر در مبسوطی بطور واگر –انتظارات خودشان هستند 

 Ludden and Schifferstein 2007; Ludden et)از تعجب بطور شایعی ابر در واکنش به هنرها افراد که اند داده نشان چندي

al. 2008, 2009) و حیرت ،(Keltner and Heidt 2003) می کنند.   

  

  زیبائی

ی زیبائی شناسی زیبائادراك ند تا ه اسعی کرد (Armstrong and Detweiler – Bedel, 2008) بدل –آرمسترانگ و دت ویلر 

احتماًال ممکن است پیچیده،  نهادياست که  ادراك وجد آوري" شناسی ، زیبائیاهرا دوباره تعریف کنند. بنظر آن

چیزي زیبا تجربه می ي )، نه یک حالت لذتی که افراد با مناظره312ي (صفحه "شود عمیقی دراكبارآور فهم و ا

د طوالنی مدت، و قدرتمند زیبائی شناسی ریشه در فراینادراك ند که این ه انظریه پردازي کرد این محققانکنند. 

بدست می مرحله به مرحله  این فهمچالش برانگیز است.  به ویژهچیزي است که  پی بردن بهو هدف  داشتهقدرتمندي 

زیبا را از  این محققانآن به فهمیدن نزدیک تر می شود. ي آید، که موجب افزایش لذت می شود چون که دارنده

، اما (Rober 2012)صریح تسهیل می شود  يز کردند: قشنگی با فرایندصرفًا قشنگ بودن براساس کوشش شناختی متمای

 پی بردنجود موجب این می شوند که وهستند مانع فهم مفهومی شده و با این  شناسی محرکاتی که فراخوان زیبائی

وب سه بخشی شناخت (ارزشگزاري)، احساس (ارزش و . زیبائی از طریق یک چارچبیایدبنظر قابل دسترسی 

 تمرکز ترفیع یک به بدل –دت ویلر گیختگی)، و انگیزه مفهوم آفرینی می شود. مهم این که، آرمسترانگ و بران

آنها ي ها و طرح ها، دانش، و تجربه دهد که درك کننده به گسترش آرایه ند که وقتی رخ میه اانگیزه اي تأکید کرد

معمولی ي ا دور از استفادهآشکارآزمایش نکرده اند،  باشد. گرچه تحقیقات زیادي این مفهوم زیبائی را شده عالقمند

  .مثبت خفیف هاي تجربه گیري اندازه براي است امري یعنی، –از مفهوم زیبائی در پژوهش هاي زیبائی شناسی است 
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  حیرت

براي هنر بنیادي است، در کمال تعجب در روانشناسی زیبائی  واحساسی قدرتمندي است ادراك یک  که حیرت

حیرت را  (Keltner and Haidt 2003). کلتنر و هیدت (Nusbaum and Silvia 2014)کمی شده است ي به آن اشارهشناسی 

پذیرا بودن آن درك می یک احساس بشدت برانگیزنده اي توصیف کرده اند که در واکنش به وسعت و احتیاج به 

اي از تجربیات روزمره  نفس یا از نظر تجربه شود. وسعت از شرائط و اشیائی بر می خیزد که یا از نظر فیزیکی از

حیرت را تجزیه ادراك ند؛ پذیرا بودن توان ارگانیسم براي کنار آمدن با وسعت تجربه است. یک پژوهشی که بزرگتر

طبیعت، هنر، و  و تحلیل کرده معلوم کرده است که این احساس اکثرًا در واکنش به محیط هاي غنی از اطالعات در

   .(Shiote et al. 2007)می شود موسیقی درك 

  

  هاکردن  لرز

  

شگفت انگیزي زیبائی شناسی  واکنش یک –، یا سیخ شدن موها هیجان و شور لرز، ادراك یک یعنی، –ها  کردن لرز

اما بنظر می رسد که بخصوص وقتی به موسیقی گوش داده  ،این واکنش می تواند با هر چیزي فراخوانده شود است.

شد. تعجب آور این که بعضی ها گزارش می دهند که وقتی به موسیقی گوش می دهند هرگز لرزه را می شود شایع با

. (Nusbaum and Silvia 2014)تجربه نکرده اند و دیگران گزارش می دهند که آن را بطور روزمره تجربه می کنند 

از علم اعصاب می آیند، از قبیل لرز لرز ي برخالف مطالعاتی که در این جا بحث می شوند، اکثر پژوهش ها در باره

و مطالعات فعالیت دستگاه  (Blood and Zatorre 2001; Salimpoor and Zatorre 2013)وقتی به موسیقی گوش داده می شود 

   .(Benedek and Kaerbach 2011; Grewe et al., 2007)عصبی خودمختار حین واکنش لرز 

  

  احساسات منفی

.  (Cooper and Silvia 2009; Silvia and Brown 2007)به هیچ وجه مثبت نیستند زیبائی شناسی اي تعداد زیادي از تجربه ه

برخورد می کند. مقدار زیادي از با آنها است که به مثابه تخطی به ناظران  يبراي مثال، خشم یک واکنش شایع به هنر

و سانسور کردن  ضایع حد تا اوقات بعضی –،نندک تهبرانگیخ آنها را و توهین کردهحضار به هنرها عمداً سعی دارند تا 

، خشمگین می بطور عمدي سعی دارد تا بر خالف ارزش هاي آنها پیش برود نهاديفکر می کنند افراد  وقتی –هنر 

. انزجار، یک احساس منفی دیگر، یک واکنش شایع به هنري است که سعی در بی قرار کردن حضار دارد. شوند

واند هم تحت اللفظی باشد (براي مثال، نمایش دادن موضوعات طغیان برانگیز) یا استعاره اي (مثًال، تجربه انزجار می ت
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به نظر می اخالقی برخورد می کند). ي حضار به عنوان منزجر کننده رفتارها، و ارزش هائی که باانزجار از ایده ها، 

 به– (Tracy and Robins 2007) "آگاهانه – دخو احساسات" گروه در منفی احساس دو –لت رسد که شرمساري و خج

  زیبائی شناسی اطالق نکرده است.ادراك  به را آنها تحقیقی هیچ اساساً  اما باشند، مربوط هنرها

  

  ارزشگزاري شناختی و تمایز احساسی 3,1,2

  

شویم. ما چگونه آن ها سر در گم ي بوسیلهما چگونه تنوع احساسات زیبائی شناسی را شناسائی کنیم بدون این که 

احساسات متنوع که بخصوص موفقیت آمیز ي حاالت را می فهمیم؟ یک رویکرد براي مطالعه تفاوت هاي بین این

. نظریه هاي ارزشگزاري پیشنهاد می (Lazarus 1991; Sherer 2001)ارزشگزاري شناختی احساسات است ي بوده نظریه

، پیدا می کنندوضع خودشان را در آن  دکه افرا کنندمی  هورظ وضعییک کنند که احساسات از ارزیابی شناختی 

احتیاجات، ارجحیت ها، اهداف، و  به خ می دهدچگونه آن چه که ر این کهي بخصوص ارزیابی هائی در باره

 شخصیخوانده شده اند،  ارزشگزاري. این ارزیابی ها که (Ellworth and Sherer 2003)ربط پیدا می کند  توانهایشان

را  . رویکرد ارزشگزاري(Simer et al., 2007)باشند  وضعتنوع واکنش ها به همان ي ه و لذا می توانند شرح دهندهبود

 Armstrong and Deweilr-Bedell)است اي احساسات زیبائی شناسی اطالق کرده و اساس چندین تئوري ي به مطالعه

2008; Silvia 2005b).  

اطالق شده است. دو  جالب توجهیکرد ارزشگزاري اغلب به احساس در پژوهش هاي زیبائی شناسی، روی  

 تازگی –پیچیدگی ند نرا پیش بینی می کزیبائی شناسی محرکات  به جالب توجهیارزشگزاري اي که بطور باثباتی 

موجب تسهیل توجه به تغییرات احتماالً مهم در  تازگی –هستند. ارزشگزاري پیچیدگی  مقابلهي توان بالقوهو 

با یک  مقابله و کنار آمدنتوان ما را براي  مقابله - پی بردنو رویکرد  (Ellworth and Scherer 2003)حیط می شود م

این است ي منعکس کننده تازگی –هنرها، ارزشگزاري پیچیدگی ي . در زمینه(Lazarus 1991)وضع تخمین می زند 

 پیش پی بردن – مقابلهارزیابی  آنرخورد می کند. بدنبال که چگونه یک کار ناآشنا، پیچیده، و تعجب آور با کسی ب

محرکات تازه و پیچیده است. این توان او براي فهم ي باورهاي دریافت کننده در بارهي می آید، که منعکس کننده

کرار ت -اشعار، فیلم ها، و هنرهاي تصوري  یعنی، –این ساختار ارزشگزاري براي طیف وسیعی از اشیاء زیبائی شناسی 

 Silvia 2005a, 2005c, 2008a; Silvia and)، که عالمت ثبات بین انواع متفاوت محرکات است ،اي صدق می کند دهونش

Berg 2011; Silvia et al., 2009).   
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دانش و احساسات  متمایز کردندر تفکیک احساسات در واکنش به هنرها براي  شگزاريارزش رویکرد ارز  

ارزشگزاري مقابله  نقصان و پیچیدگی –تازگی  زیادارزشگزاري  ابهامعلت ن داده شده که است. نشا اطالق شدهمنفی 

بستگی  پیچیدگی –ارزشگزاري تازگی  اول بهي تعجب در درجه . نشان داده شده که (Silva 2010)است  پی بردن –

یا برخالف  مطابقچیزي ي دهمشاه( یارزشتجانس . نشان داده شده که خشم و انزجار هر دو بر (Sherer 2001)دارد 

چیزي که کسی عمداً مرتکب شده)، و ي (مشاهده اما با ارزشگزاري عمدي براي خشم ،ی)ارزش هاي شخص

  بستگی دارند. (Silvia and Brown)چیزي به عنوان ذاتًا منزجر کننده) براي انزجار ي ارزشگزاري لذت بخش (مشاهده

 Turner)بین جالب توجهی و لذت است  تمایزي در بارهمهم دیگر ي هیافت ،ارزشگزاري مفهوم با استفاده از  

and Silvia 2006) رتبه بندي می کننداز نقاشی هاي لذت بخش و منقلب کننده را مشاهده  ردیفی. وقتی افراد یک ،

 چالب و یبخش لذت - اوقات اکثر احتماالً  –. در وضعیت هاي زیادي ندارندلذت بخشی و جالب توجهی بهم ارتباطی 

ندارد. لذا  یالزاملذت بخشی ، اما براي چیزي که جالب توجه است سطح مشترکی داشته باشند است ممکن توجهی

با آن درگیر شود. تمایز بین زیبائی شناسی را ناخوشایند بداند اما هنوز هم از نظر  اثر هنريممکن است شخصی یک 

افت کمتري دارد اما به همان اندازه اهمیت دارد. چیزها الزم ت دیگري که ما بحث کرده ایم ظرلذت بخشی و احساسا

ست تا تجربیات زیبائی نیست لذت بخش یا زیبا باشند تا اکثر احساسات رخ دهند، لذا قضاوت زیبائی به تنهائی کافی نی

   ت آورده شوند.شناسی بدس

  

  این امر براي علم اعصاب زیبائی شناسی چه معنائی دارد؟ 3,1,3

  

 که است این – شود می اطالق شناسی زیبائی اعصاب علم و روانشناسی به مساوي بطور که پیامی –دي پیام کلی

ي در جستجو و تجربه انسانها. هستند ارجحیت و زیبائی هاي قضاوت از تر گسترده بمراتب شناسی زیبائی تجربیات

د و هم منفی، و مهمتر این که، این حاالت می توانند هم مثبت باشن ادراکات قدرتمند و متنوعی هستند. چنین حاالتی

یت و زیبائی باشند. با این وجود این ادراکات باعث اتحاد بین ادراکی که دریافت کننده را حمی توانند مستقل از ارج

زیبائی ادراك اوبژه می شوند که ممکن است براي  -خاص بین سوژهي به حرکت وامی دارد، و خلق یک رابطه

   .باشد اساسیشناسی 

ائی شناسی اخیري در زیبي مدارك براي منافع یک رویکرد گسترده تر به احساسات زیبائی شناسی از مطالعه  

تا افزایش هاي گام  همورد استفاده قرار گرفت آرآي اف امي با جدید یابیکه در آن یک ارز عصبی بدست آمده است

 ی. شرکت کنندگان (Vessel et al., 2012)دنالت را پیدا کروش دیفي در فعالیت نواحی پیشانی مغز، منجمله شبکه به گام
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 تحریکند تا سري هائی از تصاویر را بر این اساس رتبه بندي کنند که این تصاویر چه اندازه آنها را به ه ارا انتخاب کرد

نند. فعال شدن که توانمند، لذت بخش، و عمیق هستند تمرکز ک تصاویري، و به آنها گفته شده بود تا بر می آورنددر 

جالب  ،دیفالت براي کارهاي هنري که فقط باالترین رتبه بندي را بدست آوردند تفکري شبکهي شیوهگام به گام در 

خاطر آوردن حافظه و در ب اصوص بخب ارجاعی، –چون که این نواحی با ذهنی شدن خود  قرار گرفتند یتوجه خاص

خاص سوژه ي این یافته ممکن است عالمت این باشد که رابطه .(Bickner et al., 2008) دارد همبستگینظر گرفتن آینده 

رتبه بندي  که است شده معلوم بعالوه،. است اندیشیدن و نگري درون کند می فراخوانی را آن هنر که وقتی اوبژه –

احساساتی  نواعکه باعث تمایز حیرت از سایر ا، استبعد از اسکن کردن به فعال شدن منحصر به فردي مربوط حیرت 

. این پژوهش الگوي خوبی براي زیبائی شناسی عصبی است که سعی (Vessel et al. 2012)می شود که تجربه شده اند 

   نگاه کنند. زیبائی شناسی قویتر و شخصیدوام بادارد به احساسات 

به راحتی آن را ثابت شده که رویکرد ارزشگزاري براي تفکیک حاالت زیبائی شناسی مفید بوده و می توان   

. اندازه گیري ارزشگزاري هاي کلیدي همراه با رتبه بندي احساس می تحقیقات زیبائی شنائی عصبی اطالق کرد در

تواند فعال شدنی را شناسائی کند که با قضاوت هاي ارزشی همراه بوده و بعضی از تناقضات در یافته هائی را حل و 

در نظر گرفته شود که بعضی مطالعات زیبائی شناسی  کهستند. مهم است فصل کند که بر اساس رتبه بندي ترجیحی ه

. اما، این (Cela-Conde et al., 2004, 2009)از میانگین داشته اند  يکه پیچیدگی بیشتر عصبی محرکاتی را انتخاب کرده اند

دمان مشاهده کرده ایم، ، و همان طور که ما در پژوهش خواستجداگانه اي انجام گرفته ي با یک نمونه بنديرتبه 

در تک تک افراد پیچیدگی و سایر ارزشگزاري ها برداشتهاي شخصی هستند، و لذا، باید هر وقت مناسبت داشت 

   د.اندازه گیري شو

  

  افراد: چالش تفاوت هاي فردي در علم اعصاب زیبائی شناسی 3,2

  

همان وجود دارند که ثناء؛ معدودي از محرکات تفاوت هاي فردي در واکنش هاي زیبائی شناسی قاعده هستند، نه است 

ر بودن عمده اي را در چگونگی ما براي هنرها انتظار متغی (Siemer et al. 2007).افراد ایجاد می کنند ي ادراك را در همه

مشاهده می کنیم. پس، هم واکنش افراد به همان موضوعات انتظار خواهیم داشت، و این امر را در زندگی روزمره 

الش این است که اساس موجود در قفاي این تفاوت ها را فهمیده، و شناسائی کنیم که چرا مردم هنر را چنین متفاوت چ

. مدتها است که به ارزش نظریه اي و عملی ترکیب کردن روش هاي تجربی و تفکیکی پافشاري شده تجربه می کنند

خاص از . ایده اي که بجاي (Kanai and Rees 2011)فته است و اخیرًا مچدداً مورد تأکید قرار گر (Crombach 1957)است 
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. (Nadal and Pearce 2011)پیش کشیده شده است  دوري شود نیز به عنوان چالشی براي علم اعصاب زیبائی شناسی عام

عصبی ذاتی است، پژوهشگران باید زیبائی شناسی با در نظر گرفتن اندازه هاي کوچک نمونه هائی که در رویکرد 

تفاوت هاي فردي را مورد استفاده قرار دهند تا متفکرانه شرکت کنندگان را انتخاب، ي نوشتجات موجود در باره

   مطالعه و مقایسه کنند.

آمادگی  یعنی، –زیبائی شناسی را پیش بینی می کنند، اما دو ویژگی ادراك ویژگی هاي متعددي متغیر بودن   

مواضع متفاوت در این متغیران شدت هاي . هستند آنها قویترین بمراتب –در هنرها  داشتن و تخصص تجربه براي

زیبائی شناسی هدف زیبائی  قوي احساساتي متفاوت و انواع تجارب زیبائی شناسی را پیش بینی می کنند. اگر مطالعه

اهمیت  ،ند، پس بسیج شرکت کنندگانی که احتمال بیشتري دارد تا چنین احساساتی را تجربه کنباشدشناسی عصبی 

راههاي  زيبه علم اعصاب زیبائی شناسی با روشن سا پیدا می کند. عالوه بر این، یک رویکرد تفاوت هاي فردي

  ها بدهد. این ساختار بینشی بهمی تواند متفاوتی که زیبائی شناسی بطور عصبی توسط افراد متفاوت فرایند می شود 

  

  براي تجربه (openness) پذیرا بودن 3,2,1

  

 یعنی ،(McCrae and Costa 1999)یکی از ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت زیبائی شناسی و خالقیت،  ارزشگزاريي برا

تحت خصیصه هاي فانتزي  شامل این ویژگی. (Feist 1998; Silvia 2012)است  اساسی ،تجربه کردنبراي  پذیرا بودن

ر، طبیعت، و زیبائی)، ادراك (حساس بودن به هن ارزشگزاري(داشتن یک تخیل سرزنده)، حساسیت زیبائی شناسی (

جاهاي تازه)، ي ریزه کاري هاي حاالت احساس درونی)، اعمال (آمادگی براي سعی در انجام کارهاي تازه و مشاهده

  است.  )، و ارزش ها (آماده بودن براي باز بینی ارزش ها)زیادایده ها (داشتن کنجکاوي ذکاوتی 

ماهیت آن احتماالً پر جر ي بوده، و عدم موافقت در بارهشخصیت ي امل پنچگانهناهمگن ترین ع پذیرا بودن  

براي  پذیرا بودن. یکی از مدلهاي (DeYoung et al. 2012; McCrae 1994: McCrae and Sutin 2009) و بحث ترین آنها است

و ذکاوت  (openness) پذیرا بودندو عامل تقسیم می کند:  بهآن را  است که – O/Iمدل  یعنی، –تجربه 

(intellect) .(DeYoung et al., 2007) به حساسیت زیبائی شناسی، خالقیت، و قدرت  پذیرا بودني بطور نظریه اي جنبه

است قدرت حل مسائل ذهنی مترجم: ذکاوت میعانی ذکاوتی به ذکاوت میعانی (ي تخیل مربوط است. برعکس، جنبه

، دانش )که ذکاوت متبلور با فرهنگ و آموزش و پرورش رشد پیدا می کند؛ در حالی که به فرهنگ ارتباط ندارد

براي تجربه کردن  پذیرا بودن تجسسه مدارکی براي مطالعچندین دارد.  بستگیلغوي، و رویکرد ذکاوتی به زندگی 

 Nausbaum and)ی تکالیف خالقانه و ذکاوت رساندن انجامبه  و ذکاوت در چگونگی پذیرا بودنرا یافته اند. براي مثال، 
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Silvia 2011a)، یادگیري تلویحی و تصریحی(Kaufman et al. 2010)، خالقانه ي و دست یابی هاي عمده(Kaufman 2013) 

  . جدا می شوند از هم

زیبائی شناسی و درگیري با هنرها را پیش بینی می  ارزشگزاريبطور باثباتی  اندوزيبراي تجربه  پذیرا بودن  

درگیري در فعالیت هاي زیبائی شناسی از قبیل مطالعه، نقاشی ي پیش بینی کننده پذیرا بودناست که معلوم شده  کند.

بعالوه، معلوم شده که این . (McManys and Furnham 2006)کردن، مالقات گالري هاي هنر، و ارزشگزاري هنرها است 

هنرهاي بصري، با پیوند شدید خاصی با فرم دوست داشتن و عالقه به چندین فرم متفاوت ي خصیصه پیش بینی کننده

. باالخره، در یک پژوهش  (Fayn and Tiliopopous 2012; Feist and Brady 2004; Rawling 2003)است  هاي انتزاعی هنر

و فعالیت  ارزشگزاريي قویترین پیش بینی کننده پذیرا بودنکه  هنفر) معلوم شد 91692مقیاس بزرگ جمعیتی (تعداد 

 ادراکاتباالتر از  پذیرا بودناین یافته ها نشان می دهند که افراد با  (Chamorro-Premuzic et al., 2009).ست هنري ا

خودشان از هنر لذت بیشتري برده، نگرش مثبت تري به هنرها داشته، و در رفتارهائی درگیر می شوند که آنها را در 

  معرض هنرها قرار می دهند.

که در واکنش به احتمال بیشتري دارند ند پذیراتر ي کهبردن از هنر، افرادبیشتر ت غیر از دوست داشتن و لذ  

 NEO) تست شخصیتی پذیرا بودنداشته باشند. یکی از فقره ها در مقیاس  ترشدید و غیرعادي  ادراکات احساسیهنرها 

Personality Inventory)  لرزه در واکنش به شعر و ك ادرامستعد بودنشان به ي در بارهاز شرکت کنندگان است که

 فرهنگ 51که از بین  همعلوم کرد (McCrae 2007). یک پژوهش بین فرهنگی توسط مک کري می شودهنرها پرسیده 

با پذیرا بودن به را لرز یکی از باالترین مطابقت هاي کل فقره ها ي سوال در بارهي ، فقرهفرهنگ 50در  مطالعه شده،

لرزباالترین مطابقت کل ي فرهنگ را ترکیب کرده بود، فقره 51ي کل نمونه ها که همه؛ براي داراستمقیاس تجربه 

یک عالمت زیبائی شناسی لرزهاي ادراك . مک کري نتیجه گیري کرده که ه استفقره ها را داشتي فقره اي همه

  پذیرا بودن است. ي خصیصه عالمگیر گذار 

چگونگی ي تجربه شایعترین پیش بینی کننده رابودن برايه ایم که پذی، پیدا کردماندر پژوهشخود ما،   

 .(Nusbaum and Silvia 2011b)واکنش افراد است که در گوش دادن به موسیقی به طرق زیادي دچار لرز می شوند 

عمیق تر درگیر می شدند (براي مثال، رفتن به  با موسیقی به طرق زیادي ي داشتندپذیرا بودن باالتر جهافرادي که در

اثر پذیرا بودن بر لرزها است. در پژوهشی دیگر، ي ، و این درگیري عمیقتر واسطهکنسرت، نواختن یک آلت موسیقی)

ذکاوت از هم جدا کردیم، و وقتی از افراد خواستیم تا گزارش  پذیرا بودن وي ما پذیرابودن به تجربه را به دو جنبه

ي ند، پذیرا بودن، اما نه ذکاوت، به عنوان یک پیش بینی کنندهشوبه هنرها دچار لرز می دهند که چند بار در واکنش 

   .(Silvia and Nysbaum 2011)کرد می مهم ظهور 
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مثال، یک  قوي زیبائی شناسی است. برايادراك ي تجربه پیش بینی کننده راياز لرز گذشته، پذیرابودن ب  

 ,.Shiota et al) دارد وجود روزمره زندگی در رتحی گزارشی –بودن و تجربه هاي خود  همبستگی شدیدي بین پذیرا

با چه شیوعی طیفی از ادراك زیبائی  در واکنش به هر حیطه اي از هنرآنها  کردند که می . وقتی افراد رتبه بندي(2006

 هبودن شدیدًا پیش بینی می کرد ک پذیراي پیدا می کنند که بیش از همه با آن برخورد می کنند، جنبه راشناسی اي 

پیدا می را متأثر شدن و جذب شدن  ،تهییجو احساس  گریه کنندتجربه هائی از قبیل می خواستند  فراوانیبا چه  آنها

ي باالتري می آوردند رابطهي پذیرا بودن نمرهي . باالخره، آنهائی که در جنبه(Silvia and Nusbaum 2011)کردند 

 را واکنش احساسی بیشتر به هنر جالب توجهنشان دادن منجمله قویتري بین عالقه و شگفت زدگی زیبائی شناسی، 

   (Fayne and Tiliopoulos 2013).می کردند  درك

  

  دانش، تخصص، و آموزش 3,2,2

  

در  اي باور نکردنی اطالعاتشناسی است. بعضی افراد ادراك زیبائی در  افرادتخصص در هنرها دومین متغیر تفاوت 

دانش یعنی،  –طالعاتی سطحی تري داشته، و افراد زیادي دانش خیلی کمی دارند. تخصص ، بقیه ادارندهنرها ي باره

چیزها را تعدیل می کند، و در  همه کمابیش –رسمی بدست آمده ي در یک قلمرو هنر که از طریق آموزش و مطالعه

ي اوبژه هنر انارشناسکتازه کارها،  زمان حال یک موضوع حاد در روانشناسی زیبائی شناسی است. در مقایسه با

هنر از مفاهیمی ي ، در باره(Hekkert and van E\Wieringen 1996) خودشان را با استفاده از ابعاد متفاوتی ارزیابی می کنند

، ي آنهاو بر اساس مطالعات پیگیري حرکات چشم ها (Parsons 1987)ند کنند که رسمی تر و انتزاعی تراستفاده می 

  می کنند.  حسطور متفاوتی تصورات بینائی را ب

و تازه کارها واکنش هاي متفاوت  انمتخصصد: مقاصد ما، تفاوت هاي احساسی ان اما، مرتبط ترین امر براي  

تازه کارها اثرات  و انمتخصص به هنرها بین احساسی هاي زیبائی شناسی به هنرها نشان می دهند. تفاوت هاي واکنش

شایع این است ي . یک یافته(Leder et al. 2012; Locher et al. 2001; Millis 2001)ند شدیدي هستند که براحتی پیدا می شو

 –می برند که پیچیده تر، انتزاعی تر، و غیر بیشتري لذت  آثار هنري اي، نسبت به تازه کارها، از کارشناسانکه 

هم دارد که کارهاي پیچیده تر را ابهام احتمال بیشتر  انمتخصص. (Hekkert and Wieringen 1996) ندتر کننده ایانگرينم

 Axelsson)دارد که آنها را جالب توجه تر در یابند  ي همو احتمال بیشتر (Silvia 2013; Silvia and Berg 2011) تر یافتهآور

2007; Silvia 2006a).   
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ویکردها می کنند. یکی از ري سرراست اندازه گیربطور معدودي طرق را در  تخصص داشتن یا کارشناسی  

مدرك ، داشتن رشته هاي هنر اکتسابات ملموس آنها، از قبیل شغل درو  را بر اساس دست یابی ها افراداین است که 

 .Haanstra et al) کنندی ارشد از دانشکده، یا مدرکی در هنرها، یا گذراندن کالس هائی در هنرها گروه بندي تخصص

قه به هنرها ترکیب می کنند: افراد باید هم دست یابی هاي گسترده . بعضی رویکردها دست یابی ها را با عال(2013

. رویکرد دیگر دانش (Locher et al. 2001).به هنرها نشان دهند تا واجد شرائط باشند  زیاديي داشته باشند و هم عالقه

 Smith and)اسمیت  زیبائی شناسی اسمیت و فصاحتمقیاس در براي مثال، ند. می ک سنجشهنرها ي ر بارهافراد را د

Smith 2006)من فر (فاده از مقیاسی که از صاست د. بان، به افراد لیستی از تصاویر و عناوین در تاریخ هنر عرضه می کن

این هنرمند ي ذکاوتمندانه در باره ممن می توان( 4تا هرگز این هنرمند یا واژه به گوشم نخورده) 

از افراد خواسته می شود تا رتبه بندي براي هر کدام از عرضه ها،  ،تفاوت می کند )یا ایده در هنر صحبت کنم

مقیاس بر برداشت ساده اي پایه دارد که خبرگان از تازه کاران . هر کدام چه اندازه اطالع دارندي کنند که در باره

تخصص را  بسته بهوااکثر متغیران  اطالعات،ي ساده قضاوت هايي دارند، لذا سوال کردن در باره ات بیشترياطالع

 .DeWall wt al)کار می کند  هم بدست می آورد. این مقیاس در مطالعات زیادي مورد استفاده قرار گرفته و بخوبی

2013; Silvia and Barona 2009; Silvia and Nusbaum 20110 . اساسی قابلیت تبدیل به نسخه هاي تعدیل شده، از این روش

  . (Silvia 2007; Silvia and Berg 2011)دارا است بخوبی را  نوشتن، و هنرهاي دکوراتیوقبیل گسترش به حیطه هاي فیلم، 

هنرها  انمتخصصدارند.  هائی سطح مشتركبا هم نباید باعث تعجب شود که تخصص و پذیرا بودن به تجربه   

ت مطابقت دارد. در یک که با نقش پذیرا بودن در زیبائی شناسی و خالقی ،پذیراترندبمراتب بیشتر از تازه کارها 

 پذیرائی تجربه بودي زیبائی شناسی شدیداً پیش بینی کننده فصاحتشجویان دانشکده، امتیاراتی از مقیاس نداي مطالعه

= 0.55; Silvia 2007) (ჩیک خصیصه) ا متفاوت آشکارتبلور اکتسابی) شخصیتی) و تخصص (دانش مي . پذیرا بودن

  . اي رشد تخصص در هنرها الزامی استعالقه و انگیزه اي است که بري جربه ارائه دهندهبه ت زیادند اما پذیرا بودن ا

  

  ؟این امر براي زیبائی شناسی عصبی چه معنی اي دارد 3,2,2

  

در  به ویژهند. پذیرا بودن و تخصص اي احساسی به هنرها تأثیرگذارتفاوت هاي فردي بر شدت و کیفیت واکنش ه

شناسی را تعریف می کنند. مکانیسم هاي این تفاوت ها کامًال ادراك زیبائی د که ري درگیرنتحاالت قویتر و متعالی 

مال بیشتري نیستند، اما مدارك اولیه متصور این هستند که افراد با درجات باالي پذیرابودن و خبرگی در هنر احت آشکار
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می دهد، و احتمال کمتري دارد که در مقابله کنند که زندگی آنها را گسترش می هنر برخورد  دارد تا با دیدگاهی به

  با پیچیدگی دچار ابهام شده، و احتمال بیشتري دارد که احساسات توانمندي در واکنش به هنرها داشته باشند.

نمونه برداري است. پژوهش هاي علم اعصاب  موضوعبراي علم اعصاب زیبائی شناسی  آشکاریک پیامد   

ي هابرداري از پژوهش هاي رفتارشناسی داشته، و تفاوت هاي فردي در نمونه  هاي بسیار کمتريبرداري نمونه 

افراد مورد کوچک موجب اغتشاش می شوند. اگر کار دیگري نمی توان انجام داد، مهم است تا شخصیت و تخصص 

نندگان شرکت ک کهاین است  شود که نمونه به چه شکلی است. اما، مثمرالثمرتر شرح دادهسنجش شوند تا آزمایش 

براساس تفاوت هاي فردي آنها انتخاب شوند. یکی از رویکردها این است که افرادي انتخاب شوند که براي آنها 

دارند. رویکرد  باالئیي در پذیرا بودن و تخصص درجه ند، از قبیل افرادي کهش هاي شدید زیبائی شناسی شایع اواکن

را بر اساس این متغیرها ، بیشتر و کمتري دارندپذیرابودن توان دي که ، از قبیل افرادیگر این است که گروه هاي افراطی

می شود، که همیشه براي آن ترش متغیران بین افراد، طرح پژوهش موجب افزایش نیروي آماري سانتخاب کنند. با گ

. علیرغم پیامدهاي خاص، توجه به تفاوت هاي فردي می الوصول است سهل کوچک –برداري روش هاي نمونه 

 Nadal and)د نشرکت کنندگان و تفاوت هائی کمک کند که بین آنها وجود دار زمینه زدائیي تواند به حل مسئله

Pearse 2011) .  

  

  ائی شناسی و محیط هابزمینه ها: تنوع اشیاء زی 3,3

   

ی انتخاب شده یکی از میراث هاي برالینر تأکید بر تجربیات آزمایشگاهی کنترل شده با محرکاتی است که بطور دقیق

که مردم با آنها مقابله می کنند و مکان هائی که با  اوبژه هائی یعنی، –شناسی ادراك زیبائی . لذا، زمینه هاي بودند

 در وضعیشناسی ادراك زیبائی ي باره در زیادي اطالعات ما. شوند می پوشی چشم عمدتاً  –می کنند  برخوردآنها 

دیگري انتخاب کرده  شخصئی تجربه می شوند که نش به تصویرات ناآشناکه در یک اطاق ناآشنا در واک داریم

ایجاد می شود  اي شناسی اي داریم که در محیط هاي زیست طبیعیادراك زیبائی ي ما اطالع کمی در بارهااست؛ 

ع اشیاء زیبائی شناسی دارد. یکی تنو سورا می بینیم که دو  زمینه یا متني ، ما مسئلهدرگیر می شوند. لذابا آنها افراد  که

 مطالعه مورد اي گسترده بطور که – بینائی تصویرهاي قبیل از –هستند که بطور تجربی به آسانی پژوهش می شوند 

. نیستند طور این – تئاتر و داستان، یک متن مانند –ترند هائی که پیچیده و پر زحمتاوبژه اند، در حالی که  گرفته قرار

 در – کنند می تجربه جا همه در اساساً  را شناسی زیبائی هاي اوبژه افراد: است شناسی ئیزیبا هاي زمینه تنوع دوم

جائی که افراد در تماس با ایده ها و اشیائی قرار می گیرند که هر و دستی، تلفن در اتوموبیل، داخل ها، موزه در منزل،
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یشگاه خارج کرده و آن را به دنیاي واقعی هدف زیبائی شناسی دارند. اما، مطالعات معدودي پژوهش هنر را از آزما

  برده اند. 

  

  تنوع اوبژه هاي زیبائی شناسی 3,3,1

  

شاید دو حیطه اي که  - بعضی از انواع هنرها را آسان تر می توان مورد مطالعه قرار داد. هنرهاي تصویري و موسیقی

 توان می. دهند می قرار آزمایشگاهی پارادایم اختیار در بخوبی را خودشان –بیش از همه مور مطالعه قرار گرفته اند 

ده، جنبه هاي عرضه نبو خاصی پرسنل یا تسهیالت محتاج پژوهشگران کرد، عرضه ارزان ابزارهاي از استفاده با را آنها

. با در شودتا تصویري نشان داده شود یا موسیقی اي پخش  نیسترا می توان بدقت تعیین کرد، و وقت زیادي الزم 

هاي مغز، هنر تصویري و موسیقی براي اسکن کردن  تصویر برداريتن تکنولوژي هاي حال حاضر، براي نظر گرف

یک ي ارائهاما،  –پخش کرد را هستند. راحت می توان عکس ها را نشان داد یا موسیقی  محرکاتدوستانه ترین 

  ارائه می دهند. براي پژوهش صحنه اي چالش هاي کم و بیشی تئاترطوالنی، فیلم هاي کوتاه، یا یک ي نوشته

این است که روانشناسی زیبائی شناسی در سال هاي اخیر یک رویکرد گسترده تري را اتخاذ برداشت ما   

است. در سال هاي اخیر، در متن هاي  بودهبیشتري به طیف وسیعی از حیطه هاي هنر ي عالقهشاهد کرده است، که 

 Scientific) علمی ادبیاتي مطالعهجدیدي به نام ي همراه با یک مجله، مقاله هاي جدید فراوانی، داستان سرائی

Studies of Literature)  ادبیات، تئاتر، ي جدیداً، مقاالت جالب توجهی در باره ترتیبوجود داشته است. به همین

ی زیبائی شناسی، روانشناسو  )Empirical Studies of the Arts ( مطالعات تجربی هنرهاو فیلم در مجالت موسیقی، 

) ظاهر شده اند. از آن جا که ما پژوهشگرانی Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts ( خالقیت، و هنرها

درگیر شده در هستیم که بر مطالعات آزمایشگاهی هنرهاي بصري و موسیقی تمرکز کرده ایم، می توانیم کوشش 

  دردانی کنیم. ه نواحی مختلف قگسترش این حرفه را ب

کرده اند. یکی از برنامه هاي قابل  عبوررسمی ي بعضی از پژوهشگران کامالً به خارج از هنرهاي ظریفه  

مورد  طراحی شده را هم در آزمایشگاه و هم در محیط طبیعیشناسی محصوالت ئی زیباي تحقیقاتی تجربهي مالحظه

ي . در راستاي مشابهی، وایت فیلد براي مطالعه (Demir et al., 2009; Ludden et al., 2008, 2009) داده استآزمایش قرار 

 Whitefield and de Desterfani).دلیل آورده است  (mundane aesthetics) هاي پیش پا افتادهزیبائی شناسی 

شناسی زیبائی  ادراكي براي ارزیابی مدل هاي رقابت کننده ئیاو اوبژه هاي طراحی شده را به عنوان زمینه ها (2011

بر این امر تمرکز کرده  يو پژوهش اخیر ،(Whitefield 1983; Whitefield and Slatter 1979)مورد استفاده قرار داده است 
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 Whitefield and de). را می گیرند ،که افراد چگونه تصمیمات شایع زیبائی شناسی، از قبیل رنگ دیوارهاي داخلی

Desterfani 2011) به معماري ها و  پژوهشی توسط برالین و همکارانش واکنش هاي زیبائی شناسی یک خط تاریخی

، و یک خط تازه (Oostendrop and Berlyne 1978a, 178b)محیط زیست ساخته شده را مورد آزمایش قرار داده است 

  . (L. F. Smith 2014)پژوهشی تجربه هاي زیبائی شناسی تصاویر فضائی را مورد تجسس قرار داده است ي برخاسته
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 زیبائی شناسی تنوع محل هاي  3,2,2

  

افراد با اشیاء زیبائی شناسی در مکان هاي زیادي برخورد می کنند: به موسیقی در کنسرت ها گوش کرده، هنرها را 

، معماري را وقتی تجربه می کنند که خوش خوشک در محیط ساختار شده قدم می زنند، تماشا کردهدر موزه ها 

 ساعت تا ها لباس از –ت را وقتی تجربه می کنند که در محیط طبیعی پرسه می زنند، و با محصوالت طراحی شده طبیع

خواهند مشکلتر را ه و تحلیل تجزی شناسی زیبائی هاي محیط تنوع. کنند می انفعال و فعل - ها اتوموبیل تا مچی هاي

تی که شامل دستگاه هاي مغناطیسی غول پیکري کرد: پژوهش بمراتب در آزمایشگاه آسان تر است، بخصوص وق

  باشد.

تجربه هاي زیبائی شناسی در دنیائی کرده ي با این حال، پژوهشگران پیشرفت هاي شگفت انگیزي در مطالعه  

روش هاي نمونه برداري تجربه کردن را  جدیديفراوان نوع پژوهش  دارند. یک قراراند که وراي درهاي آزمایشگاه 

. چنین روش هائی مکرراً افراد را در محیط هاي طبیعی آنها ارزیابی می کرده است پیادهشناسی ائی ادراك زیب در

افراد، پژوهشگران می توانند دریابند که با چه ي هاز تجربه هاي روز مر (رندوم) دون ترتیبکنند. با نمونه برداري ب

از قبیل تجربیات  ،اموريخ می دهند تسخیر کنند، و شیوعی اتفاقات واقعًا رخ می دهئد، تجربه ها را به صورتی که ر

را مورد مطالعه قرار دهند که نمی توان آنها را با استفاده از ارزیابی هاي غیرپویا و یک باره مورد تغییر پذیر و فرّار 

  . (Conner et al., 2009; Hektner et al., 2007)مطالعه قرار داد، 

مونه برداري بی ز همه به موسیقی اطالق شده است. راه خوب بري نابیش  پژوهشیروش هاي نمونه برداري   

می دهد و وقتی این کار را می به موسیقی گوش  اي فراوانیبا چه  این فردمینی است که یک نفر تخي انهنظم روز

گروهی روش هاي  . اخیراً یک(Justin et al., 2008; Sloboda et al., 2001)د الً چه نوع احساساتی تجربه می کند معموکن

د که افراد با چه شیوعی وقتی به موسیقی گوش می دهند نداده تا مطالعه کن را مورد استفاده قرار نمونه برداري تجربی

هم چنین چرا بعضی افراد ندرتًا به  (Nusbaum et al., 2014)د ندچار لرز شده و چه نوع زمینه هائی موجب لرز می شو

، ما آزمایش (Beaty et al. 2013). در پروژه اي دیگر (Nusbaum 2015)لذت می برند گوش می دهند و از آن ی موسیق

خته نوا اي موسیقی وقتی شده تخیلی موسیقی – شنوند می را "درونی موسیقی"یم که با چه فراوانی اي افراد ه اکرد

کرم هاي "ي لیشه ها در بارهکبعضی انزجاري است، همان طور که ي این معموالً یک تجربهآیا  که این و –نمی شود 

  . (Kellaris 2008; Levitin 2006)پیشنهاد می کنند  (stuck-song syndrome) افتاده گیر –و سندرم آهنگ  (earworms) "گوش
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هنر را در موزه ها مورد ي در روانشناسی زیبائی شناسی، کار کوچک اما عالی اي وجود دارد که تجربه  

ند و هم . این مطالعات هم مقایسه اي ا(Hӧge 2003; Mastandrea et al. 2007; J. K. Smith 2014) داده استمطالعه قرار 

 Smith and)هنري می کنند  اثري تماشايچه مدتی وقت صرف ربی، و طیفی از مسائل جالب توجه، از قبیل افراد تج

Smith 2001)،  افراد تمایل به نگاه کردن به چه چیزي را دارند(Heidenreich and Turano 2011)ناشی ي ، و چگونه تجربه

   .را مورد مطاله قرارداده اند (Locher et al., 2001)متفاوت است  اصیلهنر ناشی از ي یک کپی برداري از تجربهاز 

است که سنجش هاي زیست شناسی براي ارزیابی تجربه امر این  در طبیعیي توسعهي، ژبا پیشرفت تکنولو  

، اما اندازه عملی و همه جائی نخواهند بودکاري هاي سرپائی از مغز  تصویر بردارياضافه شوند.  در محیط هاي طبیعی

ثال هاي بارز گیري هاي سرپائی دستگاه عصبی خودمختار نسبتًا ارزان بوده و استفاده از آنها آسان است. یکی از م

 (Tschacher et al. 2012)چاچر و همکارانش  ي سرپائی دستگاه عصبی خود مختار پروژه اي توسطاستفاده از فیزیولوژ

می هنرهاي ظریفه ي است. در این تحقیق شرکت کنندگان یک دستگاه دستکش مانند را ضمن ویزیت از یک موزه

 سمپاتتیک و پاراسمپاتتیکاعصاب فعالیت  نشانه هايو  کردمی  موزه را پیگیريپوشیدند. دستگاه حرکات آنها در 

. به این صورت پژوهشگران می توانستند فعالیت فیزیولوژیک به جنبه هائی از هنرها ئه می دادارارا  شرکت کنندگان

 Trӧndle and)پیوند بزنند  کنندگان شرکت هاي گزارشی –به خود  را(براي مثال، شهرت یا پر تنشی یک نقاشی) 

Tschacher 2012).   

، که از الکترودهائی استفاده (Cybulski 2011)ت کاردیولوژي سرپائی اس (impedance) دیگر ایمپدانس انتخاب  

سینه تعبیه شده و فعالیت الکتریکی و مکانیکی قلب را اندازه گیري می کند ي می کند که در جلو و عقب قفسه

(Thayer et al. 2008)این طریق، می توان اثر شاخه هاي سمپاتتیک و پاراسمپاتتیک دستگاه خودمختار عصبی را با  . به

یک سنجش که انقباضی، ي هر مرحله در مثال، بازده قلبضربان قلب، نیروي انقباضی (براي  ه گیري هاي سرعتانداز

و متغیر بودن (براي مثال، متغیر بودن سرعت ضربان قلب به عنوان اندازه گیري اثر  ،)(Kelly 2012؛ است اثر سمپاتتیک

  د. ارزیابی کررا ) Segerstrom et al. 2012پاراسمپاتتیک؛ 

  

  د؟نبراي زیبائی شناسی عصبی چه معنائی دار امور این 3,3,3

  

ارائه می دهد. براي بسیاري  زیبائی شناسیي زمینه بزرگترین چالش را براي پژوهش هاي نورولوژي و رفتاري در باره

روش  تلزامای اضاز روش هاي علم اعصاب، تصورات بینائی و موسیقی تنها حیطه هاي زیبائی شناسی عملی هستند. بع

ها و عملی بودن آن چیزي که افراد درك می کنند در ي شناسی خاص از قبیل پیوند زمانی دقیق اتفاقات و اندازه گیر



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٠٨

انواع زیادي از حیطه هاي پویا  که در حال حاضر حالی که در داخل اسکن کننده قرار گرفته اند، به این معنی است

در اوان طفولیت بوده، لذا گسترش زیبائی  هاي سرپائی علم اعصاب ، روشترتیبهستند. به همین  رسدور از دست

هاي جالب توجه  گزیدهشناسی عصبی به داخل موزه ها و سالن هاي کنسرت دور از دست هستند. همزمان، بعضی 

 هائی براي سنجش دستگاه گزیدهند و ا در افق نمایان بنیادي هاي سرپائی از مغز براي پژوهش تصویر برداريبراي 

براي حاال، چالش زمینه چیزي است که هنوز هم در  .(Cybulski 2011)ند تار عملی بوده و نسبتًا ارزان اخودمخعصبی 

این رشته است، چیزي که باید وقتی این رشته روش ها، تکنولوژي ها، و بینش هاي تازه اي را یافت، دوباره  افراد ذهن

  در دست گرفته شود. 

  

  نتیجه گیري 3,4

 
کسانی که ما آنها را در کنفرانس  نظر اساس علمی هنرها هستند. بري ها روزهاي هیجان انگیزي براي مطالعهزرواین 

و طیف شگفت انگیزي با استعداد  ها می بینیم و آن چه که منتشر می شود، این رشته باعث جذب عده زیادي از جوانان

ی از نشانه هائی است که علم زیبائی شناسی در حال است. ظهور زیبائی شناسی عصبی یکشده از عناوین و روش ها 

فکري براساس روانشناسی زیبائی شناسی ارائه داده ایم. ي براي تغذیهرا است. در این فصل، ما موادي  بالغ شدن

 حاالت تنوع –کرده اند  آشکاررا  اساسیپژوهش هاي دهه هاي گذشته با استفاده از روش هاي رفتاري چند موضوع 

، و تنوع زمینه هاي زیبائی شناسی. این ها مسائل چالش برانگیزي هستند که فردي هاي واکنش تنوع شناسی، زیبائی

رویکردهاي علم اعصاب به زیبائی شناسی هم باید با آنها روبرو شده و هم به آنها بپردازد. در بعضی موارد، زیبائی 

شناسی اي درس ادراك زیبائی تعریف ي مخاطره یلشناسی عصبی می تواند از اشتباهات پژوهش هاي رفتاري، از قب

بگیرد که صرفًا با واژه هاي حاالت مثبت تعریف شده اند. در موارد دیگر، ما انتظار داریم که زیبائی شناسی عصبی 

کرد، از قبیل  می تواند بعضی از مسائلی را حل و فصل کند که با روش هاي روانشناسی مشکل بتوان به آنها رخنه

زیبائی شناسی عصبی ي حاالت مبهم مانند لرزه و حیرت. به هر حال، ما کنجکاویم تا ببینیم آینده براي رشتهماهیت 

  چه در بر خواهد داشت.
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  4فصل 

  

ائی شناسی بزیبائی شناسی: همگرائی زی ارزشگزاري

  تجربی و روانشناسی

  

  رنات گرگر، و دیوید برایبرهلموت لدر، گ
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  غریب؟ و عجیب رفتار – پیش گفتار 4,1

  

ظاهري زیست شناسی ندارند فعالیت هائی ي در بین کارهاي اسرارآمیزي که انسانها انجام می دهند که هیچ استفاده

ترها و تاالرهاي کنسرت براي مثال، انسانها ساعت ها در تئا گنجانده ایم. "فرهنگ"هستند که ما آنها را تحت مفهوم 

هستند. در واژه  يوقت گذرانده، به نمایشگاه هاي هنر می روند، که اغلب مستلزم مسافرت و صرف هزینه هاي دیگر

هنر، افراد در فضاهاي ساکت وقت صرف کرده و به ساختارهاي دو یا سه بعدي دست ساز ي هاي انتزاعی تر، در باره

یک جریان محرك حسی نسبتًا ي رده باقی مانده اند، کارهائی که تحویل دهندهانسانها نگاه می کنند که دست نخو

فرایندهائی را مورد بحث قرار می دهیم که در چنین رفتارهائی درگیر می ي ثابت می شوند. در فصل حاضر ما مطالعه

 ارزشگزاريناسی و حاالت از هنر، و این که محققان چگونه می توانند فرایندهاي روانش ارزشگزاريدر  به ویژهشوند، 

  زیبائی شناسی را با استفاده از روش هاي رفتاري و فیزیولوژي روانی اندازه گیري کنند. از

قدیمی است. مدارك در دست متصور این امري مصرف هنر توسط آنسانها، یعنی، موضوع مطالعات ما،   

 سال 80000 به. مثالهاي هنر ماقبل تاریخ (Davies 2012)هستند که هنر یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد انسانها است 

د. لذا همراه با اسلحه ها و ابزارها، کارهاي هنري از قدیمترین مصنوعات بشري هستند. گرچه ما اطالعات نمی رس قبل

چگونگی برداشت کارهاي هنري اولیه داریم، و هیچ مدرکی براي انواع دیدگاه هاي دریافت کنندگان ي کمی در باره

 افراد براي امروزه. است شده تعبیه ما تکاملی –تحولی ي هنرمندي عمیقاً در گذشتهاما ، (Dutton 2009)دست نداریم در 

است، حتی براي بعضی ها یک رفتار  معمولیه یک رفتار موز به رفتن غربی، هاي فرهنگ از بسیاري در اقالً زیادي،

 ما امروزه آن را می دانیم یک اختراع نسبتًا تازه اي است شایعی است. با این وجود، مفهوم یک موزه آن طور که

(Shiner 2003)ن اکاپیتولیي . موزه(Capitolian)  ن در نظر مدري ح شد را می توان اولین موزهدر رم افتتا 1471که در سال

، یا این بگیریمنظر  اجداد انسان مدرن در نقاشی در غارها را به مثابه مفهومات موزه ايآیا  مستقل از این که گرفت.

که موزه هارا می توان پیشرفت اخیري در تاریخ فقره بندي کرد، وجود هنر سؤالی در این باره پیش می کشد که درك 

هنر چه نوع رفتاري است، و چه نوع انتظاري بدست می دهد. جذابیت هنر ممکن است ناشی از احتماالت مشخص 

تجربه هائی تمرکز کرده اند که شرح می دهند که چگونه این رفتار نشان  متفاوتی باشد. روانشناسی هنرها بر کیفیت

براي  استنتاق نشدهکارهاي هنري در نمایشگاه نمایانگر یک ارزش  . در این راستا،(Leder et al. 2004)داده می شود 
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 غالباًهند. این امر به شرح تجربه هاي هیجان انگیز، روشنگرانه، یا تعالی بخش را می دي بازدید کنندگان بوده، و وعده

که هنر استطاعت ایجاد حاالت هدونیکی تجربه هاي مثبت زیبائی،  رفتار زیبائی شناسی مربوط می شودي فرض شده

  لذت، یا متعالی را دارد. 

 دراما، مثالهاي گوناگونی از نمایشگاه هاي هنر معاصر وجود دارند که این اثرات ساده و سرراست به سختی   

نیمه در نمایشگاه  مکزیکي غرفه در (Teresa Margolles) ولسشرکت تیریسا مارگ کار اقعیت دارند. براي مثال،وآنها 

 برپائی؟ را در نظر بگیرید. در چه چیزي دیگري می توانیم صحبت کنیمي در باره، به نام 2009ونیز ي ساله

کف هاي قصر ونیزي را با آبی شستشو  چاقچی هاقاجنگ  هاي قتل مکزیکی قربانیاني اعضاء خانواده ولسهاي مارگ

ذت بخشی دست اول لي کردند که از قبرستان هاي قربانیان برداشته شده بود. نمی شد گفت که این کار یک تجربه

د. لذا، اقالً وقتی به هنر معاصر می رسیم، شرح هاي متناوبی از جذابیت هنر باید مورد بحث به مالقات کننده ها می دا

ننده، که بطور صراحتی کتی تحریک حکارهاي هنري جدید، ابتکاري، و ي د: هنرها می توانند با ارائهنگیرقرار 

تجربه هاي جالب توجه، تحریک کننده، و گاهی ي نیست، وعده یزیبائی و تعالی بخش هدفشان به نمایش در آوردن

عیت هائی بدست آورند که دشان را از وضممکن است جذابیت خو اما، این کارهاي هنري د.نچالش برانگیز را بده

به نمایش در  اثر هنري توسط که را چه آن تا دارند سعی کنندگان برداشت یعنی، –محتاج حل و فصل هائی هستند 

آورده شده و مقصود هنرمند بوده را فهمیده و معنی دار کنند، شبیه به حل یک معماي شناختی یا حل و فصل ابهامات 

   .(Leder et al. 2004) باشند پاداشی –یندهائی باید خود بینائی. چنین فرا

وظائف اجتماعی هنر تأکید می کنند. هنرمندان یک دیدگاه بر این امر به شرح هائی هم مربوط می شود که   

ي خاصی از دنیا را اتخاذ می کنند؛ آنها اغلب یک گرایش خاصی را بیان می کنند. در نتیجه، رویکردهاي اولیه

ث بح براي( کند پیدا همدلی -هنرمند با یا – اثر هنريسی تأکید می کردند که برداشت کننده باید بتواند با روانشنا

در یادگیري براي برداشت، تعبیر، و اي را بازیگوشانه  رسمهنر  عالوه بر این،مراجعه نمائید). لذا،  Currie 2011 جامع به

. در ارتباط با این شرح، رویکردهاي فرگشتی بحث می (Dissanayake 2007)ممکن می سازد تبادل دیدگاه ها و نظریات 

 "مهم تشریفا تی را بعهده دارد که به انسجام اجتماعی کمک می کندي هنر یک وظیفه ارزیابیساخت و "کنند که 

(Chattterhee 2011, p. 56) حاالت . تجزیه و تحلیل هاي روانشناسی هنر معموال به سمت یک دیدگاه درونی، مانند

  گیري می کنند.روانشناسی و فرایندهائی حین درك هنر جهت 

ما بحث خواهیم کرد که روانشناسی چگونه رفتار ادراك در این فصل هدف ما بررسی دو موضوع است. اول،  

شکنی کرده و بحث خواهیم ساختاردر اجزاء آن هنر را ي ما تجربه کردن و لذت بردن از هنر را برداشت می کند. دوم،

حین ادراکات زیبائی شناسی روانشناسی  -استفاده از سنجش هاي فیزیولوژي  به ویژهکه زیبائی شناسی تجربی، و کرد 

   بینش هائی به فرایندهاي پیچیده ارائه می دهد.چگونه  هنرهاي بصري
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   روانشناسان چگونه تجربه هاي زیبائی شناسی هنر را برداشت می کنند؟ 4,2

  

ي انسانها را توصیف کرده، شرح داده، و از طریق فهم علمی، رفتار هاو تجربه  هارفتاراست که این روانشناسان هدف 

نوعی دیدگاه درونی یک شخص است  بر هاي روانشناسی د. تمرکز اکثر نظریهنو تجربه هاي آنها را پیش بینی کن

(James 1890) هائی است که در ادراك کننده رخ فرایند معیّن کردنیبائی شناسی هدفش ز. از این جنبه، روانشناسی

 در (Fechner 1876)می دهند، تا شرح دهند که این شخص از نظر زیبائی شناسی چه چیزي را دوست دارد. فچنر 

  این موضوع را به این طریق بیان کرده است: (Vorschule der Ästhetik)دیباچه اي در زیبائی شناسی 

  

این مفاهیمی که تحت آنها می توان ي در باره صرفاً بر ما، ما اثر زیبائی شناسی هر چیزي ي مالحظهدر 

، گرچه چنین سؤاالتی باید پرسیده شوند. اما، فکر نمی کنیم در چنین سیستمی هارا گنجاند، و فقره بندي آنمفاهیم 

جواب ؟ . . . چیزي دوست داشتنی یا دوست نداشتنی استباید این باشد: چرا  جالب توجه ترین و مهمترین سؤال

 و الزام اجبار، و در قانون بوط به دوست داشتن و دوست نداشتناین سؤال را فقط می توان در قوانین خاص مر

 ، و با دالئل و مقاصد این حرکاتخاص اشیاء فیزیکی با قوانین حرکت، درست به همان طریقی که حرکات یافت

ن یا فقره بندي در حرکات مختلف شرح داد، بلکه . حرکات را نمی توان فقط با مفاهیم نام بردشرح داده می شوند

بحساب آورد. لذا شرح هاي مفهومی باید حالی که مقاصد حرکات را هم تلزم قوانین دقیق حرکت هستند، در مس

 چارچوببود مگر یک  چیزي نخواهندمناسبی تأئید نشده اند، ي تا وقتی که با قوانین شرح دهندهدر زیبائی شناسی 

  ).مراجعه نمائید Leder 2014, p. 117، به Leder and Pleinesوسط (ترجمه ت خالی

  

 Vorschule der Ästhetik)دیباچه اي در زیبائی شناسی زیبائی شناسی تجربی را با کتابش ي فچنر رشته

، یتحتان – فوقانی رانش؛ و –محرك یعنی،  ،فوقانی –تحتانی رویکردهاي  کتاب،در این او بنیان گذاري کرد.  (1876

را مشخص کرد و فعل و انفعال این رویکرد ها را ضمن ادراکات زیبائی شناسی پیش بینی  رانش –یعنی، شناخت 

که درون یک  می کندشناسائی  رخداديکه امروزه روانشناسی به صورت  هستندتقریبًا همان چیزي  ها کرد. این

ا آشکار. مطالعات تجربی فچنر (Leder et al., 2004)را تجربه می کند  اثر هنريکه او یک د نشخص وقتی رخ می ده

اصول بخش طالئی ي آزمایشگاهی در بارهي . او اولین مطالعههاآن تولید نه – ندادراك زیبائی شناسی بودي در باره

(Glden Section) ي العهباید زیبا باشد، و اولین مط به ویژه 1/ 1,618 در مستطیل ها را ارائه داد، که بر اساس آنها نسبت

انجام داد که در گالري هاي سمپر در  (Holbein’s Madonna)مریم هولباین  از نقاشیمیدانی را در یک موزه با دو نسخه 

جالب این که، گرچه فچنر زیبائی شناسی را یکی از عناوین پژوهش خودش  درسدن به نمایش گذاشته شده بودند.
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در ی شناسی تجربی طی قرن بیستم بطور تعجب آوري آهسته بود. قرار داد (عالوه بر سایکوفیزیک)، پیشرفت زیبائ

فرایندهاي بالینی، اجتماعی، و بنیادي در ي روانشناسی رسمی غلبه داشت، اما عناوین دیگر در بارهمطالعات ادراکی 

 Karl Bühler)از قبیل رویکرد کارل بوهلر  ضوعات غالب تري شدند. استثنائاتیادراك، مانند توجه و فکر کردن، مو

. اما، فقط بعد از این که ا ارجاعی به تاریخ هنر شروع می شد، که صراحتًا بوجود داشتند تالتبه روانشناسی گش (1013

تجربه کرد، که عمدتاً مرهون رویکرد  را تأثیرات رفتارگرایان فروکش کرد زیبائی شناسی تجربی یک تجدید حیاتی

بود. از انقالب شناختی به بعد، مفهوم پردازش اطالعات راهنماي  1970ي برالین در دهه برانگیختگی زیست شناسی

نتیجه، شناخت، تفکر، و نمایانگران درونی براي بسیاري از  رفتار انسان به مدت نیم قرن شد. در پی بردن بهمطالعه و 

   نظریه هاي روانشناسی شایع شدند.

، و مدل (Leder et al. 2004)وسعه یافت توسط لدر و همکارانش تکه اطالعات ي مدل پردازش کننده  

شناسی به عنوان ادراك زیبائی ، دو مثالی از این امر هستند. در هر دو مدل، (Chatterjee 2003)روانشناسی عصبی چترجی 

 (Vartanian and Nadal 2007) ندالادغام وارتانیان و  4,1توالی و فعل و انفعال بین مراحل پردازش اطالعات است. شکل 

تصمیمات زیبائی شناسی و واکنش هاي احساسی را به عنوان  (Chatterjee 2003)دو مدل را نشان می دهد. چترجی ین ا

 یکیعنی، وسطی بینائی، حد ابتدائی و  این ها محصول مراحل پردازش . هر دوه استبازده این مدل مشخص کرد

شرح بازده  (Leder et al. 2004) ل لدر و همکارانشد. هدف مدننمایانگري بوده، و از طریق توجه تعدیل می شو قلمرو

فرایند اطالعاتی ي زیبائی شناسی و احساسات زیبائی شناسی است. این مدل پنج مرحلهقضاوت هاي  یعنی، هاي مشابه،

تا تعبیر و ارزیابی  اثر هنري یک درك از –شناسیادراك زیبائی را پیشنهاد می کند که شرح می دهند چگونه یک 

  پیدا می کند. پرورش -آن 

 

  
  

  .Vartanian and Nadal)از  (اقتباس شناسیادراك زیبائی مدل هاي  ترکیب 4,1شکل 
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این ها نمایانگر حاالت  که بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند؛ دانفرایندهائی ي این مدل در باره اکثر بخش هاي

د. براساس فرض پردازش کر کردن خوانده می شوچیزي هستند که بطور غیر رسمی في ند، و شکل دهندهدرونی ا

اطالعات، فرایندهاي شناختی نمایانگران را شکل داده و حاالت روانشناسی و فیزیولوژیکی را در شخص تغییر می 

 )Magritt(توسط ماگریت  (La trahison de images)1 "تصاویر فربیکاري"در  ترکیب متن و تصویردهند. براي مثال، 

موجب خلق یک نمایانگر ادراکی از  ،(این یک پیپ نیست) ”ceci nest pas un pipe“ي ، و نوشتهیک پیپ تصویر

پی بردن به این که پیپ ، با ناظر متناقض مشاهده می شوند. اماامري تصویر و واژه ها می شود که بالفاصله به عنوان 

توانند نمایانگر یک شی ء باشند، اما  مورد نظر یک پیپ نیست، بلکه تصویر یک پیپ است، و این که تصاویر می

، بعلت فرایندهاي طریقاین به . ممکن است تناقض ظاهري را حل و فصل کند ي، با تعبیراشیاء نیستند خود تصاویر

حل و فصل شده جانشین یک حالت مبهم می شود. در مدلی که توسط لدر و  که یشناختی، یک حالت ابهام

به عنوان نتیجه یا محصول جانبی فعالیت هاي  این فرایندهاي شناختی عمدتاً ه،بداع شدا (Leder et al. 2004)همکارانش 

تغییرات در حاالت احساسی نیز منظور می ي به مثابه فراخوان کننده هم نگاه کنید) Leder 2003گوناگون شناختی (به 

نفعال بین یک شی ء و یک ، شامل یک فعل و اکه پیچیده اي استي یک مرحله يهنري لذا، یک تجربه .شوند

  . می شود نگاه کنید) 4,3ادراك کننده، و فعل و انفعال بین فرایندهاي شناختی و احساسی (به شکل 

 

  
  

  فریبکاري تصاویر، با عنوان این یک پیپ نبیت، عکس اضافه شده توسط مترجم تصویر نقاشی

  

و مربوط بودن برنامه هاي  یکیدریافت کننده ممکن است ناشی از نزدشخص تمرکز بر حاالت فردي   

بود.  از ابتدا موضوع تمرکز پژوهش ها ادراك روانشناسی تجربیي تازهي ادراك باشد. براي رشتهي پژوهشی با رشته

رویکردهاي تحقیقاتی به ادراك انسان را با شور و حرارت  (Wundt)وانت و  (Helmholtz)ابتدائی هلمهولتز  تحقیقات
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فهمیدن علمی ند. اگر هدف روش هائی که تحت عنوان سایکوفیزیک گنجانده شده اند زیاد تجربی شروع کرد

. طی قرن باشدپژوهش ، پس ادراك باید جاي طبیعی براي شروع باشد بین دنیاي خارج و نمایانگر ذهنی آني رابطه

ربوطه افزایش پیدا کردند. تصویر و تدابیر مي تکنولوژي در ارائه رشدهمراه  ،ادراكي و دانش در باره بیستم، تخصص

بینائی، از قبیل کارهاي ي آرایه هاي پیچیدهي با این پیشرفت ها پیچیدگی برنامه هاي پژوهشی در روانشناسی با مالحظه

به هنرها نشان می دهد. بعالوه، از طریق ادغام روش  بیشتريروانشناسی عالقه امروزه . در نتیجه، ندهنري، افزایش یافت

 مغزي هاي پژوهش و فیزیولوژیکی روانشناسی چنین هم شناختی، –شامل مطالعات تجربی، رفتاري  هاي گوناگون،

 درونی حاالت بر اوبژه هاي ویژگی چگونه یعنی، –طیف تحقیقات گسترده شده اند. ترکیب یک سایکوفیزیک برونی 

مصطلح  سایکوفیزیک درونی فچنر توسط که فیزیولوژیکی، تغییرات و درونی حاالت بیني رابطه و گذارند، می اثر

 .است تجربی شناسی زیبائی حاضر حالي برنامهي کننده تعیین تقریباً  –شده 

 

  روش هاي روانشناسی 4.2.1

  

حقیقت فرض می  آنها راروبروست که اکثر پردازش هاي شناختی و احساسی اي که  مشکلیروانشناسی تجربی با 

بسیار سریعی رخ می دهند. این فرایندهاي پشت سرهم حتی ي زنجیرهو در کند بطور مستقیمی قابل مشاهده نیستند، 

مشکل می توان آنها را گزارش داد. اما، براساس مالحظات نظریه  بطور مستقیمی در دسترس آگاهی هم نیستند، لذا

تا  دنه ما اجازه می دهاي، تغییر نظام مند متغیران مستقل و اندازه گیري نتیجه با صف آرائی یک یا چند متغیر وابسته، ب

استنتاج کنیم. در زیبائی شناسی تجربی، اغلب فقط سنجش هاي رفتاري به  اتاین فرایندها را از مشاهدات و گزارش

عنوان متغیران وابسته مورد استفاده قرار می گیرند، اما بعلت پیشرفت هاي تکنیکی در دهه هاي اخیر این اندازه گیري 

  روانی تکمیل شده اند.ها با روش هاي فیزیولوژي 

سنجش می  صمیمات ترجیح دادناندازه گیري هاي رفتاري، ارزیابی هاي زیبائی شناسی اغلب با تي در باره  

بدست آورد  (Likert) لیکرت مقیاس یا اجباري –شوند. می توان این را با استفاده از انجام تکلیف ارجحیت گزینش 

مورد استفاده  "شما این را چقدر دوست دارید". اکثرًا مقیاس ي می کندکه دوست داشتن یا ارجحیت را اندازه گیر

ارزیابی هاي زیبائی شناسی در  براي قرار می گیرد، اما باید این اندازه گیري را تا حدي مبهم و بشدت غیراختصاصی

شناسی را زیبائی  ادراك. سؤالی که یک شی ء تا چه مقداري ارجح است، با چه شدتی (Leder et al. 2005)نظر گرفت 

فراخوانی می کند، یا چه اندازه زیبا است، را هم می توان ارائه داد. جالب این که، گروه هاي متفاوت اشیاء بعلت 

. این امر را باید در تحقیقات (Augustin et al. 2012)ابعادي که با ارزیابی زیبائی شناسی همراه هستند با هم تفاوت دارند 

  در نظر داشت. 
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یک بهبود جالب توجه به رویکرد رفتاري و گسترش آن شده است، ي شناسی فیزیولوژیکی ارائه دهندهروان  

که با مقارن هاي فیزیولوژیکی همراه اند. واکنش هاي فیزیولوژیکی  را ممکن می سازدهائی  یهچون که آزمایش فرض

یولوژیکی (براي مثال، بشدت به حاالت درونی پیوند خورده اند. بعضی از روش هاي روانشناسی فیز

چون که  ممکن می سازندرا  "زمان واقعی"الکتروانسفالوگرافی، مگنتوانسفالوگرافی) ردیابی تغییرات در فرایندها در 

هستند. بعالوه، سنجش هاي روانشناسی فیزیولوژیکی عملکرد دستگاه عصبی  باالئیهاي زمانی بسیار  واکاويداراي 

کی پوستی (الکترودرمال)، شمارش ضربان قلب، الکترومایوگرافی عضالت صورت، و محیطی، از قبیل فعالیت الکتری

 اسان بوده و به فهم عمیق فرایندهاي روانشناسیناندازه گیري مردمک چشم (پوپیلومتري) مکمل رپرتوار براي روانش

  نگاه کنید). 4,2ند (به شکل نکمی کمک 

  

  
  .پیدا کردان مورد استفاده قرار داد تا مقارن هاي حاالت درونی یک شخص را نمایشی از روش هاي گوناگونی که می تو 4,2شکل 

  

گیري روش اندازه با این غلب قابلیت هدایت پوست اندازه گیري می شود، در مورد فعالیت الکترودرمال، ا  

افزایش  بات به چه خوبی جریان الکتریکی را بین یک زوج از الکترودهاي پوستی عبور می دهد. که پوس می شود

و هم تغییرات آهسته پوست افزایش پیدا می کند. سرعت انتقال  سمپاتتیک،اعصاب ترشح عرق، ناشی از فعال شدن 

(تانیک) در قابلیت هدایت پوست و هم واکنش هاي تغییرات سریع وابسته به اتفاق را می توان به عنوان طوالنی 

تانیک، صرف نظر از این که واالنس ییرات نوع محرك تغ گیختگی تعبیر کرد. با شدتشاخص هاي فیزیولوژیکی بران

   .مراجعه نمائید) Bradley et al., 1990 (براي مثال به یا ظرفیت مثبت یا منفی داشته باشند، افزایش پیدا می کنند
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صورت را می توان مورد استفاده قرار داد تا واکنش هائی را  الکترومایوگرافیبرخالف فعالیت الکترودرمال،   

چون که فعالیت عضالت صورت براي بیان هیجانات  ،هستندافراد اندازه گیري کرد که همراه با ظرفیت احساسی 

صورت می تواند تغییرات مالیم در فعالیت عضالت صورت  الکترومایوگرافی (Ekman et al. 1998). اهمیت اساسی دارند

 چهرهي در بیان آشکار، حتی اگر هیچ تغییرات تندهس هیجانی –مربوط به پردازش هاي احساسی را برداشت کند که 

ي دهان و لبخند زدن می شود، و عضلهي بزرگ که باعث باال بردن گوشه وجنه اي (زایگوما)ي د. عضلهباشنمشهود 

، عالئم قابل و باعث اخم می شود که در حال اخم کردن ابروها را پائین می کشد (corrugators) سطحیي چین زننده

وجنه اي ي عضله فعالیت احساسی مثبت موجب افزایش فرایندهاي احساسی هستند. در حالی که محرکات اعتماد

می  ابروي چین زنندهي ، محرکاتی که از نظر احساسی منفی هستند موجب افزایش فعالیت عضلهمی شوند بزرگ

مطابقت اي ی احساس هاي گزارشی –خود والً با . این تغییرات معم(Bradley 2001; Dimberg and Karlsson 1997) دنشو

صورت به تغییرات  الکترومایوگرافیباید توجه داشت که  (Dimberg 1988).دارند که بطور سابژکتیو درك می شوند 

. براي مثال، یک بار شناختی سنگین موجب افزایش (Sherer and Ellgring 2007)در فرایند شناختی هم حساس است 

   .(Lishner et al., 2008)سطحی می شود ي چین دهنده يقویتر فعال شدن عضله

پوپیلومتري، اندازه گیري گشاد شدن و تنگ شدن مردمک، یکی دیگر از سنجش هاي روانشناسی   

کتر مردمک ها توسط اسفني کرد. اندازهفیزیولوژیکی است که می توان آن را به فهم فرایندهاي زیبائی شناسی اطالق 

، و دومی از دستگاه دستگاه عصبی پاراسمپاتتیک ازکنترل می شود. اولی مردمک ي کنندهعنبیه و عضالت گشاد 

مردمک ها عمدتاً ناشی از تغییرات در شدت نور است (رفلکس ي عصبی سمپاتتیک عصب می گیرد. گرچه اندازه

تغییر پیدا می هم  (Leeng et al. 2012)و بار شناختی  (Bradley et al. 2008)با تغییرات در برانگیختگی  اما، ،)نور –مردمک 

بارهاي سنگین شناختی در حالی که مغز محرکات بینائی و شنوائی را فرایند می کند موجب افزایش قطر مردمک  کند.

معموال پوپیلومتري را با دستگاه  .(Kahneman and Beatty 1966; Steinhauer et al. 2000)و کاهش رفلکس به نور می شود 

ویژگی هاي حرکات از  نتیجه گیريگیري حرکات چشم ها اندازه گیري می کنند. چنین دستگاه هائی  هاي دنباله

  د. نمی ساز کنمرا م محرکاتاطالعات فضائی (کچا؟) و زمانی (چه وقت و تا چه مدتی؟) ي چشمها در باره

ز روش هائی از قبیل زیبائی شناسی با استفاده ا ادراکاتمغزي زیربناي هاي ، فعالیت اخیري طی دهه ها  

. پتانسیل ) مورد آزمایش قرار گرفته اندآرآي اف امآر آي عملکردي ( لوگرافی، مگنتوانسفالوگرافی، و امالکتروانسفا

ایجاد می کنند که می توان آنها را از بیرون جمجمه  اي هاي الکتریکی نورون ها میدان هاي الکتریکی و مغناطیسی

الکتروانسفالوگرافی که روي پوست سر وصل شده اند فعالیت الکتریکی مغز را ثبت  اندازه گیري کرد. الکترودهاي

ده قرار می گیرد میدان هاي مغناطیسی را امورد استف که در مگنتووانسفالوگرافی ینتومتر بسیار حساسد؛ مگمی کنن

نس هاي متفاوت طیف هاي الکتروانسفالوگرافی را می توان مورد استفاده قرار داد تا فرکامی کند.  اندازه گیري



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٢٣ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

سی نانوسانات عصبی همراه با حاالت روانشناسی خاص را سنجش کرد. بطور متناوبی، پردازش هاي خاص تر روانش

تجزیه و تحلیل کرد، که واکنش هاي  (event related potentials, ERP)را می توان با تکنیک پتانسیل هاي مربوط به واقعه 

زمانی را میانگین می کند. در مقایسه با سایر تکنیک هاي ي شده قفلاتفاق خاص  الکتروانسفالوگرافی براي یک

دارند. از طرف دیگر،  باالئیزمانی  واکاويالکتروانسفالوگرافی و مگنتوانسفالوگرافی مزیت  از مغز، تصویر برداري

واحی خاص مغز موجب افزایش باالي فضائی دارد. احتیاج به اکسیژن ناشی از افزایش فعالیت ن واکاوي ،آرآي اف ام

اکسیژنه شدن خون را اندازه گیري کرده و به این  سطح این تغییرات در آرآي اف ام. جریان خون موضعی می شود

. این تکنیک ها به اندازه گیري هاي موضعی ممکن می سازدطریق یک اندازه گیري غیر مستقیمی از فعالیت مغز را 

  هائی از نواحی مغزي درگیر در فرایند زیبائی شناسی را ممکن می سازند.  محدود نیستند، لذا، شناسائی شبکه

محل و درگیري پردازش هاي مغز مناسب ي هائی در باره یهفرضردن براي آزمایش ک آرآي اف امهمراه هم،   

ائی از ي بر ویژگی هاي زمانی در کسرهگراست، در حالی که الکتروانسفالوگرافی و مگنتوانسفالوگرافی پرتو روشن

مورد استفاده قرار  به ویژهیلومتري ثانیه می اندازند. الکترومایوگرافی صورت، اندازه گیري فعالیت الکترودرمال، و پوپ

و خفیف احساسی را آزمایش کنند. مطالعاتی که از این روش هاي فیزیولوژي  آشکارمی گیرند تا واکنش هاي 

اجزاء متشکله و ي رفتاري را تأئید کرده و بینش هاي تازه اي در باره نتایجی از مطالعات روانشناسی استفاده می کنند

  کرده اند. آشکارهنر را  ادراكفرایندهاي درگیر در 

  

  روانشناسی و رفتاري رویکردهاي –شناسی هنر ادراك زیبائی ي اجزاء متشکله 4,3

  

ند. از این به بعد، ما از خص تجزیه می کنرا به دو فرایند مش ادراكشناسی این ادراك زیبائی نظریه هاي روانشناسی 

استفاده می کنیم تا نشان دهیم که چگونه می توان به نقش آنها  ادراكي بعضی از اجزاء متشکلهي مثال هائی در باره

از هنر با استفاده از روش هاي رفتاري و فیزیولوژي روانشناسی پرداخت.  ارزشگزاريدر رویدادهاي زیبائی شناسی و 

در پاراگراف بعدي در نظر می آن را یک رویداد زیبائی شناسی و اجزاء متشکله را نشان می دهد که ما  4,3شکل 

  گیریم. 
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  شناسیادراك زیبائی اجزاء یک  4,3شکل 

  

ادراکی منجمله  ي چگونه فرایند زیبائی شناسی را ممکن می سازد، ما فرایند اولیهمتن ما بحث می کنیم که   

، و این امر را مورد مطالعه قرار می دهیم که چگونه دانش و تخصص، و یا محتواي فرایند ادراکیمراحل مهم سبک 

این اجزاء، ما با تأکید بر پژوهش هاي ي شکل می دهند. در بارهرا  شناسی از هنرادراك زیبائی هم چنین احساس، 

ي کرده اند، یافته هائی را در بارهعلمی که روش هاي رفتارشناسی و روانشناسی را در مطالعات خودشان ترکیب 

  فرایندهاي درگیر ارائه می دهیم. 

  

  نقش زمینه 4,3,1

  

را می توان با رده بندي قبلی یک  خاصی است. چنین زمینه اي یا متنشناسی اغلب همراه با یک زمینه ادراك زیبائی 

ا با سؤال براي ارزیابی زیبائی شناسی شی ء هنري مستقر کرد. این کار با به نمایش گذاشتن یک شی ء در یک موزه ی

زیبائی شناسی باعث تشویق دریافت کننده می شود تا چیزي را بعهده ي آن در یک آزمایشگاه به انجام می رسد. زمینه

پیش ي ند، و ارائه دهندهه اآن را گرایش زیبائی شناسی خواند (Cupchik and Laszlo 1992)بگیرد که کاپچیک و لسزلو 

. پس تجربه هاي زیبائی شناسی به عنوان (Leder et al.. 2004) اما ناکافی براي تجربه هاي زیبائی شناسی است شرط الزم

د که با تجربه هاي روزمره اوت اند که از نظر کیفیتی با آنهائی متفنیک حالت خاص ذهنی در نظر گرفته می شو

  زیبائی شناسی است. براي ادراکات می. لذا، زمینه یک ویژگی حت(Markovic 2013)فراخوانی می شوند 
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هاي زمینه اي  چارچوبزیبائی شناسی با چنین ي هنرمندان زیادي با قرار دادن اشیاء روزمره در یک زمینه  

نگاه کنید که یک سنگ  (Marcel Duchamp 1917)مارسل دوچمپ  (Fountain) مثال، به آبفشان براي –بازي کرده اند 

)Blocks ’ Beyusبلوك هاي چربی بیو  3)، 1964( اندي وارهول جعبه هاي بریلوي 2مردها است،توالت براي ادرار کردن 

)1968of fat ،4 سنگ توالت ادرار کردن به عنوان  که در یک موزه به نمایش گذاشته شده اند. در حقیقت، دیدن یک

ء در توالتی شود که براي متفاوت از دیدن همین شی ي یک نمایش در یک موزه ممکن است منجر به یک تجربه

ادرار کردن به آنجا می روید، اما سؤال این است که چگونه ایماهاي زمینه اي تجربه هاي زیبائی شناسی ما را تغییر می 

 دهند؟

 

 
 

  آبفشان، اثر دوچامپ، تصویر اضافه شده توسط مترجم

  

لیدي، تجربه هاي زیبائی شناسی معموًال ما تأثیر گذارند. بطور کي متفاوت بر تجربه به چندین طریقزمینه ها   

که هیچ خطري براي سالمت و سعادت افراد ندارند.  (Fridja and Schram 1995)در یک محیط نسبتاً ایمنی رخ می دهند 

، که به شخص اجازه می (Cupchik and Winston 1996)در چنین زمینه اي، می توان بر دلواپسی هاي روزمره فائق آمد 

 .Leder et al)تفکري درگیر شود ي ه اش را بر شی ء متمرکز کرده، و در اسلوب یک فرایند ارزیابی کنندهدهد تا توج
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 (O’Doherty 1976)دو هرتی ’. بنظر می رسد که هنرمندان و متصدیان موزه ها بخوبی از این امر آگاهی دارند؛ او(2004

برعکس فرایند  ".ارج نباید داخل آن شوددنیاي خ"جائی که  ه،مشخص کرد "فضاهاي سفید"گالري ها را 

به هدف اطمینان از سعادت، معموالً شناسائی موفقیت آمیز و واکنش ادراك محرك روزمره واقع بین و هدفمند است. 

مناسب به اشیاء مختلف در میدان بینائی را تضمین می کند. در پردازش زیبائی شناسی این فوریت تولید نمایانگران 

زیبائی شناسی ي . با در نظر گرفتن این که زمینهپیدا می کنندرفتارهاي هدفمند بمراتب شدت کمتري بدون ابهام و 

 اثر هنريموجب کاهش مالحظات واقع گرایانه و انگیزه اي می شود، دریافت کننده اجازه دارد تا وقتی که به یک 

را نه فقط  اثر هنري، هنرمندان . در حقیقت(Jakesch and Leder 2009)نگاه می کند از یک حالت نسبتاً مبهی لذت ببرد 

کارهاي هنریشان بهره  ها از ویژگی هاي اسلوبی و رسمیبراي نمایانگري صرف یک شی ء تولید می کنند، بلکه آن

ارائه دهند. نقاشی هاي کوبیسم پابلو  را مشاهده گري درگیر کننده ايي می کنند تا به ناظرانشان یک تجربه برداري

در مورد هنر انتزاعی، نقاشی ها از هر گونه محتواي نمایانگري تهی  نقاشی هاي با معناي مبهم رنه ماگریت، یا پیکاسو،

هستند، همگی مثال هائی از کارهاي هنري هستند که از چنین اسلوب ها و رسمی بودن ها بهره برداري می کنند. 

زیبائی شناسی با بعضی انتظارات عالمت گذاري شده، ي یک زمینهممکن است بعالوه، وقتی که به هنر نگاه می شود 

  . (Leder et al. 2004)موجب افزایش لذت بردن زیبائی شناسی و تجربه هاي چالش برانگیز شناختی شود 

 می شودیک اسلوب پردازش ارزشگزاري  موجب ترغیب زیبائی شناسیي فرض گرفته شده که یک زمینه  

.(Cupchik and Winston 1996; Leder et al., 2004)  .ش مستقیماً چنین در یک سري از تحقیقات، جیکوبسون و همکاران

شرکت کنندگان نقاشی هاي انتزاعی را یا در انجام یک تکلیف زیبائی شناسی ند. ه اایش قرار دادفرضی را مورد آزم

 محرك این آیا"( – شناسی ائیزیب غیر اقالً  یا –یا در انجام یک تکلیف واقع گرائی  ،)"آیا این محرك زیبا است؟"(

با استفاده از الکتروانسفالوگرافی  آنها کردند، در حالی که واکنش هاي فیزیولوژیک مغزيمی  ارزیابی) "است؟ قرینه

(Jacobsen and Hӧfel 2003)  آرآي اف امیا (Jacobsen et al. 2006) زیبائی شناسی منجر به ي ثبت می شدند. یک زمینه

راست می شد که به آن پتانسیل دیررس مثبت می گویند. ي مربوط به واقعه در نیمکره مرتفعانسیل جانبی شدن یک پت

، چون می کنندارزشگزاري فرایندي در زمینه هاي زیبائی شناسی تعبیر  سبکمحققان این جانبی شدن را به عنوان یک 

و با  (Cuthbert et al.2000) دش پیدا می کنري مثبت و منفی افزایکه پتانسیل مثبت تأخیري براي محرکات با ارزشگزا

جیکوبسون و همکارانش  .(Hajcak et al. 2012)است  همراهتشدید فرایند توجهی براي محرکات بارز ترغیب کننده 

(Jacobsen et al. 2006) زیبائی شناسی موجب ي د که یک زمینهنتا نشان ده ندرا مورد استفاده قرار داد آرآي اف ام

) و سطح داخلی لوب 48/47یدتري در شبکه هاي لوب پیشانی منجمله در قشر شکمی جلوپیشانی (برادمن فعالیت شد

   اند. همبسته. این نواحی مغزي به قضاوت هاي ارزشگزاري افراد و اعمال می شود پیشانی
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یک مطالعه را هم در  10مشابهی از برادمن ي فعال شدن ناحیه (Cupchik et al. 2009)کاپچیک و همکارانش   

، پیکر رنگ مایه هاتون بر رنگ ها، "زیبائی شناسی (ي باید یا در یک زمینه اثر هنريکه به  هنگامیاي نشان دادند 

بر آن چه که نشان داده شده ") یا واقع گرایانه ("فراخوانده می شود تمرکز کنید اثر هنريبندي، و احساسی که با 

 –با نقش آن در کنترل فوقانی  10. فعال شدن برادمن می شد تعمق )"ل کنیدرا دنبا اثر هنريتمرکز کنید و داستان 

این نواحی به ارزیابی  ،به ویژهاست. مربوط بیشتر ارزشگزاري  پردازش بطرف فرایند کردن جابجا و شناخت، تحتانی

و ممکن است پیوند خورده  -یعنی، ارزیابی افکار و احساسات خود شخص  -حاالت ذهنی داخلی ي درونگرایانه

  . ارزیابی زیبائی شناسی باشند در ارجاعی –پردازش هاي خود ي نشانه

 شناسائی با محرکات تحتانی –نشان داده شده که فقره بندي فوقانی  (Kirk et al. 2009)دیگري ي در مطالعه  

عنوان تولید شده توسط  یک متن زمینه اي، یا به براي سازي چارچوب نتیجه در و اصیل، هنري کارهاي عنوان به آنها

امتیازات زیبائی شرکت کنندگان  د. در مقایسه با مواد غیر هنري،نکامپیوتر، فرایند ارزشگزاري محرك را تغییر می ده

 آشکارشناسی باالتري براي همان موادي می دهند که بعنوان هنر عرضه می شوند. تجزیه و تحلیل هاي حاالت مغزي 

یرات خاصی در فعال شدن هاي مغزي در سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی همراه است، کرده اند که این کار با تغی

ارزش هدونیکی است. بعالوه، قشر جلوپیشانی با شدت بیشتري فعال می شود. محققان بحث می ي که نشان دهنده

که  اسی مطابقت داردبه هاي زیبائی شنارزش هدونیکی تجري کنند که این طرح فعال شدن با انتظارات افراد در باره

  .می شود اثر هنريمنجر به فرایند ارزشگزاري 

این پژوهش ها مدارکی هم براي پیش بینی فرایند اسلوبی و رسمی در ارزیابی هاي زیبائی شناسی ارائه می   

در اند که سبک نقاشی امتیاز دهی احساسی را فقط  دادهگزارش  (Cupchik et al. 2009)دهند. کاپچیک و همکارانش 

. زیبائی شناسی متأثر می کند. این امر با یک طرح خاص فعال شدن نورونی مورد تأئید قرار گرفته استي یک زمینه

)، در مقایسه با متن 7نواحی ادراك بینائی همراه با تجزیه و تحلیل این ساختارها، مانند لوبول آهیانه اي فوقانی (برادمن 

فعالیت هاي افزون شده اي  (Kirk et al. 2009)ود. بعالوه کرك و همکارانش واقع گرایانه، بطور شدیدتري فعال می ش

بینائی حین ارزیابی زیبائی شناسی را گزارش داده اند. فعالیت تشدید یافته در این نواحی به بار شناختی ي در قشر اولیه

. وارد می آید بر سیستم بینائی نقاشی ها و رسمی یهاي سبک تجزیه و تحلیل جنبه شده که از طریق نسبت دادهبیشتري 

با شدت بیشتري فعال می شوند. چنین فعال شدن  (Jacobson et al. 2006)بعالوه، قشر انتورینال و قطب لوب گیجگاهی 

ي پیوند خورده و، بنا به گفته (Kroll et al. 1997; Nakamura and Kubota 1995)اظهاري ي هائی با فرایندهاي حافظه

 قبیل از –به خاطر آوردن اطالعات مربوط به هنر مناسب با زمینه و اطالعات فرهنگیي ا منعکس کنندهمحققان، این ه

   .است - نقاشی خاص سبک آوردن خاطر به
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، کردندبت می الکتروانسفالوگرافی ثي بوسیله، در حالی که (Noguchi and Murota 2013)نوگوچی و موروتا   

مجسمه هاي رنسانسی بدن هاي مانند اري مفهومی (شناسائی کارهاي هنري، ، یکی دستکاثرات تجمعی دو فاکتور

بدون اطالع شرکت کنندگان، یک دستکاري سبکی (از طریق بینائی  ) و دیگري،"تقلبی"یا  "اصیل"انسان، به عنوان 

. طالعه قرار دادندرا مورد م با تغییر دادن نسبت هاي مجسمه ها تا منجر به شباهت هائی از بدن هاي بدشکل شده شوند)

 اصیل –، در مقایسه با آنها که به عنوان غیر ، شرکت کنندگان(Kirk et al. 2009)کرك و همکارانش ي مانند مطالعه

. عالوه بر امتیازات بیشتري به کارهاي هنري اي می دادند که به عنوان کار اصیل معرفی می شدند شدند، می معرفی

ود بیشتري براي کارهاي اصیل در مقایسه با نسخه هاي دستکاري شده می دادند. این، شرکت کنندگان امتیازات محد

براي کارهاي هنري  P200هر دو دستکاري ها هم موجب تفاوت هاي مهمی در پتانسیل مربوط به اتفاق می شدند. جزء 

می  مرتفع تري مثبت موج یک ها، شده داده شکل تغییر با مقایسه در ها اصیل براي و اصیل، –اصیل در مقایسه با غیر 

. این یافته متصور این است که هر دو نوع دستکاري ادغام شده و به سرعت در مغز فرایند می شوند (بعد از بین شد

 ند، کهه ایافته هاي الکتروانسفالوگرافی را هم انجام داد منشاءهزارم ثانیه). این محققان تجزیه و تحلیل  300تا  200

اصیل در مقابل تقلبی یا وقتی ي زمینهوقتی که را ممکن می ساخت. تخمین محل آنها  می شد، وقتی این فعالیت ایجاد

کار اصیل در مقابل محرکات تغییر داده شده با هم مقایسه می شدند، اقشار آهیانه اي و سطح میانی جلوپیشانی  که

یشتري در می آمد. این یافته ها با منشاء هاي فعال شدن بودند. بعالوه، براي جزء سبکی قشر پشت سري بفعالیت ب

   ) همخوانی دارند.2009)، و کرك و همکارنش (2006( جیکوبسون و تیمش ،(2009)کاپچیک و همکارانش مطالعات

. زمینه موجب تغییر شناسی داردادراك زیبائی مجموعًا، این مطالعات تأئید می کنند که زمینه نقش مهمی در   

نواحی ي گستردهي بیشتري می شود که شامل تغییرات فعال شدن در یک شبکهپردازش به یک ارزشگزاري سبکی 

. در هنرها یک (Nadal et al. 2008; Chatter jee 2003; Vessel et al. 2012) رده پائین و باالي شناختی و احساسی است

احساسی  واقعیهاي واکنش ي تغییرات در فرایند احساسی منعکس کنندهآیا  موضوع با سابقه اي وجود دارد که

. در بخش بعدي ما بحث خواهیم کرد (Frijda 1988; Scherer 2005) زیبائی شناسی اند ادراکاتهستند یا این که مختص 

  یند زیبائی شناسی متأثر می شود.احساسی چگونه با فراي که تجربه
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  فیزیولوژي در کجا نقش قطعی بازي می کند: احساسات زیبائی شناسی؟ 4,3,2

  

ي ساسات روزمرهاحساساتی که توسط هنر راه اندازي می شوند از احآیا  فیلسوفان و روانشناسان بحث کرده اند که 

. شرر یک تفاوت عمده اي بین احساسات روزمره و (Beardsley 1958; Frijda 1988; Scherer 2005)ند معمولی متفاوت ا

می خواند. احساسات سودمند در خدمت اهداف تطابقی و  "سودمندي"، که آن را گرفتهزیبائی شناسی را در نظر 

بدیع بودن براي غیر از ارزشگزاري هومئوستاتیک هستند تا سعادت یک فرد را در اتفاقات مهم زندگی تضمین کنند. 

یا اجتناب، ارزیابی هاي  رویکردشامل ارزیابی هاي انگیزه اي از قبیل  احساساتبخش بودن سرشتی، این  و لذت

می شوند، که همگی طرح ریزي  تحمل کردني نزاع یا فرار، و ارزیابی هاي توان هاي بالقوهقرار براي از قبیل رفتاري 

تطابق  براي تشده اند تا احتیاجات حال حاضر و آینده را برآورند. از طرف دیگر، احساسات زیبائی شناسی الزام فوری

توسط ارزشگزاري هاي سرشتی کیفیت هاي زیبائی شناسی با اتفاقات در جریان را ندارند. در عوض این احساسات 

شی ء تولید می شوند. لذا، ارزشگزاري هاي انگیزه اي و رفتاري و احتیاج براي تطابق با وضع در جریان باید کمتر 

 Frijda)، فریجدا ترتیب). به همین Scherer 2005( ، یا در احساسات زیبائی شناسی اصالً وجود نداشته باشندبودهچشمگیر 

ارتباط مستقیم با احتیاجات زمان  دونکه وقتی که شخصی یک اتفاقی را به صورت غیر واقعی یا ب هفرض گرفت (1988

زیبائی شناسی، که عالمت ي یک زمینهکاهش می یابد. شدت واکنش هاي احساسی حال و آینده ارزیابی می کند، 

براي مثال، ضمن تماشاي یک فیلم ، (Beardsley 1958)است جدا از واقعیت  است مخاطرهبی ي یک تجربهي دهنده

منجمله تغییرات در بیانات چهره،  ،وحشتناك ندرتًا کسی از سینما فرار می کند، گرچه واکنش هاي مربوط به ترس

 Goldstein)افزایش تعداد ضربانات قلب، و گزارش ترس راه اندازي می شوند. به صورت دیگري، بعضی از محققان 

2009; Mar and Oatley 2008) زیبائی شناسی عواقب دنیاي واقعی را ندارند، ي بحث می کنند که از آنجا که یک زمینه

ی شود که شبیه به یا حتی قویتر از آنهائی هستند که در دهند تا غرق در واکنش هاي احساسبه شخص اجازه می 

ا می یطري براي اتفاقات زندگی بعدي را مهچنین احساساتی تمرین بی خي زندگی روزمره تجربه می شوند. تجربه

پیدا می وضعیت هاي مشابهی به آنها احتیاج  در ، اگر و وقتی که(Dissanayake 2007; Tooby and Cosmides 2001)بینند 

   .شود

 اروزمره احساسات و چگونه احساسات زیبائی شناسی و آیا  آزمایش کرده اند که معدودي مطالعات تجربی  

ت یا غیر هنر بصري). مطالعات زیادي با گفتن به شرکت کنندگان که محرکاي در قلمرو به ویژههستند (هم متفاوت 
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بین فرایند  تمایزکه بسیار شبیه به  می گیردستکاري زمینه اي را در دست د واقعی (فرایند زیبائی شناسی بطریقی ویژگی

تا فیلم  می شودی هستند، از شرکت کنندگان خواسته یا واقع Tan 2000)؛ واقعی است و فرایند محركزیبائی شناسی 

احساسی خودشان را رتبه بندي ي هائی را نگاه کنند که تحت این دو زمینه موجب غم یا خشم شده و شدت تجربه

کنند. عالوه بر این، شرکت کنندگان شدت خشم و غم در اتفاقات شخصی در زندگی واقعی خودشان را هم رتبه 

نمی کرد. شرکت کنندگان هنگامی که یک فیلم را پیدا ویهم رفته، رتبه بندي شدت خیلی تفاوت بندي می کردند. ر

واقعی یا غیر واقعی نگاه می کردند مقدار مساوي از خشم و اندوه گزارش می کردند. در رابطه با اتفاقات ي یا در زمینه

ما نه براي واکنش هاي غم انگیز. این امر واقعی زندگی، شرکت کنندگان واکنش هاي خشم بیشتري نشان می دادند ا

به این معنی است که، حداقل، شدت واکنش هاي احساسی که آگاهانه گزارش می شوند بسیار شبیه اتفاقات غیرواقعی 

  و واقعی زندگی هستند. 

، بصورتی که با گزارش کرده اند که (Mocaiber et al. 2010, 2011)بر و همکارانش  اما، موکی    

ي غیر واقعی موجب تشدید اجزاء متشکلهي یک زمینه شده، داده نشان رفتاري و فیزیولوژي –هاي روانی پارامتر

غیر واقعی در مقایسه با واقعی منجر به کاهش ارتفاع ي به محرکات منفی می شود. یک زمینهواکنش هاي احساسی 

ش فرایند احساسی است. هم چنین، تغییرات که عالمت کاه ،(Mocaiber et al. 2010)پتانسیل مثبت طوالنی می شود 

 و (Mocaiber et al. 2010) –کاهش ضربانات قلب دفاعی کمتر همراه با  واکنش یک –خاص در تعداد ضربانات قلب 

د. این نتایج داللت ضمنی بر این دارند که واکنش هاي احساسی به نمی شوهم مشاهده زمان واکنش  آهسته شدن

پیدا می کنند، چون که محرك ممکن است بی ارتباط با زندگی  کاهشغیر واقعی ي نهمحرکات منفی در یک زمی

   .(Frijda 1988)واقعی قضاوت شود 

غیر واقعی (که به  چارچوباین مطالعات بطور کلیدي یک دستکاري زمینه اي خاصی را با برپا کردن یک   

مراجعه نمائید) مورد استفاده قرار  4,3,1بخش  ؛ به بحث درشناسی مربوط است، اماهمان نیست زیبائیي یک زمینه

، (Gerger, Leder, and Kremer, 2014)ند. برعکس، در پژوهش دیگري ه ابصري استفاده نکرد از کارهاي هنرند و ه اداد

 International)احساسی بین المللی  عکسشرکت کنندگان اعتبار کارهاي هنر بصري معاصر و عکس هائی از سیستم 

Affective Picture System, IAPS) (Lang et al. 1999) (  ي یک زمینه دررا) این محرکات کارهاي هنري "زیبائی شناسی

این محرکات عکس هاي رسانه ها هستند که صحنه هاي واقعی را نشان می "واقع بینانه (ي و یا یک زمینه )"هستند

افراد مورد آزمایش، واکنش هاي مثبت با  ادراکاترات در ییبراي پیگیري تغند. ه ا) مثبت یا منفی ارزیابی کرد"دهند

وجنه اي بزرگ، و واکنش هاي منفی با اندازه گیري رتبه ي عضلههاي دوست داشتن، لذت، و ثبت فعالیت  درجات

این محققان هم ابرو سنجش می شدند. ي چین اندازندهي بندي خشم، نفرت، شرمساري، اندوه، ترس، و فعالیت عضله

ي هیچ تغییري ناشی از زمینه براي واکنشهاي منفی پیدا نکردند، که متصور یک تجربه ،(Goldstein 2009)گلدشتاین  مانند
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 ،به ویژهند. ه ااما، آنها تغییراتی را براي واکنش هاي مثبت پیدا کرداحساسی بسیار مشابهی براي جنبه هاي منفی است. 

اري منفی رتبه بندي دوست داشتن و ارزشگز واقعی، کارهاي هنري باي هزیبائی شناسی در مقایسه با زمیني در زمینه

 IAPSوجنه اي همراه بود. براي عکس هاي ي رادریافت کردند، که با یک واکنش شدیدتر عضله بیشتري خوشایندي

احساسی گرفت. تصاویر منفی از نظر می تحت تأثیر قرار  ظر می رسیدند، فقط رتبه بندي خوشاینديکه واقعی تر بن

که از نظر احساسی مثبت بودند کمتر مثبت  IAPSشدند (مطابق نتایج موکایبر)، اما عکس هاي  می کمتر منفی برداشت

زیبائی شناسی موجب یک ادراك مثبت ي شدند. این نتایج با برداشت هاي زیر مطابقت دارند. یک زمینهمی برداشت 

وقتی که این محرکات کارهاي هنري باشند. در همان زمان،  هبه ویژ، تر از محرکات با ارزشگزاري منفی می شود

زمینه موجب تسهیل واکنش هاي منفی به محرکاتی نمی شود که از نظر احساسی منفی هستند. لذا، جنبه هاي مثبت و 

د. این امر با مدل هاي احساسی نزیبائی شناسی متأثر می شوي احساسی بطور متفاوتی با یک زمینهي منفی تجربه

 –در زیر  احساسی تا اندازه اي بطور مستقل مطابقت دارد که ادعا می کنند که جنبه هاي مثبت و منفی تجربه هاي

. این نتایج دال بر این هم هستند که  (Cacioppo et al. 1997; Norris et al. 2010) شوند می پردازش مختلف هاي سیستم

و چگونه یک آیا  ی را در نظر داشت تا سؤالی را جواب داد کهاحساسي مهم است تا جنبه هاي مثبت و منفی تجربه

تجربه هاي  زیبائی شناسیي د. ما مشاهده کرده ایم که یک زمینهشناسی احساسات ما را تغییر می دهزیبائی ي زمینه

، ما ییر می دهد. در بخش بعدي، از مطالعات رفتاري و فیزیولوژیکیر سطح شناختی و هم چنین احساسی تغما را د

  .پردازش اطالعات خواهیم انداختي اولیهي نگاه عمیقتري به مرحله

  

  پردازش هاي اولیه: تغییرات در نواحی ادراکی 4,3,3

  

است.  بینائی زیبائی شناسیي در شروع هر تجربهفرایند ادراکی ي مرحلهنشان داده شده،  4,1همان طور که در شکل 

ي از مراحل و افرایندها را تأکید می کنند. اما، ادراك شامل یک رده  وعنظریه هاي روانشناسی هنر این ني همه

بینائی است که تا حدي موجب فراخوانی ي پردازش هاي نسبتًا پیچیده بوده وشامل تبدیل اطالعات حسی به تجربه

ط بینائی خالصه این امر را به صورت فرایند زودرس و حد واس (Chatterjee 2003)لذت زیبائی شناسی می شود. چترجی 

  کرده است. 

چندین مطالعه نشان داده اند که فرایند زیبائی شناسی منجر به افزایش فعالیت ها در نواحی پردازش بینائی   

ادراك کارهاي هنري نمایانگر کننده، مبهم، و  (Fairhall and Ishai 2008)هال و ایشاي می شوند. فیرحد واسط اولیه و 

انی فعال شدن قویتري در شکنج تحت گروه اول .نده ادر هم و برهم مقایسه کردي ترل شدهانتزاعی را با محرکات کن
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 بخش پشتی قشر پشت سريدر که شکل اشیاء پردازش می شود، و  در محلی، لوب پشت سري و شکنج دوکی شکل

عالئمی  (Cupchik et al. 2009)، که صفات مکانی اشیاء را پردازش می کند. بعالوه، کاپچیک و همکارانش نشان می داد

یافته را  گرایانه واقع هاي زمینه به نسبت شناسی زیبائیي زمینه یک در فضائی –براي تجزیه و تحلیل هاي بیشتر بینائی 

زیبائی شناسی، فعالیت بیشتري در نواحی بینائی اولیه (قشر بینائی ي تحت زمینه (Kirk et al. 2009) او ، و کرك و تیماند

ابی یمراجعه نمائید). عالوه بر این، افزایش فعالیت در این نواحی بینائی با ارز 4,3,1(به بخش  نده اش کرداولیه) گزار

، با استفاده از نقاشی هاي انتزاعی و (Vartanian and Goel 2004)ند. وارتانیان و گوئل ه اهاي زیبائی شناسی مطابقت داشت

شکنج پشت سري، منجمله شکنج دوکی، بطور خطی به عنوان یک نشان داده اند که فعالیت در  کننده نمایانگري

 هم (Vessel et al. 2012)، وسل و همکارانش ترتیبعملکرد رتبه بندي ارجحی سابژکتیو افزایش پیدا می کند. به همین 

ینائی در افزایش خطی فعالیت در نواحی بگزارشی از ند، و ه ااستفاده کردکننده از نقاشی هاي انتزاعی و نمایانگري 

توسط افراد  شده گزارش سابژکتیو شناسی زیبائی ارزش عملکرد مثابه به که اند داده گیجگاهی –پشت سري قشر 

  مورد آزمایش بوده است. 

سطح  اغلب ، در مطالعات مختلف طرح هاي فعال شدن در این نواحی ادراکی اولیه و حد وسط بینائیاما  

این فعالیت ها بطور کلیدي به تقاضاهاي  .مراجعه نمائید) Nadal et al. 2008ه کمی نشان می دهند (براي مثال ب مشترك

مورد استفاده بستگی دارند. براي مثال، فرایند زیبائی شناسی  یانجام تکلیف، دستورالعمل ها، طرز کارها، و مواد محرک

 Fairhall)ر درگیر می کنند کارهاي هنري نمایانگري کننده برخالف انتزاعی ها شبکه هاي ادراك شی ء را شدیدت

and Ishai 2008; Vartanian and Goel 2004). هیه دیده اند که نواحی اولیه و حد جمعًا، پژوهش هاي تجربی مدارکی ت

وسط فرایند کننده هاي بینائی بطور باثباتی حین فرایند زیبائی شناسی بیشتر فعال می شوند. این فعال شدن هاي قویتر 

 Vuilleumier) درایندهاي توجهی و/یا احساسی باشنف از ناشی تحتانی –تقویت فوقانی ي نندهممکن است منعکس ک

and Driver 2007)  . الزم می آیند تا ماهیت دقیق این فرایندها را روشن کنند. در آینده پژوهش هائی  

ه جذابیت زیبائی ک را در نظر می گیرد) اثرات تعدادي متغیر 4,1تجزیه و تحلیل ادراکی (شکل ي مرحله  

)، تقارن، مغایرتاین متغیران پیچیدگی، تضاد (بعضی از می دهند. شناسی یک تصویر مورد نظر را تحت تأثیر قرار 

ترکیب روش هاي روانشناسی براي روشن شدن دخالت هاي چنین عوامل ادراکی، نظم، و دسته بندي هستند. 

، پیچیدگی بینائی واکنش (Berlyne 1971)برالین ي ل، بنا به گفتهفیزیولوژیکی و رفتاري مفید واقع می شود. براي مثا

هاي زیبائی شناسی را از طریق تغییرات در برانگیختگی متأثر می کند. اما، کوشش براي آزمایش این پیش بینی با 

ثري از هیچ ا اندازه گیري هاي فعالیت الکترودرمالو استفاده از طرح هاي انتزاعی و روانشناسی فیزیولوژیکی 

پیچیدگی را با  (Krupinski and Locher, 1988) . کروپینسکی و لوچرنده اپیچیدگی بینائی در برانگیختگی نشان نداد

 ، و طرح هاي دو محورين آنها طرح هاي غیر قرینه، منفردسطوح متفاوت تقارن دستکاري کرده اند. شرکت کنندگا
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ثبت  آنها در حالی که واکنش قابلیت هدایت الکتریکی پوست کردندمی متقارن را طبق ارزش هدونیکی رتبه بندي 

، این پژوهشگران با افزایش پیچیدگی یک افزایش خطی (Berlyne et al. 1963)می شد. برخالف برالین و همکارانش 

ي هرابطي در واکنش قابلیت هدایت الکتریکی پوست و رتبه بندي هدونیکی پیدا کرده اند. این نتایج واگرا در باره

ي بین پیچیدگی بینائی و برانگیختگی فیزیولوژیکی حین ارزیابی زیبائی شناسی طرح هاي انتزاعی شبیه به نتایج در باره

  از هنر هستند.  ارزشگزارياثرات پیچیدگی بینائی بر 

از هنر  يارزشگزارنتایح پیچیدگی در ي ند تا ابهام در بارهه اسعی کرد (Nadal et al. 2010)ندال و همکارانش   

 این. شود می داده ارجحیت سادگی به که بودند کرده معلوم مطالعات از بعضی که چون مبهم، –را حل و فصل کنند 

 نمایانگر و انتزاعی هنري کارهاي از بزرگي رده یک آنها. کردند ترکیب هم با را گوناگونی هاي روش پژوهشگران

کم، ي درجهدند که طوري انتخاب شده بودند تا نمایانگر سه رک استفاده را هنري غیر تصاویر چنین هم و کننده

ت کنندگان این محرکات را براي زیبائی برداشت شده رتبه بندي می د پیچیدگی باشند. وقتی شرکمتوسط، یا زیا

ي از اثرات پیچیدگی بر زیبائی شناسی وجود نداشت. جالب این که، ندال و همکارانش آشکارکردند، هیچ طرح 

خودشان را بر اساس چندین بُعد، از قبیل تعداد و گوناگونی عناصر، سه بُعدي بودن یک تصویر، و جذابیت  محرکات

کردند، هیچ کدام می گروه بندي کرده بودند. وقتی آنها اثرات را بر اساس این ابعاد تجزیه و تحلیل  کلی تقارن، و بقیه

ند که پیچیدگی برداشت شده باید، کم و بیشی، ه اگیري کردمحققان نتیجه این نداشتند. شناسی اثر کلی بر زیبائی 

اثر  ارزشگزاريپیچیدگی بر  آشکارعلل فردي در ابعاد مختلف داشته و این که این گوناگونی ها ممکن است اثرات 

ارد تأثیر می گذ اثر هنريرا پنهان کنند. اما ماهیت پردازش هائی که تعیین می کنند چگونه پیچیدگی بر ادراك  هنري

، خاص بودن (Leder et al. 2004)یک موضوع جالب توجه براي مطالعات آینده است. در رویکرد لدر و همکارانش 

هنر به ویژگی هاي رسمی، از قبیل پیچیدگی زیاد مربوط نبودند، بلکه بیشتر به تمایز بین محتوا و سبک تخصیص داده 

  می شدند. 

  

  ؟ خاص هنر؟نمایانگر کننده ها: محتوا و سبک 4,3,3,1

  

نشان داده اند که روانشناسی چگونه می تواند فرایندهائی را به اطالع  (Kuchinke et al. 2009)همکارانش  کیوچینکی و

ي ند که در لحظهه اشناخت تصریحی محتوا هستند. آنها پیش فرضی را مورد آزمایش قرار دادي برساند که در باره

تشخیص داده می شود، تغییرات در واکنش هاي احساسی را می توان مشاهده  اثر هنريوقتی محتواي یک  ، یعنیبینش

کردند، که تشخیص محتواي آنها توسط بیننده مدتی طول می نگاه  ییسمبه نقاشی هاي کوب شرکت کنندگانکرد. 
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ند که محتوا ه اداد پرورشسبکی را  (Braque) پاپلو پیکاسو و جرج براك .(Hekker and van Wiertingen 1996)می کشد 

می کند  کند. این سبک تشخیص را رویهم افتاده یا ترکیب شده به نمایش می گذارند فرتوري هاي چشم اندازرا در 

تخصیص داد. در بعضی موارد، تشخیص شی ء به  چشم اندازچون که عناصر متشکله را نمی توان به آسانی به یک 

معموال بسیار سریع است  اما، در زندگی روزمره شناخت شی ء ه شده بیش از چند ثانیه طول می کشد.مدنمایش در آ

واکنش هاي مردمک را اندازه  (Kuchinke et al. 2009)همکارانش  کیوچینکی و و فقط کسرهائی از ثانیه طول می کشد.

ا، ). لذ4,1(شکل  استشناخت محتوا واقعاً همراه با یک واکنش احساسی ي گیري کرده و نشان داده اند که لحظه

که می  دهندیک واکنش مردمکی نشان می  افرادشناخته می شود،  اثر هنريدقیقًا در همان زمان که موضوع یک 

  تعبیر کرد. شبینش لذت بخي توان آن را به عنوان یک احساس فراخوانده شده

، (Leder et al. 2008)لدر و همکارانش . (Leder et al. 2004)سبک یکی از ویژگی هاي مهم در فرایند هنر است   

ي را با عرضه اثر هنريی شناخت سبک و محتوا، زمان الزم براي تأثیر سبک و محتوا بر درك ئاز نظر فرایندهاي زیربنا

، گاهی متفاوت در اثر همان گاهی – اثر هنريدو در این پژوهش . نده ااندازه گیري کردبسیار کوتاه مدت تصاویر 

. با می شدند ارزیابی شده برداشت هاي شباهت طبق باید –هنرمندان متفاوت  توسط همان هنرمند یا ،سبکو محتوا، 

هزارم ثانیه  50ي زمانی ده هزارم ثانیه، بیننده ها فقط می توانستند مواد محتوا را تشخیص دهند. اما، با عرضهي عرضه

ن بندي، سبک بدنبال محتوا لذا، از نظر زماهم تحت تأثیر قرار می گرفت. برداشت شده با سبک نقاشی هاي شباهت 

شده  پتانسیل هاي آمادگی جانبی (Leder et al. 2011)دیگر لدر و همکاران دیگرش ي می آید. در یک مطالعه

(Lateralized readiness potentials, LRP)  کردند تا سیر زمان عصبی زیربناي برداشت محتوا یا سبک را می  استفادهرا

ت کنندگان عکس هائی را می دیدند که بطور نظام مندي از نظر سبک و محتوا متفاوت شرک مورد مطالعه قرار دهند.

اي را انجام می دادند. نتایج مجدداً پیش فرضی را تأکید می کردند که در  گزینهبودند و باید یک تکلیف برو/نرو دو 

پتانسیل هاي آمادگی ي شکلهبعضی از اجزاء خاص مت توسطکه  به صورتیفرایند هنر، سبک بدنبال محتوا می آید. 

اطالعات مربوط به سبک دیرتر از اطالعات مربوط به محتوا در دسترس  .می شودنشان داده  )N200، و LRP( جانبی شده

 و وقتی که ما خواهیم توانست اثرات کوتاه مدت و تغییرات پویا را دائمًا اندازه گیري کنیم، . در آینده،قرار می گیرند

زمان  در سیرکه  خواهند بود فیزیولوژیکی در خدمت بهبود فهم ما از تجربه هاي زیبائی شناسی اي اندازه گیري هاي

  . آنها را تجربه می کنیم

  

  تخصص هنري و دانش 4,3,3,2
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یک موضوع مورد نظري بیشتر از اکثر افراد می دانند، و ي هستند چون آنها در باره متخصص به این دلیل انمتخصص 

سبک ها و جنبش ها، و فرایندهاي تولید هنرمندانه  ،کار و زندگی یک هنرمندي قتر است. دانش در بارهدانش آنها عمی

ي ، به نوبه. توان بیشتر شده براي تعبیر و تفسیر هنر(Leder et al. 2004)سبک و مفهوم کمک می کنند  و تفسیر به تعبیر

تخصص هنري عمدتاً دو ي قات روانشناسی در بارههنر می شود. تحقی ارزشگزاريموجب تسهیل فهیمدن و  خودش،

) 2یا ( ،انمتخصصهنري غیر ي اثر اطالعات خاص هنري بر تجربهي ) مطالعه1رویکرد را مورد استفاده قرار داده اند: (

. هنر انمتخصص(افرادي که تعلیمات رسمی در هنرها داشته یا هنرمندان حرفه اي هستند) و غیر  انمتخصصي مقایسه

کرده اند که چگونه دانش تخصص هنري بر پردازش سطح شناختی، ادراکی، و احساسی تأثیر  آشکاردو رویکرد  هر

  می گذارد. 

از قبیل یافتن  می شود فرایند سطح رده باالتر شناختی ممکنهنر که توسط اطالعات اضافی ي ویژه دانش  

 به ویژهبعلت نداشتن دانش پیشینی  متخصص رراد غیفهمیدن را شکل می دهد. اف معنی، حل و فصل ابهامات، و تولید

رفتاري ي براي پروژه هائی مناسب هستند که بطور نظام مندي دانش هنري خاص را دستکاري می کنند. چندین مطالعه

د از هنر و فهم آن را متأثر می کنن ارزشگزارياطالعات اضافی بطور مثبتی  با استفاده از این رویکرد نشان داده اند که

(Leder et al. 2006; Millis 2001; Russell 2003; Swami 2013)،این امر به سطح نسبی تخصص و سبک هنري بستگی  . اما

کمک می کنند تا فرایند متمرکز بر سبک  متخصصدر مورد هنر انتزاعی، اطالعات اضافی به افراد غیر  به ویژهدارد. 

کند. می ر پیدا کرده، و لذا فهم آنها را از آن چه که می بینند زیادتر را اتخاذ کرده، دیدگاه هاي تازه اي براي تعبی

هنر است.  ارزشگزارياثر مثبت اطالعات اضافی در  علت پی بردنتأکید کرده است که افزایش  (Swami 2013)سوامی 

راي مثال، بلکی و هنر بر سطح (نسبی) تخصص از قبل موجود نیز تکیه دارد. ب ارزشگزارير در اثر اطالعات بیشت اما،

 ندبه شرکت کنندگانی عرضه کرد تزاعی را با یا بدون اطالعات سبکهنري ان کارهاي (Belke et al. 2006)همکارانش 

وقتی افزایش دوست  که از نظر سطح نسبی تخصص هنري متفاوت بودند. شرکت کنندگان با تخصص پائین هنري

داده می شد؛ برعکس، شرکت کنندگان با  عات مربوطه به سبکدادند که اطالمی براي هنر انتزاعی نشان  داشتن

هنر فرضًا ناشی از  ارزشگزاريتخصص باال یک کاهش دوست داشتنی نشان می دادند. این اثر منفی اطالعات بر 

 است.  انمتخصصتداخل این اطالعات با دانش از قبل موجود 

ر را با اتخاذ تمهیدات فیزیولوژي روانشناسی هن ارزشگزاريفقط مطالعات معدودي اثر اطالعات اضافی بر  

اثر اطالعات سبکی بر ارزیابی هنر انتزاعی و نمایانگر  (Leder and Batter 2007)و بتر  رار داده اند. لدرمورد مطالعه ق

گذاشته می شد فهم اثر  شرکت کنندگان ند. وقتی که اطالعات سبکی در اختیاره امورد مطالعه قرار داد را کننده

فزایش پیدا می کرد. اما، در سطح عصبی، کارهاي هنري که همراه اطالعات سبکی ارائه می شدند در مقایسه با ا

کارهاي هنري بدون اطالعات سبکی موجب فراخوانی فعالیت کمتري در شبکه هاي لوب پیشانی و آهیانه اي طرف 
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با افزایش دانش و فهم به فرایند با کفایت تر این باشد که اطالعات خاص هنر، ي چپ می شدند. این می تواند نشانه

. این مطالعات با هم، نشان می (Haier et al. 1988; Legger et al. 2007)در سطح عصبی کمک می کند  کارهاي هنري

   دهند که اطالعات خاص و دانش بر فهم هنر و قدردانی از ان اثر قابل مالحظه اي دارند.

افراد  ارزیابی هنر بر با انتخاب رویکرد دیگري براي تحقیق اثر دانش (Pang et al. 2013) و همکارانش پنگ  

پنگ و  .ه اندهنر را در حال ارزیابی هنر و یک رده از محرکات کنترلی مقایسه کرد انمتخصصو  متخصصغیر 

 باعثدانش  کهند ه امعلوم کرد (Lengger et al. 2007)با یافته هاي پژوهش لنگر و همکارانش  تمطابقدر همکارانش 

ي و پتانسیل جهت گرفته 3b (P3b)ي شماره مثبت هاي بخش ارتفاعات –فرایند کارآمدتري در سطح نورونی می شود 

در مقایسه با  انمتخصص، که با بازسازي دانش پیوند خورده اند، براي (ERP)امواج پتانسیل مربوط به اتفاق  (LPP) مثبت

بودن به کارهاي هنري محدود  متخصصر پژوهش پنگ و همکارانش، اثرات این جالب این که د .ندناشی ها کمتر بود

ساده) نیز گسترش می ي نمی شد؛ بلکه به محرکات مربوط به کنترل (کارهاي هنري فیلتر شده و محرکات رنگ شده

  هنر بطور کلی یک سبک متفاوتی از فرایند بینائی دارند.  انمتخصصیافت. این امر متصور این است که 

ه که نشان داد است مورد تأئید قرار گرفته (Long et al. 2011)این امر تا حدي با پژوهش النگ و همکارانش   

هنر (هنرمندان) و افراد عادي در سطح نورونی  انمتخصصند فرایندهاي ابتدائی بینائی مانند پردازش رنگ ها بین ا

ه کرد آشکار را متخصصري بین هنرمندان و افراد غیر تفاوت هاي ساختاآي اول، اسکن هاي اف ام آرتفاوت دارند. 

در هنرمندان نشان داده می شد. دوم  (V4) ند که با تراکم بیشتر بافت خاکستري در نواحی مربوط به فرایند رنگ هاا

ادند. نشان می د V4ي انجام تکلیف نام بردن رنگ ها، هنرمندان فعالیت بیشتري از افراد عادي در ناحیه ماین که، هنگا

در هنرمندان فعالیت کمتري این ناحیه کارآمدي عصبی تناقض دارد، که در آن ما انتظار داریم که ي این با فرضیه

بین تخصص و فرایند کارآمد فعالیت عصبی ممکن ي که رابطه داللت ضمنی بر این دارندنشان دهد. این نتایج واگرا 

ر نوع هائی از تخصص هنري باشد (اما به این رفرانس مراجعه نمائید: است محدود به انجام تکالیف، نواحی مغزي، یا زی

Naubauer and Fink 2009همزمان این است که سطح تخصص هنري فرایند کردن ها را در ي ). با این وجود، یک یافته

  سطح عصبی متأثر می کند. 

کاپچیک و  ي متفاوت هستند.تجسس بینائی کارهاي هنر طرزدر سطح رفتاري، هنرمندان و افراد عادي در   

یاد گرفته اند که بر ویژگی هاي سبکی و مفهومی تمرکز  انمتخصصند که ه افرض گرفت (Cupchik and Laszlo 1992)لزلو 

روزمره معمولی  درك اشیاءکنند در حالی که افراد عادي یک سبک جهت گرفته به شی ء را اتخاذ می کنند که براي 

ري حرکات چشم این پیش فرض را تأئید کرده اند. افراد عادي نگاه خود را بیشتر به پیگیي است. چندین مطالعه

 Nodine)بیشتر به ویژگی هاي ساختاري و ترکیب بندي می پردازند  انمتخصصجهت می دهند، اما  محتواي تصویري

et al. 2009; Vogt and Magnussen 2007)  . 
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تأثیرگذار است. طبق نظر لدر و همکارانش  ه هاي هنرياحساسی تجربي تخصص هنري بر اجزاء متشکله   

(Leder et al. 2004)، پاداشی –تخصص هنري هستند، خود  اساسیو تعبیر موفقیت آمیز، که هر دو ویژگی هاي  پی بردن 

 نشان داده اند که (Kirk et al. 2009) همکارانش و کرك امر همین راستاي در. هستند مثبت احساسی نظر از و بوده

فعالیت بیشتري  هاي ساختمان ها را مشاهده می کنند وقتی که عکس ،انمتخصص، در مقایسه با غیر معماري انمتخصص

بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی و بخش تحت پینه اي قشر سینگولیت) حی مغزي مربوط به فرایند پاداش (در نوا

ایش تجربه هاي مثبت احساسی کارهاي هنري . اگر یک سطح باالي تخصص هنري عموماً موجب افزنشان می دهند

اري منفی نگاه می کنند، مثبت دي باید وقتی که به هنر با ارزشگزهنر در مقایسه با افراد عا انمتخصصمی شود، پس 

هنر و افراد عادي به کارهاي هنري و غیر  انمتخصصوقتی که  (Leder et al. 2004)تر احساس کنند. لدر و همکارانش 

، به این موضوع با اندازه که از نظر احساسی محتواي مثبت یا منفی داشتند IAPS)اه می کردند (تصاویر نگ اي هنري

وجنه اي و محرکات ي . بطور کلی، محرکات مثبت منجر به فعالیت باالتر عضلهگیري واکنش هاي هیجانی پرداخته اند

دند، و محرکات مثبت بیشتر از محرکات منفی دوست ابرو را تولید می کري چین اندازندهي منفی فعالیت بیشتر عضله

مجزاي پردازشی را ی که تخصص یک اسلوب ثدر راستاي بح داشتنی بودند اما این اثر با تخصص تعدیل می شد.

که با فعالیت کمتر  دهندواکنش هاي کاهش یافته اي را نشان می  انمتخصص، (Beardsley 1958) پرورش می دهد

یک اثر خاص دوست  نشان داده می شد. عالوه بر این، يارزشگزار کمتر ابرو و رتبه بنديي چین اندازندهي عضله

کاهش  لذا،. دارنددر مقایسه با مردم عادي کارهاي هنري منفی را بیشتر دوست  انمتخصص – داشتن وجود دارد

هنري حتی  انمتخصصارزیابی هاي زیبائی شناسی مثبت موجب پرورش  ي احساسی ممکن است کهواکنش پذیر

  شود. منفی  با احساس اثر هنريبراي 

کمتر مستعد هستند. در یک  پیش داوري کنندهبه اطالعات  انمتخصصهاي زیبائی شناسی  ارزیابیبعالوه،   

شرکت کنندگان کارهاي هنري اي را ارزیابی  (Kirk et al. 2011)آي توسط کرك و همکارانش با اف ام آر اي مطالعه

عرضه شده بودند. فرض بر این بود که یکی از  ها شرکت عالمت تجارتین تحمیل با یکی از دو کردند که بدومی 

پژوهش را حمایت مالی کرده  ،کنندگان شرکت بهدالر  300شرکتی است که با دادن  متعلق بهتجارتی  عالئماین 

شرکتی همراه بود که ت تجارتی عالماي می دادند که با  اثر هنريرتبه بندي باالتري براي  متخصصاست. افراد غیر 

. براي هر دو ر حمایت مالی را نشان نمی دادندثهنر چنین ا انمتخصصاز پژوهش حمایت مالی کرده بود؛ برعکس، 

گروه، فعالیت در بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی با دوست داشتن افزایش پیدا می کرد، اما افراد عادي یک افزایش 

هنر، فعالیت بخش  انمتخصص درحمایت مالی نشان می دادند. جالب این که،  مراه باه بیشتري براي کارهاي هنري

قویتري با بخش شکمی میانی قشر منفی داشت و همبستگی ي رابطهجانبی پشتی قشر جلوپیشانی با اثر حمایت مالی 

تانی و تنظیم تح –نی جلوپیشانی نشان می داد. فعالیت در بخش جانبی پشتی قشر جلوپیشانی با کنترل شناختی فوقا
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مالی اثري بر قضاوت هاي ي حمایت کننده تجارتیعالمت احساس همراه است، که می تواند شرح دهد که چرا 

 هستندخارجی ي پیش داوري کنندههنر کمتر مستعد به اطالعات  انمتخصص، بنابراینندارد.  انمتخصصزیبائی شناسی 

  دارند. ستقالل بیشتري و، لذا، در شکل دادن قضاوت زیبائی شناسی ا

جمعًا، بنظر می رسد که دانش به عنوان ویژگی اساسی تخصص هنر قضاوت هاي مستقل هنري را سهولت   

کارهاي هنري را بطور گسترده تري در یک سطح شناختی رده ي بخشیده و ما را قادر می سازد تا مهارت مناظره

فراوان با هنر نه تنها توان ما را براي فهم و تعبیر هنر بهبود می  يبعالوه، دانش هنري و مقابله .باالتري بدست آوریم

  تغییر می دهد. نیز بخشد، بلکه چگونگی پردازش هنر ما را در سطوح ادراکی و احساسی 

  

  نتیجه گیري 4,4

  

این ارائه دادیم تا نشان دهیم که چگونه زیبائی شناسی تجربی را  در مورداین فصل یک رده از پژوهش ها  در ما

انتخابی بود نه  يپژوهش ها را می توان با اتحاذ روش هاي فیزیولوژي روانشناسی مورد مطالعه قرار داد. این مرور

هاي رفتاري  سنجشهنري، ترکیب کردن ي درگیر در یک تجربهي اکثر اجزاء متشکلهي جامع. به هر حال، در باره

حاالت احساسی مورد نظر هستند، ظاهراً الکترومیوگرافی  که هنگامیو فیزیولوژیکی بسیار مفید واقع می شوند. 

باشد، اما، در آینده، ممکن است وقتی به درگیري نواحی کردن براي استفاده  یصورت می تواند یک روش خوب

ثابت کند که مثمرالثمرتر است . بدون شک، در آینده الکتروانسفالوگرافی،  آرآي اف اممغزي نگاه می کنیم، 

   توالی اتفاقات، یک ابزار با ارزشی خواهد ماند.ي ورد مطالعهبخصوص، در م

 آشکاراز حاال  ند و پیشرفت هاي آیندهند. انتخاب روش هاي ما ناکامل ااما، محدودیت هاي مهمی وجود دار  

لف طرف یا در جهت مخاه بدن و جابجائی وزن بدن بي حرکات همه (Kapoula et al. 2011)هستند. کپوال و همکارانش 

را مورد مطالعه قرار داده اند. بعالوه، اندازه گیري هاي محیطی مانند تغییر در تعداد ضربانات قلب و  اثر هنريیک 

بازي  را سازي ماهیت برانگیختگی و فعال شدن ضمن ادراك هنر آشکارفعالیت الکترودرمال ممکن است نقشی در 

ترکیب  با، و اند اسکن شده ي کههنرهاي فعالیت  همراه بازیادي از تجزیه و تحلیل هاي  نتایجکنند. در نهایت، 

تحقیقات حرکات چشم ي کنند، و حیطه آشکارتحقیقات ژنتیکی و عملکرد مغز وجود دارند تا تفاوت هاي فردي را 

  ممکن است یک منبع غنی اطالعات باشند، که در این جا بطور خالصه اي مورد بحث قرار گرفتند.

هاي  آرایهجربی اغلب محدود به پژوهش هاي آزمایشگاهی با محدودیت هاي مشخص ت هاي زیبائی شناسی  

بوده و نمایانگر تجارب متنوعی نیستند که شخص در یک موزه تجربه می کند و ممکن است ویژگی هاي آزمایشگاه 
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اندازه هاي آن بدلی، یا ي نسخه یکمجزا سازي اساسی اي را از دست بدهند. محدودیتهاي تکنیکی، براي مثال، در 

بزرگی براي پذیرش وجود دارد. تولید کارهاي هنري، ي پیش داورها، می توانند مانع تحقیق شوند. بعالوه، هنوز هم 

 پرباريي گرچه مشکل بتوان در هنر عالی آنها را به مثابه عنوانی براي آزمایش کنندگان تجربی تصور کرد، یک رشته

   براي تحقیقات آینده است.

 هنر معاصربه امروزه اذعان . هستند دائمی پیشرفت حال در –هنرها یعنی،  –ه، موضوعات تجسسی ما باالخر  

 –مفهومات اروپائی هنر عالی را به چالش می کشند، و مستلزم دیدگاه هاي انعطاف پذیر، خود  (Vogel 2013) جهانی

   د.نندار مطابقت دارند قبول "هنر" عنوان به امروزه روانشناسان چه آن با اغلب که هستند اي شده جهانی و انتقادي،
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  سپاسگزاري

  

  به هلموت لدر حمایت کرده است.  WWTF CS11-023 –LedRos and FWF P123538این فصل را کمک مالی توسط 

    

  یادداشت ها

  

 رفرانس ها 
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  5فصل 

 چشم ها وحرکات  ردیابی: تماشا کنندهچشم متحرك 

  نقاشی ها درك

  رافائل روزنبرگ و کریستوف کالین
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  ی ادیبانه در تاریخ هنرئحرکات نگاه به مثابه الگو 5,1

موضوعی در این حرکات تبدیل به عنوان پژوهشی در روانشناسی شوند،  حرکات نگاه کردن مدتها قبل از این که

خدان بیزانتینی به یتار 533د، وقتی که در سال نر می گردبه قرن ششم بدر این مورد  تاریخ هنر بوده اند. مدارك اولیه

کلیساي ایاصوفیه (استانبول) بر  پائینیکه چگونه فضاي  هشرح داد (Procopious of Caesarea)نام پروکوپیوس سزاریا 

  چیره می شود: ،بیننده

چنان که بینائی کرده و آن را بطور غیرقابل مقاومتی بطرف خودش می کشاند.  چذبهر جزئیاتی چشم را 

نمی تواند انتخاب کند که کدام جزئیات خاص  مطلقبطور  ،بینندهجابجا می شود، چون که  اً دائمناگهان و 

معطوف توجه خود را به هر طرف  تماشاگران، گرچه این وجودرا باید بیشتر از بقیه تحسین کند. اما حتی با 

هنوز هم نمی توانند صنعتگري پر  آنهامی کنند، و با ابروهاي منقبض شده بر هر جزئیاتی دقت  می کنند

   (Procopious 1940, pp. 23-5)را بفهمند.  آن مهارت

حرکات نگاه بشدت افزایش یافته، و مکررًا مورد استفاده بازتاب ها بر هنر، ي در نوشتجات در بارهدر عصر مدرن، 

فیالرته معمار و مجسمه ساز فلورانسی  1460ي دههدر  قرار گرفته اند تا کیفیت هاي زیبائی شناسی را توجیه کنند.

این با ارجاع به حرکات چشمی شرح می دهد، که  ،برتري قوس هاي مدور را بر قوس هاي نوك تیز سبک گوتیک

  می شوند.  ساختارها باعث آنها

ا زیب چیزي آني اندازههمان به  را مهار می کندن دیدطریقی  هر چیزي که بهنمی توان شک کرد که 

شود. قوس مدور چنین چیزي  این حرکاتمانع است که چشمها را بحرکت در می آورد بجاي این که 

نگاه می کنید به هیچ وجه اي است. همان طور که متوجه شده اید، چشمان شما وقتی که به قوس نیم دایره 

نوك تیز متوقف  چشم ها یا دید، کمی در بخش که چونمتوقف نمی شوند . . . قوس نوك تیز چنین نیست، 

   (Filarete 1972, pp. 230-1)شده و مانند وقتی که به نیم دایره نگاه می کند حرکت نمی کند. 

. در سال ه استبمراتب جلوتر رفتاز این ها  ،هستدنیس دیدرو، فیلسوف فرانسوي که پدر بنیانگزار نقد هنري هم 

راب کلیسا توسط گبریل فرنسوآ دوین و جوزف ماري وین، باال و پشت مح در تزئینی نقاشیدو ي ، او با مقایسه1767

بین ترکیب بندي نقاشی ها و خیرگی نگاه ناظران رسم کرد. براي دیدرو، ترکیب بندي  تصریحییک پیوند 
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دستورالعملی براي چشم ها است، راهی که نگاه در یک نظم خاصی آن را دنبال می کند. او نقاشی (کمپوزیسیون) 

  ا به این طریق توصیف کرده است:) ر5,1وین (شکل 

این چنین است. دین، فرشته، قدیس، زنان  شوددنبال می  این نقاشی ترکیب بندي تعقیبکه در  مسیري

زنان بلند  هیکلی ازطرف چپ هستند، دو ي زمینه، و آنهائی که در زمینه در جلوي پاهاي او، شنوندگان در 

، یکی مرد و دیگري یک زن، که از پشت هیکلخم شده، و دو  در جلوي پاي آنهاقد ایستاده، پیر مردي که 

دیده می شوند و با دقت در جلو قرار داده شده اند، راهی که به آرامی پائین آمده و پر پیچ و خم است . 

ا، تند و تیز، و با سهولت اشخاص اصلی ترکیب بندي را بهم پیوند می دهد. آشکارکه  پیوستگی. .؛ یک خط 

(Diderot, p.29)  

  



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤٨

  .The Art Archive/Collection Dagli Orti ©. 1767، کندسنت دنیس در گال موعظه می ، (Vien) . جوزف مارتین وین 5,1شکل 

) از 5,2را (شکل  ست در حالی که او اثر دوینزیبا "پیوستگی خط "براي دیدرو، نقاشی وین مثالی از یک 

   :برداشت می کنداین نظر خیلی ضعیف 

می  پیوستگی مسیر. . . اگر این خط، که من آن را  وجود دارد، یک خطی مسیريبندي یک  در هر ترکیب

خوانم، خم شود، روي خودش تا بخورد، پیچ و خم دار شود، مغشوش باشد، اگر انحناهایش خرد و کوچک، 

ور د، ترکیب بندي آن نامشخص و مبهم خواهد بود، چشم ها، بطنفراوان، خط مستقیم، و زاویه دار باش

. . . شکسته  تسخیر کنندرا  آن در یک پیچ راهه، سرگردان شده، و مشکل می توانند ترکیب بندي نامرتبی

آتش سنت آنتونی دوین از ي باشد، ترکیب بندي لکه هاي خالی، سوراخ هائی خواهد داشت . . . معجزه

تاب دارد. مشکل بتوان  آن قطعه قطعه است، خم شده، و پیچ و پیوستگیاین نظر وراي سرزنش نیست: خط 

، بعضی اوقات مبهم است یا دچار توقف ناگهانی می شود، یا محتاج گزافه کاري هاي قابل آن را دنبال کرد

مالحظه اي از چشم هائی است که سعی دارد مسیر آن را تعقیب کنند. یک ترکیب بندي منظم همیشه فقط 

ائی براي هر کسی است که به آن نگاه می کند و دارد، و این خط به مثابه راهنم یک خط واقعی پیوستگی

   (Didero 1995, p.152)هم چنین براي هر کسی است که سعی می کند آن را توصیف کند. 
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  .1767آتش سنت آنتونیو ي معجزه ،گبریل فرانسوا دوین 5,2شکل 

© The Miracle of Saint Anthony’s fire, 1767 (oil on canvas) Doyen, Gabriel Francois (1726-1806)/Egise Saint – Roch, Paris, 
France/Roger-Viollet, Paris/Bridgman Images.  

  

زبانی که استفاده می کرد بر و قرن نوزدهم تأسیس شد، ي آکادمیک، در نیمهي بعنوان یک رشتهتاریخ هنر 

ا به عنوان مرتبط بودن با زیبائی شناسی و حرکت چشمهي هنر بود. ایدهي نوشته هاي بسیار قدیمی تر در بارهي پایه

هنر فکر می کنند که  مورخینباقی مانده است. بعضی  جدیدي این رشته یک پارادایم مهمبعنوان  اثر هنريساختار 

تفاوت هاي سبکی بین کارهاي هنري زمان ها و مکان هاي مختلف ناشی از تغییرات در رفتار چشمها بوده اند. لذا در 

در اوائل قرن بیستم، تفاوت بین  هنر مورخانرگذارترین ییکی از تأث ،(Heirich Wӧlfflin)هانریخ ولفلین ، 1899سال 
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احتیاج به رها شدن  در اوائل قرن شانزدهم رابا رنسانی اوج و – پانزدهم قرن یعنی، –هنرهاي ایتالیائی اوائل رنسانس 

  شرح داد:چنین چشمها 

. ناظر نه تنها دچار داشتچشم ها  ازغیر قابل باوري  تقاضاهايایتالیائی)  هنر معصر کوادروسنتو (قرن پانزده

فقط تصاویر از سر ها می شد بلکه  دندانه دار ترتیبی در ها سیماسنجیتک تک مشکلترین وضع براي انتخاب 

توان چشمی موجودي که می زیاد . . . . در مقایسه با، رضامندي در فرم قطعه قطعه قابل تمییز دادن بودند

    (Wӧlfflin 1899, p. 292)از ترکیب بندي رافائل با تصاویر فراوان استخراج کرد. 

دولتی در برلن شد تا وقتی که نازي ها ي ، که بعدًا مدیر کل موزه(Wilhelm Waetzoldt)ویلهلم ویتزولت  1912در سال 

داشتن اساسی در  عنوانر رنسانس را به او را اخراج کردند، تفاوت هاي بین سبک ایتالیائی و آلمانی/هلندي در هن

  شرح داد.  یشاندر استعداد چشم ها ت هاتفاوت ملی

ند که چشماهایشان را عادت داده اند تا رد پاي شکل اشیاء دار معماري –ایتالیائی ها یک استعداد پالستیکی 

چیزي ي ، یک فیزیکالیتهد، تا تصویر هر فرد را در فضا ببینند و با اسکن کردن آن با چشم هانرا تعقیب کن

. . . . بینائی ایتالیائی منفک می کند، بینائی هلندي ها و آلمانی ها متصل می کند؛ دهندمی را به آن نسبت 

   (Waetzoldt 1912, p.211 ff) .می کنندنگاه  یبا چشم هاي آرام ها اولی عادت به تحرك نگاه دارد، دومی

چشم هائی که ترکیب نر باقی ماند. از یک طرف، ایده کزي در تاریخ هقرن بیستم ادراك یک موضوع مر سرتاسردر 

 Kurt)نام کرت بدت  طرف دیگر، براي مثال، مورخ هنر به. از ه بودپابرجا ماند بندي کارهاي هنري را تعقیب می کنند،

Badt 1961) ي طور طبیعی از گوشهترکیب بندي ب مسیرداشت  ادعاکه براي تعبیر نقاشی ها ارائه داد، را ، یک روش کلی

. از طرف دیگر، یک بحث کلی، گرچه (Rosenberg 2014)و باید شروع شود  –پائین دست چپ تصویرشروع می شود 

نه تنها در تاریخ هنر بلکه در  "نظام هاي میدان دیدي یا اسکوپیک"، به مثابه "فرهنگ ها"ي گاهی استعاره اي در باره

ي جدیدي که از همان بحث دههي جسته اي مورد بررسی قرار گرفت، رشتهپژو هش هاي فرهنگ بینائی بطور بر

  . (Foster 1988; Volkenandt 2011)ظهور کرد  1990

 یافتند، به رشته اي دست واقعیگر تماشا کیهاي حرکات چشم ي اندیشیدن در بارهبا منتقدان و مورخان هنر، 

افت: ثبت حرکات چشم تا فرایندهاي شناختی مورد تحقیق قرار که بعداً به عنوان روش اساسی در روانشناسی تحول ی

توسط چشم پزشکان  )و همراه چشمها با هم (ساکادپیشرفت هاي روانشناسی با توصیف و ثبت ماهیت نگاه تند گیرند. 

وجه مورخان هنر به آن تتا صد سال نگاه کنید) رشد و توسعه پیدا کردند، اما  3,2از اواخر قرن نوزدهم (به بخش 

 ;Frangerberg 1990, p.144 ff; Baxandall 1994. P. 413; Clausberg 1999نکردند (اولین بحث ها در این جاها ظاهر شدند

Rosenberg 2000, p. 49 ff; Giuliani 2003, p. 27 ff) .   
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ي حرکات چشم هاي ، قبل از این که موضوعاتی را مرور کنیم که تا حال در بارهدر بخش هاي بعديما 

اندازه گیري هاي حرکات نگاه کردن را به عنوان یک تکنیک  نقاشی ها از تحقیقات آموخته ایم،ي مناظره کننده

   .خالصه می کنیم را با توجه بینائی این حرکاتروانشناسی معرفی کرده و اساس عصبی و روابط ي برجسته

  

  

  تجزیه و تحلیل حرکات چشم به مثابه یک روش روانشناسی 5,2

  

  نگاه اجمالی 5,2,1

  

خیره "حرکات خیره شدن اساساً تناوب بین مراحل زمانی است که چشم ها نسبتًا بی حرکت می مانند که ما آن را 

 saccadeي می خوانیم (واژه "جهش یا ساکاد "و مراحل زمانی کوتاه تري از تحرك بمراتب بیشتر، که ما آن را  "شدن

توسط  1879). این موضوع براي اولین بار در سال 5,3شده است) (شکل فرانسوي به معنی جهش مشتق ي از کلمه

  شرح داده شده است. (Javal and Lamar 1879) جاوال و المار
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، سنت (Vien)جوزف مارتین وین ( در حالی که نقاشی تماشاگرساکادها (پیکان هاي سفید) و خیره شدن (دایره هاي سیاه)  5,3شکل 

 Laboratory for Cognitive Research in Art ©اقتباس شده. ي ثانیه نگاه می کند. نسخه 20) را براي 1767، کند دنیس در گال موعظه می

History, University of Vienna.  

  

دو دهه بعد، ی حرکات چشم را و اندازه گیري تجرب ثبتبراي  اردمن و داج اولین کوشش موفقیت آمیز  

زیر بناي پژوهش حرکات چشم در تنها این کار تکنولوژیکی پیشگام نه  (Erdmann and Dodge 1898). کرده اندگزارش 

ت چشم هاي روانشناسی تجربی اپژوهش حرکي ، بلکه رشته(Klein and Ettinger 2008)نهاد بنیان هاي بالینی را  گروه

ردن در تحقیقات روانشناسی حرکات نگاه کي مطالعهجایگاه . امروزه، (Wade and Tatler 2005) افتتاح نمودهم را 

استفاده قرار گرفته  دکاربردي و پایه اي چشمگیر است. در پژوهش هاي پایه اي، تجزیه و تحلیل هاي نگاه کردن مور

، فرایندهاي حل مسائل Henderson and Fereira 1993)و نهان توجه (براي مثال،  آشکاراند تا فعل و انفعال بین فرایندهاي 

(Grant and Spivey 2003; Knoblich et al., 2009) تجسس طرح هاي هندسی ،(Manor et al. 1995; Noton and Stark 1971c) ،



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٣ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

 Bucher and Schumacker) ، فرایند بینائی رسانه ها(Smith 2014) ، دیدن فیلم ها(Mertens et al. 1993)چهره ها ي مطالعه

نند. در پژوهش هاي کاربردي، را مطالعه ک (2009 ها ، و نقاشی.Rayner et al)، تجزیه و تحلیل صحنه هاي بینائی (2012

، (Pieters et al. 1999) ، و تبلیغات چاپی(Carbon et al. 2006)نگاه براي مطالعه ي، مثًال، طرح هاي محصوالت  حرکات

ضاع اجتماعی در بیماران ، براي تحقیق فرایند او(Jacob and Karn 2003) کامپیوتري –براي ساختن اینترفیس هاي انسانی 

، (Hodgson et al. 1999)و استراتژي هاي حل مسائل در بیماران مبتال به بیماري پارکینسون  (Klin et al. 2009)آتیستیکی 

   مورد استفاده قرار گرفته اند. (Huddy et al., 2009)بیماران اسکیزوفرنیا ي و اولین مرحله

    

  عنوان یک روش ممتاز در روانشناسیاندازه گیري حرکات نگاه به  5,2,2

  

حداقل سه دلیل براي پرطرفدار بودن ثبت حرکات چشم در پژوهش هاي روانشناسی وجود دارند: اهمیت، فوریت، و 

شایعترین سیستم  سیستم حرکات چشم هابدون شک هستند چون  مهم. تحقیقات حرکات چشم ها فراوان کاربردي

 بشدت عملکردي عصبی سیستم یک با که است، پایگان نخست در حرکتی –مورد استفاده در سیستم هاي حسی 

که در حال حاضر بیش از هر سیستم عملکردي مغز نخست پایگان فهمیده شده است. بعلت  حمایت می شود منتشري

هم هم از نظر روانشناسی و  ،فوریتیي غیرقابل مقایسهي تشریح چشم ها، اثرات این سیستم را می توان با یک درجه

ي کوچک با باالترین شدت بینائی در شبکیه، یعنی گودالهي تکنیکی، مورد تحقیق قرار داد. از آنجا که فقط یک نقطه

وجود دارد، هم تجسس دنیاي بینائی و هم واکنش هاي ما به تغییرات آن محتاج این است که  (fovea centralis)مرکزي 

حرکت کنند که، با یکدیگر، بهترین مدل ساختار شکوفا شدن  هاها و جهش  نگاه ما به مثابه یک رده از خیرگی

آخرین فضیلت پژوهش هاي حرکات چشم ها کاربردهاي زیاد اطالق آنها در آگاهی انسانها در فضا و زمان است. 

تا زمینه هاي محدود اسکن  (Hayhoe and Ballard 2005) روزه هر هاي وضعیت از –زمینه هاي کاربرد علمی ي همه

  . است آزمایشی پارادایم و – آرآي اف امي ندهکن

  

  خیرگی ها و جهش ها 5,2,3

  

منوط  ،(الف) تعریف خیرگی و جهش، و (ب) روش دسته بندي :تجزیه و تحلیل حرکات چشم ها بطور کلیدي بر

  مورد بحث قرار می دهیم. 5,4گروه بندي را در بخش  هاي و روش ،را در دنباله ها . ما تعریفشده است
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وجود دارد که به  "،ها خیرگی"بین  استمراريدر مورد تعریف خیرگی، اگر ما فرض بگیریم که یک   

د (یا نمشخص می شو يجهش هاي بسیار ریز داشتند که با نثابتی در نظر گرفته می شو هاي عنوان مراحلی از نگاه

 است هااحلی از تحرك نسبی نگمر عنوانبه که  "،کشف"بی هدف)، و  انحرافاتي ، به اضافه"ساکادهاي خیرگی"

در واژه ، (Otero –Millan et al. 2013)بی هدف) مشخص می شود  انحرافاتکه با حضور ساکادهاي با ارتفاع بیشتر (و 

، ابهام در مسئله اي است ترتیبدلبخواهی است. به همین  اندازه ايتا  ، تعریف خیرگیجابجائی چشمي هاي درجه

این پارامتر براي انواع احتماالً به اصطالح خیرگی چه حدي باید داشته باشد، چون که  در که دوام زمانی حداقلی

   متفاوت تکالیف و افراد مختلف فرق می کند.

ندرتًا  تعاریفده اند، اما این هاي متفاوتی پیشنهاد شحیطه تعاریف خیرگی هم در  در نوشتجات، ،بنابراین  

 هزارم ثانیه 200حداقل در نسبی نگاه  تثبیت. معموًال، مراحل زمانی (Manor and Gordon 2003)بی مقایسه شده اند بخو

ت براي سایر و لذا ممکن اس تدائی خواندن بوده. اما این تعریف بر اساس مطالعات ابرا خیرگی در نظر می گیرند

مناسب ، دارنداز کلمات پیچیدگی بیشتر یا کمتري  وتکالیف بینائی که محرکات بینائی را مورد استفاده قرار می دهند 

هزارم ثانیه) از تجزیه و تحلیل  100تا  40زمان کمتري ( پیچیده، براي مثال،ي یک صحنهي . استخراج عصارهنباشد

هزارم ثانیه طول  140. تثبیت نگاه حین خواندن حداقل Rayner et al. 2009) هزارم ثانیه؛ 150آن دارد (با طول زمان هاي 

 (Westheimer 1954). وستهایمر Liechy et al. 2003)هم نگاه کنید ها اما به این رفرانس (. (McKonkie et al., 1992)می کشد 

 کردهگزارش فواصل زمانی بین حرکات ساکاد هزارم ثانیه را براي  150هم نگاه کنید)  Manor and Gordon 2003(به 

 van Diepen et al. 1995; Harris et)انیه گزارش شده اند هزارم ث 200تا  100مقادیر مشابهی، از در مطالعات بعدي . است

al. 1988; Manor and Cordon 2003) روسو و روسن .(Russo and Rosen 1975)  هزارم  200طول زمانهاي حداقلی خیرگی

حتی طول  ند تا طرح هاي حرکتی نگاه را حین خواندن و انتخاب تکلیف تحقیق کنند.ه اثانیه را مورد استفاده قرار داد

هزارم ثانیه براي تجزیه و تحلیل محرکات هندسی هم گزارش شده اند  300زمان هاي خیرگی طوالنی تر، مثًال، 

(Manor et al. 1995) هزارم ثانیه مطابقت دارد که ما  320. این عدد اخیر بخوبی با میانگین طول زمان خیرگی در حدود

  .دندکرمی که مشاهده پیدا کردیم، نقاشی اي  زصرف نظر ابراي شرکت کنندگان پژوهش خودمان، 

فرق می کند بلکه بین افراد و در خود افراد هم  ي متفاوتاما طول زمانهاي خیرگی نه تنها بین وضعیت ها

هزارم  50تا  40باعث کاهش زمان خیرگی در حدود  ها نقاشیي صحبت کردن در باره تفاوت پیدا می کنند. بعالوه،

 250هزارم ثانیه، با ارجیت بین  800تا  200. طول زمانهاي خیرگی بین افراد بشدت بین (Klein et al. 2014)ثانیه می شود 

  . (Mertens et al. 1993)هزارم ثانیه تفاوت دارند  800تا 

ت نگاه بطور تجربی مورد ایکی از معدود پژوهش هائی که اثر تعاریف متفاوت خیرگی را بر پارامترهاي حرک

، که آستانه هاي متفاوت خیرگی را (Manor and Gordon 2003) ه استتوسط منر و گوردون منتشر شد هداد مطالعه قرار
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هزارم ثانیه، افزایش قابل مالحظه اي در تعداد  100هزارم ثانیه با  200ي آستانهي ند. این مطالعه با مقایسهه امقایسه کرد

(که به عنوان خط پیوسته اي تعریف می شود  ها اسکن کردنخیرگی ها، طول زمانهاي کلی خیرگی ها، و طول مسیر 

 که بین نقاط پشت سر هم خیرگی کشیده می شود)، هم چنین کاهش هاي عمده اي در میانگین طول زمانها براي

ي آستانه همراه بودنقابل مالحظه  مخصوصاً در این جا موضوع. شکال هندسی و چهره گزارش کرده استمحرکات ا

 100( خیرگی کوتاه نسبتاً ي آستانه این ادراکی –مسیرها است، که اهمیت شناختی  رگی با افزایش طولکوتاه تر خی

در مقابل  هزارم ثانیه 100آستانه هاي خیرگی  بر اساسمی توان  ،عالوه بر ایند. ثانیه) را مورد تأکید قرار می ده هزارم

، و رویهم رفته طول زمانی کردن مسیرهاي کوتاه تر اسکنو  کوتاه ترنشان دادن زمان خیرگی  با ،هزارم ثانیه 200

 مطابق باپارامترهاي خیرگی ممکن است  تشخیص داد.ییماران مبتال به اسکیزوفرنیا را بطور دقیق تري  ،خیرگی بیشتر

هره و اشکال هندسی از نوع محرکات چ (Manor and Gordon 2003)انواع محرکات تفاوت پیدا کنند. منر و گوردون 

گی براي و تعداد فراوان تر وبا زمان هاي کوتاه تر خیر را با هم مقایسه کردند (Ray- Osterrieth)یت  ستريآ –ري 

 هزارم ثانیه).  200یا  100پیدا کردند (را خیرگی ي آستانه ز، مستقل امحرکات چهره

 

 
  مترجم توسط شده اضافه یت، آستري –تصویري از اشکال هندسی از نوع ري 

  

اگر فرض گرفته شود که ساکادهاي مربوط به خیره شدن و ساکادهاي مربوط به تجسس در یک  ًا،مجدد

ارتفاع  د مثبت؛ یعنی، عملکر(Otero-Millan et al. 2008)را دنبال می کنند  "توالی اصلی"همان پس قرار دارند  زنجیره اي

درجه نگه  0,03-50 در ارتفاع هایشان در (که براي ساکادها منتسب می کند سرعت حداکثري آنها را بهساکادها 
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است که ارتفاع ساکادها که معموًال در حالی دیده می شوند که به شرکت  آشکار، Becker 1989)داشته می شوند: 

براحتی با منحنی هاي سرعت  ،داده می شوندکامپیوتر ي کنندگان انواع گوناگون تکالیف حرکت چشمی در صفحه

در  20درجه به ازاء هر ثانیه یا  20تعیین می شوند (مثًال،  ،مدرج کردني بر پایها شروع/ختم و یک معیار دلبخواهی ی

  . Klein and Foerster 2001).صد ارتفاع منحنی سرعت؛ 

ند. تخمین زده پله مانند منقطعی قابل تشخیص ا در چنین وضعیت هائی، ساکادها براحتی به صورت حرکات

. حین این حرکات مراجعه کنید) Fisher 1999 ساکاد در روز انجام می دهند (اما به 200000شده که انسانها حدود 

 ). cf. Manor and Gordon 1987Fisher ;2003(در هر ثانیه می رسند  0400حداکثر سرعت  ها به بالیستیکی کره هاي چشم

 ختمبا ، و تقریبًا s/0600-400کثري سرعت حداو با  ،2s / 030000 ساکادها با استقرار ناگهانی حرکت چشم ها با شتاب

که به  ،(re-fixation saccades) ساکادهاي دوباره متمرکز کننده، (Becker 1989)مشخص می شوند  آنهاآنی 

چنین  اول هستند.ي درجهي سمت اشیائی هدایت می شوند که از قبل از محیط انتخاب شده اند، در این جا مورد عالقه

در نتیجه، حرکات تصحیح دقیقًا به هدف برخورد نمی کنند؛ بوده و بی دقتز کننده اغلب ساکادهاي دوباره متمرک

ارتفاع ساکاد اولیه ممکن است بسیار می آیند. آنها م ها، یا لیز خورده، یا ساکادهاي تصحیح کننده بدنبال چشي کننده

راي ساکادهاي با ارتفاع باال به هدف ) باشد. در اج"از هدف رد شونده") یا بسیار بزرگ ("به هدف نرسیده"کوچک (

ز قبل برنامه و با ساکادهاي تصحیح کننده به عنوان جزء دوم یک توالی ا (Fioravanti et al. 1995)نرسنده ها غلبه دارند 

   .(Becker and Fuchs 1969)دنبال می شوند  دو گامیي ریزي شده

  

  زیربناي فیزیولوژي و عصبی خیرگی و ساکادها 5,2,4

  

سیستم هاي بنیائی نخست پایگان بشدت مورد مطالعه قرار گرفته اند. نور از راه مردمک ها وارد چشم شده و به دو  

نور در شبکیه می رسد، میله اي ها که نور ضعیف و مخروطی ها که نور قوي و رنگ ها را فرایند می ي نوع گیرنده

نورانی به یک پیام عصبی ي قطهاطالعات نوري از یک نتا را انجام می دهند  وظیفه ايکنند. این گیرنده هاي نور 

خارج از محور بینائی  05یک میلیمتري کوچک است که حدود ي مرکزي، حدودًا یک ناحیهي . گودالهتبدیل شود

قرار گرفته و حاوي باالترین تراکم از گیرنده هاي مخروطی است و لذا دقیق ترین دید را ممکن می سازد. آکسون 

چشم خارج  کور ازي از طریق نقطه که دیسک بینائی را شکل می دهند، وداً یک میلیون سلول گانگلیونیهاي حد

شده، و اطالعات عصبی خودشان را از طریق اعصاب بینائی، با عبور از کیاسماي بینائی و راه بینائی منتقل کرده و به 

-V2)بینائی ي ، و از آنجا به قشرهاي همبسته کننده(V1)ائی بیني تاالموس، و از آنجا به قشر اولیه جانبیزانوئی ي هسته
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V5) اطالعات بینائی از این نواحی همبسته کننده پراکنده می شوند تا توسط یک سیستم پیچیده در نواحی می روند .

 شبکیهي کمتر از یک در صد ناحیهصرفًا مرکزي ي قشري و تحت قشري پردازش شوند. باید توجه کرد که گوداله

ي درجه 2 اطالعات بینائی وارده از را اشغال می کند اما به بخش هاي بزرگی از قشر بینائی پیش افکنی می کند تا

توجه بینائی را مورد تأکید قرار می ي وظیفهمهم ي تشریحی دو جنبه مطلقاین شرائط . میدان بینائی را پردازش کنند

آن با تغییرات مداوم بین خیره شدن و ساکادها تا  نزدیکپیوند  تشریحی و "تجسم یافته ي"ماهیت انتخابی  –دهند 

   سازي کنند. (باز) را دنیاي خارجی بینائی

با هم سطح مشترك دارند. این سطوح تا حد زیادي  "جهش ها"و  "خیرگی"اختارهاي مغزي درگیر در س  

بین ساکادهاي مربوط به خیره  تمراراسي  ذکر شده اي در بارهفرض قبالً  در یاستدالل پیشمشترك را می توان با 

 .Bruce and Goldberg 1985; Bruce et al) شدن و تجسس انتظار داشت. این ساختارها شامل: (الف) میدان چشمی پیشانی

 .Robinson et al)؛ (ج) بخشی از قشر آهیانه اي (Bon and Lucchetti 1990; Schall 1991)؛ (ب) میدان متمم چشمی (1985

1978; Anderson 1989)سیاه عقده هاي قاعده ايي ؛ (د) ماده (Hikosada and Wurtz 1983) ؛ (ه) کولیکولوس فوقانی(Dorris 

and Munoz 1998; Schiller and Stryker 1972)مغزي ؛ (و) نواحی اي در ساقه (Paré and Guitton 1994; Bruce 1990) .هستند  

حرکات خیره شدن حین اندیشیدن به هنرهاي بصري پیچیده  که سیستم عملکردي درگیر در با این وجود  

حین تفکر  آن را ،و می توان بطور سابژکتیو (Leder et al. 2004)پیچیدگی فرایندي که فرض شده ي اما از جنبه ،است

   تجربه کرد، به هیچ عنوان دقیق و جامع نیست. نقاشی هاي در باره

  

  توجه بینائی و حرکات نگاه کردن 5,3

  

خالصه شده اند نه تنها حقیقتی را تأکید  3,2ویژگی هاي تشریحی (عملکردي) و عصبی سیستم بینائی که در بخش  

می کنند که سیستم بینائی یک سیستم انتخاب اطالعات است بلکه نشان می دهند که توجه بینائی به مثابه یک تغییر 

) در فضا و "مربوط به تجسس" ساکادهايو "ه شدنمربوط به خیر"مداوم بین خیره شدن و جهش ها (یا ساکادهاي 

می خوانیم. ده ها سال پژوهش هاي تجربی  "حرکات نگاه کردن"زمان شکوفا می شود، که ما از این به بعد آنها را 

بین توجه بینائی و حرکات چشم ها را موشکافی موجود این روابط ظریف  ،در نخست پایگان انسانی و غیر انسانی

: اساسی بپردازند مهمي مسئلهمرور شده اند) تا در بین موضوعات دیگر، به دو  Kowler 2011 یراً توسطکرده اند (اخ

؛ و اهمیت نسبی ویژگی هاي ؟با هم فعل و انفعال می کنند "فوقانی – تحتانی"و  "تحتانی – فوقانی"چگونه عوامل 
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به ساختارهاي سطح باالي محرك ( ایسه بادر مق، رنگ، و حرکت) مغایرتتفاوت یا  ،به ویژهسطح پائین محرك (

  ؟چیست Einhaeuser et al. 2008) محرك؛ي عصارهاشیاء یا  ،ویژه

پیشنهاد کرده اند که مناطقی اهمیت ویژگی هاي سطح پائین، ي در باره (Koch and Ullman 1985)کُچ و اولمن   

احتمال بیشتري دارند تا مورد توجه قرار گرفته و به  را نشان می دهند زیاديبارز بودن بطور نسبی از میدان بینائی که 

هاي شدت نور، رنگ، یا تفاوت د. طبق نظر این محققان، صحنه هاي بینائی حاوي توزیعات فضائی از وآنها خیره ش

پردازش اطالعات ي توصیف کرد و در مراحل اولیه "نقشه هاي بارز بودن"حرکت هستند که می توان آنها را در 

و در پیش بینی مکان  جالب توجهرایند می شوند. از طرف دیگر، مفهوم نقشه هاي بارزي مطمئناً بطور نظریه اي بینائی ف

 Foulsham)را ادعا می کنند خاصی  بدون نظماست که مکان هاي خیره شدن  سر راست تر از مدل هائیهاي خیره شدن 

and Underwood 2008) بیشتري همراه هم قرارگیري هاي  داده اند که عوامل. از طرف دیگر، پژوهش هاي تجربی نشان

 شامل عواملی چنین ".فوقانی – تحتانی" تا هستند "تحتانی – فوقانی"کرده و این که این عوامل بیشتر  نگاه را تعیین

رد موبه محلی که احتمال یافتن یک هدف کردن مانند نگاه  ،ندنک بهینه را تکلیف انجام تا است استراتژیکی تصمیمات

بزرگ  مواضعصحنه تا یک  زمرک حوالی، یا نگاه به (Najemnik and Geisler 2005) می رساند حداکثربه را  وجستج

تحتانی دیگر عالقه  -. یک عامل فوقانی  (Tatler 2007)رساندببه حداکثر  دیدگاه واحد موضع گیريصحنه را با این 

ن بینائی هدایت می کنند (براي مثال، نگاه به چشم ها و دست هاي خاصی هستند که نگاه را به نواحی با اهمیت میدا

منوال ممکن . به همین (Brimingham et al. 2009 د؛اجتماعی را استخراج نمای مهمها در صحنه هاي اجتماعی تا اطالعات 

دان بینائی از بارز بودن ادراکی یک ناحیه از میتوجه و خیره شدن ها را بهتر  دادن صیصاشیاء جالب توجه تخ است

تکالیف خاص می توانند بشدت انتخاب دستورالعمل ها در انجام . هم چنین، (Einhaeuser et al. 2008)جلب کنند 

د؛ این امر بخوبی شامل اندیشه نشرکت کنندگان را هنگامی که به صحنه هاي بینائی نگاه می کنند، تحت تأثیر قرار ده

  رد بحث قرار می گیرد.نقاشی ها شده و در بخش بعدي موي در باره

 کنند، حذف را یکدیگر جانبه دو بطور که این بجاي فوقانی، – تحتانی و تحتانی –چنین عوامل فوقانی   

 است شده داده نشان همکارانش و گرف پژوهش در امر این مثال، براي. کنند انفعال و فعل هم با که دارد زیاد احتمال

(Gerf et al. 2008)فوقانی با ارجحیت روبرو شده و بارز بودن سطح پائین تحتانیي کیب شده، که وقتی اثرات تر - 

فوقانی در نظر گرفته می شوند، پیش بینی بهتري از موضع هاي نگاه انجام می شود. لذا این مثالها نشان می دهند که 

ونزا در تحتانی – فوقانی هايفرایند هم و ادراکی بودن بارز فوقانی –توجه بینائی هم توسط فرایندهاي برونزاي تحتانی 

  .(Chica et al. 2013)کنترل می شود 

حین  توالی دادن ساکادهامتصور این است که این  که توجه بینائی در فضا و زمان شکوفا می شود امر این

کاد واحد) است که محتاج تحقیق علمی است. در اتجسس صحنه هاي بینائی (بجاي یک خیره شدن واحد یا یک س
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د بر انتخاب اهداف ساکادي حکمروائی می دو اصل اشاره کرده که بنظر می رس به (Kowler 2011)ه، کاولر این بار

(براي  "توان"، ناحیه اي از میدان بینائی که بطور لحظه اي باالترین "برنده همه چیز را می برد"کنند. بر اساس مثل 

ي ناحیه "یبازدارندگی برگشت"ب می کند. اما، براساس مثال، بارز بودن، ارزش عالقه) را دارد توجه بینائی را جل

که باید  از دست می دهد سایر نواحیدر مقابل خودش را  "توان"انتخاب شده به سرعت (طی چند صد هزارم ثانیه) 

مختلف  مناطقتوجه شود که حین چنین توالی هاي ساکادي به  که. مهم است تازه خیره شد "برندگان"به عنوان به آنها 

حرکات توجه پنهان بینائی به محلی بینائی،  آشکارقبل از حرکات مناسب چشم ها به عنوان تظاهرات توجه یرگی، خ

از نظر و نهان بینائی  آشکار. در حالی که حرکات توجه (Henderson et al. 1989) می روند که بعدًا باید به آن خیره شد

همان طور که نشان داده شده است که امکان ندارد تا  ،خت هستندیکنوا ، اما از نظر فضائیتلو تلو می خورند زمانی

 Hoffman and)دیگري حرکت می کنند ي معطوف کرد در حالی که چشمان به نقطهاي توجه (پنهانی) را به یک نقطه 

Subramaniam 1995).   

در سرتاسر یک را ها مسیرهاي اسکن کردن  جدیدو جهش ها به محل هاي  ها توالی خیرگیدر حرکات نگاه 

 را اولین بار نوتون و استارك ن مسیرهاي اسکن کردن. چنی(Liechty et al. 2003)محرك جالب توجه تولید می کنند 

(Noton and Stark 1971a, 1971b, 1971c) ح هاي بینائی نگاه نشان دادند که وقتی شرکت کنندگان به طر وند ه اشرح داد

که مختص را خلق می کنند  "مسیر اسکن" یعنی ،ت از محل هاي خیرگیسري ثابآنها مکرراً یک هاي ند نگاه می کن

توسط همان فرد براي  متفاوتی ند که مسیرهاي اسکنیه ا. نوتون و استارك معلوم هم کرداستهر فرد شرکت کننده 

مان ك به هد. جالب این که، این مسیرهاي اسکنی بین عرضه هاي متفاوت همان محرنطرح هاي متفاوت ایجاد می شو

 آن را بایدفرد د و وقبلی خارج می شي ند و حتی وقتی که یک محرك اسکن شدهشرکت کننده ثابت باقی می مان

مدارك بسیار یک محرك واحد در بین  "خاطره ي"وجود ظاهري مطمئنًا، ند. واین مسیرها تکرار می ش کندتصور 

  ه جایگاه برجسته اي دارد. حرکات نگا مؤثر بر تحتانی –عوامل فوقانی ي قانع کننده

ره یتناوب هاي خ صورتحرکات نگاه به بنظر می رسد که  (Liechty et al. 2003)طبق نظر لیختی و همکارانش 

و  توجه بینائی به یک محل. حین حالت کنندحاالت متفاوت توجه بینائی حکمفرمائی می  راو جهش ها  ها شدن

 مجاور هماز مناطق خاص و  را ساکادهاي کوتاه گاهی، اطالعاتبخش تحتانی قشر گیجي تحت کنترل فرض شده

اسري بینائی که فرضًا تحت تأثیر بخش خلفی لوب آهیانه اي کنند. برعکس، ضمن حاالت توجه سرتاستخراج می 

را در هم ادغام کنند. طبق نظر همین  از هم اتخاذ می شوند تا اطالعات از نواحی دور اي است، ساکادهاي طوالنی

آهیانه اي را قشر توجه سرتاسري توسط لوب و  لوب گیجگاهیبه محل دقیق توسط  توجه ققان، فعل و انفعال بینمح

   جلوپیشانی کنترل می کند.
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را تهیه می بهترین شدت بینائی براي توجه بینائی بسیار کوچکی از شبکیه ي بطور خالصه، حقیقتی که ناحیه  

 فوقانی –عوامل ادراکی تحتانی  راحرکات نگاه است. پویائی حرکات نگاه  انواع مستلزم شکوفائی توجه بینائی به بیند،

، که با اصولی حکمروائی می شوند که کنندمی  تعیین هم با تحتانی – فوقانی اي انگیزه یا شناختی اثرات چنین هم و

انتخاب می  جدیدحل به محضی که یک م ،تنظیم می کنند که چگونه یک محل خیره شدن انتخاب شده و بعد از آن

   .کندجا عوض و سرتاسري  موضعیبین حاالت  توجه بینائی شود آن محل ترك می شود، و ممکن است

  

  نقاشی هاي حرکات نگاه حین مناظره 5,4

  

  پژوهش ي تاریخچه 5,4,1

  

ر این می کنیم؟ با در نظر گرفتن نقش مرکزي سیستم حرکتی چشم ها د ي بصري چه کارهنرها تماشايما هنگام 

مراجعه نمائید)، ردگیري  5,1هنر (به بخش ي فرایند و در پرتو تأکید بر حرکات نگاه کردن در نوشتجات در باره

د. اما، ن رشته مورد استفاده قرار می گیرچشمها بطور منطقی در بین پیشگام ترین روش هائی است که براي تحقیق ای

  در این امر نسبتًا محدود باقی مانده اند.  دد، تعداد تحقیقاتبر می گر 1930ي گرچه اولین پژوهش جامع به دهه

در این باره شد که  عمیقي موفق به اولین مطالعه (Guy T. Buswell 1891-1994)ول روانشناسی به نام گاي تی. باز  

چشم ها و ادراك  پیگیريي در بارهمنتشر کرده که افراد چگونه به نقاشی ها نگاه می کنند و تا امروز تنها کتابی را 

خاور "افراد امریکائی و  ،انمتخصصهنر و غیر انمتخصصین، . او حرکات نگاه کودکان و بالغ(Buswell 1935) استهنر 

مشغول نگاه به بازتولیدهاي کارهاي هنري بودند (نقاشی ها، رسم ها، نوشته ها، آنها که ثبت کرده را در حالی  "دور

او سیاه قلم اربردي) که منشاء فرهنگی، رنگ، طرح، و تعادل گوناگونی داشتند. مجسمه ها، ساختمان ها، هنرهاي ک

در مقایسه با ردیابان حرکات چشم  .ه استها و عکسئ هائی با رسم حواشی، و نقاشی هاي ناتمام را هم شامل کرد

ل یافته هائی که ارائه امروزه، ابزار بازول براي افراد مورد آزمایش در تحقیق کاربرد مشکلی داشت و تجزیه و تحلی

جمع آوري کند که بمدت  فرد مختلف را 200ثبت از  1877موعاً می داد وقت زیادي الزم داشت. اما او توانست مج

  نگاه می کردند.  یتلفتصاویر مخ ثانیه به ندازه گیري درهربار ا 30در  ،چندین صد هزارم ثانیه

مورد تحقیق قرار  همین مسائل ،این موضوع پژوهشابتداي از که  مسائلی پرداختبه اکثر  بطور کاملیبازول   

تفاوت ها در ادراك مربوط " "شدن، خیره هاي مکث مدت طول" یعنی، –. فصل هاي اصلی کتاب او ندبود گرفته
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 به مربوط ادراك در ها تفاوت" و "افراد، هاي ویژگی به مربوط ادراك در ها تفاوت" "ژگی هاي عکس،به وی

همین بخش اتخاذ  عناوین که ما براي می کنند دنبال را سیستماتیکی نظم یک – "ها عکس به کردن هنگا به راهنمائی

آنها ي بدست آمدهنتایج رویهم رفته ابداعی بودند، کرده ایم. بازول و همکارانش در دانشگاه شیکاگو از نظر تکنیکی 

اشاره کرده است که:  (Burlington Magazine)برلینگتون ي مجله. یک مرورگر معاصر در ندهوشمندانه بود

آزمایشات و محاسبات او ممکن است به ي قهرمانانهو و کار مشقت بار  تحسین ما براي نبوغ دستگاه پروفسور بازول"

از این پژوهش  شته باشدعلت مشاهده اي که هیچ چیزي که ذره اي براي علوم زیبائی شناسی یا روانشناسی اهمیت دا

نگاه به عقب ممکن است بتوان گفت که  با.  (Thouless 1936, p. 58)"اامید شدن ما کمی تعدیل شودبا ن ،نیامدهبدست 

دوست داشت تا مدتهاي  (Buswell 1935, p. 90). بازول ندبوداو نتایج نسبتاً اشتباه بازول ناشی از محدودیت هاي تکنیکی 

، اما به دالئل تکنیکی این امر عملی نبود. بعالوه، کند را تحقیق ، به ویژه در متخصصانتماشا کردن هاطوالنی تري از 

او براي تجزیه و تحلیل مقایسه اي مقدار زیادي از ثبت ها بشدت محدود  توانبدون دستگاه هاي پردازش الکترونیکی 

روسی  روانشناسوقتی به تصاویر نگاه می شود توسط  ،اندازه گیري هاي طوالنی تر حرکات نگاه براي اولین بار بود.

مورد استفاده قرار  یارباس. بعضی از محرکاتی که توسط ه استانجام شد (Yarbus 1914-1986) یارباسبه نام الفرد ال. 

تري در یک مفهوم گسترده  "حرکات چشم و بینائی" هنري بودند. اما عنوان کتاب مکتب آفرین او آثارند ه اگرفت

   بود. او مانند بازول بر هنر تمرکز نکرده بود.

به علت ماهیت خاص هنر، که جوهر آن در مقابل هر کوشش جسورانه اي براي دستکاریش مقاومت می   

اسی در جو سرد آزمایشگاه، شنتجربیات زیبائی ي کند بدون این که آن را تخریب کند، و به علت مشکل در عرضه

رویکردهائی که نقاشی هائی را  .انجام گرفته اند يمعدودتجربی پژوهش هاي هنرهاي بصري ي مشاهدهي در باره

مناسب ترین  ،سنجش می کنند شانکه نقاشی ها را در زمینه هاي اصلی آنها شوند و  دیدهدستکاري نمی کنند که باید 

در  .کند حکمفرمائی می چشم هاي کننده ردیابیعملی بودن تکنیکی دستگاه  رارویکردها هستند، اما اکثر مطالعات 

به  ، و محدودیت هاي تحمیلیرفتهفقط تعداد معدودي مطالعه در موزه ها انجام گ تا کنونها، مقایسه با آزمایشگاه 

 Heidenreich and Turano 2011; Kapoula)حرکات چشم ها قابل اغماض نیستند  ردیابافراد مورد آزمایش با پوشیدن 

and Lastocart 2006) . د معموالً وهنري می ش یک اثررف دیدن که به خاطر داشته باشید که زمانی که ص استارزش با

بطور و  27,2تجربی صرف شده کمتر از میانگین زمانی  برنامه هاي. میانگین زمانی که در اکثر استخیلی کوتاه 

متروپولیتن به نقاشی ها نگاه ي در موزه مدت زمانی که معلوم شده مالقات کننده هاي عمومیاست، ثانیه  17متوسط 

ادراك  ایجادرا براي  اثر هنريهنر  انمتخصصزمانی است که مدت بمراتب کمتر از  (Smith and Smith 2001)می کنند 

ثانیه را مورد  3یکی از مثالهاي اخیري است که زمان نگاه کردن  Massaro st al. 2012شناسی در نظر می گیرند ( زیبائی 

ت تا کامالً از یک اثر هنري لذت برده و ارزش هاي ما حدس می زنیم که چند دقیقه الزم اس استفاده قرار داده است).
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از قبیل هنرمندان  انمتخصص. زمان تماشا کردن آشنا نیستشخص براي که  تجربه کرد رااي زیبائی شناسی یک نقاشی 

 وقتی که در گروه ها با یکدیگر صحبت می کنند، و شامل مراحل متناوب اندیشیدن در سکوت به ویژه، و مورخان هنر

تحت نظراست، اغلب بیش از چند دقیقه، گاهی بیش از یک ساعت طول می کشد. ما در  اثر هنريي در باره و بحث

ا که از نظر تکنیکی ممکن است نر و روانشناسی سعی کردیم تا آن جبین حرفه اي بین دپارتمان تاریخ هي یک پروژه

شرکت کننده را  99یدلبرگ حرکات نگاه کردن بر این محدودیت ها غلبه کنیم. ما در اولین پژوهش در دانشگاه ها

دقیقه نگاه کنند. نقاشی ها (تقریبًا) در  15، تا به هر یک داده بودیمارائه  را ثبت کردیم که به آنها چهار کپی نقاشی ها

روي  ونصب،  ه برداري شده بودند و در قاب هاي مناسبخنس موجودبا بهترین تکنیک فوتوگرافی اندازه هاي اصلی 

مکعب "که، از نقطه نظر نمایشگاه ها،  ، جائیبود، آویزان شده بودند "خنثی"وار یک اطاقی که از نظرهاي دیگر دی

تعبیه کردیم که به شرکت  را )HT-IViewX HED® SMI( حرکات چشم هاي تعریف می شوند. ما یک پیگیر کننده "سفید

. در یک سري ثبت کردن ها در (Klein et al. 2014)د سانتیمتري حرکت کنن 120در شعاع  کنندگان اجازه می داد تا

)Apple®  باال واکاويبا  مانیتورهاي دیجیتالی با کیفیت باالي نقاشی ها در یک  کپیدانشگاه وین افراد مورد آزمایش به 

30” 2560 x 1600 pixel) چشم ت کردند. حرکامی نگاه  ،هر کدام براي دو دقیقهو سانتیمتري،  90حدود ي در فاصله

ثبت می  )120IViewX RED ® SMIراه دور چشم ها ي آنها بدون هیچ تماس فیزیکی بین افراد و ابزارها (پیگیر کننده هاي

 .Brinkman et al).یافته هاي ثبت شده از چشم غالب هر فردي را پردازش کردیم  ما از ثبت هاي دو چشمی،شدند. 

2014)  

  

  کردنتماشا  یزمان لفواص ضمنگوناگونی حرکات نگاه  5,4,3

  

یک توصیف دقیق گذشت زمان تماشا کردن نقاشی ها را ممکن می سازد، و این همیشه  ها پیگیري حرکات چشم

 Buswell) اي اصلی بازول . یکی از یافتهه استهنر بودي ر بارهپیگیري داین نوع اساسی در پژوهش هاي ي یک مسئله

 "طرح کلی ادراك"دارد که افزایش پیدا کند. او دو  تمایلمان خیره شدن طول ز ،تماشا کردن ضمناین بود که  (1935

 همراه هست يبا خیره شدن هاي کوتاه تر یهاول بررسیي مرحله یک – کرد اول از هم تفکیکي ثانیه 15تا  10را در 

همراه هست وتاه تر) (ک دتهاي خیرگی طوالنی تر و ساکادهائیپر جزئیات تر با مي مطالعهي یک مرحله که بدنبال آن

بین این طرح هاي ادراکی مورد تأئید قرار گرفته ي ند. تمایز عمدهتري از عکس متمرکز می شو که بر نواحی کوچک

 Liechty)رانش اکتی و همک، و جدیدتر توسط الی(Antes 1974) نتسا ،(Berlyne 1971)برالین  و چندین بار، منجمله توسط

et al. 2003)  لوچر  ،)اجعه نمائیدمر 5,3(به بخش(Locher 2006)  و لوجر و همکارانش(Locher et al. 2007)  در پرتو نظریه

تا سومین  ههم این تفکیک را قبول کرده اما سعی کرد (Molnar 1981)مولنار  .شرح و تفصیل داده شده اند هاي شناختی
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کرد که این  می کند. او فکر تفکیک را با طرح هاي خاص طول زمان خیره شدن و طول ساکادها "نوع شرح دادن"

مدارك تجربی کافی براي این فرض ارائه دهد.  ه، اما نتوانستبک نقاشی ها هم بستگی دارندطرح ها به پیچیدگی و س

گرفت، یافته هاي بازول را تأئید کرد و  می پژوهش خود ما، که براي اولین بار مراحل زمانی طوالنی تري را در نظر

، طول ساکادها، و در توالی طرح هاي متفاوت ها شدن خیره زمان طول در فردي –بین  تنوع روشن ساخت که یک

طول مدت خیره شدن و طول ساکادها در اولین ثانیه هاي تماشا  درمیانگین  مهمترین تغییرات ادراکی وجود دارند.

جزئیات حداقل ي نظر کلی و مطالعهتکراري طرح هاي ادراکی، نوسانات بین  بودن کردن اتفاق می افتند. اما، تناوبی

خیره  هاي د. در دقیقه هاي بعدي انحناء منحنی نسبتًا مسطح می شود اما افزایش طول زمانندقیقه طول می کش 15تا 

ند به نرا به عنوان نشانه هاي ادراك عمیقتري تعبیر کردیم که مسلمًا می توایافته ها ند. ما این نشدن دوام پیدا می ک

را تأئید می  (Molnar and Ratsikas 1987) د. این امر پژوهشی توسط مولنار و رتسیکاسنشناسی مربوط باشئی ادراك زیبا

را قضاوت  ها ته شده بود تا کیفیت هاي زیبائی شناسی عکسسکند که طی آن یک گروه از تماشاگران که از آنها خوا

داشتند که فقط از آنها خواسته شده بود که آن چه  وه دیگريرا زمان هاي طوالنی تر خیره شدن را از گآشکارکنند 

  را که می بینند وصف کنند.

  

  گوناگونی حرکات نگاه در ارتباط با نقاشی ها 5,4,3

 
فقط در مورد بعضی از جنبه هاي فرضیات شایعی جوابگو  که حرکات نگاه ه استنشان داد (Buswell 1935)بازول 

گزارش شده اند) آورده شده اند. نمودارهاي بی شمار  5,1ه که در بخش هستند که در نوشتجات هنري (مانند آن چ

ند که چشم ها به سختی بطور نظام مندي در مسیر یک خط ترکیب بندي از ه اکرد آشکارپیگیري حرکات چشم ها 

ت ن حرکاروابط بیي در بارهمهمی  نشانه هايیک انتها به انتهاي دیگر حرکت می کنند. با این وجود، پژوهش بازول 

که هر عکسی داري مراکز خاص جالب توجهی است که  ه است. او نشان دادنگاه کردن و عکس ها ارائه داده است

از نظر نتایج تحقیقات او . (Buswell 1935, pp. 18-34)می کنند  جلبنقاط را ي خیره شدن هاي متراکم بیشتري از بقیه

تحلیل هاي او به دو ساکاد اولیه و نشان دادن سه تصویر محدود حرکات نگاه کردن، بشدت محدود بودند و تجزیه و 

انستیتوي خاور ي بودند که عمدتاً خطوط عمودي (داخل یک کلیساي با معماري گوتیک)، خطوط افقی (کتابخانه

ن او بیا .(Hokusai, The Wave) را تعقیب می کردند که یک موج را نشان می دادند دور دانشگاه شیکاگو)، و خطوطی

 "که چشم ها جهات خطوط اصلی عکس را دنبال می کنند"عمومی است  یبا فرض "کامًال مطابق"کرد که نتایجش 

.(Buswell, pp. 79 and 82) یارباس (Yarbus 1967, pp. 171-96)  یک ثبت واحدي از افرادي را منتشر کرد که مشغول نگاه

بودند. احتماًال به دالئل تکنیکی این نمودارها فقط بخشی از  دقیقه 30کردن به بازتولیدهاي نقاشی هاي منظره ها تا 
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می کنند  آشکارافشا کننده هستند، چون که  همین ها. اما، دادندخیره شدن ها و جهش هاي نگاه را نشان می ي همه

می چندین دقیقه مناطره می شود چشمهاي افراد مورد آزمایش همان حرکات را تکرار براي  که وقتی همان نقاشی

به همین هم  (Molnar 1981, 1992)د. مولنار خاص فردي صحبت می کر "هاي تناوبی طرح"ي در باره یارباس -کنند 

به طریق زیر شرح داد: احتمال گذار بین نواحی  ، و این نمودارها را با استفاده از روش هاي آماريه استنتایج رسید

شبیه د. ثانیه به یک حالت باثباتی می رسن 25تا  20انه) بعد از فقط جالب توجه دو نقاشی (نقاشی هائی توسط تایتان و م

شرح داده شده اند، این یافته ها هم به تماشاگران فرد فرد مربوط که توسط نوتون و استارك  "یسیر اسکن کردنم" به

 .Mannan et al. 1997 Krieger et al هم مراجعه کنید، اما به 5,3و به بخش  ،Noton and Stark 1971a, 1971b, 1971c) بودند

   .هم نگاه کنید) 2000

  

  
  

  هوکوسائی، اضافه شده توسط مترجمنقاشی موج، از 

   

 Rosenberg et al. 2008; Engelbrecht et al. 2010; Brinkmann et al. 2014; Klein)پژوهش هاي خودمان  ضمنما   

et al. 2014; Rosenberg 2014) 57 لف (قرن پانزدهم تا بیستم) و ژانرهاي متفاوت (نقاشی هاي نقاشی از دوران هاي مخت

دقیقه بودند و تعداد  15یا  2، پرتره، استیل الیف، و هنر انتزاعی) را نشان داده ایم. زمان تماشا کردن ها یا یتاریخ

ه اکثر نقاشی ها بازول را تأئید کردند کي نفز فرق می کردند. جمعاً، مطالعات ما نتیجه 90تا  10شرکت کنندگان بین 

). اما، این امر به سختی براي نقاشی 5,4خیره شدن دارند (شکل مراکز خاص جالب توجه با تراکم هاي عمدتًا باالي 

) صدق می کند، نقاشی هائی که هنرمند عمدًا از یک 5,5جکسون پوالك (شکل  رنگ پاشی هايهائی از قبیل 

آن ي ن هر تفکیکی بین اشکال و زمینه را انکار می کند، که نتیجهترکیب بندي سلسله مراتبی احتراز، و تا حد ممک

   حرارتی قرمز نشان داده شود.ي نخواهد بود تا در نقشه واحدي براي خیره شدني هیچ منطقه
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ل ) که به نقاشی وید (سنت لویس در گامتخصصنفر غیر  20هنر و  متخصص 20تماشاگر ( 40خیره شدن  حرارتیي نقشه 5,4شکل 

ي ) هر کدام براي دو دقیقه نگاه می کردند . نسخه1767سنت آنتونی، سوزي آتش ي و نقاشی دوین (معجزه )1767موعظه می کند، 

 اقتباس شده از آزمایشگاه براي تحقیق شناخت در تاریخ هنر، دانشگاه وین.
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) که هر متخصصفرد غیر  20و  متخصص 20تماشاگر ( 40 گرمائیي نقشه (b)، و Jackson Pollock’s Convergence, 1952 (a) 5,5شکل 

  کدام این نقاشی را بمدت دو دقیقه نگاه می کردند.

Albright Knox, Art Galley/Art Resource, NY/Scala, Florence © The Pollock – Krasner Foundation, ARS, NY  and Dacs, London 

2015. Part (b) © Laboratory for Cognitive Research in Art History, University of Vienna. 
 

نه تنها خیره شدن ها بلکه  از نقاشی ها و علیرغم تفاوت هاي زیاد بین افراد مورد آزمایش، زیاديبراي تعداد  

تا همان  مختص هر نقاشی است: مناظره کنندگان گرایش دارند هم طرح هائی برپا می کنند کهها  ي چشمجهش ها

ساکادهاي ناظران متفاوت رویهم انداخته می شوند  می شود که آشکاربا چشمانشان تکرار کنند. این امر وقتی  مسیر را
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در صد کاهش داده شده اند). لذا، ما نتیجه  10ساکادها به  ،نگاه کنید که به هدف کاهش ابهام 5.6bو  5.6a(به شکل 

صرفًا براي افراد منفرد  (Yarbo 1967)ند ه بودشاهده شداي که توسط یاربو م "طرح هاي تناوبی"گیري می کنیم که 

شبیه بهم هستند، به  بشدتی که همان نقاشی را مشاهده می کنند براي افراد مورد آزمایش متفاوت اتفاق نمی افتند بلکه

   شرطی که این کار را براي مدت زمانهاي طوالنی انجام دهند.

  
  

نقاشی دوین هر  (b)نقاشی وین، و  (a)) که به متخصص -غیر 20و  متخصص 20اشاگر (تم 40می ساکادهاي ده در صد تما 5,6شکل 

  اقتباس شده ازي کدام به مدت دو دقیقه نگاه می کردند. نسخه

© Laboratory for Cognitive Research in Art History, University of Vienna. 

  

و چگونه ساکادها مسیرهاي خاصی را دنبال می آیا  که ایم تا تعیین کنیم پیدا کردهما روش هاي متفاوتی را   

تکراري ساکادي  غالباً نقاطی (خوشه هائی) با تراکم باالي خیره شدن و گذارهاي  "گذارهاي خوشه اي شایع"کنند: 

ف پیکسل) تعری 90خیره شدن را به عنوان نواحی مدور با قطر مورد نظري (در این جا  تجمعاترا نشان می دهند. لذا ما 

(براي تعریف متناوب هستند اد در دقیقه دمی کنیم که حاوي بیش از تعداد خاصی از خیره شدن ها به صورت تع

با یک الگوریتمی این خوشه ها را . (Santella and DeCarlo 2004)خیره شدن به این رفرانس هم نگاه کنید،  تجمعات

که اقالً پنج بار  ئیگذارهاي ما همه 5.7bو  5.7aدر شکل محاسبه می کند.  ها، مقدار گذارهاي ساکادي بین خیره شدن
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در آن را نشان داده ایم. عرض خطوط بین خوشه ها رمزگذار شیوع ساکادها هستند، که  اند شدهدر دقیقه تکرار 

گذارهاي فراوان تر منجر به عرض بیشتر می شوند. می توان از رنگ ها استفاده کرد تا جهت ساکادها رمزگذاري 

  .شوند

  
  

 متخصص 20تماشاگر،  40نقاشی دوین (میانگین  (b)نقاشی وین و  (a)خیره شدن براي  تجمعاتگذارهاي شایع ساکادي بین  5,7شکل 

  اقتباس شدهي غیر شناس، در حالی که هر نقاشی را به مدت دو دقیقه نگاه می کنند. نسخه 20هنر و 

© Laboratory for Cognitive Research in Art History, University of Vienna. 

 

نشان می دهند که تجزیه و تحلیل هاي  )5.6bو  5.6a، 5,3حرکات چشم (شکل هاي هاي  نمودار کردن  

 هاي پویائی با –هم چنین ادعاهاي مشابه که در نوشتجات تاریخ هنر تکرار می شوند  - )5,1(بخش  (Dierot)دایروت 

جهش کرده و جلو و عقب  دیگري خیرگیي نقطهخیرگی به یک ي ز نقطه. نگاه اآیندنمی  در جور ها چشم واقعی

هم نقاشی ها را از باال به پائین  ، تماشا کنندهدنبال نمی کنندطرحی مستمر ترکیب بندي را در  مسیرمی رود. چشم ها 

که هم  (Badt 1961; Wӧlfinn 1941)اسکن نمی کند. بعالوه، فرض کلی مورخان هنر  زنجیرواريیا چپ به راست بطور 

بطور غالبی  -وقتی که مشغول خواندن هستند  شبیه به –م که به نقاشی هاي اروپائی نگاه می کنندوقتی  چشمان ناظران

خیرگی ي چون که میانگین جهت ساکادها بین اکثر خوشه ها ،استاز نظر تجربی اشتباه از چپ به راست می روند، 

  طالعه قرار داده ایم متعادل باشند. م مورد کنونتا  مانقاشی هائی که ي ند تا در همهمتمایل
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ساکادها (شکل هم ) و 5.4bو  5.4a(شکل  اما، تجزیه و تحلیل میانگین حرکات چشم ها، هم براي خیره شدن  

5.7a  5.7وb ،(که چندین جنبه از کتاب دیدرو واقعًا صحیح هستند: مناظره کننده ها بمراتب بر بخش  نشان می دهند

براي  تمرکز می کنند، در حالی که بیشتر حرارتی)ي اص نقاشی وین (مقدار بیشتري از نواحی قرمز در نقشههاي خ

این نقاشی هاي محراب د. این امر با توصیف دیدرو از تفاوت بین مرکز کردن هایشان پراکنده ترننگاه به نقاشی دوین ت

که ما فراوانی ساکادهاي صحت دارد شی وین تا وقتی در نقاارد. توصیف او از خط ترکیب بندي کلیسائی مطابقت د

. خطی که او توصیف کرده با نمودار فراوانترین گذارهاي بگیریمرا در نظر  و نه مسیر واقعی حرکات چشم ها ،تکراري

است که حرکات ساکادي به  آشکار، بر این اساس. 5.7a)(شکل  مطابقت دارندخیره شدن  خوشه هايساکادي بین 

موجود درون هر یک از چهار گروه را بهم  شکل هاي 5.7b)آمده وقتی نقاشی دوین را نگاه می کنیم (شکل اجرا در 

د. برعکس، وقتی به نقاشی لوالك نگاه می شود، ناندازه بهم وصل نمی کن یکد، اما این گروه ها را به نوصل می کن

مطابقت دارد،  (allover) "سرتاسر"ي واژهین امر با ) و ا5,4خیره شدن ها تقریبًا بطور مساوي توزیع شده اند (اشکال 

بوم را بدون هیچ ارجحیتی می ي اصطالحی که معموالً براي وصف نقاشی هائی استفاده می شود که رنگ از لبه تا لبه

  پوشاند.

 دننشان دا می شوندتکرار  ها روش دیگر براي نشان دادن و ارزیابی مسیرهائی که با چشم هاي مناظره کننده  

ساکادهائی را در هم ادغام می کند که کم و بیشی بهم ي ساخته ایم که همه است. ما الگوریتمی "ساکادهاي مشابه"

در  نزدیک بوده و کم و بیشی در موازات هم حرکت می کنند. این روش براي نقاشی هائی مفید واقع می شود که

منظره ها، تصاویر انتزاعی، و غیره  مانند وجود ندارند،تصاویر انسانی و مخصوصاً چهره بعنوان مراکز واضحی  آنها

  ). 5.8a, 5.8b(شکل هاي 
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) در متخصصنفر غیر  10و  متخصصنفر  10بیننده ( 20 ساکادهاي مشابه نشان دادنی ساکادها و درصد تمام 20 5,8شکل 

  ) نگاه می کردند.C. D. Friedrich, Der Watzmann, 1824/25حالی که دو دقیقه به نقاشی فریدریک ( 

© akg-images: © Laboratory for Cognitive Research in Art History, University of Vienna 
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دیدرو از  )(پیش فرض نقاشی هاي محراب وین و دوین را انتخاب کردیم چون که توصیفبه این دلیل ما   

براي  جایگاهی راوان هستند. اما این دو نقاشیها در نوشتجات تاریخ هنر ف حرکات چشم ها ضمن تعمق بر این نقاشی

ناظران طرح هائی را ي تقریبًا همه چشمان دارند جائی که تمرکز و جهش هاي ي دیگرطیف بزرگی از نقاشی ها

تحلیل نقاشی ها توسط  با تجزیهطی قرن ها  غالباً ترکیب بندي هر نقاشی است. این طرح ها  تکرار می کنند که مختص

طوري هستند که توسط  همانمطابقت دارند، و بسیار شبیه به نمودارهاي ترکیب بندي این نقاشی ها منتقدان هنر 

ذا ما نتیجه گیري کردیم که . ل(Rosenberg 2008)دوم قرن هیجدهم طراحی شده اند ي هنرمندان و مورخان هنر از نیمه

هنري با چشمان  آثارین که تکرارهاي ساختارهاي واقعاً ساختار نقاشی را دوباره سازي می کنند، و ا بینندگان چشمان

تجزیه و تحلیل اغلب شناسی باشد. مانند کتاب دیدرو، بنظر می رسد که ادراك زیبائی ما ممکن است اساسی براي 

 ی ازانتزاع هرباشند؛  زندگی واقعی آنها در نگاه کردن هاي کلی حرکاتي نوعی خالصهبه افراد مورد آزمایش 

تحت تأثیر قرار  ري از محتواي (پیکرنگاري) نقاشیاز قبیل باخبفرایندهاي شناختی،  توسط گاه بشدتحرکات واقعی ن

محتوا و تاریخچه اي که در یک نقاشی نمایانگر شده بر نظمی تأثیر دارند که در آن ما ي در باره اطالعات. می گیرد

فتن این حقیقت که چشمان ما این اجزاء را در بدون در نظر گر ،قطعات این نقاشی را در اذهانمان ترتیب می دهیم

  توالی هاي متناوبی بارها و بارها برداشت می کنند. 

براي  به ویژهاما، براي بعضی از انواع نقاشی ها طرح هاي حرکات چشم ها بازتاب ساختار آنها نیستند. این امر   

، علیرغم این که هر ا، چون که چشمان ناظرهچهره نگاري نقاشی هائی مورد دارد که صورت ها غلبه دارند، مانند 

عمدتاً بر ،منتقد هنر و اکثر بینندگان هنر جنبه هاي بیشتري از جزئیات این چهره هاي نقاشی ها را گزارش می دهند

 این واقعیت)،. محدودیت دیگر با 5,9جزئیات دیگر تمرکز می کنند (شکل  ي ازچشم ها، بینی، و دهان، و بر معدود

در یعنی نقاط بارزي  نقاط ارجاعی، ها نقاشی کهد که طرح هاي نگاه کردن فقط وقتی ظاهر می شوند بدست می آی

 Brinkmann et)مورد دارد  اشی هاي انتزاعی بیشتر از هنر نمایانگرشکل و یا محتوا داشته باشند. این در مورد نقي باره

al., 2014)،  لدفی –کالر و البته تا حد کمتري براي نقاشی هاي (color –field)، ز و حرکات جهشی هیچ جاهائی که تمرک

  . برپا نمی کنندطرحی را 
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  اضافه شده توسط مترجم color fieldنمونه اي از سبک نقاشی 

  

  
 

) از نقاشی ونسان ون گو متخصصغیر  20هنر و  متخصص 20بیننده ( 40خیرگی  خوشه هايگذارهاي فراوان ساکادي بین  5,9شکل 

  در حالی که بمدت دو دقیقه به نقاشی نگاه می کردند. )1889، يکشاورزکارگر یک ري چهره نگا(

© Portrait of a Peasant, Gough, Vincent Van (1853-1890) National Museum of Modern Art (GNAM), Rome, Italy. © Photo Scale, 
Florence – Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali. Adapted Version. © Laboratory of Cognitive Research in Art History, University 

of Vienna. 
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 گوناگونی حرکات نگاه مربوط به ناظرین 5,4,4

  

. با در نظر بشدت با هم متفاوت نباشندافراد وجود ندارد که در آن  ايهیچ ویژگی مطرح روانشناسی  به راستی

، می توان فرض گرفت که تفاوت هاي (Eco 1962)عمومی هنر براي تعبیرات  دسترس بودن درگرفتن پیچیدگی و 

ي ، تفاوت هاي برجستهدر واقعمورد داشته باشند که مردم به نقاشی ها نگاه می کنند.  طریقیي در باره به ویژهفردي 

وسط بازول مورد توجه قرار گرفته کنند قبالً ت می فردي در طرح هاي حرکت چشم ها در حالی که به نقاشی ها نگاه

فردي در طرز بطور ناظران "نتیجه گیري کرده که  (Yarbus 1967, p.192). سه دهه بعد، یارباس (Buswell 1935)بودند 

لوچر  "طریقی هم که به چیزها نگاه می کنند با هم تفاوت دارند.حدي در  ، تابنابراینفکرشان با هم تفاوت دارند و، 

(Locher 1996)  توزیعات تمرکز افراد مورد آزمایش را تجزیه و تحلیل کرده و تفاوت هاي فردي در شناسائی مرکز

  گزارش داده است. را بینائی یک عکس (میانگین موضع چشم هاي هر فرد) 

نمونه برداري ها و زمان طوالنی  تعداد زیادتن رف، با در نظرگ(Klein et al. 2014)در یکی از پژوهش هاي ما   

بر اساس تجزیه و تحلیل این پارامترها  ، کهنظر انداختیم حرکات چشم ها ی ازت کردن ها، ما به پارامترهاي مختلفثب

. ما دریافتیم که دعاملی در جهش ها، خیره شدن ها، و گذارهاي بین خیره شدن ها و جهش ها گروه بندي شده بودن

منتشر  پژوهشگاه کردن ده دقیقه اي بشدت ثابت می مانند (این عوامل در سرتاسر زمان ني فردي همهبین تفاوت هاي 

می چهار نقاشی مورد استفاده در این پژوهش پابرجا هر کدام از در  ،نشده)؛ بعالوه، این تفاوت هاي فردي تا حدي

ین ح متصور این هستند که تفاوت هاي فردي در عوامل عنصري کنترل حرکت نگاه رویهم رفته، نتایج مالذا، . ماندند

نقاشی ها طی چندین دقیقه باثبات بوده و بین انواع متفاوت نقاشی ها هم پابرجا می مانند. لذا ما می ي تعمق در باره

فرض بگیریم  طریقیدر  را ، که ماهیت آنها هنوز تعیین نشده اند،اي در رابطه با شخصیتتوانیم دخالت هاي عمده 

  افراد به نقاشی ها نگاه می کنند. که

 پیگیري پژوهش هاي عنوان ترین جالب از یکی گروهی خاص هاي تفاوت فردي، –تغییران درون وراي م  

تفاوت هاي ناشی  (Buswell 1935)خ هنر است. بازول یتار و روانشناسی در تصاویر ادراكي باره در ها چشم حرکات

پی ببرد. کریستجنسون و آنتز  باره موضوعی در اینبه  ه، اما نتوانستبرده استسؤال را زیر و فرهنگ  بودن متخصصاز 

(Kristjanson and Antes 1989)  که بنظر  داده اندتفاوت طرح هاي نگاه کردن را بین هنرمندان و غیر هنرمندانی گزارش

 به هنرمندان خیرگی هاي طوالنی تري را حین اندیشیدندر این پژوهش می رسید با آشنائی با نقاشی ها مطابقت دارد. 

، در حالی که عکس کوتاه تري را براي نقاشی هاي ناشناس نشان می دادندخیرگی هاي شناخته شده و نقاشی هاي 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٧٤

براي راهی که مردم به نقاشی ها نگاه می کنند را نوداین  بودن متخصصاین براي غیر هنرمندان وجود داشت. اهمیت 

رمندان ثانیه به هن 12ل و دستکاري شده را براي . آنها نقاشی هاي اصی(Nodine et al. 1993)و همکارنش تأکید کرده اند 

سازمان دهندگی عناصر ي وظیفهند که بینندگان تعلیم نیافته در شناخت ه او معلوم کرد و غیر هنرمندان نشان داده

ان هنر متخصصحرکات نگاه  (Zangemeister et al 1995)قصور می کنند. عالوه بر این، زنگمایستر و همکارانش  تصویر

. در حالی که طول زمان کرده اندفراد عادي را وقتی به نقاشی هاي نمایانگر و انتزاعی نگاه می کردند با هم مقایسه و ا

ان هنر نقاشی ها را با متخصصکه  هنمی کرد، معلوم شد متمایزنقاشی ها گروه هاي مختلف را از هم به  خیره شدن

در مقایسه نقاشی هاي انتزاعی  در مورداین تفاوت گروهی ان تجسس می کنند. متخصصساکادهاي طوالنی تر از غیر 

 .Pihko et al)و پیهکو و همکارانش  (Vogt and Magmussen 2007) شدیدتر بود. وگت و مگموسن با نقاشی هاي نمایانگر

  تحت تأثیر قرار می گیرند. تخصصهم تفاوت هائی در استراتژي هاي نگاه کردنی را شرح دادند که با  (2011

گرفتن)  تخصصان (دانشجویان تاریخ هنر بعد از مدرك متخصصاولین بار ي ا در پژوهش هاي خودمان، برام  

ان (دانشجویان همان دانشگاه که به هنر عالقه نداشتند) را براي مراحل زمانی طوالنی تر از یک دقیقه متخصص –و غیر 

پیدا کنیم. ما نتوانستیم هیچ تفاوتی بین دو گروه را  چیدهپی –یم. در مورد نقاشی هاي غیر ه ابراي هر نقاشی مقایسه کرد

براي نقاشی هاي پیچیده در طرح هاي حرکات چشم هایشان، فقط در آغاز این گروه ها برعکس، معلوم کردیم که 

د . براي مثال، در مور(Rosenberg 2014) ، با هم تفاوت دارندبراي دوره هاي زمانی چندین ده هزارم ثانیه اندیشیدن

). یک شرح محتمل این 5,10طول می کشیدند (شکل  ثانیه 30نقاشی محراب وین این تفاوت هاي گروهی تقریباً 

را  -نقاشی  ذاتی معنی یعنی، –ان ممکن است زمان بیشتري الزم داشته باشند تا ساختار نقاشی متخصصاست که غیر 

  .عمل می کنندوقتی که پیچیده باشند، سریعتر  ویژهبه اسان در نقشه برداري از نقاشی ها، بفهمند، برعکس، کارشن
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 30در حالی که بمدت  (b) متخصصغیر  20و  (a) متخصص 20گذارهاي فراوان ساکادها بین تجمعات خیره شدن هاي  5,10شکل 

  نسخه هاي اقتباسی ازثانیه به هر یک از نقاشی ها نگاه می کردند. 
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با در نظر گرفتن این حقیقت که تغییرات تاریخی را می توان به عنوان تغییرات فرهنگی در نظر گرفت، یک   

جاي پاي فرهنگی ممکن است نگاه کردن به کارهاي  يو تا چه حدآیا  سؤال عمده براي مورخان هنر این است که

روش هاي تغیرات در ممکن است تغییرات سبک در هنر از آیا  ان هنر بحث کرده اند کههنري را متأثر کنند. مورخ

. (Rosenberg 2000)طی قرون تفاوت پیدا کرده است  اثر هنريادراك آیا  ، و(Baxandall 1972)باشند  ناشی شده شناختی

دکترا هنا بریکمن) هستیم که  ي(توسط دانشجوي دوره "چشم فرهنگ"ي در حال انجام پروژه اي در باره اکنونما 

نفر اتریشی در  6نفر ژاپنی و  6ابتدائی با ي در یک مطالعهما هاي بین ناظران ژاپنی و اتریشی است.  تفاوتي پایهبر 

نقاشی ها ي زمینه ه ایم. ژاپنی ها بهبراي هر یک، تفاوت هاي مهمی را پیدا کرد ،نگاه به ده نقاشی بمدت دو دقیقه

مقایسه کنید)، و ساکادهاي افقی کمتر  Roland et al. 2008; Nisbett et al. 2001; Nisbett 2003 ند (این را باتمرکز می کرد

). این ممکن است مربوط به عادت خواندن 5,11(شکل  دادندو عمودي بیشتري در مقایسه با افراد اتریشی نشان می 

نقاشی هاي ي مر ممکن است مربوط به حقیقتی باشد که همه. این ابکار می بردندبیشتري  هاي باشد. ژاپنی ها خیرگی

   این آزمایش اروپائی بودند، لذا ممکن است براي ناظران ژاپنی ناآشنا بوده باشند.
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به نقاشی هر کدام کار شناس که  غیر (b)در مقایسه با شش اتریشی  (a)شش ژاپنی  ،میانگین ساکادها هاي جهت(درصد)  5,11شکل 

، پیکان ها نصف کننده هاي بخش ها ”45 )، براي دو دقیقه نگاه می کردند (هشت عنصر5,8(شکل  Der Watzmannیدریک، سی. دي. فر

  هستند).

© Laboratory for Cognitive Research in Art History, University of Vienna. 
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  گوناگونی حرکات نگاه مربوط به انجام تکلیف و متن 5,4,5

  

راهنمائی هائی که قبل از نگاه به عکس ها داده می شوند اثر " (Buswell, pp. 136-41, 144)اده است که نشان د بازول

 (I. Repin)یارباس حرکات چشم یک ناظري را که کپی نقاشی آي. رپین  "ویژگی ادراك دارند.قابل مالحظه اي بر 

ثبت کرده  "ت افراد و اشیاء در اطاق را بخاطر بسپر،موقعی"یا  "سن این افراد را بگو،"را با هفت دستورالعمل از قبیل 

بیننده  17آزمایش با  این شده، و استنادمرتباً  (Yarbus 1967, p. 174) این ثبت را نشان می دهدصفحه اي که  بهاست. 

ثر ا بر حرکات چشم ها،انجام تکلیف دستور شکی نیست که گوناگونی . (DeAngelus and Pelz 2009)تکرار شده است 

ي را مورد استفاده قرار دهیم تا تا نقاشی هاي دیگر خواهد بود، و جالب از تفاوت هاي بین ناظران دارد شدیدتري

چنین تفاوت هائی را آزمایش کرده و لذا کنترل فوقانی تحتانی حرکات چشم ها نشان داده شود. اما، دستورالعمل 

ائط طبیعی و براي شر هنري آثاراي هدف نقاشی ها به عنوان بر ههائی مانند آن چه که در آزمایش یارباس انجام شد

براي فهم فرایندهاي زیبائی شناسی آزمایشی است که توسط مولنار و و  مربوط تربه این امر ند. ناظران آنها بیگانه ا

که  انجام شده است. آنها حرکات چشم هاي شرکت کنندگانی را ثبت کردند (Molnar and Ratsikas 1987)رتسیکاس 

نگاه می کردند که انتظار بود که بعداً بطور لفظی محتواي معنائی نقاشی ها یا اي ی قبل به کپی هاي نقاشی ها با اطالع

تمرکز نگاه بودند دستورالعمل زیبائی شناسی  داراي گروهی کهکیفیت هاي زیبائی شناسی آنها را گزارش دهند. 

  بشدت طوالنی تري داشتند.
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  ، اضافه شده توسط مترجمنقاشی آي. رپین

  

قرن نوزدهم، عنوان یکی از اجزاء اصلی هنر بصري  در، اماعنوان نداشتند.  معموالًتا قرن هیجدهم، نقاشی ها 

شد. امروزه بینندگان بعد از این که عنوان تابلو را می خوانند به نقاشی ها نگاه می کنند. لذا ممکن است عنوان را به 

 عناوینریم که چشم هاي ناظران را هدایت می کند، و هنرمندان و مورخان هنر از اهمیت مثابه عنصري در نظر بگی

نشان داده اند که اقالً در  (Kapoula et al. 2009). کاپوال و همکارانش (Welchman 1997)براي بینندگان آگاهی دارند 

ي دارند، اطالع از عناوین متفاوت آشکارًا نانسبتي ، که درونمایه(Fernand Léger) مورد نقاشی هاي کوبیسم فرناند لگر

   اثر قابل مالحظه اي بر حرکات نگاه دارند.

  
  نمونه اي از نقاشی هاي فرناند لگر، اضافه شده توسط مترجم

  

مشاهده شده است. از رنسانس ایتالیا،  آثار هنريي در باره سخن گفتنطبیعی براي ناظران هنر  "تکلیف"یک 

بلکه در بین گروه هاي روزافزونی از مردم عادي  ،نه تنها در بین هنرمندان هنر در مقابل آنهاي صحبت کردن در باره

گفتمان ها و توصیفات ي . منابع گسترده اي در بارهشده استان، و مورخان هنر یک رفتار شایعی متخصصعالقمند، 

شرح کارهاي هنري  موضوعو  ،(Welzel 1997)شده اند بیاننقاشی ها وجود دارند که در ابتدا روبروي کارهاي هنري 

و چگونه صحبت کردن در آیا  قی مانده است. به هدف فهم این کهاساسی باامري در موزه ها و دوره هاي تاریخ هنر 

بر فرایند ناظران اثرگذار است ما یک پژوهشی را طرح ریزي کردیم که در آن شرکت کنندگان  اثر هنريي باره

یا  این کار وند تا ژانرهاي متفاوتی را پوشش دهند، ه بودانتخاب شدو ، می کردندشی ها تعمق بمدت ده دقیقه بر نقا

جواب را  ها نقاشیي دقیقه اي دنبال می شد که طی آن شرکت کنندگان باید چندین سؤال باز در باره 5با مرحله اي 

. نتایج متصور شدت اثر صحبت را ادامه دهند نگاه به نقاشی ها دقیقه اي بدون صحبت کردن 5ي یا با یک مرحله ،دهند

است (یعنی، بر  سرتاسري توجه وضع طرفبه  شیفتنقاشی ها نگاه می کنند؛ که با  که افراد به استکردن بر طریقی 
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در حالی که در  صامت،ي در مقایسه با مناظره شرکت کنندگان نگاه کنید). 5,3شود، به بخش می جزئیات تمرکز ن

بعالوه،  بکار می گرفتند.را  يزمانهاي کوتاه تر خیرگی و ساکادهاي طوالنی تر ،صحبت می کردندا هنقاشی ي باره

کردند. لذا ما پیشنهاد می کنیم که صحبت می خیرگی بطور قابل مالحظه اي افزایش پیدا  خوشه هايبین  تعداد گذرها

اشی خاص را فعال می کند که، حین زمان کارهاي هنري بصري یک نمایانگر حافظه اي براي یک نقي کردن در باره

جزئیات کنترل از نسبی  چشم پوشیو سراسري حالت توجه  ضمنحرکات چشم ها را  وبرپا می شود قبلی ي مناظره

 . (Klein et al. 2014)می کند 

تأثیرگذار  بطور اخص و حرکات چشم هاي ناظرانبطور اعم برداشت هنر بر  زمینهما فرض هم می گیریم که 

حرکات چشم ها فقط در آزمایشگاه ها استفاده شوند، ممکن نبود ي . تا وقتی که فقط ممکن بود که پیگیر کنندهستا

تا اثرات زمینه آزمایش شوند. با سپاس از تکنیک هاي جدیدي که می توانند پیگیري حرکات چشم ناظران متحرك 

تحقیق کنند که نقاشی ها به نمایش  مکان هائیرا در  زمینهرا انجام دهند، بعضی از مطالعات شروع شده اند تا اثر 

  . (Brieber et al. 2014)گذاشته می شوند 

  

 نتیجه گیري و راهنمائی هائی براي پژوهش هاي آینده 5,5

  

عالقه دوجانبه بین تاریخ هنر و روانشناسی را می توان از طریق بیش از یک قرن تحقیقات دنباله گیري کرد. فچنر 

(Fechner 1876) یکی از بنیانگزاران روانشناسی، از پیشگامان تحقیقات تجربی زیبائی شناسی هم بود، دقیقًا همان طور ،

رهبري در تاریخ هنر بودند، رویکردهاي ي ، که در عمرشان دو چهره(Reigl 1901)و رایگل  (Wӧlflin 1886)که ولفلین 

نوشته هاي روانشناسی  1950ي ی هنر را بدست آورند. از دههروانشناسی را توسعه دادند تا فهمی اساسی از تحول تاریخ

را هنرمندان و مورخان هنر مطالعه کرده اند، همان طور که روانشناسان نوشته هاي  (Rudolf Arnheim)رودالف آرنهایم 

یر در فیزیولوژي اخي را خوانده اند. در واژه هاي پیشرفت هاي عمده (Ernst Gombrich)مورخ هنر به نام ارنست گامبریج 

روانشناسی، دنباله گیري حرکات چشم ها احتماالً نوید دهنده ترین تکنیکی است که افق هاي تازه اي را براي تشریک 

تعداد ي روانشناسی هنرهاي بصري تهیه دیده است. طیف این پژوهش مساعدانه به اندازهي مساعی پژوهش ها در باره

و همه فن حریف است. این امر محتاج تصمیمات در این باره است که برخی از  حرفه هاي فراوان درگیر در آن وسیع

  مسائل بنیادي چه چیزي باید باشند و امکانی را هم براي پرداختن به طیفی از عناوین مربوطه ارائه می دهد. 

د مطالعه تعدادي از سؤاالت اساسی از این قرارند. اول، ماهیت صحنه اي که در آن ارزشگزاري از هنر مور  

قرار می گیرد چیست؟ در حالی که اکثریت معدود پژوهش ها در روانشناسی هنرهاي بصري در آزمایشگاه انجام 
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گرفته اند امروزه ارزیابی سرپائی ابزارهاي همه فن حریفی را مورد استفاده قرار می دهند که می توان آنها را براي 

ائی مانند موزه، گالري ها، یا منازل، مورد استفاده قرار داد که اعتبار مناظره و ارزشگزاري از هنر در محیط هي مطالعه

بیشتري از آزمایشگاه دارند. این مطالعات به گزارشات سابژکتیو (براي مثال، استفاده از ابزارهاي قابل حملی مانند تلفن 

ندازه گیري حرکات نگاه محدود دستی، که می توان آنها را مورد استفاده قرار داد تا واکنش هائی را واداشت) یا ا

نخواهند بود. این ها می توانند تعداد زیادي از پردازش هاي روانشناسی را مورد تحقیق قرار دهند که فرضاً با 

ارزشگزاري از هنر همراه هستند (مانند قطر مردمک، الکتروانسفالوگرافی، سرعت ضربانات قلب، واکنش قابلیت 

قلمروهاي اندازه گیري هاي سرپائی، دستیابی ها در اعتبار زیست بوم شناسی ي همه هدایت پوست). در این جا مانند

 آنها توان می وجهی بهترین به هم هنوز که شوند می تمام "شده نرم") داخلی اعتبار( معلولی –روابط علت ي به هزینه

این باید متغیر همراه آیا  رار داد؟ق تحقیق مورد باید را همراه متغیر نوع کدام دوم،. آورد بدست آزمایشگاه در را

مانند تغییر قضاوت زیبائی شناسی بین نقاشی هائی باشد که در یک گالري به نمایش گذاشته شده اند، یا  "طبیعی"

از قبیل تغییراتی در واکنش مغز به یک نقاشی ناشی از دستورالعمل هاي متغیر ناظران باشد؟  "تجربی"متغیران همراه 

نقاشی را باید تغییر داد یا دستکاري کرد یا مناظره کننده را (یا هر دو را). آیا  اساسی این است کهي هدر این جا مسئل

نقاشی ها از دوران ي براي مثال، مقایسه نقاشی هاي انتزاعی با نمایانگر کننده ها، یا با مقایسه -تغییر دادن هاي نقاشی، 

ذارد، اما بعلت تفاوت هاي زیاد بین نقاشی ها، تجزیه و تحلیل گ می "نخورده دست" را مطالعه هدف –هاي مختلف 

 ها، رنگ تا نموداري فیلترهاي اطالق با مثال، براي –اثرات آن را مبهم خواهد ساخت. برعکس، دستکاري نقاشی ها 

را عوض کرد  ديبن ترکیب یا تقارن تا کرد جابجا را آن عناصر یا داد، تغییر را ها این مانند و نما، یا خارجی خطوط

 "مصنوعی" ماهیت بعلت احتماالً اما آورد، بدست را واضحی "معلولی و علت روابط" است ممکن حال بهترین در –

 با( "دستکاري" یا) انتخاب با( دادن تغییر برعکس،. دهد می قرار هنري تاریخ موردي – بی مرز در را آن دستکاري

که چگونه یک اثر هنري ادراك ما را از آن متأثر می کند. در عوض، د ده می ما به کمی اطالع ناظران) دستورالعمل

ي را مورد تأکید قرار داده و ارائه دهنده "زیبائی در چشم ناظر"مرکزي موضوع فرایند ساختن  -این رویکرد فرد 

فرد از قبیل روش هاي بسیار زیادي مانند آنهائی می شود که ذکر خواهند شد. ما می توانیم اثرمتغییران مربوط به 

 چنین هم و) ها فرهنگی – خرده بین و فرهنگی –فرهنگی (بین ي متخصص بودن در هنر، سن، جنس، و زمینهي درجه

 هم آسانی به توان می را رویکرد این. دهیم قرار مطالعه مورد هنري ء شی نگهداشتن ثابت با را آنها بین انفعال و فعل

 مطالعه بیننده، به ها دستورالعمل مرکزي –نوان شدند و با دستکاري هاي فرد ع قبالً  که مرکزي – هنر رویکردهاي با

 فرایندهائی یا) غیره و محتوا، رنگها، تنوع مثال، براي( ها نقاشی از هائی جنبه بر توانند می هائی دستورالعمل چنین. کرد

این رویکردها ي رکز کنند. تا حال به همهتم دو هر بر یا) کردن ارزیابی آوردن، خاطر به مثال، براي( کننده مناظره در

در نوشتجات مربوطه پرداخته شده است، گرچه اغلب همراه با ثبت حرکات چشمها نبوده اند. حرکات نگاه بعلت 
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شرح داده شد، باید بطور نظام مندتري در این کوشش ها ثبت  5,3با توجه بینائی، که در بخش  نزدیکیمزدوج شدن 

  شوند. 

گرفتن انتخاب رویکرد ها، عناوین چندي وجود دارند که در پژوهش هاي آینده روانشناسی  بدون در نظر  

هنر باید به آنها پرداخته شوند. اول با در نظر گرفتن اهمیت حرکات فرضی چشمها براي تجزیه و تحلیل هنر بصري 

خیره شدن مورد لزوم اند تا این  مراجعه نمائید)، کارهاي تجربی بیشتري با استفاده از ثبت هاي حرکت 5,1(به بخش 

نوع نظریه پردازي بر اساس یافته هاي محکم تجربی بازنگري و احتماالً ارزیابی مجدد شده و گسترش یابد. دوم، با در 

نظام مند عوامل ي نظر گرفتن ماهیت ذاتی سابژکتیو بودن ادراك زیبائی شناسی و در دسترس بودن هر نوع هنر، مطالعه

تحقیقاتی دارد. ي وسیع ترین مفهوم واژه) در نگاه به اثر هنري اهمیت فوق العاده اي براي این حوزه (در "شخصیتی"

این امر نه تنها به اثرات جنس، سن، تخصص، آموزش کلی، ذکاوت کلی، یا فرهنگ اشاره دارد (با مورد داشتن آن 

(نمایشگاه در مقابل آزمایشگاه)  "موقعیتی"وامل نگاه کینید)، بلکه به اثرات ع 5,4,4براي مطالعات تاریخی، به بخش 

یا به ثبات تفاوت هاي فردي هم می پردازد. سوم، باید به طرح هاي حرکت خیره شدن مشاهده شده در مقابل 

طول مدت متمرکز شدن رمزگذاري موفقیت را پیش آیا  پارامترهاي معنی دار روانشناسی اعتبار داده شود (براي مثال،

فهم پیچیدگی اثر هنري با طرح هاي حرکتی خیره شدن چشمها ارتباط دارد؟). چهارم، فرض بر این آیا  بینی می کند؟

که در سیستم هاي آموزشی فرهنگ هاي زیادي هنر اساسی است، ما چگونه می توانیم اندازه گیري هاي حرکات 

مختلف در سرتاسر طول عمر پرورش  خیره شدن حین تعمق هنري را مورد استفاده قرار دهیم تا فهم هنر را در سنین

دهیم؟ بعالوه، تا کنون پژوهش ها با استفاده از دنباله گیري حرکات چشم ها در حفظ آثار هنري انجام شده است. 

واکنش ناظران را براي کشف چگونگی دوباره سازي یک نقاشی بشدت  (Maisey et al. 2011)میسی و همکارانش 

اندازه گیري کرده است. ما فرض می گیریم که  (Tate Britain)تیت بریتانیا ي زهجان مارتین در موي آسیب دیده

نمایش هنرها (طرح موزه ها و نمایشگاه ها) و براي برنامه ي پیگیري حرکات چشم در آینده در تصمیمات در باره

روانشناسی هنر ي هتحقیقات در باري هاي آموزش هنري پیامدهاي عمده اي خواهد داشت. پنجم، در حالی که همه

هنوز هم  (Miall and Tchalenko 2001)تولید هنر ي بصري بر ادراك هنر تمرکز کرده، پژوهش هاي تجربی در باره

 –پیگیري حرکات چشم ها ي بصورت یک چالش بزرگی باقی مانده است. اما، قابل تصور است که حتی این رشته

  .داد خواهد ایماهائی ما به خالقانه کار ماهیتي باره در آینده در – کار حین در نقاش یک مثال براي
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  سپاسگزاري ها

  

ما از جوهنا اوفریتر، هنا برینکمن، لورا کوماري، کارولین فوچس، مارتین هیرشبوهل، تانیا جنی، و کبارا پامپرمایر 

شناخت در تاریخ هنر براي کمک آنها در ثبت و ارزیابی یافته هاي پیگیري حرکات چشمها در آزمایشگاه پژوهش 

حمایت مالی کرده  DFG (RO2281/3-1), ȌAW (Doc Team 68), FWF (P26821-G21)دانشگاه وین سپاسگزاریم. این کار را 

  اند. 
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  پیش گفتار 6,1

  

ل و انفعال اجتماعی انسان ها اساسی بوده و ارزیابی زیبائی شناسی آنها پیامدهاي مهم و وسیع الطیف چهره ها براي فع

، (Thornhill and Gangestal 1999)اجتماعی دارد. براي مثال، به احتمال زیاد جذابیت صورت کلید انتخاب همسر است 

، منجمله درآمد و موفقیت در مصاحبه هاي شغلی (Langlosis et al. 2000)و می توان نقش آن را در حیطه هاي زیادي 

(Dipboye et al. 1977; Frieze et al. 1991)  پیش بینی کرد. مقایسه ها بین افراد و هم چنین بین فرهنگ ها تنوعی در ویژگی

ئی هم بین ، با این وجود موافقت ها(Bruce and Young 1998)هائی را نشان می دهد که جذابیت در نظر گرفته می شوند 

، هم چنین مدارك همگرائی از مطالعات شیرخواران وجود دارند که (Jones and Hill 1993)فرهنگ ها وجود دارند 

. در نهایت، (Langlosis et al. 1987; Slater et al. 1998)نشان می دهند که ادراك جذابیت جزء سرشتی توانمندي دارد 

ر چهره ادراك می شود بین نژاد، جنس، و سن جامعیت پیدا کند احتمال زیادي دارد که آن چه که جذابیت د

(Langlosis et al. 1991) .  

مکانیسم هاي ارزیابی جذابیت چهره هاي افراد دیگر بطور گسترده اي در رشته هاي روانشناسی اجتماعی و   

ي ي مغزي تسهیل کنندهتجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، و جدیدتر کوشش هاي علم اعصاب بر توصیف فرایندها

تا  10ارزیابی جذابیت متمرکز شده اند. این فصل بر یافته هائی از یک گروه از مطالعاتی تمرکز خواهد کرد که طی 

سال گذشته با کمک تکنولوژي هاي تصویر برداري هاي عملکردي مغز (منجمله اف ام آرآي؛ توموگرافی تشعشع  15

لوگرافی؛ و مگنتوانسفالوگرافی)، هم چنین بیماران مبتال به ضایعات موضعی مغز ؛ الکتروانسفا(PET)پوزیترون یا پت 

مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی ي انجام شده اند. هدف ما خالصه کردن آن چزي است که در حال حاضر در باره

و بحث خواهد کرد جذابیت چهره معلوم شده است، که یک برآورد انتقادي از انتشارات کلیدي در این رشته بوده، 

  زیبائی شناسی عصبی کمک کرده است.ي که چگونه این تالش بطور جامعتري به مطالعه

) 6,2ما بطور مجمل بحث یافته هاي علم اعصاب را با خالصه اي از تعیین کننده هاي فیزیکی جذابیت (بخش   

زیم، چندین چارچوب نظریه اي مورد داري مقدمه چینی می کنیم. بعالوه، قبل از این که به خود مطالعات مربوطه بپردا

  نگاه کنید). 6,3را خالصه خواهیم کرد که به پژوهش هاي علم اعصاب جذابیت کمک کرده اند (به بخش 
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  چه چیزي یک چهره را جذاب می کند 6,2

  

زیبائی را به بهترین تعیین کننده هاي جذابیت چهره وجود دارند. احتماالً قدیمی ترین این ها ي چندین نظریه در باره

تناسبات بین ویژگی هاي گوناگون صورت مربوط کرده اند. در بین این افراد، افالطون و لئوناردو داوینچی از 

 Bruce and)طرفداران این نظریه بوده اند. یک شرح خالصه اي از این موضوع توسط بروس و یانگ داده شده است 

Young 1998, p. 131).   

ز نظر فرگشتی راه اندازي شده و تطابقی است این است که قضاوت هاي جذابیت چهره یک دیدگاهی که ا  

سالمت و برازندگی افراد براي محیط خاص ي بر اساس ویژگی هاي فنوتایپی است که بطور صحیحی منعکس کننده

 Johnson 2006; Rhodes 2006; Thornhill)زندگی آنها و مطالبات محیط است (براي مرور به این رفرانس ها نگاه کنید: 

and Gangestad 1999 به عبارتی دیگر، زیبائی صورت بازتاب کیفیت تولید مثلی صاحب چهره است .(Senior 2003) .

سالمت هستند، منجمله چشم هاي براق، پوست ي ویژگی هائی وجود دارند که بطور شفافی بخوبی منعکس کننده

زن بدن نسبت به قد، و قرائنی از تعداد زیادي از این ویژگی ها که صاف و با کشیدگی یک دست، و معیار متوسط و

می توان آنها را در چهره یافت. سایر ویژگی هاي فیزیکی چهره که در واژه هاي اثر آنها در جذابیت مورد توجه 

د. مروري هستن dimorphism)خاص قرار گرفته اند تقارن، طبیعی بودنی (یا معمولی بودن)، و دو شکلی بودن جنسی (

جزئیات مدارك مربوطه به هر یک از این موضوعات خارج از گنجایش این فصل است. اما، هر کدام از این ها بطور 

یک خالصه اي از انواع ویژگی هاي فیزیکی پوشش داده خواهد ي خالصه در پاراگراف هاي بعدي به هدف ارائه

  ارزیابی جذابیت رمزگذاري شوند. شد که ممکن است الزم باشد تا توسط فرایندهاي عصبی در 

بدون شک، به غیر از آن چه که ذکر شد، تعیین کننده هاي دیگري براي جذابیت چهره در بین ویژگی هاي   

فیزیکی و پیکربندي صورت هاي انسانها وجود دارند. بعالوه، مطمئنًا اطالعات دیگر، هم در قلمرو بینائی (براي مثال، 

، و حرکات بدن) و فراتر از آن (براي مثال، بو، صدا)، به قضاوت هاي جذابیت سمانیج شکل اجزاء بدن، وضع کلی

در شرائط واقعی زندگی کمک هاي مهمی می کنند. اما، یک بحث وسیع تر این تعیین کننده هاي جذابیت انسانها 

  وراي این فصل است. 
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  تقارن 6,2,1

  

ن است در بعضی افراد تقارن کمتري پیدا کنند. این پدیده که ویژگی هاي خاص چهره، که معموال قرینه هستند، ممک

افزایش حساسیت به تنش ي مصطلح شده، مسلمًا منعکس کننده (fluctuating asymmetry) عدم تفارن نوسانی

. این ایده را در واژه هاي فرگشتی به عنوان اساسی (Moller and Pomanowski 1993)هاي ژنتیکی و محیط زیستی است 

؛ چهره هائی که  (Thornhill and Gangestad 1999)اي شرح پیوندي بین قرینه بودن صورت و جذابیت ارائه داده اند بر

بیشتر تقارن دارند بیشتر جذاب بنظر می آیند چون که، بر اساس این شرح، این چهره ها متصور این هستند که 

. مطالعات چندي نشان داده اند که افزایش تقارن صاحبانشان در برخورد با تنش زاهاي محیط زیست قویتر هستند

 ;Perrett et al. 1999)صورت با استفاده از دستکاري هاي کامپیوتري منجر به افزایش رتبه بندي جذابیت می شوند 

Rhodes et al. 1998) اما، مهم است که در نظر داشت که مدارکی وجود دارند که تقارن با سایر ویژگی هاي چهره از .

 هاي کننده تعیین است ممکن ها این. هستند متغیر –ل کاهش طول چهره و افزایش برجستگی استخوان گونه هم قبی

 کم شده، داده شرح تنهائی به تقارن با فقط که جذابیت در تنوع مقدار لذا و باشند، هم جذابیت باري در قضاوت مهم

غزي که تقارن صورت را پردازش می کنند با استفاده از . تحقیقات در نواحی م(Thornhill and Gangestad 1999) باشد

پردازش ي بخوبی ثابت شدهي مغز در شبکهي . چهره ها چندین ناحیه(Chen et al. 2007)اف ام آرآي به انجام رسیده اند 

ي لوب پشت سري ، منجمله ناحیه دوکی شکل صورت، ناحیهHaxby et al. 2000)نگاه کنید؛  6,3,1صورت (به بخش 

صورت، شکنج میانی لوب پشت سري، و شیارهاي گیجگاهی فوقانی و داخل پشت سري را بفعالیت وا می دارند. 

لوب پشت سري صورت در طرف راست می ي نسخه هاي متقارن صورت موجب فعالیت متمایز کننده فقط در ناحیه

  . (Chen et al. 2007)شوند، که متصور نقشی براي این ناحیه در فرایند تقارن صورت است 

  

  معمولی بودنی  6,2,2

  

می توان دلیل آورد که یک دیدگاه فرگشتی که معمولی ترین چهره ها، که به حد متوسط جمعیت نزدیکتر هستند، 

. در (Thornhill and Gangestad 1999)باید مطلوب باشند، چون که این چهره ها حاکی از هتروزیگوتی ژنتیکی هستند
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ي در دسترس هستند که ترکیب بندي هاي (میانگین شده ي) ساخته شده با کامپیوتر از چهره واقع، مدارك تجربی ا

، و این که این امر مستقل از افزایش (Langlosis and Roggman 1990)ها جذاب تر از چهره هاي زندگی واقعی هستند 

. ادعا شده است که ارجحیت (Rhodes et al. 1999)تقارنی است که چنین دستکاري هائی می توانند تولید کنند 

ارجحیتی براي چهره هاي متوسط باشد ي شیرخواران براي چهره هاي جذاب ممکن است در واقع منعکس کننده

(Rubenstein et al. 1999) اما، میانگین بودن تا یک حدي جذابیت را افزایش می دهند، و ویژگی هاي خاص غیر .– 

دیگر براي شرح واکنش ي . یک محاسبه(Thornhill and Gangestad 1999) کنند تر جذاب را چهره توانند می میانگینی

هاي متمایز به جذابیت در واژه هاي معمولی بودن ادعا دارد که چهره ها با شباهت هاي آنها با صورت هاي نامتناسب 

قالب می شوند. این و بدشکل شده سنجش می شوند، و چهره هاي بد شکل شده به پائین ترین انتهاي بُعد جذابیت 

دیدگاه اهمیت بیشتري بر ارزشگزاري منفی مقیاس جذابیت داده و پیشنهاد می کند که نگاه کردن به یک چهره به 

ي عنوان زشت را می توان به مثابه یک جامعیت بخشیدن بیش از حدي از مکانیسم ها براي نمایانگري یک چهره

  . (Zebrowitz and Montepare 2008)نامتناسب مفهوم کرد 

  

  دو شکلی (دایمورفیسم) جنسی  6,2,3

  

تحتانی ي بحث شایع ما این است که اهداهاي قوي ویژگی هاي ثانوي جنسی به صفات صورت (براي مثال، آرواره 

پهن تر و برجستگی هاي بیشتر ابروها در مردان، یا ضخامت لبها و گونه هاي برجسته تر در زنها) یک اثر غیر متقارنی 

خانم ها جذاب تر قضاوت می ي چهره هاي زنانه تر شده ،اوت جذابیت چهره هاي مردان و زنان دارند. به ویژهبر قض

شوند، در حالی که مردانه تر کردن چهره هاي آقایان به عنوان غالب تر و فریبکارتر اما با جذابیت کمتري برداشت 

. یک شرح محتمل براي (Perrett et al. 1998)ه می شوند مردان بیشستر ترجیح دادي می شوند، و چهره هاي زنانه شده

رفتارهاي همکاري کننده، صادقانه، و مراقب ي زنانه شده پیش بینی کنندهي این یافته این است که مردان با چهره

ترجیح  طوالنی مدت و باثبات تري باشند. اما،ي قصد براي رابطهي کننده تر هستند، و بنابراین ممکن است نشان دهنده

همگانی نیست. تحقیقات بیشتري نشان داده اند که در ي مردان به هیچ عنوان یک یافتهي دادن چهره هاي زنانه شده

با باروري کمتر سیکل قاعدگی ماهانه شان ي مردان را فقط هنگام مرحلهي حقیقت، خانم ها چهره هاي زنانه شده

مردانه تر جایگزین ي قاعدگی ارجحیت به مردان با چهرهي خهافزایش باروري چري ترجیح می دهند، و در مرحله

قاعدگی ي . بعالوه، جابجائی بطرف ارجحیت چهره هاي مردانه تر آقایان حین چرخه(Penton-Voak et al. 1999)می شود 

خاب کنند وقتی از بین می رود که از خانم ها خواسته می شود تا مخصوصًا طرح هاي مردانگی را براي دراز مدت انت
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(Penton -Voak et al. 1999) تعدادي پژوهش دیگر بر این موضوع تمرکز کرده اند که ویژگی هاي خاص جنسی چهره .

 ;Cunningham 1986; Cunningham et al. 1990)قضاوت هاي جذابیت هستند ي ها بطور قابل مالحظه اي پیش بینی کننده

Johnston and Franklin 1993) گرفتن متغیر بودن قضاوت ها، به ویژه در خانم ها، که به باروري مرحله اي  اما با در نظر

  و یا هدف خاص انتخاب چهره بستگی دارند، در این مورد باید احتیاط را رعایت کرد. 

  

  جذابیت چهره ي فرایندهاي مغزي در بارهي چارچوب هاي مفهومی براي مطالعه 6,3

  

 براي درك چهرهعصبی ي سیستم هاي منتشر شده 6,3,1

  

چهره ها از نظر بینائی بشدت پیچیده بوده، و از نظر اجتماعی هم مطلع کننده هستند، و لذا جاي تعجب نیست که در 

علم اعصاب ادراك چهره مورد توجه بسیار زیادي قرار گرفته است. تا سال ها، با نفوذترین مدل شناختی ادراك چهره 

تعلق داشت که بر جریان هاي فرایندي مشخصی تأکید داشت که به انواع  (Bruce and Young 1986)به بروس و یانگ 

گوناگون اطالعاتی می پردازند که به چهره ها ربط دارند. یک تفکیک کلیدي بین فرایندهائی انجام می گیرد که 

هستند. اختراع شناخت هویت و آنهائی را مورد تأکید قرار می داد که مربوط به شناخت بیانات چهره و صحبت کردن 

هاي تشریحی قابل مالحظه تري تعیین شوند،  اف ام آرآي به نواحی درگیر در فرایند چهره اجازه داد تا با مشخصه

از فعالیت چهره ها منجمله در ناحیه اي در شکنج دوکی شکل (فوزیفرم) (که  امري که منجر به یافته هاي پر نفوذي

و هم چنین ناحیه اي در شیار گیجگاهی  Kanwisher et al. 1997)خوانده شده؛  صورت دوکی شکلي متعاقباً به نام ناحیه

می شود. از آن موقع تا حال چنین یافته هائی بطور وسیعی بازسازي شده و به  Puce et al. 1998)فوقانی (براي مثال 

 Haxby et)دانسان ها کمک کرده اني ادراك چهرهي یک چارچوب زیست شناسی عصبی شرح دهندهي توسعه

al.2000) ویژگی هاي تشریحی اي گسترش دادند که با یافته ي . هکسبی و همکارانش مدل بروس و یانگ را با ارائه

ثبت فعالیت نورونی در نخست پایگان غیر انسانی هدایت ي هاي تصویر برداري از مغز در انسانها و مشخصه هاي تازه

صورت ي راي ادراك چهره شامل شکنج پشت سري تحتانی، یا ناحیهمی شوند، که در نتیجه یک سیستم هسته اي ب

صورت شکنج دوکی شکل ي تجزیه و تحلیل بینائی ویژگی هاي چهره)، ناحیهي لوب پشت سري (تسهیل کننده

ي شناخت چهره، یا تجزیه و تحلیل اطالعات پایدار چهره)، و شیار گیجگاهی فوقانی (تسهیل کنندهي (تسهیل کننده

ند جنبه هاي پویاي چهره ها از قبیل بیانات آن و نگاه کردن ها) ساخته شده است. این مدل هم چنین فعل و فرای



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٩٥ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

انفعاالت بین این سیستم هسته اي و یک سیستم گسترده اي را شرح می دهد که شامل نواحی درگیر در وظائف 

میدگدال (ارزیابی احساسی) و قشر شناختی دیگري است، اما کمک هاي مهمی به ادراك چهره می کند، مانند آ

گیجگاهی قدامی (بازسازي اطالعات زندگی نامه اي). مطالعات متعاقب ادراك چهره این چارچوب را اتخاذ کرده و 

فرایند جذابیت چهره را هم به آن قالب کرده اند. همزمان، مهم است که توجه شود که در ي اکثر تحقیقات در باره

 15تا  10هسته اي فرایند چهره (پایاها و پویاها) در چارچوب تحقیقاتی این رشته طی ي نهحالی که جریان هاي دوگا

شده که تداخالت قابل مالحظه اي  آشکارسال گذشته مفهوم کلی بسیار قدرتمندي بوده است، اما بطور روز افزونی 

ور از ذهن است. مثًال، مدارکی در نقش این دو جریان پردازشی با هم وجود داشته و تفکیک آنها از هم بمراتب د

دوکی ي ، هم چنین دخالت ناحیه(Winston et al. 2004)براي دخالت شیار گیجگاهی فوقانی در نمایانگري هویت چهره 

راه هاي ي در دست هستند. یک نقد مشروح در باره (Fox et al. 2009)شکل صورت در نمایانگري بیانات چهره 

. به (Calder and Young 2005)اه با پیشنهاداتی براي مدل هاي دیگر قبًال انجام شده است فرایند چهره، همري جداگانه

فرایند جنبه هاي پویاي چهره ها است، و این ي سادهي نقش شیار گیجگاهی فوقانی احتماالً گسترده تر از وظیفه ،ویژه

ویژه در واژه هاي استنتاج اهداف و مقاصد ناحیه مجددًا به عنوان دخیل در ارزیابی ارتباط اجتماعی چهره ها، به 

  در نظر گرفته شده، خواه این استنتاج ها از طریق پیام هاي پایا یا پویا باشند.  (Allison et al. 2000)دیگران 

   

 چهره هاي جذاب به مثابه محرکات پاداش دهنده 6,3,2

  

چهره را در آن قرار داد صورت ها را به یک چارچوب شایع دیگري که باید تحقیقات فرایند کردن عصبی جذابیت 

مثبت مفهومی می کند (یعنی، محرکاتی که رفتارهائی را  "تقویت کننده هاي"عنوان محرکات پاداش دهنده، یا 

تشویق می کنند که با ادراك این محرکات تقویت می شوند). مثال هاي تعدیل رفتاري توسط جذابیت چهره ابن 

ما، اشاره شده که برخالف رانش بطرف غذا، آب، یا گرما، رانش بطرف جذابیت از حالت دیدگاه را تأئید می کنند. ا

. بعالوه، پیشنهاد شده است که عواملی با ارزش تطابقی (براي مثال، چهره هاي (Aharon et al. 2001)کمبود بر نمی خیزد 

دون این ارزش (چهره هاي جذاب جنس مخالف) به مثابه پاداش دهنده فرایند می شوند، در حالی که چهره هاي ب

فرایند می شوند. مدار  (Senior 2003)همان جنس) به مثابه لذت بخش هاي زیبائی شناسی، اما نه به عنوان پاداش دهنده 

رفتار هاي نزدیک شدن به یا دور شدن از محرك می شوند ستریاتوم ي پاداشی که هدایت کنندهي بخوبی ثابت شده

اکومبنس) را در مرکز خود دارد، اما شامل اتصاالت تشریحی ي دمدار، پوتامن، و هسته ي(اجسام مخطط) (هسته

پوسته اي شکمی، و هم چنین بخش حدقه اي پیشانی و ي مغز از قبیل ناحیهي مهمی بین ستریاتوم و هسته هاي ساقه
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. در (Delgado 2007)می شوند  از قبیل آمیگدال "ساختارهاي لیمبیک"شکمی میانی و شکمی جانبی قشر جلوپیشانی، و 

زمان حال درگیري این مدار در فرایند جذابیت چهره تأئید کنندگان تجربی قابل مالحظه اي از مطالعات با اف ام 

، و این موضوع (Aharon et al. 2001; Liang et al. 2010; O’Doherty et al. 2003; Winston et al. 2007)آرآي بدست آورده اند 

جذابیت همیشه از طریق مداربندي پاداشی در آیا  مفصل تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. این که 6,4,1در بخش 

، یا احتماًال بسیار زشت (Mende-Siedlecki et al. 2012)مغز فرایند می شود، یا این امر فقط براي چهره هاي بسیار جذاب 

(Liang et al. 2010)  .غیر از جذابیت یا زشتی مفرط، پیشنهاد هم شده است که صادق است، مورد بحث باقی مانده است

یا وجود ایماهاي اجتماعی دیگر، از  (Mende-Siedlecki et al. 2012)بخصوص مورد هدف بودن ارزشگزاري جذابیت 

، (Kampe et a;. 2001)جذاب باشد ي قبیل جهت نگاه، که ممکن است عالمت وعده هاي موافق یا ناموافق با یک چهره

  ن است بطور مهمی به فعال شدن سیستم هاي پاداشی کمک کند. ممک

  

  جذابیت بعنوان یک خصیصه: مشترکات با مکانیسم هاي شناخت هیجانات چهره 6,3,3

  

راهی دیگر براي مفهوم سازي جذابیت چهره به عنوان خصیصه اي است که توسط صورت ها، در اشتراك با سایر 

تهاجم، و رازداري به نمایش در می آید. وقتی از افراد خواسته می شود تا توصیفی ویژگی ها از قبیل قابلیت اعتماد، 

مورد استفاده ي بی قید و شرط از عکس هاي چهره هاي زندگی واقعی ارائه دهند، جذابیت شایعترین توصیف کننده

صیصه است. از طرف اهمیت باالي فرگشتی این خي ، که فرضاً منعکس کننده(Oosterhof and Todorov 2008)است 

چهره ها ي نشان داده اند که توصیفات متفاوت خصیصه (Oosterhof and Todorov 2008)دیگر اوسترهاف و تودوروف 

بشدت به هم وابسته بوده و از اصل تجزیه و تحلیل اجزاء متشکله استفاده می کنند تا نشان دهند که ارزیابی چهره هائی 

ت را می توان با یک فضاي مفهومی دو بعدي با مختصات غالب بودن و قابلیت که بر اساس چنین خصیصه هائی اس

اعتماد (مورد اخیر به واالنس یا ظرفیت نزدیک است) شرح داد. تودوروف و همکارانش ادامه داده و برهان می آورند 

هم چنین که مکانیسم هاي مشترك عصبی اي وجود دارند که در خدمت ارزیابی خصیصه هاي متفاوت صورت، و 

، که با پیش فرض هاي بشدت جامع هیجان مطابقت دارند (Said et al. 2011)ارزیابی بیانات هیجانی صورت هستند 

(Zebrowitz 2004) از نظر رفتاري نشان داده شده که رتبه دادن چهره ها بر اساس خصیصه ها و براساس بیانات هیجانی .

، چهره هائی که توسط یک نمونه از شرکت کنندگان بشدت سلطه گر بطور شایعی با هم همبستگی دارند. براي مثال

مستقل دیگر بطور باثباتی به عنوان خشمناك رتبه بندي می شوند ي یا غالب رتبه بندي شده اند، توسط یک نمونه

(Said et al. 2011)ار بُعدي . بعالوه، تجزیه و تحلیل اصل اجزاء متشکله نشان می دهد که قضاوت هاي خصیصه اي ساخت
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. باالخره، مدارك براي اشتراکی بودن مکانیسم هاي عصبی براي هیجان و (Said et al. 2011)بسیار مشایهی دارند 

که نشان می دهند که چهره هاي  (Engell et al. 2010)قضاوت هاي خصیصه اي از یک پژوهش تطابقی بدست آمده اند 

و بعد از تطابق با چهره هاي شاد، کمتر قابل اعتماد قضاوت می شوند، خنثی بعد از تطابق با چهره هاي خشمگین بیشتر، 

  که متصور مشترك بودن مکانیسم هاي فرایند قابلیت اعتماد با مکانیسم هائی براي خشم و خوشحالی است. 

این مشترکاتی که بطور رفتاري نشان داده شده اند، در حالی که مدرك مستقیمی براي مکانیسم هاي مشترك   

ی نیستند، حداقل متصور اشتراك در ارزیابی عصبی خصیصه هاي چهره و بیانات آن هستند. تأئید بیشتري براي عصب

این ادعا را می توان در یافته هاي تصویر برداري از مغز پیدا کرد، که مشابهاتی در نواحی مغزي فعال شده حین ارزیابی 

و حین ارزیابی  (Bzdock et al. 2010; Mende-Siedlecki et al. 2012; Winston et al. 2007, 2002)جذابیت و قابلیت اعتماد 

. بخصوص با در نظرگرفتن فهم نسبتاً (Mende-Siedlecki et al. 2013)عدم اعتماد و خشمناکی چهره ها را نشان می دهند 

 Vulleumier and Pourtoisمکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی بیانات هیجانی صورت (که توسط ي بخوبی پیشرفت کرده

ا آشکارمرور شده اند)، مشترك بودن مکانیسم ها براي بیان چهره و فرایند خصیصه هاي صورت می توانند  2007

چارچوب بسیار مفیدي براي فهم ارزیابی جذابیت چهره باشند. همزمان، بعضی متمایز بودن هاي مکانیسمی، همراه با 

  ند که محصوصاً فقط در یکی از جنبه هاي فرایند اجتماعی چهره درگیرند. بعضی نواحی یا شبکه هائی بشدت محتمل ا

  

  یفاصله از متوسط در فضاي ارزش 6,3,4

   

مربوط به قرار دادن جذابیت  مجدداً مورد بحث قرار گرفت،  6,3,3یک دیدگاه دیگر، مربوط به آن چه که در بخش 

 ;Oosterhof and Todorov 2008)ن شرح داده می شود در یک فضاي دو بعدي است که با مختصات ارزش و غالب بود

Said et al. 2011) ها، براي مثال در آمیگدال،  چهره. مدارکی وجود دارند که پیشنهاد می کنند که واکنش هاي عصبی به

 د، ممکن است نمایانگر فاصله از معمولی بودن در فضاينبجاي این که نمایانگر ارزیابی یک بعد خاص اجتماعی باش

چارچوب در نظر گرفته می شود، بی ثباتی یافته ها در مطالعات این . وقتی از درون (Said et al. 2010)د نارزشی باش

مورد ي مقارن هاي عصبی جذابیت را می توان از طریق تفاوت ها از معمولی بودن محرکات چهرهي مختلف در باره

ظریه پیش بینی می کند که خواه رده هاي محرك مورد استفاده این ن ،استفاده تجسس کرده، و گاهی شرح داد. به ویژه

در یک مطالعه معمولی ترین چهره ها را در مرکز بُعد جذابیت قرار داده یا در یک وضع افراطی باشند، این امر می 

مثال، استفاده از . براي (Mende- Siedlecki et al. 2012; Said et al. 2011)تواند پیامدهاي مهمی براي نتایج داشته باشد 

منجر به این می شود که معمولی ترین چهره ها  O’Doherty et al. 2003)عکس هاي طبیعی گراي صورت (براي مثال، 
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در انتهاي مثبت طیف جذابیت قرار داده شوند، که در نتیجه منجر به عملکرد معمولی بودن خطی شده، و مطابق با آن، 

. برعکس، محرکات چهره هاي مصنوعی (براي مثال،  (Said et al. 2010) منجر به واکنش هاي عصبی خطی می شود

(Chatterjee et al. 2009; Kim et al. 2007  ،گرایش خواهند داشت تا منجر به یک عملکرد معمولی بودن غیر خطی شوند

عصبی می شوند  طیف قرار می گیرند، و در نتیجه منجر به واکنشهاي غیر خطیي که معمولی ترین چهره ها در وسط

نگاه  6,1طبیعی و تولید شده توسط کامپیوتر در پژوهش هاي جذابیت چهره به شکل ي (براي مثال عکس هاي چهره

این یک ادعاي کامًال صحیحی است مورد بحث باقی مانده است، اما مطمئناً می تواند براي هدایت ید). این که آیا کن

  ایج پژوهش هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. کوشش ها براي رفع تناقضات تعبیري بین نت

  
  

 (a)مثال هائی از محرکات چهره اي که در پژوهش هاي ارزیابی جذابیت صورت ها مورد استفاده قرار می گیرند. ردیف  6,1شکل 

راي بیان حنثائی هستند. بسیار جذاب را نشان می دهد، که نیمی از آنها یک بیان لبخند خفیفی دارند و نیمی دیگر داي چندین چهره

  چهره ها از عکس هاي مجالت برداشته شده، و از این مقاله چاپ مجدد شده است:

Neuropsychologia, 41 (2), J. O’Doherty, J. Winston, H. C. Critchley, D. Perrett, D. M. Burt, and R. J. Dolan, Beauty in a smile: the 
role of medial orbitofrontal cortex in facial attractiveness, pp. 147-55, Copyright (2003)  با اجازه ازElsevier ردیف .(b)  مثالی از چهره هاي

تولید شده توسط کامپیوتر را نشان می دهد، یا یک هویت در طرف چپ و هویت دیگر در طرف راست، و ریخت هائی (با درصد 

نندگان خواسته شده بود تا قضاوت کنند که هر چهره اي چه اندازه جذابیت دارد. تغییر ازهویت طرف چپ) در وسط. از شرکت ک
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 ,A. Chatterjee, A. Thomas, S. E. Smith, and G. K. Aquirre, The neural response to facial attractivenessچاپ مجدد با مجوز از 

Neuropsychology, 23 (2), pp. 135 (c) 2009, American Psychological Associations .  
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 مدل هاي روانشناسی عصبی ارجحیت زیبائی شناسی 6,3,5

  

زیربناي عصبی ادراك زیبائی "ضرب زده شد به عنوان  (Zeki 1999)زیبائی شناسی عصبی، اصطالحی که توسط زکی 

سایر حیطه هاي زندگی . مانند (Di Dio and Gallese 2009)تعریف شده است  "شناسی زیبائی ها، بخصوص در هنر بصري

اجتماعی، چهره ها مقام مهمی در هنرها دارند. فهمی از مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی جذابیت چهره به ویژه 

کمک خواهد کرد تا شرح داده شود که ما چگونه به چهره ها ارزش زیبائی شناسی می دهیم، اما ربط بسیار وسیع 

خواهد داشت، با توان بالقوه اي تا سر نخ هائی براي شناخت مکانیسم عصبی  زیبائی شناسی عصبیي تري هم با مطالعه

اي ارائه دهد که در تمامی تجربه هاي زیبائی شناسی مشترك است. لذا مهم است تا در نظر گرفته شود که چگونه 

از مدل هاي روانشناسی  مطالعات مقارن هاي عصبی ارزیابی زیبائی شناسی (و/یا جذابیت) چهره ها را می توان با استفاده

مدل هائی  (Nadal et al.,m 2008)عصبی ارجحیت زیبائی شناسی تدوین کرد. مرور اخیري که به این موضوع پرداخته 

از گام هاي فرایندي درگیر در تعیین ارزش زیبائی شناسی یک محرك را، با ارجاعی خاص به یک مدلی ارزیابی 

پردازشی در ارتباط با سلسله ي ارائه داده شده است. چترجی سه مرحله (Chatterjee 2003)کرده که توسط چترجی 

بینائی را استخراج و ي سادهي مراتب کلی پردازش ادراکی را پیشنهاد کرده است (پردازش اولیه تا اجزاء متشکله

هائی که در آنها تجزیه و تحلیل کرد، فرایندهاي سطح وسطی تا عناصر را از هم جدا یا گروه بندي کرد، و پردازش 

جنبه هاي کلیدي محرك را می توان با حافظه هاي ربط دار و احساسات در هم ادغام کرد). چنین چارچوبی می تواند 

زیبائی شناسی را با یافته هاي زیست شناسی عصبی سهولت بخشیده و وقتی هم که بحث یافته هاي ي ادغام نظریه

ین فصل خواهند آمد، به آن اشاراتی خواهد شد. علیرغم سودمندي هم 6,5و  6,4زیست شناسی عصبی در بخش هاي 

پردازش ي مدل ها، باید بخاطر داشت که این مدلها ندرتًا احتمال دارند که کامًال و دقیقًا نقش فعل و انفعاالت همه

ازش اجزاء عصبی را شرح دهند. مقًال، بخوبی معلوم شده است که جنبه هاي هیجانی صورتها هم پردي هاي مربوطه

، و یک بخش زودرس فرایند هیجانی (Holmes 2002; Sato et al. 2001)اولیه و هم دیررس تر را تحت تأثیر قرار می دهند 

بخوبی با مدل شناختی اي جور در نمی آید که در این جا شرح داده شده است. همان طور که با جزئیات بیشتر در 

جذابیت چهره هم اجزاء اولیه و هم اجزاء دیررس فرایند عصبی را  مورد بحث قرار خواهد گرفت 6,4,4بخش هاي 

  . (van Hooff et al. 2011; Werheid et al. 2007)تعدیل می کند 
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  پژوهش هاي مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی جذابیت چهره ها 6,4

  

  دخالت مداربندي پاداشی مغز در ارزیابی جذابیت چهره 6,4,1

 

مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی جذابیت صورت از اسکن پت استفاده می کردند و درگیري ي پژوهش هاي اولیه

نواحی قشر پیشانی طرف چپ را نشان می دادند. افزایش گردش خون موضعی مغز در قشر پیشانی قدامی با قضاوت 

شانی و گیجگاهی چهره ها به صورت غیر جذاب، و افزایش جریان خون موضعی مغز در محل اتصال لوب هاي پی

. متعاقبًا، تعدادي از پژوهش (Nakamura et al. 1998) طرف چپ با قضاوت هاي چهره ها به عنوان جذاب مطابقت داشتند

ها از اف ام آرآي استفاده کرده اند تا مقارن هاي عصبی ارزیابی جذابیت را با تشریح دقیقتري تجسس کنند. اکثر این 

ایت می شدند که جذابیت چهره ها را به مثابه محرکاتی در نظر می گرفتند که کارهاي اولیه توسط چارچوبی هد

مورد بحث قرار گرفت. ارون و  6,3,2سیستم هاي پردازشی پاداش را درگیر می کنند، همان طور که در بخش 

جذابیت در  فرض گرفته اند که مکانیسم هاي متمایزي براي ارزیابی زیبائی شناسی (Aharon et al. 2001)همکارانش 

 "خواستن"مصطلح شده) و براي رانش رفتار انگیزه اي در رابطه با چهره هاي جذاب ( "دوست داشتن"صورت ها (

مصطلح شده)، وجود دارند. گروه هاي جداگانه اي از مردان ناهمجنس گرا (هتروسکشوال) یا زیبائی چهره ها 

بندي می کردند، یا کلیدي را فشار می دادند تا تماشاي (مخلوطی از چهره هاي خنثی و جذاب از هر جنسی) را رتبه 

همان رده از چهره ها را طوالنی تر کنند. شرکت کنندگان هم مردان و هم زنان جذاب را به یک طریق رتبه بندي می 

زنان جذاب را طوالنی تر تماشا کنند (شکل ي چهرهي کردند اما مخصوصاً کوشش بیشتري می کردند تا فقط مشاهده

6.2 a-cانفعالی همان رده از چهره ها اف ام آرآي انجام می شد. یک ي ). در یک گروه سومی از مردان حین مشاهده

اکومبنس وجود داشت، ناحیه اي که بشدت با ي فعل و انفعال قابل مالحظه اي بین جذابیت و جنس صورت در هسته

. فعل و انفعال با چهره هاي زیباي زنها و چهره Bardo 1997; Knutson et al. 2001)فرایند پاداش وابسته است (براي مثال، 

هاي متوسط مردان این فعالیت را بیشتر راه اندازي می کرد تا با چهره هاي زیباي مردان یا چهره هاي متوسط زنان 

تحت ي چهره هاي زنان جذاب، سایر مناطق جالب توجه، منجمله آمیگدال گستردهي . همراه با مشاهده6.2d)(شکل 

پوسته اي شکمی، فعالیت شدیدي نشان می دادند، اما هیچ فعالیت ي و ناحیه (sublenticular extended amygdale)عدسی 

متمایز کننده اي براي چهره هاي زنان متوسط و مردان جذاب نشان نمی دادند. مشاهده شده که طرح فعالیت در 
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نتایج انجام تکلیف فشار ي منعکس کننده نزدیکشکمی بطور پوسته اي ي تحت عدسی و ناحیهي آمیگدال گسترده

را پیشنهاد می  "خواستن"و  "دوست داشتن"دادن کلید است. بطور خالصه، از نظر رفتاري، این نتایج تمایزي بین 

کنند (چون چهره هاي مردان جذاب و چهره هاي زنان دوست داشته می شدند، اما مردان هتروسکشوال فقط زنهاي 

مغزي منعکس ي است. هیچ ناحیه آشکاررا می خواستند). در واژه هاي فعالیت عصبی، چنین انفکاکی کمتر جذاب 

نتایج رفتاري  "خواستن"نتایج رفتاري نبود، اما نواحی مهم براي فرایند پاداشی طرح  "دوست داشتن"طرح ي کننده

اکومبنس بود، که متصور این بودند که این هسته ي را منعکس می کردند. مهمترین و باارزش ترین یافته ها در هسته

ممکن است در تمییز چهره هاي جذاب و پاداش دهنده از چهره هاي جذاب اما غیر پاداش دهنده نقش مهمی بازي 

  کند. 

  

  

  
  

ر متمایزي فعالیت عصبی مربوط به محرك، برداشت شده از پژوهش هائی که نواحی اي از مغز را برجسته می کردند که بطو 6,2شکل 

مثالی از محرکاتی را نشان می دهد که در این مورد مورد استفاده قرار  (a)به سطوح متغیر جذابیت چهره واکنش نشان می دادند. تصویر 
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رتبه بندي  (b)مرد متوسط. تصویر ي مرد زیبا، چهرهي زن متوسط، چهرهي زن زیبا، چهرهي گرفته بودند، از چپ به راست: چهره

توسط یک نمونه از شرکت  (a)چهره ها در تصویر ي ) را نشان می دهد که براي هر یک از چهار فقره1-7در شاخص جذابیت (

میانگین زمان نگاه کردن به عکس ها را نشان می دهد (که با فشار دادن مکرر یک دکمه افزایش می  (c)کنندگان مرد داده شده؛ تصویر 

جداگانه از مردان شرکت کنندگان بدست آمده است. ي توسط یک نمونه (a)هره هاي چي یافت) که براي هر یک از چهار فقره

چهره هاي ي یک از چهار فقره اکومبنس براي هري تغییرسیگنالی وابسته به سطح اکسیژن خون در اف ام آرآي در هسته (d)تصویر 

 ,Neuron, 32 (3), Itzhak Aharon, Nancy Etcoff, Dan Arielyي از مقاله 6.2a-dرا نشان می دهد. تصاویر  (a)نشان داده شده در تصویر 

Christopher F Chabris, Ethan O’Connor, and Hans C Breiter: Beautiful Faces Have Variable Reward value: fMRI and Behavioral Evidence, pp. 

537-551, Copyright (2001) صویر با اجازه از الزویر اقتباس شده است. ت(e)  جذابیت کمتر) در سطح  >اثر اصلی جذابیت (جذابیت بیشتر

 ,Neuropsychologiaداخلی قشر حدقه اي پیشانی، سینگولیت خلفی و سطح داخلی قشر جلوپیشانی را نشان می دهد. چاپ مجدد از 

41(2), J. O’Doherty, J. Winston, H. Critchley, D. Perrett, D. M. Burt, and R. J. Dolan. Beauty in a smile: The role of medial orbitofrontal 

cortex in facial attractiveness, pp. 147-155. Copyright (2003) باالي چپ هر دو تصویر مختصات ي با مجوز از الزویر. اعداد در گوشه

  ش در امده هستند.براي تصاویر تاجی) اسالید به نمای yبراي تصاویر سهمی، و مختص xمربوطه (مختص 

  

جذابیت را می توان ازفرایندهائی  ارزش گذاريي فرایندهاي عصبی پیام دهندهآیا  براي حل این مسئله که  

 آرآي اف امیک تحقیق  (O’Doherty et al. 2003)دو هرتی و همکارانش ’متمایز کرد که درگیر انتظار پاداش هستند، اُ

ي این پژوهشگران فعال شدنی در سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی حین مشاهده. ندانجام داد !با طرح مرتبط با اتفاق

چهره هاي جذاب پیدا کردند، در حالی که نواحی جلوپیشانی جانبی تر، منجمله بخش جانبی قشر حدقه اي پیشانی، 

ی تلویحی جذابیت ارزیابي . این یافته ها منعکس کنندهe 6.2)(شکل  ندبه چهره هاي غیر جذاب واکنش نشان می داد

بود و از آنها فقط  آزمایشچون که شرکت کنندگان از این امر بی خبر بودند که جذابیت سنجش کلیدي  ،هستند

عرضه شده را تعیین کنند، نه این که مستقیماً جذابیت را رتبه بندي کنند. بعالوه، ي خواسته شده بود تا جنس هر چهره

، که منجر به تقویت بیشتر فعالیت قشر که بطور مالیمی لبخند می زدند ندئی بوداچهره ه اتمحرکي ردهنیمی از 

حدقه اي پیشانی می شدند. لذا یافته هاي کلیدي این بودند که قشر حدقه اي پیشانی بطور اتوماتیکی با چهره هاي 

  جذاب درگیر می شود، و این که این درگیري بطور مثبتی با بیان خوشحال چهره تعدیل می شود.

ز آن وقت تا حال، نتایجی که فعال شدن بخش جانبی قشر حدقه اي پیشانی را با چهره هاي غیر جذاب و/یا ا  

  . (Cloutier et al. 2008; Hampshire et al. 2012)بخش میانی را به چهره هاي جذاب نشان می دهند تکرار شده اند 

گسترش داده  را چهره ها به عنوان پاداش تحقیقات بیشتري مفهوم سازي جذابیتبا اثبات دخالت آمیگدال،   

وینستون و  .مراجعه نمائید) Adolphs 2010در ارزیابی محرکات اجتماعی دارد (براي مرور به  اند، که نقش مهمی

سطح اکسیژن خون وابسته به  ند که امیگدال تغییرات غیر خطی دره افرض گرفت (Winston et al. 2007)همکارانش 

به چهره هاي جذاب و غیر جذاب (نسبت به چهره هاي  بیشتربا واکنش هاي و  به جذابیت، آرآي اف امواکنش ها در 

خطی بین فعالیت ي خنثی) نشان خواهد داد. این موضوع نشان می دهد که چرا تحقیق قبلی که فقط در جستجوي رابطه
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با این فرضیه مطابقت دارند،  دیگر هم انمغزي و جذابیت بود، هیچ فعالیتی در آمیگدال نشان نمی داد. یافته هاي محقق

نشان می دهند. این پژوهش به جذابیت نواحی مختلف قشر حدقه اي پیشانی واکنش هاي خطی و غیر خطی  بعالوه،و 

پیدا می شوند (که جنسیت را هم ارزیابی می کند)  ضمن قضاوت هاي تلویحی جذابیتکه  ايواکنش هاي عصبی 

با هم مقایسه کرده است. قضاوت هاي تصریحی جذابیت شبکه اي  قضاوت هاي تصریحی همین فعالیت ها ضمن بارا 

را بسیج می کند که شامل سطح داخلی قشر جلوپیشانی و قشرهاي اطراف سینگولیت، بخش خلفی قشر حدقه اي 

   6.3a).پیشانی، اینسوال، وشیار گیجگاهی فوقانی می شود (شکل 

  

  
انجام تکلیف از مطالعاتی را نشان می دهد که نواحی مغزي اي را برجسته می کنند که بطور متمایزي با  در ارتباطفعال شدن  6,3شکل 

واکنش هاي شیار گیجگاهی فوقانی و  (a)نشان می دهند. تصویر  انجام یک کار کنترلی متناوب واکنشبه ارزیابی جذابیت یا 

) نشان می دهد. در شیار گیجگاهی فوقانی چهار کانون ر مورد سني جذابیت (در مقایسه با قضاوت دجلوپیشانی را براي قضاوت ها

 5-7شماره گذاري شده اند، دو عدد در هر طرف مغز)، و سه کانون منفرد فعالیت در نواحی جلوپیشانی ( 1-4منفرد وجود دارند (از 

 ,Neuropsychologia, 45 (1), Joel Winston, John O’Doherty, James M. Kilner, David J. Perrett شده از چاپ مجدد شماره گذاري شده اند).

and Raymond G. Dolan, Brain systems for assessing facial attractiveness, pp. 195-206, Copyright (2007)  با مجوز از الزویر. شماره ها در

براي تصاویر سهمی،  xنشان می دهند (مختص براي اسالیدهاي ارائه داده شده طرف راست تصاویر مغز مختصات مربوطه را ي گوشه

واکنش هاي عصبی به زیبائی چهره (در مقایسه با هویت  (b)تصویر  .براي تصاویر محوري) xبراي تصاویر تاجی، مختص  yمختص 

 افزایش احی سیاه رنگ شده نمایانگرت) را نشان می دهد. نور مقایسه با زیبائی صورت، طرف راسچهره، طرف چپ) و هویت چهره (د

از  چاپ مجدد. هستندواکنش ها به چهره هاي جذاب و نواحی سفید رنگ شده نمایانگر افزایش واکنش ها به چهره هاي غیر جذاب 

Neuropsychologia, 23 (2), Anjan Chatterjee, Amy Thomas, Sabrina E. Smith, and Geoffrey K. Aquirre, The neural responses to facial 

attractiveness, pp. 135-43, doi: 10. 1037/a0014430 Copyright (2009) با مجوز ازAmerican Psychological Association تصویر .(c)  تغییر
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دوکی شکل صورت طرف راست و شیار گیجگاهی فوقانی طرف راست را حین ي سیگنالی وابسته به سطح اکسیژن خون در ناحیه

 Journal ofاز  چاپ مجددنشان می دهد.  نجام تکلیف شناسائی یکی به عقب (شرائط تلویحی)ا ی) یاارزیابی جذابیت (شرائط تصریح

Neuroscience, 155 (2) , Giuseppe Iaria, Christopher T. Waite, Itzak Aharon, and Jason J. S. Barton, The contribution of the fusiform gyrus 
and superior temporal gyrus in processing facial attractiveness: neuropsychological and neuroimaging evidence, 99. 409-22, figure 8, doi: 

10.1016/j. neuroscience. 2008.05.046 Copyright (2008 ),  با مجوز ازSociety for Neurosciece.  

   

 شامل، فرایند پاداشي ثابت شدهي شبکه واکنش هاي عصبی غیر خطی به جذابیت صورت در نواحی دیگر  

دمدار، و ي اکومبنس، هستهي هسته شاملقشر سینگولیت قدامی، بخش جانبی قشر حدقه اي پیشانی، استریاتوم (

در راستاي شرح بیش از حد جامع فرایند .  (Liang et al. 2010) نیر یافت شده اند پوسته اي شکمیي )، و ناحیهپوتامن

استفاده  دمحرکاتی که توسط لیانگ و همکارانش مور ،مورد بحث قرار گرفتند 6,2که در بخش  زشتی هاي چهره

. غیر از تأئید دیدگاهی (Zabrowitz and Montepare 2008) هاي بشدت زشت و بدشکل شده بودند قرار گرفتند شامل چهره

چهره هائی که از نظر بُعد جذابیت، از هر جهتی یافته ها با پیشنهادي که از چهره هاي جذاب به مثابه پاداش دهنده، این 

که فرایند گسترده اي امر را هم در نظر داشت بارز بودن انگیزه اي در نظر گرفت، و این  عنوانمتغیر هستند را باید به 

  از محرکات جذاب و غیر جذاب در همان نواحی انجام می گیرد. 

ي ارائه می دهد دیگر پاداش و تقویت را پژوهشي نهتأئیدات بیشتري به دیدگاه چهره هاي جذاب در زمی  

 این محققان. (Bray and O’Doherty 2007)د یر بر ارجحیت رفتاري را تجسس می کرتأث درکه توان چهره هاي جذاب 

 می توان ،چهره هاي جداب یا غیر جذابي بالفاصلهي وج کردن محرکات بینائی با عرضهدزمکه با  داده اندنشان 

برقرار کرد. در گروهی از شرکت کنندگان از هر دو جنس، تغییرات واکنش هاي رفتاري ن کالسیک را شرطی شد

می شدند.  مزدوجبا چهره هاي زنان جداب  واکنش هاکه  ندوقتی مشاهده می شد مخصوصاً به محرکات شرطی شده 

ئی با فعالیت بخش شکمی استریاتوم می دادند، چنین خطا مدلوقتی واکنش ها را در واژه هاي خطاي پیش بینی پاداشی 

ي ارائهدر راستاي یافته هاي قبلی با  نزدیکیحین شرطی شدن با چهره هاي جذاب مطابقت داشت. این یافته ها بطور 

و متصور این  ،(McClure et al. 2003; O’Doherty et al. 2004) اندپاداش هاي پولی یا آب میوه به شرکت کنندگان تشنه 

  برخورد کند.  به چهره هاي جذاب مانند سایر محرکات پاداش دهنده ز ممکن است واقعاً که مغ هستند

 تصویر برداريفرضیه اي که چهره هاي جذاب پاداش دهنده هستند از تعداد روزافزونی از مدارك در جمع،   

اخته اند. این شبکه س آشکاربدست آورده اند، که یک شبکه اي ازساختارهاي قشري و تحت قشري را  تأئیداتی از مغز

اکومبنس و قشر حدقه اي پیشانی می شود. برخی نواحی (براي مثال، شیار گیجگاهی ي بطور باثبات تري شامل هسته

با ارزیابی تلویحی یا تصریحی جذابیت بفعالیت در می آیند.  متمایزيفوقانی و سطح داخلی قشر جلوپیشانی) بطور 

ه قشر حدقه اي پیشانی، جذابیت چهره را هم بطور خطی و هم غیر خطی بعضی از نواحی پردازش پاداشی، منجمل

نواحی دیگر، از همه قابل مالحظه تر، آمیگدال، بطور خاصی به بنظر می رسد که د، در حالی که نرمزگذاري می کن
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ده چهره هاي جذاب به مثابه محرکات پاداش دهن مفهومی کردند. نواکنش نشان می دهبه چذابیت یر خطی غطرز 

برخالف رفتار انگیزه دار  مثمرالثمر واقع شده، و تمایزاتی بین تعیین کنندگان عصبی ارزیابی خالص زیبائی شناسی

  نشان داده شده است.  ،شده در رابطه باچهره هاي جذاب

  

  پردازش چهره هاي جذاب به مثابه محرکات بینائی سطح باال 6,4,2

  

نواحی مغزي  دخالتی کرده اند تا ارزیابی جذابیت چهره را با تمرکز بر از مغز سع تصویر برداري با تعدادي پژوهش

پردازش بینائی تجسس کنند، بجاي این که به نواحی اي بپردازند که به پردازش پاداش مربوطند.  تخصص یافته براي

هره وجود دارند، ا سطوح مشترکی بین فرایندهاي عصبی زیربناي این دو جنبه از ارزیابی جذابیت چآشکاردر حالی که 

و احتمال زیاد هیچ کدام در انزواي مطلق از دیگري پیش نمی روند، اما هر کدام را با استفاده از سؤاالت و رویکردهاي 

  تجربی مشخصی مورد تحقیق قرار داده اند.

تر ، از تصویرهاي تولید شده با کامپیو(Chattejee et al. 2009)در یک پژوهشی توسط چترجی و همکارانش   

). این یک رویکرد قابل 6.1b(شکل  بودندبا یک صورت معمولی برابر  "شاخصی"شد، که در واژه هاي می استفاده 

مورد بحث قرار گرفتند، که همگی محرکات طبیعی را  6,4,1متفاوتی از مطالعاتی است که در بخش ي مالحظه

ی جذابیت موجب فعال شدن شبکه اي می شوند محققان معلوم کردند که قضاوت هاي تصریحاین . استفاده می کردند

که شامل اینسوالي قدامی، بخش خلفی پشتی قشر آهیانه اي، و نواحی تحتانی و سطح داخلی قشر جلوپیشانی می 

متوجه شدیم). بعالوه، نواحی شکمی  Winston et al. 2007شوند (ما روي هم افتادگی قابل مالحظه اي را با یافته هاي 

 اي گسترده بطور نیر سري، پشت قشر جانبی بخش و صورت شکل دوکیي ناحیه منجمله گاهی،گیج –پشت سري 

توانستند نشان دهند که فعالیت  (Chattejee et al. 2009)). مهم این که، چترجی و همکارنش 6.3b شکل( شدند می فعال

شکمی پشت ي یدا می کند. فقط ناحیهجذابیت صورت تغییر پي در تعداد زیادي از این نواحی بطور پارامتري با درجه

، شرکت کنندگان مشغول ارزیابی جذابیتهی ضمن ارزیابی تلویحی جذابیت فعال باقی می ماند (بجاي اگیجگ - سري

مرزبندي شده در سطح شکمی پشت ي . نتیجه گیري این بود که شبکه)6.3bقضاوت هویت صورت ها بودند؛ شکل 

  ا جذابیت راه اندازي می شد. گیجگاهی بطور اتوماتیکی ب -سري 

 هسته ايکه در سیستم  ه اندپرسید موردسؤال مشخص تري در این  (Iaria et al. 2008)یاریا و همکارانش   

همان طور که در بخش ( براي پردازش جذابیت در چهره ها کدام ساختارها اهمیت بیشتري دارند ادراك صورت

دوکی شکل صورت و ي از طریق ناحیه اي راه هاي پردازشی موازي قبول شده که سنتیبطورشرح داده شد،  6,3,1
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ا در نظر گرفتن ربط شدید ب ؟)نیز مراجعه نمائید Haxby et al. 2000؛ به شیار گیجگاهی فوقانی در هم آمیخته می شوند

ا در نظر تماعی جذابیت چهره، می توان یک نقش کلیدي براي شیار گیجگاهی فوقانی را پیش بینی کرد، گرچه باج

که ویژگی هاي  ردعمدتًا پایداري است، در عوض ممکن است بحث کي گرفتن این که جذابیت یک خصیصه

این . ندیت بیشتري برخوردارمد، از اهندوکی شکل صورت فرایند می شوي بطور غالبی در ناحیه که ساختاري

 ،یت و رفتار انگیزه دار شده با جذابیتند که چگونه قضاوت هاي جذابه اپژوهشگران در اولین آزمایش تحقیق کرد

در شناختن چهره هاي آشناي شخصی ناشی از آسیب به  نارسائیبین هشت بیمار مبتال به پروزوپاگنوزیاي اکتسابی (

 فرد 19 و) 6,4 شکل شود، می شامل هم را صورت شکل دوکیي ناحیه معموالً  که گیجگاهی، –قشر پشت سري 

. بیماران مبتال به پروزوپاگنوزیا در هر دو نوع تکلیف اختالل داشتند، وشدت اختالل هر متفاوت هستندبا هم  کنترلی

اما نیمی از بیماران مقداري توان باقی مانده نشان  کدام از این افراد با شدت نارسائی تشخیص چهره مطابقت داشت.

قدام لوب گیجگاهی ي ضایعات دو طرفه این افراد بیت را رتبه بندي کنند؛ دو نفر ازمی دادند تا بطور مناسبی جذا

دوکی شکل صورت و شیار گیجگاهی فوقانی در طرف راست) و ي ناحیه آشکارداشتند (یکی با دست نخوردگی 

ي ناحیه آشکاري ضایعه به مبتال آنها از یکی( بودند گیجگاهی –پشت سري ي دو نفر دیگر مبتال به ضایعات یک طرفه

بین شدت نارسائی پروزوپاگنوزیا و ي بود). محققان نتیجه گیري کردند که رابطهدوکی شکل صورت طرف راست 

در  شناخت هویت در ارزیابی جذابیت است. اکثر بیماران اب مرتبطشدت اختالل ارزیابی جذابیت تأئید دخالت فرایند 

ا آشکارضایعاتی داشتند که گرفتند و فقط دو بیمار  ي میامتیاز تست شناخت بیان هیجانی طبیعی یا نزدیک به طبیعی

 اهمیت شیار گیجگاهی فوقانیي شیار گیجگاهی فوقانی را مبتال کرده بودند. لذا از این یافته ها مشکل می توان در باره

کرد. بطور کلی، مشکل در تعبیر نتایج ناشی از نمونه هاي ناهمگن از نظر محل ضایعات است (شکل  استنتاجی قوي

نارسائی ارزیابی جذابیت را یه یک ساختار منفرد تشریحی، یا یک رده از  کهمی شود  از اینع ماناحتماًال )، که 6,4

 ن سالم چهره هائی را مشاهده می کردند، شرکت کنندگاآرآي اف امدر یک پژوهش جداگانه با . نسبت دادساختارها 

را  هدادند، یا یک تکلیف نامربوطمی و یا یک ارزیابی تصریحی از جذابیت انجام  ،که از نظر جذابیت متفاوت بودند

د). جالب این که تکلیف تلویحی که ودادند (که در این مورد ارزیابی جذابیت تلویحی در نظر گرفته می شمی انجام 

عرضه ي بود که الزم داشت تا هر چهره با چهره "یکی به عقب"گرفت (یک تکلیف می در این جا مورد استفاده قرار 

شود) بطور اساسی با تکالیفی تفاوت می کرد که در سایر پژوهش هائی استفاده می شدند که قبًال  قبلی مقایسهي شده

و این  ،(Winston et al. 2007; Chatterjee et al. 2009)مورد بحث قرار گرفته اند و مستلزم قضاوت هاي سن و جنس بودند 

ند که در حالی که ه اکرد معلوم (Iaria et al. 2008)نش یاریا و همکارا تفاوت ها در نتایج کمک کند.فهم می تواند به 

دوکی شکل صورت با شدت جذابیت مطابقت ندارد، چنین فعال شدنی ضمن ارزیابی تصریحی (در ي فعالیت ناحیه

ضمن ارزیابی تلویحی در  شیار گیجگاهی فوقانیمقایسه با ارزیابی تلویحی) در هر دو طرف افزایش پیدا می کند. 
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لوب ي . بعالوه، فعالیت در شبکه اي شامل ناحیه6.3c)نشان می داد (شکل فعالیت بیشتري  ا ارزیابی تصریحیمقایسه ب

پشت سري صورت، آمیگدال و قشر حدقه اي پیشانی ضمن فرایند تصریحی جذابیت افزایش پیدا می کرد. یافته هاي 

با نقش  (Iaria et al. 2008)ا و همکارانش و روانشناسی عصبی توسط یاری آرآي اف امبدست آمده از پژوهش هاي 

ي دوکی شکل صورت در ارزیابی جذابیت مطابقت دارند، گرچه مشکل بتوان نتایج مشخص تري در بارهي ناحیه

با در نظر گرفتن متغیر بودن شدت  به ویژه ،دوکی شکل صورت و شیار گیجگاهی فوقانیي ناحیهاهمیت نسبی 

مورد بحث قرار گرفته، مدارك قابل  6,3,1ا، بدست آورد. همان طور که در بخش ضایعات بیماران و مناطق آنه

دوکی شکل صورت) و پویا (مربوط به ي (مربوط به ناحیه پایامالحظه اي از رویهم افتادگی بین عملکرد جریان هاي 

ادگی هائی ممکن است حتی در افراد سالم وجود دارند، و چنین رویهم افت شیار گیجگاهی فوقانی) در فرایند صورت

  باشد. آنضایعات ساختاري  مغز ناشی ازي مدل گیري دو بارهي در نتیجه تا حد بیشتري

 
  

مغزي ادراك چهره را در ارزیابی جذابیت صورت مورد بررسی ي سیستم گسترده مثالی از پژوهش ضایعه اي، که دخالت 6,4شکل 

که توسط یاریا و نشان داده شده اند هفت نفر از هشت بیمار مبتال به پروزوپاگنوزیا  قرار داده است. تصاویر ساختاري ام آر آي مغز از

هر ردیف از تصاویر معرف هر کدام از بیماران است).  د در باال و چپاعداند (ه امورد آزمایش قرار گرفت (Iaria et al. 2008)همکارانش 

 ,The Journal of Neuroscience, 155 (2), Giuseppe Iaria, Christopher J. Foxاز  چاپ مجددا دیده می شود. آشکارناهمگنی محل ضایعات 

Christopher T. Waite, Itzhak Aharon, and Jason J. S. Barton, The contribution of the fusiform gyrus and superior temporal sulcus in 
processing facial attractiveness: neuropsychological and neuroimaging evidence, pp. 409-422, figure 1, doi: 

10.1016/j.neuroscience.2008.05.046,. Copyright (2008) با مجوز از ،Society of Neuroscience.  
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مورد تحقیق قرار گرفته است،  هم پردازش جذابیت چهره در بیماران مبتال به پروزوپاگنوزیاي مادرزادي 

. (Behrmann and Avidan 2005)وجود دارد  در افراد مبتال وضعی که از هنگام تولد اختالل عمده اي در شناخت چهره ها

ها قابل رؤیت باشد،  تصویر برداريندارند که در  در مغز يآشکار ساختاريي نین افرادي هیچ ضایعهبنا به تعریف، چ

تفاوت هاي خفیف تر ناحیه اي در حجم بافت خاکستري در مقایسه با مغزهاي بدون  گرچه مطالعات اخیر

یافته هاي یاریا و همکارانش به براي افزودن . (Dinkelacker et al. 2011; Garrido et al. 2009)پروزوپاگنوزیا نشان داده اند 

(Iaria et al. 2008)،  که توان انجام قضاوت هاي دقیق جذابیت معموال در بیماران مبتال به  ه استکرد معلوممطالعه اي

وان پیدا کرده اند که ت دیگر . از طرف دیگر، دو تحقیق(La Grand et al. 2006)پروزوپاگنوزیاي مادرزادي اختالل دارد 

رتبه بندي جذابیت حداقل تا حدي در بعضی از بیماران مبتال به پروزوپاگنوزیاي مادرزادي، علیرغم اختالالت در 

حفظ می شود. این یافته ها متصور  ،(Carbon et al. 2010) یا رتبه بندي شاخص بودن ،(Sadr et al. 2004)شناسائی چهره ها 

قابل انفکاك از هم  مواردارزش زیبائی شناسی صورت حداقل در بعضی که پردازش شناسائی چهره ها و  هستنداین 

باشند. این نتایج براي مدل هاي شناختی جذابیت و پردازش جامع تر صورت بسیار مطلع کننده  بنظر می رسد که ند.ا

تی نیست، اما، باید توجه داشت که پروزوپاگنوزیاي مادرزادي از نظر نارسائی هاي رفتاري فردي یک اختالل یکدس

  و این امر هم فرضاً به یکدست نبودن نارسائی هاي عصبی اطالق می شود. 

دوکی شکل صورت و شیار گیجگاهی فوقانی (و سایر نواحی مغزي درگیر در ادراك ي اهمیت نسبی ناحیه  

است . مهم گذاشته استصورت ها) در ارزیابی جذابیت چهره یک سؤال شگفت انگیزي براي مطالعات بعدي باقی 

اي براي  نواحی در آنها انتظار داشت که که می توانزمینه هائی وجود دارند در ارزیابی جذابیت توجه شود که  که

است که جذابیت هم با ویژگی هاي  آشکار. اول، داشته باشندفرایند صورت دخالت  ي"پویا"و  "پایا"جنبه هاي 

 جهت نگاه یا بیان) تحت تأثیر قرار می گیرد، که انتظار می رودساختاري (از قبیل تقارن) و سیگنال هاي پویاتر (مثًال 

بطور ارجحی به ترتیب با یکی از این دو سیستم، یا دیگري پردازش شود. دوم، بطور روزافزونی معلوم می شود که 

دوکی شکل صورت و ویژگی هاي پویاي صورت در شیار ي بین فرایند ویژگی هاي ساختاري چهره در ناحیه

 هاي و نقش سطوح مشترك بسیار زیادتري از آن حدي وجود دارند، که در ابتدا برداشت می شد،ی فوقانی گیجگاه

     .(Calder and Young 2005) نداین دو جریان در حقیقت کامالً قابل انفکاك از هم نیست
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  مطالعاتی که فرایند عصبی جذابیت چهره را تحقیق می کنند آنالیز -متا 6,4,3

  

 چارچوبآنها  به آنالیز اخیر نتایج مطالعات مقارن هاي عصبی جذابیت چهره را با هم ترکیب کرده و -دو متا

 آنالیز یافته هاي تصویر برداري از مغز -مهم است تا در نظر داشته باشیم که در حالی که متا ي داده اند.بندي مجدد

رائه داده، که می توانند منجر به نتایج دقیق تر و مطالعات زیادي ا در شدهابزار قدرتمندي از یافته هاي انباشته 

 Kober and Wager محدودیت هاي روش شناسی مهمی وجود دارند (براي مرور بهدر این کار اما نیرومندتري شوند، 

2010; Radua and Mataix-Cols 2012  .(رجوع کنید  

 اف امپژوهش  16فعال شدن  مالی ازاحتتجزیه و تحلیل تخمینی  (Bzdok et al. 2010)بزداك و همکارانش   

تا فرضیه اي را تحقیق کنند که قضاوت هاي جذابیت چهره و قابلیت اعتماد توسط شبکه هاي  بدست گرفتندرا  آرآي

مغزي فرایند می شوند. در واژه هاي ارزیابی جذابیت، باثبات ترین فعال شدن عصبی در آمیگدال ي رویهم افتاده

 نقش وسیع آمیگدال در فرایند محرکاتدر مورد ت) بود، که فرض شایع کنونی (بخصوص آمیگدال طرف راس

، فعالیت همگراي براین عالوه.  (Adolphs 2010) تأئید می کند ،اجتماعی را بدون در نظر گرفتن ظرفیت آنهاي مربوطه

ن این است که آمیگدال د. تعبیر محققانه اتسطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی و شکنج پیشانی تحتانی نیز وجود داش

تأخیري با بازپرداخت  یمورد دارند، منجمله اطالعاتعمل می کند که از نظر فرگشتی  هائی بعنوان فیلتر اطالعات حس

با ارزش پاداشی  یبائی را به عنوان مقیاسیمانند جذابیت. در ضمن، پیشنهاد شده که سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی ز

در تعدادي از که شکنج پیشانی تحتانی جنبه هاي معنائی چهره ها را پردازش می کند.  ارزیابی می کند، در حالی

لذا ادعا شده  و هپیدا شد هماکومبنس به چهره هاي جذاب ي یک واکنش هستهپژوهش هاي تصویر برداري از مغز 

  در ارزیابی جذابیت بازي می کند.  یمهم که این ساختار نقش

مجدداً بر پژوهش هائی تمرکز  (Mende-Siedlecki et al. 2012) سیدلکی و همکارانش -دوم توسط مند آنالیز -متا  

که روش هاي تصویر برداري از مغز را استفاده کرده بودند تا مقارن هاي عصبی جذابیت و/یا قابلیت اعتماد  ه استکرد

تعداد بیشتري از پژوهش ها از مرور  محققانند. این سی عصبی متناوبی استفاده کرده ارا تحقیق کنند، اما از روش شنا

 17پژوهش تجزیه و تحلیل شدند ( 29تعداد در جمع شامل کردند، که را  (Bzdok et al. 2010)بزداك و همکارانش 

معیارهاي  هاآنالیز -متااین بر اساس عصبی ارزیابی جذابیت تمرکز کرده بودند). در حالی که هر دو  به ویژهتحقیق که 

تعدادي از پژوهش ها را بر این  (Bzdok et al. 2010)، کار بزداك و همکارانش را گزارش داده اند گنجاندن مشابهی

مورد عالقه  یافته ها به نواحییا  قابل دسترسی نبودند، پژوهش ها، ها کنار گذاشته بودند که مختصات مغزي نتایج پایه
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د. براي تجزیه و تحلیل مناسب برداشت نشده بودنتعریف شده بودند، یا تحقیقاتی که  از پیش کهمحدود بودند اي 

شده  چاپبزداك و همکارانش  آنالیز -طالعاتی که بعد از متان پژوهش ها، در کنار معدودي از متعداد زیادي از ای

ج ، وقتی نتای. مهم است کهاندشامل شده  (Mende-Siedlecki et al. 2012) سیدلکی و همکارانش -مند آنالیز -بودند در متا

بخاطر سپرده شوند. یافته  يآنالیز -این تفاوت هاي نمونه برداري و روش شناسی هاي متفاوت متا مقایسه می شوند،

این بودند که طرح هاي فعال شدن بطور نظام مندي در بین جذابیت و قابلیت اعتماد  سیدلکی و همکارانش -مندهاي 

ي دال دو طرفه براي چهره هاي منفی، و شبکه اي شامل هستهبه عنوان یک عملکرد ظرفیت چهره تغییر می کنند (آمیگ

اکومبنس و سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی، و هم چنین بخش شکمی ي دمدار طرف چپ و با گسترشی به هسته

اي، و تاالموس طرف راست براي چهره هاي  پینه جسم زانوي اطراف قدامی سینگولیت قشر جلوپیشانی، قشر میانی –

واکنش هاي عصبی اي بود که ي در باره سیدلکی و همکارانش -ک جزء کلیدي تجزیه و تحلیل توسط مندمثبت). ی

با ظرفیت محرك تغییر پیدا می کردند (مثًال، با واکنش هاي شدیدتر به چهره هاي با ظرفیت مثبت و بطور غیر خطی 

 دال طرف راست، با گسترش به پوتامنمنفی در مقایسه با چهره هاي خنثی). چنین واکنش هاي غیر خطی در آمیگ

بودن عملکردي آمیگدال  قطعه قطعهتجزیه و تحلیل آنها یافت شدند. بعالوه، مؤلفان پیشنهاد می کنند که  همان طرف

طرف راست را به بخش شکمی با واکنش خطی به چهره هاي با ظرفیت منفی و یک بخش پشتی با واکنش غیر خطی 

اخص، ضمن ارزیابی چهره هاي غیر  ماعی تأئید می کنند. با تمرکز بر جذابیت بطوربراي چهره هاي ربط دار اجت

اثر چهره هاي با ظرفیت مثبت  بمراتب بیشتر برگزارش نشده بود. اما، پژوهش هاي جذابیت  یفعال هیچ ناحیهذاب ج

اکومبنس، ي مدار، هستهدي شامل هسته(جذاب) تمرکز کرده اند، و گزارش شده که ارزیابی جذابیت شبکه اي را که 

 چپ طرف اي پینه جسم زانوي اطراف سینگولیت قشر و پیشانی، اي حدقه قشر جلوپیشانی، قشر میانی –بخش شکمی 

 با ثبات بمراتب بیشتري از ارزیابی قابلیت اعتماد چهره ها فعال می کند.است را 

دت شظر کرده اند که استفاده از چهره هاي باظهار ن (Mende-Siedlecki et al. 2012) سیدلکی و همکارانش -مند  

می تواند شرحی  ،جمع آوري شده از مجالت) در بعضی پژوهش ها و نه در پژوهش هاي دیگرجذاب (براي مثال، 

دلیل می آورند که مطالعاتی  این پژوهشگراند. ند که در نوشتجات جذابیت صورت یافت می شوشبا یاتتناقضبراي 

 دمدار، و سطح میانی قشر حدقه اي پیشانیي اکومبنس، هستهي ط به پاداش منجمله هستهکه فعال شدن نواحی مربو

یا  O’Doherty et al. 2003) (براي مثال،رده اند که داري صفات بشدت جذاب ، از چهره هائی استفاده کرا نشان می دهند

ط کامپیوتر؛ که اغلب در پژوهش توس برعکس، چهره هاي تولید شده .(Liang et al. 2010) بوده اند بشدت غیر جذاب

 Chatterjee et)نواحی مربوط به پاداش قصور می کنند (براي مثال،  يی استفاده می شوند که در نشان دادن درگیرهائ

al. 2009   الوه بر . عمتوسط نشان دهندبا جذابیت ي هر دو جهت از چهره گرایش دارند تا گوناگونی ظرفیت را در

ی ترین بُعد جذابیت قرار دارند گرایش دارند که در این پژوهش ها شامل نشوند. در ه در افراطاین، چهره هائی ک
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حالی که ممکن است به چهره هاي بسیار جذاب یا غیر جذاب به عنوان پاداش دهنده یا بیزار کننده برخورد شود، و 

ا یک تعبیر متناوبی را پیشنهاد می کنیم شود، م متن هائی درگیرفقط در چنین سیستم هاي پاداشی مخططی (استریاتال) 

که ممکن است چهره هاي ساخته شده توسط کامپیوتر مانند چهره هاي طبیعی اغلب در همان متن قرار داده نمی شوند. 

طبیعی را آسان تر تصور کرد که به یک مونس بالقوه تعلق دارد تا یک ي یک چهره می توان بدیهی بنظر می رسد که

آن  و متن کلی آزمایشثابت شود احتماالً به تکلیف  که چنین تمایزي امر . اینرا شده توسط کامپیوترساخته ي چهره

د به نچون که نواحی پاداشی ممکن است به همان شدت به پاداش هاي بشدت متفاوت واکنش نشان ده ،بستگی دارد

. یک احتمال مربوطه این است که Tobler et al. 2005)شرطی که در متن هاي متفاوتی قرار داده شوند (براي مثال، 

 پارادایم هاي تجربی که فقط از نمونه هاي شرکت کنندگان از یک جنسیت استفاده می کنند، و آنها را بطور اخص

 جوئی – سموني جنس مخالف قرار می دهند، ممکن است بطور اتوماتیکی یک زمینهي در معرض محرکات چهره

 ارزشگزاري خالص متن در که شوند دهنده پاداش بطریقی مخالف جنس جذاب يها چهره آن در که کنند ایجاد

هستند، اما هنوز هم باید بطور تجربی مورد  این ها احتماالت وسوسه انگیزي (Cloutier et al. 2008). قرار نداشته باشند

  ارزیابی قرار گیرند. 

  

  پژوهش هاي فیزیولوژي اعصاب فرایند جذابیت چهره 6,4,4

  
 آرآي اف امفرایند جذابیت چهره متمرکز است که با استفاده از ي بر مدارکی در باره نخستي فصل در درجهاین 

 رفرانسشایعترین بدست آمده اند. در حالی که چنین پژوهش هائی بمراتب شایعترین گروه از این عنوان (هم چنین 

به عنوان روشی براي پژوهش عملکرد  آرآي ف اما) را شکل می دهند، مهم است که به خاطر داشت که هستندها  شده

ي ، و رابطهآرآي اف ام متوسط زمانی واکاوي یعنی، –دو عدد از این محدودیت ها  عصبی محدودیت هائی دارد.

 با –و سیگنال هاي وابسته به سطح اکسیژن خون و فعالیت عصبی در مغز  آرآي اف امغیر مستقیم بین 

که بمراتب واکاوي زمان بندي عالی تر و اندازه  فته اند،گر قرار بررسی مورد انسفالوگرافیمگنتو و الکتروانسفالوگرافی

مطالعات که چنین روش شناسی هاي  ینا ي، یافته هابنابرایند. نگیري مستقیم تري از عملکرد عصبی را ارائه می ده

را مورد استفاده قرار می  آرآي اف امل مطالعاتی هستند که فیزیولوژي اعصاب را در دست می گیرند اغلب مکمّ 

هاي روش شناسی هاي فیزیولوژي اعصاب به فهم فرایند عصبی جذابیت کمک ، ما بطور خالصه امر دهند. در پرتو این

  چهره را مرور می کنیم.

سال قبل انجام شده، از چهره هاي ساخته شده توسط کامپیوتر استفاده  15یک پژوهش اولیه در این عنوان، که   

-Johnston and Oliver).د نشان داده می شدن ناهمجس خواهو به شرکت کنندگان مرد که در جذابیت متغیر بودند،  کرده
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Rodriguez 1997) ) ثبت پتانسیل هاي مربوط به اتفاقERPبا زمان  است که ، نمایانگر تغییرات الکتروانسفالوگرافی

 600تا  400مثبت تأخیري سیگنال (حدود ي متشکله ) نشان داده است که ارتفاع جزءقفل می شود محركي عرضه

زنان (نه مردان) داده می شود و با تغییر دادن ویژگی ي با رتبه بندي جذابیتی مطابقت دارد که به چهره هزارم ثانیه)

قرار گرفته اند)  ترهاي ربط دار صورت (بخصوص کوتاه بودن فک تحتانی، لبهاي کلفت، و چشمانی که از هم جدا

از آن جا که جزء مثبت تإخیري بطور گسترده  رفتاري جذابیت تعدیل می شود.ي م چنین رتبه بندي تشدید یافتهو ه

ي عالمت مشخصهاین یافته به عنوان  ،Farewell and Donchin 1991)(براي مثال،  خوردهاي با تغییر در احساس پیوند 

ي ه است. از آن زمان تا حال تغییر پذیري جزء متشکلهاحساسی ارزیابی جذابیت تعبیر شدي زمانی اجزاء متشکله

تأخیري با جذابیت چهره در مطالعه اي تکرار شده که یافته هاي قبلی را با نشان دادنی گسترش داده که گوناگونی 

است،  هزارم ثانیه) همراه 150-200(حدود  یزود رس موج مثبت در تغییر بخش منفی تفاوت هاهاي جذابیت چهره با 

 تأخیري متمایز است، و برهان آورده شده که نمایانگر ارزیابی اهمیت احساسیي جزء متشکلهازنظر تجربی از  که

  . Werheid et al. 2007)، 6,5توجه را هدایت می کند (شکل  جلبکه  است
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ئه می اهاي آماده کننده اي ار چهره ها عکسي واکنش هاي مربوط به اتفاق به چهره هاي جذاب و غیر جذاب. قبل از عرضه 6,5شکل 

اشیاء معمولی ( شکل هاي طرف راست). نتایج نشان می عکس بودند (شکل هاي طرف چپ)، یا ها چهره عکس شدند که یا آنها هم 

 رس زود موج مثبت یک جزء منفی هم )، وفوقانی هايواکنش (شکل  (LPC)دهند که چگونه جذابیت چهره هم جزء تأخیري مثبت 

(EPN) با چهره ها (شکل هاي طرف  هم این تغییرات وقتی اتفاق می افتند که محرکات را تعدیل می کند. )تحتانی نش (شکل هاي واک

(لوب پشت سري طرف راست) به مکان  O2(خط وسط آهیانه اي) و  Pzطرف راست) آماده شده باشند.  هايبا اشیاء (شکل  و همچپ) 

 Biological Psychology, 79 (1-2), Katja Werheid, Annekathrin از چاپ مجدداشاره دارد.  10-20سیستم  درهاي الکترود روي پوست سر 

Schacht, and Werner Sommer, Facial attractiveness modulates early and late event-related brain potentials, pp. 100-8, Copyright (2007)  با

 مجوز ار الزویر.

  

 در دست گرفتهسوگیرانه را  یک تکلیف (van Hooff et al. 2011)انسیل مربوط به اتفاق جدیدتر پتي یک مطالعه  

تکلیف تجربی اتفاقی بودند ( برخالف  توجهی مربوط به جذابیت چهره را تجسس کند. چهره ها براي يپیش داورتا 

پردازش اتوماتیک جذابیت  آزمایشکه  طوري)، Werheid et al. 2007و  Johnston and Oliver-Rodriguez 1997 آزمایش
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را ممکن می ساخت. چهره هائی در دو انتهاي طیف جذابیت موجب افزایش راه اندازي شده توسط محرك ي چهره

 Werheid et al. 2007پتانسیل زودرس مربوط به اتفاق می شدند (مشابه زمان هائی که توسط ي ارتفاع جزء متشکله

جزء از ي ایک موج آهسته توجه انتخابی تلویحی است.  به که این یافته ها مربوطه شد بدست آمده بودند). پیشنهاد

ما در زنها این طور نبود، ا ،تر بود جذاب جنس مخالف در مردها برجسته دیررس واکنش براي چهره هايي متشکله

براي چهره هاي  افته ايافزایش یبراي توجه انگیزه دار  خاص - که متصور این است که مردها یک مکانیسم جنسیت

. این دو جزء پتانسیل وابسته به اتفاق، که در تأخیرات متفاوتی از شروع محرك پیدا می شوند، فرضًا زنان جذاب دارند

سیگنال توسط جذابیت، ي این اجزاء متشکله ذابیت هستند. حقیقتی کهجنبه هاي متفاوت فرایند جي منعکس کننده

سایر مدارك اضافه کرده و متصور این است که جنبه هاي  تعدیل می شود تأئیدي برتکلیف،  بی ارتباط با انجام

   .(Chatterjee et al. 2009; O’Doherty et al. 2003; Winston et al. 2007)ارزیابی جذابیت اتوماتیک هستند 

جذابیت چهره  زمانی مشابهی براي ارزیابیي مشخصه عالئم يمطالعات پتانسیل مربوط به اتفاق جدیدتردر   

 Rellecke et)، و بعالوه یافته هاي بیشتري را گزارش داده اند که بر فرایند جذابیت تحت منابع محدود شناختی یافته اند

al. 2011) ، مطابقت دارداتفاق که با تغییرات شناخت چهره هاي جذاب  هسیل وابسته بنتغییرات پتابر (Zhang et al. 2011) ،

  نوري افکنده اند.  (Chen et al. 2012)ین جذابیت و رفتار همکاري کننده فعل و انفعال ب بر و

فهم ما از مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی  فیزیولوژي اعصاب نقش مهمی در پیشبرد برآوردهايدر جمع، 

مایز بوده و که از نظر زمانی متهستند کمک براي اثبات اجزاء متشکله اي  دراکثرًا  که جذابیت چهره بازي کرده اند،

از قبیل اتوماتیک تعداد زیادي از یافته هاي اصلی، با جنبه هاي گوناگون چنین پردازشی مطابقت دارند. عالوه بر این، 

که براي ارزیابی پاداش یا احساس تخصص یافته اند، با یافته هائی از  بودن فرایند جذابیت، و درگیري سیستم هائی

. از طرف دیگر، مدارك نسبتًا کمی از نوشتجات فیزیولوژي اعصاب وجود دهمگرائی دارن آينوشتجات اف ام آر

تعدیل می کند. مطالعات  را رمزگذاري ساختاري چهره ها د کنند که جذابیت مکانیسم هايدارند تا برداشتی را تأئی

این حوزه ادامه هاي مهمی به  کمکبا واکاوي باالي زمان بندي بدون شک به  ده از روش شناسی هائیآینده با استفا

  د داد. نخواه

  

  ارزیابی چهره هاي جذاب در متن اجتماعی 6,4,5

  

اجتماعی بازي می کنند و ارزیابی جذابیت آنها  تهمان طور که قبًال اشاره شد، چهره ها نقش مهمی در فعل و انفعاال

شخصیت ي میمات در بارهمردها تا تأثیر گذاري تص انتخاب همسریابیپیامدهاي اجتماعی وسیع الطیفی از هدایت 
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اخالقی و قابلیت استخدام دارند. در حالی که پژوهش هاي زیادي که در بخش هاي دیگر این فصل مورد بحث قرار 

اجتماعی ارزیابی جذابیت پرداخته اند (و دوباره بطور خالصه در این جا ذکر خواهند ي گرفتند به جنبه هاي مربوطه

اي دیگر ذکر نشده اند بطور مستقیمی بر جنبه هاي اجتماعی ارزیابی جذابیت شد)، معدودي از تحقیقات که در ج

  چهره تمرکز کرده اند. 

بر نشان داده اند که ارزیابی هاي فردي از جذابیت چهره ها  (Klucharev et al. 2009)کلوچارف و همکارانش   

ند که تفاوت بین تصمیم یک ده اعلوم کرم آرآي اف امنظر گروه تنظیم می شوند. این محققان با استفاده از  اساس

رأسی قشر سینگولیت ي در ناحیهوابسته به خون  اکسیژن با افزایش سطح جذابیت چهره هاي فرد و تصمیم گروه در باره

د. مؤلفان اظهار نظر کرده اند که مکانیسم هاي یافته وبینی می ش اکسیژن در استریاتوم شکمی پیش و کاهش سطح

. غیر از قرار باشندادگیري تقویت شده فرض شده که زیربناي یبا خطاي پیش بینی شده اي هستند که شده قابل قیاس 

تقویت یادگیري، بافته ها بینش خاصی به اثر نظر گروه بر قضاوت  شبیه بهدر همان چهار چوب  اجتماعی اطاعتدادن 

  جذابیت چهره ارائه می دهند.

 به ویژه. در این جا، مؤلفین (Zaki et al. 2011) ی را بررسی کرده اندمشابهي مسئلهزکی و همکارانش اخیرًا،   

(بنظر تمرکز کرده اند  "پیروي از همگان"نظر گروه (تعدیل حقیقی باورهاي فرد) از  "محرمانه يمقبول افتادن "بر 

اي این که از شرکت دلیل، بج همینباورها را تعدیل می کند تا انتظارات همه را برآورده کند). به  شخص می رسد که

دهند و بازخوردهائی در می شود که رتبه بندي اولیه جذابیت چهره را انجام  در حالی اف ام آي گرفته ،کنندگان

دقیقه  30از آنها  در این مورد ،Klucharev et al. 2009)(مانند  دربافت می کنند همان چهره هاي نظر گروه در بارهي باره

چهره هائی را که قبًال دیده اند در ي از آنها خواسته می شود تا همه وقتشود، که در آن  گرفته می آرآي اف امبعد 

مقیاس جذابیت براي بار دوم رتبه بندي کنند. محرکاتی که توسط هم سنخ ها جذاب تر از شرکت کنندگان رتبه 

ت کنندگان رتبه بندي شدند) (در مقایسه با محرکاتی که توسط هم سنخ ها با جذابیت کمتري از شرک بندي می شدند

می شدند. در حالی که نتایج کلوچارف و  اکومبنس و قشر حدقه اي پیشانیي موجب افزایش فعالیت در هسته

هم رأئی با نظر ي داللت ضمنی بر وجود نقشی براي سیستم هاي پاداشی در تجربه Klucharev et al. 2009)همکارانش (

عصبی ارزش همراه با متصور این هستند که نمایانگر  (Zaki et al. 2011)همکارانش گروه دارد، نتایج تحقیقات زکی و 

  . دارد یننظر سایر داللت ضمنی برهمگرائی پیدا می کند که  یک محرك بطرف ارزشی

بطور کلی ارزیابی جذابیت به عملکرد اجتماعی مربوط می شود، اما، بعضی از پژوهش ها بر فعل و انفعال   

و  کمپهد. نسایر سیگنال هاي اجتماعی مربوطه تمرکز کرده اند که توسط چهره ها منتقل می شو بین جذابیت و

مخططی ي جهره هاي جذاب منجر به افزایش فعالیت در ناحیه نشان داده اند که (Kampe et al. 2001)همکارانش 

نه وقتی که کمی منحرف هستند). بطرف مشاهده کننده باشد ( ی می شوند که جهت نگاه چشم هاي آنها(استریال) وقت
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این محققان بحث می کنند که این تفاوت در جهت نگاه پیام آور یک میل (برخالف بی میلی) براي درگیري در 

  اجتماعی است. ي روابط دو جانبه

مشاهده شده ي اهداف و مقاصد چهرهي بعضی از عناصر ارزیابی جذابیت ممکن است بر استنتاجی در باره  

مصطلح کرده  (theory of mind) "ذهنیي نظریه"دیگران را ي شته باشند. قضاوت کردن هاي این چنینی در بارهتکیه دا

 اي، آهیانه –اند و مدارك همگرائی نواحی مغزي منجمله شیار گیجگاهی فوقانی، محل اتصال لوب هاي گیجگاهی 

 Amadio and Frith 2006; Frith and Frith)ل می دانند پردازشی دخیي پیچیدهي رده این در را پیشانی قشر داخلی سطح و

1999; Galalgher and Frith 2003; Saxe and kanwisher 2003) فعال شدن شیار گیجگاهی فوقانی و سطح داخلی لوب .

وقتی قضاوت هاي  به ویژه ،مشاهده شده اند که با ارزیابی جذابیت درگیر هستند آرآي اف امپیشانی در تحقیقات 

یافته هاي دیگري متصور  (Winston et al. 2007). ذابیت بطور تلویحی به عنوان تکلیف تجربی ترتیب داده شده باشدج

اهداف و قصدهاي ي ممکن است شامل استنتاجات پیچیده در باره چهره این هستند که ارزیابی تصریحی جذابیت

 فرایندها این چگونه است، چنین اگر و دارد، مورد امر این که این. باشد ارجاعی –دیگران، یا احتماًال فرایند خود 

کنند، سؤال می ا ویژگی هاي بینائی چهره هاي زیبا در مغز فعل و انفعال ی پاداشی ارزش هاي ارزیابی با است ممکن

 وسوسه انگزي براي تحقیقات آینده است.

  

  ارزیابی جذابیت در جنسیتي ویژه مکانیسم هاي 5,4,6

  

واکنش هاي عصبی به جذابیت چهره با جنسیت تعدیل می شود یا آیا  د کهاین امر را تجسس کرده انت زیادي مطالعا

زنان و مردان و تغییرات همراه آن  زیباينه. افزایش فعالیت قشر سینگولیت قدامی در واکنش به جذابیت چهره هاي 

 .Winston et al)ردها دیده می شود در برانگیختگی سمپاتتیک (که با گشاد شدن مردمک سنجش می شود) فقط در م

. تحقیق دیگري افزایش فعالیت در سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی در واکنش به چهره هاي جذاب جنس (2007

واکنش هاي غیر  (Liang et al. 2010). لیانگ و همکارانش (Cloutier et al. 2008) ه استمخالف را فقط در مردها یافت

پوسته ي (استریاتوم، قشر حدقه اي پیشانی، ناحیه و غیر جذاب را در سرتاسر سیستم پاداشیخطی به چهره هاي جذاب 

ند. شرکت ه امغزنشان داد اي شکمی) و هم چنین یک اثر خطی را در بخش هاي میانی و جانبی قشر حدقه اي پیشانی

خطی را شدیدتر ن زن اثرات اثرات شدیدتر غیر خطی را نشان می دادند، در حالی که شرکت کنندگامرد کنندگان 

جذابیت چهره با  که چگونه اثرات خاص جنسیتی تحقیق کرده (Kranz and Ishai 2006)نشان می دادند. یک پژوهشی 

 به ویژهجنسی تعدیل شده و فعالیت بیشتري در تاالموس و سطح میانی قشر حدقه اي پیشانی ي عالقه جهت گیري
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چهره هاي جذاب در مردان بمراتب ي ترجیح دهندهتوجهی تبعیضات . هنددنشان می  براي چهره هاي ارجح سکسی

  . (van Hoofe et al. 2011) وجود دارندبیشتر از زنان 

تفاوت جنسیتی ناچیز با کمال تعجب، در فرایند عصبی جذابیت، که  این یافته ها، ما دلیل می آوریم علیرغم  

، و وقتی هم که (O’Doherty et al. 2003)فرایند جذابیت یافته اند است. تعدادي از مطالعات تفاوت هاي جنسی را در 

 ;O’Doherty et al. 2003)، براي مثال، در قشر سینگولیت اص فعال شدهوند، تفاوت ها محدود به طرح هاي خیافته می ش

Winston et al. 2007) کردند (که مقارن که چهره هاي جذاب را مشاهده می  ه اندبراي مردان شرکت کننده اي بود، و

ي ویژه شاهده شده که تفاوت هايم. بعالوه، چهره هاي جنس مخالف را می دیدند)که  ندمستقیمی در زنانی نداشت

 Winston etناچیزند ( چهره هاي جنس مخالفدر فرایند  ، وقتی که با اثرات اصلی جذابیت مقایسه می شوند،جنسیت

al. 2007( .و  میمکانیسم هاي ارزیابی خاص جنسیتی را ، در حالی که مقداري بنابراین) به توان بدون شک نشان داد

ناظران مرد بنظر می رسند که وقتی چهره هاي جذاب جنس مخلف را مناظره می کنند، درگیري خاصی از  ،ویژه

به  بُعد جذابیت بشدتبه  جنسیتي ویژه - که رتبه بندي غیر رسدمکانیسم هاي پاداشی نشان می دهند) بنظر می 

عمدتاً در واژه هاي پاداش  ،مفهوم سازي ارزیابی جذابیت بر خالفارزیابی جذابیت کمک می کند. چنین مشاهداتی 

د (گرچه نباش خاص جنسیت بحث می کنند، زیرا ممکن است انتظار رود که جنبه هاي پاداشی جذابیت چهره بشدت

که جلب توجه بطرف غریبه هاي جذاب علیرغم کرده ایم که مدارکی وجود دارند که متصوراین هستند  دقتما 

. در عوض، این مشاهدات شرحی را تأئید می کنند که بر اساس Byrne et al. 1968)جنس آنها اتفاق می افتد، براي مثال، 

آن جذابیت به شکلی از زیبائی ارزیابی می شود. در چنین موردي، می توان درجاتی از اشتراك در مکانیسم هاي 

، پیش بینی کرد. این احتمال را هنري آثاراز قبیل براي مثال  ،یابی سایر اشیاء زیبازاي ارزیابی جذابیت و ارعصبی زیربن

  مورد تجسس قرار خواهد گرفت. 6,5در بخش 

  

  نقش قشر جلوپیشانی در فرایند عصبی جذابیت چهره 6,4,7

 
مربوط به ی داند را می توان از پژوهش هاي دیدگاه دیگر، که قشر جلوپیشانی را در فرایند چهره هاي جذاب دخیل م

تجربه شده (یعنی، آنها ي مکانیسم هاي عصبی ارزیابی کردن بدست آورد. چهره هاي جذاب هم یک ارزش بالفاصله

دارند (که با ارزشی تعریف شده که به یک  گیري بطور ذاتی پاداش دهنده هستند)، و هم ارزش مربوط به تصمیم

. Smith et al., 2010)شود تا در تصمیم گیري کمک کند، براي مثال، در یک تبادل اقتصادي؛ نسبت داده می  موضوع

از  عکس هائیاز  هم که از نظر جذابیت متفاوت بودند و نداسمیت و همکارانش از محرکات چهره هائی استفاده کرد

بخش شکمی  براي هر دو نوع محرك، بردن یا باختن بودند. این محققان نشان دادند کهي پول کاغذي که نشان دهنده
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 .Knutson et al. 2007; Plassmann et al)میانی قشر جلوپیشانی، ناحیه اي که در نمایانگري ارزش تصمیم اهمیت دارد 

از نظر عملکردي تقسیم بندي کرد، طوري که بر اساس فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون، بخش  می توانرا  (2007

بستگی دارد و فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون در  درك شدهنی قشر جلوپیشانی به ارزش قدامی سطح شکمی میا

حتی در غیاب انجام بخش خلفی سطح شکمی میانی قشر جلوپیشانی به ارزش تصمیم وابسته است. قابل توجه این که، 

  .رنددر بخش خلفی وجود دا سیگنال هاي ارزش تصمیم، آشکارتکلیف انتخاب 

  

  بحث 6,5

  

از مغز از مکانیسم هاي عصبی  تصویر برداريحاال ترتیبی برقرار شده تا ما بعضی از یافته هاي کلیدي از تحقیقات 

در هم ادغام کرده و آنها را مورد بحث قرار دهیم. ما  را که در این فصل عنوان شده اندارزیابی جذابیت چهره ها 

بر بحث مرتبط بودن این نوشتجات  به ویژهاین رشته را ارائه داده، و  جهات مثمرالثمر آینده دري اظهار نظرهائی در باره

  به پژوهش ارجحیت دادن کلی زیبائی تأکید خواهیم کرد.

  

  چهره تقارن و تعبیر یافته ها از مطالعات مکانیسم هاي عصبی براي ارزیابی جذابیت 6,5,2

  

به مثابه محرکات پاداشی فرایند می کند. بنظر را صورت هاي جذاب مغز تعدادي از پژوهش ها فرض گرفته اند که 

اکومبنس، سطح میانی ي وابسته به سطح اکسیژن خون در هسته آرآي اف اممی رسد که یافته ها بر افزایش فعالیت در 

قشر حدقه اي پیشانی، و قشر سینگولیت قدامی هنگامی همگرائی دارند که چهره هاي جذاب مشاهده می شوند 

(Aharon et al. 2001; O’Doherty et al. 2003; Winston et al. 2007) .مدارك همگرائی وجود دارند که یک نقش  به ویژه

یک تقسیم بندي عملکردي این ناحیه را  أکید می کنند. نتایج چندین مطالعاتیکلیدي را براي قشر حدقه اي پیشانی ت

وبخش جانبی به چهره هاي  ،به چهره هاي جذاب ه اي پیشانیکه بر اساس آن بخش میانی قشر حدقبرجسته می کنند، 

چنین یافته هائی  .(Cloutier et al. 2008; Hampshire et al. 2012; O’Doherty et al. 2003)غیر جذاب واکنش نشان می دهد 

کلی اي مطابقت دارند که قشر حدقه اي پیشانی را در نمایانگري ارزش احساسی و انگیزه اي  چارچوببخوبی با 

   .(Rolls et al. 2000)کات دخیل می دانند (براي مثال، محر
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با در نظر گرفتن واکنش دهندگی آمیگدال به هر دو محرکات رغبت انگیز و منزجر کننده در تعدادي از زمینه 

براي پیش بینی واکنش هاي غیر خطی وابسته به سطح اکسیژن خون به جذابیت در این ناحیه وجود  هم ها، منطقی

 Winston)واکنش هاي خطی وهم غیر خطی به جذابیت نه تنها در آمیگدال و سطح میانی قشر حدقه اي پیشانی دارد. هم 

et al., 2007)  دیده می شود، بلکه وقتی هم که چهره هاي بسیار زشت و بدشکل شده در انتهاي ارزشی طیف استفاده

نشان  (Liang 2010)قه اي پیشانی، و ستریاتوم می شوند، واکنش هائی در قشر سینگولیت قدامی، بخش جانبی قشر حد

آمیگدال طرف راست ناحیه اي است که بطور باثبات تري با ارزیابی جذابیت همبستگی  آنالیز -متا داده شده اند. در دو 

ش دومی متصور درجه اي از تقسیم شدگی عملکردي، با واکني . مطالعه(Bzdok 2010; Mende-Siedecki et al. 2012)دارد 

سایدکی و  -هاي خطی وابسته به سطح اکسیژن خون (به هر دو انتهاي ُبعد جذابیت) در آمیگدال پشتی است. مند

) بحث می کنند که بخش شکمی آمیگدال به فرایند ارزش کمک می کند، (Mende-Siedecki et al. 2012همکارانش 

دوپهلوي چهره درگیر است. این دیدگاه بخوبی در حالی که بخش پشتی در نمایانگري بارز بودن یا ارزش اطالعات 

که مؤید تقسیم شدگی مشابهی در آمیگدال است.  ،(Whalen et al. 2001) با کارهاي والن و همکارانش مطابقت دارد

نقش مهمی براي آمیگدال در ارزیابی جذابیت چهره است، که هم ي رویهم رفته، این یافته ها و تعبیر آنها تأئید کننده

کنش نشان دادن به چهره هاي با ظرفیت منفی (به احتمال زیاد تا رفتار احترازي را هدایت کند)، و شاخص ربط با وا

 داشتن چهره به متن اجتماعی مطابقت دارد.

ارزیابی عصبی جذابیت ي معدودي از پژوهش هاي دیگر بجاي سیستم هاي فرایند پاداش، فرضیه هائی در باره  

چترجی و همکارانش  .Haxby et al. 2000)فرایند چهره ها قالب کرده اند (براي مثال،هاي شایع  چارچوبرا به 

(Chatterjee et al. 2009)  شامل( گیجگاهی –افرایش فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون را در نواحی پشت سري 

 توسط شده ساخته ايه چهره جذابیت افزایش با وابستگی در) فوقانی گیجگاهی شیار و صورت شکل دوکیي ناحیه

در بیماران مبتال به ضایعات مغزي که پروزوپاگنوزیا داشته  (Iaria et al. 2008) همکارانش و یاریا. اند داده نشان کامپیوتر

دوکی شکل صورت و احتماالً شیار گیجگاهی فوقانی به احتمال زیادي نقشی در فرایند ي اند، نشان داده اند که ناحیه

می کنند، گرچه یافته ها تا آنجا پیش نمی روند که نشان دهند که کدام یک از این نواحی اهمیت  جذابیت چهره بازي

پروزوپاگنوزیاي مادرزادي، بجاي اکتسابی، مدارك متصور این هستند که ارزیابی جذابیت ي کلیدي دارند. در باره

 Carbon et al. 2010; Le Grand)ل، حفظ شده است مبتالیان به این اختالي چهره در تعداد زیادي از آنها، اما نه در همه

et al. 2006; Sadr et al. 2004) که نواحی اصلی  هستندمؤید فرضیه اي  که. لذا مدارك قابل مالحظه اي وجود دارند

ي وجود ندارد که کدام یک آشکارسیستم ادراك چهره درارزیابی جذابیت صورت دخالت دارند، اما هیچ مدرك 

ت کلیدي دارند. معلوم نیست که به چه خوبی ارزیابی جذابیت چهره با جریان هاي فرایندي دوگانه براي از آنها اهمی

پیشنهاد شده، جور در می آیند.  2000جنبه هاي پایا و پویا/اجتماعی چهره ها که توسط هاکسلی و همکارانش در سال 
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را عرضه کرده تا فرایند عصبی جذابیت  مکارانشهاکسلی و ه 2000یک گستره اي از مدل سال  (Senior 2000) سینیور

چهره را شامل کند. به پیوندهاي بین سیستم هاي فرایند پویائی هاي چهره که در شیار گیجگاهی فوقانی مرکز دارند، 

تمرکز شده، ناحیه اي که براي بطور خاصی جدید پیشنهادي از سیستم گسترده براي پردازش چهره ي یک ناحیهبه  و

جذابیت چهره تخصص یافته است. با در نظر گرفتن مدارك اخیرتر، محتمل بنظر می رسد که هم جریان پایا  ارزیابی

در ارزیابی جذابیت دخالت دارند. این که جنیه هاي خاصی از  2000و هم پویاي مدل هاکسبی و همکارانش در سال 

اول با جریان ي هاي دیگر در درجه اول توسط جریان پایا فرایند می شود و جنبهي جذابیت چهره در درجه

پویا/اجتماعی، عمدتًا سؤال بی جوابی مانده است. مهم است که بخاطر داشت که روي هم افتادگی قابل مالحظه اي 

  بین این دو جریان فرایندي نشان داده شده است.

جام تکلیف مرتبط جام داد بین پژوهش هائی است که ارزیابی جذابیت را به اننیک تمایز مهمی که باید ا  

اند و آنهائی که ارزیابی تلویحی جذابیت را مورد تحقیق قرار داده اند (که در این موارد شرکت  و لذا تصریحی کرده

کنندگان یک تکلیف نامرتبط با ارزیابی جذابیت چهره را هنگامی انجام می دادند که صورت هائی با جذابیت متغیر 

ي ده که ارزیابی تلویحی جذابیت نواحی اي را درگیر می کند که شکل دهندهرا مشاهده می کردند). نشان داده ش

 (O’Doherty et al. 2003)و قشر حدقه اي پیشانی  (Aharon et al. 2001)پاداشی منجمله ستریاتوم شکمی ي بخشی از شبکه

جام می گیرد. ویلسون و به مثابه پاداش بطور اتوماتیکی ان است، که متصور این است که فرایند جذابیت چهره ها

به تفکیک بین فرایند تصریحی و تلویحی جذابیت چهره پرداخته اند و لذا سعی  به ویژه (Wilson et al. 2007)همکارانش 

انجام تکلیف (ارزیابی مستقیم جذابیت، برعکس ي کرده اند تا تعیین کنند که چگونه واکنش هاي عصبی به مثابه وظیفه

ه در جذابیت هم متفاوت بودند) تعدیل می شوند. حین ارزیابی تصریحی جذابیت شیار تعیین سن چهره هائی ک

گیجگاهی فوقانی دو طرفه، بخش خلفی قشر حدقه اي پیشانی/اینسوالي قدامی دو طرفه، و سطح داخلی نواحی 

حرك، فعال می شوند. در اکثر موارد در روشی وابسته به تکلیف و نه وابسته به م و جلوپیشانی، همگی با شدتی بیشتر،

ي نظریه"شیار گیجگاهی فوقانی و قشر سطح داخلی لوب پیشانی، یعنی نواحی اي که براي شکل گیري عملکردهاي 

اهداف و مقاصد دیگران دخالت دارند، باید انگیزه اي براي تحقیقات تجربی در این ي از قبیل استنتاج در باره "ذهنی

 Iaria)براي ارزیابی مستقیم و تصریحی جذابیت الزم اند یا نه. یاریا و همکارانش  چنین استنتاجاتیآیا  باره شوند که

et al. 2008) ي معلوم کرده اند که ارزیابی تصریحی جذابیت با افزایش فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون در ناحیه

معلوم  (Chatterjee et al. 2009)دوکی شکل صورت مطابقت دارد. از طرف دیگر پژوهشی توسط چترجی و همکارانش 

 شوند، می فعال جذابیت تصریحی و تلویحی ارزیابی ضمن گیجگاهی –کرده اند که بخش شکمی نواحی پشت سري 

ر جلوپیشانی ینسوال و نواحی تحتانی و داخلی قشا شدن فعال با انتخابی بطور جذابیت تصریحی ارزیابی که حالی در

پیدا کرده است که علیرغم این که این  (van Hoff et al. 2011)وانسفالوگرافی همراه است. در آخر، یک پژوهش الکتر
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مربوط به ارزیابی جذابیت وجود دارند. بنظر می رسد  یزودرس و دیررسي ارزیابی ها تلویحی باشند، اجزاء متشکله

نهائی که به ویژگی هاي که اکثر فرایند کردن هاي جذابیت چهره که ازنظر انگیزه اي مورد دارند، هم چنین اکثر آ

بینائی چهره مربوطند، می توانند بطور اتوماتیکی، بدون کوشش تصریحی ناظر براي ارزیابی جذابیت به انجام برسند 

مراجعه نمائید).  Bargh et al. 2012(براي مرور اخیري از موضوع اتوماتیک بودن ادراك چهره و قضاوت اجتماعی به 

ه ارزیابی جذابیت تصریحی شامل فعال شدن نواحی است که در فرایندهاي پیچیده تر از طرف دیگر، بنظر می رسد ک

منش ي شناخت اجتماعی دخالت دارند که در امکان دادن به ما براي استنتاج اهداف و مقاصد دیگران، یا در مقایسه

فعالیت در بخش هاي  و خصیصه هاي دیگران با خودمان نقشی بازي می کنند. چنین ارزیابی هاي تصریحی منجر به

هم می شوند، نواحی اي که ممکن است باخبري بینائی را حمایت می کنند  جلوپیشانیشکمی سیستم بینائی و نواحی 

(Rees 2007).   

ارزیابی جذابیت چهره عمدتًا نتایج مشترکی را ارائه داده  پژوهش هاي فرایند عصبی زیربناي آنالیز -متا دو    

 ;Bzdok et al. 2010)ها فعال شدن را در آمیگدال، قشر حدقه اي پیشانی، و ستریاتوم نشان می دهند اند، که پابرجاترین آن

Mende-Siedlecki et al. 2012)  معدودي از پژوهش ها از الکتروانسفالوگرافی استفاده کرده اند تا مقارن هاي عصبی .

زودرس و دیررس ي ی که به سوي وجود اجزاء متشکلهارزیابی جذابیت چهره را مورد مطالعه قرار دهند، با یافته هائ

پتانسیل وابسته به اتفاق فرایند کردن همگرائی دارند، که فرض شده به ترتیب با فرایند هاي جهت گیري توجه و فرایند 

 .(Johnson and Oliver – Rodriguez 1997; van Hoff et al. 2011; Werheid et al. 2007)احساسی/انگیزه اي مطابقت دارند 

بر این موضوع متمرکز شده اند که چگونه مقارن هاي عصبی ارزیابی جذابیت با نظر گروه تعدیل  به ویژهدو پژوهش 

می شوند، یافته هائی که نشان می دهند که فعالیت ستریاتوم شکمی وقتی کاهش پیدا می کند که نظر فرد با نظر گروه 

عالوه بر این، نشان می دهند که نمایانگران مربوط به جذابیت چهره در  و ،(Klucharev et al. 2009)در تناقض است 

دقیقه) کاهش پیدا می کنند تا با نظر  30ستریاتوم شکمی و قشر حدقه اي پیشانی براي مدتهاي طوالنی اي (حداقل تا 

ه جذابیت چهره با سایر غیر از تعدیل شدن توسط زمینه هاي اجتماعی، واکنش ها ب (Zaki et al. 2011).گروه جور شوند 

متأثر می شود. بنظر می رسد که مکانیسم  (Kampe et al. 2001)اجتماعی، از قبیل جهت نگاه کردن ي پیام هاي مربوطه

 (Cloutier et al. 2008) ، و بیشتر براي ناظران مرد(Aharon et al. 2001)هاي پاداشی اکثرًا براي چهره هاي جنس مخالف 

حالی که ممکن است نواحی دیگري هم وجود داشته باشند که بطور اخصی براي چهره هاي  درگیر می شوند. در

تفاوت هائی  (Liang et al. 2010)و هم چنین بستگی به جنسیت ناظر  (Kranz and Ishai 2006)ارجح سکسی فعال می شوند 

 پایاي – سد که اثرات جنسیترویهم رفته بنظر می رو در واکنش خطی/غیر خطی به چهره هاي جذاب وجود دارند، 

. معدودي از پژوهش ها سایر جنبه هاي فرایند جذابیت چهره، منجمله (Winston et al. 2007)جذابیت برجسته تر باشند 

، و نقش بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی (Tsukiura and Cabeza 2011)حافظه ي فعل و انفعال سیستم هاي شکل دهنده
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را تجسس  (Smith et al. 2010)تصمیم گیري ها بر اساس ارزش در رابطه با چهره هاي جذاب نگري ارزش و ادر نمای

  کرده اند. 

در جمع، تحقیقات مکانیسم هاي عصبی ارزیابی جذابیت چهره عمدتًا بر نقش سیستم هاي پاداشی و سیستم   

لیدي شده اند که بعضی نواحی ک هاي پردازش بینائی تمرکز کرده اند. تعدادي مدرك توانمند و قابل تکرار باعث

که هاي قلمداد شده ترسیم شوند. اما مقدار معتنابهی جزئیات مهم براي توضیح ، و شبمغز به روشنی نشان داده شده

باقی مانده اند. دانش ما از چگونگی فرایند بعضی از تعیین کننده هاي ساختاري و آراستگی جذابیت چهره در مغز 

تجزیه و تحلیل اتصالی براي اثبات چگونگی فعل و انفعال بعضی از نواحی دخیل در ارزیابی محدود باقی مانده است. 

جذابیت، هم چنین تحقیقات براي اثبات جزئیات فعل و افعال دو جانبه بین سیستم هاي پاداشی و سیستم هاي بینائی 

بحث کرده که به احتمال زیاد آمیگدال  (Senior 2003)حین ارزیابی جذابیت، تا حال در دست نیستند. مدتی قبل، سینیور 

یک پیوند کلیدي بین سیستم هاي بینائی و پاداشی در ارزیابی جذابیت چهره است. این که ارزیابی جذابیت چهره با 

سیستم هاي فرایندي براي شناخت اجتماعی، شکل گیري حافظه، نمایانگري ارزش، و حیطه هاي فراوان دیگر فرایند 

  هستند که ندرتًا مورد تجسس قرار گرفته اند. مسائلیو انفعال می کند، نیز  فعلچگونه شناختی 

  

و ادراك زیبائی ي مکانیسم هاي فرایند جذابیت چهره ها با مکانیسم هاي فرایند کنندهآیا  6,5,2

  ؟دارند سطح مشتركزیبائی شناسی 

   

مکانیسم هاي عصبی ي در باره ،گرفتهسرچشمه  (Zeki 1999)زیبائی شناسی عصبی، اصطالحی که از کارهاي زکی 

است که بر ادراك زیبائی در هنر حکمفرمائی می کنند. در موارد فراوانی، می توان طیف را گسترش داد تا شامل 

اما به هر حال موجب ادراکات نمی توان آنها را به عنوان هنر فقره بندي کرد،  رسمیاشیاء و صحنه هائی شود که بطور 

 در ناظر می شوند. پژوهش زیبائی شناسی عصبی بر قلمروي بینائی تمرکز کرده است، گرچه شدیدي(لذت بخش) 

اطالق می نیز  (Chaterjjee 2010)احساس می شود که اصول آن به همان اندازه به سایر قلمروها، مثالً موسیقی و ادبیات 

ي که هم در حیطه تی دلیل بیاوردگسترده است، شخص می تواند براح "شناسیادراك زیبائی "شوند. گرچه تعریف 

انسان اغلب اوبژه اي است که چنین تجربه ي ، و به عنوان بخشی از صحنه هاي بینائی دنیاي واقعی، چهرهبصريهنر 

اي را در ناظر فرا می خواند. مسلمًا، بنظر بدیهی می رسد که چهره هاي جذاب از نظر زیبائی شناسی نیز لذت بخش 

غالبًا بجاي هم استفاده شده اند، اما باالخره تمایز بین  شناسیاژه در نوشتجات اجتماعی و زیست هستند و واقعًا دو و

    این دو ساختار بطور ناکامل تعریف شده باقی مانده است.
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زیادي  هاي شناسی در سال هاي اخیر تحت موشکافیادراك زیبائی مکانیسم هاي عصبی زیربناي ارزیابی و   

این مسئله را مورد از مغز وجود دارند که  تصویر برداريادي کم اما روز افزونی از مطالعات با قرار گرفته اند و تعد

به این خط تحقیقاتی پرداخته شده و قبًال هم در  هدف قرار داده اند. در جاهاي دیگر این کتاب با جزئیات بیشتري

 Cela – Cpnde et al. 2011; Chatterjee 2010; Di Dio)مورد بحث قرار گرفته است  ،چندین مرور پرجزئیات و اظهار نظر ها

and Gallese 2009; Nadal et al. 2008; Ramachandran and Hirstein 1999) .  

فرایند عصبی جذابیت چهره با فرایندهاي ارزیابی زیبائی و ارزش زیبائی شناسی خارج از متن چهره ها تا چه   

ي درهمان آرایهل را به بهترین وجه مطالعاتی سهولت می بخشند که اندازه رویهم افتادگی دارد؟ جواب این سؤا

 Kawabata and Zeki)هم از چهره هاي جذاب و هم از سایر محرکات زیبا استفاده کرده اند. کاواباتا و زکی آزمایش، 

وهش قرار ژورد پفقره بندي محرك بینائی مي را بدون مالحظه بینائیفرایند عصبی همبسته با ارزیابی زیبائی  (2004

تا نقاشی هائی  از آنها می خواستند، می گرفتند آرآي اف اماز شرکت کنندگان در حالی که این محققان داده اند. 

ها (یعنی، صورت ها)، منظره ها، و صحنه هاي هنر ساکن (استیل الیف) و ترکیب بندي هاي انتزاعی چهره نگاري که 

این ي آنها) رتبه بندي کنند. تفیکیک بین تصاویر زیبا و زشت در سرتاسر همه را نشان می دادند (در واژه هاي زیبائی

فقره ها با فعالیت سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی دنباله گیري می شد. پژوهش جدیدتري نشان داده است که شدت 

متفاوت محرکات بینائی،  گروه هاي ریافت امتیازات زیبائی نه تنها بافعال شدن بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی با د

 Ishizu and)بلکه به محرکاتی از کیفیت هاي دیگر هم مطابقت دارد (در این مورد، هم محرکات بینائی و هم شنوائی؛ 

Zeki 2011  ،انی همگرائی دارند، موجب شدند تا زکی و که بر بخش میانی قشر حدقه اي پیش. چنین یافته هائی

. چنین (Ishizu and zeki 2011)ائی ها است باحیه نمایانگر مقارن عصبی تمامی زیهمکارانش پیشنهاد کنند که این ن

پیشنهادي ارزیابی جذابیت در یک متن زیبائی شناسی عصبی را در قشر حدقه اي پیشانی قرار می دهد. اما، می توان 

نجی اثرات پاداشی محرکات نقش قشر حدقه اي پیشانی را حتی گسترده تر به مثابه یک ناحیه اي در نظر گرفت که میا

نشان ه تر را یافته هائی مورد تأئید قرار می دهند که براي مثال، دترباشند خواه نباشند. این دیدگاه گساست، خواه زیبا 

 Elliott et al. 2003; O’Doherty et)سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی توسط پاداش هاي مالی فعال می شودمی دهند که 

al. 2001) .  

یت زیبائی شناسی براي نقاشی حاستفاده کرده تا مقارن هاي عصبی ارج آرآي اف امژوهش دیگري که از پ  

بین افزایش ارجحیت زیبائی شناسی و افزایش فعالیت در اقشار سینگولیت و لوب پشت  مطابقتیها را تعیین کند یک 

دمدار طرف راست پیدا کرده است. ي سري، هم چنین کاهش ارجحیت زیبائی شناسی و کاهش فعالیتی را در هسته

مجددًا، طرح گزارش شده با نواحی مخططی و پشت سري اي رویهم افتادگی دارد که حین ارزیابی جذابیت چهره 

مگنتوانسفالوگرافی استفاده کرده اند تا مقارن هاي از  (Cela-Conde et al. 2004) همکارانش و کوندِ  –فعال می شود. سال 
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که قضاوت محرکات به عنوان زیبا با تغییرات سیگنال  ه استئی شناسی را تحقیق کنند. معلوم شدعصبی ارجحیت زیبا

   مطابقت دارد. جلوپیشانی قشر جانبی –هزارم ثانیه) روي بخش پشتی  1000تا  400دیر رس (

سی و فعالیت بائی شنانبود تعجب آور تطابق بین ارجحیت زیي در باره (Nadal et al. 2008)و همکارانش  ندال  

امر  ند که یک شرح محتمل براي اینه اد کردند. آنها پیشنهاه افوق اظهار نظر کردي گدال در مطالعهعصبی در آمی

منفی بُعد ارزش  ارزش گذاريکافی به انتهاي ي این است که محرکاتی که مورد استفاده قرار گرفته اند به اندازه

ا پیشنهاد می کنیم که یک شرح متناوب این است که تحقیقات بطور خاصی . مبودندپیدا نکرده  گسترشزیبائی شناسی 

بعلت پارازیت  ، به ترتیبفعالیت در این منطقه را ند.طرح ریزي نشده بودند تا در جستجوي درگیري آمیگدال باش

و  آرآي ام اف، با استفاده از و بعلت دوري ناحیه از سطح مغز هائی که از سینوس هاي مملو از هوا بر می خیزند

. عالوه بر این، همان طور که ما بحث کرده ایم، الکتروانسفالوگرافی/ مگنتوانسفالوگرافی مشکل می توان نشان داد

 .Mende-Siedlecki et al)مهم واکنش آمیگدال به جذابیت (و بالقوه کًال به زیبائی) عیر خطی است ي یک جزء متشکله

2012; Winston et al. 2007)فته، پژوهش هائی که ما در این بخش شرح داده ایم بطور خاصی به دنبال طرح . رویهم ر

نشان دادن فعالیت آمیگدال  عدمهاي غیر خطی فعالیت عصبی نیستند، و این امر ممکن است یک دلیل مهمی براي 

  باشد.

ن می دهد در ارجحیت زیبائی شناسی و شبکه هائی را نشا کمی بین شبکه هاي درگیر هماهنگیپژوهشی که  

. در (Jacobsen et al. 2006)جیکوبسن و همکارانش است ي مطالعه ،که ما براي ارزیابی جذابیت چهره خالصه کردیم

قضاوت هاي تقارن مقایسه  ناسی محرکات بینائی (آن طور که با، قضاوت هاي زیبائی شآرآي اف اماین آزمایش با 

لفی، قطب لوب گیجگاهی طرف چپ، و محل اتصال لوب هاي شده) موجب فعالیت نواحی جلوپیشانی، سینگولیت خ

این پژوهش بجاي این که بدنبال نواحی اي باشد که در آنها فعالیت با شدت  که، این مهم. شود می آهیانه –گیجگاهی 

زیبائی نسبت داده شده به محرك مطابقت داشته باشد (آن طوري که در سایر مطالعاتی انجام شده که مقارن هاي 

ی ارجحیت زیبائی شناسی را تحقیق می کنند)، ارزیابی زیبائی شناسی را با ارزیابی هاي تقارن مقایسه کرده است. عصب

بین این یافته ها و آنهائی را شرح دهد که مقارن هاي عصبی  ضاین تفاوت در طرح آزمایش تجربی ممکن است تناق

. بعالوه، با در نظر گرفتن این امر که ما می (Nadal et al. 2008)ارجحیت زیبائی شناسی را مورد تحقیق قرار داده اند 

 Enquist)، و هم چنین زیبائی بطور کلی است (Rhodes et al. 1998)مهم جذابیت چهره ي دانیم که تقارن یک تعیین کننده

and Arak 1994)،  موجب اشکال در محتمل بنظر می رسد که قرینه بودن و زیبائی در این ازمایش درهم و بر هم شده و

   تعبیر نتایج شده باشد.

کردن مکانیسم هاي عصبی  آشکاراز مغز، که در جستجوي  تصویر برداريدر حالی که نتایج این پژوهش هاي 

مفهومی در هم ترکیب شده اند  چارچوبارجحیت زیبائی شناسی بودند، گوناگون بنظر می رسند، اخیرًا در یک 
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(Cela-Conde et al. 2011; Chatterjee et al. 2010) بنظر می رسد که یک مقدار متوسطی رویهم افتادگی بین یافته ها در .

ارزیابی جذابیت چهره و یافته هاي مربوط به ارجحیت زیبائی شناسی وجود داشته مربوط به  آرآي اف امپژوهش هاي 

همان طور که توسط ندال و د، نباشد. یافته هاي الکتروانسفالوگرافی نیز چنین سطوح مشترکی را نشان می ده

یت زیبائی شناسی منجر به ظهور حفالوگرافی ارجس، مطالعات الکتروان(Nadal et al. 2008)است همکارانش مرور شده 

و یک سیگنال  ،"برداشت اولیه"مطابق با  هزارم ثانیه) 300مدل فرایندي دو مرحله اي با سیگنال زودرس (حدود 

. (Jacobsen and Hӧfel 2003) می شود "یک ارزیابی عمیقتر زیبائی شناسی"مطابق با هزارم ثانیه)  600دیررس (حدود 

بیان  6,4,4زمانی فرایندي دارد که براي ارزیابی جذابیت چهره در بخش ي ي با دو مرحلهآشکارچنین مدلی شباهت 

  شد.

زیبائی شناسی و دارد که یک رویهم افتادگی بین فرایند عصبی ارجحیت  وجود در جمع، احتمال زیادي

از شباهت هاي بین یافته هاي  این سطوح مشترك گرچه در اکثر موارد در زمان حال ،جذابیت چهره وجود داشته باشد

به بررسی  د که براي روشن شدن بیشترنوجود دار يمختصرمستقیم مقایسه هاي  لیو ،اند مطالعات متفاوت استنتاج شده

 به بررسی این مسئلهاي که . پژوهش هاي آینده Kwabata and Zaki 2004)استثناء  ند (بهشده باش اختصاص دادهاین مسئله 

هاي مفهومی  چارچوبروشنگر خواهند بود. بعالوه، تحقیق در فرایند کردن عصبی جذابیت چهره توسط  بپردازند،

، و (Bruce and Young 1986; Haxby et a;. 2000) که فرایندهاي عصبی چهره ها شوندبشدت پیشرفته اي هدایت می 

منحصر به فردي  چارچوبشروع به ساخت یک  نالوه بر ایعرا شرح داده، و  (Delgado 2007)محرکات پاداش دهنده 

هائی، غیر از آنهائی که در حول فهم ارزیابی زیبائی  چارچوبچنین  Senior 2003).براي خودشان کرده اند (براي مثال، 

، می توانند بطور مفیدي تحقیقات بیشتري در مورد مقارن هاي عصبی ارجحیت (Chatterjee 2003)شناسی بنا شده اند 

   گسترده اي براي نفع دو جانبه از فعل و انفعال بین این دو رشته وجود دارد.ي حوزهزیبائی شناسی را هدایت کنند. 
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  نتیجه گیري 5,6

  

از مغز و هم چنین بیماران  تصویر برداريی هاي افزونی از پژوهش هاي تجربی، با استفاده از روش شناستعداد روز

گسترده اي از نواحی مغزي وجود دارد که در ارزیابی جذابیت ي مبتال به ضایعات مغزي، نشان داده اند که یک شبکه

در نواحی مهم براي فرایند  آرآي اف ام در چهره ها دخالت می کند. جذابیت فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون

دوکی شکل صورت)، و براي فرایند سیگنال ي منجمله آنها که متخصص فرایند چهره هستند (براي مثال، ناحیهبینائی، 

اغلب، چهره هاي  تعدیل می کند.را هاي اجتماعی از چهره و از منابع دیگر (براي مثال، شیار گیجگاهی فوقانی) 

پیشانی و ستریاتوم تحت فرایند قرار می گیرند. جذاب (هم چنین غیر جذاب) در مراکز پاداشی مغز در قشر حدقه اي 

داشته، و در همین راستا، نقش مهمی اجتماعی محرکات در محیط خارجی ارتباط کردن  شاخصبعالوه، آمیگدال در 

اجتماعی مهمی  پیامدهاي حامل بنظر می رسد بطور باثباتی در ارزیابی جذابیت دست داشته باشد، یک خصیصه اي که

بین نواحی فعال شده ضمن ارزیابی تلویحی جذابیت و نواحی فعال شده ضمن ارزیابی تصریحی نشان . انفصالی است

پیشانی و سطح فوقانی لوب گیجگاهی  لوبارزیابی تصریحی جذابیت نواحی سطح داخلی  ،به ویژهداده شده است. 

که به گرایش هاي تطابقی  است اي ارجاعی –ذهنی یا ارزیابی خود ي نظریهي درگیر می کند که منعکس کنندهرا 

بلکه تعدادي از یافته هاي ، سیستم پاداشیي ند. نه تنها درگیري قابل مالحظهر در زمینه هاي اجتماعی مربوط او رفتا

اساساً بنیادي ارزیابی جذابیت در واژه هاي تولید مثل و  مهم بطور بالقوه اي در راستاي نقشزیست شناسی عصبی، 

بر این، مدارك روزافزونی وجود دارند که بعضی از مکانیسم هاي عصبی براي فرایند جذابیت چهره بقاء هستند. عالوه 

اعصاب جذابیت چهره زیست شناسی ي مطالعه د، و لذانممکن است با فرایند زیبائی بطور کلی تري در اشتراك باش

در این رشته بی جواب مانده اند،  سؤاالتادي از زیبائی شناسی عصبی دارد. تعداد بسیار زیي مطالعه ارتباط خاصی با

  می کنیم.  پیش بینیده را پیشرفت هاي بیشتري در سالهاي آین و ما
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  یادداشت

مربوط به اتفاق، نظم محرك را می توان دلبخواهی کرد. این با طرح بلوکی متفاوت  آرآي اف امدر یک طرح  1

اصی عرضه شوند. در آزمایش مورد بحث، یک طرح خي است که در آن محرکات باید در گروه هاي شرطی شده

مربوط به اتفاق به این معنی است که ارزش جذابیت/پاداش یک محرك را نمی توان از قبلی هاي پیش بینی کرد. 

  محرك در یک طرح بلوکی بیشتر قابل پیش بینی است. ي برعکس، عرضه
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  رفرانس ها
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  7فصل 

  و مغز انسان نامشخص کارهاي هنري 

  

  رابرت سی. پپرل و آلومیت ایشاي
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  بینائی در تاریخ هنر نامشخصی 7,1

 ;Pepperell 2006)عنوان نامشخصی بینائی را خالصه می کند ي این فصل کارهاي قبًال منتشر شده توسط مؤلفان در باره

Ishai et al. 2007; Fairhall and Ishai 2008; Pepperell 2011) . نامشخصی بینائی وقتی اتفاق می افتد که یک تصویر یا صحنه

سان سر باز می زند. هنرمندان مدتهاست که از تصویرهاي ه از شناخت بالفاصله و یا سهل و آطوري ساختار داده شده ک

اند. بهره برداري قرار داده  ود را براي متعجب کردن حضار موردنامشخص شگفت زده شده اند و بطور شایعی توان خ

در کارهاي  وقوع نامشخصی بینائی (Gamboni 2002)غیرقابل شناخت در تاریخ هنر، گمبونی  تصاویري در اولین مطالعه

که هنرمندان چگونه بطرق متفاوتی بطور  ه است. او نشان داده استهنري را تا عمق تاریخ هنر مورد بررسی قرار داد

براي شناخت آن چه که دیده اند سردرگم  را کرده اند که توان ناظران ی هایشان شاملعناصر یا گذارهائی در نقاش عمد

که یک سري از ترسیمات  هرا استناد کرد (Odilon Redon). براي مثال، او کارهاي هنرمند نمادي اودیلون ردوان می کند

وسوسه انگیزي هستند ه مملو از اشکال بشدت ئل قرن بیستم تولید کرده کاهم و اوو نقاشی ها را در اواخر قرن نوزد

هنر مدرن، ي (موزه Roger and Angelica 1910ا قابل شناختی اند. یک کار عمده به نام آشکارکه اغلب فاقد اشیاء 

مه آلود از آب و صخره هاي ي اشکال صرفًا قابل شناختی را در یک منظره که نیویورك، کلکسیون لیلی پی. بلیش)

عنوانی که "هدفش صراحت داشت: ي در باره Confessions of an Artistب آزاد نقاشی کرده است. ردان در کتا

گاهگاهی نقاشی هاي من را تعریف می کند می تواند غیر ضروري باشد. فقط وقتی موجه است که مبهم، نامشخص، 

نیستند.  و حتی دو پهلو باشد. نقاشی هاي من الهامی هستند و نمی توان آنها را تعریف کرد. آنها معرف هیچ چیزي

 . (Dorra 1995, p. 55) ما را در دنیائی از مبهمات و نامشخصی ها قرار می دهند ، مانند موسیقیآنها
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  نقاشی راجر و انجلیکا، اثر اودیالن ردان، اضافه شده توسط مترجم

 
 یکی از هنرمندانی که احتماالً بیش از هر کسی نامشخصی بینائی را کاوش کرد جی.ام.دبلیو. ترنر 

(G.M.W.Turner) زمینی و  مناظر، معروفترین و پرنفوذترین نقاش بریتانیائی در عصر مدرن است، که به دلیل نقاشی هاي

هائی رفتن طوالنی اش دچار باال و پائین ي مانند هنرمندان زیادي، طی حرفهشهرت او، دریائی شهرت بسیاري دارد. 

ر می گیرند تعجب آور است که حین زندگیش تا چه اندازه کارهاي آنچه او را امروزه در نظي . با مالحظهه استشد

او، که ما اکنون آنها را کامًال ي حتی بعضی از کارهاي اولیهاو توسط عموم و منتقدان پرنفوذ بد برداشت می شدند. 

در نظر  "ناناخوا"و  "نامعین،" "مه آلود،"و دقیق قضاوت می کنیم، توسط بسیاري از هم عصرانش به عنوان  آشکار

، نقاشی هاي ترنر باید اثرات عمیقی بر سیر به کارهاي او انشگرفته می شدند. با این وجود علیرغم خصومت معاصر

بین فرانسه و پروس به لندن پناه  1870نقاشان جوان فرانسوي داشته باشند که ضمن جنگ سال  به ویژه، هنري آینده

 House)د، که حین اقامت موقتش تعداد زیادي از نقاشی هاي ترنر را دیده بود برده بودند. از همه معروفتر کلود مونه بو

1986, p. 113) مونه در نقاشی هاي ترنر نوعی آزادي بیان را یافته بود تا اتمسفر طبیعی را فراخوانی کند که منجر شد تا .
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 ,Impression, Sunrise, Musée Marmottan Monet)را خلق کند  طلوع آقتاب ،ایمپرسیوننقاشی  1872در سال 

Paris) را نام گزاري کرد. این  ایش گذاشته شد، حرکت ایمپرسیونیسمبه نم 1874، که عنوان آن، وقتی که در سال

شهوري موجب شد تا بطور م (Le Havre)و میعانی از آفتاب مه آلودي در باالي بندرگاه لو هاور  بی قید و بندطراحی 

  (Leroy 1874). "این بوم چه چیزي را نشان می دهد؟"بپرسد: شده بود، یک منتقدي که دچار سردرگمی 

 

  
 

  ، طلوع آقتاب اثر مونه، اضافه شده توسط مترجم.یسمنقاشی ایمپرسیون

   

، از قبیل نظریه اي بودند که عصر خودشان هنرمندان زیادي از نسل مونه عمیقاً تحت تأثیر نظریه هاي ادراك  

پیشنهاد شده بود، که بر طریقی تأکید داشت که ما ویژگی هاي  (Hermann von Helmholtz) توسط هرمن فون هلمهولتز

ند که حس کردن هاي خام باور داشتن هنرمندا ، در مورد بینائی،پسدنیا را از اطالعات حسی خام استنتاج می کنیم. 

عالی  توسط مغز به عنوان شی ء د که بعداًنبرداشت می شوچشم ها ي شامل لکه هائی از رنگ هستند که توسط شبکیه

به این  (Gombrich, Art and Illusion, 1960, p.161) هنر و وهمبه نام  چ در کتاب معروفشید. گامبرنتعبیر می شوتر 
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استناد کرده، که بخشی از معنی اي است که توسط تماشاگر  تصویراز داد و ستد  "سهم ناظر"فرایند استنباطی به عنوان 

جان  ،(p.161 ,1960) ختی خودش خلق می کند. در یک عبارت مشهوري که توسط گامبریچ نقل شدهاز منابع شنا

 انچشم"یا  "کودکی"ی هدایت شوند که به هائتقد و مدافع ترنر، نقاشان را نصیحت کرده تا فقط با آن چیزمنراسکین 

ون آگاهی از آن چه که مهم جلوه بد لکه هاي مسطح رنگ، صرفًا به همین طریق" با د و فقطیمی رسآنها  "معصوم

 ."آنها را می بیند  -بینائی به او اعطاء شودي اگر ناگهان هدیه ،نابینا فرد یک که طور همان – ]ثبت کنند  [ می دهند

آرزو داشت که نابینا بدنیا "این همان رویکردي بود که خود مونه با آن همدلی داشت، که منجر به گفته اي شد که او 

شروع به نقاشی کند بدون این که بداند  یناگهان بینائی خودش را بدست می آورد تا این که بتواند به طریقمی آمد و 

   (Nochlin 1966, pp. 35-6) "اشیائی که در مقابلش می بیند چه چیزهائی هستند

بود. انجام  نمود جهاني نقاشی مبهم کردن نبود بلکه به نمایش در آوردن صادقانهي لذا براي مونه، وظیفه  

ي این کار با ثبت آن چیزي که او می دید، و راهی که او می دید، ممکن می شد، نه آن چیزي که او از دانش یا تجربه

که  رادر نظر بگیرید نقاشی اي 30از اشیائی می دانست، که در مقابلش بودند. براي مثال، یکی از حدود  خودش قبلی

 که نماي خارجی ساختمان را در انواع نورها و شرائط هواکشیده،  1890اي در سال ه (Rouen)او از کلیساي روئن 

نوري ي نشان می دهد. مقصود از این نقاشی ها کمتر مربوط به نمایش گذاشتن یک ساختمان خاص بود بلکه تجربه

 . (House 1986, p. 221)بود که توسط ساختمان منعکس می شد 
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  از کلیساي روئن. اضافه شده توسط مترجم.نقاشی هاي مونه  30دو تصویر از 

  

اعتبار داده شده،  تنقاشی انتزاعی یا ابسترک مبدع، که اغلب به عنوان (Wassily Kandinsky)واسیلی کندینسکی   

در مسکو به نمایش  1895قرار گرفته بود، که در سال  یکی از سري نقاشی هاي مونهي بشدت تحت تأثیر مشاهده

. کندینسکی با این حقیقت یکه خورد که او می نشان می دادکه کومه هاي کاه را نقاشی اي  گذاشته شده بودند،

و "ا نقاشی مقابل خودش را ببیند اما نه آن چیزي را که نمایانگري می کرد. او بعداً بازگو کرد که: آشکارتوانست 

ک کومه کاه بود (یا شاید، یک کومه براي اولین بار من یک تصویري را دیدم. ی کاتالوگ مرا مطلع کرد که ناگهان

، بلکه بطور کرد جلبغله)،. من تشخیصش ندادم . . . من با تعجب و سردرگمی متوجه شدم که نقاشی نه تنها مرا 

را به خود گرفت. و،  انپری افسانه هايکرد. نقاشی یک نیرو و شکوه می من تحمیل ي خودش را بر حافظه نازدودنی

 Parsons and Gale) "عنصر اساسی اعتبار خودشان را از دست می دادند یک عنوانانه، اشیاء به ناآگاه با وجود این که

1992, p. 255).   

  

 
 

  کاه توسط مونه. اضافه شده توسط مترجم.ي تصویري از یکی از نقاشی هاي کومه

  

استودیوي خودش در  مشایهی را به خاطر آورد که وقتی رخ داده بود که او ازي کندینسکی بعدًا یک تجربه  

بر آن درخششی که ، ییک تصویر زیباي غیرقابل توصیف"که  ه بودغروب آفتاب بر می گشت و شگفت زده شد
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. در این تصویر او (Lindsay and Vergo 1982, pp. 369-70)مقابل دیوار ایستاده بود دید که می را  "درونی چیره شده بود

هیچ شی ء قابل فهمی را تشخیص دهد. او سپس متوجه شد که یکی از  و نه "فقط فرم ها و رنگ ها"می توانست 

نقاشی هاي خود او بود که به پهلو چرخانده شده بود، اما او در واقع نتوانسته بود شی ء را تشخیص دهد. این تجربه، با 

یک فرم تازه اي درآمیختن با تجربه اي که او در مقابل نقاشی مونه داشت، منجر شد که کندینسکی بطور مستقیمی 

دهد. این یک فرم هنري بود که بطور خالصی ابسترکت یا انتزاعی نبود، گرچه منتقدان  پرورش را "شیئی – غیر"از هنر 

بعدي اغلب ادعا کردند که ابسترکت است، اما در مفهومی نامشخص بود که اشیاء تصور شده و فراخوان می شدند 

  ند. اما هرگز بطور صراحتی نشان داده نمی شد

است که در تعدادي از اسلوب هاي متمایز کار  یک هنرمند معاصر آلمانی (Gerhard Richter)گرهارد ریختر   

ی هستند که با سیونیسمنین کارهاي با مقیاس بزرگ اکسپرمی کند که شامل نقاشی هاي بشدت عکاسی مانند و هم چ

شده اند. ساده اندیشی است که هر کدام از اسلوب پاشیدن و خراش دادن رنگ تازه با شیشه پاکن هاي بزرگ تولید 

توصیف شوند، گرچه این برچسب ها اغلب مورد استفاده قرار می گیرند.  "ابسترکت"یا  "رآلیستی"ها بطور سرراستی 

او بهتر به عنوان نامشخص توصیف شوند. هدف ي می شود که کارها آشکاربا گوش کردن به گفته هاي خود ریختر 

چیزي است که نشان داده شده یا ي یاري از تصویرهاي او ایجاد حسی اسرار آمیز یا نامطمئنی در بارهریختر در بس

 ,II (Alps II, 1968, MKM Museum Küppermühler für Moderne Kundstآلپ نمایانگري شده است. براي مثال، در نقاشی 

Duinsburg, Germany, Sylvia and Ulrich Collection) ابسترکتی از آثار قلم موي خاکستري بدون ي هرًا یک تودهبه ما ظا

شکل ارائه می شود. فقط از طریق سعی قابل مالحظه اي است که ما می توانیم چیزي را تشخیص دهیم که یک سلسله 

 از "تصاویري که قابل تعبیرند، و حاوي معنا هستند، تصاویر بدي هستند."کوه برفی بنظر می آید. ریختر می گوید: 

د بی پایان جنبه ها بوده، اطمینان ما را از میان بر می دارد، چون که اتعدي طرف دیگر، یک عکس خوب، نشان دهنده

یک چیز را از معنی و اسم خودش محروم می کند. چیزي را در تمامیت اهمیت چند جانبه و تنوع بی نهایتش به ما 

  .(Elger and Obrist 2009, pp. 32.3) "ی شودنشان می دهد که مانع ظهور هر معنی واحد یا دیدگاهی م
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 تصویري از نقاشی آلپ، اثر گرهارد ریختر

 
این بررسی مجمل از هنر و نامشخصی بینائی نشان می دهد که، اول، هنرمندان اثرات ادراکی تولید شده توسط  

ی دهد که هنرمندان، براي این که این اشیاء غیر مشخص را فهمیده و سعی در بهره برداري از آنها دارند. دوم، نشان م

اثرات را به بهترین وجهی مورد استفاده قرار دهند، بطور قابل مالحظه اي کار کرده، ماهیت ادراك بینائی را از طریق 

هنریشان تجسس کرده اند. باالخره، نشان می دهد که نامشخصی بینائی، دور از این که یک تاکتیک از جانب ي حرفه

ي شد تا حضار عمومی خودشان را سردرگم کنند، از جانب آنها طوري فهمیده شده که منشاء بالقوههنرمندان با

  د.نعمیق زیبائی شناسی باشي تجربه

رابرت پپرل یک هنرمند معاصر است که عالقه دراز مدتی در نامشخصی بینائی دارد. طی سالیان زیادي او  

که در آن ها بطور ظریفی قابلیت تشخیص و انتزاع  هستندمشخص تا تصاویري را بسازد که واقعًا نا هکوشش کرد

ند. در این طریق این تصاویر کنجکاوي سیستم بینائی ناظران را در حالی تحریک می کند که توان آن را عادل شده امت

یجًا رل تدرزي، با شروع هاي فراوان کاذب، پپبعد از زمان طوالنی تجربه اندو براي شناخت نقش بر آب می کند.

). تعداد 7,1روش طراحی و نقاشی اي را ابداع کرد که بنظر می رسید بطور باثباتی چنین اثري را داشته باشند (شکل 

زیادي از نقاشی هاي او یک معماري کالسیک تصویري از نوعی را مورد استفاده قرار می دهند که اغلب در نقاشی 
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ساخته شده اند، نقاشی هائی که موجب تهییج  1900و اوائل  1500هاي اروپائی اي یافت می شوند که بین سال هاي 

قابل شناخت هستند، چون نقاشی هاي این سبک و دوران شدیدًا همراه با ي شدیدي می شوند که حاوي یک صحنه

اي ند. پپرل توانست با استفاده از این ساختار کلی تصویري با سازمان دادن به محتوحتواي قابل تشحیص بالفاصله اي ام

می رمزگشائی کرد، یک اثر تصویري نامشخص باثباتی را بدست  آن به طریقی که هیچ چیزي را نتوان به عنوان شی ء

  مراجعه نمائید).  Peperell 2006, 2011آورد (براي دیدگاه شخصی هنر مند به 
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 .اضافه شده توسط مترجم .یپاراداکس توسط رابرت پپرلتصویري از نقاشی 

  

  
  

داللت ضمنی دارند، در حالی که همزمان در  قلمرو توسط رابرت پپرلی. در این مثال از نقاشی نامشخص، فرم هاي طبیعی 7,1شکل 

  مقابل شناخت آسان یا بالفاصله مقاومت می کنند.
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  نامشخصی بینائیعلمی ي زمینه 7,2

  

اما به آنها محدود نمی شود. مکعب هاي مبهم یا قابل معکوس شدن مربوط است، عکس ي نامشخصی بینائی به پدیده

(یک قاب سیمی که می توان آن را به دو طریق بی ثبات دو جانبه تعبیر کرد)، وهم بینائی خرگوش  (Necker cube)نکر 

رگوش یا اردك می توان برداشت کرد)، یا تصویر ظرف گل بورینگ (که در آن یک تصویر واحد را یا خ اردك –

(Boring)  بودهیک گلدان را می توان بطریق دو نیمرخ هم دید) همگی مستعد تعبیرات جایگزینی (که در آن حدود ،

. یه همین (Kleinschmidt et al. 1998; Meng and Tong 2004)هستند  یمعنی متناوب کامالً مشخص داراي و در هر موردي

 ;Gregory 1970)سی. جیمز  ی در عکس مشهور آر.شاز قبیل سگ دالما "شکل هاي پنهان شده"، به اصطالح ترتیب

Palmer 1999; Ramachandran and Hirstein 1999)بستگی داردتن اشیاء معنی دار در محرکات مبهم خ، به توان ما براي سا .

مفهومی مورد استفاده قرار گرفته اند، چون که ر اما تصویرهاي مبهم و پنهان هیچ کدام نامشخص نیستند، در این جا د

  نامشخص را تعیین می کند مقاومتشان براي شناسائی نهائی از هر نوعی است. چیزي که محرکات 

 

 
  

  تصویر مکعب نکر. اضافه شده توسط مترجم.
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  تصویري از عکس سگ دالماشی آر. سی. جیمز. اضافه شده توسط مترجم.

   

تداعی (آگنوزي)  ناشناختیمی توان یک شباهت نسبی بین نامشخصی بینائی و بیماري نادر مغزي اي به نام  

 Humphreys and) كوسیعًا شناخته شده توسط هامفریز و ریدوي منتشر شدهي استنتاج کرد. یک مطالعه را بینائی هاي

Riddoch 1987) دو طرفه در ي مغزي اي شده بود که منجر به ضایعهي بیماري بود به نام جان، که دچار سکتهي در باره

د. مقدار زیادي از سیستم بینائی جان دست نخورده ون داده می شیان مغزي خلفی خوبود که توسط شر ناحیه اي شده

باقی مانده بود، اما توان او براي شناخت آن چه که می دید بشدت دچار اختالل شده بود. وقتی به او یک سري از 

ها را تشخیص بدهد، و ندادند او فقط می توانست تعداد مختصري از آطرح هاي خطی از اشیاء روزمره را نشان می 

شی  "کلی"، بجاي دیدن بود ، از قبیل خمیدگی دم یک خوكایماهاي خاصی درون تصویر "ارگیريک "متکی به 

بینائی رسیدند، که عوامل دیگري، منجمله کمبود تداعی و ریدوك وقتی به تشخیص آگنوزي  زهامفری .(p.60) ء بود

ئی را رد کردند که ممکن است موجب ناتوانی جان در شناخت اشیاء ذخیره شده یا حس بیناي حافظهباقی مانده در 

، با توصیف آنها از حافظه شناسائی کند، و می توانست روزمره باشند. او هنوز هم به آسانی می توانست اشیاء را با لمس

 "استحتی وقتی که هیچ ایده اي نداشت که شی ء چه چیزي "طرح هاي اشیاء را، گرچه با زحمت، کپی کند، 

  ).69ي (صفحه

ند که مورد جان مدارکی ارائه می دهد تا ایده اي تأئید شود که درك بینائی ه اکرد ثهامفریز و ریدوك بح  

ادراکی را بر اساس  "وارده ي"). اولین فرایندها 102و  101متمایز فرایند می شود (صفحات ي حداقل در دو رده

متعاقب داده هاي این ي نائی را در تمامیت هائی بهم پیوند می زنند. ردهداده، و عناصر متعدد بیموضع و جهت سازمان 
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در واژه هاي کلی، "وظیفه و معنی مقایسه می کند. مؤلفان نتیجه گیري کرده اند که: ي بازده را با تداعی هائی در باره

ي (صفحه "کاك هستند . . .قابل انف ’شناختی ‘و  ’ادراکی ‘مورد (جان) دیدگاهی را تأئید می کند که فرایندهاي 

104 .(  

ي تفکیک بین واردهي در باره دیگري از آگنوزي بینائی با همفریز و ریدوكي در مطالعه (Farah 2004)فرح   

  ادراکی و تداعی شناختی درگیر در شناخت بینائی شی ء موافقت می کند. 

  

می توانند به کار خود ادامه دهند در اول ي آگنوزي بینائی شکل، با نشان دادن این که فرایندهاي رده

میان مرحله "و  "زودرس"، تفکیک برچسب هاي بینائی استدوم به تمامی حذف شده ي حالی که رده

خمیره "از  د. این به ما نوعیاز طرف دیگر را اعتبار می بخش "سطح باال"از یک طرف، و بینائی را  "اي

را می توان استخراج کرد  "اشیاء"می دهد که از آنها  پرجزئیات اما بدون شکل بینائی را نشان "هائی

  ). 156ي (صفحه

  

نامشخصی ي یک توصیف خالصه از ظاهر دنیا در لحظه "پرجزئیات اما بدون شکل بینائی خمیره هاي"عبارت 

شده است. با انبار حافظه ها و تداعی هاي ذخیره  "مواد بینائی"قصور در مطابقت دادن این ي بینائی است، که نتیجه

وقتی که تصویرهاي نامشخص به ما عرضه می شوند،  به ویژهما گاهگاهی اتفاق بیافتد، ي این امر می تواند براي همه

  آگنوزي بینائی یک وضع پایداري است.ي اما براي مبتالیان بیچاره

رات پژوهش هاي علم اعصاب مدارکی در دست هستند که درك محرك هاي نامشخص موجب تغیی نتایج از

ي یک مطالعهدر  (Supp et al. 2005)ساپ و همکارانش براي مثال، قابل اندازه گیري در فعالیت مغز می شوند. 

پتانسیل وابسته به اتفاق  N400ي زمانی جزء متشکلهي به تغییرات در شبکه هاي قشري در دریچه یفالکتروانسفالوگرا

هاي خاکستري رنگی را نشان می دادند که کم و بیشی قابل  نگاه کردند. به افراد مورد آزمایش توالی هاي عکس

عکس هاي ي قابل مقایسه بودند. حین مشاهدهبا هم در واژه هاي اندازه، پیچیدگی، و ساختار  گرچه ،شناخت بودند

یص، افزایش قابل مالحظه اي در همکاري در بخش هاي خاصی تشخ غیرقابل تشخیص، در مقایسه با عکس هاي قابل

ند که ه اپژوهشگران نتیجه گیري کرداین ز و شدت بیشتري از انسجام کلی بین نواحی متفاوت وجود داشتند. از مغ

 بیشتري است که بر منابع ادراکی و شناختی ناظر تحمیل شده وي مطالبهي این تغییرات در فعالیت مغز منعکس کننده

هر چه "محرکات غیرقابل رمزگشائی ایجاد می شود: جور کردن معنائی که در هم هست متعاقبی  "ناراحتی"ي نتیجه

نواحی منتشر طرف  تشدید بسیجمتصور  بیشتر باشندبراي فرایند شی ء غیرقابل تشخیص  همسازي ها هاي افزایشتعداد 

  ). 1143ي (صفحه "راست و چپ مغز حین جستجوي ناموفق حافظه است
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در مقابله با عکس  (V4) 4بینائی ي ري فعالیت عصبی در ناحیهبا اندازه گی (Rainer et al. 2004)رینر و همکارانش 

تا انتزاعی نامشخص تر می شدند، واکنش هاي میمون ها را به تصویرهاي غیرقابل  آشکارهائی که بطور افزاینده اي، از 

 ده بودندگرفتند تا عکس هاي آشنائی که نامشخص شمی ند. میمونها یاد ه اشناخت و قابل شناخت اندازه گیري کرد

که به همان طریق تغییر داده شده بودند. پژوهشگران معلوم کردند  تشخیص دهند را در مقایسه با عکس هاي ناآشنائی

بیشتري در نواحی ي که میمونهائی که در معرض عکس هاي نامشخص قرار می گرفتند فعالیت عصبی قابل مالحظه

ه در مقابل محرکات آشنا یا قابل شناخت قرار می گرفتند. رینر و قشري اولیه و باالتر مغز نشان می دادند تا آنها ک

همکارانش نتیجه گیري کردند که نه تنها کانون هاي خاصی در مغز وجود دارند که در واکنش به محرکات نامشخص 

 در فعالیت مغز می شود. همگاهیبسیج می شوند، بلکه این کوشش براي رمزگشائی چنین محرکاتی منجر به تشدید 

 هماهنگ انفعال و فعل با بینائی نامشخص هاي وارده فصل و حل در 4 بینائیي ناحیه که است این متصور امر این"

  ).256ي (صفحه "نقش کلیدي دارد تحتانی – فوقانی و فوقانی – تحتانی هاي جریان بیني شده

  

  نامشخصی بینائیي آزمایشات علمی در باره 7,3

  

  مطالعات رفتاري 7,3,1

  

(پپرل و آیشاي) براي سایبرنتیک زیست شناسی در انستیتوي پالنک در تیوبلینگن با هم مالقات کردیم، و بر اساس  ما

نقاشی هاي نامشخص را ي دوجانبه در درك هنر، تصمیم گرفتیم تا با یکدیگر مقارن هاي عصبی مشاهدهي عالقه

، ما یک رده از عکس ها را جمع آوري کردیم که مورد مطالعه قرار دهیم. براي آزمایش اثرات نامشخصی بینائی

رابرت پپرل و هم چنین نقاشی هائی بودند که در ظاهر بینائی به نقاشی هاي پپرل  یک انتخاب از نقاشی هاي شامل

نقاشی  هنر کالسیک از قبیل ازشباهت داشتند، اما مملو از اشیاء قابل تشخیص بودند. این عکس ها شامل کارهائی 

این سایت مشاهده  را می توانید در آثاراین  نمونه هائی ازتینتورتو، روبنس، میکالنجلو، و فوسلی بودند ( ترنر، هاي

د، یک گروه سیاه ). نقاشی ها در دو گروه تقسیم شدنhttp://www.robertpepperell.com/Stimuli/Stimuli.html  کنید

سپس به افراد مورد  اثر عمده اي بین این شرائط وجود دارد یا نه.آیا  که کنیمسفید، و گروه دوم رنگی بودند، تا تعیین 

از تصاویر حاوي اشیاء یک شد تا اول نشان دهند که کدام  می عدادي تکلیف ارائه شدند: از آنها خواستهتآزمایش 

تصاویر بر آنها اثرگذار بوده اند. بر اساس  شدتیچه با واسته می شد تا رتبه بندي کنند که از آنها خ دوم، و هستندآشنا 
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مشاهدات غیر رسمی برناظرانی که به نقاشی هاي پپرل در استودیو و گالري ها نگاه می کردند، ما فرض گرفتیم که 

ی ء در تصویرهاي نامشخص بیشتر در مقایسه با نقاشی هائی که محتواي معنی داري را نشان می دادند، تشخیص ش

هم عالقه داشتیم که بر اساس آن اثر زیبائی شناسی تا چه حد به سهولت شناخت اشیاء در  شدتیه طول می کشید. ما ب

  .استعکس ها وابسته 

نتایج نشان دادند که براي افراد مورد آزمایش زمان طوالنی تري الزم بود تا به عکس هاي نامشخص پپرل   

در آنها می بینند.جالب این که  را گزارش می دادند که اشیائی اوقاتدر صد  24ن دهند، و این افراد در واکنش نشا

بطور قابل مالحظه اي  ،افراد مورد آزمایش در قضاوت کردن نقاشی هاي نامشخص در مقایسه با نقاشی هاي مشخص

. این یافته ها متصور (Ishai et al. 2007)صدق می کرد  ، و این امر خواه آنها اشیاء آشنا را می شناختند یا نهکندتر بودند

حل و فصل محرکات نامشخص عرضه می شود مقدار بیشتري از ي این هستند که وقتی به افراد مورد آزمایش مسئله

، فرایند شناختی در مقایسه با مواردي الزم است که آنها با تصاویر قابل شناخت بالفاصله روبرو می شوند. مهم این که

مطابقت زیادي بین مقدار زمانی که الزم می آمد تا افراد مورد آزمایش اشیاء را شناسائی کنند و شدتی را ي ما درجه

  ).7,2یافتیم که این افراد آنها را از نظر احساس زیبائی شناسی رتبه بندي می کردند (شکل 

  

  
م تکلیف شناسائی ر آوردن. طرف چپ: زمان واکنش حین انجابه خاط راثرات قضاوت هاي زیبائی شناسی بر شناخت شی ء د 7,2شکل 

زیبائی شناسی متعاقب را پیش بینی می کرد: زمان هاي واکنش طوالنی تر در انجام تکلیف شناسائی شی ء بعدًا با رتبه  رتبه بندي احساس

ش بینی می کرد. هر چه رتبه بندي شناسائی را پیي قضاوت زیبائی شناسی حافظه بندي احساسی شدیدتري همراه بود. طرف راست:

: VA. شوداحساسی یک شی ء شدیدتر بود، احتمال بیشتري داشت که این نقاشی یک هفته بعد در یک آزمایش بی مقدمه به خاطر آورده 

   : نقاشی هاي نامشخص توسط رابرت پپرل.RPنقاشی هاي نمونه اي توسط هنرمندان مختلف. 

  

تصاویر رتبه بندي زیبائی شناسی بسیار مشابهی داده ي کردیم که به همه پیداما تا اندازه اي برخالف انتظار،   

بدون  ی کهتشخیص بودند یا نه. مطالعات قبلی گرایش داشتند تا نشان دهند که افراد مورد آزمایش، خواه قابل می شد

 Healey and)ترجیح می دهند  هنر شکل دار را بیشتر از هنر انتزاعی بودند یا کمی اطالع داشتند، دانش تخصصی هنر

Enns; Vartanian and Goel 2004)توسطاوت افراد مورد آزمایش تصور این هستند که شکل گیري قض. این نتایج م 
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یعنی، تصویر. در واژه هاي تاریخ هنر، ساختار بینائی  کلیساختار با تا  گیردمحتواي معنی کمتر تحت تأثیر قرار می 

که است  "محتوا،" برعکسآن مصطلح می شود؛  "رسمی یا فرمال"ویژگی هاي  هنري اثرشکل، رنگ، و بافت یک 

. یک بحث طوالنی بین نظریه پردازان هنر در این باره داده می شودکه نشان است معنی، داستانسرائی، یا شیئی  شامل

 Bell) ر از همه استکدام یک از این ویژگی ها مهمت اثر هنريوجود دارد که در تعریف ارزش زیبائی شناسی یک 

ارزش بر تأئیر که محتواي قابل شناخت تصاویر در  می رسد. براساس نتایجی که ما بدست آورده ایم، بنظر (1914

   زیبائی شناسی اهمیت کمتري از نمود کلی بینائی دارد. گذاري

رد یبائی شناسی موبراي اندازه گیري اثر ز د که ما یک روش تا حدي غیر معمول راتوجه شو با ارزش است تا  

 آرامش، زیبائی، درك فراخوانی براي توان هاي واژه در را هنر اغلب هنري –یر ان غمتخصصیم. ه ااستفاده قرار داد

شود  پیدا علمیي کسانی در جامعهاین فرض بین  کهمفهوم می کنند. غیر معمول نیست آن  نظم یا هماهنگی، توازن،

نر را اندازه گیري کنند. با این وجود تاریخ هنر نشان می دهد که در حالی که که آرزو دارند تا اثر فیزیولوژیک ه

کارهاي هنري زیادي را می توان واقعًا در واژه هاي زیبائی، هماهنگی، لذت، و امثالهم توصیف کرد، تعداد زیادي 

یا زننده توصیف کرد. کارهاي هنري مهم وجود دارند که بهتر می توان آنها را زشت، ناراحت کننده، خشونت بار، 

 ,Grȕnwald’s Isenheim Altarpiece, c. 1512, Unterlinden Museum) توسط گرونوالد براي مثال نقاشی محرابی آیزنهایم

Colamar, France) نشان می دهد که در مشقت بخودش می پیچد، یا افته را ر نظر بگیرید، که یک مسیح رهائی ید را

 Soft)ساختار نرم با جبوبات پخته شده(گروتسک) گوشتالوي نقاشی دالی به نام کج و کولی هاي عجیب و غریب 

Construction with Boiled Beans, 1936, Philadelphia Museum of Art, Phoiladelphia, PA) قدرت. چنین تصاویري می توانند 

، ما احساس بنابراینبخش توصیف کرد.  تی توان آنها را از نظر بینائی لذبه سختی م ي کهزیادي داشته باشند، با وجود

کمتر از اندازه گیري محض زیبائی آن محدود کننده است، لذا ما از  اثر هنريمی کنیم که اندازه گیري قدرت یک 

چه قدرتی تصویر در  بابه بندي زیبائی شناسی خودشان را بر این پایه قرار دهند که تافراد مورد آزمایش خواستیم تا ر

متصور این است که  اثر توان باالتر بین تأخیر زمان واکنش و رتبه بنديي بر آنها اثر گذاشته است. رابطه 4تا  1اس یمق

   نامشخص مقداري ارزش زیبائی شناسی دارد. ءتقالي ادراکی براي حل و فصل اشیا
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  تصویري از نقاسی دالی به نام ساختار نرم با جبوبات پخته شده، اضافه شده توسط مترجم.

 

 
 

 تصویري از نقاشی محرابی آیزنهایم توسط گرونوالد، اضافه شده توسط مترجم.
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نقاشی ها به محتواي معنی دار و قضاوت زیبائی شناسی بستگی دارد، ي حافظهآیا  براي آزمایش این امر که  

ایش شناخت شی ء و ، هشت روز بعد از شرکت در آزمحافظهي غیر منتظره ز افراد مورد آزمایش براي امتحاننیمی ا

تست حافظه معلوم کرد که نقاشی هائی که بیشتر نمایانگر کننده  .به آزمایشگاه برگردانده شدند قضاوت زیبائی شناسی

موجب افزایش  رده می شدند، و این که شدت احساسبه خاطر آو بهتر نقاشی هاي نامشخص در مقایسه بابودند 

ي براي حافظه معنی محتوائیکه متصور این هستند که )، یافته هائی 7,2ل د (شکوآوردن متعاقب می ش احتمال به خاطر

بودن به خاطر آوردن نقاشی هاي نامشخص می تواند ناشی از فقدان محتواي  کم. (Ishai et al. 2007)اتفاقی کلیدي است 

نقاشی هاي نامشخص  نبتوامشکل علت این که یک شرح متناوب، اما نه انحصاري، این است که معنی دار آنها باشد. 

. جالب این نگران ذخیره شده در حافظه ندارندنمایا ی ازپیشیني که آنها هیچ تداعی کنندهاین است را به خاطر آورد 

افراد  که، ما افزایش عمده اي در زنگ خطرهاي کاذب براي نقاشی هاي نامشخص در مقایسه با مشخص ها یافتیم.

احتماًال به علت که ی هاي نامشخص جدید را با قدیمی ها اشتباه می گرفتند، مورد آزمایش تعداد بیشتري از نقاش

سبک منحصر به فرد پپرل را تشخیص می دادند.  این افرادکه  بود باالي شباهت آنها با هم، یا بعلت ایني درجه

نشان دادند که افراد مورد  انتزاعی هاها، منظره ها، و چهره نگاري نقاشی هاي مطالعات ما بطور باثباتی با ترکیب بندي 

از نظر بینائی  جدیدرا به عنوان نقاشی هاي قدیمی وقتی اشتباه می گرفتند که نقاشی هاي  جدیدآزمایش نقاشی هاي 

 Yago and Ishai 2006; Wiesmann)شبیه به نمونه هاي قدیمی اي بودند که افراد مورد آزمایش قبًال حفظ کرده بودند 

and Ishai 2008).   

هنر به جنبه هاي ي نتایج مطالعات رفتار شناسی ما متصور این هستند که ادراك و حافظه ،بعد از اینمعٍا، ج  

معنائی وابسته هستند، در حالی که اثر زیبائی شناسی به ویژگی هاي رسمی بینائی وابسته اند. زمان تأخیري طوالنی 

ایندهاي زیربنائی شناختی است که حل و فصل شی فري منعکس کنندههمراه است  با نقاشی هاي نامشخص ي کهتر

هستند که با آنها می ء را میانجیگري می کنند. لذا، کارهاي هنري نامشخص شکل دهنده یک رده از محرکات غنی 

  . (Ishai et al. 2007)توان مقارن هاي عصبی ادراك بینائی را تحقیق کرد 

  

  عملکردي مغز تصویر برداريپژوهش هاي  7,3,2

  

آن افراد مورد آزمایش یک تکلیف تشخیص شی ء را  طیانجام دادیم، که  آرآي اف امما یک تحقیق با  ایناز  بعد

ي صحنه هاي پیچیده با اشیاء قابل شناخت آشکاراز چهار گروه نقاشی ها انجام می دادند: نمایانگر کننده ها، که بطور 
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شده ر یالیف)؛ نامشخص ها، که در آنها اشیاء آشنا صرفًا تصو را نشان می دادند (انسان ها، حیوانات، مناظر، و استیل

). ما فرض 7,3هیچ شی ء آشنائی نبودند؛ و تصاویر درهم و بر هم شده (شکل ي ؛ انتزاعی ها، که نشان دهندهبودند

نده نشان که در نقاشی هاي نمایانگر کن خواهند داداشیاء آشنائی را تشخیص  افراد مورد آزمایش به سرعت گرفتیم که

خواهند تر  آهستهداده شده بودند، اما در گزارش بودن یا نبودن اشیاء قابل تشخیص در نقاشی هاي انتزاعی و نامشخص 

 بینی پیش را تحتانی بینائی راه مسیر در فعالیت قدامی – به –خلفی  شیب مالیم یا گرادیان. عالوه بر این، ما یک بود

رده  و در نواحی قدامی تر،متمایزي ي آشنا در نقاشی ها، فعال شدن محتوا تشناخ افزایش با که طوري کردیم، می

. در آخر، ما فرض گرفتیم که نقاشی هاي نامشخص ندبود انتخاب شی ء که مربوط به ،قابل مشاهده می شدند باالتر

  خواهند شد. به تصور بینائی در اقشار آهیانه اي و جلوپیشانی  مربوطموجب فراخوانی فعالیت 

  
  

، آهیانه اي، و یمنتشر در نواحی بینائی، لیمبیکي نقاشی ها در مقایسه با تصاویر در هم فرو ریخته موجب فعالیت در یک شبکهي مشاهده 7,3شکل 

 –محل اتصال لوب هاي گیجگاهی ي شدن فعالیت در ناحیه آشکارنقاشی هاي نمایانگر با نقاشی هاي نامشخص موجب ي پیشانی می شود. مقایسه

تصاویر در هم و بر هم ي می شود، ناحیه اي که تخصیص دادن توجه فضائی در سرتاسر صحنه هاي بینائی را میانجیگري می کند. مقایسه اي آهیانه

 شکارآجلومیخی (پرکونئوس) و شکنج پیشانی میانی را ي شده با نقاشی هاي نامشخص و نقاشی هاي انتزاعی با نقاشی هاي نامشخص فعالیت در ناحیه

  د. ننجی گري می کنیابلند مدت را مي اي که تولید و حفظ تصاویر ذهنی از حافظه حیمی سازد، نوا
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در صد  36را در  یدادند که اشیاء قابل شناختمی افراد مورد آزمایش گزارش  ،رفتاري پژوهش با تکرار   

حالی که این عکس ها فاقد هر گونه ، در ندردمشاهده می ک در صد نقاشی هاي انتزاعی 18، و نقاشی هاي نامشخص

محتوائی اند که متصور یک شی ء باشد. بعالوه، افراد مورد آزمایش اشیاء قابل شناسائی را در نقاشی هاي نمایانگر 

کننده به سرعت تشخیص می دادند اما زمان هاي واکنشی طوالنی تري را براي عکس هاي نامشخص و انتزاعی نشان 

. این تفکیک زمان هاي تأخیري باز هم متصور یک شناخت اتوماتیک اشیاء وقتی (Faurhall and Ishai 2008)می دادند 

ي نمایش داده می شوند، اما وقتی که اشیاء مبهم یا تلقین کننده هستند، محتاج فرایندهاي آشکاراست که آنها بطور 

   شناختی پر زحمتی از قبیل جستجوي بینائی اند.

منتشر قشري می شدند که شامل نواحی قشر بینائی، و هم چنین ي ت در یک شبکهتصاویر موجب فعالیي همه  

). در مطابقت با پیش فرض ما، نقاشی هاي نمایانگر کننده با 7,3نواحی آهیانه اي، لیمبیکی، و جلوپیشانی بود (شکل 

ي ء تداعی شده، ناحیه اي که به اشیاندمحتواي معنی دار موجب فعالیت شدیدتر در شکنج دوکی شکل می شد

 Chao et al. 1999; Ishai 1999; Haxby et)معمولی، منجمله چهره ها، خانه ها، حیوانات، و ابزارها واکنش نشان می دهد 

al. 2001)د ود که در آن افرایش فعالیت در شکنج دوکی شکل وقتی مشاهده می شن. این نتایج با پژوهشی مطابقت دار

تحت که  اي فیلتر شده، براي مثال نقاشی هاي نمایانگر و انتزاعیانتزاعی ا نقاشی هاي که نقاشی هاي نمایانگر کننده ب

 Goel 2004) (Vartanian آنها می شدتوزیع بی نظم سطوح رنگی  باعثکه  قرار گرفته بودند نده کنندهیک فیلتر پراک تأثیر

and . هاي انتزاعی مقایسه می شدند، موجب نقاشی هاي نامشخص، وقتی که با نقاشی هاي نمایانگر و ترکیب بندي

. کاهش فعالیت ممکن است منعکس (Fairhall and Ishai 2008)راست می شدند طرف فعالیت کمتري در هیپوکمپ 

رمزگذاري ضعیف نقاشی هاي نامشخص باشد، که با پژوهش رفتاري ما مطابقت دارد، که طی آن افراد مورد ي کننده

تعداد بسیار کمتري از نقاشی هاي نامشخص  در مقایسه با نقاشی هاي نمایانگر، ه،آزمایش در یک تکلیف غیر منتظر

   .(Ishai et al. 2007)را به خاطر می آوردند 

شی ء، ما فعالیت فراخوانده شده توسط نقاشی هاي  ائی بیشتر مقارن هاي عصبی نامشخص بودنبراي شناس  

پیدا کردیم که ما سط نقاشی هاي نامشخص با هم مقایسه کردیم. در هم و بر هم شده را با فعالیت فراخوانده شده تو

جلومیخی و شکنج پیشانی میانی می شود، ي نقاشی هاي در هم و بر هم شده موجب فعالیت تشدید شده در ناحیه

 Miashita and Chang)بلند مدت است ي که میانجی تولید و حفظ تصورات ذهنی از حافظه "تصوري شبکه"نواحی 

1988; Fletcher et al. 1995; Mechelli et al. 2004; Ishai et al. 2002) . بازجوئی بعد از اسکن معلوم کرد که اکثر افراد مورد

آیا  آزمایش حین ادراك نقاشی هاي درهم و بر هم شده از تصور ذهنی استفاده کرده بودند تا تصمیم بگیرند که

نقاشی هاي نامشخص، که آیا  براي این که تصمیم گرفته شود که عکس ها حاوي اشیاء آشنا هستند یا نه. برعکس،
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مملو از اشیاء تصوري بودند حاوي اشیاء قابل شناسائی هستند یا نه، افراد مورد آزمایش به تشابه بینائی و تداعی بینائی 

   می کردند. ءاتکا

در محل اتصال لوب هاي اي ي مستقیم از کارهاي هنري نمایانگر و نامشخص فعالیت عمدهي یک مقایسه  

سرتاسري فرایند در ِاعمال کنترل توجهی بر تغییر از فرایند موضعی به  گیجگاهی و آهیانه اي نشان می داد، ناحیه اي که

(Fink et al. 1996) بینائی ي و تخصیص توجه فضائی در سرتاسر صحنه(Corbetta et al. 2005)  .دخیل دانسته شده است

ل اتصال لوب هاي گیجگاهی و آهیانه اي براي نقاشی هاي نمایانگر بازتاب پبوند فرم شی ء و افزایش فعالیت در مح

توسط فعال  اثر هنريلذا، شناخت محتواي معنی دار آشنا در محل فضائی آن در این صحنه هاي بینائی شلوغ است. 

در یک پژوهش دیگر، محل اتصال شدن در محل اتصال لوب هاي گیجگاهی و آهیانه اي میانجیگري می شود. اتفاقًا، 

توسط نقاشی هائی بفعالیت در می آمدند  طرف چپ (اما نه در طرف راست) نیز لوب هاي گیجگاهی و آهیانه اي در

  . (Kawabata and Zeki 2004)رتبه بندي می کردند  "خنثی"بجاي  "زیبا"که افراد آنها را 

موجب فراخوانی فعالیت  ك ترکیب بندي هاي هنرنشان می دهد که ادرا آرآي اف امدر مجموع، پژوهش   

در نواحی متعدد بینائی، هیپوکمپ، شیار داخل آهیانه اي، و شکنج پیشانی تحتانی می شود. تعدیل مربوط به محتوا در 

ادراك شی ء است، در حالی که فعالیت هیپوکمپ بازتاب تثبیت حافظه است. فعالیت ي شکنج دوکی منعکس کننده

شود. باالخره، تعبیر صحنه هاي مختلط بر  می براي نقاشی هاي در هم و بر هم شده مشاهده ور کردنمربوط به تص

تداعی هاي رده باال در محل اتصال لوب هاي گیجگاهی و آهیانه اي تکیه دارند، که عناصر گوناگون صحنه هاي 

شی ء است، بی اختیار ناظر  کد که مغز انسان ی. لذا، بنظر می رس(Fairhall and Ishai 2008)بینائی را بهم پیوند می دهد 

می کند. براي حل و فصل نامشخصی  قطعه قطعهبینائی نامشخص را به تصورات منسجم ي که بطور اتوماتیکی وارده

   بینائی، عملکردهاي شناختی سطح باال، از قبیل توجه، تصور بینائی، و بازسازي حافظه، همگی بسیج می شوند.

  

  در نقاشی هاي کوبیست تشخیص شی ء 7,4

  

براي ناظر تازه کار، نقاشی هاي کوبیست حاوي اشکال هندسی اي هستند که حتی در حضور عنوان معنی دار، در آنها 

شده، تجزیه شده، و دو باره روي هم  ر کارهاي هنري کوبیست، اشیاء خرداشیاء آشنا به سختی قابل تشخیص اند. د

ه نظرهاي متفاوت اند. ما همان اشیاء از نقطي ب نشان دهندهایجاد کنند، که اغل اي مونتاژ می شوند تا اشکال انتزاعی

آموزش ي که یک جلسهامتحان کنیم را تا شدت سهولت بخشی اي  یمه اانجام داد آرآي اف امي یک پژوهش تازه

 می کند، نقاشی هائیآسان کوبیست شناخت اشیاء در نقاشی هاي پیکاسو، براك، و گریس را ي کوتاه مدت در باره
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ند. نقاشی هاي این دوران با نامشخصی شدیدي شاخص می شدند؛ ل از جنگ جهانی اول کشیده شده اکه همگی قب

در روشی قطعه این اشیاء مستقیم اشیاء روزمره بودند (مثال، میزها، میوه ها، روزنامه ها، لیوان ها)، اما  نمایش گذار و

آنها را بسیار دشوار می کردند. نمونه هائی از محرکات را می ي شناخت بالفاصلهقطعه شده نمایانگري می شدند که 

ان هنر، و افراد متخصص .http://www.robertpepperell.com/Cubism/index.html توانید در این سایت مشاهده کنید:

و در آنها اشکال و اشیاء گوناگونی  "خوانده"ن ژانر آشنا هستند، می توانند این صحنه هاي کوبیست را دیگري که با ای

رح طدارند که فقط  تمایلکه چنین تخصصی ندارند  کسانیساخته شده اند. از آنها را تشخیص دهند که این نقاشی ها 

   .(Golding 1988)، و بافت را ببینند تا اشیاء مشخصی از هر نوع را طها، خطو

ما فرض گرفتیم که افرادي که آموزش دریافت می کردند می توانستند اشیاء آشنا را سریعتر از افراد کنترل   

شناسائی کنند، و فعالیت شدیدتري در نواحی واکنش دهنده به شی ء و مربوط به توجه نشان دهند. افراد مورد آزمایش 

سمی هنر نداشتند و گزارش می دادند که به موزه هاي هنر یک بار در ما، دانشجویان دانشگاه زوریخ، هیچ آموزش ر

قبل از هر نقاشی کوبیست ظاهر می شد و افراد مورد آزمایش  "بی عنوان"سال یا کمتر می روند. یک عنوان معنی دار 

نائی را شناسائی آیا شما هیچ شی ء آش"این سؤال را جواب می دادند  بله/خیر،ي باید با فشار دادن یکی از دو دکمه

یا  "،3" "،2" "،1" "،0"وم کردن ر دادن یکی از چهار دکمه براي معلبعد از آن این سؤال را با فشا ،"می کنید؟

دقیقه قبل از اسکن کردن، نیمی  30. "چند عدد شی ء را شناخته اید؟"باید جواب می دادند که از تعداد اشیاء  "بیشتر"

کوبیسم ي در باره یآموزشی کوتاه مدت می دیدند، که ضمن آن به آنها اطالعات ياز افراد مورد آزمایش یک جلسه

داده می شد، مثال هائی از نقاشی هاي کوبیسم را مشاهده می کردند، و شناخت اشیاء آشنا را در این نقاشی ها تمرین 

  می کردند.

 در نقاشی ها بیشتري از اشیاء راي هنسبت به گروه کنترلی، تعداد قابل مالحظافراد مورد آزمایش تعلیم دیده،   

واکنش آنها بمراتب کوتاه تر بود. بعالوه، افراد آموزش دیده زمان بیشتري الزم داشتند  يتشخیص داده و زمان تأخیر

ي تا گزارش دهند که هیچ شیئی را در نقاشی ها تشخیص نمی دهند. نقاشی هاي کوبیست موجب فعالیت در یک شبکه

ستریاتوم، لوب هاي آهیانه اي، و نواحی جلوپیشانی می شد. افراد ند که شامل نواحی اکستراقشري می شد منتشر

، و یک افزایش پارامتریک در بزرگتري سترش فضائی قابل مالحظهگ یک هیپوکمپی –آموزش دیده در قشر جانب 

دادند. بعالوه، ما  که تشحیص می را نشان می دادند که به مثابه عملکرد تعداد اشیائی بود آرآي اف امارتفاع سیگنال 

در  شکست وابسته بهتأخیري  زمان در افراد مورد آزمایش آموزش دیده، طوالنی تر شدن هاي معلوم کردیم که

 میانجیگري را فضائی توجه که اي شبکه دارد، مطابقت اي آهیانه –پیشانی ي تشخیص اشیاء آشنا با فعال شدن در شبکه

  . (Weismann and Ishai 2010) کند می
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غیرمترقبه ترین و شگفت انگیزترین یافته در پژوهش ما افزایش فعالیت در قشر جانب هیپوکمپی افراد آموزش   

دیده بود، که ارتفاع آن به عنوان عملکرد تعداد اشیاء تشخیص داده شده افزایش می یافت. این امر متصور این است 

اشیاء تداعی هاي زمینه اي  به شناسائی شی ء پیوند خورده اند، یمعموالً، بطور اخص، بجاي منابع شناختی که که

شوند. قشر جانب هیپوکمپ، که در نمایانگري و در نقاشی ها شناسائی  تا دهندوسیعتري را مورد استفاده قرار می 

، و حافظه هاي (Gabrieli et al. 1997)رخدادي ي ، حافظه(Ebstein and Kanwisher 1998)فضائی  رهیابیپردازش اطالعات 

قشري براي تداعی متن ي عمده اي در شبکهي دخیل دانسته شده، یک گره (Spiers and Maguire 2007)دور فضائی 

. تداعی ها طی زمان شکل می گیرند، وقتی که طرح هاي تکراري و نظم هاي آماري از (Bar et al. 2008)زمینه است 

. اخیرًا پیشنهاد شده است که نقش تداعی ها تولید پیش بینی هائی در دمحیط استخراج شده و در حافظه بایگانی شون

آموزشی، ي که بعلت کوتاهی جلسه احتمال زیادي دارد. (Bar 2007)بالفاصله است تا رفتار هدایت شود ي آیندهي باره

را انجام دهند. مهم این کردند تا تکلیف خواسته شده می افراد مورد آزمایش ما تداعی هاي متن زمینه اي را استفاده 

، که به عنوان مدلی براي ادراك شی ء پیشنهاد (Bayes) که، یافته هاي ما مدارك تجربی براي تجزیه و تحلیل بایزي

 . بر اساس(Friston et al. 2003; Friston 2005)دهند می و براي پتانسیل هاي فراخوانده ارائه  (Kersten et al. 2004)شده 

بینائی نامشخص را با پیش ي در می ساخت تا واردهاکوتاه آموزشی افراد مورد آزمایش ما را قي سهیز، جلادیدگاه ب

که افراد مورد آزمایش  ض گرفته شود که احتمال داردکنند. منطقی است که فر مقایسه تحتانی –بینی هاي فوقانی 

انی و فوقانی فوق –واقعی تحتانی ي ین واردهافراد کنترل خطاها را سرکوب کرده و یک توافقی بآموزش دیده بیشتر از 

 شناخت به منجر بینی پیش خطاي کردن حداقلی. کنند برقرار کوبیست هاي نقاشی در آشناتر اشیاء براي تحتانی –

   .شود می کوبیست هاي نقاشی در آشناتر اشیاء سریعتر

تحت  شناسی ترکیب بندي هاي هنر را درجه اي که عنوان ها می توانند یا باید ادراك معنی و برداشت زیبائی  

رسمی گرا (فرمالیست) ادعا دارند  دنباله رويهنر، منتقدان ي است. در واژه هاي نظریه مناقشهتأثیر قرار دهند مورد 

داشته باشند. اما، بقیه  اثر هنريهستند که نباید اثري بر خوانش ناظران  "برچسب هاي شناسائی"که عنوان ها صرفًا 

 نند که عنوان ها به مثابه راهنماهائی براي تعبیر عمل کرده و ایماهاي مهم زمینه اي براي درگیر کردن توجهادعا می ک

 ارزیابیهم فهم و هم  عناوین. مدارك تجربی پیشنهاد می کنند که (Gombrich 1960; Fisher 1984)ناظران تهیه می بینند 

حتانی عناوین بر ت –. در مثال قانع کننده اي از تأثیر فوقانی (Leder et al. 2006)از نقاشی ها را تحت تأثیر قرار می دهند 

فرق می کرد (براي مثال،  ی که به آنها ارائه می شد،ف بیننده از محتواي نقاشی ها مطابق با عنوانادراك هنر، توصی

وبیست یک عنوان معنی دار . در آزمایش ما، قبل از نقاشی هاي ک(Franklin et al. 1993) )"کارناوال"برخالف  "زجر"

عرضه می شد. ما دریافتیم که عناوین معنی دار شناخت اشیاء را فقط در افراد آموزش دیده  "بی عنوان"ي یا واژه

د. لذا، نسبت به افراد کنترل، افراد مورد آزمایش آموزش دیده اشیاء آشناي بیشتري را در نقاشی هاي کردنآسانتر می 
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 –ش می دادند. این یافته ها متصور این هستند که عناوین معنی دار می توانند راه حل فوقانی با عنوان معنی دار گزار

رویهم رفته . باشد داشته وجود قبلیي تجربه یا اطالع که وقتی فقط اما کنند، ایجاد مبهم بینائیي وارده براي تحتانی

نري مهارتی اکتسابی از طریق آموزش است. این مشاهدات پیشنهاد می کنند که شناخت محتواي آشنا در کارهاي ه

براي شناخت اشیاء در نقاشی هاي  افراد مورد آزمایشی که این گونه که یمشو جکاوهست تا کن هموسوسه انگیز 

   در انجام تکلیف شناخت سایر اشیاء هم بهتر عمل می کنند. آن، بعد از بودندآموزش دیده  کوبیست

که مغز انسان یک ناظر انفعالی کارهاي هنري نیست، بلکه یک تعبیر  جمعًا، پژوهش ما پیشنهاد می کند  

بینائی ي بر اساس مقابله هاي قبلی یا وارده هامحتوا و معنی آني پویائی است که دائمًا پیش بینی هائی در بارهي کننده

ند تا نش را مجبور می کدر مورد محرکات نامشخصی حقیقت دارد که فرد مورد آزمای به ویژهمشابه می کند. این امر 

محتواي نقاشی هاي مدرن، که  پی بردن بهمتداول اتخاذ کند. متفاوتی از تصاویر قابل شناخت ي بینندهاستراتژي هاي 

اغلب مشکل بتوان آنها را خواند یا شناخت، یک مهارت اکتسابی وابسته به زمینه است. احتماًال تعجب آور نیست که 

ي هنري نیز تحت تأثیر دانش و زمینه قرار می گیرند، همان طور که پژوهش هاي اخیر واکنش احساسی ما به کارها

. اگر واقعًا هنر به عنوان واسطه اي براي ارتباطات (Kirk et al. 2009)قضاوت زیبائی شناسی پیشنهاد کرده اند ي در باره

زبانی بیشتر و بیشتر از  -ن نمادهاي غیرتوسط نمادها تحول یافته، بنظر می رسد که با گذشت زمان، به صورتی که ای

  معنی آنها بسیج کند. پی بردن بهمرجع هایشان فاصله می گیرند، مغز انسان باید منابع اضافی براي 
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  سپاسگزاري ها

  

عصبی و ترمیم، و کمیسیون تساوي ي آلومیت ایشاي را مرکز ملی سوئیس براي کارآئی در تحقیقات: پالستیسیته

  کرده اند.  مالی اه زوریخ حمایتجنسی دانشگ
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 رفرانس ها
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  8فصل 

  

ضمن رتبه بندي زیبائی ي پیش داورمتنی و بی طرف سازي برعلیه ي پیش داور

 جانبی – و بخش پشتی جلوپیشانی قشر شکمی –شناسی: نقش بخش داخلی 

  اري عصبیارزشگز در جلوپیشانی قشر

  

  فریدبرگاولریخ کرك و دیوید 
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  ارزش گذاري زیبائی شناسی عصبی 8,1

  

 جلوپیشانی قشر پشتی –و بخش جانبی  جلوپیشانی قشر میانی –ما در این فصل به ترتیب بر نقش هاي بخش شکمی 

ارزش گذاري کارهاي هنر بصري، تمرکز خواهیم کرد. نشان داده شده  به ویژهحین ارزش گذاري زیبائی شناسی، 

 .Kirk 2008; Kirk et al)شود  تعدیل می در مورد مشاهده این نواحی با فشارهاي خارجی مربوط به متن که فعال شدن

2009a; Kirk et al. 2011)در پردازش  مخطط شر سینگولیت قدامی، هیپوکمپ، و اجسام. عالوه بر این ما نقش اتصاالت ق

   یم.رتبه بندي و ارزیابی کارهاي هنر بصري را مورد بحث قرار می ده

مقارن هاي عصبی واکنش ي شناسی از طریق تحقیق در بارهادراك زیبائی یکی از راه هاي در نظر گیري   

هاي حسی و حرکتی به کارهاي هنري و سایر تصاویر بینائی است. قبًال توجه زیادي به زیربناي عصبی واکنش هاي 

 ;Freeberg 1989)ینائی اختصاص داده شده است به کارهاي هنري، و بطور عمومی تر به سایر تصاویر ب تجسم یافته

Freeberg and Gallase 2007;  
Astafiev et al. 2004 ؛ و به Downing et al. 2006 به ، واکستراستریاتومي ناحیهي هم در باره De Gelder 2006  در

سازي رفتار درك شده و رفتار  نورون هاي آئینه اي در شبیهاین مباحث زبان هیجانی بدن هم مراجعه نمائید). ي باره

 .Rizzolatti et al. 1996: Rizzolatti et al. 2001; Freedberg and Gallese 2007; Di Dio et al)دارند  اساسیاطالق شده نقش 

 Prinz et al. 1997; Decety and)شرح هاي رمزگذاري و نمایانگري مشترك ي . از آن جا که این شرح ها، و همه(2007

Sommerville 2003)،  شدن ادراك و عمل تأکید داشته اند بلکه بر پیوند بین واکنش هاي حسی و  مزدوجنه تنها بر

حرکتی، فعال شدن آئینه اي در اقشار حرکتی و جلوحرکتی، هم چنین در اقشار حس بدنی، تا حد گسترده اي مورد 

و در  ،Keysers et al. 2004; Freedberg and Gallese 2007امتحان قرار گرفته اند (در مورد ادراك بینائی و لمس در هنر، به 

مراجعه نمائید). واکنش هاي شبیه  Calvo – Merino 2005; Battaglia et al. 2011مورد واکنش هاي حرکتی به هنر، به 

شبیه سازي تجسم یافته و هم چنین واکنش هاي ي سازي درك شده به تصاویر بینائی یکی از پژوهش هاي عمده

. این ها یک شرح عصبی براي این گونه واکنش (Gallese et al. 2004; Freedberg 2007, 2009)مدلی به تصاویر است ه

هاي تجسم یافته و حرکتی به نقاشی ها و مجسمه ها در آثاري ارائه داده اند که در کارهاي پدیده شناس فرانسوي به 

همدردي، از قبیل رابرت ویچر و تئودور ي نجمله پیشگامان نظریهکارلوپونتی، و افراد قبل از او، م -نام موریس مرلو

بنیادي واکنش زیبائی شناسی است ي یک جنبه (Einfühlung)هوم یکدلی اده شده اند، که براي آنها مفلیپ شرح د
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ه توسط . اتصال بین حرکت و هیجان آن طور ک(Merleau Ponty 1945; Vischer 1873; Lipps 1903, 1903b(براي مثال، 

 James)کرده اند  هنري جیمز شرح داده شده یک تجدید حیات عمده اي در کارهاي آنتونیو داماسیو و دیگران پیدا

1890; Damasio 1994) گرایش به سمت پیوند دادن واکنش هاي بدنی و هیجانی منجر به تعداد زیادي از تجزیه و تحلیل .

، فعال شدن اینسوال در واکنش به (LeDoux 1992, 1996; Adolphs et al. 1995; Adolph 1999)نقش آمیگدال ي ها در باره

واکنش هاي احساسی/هیجانی به ي )؛ براي مطالعات قبلی تر در بارهDi Dio et al. 2007نمایانگران هنري شده اند ( 

بین درك انزجار و ي رابطهو هم چنین براي  ،Lane and Lang 1997; Lang et al. 1993تصاویر به مطالعات فراوانی توسط 

فعال شدن قدام اینسوال به منابع وسیع الطیفی مراجعه نمائید که در زمان حال در دسترس هستند. ما در حال حاضر در 

زیرمایه هاي عصبی اي هستیم که زیربناي درگیري حسی و احساسی با کارهاي ي تملک پژوهش هاي انبوهی در باره

. مقدار قابل مالحظه اي توجه به طرقی معطوف شده که در آنها Freedberg and Gallase 2007)هنري هستند (براي مثال، 

 را شبیه سازي حرکتی، یا یک حس شبیه سازي حرکتی رفتارها و حرکاتی که مشاهده شده، در ناظران احساساتی

. اخیرًا، توجه به (Freedberg 2007)فراخوانی می کنند که با همان احساسی مطابقت دارند که مقصود هنرمند بوده است 

 عبارت به –اثرات باقی مانده بر یک نقاشی یا مجسمه داللت ضمنی بر این حرکات دارند حرکاتی معطوف شده که 

برداشت شبیه سازي را بمراتب فراتر از هنر  گونهبه این این آثار که طوري  – ساز مجسمه یا نقاش دست آثار دیگر

  . (Umiltà et al. 2012)د نده (و هم چنین به خطاطی) گسترش میتمثیلی به فرم هاي انتزاعی 

ارجحیت زیبائی شناسی و رتبه بندي، و حتی ي دسترسی به حل مسئله ها کمی از این پژوهش تعداداما،   

واکنش ها در  حتید. ندسترسی کمتري به مقارن هاي عصبی اثرات زیبائی شناسی بر چنین رتبه بندي را ارائه می ده

مدارك مفید و مهمی از نقش واکنش هاي جسمی و احساسی در درگیري ناظران که  عمل –ادراك  مزدوجي حیطه

رتبه بندي، و حتی اساس ارزش گذاري، ي شکل دهنده واکنش به آنها، با کارهاي هنري ارائه می دهند، که شدت

ي دادي احتمال را براي فهم زیرمایه. نظریه هاي اخیر اقتصادي و تصمیم گیري تعندا مناقشهمورد قضاوت هستند، 

چنین  در مقابلعصبی زیربناي ارزیابی (سابژکتیو) کارهاي هنري، اثر متن بر ارزش هدونیکی، انواع بی طرف کردن ها 

. (Mintague and Berns 2002)بر چنین بی طرف کردن ها را پیشنهاد می کنند  بودن اي رشته متخصصاثرات متنی، و اثر 

و بخش جانبی  جلوپیشانی قشر میانی –ا نقش فعل و انفعال قشر جلوپیشانی، از همه مهمتر بخش شکمی در این جا م

  یر کار شناس مورد هدف قرار داده ایم.غو  متخصصبین ي را در فرایندهاي ارزیابی، و رابطه جلوپیشانی قشر پشتی –

فرم عنوان، برچسب، نوشته ها، و سایر تعدادي پژوهش رفتاري نشان داده اند که چگونه اطالعاتی از قبیل   

 Cupchik et al. 2009; Lederرا متأثر کنند (براي مثال،  اثر هنريمکمل هاي شناختی می توانند ارزش گذاري یک  هاي

et al. 2004; Russell 2003; Kirk et al. 2008)واکنش ها به موسیقی  آزمایشعصبی ارزیابی زیبائی شناسی با  هاي . مقارن

(Blood and Zatorre 2001; Baumgarten 1986/1750)  و محرکات تصویري(Cela-Conde et al. 2004)  شدن  روشنشروع به
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ند. نشان داده شده که رتبه بندي لذت بخشی سابژکتیو توالی هاي موسیقی با فعالیت اجسام مخطط، آمیگدال، ه اکرد

 Blood and Zatorre)شر سینگولیت قدامی مطابقت دارد ، اینسوال، قشر حدقه اي پیشانی، و قشکنج جانب هیپوکمپی

2001; Brown et al. 2004; Menon and Levitin 2005; Koelsch et al. 2006) . در دو پژوهش با استفاده از نقاشی ها به عنوان

دمدار، ي هسته موجب بسیج هنري سابژکتیو از کارهاي ارزیابیکه  وقتیگزارش شده اند، یافته هاي مشابهی  ،محرك

 .Kawabata and Zeki 2004; Vartanian and Goel 2004; Kirk et al)قشر سینگولیت قدامی، و قشر حدقه اي پیشانی می شود 

در پژوهشی که شبکه هاي بسیج شده حین رتبه بندي زیبائی  (Jaconsen et al. 2006)جیکوبسن و همکارانش . (2008

 قشر جانبی بخش میانی، –در قشر پیشانی را ، فعالیت افزایش یافته اي اند مقایسه کرده تقارنشناسی را با قضاوت 

محل اتصال لوب هاي گیجگاهی ولیت خلفی، قشر لوب گیجگاهی، و سینگ تحتانی، پیشانی شکنج پیشانی، اي حدقه

شبکه هاي ي کلهشناسائی اجزاء متشراي ب را مهمی هاي نخ سر ها پژوهش این از کدام هر. اند کرده پیدا اي آهیانه –

جدا ) با Kawabata and Zeki 2004کاواباتا و زکی (ي مطالعهعصبی زیر بناي رتبه بندي زیبائی شناسی ارائه داده اند. 

قطعی ي اگر نتیجه، )اند رتبه بندي رفتاري تعیین شده دقیقها (که با تجزیه و تحلیل  تطبیقیبه  ارزیابیکردن عناصر 

با هم  شوند ، زیبا رتبه بنديبجاي خنثی ت: وقتی محرکاتی کهیشنهادات را تولید کرده اساز پ یک سريد، نداشته باش

 که ،دنبخش میانی قشر حدقه اي پیشانی، قشر سینگولیت قدامی، و قشر آهیانه اي چپ فعال می شو ،مقایسه شوند

، شوندبا هم مقایسه  شده و با چنین رتبه بندي اي مطابقت دارد؛ وقتی محرکات بجاي زیبا زشت رتبه بندي شدت آن

مشاهده نمی شود. در مورد رتبه  یقشر حرکتی اولیه فعال می شود؛ وقتی محرکات زشت با خنثی مقایسه شوند فعالیت

 Kawabata and Zekiبندي زیبائی در مقابل زشتی، بنظر می رسد که بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی فعال می شود (

کوچک بود و رتبه بندي بطور مبهمی تعریف شده بود برداري ها نمونه ي ین جا اندازهدر ا با وجود این که). 2004

خاصی در نقاشی یا نظریه هاي هنر)، یافتن فعالیت در  تخصصبدون هیچ "(پنج دانشجوي مرد و پنج دانشجوي زن 

توسط افراد مورد آزمایش بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی حین ارزیابی زیبائی شناسی نقاشی هاي زیبا (آن طوري که 

 مورد آزمایشات بیشتري بتوان آن را به عنوان اساسی براي تا بود بخشکافی الهام ي ند) به اندازهرتبه بندي شده بود

   بهم می پیوندند. تصمیم گیريي از ناحیه با یافته ها که قرار داداستفاده 

بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی/بخش شکمی  نشان داده اند که آسیب به در اوائل، داماسیو و همکارانش  

. بعالوه (Bechara et al. 2000; Damasio 1994)شود منجر به نارسائی در تصمیم گیري می  اغلبمیانی قشر جلوپیشانی 

 ظرفیت گذاري ارزش مورد مانند احساسی، ارزیابی در جلوپیشانی قشر میانی –ثابت هم شده که نقش بخش شکمی 

براي فهم بیشتر فرایندهاي عصبی سابژکتیو  ،(Aharon et al. 2001; Winston et al. 2007 مثال، براي( چهره تبیانانا هیجانی

فرایندهاي زیربنائی رتبه  پی بردن بهبراي این امر ، که ، معلوم شدههم چنین و –کلیدي است  ،دخیل در تصمیم گیري

  نیز کلیدي است. آنهاانجام  دردخیل  پیش داوري هايبندي کارهاي هنر بصري و فشارها و 
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  دخالت بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی در ارزش گذاري 8,2

  

اخیر به فهم فرایندهاي سابژکتیو دخیل در ي ما در این بخش یک دسته از آزمایشات را شرح می دهیم که از عالقه

هدونیکی یا احساسی ي اجزاء متشکله . این آزمایشات با مضمون(Montague and Bern 2002)تصمیم گیري برخاسته اند 

  متحد شده اند.با هم در رتبه بندي زیبائی شناسی یک کار هنر بصري 

که بسیج بخش میانی قشر حدقه اي پیشانی را در رتبه  (Kawabana and Zeki, 2004)پژوهش کاوابانا و زکی   

ال بررسی مسئله اي است که چگونه رتبه متصور احتم ،کارهاي هنري به عنوان زیبا برعکس زشت نشان می دهد بندي

 (Kirk et al. 2009a)شده در جوار آنها تعدیل می شود. کرك و همکارانش  همراهبا اطالعات معنائی  بندي ارجحیت هنر

ترتیب دادند تا اثر اطالعات شناختی بر تعدیل ارجحیت سابژکتیو براي کارهاي هنر بصري  آرآي اف امیک پژوهش 

به را لوئیزیانا در کپنهاگ  معاصرهنرهاي ي کنند. در این پژوهش، نسخه هاي رنگی نقاشی ها از موزه را اندازه گیري

ا برچسبی در ب از آثار . هر کدامنده انشان داد ي هنرهارشته آزمایش بدون هیچ آموزش رسمی در  چهارده فرد مورد

 ) و نیمی را با برچسبی به"گالري"لوئیزیانا (برچسب ي ه، که نیمی از آنها را به عنوان متعلق به موززیر آنها همراه بود

کامپیوتر) مشخص می کردند. بررسی هاي قبلی تضمین می کردند که "(برچسب عنوان تولید شده توسط کامپیوتر 

 هیچ کدام از افراد مورد آزمایش هیچ اشنائی با نقاشی هاي نشان داده شده نداشته باشند. با استفاده از طرح تحقیقی،

اطالعات متنی ارائه شده اثري بر ارزش گذاري زیبائی شناسی و ارجحیت سابژکتیو آیا  هدف این بود که معین شود که

همراه با آن، یا در واژه هاي رتبه بندي رفتاري یا فرایندهاي عصبی زیربناهاي آنها، دارد یا نه. فرض گرفته شده بود 

تا برچسب کامپیوتر، و این که این امر هم در رتبه بندي  شدش خواهد که برچسب گالري موجب انتظار باالتري از پادا

بود که ارجحیت سابژکتیو  شدتی. سؤال می شودمنعکس رفتاري و هم در فعالیت عصبی درگیر در فرایند پاداش 

د. جذابیت تغییر پیدا کرده و تعدیل شو بندي مقام آن بعنوان هنرمندانه یا صرفاً محصول کامپیوتر قالبممکن است با 

 منسجم هاي ارجحیت تحتانی –باشد، احتمال باقی می ماند که اثر فوقانی  هر اندازه هم که اثر هنريمستقیم حسی یک 

 یجذابیت چنین درگیر که اند متفاوت هائی شبکه از که کند بسیج را عصبی خاصي شبکه یک و کرده متأثر را رفتاري

ي ز مقام یک شی ء هنري، و نه ویژگی هاي حسی آن، تعیین کنندهفرض این بود که برداشت شخص ا شهستند. پی

  براي یک اثر و نه براي اثر دیگري باشد.  فردکتیو ژزیربنائی ارجحیت ساب

یک در هیچ ویژگی ذاتی  بر اساس آن البته، این با ادعاي قدیمی در زیبائی شناسی فلسفی مطابقت دارد که  

 با یا ، وبه عنوان هنر در متن سازمانی آن تشکلشهنري شکل دهد، و این که اثر شیئی وجود ندارد که آن را به عنوان 
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 Danto)ته می شوند) خدر هم آمیاین دو پیش بینی می شود (که در بسیاري از موارد، بخصوص امروزه،  شمقام فلسفی

 معیننوان هنري یا غیر هنري هستند که با آن ها کارها به ع ئیتنها معیارها ، این ها. اغلب، وراي تحسین عمومی(1964

می شوند. می توان در مطابقت با مواضع تعداد زیادي از هنرمندان مفهومی معاصر ادعاي بیشتري داشت که، این 

برچسب زدن کارهاي هنري به عنوان هنر آنها را قادر می سازد تا به این طریق تجربه شوند، دقیقاً همان طور که این 

باشد. به این طریق، یافته هاي عصبی اي که این آزمایش ارائه می دهد یک  این امرور تحقیق بنظر می رسد که متص

  مرکزي حول این گفتمان موضوعی را تقویت می کند که هنر چگونه شکل می گیرد.ي جنبه

از این مطالعه ظهور می کند اثر اطالعات تصریحی متن بر فعالیت عصبی در بخش  اآشکارکه  موضوعی  

 ارزشي محاسبه در جلوپیشانی قشر میانی – شکمی بخش نقش گرفتن نظر در با. است جلوپیشانی قشر میانی –شکمی 

 .Anderson et al.2003; O’Doherty et al. 2003; Rolls et al) مثال، براي( تجربی تکالیف انجام حین شده تجربه لذت در و

 ;Plassmann et al. 2008)اطالعات متنی تعدیل شود  ، احتماًال زیاد جاي تعجب نیست که این منطقه باید توسط2003

McClure et al. 2004; de Araujo et al. 2005)تصویر برداري از مغز و رفتارهاي بازاریابی فعال شدن ي . تحقیقات در رشته

 عالوه بر این، این حقیقت کهمیانی قشر جلوپیشانی را ضمن تصمیم گیري بیشتر روشن می سازد.  –شکمی  بخش

که در آنها افراد ارجحیت  آزمایشاتیفعالیت در این ناحیه توسط اطالعات متنی تعدیل می شود نیز پیش می آید، مثًال، 

نشان داده است که افراد  (de Araujo et al. 2005)هاي خودشان را براي مایعات یا بوها ارزیابی می کنند. یک تحقیقی 

گفتاري لذت بخش باشد بشدت لذت بخش تراز وقتی ي وصیف کنندهمورد آزمایش یک بو را وقتی که همراه یک ت

گفتاري ناخوشایندي همراه باشد، و این امر با فعالیت در بخش شکمی میانی ي ارزیابی می کند که با توصیف کننده

مغز فعالیت  يآشکاربطور  سطح باالي شناختی از قبیل برچسب هاي واژه ايي قشر جلوپیشانی مطابقت دارد. وارده

را در بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی متأثر می کنند، که نقشی کلیدي در لذت بخشی درك شده دارد. پژوهش 

که با دو نوع است سیستم هاي عصبی درگیر در تولید ارجحیتی را مورد مطالعه قرار داده  (McClure et al. 2004)دیگري 

ند که ارجحیت مربوطه براي نوشابه هاي بدون ه اان پیدا کردایجاد می شود. این محققبا مارك  غیرالکلیي نوشابه

ن اثر شناختی اما صرفًا بر اساس اطالعات حسی) بطور باثباتی با فعال شدن بخش شکمی میانی وبرچسب (یعنی، بد

ر ان شده و هم باثر شدیدي هم بر رتبه بندي بی ماركقشر جلوپیشانی مطابقت دارد، در حالی که اطالعات مربوط به 

واکنش هاي اندازه گیري شده در هیپوکمپ (همان طور که می توان انتظار داشت)، مغز میانی، و بخش جانبی پشتی 

شانی را بعدًا در این فصل مورد بخش جانبی پشتی قشر جلوپی . ما پیامدهاي فعال شدن این چنینیدارندقشر جلوپیشانی 

رتبه بندي شراب  نشان داده اند که قابل انتظاريبطور اخیراً  ث قرار می دهیم. از طرف دیگر پالسمن و همکارانش،بح

وقتی باالتر است که قیمت آن دانسته شده باشد تا وقتی که از قیمت آن اطالعی در دست نباشد، و یک مقارن عصبی 

  . (Plassmann et al. 2008)از این با اثر در قشر حدقه اي پیشانی/بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی مطابقت دارد 
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توسط  ارجحیت سابژکتیو براي نقاشی ها مقارن هاي عصبی تعدیلي کرك و همکارانش در تحقیق در باره  

شته دا "گالري"که برچسب ، معلوم کرده اند که رتبه بندي زیبائی شناسی بمراتب براي نقاشی هائی باالتر است متن

 در موردعالیت بیشتر بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی این با ف. (Kirk et al. 2009a) "کامپیوتر"تا برچسب  باشند

این ناحیه در  کنونیي . با در نظر گرفتن نقش بخوبی ثابت شدهدارددر مقایسه با وضع کامپوتري مطابقت  ،گالري

به هیچ مر ا، این (Anderson et al. 2003; O’Doherty et al. 2003; Rolls et al. 2003 درك شده (براي مثال، تنمایانگري لذا

وجه تعجب آور نیست. فعالیت بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی با رتبه بندي باالتر زیبائی شناسی تخصیص داده 

که فعال  مطابقت دارداي با مدارك کنونی  ي،پیوتربرچسب گالري برعکس برچسب کام با شده به کارهاي هنري

تخصیص ارجحیت است که در  یت دادن سابژکتیويجلوپیشانی نمایانگر واکنش ارجحشدن بخش شکمی میانی قشر 

زیبائی شناسی به یک محرك بر محرك دیگر دخالت دارد. نتایج منتج شده از این تحقیق مدارکی هم تهیه می بینند 

که رتبه بندي ارجحیت نسبت داده شده با وارده هاي شناختی و معنائی  پابرجاست که این نمایانگري حتی وقتی هم

تعدیل بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی توسط اطالعات متنی ي . این یافته ها، که با هم نشان دهندهتعدیل می شوند

   .اند ناحیه این در تحتانی –هستند، متصور یک فعل و انفعال دو جانبه بین فرایندهاي حسی و اطالعات فوقانی 

ي برعکس کامپیوتر، علیرغم در نظر گرفتن اثرات عصبی نقاشی ها در وضعیت هاي گالراز طرف دیگر،   

در شکنج جانب هیپوکمپی دو طرفه، قشر بینائی، و قطب لوب گیجگاهی دو  یرتبه بندي زیبائی شناسی، افزایش فعالیت

نواحی فعال شده مستلزم اظهار نظر است. بعضی  از بسیار متفاوتي طرفه را نشان می دهد. تمایز بین این دو نوع فقره

ند. معلوم شده که این دالئل براي فهم نه تنها آشکارهستند؛ دالئل دیگر احتماالً کمتر  کارآشاز دالئل این تفاوت 

ناشی از متن حین رتبه ي پیش داوردر خنثی کردن  تخصصتعدیل شناختی ارزیابی زیبائی شناسی بلکه براي نقش 

   بندي زیبائی شناسی کلیدي هستند.

 افزایش فعالیت ی بر ارجحیت بویائی،اثرات شناختي بارهپژوهشی توسط دي آرائوجو و همکارانش در در   

د که در افراد مورد آزمایش رتبه بندي ارجحیتی یک شر جلوپیشانی هنگامی مشاهده می شبخش شکمی میانی قدر 

کردند. پژوهش هاي روانی می منفی دستکاري ي مثبت در مقایسه با یک واژهي از بوها را با برچسب یک واژه رده

بویائی را در انسانها ثابت کرده اند، تا حدي که معلوم شده ي پیش داورمدتها است که بی کفایتی نسبی  نیجسما –

 Cain)معنائی بین یک بو و نام آن است  پیوندکه شناسائی موفقیت آمیز بو بشدت مستعد عواملی از قبیل آشنائی و 

اثر شدیدي هم بر  کردند که اطالعات لفظی یا معنائیکه دي آرائوجو و همکارانش پیدا  نیست. لذا تعجب آور (1979

ند. اما، این که برچسب هاي معنائی می توانند رتبه بندي زیبائی شناسی و دراك و هم رتبه بندي صفات بو دارا

که معرفی عنوان و اسم هنرمند بر  هکرد معلومرا متأثر کنند کمتر مدرك شده است. راسل  هدونیکی کارهاي هنري

. (Russell 2003)د می شونآنها ي ثانوي کارهاي هنري انتزاعی و نیمه انتزاعی موجب افزایش ارزش هدونیک رتبه بند
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 قیق کرك و همکارانش با نشان دادن این امرتح، تفاوتی در موضوع محرك وجود نداشته باشد حتی وقتی که هیچ

ر تر) بر ارجحیت سابژکتیو تأثیرگذاستیژدار برعکس برچسب کامپیوگالري هاي برچسب که برچسب هاي معنائی (

 در این جا نیز یک مقارن عصبی در بخشاین محققین . (Kirk et al. 2009a) است، این مشاهده را گسترش داده است

آرائوجو و همکارانش پیدا کرده  دقیقًا همان طور که، یافته اندرفتاري  شکمی میانی قشر جلوپیشانی براي تظاهرات

   (de Araujo et al. 2005).بودند 

در واکنش به اشیاء با ارزش هاي  را بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانیفعالیت پژوهش هاي دیگر تعدیل   

ند که اشیاء فرهنگی از قبیل اتوموبیل هاي اسپرتی در ه اکرد معلومپاداشی متفاوت نشان داده اند. ارك و همکارانش 

ي پاداشی در بخش شکمی ناحیه دوپامینرژیکی مداربندي هاتن نه –اتوموبیل هاي کوچک مدارهاي پاداشی مقابل

مخططی، بلکه در سینگولیت قدامی و در سطح داخلی قشر حدقه اي پیشانی ( در محل معمولی که با بخش شکمی 

. بخش (Erk et al. 2002)میانی قشر جلوپیشانی رویهم افتادگی دارد) را در افراد مورد آزمایش مرد تعدیل می کنند 

 .O’Doherty et al)میانی قشر جلوپیشانی بشدت در پیام رسانی جنبه هاي هوس انگیز اساسی پاداش دخالت دارد  شکمی

. بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی در فرایند احساسی دخیل دانسته شده که با واکنش هاي شدت یافته به (2003

ش تحت شرائطی درگیر شود که مستلزم تصمیم . احتمالی که این بخ(Lane 1997)عواقب پاداش دهنده همراه است 

 Kringelbach) با درگیري آن در ادغام بازخورد پاداش براي تصمیم گیري احساسی مطابقت دارد ،گیري رفتاري است

et al. 2003; O’Doherty et al. 2003).   

ي رابطه با مسئله این ها خیلی خوب هستند، اما این نتایج بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی را دري همه  

   مکانیسم هاي عصبی درگیر در ارزیابی زیبائی شناسی تصاویر بینائی و کًال هنر، چگونه باید تعبیر شوند؟

نوشابه هاي غیر الکلی فعال شدن در  ماركپژوهش مک کلور و همکارانش نشان داده اند که اطالع از   

که بطور عرفی تحت تأثیر قرار می دهند، قشر جلوپیشانی را  بینائی، و بخش پشتی جانبیي نواحی هیپوکمپ، قشر اولیه

. (McClure et al. 2004) مربوط به طعم راوظائف دارند تا بعهده  را در نظر گرفته شده اند که عملکردهاي قوي شناختی

یوتر، قشر انتورینال را در موقعیت هاي گالري برعکس کامپي کرك و همکارانش فعال شدن دو طرفه 2009در سال 

مستلزم دلیل است. قشر انتورینال  یافته . این(Kirk et al. 2009a)ند ه انشان داد ،علیرغم رتبه بندي زیبائی شناسی واقعی

در مجاورت و با اتصال دوجانبه با هیپوکمپ است و در جلساتی فعال می شود که در آنها افراد مورد آزمایش بدرستی 

 .Cansino etal)ند آورده نمی شدبه خاطر  این اطالعاتدر مقایسه با جلساتی که ، به خاطر می آوردنداطالعات متنی را 

انتظار پاداش هستند  گیر. یافته هاي دیگر متصور این هستند که سیستم هاي دوپامینرژیکی مغز میانی که در(2002

ما مطابقت ي رض اولیهتعدیل می کنند. این مدرك با پیش فرا اظهاري در هیپوکمپ ي مستقیماً شکل گیري حافظه
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هم و  نخست/ي دارد که این مفهوم سازي فرد مورد آزمایش از تصویر است، نه ویژگی هاي حسی، که در درجه

   ارزش هدونیک آن را تعیین می کند. ،چنین

 از لذا و –ممکن است که این اثر ناشی از متفاوت بودن انتظارات قبلی فرد مورد آزمایش از پاداش آینده   

طوري که توسط برچسب محرك فراخوانی شده است. لذا شخص می تواند براي دو  ، آندباش – هدونیکی ارزش

تولید شده توسط کامپیوتر شرحی ارائه دهد.  برچسب گالري برخالفبا استفاده از برچسب عامل ممکن در تحقیقات 

فرم هاي هنر تولید ي ي اخیر در همهبطور سطحی مربوط به تفاوت نسبی در پرستیژ است. علیرغم پیشرفت ها شرح اول

براي نمایش و منشاء از اینترنت کًال گالري هاي هنر متن پرستیژدارتري  اینترنت،شده توسط کامپیوتر و هنر دنیاي 

هر اندازه  د.پیش اجتماعی برخاسته می شوکارهاي هنري باقی مانده اند. در این مورد، انتظار یا تولید پاداش از یک 

ممکن است رستیژ باالتري داشته باشد، رقابت بیشتري براي نمایش کارهاي هنري در آن وجود دارد، و که گالري پ

مطابقت داشته باشد. عامل دوم و نزدیک به این، ممکن  یباالتر پاداشانتظار  وبرداشت از موفقیت هنرمند  با بخوبی

تیژدارتر در مقایسه با گالري با پرستیژ کمتر نمایش گذاشتن در یک گالري پرس هنرمند براياست هزینه اي باشد که 

که صرفًا گفته شده که  اثر هنريارزش مالی متصل شده به یک  احتمال بسیار کمتري دارد که –متحمل می شود 

محصول کامپیوتر است، اما در حقیقت یک کپی از نقاشی واقعی است (که در یک گالري با پرستیژ کم و بیشی به 

خارج از متن هاي تجزیه و تحلیل  به ویژه. در موارد زیادي، این امر داشته باشد دخالتی در است)نمایش گذاشته نشده 

ساده این است که هر چه  یاجتماع پیش فرض یک –شده توسط دانش آموختگان تاریخ و منتقدان هنر  هاي متعالی

  ري دارا خواهد بود.گران قیمت تر باشد احتمال بیشتري دارد که ارزش هدونیکی باالت اثر هنريکه 

ي اثر عمیقی بر رتبه بندي زیبائی آشکاروارده هاي شناختی از قبیل برچسب هاي واژه هاي معنائی بطور   

فوق الذکر متصور این هستند که قشر انتورینال و قطب لوب گیجگاهی حین ي شناسی دارند. داده هاي خالصه شده

عال می شوند که ممکن است ارجحیت زیبائی شناسی را حین به خاطر آوردن اطالعات مربوط به هنر و فرهنگ ف

وضعیت هاي گالري متأثر کنند، در حالی که بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی در تولید رقابت هاي ارجحیتی درگیر 

است. بنظر نمی رسد که این دو سیستم بطور مستقل از هم کار کنند، اما بطور مستقلی بطریقی تعدیل می شوند تا 

  حیت هاي زیبائی شناسی را تعدیل کنند که با متن معنائی موجب شده اند. ارج
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زیبائی شناسی ارزیابی زیبائی شناسی را تعدیل می کند.  بودن متخصصوطه راجع به شدتی است که مربي یک مسئله

ان در ارزیابی کارهاي هنري، متخصص –ان و غیر متخصصمیقی بین پژوهش هاي فراوان اخیر تفاوت هاي اساسی و ع

 Calvo-Merino et al. 2005; Hekkert)نشان می دهند  هاي عصبی ارجحیت و ارزیابی هاي این افرادو هم چنین در زیربنا

et al. 1996a, 1966b) ندیده اند آموزش هنري ی کهافراد مورد آزمایشنشان داده است که  1966. مک وینی در سال 

دارند به  يهنري اکثرًا عناصر بینائی ساده و قرینه را ترجیح می دهند، در حالی که آنها که آموزش دیده اند یا زمینه

مساوي) نتیجه گیري کرده اند  انتظاري. اسمیت و مالرا (با (McWhinnie 1966)عناصر پیچیده و غیر قرینه گرایش دارند 

فرم  )نحو(ترتیب منظم با  آکوردهاي  توالیان موسیقی براي متخصصاز  بیشتريارجحیت  موسیقی تازه کارانکه 

کافی ي . گفته شده است که کًال فرم آموزش (که همیشه به اندازه(Smith and Melara 1990)نشان می دهند  معمولی

 طور مانه –به این ارجحیت تفکیکی کمک می کنند. همیشه می توان گفت که  تخصصي مشخص نشده) و درجه

معنی برداشت  عمیقتر، اشنائی، و تجربه باعث غنی تر شدن دانش آموزش در یک هنر خاص، – شده ادعا اغلب که

تمایل دارند تا به ارزش هاي زیبائی شناسی (بطور وسیعی)  انمتخصصکه  می شودهار می شوند، و معموالً اظ شده

هرگز بطور  تخصصبوده که  ز مشکالت در نوشتجات اینبیشتر از ارزش هاي حسی واکنش نشان دهند. تا حال یکی ا

اغلب  باشد. شامل چه چیزهائی تخصصا هم ثابت نشده که دقیقًا قرار است که آشکار، و ف نشده استواضحی تعری

مفاهیم ارزش زیبائی شناسی،  ،انمتخصصان به احتمال بیشتري از غیر متخصص فرض نسبتًا کلی اي گرفته می شود که

(یا ي هنجارهاي فرض شدهبر آنها پایه گذاري شده است، یا  اثر هنريو ایده هائی را مد نظر می گیرند که یا مفاهیم 

. اغلب فکر می (Smith and Melara 1990; Bourdieu 1979) را در نظر می گیرند خوب و بدي ) سلیقهي غلبه پیدا کرده

ي تودهي گرایش براي فاصله گیري از سلیقهیک ي ان منعکس کنندهمتخصصشود که ارجحیت بیان شده توسط 

ادراك زیبائی ان بیان می شوند). اغلب باور بر این است که متخصص –که با دیدگاه هاي غیر سلیقه اي است ( مردم

است. پس بعضی فرم هاي باخبري، تجزیه و  یشناسی شامل فرایند کردن، شناسائی، و فهم وسیع یک سبک خاص

. همان طور که بخوبی دانسته شودزیبائی شناسی می  تخصصگذار کلیدي  تتبدیل به عالمتحلیل، و شناسائی سبک 

محدود کرد، گرچه اصول زیربنائی براي آنها که خارج  يحتی نقاشی هاي بشدت انتزاعی را می توان با قواعد"شده 

، هیچ شکی نیست که منتقدان و . اما (Cupchik and Laszlo 1992) "نیستند آشکار بالفاصله هنرمند هستندي از دایره

مورخان هنر بیشتر از تکنیک هاي ترجیح داده شده و قوانینی آگاه هستند که یک سبک را از سبک دیگر تشخیص 

   می دهند، و این که این امر ارزیابی آنها را از کار مورد نظر متأثر می کند.

 مقیاس در حتی – در ساختارهائی به ویژهدر مغز،  داشتن تخصصك اشاره به اثرات مستقیم انبوهی از مدار  

ند. مگوایر و همکارانش در یک آنالیز اندازه گیري شکلی وابسته ند که مربوط به حافظه و ادراك ادار - ماکرو تشریح

بیشتر از  کسل) پیدا کردند که حجم بافت خاکستري در بخش خلفی هیپوکمپ رانندگان تاکسی در لندن(وُ حجمبه 
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. (Maguire et al. 2000)، و بنظر می رسد که با طول مدت رانندگی آنها مطابقت داشته باشد ستآنها کنترل هاي هم سن

در واکنش به موسیقی شده است. بنگرت و همکارانش در  تخصصتعداد روز افزونی از پژوهش ها وقف نقش اثرات 

که دانشی از موسیقی نداشتند، در  ه انددفعالیت مغز را در گروه هائی از موسیقی دانان و کسانی مقایسه کر 2006سال 

از فعالیت مغزهاي موسیقی دانها را در  ه یک توالی پیانو گوش می دادند، و سطوح باالتريب حالی که بطور انفعالی

پیدا کردند  به کنترل حرکتی مربوطبه فرایند شنوائی، و هم چنین در نواحی پیشانی  مربوطلوب گیجگاهی ي ناحیه

(Bangert et al. 2006) اخیرًا، جیکوبسن و دیگران یک رویکرد متفاوتی را پیش گرفتند تا واکنش هاي زیبائی شناسی.

و افراد معمولی در تجزیه و تحلیل اثرات پتانسیل مربوط به اتفاق در سیر فرایند شنوائی و شناختی  انمتخصصرا در 

   .(Brattico and Jacobsen 2009: Bigand and Poulin – Charronat 2006)کورد مقایسه کنند آتوالی هاي 

نواحی قشري بسیج شده حین ارزیابی زیبائی  آرآي اف امهمان طور که قبًال ذکر شد، تعدادي مطالعه با   

. نتایج متصور (Kawabata and Zeki 2004; Jacobsen et al. 2006; Kirk et al. 2008)شناسی عکس ها را شناسائی کرده اند 

قشر  و جلوپیشانی قشر میانی –بخش شکمی  به ویژه، ارجحیت به مقدار زیادي بر نواحی ايي حاسبهاین هستند که م

در ارتباط با پاداش با  تا چه اندازه این نواحی ته شده اند.ستکیه دارد که در فرایند پاداش دخیل دان سینگولیت قدامی،

 سابژکتیو ارجحیت بندي رتبه با جلوپیشانی قشر میانی –تعدیل می شوند؟ معلوم شده است که بخش شکمی  تخصص

 ;Knutson et al. 2003)کیفیت هاي گوناگون حسی است  از محرك ارزش رمزگذاري درگیر و داشته، مطابقت

O’Doherty et al. 2003; Rolls et al. 2003; McClure et al. 2004; Plassmann et al. 2008) .این منطقه به مثابه یک ي وظیفه

یدي براي پیگیري ارزش پاداشی محرکات مختلف مستقل از کیفیت حسی (یعنی، مزه، بو، غیره) آنها، و براي مرکز کل

  هدونیک است. ي به تجربه ها ربط دادن این ارزش

ن بیستم و بیست و یکم) بطور مؤثري و(براي مثال هنر انتزاعی قرهنر  "قوانین"می توان بحث کرد که گرچه    

تا شدتی را مورد  هاز مغز کوشش کرد تصویر برداريدیگر با ي هنر معماري نیستند، یک مطالعه یمعادل قوانین تکنیک

 Kirk)د نمی کن پیدا تغییرچه اندازه معماري  متخصصتحقیق قرار دهد که مقارن هاي عصبی ارزیابی زیبائی شناسی در 

et al. 2009b) 2بر ارجحیت زیبائی شناسی، و ( تخصصاثر ي ) مسئله1روشنگري بر ( نور آرآي اف ام. این تحقیق با (

ان را می توان به متخصصان و غیر متخصصاین موضوع انداخت که چگونه تفاوت ها در استراتژي هاي ارزیابی بین 

که  ندافراد مورد آزمایش شامل یک گروه از کسانی بود در این جا. پیگیري کردمثابه تفاوت ها در فعالیت عصبی 

بودند، که شامل  یانمتخصصي زیاد یا تخصصی در هنر معماري ندارند، و گروه دیگري از که عالقه ااقرار می کردند 

دانشکده هاي معماري و معماران حرفه اي می شدند. از هر گروهی خواسته می شد تا ارزش زیبائی  فارغ اتحصیالن

 عمومی و خصوصی ها، درنیستم –شناسی یک سري از عکس هاي معماري (عکس هائی که بین مدرنیست ها و پیش 

(بشدت جذاب) رتبه  5(بشدت ناخوشایند) تا  1) و چهره ها را رتبه بندي کنند. ارزش زیبائی شناسی در مقیاس بودند
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(عکس هاي معماري) بطور عمده  متخصصي ویژه موقعیت. فرض گرفته شده بود که (Kirk et al. 2006b)بندي می شد 

 ی و هم فعالیت عصبی را بطور متمایزي متأثر خواهد کرد. از آنجا که پژوهش هاي قبلیاي هم رتبه بندي زیبائی شناس

و مردان و زنان گرایش  ،اندازه گیري هاي روانشناسی معلوم کرده بودند که افراد در فرهنگ هاي مختلفي در باره

در شد که  می ، پیش بینی(Langlois et al. 2000)دارند تا در این باره موافقت داشته باشند که کدام چهره ها جذاب اند 

رتبه بندي زیبائی شناسی چهره ها کمی بین ي قابل مالحظهتفاوت یا  نخواهد داشت،هیچ تفاوتی وجود این دو گروه 

و فرایندهاي عصبی زیربنائی چنین رتبه بندي هائی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، محتمل بنظر می رسید که 

 نکه معمارا شدخواهد  آشکارعصبی زیربناي شکل گیري قضاوت زیبائی شناسی وقتی  بر ساختار تخصصاثر 

د به عبارت دیگر، بنظر محتمل می رس ند.وقتی که چهره ها را قضاوت می کن ند و نهساختمان ها را رتبه بندي می کن

که معماران  شداهد خو آشکارزیبائی شناسی وقتی  تبر ساختارهاي عصبی زیربناي شکل گیري قضاو تخصصکه اثر 

  ند.وقتی که چهره ها را قضاوت می کن د، و نهساختمانها را رتبه بندي می کنن

هیچ تفاوت عمده اي را بین دو گروه نشان  هواکنش رفتاري (یعنی، رتبه بندي زیبائی شناسی) براي هر دو فقر  

یت زیبائی شناسی را تعدیل می کند معماري فعالیت مغزي زیربناي ارجح تخصصآیا  این کهآزمایش نمی داد. براي 

تفاوت بین واکنش ها بین دو گروه در دو وضعیت محرك ها، یا نه، تجزیه و تحلیلی از نواحی اي انجام گرفت که 

 قدامی سینگولیت قشر و جلوپیشانی قشر میانی –متغیر بودند. فعال شدن عمده اي در بخش شکمی افراد مورد آزمایش 

این  ان از ساختمان ها بیشتر بود، در حالی کهمتخصصدر مورد رتبه بندي ارجحیت  اما د،ش می مشاهده طرف دو در

ا مربوط به آشکارمتعادل باقی می ماند. اثر مشاهده شده بطور اساسی بین دو گروه در مورد محرکات چهره  فعالیت ها

کنش را در دو گروه و به اکومبنس همان سطح واي هسته، تخصصعلیرغم سطح تخصص اکتسابی در معماري بود. 

 قشر میانی –. لذا این یافته ها تکرار یافته هاي قبلی بودند که بخش شکمی نشان می داد، محرکات هر دو رده از

اکومبنس، نقش هاي عملکردي متفاوتی را در فرایند پاداش بازي می ي و نواحی مخططی، منجمله هسته جلوپیشانی

یک نتیجه  (Montague et al. 2004)همان طور که نشان داده شده است . (Knutson et al. 2001; O’Doherty et al. 2003)کنند 

 حالی در کند، می فرایند را محرکات ارزیابی جلوپیشانی قشر میانی –گیري محتمل این خواهد بود که بخش شکمی 

  درگیر است،.  آن انتظار و پاداش بینی پیش در بیشتر اکومبنسي هسته که

ارزش زیبائی شناسی حساس است با  مقدار به جلوپیشانی قشر میانی –وجود حقیقتی که بخش شکمی با این   

پژوهش هاي جدیدي مطابقت دارد که نشان می دهند که ارزش نسبی پاداش محرکات در ارتفاع فعالیت عصبی این 

 بطور جلوپیشانی قشر انیمی –به این جهت، منظور ما این است که فعالیت در بخش شکمی ناحیه منعکس می شود، 

 هاي جنبه ناحیه این که دهند می هم نشان ها پژوهش این. کند می پیدا افزایش شناسی زیبائی بندي رتبه با خطی

  .(Kringelbach et al. 2003) محرك حسی هاي جنبه تا کند می رمزگذاري را پاداش به مربوط
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ان در رتبه بندي متخصصغیر  در مقابلان معماري متخصصمی توان یک گام جلوتر رفت. یافته ها از پژوهش   

 گونهد که تخصص معماري واکنش عصبی به ساختمان ها را حتی در غیاب هرنهره ها نشان می دهساختمان ها و چ

ان تعدیل می کند. این امر تأئید بیشتري براي آن متخصصان و غیر متخصصدر رتبه بندي زیبائی شناسی بین  یتفاوت

  اختصاص دارد. تخصصي بودن به حوزه متخصصیهی بنظر می آید؛ براي مثال، که اثر چیزي است که بد

 –بخش شکمی معماري نشان داده است که  تخصصدر نتیجه گیري، نتایج پژوهش کرك و همکارانش از   

ي هسته ولی،درگیر می شوند،  تخصصي وظیفه عنوان به متفاوتی بطور قدامی سینگولیت قشر و جلوپیشانی قشر میانی

  ان به فعالیت در می آید.متخصصان و هم در غیر متخصصاکومبنس هم در 

    

  بر ارزش گذاري و تصمیم گیري الطافاثر  8,4

  

 تبعیضاجتماعی خاصی مورد  ایما و اشارات، یا با هدایاي مدتی است که معلوم شده که تصمیم گیري می تواند با ارائه

ممکن است ریشه در مکانیسم تبعیضات . گرایش به تحت تأثیر قرار گرفتن توسط (Loewenstein et al. 1993)قرار گیرد 

هاي زیست شناسی اي داشته باشد که کنترل شناختی را در هم فرو می ریزند. در سناریوهاي زندگی واقعی چنین 

در ازاء  به مثلیتار رف مشوق اجتماعی از یک فرستنده به یک گیرنده ایما و اشاراتاتفاق می افتند که  وقتی تبعیضاتی

نداشته باشد. این ویژگی واکنشی معامله به مثل شناخته  وجود بین انها صریحی ، حتی اگر موافقتمی شونداین اشارات 

 ;Rilling et al. 2002 به معامله به مثلناشی از  ایما و اشاراتمکانیسم هاي عصبی ي می شود (براي بحث اخیري در باره

King-Cass et al. 2005; Li et al. 2009  پیش کشیده می شود که  کًال سؤالیمراجعه نمائید)، و در این حیطه است که

سؤال گسترده تر در این  بعالوه اجتماعی ممکن است قضاوت هاي ارزشی را دستکاري کنند. ایما و اشاراتچگونه 

 بین فرستنده و گیرنده نیست،اي  جانبه، که در آن احتمال فعل و انفعال دو"باز –حلقه " نوع که التفات هم هست باره

. بنظر می رسد که چنین مواردي دهدقرار می تحت تأثیر  را و در نتیجه قضاوت هاي ارجحیتیتصمیم گیري  چگونه

 کن است از قضاوت هاي ارجحیت دادنکه مم ربط داشته باشد به مورد پاداش هاي انتزاعی از قبیل آن هائی به ویژه

   یگر ناشی شوند.یک نقاشی بر نقاشی د

در  دنیاي واقعی در به ویژه چشمگیريتا ارجحیت را تحت تأثیر قرار دهند مثالهاي  مالی الطافاستفاده از   

. رسانه ها اغلب دستکاري ارائه می دهنداجتماعی ي درك شده خارجی دستکاري قضاوت ارزشی توسط ارزشي باره

. هاروي و همکارانش فرض (Wazan 2000; Dana and Loewenstain 2003)می کنند  را ادعا مالی هدایايانتخاب دارو با 

 .Harvey et al)گرفته اند که عنایت پولی ارجحیت افراد مورد آزمایش را در رتیه بندي کارهاي هنري متأثر می کند 
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قضاوت هاي  براي خارجیي . ممکن است بنظر بیاید که این نوع عنایت یک مورد خاص و استثنائی از انگیزه(2010

که هیچ  که در آنارزش گذاري و رتبه بندي باشد، اما در حقیقت یک آزمایش موردي جالب توجه و کلیدي است 

است، که هیچ احتمالی براي فعل و انفعال  "حلقه باز"، و عنایت کامًال از نوع جواب صحیح اوبژکتیوي وجود ندارد

می سازد که نه تنها عنایت  آشکارهاروي و همکارانش نه تنها دوجانبه بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد. تحقیق 

عصبی مغز که با عنایت ي می کند، بلکه تعدیالت زیرمایه پیش داوريپولی قضاوت قلمروهائی بی ارتباط با عنایت را 

   با قضاوت هاي ارجحیتی فعال می شوند. پولی ایجاد شده از شبکه هائی جدا نیستند که کالً 

، در دنیاي نداردبا مورد هنر  خاصی ممکن است فکر کرد که عنایت پولی ارتباط ، در حالی کهعالوه بر این

عنایت هاي پولی ي همین طور بوده باشد). ارائههم ي چنین است (و ممکن است همیشه آشکارهنر امروزي بطور 

. این است نري و رتبه بندي آنهاکارهاي هي بالقوه در قضاوت در بارهي پیش داوري کنندهنمونه بارزي براي عوامل 

 ایما و اشاراتمورد بخصوص به عملیات بازار هنر قابل اطالق است، اما در حقیقت می توان آن را به هر شکلی از 

 تقاضا از هائی فرم صورت به ها عکس از استفاده مثال، براي –اجتماعی اطالق کرد که موجب معامله به مثل می شوند 

یا نفع  دو جانبه اي که شامل زیبائی فرض شدهي برنامهپدیده اي که تاریخ طوالنی اي دارد)، یا هر یا پیشنهاد ازدواج (

معامله ي ایجاد کننده ایما و اشاراتمکانیسم هاي عصبی  اند تا پرتوي بر شدهتحقیقاتی شروع اخیراً اجتماعی است. 

، اما تقریبًا هیچ چیزي (King-Casa et al. 2005; Rilling et al. 2002; Li et al. 2009; van den Bos et al. 2009) بیافکنند به مثل

بین  معامله به مثلي دو جانبهي وجود ندارد وقتی که هیچ احتمالی از وجود رابطه "حلقه باز"عنایت  اثري در باره

 توقعین که هیچ یک عامل ژست خاصی گرفته یا هدیه اي داده بدون اآن  طی، یا نداردفرستنده و گیرنده وجود 

   از معامله به مثل داشته باشد. صریحی

 هدیه، حتی براي اشیائی بی ارتباط با خود اجتماعی هدایايي ند که ارائههاروي و همکارانش فرض گرفت  

. این محققان این فرضیه را با اتخاذ یک ارجحیت هاي سابژکتیو می شود پیش داوري، موجب )اثر هنري(مانند مورد 

فرد مورد  151مجموعًا  آزمایشاتند، که طی ه اارجحیت مورد بررسی قرار داد پولی و تجربه هاي ایاياز هدسري 

ند. قبل از اسکن کردن به افراد مورد آزمایش گفته می شد که آنها توسط یکی از دو ه بودآزمایش شرکت کرد

به  آرآي اف ام با استفاده از فمالی می شوند. در شروع انجام تکلی حمایتآزمایش  این مؤسسات براي شرکت در

که معلوم می کرد که کدام  شرکت ها و متعاقب آن یک صفحه اي نشان داده می شد این عالمت تجارتیآنها دو 

دالر) آنها را حمایت مالی می کنند. حین اسکن شرکت  300، یا 100، 30یک از مؤسسات، و با چه مقدار پول (

 عالمت تجارتیشده از نقاشی ها را مشاهده می کردند، که هر کدام یا با  تصویر کپی 60کنندگان بطور انفعالی 

، که آنها را حمایت مالی نمی کرد. بعداز اسکن کردن نداز مؤسسه اي همراه بود عالمت تجارتیحمایت کننده یا با 

   ارائه می دادند. را آنها رتبه بندي ارجحیتی براي تمام عکس هاي دیده شده
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مالی توسط یک عاملی به فرد مورد آزمایش فرستاده شده بود و ي هدیهدر این تحقیق یک  به عبارتی دیگر،  

گرفت. این می بر ارجحیت فرد مورد آزمایش براي یک تصویر بر تصویر دیگر مورد آزمایش قرار  هدایااثر این 

و  هدیهتصادي بین اقي براي چنین ارجحیتی، و هیچ رابطه "صحیحی"عینی  بحیطه اي است که در آن هیچ جوا

ي هضاین رده از تحقیقات چشمگیر بود این است که عري قضاوت هاي ارجحیتی وجود ندارد. چیزي که در باره

در  داده شود. هدیه اي، حتی بدون این که در واقع صمیم گیري سابژکتیو را متأثر کندتا ت استقادر  هدیهمحض یک 

طی با تغییر رفتاري بین سینگولیت خلفی بطور خ و جلوپیشانی شرق میانی –واکنش ها در بخش شکمی  این پژوهش

  . (Harvey et al. 2013) ندعیت ارائه شده مطابقت داشتاین سه وض

ي شرکت حمایت کننده تجارتیعالمت نتایج رفتاري نشان داده اند که ارجحیت براي نقاشی هائی که با   

نمی کند. نتایج  که چنین حمایتیدارند  را شرکتی تجارتیعالمت نقاشی هائی است که شده اند بیشتر از  مزدوجمالی 

قشر جلوپیشانی که پیگیر سیگنال هاي  میانی کرده اند که فعالیت در بخش شکمی آشکاراز مغز  ها تصویر برداري

تعلقی که چنین  دارندشدت بیشتري از سیگنالهائی  دارندحمایت کننده تعلق ي که به فقره هستندارزشی نقاشی هائی 

پولی می تواند ارزش را ي هدیهکه یک  دهدکه نشان می  است تصویر بردارياین اولین پژوهش  در حقیقت. ندارند

 تجارتیعالمت به یک نماینده یا پراکسی منتقل کرده، و می تواند قضاوت ترجیحی اشیائی را متأثر کند که در جوار 

. بعالوه، اندتغییرات مطابقت کننده اي در فعالیت عصبی همراه  ، که بااندشرکت حمایت مالی کننده قرار داده شده 

حمایت طراحی شده بود، که متصور این است که  این آزمایش بدون فعل و انفعال دوجانبه بین شرکت و دریافت کننده

عل و انفعال ف ناشی از می تواند رفتار را متأثر کرده حتی وقتی که دریافت کننده هیچ انتظار تصریحی از پاداش مالی

  نداشته باشد.

 ات حمایت مالی اي که شرح داده شداین نتایج این است که نشان می دهند که اثري موضوع کلیدي در باره  

شبکه هاي عصبی  خاص و جداگانه اي از واکنش هاي مغزي ندارند بلکه در عوض واکنش هائی را دري یک شبکه

 میانی –عی از قضاوت هاي ارجحیتی فعال می شوند. بخش شکمی د که بطور طبیعی با طیف وسیناي تعدیل می کن

رمزگذاري می کند  را شده در طیف وسیعی از انواع گوناگون کیفیت هاي حسی آشکار ارجحیت جلوپیشانی قشر

(Knutson et al. 2003; O’Doherty et al. 2003; Rolls et al. 2003; McClure et al. 2004, Plassmann et al. 2008; Kirk et al. 
2009a)  توسط طبیعی بطور که عصبی هاي شبکه که است این متصور جلوپیشانی قشر میانی –. فعالیت در بخش شکمی 

. اثر آن قدر توسط اثر شدید حمایت مالی هم تعدیل می شوند شوند می فعال ارجحیتی هاي قضاوت از وسیعی طیف

ا فاصله از خود محرکات حساس نیست. نتایج احتمال یی تجارتت عالمي شدید است که به تغییراتی از قبیل اندازه

پیش پولی با اِعمال اثر از طریق مکانیسم هاي ارزش گذار موجود قضاوت ها را  هدایايند که نمهمی را پیش می ک

 براي حتی –، و لذا افراد ممکن است دچار مشکل در برداشت اثرات ژست ها بر ارجحیت ابژکیتیوشان داوري کرده

   ارتباطی ندارند. هدیه به ظاهراً  که شوند اشیائی
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  کاهش اثرات هدایا با تخصص در حیطه 8,5

  

اثرات می توان آیا  آزمایش قرار دادند که مورد را یموضوع پژوهش هاي هاروي و همکارانش، همان تیمي دنباله در

براي . (Kirk et al. 2011)د تخفیف دارا  اوت هاي ارزش گذاريضاجتماعی بر ق و اشارات هاایما تبعیض گذاري هاي

از طرف شرکت  الطافناشی از هدیه هاي پولی یا سایر تبعیضات فکر می شود که  پزشکیي ورد حرفهدر ممثال، 

ي ، قبول نکردن هدیه هابالقوه تعارض منافع برمال کردن، منجمله می توان با مکانیسم هاي گوناگون هاي داروسازي را

تخفیف داد. تبعیضات در رفتار نسخه نویسی ي مؤسسات در بارهتوسط و تحت نظر گیري  الطاف دیگریا  بزرگ

برهانی اتخاذ شده که  عنوانبه خودشان تخصص دارند  هاي م گیريیتصمي بعالوه، حقیقتی که پزشکان در حیطه

براي  آشکار. سؤال گیرندکه تصمیمات مشابهی می اوبژکتیو باشند آنها باید در قضاوت هاي خودشان بیشتر از افرادي 

قضاوتی محافظت می کند. براي  تبعیضاتو تجربه در هنر شخص را بر علیه  تخصصاست که  درجه ايهنر ي رشته

هنر بسیج شدند تا تکلیف هدیه ي آزمایش مستقیم این امر، یک گروه از شرکت کنندگان داراي تخصص در حیطه

ي . معیارهاي تخصص شامل یک آموزش رسمی در حوزهشده استانجام دهند که در بخش قبلی عنوان  را یدادن

. پیش فرض این بود که بودندهنر این مربوط به ي کاري در حوزهي تجربه مربوط به هنر بصري و حداقل پنج سال

شرکت هاي حمایت کننده محافظت می کند، و تبعیضی آموزش در ارزیابی هنر این افراد را در مقابل ایما و اشارات 

ان هنر و متخصصر این واقعًا مورد داشته باشد، باید مقارن هاي زیست شناسی مغز مطابق با تفاوت ها در رفتار بین اگ

   ان وجود داشته باشند.متخصصغیر 

 تجارتیعالمت شده با  مزدوجان خواسته شده بود تا در حالی که تصاویر کارهاي هنري متخصصاز گروه 

از آنها نکرده بود، یت مالی ماکه ح را می دیدند یک شرکتی تجارتیعالمت یک شرکت حمایت مالی کننده و یا 

، هر شرکت کننده ارجحیت خودش را براي هنري رتبه بندي آرآي اف امي . بعد از جلسهمی شدگرفته  آرآي اف ام

قبًال مورد بحث  بود که یآزمایشات مانندمی کرد که در اسکن کننده به نمایش گذاشته شده بود. ترتیب آزمایش عینًا 

احتمال این بکار گرفته می شدند، تا  کارهاي هنري دانشجویان قرار گرفته اند، به جز این که بجاي نقاشی هاي معروف

آشنائی با نقاشی ها نباشد. ي ان صرفاً نتیجهمتخصصان هنر و غیر متخصصاز میان برداشته شود که تفاوت در نتایج بین 

براي نقاشی هاي حمایت مالی شده برخالف نقاشی هائی وجود  متخصصی بین ارجحیت در نتایج رفتاري، هیچ تفاوت

نداشت که حمایت مالی نشده بودند، برخالف افراد مورد آزمایش کنترلی که ارجحیت بمراتب بیشتري براي نقاشی 

ه بندي براي ان اثري از حمایت مالی بر رتبمتخصصپیش فرض شده بود که اگر  هاي حمایت شده نشان می دادند.
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 حمایت به جلوپیشانی قشر میانی –نقاشی ها نشان نمی دهند، فعالیت وابسته به سطح اکسیژن خون در بخش تحتانی 

 تبعیضاتي (که رفتار آنها منعکس کننده استحساس نخواهد بود که براي افراد کنترل حساس  به گونه اي هم مالی

  بودند).مربوط ده به نفع نقاشی هائی بود که به حمایت مالی کنن

ان هنر فعالیتی در بخش متخصصکه همین امر مورد دارد: در حالی که هم گروه کنترلی و هم  همعلوم شد

 داشتند، ها نقاشیي همه براي ها نقاشی ارجحیت با خطی ارتباط که دادند می نشان جلوپیشانی قشر میانی –تحتانی 

اي نقاشی هاي حمایت شده از حمایت نشده نشان نمی دادند. اما، اگر ان در این ناحیه از مغز تفاوت فعالیتی برمتخصص

 جلوپیشانی قشر میانی –ان هنر هیچ اثري از حمایت کننده را یا بر رفتارشان یا بر فعالیت در بخش تحتانی متخصصگروه 

   دارد؟ دخالت اثر این تخفیف در مغز از ناحیه کدام پس دهند، نمی نشان

تی قشر جلوپیشانی مورد تجزیه و تحلیل قرار شپ –موضوع، فعالیت در بخش جانبی براي تجسس بیشتر این 

 و تعدیل ارزش گذاري (Wagner et al. 2001). معلوم شده است که این بخش از مغز درگیر کنترل اجرائی ه استگرفت

 .(Hare et al. 2009; Li et al. 2011)ارزش اهداف و اثرات دستورالعمل بر یادگیري پاداش) ي (در آزمایشات در باره است

موجب افزایش فعالیت در بخش پشتی توسط متخصصین  اثر هنرينتایج نشان داه اند که نسبت به گروه کنترلی، دیدن 

حالی که گروه کنترلی فعالیتی در این ناحیه نشان نمی دهند. این نتایج نشان می  جانبی قشر جلوپیشانی می شود، در -

 تبعیضاتجانبی قشر جلوپیشانی بطور دائمی در تنظیم مستعد بودن به  -ن، بخش پشتی یصصمتخدهند که در گروه 

از  جانبی قشر جلوپیشانی طرف راست -درگیر می شود. در تجزیه و تحلیل متعاقب، معلوم شده است که بخش پشتی 

ي ناحیه با هم حین عرضه شدن این دو مزدوج و دارد، اتصال جلوپیشانی قشر میانی – تحتانینظر عملکردي به بخش 

  نقاشی هاي حمایت مالی شده شدیدتر از وقتی است که نقاشی هاي حمایت مالی نشده عرضه می شوند.

بخش  شده کهنشان داده  هستند، کنترلی –زیست شناسی عصبی خود ي در بارههم که در پژوهش هاي اخیر 

 -ممکن است واقعاً توسط نواحی بخش پشتی  سوري،سان –در موارد خود  به ویژه، میانی قشر جلوپیشانی -شکمی 

جانبی قشر جلوپیشانی نقش  -است که بخش پشتی  آشکار. (Hare et al. 2009)جانبی قشر جلوپیشانی تعدیل شود 

 جلوپیشانی قشر میانی – شکمی بخش مانند عصبی گذاري ارزش هاي مکانیسم سانسوري –کلیدي در تعدیل خود 

و  تبعیضات شخص را در مقابل که ممکن است اي هم داردوظیفه  ،به یک مکانیسم کلی. این بخش به مثادارد

، خواه در هنر یا در هر رشته متخصص، بجاي این که مختص افرادي باشد که محافظت کند کننده تبعیضمانورهاي 

ر هنر آموزش دیده ان یا در آنها که دمتخصصمی گردد این است که در  آشکاراما، چیزي که  دیگري باشند.ي حرفه

طریقی تعدیل  به را جلوپیشانی قشر میانی –جانبی قشر جلوپیشانی شدیدتر فعالیت بخش شکمی  -اند، بخش پشتی 

 ظت میتوسط اطالعات متنی و چشم اندازهاي پاداشی محاف تبعیضاترا در مقابل انواعی از  این افراد کهمی کند 

را در گام ان متخصصهم و  متخصصانکه هم غیر  باشند ی از عناصريد خواه حسی، یا هر نوعنکند، خواه مالی باش
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ان در مقابل اثرات متخصصکه در آنها  راه هائید. اهمیت چنین نتایجی براي نبه یک کارهنري جذب می کننخست 

(از قبیل آنهائی که نفع مالی، یا حتی اثرات پرستیژي دارند) را نمی توان دست کم  محافظت می شوند تبعیضات

  گرفت. 
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  رفرانس ها
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  9صل ف

   

تولید ي از مغز در باره تصویر برداريپژوهش هاي 

  محصوالت هنري

  

 آشین ا. وارتانیان
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 جه، گرچه ما مدل هاي پیچیده ايهم پیشرفت کرده اند. در نتی جوارزیبائی شناسی تجربی و خالقیت اکثراً در ي رشته

 Nadal)زیبائی شناسی  ارزیابیو  (Gonen-Yaacovi et al. 2013)م که شرح می دهند چگونه تولید خالقانه در دست داری

 یا روانشناسانه – این دو فرایندچگونگی تقاطع ي کمی در باره اتدر مغز تحقق پیدا می کنند، اطالع (2013

ن که وقتی هنرمندان یک کار خالقانه را . این وضع خاصی است چو(Vartanian 2014) هستند دست در – نورولوژیکی

اثر ، وقتی دریافت کنندگان ترتیبنهائی توسط دریافت کننده هاي بالقوه هستند. به همین  ارزیابی، دلواپس می سازند

منجر شده است. لذا،  این کارهافرایند خالقیتی می کنند که به تولید ي را تجربه می کنند، استنتاجاتی در باره هنري

 ارزیابی تولید خالقانه و شکوفائی می رسد که یک مدل جامع از فرایند هنري مستلزم نه تنها مدل هاي چگونگیبنظر 

  دو جنبه را بهم مربوط می کند.  ، بلکه یک مدل گسترده اي باشد که اینباشدائی شناسانه زیب

از مغز به فهم ما از اساس  تصویر برداريمی کند، یافته هاي  روشنهمان طور که محتواي این کتاب براحتی   

اساس عصبی تولید هنري کمک کرده اند. دلیل این امر صرفًا ي در باره زیبائی شناسی بیشتر از فهم ما ارزیابیعصبی 

از مغز روش هاي معدودي وجود داشتند تا در  تصویر برداريدر اوائل پژوهش هاي  ،به ویژهروش شناسانه است. 

ممکن سازند.  را هاي بومی شناسی معتبري در حیطه هاي گوناگون تولید هنرياسکن کننده جمع آوري یافته 

، (Tam et al. 2011)خوشیختانه، پیشرفت هاي تکنولوژي در سالهاي اخیر شروع به تغییر دادن این چشم انداز کرده اند 

ی در اسکن کننده در سیستم هاي عصبی زیربنائی تولید محصوالت زیبائی شناسي و اکنون بعضی یافته ها در باره

   دسترس هستند.

و هم چنین مطالعات روانشناسی تولید  ارزیابیزیبائی شناسی و ي از آنجا که اساس زیست شناسی مغز در باره  

هنري بطور مفصلی توسط سایر شرکت کنندگان در کتاب حاضر مرور شده، در اینجا تمرکز من بر پژوهش هاي 

و نقاشی  ،(Shah et al. 2013)نوشتن  ،(Limb and Braun 2008) ر حیطه هاي موسیقیاز تولید خالقانه د تصویر برداري

(Ellamil et al. 2012) اساس عصبی سایر رفتارهاي زیبائی شناسی ي خواهد بود. گرچه مطمئنًا پژوهش هائی در باره

 تمرکز این فصلاما،  –است  (Brown et al. 2006; Briwn and Parsons 2008) رقص تر توجه قابل همه از – دارندوجود 

  اند. تولید محصوالت زیبائی شناسیي خالقانهبر پژوهش هائی است که اساس عصبی جنبه هاي 

انگیزه دار شده  بسیطیي آنها) با ایده حصوالت زیبائی شناسی (بجاي ارزیابیدر این جا تمرکز من بر خلق م  

. (Zeki 1999)بهم پیوند خورده اند  تنگاتنگیهستند، و بطور  دو طرف یک سکه نمودار اثر هنري ارزیابیکه خلق و 

یت، و بالعکس ده خالقزبا فهم مدل هاي عصبی با اثر هنريلذا، مدل هاي عصبی در مورد چگونگی واکنش افراد به 

 (Tino’s 2013, Mirror Model of Art) مدل آئینه اي هنر تینو، من این فصل را با مرور کتاب تقویت می شود.
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ی را ارائه می دهد قابل آزمایش چارچوبکه یک مدل نظریه اي بسیار امیدوار کننده اي است که یک  ،خواهم بست

که جنبه هاي خالقیت و زیبائی شناسی هنر را بهم متصل می کند. امید من این است که معرفی این مدل پژوهش هائی 

  سعی کنند.هنر ي را برانگیزد که در بهم آوري این دو جنبه از مطالعه
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  نقاشی خالقانه 9,1

  

(یعنی،  چشم بسته تنوع: استآن ي خالقیت شامل دو مرحلهي یکی از پابرجاترین تمایزات در نوشتحات در باره

تولید ي السیک این تمایز، مرحلهک. بر اساس تعبیر (Campbell 1960)) ایده ها ارزیابی) و توجه انتخابی (یعنی، تولید

یا  بختکیاست. به عبارت دیگر، شخص یک جستجوي  "چشم بسته"هدفمند نیست بلکه در عوض  فرایند خالقدر 

قبلی و مفهومات و ایده ها انجام می دهد، تا ي هدر محتویات آگاهی، منجمله ترکیب کردن ایده هاي نامربوطرندوم 

 فرضی رچه از آن وقت دانشمندان زیادي. گ(Poincaré 1913)تازه اي را شکل داده، فرایند را راه اندازي کند ي همبسته

اکثراً  ، اما(Eysenck 1993; Simonton 2011)و اتفاقی است زیر سؤال برده اند  نظم و ترتیب بیکه این فرایند واقعاً  را

 د. در اینرخ می دهبدیعی از ایده ها  ولید در فرایند وقتی است که به احتمال زیاد ترکیبتي ند که مرحلهاموافق 

 بوده است، ارزیابیي مرحلهپژوهش از  وسوسه انگیزتر خالقیتموضوع  پژوهشگرانتولید براي ي م، مرحلهمفهو

   .(Vartanian et al. 2009)که زیربناي ارزیابی اند  شدهفرایندهاي شناختی اي  تحقیقات نسبتًا کمتري وقف

تا اساس عصبی تولید در مقابل مسائل سعی هم کرده اند  حل خالقانهي پژوهش هاي علم اعصاب در باره  

شکمی ي نشان داده اند که ناحیه (Goel and Vartanian 2005)مثال، گوئل و وارتانیان یابی را از هم متمایز کنند. براي ارز

بیشتري در  لوپیشانی طرف چپ با شدت نسبتاً ج قشر پشتی – جانبی بخش و راست طرف جلوپیشانی قشر جانبی –

ي شده براي مطالعه ثابت، که یک پارادایم بخوبی فعال می شوند مسائل ریاضی ارزیابی ایسه بادر مق راه حل، تولید

ي انشعابی است (مترجم: وقتی مغز در ابتدا راه حل هاي زیادي براي واکنش به یک محرك، مانند یک مسئلهتفکر 

فعال شدن بخش شکمی جانبی اده اند که اضافی نشان د هاي . بعالوه، تجزیه و تحلیل(Guilford 1967) ریاضی می سازد)

 "دگرگونی جانبی"یا  "مجموعهجابجائی "آن در  دست داشتن فرایندهاي یشانی طرف راست را می توان بهقشر جلوپ

). این تعبیر با یافته ندنسبت داد (یعنی، شکستن محدودیت هاي مفهومی یا ادراکی که بر انجام تکلیف تحمیل شده ا

از مغز تأئید شده که قشر جلوپیشانی طرف راست را در فاز تولید انجام  تصویر برداريی عصبی و هاي انبوه روانشناس

 Goel and)، انجام تکالیفی که بخوبی ساختار داده نشده اند (Miller and Tippett 1996)مسائل ي تکالیف حل خالقانه

Grafman 2000)،  و انجام تکالیف بخوبی ساختار داده شده(Newman et al. 2003) لذا، گرچه معلوم شده  .دخیل می دانند

، بنظر می رسد که بخش جانبی قشر جلوپیشانی طرف (Gonen-Yaacovi et al. 2013)که اساس خالقیت در مغز منتشر است 
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 فروریحتندر مواردي دارد که این امر درگیر  به ویژهمسائل، ي تولید کل خالقانهي راست نقش مهمی در مرحله

  ت هائی است که بر مسئله تحمیل شده اند. محدودی

انجام داده اند تا مراحل  آرآي اف امیک آزمایش مبتکرانه اي را در  (Ellami et al. 2012)االمی و همکارانش   

آنها از یک تبلت سازگار با ي این امر با استفادهنقاشی کردن خالقانه را از هم تفکیک کنند.  يو ارزش گذار تولید

، که شرکت کنندگان را قادر می ساخت تا در ابزار دیجیتالی نقاشی کنند. مهم (Tam et al. 2011)ممکن شد ام ار آي 

بودند. به عبارتی دیگر، آنها آموزش  (Emily Carr)هنر و طراحی امیلی کار  این که، شرکت کنندگان دانشجویان دانشگاه

ك کلیدي (هم چنین بلوك هاي پایه اي اضافی) بود. و تجربیاتی در هنرهاي بصري داشتند. آزمایش شامل دو بلو

از توصیفات کتاب هائی شروع می شد که شامل مفاهیم انتزاعی  بینائی (با استفاده از واژه ها)ي با عرضه "تولید"بلوك 

بودند (براي مثال، جنگ، مهاجرت، دین)، و به شرکت کنندگان دستورالعمل داده می شد تا ایده هاي خودشان را 

، به آنها "ارزیابی"اي جلد کتاب با استفاده از تبلت سازگار با ام ار آي، نقاشی کنند (و بنویسند). سپس، در بلوك بر

دوباره با استفاده از تبلت سازگار را ز ایده هاي جلد کتاب خودشان می شد تا ارزیابی هاي خودشان ادستور العمل داده 

شرکت کنندگان از ارزیابی  –تعداد مشخصی از چرخه هاي تولید  پایانل نقاشی کنند (و بنویسند). بدنبا ام ارآي با

ارزیابی خودشان از چگونگی توانشان براي درگیري در تولید و ارزیابی این جلدهاي ي خواسته می شد تا در باره

   کتاب ها صحبت کنند.

ي ما ارتباط بیشتري دارند. مقایسهاز یافته ها تمرکز می کنم که براي اهداف  در اینجا من بر یک زیر رده هائی  

ارزیابی منحصر به فردتر و فراتر است) فعالیت گسترده تر بیشتري در سطح داخلی  برکه تولید  وقتیارزیابی ( باتولید 

کردند. بعالوه، فعالیت در لوبول هاي  آشکارلوب هاي گیجگاهی دو طرفه، منجمله هیپوکمپ و هیپوکمپ جانبی را 

شکنج دوکی شکل، شکنج گیجگاهی وسطی، و نواحی جلوحرکتی دو طرفه، هم چنین  ،ی و فوقانیآهیانه اي تحتان

که ارزیابی بر  وقتیتولید ( باارزیابی ي . برعکس، مقایسهندمشاهده می شد شکنج پیشانی تحتانی طرف چپ و مخچه

 اي ساخت که شامل نواحیمی  ارآشکگسترده اي را ي تولید منحصر به فردتر و فراتر است) فعالیت بیتشري در شبکه

 بود، طرفه دو جلوپیشانی قشر جانبی –اجرائی از قبیل بخش پشتی قشر سینگولیت قدامی و بخش پشتی ي در شبکه

 ،)جلومیخیي ناحیه مرز هم( خلفی سینگولیت قشر جلوپیشانی، قشر داخلی سطح شامل دیفالتي شبکه درون نواحی

 دو طرفه، دو جلوپیشانی قشر پشتی – رأسی بخش و راست، طرف اي آهیانه –گیجگاهی لوب هاي  اتصال محل و

متمم حرکتی، شکنج تحتانی پیشانی ي مخچه، قشر قطب گیجگاهی دو طرفه، اینسوالي قدامی طرف چپ، ناحیه طرف

شرکت ژکتیو میخی دو طرفه بود. بعالوه، بستگی به گزارش سابي ناحیهدو طرفه، لوبول آهیانه اي فوقانی دو طرفه، و 

 مطایقت بین نواحی فعال شده و موفقیت ها در انجام تکلیف مربوطه راي براي هر مرحله درجهمحققان ، کنندگان

کرده اند که در وضع تولیدي، فعالیت در نواحی سطح داخلی لوب هاي  آشکارارزیابی می کردند. تجزیه و تحلیل ها 
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، در حالی که در وضع ارزیابی وفقیت برداشت شده مطابقت دارندبا مگیجگاهی منجمله هیپوکمپ و هیپوکمپ جانبی 

  .با موفقیت برداشت شده مطابقت دارددیفالت ي کننده، فعالیت در نواحی عملکرد اجرائی و شبکه

هیپوکمپ  به ویژه –نواحی سطح داخلی لوب گیجگاهی  ضمن نقاشی خالقانه ند کهکرده ا آشکاراین نتایج   

ند. دخالت این بخش را می توان اقًال به دو منشاء نسبت داد. اول، نه تولید ایده ها کمک می کب – یو جانب هیپوکمپ

معلوم شده است که بخش داخلی لوب هاي گیجگاهی در شکل گیري و به خاطر آوردن تداعی هاي معنائی و 

داعی کننده در شناخت ، و دخالتش در این جا با نقش فرایندهاي ت(Henke et al. 1999) دنقش مهمی دار رخدادي

نمونه پیشنهاد می شود. به  ترکیب بندي این. اما، یک احتمال اغواکننده نیز با (Mednick 1962)خالقانه مطابقت دارد 

خاطر بیاورید که شرکت کنندگانی که بسیج شده بودند دانشجویان فوق لیسانس هنرهاي بصري دانشگاه بودند. به 

ناشی مشاهده می شود تولید ایده ها یتی که در سطح داخلی لوب گیجگاهی ضمن این طریق، ممکن هم هست که فعال

 بخشي وظیفه یک که –بلند مدت انبار شده اند ي اطالعات مرتبطی باشد که در حافظهي از به خاطر آوردن حافظه

 یکدیگر جانبه دو بطور احتمال دو این که، این مهم. است شده ثابت بخوبی است مدتها که است گیجگاهی لوب میانی

تولید نقاشی خالقانه، حداقل در شرکت ي نی لوب گیجگاهی در مرحلهمیا بخش مهم نقش به و کنند، نمی حذف را

  کنندگان آموزش دیده و با تجربه، اشاره دارد.

حل مبا فعالیت در  ، در بین مناطق دیگر،ارزش گذاريي مرحله ،نقاشیي خالقانه تولیدي در مقایسه با مرحله  

با در نظر گرفتن این که کنترل شناختی در خدمت فرایند تجزیه دیفالت همراه است. ي عملکرد اجرائی و نواحی شبکه

درگیري  ،داشته باشدبنظر می رسد که نقش مهمی در قضاوت در مورد کیفیت محصوالت تولید شده و  است، و تحلیل

ي شبکهي در مقایسه، در نگاه اول درگیري ناحیه .(Dosenbach et al. 2008)عملکرد اجرائی تعجب آور نیست ي ناحیه

وقتی که شخص نقش وسیعتر  کرده اند که بحث (Ellamil et al. 2012)دیفالت تعجب آور است. اما االمیل و همکارانش 

ارزیابی ي هدر مرحل این منطقهدرگیري  احساسی در نظر بگیرد،و درونی، ي این شبکه را در فرایند اطالعات تولید شده

دیفالت می ي بکهشود، نقش شدر نظر گرفته  گونه. وقتی این (Buckner et al. 2008) خواهد شدباعث تعجب کمتري 

استخراج کند که رفتار را  را استقرائی بر اساس اطالعات احساسی درونی بکند تا نتایجی یاستنتاج"تواند این باشد تا 

کند یا آن را کنار  انتخابتولید شده را ي ایده که ترجیح می دهد مورد ینا در –) 1790ي صفحه( "هدایت می کنند

   بگذارد (یعنی، نقاشی کند یا بنویسد).

که جنبه هاي تولیدي و ارزیابی  داده اندنشان  (Ellamil et al. 2012)این که، االمی و همکارانش  گیري نتیجه

نند. این با ایده اي مطابقت دارد که این دو مرحله درگیر را درگیر می ک تفکیکینقاشی خالقانه سیستم هاي قابل 

ارزش ي دیفالت در مرحلهي دو رده از فرایندهاي ذهنی هستند. مهم این که، با روشن شدن دخالت شبکهي کننده

ن می گذاري، نتایج این مطالعه ارزش یافته هاي تصویر برداري از مغز را در بهتر کردن فهم ما از فرایند خالقیت نشا
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نتایج اشاره به نقش احتمالی براي فرایندهاي  ،به ویژهکه زیربناي تولید محصوالت زیبائی شناسی است.  ، فراینديدهد

 تولیدي هاي مدل از یک هیچ توسط که فرایندي –احساسی در ارزش گذاري کیفیت محصوالت زیبائی شناسی دارد 

  . (Camlbell 1960; Eysenck 1993; Simonton 2011)ست فرایند خالقیت مورد تإکید قرار نگرفته ا ارزیابی –

  

  نوشتن خالقانه 9,2

  

انجام شده  آرآي اف امبارز خالقیت هستند. در این مفهوم، پژوهش ي نمونه ،نوشتني هاي معدودي به اندازه کوشش

ی تولید هاي عصب مطالعات اساسي به خانواده قدمییک میهمان خوش  (Shah et al. 2013)توسط شاه و همکارانش 

آن متمایز کردن ي گیزه، که انانجام دادند 2012مکارانش در سال پژوهشی که االمی و ه خالقانه است. بی شباهت به

ریزي شده بود تا مدل فالور عصبی زیربناي تولید و ارزیابی در نقاشی خالقانه بود، تحقیق تیم شاه طرح سیستم هاي 

نویسندگی را مورد آزمایش قرار دهد. بر اساس این مدل، فرایند نوشتن را می توان  از (Flower and Hayes 1981)و هیز

برنامه ریزي شامل تولید ایده ها بر ي به سه مرحله تقسیم کرد: برنامه ریزي کردن، برگرداندن، و بازبینی کردن. مرحله

ل این ایده ها به نوشته بر اساس قواعد بینابینی برگرداندن شامل تبدیي بلند مدت است. مرحلهي اساس محتواي حافظه

بازبینی شامل ارزیابی متن نوشته شده است، که احتماًال شامل ویراستن می شود. مدل ي در نهایت، مرحله زبان است.

مشترکات زیادي دارد، مدلی  (Campbell 1960)ا با مدل دو مرحله اي کمپبل آشکار )1981(ور و هیز سه مرحله اي فال

برگرداندن است. من حدس می زنم این امر به این خاطر است که مقصود مدل کمپبل این  آن ش غایبکه تنها بخ

انواع خالقیت ها باشد که هر کدام ي ساخته شده بود تا شرحی براي همه بنابراین، و باشد قلمرونبود که مختص یک 

با این وجود، علیرغم تفاوت هاي سطحی،  قلمروي خودش را تولید می کند. از آنها (مسلمًا) قوانین بازگردان مختص

هر آیا  است که نتایج پژوهش شاه و همکارانش و االمید و تیمش را می توان مقایسه کرد تا آزمایش کرد که آشکار

  اساس عصبی فرایند خالقانه علیرغم تفاوت ها در قلمرو خاص مورد نظر مشترك هستند یا نه.ي جنبه

هیچ کدام آموزشی در نوشتن که شرکت کننده را بسیج کردند،  28 (Shah et al. 2013) شاه و همکارانش  

نقاشی ها و نوشته ها در داخل  ثبتیک تبلت سازگار با ام ار آي را براي  2012خالقانه نداشتند. تیم االمی در سال 

ند که اندام طرحی را استفاده کرد 2013کرده بودند، در حالی که شاه و همکارانش در سال  طراحیاسکن کننده 

فوقانی شرکت کنندگان به بیرون اسکن کننده دراز شده بود تا نوشتن روي کاغذ را ممکن کند، و طوري قرار داده 

 ند. این طرح شامل چهار مرحله بود: (الف) خواندن بی صدا (ازنتا پارازیت هاي حرکتی را به حداقل برسا ندشده بود

خوانده شده (که هر دو مرحله بعنوان شرائط کنترلی عمل می ي نوشتهیک نوشته)، و (ب) کپی کردن بخشی از  روي
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تعمق به شرکت ) نوشتن خالقانه. در فاز براي تولید ایده ها، و (د تعمق) جکردند). مراحل جالب توجه نظریه اي شامل (

ن این که واقعًا چیزي بدوکنندگان دستورالعمل داده می شد تا فکر کنند که آنها این قطعه را چگونه ادامه می دهند، 

 متنو مناسبی براي  واقعیي . باالخره، در بخش نوشتن خالقانه به آنها دستورالعمل داده می شد تا یک ادامهبنویسند

تولید شده بود  "تعمق"ارائه شده بنویسند. به آنها اجازه داده می شد تا اگر مایلند، وراي ایده اي فکر کنند که حین 

استفاده قرار گرفتند تا مراحل نوشتن خالقانه تا حد ممکن تقلید شود،  دستورالعمل ها مور). این د190ي (صفحه

  .Flower and Hayes 1981)انجام می گیرد  در آن فرایندي که تعدیل درمحصول (نوشتار) اغلب

راه با تعمق همي تعمق و نوشتن خالقانه تمرکز می کنم. مرحلهي من در این جا بر فعالیت مغزي حین مرحله

نی تحتانی طرف چپ با شدت بیشتري فعال می شد) شامل شکنج پیشاي گسترده اي بود (که در نیمکرهي یک شبکه

 پشتی بخش و ،)46/9 برادمن( چپ طرف جلوپیشانی قشر جانبی –)، بخش پشتی 47، و 45، 44 برادمني چپ (ناحیه

 برادمن ورنیکه،ي ناحیه منجمله( اي آهیانه –گاهی و تجمع قابل مالحظه اي از نواحی گیج قدامی، سینگولیت قشر

 که شده معلوم). 38 برادمن( قدامی گیجگاهیي ناحیه به گسترش با) فوقانی گیجگاهی شیار ،22 برادمن ،40/39

با در نظر گرفتن این . (Price 2010) دارد گفتاري صراحت و) تولید( زبان فرایند در کلیدي نقش تحتانی پیشانی شکنج

 در خالقیت گفتاري (زبانی) درگیر شوند، دهد کهکه پژوهشی که صراحتًا به شرکت کنندگان دستورالعمل می  امر

 بخش و جلوپیشانی قشر جانبی –. عالوه بر این، نواحی پشتی تعجب آور نیستدر این جا دست داشتن این منطقه 

کلیدي براي برنامه ریزي و  اسباب و آالت و هستند اجرائی عملکردي شبکه در کلیدي نواحی سینگولیت قشر پشتی

شرکت کنندگان، بر اساس معیارهاي  کنترل شناختی اند. فعال شدن آنها در اینجا متصور این است که حین تعمق،

درگیر اي  محصوالت فرایند تولیديانتخابی و حرس کردن  نگهداري از سطحی در نوشتاري، کیفیت تحمیلی –خود 

 قدامی گیجگاهی نواحی به که( اي آهیانه –آن بودند. باالخره، تجمع نواحی گیجگاهی  در جستجويکه  می شوند،

، منجمله فهم جمالت و تداعی واژه ها است زبان فرایند در شده ثابت بخوبیي ناحیه یک) کنند می پیدا گسترش

(Price 2010) طاف پذیري تفکر مربوط عملکردهاي این نواحی به انع"، و فعال شدنش در این جا متصور این است که

. به عبارت دیگر، دخالت این  (Shah et al. 2013, p. 1096) "بوده و در تخیالت و تصورات و فانتزي ها درگیر است

زبانی) ي مفهومی دور دست (استجراج شدهي بالقوهناحیه در تعمق را می توان به نقش آن در شکل گیري تداعی هاي 

   نسبت داد.

نوشتن خالقانه با فعال شدن نواحی حرکتی منجمله قشر حرکتی اولیه، نواحی حرکتی ي رحلهخود، مي به نوبه  

با آنها همراه می شود. بعالوه، فعال شدن هاي لوب پیشانی در شکنج  تمطابقدر ثانوي دو طرفه، و نواحی حس بدنی 

 فعال چنین هم چپ، طرف یشانیجلوپ قشر پشتی –) و بخش جانبی 47، 45، 44هاي پیشانی تحتانی دوطرفه (برادمن 

شیار گیجگاهی فوقانی) در  ،22 برادمن( فوقانی گیجگاهی شکنج خلفی بخش منجمله گیجگاهی هاي لوب در شدن
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حرکتی در خدمت مکانیک ي مشاهده شده اند. دخالت نواحی حرکتی را می توان به تحقق درگیر ،دیگر مناطقبین 

طرف  جلوپیشانیدرگیري بخش جانبی پشتی قشر  رد تعمق مورد داشت،هاي نوشتن نسبت داد. همان طور که در مو

تعمق براي نوشتن واقعی اشاره ي ) به نقش فرایندهاي کنترل شناختی براي انتخاب محصوالت مرحله46چپ (برادمن 

دارد. عالوه بر این، دخالت شکنج گیجگاهی تحتانی طرف چپ و نواحی خاص در لوب هاي گیجگاهی را می توان 

ه نقش آنها در پردازش هاي زبانی، و اعانه هاي آنها به نوشتن خالقانه نسبت داد. با خالصه کردن نتایج، شاه و ب

برگرداندن ایده هاي مفهومی "مشاهده کرده اند که نوشتن خالقانه را می توان به عنوان  (Shah et al. 2013)همکارانش 

   ).1097ي فهمید (صفحه "دغام معنائی، و هماهنگی حرکتیو گفتاري به فرایند دست نوشته بعد از انتخاب، ا

بر  می افکنند؟ به خاطر بیاورید که (Flower and Hayes 1981)آیا این نتایج پرتو روشنگري بر مدل فالور و هیز   

، این نتایج برنامه ریزي، برگرداندن، و بازبینی تقسیم کرد. کالً ي فرایند نوشتن را می توان به سه مرحله ،اساس این مدل

بر اساس این مدل، برنامه ریزي شامل خلق ایده ها بر اساس  همین دیدگاه را تأئید می کنند. به خاطر هم بیاورید که

هسته اي از ساختارهائی ي ، با در نظر گرفتن این که تعمق یک ردهدراز مدت است. بنظر می رسد کهي محتواي حافظه

کند. بعالوه، درگیري می تعمق این برداشت را تأئید ي اثر عمده درگیر هستند، را فعال می کتد که در زبان و حافظه

) و بخش پشتی قشر سینگولیت قدامی در تعمق را می 46/9بخش جانبی پشتی قشر جلوپیشانی طرف چپ (برادمن 

ده که برگرداندن خود، فرض گرفته شي هاي آنها به برنامه ریزي و کنترل شناختی نسبت داد. به نوبه اعانهتوان به 

فعالیتهاي مشاهده ي بر اساس قواعد زبانی است، که بنظر می رسد منعکس کننده نوشتاريشامل نوشتن این ایده ها در 

. بازبینی کردن ممکن است در فعال شدن لوب پیشانی اي منعکس باشدشده در نواحی حرکتی حین نوشتن خالقانه 

  .انه فعال می شودشود که حین وضعیت هاي تعمق و نوشتن خالق

 کاري رشتهند که پژوهش آنها پرتوي بر نقش خاص ه ا) دلیل آورد2013عالوه بر این شاه و همکارانش (  

  کرده اند که: آشکارند که نتایج آنها ه ابحث کرد ،به ویژهدر فرایند نوشتن خالقانه انداخته است. 

  

ي فرایند نوشتن، عملکردهاي حافظه شاملقانه، براي نوشتن خال کاري ربط دار با رشته. . . اهمیت دانش   

رخدادي و معنائی و ادغام معنائی در یک مفهوم ي بازسازي حافظهیعنی، ، سیستم حافظه: بطور غالبیکار، و 

منسجم. عالوه بر این، تداعی هاي آزاد و شناخت خودبخود از مشخصات معمولی براي اصیل و داستانی 

   )1097ي صفحه. (هستند عملی داستان نویسی

  

(و  اي ، گرچه عملکردهاي خاص شناختی(Vartanian 2012)پیشنهاد شده  يلذا، همان طور که در جاي دیگر

(براي  عمل کنندساختارهاي عصبی مطابق با آنها) وجود دارند که می توان انتظار داشت در موارد زیادي از خالقیت 

عمل می کنند اجراي ي، از قبیل نواحی زبانی که بر مواد گفتاري کار)، احتمال دارد که نواحی دیگري مثال، حافظه
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 تحت، هم وجود داشته باشند که دخالت آنها را محتواي خاص و/یا متن قرار می دهنداستفاده مورد یا دانش زبانی را 

  ند. نظر تعیین می ک

  

  جاز  نواختنفی البداهه  9,3

  

موسیقی عالقه داشته اند، همان طور که با  ارزیابیدرك و دانشمندان علم اعصاب مدتهاست که به اساس مغزي 

که در واکنش به شنیدن قعطات انجام شده  "موسیقیي لرزه"ي تجربهي می شود که در باره آشکارپژوهش هائی 

زیست شناسی مغزي تولید ي در باره .(Blood and Zatorre 2001)خاصی از موسیقی ایجاد می شود ي تحریک کننده

 (Limb and Brown 2008)جزء خالق آن، اطالعات کمی در دست هستند. به این خاطر لیمب و براون  به ویژهی، موسیق

آزمایش جاز ي نواختن موسیقی را در متن نواختن فی البداههخالق  جزءند تا اساس عصبی ه ایک پژوهشی را انجام داد

ي نواختن بالفاصله و فی البداهه"به عنوان  که –ود است . نواختن فی البداهه یک فرمی از نواختن موسیقی خودبخکنند

تعریف شده است  "درون خطی عناصر بدیع ملودیک، هارمونیک، و ریتمیک موسیقی در یک متن موسیقی مرتبط

(Limb and Brown 2008, p.1)  بومی شناسی را  معتبر بودناز  باالئیي پژوهش این بوده تا درجهاین . یک هدف اصلی

جنبه هاي کلیدي نواختن فی  ي کند که تقلیدبازساز محیط آزمایشی را من جمع آوري یافته هاضتا د، وربدست آ

  تا حد ممکن شبیه به دنیاي واقعی باشد. هائی جاز در موقعیتي البداهه

آنها بشدت در نواختن ي را بسیج کردند، که همه جاز ماهربراي این هدف، آنها شش موسیقی دان حرفه اي   

با استفاده از صفحه کلید پیانوي سازگار با  ،می نواختندپبانو پیانو کفایت داشتند. از آنها هنگامی که فی البداهه  جاز

در آن که وضعی جمع آوري می شدند: یکی  موقعیتگرفته می شد. یافته ها تحت دو مغز  آرآي اف امام آر آي، 

پیچیدگی  با داشت. در شرائط کنترلیوجود سبتاً کمتري نپیچیدگی  دیگردر وضع ، و زیادپیچیدگی موسیقی نسبتًا 

در عوض، در شرائط می نواختند. ور را در نوت هاي کوارترژس سی ماکم، شرکت کنندگان مکررًا یک اکتاو مقیا

نواختند، اما محدود به استفاده از نوت هاي  می فی البداهه یک ملودي را شرکت کنندگانفی البداهه نواختن،  تطابقی

ماجور کوارتر در همان اکتاو بودند. براي وضعیت بشدت پیچیده (یعنی، پارادایم جاز)، از شرکت کنندگان  سی

اسکن بخاطر بسپرند. این ي یافتهجمع آوري جاز اصیل را قبل از  کمپوزیسون یا ترکیب بنديخواسته می شد تا یک 

مراهی شنوائی یک کوارتت جاز می نواختند. را با ه بندي این ترکیب معادلشرکت کننده ها در شرائط کنترلی 

و  بندي ترکیب آکوردبرعکس، در موقعیت فی البداهه به آنها آزادي داده می شد تا فی البداهه با استفاده از ساختار 

   .بنوازندشان را موسیقی دلخواهبراي فی البداهه نواختن،  یهمان همراه شنوائی بعنوان اساس
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نخست، فی البداهه نواختن در هر دو ي . اول و در درجهبودر رده اي از یافته ها در این جا تمرکز بر یک زی  

و  لوپیشانی، بخصوص در بخش پشتیقشر جي پارادایم (یعنی، با پیچیدگی زیاد و کم) با از فعالیت افتادن گسترده

قشر جلوپیشانی، بخصوص فعالیت در سطح میانی افزایش همراه می شد. در عوض، این یافته با  قشر این بخش جانبی

 در لیمبیک فعالیت افتادن فعالیت از و حرکتی، –ترکیب می شد. عالوه بر این، فعالیت در نواحی حسی  10برادمن 

فرایندهاي شناختی و احساسی ي در باره پرباريتان سدا مغز فعالیت طرح این. شدند می مشاهده هیپوکمپ و آمیگدال

هه نواختن جاز است. همان طور که در اوائل این فصل بحث شد بخش هاي جانبی اي می گوید که زیربناي فی البدا

ته شده و منعکس سرفتار برنامه ریزي شده دخیل دان در بشدت – آن جانبی –بخش پشتی  به ویژه –قشر جلوپیشانی 

نواختن از فعالیت  دخالت عملکرد اجرائی و کنترل شناختی است. این واقعیت که این بخش ها حین فی البداههي کننده

 رفتار طبیعی بطور که است همراه تحتانی –می افتند متصور این است که این فعالیت با کاهش مکانیسم کنترل فوقانی 

ي ، ناحیه اي که بشدت همراه با داستان زندگینامه10کند. برعکس، در برادمن  می حکمفرمائی را شده ریزي برنامه

، فعالیت هائی (Buckner et al. 2008; Christoff and Gabrieli 2000)ز است نفس، و شناخت درون سادرك شخصی، 

  مشاهده می شوند. این طرح متصور این است که:

  

 جلوپیشانی قشر جانبی –شتی پبخش  فعالیت خالق ممکن است وقتی کار کند که درون یابی یا شهود. . . 

بی اجازه می دهد تا افکار و احساسات ناآگاه، یا ، و نمی کنددیگر محتویات آگاهی را تنظیم  و شده کاسته

، فی البداهه نوازي بجاي این که مطابق با استراتژي هاي آگاهانه و بنابراینطلوع کنند.  نظم و ترتیب

انتظارات عمل کند، ممکن است با رفتارهایئ همراه باشد که از قوانینی اطاعت می کنند که توسط سطح 

   ).4ي می شوند (صفحه اطالقاز باخبري آگاهانه،  داخلی قشر جلوپیشانی، خارج

  

بین سیستم هائی تسهیل  فعل و انفعال بینابینی پویا پیام مهم در این جا این است که فی البداهه نوازي توسط

نیز با ایده اي مطابقت دارد که  ظاهر شدهمی شود که محدودیت هاي متضادي را بر شناخت تحمیل می کنند. تصویر 

  . استیک نظر شخصی  تحقق ناشی ازاهه نواختن فی البد

 چنین هم و شوند، می مشاهده حرکتی و جلوحرکتی، حرکتی، –فعال شدن شدیدي که در نواحی حسی   

 اي ایده با حرکتی قشر نواحی سایر از هائی بخش و حرکتی متمم نواحی در نواختن البداهه فی حین انتخابی فعالیت

رکتی مغز بوده و به خاص بودن قلمروئی ح مداربندي درگیري با همراه جاز نوازي لبداهها فی مکانیک که دارد مطابقت

در مقارن هاي عصبی تولید خالقانه اشاره دارد. در نهایت، تعدیل فعالیت در سیستم لیمبیک نیر مطلع کننده است، 

پوکمپ در فی البداهه نوازي کاهش فعالیت در آمیگدال و هی دخالت هايگرچه پژوهش هاي آینده الزم می آیند تا 

از اساس عصبی  پرباریک تصویر  and Braun, 2008) (Limb جاز را تعیین کنند. بطور خالصه، نتایج پژوهش لیمب و بران
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نواختن موسیقی خالقانه را در نوازندگان پر مهارت رسم کرده و به اثر بینابینی سیستم هاي گوناگون عصبی به این 

  فعالیت اشاره دارد.

  

  خالقیت هنرمندانه 9,4

  

داستان اساس تولید خالقانه در حیطه هاي نقاشی، ي از مغز در باره تصویر برداريجا من نتایج سه پژوهش  تا این

در  حرفه ايبودن  اختصاصیاز  باالئیي درجهقبالً اشاره شد، یک م. همان طور که ه ا، و موسیقی را مرور کردنویسی

عالیت سطح داخلی قشر فنقاشی در ي طهدر حی وجود دارد. مثًال، تولید خالقانه شدهمشاهده فعالیت هاي طرح هاي 

در حالی که نوشتن خالقانه با فعالیت گسترده در نواحی اي همراه  ،(Ellamil et al. 2012)گیجگاهی منعکس می شود 

باعث فعال شدن  مخصوصاً القانه جاز خي واختن فی البداههو ن ،(Shah et al. 2013)می شود که زیربناي زبان هستند 

. این فعال شدن ها را می توان بطور گسترده (Limb and Braun 2008) حرکتی می شود -نواحی حرکتی و حسی شدید 

مورد  تحت نظر و تکلیف مربوط بهمحتوا یا فعالیت هاي خاص ي اي به عنوان اثر زمینه اي (یعنی، منعکس کننده

منعکس  هاي مشاهده شده ممکن است لیتفعا ،که در نظر داشت که در هر مورد هدف) قبول کرد. اما، مهم است

با فعالیت مشاهده شده در  ) مشاهده کرده اند که، در رابطه2012. مثًال، لیمب و بران (باشندفرایندها  سایري کننده

افزایش فی نفسه در ي بجاي این که منعکس کنندهاین فعالیت ها،  "جاز ي نواحی حرکتی حین نواختن فی البداهه

باشند که مشخص اي رمزگذاري و پیاده کردن برنامه هاي حرکتی بدیعی ط به وبمر ی باشند، ممکن استفعالیت حرکت

ممکن است به جنبه هاي  حرفه اياین فعالیت هاي خاص  ،. به عبارتی دیگر"نواختن فی البداهه جاز باشندي کننده

   هاي متممی و حمایتی کمک کنند. دخالتخالقیتی نواختن فراتر و وراي 

بنظر  کنند.می کیفیت ها کمک ي همهي ، بنظر می رسد که نواحی خاصی به تولید خالقانهیبه همین مهم  

د. بخوبی ثابت شده که این نواحی در رفتار نبخش جانبی و پشتی قشر جلوپیشانی باش اصلی ترین این ها می رسد که

دارند. دخالت آنها در انواع  نقش کلیدي اجرائی، بازداري، و کنترل شناختیبرنامه ریزي شده، منجمله وظائف 

آنها به  حرفه ايعام  هاي کمکي کننده منعکس – افتادن فعالیت از یا شدن فعال فرم در خواه –گوناگون خالقیت 

حیطه هاي گوناگون  . مدارك در دسترس متصور این هستند که تولید خالقانه در(Vartanian 2011) استتولید خالقیت 

حرفه و سیستم هاي  ،از قبیل بخش پشتی و جانبی قشر جلوپیشانی حرفه اي عامناشی از فعل و انفعال بین سیستم هاي 

   تحت نظر (براي مثال، نقاشی) کلیدي هستند.و که براي نوع فعالیت مورد هدف  استخاص اي 
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  مدل آئینه اي هنر 9,5

  

د یک مدل فراگیري شروع شد که بتواند پلی بین دو طرف سکه یعنی تولید هنرمندانه این فصل با فراخوانی براي تولی

ي برقراري ارتباطات ایده هاي قصد شدهي بزند. این مدل دو جهته را می توان براي مطالعه زیبائی شناسی ارزیابیو 

ک پیشرفت عمده اي در این راه مورد استفاده قرار داد. اخیرًا ی اثر هنريي از طریق واسطه ش،به حضار هنر خالق

به انجام رسیده است. هدف صراحتی این مدل این است که  مدل آئینه اي هنر عنوانبه  (Tinio 2013)توسط تینیو 

اساسی این مدل ي قضیهمؤید نظریه اي ارائه دهد که جنبه هاي خلق و ادراك هنر را بهم پیوند بزند.  چارچوبتا یک 

 اي . درنتیجه، فرایندهاي روانشناسیتوالی زمانی خلق هنر استي منعکس کنندهادراك هنر این است که توالی زمانی 

می شود تقلید فرایندهاي روانشناسی اي هستند که خالق  هاادراك هنر درگیر آني که برداشت کننده در مراحل اولیه

  و بالعکس. آنها شده است،هنر حین مراحل دیررس خلق هنر درگیر

هنرمندان حین کار، و مطالعات  مستقیمي این مدل از دو منبع بدست می آیند: مشاهدهي نندهمدارك نأئید ک  

. هر دو این رویکردها همگرا شده اند تا نشان دهند که فرایند (Locher 2010)به سابق مواد آرشیوي هنرمندان  عطف

) هنرمند موفقیت آمیزي ایده قدماتیماول (ي خالقیت در هنرهاي (بصري) در سه مرحله اتفاق می افتد. در مرحله

 طراحی می تواند نقشی داشته باشد چون که هنرمند را قادر می سازد ،هاي گوناگون را تجسس می کند. در این مرحله

طرح هاي شده را توسعه داده، منجر به یک پیکربندي ساختاري نقاشی شود. این ساختار اساسی در  پیداتا ایده هاي 

دوم ي ایده اي کلیدي است. در مرحلهمفدماتی، انعطاف پذیري ي مرحله کس می شود. حیننقاشی ها منع زیري

تنظیم کرده و روي آن دوباره کار می کند. در این مرحله، مشخصات ظریفانه )، هنرمند طراحی را گسترش و تطابق(

اثر ی شوند که به عناصر خاص اشیاء و افراد در نقاشی تغییرات بی شماري پیدا می کنند، که در تعدیالتی منعکس م

 اثر هنريي )، کار روي عناصر ساختاري عمدهنهائی کردنسوم و آخرین مرحله (ي وارد می آیند. در مرحله هنري

سطحی کار براي آماده کردن براي نمایش صرف می شود. در این ي متوقف شده، و وقت براي برجسته کردن الیه

که با کارهنري جذب می کنند  به خود وقتی را بیننده توجه که عناصري –شود جا، تمرکز به رنگ و بافت معطوف می 

   مقابله می کند.

گوناگون موادي به دریافت کننده منتقل می  الیه هايکه، هنرمند ایده ها را از طریق است  کلیدي اینامر   

ی، الیه الیه اي بودن) کارهنري به . در این مفهوم (یعنکندمقابله می  با آن معکوسدر ترتیبی  برداشت کننده کند که

اولیه) که ي می کند). مفهوم (یعنی، ایده منعکسعمل می کند (که مراحل را در نظمی معکوس  مثابه ابزار ارتباطاتی

نمایانگر مقصد  ،شده کپسوله اثر هنريدر  مقدماتی به اجرا در آمده،ي حین مرحلهو ، هنري را راه اندازي کردهي قطعه
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این امر به این علت است که وقتی یک برداشت کننده  است. اثر هنريبه سمت کشف معنی اصلی  سفر بینندهنهائی در 

ویژگی هاي سطح در  شروبرو می شود، به احتمال زیاد در فرایند اتوماتیک زودرس اثر هنريبراي اولین بار با یک 

 می شوند راه اندازيی کارهنري درگیر می شود که توسط ویژگی هاي سطح کنترستپائین از قبیل رنگ و 

(Dhatterjee 2003; Leder et al. 2004)به آن اضافه شده اند.  اثر هنري نهائی کردن خلقي ، ویژگی هائی که حین مرحله

 محتوا و سبک است، که توسط عناصري از قبیل اشیائیي بعدي برداشت شامل فرایند بینابینی وابسته به حافظهي مرحله

آخري که با ي . باالخره، ضمن مرحلهتطابق تعدیل شده اندي و مرحله یبینابیني که حین مرحله ی شودراه اندازي م

معنی سازي و تولید قضاوت هاي زیبائی شناسی و احساسات مطابقت دارد، بیننده بر رمزگشائی مقاصد هنرمند براي 

که از سازمان بندي ساختار (یعنی، طرح باالي حالت شناختی است ي . این یک ردهکندتمرکز می  اثر هنريخلق 

   زیري) نقاشی استخراج می شود.

  

  پردازش زیبائی شناسی در مغز 9,6

  

زیبائی شناسی فرایندي است که با یک تجزیه و تحلیل ویژگی  ارزیابیپیشنهاد می کند که  (Tinio 2013)مدل تینیو 

ه، و باالخره از طریق فرایندهاي وابسته به حافظه شروع شد کنترستي هنر (بصري) از قبیل رنگ و هاي سطحی کارها

 شخصی هم – اثر هنريد که شامل معنی زیربنائی محتوا و سبک به عمقی ترین سطح تجزیه و تحلیل می رسي در باره

زیبائی شناسی را مورد  ارزیابیاز مغز پویائی هاي زمانی  تصویر برداري پژوهش هیچ امروز، تا. است – فرهنگی هم و

اما، این حقیقت دارد که معموًال پژوهشگران به افراد مورد  لعه قرار نداده است تا این پیشروي را آزمایش کند.مطا

تا هر محرك واحدي (یعنی، نقاشی) را مشاهده  می دهندآزمایش، ضمن جمع آوري یافته ها، فقط چند ثانیه وقت 

می شوند (بجاي این  بازاده شده اکثرًا بطور متوالی ) شرح د2013که سه مرحله اي که توسط تینیو ( یفرض از کنند.

زیبائی شناسی تا کنون  ارزیابی تصویر برداريکه موازي هم باشند)، می توان نتیجه گیري کرد که اکثر پژوهش هاي 

ض در معرقرار گرفتن به مراحل اول و بینابینی  کرده اند که به احتمال بسیار زیاد مجزافقط ساختارهاي مغزي اي را 

محض براي استخراج ي کارهاي هنري کمک می کنند، تا مراحل بعدي که به احتمال زیاد زمان بیشتري از چند ثانیه

که توسط وارتانیان  آرآي اف امپژوهش  15کمّی اخیر از  آنالیز -متا مطابقت با این احتمال، یک  درمعنی الزم دارند. 

نقاشی ها با فعال شدن در سیستم ي که عمل مشاهدهشده نشان داده  انجام شده، (Vartanian and Skov 2014)و اسکوف 

ادراك شی ء  در گسترده اي منجمله لوب هاي پشت سري، ساختارهاي لوب گیجگاهی در جریان شکمی درگیر

احساس ي یک ساختار کلیدي در تجربهکه  –(شکنج دوکی شکل) و صحنه ها (پاراهیپوکمپ)، و اینسوالي قدامی 
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که بخشی از  ،دوطرفه هم مشاهده می شودمطابقت دارد. بعالوه، فعالیت در قشر سینگولیت خلفی  - ستا و پاداش

زیربناي نمایانگري بینائی و شناخت اشیاء، فرایند  مجزا شدهنخست، نواحی ي دیفالت مغز است. در درجهي شبکه

می شود ایده اي را تأئید می کند که  احساس و پاداش، و نمایانگران شناخت درونی شده هستند. تصویري که ظاهر

س. رفرایند دیربه نواحی فعال شده به احتمال زیاد به مراحل اولیه و بینابینی کمک می کنند تا  نقاشی هاي در مشاهده

هنر است ي عصبی اي که زیربناي تجربهي ، تعیین این که چگونه شبکهکرده دقت (Nadal 2013)همان طور که ندال 

چالش مهمی براي این رشته است. در عوض، ي تحت تإثیر قرار می گیرد، شکل دهندهخصی و فرهنگی توسط معنی ش

هنر به بنیادهاي عصبی خلق ي براي اتصال دادن بنیادهاي عصبی تجربه چارچوبموجب تسهیل ساخت یک امر این 

  هنر خواهد بود.
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  رفرانس ها
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  رقص تنها هنري است که ما خودمان موادي هستیم که این هنر از آنها ساخته شده است.

                    

 تد شان، پیشگام رقص مدرن آمریکائی  

 

  

  

  پیش گفتار 10,1

  

ي وضع را تصور کنید: شما سر حال و صبح زود در یک روز هفته وارد ایستگاه قطار می شوید تا سفر روزانه این

خودتان را به محل کار شروع کنید. وقتی از سالن اصلی عبور می کنید، اعالن هاي سکوي راه افتادن قطار رو به 

 "فریاد بزن"به نام  (Isley Brothers)ن آیسلی برادرا 1959خاموشی رفته و ناگهان با شعرهاي آهنگ کالسیک سال 

(Shout)  جایگزین می شود. در همان زمان، یک پیکر تنها در وسط سالن شروع به رقص پرشوري می کند. یک لحظه

بعد، یک خانم پشت سر این مرد سبد هاي خریدش را کنار گذاشته و با او همراه می شود، بالفاصله دو مرد میانسال 

تیره با کیف دستی پاشنه هایشان را روي زمین کوبیده، و به آنها می پیوندند. در عرض چند ثانیه، بنظر  در لباس هاي

سالن جان گرفته، و حاضرین با پیچ و تاب هاي بدنهایشان سرخوش شده، پایکوبی کرده، به خود ي می رسد که همه

رزش آهنگ هاي پاپ می پیمایند. شما و جمعیت پیچیده، دست زنان راه خودشان را در مسیر ترکیبی از ده ها سال ا

ظاهراً کاهش یابنده اي که جزء آنهائی هستید که تن هایتان با این رقص آرائی مسحور کننده ناآشنا هستند، به محضی 

رقص و ي با سرخوشی اي شکوفا می شود که با این تزریق خود برانگیخته "معمولی"مسافران ي که چهره هاي همه

  محل عمومی احاطه شده اند، در شگفتی به تماشا می ایستید. آواز در یک

در ایستگاه خیابان لیورپول نبودند، این اجراي فلش ماب  2009سال ي ژانویه 15براي اطالع آنهائی که روز   

(flash mob) در  را آن توان می و بودند، کرده برداري فیلم موبایل –تی  تلفن دستی را براي یک آگهی تبلیغاتی

. براي کسانی که آنجا )KigPQM3d3https://www.youtune.com/watch?v=VQ(یوتیوب مشاهده کرد. 

ماها که فیلم آن را آنالین دیده ایم، شاهد بودن رفتار ناگهانی جمیعت چیزي است ي حضور داشتند، و هم چنین بقیه

ي اجراي خودانگیخته"ر افراد آن را شعف انگیز دریافت می کنند. فلش ماب به این صورت تعریف می شود که اکث

معموًال یک رقص، توسط فقط یک نفر، در معرض عموم، که ظاهرًا از جاي خاصی برنخاسته، و تا صدها نفر رشد 

. مثال ایستگاه خیابان لیورپول یکی (<http:www.flashmobamerica.com>) "می کند، و بعداً ناگهان ناپدید می شود
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در آبفشان جاکارتا  "گنگنام استالیل"در ایستگاه قطار انتورپ تا  "دو ِر می"از چندین مورد است؛ از اجراي رقص 

در ساحل باندي، فلش ماب به عنوان روشی بسیار دوست داشتنی، اغلب تکرار شده اي براي ایجاد  "الوشک"تا 

ی کمی هنر در زندگی مردم در جائی که انتظار آن را ندارند، شتاب روزافزونی گرفته است. شعف، سبک سري، و حت

همان طور که من در این فصل تجسس خواهم کرد، یکی از شرح هاي ممکن موفقیت و جذابیت فلش ماب این است 

   که ظاهراً از طریق رقص پیاده روان معمولی را به صورت مجریان فوق العاده در می آورد.

فرهنگ هاي انسانی داشته است، که از مرزبندي هاي طبقاتی، ي طی تاریخ، رقص یک حضور کلیدي در همه  

همگام رقص با نژاد انسانها یک بحث فرگشت .  (Dils and Albright 2001) نژادي، و مقامی سرپیچی کرده است

، و هنرمندان، فیلسوفان، و دانشمندان زیادي هنر و ادراك زیبائی شناسی را شعله ور کردهي وظیفهي غنی اي در باره

را درگیر کرده است. در حالی که رقص ویژگی هاي مشترکی با سایر اشکال هنر دارد، یکی از وجهه هاي منحصر به 

فرد آن این است که (فقط) از طریق حرکات بدن انسان بیان می شود. به این علت، دانشمندان اجتماعی و دانشمندان 

ه رقص پرداخته اند تا به جواب سؤاالتی کمک کنند که مغز چگونه بدن را هماهنگ می کند تا حرکات علم اعصاب ب

پیچیده، دقیق، و زیبائی را به اجرا بگذارد. براي مثال، وقتی که ما به یک پرش رقاص باله در هوا در یک جدائی بی 

نگاه می کنیم که پنج چرخش دنبال  (Break dance)نقص پاهایش از هم، یا وقتی که به یک هنرمند رقص بریک 

هم سرش را انجام می دهد، چگونه ممکن است توان هاي رقص خود ما (یا نبود چنین توانهائی) بر چگونگی برداشت 

ما از اجرا کنندگانی تأثیرگذار باشند که ما را برانگیخته و تحت تإثیر قرار می دهند؟ من در این فصل این موصوع را 

ه چگونه تحقیقات با رقاص ها و پارادایم هاي یادگیري رقص می توانند موضوعاتی را روشن سازند تجسس می کنم ک

بین عمل ي که مرتبط با خالقیت هنرمندانه و ارجحیت زیبائی شناسی بوده، و بعالوه مسائلی بنیادي تر مربوط به رابطه

چند حرفه اي را خالصه می کند که هدف ي و ادراك اند. من با بخشی شروع می کنم که بطور مجملی رشد رشته

آن این است که تجسس کند که چگونه تولید رفتار درك رفتار را به اطالع رسانده، با تأکیدي خاص بر این امر که 

تحقیقاتی را توسعه داده اند. سپس، من بر مفهوم سازي خاص معکوس ي چگونه پژوهش ها بر روي رقاصان این رشته

حرکتی یک ناظر را ي رفتارها می توانند مجموعهي سادهي کنم؛ براي مثال، چگونه مشاهدهاین رابطه تمرکز می 

عمیقًا متأثر کنند. باز هم در این جا، تحقیقات پیشگام با استفاده از رقص تأئید می کنند که ادراك بینائی ما در شکل 

دو بخش اول عمدتاً رقص را به عنوان ابزاري دهی توان هاي حرکتی ما چه قدرتی می تواند داشته باشند. در حالی که 

براي تجسس پیوندهاي بنیادي بین رفتار و ادراك مورد استفاده قرار می دهند، دو بخش آخري سودمندي رقص به 

یک بدن دیگر در حال حرکت ي مثابه یک فرم هنر را تجسس می کنند تا فهم ما را از ادراك زیبائی شناسی مشاهده

از یک معرفی شتابزده از موضوعات مورد نظر هنگامی که زیبائی شناسی رفتار در بخش یکی مانده مطلع سازند. بعد 

ي بین تجربهي به آخر مورد مطالعه قرار می گیرد، در بخش آخري، در کوششی براي اثبات ارتباطات بین این دو، رابطه
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ه ما کمک کند تا بفهمیم چرا ممکن است ما ناظر و رقاصانی تجسس می شود که مد نظرند (و انجام این کار، شاید ب

  یکی از آنها در اینترنت لذا ببریم). ي تا این اندازه از درگیر شدن خودمان در فلش ماب یا مشاهده

  

  شکل گیري ادراك توسط رفتار 10,2

  

حرکات افراد ي در بارهدر حالی که ما تمایل داریم تا قدر آن را ندانیم، اما، توان ما براي استفاده از اطالعات ادراکی 

دیگر تا رفتار متعاقب ما را الهام بخشند، براي فعل و انفعال با محیط زیست، و به این جهت، براي بقاء اساسی است. در 

راهی بین اجراي رفتار و ادراك متفکرانی ي نتیجه، جاي تعجب نیست که تحقیق در چگونگی به توافق رسیدن در باره

دکارت، و ویلیام جیمز را طی هزاران سال کنجکاو کرده است. تا اواسط قرن نوزدهم،  ارجمند، منجمله ارسطو،

ین ادراك حرکت ب استقاللي ایده که بود، کرده غلبه رابطه ایني باره در تفکر بر حرکتی –دیدگاه دکارتی حسی 

مورد بحث  Prinz 1997، همان طور که توسط 1664و تولید حرکت را پیش می برد (نوشته هاي دکارت در سال 

مغز انسان، دانشمندان پیشگام شروع به تجسس ایده اي کردند که ي قرار گرفته اند). با انباشته شدن دانش در باره

فرایندهاي ادراکی ممکن است واقعًا تا حدي با اجراي حرکتی همگرا شده یا با آنها سطح مشترك داشته باشند 

(James 1890)توان مغز در استفاده از اطالعات ادراکی براي شکل دهی حرکات در ي . تحقیقات تجربی در باره

اواسط قرن بیستم شروع شدند، هنگامی که توضیحاتی در مورد پردازش اطالعات شروع به سرعت گرفتن کردند، که 

 Massaro and Friedman)ادراك به سازمان بندي و اجراي رفتار را پیشنهاد می کردند ي دگردیسی هاي پیچیده

1990; Mountcastle et al. 1975; Sanders 1967, 1983; Welford 1968)  .  

مکانیسم هاي نوروفیزیولوژي ي ، ماونتکسل و همکارانش اولین تحقیقات را در باره1970ي در اوسط دهه   

 Mlontcastle et al. 1975; Mountcastle)فرض شده اي شروع کردند که رفتار و ادراك را بهم پیوند می زنند 

1975; Yin and Mountcastle 1977) ماونتکسل و همکارانش در این پژوهش هاي مکتب افرین تکنیک هاي .

ثبت تک واحدي را مورد استفاده قرار دادند تا فعالیت نورون هائی را در لوبول آهیانه اي فوقانی و نواحی آهیانه اي 

یوانات رفتارهاي ساده اي را در واکنش به محرکات حسی خلفی قشر مغز میمون مکاك را هنگامی پیگیري کنند که ح

انجام می دادند. در یکی از این تحقیقات، ماونتکسل و همکارانش ویژگی هاي خاص نورون ها را در قشر همبسته 

آهیانه اي خلفی مورد مطالعه قرار دادند، و معلوم کردند که این نورون ها به محرکات بینائی واکنش نشان ي کننده

. (Mountcastle et al. 1975)دهند تا معنی یک رفتار، از قبیل هدف حرکت ادراك شده را رمزگذاري کنند  می
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کیفیتی  -این تحقیقات نتیجه گیري کرده اند که این ناحیه از قشر آهیانه اي یک کاندید محتمل براي همگرائی بین 

 چگونگی فعل و انفعال این کیفیت ها را مستقر کردند.ي ادراك و عمل است، و بنیانی براي چندین دهه تحقیق در باره

فوق العاده اي را ي محل تقاطع ادراك و تولید عمل افزایش عالقهي ، پژوهش ها در باره1990در سالهاي   

تجربه کردند که تا حد زیادي ناشی از کشف نورون هاي آئینه اي در بخش شکمی قشر جلوحرکتی میمون بود. معلوم 

این نورون ها به روشی مشابه، هم وقتی که میمون یک عملی را خودش انجام می دهد و هم وقتی که در شده بود که 

 de)همان عمل توسط میمون هاي دیگر یا انسانها هست، تخلیه هاي الکتریکی انجام می دهند ي حال مشاهده

Pellegrino et al. 1992; Gallase et al. 1996; Rizzolatti et al. 1996)ه این گونه، این نورون هاي . ب

تخصص یافته این پژوهشگران و دیگران را الهام دادند تا پیشنهاد کنند که فرایند هاي ادراك عمل و تولید عمل را 

 Fadiga et)افراد دیگر را شبیه سازي می کند ي ممکن است بتوان با مغز ناظري شرح داد که حرکات مشاهده شده

al. 1995; Fadiga et al. 1999; Grafton et al. 1996; Rizzollatti et al. 2001) .  

ي این موضوع به پیشنهادي ناگهانی براي صدها پژوهش و بحث هاي داغ در جریان بین پژوهشگران در باره  

 ;Gallese et al. 2011)پارامترهاي خاص، و محدودیت هاي چنین شبیه سازي هاي عمل در مغز انسان تبدیل شد 

Gallese and Sinigaglia 2011)این حیطه ي . در حالی که یک مرور عمیق پژوهش هاي پانزده سال قبل در باره

 ;Grosbras et al. 2012در گنجایش این فصل نیست (خوانندگان عالقمند به چند مرور این پژوهش، از قبیل 

Rizzolatti and Siniganglia 2010 ز پژوهش ها آن را نشان ارجاع داده می شوند)، موضوعی که حجم پررونقی ا

می دهند این است که بافت عصبی یافته شده در اقشار آهیانه اي و جلوحرکتی مغز انسان هنگامی که اعمالی انجام می 

شوند یا هنگامی که اعمالی مشاهده می شوند، فعال می شوند. این پژوهش منجر به برداشت یک سیستم آئینه اي در 

قشري بسیاري بوده و مدارکی براي رفتاري مشابه تک تک نورون هاي آئینه اي را  انسان شده است، که شامل نواحی

. اما، در آزمایشگاه (Molenberg et al. 2012)نشان می دهد که در مغز نخست پایگان غیر انسانی شناسائی شده اند 

 ;Cross et al. 2009) به آن داده ایم "عملي مشاهدهي شبکه "ما پژوهش بر موضوعی متمرکز است که ما اصطالح

Grafton 2009)عمل شامل آن نواحی از مغز است که در سیستم آئینه اي انسان دخیل دانسته ي مشاهدهي . شبکه

شده (و نشان داده شده که حاوي نورون هاي آئینه اي در میمون ها است)، و هم چنین نمونه هائی از اقشار جلوحرکتی 

 حرکت اجراي و یادگیري در آن نقش و شبکه این به من که اي عالقه). 10,1 شکل( است گیجگاهی –و پشت سري 

ر چشمگی شبکه ایني باره در که چیزي" بود گفته که شده، خالصه گرفتون اسکاات توسط وجهی بهترین به شاید دارم

مات کتاب است این است که یک محرك ادراکی می تواند منجر به چنین بسیج وسیعی از مغز با بی توجهی به تقسی

  . (Grafton et al. 2009, p.100)هاي درسی بین بخش هاي حسی و حرکتی قشر بشود 
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  عملي مشاهدهي شماتیکی از شبکه 10,1شکل 

عمل در دو طرف توزیع شده و شامل نواحی مغزي است که وقتی فعال می شوند که شاهد حرکت کردن بدن دیگران هستیم. ي مشاهدهي شبکه

) لوبول آهیانه اي تحتانی، که اغلب به عقب در مسیر شیار 2) بخش هاي شکمی و پشتی اقشار جلوپیشانی؛ (1ی این شبکه از این قرارند: (نواحی اصل

 چنین هم و گیجگاهی فوقانی خلفی شیار منجمله گیجگاهی، –) بخش هاي قدامی تر قشر پشت سري 3داخل آهیانه اي گسترش پیدا می کند؛ (

 نشان جا این در که مغزي نواحی خاصي رده. نیمکره هر میانی سطح در گرفته قرار متممی – جلو و متممی اقشار) 4( و سري؛ پشت جانبیي توده

رقاصان در حال حرکت را با رقاصانی مقایسه کرده اند که بی حرکت مانده بودند. این شکل ي از تفاوتی بدست آمده اند که مشاهده اند شده داده

 ,Emily S. Cross, Louise Kirsch, Luca F. Ticini, and Simon Schȕtz-Bosbach (2011)ست که اول بار در این مقاله همان طوري ا

The impact of aesthetic evaluation and physical ability on dnace perception, Frontiers in Human Neuroscience, 5, 

Figure 2 doi: 10.3389/fnhum.2011.00102  .منتشر شده بود  

   

مطابقت هاي عصبی بین عمل و ادراك، در انسان و نخست پایگان غیر انسانی ي اکثر تحقیقاتی که در باره  

 Grosbras et al. 2012; Rizzolatti)انجام شده، بر روي حرکات کوچک، و محدود دست ها و انگشتان بوده اند 

and Sinigaglia 2010)توجه فوق العاده اي به تحقیق زیربناهاي عصبی اجرا و ادراك رقص  . اما من و همکارانم

دست و انگشت است. اما ما رقص را ي کرده ایم که ممکن است در نظر اول بنظر بیاید که بسیار دور از اعمال ساده

اکثر ماها، زندگی عمل را به سه دلیل اصلی مطالعه کنیم. اول، براي ي مشاهدهي مورد استفاده قرار داده ایم تا شبکه
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انواع ي بدنمان، نه فقط انگشتان و دستها، است. لذا، رقص ارائه دهندهي روزمره مستلزم هماهنگی کارآمد همه

بدن است. دوم این که، رقص کالً هدایت شونده ي هماهنگی همهي گوناگونی از پارادایم هاي ایده آل براي مطالعه

را ممکن می سازد، جائی که هدف یک حرکت خود همان  "ه خاطر حرکتحرکت ب"ي با هدف نیست، و لذا مطالعه

یک رفتار حرکتی که بسیار ي حرکت است (نه بازکردن در یک بطري، یا بستن بند کفش، و غیره). باالخره، با مطالعه

به طیف  پیچیده تر بوده و مستلزم هماهنگی بحرکت در آورنده هاي متعددي است، ما در موضع بهتري براي پی بردن

ي خودش، پرورش دهندهي وسیعتري از رفتارهاي حرکتی، از ساده تا پیچیده، قرار داریم. چنین رویکردي باید به نوبه

فهم بیشتري از نارسائی سیستم هاي حسی و حرکتی، از قبیل آنهائی بشود که توسط صدمات مغز و اعصاب ایجاد می 

  شوند. 

ید تجسس اثر عمل بر ادراك می پردازیم. اولین پژوهشی که از رقص مفي لذا ما به رقص بعنوان یک وسیله  

مرینو و همکارانش  -بین عمل و ادراك را تجسس کند کار پیشگامی توسط بیاتریس کلووي استفاده کرده تا رابطه

یک کالسي بوده است. این پژوهشگران تحقیق کرده اند که چگونه آموزش بدنی بسیار ویژه در یک سبک رقص (باله

 – Calvo) بر ادراك سبک رقص آشنا در مقایسه با سبک رقص ناآشنا تأثیرگذار است ( ,Capoeiraکپوئیرا

Merino et al. 2005 همین کتاب هم مراجعه نمائید). این محققان گزارش کرده اند که وقتی رقاصان  11؛ به فصل

رقص کپوئیرا، این رقص را می بینند، در مقایسه با  تعلیم دیده به رقص باله نگاه می کنند، یا وقتی که رقاصاني باله

وقتی که رقاصان باله رقص کپوئیرا را می بینند، یا رقاصان کپوئیرا رقص باله را تماشا می کنند، فعالیت بیشتري در 

بدنی  عمل دیده می شود. این محققان این یافته را به عنوان مدرکی تعبیر کرده اند که سالها تمریني مشاهدهي شبکه

 عمل تولید و عمل ادراك حین و داده رخ اي حرکتی –فرایندهاي طنین عملی را شکل می دهند که در اقشار حسی 

 ظریفی بطور است، شده اشنا بدنیي گسترده هاي تمرین بعلت که حرکتی به واکنش براي که طوري شود، می فعال

  .شوند می تنظیم

  

 به همکارانم و من بود، جریان در 2005 سال در همکارانش و ومرین – کالوُهنگامی که این پژوهش توسط   

 چیزي در را حرکتی تخصص ظهور که دارد امکان آیا که پرداختیم امر این به اضافیي عالقه با مشابهی،ي مسئله

 . در این پژوهش، ما جمعی از رقاصان(Cross et al. 2006) کنیم پیگیري مجرب رقاصان با واقعی زمان به نزدیک

با عنوان اسکاي  (Laura Dean)دقیقه اي لورا دین  25رقص ي معاصر مجرب را دنبال کردیم هنگامی که آنها قطعه

متوالی به ازمایشگاه ي ما این رقاصان را براي شش هفته .طی هشت هفته تمرین یاد گرفته بودند را (Skylight)الیت 

کوتاهی از رقص آرائی ي و تصور خودشان در اجراي قطعهدعوت کردیم تامغزهایشان را هنگامی که مشغول تماشا 

مشابهی که هرگز ندیده بودند یا تمرین نکرده ي اسکاي الیت بودند، و هم چنین رقصی با حرکات بهم آورده شده



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١١ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

تمرین، بدون هیچ تعجبی، رقاصان به اجراي بدنی رقص ي در سرتاسر مرحله. بودند، با اف ام آرآي اسکن کنیم

که هر روز در استودیو تمرین می کردند، تطابق بیشتري پیدا می کردند. اما جالب توجه ترین یافته اي که  آرائی اي

اصلی ي از این پژوهش دنبال هم ظهور پیدا کرد این بود که با تطابق پیدا کردن رقاصان با اجرا، فعالیت در دو ناحیه

ی طرف چپ و بخش شکمی قشر جلوحرکتی طرف چپ عمل، یعنی، لوبول آهیانه اي تحتاني مشاهدهي از شبکه

رقص فعالیت ي مشاهده می شد، هر چه رقاص کار بهتري در اجراي یک توالی خاصی انجام می داد، حین مشاهده

بیشتري نشان می داد. ما این یافته را بعنوان مدرکی قبول کردیم که هر چه شخص در اجراي یک عملی ماهرتر باشد، 

می کند، همان طور که با افزایش فعالیت آهیانه اي/جلوحرکتی با افزایش توان اجرا نشان داده می آن را بیشتر مجسم 

ي بین شدت واکنش شبکهي رابطهي ؛ و به این رفرانس نیز براي یک شرح به روز شده(Cross et al. 2006شد 

 عمل و آشنائی حرکتی، مراجعه نمائید). ي مشاهده

یه که مغزهاي رقاصان مجرب را مورد مطالعه قرار دادند، تعدادي تیم تحقیقاتی از زمانی که دو پژوهش اول

، و پارادایم هاي رفتاري (Brown et al. 2006; Org et al. 2008)رقاصان را با تکنیک هاي تصویر برداري از مغز 

(Calvo – Merino et al. 2009; Jola et al. 2011; Stevens et al. 2010) بداعی ترکیب کرده در راه هائی ا

اند تا روشن سازند که چگونه مجموعه ها یا رپرتوارهاي بشدت پر مهارت ادراك دیگران را متأثر می کنند (براي 

رجوع داده می شوند). اما از اولین مفهوم سازي هاي مزدوج کردن  Bläsing et al. 2012مرور جامع، عالقمندان به 

ها عمل بر ادراك اثر می گذارد (همان طور که ما با رقاصان مجرب در این نه تن که است شده اصرار ادراك، –عمل 

. بخش بعدي چگونگی کمک  (Prinz 1990)فصل مشاهده کردیم)، بلکه ادراك نیز بر عمل تأثیرگذار است 

  پارادایم هاي رقص به نشان دادن اثر ادراك بر عمل را مورد بحث قرار می دهد.
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  ادراكشکل دادن عمل توسط  10,3

  

در حالی که یک حقیقت غیرقابل انکاري وجود دارد که تجربه هاي قبلی حرکتی شحص بر چگونگی برداشت او از 

، وضعی که ما دیگرانی را می بینیم که در اطراف ما در حرکتند نیز فعل و انفعال (Prinz 2006)جهان تأثیرگذار اند 

یستم بینائی خودمان براي یادگیري رفتارهاي جدید کمک می ما را با محیط زیست شکل می دهد. به ویژه، ما از س

گیریم. یکی از راه هاي برجسته که ما در آن مهارت هاي تازه در زندگی، از پختن یک کیک تا رقص تانگو، را یاد 

یادگیري رفتار ي . پژوهش هاي رفتاري در باره(Flynn and Whiten 2010)دیگران است ي می گیریم، با مشاهده

صور این هستند که مشاهده و تکرار همزمان یک طرح حرکتی منجر به سریعترین و دقیق ترین یادگیري می شوند مت

(Badets et al. 2006; Bandura 1997, 1986; Blandin et al. 1999; Blandin and Proteau 2000; 

Schimdt 1975; Shefield 1961)ا بهبود بخشیدن به مهارتی . با این وجود، توان یادگیري یک مهارت جدید ی

 ;Mattar and Gribble 2005)موجود با نگاه تنها، بدون تمرین همزمان، نیر یک توان قدرتمند در انسانها است 

Torriero et al. 2007) .  

منجر به پیشنهادي شده است که  (Schefield 1961)هر کدام از تحقیقات یادگیري از طریق مشاهده توسط شفیلد    

یا استاندارد مرجعی براي چگونگی انجام تکلیف،  "طرح کلی ادراکی"یک توالی حرکتی با تهیه دیدن یک  تماشاي

یادگیري مشاهده اي و بدنی ارزش یک طرح کلی ي یادگیري را بهبود می بخشد. پژوهش هاي رفتاري با مقایسه

 .Blandin and Proteau 2000; Carroll and Bandura 1990; Doody et al)ادراکی را تأئید می کنند 

1985; Lee et al. 1990; Zalaznik and Spring 1976)پژوهش هاي یادگیري مشاهده اي ي . در حالی که توده

مراجعه نمائید)، براي  Hodges et al. 2007بر یادگیري از یک مدل انسانی مجرب تمرکز کرده اند (براي مرور به 

از یک هنرپیشه تا رفتار مورد هدف را انجام دهد الزم نیست. یک مفهوم  شکل گیري یک طرح کلی ادراکی، استفاده

سازي جامع حرکتی از یادگیري مناظره اي شامل رمزگذاري هر دستورالعملی، خواه بدنی خواه نمادي می شود، که 

ي تمایز کننده. (Cisek and Kalaska 2004)می تواند یک مدل کافی براي رفتارهائی تهیه ببیند که باید اجرا شوند 

کلیدي از چیزي که یادگیري مشاهده اي را تعریف می کند این است که فرد مورد آزمایش تمرین بدنی همزمانی در 

  دستورالعمل انجام ندهد.ي زمان ارائه
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 و بدنی –مدارك بدست آمده از نوروفیزیولوژي نخست پایگان غیر انسانی و هم چنین پژوهش هاي روانی      

 مشترکی، عصبی زیربناهاي است ممکن اي مشاهده و بدنی یادگیري که هستند این متصور انسانها در افیالکترومیوگر

 Cisek and Kalaska 2004; Frey and Gerry 2006; Mattar) باشند داشته ذهنی، ممارست هاي واژه در حداقل

and Gribble 2005; Wiggett et al. 2012)سیسک و کاالسکا  . در یکی از این چنین پژوهش هائی(Cisek 

and Kalaska 2004)  فعالیت هاي امواج الکتریکی نوك تیز خارج سلولی را از نورون هاي واحد در بخش پشتی

جلوپیشانی میمون ها در حالی ثبت کردند که میمون ها اتفاقات حسی همراه با انجام دقیق یک تکلیف حرکات ساکاد 

هم) چشمها را مشاهده می کردند. این محققان گزارش داده اند که وقتی  (مترجم: حرکات همزمان و تند چشمها با

میمون بطور انفعالی یک نمایانگر نمادي انجام دقیق تکلیف را مشاهده می کند، نورون هاي بخش پشتی قشر 

ین همان تکلیف را انجام می داد. لذا ا جسمانی جلوپیشانی به همان وضعی واکنش نشان می دهند که میمون بطور

محققان اولین کسانی بودند که ممارست ذهنی تکلیفی را اندازه گیري کردند که باید یاد گرفته می شد و در سطح 

  تک نورونی اتفاق می افتاد. 

پژوهش هائی که قبالً مورد بحث قرار گرفتند بنیانی براي تجسس نواحی روي هم افتاده و جداشونده از هم،   

 در مغز انسان را مهیا کرده اند. اما، سؤاالت مهمی در این باره که چگونه تمرین بین یادگیري مشاهده اي و بدنی

در مقایسه با تمرین مشاهده اي رفتار مغز را متإثر می کند، بدون جواب مانده اند. براي شروع به بررسی چنین  جسمانی

ر فقط با تماشاي توالی یک رقص سؤاالتی، من و همکارانم به رقص پرداختیم تا تعیین کنیم که چگونه مغز و رفتا

. در این پژوهش، ما بازي ویدئوئی (Cross et al. 2009)آن متأثر می شود  جسمانیجدید، در مقایسه با تمرین 

نرم افزار رایگان مشابه با بازي ویدئوئی ي را که یک برنامه (http:www.stepmania.com) "استپ مانیا"رقص 

است  ”Konami Digital Entertainment, Redwood City, CA, ”MTDance Dance Revolution”مطلوب

 پیکانی اسکرولي را در پارادایم خودمان ادغام کردیم. براي انجام این بازي، شرکت کنندگان باید به یک اشاره کننده

مطابقت کامپیوتر بپردازند که با محل هاي پاها بر روي تشک رقصی که به کامپوتر وصل بود ي کننده روي صفحه

داشته باشند. وقتی که گام ها همراه با موسیقی در توالی هاي سریعی اجرا می شدند، این کار (تا حدي) شبیه به رقصیدن 

یادگیري حرکت ایده آل بود، چون ي می شد، اما، محتواي بازي ویدئوئی سرگرم کننده، و مفرح و براي مطالعه

دقیق بودن هر حرکتی را از طریق امتیازي که بدست می آوردند، ي شرکت کنندگان بازخورد زمان واقعی در باره

جوانی که هیچ تعلیم رقص ندیده بودند را انتخاب کردیم و از آنها خواستیم  17دریافت می کردند. در این پژوهش، ما 

توالی تا شش توالی متفاوت رقص را براي یک هفته یاد گرفته، شش توالی رقص متفاوت را مشاهده کرده، ولی شش 

دیگر به هیچ عنوان تعلیم داده نشده بودند. ما اسکن هاي اف ام آرآي مغز شرکت کنندگان را هنگامی که مشغول 

یک هفته اي آموزش جمع آوري ي توالی ها بودند، قبل و بعد از یک مرحله 18ي مشاهده و گوش دادن به همه
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توالی  18به ازمایشگاه برگشتند تا سعی کنند تا هر آموزش ها و تکنیک ها، شرکت کنندگان ي کردیم. بدنبال همه

  رقص را اجرا کنند.

براساس انبوهی از یافته ها که مدارکی براي یادگیري با مشاهده را نشان می دهند، ما پیش فرض گرفته بودیم که    

اي توالی هاي آموزش توان شرکت کنندگان براي اجراي توالی ها در وضعیت مشاهده کردن باید بهتر از اجراي آنها بر

. جالب توجه (Cross et al. 2009)ندیده باشد. واقعاً این همان چیزي بود که تست رقص بعد از تعلیم ما اشکار کرد 

قبلی توالی هاي رقص جدید بود. مهم این ي در مقایسه با مشاهده جسمانیي چگونگی متأثر شدن مغز توسط تجربه

ن دستورالعمل داده نشده بود تا حین مراحل تماشا کردن براي یادگیري کوشش که، در این پژوهش، به شرکت کنندگا

کنند: در عوض، به آنها گفته شده بود که استراحت کرده و چندین ویدئوي موزیکی از توالی رقص ها را که آموزش 

وقتی از آنها خواسته می داده نشده بودند، در حالی تماشا کنند که سرعت ضربان قلبهایشان به طبیعی برگشته بود. لذا، 

آموزشی مشاهده کرده بودند (هم چنین توالی هاي تعلیم داده نشده، که ي شد تا توالی هائی را اجرا کنند که طی هفته

فقط حین اسکن گرفتن تجربه می شدند)، از این درخواست تعجب می کردند. یافته هاي اف ام آرآي آشکار کردند 

و مشاهده اي نواحی مغزي را به روشی مشابه متأثر می کنند. بخصوص، وقتی  سمانیجکه بنظر می رسید که یادگیري 

که توالی هاي رقصی و توالی هاي مشاهده شده با توالی هاي آموزش ندیده مقایسه می شدند، واکنش ها در لوبول 

د. بنابراین، آموزش جلوحرکتی طرف راست از نظر کّمی بیشتر شبیه بهم بودني آهیانه اي تحتانی طرف چپ و ناحیه

عمل ي مشاهدهي مشاهده اي، حتی وقتی که کسی صراحتًا سعی نمی کند تا آن را یاد بگیرد، واکنش ها را در شبکه

 است این متصور که بود اي پایه –شکل می دهد. این یافته در بین اولین مدارك مغز  جسمانیدر روشی شبیه به تمرین 

برپا کند  جسمانی تمرین با مشابه را عمل آن از عصبی نمایانگر تا دارد اي لقوهبا توان عمل یک صرفي مشاهده که

(Cross et al. 2009) که به تأئیدات رفتاري قبلی ،(Badets et al. 2006; Bandura 1986; Hodges et al. 

  براي یک نمایانگر مشترك رفتارهاي انجام شده و درك شده اضافه می شود. (2007

براي یادگیري مهارت  جسمانیه این معنی نیست که یادگیري مشاهده اي آن قدر قدرتمند است که تمرین البته، این ب  

 جسمانیهاي حرکتی جدید الزم نمی آیند. اما، این امر پیشنهاد می کند که بخشی از مغز انسان که حین تمرینات 

ن عمل مشاهده می کند، و بنظر می رسد فعال است ممکن است به روش مشابهی وقتی هم فعال شود که دیگران را حی

که این فعالیت مربوط به ثمربخشی یادگیري توسط مشاهده کردن باشد. مانند مطالعاتی که در بخش اول مورد بحث 

قرار گرفتند، وقتی چگونگی شکل دهی عمل توسط مشاهده مورد آزمایش قرار می گیرد، پژوهش هائی که رقص را 

دیگر، از قبیل ژیمناستیک و اعوجاج بدنی) ي د (و هم چنین سایر رفتارهاي بشدت مهارانهمورد استفاده قرار داده ان

 Calvo – Merino et al. 2006; Cross)فهم ما را از چگونگی اثر مشاهده بر نواحی حرکتی مغز پیشرفت داده اند 

et al. 2010; Cross et al. 2013; Jola et al. 2012)ي یشنهاد می کنند که تجربه. در حالی که بعضی مدارك پ



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١٥ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

)، Calvo – Merino et al. 2006بینائی به تنهائی براي تأثیرگذاري بر نواحی حرکتی داخل مغز کافی نیست (

تحقیقات دیگر متصور این هستند که حتی وقتی که فردي حرکاتی را مشاهده می کند که او هرگز نمی تواند بطور 

 او حرکتی –سترده با این اعمال با ظهور نمایانگران عصبی در نواحی حسی بینائی گي انجام دهد، تجربه جسمانی

. لذا، در حالی که اثر ادراك بر عمل ممکن است به (Cross et al. 2013; Jola et al. 2012)راه می شود هم

یگران معکوس آن، شدید نباشد، مدارك روزافزون برداشتی را تأئید می کنند که چگونگی دیدن حرکت دي اندازه

توسط ما بر چگونگی حرکت خود ما تأثیرگذار خواهد بود. در بخش بعدي، تمرکز بر درك عمل گسترده تر شده تا 

ما بشود وقتی که ما دیگران را مشاهده می کنیم؛ که یک گذار بدون مکث به زیبائی شناسی  احساسشامل چگونگی 

  رفتار است. 

  

  زیبائی شناسی عمل 10,4

  

جذابی را می بینیم که در یک کلوب می رقصد، یک بالرین تنها که روي صحنه براحتی روي ي وقتی که یک بیگانه

خیابانی را که حرکات مهیج رقص بریک را انجام می دهد، واکنش هاي ي شست پایش می چرخد، یا یک اجراکننده

ا روي حرکت کننده دیگري که توجه ما را هدایت کرده و آن ري حرکتی مغز ما درگیر می شوند. عامل عمده

می بریم. وقتی که زیبائی شناسی عمل در  لذتمعطوف نگه می دارد به همان درجه اي است که ما از حرکت آنها 

مغز یا در سطح رفتاري در نظر گرفته می شود، دو موضوع کلیدي مستحق بحث هستند. اول این که دقیقًا منظور از 

 "واجد شرائط"ت ها یا تجربه ها باید براي ارزیابی زیبائی شناسی زیبائی شناسی چیست، و دوم کدام یک از ماهی

آینده و ي در یک قطعه اي در باره (Brown and Dissanayake 2009, p. 44)باشند. براون و دیسانایاکی 

سودمندي زیبائی شناسی عصبی به عنوان یک رشته، یک مورد قوي براي گسترش تمرکز زیبائی شناسی را ارائه داده 

(به  "توجه انتخابی و واکنش هاي مثبت احساسی را برانگیخته می کنند"ند تا پدیده هاي ادراکی را شامل کنند که ا

Orians 2001 زیبائی شناسی عصبی را به چالش کشیده ي تازه شکوفا شدهي نیز رجوع کنید). در نتیجه، آنها رشته

شناسی در مغز را پرورش داده و ارزیابی کنند، بجاي این که اند تا مفهومی وسیعتر و کلی تري از واکنش هاي زیبائی 

 الیت براي که است کارهائی شامل معموالً  که کنند، تمرکز "هنر" از مرکزي –منحصرًا (و تنگ تر) بر مفهوم اروپا 

 ;Brown and Dissanayake 2009; Brown et al. 2011) اند شده خلق ظریفه/کالسیک هنر عرف در ثروتمند

Ramachandran and Hirstein 1999).  
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یکی از برجسته ترین مفهوم سازي هاي نظریه اي زیبائی شناسی عصبی را فریدبرگ و گالسه پیش کشیده   

ي . این محققان بحث کرده اند که یک عامل مهم در شکل دادن تجربه(Freedberg and Gallese 2007)اند 

جانات، و حس هاي بدنی ناظر از اموري است که در یک اثر هنري احساسی (یا زیبائی شناسی) شبیه سازي اعمال، هی

) منحصراً بر کارهاي پایاي هنر 2007قابل رؤیت بوده یا به آن اطالق می شوند. در این نظریه فریدبرگ و گالسه (

هنري  يبصري در فرم نقاشی ها و مجسمه ها تمرکز کرده و پیشنهاد کرده اند که یک ناظر می تواند وقتی یک قطعه

بر اساس محتواي همان کار یا از طریق آثار قابل رؤیت از مواد مورد  "طنین تجسم یافته اي"را مشاهده می کند 

مصرف هنري را تجربه کند. در حالی که، وقتی که نقاشی ها و مجسمه ها مد نظر هستند، می توان یک مورد قانع 

رسد که، به راه هاي فراوانی به همان اندازه بدیهی و با ارزش  کننده اي براي حمایت از این ایده ساخت، اما، بنظر می

است تا این مفهوم به وراي مفاهیم کالسیک هنر بصري گسترش داده شود. بدون یک پایه از مدارك گسترده تر براي 

ي مهاین هستیم که سطح و عمق ارزیابی زیبائی شناسی هي درنظر گرفتن تجربه هاي زیبائی شناسی، ما در مخاطره

زیبائی ي روال هاي تجربه در دنیاي واقعی را کمتر ارزش بدهیم. لذا، با قبول چالش براون و دیسانایاك که مطالعه

شناسی (عصبی) باید شامل یک طیف وسیعی از پدیده ها و تجربه ها وراي نقاشی ها و مجسمه هاي کالسیک باشد، 

اشیاء و تجربیات اطراف خودمان، از رقص خیابانی و موسیقی روال هاي ي ما آزادیم تا واکنش هاي احساسی به همه

  مردمی گرفته تا طرح محصوالت و خالقیت هاي آشپزي را تجسس کنیم.

 (Hayes et al. 2008)در هیمن راستاها، آموزنده است تا یک پژوهش خوش طرح توسط هیز و همکارانش   

رفتارهاي ساده اي پرداخته که توسط اشیاء ي یا مشاهدهرا در نظر بگیریم که به ارزش گذاري زیبائی شناسی اجرا 

معمولی و روز مره هدایت می شوند. پژوهش چنین اعمال ساده اي می توانند الگوئی مفید را تهیه ببینند تا بر اساس 

آن راهی به سوي فهم ارزش گذاري احساسی رفتارهاي پیچیده تر، مانند رقص، گشوده شود. هیز و همکارانش در 

رده از سه تحقیق، چگونگی سهل و آسانی ادراکی یا حرکتی را در این واژه ها آزمایش کردند که چگونه درك یک 

و فهم یک شی ء دوست داشتن آن شی ء توسط فرد مورد آزمایش را تحت تأثیر قرار می دهد. در یکی از آزمایشات، 

ري یک شی ء ( مانند نمک پاش) را از شرکت کنندگان درخواست می شد تا یک دسترسی آسان براي بدست آو

اجرا کند، یا از آنها خواسته می شد تا همان نمک پاش را بردارند، اما تنها راه بدست آوردن آن اجراي یک دست 

یابی مشکل براي احتراز از یک مانع بود. هیز و همکارانش گزارش دادند که افراد مورد آزمایش اشیائی را که با آنها 

عال می کردند دوست داشتنی تر ارزیابی می کردند. در امتحان متعاقب، هیز و همکارانش به شرکت براحتی فعل و انف

کنندگان قطعاتی از ویدئوهائی را نشان می دادند که یک هنرپیشه براحتی یا با اشکال با تعدادي از اشیاء گوناگون روز 

این ي نها تا چه اندازه اشیاء را براساس مشاهدهمره فعل و انفعال می کردند. از شرکت کنندگان خواسته می شد که آ
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فعل و انفعاالت دوست داشتنی رتبه بندي می کنند. در این جا هم، به سادگی ادراك یک دست یابی سهل و اسان به 

  سمت یک شی ء بطور قابل مالحظه اي رتبه بندي دوست داشتن شرکت کنندگان را افزایش می داد.

دند که فعل و انفعال سرراست با اشیاء، که در این وضعیت با حرکت سهل و این محققان نتیجه گیري کر  

. بعالوه، اهمیت (Hayes et al. 2006)آسان و کارآمدي تعریف شده بود منجر به احساس مثبت به آن اشیاء می شود 

نهاد کردند که این ندارد که این حرکات سهل و ساده انجام یا مشاهده شوند تا اثر آشکار شود. هیز و همکارانش پیش

یافته ها با مدل هاي سهل و آسانی هدونیکی مطابقت دارند، که ادعا می کنند که وقتی که یک محرکی براحتی 

 Berlyne 1974؛ و به شرح  Winkielman and Cacippo 2001) پردازش می شود، بیشتر دوست داشتنی می شود

به مدل هاي قبلیشان  (Hayes et al. 2008)هیز و همکارانش  آسانی ادراکی نیر نگاه کنید). موضوعی کهي در باره

افزودند مدارکی بودند که خود حرکت به همین اصول پاي بند است. به عبارت دیگر، اشیائی که شرکت کنندگان 

سعی در بدست آوري آنها می کردند یا نگاه می کردند که یک هنرپیشه با یک حرکت مشکل یا آسان آنها را بدست 

  مستعد دوست داشتن کمتر یا بیشتري می شدند. رد، بستگی به حرکتی که بطرف آنها هدایت شده، می آو

ي ) بخوبی با برداشت شبیه سازي تجسم یافته2008این مدارك گزارش شده توسط هیز و همکارانش (  

نباشد که، پیشنهاد نظریه  فرایند زیبائی شناسی مطابقت دارد. شاید تعجب آوري ) در باره2007فریدبرگ و گالسه (

دستیابی انجام می گیرد باعث شده باشند که، تعداد کمی ي اي فریدبرگ و گالسه و پژوهش رفتاري که با اعمال ساده

از آزمایشگاه هاي تحقیقاتی شروع به ارزیابی تجربی واکنش هاي زیبائی شناسی در مغز انسان وقتی کرده باشند، که 

 Calvo – Merino et al. 2008; Cross et al. 2011; Cross and)اي رقص هستند شرکت کنندگان مشغول تماش

Ticini 2012; Kirsch et al. in Press)خود ناظر و ي بین تجربهي . به ویژه من و همکارانم عالقه به تجسس رابطه

  اجراي رقص استخراج می کنند.ي مقدار لذتی داریم که آنها از مشاهده

  

  عمل ارجحیت ها رادر ناظران رقص شکل می دهدي هچگونه تجرب 10,5

  

رقص را ي انگیزه براي اولین پژوهش تجربی که من و همکارانم انجام دادیم تا واکنش هاي زیبائی شناسی به مشاهده

ي بود که فعالیت بیشتري در شبکه "اسکاي الیت"تحقیق کنیم، از چندین منشاء می آمدند. اولین آنها پژوهش 

عمل وقتی نشان می داد که شرکت کنندگان (با مهارت در رقص) حرکاتی را مشاهده می کردند که در  يمشاهده

فریدبرگ ي . دومین انگیزه از شرح شبیه سازي تجسم یافته(Cross et al. 2006)اجراي آنها مهارت زیادي داشتند 

نگامی که ارزیابی هاي زیبائی شناسی ) از زیبائی شناسی عصبی بود، که پیشنهاد می کند که ما ه2007و گالسه (
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 مهمترین و سومین. دهیم می قرار استفاده مورد را خودمان حرکتی –کارهاي هنري را انجام می دهیم، اقشار حسی 

 مشغول که وقتی دهد قرار مطالعه مورد را ناظران شناسی زیبائی واکنش تا بود پژوهشی اولین ما تحقیق قفاي در انگیزه

حرکتی را  24. در پژوهش اخیر، شش نفر ناظر بی مهارت (Calvo – Merino et al. 2008) دندبو رقص تماشاي

مشاهده می کردند که توسط یک بالرین ماهر یا یک رقاص کپوئیرا اجرا می شد درحالی که از آنها اف ام آرآي 

حرکت را مشاهده  24د تا همان گرفته می شد. تقریباً یک سال بعد، محققان این شش نفر را به آزمایشگاه دعوت کردن

کامپیوتر نگاه می کردند و به ي آزمایش، شرکت کنندگان فقط ویدئوها را روي صفحهي کنند. براي این جلسه

سؤاالت ساده اي جواب می دادند که طوري مطرح شده بودند تا ادراك زیبائی شناسی آنها استعالم شود (بدنبال 

(Berlyne 1974ن رتبه بندي گروه شرکت کنندگان را مورد استفاده قرار دادند تا نواحی مغزي . سپس محققان میانگی

اي را بازجوئی کنند که وقتی حرکاتی مشاهده می شدند که کًال دوست داشتنتی بودند، واکنش هاي عصبی بیشتري 

تند که توسط تیم ما انجام متعاقبی ارتباط داشي مهمی را گزارش دادند که براي مطالعهي نشان می دادند. آنها دو یافته

می شد: اول، این که اقشار سطح داخلی بینائی دو طرفه و هم چنین قشر جلوحرکتی طرف راست وقتی حرکات دوست 

داشتنی مشاهده می شدند، واکنش هاي بیشتري نشان می دادند؛ و دوم، این که شرکت کنندگان به عنوان یک گروه 

بدن و انهائی را تماشا کنند که ي حرکات همه کوچکتر و کمتر انفجاري، گرایش داشتند تا در مقایسه با حرکات

  .  (Calvi – Merino et al. 2008)بدن در فضا را شامل می شدند (مانند پرش افقی بلند) ي جابجائی عمده همه

 یبائیز واکنش یک عصبی زیربناهاي به را کنجکاوانه نگاه اولین) 2008( همکارانش و مرینو –پژوهش کلوو   

زیادي را برانگیخت که در ي گاه می کردند. این کار سؤاالت تازهن رقص به افراد که انداخت می هنگامی شناسی

. بود تجسسي آماده که بود رقصیي مشاهده از شده استخراج لذت و مغز حرکتی –بین نواحی حسی ي رابطهي باره

پارادایم  در. بود مغز عملکرد با شناسی زیبائی ارزش خط وير بندي رتبه چگونگیي رابطهي باره در عمده سؤال یک

 میانگین عدد یک در رقص حرکت هر براي کننده شرکت شش هر بندي رتبه ،)2008( همکارانش و مرینو –کلوو 

 بندي سازمان آرآي ام افي کننده اسکن از خارج و بعدي آزمایشي جلسه در شناسی زیبائی بندي رتبه و بود، شده

تا تفاوت هاي فردي در ارجحیت دادن زیبائی شناسی را هنگامی  داد نمی اجازه محققان به پارادایم این لذا،. ودب شده

بررسی کنند که حرکات براي اولین بار مشاهده می شدند. در پژوهش ما، می خواستیم تا موضوعات خاص تفاوت 

ناظران براي انجام یک  جسمانیی کنیم که توان هاي فردي در ارجحیت زیبائی شناسی، و هم چنین این امر را بررس

  . (Cross et al. 2011)آن حرکت فعل و انفعال می کنند ي حرکت چگونه با لذت آنها از مشاهده

ثانیه اي از حرکات رقص را  3عدد ویدئوي  64در تحقیق ما، تکلیف اصلی شرکت کنندگان این بود که   

اي زن و یک مرد اجرا شده بودند. وقتی که ما از این دو بالرین فیلم می  رتبه بندي کنند که توسط یک بالرین حرفه

کالسیک و رقص معاصر را اجرا کرده، ي گرفتیم تا محرکات را بسازیم، از آنها خواستیم تا طیفی از حرکات از باله
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ات متفاوت دست و اندازه، شدت، و پیچیدگی حرکات را تغییر دهند، طوري که ما به وسیعترین طیف ممکن از حرک

عدد از قطعات ویدئوئی را به تعداد زیادي از شرکت کنندگان (که در آزمایش اصلی  100یابی پیدا کنیم. ما سپس 

شرکت نداشتند) نشان دادیم، و از آنها خواستیم تا هر حرکت را از این نظر رتبه بندي کنند که فکر می کنند براي 

یدگی دارند، و این حرکات را چه اندازه دوست دارند. از این رتبه بندي ها، بازسازي آنها، این حرکات چه اندازه پیچ

ویدئوئی از رقص ها را انتخاب کردیم که وسیعترین طیف رتبه بندي را در واژه هاي دوست داشتن و ي قطعه 64ما 

  قابلیت بازسازي داشتند. 

سیج کردیم که از نظر رقص مهارتی نفره از شرکت کنندگانی را ب 22ي براي پژوهش اصلی، ما یک نمونه  

نداشتند، در حالی که مشغول نگاه کردن به محرکات ویدئوئی رقص بودند و بعد از تماشاي ویدئو به یک سؤال 

چه اندازه از دیدن ویدئوي قبلی "جواب می دادند، از آنها اسکن اف ام آرآي مغز می گرفتیم. سؤال این بود که یا 

. شرکت کنندگان به هر سؤالی "ی تو به چه خوبی می توانی حرکت قبلی را تکرار کنی؟فکر می کن"یا  "لذت بردي؟

می توانم کامًال حرکت را "یا  "خیلی دوستش داشتم"مطابق بود با  1جواب می دادند، که  4تا  1بر اساس مقیاس 

ي براي فهم رابطه "رار کنم.اصالً نمی توانم حرکت را تک"یا  "اصالً دوستش نداشتم"مطابق بود با  4و  "تکرار کنم

بین ي بین تجسم سازي و زیبائی شناسی در طرح آزمایش، ما ارزیابی کردیم که یافته هاي رفتاري در واژه هاي رابطه

ي رتبه بندي دوست داشتن و قابلیت تکرار چه چیزي را آشکار می کنند، وبعالوه این که تصویر برداري از مغز در باره

عمل به حرکاتی واکنش نشان می دهد که می ي مشاهدهي را آشکار خواهد کرد که شبکه این موضوع چه چیزي

توانند از نظر بدنی بازسازي شوند، در مقایسه با حرکاتی که دیدنشان لذت بخش هستند. اگر یافته هاي ما باید نظریه 

کنند که این نواحی از مغز بیشتر به عمل را تأئید کنند، یعنی، نظریه هائی که بیان می ي مشاهدهي هاي غالب شبکه

رفتار آنها وجود ي حرکاتی واکنش نشان می دهند که شرکت کنندگان می توانند آنها را اجرا کنند، یا در مجموعه

عمل ي مشاهدهي ، آن وقت ما اکثر فعال شدن شبکه(Calvo –Merino et al. 2005; Cross et al. 2006)دارد 

ینی کنیم که شرکت کنندگان مشغول تماشاي حرکاتی هستند که آنها را، مستقل از ارزش را وقتی می توانیم پیش ب

تشبیه سازي تجسم یافته زیبائی شناسی ي زیبائی شناسی شان، به آسانی قابل تکرار رتبه بندي می کنند. اما، اگر نظریه

لذت بخش اند واکنش نشان می  صحیحتر شرح می دهد که چگونه مغزهاي ما به محرکاتی که از نظر زیبائی شناسی

عمل را وقتی پیش بینی ي مشاهدهي ، آن وقت ما بیشترین فعالیت شبکه(Freedberg and Gallase 2007)دهند 

می کنیم که حرکاتی مشاهده شوند که شرکت کنندگان آنها را، مستقل از طرز ممکنی که بتوانند آنها را تکرار کنند، 

  لذت بخش ترین می شوند. 

منفی ي تعجب آور و جالب توجه را ارائه داده اند. اول، ما یک رابطهي ج این پژوهش ها چندین یافتهنتای

). این 10.2aیک حرکت پیدا کرده ایم (شکل  جسمانیشدیدي بین لذت بردن و توان برداشت شده براي بازسازي 
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از هم مستقل نیستند،  جسمانیو توان تجزیه و تحلیل نشان می دهد که در پژوهش ما، رتبه بندي هاي دوست داشتن 

چون که شرکت کنندگان گرایشی براي حرکاتی نشان می دادند که براي بازسازي آنها را بشدت مشکل رتبه بندي 

می کردند. تا آنجا که به یافته هاي اف ام آرآي مربوط است، ما انتخاب کردیم تا یک سري از تجزیه و تحلیل هاي 

ا اطالق کنیم، که ما را قادر می ساخت تا به رتبه بندي فردي دوست داشتن و قابلیت بازسازي پارامتري را به یافته ه

(یا کاهش ي براي هر محرکی نگاه کنیم، و استعالم کنیم که چگونه واکنش هاي مغز با رتبه بندي افزایش یابنده

تغییر می کنند. ما معلوم کردیم که هر  (یا کاهش یابنده ) سهولت بازسازي،ي یابنده) دوست داشتن یا افزایش یابنده

 و گیجگاهی –عمل، به ویژه قشر پشت سري ي مشاهدهي چه حرکت دوست داشتنی تر باشد، چندین ناحیه در شبکه

 هر وقتی که کردیم تجسس ما وقتی که، این آور تعجب. دهند می نشان اي افزاینده فعالیت تحتانی،، اي آهیانه لوبول

ی مغزي فعال می شوند، در تکرار یافته هاي پژوهش قبلی خودمان با نواح کدام شود، می ازيبازس آسانتر حرکتی

ما درگیري بیشتر لوب هاي آهیانه اي و  2006. پژوهش سال (Cross et al. 2006)رقاصان ماهر، شکست خوردیم 

به بندي می کردند. در پژوهش جلوپیشانی را هنگامی نشان می داد که رقاصان ماهر حرکات را بیشتر قابل بازسازي رت

ارزیابی نواحی مغزي، هیچ ناحیه اي از مغز ظاهر نشد که هر چه ناظر در ي ما با غیر رقاصان، در مقایسه 2011سال 

معکوسی کردیم، که ي انجام حرکت مشاهده شده بهتر می بود، فعالیت بیشتري نشان می داد. وقتی که ما مقایسه

حی مغزي را آشکار کند که وقتی که حرکتی مشکل تر بنظر می آمد، فعالیت بیشتري طوري طراحی شده بود تا نوا

سطح مشترك بین این دو تجزیه و تحلیل  10.2bنشان می دادند، فعالیت در اقشار بینائی دو طرفه ظاهر می شد. شکل 

  در اقشار پشت سري مغز را نشان می دهد.
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  Cross et al. 2011یر برداري از مغز از یافته هاي رفتاري و تصوي خالصه 10,2شکل 

a  تصویر :A منفی بین دوست داشتن و رتبه بندي توان جسمی برداشت شده را نشان می دهد. طرح ي رابطه

پراکنده نشان می دهد که شرکت کنندگان چگونه آن حرکاتی را کمتر دوست داشتند که فکر می کردند براحتی 

کمرنگ در سمت چپ و ي وقتی که رقاصان دور یک دایره راه می رفتند. ستاره می توانند انجامشان دهند، مانند

ویدئوئی طرف راست شرح داده شده است. شرکت کنندگان ي باالي صفحه با حرکتی مطابقت دارد که در قطعه

پائین سیاه رنگ در ي آنهائی را بیشتر دوست داشتند که براي بازسازي بشدت مشکل رتبه بندي می کردند. ستاره

مطابقت دارد. در این توالی،  Aي ویدئوئی در پائین سمت راست صفحهي طرف راست طرح پراکنده با قطعه

بالرین یک انترشاي (مترجم: پریدن در هوا و بهم زدن سریع ساق پاها) شش باري انجام می داد، که بندبال آن 

را محکم روي زمین  ها پاشنه که حالی در کند می خم راه نیمه را زانوها بالرین: مترجم( پالي –یک دمی 

نگهمیدارد) بعنوان آمادگی براي یک یا چند چرخش در هوا (آن ل ایر) انجام می دهد (به عبارت ساده تر، این 

پرشی است که طی آن بالرین شش تقاطع پاي نوك تیزش را انجام می دهد، بدنبال آن با پاهاي مستقیم پرش می 

 گیجگاهی –بعضی از بخش هاي لوب هاي پشت سري  B: تصویر  bم انجام دهد). کند تا دو چرخش پشت سر ه

 چه هر که کند می بازجوئی را اي نواحی که شود می ظاهر اي تلفیقی تحلیل و تجزیه از که دهد می نشان را مغز
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 اي نواحی دهند، می نشان بیشتري فعالیت) قرمز رنگ به( کنند می بندي رتبه مشکلتر را حرکات کنندگان شرکت

بفعالیت بیشتري می افتند وقتی که شرکت کنندگان یک حرکتی را بیشتر دوست دارند (به رنگ سبز)، و  که مغز از

نواحی اي از مغز که وقتی فعالیت بیشتر نشان می دهند که حرکت هم لذت بخش تر و هم مشکلتر رتبه بندي می 

 Emily S. Cross, Louiseاست که اول بار در این مقاله شود (به رنگ زرد) نشان داده شده است. شکل همان طور 

Kirsch, Luca F. Ticini, and Simon Schȕtz-Bosbach (2011), The impact of aesthetic evaluation 
and physical ability on dnace perception, Frontiers in Human Neuroscience, 5, Figure 2 doi: 

10.3389/fnhum.2011.00102 .منتشر شده است 

 
مستقیم فعل و انفعال بین دوست داشتن و توان برداشت ي اما، بنظر ما جالبترین تجزیه و تحلیل، با مقایسه  

کدام نواحی مغزي وقتی که شرکت  که بود. به عبارتی دیگر، این تجزیه و تحلیل سؤال می کرد جسمانیي شده

داشتند، اما در عین حال، همان حرکت را بشدت مشکل قضاوت می کنندگان حرکتی را می دیدند که واقعاً دوست 

دوست داشتن تنها، ما در اینجا فعال شدن شدید ي کردند، بیشتر فعال می شوند. مانند تجزیه و تحلیل پارامتري ساده

می رسد ر پشت سري گیجگاهی دو طرفه، هم چنین لوبول آهیانه اي تحتانی طرف راست را می دیدیم. لذا، بنظر شااق

ي بخش هائی از شبکه ،که نگاه کردن به حرکات مهیج (یا خوشایند) که انجامشان غیر ممکن یا بشدت مشکل هستند

  . (Calvo – Marino et al. 2005; Cross et al. 2006) عمل را درگیر می کند که در تجسم عمل دست دارندي مشاهده

با یافته هائی که بنظر می رسند که ر نظر گرفته می شوند، و رفتاري با هم د تصویر برداريوقتی یافته هاي   

 شرح هاي که ممکن است باند امتناقض  موضوعیبا  یا گزارش شده اند و (Hayes et al. 2008)توسط هیز و همکارانش 

 .شوندمی پیش بینی  ، قابل(Berlyne 1974; Winkielman and Cacioppo 2001) یند محركاسهولت ادراکی یا هدونیکی فر

یکی از خوانش هائی که این شرح ها می توانند پیش بینی کنند این است که شرکت کنندگان آن حرکاتی را که 

کنند. اما، بنظر می رسد که وقتی شرکت می مشکل خواهند بود را کمتر خوشایند تلقی  بسیاراجرایشان براي آنها 

می کنند و می بینند که یک رقاص یک حرکت بسیار اولین بار مشاهده حرکات رقص را براي  آموخته نادگان کنن

حتی  به ویژه، حتی اگر (و دت لذت بخش استکند، این کار براي آنها بش اجرا می وقارپیچیده را ظاهراً به آسانی و با 

ن علت؟) آن شرکت کننده نتواند به دستیابی چنین چیزي با بدن خودش نزدیک شود، در اینجا ادراك بر توان یبه هم

این شرح، وقتی که در نظر گرفته شود که افراد پول زیادي خرج می کنند تا کارهاي ماهرانه  برتري می یابد. البته لعم

 اي را ببینند که اکثر ماها هرگز نمی توانیم آنها را اجرا کنیم، مانند دقت هاي باور نکردنی رقاصان در شرکت فورسایت

(Forsythe Company)سولیل ، آکروباتها در سیرك دو (Cirque du Soleil)، بازیکنان بسکتبال در ان بی ا (NBA)،  یا قهرمان

کرده و روي یک هلیکوپتري می پرد که از روي بام ساختمانهاي در حال سوختن از مرگ فرار  از پرشفیلمی که با 

  .تأئیدات روایتی زیادي پیدا می کند کنارش پرواز می کند،
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زیبائی این است که تماشاي یک حرکتی که از نظر  یمه اد بحث قرار دادمقاله مان مورموضوعی که ما در   

عمل شود چون که ي مشاهدهي لذت بخش است ممکن است موجب راه اندازي فعالیت بخش هائی از شبکهشناسی 

 را حرکت و کرده سعی تا "کنند کار تر سخت" تا کند می اندازي راه را حرکتی –عالقه به حرکت نواحی حسی 

پیشنهاد فریدبرگ  رايکه یافته هاي ما تأئیدي تجربی ب . به این طریق، ما بحث می کنیم(Cross et al. 2011) کنند متجس

( یا هر  اثر هنريدرك کننده از بدن خودش براي شبیه سازي آن چیزي که در ي استفادهکه  هستند) 2007و گالسه (

، جسمانیبین نبود توان ي . البته، این رابطهربط داردکار خودش از آن  شناسیادراك زیبائی محرکی) می بیند به 

یک افزایش رانش براي ي عمل که منعکس کنندهي مشاهدهي زیبائی شناسی، و فعالیت شبکهي ارزیابی مورد عالقه

تجسم حرکت است در این وحله فرضی باقی می ماند، و مستلزم ارزیابی تجربی دقیقی است. عالوه بر این، پژوهش 

 گزارشی –این پژوهش این است که ما بر خود ي نیست. یکی از محدودیت هاي عمده کمبودتیم من فاقد  2011ال س

آنها براي بازسازي حرکات اتکاء کردیم، بجاي این که واقعًا از آنها بخواهیم تا  جسمانی توان از کنندگان شرکت

   1نند.کوشش کنند تا هر کدام از حرکاتی را که دیده اند بازسازي ک

، در می شودبه ارزیابی زیبائی شناسی مربوط  جسمانیي چگونه تجربهبعنوان گام بعدي براي فهم این که   

 تا آزمایش شود که چگونه یادگیري انجام یک توالی رقص بر ارزیابی بودآزمایشگاه من پژوهشی در حال انجام 

ي ت کنندهشرک 60 با را آزمایش مورد افراد –بین  میتعلی، ما طرح آن تأثیرگذار است. در یک آزمایش زیبائی شناسی

رتبه بندي زیبائی شناسی یک توالی رقص با یادگیري اجراي آن توالی آیا  پیاده کردیم. سؤال ما این بود که تازه کار

ز ارزیابی می شد، ما مجدداً انتخاب کردیم تا ا جسمانیاز آن جا که توان واقعی  پیدا می کند؟افزایش یا کاهش 

. اما، ما در نمره ردارزیابی می ک تبعیضات نیم که اجراي رقص را در یک روش بدونپارادایم بازي ویدئوئی استفاده ک

رفتیم. یک گام جلوتر  ”Dance Central 2“همراه با بازي ویدئوئی و  ”Xbox Kinect“با استفاده از  ،دادن پیچیدگی حرکت

آواتار  وقتی شرکت کنندگان همراه با یک و ،ار می دهداستفاده قر بدن را موردي این سیستم پیگیري حرکت همه

ي مطالعه این در. فرستد می کنندگان شرکت به واقعی –زمان در  ي رابازخوردیک مانیتور می رقصند، ي روي صفحه

می یشگاه شدند. آنها براي تعلیم پنج روز متوالی به آزمامی  تقسیم نفره 20 گروه سه به کنندگان شرکت رفتاري،

 –آموزشی و یک ارزیابی رتبه بندي پس ي بل از اولین جلسهق آموزشی –آمدند، و در ارزیابی رتبه بندي پیش 

 جسمانی کردند. در بین سه گروه آموزشی، یک گروه بطور می شرکت آموزشیي جلسه آخرین از بعد آموزشی

شده  رقص آرائی پاپکه براي یک آهنگ  کردندمی  تمرین را رقص کلوب/هاپ – حرکات هیپي چندین روزمره

کردند در حالی که در حال گوش دادن به  می به همان توالی را نگاه یدنبود، گروه دوم فقط آواتار در حال رقص

  . دادندبودند، و سومین گروه در هر جلسه فقط به موسیقی توالی رقص ها گوش می همراه آن موسیقی 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٢٤

کنندگان ناشی رقص هنگامی پیدا کردیم که آنها توالی هاي کوتاه  برخالف آن چه که ما در مورد شرکت  

که شرکت  هستندبالرین هاي حرفه اي را می دیدند، یافته ها از این تحقیق آموزش رفتاري متصور این  رقص توسط

ه یک توالی رقص را طی یک هفته تمرین کرده بودند افزایش قابل مالحظه اي در رتب جسمانیکنندگانی که بطور 

. بطور قابل مالحظه اي، نگاه (Kirsch et al. 2013) دادندنشان می را در چندین بُعد  بندي زیبائی شناسی حرکات رقص

با افزایش لذت هیچ  ئیتنهابه به توالی هاي رقص و گوش کردن به موسیقی مربوطه، یا صرفًا گوش کردن به موسیقی 

در  ناشی از صرفاً ا ما می توانیم اطمینان کافی داشته باشیم که این ، لذندارندکدام از ابعاد توالی هاي رقص مطابقت 

این توالی  جسمانیبلکه، بنظر می رسد که اجراي  معرض قرار گرفتن یا آشنائی در حیطه هاي شنوائی یا بینائی نیست.

ما، که آداب هاي خاص رقص به ارزیابی زیبائی شناسی مثبت کمک می کند. یافته ها از جدیدترین تحقیق آموزشی 

شرح داده شده بود و به آن سنجش  (Kirsch et al. 2013)تعلیم رقصی را اتخاذ کرده بود که توسط کرچ و همکارانش 

که کرچ و همکارانش شرح داده  ندکردمی ، اثرات رفتاري اي را بازسازي ندهاي قبل و بعد آموزشی اضافه شده بود

مغز براي جابجائی درگیري عصبی از نواحی تحت قشري  تصویر بردارياز بودند. عالوه بر این، این یافته هاي اخیر 

بدیع هستند، به نواحی قشري مرتبط با ادغام حرکات مشاهده شده  هنگامی که ،دوپامینینوع مرتبط با فرایند پاداشی 

مدارکی  .Kirsch et al)وقتی حرکات رقص تمرین شده باشند (زیر طبع،  ،چند حسی و فرایند سطح باالي احساسی

  .بدست می دهند

رقاصان ناشی اي استفاده از ما با  آيبرخالف آن چه که ممکن است یافته هاي متناقض بین تحقیق اف ام آر  

یادگیري ي در بارهاخیر ما  تعلیمیپژوهش  یافته هاي و (Cross et al. 2011) که بالرین هاي حرفه اي را نگاه می کردند

 می کردند اجرا را ویدئوئی بازي متن یک در هاپ –رقص خیابانی هیپ  رقاصانی که، را شرح دهد رقاصان تازه کار

ما پیشنهاد می کنیم که احتماالً راه هاي چندي وجود دارند که در آنها تجسم و ارجحیت  ،Kirsch et al. 2013)(زیر طبع، 

، شبیه به آن چه که Uملکرد به شکل یک احتمال این است که یک ع هاي زیبائی شناسی با هم فعل و انفعال می کنند.

است تا حدي شرح دهد که چرا ، ممکن (Cross et al. 2012)عمل پیشنهاد کرده ایم ي ما در پژوهش مربوطه اي در باره

 حرکاتیاز ما هستند، و هم چنین  جسمانیبخوبی در توان  یا تمرین شده اند، ویا از تماشاي حرکاتی که اشنا هستند، ما 

. من پیشنهاد می ندتوان ما براي بازسازي آنها هست و بسیار دور از که این اندازه باشکوه و بدیع می بریم، نیلذت فراوا

این اندازه در درگیر کردن و خوشایندي تماشاگران مؤثرند این است که فلش ماب رقص کنان  علت این که کنم که

که  فلش مابي ري می شوند. اول، رقاصان مشخصههر دو امکان را میسر می کنند، لذا منجر به خوشایندي حداکث

پیاده ها در فضاي شلوغ عمومی اي هستند که در آن تحقق پیدا می کنند، و تماشاگران می توانند براحتی ي شبیه به همه

. دوم،  را بدانند) رقص آرائیتصور کنند که می توانند سبدهاي خریدشان را زمین گذاشته و بپیوندند (فقط اگر 

دن فلش ماب پیاده هاي معمولی را به مقام واالي یک رقاصی باال می برد که بشدت در اجراي یک توالی از رقصی
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لذا، جذابیت فلش ماب ها ممکن  2.ن اندحرکاتی مهارت دارد که اغلب بشدت پیچیده بوده و مستلزم ساعتها تمری

یه به ناظران هستند، و با این وجود به طریقی پیچیده است در حقیقتی نهفته باشد که آنها از افرادي ساخته شده اند که شب

می کنند حتی اگر تماشاگران این حرکات  دعوتبه رقص همراهی ي براو هماهنگ حرکت می کنند که دیگران را 

   را ندانند.

  

  گام بعدي در استفاده از رقص تا تجسم و زیبائی شناسی را تجسس کرد 10,6

  

و علم اعصاب توان بالقوه اي دارند  که همگرائی رقص اي را برجسته کنددو ناحیه  هدف فراگیر این فصل این بوده تا

از مغز انسان بیشتر کنند. اول این که ادراك و تولید عمل زیرمایه هاي مشترك عصبی دارند، و رقص یک  تا فهم ما را

 است ناظر قبلی حرکتی –حسی ي ابزار مفیدي براي تجسس این رابطه را تهیه می بیند. دوم برداشتهاي تجسم و تجربه

ي چرائی و زمانی است که ما از مشاهدهي د که پیام دهندهنست در روشن سازي پارامترهائی کمک کنا ممکن که

پیشنهاد  ماهرانیاستفاده از حرکت کردن دیگران لذت می بریم. همان طور که اکنون توسط تعدادي از تحقیقات با 

بین جوامع رقص و علم به نفع هر دو حرفه  کنونیصاب را فرا می گیرند، همکاري شده که حیطه هاي رقص و علم اع

 و زیر طبع Bläsing et al. 2010, 2012; Cross 2010; Cross and Ticini 2012; Hagendoorn 2004, 2010; Jola ;2010) خواهد بود

Orgs et al. به عنوان شرکت کنندگان و  اصان). در حالی که اکثر کارهاي شرح داده شده در این فصل از رق

براي ویژگی هاي  بدن بدون مالحظهي حرکت همهي عهیادگیري/ادراك رقص به عنوان پارادایمی براي مطال

رشته اي است که در آن علم توان بالقوه اي  زیبائی شناسی عصبیي خود رقص استفاده کرده اند، رشتهي هنرمندانه

ند (البته، به پرسیدن سؤال مناسب بستگی دارد). در همین راستا، یک زمینه اي که دارد تا دنیاي رقص را بهره مند ک

علم ی پژوهش هاي کارگروه سريیک شرکت فورساید را ترغیب می کند  درمکاري بین دانشمندان و رقاصان ه

 يجدید هاي این سري ها، همکاريي در نتیجه ).k.org/en/reserchhttp://motionban-2/(رقص است ي درگیر کننده

با کمک مساوي رقاصان و دانشمندان شکل گرفته اند که چگونه علم اعصاب رفتاري و ادراکی  و این امر، با تمرکز بر

حرفه اي الزاماً با . در حالی که چنین کارهاي بین (Waterhouse et al. 2014)د نبه زیبائی شناسی حرکت مربوط می شو

، اما ما را در راهی قرار دنروبرو می شوبا هم ها، اولویت ها، و اهداف ه سازگار کردن واژچالش هاي گوناگونی براي 

می دهند که ارزش تجسس داشته، و امیدوارانه پیوندهاي بین تجسم و لذت را، وقتی که مشغول تماشا یا اجراي رقص 

   هستیم، روشن می سازند.
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  اشت هایادد

  

، باید گفته شود که ما از همان مقیاس رتبه بندي توان هست) 2011از طرف پژوهش کراس و همکارانش ( ضعفیي نقطهدر حالی که این    1

خود رتبه بندي ) استفاده شده بود. ما مطابقت نزدیکی بین 2006استفاده کردیم که در پژوهش قبلی توسط کراس و همکارانش ( جسمانی

، شرکت کنندگان رقاصان ماهري بودند که، می توان 2006اجرا پیدا کردیم، اما در پژوهش سال  واقعی و توان جسمانیوان ت گزارشی –

 ،خودشان بسیار حساستر بوده و در ارزیابی این که کدام حرکتی را می توانند و یا نمی توانند انجام دهند جسمانیبحث کرد که، به توان 

  بهتر بودند.
که رقاصان روح هاي خودشان را از طریق حرکت می شود ن شک عناصري از حیرت و احترام توسط تماشاگران وقتی احساس البته، بدو  2

موضوعات بزرگتر مربوط به متن اجرا، انتظارات  هاي بررسی متأسفانه، –افراد در مالء عام عریان می کنند در مجاورت نزدیکی با سایر 

  .هستندوراي این فصل  حضار، و چگونگی تفاهم با لذت هنر
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  سپاسگزاري ها

  

ن فصل تشکر ایي اولیهي نسخهي در باره زم است تا از ریچارد رمزي و الیسون ویگت براي اظهار نظرهاي مفیدال

دکترا در کالج دارتموت ي نخست ضمن دورهي کنیم. کارهاي نویسندگانی که در این فصل آورده شده در درجه

یکا) و آموزش بعد از دکترا در انستیتوي مکس پالنک براي علوم شناختی و مغزي (آلمان) امري (ایاالت متحده

که در آزمایشگاه مغز اجتماعی در عمل در اند انجام شده اند، و زیربناي رده هاي بزرگتري از پژوهش هائی شده 

 مغزيي ت نورولوژیک و سکتهمالی از انستیتوي ملی اختالال هاي حمایتاز دانشگاه بنگور در حال انجام هستند. 

، بنیاد فولکس واگون، شوراي تحقیقات اقتصادي و مکس پالنک، بنیاد الکساندر فون هامبولتي ، جامعهامریکا

  اجتماعی، و بنیاد علمی هلند بشدت سپاسگزاري می شود.
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  رفرانس ها
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  11فصل 

  

 شناسی زیبائی ادراك عصبی هاي مقارن: حرکتی –زیبائی شناسی حسی 

  رقص

  

 

  مرینو – کالوُ بیاتریز 
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  ما زیبائی شناسی عصبی رقص را الزم داریم؟ آیا 11,1

  

قبل گسترده شده است، و با استفاده از تکنیک هاي علم اعصاب شناختی، ي عصبی طی دهه پژوهش زیبائی شناسی

ادراك زیبائی زیربناهاي  این است کهپژوهش اخیر هدف این  هدف یا مگنتوانسفالوگرافی، آرآي اف اماز قبیل 

کارهاي  زیبا در مقایسه با کارهاي هنري سازد. تعداد زیادي از این مطالعات بر ادراك زیبائی شناسی نشناسی را روش

هنري کمتر زیبا تمرکز کرده اند (که طبق ارجحیت فردي گروه بندي شده اند)، که بعضی از مکانیسم هاي عصبی 

 .Cela- Conde et al)ساخته اند  آشکاري ادراك بینائی محرکات خوشایند، یا براي خود قضاوت زیبائی شناسی را برا

2004; Jacobson et al. 2006; Kawabata and Zeki 2004)اثر هنرينقاشی ها و مجسمه ها به عنوان  برداشتي . همراه مطالعه 

(de Dio et al. 2007) ، دراك زیبائی شناسی و زیربناي عصبی موسیقی را مورد مطالعه قرار داده اند ا کمینسبتاً تحقیقات

(Blood and Zattorre 2001; Petrini et al. 2011)ادراك بینائی، ي . کًال، این تحقیقات بر اساس دانش عمیق ما در باره

و مطالعات موسیقی، به  اثر هنريزیبائی شناسی ي گسترده در بارهفرایند شنوائی، یا تصمیم گیري هستند (براي مرور 

  . (de Dio and Gallese 2009; Nadal et al. 2008)فصل هاي دیگر این کتاب مراجعه نمائید؛ 

تعداد روزافزونی از  واب شناختی اساس عصبی فرایند حرکت، در علوم اعص پژوهش هایکی دیگر از   

را تحقیق  (Johnson and Shiffrar 2013)روابط اجتماعی  در (Jeannerod 1997)انسانی و بدن انسان  رفتارپژوهش ها نقش 

هنرهاي اجرائی  ، یعنیزمینه هاي الزم شناخت عصبی براي تجسس فرایند فرم دیگري از هنرها . این پژوهش می کنند

   ند.را بنیان گذاشته ا

بخصوص رقص) زیبائی شناسی عصبی هنرهاي اجرائی (و ي ایده ،در نوشتجات اخیر زیبائی شناسی عصبی  

معدودي پژوهش بر فهم فرایندهاي عصبی مربوط به مشاهده و لذت از  داشته است. تا امروز، دنباله روان متعهدي

شناسی ادراك زیبائی تحقیق مقارن هاي عصبی آیا  که باعث کنجکاوي باشدتمرکز کرده اند. ممکن است  رقص

نقاشی، مجسمه سازي، یا  هر نوعی از هنر، مانند هنرهاي اجرائی، بخصوص رقص، با پژوهش هاي زیبائی شناسی

این فصل  .استنقش خاصی  مستلزمزیبائی شناسی رقص در این نوع پژوهش ها،  جهیدر نت که دارند، تفاوتی موسیقی

. ما در این جا دانش فعلی در تند که چرا باید چنین باشدسیک سري از بحث ها هي ، ارائه دهنده12و  10و فصل هاي 

را ارائه داده، و راه هائی را براي پژوهش هاي آینده  صادراك زیبائی شناسی رق مکانیسم هاي عصبی مربوط به يباره
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تمرکز خواهیم کرد. دو فصل بعدي بر  به سه دلیل زیبائی شناسی عصبیي ارزیابی می کنیم. ما در زیر چتر گسترده

ي ) اثر خاص تجربه1شناسی رقص مربوط هستند: ( زیبائی ارزیابیدو موضوع بسیار مهمی تمرکز می کنند که به 

) تحول پژوهش رقص به سمت رویکرد بومی 2، و ()10رقص و اشنا بودن ضمن ادراك زیبائی شناسی رقص (فصل 

  ).13شناسی در هنرهاي اجرائی مورد تحقیق قرار گیرد (فصل ادراك زیبائی شناسی تا 

    

  بدن بعنوان یک بوم پویاي انسانی 11,2

  

ساده ترین، و با این وجود بنیادي ترین تفاوت هاي بین رقص و سایر انواع هنر این است که در رقص، هم هنرمند  اول،

ی عمل می ئبه عنوان یک بوم پویا و هم کارهنري درون بدن انسان محتوا شده اند. خود بدن (یا دقیقتر، بدن رقاص)

در معرض بدن ها از نظر بینائی،  ،ناظر یک اجراي رقصد. نجریان پیدا می کنبه خارج کند که از آن حرکات رقص 

محض چنین صحنه اي ي قرار می گیرد. از چشم انداز زیبائی شناسی عصبی، مشاهده آنهاي و حرکات بهم تابیده

حرکات بدن را فرایند می کنند. نواحی زیربنائی ي مکانیسم هاي خاص مغزي را درگیر می کند که اطالعات در باره

از نواحی اي متفاوت هستند که به محرکات بینائی ساکن (از  این اطالعات را فرایند می کنند بطور عمده ايمغز که 

مکانیسم هاي عصبی براي فرایند حرکات بدن  پی بردن بهند. لذا، اقبیل اشیاء) یا اطالعات شنوائی (موسیقی) مربوط 

ت که در این جا و در فصل هاي بعدي ارائه داده شروعی براي تعداد زیادي از پژوهش هاي تجربی اسي یک نقطه

فرایند حرکات  موردشروع خواهیم کرد که در زمان حال در  موضوعیي خواهند شد. ما با یک معرفی کوتاهی در باره

  بدن دانسته شده است.

  

  حرکات بدني مکانیسم خاص مغز براي مشاهده 11,2,1

  

 یبطریق دارند، مانند چهره ها و بدن ها ربطنظر زیست شناسی معلم اعصاب نشان داده است که محرکاتی که از 

 است شده معلوم عصبی، سطح در. شوند می پردازش) اشیاء یعنی،( شناسی زیست –از سایر محرکات غیر  متفاوت

واکنش نشان  به ادراك چهره هاي انسان مخصوصاً  دوکی شکل صورتي ناحیهیعنی،  مغزي، خاصي ناحیه یک که

تخصص یافته اي از مغز حین فرایند بدن انسانها شرکت ي . ادعا شده است که ناحیه(Kanwisher et al. 1997)می دهد 
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اول در بخش ي شناسائی کرده اند. ناحیه را بدن مخصوصي دو ناحیه آرآي اف اممی کند. تحقیقات با استفاده از 

برچسب زده اند  بدن (extrastriate)مخططی  -فراي ناحیهیافته شده است. به این ناحیه  گیجگاهی –پشت سري  جانبی

(Downing et al. 2001) بدن ي بدن هاي انسانی یا اندام ها (دست ها، پاها، و غیره)، هم چنین به مشاهدهي و به مشاهده

رجم: (مت واکنش نشان می دهد. (Peelen and Downing 2005)هاي نمایش در آمده در عکس ها، نقاشی ها، یا فیلم ها 

این نواحی ي بخشی از قشر پشت سري مغز پستانداران است که نواحی قشري بینائی پنج گانه را احاطه می کند. همه

مخططی خوانده می شوند که بعلت ساختار میکروسکوپی آنها است. این ناحیه را با اجسام مخططی یا ستریاتوم که 

براي بدن در شکنج دوکی شکل  یک ناحیه دوم انتخابی ،اخیراً هسته هاي تحت قشري هستند، نباید اشتباه کرد). 

ي این منطقه ناحیه دوکی شکل صورت قرار دارد. بهي یهجایابی شده است، که خیلی نزدیک به جائی است که ناح

بدنها و بخشهاي بدن واکنش نشان می ي همهي و به مشاهده ،(Peelen and Downing 2005)دوکی شکل بدن می گویند 

براي مثال، وقتی که  بدنی ضمن فرایند بدن وظائف جداگانه اي داشته باشند.ي بنظر می رسد که این دو ناحیهدهد. 

دوکی شکل ي بدن ها و بخش هائی از بدن واکنش نشان می دهد، ناحیهي سادهي بدن به ارائه مخططی -فراي ناحیه

 ی شود (بجاي بخش ساده اي از بدن، مثًال، یک دست)بدن فعال مي پیکربندي هاي پیچیدهي بدن عمدتًا ضمن ارائه

(Taylor et al. 2007) .   

براي دیدن هم همراه  ویژه ايادراکی  طریقاین مختص بودن عصبی براي چهره ها و بدن هاي انسانها با   

یه و تحلیلی. در و فرایند تجز (configural)پیکربندي توصیف شده اند: فرایند  در ادراك دو نوع مکانیسم بینائیاست. 

شی ء است، ادراك ي حالی که فرایند ادراکی اشیاء شامل یک فرایند تجزیه و تحلیلی بخش هاي متفاوت شکل دهنده

. در این (Valentine 1988; Reed et al. 2003)راه اندازي می کند هم را پیکر بندي دیدن  طرزچهره ها و بدن ها یک 

محرکات ي یک ادراك همه جانبهي از همان اوائل مراحل بینائی، ارائه دهندهفرایند شده،  مورد، محرك به تمامیت

کفایت تر و روان تري براي فهم  ماشین آالت با را بصورت . فرایند پیکربندي(Maurer et al. 2002)است  مشاهده شده

است ضمن فرگشت به اتفاقات خارجی تعبیر کرده اند. تحقیقات نتیجه گیري کرده اند که طرح فرایند خاص ممکن 

 تنی ظاهر شده که ما طی تاریخ فرگشتیعلت اهمیت چهره ها و بدن ها در زندگی، و سطح باالي در معرض قرار گرف

   بدست آورده ایم.
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  پویاي انسان بدني مکانیسم هاي خاص مغزي براي مشاهده 11,2,2

  

د. از طریق حرکت است که ما می توانیم با یکدیگر فقط از طریق حرکت است که انسانها با جهان فعل و انفعال می کنن

کرده، و با اشیاء خارجی فعل و انفعال کنیم. هنرهاي اجرائی،  ابرازهیجاناتمان را احساسات و ارتباط برقرار کرده، 

گی خاص انسانی را ابزار اساسی خودشان کرده اند. رقص پویا بوده و شامل جابجائی یک ژبخصوص رقص، این وی

رقص ممکن است یک مکانیسم خاص عصبی را بسیج کند که ي مشاهده ،انی در زمان و فضا است. در نتیجهبدن انس

محض اشیاء ي از نظر کیفیتی از فرایندهائی متفاوت است که درگیر مشاهده درگیر است که اي در فرایند حرکتی

  ساکن هستند.

 Jeannerd) بوده اندحرکت و کنترل آن  بنیادهاي عصبی اجرايي پژوهش هاي حرکت در باره رسمیبطور   

بطور درونی در سیستم عصبی و شناختی خود ما بصورت نمایانگران حرکتی نمایانگري  بدست آمده. هر حرکت (1997

. این نمایانگري آشکارچنین نمایانگري تمرکز کرده اند تا بر حرکت ي می شود. پژوهش هاي اخیر بر اجزاء متشکله

عمل، ي قش مهمی بازي می کنند، اما جالب براي بحث ما، همین نمایانگري ها حین مشاهدهها حین اجراي عمل ن

  اهمیت دارند.  فهمیدن حرکت، و همان طور که بعدًا خواهیم دید، ادراك زیبائی شناسی حرکت هم

گاه زمایشگاه جیاکومو ریزوالتی در دانشاین تحقیقات، اجازه دهید سري به آبراي خالصه کردن بعضی از   

بزنیم. در یک سري از پژوهش ها با استفاده از ثبت امواج سلولی در نخست پایگان، تیم  1990ي پارماي در اوائل دهه

وقتی یک  این نورون ها او یک گروه از نورون ها را در بخش شکمی قشر جلوحرکتی نخست پائی کشف کردند که

حیوان صرفًا مشغول می کردند که مشابه وقتی بود که  تخلیه هاي الکتریکی نوك تیزي حرکتی را انجام می دادند

در . این تحقیقات (di Pellegrino et al. 1992; Rizzolatti et al. 1996) محققی بود که همان عمل را انجام می دادي مشاهده

ی براي براي اولین بار یک رمزگذاري مشترک هعطفی در این رشته شد چون کي انگر یک نقطهفیزیولوژي اعصاب نش

ت پایگان، از قبیل قشر آهیانه تایج مشابه در سایر نواحی مغز نخساعمال احرا شده و مشاهده شده را شرح می دادند. ن

. جمعًا، این تحقیقات پیشنهاد Rizzolatti and Craighero 2004)؛ و براي مرور موضوع Gallese et al. 1996( پیدا شده اند اي

لذا بنظر . دحرکت فعال می شوي ت و هم مشاهدهوش مشابهی هم ضمن اجراي حرکمی کنند که سیستم حرکتی به ر

شده با حرکات اکتسابی (حرکاتی  تداعی ویژگی ها و اطالعات جنبشی باعث بایگانی می رسد که نمایانگران حرکت

د. به نتهیه می بینعمل مدخلی به دانش حرکتی درونی ي صرفاً با مشاهده، و شدهکه ما انجامشان را یاد گرفته ایم) 
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ویژگی  چنین دارايحرکتی خودمان ببینیم. نورون هاي ي مجموعهعبارتی دیگر، ما می توانیم حرکت سایر افراد را با 

ي می خوانند، چون که بنظر می رسند که مانند آئینه، منعکس کننده نورون هاي آئینه ايهاي بینائی و حرکتی را 

  سر می زنند. جنبشی خود ماي مجموعهاعمالی می شوند که از ي هاعمال مشاهده شده به همان انداز

عمل و اجراي عمل در مغز انسان از تحقیق با تحریک ي سیستم هاي مشاهده زیستی -هم مدرك براي  اولین  

 انجام شده است. این محققان (Fadiga et al. 1995)بود که توسط فادیجا و همکارانش  روي پوست سرمغناطیسی مغز از 

ي همان عمل گزارش داده اند. این یک نتیجهي عضالنی مشابهی را حین اجرا و مشاهده تحریک پذیريطرح هاي 

در یک عملی درگیر می شوند (یعنی، یک اندام  که جسمانی مجریانشگفت انگیز است که نشان می دهد که چگونه 

شخص دیگري همان عمل را انجام می دهد  که ما مشاهده می کنیم کههم وقتی حین بدست گرفتن)  ،انی و دستفوق

به همان طریق فعال می شوند. این پژوهش و کارهاي  (یعنی، وقتی که ما بدست گرفتن شخص دیگري را می بینیم)

در مغز انسان  حرکتمدارك روزافزونی براي طنین درونی  (Strafella and Paus 2000; Baldissera et al. 2001)متعاقب 

  ارائه داده اند.

انسانی نیز در صدد شناسائی  آرآي اف ام تحقیقات انسانی، –مطابق با پژوهش اولیه در نخست پایگان غیر   

ي عمل شرکت دارند. فعال شدن مغز حین مشاهدهي در مشاهدهم نواحی مغزي اي بوده اند که هم در اجراي عمل و ه

اي در اقشار آهیانه اي، از قبیل لوبول تحتانی  عمل را بطور باثباتی در بخش شکمی و پشتی قشر جلوحرکتی، نواحی

 ;Decety et al. 1997; Grafton et al. 1996)آهیانه اي و لوبول فوقانی آهیانه اي، و شیار گیجگاهی فوقانی مشاهده کرده اند 

Iacaboni et al. 2001; Rizzolatti et al. 2001)عمل وظائف بخوبی  آهیانه اي و جلوحرکتی حین اجراي . از این نواحی، قشر

اصلی به اصطالح سیستم نورون هاي آئینه اي انسان باشند که ي تعریف شده اي دارند، و ممکن است نمایانگر هسته

عمل واکنش نشان می دهد، اما این ي رفتار را بهم پیوند می زنند. شیار گیجگاهی فوقانی به مشاهدهي اجرا و مشاهده

 "آئینه ايي ناحیه"در  این بخش نمی گیرد و لذا، بطور مطلق می توان گفت کهبعهده حرکتی ي ناحیه هیچ وظیفه

کلی باشد (که به وراي نواحی آئینه ي قرار نمی گیرد. اما شیار گیجگاهی فوقانی ممکن است بخشی از سیستم مشاهده

نشان می  اجتماعی واکنشانواع دیگري از محرکات  بینائی -و غیربینائی ي عرضهه بچون که این ناحیه  اي می رود،

. در نهایت، بعضی از نواحی دیگر که بطور کالسیک حین اجراي عمل (Allison et al. 2000; Puce and Perret 2003)دهد 

عمل فعال نمی شوند، ي متمم حرکتی و قشر حرکتی اولیه، بطور معمول حین مشاهدهي فعال می شوند، از قبیل ناحیه

حرکتی متعاقبی یک تقلید  شامل ، اگر انجام تکلیفمثالً ی حرکتی شامل شده باشد؛ مگر این که یک عنصر آمادگ

. براي مرور مفصل تر سیستم نورون هاي آئینه اي انسان به این رفرانس مراجعه نمائید: (Crèzes and Decety 2001)باشد 

Rizzolatti and Sinigaglia 2010.   
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فرایند حرکت یک سري از مکانیسم هاي آیا  سس کرده کهدر نهایت، روانشناسی شناختی این را هم تج  

خاص شبیه به آنهائی را در گیر می کند که براي صورت و بدن انسان ها شرح داده شده اند. تحقیقات چندي نشان 

داده اند که شناختن عامل اجرائی، جنسیت او، یا شناختن عمل ممکن است مستلزم نوعی از فرایند سرتاسري یا 

وقتی درگیر می شود که  به ویژه. این فرایند پیکري (Mather and Murdoch 1994; Troje 2002)حرکت باشد پیکربندي 

. شناخت ویژگی هاي دیگر عمل از قبیل هیجانی که در یک (Calvo – Merino et al. 2010)اعمال آشنا مشاهده می شوند 

 Pollick)زیه و تحلیل بینائی را مورد استفاده قرار دهد حرکت نمایانگري می شود می تواند تجزیه و تحلیل بیشتر یا تج

et al. 2001)،  گرچه تحقیقات دیگر نشان داده اند که انجام تکلیف مشابه خوانش هیجانی را می توان با استفاده از

   .(Dittrich et al. 1996)اطالعات پیکري تنها انجام داد 

بر تعداد زیادي از فرایندهاي شناخت عصبی براي  پرتو روشنگريرویهم رفته، این سري از مطالعات   

اسی رقص مورد تحقیق قرار می زیبائی شن ارزیابی که باید بحساب آیند بدن و حرکت افکنده که وقتیي مشاهده

  .گیرد

  

  بدن رقاص: یک جواهر انسانی 11,2,3

  

باید در نظر گرفته که ان اهمیت ، اما با همدیگریک موضوع  ،وقتی زیبائی شناسی عصبی مورد تحقیق قرار می گیرد

یک  که منجر به یادگیري این هنر می شود با دادن استطاعت جسمانیشود کیفیت خاص بدن رقاصان است. آموزش 

، رقاصان را منحصر انجام دهدرده از حرکات که بمراتب فراتر از نوع حرکاتی است که بدن ما بطور معمولی می تواند 

طاف و روانی رقاصان حین اجراي حرکت قابل مقایسه با توان حرکتی هیچ کدام از ماها به فرد می کند. قابلیت انع

و چگونگی حرکتشان منعکس می شود، بلکه  آنها جسمانیهاي  تننیست. بدن رقاصان خاص است، و این نه تنها در 

یفی از مکانیسم هاي پایه اي ، که ط(Blasing et al. 2012)در بعضی از توانهاي شناختی آنها نیز بازتاب پیدا می کند 

حرکتی، تصور حرکتی، یا دگرگونی ي حرکتی، منجمله تعادل، قامت، و اجراي حرکات پیچیده، حس زمانی، حافظه

دارد. ما در اینجا بطور خالصه شرح می دهیم که چگونه مهارت هاي اکتسابی حرکتی رقاصان طرز فرایند  هاي فضائی

  عمل و حرکات را متأثر می کند.

فعالیت مغز انواع  هعمل شرح دادي که اثر تخصص یافتن را ضمن مشاهده تصویر برداريولین پژوهش ا

(یعنی بالرین ها و کپوئیریستا ها) که حرکات آشنا یا ناآشنا  همتفاوت متخصصان حرکتی را با هم هنگامی مقایسه کرد

ویدئوئی سه ثانیه اي از رقص  قطعاتدادي از . هر دو گروه تع(Calvo – Merino et al. 2005)را مشاهده می کردند 
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استاندارد باله و کپوئیرا را مشاهده می کردند. این حرکات توسط رقاصان حرفه اي انجام گرفته بودند که در جلوي 

(این مشاهدات آخري  ندشده بود پوشاندهي رقاصان هاآبی رنگ لباس سیاهی پوشیده بودند. چهره ي زمینهپس یک 

حرکات بود، در حالی که ي دارند چون که هدف مطالعه مجزا کردن فعالیت مغزي مربوط به مشاهدهاهمیت زیادي 

، موسیقی، یا بیانات چهره کنترل رقص آرائیسایر عناصري که اغلب به اجراي رقص مربوط می شوند از قبیل لباس، 

را می دیدند که براي آنها آشنا بود می شوند). این تحقیق فعالیت هاي متفاوت مغزي را وقتی رقاصان حرکات رقصی 

ي مراجعه نمائید) در مقایسه با مشاهده 10(بالرین ها حرکات باله، و کپوئریستاها حرکات کپوئیرا را می دیدند؛ به فصل 

. را مورد مطالعه قرار داده است و کپوئریستاها حرکات باله را می دیدند) ،حرکات ناآشنا (بالرین ها حرکات کپوئیرا

حرکات اشنا موجب واکنش هاي شدیدتر مغز در نواحی جلوحرکتی دو طرفه (بخش هاي شکمی و پشتی)، ي دهمشاه

قشر آهیانه اي (شیار داخل آهیانه اي دو طرفه، و بخش فوقانی قشر آهیانه اي طرف راست) و بخش خلفی شیار 

  گیجگاهی فوقانی طرف چپ می شود.

لوحرکتی و آهیانه اي به عنوان بخشی از سیستم نورون هاي آئینه توجه اند چون که نواحی ج این نتایج جالب

 بنابراینکنیم که با آن آشنا هستیم، و می اي شامل شده اند. این امر متصور این است که اگر ما یک عملی را مشاهده 

اتوماتیکی حرکتی ماست، وقتی ما بطور محضی آن عمل را مناظره می کنیم، بطور ي مجموعهعملی است که بخشی از 

واکنش نمایانگران حرکتی مطابق با آن را تقویت می کنیم. بطور کلی، محتواي اطالعاتی این نمایانگران حرکتی 

این اعمال مورد استفاده قرار گیرند و ممکن است به فهم معناي این اعمال کمک کرده، ي ممکن است حین مشاهده

برنامه ریزي کند. جالب این که، وقتی که حرکات آشنا مشاهده  بازده آن را پیش بینی کرده، و یک واکنش مکملی را

می شوند، سایر نواحی، از قبیل بخش خلفی شیار گیجگاهی فوقانی نیز با شدت بیشتري واکنش نشان می دهد، که 

متصور یک واکنش مکملی وابسته به تخصص خارج از مکانیسم آئینه اي است، اما در نواحی اي هم که به فرایند 

  . (Calvo – Merino 2005)ائی بدن و انسان مربوط اند همین اتفاق رخ می دهد بین

ند تا تعیین کنند چه اندازه از این اثر حین نکه سعی می ک هاخیر تحقیقات تازه اي را راه اندازي کردي نتیجه  

رکتی خود ما) حي مجموعهحرکات آشنا ناشی از آشنائی حرکتی است (اکتساب حرکت مشاهده شده در ي مشاهده

بینائی نیز می تواند این نتایج را شرح دهد (یعنی، در معرض بینائی قرار گرفتن شدید یا طوالنی عمل ي یا این که تجربه

انجام  آرآي اف امیاد گرفته شوند). براي حل این مسئله ما یک پژوهش با  جسمانیمشاهده شده، بدون این که بطور 

رقص . با کمک (Calvo – Merino 2006) کتی از واکنش هاي بینائی را میسر می کردیم که جدا کردن واکنش حره اداد

به نام تام سپسفورد چهار رده از محرکات ساخته شدند. دو محرك اولی شامل یک رقاص مرد و یک رقاص  نگاري

یک مرد و زن مختص مرد و زن را انجام می دادند، در حالی که دو محرك دیگر شامل ي زن بودند که حرکات باله

کالسیک بخوبی ي بالرین بودند که حرکات مشترك باله را اجرا می کردند. مهم است که توجه شود که حرکات باله
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خاص هستند و لذا فقط توسط بالرین زن یا مرد اجرا می  -فقره بندي شده اند. براي مثال، بعضی حرکات جنسیتی 

حرکات ي بینائی با همهي موزش می بینند، هر دو آنها آشنائی گستردهشوند. اما از آن جا که هم مرد و هم زن با هم آ

ي دارند. لذا، در این تحقیق بالرین هاي زن و مرد با هم یک سري از حرکات مشترك را اجرا می کردند که همه باله

ه مشغول تماشاي بین زنان و مردانی کي ند. پس مقایسهتبالرین ها با آنها آموزش بینائی و حرکتی گسترده اي داش

حرکت خاص جنسیتی بودند (و استفاده از حرکات مشترك براي کنترل تفاوت جنسیتی در حال مشاهده) شناسائی 

واکنش هاي خاص مغزي را میسر می ساختند که صرفاً با آشنائی حرکتی وابسته بودند. این مقایسه فعال شدن هاي 

کرد. لذا این  آشکاریعنی نواحی نورون هاي آئینه اي کالسیک شدیدتر مغزي را در اقشار جلوحرکتی و آهیانه اي، 

  حرکت را ارائه داد.ي پژوهش اولین مدارك براي طنین حرکتی درونی حین مشاهده

علم ي که در حوزه حل کندرا  مسئله اي فوق الذکر از بالرین هاي حرفه اي استفاده می کرد تاي مطالعه  

ین معلوم کرده اند که واکنش مغز در بعضی از نواحی نورون هاي آئینه اي اعصاب شناختی معرفی شده است. محقق

رقاصان حرفه اي  جسمانی هاي توان که دهند می نشان نتایج این. است رقاصان –شدیدتر از واکنش هاي مغز در غیر 

منجمله اعمالی توان آنها براي مشاهده و دیدن عمل،  براي آنها یک رپرتوار حرکتی تهیه می بیند که بر چگونگی

تأثیرگذارند که افراد آموزش ندیده آنها را براي اجرا یا فهم مشکل می یابند. پژوهش هاي دیگر با استفاده از رقاصان 

کلیدي ي که مقایسه شود. در نهایت، مهم است تا توجه (Cross et al. 2006; Orgs et al. 2008)نتایج مشابهی نشان داده اند 

تفاوت ها در فعال شدن مغز بین رقاصان و غیر رقاصان است. این تفاوت قابل مالحظه داللت  يدر این جا در باره

عمل را ندارند بلکه متصور این است که وقتی ما با حرکت مشاهده ي ضمنی بر این ندارد که غیر رقاصان توان مشاهده

   بزرگتر می شود. "طنین"شده آشنا هستیم، 

حرکات رقص، نشان داده شده که مهارت هاي حرکتی ي حین مشاهدهغیر از واکنش هاي تفاوت گذار   

رقاصان در سطح رفتاري واکنش هاي آنها را متأثر می کند. براي مثال، در یک پارادایم مشابه تخصصی با آن چه که 

 – Calvo)بینائی بهتري از حرکات آشناي رقص انجام می دهند  تبعیضاتقبًال شرح داده شد، رقاصان از غیر رقاصان 

Marino et al. 2010) این امر متصور این است که اثر تخصص که محاط بر رقاصان است (ناشی از مهارت هاي ظریف .

عمل در سطح عصبی و رفتاري قابل مشاهده است. شرح بیشتر تعدیالت تخصص و چگونگی ي حرکتی) حین مشاهده

   شده اند. ارتباط با فرایند زیبائی شناسی رقص در فصل قبلی شرح داده

  

  تن تماشاگر: آئینه، آئینه 11,2,4
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رقاصان، ویژگی هاي پیکربندي بدن آنها شبیه به آنهائی هستند که تن هاي آموزش ي علیرغم توان هاي فوق العاده

مشترك هستند (یعنی، اجزاء بدن، سر،  را ساختارها همان) رقاصان –ندیده دارند. بدن هاي رقاصان و تماشاگران (غیر 

منحصر به فردي را بین تماشاگر ي ندام ها، که در یک پیکربندي خاصی سازمان یافته اند). این شباهت یک رابطهو ا

  فراخوانی می کند. ،تجسم یا حرکتی –است) در سطح حسی  اثر هنريو رقاص (که خودش 

یا نقاشی  (Peru andaluz) "پرو آندالوز"به نام  (Dali)چه کسی وقتی که مشغول تماشاي شروع فیلم دالی   

وقتی که این  دراماتیکی که نمایانگر انسانی در درد و رنج است چشمانش را نبسته یا مو به تنش سیخ نشده است؟

 Freedberg and Gallase)ویژگی هاي بدن انسانی در هنر به نمایش گذاشته می شوند، اغلب با دل و جان درك می شوند 

بدن/حرکت خودمان و دیگران را در متن اجراي عمل شرح داده اند. ي ه. بخش هاي قبلی اساس عصبی تجرب(2007

 فهم قبیل از اجتماعی، ادراك هاي جنبه سایر به) اي آئینه نورون مکانیسم یا( دیگران –این مکانیسم جور کردن خود 

اك زیبائی شناسی ، و بالقوه، ادر(Gallese 2005; de Vignemont and Singer 2006)دیگران، احساس همدلی  هیجانات

   تعمیم داده شده است.

    

  شناسی رقصادراك زیبائی مقارن هاي عصبی  11,3

  

به عنوان یک هنر اجرائی، بطور ذاتی به مفهوم زیبائی شناسی پیوند خورده است. اما، مغز انسان چگونه باخبري رقص 

که ما حین تماشاي رقص در حس یا این که صرفًا هنگامی  دارد که رقص متضمن یک واکنش زیبائی شناسی است؟

ی دیگر هنگامی پیش کشیده زیبائی شناسی خودمان مشغول شده ایم یک واکنش خاصی وجود دارد؟ این ها و سؤاالت

مورد تحقیق قرار می دهیم. هدف ما در  می شوند که ما بطور کلی هر رفتاري را که با زیبائی شناسی مربوط می شود

 جدیدزیبائی شناسی عصبی رقص بسیار ي که توجه شود که رشته با ارزش استست، اما بعضی جوابها اي این جا ارائه

 پرباريبین تماشاگر/ناظر، رقاص، حرکت، و فرایندهاي همراه زیبائی شناسی یک حاشیه اي ي است، و روابط پیچیده

  کنجکاو ارائه می دهد. براي پژوهشگر

  

  زیبائی شناسی تلویحی رقص 11,3,1
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تا واکنش هاي مغزي  ه استسعی کرد شده بودتمرکز متلویحی رقص  ارزیابیکه بر مقارن هاي عصبی اولین تحقیق 

 Calvo – Merino)دارند  به حرکت رقص مشاهده شده مطابقتاي را شناسائی کند که با سطح دوست داشتن تلویحی 

et al. 2008)فرایند بینائی تماشاي یک  همراهز . این پژوهش به دو بخش تقسیم شده بود. اولین جلسه واکنش هاي مغ

(سرعت، سبک رقص، مقدار  جنبشیسري از حرکات رقص را اندازه گیري می کرد که شامل ویژگی هاي متنوع 

شدند. این کار ممکن می می دوم، ارجحیت هاي فردي این حرکات بدست آورده ي جابجائی) بودند. در جلسه

مربوط به ارجحیت یا دوست داشتن این حرکات ي شاهده شدهساخت تا چگونگی واکنش هاي عصبی به حرکات م

، فعال شدن هاي مغزي از شرکت کنندگانی اندازه گیري می شد آرآي اف امي حین جلسه ،به ویژهتجسس شوند. 

ي در حالی که مشغول تماشاي حرکات رقص از دو سبک مختلف بودند (باله ،رقص نداشتندي که هیچ گونه تجربه

وئیرا). از شرکت کنندگان خواسته می شد تا به حرکات رقص نگاه کرده و قضاوت کنند که چه اندازه کالسیک و کپ

ي هیچ سؤالی یا ارجاعی به کیفیت زیبائی شناسی بالقوه ه،کننده هستند. مسلمًا، در طول جلساین حرکات خسته 

ي همه می شد تا صراحتاً گان خواسته دوم خارج از دستگاه اسکن کننده، از شرکت کنندي حرکات نمی شد. در جلسه

شناسی رتبه بندي کنند. پنج مقیاس دوگانه مورد استفاده ادراك زیبائی چندین بُعد مربوط به  در ها را حرکات رقص

 ضعیف آرام، – دار تنش آور، ماللت – توجه جالب پیچیده، –نداشتن، ساده  دوست –قرار گرفتند: دوست داشتن 

 فعالیت تغییرات با نداشتن دوست –. از این ردیف از رتبه بندي ها، فقط بعد دوست داشتن (Berlyne 1974) قدرتمند –

. حرکات رقص ه استگرفت انجام بیشتري تحلیل و تجزیه ها، شدن فعال این معنی تجسس براي. داشت مطابقت مغز

یف دومی ندگان بود، و رددر دو ردیف تقسیم شدند یک ردیف شامل حرکاتی با امتیاز باال بین گروه شرکت کن

ائین ترین امتیاز را بدست آورده بودند. این کار اجازه می داد تا نواحی مغزي اي شناسائی شوند حرکاتی بودند که پ

به حرکات کالً جذاب و بخوبی حساس هستند. این تجزیه و تحلیل دو ناحیه را نشان می داد که  ها که به این فقره بندي

 در و ،)جلومیخی –ند. نواحی حساس به زیبائی شناسی در قشر بینائی اولیه (در سطح میانی دوست داشتنی حساس بود

عمده اي را نشان نمی داد (یعنی، ي متضاد هیچ نتیجهي مقایسه شدند. مکان یابی راستي نیمکره جلوحرکتی قشر

این یافته ها نشان می دهند  حرکات کمتر دوست داشتنی بودند).ي وقتی در جستجوي نواحی مغزي حساس به مشاهده

به مثبت حرکات رقص وجود دارد.  ارزیابیي مشاهده با مرتبط مغزي حرکتی –که یک مکانیسم اتوماتیک حسی 

بطور  که کنیم می تماشا را رقصی حرکات ما که باشند شدیدتر وقتی است ممکن حرکتی –هاي حسی  نشواک ،ویژه

   .(Clavo – Merino et al. 2008)دوست داریم آنها را تلویحی 
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  زیبائی شناسی تصریحی رقص 11,3,2

  

را تحقیق کرده که همراه با یک قضاوت تصریحی  رش داده و تغییرات فعالیت مغزيوهش اخیري این یافته ها را گستژپ

 . در این پژوهش، واکنش هاي مغز شرکت کنندگان(Cross et al. 2011)حرکات رقص هستند ي در باره شناسیزیبائی 

شرکت  از در حالی اندازه گیري می شدند که یک سري حرکات رقص را تماشا می کردند. بعد از هر تماشائی،

ها را دوست داشته، و به چه خوبی  ر حرکت منفرد رقصرتبه بندي کنند که تا چه اندازه همی شد تا  خواستهکنندگان 

 بحث خواهیم کرد). محققان بر نواحی اي از مغز می توانند آن را بازسازي کنند (ما این بخش از تکلیف را بعداً 

ژگی هاي دیگر از قبیل بدن رقاص یا لباس او یکردند که معلوم شده بود که به حرکات در مقایسه با و میتمرکز

نشان داد که فعالیت در قشر آهیانه اي طرف راست (لوبول آهیانه اي تحتانی)  این پژوهشنشان می دهند. نتایج  واکنش

ي ناحیه و گیجگاهی، لوب داخلی سطح ،5ي شماره بینائی حرکتي ناحیه مثًال،( گیجگاهی –اي پشت سري و قشره

دوست داشتن مطابقت دارند. به ي بطور مثبتی با درجهاهی تحتانی، و شکنج گیجگاهی میانی) گیجگ شکنج در بدن

باشد، واکنش هاي عصبی در این نواحی  رتبه بندي دوست داشتن براي هر حرکت خاصی باالتر عبارتی دیگر، هر چه

   همین کتاب مراجعه نمائید. 10از مغز شدیدتر هستند. براي شرح مفصل تر این پژوهش به فصل 

بدن در یک تحقیق با تحریک  مخططی -فراي و ناحیه نقش سببی یا مطابقتی حرکت کالسیک (جلوحرکتی)  

 به را رقص هاي قامت از زوجی) 2010( همکارانش و مارینو – کالوُ ه است.مغناطیسی مغز مورد آزمایش قرار گرفت

 از یک کدام دهند نشان تا بود شده خواسته آنها از و نداشتند رقصیي تجربه هیچ که دادند نشان کنندگانی شرکت

ان همان قامت هاي بدنی را بعنوي در هم فروریختهي نسخهاین پژوهشگران  .دارند دوست بیشتر را رقص هاي قامت

 مخططی -فراي محرکات کنترلی مورد استفاده قرار دادند. نتایج نشان دادند که تحریک مکرر مغناطیسی بر روي ناحیه

قامت هاي بدن نسبت به تحریک مکرر بخش شکمی قشر ي بدن باعث کاهش قضاوت هاي زیبائی شناسی در باره

ناسی مشاهده شده براي هر یک از شرکت جلوحرکتی می شود، لذا باعث بهم ریختگی طرح ارجحیت زیبائی ش

  رتبه بندي بدون تحریک می شود.ي کنندگان در جلسه

مخططی بدن و قشر جلوحرکتی در روشی مکملی به ارزیابی زیبائی  -فراي این تحقیق نشان می دهد که ناحیه  

 بدن بینائی ادراك "مسیري –مدل دو " چارچوبشناسی بدن کمک می کنند. جالب این که، ما این نتایج را در 

(Urgesi et al. 2007) مخططی -فراي تعبیر کردیم، که متصور این است که بهم ریختگی سیستم موضعی، که در ناحیه

بدن جاي گرفته، حساسیت زیبائی شناسی را کاهش می دهد. برعکس، بهم ریزي بخش شکمی قشر جلوحرکتی، که 

  د، باعث افزایش حساسیت زیبائی شناسی می شود. بدن دخالت داري در فرایند پیکربندي قامت همه
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  رقص حرکتی –زیبائی شناسی حسی  11,3,3

  

لویحی و تصریحی از حرکات ت اتزیبائی شناسی رقص نشان می دهند که ترکیبی از ادراک سپژوهش هاي در دستر

پشتی)، قشر آهیانه اي ي بفعالیت در می آورد که شامل قشر جلوحرکتی (در ناحیه را مناطق مغزرقص یک رده از 

 شکنج گیجگاهی، لوب داخلی سطح ،5 بینائیي ناحیه( گیجگاهی –پشت سري ي (لوبول آهیانه اي تحتانی)، و ناحیه

. این نواحی یک است (Calvo – Marino et al. 2008; Cross et al. 2011)) جلومیخی گیجگاهی، میانی و تحتانی هاي

یک عمل فعال می شوند. نواحی جلوحرکتی و آهیانه اي بخشی ي حین مشاهده اآنهي دارند: همه یمشترکي وظیفه

حرکاتی دارند که می تواند ي از سیستم نورون هاي آئینه اي هستند و لذا یک مکانیسم مشترك براي اجرا و مشاهده

 اغلب هم اهیگیجگ –نمایانگر پیوند عصبی بین عامل مشاهده شده و مشاهده گر باشد. فعالیت نواحی پشت سري 

 ندارند حرکتی – بینائی هاي ویژگی نواحی این که این جالب. است شده دیده بدن ادراك و عملي مشاهده حین

بخشی از شبکه اي از نواحی درگیر در  نواحی این اما،). کند می صدق اي آهیانه و جلوحرکتی اقشار مورد در که(

خاصی از قامت انسان تنظیم ي ی براي واکنش به اجزاء متشکلهفرایند بدن هستند که بنظر می رسد بطور زیست شناس

   .(Urgesi et al. 2007)شده باشند 

ممکن است  اثر هنريیک دیدگاه وسیع تر زیبائی شناسی عصبی شرح می دهد که چگونه سازمان بندي   

رائی، پژوهش هاي معدودي . در مورد خاص هنر اج(Zeki 1999)ویژگی هاي سیستم بینائی انسان باشند ي منعکس کننده

شدیدي بین فرایند حسی درگیر در ادراك حرکات رقص و واکنش ي که این موضوع را تجسس کرده اند رابطه

 کراس و مارینو – کالوُهمراه زیبائی شناسی پیشنهاد کرده اند. مهم است که توجه داشت که هر دو پژوهش تیم 

به شدت دوست داشتن اعمال مشاهده شده مربوط  مغز آنها فعالیت ند که دره اکرد پیدا را مغزيي ناحیه تعدادي

 –حسی ي . به عبارتی دیگر، رتبه بندي باالتر دوست داشتن با واکنش هاي شدیدتر مغزي در نواحی مربوطهبودند

دوست مطابقت دارد. اما، هر دو پژوهش در یافتن نواحی مغزي اي قصور کرده اند که در آنها فعالیت به شدت  حرکتی

این امر متصور این است که در حالی که ما می دانیم که بعضی از نواحی مغزي به سطح دوست  نداشتن مربوط می شد.

کنند که  آشکارداشتن مثبت حین ادراك حرکت حساس هستند، تحقیقات بیشتري الزم هستند تا نواحی مغزي را 

رقص هائی  م که آنها را دوست نداریم (یا دقیق تر،تنظیم می شوند که ما حرکات رقصی را مشاهده می کنی هنگامی

   رتبه بندي هاي پائین تري در مقیاس دوست داشتن دریافت کرده اند).که 
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شناخت یک رویکرد فردي یا سابژکتیو بوده اند که هدفشان ي اکثر پژوهش هائی که تا حال انجام شده در دنباله

 واکنش هاي مغزي مطابق با رفتار ارجحیتی، بدون در نظر گرفتن این امر بوده اند که بازده این ارجحیت چه بوده است.

هاي شخصی. اما در زیبائی شناسی رقص، اشتیاق روزافزونی وجود دارد  گزیدهاین تحقیق بر مغز تمرکز کرده نه بر 

  ائی شناسی شناخته شود. بین خود رقص (حرکت) و واکنش همراه زیبي تا رابطه

اولین کوشش را براي شناسائی ویژگی هاي  ما ،(Calvo – Merino et al. 2008)در یکی از پژوهش هاي قبلی 

شناسی پیوند ادراك زیبائی که به  اند انجام دادیم که بطور ذاتی به فرایند هاي عصبی اي پیوند خورده را جنبشی

رکتی، یعنی سرعت، بخشی از بدن که استفاده می شود، جهت حرکت، و بر اساس چهار ویژگی ح اعمالو ، رنددا

 حذف کردیمتفاوت هاي بین افراد را وقتی  آزمایش،در تجزیه و تحلیل ما دي و افقی انتخاب می شوند. وجابجائی عم

این کار می دادند.  نشانحرکات دوست داشتنی و دوست نداشتنی ي در بارهکه آنها یک میانگین گروهی یا توافقی 

زیبائی شناسی رقص نواحی حساس مغز به به فعالیت  به ویژهکه  را ممکن می ساختشناسائی کمیت هاي محرکی 

گروه شرکت کنندگان مربوط می شد. به این طریق، ما تعیین کردیم که کدام حرکات رقص مسئول فعال شدن 

ند (بخش اس بوده و قبالً شرح داده شده اسحداکثري و حداقلی دو ناحیه مغزي هستند که به زیبائی شناسی رقص ح

بطور میانگین، این نواحی حرکات کل بدن، از  پشتی قشر جلوپیشانی و اقشار پشت سري). نتایج متصور این هستند که

در سطح رفتاري،  می دهند. "ترجیح"بدن در فضا (مثًال، پریدن افقی) را ي همهي قبیل پریدن در جا، یا جابجائی عمده

حرکاتی که باالترین و پائین ترین توافق در مقیاس  جنبشیکه ویژگی هاي  متصور این استو تحلیل مشابهی تجزیه 

ي با حرکاتی دارند که نواحی مغزي اي را مورد آشکاردوست داشتن در رتبه بندي سابژکتیو را دارند، همخوانی 

این ي . رویهم رفته همهارتباط دارندئی شناسی از نظر زیبا ،آرآي اف امهدف قرار می دهند که در تصویر برداري با 

ي حرکات رقص (سرعت، جابجائی زیاد افقی و وانی بین بعضی از ویژگی هاي پویانتایج متصور سطح باالي همخ

فعال شدن حداکثري در نواحی فوق الذکر حساس به زیبائی  یک رفتار دوست داشتن مثبت، وبا ، با)ها پرش –عمودي 

  شناسی هستند.

است  مربوطرقص به عنوان حیطه اي براي متخصصان هنري ي ایده هپارامتر حرکتی دیگري که اغلب بیک 

رکات بشدت سهل و آسان حمشکلی همراه با اجراي حرکت است. رقاصان توان فوق العاده اي براي انجام ي درجه

ي لب قضاوت خودشان در بارهدارند، و تماشاگران تعلیم ندیده هنگام قضاوت زیبائی شناسی، اغچالش برانگیز 

برداشت شده را هم می توان به مثابه ارزیابی تماشاگر در این  دشواريمشکلی را مورد استفاده قرار می دهند. ي درجه
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کراس و همکارانش  باره شرح داد که به چه خوبی او می تواند حرکات دیده شده را اجرا کند. بدنبال این ایده

)2011Cross et al.  شناسی می پرسیدند و آنها ادراك زیبائی ي ، از شرکت کنندگان در بارهآرآي اف امگرفتن ) حین

رتبه بندي می کردند که فکر می کنند به چه خوبی می توانند حرکت مشاهده شده را تکرار کنند. در حالی که هیچ 

ی دادند که دوست داشتن و عمل دیده نمی شد، یافته هاي رفتاري نشان مي مشاهدهي فعالیت عمده اي در شبکه

یا حرکتی کامالً از هم مستقل نیستند. به عبارتی دیگر، آن حرکات رقصی را  جسمانیاز توان  "برداشت شده"ي ایده

  که شرکت کنندگان براي تکرار مشکل رتبه بندي می کردند بیشتر هم دوست می داشتند.

حقیقات زیبائی شناسی عصبی و رقص را باز می موجود در قفاي این پژوهش یک خط مراوده اي بین تي ایده

ویژگی  بین حساسیت زیبائی شناسی (یا در این مورد، حساسیت زیبائی شناسی عصبی) وي کند. این امر می تواند رابطه

 همکارانش و مرینو – کالوُ حرکت را بیشتر تجسس کند. علیرغم روش شناسی هاي متفاوتی که توسط  هاي جنبشی

این مستقیم بین ي براي مقایسه امکانند، و نبود ه اقرار گرفت استفاده مورد) 2011( همکارانش و کراس و) 2008(

پژوهش ما (یعنی، پرش، جابجائی زیاد) ممکن است با  جسمانیپژوهش ها، ما حدس می زنیم که توصیفات حرکت 

را براي انجام مشکلتر رتبه ) آن حرکات 2011آنهائی مطابقت داشته باشند که شرکت کنندگان در پژوهش کراس (

ئی این وجود، جالب توجه است که دقت شود که در حالی که پژوهش ما نواحی حساس به زیبا بندي می کردند. با

بُعد دوست داشتن مطابقت داشتند، این پژوهش تغییرات عمده اي در فعالیت مغزي  کرد که بامی  آشکاررا  اي شناسی

زیبائی شناسی را ي یبائی شناسی یا ابعادي را نشان نمی داد که واکنش قابل مالحظهزي مربوط به سایر اجزاء متشکله

دوست داشتن تنها بعدي  توصیف شده اند. ،)1974توسط برالین ( ،از قبیل پیچیدگی یا تقارن فراخوانی می کنند و

ند می توارداشت پیچیدگی زیبائی شناسی را فراخوانی می کرد. اما، پیچیدگی محرکات، یا بي بود که واکنش عمده

ان ویژگی اي تعبیر شود تا تعبیر او را از چگونگی تکرار چنین حرکتی هدایت به عنو تنگاتنگیسط تماشاگر بطور تو

و زیبائی شناسی و ویژگی هاي  جسمانیبین ابعاد ي کند. پژوهش هاي بیشتري الزم می آیند تا این موضوعات و رابطه

  وند. همراه با آنها تجسس ش جنبشی
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شناسی ادراك زیبائی مکانیسم هاي عصبی اي ارائه دهد که ضمن ي این فصل سعی کرد تا یک پیش گفتاري در باره

زیبائی شناسی عصبی  بررسی دقیقمستقیم بین بدن تماشاچی و رقاصان اجرا کننده ي رقص شرکت می کنند. مراوده

متصور این است که یک نمایانگر در جریانی از  امر این. سازد می ممکن را بدنی یا حرکتی –رقص از دیدگاه حسی 
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. این شبیه ،در حالی که او مشغول تماشاي اجراي رقص است ،ایجاد می شود بدن و حرکات رقاص در ذهن تماشاگر

می کند که از سازي ممکن است انفعالی باشد اما در یک سطح خاصی قضاوت زیبائی شناسی نهائی اي را متأثر 

. این قضاوت توسط تعدادي از عوامل دیگر هم تعدیل می شود که در این می شودرقص مشاهده شده ساخته ي قطعه

شناسی رقص، ادراك زیبائی تخصص و اشنائی در  دخالت طرزبر فهم (الف)  12و  10جا شرح داده نشده اند. فصل 

بدن و حرکت، منجمله ي رقص، فراتر از رویکرد تجسمی ساده زیبائی شناسیي ب) چگونگی انجام تحقیق در بارهو (

   شناسی رقص، تمرکز کرده اند. بومي یژگی هاي اساسی براي تجربهو
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   سپاس گزاري

  

 اقتصاد وزارت توسط تحقیقاتی بورس و ،)لندن یونیورسیتی سیتی( پامپ سازي آماده طرح را مارینو – بیئاتریس کلوُ

کرده اند. سپاس خاص از رقاصان و رقص  مالی حمایت (RYC-2008-03090 and PSI2012-34558/PSIC) اسپانیا رقابت و

نگاران (تام سپسفورد و ماروین خو) براي کمک و دستیاري ضمن بعضی از پروژه هائی که در این فصل شرح داده 

  شده اند.
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  رفرانس ها
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 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٥٣ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

  

  

  

  

  

  12فصل 

  

شناسی در زیبائی بوم زیست حرکت بسوي ارزشمندي 

  تجربی رقص شناسی

  

  جولیا اف. کریستنسن و کورین جوال

  

  هر دو محقق بطور مساوي به فصل کمک کرده اند.
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  بوم شناسیزیست دور از ارزشمندي  12,1

  

  قرار دادن رقص در زیبائی شناسی عصبی تجربی 12,1,1

  

اشیاء زیبائی شناسی بر دریافت کنندگانشان دارند،  اثراتی انجام شود کهي براي این که پژوهش تجربی در باره

روانشناسان تجربی واقعیت ادراکات زیبائی شناسی را قبول می کنند. یک ادراك زیبائی شناسی را می توان به عنوان 

ي از فرایندهاي یا ترکیب بندي ا ،(Ballot and Reber 2013; Shusterman and Tolmin 2008) یک حالت ذهنی

یک شیئی که در دنیاي خارجی قرار  که از طریق ادراك ه،شرح داد و شرح داده شد (Leber et al. 2004)یروانشناس

باشد. در خور  اثر هنري، چنین شیئی می تواند یک بطور انحصاريگرفته، درون یک ناظر ایجاد می شود. اغلب اما نه 

است که مورد مطالعه قرار  بیش از یک قرن ريبصتوجه این که، در روانشناسی، واکنش هاي زیبائی شناسی به هنر 

زیبائی شناسی از  ارزیابی به اخیر هاي سال در گرچه دارند، قرار فیزیک –گرفته اند. ریشه هاي این رویکرد در روان 

. در (Zeki 1999)زیبائی شناسی عصبی شده است ي دیدگاه علوم اعصاب شناختی نیز پرداخته شده، که منجر به رشته

زیبائی شناسی در واکنش  ادراكي عصبی، زیبائی شناسی تجربی، فلسفه)، مطالعه شناسیاین حیطه ها (زیبائی  سرتاسر

هنوز هم با تمرکز بر ویژگی هاي مشتق از مصنوعات بینائی به عنوان تعیین کنندگان ارزش زیبائی  رقصي به مشاهده

   شناسی محدود است.

رقص هموار کند. ي ادراك زیبائی شناسی در رشته کامل تر گفتماناین فصل سعی دارد تا راه را براي یک   

به مفهوم ادراکات زیبائی شناسی  به ویژههدف ما اذعان به سه بُعدي است که معلوم شده  امر، براي رسیدن به این

ارزشمند (بطور سرشتی  ارزشگزاريادراکات زیبائی شناسی به فرایندهاي یعنی، : (Shusterman 1997)ارتباط دارند 

(بطور مشخصی ادراك شده و در بین حس کردن  شناسی پدیدهبوده و بطریقی لذت بخش هستند)، به رخدادهاي 

 فی مفهوم چنین هم – هاي دیگر شناسائی شده)، و به موارد کیفیت هاي معنائی (معنی دار) پیوند خورده اند. این ابعاد

ستند. براي مثال، در مورد فرایند ارزشگزاري، مفهوم زیبائی در اکثر از انتقاد نی عاري – ادراکات زیبائی شناسیي نفسه
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. اما، مهم است که بخاطر داشت که (Chatterjee 2010) ادراك زیبائی شناسی اساسی بوده استي پژوهش ها در باره

  واکنش هاي زیبائی شناسی به هنر و گروه هاي اشیاء دیگر بسیار متنوع هستند.

بینائی دریافت می شود، مهم است که به سایر گستره هایش اذعان کرد: ي ی از حیطهگرچه رقص بطور غالب  

زودگذر، بدن را درگیر می کند. رقص بعنوان یک هنر چند حسی، ي رقص تنها چشمها را درگیر نمی کند، بلکه همه

 . حقیقتاً هم،ندبیان شده ا 12,1تعریف شده، چیزي که ما بعداً در این فصل مورد بحث قرار داده و در جدول  جنبشیو 

ادراکات زیبائی شناسی بطور منحصري در واکنش به هنرهاي بصري اتفاق می افتند. ادراکات زیبائی  پیشنهاد نشده که

 Hintz and Nelson)شناسی اي که در واکنش به کیفیت هاي حسی غیر از بینائی مورد مطالعه قرار گرفته اند حس لمس 

1971; Silverthorne et al. 1972)،  حس شنوائی(Konecni et al. 2007; Kornysheva et al. 2009)،  از طریق افزایش و اخیرًا

  ;Calvo- Merino et al 2008; Cross et al. 2011) هستند جنبشیرقص، به حس ي عالقه در باره

Jola et al. 2012b; Nieminen et al. 2011) . که یک کار هنر بصري می تواند  ما از طریق ادراك می دانیم يآشکاربطور

 Reason)نیز ایجاد کند، و یک رقص به صحنه در آمده می تواند از نظر بینائی لذت بخش باشد  جنبشی یک ادراك

and Raynold 2010) ،ما در این جا روش هاي متفاوت واکنش هاي زیبائی شناسی حسی را تشریح نمی کنیم. برعکس .

رقص مشهود است، ما فصل خودمان را بر اساس فرضی بنا می کنیم که ادراکات زیبائی در مورد  به ویژههمان طور که 

ادراك زیبائی شناسی و لذا قضاوت هاي ي هستند، و این که توان بالقوه واکنش هاي حسی شناسی ترکیبی از

یزي که بین اوقات وجود دارند. بعالوه، تفاوت چي در همه زیبائی شناسی مربوطه در سرتاسر کیفیت هاي حسی

ادراك زیبائی شناسی ناشی از تماشاي رقص (یا گوش دادن به موسیقی) با حس کردن هائی که با نگاه به یک شی ء 

تحریک حسی هستند: وقتی سعی می شود که ادراك زیبائی شناسی در رقص ي ادامههنري فراخوانده می شوند، 

  شود، مفهوم زمان یک عامل کلیدي است. جلب

براي درگیري در ادراکات زیبائی شناسی  مستعد بودنین فصل بر چالش هائی تمرکز می کنیم که لذا ما در ا  

 وقتی مانندبه شکل یک فرایند مستمر چند حسی، بالفاصله، معنی دار، و ارزش گذار بر تحقیق تجربی وارد می آورند، 

. ما بر مرتبط بودن اتخاذ محرکات رقص فرایندهاي زیبائی شناسی در واکنش به تماشاي رقص مورد داردي که مطالعه

با مدارك اخیر پشتیبانی می  در شکل اصلی شان (یعنی، نزدیک به ادراك زندگی واقعی) تأکید کرده و دالئل مان را

 ،احتمال زیاد بعلت کوشش براي کنترل تجربی کاهش گرائی علمی به ، واز گاهی که هر کنیم. ما بحث خواهیم کرد

و رقص بخصوص به روشی در دست  (Silvia 2012)موضوع سوژه، هنر بطور کلی ي دانش در بارهنبود  بعلتو بخشی 

در موارد مفرط، براي . (Jola 2010; Jola et al. 2011) وان هنر یا رقص قابل تشخیص نیستکه دیگر به عن می شوندگرفته 

که در  روشیدر واقع به می تواند  استفاده از رقص به عنوان شکل خاصی از هنر طوري دلیل آورده شده که رقص
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فهم بهتر فرایندهاي  سويیک گام الزم به  تقویت شدهگم می شود. اعتبار زیست بوم شناسی دست گرفته شده، 

  رقص است.  شناسیزیبائی ي روانشناسی و عصبی درگیر در تجربه

  

  تشریح رقص: کاهش گرائی علمی 2..12,1

  

می زیادي است این است که سیستم هاي پیچیده را می توان به تک تک که بنیانگذار تجربیات عل یفرض مشترک

مفهومی این عناصر را به همان صورتی که در اصل در  ربط دارویژگی هاي  عناصر آنها کاهش داد بدون این که

ژگی سیستم پیچیده وجود داشته اند، تغییر داد (کاهش گرائی). فرایند کاهش دادن و انتزاعی کردن پیچیدگی به وی

 شرائطعلمی به عنوان یک الزام معرفی شده تا نتایج قابل اعتمادي در ي توسط جامعه تک تک آنهاي مفهومی 

  کنترلی بدست آورده شوند.

هم چنین در رشته هاي  ،(Felsen and Dan 2005)در مطابقت با انتقاد به این رویکرد در تحقیق ادراك بینائی   

، ما درجه اي را مورد سؤال قرار می دهیم که کاهش گرائی به (Narin 2014)کاربردي دارند که تمرکز  يدیگر

با در ی کنیم. را تشویق م واقعیو استفاده از مواد رقص  (Jola et al. 2012) بودهحرکات رقص قابل اطالق ي مشاهده

یک رویکرد ، هستندنظر گرفتن این که این امر مستلزم این است که دانشمندان بدانند ابعاد مفهومی ربط دار چی 

این ابعاد الزامًا  بعضی اوقات ،مانند ادراکات زیبائی شناسی .می توان یک مخاطره در نظر گرفت کاهش گرائی را

. زیبائی شناسی عصبی، هم چنین تحقیق واکنش هاي تماشاگران به تماشاي رقص، یک  (Silvia 2012)شناخته نشده اند

 ;Graham and Field 2007) استکار زیادي  مستلزم به آنن ابعادي ربط دارجدیدي است که براي فهم متغیراي رشته

Chatterjee et al. 2010) عالوه بر این، ابعاد مفهومی طی زمان تغییر پیدا می کنند، همان طور که در مفهومات کلی از .

متغیر و استفاده از ي عالقهرد در مومفهوم متغیر جنسیت آورده، یا ي در باره (Narin 2014)قبیل مثال هائی که نرین 

 است آشکاردر هنر رقص  رقص آرائیتغییر اصول در یا  ،(Kubovy 1986)مفهوم چشم انداز (پرسپکتیو) در تاریخ هنر

(Butterworth and Wildschutt 2009)ي . در شکل افراطی آن، دستکاري ابعاد مفهومی خودش موضوع ممارست هنرمندانه

کار را تعریف می کند، بلکه خواستار درگیري  نه تنها ، مانند رقص مفهومی،رقص آرائی. (Klein 2007)رقص نگار است 

لذا، سیستم هاي پیچیده  سازد. را شکوفا ;Jola 2010)و 12,2,1(بخش  شناختی تماشاگران است تا چنین ابعاد مفهومی

  هر یک از کارهاي هنري بنا کرد. براي ابعاد متفاوت مفهومی ربط داري در هنر و رقص را ممکن است بر پایه

سببیت سطح پائین بر شرح سیستم هاي پیچیده ي عالوه بر این، یک رویکرد کاهش گرائی از طریق مطالعه  

تحتانی می  -واحدهاي آن پیچیده تر بوده و منتج به احتمال سببیت فوقانی  باتمامیت ي تمرکز می کند. اما، رابطه
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ونی نشان داده شده است (یعنی، از طریق تطابق). همان طور که بعدًا در این فصل شود، همان طور که در سطح نور

ي زمینهبطور مشروحتري عنوان خواهد شد، مدارك عمده اي وجود دارند که ارزیابی زیبائی شناسی یک شی ء بر 

 ;Leder et al. 2004)، که همگی وراي ویژگی هاي خود شی ء هستند وابسته استآن، پیچیدگی آن، و تخصص ناظر 

Locher et al. 2005) تجربی رقص یک فهم مقدماتی از ویژگی هاي بینائی ارائه  شناسی. تا کنون تحقیقات در زیبائی

که باعث می شود که یک فرد از تماشاي رقص لذت ببرد. با این وجود، ما پیشنهاد می کنیم که ممکن  است داده

شناسائی ابعاد ي عمیقتر کنیم. در جوار مسئلهمحرکات زیست بومی معتبر است که فهم خودمان را از طریق استفاده از 

مفهومی ربط دار به این ایده، و تأکید بر سببیت سطح پائین در رویکردهاي کاهش گرائی، نگرانی سومی هم وجود 

شناسی تجربی،  دارد که ما باید در این جا پیش بکشیم: ارزشمندي اغلب پائین زیبائی شناسی محرکات رقص در زیبائی

  .(Cross et al. 2011)که یر تاریخ این رشته پایه گذاري شده است 

 Calvo – Marino, Glaser, et) همکارانش و مارینو – کالوُ از زمان پژوهش پیشگام تصویر برداري از مغز توسط    

al. 2005) ، ار انسان را مورد مطالعه تا مغز و رفت در دست گرفته اندتعداد پژوهش هاي تجربی که محرکات رقص را

ي این که چگونه آموزش در یک حیطهي ثابت کرده که مطالعه رقص ند. از آن زمانا، در حال افزایش قرار دهند

 (nggi et al. 2010کرده تعدیل را مغز عصبی و شناختی ساختار شده، واقع مفید – رقص قبیل از –خاص حرکتی 

ä(Bläsing et al. 2009; H،  می رقصد  "تنگو"چگونه مغز ما با یا بدون موسیقی یا این که(Brown et al. 2006)  مفید واقع

ي که چگونه تخصص حرکتی فرایند مشاهده اي در دست گرفته شده براي مطالعه یبطور شایع رقص . اما،شده است

 Calvo – Marino et al. 2005a; Calvo – Marino et al. 2005b; Calvo – Marino et)عمل را در تماشاگر منفعل متأثر می کند 

al. 2006; Cross et al. 2006; Orgs et al. 2008) بطور کلی، این پژوهش ها نشان داده اند که فرایندهاي عصبی طنین .

حرکتی ي مجموعهنورون هاي آئینه اي وقتی تقویت می شوند که عمل مشاهده شده بخشی از ي حرکتی در شبکه

 Sevdalis and Keller نظریه هاي نورون هاي آئینه اي و رقص، به مروري اطالعات بیشتر در بارهناظر منفعل باشد (براي 

   مراجعه نمائید). 2011

رقص دو باره به عنوان یک فرم  (Chatterjee 2003, 2011)با رشد زیبائی شناسی تجربی و زیبائی شناسی عصبی   

. (Cross and Ticini 2011; Jola et al. 2011; Christensen and Calvo – Merino 2013)علم شده است ي وارد حیطه هنر واقعی

رقص بدست آمده اند که در ي زیربناهاي عصبی ادراك زیبائی شناسی از مشاهدهي بعضی از مدارك اولیه در باره

ه اند. این منتشر شد Consciousness and Cognition 2008 (Calvo – Marino et al. 2008) آگاهی و شناخت کتاب

 یک براي که وقتی مغز، حرکتی –محققان نشان داده اند که چگونه فرایند تقویت شده در نواحی بینائی و حسی 

 رقص سابژکتیو شناسی زیبائی قضاوت با مثبتی بطور شدند، می آورده خاطر به بعد سال یک حدود اضافی تحقیق

بقت دارند که در خارج از دستگاه اسکن کننده تماشا حرکات مشاهده شده اي مطاي در باره غیر متخصصین توسط
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متعاقب مدارك اضافی براي طرز تعدیل ادراك زیبائی شناسی توسط حرکات خاص رقص پیدا  اتشده اند. تحقیق

   .(Cross and Ticini 2011)کرده اند 

ورد استفاده قرار م "چگونه"در این مطالعات  رقص به این موضوع عالقه داریم که مخصوصاً  در این فصل ما  

 گرفته است. قابل توجه این که، اولین محرکات تجربی که در زیبائی شناسی تجربی رقص مورد استفاده قرار گرفته

عمل استفاده می شدند. لذا، از آن جا که ي شبیه به محرکاتی بودند که در مطالعات علم اعصاب شناختی مشاهده اند

نبودند، فاقد اعتبار زیست بومی هستند. از نقطه نظر رقاصان، این محرکات این تحقیقات از نظریه هاي رقص مطلع 

زیبائی شناسی را در  واقعیکیفیت هنري محدودي دارند و لذا در توان بالقوه شان هم محدویتی هست که ادراکات 

 بهربط کمتري تماشاگر راه اندازي کنند. در حالی که می توان دلیل آورد که جنبه هاي زیبائی شناسی ممکن است 

است که ظاهر زیبائی شناسی محرکات  آشکارعمل داشته باشند، ي فرایند هاي مغزي درگیر در مشاهدهدر تجسس 

د که ارزیابی زیبائی شناسی مورد تحقیق قرار می گیرد. اما، فرایندهاي زیبائی شناسی بالقوه نوقتی اهمیت زیادي دار

متأثر می کنند که محرکات فرایند می شوند، حتی وقتی که آزمایش  فرایندهاي اتوماتیک هستند، و لذا روشی را

  تجسس زیبائی شناسی را مورد هدف قرار نداده باشد.

گرچه محققان از بغرنجی رقص آگاه بوده و می فهمند که رقص چیزي بیشتر از صرفًا یک طرح حرکتی   

مطابقت ندارند. لذا، پژوهشگران  رشتهاین  شده که با فهم معاصر در "رقص"ي گاهی حدسیاتی در بارهاما، است، 

خواهیم پرداخت که این امر چه  یرقص استفاده می کنند. ما موضوع ضعیفزیادي هنوز هم از محرکات تا حدي 

، متغیران زیادي اتخاذ کند شواقعیاثرات بالقوه اي می تواند داشته باشد. اما، اگر کسی بخواهد رقص را در شکل 

 مخصوصاًاهند ماند. این فصل، با استفاده از مثال هائی از اتخاذ محرکات رقص، سعی می کند تا بدون کنترل باقی خو

    .استمغز و رفتار انسان الزم ي به این امر بپردازد که چرا یک رویکرد صرف زیست بومی براي مطالعه

  

  هنوز هم رقص است؟ آیا 12,1,3

  

تناد می کنند که رقص را در تحقیقاتشان اتخاذ سهائی که ا ، پژوهشمی شودمشاهده  12,1همان طور که در جدول 

)، رقص چی هست 2می کند (ستون  آشکاراین که رقص چه چیزي را ي کرده اند در فرض اساسی شان در باره

با هم ) 5)، و کدام تکلیف اتخاذ شده تا آن را اندازه گیري کنند (ستون 4)، چگونه بنظر می رسد (ستون 3(ستون 

معموالً با منطقی براي اهداف مطالعه و تحریک حسی شروع  . براي مثال، تحقیقات تجربی روانشناسیارندد اختالف

آن را ممکن  تکرارد تا نشومی منجر  آشکاربه توصیفی  ،همان پارامترهاي محرکات تجربیتوسط دقیقاً  می شوند که
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شود، که الزم دارند تا بطور واضحی مدرك  هم اطالق میاي . این موضوع براي محرکات پیچیده تر و طبیعی دنساز

مطالعه پیوند زده شده و بطور واضحی  شوند. در مورد ما، براي مثال، سبک رقصی که استفاده می شد، باید به اهداف

منتشر که ي ابعالوه، چندین مقاله ، محرکات ندرتًا براي بازرسی در دسترس هستند. مخصوصاً  . اما،می شدندتعریف 

مندانه اي تعریف کرده اند. ما دلیل می وشر –ت رقص را مورد استفاده قرار داده اند رقص را بطور غیر حرکا وشده 

 ویژگی هاي کلیديي دهندهآوریم که تعریف رقص که توسط این محققان ارائه شده کلیدي است چون که نشان 

برجسته تر هم می کند که کدام  امرو این  می شوندپایه گذاري  بر اساس آنها که انتخاب و خلق محرکات است اي

 ویژگی محرکات براي پژوهش ربط دارند. لذا، این امر مقصود از استفاده از رقص (بجاي نوع دیگري از حرکت) را

اساس پژوهش بوده است. این امر، وع ارائه می دهد که کدام سطح فهیمدن رقص ضشرح داده، و بینشی هم بر این مو

براي زیبائی  مخصوصاً  تکرار می کنم،کند، که  آشکارمواد محرکی را ي کیفیت هنرمندانهخود، می تواند ي به نوبه

  .هستندشناسی تجربی مهم 
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 فرد مورد آزمایش خواسته شده از تکلیفدر زیبائی شناسی عصبی، که توجه کنید که  استارزش با باالخره،   

. براي مثال، (Leder et al. 2005)دي بر طرز مفهوم سازي محرکات دارد )، تأثیر زیا12,1 هاي جدولدر  آخرین ستون(

دارد  عصبیي و عالمت مشخصهمتفاوت می آید ربط بیشتري به یک فرد  "حسته کننده"سؤالی که یک حرکت بنظر 

شرح  دارد. ما این موضوع را با "دوست"تا وقتی که پرسیده شود که هر کسی چه اندازه آن چیزي را که می بیند 

، ما نمایانگر بینائی تحول از محرکات رقص ساده تا پیچیده تر 12,1بیشتري در این فصل شرح خواهیم داد. در شکل 

  قابل مشاهده اند.  12,1را هم ارائه می دهیم که طی ده سال گذشته در جدول 
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کردن بیش از ، بنظر می رسد که درموارد زیادي گرایشی براي ساده 12,1در مرور تعریف رقص در جدول 

تعریف کرده اند. بعالوه، وقتی که بعضی از مواد محرکی  "نوعی طرح حرکتی"حد رقص وجود داشته و صرفاً آن را 

در نظر گرفته می شوند که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند، ممکن است به این نتیجه رسید که دانشمندان اغلب 

. گرچه این موضوع براي رقص هاي "ه وقت یک حرکتی رقص استهمه می دانند چ"به غلط فرض می گیرند که 

 مدرن -براي انواع ویژه اي از حرکات رقص هاي کالسیک، رسمی، و پسا غیر رسمی اجتماعی حقیقت دارد، مطمئناً 

  خودشان خارج شده باشند. ي زمینهمورد ندارد، به ویژه وقتی که از 

ارائه نمی دهند، و، تعداد معدودي از پژوهش  را فی از رقصبعالوه، بخش عمده اي از پژوهش ها هیچ تعری  

ها مشخصات سبک رقص ویژه اي را که اتخاذ شده شرح داده اند. در حقیقت، سبک هاي رقصی که تا کنون در 

تحقیقات علم اعصاب شناختی و زیبائی شناسی تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند نه تنها با هم تفاوت هاي زیادي 

تفاوت دارند.  شانحرکتی شان دارند، بلکه در عملکرد، معنی اجتماعی، و منشاء ي مجموعه ع حرکت یا دروادر ان

لذا، معنی رقص براي شرکت کنندگان در یک پژوهش الزاماً توسط شرکت کنندگان در یک پژوهش دیگري 

انسان مورد  مغز و رفتاري ي مطالعهارقص را به عنوان ابزاره تانیستند. براي این که پژوهشی طرح ریزي شود  مشترك

تبدیل می کند، و اذعان  "رقص"، مهم است که فهمیده شود که چه چیزي دقیقًا یک حرکت را به دهداستفاده قرار 

براي ما  بنابراین. است حرکتی هاي طرح سایر از –و لذا بسیار متفاوت  -چیز منحصر به فردي بوده  رقصکرد که 

  شد تا با تعریف جامع رقص شروع کنیم. بسیار مفید واقع خواهد
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چاپ مردان و زنان. ي آکادمیک ویژهي از ویدئوي حرکات باله سه ثانیه اي قطعات (a)انتخاب مواد محرك با حرکات رقص.  12,1شکل 

 Current Biology, 16 (19), Beatriz Calvo – Marino, Julie Grèzes, Daniel E. Glaser, Richard E. Passingham, and Patrick Haggard, Seeingاز  مجدد

or Doing? Influence of Visual and Motor Familiarity in Action Observation, pp. 1905-1910, 2006 Elsevier Ltd. Published by Elsevier Inc.  حقوق .

 Elena Daprati, Marco Icosa, Pattrivkاز چاپ مجددکالسیک. ي هبالي عکس برداري از اجراهاي زنده (b). آزاداستفاده با مجوز دسترسی 

Haggard, A dance to the music time: aesthetically – relevant changes in body posture in performing art, PLoS ONE, 4(3), p.4, figure 2b: DOI: 

10. 137/journal.pone.0005023 © 2009, Elena Daprati, Marco Iosa, Patrick Haggard.  آزادحقوق استفاده با مجوز دسترسی .(c)  تکه هاي

 ,Psychological Research Psychologische Forschung, 74 (4), 2009از  چاپ مجددکالسیک، سه ثانیه. ي ویدئوئی از نور نقطه اي حرکات باله

p. 402, Experts see it all: Configural effects in action observation, Beatriz Calvo – Marino. © 2009. Springer Science and Business Media با .

ي توسط اشلی پیج باله "زیباي خفته"ي بالهي عکس ساکن از اجراي زنده Springer Science and Business Media .(d) از رایگانمجوز 

 Phenomenology and the Cognitiveاز  چاپ مجدد. Andrew Ross © Andrew Ross, 2011اسکاتلند در تئاتر سلطنتی گالسکو. عکس ها توسط 

Science, 11(1). Pp. 17-37. The Experience of watching dance: phenomenological – neuroscience, Corinne Jola, Shantel Ehrenberg, and Doe 

Rayneulds, doi: 10.1007/s 11097-010-9191-x, © 2011, Springer Science and Business Media.  با مجوز از .Springer Science and Business Media. 

(e) از  چاپ مجددثانیه،  10تا  8ویدئوئی از حرکات رقص معاصر،  قطعاتGuildo Orgs, Jan-Henryk Dombrowski, Martin Hail, and Petra 

Jansen Osmann, Experts in dance modulates alpha/delta event oriented desynchronization during action observation, European Journal of 
Neuroscience, 27 (12), pp. 3380-3384 DOI: 10.111/j. 1460-9568.2008.06271 .x © The Autheors (2008). Journal Compilation © Federation of 

European Neuroscience Societies and Blackwell Publishing Ltd،  .محرکاتی از هائی عکس دقیقه، 4 –قص معاصرو ر ویدئوئی از قطعاتبا مجوز 

 ,Brain Stimulationاز چاپ مجدد. http://paco.psy.gla.ac.uk/watchingdanceاستفاده شده اند. در آنالین  ) .2012Grosbras et al( توسط که

5(2). Marie – Héléne Grosbras, Haodan Tan, and Frank Pollick, Dance and Emotion in posterior parietal cortex: A low frequency rTMS study, 

pp. 130-136, Copyright (2012)  با مجوز ازElsevier .(g) از  چاپ مجددثانیه.  5ویدئوئی از رقص معاصر،  قطعاتNeuroimage, 31 (3), Emily S. 

Cross, Antonia F. de C. Hamilton, and Scott T. Grafton, Building a motor simulation de novo: Observation of dance by dancer, pp. 1257 – 1267, 

Copyright (2006)، .با مجوز (h) آکادمیک، سه ثانیه. چاپ مجدد از ي ویدئوئی از حرکات باله قطعاتEmily S. Cross, Louise Kirch, Luca F. 

Ticini, and Simon Schȕtz – Bosbach, The impact of aesthetic evaluation and physical ability on dance perception, Frontiers in Human 

Neuroscience, 5, Figure 2, doi: 10.3389/fnhum.2011.00102©2011, Frontiers Media S. A. .(i) آکادمیک و ي ویدئوئی از حرکات باله تقطعا

 – Consciousness and Cognition, 17 (3), B. Calvoچاپ مجدد از  ،Carlo – Merino et al. (2008)حرکات کاپوئیرا، سه ثانیه، مورد استفاده توسط 

Marino, C. Jola, D. E. Glaser, and P. Haggard, Towards a sensorimotor aesthetics of performing art, pp. 911-922, COPYRIGHT (2008) با مجوز از ،

Elsevier .آنالین در این آدرس:  از باله و رقص هندي، در دسترس زندهي ویدئوئی و اجراهاي تک نفره قطعات

> http://paco.psy.gla.ac.uk/watchingdance <طالعات از . اAmiri, Annapoorna Kippuswamy,  –), Corinne Jola, Ali Abedian 3( 7, PLoS ONE

Frank E. Pollick, and Marie Héléne Grosbras, DOI: 10. 1371/journal.pone.0033343حکمروائی  آزادمصرف کننده با مجوز دسترسی ي . استفاده

 Effect of motion smoothness on brainثانیه. چاپ مجدد از  30یک ربات و یک انسان، ویدئوئی رقص معاصر توسط  قطعات (k)می شد. 

activity while observing a dance: An fMRI study using a humanoid robot, Naoki Miura, Motoaki Sugiura, makoto Takahashi, et al. Society 

lor & FrancisTay, 2010©  58-40), pp. 1( 5, Neuroscience چاپ مجدد با مجوز از انتشارات ،Taylor & Francis Ltd, (

)http://www.tandf.co.uk/journals.   
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  تعریف رقص 12,2

  

  اجتماعیي رقص به مثابه یک پدیده 12,2,1

  

از  ترتیباتی، رقص از )http://oxforddictionaries.com(رقص از  دیکشنري آنالین انگلیسی آکسفوردطبق تعریف 

که گام ها و  امر هم د. ایننموسیقی جور می شوي گام ها و حرکاتی ساخته شده که با سرعت و ریتم یک قطعه

به مثابه ی تواند یک دور هم آئی اجتماعی باشد) یا (که م مالحظه نمود یک فعالیتبه مثابه حرکات رقص را می توان 

. توضیح نقش حرکت مهم است چون که، گرچه حرکت مسلمًا برجسته ترین در نظر گرفت،هنر فرمی از یک 

یک بدن متحرك "یا  "یک نفر بطور ریتمیک با موسیقی حرکت می کند، "از قبیل  تعاریفیرقص است، ي مشخصه

یف رقص کافی نیستند. عالوه بر این، تعاریف متمرکز بر حرکت براي تعداد زیادي از براي توص "در زمان و فضا،

کارهاي رقص مفهومی ممکن است به هیچ وجه حاوي  اشکال رقص هاي معاصر قابل اطالق نیستند. براي مثال،

تقریباً براي تمامی  رقاصان ”While we are holding it together“حرکات زیادي نباشند. در رقص ایوانا مولر به نام 

. خود حرکت، ویژگی اي که اغلب مدعی برجستگی رقص است، که به (Jola 2010) اجرا بی حرکت باقی می مانند

می شود که غالبًا در ارتباط با رقص مورد استفاده قرار می  - "ناپایدار" - می دهد، منجر به صفت "میعانی"آن ظاهر 

 -باز استعاره اي تسخیر کرد: رقص میعانی بوده، همیشه خود را یاحت الفظی و گیرد. لذا مشکل بتوان رقص را بطور ت

  تعریف می کند. 

کنیم که رقص را  می تأئید را تعاریفی ما. نیست هدف بدون –شکل ها و ظاهر شدنهایش ي در همه -رقص   

باشد که مورد استفاده د رقص باید شامل وظائف ویژه اي . لذا یک تعریف مفیفراتر می برد از طرح حرکتی محض

، اشتغال خالقانه، آئین و آداب). بعالوه، این تعریف باید طرز بدست آوري این ها هیجانقرار می گیرند (مثًال، ابراز 

هاي تار و پودبه اصطالح یا حرکت (رقص) با سایر پارامترها، ي تعامل پیچیده. این امر شامل شرح دهدرا 

(محل، یا موضع تاریخی، اجتماعی، و  متن، هم چنین نده، صدا، فضا، لباس ها، نور)رقص (مثًال، اجرا کن (استرندها)

، که از طریق آنها ناظران و شرکت کنندگان معنی باشد تماشاگران) تجربه هاي و فرهنگی –اجتماعی ي سیاسی، زمینه
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ن مشت، حرکات از قبیل تکان دادی که حرکات رقص انتزاعی هستند، (کنند. حتی وقتمی یک رقص را درك 

غیره)، این ها هنوز هم پیام ها و هیجاناتی را به ناظران منتقل و اشتیاقی، ژست هائی مانند گذاشتن دست روي قلب، 

مانند آنهائی  با حرکات مهارتی دیگررقص د). به عبارت دیگر، وقتی ند یا نباشنمی کنند (خواه مقصود رقاص باش

رقص منحصر به فرد است چون که این سه عنصر کلیدي، یعنی هدف،  مقایسه می شود که در ورزش شایع هستند،

   ترکیب بندي ها (که حرکت یکی از آنها است)، و متن، با هم شکوفا می شوند.اجزاء متشکله

مانند سایر فرم هاي هنر، هدف اصلی رقص نگار الزاما این نیست تا یک قطعه رقص زیبا تولید کند که از   

انجام در  ماهر شدنا آشکار. در سال هاي اول آموزش رقص باشدشده  ساختهشناسی حرکات لذت بخش زیبائی 

حرکات هدف اصلی است. طی قرن گذشته، در حقیقت یک گرایش کلی به سمت افزایش ذوق و استعداد بدنی، از 

تا فرم سبک هاي جدید رقصی گرفته که اکثراً توسط جوانان اجرا می شود (براي مثال، هیپ هاپ، و بریک دنس) 

، که فرضاً زیباتر برداشت شده اند کردمشاهده را می توان کالسیک) ي رقص (براي مثال، بالهي هاي استقرار یافته

(Daprati et al. 2009) محرکی براي مهم تمرین هاي آنها و هم چنین ي قاصان معاصر، قبول مخاطره یک جنبهر. براي

. اما، رقص بیش از یک تمرین تکنیکی مجرب شدن در انجام (Dumont 2009) اکتساب حرکات ورزشی پرمهارت است

اجراي پر هدف نهائی  که هنرمندانه، و ریتمیک ژیمناستیک برخالف مثال، براي –مشکل است و حرکات خاص 

  مهارت طیفی از انواع مشکل شونده حرکات است. 

مثًال مکانیسم ي ًا براي مطالعهعلم اعصاب با استفاده از حرکات رقص، رقص صرفي در پژوهش هاي اولیه  

براي حرکات غیر قابل انتقال (حرکاتی که به سمت هیچ اوبژه اي هدف نگرفته اند) در  هاي نورون هاي آئینه اي

که  استارزش با ) استفاده می شد. هدف گرفته اند مقایسه با حرکات قابل انتقال (بطرف یک اوبژه، اعمال هدفمند

ان متخصصی توانند غیرقابل انتقال، اما هنوز هم معنی دار باشند. در حقیقت، از نقطه نظر توجه شود که حرکات رقص م

  است که شرائطی که در آنها یک حرکتی بدون معنا است، نادر است.  آشکاررقص، 

نان خس تکلم،. براي مثال، در بعالوه، حرکات غیر قابل انتقال می توانند گزاره اي یا غیرگزاره اي باشند  

زاره اي به اظهارات مفرط بیانات/جمالت استناد می شود. اما، در واژه هاي حرکت، حرکات گزاره اي آنهائی غیرگ

چرخاندن، یا تکان دادن سر، باز کردن آغوش در بیان  هستند که قصد ارتباطاتی قابل شناسائی فرهنگی دارند (مانند

ستند. حرکات اخیر هم می توانند معنی دار باشند، اما اشتیاق، و غیره)، در حالی که حرکات غیرگزاره اي انتزاعی ه

آورند. ما در رقص می توانیم هم حرکات گزاره می ژست بدست  به فرماین ویژگی را بدون داشتن یک معنی خاصی 

 مانند باله هاي کالسیک خاص (براي مثال، ،رقص اي و هم غیرگزاره اي را پیدا کنیم. در حالی که بعضی از فرم هاي

(Les Sylphides، ،سایر رقص ها بطور عمده اي شامل حرکات غیرگزاره  شامل استفاده از حرکات گزاره اي می شوند

به این رفرانس  ،Wayne McGregorبیل اجراهاي بی شمار رقص هاي معاصر (براي مثال، خلق رقص تصادفی قاي اند، از 
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 انتقال؛ غیرقابل –تاري را اتخاذ می کند (قابل انتقال . لذا، رقص فرم هاي متفاوت رفMay et al. 2011)مراجعه کنید 

    ). بدنی – ژستی اي، گزاره غیر –گزاره اي 

پیوند خورده است.  (استرند) رقص هايبا موسیقی و سایر تار و پود نزدیکیباالخره، نوع حرکات بطور   

رقص اجزاء متشکلهقبالً اشاره شد  لباس ها، نورپردازي، و سایر اثرگذاران خاص همان طور که موسیقی، صحنه سازي،

. از آن جا که پژوهش هاي (Preston-Dunlop and Sanchez-Colberg 2010)هستند که به ادراك تماشاچی اضافه می شوند 

متمرکز تار و پودي که بطور عمده نوع رقص را متأثر می کنند  بهاین اواخر اما  اولیه بشدت به حرکت می پرداختند،

ل دارد که ادراك زیبائی شناسی تماشاچی، منجمله واکنش هاي احساسی، زیبائی شناسی، و حس . احتمانده اشد

وقتی چنین محرکاتی، خواه در پژوهش فرایندهاي  بنابراین، و باشندحرکتی، مختص انواع مختلف فرم هاي رقص 

  قی الزم می آیند.عمل یا در زیبائی شناسی عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، انتخابات دقیي مشاهده

خاصی اتفاق می افتد. عناصر این ي عالوه بر این، مهم است تا در نظر داشت که رقص در یک متن و زمینه  

 ممکن). نیستند ها این به محدود اما( باشند اجتماعی –متن ممکن است محل آن و مقام تاریخی، فرهنگی، و سیاسی 

 برخالف – باشندمخصوصًا وقتی رقص هاي معاصر در نظر باشد، کلیدي فهم واقعی یک رقص براي  متن است

صرف نظر از این که کجا، چه موقع، و در چه متنی تماشا شوند. در  همیشه شگفت انگیزند، که ها آکروباتیک

افزایش داده شود،  جسمانیقرن بیست و یکم، متن اتخاذ می شود تا چالش  آکروباتیک و در بعضی فرم هاي رقص

  دادن توانائی اجرا کننده، هیچ معنی دیگري به حرکت اضافه نمی کند. اما، وراي نشان

) این قصد توسط 2، (یک قصد ارتباطاتی دارد) 1لذا، رقص از سایر حرکات تفاوت دارد چون که (  

خاصی ي ) در یک زمینه3به تماشاچی عرضه می شود، ( سایر تار و پودهاساختارهاي متفاوتی از حرکت همراه با 

باشند. این کلیدي شناختی (و هیجانی) رقص  پر مهارتهد که عناصر آن ممکن است براي فهم و اجراي رخ می د

ترکیب رقص را منحصر به فرد می کند. طرز دریافت رقص و معنی آن و فرایند شدنش در ذهن تماشاچی تحت این 

  فرضیه ها هدف بخش بعدي است. 

  

  الگو دادن به ادراك زیبائی شناسی رقص 12,2,2

  

د. با این وجود، همان طور که قبالً ندر رقص، صفات زیبائی شناسی معموالً به حرکات رقاص تخصیص داده می شو

گفته شد، عناصر زیاد دیگري به زیبائی شناسی رقص کمک می کنند. این ها شامل بخشی از آرایش صحنه (نور 

و هم زمانی بین بدن رقاصان و یا بخشی از رقاصان )، همآنها، و امثالبه  دادن نظم پردازي، لباس، اشیاء روي صحنه،
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ویژگی رقص است، وقتی که یک  مرتبط تریناست، اما محدود به این ها نمی شود. حتی با وجود این که حرکت 

. رقص الزاماً باید انجام شودي اجزاء متشکلهي همهي تصمیمات زیبائی شناسی در باره ،اجراي رقص به صحنه می آید

منسجمی ي هاي هنرمندانه گزیدهصنع شده، و در یک متن اجرائی قرار می گیرند که فاقد  رکات با زیبائیوقتی که ح

خواهد شد. به عبارت دیگر، ادراك زیبائی شناسی تماشاچی بازده یک تأثیر امر رقص متوجه  متخصص، یک باشند

  عناصر یک اجرا است.ي همگانی همه

(یعنی، حرکات و ترکیب بندي آنها)، به صحنه آوردن اجرا  ص آرائیرقمسلمًا، خود زیبائی شناسی رقص،   

ند. ظاهر زیبائی هست ئیعناصر پویاهمگی موسیقی،  باهم چنین ترکیب حرکت و (یعنی، حضور اجرا کنندگان)، 

زودگذر آن، رقص می تواند در تماشاچی شده و به زوال می رود. علیرغم ویژگی  شکوفاان شناسی رقص با گذشت زم

دراکات زیبائی شناسی طنین اندازي از فرم هاي زیبائی شناسی هیجانی، احساسی، حس بدنی، و بینائی را فراخوانی ا

. اما چگونه باید به شرح اعانه هاي زیبائی شناسی این همه عناصر پرداخته شود؟ یک (Reason and Raynolds 2010)کند 

بائی شناسی اي باشد که توسط لدر و همکارانش پیشنهاد شروع خوب ممکن است مدل روانشناسی ادراك زیي نقطه

  .(Leder et al. 2004)شده است 

اثر یک ي عرضهند تا فرایندهاي درگیر در درك زیبائی شناسی در واکنش به ه الدر و همکارانش سعی کرد  

معلوم ئی شناسی را و طرز راه اندازي لذت زیبائی شناسی این نوع کارها، و هم چنین شکل گیري قضاوت زیبا هنري

 مدرنطوري طرح ریزي شده بود تا ادراك زیبائی شناسی ناشی از هنر بصري  این محققان. از آن جا که مدل کنند

که در آن کارهنري مقابله می  را ادراك کننده، و موقعیت رویهم رفته ايفرد ، زمینهرا شرح دهد، وقتی جنبه هاي 

. با توصیف سطوح بهم مربوطه فرایندهاي بینائی و شدر وسیعی اتخاذ می د، یک دیدگاه بسیاوردنشود، بحساب می آ

  . دهدرا هم نشان می  اثر هنريشناختی نگاه به هنر، این مدل بطور غیر مستقیمی ارزیابی ماهیت چند الیه اي یک 

بًال بیشتري است. همان طور که قي توسعه) وقتی به رقص اطالق شود محتاج 2004مدل لدر و همکارانش (  

آن است: رقص طی  موقتی بودنتذکر داده شد، یکی از ویژگی هاي مختص رقص، در مقایسه با هنرهاي بصري، 

مدل اصلی در شده و لذا ادراك زیبائی شناسی تماشاچیان هم با آن زودگذر خواهد بود. در حالی که  شکوفازمان 

تلویحی، گروه بندي تصریحی، ي ، ادغام حافظه(تجزیه و تحلیل ادراکیادراك رقص  فرایندي شش گانهمراحل شرح 

 به آنبُعد زمانی باید ، کفایت دارد و قضاوت/احساسات زیبائی شناسی)تسلط یابی شناختی، ارزیابی، فرایند احساسی، 

ر اثي فرد (منجمله اطالع ویژه در باره قبلیي تجربهبا متغیرانی از قبیل  اضافه شود. لذا مراحل بهم مربوطه نه تنها

که  متنیو  گفتمان اجتماعیبلکه با )، قه و سلیقهسبک و محتوا، عالي بیان شده در باره اطالعات، خاص هنري

جریان ، اما با تحت تأثیر قرار می گیرند در آن ادراك زیبائی شناسی رخ می دهد (موزه، گالري، آزمایشگاه، و غیره)

، تماشاگران ممکن است مطابق با دانش قبلی، رورد نظمي . در هر لحظهمی شوندنیز در هم تنیده  ممتد حرکت
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)، در حالی که "گروه بندي تصریحی"پردازش گروه بندي یک حرکت ویژه اي باشند که مشاهده می کنند ( مشغول

 توالی هاي حرکت رقص قبلی باشند که آنها دري تسلط شناختی در بارهي ممکن است در مرحله همین تماشاگران

مقایسه اي حرکت پیش ي ، و ممکن هم هست که در حال یک مرحلهدارندت آوري معنی آن قرار فرایند بدس حال

، با شکوفائی رقص، وارده هاي جدیدي شدهاین پردازش ها دائماً به روز ي بینی شده با حرکتی باشند که می بینند. همه

در دنباله، بر  . ماراك تعدیل می شونداد توسط ،به روز شدن ممتدبا . لذا قضاوت ها و احساسات شونددر یافت می 

را عنوان خواهیم کرد یافته هاي خاص مربوط به اثرات مستمري  )،2004اساس شش گام فرایندي لدر و همکارانش (

  .متن، حرکت، و ادراك وارد می شوندبر  ، وقتی رقص تماشا می شود،که

  

  وارده: پیش گروه بندي و متن 12,2,2,1

  

د. براي مثال، وقتی به رقص تئاتري نی یک رقص بشدت به ارزیابی ( و فهمیدن) آن ربط دارن تاریخی و اجتماعومت

حرکت خاصی از  اگر همتئاتر ربط پیدا می کند. بعالوه، ي تمرکز می شود، همان طور که از اسمش پیداست، زمینه

 ،براي این دو فرمت تماشا کردن ،شدهضبط که در تئاتر  از آن جا ،باشد قابل مقایسهبا رقص زنده  رقص فیلم برداري از

 (Jola et al. 2012a, 2013a)ادراك ناظران یکسان نیست. این موضوع را تحقیقات اخیر تجربی توسط جوال و همکارانش 

مشغول تماشاي رقص  آنها کردند کهمی ، که طنین حرکتی درونی تماشاگران را وقتی اندازه گیري تأئید کرده اند

و بودند. این محققان طنین حرکتی تماشاگران را از طریق اندازه گیري غیر مستقیم تحریک پذیري در ویدئ یا زنده و

 هاي گروه در حرکتیي فراخوانده هاي پتانسیل ارتفاع آن توسط که کردند می سنجش نخاعی –راه حرکتی قشري 

سطح تحریک پذیري راه ي تحریک مغناطیسی از طریق پوست سر نشان دهنده با فوقانی اندام و انگشت عضالنی

 –ان بینائی در باله طنین حرکتی عضله متخصصکه  ه، نشان داده شد(2012a)عی است. در تحقیق اول نخا –قشري 

 قبلی تحقیق یافته این. کنند می تماشا زنده بطور را نفره تک کالسیکي باله یک که کنند می تشدید وقتی را خاص

گسترش داد. عالوه بر این، تا اندازه اي با یافته هاي قبلی از سایر رشته ها غیر از  رقاصان را جسمانی مهارتي باره در

طنین حرکتی عضله تشدید براي  بینائی تخصصرقص تناقض داشت (براي مثال، بسکتبال)، وضعی که گزارش شده 

دو گروه از  (Jola and Grosbras 2013). در تحقیق دوم، جوال و گروسبراس (Aglioti et al. 2008) نیست کافی خاص –

، و یک (Bharatanatyam)تک نفره، یک رقص کالسیک هندي تک نفره ي تازه کارانی را مقایسه کردند که یک باله

تماشا می کردند. نه  ،کنترلی اجرا کننده را یا بطور زنده در یک استودیوي تمرینی یا در ویدئو در آزمایشگاه وضع

 مستعدي زنده هندي رقص براي را نخاعی –قشري ي تحریک پذیري تشدید یابندهتنها گروه تماشاگران تازه کار 
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. دارندرا بیشتر از گروه ویدئوئی دوست  ي زندهاجراهاي همه که دادند می گزارش بلکه دادند، می نشان گیري ژست

متفاوت  ،ندشا می شدبعالوه، رتبه بندي دوست داشتن بطور عمده اي بین انواع اجراي تک نفره وقتی در ویدئو تما

احساسی از ي ویدئوئی، اجزاء متشکله وضعربط زیادي دارد، چون که نشان می دهد که در یک موضوع بودند. این 

قبیل لذت بردن می تواند حالت احساسی کلی را تعدیل کرده و بالقوه به مثابه یک متغیر گیج گننده عمل کرده، منجر 

رگذار باشد. در حقیقت، تعدادي از مطالعات یه و بعالوه بر فرایند هاي نورونی تأثمتفاوت شد شناسیزیبائی  تبه ادراکا

 Järveläinen)اعمال روزمره تأئید می کنند ي را بر واکنش هاي تماشاگران به مشاهده "سرزندگی"اخیر یک اثر کلی 

et al. 2001; Shimada and Hiraka 2006).   

تماشاگران تازه کار، متن یک اجراي زنده واکنش هاي آنها را به  بطور کلی، بنظر می رسد که حداقل براي  

دهد. لذا مهم است تا بیشتر بر چگونگی اثرات تخصص نگاه شود چون که ممکن است در می تماشاي رقص تغییر 

 .می گرفتوضع مصنوعی رقص تحت تأثیر قرار  با می شد،تحقیقات اولیه وقتی که رقص از متن تئاتري اش خارج 

ند، جائی کنص را در یک فضاي تمرینی ضبط می که توجه داشته باشید که اکثر تحقیقات حرکات رق استرزش ابا 

که در  است(که بسیار محتمل  جسمانیکه می توان انتظار داشت که شکاف آشنائی بین تماشاگران داراي تخصص 

باشد.  عمیق فضاهائی نبوده باشند)فضاهاي مشابهی رقصیده باشند) و تازه کارها (که ممکن است هرگز در چنین 

زنده ممکن است چالش بزرگی براي تحقیقات آینده در علم اعصاب ي چهره به چهره، پژوهش فعل و انفعال بنابراین

به عنوان یک شرط الزم براي تولید نتایجی باشد که از نظر  تحکیم بیشتري شناختی باشد، چون که ممکن است محتاج

. جنبه هاي اضافی تجربیات تماشاگران ممکن است شامل ویژگی (Redcay et al. 2010)تماد باشند تجربی معتبر و قابل اع

بلیط، و مخارج سفر)، و ي یک اتفاق، اشتراك ادراك با تماشاچی هاي دیگر، مخارج مربوطه (براي مثال، هزینه

   امثالهم باشند.

تئاتر که در آن  در می آید. تنظیمات يدار ربط بخصوصلذا، درمورد رقص، متن اجتماعی به مثابه یک امر   

ل اجرا فواصدر را ارائه می دهد،  سرزنده از فعل و انفعال و گفتمان اجتماعیي زمینه "می شود مصرف"رقص معموالً 

هستند که تماشاگران واکنش هاي تماشاگران دیگر در اطراف خودشان را برداشت می کنند.  مکان هائی ،آن حینیا 

خوب ي یک اجرا کنندهزنده وضع خاصی است.  اجرايحضور اجرا کننده و تماشاگر در یک  غیر از این،

بازخوردهاي تماشاگران را استفاده می کند؛ او با تعامل بازي می کند. لذا او اجرایش را مطابق با نیازهاي تماشاگران 

بیان اجرائی ارائه می شود که در سطح  تنظیم می کند. این امر، در بهترین وضع به این معنی است که به هر تماشاگر

   شدت خودش هست. اما، این احتمال هنوز بطور تجربی تأئید نشده است.
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  تجزیه و تحلیل ادراکی 1 فرایند ارزیابی: 12,2,2,2

  

، پیچیدگی بینائی، شدت، کنترستمتغیران ادراکی که معلوم شده واکنش هاي زیبائی شناسی را متأثر می کنند شامل 

)، ارجحیت ها بر 2004دگی، غلظت، اندازه، رنگ، تقارن، و گروه بندي اند. بر اساس مدل لدر و همکارانش (درخشن

انحناها و اشکال در هنر بصري اساس تغییرات در این ابعاد ادراکی تغییر پیدا می کنند. براي مثال، معلوم شده است که 

ا، بعضی از این آشکار. (Tinio and Leder 2009; Leder et al. 2011)متقارن بر اشکال خطی و لبه دار ترجیح داده می شوند 

، و لبه دار (Hagendoorn 2005; Aronof 2006) توسط براي مثال، تقارن ،آنهاداشتن بوده و ربط فراوان ابعاد در متن رقص 

با  (Daparti et al. 2009) داپارتی و همکارانش .مورد بحث قرار گرفته است (Daparti et al. 2009) توسط بودن اشکال

د (وضعیت نتر باش مرتفعرقص  وضعیت هايمدارکی پیدا کردند که هر چه استفاده از عکس برداري ها از رقص 

د) بیشتر از وضعیت هاي کمتر عمودي دوست داشتنی هستند. این محققان، نهائی که شامل دراز کردن بیشتر پاها باش

دشان را به ارجحیت کلی شکل هاي ویژه اي بر شکل هاي دیگر، ربط خاص رقص، یافته هاي خو وضعیتمستقل از 

   ند.ه اداد

رقص از نورپردازي به عنوان یک عنصر سبکی، رنگ ها، بافت لباس ها و امثالهم استفاده می کند تا جنبه   

را جلب کند. بدون شک، سطوح متفاوت  انهاي بینائی خاصی از حرکات را برجسته کرده و توجه تماشاگر

فرایندهاي متعاقب شناختی را متأثر می کنند. بعضی اوقات، تنظیمات متفاوت نور آن قدر مفرط  نور رخشندگید

تی براي پژوهش تجربی مورد هستند که ضبط ویدئوئی از محرك اصلی (یعنی اجراي زنده) را نمی توان بدون تعدیال

رؤیت نیست). لذا، براي رویکرد واقعی زیست استفاده قرار داد (براي مثال، محرك آن قدر تاریک است که قابل 

بومی رقص، مطالعات بیشتري الزم هستند تا تعیین شود چگونه صفات متفاوت محرکات ادراکی می توانند فرایندهاي 

ادراکی فرد را وقتی متأثر کنند که به رقص می اندیشد. فهم بهتر پارامترهاي ادراکی موجب تقویت کنترل هدفمند در 

را میسر  ، در حالی که هنوز هم به شکوفائی یک ادراك زیبائی شناسی واقعی از رقصجربی می شوددقت تخدمت 

   می کند.
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  تلویحیي ادغام حافظه 2فرایندهاي ارزیابی:  12,2,2,3

  

 ادراکی کهي در بارههم چنین  (Tinio and Leder 2009)در ارزیابی زیبائی شناسی کارهاي هنر بصري معلوم شده که، 

، تازگی و آشنائی قبلی با (Calvo- Merino et al. 2008; Jang and Pollick 2011) می شود، ایجادتماشاي رقص  در هنگام

محرکات بطور عمده اي طنین حرکتی را تحت تأثیر قرار داده و هم چنین بر ارزیابی زیبائی شناسی اثر می گذارند 

(Cross and Ticini 2011)تجربیات قبلی شرکت کنندگان با رقص اهمیت دارد. مسلمًا، تعداد  یق. از این جهت، کنترل دق

این که  با وجود ایناند.  دیدهزیادي از شرکت کنندگان بالقوه در آزمایش در اوائل جوانی آموزش رقص رسمی 

 نظام منداز آموزش  ییک نوع خاص باآنها  قبلیتماس  – طبیعتاً –حال هیچ رقصی را تمرین نمی کنند  در زمان افراد

دانش تلویحی و/یا دانش تجسم یافته یک سبک رقص مورد نظر خواهد بود (اگر ي شکل دهنده حداقلرقص 

گسترده اي نشده باشد). مثالی از چگونگی تأثیر دانش تلویحی بر ادراك سطح پائین یک  تصریحیموجب دانش 

. این محققان نشان داده اند که (Stevens et al. 2010)قطعه رقص توسط استیونس و همکارانش ارائه داده شده است 

تخصص در یک قطعه از رقص وقتی یک بخشی از یک رقص دو نفره در ویدئو تماشا می شود، منجر به حرکات 

  .چشمها می شودي پیشگویانه

موضوع مهم دیگري که باید در نظر گرفته شود دانش فرهنگی تماشاگر و محیطی است که در آن تحقیق   

تا در شخصی  ندوحرکات آنها بوده و مقید رایجنمایش افسانه هاي  رقص هاي سنتی هندي شود. براي مثال،انجام می 

هندي از ي ازمایشی با زمینهي . لذا، یک شرکت کنندهفرهنگ هندي خاطرات مربوطه را فراخوانی کنندي با زمینه

یا اطالعی از  دیناوي بدون هیچ تجربههل اسکاناي از یک شرکت کننده بیشتر یک حرکت یا وضعیت رقص هندي،

یا تداعی هاي ظریف بیشتري خواهد داشت. لذا، حتی اگر سؤال مورد تحقیق  "ادراك" فرهنگ هندي، از این رقص

شناختی و احساسی را ي محتواي رقص نباشد، محرکات خاص رقص فرایندهاي ویژهي نخست در بارهي در درجه

اثرات فرهنگ بر  ، اما با نتایج متناقض،. بعضی از پژوهش هاندنفراخوانی می ک راد دیگراما نه در اف ،افراد از در بعضی

. تحقیقات  (Désy and Théoret 2007; Molnar – Szakacs et al. 2007)رفتار را مورد مطالعه قرار داده اند ي فرایندهاي مشاهده

 ادراك بر چگونه و هنگام چه تحتانی –فرایندهاي فوقانی بیشتري الزم هستند تا فهم ما را از این امر بهبود بخشند که 

   .افکنند می سایه شناسی زیبائی
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  گروه بندي تصریحی 3فرایندهاي ارزیابی کننده:  12,2,2,4

  

 Augustin)معلوم شده است که اطالع تصریحی از نقاشی ها ارجحیت سابژکتیو تماشاگر غیر متخصص را متأثر می کند 

and Leder 2006; Belke et al. 2006) بویژه، معلوم شده است که قضاوت هاي زیبائی شناسی شرکت کنندگان بر اساس .

سبک ي اطالعاتی در بارهآیا ) 2؛ ((Leder et al. 2006; Kirk et al. 2009)عنوان نقاشی عرضه شده یا نه آیا ) 1این که (

شرکت کنندگان را از اسم هنرمند با خیر آیا  ؛ و(Lengger et al. 2007; Augustin et al. 2008)نقاشی ها داده شده یا نه 

  ند.ن، تغییر پیدا می ک(Leder 2001)کرده اند یا نه 

مکتب ي اولیهي را بر اساس نمونه اثر هنريان یک متخصصپیشنهاد کرده اند که  (2004)لدر و همکارانش   

با ارزش ندي رقص را مورد تحقیق قرار نداده است. گروه بتا کنون  پژوهشیگروه بندي می کنند. هیچ  یلیا اص هنري

 Calvo)تخصص حرکتی در بعضی از سبک هاي خاص رقص (براي مثال، ي توجه داشت که پژوهش اولیه که است

– Marino et al. 2005a, 2006b)، اصلی را تحقیق ي دو سبک غالب (باله و کپوئیرا) را مقایسه کرده اند، اما ادراك نمونه

ي اصلی شکل گرفتهي ند. اما، ما پیشنهاد می کنیم که حرفه اي هاي رقص ممکن است رقص را طبق نمونهنکرده ا

اصلی ي شخصی) برداشت کنند. لذا، یک حرکت ممکن است یک نمونهي فردي خودشان (مفعول آموزش و سلیقه

اصلی ارزیابی ي انگري نمونهرا ارائه داده، و متخصص ممکن است گونه هاي متفاوت این حرکت را بر اساس نمای

بر پا ست تا  "کلیشه ها")، ادراك زیبائی شناسی غیر متخصصان بیشتر بر 2004کند. طبق نظر لدر و همکارانش (

کلیشه ي ادراك زیبائی شناسی رقص از اطالعات در بارهي لذا، تحقیقات در بارهادراك زیبائی شناسی متخصصان. 

   ل مختلف رقص بهره می برد.رقص و اشکاي هاي مردم در باره

محرکات رقصی که در تحقیقات مورد استفاده قرار می  پژوهش،ي مستقل از مسئله ،ما دلیل می آوریم که  

عالی، پایبند به قواعد سبک و محتوا در نظر گرفته شوند. فقط ي گیرند، باید توسط متخصصان با کیفیت هنرمندانه

(یعنی، طبق سبکی که استفاده می شود، کیفیت عالی  باشد "حیحص"رقص  زشتهنگامی که یک حرکت یا یک 

حرکات ي (مشاهده روندفرو زیبائی شناسی ي ) تماشاگران متخصص قادر خواهند بود تا کامًال در اندیشهشته باشددا

   .منجر به ارزیابی سریع و صرفه جویانه یا واکنش انزجار/مخالفت شوند) یا قامت هاي با کیفیت بد ممکن است
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  تسلط شناختی و ارزیابی 4فرایندهاي ارزیابی کننده:  12,2,2,5

   

تسلط در نهایت منجر به  اثر هنري)، ادراك موفقیت آمیز و فرایند کردن یک 2004طبق نظر لدر و همکارانش (

. فرضاً فهمیدن بر اساس تعبیر خاص می فهمدرا  اثر هنرياي می شود که سطحی است که در آن شخص  شناختی

بوده و می تواند منجر به یک ادراك مثبت دوست داشتن یا یک ادراك منفی شود  -مربوطی و/یا خود مربوطی هنر –

  شخص می تواند به این نتیجه برسد که او آن چه را که می بیند دوست ندارد. یعنی،  –

تحت تأثیر مینه اي عناصر ز با ،تعبیر خاص هنريي شناختی بر پایه فتنتسلط یا در رقص،  به احتمال زیاد،

 Bullot and Reber) شود مرتبط اجتماعیش –تاریخی و سیاسی  چارچوبکه کمک می کنند تا رقص به  گیردمی  قرار

 مختلفچون که مراحل فرایندي پیدا می کند، ارزیابی زمانی حین اجراي رقص نیز ربط بخصوص در این جا . (2013

(یعنی،  سناریو یک اغلب رقص بعالوه،). تحتانی – فوقانی و فوقانی –نی بطور دائمی یکدیگر را متأثر می کنند (تحتا

دارد. با شکوفا شدن رقص، یک تماشاچی فقط می  مفهومی، قصد بیانی هنرمند)ي (استعاره گفتمانخط داستانی)، و 

یک  ن است کهتواند این جنبه ها را با گذر زمان بفهمد. لذا، دست یابی گفتمان یک رقص احتماًال فقط وقتی ممک

ثانیه)، ممکن  3اجراي کامل تماشا شود. در تحقیقات قبلی که محرکات رقص کوتاه مدتی استفاده شده اند (تقریبًا 

تسلط شناختی نرسیده باشند. لذا ما پیشنهاد می کنیم که به تعبیر مربوط به هنر و مربوط به شخص  از است به این سطح

  .شود اضافه نیز کاري –یک تعبیر درون 

  

  فرایند احساسی و هیجانی 12,2,2,6

  

زیبائی شناسی تجربی نقاشی ها بر واکنش هاي احساسی شرکت کنندگان تمرکز کرده ي تحقیقات زیادي در رشته 

. (Vartanian and Goel 2004; Kuchinke et al. 2009; Vartanian 2009)که از نگاه به این نقاشی ها استخراج شده اند اند 

تی که رقص نگاران اغلب سعی دارند تا کارهائی بسازند که ارزش هیجانی را به تماشاچی منتقل کنند، علیرغم حقیق

  چنین یافته هاي تجربی هنوز هم دست نیافتنی هستند. 

اعمال منجر به واکنش هاي مثبت هیجانی با متناقضانه، آشنائی بطور که هم تازگی، و،  پیشنهادهائی شده  

انواع مختلف ي . بعالوه، معلوم شده است که مشاهدهHagendoom 2010)شوند (براي مثال، احساسی در تماشاچی می 

غیر رقصی بطور قابل اعتمادي ادراکات فیزیولوژیکی و هم چنین هیجانی سابژکتیو را تعدیل می ي حرکات روزانه
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. بعضی از این (de Meijer 1989; Atkinson et al. 2004; de Gelder 2006; Peelen et al. 2007; Atkinson et al. 2011)د نکن

 ;Dittrich et al. 1996; Hejmadi et al. 2000; Pollick et al. 2002)پژوهش ها از حرکات رقص هم بهره برداري کرده اند 

Camurri et al. 2003) ی بطور قابل اعتمادي القاء م احساسکه واقعاً وقتی رقص تماشا می شود،  نشان می دهدامر . این

 معلومهیچ فعالیت مغزي مربوط به احساس شود. اما، تا کنون در آزمایشات زیبائی شناسی عصبی با حرکات رقص 

هاي احساسی  واکنش. ممکن است که دلیل نبود مدارك براي تغییر در  2012Grisbras et al. (1نشده است (به استثناي 

که تا کنون در پژوهش ها  باشندمواد محرکی جاي گرفته (یعنی، واکنش هاي سابژکتیو، فیزیولوژیکی، و عصبی) در 

  اند.  قرار گرفتهاستفاده مورد 

  

  جمع بندي مجدد مدل 12,2,2,7

  

 ارزش گذاري در انتهاي یک اجرا بدست می آید بلکه بخشی از مراحل فرایندي تماشاچیي نه تنها مرحلها، آشکار

نش به رقصی است که روي صحنه شکوفا می شود. واکوز کردن و به ر ارزیابیمشغول  دائماً  را شکل می دهد که اي

تسلط شناختی یک توالی از حرکت ممکن است در یک نقطه از زمان  ،قطعه تماشا می شودي به استثناء وقتی که همه

معنی یک توالی خاص ي . درون نگري در بارهنباشد ي چنینزمانی دیگري موفقیت آمیز باشد، در حالی که براي نقطه

کند تا در زمان نمایش. ماهیت فعل  آشکاربسیار دیرتري از زمان اجرا خودش را ي حرکات ممکن است در یک نقطه

متفاوت آن، و سایر عناصر ي اجزاء متشکلهي بین تماشاگر، رقص، هاتمامی مراوده ي و انفعالی و دائمًا به روز شونده

اد محرك زیست بومی تمام و کمال مطمئنًا بهترین زمینه ها می شود. مو بصورت پیکانی دو سره نمایانگراغلب متن 

  زیبائی تهیه می بینند.  واقعیچنین ادراك  شکوفا شدنرا براي 

  

  رقص به عنوان محرکات معتبر زیست بومی اتخاذ شده است 12,3

  

ا هم دارند. این ب یمشترک اساسی د خواه در آزمایشگاه، ویژگی هاينزیبائی شناسی، خواه در یک موزه باش اتفاقات

شروع شده و با توقف تجسس او پایان می یابد.  خاصی اثر هنريبطور رسمی با تماس تماشاگر با یک  اتفاقات

در هر دو موقعیت معموًال با یک سري از کارهاي هنري روبرو می شوند. محقق، مانند مسئول موزه، تماشاگران 

، وقتی بطور رسمی از در حقیقتا انتخاب می کند. محرکات راز ي ابراساس یک موضوع یا هدف خاصی رده 

مالقات کنندگان خواسته می شود تا یک نقاشی در نمایشگاه را رتبه بندي کنند مرز بین آزمایشگاه و موزه محو می 
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بین یک تماشاگر و یک شی ء محرك آن  مقابله ايزیبائی شناسی به مثابه ي . ساختار یک حادثه(Temme 1983)شود 

   تجربی می کند.ي د مطالعهرا مستع

 (Cupchik and Gebotys 1988, pp. 1-2)                 
 

زیبائی شناسی اي که در  رخدادهايجالب توجهی بین ي ) یک استعاره(Cupchik and Gebotys 1988کاپچیک و گبوتیز

ده می شوند. همان طور که این آزمایشگاهی فراخوان تنظیماتند که در ه اارائه داد رخدادهائیسازمان هاي هنري و 

و  گذاشتهموضوعی را به نمایش یک محققان اظهار داشته اند، دانشمند را باید نوعی مسئول موزه در نظر گرفت، که 

را به نمایش نمی گذارد.  واقعی اثر هنريکارهنري را انتخاب می کند. اما، در بسیاري از موارد دانشمند  یکهم چنین 

ي اغلب تعدیل می شوند تا پیش فرض هاي خاصی مورد آزمایش قرار گیرند. دخالت دانشمند با بعالوه، کارهاي هنر

، و گاهی تخریب کاملی در کار اصلی ایجاد کند. در مورد زیبائی شناسی قابل مالحظه يمی تواند تغییر اثر هنريخود 

اصلی ارتباط داده شده اند. لذا می  یرقص آرائمحرکاتی که در تحقیق استفاده می شوند ندرتًا با کار تجربی رقص، 

 زمینهتوان بحث کرد که هیچ اعتبار زیست بومی براي چنین محرکاتی وجود ندارد چون که آنها نه تنها خارج از 

  ندارند. زمینه یا متنیهستند بلکه به هیچ عنوان 

روابط سببی کند که با آن که شدتی را تعیین می  اعتبار داخلیاعتبار اندازه گیري وجود دارند: ي سه جنبه  

باید کنترل  زمینهبراي اعتبار داخلی باال، شرائط پژوهش از قبیل محرکات یا بین متغیران مستقل و وابسته وجود دارند. 

محدود به قابلیت  اعتبار خارجیباید کامالً بحساب آورده شوند.  اي محدود کنندهي شده باشند، و هر متغیر بالقوه

، زمان، و با شرکت کنندگان متفاوتی غیر از آنهائی که زمینههمان نتایج در یک آیا  ست (یعنی،جامع کردن نتایج ا

نتایج بدست آمده آیا  به این اشاره دارد که اعتبار زیست بومیدر پژوهش شامل شده اند، بدست می آیند یا نه). 

مطالعه معموال  موضوع موردي پدیدهکه  زمینه ايمتن طبیعی هم قابل اطالق هستند، تحت شرائط آزمایشگاهی به 

فاش می شود. رویهم رفته، وقتی ما محرکات زیست بومی بیشتري را براي زیبائی شناسی زیست بومی رقص درخواست 

هنري اجتماعی تسخیر ي ، به محرکاتی استناد می کنیم که بطور قابل اعتمادتري رقص را به عنوان یک پدیدهمی کنیم

  زیبائی شناسی را در تماشاچی ایجاد کنند. واقعیاك کرده و می توانند ادر

همان ي پیچیده تر از مطالعه "واقعی"یا ارزیابی رقص  کردنبدون شک، پژوهش فرایندهاي عصبی تماشا  

که به یک نقاشی نگاه می شود یا به به موسیقی گوش فرا داده می شود. نقاشی این برتري را  است فرایندها هنگامی

نهایتی از  بیي است، و موسیقی درجه پایان (در حالی که به نقاشی خاصی نگاه می شود) ساکن یا دارد که طی زما

(در مفهومی که هر نوتی بدنبال نوت دیگري می آید). اما، کارهاي رقص طی زمان (در حال تماشا)  را داراست پویائی

نمی تواند  ژستی یچستند (هه يحدوداما از نظر زیست شناسی م ،عوض می شوند و داراي درجات آزادي بی شمار

مواجه می شوند که سعی می با این چالش ها وقتی  دیگري دنبال شود). دانشمندان ژست بدون گذار فیزیولوژیکی با
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امور  عبارتند از: کنند محرکات معتبر زیست بومی در رقص را مورد استفاده قرار دهند. سایر موضوعات مربوطه

با برنامه ریزي هاي آنها)، مالی (فیلم برداري، نورپردازي، و فضا پر هزینه  همزمانیتئاتر و  سازمانی (یعنی، دسترسی به

هستند)، تداخل (از محیط هاي کنترل نشده)، غیر قابل پیش بینی بودن (در هر اجرائی، اتفاقات پیش بینی نشده ممکن 

دراز مدت با استفاده ي لیل یافته هاي پیچیده(تجزیه و تحتکرار نشوند)، و موضوعات تجزیه وتحلیلی  رخ داده واست 

از رویکردهاي عرفی امکان پذیر نیست). با این وجود، بعضی از پژوهش هاي پیشگام نشان داده اند که امکان دارد تا 

ت رقصی را با هنگامی که طنین حرکتی تماشاگران یا ارزیابی زیبائی شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند، محرکا

 Jola et al. 2011; Grosbras(براي مثال،  ، مورد استفاده قرار دادکه از نظر زیست بومی معتبرند را غیر موفقیتدرجات مت

et al. 2012; Noble et al. 2014; Jola et al. 2013a, 2013b) . و  با وضوح کمتردر حالی که بعضی از این پژوهش ها نتایجی

با ارزش آزمایشی براي فهم ما از برخورد با محرکات طبیعی ي ا یک زمینهبدست داده اند، ام غیرقابل اعتمادبالقوه 

پیچیده ارائه داده اند. ما امید داریم که محققان ترغیب شوند تا چنین رویکردها را بیشتر تجسس کنند. براي مثال جوال 

 هنگامی رقص اگرانتماش در را نخاعی –) تحریک پذیري راه هاي حرکتی قشري  .2009Jola et alو همکارانش (

زیباي  رقص) ارکستر لباس، نورپردازي، شامل(ي زنده تکنیکی تمرین تماشاي مشغول آنها که کرد گیري اندازه

(یعنی، شبیه سازي  را نشان نداد گالسکو بودند. این تحقیق نتایج منتظره در تئاتر سلطنتی (Sleeping Beauty)خفته 

، بلکه در عوض )را نشان نداددر مقایسه با لحظات تئاتري بدون رقص  برانگیزچالش  عبارات حرکتیتشدید یافته براي 

خارج از ي اما، این یافته ها چندین داده .دادمی  نشان را تمایلی براي کاهش شبیه سازي حرکتی با گذشت زمان

را  شت زمانالزم بود تا احتمال کاهش شبیه سازي حرکتی با گذ بیشتريي و پژوهش کنترل شده رندمحدوده دا

رقص ي رقص را به عنوان جانشینی براي اجراهاي زنده واقعی. لذا، ما استفاده از ضبط ویدئوئی اجراهاي ندنآزمایش ک

تأئید می کنیم. این امر موجب بهبود کیفیت یافته ها از طریق کنترل بهتر محیط پیچیده وقتی می شود که محرکات 

   طوالنی مدت اتخاذ می شوند.

(براي  شوندعمل حرکات رقص استفاده می ي مشاهدهي اه مدت ویدئوئی اغلب براي مطالعهکوت قطعات  

. Cross et al. 2006) ثانیه، 5؛ و حدود Calvo – Merino et al. 2005ثانیه،  3؛ حدود Jang and Pollick 200ثانیه،  2مثال، حدود 

اطالعاتی کنترل می شوند که می توانند  تمامینظر  از و در چنین پژوهش هائی مواد محرکی غالبًا بطور بسیار کامل

این ي رقاص. معموالً همهي ، مانند رنگ، موسیقی، ویژگی هاي صحنه، و چهرهشوند نمایانگر حواس پرتی از حرکت

واکنش بالقوه به  ن صورتیچون که در غیر ا ،می شوند. این امر موجب تشدید اعتبار درونی می شود حذف عوامل

صورت بطور با تعدیل شود. در سطح عصبی،  اطالعات اظهاريي اجزاء متشکلهاین  شدنند با اضافه می توا رقص

. رنگ باعث (Kanwisher et al. 1997)می شود  صورتي نج دوکی شکل، یعنی ناحیهشک ثباتی موجب فعال شدن

مشخص و اضافی است (لوبول تشخیص شی ء می شود و پردازش آن در مقایسه با رنگ سیاه و سفید، مستلزم راه هاي 
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 Bramao)؛ V4آهیانه اي فوقانی و جلومیخی دو طرفه، هیپوکمپ طرف راست، و شکنج دوکی شکل طرف راست یا 

et al. 2010خودش براي ي . نهایتًا، پژوهش موسیقی نشان داده است که موسیقی بطور واضحی داراي توان بالقوه

  .(Blood and Zatorre 2001; Salimpoor et al. 2009) فراخوانی احساس است

عمل نیست. در زیبائی شناسی عصبی، ي مشاهدهي استفاده از چنین محرکات کوتاه مدت منحصر به رشته  

محرکات رقص کوتاه مدت نیز بطور غالبی مورد استفاده قرار گرفته اند. از آنجا که ویژگی هاي حرکات رقص را 

ممکن تغییر داد، توالی هاي کوتاه مدت انتخاب یکدست تري از حرکات را می توان طی زمان بطور قابل مالحظه اي 

 Calvo)عکس العمل شرکت کنندگان درواکنش به حرکت خاصی را می توان اندازه گیري کرد  در نتیجه، ، وساخته

– Marino et al. 2010; Cross et al. 2011) .  

ت که کیفیت هنرمندانه محدود می شود. ما دلیل محرکات کوتاه مدت این اسي یک نگرانی مفهومی در باره  

ثانیه از حرکات مستمر رقص  3زیبائی شناسی شکوفا شود، بیش از  واقعیمی آوریم که براي این که یک ادراك 

الزم می آیند. این امر به تماشاگر اجازه می دهد تا یک سناریو و هم چنین سطح گفتمان رقص نگار را دنبال کند. اما، 

است. با  از مغز و هم چنین تحقیقات رفتاري مناسب تر تصویر بردارياه محرك از نظر روش شناسی براي زمان کوت

زمان تمرکز می کنند، محرکات طوالنی مدت تر مناسب ي این وجود، با تجزیه و تحلیل هاي ابداعی که برجزء متشکله

  . Orge et al. 2008)می شوند (براي مثال،

، آن وقت یک انتخاب باشدپژوهش انتخابی محتاج زمان هاي کوتاه محرك  لذا، اگر روش شناسی یک  

، علیرغم این که فقط چند ثانیه که شونددقیق محرك باید یک رقاص حرفه اي را شامل کند تا محرکاتی انتخاب 

حرکات رقص . براي این امر، مخصوصًا مهم است تا توالی باشنداز نظر هنري تا حد امکان بیان کننده  طول می کشند،

در نظر گرفته شوند. احتمال زیادي دارد که غیر رقاصان در توالی دادن صحیح حرکات رقص از رقاصان دقت کمتري 

شروع و تکمیل و  ات رقص بشدت به انتخاب حرکات خاصداشته باشند. ایجاد یک ادراك زیبائی شناسی از حرک

  . (Noble et al. 2014)شود  و معین می مکفی اي بستگی دارد که توسط ادراك حضار مشخص

کوتاه مدت  قطعاتبلند مدت ویدئوئی بعنوان محرك، بیشتر از  قطعاتزیبائی شناسی عصبی، ي در رشته  

دقیقه،  6؛ حدود Jola et al. 2012aدقیقه،  5؛ حدود  Grosbras et al. 2012دقیقه، 3انتخاب شده اند (براي مثال، حدود 

Jola et al. 2013a, 2013b ساعت،  2.5حتی؛ و(Jola et al. 2011b . ،است که  آشکارهمان طور که قبالً شرح داده شد

) آن را ناریو و گفتمانادراك زیبائی شناسی رقص (یعنی، س شکوفا شدني جامع نگرانهمحرکات طوالنی تر رویکرد 

ي درجهي ستند که اجازهاین ها ه مخاطرات چنین رویکردي محرکات بلند مدتي . استفاده از عرضهدنممکن می ساز

پژوهش هاي زیبائی شناسی  در. با این وجود، آن چه که اندکنترل را نداده و محتاج تجزیه و تحلیل هاي ابداعی  زیاد

 زیبائی شناسی رقص ادراك واقعیي مواد محرك است در بارهبر کنترل تجربی براي  "کافی"عصبی یک سطح 
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 –باید عرضه شده و بعدًا با سنجش هاي روانی  ،زیست بومی معتبرتر، پس محرکات طوالنی تر، و از نظر است

 اندازه و ،)قلب ضربانات سرعت پوست؛ گالوانیک واکنش پوست؛ هدایت قابلیت تنفس، مثال، براي( فیزیولوژیکی

 ظیده هاي روي خطی، یا گزارشات لفلغزن انتخاببینائی با  آنالوگی هاي شاخص مثال، براي( سابژکتیو هاي گیري

  .ترکیب شوند که با ادراکات همراه هستنداي 

استفاده از ي در باره وجود دارند،طوالنی مدت ویدئوئی  قطعاتي تردیدهاي شبیه به آنهائی که در باره  

 آشکارشده اند. مزیت  بیانرقص به عنوان مکان مناسبی براي زیبائی شناسی عصبی پژوهش رقص ي اجراهاي زنده

و  اجتماعیي جنبه هاي مربوطهي که اجرا کامًال زیست بومی بوده و بعالوه نشان دهنده این رویکرد این است

اجرا کننده و تماشاچی است. به  همزمان ش هاي مربوط به حضورسنجعالوه بر  "،یک شب در تئاتر باله"ارتباطاتی 

 اه آزمایش تغییر پیدا می کندو دستگ ل بوده و فقط بطور معتدلی بعلت دمواقعی و اصی حاصل عبارتی دیگر، ادراك

(Stevens et al. 2009; Jola et al. 2011a; Jola and Grosbras 2013) هر تماشاگري اجراهاي زنده را بطور متفاوتی درك .

مهمی مستحق نگاه ي یک جنبهاما باشد  ممکن است در نظر اول نمایانگر مورد خاصیمی کند. در حالی که این امر 

 بطور –تاریخی، نور، و غیره)، و ي رقصشان را با زمان نمایش (ساعت روز نقطهرقاصان راي زنده . در اجثانوي است

است. ممکن است پیشنهاد گستاخانه  شده ایجاد خاصی حضار توسط که دهند می تطبیق جوّي به واکنش در – کلیدي

وقتی که رقاصان اجراي خودشان را با  در نظر بگیرید. اي باشد، اما امر ذیل را به عنوان یک پیش فرض کار آزمایشی

، بطور اتوماتیکی جنبه هاي متفاوت رقص خودشان را می دهند "تطبیق"در یک زمان مورد نظري  ي خاصحضار

در آخر، تعدادي از اجراهاي  حضار تعدیل می کنند. این امر به این معنی است که خاص همینمطابق با احتیاجات 

د که رقاصان نبیانی و هنري متفاوتی اجرا می شوند که بستگی به بازخوردي دار با کیفیت هاي رقصي همان قطعه

خواهند بود چون که حضار محتاج تحریک بیشتري هستند، در  "قویتر"ها ا دریافت می کنند. بعضی از اجراحین اجر

اي متفاوت و در تر درك شوند. لذا، در نهایت، همان قطعه که در زمانه ضعیفحالی که اجراهاي دیگر ممکن است 

چون که این حضار  ،می شودبرابر حضار متفاوت اجرا شده موجب یک سطح مشابه ادراك زیبائی شناسی در حضار 

. لذا، بطور آزمایشی، ما می ستیکی فردي آنها تطبیق داده شده ااجرائی را دریافت می کنند که با احتیاجات تحر

از  بیشترياعتبار درونی بدست می آیند در واقع  برنامه هائیچنین بگوئیم که واکنش هاي دریافتی که توسط توانیم 

که هر یک  هستندمتضمن این  برنامه هاآنهائی دارند که توسط تماشاي یک ویدئو فراخوانی می شوند، چون که این 

. اما  (Jola and Grosbras 2013; Jola et al. 2011a) باشددر آمده  "تحریکبه " دشضاء حضار بر اساس احتیاج خواز اع

 حاصل که می توانند مطمئن باشند که ادراك انجام داد ، و تحت نظر رقاصان حرفه ايچنین آزمایشی را باید با احتیاط

 رقاصان –واقعی است. غیر از این، احتمال دارد که بستگی به تعداد حضار، اهمیت فعل و انفعال دوجانبه بین حضار 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٢

جات خاص حضار احتیا و ماهر هست تا واقعاً اجرا را با ساحس کافیي دازهان به رقاص که این و رقص، خاص سبک

  .شوندمی  دادهتعدیالتی  تطبیق دهد،

وضعیت هاي رقص در آخر، عکس هاي رقص بعنوان محرك مورد استفاده قرار گرفته اند. این تصاویر از  

 Calvo – Merino)رقاص ي محو چهره خنثی، با لباس هاي خنثی وي زمینهیک  مقابلکنترل شده  و آکادمیک ساکن

et al. 2013) ، ،هايرقاص و لباس ي مل چهرهاش که هاي واقعی اجرا نظمعکس هائی رنگی از از تا تهیه می شوند 

این نوع محرکات عمدتًا مفهومی هستند: ي . نگرانی در باره(Daprati et al. 2009; Jola et al. 2012b) می شوند او متفاوت

نیستند، آنها نوعی هنر بصري اند. دوم، مخصوصاً اگر وضعیت هاي  رقص عکس ها، بطور مطلق گفته شوداگر اول، 

دروس و وضعیت هاي سبک  عناوینکه آکادمیک ساکن استفاده شوند (یعنی، وضعیت هائی از حرکات پایه اي 

بر  "ابزار کار هستند."ًا رقص نیستند. وضعیت هاي رقص صرفهم این ها  ،تکنیکی صحبت شود و اگر)، هستند رقص

کنترل بُعد زمانی رقص به حداقل  زیر سؤالی دارند.ي عرضه می شوند، کیفیت هنرمندانه بطور مجزااین اساس، وقتی 

 واکنشي مطالعه است)،یک رقص  اجراي یک تصویر لحظه اي از یک حرکت خاص در زمان صرفاً (عکس رقص 

در . لذا در یک پژوهش را ممکن می سازدرقص ي شده مجزاوبی هاي تماشاگران به یک حرکت خاص، ویژگی بخ

حرکت می تواند از طریق عکس ي همدلی حس حرکتی نشان داده شده که چگونه یک واکنش تجسم یافتهمورد 

) در عموديهاي رقص زیست بومی وقتی فراخوانی شود که پارامترهاي خاصی از قبیل جهت حرکت (افقی برخالف 

   کنترل شده باشند.قت با دمواد محرکی 

  

  حال و گذشته –چالش ها  12,4

  

مورد استفاده آن  فراتر ازو ما نشان داده ایم که محرکات رقص می توانند در پژوهش تجربی در زیبائی شناسی عصبی 

بشدت از استفاده از رقص به عنوان محرك حرکتی که  يقرار گیرند و قرار هم گرفته اند. تحقیقات خاص دیگر

که آن  ارائه دهندخود رقص یا سبک خاص رقصی ي فراوان برده اند هدفشان این نبوده که فرضیاتی در باره يبهره

را مورد استفاده قرار داده اند. در این موارد رقص صرفاً یک ابزاري براي تحقیق مغز انسان و رفتار او است. اما، ما دلیل 

سرشتی هستند، ادراکات زیبائی شناسی همیشه وقتی همراهی  می آوریم که چون فرایندهاي ارزیابی زیبائی شناسی

 محرکات بشدت از دقیقو انتخاب دقیق . لذا، خلق در معرض تماشاي رقص قرار گرفته می شودشخص می کنند که 

پژوهش هست یا نه. ما دلیل می آوریم که، براي ارضاي انتظارات ي رقص موضوع عمدهآیا  مستقل هستند که يامر

بائی شناسی، وقتی که رقص در تحقیقات تجربی اتخاذ می شود، اعتبار باالي زیست بومی مورد احتیاج سرشتی زی
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ارائه می دهد. در این بخش آخري، ما پیشنهاد می کنیم چندي را این امر طبیعتاً چالش  است. همان طور که عنوان شد،

به این چالش ها می توان شود، چگونه که وقتی یک رویکرد زیست بومی به عنوان یک محرك تجربی اتخاذ می 

  کرد. غلبه

بخرج داده و متغیران دخالت کننده را با رویکرد  وسواس گونه بشدت تدبیر در موارد زیاديدانشمندان   

کشیده به دو جهت ظاهراً متضاد  محرکات رقص، بحث ما در موردکاهش گرائی تجربی با دقت کنترل کرده اند. اما، 

دیگر،  . از طرفبهتر کنترل شوند، ل، براي پارامترهاي حرکتیبراي مثا ،محرکات رقص باید . از یک طرف،می شود

بطور ذاتی  ارائه داده شوند، امري که ،چه که در زندگی واقعی هستند آنمحرکات رقص الزم دارند تا نزدیک تر به 

مربوط هستند: یعنی، هر چه که اعتبار موجب افزایشی در عوامل بالقوه محدود کننده می شود. مسلمًا، هر دو بحث بهم 

د، بالعکس هر جه کنترل روي متغیران محدود نبیشتري شامل می شوي ، متغیران کنترل نشدهزیست بومی باالتر باشد

کننده بیشتر باشد، احتمال کمتري دارد که محرکات آن چیزي باشند که ما آنها را رقص برداشت می کنیم. بعالوه، ما 

آن مورد بحث قرار نداده ایم، جنبه هاي هدایت ي ي محرك و عرضهارا فراتر از انتخاب محتو ضوعمو این هنوز هم

هم چنین انجام تکالیف  ،به عبارتی دیگر دستورالعمل هاي داده شده به شرکت کنندگان اهمیت زیادي دارند. آزمایش

بین  ور که اکثر مطالعات تفاوت هائیطآنها می توانند ارزیابی زیبائی شناسی را تعدیل کنند. در نهایت، همان 

نشان داده اند، مشکل بتوان حقیقتی را انکار کرد که دموگرافی یا جمعیت شناسی (براي  غیر متخصصینن و یمتخصص

. براي مثال، ظاهر زیبائی شناسی بخصوص به متخصصان ربط پیدا می کند. هم چنین، نیستمثال، تجربه) محتاج توجه 

 غیر متخصصینوقتی تا  به این جهترقص در همان سطح هنري مانند هنر بصري یا موسیقی است، چون اذعان نشده که 

  الزم می آیند.پیش داوري هاي ممکن در نظر گرفتن آزمایش می شوند 

(یعنی،  مربوطندرقص ي اجزاء متشکله گیوابست - بهمبه هستند پارامترهاي خاصی که مستلزم کنترل بهتري   

معرفی شدند). ترکیب  12,2اس، حضور، نورپردازي، داستان سرائی همان طور که در بخش حرکات، موسیقی، لب

چون که رقص اغلب همراه موسیقی، لباس خاص،  ،محرکات معتبر زیست بومی ربط دارند به مخصوصاً  اجزاء متشکله

کمی در این باره داریم که  اطالع ماکنون و غیره است. اما، کنترل براي این همه پارامترها چالش برانگیز است و تا 

فرایندهاي عصبی را حین تماشاي رقص متأثر می کند. تمرکز علمی  ،در ترکیب با حرکتجزء متشکله گونه هرچ

.  .(Calvo – Marino et al. 2005; Jola and Mast 2005براي این فرم هنري حدود ده سال قبل شروع شده است (براي مثال، 

رده ایم تا چگونگی تعیین فرایندهاي عصبی توسط پارامترهاي ربط دار از قبیل ویژگی هاي لذا، ما فقط اخیراً شروع ک

فرهنگی اجرا کننده و تماشاچی ها را هنگام تماشاي رقص، ي مرتبط با حرکت، موزیک و/یا صدا، سطح اجرا، زمینه

ادراك و شناخت ي دانش در بارهاز هم جدا کنیم. اگر دانشمندان در نظر داشته باشند تا محرکات رقص را بر اساس 
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، تولید کنند، ما به محرکاتی دست می مراجعه نمائید) Hagendoorn 2005, 2010; Jola 2010 از علوم پایه (براي قیاس به

  یابیم که قابل تشخیص بعنوان رقص نیستند.

 ،(Pollick et al. 2001; Lagerlӧf and Djerf 2002)ت ادراك حرکت را متأثر می کنند انه تنها پویائی هاي حرک  

 Jola)طول زمان حرکت  ،(Cross et al. 2011) تا، قابلیت پیش بینی حرک(Noble et al. 2014)ت ابلکه کمّیت خالص حرک

et al. 2011b)رقص حاوي ژست ها یا اعمال انتزاعی استآیا  ، و این امر که (Jola et al. 2012a; Jola and Grosbras 2013) 

عمل اثر دارند. اما، تحقیقات بیشتري الزم هستند تا نقش ي این ها بر فرایندهاي مشاهدهي همین اثر را هم دارند. همه

آنها در ارزیابی زیبائی شناسی شناخته شود. براي مثال، بنظر می رسد که جهت حرکت اثر زیادي بر ارزیابی زیبائی 

این یافته را بیشتر تأئید کرده  (Jola et al. 2012b). یک پژوهش اخیر (Calvo – Marino et al. 2008)شناسی رقص دارد 

ادراك حس با  ،افقیحرکات در مقایسه با  ،حرکات عموديمقابله یا در شرکت کنندگان  در این پژوهش، است.

ه فرایندهاي ، نه تنها باید در نظر گرفت کبنابرایندادند که داللت بر رقص داشتند. می واکنش نشان حرکتی قویتري 

مربوط به ادراك حرکت ممکن است با کمّیت حرکت متأثر شود، بلکه ممکن است با جهت حرکت نیز تحت تأثیر 

کنترل  باید محدود کننده اي نیزي چنین عوامل بالقوه، اگر از قبل در عوامل آزمایش اجرا نشده اند ،قرار گیرد. لذا

  شوند.

محرکات رقص بطور گسترده اي متغیر بوده اند. یک ي زمینهوجود هاي م ما نشان داده ایم که بین پژوهش  

رقصی که در یک استودیوي باله انجام شده اغلب میله ها و آئینه ها را نشان می دهد. نرده ها (باره) ها  فیلم برداري از

ت نرده ها را می ابزاري هستند که حین تمرینات گرم شدن در باله مورد استفاده قرار می گیرند. رقاصان با یک دس

ارجاعی براي صاف کردن قامتشان ادغام کرده، و آن را ي گیرند تا تعادلشان را حفظ کنند، آن را به مثابه یک نقطه

 بعنوان ابزاري براي تمرینات کش دادن بدنشان استفاده می کنند. لذا این نرده ها یک عنصر بسیار آشنائی در آموزش

لذت بخشی براي  افسوسممکن است یک  زمینهوجود نرده ها در  بنابراینت. بخصوص براي رقاصان باله اس رقص،

)، که موجب فراخوانی نمایانگران سهوي و ها یا کش دادن ها وقت تلف کردن ی ازبعضی افراد ایجاد کند (با خاطرات

ی توان بحث کرد که د. منذهنی تمرین و تعلیم روزانه شده، اما ممکن است کامالً براي دیگران بی معنی باشي زمینه

. لذا، قابلیت هستندنرده ها داراي توان بالقوه اي براي تقویت فرایندهاي شبیه سازي  بعلت تداعی یک محتواي تعلیمی،

طبیعی براي تماشاي اجراي یک رقص  ترتیباتیدید نرده ها به مثابه ارجاعی به یک متن تعلیمی عمل کرده و به عنوان 

اریم که با این مثال نشان داده باشیم که محتوائی که در آن یک زیبائی شناسی بطور معمولی ما امید د حرفه اي نیستند.

شکوفا می شود مستلزم در نظر گیري دقیق و آماده سازي است. تعدادي از پژوهش هاي اخیر واکنشهاي تماشاچی ها 

 Grosbras et)ا استفاده کرده اند .رقص ري اجراهاي رقص تحقیق کرده و حقیقتًا ضبط هائی از صحنهي را به مشاهده

al. 2012; Reason et al. in review).  
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به آنها عرضه شده و  چگونه است که حرکات رقصاین در مورد دستورالعمل هاي شرکت کنندگان، مهم   

ي رقص آورده می شوند. دستورالعمل هائی که بر ماهیت هنرمندانهي عرضهبه چگونه هم چنین شرکت کنندگان 

ایش تأکید دارند یکی از راه هاي تضمینی است که شرکت کنندگان می فهمند که به انتطارات زیبائی شناسی آزم

ي ، مخصوصًا اگر آزمایش در یک آزمایشگاه انجام گرفته و بطور مصنوعی با مخاطرهمی شودخوش آمد گفته 

هاي تصویر برداري از مغز با استفاده  . همان طور که در پژوهشباشدمحرومیت از ویژگی هاي هنرمندانه کنترل شده 

تکلیف نوع انجام نشان داده شده، فعالیت عصبی در واکنش به کارهاي هنري به  (Cupchik et al. 2009)از نقاشی ها 

شرکت کنندگان بستگی دارد. وقتی از شرکت کنندگان خواسته می شود تا با انجام تکلیف شناسائی یک شی ء بی 

. مشاهده می شودالیت در شکنج دوکی شکل (طرف راست) (مطابق با تکلیف شناسائی شی ء) ربطی درگیر شوند، فع

، ناحیه می شوداما، اگر شرکت کنندگان درذهنیت ارزیابی زیبائی شناسی باشند فعالیت تشدید یافته اي در اینسوال پیدا 

ي در باره یر برداري از مغزاي که بطور مهمی در فرایند احساس درگیر است. جالب این که، پژوهش هاي تصو

عمل و ارزیابی رقص فعالیت قشري مشابهی در نواحی بینائی، آهیانه اي، گیجگاهی، و پیشانی نشان می ي مشاهده

مراجعه نمائید)، در حالی که مدارك فراوانی براي درگیري  Christensen and Calvo – Marino 2013 دهند (براي مرور به

ی، ساختارهاي مهم براي فرایند احساسی) در ادراك زیبائی شناسی نشان داده شده است. ساختارهاي لیمبیک (یعن

شان نشان داده اند که بنظر می رسد که در این امر اینسوال آنالیز -متا ، در (Brown et al. 2011)مثًال، براون و همکارانش 

ارزیابی زیبائی شناسی فعال می ي در باره کلیدي باشد چون که معلوم شده که در تعداد بسیار زیادي از پژوهش ها

  شود.

آماده سازي مدل تزریق احساس را پیشنهاد کرده است که متصور این است که  (Forgas 1995)فورگاس   

قضاوت ها مخصوصاً احتمال دارد که بر قضاوت تأثیرگذارند. طبق این نظر،  احساسی و خلق و خوي زمان حال

متأثر شوند. براي زیبائی شناسی تجربی این امر به این معنی است که  "تزریق احساس"محرکات ناآشنا با ي در باره

نداشته باشد یا اطالع کمی داشته باشد، حالت احساسی در جریان بر  اي که شخص هیچ اطالعی از آن اثر هنريبراي 

یک ي ًا بطور تجربی بوسیلهقضاوت او بیشتر از کارهنري اي تأثیرگذار است که با آن آشنائی دارد. این امر اخیر

همراه با شروع غیر  منزچر کنندهپارادایم آماده سازي ارزیابی شده، که طی آن بیانات هیجانی چهره هاي خوشحال و 

پوالك آماده سازي شده اند. آماده  اثري همزمان محرکات کوتاه مدت، درست قبل از موارد نقاشی هاي ناشناخته

شناسی را افزایش می دادند، در حالی که آماده سازهاي منزجر کننده باعث کاهش  سازهاي خوشحال ادراك زیبائی

 .Likert (Flexas et al)در شاخص لیکرت  "دوست داشتن"می شدند (تعیین شده با رتبه بندي سابژکتیو  این ادراك

دارد، اما توسط خود  نشان می دهد که قضاوت زیبائی شناسی بشدت به حالت احساسی تماشاگر بستگی امر . این(2014

باشد  نداشته ارتباط اثر هنريکه مستقل بوده و حتی ممکن است به خود  می شودیا با محرکی راه اندازي  اثر هنري
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حالت "نگاه می شود،  اثر هنري(همان طور که چهره ها در مورد پژوهش ذکر شده بی ارتباط بودند). لذا، وقتی به یک 

  یک فرد را شکل می دهد.  "ذهنیت"ي ، بالقوه بخشی از همهاثر هنريگرفتن به آن قبل از در معرض قرار  "احساسی

اثر یک  ساس قبل از در معرض قرار گرفتن باخلق و خو یا اح وضعآیا  بعالوه، بدون در نظر گرفتن این که  

 (Higgins 2006)نز . هیگیشته باشدوجود دا اثر هنريمثبت است یا منفی، مهم است که درگیري احساسی با شی ء  هنري

 (توجه و احساس) درگیر شدن شدت بادر واژه هاي کلی بحث کرده است که، ادراك ارزش یک شی ء می تواند 

 دوست"را می توان با اندازه گیري واکنش سابژکتیو  ارزشبا آن شی ء متأثر شود (براي زیبائی شناسی تجربی این 

وست، نوار پواکنش گالوانیک "فیزیولوژیکی  – روانی هاي واکنش با یا غیره؛ و "شناسی زیبائی کیفیت" "داشتن،

 با ادراك یک فشار انگیزه اي شدت درگیري قلبی، و غیره) تخمین زد. این امر به این علت است که گفته شده که

ي هاین دیدگاه، لذتی که در بار بر اساس. می شودآن یا دفع کننده از  ،شی ء که یا جذب کننده به همراه می شود

 که یک اصل کالسیک هدونیکی است. فرضاً اینامري ، می شودچیزي ادراك می شود شامل یک جزء انگیزه اي 

 عملکردي ازبه عنوان  بلکهبه محرك واکنش نشان نمی دهند؛  "صرفاً"است که انسان ها  واقعیتبعلت این  امر

معنی و اهمیت تخصیص می دهند.  محرکاتبه  ،ي زمان حال خودشان، آمال و آرزوها، اهداف، و انگیزه هااحتیاجات

 "سیالن"به ادراك را هیگینز مفهوم شدت درگیري ، (Csikczentimihalyi 1990)همان طور که قبًال پیشنهاد شده بود 

به مثابه  وضعاست. این  ی. سطح باالي شدت درگیري پیش الزامی براي ورود به این وضع سیالناست مرتبط کرده

 روبرو شدهاي  اثر هنريمی شود که با  این حالتوارد  وقتی اثر هنري گرشنهاد شده که یک تماشاپی اي حالت ذهنی

از  ،توسط اثر هنريآورده، و باالخره،  بدستآن را ي جنبه هاي فرایند ارزیابی کنندهي و بطور موفقیت آمیزي همه

بیانی یک نوعی فهم متعالی از کیفیت هاي  سیالن. (Marković 2012) شده استبه جنبش در آورده  زیبائی شناسینظر 

آمد  از آن مربوط است. براي این که این امر رخ دهد، باید یک پیش در غائیبردن  است و به لذت اثر هنريیک 

مندي درگیر  برود و با آن بطور رضایت "زیر پوست شما"واقعاً  اثر هنريجازه دهد که احساسی وجود داشته باشد تا ا

بدست این حالت سیالنی  نگاه کنید، به احتمال زیاد اثر هنري، علیرغم این که تا چه مدتی به این صورتشوید، در غیر 

   .نخواهد آمد

اهمیت طرح ریزي دقیق دستورالعمل هاي یک آزمایش طوري که موجب تسهیل آمادگی احساسی و   

از این م هاي هنر صدق می کند. فري شود (در این جا: یک محرك هنري) براي همه درگیري شدید با شی ء هنري

می کند این است که رقص واقعی یک ادراك چند حسی است. لذا، محقق باید در  خاصچیزي که رقص را  ،جنبه

ي همه نه اگر –انتقال ماهیت خاص بررسی اجراي یک رقص مهارت داشته باشد. بعالوه، در حالی که اکثریت افراد 

افراد معدودي اجراهاي با این، ، در مقایسه می کنندپوستر فروشی به نقاشی ها نگاه  يدر یک گالري، یا در مغازه – آنها

سعی در تزریق چنین ذهنیتی در شرکت بخصوص با محرکات رقص،  ،. لذامی کنندرقص را بطور دست اول تجربه 
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تماشاي رقص نداشته رقص یا ي آزمایشی می تواند چالش برانگیز باشد، مخصوصاً اگر خود محقق هیچ تجربهي کننده

  باشد. 
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مثمرالثمر رقص در علم، نکاتی مستلزم در نظر گرفتن دقیق هستند. وقتی فرایندهاي مغزي در واکنش ي براي یک اینده

به تماشاي رقص مورد تحقیق قرار می گیرند، پارامترهاي شناخته شده حرکت، فرهنگ، حضور، و دستورالعمل هاي 

م؟ آئیجربی هستند. ما ذکر کردیم که رقص باید در فرم کاملش در نظر گرفته شود. ما چگونه به این امر نائل می ت

در  مؤید براي طرح ریزي آزمایشات با استفاده از محرکات معتبر زیست بومی، حداقل سه الزام وجود دارند که باید

  ) ماهیت چند حسی رقص.3) دانش محقق؛ (2) ادراك شرکت کنندگان؛ (1نظر گیري این نکات باشند: (

در نظر گرفتن ادراك حسی شرکت کنندگان. ما واقعیتی را مورد بحث قرار داده ایم که ارزیابی : 1الزام   

زیبائی شناسی یک فرد مورد آزمایش هرگز از متن مستقل نیست. ما مثال مشروحی از این امر ارائه داده ایم که چگونه 

ی می تواند متن یک رقص را عوض کند. متن هاي دیگر مربوط به زمان (متن تاریخی، به ئدر ضبط ویدئو زمینه

Gombrich 2006  محل (متن فرهنگی، به ،(مراجعه نمائیدJola et al. 2012a یعنی، طول زمانی) نگاه کنید)، فرم نمایش 

ا، وقتی محرکات ساخته می شوند، متن . لذهستند (Wildscut 2010)نمایش ي نگاه کنید)، و اندازه Jola 2011b، به آن

است و باید در رئوس مطالب آزمایش شرح داده شوند. بعالوه، ادراکات  یمحرکات مستلزم در نظر گرفتن دقیق

هنگامی که محرکات را تماشا می کنند بینش مرتبطی به کیفیت و مناسب بودن  شرکت کنندگاني گزارش شده

ن بخشی از هر نهاد می کنیم که ادراکات سابژکتیو باید جمع آوري شده و به عنوامحرکات ارائه می دهند. لذا، ما پیش

. به عبارتی دیگر، از قبیل رقص را استفاده می کنند زیبائی شناسیي ت پیچیدهمطالعه اي گزارش داده شوند که محرکا

ید به طریقی ساخته شوند شود که ارزیابی زیبائی شناسی فرمی از ادراك است و لذا محرکات با قبول کهمهم است 

شناسی را بتوان اندازه  ، و دوم، این که این ادراك زیبائیممکن سازندتحول چنین ادراك زیبائی شناسی را  ،که اول

ي . باالخره، از آن جا که متن بر ادراك افراد مورد آزمایش به تخصص آنها در بارهگیري کرد و به شکلی گزارش داد

  ، بشدت ربط دارد که تخصص افراد مورد آزمایش به روشنی شرح داده شود. اردبستگی دموضوع تأثیرگذار 

که رقص را در پژوهش هایشان در دست می  دانشمندانی : زمینه و دانش محقق را بیان کنید. اکثراً 2الزام   

می کند. کمی به رقص دارند، با این وجود سطح تخصص آنها بشدت تغییر ي هستند که حداقل عالقه آنهائیگیرند 

امري الزم  موضوع مورد تحقیق می دانیم،ي آن چه که ما در بارهتخصص در رقص حداقل تاحدي براي فهمیدن 
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 می کند، دانش بر آن چه که ما می بینیم تأثیرگذار است آشکاراست. عالوه بر این، همان طور که گامبریج بخوبی 

(Gombrich 2006)اي دانشمندان ربط دارد تا وقت صرف کرده و مغز انسان را مورد . لذا ما دلیل می آوریم که نه تنها بر

تحقیق کنند، کاري که به عنوان دانش عصبی هم کرده محرکات مورد استفاده را صرف مطالعه قرار دهند، بلکه وقت 

ند به خواهد بود اگر رویکرد دانشم مفید. بعالوه، ما دلیل می آوریم که (Jola 2010)تجسم یافته توصیف شده است 

   باشد. روشنواژه ها، بخصوص حداقل از رقص،  آشکاررقص با استناد به تعریف 

ادراك بینائی (شبیه به فرم هنر ي : تحقیق ماهیت چند حسی رقص. ادراکات زیبائی شناسی که بر پایه3الزام   

ی، و غیره). همان هستند می توانند فرم هاي گوناگون ادراکات حسی را فراخوانی کنند (حس حرکتی، لمس بصري)

نه فقط حس بینائی  ت کهزیبائی شناسی رقص یک ادراك حسی اسطور که ما در این فصل عنوان کرده ایم، ارزیابی 

می کند. لذا اهمیت زیادي دارد تا دانش خودمان را از اشکال  متأثر و حس حرکتی، بلکه کیفیت هاي حسی مختلفی را

تواند فراخوانی کند، مخصوصًا چون که فرم هاي متفاوت رقص فرضًا  ادراکات حسی اي بهبود ببخشیم که رقص می

فرم هاي متفاوت ادراکات حسی را فراخوانی می کنند. عالوه بر این، ما باور داریم که این ادراکات حسی مختلف 

 ،ارائه شود مراجعه نمائید) Jola 2014می توانند بشدت مالیم باشند و فقط اگر رقص در فرم طبیعی، و چند حسی (به 

باشند: رقص اغلب همراه با موسیقی، صداي پاها و نفس کشیدن ها، و دیدن عرق ریزي رقاصان، و  آشکار می توانند

، به این علت است که فرم هاي زیست بومی معتبر محرکات رقص بسیار مهم هستند: رقص بنابراینغیره، اجرا می شود. 

خالصی است. لذا، تعریف رقصی  جسمانیاین صورت تراکم حرکات  باید با ما صحبت کند تا قدردانی شود در غیر

  که زیربناي انتخاب محرکات رقص براي یک تحقیق است، ممکن است مفید واقع شود.
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تعدادي از طبیعی رقص نمی رسد. همان طور که قبًال عنوان شده، ي علمی رقص به حد پدیده اتخاذدر موارد زیادي، 

بر فرایندهاي ادراکی،  بطور عمده اي ارائه می دهدقات مدارکی نشان داده اند که طریقی که شخص رقص را تحقی

شناختی، و ظاهراً فرایندهاي عصبی تأثیرگذار است. لذا وقتی که رقص به عنوان فرم هنر اجرائی در پژوهش مغز و 

  دلیل می آوریم.  الزاماتکل رفتار انسان مورد استفاده قرار می گیرد ما براي وجود یک پروتو

و روي صحنه یا در  شودرا بسیار مهم در نظر می گیریم که می تواند دیده  "رقص واقعی"ما استفاده از   

نمایشات ساکن (عکس برداري ها)، قطعات متن هاي زیبائی شناسی دیگر از آن لذت برده شود. لذا، می تواند در فرم 

. بعلت چند جنبه بودن رقص، پیچیدگی آن باید به رسمیت شناخته شده و اذعان ویدئوئی، یا اجراي زنده عرضه شوند

 ارزیابیشود تا اعتبار زیست بومی پیدا کند. به عبارتی دیگر، رقص باید توسط تماشاگران متخصص به عنوان رقص 

از  این داده ها ور بهینهبراي این امر، داده هاي کیفی باید جمع آوري شده و نه تنها از شرکت کنندگان، بلکه بط شود.

د که مخصوصاً براي پژوهش مورد مشاوره قرار گرفته اند. این گزارشات باید شامل نجمع آوري شو یمتخصصان رقص

د که شرکت کنندگان فکر می کنند که نآزمایش، ارزیابی محرکات، و توصیف آن چیزي باشي ادراك رویهم رفته

که مورد استفاده قرار گرفته اند باید در اختیار خوانندگان قرار گیرند (در  محرکاتیي در حین آزمایش دیده اند. همه

حرکت،  . پارامترهاي تار و پودهاي رقص باید تجزیه و تحلیل شده و/یا شرح داده شوند، و این هااینترنت، یا با تقاضا)

  اجزاء ژست ها، و توصیف فرم رقصی هستند که استفاده شده است.

) وقتی که 1ژوهشگران زیبائی شناسی تجربی را تشویق کرده و هم چنین بطور کلی (ما می خواهیم تا پ  

محرکات آنها باید  )2( ،چیست "رقص"محرکات رقص را استفاده می کنند، کامل تر تعریف شود که مقصود آنها ار 

(فقط  تهم هسمتخصصان رقص ي د که رقص چیست که مستلزم بررسی موشکافانهنطرح ریزي شو اي طبق تئوري

) مطالعات 3شوند)، و باالخره، (می آزمایش  "واقعی یموضوع"تا واکنش ها به  به این طریق می توان مطمئن بود

کلی زیبائی شناسی تعبیه کنند. بنظر ما، استفاده از رقص به عنوان یک محرك شامل یک  چارچوبخودشان را در 

ز طریق محرکات رقصی بدست نیامده باشند که بطور بی تعهدي است، لذا نتایجی که از پژوهش استخراج می شوند ا

مخصوصاً در فهم موضوعی  اشکالد. براي دانشمندان لرزانی قرار گرفته باشي زمینهي دقتی طرح ریزي شده و بر پایه

حرکتی ي اگر واکنش تشدید یافتهپس می کند، و نه صرفًا یک طرح حرکتی.  رقصاست که چه چیزي رقص را 
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تخصص خودشان هستند ي رشتهراوانی در متخصصان هنگامی یافت می شود که مشغول تماشاي رقص در که به این ف

ناشی از مکانیسم هاي شناختی اي نیست که به شدت پیشنهاد شده، بلکه  "شبیه سازي حرکتی تشدید یافته"ناشی از 

د که این متخصصان می بینند، اشکاالت حرکتی اي را بکنن "جبران"جبرانی و عصبی رقاص است که سعی دارد تا 

  چی؟ آن وقت 

وجود رقص توسط شته اي را پیشنهاد می کنیم. فهم ر –براي برآورده کردن این معیارها، ما همکاري بین   

حرفه اي هاي رقص، رقص نگارها، صحنه نگارها، و هم چنین آکادمیسین هاي رقص (یعنی، علوم انسانی، فلسفه، 

تماشاي رقص مفید واقع می شوند. بعالوه، همکاري  شناسیدر پژوهش ادراکات زیبائی  )شناسیپدیده شناسی، و زبان 

کار می کنند بشدت مفید واقع  با دانشمندان دیگر که در حیطه هاي خاص ادراك، شناخت، فیزیولوژي، و کامپیوتر

  رقص کنترل شوند.ي اجزاء متشکلهمی شود تا پارامترهاي 

ها بر  ات زیبائی شناسی در واکنش به هنر بصري شروع می شود. چارچوبزیبائی شناسی تجربی با ادراک  

ائی شناسی ها مخصوصًا به پژوهش ادراکات زیب اساس مدل هاي ادراك بینائی پایه گذاري شده اند. این چارچوب

اي ادراکات حسی به ور اآشکار هنگام تماشاي رقص اطالق می شوند. گرچه رقص از طریق بینائی برداشت می شود،

حس بینائی گسترش می یابند. واکنش هاي حس حرکتی مهم هستند و هم چنین ادراکات شنوائی (چون که رقص 

 اغلب همراه با موسیقی یا صداهاي بدن اجرا می شود). حتی می توان دلیل آورد که رقص ادراکات زیبائی شناسی

 جغرافیايفراخوانی می کند. در  ،صحنه لمس و روابط دو جانبه بین رقاصان رويي لمس را از طریق مشاهدهحس 

دیر وارد شده است. به این دلیل است که مدل هاي ارائه داده شده رقص شناختی و علم اعصاب  تجربی روانشناسی

توسط این رشته ها ممکن است هنوز هم قاطع یا شامل رقص نباشند، اما هممن طور که در این جا نشان داده شده، 

 ستند.شروع خوبی هي یک نقطه
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   پیش گفتار 13,1

  

د که گوش کردن به موسیقی نی که مردم براي موسیقی صرف می کنند مدارك فراوانی ارائه می دهمقدار وقت و پول

براي اکثر ماها اهمیت دارد. ما انتخاب می کنیم تا در کنسرت ها، در رادیو، و یا با دستگاه هاي قابل حمل و نقل پخش 

کنیم. ما به موسیقی هائی هم گوش می دهیم که گوش به موسیقی کامپیوتر، یا از سی دي در )، 3رسانه (مثًال، ام پی 

دیگران براي ما در تلویزیون و فیلم ها، مراکز خرید و رستوران ها، و اتفاقات مهم مانند عروسی و عزا انتخاب می 

 International Federation of the)فدراسیون بین المللی صنعت ضبط صوت (فونوگرافی)  2012کنند. در سال 

Phonographic Industry 2013)  گزارش داده که درآمد جهانی فقط از فروش دیجیتال (یعنی، شامل سی دي و یا واینیل

   رسیده، که مؤید این است که موسیقی در سرتاسر جهان با ارزش است. میلیارد دالر امریکائی 55,6نبوده) به تقریبًا 

کی ثابت می کند که در سطح بنیادي، مقدار منابعی که به مصرف موسیقی اختصاص داده شده بدون هیچ ش  

می برند. اما، افراد مختلف انواع متفاوتی از موسیقی را دوست دارند، و همان شخص  لذتمردم از شنیدن موسیقی 

ممکن است بستگی به شرائطی که به موسیقی گوش می دهد، قدردانی بیشتر یا کمتري براي یک ژانر خاص یا قطعه 

هدف این فصل این است تا مروري از پژوهش هائی ارائه دهد که ارجحیت براي ژانرها و  اي از موسیقی داشته باشد.

  فردي قطعات موسیقی را مورد آزمایش قرار داده اند. داشتن هايدوست 

مانند عالقه به  ،(Jones et al. 2010)ادراك موسیقی و شناخت  بهپژوهشی ي طی دهه هاي گذشته، عالقه  

دوست ي تحقیق در باره با این وجود، به توسعه یافته است. (Juslin and Sloboda 2010)وسیقی مواکنش هاي احساسی به 

 و جاسلین مثال، براي. است شده کمی نسبتاً  توجه –اساسی ترین واکنش احساسی  یعنی، –داشتن یا نداشتن موسیقی 

تا توضیح دهند چرا شنوندگان به موسیقی  چندین مکانیسم را پیشنهاد کرده اند (Juslin and Västfjäll 2008) وستفال

. در عوض بر این امر تمرکز بودنداما آنها دوست داشتن پایه اي را در نظر نگرفته  ،واکنش احساسی نشان می دهند

حقیقتی اما، کرده اند که موسیقی چگونه واکنش هاي احساسی از قبیل خوشحالی یا غمناکی را فراخوانی می کنند، 

 Hunter and Schellenberg)واکنش احساسی به موسیقی در دو سطح اتفاق می افتد نشان دادن ند که می کن را اغماض

نونده موسیقی را دوست دارد یا آن را خوب در نظر شآیا  این که یعنی، –است  ارزش گذاري سطح . یکی(2010
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. در این فصل، می شوندراخوانی ، که بیان و/یا فاست ، از قبیل خوشحالیخاصهاي  درك. سطح دیگر یا نه می گیرد

تمرکز ما بر سطح ارزش گذاري است. چه چیزي باعث می شود فردي یک آهنگ یا ژانر موسیقی خاصی را دوست 

داشته باشد؟ تفاوت هاي فردي چگونه به ارجحیت موسیقی مربوط می شوند؟ چه عواملی بر چگونگی ایجاد دوست 

 پاسخمروري بر آن چه که معلوم شده و معلوم نشده در ي ند؟ هدف ما ارائهگذارمی داشتن موسیقی یا تغییر آن تأئثر 

  منتشر شده اند. 2000که از سال  است بر تحقیقاتی نخستي درجه در با تمرکز ،به این سؤاالت

  

  دوست داشتن ژانرهاي مختلف موسیقی 13,2

  

اع افرادي هستند که ژانرهاي مختلف مشخص کردن انوي در بارهارجحیت هاي موسیقی ي اکثر تحقیقات در باره

 موسیقی را دوست دارند (مثٍال، پاپ، راك، محلی، رپ/هیپ هاپ، کالسیک، جاز، و غیره)، که سؤال می کنند که

ژانر  که یک شخص حديتفاوت هاي فردي در متغیران جمعیت شناسی (دموگرافی)، شناختی، و شخصیتی با آیا 

تعریف شده است، بطور ضعیفی گرچه ممکن است بنظر بیاید که مفهوم ژانر  ؟ی را دوست دارد مطابقت دارندصخا

اما، ژانر بالفاصله توسط شنوندگان معمولی تشخیص داده می شود. در یک مورد، دانشجویان سال اول کالج که در 

شنیدن خالصه اي  ، تکلیف شناسائی ژانر را، بعد ازاتفاقیروانشناسی ثبت نام کرده بودند در سطحی باالتر از ي دوره

  ..(Gjerdingen and Perrott 2008)هزارم ثانیه ادامه داشتند  250از موسیقی هائی بخوبی انجام دادند که فقط 

از آن جا که شناختن و فقره بندي ژانر می تواند عمًال بالفاصله باشد، احتمال زیاد دارد که ژانر نقش مهمی   

 همبستگیند تا بر مدرك سازي ه اد. پژوهش هاي اولیه گرایش داشتموسیقی بازي کن هاي ارزش گذاريواکنش در 

، و هستندهاي مثبت بین ارجحیت ها براي ژانرها تمرکز کنند، مخصوصاً موسیقی هائی که بنظر تهاجمی یا منفی 

 Arnett 1992; Carpentier et al. 2003; Cattell and Saunders)ویژگی هاي شخصیتی از قبیل سرکشی یا جستجوي احساس 

1954; Christenson and Peterson 1988; Dollinger 1993; Glasgow et al. 1985; Hakanen and Wells 1993; Hansen and Hansen 
1991Little and Zuckerman 1986; McNamara and Ballard 1999; Payne 1980; Rawlings and Ciancarelli 1997; Rawlings et 

al. 1995, 2000; Roe 1995; Schwartz and Fouts 2003; Weaver 1991; Wheeler 1985؛ براي مرور به Rentfrow and McDonald 

همبستگی هاي بین ارجحیت هاي ژانري ي ، پژوهشگران شروع به تحقیق جامعتر در بارهمراجعه کنید). جدیدتر 2010

   کرده اند. افراد و شخصیت
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  ساختار ارجحیت هاي موسیقی 13,2,1

  

اولین تحقیق بود تا بطور نظام مندي ساختار زیربنائی ارجحیت  (Rentfrow and Gosling 2003)ژوهش رنتفراو و گاسلینگ پ

 پنج" –شخصیتی معاصر فقره بندي ارجحیت ها با ساختارهاي آیا  کهرا آزمایش کند موضوع هاي موسیقی و این 

ا نه. پنج نوع شخصیت بزرگ تفاوت هاي فردي در بستگی دارند ی (McCrae and Costa 1987) – "بزرگ شخصیت

هاي  براي تجربه آمادگی ، یاتجربه گرا :شخصیت افراد را در نظر می گیرد که طبق پنج بُعد عمده متغیرند

 ،(extroversion) ، برون گرائی(Conscientiousness) )وجدانیباوظیفه شناسی ( ،(Openness)جدید 

. در یک را می سازند) OCEANي (که خالصه (Neuraticism)روان رنجوري و ،(agrreableness) موافق بودن

هاي ژانر و پنج نوع شخصیت و هم چنین سایر متغیران  یتپیوندهاي بین ارجح گو و گاسلیناسري از تحقیقات، رنتفر

ط محققان شخصیتی، جمعیت شناسی، و نگرشی را مورد تحقیق قرار دادند. بجاي این که قضاوت هاي انجام شده توس

، یک تحقیق مقدماتی آشنائی شرکت کنندگان را با انواع ژانرها و بکار گرفته شوند براي شامل کردن ژانر موسیقی

 کرده بود. این محققان داده ها را مورد استفاده قرار دادند تا تست کوتاه ارجحیت هاي موسیقی تعیین ژانرها –زیر 

(Short Test Of Music Preference = STOMP)  ژانر که براي اکثر دانشجویان کالج در امریکا  14، فهرستی از ارائه دهندرا

(بشدت دوست  1. تست کوتاه ارجحیت هاي موسیقی الزم دارد تا شرکت کنندگان یک رتبه بندي از هستندآشنا 

که  یاري هاي متفاوتدر نمونه بردرنتفراو و گاسلینگ (بشدت دوست دارم) را براي هر ژانري ارائه دهند.  7ندارم) تا 

ارجحیت هاي موسیقی را با تست شامل هزاران شرکت کننده از نواحی جغرافیائی مختلف در ایاالت متحده بودند، 

سنجش کردند.  کوتاه ارجحیت هاي موسیقی، هم چنین با تجزیه و تحلیل کلکسیون آنالین موسیقی شرکت کنندگان،

طرفداران یک ژانر خاص، از قبیل راك، گرایش هم آیا  )1تا تعیین کنند ( این تجزیه و تحلیل ها به آنها امکان دادند

حیت ها وجود ) چند بُعد مستقل از ارج2اشند؛ (دارند تا طرفدار ژانرهاي دیگر، از قبیل آلترناتیو یا هوي متال هم ب

افراد تغییر پیدا می  بین یموسیق –دوست داشتن ژانر خاصی بطور نظام مندي با سایر تفاوت هاي غیر آیا  )3دارند؛ و (

  ه؟کند یا ن

کرده است  آشکارچهار عامل اصلی (یعنی، متغیران نهفته) ارجحیت موسیقی را  جزیه و تحلیل اجزاء متشکلهت  

(Rentfrow and Gosling 2003) بازتابنده و پیچیده. اولین آنها، که نویسندگان آن را (reflexive and complex)  نام

یعنی، است،  (blue)، و بولو مردمی (فولک)نمایانگر ارجحیت ها براي موسیقی هاي کالسیک، جاز،  گذاري کرده اند،

بعضی، با وجود این که هم در نظر گرفته شده اند،  از سایر انواع موسیقی ها ژانرهائی که از نظر موسیقی پیچیده تر

، دوست داشتن این ژانرها بطور مثبتی با مخصوصاً موسیقی بولو یک ساختار هارمونیک ساده اي دارد. به هر حال
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اشتن بطور مثبتی همراه است. این نوع دوست دو دیدگاه سیاسی لیبرال  ئییا تجربه گرا (Openness) براي تجربه آمادگی

همراه است. دومین هم  ورزشی هاي توان گزارشی –با خود  معکوسی، اما بطور بودن با ذکاوت گزارشی –با خود 

ارجحیت براي موسیقی راك، آلترناتیو، ي توصیف کننده که ،است (Intense and Rebellious) سرکشیو  شدید عامل،

و توان  منديذکاوت گزارشی –و خود  گرائی با آمادگی براي تجربه و هوي متال است. این ارجحیت ها بطور مثبتی

که شامل پاپ،  (Upbeat and Conventional)خوش بین و مرسوم ورزشی هم مطابقت دارند. طرفداران ژانرهاي 

، گرایش دارند تا برون گرا، موافق، وظیفه شناس، و از نظر هستند، دینی، و محلی (کانتري)(soundtrack)موسیقی متن 

سیاسی محافظه کار باشند. این افراد خود را هم از نظر بدنی جذاب و ورزشی قلمداد کرده اما در آمادگی براي تجربه 

 ،(Energetic and Rhythmic)پرانرژي و ریتمیکمی دهند. چهارمین و آخرین عامل،  پائینی امتیاز به خودشان

، و موسیقی الکترونیکا/رقص است. دوست داشتن این (soul/funk)بازتاب ارجحیت براي هیپ/هاپ، سول/فانک 

 ورزشی توان و بودن بجذا گزارشی –، و لیبرالیسم سیاسی، و خود ژانرها بطور مثبتی با برون گرائی، موافق بودن

   .است همراه

و همکارانش در یک سري از تحقیقات بعدي نشان داده اند که اشخاص براحتی برداشت هائی در  رنتفرو  

اما به هر حال اغلب بسیار دقیق هستند  ،بودهطرفداران ژانرهاي مختلف موسیقی شکل می دهند که کلیشه اي ي باره

(Rentfrow and Gosling 2006, 2007; Rentfrow et al. 2009) این یافته ها با ایده اي مطابقت دارند که ارجحیت موسیقی .

شخصیت، ي یک جزء مهمی از هویت افراد است، و این که چنین ارجحیت هائی می توانند اطالعات مهمی را در باره

. پژوهش هاي دیگر (North and Hargreaves 1999(براي مثال،  بدست دهندارزش ها، و سبک زندگی یک شخص 

در نظر گرفته  پیشنهاد می کنند که شباهت ها در ارجحیت هاي موسیقی بین افراد بازتاب یک سیستم ارزشی مشترك

   .(Boer et al. 2011)اجتماعی می شود ي خودش اساسی براي جذبهي می شود، که به نوبه

در مورد ساختار بُعدي زیربنائی  ت متحدهدر بعضی موارد، پژوهش هائی که در کشورهاي دیگر غیر از ایاال   

یر و همکارانش ند. براي مثال، لنگم) یافته ا2013و گاسلین ( رنتفرونتایجی شبیه به  ،انجام شده ارجحیت هاي موسیقی

(Langmeyer et al. 2012)  و گاسلین را تکرار و آنها را با یک نمونه از بالغین جوان آلمانی گسترش داده  رنتفرونتایج

با استفاده از نمونه هاي صوتی  ، بجاي سؤال و جواب کاغذي،ساختار چهار عاملی ارجحیت موسیقی را ند. نتایج آنهاا

بسیاري از پژوهش هاي  کردند. با این وجود، نتایج تأئید ،که مثال هائی براي ژانرهاي مربوطه بودند رایجآهنگ هاي 

دیگر در آلمان با طیف سنی وسیعتري، یک ساختار ي ، در یک نمونه. براي مثالدارندیافته هاي اولیه تفاوت  بادیگر 

بزرگی از نوجوانان ي . عالوه بر این، در یک نمونه(Schäfer and Sedlmeier 2009) ه استشش عاملی بدست آورده شد

وتی غیر بعضی از ژانرها به ویژگی هاي شخصیتی متفا هلندي یک ساختار چهار عاملی ارجحیت موسیقی ظاهر شد اما
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از نمونه هاي امریکائی منتسب شدند، بخصوص آنهائی که در هلند بیشتر (تکنو/ترنس) یا کمتر (گاسپل) از امریکا 

  .(Delsing et al. 2008)هستند  مورد عالقه

 معلوم هلنديي ساله 60تا  22دیگري از بالغین بین ي در یک نمونه (Dunn et al. 2011)دان و همکارانش   

 شخصیتی صفات ههر ژانري ب ساختار چهار عاملی ارجحیت زیربنائی موسیقی را شرح می دهد، اما انتسابکردند که 

یک  تعریف شوند.بطور متفاوتی  (Rentfrow and Goslin, 2003) هعوامل پژوهش اولیالزم است که به این معنی است که 

سخت  ي، دینی)، عامل دیگر نمایانگر ژانرهايعامل نمایانگر ژانرهاي موسیقی رسمی (کالسیک، فولک، بلوز، کانتر

راك (راك، آلترناتیو، هوي متال)، سومین عامل نمایانگر ژانري است که در آن ریتم نقش عمده اي بازي می کند 

بنظر می رسد که  (رپ، رقص، سول، جاز)، و چهارمین عامل نمایانگر ژانر راك نرم تر است (پاپ، متن). حقیقتی که

قابل توجه است، و همان طور که انتظار  بخصوص دارد،سیقی کالسیک و کانتري به همان عامل تعلق براي مو ترجیح

، ماهیت متنوع موسیقی جاز (براي مثال، دایانا کرال و اورنت کولمن هر دو هنرمندان جاز هستند اما متفاوت می رود

امل (یعنی، با ژانرهاي رسمی و راك به گوش می رسند) به این معنی است که دوست داشتن جاز با بیش از یک ع

   ) همراه است.نرم

قبل از فارغ التحصیلی شبیه به  بریتانیائی که ساختار ارجحیت دانشجویان معلوم کرده (Colley 2008)کالی   

در پژوهش آنها،  قداري تفاوت هاي ارجحیت هاي جنسی است.اما با م)، 2003مریکائی رنتفرو و گاسلینگ (اي نمونه

، اما مردها هارد راك را ترجیح می دادند. در یک داشتند می را دوستآهنگ پاپ  40از مردان بیشتر یان زن دانشجو

بجاي شد که شرکت کنندگان رتبه بندي دوست داشتن را می پژوهش در کانادا یک ساختار هشت عاملی وقتی ظاهر 

نمونه شامل تعداد زیادي از دانشجویان از یک کالج  دادند.می ژانر مختلف انجام  30براي  (George et al. 2007)نوع  14

که گرایش شدیدي به دینداري داشتند. در نتیجه، شرکت کنندگان  ندمسیحی و هم چنین بالغینی از نواحی اطراف بود

شد (که ژانر می رتبه بندي را براي چهار ژانر موسیقی مسیحیت ارائه دادند، و دو عدد از این ژانرها بار یک عامل 

 ).سیحیتسنتی مشد (موسیقی  )، و دو ژانر دیگر بار یک عامل دیگرمی شودخوانده  مسیحی معاصروسیقی م

(آلترناتیو، راك کالسیک،  سرکشیبودند که  آشکار عواملی براي موسیقی –واضح ترین تفاوت هاي فردي غیر 

(کورال،  کالسیک و ،)بولو ندا ریتم رگا، پاپ، رپ، هاپ، –(هیپ  سریع ریتمیک وگرانج، هوي متال، پانک)، 

سطوح ، آهنگ هاي دیسنی/برادوي، اوپرا/باله، پیانو) برچسب زده شده بودند. ابزاري کالسیکموسیقی بدون کالم یا 

 آشکارشدید بودند در شرکت کنندگانی یا ریتمیک و  سرکشیبیشتر دوست داشتن براي ژانرهائی که متعلق به عوامل 

مهارت هاي  ا تحصیالت کمتر، و ذهنیت معنوي کمتري داشتند. این افراد گرایش داشتند تابود که جوانتر، بیکارتر، ب

ه فس، وظیفه شناسی، و موافقت داشت، و سطوح کمتراعتماد به نروان رنجوري و خصومت بیشتر، اجتماعی ضعیفتر
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ی نشان تمخالفشخصیت طرح . افرادي که ژانرهائی را دوست داشتند که بر عامل کالسیکی بار شده بود اساساً باشند

  می دادند.

ژانر  12براي رتبه بندي دوست داشتن را از دانشجویان دانشگاه در ژاپن خواست تا  (Brown 2012)براون   

 هم ي. شش ژانر دیگربودند) STOMP( تست کوتاه ارجحیت هاي موسیقی ارائه دهند، شش عدد از آنها از مختلف

که شباهت زیادي با آشنا بودند. یک ساختار چهار عاملی نسبتًا شنوندگان ژاپنی  براي این ژانرهاشامل شدند چون که 

تجربه گرائی  برايامتیازات زیاد  باشد و شرکت کنندگان  آشکار ) داشت2003رنتفرو و گاسلین (ي یافته هاي اولیه

پژوهش دیگري که در ژاپن  گرایش داشتند تا موسیقی هاي بازتابی و پیچیده را بیشتر دوست داشته باشند. اما، در

بر دیگري تست کوتاه ارجحیت هاي موسیقی اصلی منجر به ساختار چهار عاملی شد اما چندین ژانر  انجام گرفت

  . (Oshio 2012)بار شدند که از پژوهش اولی متفاوت بودند  عوامل

حلی که آنها در ابتدا ند که ساختار بُعدي ارجحیت موسیقی از راه ه احتی رتنفرو و همکارانش معلوم کرد  

گزارش دادند تفاوت دارد. در یک سري از پژوهش هاي متعاقب، آنها از شنوندگان خواستند تا رتبه بندي دوست 

ثانیه اي از موسیقی هاي ناآشنا  15گزیده هاي ، بستگی به پژوهش خاص) از 94تا  25داشتن براي تعداد زیادي (یعنی، 

مانند پژوهشی که توسط لنگمیر و همکارانش  .(Rentfrow et al. 2011) ندنر مختلف بودژا 26را ارائه دهند که نمایانگر 

(Langmeyer et al. 2012)  ،بجاي رتبه بندي دوست داشتن براي برچسب هاي ژانري، شرکت کنندگان انجام شده بود

رتبه بندي  14 رکت کنندگانیک گروه جداگانه از شرتبه بندي دوست داشتن را براي موسیقی واقعی انجام می دادند. 

، مغشوشهاي موسیقی (متراکم، کننده توصیف ي دادند، هفت رتبه بندي برپایهمی هر گزیده را انجام ي در باره

هاي روانشناسی (تهاجمی، کننده )، و هفت رتبه بندي دیگر بر اساس توصیف ضربیالکتریکی، دستگاهی، بلند، 

کرد که  آشکار خش، رومانتیک، غم انگیز) بودند. تجزیه و تحلیل اجزاء اصلیپیچیده، الهام بخش، با ذکاوت، آرام ب

، که طوري برچسب ندکنبجاي چهار بعد، تغییر پیدا می  دوست داشتن در راستاي پنج بُعد مشخص، هاي رتبه بندي

که به ترتیب به  (Mellow, Unpretentious, Sopisticated, Intense, Contemporary)را ساختند  MUSICزده شدند که مخفف 

  ، و امروزي یا معاصر هستند.تندمعانی دلپذیر، بی ادعا یا فروتن، پیچیده، 

 14بر ابعاد خاص را به عنوان یک عملکرد ژانرهاي مختلف و میانگین رتبه بندي براي  شدن محققان باراین   

، نرم، رومانتیک، آرام بخش، و آهسته دلپذیرموسیقی  .(Rentfrow et al. 2011) نده اشرح داد کنندهتوصیف 

، و موسیقی امروزي R&B/soul نرم، –اول متعلق به ژانرهاي راك ي ها در درجه گزیدهغیرتهاجمی قضاوت می شد، و 

ها از ژانرهاي کانتري  گزیده، نرم، غیر تهاجمی، و ساده است و تحریف نشدهآوازي،  بی ادعاموسیقی  بالغین بودند.

نشده، با ذکاوت، و الهام بخش بود و  مغشوش اي، ضربهغیر الکتریکی، غیر  پیچیدهوسیقی و بلوگرس می آمدند. م

مغشوش، بلند، الکتریک،  تندمارش بودند. موسیقی موسیقی موسیقی نظامی یا ازضبط هاي موسیقی کالسیک و 
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بگوش  امروزيتًا، موسیقی ها از ژانرهاي راك، پانک، و متال می آمدند. نهای گزیدهتهاجمی، و غیر آرام بخش بود، و 

  اول از ژانرهاي رپ، الکترونیکا، و التین می آمدند.ي ها در درجه گزیدهالکتریک، کوبه اي، و خوشحال می رسید، و 

) نشان داده که ارجحیت هاي موسیقی بطور قابل اعتمادي 2011گرچه نتایج پژوهش رنتفرو و همکارانش (  

سنجش می شدند)، و عضویت ژانري تغییر  کننده هار که توسط توصیف (آن طو به عنوان عملکرد صفات موسیقی

است. اما، در پژوهش متعاقب،  موسیقی صفاتپیدا می کنند، ژانر در پیش بینی رتبه بندي دوست داشتن کمی بهتر از 

 گزیدهمه هائی از موسیقی جاز، یا ه گزیدهمحرکات ي همهشد که می وقتی ظاهر  ) (MUSIC یهمان راه حل پنج عامل

. در این موارد، ساختار زیربنائی ارجحیت هاي موسیقی، بجاي (Rentfrow et al. 2012)هائی از موسیقی راك بودند 

  (یعنی، تفاوت ها در چگونگی به گوش رسیدن قطعات).  بودندصفات موسیقی ي تفاوت ها در ژانرها، تنها نتیجه

ارجحیت هاي موسیقی شامل اما زرگتري بازي کنند، گرچه صفات موسیقی ممکن است در واقع نقش ب لذا،  

بنیاد جدیدي براي پژوهش  MUSIC. مدل هم چنین دوست داشتن ژانرها هستندموسیقی و خاص دوست داشتن صفات 

هاي آینده اي تهیه دیده که سعی دارند تا آزمایش کنند که چه چیزي باعث می شود افراد متفاوت قطعات موسیقی 

 د، نوشتجات در دسترس پیشنهاد می کنند که ساختارناشته باشند. گرچه، اگر کالً در نظر گرفته شومختلفی را دوست د

می کنند، چون که پیدا تاریخی تفاوت  احلرهنگ ها، سنین مختلف، و مرزیربنائی ارجحیت هاي موسیقی بین ف

(متغیران نهفته) که در تجزیه  یعوامل. دارندتفاوت  با هم ژانرهاي متفاوت توسط گروه هاي مختلف انسانها کم و بیشی

 یک از کدام که شود سؤالکه از شرکت کنندگان دارد بستگی به این امور و تحلیل هاي اجزاء اصلی ظاهر می شوند 

ت کنندگان دوست داشتن خودشان را براي برچسب کشرآیا  این که را رتیه بندي کنند، و (ژانرها) آشکارمتغیران 

هست که ارجحیت هاي موسیقی خود پژوهشگران  هم آشکار. رتبه بندي می کنند واقعی از ضبط انتخاببراي ژانر یا 

هر بُعدي که با موسیقی کالسیک همراه می  گذارند، طوري که بر چگونگی برچسب زدن به عوامل ظاهر شده تأثیر

ن ییا کانتري به هم هاي بلوز، مارش،گرچه موسیقی ، برچسب زده شود "سطح باال"یا  "پیچیده"شود ممکن است 

  عامل تعلق دارند.
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  ارجحیت هاي ژانر و تفاوت هاي شخصی 13,2,2

  

یافته ها از پژوهش هاي همبستگی بین ارجحیت هاي موسیقی و ابعاد شخصیتی، مخصوصًا براي تجربه گرائی و برون 

ي الیتی یا روشنفکري از قبیل در تعدادي از پژوهش ها، تجربه گرائی با ارجحیت براي ژانرها. ، استوارترندگرائی

 .Brown 2012; Delsing et alو شورشی از قبیل راك (براي مثال،  کالسیک و جاز، هم چنین براي ژانرهاي شدید

2008;Dunn et al. 2011; George et al. 2007; Langmeyer et al. 2012; Rentfrow and Gosling 2003; Zweigenhaft 2008)  همراه

 قیقات زیادي هم پیوندهائی بین برون گرائی و دوست داشتن ژانرهاي موسیقی اي که شاد و خوش بین. تحه استبود

ل، مثا براي( اند داده گزارش را رقص و هاپ، –و رسمی و انرژي دار و ریتمیک اند، منجمله ژانرهاي پاپ، رپ/هیپ 

(Desling et al. 2008; Langmeyer et al. 2012; Rentfrow and Goslin 2003; Zweinghaft 2008  در مقایسه، همبستگی بین .

(یعنی، موافقت گرائی، وظیفه  عد بزرگ را شکل می دهندارجحیت هاي موسیقی و ابعاد دیگر شخصیتی که پنج بُ

 Brown 2012; Desling et al. 2008; Dunn et al. 2011; Georgeشناسی، و روان رنجوري) ثبات کمتري داشته اند (براي مثال، 

et al. 2007; Langmeyer et al. 2012; Rentfrow and Gosling 2003; Zweinghaft 2008).  

پژوهش هاي معدود دیگري همبستگی بین جنبه هاي خاص تر شخصیتی (بجاي ابعاد وسیع) و ارجحیت هاي   

گرائی شامل شش جنبه  . براي مثال، بعد تجربه(Dunn et al. 2011; Zweigenhalft 2008)موسیقی را آزمایش کرده اند 

(قدردانی از شعر، هنر، موسیقی، و  عالئق هنرمندانه ،)بودن تصورات و تخیالتمستعد ( خیال پردازياست: 

ن موضوعات د(عالقه به آزمو ماجراجوئی(باخبري از احساسات شخصی)،  احساساتی بودنزیبائی هاي طبیعت)، 

(آمادگی براي به چالش کشیدن اولیاء امور، قواعد و سنت  برالیسملی(استعداد براي ایده هاي تازه)، و  ذکاوتتازه)، 

ها). در اصول، پژوهش هاي آینده باید تفاوت هاي شخصیتی بین طرفداران موسیقی کالسیک و طرفداران موسیقی 

است ي تجربه گرائی دارند. براي مثال، طرفداران راك ممکن درجات نسبتاً باالکه هر دو چون ، کنند تعیینراك را 

لیبرالتر بوده و طرفداران موسیقی کالسیک احساساتی تر باشند. بطور کلی تر، بعضی از جنبه ها ممکن است بهتر از 

  .این کار را انجام دهنداز ابعاد وسیع هم  بهتر ارجحیت هاي موسیقی بوده، وي جنبه هاي دیگر پیش بینی کننده

ي گانهپنج ابعاد غیر از  ،قی و متغیران متفاوت فرديدیگر روابط بین ارجحیت هاي موسیآکادمیسین هاي    

که دوست داشتن موسیقی  هکرد معلوم)  Brown 2012بزرگ شخصیت را مورد آزمایش قرار داده اند. براون (

 و عدالت صمیمیت، و خلوص شامل که اي خصیصه است، همراه فروتنی –صداقت کالسیک، جاز، و کلیسائی با 
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شخصیت ي از آکادمیسین ها آن ها را ابعاد وسیع شش گانه و آز، و فروتنی است، که بعضیاحتراز از حرص  انصاف،

. دیگران گزارش داده اند که مردان و زنان به ترتیب سبک هاي (Ashton and Lee 2008; Lee and Ashton 2008)می دانند 

کر دوگانه (یعنی، تفکر سیاه و سفیدي ، و این که تف(Colley 2008)سخت تر و مالیم تر موزیک پاپ را دوست دارند 

اما بطور منفی با  بطور مثبتی با دوست داشتن ژانرهاي زیادي از موسیقی پاپ همبستگی دارد هیچی) – یا –یا همه 

  .(Oshio 2012)دوست داشتن موسیقی کالسیک، حداقل بین دانشجویان ژاپنی مرتبط است 

بزرگ ي در یک رویکرد جامعتر با یک نمونه (North and Hargreaves 2007a, 2007b, 2007c)ز ونورت و هارگری  

و انواع گسترده اي از متغیران سبک زندگی ژانر  بر اساس نیا، همبستگی هائی بین ارجحیت هااز افراد ساکن بریتا

 ت، و باورها را گزارشغغل بودن، سالمت، عالئق اوقات فرازندگی، شا نظم و ترتیبمنجمله درآمد، تحصیالت، 

را دوست داشتند (براي مثال، هیپ هاپ/رپ، موسیقی دي جی،  "مسئله دار"گانی که موسیقی دداده اند. شنون

) گرایش دارند تا حدي دیدگاه هاي ضداجتماعی داشته باشند؛ گرچه تمایالت اجتماعی house musicهاوس رقص/

). North and Hargreaves 2007a( ات گیري ندارندلیبرال دارند، اما بخصوص دیدگاه هاي سیاسی لیبرال در واژه هاي مالی

در سبکی زندگی کنند که با  تا رندري از افراد دیگر دابطور کلی، طرفداران اوپرا و موسیقی کالسیک احتمال بیشت

 این .اند) مرتبط (North and Hargreaves 2007cاجتماع (از نظر مسافرت، ثروت، تحصیالت، شغل؛  باالئیمیانی و ي طبقه

تا ارجحیت هاي پیچیده تري در حیطه هاي غیر موسیقی داشته باشند (براي مثال،  دارندافراد احتمال بیشتري هم 

). متأسفانه، پیوندهاي زیادي بین (North and Hargreaves 2007bت غو، خواندن، فعالیت هاي اوقات فراتلویزیون و رادی

، و ندنشده ا برقراربزرگ هنوز هم ي ابعاد شخصیتی پنج گانهغیر از  فرديتفاوت  نارجحیت هاي موسیقی و متغیرا

  . هستند خاصی هاي گروه هم یا و –مقید به فرهنگ  بعضی از همبستگی هاي مشاهده شده

کرده اند که  آشکارانواع افرادي ي تحقیقات موضوعات زیادي در بارهتا حال،  2000از سال در جمع،   

 ارند. یکی از موضوعاتی که بطور گسترده اي در این رشته اذعان شده مشکلژانرهاي متفاوت موسیقی را دوست د

 را باید کنار گذاشت. براي مثال،یک انتخابی است که کدام ژانرها را باید در تحقیق تجربی شامل کرد و کدام  در

د. همان طور که مشاهده موسیقی کانتري در امریکا طرفدار زیادي دارد اما در سایر نقاط دنیا طرفداران بسیار کمی دار

شد، ژانرهائی که در هر پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته اند بنظر می رسند که ساختار ابعادي زیربنائی ارجحیت هاي 

، طوري که راه حل ها از تجزیه و تحلیل هاي اجزاء اصلی قادر به تعمیم گسترده تري نبوده می کنندموسیقی را متأثر 

شده اي که در آزمایشگاه خود ما انجام شده، ما نسخه اي از تست کوتاه ارجحیت هاي موسیقی . در تحقیق منتشر ناند

دانشجوئی اجرا کردیم که در روانشناسی مقدماتی ثبت نام کرده بودند. ساختار  2000 دررا طی چند سال متوالی تقریبا 

با آن چیزي نداشت که توسط رنتفرو و از سالی تا سال دیگر تفاوت پیدا می کرد و هرگز شباهتی  عامل زیربنائی

  ) گزارش شده بود.2003گاسلینگ (
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 شاملگرچه پژوهشگران باید مطمئن باشند که ژانرهاي شامل شده در سنجش هاي ارجحیت موسیقی فقط   

شده باشند، در یک مورد، این بخوبی شناخته  ند،اکه مورد تحقیق  که در یک فرهنگ یا گروه خاصی باشندآنهائی 

ارجحیت هاي موسیقی تقریباً یک سوم نمونه اي از دانشجویان دانشگاه فنالند ي منعکس کننده صحیحیرد بطور رویک

کافی دقیق نباشند تا ریزه ي . به عبارتی دیگر، سنجش ها در سطح ژانر ممکن است به اندازه(Ferrer et al. 2003)نبود 

نبودن تعریف ژانرهاي  اختصاصیدیگر روشن و ي مسئله د.نکاري هاي ارجحیت هاي شنوندگان زیادي را تسخیر کن

احتمال  است (براي مثال، چه چیزي یک آهنگ راك را از آهنگ پاپ مشخص می کند؟)، و حقیقتی که موسیقی

گی پیچید حقیقتیدارد که ژانرهاي زیادي توسط افراد مختلف بطور متفاوتی مفهوم سازي شوند. این موضوع با 

که ژانرها طی زمان تحول پیدا می کنند. فرضاً سنجش هاي سابژکتیو ژانر مانند آنهائی که توسط  بیشتري پیدا می کند

iTune  استودیو توسط گروه رادیوهد ي اولیهمتناقض هستند. براي مثال، آلبوم هاي  ترتیبارائه شده به همین(Radiohead) 

 همان از رکوردهائی شامل –ترین کلکسیون آهنگ آنها فقره بندي شده اند، با این وجود مشهور "آلترناتیو"به عنوان 

  .است شده بندي فقره "راك" عنوان به –ها آلبوم

 ”Metal Evolution“که بطور مناسبی و سریال تلویزیونی متعاقب آن ( (Dunn et al. 2005)در یک فیلم مستند   

رسم را  "خانوادگی هوي متالي یک شجره" )، انسان شناسی به نام سم دان Banger Film, Inc. 2011( هاري شدزنامگ

سال شناسائی می کرد. تجزیه و تحلیل  40طی را  آن هاي گروه –که سرچشمه هاي هوي متال و پیشرف زیر  کرد

موسیقی اي را تعریف ي یابنده تحولمشکل است تا فقره هاي گسترده و  دان از یک ژانر واحد نشان می دهد که چرا

 یک درون حتی چرا که دهد می هم نشان امر این. شوند می عوض زمان طی که است نرهائیژا –کرد که حاوي زیر 

. بارهاي معنائی اجتماعی دارند ي آنژانرها – زیر نداشتن و داشتن دوستي باره در قوي نظري غالباً  افراد خاص، ژانر

 هم را موسیقی هاي ارجحیت ،شوند می عوض هم زمان طی که مختلف، ژانرهاي با همراه موسیقی –و فرهنگی غیر 

وابستگی داشت، اما امروزه در  خالفکاري و منحط رفتار با راك موسیقی قبل سال چندین مثال، براي. کنند می متأثر

بین ژانرهاي بسیار باب روز در بسیاري از نقاط دنیا قرار دارد. نهایتًا، حتی در یک ژانر ارجح، بعضی آهنگ ها بهتر از 

ته می شوند. شایع هم هست که آهنگی دوست داشته شود که از ژانري می آید که اشخاص معموالً دیگران دوست داش

آیا  اثر دارند که امر آن ژانر را دوست ندارند. در بخش بعدي، ما مورد بحث قرار می دهیم که کدام عوامل بر این

تنی با عوامل متنی و تفاوت هاي موسیقی را دوست دارد یا نه، و چگونه چنین دوست داشي طعهقیک شنونده یک 

  شخصی متأثر می شود.
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  قطعات موسیقیتک تک دوست داشتن  13,3

  

قطعات منفرد موسیقی می تواند شامل گزیده هائی از ژانرهاي بسیار متنوع، یا متناوبًا، گزیده هاي  داشتن تحقیق دوست

می توانند آزمایش کنند که چه عواملی واکنش مختلف زیادي از یک ژانر باشد. در هر یک از این موارد، پژوهشگران 

) اثرات بارهاي معنائی اجتماعی و فرهنگی اي را به حداقل برسانند 1هاي دوست داشتن را متأثر می کنند در حالی که (

تنوع بدون ترتیب خاصی را کاهش دهند که از تفاوت هاي فردي در برداشت ) 2، و (اندکه با ژانرهاي مختلف همراه 

 ناآشناگزیده هاي موسیقی فاوت پیدا می کنند. استفاده از ان بر می خیزند که ژانرها چگونه براساس برچسب تشنوندگ

تصریحی را به حداقل می رساند که ممکن است با  خاطراتبجاي برچسب هاي لفظی یا توصیف کردن آنها، اثرات 

  موسیقی هاي آشنا تداعی شوند.

  

  گرفتن دوست داشتن و در معرض قرار 13,3,1

  

ممکن  گرچهموسیقی را دوست ندارند، ي یک قطعه در ابتدا ، شنوندگان اغلب گزارش می دهند کهگفته هابنا به 

که  (Zajonc1968)از زمان پژوهش پیشگام زاجونک است بعد از گوش دادن مکرر آن را دوست داشته باشند. در واقع، 

در معرض قرار گرفتن، یا آشنائی با  ده شده که کثرتکرد، نشان دا ثابترا  اثر محض در معرض قرار گرفتن

این موضوع به حقیقتی اشاره دارد که محرکاتی که در  ر قرار می دهد.یتحت تأثرا  آن یک محرك، دوست داشتن

چینی) وقتی که برداشت کننده از قبل با آنها مواجه شده باشد، زبان ، حروف طراحیآغاز خنثی بوده اند (براي مثال، 

دوست داشته می شوند، حتی وقتی که برداشت کننده نمی تواند آنها را بطور تصریحی به خاطر بیاورد. پژوهش  بیشتر

هاي موسیقی ناآشنا گسترش پیدا می کند، که اگر برداشت  گزیدهند که این اثر به ه امدارکی بدست داد هاي اولیه

 Brickman and D’Amato 2975; Heingartner and Hall 1974; Krugman) کننده آنها را قبالً شنیده باشد بیشتر دوستشان دارد

1943; Meyer 1903; Mull 1957; Obermiller 1985; Peretz et al. 1998, Wilcon 1979).   

به عبارتی  "ه است.بیش از حد پخش شد"با این وجود، اشخاص اغلب شکایت دارند که یک آهنگ خاص   

 شنیده اند زمانی کوتاه مدتي  طی یک مرحلهگی را که بسیار زیاد، مخصوصاً می توانند یک آهن دیگر، شنوندگان

، بعضی از نظریه پردازان پیشنهاد کرده اند که گزارش لفظیمشاهدات با این  تمطابقدر . دیگر دوست نداشته باشند
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 ;Berlyne 1970)ند تفاوت پیدا می ک و بدیع بودن به عنوان عملکرد تازگی ،Uحرف ي شبیه به وارونهدوست داشتن 

Stang 1974) محرکات کامًال ناآشنا تهدیدات بالقوه اي هستند و لذا تا حدي دوست داشتنی نیستند. با در معرض قرار .

، دوست داشتن افزایش پیدا می کند چون که محرك منفی اي نداشته باشدي که هیچ نتیجه به موسیقی ايگرفتن اولیه 

قابل  بشدتمحرك می تواند  . اما، با افزایش در معرض قرار گرفتنمی شودآمیز هدید بیشتر قابل پیش بینی و کمتر ت

طوري که دوست داشتن کاهش پیدا می کند. تحقیقات اولیه مدارکی ارائه  ،)شود پیش بینی تر شود (یعنی، مالل آور

جب کاهش دوست داشتن ند که با پیشنهادي مطابقت دارند که بیش از حد در معرض موسیقی قرار گرفتن موه اداد

  .(Bartlett 1973; Bentar et al. 1994; Getz 1966; Hargreaves 1984; Heyduk 1975; Verveer et al. 1933)می شود آن 

تجربی معمولی، از ي برنامهدر دنیاي واقعی، شنیدن موسیقی در یک زمینه یا متنی رخ می دهد. در یک   

، ، معموالً در حالی که نوعی رتبه بندي دوست داشتن را ارائه می دهندوسیقیمشنونده خواسته می شود تا به محرکات 

نیز می توان به همان اندازه  ، مانند حضور در یک کنسرت،موسیقیي ه به شنیدن روزمرهچ. گرتوجه زیادي بکند

غلب در حالی که افراد ، اما شنیدن موسیقی غالبًا تحت شرائط منفعل تر یا اتفاقی رخ می دهد. براي مثال، اتمرکز کرد

رانندگی می کنند، کارهاي منزل را انجام می دهند، آشپزي می کنند، در اینترنت گشت و گذار دارند، تلویزیون نگاه 

بین گوش دادن به آنها به موسیقی گوش می دهند. در این زمینه ها، توجه  زمینهپس در  ،می کنند، و ورزش می کنند

سیقی آهسته تر رشد کند. به این گونه، ت تقسیم شده، و ممکن است آشنائی با موموسیقی، و انجام تکلیف در دس

اثر در معرض قرار گرفتن بر دوست داشتن تحت شرائط متفاوت تغییر پیدا می کند آیا  یک سؤال مهم این است که

  یا نه.

گزیده هائی به شنوندگان  براي جواب به این سؤال (Szpunar et al. 2004, Experiment 2)نار و همکارانش وزپس  

از دو  یبار تحت یک 32، دو بار، هشت بار، یا یک آلت موسیقی) رهبرياز کنسرت ها (یعنی، موسیقی ارکستري به 

 ها توجه می کردند، گزیده، شرکت کنندگان بطور فعالی به "متمرکز" گوش دادنوضعیت عرضه کردند. در وضعیت 

موسیقی رهبري کننده را در هر عرضه اي شناسائی کنند. در وضعیت سمع  تا آلت چون که از آنها خواسته شده بود

هاي موسیقی  گزیدهدقت به یک داستان پردازي در گوش راست در حالی گوش می دادند که  ، شنوندگان با"ضمنی"

ه وارون Uشکل  بهاز دوست داشتن  اثريیک این آزمایش با صداي ضعیفی در گوش چپ آنها پخش می شدند. نتایج 

که در مقایسه با زمینه (یعنی، در وضع ، نشان می داد در معرض قرار گرفتن براي شنوندگان متمرکزي به عنوان نتیجهرا 

بار  32با از آن  بعد اما،، دبدون در معرض قرار گرفتن قبلی)، دوست داشتن تا هشت بار شنیدن افزایش پیدا می کر

بالعکس، در وضعیت سمع ضمنی یک افزایش خطی پیدا می کرد. شنیدن این دوست داشتن به حد زمینه اي کاهش 

کرده اند که آشنائی با یک  آشکار. این یافته ها باقی می ماند در معرض قرار گرفتن اثردر دوست داشتن به عنوان 

 بیش از حدکه در آن در نقطه اي موسیقی، تا یک نقطه اي موجب افزایش دوست داشتن براي آن می شود، ي قطعه
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شنا می شود. چنین آشنائی بیش از حدي فقط، یا اقًال سریعتر، وقتی اتفاق می افتد که شنوندگان با دقت به موسیقی آ

   گوش کنند. زمینهپس توجه می کنند بجاي این که آن را در 

ممکن است که دوست داشتن را بین افراد مختلف بطور متفاوتی تحت تأثیر قرار دهد،  شنیدن تکراري وفور  

در یک  (Hunter and Shellenberg 2011a)تفاوت ها در شخصیت یا متغیران دیگر است. هانتر و شلنبرگ ي نتیجهکه 

ند ه ازیه و تحلیل دوباره قرار دادجقبلی را مورد تي مایش انجام شدهتحقیقی، یافته هاي وضعیت هاي تمرکزي دو آز

(Shellenberg et al. 2008; Szpunar et al. 2004, Experiment2) شرکت کنندگان بعنوان یک گروه، یک طرح دوست .

وفور در معرض قرار گرفتن نشان می دادند، همان طور که در مقاله هاي منتشر  اثروارونه اي را به عنوان  Uداشتن 

فقط آزمایش قرار می گرفتند،  وقتی که شرکت کنندگان تک تک مورداما، اصلی گزارش داده شده بود. ي شده

نیمی از آنها چنین طرحی را نشان می دادند. سایر شرکت کنندگان افزایشی یکنواخت، کاهشی یکنواخت، یا  کمتر از

  از دوست داشتن با افزایش در معرض قرار گرفتن نشان می دادند. Uیک طرح 

 Hunter)شخصیت می تواند چنین تفاوتهاي فردي را شرح دهد، هانتر و شلنبرگ آیا  براي آزمایش این که  

and Shellenberg 2011a)  سزپونار و همکارانش  پژوهشمتمرکز از  شنیدنیافته هاي وضعیت(Szpunar et al. 2004, 

Experiment 2) شامل کردند. در مقایسه با  هم شخصیتی راي را تکرار کردند، اما یک سنجشی از ابعاد بزرگ پنج گانه

بودند گزیده هاي جدید و بدیع  قوياین بُعد شخصیتی  بودند، افرادي که در ضعیفافرادي که در تجربه گرائی 

خاص موسیقی را بیشتر دوست می داشتند و گزیده هائی را که مکرراً می شنیدند کمتر دوست داشتند، که یک اشباغ 

معکوس براي دوست داشتن  Uنشان می دادند. عالوه بر این، گرچه طرح  در معرض قرار گرفتن اثربه عنوان  ی راسریع

باال در  امتیازداشتند، شایعترین طرح براي شنوندگان با در تجربه گرائی  ضعیفی امتیازشنوندگانی شایع بود که  بین

تجربه گرائی کاهش یکنواختی در دوست داشتن با افزایش در معرض قرار گرفتن بود. این یافته قابل انتظار بود چون 

، اثر در معرض قرار گرفتن بر دوست داشتن با اً است. جمعکه عالمت اصلی تجربه گرائی ارجحیت تنوع بر روزمره 

  گوش دادن، و شخصیت فعل و انفعال می کند. ي انواعی از سایر عوامل منجمله دوست داشتن اولیه، زمینه

با چه سرعتی از شنیدن یک آهنگ یک فرد تأثیر گذارند که  يکه احتماًال بر امر یسایر عوامل آزمایش  

موسیقی را  انتخابتنظیمات آزمایشگاهی کار مشکلی است. براي مثال، ما معموالً همان  خاص خسته می شود در

می چندین بار در یک روز نمی شنویم، تا چه برسد به یک ساعت، که می تواند در یک آزمایش مورد داشته باشد. 

در مقایسه  طول بکشند، ته هاروزها تا هفآنها  هاي رفتناگر در معرض قرار گ، که براي شنوندگان توان انتظار داشت

، زمان بیشتري الزم است تا یک طی یک چارچوب زمانی کوتاه رخ دهند مکرراً در معرض قرار گرفتن ها با وقتی که 

  آهنگ تکراري را دوست نداشته باشند. 
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این  وست داشتن فعل و انفعال می کنددي در بارهتکراري گرفتن عامل دیگري که با اثر در معرض قرار   

. تکرار شنیدن یک آهنگی که شنونده اصًال می شوددوست داشته چه اندازه اي موسیقی در ابتدا ي قطعهاست که 

در یک تحقیقی، شنوندگان هر یک از  چنین ناخوشایندي را به جهت مثبتی جابجا کند. دوست ندارد احتمال ندارد

. آنها هر قطعه را بعد از این (Witvliet and Vrana 2007)شنیدند  می موسیقی ناآشناي ارکستري را شش بار انتخاب 12

قطعه از قبل طوري  12کردند. می از نظر دوست داشتن رتبه بندي  که براي اولین بار، و مجددًا بعد از شش بار شنیدن

ارزش دیگر ناخوشایند (ي مثبت) و نیمه ارزش گذاريانتخاب شده بودند که نیمی از آنها لذت بخش (یعنی، با 

 Hunter et al. 2008, 2010, 2011a, 2011b; Husain etمنفی) بگوش برسند. مانند پژوهش هاي دیگر (براي مثال،  ريگذا

al. 2002; Khalfa et al. 2008; Lading and Schellenberg 2012; Schellenberg et al. 2008; Thompson et al. 2001; Vieillard et 
al. 2008)ترجیح می  هاي منفی ارزش گذاريبرمثبت را  ارزش گذاريبا  موسیقی هايآغاز  ، این شنوندگان بالغ در

هاي  گزیدهقطبی تر می شدند.  . اما، بعد از در معرض قرار گرفتن هاي مکرّر واکنش ها به هر دو نوع موسیقیدادند

کمتر دوست داشته منفی حتی  ارزش گذاريهاي با  گزیدهمثبت بیشتر دوست داشته می شدند، اما  ارزش گذاريبا 

دوست داشتن موسیقی هائی که ناخوشایند بگوش می رسند در ابتدا افزایش می یافت آیا  که نبودمی شدند. معلوم 

   (یعنی، بین اولین و ششمین در معرض قرار گرفتن) قبل از این که شروع به کاهش پیدا کند.

  

  دوست داشتن و پیچیدگی 13,3,2

  

به حداکثر می رسد این احتمال  از در معرض قرار گرفتن ها متوسطیی بعد از تعداد ایده اي که دوست داشتن موسیق

 (Berlyne 1970)را پیش می کشد که بطور کلی ممکن است که میانه روي براي دوست داشتن بنیادي باشد.برالین 

داشته باشد.  U يباید عملکردي به شکل وارونه در مطابقت با پیچیدگی که دوست داشتن ه استپیشنهاد هم کرد

وقتی بیش از همه دوست داشته می شود که ساختارهاي ملودیکی، ریتمیکی، و متریکی آن خیلی ساده، قابل  موسیقی

 Heyduk)تعجب آور، غیر قابل پیش بینی، و نامنظم نباشند. هیداك  هم بیش از حدپیش بینی، و یک دست نبوده و 

ت که با این دیدگاه ساخته شده بودند مدارکی یاف  براي اهداف آزمایشنو که مخصوصاً با استفاده از قطعات پیا (1975

آنهائی که از تعداد در قطعاتی را که سطوح متوسط پیچیدگی داشند (یعنی،  شرکت کنندگان او. رندمطابقت دا

دادند  بودند) بر قطعاتی ترجیح می شدهمتوسطی از آکوردهاي مختلف و تعداد متوسطی از همگام سازي ها استفاده 

که یا بسیار ساده و یا بسیار پیچیده بودند. این نتایج هم با محرکات معتبرتر زیست بومی تکرار شده اند. براي مثال، 

را در واژه  (house)یا هاوس  (new age)وقتی از شنوندگان خواسته شده بود تا گزیده هاي ناآشنا از موسیقی نیو ایج 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٤

هائی با پیچیدگی متوسط  گزیدهرتبه بندي کنند، آنها ارجحیت مشابهی براي  هاي دوست داشتن و پیچیدگی سابژکتیو

   .(North and Hargreaves 1995)دادند  می نشان

علیهذا، اثر پیچیدگی بر دوست داشتن ممکن است بین ژانرهاي مختلف موسیقی یکدست نباشد. براي مثال،   

را که توسط موسیقی دانان حرفه  (bluegrass)ي جاز و بلوگرس بدایه نوازي ها (Orr and Ohlsson 2001)اور و اولسون 

هاي بلوگرس، شنوندگان  گزیدهتا در پیچیدگی تغییر کنند، به شنوندگان عرضه کردند. براي  ،اي خلق شده بودند

ح هاي جاز، این افراد سادگی را ترجی گزیدهي براي سطح متوسط پیچیدگی نشان می دادند. اما، براي آشکارارجحیت 

شدن  آشکارموجب  ، با افزایش پیچیدگی،می دادند. امکان دارد که شامل کردن حتی بدایه نوازي هاي ساده تر جاز

که اثر پیچیدگی بر دوست داشتن بین ژانرها متفاوت افزایش بعد از کاهش در دوست داشتن شود. ممکن هم هست 

شنائی کلی با یک ژانر با اثر پیچیدگی بر دوست داشتن باشد، یا این که سایر عوامل از قبیل دوست داشتن اولیه یا آ

   فعل و انفعال کنند.

شنوندگان موسیقی بر دوست داشتن تأثیر نداشته باشد. اور و ي بعالوه، ممکن است پیچیدگی براي همه  

حرفه اي و  معلوم کردند که اثر پیچیدگی موسیقی بر دوست داشتن بین موسیقی دانان (Orr and Ohlsson 2005)اولسون 

آماتورها، در مقایسه با افراد بدون آموزش موسیقی، ضعیف تر بوده یا وجود ندارد. این محققان پیشنهاد کرده اند که 

از رده معیارهاي متفاوتی در قضاوت هاي زیبائی شناسی  ، در مقایسه با سایر افراد،افرادي که آموزش موسیقی دیده اند

یچیدگی می دهند. مدارکی هم در دست هستند که ارجحیت براي موسیقی ساده یا پ استفاده کرده، اهمیت کمتري به

، در یک پژوهشی، شنوندگان در حالی که مشغول انجام یک تکلیف موقعیتی متأثر می شود. براي مثالپیچیده با عوامل 

ن ها موسیقی پیچیده ، اما هماگوش دهند زمینهپس ترجیح می دادند تا به موسیقی ساده تر در  بودند حرکتی –حسی 

پیچیدگی  یت. لذا، سطح ارجح(Arkes et al. 1986)را وقتی ترجیح می دادند که مشغول انجام یک تکلیف ساده بودند 

  توسط ظرفیت توجهی افراد براي فرایند موسیقی در یک زمان مورد نظري، تفاوت پیدا کند.موسیقی ممکن است 
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تغییر  باعثیکی از شایع ترین دالئلی که افراد براي گوش دادن به موسیقی می آورند بعلت طریقی است که موسیقی 

 Juslin and Laukka 2004; Lonsdale and)احساس آنها، یا باعث تغییر در چگونگی احساس زمان حال آنها می شود در 

North 2011) دادن در سطح ارزش گذاري می تواند با واکنش نشان دادن در . به عبارتی دیگر، واکنش احساسی نشان

شنوندگان به سؤال ي ) جواب هاي آزادانه2004. وقتی که جاسلین و الوکا (تحت تأر قرار بگیردسطح احساس کردن 

ا ر ماحساسات"درصد) این بود تا  47( ها ، شایعترین پاسخندرا تجزیه و تحلیل کرد"چرا به موسیقی گوش می دهی؟ "

چون که من موسیقی را "، "چون که باعث می شود احساس خوبی داشته باشم"، "ر قرار دهمیبیان، رها، و تحت تأث

را  هائیموسیقی  خصوصبکه افراد  هتأئید کردهم . تحقیق ما "تا انرژي دار شوم"، و "عاشقش هستم/دوست دارم

 .Ladinig and Schellenberg 2012; Schellenberg et al)احساسات شدیدي را فراخوانی می کنند در انها دوست دارند که 

2012).  

لرزه ها به . (Goldstein 1980)) است لرزش ها (یاها  لرزهس بدنی حمخصوصًا قوي به موسیقی  واکنشیک    

صورت لرزیدن هائی در ستون فقرات، یا حس قلقلکی وصف شده که معموالً در پشت گردن درك شده و اغلب با 

موها همراه هست. در اولین پژوهشی که این انواع واکنش هاي بدنی به موسیقی را مورد مطالعه قرار داده، سیخ شدن 

. (Goldstein 1980)تقریبًا نیمی از شرکت کنندگان گزارش داده اند که لرزه هاي ناشی از موسیقی را تجربه کرده اند 

هستند گرایش  ئیباالداراي امتیاز  به گرائی شخصیتادي که در بعد تجرکرده اند که افر آشکارتحقیقات متعاقب 

 McCrae 2007; Nusbaum and Silvia 2011; Silvia and Nusbaum)دارند تا این لرزه ها را بیشتر از افراد دیگر تجربه کنند 

با . گرچه لرزیدن می تواند در واکنش به سایر محرکات، منجمله هنر بصري، تحریک لمسی (به قلقلک کردن (2011

در پشت گردنتان فکر کنید)، و حتی خیال بافی ها یا خاطرات نیز اتفاق بیافتد، لرزه هائی که توسط موسیقی  پریک 

 ;Goldstein 1980; Grewe et al. 2011) درك شوند لذت بخشبه صورت بخصوص فراخوانده می شوند گرایش دارند تا 

Panskepp 1995) مایل دارند تا لرزه ها را در واکنش به اتفاقات غیر منتظره یا هستند که افراد تدر دست . مدارکی هم

ارکستري تجربه کنند (براي مثال، ي تعجب آور، از قبیل هارمونی غیر منتظره یا تغییر ناگهانی در بلندي صدا یا شالوده

Grewe et al. 2007; Guhn et al. 2007; panskepp 1995; Sloboda 1991).   
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اوج ادراکات احساسی هستند، قطعاتی که موجب لرزه ها می شوند تمایل ي نشان دهنده از آنجا که لرزه ها  

باالتر شدت واکنش احساسی، تندتر شدن ضربانات قلب، و واکنش هدایت پوستی  درجاتدارند تا در شنوندگان با 

ي بیان کننده هاي به موسیقی . لرزه ها تمایل هم دارند تا بیشتر در واکنش(Grewer et al. 2009)شدیدتر همراه باشند 

آرام بخش یا هیجان انگیزي رخ دهند که از نظر احساسی کمتر بیان کننده هستند  هاي احساسات در مقایسه با موسیقی

(Richard 2004) لرزه ها بیشتر از همه در واکنش به موسیقی هاي آشنا و دوست داشتنی رخ می دهند .(Grewe et al. 

  این که موسیقی آشنا احتمال بیشتري از موسیقی ناآشنا دارد تا احساسات نیرومندي ایجاد کند.  ، احتماالً بعلت(2009

 Craigدر مطابقت با دیدگاهی که لرزه ها نمایانگر ادراك احساسی خاصی هستند، چندین تحقیق (براي مثال،   

2005; Grewe et al. 2011, 2009; Guhn et al. 2007; Rickard 2004; Salimpoor et al. 2011, 2009)  نشان داده اند که لرزه هاي

و هم چنین با فعال شدن نواحی اي از مغز همراه هستند که  ،ایجاد شده توسط عضالت با برانگیختگی فیزیولوژیکی

ي در واقع رتبه بند. Blood and Zatorre 2001; Salimpoor et al. 2011) داش و احساس درگیرند (براي مثال،در فرایند پا

اکومبنس مطابقت دارد، هسته ي سابژکتیو شرکت کنندگان از شدت واکنش لرز با مقدار دوپامین آزاد شده در هسته

. بطور خالصه، نتایج حاصل از تحقیقات رفتاري، (Salimpoor et al. 2011)اي که مرکز لذت مغز هم شناخته شده است 

که لرزه ها مخصوصاً ادراکات احساسی مثبت و شدید به موسیقی فیزیولوژیکی و تصویر برداري از مغز تأئید کرده اند 

موسیقی بشدت دوست داشته شده تمایل دارد که موسیقی اي باشد که ، متقابالً و  هستندبشدت دوست داشته شده اي 

   بر چگونگی ادراك شنونده اثر گذار باشد.
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(براي  در واکنش به موسیقی احساسات مثبت را فراوان تر از احساسات منفی تجربه کنندشنوندگان تمایل دارند تا 

ي )، و بطور کلی موسیقی هائی را که بیان کننده Gabrielsson 2001; Juslin and Laukka 2004; Juslin et al. 2008مثال،

احساسات منفی از قبیل اندوه ي ن کنندهاحساسات مثبت از قبیل شادي هستند بر موسیقی هائی ترجیح می دهند که بیا

 ;Hunter et al. 2008, 2010, 2011a,b Husain et al. 2002; Khalfa et al. 2008, Landing and Shellenberg 2012د (براي مثال، ان

Schellenberg et al. 2008; Thompson et al. 2001; Viellard et al. 2008)ارزش مثبت  . این ارجحیت براي موسیقی اي که

 .;Gosselin et a)دچار آسیبی به مراکز فرایند احساسات مغز، منجمله آمیگدال  است که آشکارافرادي  در حتی دارد

موسیقی مرکزیت داشته باشد.  همگانیي لذا، بنظر می رسد که فراخوانی احساسات مثبت براي جذبهشده اند.  (2005

سیقی هاي با نواي غم انگیز گوش می دهند. اما چرا باید مردم انتخاب کنند همزمان، ما می دانیم که افراد اغلب به مو
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تا به موسیقی هاي غم انگیز گوش دهند؟ و در زمان رشد چه وقتی ارجحیت براي موسیقی هاي با نواي مثبت ظاهر 

  می شود؟ 

دي کنند که تا چه نساله خواسته شده بود تا رتبه ب 11، و 8، 5در یک پژوهش رشدي،از بالغین، و کودکان   

هائی انتخاب  گزیدهدر این پژوهش . (Hunter et al. 2011b)ه هاي کوتاهی از موسیقی را دوست دارند اندازه اي گزید

ند احساسات خاص در دو بُعدي متغیرشدند که بدون شک خوشحال، غم انگیز، ترسناك، و آرام بخش بودند. این 

. برانگیختگی به فعال شدن یا سطح (Russell 1980) ارزش و: برانگیحتگی که با تحقیقات احساسات ربط پیدا می کنند

دارد. خوشحالی برانگیختگی بیشتر و ارزش مثبت دارد،  ارتباط، در حالی که ارزش به لذت بخشی اشاره دارد انرژي

رانگیختگی غم برانگیختگی کمتر و ارزش منفی دارد، ترس برانگیختگی زیاد و ارزش منفی دارد، و آرام بخشی ب

نشان می دادند، ارجحیت و آرام بخشی)  دارد. بالغین به گزیده هائی با ارزش مثبت (خوشحالی باالئیپائین ولی ارزش 

 باالئیداراي درجات  سنیني همهدر . برعکس، کودکان اما برانگیختگی اثري بر رتبه بندي دوست داشتن آنها نداشت

براي آنها  ه برانگیختگی احساساتی زیادي (خوشحالی و ترس) داشتند، امااز دوست داشتن براي گزیده هائی بودند ک

موسیقی (تند یا آهسته) با برانگیختگی همراه است، در حالی که مد (ماژور یا  گامارزش اهمیت نداشت. از آن جا که 

در بچه ها تند  اي موسیقی، این نتایج اشاره به یک ارجحیت بنیادي بر(Husain et al. 2002)مینور) با ارزش همراه است 

بلوغ می شود. یافته هاي دیگر از همان تحقیق ارجحیتی براي  دوران، که تبدیل به ارجحیت براي کلید ماژور دردارد

 برتريموسیقی  40زنها براي  با ارجحیت در ارتباط، که احتماالً هکرد آشکارموسیقی با ارزش مثبت در شنوندگان زن 

   .(Colley 2008) ه استرار گرفتاست که قبالً مورد بحث ق

خواسته شده بود تا شناسائی کنند که هر از کودکان و بالغین  (2011b)در پژوهش هانتر و همکارانش بعالوه،   

 جوان در انجام این تکلیف از پسران. دختران می دهندانتقال به آنها یک از گزیده ها کدام یک از چهار احساس را 

بین کودکان در  به خوبی بالغین انجام می دادند.این تکلیف را سالگی  11نس با رسیدن به سن بهتر بودند، اما هر دو ج

دقت باالتر پیش ساله ها  8و  5بین دوست داشتن همراه بود.  وتفاوت هاي فردي در دقت شناسائی  سنین،ي همهو در 

ها درجات پائین  ساله 11، اما براي دبا ارزش مثبت بوهاي  درجات باالي دوست داشتن براي موسیقیي بینی کننده

ساله ها در شناسائی موسیقی به عنوان خوشحال، غم انگیز،  11. به عبارتی دیگر، چون که داشتندوجود از دقت تري 

وست نداشته باشند که را د هائیگرایش دارند تا موسقی  کودکانن ییا آرام بخش دقیق تر می شوند، همترسناك، 

  که والدین آنها (بخصوص مادرانشان) دوست دارند.  هائی را دوست ندارنداند؛ یعنی، موسیقی ام بخش رخوشحال یا آ

 ;Garrido and Schubert 2011)دوست داشتن موسیقی با نواي غم انگیز، که بطور تجربی ثابت شده ي پدیده  

Kawakami et al. 2013; Kreutz et al. 2008; Vuoskoski and Eerola 2012; Vuoskoski et al. 2012; Zentner et al. 2008) 
چون که نشان می دهد که موسیقی اي که یک احساس منفی را بیان  ،است توجه مخصوصًا براي روانشناسان جالب

برداشت  سوك انگیزممکن است ناك . در حقیقت، گرچه موسیقی غمبه هر حال مثبت ارزیابی می شود می کند
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نرم و مالیم را افزایش  ،احساسات رومانتیک ولی شده، غم انگیزاهش احساسات می تواند همزمان موجب کاما شود، 

. اما کی، کجا، و چرا افراد از شنیدن موسیقی اي که احساسات منفی را بیان می کند لذت (Kawakami et al. 2013)دهد 

  می برند؟ 

شلنبرگ و همکارانش  .اند احساسی آهنگ هائی است که قبالً شنیده شده ویژگیعاملی که اهمیت دارد یک   

(Schellenberg et al. 2012) را  ده هائی از موسیقی پیانوي کالسیکشدت احساسات و رتبه بندي دوست داشتن گزی

در کلید ماژور  یجمع آوري کردند که بدون شک خوشحالی و غم را بیان می کردند. گزیده هاي با نواي خوشحال

ینور و آهسته بودند. براي هر یک از شرکت کنندگان، غم انگیز در کلید مد. گزیده هاي بودنسریع  مپويابا یک ت

شدند. گزیده می تخصیص داده  "متضاد"به عنوان احساس  يو دیگر "زمینه"به عنوان احساس  یکی از این احساسات

که احساس عرضه می شدند  یرا بیان می کردند بعد از تعداد متغیري از گزیده هاي متفاوت هائی که احساس متضاد

را بعد از شنیدن یک،  کننده با نواي خوشحال انتخاباي را بیان می کردند. براي مثال، بعضی از شنوندگان یک  زمینه

؛ دیگران گزیده هاي با نواي غم انگیز را بعد ندمی شنیدند که نوائی غم انگیز داشت مختلفی انتخابت شدو، چهار، یا ه

 تعدادمتفاوتی می شنیدند که نوائی خوشحال کننده داشتند. با افزایش  خابانتاز شنیدن یک، دو، چهار، یا هشت 

، طوري که ندکاهش پیدا می کرد هابراي آن ي احساس زمینه اي، شدت احساس و رتبه بندي دوست داشتنهاعرضه 

به  که احساس متضاد را منتقل می کردند. ندو واکنش احساسی شدیدتري براي گزیده هائی وجود داشت قدردانی

شده بودند اشباع عبارتی دیگر، موسیقی با نواي غم انگیز بعد از این که شنوندگان با موسیقی با نواي خوشحال کننده 

  تغییر در یکنواختی احساسات بودند.ي (و برعکس) بیشتر قدردانی می شد، چون که نشان دهنده

شده که شنوندگان خسته  وقتیست تحقیق دیگري پیشنهاد می کند که موسیقی با نواي غم انگیز ممکن ا  

رتبه  (Shellenberg et al. 2008)باشند یا در یک خلق و خوي منفی باشند دوست داشته شود. شلنبرگ و همکارانش 

بندي هاي دوست داشتن گزیده هاي موسیقی را که خوشحالی یا غم انگیزي را بیان می کردند بعد از این که این 

نیمی از شرکت کنندگان موسیقی را در یک  بار شنیده شده بودند را جمع آوري کردند. 32، یا 8، 2، 0قطعات قبًال 

زیده ها بیان هر کدام از گآیا  وضعیت گوش دادن متمرکز می شنیدند، که الزم داشت که آنها شناسائی کنند که

 را تکلیفی همان –ی یعنی، شنوندگان اتفاق –دیگر شرکت کنندگان ي یا غم انگیزي. نیمه خوشحالی اندي کننده

مورد استفاده قرار گرفته بود، در حالی که  (Szpunar et al. 2004) نار و همکارانشوکردند که توسط سزپمی  تکمیل

را در گوش راست ی یک داستان این افراد عرضه می شد. شرکت کنندگاندر گوش  زمینهپس موسیقی به آرامی در 

ي را می شنوند دکمه ”the“ي را می شنوند یک دکمه، و وقتی واژه ”and“ي همی شنیدند و الزم داشتند هر وقت که واژ

را می شنوند. در گوش چپ آنها گزیده هائی از  ”but“ي ، و تعداد دفعاتی را بشمرند که واژهفشار دهنددیگري را 

اثر معمولی بر  فتن، عرضه می شدند. وفور در معرض قرار گرنجواموسیقی هاي خوشحال کننده و غم انگیز، اما با 
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دوست داشتن داشت. براي شنوندگان متمرکز، در ابتدا دوست داشتن افزایش پیدا می کرد اما با افزایش تعداد عرضه 

شدن ها کاهش پیدا می کرد. براي شنوندگان اتفاقی دوست داشتن براي گزینه هائی که فراوان تر شنیده می شدند 

فعالی هم بین شرائط گوش دادن و احساسی وجود داشت که از تعداد عرضه افزایش پیدا می کرد. اما یک فعل و ان

 تررا نشان می دادند، موسیقی هاي با نواي خوشحال کننده را بیش رایجشدن ها مستقل بود. شنوندگان متمرکز تبعیض 

ي انگیز به همان اندازه از آنهائی دوست داشتند که غم انگیز بودند. اما، براي شنوندگان اتفاقی، گزینه هاي با نواي غم

گزینه هاي خوشحال کننده دوست داشتنی بودند. مسلمًا، این تفاوت توسط دوست داشتن بیشتر قطعات موسیقی غم 

  . انگیز در وضعیت گوش دادن اتفاقی در مقایسه با وضعیت تمرکزي راه اندازي می شد

) 2008؟ شلنبرگ و همکارانش (بودشتنی تر چرا موسیقی با نواي غم انگیز براي بعضی از شنوندگان دوست دا  

شنوندگان اتفاقی را منفی ممکن است حالت توجهی  است مستلزم توجه ی کهند که انجام تکلیف مشکله اپیشنهاد کرد

. بعد از تکمیل تکلیف، شرکت کنندگان ممکن است خسته شده یا حتی کمی دچار آشفتگی شده باشند، کندوار متأثر 

همچوري یا کنند. متناوبًا، شرکت کنندگان ممکن است یک اثر  برداشتانگیز را آرام بخش  غمموسیقی طوري که 

، موسیقی با ارزش منفی را ترجیح داده باشند چون که این موسیقی با خلق و خوي خلق و خوئی را نشان داده تجانس

با درخواست از شرکت  براي آزمایش پیش فرض دومی (2011a). هانتر و همکارانش بوده استمنفی آنها جور 

کنندگان تا چگونگی تفاوت عکس ها (براي مثال، جشن تولد براي خوشحالی، یک ساختمان براي خنثی، و یک 

حیوان آسیب دیده براي غم) را از نظر احساسی که در آنها ایجاد می کنند رتبه بندي کرده و شرح دهند، در شرکت 

موسیقی ي ال القاء کردند. متعاقبًا، به شرکت کنندگان یک گزینهو خوي غمناك، خنثی، یا خوشح کنندگان یک خلق

و از آنها خواسته می شد تا ، (Hunter et al. 2011a, Ex[eriment  1) کردندبا نواي غم انگیز یا خوشحال کننده عرضه می 

ي موسیقی کردند که گرچه ارجحیت معمولی برا آشکارنتایج ت دارند. چه اندازه آن را دوس کهضاوت کنند ق

این حالت وقتی  پایدار می ماند، ،ه بودخوشحال کننده بعد از این که یک خلق و خوي خوشحال یا خنثی تولید شد

وندگان غمناك گزیده هاي خوشحال کننده و غم ن در خلق و خوي غمناکی بودند. شنشد که شنوندگا می ناپدید

ي غم انگیزموجب افزایش ادراك غم شد که خلق و خو معلومآزمایش دوم انگیز را بطور مساوي دوست داشتند. در 

گسترش دادند  یافته هائی) را با 2008در موسیقی با نواي خنثی می شود. این یافته ها نتایج مطالعات شلنبرگ و تیم او (

که همخوانی خلق و خو بر نوع موسیقی اي که اشخاص دوست دارند و برداشت آنها از احساس در موسیقی تأثیرگدار 

است به گوش کردن موسیقی هم بسط پیدا می  بدبخت عاشق همدم بدبخت آدماست. بطور خالصه، مثلی که 

  کند. 

تري دارند تا موسیقی غمناك را هنگامی قدردانی کنند که در خلق و خوي غمناکی شاما چرا افراد گرایش بی  

دهند که احساسات در جریان آنها را بیان به این علت است که آنها ترجیح می دهند به موسیقی اي گوش آیا  هستند؟
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می کند یا به این علت که حس می کنند که گوش دادن به موسیقی ناهمجور (یعنی، خوشحال) نامناسب بوده یا براي 

انگیزه هاي شرکت  (Friedman et al. 2012, Experiment 2)باال بردن خلق و خویشان بی اثر است؟ فریدمن و همکارانش 

را تجسس کردند که بعد از القاء خلق و خوي خوشحال، یا غمناك  هائی ي گوش دادن به موسیقیکنندگان برا

 شادي ابتدا یک لیست کوتاهی از آهنگ هاي مورد عالقهرا بیان می کردند. شرکت کنندگان در  احساسات متفاوتی

می ته القاء خلق و خو، از آنها خواسراي . بعد از تماشاي یک بریده از فیلمی بتهیه می کردندرا خودشان و غم انگیز 

) گوش دادن به 2آنها براي شنیدن آهنگ هاي شاد یا غم انگیز، ( اشتیاق) 1رتبه بندي کنند: (موارد ذیل را شد تا 

تا به آهنگ هاي  ) چه اندازه مناسب است3شود، و ( موجب احساس آنها میچگونه یا غم انگیز  شادآهنگ هاي 

بودند از شنیدن  شادشرکت کنندگانی که در خلق و خوي  کردند که آشکارند. نتایج خوشحال یا غمناك گوش ده

بیزاري نشان می دادند و شرکت کنندگانی که در خلق و خوي غمناکی بودند از شنیدن موسیقی هاي با نواي غم انگیز 

دادند). شرکت کنندگان  بیزاري نشان نمی نوعیموسیقی خوشحال کننده بیزاري نشان می دادند (گروه خنثی به هیچ 

در خلق و خوي خوش باور داشتند که گوش کردن به موسیقی با نواي غمناك موجب بدتر شدن خلق و خوي آنها 

می شود، در حالی که آنهائی که در خلق و خوي غمناکی بودند گزارش می دادند که گوش کردن به موسیقی شاد، 

. پس، در ، مناسب نبوده یا کار اشتباهی استوسیقی شاد می شودکه فرضًا، موجب هر گونه اثرات سرایت احساسی م

خلق و خوي غمناك به عنوان یک بیزاري از موسیقی با  حال و احوالموسیقی غمناك در  ازبعضی موارد قدردانی 

 شرح داده می شود.بهتر  نواي شاد

تخصص در موسیقی  تفاوت هاي فردي بر اساس شخصیت یاآیا  پژوهش هاي دیگر آزمایش کرده اند که 

تا شرح داده شود که چرا بعضی افراد دوست دارند به موسیقی با نواي غم انگیز گوش  یا نه، به این امر کمک می کنند

به شنوندگان گزیده هاي ناآشنائی از موسیقی را عرضه  (Ladining and Schellenberg 2012)کنند. لدینینگ و شلنبرگ 

سریع یا آهسته) و مد (ماژور یا ناگونی از ژانرها گرفته شده بودند. گزیده ها در تامپو (که از انواع بسیار گو نده اکرد

ینور)، م – آهسته ماژور، –بودند (به ترتیب، سریع  ا شاد یا غم انگیزآشکارینور) متغیر بودند، طوري که نیمی از آنها م

 ابتدا در کنندگان شرکت). ماژور –ور، آهسته ینم –ایماهاي شادي و غم بودند (سریع  مخلوطی از و نیمی دیگر شامل

بزرگ ي پنج خصیصهي در باره را تکمیل می کردند که امتیازات آنها را از خودشان سابقه ايي پرسشنامه یک

ارزیابی می کرد. سپس به هر کدام از گزیده ها  ،شخصیتی و مقدار آموزش موسیقی اي را که دریافت کرده بودند

، و است، شدت واکنش احساسی آنها چقدر که تا چه اندازه آن را دوست داشتهندي می کردند گوش داده و رتبه ب

ند. دوست داشتن موسیقی اي که شادي آور بود بین افراد تفاوتی نداشت. ه اکردمی کدام احساس (ات) را درك 

توسط شخصیت  ی کردایجاد مبود یا مخلوطی از شادي و غم  انگیزموسیقی اي که غم هاي برعکس، دوست داشتن 

انگیز داشتند  انی زیادي براي موسیقی با آواي غمو آموزش موسیقی تحت تأثیر قرار می گرفتند. افرادي که قدرد
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گرایش داشتند تا در برون گرائی امتیاز پائین (یا در درون گرائی امتیاز باال) و در تجربه گرائی امتیاز باال داشته باشند، 

دوست داشتند گرایش داشتند تا آموزش بیشتر احساسات را  ئی برايوسیقی مخلوط از ایماهادر حالی که افرادي که م

  موسیقی بیشتري داشته باشند. 

درون گراها موسیقی غم انگیز را به علت تامپو آهسته آیا  پژوهش هاي آینده باید بر این امر تمرکز کنند که  

، و این که درون (Hussain et al. 2012)رانگیختگی احساسات همراه است عد بدوست دارند یا نه. ما می دانیم که تامپو با بُ

بهینه ترین ، احتماالً به این علت که (McCrea and Costa 1987)گراها تمایل دارند تا از برانگیختگی و فعالیت اجتناب کنند 

ند تا هیجانات مثبت را با وفور . درون گراها گرایش هم دار(Eysenck 1981)سطح برانگیختگی آنها نسبتًا پائین است 

، که ممکن است قدردانی بیشتر آنها را براي موسیقی با نواهاي (Mathews et al. 1990)کمتري از برون گراها تجربه کنند 

افرادي که در تجربه گرائی باال هستند، حساسیت زیبائی شناسی و ارجحیت براي تنوع در  مانندغم انگیز شرح دهد. 

ممکن است شرح دهد که چرا آنها موسیقی با نواي غم انگیز را دوست دارند. بطور  (Costa and McCrea 1992) این افراد

غم و احساساتی غیر از ي که بیان کنندهرا این افراد زیبائی موسیقی اي  ممکن است مشخص تري، احتمال دارد که

ند که افرادي که از نظر ه ایشنهاد کرد) پ2012درك می کنند. در آخر، لدینیگ و شلنبرگ (بیشتر  ،شادي است

چون که این  ،دارند یگرایشی براي لذت بردن از موسیقی اي یا ایماهاي مخلوط احساسات موسیقی آموزش دیده اند

موسیقی ممکن است احتمال بیشتري داشته ي افراد شنوندگان پیچیده تري هستند. به عبارتی دیگر، افراد آموزش دیده

 یاحساسات پیچیدگی درك کنند، که بعلترا ظریف و مالیم موجود در موسیقی با ایماهاي مخلوط  باشند تا احساسات

. (Orr and Ohlsson 2005)می شود، حتی اگر این افراد اهمیت زیادي به پیچیدگی موسیقی ندهند  از آن منجر به قدردانی

 Vuoskoski)کرده اند  ثابتنواي غم انگیز را بین تجربه گرائی و دوست داشتن موسیقی هاي با  ارتباطسایر گزارشات 

and Eerola 2011; Vuoskoski et al. 2012)احساسات ي ، و عالوه بر این نشان می دهند که همدلی بطور مثبتی با تجربه

. فرضیه هاي رسمی در  (Vuoskoski et al. 2012) شدید در واکنش به موسیقی و لذت بردن قطعات غم انگیز همراه است

از افراد احتمال بیشتري از دیگران دارند تا موسیقی با نواي غمناك را قدردانی  گروه هاي خاصی چرااین که ي رهبا

   کنند هنوز هم باید پرورش یافته و بطور تجربی آزمایش شوند.

در سطح بزرگتر، مدارکی در دست هستند که در بین جمعیت خریدار موسیقی امریکائی، دوست داشتن   

 افزایش پیدا کرده است. وقتی هانتر و همکارانش ي گذشتهاي غمناك و از نظر احساسی مبهم طی سالهاموسیقی ه

(Hunter et al. 2008)  ًمشغول انتخاب گزیده هاي محرکی خودشان بودند شگفت زده شدند که کشف کردند که نسبتا

باشند (تامپوي سریع و مد ماژور). شلنبرگ ا نواي شادي داشته آشکاراخیري را پیدا کنند که مشکل بود تا رکوردهاي 

دور ازموسیقی بدون  شیفتیقبل یک ي براي آزمایش این که آیا طی پنج دهه (Schellenberg and Scheve 2012)و شو 

آهنگ  1000از بیش از  را چندین ویژگی موسیقی (براي مثال،تامپو، مد، طول زمان) ابهام با نواي شاد اتفاق افتاده،
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در این محققین  رسیده بودند. 40ي برترین هاي شماره به 2009تا  1965ند که بین سال هاي ه اتحلیل کردتجزیه و 

ند که استفاده از مد مینور طی این زمان دو برابر شده است، و ضیط هاي مردم پسند ه اپیش فرضشان، نشان داد راستاي

نگ هائی که در هتامپو براي آمیانگین طی زمان بعالوه،  .ندطوالنی تر شده ا از نظر زمانی از نظر تامپو آهسته تر و

 بیشتري هائی که در کلید هاي مینور ساخته شده بودند کاهش گکلیدهاي ماژور ساخته شده بودند در مقایسه با آهن

ساخته  که در کلید ماژور است شایعتر از تامپوي آهسته در موسیقی هائی نسبتاً ي ند، که اشاره به استفادهه اپیدا کرد

ند. بطور اکه در کلیدهاي ماژور ساخته شده اند  هائی وجود داشتهدر موسیقی  يسریعترنسبتًا تامپوهاي  ولیند، ا شده

روزافزونی از ایماهاي موسیقی ي ، با استفاده1960با نواي شاد  عمدتاً خالصه، موسیقی مردم پسند از آهنگ هاي 

دور  )رهام احساسی (تامپوي آهسته و مد ماژور و تامپوي سریع و مد مینومناك (تامپوي آهسته تر یا مد مینور) و ابغ

دوست داشتن گذشته ي طی پنج دهه، شودشده است. حتی وقتی که فراتر از سطح فردي یا متن گوش دادن نگاه می 

  ا شاد در اجتماع امریکا بطور کلی کاهش پیدا کرده است.آشکارموسیقی 

  

  آینده مسیرهاي 13,4

  

است و سؤاالت زیادي بی جواب مانده اند.  نوزاديارجحیت موسیقی در دوران ي در باره ي آیندهوهش هاژپمسیر 

یک مرور جامعی از موضوعات در این رشته تهیه دیده اند که هنوز  (Rentfrow and McDonald 2010)رنتفرو و مک دانلد 

ي ند. یکی از محدودیت هاي عمدهه ااد کردشوند، و راه هاي جدیدي براي تحقیقات آینده پیشنهرفع  هم باید

چه رو بالغین جوان تمرکز کرده اند. گتحقیقات کنونی این است که تقریبًا بطور انحصاري بر نوجوانان سنین باالتر 

 Holbrook and)سالگی تبلور پیدا می کنند  30تا  20مدارکی در دست هستند که ارجحیت هاي موسیقی بین سنین 

Schindler 1989)ر دوران بلوغ مورد مطالعه قرار گیرد، و یر ارجحیت موسیقی در اواسط و اواخ، مهم است که تغی

. یک آزمایش شود که چگونه ارجحیت ها در گام اول در دوران شیر خوارگی، کودکی، و نوجوانی شکل می گیرند

دوست داشتن موسیقی  هشپژوفقط یک  قی در تمام عمر است. در مرور حاضربه ثبات ارجحیت موسی مربوط مورد

. گرچه پژوهش (Hunter et al. 2011b)با استفاده از رویکرد مقطعی آزمایش کرده است  را در شرکت کنندگان کودك

 Delsing et)سال؛  3-2هاي معدودي این موضوع را بطور طولی طی چندین سال آزمایش کرده اند (براي مثال، تقریبًا 

al. 2008; Mulder et al. 2010، مخصوصًا ارجحیت هاآیا  کهموضوع را توضیح دهند این  مطالعات طوالنی تر می توانند ،

تغییر پیدا می کنند  بلوغ)دوران در مراحل گذاري مهم دوران زندگی (مثًال، از کودکی به نوجوانی، و از نوجوانی به 
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د بینش هاي اضافی در این امر ندوست داشتن موسیقی از چشم انداز رشدي می توان پژوهش هاي. یا ثابت می مانند

 جزء مهمی از زندگی افراد است. ارائه دهند که چرا موسیقی
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  14فصل 

  

 طرح هاي تنش زدائی به مثابه عنصر کلیدي ادراك زیبائی شناسی:

  اصول روانشناسی و مکانیسم هاي زیربناي عصبی

  

  استفان کولش موریتز لهن و
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  پیش گفتار 14,1

  

 چیزيچه دقیقًا فرم هاي هنر، مانند موسیقی، فیلم، یا ادبیات نقش عمده اي در زندگی فرهنگی ما بازي می کنند، اما 

ائی، یا خواندن مبه انسانها انگیزه می دهد تا مقدار زیادي از وقت خود را صرف شنیدن موسیقی، تماشاي فیلم هاي سین

هنر بدون شک توان آن براي ایجاد احساسات توانمند است. یک  "مصرف"د؟ یکی از مشوق ها براي نبکن رمان ها

نگیخته و شگفت زدگی را برا حیرتیک نقاشی می تواند ادراکات  1موسیقی می تواند ما را به گریه بیاندازد،ي قطعه

الی را فراخوانی کند، و یک فیلم مهیج می ، یک شعر می تواند ادراکات مالیخولیائی، سرخوشی مفرط، یا خوشحکند

بغرنج دیگري می ي . اما، توان احساسی هنر منجر به مسئلهسرعت ببخشد شتواند ضربان قلب هاي ما را در هیجان

را فراخوانی کند؟ فرض بر این که احساسات توسط  هنري می تواند یک احساسیي شود: اصًال چگونه یک قطعه

 شناسی زیست هاي واژه در –، یا اي ماند که اهمیت ذاتی (مطلوب یا مضر) براي دلواپسی هاتفاقاتی استخراج می شو

، احساسات زیبائی شناسی فراخوانده شده با کارهاي هنري بطور عمده اي رمزگونه مانده دارند بقاء ارزش نوعی –

تواند بطور اتفاقی در  کسی میهر شده که  تحمیلاند. برخالف تهدید قریب الوقوعی که توسط خرس گرسنه اي 

رومئو و یک راه پیمائی با آن برخورد کند، یا ادراك هیچان بعد از برنده شدن بلیط بخت آزمائی، اتفاقات تصوري 

 اداي احترام، یا اتفاقات موسیقی موتسارت به نام (The Screem) فریادبه نام  (Mubch)، آثار قلم موي مانچ ژولیت

(Requiem)  فاقد هر ربطی به زندگی ما به عنوان ارگانیسم هاي زیست شناسی باشند. پس چگونه بنظر می رسند که

اصول زیربنائی روانشناسی آنها  ان ادغام کرد؟وان در چارچوب نظریه اي احساس انساحساسات زیبائی شناسی را می ت

این فصل، ما پیشنهاد می کنیم چه چیزهائی هستند؟ و این ها چگونه به فرایندهاي عصبی در مغز ربط پیدا می کنند؟ در 

ند به جواب این سؤاالت کمک کرده و فهم ادراك ندر کارهاي هنري می توارفع  طرح هاي تنش وي که مطالعه

 .پیش ببرندزیبائی شناسی در هنر (و بطور کلی احساس) را 
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  تصویري از تابلوي فریاد، اثر مانچ. اضافه شده توسط مترجم.

  

همراه با  خوانیناهمثباتی یا یک حالت بی  –ره به قطب هاي متضاد تنش دارند تنش اشارفع  طرح هاي  

، اطري، رهائی، یا آرام گیريآسوده خ فصل، و حل مقابلش،ي نقطه و –در یک قطب ادراکات انتظار امید (یا ترس) 

شی بیافزایند که در مثال، در موسیقی یک توالی آکوردهاي ناهماهنگ ممکن است تدریجاً بر تن. براي در قطب دیگر

آن، به  نزدیکي وابسته و –شود. در ادبیات، تنش رفع  توسط یک آکورد هماهنگ و با ثباتدر انتهاي توالی نهایت 

قریب الوقوعی تهدید ي ، شخصیت اول رمان توسط یک مخاطرهبراي مثال( اصلی موضوع سطح در تواند می –تعلیق 

 یترکیب بندي معنائی پر جزئیاتمتن (مثًال، یک تک جمله از طریق  ظریفهم چنین در سطوح ساختارهاي و می شود) 

است که طی زمان  آشکار. گرچه، طرح هاي تنش زدائی در فرم هاي هنري اي ایجاد شود تنش می شود) موجبکه 

بیل نقاشی، بصري از ق زمانبی می شوند (مثًال، موسیقی، ادبیات، فیلم، یا رقص)، می توان آنها را در هنرهاي  شکوفا

زیبائی شناسی هنر، فرایند ادراك  "بی حرکت"مجسمه سازي، یا معماري هم مشاهده کرد، چون که حتی در قطعات 

می تواند با  ت. براي مثال، یک نقاشی انتزاعی یا ابسترک(Fitch et al. 2009)شوند  شکوفاتا  و قدردانی محتاج زمان اند

می شود که یک تعبیر قانع رفع  وقتی تنشی ایجاد کند که -ی براي فهمیدن انشر یعنی، –راه اندازي یک فرایند تعبیر 

طرح در انواع بسیار متنوع هنرمتصور این است که این رفع  –کننده یافت شود. این همه جا حاضري طرح هاي تنش 
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و مکانیسم هاي  ها نقشی مرکزي در ادراك زیبائی شناسی هنر داشته، محرك تحقیق دقیق اصول زیربنائی روانشناسی

  باشند. آنرفع  احتمالی مغزي تنش و

قبالً توسط ویلهم ونت به عنوان یک جزء کلیدي ادراك احساس در رفع  گرچه قطب هاي متضاد تنش و  

در رفع  ، تحقیقات روانشناسی عمدتًا نقش تنش و(Wundt 1896, 1911)سه بُعدي احساس پیشنهاد شده است ي نظریه

 Schimmack and)اند (براي در نظر گیري هاي اخیر به این رفرانس ها مراجعه نمائید،  احساس را اغماض کرده

Reisenzein 2002; Thayer 1989; Watson et al. 1999)تنش ي این فصل این است تا عالقه در پدیدهر . یکی از اهداف ما د

کند تا مکانیسم هاي زیربنائی احساسات که ممکن است کمک  کنیم تحریکبا ارزشی دوباره را به مثابه ابزار رفع  و

فرم هائی  کند. تا اندازه اي، قطعات زیادي از هنر را می توان به مثابه آشکارزیبائی شناسی و بطور کلی احساسات را 

پیشنهاد کرده که هنرمندان را به عنوان  (Zeki 1999)و حتی زکی  در نظر گرفت، "روانشناسی کاربردي"از 

، ترتیبظر بگیریم که خالقانه ویژگی هاي فرایند کردن مغز انسان را تجسس می کنند. به همین در ن "نورولوژیست"

یک ابزار هنري مهمی است که توسط آن هنرمندان از اصول کلی شناخت انسان ي شکل دهندهرفع  طرح هاي تنش و

 از جدا – اثر هنريدر رفع  –نش طرح هاي تي بهره می برند تا واکنش هاي احساسی را فراخوانی کنند. لذا، مطالعه

تحقیقات به می تواند  - ن شناسی ادراك زیبائی شناسیروا هاي مکانیسمي باره در جدید هاي بینشي وعده

. مخصوصًا، اطالع رسانی کنداحساسات فراخوانی شده در زمینه هاي غیر هنري ي روانشناسی و علم اعصاب در باره

و زمانی تحقیق جنبه هاي پویا،  رفع فرصت هاي پژوهشی جدیدي را براي –تنش طرح هاي  بندي زمانمتغیر ماهیت 

 ساکن یا بی حرکتمی کند، لذا مکمل تحقیقات احساس موجود است که عمدتاً بر جنیه هاي  ایجاد ادراك احساس

  مراحل کوتاه احساسی متمرکز شده اند.

 علم و روانشناسی دیدگاه از شناسی زیبائی دراكا با را آنهاي رابطه و رفع –ما در این فصل طرح هاي تنش   

 می شروع رفع و تنش زیربناي هاي پدیده روانشناسی کلی اصول از بحثی با را فصل این ما. کنیم می تجسس اعصاب

خواهیم آورد که ادراك تنش بطور بسیار نزدیکی به  دلیل ما. دارند ربط هنري هاي فرم از زیادي انواع به که کنیم

 هماهنگینایک اضطرار کلی براي رفع و رجوع ي ي توقع، پیش بینی، و انتظار مربوط بوده و منعکس کنندهفرایندها

از قبیل موسیقی، فیلم، یا ادبیات  بندي شدهما عمدتاً بر هنر زمان تعادل برسد. میا نامطمئنی بوده تا به یک حالت باثبات 

ترین هستند (جالب توجه این که، این فرم هاي هنري باالترین آشکار رفع –تمرکز می کنیم که در آنها طرح هاي تنش 

این فرم ها جنبه هاي بسیار زیربنائی احساس انسانی را مورد خطاب  را داشته که متصور این است که "هاجذابیت توده "

قل می شوند اما تعدادي از اصولی که مورد بحث قرار می گیرند به فرم هاي ساکن هنر بصري نیز منت قرار می دهند).

 با را موسیقی خاص مورد ما رفع، –(مثًال، نقاشی، مجسمه سازي، یا معماري). بدنبال بحث کلی طرح هاي تنش 

سیقی را مورد بحث قرار می دهیم. ما مو تنشي باره در تجربی و اي نظریه پژوهش و گرفته نظر در بیشتري جزئیات
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ی مغز به پایان می بریم که ادراکات تنش و رفع را میانجی گري می مکانیسم هاي احتمال گرفتنفصل را با در نظر این 

  .خواهیم کردکنند. تکرار می کنیم، ما عمدتًا بر مدارکی از پژوهش هاي موسیقی تمرکز 
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، و آهنگ سازان از اهمیت م، کارگردانان فیلان، نمایش نویسان، رقص نگارداستان نویسانبراي مدتهاي طوالنی، 

ند تا توجه حضار خودشان را جلب کرده و واکنش هاي احساسی را به تحریک در ه اباخبر بود 2ایجاد تنش و تعلیق

، باثباتی و هماهنگیناو  هماهنگیآورند. براي مثال، موسیقی کالسیک غرب را می توان به مثابه یک جریان مداوم 

که واکنش احساسی شنوندگان را ارکستره یا تنظیم می کند. به همین  بول کردقبی ثباتی طرح هاي تنش و رفعی 

تنش و رفع نقش کلیدي در فیلم و ادبیات داشته، و جذابیت تعداد زیادي از کتاب ها و فیلم هاي ي طریق، پدیده

ی شود. فیلم هاي سینمائی مردم پسند بنظر می رسند که از نیروي آنها براي فراخوانی ادراك تنش و تعلیق مشتق م

میلیون ها  (Silence of the Lambs)، و سکوت بره ها (Jaws) ها فک، (Psycho) دیوانهمعروف تعلیقی مانند 

سینمارو را بخود جلب کرده اند، و رمان هاي تعلیقی در لیست بهترین فروش رفته هاي جهان قرار گرفته اند. به همین 

ایجاد کند  در او یتواند با قرار دادن تماشاگر در یک حالت نافهمی تنشانتزاغی هنر بصري می ي ، یک قطعهترتیب

به غیر از کارهاي هنري، موارد گوناگون دیگري، که در  که وقتی رفع می شود که یک تعبیر معنی داري پیدا شود.

 توان می را دکنن می فراخوانی شدیدي احساسات اي بالقوه بطور و کنند می بازي نقشی رفع –آنها پدیده هاي تنش 

د (براي مثال، در اتفاقات ورزشی نتنش و رفع اهمیت دار تجربه هايبازي ها،  و ها ورزش از بسیاري در. کرد شناسائی

ضمنی تنش و رفع شکل می گیرند). به همین  رخدادهايواکنش هاي دسته جمعی احساساتی تماشاگران اغلب توسط 

ند: انتظارات ترس یا امیدي که قبل از اتفاقات مهم ه همه جا حاضرفع در زندگی روزمر، پدیده هاي تنش و رترتیب

 ،دنزندگی با عواقب نامطمئن درك می شوند، یا آرامش یا رضایت خاطري که بعد از رسیدن به هدف ادراك می شو

پدیده  ااین مثال ه بنظر می رسد که همگی را می توان به مثابه ادراکات تنش و رفع مفهومی کرد. گرچه در نگاه اول

 زندگی هاي جنبهي همه در واقعاً بلکه هنر در تنها نه - رفع –هاي مختلفی هستند، رخ دادن مشترك طرح هاي تنش 

  .کنیم می تجسس را آنها بعدي هاي بخش در ما که، است اي پایه بسیار روانشناسی اصول متصور – انسانها
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توصیف کردیم که با اشتیاق براي رفع:  ، بی ثباتی، یا انتظار ترس/امیدهماهنگینا به مثابه یک حالت قبًال، ما تنش را

که تشریح می کنیم . وقتی مکانیسم هائی را همراه می شود ، ثبات، هارمونی، یا تعادلهماهنگییعنی، اضطراري براي 

تنش ي ن به عنوان واسطهمی شوند، یک عامل عمده اي را که می توا توسط آنها ادراك تنش یا تعلیق فراخوانده

است، و فرم هاي هنري زیادي بطور نظام مندي نامطمئنی را مورد استفاده قرار می دهند تا  نامطمئنیشناسائی کرد 

ي احساس تنش یا تعلیق را فراخوانی کنند. مثال هاي واضح فیلم ها و رمان ها هستند، که در آنها نامطمئنی در باره

ائی موجب تعلیق می شود. در داستان سرائی ها، این نامطمئنی اغلب شکل یک سؤال داستان سر طرح اصلینتایج 

چه کسی " "دزدیده شده کجا پنهان شده؟،ي نامه"تصریحی یا تلویحی در ذهن خواننده یا تماشاگر به خود می گیرد (

ی می شوند که ما را به نیروئ"، و غیره). چنین سؤاالتی موجب برانگیختگی کنجکاوي و خلق "لورا پالمر را کشته؟

 ائی نامطمئنی موجب یک حالت فهیمدهرفع و رجوع نه. سپس (Rabkin 1973) "ندنداستان سرائی می کشا دنبال کردن

ی می شود که همراه با یک واکنش احساسی مثبت است. مؤثر بودن به اصطالح یک حس ختمي شده و ارائه دهنده

استفاده از نامطمئنی به ي یک مثال روشنی از توان بالقوه یهاي تلویزیون کلیف هنگر (اویزانی از پرتگاه) در سریال

 اصلی شخصیت دادن قرار با –نامطمئنی زیاد ي در لحظه بخشداستان است: پایان دادن یک  طرح اصلیعنوان ابزار 

خالق یک اشتیاق شدید می تواند  –او زنده می ماند یا نه آیا  که رفعیي ارائه بدون جانی تهدید وضع یک در داستان

بعدي سریال شود، که در آن نامطمئنی و تعلیق همراه آن امیدوارانه رفع و رجوع  بخشو تقریبًا بیماریزا براي تماشاي 

  می شوند.

 چهي داستانسرائی به شکل هاي متفاوتی می آیند: نامطمئنی می تواند در باره طرح هاي اصلینامطمئنی در   

ا اتفاق خواهد افتاد، باشد. وقتی گبریل گارسیآیا  خواهد افتاد، یا چگونهخواهد افتاد،  وقت چهخواهد افتاد،  یاتفاق

ي با جملهرا  (Chronicle of the Death Foretold) مرگ پیش گفته شدهي تاریخچه مارکوئز رمان خودش به نام

یدار شد تا منتظر قایقی باشد که در آن در روزي که می خواستند او را بکشند، سنتیاگو ناسار ساعت پنج و نیم صبح ب"

آن چیزي وجود داشت که باالخره اتفاق ي زیادي از مطمئنی در بارهي ، درجهکردشروع  "اسقف در راه آمدن بود،

خواهد افتاد (یعنی، قتل سانتیاگو ناسار). اما، تعلیق خلق شد، چون که وضعیت هاي دقیقی که منجر به قتل می شدند 

  می کرد. جلبماند، لذا عالقه و کنجکاوي خواننده را می ) مبهم باقی خواهد افتادونه اتفاق (یعنی، قتل چگ

داستان سرائی یک مورد بسیار خاصی از تنش است که  طرح هاي اصلیمی توان بحث کرد که تعلیق در   

تی (پیش فرضانانه) در دنیاي فقط به فرم هاي هنر نمایانگري از قبیل فیلم یا رمان ها ربط دارد، که معموًال به اتفاقا
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صول ا بر تماماً  است ممکن نمایانگر – غیر تر انتزاعی هنر در رفع –واقعی اشاره دارند. برعکس، پدیده هاي تنش 

 رمان یا سینمائی فیلم از کمتر مسلماً  که( موسیقی در رفع –متفاوتی بنیان داشته باشند. اما تحقیق طرح هاي تنش 

می کند. فیلسوف موسیقی به نام لئونارد میر با ارجاع  آشکار را چشمگیري مشابه هاي کانیسمم) است کننده نمایانگر

 Meyer) "اتفاقات استي سیر آیندهي اساسًا محصول جهل در باره ]ها[تعلیق "به تعلیق در موسیقی بیان می کند که 

1956, p. 27)رخ خواهد داد اغلب  چه وقتق خاصی این که اتفاي موسیقی، نامطمئنی در بارهر . دقت کنید که د

دارد که تنش هاي  اتفاقی خواهد افتاد، است. براي مثال، در بیشتر قطعات احتمال بسیار زیادي وجود چهمهمتر از 

نیست چه وقت این رفع اتفاق می افتد،  اما روشن حل و فصل شوند. (آهنگی) هارمونیک باالخره با برگشت به تانیک

، کارهاي ترتیبآن هستند. به همین ي ي مثال هاي پیچیده اي از تأخیر مهارتانه رفع منتظرهو قطعات موسیقی زیاد

انتزاعی غیر نمایانگر هنر بصري می توانند نامطمئنی را مورد استفاده قرار دهند تا احساس تنش و رفع را با قرار دادن 

د که ممکن ني از تعبیر را راه اندازي می کنکه فرایند تماشاگر در یک حالت روانشناسی نافهمی اي فراخوانی کنند

رفع به اوج برسد. همان طور ي است به محض این که یک تعبیر مفهوم داري یافت شد، در یک حالت پاداش دهنده

، بعضی کارهاي هنري تنش را تا اندازه اي حل و فصل نشده بیان شده (Finch et al. 2009)که توسط فینچ و همکارانش 

تنش کار می ي یک واسطه ند، که باعث تحریک تماشاي مکرر آن می شوند. لذا نامطمئنی به مثابهباقی می گذار

   کند، در حالی که کاهش نامطمئنی باعث رفع تنش می شود.

  

  توقع، پیش بینی، و انتظار 14,2,2

  

در غیر این صورت، گري تنش، به تنهائی براي فراخوانی تنش کافی نیست (میانجی نامطمئنی، علیرغم اهمیتش براي 

تنش براي توالی هاي بی نظم اتفاقاتی که کامالً غیرقابل پیش بینی اند، حداکثر خواهد بود). عناصر کلیدي دیگر تنش 

موسیقی، یا ي شدن اتفاقات طی زمان (براي مثال، در یک قطعه شکوفابا  3توقع، پیش بینی و انتظار هستند. هايفرایند

پیش بینی هائی ارزیابی می شوند که بطور مستمري ي زمینهتنش ها دائماً برعلیه  ئی)،یک داستان سرا طرح اصلیدر 

انتظارات شدیدي هستند راه اندازنده هاي ي حین تحول زمانی اتفاقات به روز می شوند. پس اتفاقاتی که تولید کننده

ي ه برپائی تنش، معموالً یک فاصلهطراري براي رفع خلق می کنند. براي اجازه دادن بضتنش هستند زیرا اي بالقوه

است، و مؤثرترین طرح هاي رفع  توقعي برآورنده ی وجود دارد کهتوقع و اتفاقي که تولید کننده زمانی بین اتفاقی

همه یک رمان، و یا  طرح هاي اصلیتنش اغلب در سرتاسر ساختارهاي بزرگ گسترش پیدا می کنند (براي مثال، 

  .موسیقی یک سمفونی)
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یک اتفاق ي لمًا، براي این که تنش خلق شود، اتفاقات منتظره باید به نوعی اهمیت داشته باشند. اگر نتیجهمس  

 این به امر این. شود نمی برپا تنش – یا نه شوند برآورده انتظارات که باشد نداشته اهمیت یعنی، –منتظره بی ربط باشد 

خطر در حال داستان سرائی،  طرح هاي اصلی در. دارند منفی یا ثبتم ارزش معموالً  انتظار قابل اتفاقات که است معنی

وقوع تصوراتی از مرگ یا آسیب بدنی به شخصیت اول داستان را مجسم می کنند، که خواننده آرزو می کند که با 

ها و  پایان بسیار خوش، اما بنظر غیر محتمل، حل و فصل شود. در موسیقی، تنش می تواند با اشتیاقی براي هماهنگ

  صداهاي باثباتی رانش پیدا کند که بصورت لذت ادراك می شوند. 

مثابه یک واگرائی یا عدم تجانس بین یک حالت هدفی آرزو را به  ی توان تنش در عنصري ترین فرمشلذا م  

و وضع واقعی جهان مفهوم سازي کرد. این عدم تجانس بین وضع کنونی و حالت هدفی آرزو شده یک ناراحتی 

لوژیکی ایجاد می کند که بصورت تنش احساس می شود. به تناقض ظاهري بین ناراحتی روانشناسی و ادراك فیزیو

  . شد خواهد پرداخته فصل این در بعداً رفع –از ادراکات تنش  ناشیلذت 

ي پایهبراي این که شکل گیري پیش بینی ها ممکن شود، نوعی اطالعات یا ساختار رسمی الزم می آید تا بر   

یک سیستم موسیقی مورد نظر  "قوانین"ن استنتاجات پیس بینی کننده برپا شوند. در موسیقی، تولید پیش بینی توسط آ

مندي را حمل می نتوا مفاهیم یا پیامدهايتهیه می شود (براي مثال، موسیقی تونال غربی). مثًال، بعضی از آکوردها 

با یک آکورد تانیک دنبال شود)، لذا انتظاراتی ایجاد می  مثال، یک آکورد هفت غالب گرایش دارد تا(براي  کنند

فرایند پیش بینی کننده در موسیقی به ي کند که بر علیه آنها اتفاقات آینده ارزیابی می شوند (براي مروري در باره

Rohmeier and Koelsch 2012 اتفاقات ي هي در بارآشکارانتظارات  ،پیامدي عملکردا مراجعه کنید). اتفاقات موسیقی ب

سرائی، انتظارات می توانند بر قواعد خاص ژانري  طرح داستانسپس به ادراك تنش می انجامند. در  ،بعدي خلق کرده

که موجب فعال شدن طرح هاي شناختی بنا شوند زندگی روزمره  نفیلم هاي هالیودي) یا قوانیخوش ي (پایان منتظره

. البته، همیشه انتظارات مستلزم برطرف (Barlett 1932; Rumelhart 1980; Schank and Abelson 1077)یا فیلم نامه می شوند 

هنري را جالب تر کنند. در ي موجب شگفتی شده و یک قطعه شوند تامی توانند مورد تخطی واقع  شدن نیستند اما

قابل پیش  زیاد اثر هنريصحیح بین برآورده شدن و تخطی انتطارات اساسی است: اگر یک  "مخلوط"حقیقت، یک 

بینی باشد (یعنی، اگر همیشه انتظارات را برآورده کند) در خظر این است که مالل آور باشد، در حالی که قطعات 

 شوند ناامیدي بر توان شناختی منجر به یبار سنگینگذاشتن ند می توانند براحتی با اکه کامًال غیر قابل پیش بینی  هنري

   است). قصد داشتهاین می تواند دقیقًا همان چیزي باشد که هنرمند (البته، در بعضی کارهاي هنري، 

تولید تنش و رفع در کارهاي هنري بر روي همان جنبه هاي شناخت  مرتبط بافرایندهاي پیش بینی کننده   

نده ذهن بطور بنیادي یک پیش بینی کننده، یک تولید کن ]یک[انسان برپا می شوند. دنیل دنت فیلسوف بیان کرده که: 

 Plutchik) احساسی اساسی پیشنهاد کرده استي ن یک فقره، و پیش بینی کردن را به عنوا(Dennett 1996) "توقعات است
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 ;Bar 2007)مغز پیشنهاد کرده اند  کار. عالوه بر این، توان شکل دادن پیش بینی ها را به عنوان یک اصل بنیادي (1980

Bubic et al. 2010; Friston 2010) مفصل تر در آخرین بخش این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت فرایند ، که

به عنوان یک ویژگی کلی شناخت انسان از چشم انداز فرگشتی نیز ممکن است چون که توان  هاي پیش بینی کردن

ی دهد. به همین ه، و شانس بقاء را افزایش مختآینده واکنش هاي سریع و کافی برانگیي پیش بینی کردن دقیق در باره

ترتیب، اضطرار براي رفع و رجوع نامطمئنی هائی که قبًال مورد بحث قرار گرفتند مزیت هاي زیست شناسی دارند 

مستقیم تري منجر به هدف خاصی می  بطورچون که واکنش هاي رفتاري در یک حالت مطمئنی و فهمیدن معموالً 

و توقعات را خلق کند از این ویژگی  تهیه ببیندنی را یه پیش بشوند تا در یک محیط نامطمئن. لذا، هر فرم هنري ک

فهمی که عمداً در کارهاي هنري  -نامطمئنی و نا رخدادهايکلی شناخت انسان بهره برداري می کند. به همین ترتیب، 

می شتر بی پی بردنکاهش نامطمئنی و اتخاذ می شوند تا تنش ایجاد کنند به یک احتیاج اساسی فیزیولوژیکی براي 

شبیه به مفهوم هومئوستاز در زیست شناسی (یعنی، تمایل ارگانیسم هاي زیست شناسی براي حفظ یک حالت  .پردازند

هومئوستاز "یک نوعی از ي باثبات در یک محیط دائماً متغیر)، لذا بنظر می رسد که ادراك تنش و رفع منعکس کننده

ها، مناقشات، و نامطمئنی ها، و سعی براي رسیدن  هماهنگینا لفص و حل براي کلی تمایل یک یعنی، – "روانشناسی

  4د.باش -به یک حالت تعادل 

جالب این که، این حقیقت که هنر از این ویژگی هاي اساسی شناخت انسان استفاده می کند تا احساسات را   

ات زندگی روزمره تفاوت از نظر کیفی از احساس "زیبائی شناسی"برانگیخته کند عالمت این است که این احساسات 

 Schererندارند (براي یک دیدگاه مخالف که احساسات زیبائی شناسی را از احساسات سودمندي مجزا می کند به 

 همزمان احساسات که است این متصور رفع –مراجعه نمائید). در عوض، همه جا حاضر بودن پدیده هاي تنش  (2004

   .شوند می اطالق متفاوت ظاهراً  هاي کیفیت از گوناگونی انواع به که شوند می برپا اي روانشناسی اصول بر

  

  ارزش احساسی تنش 14,2,3

  

 روانشناسی، ناراحتی با معموالً که احساسی حالت یعنی – باشد، بی ثباتی، و نامطمئنی همراه هماهنگینااگر تنش با 

عمد  را پیش می کشد: چرا کسی بطور يآشکاریک سؤال امر  این – است همراه احساسی منفی ارزش و قراري، بی

؟ کارهاي هنري بطور بالقوه اي موجب ادراك تنش می شوند، با نداه ا تنش همرادر جستجوي ادراکاتی است که ب

روانشناسی شده و باید از آن  هماهنگیناد که تنش موجب ناین وجود محبوبیت آنها ظاهراً با پیش فرضی تناقض دار

تناقض، مفید واقع می شود که ادراك تنش در هنر و تنش در زندگی روزمره را از هم اجتناب کرد. براي حل این 
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ع غربی منفی در نظر گرفته می م. برخالف تنشی که در زندگی روزمره تجربه می شود، که اغلب در جواتشخیص داد

بدون به خطر انداختن  آن شود چون که با کشش فیزیولوژیکی یا روانشناسی همراه اند، هنر محیطی تهیه می بیند که در

تنش را می توان تجربه کرد. در حالی که تنش در زندگی روزمره اغلب  و روانشناسی شخص، جسمانیسالمت 

جستجوي تجربه هاي تنش در هنرها به این طریق  ا عمومًا از آن احتراز می شود،احساسات منفی ایجاد می کند و لذ

ایجاد می ی که توسط اتفاقات ورزشی تهییجي ي بحث مشابه در بارهو روانشناسی است (برا جسمانیآسیب  محافظ

مثبت ارزش گذاري می شود چون که  صرفاً مراجعه کنید). اما، در هنر، تنش اغلب  Elias and Dunning 1986به  شود

مثال، (براي  باشد. تنشی که رفع نشدنی خواهد شداین تنش باالخره حل و فصل  بطور ضمنی فرض گرفته می شود که

از  ناشیبنظر می رسد که لذات موسیقی) بصورت ناخوشایند تجربه می شود. لذا ي در یک فیلم سینمائی یا یک قطعه

: هر چه ناراحتی باشدکرد نسبت بین ناراحتی همراه باتنش و راحتی ادراك شده حین رفع آن لعم رفع –ادراکات تنش 

سیخونک "ي تر خواهد بود. این دیدگاه در نظریهشبی رفعي یشتر باشد، لذت در لحظهتنش بي ضمن مرحله

 غیر معمولیاز سطوح باالي  سقوطیهم بیان شده، که فرض می گیرد که  (Berlyne 1960)برالین  "برانگیختگی

می همراه سطح پائین برانگیختگی با ادراکات لذت یک برانگیختگی (که به صورت ناخوشایندي ادراك می شود) به 

از این سیخونک برانگیختگی انگیزه اي  ناشیمراجعه نمائید). لذا، لذت  Zillmann 1980ي شرح متناوب به شود (اما، برا

اسب سواري یا  باشگاهبراي درگیر شدن در فعالیت هائی است که با سطوح غیر معمول برانگیختگی، از قبیل جذابیت 

زیربناي واکنش هاي  یکانیسم هاي مشابهر، مدر شکل معتدلت بنظر می رسد که ورزش هاي افراطی همراه است.

  . شوند می فراخوانده هنري کارهاي در رفع –باشند که توسط طرح هاي تنش  اي احساسی

  

  تناقض در معرض قرار گرفتن مکرر 14,2,4

  

ش و ما قبًال نامطمئنی و فرایندهاي توقع، پیش بینی و انتظار را به عنوان عوامل کلیدي براي میانجی گري ادراکات تن

یم. این امر سؤالی پیش می کشد که چگونه ممکن است که تنش طی در معرض قرار گرفتن ه ارفع مورد بحث قرار داد

، و توقعات می شودفرض بر این که نامطمئنی بعد از اولین عرضه رفع  هنري تجربه شود.ي هاي مکرر به یک قطعه

می عی یا ادراکات ارضائی ضمن اولین عرضه را بی اثر وقت تخلفات لذا –هستند  صحیححین عرضه هاي بعدي عمدتًا 

شایع ي هنري بیش از یک بار باید آن را خسته کننده و غیر جالب کند. اما، این با تجربهي ادراك یک قطعه – کند

، او کینگ کونگبار فیلم  50بعد از تماشاي حداقل  تناقض دارد. فیلسوف فیلم به نام نوئل کرول اظهار داشته که
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موسیقی را می توان ي ، و یک قطعه(Carroll 1996, p. 71)را درك می کند  "کشش غیرقابل مقاومت تعلیق"نوز هم ه

  صدها بار شنید در حالی که هنوز هم ادراك تنش و رفع را منتقل می کند. 

شنهاد پی "تاب آوري تعلیق"یا  "تعلیق غیرطبیعی،" "تناقض تعلیق،"شرح این  ی برايتئوري هاي گوناگون  

این تئوري ها شامل  .(Brewer 1996)سرائی به این رفرانس مراجعه نمائید:  طرح داستانشده اند (براي مرور مورد خاص 

غالباً با فراخوانی یک حالت  حافظه، یا جابجائی انگیزه (براي مثال، خواندن مکرر یک متن ادبیي شده قصدتعلیق 

الئل دیگري از قبیل تمرکز بر جزئیات ظریف داستان، سبک نویسندگی تعلیق برانگیخته نمی شود بلکه ممکن است د

ناقص شرح ي در معرض قرار گرفتن مکرر را ممکن است بتوان با حافظه مؤلف، و غیره داشته باشد). تا حدي، تناقض

 عرضهاولین  وقتی اتفاق می افتد که مقادیر قابل مالحظه اي از اطالعات گذشت زمانبعد از  عرضهداد چون که دومین 

ي (و کشف چیزي که شخص هنوز هم به خاطر می آورد ممکن است یک تجربه ممکن است از دست رفته باشند

هاي بعدي کمتر تأثیر  عرضهدر ضمن عرضه لذت بخش باشد). بعالوه، حتی اگر تخلفات توقعی و نامطمئنی اولین 

 بطور ذاتی با ناراحتی روانشناسیش شوند چون که آنها می توانند موجب تن اثر هنريداشته باشند، بعضی از جنبه هاي 

موسیقی یا یک تصویر ناخوشایند در یک قطعه هنر ي حسی در یک قطعه هماهنگیناهمراه هستند (براي مثال ناشی از 

   هاي مکرر مقاومت می کند. عرضهبصري) که در مقابل 

خودشان را، حتی  "نامطمئنی"توانند کیفیت موسیقی می ي در موسیقی، به تناقضی که اتفاقات غیر منتظره  

 ;Dowling and Harwood 1986) می گویند (Wittgenstein)بعد از عرضه هاي مکرر حفظ کنند پاراداکس ویتگنشتاین 

Huron 2006) براي حل این تناقض، بهاروچا .(Bharucha 1994)  تمایز  برنامه ریزي شده یا شماتیکو  عاديبین انتظارات

موسیقی ي اتفاقات واقعی در یک قطعهي به انتظاراتی اشاره دارند که در باره عاديرد. در حالی که انتظارات برقرار ک

می شود)،  عاديآشنا موجب تخطی یک انتظار ي آشنا هستند (براي مثال، یک نوت اشتباه ضمن اجراي یک قطعه

زي می شوند (براي مثال، یک آکورد غالب هفتم قوانین یک سیستم موسیقی راه اندا با برنامه ریزي شدهانتظارات 

برنامه ریزي و  عاديتخلف می کند). گرچه انتظارات  شماتیکیبدنبال یک آکوردي که تانیک نیست از یک انتظار 

که در آنها یک اتفاق موسیقی را واگرائی پیدا کنند می توانند در قطعات آشنائی ولی هستند،  هم رخداداغلب  شده

باقی مانده ي تجربه، بنا بر این ،قابل انتظار نیست برنامه ریزي شدهبطور اتفاق  اینانتظار داشت، اما  عادي بطورمی توان 

   از غیر منتظره ها در معرض قرار گرفتن هاي مکرر را شرح می دهد.

ی شود، یک شنونده مي در نهایت، در معرض قرار گرفتن هاي مکرر موجب افزایش نیروي پیش بینی کننده  

تجربه شود، و پژوهش هاي گوناگونی نشان داده اند که در معرض قرار گرفتن  شکه ممکن است بصورت لذت بخ

 ;Liberman and Walters 1968; Peretz et al. 1998)موسیقی موجب افزایش دوست داشتن می شودي مکرر به یک قطعه
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Verveer et al. 1933) در معرض قرار گرفتن محض". این اثر" (Zajong 1968) بودن  ممکن است تا حدي جبران مؤثر

   .را بکند تخطی هاي توقعی بعد از در معرض قرار گرفتن هاي مکرر کمتر

  

  شناسی زیبائی حرکت مسیر و رفع –طرح هاي تنش  14,2,5

  

 کوفاشهمراه با طرح هاي تنش و رفع را می توان به مثابه مسیري برداشت کرد که طی زمان  شناسیزیبائی ي تجربه 

مسیر حداقل سه مرحله را براي این  (Fitch et al. 2009)هستند. فیچ و همکارانش  مختلفیشده و شامل مراحل زمان 

دوم شگفت ي ابتدائی آشنا شدن، شناخت، یا با ثباتی؛ یک مرحلهي یک مرحله"ند: ه اپیشنهاد کرد زیبائی شناسی

با  نزدیکیبطور  مرحله). این سه 61ي (صفحه "ع، یا بهم آوريسوم ادغام، رفي زدگی، ابهام، یا تنش؛ و یک مرحله

ما قبًال . میانجی گري می کنندمطابقت دارند که تجربه هاي تنش و رفع را  که قبًال شرح داده شدند مکانیسم هائی

ینی را یم که فرایندهاي توقع و انتظار مربوط به تجربه هاي تنش محتاج یک ساختار رسمی است که ساختن پیش بگفت

ابتدائی ي مرحلهي ممکن می سازد؛ یعنی، این ها نوعی آشنائی و شناخت را پیش فرض می گیرند که منعکس کننده

تخلفات توقعی به چالش کشیده شده و موجب خلق  باآشنائی ي اولیهي مسیر زیبائی شناسی فیچ هستند. دوم، مرحله

  ن مرحله، تنش توسط ادغام و بهم آوري رفع می شود. د. باالخره، حین آخرینشگفتی، ابهام، یا تنش می شو

قوس شبیه به مسیر زیبائی شناسی فیچ، فرایندهاي توقعی که تنش ایجاد می کنند می توانند به مراحل متفاوت   

توقع، تنش ایجاد ي پیشنهاد شده است: حین برپا شدن اولیه (Kolsch 2012)مربوط باشند که توسط کولش اي  تنشی

برپا شده تعدیل شود، و با تخطی هاي  ي کهاین تنش ممکن است توسط ثبات هارمونیک و گسترش ساختارمی شود؛ 

حل و ؛ وقتی که باالخره به رفع رسیده می شود، تنش شودبراي رفع  بیشتري پیدا کند که موجب انتظار توقعی افزایش

از این قوس هاي تنشی روي هم افتاده و  شده، منجر به ادراك خوشی و پاداش می شود. معموًال، تعداد چندي فصل

ی که در بخشی از حرکت یک سوناتا تعبیه شده در مقیاس هاي زمانی متفاوتی در هم تنیده می شوند (از قبیل قطعات

اند). قوس تنش کولچ بطور اخصی به تنش موسیقی اشاره دارد. اما، با در نظر گرفتن ربط فرایندهاي توقع به مثابه 

عمومیت هم هاي دیگر  خت انسان، مراحل متفاوت قوس تنش را می توان به تجربه هاي تنش و رفعویژگی کلی شنا

  داد.
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  تنش موسیقی 14,3

  

 در مقابلو بی ثباتی  هماهنگیناباال و پائین رفتن مراحل یعنی،  –فروکش کردن و جریان یافتن دائمی تنش و رفع 

ي عمدهي بهیک جني تونال غربی بوده، و شکل دهنده موسیقیي عالمت برجسته –قطعات هماهنگ و با ثبات 

. نوت اندموسیقی مربوط حین گوش دادن به موسیقی است. تنش و رفع به ویژگی هاي گوناگون  ادراك احساس

هاي متفاوت یک گام با درجات متفاوت ثبات و بی ثباتی، آکوردهاي متفاوت، یا ترکیبات آکوردها، درجات متفاوت 

می توانند موجب تأخیر یا ها (سنکوپه کردن) ، ویژگی هاي متریکی مانند کوتاه سازي واژه هماهنگینایا  هماهنگی

انتظار اتفاقات موسیقی شده، و ویژگی هائی از قبیل پویائی ها و غم انگیزها موجب نوسانات در بلندي صدا یا تامپو 

ه ویژگی هاي شنوائی خالص مربوط باشند (براي شده، لذا به ادراکات تنش و رفع کمک کنند. تنش و رفع می توانند ب

 ،(Farbood 2012; Pressnitzer et al. 2000افزایش در ادراك تنش همراه است؛ حسی که با  هماهنگینامثال، بلندي صدا یا 

وسیقی قوانین یک سیستم مي یا می توانند فرایندهاي باالتر شناختی را درگیر کنند (مثال، فرایندهاي توقعی که بر پایه

 مختلفی سطوح در رفع –). همان طور که قبًال بیان شده، طرح هاي تنش Lerdahl and Krumhansl 2007برپا شده اند؛ 

در چنین  بوده، از یک اتفاق موسیقی به اتفاق بعدي تغییر کرده و هم یکوچک مقیاس در توانند می افتند؛ می اتفاق

 موضعی و سراسري رفع –سمفونی باشد. این طرح هاي تنش ي همهلی ساختار کشامل ، براي مثال، بوده یمقیاس بزرگ

  اثر احساسی ادراك زیبائی شناسی را به حداکثر می رسانند. در نتیجه کنند، می انفعال و فعل یکدیگر با احتماالً 

باثباتی، ، هماهنگیهمان طور که قبالً مورد بحث قرار گرفته، فرایندهاي توقع و انتظار و هم چنین تالش براي   

یک میانجی گر  عنوانتجربیات تنش بازي می کنند. کمک مهم فرایندهاي توقعی به  تولیدکلیدي براي  یو رفع نقش

احساس و معنی لئونارد میر در کتاب ي احساس موسیقی بطور برجسته اي در کارهاي پیشگامانهي کننده فراخوان

، که در آن توقع و پیش کشیده شده است (Leonard Meyer, Emotion and Meaning in Music 1956) در موسیقی

ادراکات همراه تنش و رفع به عنوان یک مکانیسم کلیدي براي خلق معنی و احساس موسیقی پیشنهاد شده اند. طبق 

توقعات) براي واکنش احساسی و زیبائی شناسی  از یا تخطی ءموسیقی (یعنی، ارضار نظر میر، بازي دائمی با توقعات د

یک تئوري روانشناسی کلی توقع را پیشنهاد  (Huron 2006). به همین ترتیب هیورن دارداي اهمیت فوق العاده  وطهمرب

می کند که براي مورد خاص موسیقی نشان داده شده است. مانند میر، او هم بر اهمیت نقش توقعات براي ایجاد تنش 

که از تغییرات در برانگیختگی و توجه، در "می کند  عرفیعنوان یک واکنش فیزیولوژیکی متأکید دارد، که آن را به 

   .(Huron 2006, p. 305) "آمادگی براي اتفاق منتطره اي بر می خیزد
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فرایندهاي توقعی در موسیقی بر ساختار ضمنی اتفاقات موسیقی (مثًال، یک آکورد هفتم غالب، داللت ضمنی   

را نظریه اي  (Narmour 1990)ارمور نورد خاص توقعات ملودیکی، مدر بر آکورد تانیک متعاقب دارد) بنا می شوند. 

که فرایندهاي توقعی در ملودي ها را میانجی گري می  می کند معرفی، یک رده از اصول کلی را که مطرح کرده

 Cuddy and Lunney)عمدتًا توسط تحقیقات تجربی تإئید شده اند  وخالصه شده است)،  Krumhansl 1995کنند (در 

لی که توسط نارمور براي توقعات ملودیکی فرض صونشان داده اند که ا (Schellenberg 1997). تحقیقات بعدي (1995

. اصل داد ، کاهشبرگشت دانگو  دانگمجاورت گرفته شده اند را می توان به دو متغیر پیش بینی کننده، 

با یک نوتی ادامه پیدا کند  کهدارند اي را کی توالی ملودیي مجاورت دانگ اظهار می دارد که شنوندگان توقع ادامه

گسترش اصل مجاورت دانگی، اصل برگشت دانگی ادعا دارد که  در باشد. داشتهبه آخرین نوت  ی نزدیککه دانگ

ثًال، وقتی یک ملودي مشنوندگان انتظار دارند که نوت بعدي از نظر دانگی به نوت قبل از آخرین نوت نزدیک باشد. 

گان انتظار دارند که ملودي به نوتی برگردد نددارد (بر اصل مجاورت دانگی تخطی می کند)، شنو یک جهش بزرگی

   که به نوت قبل از جهش نزدیک باشد.

 تحتانی فوقانی و فوقانی –، توقعات ملودیکی را فرایندهاي سرشتی تحتانی (Narmour 1990)طبق نظر نارمور   

 که دهند می نشان که شده کشیده چالش به اي محاسبه الگوبندي ردهايرویک با دیدگاه این. کنند می حکمفرمائی

بدون فرض گیري قوانین نمایانگري  ،بر اساس مکانیسم هاي کلی یادگیري دقیقی بطور توان می را موسیقی توقعات

د بین فرایندهاي . مکانیسم هاي یادگیري که در این مدل بنا شده ان(Pearce and Wiggins 2012)سرشتی الگو داد ي کننده

توقعات ي یادگیري کوتاه و بلند مدت تمایز برقرار می کنند. در حالی که یادگیري دراز مدت منعکس کننده

شنوندگانی است که از در معرض قرار گرفتن قطعات موسیقی قبلی اکتساب شده اند، یادگیري کوتاه مدت منعکس 

 Whorley)به هارمونی د. جالب این که، این مدل ونی اتفاق می افتکني یادگیري اي است که حین تماس با قطعهي کننده

et al. 2008)  و حتی زبان(Wiggind 2011)  ي کرده است، که عالمت این است که منعکس کنندهشروع به گسترش

  قوانین و اصول مخصوص موسیقی. منحصر به نه  هستند،از کیفیت مستقل فرایندهاي شناختی 

هاي ملودیکی یا  توالیدر محتویات تونال مورد تحقیق قرار گرفته اند (یعنی در  گرچه توقعات موسیقی  

ي با مطالعه (Pressing 2002)ریتم موسیقی به همان اندازه مهم هستند. پرسینگ ي)، فرایندهاي توقعی در فرایند آکورد

می از قبیل جاز، بلوز، رگا، فانک، (ریتمی که زیربناي ژانرهاي مورد پسند عمو "آتالنتیک سیاه"ریتم آواره شده هاي 

راك، یا هیپ هاپ است)، دلیل می آورد که اثر احساسی این ریتم ها بطور مهمی بر فرایندهاي پیش بینی و توقع 

  د.نوابستگی دار

مسلمًا، فرایندهاي توقعی ربط دار با میانجی گري تنش موسیقی می توانند در سطوح شناختی متفاوتی اتفاق   

بر  باشند (یعنی،آزاد از دانش  توانند جات متفاوت دانش از قبل اکتساب شده را شامل شوند. این ها میافتاده و در
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دراز مدت انبار شده اند. ي دانش دراز مدت تکیه نداشته باشند) یا می توانند بر اطالعاتی بنا شده باشند که در حافظه

ي مثال گرد هم آوري نوت ها) ممکن است منحصرًا بر تولید توقع مربوط به ساختارهاي مقیاس کوچک (برا مثًال،

شنوائی و فرایند کردن طبق اصول گشتالت وابسته باشد. از طرف دیگر، شکل گیري توقعات می توانند توسط ي حافظه

بلند مدت انبار شده ي شوند که در حافظه مستحضرموسیقی اي  ترتیب منظم یا نحودانش (تلویحی) از ساختارهاي 

آیا  . باید تحقیق شود که)مراجعه نمائید Koelsch 2012اي بحث مفصل تر سطوح مختلف فرایند موسیقی به اند (بر

یکدیگر  باهمراه است که از نظر کیفی  اي فرایند شناختی درگیر در تولید توقع با ادراکات تنشی سطوح متفاوت

  تفاوت دارند. 

 

  تحقیقات تجربی 14,3,1

  

ادراك سابژکتیو تنش تلنگري زده اند. بیشتر پژوهش هائی که تنش موسیقی را تحقیق  مطالعات تجربی گوناگونی به

سابژکتیو ادراك تنش را ي تا تجربه (Schubert 2010) اند کرده اتخاذ را مستمر گزارشی –کرده اند روش هاي خود 

 شرکت تنش راكاد کنند، می استفاده مستمر گزارشی –سنجش کنند. در پژوهش هائی که از روش هاي خود 

پژوهش تجربی  در اولین نیلسن مثال، براي. شود می پیگیري خطی روي بطور موسیقی واقعی شنیدن ضمن کنندگان

هاي فنر دار استفاده ك از یک رده از انبر Krumhansl 1996 (Nielsen, 1983;(رفرانس شده در ر مورد تنش موسیقی د

ي سمفونی شمارهاز  که ش در حال گوش دادن به گزیده هائیادراك تن شدت مطابق باکه شرکت کنندگان  هکرد

 این انبرك ها، انتخاب شده بودندو چنین گفت زرتشت جوزف هیدن و سمفونی ریچارد استراوس با عنوان  104

موسیقی قرار داده می  رابطه با ویژگی هاي مختلف ساختارو در  ندها ثبت می شدك . انحراف انبررا می کشیدند

 Madsen)مطلب نگاه کنید). پروفایل تنشی که توسط نیلسن بدست آمد توسط مدسن و فردریکسون ي دنباله(به  نددش

and Fredrickson 1993)  که یک پتانسیومتري  ،تکرار شد اینترفیس دیجیتالی واکنش دائمی نامبه دستگاهی با استفاده از

ر شرکت کنندگان را رتبه بندي می کند. روش حرکات شماره گی ،موسیقیي ضمن گوش دادن به یک قطعهاست که 

تا به  می دهندموسیقی به شرکت کنندگان ادامه ي متناوبی براي بدست آوردن رتبه بندي تنش این است که به ارائه

که چه اندازه  می پرسند، آن وقت موسیقی را قطع کرده و از شرکت کنندگان برسندیک اتفاق خاص جالب توجه 

 ;Bigand et al. 1996)شد (براي مثال، می احساس  قطعی اتفاق موسیقی تا چه حد در آنهاآخرین  و می کنندتنش درك 

Bigand and Parncutt 1999; Lerdahl and Krumhansl 2007 کردند که روي می . پژوهش هاي دیگر لغزنده هائی استفاده

 ،تنش ادراك شدهي بستگی به درجه تعبیه شده بودند که می توانستند با ماوس یک کامپیوتر، طوري یک صفحه
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. در یک نظر سنجی اینترنتی توسط فربود (Farbood 2012; Krumhansl 1996; Lehne et al. 2013تنظیم شوند (براي مثال، 

(Farbood 2012)،  تنش گزیده هاي کوتاهی از موسیقی با استفاده از نمایانگران گرافیکی رتبه بندي می شدند که با

. توجه کنید که وقتی با گزیده مطابقت داشتند (براي مثال، یک خط باالرونده نماد افزایش تنش بود)بهترین وجهی 

 سابژکتیو(و بطور کلی رتبه بندي احساسات را) باید بین تنشی که بطور  رتبه بندي تنش سابژکتیو را بدست می آورید

که شرکت کنندگان فکر می کنند  موسیقی) و تنشیي شده درك(تنش  می شودتوسط شرکت کنندگان تجربه 

. این تمایز مهم است چون که احساس کنیدموسیقی) تمایز برقرار ي برداشت شدهکه موسیقی بیان می دارد (تنش 

   .(Gabrielson 2002)هم نیستند  مقارندرك شده و برداشت شده در موسیقی الزاماً 

ر مورد مطالعه قرا تکنیک تون کاوشیو پارادایم هاي آماده سازي توقعات موسیقی با استفاده از   

با ازي، به شرکت کنندگان یک اتفاق موسیقی عرضه می شود (آماده کننده) که گرفته اند. در آزمایشات آماده س

سریعتر از وقتی فرایند می شود که انتظار آن اتفاق موسیقی ، دنبال می شود. هنگام انتظار براي هدفاتفاق مورد هدف 

مثال، تصمیم بگیرند تصمیمی را انجام دهند (براي ي دهواست از شرکت کنندگان تا یک تکلیف سانمی رود. با درخ

این ي مان هاي واکنشی اي را می توان ثبت کرد که نشان دهندهی مورد هدف کوك شده است یا نه)، زموسیقآیا  که

(براي مثال به  شته باشدربط دابلی قي چقدر انتظار می رود که یک اتفاق موسیقی خاص با آماده کننده که هستند

Bharucha and Stoeckig 1986 موسیقی براي شرکت ي مراجعه نمائید). در پارادایم تکنیک تون کاوشی، یک زمینه

این تون  که کنندگان پخش می شود که بدنبال آن یک تونی ارائه می شود، که شرکت کنندگان باید قضاوت کنند

سلسله مراتب "جور در می آید. با استفاده از این تکنیک، ممکن می شود تا یک چه خوبی به موسیقی قبلی ي با زمینه

د نمورد نظر رتبه بندي کي یک زمینهکه گام هاي مختلف را بر اساس ثبات برداشت شده در  شودبرپا  "کاملی

(Krumhansl and Shepard 1979; Keumhansl and Kessler 1982) موسیقی کم و بیشی با  وزن. براي مثال، نوت هاي یک

  ثبات برداشت می شوند، اولین نوت وزن (تانیک) معموال باثبات ترین آنها درك می شود.

ادراك سابژکتیو تنش را  حديپژوهش ها این امر را هم تحقیق کرده اند که ویژگی هاي موسیقی به چه   

که پویائی ها، جنبه هاي تونال (کانتور  هوم کرد) معل1983متأثر می کنند. پژوهش قبالً تذکر داده شده توسط نیلسن (

تیمبرال (لحن صدا)، و تکرار رتبه بندي تنش موسیقی را متأثر می کنند. سایر ملودیکی و هارمونی)، ویژگی هاي 

، ارتفاع (Krumhansl 1996)، تراکم نوتی )phrase( قطعه ویژگی ها که معلوم شده بر رتبه بندي تنش تأثیرگذارند ساختار

کنار گذاشتن ویژگی هاي بنظر می رسد که . (Farbood 2012)هستند (تمپو)  گامانگ، شدت صدا، تکرار شروع، و د

کنند می  حفظ را موسیقیي قطعه یک رفع –بیانی موسیقی (یعنی، پویائی ها و تأکیدات یا لحن ها) طرح هاي تنش 

(Krumhansl 1996; Lehne et al. 2013)و اعانه هاي ویژگی می توانند ادراك تنش را متأثر کنند ، اما، ویژگی هاي بیانی ،

 .Farbood 2012; Lehne et al)دارد  بستگی خاص موسیقیي هاي متفاوت موسیقی به اهمیت نسبی آنها در یک قطعه



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٤٦

نین و هم چ (Krumhansl 1996). بعالوه، رتبه بندي تنش بشدت بین افراد و با در معرض قرار گرفتن هاي متفاوت (2013

هاي مختلف افراد مانند موسیقی دانان و غیر موسیقی دانان یا کودکان دبستانی با سنین مختلف مطابقت دارد  بین گروه

(Fredrickson 1997, 1999, 2000) نامتناقضی و ثبات نسبی زیربناي فرایندهاي شناختی و احساسی است. معلوم ، که متصور

 –اسات مجزا (خوشحالی، غم، و ترس) و سنجش هاي روانشناسی رتبه بندي احس شده که رتبه بندي تنش با

ي ولوژیکی از قبیل ارتفاع نبض انگشتان، تعداد نفس کشیدن ها، فشار خون، قابلیت هدایت پوست، و درجهفیزی

   مطابقت دارد، که نقش آن را در فرایند احساسی تأئید می کند. (Krumhansl 1997) حرارت بدن

 Lerdahl 1996; Lerdahl and)شده است  الگو گذاريموسیقی ي ساختار تونی یک قطعهتنش موسیقی براساس   

Krumhasl 2007)فضاي دانگ تونی ي . بر اساس نظریه(Lerdahl 2004)  سلسله مراتبی همان  یب منظم (نحو)ترتو ساختار

ي محاسبه ین مدل ها، تنش باشرح داده شده، در ا (Lerdhal and Jackendoff 1983)طور که توسط لردال و جکندوف 

از مرکز  "دورتر"(آکوردهائی که تخمین رده می شوند موسیقی ي روانشناسی بین آکوردهاي یک قطعه "فاصله ي"

 (Farbood 2012)تونال یک قطعه هستند با ارزش هاي تنشی بیشتري همراه هستند). یک مدل اخیرتر از تنش موسیقی 

بلندي صدا، توقعات ملودیکی، تکرار شروع، و ارتفاع دانگ را شامل کرده اند، و  سایر پارامترهاي موسیقی از قبیل

   اي شناختی (حافظه و توجه) را بحساب می آورند که ادراك تنش را متأثر می کنند.پویائی هاي فراینده

 ، با طیفی از ویژگینشان می دهند که ویژگی هاي زیاديرویهم رفته، پژوهش هاي تجربی تنش موسیقی   

شناختی ي حسی یا پر سر و صدائی تا جنبه هائی که مستلزم فرایند کردن پیچیده هماهنگیناهاي خالص صدا از قبیل 

می توانند ادراك تنش را متأثر  موسیقی) قسمتهاي مختلف هماهنگییا  ترتیب منظم یا نحوهستند (براي مثال، فرایند 

ممکن است از تحقیق دقیق تر مکانیسم هاي زیربنائی اي بهره  . براي فهم بهتر تنش موسیقی، پژوهش هاي آیندهکنند

. مخصوصًا، ممکن است مفید واقع شود مند شوند که توسط آنها ویژگی هاي متفاوت موسیقی موجب تنش می شوند

تا تحقیق شود که تا چه حدي اثر ویژگی هاي متفاوت بر تنش موسیقی را می توان با فرایندهاي توقع و پیش بینی 

حسی) نقش بازي می  هماهنگیناداد که قبالً مورد بحث قرار گرفتند، و تا چه حدي مکانیسم هاي دیگر (مثال،  شرح

    کنند.
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د؟ اول، کیفیت نبه ادراك احساسی سابژکتیو شنونده مربوط می شو چگونه موسیقیي قطعه یک رفع –طرح هاي تنش 

یقی که ادراکات تنش و رفع را میانجی گري می کنند ممکن است بخشی به ویژگی هاي هاي احساسی اتفاقات موس
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د از انتنش ي موسیقی که منتقل کنندهد. براي مثال، آکوردهاي نباش داشته بستگی آنها خاص صدائی –روانی 

، حداقل هماهنگیانستند که با رفع تنش همراه می شوند (علیرغم متن موسیقی). ادراك ه يناهماهنگ ترآکوردهائی 

آکوردهائی که ناهماهنگ برداشت می شوند اغلب . تا حدي، توسط فرایند حسی صدا در گوش تعیین می شود

ند و موجب تداخالت بین گیرنده هاي حس شنوائی غشاء قاعده اي گوش اهائی دارند که بهم نزدیک  سفرکان

لذا، بعلت این خشن بودن،  (Helmholtz 1913) . برداشتی بصورت خشنی درك می شوند داخلی می شوند، که از نظر

   5آکوردهاي همراه با تنش ممکن است بطور سرشتی ناخوشایندتر از آکوردهاي هماهنگ ادراك شوند.

فرایندهاي توقعی هم  ضمن گوش دادن به موسیقی، غیر از کیفیت سرشتی احساسی اتفاقات مجزاي موسیقی،  

و  (Meyer 1956)سی مربوط به تنش و رفع دارند. ما قبالً به تحقیقات میر یک نقش کلیدي در ایجاد ادراکات احسا

استناد کرده ایم که پیشنهاد کرده اند که فرایندهاي توقعی به مثابه نیروي رانشی در قفاي احساسات  (Huron 2006) نهیور

توقعات موسیقی را به عنوان  (Joslin and Wästfjäll 2008)، جاسلین و وستفجال بنابراینموسیقی هستند. ي فراخوانده شده

که توسط آنها موسیقی می تواند احساسات را فراخوانی کند (پنج مکانیسم  ه اندمکانیسمی شناسائی کرد شیکی از ش

اتفاقی ي مغز، شرطی شدن هاي ارزش گذار، سرایت احساسی، تصورات بینائی، و حافظهي دیگر رفلکس هاي ساقه

احساسات فراخوانده شده توسط موسیقی را تحقیقات ي توقعی به عنوان یک میانجی کننده است). نیروي مکانیسم هاي

، لرزیدن، تههیجلرزه ها (که  به اصطالح ادراکات لرزه حین شنیدن موسیقی تأئید کرده اند.ي تجربی بیشتري در باره

یقی هستند که اغلب همراه با لذت بخشی به موس بشدت یا برانگیختگی ناگهانی هم استناد می شوند) واکنش هاي

 Panslepp 1995ستوان فقرات یا سیخ شده موها همراه است (براي مرور به  حس کردن بدنی خاصی از قبیل لرزش

معلوم کرده که این ادراکات لرزیدن اغلب با هارمونی هاي تازه یا غیر مترقبه  (Sloboda 1991)مراجعه نمائید). اسلوبودا 

  ارتباط نزدیک بین تخلف از توقعات و واکنش هاي احساسی را تأئید می کنند. افراخوانی می شوند، لذ
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، براي تحقیق فرایندهاي مغزي مربوط به آرآي اف اماختراع روش هاي مدرن تصویر برداري از مغز، مخصوصًا 

فرایندهاي شناختی در مغز انسان راه هاي جدیدي ي طالعههاجمی براي متغیر  یروشي زیبائی شناسی با ارائهي تجربه

 تحقیق را رفع –که مستقیماً مقارن هاي عصبی طرح هاي تنش  نادرند یرا باز کرده اند. گرچه پژوهش هاي علم اعصاب

پژوهش هائی که  چنین هم اند، کرده تحقیق را موسیقی در توقعی تخلفات که گوناگونی هاي پژوهش اند، کرده

اشاره دارند. عالوه براي میانجی گري ادراکات تنش  ، به نواحی مربوطه اي از مغزه اندك لرزیدن را تحقیق کردادرا
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از شنیدن موسیقی توسط مکانیسم هاي عصبی مربوط به پیش بینی و ناشی لذت  بر این، مدارکی در دست هستند که

  دازي می شود.مغز راه اني توقع همراه با فعالیت نورونی دوپامینی در ساقه

 Rohrmeierمرور شده در زیادي از پژوهش ها فرایند پیش بینی کننده در موسیقی را تحقیق کرده اند ( تعداد  

and Koelsch 2012)کرده اند. مخصوصًا،  ی مغزئ، و پژوهش هاي علم اعصاب شروع به شناسائی مکانیسم هاي زیربنا

موسیقی با اثرات خاصی در الکتروانسفالوگرام همراه باشد. این  لفات توقعی درناختی تخفرایند شبنظر می رسد که 

اثرات خاص از نظر سطح فرایند شناختی درگیر شده تفاوت دارند. براي مثال، در سطح نسبتًا پائین فرایند شناختی، 

مشخص  د، یک منفیتنمی شو (mismatch negativity) ناجوري موج منفی انحرافات گاهگاهی در توالی تون ها موجب

هزارم ثانیه بعد از اتفاق منحرف  150-250از روي پوست سر که حدود  برداشته شده در پتانسیل هاي مربوط به اتفاق

مراجعه نمائید). در سطح باالتر فرایند ترکیب  Näätänen et al. 2007کننده به حداکثر ارتفاع می رسد (براي مرور به 

در یک موج منفی قدامی طرف راست نشان  خودش را آکورد کوتاه بندي موسیقی، تخلفات توقعی در توالی هاي

 Koelsch)آکورد به حداکثر ارتفاع می رسد ي هزارم ثانیه بعد از یک عمکرد غیر منتظره 150-200می دهد، که حدود 

et al. 2000) مغزي در عصبی این پتانسیل  منشاء هايند، ده امگنتوانسفالوگرافی استفاده کراز . در یک پژوهشی که

 اف ام. این یافته با پژوهش هاي بعدي با ه اندجایابی شد ;Maess et al. 2001) 44برادمن ي شکنج پیشانی تحتانی (ناحیه

عملکردي شکنج  نقشي )، که نشان دهنده(Koelsch et al. 2005; Tillmann et al. 2006تأئید شده اند (براي مثال،  آرآي

موسیقی است. اما، مسلمًا، غیر از فعال شدن نواحی قشري  (نحو) ترتیب منظمب بندي یا پیشانی تحتانی در فرایند ترکی

به فرایند احساسی در  وقعی هم موجب فعالیت نواحی مربوطدرگیر در فرایند ترکیب بندي، معلوم شده که تخلفات ت

می شود.  (Koelsch et al. 2008a)یگدال و هم چنین آم (Koelsch et al. 2005; Tillmann et al. 2006)قشر حدقه اي پیشانی، 

فعال شدن آمیگدال در واکنش به اتفاقات نامنظم موسیقی با مشاهده اي مطابقت دارد که تخلفات توقعی در موسیقی 

، (Koelsch et al. 2008b)د نواکنش هاي خودمختاري از قبیل افزایش هائی در فعالیت الکتریکی پوست ایجاد می کن هم

   .(LeDoux 2000)د نمرکزي آمیگدال میانجی گري می شوي که توسط هسته

مقارن هاي عصبی تنش را مستقیم تر با ربط  (Lehne et al. 2013)اخیر گروه خود ما  آرآي اف امیک پژوهش   

پیانو توسط مندلسون، موتسارت، شوبرت، و چایکوفسکی ي چهار قطعهدر با تنش رفتاري  آرآي اف امدادن یافته هاي 

تحقیق قرار داده است. معلوم شد که افزایش هاي تنش (آن طوري که توسط شرکت کنندگان رتبه بندي می  مورد

(با پژوهش هاي  اند) و آمیگدال مربوط 47برادمن ي ) به افزایش هاي سیگنالی در قشر حدقه اي پیشانی (ناحیهندشد

. این (Koelsch et al. 2005; Tillmann et al. 2006; Koelsch et al. 2008aد که ذکر شدند؛ نهائی تطبیق می کن آرآي اف ام

   پژوهش دست داشتن قشر حدقه اي پیشانی و آمیگدال را در تنش موسیقی تأئید می کند.
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 Koelsch)هم وجود دارند که به مراحل مختلف قوس تنشی پیشنهاد شده توسط کولش  مغز ی درنواحی خاص  

 (Salimpoor et al. 2011)ارانش با پژوهش مقارن هاي عصبی واکنش هاي لرزه مربوط می شوند. سلیم پور و همک (2012

ي و خود واکنش واقعی لرزه به نواحی مختلفی از مغز مربوط هستند. در حالی ه اند که انتظار یک واکنش لرزکرد پیدا

ومبنس (ساختار درگیر اکي مخططی شکمی، فرضاً هستهي که واکنش هاي واقعی لرزه به فعالیتهاي نورونی در ناحیه

انتظار واکنش هاي لرز نواحی مخططی پشتی تري را فعال می کند. فعال شدن در اما در فرایند پاداشی) مربوط هستند، 

همان بخش هاي مخططی پشتی نیز توسط آکوردهاي غیرمنتظره در توالی هاي کوتاه آکورد فراخوانی می شوند 

(Koelsch et al. 2008a)آکوردهاي نامنظم انتظار رفع را فراخوانی می کنند و این که رفع بصورت لذت  . فرض بر این که

، در نواحی رفعو  انتظار یعنی ائی شناسی،بمتمایز مسیر زیي بخش درك می شود، بنظر می رسد که دو مرحله

یربناي مراحل مخططی نقشه برداري می شوند. با این وجود، واکاوي مکانیسم هاي مغزي زي مشخصی از مغز در ناحیه

) مستلزم تحقیق 2012مراحل مختلف قوس تنشی پیشنهاد شده توسط کولش ( مختلف مسیر زیبائی شناسی، مخصوصاً 

  .هستندبیشتري 

مربوط به ادراکات تنش و رفع شکل ي در بخش هاي قبلی بیان کردیم که فرایندهاي پیش بینی کنندهما   

رمزگذاري پیش بینی ي نظریهبخصوص لکرد مغز هستند. ز این نظر، بنیادي شناخت انسان و عمي یک جنبهي دهنده

مغزي پیشنهاد شده، که طبق آن ي کننده ربط پیدا می کند. این نظریه به عنوان یک تئوري متحد (Friston 2010)کننده 

(یعنی،  هشوند حداقلی کردن اشتباهات پیش بینی، یعنی، گیري را می توان با یک اصل اساسیعمل، ادراك، و یاد

 رفع، –. با در نظر گرفتن نقش فرایندهاي پیش بینی کننده در پدیده هاي تنش شرح داد حداقلی کردن متعجب شدن)

از  این هامی شود که  ناشی، حداقل تا اندازه اي، از حقیقتی سد که جذابیت و نیروي احساسی آنر می محتمل بنظر

رمزگذاري پیش بینی کننده ي بین نظریه ینزدیکي موسیقی، رابطهاصول اساسی عملکرد مغز استفاده می کنند. براي 

ارائه شده،  (Gabauer et al. 2012)در یک مقاله اي توسط گابوئر و همکارانش  موسیقیي و احساسات فراخوانی شده

همراه است. که پیشنهاد می کند که ارضاء یا تخلف از انتظارات موسیقی با فعالیت هاي سیستم پاداشی دوپامینی مغز 

اطالعات مربوط به انتظارات و طبق این دیدگاه، توقعات موسیقی نورون هاي دوپامینی در مغز میانی را فعال کرده، 

این انتظارات تخلف شوند، یک خطاي پیش  از اتفاقات موسیقی آینده را رمزگذاري می کند. اگري شنونده در باره

مکانیسم هاي عصبی دقیقی که  که، امر علیرغم ایناحساسی همراه است. می شود که با ادراکات  استنتاجبینی کننده 

حین فرایند موسیقی راه اندازي می کنند اکثراً نامعلوم  را توسط آنها فرایندهاي پیش بینی کننده واکنشهاي احساسی

ینش هاي تازه در ارائه می دهد که ب اي رمزگذاري پیش بینی کننده یک چارچوب امیدوار کنندهي مانده اند، نظریه

ي موسیقی و بطور کلی ادراك احساسی در آیندهي مکانیسم هاي عصبی زیربناي احساسات فراخوانده شدهي باره

  انتظار می رود. از آن نزدیک
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  خالصه 14,4

  

ري که ادراك احساسی را در انواع مختلفی از فرم هاي هن هستند مهمیي هنرمندانه ابزار یک رفع –طرح هاي تنش 

ات). در این فصل، ما یاز قبیل موسیقی، فیلم و ادب بندي شده نر زماند (مخصوصاً در فرم هاي هنمی کن راه اندازي

 که کردیم بحث ما مخصوصًا،. دادیم قرار بحث مورد را رفع –تنش ي مکانیسم هاي کلی روانشناسی زیربناي پدیده

هم چنین به صورت یک اضطراري براي حل و فصل نامطمئنی، ، فرایندهائی از توقعات و انتظارات بر تنش ادراکات

تنش ي هدید. ما جنبه هاي احساسی پ، برپا می شوند، و بی ثباتی و سعی به سمت یک حالت باثبات متعادلهماهنگینا

مختلف  آن ها را با مراحلي زیبائی شناسی هنر و رابطهي نقش مهم آنها را در تجربه و رفع را مورد بحث قرار دادیم و

نظر فرار گرفت، یک مرور  برجسته کردیم. مورد خاص تنش موسیقی مفصل تر مورد "مسیر زیبائی شناسی"یک 

ارائه شد که ویژگی هاي گوناکون میانجی گري هاي ادراکات تنش و رفع را معرفی  هم کلی از پژوهش هاي تجربی

حث قرار دادیم که ساختارهاي لیمبکی و جانب هاي تصویر برداري از مغز را مورد ب می کرد. در آخر، ما پژوهش

(و انتظار براي آن ها)، لذا مقارن هاي عصبی احتمالی ادراکات  "لرز"لیمبکی مغز مربوط به تخلفات توقعی و ادراکات 

نظریه اي امیدوار کننده  برمزگذاري پیش بینی کننده به عنوان یک چارچوي . نظریهمی کنند معرفیتنش و رفع را 

 احساس شناختی –یک مدل عصبی  حث قرار گرفت که ممکن است به ادغام احساسات زیبائی شناسی درمورد ب

  سان کمک کند.ان
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  سپاس گزاري

  

حمایت مالی کرده است.  Cluster of Excellence “Languages of Emotion” Freie Universiät Berlin آماده کردن این فصل را

این نوشته ي ه هاي اولیهخنسي اي اظهار نظرهایشان در بارهپریست و فیلیپ انگل برما دوست داریم تا از جان دي 

 سپاس گزار باشیم. 
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  یادداشت ها

  

  احساسات ظاهرًا منفی از قبیل ترس یاهنگامی که با کارهاي هنري مقابله می شود کنید که  توجه 1

  اغلب مثبت ادراك می شوند.غم 

مورد استفاده قرار می گیرند، و پاراگراف بعدي سعی می کند تا  مترادفواژه هاي تنش و تعلیق  2

 نشان دهد که هر دو مفهوم بر مکانیسم هاي روانشناسی مشابهی بنا شده اند.

توقع داشتن، پیش بینی، و  ،توقعتوجه داشته باشید که تفاوت هاي ظریف مفهومی بین واژه هاي  3

 ;Bubic et al. 2010ین رفرانس ها مراجعه نمائید: (براي شرح واژه شناسی به ا وجود دارند انتظار

Rohmeier and Koelsch 2012)تعریف واژه ها وجود ندارد، و این ي . اما موافقت عمومی در باره

 واژه ها در ادبیات اغلب بجاي هم استفاده می شوند.

وجه کنید که انسانها ت (Festinger 1957)فستینگر  شناختی هماهنگیناي به هم راستا بودن ها با نظریه 4

روانشناسی را رفع کرده و بطرف حاالت شناختی اي گذر  هماهنگیاضطرار شدیدي دارند تا نا

 کنند که در آنها باورها و رفتارها تناقض نداشته باشند (حتی اگر این امر شامل گرامی داشت

 غیر منطقی باشد). باورهاي

و  عادت هاي گوش دادن نیز متأثر می شودتوسط  هماهنگیناعالوه بر فرایندهاي حسی، ادراك  5

می تواند با گذشت زمان تغییر پیدا کند. براي مثال، بعضی آکوردهائی که ممکن است یک قرن 

، امروزه هماهنگ تر برداشت شوند (براي مثال، بل نسبتاً ناهماهنگ در نظر گرفته می شدندق

  آکوردهاي ماژور هفتم).
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  رفرانس ها
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  15فصل 

  

 فوقانی و فوقانی –از لذت تا دوست داشتن و برعکس: مسیرهاي تحتانی 

  موسیقیاز  شناسی زیبائی لذت به تحتانی –

  

  الویرا برتیکو
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  موسیقی و احساسات زیبائی شناسی 15,1

  

. امروزه، حتی وقتی در شده ایم با موسیقی احاطه ویزیون، یا در رادیودر مراکز خرید، در تل ،ما در زندگی روزمره

کنند.  شوند که شروع به نواختن موسیقیظاهر اي اینترنت گشت و گذار می کنیم ممکن است آگهی هاي تجارتی 

گوش داده می شوند (مانند وقتی که به آهنگ هاي عمدًا به موسیقی بالغین، موقعیت هائی که در آنها ي عامهبراي 

 حضور کنسرتی در که شود می داده گوش هنگامی یا منزل فاي –یا در دستگاه هاي  نقل قابلمورد عالقه در وسیله اي 

 Sloboda)اسلوبودا  شیوع کمتري دارند. طبق مرور) در مقایسه با موارد اتفاقی گوش دادن که وصف شدند، شود می پیدا

اي است که به موسیقی گوش  در صد زمان کلی 2-12، عمدي گوش دادن به موسیقی (به عنوان فعالیت اصلی) (2010

فعالیت هاي قصدي موسیقی را می توان در زندگی روزمره نسبتاً شایع در نظر گرفت (براي  ،حالداده می شود. با این 

)، حتی وقتی شخص حرفه اي در موسیقی، یا برنامه اي براي داشتن حرفه در جسمانیمثال، در مقایسه با فعالیت هاي 

که موسیقی نقش خاصی در زندگی روزمره سنینی حتی در نوجوانی شایعتر است، وضع  . ایننداشته باشدموسیقی 

موسیقی نمایانگر ادراکات زیبائی شناسی ي هاي فعاالنهکار. گوش دادن عمدي و (Saarikallio and Erkkila 2007) دارد

ادراك زیبائی شناسی  هستند، که موجب بازده هاي احساسی و ارزش گذارانه می شوند. اخیرًا،معمول موسیقی 

احتماًال با  -موسیقی به عنوان وضعی تعریف شده که در آن شخصی به یک اتفاق موسیقی روي آورده یا خودش را 

می  ائیدرگیر یک فعالیت موسیقی -شده  معطوف، با توقعات احساسی، و توجه عمديیک گرایش زیبائی شناسی، 

) برپا 2013. براساس چارچوبی که توسط برتیکو و همکارانش ((Brattico et al. 2013; Brattico and Pearce 2013)کند 

بهینه اي است (مانند شنیدن موسیقی در یک سالن کنسرت)  موقعیت، یک ادراك زیبائی شناسی موسیقی یک هشد

) 2)، ("این موسیقی زیبا است") قضاوت هاي زیبائی شناسی (1که سه نوع واکنش زیبائی شناسی ایجاد می کند: (

می شوند یا وقتی که هنگام گوش دادن به موسیقی شخص به بر یدن سیخ  احساسات زیبائی شناسی (مانند وقتی موها

). گرجه توالی زمانی این واکنش ها باید تعیین شوند، بارتیکو "من عاشق این آهنگم") ارجحیت (3گریه می افتد)، و (

و ارجحیت بدنبال قضاوت هاي زیبائی و یا سایر جنبه  شناسیائی ) پیشنهاد کرده اند که احساسات زیب2013( او و تیم

   هاي موسیقی شنیده شده می آیند.
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عینی در موسیقی (یا حتی در سایر فرم هاي هنر) می تواند مستقیماً لذت زیبائی شناسی ي یک خصیصهآیا  اما  

د تا واکنش ر هم ادغام می شونگوش کردن قبلی دي محرکات خارجی، حالت احساسی، و تجربهآیا را خلق کند؟ 

تولید که تناقض یک محرك، علیرغم صفات ذاتی منفی آن، به موسیقی را خلق کنند؟  هاي کلیشه اي لذت بخش

وجود دارد. کانوي و رهدینگ  است هم در موسیقی و هم در هنرهاي بصري یک واکنش زیبائی شناسی مثبتي کننده

(Conway and Rehding 2013, p. 1) خلق کرده  جیمهیطی تاریخ، هنرمندان کارهاي عمیقًا "ند که نمی ک یادآوريا به م

 Goya’ s Saturn) (ساترن) یکی از پسرانش را می بلعد زحلتابلوي گویا به نام اند که مؤاکداً زیبا نیستند؛ 

Devouring One of His Sons) .شاء حس براي مثال، یک محرکی ممکن است من "یک مثال تاریخی معروفی است

همزمان احساس  ولی، شودهاي ناخوشایندي در اعضاء محیطی باشد و در نتیجه با واکنش هاي پس کشیدن همراه 

و از نظر روانشناسی با تداعی اتفاقات مثبت از نظر عصبی توسط مکانیسم هاي سطح باال  شدید لذتی ایجاد کند که

شود. ما در این جا این تناقض بین لذت گري  میانجینخان ارزش هاي هم سي قبلی یا با رانش براي همنوائی با رده

بطور  هم هستند، در موارد دیگر همسانمی کنیم. در بعضی موارد هر دو ادراك  تجسسرا  آگاهانهحسی و لذت 

  مفرطی متضاد هم اند.
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  تصویري از نقاشی گویا، زحل یکی از پسرانش را می بلعد. اضافه شده توسط مترجم.

 

ي دي واکنش هاي احساسی و ارزش گذاري به موسیقی را تعدیل می کنند، که به پیچیدگی رابطهعوامل چن  

شش مکانیسم  (Juslin and Västfjäll 2008)جاسلین و وستفجال  .آگاهانه می افزایند شاینديوبین لذت حسی و خ

را تصریحی، و توقع ي شرطی شدن ارزش گذاري، سرایت احساسی/هیجانی، فرتورهاي بینائی، حافظهروانشناسی 

مغز شناسائی ي که با رفلکس هاي ساقه ،هیجاناتی می شوداحساسات/ند که توسط آنها موسیقی موجب ه اشناسائی کرد

موسیقی نام ي این مکانیسم ها را می توان تداعی هاي افزودهي همه (Konecni 2008)و بر اساس کونکنی  می شوند،
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 فهرستدو مکانیسم را موسیقی ي تداعی هاي افزوده عالوه بر (Vuust and Kringelbach 2010)نهاد. ووست و کرینگلباخ 

مغز و مکانیسم هاي توقعی ي : واکنش سخت افزاري شده و انتظار (که به ترتیب یادآور رفلکس هاي ساقهنده اکرد

یقی در نظر گرفت، چون جاسلین و وستفجال هستند). مکانیسم آخري را می توان تنها مکانیسم مختص موس پیشنهاد

، که از شنیدن هاي است سیر زمانی موسیقی شنیده شدهدر مقبلی  اطالعاتاز  ناشیاحساسات ي کنندهکه پیش بینی 

مکانیسم هاي عصبی اي را مورد بحث قرار می  ، بجاي مکانیسم هاي روانشناسی،بدست آمده است. این فصلقبلی 

اول، این فصل بر مکانیسم هاي حسی اي تمرکز می  .تولید می کنند را ه احساسات زیبائی شناسی لذت بردندهد ک

موسیقی  که منجر به خوشایندي ندتوالی اتفاقات عصبی از محیط تا دستگاه عصبی مرکزي اي کند که تعیین کننده

رفی حسی لذت موسیقی خواند. سپس، این فصل مکانیسم هاي شناختی اي را معي می شوند. این را می توان فرضیه

همبسته کننده سرچشمه گرفته و واکنش هاي اقشار جلوپیشانی و  قشرلذت موسیقی بوده از ي می کند که تعیین کننده

در این فصل، مفهومی لذت موسیقی در نظر گرفت. ي محیطی را تعدیل می کنند. این را می توان به عنوان فرضیه

که با  مورد بحث قرار خواهد داد را لذت شناختی یا لذتی این مکانیسم ها را مرور می کند مورد متناقضکه حالی 

لذت حسی جور در نمی آید. در آخر، این فصل یک توصیف رسمی از چگونگی متأثر شدن این دو نوع مکانیسم 

عصبی توسط عوامل زمینه اي درونی، مثًال، تخصص، خلق و خو، شخصیت، و ژن، و عوامل خارجی مانند حضور هم 

  ا ارائه می دهد.رسنخ ها و محیط 

    

  حسی لذت به فوقانی –مسیر عصبی تحتانی  12,2

  

موسیقی ي یک ادراك زیبائی شناسی موسیقی می تواند منجر به قضاوت هاي آگاهانه از زیبائی در مورد یک قطعه

پژوهش  یا یک اجراي خاصی بشود. این قضاوت ها اغلب، اما نه همیشه، با ادراکات هدونیکی همراه می شوند. تعدادي

با مدارك تجربی اي که حتی در شیرخواران چند ماهه بدست  ،اکوستیک) و رفتاريروانی (سایکو – شنوائیهاي 

حسی، بطور سرشتی حس  هماهنگییا  هماهنگینانشان داده اند که بعضی از ویژگی هاي ادراکی، مانند  ،ده اندورآ

 Trainor et) و سنین مختلف راه اندازي می کنندهنگ ها فري کردن هاي خوشایند یا ناخوشایند به صداها را در همه

al. 2002) در حالی که این نوزادان به موسیقی در شیرخواران که فقط چند روز عمر داشته اند آرآي اف ام. یافته هاي ،

هی گاسطح فوق گیجمفعالیت قرینه اي در  ناهماهنگ گوش می دادند،ي هماهنگ در مقایسه با موسیقی تغییر یافته

؛ بعالوه، موسیقی دستکاري شده شنوائی قرار گرفته استي جائی که قشر اولیهراست نشان می دهند، ي در نیمکره

اکومبنس و بخش ي (که شامل آکوردهاي خارج از کلید هستند) موجب فعال شدن مخطط شکمی (که حاوي هسته
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که عمدتًا با استفاده از  اي وجود دارند ي عصبیدمدار و پوتامن می شود، و در آنها سیگنال هاي میانی شکمی هسته

اخیر از آن چه ي این یافته می شود. (Perani et al. 2010)منتقل می شوند) و آمیگدال طرف جپ  ناقل عصبی دوپامین

که یعنی، یافته اي : (Blood et al. 1999) که در بالغین در یک پژوهش پیشگامانه با اسکن پت پیدا شده، همخوانی ندارد

بطور متناسبی با فعالیت عصبی در شکنج جانب هیپوکمپی (نه در آمیگدال) و جلومیخی  هماهنگینارتبه بندي افزایش 

با فعالیت در قشر حدقه اي پیشانی و  هماهنگیي ، در حالی که رتبه بندي افزایش یابندهردمطابقت دا طرف راست

د. در مطالعات بعدي روانشناسی عصبی، بیماران مبتال به نی کزال) مطابقت پیدا مکالوُسینگولیت تحت پینه اي (ساب 

انتخابی آمیدگدال) کاهش حساسیت به ي مبتال به ضایعه نج جانب هیپوکمپی (و در یک بیمارضایعات در شک

شادي و غم در موسیقی (هماهنگ) نشان می دادند ي ناخوشایندي موسیقی همراه با شناخت احساسی دست نخورده

(Gosselin et al. 2006) .را به مثابه تغییر  هماهنگیاین پژوهش هائی که مرور شده اند ناي در خور توجه این که، همه

   آکوردي یک ملودي تعریف کرده اند. همنوازي

کنند، می مطالعات قبلی شرکت آمیگدال را در ادراك ناهمخوانی موسیقی رد  بنظر می رسند کهگرچه   

که آمیگدال نقشی در ادراك حس هاي شنوائی منفی دارد. براي مثال، گاسلین و  پژوهش هاي دیگر نشان می دهند

ه قطع یک طرفه (چپ یا راست) لوب بیمار مبتال ب 16ه اند که مدارکی ارائه داد Gosselin et al. 20050)همکارانش 

کنترل برداشت کنند؛ را به مشخصی افراد  ترس در موسیقینمی توانستند  ،گیجگاهی که شامل آمیگدال هم می شدند

باقی مانده این اختالل در شناخت احساسی مختص ترس بود، زیرا شناخت بیماران از موسیقی شاد و غم انگیز طبیعی 

 Kumar). بعالوه، کومار و همکارانش Gosselin et al. 2011)به این رفرانس مراجعه نمائید،  بود (براي تکرار این یافته ها

et al. 2012) شامل نه تنها صداهاي موسیقی صدا اندازه گیري کرده  74به شنیدن فرد را  16 آرآي اف ام واکنش هاي)

. صداها از نظر ناخوشایندي به بندي کرده اندتر ي آنها رابراساس خوشایند بلکه صداهاي حیوانات و محیط زیست) و

ده یقوئی که روي یک بطري خراشچایا د، وتخته سیاه کشیده می ش يرو(مثًال، صداي گچی که  شدیددرك شده، از 

شدن عملکردي (بر اساس اتصاالت  مزدوجبودند. نتایج اهمیت  متغیر (صداي جوشیدن آب) خفیفد) تا ومی ش

براي ادراك حس هاي منزجر  شنوائیي قاعده اي جانبی آمیگدال و قشر اولیهي بین هسته LeDoux 2012)تشریحی؛ 

این هستند که آمیگدال اطالعاتی در ي ند. این یافته ها نشان دهندهه اکرد آشکارناشی از صداها را  کننده و ناخوشایند

توسط کولش  اخیر یدر اختیار قشر گیجگاهی قرار می دهد. پژوهشرا یا انزجاري صداها  یکیفیت لذت بخشي باره

گیجگاهی را  بین آمیگدال سطحی طرف چپ و قشراي هم اتصال عملکردي  (Koelsch et al. 2013) و همکارانش

سطح باالتر حین احساسات مثبت از موسیقی است (خوشی در  که ناشی از فعالیت قشر شنوائیاست کرده  آشکار

با ثبت هاي  Liégeois - Chauvel) (et al. 2014همکارانش و شاول –مقایسه با ترس). به همین وجه، لیئجواس 

فعالیت هاي آمیگدال  ،ثانیه از قطعات پیانو 20شنیدن  منض ،الکتروانسفلوگرافی داخل جمجمه اي روي یک بیمار مرد
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ند. ه اداد را فقط به قطعات شاد نشان و آمیگدال طرف چپ ،به احساسات غمناك و آرام بخش را طرف راست

شدن قشر شنوائی و آمیگدال نمایانگر یک  مزدوجبراساس این یافته ها ما می توانیم ریسک کرده تا پیشنهاد کنیم که 

ازي بین این نواحی، که توسط سسم مرکزي عصبی براي فراخوانی احساسات موسیقی است. برعکس، جدامکانی

مشاهده شده براي موسیقی هاي با نواي خشمناکی که  et al. 2014) (Liégeois – Chauvel همکارانش و شاول –لیئجواس 

  ادراکات زیبائی شناسی به موسیقی باشد. می تواند زیربناي ،منزجر کننده اندازه گیري شده بود بشدت توسط بیمار

ي که عمدتًا در آنالیز -متا با ارزش گذاري احساسی قبًال در  تمطابقدر آمیگدال ي فعالیت یک طرفه شده  

هم مشاهده شده  (Fusar – Poli et al. 2009)پژوهش هاي تصویربرداري از مغز با استفاده از محرکات بینائی بودند ي باره

برخالف یافته هائی که با موسیقی به عنوان محرك بدست آمده اند، آمیگدال طرف چپ توسط احساسات اند. اما، 

اختالف نظر در در حالی که آمیگدال طرف راست با احساسات مثبت به تحریک در می آید.  ،فعال می شود منفی

ند: آمیگدال طرف چپ در زنها متمرکز بر اثرات جنسیت هم وجود دار آنالیز -متا نوشتجات و در یک یافته هاي 

. بر اساس (Stevens and Hamann 2012)د نبیشتر براي احساسات منفی و در مردها براي احساسات مثبت بسیج می شو

موسیقی  یافته هاي مربوط به محرکاتپژوهش هاي معدود با موسیقی که در این جا مرور شده اند، بنظر می رسد که 

. با این وجود، پژوهش هاي تصویربرداري از مغز در مورد موسیقی که قبالً شرح دنباشسرراست تر از محرکات بینائی 

  .شدن بین آمیگدال و اقشار شنوائی براي تولید ادراکات احساسی موسیقی را نشان می دهند جفتداده شدند اهمیت 

یک آن هیپوکمپی نزد -جانب طرف راست، و شکنج ي در حالی که آمیگدال ها، بخصوص در نیمکره  

باشند که مستقیمًا از ویژگی هاي شنوائی  يبراي ادراکات انزجاري و ناخوشایند الزمي ممکن است ایستگاه هاي رله

ه این طرف راست (ب ساکومبني در درجه نخست هستهو  ،موسیقی به گوش می رسند، اجسام مخطط (ستریاتوم)

تحت قشري مهمی براي حس کردن هاي بسیار  هايختاردمدار ساي و هسته Koelsch 2014) رفرانس مراجعه نمائید،

خوشایند از موسیقی باشند. براي تحقیق این ساختارهاي تحت قشري، پژوهشگران لرزها را، که واکنش هاي بدنی 

در سرتاسر ستوان فقرات یا سیخ شدن موها در پوست، که توسط  زدازه گیري هستند، همراه با لرقابل تکرار و قابل ان

اوج مطلب در سخن گفتن نیز می تواند  مربوط بهي جملها سایر محرکات شنوائی راه اندازي می شوند (موسیقی ی

چندین پژوهش نشان داده اند که لرزها با یک حس کردن شدید  لرزیدن ها را راه اندازي کند) تفکیک کرده اند.

در ثال، توسط موسیقی ایجاد می شوند. ند و لذا معیار احساسات بشدت مثبتی هستند که، براي ممراه الذت بخشی ه

مقارن هاي عصبی لرز به موسیقی آشناي بسیار لذت بخش، مدارکی وجود دارند که این ها همراه  ات مربوط بهتحقیق

پوسته اي شکمی ي اکومبنس) و ناحیهي مخطط شکمی (شامل هستهي با فعالیت در نواحی پاداشی مغز، از قبیل ناحیه

 Blood and Zarorre 2001; Pereira et al. 2011; Menon and)تقال درونزاي دوپامین تنظیم می شوند ، که توسط انهستند

Levitin 2005; Salimpoor et al. 2011) .اخیر معلوم شده که واکنش هاي بدنی لرزیدن توسط ي بعالوه، در یک مقاله
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دمدار طرف راست) که ي صوصًا در هستهم) پشتی پیش بینی می شود (مخوستریاتط (مخطاجسام فعالیت عصبی در

تحت قشري راه دوپامینی مغز ي اکومبنس، یک هستهي بدنبال آن بخش شکمی اجسام مخطط، و مخصوصاً هسته

. عالوه بر این، سلیم پور salimpoor et al. 2011)فعال می شود  عمده از دوپامین به عنوان ناقل عصبیي میانی با استفاده

ضمن گوش دادن به موسیقی  ستریاتوم ند که فعالیت در بخش هاي پشتی و شکمیه ا) متوجه شد2013و همکارانش (

یابی زرویهم افتادگی زمانی بین توقعات از موسیقی شنیده شده و اري مان اتفاق می افتند، که نشانهزااشنا بطور همن

خرید یک موسیقی در ي تقلید کنندهي معیار شده که اي افراد مزایدهانتخاب است (همان طور که توسط  آن مثبت

اینترنت اند). تناقض ظاهري در توالی زمانی واکنش ها را ممکن است با ماهیت توقعات به موسیقی اشنا و ناآشنا، و با 

تفاوت ها در پارادایم ها (پژوهش دومی واکنش هاي لرز را مورد مطالعه قرار نداده بود) شرح داد. در واقع عقده هاي 

که بخش پشتی مخططی (ستریاتوم) بخشی از آن است، بنظر می رسد که در پیش بینی روي خطی تپش و  قاعده اي،

اشته این پژوهش ها سؤالی را بی جواب گذ. گرچه، (Grahn and Rowe 2013)د نزمانی در موسیقی نقشی داشته باش نظم

 و شنوائی قشر به محیط از فوقانی –انی از فرایندهاي شنوائی تحت ؟واکنش لذت بخش چگونه بر می خیزد ند که اینا

 تحتانی –ساختارهاي شناختی فوقانی از  یا ،)شنوائی قشر از عبور بدون حتی احتماالً( قشري تحت هاي هسته سپس

که واکنش هاي محیطی را تعدیل می سرچشمه می گیرند  توقعاتی و ها گرایش کردن اقامه با جلوپیشانی، قشر مانند

   کنند.
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به تکیه دارند. این ها ممکن است  مکانیسم هاي عصبی که تا کنون شرح داده شدند عمدتًا بر ساختارهاي تحت قشري

مثال، یک صداي خشن بسیار آزمایش عمل کنند. براي آگاهانه توسط فرد مورد  روشی بسیار سریع و بدون باخبري

شبکه اي ي مغز (بخصوص هستهي از جا پریدن شنوائی از طریق هسته هاي تحت قشري در ساقهبلند موجب رفلکس 

از لذت  عبور. (Koch 1999)شود  می توسط قشر شنوائی ژگی هاي ظریفیفرایندهاي با ودخالت بدون و پانسی ُدمی) 

 دوست داشتنود (یا حتی موسیقی می شي هدونیکی که منجر به دوست داشتن یک قطعهي حسی به ادراك آگاهانه

. با استفاده از طرح هاي مناسب و بجاي تجربی در آزمایشگاه استمیانجی گري ساختارهاي رده باال  شاملیک صدا) 

را از آنهائی  اند زیر رادار باخبري عصبی مربوط به یک محرك احساسی که ممکن می شود تا فرایندهاي تلویحی،

بوطند. ما در این جا بر تکلیف هاي تلویحی در مقابل تصریحی تمرکز می کنیم تفکیک کرد که به فرایند آگاهانه مر

ند. در یک پژوهش اخیر، ما افرادي که ترجیح می دادند (یا ه اکه اول در پژوهش هاي بینائی مورد مصرف قرار گرفت
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مدتاً از شنیدن ژانر موسیقی که ع با کسانی مقایسه کردیم را ) تا به ژانر موسیقی هوي متال گوش دهنداین بودند طرفدار

طرفداران یکی  زیرامی توان این ارجحیت ها را متضاد هم در نظر گرفت، از آن جا که ند. دامریکاي التین لذت می بر

ي مقایسهدر پژوهش اخیر از این ویژگی ارجحیت موسیقی با یک طرح  ما هستند. ژانر دیگر ها اغلب منتقدژانراز این 

براي موسیقی هوي  آشکارکه در آن افراد با ارجحیت هاي  ،بهره برداري کردیم روانسفالوگرافیالکتبا  افراد –بین 

 .Istók et al)تعلق داشت گوش می دادند  متال یا امریکاي التین به گزیده هائی از اجراهاي موسیقی که به یکی از آنها

به اتفاق به محرکات موسیقی از ژانر محبوب در دادند که واکنش هاي مثبت تأخیري وابسته  می . یافته ها نشان(2013

می شوند، اما فقط وقتی که افراد مورد آزمایش در حال انجام  قویترمقایسه با واکنش ها به محرکات از ژانر نامحبوب 

آنها موسیقی آیا  صمیم می گرفتند کهتوصیفی گروه بندي صداي تن (تیمبر) بودند نه وقتی که آگاهانه تیک تکلیف 

پژوهش به عنوان قفل شدن فازي واکنش هاي این و متناقض را محققان  بدیهیاین اثر ضد وست دارند یا نه. را د

ند، که تعدیل ارجحیت فرایند شنوائی را برجسته می کند (به شروع محرکات قفل می ه اعصبی شرح دادي فراخوانده

به عبارتی دیگر، واکنش  .آگاهانه داشتن دوست هاي قضاوت به وابسته متغیر –شود) نه به فرایندهاي ارزش گذار زمان 

هاي هدونیکی به موسیقی مورد عالقه فرایند ادراکی و شناختی موسیقی را در طریقی تلویحی تحت تأثیر قرار می 

   .باشد شده معطوف احساسی –یر غ دهد، حتی وقتی که توجه بر انجام تکلیف

 مراجعه نمائید)، برانگیختگی و ارزش Hagreeved and North 2010طبق نظر بعضی از محققان (براي مرور به   

. اما، ما در این جا این هستندادراك زیبائی شناسی  اصلیي (یا هماهنگی/ناهماهنگی حسی) اجزاء متشکله (واالنس)

 ئیزیبا ادراكي متشکله اجزاء زیر تنها مثابه به –، که به عنوان لذت حسی مفهوم شده را ارزش بخصوص –ها را 

شرح ساختارگرایان روانشناسی اساس مغز از احساس  چگونگیشبیه به  امر این. گیریم می نظر در موسیقی شناسی

در نظر می گیرند که توسط سیستم هاي  "احساس هسته اي"ي است که ارزش و برانگیختگی را دو جزء متشکله

که گاهی (اما نه همیشه)  در نظر می گیرندبدنی نمایانگر ذهنی تغییرات " احشائی و حس محیطی محقق شده و به عنوان

 .Lindquist et al) تعریف شده اند "به عنوان ادراکات هدونیکی خوشایندي و ناخوشایندي با درجاتی از برانگیختگی

2012, p. 125) عمدتًا ناآگاه فرایند احساسی در نظر گرفته می شود، که ي به مثابه یک مرحله "احساس هسته اي". لذا

کرده و عمدتاً ساختارهاي تحت قشري مربوط به سیستم  ءه محرکات و اتفاقات ریزه کاري هاي احساسی اعطاب

، صرفًا هنگامی که یک عمل مفهومی که مستلزم زبان، توجه د. ریزه کاري هانلیمبیک را مورد استفاده قرار می ده

دتًا توسط ساختارهاي جلوپیشانی و لوب آهیانه اي اتفاقی، و فرایندهاي فقره بندي کننده است و عمي اجرائی، حافظه

د. مثًال، بخش پشتی میانی می شوتبدیل  و لذت بردن آگاهانه ، از قبیل غم، شادي،به احساس آگاهانه کنترل می شود،

و شکمی میانی قشر جلوپیشانی، قشر خلف اسپلنیال (طحالی)/قشر سینگولیت خلفی، و سطح میانی لوب گیجگاهی 

یا بر متن احساسی یک محرکی تمرکز می شود. در  می شودفقره بندي  یمی شوند که یک احساس وقتی فعال
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چارچوب پیشنهاد شده توسط لیندکوایست و همکارانش، فرض گرفته شده که این ساختارهاي مغزي نمایانگران 

بر خود شخص یا از دیگران  معنی اي انتساب کنند که از هسته اي انبار می کنند تا به حالت احساس تجربیات قبلی را

در مفهوم سازي درگیر هستند چون  جلوپیشانی. بخش قدامی لوب گیجگاهی و بخش شکمی جانبی قشر می خیزد

را کنترل می کنند، که براي فقره بندي یک احساس الزم می آیند. بخش پشتی جانبی  اي که آنها عملکردهاي زبانی

کار وابسته است در عوض براي حفظ اطالعات احساسی در ي و حافظه ، که به کنترل هدفمند توجهجلوپیشانیقشر 

د. در پیشنهاد اخیر، لذت حسی به عنوان یک واکنش ج می شوند تا آن را فقره بندي کنیک محرك در ذهن بسیي باره

عی ها، بیاید که توسط تدا یاب ارزشسر گرفته می شود، لذت حسی باید بدنبال انتظاحساسی زودرس به موسیقی در ن

آنها را قشر ي تحتانی شخصی میانجی گري می شوند، و همه -دانش، ساختارهاي اجتماعی، و سایر فرایندهاي فوقانی 

) 2013. سلیم پور و همکارانش (ندنمغز کنترل می کي همبسته کننده هیانه ايآ –و ساختارهاي گیجگاهی  جلوپیشانی

ي لوب پیشانی و تحت قشري را ارائه داده اند که منشاء لذت موسیقی اولین مدرك مستقیم فعل و انفعال بین ساختارها

اکومبنس و قشر شنوائی نمایانگر مکانیسم هسته اي عصبی پیش بینی ي که اتصال بین هسته کرده اند معلومهستند. آنها 

شده است.  معیارده یک واکنش پاداشی به موسیقی است، که با باالترین پیشنهاد خرید حین انجام تکلیف مزایي کننده

را هم مشاهده کرده اند که می تواند  جلوپیشانیاکومبنس و سطح تحتانی قشر ي این محققان افزایش اتصال بین هسته

براي ساختارهاي هارمونیک در خلق لذت موسیقی بازي  تطبیقی و ناتطبیقیشرحی براي نقشی باشد که توقعات زمانی 

   د.نمی کن

ناهماهنگی شناختی  باتجسس نشده، بفراوانی احساسات موسیقی ي حیطهیک ساختار شرحی، که در   

نفوذ در روانشناسی  بسیار باي نمایانگري می شود (که نباید آن را با ناهماهنگی موسیقی اشتباه کرد)، که یک نظریه

ما در  قبلیي اجتماعی است. بر اساس این نظریه، ناهماهنگی شناختی وقتی رخ می دهد که اعمال ما با گرایش ها

تعارض بوده و لذا گرایش هایمان تغییر پیدا می کنند تا با اعمالمان تطبیق پیدا کنند، که باعث احتراز از احساس منفی 

(در این مورد، ، (van Veen et al. 2009)ناشی از تعارض شناختی می شود. در پژوهشی توسط ون وین و همکارانش 

بسیج بخش پشتی قشر سینگولیت قدامی و اینسوالي ، اف ام آرآي)ي ن کنندهتغییر مثبت بطرف ترتیبات تجربی اسک

وقتی که به موسیقی گوش شد که تغییرات بعدي در گرایش افراد مورد آزمایش را پیش بینی می کرد.  ظاهرقدامی 

ت ناجور ناهماهنگی شناختی ممکن است یک مکانیسم روانشناسی براي لذتی باشد که از رفع توقعاداده می شود، 

پژوهش متمرکز بر اثرات گرایش  ي ازنادر موردیک ، (Steinbeis and Koelsch 2009)تاینبیز و کولش شامشتق می شود. 

، در ، شرکت کنندگانگروهیها بر فرایند شنوائی همان محرکات موسیقی را انجام داده اند. در این طرح پژوهشی 

(که  قطعات موسیقی انتخاب 60شدند که می  یري می شدند، متقاعدآنها اندازه گ آرآي اف امحالی که سیگنال هاي 

دند یا توسط یک آهنگ ساز یثانیه طول می کش 13تا  8از  کهرا  در اصل توسط شانبرگ و وبرن ساخته شده بودند)
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وقتی فکر می شد که قطعات محصول یک آهنگ ساز هستند، بخش قدامی میانی  .اندشده  ساختهکامپیوتر  توسطیا 

 شدند، می فعال مغزي ساختارهاي از نواحی آن یعنی –شر پیشانی، شیار گیجگاهی فوقانی، و قطب هاي گیجگاهی ق

دیگري نسبت  انسان یک به را ذهنی حالت یک آزمایش مورد افراد که گیرند می قرار استفاده مورد وقتی معموالً  که

پیشانی حتی بطور مثبتی با شدتی مطابقت داشت  می دهند. جالب این که، شدت فعالیت در بخش قدامی میانی لوب

که شرکت کنندگان فکر می کردند که یک قصدي در قطعات موسیقی بیان می شود (همان طور که در پرسشنامه 

موسیقی منتسب می شد، ي وقتی یک موضع قصدي به یک قطعه). لذا، ندهاي بعد از آزمایش گزارش می شد

ج می شدند و به شنونده در تعبیر کمک می کردند. می توان فرض گرفت که چنین ساختارهاي قدامی لوب پیشانی بسی

زیبائی شناسی موسیقی، منجمله تصمیم ي مهم بطرف یک تجربهي جستجوئی براي قصد در موسیقی نامه یک مرحله

  آگانه براي دوست داشتن باشد.

وقتی اتفاق می افتد که  "گاهانهآ"و لذت بردن  "حسی" عدم تطابق بین لذتي عجیب در بارهیک مورد   

از ساختار رسمی یک قطعه، براي مثال، از موسیقی کالسیک معاصر مشتق می شود داشتن واکنش هدونیکی از اطالع 

فکر کنید که بر اساس اصول موسیقی سریال نوشته شده  [Pierre Bolulez]ولز لیک توسط پییر بي (به سوناتاي شماره

د شنوائی چنین قطعه اي، با فعالیت شدید در شکنج جانب هیپوکمپی و ناز فرای یناشحس هاي احساسی  .است)

، با این وجود شنونده اي که قادر است که نوت هاي تکراري را ممکن است منفی باشد آمیگدال (طرف راست)

ت ممکن است هنوز هم یک قضاوت ارزش گذاري مثبت دوسي هم مطلع شود، ظرافت ساختاراز شناسائی کرده و 

ي داشتن ارائه داده و حتی واکنش هدونیکی با فعالیت عصبی در سیستم پاداشی یا حداقل رانشی براي شنیدن دوباره

در قلمرو هنر انتزاعی بصري این فرایند روانشناسی را  (Leder et al. 2004)همان قطعه داشته باشد. لدر و همکارانش 

لی فرایند اطالعاتی که منجر به بازده هاي زیبائی شناسی قضاوت ها مهم تواي ، یک مرحلهه اندنامید "تسلط شناختی"

به عنوان مکانیسمی صحبت کرد  "سرشت دانش"هم از  (Perlovsky 2010a, 2010b). پرلوفسکی و احساسات می شود

ئی دارد. طبق این نظریه، احساسات زیبا پی بردندانش و  ت زیبائی شناسی می شود که ریشه درکه موجب تولید لذ

در حالی  در نظر گرفته می شوند، ، توسط تفکر مفهومیشناسی به مثابه احتیاجات ذهن براي فهم دنیاي همیشه متغیر

ر گرفته می شوند. هماهنگی یا ناهماهنگی شناختی بین دانش و اسی به مثابه سرشت هاي بدنی در نظکه احساسات اس

  ولید می کنند. یا نارضایتی ت دنیا احساسات زیبائی شناسی رضایت مند

، همان طور که قبًال شرح داده شد، تسلط شناختی ممکن است بتواند حالت احساسی یک فرد را نهایتدر   

 در مقابله با فعالیت موسیقی (یا سایر فعالیت هاي شنوائی) باشد. واقعًا، نشان داده شده کهآن فرد وقتی عوض کند که 

موسیقی دوست داشتنی فعال می کند.  تیشتر از موسیقی ناآشنا و حموسیقی آشنا نواحی تحت قشري لیمبیکی را بی

. رویهم رفته، در پژوهشی باشدچنین واکنش مغزي  مشتق می شود ممکن است مربوط به پی بردناحساس مثبتی که از 
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ها دوست ، افراد مورد آزمایش موسیقی هاي آشنا را بیشتر از ناآشنا(Pereira et al. 2011)توسط پریرا و همکارانش 

ی ، افراد مورد آزمایش(Chapin et al. 2011)توسط چپین و همکارانش  آرآي اف امداشتند. در یک پژوهش دیگري با 

دیجیتالی موسیقی ي و یک قطعه پیانوي جراي واقعی یک قطعهاموسیقی را با یک  رسائیکه  را تحقیق می کردند

حین گوش دادن به اجراي  .می کردند ارزیابی ساخته شده بود) Musical Instrument Digital Interface= MIDI(که با 

نشان می دادند. به عبارتی  دانان موسیقی –یت بیشتري از غیر فعالدر ستریاتوم شکمی موسیقی دانان موسیقی رسا، 

نتیجه که موسیقی دانان بهتر می توانند بر توقعات رسائی تسلط پیدا کرده و در  دهدپژوهش نشان می این دیگر، 

در اجراي موسیقی را شناسائی کنند، که معموالً هدف آنها انتقال احساس  ئیو پویائی ها (agogic) گوناگونی تأکیدات

موسیقی بر فرضیه  تخصصي مجزائی است، چون که اکثر پژوهش هاي قبلی در بارهي . این هنوز هم یک یافتهاست

تسلط شناختی ي سی، اما اگر در نظر باشد که ثابت شود که فرضیههاي شناختی تمرکز کرده اند تا بر فرضیه هاي احسا

احساس مثبت اعتبار دارد، انتظار می رود که معلوم کردن تعدیل فعالیت سیستم لیمبیک و پاداشی تکرار ي تولید کننده

  شوند.
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ین افراد بمراتب متغیرتر از آن چیزي است که دیدگاه مکانیستیکی طرز اما، احساس زیبائی شناسی لذت موسیقی ب

که مکانیسم هاي عصبی بطور سببی یک محرك را با بعضی از ویژگی  یعنی –برخاستن لذت حسی پیش بینی می کند 

ثًال م که هاي شنوائی خاصی پیوند می زنند (براي مثال، پیوند یک صداي ناهماهنگ با یک واکنش فیزیولوژیکی)،

براي نمونه،  موجب بسیج شکنج پاراهیپوکمپ، آمیگدال، و ستریاتوم شکمی، و اتصاالت آنها با قشر شنوائی می شود.

، مانند وقتی که شخص کندپیدا تنازع  "شناختی"می تواند با لذت  "حسی"در بخش قبلی، نشان داده شد که لذت 

منشاء  .پیدا می کند (death metal)اهماهنگ گروه دت متال ادراك مثبتی از گوش دادن به موسیقی با صداي بلند و ن

ضمن یک  جسمانیاجتماعی یا خارجی باشد. محیط زیست ي این تناقض ممکن است مربوط به شخص یا زمینه

واکنش هاي احساسی، منجمله لذت بردن شود. براي مثال، نزدیکی ي فعالیت موسیقیائی می تواند فی نفسه تعیین کننده

در حال گوش  او بیانات چهره و واکنش هاي بدنیي در حالی که در کنسرتی حضور دارید، و مشاهده یک دوست

تقلید راه اندازي کرده  در شما ند، با سپاس از ویژگی هاي سیستم نورون هاي آئینه اي،ندادن به موسیقی می توا

(Gallese and Freedberg 2007)یک مکانیسم متناوب  .ندنروانشناسی ایجاد ک ، و احساسات مشابهی از طریق مکانیسم هاي

عصبی که پیشنهاد شده که زیربناي مسري بودن احساسات است همگام کردن زمانی فعالیت هاي عصبی در بعضی از 
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 موسیقی را تجربه می کنندي ساختارهاي مغزي بین افرادي است که همان محرك، از قبیل یک فیلم یا قطعه

(Nummenmaa et al. 2012; Alluri et al. 2012) بر واکنش زیبائی شناسی به  سنخان. جدیدترین نمایش اثرات حضور هم

عضو یک ارکستر آماتور  14با استفاده از  (Egermann et al. 2011)زمان توسط اگرمن و همکارانش  موسیقی تا این

یک دقیقه  انتخابو ده عدد مه، انجام شده است. با استفاده از واکنش هاي قابلیت هدایت الکتریکی پوست، پرسشنا

هم شدت احساسات ایجاد شده توسط موسیقی و هم شیوع لرزهاي ادراك شده (که که اي موسیقی گزارش داده اند 

که شرکت کنندگان به تنهائی به موسیقی  می شوندبا تغییر در قابلیت هدایت الکتریکی پوست همراه است) وقتی بیشتر 

کرد، می را تأئید ن سنخانهم  ند. این پژوهش پیش فرض تسهیل اجتماعی با حضورگوش می دادند تا در جمع بود

که در  مورد تأئید قرار گرفت،محدود به ژانر موسیقی کالسیک نبود، که  (Lamont 2011)که در پژوهش لمونت امري 

  تد.ناق می افاتف حضاراین مورد، ادراکات شدید موسیقی در رایج ترین وضع حین کنسرت زنده با حضور سایر 

یک مکانیسم مهم اجتماعی روانشناسی که لذت بردن از موسیقی را متأثر می کند مربوط به موافقت، یا میل   

در یک پژوهش  (Egermann et al. 2013)به مطابقت با کارهائی است که هم سنخان انجام می دهند. اگرمن و همکارانش 

 انتخاببراي پنج  ،که کسانی که آنالین موسیقی گوش می دهند دریافتند شرکت کننده 5000اینترنتی با بیش از 

به شکل دریافت  ،بازخورد اجتماعی اساس) بر ندثانیه طول می کشید 30موسیقی با سبک هاي مختلف (که هر کدام 

و/یا اطالعات از کسانی که قبًال به موسیقی ها گوش داده بودند (در این تحقیق با قرار دادن لغزنده ضمن گوش دادن 

. عالوه بر این، این دادندمی تغییر رتبه بندي خودشان از برانگیختگی را بیشتر از رتبه بندي ارزش  ،رتبه بندي کردن)

که بازخورد مستقیمًا از  وضعی ،محققان یک شرائط کنترلی را با دومین گروه شرکت کنندگان شامل کردند

در تغییر که را پیش بینی می کرد. یافته ها نشان دادند  بود که واکنش هاي رتبه بندي شرکت کنندگان يکامپیوتر

است، که عالمت این است که اثرات مؤثرتر  بازخورد اجتماعی از بازخورد اطالعاتی دادن رتبه بندي برانگیختگی

 Asch)اش د. نشو تطبیقاحساسی موسیقی می توانند توسط رانش هاي هنجاري و اجتماعی تعدیل شوند تا با اکثریت 

اثر هنجاري الزامًا گرایش یا  اساساین نوع تطابق بر  ی نتیجه گیري کرده است کهبر اساس پژوهش پیشگام (1955

می کند. بر اساس یافته هاي اگرمن و  بلکه فقط انطباق اجتماعی را عوض ،ادراك یک شخص را تغییر نمی دهد

از برانگیختگی ادراك تغییراتی  ند چون که آنها)، نتایج پژوهش آنها از این پیش بینی واگرائی داشت2013همکارانش (

بازخورد اجتماعی را نشان می دادند. اما، معلوم نیست که این اثر چه اندازه دوام دارد و این  بخصوص شده ناشی از

   ست یا نه.افعالیت سیستم لیمبیک  این اثر درگیر واکنش هاي احساسی فیزیولوژیکی و تغییرات درآیا  که

در نوجوانی، اثرات این عوامل اجتماعی (و احتماالً حتی عوامل دیگر، از قبیل ساختار دادن که  بنظر می رسد  

رفتاري معلوم شده ي به هویت شخصی از طریق رفتار خاص) بر انواع گوناگون رفتار تقویت می شوند. در یک مطالعه

کارهاي مخاطره آمیز بر بیشتر از وقتی ، سه براباشندرانندگی وقتی در حضور دوستانشان  تستکه نوجوانان در یک 
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، برعکس، در بالغین، حین همین آزمایش حضور هم سنخان اثري بر دادند که تنها بازي را انجام می انجام می دهند

کرد  آشکار آرآي اف ام. یک پژوهش متعاقب با استفاده از (Gardner and Steinberg 2005) داردرفتار مخاطره آمیز ن

آزمایش رانندگی فعالیت بیشتري از نوجوانان در بخش جانبی قشر جلوپیشانی نشان می دهند، در حالی  که بالغین حین

که نوجوانان حین تصمیمات رانندگی در حضور دوستانشان فعالیت بیشتري در ساختارهاي پاداشی ستریاتوم شکمی 

. مجددًا، اتصاالت دو جانبه بین (Chein et al. 2011) باشندو قشر حدقه اي پیشانی نشان می دهند تا وقتی که تنها 

مکانیسم عصبی مسئول براي لذت حسی و آگاهانه و ارجحیت ي مکن است هستهپیشانی م –ساختارهاي ستریاتومی 

   موسیقی باشد.

تا دوست  نداز افراد مورد آزمایش خواست در یک پژوهش پیشگامی (Berns et al. 2010)برنز و همکارانش   

را دو بار رتبه بندي کنند، یک بار درست بعد از شنیدن آن براي اولین بار و سپس دومین بار، با یا  داشتن یک آهنگ

. افراد مورد آزمایش رنبه بندي دوست توسط دیگران بدون نشان دادن رتبه بندي محبوبیت هر کدام از آهنگ ها

دادند که رتبه بندي محبوبیت نشان داده ی مدر صد وقتی تغییر  22در صد در شنیدن بار دوم و  12داشتن خودشان را 

نشان می دادند که فعالیت در اینسوالي قدامی و قطب لوب پیشانی دو طرف بطور  آرآي اف اممی شد. یافته هاي 

منفی یافت می شد. لذا، رتبه  یمطابقتدر سینگولیت خلفی مثبتی با امتیازات محبوبیت مطابقت داشتند، در حالی که 

 شد)می  خوانده "ارجحیت هاي سرشتی" کنندگان پژوهش ثري بر لذت بردن آگاهانه (که توسطبندي محبوبیت ا

، چون که هیچ تعدیلی در مدارهاي پاداشی، از قبیل ستریاتوم شکمی و قشر حدقه اي پیشانی، یافت نمی شد. نداشت

رانشی  ،الت کپسول داخلیحاهمراه با تغییر در  ،اجماع اجتماعی جور در آیدي با نظریه در عوض، براي این که

تغییر دادن قضاوت هاي قبلی براي تطابق با قضاوت هاي هم  برايهزینه هاي عصبی صرف که متصور  موجود بود

  سنخان است. به عبارتی دیگر، ممکن است در این جا مکانیسم هاي روانشناسی ناهماهنگی شناختی نقشی داشته باشند.

ي بین واکنش زیبائی شناسی ارجحیت موسیقی و عوامل مربوطهي رابطه انبوهی برايدر روانشناسی، مدارك   

نفر، رنتفرو و گاسلینگ  3500شخصی وجود دارند. براي مثال، با استفاده از یک نظر خواهی پرسشنامه اي از حدود 

(Rentfrow and Gosling 2003) تی ند که چهار نوع اصلی موسیقی ارجحی با خصیصه هاي شخصیه امشاهده کرد

، ثبات هیجانی/احساسی، و تجربه وجدانی بودنپنج شخصیت بزرگ (برونگرائی، موافقت گرائی، ي پرسشنامه

ارجحیت  هاي بستگیوابستگی دارند. اما اخیرًا ثابت شده که این واگرائی)، دیدگاه هاي شخصی، و توان شناختی 

که نسبت بزرگی از تنوع مشاهده شده با  هاي موسیقی با خصیصه هاي شخصیتی آن قدر هم قوي نیستند، در حالی

جنس و سن شرح داده می شوند؛ براي مثال، افراد مسن تر موسیقی هاي پیچیده تري را دوست دارند، زنها موسیقی 

روند کلی، فولک، راك آلترناتیو، التینو، و موسیقی با منشاء سیاهان را دوست دارند، و مردها جاز، هاي کالسیک، 

   .(North 2010)یقی فانکشنال را ترجیح می دهند رقص، راك، و موس
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معلوم  (McCrae 2007)ي درونی تعدیل شود. مک کري هاحتی القاء لذت شدید موسیقی می تواند با زمینه   

بعضی اوقات وقتی "، که می گوید: (NEO Personality Inventory)شخصیتی ان اي او  فهرستاز  188ي کرده که ماده

 معلوم شده که "کنم، لرزشی یا موجی از تهییج حس می کنمی نگاه م اثر هنرينم یا به یک که من شعر می خوا

طول، عمق، و قابلیت "نهائی در امریکائی ها است. تجربه گرائی به مثابه  "تجربه گرائی"امتیازات  براي بهترین نشان

؛ افرادي که در (McCrea and Costa 1997, p. 826)است  "نفوذ شعور، و احتیاج راجعه براي فربه کردن و امتحان تجربه

خلق وابستگی هاي غیرمعمول بوده و به هنر و زیبائی می آورند کنجکاو، خّلاق، خواستار تجربه گرائی امتیاز بیشتري 

همبستگی اي بین ادراك لرز و وابستگی به پاداش  (Gerewe et al. 2007)حساس اند. عالوه بر این، گرو و همکارانش 

(Cloninger 1994) طبق نظر  شخصیتی ان اي او است. فهرستند، که مقیاسی مربوط به قابلیت موافقت در ه اپیدا کرد

 ري تجربه می کنند همان هائی هستند کهلرز بیشت ل این که چرا افرادي کهدلی (Penskepp 1955, 2009-2010)پنسکپ 

دارند را باید در منشاء فرگشتی واکنش لرز یافت، که  پرورشیو تمایل به رفتار موافقتی و  اشتهحساسیت بیشتري هم د

  فرزند از مادر باشد. جسمانیحس (و احساس شدید همزمان آن) جدائی  او ممکن است مربوط بهي بنا به عقیده

به  از آن، بین شخصیت و واکنشهاي مغز به موسیقی (و حتی بیشتري تصویربرداري از مغز، رابطهي در رشته  

در بین اولین  (Montag et al. 2011)شده است. مونتاگ و همکارانش  مختصري ی) تا امروز تجسساحساسات موسیق

تجسس  آرآي اف امکسانی بودند که پیوند بین خصیصه هاي شخصیتی و واکنش هاي مغزي به لذت موسیقی را با 

ن قطعات موسیقی خودشان را فرد مورد آزمایش خواستند تا محبوب ترین و دوست داشتنی تری 33ند. آنها از ه اکرد

. همان طور که از دهنددقیقه از هر کدام از آنها گوش  3به  ،اف ام آرآيي ضمن جلسه، به ازمایشگاه بیاورند و بعد

اکومبنس) و هم چنین ي دمدار و هستهي پژوهش هاي قبلی انتظار می رفت، موسیقی محبوب ستریاتوم شکمی (هسته

 ريبرت –بطور منفی با خود  اکومبنسي هستهر ل می کرد. بطور چشمگیري، فعالیت داینسوال و شکنج میخی را فعا

درصد فعالیت آن را شرح  25مطابقت داشت، که یک زیر مقیاسی از فهرست خلق و خو و شخصیت است، که  دادن

ز شدن) هم بطور منفی قابلیت هیپنوي تعیین کنندهمترجم: ( (Tellegen absorption scale)می داد. امتیازات جذب تلگن 

گرایش براي غلبه بر محدودیت خود و براي تعمق معنوي با فعالیت ستریاتوم مطابقت داشت، اما وقتی در همان مدل 

(self-transcendence) ربط ي بطور عمده اي بهبود نبخشید. مدارك روزافزون رفتاري که تأئید کنندهمدل را شد  شامل

در تأثیرگذاري بر واکنش هاي احساسی به موسیقی باشند خواستار تحقیقات بیشتر داشتن شخصیت و عوامل اجتماعی 

  تصویربرداري هستند تا زیرمایه هاي عصبی این اثرات شناسائی شوند.

  



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٧٤

  نقش ژن ها در احساسات کلیشه اي زیبائی شناسی 15,5

  

ازیت هاي بی نظم و ترتیب در ، تنوع در واکنشهاي احساسی اغلب به عنوان پارگسترده تر اعصاب احساسی در علم

دیدگاه هاي نسبیت گرائی فرایند احساس را ثابت کرده اند (مانند مدل  ،یا در غیر این صورت اند، نظر گرفته شده

احساسی را به یک حالت نوظهوري کاهش می دهد که همراه با شبکه هاي عصبی با ي عمل مفهومی)، که هر تجربه

 Lindquist) هستند) و انواع گوناگونی از عملکردهاي شناختی وابسته مشکل اندازه گیري یتقابلبا متغیر (و  هاي پویائی

et al. 2012) کوننی و همکارانش .(Koneni et al. 2008, p. 118)موسیقی، به این مشکل روش شناسی اشاره ي ، در حوزه

دستورالعمل هاي داده شده به شرکت  ابهام بیان کنندگی موسیقی و احساسات برخاسته فراتر رفته و به"کرده اند: 

طبق نظر این محقق، چنین ابهامی نه تنها کارآمدي جمع آوري داده ها را ضعیف  "کنندگان پژوهش وارد می شوند.

وقتی که نوشتجات تصویر  احساسات موسیقی می شود.ي می کند بلکه منجر به شکل گیري نظریه هاي اثبات نشده

در ساختارهاي مغزي همراه با بعضی احساسات خاص موسیقی،  می شوند که عدم توافقات برداري از مغز در نظر گرفته

 ، تصویر پیچیده تر می شودموسیقی را نشان می دهندي با واکنش هاي غم انگیز و خوشحال کنندههمراه و مخصوصاً 

(Mitterschiffthaler et al.2007; Brattico et al. 2011; Khalfa et al. 2005) .براي لذت موسیقی، تصویر با  می رسد کهربنظ

. اما، همگن باشد ،که اغلب بسیج می شوندستریاتوم شکمی، قشر سینگولیت قدامی، و قشر حدقه اي پیشانی فعالیت 

رویکردهاي پژوهش مقارن هاي عصبی لذت موسیقی متنوع هستند. دستورالعمل ها می توانند طیفی از لذت بخشی 

(Koelsch et al. 2006)  تا رتبه بندي دوست داشتن(Montag et al. 2011) باشند که بر اساس اي ، یا واکنش هاي مغزي

، که در نتیجه منجر به همان نااستواري در نتیجه گیري (Salimpoor et al. 2011)تغییرات بدنی همزمان انتخاب می شوند 

می توان لرزها را به عنوان عالمت گذار براي  . براي مثال،وان از این پژوهش ها استخراج کردتشوند که می می هائی 

، اما این لرزها در اقلیتی از مردم اتفاق افتاده و درگیر واکنش هاي (Grewe et al. 2009)لذت باالي موسیقی استفاده کرد 

   بدنی هستند که تولید کنندگان عصبی آنها هنوز هم مستقیمًا شناسائی نشده اند.ي عمده

این که احساسات مربوط به موسیقی، مانند لذت بردن، بشدت متغیر و سابژکتیو هستند، اما، در نظر گرفتن   

این کلیشه اي بودن را نمی توان تنها به تداعی هاي اضافه بر موسیقی و شرائط زندگی تغییر پذیر (که مشکل بتوان آنها 

، و نه به تناقضات هستندراك موسیقی زمینه هاي درونی و برونی ادي که تعیین کننده ،نسبت داد را پیش بینی کرد)

بعلت پیش زمینه هاي ذاتی و ژنتیکی براي ویژگی هاي فیزیولوژیکی  بین پارادایم هاي تحریکی و روش هاي تجربی.

که هر دو براي ایجاد احساسات  ،غز از قبیل قشر شنوائی و آمیگدالساختارهاي کوچک و بزرگ نواحی کلیدي م

از پیش،  پابرجا، وبه طریقی کامًال  مختلف و در هر فردي دهاي سطح پائین بین افرادفراین ،موسیقی کلیدي هستند
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بودن احساسات و مقارن هاي عصبی زیست شناسی،  متفاوتژنتیکی ردگیري راه بدیع تصویر برداري  .متغیرند

عملکرد طرز ثال، . براي م(Munoz et al. 2009)جنسیت، خصیصه هاي شخصیتی، و تنوعات ژنتیکی را ممکن می سازد 

یا در  (Hariri et al. 2002)در ژن هاي مربوط به سروتونین  براي مثال، -آمیگدال به پولی مورفیسم (چند شکلی) ژنها 

از قبیل ثبات احساسی/هیجانی  شخصیت هاي خصیصه به چنین هم و – (Blasi et al. 2009) ژن هاي مربوط به دوپامین

، (Blasi et al. 2009). در پژوهشی توسط بالسی و همکارانش نسبت داده شده است (Pecina et al. 2013)یا تجربه گرائی 

با فعالیت بیشتر آمیگدال حین فرایند تلویحی بیانات چهره و با فعالیت  DRD2rs1076560پولی مورفیسم ژن عملکردي 

 این، حریري و همکارانش حین فرایند تصریحی همراه است. عالوه بر جلوپیشانیجانبی قشر  -بیشتر بخش پشتی 

(Hariri et al. 2002) ند که تفاوت هاي فردي در فرایند کردن محرکات ترسناك با پولی مورفیسم ه اکشف کرد

سروتونین و با واکنش پذیري آمیگدال همراه است، یافته اي که حداقل تا حدي در یک ي عملکردي ژن حمل کننده

 و لیمبیکی –. در نتیجه، تفاوت هاي فردي در مدارهاي مغزمیانی (Murphy et al. 2013)تکرار شده است  يآنالیز -متا 

 محیط هاي پروتوکل صدا، گیري اندازه محضي نتیجه است ممکن احساسی فرایند حین قشري – ستریاتومی – قشري

 دوپامین به مربوط هاي ژن از ناشی مندي نظام بطور مثال، براي است، ممکن بلکه نباشند، اي زمینه عوامل یا زیستی،

خودشان بخشی از رفتار درگیر ادراك احساسات بشدت ي مکن است به نوبهم ها بودن مستعد این. باشند سروتونین و

  خوشایند ناشی از موسیقی باشند.

 درعالوه بر این، جمعیت انسانها حاوي یک درصد کوچکی از افرادي با اختالل خاص ذاتی و ارثی عجیبی   

(براي مثال، داللت ضمنی بر ناتوانی براي شناخت حتی آهنگ هاي  (tone deafness) "کري تون"موسیقی است، که 

 ی شود، که با عملکرد طبیعی شناختخوانده م (Peretz et al. 2002, 2005, 2009)معروف دارد)، یا بی موسیقی مادرزادي 

دکاري اتصال بین قشر شنوائی و بخش تحتانی و سایر توان هاي گفتاري و شنوائی همراه است. این اختالل، ناشی از ب

دارد. پژوهش هاي اخیر ژنتیکی  اشارهبنیاد  -قشر جلوپیشانی است، که به زیرسازهاي ژنتیکی عملکردهاي موسیقی مغز

ند که وجود دار توان هاي موسیقیبراي ند که یک استعدادي ه اکرد آشکارشامل دوقلوها و خانواده ها واقعًا هم 

د تا کم و بیشی براي فعالیت هاي موسیقی بیشتر از افراد دیگر سخت افزاري شده باشند را قادر می سازبعضی افراد 

(Ukkola et al. 2009; Ukkola-Vuoti et al. 2011, 2013; Levitin 2012) مهارتهاي برتر  وابسته به تنوع. چنین کاندیدهاي ژنی با

و  آوائیدر آزمایش ساختار دادن  باالئی (که با امتیازات AVPR1Aام آرجینین وازوپرسور به ني موسیقیائی ژن گیرنده

(مترجم: فعل و انفعال ژنهاي غیر الل  (epistatis) اپیستاتیسی فعل و انفعال )، هم چنینمی شودرفتار گوش دادن همراه 

(آدنیل  UNC5Cژن و ، SLC6A4آن با ژن حامل سروتونین انسان که می توانند فعالیت یکدیگر را کاهش دهند) با هم 

-Ukkola)دستگاه عصبی مرکزي بیان می شود  UTG8) که به پالستیسیته سیناپسی اتصال داشته و بشدت در ژن 8سایکلیز 

Vuoti et al. 2013; Park et al. 2012) .تان ویهمان طور که ل(Levitan 2012) ي پیچیدهي یک خصیصه اخیراً پیشنهاد کرده، در
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 هزاران از ناشی موسیقی که دارد زیاد احتمال"است ( یائی بودن، احتماالً بیش از یک ژن درگیررفتاري مانند موسیق

 اگر اما،). 636ي صفحه "کنند، تولید را مهمی توارثی هاي ضریب توانند می هم با که باشد، کوچک – اثر کانون

، تا (Schneider et al. 2002)شته باشد مطابقت دا (Heschl)شکنج هشل  ژي و عملکردمورفولو با موسیقیائی مهارتهاي

کنون هیچ پژوهشی مستقیماً پیوند بین سیستم شنوائی یا عملکردهاي سیستم لیمبیک و ژنوتایپی را آزمایش نکرده 

چنین پیوندهائی بطور خاصی جالب هستند چون که  ،که قبًال با مهارتهاي موسیقیائی همراه بوده اند. در این جااست 

صرفاً از طریق تقویت مهارتهاي ادراکی  ،ژن ها یک شخص را براي موسیقیانی بودنآیا  ابت می کنند کهاین پیوندها ث

شنوائی مستعد می کنند و/یا، آن طوري که بنظر می رسد پژوهش ها ي توان هاي ارجحیتی در قشر اولیهاز راه تقویت 

ین قشر شنوائی و ساختارهاي تحت قشري مربوط احساس نشان می دهند، از طریق افزایش اتصال عملکردي بي در باره

  .باشد اکومبنس و عقده هاي قاعده اي)ي گدال، هستهآمی به احساس (از قبیل
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  نتیجه گیري 15,6

  

بصري مورد آزمایش  هنري اي را تأئید می کنند که قبالً فقط در حیطه این فصل مروري بر مدارکی بود که دو فرضیه

حسی که بر یک ادراك لذت بخش از ي : اول، فرضیهCupchik et al. 2009; Thakral et al. 2012)، ند (مثالً قرار گرفته ا

مفهومی که به لذت بخشی زیبائی ي و دوم، فرضیه ،است شده گذاري بنیان فوقانی –موسیقی در مکانیسم هاي تحتانی 

مرکزیت دارد که آنها را تعدیل می کنند. و عوامل درونی و اجتماعی  جلوپیشانیشناسی موسیقی که بر ساختارهاي 

  :(Thakral et al. 2012)کرال و همکارانش ابا وام گرفتن از گفته هاي ت

  

به جزئیات بینائی در هنر بستگی  نزدیکیبطور  ]از زیبائی[ این ادراك زیبائی شناسیفرض گرفته شده که 

اُور توسط ون شی مدرن راه پله ها در نقاي که شکل دهنده مواجی داشته باشد، مانند خطوط و رنگ هاي

فرض هم گرفته شده که ادراك زیبائی شناسی به مفاهیم یا  هستند. (Staiway at Auvers by Van Gogh)گوخ 

ي ، از قبیل مجسمهبه تماشاي هنر وابسته است از جزئیات حس بینائی زیادتريحد ه افکاري بستگی دارد که ب

 است هائی همان مشابه تقریباً – ادراکی نظر از –ساخت اندي وارهول که جا صابونی بریلو ي معاصر جعبه

 .شدند می پیدا ها سوپرمارکت هاي قفسه در وقتی یک که
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  ، اضافه شده توسط مترجمراه پله ها در اُور توسط ون گوختصویري از نقاشی 

 

قی منجر می شوند از چشم انداز در فصل حاضر، مسیرهاي شناختی در مغز که به لذت بردن آگاهانه از موسی  

عوامل درونی و اجتماعی نشان داده شده اند. این عوامل گاهی می توانند آن قدر توانمند باشند که واکنش حسی 

مغز و آمیگدال/شکنج ي (براي مثال، بلندي صدا یا ناهماهنگی حسی) را که از گوش داخلی می آیند و به ساقه

که توسط تعیین کننده هاي درونی و اجتماعی  سازند بخشی آگاهانه اي جداهیپوکمپ جانبی می رسند از لذت 

، علیرغم حس کردن هاي انزجاري، و د کهشو همراهبه آنها  يرویکرد رفتار ، و با تمایلی برايشدهانجی گري می

. فرا داده شود موسیقی گوشي د تا مکررٍا به همان قطعهنشو مشخص میبا رانشی  تقریبًا دردناکی که ایجاد می کنند،

ایجاد می کنند (براي  کنسرت هاي موسیقی راك، که اغلب آن قدر پر سر و صدا هستند که در حضار وزوز گوش

د. پژوهش هاي بیشتري باید به مکانیسم هاي ن، مثالی از تحریک این رفتار را ارئه می دهBogoch et al. 2005)مثال، 

احساسی به موسیقی را تولید می کنند و به این موضوع توجه کنند که  که واکنش هاي اي بپردازند اجتماعی و درونی

  این مکانیسم ها چگونه فرایندهاي مغزهاي ما را به آنها تغییر می دهند.
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  رفرانس ها
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  16فصل 

    

  اثر تخصص بر فرایندهاي شناختی و عصبی درگیر در ارزیابی موسیقی

  

  یرسمارکوس تی. پی
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  پیش گفتار 16,1

  

اثرات تخصص بر ارزیابی موسیقی پرداخته ي هش هاي نسبتًا مختصري وجود دارند که بطور اخصی به مسئلهوپژ

شود. اخیرًا، من همراه یکی از دوستانم به  آشکارباشند، اما در این جا نقل قولی کمک می کند تا اهمیت این قضیه 

ذکر کردم که زمان بندي کنسرت من  آن، اجراي آن را با هم بحث می کردیم، که یم، بعد ازه بودیک کنسرتی رفت

آیا  "خوب، من متخصص نیستم اما از کنسرت لذت بردم!"من جواب داد،  دوست. برداشت کردمرا کمی مغشوش 

آیا  ببرد؟آموزش یا تخصص در موسیقی براي ارزیابی موسیقی اهمیت دارد؟ یا این که هر کسی می تواند از آن لذت 

کدام  این جنبه هاي آموزشی مهم است؟آن ي به نوع موسیقی بستگی دارد؟ اگر آموزش اهمیت دارد، کدام جنبه

متأثر می کنند؟ این سؤاالت پیامدهاي عمیقی براي اهمیت آموزش موسیقی و تجربه  شناسی رااجزاء ادراك زیبائی 

فصل این است تا چارچوبی براي تولید و آزمایش فرضیه هائی در در تعلیم و رشد ارزیابی هنرمندانه دارند. هدف این 

   اثرات تخصص موسیقی بر ارزیابی موسیقی برقرار کند.ي باره

 روش شناسی مهم را در نظر بگیریمي تا کمی مکث کرده و چند نکته با ارزش استقبل از شروع،   

(Schellenberg 2006)ي اثرات آموزش موسیقی با مقایسهي م اعصابی در بارهتحقیقات روانشناسی و علي . اکثریت عمده

بعضی سنجش هاي خاص، یک رویکرد مقطعی اتخاذ کرده اند. اما این ي موسیقی دانان و غیر موسیقی دانان در باره

بین گروه ها قبل از آغاز آیا  اثر آموزش موسیقی را نشان نمی دهد، چون که نمی توان دانست که از سببییک اثر 

شروع و  تفاوت ها(حتی ممکن است این  یا نه نده اتفاوت می کرد سنجش هاي مورد سؤال این زش موسیقیآمو

د). دوم، مشکل می توان دانست که این ند که منجر به تخصص می شونآموزش موسیقی را متأثر کرده باشي ادامه

ي گروه کنترلی ازمتخصصان در حیطه مگر این که یک هستندفی نفسه بر آموزش موسیقی چه اندازه خاص  تفاوت ها،

، که در نوشتجات نادر است. سوم این (Dick et al. 2011; Schellenberg 2004)نیز مورد مطالعه قرار قرار گیرند  يدیگر

مطابقت می  موسیقی آموزش با که دارند وجود) اقتصادي –که، عوامل زیاد جمعیت شناسی (مثًال، وضع اجتماعی 

موسیقی را تفکیک کرد، مگر گروه هاي کنترلی که براي این  ست تا هر یک از اثرات آموزشکنند، لذا مشکل ا



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٨٥ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

عوامل جور می شوند نیز شامل شوند (که معموًال شامل نمی شوند). با این مخاطرات در ذهن، ما استعالم خودمان را 

  با قرار دادن موسیقی و متخصصان موسیقی در واژه هاي دقیق تر شروع می کنیم.

  

  قی چیست؟یموس 16,2

  

موسیقی خودش را  ادوارد وارسه در نتیجه، سر باز می زندپیچیده اي است که از تعریف شدن ي موسیقی یک پدیده

. (Edward Varése and Wen-chung 1966) توصیف کرده است ي سازمان یافتههاصدابصورت بسیار کلی به صورت 

، که گاهی با شامل شده 1انسانها آغاز شده  از صدايکه  طرح هائی موسیقی ازطی زمان فرهنگ ها، ي عمًال در همه

نمایشات بینائی همراه، و در تنوع سرگیجه آور متن ها براي اهدافی با طیف بسیار بزرگ مورد استفاده قرار گرفته 

  است.

ي اوبژه آنها رد که کنیم پیدا را هائی راه تا کنیم سعی و کرده دنبال را علمی –اگر ما یک رویکرد شناختی   

، موفقیت بیشتري خواهیم داشت. موسیقی می تواند حداقل شود معرفی عرضه متفاوت انواع در است ممکن موسیقی

  :(Babbitt 1965)به سه طریق نمایانگر شود 

  

  شنوائی (که بطور سنتی از حرکت انسان ناشی شده است)؛ي ، به صورت یک پدیدهجسمانیبطور   1

ترکیب بندي یا تصنیف ها طرح ریزي شده و راهنمائی هائی  ثبتمعموالً براي در رموز نمادي که   2

یا پارتیتور، نمایانگران صدائی، نمایانگران طومار پیانوئی در  scoreبراي اجرا ارائه می دهند (مثًال، 

  ؛توالی ها و یا نرم افزارها)

 ي یا طرز کار،رویه اي حافظهان نمایانگردر انواع گوناگون نمایانگر شناختی و عصبی (براي مثال،   3

  ادراکی، و شناختی).

، صدا ، بلندياستمرار )، زمان بندي،tempo)، ضرب (pitchنگ (نمایانگران موسیقی ممکن است بین ابعاد متعدد: دا

هارمونیک، ساختار متریک، و  )movementان، موحرکت (موهاي پیچیده تر مربوط به  محل فضائی، و سایر ویژگی

خص به شیا اوبژکتیو صداهاي موسیقی،  "عینی"تفاوت داشته باشند. در کوشش براي شناسائی ویژگی هاي  فرم کلی

 حرکت روانشناسیي اول فوق الذکر نمایانگر می شود، به حیطهي شنوائی که از فقرهي سرعت در می یابد که از حیطه
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ها ایک مدل (شناختی) تا ساختار متري از این صدبدون  ،براي مثال 2سوم نمایانگر می شود.ي می کند، که با فقره

  ندارد.وجود صداها متر تعبیر شود، هیچ تعبیر بخوبی تعریف شده اي از ویژگی اوبژکتیو 

چون شناسائی انواع  ،ی شودبا این حال، این تعیین مشخصات موسیقی براي اهداف کنونی ما مفید واقع م  

تهیه می بیند. یک شخص مورد نظر ممکن است متریک ي دهرا ممکن می سازد که پدی هائی متفاوت تخصص

ي حیطه متخصصاول ي پیانو در درجهي تخصصی در هر سه این حیطه ها نداشته باشد: براي مثال، یک کوك کننده

نمادي یادداشت موسیقی داشته باشد. ي تخصصی در حیطه شنوائی است در حالی که یک کاتب قرون وسطائی باید

روانشناسی در نظر گرفته شود، که ي ست تا موسیقی را از غیر موسیقی تفکیک کرد مگر این که حیطهاما، مشکل ا

، مانند اني پیانو و هم کاتبهاجاي مناسبی براي شروع تحقیق ارزیابی موسیقی است. در حقیقت، هم کوك کننده 

. کنندانجام کار خودشان استفاده می ه در داشته و مطمئنًا از این تجرب روانشناسی صداي ، نیز تجربهدیگر شنوندگان

روانشناسی ادراك شده ي شنوائی و موسیقی به عنوان یک پدیدهي بین صدا به عنوان یک پدیدهي بعدًا، ما در رابطه

ارتباطاتی است ي روانشناسی، موسیقی شامل یک پدیدهي توسط یک شنونده خواهیم پرداخت. به عنوان یک پدیده

 حسی را دریافت کرده، آن را از نظر شناختی/عصبی نمایانگري کرده و فرایند می کندي ونده واردهکه در آن یک شن

ما می توانیم  ارزیابی و قدردانی می کند. عنوان موسیقیشنوائی یا بینائی یا هر دو باشد)، و آن را به ي (خواه وارده

که از نظر روانشناسی توسط شنونده بصورت موسیقی دلیل بیاوریم که صداي سازمان یافته فقط وقتی موسیقی می شود 

  نمایانگري شود.

 Kendall and)، و یک شنونده است ارتباطات موسیقیائی بطور معمول شامل یک آهنگ ساز، یک نوازنده  

Carterette 1990) تمایز بین آهنگ ساز و نوازنده محو می  بدایه سرائی، که ممکن است بستگی به وضع (براي مثال، در

افراد ممکن است در هر خودش باشد یا نباشد) افراد یا گروه هاي متفاوتی باشند. ي شود؛ نوازنده ممکن است شنونده

حیطه هاي بدایه سرائی، رهبري، نوازندگی، گوش دادن، در بین سایر موضوعات (براي مثال، به عنوان ي کدام یا همه

 صصتخصص پیدا کنند.. در هر یک از این حیطه ها تخ دي جی) یک منتقد، آنالیست، نظریه پرداز، تولید کننده، یا

ترکیب بندي (کومپوزیسیون)، آالت، ژانرهاي موسیقی، رمزگذاري نمادي، و امثالهم بازگو ممکن است به ابزارهاي 

 .کننده باشند
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  چارچوب براي فهم تخصص 16,3

  

  خصص موسیقی بیشتر لغزنده است. اگر موسیقی خودش مفهوم لغزنده اي براي تعریف کردن است، پس ت

در حیطه هاي  متخصصاني یک سنت طوالنی براي پژوهش در علوم شناختی و ذکاوت مصنوعی بر مطالعه  

. این پژوهش (Ericsson 2006) تمرکز کرده است شکی، هنرها، ورزش)ز، علم، پمختلف (براي مثال، بازي هاي تخته اي

توصیف کنند که طی سالهاي  تهاي تخصصی شدهاروان اجراي عالی در مهها گرایش داشته اند تا تخصص را به عن

 ,Feltovich, Prietula)یتوال، و اریکسان باشد. فلتویچ، پرآموزش متمرکز و ممارست حساب شده و عمدي بدست آمده 

and Ericsson 2006) قابل تعمیم ذیل را شناسائی کرده اند. متخصص بودن ویژگی هاي  

  

  تخصص:    

 محدودي داشته و قابل انتقال نیست؛ قلمروي  )1(

 شامل مقدار زیادي دانش است؛  )2(

 واحدهاي شناختی بزرگتر و در هم ادغام شده است؛ي نمایش دهنده  )3(

 اطالعات عرضه شده است؛ي نمایانگران عملکردي، انتزاعی شدهي نشان دهنده  )4(

 اساسی یا تحرکات؛ي اتوماتیک شدن صفات مشخصه  )5(

 طالعات ربط دار نشان می دهد؛دسترسی انتخابی به ا  )6(

 تخصصی است؛ي رشتهي ی براي بازتاب باخبرانه در بارهشامل توان  )7(

 تکلیف است؛ در انجامکارآمد و مؤثر  یتطابقي دربر دارنده  )8(

 .داردساده ي از تجربه يبیشتر احتیاج توسعهرشد و براي  )9(

  

. پیش (Lehmann and Gruber 2006)پیدا کرد ها را می توان در متخصصان موسیقی ویژگی تعداد زیادي از این 

 رشتهمحدود و غیر قابل انتقال به سایر  رشتهکه می توان کرد این است که اثرات تخصص موسیقی باید از نظر  اي بینی

مخصوصًا به  4و  3 تخصص در اجراي موسیقی هستند. اما مواردي مشخصه 9تا  5موارد احتمال زیاد  به ها بوده و

نمایانگران شناختی هستند تا تولید اجراي تخصصی. بر این ي رزیابی ربط دارند، چون که این موارد در بارهادراك و ا
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 می عرضه –باز  موسیقی را به خودشان بصور زیراساس، ما ممکن است بتوانیم فرض بگیریم که متخصصان موسیقی 

   :کنند

  

     کوتاه مدت، اما برايي حافظهیا گزیده هاي ماندگارتر، هر دو در تکه هاي بزرگتر در   )1(

 بلند مدت؛ي از حافظه بخشی کارآمد   سهولت  

    بصورت ساختارهاي عمیق، انتزاعی، کلیت یافته، که مناسب انتقال عملکردي بین  )2(

 هاي موسیقیائی، بجاي مشخصات سطحی موسیقی. موقعیت  

  

 یا اکتسابیبوده موجود  یا از قبلممکن است که ( ادراکی تخصصي این فرض ها تا حدي با پژوهش در باره

فرایند . اول، متخصصان (Bukach et al. 2006)دارند  تطابق)، در درجه اول با استفاده از پارادایم ارجحیت بینائی باشد

مشاهده اي است که متخصصان  شرح اثر وارونه کردندارند؛ مثًال،  از تصورات بینائی اي کردن جامع نگرانه

 Rossinon and Curran) ندگرفته شده ا ی آنهاتخصصي ه هاي عمودي اشیائی دارند که از حیطهاختالل شناخت وارون

رابطه هاي فضائی بین اجزاء متشکله  هاکه در آن هستند. دوم، متخصصان داراي فرایند کردن رابطه اي قویتري (2010

. این امر دال بر یک نوع (Gauthier and tarr 2002; Gauthier et al. 1998) می شوندبیشتر از غیر متخصصان رمزگذاري 

 نمایانگران انتزاعی مطابقت دارد.سرتاسري است که با اندازه هاي قطعات بزرگتر اطالعات و  پیکربندي فرایند کردن

جابجائی یا شیفت سطح است. مثًال،  هم پیدا کرده محرك اما، این پژوهش مدارکی براي نمایانگري پر جزئیات تر

خصص منجر به واکنش هاي ارجحیتی بیشتري به تفاوت ها در سطوح خاصی از جزئیات در مقایسه با ، که تورودي

، نواحی مغزي مربوط به اهداف کلی براي اوبژه هاي تخصصي سطوح کلی تر جزئیات می شود. براساس فرضیه

و واکنش هاي وابسته  N170 (Hole 1994)تخصصی اختصاص داده می شوند که با واکنش هاي عصبی از قبیل موج منفی 

که توجه شود  با ارزش استسنجش می شوند.  (Gauthier et al. 2000)به سطح اکسیژن خون در قشر گیجگاهی تحتانی 

   .(Robbins and McKone 2007)این فرضیه جدال قابل مالحظه اي وجود دارد ي که در باره

، ما ممکن است بتوانیم در نین استچد؟ اگر آیا این رویکردها را می توان به تخصص موسیقی تعمیم دا  

  موسیقی دانان بدنبال صفات ذیل باشیم:

  

 نمایانگران موسیقی در تکه هاي بزرگتري از غیر متخصصان عرضه می شوند؛  )1(

 و کلی تر؛ تر نمایانگران انتزاعی  )2(

 حساسیت بیشتر به روابط بین ساختارهاي موسیقی؛  )3(
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 در ساختار موسیقی. به سطوح خاص تر جزئیات بیشترحساسیت  )4(

  

به سطوح متعدد نمایانگري آخرین مورد ممکن است در ترکیب با سه مورد اولی بنظر متناقض بیاید. اما اگر ما 

شناختی اجازه دهیم هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا تخصص نباید منجر به نمایانگران انتزاعی تر و پرجزئیات تر شود. 

  رفته شده بر خواهیم گشت.ما در دنباله یه این اثرات فرض گ

  

  تخصص در موسیقی 16,4

  

موسیقی تشخیص داده شود، چون یکی از این ها می تواند بدون دیگري  تخصصموسیقی از  آموزشمهم است که 

وجود داشته باشد. آموزش موسیقی، مانند هر آموزش دیگري، همیشه منجر به تخصص نمی شود. کمتر واضح هست 

. آموزش موسیقی را می (Sloboda 1991)آموزش تصریحی، و رسمی بدست آورده شود که تخصص می تواند بدون 

این  همان طور که مشاهده کرده ایم، توان بستگی به نوع تخصص مورد هدف به تعدادي از امور متفاوت استناد کرد و

کدام از آنها  است که، ممارست موسیقی شامل یک طیف متنوعی از مهارتها است، که هر یبازتاب حقیقتآموزش 

. اما، در فرهنگ معاصر غرب، هدف اصلی مورد تأکید قرار می گیرند با درجات متفاوتی آموزشیي در هر برنامه

صدا  خوداز نواختن یک آلت موسیقی است، که ممکن است  باالئیک سطح یآموزش موسیقی معموالً دست آوري 

 دیگر هنر از قبیل رقص، تئاتر، و امثالهم ترکیب می شود. باشد. در بعضی موارد، این آموزش با آموزش در فرم هاي

از آن جا که آموزش را آسانتر از تخصص می توان کمّی کرد، در تعداد زیادي از پژوهش هائی که تا امروز انجام 

اثرات آموزش موسیقی کاهش داده ي اغلب به سؤال در باره ها اثرات تخصص در موسقیداني شده، سؤال در باره

کمّی می شود اما این ممکن هم است. عالوه بر این، آموزش اغلب در واژه هاي تعداد سالهاي درس هاي رسمی  شده

خوبی براي سنجش تمرین واقعی نباشد. حتی وقتی که ساعتهاي تمرین حدس زده می شوند، ي است یک نماینده

  متغیر باشند.اثرات تمرین بر تخصص ممکن است بستگی به شخص مورد نظر و ماهیت تمرین 

 فهم تلویحی از موسیقی را صرفًا از طریق در معرض قرار گرفتنمی توان چه اندازه تا است که  قابل مالحظه  

تصریحی آن بدست آورد. در حقیقت، پژوهش نشان داده است که غیر موسیقی  بدون احتیاج براي آموزش به موسیقی،

شنوندگان "ط به ادراك موسیقی هستند بحدي که آنها به عنوان مربوي دانان داراي طیف وسیعی از توانهاي پیچیده

جلوتر رفته، و  (Sloboda 1991). اسلوبودا (Bigand and Poulin- Charronnant 2006)مشخص می شوند  "مجرب موسیقی

خود تخصص موسیقی را به عنوان یک حساسیت احساسی به موسیقی یک فرهنگ مورد نظر مشخص کرده که تعداد 
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(یا احتماًال، اکثر) از افراد در یک فرهنگ داراي این احساس هستند. طبق نظر اسلوبودا، این حساسیت بستگی  زیادي

  به موارد ذیل دارد:

  موجود بودن فرم هائی در فرهنگ که ساختارهاي قابل ادراك از انواع خاصی دارند؛ )1(

  رم ها، طی عمر؛در معرض قرار گرفتن غیر رسمی به نمونه هائی از این فوفور  )2(

  وجود یک طیف طبیعی از واکنش هاي احساسی انسان؛ )3(

میانجی گري   موسیقیي این احساسات که از طریق ساختارهاي ادراك شدهي ) مجال داشتن براي تجربه4(

  می شوند، که خودش الزم دارد تا

خارجی یا تقویت کننده ي فرصت هائی باشند تا موسیقی در متن هاي آزاد از محدویت هاي تحمیل شده )5(  

  هاي منفی تجربه شود.

  

آموزش موسیقی هیچ اثري بر اجزاء متفاوت این آیا  شروع می کنیم که تحقیقاین ، ما استعالم خودمان را با بنابراین

مفهوم از تخصص موسیقی به عنوان حساسیت احساسی دارد یا نه. با اتخاذ یک چشم انداز کمی گسترده تر از اسلوبودا 

  فوق الذکر)، این امر منتج به پرسش چهار سؤال ذیل می شود: 5و  4ي ) (و ترکیب کردن نکات موارد شماره1991(

اثراتی از آموزش موسیقی بر ادراك و شناخت ساختار موسیقی،  ، جدا از در معرض قرار گرفتن محض،) آیا1(

  وجود دارد؟

  غیر رسمی موسیقی وجود دارند؟ هاي ار گرفتناثراتی از آموزش موسیقی بر تعداد در معرض قرآیا  )2(

  احساس انسان وجود دارد؟ي اثراتی از آموزش موسیقی بر تجربهآیا  )3(

  احساسی و زیبائی شناسی موسیقی وجود دارد؟ي اثراتی از آموزش موسیقی بر تجربهآیا  )4(

  به این سؤاالت در بخش هاي بعدي پرداخته می شود. 
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  ر ادراك و شناخت ساختار موسیقیاثرات تخصص ب 16,5

  

توالی هاي  جسمانیاجراي  ادراکی الزم براي - چشمگیرترین ویژگی هاي تخصص موسیقی مهارت هاي حرکتی

اعمال با یک آلت موسیقی است. مثًال، در موسیقی دانان بشدت آموزش دیده، ما تغییراتی در سازمان ي بسبار پیچیده

مربوطه مشاهده کرده ایم (براي  کاربرحرکتی مسئول براي کنترل اندام هاي  بندي عصبی در نواحی تشریحی قشر

). عالوه بر این، مدارکی وجود Amunts et al. 1997; Bangert and Schlaug 2006مثال، دست چپ براي ویولونیست ها؛ 

یقی مخصوصاً زمان حساسیت، قبل از سن هفت سالگی وجود دارد، که طی آن آموزش موسي دارند که یک مرحله

  . (Penhune 2011)اثرات چشمگیري بر عالمت گذاران رفتاري و عصبی رشد شنوائی و حرکتی دارد 

تخصص، ما ممکن است بتوانیم پیش بینی ي در مورد مهارتهاي ادراکی چی؟ بر اساس نوشتجات در باره  

بزرگتر مواد موسیقی که در حافظه کنیم که آموزش موسیقی منجر به نمایانگري انتزاعی تر موسیقی، توسط قطعات 

پرداختن به این سؤال، پژوهشگران قضاوت زیبائی ر بین بخش هاي اجزائی بشود. براي انبار شده اند و ادغام بیشت

 موسیقی شناسی موسیقی دانان و غیر موسیقی دانان را براي قطعاتی از موسیقی مورد مطالعه قرار داده اند که در آنها فرم

 Cook 1987; Karno and)هاي دوباره یا بازنویسی بخش هاي خاصی بهم خورده است  برنامه ریزيرگ با بز یمقیاس در

Konecni 1992; Marvin and Brinkman 1999) یه بر نمایانگري موضعی تک بیشتر گروه دو، که متصور این است که هر

  بزرگ.  مقیاسدر ختم هاي تونال ي ادغام شدهو ، دارند تا بر نمایانگران سطح باال

در انتهاي مقیاس، مراحل زمانی طوالنی اي که بر گوش دادن متمرکز به موسیقی بنظر محتمل می رسد که   

می کند. مدارکی وجود دارند که متصور این هستند که این امر مورد دارد.  حادادراك موسیقی را  می شوند،صرف 

تفکیک دانگ کوچکتري براي تون هاي خالص  آستانه هاي، داناندر مقایسه با غیر موسیقی موسیقی دانان حرفه اي 

-Kishon). این اثرات ممکن است با تعداد سالهاي آموزش موسیقی افزایش پیدا کنند (Micheyl et al. 2006)و پیچیده دارند 

Rabin et al. 2001)  موسیقی که تفکیک دانگی در موسیقی دانانی که بطور عادتی آالت  ندهستدر دست و مدارکی هم

، (Banai et al. 2012). موسیقی دانان در تفکیک فواصل زمانی (Micheyl et al. 2006)خود را کوك می کنند بهتر است 

بهتر از غیر موسیقی دانان  (Rammseyer and Altenmüller 2006)هم چنین در طیفی از انجام سایر تکالیف زمانی شنوائی 

  .هستند
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آموزش موسیقی اثر مثبتی بر کارآمدي اي دارد که با آن صدا رمزگذاري ه این اثرات متصور این هستند ک  

دانگ و ضرب بهینه شده اي دارند، که در بعضی موارد بویژه به آلت  می شود: موسیقی دانان ادراك و تفکیک

بر  ،بر فرایند سطح پائین شنوائی این اثرات آموزش موسیقی چگونه موسیقی مخصوص خودشان مربوط می شود.

 کردن در فرایندموسیقی دانان  مدارکی در دست هستند کهثیر گذارند؟ براي مثال، فرایندهاي سطح باالي شناختی تأ

 Palmer and Krumhansl)بهتر از غیر موسیقی دانان نمایانگري می کنند  متري را سلسله مراتب هاي عمیقتر ،متر و ریتم

صداسازي ها، و طنین ها، مکث ها،  سرسري گرفتنا (براي مثال، . موسیقی دانان به طیف وسیعتري از ویژگی ه(1990

. فرضًا، این ویژگی ها به موسیقی (Delige 1987)ها) در شناسائی مرزهاي گروه بندي کننده در موسیقی حساس هستند 

ه موجب در تعبیرهاي ساختار متریک و گروه بندي ها انجام دهند، کي دانان اجازه می دهند تا تفکیک هاي ظریف تر

 Agres)به حافظه سپرده می شود  يقابل پیش بینی تر بطور تسهیل پیش بینی زمانی اتفاقات می شوند. در عوض موسیقی

et al. 2013; Schmuckler 1997)، شناختی بهتري از غیر موسیقی ي و مدارك متصور این هستند که، موسیقی دانان حافظه

 به این علتاحتماًال  ،(Dowling and Bartlett 1981; Dowling 1978; Orsmond and Miller 1999)دارند  براي ملودي ها دانان

  دقیق تري دارند.ي که آنها مدل هاي پیش بینی کننده

نظریه موسیقی را تحقیق می کند ربط پیدا می کند. ي در این جا پژوهشی که مستقیماً فرایند پیش بینی کننده  

 جزء یک عنوان به تحتانی –تی شامل پیش بینی فوقانی خی و علم اعصاب شنافرایند حسی در علم شناخت کلیهاي 

 آیند می مرکزي عصبی دستگاه به که است حسی هاي وارده از منسجم نمایانگران کردن برپا در مرکزيي متشکله

(Barlow 1959; Dayan et al. 1995; Friston 2005; Gregory 1980; Helmholtz 1866)اخیر این رویکرد  دمجد . جان گرفتن

احتمالی در چارچوب سلسله مراتبی را اتخاذ می کند که در آن اطالعات در این سلسله مراتب، در روزنه  روشیک 

. (Friston 2005; Friston and Kielel 2009)هاي زمانهاي طوالنی تر، بدنبال هم و در مقیاس هاي بزرگتري فرایند می شوند 

راه اندازي می کنند، که وقتی اتفاق می  خطاهاي پیش بینیادراك، یادگیري را ي بر اساس این نظریه در باره

 ها بینی پیش از تخلفات لذا،. باشند تناقض در تحتانی – فوقانی بینی پیش با حسی فوقانی –تحتانی ي افتند که وارده

دارند.  مغز توسط تجربه ریقط از حسی هاي وارده از شده بهینه هاي مدل کردن برپا چگونگی فهم در مرکزي اهمیت

 بین هاي تفاوت باید ما پس کند، می بهینه را ها کردن بینی پیش تحتانی –اگر آموزش موسیقی این مدل هاي فوقانی 

   .کنیم مشاهده بینی پیش خطاي هاي واژه در را متخصصان غیر و متخصصان

یادگیري آماري بدست می  ک فرایندد که توقعات در موسیقی از طریق ینپیشنهاد می کن هاي جدید پژوهش  

قبلی ي آیند که در آن شنونده مدل هاي احتمالی تلویحی عنصر بعدي در یک توالی موسیقی را با در نظر گرفتن زمینه

 .Huron 2006; Meyer 1957; Oram and Cuddy 1995; Pearce and Wiggins 2006; Tillmann et al)هم در سطوح روانشناسی 

بر پا می سازد. اکثر پژوهش هاي  (Kim et al. 2011; Loui et al. 2009; {earce et al. 2010)ر سطوح عصبی و هم د (2000
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توقع در ادراك موسیقی معلوم کرده اند که توقعات غیر موسیقی دانان بسیار شبیه موسیقی دانان ي رفتاري در باره

 Pearce et)وهش ها تفاوت هائی را شناسائی کرده اند ژاز پ، گرچه بعضی (Bigand et al. 2003; Scellenberg 1996)است 

al. 2010)توقعات موسیقی، با استفاده از الکتروانسفالوگرافی و ي . اما پژوهش هاي علم اعصاب در باره

ت هائی در واکنش هاي عصبی متخصصان و غیر متخصصان به تخلفات از توقعات موسیقی اومگنتوانسفالوگرافی، تف

   نشان داه اند. را هاي پیش بینی)طاخ(یعنی، 

 کردندتوالی هاي ملودیک را استفاده می ي پژوهش هائی که اتفاقات شنوائی با احتمال کم در تون ساده  

 را در نواحی قشر شنوائی، پتانسیل هاي مربوط به اتفاق بزرگتري ،براي موسیقی دانان در مقایسه با غیر موسیقی دانان

 Fujioka, Trainor, Ross, Kakigi, and Pantev)ال، در یک پژوهش مگنتوانسفالوگرافی محققان پیدا کرده اند. براي مث

منحنی ها (کونتور) یا فواصل زمانی ي ند که شکل دهندهه اواکنش هاي عصبی به نوت هائی را آزمایش کرد (2004

واکنش منفی ناجوري در موسیقی دانان که  نشان داده انددر ملودي هاي کوتاه پنج نوتی بودند، و (اینتروال) منحرف 

، در حالی هستندمنحنی آهنگ براي هم براي انحرافات از فواصل زمانی و هم  ،بمراتب بزرگتر از غیر موسیقی دانان

که نشان می دهند هیچ تفاوتی براي وضع کنترلی انحراف دانگی مشاهده نمی شد. مدارکی هم در دست هستند که 

 ,Pantev, Roberts, Sculz)آالت موسیقی حساسیت به طنین را متأثر می کند. پژوهشگران  مخصوصآموزش موسیقی که 

Engelien, and Ross, 2001)  و  و ویولون شیپورروي  را توالی هاي عجیب و غریب و ویولون نوازان )ترومپتشیپور (به

ب هاي ارائه شده در طنین آلت به عجیب و غری N1ند. نتایج یک واکنش بلند ه اثبت انسفالوگرام عرضه کرد ضمن

آلت موسیقی در  مربوط به عالوه بر تفاوت هاي خاص ،پژوهش هاي اضافینشان می دادند.  این افرادموسیقی خود 

تفاوت هاي مخصوص سبک را هم بین موسیقی دانان جاز، کالسیک، یا پاپ نشان فرایند عصبی خطاهاي پیش بینی، 

هاي بد کوك کردن، شدت، طنین، محل منشاء صدا، ریتم، و لغزش دانگی فرایند که انحرافات را در واژه داده اند 

  . (Vuust et al. 2012)می کردند 

توقعات زمانی هم مشاهده شده اند. در یک پژوهش از  تخطی هااثرات آموزش موسیقی براي   

چپ نشان ي یک در نیمکرهتوقعات مترتخطی در مگنتوانسفالوگرافی، موسیقی دانان جاز یک موج منفی ناجوري از 

گروهی . (Vuust et al. 2005) مشاهده می شدراست ي می دادند، در حالی که در غیر موسیقی دانان واکنش در نیمکره

موج  طبلي با استفاده از طرح هاي با شکوه دستکاري شده (Geiser, Sandmann, Jäncke, and Meyer, 2010)محققان از 

ند. اجراکنندگان ه ارا مورد آزمایش قرار داد شی از تخطی در تجانس متري و ناتجانسی متريمنفی مربوط به ناجوري نا

آموزش دیده تفاوت بیشتري در ارتفاع موج منفی ناجوري بین این وضعیت ها در مقایسه با غیر موسیقی دانان نشان 

  به تخطی از ساختار متریک است.آنها می دادند، که متصور حساسیت بیشتر 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٩٤

مربوط به آموزش موسیقی در فرایند عصبی حرکت هارمونیک هم مشاهده شده است. آکوردهاي ت اثرا  

راست ي غیرمنتظره از نظر سبکی واکنش هاي عصبی مشخصی، منجمله یک موج منفی زودرس قدامی در نیمکره

. (Koerlsch et al. 2000)هزارم ثانیه بعد از محرك به حداکثر ارتفاع خودش می رسد  180ایجاد می کنند که در حدود 

 Loelsch)و در نمونه هاي واقعی موسیقی  (Loui et al. 2000)عالوه بر این، موج منفی زودرس قدامی در گرامر مصنوعی 

et al. 2008; Steinbeis et al. 2006)  هم مشاهده شده است. گرچه موج منفی زودرس قدامی طرف راست در غیر موسیقی

  . (Koelsch et al. 2002)، اما ارتفاع بیشتري در کسانی دارد که آموزش موسیقی دیده اند دانان هم مشاهده می شود

 (نحو) منظم نظمپس، بنظر می رسد که موسیقی دانان خطاهاي پیش بینی بزرگتر عصبی به تخطی هاي   

اي شرح محتمل این است که آموزش موسیقی توقعات خاص تر و دقیق تري برموسیقی نشان می دهند. یک 

مدل پیش بینی کننده است. پژوهش هاي بهینه شدن ساختارهاي موسیقی اي تولید می کنند که در راهند، که ناشی از 

اخیر این مسئله را با استفاده از مدل احتمالی شناختی توقعات شنوائی مورد آزمایش قرار داده اند که از طریق یادگیري 

. مدل آموزش یافته یک توزیع احتماالتی ایجاد (Pearce 2005)د نی آیآماري وابستگی هاي متوالی در موسیقی بدست م

متن در جریان چه اندازه نامطمئن ي ادامهي این است که مدل در بارهي آن منعکس کننده انتروپیمی کند، که 

ژه هاي قبلی، در وا متنممکن، با در نظر گرفتن ي احتمال هر ادامهي آن منعکس کنندهي است، واجزاء متشکله

استفاده از این مدل براي انتخاب  با (Hansen and Pearce, 2014)هنسن و پیرس  .(MacKay 2003) است محتواي اطالعاتی

ند که موسیقی دانان رویهم رفته سطوح ه اکرد معلوممتن هاي ملودیکی که بطور نظام مندي در انتروپی تفاوت دارند، 

انتروپی پائین و باال را تشخیص  ا بهتر از غیر موسیقی دانان می توانند محتوايپائین تري از نامطمئنی نشان می دهند ام

هاي انتروپی پائین استفاده کنند تا  متنند از ایماهاي پیش بینی کننده در صًا، موسیقی دانان بهتر می تواندهند. مخصو

. بعالوه، دهندها نشان  متنکم در این  خلق کرده و خطاهاي پیش بینی بیشتري به ادامه هاي با احتمال يتوقعات دقیق تر

آموزش موسیقی ي جهند بطور خطی با درتوقعات مدل احتمالی جور در می آیشدتی که با آن توقعات شنونده با 

  .افزایش می یابد

ي که آموزش موسیقی می تواند منجر به بهینه شدن مدل هاي پیش بینی کننده پیشنهاد می کننداین نتایج   

عامل مهم فی نفسه آموزش موسیقی آیا  پیش کشیده می شود کهي قی شوند. اما، سؤالی در این بارهساختار موسی

در یک پژوهش متعاقبی  (Hansen et al. 2013). هنسن و همکارانش است است، یا آموزش خاص سبک و تجربه

توسط چارلی پارکر در جاز  که از تک نوازي هائی نده انامطمئنی پیش بینی کننده براي متن هائی را آزمایش کرد

حرفه اي و موسیقی دانان کالسیک و غیر موسیقی دانان گرفته شده بودند. نتایج متصور این هستند که مزیت پیش 

به ادامه هاي با احتمال پائین نشان داده  بیشتري کننده بینی کننده در متن هاي با انتروپی پائین، که با خطاهاي پیش بینی

است، گرچه هر دو گروه بمراتب بهتر از غیر  سیقی دانان جاز بیشتر از موسیقی دانان کالسیکمی شوند، براي مو
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موسیقی دانان عمل می کردند. در حالی که بنظر می رسد که آموزش خاص سبک و تجربه اهمیت داشته باشند، 

  ست.این اثرات با تجربه راه اندازي می شوند یا با آموزش بی جواب مانده اآیا  سؤالی که

  

  در معرض موسیقی قرار گرفتن وفوراثرات تخصص بر  16,6

  

ی است که در تمرینات هائ وقت ي ازهاي دیگر، تخصص در موسیقی مستلزم مقدار بسیار زیاد رشته بین در

سطح  ی برايمهمي تمرین حساب شده یک پیش بینی کننده يد. در حقیقت، ساعتهانحساب شده صرف می شو

ي . اما احتمال بسیار زیادي وجود دارد که موسیقی دانان در همه(Sloboda et al. 1996) بدست آمده است یتخصص

، و سایر از طریق تمرین فردي، تمرین گروهی، گوش دادن انتقادي به موسیقی، شرکت در کنسرت ها ،عمرشان

ن هم مهمتر، این افراد موسیقی را . احتماًال، از ایبه موسیقی گوش فرا می دهندبیشتر از غیر موسیقی دانان،  فعالیت ها،

این آیا  متمرکزتر، و از آن هم مهمتر، در موقعیت هائی با بار احساساتی بیشتري از غیر موسیقی دانان گوش می دهند.

در معرض قرار گرفتن هاي متمرکزتر و با درگیري بیشتر احساسات، بجاي فی نفسه آموزش تصریحی، اثري بر ارزیابی 

  موسیقی دارند؟ 

محرکات حسی) اثر شدیدي بر ادراك و ارزیابی ي در معرض موسیقی قرار گرفتن (مانند بقیهما می دانیم که   

بنظر می رسد که بطور انفعالی در معرض موسیقی قرار گرفتن در رشد ادراك متریک بنیادي  آن دارد. براي مثال،

معرض قرار گرفتن و آشنائی با محرك (مثًال، یک  در و افزایش (Hannon and Trehub 2005; Hanon et al. 2012)است 

اگر لذت ناشی . (Bornstein and D’Agostino 1992)د ش ارجحیت سابژکتیو براي آن می شوسبک موسیقی) موجب افزای

 .Huron 2006; Reber et al)بر اساس یک نظریه ( ،از سهولت ادراکی (فرایند تسهیل شده و کاهش بار شناختی) باشد

اثر در معرض قرار گرفتن محض بر ادراك زیبائی شناسی مستقیمًا مربوط به فرایند پیش بینی کننده  کن استمم 1998

روش شناسی در تفکیک ي نیش زنندهي . همان طور که قبالً توجه شد، یک مسئلهاي باشد که در بخش قبلی بحث شد

که  دارد ياحتمال بیشتر وجود دارد، چون اثرات آموزش تصریحی موسیقی از اثرات افزایش در معرض قرار گرفتن

کنند. عالوه بر این، می بیشتري صرف گوش دادن به موسیقی  وقتغیر موسیقی دانان  در مقایسه باموسیقی دانان 

شوند و ما می دانیم که کارآمدي  می احتمال بیشتري دارد که موسیقی دانان بیشتر درگیر شنیدن متمرکز موسیقی

  (Toro et al. 2005).کانیسم هاي توجهی تحت تأثیر قرار می گیرد یادگیري آماري با م

بیشتري که موسیقی دانان به گوش دادن متمرکز به  وقتدر این مرحله، حداقل امکان دارد که  بنابراین  

دقیق تري ي موسیقی صرف می کنند، در ترکیب با اثرات خود تعلیم موسیقی، منجر به مدل هاي پیش بینی کننده
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  (ما به این موضوع بعداً خواهیم پرداخت). 
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 (Schellenberg 2004) شلنبرگآموزش موسیقی بر ادراك کلی احساس اثر دارد یا نه. آیا  سؤال سوم ما این است که

هفته درس هاي موسیقی هفتگی موجب افزایش کلی توان  36که  هدر یک پژوهشی از کودکان دبستانی معلوم کرد

ادراك گفتاري، سازمان بخشی ادراکی، آزادي از تمایل به حواس ي (قوه ي، و امتیازات نمایه ها(IQ)ضریب ذکاوتی 

از تئاتر یا نمایشنامه می شود. اما، پژوهش هاي بعدي نشان  ي از گرفتن درسهائیپرتی، و سرعت فرایند کردن) بیشتر

ادراك احساسی در کودکان ي قوه یا بر (Schellenberg 2011)داده اند که آموزش موسیقی بر ذکاوت احساسی در بالغین 

(Schellenbrg and Mankarious 2012)  .اثري ندارد  

ساله که بطور بی نظمی انتخاب شده اند یک  7موسیقی دانان و کودکان  مدارکی وجود دارند که وقتی به  

و  (Thompson et al. 2004)نشان می دهند  سال آموزش موسیقی بدهند شناخت احساسی بیشتري براي عروض گفتاري

. (Lima and Castro 2011)این که حتی وقتی که این گروه ها براي توان شناختی مقایسه می شوند، این اثر باقی می ماند 

تمایز باید اما، مهم است که بین ادراك احساس و درك یا شناخت احساس در یک محرك از قبیل زبان یا موسیقی 

خود احساس نیستند، هیچ ي تفاوتی در تجربهي . این یافته ها الزامًا نشان دهنده(Juslin and Västfjäll 2008)برقرار کرد 

آموزش موسیقی، در واژه هاي تجربه ي ن باشد که موسیقی دانان، در نتیجهمدرکی در دست نیست که متصور ای

 شناختی کلی هایشان از احساسات، از غیر موسیقی دانان متفاوت باشند (گرجه این آموزش اثرات دیگري بر توان هاي

   دیگر دارد).
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حساسی موسیقی به فهم ساختارهاي سطح باالي موسیقی بستگی دارد، پس ما انتظار اثراتی از آموزش اگر تجربیات ا

د. ناحساسی از موسیقی داشته باشي موسیقی بر ادراك موسیقی و شناخت خواهیم داشت که اثرات همزمانی بر تجربه

تمایز برقرار  آن توسطاخوانی احساس موسیقی از فر در، در این جا مهم است تا بین شناخت احساس تکرار می کنیم

پژوهش ها به شناخت احساس در موسیقی  . درمورد اثرات آموزش موسیقی، اکثریت(Juslin and Västfjäll 2008) شود

ابزاري غربی پرداخته اند. بطور کلی، مدارك متصور این هستند که آموزش موسیقی اثر بسیار کمی بر ادراك احساس 

یا در  (Bigand et al. 2005; Edmonson 1966; Hevner 1935; Robazza et al. 1994; Waterman 1996) از موسیقی در بالغین

دارد. حتی تفاوت هاي مربوط به آموزش در ادراك  (Robazza et al. 1994; Terwogt and Van Grinsven 1991)کودکان 

عروض زبانی استفاده می ي تونی تقلید کننده احساس در عروض گفتاري که قبالً شرح داده شد، وقتی که توالی هاي

  . (Thompson et al. 2004; Trimmer and Cuddy 2008)شوند، ضعیف تر شده یا وجود ندارند 

اما، مدارکی در دست هستند که پیشنهاد می کنند که موسیقی دانان ممکن است در قضاوت کردن هاي   

در  (Müller, Hӧfel, Brattico, and Jacobsen 2010)کنند. محققان می  کمتريي موسیقی از احساس استفاده زیبائی شناسی

واکنش به توالی هاي آکوردي که در آنها آخرین آکورد در واژه هاي تجانس  درپتانسیل مربوط به اتفاق  ی باپژوهش

تقویت شده  Hajcaket al. 2006)(پتانسیل دیررس مثبت؛  فرایند عصبی مرتبط با احساس ،هارمونیک با متن تفاوت داشت

قضاوت ها در این باره نشان دادند که هر توالی آکوردي در غیر موسیقی  ا براي قضاوت هاي زیبائی در مقایسه بار

دانان اما نه در موسیقی دانان با چه دقتی بنظر می رسد. ممکن است که موسیقی دانان از احساس کمتري استفاده کرده 

   سی موسیقی بر سایر عوامل تکیه داشته باشند.و در قضاوت کردن هاي زیبائی شنا

زیبائی شناسی، عالوه بر ادراك احساس، ي تجربهي نظریه هاي علمی در بارهاین عوامل چی می توانند باشند؟   

ین . ا(Brattico and Pearce 2013; Leder et al. 2004; Leder 2013)متفاوت درگیر تأکید دارند ي بر تعدادي از اجزاء متشکله

عوامل داراي طیفی از فرایند اساسی ادراك، تا اثرات توجه، حافظه، اطالعات، و قضاوت هستند. احتماًال مطالعه شده 

ترین این عوامل قضاوت هاي زیبائی شناسی براي دوست داشتن، لذت آوري، یا ارجحیت اند. ما در این جا دو عامل 

 اسی تأثیرگذارند: پیچیدگی موسیقی و ناهماهنگی.که بر قضاوت زیبائی شنرا شرح می دهیم بالقوه اي 
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هولتز در هایدلبرگ بود، نشان متجربی که یک زمانی همکار هرمن هل روانشناسیویلهلم ونت یکی از بنیان گذاران 

درجات  که لذت زیبائی شناسی در هو دلیل آوردبوده مربوط داده که برانگیختگی فیزیولوژیکی به پیچیدگی محرك 

در زیبائی شناسی جدید خودش این ایده  (Berlyne 1974). برالین (Wundt 1874)متوسط پیچیدگی به حداکثر می رسد 

پتانسیل "(که گاهی منحنی ونت خوانده می شود) که  هشکل معکوسی را پیشنهاد کرد Uرا توسعه داده، یک عملکرد 

د می زند. تحقیقات برالین سعی می کردند تا معلوم کنند آن پیون "ارزش هدونیک"یک محرك را با  "برانگیختگی

که چگونه ویژگی هاي محرك (از قبیل پیچیدگی، اشنائی، تازگی، نامطمئنی) بر جنبه هاي ادراك زیبائی شناسی از 

  .  (Burke et al. 1990) قبیل برانگیختگی، لذت، و سطح عالقه اثر دارند

 Crozier)ن پیچیدگی و دوست داشتن در محرکات مصنوعی شنوائی شکلی بی Uي براي رابطههائی  یهتأئید  

1974; Heyduk 1975; Vitz 1966) و در سبک هاي موسیقی باروك، رومانتیک، و سریال (Burke and Gridley 1990) جاز ،

(Gordon and Gridley 1990) و پاپ ،(North and Hargreaves 1995) مایانگران اگر تخصص موسیقی ن .هم پیدا شده است

را به  شکل Uعمکرد  باید شناختی پیچیده تر را سهولت می بخشد، پس ما پیش بینی خواهیم کرد که آموزش موسیقی

سمت ارجحیت حداکثري براي درجات باالتر پیچیدگی محرك اوبژکتیو جابجا کند. مسلمًا، این پیش بینی به تعریف 

بین پیچیدگی ي رات تخصص یا آشنائی، ما انتظار داریم که رابطهاوبژکتیو یا عینی پیچیدگی قالب شده است. با تغیی

بین پیچیدگی سابژکتیو و دوست داشتن ثابت باقی بماند ي اوبژکتیو و سابژکتیو تغییر پیدا کند، در حالی که رابطه

  ه نمائید).مراجع Orr and Ohlson 2005 (یعنی، درجات متوسط پیچیدگی سابژکتیو موجب حداکثر دوست داشتن شود، به

ي دگی اوبژکتیو و تجربهبین پیچیي این اثر تخصص بر رابطه در حقیقت، مدارکی در دست هستند که  

آموزش موسیقی و ي یک مطابقت مثبتی بین درجه (Rubin – Rabson 1940) رابسون –وجود دارد. روبین  سابژکتیو

مورد ارجحیت ها براي موسیقی جهان، فانگ گزارش کرده است. در تحقیقی در را  "مدرن"دوست داشتن موسیقی 

(Fung 1996) ا بافت بسیار پیچیده را ترجیح می دهند، در حالی که غیر کرد که موسیقی دانان گزیده هاي ب پیدا– 

نشان داده  (Burke and Gridley 1990) گریدلی و برك. دهند می ترجیح را پیچیدگی متوسط هاي بافت دانان موسیقی

مقایسه با غیر موسیقی دانان، ارجحیت نسبی بیشتري براي کارهاي ر ه اند، دکه آموزش موسیقی دید اند که افرادي

باخ، گریگ) دارند. در یک تکلیف ي دبوسی و بولز) بر موسیقی هاي کمتر پیچیده (ساختهي موسیقی پیچیده (ساخته

ند که موسیقی دانان، در مقایسه با غیر اه کرد معلوم (Istok et al. 2009)گفتاري، ایستاك و همکارانش  همبستگی
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خلق و خو یا ایجاد خلق  در رابطه بااصالت و تنوع، و واژه هاي کمتري  در رابطه باموسیقی دانان، از صفات بیشتري 

مشکل است چون که  این نتایج تا حديتعبیر و خو استفاده می کنند، تا ارزش زیبائی شناسی موسیقی را وصف کنند. 

هنجارهاي فرهنگی یا حرفه اي مربوط به تخصص باشد تا خود ي گفتاري ممکن است منعکس کنندهواکنش هاي 

   روانشناسی.ي تجربه

شکلی معکوس در موسیقی را بطور مستقیم تري  Uي تحقیقات دیگر بطور تجربی اثرات تخصص بر رابطه  

گزیده هائی از موسیقی پاپ را مورد  (North and Hargreaves 1995)براي مثال، نورت و هارگریوز  آزمایش کرده اند.

بین دوست داشتن و پیچیدگی سابژکتیو براي غیر  یشکل معکوس Uي که رابطه ه اند، و معلوم کردهآزمایش قرار داد

از آموزش موسیقی  باالئیموسیقی دانان در یک سطح نسبتاً پائین تر از افرادي به حداکثر می رسد که سطوح متوسط یا 

اثرات خاص تر آموزش ي بین پیچیدگی، ارجحیت، و تخصص ممکن است حتی منعکس کنندهي ند. رابطهداشته ا

آموزش موسیقی ساخته ي بارهتحقیق در  برايبا استفاده از پارادایمی که  (Caggiola 2004)کاگیوال بکی باشد. موسیقی سَ

که از نظر پیچیدگی (به صورتی که توسط  هادارجحیت ها را براي چهار آهنگ جازي مورد آزمایش قرار د ،شده بود

محقق تعریف شده بود) براي موسیقی دانان جازي متفاوت بودند که در دانشگاه تحصیل می کردند. رتبه بندي دو 

زیبائی شناسی ي گروه فقط براي پیچیده ترین موسیقی ها تفاوت داشتند، که براي آنها موسیقی دانان جاز تجربه

  دانان غیر جاز گزارش می دادند.  قویتري از موسیقی

با استفاده از بدایه  (Orr and Ohlsson 2001)اور و اوهلسون نتایج دیگر ظاهرًا با این تصویر کلی تناقض دارند.   

شکل معکوسی بین پیچیدگی  Uي یک رابطه ،اي جاز و بلوگرس نوشته شده بودندبر خاصیسرائی هائی که بطور 

 تا این کهپیدا کردند  ،تأئید کمتري براي جاز با ، ور غیر موسیقی دانان براي بلوگرسسابژکتیو و دوست داشتن د

واکنش هاي موسیقی دانان ي مقایسهنتایج دوست داشتن ترکیب بندي هاي کوتاه جاز و بلوگرس را رتبه بندي کنند. 

 Uي که آموزش موسیقی رابطه دهستنمتصور این  (Orr and Ohlsson 2001)یک پژوهش دیگر  دربا غیر موسیقی دانان 

شکل بین پیچیدگی و دوست داشتن را منحل می کند. ممکن است علت این امر این باشد که متخصصان وقتی قضاوت 

تمرکز می  (Conley 1981)پیچیدگی می کنند بر جنبه هاي متفاوت ساختار موسیقی، از قبیل هارمونی ي هائی در باره

نقش بزرگتري  (Clarke 1993; Repp 1992)ر عوامل غیر از پیچیدگی، از قبیل اجراي بیانی کنند. احتمال هم دارد که سای

  زیبائی شناسی موسیقی بازي می کنند.ي در تجربه

کافی از پیچیدگی اوبژکتیو است تا بتوان ي به اندازه یمدیریت کردن این موضوع بدست آوري طیفمشکل   

شاهده کرد. در اکثر این پژوهش ها، پیچیدگی را بطور سابژکتیو، یا توسط شکل وارونه را م Uي عملکرد کامل رابطه

، ما فاقد بینش در این باره هستیم که کدام جنبه بنابراینمحقق یا توسط شرکت کنندگان در تحقیق، تعریف کرده اند. 

تناب از این مشکل کمک می کنند. یک راه اج چیدگی و، در نتیجه به دوست داشتنهاي ساختار موسیقی به ادراك پی
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تیو پیچیدگی کهاي اوبژ سنجش قه بامیان بر زدن پیچیدگی هاي موسیقی واقعی و مجزا کردن ساختارهاي مورد عال

متنوع  ی. یک رویکرد موفقیت آمیز این بوده که محرکاتی ساخته شوند که بطور نظام مندي در محتواي اطالعاتاست

 دانگ هاي توالی بخشی لذتي باره در ها پژوهش). پیچیدگی از کتیواوبژ اي نظریه –اطالعاتی  سنجشباشند (یک 

که افراد آموزش  متصور این هستند (Simon and Wohlwill 1968)، و تم هاي پیانو (Crozier 1974; Vitz 1966)هاي مصنوعی 

شان می دهند. اسمیت موسیقی دیده، در مقایسه با غیر موسیقی دانان، ارجحیت هاي بیشتري براي محرکات پیچیده تر ن

ه (توالی هاي آکورد) را ارزیابی کر یهارمونیک توالیواکنش هاي زیبائی شناسی به  (Smith and Melara 1990)و مالرا 

بودند تا فرضیه اي را آزمایش کنند که اتفاقات  يمتغیرهاي جدید نمونه  رتیب منظم یا نحويتند که از نظر شدت ا

 توالیافراد (حتی تازه کارها) ي د. نتایج نشان می دهند که همهنت بخش ادراك می شوپیش بینی موسیقی لذ قابلغیر 

در می یابند، اما غیر موسیقی دانان و موسیقی دانان فارغ التحصیل نشده نمونه  هاي غیر معمولی را جالب تر/پیچیده تر

هاي غیر  توالیموسیقی ي حصیل شدههارمونیک را ترجیح می دهند، در حالی که فقط دانشجویان فارغ الت هاي جدید

   معمولی را ترجیح می دهند.

  

  ناهماهنگی 16,8,2

  

 (Brattico and {earce 2013)می کند  شركزیبائی شناسی ي تجربه دریکی دیگر از ساختارهاي شنوائی موسیقی که 

و اثر منفی شدید کرده  ناهماهنگی است. اما، در این جا مدارك متصور این هستند که تخصص ادراك ناهماهنگی را

پیدا  (Bigard, Parncutt, and Lerdahl 1996) آن بر دوست داشتن را تقویت می کند. براي مثال، بیگارد، پارنکات، و لردال

که اثر تنش زائی بیشتر آکوردهاي ناهماهنگ در مقایسه با آکورهاي هماهنگ در موسیقی دانان بیشتر از  کرده اند

را آزمایش  اي یو هارمونیک یملودیک هاي فاصله (اینروال). پژوهش هاي دیگر لذت بخشی غیر موسیقی دانان است

ند که موسیقی دانان هماهنگی هاي کامل، هماهنگی هاي ه اکرده اند که از نظر ناهماهنگی متفاوت بودند، و پیدا کرد

 فاصلهي ند که گرایش دارند تا همهتشخیص می ده یناکامل، و ناهماهنگی ها را با شدت بیشتري از غیر موسیقی دانان

. بطور مشابهی، آکوردهاي ناهماهنگ (Schӧn et al. 2005)ت بخش گروه بندي کنند ذرا بطور متوسطی ل (اینروال) ها

 Pallesen et)غیر موسیقی دانان تجربه می شوند  توسط موسیقی دانان ناخوشایندتر و آکوردهاي ماینور غم انگیزتر از

al. 2005)هیچ تفاوت گروهی در فرایند عصبی نشان نداده است. در این مورد  آرآي اف امه ، گرچ  

اثرات تخصص موسیقی بر واکنش به ناهماهنگی ها در یافته هاي فیزیولوژیکی هم یافت شده اند. محققان   

(Dellacherie, Roy, Hugueville, Perez, and Samson 2011) یانو ادراکات ند که موسیقی ناهماهنگ په امعلوم کرد
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واکنش هاي فیزیولوژیکی (واکنش هاي قابلیت هدایت پوست، و الکترومایوگرافی  ناخوشایندتر (ارزش گذاري) و

د، در حالی که آموزش دانان ایجاد می کن وجنه اي) شدیدتري در موسیقی دانان در مقایسه با غیر موسیقیي عضله

 (Brattico et al. 2009)ري بوده است. برتیکو و همکارانش ارزش گذا برايخوبی ي موسیقی یک پیش بینی کننده

هاي ماژور دهائی که در متن آکوردآکور کوکی –گزارش داده اند که واکنش منفی ناجوري به ناهماهنگی و بد 

آموزش  مقداریک عملکرد  عنوانبه  شدت ارائه می شوند براي موسیقی دانان قویتر از غیر موسیقی دانان است (و این

سیقی تفاوت پیدا می کند)، در حالی که هیچ تفاوتی در واکنش به آکوردهاي ماینور در همان متن مشاهده نمی مو

نیز تفاوت هاي کیفی بین موسیقی دانان و غیر موسیقی دانان را در واژه  (Schӧn et al. 2005)شود. شون و همکارانش 

   ارش داده اند، که از نظر ناهماهنگی متغیر بوده اند.مونیک گزرها (اینروال)هاي فاصله هاي فرایند کردن عصبی 

، در موسیقی ها بر ناهماهنگی موسیقی تمرکز کرده اند تا بر ناهماهنگی حسی. از آن جائی که این پژوهش  

 فاصله(کمتر از  می شوندهاي ناهماهنگ موسیقیائی استفاده  فاصله (اینروال) هائی که مردم به آنها گوش می دهند،

ي شده اندازي راه تحتانی –اهنگ) این پژوهش ها نمی توانند احتمالی را رد کنند که اثرات به توقعات فوقانی هاي هم

 کوك شده بد آکورهاي براي این زیاد احتمال به اما،. فوقانی –ناهماهنگی هاي تحتانی  به هستند تامربوط  شناختی

استفاده کرده اند. بعالوه، حداقل یک پژوهش پیدا  (Brattico et al. 2009)اي مورد ندارد که برتیکو و تیم تحقیقاتی او

تشدید شده) بر پتانسیل مربوط به اتفاق بطور واضحی ي کرده است که اثر ناهماهنگی آکوردي (یک تریاد یا سه گانه

 Regnault) داده می شود که قبًال مورد بحث قرار گرفت تمییز هارمونیک عملکرد تحتانی –از اثرات شناختی فوقانی 

et al. 2011).  
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  نتیجه گیري 16,9

  

هر در احساسی به موسیقی  متخصص موسیقی به عنوان یک حساس از (Sloboda 1991)با الهام از تعریف اسلوبودا ما 

آموزش موسیقی حساسیت زیبائی شناسی به موسیقی را متأثر می کند یا آیا  فرهنگ مورد نظري، بررسی کردیم که

تخصص، مدارك کمی در دست هستند که موسیقی دانان در ي ف پیش بینی ها از نوشتجات کلی در بارهنه. برخال

ادغام شده تري از موسیقی  و قطعات بزرگتر،و ، دارندمقایسه با غیر موسیقی دانان، نمایانگران انتزاعی تري از موسیقی 

احساسی بطور کلی یا بر شناسائی ي سیقی بر تجربهرا در حافظه انبار می کنند. مدارك کمی هم براي اثرات آموزش مو

جر به نمایانگري ادراکی و احساس در خود موسیقی وجود دارند. اما، مدارکی وجود دارند که آموزش موسیقی من

ساختار موسیقی می شود. مسلمًا، اکثر مدارك براي ي بهینه شدن مدل هاي پیش بینی کنندهو، مخصوصًا،  فرایند قویتر

ساختار موسیقی در موسیقی دانان از پژوهش هاي الکتروانسفالوگرافی و ي ي دقیقتر پیش بینی کنندهمدل ها

به تک تک اتفاقات موسیقیائی  مگنتوانسفالوگرافی بدست آمده اند، که دقت زمان بندي آنها تجزیه و تحلیل واکنش ها

ل زیاد وقت بیشتري از غیر موسیقی دانان صرف را ممکن می سازد. با در نظر گرفتن این که موسیقی دانان به احتما

این امر یک اثر آموزش موسیقی است یا ناشی از افزایش آیا  گوش دادن متمرکز به موسیقی می کنند، معلوم نیست که

  در معرض موسیقی قرار گرفتن است.

دانان گرایش دارند مقایسه با غیر موسیقی ر اما، چیزي که بنظر واضح می رسد، این است که موسیقی دانان د  

که به  مطابقت دارد ببرند (اقًال در بعضی موقعیت ها)، که با منحنی ونتبیشتري لذت  موسیقی هاي پیچیده تر از تا

که توجه شود که این اثر تخصص بر ادراك  با ارزش است. شیفت کرده استسطوح باالتري از پیچیدگی اوبژکتیو 

ك احساسی موسیقی اتفاق می افتد. وسوسه انگیز است تا این ارجحیت براي زیبائی شناسی بدون هیچ تغییري در ادرا

، گرچه مدارك موثق تجربی هنوز هم همبسته شودپیش بینی کننده دقیق تر افزایش پیچیدگی با یافته هاي مدل هاي 

ی دانان در قضاوت بنظر می رسد که موسیقی دانان از غیر موسیقاین طور تا حدي متناقض، اما باید بدست آورده شوند. 

هاي زیبائی شناسی حساسیت بیشتري به ناهماهنگی ها دارند. این حساسیت شدت یافته به کیفیت ها برخالف پیشنهادي 

 –از معیارهاي دانش  در قضاوت هاي زیبائی شناسی غیر متخصصان، ممکن است در مقایسه بااست که متخصصان 

. اما، این موضوع تا حدي (Justlin 2013) کنندمی بهره برداري کمتري راکی و از معیارهاي اد بهره برداري بیشتر بنیادي
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ان، هم فرایند پیکربندي بیشتر و هم متخصص، در مقایسه با غیر هنر بصريان متخصصیادآور پژوهشی است که طی آن 

  حساسیت بیشتري براي سطوح ظریف تر جزئیات دارند.

مکن است این باشد که پیشنهاد شود که ناهماهنگی موجب یک راه حل بالقوه براي این تناقض ظاهري م  

سایر  توان بهمی  در حالی که ،حل و فصل شودبیشتر می شود که نمی تواند از طریق تخصص و آموزش اي نامطمئنی 

ي مدل هاي دقیق تر پیش بینی کننده با، پیچیدگی متریکی) (براي مثال، نحو هارمونیک اوبژکتیوجنبه هاي پیچیدگی 

نخواهد توانست شرح دهد که چرا بنظر می رسد موضوع اطمینان بخشید. با این وجود، این  ،از تجربه و آموزش شینا

است که  که غیر موسیقی دانان به ناهماهنگی ها کمتر از غیر موسیقی دانان حساس هستند. لذا، احتمال دیگر این

هنگی و ناهماهنگی موسیقی داشته، و در نتیجه، خطاهاي دقیق تري براي هماي بینی کننده موسیقی دانان مدل هاي پیش

بیشتري به آهنگ ها و فواصل (اینتروال هاي) ناهماهنگ تولید می کنند. این با ارجحیت آنها براي ي پیش بینی کننده

  دقیق تر مطابقت خواهد داشت.ي کننده پیچیدگی بیشتر ناشی از مدل هاي پیش بینی

دقیق ي مدل هاي پیش بینی کنندهي ي باید انجام شود. اساسی است تا توسعهاست که تحقیقات زیاد آشکار  

تفاوت ها در نامطمئنی پیش آیا  زیبائی شناسی پیوند زده شود.ي حین آموزش موسیقی مخصوصاً به تغییرات در تجربه

نگی در مقابل پیچیدگی بینی کننده زیربناي اثرات متفاوت آموزش در جنبه هاي متفاوت پیچیدگی (براي مثال، ناهماه

محاسبه اي کلی تري از ساختار موسیقی را توسعه ي ؟ ما چطور می توانیم مدل هاي پیش بینی کنندههستندملودیکی) 

دهیم که ساختار ملودي، هارمونی، ریتمی، و طنینی را در هم ادغام کنند؟ معلوم نیست که چرا موسیقی دانان حساسیت 

می پرسیم؛ امکان دارد که ثبت اشتباهی تونال نشان نمی دهند، اما شاید ما سؤال را  بیشتري به فرم هاي سطح باالي

ترند. در نهایت، این چارچوب پیش بینی می کند  هاي فیزیولوژي اعصاب بتوانند ثابت کنند که براي این کار مناسب

ما انتقال  بنابراین باشند، خاص –که اثرات آموزش بر رمزگذاري پیش بینی کننده و ادراك زیبائی شناسی باید تجربه 

محدودي بین نواحی تخصص موسیقی به سایر حیطه ها را پیش بینی می کنیم. همان طور که قبًال ذکر شد، این امر با 

  .مطابقت دارد (Feltovich et al. 2006)یافته هاي کلی در پژوهش هاي تخصص 

اثرات تخصص بر ارزیابی زیبائی شناسی موسیقی  بهپی بردن تولید تسهیل کننده را براي ي فرضیهما چارچوب   

روانشناسی، مدل هاي ي آزمایش این فرضیه احتماالً مستلزم یک ترکیب پیچیده اي از مطالعهتوسعه داده ایم. 

کامپیوتري، و تصویر برداري از مغز است که در آن دقت زیادي شده تا علل و اثرات آموزش موسیقی تشخیص داده 

  .هستند تغییر –د که با آموزش موسیقی هم نموزش کلی و سایر عواملی متمایز کرا از اثرات آشده و این ها 
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  سپاس گزاري

  

من از دن کري، نیل چر. هنسن، و جان اسلوبودا براي خواندن دقیق و اظهار نظرهاي پر بینش حین نوشتن این فصل 

  سپاس فراوان دارم.
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  یادداشت ها

  

غایب است، گرچه در این جا ، (pace) پیس، آهنگ جان کیج در دانشگاه از مواردیا، اقالً در یکی   1

زمانی تجویز شده ي دقت کنید که غایب بودن هنوز هم تولید انسانی است و براي یک مرحله

  بسط پیدا کرده است

  

 واژه هاي متفاوتی براي توصیف سه نواع نمایانگري کردن (Babbit 1965)توجه کنید که ببیت   2 

  .استفاده کرده است
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  رفرانس ها
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  پیش گفتار 17,1

  

فاجعه بار او را با ي چپ مغزش شد. این واقعهي وسیعی در نیمکرهي ساله بود که دچار یک سکته 44کترین شروود 

ت. او یک هنرمند (و، هم چنان تا زمان نوشتن این فصل هنرمند بی گفتاري (آفازي) و فلج طرف راست باقی گذاش

روانشناسی و بعضی از نقصان هاي عصبی ناشی از ي هضربو پروفسور دانشگاه بود. بعد از بهبود از  )باقی مانده است

، و در اطراف . او بوم نقاشی را افقی قرار می داده بودسکته، او با استفاده از دست چپش مجددًا شروع به نقاشی کرد

آن با صندلی چرخدار حرکت می کرد. او متوجه موضوع عجیبی هم شده بود. سبک و محتواي نقاشی هاي او تغییر 

با روشی و ) در نظر می گرفت، یا مغزي . او قبًال خودش را یک نقاش متفکر (سربرال(Waldman 2000)پیدا کرده بودند 

آسان تر و بیان کننده  تصورات از او حس می کرد که بعد از سکته او .روي می آوردبه کارهایش  بسیار ذکاوتمندانه

 او تغییر پیدا کرده بودي ). در فرایند ساخت هنر چیزي در باره17,1(شکل  (Sherwood 2012) تر جریان پیدا می کنند

(Chatterjee 2008)چه چیزي تغییر یافته بود؟ .  

ی در این باره پیش می کشند که ما از روانشناسی عصبی هنر جامع تر، مواردي مانند پروفسور شروود سؤال  

وانشناسی عصبی براي چه چیزي می توانیم یاد بگیریم. همان طور که در سایر فصل هاي این کتاب نشان داده شده، ر

ن در ادراك، حافظه، و زبان اهمیت کلیدي دارد. اما، اثر آا از سیستم هاي شناختی گوناگون، منجمله پیشرفت دانش م

به زیبائی شناسی عصبی مئنًا، یک عامل مهم این است که طپژوهش زیبائی شناسی محدود بوده است. چرا؟ مي باره

. یافته هائی که ممکن است بتوان از آنها استنتاج (Chatterjee 2004b, 2011)استعالمی نسبتاً نابالغ است ي عنوان یک حیطه

روش هاي مناسب باقی مانده اند. سهل و آسان ي ه ها، مسائل بنیادي در بارهکرد نادرند. فراتر از محدودیت هاي یافت

تا براي این مشاهدات  بسازیمجالب توجهی  "ه این ترتیبب"شمگیر اغوا شده و داستانهاي چپدیده شناسی  است تا با

 شاهدات دقیق بالینینورولوژي شناختی و روانشناسی عصبی یک سنت دراز مدتی از شروع با م. ه شودشرحی ارائه داد

. روانشناسی عصبی هنر در هاي تحت نظر رهبري کرده اند به پدیدهرا قبل از پیاده کردن روش هاي کمّی سختگیرانه 

  .(Chatterjee 2009) باشداین آستانه است و بنظر می رسد که آماده براي شیفت کمّی 
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نقاشی اي به نام  (a)شروود گرفته شده است. مثال هاي از نقاشی هاي شروود. اجازه از کترین  17,1شکل 

Test Sites  که قبل از سکته نقاشی شده است. محل هاي آزمایشیا ،(b)  نقاشیThe Cart Before the Horse  یا گاري جلو

رد اولین بار به عنوان هنر بصري توسط انجان چترجی در مغزي کشیده شده است. این موي تهه بعد از سک، کاسب

 The Roots of Cognitive Neuroscience: Behavioral Neurology and Neuropsychology, edited by Anjan Chatterjeeکتاب 

and H. Branch Coslett با این آدرس تجدید چاپ شده اند آورده شده و در این جا با مجوز از مطبوعات آکسفورد 
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، ممکن شان حرکتی –مهارتهاي بینائی ي ی توان فرض گرفت که هنرمندان، بعلت فضیلت رشد و توسعهم  

غالباً با آسیب مغزي همراه می شوند. وقتی اثرات آسیب  که باشند امان در نسبتاً  اي حرکتی –هاي بینائی  صاست از نق

 ;Bogousslavsky and Boller 2005)نداشته باشد مغزي بر محصول هنري مد نظر باشد، بنظر می رسد که این فرض حقیقت

Chatterjee 2004a, 2004b; Rose 2006; Zaidel 2005)  . بی توجهی یا اغماض فضائی یک طرفه اختاللی است که در آن

. هنرمندان مبتال به بی توجهی یک (Chatterjee 2003; Heilman et al. 1993)بیماران از یک طرف فضا بی خبر هستند 

. ناشناختی (آگنوزي) بینائی ناتوانی براي (Jung 1974)خودشان این غفلت را نشان می دهند  اثر هنريفضائی در ي هطرف

بینائی اشیاء است. هنرمندان مبتال به آگنوزي بینائی دچار دشواري در نمایش اشیاء در کارهاي  ا شناختدرك ی

رنگ است. هنرمندان مبتال به  دركروماتوپسیا) ناتوانی براي . بی رنگ بینی (آک(Wapner et al. 1978)هنریشان هستند 

. در این موارد، (Sacks 1995a)آکروماتوپسیا ممکن است نتوانند در تصویرهایشان رنگ ها را بطور مناسبی استفاده کنند 

ننده ک جلبممکن است زیبا و  نمایشاتماهیت نقوص روانشناسی عصبی را نشان می دهد. در حالی که  اثر هنري

   بینشی از ماهیت خود محصول هنري ارائه نمی دهند.اما باشند 

در این فصل، من بر دو جنبه از روانشناسی عصبی هنر تمرکز می کنم. اول، وضعی را مورد آزمایش قرار   

. اثرات (Kapur 1996)خواهم داد که در آن آسیب مغزي یک سهولت متناقضی براي بازده هنرمندانه ایجاد می کند 

انسان قرار گرفته است. بیماري ي توان هاي پیچیدهي با عمالً همه حاديتضاد  در سیب مغزي بر توان ایجاد هنر بصريآ

دریافت احساسات، و  هاي مغزي می توانند توان ما را براي برقراري ارتباطات، حرکات هماهنگ، شناخت اشیاء،

د، نري هاي مغز اغلب موجب اختالل در خلق هنر می شوتصمیم منطقی گرفتن مختل کنند. برعکس، در حالی که بیما

، اما (Chatterjee 2006)د ندر نظر گرفته می شو بهتر شدنبعضی مواقع تغییرات جالب توجه و گاهگاهی حتی بعنوان 

در نظر گرفت. دوم، من موضوع سنجش در  هنوز هم می توان آنها را مانعی براي توان فرد در خلق کارهاي هنري

تماشاي هنر را مورد بحث قرار خواهم داد. می توان به ایده سنجش ادراك زیبائی شناسی با مقداري بیم و  يتجربه

تجربیات آنها را از چیزي محروم می کند که براي آنها بنیادي  هراس روي آورد. ترس از این است که کمّی کردن این

علم پیش برود، باید در روش هایش نوعی کمّی کردن است. اما، اگر روانشناسی عصبی هنر این است تا به مثابه یک 

   . من کوشش هاي خودمان را براي این کار شرح خواهم داد.(Chatterjee et al. 2009)را ادغام کند 
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  سهولت بخشیدن متناقض هنر بصري 17,2

  

واحدي  "کز هنرمر"دیدگاهی که بطور تلویحی در بحث این سهولت بخشی متناقض هنر وجود دارد این است که هیچ 

 رندارند. بلکه، تولید هن در مغز وجود ندارد. هیچ کدام از نیمکره ها هم، فی نفسه، یک نقش ممتازي در تولید هنر

رمندان نجی گري می شوند. بازده نهائی هنتوسط نواحی متفاوت مغز میا متفاوتشي بشدت پیچیده بوده با اجزاء متشکله

که وقف بازده تغییر می دهد ر می کند. آسیب مغزي نواحی در دسترس مغز را از هماهنگی این اجزاء متفاوت ظهو

می شود. بطور در مغز باقی مانده که تبدیل به یک محصول هماهنگ متفاوتی از اجزاء  ، بازدهیکلی هنري هستند

الت به مثابه یک متحرك معلق فکر کنیم. متحرك در یک ح استعاري، ما ممکن است به این سیستم هاي عصبی

پیکربندي ممکن است فرو بریزد. اما، ي وزن خاصی از آن خارج شود، همه وزنش ساکن می ماند. اگرمتعادل از 

. باشدپیکربندي ممکن است خودش را در یک حالت سکون تازه بیابد که از اولی متفاوت است اما هنوز هم جذاب 

ش ناتوان سازد، یا ممکن است یک حالت تعادل تازه کاري ، آسیب مغزي ممکن است یک هنرمند را از ادامهبنابراین

  فرد در یک پیکربندي تازه و جالب توجه ادامه یابد. اثر هنرياي خلق کند که در آن 

چهار راه وجود دارد که در آنها اختالالت عصبی می توانند محصول هنري را تغییر داده و گاهی آن را بهبود   

) تدارك واژگان بینائی منحصر به فرد، 2هنر بصري، ( گرایش به تولید) 1د از (نارت. این ها عب(Chatterjee 2006)بخشند 

   ) تغییرات در نیروي بیانی.4) کمک به دقت توصیفی، و (3(

  

  گرایش به تولید هنر 17,2,1

  

مغز هستند که موجب می  (زوالی) دژنراتیو هاي بیماري از گروه یک گیجگاهی –لوب پیشانی  )(دمانسزوال هاي 

بازدارندگی اختالل در شوند افراد دچار تغییرات بسیار عمیقی در روابط اجتماعی شوند. این بیماران ممکن است دچار 

تغییرات  و بی نظمی شوند. می توانند مشکالتی با گفتار، طیف توجهی، و توان تصمیم گیري داشته باشند. عالوه بر این

ولین بار گرایشی به تولید هنر پیدا می کنند. انوع زوال مغزي براي  یان به ایندر شخصیت و شناخت، معدودي از مبتال

اعی یا نمادي. هنر آنها متوجه شدند که هنر این افراد حقیقت گرا است، نه انتز (Miller et al. 1998)میلر و همکارانش 

ارشان مشغله پیدا می دت با کش. خود بیماران بنظر می رسند که بدت پرجزئیات بوده و کیفیتی وسواس گونه داردبش

تغییرات در شخصیت آنها ي بنظر می رسد که نتیجه گیجگاهی –بیماران مبتال به زوال پیشانی ي کنند. بازده هنرمندانه
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 تکرار عنوان به بصري چشمگیر تصاویر آنها و کرده پیدا گرافیک بیانی اکتسابی اضطراري –باشد. خصیصه وسواسی 

  .نندک می تولید جزئیات به توجه و

 می مغزي هاي بیماري از ناشی اضطراري –چندین مثال دیگر نشان می دهند که خصیصه هاي وسواسی   

، ه استفرنکو مگنانی را شرح داد به نام نقاش ایتالیائی (Sacks 1995b)کس سَ. کنند هنر تولید به متمایل را افراد توانند

، محل نه هاي واقع گرایانه از شهر ایتالیائی پونتیتو. مگنانی صدها صحه استکه در سنفرانسیسکو زندگی می کرد

شده بود. بدنبال این بیماري او وسواسانه  ی احتماالً دچار بیماري انسفالیتسالگ 31در سن او . نقاشی کرده بود تولدش

ي دهکس فرض گرفته بود که او دچار صرع پیچیکرده بود. سَ  تسخیرنقاشی می کرد. پونتیتو افکار و صحبت هایش را 

همراه صرع لوب  که گاهی ، شخصیتیوسواسی نشان می داده "بیمارگونه"و تا حدي یک شخصیت  جزئی بوده

می شوند، به این معنی  "پرنویسی". جنین بیمارانی نیز گاهی دچار (Waxman and Geschwind 1975)گیجگاهی می شود 

  ي بیان می شد. بطور بصربی وقفه می نویسند. پرنویسی مگنانی بجاي گفتاري،  که

د که دچار خونریزي ه انمورد یک ساختمان سازي را گزارش داد (Lythgoe et al. 2005)لیتگو و همکارانش   

شده بود. قبل از بیماري او هیچ عالقه اي به هنر نداشت اما بعد از بهبود از آسیب (ساب آراکنوئید) تحت نرم شامه 

 ،بجز مقداري اختالل در بازدارندگی گفتاريبعد از خونریزي،  او .اولیه، به یک هنرمند وسواسی تبدیل شده بود

طبیعی داشت. او اکثر تست هاي روانشناسی عصبی براي آنهائی  ضریب ذکاوتی گفتاري و اجرائی و طرح هاي رفتاري

ا کرده بود. را بخوبی انجام می داد که درگیر انعطاف ذهنی بودند. او شروع به کشیدن صدها طراحی، اکثراً از چهره ه

اطاق ها را می پوشاندند، در حالی که هنرش را محدود به ي پرداخت که گاهی همه می بعداً به نقاشی هاي بزرگ

  . موضوعات معدودي می کرد

 Rimaland and Fein)در آخر، ده در صد کودکان مبتال به آتیسم توانهاي شبیه به نبوغ (ساوانت) پیدا می کنند   

. مشروح ترین چنین (Sacks 1995c)تصاویر بصري چشمگیري تولید می کنند ی از این کودکان . یک تحت گروه(1988

گزارش داده شده بود. در زمان شیرخوارگی نادیا به مادرش واکنش  (Selfe 1977)، که توسط سلفی استمواردي نادیا 

دلواپس حضور بچه نه اي . در دوران کودکی بطور وسواس گونداشتنشان نمی داد و با رشدش همدلی اجتماعی 

علیرغم این اختالالت دیر شروع به صحبت کردن کرده بود. بدون این که با آنها دلبستگی برقرار کند.  ،هاي دیگر بود

در سن سه سالگی او اسب هاي شبیه به واقعی را می کشید. او رشدي، او بطور جشمگیري در نقاشی کردن ماهر بود. 

دت نقاشی می کرد، و همیشه تصاویر را نسخه برداري می کرد. او بر تصاویر خاصی، هر از گاهی براي چند لحظه بش

حالی که توان هاي نادیا چشمگیر بودند، او  رمانند اسب ها، تمرکز می کرد، که از آنها صدها نمونه کشیده بود. د

و  کردهشیاء خاصی تمرکز منحصر به فرد نیست. کودکان آتیستیکی با این مهارت هاي نقاشی بنظر می رسند که بر ا

   کررًا نقاشی می کنند.مهمان ها را 
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 را افراد توانند می کنند می ایجاد اضطراري –، اختالالت نورولوژیکی که خصیصه هاي وسواسی بنابراین   

. دکنن می تمرکز آنها از باریکی طیف یک بر و ساخته اي گرایانه واقع تصاویر هنرمندان این. بکنند هنر تولید مستعد

دوپامین و تغییرات در احتماالً اما، ، اندشده ن شناخته کامالً  اضطراري – وسواسی اختالالت عصبی اساس که حالی در

یم که بعد از این که روي داروي آگونیست ه ا. ما بیمار مبتال به پارکینسونی را شرح دادمدارهاي پاداشی دخیل هستند

علیرغم این بیمار، . جالب این که (Chatterjee et al. 2006)تولید می کرد  نرياثر ه ، وسواس گونهه بوددوپامین قرار گرفت

حرکات مارپیچی هنگام نقاشی کردن، بودند، می توانست  آشکاراختالالت عمیق در کنترل حرکتی که هنگام نوشتن 

 لوب داخلی سطح و پیشانی اي حدقه اقشار هاي بدکاري با اضطراري –اي انجام دهد. خصیصه هاي وسواسی برازنده 

 .Kwon et al. 2003; Saxena et al. 1999; Ursu et al)نیز همراه می شوند  مخططی اجسام – پیشانی مدارهاي و گیجگاهی

، اقشار . به ویژه، در مواردي از قبیل آن چه که در این بخش شرح داده شد، ممکن است این نواحی آسیب دیده(2003

که  اطمینان حاصل می شودحفظ اقشار خلفی با نخورده باقی گذاشته باشند.  تسد را گیجگاهی –خلفی پشت سري 

زیرمایه هاي عصبی که نمایانگر چهره ها، مکان ها، و اشیاء هستند به عنوان کانون این وسواس هاي بیماران در دسترس 

   .بمانند
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ورودیه که  200بصري همراه هستند. با بیش از  ت نوعصوالاختالالت عصبی از قبیل میگرن و صرع با پدیده هاي مح

آن را حمایت مالی داروسازي دبلیو بی ي کارخانهو انجمن میگرن بریتانیا و  ندارائه شده بود هنر ملیي به اولین مسابقه

رج و درصد ب 48طیفی،  بینائی تظاهراتبودند میگرن که همگی مبتال به شرکت کنندگان درصد  70، ندکرده بود

  . (Wilkinson and Robinson 1985)موزائیکی داشتند  تصورات بینائیدر صد  2,5 ، وکور لکه هايدرصد  16باروئی، 

پیش در  که چگونه هبطور فصیحی بیان می کرد (Podoll and Robinson 2000) هنرمندي به نام ایگناتیوس برنان  

سالگی شروع شده بودند،  11رد هاي میگرنی او که از سن سرد آمدهاي (اورا) میگرن الهام بخش هنر او می شدند.

اکثر میدان هاي بینائی او بصورت حمالت ترسناك از دست رفتن بینائی، اغلب همراه با ایرهاي زیگزاکی بودند که 

را محو می کردند. وقتی که سنش باالتر رفت، او اشکال مثلثی و مدور و هم چنین موزائیکی می دید. او اعوجاجات 

ینائی از اشیاء را هم می دید که بزرگتر یا کوچکتر می شدند. او اثرات میگرن ها بر هنرش را به این صورت شرح ب

  داده است:
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 تصاویري از تجربیات میگرننقاشی از با با بی خبري و نه بطور عمدي، هنرها بودم ي من وقتی در دانشکده

زیادي نقاشی از منظره ها بکشم و اغلب در می  خودم شروع کردم. در آن زمان من عادت داشتم تعداد

به خالء هاي بینائی اي  اشارهیافتم که ابرها را نه در آسمان، بلکه در همه جا می کشم، که فکر می کنم 

داشتند که حین از دست رفتن بینائی درك می کردم. من اشکال دندانه دار زیگزاگی هم در نقاشی هایم 

یت هستی اي بود که در هم ریخته شده بود . . . . ابرها، زیگزاك ها و سایر درك تمام می کشیدم، که نماد

بیرون آمده اند. من  ممئناً از تجربیات میگرنیطتصاویر بخشی از واژگان بینائی شخصی خود من هستند، اما م

خاصی ي نداشتم این کارها را عمداً انجام دهم، اما وقتی با یک سوژه یمطمئن هستم. من تمایل بطور قطعی

مناسب بودند، مثًال، تا یک احساسی یا ادراکی را نمایانگري کنند، من این تصورات را به طرق مختلف مورد 

   استفاده قرار می دادم.

    

داشته اند. تجزیه و تحلیل سترشان واژگان بینائی ئه می دهند که چگونه هنرمندان در داچنین بیمارانی بینشی ار  

در بهم را در این باره مطلع سازند که هنرمندان چگونه این واژگان بینائی را پیدا کرده و  چنین مواردي ممکن است ما

   را پرورش می دهند.چگونه گرامر بینائی پیوستن این واژگان بینائی 
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دقت ي مسئله ربناي. زیآنها مشغله داشته اندي اشیاء و دقت محاط کنندهي قرن ها است که هنرمندان بصري با ارائه

توصیفی در طراحی و نقاشی نقش دانش است. ناشناختی (آگنوزي) بینائی یک گروه از بیماري ها است که در آنها 

معلوم . از زمان شرح کالسیک لیزاور از ناشناختی بینائی،  (Farah 1990) می شوندبیماران دچار مشکل شناخت اشیاء 

 Lissauer)در یک زنجیره بین نارسائی هاي ادراکی و مفهومی قرار می گیرند  نارسائی هاي شناختن شی ءشده است که 

خوانده شده، توان فرایند اطالعات بینائی  (apperceptive) برداشتیادراکی، که ناشناختی ي . ناشناختی بر پا شده(1890

خوانده  (associative)کننده  عیتدامفهومی، که ناشناختی ي در یک شی ء منسجم را مختل می کند. ناشناختی برپا شده

   .(Farah 1990)شده، درگیر اختالالت در دانش معنائی شی ء می شود 

ند که به ناشناختی گیرنده ه اهنرمندي را شرح داد (Wapner, Judd, and Gardner 1978)پنر، جاد، و گاردنر وَ  

هائی را بیان کند که در غیر این صورت بهم  که، علیرغم این که می توانست عمق و سایه روشن در طراحی همبتال بود

کمکی به هدایت محصول هنري  اوي ، دچار مشکل کپی کردن تصویر بود. سیستم معنائی دست نخوردهندریخته بود

تلفن "ته می شد که عکس تلفن را بکشد، او تصاویر را با استدالل می ساخت، ساو نمی کرد. لذا، وقتی از او خوا

ست تا روي آن قرار گیرد، جائی که در آن بتوان صحبت کرد، چیزي که با آن بشنوي با سیمی که ا زیر تلفنیمحتاج 
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تصویر دقیق ي استراتژي گفتاري در ارائه "گرفته شود. براي برقراري ارتباطات به فیش وصل شود و جائی که شماره

  دقیق اشیاء کمک نمی کند.ي ارائهمؤثر نبود. دانش معنائی فی نفسه براي 

 Franklin et al. 1992; Schwartz and Chawluck)متفاوت بود  تداعی کنندهاین ییمار با دو بیمار مبتال به ناشناختی   

خام، و  ریاشیاء را از برچسب هاي لفظی بکشند این افراد تصاو ته می شد تاس. در هر دو مورد، وقتی از آنها خوا(1990

بینائی می کشیدند، ي هاي پیچیده روي عکسمی کشیدند. اما، وقتی از  ه هاي کم سن و سالساده شده اي شبیه به بچ

اي را که در اصل توسط چهره نگاري نتایج بطور چشمگیري متفاوت بودند. براي مثال، یکی از این افراد می توانست 

. لذا این افراد می (Franklin et al. 1992)زیبائی از یکی از پرسنل را بکشد چهره نگاري بوتیچلی کشیده شده بود یا یک 

  توانستند اشیائی دقیق و زیبا را بدون دانش معنائی ارائه دهند.

. (Kaczmarek 1991)مورد یک هنرمند لهستانی مبتال به آفازي ما را از روابط بین معنا و هنر مطلع می سازد   

د، بیانات ضد جنگ هستند. این نقاشی هاي قبل از بیماري او که عمیقًا تحت تأثیر اتفاقات جنگ جهانی دوم بودن

مغزي، او فقط می توانست چند کلمه ي هستند. بدنبال سکتهنقاشی ها اغلب شامل اعداد، حروف، و ایده نگاري ها 

سیستم معنائی ما انتزاعی کردن و تعمیم دادن است. استفاده از نمادهاي انتزاعی ي وظیفه صحبت کند. در مرکزش،

المت گذار براي یک سیستم معنائی حفظ شده در نظر گرفت. گرچه امتحان سیستم معنائی شده را می توان به مثابه ع

او گزارش نشده، از توضیحات آفازي او می توان استنتاج کرد که این سیستم در او ضعیف شده بوده است. ناتوانی او 

می توانست نقاشی هائی در سبک شده بود. او دیگر ن کشیدهاو  اثر هنريبراي استفاده بردن از نمادهاي گفتاري به 

تا احساسات ضد جنگ خودش را ابراز دارد. با این وجود، او هنوز هم می  قبلیش با استفاده از نمادها تولید کند

ها را بکشد، علیرغم این که توان دستکاري نمادها چهره نگاري توانست نقاشی هائی از مناظر حقیقت نما (رآلیست) و 

  را از دست داده بود!

 Ernst)تاریخ هنر به نام ارنست گامبریچ  متخصصدانش معنائی یک شی ء مانع تولید هنرمندانه می شود؟  آیا  

Gombrich 1960) که هنرمندان آموزش دیده دانش آن چیزي را که به آن نگاه می کنند در به تصویر  همشاهده کرد

کند. لذا، دانش آسیب دیده، به شرطی که سیستم  پیداکشیدن ها طوري تحمیل می کنند که بتواند با دقت آنها سازش 

شاید  است به توان به تصویر کشیدن دقیق اشیاء و صحنه ها کمک کند. ممکن باشد، نخورده دست حرکتی –بینائی 

شبیه با ساوانت ي این دانش آسیب دیده شرحی براي مواردي از کودکان آتیستیکی باشد که توان هاي هنرمندانه

  دارند. (نبوغ)

هنرمندان مبتال به آتیزم فقط الزم دارند تا چند دقیقه به یک شیء نگاه کنند قبل از این که بتوانند آنها را به   

رشد نقاشی کردن سایر ي سرعت یافتهي . توان نادیا یک نسخه(Sacks 1995c; Selfe 1977)سرعت و دقت نقاشی کنند 

شماتیکی ساده نگذشته بود قبل از این که بتواند بطور حقیقت  کشیدن طرح هايي کودکان نبود. او اول از یک مرحله
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پیدا نکردند. نادیا در زیادي ند و طی زمان هم تغییر ه بودگرائی نقاشی کند. بلکه مهارتهاي او خیلی زود رشد کرد

اسب ها به عنوان متصور این هستند که او به او دو زیر نظر گیري نتایج ابتدا اسب ها را ماهرانه و بدون مکث می کشید. 

طرح هاي بینائی برخورد می کرد نه به مثابه اشیاء. او اول شروع به کشیدن در هر جائی از صفحه می کرد. بجاي این 

کاغذ می رسید از نقاشی کردن دست می کشید، حتی ي اسب را در یک صفحه بگنجاند، وقتی که به لبهي که همه

. دوم، اکثر افراد اسبها را با نقاشی از سر آنها شروع می باشدکرده ننقاشی اگر به این معنی بود که بخشی از اسب را 

کنند. نادیا نقاشی آنها را از گردن شروع می کرد و بنظر می رسید که تحت تأثیر ویژگی هاي کلیدي همراه با یک 

نائی تداخل می شی ء بی "دیدن"تداعی هاي معنائی که در توان  شی ء خاص، مانند سر یک اسب قرار نمی گرفت.

. به محضی که آوردندو بعدًا پلیکان ها، ممانعت بعمل نمی  ،مهارت چشمگیر او در نقاشی کردن اسب هااز  کنند،

رشد ي زبان نشان دهنده اکتساب فرضًا، نادیا باالخره توان صحبت کردن پیدا کرد نقاشی هاي او کسل کننده تر شدند.

  هاي هنري او می کاست.مهارت از سیستم معنائی غنی تر بود و 

  

  رسائی تغییر یافته 17,2,4

  

اختراع عکاسی، هنر ي دقیق اشیاء و صحنه ها نیست. احتماالً در نتیجهي واضح است که هنر بصري محدود به ارائه

بینائی بصورت چندین فرم بیانی انشعاب پیدا کرد. در بین شگفت انگیزترین اثرات آسیب مغزي بر هنرمندان یک 

می شود.  انگیزيز پدیده ها است که در آن ناتوانی در به نمایش گذاشتن دقیق منتج به تغییرات جذاب شگفت گروه ا

  این تغییرات می توانند در استفاده از رنگ ها و اشکال و در محتواي تصاویر رخ دهند. 

به بی رنگ بینی وارده به مغز مبتال ي هضربکه متعاقب یک  ههنرمندي را شرح داد (Sacks 1995a)کس سَ  

بنظر می  "خاکستري خاکی"(آکروماتوپسیا) شده بود. نقاشی هاي قبلی او رنگارنگ و انتزاعی بودند. بعد از تصادف 

ه کرد محدودکرد و او خودش رابه نقاشی هاي سیاه و سفید می او براي استفاده از رنگ کار ني . کوشش اولیهرسیدند

ناامیدي، او ي س اولیهساحایک  ازرنگ ها را در نقاشی هایش ادغام کرد. بعد محدود از ي . باالخره او یک ردهبود

رد که دنیا را به شکل خالص، گرفت. فکر می کمی عجیب و غریب در نظر ي راه جدید خودش از دیدن را یک هدیه

  . بیانی می دید و با هدیه اي از یک طیف جدید شلوغی رنگ ها، بدون

ی توانند موجب نادیده گرفتن فضائی طرف چپ شوند و هنرمندان مبتال به این راست مي هرکنیمآسیب هاي   

 Blanke et al. 2003; Cantagallo and)چپ تصاویري را حذف می کنند که طراحی یا نقاشی می کنند ي اغماض نیمه

Sala 1998; Halligan and Marshall 1997; Jung 1974; Marsh and Philawin 1987; Scneider et al. 1993) با بهبود از این نادیده .
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گرفتن، ممکن است هنوز هم استفاده از خط تغییر کرده باشد. دو مثال نشان می دهند که این تغییر در استفاده از خط 

، که یک هنرمند مهم آلمانی است، (Lovis Corinth)است. لویس کورینت  با ارزشمی تواند هنري تولید کند که بشدت 

. راست شده بود. با بهبود، او دوباره نقاشی کردن را شروع کرده بودي مغزي نیمکرهي دچار یک سکته 1911در سال 

ي از سبک را نشان می دهد که جزئیات طرف چپ بعضی اوقات آشکارخودش و همسرش تغییرات چهره نگاري 

صورت وصف کرده (نقل در هم می شوند. آلفرد کوهن این کار را به این  زمینهحذف شده و بافت طرف چپ با 

  ):Gatdner 1975شده در 

  

شده است. . . . نماهاي کرانی ناپدیدند، تن ها  وانمودهاي پنهان  جنبهدچار غیب گوئی  ]کورینت [او 

تقریبًا تمام و کمال چهره نگاري  پایبندياغلب پاره پاره، از ریخت افتاده شده، و در بافت ناپدید شده اند . . . 

. با راه راه هاي پهنی ذات شخص تسخیر شده است. حاال شحصیت پردازي غلو شده، در واقع،  است .متوقف شده 

تا حد کاریکاتور . . همیشه بنظر می رسد که کورینت عکسی پشت عکس دیگري نقاشی می کند، عکسی که او تنها 

رمندان بزرگ تغییر مکان هني کسی است که می بیند . . . در این نقطه کورینت از طبقه نقاشان بزرگ به دایره

   داده است.

  

  
  خودش. قبل و بعد از آسیب مغزي. اضافه شده توسط مترجم.ي دو تصویر از نقاشی هاي لویس کورینت از چهره
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ي نیمکرهي هنرمندي به نام لورینگ هیوز را گزارش داده، که بعد از یک سکتهي تجربه (Heller 1994)هلر   

فضائی بین خطوط شده بود. این مشکل او را مجبور کرده بود تا سبک ي گ کردن رابطهراست دچار مشکل در هماهن

و قبل از بیماري اش از دقیق بودن در به تصویر کشیدن حقیقت گرایانه را ترك کند. در عوض او به تصورات 

که با سبک جدیدش تدا، او از نمایش دادن نقاشی هایش شرمسار بود، اما وقتی باحساسات خودش برگشته بود. در ا

هنرمندان به این تصاویر کج و کوله ي بود، شروع به نمایش عمومی آنها کرده بود. جامعه ی پیدا کردهراحتاحساس 

توصیف  "شالق زدن احساسی"ي بخوبی واکنش نشان دادند. منتقدي به نام آیلین واتکینز کارهاي او را ارائه دهنده

  کرد که قبالً وجود نداشتند. 

ناشی از ي چپ باشند ممکن است از تغییرات مشاهده شدهي تغییرات سبکی ناشی از آسیب نیمکرهوقتی   

 راست متفاوت باشند. تغییرات خاص گزارش شده معرف رنگ هاي سرزنده تر و تغییر در محتواي آسیب هاي نیمکره

هنرمند و ، (Zlatio Boiyadjiev)ویادجیو این تغییرات را می توان در نقاش بلغارستانی به نام زالتیو بي هستند. نمونه

، و یک نقاش سوئیسی که توسط انانی و ذکرش رفتکالیفرنیائی کترین شروود مشاهده کرد که در پیش گفتار 

  همکارانش گزارش شده اند. 

  

  
 قبل و بعد از آسیب مغزي. اضافه شده توسط مترجم. ،زالتیو بویادجیو هاي از نقاشی تصاویري
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 را خاکیشی قبل از بیماري بویادجیو طبیعی و مصورانه بود و تمایل داشت تا در نقاشی هایش لحن سبک نقا  

تر، رنگارنگ تر، و حاوي خطوط سلیس تر و انرژي  پرباراستفاده کند. بدنبال شروع آفازیش، تقاشی هاي اوبه صورت 

در کارهایش ابتکاري تر و حتی گاهگاهی  . تصویر سازي(Brown 1977; Zaimov et al. 1969) می شدندتوصیف  يدارتر

که  مبتال شد یچپي به خونریزي نیمکره کترین شروود وقتی د. به همین طریق،یب و غریب و خارق العاده شده بوعج

به خودش آموزش داد تا بادست چپش نقاشی کند، و  ،(Wakdman 2000) شدبدنش باعث آفازي و فلج طرف راست 

توصیف شده بودند  "بشدت تفکري"قبل از بیماري، تصویرسازي هاي او به عنوان  وفا شد.از آن به بعد حرفه اش شک

لباسی هاي صلیبی، مهرهاي قرون وسطائی، و عکس هاي جاسوسی را شامل  که طیفی از تصاویر اسرار آمیز از قبیل جا

تصاویر را تولید کند.  ونهگ کرد که حتی اگر سعی کند دیگر نمی تواند اینمی می شدند. بعد از سکته او احساس 

دست  گفت کهاو می  .می شدندبا حرکات مدور نامنظم بزرگ توصیف  "شهودي"و  "خام"سبک جدید او به عنون 

چپش از یک آسانی و یک برازندگی و ظرافتی با قلم مو لذت می برد که دست راستش هرگز نداشت، و آن را 

اخیرًا یک نقاش  (Annoni et al. 2004)آخر، آنونی و همکارانش . در (Sherwood 2012)وصف می کرد  "سبکبار شده"

ي وصف می کرده اند. او دچار یک سکته "ایمپرسیونیستی –تمثیلی "ي سوئیسی را شرح داده اند که هنرش را امنظره 

کوچکی در تاالموس طرف چپش شده بود. همسرش فکر می کرد او بعد از سکته دچار یک اختالل خفیف احساسی 

از رنگ هاي جسورانه تري لذا تصاویر حساس تر شده و ي ه است. خود او حس می کرد که او به زیبائی نهفتهشد

استفاده می کرد. او از تصویر سازي حقیقت گرایانه به ایمپرسیونیست پرداخت. فکر می کرد که که احتمال کمتر دارد 

  و احساس می کرد که خالقیت بیشتري دارد. ا استفاده کندآشکارکه از خطوط، کرانه ها، و چشم اندازها 

) 2004توسط آسیب مغزي بیشتر به طرف سادگی است. آنونی و همکارانش (تغییر نهائی سبکی ارائه شده   

لوب پشت سري داشت. یک ماه بعد از سکته اوبه طراحی و نقاشی بازگشت. ي شخصی را شرح دادند که یک ضایعه

محدودي از رنگ ها ي سبکی تر، بطور روز افزونی انتزاعی تر، و محصور به استفادهاو ساده تر، ي کارهاي هنري تازه

 تر بینائی، بطور باثباتی منجر به ساده کردن و انتزاعیي آسیب به اقشار همبسته کنندهآیا  شده بودند. معلوم نیست که

 ;Crutch et al. 2001)شی کردن ادامه داده اري آلزهایمر به نقایممی شود. معدودي از هنرمندان مبتال به بنقاشی ها شدن 

Maurer and Prvulovic 2004; Miller and Hou 2004)  و طرح هاي مشابهی نشان می دهند. ویلیام اوترمولن یک سري از

ساده تر و کج و  بنظر می رسد کهها از خودش را چندین سال بعد از سیر بیماریش نقاشی کرده است. چهره نگاري 

 او باشند. خود بیانی روانشناسیي ها، دلهرهچهره نگاري روزافزون این  شدن معوج تر
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  مبتال به آلزهایمر از خودش طی پنج سال. اضافه شده توسط مترجم. ویلیام آترموهلنهاي چهره نگاري 

  

 ه استاحتماًال معروفترین هنرمندي است که بعد از ابتال به آلزهایمر به نقاشی ادامه داد ویلم دو کونینگ  

(Storr 1995) نقاشی را در اختیار او می گذاشتند. بوم او ي الزم براي ادامه مواددو کونینگ  . همسر سابق و شاگردان

زمانی آخر نمایانگر ي ان فکر می کنند که این مرحلهمتخصصرا کش داده و رنگ ها را براي او مخلوط می کردند. 

 ده تر و جعبه رنگ نقاشی اش محدود به چند رنگ اصلی بود. رداو سا . نقاشی هاياستیک سبک جدید و منسجم 

ي مسئول ارشد موزه (Gary Garrels 1995)شده بودند. گري گرلز  خفیفند، اما آشکارپاهائی از اشکال کارهاي قبلی 

ئی هستند واژگان فرم ها حفظ، اما شفاف شده اند. . . . نتایجش نقاشی ها"هنر مدرن سانفرانسیسکو، فکر می کند که 

از گشودگی و آزادي که در قبل دیده نمی شدند، نقاشی هائی که بطور خارق العاده اي غزلی، بالفاصله احساسی، و 

  "شعف انگیزند.

 

 
  در سیر بیماري آلزهایمر او. اضافه شده توسط مترجم.طرف چپ  1955و  طرف راست، 1950دو نقاشی از کونینیگ بین سال هاي 
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  ي در روانشناسی عصبی هنرکمّی ساز 17,3

  

اگر روانشناسی عصبی در نظر داشته باشد تا اعانه هاي علیرغم مشاهدات شگفت انگیزي که در این جا بازگو شدند، 

چشمگیري به زیبائی شناسی تجربی ارائه دهد، کارهاي زیادي باید انجام گیرند. براي این که این رشته بلوغ پیدا کند، 

 اثر هنريروایت هاي جالب توجه برود. از نظر روش شناسی اهمیت حیاتی دارد تا ویژگی هاي  باید فراتر از باز شرح

تغییرات در ي کمّی شوند تا تغییر ارزیابی شود. اکثر موارد گزارش شده فاقد اندازه گیري ها هستند. ادعاها در باره

 اثر هنريا معدودي از مثال هاي نمایشی از هنر بعد از آسیب مغزي معموالً اظهارات بعد از وقوع واقعه هستند که ب

  تأئید می شوند.

اثر ما محتاج ابزاري براي ارزیابی کمّی هنر هستیم. چنین ابزاري باید حداقل دو مشخصه داشته باشد. اول،   

(استفاده از خط، رنگ، ترکیب  جامع صفاتی ارزیابی کند که شامل ویژگی هاي رسمیي را از طریق یک رده هنري

، وغیره) و ویژگی هاي محتوائی (انتزاعی، حقیقت گرا، و غیره) باشد. دوم، باید قضاوت هاي توصیفی و ارزش بندي

گذاري را از هم متمایز کند. با چنین ابزاري می توان شروع به تحمیل ساختار کمّی بر مشاهدات سهل انگارانه در 

  کارهاي هنري کرد. ي باره

داده  ارائهرا  (Assessment of Art Attributes= AAA)ارزیابی ویژگی هاي هنر ر معیابا این مالحظات در ذهن، ما 

ویژگی توصیف کننده اي را ارزیابی می کند که به هر قطعه از هنر بصري  12. این ارزیابی (Chatterjee et al. 2009) ایم

یژگی هاي محتوا/مفهوم اشاره به و اطالق می شود. شش عدد از آنها به ویژگی هاي رسمی/ادراکی و شش عدد دیگر

تعادل، تراکم رنگی، حرارت رنگ، عمق، پیچیدگی، و سبک دارند. شش ویژگی رسمی/ادراکی عبارتند از: 

انیمیشن یا سرزندگی، احساساتی  انتزاعی بودن،. شش ویژگی محتوا/مفهومی عبارتند از: قلم مو زدن

نقاشی از  24ات در ارزیابی ویژگی هاي هنر شامل . محرکبودن، واقع گرائی، دقت نمایانگري، و نمادگرائی

ی کارهاي آن ها، وشامل طیف غربی هستند. این ها نقاشی هائی از هنرمندان معروف اند، اما نه معروف ترین آثار اساسی

ویژگی رسمی/ادراکی و شش ویژگی محتوا/مفهومی مورد نظرند. نقاشی ها از نظر ارجحیت و دوست داشتن  از شش

  لب توجهی براي بیننده نیز ارزیابی شده اند.و سطح جا
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  تولید هنر 17,4

  

یم تا تغییرات در تولید هنر و هم چنین ادراك هنر را بعد از آسیب ه اما از ابزار ارزیابی ویژگی هاي هنر استفاده کرد

مایش قرار دادیم مغزي ازمایش کنیم. براي تولید هنر، ما کارهاي سه هنرمندي را که قبًال ذکر شدند مورد آز

(Chatterjee et al. 2011) چپ داشتند، و کورینت ي که هر دو آسیب نیمکره بویادجیو. این هنرمندان عبارتند از شروود و

راست داشت. در هر موردي ما چندین نقاشی را که قبل و بعد از سکته کامل شده بودند را نمونه ي که اسیب نیمکره

ویژگی هاي نقاشی هاي قبل و بعدي براي هر نقاشی بدست آورده شدند. ي بندي همهبرداري کردیم. میانگین رتبه 

نقاشی هاي قبل و بعد براي هر شرکت کننده و براي هر کدام از هنرمندان بدست ي سپس میانگین رتبه بندي براي همه

  آمد. 

بطور باثباتی تغییراتی در  آسیب مغزيآیا  را براي این هدف امتحان کردیم که بویادجیوما کارهاي شروود و   

 Chatterjee) کند می توصیف فرهیخته –هنر ایجاد می کند. شروود رویکردش به کار خودش قبل از بیماري را بسیار 

توصیف شده اند  کمتريي فشار آورنده با اثر و تر . اما، بعد از بیماري، کارهاي او بصورت خام و بیان کننده(2008

(Sherwood 2012)او را انتزاعی تر، ي افق با این توصیفات، شرکت کنندگان رتبه دهنده کارهاي بعد از سکته. در تو

دریافتند. رتبه  شل و ول ترشده یا قلم مو زنی نقاشی حقیقت گرائی کمتر، و با نمادي تر، کج و معوج تر، درخشان تر، 

ردند، تغییراتی که قبًال توسط منتقدانی مسطح تر و حاوي رنگ هاي گرمتر هم ارزیابی می کاو را ي دهندگان کارها

ذکر نشده بودند که کارهاي او را شرح داده بودند. کارهاي بویادجیو خارق العاده شده و گاهی عجیب و غریب با 

تر و رنگارنگ تر، داراي خطوط سلیس پرانرژي توصیف می شدند. رتبه دهندگان کارهاي او را مسطح  پرباراشکال 

  تر در می یافتند، تغییراتی که توسط منتقدان ذکر نشده بودند.تر و با انیمیشن کم

آیا کمبودهاي حرکتی براي شروود و بویادجیو این تغییرات را ایجاد کرده بودند؟ هر دو این هنرمندها دست   

آیا  بعد از سکته شروع به نقاشی با دست چپ کرده بودند. از این یافته ها، معلوم نیست که ، اماراست غالب داشتند

بوده آسیب نیمکره اي مغز  بعلتآنها، از قبیل آثار خشن تر قلم مو،  هنري کار نقاشی کردنجنبه هاي از بعضی تغییر 

که آنها شروع به استفاده از دست چپشان کرده بودند. اما، جابجائی به دست چپ احتمال ندارد که علت بوده این  بهیا 

نده یا تغییر در صفات مفهومی کارهایشان، از قبیل نمادي بودن یا انتزاعی استفاده از افزایش روزافزون رنگ هاي سرز

  .بودن بیشتر را توضیح دهد
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پیش بینی شناسائی اثرات نظام مند آسیب مغزي بر محصوالت هنري بدبین بود. ي ، می توان در بارهاز پیش  

که ممکن است شخص  هستند نوعمتآن قدر بین هنرمندان مختلف  ي آنهابه هر حال، سبک هاي هنري و محتوا

. مشاهدات ما از نقاشی هاي شروود و بویادجیو دارندتغییرات اشیائی را مقایسه کند که از نظر کیفیتی انواع متفاوتی 

با هم بسیار متفاوت  . سبک هاي هنري شروود و بویادجیوتضمین نشودمتصور این هستند که این بدبینی ممکن است 

اساسًا از نقاشی هاي بویادجیو مسطح تر بودند. منتقدانه، نقاشی هاي هر دو  ابتداي شروود از هستند. مثًال، نقاشی ها

از سکته  قبلهنرمند بعد از سکته هایشان مسطح تر قضاوت می شدند، علیرغم حقیقتی که نقاشی هاي شروود که 

لذا، اشتباه است که فکر  ته بودند.از سک بعددر نمایش عمق، بیشتر شبیه به نقاشی هاي بویادجیو  کشیده شده بودند

بلکه، بنظر می  تولید می کنند. را از نقاشی اصیلي نمونهچپ یک سبک ي شود که افراد مبتال به آسیب نیمکره

  در سبک نقاشی می شود. دیگري اصیلي نمونه به چپ موجب یک جابجائیي رسد که آسیب نیمکره

نمادي تر، کج و معوج تر، و هم چنین با رآلیسم کمتر، و قلم مو نقاشی هاي شروود و بویادجیو انتزاعی تر،   

کارهاي ي مطالعه.  (Chatterjee et al. 2011)تر، رنگ هاي درخشنده تر، و عمق کمتري شده اند وبند قیدبی زنی هاي 

 "افتادهاز ریخت "مغزي ي کورینت خاص بودن این تغییرات را آزمایش می کند. نقاشی هاي کورینت بعد از سکته

 Blanke)بلنک  ".استتقریبًا بطور کاملی وقفه پیدا کرده "صادقانه چهره نگاري توصیف شده، و سعی براي تولید 

پهن تر شدن اثر قلم موها، فقدان عمق، جزئیات کمتر فضائی، و از ریخت افتادگی عمیقی درآن چه که در  (2006

را انتزاعی تر،  ده است. پژوهشگران نقاشی هاي کورینترا شرح دا هست، خودشي سمت چپ نقاشی پرتره از چهره

  و یک چشم انداز مسطح تري یافته اند. بی قد و بندمغشوش تر، با رآلیسم کمتر، و بعالوه با آثار قلم موي 

کارهاي ي وقتی نقاشی هاي شروود، بویادجیو، و کورینت با هم در نظرگرفته می شوند، تغییرات ذیل در همه  

د دیده می شوند. نقاشی هاي آنها انتزاعی تر و کج و معوج تر و با رآلیسم و صحت کمتري شده بودند. هر سه هنرمن

این نقاشی ها با قلم مو زنی خشن تر، کم عمق تر، و با رنگ هاي درخشنده تر ارائه شده اند. لذا، هیچ کدام از این 

سبت داد. بعالوه، نقاشی هاي آنها از نظر پیچیدگی مغز نعملکردهاي نیمکره اي جانبی شدن ا نمی توان به رتغییرات 

این صفات مستعد تغییر توسط سایر آیا  باید معلوم شود کهیا سطح احساسی که منتقل می کنند تغییر پیدا نکرده اند. 

به  انواع بیماري هاي نورولوژیکی هست یا نه. مثًال، ما ممکن است انتظار داشته باشیم که کارهاي هنري افراد مبتال

  شوند. گی کمتري همراهپیچید بابیماري آلزهایمر طی زمان 

 تغییرات مشاهده شده در نقاشی هاي کورینت در کارهاي شروود و بویادجیو هم مشاهده شده اندي همه  

.(Chatterjee 2011) راست بنظر نمی رسد که طرح هاي خاصی از تغییرات در محصول هنري ي لذا، آسیب مزمن نیمکره

معنی باشد این شروود و بویادجیو هر دو نمادي تر شده بودند. این امر می تواند به  موضوعات کند. برعکس،ایجاد 

راست، مخصوصاً در استفاده از نمادي گرائی، ي چپ، بعلت دست نخوردگی نیمکرهي که هنرمندان با آسیب نیمکره
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 هنريي راست نیمکرهي شایع که نیمکرهي دهند که ایدهتر درگیر می کنند. این یافته ها نشان می بی قید و بندمعنی را 

ی نشان داده شده ا، هر دو نیمکره در محصول هنري شرکت می کنند همان طور که با واقعیتآشکاراست غلط است. 

که، بدون در نظر گرفتن این که کدام نیمکره آسیب دیده است، نقاشی هاي این هنرمندان تغییر پیدا کرده بودند. اگر 

ي چپ تغییرات عمده تري در تولید هنري ایجاد می کنند تا آسیب به نیمکرهي وردي هم باشد، آسیب به نیمکرهم

  راست. 

یم تا تغییرات تدریجی در سبک هاي هنري را ه ارا مورد استفاده قرارداد (AAA)ما ارزیابی ویژگی هاي هنر   

دن هنرمندان مبتال به آلزهایمر به ما اجازه می دهد تا به تغییرات . تحقیق کردر دو بیمار مبتال به آلزهایمر ارزیابی کنیم

  مغزي.ي سکتهي تدریجی در تولید هنر بپردازیم تا به تغییرات ناگهانی در باره

. (Crutch et. al 2001)مبتال به آلزهایمر تشخیص داده بودند  موفق نقاشیي ویلیام آترموهلن را بعد از یک حرفه  

تحصیل کرده بود. او در سال  1957تا  1951پنسیلوانیا از ي ا متولد شده و در آکادمی هنرهاي ظریفهاو در فیالدلفی

هنر راسکین دانشگاه آکسفورد نام ي به انگلستان مهاجرت، و قبل از این که در لندن اقامت گزیند، در دانشکده 1957

با اضافه کردن تصویرها و سبک هاي پاپ، منجمله  او به عنوان اکپرسیونیسم خطیي نویسی کرده بود. کارهاي اولیه

او چهار سال قبل از تشخیص شروع شده بودند، و بیماري استفاده از رنگ هاي تند مشخص شده بودند. اولین عالئم 

بودند. تست رسمی مره اتفاقات روزي امور مالی خانواده، و حافظهي شامل مشکالت در گره زدن کراوات، محاسبه

ام آر آي مغز او آتروفی  در عصبی شدت متوسط اختالل شناختی سراسري را نشان می داد، در حالی کهروانشناسی 

سالگی، ارزیابی هاي منظم بالینی کاهش تدریجی  61دیده می شد. بدنبال تشخیص نهائی در سن مغزي کلی 

که در  نگاه کردیم خود اوري چهره نگا. ما به پنج (Crutch and Rossor 2006)عملکردهاي شناختی را مدرك کردند 

  نقاشی کرده بود.  بیماري آلزهایمر زمانی چهار ساله بدنبال تشخیصي یک مرحله

سالگی مبتال به بیماري آلزهایمر تشخیص داده بودند. او در  70هنرمند دوم، لستر پاتس، را در حدود سن   

وب بري کار می کرد. او در جنگ کره خدمت در کارگاه چ روستائی آالباماي در یک منطقه دوران رکود اقتصادي

کرده بود و به عنوان یک رهبر اجتماعی قابل اعتماد در نظر گرفته می شد. او تا قبل از ثبت نام در مرکز مراقبت 

جامعه، ي توسعهي نکرده بود. در این مرکز یک هنرمند بازنشسته، بعنوان بخشی از برنامهبالغین هیچ نقاشی اي ي روزانه

سالگی فوت کرد بیش از  78او یاد داده بود تا از آب رنگ استفاده کند. لستر پاتس هنرمند تا زمانی که در سن به 

  تابلوي اصیل آب رنگ نقاشی کرده بود. 100
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  بیماري آلزهایمر. اضافه شده توسط مترجم. سیرآب رنگ از استر پاتس در  هاي نقاشیاز تصویر دو 

  

 مبتال به بیماري آلزهایمر یم که نقاشی هاي هنرمندانه ابی ویژگی هاي هنر، ما معلوم کردبا استفاده از ارزیا  

. با پیشرف می شوند يي تر، با حقیقت گرائی و صحت کمتردر نمایش دادن جزئیات تصویري انتزاعی تر و نماد

، پیچیدگی کمتري داشتندد، داشتن جابجائی غلظت رنگی بیشتري پیدا می کردند، در رنگ ها سبیماري نقاشی هاي پات

در تعادل، عمق، یا کیفیت قلم مو زدن در هیچ کدام از این  یو با احساس کمتري همراه بودند. جالب این که، تغییرات

  هنرمندان وجود نداشتند. 

و  داشتهمطابقت کلی  بین بیماري آلزهایمر و تولید هنريي رابطهي در باره انمشاهدات ما با مشاهدات دیگر  

تغییرات  (Fornazzari 2005). براي مثال، فورنازاري ارائه می دهندماهیت تغییرات مشاهده شده ي زئیات بیشتري در بارهج

منابع "یک خانم مبتال به آلزهایمر را شرح داده است. این تغییرات شامل گرایش به سمت چهره نگاري درنقاشی هاي 

بودند. تغییرات ذکر  "ی هاي چهره، و از دست رفتن تناسب. . . . ، از دست رفتن نسبت ها در ویژگعاديغیر  پیکري

منابع پیکري ". ممکن است در راستاي همان تغییراتی باشند که در مورد آترموهلن و پاتس مشاهده شده بودند شده

 رآشکا. اما داشته باشندمی توانند با کاهش در صحت نقاشی کردن مطابقت  "از دست رفتن تناسب"و  "غیرعادي

از دست رفتن تناسب می تواند اشاره به از دست رفتن تعادل باشد، که ما در دو مورد خودمان مشاهده آیا  نیست که

نکرده ایم. این نامطمئنی یکی از نکته هاي ما را برجسته می کند، که اگر ما در نظر داشته باشیم تا نتایج را بین پژوهش 

  ژگی هاي هنر الزم می آیند.عملیاتی وی آشکارها مقایسه کنیم، تعاریف 

از تغییرات در انتزاعی بودن و افزایش نمادگرائی در بین هنرمندان مبتال به  نقل قولییافته هاي ما مشاهدات   

  ;Crutch et al. 2001; Cummings and Zarit 1987; Rankin et al. 2007) دآلزهایمر را تأئید می کنن

Chatterjee 2004a)دانان هنر یک گرایش تشدید یافته بطرف انتزاعی شدن در نقاشی هاي اجرا شده . براي مثال، تاریخ

 Maurer). مورر و پرولویچ (Garrels 1995)توسط ویلم دو کونینگ ضمن پیشرفت بیماري آلزهایمرش را شرح داده اند 
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and Peulovic 2004)  تزئینی و مخلوقات نمادهاي "فکر کرده اند که در کارهاي آخر نقاشی به نام کارولس هورن

 Cummings and) کامینگز و زریت "بهم آوري گونه هاي متفاوت استخراج شده بودند.ند که از ه اظاهر شد يمرموز

Zarit 1987)  گزارش کرده اند که یک هنرمند مبتال به بیماري آلزهایمر طی دو و نیم سال بطرف ساده گرائی و کج و

مشاهده کرده اند که هنرمندان مبتال به بیماري آلزهایمر  (Miller and Hou 2004)معوجی گذر کرده بود. میلر و هو 

  کارهائی تولید می کنند که دقت کمتري داشته و به روابط فضائی کمتر توجه می شده است. 
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شد که حساسیت روانشناسی عصبی ادراك هنر نمی دانیم. شخص ممکن است انتظار داشته باي ما عمالً چیزي در باره

توسط انواع متفاوت آسیب مغزي متأثر شود. اخیراً ما ارزیابی ویژگی  اثر هنريبه ویژگی هاي مختلف موجود در یک 

. (Bromberger et al. 2011)یم تا اثرات آسیب مغزي بر ادراك را آزمایش کنیم ه اهاي هنر را مورد استفاده قرار داد

 –راست بطور غالبی در توجه و نمایانگري بینائی ي ند. نیمکرهه اتمرکز شدراست مي تحقیقات ما بر نقش نیمکره

از  در پژوهش خودمان. بعنوان گام اول، ما امید داشتیم تا (Chatterjee 2003; Heilman et al. 1993) دارد شرکت فضائی

ر یک شرکت کننده کنیم. براي مثال، اگقضاوت هاي ادراکی اجتناب در ادراك زبانی ي کنندگی قوه سردرگم

ادراك نمادگرائی در هر نقاشی ارزیابی  در او چه معنی اي دارد، مشکل نخواهد بود تا "نماد"ي نتواند بفهمد که واژه

ضایعات در پژوهش خودمان استفاده کردیم. تکنیک نقشه  . ما هم چنین از روش هاي معاصر تجزیه و تحلیلشود

به ما اجازه می دهد تا طریقی را ارزیابی کنیم که در  )ووکسل( حجم واحد اساس بر بالینی عالمت –برداري ضایعه 

 (Bates et al. 2003; Kimberg et al. 2007; Wu et al. 2007) تیازات رفتاري مطابقت می کندمآن آسیب به یک ناحیه مغز با ا

ش یک متغیر مستمري در نظر کند. بلکه، این رو مستقرنارسائی را  قطعي نقطهبا مزیتی که شخص مجبور نیست تا 

   گرفته می شود.

فرد سالم در  30راست را با قضاوت ي مبتال به اسیب نیمکرهي شرکت کننده 20در این پژوهش، قضاوت   

کیفیت هاي محتوا/مفهومی، آسیب به لوب پیشانی طرف راست با ي همه در بینهمان طیف سنی مقایسه کردیم. 

ن، رآلیسم، انیمیشن، و نمادگرائی در هنر بصري همراه می شد. عالوه بر این، آسیب تفاوت ها در قضاوت انتزاعی بود

ي هیچ رابطه ربط پیدا می کرد. نانیمیشن و نمادگراي وت در بارهانحراف در قضا بابه لوب آهیانه اي طرف راست 

  .نداشت وجود بینندگان براي عالقه سطح یا ارجحیت گذاري، ارزش هاي قضاوت در ها تفاوت براي رفتاري – يمغز
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. (Chatterjee 2004a’ Chatterjee 2011)د وتشکله برپا می شمحداقل سه جزء اساس هر ادراك زیبائی شناسی بر   

معناها، و واکنش هاي احساسی فراخوانده شده توسط شی ي تداعی شدهي این اجزاء ادراك کیفیت هاي حسی، رده

را به  (AAA) ویژگی هاي هنر ادراکی ارزیابیرسمی  صفاتص می تواند . بطور وسیعی، شخهستند ء زیبائی شناسی

ارزش گذاري  مسئله هايمفهومی را به مثابه جستجوگر معنا، و  -مثابه جستجوگر ادراك حسی، ویژگی هاي محتوائی

این سه جزء را به مثابه واکنش احساسی به این نقاشی ها در نظر بگیرد. یافته هاي این پژوهش متصور این هستند که 

. اکثر شرکت باشندجدا از هم  ادراکات زیبائی شناسی بینائی ممکن است بطور گسترده اي در سازمان بندي مغز

بخش هاي . توزیع آسیب مغزي که اقشار کنندگان در پژوهش ما مبتال به آسیب در توزیع شریان مغزي میانی بودند

ویژگی هاي مفهومی ي به احتمال زیاد بر قضاوت ها در باره کند می گرفتار را گیجگاهی و اي آهیانه –جانبی پیشانی 

محل توزیع شریان مغزي خلفی که سطح تحتانی اقشار پشت  درد. ما پیش بینی می کنیم که آسیب گذارمی  تأثیر

ر نظر ند. بعالوه، با دتري ویژگی هاي ادراکی را متأثر کممکن است با احتمال بیش ،سري و گیجگاهی را مبتال می کند

 Kable)که ستریاتوم شکمی و قشر حدقه اي پیشانی را در پاداش هاي سابژکتیو دخیل می دانند  وسیعیگرفتن یافته هاي 

and Glimcher 2009) به طور قابل قبولی ارزیابی نقاشی به احتمال زیاد  جلوپیشانی اقشار میانی –، آسیب به بخش تحتانی

  هاي افراد را متأثر می کند. 

تایج اخیر امکان پذیري انجام پژوهش هاي کّمی نظام مند در روانشناسی عصبی هنر را نشان می دهند. این ن  

این نکته به هیچ عنوان دلیل بر این نیست که تجزیه و تحلیل هاي نظریه اي یا رویکردهاي کیفیتی هنر مفید نیستند. 

بلوغ پیدا کند، محتاج ادغام  وان یک علمبه عنبلکه به این معنی است که اگر روانشناسی عصبی هنر بخواهد 

  تحقیقاتی آن است. ي رویکردهاي کّمی، و آزمایش هاي رسمی فرضیه ها به عنوان بخشی از برنامه
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آسیب مغزي بر ي من بر احتمال اثرات تشدید کننده روانشناسی عصبی تولید هنر،ي در مرور بر نوشتجات در باره

أکید کردم. البته، این مشاهدات بر هنرمندان منتخبی برپا شده اند. احتمال دارد که هنرمندان بسیار محصول هنري ت

پایه اي اثرات  ضریبزیادي توسط آسیب مغزیشان بویرانی کشیده شده باشند، اما این موارد گزارش نشده اند. ما واقعاً 

احتماًال بهبود هنر بدنبال آسیب مغزي اشاره به ماهیت چند  تسهیل کننده را نمی دانیم. با این وجود، مثال هاي تغییر و

جنبه اي هنر دارد. بنظر من، تجسس مکانیسم هاي زیربناي تغییرات و بدست آوري بینش ها به این جنبه ها یکی از راه 

شناسی عصبی را پیشرفت دهد. در آینده، مگر این که روان شناسیروانشناسی عصبی می تواند زیبائی  که هائی است
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 ههنرمنداناغواگرانه توصیف پدیده شناسی  ادغام کند، ما از در خودش هنر بتواند سختگیري اساسی هر علم تجربی را

کنیم. مشاهدات  تقویتنظر عبور نخواهیم کرد. ما در موقعیتی هستیم تا بینش هاي کمّی را با رویکردهاي کیفی  مورد

ائی کمک کنند که با استفاده از تکنیک هاي تصویربرداري عملکردي از بیماران نیز می توانند در ایجاد فرضیه ه

شوند. براي مثال، فرضیه اي که ادراك هنر از ارزیابی هنر منفک می شود قابلیت بررسی با روش هاي می آزمایش 

بلوغ  می توانیم محتاطانه خوش بین باشیم که روانشناسی عصبی هنر ممکن استما  تصویر برداري عملکردي را دارد.

  جدید زیبائی شناسی عصبی خدمت کند. ي پیدا کرده و به عنوان یک لنگر بنیادي در رشته
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  پیش گفتار 18,1

  

این  شرح نخست عالقه بهي در حالی که محققان زیادي که علم اعصاب زیبائی شناسی را پژوهش می کنند در درجه

طالعات زیادي از دارند که چگونه مغزهاي سالم هنر را خلق، تولید، و ارزش گذاري می کنند، می توان ا موضوع

افرادي بدست آورد که بیماري هاي نورولوژیک آنها بازده هنریشان را تغییر می دهند. مخصوصًا، موارد نادري از 

 Miller)مغزیشان هنر آنها موجب تحسین بیشتر ناقدان می شود (زوالی) بیمارانی هستند که با پیشرفت بیماري دژنراتیو 

et al. 1998; Chakravarty 2011) این بیماران منحصر به فرد نگاه هاي اجمالی روشنگري به نواحی اي از مغز که زیربناي .

و هم چنین بینش هائی به آن جنبه هائی از هنر ارائه می دهند که کدام جنبه از هنر را متخصصان و خالقیت هستند، 

  کدام جنبه را عموم مردم قدردانی و ارزیابی می کنند.

 در را ذهن –لم اعصاب، بجاي این که بر یک ناحیه از مغز تمرکز کنند، روابط بین مغز تدریجًا، دانشمندان ع  

 اعمال و تجربیات، ادراکات، افکار، تا کنند می کار هم با که کنند می سازي مفهوم مغزي نواحی مدارهاي هاي واژه

عصبی را از این جنبه مشخص می ی) (زوالالالت دژنراتیو اخت بالینی دانشمندان روند، این راستاي در. کنند خلق را

کنند که کدام مدارها توسط بیماري گرفتار شده اند. این مشخصه کردن وقتی هم که به بحث زیربناي عصبی تولید 

شرکت نواحی مغزي  محتاجهنري می آید مفید واقع می شود چون که تولید هنر یک تکلیف چند جنبه اي است، که 

  است.  فراوانیمتمایز 

جامع اساس عصبی خالقیت دور از دسترس باقی مانده است، تا حدي به این علت که تعریف و  یک مدل  

اندازه گیري ارزش هنر سابژکتیو است. در حالی که اکثر پژوهشگران موافق هستند که خالقیت درگیر تولید ایده ها 

به تولید هنر بصري اطالق شود تا یا محصوالتی است که هم تازه و بدیعند و هم مفید، مشکل تر است که این تعریف 

اهداف علم و هنر درگیر هم می شوند: در حالی که علم به  ،خالقانه یا سایر تظاهرات خالقیت. در این جا به شناخت

طوري طرح  یعنی، –سابژکتیو است  دارد، هنر بعلت ماهیتشعادت جهان ي استخراج قوانین یا اصول کلی در باره

، این فصل بر پژوهش هائی از بنابراینچیزي که جهانی است نشان دهد.  نمایشص را براي شخي ریزي شده تا تجربه

گروه هائی از بیماران و افراد سالم تمرکز کرده و تاریخچه هاي تمثیلی اي را آزمایش می کند که بینش هاي اضافی 

  . ارائه می دهدبراي تولید هنر را ما به توان 
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  (دمانس) ززوال مغر د (تباهی) مسیر دژنرسانس 18,2

  

می شوند با تجمع پروتئین هاي بد تا خورده در مناطق خاصی از مغز  دمانسبیماري هاي دژنراتیو عصبی که موجب 

. این پروتئین هاي بد تا خورده موجب می شوند تا نورون ها دچار احتالل (Pick 1982; Alzheimer 1911)شروع می شوند 

که متصور این هستند که دژنرسانس از طریق نواحی اي از مغز منتشر می  ود دارندکار شده و بمیرند، و مدارکی وج

ي ها، طوري که بیماري هاي دژنراتیو عصبی شبکه (Zhou et al. 2012)شود که از نظر عملکردي با هم اتصال دارند 

منحصر به فردي از ي موعه. لذا، هر بیماري مج(Seeley et al. 2009)د نمتفاوت این نواحی را مورد هدف قرار می ده

 .Seeley et al. 2009; Zhou et al)وظائف مدارهاي عصبی مبتال شده اند ي می کند که منعکس کننده ایجادرا عالئم 

2010) .  

جسمی ي بالینی منجر به گروه بندي بیماري هاي دژنراتیو عصبی بر اساس شکایات و یافته هاي معاینهي معاینه  

مایش آسیب شناسی عصبی به بیماري هاي دژنراتیو عصبی امکان می دهد تا بر اساس مشخصات بیماران می شود. آز

گروه بندي شوند. اما، تشخیص هاي بالینی و آسیب شناسی  ،پروتئین هاي بیماري که زیر میکروسکوپ دیده می شوند

بیماري هاي دژنراتیو ي باره عصبی، همیشه در فرد فرد بیماران رخ نمی دهند. از آنجا که اکثر نوشتجات علمی در

نخست مشخصات بالینی را مورد ي بندي بالینی برپا شده اند، این فصل در درجه گروهي پایهعصبی و خالقیت بر 

  .استفاده قرار می دهد

 –دمانس پیشانی  است، و بر شایعترین بیماري دژنراتیو عصبی ما بر بیماري آلزهایمر تمرکز می کنیم، که  

بیماري  شامل پارکینسونیسم همراه شایع هاي بیماري. است ساله 65 از کمتر افراد در شایعی دمانس که گیجگاهی،

 –؛ فلج فوق هسته اي پیشرونده و دژنرسانس قشري می شوندو بیماري پارکینسون  (Lewy Body Disease)جسم لوئی 

تقسیم بندي می اختالل پیشرونده زبان  نوع گیجگاهی در نوع رفتاري و دو –نادر هستند. دژنرسانس پیشانی  اي قاعده

 Gorno – Tempini) می شوند (گفتاري) شامل انواع معنائی و غیرروانو ، شناخته شده اولیهي که آفازي پیشروندهشود 

et al. 2011)تی هنري استنتاجی کرد، مشخصاثر کلی دژنرسانی عصبی بر تمایالت ذاي . قبل از این که بتوان در باره 

   هر کدام از بیماري ها مفید واقع می شوند. ویژگی هايکردن 

کوتاه مدت شروع می شود. با پیشرفت بیماري، سایر ي بیماري آلزهایمر اکثرًا با از دست رفتن حافظه  

رو به  (وظائف اجرائی)، زبان، و ادراك بینائی عملکردهاي شناختی، منجمله توان هاي برنامه ریزي و سازمان بخشی

کوتاه مدت حفظ شده اي داشته ي . افراد مبتال به نوع زودرس آلزهایمر ممکن است در ابتدا حافظهروندقهقرا می 

باشند، اما مهارت هاي زبانی و بینائی اول متإثر می شوند. بیماري آلزهایمر سطح داخلی لوب هاي گیجگاهی، آهیانه 
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هایمر، شناخت براي هنجارهاي اجتماعی و بیماري آلزي اي و پشت سري را گرفتار می کند. در مراحل اولیه

  احساسی دست نخورده باقی می مانند.  هايعملکرد

، یا شخصیتی مشخص برعکس، دمانس پیشانی گیجگاهی نوع رفتاري با تغییرات برجسته، و زودرس رفتاري  

ران مبتال به ، وسواس ها، و اضطرارها پیش می آیند. بیماخشکد. بی حالی، از دست رفتن همدلی، شخصیت می شو

قدامی، و قشر حدقه ، سینگولیت ئیاینسوال –پیشانی نواحی دژنرسانس پیشانی گیجگاهی نوع رفتاري دچار آسیب به 

. عملکردهاي زبان تظاهر می کنندي از دست دادن پیشرونده اولیه باي هستند. هر دو آفازي هاي پیشروندهاي پیشانی 

. این نوع پیش می آیند گرامري است، اما از دست رفتن واژه و معنی اشیاء از یک طرف در نوع معنائی گفتار روان و

بیماران در ابتدا دژنرسانس زودرس بخش قدامی لوب گیجگاهی طرف چپ دارند، اما، بیماري باالخره به بخش 

 قدامی لوب گیجگاهی طرف راست منتشر می شود، که منجر به تغییرات شخصیتی و مشکل در تشخیص چهره ها می

غیر روان، گفتاري بدون گرامر، پر زحمت با اعوجاجات ي اولیهي شود. از طرف دیگر، بیمار مبتال به آفازي پیشرونده

. نواحی بیشتر مبتال شده در نوع غیر کندحروف صدادار داشته؛ لذا اختالالتی در زبان، و سرعت تولید گفتار پیدا می 

  نگاه کنید). 18,1(به جدول  می شودنی تحتانی طرف چپ پیشرونده شامل قشر پیشاي روان آفازي اولیه

  

  گیجگاهی –بیماري آلزهایمر و دژنرسانس پیشانی ي اولیهي سیستم هاي تشریحی مبتال شده در مرحله 18,1جدول 

  

  نواحی تشریحی مبتال شده      بیماري دژنراتیو عصبی

  اي و پشت سريقشر انتورینال، هیپوکمپ، لوب هاي آهیانه         بیماري آلزهایمر

 اي حدقه قشر قدامی، سینگولیت قشر راست، طرف اینسوالئی –پیشانی   وع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهین

  پیشانی

  بخش قدامی لوب گیجگاهی، طرف چپ بیشتر از طرف راست    پیشروندهي نوع معنائی آفازي اولیه

  پ (اوپرکولوم)شکنج پیشانی تحتانی طرف چ    پیشروندهي نوع غیرروان آفازي اولیه

  

بخش خلفی مغز استناد می کنند، چون که دژنرسانس اولیه  مهاجمگاهی نورولوژیست ها به بیماري آلزهایمر   

و پشت سري دیده می شود، مخصوصًا، در افراد مبتال به نوع زودرس آن، و یکی از  اي اغلب در لوب هاي آهیانه

هنر بصري، بصورتی که توسط بیماران مبتال اغلب پیچیده است. لذا، بیماري ناتوانی رونویسی از اشکال ي عالئم اولیه

. (Rankin et al. 2007)ند کتولید می شود، در واژه هاي پیچیدگی بینائی و تکنیکی تنزل پیدا می  به بیماري آلزهایمر

یا بنظر می رسد که د نحصول هنري آنها افزایش پیدا می کبرعکس، بیماران مبتال به بیماري هاي دژنراتیو عصبی که م
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، گرایش دارند تا نواحی خلفی دست نخورده اي داشته باشند، و آسیب، حداقل در می یابدبا پیشرفت بیماري بهیود 

   .(Miller et al. 1998)اوائل بیماري، در بخش قدامی مغز جایگیري کرده باشد 

  

  دمانسي ظهور هنر در زمینه 18,3

  

در بین اولین مشاهداتی بود که بعضی از بیماري هاي دژنراتیو عصبی  (Miller et al. 1998)پژوهش میلر و همکارانش 

ممکن است باعث شوند که بیماران درگیر کوشش هاي خالقانه بشوند. این پژوهش پنج بیمار را شرح می دهد که 

ند. این ه بودیدا کردابتدائی بیماري پي و مهارتهاي هنري را حین مرحله بوده، گیجگاهی –به دمانس پیشانی  مبتال

بیمارانی ي در حالی که بیماري آلزهایمر بمراتب دمانس شایعتري است، اکثر، اگر نه همه ند کهه امحققان پیدا کرد

پیدا کرده اند، با دمانس پیشانی گیجگاهی تشخیص  که آنها مشاهده کرده اند که بعد از شروع دمانس نیروي هنرمندانه

 نیست. این بیماران گفتاريي هامندي بیماران در بینائی تظاهر می کند، و هرگز در حیطه داده شده اند. بعالوه، هنر

ند، نه ه اآلیستی بودمهارت هائی در نقاشی، عکاسی، یا مجسمه سازي پیدا کرده، و اکثر محصوالت تولیدي آنها ر

این ند که بنظر می رسد که هنر ه اد) مشاهده کر1998نگاه کنید). میلر و همکارانش ( 18,1نمادي (به شکل  انتزاعی یا

. نداشته باشندبا استفاده از زبان تصاویر را این وقتی توان توصیف  است که قبالً دیده اند حتی تصاویريي نتیجه بیماران

هنرمندان، در حالی که اکثر قواي شناختی و اجتماعی دیگر خودشان را از دست می دهند، توجه و شیفتگی این 

یات چهره ها و اشیاء، و هم چنین صداها نشان می دهند. این پژوهش جرقه اي براي عالقه به تجسس بیشتري به جزئ

  هنري را رها یا تقویت کنند.ي نهفتهدر این باره شد که چگونه دژنرسانس نواحی خاصی از مغز می توانند توان هاي 
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 http://memory.ucsf.edu   :. چاپ مجدد ازمراحل نهائی دمانس درن نمونه هائی از کارهنري بیمارا 118,شکل 

  

ظهور ي میلر و همکارانش که با کشف این پنج بیمار تحریک شده بودند، یک پژوهش بزرگتري در باره  

بیمار تشخیص  69. آنها (Miller et al. 2000) انجام دادند گیجگاهی –استعداد هنري در بیماران مبتال به دمانس پیشانی 

هاي موسیقی و  نفر از آنها مهارتهاي هنري در حیطه 12داده شده با این نوع دمانس را شامل کردند و پیدا کردند که 

خودشان، این بیماران مهارتهائی نشان می دادند که ي بینائی را بدست آورده یا حفظ کرده بودند. مانند پنج بیمار اولیه

آفازي  بهبودند. هشت نفر از دوازده بیمار  "فاقد جزء نمادي یا انتزاعی"اشتند، و کارهاي آنها بر زبان تکیه ند

بیمارانی بودند که دچار این نوع دمانس ي ) همه17/8در صد ( 50بودند که تقریباً مبتال نوع معنائی ي اولیهي پیشرونده

پیدا کردند.این محققان متوجه ژنرسانس لوب گیجگاهی بودند. سه بیمار دیگر در مراحل دیرتر بیماري بطور غالبی د

ي همهي شدند که دژنرسانس قشر گیجگاهی همراه با دست نخوردگی عملکردهاي لوب پیشانی ویژگی مشخصه

چپ نشان می ي بیمارانی بود که توان هنرمندانه نشان می دادند. نه نفر از دوازده نفر آسیب شناسی غالبی در نیمکره

  حالی که فقط یک نفر دژنرسانس دو طرفه نشان می داد.دادند، در 
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که بنظر می  گیجگاهی هستند پیشانی ناشی از دژنرسانسي یر قرینهحقیقتًا هم، بیماران مبتال به دژنرسانس غ  

لذا، بیماري تغییراتی در رفتار خالقانه نشان دهند.  بعلتتا  دارنداز کسانی که آسیب قرینه دارند، احتمال بیشتري  رسند

 در سرتاسررا فرایندهاي بیماریزا ي د تا ابتالي قرینهدارن نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی گرایشبیماران مبتال به 

اولیه گرایش دارند ي د، در حالی که بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي پیشروندهنواحی لوب هاي پیشانی داشته باشن

ه شروع شده، و فقط در مراحل آخر بیماري به طرف مقابل گسترش پیدا می تا آتروفی اي نشان دهند که یک طرف

مورد مطالعه  1998، چهار نفر از پنج بیمار هنرمندي که میلر و تیم او در سال جالب این که. (Johnson et al. 2005)کند 

پیشانی گیجگاهی نداشتند. از  داشتند، اما نوع غیر رفتاري دمانس را پیشروندهي قرار دادند نوع معنائی آفازي اولیه

(اسکن  SPECTپیشرونده، سه بیمار، یا در تصویر برداري با ي چهار بیمار تشخیص داده شده با نوع معنائی آفازي اولیه

طرف چپ داشتند تا در طرف لوب گیجگاهی دژنرسانس بیشتري در یا در کالبد شکافی، کامپوتري تک فوتونی) 

  . راست

  

  برخالف راستتفکر مغزي چپ  18,4

  

رمزگشائی اساس عصبی خالقیت با پژوهش بیماران نورولوژیکی یا روانپزشکی تاریخی طوالنی دارد، گرچه تمرکز 

همین تاریخچه منجر به تکثیر چندین ساده سازي  بر از دست دادن بوده تا بدست آوري یا رهائی استعدادهاي نهفته.

غیرقرینگی است. ساده گفته شود، طرفداران ي اسطوره تا امروز فرضیه شده است. مسلمًا، شایعترین اي شدید و اسطوره

راست جایگیري کرده ي نخست در نیمکرهي غیرقرینگی نیمکره اي پیشنهاد می کنند که خالقیت در درجهي فرضیه

یه دارد که چپ مانع تفکر خالق شده یا آن را مسدود می کند. این فرضیه بر ایده اي تکي است، در حالی که نیمکره

مغزي از نظر انجام وظیفه قابل انفکاك اند، طوري که فرایندهاي شناختی یا تمامًا یا اکثراً در یک طرف ي دو نیمکره

 یا در طرف مقابل قرار گرفته اند.

غیرقرینگی نیمکره اي از نظر اساس مغزي خالقیت نیز تاریخی طوالنی دارد، تاریخی که به اوائل ي فرضیه 

هاي النه  یشخصیت چند می رسد. در آن زمان، روانشناسی مدرن در دوران نوزادي بود: روانپزشکان امکان قرن بیستم

بررسی می کردند و نورولوژیست ها، آن طور که بیماران مبتال به آسیب هاي یک را گزیده در نواحی مختلف مغز 

ي عملکردهاي خاص در یک نیمکره یا نیمکره نورولوژیکی نشان می دادند، مشغول یافتن امري بودند که کدامي طرفه

ي نوشته Dr. Jekyll and Mr. Hydeمغز موجب نوشتن داستان هاي تخیلی مانند ي دیگر قرار دارد. ماهیت دوگانه

  رابرت لوئیز استیونسون شد. 
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اشکال جنبه هاي شناخت بینائی فضائی، منجمله درك و دستکاري  فرایند مدتها است که معلوم شده است که  

. نارسائی ها در شناخت بینائی فضائی معموًال (Hecaen et al. 1962)د نراست قرار داري و روابط فضائی آنها در نیمکره

ناتوانی در شناختن یا نام بردن محرکات بینائی نشان داده می شود. یک مثال یعنی، با مثال هائی از ناشناختی بینائی، 

ها است. بطور خالصه، فکر  پروزوپاگنوزیا، یعنی، ناتوانی در شناخت چهره از ناشناختی بینائیبخصوص چشمگیر 

ي بینائی ناشی از نارسائی در توان هاي حسی اولیه باشد، بلکه در فرایند ثانوي یا همبسته کننده نمی شود که ناشناختی

ی فضائی هستند: شخص مبتال از نارسائی ها در فرایند بینائي اطالعات بینائی است. یعنی، ناشناختی ها منعکس کننده

بین ویژگی هاي آن را فرایند کند، در نتیجه موجب ناتوانی در تشخیص ي نمی تواند رابطه محرك بینائی باخبر است اما

  شی ء می شود. 

که دچار ضایعات بخش هاي  نده ارا مطالعه کردبیمار  600بیش از  (Hécaen et al. 1962)هکائن و همکارانش   

ي به آسیب هاي نیمکرهکه در بیشتر موارد، اختالالت ناتوانی هاي بینائی فضائی  نشان داده اندبودند و خلفی مغز 

 16راست بودند، در حالی که ي بیمار مبتال به ناشناختی بینائی داراي ضایعات نیمکره 59مورد از  51: اندراست وابسته 

راست داشتند. نتایج مشابهی را می توان ي ی بودند که آسیب نیمکرهبیمار مبتال به پروزوپاگنوزیا در بیماران 22مورد از 

که لوب  هشدبر روي بیمارانی انجام  (Brenda Milner 1978)از مطالعات متعددي بدست آورد که توسط برندا میلنر 

اختالالتی  مبتال بهکه بیماران مبتال به قطع لوب گیجگاهی طرف چپ  معلوم کردگیجگاهی آنها قطع شده بودند. او 

مبتال لوب گیجگاهی طرف راست آنها قطع شده در بیمارانی که ، در حالی که می شونددر بعضی از توانهاي گفتاري 

راست بشدت با جنبه هاي گوناگون ادراك و تولید ي ، نیمکرهبنابراین. می شوندفروریزي توان فهم عکس ها  به

حین جراحی براي درمان صرع . پژوهش هاي وایلدر پنفیلد، که (Liegeois-Chauvel et al. 1998)موسیقی بستگی دارد 

این بودند که فعالیت در لوب گیجگاهی طرف راست می تواند  می کرد، متصور بخش هائی از قشر نو را تحریک

  . (Penfield and Perot 1963)توهمات شنوائی از ملودي هاي موسیقی ایجاد کند 

بیماران مبتال به صرع در دهه ي شروع به انتشار یافته هایشان از مطالعه انیگاوقتی که راجر اسپري و مایکل گاز  

 Sperry)ه بود از یکدیگر عمل کنند دوباره سرعت گرفت ر مستقلیکردند، ایده اي که دو نیمکره ممکن است بطو 1960

and Gazzaniga 1966)یعنی، زوم)، کالوُاي (کورپوس  وسیعی شده بودند که در آنها جسم پینه مغز . بیماران آنها جراحی

شده بود تا مانع انتشار تشنجات از یک طرف به طرف  قطعکه دو نیمکره را بهم متصل می کند،  عصبی ايهراه رشته 

بشود. از آن جا که بعضی از جنبه هاي خاص فرایند حسی در یک نیمکره جاي گرفته اند، این محققان می دیگر مغز 

ا بطور مستقل از طرف دیگر استعالم کنند. براي مثال، اطالعات از طرف چپ میدان بینائی توانستند تا یک طرف مغز ر

ت، یک محرك فقط در میدان بینائی چپ یا راسي با عرضه، بنابراینراست نمایانگر می شود و بالعکس. ي در نیمکره

د واکنش نشان می ده اتمحرک یک از نیمکره ها چگونه به اینمشاهده کنند که هر  اسپري و همکارانش توانستند
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(Gazzaniga and Sperry 1966)چپ کار بسیار بهتري در برقراري ارتباطات ي . این پژوهش ها حدس هاي قبلی که نیمکره

، گرچه نمی تواند محرك را نام که طرف راستامر را تأئید کردند راست انجام می دهد، و این ي کالمی از نیمکره

  . استفاده قرار داده و دستکاري کندرا مورد  آننه اشیاء ارائه شده به ومی داند که چگببرد اما 

این پژوهش ها منجر به ارزیابی مجدد مشاهدات قبلی در بیماران مبتال به آسیب هاي نورولوژیکی یک طرفه   

ي نیمکرهترده نشان دادند که ساین بیماران شدند. در دهه هاي بعدي، تحقیقات گي و محرکی براي مطالعات تازه

چپ در انجام تکالیف پشت سر ي برتري دارد، در حالی که نیمکره ، جامع نگر و اشراقیتمامیتییندهاي راست در فرا

متوجه شدند که وقتی  (Kaplan and Gardner 1989; Gardner 1982)کاپالن و گاردنر  هم و تجزیه و تحلیلی برتري دارد.

راست تمایل دارند تا طرح ي را بکشد، بیماران مبتال به آسیب نیمکره از بیمار خواسته می شود تا عکس یک چاقو

طرف ي حالی که بیماران مبتال به آسیب نیمکرهر ئیات فدا می کنند، دهائی تولید کنند که هیئت کلی را براي جز

  چپ کوشش هاي خودشان را بر فرم و حدود متمرکز می کنند تا بر جزئیات.

  

  بیماران مبتال به دمانسیک پژوهش طراحی در  18,5

  

دمانس، یک ي به عنوان دنباله گیري یک پژوهش بزرگتر تولید هنر در زمینه (Rankin et al. 2007)رنکین و همکارانش 

فرد سالم با همان سن  15بیمار مبتال به آلزهایمر و  18بیمار مبتال به دمانس پیشانی گیجگاهی،  18ي تحقیق را با مقایسه

 تکمیل تست –پیشرونده در زیر ي اولیه يیماران مبتال به نوع معنائی آفازند. بطور چشمگیري، به ام دادو سال را انجا

از خالقیت  (Torrance Test of Creative Thinking)کردند، که جزئی از تست تورانس تفکر خالقانه می  عمل بد شکل

شکل یک صفحه کاغذ دادند که روي آن ده شرکت کنندگان در تست تکمیل  به غیر گفتاري خالقیت هنري است.

شکل انتزاعی ناکامل وجود داشت و از آن ها خواستند تا از این شکل ها استفاده کرده و اشیاء یا عکس هاي جالب 

توجه بکشند. از آنها خواسته شده بود تا این عکس ها را تا حد ممکن منحصر به فرد و غیر معمولی بکنند. بیماران 

شامل و پیشرونده طرح هائی تولید می کردند که بیشتر معمولی و کمتر اصیل بودند، ي عنائی آفازي اولیهمبتال به نوع م

نگاه کنید). این بیماران در مقایسه با  18,2بودند (به شکل  گونه تکراري وسواس و عالئمی از رفتار جزئیات کمتر

 می گیجگاهی، و افراد سالم طرح هاي کمتري تولید بیماران مبتال به بیماري آلزهایمر، نوع رفتاري دمانس پیشانی

کردند. بیماران مبتال به نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی گرایش بیشتري براي تکرار وسواسی در تکمیل اشکال 

تند. کنترل هاي سالم تفاوت نداش بااري آلزهایمر انجام کاري را نشان می دادند که و بیماران مبتال به بیم ناکامل داشتند

یک پژوهش اخیرتر، با تکرار این یافته ها نشان داده است که بیماران مبتال به نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی، 
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 de Souza et)در مقایسه با افراد سالم و بیماران مبتال به بیماري پارکینسون، در تست تفکر خالقانه دچار اختالل هستند 

al. 2010).  

 

  
  

 عکس. خالقانه تفکر تورانس تست عکس تکمیل تست –نمایانگر از واکنش هاي بیمار در زیر  نمونه هاي 18,2شکل 

پیشرونده انجام شده، در ي د که توسط بیمار مبتال به نوع معنائی آفازي اولیهنپنج باري را نشان می ده فوقانی هاي

ري دمانس پیشانی گیجگاهی، و یک حالی که جلسات کامل شده توسط بیمار مبتال به بیماري آلزهایمر، نوع رفتا

پیشرونده تهی از اشیاء ي کنترل سالم در زیر نشان داده شده اند. توجه کنید که عکس هاي نوع معنائی آفازي اولیه

ا اشیاء خاصی هستند. یافته ها از این مقاله آشکارقابل شناخت یا نام گذاري هستند در حالی که عکس هاي دیگر 

 Rankin, Katherine P. Liu, Anil A. Howard, Sara Slama, Hillary Hou, Craig E. Shuster, Karen, and Miller, Bruce L., Aاند: 

Case- Controlled study of altered visual art production in Alzheimer’s and FTLD, Cognitive and Behavioral Neurology, 

20 (1), pp. 48-61, doi: 10. 1097/WNN.0b013e3183141dd Wolters Kluwer Health.  

 

در بخش دوم پژوهش، از شرکت کنندگان خواسته می شد تا سه طرح نمایانگر کننده از موضوعات هنري   

ی بود که چند شاخه گل رنگارنگ شایع را بکشند: یک نقاشی از اشیاء بی جان (استیل الیف)، که شامل یک گلدان

از خودشان. وقتی نقاشی هاي استیل الیف بین گروه هاي بیماران و ره نگاري چهداشت، یک اطاق تصوري، و یک 

 شده بودندافراد سالم کنترلی مقایسه می شدند، آنهائی که توسط بیماران مبتال به دمانس پیشانی گیجگاهی نقاشی 

تنوع و رنگارنگی  ،وجود نداشت زمینهارجاعی به  هیچدر آنها گرایش داشتند تا جزئیات معدودتري داشته باشند، 
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، ، مملو از جزئیات، رنگارنگاولیهي ی هاي بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي پیشروندهشنقابر عکس، کمتري داشند. 

تصویر ي گل هاي آبی بودند، بجاي این که به همهي کوچکی از تصویر، مانند شاخهي و اغلب متمرکز بر قطعه

بیماران مبتال به نوع  ات بین گروه ها تفاوت نداشتند،ر تعداد جزئیظصوري از نبپردازند. در حالی که نقاشی اطاق ت

با ، درصد) 38تا دکوراسیون هاي شخصی را شامل کنند ( نداولیه کمتر از همه احتمال داشتي معنائی آفازي پیشرونده

یز اطاق هائی می کشیدند که نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی و بیماران مبتال به بیماري آلزهایمر ناین وجود، 

 مطالباتدر صد). با در نظر گرفتن  53در صد و  50شامل جزئیات شخصی کمتري از افراد کنترل سالم بودند (به ترتیب 

این تکلیف، منجمله به تصور کشیدن درونی، ترکیب بندي، و خالقیت شناختی، جاي تعجب نیست براي انجام  بیشتر

  می کشیدند. يدمانس اطاق هائی با غناي کمتر و یکنواخت تر گروه هاي مبتال بهي که همه

گروه ي از خود افراد بودند. گرچه همهچهره نگاري از کشیدن بدست آمده اما، احتماًال جالب ترین نتایج   

ان مبتالیاما نقاشی هاي هاي بیماران گرایش داشتند تا تصویرهاي کج و معوج تر و بی نظم تري از افراد سالم بکشند، 

ویژگی هاي جغرافیائی چهره، داشتن اولیه، با ي و نوع معنائی آفازي پیشرونده به نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی

، بطور چشمگیري بودندا شده، که ظاهرًا در فضا معلق رنگ هاي غیرعادي، و سرها یا سایر اندام هاي از جسم جد

ید). در مقایسه با نقاشی هاي افراد سالم، این نقاشی ها به عنوان نگاه کن 18,3(به شکل  بنظر می آمدندعجیب و غریب 

قابل باز شناسی نبودند. با در نظر گرفتن حقیقتی که مقدار زیادي از هنر  ،فرادي که آنها را کشیده بودنداچهره نگاري 

لید شده توسط معاصر انتزاعی، کج و معوج، و اغلب عجیب و غریب هستند، راحت می توان دید که چگونه هنر تو

، توسط این بیماران ممکن است خالقانه تر در نظر گرفته شده و از نقاشی هائی که توسط افراد سالم کشیده می شوند

هنري خالقانه ي ن ممکن است توسط جامعهراوند. البته، گرچه نقاشی هاي بیمامنتقدان و نه افراد غیر هنرمند، تحسین ش

ی ئشبکه هاي مغزي زیربناي تولید هنر در بیماران همان شبکه هاکه مال کمی دارد احتتر مورد استقبال قرار گیرند، 

هنرمندان ممکن است انتخاب کنند تا از نمایانگري کردن باشند که هنرمندان سالم استفاده می کنند. در حالی که 

ن است کمتر بتوانند یک سنتی دوري جویند، بیماران ممکن است قادر نباشند تا تصاویر رآلیستی ایجاد کرده و ممک

  هنري را پیاده کرده یا به آن جان ببخشند.  تخیل

 



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٥١ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

 
  

حین پژوهشی توسط رنکین و همکارانش کشیده که ها از خود بیماران و یک کنترل سالم چهره نگاري  18,3شکل 

اولیه ي ي پیشرونده. دقت کنید که نقاشی ها توسط بیماران مبتال به نوع معنائی آفاز(Rankin et al. 2007)شده اند 

(svPPA) نقاشی هاي بیماران مبتال به بیماري آلزهایمر ، در مقایسه با(AD) و نوع رفتاري دمانس پیشانی گیجگاهی 

(bvFTD)، سالم کنترلیي و هم چنین شرکت کننده (Healthy control)،  جزئیات و ویژگی هاي کمتر، رنگ هاي عجیب

 ,Rankin, Katherine P. Liu, Anil A, Howard, Saraي مقاله. باز تولید از می دهند نشان غریب تريي تر و بیانات چهره

Slama, Hillary, Hou, Vraig E., Shuster, Karen, and Miller, Bruce L., A Case Study of Altered Visual Art Production in 
Alzheimer’s and FTLD, Cognitive and Behavioral Neurology, 20 (1), pp. 48-61, doi: 10.1097/WNN.0b013e318031411dd (c) 

2007, Wolters Kluwer Health.   

    

. مهارت ندهست هم خاص –اغلب قلمرو عصبی خالقیت توسط یک طرح خاص دژنراتیو  يهاشدن تقویت   

ما الزامًا به سایر حیطه ا ،در یک قلمرو (براي مثال، موسیقی) ممکن است بازده خالقیت در این حیطه را بهبود بخشد

می ، تسهیل متناقض خالقیت با بیماري نورولوژیک عمومًا محدود به یک قلمرو خاصی بنابراینهاي هنر منتقل نشود. 

بین هنرمندان مشترك  ، خواه باغبانی، نقاشی، مجسمه سازي، موسیقی، یا چیز دیگري باشد. اما موضوع احتماالً شود

پیشرونده که هنرمند هم هستند، وجود اضطرار براي تولید ي ن به نوع معنائی آفازي اولیهسالم و مبتالیاي تحسین شده

  هنر است.
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پشتکارانه، وسواسی، و غالب بینائی در بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي  رفتارهاي 18,6

  اولیهي پیشرونده

  

ز طریق زبان، بیماران مبتال به نوع معنائی کاهش توان برقراري ارتباطات و درك جهان اي احتماًال در نتیجه

 اول بینائی هستند. در بیماراني اولیه تمایل پیدا می کنند تا فعالیت هائی را ترجیح دهند که در درجهي آفازي پیشرونده

اهیت مي ، غلبه. همراه همشایع هستند رفتارهاي پشتکارانه یا وسواسی اولیهي مبتال به نوع معنائی آفازي پیشرونده

اسباب د که براي آن ها ندر صد) از این بیماران مشاهده می شو 25(حدود  باالئیدر نسبت هر دو بینائی و وسواسی 

آنها  اول زندگی روزمرهي بسیار شایع، یا حتی فعالیت درجه قطعه قطعه اي که باید کنار هم گذاشته شوندبازي هاي 

که بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي  نشان داده اند) 2009ترسون (گرین و پ. (Green and Patterson 2009)می شود 

یعنی، ، "بهم ریخته -ت حقیق"، مخصوصًا در پازل هاي این پازل ها قطعات هم گذاشتن کنار دراولیه ي پیشرونده

ی ئمهارتها ،تزاعیاني د، و در پازل هاي قطعه قطعه شدهنتکمیل پازل دخالت می کن درقعات از دنیاي واقعی وجائی که ت

این بیماران اغلب احساسات هیجانی و ند. انش مفهومی به کارآمدي کمکی نمی ک، جائی که ددارندبیش از میانگین 

هاي قطعه قطعه لذت می برند، و از  لي از تکمیل کردن پازآشکارضعیفی دارند، اما دیده شده اند که بطور  یسلوک

صور این است که یک وسواس می تواند موجب لذت شود. این مشاهده هم ، که متمهارتهایشان دچار غرور می شوند

است: تولید تشویق کننده زیربناي شایع شدن هنر در این گروه از بیماران ي از نقطه نظر بالینی و یک دلیل قلمداد شده

  ادراك شود. هنر مستلزم کوشش، وقت، و تعهد است، که وقتی براحتی ارائه می شود که فعالیت بعنوان سرگرمی 

انجام  در بیماران مبتال به دمانس پژوهشیالهام از این کار،  با (Viskontas et al. 2011)ویسکانتاس و همکارانش   

اولیه، با در نظر ي بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي پیشروندهآیا  ند، که هدفشان تحقیق در این باره بود کهه اداد

ال گیري فعالیت هاي بینائی، می توانند توان تقویت شده در انجام یک تکلیف گرفتن گرایش آنها به سمت دنب

ظه با جزئیات درك نشان دهند. از آن جا که تعداد اشیائی که انسانها می توانند در هر لحرا جستجوي بینائی پیچیده 

متأثر کنند. بشدت ا را ما از دنیي ند، این که توجه به کجا و چگونه معطوف می شود می تواند تجربهکنند محدود

طریق توجه به چیزها، انتخاب می کند که از  ،بطور تحت اللفظی کسیهر "همان طور که ویلیام جیمز توجه کرده، 

بیماران مبتال به نوع  این کهي با مشاهده. بنا براین، (James 1890) "استچه نوع جهانی ساکن  در که بنظرش می رسد
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یه چگونه و به کجا توجه بینائیشان را معطوف می کنند، ما ممکن است نظري اجمالی به اولي معنائی آفازي پیشرونده

   فرایندهاي زیربناي تولید هنري آنها بیاندازیم.

انجام براي تحقیق در این باره که در گروه هاي بیماران ما توجه بینائی به کجا و چگونه معطوف می شود، ما   

ابداع شده و در آن از شرکت  (Treisman et al. 1980)تریسمن و همکارانش  که توسط بدست گرفتیمیک تکلیفی را 

 Viskontas)حرف خاص مورد هدف جستجو کنند از حروف را براي یک  آرایه اياسته می شود تا یک وکنندگان خ

et al. 2011) جستجو داشته باشند،  اي برجستهي دهندهیک ویژگی تشخیص  فقط. وقتی که هدف و حواس پرت کن ها

اثر کمی داشته یا  ها بطور موازي انجام می گیرد؛ یعنی، افزایش تعداد حواس پرت کن ها بر زمان یا صحت واکنش

اما، وقتی که ویژگی هاي هدف و  "بیرون می زند."حرف مورد هدف از نمایش بنظر می رسد که ، و بی اثر است

، گیردیک انجام می هر کدام از حروف یک به  تجسس، جستجو با داشته باشند سطوح مشترکیحواس پرت کن ها 

. طی این جستجوي سریالی، احتمال می شود ، باعث افزایش زمان واکنشه ايکه با افزایش تعداد حروف در هر آرای

بیشتري دارد که شرکت کنندگان دچار اشتباه شوند چون که تعداد حواس پرت کن ها افزایش پیدا کرده و/یا زمان 

اول به این موضوع عالقه ي . از آن جا که ما در درجه(Treisman and Gelade 1980) سه اي محدود استالزم براي هر جل

شرکت کنندگان، داشتیم که در گروه بیماران توجه بینائی به کجا و چگونه معطوف می شود، ما حرکات چشم هاي 

فهم اساس مغزي این رفتار، ما از تکنیکی  . باالخره، برايتحت نظر می گرفتیمعالوه بر دقت و زمان هاي واکنشی را 

استفاده کردیم که تفاوت ها در حجم مغزي را کّمی می  (voxel-based metrometry) وکسلبه نام مترومتري وابسته به 

  .ندکه با انجام تکلیف مطابقت داشت ندکرد

ف در انجام تکلینوع معنائی ي یهاولي بیماران مبتال به آفازي پیشروندهکه همان طور که کارآمدي دریافتیم ما   

در واقع، کارآمدي  ، این بیماراندهدنشان می  کنار هم گذاري قطعات تا شکل خاصی بدست آید)( جیکسا پازل

تعداد حواس  بیشترین: آنها در جستجوي سریالی همراه با دهندتقویت شده اي در مشکلترین تکلیف بینائی نشان می 

 حواس پرت کن هاي . ضمن جستجويندنعمل می کاي سریعتر از کنترل هاي سالم پرت کن ها بطور قابل مالحظه 

. برعکس، بیماران مبتال به بیماري آلزهایمر، داشتندافراد سالم دقت ي و سریالی هم این بیماران به اندازه یبیرون جهیدن

کارآمدي آنها  ،ر مشکلو در جلسات جستجوي سریالی بسیا داشتنداختالالت عمده اي حتی در سهل ترین شرائط 

، در شرائط جستجوي سریالی نوع معنائیي اولیهي . بیماران مبتال به آفازي پیشروندهنداشتتفاوتی با کارآمدي شانسی 

مانند افراد کنترلی، زمان هاي واکنش آنها  در جستجوي سریالی، ، و،بودندبدتر از افراد کنترل  بمراتب بسیار مشکل،

 30به  15د. به طرز چشمگیري، وقتی تعداد حروف نمایش از رپرت کن ها افزایش پیدا می ک حواسافزایش تعداد  با

هیچ افزایشی در زمان واکنش نشان  نوع معنائیي اولیهي بیماران مبتال به آفازي پیشرونده دو برابر می شد، ، یعنیعدد

گروه ها پیدا ي هدف را سریعتر از همهنمی دادند، و حتی وقتی که به نسبت کوچکتري از تصویر نگاه می کردند، 
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نگاه کنید). ما این نتایج را این طور تعبیر کردیم که متصور این حقیقت هستند که بیماران  18,4می کردند (به شکل 

که به  باشندنوع معنائی ممکن است داراي استراتژي جستجوي بینائی کارآمدتري ي اولیهي مبتال به آفازي پیشرونده

  و هدف را سریعتر از افراد سالم پیدا کنند. ه می دهد تا حواس پرت کن ها را چشم پوشی کردهآنها اجاز

  

  
  

مثال هائی از طرح هاي جستجوي بینائی حین جستجوي پیوستگی. طرح هاي نمایانگر حرکات چشم  18,4شکل 

نشان داده  NCشکل هاي . هدف با پیکانهائی در فقره اي 30نمایش ي جستجوي پیوستگی با اندازهي حین جلسه

یک هیستوگرام نسبتی از زمانی را نشان می دهد که در هر بخشی از شکل صرف شده  فوقانیشده اند. شکل هاي 

همان داده هائی که در پائین نشان داده شده اند. داده هاي  تراکمی (توزیع گاسین هموار شده)ي است، با نقشه

  :ي جلسه در هر گروه بیماران است. چاپ مجدد از مقاله 14 تا 10نشان داده شده در این جا نمایانگر 

Neuropsychologia, 49 (3), Indre V. Viskontas, Adam L. Boxer, John Fesenko, Alisa Matlin, Hillary W. Heuer, 
Jacob Mirsky, and Bruce L. Miller, Visual search patterns in semantic dementia show paradoxical fascilitation of 

binding processes. Pp. 468-78, Copyright (2011) .با مجوز از الزویر ، 

    

ه این با انجام بهتر این تکلیف همراه است. ب در گام بعدي، ما عالقه داشتیم تا تعیین کنیم کدام نواحی مغز  

ی بهتر می داد که انجام جستجوي سریال شانهدف، ما یک تجزیه و تحلیل مترومتري بر اساس وکسل انجام دادیم که ن

شرکت ي ي واقع در بخش پشتی جانبی لوب هاي پیشانی آهیانه اي بین همهاخاکستري در شبکه ي با حجم ماده

، نواحی بینائی سطح باال در لوب کنندگان (منجمله ناحیه اي در لوب اهیانه اي فوقانی، جلومیخی، شکنج پیشانی میانی

ارد. معلوم شده است که این شبکه توجه بینائی را حمایت کرده و در بیماران مبتال به نوع معنائی پشت سري) مطابقت د

  اولیه حفظ می شود. ي آفازي پیشرونده

بینائی در یک تصویر منسجم  جدا ازهم فرایند ادغام ویژگی هاي هبشدت باز آنجا که انجام تکلیف سریالی   

لوب آهیانه اي که با انجام بهتر در این تکلیف ي ناحیهداده شده که وقتی که نشان دارد، جاي تعجب نیست که  ءاتکا

رد بیماران مبتال امی شود، همان طور که در موبینائی  وستنبهم پی ی درمنجر به مشکالت ،آسیب می بیند ،مطابقت دارد
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پرکار،  دیگر طیف، بهم پیوستگی در طرف وجود دارد. (Damasio 1985)، یا اغماض نیمه فضائی (Blint)به سندروم بلینت 

آن طوري که در بیماران مبتال به  ،مختلفحسی ي از نواحی همبسته کننده اطالعاتبیش از حد کردن  آلیاژيیا 

دیده می  (مترجم: وقتی یک کیفیت حسی به صورت کیفیت حسی دیگري ادراك می شود) (synaesthesia)سینستزیا 

، و اتصالی بودن بیشتر در (Weiss and Fink 2009)ستري بیشتر در لوب آهیانه اي خاکي شود با فعالیت عصبی و ماده

که نشان داده شده  ،افتاده که تقریباً روي بخشی از لوب آهیانه اي فوقانی مطابقت دارد لوب آهیانه اي اي از نواحی

مان هیچ تفاوت عمده اي در حجم . ما در پژوهش (Rouw and Scholte 2007)که با انجام بهتر تکلیف ما مطابقت دارد 

اولیه و افراد ي لوب آهیانه اي فوقانی بین بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي پیشروندهي بافت خاکستري در ناحیه

این مشاهدات داللت ضمنی بر این دارند که تقویت عملکرد جستجوي بینائی در بیماران مبتال به  کنترل پیدا نکردیم.

تغییري عملکردي باشد تا تفاوت ساختاري مغز. ي اولیه ممکن است منعکس کنندهي زي پیشروندهنوع معنائی آفا

اولیه ي تجسس بینائی در بیماران مبتال به نوع معنائی آفازي پیشروندهي بطور خالصه، نتایج این پژوهش جامع در باره

یماران مشاهده می شود ممکن است منعکس متصور این هستند که تقویت متناقض هنرمندي بینائی که در بعضی از ب

ي الت در شبکهتغییر مکانی در فضاي توجهی از زبان به بینائی باشد، که ممکن است بازتاب تغییرات در اتصاي کننده

   آهیانه اي پشتی باشد.
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مارانی که استعداد هنري آنها بعد از استقرار در بی (Miller et al. 1998)ه توسط میلر و همکارانش بعد از کشف اولی

 46سن  تا ن آدامس. اَ(Seeley et al. 2008)برجسته است  خاصییک مورد  استثنائاً  ،می کردبیماري، ظهور یا اشاعه پیدا 

آسیب دیده بود. او  بشدت که پسرش در یک تصادف سنگین اتوموبیل زمانی، یک زیست شناس سلولی بودسالگی 

، و در همان زمان ها، شروع به نقاشی کرده بود. پرستاري کند پسرشتا از  ه بودار آکادمیک مرخصی گرفتاز کمدتی 

که دیگر به زندگی آکادمیک برنگردد و وقت بیشتر و بیشتري  ه بود، تصمیم گرفتاز این که پسرش بهبودي یافت بعد

او ي موسیقی داشت، نقاشی هاي اولیهعمرش عالقه به هنر و ي . گرچه در همهکنددر استودیوي خودش صرف 

طراحی هاي ساده و آب رنگ هاي معماري بودند، که با طرح هاي رنگی گنگ و چشم انداز کالسیک مشخص می 

سرزنده تر، رنگارنگ کارهاي او طوري که پرداخت،  سالگی، او بیشتر و بیشتر به نقاشی 52و  46شدند. اما، بین سن 

و با نقاشی کردن نمایانگر کننده هاي قطعات موسیقی مورد عالقه اش، عشق به موسیقی تر، و چند جنبه اي بودند. ا

  خودش را با بازده هنریش در هم می آمیخت. 
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در همان زمان، او تمایل روزافزونی براي بازي با کلمات پیدا کرده بود، که در انتخابات هنریش هم منعکس   

رقص  نی(واچی، ”Unraveling Bolero“او ي کرد که شاهکار مشخصه اي ساله بود، شروع به نقاشی 53می شد. وقتی 

. او موسیقی را میزان به میزان، بطور ظریف و موسیقی موریس رول بودي در بزرگداشت معروفترین قطعهبولرو) 

آراست، که براي او چهار سال طول کشید تا کامل کند.  یموشکافانه اي، در تصاویر وسواسی دو لوحه اي مشروح

ي به آفازي پیشرونده اي مبتال بود، و موسیقی بولرو خودش را در مراحل اولیه )1875-1937بطور عجیبی خود رول (

، (Amaducci et al. 2002)تکرار وسواس گونه است در  تحقیق موردي براي سالگی، نوشت. این قطعه 53بیماري، در سن 

ند. علیرغم حقیقتی که این وتکراري که تدریجًا بم می شف هاي با تکرار یک تم ملودیک ساده، همراه با یک ردی

یک قطعه براي کنسرت "، به سادگی آن را یک اثر کم اهمیت "بولرو"ل آن را قطعه مشهورترین کار او شد، خود رو

را چند بار بدون هیچ  ]تم [تا سعی کنم و  من می خواهم"در نظر می گرفت. او شرح می داد که،  "بدون موزیک

. بعد از نوشتن (Openstein 1991) "تکرار کنم، تدریجًا تا به بهترین وضعی که می دانم ارکستر را افزایش دهم پیشرفتی

خودش  "بولرو"بولرو بیماري رول تا هشت سال بعد تدریجًا پیشرفت کرد. ان آدامس، بی خبر از بیماري رول نقاشی 

زایش بافت، و حجم که داللت بر اف کشید رهاي خودشرا در یک روند دقیق و وسواسی، با ارتفاع هر کدام از سط

  . خاص ارکستر بود

   

  
  .Unraveling Boreloتصویر اضافه شده توسط مترجم از نقاشی 

  

، و یک سري از نقاشی piموضوع نقاشی هاي او از موسیقی به مفهومات انتزاعی تر از قبیل  "بولرو،"بعد از   

ب داده شده بودند که با هم یک الفباي پیچیده اي را خلق می کردند، شیفت ها از بی مهرگان که بصورت حروفی ترتی

ي پیشروندهرا تکمیل کرد، عالئم زبانی او، که پیشگام آفازي  "بولرو"کرد. مدت کوتاهی بعد از این که او نقاشی 

کاهش یافتند و او هیچ اختالل  در ابتدا، وقتی توان زبانی اونوع غیر روان بودند، براي اولین بار مشاهده شدند. ي اولیه
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شناختی دیگري نشان نمی داد، او به عکاسی رآلیسم پرداخت و نقاشی هایش بطور بارزي رآلیستی و بطور ظریفی 

   سالگی تقریبًا صامت شده بود. 64پرجزئیات شدند. او در سن 

 

  
  

  مترجم (به متن مراجعه نمائید).دو نمونه از نقاشی هاي ان آدامس طی پیشرفت بیماري او، اضافه شده توسط 

  

د، که موجب می شو شروع اوپرکوالري –نوع غیر روان، آتروفی از قشر پیشانی ي اولیهي در آفازي پیشرونده  

. در مورد گرامر و به زبان آوردن می شود درمشکالتی  همراه با، (Gorno – Tempini et al. 2004) روانناگفتار مشکل، 

او افزایش بافت خاکستري و فعال شدن قشر نوي او در مناطق ري ساختاري و عملکردي از مغز ان آدامس، تصویربردا

و چند کیفیتی (پولی  (لوب آهیانه اي تحتانی، و لوب آهیانه اي فوقانی) (هترومودال) کیفیتی ناجوري همبسته کننده

 و حرکتی –حی در جستجوي بینائی راست نشان می دادند. این نواي مودال) (شکنج گیجگاهی فوقانی) در نیمکره

بینابینی دست دارند، که براي  و رمزگذاري حسی (Corbetta and Shulman 2002; Seeley et al. 2007) توجهی کنترل

این نواحی بخشی هم از همان شبکه اي هستند  الزم می آیند. (Sergent 1992; Schon et al. 2002)خواندن بینائی موسیقی 

که قبالً شرح داده شد. مورفومتري  باشدزیربناي تقویت کارآمدي در انجام تکلیف جستجوي بینائی  که بنظر می آید

. همراه (Gaser and Schlaug 2003)براساس واکسل نیز افزایشی در همین نواحی در موسیقی دانان حرفه اي نشان می دهد 

مغز دچار دژنرسانس شده و از وظیفه مندي وامی هم، این پژوهش ها اشاره به احتمالی دارند که وقتی یک ناحیه از 

تغییر در رفتار ي آورده و حتی حجم بافت خاکستري در نتیجهدیگر وظیفه مندي بدست ي ماند، ممکن است ناحیه

خالقانه منجر به رفتار ي انگیزهآیا  و/یا فعالیت هاي جبرانی افزایش یابد. پس مسئله شبیه به مرغ و تخم مرغ می شود:

دوباره نویسی ناشی از دژنرسانس در جاي دیگري است، آیا  ود، که طی زمان موجب دوباره نویسی می شود؟ یا،می ش

 که منجر به تغییرات در رفتار می شود؟ مطمئنًا، جواب هر دو است. 
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راست محدود است در حالی که تفکر علمی یا منطقی ي اي که تفکر خالق به نیمکرهعلیرغم پرطرفدار بودنش، ایده 

، آن وقت شخص می ه باشدي اشتباه است. اگر این فرض حقیقت داشتآشکارچپ است بطور ي محدود به نیمکره

نقصانی در تفکر راست پیدا کند که هیچ ي توانست مثالهاي زیادي از بیماران مبتال به آسیب نورولوژیکی به نیمکره

که هیچ نقصانی در خالقیت نداشته باشند. هیچ  پیدا کند چپي ، و افرادي با آسیب نیمکرهندارند استداللی و منطقی

درگیر خالقیت نیست و هیچ هنرمندي جر و بحث نمی کند که هنر مستلزم  دانشمندي هرگز برهان نمی آورد که علم

یات نیست. عالوه بر این، حتی نورولوژیستی به نام جوزف بوگن، که در تجزیه و تحلیل سخت یا توجه دقیق به جزئ

بیماران با مغز از هم جدا شده شرکت داشت و مروج فعال دیدگاه نامتقارنی نیمکره اي بود، ي پژوهش هاي اولیه

ی فعل و انفعال ترکیب شدن واذعان کرد که اساس عصبی خالقیت محصول تخصصی شدن عملکردي هر دو نیمکره 

. هر دو نیمکره ها در جنبه هاي متفاوت شناخت (Bogen 1988)که مستلزم جسم پینه اي است  با هم استنیمکره ها 

خالقانه دست دارند. اما، آسیب یا دژنرسانس محدود به یک نیمکره یا آسیبی که بطور نامتناسبی یکی از نیمکره ها را 

ئی را تغییر ها و تمرکز شخص داشته باشند، و تفکر خالقانه و اجرا می تواند اثرات عمیقی بر برداشت باشدمبتال کرده 

   دهند.

نواحی آسیب ندیده  ناحیه ايمغز، جریان خون  موضعیسکته هاي ي مدارکی در دست هستند که در زمینه  

ازمان بندي طرح سبنظر نمی رسد که نیست که،  . تعجب آور(Weiller et al. 1992)باشد بیشتر سالم  افرادمی تواند از 

بین افراد متفاوت است  بلکهرا دنبال می کند،  عمومیي یک نقشه ،وقتی که بیمار بهبود می یابد ،مجدد عملکردي

(Weiller et al. 1993) میلر و همکارانش .(Miller et al. 2000)  پیشنهاد کرده اند که ظهور متناقض استعداد هنر بینائی در

نوع معنائی مورد دارد، ي اولیهي گاهی قدامی طرف چپ که در مورد آفازي پیشروندهبیماران مبتال به دژنرسانس گیج

باشد  یک رهائی از بازدارندگی نواحی خلفی و پشتی جانبی لوب پیشانی طرف راستي ممکن است منعکس کننده

   که در تولید هنر بینائی و خالقیت دست دارند.

نهاد هم کرده اند که نارسائی هاي همراه در عملکرد اجتماعی و پیش (Miller et al. 1998)میلر و همکارانش   

هائی از بازدارندگی کرده ممکن است منجر به تسهیل مهارتهاي هنري از طریق ری که بیمار تجربه هائ (سایر) شناخت

ی پیشانی سازمان بخشی، و انگیزه دار شدن (فرایندهائی که به نواح شوند. در حالی که برنامه ریزي، این مهارت ها

دسترسی پیدا کنند که از  یسالم مانده، و می توانند به حافظه هاي نسبتاً دوردست این بیماراندست نخورده اتکا دارند) 

معنائی، و توان هاي گفتاري ي آنها بازسازي هاي تصورات بینائی را تولید می کنند، اما نارسائی هاي عمیقی در حافظه
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یک هنرمند بصري موفقی را شرح در یک مورد همین نکته،  (Mell, Howard, and Miller 2003)دارند. مل، هاوارد، و میلر 

تکنیک نقاشی  پیشرفتسالگی، شروع به  49در سن این خانم که به دژنرسانس پیشانی گیجگاهی مبتال بود.  ندداد

نی تولید می کرد. این امر چی (فالنامه) نماد هاي طالع بینیمنحصر به فرد خودش کرد، طرح هاي پیچیده اي را با 

همزمان با شروع بیماري و یک سیر قهقرائی پیشرونده در توان هاي او براي انجام وظائفش به عنوان معلم دبیرستان 

بود: این نقاشی ها از نظر احساسی تندتر  همزمان بود. کاهش در عملکرد زبان با خالقیت افزایش یافته در نقاشی هایش

بیماري را شرح  (Kaczmarek 1991)، کازمارك راستاهمین  درمتر رآلیستی و جزئیات دار بودند. و ایمپرسیونیستی، و ک

بود که منجر به آفازي شده بود. برخالف خانمی که قبًال شرح داده شد، این  چپ مبتالي نیمکرهي که به سکته هداد

را از دست داده بود  "اویر بشدت نماديخلق تص"بیمار توان نقاشی هاي رآلیستی را حفظ کرده بود. برعکس، توان 

  تکمیل کرده بود.  از سکته قبل آنها را نقاشی هائی بود کهي که مشخصه

ي برجستهي ایده اي که خالقیت از رها شدن فعالیت زیربنائی بازدارنده ریشه می گیرد در مرکز یک نظریه  

بلند ي کولین مارتیندیل است، اما یک تاریخچه یهدیگر شناخت خالقانه است. مدافع و پژوهش تمام و کمال این نظر

 (Morel 1857)بین دژنرسانس و سایکوتیسمی است که مورل ي رابطهي مدتی دارد که به برداشت قرن نوزدهمی در باره

سطح باالي ي این برداشت مشاهده اي است که آتروفی مراکز بازدارندهي از آن طرفداري کرده است. تأئید کننده

از عالئم بالینی از قبیل جنایتکاري، و احساسی بودن مفرط می شود، خصیصه هائی که بطور  مجموعه اينجر به مغز م

خیره سر و عجیب و غریب را تعریف می عالئمی سطح مشترك دارند که افراد بشدت خالق و  اقابل مالحظه اي ب

 تأکید تبعیضاتی و الگووار هاي محدودیت افکنی هسای توان یا شناختی، بازدارندگی –مارتیندیل بر بد ي کنند. نظریه

این نظریه، ي . در زمینه(Martindale 1999; Martindale 1971) شوند می خالقانه رفتارهاي یا/و تفکر مانع که دارد

د، نوع معنائی دیده می شوي اولیهي غالب، همان طور که در بیماران مبتال به آفازي پیشروندهي دژنرسانس در نیمکره

می تواند منجر به فعالیت عملکردي بیشتر و سیم بندي مجدد نواحی بینائی خلفی و قشر جلوپیشانی طی زمان بشود، 

  که قبالً استفاده نشده بود. ظاهر شود خالقیتیي توان بالقوهاین بیماري، ي در زمینهطوري که 
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ایر جنبه هاي شخصیت، و ساما، ن عمیق حافظه می شوند، مغزي منجر به از دست رفتگرچه بیماري هاي دژنراتیو 

فهم شبکه هاي مغزي تهیه می بینند که در خدمت  براي دریچه ايي ظهور توان هاي هنر بینائی ارائه دهندهو تفکر، 

راست ي ي نیمکرهتخصص عملکردي طوالنی پژوهش ها و نظریه ها در بارهي خالقیت بینائی هستند. تاریخچه

برخالف چپ یک شناختی از این امر چارچوبی ارائه می دهد که چگونه بیماران مبتال به بیماري هاي دژنراتیو مغزي 

با اختراع تکنیک ممکن است توان هنرهاي بصري پرباري پیدا کنند.  ،که بطور نامتقارنی نیمکره ها را متأثر می کنند

قابل دنبال ي تا ادراك بینائی را به اجزاء متشکله دان مسلح به ابزارهائی شده اند، دانشمنآرآي اف امهائی از قبیل 

کنند که زیربناي اساس عصبی ادراك و خالقیت بینائی  آشکارگیري تجزیه کرده، مکانیسم هاي احتمالی اي را 

ي عملکردهاي هستند. هنوز هم دانشمندان علم اعصاب در این موضوع تجسس می کنند که شبکه هاي عصبی برا

د موضوع این باشد که از آن جا که مطالبات عملکردي ی. شاگوناگون چگونه در هماهنگی با یکدیگر کار می کنند

 پی بردن بهقرار می گیرند.  "مهم اصلی موضعدر "انسان لحظه به لحظه تغییر پیدا می کنند، شبکه هاي خاص مغزي 

بازدارندگی به عنوان نظریه اي براي ظهور  ن از مهارآزاد شدآیا  کهاین روابط نوري روشنگر بر این امر می تاباند 

  می ماند یا نه. مقبولخالقیت بینائی در مبتالیان به بیماري هاي دژنراتیو مغزي 
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  رفرانس ها
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  19فصل 

  

  تخصص نیمکره اي، هنر، و زیبائی شناسی

  

  داهیال دبلیو. زیدل
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حیوانات دیگر، تخصصی شدن نیمکره اي عالمت شاخص شناخت انسانی است. این موضوع ي در مقایسه با همه

حقیقتی را شرح می دهد که نیمکره هاي چپ و راست بطور جداگانه عملکردهاي متفاوت ذهن را کنترل می کنند 

(Corballis 2009) ،است. بویژه، بوده ها و تحقیقات فراوانی عملکردي مغز منشاء کنجکاوي  جانبی شدن. به این دلیل

بین نیمکره ها (کامیسوراتومی) در آزمایشگاه راجر اسپري در  سطوح اتصالیبدنبال یافته هاي دراماتیک موارد قطع 

عمکردي براي هنر جاي پاي  جانبی شدنمفهوم ، 1970و  1960انستیتوي تکنولوژي کالیفرنیا (کلتک) در دهه هاي 

. این پژوهش ها  (Sperry 1974; Trevarthen 1990; Zaidel 1993)پیدا کردورولوژیکی و علم اعصاب محکمی در تفکر ن

مخصوصًا براي کشف این که کدام عملکردهاي شناختی در کدام یک از نیمکره ها تخصص یافته اند، مناسب بوده 

. قبل از این زمانها، حتی با وجود دارند وجوداند، و همین امر شور و هیجانی را شرح می دهد که در حول این یافته ها 

این که مدت ها بود که غیرقرینه بودن عملکردي شناختی به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد مغز انسان فهمیده شده 

  بود، ماهیت تخصصی بودن نیمکره اي بطور کافی مشخص نشده بود.

 یافتهم در بیماران مبتال به آسیب هاي مغزي تا کنون، یافته هاي تجربی بی شماري، که هم در افراد سالم و   

 چپ سبک هاي تفکري و شناختی جداگانه اي دارندراست و ي که نیمکره می کنند، برداشتی را تأئید شده اند

(Corballis 2012; Springer and Deutsch 2001)چپ در عملکردهاي اصلی زبان، شناخت مشروح، و متمرکز ي . نیمکره

 –راست در عملکردهاي بینائی ي ک هاي تفکر منطقی، و استقرائی را بکار می بندد. نیمکرهتخصص داشته و سب

، و گشتالتی تخصص جامع گرا، تمامیت تفکر هاي سبک حافظه، و چهره، ادراك جاشناختی، دانش منجمله فضائی،

ترل شده با پویائی هاي بین نیمکره اي را به عنوان مکمل یکدیگر و کني تخصص هاي غیر قرینه در زمان حال،دارد. 

مغز . علیرغم تخصص، در (Sperry 1974, 1981)گیرند که توسط فرگشت تطابقی شکل گرفته اند  نیمکره اي در نظر می

سالم، هر دو نیمکره بدنبال هم کار می کنند؛ این همان چیزي است که انسانها را، بیش از هر ارگانیسم زیست شناسی 

ارتباط برقرار کرده، ماهرانه در  زبان و هم چنین هنري از طریق یک ترکیب پیچیده ا دیگراندیگر، قادر می سازد تا ب

  د.نو ابداع کن ،محیط زیست سیر و سیاحت کرده، ساختارهاي پابرجائی را برپا، خلق
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در و بود؛  "هنر"مغزي آن زده شد، هنر عملکرد  جانبی شدنافزایش عالقه به هنر و ي در زمانی که جرقه  

ی و طراحی بیشتر از شک ماهیت واحد متحد جمع شده بود. انواع بی شمار گونه هاي هنر تفصیل نشده بودند، به نقای

، اجزاء  باشدکه از مغز بینندگان متمایز  در بین نبود ، هیچ بحث معناداري از مغز هنرمندتوجه می شدبه عنوان هنر همه 

براي هنر منحصرًا  جانبی شدننشده بود، و مسلمًا، مفهوم  تشریحکی آنها نورولوژیي هنر از نظر اجزاء متشکلهي متشکله

هم، به  مانندآکادمیسین ها و غیره  ،خارج از آزمایشگاه اسپري راست اطالق می شد. چیزي کهي به تخصص نیمکره

مغز در  زبانی – یرغ سیستم یک با "ایدب"است و  در تضاد ، این بود که هنر بعلت ماهیتش با زبانکردندآن تأکید می 

. اما، این یک استنباط بود، نه یک (Zaidel 2013)راست تخصص یافته است ي حمایت شود، مثالً سیستمی که در نیمکره

ه مستقیماً جنبه هاي هنر را سنجش می کرد توسط آزمایشگاه اسپري منتشر نشد حقیقت علمی. هیچ پژوهش تجربی که

همبستگی بین هنر و تخصص  راتومی شده هنرمندان حرفه اي نبودند. اما، متاسفانه،، و هیچ کدام از بیماران کامیسواست

نیمکره اي از آن وقت بر تعبیرات یافته هاي علمی، هم توسط دانشمندان و هم افراد عامی اي غلبه کرده که به هنر و 

  هنر را مرور می کند.مغز در  جانبی شدن، هم چنین یافته هاي مربوط به زمینهمغز پرداخته اند. این فصل 

  

 نیمکره اي در هنر  جانبی شدنتاریخی ي سابقه 19,2

  

ي تحقیقات در بیماران کامیسوراتومی شده باذکر شد، همبستگی بین تخصص نیمکره اي و هنر  همان طور که قبالً

 در کلتک در اسپري راجر روانشناسی –که در آزمایشگاه زیست  جراحان مغز بوگن و وگل شروع شد توسط کامل

اران تحت جراحی یم. این ب(Bogen and Vogel 1962; Sperry 1968, 1981)ا مورد مطالعه قرار گرفتند یکالیفرن پاسادناي شهر

 - ی، جسم پینه اي و کامیسورهاي قدامی و هیپوکمپییعن –قطع خط وسطی رشته هائی در کامیسورهاي جلومغزي 

که دیگر به داروها جواب نمی دادند. بدنبال  تسکین پیدا کنند به درمانی قرار گرفته بودند تا از صرع شدید و مقاوم

چون که قطع جراحی براي اولین بار  ،جراحی، این بیماران در آزمایشگاه اسپري مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفتند

عتماد براي تعیین ارزیابی مستقیم کفایت نیمکره اي را ممکن می ساخت. این یک روش بشدت بهبود یافته و قابل ا

ي راست، که اکثرًا از مطالعهي نیمکرهي تخصص نیمکره اي بود. عالوه بر این، اطمینان هاي مقبول قبلی در باره

بیماران مبتال به آسیب هاي موضعی مغز بودند، از طریق تست هاي تجربی به چالش کشیده شده بودند و نشان داده 

راست منفصل شده اي کنترل می شوند ي چون که توان هاي بیشتري توسط نیمکره ،شده بود که در این امر اشتباه اند

  . (Sperry 1981) دنکه قبالً فکر می شد که مورد دار
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مطالعات در بیماران کمیسوراتومی شده، یافته هاي علمی از بیماران آسیب مغزي ي قبل از اثرات تهییج کننده  

ی بود، مدارك اولیه اي براي عدم قرینگی عملکردي را ارائه می نورولوژیک، وقتی که اسیب یک طرفه و موضع

مورد بحث قرار می گرفتند. جانبی شدن نواحی زبانی  دادند. این نتایج در محدوده هاي نورولوژیکی و جراحی مغز

شدن ، توسط پال بروکا و کارل ورنیکه، الهام بخش مشاهدات جانبی 1800قرن ي چپ بعد از نیمهي مغز به نیمکره

بیماران نورولوژیکی مبتال به ي بی شمار عملکردي در مغز شد. همان طور که قبًال ذکر شد، استراتژي ارجح مطالعه

محدود به یک نیمکره بود. اگر بعد از آسیب بیمار نمی توانست یک تکلیف خاصی را انجام دهد، ي آسیب یک طرفه

آسیب دیده کنترل کننده (مسئول) آن عملکرد در مغز دست ي که قبًال می توانست، نتیجه گیري می شد که ناحیه

برخالف  ،نخورده است. اما، با بیماران کامیسوراتومی کامل در آزمایشگاه اسپري، آزمایش مستقیم کفایت نیمکره اي

. در می شد، که در مورد آسیب موضعی و یک طرفه انجام ممکن شد استنباط منفی کارآمدي بعد از آسیب مغزي

ظاهر می  که از آزمایشگاه اسپري پیدا شدنتایج و ایده هائی ي بسیار زیادي در حوزه هاي علمی براي عالقه نتیجه،

راست، بدون ي نیمکرهي تخصص نیمکره اي، بخصوص در بارهي شدند، تا حدي که فرضیات و استنباطاتی در باره

   مدارك تجربی اي گرفته شد، تا بر آنها استوار شوند.

 Alajouanine 1948; Gatdner)معدودي هنرمند با آسیب مغزي ي آالجوانین در باره 1948سال ي الهعلیرغم مق

که افراد  بودبطور کلی، یک دلیل عمده که هنر و مغز، بمدت هاي طوالنی معماگونه باقی ماند، این ، (1982 ,1975

داد معدودتري به توجه نورولوژیست ها می رسند. معدود با استعدادي در اجتماع قادرند هنر تولید کنند، و از آنها، تع

کاربرد همه جانبه اي نخواهند داشت، در  ناهاي تشریح مغزي آنولوژیست ها، زوج کردن هنر و زیرباز دیدگاه نور

حرکات قصددار  رفتنچیزهاي خاص)، آپراکسیا (از دست ي حالی که آگنوزیا (از دست رفتن دانش قبلی در باره

اراده)، یا آفازي (اختالالت اکتسابی زبان) بطور جامعی کاربرد دارند. در نتیجه اکثر آزمایشگاه هاي  همراه با ادراك

نورولوژي، روانشناسی عصبی، و علم اعصاب کوشش هاي خودشان را وقف روشن کردن این وضعیت ها کرده، 

سال گذشته هست  20تا  15طی کنترل مغزي هنر را بصورت موضوعات اسرارآمیز و معماگونه کنار گذاشتند. فقط 

در  هر چند عمدتاً که با اختراع تکنیک هاي تصویربرداري از مغز، ما رشدي در پژوهش زیربناهاي عصبی هنر را، 

   .(Zaidel 2005; Nadal 2013)شاهد بوده ایم  ،هنرهاي بصري و موسیقی
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  راست و هنري نیمکره 19,3

  

برداشتی کمک کرده اند که هنر بیانی است که می توان آن را در مغز جانبی به  بعضی عوامل در تفکر علمی و ذکاوتی

ماهیت غیر گفتاري ي بارهراست اطالق می شود. مهمترین عوامل در ي شده کرد. جانبی شدن مخصوصًا به نیمکره

  راست و تخصص آن در شناخت فضائی بینائی هستند.ي شناخت نیمکره

یک مربوط به این نیمکره چپ را تحقیق می کنند شناخت ي که نیمکرهدر روانشناسی عصبی و نورولوژي   

در ارتباطات  واماندگیزبان در طرف چپ نمایانگري می شوند، و ي کوشش سرراستی است، چون که مراکز عمده

راست یک معمائی و چالشی براي محققان بوده ي و سنجش کرد. برعکس، نیمکره سائیزبانی را براحتی می توان شنا

سعی در  راست را باي آزمایشگاه اسپري اسرار نیمکره . انتشاراتاست چون که فاقد کانال هاي زبانی ارتباطاتی است

فهم عملکردها و سبک شناختی آن دنباله گیري می کردند. متعاقبًا چندین واقعیت تجربی و نتیجه گیري هاي منطقی 

حد زیادي، ماهیت غیرگفتاري دارد، (ب) در تکالیف بینائی  راست (الف) در واقع، تاي ظهور کردند: شناخت نیمکره

    فضائی تخصص دارد، و (ج) در سبک هاي تفکري تمامیت گرا، گشتالتی است.

 اند، راست تخصصی شدهي که در نیمکره ئیدر این زمینه، مشخصه سازي مفهومی این که سایر عملکردها  

ي رهکمنجر به هدایت تعبیر یافته ها شدند، مثًال این که نیم و ،شدند که قبًال ذکر ایجاد کردنداستنباطاتی  ،چی هستند

، (ب) احساسی راست (الف) هنرمندانه است، چون که فرض بر این شده که توان هاي فضائی بینائی جوهر هنر هستند

است.  ، خالقیت غیر گفتاريتکرار می کنماست، چون که احساسات غیر گفتاري هستند، و (ج) خالق است، چون، 

منطق این ي هستهند. ا، و فاقد تأئید تجربی اند هستند که از فرض گرفتن ها زائیده شده ئیاما این ها حدس و گمان ها

قیت) ال(هم چنین احساسات و خراست همراه با ماهیت غیرگفتاري هنر بینائی ي غیرگفتاري شناخت نیمکرهي جنبه

ابژکتیو شخصی فرض گرفته شده که، افکار، ایده ها، احساسات، و است. لذا آن وقت، و اکنون، براساس مشاهدات س

راست شکل بگیرند. بطور سابژکتیو، ي یک منبع عصبی فاقد زبان اند، و لذا باید در نیمکرهي خالقیت منعکس کننده

مطمئن باشیم  و نمی توانیم گیرند می شکل چگونه ها ایني همه که دانیم نمی ما حقیقت، در. هستند زبان –این ها بی 

  چپ بر نمی خیزند.ي که این ها از نیمکره

راست را تأئید نکردند، در ي نیمکره درهنر  نشد یجانبي دهه هاي بعدي این برداشت ها در بارهتحقیقات   

مغز، هنر، و خالقیت در نظر ي می توان این برداشت ها را به مثابه از خط خارج کردن تحقیقات در بارهحقیقت، 
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و حس کردند که آنها باید یافته هاي تجربی خودشان را در پرتو  محققان با مفاهیم مد روز به اهتزاز در آمدهگرفت. 

این حدسیات ثابت نشده تعبیر کنند، در حالی که اکثرًا از موضوعی بی خبر بودند که در گام اول منجر به این پدیده 

  ها می شود.

ماران اسپري که کامیسوراتومی کامل شده و از نظر هنري در واقعیت، هیچ مدرکی در دست نبود که بی  

راست کنترل ي مهارتی نداشتند طراحی ها یا شماتیک هائی با کیفیت باال با استفاده از دست چپشان (که توسط نیمکره

بهتر با دست چپ می شد) می کشیدند. اما، آنها اشکال دو بعدي که نمایانگر اشیاء سه بعدي، مانند مکعب بودند را 

مغزي طرف راست بیماران نوروزلوژیک مخصوصاً ي . این یافته با آسیب نیمکرهرونویسی می کردنداز دست راست، 

تصویري را  در لوب آهیانه اي مطابقت داشت، که بطور کلی، نمی توانند بطور صحیحی یک مکعب یا هر نمایانگر

در ادراك  سالمراست ي گیري اي کمک کرد که نیمکرهانجام کار به نتیجه  ع. این نو(Bogen 1992)رونویسی کنند 

ی یا تجمعی در نظر گرفته می شود، قطع اختالط "هنر"فضائی بینائی تخصص دارد. اما، بعلت این که هنر به صورت 

 ، به تحققی رسیده نشد که توان فضائی برايباشدیا ن باشدنظر از این که هنر تصویري، موسیقیائی، نوشتاري، و امثالهم 

هنر و مغز، یعنی هاوارد گاردنر، تحت تأثیر ي نیست. حتی یکی از مهمترین پژوهشگران در بارهکلیدي بیان هنري 

مد  .(Gardner 1975, 1982) ه بودبیماران کامیسوراتومی شده در آزمایشگاه اسپري قرار گرفتي یافته هاي کلی در باره

  دارد. لم در عبیر یافته ها عاثر شدیدي بر نظرات و ت ،روز

  

   راست در هنرمنداني اثرات ادراکی آسیب نیمکره 19,4

  

شایعی در ي راست، در هنرمندان و غیر هنرمندان مانند هم، منجر به نقصان هاي قابل مشاهدهي آسیب در نیمکره

ثر آن چه که ادراك می شود، و این امر منجر به تغییر در طریقی می شود که آنها هنر خودشان را نمایش می دهند. اک

آسیب فی نفسه منجر آیا  . موضوع این نیست کههستندتصویري  اکثر آنها هم، و است می دانیم بر اساس هنر بصري

ناتوانی مغز در فرایند اطالعات بینائی بطریق کاملی هستند. ي می شود، تغییرات منعکس کننده به تغییرات در بیان هنر

بازتاب ادراك فرو ریخته است، و خود فرایندهاي ادراکی معرف استعداد به عبارت دیگر، تغییرات قابل مشاهده 

  هنري، خالقیت، و بیان نیستند.

فضاي طرف چپ است، خواه فضا شخصی  نابینی –یک مثال از نارسائی ادراکی بدنبال آسیب مغزي نیمه   

در هنرمندان،  براي مثال، شخص (دور از بدن شخص) باشد. از خارج) یا آن باشد یا محاط برو بدن شخص (بر روي

چپ بوم نقاشی می شود. بعضی از هنرمندان بخوبی شناخته شده ي ، باعث کنار گذاشتن جزئیات در نیمهاغماضاین 
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، (Anton Raederscheidt)که بدنبال آسیب به نیمکره راست چنین اثراتی را در کارهایشان نشان دادند انتون ریدرشیدت 

. بنظر می رسد که یک محور غیر قابل (Bogousslavsky and Boller 2005; Zaidel 2005)دند آتو دیکس، لویس کورینت بو

معموًال در طرف چپ خط  کهتقسیم می کند که چشم پوشی می شود  یرؤیت خط وسطی فضا را بین راست و چپ

ثالهم در فضاي عالئم شامل ناتوانی در رسیدگی، توجه، نقاشی، رنگ کردن، خوردن، شانه زدن، و اموسط است. 

طرف چپ بیمار می شود. آسیب معموًال در لوب آهیانه اي طرف راست است، گرچه آسیب در تاالموس و حتی در 

  نیمه اغماضی شوند. باعثراست می توانند ي نواحی تحت قشري در نیمکره

 

  
 

  چپ دقت کنید، ي نیمه ، قبل و بعد از آسیب مغزي، به چشم پوشی ازانتون ریدرشیدت تصویري از دو نقاشی از

  اضافه شده توسط مترجم.

    

 چپ دري طوري که نیمکره ،فضاست اي نیمکره کنترل در تعادل عدم اغماضی –تعبیر فراگیر براي نیمه 

. در اکثر (Heilman et al. 2000)راست فضا بطور غیر طبیعی غالب می شود ي به منابع توجهی به نیمه "چنگ اندازي"

اغماض طی شش تا هشت هفته ناپدید می شوند و این امر به پیشنهاد عدم تعادل، هر جند عدم تعادل بیماران عالئم 

مشاهده  ي کسانیچپ فضاي موقتی، کمک می کند. مهم است که تأکید شود که اثرات در اکثریت موارد در نیمه

غیر هنرمندان مانند هم اطالق به و هم  راست هستند، و این اثرات هم به هنرمنداني می شود، که مبتال به آسیب نیمکره

به طرز کنترل مغز بر محصوالت هنر تصویري  مربوط می شود. لذا، تغییرات ادراکی مشاهده شده در کارهاي هنرمندان

  نیست.

لوب آهیانه اي محدود باشد، اختالالت  بهراست، مخصوصًا وقتی که ي دیگري از آسیب نیمکرهي نتیجه  

ل ناشناختی فضائی و ناشناختی مکان نگاري یا مساحی (توپوگرافی) است. در ناشناختی فضائی، ادراك فضائی از قبی

، و در ناشناختی مکان نگاري، به اطالعات ازقبل مختل می شود فهم روابط بین اشیاء یا بین خطوط انتزاعی هندسی



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٧٠

راست در ادراك ي شت کلی که نیمکرهدانسته شده از مسیرها، نقشه ها، طرح بندي یا چیدمان ها دسترسی نیست. بردا

بعالوه، فضائی بینائی و دانش آن تخصص دارد از مشاهدات بیماران مبتال به چنین آسیب هائی سرچشمه گرفته است. 

دوکی شکل (فیوزیفرم) (تقریبًا سطح تحتانی محل اتصال لوب هاي پشت سري و ي وقتی که آسیب محدود به ناحیه

ل شدیدي در شناختن چهره هاي قبالً آشنا می شود، وضعیتی که به پروزوپاگنوزیا گیجگاهی) است باعث اختال

  شده نیز می شود. روبرومعروف است. این ضایعه موجب اختالل در شناخت چهره هاي تازه 

ند، چنین مند آسیب دیده در نظر گرفته شدهنر 50از راست و چپ در بیش ي آسیب نیمکره وقتی که اثرات  

. اول این که هیچ کدام از آسیب هاي وارده به نیمکره هاي یک طرفه باعث (Zaidel 2005)ظاهر شدند  ائیه نتیجه گیري

در هنر نمی شود. دوم این که، هر تغییري که پسا آسیب ظاهر می شود (تغییر همیشه  یتغییر مشخص کننده و خاص

نارسائی هاي ادراکی از نوعی هستند که در ي ظاهر نمی شود) منحصر به هنر نیست؛ این تغییرات صرفًا منعکس کننده

کار هنرمند که بنظر می رسد که بدنبال ضایعه تغییر پیدا ي . سوم، این که تنها جنبهمی شوند غیر هنرمندان هم مشاهده

می کند، تکنیک او ناشی از مشکالت حرکتی اکتسابی است، نه مهارت یا استعداد او؛ هنرمندان بیان هنري خود را با 

  نیک هاي دیگر سازگار می کنند.تک

    

  ادراك نقاشی ها در نیمکره هاي چپ و راست 19,5

  

. ستچنین نیاما، تماشاگر یکی هستند. ي اکثر پژوهش هاي مغز و هنر فرض گرفته اند که محصول هنرمند و مشاهده 

ي ناهار بکه براي یادگیري زی مکانیسم هاي زیربنائی تولید باید به هنرمند نگاه کنیم، در حالی پیدا کردنبراي ما 

هنرمندان حرفه اي مبتال به ي اولی را می توان از طریق مطالعهي در تماشاگر باید بیننده را مطالعه کنیم. جنبه ادراك

دومی را می توان از طریق استفاده ي آسیب موضعی مغز تعیین کرد (در بخش بعدي این فصل بررسی می شود). جنبه

راست ي برتري نیمکرهي طبیعی مورد مطالعه قرارداد. اولین پژوهشی که مسئله ان بینائی در افراداز تکنیک نیمه مید

. (Zaidel and Kasher 1989)یک تحقیق نیمه میدان بینائی در افراد سالم بود  ه است،در ادراك هنري را به آزمایش گذاشت

ه تی برخالف رآلیستی را مورد تحقیق قرار داداین پژوهش تفاوت هاي نیمکره اي در ادراك نقاشی هاي سورآلیس

رآلیستی) را در مرکز عدد  12سورآلیستی و عدد  12( نقاشی 24. افراد مورد آزمایش عکس هاي سري هائی از است

ي شناختی از نقاشی ها در یک پارادایم نیمه میدان بینائی تست شدند. در مرحلهي بینائی مشاهده کردند و سپس حافظه

می میدان بینائی راست یا چپ نشان داده ي هزارم ثانیه) در نیمه 100عکس بطور کوتاه مدتی ( 48 اًمجموع بازشناخت

(نیمی عدد فریبکاري  24عدد از آنها همان نقاشی هاي اصلی بودند که باید به حافظه سپرده می شدند و  24د که، دنش
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آنها نقاشی اي را که در سري باید  "بله،"را براي  . شرکت کنندگان یک کلیديبودند سورآلیستی و نیمی رآلیستی)

فشار می دادند تا  ،بخاطر نمی آورند "نه،"بود را بخاطر می آورند، و کلیدي را براي  - می شدند -سپرده  -بخاطر  -

ی را نشان دهند که آنها نقاشی را در سري هاي حافظه اي ندیده بودند. نتایج برتري حافظه براي نقاشی هاي سورآلیست

میدان بینائی چپ و راست براي ي چپ) نشان می دادند اما تفاوتی بین نیمهي راست میدان بینائی (نیمکرهي در نیمه

   نقاشی هاي رآلیستی وجود نداشت.

راست در به حافظه سپردن نقاشی ها را نشان می ي پژوهش نیمه میدان بینائی فوق نه تنها فقدان برتري نیمکره  

نقاشی ها یکی نیستند. نقاشی هاي سورآلیستی دنیا را از طریق تخطی از قواعد ي ن هم می دهد که همهدهد، بلکه نشا

 جسمانیواقعیت نشان می دهند، بعضی نمایانگر تخطی هاي منطقی اند، در حالی که بعضی نمایانگر تخطی هاي 

هند. محتوا نقش نیمکره اي در فرایند چپ را ترجیح می دي هستند، و این نوع خاص تحریفات فرایند شناختی نیمکره

، هر دو پرداخته می شودوقتی که به نمایش رآلیستی دنیاي فیزیکی واقعی بنظر می رسد که نقاشی را متأثر می کند. 

مورد آزمایش قرار نگرفته اند، چون که  ژانرهاي دیگر نقاشی متأسفانه، نیمکره رویکردهاي مساوي شناختی دارند.

 غیر قرینگی نیمکره اي باشد.ي ست یک استمراري را ارائه دهد که تعیین کنندهاین کار می توان

 

 
 

  تصویري از یک نقاشی سوررآلیستی، اثر سالوادور دالی. اضافه شده توسط مترجم.

  

و  "ابسترکت"سبک نقاشی هاي  "نشان دادن"کامپیوتر براي  با، عکس هاي تولید شده يدر پژوهش دیگر 

. برخی (Vogt and Magnussen 2005) ه اندشد در دست گرفتهافراد سالم  درارادایم نیمه میدان بینائی در یک پ "رالیستی"



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٧٢

شرکت کنندگان خواسته می شد تا ي مردم عادي بودند. از همه دیگر از شرکت کنندگان هنرمندان حرفه اي و برخی

راست بهتر به حافظه سپرده ي کت در نیمکرهکردند که نقاشی هاي ابستر آشکارعکس ها را به حافظه بسپرند. نتایج 

چپ، و در غیر هنرمندان در ي سبک رآلیست بودند در هنرمندان در نیمکرهي می شوند. عکس هائی که نشان دهنده

تی را تأئید می کنند که هنر یک واحد منفردي نیست. بلکه، می شدند. این نتایج برداش سپردهر راست بهتر بخاطي نیمه

تقسیم کرد، و طرز فرایند هنر توسط تماشاگر به تخصص آنها بستگی  یمتفاوتي جداگانه ژانرهايتوان در  هنر را می

   دارد. لذا، تکرار می کنیم، ایده اي که یک نیمکره، یعنی راست، می تواند در هنر تخصص یابد قابل دفاع نیست.

 
 

  
 

  تصویري از یک نقاشی ابسترکت، اضافه شده توسط مترجم.

  

  راستي و نیمکره طراحی 19,6

  

روانشناسان عصبی در بریتانیا از بیماران مبتال به آسیب مغزي  چه می دانیم؟ طراحیو  راستي نیمکرهي در باره 

در لوب هاي آهیانه اي و پشت  هاي این بیماران بکشند. آسیب را دوچرخه ايیک  عکسته بودند تا از حافظه سخوا

گروه مبتال به آسیب طرف  ها داراي خطاهاي مشخص کننده اي بودند. طراحیین سري طرف راست یا چپ بودند. ا

؛ گروه می گذاشتنداما جزئیات دوچرخه را باقی  می کردند،را حذف  دوچرخه راست مغز حدود و ثغور چارچوب

 McFie and Zangwill)غور را می کشیدند اما جزئیات دوچرخه را حذف می کردند ثمبتال به آسیب طرف چپ حدود و 

1960; Patterson and Zangwill 1944; Warington and James 1966)گشتالت،  نمایشراست توان ي . آسیب در نیمکره

جزئیات و قطعات دو چرخه را نمایش چپ توان ي و آسیب به نیمکره ،اسري پیکربندي دوچرخهتتمامیت، و سر

راست یک ي تحریک کردند تا پیشنهاد کنند که نیمکره) را 1944. این یافته ها پترسون و زنگویل (حذف می کرد
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ي استراتژي شناختی را مورد استفاده قرار می دهد که به پیکربندي کلی و گشتالت وابسته است در حالی که نیمکره

 –و مغز (توسط غیر  طراحیمی کند که بر جزئیات موضعی تأکید دارد. اما، در مورد  اتخاذچپ یک استراتژي را 

   را کنترل نمی کنند. طراحی توان تنهائی به ها نیمکره از کدام هیچ که دهند می نشان ها یافته این) ها يا حرفه

بیمار مبتال به آسیب یک طرفه و موضعی خواستند تا  125از  (Kirk and Kertesz 1993)متعاقبًا، کرك و کرتز   

ي ضایعه خانه، یک شخص). بیماران مبتال بهپنج شکل را از حافظه بکشند (مکعب، دایره، مربع، ساعت، درخت، 

 انواع از و شمار بی خطاهاي چپي نیمکره آسیب به مبتال بیماران و اي، رابطه –ائی راست خطاهاي فضي نیمکره

. لذا، ما می توانیم در هیچ گروهی حذف نشده بود طرح کشیدنکلیدي این است که توان ي . یافتهداشتندناگون گو

  در هر کدام از نیمکره ها وجود دارد. طراحیدر مغز طبیعی، کنترل فرض بگیریم که 

  

  آرآي اف اممغز با الکتروانسفالوگرافی و ي فعال شدن جانبی شده و دو طرفه 19,7

  

شدن عمدتاً در هنرمندان مورد آزمایش قرار گرفته اند. این اثرات هم در پژوهش هاي  هاثرات یک طرف

گزارش شده اند، اما این اثرات بطور انحصاري  آرآي اف امبا  از مغز تصویر برداريی و هم در وگرافالکتروانسفال

الکتروانسفالوگرافی بعضی از اثرات  قبیل از فیزیولوژیکی –محدود به یک نیمکره نبوده اند. واکنش هاي عصبی 

پتانسیل هاي فراخوانده  (Hofel and Jacobsen 2007)جیکوبسن  وهافل . اندجانبی شدن را در تماشاي نقاشی ها نشان داده 

 شرکت کنندگانکردند که می روي سطح جمجمه در افراد سالم در حالی ثبت  تعبیه شده شده را از الکترودهاي

راست را ي نیمکرهي جانبی شدن برجسته این محققانبودند.  یمشغول قضاوت هاي زیبائی شناسی طرح هاي گرافیک

پیدا  قرار گرفتن اولیهطرح هاي گرافیک هزارم ثانیه بعد از در معرض  600ص در پتانسیل هاي دیررس مثبت، بخصو

  کردند.

 شناسیکه در آن ها افراد مورد آزمایش قضاوت هاي زیبائی  آرآي اف اماز طرف دیگر، پژوهش هاي  

وبسن و همکارانش ) جیک1نشان می دادند: ( طریقچپ را به این ي نقاشی ها را انجام می دادند فعال شدن غالب نیمکره

(Jacobsen et al. 2006)  47و  45فعالیت حداکثري دو طرفه را در شکنج پیشانی تحتانی دو طرفه (نواحی برادمن ،(

قطب پیشانی طرف چپ، و هم چنین ي ناحیه ،بخش جانبی حدقه اي پیشانی طرف چپ،ي افزایش فعالیت جانبی شده

طرف راست (لوب  10برادمن ي فعالیت ناحیه این محققانند. ه ایدا کردپ را محل اتصال گیجگاهی آهیانه ايي ناحیه

کاپچیک و  توسط آرآي اف ام) پژوهش 2ند. (ه اینگولیت خلفی طرف راست را هم گزارش دادپیشانی) و شکنج س

جانبی  و بخش شناسی) را حین قضاوت زیبائی 13فعالیت حداکثري اینسوال (برادمن  (Cupchik et al. 2009)همکارانش 
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)، 32و  24)، لوب آهیانه اي فوقانی طرف چپ، سینگولیت طرف چپ (برادمن 10قشر جلوپیشانی طرف چپ (برادمن 

  ند. ه اکرد آشکار) را 19شکنج زبانی (لینگوال) (برادمن ي و ناحیه

تجسس  واکنش هاي زیبائی شناسی تصریحی به عکس هاي نقاشی ها را (Ishizu and Zeki 2011)ایشیزو و زکی   

آنها نواحی نیمکره اي بی شماري کرده و واکنش ها به زیبائی آنها در یک مقیاس نه نمره اي را اندازه گیري کرده اند. 

ند؛ این نواحی در بخش حدقه اي پیشانی وفعال می ش "زیبا"ي در قضاوت هاي ند که بطور حداکثره ارا پیدا کرد

این  "زشت"ي تحتانی طرف چپ بودند. براي قضاوت دمدار طرف چپ، و شکنج پشت سري طرف چپ، هسته

رف چپ ج پشت شیار مرکزي (قشر حس بدنی) طمحققان حداکثر فعالیت را در آمیگدال دو طرفه و هم چنین شکن

چپ، مخصوصاً در بخش قدامی ي حداکثر فعالیت را در نیمکره (Vessel et al. 2012) ند. وسل و همکارانشه اپیدا کرد

چپ ي فعال شدن در سطح میانی نیمکره بزرگي سیاه، و سینگولیت؛ یک ناحیهي نی، هیپوکمپ، مادهمیانی جلوپیشا

  راست مشاهده نمی شد.ي . تقریبًا هیچ فعالیتی در نیمکرهپیدا کرده اند را منجمله تاالموس

ایش به مواد در پژوهش هاي اندازه گیري واکنش هاي افراد مورد آزم آرآي اف اممرور نتایج مطالعات با   

. جمعًا، این نتایج برداشتی را تأئید می کنند که ارزیابی (Nadal 2013, Nadal et al. 2008)نیز گزارش شده اند  تصویري

  است. مطلقی هنر فاقد یک جانب گیري جاشناسی در مغز 

  

هاي نقاشی شده: جانبی شدن چهره در هنر و واکنش هاي زیبائی شناسی  چهره نگاري 19,8

  گانبینند

  

براي صدها سال، مخصوصاً از زمان رنسانس، هنرمندان غربی نشسته هاي تک نفره با ژست جانبی شده را نقاشی کرده 

ها طرف چپ چهره نگاري اند. قبل از آن، چشم اندازهاي نیمرخ چهره ها هنجاري بودند. از رنسانس به بعد، این 

ر مخصوصًا در مورد زن ها، بیشتر از مردها حقیقت دارد صورت را بیشتر از طرف راست نشان می دادند، و این ام

(McManus and Humphrey 1973)ند که نشسته هاي زنها از مردها بیشتر نقاشی شده ه ا. مک منوس و هامفري معلوم کرد

در صد).  56در صد در مقابل  68(به ترتیب  اند قرار گرفتهدید معرض بیشتر در اند طوري که طرف چپ صورت 

  سطحی، هیچ دلیلی وجود ندارد چرا هنرمندان چنین تبعیضی در کارهایشان نشان می دهند.بطور 

  :(Zaidel 2005)زمینه براي این بازده توسط زیدل به این گونه شرح داده شده است   
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غربی، بعد از چهره نگاري ساس تبعیض جانبی در نقاشی چند سال قبل، یک کوشش تجربی براي فهم ا

اولین حدس و گمان . (Zaidel and Fitzgerald 1994) ند که براي اولین بار منتشر شده بودندنتایجی شروع شد

بوده است  خریداري اصلی در این تبعیض ارجحیت بیننده، بخصوص بینندهي این بود که تعیین کننده

می  هاي کمیسیون شده تأمین چهره نگاريرا از طریق  شان(براي صدها سال، هنرمندان مخارج زندگی

فرضیه اي که با آن کار می شد این بود که این بینندگان دوست داشتند تا طرف چپ صورت زنها  کردند).

. آنها می خواستند تن دهنداین درخواست  هرا بیشتر از طرف راست ببینند، و هنرمندان می خواستند ب

چهره نگاري ی سالها روي یک ، روزها، هفته ها، ماه ها، و حتاین هنرمندانکارهایشان دوست داشته شوند. 

). این تبعیض نمی توانست یک داوینچی لئوناردوي "مونا لیزا"چهره نگاري (براي مثال،  کار می کردند

اتفاق تصادفی و ناخواسته باشد. لذا، مهم است تا معلوم شود افراد مورد آزمایش از طریق دوست داشتن 

  ند. ردچه فکري می کچهره نگاري یک 

یک فرد نشسته را نشان داده و از آنها خواسته نگاري  د آزمایش در یک آزمایشگاه چهرهموربه افراد     

شده بود تا در یک مقیاس پنج امتیازي شدتی را قضاوت کنند که با آن این نقاشی را بطور کلی دوست 

ته شده نها خواسها را نشان داده و از آچهره نگاري دارند. به یک گروه جداگانه از افراد مورد آزمایش این 

بود تا در یک مقیاس پنج امتیازي قضاوت کنند که شخص نشسته چه اندازه جذاب است. در هر نوع الزام 

تصویر ي نقاشی ها و گروه دیگر یک نسخه اصیلقضاوتی، یک گروه از افراد مورد آزمایش جهت گیري 

ودند که در هر نوع قضاوتی، صرف نظر آئینه اي معکوس نقاشی ها را می دیدند. یافته هاي غیرمنتظره این ب

از این که جهت گیري اصلی یا معکوس جانبی نشان داده می شد، زنهاي نشسته اي که هنرمند از اصل با 

نقاشی به تمامیت ترجیح داده می  یعنی، تأکید بر طرف راست نقاشی کرده بود ارجحیت داده می شدند:

ی در نظر گرفته می شد که طرف چپ مورد تأکید قرار گرفته شد و فرد نشسته بسیار جذاب تر از نقاشی هائ

چهره نگاري بر تأکید طرف راستی براي  . بعالوه، در هر نوع قضاوتی، هیچ تأکید مهم طرف چپیندبود

 زنها با تأکید بر طرف چپ ارجحترهاي چهره نگاري مردان نشسته یافت نشد. حداقل انتظار می رفت که 

در  تفاوت جنسی بود. اما، حقیقتی کهموجود هاي نقاشی شده چهره نگاري بی در ، چون این روند غرباشند

این بود که حداقل، افراد مورد آزمایش تبعیض هنرمندانه ي شده ظاهر شد نشان دهندهنقاشی چهره هاي 

آماري در افراد مورد آزمایش قضاوت کننده وجود ي را برداشت کرده بودند (هیچ تفاوت جنسی عمده

  .(Zaidel 2005, pp. 166-7) نداشت

  

ارجحیت زیبائی ي این نتایج نشان می دهند که تبعیض هنرمندان در نقاشی کردن چهره ها بیشتر منعکس کننده

جذابیت چهره بصورت غیر آیا  ، ادراکی، و شناختی خودشان بوده تا تماشاگران ناشی. براي آزمایش این کهشناسی

عکس هاي روبرو از چهره هاي که طی آن  هانجام شدتحقیق دیگري  یا نه، ن یافتهقرینه در چهره هاي انسانها سازما

که از روبرو با بیانات  ئیارجحیت جذابیت تعیین شود. بعد از دیجیتالیزه کردن عکس ها تا ندافراد استفاده می شد

 – راست و چپ، –چپ ي بصورت چهره ،(Adobe)، با کمک فوتوگرافی ادوبی خنثی گرفته شده بودند، هر عکسی

. وقتی که به افراد مورد آزمایش این چهره هاي کامًال قرینه (Chen et al. 1997; Zaidel et al. 1995) ندشد ساخته راست
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ته می شد تا تصمیم بگیرند کدام یک بیشتر خواس آنها از و شد می داده نشان راست –ت چپ، و راس –چپ ي شده

کردند و هیچ ارجحیت عمده اي می  انتخاب زنهاي چهره براي را شده استر –ي راست هاجذاب ترند، آنها چهره 

ي هنرمند و ارجحیت هنرمندانهي این نتایج تفاوت بین تصمیم هنرمندانه نشان نمی دادند. را مرداني بین دو فرم چهره

هنرمند،  بین مغز یکریم تا بیننده را نشان می دهند. لذا، وقتی به قضاوت زیبائی شناسی پرداخته می شود، ما الزم دا

   تمایز برقرار کنیم. هنر است، و مغز بینندهي که تولید کننده
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  نتیجه گیري 19,9

  

مغز و هنر بر هنر تصویري بوده است. با در نظر گرفتن این امر، یافته هاي رفتاري،  هاي تأکید در پژوهشتا این جا، 

رداري عملکردي، که در بینندگان هنر سنجش شده اند، هم چنین ثبت هاي فیزیولوژیکی مغز، تکنیک هاي تصویر ب

 اشاره صص یافتگی نیمکره اي براي هنرخمغز در هنرمندان حرفه اي، همگی به غیاب تي اثرات آسیب یک طرفه

دارند. در عوض، یافته هاي جمع آوري شده نشان می دهند که هنر یک ماهیت واحدي نیست، و این که اجزاء متعدد 

از مغزهاي هنرمندان تولید کننده هستند، بعضی ها  هايویژگی  ها از ط به هنر در تولید آن دخالت دارند؛ بعضیمربو

ویژگی هاي مغز بینندگان  از بیانی هنر (یعنی، تصویري، موسیقیائی، نوشتاري، رقصی)، و بعضیي ویژگی هاي واسطه

تولید و ي فته شود که یک تخصص نیمکره اي برادل نیست که فرض گرتاند. از نقطه نظر منطق خالص، غیر مس

وت متفا هاي نیمکره در هنر هاي اجزاء –. ممسکانه است که فرض گرفته شود که زیر هنر وجود داردي مشاهده

  تخصصی شده اند و هر دو نیمکره به محصول نهائی کمک می کنند.
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  6بخش 

  

  ، و مغزشناسیزیبائی  هنر، فرگشت

  

  

  

   تجربی شناسیبه سمت یک رویکرد مقایسه اي به زیبائی  20

  تکومش. دبلیو و فیچ –ستفال گشه و 

  

  هنر و مغز  فرگشتیهم  21

   ایاال. جی فرنسیسکو و کوندي –کامیلو جی. سال  

  

  رتباطاتی طلوع کرده است فرایندهاي ات غیر سازشی شفرگ از که "مانندي – سرشت"هنر به عنوان یک رفتار  22

  لوئیجی اف. آگناتی، دیگو گویدولین، کجال فیوکس 
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  20فصل 

  

  به سمت رویکرد مقایسه اي به زیبائی شناسی تجربی

  

  تکومش. دبلیو و فیچ –گشه وستفال 
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  پیش گفتار 20,1

  

ه یک امر عالمگیر فرهنگی انسانها، شبیه سنت هاي زیبائی شناسی در اجتماعات انسانی فراگیر بوده و بنظر می رسد ک

و زبان  سیت شناختی پا به پاي موسیقی شناتحقیقاي به زبان و موسیقی باشد. زیبائی شناسی تجربی بصورت یک رشته

در حال ظهور است. زیبائی شناسی کردن ویژگی هاي بنیادي ذهن انسان  آشکارشناسی در توان بالقوه اش براي 

ا آن را فهمیده ایم بر فرایندهائی تمرکز می کند که زیربناي فعل و انفعال یک یا چند نفر با یک تجربی، آن طور که م

محرك زیبائی شناسی (معموًال، بینائی)، ضمن ادراك و تولید آن شی ء هستند. یک هدف مهم این پژوهش باید شرح 

ئی است که براي یک یا چندین حس، و فهم رانش جهانی انسانها براي خلق کردن و احاطه کردن خودشان با اشیا

  می رود. فراتر آن ي سودمندي بالفاصلهي بطریقی لذت آور است که از وظیفه

مقایسه اي در زیبائی شناسی وجود دارد. اول، تفکیک ویژگی هاي فرهنگ  تحقیقیک توان بالقوه اي براي   

فرهنگ از  ياطیف گسترده  درئی شناسی سنت هاي زیباي مستلزم مطالعه که مشترك جهانشمول عناصر از خاص –

زبانها (براي مثال، ي موجود در همه جانشمول. این شبیه به تحقیق در مورد و معرفی ویژگی هاي هاي انسانی است

خاص، از قبیل سیستم تون صداي  - ویژگی هاي زبان برخالفز قبیل افعال و نام ها)، گروه هاي مختلف واژه ها ا

 زیبائی فرایندي متشکله اجزاء آن تا آید می الزم ها گونه بین مقایسه فرهنگی، –مقایسه هاي بین . عالوه بر است چینی

و احتمال کشف مثال  ،از آنهائی تشخیص داده شوند که با سایر گونه ها مشترك اند است انسانها به منحصر که شناسی

  .بین آنها هائی از فرگشت همگرا

سنت هاي زیبائی شناسی انسانها را با تأکید خاصی بر مصنوعات اولیه در این فصل ما ویژگی هاي مشترك   

 مورد را آنها فرگشتی هاي منشاء احتمال ما و کردند، می ادغام را نمایانگري –اي در نظر می گیریم که طرح هاي غیر 

آنها وجود ي همه و زینت آالت در اکثر فرهنگ هاي انسانی، اگر نه نمایانگري – غیر هاي طرح. دهیم می قرار بحث

غربی بوده  "هنر عالی"دارند. اما، این ها یک کانون معمولی تحقیقات زیبائی شناسی نیستند، جائی که تمرکز اصلی بر 

است. اما، از دیدگاه بین فرهنگی، منطقی است تا طرح هاي زینت آالت انتزاعی بعلت فراگیري و سادگی نسبی آنها 



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٨٣ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

. لذا ما اهمیت طرح هاي هندسی و غیر  (Westphal-Fitch et al. 2012; Westfall-Fitch et al. 2013)مورد مطالعه قرار گیرند

  .کنیم می تأکید جا این در را نمایانگري –

فرایند زیبائی شناسی با  ی دراجزاء سطح پائین ادراک از از نظر زیست شناسی، بنظر می رسد که تعداد زیادي  

حالی که بعضی جنبه ها (براي مثال، تولید طرح هاي سلسله مراتبی تکراري) ممکن ، در باشندسایر گونه ها در اشتراك 

ما باشند. چنین ویژگی هائی ممکن است در سایر حیطه هاي انسانی از قبیل موسیقی یا زبان ي است منحصر به گونه

ي ما نوشتجات در باره . در این فصلوجود داشته باشند ، با پیامدهاي مهمی براي فهم ما از ماهیت ذهن انسان،هم

سازي پرنده ها، زنبورها، و نخست پایگان را مرور می کنیم، دو حیطه اي که ما فکر می کنیم  هادراك قرینه و آشیان

زیبائی شناسی را می توان بطور مفیدي دنباله ي شباهت ها و تفاوت هاي شناخته شده بین انسان ها و حیوانات در باره

، بلکه گونه هائی، براي مثال (Zaidel et al. 2013)نه تنها شمپانزه ها و سایر نخست پایگان  گیري کرد. کلیدي است تا

که ممکن است دچار تحوالت خصیصه هاي همگرائی شده باشند،. مخصوصًا، ما  پرنده ها، مورد مطالعه قرار گیرند

می کنیم تا مکانیسم هائی را احتیاج به حساب آوردن بوم شناسی و زیست شناسی اجتماعی یک گونه را برجسته 

ي یفهظاجتماعی فراتر از و ییافته و اهمیت شدتکه توسط آنها خصیصه هاي از پیش موجود می توانند  مبفهیمی

  .آورندبدست را بالفصلشان 

    

   موضوعات فراگیر در استعالم زیبائی شناسی 20,2

  

، در نظر می گیریم که تفکیک شدید بین زینت تاریخی زیبائی شناسی شروع کرده پیشرفتما با توضیح کوتاهی از 

لب کلیشه اي فرهنگ هاي اروپاي غربی است. ما تنش موجود در قي نسبتًا تازهي یک پدیده "هنر عالی"آالت و 

فعالیت  مربوط به انسانیت دري مثال تنش موجود بین جهانشمولی گسترده، براي استعالمات زیبائی شناسیي همه

که ممکن است به  را هم در نظر خواهیم گرفت، نواع گوناگون مدهاي روز سطحی و سنت هائیزیبائی شناسی و ا

  .سرعت در فرهنگ هاي واحد و مراحل زمانی عوض شوند
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  زیبائی شناسی طبیعی و اکتسابی: وراي کانت 20,2,1

  

به عنوان یک  زیبائی شناسیگوستاو فچنر و معرفی یک رویکرد تجربی به ي گرچه زیبائی شناسی، با ماجراي نوشته 

رفتار ي دانشمندان شروع به جمع آوري داده ها در بارهاما،  (Fechner 1871, 1876)فلسفی خالص شروع شد ي رشته

روانشناسی کرده که به دهه هاي ي زیبائی شناسی کردند. این امر زیبائی شناسی تجربی را یکی از قدیمی ترین رشته

  بر می گردد.  1970

، متمایز از زینت و صنایع دستی، یک "هنر عالی"ي ت مدرن غربی ما از هنر ظریفه به عنوان پدیدهبرداش  

. قبل از آن، و (Kristeller 1990; Shiner 2001)برداشت نسبتًا تازه اي است که در اروپاي قرن هیجدهم ظهور کرده است 

ی بین هنر و صنایع دستی انجام نگرفته بود، و در فرهنگ از آن هنگام براي اکثریت وسیع تاریخ انسانها، هیچ تمایز مطلق

به عنوان یک نوع متمایز قدردانی  "زیبائی شناسی". مفهوم (Anderson 1979)هاي زیادي این تفکیک وجود ندارد 

اطالق شود) تقریبًا در همان زمان در  اشیاءکه ممکن است به هر تعدادي از  "خوش سلیقگی"مختص هنر (برخالف 

   ظاهر شد. اروپا

به  ”anesthetic“ طبیي (مقایسه با واژه به معنی برجسته یا حسی ”aisthetiko“ي از واژه ”aesthetics“ي واژه  

استتیکس را براي اولین ي ، واژه1750در سال  ررا در نظر بگیرید) مشتق شده است. الکساندر بومگارتنمعنی بی حسی 

. بومگارتن زیبائی شناسی را به (Gregor 1983; Shiner 2001) دهدشرح را زیبائی  یبار استفاده کرد تا ارزیابی یا قدردان

. (cognitio sensitivia)تکیه دارد  عالوه بر تفکر منطقی بر حس ها هم که هپیشنهاد کرد ثانويعنوان یک اسلوب شناختی 

به وارده ها  حس هاعمدتاً از طریق  cognitio sensitiviaحسی است، اما ي در این مدل، تفکر منطقی مستقل از وارده

حس  بومگارتنر – ه استتکیه دارد. بعالوه، بومگارتنر بین حس زیبائی شناسی طبیعی و اکتسابی تمایز برقرار کرد

 -که با درون  – (Groϐ 2001, p. 97) ه استیک گرایش طبیعی روح براي فکر زیبا خواند را زیبائی شناسی طبیعی

ما این حس زیبائی شناسی طبیعی را که بومگارتنر شرح داده به  تذهیب این حس می شود.فرهنگی شدن منجر به 

مشترك است، انسانها ي بین همه ، علیرغم فرهنگ هاي احاطه کننده،عنوان حس زیبائی شناسی اي تعبیر می کنیم که

تذهیب، در واژه هاي  (یا فرهنگی شدن بعدي -یک فرهنگ در یک فرایند درون ي خصیصه هاي ویژه در حالی که

   .بدست می آیند بومگارتنر) حین هستی زائی
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 زیبائی –داراي ذهنیت زیبائی شناسی است ي شناختی در دریافت کنندهي براي بومگارتنر زیبائی یک پدیده  

معروف ي ). این یادآور گفتهGroϐ 2001ت، و نه یک ویژگی شیئی که مشاهده می شود (اس کمال و تمام ادراك

زیبائی هیچ کیفیتی در خود اشیاء نیست. فقط در ذهنی وجود دارد که به آن اندیشه "است:  (Hume 1757)ید هیوم دیو

   "می کند، و هر ذهنی یک زیبائی متفاوتی را درك می کند.

انسانها ي را به همه زیبائی شناسیبرداشت اصلی بومگارتنر از زیبائی شناسی بطور بسیار مهمی توانائی ادراك   

 تذهیب را فراگیر طبیعی شناسی زیبائی حس این تواند می شدن فرهنگی –منتسب می کند، با قید و شرطی که درون 

 Critique)با نفوذ زیبائی شناسی اي مغایرت دارد که ایمنوئل کانت در کتاب نقد قضاوت  بسیار مفهوم با بشدت این. کند

of Judgement; Kant 1972)  است. کردهپیشنهاد  

است. کانت ادعا می کند که الزم است که یک دریافت کننده  "تعمق بی عالقه"وم کلیدي براي کانت مفه  

هیچ عالقه اي به شی ء نداشته باشد (براي مثال، تمایلی براي تملک آن) تا یک قضاوت خالص شی ء ممکن شود 

(Kant 1872, p. 50).  

  

  مردم می گویند که گرسنگی بهترین آشپز است،  

  

  نینچاز هر چیز خوردنی لذت می برند،  د با اشتهاي سالمو افرا  

  

  انتخاب بر اساس ذوق و شوق نیست. فقط وقتی براي گواهیلذتی   

  

  همه  احتیاجات برآورده شدند شخص می تواند تشخیص دهد چه کسی در بین  

  

  یا  ذوق و شوق دارد یا نه . . . ذوق و شوق توان قضاوت یک شی ء  

  

  ندي یا ناخوشایندي بدون هر گونه عالقه است.یک اجرا با خوشای  

  

   چنین خوشایندي زیبا خوانده می شود.ي اوبژه   

  

قضاوت زیبائی شناسی را اتخاذ کرده، بین قضاوت هاي ي یک موضع بسیار محدود کننده در باره دیدگاه کانت

ناخالص تمایز بر قرار می کند، و بطور  یا عینی بخوانیم) و "اوبژکتیو"(چیزي که ما امروزه می توانیم آن را  "خالص"

الیتیستی هم هست: اگر چنین قضاوت خالص و بی  یمؤثري اکثر دریافت کننده ها را کنار می گذارد. این دیدگاه

، پس قضاوت باشندمعدودي روي این سیاره باشد که احتیاجاتشان کامًال بر طرف شده ي عالقه فقط در دسترس عده
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س اکثریت انسانها نیست. براي یک رویکرد تجربی به زیبائی شناسی که در جستجوي زیبائی شناسی در دستر

می کند، و رویکرد  اتخاذبسیار محدود کننده اي را  نسانها است، نظر کانت یک مدل کاراشتراکات گسترده بین ا

  بوگاتنر ارجح است. ي شامل کنندهبیشتر 

ن و ماجراجویان که ممارست هاي هنري فرهنگ هاي گزارشات کاوشگرایک جنبش بعدي، تأثیر گرفته از   

انسانها، همان طور که ي دیگر در اطراف دنیا را شرح داده اند، دلیل آورده اند که توان زیبائی شناسی کامًال بین همه

  توسط فرنز بواس بیان شده، مشترك است:

  

رك می شود. مهم نیست که انسان دي گونهاعضاء ي به راه هاي زیادي لذت زیبائی شناسی توسط همه

زیبائی ممکن است چه اندازه متنوع باشد، صفت عمومی لذت بردن از زیبائی در همه جا از همان راسته 

قبائلی که براي ما شناخته شده اند اثباتی از ي است. وجود آواز، رقص، نقاشی و مجسمه سازي بین همه

هایشان، و توان انسانها براي لذت بردن از آنها،  اشتهاي وافر براي تولید چیزهائی است که از طریق شکل

  ارضاء کننده درك می شوند. 

  

شباهت هاي آنها در تقارن، تکرار، و ساختار منجر به برداشتی  در حقیقت، فراگیري اشیاء زینتی و طرح هاي

ا می توان شده که عناصر مشترك، و قابل توصیف ممکن است زیربناي زینت آالت بوده و این که زینت آالت ر

مراجعه نمائید). این رویکرد در کارهاي اخیر  Jones 1856توصیف کرد (براي مثال، به  "گرامرها"بطور مفیدي در 

  بشدت بسط داده شده است.  (Washburn and Crowe 1988) توسط واشبرن و کراو

  

  اهداف متعدد هنر 20,2,2

  

 Historiche Grammatik de bildenden Künste, Riegl) گرامر تاریخی هنرهاي بصريالویز ریگل، در کتاب 

. او (Riegl 1966, p. 217)تأکید کرده که انسانها طبیعتًا رانشی براي خلق هنر دارند  ،که بعد از فوتش منتشر شده (1966

ف . هد3. استفاده، 2، تزئین کردن. 1مصنوعات انسانی اند: ي همهي بین سه هدف تمایز برقرار می کند که مشخصه

با محتواي هنري کمی باشند (مثًال، نوك یک  وظیفه مندعمدتًا ممکن است  مخلوقات. (Riegl 1966, p. 217)تخیلی 

و/یا نمایانگري باشند. در هم تنیدگی وظیفه  تزئینغیر از  وظیفه مندينیزه)، و مخلوقات خالصاً هنري بدون هیچ هدف 

 لبه دوانسان نماها، که ي وجه است. بعضی از ابزارهاي بسیار اولیهدر ابزارها مخصوصًا جالب ت شناسیمندي و زیبائی 

، داراي درجات (Mithen 1996)میلیون سال قبل تولید شده اند  1,4(یا تبر دستی) خوانده می شوند و اولین بارحدود 
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نمونه ها بیش از یک . بزرگترین هستند اي زیادي از تقارن دو طرفه اند که مستلزم برنامه ریزي و اجراي قابل مالحظه

وظیفه ي ، و معلوم نیست که قابلیت استفاده(Wenban-Smith 2004)سانتیمتر طول آنها است  30کبلوگرم وزن داشته و 

وظائف ي آچولین موجب بحث هائی در باره به نام . اندازه تقارن این تبرهاي دستیباشندمندي به عنوان ابزار داشته 

و توان هاي همزمان شناختی  (Kohn and Mithen 1999; Mitchen 2003; Nowell and Chang 2009)زیبائی شناسی یا اجتماعی 

  فرهنگ انسانی شده اند.  رشدابتداي  در ،(Mitchen 1996) الزم براي خلق آنها

  

  نمایانگري –فچنر و هنر غیر   20,2,3

  

 تداعی شوندهتمایز برقرار کرده است. عوامل  تداعی هابین عوامل مستقیم و در زیبائی شناسی  (Fechner 1876)فچنر 

در ذهن دریافت که یک شی ء مطابقت دارد تداعی هائی ایده ها و یعنی ، ریگل Vorstellumgszweckي تقریباً با واژه

تري به ویژگی هاي سرشتی، مانند تقارن، رنگ، و سایر ویژگی  نزدیکیبطور . عوامل مستقیم راه اندازي می کندکننده 

ر بالقوه اي اثرعوامل مستقیم و. عوامل تداعی کننده می توانند بطندخورده ا پیوندسمی یا مادي در خود شی ء هاي ر

، فچنر پیشنهاد کرده است که براي شناسائی اصول زیبائی شناسی، زینتی هاي بنابراینیا با آن مقابله کنند. را تقویت 

چهره نگر مفید واقع شوند، چون که عوامل تداعی کننده در اشیاء است بیشتر از هنر نمایا ممکن کننده نمایانگر –غیر 

مان دهنده زسانامحسوس تر  اصول فائق آمدن برا یشده در هنر نمایانگر کننده می توانند باعث مسدود شدن نگاري 

می کنند.  اصول رسمی سازمان دهنده اشغال اصلی راي صحنه ندارد، جائی که وجوددر مورد زینتی ها امر باشند. این 

شده راه اندازي می کند براي یک مکان و زمان خاصی بسیار ویژه اند، لذا چهره نگاري ارزیابی هائی که یک شی ء 

جامع تاریخی و بین فرهنگی زیبائی شناسی می شوند. عالوه بر این، عوامل مستقیم احتماًال تنها ي یک مطالعه مانع

   نا داري بین گونه ها مورد مطالعه قرار داد.عواملی هستند که می توان آنها را بطور مع

گزینه، : ه استکرد دفچنر در باب جمع آوري یافته ها، سه روش را براي استعالم تجربی زیبائی شناسی پیشنها  

می توانند . مجددًا فرض زیربنائی این است که گرایشات زیبائی شناسی در زندگی روزمره سودمندي تولید،

 اجزاء آنهاکه بعضی از طوري فعال باشند، و لذا می توانند در اجزاء متشکله از هم جدا شوند، در کیفیت هاي متعددي 

 آخريگونه ها مشترك باشند (گرچه تا آن جا که ما می دانیم فچنر احتمال ي فرهنگ ها و بالقوه بین همهي بین همه

که زیبائی شناسی یک  هم در نظر می گیرد را موضوع این فچنر طریقی –مورد بحث قرار نداده است). رویکرد سه  را

تسخیر شود. بطور غیر قابل اجتنابی، تولید  فرستنده/گیرنده مدل محرك/واکنشی نیست که توسط یکي فعالیت ساده

شی ء زیبائی شناسی گرایشات سرشتی ادراکی خودشان را هم در حین تولید درگیر می /اثر هنريکننده (ها)ي یک 
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از که بر تولید تأثیرگذار است،  است فرضًا ناشی از اثرات بازخوردي از ادراکیکه مام شده، کنند. اغلب، محصول ت

می  "اتفاقات خوشحال کننده"که منجر به نتایج غیر منتظره و متفاوت است، امري  ،آن چه که در ابتدا تصور شده بود

  .شود

د شده اند و یافته هاي تجربی در رویکردهاي زیست شناسی به زیبائی شناسی صرفاً همین اواخر پیشنها  

ربناي زیست شناسی زیبائی زیي ، که در باره(Eibl-Eibesfeldt 1988) آیبسفلدت –حیوانات ندرتاً ادغام شده اند. آیبل 

که ما می توانیم پیدا کنیم:  هتمایز برقرار کرد اي ، بین سه الیه از ارجحیت ها یا تبعیضات ادراکیه استنوشت شناسی

انسانها ي به گونهمنحصر آنهائی که  ؛) 1(سطح  مشترك اند ائی که با سایر گونه ها، مخصوصاً مهره دارانارجحیت ه

). 3(سطح  هستندبه یک فرهنگ خاص انسانها منحصر )، و آنهائی که 2بشریت مشترکند (سطح ي اما بین همه هستند

د ر زیبائی شناسی توسعه داده می شود مقایسه اي دکه یک رویکر داشتبه خاطر  هستند که باید وقتی یاین ها تمایزات

ما، می توانند بطور مثرالثمري به ارجحیت هاي تولید نیز بسط داده شوند. ما فرض گرفته ایم که عوامل ي و، به عقیده

حقیقت این امر هستند. اگر  2قرار گرفته اند، در حالی که عوامل مستقیم در سطح  3فچنر در سطح ي تداعی کننده

   ترازي ربط هنر انتزاعی غیر نمایانگر کننده را به استعالم بین فرهنگی و بین گونه اي تأکید می کند. - داشته باشد، هم

(گرایشات سرشتی زیبائی شناسی مشترك با سایر گونه ها)، مورد تحقیق کمی قرار گرفته  1محتویات سطح   

پرندگان، حشرات، و نخست پایگان (که متعاقباً مورد ي ر بارهو بخوبی شناخته نشده اند. اما، پژوهش هاي روزافزونی د

بحث قرار می گیرند)، به ما اجازه می دهند تا فرضیه هاي آزمایشی را در این باره شکل دهیم که چه چیزهائی ممکن 

  است بین حیوانات مشترك باشند.

  

  انسانیي بعضی از پیامدهاي مصنوعات غیر نمایانگر کننده 20,3

  

سال  70000ز قدیمی ترین مصنوعات زیبائی شناسی انسانها نشان هاي طرح داري روي گل اخرا هستند که به بعضی ا

 که هستندی همزمان. بنظر می رسد که صدف هاي  (Henshilwood et al. 2002; Kuhn and Stiner 2007)پیش بر می گردند

 ;Henshinlwood et al. 2004)ند ه اشیده می شدو بخصوص براي جذابیت بینائیشان پواند  سوراخ شدهو جمع آوري 

Vanhaeren et al. 2006; Bouzouggar et al. 2007) . سال قبل از عصر حجر  30000این موارد، نمایانگران تقریبًا هر دو

است، جون که  يتعجب آور امر . این(Hodgson 2006; Verpooten and Nelissen 2010) صدف دارند انسانها و حیوانات

براي انسانهاي هنرمند اولیه حیوانات و  رح هاي هندسی بسیار نادرتر از موجودات سرزنده در دنیاي واقعی هستند، وط

فرهنگ ي ربط بسیار زیادتري داشته اند. حقیقتی که طرح هاي انتزاعی و زینت آالت در همه زیستشان انسانهاي هم
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نده را پرورش نداده اند، ایده اي را بیشتر تأئید می کند که ، منجمله آنهائی یافت می شوند که هنر نمایانگر کنها

پایه اي و مستقیمی براي رانش زیبائی شناسی انسانها، بدون احتیاج کلی براي ي انتزاعی کردن آرایشی یک روزنه

  است.  نمایانگري کردن

: ابزارهاي است انها مورد مصرف قرار گرفتهسال است که توسط انس 100000حدود  اخاك سرخ یا گل اخر  

، در افریقاي جنوبی پیدا شده اند، منجمله (Blombos)اخرا از این زمانها در غار بلومبوس  خت گلپرداي هدکامالً پیچی

 (Henshinlwood et al. 2011)دریائی که حاوي یک سنگ آسیابی بود که بخوبی با آن جور می شد  یک صدف حلزون

مورد مصرف بود که شامل خاك اخرا، استخوان و مغز استخوان،  یاي از ترکیب حاوي باقی مانده "جعبه ابزار". این 

تولید رنگیزه ها تجربه داشته اند. گل اخرا  این است که این انسانها دري دیگر بود، که نشان دهنده ذغال و مواد معدنی

فاده می شود)، اما براي دباغی را می توان براي نقاشی روي بدن استفاده کرد (و هنوز هم در بعضی از فرهنگ ها است

فعالیت زیبائی ي استفاده می شود، اما وجودش به تنهائی نشان دهنده هم اشیاءابزارها، و سایر ي ساختن دسته کردن،

  شناسی نیست. 

  

  
  

  .مواد براي تولید رنگ در کار هنري از غار بلومبوس. اضافه شده توسط مترجم ترکیبي تصویري از قدیمی ترین وسیله

  

: بعضی از مثالهاي بسیار زود مورد استفاده قرار گرفته اند بعنوان دکوراسیون بدنی خیلیشکم پاها هاي صدف   

. (Henshilwood et al. 2004; Vanhaeren et al. 2006; Bouzouggar et al. 2007)سال قبل می رسند 82000تا  70000قدیمی به 

  یا با آن در تماس بوده اند بودندکه یا با گل اخرا پوشانده شده  نشان می دهند نمونه هابعضی از قدیمی ترین 

(Henshilwood et al. 2004; Bouzouggar et al. 2007)دگی در اطراف سوراخ هاي موجود در این صدف ها ئی. عالئم سا

). صدف هاي Bouzouggar et al. 2007اویزان بوده اند ( منجوقمتصور این هستند که صدف ها از طناب هائی، مانند 
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در مناطقی پیدا شده اند که کیلومترها از نزدیک ترین ساحل دور بوده اند، و بعلت اندازه هاي کوچکشان بنظر  تزئینی

یدگی دارند که ئاستفاده می شدند عالئم سا منجوقد که منبع غذانی بوده باشند، صدف هائی که بعنوان ننمی رس

احل ریخته شده باشند جمع آوري شده اند، بجاي این که تازه گرفته شده متصور این هستند که بعد از این که به س

  . (Kuhn et al. 2001)باشند 

ها از دندان ها، استخوان ها، سنگ ها و سایر مواد، با زینت دادن  منجوقسال قبل،  19500تا  30000حدود   

تا  38000هائی از  منجوق. (Dubin 1997)در سطح آنها حکاکی می شدند که  مد داده می شدند بیشتري ها و طرح هاي

ها بعنوان جواهر  منجوقسال قبل در استرالیا، افریقا، روسیه، هندوستان، چین و اروپا پیدا شده اند. حتی امروزه،  10000

  انسان اند. ي مورد عالقه اند، که استمرار قدیمی ترین سنت هاي زیبائی شناسی گونه آالت

بدنی را به عنوان اساسی ترین فرم  زینت آالت (The Descent of Man) انسان رتبادر کتاب  (1874)داروین   

 به و افزودن زیبائی ارهائی براي تقویت ویژگی هاي بدنمورد بحث قرار داده است، و آن را عمدتًا به عنوان ابز هنر

هاد می کند که این ناشی ) متوجه عالمگیر بودن زیورآالت شده، پیشن577ي آن تعبیر کرده است. او (داروین صفحه

  از یک معماري مشترك شناختی است:

  

  . . .  ئیدر آخر، این یک حقیقت قابل مالحظه است . . . که همان مدها  

  

  در دورترین محل هاي مدتهاست که که امروزه متداول اند،   

  

  که این ممارست ها،مگر این  ،به هیچ وجه ممکن نیستو  متداول بوده اند، دنیا  

  

  وسط این تعداد از ملت ها دنبال شده اند، باید ناشی از سنتی ازکه ت  

  

  ذهن در زیادي  هاي شباهت نشانه اي ازیک منشاء مشترکی باشند. این ها   

  

  هر نژادي که ممکن است باشند.از انسانها هستند،   

  

  

، انان، مجسمه سازبرعکس، اکثر نقاش زینتی ها توسط مردان و زنان مانند هم ساخته و قدردانی شده اند. 

معماران، و شاعران مشهور در فرهنگ غربی مرد بوده اند، که باعث شده بعضی ها فرض بگیرند که تولید هنر یک 

 –مردان در هنرها به احتمال زیاد ناشی از عوامل اجتماعی ي . اما، غلبه(Voland 2003)عمدتاً مردانه است ي خصیصه

محصول زنها قلمروهاي خانگی و شناسی ، جائی که اشیاء زیبائی ستا بوده غربی هاي فرهنگ مخصوص اقتصادي
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دست ساز با ارزش کمتري را اشغال می کرده اند. اشیاء روزمره که ممکن است مفعول تعدیالت زیبائی شناسی شوند، 

تخصیص ، گرچه (Shiner 2001) از قبیل بافندگی، حکاکی، و یا خیاطی هم توسط مردان و هم زنان تولید می شدند

  متغیر است. از فرهنگی تا فرهنگ دیگر  زن و مرديدادن 

 ;Cröning 1997) ها، خال کوبی ها، جاي زخم ها، یا رنگ کردن بسیار شایع است منجوقبدن با  آرایش کردن  

Dubin 1997) وي . جالب این که نقاشی هاي قرینه رهم چنین در کودکان یافت می شوندو ، مانند هم و در مردها و زنها

 Swaddle and Cuthill). سوادل و کاتهیل (Cárdenas and Harris 2006)شوند  صورت موجب افزایش جذابیت صورت می

نشان داده اند که دستکاري هاي مصنوعی عکاسی هاي صورت افراد تا آنها را قرینه کنند حقیقتاً باعث کاهش  (1995

د تقارن ترجیح داده می شوزیادي خلق شده اند ي انگین شدهمیکه از چهره هاي ي در تصاویرد. نجذابیت آنها می شو

(Perrett et al. 1999)چهره وسیله اي است تا دریافت کننده ي . ممکن است مورد این باشد که عالمت گذاري هاي قرینه

که  الی)، در ح1999پرت ي به تقارن سرتاسري کلی تمرکز کند (مانند میانگین کردن ویژگی هاي چهره در مقاله

هر فرد، و غیر قرینگی هاي صورت افراد هستند. کاردن و ي کند که معرف چهرهمی  توجه را از مشخصاتی دور

گیشان قرینه بودن چهره باروري سیکل قاعدي ها حین مرحلهند که زنه امعلوم کرد (Cárdenas and Harris 2007)هریس 

چهره به عنوان ایماي ي است که اقالً تزئین کردن قرینه یا دکوراسیون ها را زیاد رتبه نمی دهند، که متصور این

سرراستی نیست که به زنها اجازه دهد تا کیفیت همخوابه یا ژن هاي خوب را ارزیابی کنند. دکوراسیون هاي بدن، 

مشکل است که شخص خودش را خال عالوه بر جذاب بنظر آمدن احتماالً همیشه یک فعالیت اجتماعی بوده است (

 20,1یا جاي زخم ایجاد کند، مخصوصًا وقتی که تقارن و منظم بودن هدف باشد؛ براي مثال به شکل ده کرکوبی 

بدین زینت بدنی و نمایشات جفت گیري حیوانات را ضعیف می کند.  واضح بودن اراست این امر، همنگاه کنید)، لذا 

براي پخش  یا وسیله اي )20,2(شکل  یگروهي ممکن است به عنوان یک عملکرد انسجام دهندهآرایش ها  ،ترتیب

   .Kuhn and Steiner 2007) وراي وابستگی ها بالفصل باشد ،از افراد سریع اطالعات اجتماعی گوناگون به تعداد زیادي
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وزیالند نی (Maori)مائوري آداب و رسوم قبائلبراي نمونه اش و بشدت قرینه اي که  پرجزئیاتی از خال کوبی هاي هائمثال 20,1شکل 

  عکس سمت راستی اضافه شده توسط مترجم.معمولی است.

  

  
  

زینت کردن بدن اغلب با الزام، در ترتیبات اجتماعی انجام می شود، براي مثال بین مادر و فرزند (طرف چپ) یا بطور  20,2شکل 

  است. قوي اجتماعیي دوگانه توسط همان جنس، که متصور این است که زیبائی شناسی داراي یک هسته
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  رنگ آمیزي پوست با حنا، بخصوص در مراسم  حنابندان عروسی در آسیا، اضافه شده توسط مترجم.

  

 بهرا ي حسی در ترکیب با یادگیري هاي اجتماعی بهره بردار (Verpooten and Neilssen 2010)وتن و نیلسن پور  

بهره . ه استپیدا کردفرگشت  انسانها  کننده در هنر نمایانگر هاآن توسطکه  ه اندمثابه یک مکانیسمی پیشنهاد کرد

یک پیام است، که پیام را دستکاري می کند تا بعلت تبعیضات ادراکی ي طرف فرستنده حسی مکانیسمی از برداري

این محققان دلیل آورده اند که طلوع  (Ryan 1998). برجسته کند بارز بودن آن را براي دریافت کننده، از قبل موجود،

 مثال، براي( بینائی پائین سطح نواحی تحریک با توان می را هندسی هاي طرح و کننده نمایانگر –نگام هنر غیر ه زود

 نوظهورقشر بینائی اولیه) شرح داد. این امر مستلزم یادگیري اجتماعی و آداب و رسوم، عالوه بر یک تبعیض ذهنی 

. لذا این محققان براي اشکال نمادین است اد بی جان)(براي مثال، آمادگی براي تشخیص چهره ها یا اشکال در مو
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تحول  ،پائین ترند فرایندي و هم در سلسله مراتب قدیمی ترند،با طرح هاي انتزاعی که هم در تاریخ  ند تاه اسعی کرد

  . نقشه برداري کنند فرهنگی سنت هنري را بر روي فرایند عصبی در سیستم بینائی

ا این بحث را قانع کننده نیافتیم. نه تنها نشان داده شده است که ادراك تقارن گرچه شگفت انگیز است، اما م  

، بلکه همان طور که قبالً مشاهده شد، هنر (Sasaki et al. 2005)نخست قشر بینائی اولیه را فعال نمی کند ي در درجه

بائی شناسی ممکن است رفتارهاي زی "اساسی"ي انتزاعی اغلب یک فرم هنر اجتماعی است. تظاهرات فرض شده

سطح باالي فرایند بینائی و روابط اجتماعی باشند. ي پیچیده تر از آن چیزي باشند که قبالً فکر می شد، و درگیر کننده

 آنها شبیه به انسان است، راهی را در اختیار می گذارد تا این فرضیه زیربنائیتحقیقات در حیوانات، که سیستم بینائی 

  ارزیابی شود. 

 راه ماشه ايبه عنوان  دیديیا درون  (entoptic)یک تپآ تاني کوششی دیگر براي فهم منشاء هنر، پدیده در  

. (Lewis-Williams and Dowson 1988; Dronfield 1996)است  شده پیشنهاد نمایانگري –هنر ابتدائی غیر راه ائدازي براي 

چشم با نور برنمی خیزند بلکه ناشی از فعالیت در ي شبکیهها پدیده هاي بینائی اي هستند که از تحریک  درون دیده

 ،وندایجاد می ش چشمي هاي هندسی اي که با فشار روي کره طرح و ها جرقه مثال، براي –خود سیستم بینائی هستند 

 به با فرکانس هاي نزدیک تست تاباندن نورمترجم: ( قرار گرفتن استروبوسکوپی نورهاي متناوبمعرض  در یا

ي ، یا پیش درآمد بینائی بسیاري از مبتالیان به میگرن قبل از حملهآن) طرز کاري طناب صوتی براي مشاهده عاشاتارت

درون ي ها، این امر پیش بینی می کند که پدیدهه سردرد. با در نظر گرفتن شباهت ها در سیستم هاي بینائی بین گون

، سؤالی که چرا فقط انسانها بنابراین .)ینی بدیهی نیستمخصوص انسانها نیست (گرچه آزمایش این پیش ب دیدي

  هاي هندسی پیدا کرده اند بی جواب مانده است. حطراري براي تولید طراض

 تولید اشیاء زیبائی شناسیي انگیزهي با در نظر گیري یک دیدگاه بسیطی در باره (Deacon 2006)دیکون   

پیدا فرگشت جدید شناختی باشد که در انسانها ي هاز یک شبک ممکن است بخشی شناسیکه زیبائی  هپیشنهاد کرد

انگیزه اي است. چنین سیستم پاداشی درونی درك و دستکاري بعضی از ي کرده، و درگیر یک سیستم تعدیل شده

خوشایند می کند که ممکن است آن را به زبان و موسیقی هم  طوري محرکات خاص بینائی را در روشی سرشتی

ي هستند ا "نمایانگري کننده موضع"که انسانها داراي یک ادعا کرده  (Deacon 2006, p. 30)بعالوه، دیکون اطالق کرد. 

(مثًال، اشکال  کشاندنمادي بین یک شی ء و یک مرجع ترجیحی می ي یک رابطه که ادراك را به سمت شناسائی

   ر نمایانگري کننده را شرح دهد.هني ابرها را به عنوان اشیاء تعبیر می کند). این می تواند سرچشمه

مطمئنًا، ادراکات زیبائی شناسی پاداش دهنده هستتد، و به نظر محتمل می رسد که سیستم پاداشی مغز اثر   

تقویت کننده اي بر سیستم هاي زیربناي تولید و ادراك زیبائی شناسی داشته باشد. اما، با در نظر گرفتن این امر که 

ي نمایانگري کنندهي هندسی قدیمی ترین فرم هاي هنر باشند و فاقد هر گونه وظیفه بنظر می رسد که طرح هاي
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بازي نکرده است (گرچه  نمادینه اي هم هستند، ما گمان می کنیم که موضع نمایانگر کننده در ابتداي کار نقش مهمی

 فرهنگ نمایانگر که داري خم و پیچ هاي طرح مثال، براي –مرجع هاي نمادي ممکن است بعدًا برخاسته شده باشند 

  ). هستند یونانی

توسط آنها طرح ها بر می خیزند، حقیقتی که این که  شونددر حالی که غیر ممکن است تا راه هائی بازسازي   

فرهنگ ها عالمگیر شده، و هم چنین در مصنوعات قدیمی بیان شده اند متصور این ي طرح ها چنین بین عمًال همه

عزیمتی براي تحقیق ي مرکزي حس زیبائی شناسی ما بوده، و لذا آنها به یک نقطهي خشی از هستههستند که این ها ب

  در سایر گونه ها می شوند.

  

  زیبائی شناسی حیوانی؟ 20,4

  

شان ی کاغذ، رنگ، و قلم مو در اختیار، ادعاهائی شده که شمپانزه ها و سایر نخست پایگان وقت1950ي حداقل از دهه

تولید می کنند. سایر حیواناتی که ادعا شده توان هاي هنرمندانه دارند شامل اي  "هنرمندانه"، نقاشی هاي گذاشته شوند

فیل ها، اسب ها، دالفین ها، و کرگدن ها هستند. ما انجام این کارها را با ربطی محدود در نظر می گیریم. نقاشی هاي 

یوانات، با تشویق انسانی، و تدارکات مواد الزم تولید می حیوانی فقط در زمینه هاي در بند بودن یا خانگی شدن ح

شوند، که متصور این هستند که این نقاشی ها به احتمال بیشتر ناشی از تشویق و پاداش دادن انسانها هستند تا یک 

  گرایش طبیعی هنري یا زیبائی شناسی این حیوانات.

ادراك زیبائی شناسی اي انجام ي خصوصاً در بارهدر آزمایشگاه مبسیار کمی متأسفانه، تحقیق محکم تجربی   

استفاده از آموزش و  با (Watanabe et al. 1995)شده که حیوانات ممکن است داشته باشند. اما، واتانابی و همکارانش 

شابهی، به سبک منشان داده اند که کبوترها می توانند بین نقاشی هاي مونه و پیکاسو تمایز برقرار کرده و پاداش غذائی، 

توسط سایر نقاشان عمومیت ببخشند. کبوتران را هم می توان آموزش داد تا بین نقاشی  جدیدتمایز را به نقاشی هاي 

یا  "خوب"توسط انسانها، بر اساس قضاوت اوبژکتیو خودشان قبل از پژوهش هاي کودکانی تمایز برقرار کنند که 

 Watanabe)دهند فراتري ببه مثال هاي جدید این فقره ها تعمیم  را این برقراري تمایزگروه بندي شده اند، و  "بد"

وراي پاداش غذائی اي لذت می برند که  ،وجود ندارد که پرندگان از این تجربیات عالمتی. با این وجود، هیچ (2010

شان ترجیح می دهند. ن "بد"را به  "خوب"یا آنها نقاشی هاي  ،براي جواب هاي موفقیت آمیز دریافت می کنند

می تواند این باشد که براي مدت زمان بیشتري  وقتی پرنده در معرض کارهنري قرار می گیرد، لذت بردني دهنده

کند، یا  می آن را بمدت طوالنی تري نگاه یا مکث کند بدون این که پاداشی دریافت کند، اثر هنرينزدیک یک 
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 را کوتیزول خون یا کاهش تعداد ضربانات قلب ممکن است سنجش هاي فیزیولوژیکی از قبیل پائین افتادن سطح

که  با ارزش است ینشان دهد. با این وجود، از آن جا که کبوترها بینائی بسیار خوبی دارند این تحقیق در نشان دادن

را به عنوان محرکات  اثر هنريرفتار واقعی را سنجش می کنند و و ، دارندکه بر پاداش غذائی تکیه  اي تکالیف بینائی

بدون این که درگیر ارزیابی  ،می تواند بطور موفقیت آمیزي به حیوانات اطالق شود ،ورد استفاده قرار می دهندم

  شده، آن طور که بطور غیر قابل اجتنابی در انسانها مورد دارد. انگیزهزیبائی شناسی به عنوان 

انتخابی را براي گنجشک هاي  ينده ترقانع کنبطور احتماالً ، (Watanabe and Nemoto 1998)واتانابی و نموتو   

یا موسیقی باخ و شونبرگ بازپخش در آن مکان ها که  تهیه دیدند نشستنی هاي بین محل (Padda oryzivora)جاوا 

می در محلی  را وقت بیشتري انگیزه ايسکوت برقرار بود. دو عدد از چهار پرنده بطور خود در آنها یا  شدند، می

ت بازتاب بعضی از ارجحیت ها از طرف س. با قبول این که این امر ممکن اپخش می شداخ گذراندند که موسیقی ب

تعداد دانگ ، میزاناز محرك ترجیح داده می شد (بلندي صدا، آهنگ یا گام،  سؤال این که کدام جنبهبه پرنده باشد، 

   ).ائیدممراجعه ن Fitch 2006جواب داده نشده است (براي نظر دیگر به  ، و غیره)ها

بینائی منظم را به غیر منظم ترجیح می  لکه نخست پایگان غیر انسانی اشکا هستندمدارك اولیه متصور این   

 تروِو در یک میمون وِ (Cebus apaella)کاپوچین  میمون ارجحیت هاي بینائی در یک (Rensch 1957)دهند. رنش 

Cercopitheous aethiops) ، حاال کهChlrocebus aethiops مورد مطالعه قرار دادند  ی) را با محرکاتنده می شودخوا

این حیوانات ي در هر دو گونه )،"نامنظم"یا تقارنی نداشتند ( ) بودند"منظم"( که یا حاوي تقارن در یک یا دو محور

شابهی بعدًا یک پژوهش م (Leighty and Fujita 2005)ارجحیتی بطرف شکل متقارن را گزارش داده اند. لیتی و فیوجیتا 

با محرکات اضافی انجام دادند، منجمله (الف) عکس  (Saimiri sciureus) با چهار کاپوچین و چهار میمون سنجابی

اما  بطور منظمدو طرفه در مقابل چهره هاي در هم ریخته شده، و (ب) اشکال هندسی که ي هائی از چهره هاي قرینه

در هم ریخته. تصاویر منظم یا نامنظم روي  یدر مقابل ترتیبات ند،ترتیب داده شده بود دو طرفهي نه در اسلوب قرینه

شدند. اولین کارتی که برداشته می شد کارت هائی چسبانده شده و تعدادي از آنها بطور همزمان به حیوان عرضه می 

کمی  پاداش غذائی دریافت نمی کرد. یک ارجحیت هیچ مورد آزمایش به عنوان تصویر ارجح تعبیر می شد. حیوان

اعضاء یک گونه باثبات نبود و همیشه هم از ي همه براي طرح هاي منظم بر نامنظم وجود داشت، اما این یافته براي

نظر آماري اهمیت نداشت. اما، حتی وقتی هم که اهمیت نداشت، گرایش برعلیه طرح هاي نامنظم و به سمت طرح 

از این تکلیف بدست می آورد، و هیچ  شناسیزیبائی نیست که حیوان هیچ لذت  آشکارهاي منظم بود. مجددًا، 

منظمی می سازند. با این وجود این نتایج ممکن است  هايمدرکی هم در دست نیست که این گونه ها چنین طرح 

براي نظم در سایر نخست پایگانی باشد که ممکن است در مصنوعات زیبائی  یعالمت یک تبعیض ادراکی خفیف

  تفاده قرار گرفته و تقویت شده باشد. شناسی انسانها مورد اس
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موش هاي آزمایشگاهی را در معرض زمینه هائی قرار داد که از خاکستري یک رنگ،  (Walker 1970)واکر   

یک گرایش کلی براي حیوانات را "تا طرح هاي هندسی سیاه و سفید با پیچیدگی هاي متنوع تفاوت می کردند و 

. از آن جا (Walker 1970, p. 643) "ت ساده تر به محرکات پیچیده تر حرکت کنندمعلوم کرد تا در طی روز از محرکا

جدید در  شی ء – جستجوگریا رفتار  این اثر ممکن است صرفًا ناشی از آشنائیکه نظم زمینه ها همتراز نشده بودند، 

  حیوانات باشد. 

 زرافه ايي ه هاي سهرهزینت آالت مصنوعی بدنی به شکل نوارهاي روي پا ارجحیت براي هم گون  

(Taeniopygia guttana) د. سهره هاي زرافه اي نوك ناثر مثبتی بر نر وماده ها داشته باش ندرا تغییر می دهد و می توان

ماده ها  .دارند صورت روي رنگی قرمز –رنگی داشته، و نرها عالوه بر این لکه هاي نارنجی  قرمز –هاي نارنجی 

، یا آنها که نوار آبی و سبز دارند ندبدون نوارکه  ترجیح می دهند یئقرمز را بر نرها پاي روي نرهاي داراي نوارهاي

نرها دوتائی  . وقتی(Burley et al. 1982)ماده هائی را ترجیح می دهند که نوارهاي سیاه یا صورتی دارند  در حالی که نرها

کنار ئی را در انحصار گرفته و نرهاي با نوار سبز را هداري می شوند، آنهائی که داراي نوار قرمز هستند منابع غذانگ

گزارش کرده اند که وقتی سهره هاي بدام  (Praiser et al. 2010)و همکارانش  رز. اخیراً پری(Cuthill et al. 1997) می زنند

نوارهاي سیز یا وحشی را در قفس هاي فقط نر می اندازند، آنها که نوارهاي قرمز دارند از آنهائی که ي انداخته شده

نتوانستند  (Seguin and Forstmeier 2012)می خوانند. اما، سگوئین و فورستمایر  خنثی دارند چاق تر بوده و بیشتر آواز

نور  بنظر می رسد که . ما دقت کرده ایم کهشده بودندمثل تولید  اسیريدر سهره هائی نشان دهند که در  رااین اثر 

جحیت براي رنگ قرمز داشته باشد، و این که نور مصنوعی ممکن است اطالعات ماوراء بنفش نقش مهمی در ار

. همین امر ممکن است تفاوت بین این دو تحقیق (Hunt et al. 1977)ماوراء بنفش در دسترس پرنده ها را مغشوش کند 

 را شرح دهد. 
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  تصویري از سهره هاي زرافه اي. اضافه شده توسط مترجم.

  

آن با انسان ها فقط ي ائی شناسی به عنوان یک تمامیت یک پارچه در حیوانات و مقایسهتحقیق ادراك زیب  

اي خاصی ممکن ترین بینش ها در زیست شناسی و فرگشت حس زیبائی شناسی را ارائه دهد. جنبه ه خاممی تواند 

بخش هاي دیگر داشته  الت سرشتی مشابهی در بخش هائی از فرایند زیبائی شناسی، اما نه دراست توان ها و تمای

ادراك  اصول د. ما یک رویکرد یکانی یا مادولر را پیشنهاد می کنیم: در قلمرو بینائی، ممکن است ادراك را بهنباش

 Hertz(انعکاسی، چرخشی، برگردانی)، تکرار، و گشتالت و امثالهم تقسیم کرد (براي پژوهش اولیه به  ، تقارنگرن

پاداشی تولید (یعنی، اثري که تولید هر چیزي  -توان به زمینه هاي تولید، سیستم هاي خودنگاه کنید). تولید را می  1928

 آرایشی –توان دستکاري اشیاء و استفاده از ابزارها، خود ي بر خود محصول می گذارد)، تقسیم کرد، که نشان دهنده

ورها، پرندگان، و نخست پایگان در ترکات و تفاوت هاي بین زنبمش اکنون ما. باشد وغیره ء، شی آرایش مقابل در

  مورد تولید (اشیانه سازي) و ادراك تقارن را تجسس می کنیم.

  

  آشیانه سازي 20,4,1

  

نخست ي همهي مشخصهزیبائی شناسی است چون که ي براي آزمایش در زمینه شگفت انگیزآشیانه سازي یک رفتار 

نبورهاي عسل وزنبورهاي دیگر است. آشیانه سازي نه تنها پایگان بزرگ جثه، اکثر پرندگان، و تعداد زیادي از ز



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٩٩ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

پیچیده از مواد خارجی است، بلکه در گونه هاي زیادي همکاري و ارزیابی کیفیت توسط درك ي مستلزم استفاده

  بازي می کنند. نقشی در آن هم کننده 

. (von Frisch 1974)سازند می  زنبورها طیف گسترده اي از آشیانه ها را با شن، برگ، گل رس، پر، و موم  

براي  آن می سازد مخصوصًا بعلت طرح منظم شگفت انگیز شش ضلعی (Apis mellifera)عسلی که زنبور عسل ي شانه

واحد را ي حفره هربسازند، عسل را ي هم کار می کنند تا شانه اچشمان ما لذت بخش است. زنبورهاي عسل زیادي ب

تا دیوارهاي حفره شکل  بسازنددرجه بهم  120ي تکه هاي کوچک موم در زاویه ممکن است چندین زنبور با گذاشتن

عسل بطور مستقل توسط چندین زنبور در راستاي خطی برپا می شود که ي شانه کل. ساختار (von Frisch 1974)بگیرند 

از مویک هاي کنار  حسی -میدان مغناطیسی زمین آن را تعیین می کند. ساختن حفره هاي شانه به بازخورد حرکتی 

. (von Frisch 1974) گردن زنبورها وابستگی دارد، و وقتی که این مویک ها بی حرکت شوند، این کار متوقف می شود

لح اشکل شش ضلعی حفره ها در سایر گونه هاي زنبورهاي عسل و زنبورهاي دیگر هم دیده می شود، که از مص

ي ، برخالف گفتهغیر محتمل است که شش ضلعی بودن بنابراین، ساختمانی دیگري غیر از موم استفاده می کنند

تجربیاتی که توسط  جم باشد. این حقیقت همراه با نتایناشی از ویژگی هاي مو (Pirk et al. 2004)پیرك و همکارانش 

 D’Arcy Thompson)تامپسون ي شایعاً تکرار شده اي را رد می کند، که از گفتهي فون فریچ گزارش شده اند اسطوره

گرفته که، حفره هاي شش ضلعی منظم بطور اتوماتیک از ویژگی هاي فیزیکی پدیدار می شوند. در  سرچشمه (1948

   .باشد حشرات سازندهعوض، این ساختارها بنظر می رسند که مستلزم کنترل فعال، و دقیق خود 

با ت هاي والدینی استفاده می کنند، اکثریت گونه هاي پرندگان آشیانه سازي می کنند و از آنها براي مراقب  

پیچیدگی و مصالح ساختمانی و پویائی اجتماعی درگیر در آشیانه سازي و جفت گیري بطور قابل  این وجود که

نر، درگیر النه سازي ي یا به تنهائی یا همراه با پرنده . گرچه معموالً پرندگان ماده(Hansell 2000) متفاوت اندمالحظه اي 

ماده النه هاي ساخته ي ، که پرندهوجود دارند (Weaver bird, Ploceidae)بافنده ي پرنده مانندمواردي ي مثال، برا هستند،

 (Village)ویالج  نوع نري شده توسط نرها را ارزیابی کرده و از بین آنها یکی را انتخاب می کند. پرنده هاي بافنده

(Ploceus cuculantus) د که بعدًا توسط ماده ها مورد بازرسی قرار می گیرند نالنه هائی می ساز، هستند، که بومی افریقا

. اگر اندشده  ساختهعلف ي شدهي و از رشته هاي بهم تنیده اند. النه ها به شاخه هاي درختان متصل )20,3(شکل 

 Hansell)می کند  نر جفت گیريي تصدیق کند، آن را با علف آستر کرده و با پرنده یکی از آنها را مادهي پرنده

می  نري پرندهکه انتخاب می کند ماده جفت خودش را تا حدي بر اساس کیفیت آشیانه اي ي ، پرندهبنابراین. (2000

جنوبی ي نر ماسک زدهي نشان داده اند که پرندگان بافنده (Walsh et al. 2011)بسازد. والش و همکارانش  دتوان

(Southern Masked) (Polceus velatus) هاي هر دو گونه که در  هسازان بهتري می شوند. آشیان هبا گذشت زمان آشیان

. این امر متصور (Walsh et al. 2010) ساخته می شوند کوتاه تر و سبک تر از آشیانه هاي اوائل فصل هستند اواخر فصل
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ند، که نشان می دهد که نرها سازي فعل و انفعال می ک هاین است که تجربه اندوزي با رانش سرشتی پرنده در آشیان

ي سازي ممکن است نه تنها منعکس کننده هلذا کیفیت آشیان را انجام نمی دهند. یصرفًا یک طرح نامتغیر رفتار ثابت

   باشد. آنهاي زبردستی و نیرومندي جسمانی بلکه توان یادگیري سازنده

استفاده قرار می گیرند، در بعضی موارد، تخم ها مورد  پرورشدر حالی که ساختارهاي آشیانه معموال براي   

یک  (Bower)باور یا  آالچیقنرها به هیچ وجه ارتباطی با پرورش تخم ها و جوجه ها ندارد. پرندگانی به نام ي سازه

 Borgia 1986; Diamond) نو و استرالیا بودهي که بومی گینه (Ptillonorhynchidae)کوچکی از پرندگان اند ي خانواده

جنگل زمین هاي  روي، نرها آالچیق هائی (Hansell 2000) عدد از این انواع 15نوع اند. در  20، و شامل حدود (1982

، همراه با (به شکل اضافه شده به کتاب توسط مترجم نگاه کنید). آالچیقشده اند  پاكبطور خاصی می سازند که 

بکار برده می شوند.  Gebrauchezsweck)ر واژه هاي ریگل آنها، یا دي نمایش بدنی نرها، براي جذب ماده ها (استفاده

، ه هستندف و شاخه هاي کوچک ساخته شده، و گاهگاهی یادآور آشیانلکه از ع هستندي بزرگی ها ا سازههآالچیق 

ي . رنگ هاي ترجیح داده شدهندو با اشیاء گوناگون، و معموال رنگارنگ دکور شده ا شدهکه در کف جنگل ساخته 

ع این پرنده ها متفاوت هستند. این آالچیق ها بعنوان آشیانه استفاده نمی شوند، اآالچیق بین انوي و سبک سازه اشیاء

ماده ها بعد از جفت گیري ساخته می شوند. بلکه، آالچیق ها جزئی از نمایش جفت گیري هستند،  طآشیانه ها توس

بکار گرفته می شوند. رقابتی هم بین  ریگل) Schmückungzweckي که براي اغوا و تحت تأثیر قرار دادن ماده ها (واژه

آالچیق آنها را خراب ي سعی می کنند اشیائی را از رقیبشان دزدیده و/یا سازه نرها وجود دارد: اغلب نرهاي مجاور

ا، بین انواع کنند. اصول ابعادي و سازه اي آالچیق، و انواع و رنگ هاي اشیاء مورد استفاده براي دکوراسیون آالچیق ه

   این پرنده تفاوت دارند.
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  بافنده (اضافه شده توسط مترجم).ي پرنده
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  .اضافه شده توسط مترجم. آالچیقیي پرندهتصویري از 

   

این ، اما باشدرفتاري شهرت دارد که بنظر می رسد بطور خالصی زینتی آالچیقی براي ي در حالی که پرنده  

شان های را براي نمایش دادن دگان شناخته شده اند که زمین هانیست. گونه هاي دیگر پرنپرنده این به تنها منحصر رفتار 

 (superb lyrebird, Menura novaehollandiae)و بعضی از گونه ها از قبیل سوپرب الیربرد  ،(Hansell 2000) تمیز می کنند

یا یک طره اي از  ،کوچکی از خاك (سوپرب الیربرد)ي تپهمرکز محل تمیز شده را با  ، بعضی از انواععالوه بر این

 – bird – of)بهشتی ي پرنده نوعی از انواع د. درنمی کن دستکاري (Jackson’s widowbird, Euplectes jacksonii)علف 

paradise, Parotia lawestii) آالچیقی ي دهنرها اشیاء انتخاب شده را در محل تمیز شده قرار می دهند، که یادآور پرن

  .(Pruett – Jones and Pruett – Jones 1988)است، با این تفاوت که ماده ها متعاقبًا اشیاء را از این محل خارج می کنند 
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  .ماضافه شده توسط مترج .یکی از انواع سوپرب الیربردتصویر

  

وها، و اورنگ اوتان ها) هر شب بالغ (گوریل ها، شمپانزه ها، بونوب (apes)ي نخست پایگان بزرگ جثهي همه  

می سازند، و از آنها براي خوابیدن، و گاهی روابط اجتماعی مانند تیمار کردن استفاده می کنند  جدیديي آشیانه

(Sabater Pi et al. 1997)در مقابل حیوانات شکارچی و زمین مرطوب را هم ارائه می دهند. هر  . آشیانه ها محافظت

 آشیانه هاندرتًا  ، به استثناء مادرانی که آنها را با شیرخوارگان سهیم می شوند،خودش می سازدفردي آشیانه اي براي 

د. آشیانه ها ندرتًا دوباره مورد استفاده قرار می گیرند و هر عصري از نو ساخته می شوند. از نبا دیگران سهیم می شو

 .Tutin et al) سازند می خاکیي آشیانه معموالً  که ها یلگور استثناء به –آن جا که این آشیانه ها اکثراً گیاهی هستند 

 ها سازه که است داده نشان اوتان اورنگ هاي آشیانه از تحلیلی و تجزیه. شوند ساخته محکم باید ها آشیانه – (1995

 van) شوند می استفاده بینابینی بافندگی براي تر نازك هاي شاخه و حمایت، براي قوي هاي شاخه ارجحاً بوده، پیچیده

Casteren et al. 20120 آشیانه سازي در شمپانزه ها و بانوباها سریع بوده، و براي هر آشیانه اي فقط چند دقیقه (براي .

استراحت وسط روز استفاده می شوند) و هیچ وقت بیش از پنج دقیقه براي آشیانه هاي شبانه وقت صرف نمی شود. 

خودشان که باید  "تک نفره"آمادگی براي آشیانه هاي وشانه شروع می کنند، جوانها آشیانه سازي را در روشی بازیگ

 . (Fruth and Holmann 1996)بسازند  خوارگی بعد از شیر

تولیدي/ادراکی آن، با رقابت در نرهائی که ي در پرندگان، بعلت ماهیت دوگانه آشیانه سازي ،خالصه بطور  

شدن در نقطه توان بالقوه اي براي متبلور  داراي رفتاري است کهکنند، توسط قضاوت ادراکی ماده ها رانش پیدا می 

. در نخست پایگان بزرگ جثه، گرچه آشیانه سازي یک استاي براي ظهور محصول و ادراك زیبائی شناسی 

جفت ي همه گیر است، فشار اجتماعی کمی براي این رفتار وجود دارد تا پرجزئیات تر شده یا یک وظیفهي خصیصه

خودش را می سازد. در زنبورها، مشاهده می کنیم که ساختن همکاري ي چون هر فردي آشیانه ،یري را بازي کندگ

ارجحیت داده، و اگر کوشش جمعی باید روي یک کننده توسط افراد زیادي گروه را به سمت یک فرایند متحد شده 

ابداع باقی نمی گذارد. هر کدام از این مثال ها بخوبی شکل گرفته همگرا شود، جائی براي متغیران فردي یا ي سازه

ویژگی هاي ربط ي انسان را نشان می دهند، اما هیچ کدام همهي نکات خاصی از تماس با ممارست هاي هنرمندانه

    .ندارنددار را 

  

  ادراك تقارن 20,4,2
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یک  و بوده بینائی هاي طراحی از بسیاري در مهم عنصر یک – انعکاسی یا آئینه اي بودن قرینه بخصوص، –تقارن  

  مراجعه نمائید).  Trender 2010 ایماي بسیار بارزي براي انسانها است (براي یک مرور گسترده در ادراك تقارن انسانها به

ی به مثابه عالئم که ویژگی ها و عالمت گذاران قرینه (Møller 1992; Penton-Voak et al. 1999)فرض گرفته شده   

عدم تقارن "تیکی در انسانها و سایر حیوانات (معموالً در نرها)، با انحرافات معدودي از ایده آل تقارن (سالمت ژن براي

بوده و در نتیجه  زیاد براي مقابله با تنش هاي رشدیعنی توان  "،ژن هاي خوب"ي ) است که نشان دهنده"نوسان کننده

گرفته شده است (براي مثال توسط قرار نوسانی مورد انتقاد هستند. اما، عدم تقارن  زیاديي ها مورد عالقهزن براي 

(Palmer and Strobeck 2003 یت تقارن براي خطاهاي بسیار کوچک اندازه گیري حساس ممکن است سنجش، چون

ناهنجاري از  غیر دالئل دیگري ازد (مخصوصًا در خصیصه هاي کوچک)، و عدم تقارن ممکن است زیادي داشته باش

تقارن در زنها می تواند در  ترجیح براي که هدلیل آورد  (Johnston 1994) یزند. عالوه بر این، جانستونرشد برخ هاي

  برخیزد. آنها گی در مردها و سالمت ژنتیکیغیاب پیوندي بین قرین

بینائی بطور سرشتی ي یک فرایند پیام دهندهآیا  شده اند تا آزمایش شود که گرفتهبکار  اي شبکه هاي عصبی  

که اغلب در حیوانات یافت می  هستنداي شبیه به عالمت گذاران قرینه که ، ی ارجح می شودطرف پیام هاي متقارنب

 انعکاسی یا آئینه ايي تقارن دو طرفهدر این مدل ها، . در حالی که (Enquist and Arak 1994; Johnstone 1997) شوند

بودند، منتقدان مشاهده کرده  خاصی بی نظمطلوع کند که در آغاز  تمایل دارد تا با تکرار مکرر سیگنال هاي بینائی اي

 Dawkins and) اندشده  اتخاذ اي باشد که ادراکیي اند که این اثر ممکن است محصول جانبی مدل هاي ساده شده

Guilford 1995; Bullock and Vliff 1997; Kamo et al. 1998). وجه و معتبري زیست شناسی نکات جالب ترویکردهاي  ر دوه

  دارند اما در تسخیر (انسانی) فرایند تقارن در کلیت تمام و کامل آن قصور می کنند.

بطور گسترده اي آزمایش شده  انتخاب زوج و انتخاب جنسیي مینهارجحیت هاي تقارنی در زدر حیوانات   

که ارجحیت هاي تقارنی خارج از . پژوهش هاي بمراتب معدودتري منتشر شده اند (Møller and Thornhill 1998)است 

. از آنجا که ارجحیت تقارنی را می توان در زمینه هاي زیادي پیدا کرد باشندانتخاب زوج را آزمایش کرده ي زمینه

ي برجسته است، ما تحقیق در بارهاین ارجحیت و در بعضی از این زمینه ها، اگر نه در اکثریت مصنوعات انسانی، 

ایماهائی را می توان در سایر گونه ها آیا  مرور کرده ایم تا ببینیمرا  تن انتخاب زوجات وراي مادراك تقارن در حیوان

  .باشند انسانها در تقارني استفاده گسترش به منجر است ممکن که کرد پیدا شناسی بوم –فشارهاي اجتماعی ي در باره

را از محرکات نامتقارن تفکیک دهند و می توان زنبورهاي عسل را آموزش داد تا محرکات بینائی متقارن   

. گرچه ارجحیت ابتدائی (Giurfa et al. 1996; Giurfa and Menzel 1997)را به نمونه هاي تازه اي تعمیم دهند  هابتوانند آن

براي محرکات قرینه وجود ندارد، اما بعد از در معرض قرار گرفتن، زنبورهائی که آموزش دیده بودند تا به محرکات 

پرواز می کردند  متقارن محرکاتاین کرده و طوالنی تر و نزدیکتر بر فراز  عملنه نزدیک شوند بطور باثباتی بهتر قری
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را اي . زنبورهاي غیر عسلی (Horridge 1996) تا آنهائی که آموزش دیده بودند تا به محرکات غیر قرینه نزدیک شوند

وجود زنبورها ارجحیت زیادي براي  این رورش داده اند، اما بابدون تماس با گل ها و سایر محرکات بینائی قرینه پ

تصاویر قرینه در مقابل غیر قرینه نشان می دادند (که با نزدیک شدن و زمان توقف بر روي محرکات اندازه گیري می 

 ، که معموالً. بادر نظر گرفتن این که گونه ها غذایشان را از گل ها دریافت می کنند(Rodriguez et al. 2004)شدند) 

جاي تعجب نیست  (Møller 1995)  ، و گل هاي متقارن تر شهد بیشتري از گل هاي نامتقارن دارنددت تقارن دارندشب

  باشد.  يیک ایماي بارزبراي این حشرات تقارن  در متن غذایابی که

ر سارها انجام شده ادراك تقارن هم در کبوترها و هم دي برگردیم به پرنده ها، پژوهش هاي وسیعی در باره  

محرکات  زانبه (با تقارن محور عمودي) را ادوجي اند که نتایج متناقضی داشته اند. کبوترها می توانند محرکات قرینه

. اما (Delius and Habers 1978; Delius and Nowak 1982) دنتعمیم ده ينامتقارن تشخیص داده و آن را به نمونه هاي دیگر

این بر قراري تمایز بر اساس مفهوم آیا  ند کهه ااین موضوع را زیر سؤال برد (Huber et al. 1999)هیوبر و همکارانش 

. این محققان با استفاده از سه گروه از محرکات متفاوت نشان داده اند که کبوترها می توانند انتزاعی تقارن است یا نه

گروه تمایز برقرار کنند. اما، در موارد موفقیت آمیز، بنظر  یاد بگیرند تا بین مواد متقارن و نامتقارن در دو گروه از سه

بدست می آورند تا دو نوع تصویر را از هم تفکیک کنند. در  را پرندگان یک مفهوم کلی از تقارناین نمی رسد که 

ژي عوض، این محقان پیشنهاد می کنند که کبوترها استراتژي هاي متناوب دیگري را استفاده می کنند، که استرات

آموزشی را با پیشامد پاداشی با هم به ي اصلی یادگیري از بر کردن است. نتایج نشان می دهند که کبوترها هر نمونه

حافظه می سپارند. وقتی محرکات جدید را می بینند، بنظر می رسد که پرنده ها نمونه هاي به خاطر سپرده شده را با 

  است.  اتکه بر اساس شباهت محرکه اي واکنش نشان می دهند نمونه هاي جدید مقایسه کرده و بر اساس آستان

اي  نقطه نقطهي هابدست آمده است. سارها سینه  (Sturnus vulgaris)هم از سارهاي اروپائی  درهمیتصویر   

. این پرندگان می (Swaddle and Witter 1995)در صد است  9ها در هر طرف حدود  نقطهتفاوت بین تعداد دارند و 

ها وقتی تمایز برقرار کنند که با جابجا کردن بی نظم لکه ها در یک  این نقطهد بین طرح هاي مصنوعی و طبیعی توانن

عداد لکه ها در طرف، طرح متقارن دو طرفه را بدون خارج کردن آنها به طرح نامتقارنی تبدیل کرده باشند؛ یعنی، ت

با خارج کردن بی نظم لکه اما، اگر تعداد لکه ها زیادتر شده و . (Swaddle and Pruett-Jones 2001)کند هر طرف تغییر ن

نامتقارنی بدست آید  ها از یک طرف یک تصویر متقارن دو طرفه و قراردادن آنها بطور بی نظمی در طرف دیگر

برقرار کنند فاوت کنند) این پرنده ها نمی توانند بین اشکال متقارن و نامتقارن تمییز (یعنی، تعداد لکه ها در هر طرف ت

(Swaddle and Ruff 2004)در کبوترها است.  (1999)یافته هاي هیوبر و همکارانش ي ، که تأئید کننده  
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  سار، اضافه شده توسط مترجم.

  

را آموزش داد تا محرکات متقارن دو طرفه را از  (Gallus gallus)مرغ و خروس  هايمی توان جوجه ، بنابراین  

اما این جوجه ها درست بعد از از تخم در آمدن ارجحیتی  (Mascalazoni et al. 2012)کنند  متمایزمحرکات غیر قرینه 

بطور ارجحی بیشتر بر ارایه هاي نقطه اي نامنظم از یک خط  این جوجه هابراي محرکات نامتقارن دارند. بعالوه، 

، که متصور این (Elliott et al. 2012)ه اند مستقیم نوك می زنند تا از آرایه هائی که روي یک خط مستقیم گذاشته شد

م همًا عالمت یک ارجحیت کلی براي منظم بودن و نظم نیست. رویااست که یک توان براي درك تقارن آئینه اي الز

سارها، و مرغ ها یک حکایت محتاطانه اي است: شناسائی تقارن را می توان با تعلیم و  ،رفته، مطالعات روي کبوترها

تحت بعضی شرائط بدست آورد، اما این یک توان قدرتمندي مانند این توان در انسانها نیست. برداشت  ثبتبازخورد م

تنگ و نوع محرکات ي تقارن، اگر در یک گونه اي وجود داشته باشد، ممکن است محدود به شرائط ترسیم شده

مومی ادراکی باشد، آن طور که بنظر می یک اصل عي باشد (مثًال انتخاب زوج یا غذایابی)، تا این که نشان دهنده

   رسد که در انسانها مورد دارد.
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ادراك تقارن در نخست پایگان غیرانسانی بطور شگفت انگیزي نادر هستند. یک پژوهش ي نوشتجات در باره  

 ندگاندر حالی انجام شد که شرکت کن که   (Sasaki et al. 2005) تصویر برداري از مغز توسط ساساکی و همکارانش

طرح هاي نقطه اي متقارن و نامتقارن شعائی را تماشا می کردند، نشان داده که همان نواحی خارج از قشر اضافه 

فعال می شوند، اما فعال  V3a, V4d)بینائی هم در انسانها و هم در نخست پاي مکاك (نواحی  extrastriate)مخططی (

یا هیچ فعالیتی وجود نداشت یا فعالیت کمی وجود  (V1, V2)اولیه بینائی ي شدن در انسانها شدیدتر است. در ناحیه

داشت. این یافته ها متصور این هستند که فرایند بینائی تقارن در انسانها همان راه هاي بینائی را استفاده می کند که در 

  سایر نخست پایگان مورد استفاده قرار می گیرند. 

مکاك صورت هاي متقارن و نامتقارن هم گونه هایش را نشان میمون ه ب (Waitt and Little 2006)ویت و لیتل   

انسانها، تماشاي طوالنی تر معموالٍ به عنوان عالمت نه بیشتر نگاه می کرد. اقًال، در می دادند، و حیوان به چهره هاي قری

در یک  (Kano and Tomonaga 2009) . کانو و توموناگا(Langlois et al. 1987; Quinsey et al. 1996)ترجیح تعبیر می شود 

ي از انسانها، شمپانزه ها و سایر پستانداران نشان داده به شمپانزه ها و انسانها تصاویر پژوهش پیگیري حرکات چشم ها،

عمدتًا بر نواحی سر و که شرکت کنندگان ، ه انداند. طرح هاي اساسی اسکن کردن چشم ها بسیار شبیه بهم بود

که  هستندمتصور این  نشانه هاند. مجددًا این ه امی کرد زمینهی کردند و وقت کمی صرف متمرکزتصاویر صورت 

هیچ پژوهش تا کنون شباهت هاي ادراکی بین انسانها و سایر نخست پایگان وجود دارند. تا آن جا که ما اطالع داریم 

مپانزه ها هیچ ارجحیتی براي تصاویر ش ارجحیت چهره در شمپانزه ها انجام نشده است. اما، مدارکی در دست هستند که

  .(Breaux et al. 2012)ندارند  را متقارن و نامتقارن تورم نشیمنگاه هم گونه هاي ماده

بر اساس داده هاي مختصر در دسترس، یک احتمال این است که فرایندهاي اساسی ادراکی درگیر در ادراك   

گونه هاي حیوانی مطالعه ي گان شبیه بهم باشند. تا این جا، در همهتقارن ممکن است کامالً در انسانها و سایر نخست پای

و زمینه ها (انتخاب زوج در  انعکاس آئینه اي)شده شناخت تقارن به انواع خاصی از تقارن ها (بطور معمول تقارن 

باشد  "فزیربناي عصبی متعار"یک ي پرندگان یا غذایابی در زنبورها) محدود است، که ممکن است منعکس کننده

(Cohen and Zaidi 2013, p. 2) ادراکی تکیه داردي که بر مکانیسم هاي نسبتًا ساده (Osorio 1996; Cohen and Zaidi 2013) 

 ارزش گذاريفراخوانده می شود.  در بعضی شرائط ،قرینهي وارده داشتن که احتماًال بعلت ربط زیست شناسی

 ادراك و هم تولید طرح هاي هندسی درگیر نشان می دهند، که مخصوصاً هم انواع متعدد تقارنی که انسانهاي گسترده

  حیوانات همترازي ندارد. ي ، تا آن جا که ما می دانیم در سلسلههستند

حیوانات تولید شده اند و همگانی بودن آن ي علیرغم طرح هاي هندسی خالقانه، که بطور منعطفی در سلسله  

تولید طرح در انسان ها شده است ي ب است که پژوهش هاي تجربی کمی در بارهدر اجتماعات انسانها، جاي تعج

، و ما فکر می کنیم که توان و تمایل Westfal- Fitch et al. 2012, 2013)(براي نظر متفاوت به این رفرانس مراجعه نمائید: 
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براي تحقیقات اینده در زیبائی سرشتی انسانهاي عادي براي خلق طرح هاي ساختاردار و جذاب باید یک تمرکز مهمی 

   شناسی تجربی باشد.

  

  بحث 20,5

  

زیبائی شناسی و رشد بیشتر (یا تذهیب)  "طبیعی"زیبائی شناسی طی تاریخ طوالنیش دست به گریبان تمایز بین ارزیابی 

  حساسیت هاي زیبائی شناسی از طریق وارده هاي فرهنگی بوده است.

ی زمان هاي تاریخی تغییر پیدا کنند، اما در حالی که مدها می آیند سنت هاي زیبائی شناسی ممکن است ط  

هسته اي و تمایالت سرشتی زیبائی شناسی طبیعی وجود  تبعیضات بنیادياز و می روند، ما پیشنهاد می کنیم که بعضی 

مخصوصًا، بنظر می رسد  دارند که انسانها را براي تولید اشیاء زیبائی شناسی تحریک کرده و بدون تغییر باقی مانده اند.

که یک توان بسیار عمومی براي ادراك و تولید محرکات متقارن پابرجا بوده، و از نظر زیست شناسی یکی از ویژگی 

ما باشد. بر اساس دانش کنونی، تولید طرح هاي انتزاعی بشدت نظم دار اما بسیار متنوع ي هاي غیرمعمولی گونه

  ما است.ي ، منحصر به گونههندسی، مانند تولید هنر نمایانگر

حیوانات وجود ي (براي مثال ساختن آالچیق) در سلسله اند یادآور رفتار زیبائی شناسیکه گرچه پدیده هائی   

محدود براي مثال، دارند (اي عمده  هاي دارند، به هر حال این پدیده ها بطرقی از پدیده هاي متعلق به انسانها تفاوت

شایع است اما تکرار  حیواناتي یگنال هاي قرینه در سلسلهس تولیدي توسعهو فقط در نرها). بودن به زمینه هاي خاص، 

. در این باره که تا چه حد طرح هاي انتزاعی هستندمی کنیم که بطور معمول محدود به زمینه ها و شکل هاي خاصی 

طرح ها در یک اسلوب  این د کهمی رس آشکاردر حیوانات درك می شوند اطالعات کمی در دست هستند، اما بنظر 

  خالقانه، انعطافی، و بی پایان در گونه هاي غیر انسانی تولید نمی شوند. 

  

  شناختیي موسیقی، زبان، و هنر به مثابه یک سه گانه 20,5,1

  

انسانها اجتماعی دارند: زبان ارتباطات بین  قويي متشکله اجزاءهستند که اي هنر، موسیقی، و زبان پدیده هاي فرهنگی 

صداي را سهولت می بخشد و بطور معمول در ترتیبات اجتماعی استفاده می شود (استثنائاتی وجود دارند مانند 

، و حضاري ممکن است وجود داشته و با خود حرف زدن). موسیقی اغلب در جمع اجرا یا خوانده می شود شیرخواران



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٠٩ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

کن است در عزلت تولید و ادراك شوند، اما اغلب، ا کمتر اجتماعی است: گرچه مصنوعات ممآشکارباشند. هنر 

مخصوصاً در اجتماعات سنتی، در یک گروه تولید می شوند. مخصوصًا هنر بدنی در تولید و در ادراك هدف بعدي 

  بسیار اجتماعی است.  ،آن

مشترك  یک ویژگی موسیقی/زبان/هنري در قلب سه گانه به غیر از وظائف اجتماعی، ما پیشنهاد می کنیم که  

. تولیدي) ترتیب منظمترتیب منظم یا همان توان بکاربري قواعد تکراري تولید ضمن ساختن آنها است (یعنی،  دیگر

ما در این جا در مورد هنر بصري، بخصوص به طرح هاي هندسی انتزاعی اشاره داریم. قواعد نحوي که بر ترکیب 

ر گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته اند، و در موسیقی شونده هاي واژه ها حاکمیت می کنند در مورد زبان بطو

  .  (Temperley 2010)تحقیقاتی نوید دهنده اي استي شناسی یک رشته

طرح هاي انتزاعی در قلمرو  منجملهما دلیل می آوریم که مقدار قابل مالحظه اي از رفتارهاي زیبائی شناسی   

  نگاه کنید). 20,4(براي مثال، به شکل  اندراز با ساختار زبان و موسیقی همت يمکرر قوانین تولید کاربرددرگیر  ،بینائی

 
  

فرایند تولیدي که زیر بناي دو طرح بینائی است که از اشکال بنیادي (مربع ها، مثلث ها) تولید شده که  20,4شکل 

وند، مانند وقتی که تکه ی را مورد استفاده قرار می دهد که فقط دو لبه می توانند در هر گامی بهم متصل شنقانو

اي می شود که چندین  دوگانهي مکرر قانون تولیدي منجر به ساختارهاي شاخه شاخه پیاده کردندوزي می شود. 

دو شعبه اي می ي ت غیر قرینهخ، که منجر به درندها منفرد تکه: تعداد A سطح تعبیه شدن سلسله مراتبی دارند.

دستورالعمل شاخه است.  راجعهج هستند، که نتیجه اش یک ساختار قرینه و تکه ها زو Bدر سري  شود، در حالی که

  دلبخواهی است، اما براي شفافیت باثبات نگهداري شده است. Aشاخه شدن در

    

بطور سریالی پیاده می  قوانین تولید ،و ضمن تولید می شوندهنر، موسیقی، و زبان همگی طی زمان تولید   

کمتري دارد. محصول تولید شده ممکن است  سخت گیريینائی از قلمروي شنوائی ب شوند. نظم دادن در قلمروي
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نجوق دوزي، که باشد، براي مثال حین خیاطی یا م "یک عنصر در هر زمان" ی ازمحدود به سبک تولیدي یک سریال

ند معموًال دن در هر زمانی می تواند اجرا شود، اما نظمی که در آن عناصر بهم وصل می شوفقط یک عمل متصل کر

     انعطاف پذیر است.

می  آشکاریک تفاوت چشمگیر بین هنر بصري از یک طرف و موسیقی و زبان از طرف دیگر هنگام ادراك   

شود. لذا، فرایند ادراکی باید  قطعه قطعهشود. حین گوش دادن به موسیقی یا گفتار، جریان صدا باید طی زمان از هم 

 چشمحرکات دنباله گیري پژوهش هاي وینده یا اجرا کننده را پیگیري کند. اما، فرایند زمانی تولید گ نزدیکبطور 

دو بعدي (و سه ي می توانند آرایه نابصري مورد ندارد: دریافت کنندگ ا در هنرآشکارنشان می دهند که این امر 

زمانی اسکن کنند.  بعدي در مورد مجسمه ها) را به هر طریقی و در هر نظمی که دوست دارند، بدون محدودیت هاي

یا محرك را  اثر هنريي انسانها (بدون در نظر گرفتن بعضی موارد بالینی) گرایش شدیدي دارند تا در ابتدا همه

هر چند تمرکز کنند. بعالوه، درك کننده می تواند توجهش را  آن بعدي بر جزئیاتي برداشت کنند، و در مرحله

نسبتاً بی قید و بند ادراك ي است. این جنبه ند که قبالً به آنها نگاه کردهبه نواحی اي معطوف کباري که دوست دارد 

به بیننده ارائه می دهد. البته این  یارزش زادي باآموسیقی و زبان یک  درزمان  به بینائی در مقابل ادراك گره خورده

را با موسیقی و گفتار سهیم هستند.  ه به فیلم یا رقص، که جریان زماناطالق می شود و ن یا ساکن استاتیک اثر هنريبه 

و از نظر زمانی پویا اثر عمیقی بر  پایابینائی و شنوائی، یا ي ممکن است موضوع این باشد که چنین تضادي بین وارده

شناسی، علیرغم نوع رسانگر یا پویائی ادراکات زیبائی ي زیبائی شناسی ما دارند. اما، ممکن هم هست که همهي تجربه

شناخت/شگفتی و حل  "مسیر زیبائی شناسی"، براي مثال یک مشتركي بعضی از اصول سازمان دهنده نی،هاي زما

براي تجسس در تحقیقات تجربی آینده در را . هر دو احتمال موضوعاتی را سهیم باشند (Fitch et al. 2009)و فصل 

   اختیار می گذارند.

بی ي ممکن است جمالتی مانند جمله اما حدود می شود.م معناداري زبان در تولید شدنش با واقع گرائی و  

شوند، که معموالً هدف جر به ارتباطات موفقیت آمیزي نمن "ایده هاي بی رنگ سبز بطور بی امانی می خوابند"معنی 

 . موسیقی و هنر انتزاعی به این طریق محدود به معنا نیستند. موسیقی انتزاعی ترین مورد است، و هنرسخن گفتن است

معانی نمایانگر کننده باشد) یا انتزاعی باشد. طرح هاي انتزاعی مخصوصاً از ي می تواند نمایانگر (یعنی، منتقل کننده

 طوالنی تري دارند (همان طور که قبالً مورد بحث قرار دادیم)، وي تاریخ رشد و توسعهو نظر بینائی چشمگیر هستند، 

گر کننده است. هم موسیقی و هم هنر بصري بعلت آزادي از محتواي معنائی در بین فرهنگ ها فراگیرتر از هنر نمایان

یک بعد اضافی انعطاف پذیري دارند (که در مورد هنر بصري انتخابی است) که زبان معموٍال خارج از حیطه هاي 

  چنین ویژگی اي ندارد.  (Dadaist)ئیستی اتنگ مثال هاي زبانی یا اشعار داد
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  ز هنر کاشی کاري. اضافه شده توسط مترجم.طرح هاي انتزاعی ا
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  چشم انداز 20,5,2

  

د، زیبائی شناسی تجربی الزم دارد تا تور نکه انسانها تولید می کناي هنري  هايدقیقٌا بعلت تنوع گسترده در انواع کار

 را کشف کند که ه، و ویژگی هائیبدست آوردرا  بزرگی بیاندازد تا یک تصویر جامع از رانش زیبائی شناسی انسان

ادعا می کنیم که در آینده، زیبائی شناسی تجربی باید در اصول قضاوت فرهنگ ها در اشتراك اند. لذا ما، ي همه در

هاي زیبائی شناسی و فعالیت هاي انسانها را در فرهنگ هاي بسیار متنوع در هم ادغام کند، و تظاهرات رانش زیبائی 

ممکنی در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار داد. بخصوص، ما مفهومی را نها را بطور شناسی اي را شامل کند که بتوان آ

زیبائی شناسی کاملی بدست آورده ي زیر سؤال می بریم که دانش خاص یا آموزش رسمی الزم است تا یک تجربه

  . (Futch and Westphal-Fitch 2013)شود 

را به این که چه چیزي اسی رویکردهاي تجویزي سنتی به همان طریقی که زبان شناسی، و اخیرًا، موسیقی شن  

و ، یالیت –، زیبائی شناسی تجربی الزم دارد تا یک رویکرد غیر اند خوب یا بد یا دست یا غلط است را کنار گذاشته

    بین فرهنگی را اتخاذ کند که توان زیبائی شناسی انسانهاي عادي را بازشناسی و تجسس کند.

به این رشته  به زیبائی شناسی هم بین فرهنگ هاي انسانی و مقایسه هاي بین گونه اي یک رویکرد مقایسه اي  

اجازه می دهد تا از روش شناسی ها و مسائل تحقیقاتی زبان شناسی و موسیقی شناسی بهره مند شود، که همین حاال 

ما پیشنهاد می کنیم  . Honing 2011)زیادي از نوع تجویزي (یعنی، هنجاري) عبور کرده است (براي مثال،ي هم تا اندازه

زیبائی به می تواند است که  پرباريصمیمانه چنین دیدگاه مقایسه اي گسترده داراي بینش هاي  که یک پذیرش

  شناختی موسیقی، زبان، و هنر ارائه دهد.ي سه گانهي شناسی، و شباهت هاي اسرارآمیز ساختاري پنهان شده
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  گزاري هاسپاس

  

 در اي مقایسه مطالعات" عنوان تحت فیچ –به عنوان بخشی از تز دکتراي گشه وستفال  لی این فصلقبي یک نسخه

 این. داریم سپاس مفیدش نظرهاي اظهار براي هیوبر لودویگ از ما. است شده منتشر وین دانشگاه "بینائی، طرح فرایند

مالی کرده  تبه دبلیو. تکومش فیچ حمای ERC Advanced Grant SOMACCA (230604) and W1234-G17 هاي بورس را تحقیق

  اند.
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 رفرانس ها
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  مغز و هنر فرگشتی –هم 

  

  کوند و فرنسیسکو جی. آیاال -کامیلو جی. سال
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انسانها  توان ارزشگزاري کیفیت هاي زیبائی شناسی در اشیاء، حرکات، و صداها یک ویژگی عام بنظر می رسد که

  گروه هاي انسانی چنین کفایتی را دارند.ي باشد؛ همه

فقره هاي زیبائی شناسی نیز همگانی است: نقاشان، رقاصان، و موسیقی دانان به هیچ فرهنگی یا  تولیدتوان   

 توانیم می ما که چیزي –ویژگی هاي زیبائی شناسی  ارزشگزاري و قدردانیمحدود نیستند. اما،  اي عصر تاریخی

(تولید کنندگان) یک کسر  "هنرمندان"حداقل در دو جنبه وراي تولید آنها هستند. اول،  -م بخوانی "زیبائی" را آن

بی شمارند. دوم، ممکن است که کیفیت هاي زیبائی شناسی  "ناظران"کوچکی از گروه هاي انسانی هستند، برعکس، 

نهنگان، یا پرواز پرندگان را ارزشگذاري و قدردانی  یا، آوازغروب آفتاب در ساحل دردر اشیاء و اتفاقات طبیعی، مانند 

   کرد. این فقره هاي زیبائی شناسی طبیعی مؤلفانی ندارند.

کفایت انسانها براي ارزشگزاري زیبائی را ثابت کنیم. نه فسیل ها و نه مدارك  ما نمی توانیم ظهور تبارشناسی  

آیا  تا ظهور این توان محقق شود. ممکن نیست که ثابت شود کهباستان شناسی هیچ کدام مدارك کافی اي ندارند 

  ناظرانی با توان ارزشگزاري مناظر، رقص ها، یا آوازها در گونه هاي قبلی انسانها وجود داشته اند یا نه. 

، براي مثال نیز مشکل می توان ثابت کرد. رای تولید زیبائی دست یافتنی تر باشد. منشاء زیبائ بنظر می رسد که  

هنرمندان هستند. آثاري از کار هنرمندان اولیه وجود ي چند رنگی هاي عصر حجر باستان مثال هائی از حضور اولیه

  ؟و تشخیص دهیم کردهدارند. ما چگونه می توانیم آنها را کشف 

ورد اشیاء دکوري، هنرمندانه، یا نمادي را در پژوهش هاي ابتدائی خودمان مي ما بطور وسیعی مدارك اولیه  

نمادي آرامگاه ها را ي . براي مثال، ما بحث هائی در تأئید وظیفه (Cela – Conde and Ayala 2007)آزمایش قرار داده ایم

فقره ي در این جا بر پژوهش هائی در باره تکرار نمی کنیم. از آن جا که در این جا عالقه به تحول هنر و مغز داریم،

حرفی داشته تمرکز می کنیم که ممکن است در تأئید توان ارزشگزاري زیبائی  هائی از اثبات هاي مقارن هاي ذهنی

  .باشند
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  زیبائی شناسی عصبی 21,1,1

  

جربی زیبائی تي هنر و مغز، رشتهي وراي بعضی از سوابق پرارزش، از قبیل ایده هاي راماچندردران و زکی در باره

فعال شدن نواحی مغزي ي هش متفاوت اولین شرح ها در بارهوقتی شروع شد که سه پژو 2004شناسی عصبی در سال 

حین ارزشگزاري زیبائی شناسی را ارائه دادند. وارتانیان و گوئل فعالیت مغز مربوط به ارجحیت براي کار هنري را در 

 Vartanian) دمدار طرف راست، شیار سینگولیت طرف چپ، و شکنج هاي دوکی شکل دو طرفه پیدا کرده اندي هسته

and Zeki 2004) ،کاواباتا و زکی فعالیت در سطح میانی قشر حدقه اي پیشانی را براي محرکات زیبا، در مقایسه با زشت .

 Kawabata and)و هم چنین فعالیت شکنج سینگولیت قدامی در محرکات زیبا در مقایسه با زشت را شناسائی کرده اند 

Zeki 2004) پشتی بخش در را زیبا –ات زیبا، در مقایسه با غیر محرک براي فعالیت افزایش همکارانش و کوندي –. سال 

  . (Cela – Conde et al. 2004)کرده اند  معلوم چپ طرف جلوپیشانی قشر جانبی

لیف شناختی متفاوتی که از شرکت اتعداد زیادي تحقیقات مربوطه منتشر شده اند. بعلت تک 2004از سال   

عنوان فعال مغزي به ي قتی ارزشگزاري زیبائی شناسی اتفاق افتاده بود، چندین ناحیهکنندگان درخواست شده بودند، و

  نگاه کنید).  21,1به جدول شده شناسائی شده اند (

  

  

تعداد تحقیقاتی ي تحقیق زیبائی شناسی عصبی. ستون ت نشان دهنده 20نواحی مغزي فعال شده در  21,1جدول 

  اند. مغز را ذکر کردهي است که هر ناحیه

  فرایندهاي شناختی                       ت       ناحیه

  حالت استراحت          1    بخش شکمی میانی قشر جلوپیشانی

.........................................................................................................  

  5    بخش قدامی میانی قشر جلوپیشانی

.........................................................................................................  

  1  شر سینگولیت (چپ، راست)قبخش خلفی 

........................................................................................................  

  2        جلومیخیي ناحیه

  

  فرایند کردن           1        سیاهي ماده
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........................................................................................................  

  پاداش          5          هیپوکمپ

........................................................................................................  

  احساس          3               دمدار)ي ستریاتوم پشتی (هسته

.......................................................................................................  

  4    اکومبنس)ي ستریاتوم شکمی (هسته

......................................................................................................  

  2          آمیگدال

.....................................................................................................  

  4          اینسوال

.....................................................................................................  

  6        قشر سینگولیت قدامی

....................................................................................................  

  5        قشر حدقه اي پیشانی

..............................................................................................  

  3        قطب لوب گیجگاهی

  فرایند کردن          3    بخش پشتی جانبی قشر جلوپیشانی

............................................................................................  

  قضاوت          4    بخش شکمی جانبی قشر جلوپیشانی

...........................................................................................  

  تصمیم گیري          4       قشر حرکتی

...........................................................................................      

  ادراك          8        قشر لوب پشت سري

..........................................................................................  

  1        قشر جانب هیپوکمپی

..........................................................................................  

  1    اي آهیانه –محل اتصال لوب هاي گیجگاهی 

..........................................................................................  

  2        قشر آهیانه اي فوقانی

.........................................................................................  

  2        قشر آهیانه اي تحتانی

     

وجود  (Chatterjee 2003)وجود دارند. انجان چترجی  فعالیت شناختی ارزشگزاريي بعضی از مدل هاي اولیه  

عام، ي چترجی بین مراحل اولیه 2003نشان داده است. مدل سال را یک توالی زمانی فرایند کردن در دستگاه عصبی 
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عزیمت همان ویژگی هاي بینائی شی ء ي ادراك زیبائی شناسی تمایز برقرار کرده است. نقطه در و دیررس شخصی

بی ارتباط با ارزشگزاري  ادراکاتاست که به همان طریقی انجام می شود که از طرف بیننده  رفتارياست که درك آن 

 –یک فرایند پیوند دهنده شکل ها، رنگ ها، و آرایه هاي فضائی حرکت ي بوسیلهد. نزیبائی شناسی انجام می شو

 براي که عصبی هاي شبکه این. کنند می درگیر را اي آهیانه –ده، مدارهاي پیشانی ش ترکیب هم با –وجود دارند  اگر

منجمله حیطه هاي حافظه  ،متفاوت هاي ویژگی فرایند به منجر خوردي – پیش سیستم یک طریق از هستند، ذاتی توجه

با گسترش سیستم  ،احساسیي قبلی شخص (مکان ها، چهره ها) می شوند. یک جزء متشکلهي اي مربوط به تاریخچه

کامل چیزي را در هم ادغام می کند که می توان آن ي ند. پدیدهاضافه می ک ، حس هاي هدونیک راخوردي –پیش 

 هاي موج طول بصورت روانی – جسمانیمحدودیت هاي  (شامل خواندسرشتی عام درك بینائی ي اجزاء متشکلهرا 

 و تاریخیي زمینه شامل( است شخصیي گذشته هاي تجربه به مربوط که سابژکتیوي هاي جنبه و) درك قابل

   ).فرهنگی

 
 
        
  

                 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  

  

  

 A. Chatterjee, Prospects for cognitiveمدل چترجی از زیربناي عصبی زیبائی شناسی بینائی. باز تولید از  21,1شکل 

neuroscience of visual aesthetics. Bulletin of Psychology and the Arts, 4. Pp. 55-60 © 2003. American Psychological 
Association, with Permission.  

 

، یک مدل جامع ارجحیت زیبائی شناسی بینائی را پیشنهاد کرده اند که (Leder et al. 2004)لدر و همکارانش  

. اکنون قضاوت زیبائی شناسی ) را در نظر می گیرد2003ی (همان عناصر طرح چترج با بعضی اضافه شدن هاي مهم،

 توجھ

 تصمیم
 بینائی بینابینی

 ویژگی ھای بینائی ابتدائی

(جھت گیری، شکل، رنگ)

  

 محرکات

  واکنش احساس، دوست داشتن

   در مقابل خواستن         

ی نمایانگری حیطھ  

 (مکان ھا، چھره ھا)
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ادراك هم بحساب آمده اند (دیدن یک شی ي زیبائی شناسی شامل شده است. ویژگی هاي مهم زمینهدرك  خود در

ء در موزه دیدن همان شی ء در خیابان یا منزل شخصی نیست). بعالوه، تجربیات آموزشی موضوع (متخصص/غیر 

  .)21,1(شکل  متخصص) بخشی از مدل را شکل می دهند

  

  
  

 ,Helmut Lederو همکارنش از ارزشگزاري زیبائی شناسی و قضاوت زیبائی شناسی. بازتولید از مدل لدر  21,2شکل 

Benno Belke, Andries Oeberst, and Dorothee Austine, A model of aesthetics appreciation and aesthetic judgement, 
British Journal of Psychology, 95 (4), pp. 489-508 DOI 10.1348/0007126042369811 © 2004. The British Psuchological 

Society, with permission. 

 

  شبکه هاي عصبی . 21,2

  

لدر و همکارانش داللت ضمنی بر وجود اتصال بین نواحی متفاوت  2004چترجی و  2003بطور نظریه اي مدل سال 

  دارند.مغزي مربوط به ادراك زیبائی، یعنی، فعالیت شبکه هاي عصبی 

را  "یک مدار هسته اي فرایند زیبائی شناسی"شبکه هاي زیبائی شناسی وجود ي براون و همکارانش در باره  

که در آن اطالعات حس خارجی که از قشر حدقه اي پیشانی عبور می کنند، و اطالعات  اندمدلی پیشنهاد کرده  با

 Brown)ام می شوند تا ارزیابی زیبائی را بدست آورند ، در هم ادغحس داخلی که از اینسوالي قدامی عبور می کنند

et al. 2011)ي بلکه، بر پایهنگزاري نشده، ربی ارزشگزاري زیبائی شناسی بنیا. اما، این مدل بر اساس هیچ پژوهش تج

  تجزیه و تحلیل سیستم پاداشی و فرایند ارزش برپا شده است. 
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شبکه هاي ي در باره پیشنهاد پرداخت شده است. جالب ترینتأئید تجربی اتصالی بودن عصبی نیز  موضوع به  

وسل، ، و (Jacobsen et al. 2006) ممکن است پیشنهادي باشد که جیکوبسن و همکارانش شناسیقلمداد شده زیبائی 

ر در مورد اتصال بین بخش هاي داخلی قشر پیشانی، جلومیخی، و قش (Vessel, Star, and Rubin 2012)استار، و روبین 

نگاه کنید). این نواحی بهم متصل شده تا حدي با آن چه که  21,2اند (به لیست در جدول  ارائه دادهسینگولیت خلفی 

  روش دیفالت خوانده می شود مصادف هستند.ي شبکه

  

 Talairach)ادراك زیبائی شناسی، مطابق نواحی برادمن و مختصات تاالایراچ  در وضعنواحی فعال  21,2جدول 

coordinates)(الف) . اقتباس از Jacobsen et al. 2006،  (ب)و Vessel et al. 2012.  تجزیه . هیچ کدام از این مقاله ها شامل

  و تحلیل اتصاالت عملکردي نبودند.

  

      مختصات تاالایراچ        برادمني ناحیه                 

  الف                    ب    

  x    26  54  1    10        بخش میانی قشر پیشانی

      4  38  -6    10    قدامی میانی قشر جلوپیشانی بخش

  x 

  x    32  -47  -4    7          جلومیخی

  x  

  x    41  -18  1    31/23      قشر سینگولیت خلفی

      18  -49  -9    31/23    قشر سینگولیت خلفی طرف چپ

  x  

  x    26  45  22    10      شکنچ پیشانی فوقانی

  x    32  23  1    32/9  بخش میانی لوب پیشانی/سینگولیت قدامی

  x               0  17  -46  47/45/44    ج پیشانی تحتانی طرف چپشکن

  x    0  24  46        شکنج پیشانی تحتانی طرفر است

  x    -29  2  -43    38    قطب لوب گیجگاهی طرف چپ

  x               32  -56  46  42/40/42  راست طرف اي آهیانه –اتصال گیجگاهی 

      62  19  -5    6      شکنج پیشانی فوقانی

  x  

      -6  -12  18          طرف چپ سیاهي ماده

  x  
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      -10  -21  -30          هیپوکمپ طرف چپ

  x 

 

 Thomas Jacobsen, , Lea Hӧfel, , and D. Yves V. Cramon, Brain Coordinates of aesthetics judgement of beauty, Neuroimage, 20 ,داده ها از: 

(1), pp. 276-85, doi:10.1016/j.neuroimage.2005,07.010, 2006, and Edwars A. Vessel, G. Gabrielle Starr, and Nova Tubin, The brain on art: 
Intense aesthetic experience activates the default mode network mode.. Frontiers in Human Neuroscience, 6, (66), doi: 
10.3389/fnhum.2012.00066. 2012.                                                                                                                                                         

  

 ،استفاده می شود تا محل ساختارهاي مغزاز آن مترجم: مختصات تاالایراچ یک سیستم مختصات سه بعدي است که 

  دازه و شکل کلی مغز نقشه برداري شود و در اف ام آر آي استفاده می شود.مستقل از تفاوت هاي فردي در ان

  

بکه توسط ریچل . این شرسدمی  بنظر ناسی تعجب آورسیستم روش دیفالت حین ادراك زیبائی ش فعال شدن  

می که و هنگا فعال می شودمغز شناسائی شده که تحت شرائط استراحت  ارانش بعنوان یک حالت زمینه ايو همک

. (Fox et al. 2005; Raichle et al. 2001) می شوداز فعالیت آن کاسته  استانجام حال  در میمنسج رفتار یا عملیک 

د تا ه ان) از شرکت کنندگان خواست2006( قضاوت زیبائی شناسی یک چنین تکلیفی است. جیکوبسن و همکارانش

و نتایج را با سؤال  "آیا این طرح زیبا است؟"دهند که بمحرکات بینائی را طوري رتبه بندي کنند تا به سؤالی جواب 

ند ه ا) از شرکت کنندگان خواست2012وسل، استار و رابین ( "آیا این طرح متقارن است؟"ند که ه ادومی مقایسه کرد

هییج تو نقاشی با چه قدرتی باعث ت"با این سؤال رتبه بندي کنند که  4تا  1تا محرکات بینائی را با استفاده از مقیاس 

اتخاذ شده اند، فرایندهاي مربوط  اند، توجه مستلزم که لذا، در هر دو پژوهش، فرایندهاي منسجم شناختی "می شود؟

فرموله کردن ) 4رتبه بندي کردن آن، و () 3) ارزشگزاري محتواي زیبائی شناسی آنها؛ و (2) دیدن محرکات؛ (1به (

   نتایج به عنوان قضاوت زیبائی شناسی.

سیستم روش دیفالت در آزمایشات زیبائی شناسی فعال باقی می ماند؟ جواب این سؤال مستلزم تجسس چرا   

که یک تکلیف شناختی  شکل می گیرد عصبی وقتیي ویژگی هاي اتصالی بودن عصبی است. ادعائی که یک شبکه

وجود دارد. متخصصان ال نوعی اتصکه بین نواحی تلویحًا ذکر شده  همنجر به فرض هائی شد ،در حال انجام است

اصلی شرح آگاهی است. ي هسته برداشت اتصالی بودن تشریح، نورولوژیست ها، و روانشناسان در نظر می گیرند که

 همگاهی، اتصالی بودن را با (von der Malsburg and Schneider 1986)در دنباله روي از فون در مالزبرگ و اشنایدر 

کرده اند. در نهایت، شبکه هاي گسترده  مربوط -همزمان  "خلیه هاي الکتریکیت"یعنی،  –فرضی تأسیسات عصبی 

  . (Valera et al. 2001)اي از نورون هاي موضعی بطور موقتی توسط اتصاالت پویاي دوجانبه بهم پیوند می خورند 
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  اتصال عملکردي 21,3

  

نواحی مغزي را شناسائی  "اتصال عملکردي"د همزمانی تخلیه هاي الکتریکی می تواند وجوي مطالعات آماري در باره

که به عنوان وابستگی زمانی طرح هاي فعال شدن نورونی همزمانی اي ، (Friston et al. 1993; Friston et al. 1995)کند 

. استفاده (van den Heuvel and Hulshoff Pol 2010)، که از نظر تشریحی از هم جدا هستند است نواحی مغزي تعریف شده

ادعاي وجود شبکه هاي عصبی یک روش شایعی است. براي این که چنین اتصالی بدست از اتصال عملکردي براي 

باید مقایسه شوند. همان طور که  فرضیي آید، سري هاي زمانی فعال شدن/از فعالیت افتادن نورون هاي همگام شده

آي بدست آورد. این تکنیک تغییرات در محتواي اف ام آر ي بخوبی معلوم شده، سري هاي زمانی را می توان بوسیله

 Ogawa)دنباله روي از اوگاوا و همکارانش  در که چیزي –می کند  شناسائیاکسیژن خون در نواحی مختلف مغز را 

et al. 1990) ناشی از فعال شدن طی یک طول زمانی که  – می شود، سیگنال هاي وابسته به سطح اکسیژن خون خوانده

   تند.هس شده تعیین

آماري براي ي ترکیب کردن سري هاي زمانی سیگنال هاي وابسته به سطح اکسیژن خون و وسائل پیشرفتهبا   

ول (یکان) هاي اتصال عملکردي عصبی را جتجزیه و تحلیل، از قبیل روش هاي گرافی، معماري هاي مغزي شامل ما

الت استراحت که توسط لی، اسمایسر، و حي معماري عملکردي می توان مشخص کرد. مروري از نوشتجات در باره

روش دیفالت، ي . غیر از شبکهاندهفت شبکه را شناسائی کرده  ،گزارش شده (Lee, Smyser, and Shimony 2012)شیمونی 

دست یابی هاي سطح باالي شناختی مطابقت دارند که از درك ساده تا  خاصیاین شبکه ها با فرایندهاي متفاوت 

و سیستم هاي شناختی را  (He et al. 2009)هاي هی و همکارانش  یکانمطابقت هاي بین  21,3شکل  تفاوت می کنند.

  نشان می دهد. 

   



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٢٨

  

  

  
  

 He, Y. Wang, L. et al., e5226, doi: PLoS Oneها و سیستم هاي شناختی. نسخه برداري از  یکانهمبستگی بین  21,3شکل 

4 (4), 10.1371/journal.pone.0005226مصرف کنندگان با مجوز دسترسی همگانی حکمروائی می کند.ي تفاده. اس  

  : عملکردهاي حس بدنی، حرکتی، و شنوائی1 یکان

  : فرایند بینائی2 یکان

  دیفالتي : شبکه3 یکان

   توجه : فرایند4 یکان

    : سیستم هاي لیمبیک/لیمبیک جانبی و تحت قشري5 یکان  

 
رن عصبی آن هستند، فعالیت عصبی خودش را ضمن زمان قابل اگر فرایند شناختی، که در جستجوي مقا  

مالحظه اي حفظ کند، پس می توان از اف ام آر آي به مثابه یک تکنیک دقیق استفاده کرد تا طرح هاي اتصالی را 

بدست آورد. اما، در مقایسه با وضع نسبتًا با ثبات فعالیت مغز شخص مورد آزمایش حین حالت استراحت، ادراك 

 .Cela-Conde et al)ئی شناسی به فرایندهاي شناختی اي اشاره دارند که در زمانهاي بسیار کوتاهتري اتفاق می افتند زیبا

چنین کافی دقیق نیستند تا ي . متغیر بودن ها در سیگنال هاي وابسته به سطح اکسیژن خون طی چند ثانیه به اندازه (2004

 کوچکیتکلیف زیبائی شناسی ممکن است شبکه ها در زمانهاي نسبتًا  ون طی انجامچتغییراتی را شناسائی کنند، 

تعدیل پیدا کنند. بعضی از پژوهش ها بر تغییرات پویا در شبکه هاي مغزي با استفاده از تکنیک اف ام آر آي تمرکز 

براي رسیدن به فعال ین، ، اما دریچه هاي زمانی آنها چندین دقیقه را می پوشانند. بنابرا(Bassett et al. 2011)کرده اند 

شدن مغزي مربوط به ادراك زیبائی الزم است تا از تکنیک هاي داراي واکاوي هاي زمانی زیادي، مانند 

   الکتروانسفالوگرافی و مگنتوانسفالوگرافی استفاده شود.
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واکاوي  الکتروانسفالوگرافی و مگنتوانسفالوگرافی داراي واکاوي زمانی زیادي هستند، اما از نظر فضائی  

) ما 1یا ( "کمتري دارند؛ براي اف ام آر آي عکس این صادق است. لذا ما با یک چالش روش شناسی روبرو هستیم

 مراحلهاي فعال شده در مغز، اما فقط با میانگین کردن  یکانائی استفاده می کنیم تا توزیع ضاز یک واکاواي زیاد ف

، ب می کنیم تا تغییرات پویا را طی زمان هاي کوتاه مدت شناسائی کنیم) ما انتخا2زمانی طوالنی را تعیین کنیم، یا (

  ی سطح مغز را بدست بیاوریم.یکاناما به این طریق فقط می توانیم ساختار 

پویائی هاي شبکه هاي عصبی در ارزشگزاري زیبائی شناسی که با مگنتوانسفالوگرافی انجام شده ي مطالعه  

 Cela-Conde et)روش دیفالت در انجام تکالیف زیبائی شناسی را ارائه می دهد ي بکهایماهائی براي شرح پابرجائی ش

al. 2013) شرکت کننده حین حالت استراحت و قضاوت  24. این محققان سري هاي زمانی فعالیت هاي مغزي براي

ي هاي زمانی را در طیف بتاي سر همگاهیرا جمع آوري کرده اند. آنها سپس  گوناگونمحرك بینائی  400زیبائی 

 (phase locking value) مرحله اي و ضریب قفل شدن  (Pearson correlation coefficient) پیرسون مطابقتیضریب ي بوسیله

(Morman 2000; Pereda et al. 2006) زمانی تقسیم شدند ي تخمین زدند. سیگنال هاي مگنتوانسفالگرم در سه دریچه

  ، قسمت باال):21,4(شکل 

  هزارم ثانیه قبل از نشان دادن محرکات 500، 0زمانی ي چهدری .

  هزارم ثانیه بعد از نشان دادن محرکات 250-750، 1زمانی ي دریچه .

   هزارم ثانیه بعد از نشان دادن محرکات 1000 -1500، 2زمانی ي دریچه .

 
 

  

                     

 
 ثانیه 5/1  ثانیه 1             ثانیه 0,75 انیهث 0,250          ثانیه  0  ثانیه -0,5         

 
 
 
                   

  

  

دریچه هاي زمانی و وضعیت هائی که در تجزیه وتحلیل پویائی هاي مغزي حین ارزشگزاري زیبائی  21,4شکل 

 .Camilo J. Cela – Conde, Juan Garcia – Prieto, José J. Ramasco, Claudio Rشناسی مقایسه شده اند. نسحه برداري از 

Mirasso, Ricardo Bajo, Enric Munar, Albert Flexas, Francisco del Pozo, and Fernando Maestú, Dynamics of brain 
networks in the aesthetics appreciation, Proceeding of the National Academy of Science of the USA, 110 (Supplement 

 ادراک زیبائی شناسی                    حالت استراحت

٠ی زمانی دریچھ ١ی زمانی دریچھ  ٢انی ی زمدریچھ   

  زیبا ١برخالف  ٠زمانی ی دریجھ   تجزیھ و تحلیل

  و       ٢برخالف  ٠زمانی ی دریجھ 

 نازیبا ٢برخالف  ١زمانی ی دریچھ  دریچھ ای –بین 

  تجزیھ و تحلیل    زیبا برخالف در دریچھ ھای
٢، ١، ٠زمانی    نازیبا    بین حالتی
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Academy od  © National , http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas. 1302855110doi:  Figure 21.1, 61,-pp. 10454) 2
Sciences.   

 

ی را ارزیابی کرده تفاوت ها در اتصال بین دریچه هاي زمانی طی هر وضع هااي  دریچه –مقایسه هاي بین  

زمانی را ارزیابی ي وضعی تفاوت ها در اتصالی بودن بین محرکات زیبا و نازیبا در هر دریچهاند. مقایسه هاي بین 

  قسمت پائینی). 24,1کرده اند (شکل 

هند که اتصال عصبی اي که در حالت استراحت د می نشان) 2013( همکارانش و کوندي –نتایج تحقیق سال   

، بخش باالئی)، و توسط شبکه 21,5؛ شکل 1زمانی ي زمانی اولی بازداري شده است (دریچهي د در دریچهوجود دار

خوانده اند، جانشین شده است. این شبکه عمدتًا نواحی لوب  "شناسی اولیه زیبائیي شبکه"اي که این محققان آن را 

  ، بخش وسطی)21,5پشت سري را بهم متصل می کند (شکل 
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. در حالی که محرکات زیبا (طرف چپ) و نازیبا (طرف راست) مشاهده می شوند همگاهیتفاوت ها در  21,5 شکل

ه خاست. نس 1زمانی ي دریچهاز  >2زمانی ي است. پائین: دریچه 2زمانی ي از دریچه >1زمانی ي باال: دریچه

 ,Camilo J. Cela – Conde, Juan Garcia – Prieto, José J. Ramasco, Claudio R. Mirasso, Ricardo Bajo, Enric Munar برداري از

Albert Flexas, Francisco del Pozo, and Fernando Maestú, Dynamics of brain networks in the aesthetics appreciation, 
doi:  61, Figure 21.2, and 21.3,-54, 110 (Supplement 2) pp. 104Proceeding of the National Academy of Science of the USA

.National Academy od Sciences , © 1302855110pnas. /10.1073http://www.pnas.org/cgi/doi/   

   

م دیدن محرکات زیبا و نازیبا فعال می شود. تقریباً همان شبکه اي است که هنگازیبائی شناسی ي اولیهي شبکه

 شناسیزیبائی ي شبکه"تفاوت هاي عمده اي ظاهر می شوند.  ،به قضاوت زیبائی وابستهزمانی دوم، ي دریچه حیناما، 

است که عمدتًا  همگاهی فعالیت شامل شد شناسائی) 2013( همکارانش و کوندي – سال پژوهش در که "تأخیري

یانی و جانبی لوب پشت سري، بخش جانبی خلفی لوب آهیانه اي، سطح داخلی لوب آهیانه اي، نواحی سطح م شامل

طرف چپ، و هم چنین بخش ي یمکرهن در همگی جلوپیشانی قشر پشتی –سطح داخلی لوب پیشانی، و بخش جانبی 

  ، بخش پائینی).21,5است (شکل راست ي جانبی لوب آهیانه اي در نیمکره
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  که سناریوي پویا حین ارزشگزاري زیبائی شناسی به طریق زیر باشد: لذا بنظر می رسد  

  

  )؛0زمانی ي زیاد ضمن حالت استراحت (دریچه همگاهیشروعی از ي یک نقطه 1

  

دیگري جانشین می ي کاهش پیدا می کند، و بجاي آن یک شبکه 2زمانی ي این اتصالی بودن حین دریچه 2

  شود؛

  

  د.زمانی دوم بازسازي می شوي دریچهحالت استراحت حین بعدًا بخشی از شبکه هاي  3

  

در مسیر نواحی جانبی پیشانی را  اي زیاد دو طرفه همگاهییک  ،،2زمانی ي دریچه شرائط زیبا و نازیبا، ضمن  

مطایقت مشابهی حین حالت استراحت  همگاهی. این طرح با در اشتراك اند سري پشت – گیجگاهی -اي آهیانه –

روش دیفالت دارد که در سطح داخلی ي کمی با شبکهي اتصالی بودن، بعلت قرارگیري جانبی آن، رابطه دارد. این

ا در ارزشگزاري زیبائی شناسی درگیر آشکاراست. فرضًا، قابل قبول است تا ادعا شود که انجام تکالیف توجهی، که 

  هستند، مسئول این شبکه اند. 

د. این نع محرکات زیبا عمدتاً بخش هاي داخلی مغز را متأثر می کنبه نف همگاهیدر عوض، تفاوت ها در   

که  می سازد آشکارنشان داد، که  2زمانی ي دریچه در وضعیتی –تفاوت ها را بهتر می توان در تجزیه و تحلیل بین 

  بخش طرف راست).، 21,6و شکل  21,3یک اتصالی بودن باالئی به نفع محرکات زیبا وجود دارد (جدول 

  

بیشتر همگام  p < 0.0050بط کننده ها) و اتصاالتی که در مقایسه هاي بین وضعیتی در ض( حسگرهاتعداد  21,3دول ج

 شده اند.

  زیبا >نازیبا         نازیبا >زیبا           

         -------------------------------------------------------------  

  اتصاالت         ورها سنس        اتصاالت        سنسورها              

  0      0     3    6      0زمانی ي دریچه 

  0   0     1    2      1زمانی ي دریچه

  0   0     10    12      2زمانی ي دریچه
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بیشتر براي محرکات زیبا. طرف راست:  همگاهی. طرف چپ: 2زمانی ي بین وضعیتی در دریچهي مقایسه 21,6شکل 

 بیشتر براي محرکات نازیبا. همگاهی

آن را از چشم اندازهاي متفاوتی نشان می  21,7تأخیري زیبائی شناسی نگاه می کنیم و شکل ي ما به شبکه  

  دهد.

  

  
تأخیري زیبائی شناسی، حداقل تا ي تأخیري زیبائی شناسی از چشم اندازهاي مختلف. شبکهي شبکه 21,7شکل 

همان طور که خواهیم دید، این مصادف بودن  روش دیفالت حالت استراحت مطابقت دارد.ي اندازه اي، با شبکه

 ممکن است پرتوي بر سؤال دشوار فرگشت توان زیبائی شناسی انسان بیاندازد. 
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 انسانیي زیبائی به مثابه یک خصیصه درك 21,4

 
وارد ثر مدر اککه گروه هاي خاصی از افراد مورد آزمایش انجام می گیرند:  دروالً متحقیقات زیبائی شناسی عصبی مع

شده، توان شناسی (یعنی، آثار هنري) همه جا پیدا ئی . اما، زیباهستند کشورهاي توسعه یافته دانشجویان دانشکده هاي

 (Carroll 2004)  بر مردم تحمیل می کند. به باور کارول را شناخت محصوالت سایر فرهنگ ها به عنوان آثار هنري

است که هنر ممکن است در خدمت اهداف تطابقی  قضیه ايتن چنین عام بودنی، برهانی در تأئید در نظر گرف

  باشد. داشته جهانشمول

ث رسیده که آن را پابرجا کرده بطور نظري، یک خصیصه می تواند جهانشمول باشد چون که از اعقابی به ار  

سان تعلق دارند. با سایر گونه هائی مشترك است که به تبار ان در نتیجه، – pleisiomorphy نزدیک شکلی، یا – اند

در  - apomorphy یا مشتقیي خصیصه –، ما می توانیم در نظر بگیریم که خصیصه بعنوان یک ویژگی جدیدمتناوباً 

اري زیبائی را داشته انسان هاي مدرن باید توان ارزشگزي همهاست. در این مورد دوم،  شدهما پیدا ي ابتداي گونه

. اما، جهانشمولی مسئله اي پیش می کشد. در اشتراك باشدنین خصیصه اي را دیگري چي یچ گونهباشند، اما نباید ه

، است. به احتمال زیاد فعالیت حالت استراحت پر هزینههمان طور که بخوبی معلوم شده، بافت مغزي از نظر متابولیکی 

علیرغم در حالت بیداري،  .(Raichle 2011) بر می دارد هزینه را نبیشتریبراي راه اندازي مغز  در واژه هاي کالري،

. (Gunsnard and Raichle 2001) ی کندتمامی اکسیژن بدن را مصرف م %20وزن بدن را دارد،  %2واقعیتی که مغز فقط 

شرحی این که توان مربوط به مغز حین فرگشت انسانی پابرجا مانده بدون  یکمشکل بتوان توجیه کرد که چگونه 

. مزیت تطابقی ارزشگزاري زیبائی شناسی منتظر شرح باقی (Aiello and Wheeler 1995) وجود داشته باشد براي نفع آن

می  exaptationیا  دگرگونی وظیفه ايباقی می ماند که آن را براي در نظر گیري  احتمالی یک گرچه –مانده است 

اضافه شده، به آن ض یا طی فرگشت وظیفه اش عوخاصی داشته، اما ي (مترجم: خصیصه اي که در ابتدا وظیفهخوانند 

  . مانند پر پرندگان که ابتدا براي حفظ حرارت بدنشان فرگشت پیدا کرده و بعدًا براي پرواز نیز استفاده شده است)

ترفیع انسجام گروهی  و موجب، کنندبرپا  را هنري تا جوامع احساساتی و عاطفی آثارنیروي بنظر می رسد که   

. زیبائی ها یک عامل انسجامی خواهند بود، لذا  (Dissanayake 1992, 2007)د ني باشمزیت مشهودي د، ارائه دهندهنشو

شرحی براي انتخاب نهائی ي ارائه دهندهپاداش احساسی (یعنی، هدونیکی) هنر  بعالوه،ند. ا اسبنتاز نظر تطابقی م

اشی و انسجامی فرضیه هاي خوبی نگاه کنید). عوامل پاد Dutton 2003(براي نمونه، به  استتوان ارزشگزاري زیبائی 

رگشتی آنها چه می ف سفري . اما ما در باره(Dissanayake 2009)موجود بین زیبائی و هنر هستند  براي شرح روابط کنونی

  توانیم بگوئیم؟
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کرد، تولید زیبائی  مشخص مقارن هاي مغزي براي ارزشگزاري زیبائی را نمی تواني گرچه ظهور تبارشناسانه  

. آثار هنري و اشیاء زینتی بعد از ناپدید شدن خالقان آنها باقی می مانند. از آن جا که کارهاي دارد رّاریت کمتريفبنظر 

و صداهاي موسیقی چنین نیستند، ما از این به بعد وقتی در  نقاشان و مجسمه سازان بادوام هستند، اما حرکات رقصیدن

  ی کنیم، فقط به اشیاء به عنوان کارهاي هنري اشاره داریم.فرگشت توان زیبائی شناسی انسان صحبت مي باره

مفهومات متفاوتی هستند که ممکن  "زیبانی شناسی"و  "هنر،" "زیبائی،"گرچه  چه وقتی این توان ظاهر شد؟  

 ما ایناما  -را در نظر بگیرید  (Ugly Art) "زشت هنر" به معروف جنبش مثال، براي –است حتی در تضاد با هم باشند 

هم می گیریم. باید یک تذکر احتیاط آمیزي داده شود. از آن جا که اشیاء طبیعی را  در دستسه مفهوم را معادل هم 

بیشتري  مکان هايبگیرند، توان ارزشگزاري زیبائی ممکن است زودتر و بین زیبا در نظر  ندمناظره کنندگان می توان

، بنابراین. شده اندشد که به منظور محرك زیبائی شناسی خلق فرگشت پیدا کرده با هائیاز تولید اشیاء واقعی هنر

 که –ار سنگی را مثال، یک ابزي برا – بگیرند نظر در "زیبا"بعضی مناظره کنندگان می توانند یک شی ء را بصورت 

  .است شده ساخته عملی اهداف براي

شده است، و مثال هاي زیادي  فقدان همخوانی بین مقاصد هنرمند و واکنش هاي تماشاگران بخوبی شناخته  

به اولین نمایشگاه هاي ایمپرسیونیست ها،  عمومیاز آن در تاریخ اخیر هنر وجود دارند. بعضی مثال ها شامل واکنش 

 "زیبا". لذا، مالحظات کنونی از ایزارهاي سنگی، یا هر شی ء دیگري به عنوان هستند استقبال از برج ایفلیا اولین 

رمندانی که آنها را تولید کرده اند، یا اثباتی براي ارزشگزاري نهائی آنها توسط مناظره کننده هائی اثباتی براي قصد هن

با به خاطر داشتن این احتیاطات، محققانی که درگیر تبارشناسی زیبائی شناسی هستند ند. ه انیست که در آن زمانها بود

 لذا – ندارند "عملی"انند تبرهاي دستی، و اشیائی که هیچ نفع بین اشیائی که می توانند به عنوان ابزار استفاده شوند، م

قطعات دکوري براي  آشکار سودمندي علیرغم. کنند می برقرار تمایز تزئینی، یا دکوري اشیاء مانند – هستند "نمادي"

باستان شناسی  مفید است. اشیاء غیر عملی که به سیاهه برداري هاي سلسله مراتب اجتماعی، معیار نمادي ،مثالً ، بیان

  تعلق دارند فقره هائی از اثبات هائی هستند که اشاره به ظهور ارزشگزاري زیبائی شناسی دارند.

آیا  باستان شناسان، دیرین شناسان، و مردم شناسان اشاره به مسئله اي دارد کهطوالنی بین ي یک مناقشه  

مکان هاي نئاندرتال ها حاوي اشیاء دکوراسیونی اند؛  نئاندرتال ها توان ساخت آثار هنري داشته اند یا نه. بعضی از

 حکاکی عاج قطعات قبیل از ء، شی 36 تا سري یک) فرانسه کیور – سور –آرکی ي (در منطقهغار رنه از براي مثال، 

ن و . هابلی(Hublin et al. 1996) باشد بوده تزئینی باید آنها هدف تنها که آمده بدست شده سوراخ استخوانهاي و شده

اریکو و  ’گی تعبیر کرده اند. دوفرهن تبادالتي نتیجه را کیور – سور –دست سازهاي آرکی  )1996ارانش (همک

یک رشد فرهنگی مستقل و ي به نتیجه گیري متفاوتی رسیده اند: این اشیاء نتیجه (D’Errico et al. 1998)همکارانش 

نمادگرائی سرشتی موجود در اشیاء تزئینی عبور کنند. ي از آستانه نئاندرتال ها هستند، که توانسته اندي مشخصه کننده
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و مگنان ها مستقًال  -بنظر نامحتمل می رسد که نئاندرتال ها و کرو"ارائه داده: یک تعبیر متناوبی  (White 2001)وایت 

استفاده هم مان تکنیک ها همزمان تزئینات شخصی را اختراع کرده باشند که از همان مواد خام ساخته شده و دقیقاً از ه

از غار رنه باید مربوط  (Châtelperronian)که تزئینات چتلپرونین  هدر نیتجه، وایت از پیشنهادي دفاع کرد "کرده باشند.

  .باشد عصر پارینه سنگیآخرین  در (Aurignacian) ساکن اروپابه انسان هاي مدرن 

 

  
 

  شده توسط مترجم تصویري از آثار چتلپرونین از غار رنه، اضافه

 
 

آیا نئاندرتال ها به این سطح شناختی رسیده بودند؟ تاریخ گذاري نقاشی هاي یافته شده در غارهاي آلتامیرا، 

ال کاستیلو، و تیتو بوستیلو در اسپانیا متصور سرچشمه هائی براي بعضی نمادها و عالمت هائی هستند که متعلق به سال 

، و بعضی از آنها متصور این هستند که حتی قدیمی تر هم (Pike et al. 2012)اند  سال پیش 40800تا  35600هاي بین 

. اگر این مورد داشته باشد، بحث هائی که پیشنهاد می کنند که فقره هاي دکوراسیونی (Appenzeller 2013) باشند

ه اند نمی تواند حقیقت نئاندرتال ها نسخه برداري هاي محض اشیاء مشابهی هستند که توسط انسان مدرن ساخته شد

     ما در آن زمان ها به جنوب اروپا نرسیده بوده.ي داشته باشد؛ چون گونه

مدرن تقلید کرده و  هاي اند، یا آنها را از انسان کشف کردهخودشان را  تزئینینئاندرتال ها اشیاء آیا  این که  

اشتراکات فرهنگی در آخرین عصر ي در باره بعضی اثبات ها شود. اما، معلومساخته اند موضوعی نیست که براحتی 

همزمان را در هرواتسکو ي وجود دو منطقه (Karavanic and Smith 1998)پارینه سنگی وجود دارند. کاراوانیک و اسمیت 
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مدرك کرده اند که بهم نزدیک هستند. غار ویندجیا بازمانده هاي نئاندرتال ها را بدست داده،  زاگورجه در کرواسی

لی که ولیکا پسینا فقط بازمانده هاي انسان مدرن از نظر تشریحی را بدست داده است. این محققان باور دارند در حا

که شباهت هاي نشان داده شده توسط ابزارها از هر دو محل ناشی از تقلید یا حتی تبادالت تجاري باشند. این محل 

. با این وجود، را نشان می دهند فرهنگیگیري از مبادالت هاي کرواسی حاوي اشیاء تزئینی نیستند اما نشانه هاي چشم

بستگی ندارد. اگر نئاندرتال ها آویزه ها  تزئینیتوان شناختی مربوط به درك زیبائی به مهارت ها براي ساخت اشیاء 

ا صدف ها و ا مبادله کنند، بدون شک آنهیتا آنها را تقلید کرده، دزدیده، کافی ارزشگزاري می کردند ي را به اندازه

  در نظر می گرفته اند. "اشیاء زیبا"را  استخوان هاي سوراخ دار شده

  

  طرح هاي فرگشت مغز 21,5

  

اگر نئاندرتال ها و انسانهاي مدرن توان مشترکی براي ارزشگزاري اشیاء زیبائی شناسی داشته اند، سؤال این خواهد 

  اندرتال ها پیوند بزنیم.ما می توانیم این توان را به مشخصات مغز نئآیا  بود که

 Emilano Bruner, Giorgio Manzi, and Juan Luis Arsuaga)امیالنو برونر، جیورجیو منزي، و جوان لوئیس ارسواگا  

به شکل شناسی هاي (مورفولوژي) انسان مدرن  (Homo)هومو  (genus)  مغز در طبقه گذار از طرح فراگیر باستانی (2003

با  (Bruner, Manzi, and Arsuaga 2003, p. 15338)ه و تحلیل کرده اند. برونر، منزي و آرسوآگا تجزیرا و نئاندرتال ها 

 (endocast)متغیرهاي اندازه گیري (متریک) و داده هاي عالئم مشخصه در پرشدگی هاي فسیلی جمجمه ها ي مقایسه

یل تصویري سه بعدي آنها، نتیجه گیري و دوباره سازي هاي مجازي بر اساس توموگرافی کامپیوتري، و تجزیه و تحل

  کرده اند که:

   
دارند، که در آن مقدار زیادي متغیر نمونه هاي باستانی و نئاندرتالی یک الگوي داخل جمجمه اي مشترکی 

پایه گذاري شده است. در این مورد  (allometric)با سرعت متفاوت  ابر اساس یک روند واحد رشد بخش ه

اگونی شکل داخل بر گون سترش حجمی مغز در نظر گرفته می شود) از نظر ساختمانیانسفالیزه شدن (که گ

. لذا، این مسیر نمایانگر یک دگرگونی تدریجی و دائمی است، که داراي طیفی از است جمجمه تأثیرگذار

  است. (Würmian)نمونه هاي کوچک باستانی . . . تا نمونه هاي باستانی بزرگ . . . تا نئاندرتال هاي ویورمین 

 
شامل یک کاهش نسبی طول و عرض لوب هاي  ندمغز که در نئاندرتال ها مشترك ا "باستانی"طرح هاي 

تفاوت عمده  آهیانه اي است. وتري پیشانی، و کوتاه شدن اپشت سري، یک رشد عمودي، بزرگ شدن عرض لوب ه

دارد، چیزي که برونر، منزي و  رنمدوتایپ) نوع (مورفبا طرح مغز انسان مدرن اشاره به رشد لوب آهیانه اي به شکل 
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راه حلی براي پیشی گرفتن از محدودیت هاي  "به عنوان نمایانگر  آن را (Bruner, Manzi, and Arsuaga 2003)آرسوآگا 

   "توسط مدل ساختمانی باستانی تحمیل شده بود. انسفالیزه شدنی در نظر گرفتند، که

که نئاندرتال ها و انسان مدرن آن را سهیم هستند  است فرگشتیي انبساط لوب هاي پیشانی یک خصیصه

(Bruner and Holloway 2010)یک رشد زیاد (هایپرتروفی) نوشکلی (نئومورفیک) در حجم  . از طرف دیگر، انسان مدرن

شده  بخش پشتی و شکمی این لوب ها هاي لوب آهیانه اي پیدا کرده اند که منجر به رشد انحناهاي (پیچیدگی هاي)

 . (Bruner 2004)ما است ي گونهي کره اي شکل شدن جمجمهي که مشخص کننده

 

  
 

. اضافه شده توسط (OCC)، و پشت سري (FRC)، پیشانی (PAC)تصویر داخل جمجمه براي نشان دادن وترهاي آهیانه اي 

   مترجم.

 

 
  

  توسط مترجم.نئاندرتال با انسان مدرن. شکل اضافه شده ي شکل کلی جمجمهي مقایسه
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 هم –شکل شناسی جمجمه اي  همسازي (Roseman, Weaver, and Stringer 2011)روزمن، ویور، و استرینگر   

نئاندرتال ها تجزیه و ي جمجمهنمونه از  20 و مدرن انسان هاي جمجمه از نمونه 2524 در را – ها ویژگی يمتغیرها

این گونه ها بطور عمده اي متفاوت هستند. با این  دراي کلی ه گیري کرده اند که طرح هجتحلیل کرده اند و نتی

نئاندرتال ها با طرح انسان هاي مدرن ي خصیصه ها، مورفولوژي جمجمه بیش از سه چهارم همسازيوجود، در مورد 

ري مطابقت دارد. هنوز هم نمی توان ارزیابی کرد که این تشابهات و تفاوت ها تا چه اندازه اي می توانند شکل گی

  نورولوژیکی را متأثر کنند.

  

  مطالعات مقایسه اي 21,6

  

رویکردهاي مقایسه اي با نخست پایگان غیر انسانی تشخیص ي را هم می توان بوسیله انسانیي ویژگی هاي مشتق شده

  داد. 

حین را ها یک مقایسه اي بین فعال شدن مغز در انسانها و شمپانزه  (Rilling et al. 2007)رایلینگ و همکارانش   

هوشبري شده ي ، و شمپانزه(PET). این محققان از توموگرافی برون پاش پوزیترونی ه اندارائه داد حالت استراحت

کنند. طبق نتایج می  پابرجابیداري، گلوکوز رادیواکتیو را کامالً در مغز  و استفاده کرده اند که، حین حالت استراحت

و شمپانزه ها هر دو در فعال شدن بخش میانی و جانبی پشتی قشر حدقه اي  این محققان، بنظر می رسد که انسان ها

) در انسان 32و  9اما با بیشترین سطح فعالیت در بخش پشتی (برادمن  ،پیشانی، و هم چنین بخش میانی قشر آهیانه اي

) پیدا 2007رانش () در شمپانزه ها، همانند هستند. آن طور که رایلینگ و همکا10ها، و در بخش شکمی (برادمن 

مربوط به زبان و فرایند کردن مفهومات که فعالیت شدید جانبی شده به طرف چپ "کرده اند، حین حالت استراحت 

  "در شمپانزه ها وجود ندارد. ستدر انسان ها

 در میمون هاي رزوس کاهش یافتهدیفالت ي شبکهفعالیت  ، با استفاده از اسکن پت،(Watanabi 2011)واتانابی   

. این محقق نشان داده بودندتوجه  را هنگامی بدست آورد که حیوان مشغول انجام تکالیف شناختی اي بود که محتاج

استراحت بیشتري در بخش میانی  حالت میمون ها فعالیت مربوط بهي شبیه به سیستم دیفالت انسانی، همه "است که 

روش ي بعالوه؛ با در نظر گرفتن این امر که شبکه "هند. . . .قشر جلوپیشانی و نواحی میانی لوب آهیانه اي نشان می د

که فعالیت دیفالت در نواحی میانی مغز متصور  بیان کردهنابی تادیفالت انسان به فرایندهاي تفکر درونی مربوط است، وا

   "ممکن است فرایندهاي تفکر درونی در میمون هم وجود داشته باشد."این هستند که 
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، با اشاره به مورد شمپانزه ها، فرض گرفته اند که درجات (Northoff and Panskepp 2008)کپ نورتهاف و پنس  

ابی و نورتهاف و واتان گفته هاي حالت استراحت مطابقت دارد. اگر زیادبا فعالیت نورونی  منتسبی –زیادي خود 

سانی، و انسانها ممکن است عالمت غیر اني ، شباهت ها بین میمون ها، نخست پایگان بزرگ جثهصجیج باشندپنسکپ 

الب تر رویکردهاي مقایسه جین موجودات مشترك است. جنبه هاي د که تا حدي بین انباش منتسبی –یک توان خود 

انسانی ي ) بعنوان یک خصیصه2007اي احتماالً جانب گیري بطرف چپی است که توسط رایلینگ و همکارانش (

  نخست پایگان بزرگ جثه وجود ندارد.  که در حالت استراحت در هشناسائی شد

  بپردازیم. شناسیاجازه دهید به شناسائی بین شبکه هاي روش دیفالت و زیبائی   

  

   (exaptation) دگرگونی وظیفه ايارزشگزاري زیبائی شناسی به مثابه یک  21,7

  

ابقی داشته باشد، چون که می ادعا شده است که ادراك زیبائی شناسی احتیاج ندارد تا داللت ضمنی بر هیچ مزیت تط

تواند از سایر فرم هاي مشخصه هاي شناختی با منافع تطابقی خودشان، بهره برداري کند. به عبارتی دیگر، زیبائی 

براي حیوانات "بیان کرده است که  (Kaplan 1987)ها ممکن است صرفًا یک توضیح باشند. براي مثال، کاپالن  شناسی

لذا، ارجحیت براي مناظر  "ارایه هائی را دوست داشته باشند که در آنها شکوفا می شوند. نوعتطابقی خواهد بود تا 

با تمرکز بر ارزش  (Brown et al. 2011)طبیعی منجر به ارجحیت براي تزئیناتی مانند باغ ها می شود. براون و همکارانش 

رزیابی اشیاء با مزیت بقاء، از قبیل منابع غذائی چنین سیستمی براي ا"مثبت ارزیابی زیبائی شناسی اظهار داشته اند که 

  "یافته، و بعدًا در انسانها براي درك کارهاي هنري براي ارضاء احتیاجات اجتماعی به کار گرفته شده است.فرگشت 

این موضوع را مشکل بتوان آزمایش کرد. اما، یک توجیه مکملی ي است که، هر فرضیه اي در باره آشکار  

تأخیري زیبائی ي با گوشزد کردن مصادف بودن شبکهممکن است  را وان هاي ارزشگزاري زیبائیبراي فرگشت ت

  داد.  روش دیفالتي شناسی با شبکه

روش دیفالت تسهیل واکنش ها به محرکات است. همان طور که ریچل و ي بنیادي شبکهي یک وظیفه  

حفظ اطالعات براي تعبیر ي لیت هاي درونزا معرفی کنندهفعا"اظهار داشته اند،  (Raichle and Snyder 2007)نایدرسا

ي این توان عملکردي به اندازهبنظر می رسد که  "به و حتی پیش بینی مطالبات محیط هستند. نشان دادنکردن، واکنش 

 "یذهنسرگردانی "فرایندهاي ي کرده، و بوسیله توجیهرا  آن کافی تطابقی باشد تا بخودي خود هزینه هاي متابولیکی

  روش دیفالت نقشی بنیادي دارد. ي اي انجام می گیرد که، بنظر می رسد در آن ها شبکه
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روش دیفالتی که از نظر تبارشناسی پابرجا مانده و به ادراك زیبائی شناسی پیوند خورده براي ي یک شبکه  

متفاوت شرحی است که چگونه  ياست. یک مسئله کافی توجیه چنین توان انسانی براي ارزشگزاري زیبائی در اشیاء

ي روش دیفالت و ادراك زیبائی شناسی ظاهر شده یا، به عبارتی دیگر، چه مشخصاتی از شبکهي این پیوند بین شبکه

  ره شوند. ظاگهانی زیبائی یک تصویر یا یک منروش دیفالت ممکن است منجر به ادراك ن

مربوط است. سرگردانی  "سرگردانی ذهن"دهاي روش دیفالت به فرایني شبکهي اضافه شدهي یک وظیفه  

 ذهن اشاره به تصورات، افکار، صداها، و حس کردن هائی دارد که مغز بخودي خود، در غیاب محرکات خارجی

افکار مستقل از محرکات چیزهائی هستند که ما ممکن  (Mason et al. 2007).(افکار مستقل از محرکات) تولید می کند 

  "بخوانیم که با خودش صحبت می کند. ذهنی"است آنها را 

ارائه داده (Mason et al. 2007) سه شرح ممکن براي اهمیت عملکردي سرگردانی ذهنی را میسن و همکارانش  

اند. افکار مستقل از محرکات اشخاص را قادر می سازند تا بهینه ترین وضع برانگیختگی را حفظ کنند. متناوباً، این 

فکار اادعا شده است.  زمی بخشند. یک معنی غیر تطابقی نیحال شخص انسجام زمان ه و افکار به ادراکات گذشت

مسقل از محرکات می توانند محصول جانبی یک توان کلی براي مدیریت انجام تکالیف همزمان ذهنی باشند که طی 

ممکن است به ذهن "فرگشت انسانی بدست آورده شده است. گرچه سرگردانی ذهنی می تواند مفید واقع شود، 

   (Mason et al. 2007). "سادگی سرگردان شود چون که می تواند سرگردان شود

مورد به خاطر آوردن تجربه هاي گذشته، برداشت  نیست. به استثناءمستقل ادراك زیبائی شناسی از محرك   

بی این توان کلی زیبائی به محرکات بیرونی بستگی دارد. اما، ادراك زیبائی شناسی ممکن است یک محصول جان

براي سرگردانی ذهنی باشد. سرگردانی ذهنی یک فرایند کلی ادراکی است که نه با هیچ هدفی هدایت می شود، و نه 

ا به ارزشگزاري زیبائی شناسی محیط اطالق می آشکارخاصی جهت گیري می کند. سرگردانی ذهنی ي به یک جنبه

آنها به عنوان اثر هنري مصادف ي ارزشگزاري منظره ها به خلق دوباره، عبور از (Kaplan 1987)شود. طبق نظر کاپالن 

  . کندتأئید می  را  زیبائی شناسی تأخیريي روش دیفالت و شبکهي بودن شبکه

صفت زیبائی یا زشتی به دادن نزدیک به سرگردانی ذهنی براي تخصیص  توان لذا، به این طریق، یک  

ر هنري، می تواند منجر به فرایندهاي مستمر و بسیار سریع ادراك زیبائی شناسی محرکات بینائی، از منظره ها تا آثا

اشراق ، (Kounios and Beeman 2009; Kounios et al. 2008)شوند. با استفاده از ترکیب الکتروانسفالوگرافی و اف ام آر آي 

تجمع سري هائی از فرایندهاي ، به صورت شده یا یک ابهام ادراکی شناسائی شدهناگهانی که یک مسئله اي حل 

ادراك ي . در بارهمی شوند "آها!"که منجر به لحظه هاي مشخص شده اند، یمتفاوت هاي عصبی در زمانهائی با مقیاس

باشد،  "آها!"ي ، پژوهش کنونی ما پیشنهاد می کند که ارزشگزاري زیبائی هم ممکن است یک لحظهشناسیزیبائی 

اما در عوض  ،هدایت نمی شود يیند ادراکی ظاهر شده و با انجام هیچ تکلیف هدفمندکه در مراحل زمانی آغازي فرا
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با حرکت از رضایت خودش، ي به نوبهتوان ارزشگزاري زیبائی،  آشکاردر یک طریق تمامیت گرا کار می کند. مزیت 

 يرتشرا به استفاده هاي بی ، مزیت هاي تطابقی(Brown et al. 2011)ارضاء احتیاجات اجتماعی  مندي هدونیک درونی به

خواهد کرد. جاي تعجب نیست که، ادراك زیبائی شناسی نیز نواحی اي مانند بخش جانبی از چنین خصیصه اي اضافه 

   .(Jacobsen 2006; Vessel et al. 2012)پشتی قشر جلوپیشانی را فعال می کند، که به عملکردهاي اجرائی پیوند خورده اند 

  

  کوالي مسئله 21,8

  

 چیزي –ارزشگزاري بینائی درونی زیبائی، اما وابسته به محرك، یک مورد فردي ادراك سابژکتیو و باخبرانه است  

بین مغز و ذهن) را ي (یعنی، رابطه غامض کوالي مسئله (Lewis 1929).می خوانند  (qual) "کوال" را آن فیلسوفان که

  . (Searle 2011)یتی کیفیت را می سازد؟ می توان این گونه بیان کرد: مغز چگونه سابژکتیو

کوال، محتواي سابژکتیو حاالت ذهنی را کنار  "سختي مسئله" (Krick and Koch 2003)کریک و کوچ   

لیت هاي مغز هیچ کسی شرح محتملی براي چگونگی ادراك قرمزي یا قرمز که ممکن است از فعا"ند: ه اگذاشت

مقارن هاي عصبی آگاهی تمرکز کرده اند.  "نرمي مسئله"، این محققان بر در عوض "است. برخیزند را ارائه نداده

که افراد شامل جایابی نواحی مغزي فعال هنگامی است در مورد ارزشگزاري زیبائی شناسی، که  "نرم،ي مسئله"این 

اسی عصبی، حل کنند، حداقل تاحدي، قبًال توسط زیبائی شن بینائی را سنجش میي مورد آزمایش زیبائی یک اوبژه

  و فصل شده است.

عالوه بر این، بعضی از جنبه هاي پویائی هاي ارزشگزاري زیبائی شناسی می توانند کمک کنند تا خراشی به   

لوگرافی، و مطالعات رفتاري افراد فاشود. با استفاده از ترکیب اف ام آر آي، مگنتوانس زده "سختي مسئله"سطح 

غزي، بنظر می رسد که ممکن است طریقی که طی آن ادراك زیبائی می تواند از اختالل م مبتال بهمورد آزمایش 

سخت راه حل هاي نسبی بدست ي فعالیتهاي مغز ریشه بگیرد، شروع به دستیابی کند. اما، رویکردهاي کنونی به مسئله

نی منجر به شامل یک توصیف فرایندهاي ذه که کوالیا، ساختار به داده اند. از یک طرف، بنظر می رسد که

از طرف دیگر، شرائط کرد.  دست یابی پیداتکنیک هاي علمی ي بوسیلهاست می توان  ارزشگزاري زیبائی یک اوبژه

بسیار زیاد شخصی، از تجربیات گذشته تا خصیصه هاي شخصیتی، وضع سالمتی، سن، احتماالً جنس، هم چنین ویژگی 

وشی که هنوز بخوبی شرح داده نشده، ادراکات شخصی را هاي فرهنگی و تاریخی هر فردي می توانند، در یک ر

 از –به مثابه یک حس کردن درونی  آن، غیاب یا زیبائی، نهائیي نتیجه یعنی، –کوالیا  محتوايتعدیل کنند. فعًال، 

  ما خارج است.  دست
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  رفرانس ها
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  22فصل 

  

شده  پدیدار ،انسان "سرشتی – شبه"به مثابه رفتار هنر 

  از فرگشت دگرگونی وظیفه اي فرایندهاي ارتباطاتی

  

  لوئیجی اف. آگناتی، دیگو گوئیدولین، و کجل فیوکس
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  پیش گفتار 22,1

  

. این توان معموًال با مفهوم (Young 1974)مغز انسان تولید و ارزشگزاري آثار هنري است ي یک توان خارق العاده

کرد، و احتماًال، در یک مفهوم  1که بطور مشهوري مشکل بتوان آن را تعریف همبستگی دارد، واژه اي "زیبائی"

  ت که در حیوانات هم وجود دارد. ساانتخاب غذاي خوشمزه و همبستر جذاب مربوط  هوسیع، ب

این ممکن است دلیلی براي این امر باشد که چرا ارزشگزاري آثار هنري و خود زیبائی مصادف هم نیستند،   

بخوبی شناخته شده اي نیست، و چرا کمک هاي مهمی از خود ي شناسی عصبی هنوز هم یک رشتهجرا زیبائی 

هنرمند در مفهومی، یک "موافق هستیم که  (Zeki 2009)بنابراین، ما با پیشنهاد زکی  د.ندار اساسیهنرمندان اهمیت 

چگونه ارهاي متفاوتی تجسس می کند. دانشمند علوم اعصاب است که، توان هاي بالقوه، و ظرفیت هاي مغز را، با ابز

قابل بطور کاملی را تولید کنند فقط در واژه هاي عصبی  چنین دست ساخته هائی می توانند ادراکات زیبائی شناسی

. Maffei and Fiorentini 2008)(به این رفرانس هم مراجعه نمائید:  قابل دسترسی ما استفهم اند. امروزه چنین فهمی 

سازان، آرشیتکت ها، و هم چنین رمان نویسان را می توان نوعی دانشمند علوم اعصاب در نظر گرفت نقاشان، مجسمه 

 Theکتاب ناآرامبه شاهکار فرناندو پسوا، هم مراجعه نمائید). در این فصل،  Agnati et al. 2012a; Lehrer 2007(به 

Book of Disquiet (Livro de desassessego por Bernando Soares) ی فوق العاده خواهد شد چون که بینش استناد

   ترین شاعران قرن قبل ارائه می دهد.گبه تفکر یکی از بزر

نواحی خاصی از مغز وجود دارند آیا  در مطابقت با نقل قول زکی فصل ما تجزیه و تحلیل خواهد کرد که  

 ت تصویربرداري از مغز نشان داده شدهکه در ارزشگزاري هنر مورد استفاده قرار می گیرند، همان طور که با تحقیقا

خاصی که در این نواحی جاي گرفته اند کمک ویژه اي در این مورد ارائه ي اند. نوع نورون هاي بخوبی شناخته شده

فرایندي طوالنی است، بعضی از اصول کلی استنتاج شده از ي می دهند. با در نظر گرفتن حقیقتی که مغز انسان نتیجه

ی ممکن است پرتو روشنگري بر عجیب و غریبی مغز انسان، علیرغم شباهت هائی بیاندازند که با مطالعات فرگشت

  پستانداران نخست پایه دارد.ي مغزهاي سایر پستانداران، مخصوصاً در رده
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 Jacob) (tinkering)و سرهم بندي کردن  (Gould and Vrba 1982) (exaptation)دو مفهوم دگرگونی وظیفه اي   

مدل هاي نظریه اي از سازمان بندي مغز، و هم چنین ارتباطات بین ي همراه با هم و با بحث مختصري در باره (1970

 Agnati and Fuxe)گذشته پیشنهاد کرده اند ي سلولی در مغز معرفی خواهند شد، موضوعاتی که گروه ما طی چند دهه

1984; Agnati et al. 2005, 2012b) .   

پیشنهاد  در نواحی اي از مغز انسان یک تعبیر تازه اي از تحقیقات شکل شناسی و نوروشیمی، ما زمینهدر این   

  در ارزشگزاري آثار هنري درگیر هستند.  ،می کنیم که مطابق با پژوهش هاي تصویربرداري از مغز

  

  قضیه کلی 22,2

  

 دو مفهوم اساسی که از مطالعات فرگشتی استنتاج شده اند 22,2,1

  

نی وظیفه اي و مدل عروسک هاي روسی در موجودات زنده هر دو به الگوبندي دستگاه عصبی مرکزي مفهوم دگرگو

 .Agnati et al)توان هاي خاص مغز انسانی از قبیل خود آگاهی ي مکاشفه اي در بارهي اطالق شده اند و یک فرضیه

2012b)  .ارائه می دهند  

  

  دگرگونی وظیفه اي 22,2,2,2

  

 exaptation“دگرگونی وظیفه اي "و  "adaptationتطابق "ی باید یک تمایز ظریف اما مهم را بین از نظر نقش فرگشت

در جریانش تولید شده ي برقرار کرد. در حالی که تطابق اشاره به ویژگی اي دارد که با انتخاب طبیعی براي وظیفه

تعریف شده است که وظیفه اي را انجام  (مانند جایابی پژواکی خفاش ها)، دگرگونی وظیفه اي به عنوان ویژگی اي

در ابتدا در  کنونیش تولید نشده است (براي مثال، پرهائی که ممکن استي می دهد که با انتخاب طبیعی براي استفاده

مراجعه نمائید). اما،  Xu et al. 2012انتخاب براي عایق سازي و نه براي پرواز سربرآورده باشند؛ براي مثال به ي زمینه

جدیدي کار کند تا تطابقی بودن آن را براي مطالبات محیط ي کن است انتخاب طبیعی متعاقبًا بر روي چنین وظیفهمم

 (Anderson 2007, 2010)زیست چدید بهبود بخشد. در رابطه با این مفهوم، و با تمرکز بر عملکرد مغز، مفهوم اندرسون 
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جدید است. در رابطه با شناخت، مزیت هاي ي راي یک وظیفهمجدد) از ساختار مغزي بي ازبازآرائی (یا استفاده

  ي براي بازآرائی نواحی مغزي و تجزیه و تحلیل اندرسون از این پدیده وجود دارند. آشکارفرگشتی 

ما پیشنهاد می کنیم که مفهوم دگرگونی وظیفه اي را می توان استفاده کرد تا نور روشنگري بر جنبه هاي   

  .انداخت حاضر عصر تا سنگی پارینه عصر از انسانها توسط هنري اثر ولیدت روانشناسی –عصبی 

  

  عملکردي یکانمدل عروسک هاي روسی دستگاه عصبی مرکزي و مفهوم  22-2-1-2

 

که قبًال در کارهاي  ی قشرهاي مغز مشتق شده استیکانعملکردي تا اندازه اي از پیشنهاد سازمان بندي  یکانمفهوم 

ستون "پیشنهاد شده بود، که مفهوم  (Mountcastle et al. 1957) و ماونتکسل (Lorente de No 1938)ه دو نو لورنتي پیشگامانه

چون که  (Jones 2000; Tanaka 2003)را معرفی کرده اند. وجود ساختارهاي ادغامی قشري کامالً ثابت نشده اند  "قشري

 ستریاتوم مانند قشري –در ساختارهاي غیر  هاي یکانینیستند و ساختار سفت و سختیستون هاي تشریحی ساختارهاي 

(Olson et al. 1972; Rockland and Ichinohe 2004; Rockland 2010) .هم اتفاق می افتند 

به شرطی کرد که  استنباطمالحظات نظریه اي  ازشیوع مفهوم سازمان بندي یکانی مدارهاي مغزي را می توان   

، که موجب کاهش زائد بودنکه محفظه اي بودن و  انجام دهد را عملیات پایه اي چنین سازمان بندي اي می تواند

شوند. بعالوه، یک سازمان ب، و تسهیل تطابق رفتاري قوا تقویتد، موجب نوابستگی دو جانبه اجزاء متشکله می شو

  فرگشت پذیري را به یک سیستم اعطاء می کند. ،با کاهش محدودیت ها براي تغییربندي یکانی 

پیشنهاد ما مفهوم یکانی را با پیشنهاد جیکوب ترکیب می کند که از نقطه نظر ساختاري ارگانیسم زنده به   

، که داللت ضمنی بر (Jacob 1970)سازمان یافته است  "عروسک هاي متریوشکاي روسی"صورت یک آشیانه اي از 

 هاي لذا، گروه ما پیشنهاد کرده اند که یکان این دارد که ساختارهاي کوچکتر در ساختارهاي بزرگتر مدفون شده اند.

از سطح سلولی تا سطح مولکولی  واحدهاي پردازش کننده اي هستند که بر اساس یک معیار سلسله مراتبی عملکردي

ن باید توجه کرد که سازما (Agnati and Fuxe 1984; Agnati et al. 2012b).سازمان یافته اند  "اشیانه گرفته" بصورت به پائین

بطور پویائی تنظیم شده و با هم اتصال دارند تا یک  یدر هر سطح موجود دي سلسله مراتبی و هم چنین عناصرنب

) و به این طریق حالت عملکردي را تغییر دهند. "روسی را ساختن عروسک هاي"(یعنی،  رساندهتکلیف را به انجام 

پالستیکی بدون مرزهاي تشریحی محدود شده  لذا یکان هاي عملکردي از نظر ساختاري و عملکردي یکان هاي

هر یکان عملکردي بطور عمده، اما نه به هستند، بصورتی که بنظر می رسد براي ستون هاي قشري مورد داشته باشد. 

، و در سطح مینیاتوري با عناصر درگیر (براي مثال، سلول ها، خارهاي ئی، توسط نورون ها و آستروسیت هاتنها

  آن را شکل می دهند. "کاشی"که  ،شکل می گیردئین ها) دندریتی، یا پروت
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  تصویري از عروسک هاي روسی، اضافه شده توسط مترجم.

  

ممکن  توپولوژيمعرفی شده تا مفهوم جاشناسی (توپولوژي) را منتقل کند. هدف این  به "کاشی"ي واژه  

اشد چون که احتمالی را برجسته می کند که با امی مونتاژ شده داشته بغزیادي بر عملکردهاي ادي است اثر بالقوه

مورد مینیاتوري هاي بشدت متفاوتی در هر سطح  کاشی(یعنی، عناصر)  "سازي کاشیي مصالح اولیه“همان رده از 

پیچیده تر شدن اطالعات  بدست می آید. اطالعات رسیدگیمتفاوت  نظر مونتاژ شوند، که در آن وقت توان یک راه

 ،اما بعضی اوقات در حیطه هاي زمانی متفاوتی ،(Guidolin et al. 2011)در سطوح مینیاتورسازي متفاوت می تواند همزمان 

هائی از یکان هاي عملکردي شکل می گیرد، در  کاشیتوسط  "پیچیده شدن افقی"رخ دهد. باالترین سطح یک 

  پروتئینی) رخ می دهد.ي اندازه چندولی (براي مثال، درون کمپلکس هاي کپائین ترین سطح در سطح مول که حالی

مونتاژهاي سلولی بهم متصل شده از طریق  احتمالیوجود ي کالسیک هب در بارهي در راستاي فرضیه  

، پیشنهاد شده که یکان هاي عملکردي می توانند موقتاً بهم اتصال (Hebb 1949; Wang 2001)مدارهاي پژواکی یا راجعه 

پیچیدگی سه "ري را شکل دهند به طریقی که، همان طور که قبالً ذکر شد، یک رده باالت کاشییک پیدا کنند و 

  . (Agnati et al. 2012b)عملیات است انجام بطور مستمري در دستگاه عصبی مرکزي در حال  "بعدي اطالعات
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  انتقال حجم و سیم کشی 22,2,2

  

سلول ي ارتباطات بین سلولی که بالقوه همهي دهوجود دو مدل عمي خودمان در بارهي پیشنهاد اولیه 1986ما در سال 

. (Agnari et al. 1986)یم ه امنتشر کردرا هاي دستگاه عصبی را بهم متصل می کنند، یعنی، انتقال سیمی، و انتقال حجمی 

 ;Golgi 1914; Guilemin 1978)ارتباطات در دستگاه عصبی مرکزي ي هاي مهمی در باره کمکپیشنهاد ما تحت تأثیر 

Nicholson 1979; Schmitt 1984) نورون هاي مانوآمینی ي ت، و بر اساس تعدادي مشاهدات، بویژه در بارهقرار داش

 .Fuxe and Agnati 1991; Agnati and Fuxe 2000; Descarries et alمرکزي بود (براي مرورها به این رفرانس ها نگاه کنید: 

2008; Nieuwenjuys 2000; Bach-Y-Rita 2005; Agnati et al. 2010) مفهوم انتقال حجمی فضاي خارج سلولی و سیستم بطنی .

این که و  ،را به عنوان کانال هاي مهمی براي انتقال شیمیائی در دستگاه عصبی مرکزي که مکمل عوامل سیناپسی اند

یک) در مایع خارج سلولی و جریان ناقالن عصبی، یون ها، و عوامل رشدي (تروف نتشاراساسًا ناشی از ا انتقال حجمی

ارتباطات بین سلولی در مغز که بیش از دو ي د. طبقه بندي اساسًا دوگانهنکمی معرفی  را ،است و مایع مغزي نخاعی

دارك وجود ساختارهاي جدیدي براي ارتباطات بین سلولی، از قبیل . اما، مدهه قبل پیشنهاد شده هنوز هم معتبر است

 .Rustom et al. 2004; Baluška et al)و تونل هاي نانولوله اي  (Cocucci et al. 2009)ول) کیسک هاي ریز (مایکرووزیک

2006; Goncharova and Tarakanov 2008)را دارند مدل مفهومی اولیه ، درخواست به روز کردن (Agnati et al. 2010) .  

و تحت فقره بندي آنها را مشخص کنند را که می توان اطالق کرد تا انتقال سیمی و انتقال حجمی  معیارهائی  

بلکه از مفاهیم و قاموسی استباط شده اند که انفورماتیک ارائه داده  ،نه تنها از یافته هاي ساختاري و شیمی عصبیکه 

. تنها و عمده ترین معیار که تمایز بین انتقال سیمی و انتقال حجمی را ممکن می سازد (Hopcroft and Ulman 1979)است 

و دقیق تر مرزهاي فیزیکی کانالی هستند، که بخوبی براي انتقال سیمی اما نه براي انتقال  ات کانال ارتباطیمشخص

  حجمی محدود شده اند.

ویژگی تقسیم بندي را می توان با بحساب آوردن سایر ویژگی هاي سیگنالی مشروح کرد. بعضی از این این   

  :را می توان به طریق زیر خالصه نمود ها

  

یک سیگنال رزرو "(یعنی،  باالئییک سیگنال با حریم خصوصی است که وقتی  –م خصوصی سیگنال حری

که به آنها ابزار  به سیگنال جواب می دهند یئفقط سلول ها که مشخص می شود) "شده

وقتی هر سلولی (براي مثال، به صورت گیرنده هاي خاص). برعکس،  است اعطاء شدهبازشناسی/رمزگشائی 

پائینی  با یک سیگنال با حریم خصوصی ل به آنها می رسد می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، ماکه سیگنا

  .H( ,2CO+سر و کار داریم (مانند 
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 داریم کار و سر "ایمنی سیگنال" یک با وقتی ما است، نظر مورد ایمنی که جا آن تا –ایمنی سیگنال 

 "ناایمنی سیگنال" یک با وقتی و نکند پیدا تغییري هدفی سلول به منشاء از انتشارش حین سیگنال که

 هاي  مورد بعضی از انتقال در این مثال، براي. کند پیدا تغییر خودش مسیر در سیگنال این که روبروئیم

، یا تعدیل شوند (براي مثال، توسط آنزیم ها) یا در رخ می دهد که می توانند شکسته شده ايحجمی 

  .(Nicholson 1979)گیر کنند تنگناهاي فضاي خارج سلولی 

  

شوند این اتصاالت  حذف یا بگیرند شکل سرعت به بتوانند ها سلول بین اتصاالت اگر –قابلیت اتصال 

ح است که طر "پایا"ارتباطاتی وقتی ي را تهیه می بینند. برعکس، ساختار یک شبکه "اپویي شبکه"یک 

  اتصاالت طی زمان ثابت بماند.

  

، بی درنگ عمل کننده، و مرحله اي (فازیک) سیگنال مناسب ایمنممکن است براي انتقال  لذا، انتقال سیمی

نامصون سیگنال به تعداد تر باشد. در عوض انتقال حجمی براي انتقال دراز مدت (تانیک)، آهسته عمل کننده، و بالقوه 

حسی و بازده ي کن است عمدتاً در واردهزیادي از اهداف پراکنده مناسب باشد. نتیجتاً، نوع سیناپسی انتقال سیمی مم

جاهائی که اکتساب بی درنگ اطالعات محیط زیست و یک واکنش حرکتی بی درنگ  ،حرکتی وجود داشته باشد

  الزم می آیند.

برعکس، انتقال حجمی عمدتاً در دوباره آرائی لحن خلق و خو و، بطور کلی در واکنش هاي تأخیري و دراز   

اعمال ادغامی در مغز درگیر عملیات اکیدي بین روش ي . اما، احتمال بیشتري دارد که همهمدت احساسی فعال است

  د.نهاي انتقال سیمی و انتقال حجمی براي ارتباطات بین سلولی باش

  

  چرا انسانها سازندگان آثار هنري اند؟ 22-3

  

یک زیست شناس بریتانیائی به نام  ياین فصل اساسی بوده و به آن بر اساس کلمات دور اندیشانه براي موضوعاین 

هاي بنیادي داشتن ربط به  (Young 1974)خواهد شد. یانگ در یک کتاب فوق العاده خاصی جی. زي. یانگ توجه 

  اشاره کرده است.  براي انسانهاارتباطات و مخصوصاً ارتباطات توسط نمادها 

  

که هر فرد انسانی با توانش  شکی نیست ،تصمیم بگیریم تا به ذهن نسبت دهیم ممکن استما هر وضعی که 

زیست شناسی  مهم منحصر به فرد و استثنائیبراي جمع آوري، انبار کردن، و انتقال اطالعات یک واحد 
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امر بقا پیدا کند اما این  د(در عمل) هر نفري فقط بعنوان یک عضو جامعه می توان است. حقیقت دارد که

  . (Young 1974, p. 10)ا بدست آوري و انتقال اطالعات زندگی می کند است که این فرد ب واقعیتیاستنباط از 

  

  عالوه بر این، او ربط داشتن خاص آثار هنري انسانها را تذکر داده است:

  

ظریفی در هومئوستاتیک او  بسیاراست و ویژگی هاي انتقال اطالعات بین افراد  دراما نبوغ خاص انسان 

وساطت هائی بهبود یافته اند که ما در هنر، ادبیات، و زیبائی ي ا توسط همهدرگیر هستند. ارتباطات با نماده

هاي عمده اي براي هومئوستاتیک  اعانه دهنده "غیرعملی بودن"شناسی شامل می کنیم، و این ها، دور از 

  (Young 1974, p. 12)انسانها هستند. 

  

زندگی انسانی است. این ها براي ي صهاست که خلق اشیاء زیبا و نمادي یکی از ویژگی هاي مشخ آشکار

  (Young 1974, p. 360)غذا یا سکس هستند.  الزامیما به همان 

  

  کمک کنند. "هومئوستاز روانی"و  "رفتارهاي شبیه به سرشتی"این جمالت الهام بخش ممکن است در معرفی مفاهیم 

  

  نمادها طتوس اي گونه – بین ارتباطات براي انسان مخصوص "شبه سرشتی" 22,3,1

  

انتقال اطالعات است و ي ي توسط نمادها که وسیلها گونه – درونرانش خاص براي ارتباطات بنظر می رسد که 

فرگشتی انسانها باشد، که به اعقاب  مسیریک ویژگی منحصر به فرد  ،فصلی با احتیاجات اساسی نداردارتباط بال

 (Marean et al. 2007)ر افریقاي جنوبی زندگی می کردند سال قبل د 164000که  هوموساپینس هائی به عقب می رود

 ،و تا زمانهاي حاضر بجلو می آیند. به این می توان به عنوان یک دگرگونی وظیفه اي فرایندهاي ارتباطاتی فکر کرد

 ثل گونهو تولید م فرديي که در سایر گونه ها هم براي اهداف پایه اي تر، از قبیل بقاء یک موجود زندهدگرگونه اي 

  د.وجود دار اي

در واژه هاي کلی، رفتار سرشتی یا ذاتی گرایش طبیعی یک ارگانیسم زنده بطرف یک رفتار خاص است.   

طرح عمل ثابتی است که در آن یک توالی بسیار کوتاه تا متوسط اعمال، بدون  ساده ترین مثال یک رفتار سرشتی

  ه به وضوح تعریف شده اند. تغییر، در واکنش به محرکاتی به انجام می رسند ک

ي همه" ظهورممکن است که دگرگونی وظیفه اي فرایندهاي ارتباطاتی درون گونه اي در انسانها منجر به   

غذا یا ي به عنوان هنر، ادبیات، و زیبائی شناسی شامل می کنیم . . . که به اندازهآنها را که ما  شده باشدفعالیت هائی 
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می توان به آنها، در یک مفهوم  این فعالیت ها یک رانش اساسی انسانها هستند که "د.سکس براي ما الزم می آین

ي فکر کرد. در حقیقت، نقش سرشت ها در تعیین رفتار حیوانات از گونه اي به گونه "سرشت تازه"وسیع، به مثابه یک 

یري قشر مغز بیشتر می شود. یادگنقش  رویمبحقیقت هر چه در نردبان فرگشتی باالتر در دیگر تفاوت پیدا می کند. 

ي مغز بشدت فرگشت پیدا کردهما، ي طبق فرضیهاجتماعی و سرشت هاي بنیادي نقش کمتري بازي کرده، اما  هاي

   را ممکن سازد.منحصر به فرد انسانی  سرشتی –می تواند ظهور رفتارهاي شبه  انسان

 ،، و مغزهاي پیچیده اي دارندبراي ساختن ابزار ستند، دست هائیواقعیتی که انسان ها حیوانات دو پائی ه  

اما، این . هستند نمادها توسط ارتباطاتی سرشتی –همگی ویژگی هاي زیست شناسی اي به نفع ظهور یک رفتار شبه 

که باید در نظر گرفته  ستند. یک جنبه محتمل تر و مهم ترينیکافی اند اما براي شرح کامل این ظهور  الزم شروط ها

. همان طور بدست اوردرا جهان ي فرایندي است که توسط مغز استفاده می شود تا اطالعات در بارهي باره شود در

تذکر داده، چنین فرایندي اساسًا یک فرایند منتشر انتزاعی کردن است که در آن هر یکان  (Zeki 2004)که زکی 

خاص ادراکی ي حسی را به یک قطعهي دهواري است که یک قطعه کردي داراي یک ماشین آالت انتزاع سازيعمل

استخراج می کند. یکان عملکردي یک ویژگی خاص کیفیت حسی را  هر؛ یعنی،(Agnati et al. 2012b)تبدیل می کند 

 س. سپ(Carreira – Perpiñan and Goofhill 2002)این استراتژي است ي قشر بینائی اولیه یک مثال بخوبی مطالعه شده

متفاوت اجازه می دهد تا در یک تصویر دور هم جمع ي به این اجزاء متشکله (Agnati et al. 2012b)ي مکانیسم بهم آور

در این امر  (مترجم: به نقش بخش کلستروم (Blackmore 1976)شده، مدل هاي کلی از دنیاي خارجی را تولید کنند 

آن ذهن محدود نامحدودیت مشخصاتی را است که در  یک راه بسیار کارآمديراجعه نمائید). فرایند کلی کردن م

. اما، براي این کار باید هزینه (Zeki 2004)وابستگی کامل به سیستم حافظه آزاد می سازد  می آورد و مغز را از بدست

تحقق فرایندهاي انتزاع سازي پیچیده را اي پرداخت شود، که به احتمال زیاد وقتی مهم می شود که پیچیدگی مغز 

شد. در واقع، انتزاعی کردن منجر به مدل ها، ایده ها، و مفاهیم می شود، اما ادراك ما در مشخصه اي ممکن ساخته با

باقی می ماند که ممکن است همیشه الگوي ایده آلی را ارضاء نکند که در مغز و توسط مغز شکل گرفته است. یکی 

رمغز شکل گرفته دایده هاي  (Zeki 2004) "کردندانلود " پیاده کردن یا به اصطالح بدست آوري این ارضاء ياز راه ها

هنرمند بزرگ و مفسر هنري، نوشته است که هنر دیدنی ها را دوباره  (Paul Klee)در یک کار هنري است. پال کلی 

  .  ;Klee 1920) 22,1سازي نمی کند؛ بلکه، نادیدنی ها را قابل دیدن می کند (شکل 

 "هومئوستاز روانی"ر درونی انسانها را می توان با استناد به مفهوم اهمیت عجیب و غریب این ارتباطات تئات  

مراجعه  Agnati et al. 2011, 2012aمطلب، و هم چنین به ي (به دنباله اشاره شده فهمید. همان طور که در مقاله هاي قبلی

ت که بطور انی اسی و رونانوع از هومئوستاز، یعنی جسمتعامل مستمر بین دو ي نمائید)، موقعیت خاص انسان نتیجه

  مطلقی بهم مرتبط هستند.



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٥٦

  

             

                        

  

  

  

    

                          

      

  

    

      

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یر گام هاي ممکن درگ قابدو رمند، اثر هنري، و تماشاگر. ننمایانگر شماتیک کانال هاي ارتباطی بین ه 22,1شکل 

ارتباط ي . اولی برقرار کننده(Herbert Kuhn in Jaffé 1983)د نرا ارائه می ده "سبک حساس"و  "سبک تصوري"در 

الفاصله از حقیقت استخراج نشده باست که براساس یکان هائی بیان شده که  او شخصیي مؤلف یا تجربه تصورات

تعبیر ي بیشتر کوششی براي ارائه اند. دومی معموالً شده ناشیو گاهی از دنیاي ایده آل یا حتی از رؤیاهاي او 

نمایانگر گام هاي اساسی محتمل در یک ارزیابی  راستظرف  لوحطبیعت است. به عبارتی دیگر، از ي امتعهدانه 

  :مغز ھنرمند  

 پرجزئیات کردن

ی بینائی وارده  
ی افالطونی:حیطھ  

 شی ء در ذھن ھنرمند

 شی ء محیطی 
  مغز ھنرمند:     

 پرجزئیات کردن شی ء

  ایده آل

  اثر ھنری:

 شی ء تازه در

 محیط زیست

  اثر ھنری:

 شی ء در 

 محیط زیست

 

  مغز تماشاگر:

 پرجزئیات کردن

  اثر ھنری

  مغز تماشاگر:

دنپرجزئیات کر  

  اثر ھنری

 

  فرایندھای ارتباطاتی بین ھنرمند و تماشاگر  

  : جور کردن بینارزیابی طبیعت گرای زیبائی شناسی            

  شی ء در محیط (یا "تصورش" در ذھن تماشاگر) و اثر ھنری  

  : جور کردن بین یک شی ء دنیای افالطونیارزیابی غیر طبیعت گرای زیبائی شناسی             

  ی شی ء در ذھن تماشاگر) و اثر ھنریایده(  
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در  نمایانگر گام هاي محتمل اساسی چپزیبائی شناسی کارهاي هنري طبیعت گراست (سبک حساس). قاب طرف 

  ی شناسی آثار هنري غیر طبیعت گرا (سبک تصوري) است.یک ارزیابی زیبائ

  

  هومئوستاز روانی برخالف هومئوستاز جسمانی 22,3,2

    

 (Walter Cannon 1871-1945)و والتر کنون  (Claude Bernard 1813-1978)از کلود برنارد  "هومئوستاز"کالسیک ي واژه

ائی وظائف دم و دستگاه ارگانیسم چند سلولی حفظ ثبات است. هر دو پیشنهاد کرده اند که هدف نه سرجشمه گرفته

سلول هاي ارگانیسم را احاطه کرده اند ترکیب بندي محیط داخلی است. این محیط عمدتاً از مایعی ترکیب شده که 

  وانند.آن سلول ها حل شونده ها و متابولیت ها را مبادله می کنند. این وضع پایداري پویا را هومئوستاز می خي و بوسیله

، در مالحظه (McEwen 2003; Ganzel et al. 2010)ي است. لذا، مک آي ون رژان مصرفحفظ هومئوستاز دال بر   

  اش از هومئوستاز، سه مفهوم اضافی مهمی را معرفی کرد:

  

فرایندي که توسط آن ارگانیسم، علیرغم چالش هاي ناشی از تغییرات محیط زیست  :(allostasis)وستاسیس . الّ 

  د تا ثبات محیط داخلیش را حفظ کند. فعالیت آالت و ابزار خودش را تنظیم می کن بطور فعالی،رجی خا

       

  وستاتیک است.ي انرژي براي بدن در فرایند الّ هاوستاتیک: که نمایانگر مجموع هزینه لّ . بار آ  

  

ده و در نتیجه آسیب شناسی وستاتیک: حالتی که در آن اعمال جبرانی ارگانیسم درهم شکسته ش. اضافه بار آلّ 

  هاي وخیمی ممکن است پیدا شوند. 

  

 res) شیء گستردهباور انسان محوري در منحصر به فرد بودن انسان از نظر فلسفی با تضاد مفهومی بین 

extensa)  شی ء ذهنیو (res cogitans) (Descares 1960) که منجر به تمایز بین دو عنصر جسم و روان، در  بیان شده

چیدگی تمامیت انسان شده است. به این طریق، ممکن است پیشنهاد شود که نه تنها یک هومئوستاز جسمانی وجود پی

بلکه یک هومئوستاز روانی نیز وجود دارد (که به سمت  ،)می شودجسمانی هدایت ي یه سمت عملکرد بهینهدارد (که 

نه تنها  هدف عمده ارگانیسم انسانی کالً لذا، b2012, 2011Agnati et al. (.2؛ می شودیک حالت متعادل روانی هدایت 

 (eudemonia)که نمایانگر یک تعادل احساسی  هم هست "هومئوستاز روانی"هومئوستاز محیط داخلی است بلکه یک 

اختالالت روانی، از قبیل افسردگی، پارانویا (سوء ظن بیماریزا)، و اضطراب  دربطور چشمگیري  داست که می توان

   تغییر پیدا کند. ،از آسیب ناشی
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اخیرًا، مفهوم هومئوستاز روانی مورد استفاده قرار گرفته تا نقش احتمالی رؤیاهاي خواب شرح داده شود   

(Agnati et al. 2011)با استفاده از چندین بازخورد هومئوستاتیکي ، اجزاء متشکله. در رابطه با خواب و خواب دیدن ،

 ،تکراري کردن هاي از طریق تنظیم کردن ها کار می کند. چنین تنظیم داخلی، غدد –پویاي سیستم هاي عصبی 

به محرکات (نباتی) و سیستم هاي غدد داخلی فرد را براي چالش هاي آینده  دهندهو اعضاء واکنش  کنترل عصبی

 "کننده روانی پیش بینیهومئوستاز "با مفهوم  (Agnati et al. 2011). این جنبه (Horowski et al. 2004)آماده می کنند 

آن مکانیسم هاي بازخوردي گوناگون شخص را به یک حالت آمادگی در پیش ي که بوسیله می کندگسترش پیدا 

تسریع کنند.  را وستاتیکفی روانی آلّااضر می آورد که ممکن است یک بادر بینی براي تهدیدهاي بالقوه اي 

، و نه تنها در تنظیم محیط داخلی می شودهاي اجتماعی ارتباطاتی بنا  هومئوستاز روانی پیش بینی کننده بر اساس تماس

 .Agnati et al)دارد  هم نقش دارد، بلکه در رابطه با تطابق رفتاري و روابط اجتماعی نقش بنیادي جسمانی و روانی

2011; Schulkin 2011)ئی که فرایندهاي هومئوستاز روانی بشدت به تماس هاي اجتماعی بستگی دارد جا ،حقیقتر . د

 نمادها نقش بنیادي بازي می کنند. در این زمینه، ربط داشتن تولید و ارزشگزاري آثار هنريي ارتباطاتی بوسیله

براي هومئوستاز روانی فرد اساسی  بنابراینکه براي تماس هاي هماهنگ اجتماعی، و  می شوند، آشکاربالفاصله 

   3هستند،.

  

  جسم –سیستم جامع نگر مغز  22,3,3

  

فرد که می توان از بحث قبلی استنباط کرد منجر به دیدگاهی از موجود انسانی به  وجهه اي – دو خاص "هومئوستاز"

هایپوتاالموس ي هم کنش گري تخصص یافته اي بر پایهمی شود که بخاطر مغز جامع نگرانه  –یک سیستم جسم  عنوان

راه منفرد (در بصل النخاع) کار می کند. در ي ئی) و هستهقاعده اي (بخصوص، هسته هاي جانب بطنی و فوق بینا

در حالی که تعداد  ،دني راه منفرد وارده هاي احشائی مستقیمی از اکثر اعضاء محیطی دریافت می کنهاحقیقت هسته 

در ند. راه منفرد می رسي زیادي از سیگنال هاي وارده از خون بطور غیر مستقیمی به هایپوتاالموس قاعده اي و هسته

)، pHخون، فشار اسموزي،  نتیجه، این نواحی از مغز بطور دائمی از نظر پارامترهاي شیمیائی (براي مثال، سطح گلوکوز

بدن اطالع پیدا می کنند.  وضعآلیپونکتین، کوله سیستوکاینین) از  و هورمون ها (براي مثال، گلوکاگون، اینسولین،

یائی، و هورمونی) با متأثر کردن این نواحی هم کنش گر می توانند، در بنابراین، سیگنال هاي محیطی (عصبی، شیم

بین کارهاي دیگر، سیستم هاي نورون هاي مانوامینی و آزاد کردن اوکسی توسین و وازوپرسین از نورون هاي 

ي ، که اکسی توسین و وازوپرسین هم به عنوان ناقالن عصبی و هم سیگنال هانندعصبی را هماهنگ ک-اندوکرین 
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بین دستگاه عصبی مرکزي و بدن وجود دارند که از طریق آنها تعداد زیادي  غددي عمل می کنند. اتصاالت عمده اي

مانی رخ می دهند. اهمیت ارتباطات دو جهته (آوران، وابران) باید مورد تأکید قرار گیرد: جس –از فرایندهاي روانی 

راه منفرد و ي نقش اساسی هایپوتاالموس قاعده اي و هستهي هر دو جهت مهم هستند. بنابراین، فرضیه اي در باره

ارتباطات دوجانبه، از طریق اثرات جمعی بر ساختارهاي سیستم لیمبیک (مثًال، آمیگدال) و ساختارهاي قشري (مثًال، 

  . (Agnati 2012c)قشر جلوپیشانی) براي حفظ هومئوستاز پیشنهاد شده است 

ر هومئوستاز جسمانی در پستانداران درگیر هستند در انسانها جایگزینی این مکانیسم هاي بنیادي که د  

عملکردي پیدا کرده اند تا نه تنها نقشی در حفظ هومئوستاز بدنی، بلکه هومئوستاز روانی نیز بازي کنند. اخیراً یکی از 

کشف کرده اند که نشان می  (Insel et al. 2010)جنبه هاي بسیار مهم این سیستم کنترلی پیچیده را اینسل و همکارانش 

-Romeroدهد که وازوپرسین و اوکسی توسینی که از دستگاه عصبی مرکزي آزاد می شود و راه هاي اوکسی توسین (

Fernandez et al. 2012) .نقش عمده اي در روابط اجتماعی مخصوصًا همبستگی بین زوجی بازي می کنند  

اند که همبستگی زوجی ممکن است ناشی از افزایش انتقال  ) نشان هم داده2010ل (اینس گروه تحقیقاتی  

به نقش انتقال حجمی  (Fuxe et al. 2012) وازوپرسین (در مردها) و اوکسی توسین (در زنها) باشد. فیوکس و همکارانش

شکمی (اتصال به  پالیدوم ، یعنی،وازوپرسین و اوکسی توسین در نواحی کلیدي سیستم لیمبیک مغز پستانداران

اکسی توسین در زنها)، ي اکومبنس (اتصال به گیرندهي ستههي آرجینین وازوپرسین، در مردها) و پوستهي یرندهگ

ي اکسی توسین و وازوپرسین نیز گزارش هاگیرنده  تاشاره کرده اند. تفاوت هاي گونه اي در تراکم هاي اتصاال

 -ه اي مطایقت دارند که تغییرات در سیستم هاي عصبی . این نتایج با فرضی(Gimpl and Fahrenholtz 2001)شده اند 

 –د تا با بازسازي راه پیش ندر توزیع گیرنده ها فرگشت پیدا کرده باش اندوکرینی ممکن است از طریق تغییرات

وپرسین ممکن است توسط افزایش در ایش انتقال حجمی اکسی توسین و واز. لذا، افز(Wang et al. 1996) سیناپسی

رنده هاي اکسی توسین و وازوپرسین ایجاد شده باشند بدون تغییري در تراکم شبکه هاي پایانه اي اوکسی تراکم گی

. به این معنی که تفاوت هاي رفتاري از قبیل وابستگی زوجی که در گونه هاي (Fuxe et al. 2012)توسین و وازوپرسین 

 کلیدي مدارهاي در سیناپسی –یش پگیرنده هاي  افت شوند، ناشی از افزایش تراکممختلف همان تیره ممکن است ی

سیگنال هاي اوکسی توسین و همان ، که در این مورد تقال حجمی انتشاري هستندان هاي سیگنال براي لیمبیک سیستم

ند. همان طور که قبًال اشاره شده، ا لیمبیک در این شبکه هاي سیستم وازوپرسین منتشر شده از پایانه هاي عصبی شان

که مانوآمین ها و پپتیدها (از قبیل اوکسی توسین و وازوپرسین) می توانند  اند) پیشنهاد کرده 1986و فیوکس ( آگناتی

  از مایع مغزي نخاعی به مثابه یک راه انتشار پخش شونده براي رسیدن به نواحی مورد هدف استفاده کنند.
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ي (ذهن) یک مفهوم کلیدي در مطالعه لذا می توان بیان کرد که فعل و انفعال دوجانبه بین جسم و مغز  

مکانیسم هاي ادغامی دستگاه عصبی مرکزي انسان، نه تنها براي روابط اجتماعی بلکه براي توان ارتباطات با نمادها 

  .است درگیر هنري آثار ارزشگزاري/تولید در احتماالً  بدن –باشد. لذا، پیشنهاد شده است که سیستم جامع گراي مغز 

  

  اثر هنري: یک نقش مرکزي براي اینسوال و قشر سینگولیت قدامی ارزشگزاريتولید/ 22,4

  

) علیرغم حقیقتی که این رشته باید هر دو "زیبائی شناسی عصبی"تحقیقات نورولوژیکی در هنر (یعنی، 

یافته . تکنیک هاي تصویربرداري از مغز ندتمرکز کرده ا تولید/ارزشگزاري را تحقیق کند، بر ارزشگزاري اثر هنري

زیربناي زیست شناسی عصبی باید انجام ي اما، تحقیقات بیشتر در باره. (Nadal et al. 2008)هاي مهمی ارائه داده اند 

   گیرند تا حداقل جنبه هاي ذیل روشن شوند:

  ؛از فعالیت بازداشته می شوندنواحی مغزي که در ارزشگزاري آثار هنري فعال شده یا  .

  این نواحی؛گسترش و مرزبندي هاي  .

  توالی اي که طبق آن نواحی مغزي درگیر می شوند؛ .

  مغزي.ي درگیر شدهي هر ناحیه درسیر زمانی پدیده هاي الکتریکی  .

  

تذکر داده اند، تا کنون تحقیقات صرفًا بر  (Cela-Conde et al. 2011) همکارانش و کوندي –همان طور که سال 

تصویربرداري از نواحی ي بائی شناسی و فقط بر بعضی از ویژگی هاي عمدهبعضی جنبه هاي انتخابی ارزشگزاري زی

بجا  از چیزي پاناروماي ا در حق ارزیابی همهدرگیر مغز تمرکز کرده اند. لذا، یافته هاي کنونی نمی توانند عدالت ر

نظر گرفته شود در بیشتري که باید در ي مسئلهارزشگزاري زیبائی توسط مغز/ذهن است. ي که شکل دهنده آورند

اول زیبائی کاهش پیدا ي است، جائی که نقش درجه (Barilli 2005)فرم هاي هنر مدرن، از قبیل هنر مفهومیي باره

. لذا، محققان عالقمند به زیربناهاي زیست (Cela-Conde et al. 2011)کرده، و اغلب فعاالنه به چالش کشیده شده است 

چندین مکانیسم ادغام شده روبرو هستند که احتماًال زیربناي  هب رسیدگی مسائل شناسی ادراکات زیبائی شناسی با
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، و فرایندهاي زیربنائی ادراك، حافظه، توجه، تصمیم بودهارزشگزاري زیبائی شناسی در مقابل ارزشگزاري زیبائی 

  . (Chatterjee 2004; Leder et al. 2004; Nadal and Pearce 2011)گیري، پاداش، و احساس درگیر هستند 

دالئل روش شناسی می توانند بعضی نتایج متناقض پژوهش هاي تصویربرداري از مغز را توجیه کنند. اما،   

، پژوهش هاي تصویربرداري از مغزي همه دیگر دراشاره کرده، یک چالش مشترك  )2011همان طور که چترجی (

چنین تکنیک هائی آیا  نیست که آشکارت. به عبارتی دیگر، اساسی استنتاج معکوس را باید در نظر گرفي ، مسئلهمثالً 

کافی آیا  به فعل و انفعال چنین عوامل متنوع شناختی، احساسی، شخصی، اجتماعی، و فرهنگی می پردازند یا نه، و

بول ق فرایند شناختی مورد نظرخواهد بود تا فعالیت در نواحی خاصی از مغز را به عنوان اثبات دخالت آن نواحی در 

  4.کرد

باید در نظر هم گرفته شود که یافته هاي تا اندازه اي متفاوت در تصویربرداري ها از مغز می توانند ناشی از    

هاي یکان هاي عملکردي باشند، چون که این فرایند تعدیل پذیر  کاشییک مونتاژ نسبتاً متفاوتی (زمانی و فضائی) از 

  توان هاي شناختی هر فردي تحت تأثیر قرار بگیرند. می تواند با حافظه ها، شرائط احساسی، و

نقاشی ها، هاي که متصور این است که ارزشگزاري  کرده ياما، یک بازبینی از داده هاي در دست پیشنهاد  

 هستندموسیقی، و رقص شامل یک طرح مشترکی از حداقل سه نوع مختلف از فعالیت هاي قابل اندازه گیري مغز 

(Nadal and Pearce 2011)) :1) و تحتانی –) فرایند سطح باالي فوقانی 2) یک تقویت فرایند حسی سطح پائین قشري؛ 

نواحی قشري (سینگولیت  شامل پاداشی، مدار درگیري) 3( ارزشگزارانه؛ قضاوت در درگیر قشري نواحی شدن فعال

ي پوسته اي شکمی و هستهي قدامی، بخش حدقه اي پیشانی، و شکمی میانی قشر جلوپیشانی) و تحت قشري (ناحیه

   اکومبنس)، هم چنین بعضی از تنظیم کننده هاي این مدار (آمیگدال، تاالموس، هیپوکمپ).

سینگولیت قدامی تمرکز ي اجازه دهید بر قشر حدقه اي پیشانی، اینسوالي قدامی (اینسوالي پیشانی) و ناحیه  

ین ها شایعترین نواحی درگیر در ارزشگزاري زیبائی کنیم، چون که توسط چندین پژوهشگر معلوم شده است که ا

  .(Brown et al. 2011)شناسی هستند 

نقش برجسته قشر حدقه اي پیشانی که سطح شکمی بخش پیشانی مغز را اشغال کرده در فرایند کلی حسی   

حدقه اي پیشانی رشته  قشر. (Kringelbach 2004; Rolls 2004)یک قشر حسی ثانوي براي بویائی و مزه است  و ،شتهدااي 

، (Ferry et al. 2000)، ستریاتوم شکمی (Carmichael and Price 1996)هائی به چندین ناحیه از مغز از قبیل سینگولیت قدامی 

، و قشر (Johnson et al. 1968)پوسته اي شکمی ي ، ناحیه(Kemp and Powell 1970; Haber et al. 2006)دمدار ي سر هسته

و  (Rolls and Xiang 2005)فرستاده و مسیري را براي رسیدن اطالعات پاداشی به هیپوکمپ  (Barbas 2007)انتورینال 

  تهیه می بیند. (Rolls et al. 1976)جلوبینائی (پراپتیک) ي ناحیه



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٦٢

قشر اینسوال بخشی از قشر مغز است که در عمق شیار جانبی بین لوب گیجگاهی و لوب پیشانی تا خورده و   

این ناحیه تقریباً  است. بخش تقسیم می شود، بخش بزرگتر اینسوالي قدامی و بخش کوچکتر اینسوالي خلفیبه دو 

   .(Semendeferi and Damasio 2000) در صد بزرگتر از میمون مکاك است 30در انسانها 

 باخبري، –با خود قدامی مطایقت دارد، ناحیه اي که ي اثر هنري با اینسوالي ممیزه بافعال شده ترین ناحیه   

دارد. مطابق با چندین پژوهش، این ناحیه از مغز عمیقاً در باخبري  ارتباطتی، و تجربه هاي بین فردي خشنا عملکردهاي

، احساس هسته اي (Craig 2009) "درك خود"، حسی از (Critchley et al. 2004; Critchley 2005)درون نگرانه/بینش 

(Barrett et al. 2007)سابژکتیو احساسات از قبیل درد، غم، اضطراب، و انزجاري ، تجربه (Liotti et al. 2000) و توان براي ،

 (Craig 2005)، کریگ مخصوصاً درگیر است.  (Singer et al. 200)پیش بینی اثر اتفاقات احساسی بر واکنش هاي بدنی 

در حالی که اینسوالي  همراه است، اتتیکا فعالیت خودمختار سمپاست که اینسوالي قدامی طرف راست بدلیل آورده 

خودمختار پاراسمپاتتیک همراه است. با این استدالل، فرایند زیبائی شناسی به احتمال زیاد، قدامی طرف چپ با فعالیت 

  بعلت ماهیت برانگیزاننده اش، باید با اینسوالي راست همبستگی داشته باشد.

شناختی (پشتی) و احساسی (شکمی) تقسیم بندي ي زاء متشکلهقشر سینگولیت قدامی را می توان بر اساس اج  

پشتی قشر سینگولیت قدامی با قشر جلوپیشانی و قشر آهیانه اي و هم چنین سیستم حرکتی و میدان چشمی ي کرد. ناحیه

. کند می محرکات فوقانی تحتانی و تحتانی –پیشانی اتصال دارد، که آن را تبدیل به ایستگاهی براي فرایند فوقانی 

 متصل قدامی اینسوالي و هایپوتاالموس، اکومبنس،ي هسته آمیگدال، با قدامی سینگولیت قشر شکمی بخش برعکس،

  .است درگیر اي انگیزه اطالعات و احساس بودن بارز ارزیابی با و است

در  را لیت قدامیکانون هاي فعالیتی در اینسوالي پیشانی و قشر سینگو (Devue et al. 2007)دویو و همکارانش   

ند که مشغول تماشاي چهره هاي خودشان در مقایسه با تماشاي چهره هاي افراد آشنا از همکارانشان ه اافرادي پیدا کرد

بودند، که متصور این است که این کانون ها ممکن است در تمایز خود از دیگران درگیر باشند. می توان پیشنهاد هم 

چهره ها، و احتماًال چهره نگاري اوت پیکرهاي انسانی در نقاشی ها، از همه باالتر در کرد که این نواحی از مغز در قض

  دست دارند. ،خود شخصنگاري 

حضور اینسوالي پیشانی و قشر سینگولیت قدامی در تجریه و تحلیل آثار هنري سؤال مهمی را پیش کشیده   

خاصی از یکان هاي عملکردي در اینسوال و قشر  انواع خاصی از نورون ها و/یا احتماًال سازمان بنديآیا  است:

جلوپیشانی وجود دارند که بتوان فرض گرفت که نقشی در تولید/ارزشگزاري آثار هنري دارند؟ در حقیقت، یک 

گروه خاصی از نورون ها، که به نورون هاي فون اکونومو معروفند، کاندیدادهاي جالب توجهی براي یک نقش ویژه 

   لکردي اینسوال و قشر سینگولیت قدامی هستند.در سازمان بخشی عم
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  نقش عملکردي نورون هاي فون اکونوموي در باره 22,4,1

  

  معماري نورون هاي فون اکونومو 22,4,1,1

  

 منجملهکه فقط در قشر مغز بعضی از گونه ها،  اي هستندنورون هاي فون اکونومو سلول هاي بزرگ و دو قطبی 

، Hakeem et al. 2009)ا Elephantidaesافیل هو  (Butti et al. 2009) (Cetacea)(سه ها ستا یا پستانداران دریائی

 بزرگ مغز مشخص می شوند.ي شده، که با اندازهپیدا  Nimchinski et al. 1999) ( نخست پایگان بزرگ جثه، و انسانها

نی اجباري در مغزهاي بسیار بزرگ این یافته منجر به پیشنهادي شده که نورون هاي فون اکونومو یک تطابق نورو

بوده، فرایند سریع اطالعات در مسیر پیش افکنی هاي بشدت خاص را ممکن ساخته و در رابطه با رفتارهاي اجتماعی 

ي دو ناحیهدر فقط  و پنجمي در مغز انسان در الیهاین نورون ها . (Butti et al. 2009)پدیدار شده فرگشت پیدا کرده اند 

. جالب توجه تر براي مقارن  (Fajardo et al. 2008)، قشر سینگولیت قدامی و قشر اینسوالي پیشانی گرفته اندقشري قرار 

جنبه هاي کّمی و کیفی نورون هاي فون اکونومو است چون که ي در بارههاي عملکردي محتمل آنها مشاهداتی 

 Allman)مغز انسان ها و مغز سایر گونه ها باشند ممکن است این نورون ها احتماًال در خدمت شناسائی تفاوت ها بین 

et al. 2005; Premack 2007)در ارتفاع الیه  . نورون هاي فون اکونومو شاخه شاخه شدن هاي دندریتی نازکی دارند که

 شده و ممکن است قادر باشند بازده هاي آرایه هاي نورونی ستونی را نمونه برداري کرده و به سرعت هاي قشر گسترده

کنند. دندریت هاي رأسی و قاعده اي نورون هاي فون اکونومو بطور چشمگیري قرینه هستند؛ این معماري  مخابره

دریت هاي قرینه را مقایسه وارده هاي به این دو دسته از دننورون هاي فون اکونومو  ممکن است کهمتصور این است 

     کنند.
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  .توسط مترجم اضافه شده .تصویري از یک نورون فون اکونومو

  

پنجم در این ناحیه ي برابر سلول هاي هرمی الیه 4,6حسم سلولی نورون هاي فون اکونومو، بطور متوسط   

بزرگ نورون هاي فون اکونومو متصور این است که داراي آکسون هاي ي . اندازه(Nimchniski et al. 1999)است 

پنجم در جاهاي دیگر قشر ي نورون هاي بزرگ درالیه ي، که ویژگی مشخصههستندبزرگ با سرعت انتقال زیادي 

پهلوي جسم  زنگ آمیزي نیسل، منشاء آکسون را ابا ر (Watson et al. 2006)واتسون  (Sherwood et al. 2003).مغز است 

  سلولی نشان داده است.

در هم ادغام  راهی است که در آن این نورون ها اطالعات راي معماري دندریتی نورون ها منعکس کننده  

می  (Polsky et al. 2004)و هم شاخه هاي هاي دندریتی  (Sabatini et al. 2001). هم خارها Vetter et al. 2001)می کنند 

در مقایسه با بخش هاي نورون هاي هرمی نورون هاي فون اکونومو به مثابه بخش هاي فرایندي عمل کرده و،  توانند

از این خارها و شاخه ها هستند، که متصور این است که نورون هاي فون اکونومو  پنجم، داراي تعداد کمتريي الیه

  ادغام می کنند. در هم کمتر از نورون هاي هرمی وارده ها را دریافت کرده، و آنها را 

د که موجب تخصصی بودنی باش داللت بر ندنورون هاي فون اکونومو می توا ساختار قطبی بودن شعاعی  

ادغام تعدادي ي یک واکنش بازدهی است که منعکس کنندهي شود، که تهیه کننده سیگنالسریع شعاعی انتقال تسهیل 

  . باشداز نورون هاي یکان هاي عملکردي مجاور  ،، اما احتماالً، وارده هاي ربط داری از وارده هاکم

  

  جاشناسی و وظائف احتمالی نورون هاي فون اکونومو 22,4,1,2
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 و دارد دست نامطمئن شرائط تحت گیري تصمیم و باخبري –ه قبالً ذکر شد، اینسوالي پیشانی در خود همان طور ک

تغییرات خودمختار محیطی فعال می شود. فعالیت اینسوالي قدامی به صورت  توسط باثباتی بطور که است شده معلوم

بنابراین، پیشنهاد  زي نیر تغییر پیدا می کند.نامطمئنی در انجام یک تکلیف قمارباي نامطمئنی حین مرحلهي یک وظیفه

شده است که نورون هاي فون اکونومو و مداربندي مربوط به آنها در بینش سریع درگیر هستند که، مانند شناخت 

 ,Allman et al. 2005) است ژرف اندیشیبجاي درگیري فرایندهاي  ،ادراکی شامل باخبري بدون کوشش بالفاصله

2011) .  

نخست پایگان بزرگ جثه و در مغزهاي بعد از تولد انسانها، تعداد ي جه است که دقت شود که همهجالب تو  

درگیر که  نیچپ، در قشر اینسوالي پیشاي نورون هاي فون اکونومو، در مقایسه با تعداد آنها در قشر مشابه نیمکره

  .در صد بیشتر است 30تقریبًا  است، راستي نیمکره در یسیستم سمپاتتیک

راست ممکن است مربوط به غیر قرینگی در کنترل مرکزي ي تعداد بیشتر نورون هاي فون اکونومو در نیمکره  

راست بطور غالبی درگیر فعال شدن سیستم سمپاتتیک است، که ي دستگاه عصبی خودمختار باشد که در آن نیمکره

ی درگیر فعالیت حچپ بطور ارجي مکرهطا می شود؛ نیخ –تعاقبًا رفتار تصحیح ممنجر به بازخورد منفی و 

بنظر می رسد که فعال شدن ارجحی طرف  کاهش تنش یا واکنش هاي ارام بخش است. لذا، هوابسته ب پاراسمپاتتیک

. این عدم تقارن دشومی  چپ در اینسوالي پیشانی و قشر سینگولیت قدامی شامل احساسات مثبت و دل بستگی ها

ي راست مسئول واکنش به محرکات غیر منتظره و نیمکرهي مطابقت دارد که نیمکرهسیستم خودمختار با پیشنهادي 

  چپ مسئول واکنش به محرکات روزمره تر است.

راست در دوران بعد از تولد ي نورون فون اکونومو در نیمکرهي لذا ممکن است فرض گرفته شود که غلبه  

مربوط به احساسات اجتماعی باشد که اهمیت اساسی براي  راست در انسانها، حداقلي مربوط به خاص بودن نیمکره

   .(Allman et al. 2005, 2011) دارد آگاهی –خود 

کنترل مرکزي سیستم سمپاتتیک درگیر نورون هاي فون  گسترش این خط تفکري متصور این است که  

همبسته است  تار سمپاتتیککه با فعالیت خودمخ استراست ي اکونومو در اینسوالي پیشانی، مخصوصًا در نیمکره

(Craig 2005)راست نقش محتمل این نورون ها در فرایند زیبائی ي نورون هاي فون اکونومو در نیمکرهي . لذا، غلبه

شناسی را مورد تأئید قرار می دهد. در حقیقت، ارزشگزاري زیبائی شناسی همیشه داراي یک طبیعت برانگیختگی 

وارده هاي ي رف راست همراه است. لذا، ممکن است این ناحیه از مغز ادغام اولیهاست که با فعال شدن اینسوالي ط

مراجعه نمائید). بنابراین،  Craig 2009(به مطلب قبلی، و  را تهیه ببیند "ادراك نفس"بینائی از بازرسی اثر هنري همراه با 

کی را منتقل می کنند، نورون هاي که به سرعت امواج الکتری این نورون هامخصوصًا از طریق آکسون هاي بزرگ 
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 کاشی ژبه سرعت این اطالعات را به سایر بخش هاي مغز رله کرده و به این طریق نقش مهمی در مونتا فون اکونومو

  هاي یکان هاي عملکردي در تولید/ارزشگزاري آثار هنري بازي می کند.

  

  ال هاي انتقال حجمینورون هاي فون اکونومو به مثابه نورون هاي هدفی سیگن 22,4,1,3

  

که گیرنده هاي اوکسی توسین و  داده اندهمان طور که قبالً ذکر شد، اعانه هاي اینسل، یانگ، و همکاران آنها نشان 

 Young et)را میانجی گري می کنند  دلبستگی ها این دلبستگی هاي اجتماعی و جنبه هاي پاداشی V1aوازوپرسین نوع 

al. 2001; Lim et al. 2004; Insel 2010) آلمن و همکارانش قشر سینگولیت قدامی و اینسوالي پیشانی انسان بالغ را براي .

ند. این محققان ه امورد مطالعه قرار داد واکنش دهی به آنتی بادي ها برعلیه گیرنده هاي اکسی توسین و وازوپرسین

گروهی از نورون هاي فون اکونومو، و یک زیر  V1aنوع ي گیرنده برعلیه آنتی بادي هاي خاص نشان داده اند که

ند. طرح برچسب نقشر سینگولیت قدامی و اینسوالي پیشانی را برچسب می ز 5و  3/2نورون هاي هرمی در الیه هاي 

 دهندستون هائی را شکل می  V1bچون که دندریت هاي رآسی با آنتی بادي بر علیه گیرنده  است،زدن جالب توجه 

. نشان هم داده شده است که نورون هاي فون اکونومو (Allman et al. 2005, 2011)ند ورده می شگست 1تا  5ي که از الیه

ي یک گیرنده HT2B-5دوپامین برچسب می خورند،  D3و گیرنده هاي  HT2B-5نده هاي ربشدت با آنتی بادي برعلیه گی

 Sokoloff and)نامطمئنی است  ش در شرائطانتظار پاداي ال دهندهسیگن شدهپیشنهاد  با تمایل زیاد دوپامینی است که

Scwartz 2002)5ي . باید توجه داشت که گیرنده-HT2B ًروي نورون هاي فون اکونومو بیان می شود، ندرتًا  ، که شدیدا

شدیداً در دستگاه  ، اما این گیرنده(Baymgarten and Göthert 1997)در جاهاي دیگر دستگاه عصبی مرکزي بیان می شود 

انسان نیز بیان می شود. پیشنهاد شده است که سروتونین ممکن است به عنوان پیام آنتاگونیست به دوپامین کار  گوارش

. لذا، فعال شدن گیرنده (Daw et al. 2002)بدهند  یات و دوپامین سیگنال پاداشطوري که سروتونین سیگنال مجاز ،کند

انتظار پاداش باشد  مربوط به D3لف سیگنال دوپامین روي نورون هاي فون اکونومو ممکن است مخا HT2B-5هاي 

(Allman 2005).   

 شدتفعال شدن اینسوالي پیشانی و قشر سینگولیت قدامی با  ،در موافقت با این یافته هاي نوروشیمیائی  

راتژي (مجازات و سپس تغییر به یک است ادامه می دهد باختن قمار را  بازي افزایش پیدا می کند که فرد یک وضعیتی

این نواحی در تصمیم گیري تطابقی و انعطاف پذیري شناختی  در افراد سالم متفاوت، که داللت بر این دارد کهي رفتار

نشان داده شده، گیرنده هاي متعددي که توسط آلمن و  22,2. همان طور که در شکل (Carter et al. 2012)دست دارند 
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ده شده اند می توانند اهداف مانوآمین ها و نوروپپتیدهائی باشند که همکارانش در نورون هاي فون اکونومو شرح دا

  کرده و به کنترل رفتارهائی کمک کنند که قبالً ذکر شدند. به مثابه سیگنال انتقال سیمی و انتقال حجمی کار 

  

  "نورون فوق العاده ادغامی"نورون هاي فون اکونومو به مثابه یک       

  

              

  

  

  

  

  

  

             

       DA 3       

       5HT2B آکسون هاي پیش افکن بزرگ

     V1a   
  

  

                    

  

  

  

                

      

  

  

  

نمایانگر شماتیک یک نورون فون اکونومو. انتقال وارده هاي سیم کشی و حجمی اصلی، و هم چنین  22,2شکل 

  ان داده شده است.بازده اصلی از طریق آکسون بزرگ با سرعت انتقال زیاد نش

  

(مترجم:  (postrema) رما پستي ناحیه –راه منفرد ي وارده هاي محیطی خواه از هسته باید توجه داشت که  

 –مغز که تحریک آن حالت تهوع و استفراغ ایجاد می کند) و/یا بخش شکمی قدامی بطن سوم ي محلی در ساقه

نقش  (Allman et al. 2005) ینگولیت قدامی و اینسوالي پیشانی رسیدهمی توانند به قشر س باشند، اي قاعده هیپوتاالموس

  ی ادغامی از نورون ھایوارده

  ی ادغامی از نورون ھایوارده ستون ھا  -ریز  

 ستون ھا  -ریز  

 سیگنال ھای انتقال حجمی

 بازده ادغامی شده بھ کاشی ھای یکان ھای

عملکردی نواحی قشری زیادی کھ در گیر 

   ارزشگزاری اثر ھنری ھستند

 سیگنال ھای انتقال حجمی 

  ی ادغامی از نورون ھایوارده

 ستون ھا  -ریز  
  ی ادغامی از نورون ھایوارده

 ستون ھا  -ریز  

 سیگنال ھای انتقال حجمی 
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ي . این می تواند زیرمایه(Allman 2005)مهمی در درون نگري و لذا در باخبري از فعالیت هاي احشائی بازي کنند 

پیشنهاد  . این5به ارزشگزاري زیبائی شناسی می دهد "جسمانی"ي زیست شناسی عصبی اي باشد که یک جزء متشکله

موافقت دارد، چون که او پیشنهاد کرده است که چنین تحت نظر  "حاالت جسمانی"ي داماسیو در بارهي با نظریه

 .Damasio 1995; Rainville et al)گرفتن حس کردن برخاسته اي از بدن براي تصمیم گیري تطابقی اهمیت اساسی دارد 

ستاز وه شود که پیچیدگی ارزیابی زیبائی شناسی را بتوان به عمق هومئ. لذا، طبق نظر ما ممکن است در نظر گرفت(2006

انسانی، هومئوستاز جسمانی و روانی، و انتقال سیمی و انتقال حجمی (مغز زا، و محیط زا) ردیابی کرد که نقش هاي 

  مهم و مکملی بازي می کنند. 

  در حقیقت:  

نال واسطه گري شده توسط انتقال حجمی باشد دیگر، می تواند یک سیگ عملکردهايدر بین وازوپرسین . 

، می تواند به نواحی Veening et al. 2010)چون که، همان طور که اخیرًا براي اوکسی توسین گفته شده 

پیشنهاد  1986. لذا، همان طور که توسط گروه ما در سال (Sewards and Sewards 2003)زیادي از مغز برسد 

کلی نیز مراجعه نمائید)، مایع مغزي نخاعی ي (به قضیه (Agnati et al. 1986, 2010; Agnati and Fuxe 2000)شده 

مورد استفاده قرار می گیرد تا پیام هاي هماهنگ (مانوآمین ها و  "کانال اطالع پراکنی"به مثابه یک 

به فرایندهاي  بطور قابل مالحظه اي تا پپتیدها) را یه نواحی وسیع و گوناگون دور و نزدیکی از مغز فرستاده

 اما نه محدود، نواحی اطراف بطن جانبی را متأثر ،اي کمک کند که بطور عمده ارتباطات انتقال حجمی

  کرده و عمیقاً حاالت رفتاري را متأثر می کنند.

  

مورد بحث قرار گرفته و قبالً به آن اشاره رفته،  (Nadal et al. 2008). همان طور که توسط ندال و همکارانش 

ج ظاهرًا گوناگون پژوهش هاي تصویربرداري از مغز با یک مدل کلی مطابقت دارد که زیبائی شناسی نتای

را به علم اعصاب فرایند بینائی و احساسی و هم چنین سیستم هاي پاداشی و تصمیم گیري پیوند می زند 

(Chatterjee 2011)رهاي شکمی بینائی افزایش . لذا، درگیر کردن ویژگی هاي بینائی نقاشی ها فعالیت را در قش

می دهد. قضاوت هاي زیبائی شناسی موجب فعال شدن در بخش هائی از سطح جانبی پشتی قشر جلوپیشانی 

و قشرهاي بخش میانی جلوپیشانی می شود. عالوه بر این، واکنش احساسی به این محرکات باعث فعال شدن 

  قشر حدقه اي پیشانی و قشر سینگولیت قدامی می شود.

  

دراین جا یک چارچوب پیچیده تري را پیشنهاد کرده ایم که در آن، نه تنها وارده هاي بینائی، بلکه وارده  ما

 هم در زا –گذاشته و با سیگنال هاي مغز  شخص تأثیر (eudemonia)ادراك سعادت هاي محیطی از طریق جسم بر 

  فرد هستند. تجربه گرائی و روانی حالت و گذشته تجربیات از ناشی خودشان که هائی سیگنال شوند، می ادغام
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می تواند ماشین آالت شیمی عصبی پیچیده و خاص انسان را فعال  "وحشتناك"یا حتی  "زشت"یک نقاشی   

اغلب باعث راه افتادن اثرات خارق العاده اي بر هومئوستاز  "اثر هنري"کند که، با قضاوت یک شی ء به عنوان یک 

  6روانی یک فرد حساس می شود.

   

  نقش احتمالی نورون هاي فون اکونومو در سازمان بندي اینسوال و قشر سینگولیت قدامی 22,4,2

  

نورون ي نورون هاي فون اکونومو با سایر انواع نورون هاي قشري و هم چنین مقایسهي مشخصهي رابطه پی بردن به

یست شناسی عصبی آنها در قشر سینگولیت هاي فون اکونوموي انسانها با سایر پستانداران پرتو روشنگري بر نقش ز

. پرماك می اندازد قدامی و اینسوالي پیشانی و در نتیجه بر شرکت آنها در بعضی از عملکردهاي شناختی خاص

(Premack 2007) مدارکی را استناد کرده که نشان می دهند که  ،در بین تفاوت هاي انسانی در شکل شناسی و وظائفی

ا تعداد بسیار بیشتر و از نظر اندازه بزرگتري از نورون هاي فون اکونومو در مقایسه با نخست پایگان ما نه تنهي گونهمغز 

 51هستند (بطور متوسط جسم نورونی  در اطراف داراي محیط دندریتی وسیعتري این نورون ها بزرگ جثه دارد، بلکه

 (Watson et al. 2006)واتسون و همکارانش  میمون ها).مایکرومتر در شمپانزه ها و  36مایکرومتر در انسان در مقایسه با 

ند که نورون هاي فون اکونومو طرح ریزي شده اند تا قبل از این که بازده را به سایر نواحی مغز براي ه اپیشنهاد کرد

ها بسیار . این یافته ادغامی در یک ستون قشري را انجام می دهندي نسبتًا سادهي ، وظیفهپردازش بیشتر منتقل کنند

عنوان  22,4,1,3جالب توجه هستند اما ما می خواهیم یک دیدگاه دیگري را پیشنهاد کنیم. همان طور که در بخش 

یکان هاي عملیاتی  "ینورون هاي مرکز عملیات"نورون هاي فون اکونومو نوع خاصی از  ، ما پیشنهاد می کنیم کههشد

د که قادر به ادغام تعدادي معدود اما انتخابی از وارده هاي انتقال در اینسوالي پیشانی و قشر سینگولیت قدامی هستن

که از طریق کانال مایع مغزي نخاعی منتشر ( هستند (عمدتًا از نورون هاي مجاور) و وارده هاي انتقال حجمیسیمی 

یق آکسون هاي . بنابراین، این نورون ها ممکن است یک ادغام گسترده اي را انجام دهند که بعدًا از طر)شده اند

نقش خاص نورون هاي فون  . این(Stimpson et al. 2011)شوند  می به سرعت به چندین ناحیه از مغز فرستادهشان بزرگ

کرد که نورون هاي فون اکونوموي انسانها فقط در دو ناحیه  استنباطاکونومو را می توان با مشاهدات مستند شده اي 

ینگولیت قدامی و اینسوالي پیشانی، که درگیر تکالیف اجتماعی مهمی، از قبیل از مغز انسان قرار گرفته اند، قشر س

که نشان می دهند ند . در موافقت با این دیدگاه، یافته هاي آسیب شناسی مغز اهمدلی، احساس گناه، و سرافکندگی 

 عمیقی نارسائی با مراهه گیجگاهی، –دمانس پیشانی ي مانند مراحل اولیه ،تخریب انتخابی نورون هاي فون اکونومو

   .(Seeley et al. 2006)است  کنترلی –ود خ و اجتماعی، باخبري همدلی، در
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  اینسوال و قشر سینگولیت قدامیي نقش احتمالی نورون هاي فون اکونومو در بسیج دوباره 22,4,1

کشیده است، که ممکن است  پیش عصبی راي مجدد از اجزاء متشکلهي استفادهي اندرسون پیشنهاد جالبی در باره

تخصصی شدن ي مسئله (Anderson 2010)نقش عمده اي در رشد فرگشتی شناخت بازي کرده باشد. لذا، اندرسون 

قبل ي را بیش از سه دهه "اصل سر هم بندي"منطقه اي مغز تحت یک چشم انداز فرگشتی را تجزیه و تحلیل کرده و 

ت. جیکوب ادعا داشت که فرگشت یک فرایندي است که سرهم بندي می شرح داده اس (Jacob 1977)همراه جیکوب 

  موادي تولید می شوند که قبًال در دسترس بوده اند.ي کند، و تازه ها از همبستگی هاي قبًال دیده نشده

ي ارزیابی شده است که، گرچه ناحیه ون اشاره کرده، طی چندین سال قبلهمان طور که اندرسبراي مثال،   

 Anderson) زیاد دیگري هم هست - و تصور سازي –درگیر انجام تکالیف اعمال  امارتباط با فرایند زبان دارد، بروکا ا

2010; Poldrack 2006)2010وجود دارند و اندرسون (ي آشکارمزیت هاي فرگشتی نواحی مغزي ي . براي بسیج دوباره (

قیق نتایج تصویربرداري از مغز تجزیه و تحلیل کرده، که د آنالیز -این پدیده را در رابطه با شناخت، و با یک متا

اکثر نواحی مغز، حتی نواحی نسبتاً کوچک آن، در فقره هاي تکلیفی بنظر می رسد که دیدگاهی را تأئید می کند که 

با  طدر ارتبا متصور این هم هستند که مغز با قرار دادن همان نواحی آنالیز -متنوعی فعال می شوند. نتایج این متا

تنوع وظائف خود را بدست می آورد. این دیدگاه با پیشنهاد ما در  ،یکدیگر در طرح هاي متفاوت همکاري وظیفه اي

کردن پیشنهاد می کند که انواع  اصل سر هم بنديیکان هاي عملکردي هم صدا است. ي گونه کاشیمونتاژ ي باره

 "مجددي استفاده"پالستیکی مدارها  "دوباره سازي"یک  خاصی از نورون ها، از قبیل نورون هاي فون اکونومو با

د. رویهم رفته، پیشنهاد شده است که نعملکردي عجیب و غریب اینسوال و قشر سینگولیت قدامی را ممکن می ساز

وطائف جابجائی عملکردي قشر سینگولیت قدامی و اینسوالي پیشانی در تولید/ارزشگزاري کارهاي هنري ممکن 

هاي یکان هاي عملکردي، مخصوصاً مربوط به آنهائی  کاشیي مونتاز مجدد پویا و پالستیکی پیچیدهي است نتیجه

فرایند سر هم "ند. به عبارتی دیگر، ه یک بازده فوق العاده ادغامی ابه مثاب ،باشد که داراي نورون هاي فون اکونومو

ند از طریق پیش افکنی هاي ی کنند می تواعملکردي را کنترل می که یکان هاي ئنورون هاي فون اکونومو "کردن

نواحی متعدد و هم چنین دور دستی از  تازگی ها را ممکن ساخته، سریعًا، و عمیقاً  "ظهور"نورون هاي فون اکونومو، 

مغز را متأثر کند که می توانند در مورائیک هاي یکان هاي عملکردي اي درگیر شوند که وظائف ظهوري، از قبیل 

   را به انجام می رسانند. ارزشگزاري هنر
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  نتیجه گیري 22,5

  

  این ها بوده اند: شدهاین فصل اقامه  در سؤاالت عمده اي که

  چرا آثار هنري؟ )1(

  آثار هنري و ادراك سعادت: هومئوستاز روانی برخالف هومئوستاز جسمانی. )2(
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  چرا آثار هنري؟ 22,5,1

  

اولین و بنیادي ترین جنبه این است "شده است:  (Nadal and Pearce 2011)  اظهار نظر جالب توجهی توسط ندال و پیرس

که نظریه هائی در این باره ارائه شود که هنرمندان چگونه ممکن است یک پی بردن تلویحی از سیستم هاي ادراکی 

هم  Maffei and Fiorentini 2008 (به "شان را درگیر کننددهند تا در کارهاي هنري حضارمی  مغز را مورد استفاده قرار

 انسانها سرشتی –ما انتقال یک پیام پیچیده از طریق کارهاي هنري به ارتباطات شبه ي نگاه کنید). براساس فرضیه

، به آزمایشات روانشناسی فراتر رفته مشاهداتی چنین از دوم رویکرد": دهند می ادامه) 2011( وپیرس ندال. دارد بستگی

که چگونه بهم ریختن عملکرد مغز خالقیت هنري و ارزشگزاري را  رسداین باره می عصبی و تست هاي بالینی در 

  "متأثر می کند.

ندال و پیرس پیشنهاد کرده اند که زیبائی، هم در اطراف جهان و هم طی تاریخ، ارتباط کمی با بسیاري از   

بازتاب ما بر  موجب الم عظمت، وتا موجب ارعاب، ایجاد اندوه، اع اند ی که خلق شدههائتظاهرات هنر دارد، هنر

د. در واقع، هنر معاصر غرب شامل موارد زیادي از کارهائی است که صراحتاً به عنوان واکنش نوجود خودمان شو

. بعالوه، یک اثر هنري مورد نظري اغلب اهداف زیادي براي افراد (Barilli 2005)برعلیه مفهوم زیبائی برداشت شده اند 

زیبائی ". لذا، جالب توجه است که براون و همکارانش دارد ي متفاوت، و در زمانهاي مختلف، در زمینه هامختلف

که پژوهش هاي تصویربرداري از مغز انسان  (Brown 2011)پیشنهاد کرده اند  را با مشاهده اي "شناسی طبیعی کننده

کنش هاي زیبائی شناسی به کارهاي هنري بطور قانع کننده اي نشان داده اند که نواحی از مغز که فرایند میانجیگري وا

با آنهائی سطح مشترك دارند که ارزیابی اشیائی را میانجیگري می کنند که، مانند مطلوبیت مواد غذائی  را بعهده دارند

ارزش فرگشتی دارند. بنابراین، احتمال دارد که کارهاي هنري توسط دگرگونی  یا جذابیت نسبی همخوابه هاي بالقوه،

سیستم هاي عصبی اي ارزشگزاري شوند که طوري فرگشت پیدا کرده اند تا اشیائی را ارزیابی کنند که  يوظیفه ا

  بیشتري دارند. ي اهمیت بقاء اولیه

پیشنهاد ما، در حالی که این دیدگاه را رد نمی کند، فرایندهاي ارتباطاتی انسان را هم بحساب می آورد که،   

غز انسان و وضعیت دوپائی آن با امکان استفاده از دستها براي ساختن ابزارها، دگرگونی با سپاس از توان انتزاعی کردن م

 کارهاي تولید و نمادها با ارتباطات برقراري براي سرشتی –وظیفه اي انجام داده و منجر به ظهور یک احتیاج شبه 

عالوه، ما پیشنهاد می ب ".هستند الزم سکس و غذاي اندازه به ما براي" کرده اظهار یانگ که طور همان که شده، هنري

یک پیامی است که در دنیاي درونی او حضور دارد که ممکن است  فرستادنکنیم که آثار هنري کوشش هنرمند براي 
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لذا، کارهاي هنري می توانند پیام هائی  2007Agnati et al. (.7(باشد  محیط زیست استخراج شده یا نشدهوارده اي از از 

و ارزشگزاري هنر توسط سایر  8انسانها در زمان و فضا فراتر می روند، جسمانیند که از محدوده هاي را منتقل کن

  انسانها ناشی از حقیقتی است که آنها به این پیام ها دسترسی پیدا می کنند.

 ،باطبرقراري ارت براي را سرشتی –بنابراین، براساس دیدگاه ما پیچیدگی مغز انسانها ظهور یک احتیاج شبه   

توصیفی از انفصال از دنیاي  .ساخته است مهیا انسانجنبه هاي دنیاي درونی با بلکه  ،ویژگی هاي دنیاي خارجبا نه تنها 

   9دنیاي درونی در یک رمان معروفی توسط برنهارد شرح داده شده است. ی ازبراي رساندن پیام خارج

کارهاي هنري اخیر هم ي دیدگاه در باره اینممکن اصیل ي حاضر ممکن است متصور یک نکتهي فرضیه  

رسد که این کارهاي پاپ در جستجوي  نمیاخته است. در حقیقت، بنظر ساز سنت هنر قبلی جدا خودش را باشد که 

دنیاي درونی هنرمند را ي ه اي از ذکاوت پیچیدهبیک جني یک زیبائی ایده آل باشند یا بخواهند یک پیامی در باره

توسط رسانه هاي جمعی به دنیاي  باشند که هائی "یورش"د که نمایانگر محکوم کردن سه، بنظر می رمنتقل کنند، بلک

یک اثر هنري اي تسخیر کرد که فقط ي رخنه کرده اند. براي مثال، این دیدگاه را می توان با مقایسهدرونی انسانها 

عمدتًا که دیگري اً محصوالت هنر پاپ) با کار هنري (مخصوص را منتقل می کند يیک پیام دنیاي درونی هنرمند

با احتماالً  نگاه کنید). b22.3و  a22.3(به شکل هاي  10است به دنیاي مدرن خارجی قالب شدهپیامی را می رساند که 

  دنیاي درونی توسط دنیاي بیرونی باشد. استعمار رخدادسپاس از رسانه هاي جمعی، مقایسه ممکن است متصور 
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توسط بارتولومئو سواردي، مثالی از اثر هنري غیر طبیعی  Trittico di San Michele (1555) تابلوي .a عکس 22,3شکل  

 یکی را قابل رؤیت می کند. دو پیکر مرده در پیش زمینه ظاهر می شوند: دومرتدي که است که فرایند فکر درونی

که توسط سن میشل شکست داده  شیطان (به صورت یک وزغ) دیگري توسط سنت آمبروجیو شکست داده شده و

ایجاد می کنند. یکی از اشعار  "مرتدها"و هم براي  "وزغ ها"هم براي را شده است. این دو پیکر ادراك ترحم 

امیلی دیکنسون متصور این است که اگر وزغی با نوري آسمانی غرقه شود خواهد مرد، اما همین هم براي یک 

سمل ي ک نور الهی داراي نیروي کاهش دادن به خاکستر در اسطورهانسان حقیقت دارد. باید دقت شود که ی

(Semele) مخلوقات و هم چنین گناهکاران و شیطان ي هم هست. بعضی از پدران کلیسا به رستگاري نهائی ارواح همه

   11دارند.باور 

 IIبرامانتیون توسط سنت آمبروس و سنت میشل، کاري از بارتولومئو سواردي، که مدونا و کودك  تاجگذاري

 ©عکس دو آکوستینی/ میالن، ایتالیا/ي ، با رنگ روغن مات روي چوب. کتابخانه1520شناخته شده، زمان 

Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Milano/The Bridgeman Art Libraray.   
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دنیاي درونی هنرمند توسط رسانه هاي جمعی به  "یورش") مثالی از 1962. قوطی سوپ کمپبل وارهول ( b عکس

چنین تهاجمی باشند و آن را به مثابه ي ، مخصوصاً هنر پاپ، ممکن است نتیجهاست. بعضی از کارهاي هنري مدرن

هنر بریجمن ي سوژه اي براي محکومیت این تهاجم استفاده کرده باشند. کلکسیون ساعتچی، لندن، بریتانیا/ کتابخانه

© DACS 2015.  

  

 و ادراك سعادت: هومئوستاز روانی برخالف هومئوستاز جسمانی کارهاي هنري 22,5,2

  

، با شروع از کرت است که چندین روانشناس (Levine 2009)مفهوم هومئوستاز روانی در موافقت یا برداشت لواین 

داده اند وراي احتیاجات فیزیولوژیکی را ارائه  "احتیاجات"ي ، ایده1940و  1930ي لوئیس و ابراهام ماسلو در دهه ها

  تحقق آرزوهاي خود می شود.و  احترامکه شامل ارتباطات اجتماعی، تحریکات زیبائی شناسی و ذکاوتی، 
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بنابراین، هومئوستاز روانی می تواند با تولید و ارزشگزاري آثار هنري متأثر شود همان طور که بخوبی با   

 Jognson and)وجود هنر درمانی ثابت شده است  و با (Agnati et al. 2012a)زندگینامه هاي شخصی خود هنرمندان 

Sullivan-Marx 2006; Karlik and Baurek 2011; Caddy et al. 2012).   

شش هاي هنرمندان براي رساندن یک پیامی است ولذا، امکان دارد که نتیجه گیري کنیم که کارهاي هنري ک  

ده هاي محیط زیست استخراج شده یا نشده باشند. که در دنیاهاي درونی آنها وجود دارند که ممکن است از وار

. بنابراین، عمیقی بین دنیاهاي درونی هنرمندان و ناظران می شود "طنین"برقراري ارتباط این پیام موجب ایجاد یک 

ناظران حساس ممکن است به سادگی در نیابند که دنیاي درونیشان با ادراك یک کار هنري غنی شده، بلکه ممکن 

  ر مثبتی را هم روي هومئوستاز روانیشان تجربه کنند، که به سعادت آنها کمک می کند. است یک کا

برقراري ارتباط بین دنیاي درونی خود توسط کارهاي هنري می تواند یک پناه عمده اي براي انسانی باشد   

 اظهار داشته:  ) 2004Zeki(همان طور که زکی  12که با مرگ و زندگی دست به گریبان است.

 
در  موجود مفهوماتي پناهگاهی در بازسازي ایده آل مغزي در هنر و از طریق هنر وجود دارد . . . ترجمه

هنري است که تا هنر است. هنر بزرگ ي ذهن هنرمند بر روي بوم، یا در موسیقی یا ادبیات شکل دهنده

هائی طوالنی مطابقت داشته  در تعداد زیادي از مغزها طی زمان از مفاهیم مختلف با تعداد زیادي حد ممکن

است چون که می تواند با مفاهیم زیادي مطابقت ابهام هنرهاي بزرگ ي باشد. یک ویژگی پاداشی همه

  کند.

  

  تقدیم

  این فصل به پروفسور یوجنیو ریوا ساسرورینو با امتنان و دوستی گرم تقدیم می شود.

  

  

  یادداشت ها

  

که است نامه اي ي در باره L’Occhiale malinconico (1988)اظهارات سرونتی درکتاب الهام بخشش    1

که او در یک روزنامه منتشر مقاله اي  جالب از چین دریافت کرده بود،ي و بعد از انتشار یک مقالها

انتقاد  La Maja Desmudaدر مقابل نقاشی گویا به نام  کرده و از رفتار شرم آور رئیس جمهور چین

ی کند که ایدئولوژي ها و قواعد اجتماعی به چه عمیقی می توانند سرونتی بحث م .کرده بود

زیبائی محدود کنند. نامه اي که سرونتی ي مردان قدرتنمد را هم در قضاوت هایشان در باره

پرداخته  "زیبائی"ي که به مسئله بود زو –دریافت کرد با استناد از فیلسوف چینی به نام چوانگ 
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اي آهوي ماده نزاع می کند؛ میمون ماده است؛ آهوي نر بر میمون نر در جستجوي"بود: 

 هستند زیبائی زنان جی – لی و کواینگ –مارماهی در جستجوي مارماهی هاي دیگر است، مائو 

نزدیک شود بالفاصله در عمیقترین آبها فرو  آنها به که اي ماهی اما هستند آنها عاشق مردان که

د و آهو از آنها دور می شود. کسی هست که واقعًا می داند می رود، پرنده به سرعت پرواز می کن

 "زیبائی ایده آل چیست؟

 

  
  

  .اضافه شده توسط مترجم .توسط گویا La Maja Desmudaنقاشی 

  

باید توجه کرد که فروید اصل هومئوستاز روانی را به عنوان یک مفهوم اساسی در کتاب تعبیر    2

  ) شناسائی کرده بود. 1913( خواب

کارهاي هنري بطور درخشانی در اجتماعات انسانی ظاهر ": (The Pertrait 1835)نیکوالي گوگل   3

انسان ها را تسکین داده و آرام کنند. هنر روح را آرامش بخشیده و به صورت دعائی  می شوند تا

   "تالش دارد تا به خدا برسد. در ابدیت

و این چیزي  بافت خاکستريي یک توده بین آشکاریک پیوند  ممن نمی توان"فرناندو پسوا:   4

برقرار کنم که پشت نگاه من آسمان را می بیند و حتی می تواند فکر کند و آسمان هاي وجود 

   "نداشته را برداشت کند.

در نورون هاي فون اکونومو که در غیر این صورت در مغز نادر هستند،  HT2B-5وجود گیرنده هاي   5

این نواحی فعالیت  ور یک گسترش جالب توجه از مفهومی است کهاما در احشاء فراوانند، متص

یا تصمیم گیري هاي بینشی در یک  "سطح احشائی"در احشاء را تحت نظر داشته و احتماًال به 

رفتاري کمک می کنند. در موافقت با این دیدگاه، قشر سینگولیت قدامی و اینسوالي ي زمینه

گري یا باخبري آگاهانه از فعالیت احشائی نقش مهمی دارند.پیشانی شناخته شده اند که در درون ن

    

  توسط نیکوالي گوگل نگاه کنید. پرترهال به رمان براي مث  6
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موافقت  "سبک حساس"و  "سبک تصوري"این فرض تا اندازه اي با تمایز هربرت کوهن بین   7

که مطابق با یکان  کنددارد. اولی فانتزي هاي مؤلف یا تجربه هاي شخصی او را اطالع رسانی می 

  هائی است که بالفاصله از واقعیت استخراج نشده اند و بعضی اوقات از رؤیا استخراج شده اند. 

من در کوششم براي رساندن پیام از دنیاي درونیم شکست خوده ام چون که من "فرناندو پسوا:   8

  "دم.اهی از خوآگ –ود شده با دیوارهاي بلند خود همیشه این جا هستم، محد

خطوط نازك دنیائی را نقاشی می کرد که خودش را نابود می کرد ي او بوسیله"تاماس برنهارد:   9

  "چیزهائی که او نقاشی می کرد واقعیت وحشتناك خود او بود.ي . . . همه

در امریکا و انگلستان ظهور پیدا کرد سعی می کرد تا تصویرهائی از  1950ي هنر پاپ که در دهه  10

. هنر پاپ، را به نمایش بگذارد کتاب هاي کامیک، و محصوالت مصرفیرسانه هاي جمعی،  تبلیغات

یا الیتیستی  عالیفرهنگ ي بود و بر ضد ایده زیاديبسیار شبیه به موسیقی پاپ هدفش جذب حضار 

) را می توان به بهترین وجهی 1928-1987(هنر پاپ اندي وارهول ي شورش کرده بود. پدیده

ي مشخص کرد. در حقیقت، شهرت گستردهقوطی هاي سوپ کمپل  وي بوم ظریفنقاشی ربا 

لوس آنجلس با نمایش مشهور قوطی هاي سوپ شروع شد. قوطی  1962وارهول از نمایشگاه سال 

ي بزرگتر از اندازه نقاشی شده بودند، عمومیکه از فرهنگ بازاري تبلیغات  هاي سوپ کمپل

در امریکا شایع شده  تا این حداجتماع مصرفی داشت که ي رهواقعی بودند و بیان مؤکدي در با

 بود.

است، توسط  شریکانسانها  را با از شیطان، که همان سرنوشت و درد "جسدي"چنین نقاشی   11

مورد بحث قرار گرفته است. پاپینی پیشنهاد کرده است  II Diavolo (1953)جیوانی پاپینی در کتاب 

ي روزنامه بطور خشنی توسطکوم نشده است. کتاب پاپینی مح "ابدیت" تاحتی شیطان  که

ینی در موافقت با دانشمند پرد شد، با وجود این که دیدگاه پا L’Osservatore Romanoواتیکان به نام 

در داستان ي عالمگیربود که، به آشتی  (Origene 184/185-253-254)الهیات معروفی به نام اوریجین 

  رحمت عفو بی نهایت خدا باور داشت.آخرالزمان کائنات به م

 هتاکیواهی از نکبت باري زندگی به ما می دهد. وقتی که ما اضطراب داریم و هنر یک رهائی   12

  .(Pecosa)دانمارك را تجربه می کنیم، یأس خودمان را فراموش می کنیم ي هاي هملت، شاهزاده
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  رفرانس ها
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  7بخش 

  

  ي ادغامیرویکردها

  

  زیربناهاي زیست شناسی عصبی هنر و زیبائی شناسی 23

  ادموند تی. رالز  

  

  هنر: یک رویکرد رسمی شناسیارزیابی زیبائی  24

  الکساندر جی. هیوستون و جوزف پی. هیوستون  

  

  آهنگ هاي ابدیت: موسیقی، قصد، و بازي با زمان 25

  باربارا جی. گودریچ  
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  23فصل 

  ست شناسی عصبی هنر و زیبائی شناسی زیربناهاي زی

  

  ادموند تی. رالز
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  پیشگفتار 23,1

  

زیبائی شناسی هنر شرح داده شده است. این نظریه ریشه هائی زیربناهاي زیست شناسی عصبی در مورد ي ایک نطریه 

یک فرایند فرگشتی ي ، نتیجهاست چه که خوشایند یا ناخوشایند، پاداش یا مجازاتهر در احساسات دارد، که در آن 

آورده شده  دلیل. (Rolls 2005, 2014)است که در آن ژن ها اهداف (خوشایند و ناخوشایند) عمل را تعریف می کنند 

 استداللي وظیفهامر به این که ترکیباتی از چندین عامل این چنینی بخشی از اساس زیبائی شناسی را تهیه می بینند. 

 حل را مشکل گامی –ئل چند که طوري فرگشت پیدا کرده تا مسا می شودزي اضافه سیستم مغ یا ترتیب منظم نحوي

می شود که راه حل هاي دلپذیر، ساده، و لذا زیبائی  ترغیبوقتی با ادراکات لذت بخشی  آن از استفاده و کرده،

ترکیب  اوّکام هستند. و دنباله روي تیغ بوده که ممسکاند  ، راه حل هائیهستندشناسی اي پیدا می شوند که سودمند 

که ریشه در  دفهمیده شو این دو سیستم، و روابط دو جانبه بین آنها رویکردي ارائه می دهند تا زیبائی شناسی اي

  . (Rolls 2011a, 2012)هستند فرگشت داشته و اثرات آن بر طرح و عملکرد مغز 

براي این  یراه حلبه مثابه ی در مغز ارزش احساس چگونه شروع می کنم که موضوعمن با در نظر گرفتن این   

ثمربخش تر بوده  کار خلق می شود که ژن ها چگونه می توانند اهداف مفید براي اعمال را مشخص کنند. این مسئله

این  23,6و  23,5بخش هاي در من و موجب رفتار انعطاف پذیرتري ازمشخص کردن خود اعمال می شود. سپس، 

  هنر بیشتر توسعه خواهم داد.  شناسیبینادهاي زیبائی بصورت نظریه اي از  را نظریه

  

  احساسات به مثابه حاالتی که با پاداش ها و مجازات کننده ها فراخوانی می شوند 23,2

  

احساسات را بطور مفیدي به مثابه حاالتی تعریف کرد که توسط پاداش ها و مجازات کننده می توان (از نظر عملیاتی) 

تعریف خواهند شد و عملکردها در دنباله  .(Rolls 1999, 2005, 2014) د که وظائف خاصی دارندفراخوانی می شون ئیها

حیوان (منجمله  مجازات ها هستند. پاداش هر چیزي است که پاداش ها یا اجتناب از شامل سعی در بدست آوري

کرده با از آنها  فرارز آنها احیوان ند. مجازات دهنده هر چیزي است که می ک فعالیتدست آوري آن انسان) براي ب
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است  جازاتم، یا حذف یک پاداش یا ارائهز احساسات همراه با بعضی اي د. دیاگرام خالصه کنندهاجتناب می کن

حاالتی است که توسط یک پاداش یا ي نشان داده شده اند. ثابت شده است که این نشان دهنده 23,1در شکل  که

. این امر به دارندو این که تعداد زیادي از پاداش ها و مجازات کننده ها وجود د، نمجازات کننده فراخوانی می شو

      . (Rolls 1999, 2005, 2014)شرح احساسات متفاوت کمک می کند 

  

  + قویتت        

  خلسه                 

        

  سرخوشی مفرط      

  

  لذت      

  

        

  غضب    خشم    استیصال       تسکین     

  1+تقویتیا +قویتت                                1- یا – قویتت     

  

  سوکواري          غم                  گرانین            

  

  ترس             

  

  وحشت           

  

    

        

  -تقویت                

  

کز مختلف نشان داده شده اند. شدت از مري تقویت کننده رویدادهايهموابسته به  بعضی از احساسات 23-1شکل 

هاي تقویت رویدادهممقیاس مستمري افزایش پیدا می کند. طرح گروه بندي خلق شده توسط ک دیاگرام، در ی

 )3منفی، (ي یک تقویت کنندهي ) ارائه دهنده2مثبت، (ي یک تقویت کنندهي ) ارائه1مختلف شامل (ي کننده

منفی یا ختم ي حذف یک تقویت کننده )4مثبت، و (ي مثبت یا ختم یک تقویت کنندهي حذف یک تقویت کننده

  منفی است.ي یک تقویت کننده
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پیشنهادي که احساسات را می توان بطور مفیدي به مثابه حاالتی در نظر گرفت که توسط محرکات تقویت   

، (Weiskrantz 1968)، وایزکرنتز (Millenson 1967)کارهاي قبلی میلنسون ي در دنباله ،ابزاري تولید می شوندي کننده

است. (تقویت کننده هاي ابزاري محرکاتی هستند که،  (Rolls 1986a, 1990, 2000, 2005)و رالز  (Gray 1975, 1987)گري 

آن واکنش در  بروزباشند، احتمال  شدههمرویداد انجام یک واکنش (رفتار)  با رخ دادن، ختم، یا حذف آنهااگر 

غذا اگر ي ت کننده هاي یاد نگرفته شده اي هستند (براي مثال، مزهآینده را تغییر دهند.) بعضی از محرکات تقوی

محرکات بعلت همراهیشان با چنین تقویت کننده هاي اولیه، ممکن ي حیوان گرسنه باشد، یا درد)، در حالی که بقیه

  شوند. "تقویت کننده هاي ثانوي"است با یادگیري تقویت شده، تبدیل به 

تا نشان داده شود که چگونه  (Rolls 1986a, 1986b, 1990, 1999, 2000, 2006, 2014) این زیربنا توسعه داده شده  

  عملیات تعدادي عامل، منجمله عوامل زیر شرح داد:ي یک طیف وسیعی از احساسات را می توان به عنوان نتیجه

  

از دادن آنها  د، یاشو می پاداش یا مجازات دادهآیا  (براي مثال، این که همرویداد تقویت کننده  )1(

  نگاه کنید). 23,1 امتناع می شود) (به شکل

  

  نگاه کنید). 23,1(به شکل  شدت تقویت کننده  )2(

  

باشد  متفاوتي تعدادي از همراهان تقویت کنندهیک محرك محیطی ممکن است داراي   )3(

که  یک پاداش و یک مجازات کننده باشد،ي (براي مثال، یک محرك ممکن است همراه با ارائه

  ).شودمی  گناهکاريحاالتی از قبیل مجادله و به  منجر

  

 مختلفیي تقویت کننده هاي اولیهاحساساتی که توسط محرکاتی فراخوانده می شوند که با   ) 4(

همراه اند متفاوت خواهند بود. فهرستی از بعضی از تقویت کننده هاي اولیه براي نشان دادن حاالت 

 – Rolls, Emotion and Decision)احساس و تصمیم گیرياحساسی در کتاب هاي  متفاوت

making Explained 2014) و در فرهنگ عصبی (Rolls,  Neuroculture 2012)  .ارائه داده شده اند  

  

از یکدیگر  ثانوي مختلفي محرکات تقویت کنندهاحساسات فراخوانده شده توسط    )5(

  د). شابه باشاولیه مي ر تقویت کنندهمتفاوت هستند (حتی اگ
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واکنش رفتاري فعال یا یک آیا  این بستگی داشته باشد که هفراخوانده شده می تواند باحساس   )6(

واند به حذف یک تقویت بتل، اگر یک واکنش فعال رفتاري (براي مثا می شودممکن  انفعالی

ممکن باشد، آن ، پس خشم می تواند تولید شود، اما اگر فقط رفتار منفعل بیانجامدمثبت ي کننده

  وقت غم، افسردگی، یا سوکواري ممکن است رخ دهند.)

  

 R0lls 2014با ترکیب این شش عامل، می توان شرحی براي طیف وسیعی از احساسات ارائه داد (براي شرح به   

  مراجعه نمائید).

  

  وظائف احساسات 23,3

  

  :(Rolls 1990, 1999, 2005, 2014) ت را می توان به صورت ذیل خالصه کردااحساس عملکردهايمهمترین 

  

(براي مثال، تغییر در سرعت ضربانات قلب) و واکنش هاي  واکنش هاي خودمختارفراخواندن   )1(

  غدد داخلی (براي مثال، ازاد شدن آدرنالین). این ها بدن را براي عمل آماده می کنند.

  

ت احساسی (و . حاالانعطاف پذیري واکنش هاي رفتاري به محرکات تقویت کننده  )2(

ممکن می بین وارده هاي حسی و سیستم هاي رفتاري  را ساده اي گاهی کنش انگیزه اي) یک هم

. جوهر این ایده این است که اهداف رفتاري توسط ارزیابی پاداش و مجازات مشخص می سازد

زیادگیري یا به مثابه (بعد ا ،شوند. وقتی که یک محرك محیطی به مثابه یک پاداش یا مجازات اولیه

رمزگشائی  ده یا مجازات کنندهدهن پاداش ثانوي محرك یک) کننده تقویت –قبلی تداعی محرك 

  می شود، آن وقت تبدیل به یک هدف براي عمل می شود.

  

اي محرك و رمزگشائی آن به عنوان پاداش دهنده یا مجازات کننده گرفتن حالت احساسی بین تحویل   

که فقط با مقداري تأخیر ممکن می  را تولید می کند و انجام عمل یادگیريو ی، می کند، که حالت احساس مداخله

شود. در این مفهوم، براي یک عمل هدفمند یک حالت مداخله کننده اي الزم است، و الزم است که حالت احساسی 

 تم مغز/رفتارحضور داشته باشد. این یکی از دالئلی است که چرا من پیشنهاد می کنم که احساسات بخشی از سیس



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٩٢

گرفته  به محرکات تقویت کننده باید یاد (دلبخواهی) داوري و ترجیح فرديي برپایه رفتارها این سیستمهستند که در 

ابزاري به  واکنش هاي د. این یک دلیل مهمی است که چرا من احساسات را به فرگشتینشوند تا به اهداف نائل آ

می آید یک حالت مداخله کننده الزم  در این فرایند می دهم، چون کهمحرکات پاداش دهنده و مجازات کننده ربط 

(Rolls 2014)که بخشی از حالت مداخله کننده است براي بدست آوري پاداش یا اجتناب از مجازات کننده  . انگیزه

ب کنند. تا بعضی پاداش ها را بدست آورده و از بعضی مجازات کننده ها اجتنا ساخته شونداست، و حیوانات باید 

 چرا احساسات فرگشت پیدا کرده اند، پاداش ها و مجازاتکه نشان می دهد  موضوع این ،بعالوه، و بسیار مهم، این که

می شوند که بطور مؤثري اهداف عمل را مشخص می  مشخصبا ژن هائی اند  نشدهیاد گرفته  کهکننده هاي اولیه 

پیدا کرده که ژن ها چگونه می توانند رفتارها را متأثر کرده  امر کنند. این راه حلی است که انتخاب طبیعی براي این

که مغز چگونه  امربا موفقیت تولید مثلی سنجش می شود)، و براي این (بصورتی که  دادهتا شایستگی خود را ترفیع 

ي لز در بارهراي ، و این بخشی مهمی از نظریهباشدسیستم هاي حسی تا سیستم هاي رفتاري  هم کنشگاه بامی تواند 

  ).1990، 1999، 2005، 2014احساسات است (

انتخاب بین پاداش هاي در دسترس با هزینه هاي همراه آنها، و احتراز از مجازات کننده ها با هزینه هاي همراه   

 آنها، فرایندي است که می توان هم بصورت تلویحی (در سطح بی خبري) و تصریحی با استفاده از سیستم زبانی اتفاق

. این همه سیستم هاي مختلف مغزي، که بعضی درگیر (Rolls 2005, 2008)بیافتد تا برنامه هاي بلند مدت ساخته شوند 

داف برنامه ریزي هاي و اه تصریحیگفتاري و ي درگیر ارزیابی باخبرانه بعضیارزیابی تلویحی پاداش ها هستند، و 

نگاه کیند). انتخاب کننده بخوبی شناخته  23,2شوند (به شکل رفتاري ي ، همگی باید وارد انتخاب کنندهبلند مدت

براي بازده باشند، و  رقابت کنندهدرخواست هاي ي نشده است، اما ممکن است شامل یک فرایند رقابتی بین همه

 23,2(به شکل  (Rolls 2005, 2008, 2014)ممکن است شامل قشر سینگولیت قدامی و عقده هاي قاعده اي در مغز باشند 

  نگاه کنید).
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 ئی کهمسیرهاي دوگانه به شروع عمل در واکنش به محرکات پاداش دهنده و مجازات کننده. وارده ها 23,2شکل 

به این  می رسند، از سیستم هاي حسی مختلف به ساختارهاي مغزي از قبیل قشر حدقه اي پیشانی و آمیگدال

محرکات وارده، یا بخاطر ي پاداشی و مجازات کنندهي هاي مربوطهد تا ارزش نساختارهاي مغزي اجازه می ده

عمدتاً بر را در قشر حدقه اي پیشانی و آمیگدال ارزیابی ها آورده شده را ارزیابی کنند. وارده هاي مختلف حسی 

هاي براي مزه، لمس، و محرکات بویائی، و تقویت کننده (یادگیري نشده) تقویت کننده هاي اولیه  ارزش اساس

 "قشر همبسته کننده"براي محرکات شنوائی و بینائی ممکن می سازند. در مورد بینائی،  رانوي (یادگیري شده) ثا

قشر بینائی گیجگاهی تحتانی است. همان که نمایانگران اشیاء را به آمیگدال و قشر حدقه اي پیشانی می فرستد اي 

 اختارهائی از قبیلسزي از طریق پیش افکنی هاي مستقیم به یک مسیر براي بازده هاي این ساختارهاي ارزشگزار مغ

 عقده هاي قاعده اي (منجمله ستریاتوم و ستریاتوم شکمی) است تا بر اساس ارزیابی مربوط به پاداش یا مجازات

د. مسیر دوم از طریق سیستم زبانی مغز است، که به نبه محرك ممکن شو واکنش هاي رفتاري تلویحی، و مستقیم

  اجازه می دهد. چندگامی با ترتیب منظم (نحوي)برنامه ریزي هاي  درگیر درتصمیمات تصریحی  اجراي
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  نحوي استدالل و شده، تعیین –مسیرهاي دوگانه به عمل: اهداف ژن  23,4

  

مسیر اولی از طریق سیستم هاي مغزي است که در نخست پایگان غیر انسانی از قبیل میمون ها وجود داشته اند، و 

عضی از آنها، میلیون ها سال است که، به سایر پستانداران گسترش پیدا کرده، و براي تعیین این اهداف یک سیستمی ب

در مغز برپا کرده اند. دستیابی به این اهداف خوشایند یا ناخوشایند درك می شوند. اهداف آنها ممکن است تقویت 

  یري با آنها همبسته شده اند.کننده هاي اولیه بوده، یا محرکاتی باشند که با یادگ

 . . . پس این اگر"درگیر محاسبه با تعداد زیادي بیانات  ،به آنها راه دوم در انسانها و احتماالً حیوانات نزدیک  

به عنوان بخشی از  شود. در این مورد، ممکن است پاداش اتخاذاست تا برنامه اي براي بدست آوري یک پاداش  "آن

آن وقت است  فقط  تد، که ممکن است اول شامل کوشش براي بدست آوري یک پاداش باشد، وبیاف تعویقبه  برنامه

در واژه هاي استفاده از منابع (براي مثال، ، اگر فکر شود کهکه براي یک پاداش ثانوي با ارزش تر کوشش می شود،  

الزم می آید، چون  م دادن یا نحوترتیب منظدر این مورد،  .یک استراتژي بهینه اي است رویهم رفته کاراین  ،وقت)

پیوند زده یا زنجیر شوند.  بهم هستند باید بطور صحیحی که نمادهاي زیادي (براي مثال اسم افراد) که جزئی از برنامه

این کار را بکند، و  اگر الف این کار را بکند، پس احتمال زیاد دارد که ب"است به شکل:  نچنین زنجیر شدنی ممک

داللت بر این دارد که  ها براي این نوع برنامه ریزي نحوالزام باشد.  ". . . این کار را بکند جد که این باعث می شو

نگاه کنید). بنابراین سیستم  23,2(به شکل این گونه برنامه ریزي ها الزم اند  یک بازده سیستم هاي زبانی در مغز براي

، و مناسب ي یک بارهاا با قادر ساختن به استفاده از برنامه ممکن است به آنها اجازه دهد ت انسانهازبان تصریحی در 

   براي هر موقعیتی، یک پاداش تعویقی را ممکن سازد.

 اعمالچگونگی تصمیم گیري در حیواناتی از قبیل انسانها پیش کشیده می شود که هم ي پس سؤالی در باره  

) 23,2م هاي برنامه ریزي استداللی، و تصریحی (شکل ، و هم سیستدارند تلویحی و مستقیم بنیانی، –ابزاري، پاداش 

(Rolls 2008, 2014) هنگامید ش اممکن است مهم ب اولی در آن سیستم تلویحیمخصوصًا . یک موقعیت خاصی که 

 به نفعاست که منافع ژن ها حفظ می شوند. برعکس، وقتی که سیستم تلویحی به خطاکاري ادامه می دهد، آن وقت 

 ،بر اساس آن چه که سیستم قشر حدقه اي پیشانی رمزگشائی می کند ،تا از رفتار اتوماتیک و مستقیم استارگانیسم 

تصریحی ي کنترلی باخبرانه، به سیستم داردکه در زمان حال در دست  است تقویت کننده ايي که مثبت ترین گزینه

ند که کدام رفتار باید در گام بعدي انجام د که می تواند با الگوریتم برنامه ریزي دراز مدتش ارزیابی کشیفت کن

  گیرد.
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دوم به رفتار، با استدالل، تصمیم گرفتن هائی را ممکن می سازد که ممکن است در راستاي منافع ژن  مسیر  

د. لذا ما ممکن است از گزینه به نباش یممکن است تصمیمات دراز مدت، و در راستاي منافع شخصاما د، نها نباش

 Rolls)قرار دارد "خودخواههاي  ]تایپ[فنو"و  (Dawkins 1989) "ژن هاي خودخواه" ینت کنیم که بعنوان چیزي صحب

2011b, 2012, 2013a) .  

  

  بنیان هاي زیست شناسی عصبی زیبائی شناسی هنري نظریه اي در باره 23,5

   

  معرفی و عنوان هاي نظریه 23,5,1

  

داریم، من پیشنهاد می  دردست ي ارزش افراد، اشیاء، روابط، و غیرهبرا بنیانیو  ،داروینیاکنون که ما یک رویکرد 

کنم که این امر یک رویکرد بنیانی زیست شناسی عصبی براي فهم زیبائی شناسی هنر را ارائه می دهد. من پیشنهاد می 

د که چیزهاي زیادي را تعریف می کنن مشخص کرده –کنم که در حالی که پاداش ها و مجازات کننده هاي ژن 

سیستم منطقی اي تقویت می شود و ارزش زیبائی شناسی دارند، ارزشی که ما براي مواد قائل می شویم با استدالل، 

شناسی، مانند موسیقی است، قادر می سازد، تا تبدیل به موضوعی ارزش زیبائی ي که آن چیزي را که تولید کننده

  ذکاوتمندانه شود.بشدت 

 کاهش نمی دهد. مشترکی مخرج را به شناسیزیبائی  عنوانامر به هیچ  ه اینمن در آغلز تأکید می کنم ک  

اساسی است، و این دلیلی است که چرا ما باید انتظار داشته باشیم تا  تنوع ژنتیکی براي فرگشت توسط انتخاب طبیعی

جهات مختلف در افراد  افراد متفاوت ارزش زیبائی شناسی متفاوتی را تخصیص دهند. اما تفکر استداللی، که منجر به

تخلیه هاي  ی توسطزمان هاي بی نظم و ترتیب درکه  سیگنال هاي ناخواسته اي استمختلف می شود، بخشی به علت 

از محیط  افرادکه  است ريوام، و بعلت (Rolls and Deco 2010; Rolls 2014) ایجاد می شوندالکتریکی نورونی در مغز 

بیشتري خواهند داشت، ي تکیه نواحی مختلف مغزبر  که افراد مختلفهم هست لت عه این گرفته اند، و ب زیست یاد

در  ي موجود بین افراد،تفاوت ها علت د بود، طوري که سیستم استداللی بهنبین افراد هم متفاوت خواهو این نواحی 

  . داددر نظر گرفته می شود تفاوت هائی خواهد  شناسیآن چه که زیبائی 

زیبائی شناسی ارائه شده شرحی کاهشی است ي سرچشمهي ظریه اي که در این جا در بارهدر واقع، گرچه ن  

زیبائی شناسی در نظر گرفت.  "کاهش دهنده ي" را که در آن به زیربناهاي اساس و علل پرداخته می شود، نباید آن

همیم، مشاهده خواهیم کرد که دقیقًا برخالف این است. وقتی که ما زیربناي منشاء ها و اساس زیبائی شناسی را بف
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فرایندهاي درگیر شده، به عنوان بخشی از تئوري داروینی، باشکوه و زیبا هستند. اما این رویکرد اشارات مهمی در 

سطح  یفهمیدن این موضوع که عوامل شناختچگونگی تقویت زیبائی شناسی هم ارائه می دهد. براي مثال، ي باره

و د ندار قشريي ناحیه اولین بر کننده تعدیل تحتانی –ا استدالل تولید کرد اثر فوقانی گفتاري که می توان آنها را ب

 ;de Araujo et al. 2005)می شود  تصریح محرك که ارزش (پاداش) در نمایانگرياست جائی قشر حدقه اي پیشانی 

Grabenhorst et al. 2008; McCabe et al. 2008; Rolls 2013b, 2014)که در آنها می  مشاهده خواهیم کردی را ، ما راه هائ

باشد، پس می توان آن را با انتخاب  یت کنیم (براي مثال، اگر عشق چیزتوانیم ادراکات زیبائی شناسی خودمان را تقو

  وگنر تقویت کرد.) Tristan and Isodleي داستان عاشقانه در با آن موسیقیطرز برخورد تصریحی 

معموًال با تعدادي از عوامل ارزشی متفاوت متأثر  وت هاي ارزشی زیبائی شناسیشود که قضابباید تأکید هم   

خواهند شد، طوري که وقتی قضاوت زیبائی شناسی فقط توسط یکی از عوامل ارزشی اي شرح داده شود که من آنها 

اوت هاي ارزشی را می آید، و بنظر می رسد که قضهم ساده بوده و اغلب بنظر بسیار ساده قضاوتی شرح داده ام،  را

  فهمید.  ،میتوان با ترکیباتی از بعضی از عوامل شرح داده شده

من تأکید می کنم که پاداش ها به چیزي کمک می کنند که محرکات یا فرایند مغز را از نظر زیبائی شناسی   

مغز را از نظر زیبائی در  آنها، و مجازات کننده ها به چیزي کمک می کنند که محرکات یا فرایند کردهزیبا و مثبت، 

زیبائی شناسی ي وع می کنند. هم پاداش و هم مجازات کننده ها براي نظریهبشناسی منفی، فاقد زیبائی، زشت، یا نامط

  الزم می آیند.

بقاء یا "منشاء زیبائی شناسی اي که من پیشنهاد می کنم این است که انتخاب طبیعی، خواه با ي جمعًا، نظریه  

، با مشخص کردن اهداف براي رفتارها کار می کند، و این اهداف از نظر زیبائی جنسییا با انتخاب  "تخاب تطابقی،ان

ئه ابراي آن چه که من در این جا اراین امر ، یا برعکس، و (Rolls 2005, 2014)یا زیبا هستند  شناسی و سابژکتیوي جذاب

  زیبائی شناسی است.  یه می بیند کهته آن چیزي راي در باره م منشاء بسیاري از قضاوت هامی ده

  

  (انتخاب طبیعی در یک مفهوم تنگ) "تطابقی" یا انتخاب "بقاء" 23,5,2

  

است. هر دو فرایندهائی  جنسیو انتخاب  "بقاء یا انتخاب تطابقی،"در گسترده ترین مفهومش شامل  "انتخاب طبیعی"

در نسل بعدي رانش می شوند که اي  و همتاسازي  یب ژنی و رقابت ژناشده که توسط انتخ معلومهستند که اکنون 

بقاء یا انتخاب ". تمایزي می توان برقرار کرد که (Dawkins 1986, 1989) اندزیست شناسی فرگشت نیروي رانشی 

ر کند، دتبدیل براي بقاء و تولید مثل  يبیشتر امکانتا فرد را قویتر، سالمتر، و با  کندانتخاب می  را ئیژن ها "تطابقی،
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انتخاب می کند که ممکن است ارزش بقاء  را کار کرده، ژن هائی تناسلیي با گزینه فقط تناسلیحالی که انتخاب 

یا در انتخاب  ،اما شخص را قادر می سازد تا به عنوان یک زوج انتخاب شده ،براي فرد داشته باشند یا نداشته باشند

انتخاب  به فرزندان تناسلی –بین  یا تناسلی -که با انتخاب درون  رقابت کرده و ژن هائی را منتقل کند تناسلی –درون 

شده اند. کلی تر، ما ممکن است سایر انواع انتخابات به مثابه انواع بیشتري از انتخاب طبیعی، منجمله انتخاب براي 

  داشته باشیم. هم مراقبت هاي والدینی خوب، و انتخاب خویشاوندي را

) توصیف شده اند با رمزگشائی پاداش و 2014شی و مجازاتی که توسط رالز (بسیاري از سیستم هاي پادا  

باالي  -که فرگشت پیدا کرده اند تا ژن ها را قادر سازند تا رفتار را در جهاتی در فضاي بُعد  بررسی می شوندمجازاتی 

تیجه موفقیت تولید مثلی یا متأثر کنند که براي بقاء و سالمت فرد تطابقی هستند، و در ن پاداش ها و مجازات هائی

ي رفتارهاي فداکارانه یمدهند که چنین وظیفه مندي تطابقی را برپا می کنند. ما می توان شایستگی ژنهائی را ترفیع می

، و در نتیجه موجب انددر ترفیع بقاء خویشاوند تطابقی  هاشامل کنیم چون که این رفتارهم مربوط به خویشاوندي را 

د که خویشاوند (که حاوي ژن شخص است، و احتمال دارد که ژن فداکاري خویشاوندي را نشو ترفیع احتمالی می

بقاء یا "شریک باشد) بقاء پیدا کرده و تولید مثل کند. ما می توانیم فداکاري دوجانبه را هم به عنوان مثالی از انتخاب 

رد، چون که آن هم احتماالً منشائی در فداکاري شامل کنیم. با قبیله گرائی هم می توان به همین نحو برخورد ک "تطابق

فهمید، که در آن  "بقاء"دارد. منابع و ثروت را هم می توان اقًال تا حدي، به مثابه انتخاب شده توسط انتخاب طبیعی 

و  منابع و ثروت ممکن است فرد را قادر سازند تا بهتر بقاء پیدا کند. همان طور که در بخش بعدي خواهیم دید، منابع

   جذاب باشند. جنسیانتخاب ي ثروت می توانند در نتیجه

  

  ب جنسیاانتخ 23,5,3

  

که براي  ویژگی اي که طی آن،رخ دهد،  هم ) تأئید کرده که فرگشت می تواند با انتخاب جنسی1871داروین (

، و نر طاووس "دم"، براي مثال جنسی –انتخاب بین انتخاب می شود براي زوج بالقوه جذاب است ( فرگشت

انتخاب درون هیکل الغر و جوان زنها به مثابه پیامی براي باروري)، یا کمک براي رقابت با سایر افراد همان جنس (

  ).، براي مثال شاخ هاي بزرگ گوزن، و هیکل تنومند یک مردجنسی –

بقاء شخص  هم رفته، انتخاب طبیعی یا بقاء داروینی موجب افزایش سالمت، قدرت، و منابع بالقوه، وروي

-شدن را بیشتر می کند. انتخاب بینشده، و در نتیجه توان جفت گیري و تولید مثل، خوش تیپ تر و زیباتر جلوه دار 

که نوان زوج می شود، مانند انتخاب ماده ها، بع شدن تر جذاب موجب اما شود، نمی فرد شدن تر سالم موجب جنسی
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در رقابت براي  کند، بلکهجنسی الزامًا کمکی به بقاء فرد نمی -رون. انتخاب داست مثالی از یک انتخاب بین جنسی

 Darwin 1971; Keppeler and van)دست یابی به زوج کمک می کند، براي مثال تهدید یک حیوان نر توسط نر دیگر 

Schaik 2004) و انتخاب جنسی در جاي دیگري شرح مفصل داده شده است  "بقاء". تفاوت هاي بین(Rolls 2011a, 

2012, 2014).   

    

  زیبائی در مردها و زنها 23,5,4

  

در فرایندهائی که فرگشت را طوري پیش می رانند تا محرکات خاص و انواع فرایندهاي مغزي  زمینهبا در نظر گرفتن 

را پاداش دهنده یا مجازات کننده کنند، من در این بخش شرح می دهم که چگونه این ها به عواملی کمک می کنند 

  که زنها و مردها را از نظر زیبائی شناسی زیبا کرده، و نمایش آنها را در هنر تحت تأثیر قرار می دهند.
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  ارجحیت هاي زنها: عواملی که مردها را جذاب می کنند 23,5,4,1

  

  هستند.نرها را متأثر می کنند شامل عوامل ذیل  از بینواملی که در طیفی از گونه هاي حیوانات انتخاب ماده ها ع

 

ون که ورزشکاري توان رقابتی خوبی در انتخاب زوج است (منجمله سالم و قوي بودن)، چ ورزشکاري 23,5,4,1,1

بطور باثباتی، زنها ارجحیت  براي ژنهاي زن مفید واقع می شوند. شته باشندوجود دااو  این ویژگی وقتی در نسل مرد

  .(Buss and Smith 1993)شان می دهند بلند قد، تنومند، و ورزشکار ن مردهايشدیدي براي 

  

در گونه هاي با سرمایه گذاري مشترك والدینی (که شامل تعداد زیادي از  منابع، قدرت، و ثروت 23,5,4,1,2

ممکن است براي زنها جذابیت داشته باشد، چون که این ها عالمت  پرندگان و انسانها می شود)، داشتن قدرت و ثروت

. بطور باثباتی، زنها براي درآمد یا چشم انداز مالی بهاي را ممکن سازندفرزندان زنها  رشدوانند منابعی هستند که می ت

   .(Buss 1989, 2008)بیشتري از مردها قائل می شوند 

  

نر آلفا در موقع غذا خوردن اولویت دارد)، ي مقام با کنترل منابع مطابقت دارد (براي مثال، شمپانزه مقام 23,5,4,1,3

به مثابه ایماي خوبی براي زنها است. لذا زنها مردهاي با مقام هاي باال را جذاب تر برداشت می کنند (براي مثال،  و لذا

ستاره هاي موسیقی راك، سیاستمداران، و حکمرانان قبیله)، و این مردان باید بتوانند جذابترین همسران را بخود جلب 

ارزش تر در نظر می گیرند،  مقام اجتماعی باال را بادر مقایسه با مردها،  کنند. در مطابقت با این، بین فرهنگ ها، زنها

. مقام ممکن است بعلت (Buss 1989, 2008)مقام اجتماعی باال ازدواج می کنند  دارايو زنان جذاب اغلب با مردان 

(چون که مقام باال  مستقیمفرزندان)، یا به علت اثرات غیرپرورش  اثرات مستقیم (براي مثال، عالمتی براي منابع براي

   داللت ضمنی بر ژن خوب براي نسل هاي بعدي دارد) جذاب باشد.

  

مقام و درآمد باال معموالً فقط با افزایش سن بدست می آیند، و لذا زنها باید کالً مردان مسن تر را  سن 23,5,4,1,4

، و رکوردهاي ازدواج  سال مسن تر 42/3ط ، زنها مردهاي مسن تر (بطور متوسفرهنگ هاي در همهجذاب تر دریابند. 

  .(Buss 1989)سال است)  99/2کشور نشان می دهند که بطور متوسط تفاوت سنی  27در 
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این ها ممکن است پیشگوهاي خوبی براي مقام حرفه اي و درآمد در آینده  سختکوشیجاه طلبی و  23,5,4,1,5

  .(Buss 1989)بوده و براي زنها جذابیت دارند 

  

این ها هم ممکن است جذاب باشند. این ویژگی ها شامل فک تحتانی  صفات وابسته به تستوسترون 23,5,4,1,6

قوي، برجستگی هاي ابروي مشخص، جلوآمدگی بخش ي پهن، استخوان هاي گونهي قوي (بلندتر و پهن تر)، چانه

  هورمونی دوران بلوغ هستند).وسطی صورت، و درازي پائین صورت (ویژگی هاي ثانوي جنسی که ناشی از سطوح 

  

ممکن است جذاب باشد (هم در مردها و هم در زنها)، به این جهت که ممکن است منعکس  تقارن تقارن 23,5,4,1,7

کافی، و نبود بیماري ها و عفونت هاي انگلی ي ، تولدي بدون آسیب، تغذیهدوران جنینیرشد خوب در ي کننده

  . (Thornhill and Gangestad 1999) باشد

  

این ها ممکن است جذاب باشند، مخصوصاً وقتی که سرمایه گذاري پدري  قابلیت اعتماد و وفاداري 23,5,4,1,8

   (Buss 1989).در پرورش جوانان وجود دارد، چون که این ویژگی ها ممکن است عالمت ثبات منابع باشند

  

ب باشد، احتماالً به این دلیل که یک نواع این ممکن است براي زنها جذا خطر پذیري توسط مردان 23,5,4,1,9

  . (Barrett et al. 2002)تبلیغ رقابتی است: بقاء بعد از مخاطره ممکن است یک عالمت صادقی از ژن هاي خوب باشد 

  

ویژگی هائی که ممکن است در واژه هاي بقاء مردها تطابقی نباشند، اما ممکن است بعلت انتخاب  غیره 23,5,4,1,10

 دارد، کمتري شیوع پستانداران اکثر در احتماالً  اما است، شایع پرندگان در که باشند، جذاب جنسی –بین  نوعجنسی 

، و ممکن است در انسانها هم وجود (Kappeler and van Schaik 2004) دارد وجود پایگان نخست از بعضی در گرچه

  داشته باشند.

  

که با  يطور با احتمال باروري زنها مطابقت دارددهاي قرینه ارجحیت توسط زنها براي بوي مر غیره 23,5,4,1,11

راه دیگري که در آن بو می تواند ارجحیت را متأثر  .(Gangestad and Simpson 2000)سیکل قاعده اي آنها متأثر می شود 

اند، که ممکن  مربوط (histocom[atibility complex)کند با فرومون ها است که به ژن هاي کمپلکس هاي تطابق بافتی 

که به عنوان همسر جذاب در نظر گرفته  شوند است مکانیسمی مولکولی براي تولید تنوع ژنتیکی با متأثر کردن آنهائی

  .(Rolls 2011a, 2012, 2014)می شوند 
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  ارجحیت هاي مردان: چه چیزهائی زنان را براي مردان جذاب و زیبا می کنند 23,5,4,2

  

نیستند. وقتی مردي انتخاب می کند تا سرمایه گذاري کند (براي مثال، تا فرزند  گذاري یضتبع بدونهمیشه هم مردها 

ي وجود دارند که این سرمایه گذاري با آنها انجام می گیرد. بنابراین، ارزیابی تولید کند)، ارجحیت هائی براي همسر

ئی براي این هستند، و این ایماها را دقیق کیفیت زنها (ارزش تولید مثلی) مهم است، و مردها در جستجوي ایماها

 Barrett). عواملی که جذابیت را متأثر می کنند شامل عوامل ذیل هستند برداشت می کنندجذاب، زیبا، و پاداش دهنده 

et al. 2002; Rolls 2011a, 2012, 2014) .  

  

رده (ارزش تولید مثلی در دوران واز آنجا که ارزش باروري و تولید مثلی در زنها به سن پیوند خ جوانی 23,5,4,2,1

(برخالف زنها) یک  اانی باالتر است، و باروري واقعی در انسانها در سنین بیست سالگی به حداکثر می رسد)، مردهجو

بهاي خاصی براي جوانی قائل می شوند. این فی نفسه جوانی نیست که مردها آن را جذاب در می یابند، بلکه عالئم 

جوانی در دوران بلوغ از قبیل موي بلوند و چشمان درشت. مثالی از این ، حفظ خصیصه هاي نوجوانی هستند؛ مثالً 

. عالمت (Buss 1989)سال جوانتر را ترجیح می دهند  2,5ارجحیت این است که دانشجویان مرد دانشکده ها تفاوت سنی 

کن است به قامت کوچک بدن از جوانی می تواند قامت کوچک بدن باشد، و جالب توجه است که این مم يدیگر

  بعضی از زنها در مثالی از دوجوري جنسی کمک کند. 

  

ویژگی هائی که بطور شایعی جذاب ترین وصف می شوند گرایش دارند تا آنهائی  ویژگی هاي زیبا 23,5,4,2,2

پائین صورت  باشند که به استروژن وابسته اند؛ براي مثال، لب ها و گونه هاي برجسته و پر و ویژگی هاي کوتاه

  (استروژن باعث توقف رشد بعضی از استخوان هاي خاص صورت می شود).

مردهائی که چرا زنها ظاهرًا با توجه به زیبائی و مد خودشان براي مردها رقابت می کنند؟ احتماًال جوابی که   

ام دهند تا حدي منابع یک همسر را انج زمان و منابع در پرورش کودکاناز ي اسرمایه گذاري هاي عمده تا مایلند 

 کنند مقرون به صرفه تررا براي مردان  این کارسایر عوامل ممکن است  از نظر ژنتیکی (چون که اندمحدود کننده اي 

زنها رقابت می کنند تا این منبع کمیاب  به این دلیل کهمنابع خود را در یک همسر سرمایه گذاري نکنند)، و ي تا همه

د چون که استراتژي هاي متناوبی وجود نند. مردان باوفا ممکن است یک منبع محدود باشرا بدست آورده و حفظ کن
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، در حالی که زنها اصوًال به یک سرمایه گذاري قابل مالحظه در کمتري داشته باشندي هزینهدارند که ممکن است 

  فرزندانشان متعهد هستند.

زنها چنین سرمایه گذاري عمده اي در فرزندانشان می با در نظر گرفتن این که مردها منابع کمیابی هستند، و   

آنها قبل از این که به طریقی تعهد دهند، باید از تعهد مرد براي سرمایه گذاري مطمئن شوند،  تاد نباعث می شو ،کنند

که محتاط تر و خجول ترند،  ،ها در برخورد با مردها خوددارترلذا ما اساسی علمی براي این امر داریم که چرا زن

مشخص شده که در هنر بینائی هم شایع است، که در آن مردها به زنها بیشتر نگاه می کنند، اما برعکسش کمتر است 

(Berger 1972) .  

  

. گرچه وزن بدن ایده زنها نیست ، جذابیت، و زیبائیصورت تنها ایما براي ظرفیت بارداري چربی بدن 23,5,4,2,3

دارد (در فرهنگ هاي دچار کمیابی منابع، چاقی جذاب است و به مقام مربوط  آل در فرهنگ ها بطور عمده اي تفاوت

، ی رسد که توزیع ایده آل چربی بدناست)، اما بنظر م آشکارمی شود، گرایشی که در نقاشی هاي زیبا طی تاریخ 

یک  )کمر به لگن سنجش می شود (که اثرات وزن واقعی بدن را حذف می کندي که با نسبت اندازه بصورتی

بطور باثباتی نسبت  وقتی که قامت هاي زنان را رتبه بندي می کنندمردها فرهنگ ها، ي . در همهاستاندارد جهانی باشد

(نقاشی هاي  لگن بزرگ تر)/تر را براي جذابیت ترجیح می دهند (کمر باریکبراي کمر نسبت به لگن  0,7متوسط 

در سطحی ساده تر، یک نسبت پائین کمر به لگن عالمت این . (Singh and Luis 1995)خطی و تصویرهاي عکاسی) 

   .کمک می کنداست که زن حامله نیست، و لذا به جذابیت و زیبائی 

  

تخمک گذاري در بعضی از نخست پایگان و انسانها پنهان  گرچه جذابیت و زمان تخمک گذاري 23,5,4,2,5

گذاري را برداشت کنند و در این زمان است که زنها را است، براي مردها ارزش زیادي دارد تا ایماهائی از تخمک 

حرارت بدن است که در جالي گرم ي بشدت مطلوب (و زیبا) در می یابند. ایماهاي محتمل شامل افزایش درجه

، و ایماهاي فرومونی است. یک اثر احتماًال بی (Vandenberghe and Frost 1986)پوست پرخون شده منعکس می شود 

ن است استفاده از نوع لوازم آرایش و لباسی باشد که پوشیده می شود، که ممکن است نزدیک به زمان خبرانه ممک

  تخمک گذاري متفاوت باشند.

مرد اثر شدیدي بر ي در انسانها، سرمایه گذاري مردها در مراقبت از فرزندان به این معنی است که گزینه  

سالح مصرف مواد آرایشی و لباس هاي مارك دار را بعنوان  رقابت می توان در این .دارد زنها جنسی –انتخاب درون 

از قبیل جراحی پالستیک، یا اختالالت بیماریزا از قبیل  آرایشی افراطی زنان -در نظر گرفت، و احتماالً در رفتار خود 

هاي زنان زیبا، آنورکسیا، بولیمیا، و اختالل بدشکلی (دیسمورفی) بدن منعکس می شود. با بمباران مردم با عکس 
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 تا زنان رقابتی گیري جفت هاي مکانیسم به کرده، تشدید بیشتر حتی را جنسی –رسانه ها ممکن است انتخاب درون 

  .آورند وارد فشار بزرگی مقیاس

  

  دلبستگی زوجی، عشق، و همسر زیبا 23,5,5

  

تک همسري، که در انسان ها  يبرقراري رشته هاي الفت (دلبستگی) در یک رابطه باوابستگی به یک همسر خاص 

به عشق بین والدین دلبسته بهم تبدیل می شود، و در انسان ها در رابطه با مزیتی براي مرد در سرمایه گذاري در 

 مکانیسم داشته باشد. یکی به آن مکانیسم هاي خاصی براي سهولت بخشیدنکه فرزندانش رخ می دهد، ممکن است 

(مترجم، در هایپوتاالموس ساخته می شود، اما در  هیپوفیز خلفی آزاد شدهي غدهاکسی توسین است، هورمونی که از 

آزاد شده و  مقاربت جنسیحین  و، و سایر وظائفش شامل واکنش شیر ریزي است، هیپوفیز آزاد می شود)ي غده

  . (Lee et al. 2009)موجب ترفیع همبستگی شده، و همسر را جذابتر می کند 

ابهی در انسان ها کار می کنند تا دلبستگی زوجی و عشق (و چیزي که را معلوم شده از آیا مکانیسم هاي مش  

نظر زیبائی شناسی جذاب است، و چیزي را که نمایش هنر را متأثر می کند) را ترفیع دهند؟ تا کنون هیچ مدرك 

وصًا هنگام ارگاسم، هم در وجود ندارد، اما در انسانها، اکسی توسین با مقاربت جنسی، و مخص امر معینی براي این

   .(Meson and Frohlin 2000; Kruger et al. 2003) زنها و هم در مردها آزاد می شود

  

  وابستگی والدینی: بچه هاي زیبا 23,5,6

  

این تعداد زیادي از پستانداران ماده وابستگی هاي شدیدي به فرزندان خود برقرار می کنند و در بسیاري از گونه ها 

وسط اکسی توسین تسهیل می شود. در انسانها، حین زایمان طبیعی اکسی توسین ازاد شده، و قرار دادن سریع تکار هم 

و ممکن است همبستگی  (Uvnas-Moberg 1998)نوزاد براي مکیدن پستان باعث آزاد شدن اکسی توسین بیشتري شده 

ي که تولید شیر را ترفیع می دهد، ممکن است بر مادر به نوزاد را سهولت بیشتري ببخشد. پروالکتین، هورمون زنانه ا

وجود همبستگی مادر و فکر مادر که نوزادش چقدر زیبا است، تأثیرگذار باشد. مطمئنًا یک عامل عمده در انسانها 

زنان تمایل  در آن زمان در زمانی تغییر کند که کودکی متولد می شود، که و که همبستگی می تواند ناگهان دارد
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جابجا کنند (احتماالً تا تولد نوزاد به طرف او  محضند تا عالئق خودشان را بطور قابل مالحظه اي به شدیدي دار

   حدي ناشی از اثرات هورمونی)، و این ممکن است منجر به رفتار دلبستگی کمتري به شوهرانشان شود.

خودشان نیست. بخشی از منحصر به والدین براي کودکان  شوندمی البته گرایشی که کودکان زیبا برداشت   

با گروه هاي نسبتًا کوچکی که ژنهاي ما در آنها فرگشت پیدا کرده اند،  در اجتماعاتدلیل این امر این است که 

ته باشند، و تمایلی براي این که داشبا همه کودکانی که با آنها مقابله می شود ممکن است اغلب ارتباط ژنتیکی 

 راهی براي افزایش موفقیت ژن هاي خودخواه است. شخص ممکن است این ودکان زیبا برداشت شوند احتماالً ک

ژنتیکی نزدیک انجام دهد، ي در کشورهاي دوردست بدون رابطههنوز هم قضاوت هاي زیبائی شناسی از کودکان را 

  .ندارنددي اما البته این به این معنی نیست که چنین قضاوت هائی منشاء فرگشتی در رفتار مزیتی مربوط به خویشاون

  

  زیبائی در انسانهاي بهم آوري در باره 23,5,7

  

این عوامل تا حدود ي مشاهده می کنیم که عوامل زیادي در جذاب کردن، و زیبا کردن انسانها درگیر هستند. همه

متفاوتی، و بطور مختلفی در افراد گوناگون کمک می کنند، و بعالوه ممکن است ما از سرچشمه هاي قضاوت هاي 

زیبائی شناسی خودمان بی خبر باشیم اما ممکن است براي آن چه که آن را زیبائی شناسی قضاوت می کنیم واکنش 

   هائی افسانه سازي کنیم.

است، و مخصوصاً وقتی  تصویريوقتی که یک بنیان زیست شناسی براي هنر وجود دارد، براي مثال وقتی   

چیزي وجود داشته باشد که هنر خوب ي براي موافقت در باره اشکال انسانی است، ممکن است اساسیي در باره

چیزي صحبت می کند که ما بعلت تاریخ ي در باره ما را تحریک کرده و همزمان استداللی سیستم که هنري –چیست 

قضاوت  فرگشتی مان آن را زیبا برداشت می کنیم. اما، اگر هنر کامًال انتزاعی باشد، ما فاقد بنیان زیست شناسی براي

آن خواهیم بود، گرچه از نظر زیبائی شناسی زیبا باشد، و قضاوت ها ممکن است بیشتر دلبخواهانه بوده و با مد روز 

زود گذر رانش شود. البته بعضی انتزاعی ها از واقع گرائی و تصویري در هنر می توانند مزیت داشته باشند چون که به 

  ان، با اضافه کردن تعبیر از آن، یک اثر هنري خلق کنند. ناظران اجازه می دهند تا در ادراك خودش

مهمی براي جدائی هنر از جهان وجود دارد. اشیاء هنري می توانند زیبائی را ایده آلی ي در این جا یک نکته  

 ، اندام هاي کشیده، و ژست هاي ورزشکارانه اي استکرده، و آن را تقویت کنند. یک مثالی تأکید بر بدن هاي الغر

، مثًال در کارهاي لوزنزل دیده می شود. در این جا آن چه که زیبا است را (Art Deco) هنر تزئینیي هاکه در مجسمه 

مثال دیگر در احساس موجود در  گفت که ماوراء طبیعی است.اي  اللفظی تحت مفهوم در یا طبیعی، –می توان فوق 
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هاي دنیاي واقعی را  یم که هنر می تواند بعضی از ویژگیوگنر است. ما مشاهده می کن تریستان و ایزودلموسیقی 

از آن اجتناب می کند. این  کرده، و جزئیات دیگري را حذف کند که تقویت نمی کند، یاو بر آنها تکید ایده آلیزه 

نیمه انتزاع از آن چه که ما ناشی از فرگشت آن را زیبا در می یبایم را می توان در بعضی از هنرهاي نیمه تصویري/

این را هم می توانیم در مجسمه هاي  .انتزاعی، و بعضی از طراحی هاي انسانها توسط ماتیس و پیکاسو مشاهده کنیم

اشکال انسانی در کارهاي برانکوسی پیدا کنیم. آن چه من بحث می کنم این است که اگر هنر بشدت انتزاعی شود 

که می توان آن را در این سرچشمه هاي فرگشتی پیدا  آن وقت آن ارزش زیبائی شناسی خودش را از دست می دهد

ورت، هپمجسمه هاي باربارا هپورت و هنري موور پیدا کرد. در مورد باربارا . موارد جالب توجه را می توان در کرد

ایماها و اشارات تلویحی در مجسمه هاي خودش باقی می گذارد  کافیي که او اغلب به اندازه استبراي من جالب 

نشاء هاي فرگشتی را در آنها پیدا کرد، طوري که بعضی از مجسمه هاي او بنظر می رسند که رابطه اي با فرم مردانه تا م

ا قامتی هستند، و وقتی که خیلی انتزاعی می آشکار. اکثر مجسمه هاي هنري موور و زنانه و روابط آنها داشته باشند

در سرچشمه هاي فرگشتی بدست می آورند، اما ممکن است  شوند ممکن است چیزي را از دست بدهند که با جستجو

با تداعی و تعبیر دررابطه با کارهاي قامتی او دوباره بدست آیند. وقتی هنر بشدت انتزاعی می شود، مانند بعضی از 

چه  که خودشان در آن آنهائی هستندعالقه دارند به این نوع هنرکارهاي مارك راتکو، احتماالً آنهائی که مخصوصًا 

   که بطور تکنیکی بدست آمده، از قبیل نقاشی رنگ ها توسط راتکو، تخصص دارند.

  

  
  تصویر یکی از مجسمه هاي لورنزل، اضافه شده توسط مترجم
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 تصویري از یکی از مجسمه هاي باربارا هپورت، اضافه شده توسط مترجم

 
 

 
 

 تصویر مجسمه اي از برانکوسی، اضافه شده توسط مترجم
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  تصویري از یکی از نقاشی هاي مارك راتکو، اضافه شده توسط مترجم.

  

زیبائی ي توان ذهنی، انتخاب بقائی یا تطابقی توان ذهنیت، و سرچشمه انتخاب جنسی 23,5,8

  شناسی

  

 –جنسی است تا ویژگی هاي غیر  فرضیه اي را پرورش داده که معاشقه فرصتی براي انتخاب (Miller 2000, 2001)میلر 

 گرفته فرض او. شوند انتخاب زبان حتی و هنر، خالقیت، گفتن، داستان توان طبعی، شوخ مهربانی، قبیل از ذهنی جنسی

  "ابزار معاشقه هستند، که فرگشت پیدا کرده اند تا زوج جنسی را جلب کرده و سرگرم کنند."این ها  که است

 بعالوه،ا می توان با انتخاب جنسی شرح داد، و ) پیشنهاد هم کرده که هنر، زبان، و خالقیت ر2011میلر (  

شرح داد. او پیشنهاد کرده است که هنر از زینت کردن هاي معاشقه رشد کرده  با انتخاب بقائی مشکل بتوان این ها را

آالچیقی نر اغلب النه ها یا ي آالچیقی به عنوان یک مثال فرگشتی استفاده کرده است. پرندهي است، و از پرنده

می  ها، صدف ها، میوه ها، و پوست درختان سچیق هاي بزرگ و از نظر ساختاري پر جزئیاتی را با خزه ها، سرخآال

ماده ها مورد استفاده قرار می گیرند، و  نظر کند. آشیانه ها فقط براي جلب جذبآالچیقی ماده را ي سازد تا پرنده

ا ساخته، تخم گذاشته، و جوجه ه هاي فنجانی شکل خودشان ري ماده پرواز کرده و آشیانهاپرنده  اسپرمبعد از تزریق 

. در این مفهوم، آالچیق ها زینت کردن هاي بیهوده اي هستند که دندهمی بدون حمایت نرها پرورش  خودشانرا  ها
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ظر ) زینت کردن و لباس پوشیدن انسانها را به عنوان نتایج انتخاب جنسی در ن1871ارزش بقاء ندارند. خود داروین (

سکس باشد. ي می گرفت. البته انتخاب جنسی براي توان هنرمندي به این معنی نیست که خود هنر الزم دارد تا در باره

تغییرات در چیزي شود که ارزش داده  این مثال کمک می کند تا نشان داده شود که انتخاب جنسی می تواند منجر به

)، هنرهاي 2011آمد هنر در انسانها باشد. در دیدگاه میلر (مناطقی جذاب باشد که ممکن است پیش در شده و در 

 بینائی کردن زینت –براي خود  انتخاب جنسی همگانی یک سرشتي خودنمایانهظریفه صرفاً جدیدترین و تظاهرات 

 زینتا آنهي هشایست بینائی تا افراد را با تبلیغات است خود تظاهري از تمایل همگانی انتخاب جنسیي که به نوبه است

در نظر گرفته می شود که مانند دم  "عالمت گذار شایستگی"لذا، توان انسان براي هنرمندي بینائی را به مثابه  کنند.

ذا، گرچه بطور سرشتی بی فایده ل .ندگشت پیدا کرده ابراي عملکرد معاشقه فر آالچیقیي طاووس نر و آالچیق پرنده

می شوند که مشکل بتوان آنها را تولید کرد؛ و ممکن  در نظر گرفتهت جذاب یا کار هنري به این عل آالچیق اما، ،ندا

 عالمت گذار هاست فقط با مغزي ساخته شوند که کًال بسیار رقابتی است، و لذا آالچیق یا اثر هنري می تواند به مثاب

  د.شایستگی باش

ئی و بطور گسترده اي توزیع هنري امروزه کاال هايگرچه کار ) این است که2011از میلر ( يمفیدي نکته  

طوري که ممکن است ما الزاماً هنرمندي که زینت آالت را ساخته نشناسیم، وقتی که ما در جستجوي سرچشمه اند شده 

ند ببینند ه اهاي فرگشتی هنر هستیم باید بخاطر داشته باشیم که هر کار هنري که اجداد ماقبل تاریخی ما می توانست

. هنرمند هرگز از رابطه داشته اند با او زنده اي ساخته شده بوده که از نظر اجتماعی و جنسی احتماًال توسط یک فرد

هنرمند وظیفه اش ي کار هنري خودش دور نبوده، در غیر این صورت اثر هنري نمی توانسته به عنوان فنوتایپ گسترده

  را انجام دهد.

مکن است به سیستم هائی مربوط باشند که می توانند کرده که زبان و خالقیت م دیگري ) پیشنهاد 2000میلر (  

ایده هاي جدید بی نظم و ترتیب را تجسس کرده و می توانند ابزار معاشقه در مردها هم باشند تا زنان را جذب کنند. 

است  شرح داده شده، این (Rolls 2008; Rolls and Deco 2010; Rolls 2012, 2014)و جاهاي دیگر  نظر من، که در این جا

  که زبان و خالقیت وظائفی دارند که ارزش بقاء داشته و لذا صرفًا انتخاب جنسی نیستند.

) این است که تعداد زیادي از این ویژگی ها (براي مثال، زبان، راه 2000ک نقد از رویکرد میلر (ی، در واقع  

اول انتخاب جنسی ي فًا یا در درجهممکن است ارزش بقاء داشته باشند، و صر حل هاي خالقانه، ابتکار، حل مسئله)

و زبان استفاده هاي زیادي در حل مسائل، برنامه ریزي ها براي آینده، و  )نحو(دادن  ترتیب منظمنباشند. براي مثال، 

قادر سازند تا پاداش هاي بالفاصله به فرد را اهمیت زیادي دارند تا  تصحیح برنامه هاي چند گامی دارند که احتماالً 

. در رابطه با (Pinker and Bloom 1992; Rolls 2008, 2012, 2014) ه شوندآوردبدست  ، و اهداف دراز مدتنداختهاتعویق 

می بطور موفقیت آمیزي مورد استفاده قرار  ترتیب منظم دادن (نحو)زیبائی شناسی، من دلیل می آورم که وقتی که 
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می آورم که هم ناسی را درك می کنیم، و من دلیل مشکل حل و فصل شود ما لذت زیبائی شي گیرد تا یک مسئله

، و انتخاب جنسی ایده ها جذابیت این ایده ها کمک کردهارزش بقاي ایده هاي خوب به  بانسلی از لذت تولید شده 

  . کار در زیبائی شناسی نیست زینت هاي ذهنی تنها فرایند در به مثابه

(بی فایده در مفهومی  داشته باشدبا زینت آالت بیهوده  باید کاريکه هنر  (Miller 2000, 2001)بعالوه، برداشتی   

نداشته باشند، اما ممکن است به این علت  "بقاء"که انتخاب جنسی براي ویژگی هائی است که ممکن است ارزش 

حرف هنرهاي سودمند از قبیل سادگی طرح در معماري ي در باره )اند "شایستگیي نشان دهئده"جذاب باشند که 

د باشد و به این علت خوشایند باش جذابموسیقی ممکن است ي ک قطعهساختار یندارد. احتماالً زیادي براي گفتن 

مسائل ي در می یابد که راه حل هاي باشکوه و سادهما بهره برداري می کند که  سیستم نظم مرتب یا نحوياز که 

و ممکن است کمک  اندآنها تطابقی ي و اطالع در باره. بعالوه، عالقه به روابط اجتماعی شوندخوشایندي می  موجب

می تواند چه اتفاقی براي مردم ، و کلی تر کمک می کند تا فهمیده شود کار دارد چه کنند تا فهمیده شود کی به کی

 دونزینتی نبوده و ب اولي در درجهو می پردازند داستانسرائی هاي ادبیات به این موضوعات  از ر زیاديامقدرخ دهد. 

ممکن است درست گفته باشد که جنبه هائی از هنر وجود دارند  (Miller 2000, 2001)ارزش ذاتی هستند. لذا، گرچه میلر 

جنسی ي با وجود این که براي اعضاء جنس مخالف در معاشقه ،اشنداول زینتی و بیهوده بي که ممکن است در درجه

من پیشنهاد می کنم که مقدار زیادي از هنرها اما کلی ذهنی اند، شایستگی هاي  این ها به سادگی عالئم جذابند، و

شده اند، خواه  وشایند یا ناخوشایند مشخصبه عنوان خ به علت ارزش تطابقی یا بقائی آنها ریشه در اهدافی دارند که

یا ، ندباش یادگیري توسط این محرکات ناشی ازسایر محرکات تداعی شده ي اولیهي به صورت یک تقویت کننده

حل  نظم و ترتیبیشناختی و سخت ائل که وقتی انباشته می شوند که مسباشند یک منشاء شناختی تري  ازئی داش هااپ

   .(Rolls 2011a, 2012, 2014)و فصل می شوند 

میلر ممکن است پیش بینی کند که مردها باید تخصص داشته باشند تا خالقیت هنرمندانه داشته، زینت آالتی   

عالمت شایستگی آنها است. مشکل بتوان مدارك این کار چون که  بیابند،که ممکن است زنها آن را جذاب  دکننتهیه 

در گذشته فرصت هاي معدودتري براي زنها در دست بوده اند، که به زیبائی در این امر را ارزیابی کرد، چون که 

حث قرار گرفته ) مورد ب1929ولف (ویرجینیا ي شتهنو (A Room of One’s Own) اطاقی از خود شخصکتاب 

موقعیت ها ي که ویرجینیا ولف در باره با وجود اینرا دارم.  فکرهااست، و من به هیچ نتیجه اي نمی رسم، اما این 

ارهاي که طی فرگشت مغزهاي زنان و مردان مفعول فش می توان احتمالی را در نظر داشت آنبحث می کند، عالوه بر 

. آنها خالقیت دارنددر کمک کند که  راه هائیهمین امر می تواند به تفاوت ها در  ده اند، و این کهانتخابی متفاوتی بو

از هنرمندان، آهنگسازان، شاعران، نویسندگان دراما و داستان هاي حقیقی، اکثریت بیشتري  بیندر بنظر می رسد که 

که با در نظر گرفتن توزیع در اطراف  دارندائی وجود . این بطور میانگین است، و زن هندمردها بر زنها وجود داشته باش
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(و با  کرده اند. اگر این مورد داشته باشد بزرگیبدون شک در این حیطه ها خالقیت داشته، و کمک هاي  ،میانگین

آیا  در نظر گرفتن فرصت ها در گذشته، ممکن است مدتهاي زیادي در آینده الزم شود تا به این امر پی برده شود)،

فرایند زیربنائی است؟ من پیشنهاد می کنم که این الزامًا مورد ندارد. یک ن به این معنی است که انتخاب جنسی ای

در آن زنها که ، و نه با انتخاب جنسی، داده باشدمی تواند با انتخاب طبیعی (تطابقی) رخ  "دوشکلی جنسی"چنین 

پرورش کودکان، کشت و زرع، منجمله  بري تأکید برا استفاده از موقعیت مناسب محیطممکن است تخصصی براي 

گردآوري و آماده سازي غذا، مد دادن به لباس ها، و خلق نظمی صلح آمیز در بین فرزندان و والدین داشته باشند. از 

داشته باشند، که  تأکید بر حل مسائل فضائی در ست تخصصی براي موقعیت مناسب محیططرف دیگر، مردها ممکن ا

و استفاده از ابزارها، ساختن سرپناه ها، خلق ساختارها، و غیره، و حل مسائل سیر و سفر مفید براي شکار  براي تولید

همین فشار انتخاب طبیعی (تنگ) ممکن  ، که همگی آنها براي بقاء مفید واقع می شوند. جالب این که،الزم می آیند

داشته باشند که به احتمال زیاد وقتی مفید واقع می شود  قویتري هاي است مزیت بقاء براي مردهائی داشته باشد تا بدن

شود. لذا جالب این که، یکی از پیش می براي بقاء مفید واقع که  کاري مانند سرپناه ها ساخته می شوند، فقره هائیکه 

این  ، دو شکلی جنسی، منجمله حل مسائل ذهنی انسانها و هم چنین وضع بدن، در این موردبینی هاي انتخاب جنسی

  .دارندحداقل تا اندازه اي، منشائی در تطابق و بقاء است که این ها 

اما یک استثناء ممکنی براي این عمومیت دادن وجود دارد که به احتمال زیاد، حداقل در گذشته، مردها در   

با شهرت  نهاي زیاديادبیات تخیلی است، جائی که زي خالقانه تر از زنها بوده اند، و این استثناء در حوزه "هنر"خلق 

(براي مثال، جین آستین، جرج الیت، ویرجینیا ولف). اگر زنها به این حیطه از  وجود دارند باال به عنوان رمان نویس

که اطالع در  چونبعلت ارزش تطابقی خبرچینی براي زنها باشد، امر ممکن است که این آیا  هنر خالق می پردازند،

می کند، و داشتن عالقه و تخصص در این کار، می تواند تطابقی  چه کس دیگريبه  این که چه کسی چه کاريي باره

مورد داشته باشد، امر اگر این  ؟(Dunbar 1996)، احتماالً به زنها و کودکانشان کمک می کند تا بهتر بقاء پیدا کنند بوده

داستان هاي تخیلی، از ي حیطهممکن است پیش بینی اي وجود داشته باشد که زنها ممکن است، بطور متوسط، در 

این عالقه و تخصص در ذهن خوانی و خبرچینی، مخصوصًا ممکن است بهتر باشند، جائی که  بطور نسبی ،قبیل رمان

روابط، اجتماع،  ازنها بتطابقی شدن درگیر شود. کلی تر، رویکرد ارزش بقائی فرگشتی ممکن است دلیل بیاورد که 

، بطور ایده آلی مناسب هستند تا این تخصص را به سلوکییسی، مخصوصًا رمان هاي مراقبت، حل مسائل، و رمان نو

یک صداي  در نمایش بگذارند. در واقع هم، تخصص براي یک نقش مراقبتی با بحث کرول گیلیگان در کتاب

. . .  مراقبت"درگیر فعالیت که حس اخالقی زنها خودش را  داردمطابقت  (In a Different Voice, 1982) دیگر

  می کند. "مسئولیت پذیري و روابط
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 و "یا تطابق یئانتخاب بقا"که گاهی با رویهم رفته اي که من می گویم این است که انتخاب طبیعی، ي نکته  

با مشخص کردن اهداف براي رفتارها عمل می کند، و این  عمل می کند، گاهی با انتخاب جنسی (و گاهی هر دو)

، یا برعکس، و من در این جا دلیل می (Rolls 2012, 2014) سی و سابژکتیو جذاب یا زیبا هستنداهداف از نظر زیبائی شنا

آن چیزهائی اند که زیبائی شناسی هستند. مثال هاي زیادي از این ي آورم که منشاء تعداد زیادي از قضاوت ها در باره

عمل می کنند، و تعداد زیادي از  "ب بقاء یا تطابقانتخا"پاداش ها و مجازات کننده ها، که تعداد زیادي از آنها براي 

 ,Rolls 2011a, 2012)آنها به تجربه و قضاوت هاي زیبائی شناسی کمک می کنند، در جاهاي دیگر شرح داده شده اند 

2014).   

  

   (memes)مد و میم ها  23,5,9

  

 چیزي نیست که تهیه ببیند که امريي ما مشاهده کرده ایم که انتخاب جنسی می تواند فشار انتخابی بی مهاري برا

شده باشد. در مفهومی، یک مد یا زینت آالت بی فایده (که ممکن است  تولید "بقائی یا تطابقی"توسط انتخاب 

  بطور ژنتیکی انتخاب شود.ممکن است که عالمت شایستگی باشند) 

سانی است، و ما می توانیم اما، مد یکی از مشخصات قوي تعداد زیادي از قضاوت هاي زیبائی شناسی ان  

نداشته باشد (که الزامًا ژنتیکی  گوناگونید که کاري با ندالئل بیشتري براي این موضوع وجود دارآیا  پرسش کنیم که

طی نسل ها به انجام می رسد)، بلکه در عوض طی مقیاس هاي زمانی ماه ها تا سال ها عمل می کند. چنین مدهائی 

که با تطابقات ذهن انسان جور در می آیند، که خودشان  پیش بیایندن است به این علت (براي مثال، لباس ها) ممک

ارزش  با(کشیده می شود ند. براي مثال، ذهن انسان بطرف ایده هاي تازه فشار تطابقی در تاریخ فرگشتی اي نتیجه

ي ست آورد که تا حدي نتیجه، چون که صرفاً با تجسس در ایده هاي تازه هست که می توان مزیتی بدآشکارتطابقی 

. در این طریق، ممکن است (Rolls 2014)متأثر می شوند ژنتیک با که  هستندخود شخص از ی ئبا توانها هم جوریافتن 

دهند. البته، عوامل زیادي، می وجود داشته باشند که الزاماً فرد را با محیط زندگی بهتر تطابق  لجام گسیخته ايتغییرات 

مارك آن (هزینه اي که ي که مد را متأثر می کنند، منجمله هزینه ،وجود دارند اغلب با منشاء فرگشتی کنم،تکرار می 

، و مقام اجتماعی، و ی منابععالمت آن است) که کمک می کند تا آن را جذاب کند چون عالمت ثروت، فراوان

نسان آن را به این علت جذاب برداشت شکوه، و سادگی ایده است، که همان طور که در دنباله بحث خواهد شد، ذهن ا

 می کند چون که سادگی اغلب عالمت خوبی از راه حل صحیح و مفید براي یک مسئله است. دلیل آورده شده که

(Blackmore 1999) .ایده هائی که بدنبال بعضی از قواعد مد می آیند، با این ویژگی هاي ذهن انسان جور در می آیند ،  
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  بائی ایده ها، و حل مسائل در سیستم استداللیشکوه و زی 23,5,10

  

راه حل هاي باشکوه (و زیبا) صحبت می ي حل و فصل مسائل مشکل ادراك خوبی ایجاد می کند، و ما اغلب در باره

کنیم. منشاء لذتی که ما از ایده هاي باشکوه بدست می آوریم چیست، چه چیزي آنها را از نظر زیبائی شناسی خوشایند 

ائل باید براي ما درك خوبی داشته باشند، باعث شوند تا ما به سعی ؟ پیشنهاد شده است که حل و فصل مسمی کند

 ادامه دهیم، چون که قادر بودن به حل مسائل مشکل که مستلزم عملیات ترتیب دادن هاي منظم (نحو) خود کردن

(آنهائی که را ایده هاي ساده و راه حل ها که  چه. اما آن (Rolls 2014)هستند ممکن است ارزش بقاء داشته باشند 

قضایاي معدود تر، گام هاي کمتر براي حل کردن، و استثنائات کمتر براي یک سطح مورد نظر از پیچیدگی یک 

را به  آنکه فیزیکدانان ممکن است  به حدي، چیست ،بویژه از نظر زیبائی شناسی خوشایند می کند ،دارند) را مسئله

که مغز انسان طوري تطابق پیدا کرده تا راه حل  شدهراي تفکرشان مورد استفاده قرار دهند؟ پیشنهاد عنوان راهنمائی ب

را از نظر زیبائی شناسی خوشانید دریابد چون که احتمال بیشتري دارد که این راه حل ها صحیح باشند  هاي ساده

(Rolls 2012, 2014)، ِاصل یا مکاشفه اي است که نهادها و  یعنی، –ست ام او این دقیقًا همان رانش امساك و تیغ اوک

ي نظریهند، هم مؤثري دیگر به اندازه جهاتاز  بین دو نظریه رقیب کهفرضیه ها نباید بطور ناالزمی مضاعف شوند؛ 

ارجحیت داده می شود. این اصل بیان می کند که شرح هر پدیده اي باید تا حد ممکن فرض هاي کمتري  ساده تر

  شرح یا نطریه ایجاد نمی کنند.ي را حذف کند که هیچ تفاوتی در پیش بینی قابل مشاهده رض هائیف و بگیرد،

  

  زیبائی منظره هاي طبیعی و مکان ها 23,5,13

  

تعداد زیادي از ویژگی هاي جاشناسی منظره هاي طبیعی ممکن است از نظر زیبائی شناسی جذاب باشند چون که 

 ایمنی، غذا، و غیره ارائه دهند.اندازند که فرگشت پیدا کرده اند تا پیام هائی از سیستم هاي مغزي اي را بکار می 

فضاي باز ممکن است به این علت جذاب باشد چون که طعمه گران بالقوه را می توان دید؛ سرپناه ممکن است به این 

سبز و خرم ممکن است به سر ي ؛ یک منظره(Appelton 1975)علت جذاب باشد چون که جائی براي پنهان شدن است 

فراوانی غذاست؛ گل ها ممکن است به صورت پیش بینی کننده هاي میوه در ي این علت جذاب باشد که نشان دهنده

اواخر فصل جذاب باشند. رنگ آبی را میمون ها ترجیح می دهند، و این ممکن است به این علت باشد که آسمان آبی 

است طعمه گران چنگال دیده می شود، نشانی از محل ایمنی روي زمین از اي که از وراي پوشش چتر مانند جنگل 
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(Humphrey 1971)هواي خوب، و ي . یک غروب آفتاب تمیز قرمز/نارنجی ممکن است به مثابه یک پیش بینی کننده

است به زیبائی  ایمنی در شب بدون هواي بد باشد. این عوامل به تنهائی کار نمی کنند تا زیبائی ایجاد کنند، اما ممکن

منشاء ي د که من دلیل می آورم توسط بسیاري از عواملی متأثر می شود که در این نظریهنزیبائی شناسی کمک کن

   زیبائی شناسی شرح داده شده اند.

  

  زیبائی موسیقی 23,5,14

  

د استفاده قرار گرفته مور ، با منشائی در سایر نخست پایگانرتباطات احساسی بین انسانهابراي برقراري ا ایجاد صوت

، تشویق هاي شبیه به جنگ براي عمل، و یک الالئی آرام آمیز . مثالها شامل صداهاي اخطار(Rolls et al. 2006) است

ند. پیشنهاد شده است که این کانال هاي ارتباطات احساسی توسط موسیقی بکار گرفته می بخش براي یک شیرخوار

خالف صداهاي ناهماهنگ بطور متفاوتی قشر حدقه اي پیشانی را فعال می کنند شوند، و در واقع صداهاي هماهنگ بر

(Blood et al. 1999; Blood and Zatorre 2001)  احساسات است  ادراك که درگیرناحیه اي که(Rolls et al. 2014) ،البته .

می دهد که در  به روش هائی موسیقی شناسی، لذت، و ارزش زیبائی ایجادبعداً سیستم استداللی بازده خودش را به 

   ند.ه اشرح داده شد 23,5,11و  23,5,10بخش 

با موسیقی هماهنگ آنها را چه چیزي زیربناي لذت بیشتر و ارزش زیبائی شناسی اي است که افراد زیادي   

ست وسیقی هماهنگ از این جهت بطور کلی خوشایند امبرخالف ناهماهنگ تطبیق می دهند؟ من پیشنهاد می کنم که 

، با یک منشاء واحدي همراه هست که بطور طبیعی هماهنگ است. مثال خوب که با صداهاي طبیعی، منجمله صوتی

شته اهنگی اغلب وقتی رخ می دهد که چندین منشاء بی ارتباط با هم وجود دامآرام یک زن است. ناه دايآن ص

در ایجاد می شوند که  ي رویهم لغزنده ايسنگ هاقبیل یک زلزله، یا تخته  د، مانند آنهائی که با یک فاجعه ازباشن

عالوه بر این، صداي اند).  هم کوك نشده با یده می شوند (یا تارهاي ویولونی که هماهنگیبهم ساحال فروریزي 

از نظر احساسی ناخوشایند است)  ،تطابق فرگشتی توسطفریاد می کشد، و غیره (و لذا و انسان وقتی خشمناك است 

از نظر هماهنگی اي مثال، در طناب هاي صوتی بعلت تقالي مفرط، همگرائی کنشی نداشته باشد، و ممکن است، بر

  است. تربسیار ناخالص تر از وقتی باشد که صدا آرام و نرم

  

  زیبائی، لذت، و درد 23,5,15
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زش ، ارمجموعه کلحرك ناخوشایند مالیمی به یک محرك خوشایندي اضافه شود، گاهی خوشایندي اگر یک م

جذابیت، و احتماالً زیبائی آن، می تواند تقویت شود. یک مثال چشمگیر بوي شیرین گل یاسمن است، که بطور طبیعی 

که  یشیمیائی خالصي درصد ایندول دارد، یک ماده 3تا  2پیدا می شود که بطور معمول  Jasminum grandiflorumدر 

ندي می شود. حداقل در بعضی افراد (که به حساسیت بویائی آنها غلظت معموالً ناخوشایند رتبه ب همینبه تنهائی در 

بدون  يمی تواند لذت بخشی بوي یاسمن را در مقایسه با بو شدن ایندول به ترکیبات مختلف بستگی دارد) مخلوط

قشر  نشان داده است که بخشی از مغز مانند بخش میانی یک تحقیق افزایش دهد. چرا این اتفاق می افتد؟ آن، ایندول

 Anderson et al. 2003; Rolls et al. 2003; Granbenhorst and Rolls)حدقه اي پیشانی که نمایانگر لذت بخشی بوهاست 

می تواند حتی قویتر به بوي در مقایسه با وقتی که عطر یاسمن حاوي تک تک اجزاء لذت بخش آن است،  (2009

ممکن  . لذا یک مکانیسم مغزي که(Grabenhorst et al. 2007) جواب بدهد که حاوي ایندول ناخوشایند است ییاسمن

است زیربناي اثر تقویتی باشد اصلی است که نواحی مغزي که نمایانگر خوشایندي محرکات هستند می توانند این 

وجب م و در نتیجه، آن باشد ناخوشایندي مستقل از اجزاء متشکله ،کار را بطریقی انجام دهند که اقالً تا اندازه اي

  شود.  هدونیکیي تقویت جزء لذت بخش یک ترکیب پیچیده

است  موضوع عامل دومی که ممکن است به تشدید خوشایندي ترکیب عطر یاسمن و ایندول کمک کند این  

. نشانه هستنداز مغز ایجاد کند که نمایانگر اجزاء خوشایند مخلوط  مناطقیدر  که ایندول ممکن است اثر مقایسه اي

شایندي محرکات زیادي است) شر حدقه اي پیشانی (که نمایانگر خودر افزایش فعالیت در بخش میانی ق اي از این

 Grabenhorst et) شودمی  استفاده ایندول بدون یاسمن عطر با مقایسه در ایندول –که مخلوط عطر یاسمن  است وقتی

al. 2007). ادراك هدونیک جدا از نمایانگران ي ندهکه نمایانگر خوشایندي ممکن است موجب راه انداز از آنجا

توجه انتخابی به خوشایندي محرك  توسط که این ادراك ، و ممکن است(Grabenhorst et al. 2007)ناخوشایندي شود 

افزایش فعال شدن موجب یک عامل می تواند  پس ،(Rolls et al. 2008) پیدا کندتسهیل  آن، ناخوشایندي در مقایسه با

نمایانگر خوشایندي با  ایند باشد، و می تواند موجب تشدیدناخوشی آناگر یک جزئی در  شودشایندي نمایانگران خو

مثال دیگر تقویت خوشایندي توسط محرکات ناخوشایند وقتی است که یک بوي ناخوشایند اثري مقایسه اي شود. 

می شود، اثري  بوي دومی خوشایندي(در مقایسه با خوشایند) قبل از بوي خوشایند به مشام برسد، که باعث افزایش 

   .(Grabenhorst and Rolls 2009)که در قشر حدقه اي پیشانی نمایانگري می شود 

خوشایند (عطر یاسمن) و ناخوشایند (ایندول) ي اجزاء متشکله عامل سوم این است که فعل و انفعال بین  

خودش ي توجه را جلب کند (که به نوبه هدونیکی (عطر یاسمن + ایندول)ي موجب می شود که مخلوط پیچیده

هدونیک شود) و مدارکی هم براي ي ممکن است موجب تشدید و طوالنی تر شدن فعالیت مغز توسط مخلوط پیچیده
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 .Grabenhorst et al) است شده یافته ناخوشایند –جلب توجه مکانیسم هاي توجهی در مغز توسط مخلوط خوشایند 

2011).  

د که محرکات خوشایند و ناخوشایند نزیادي وجود داشته باش موقعیت هايکن است در البته این اصول مم  

بلند، کوه  صخره هاي( دشواراز زمینه هاي  ما د کهنتی باشامخلوط می شوند. مثال هاي این امر می توانند شامل لذ

ه هاي چشائی و بویائی ي متالطم)، از غذاهاي تندي که کپیسئیسین (حس بدنی تندي) و گیرندهاهاي مرتفع، دریا

(Rolls 2007) ادبیات، گرچه همدلی در این جا کمک زیادي می کند، و از کارهاي  در ها ، از تراژديرا فعال می کنند

   .(Rolls and Deco 2010)مانند آن چه که توسط اودیسه انجام گرفته است  ،بدست آوریم شاق

می  ارسطو، تراژدي موجب تطهیر شخص از اضطراب ها اجازه دهید تناقض تراژدي را در نظر بگیریم. براي  

تراژدي  دراز قبیل اندوه  ي. به طریقی نمایش تراژدي در درام، که موجب احساسات ناخوشایند(Herwitz 2008)شود 

شود. توضیح هومر این بود که زیبائی زبان و صراحت گفتار ب هم می شود، درام می تواند موجب خوشایندي

چیز بیشتري وجود دارد تا در آیا  .(Hume 1757; Yanal 1991)ي لذت هستند هاشی هنرمند سرچشمه استعدادهاي نمای

نگاه کینه آمیز، لذت از گرفتاري شخصی که به او حسرت ورزیده می شود، این گفته شود؟ شادي بدخواهانه، ي باره

 .Shamay-Tsoory et al)ان می دهند موجب فعال شدن نواحی اي از مغز می شوند که به محرکات خوشایند واکنش نش

2007; Takahashi et al. 2009) و من پیشنهاد می کنم که این امر مربوط به منشاء فرگشتی رقابت بین افراد، و برنده شدن ،

چیزي که ممکن است مهم اولین نیست.  همی در ارزشگزاري تراژدي در درامدر رقابت ها است. احتماالً این عامل م

است) همیشه می خواهیم بدانیم چه اتفاقی براي چه  ترن است که ما (و این مخصوصًا در خانم ها شدیدتر باشد ای

العاتی ارائه دهد که چون که این کار می تواند اط ،(Dunbar 1996)کسی می افتد، و خبرچینی ارزش فرگشتی دارد 

که می تواند در زندگی افراد  است اتفاقاتی ي، در بارهاًال با شخص چگونه برخورد می کنند، و کلی تردیگران احتم

خوب بودن در ا احساسات دیگران، و در واقع آنها درس گرفت. دوم، توان همدلی بقوه از بال می توان رخ دهند، و

 متقابلخویشاوندي یا شد تا فداکاري مهم باهم امع یافتن است، که ممکن است در جوو آن را پاداش دهنده  همدلی

 در سهولت بخشیدن به پیش بینی رفتار آنها اندیگر اذهان. سوم، توان در نظر گرفتن (Ridley 1996) بخشدسهولت را 

فرگشتی می تواند پاداش ي د در زمینهافرابا این  ، و شیفته شدن(Frith and Singer 2008) بودهامري تطابقی  است که

به لذتی هستند  اقالً کمک کننده هاي مهمن سه عامل دهنده بوده و با خوشایندي همراه باشد. پیشنهاد شده است که ای

ک کننده هاي مهمی براي محبوبیت که افراد از تراژدي ها بدست می آورند. من پیشنهاد می کنم که، همین عوامل کم

که  داستان هاي تخیلی هستند، یا اقًال اتقاقاتی این هامان، ما می دانیم که هسستند. در دو مورد درام و رهم مان ها ر

 راه هاي، و این امر کمک می کند تا آنها را بخصوص رخ نمی دهندشرح داده شده اند براي تماشاگران و خوانندگان 
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 رايشود چون که هیچ خطري بگیري یاد زندگیروابط اجتماعی و اتفاقات ي تا درباره دنکن اي پاداش دهنده

   تماشاچی ها یا خواننده ها وجود ندارد.

که اثر هنري (موسیقی، ادبیات، نقاشی، مجسمه سازي) تخیلی است ممکن است شرح هم  اطالع از این امر

اهداف براي زندگی موجب ي آن اندازه طوالنی مدت نیستند، و به اندازه "زیبائی شناسی"بدهد که چرا احساسات 

  انگیزه نمی شوند. 

  

  ارزش مطلق در زیبائی شناسی و هنر 23,5,16

  

را که ما زیبائی شناسی دریافت می کنیم ریشه  آن چهپیشنهاد می کند که  می شودشرح داده رویکردي که در این جا 

که وقتی  ، پاداش ها، و مجازات کننده ها، و ارزشیخاصی –ها و سرچشمه هائی در دو فرایند عمده دارد، اهداف ژن 

 Rolls) باشد فهمیده رااشکوه به مسائل درك می شود که سیستم استداللی ما آن را تولید کرده، و راه حل هاي ساده و ب

حالی که ارزش مطلق ناسی دارد؟ پیامدش این است که در . این امر چه پیامدهائی براي ارزش مطلق زیبائی ش(2012

زیبائی شناسی اي وجود ندارد که مستقل از این فرایندها باشد، ما به هر حال موافقت هاي قابل مالحظه اي بین افراد 

که قضاوت می شود ریشه هایش در دو فرایند عمده اي  اي م، مخصوصًا وقتی که ارزش زیبائی شناسیپیدا می کنی

بین آن چیزي تنوعاتی به دالئل خوب فرگشتی  باشد که شرح داده شدند. اما، همان طور که در این جا نشان داده شده،

جود دارد در فرایند تفکري افراد و هم کهاي  وجود دارند که افراد بطور متفاوتی از ارزش در می یابند، و گوناگونی

 :Rolls and Deco 2010)خالقیت است  درکه جزء مهمی است ، و سر و صداهائی در مغز که علت آن میراث فرهنگی

Rolls 2012) متعدد  ي. به این دالئل، و به این علت که ارزش زیبائی شناسی چند عاملی است (یعنی، توسط فرایندها

ش زی خبرانه متأثر می شود)، ما باید تنوع در ارزش زیبائی شناسی بین افراد، زمان و مکان را، بدن هیچ ارباخبرانه و ب

  مطلق زیبائی شناسی قبول کنیم. 

  



 و مغز     یشناس یبائیهنر، ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧١٧ 

 
 www.AVAYEBUF.com – نشر آوای بوف

  

    

  آن چه که جذاب است زیبا و زیبائی شناسی هم هست؟آیا  23,6

  

کنم که در این جا شرح داده شده است. عرضه  اي منشاء زیبائی شناسیي من مایلم تا یک اعتراض ممکنی به نظریه

، از قبیل ارزش پاداشی و لذت بخشی یک غذاي پرانرژي می شونداعتراضی که اهدافی که توسط ژن هاي ما مشخص 

د. نکته اي که من بیان می کنم این است که نو پر چربی، ممکن است بنظر ناگوار آمده، و خیلی زیبائی شناسی نباش

ارزش زیبائی شناسی  محرکات باعث می شوند نیستند که معین شده –مجازات کننده هاي ژن این صرفًا پاداش ها و 

کمک می کند.  به ارزش زیبائی شناسی نیز، در راه هاي زیاديداشته باشند. پیشنهاد من این است که سیستم استداللی 

معرفی می کند که نوآوري  دیگريموجب می شود که اهداف دراز مدت جذاب تر شوند. این فرایند هدف  امر این

د کرد و شخص را به بخش جدیدي از ناحتماًال به حل مسائل مشکل کمک خواه ابداعاتجذاب است، چون که 

جب معرفی استفاده از باشد. این فرایند موداشته  امتیازاتیجائی که شخص ممکن است  ،دنفضاي حالتی می کشان

اه دیگري براي محاسبه تهیه ببیند. حل مسئله با استفاده از این سیستم ساختار نظم منظم یا نحو استداللی می شود تا ر

تشویق می شود که پاداش دهنده هستند و همان طور که قبًال شرح  یباشکوهي استداللی توسط راه حل هاي ساده

موسیقی  (partitia, fugue) فوگد. این عوامل به ساختار پیچیده اي در پارتیتیا و دارنهم داده شد، ارزش زیبائی شناسی 

به عنوان زیبائی شناسی قضاوت می کنیم، چون که چنین آن را باخ کمک می کنند تا به آن چیزي کمک کنند که ما 

که موجب  هم بکار می گیرندتم هائی را سسی موسیقی هائی نه تنها سیستم هاي احساسی ما را بکار می گیرند بلکه

ن مسائل ساختاري یا ئی براي، و راه حل هاعرضه می کنندو پیچیده اي  ائل مشکلسچون که م ،لذت ذکاوتی می شوند

  ایجاد می کنند. شناسیمشکل تهیه دیده می شود که لذت زیبائی 

معین  –ت کننده هاي) ژن در این مفهوم، ارزش زیبائی شناسی ممکن است تا حدي در پاداش هاي (و مجازا  

د که مسائلی ارائه داده د که سیستم استداللی وقتی می تواند تهیه ببیندار تی هم ریشهداشته باشد، اما در لذریشه  کننده

ائل پیچیده راه حل هاي باشکوه و ساده اي ارائه دهد (که با امساك به احتمال زیاد صحیح هستند). به این و براي مس

منشائی در پاداش هاي ژن همتراز نباشند. گرچه هر دو  شناسیاحساسات دقیقًا با ارزش زیبائی ممکن است که دلیل، 

، احساسات ممکن است با هر یک از تعداد زیادي از تقویت کننده ها تولید شوند، در حالی دارند، اما معینی کننده –

  هم هست که همین حاال شرح داده شده اند.  شامل اعانه هاي سیستم استداللی که ارزش زیبائی شناسی معموالً
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از زیبائی شناسی و زیبائی است. من پیشنهاد می کنم که به محتواي  هنر بطور کلی یک موضوع بزرگتري  

یک فضاي حالتی باید نگاه کرد که در آن هر مسیري توسط ي مسیرهاي متعدد جداگانهي ، به مثابه نتیجه"هنر"

ی که (محصوالت تطابقی براي بقاء و انتخاب جنسی براي زینت آالت شدههدایت  شناسیسرچشمه هاي زیبائی 

، و فکر منطقی تا ساختاري تولید شود که در آن یک راه حل باشکوه و ساده هستند از پیش امتیاز دهنده هگاهیگا

هر یک از مسیرهاي قبلی وابسته است. هنر در هر فرهنگی، یعنی به ي تاریخچهبه و در هر مسیري، خوشایند باشد)، 

 Rolls and)قرار می گیرد  عالیت هاي خود مغز)(ف هر مسیري خودش جبري نیست چون که تحت تأثیر سر و صداها

Deco 2010; Rolls 2012) ،گرچه، توان پیش بینی کرد نمیمسیرهاي آینده را  (شبیه به فرگشت داروینی). به همین جهت .

همان طور  ،جذاب است شناسیبودن (که از نظر زیست  بدیع، منجمله غلبه می کنند در هر مسیري تعدادي از عوامل

که بطور  ، هم چنین چیزهائیر آخر بتهون) مورد بحث قرار گرفته است)، کیفیت وحشیانه (مانند کوارترت تاکه قبالً 

به  هم )، و آن چه بقاء و انتخاب جنسیان طور که قبًال شرح داده شده اندمنطقی زیبائی شناسی دریافت می کنیم (هم

   تهیه دیده اند.در ما هاي زیبائی شناسی  سرچشمهعنوان 

  

  مقایسه با سایر نظریه هاي زیبائی شناسی 23,7 

  

پژوهش هاي فراوانی انجام شده اند که نشان می دهند که یک نمایانگر ادراکی از اشیاء در نواحی قشري، در مناطقی 

 گانه) شکل می گیرد که از نمایانگر ارزش احساسی اشیاء جدا23,2از مغز از قبیل قشر حدقه اي پیشانی (شکل 

  .(Rolls 2008, 2014)ی شود، و در سیر فرایند دیرتر اتفاق می افتد نگهداري م

اشیاء و ارزش احساسی آنها وجود دارند. ما ي و تطابقی براي نمایانگري جداگانه عملکرديدالئل خوب   

ه آنها براي ما ، بو، و دیدن اشیاء، و غیره)، حتی وقتی کم و آنها را بشناسیم (شامل مزههنوز هم می توانیم اشیاء را ببینی

وقتی اشیاء پاداش دهنده یا مجازات  این اشیاءغذا بوده و ما گرسنه نباشیم. وقتی کهپاداش دهنده نباشند؛ براي مثال، 

. بعالوه، تطابقی است تا بتوان یاد گرفت کجا ما اشیاء، افراد، و غیره را دیده ایم، حتی نمی شویمکننده نیستند ما کور 

، طوري که ما می توانیم آنها را بعداً وقتی الزم می آیند پیدا کنیم. لذا نباشندپاداش دهنده  اگر آنها در زمان حال

مدارك علم اعضابی قدرتمند، و دالئل زیست شناسی محکمی براي نمایانگري کردن اشیاء ادراکی و ارزش احساسی 

هنگامی اظهار  (Aesthetica) شناسی زیبائیاین فکر را در کتاب  (Baumgarten 1750)آنها وجود دارند. بومگارتن 

داشتن جدا است، که چیز بیشتري است  احساسداشت که پیشنهاد کرد که حس کردن، استفاده از حواس پنجگانه، از 

 زیبائی شناسیي واژه کار انجام این ازو  "،شودکه زیبا قضاوت می است شناخت/فرمول بندي موضوعی /شهودنوعی "
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بطور کلی در فلسفه  "هنر چیست،" "زیبائی چیست،". قبل از این، سؤاالت انتزاعی از قبیل (Herwitz 2008)بر می خیزد 

همیشه حاضر اضطراب مورد بحث ي بعنوان تصفیه را (گرچه ارسطو نقش اجتماعی درام ندمورد بحث قرار نگرفته بود

فرستادن ذهن در خلسه هاي خواب  قهقرابه تیره و تار کننده با عاملی قرار داده بود، و افالطون شعرگوئی را به عنوان 

   .(Herwitz 2008) شمردمی مردود  آور بجاي تمرکز بر استنتاج عقالنی و دلیل آوري

) یک دیدگاه وسیعی از مزه (که زیبائی را درگیر می کند) اتخاذ کرده، و براي استاندارد 1777دیوید هیوم (  

 باشده  در همحس شدید، " :سط متخصصان نشان داده شود) مزه برهان می آورد که ممکن است تو"مطبوعی"(

احساسات، بهبود یافته با ممارست، کامل شده با مقایسه، و منزه از هر تبعیضی، می تواند به تنهائی منتقدان را با این 

 ویژگی با ارزش محق کند؛ و داوري مشترك چنین چیزي، هر جائی که یافت شود، استاندارد واقعی مزه و زیبائی

این است که باور دارد که مزه عینی است، چون که مطبوعی ابزار وارسی حقیقت است؛ اما در مشکل هیوم  "است.

ي از آشکاررویکرد من در مقایسه داراي یک بنیان  .(Herwitz 2008)عوض، مزه اقدامی مدور و ساختارگرایانه است 

که زیبائی شناسی چگونه  گاهی روشن در این بارها دیدسی در عملکرد مغز و طرح فرگشتی آن بوده، بزیبائی شنا

بر این بنیان  شدنکه هنر چگونه با برپا  استهیه می بیند و در این باره ر استداللی است که لذات خودش را تشامل فک

   دنیاي طبیعی ایده آلی کند. وراي می تواند ها سرچشمهها و 

زیبا یافتن آن تمایز برقرار می کند. طبق نظر  ) بین دوست داشتن یک چیز و1724-1804ایمنوئل کانت (  

سببی بین ویژگی ها و لذات شرطی نشده ي هیچ رابطه توسط قضاوتم این یکانت، وقتی من یک نقاشی را زیبا می یاب

است، که دیگران نیز باید آن را زیبا قضاوت کنند، لذا  "بایدي"است. براي کانت، یک قضاوت زیبائی حامل وزن 

است، قضاوتی که  "عاري از نفع شخصی"پیامدهاي اخالقی دارد. قضاوت زیبائی او یک قضاوت  اوي نظریه

خص باشد، اما بطور سببی به ویژگی هاي شی ء در دنیا ش نیست. او می خواهد که زیبائی در شخص خود مخصوص

 عالمگیر تعهد به یک دیدگاه عینی و . لذا بنظر می رسد که او م(Kant 1790)وابسته نباشد  ،از قبیل لذتی که تولید می کند

. دیدگاه زیست شناسی و ه استاو دقیقاً به این دیدگاه رسید چگونه که به هیچ وجه روشن نیست ،استهنر ي در باره

یا عینی نیست، بلکه اگر، همان طور که در  عالمگیر علم اعصابی که من پیشنهاد می کنم حاکی از این است که هنر 

، سیستم هاي فراوان پاداشی وابسته به ژن و منطق انسان را بکار اندازد، می توان آن را خوب هن شدبیا 23,5,16بخش 

  قضاوت کرد.

از که  ویژگی ايکه  فرگشت می تواند با انتخاب جنسی انجام گیردوقتی ) بیان کرده که 1971داروین (  

 باشدداشته باشد، اما براي زوج بالقوه جذاب می شود ارزش ذاتی تطابقی یا بقائی ن جنسی استفاده انتخاب آن طریق

مان جنس (انتخاب درون جنسی) کمک کند. دیدگاه او این بود که از ه یرقابت با دیگران به(انتخاب بین جنسی)، یا 

ي زیبائی طبیعی از طریق رقابت براي جذب یک زوج جنسی برخاسته است. فرایند انتخاب طبیعی او از طریق گزینه
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تا گرفته زینت آالت بینائی و هنرمندي از گل ها موجب فرگشت  –تقال براي تولید مثل، نه براي بقاء  ،یعنی –زوجی 

افراد زیادي این ایده را توسعه داده و یا به آن استناد کرده اند  .شده است انسانها زینت کردنبال و پر پرندگان تا 

 ,Miller 2000)، و میلر ((Thorstein Veblen 1899; Ernest Gombrich 1977; Amotz Zahavi 1978; Denis Dutton 2009(منجمله

میلر این است که هنر با چیزي سر و ي انتخاب جنسی براي هنر را پیشنهاد کرده است. پیامد نظریهي ) یک نظریه2011

هائی است  کار دارد که اغلب زینت آالت بی فایده هستند (بی فایده در این مفهوم که انتخاب جنسی براي ویژگی

. )اند و نشانی از شایستگی از پیش امتیاز دهنده بودهجذاب هستند چون که  فقطندارند، بلکه معموالً  "بقاء"که ارزش 

من موافقم که زینت آالت از پیش امتیاز دهنده اي که توسط انتخاب جنسی تولید شده اند نقشی در زیبائی شناسی 

سودمندي هنر، از قبیل ي حرف زیادي براي گفتن در باره انتخاب جنسی ينظریهبه این جهت بازي می کنند. اما، 

، و لذت بخش باشد، چون جذابیت داشتهموسیقی می تواند ي طرح ساده در معماري ندارد. احتماًال ساختار یک قطعه

شکوه، وساده که سیستم نحوي ما را طوري بکار می گیرد که آن را تطابقی، مرتبط با ارزش بقاء، و راه حل هاي با

، عالقه در روابط اجتماعی کنند. همان طور که قبالً بحث شد کارهائی که لذت ایجاد می ،در می یابد براي حل مسائل

و این ارزش بقاء دارد چون که ممکن است کمک کند تا فهمیده شود چه کسی با  آنها تطابقی اندي و دانش در باره

ادي از ادبیات ود که چه اتفاقی براي مردم می تواند رخ دهد، و مقدار زیچه کسی چکار می کند، و کلی تر فهمیده ش

باشد که  حق با میلر ات می پردازند، و صرفًا زینتی و بدون ارزش ذاتی نیستند. لذا ممکن استتخیلی به این موضوع

اول ي در درجه اما گرچه براي اعضاء جنس مخالف در مقاربت جنسی جذاب اند، جنبه هائی از هنر وجود دارند که

بقائی "اهدافی دارند که بعلت ارزش  و بیهوده اند، ولی من پیشنهاد می کنم که مقدار زیادي از هنرها ریشه درزینتی 

اولیه، یا سایر ي آنها بصورت خوشایند و ناخوشایند مشخص می شوند، خواه به عنوان تقویت کننده "یا تطابقی

که وقتی بدست باشند ها تداعی می شوند، یا پاداش هائی با منشاء شناختی تر که با یادگیري با این  باشند محرکاتی

بعضی از  أکید هم می کنم کهتشوند. من  می می آیند که مسائل سخت شناختی، با نظمی منظم (نحوي) حل و فصل

هاي ویژگی هائی که توسط انتخاب جنسی تأکید شده اند ممکن است مقداري ارزش بقائی داشته باشند (بخش 

   .)25,5,3,2و  23,5,3,1

 "یا تطابقی بقائی"ائی شناسی و هنر نقش انتخاب بنیان هاي زیبي بنابراین، نظریه من (تئوري رالز) در باره  

ي . لذا کامالً داروینی است. یک ایده(Rolls 2011, 2012)داروین و انتخاب جنسی در زیبائی شناسی را تصریح می کند 

د زیادي از چیزها که لذت، یا متضاد آن را ایجاد می کنند، به این جهت این کار را می کنند کلیدي این است که تعدا

ژنی هستند یا با آن ارتباط دارند. حاالت انگیزه اي وقتی سر بر می آورند که ي شده مشخصچون که آنها اهداف 

این اهداف دستیابی پیدا می  بهپیش می آیند که شود، و حاالت احساسی وقتی  سعی در بدست آوري این اهداف می

هاي شود، یا نمی شود. این حاالت با احساسات و ارزش، و با خوشایندي یا ناخوشایندي همراه اند، چون که راه 
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 تولید مثل) را متأثر کنند، و به عنوانبراي کارآمدي هستند که در آنها ژن ها می توانند موفقیت (شایستگی) خودشان (

است که حیوان باید واکنش هاي خاصی به محرکات اي  توصیهسیار کارآمدتر و مؤثرتر از یک فرایند داروینی ب

عیین ت –. نظریه این است که ارزش زیبائی شناسی تا حدي ریشه در این پاداش هاي ژن (Rolls 2014)بدهد نشان خاصی 

راه سیستم استداللی  می شوند اقامهی وقت دارد که ارزش بقاء یا تطابقی داشته، اما ریشه در لذتی هم دارند کهاي  شده

(که با امساك به احتمال زیاد صحیح بوده و لذا تطابقی اند)،  کردهبراي مسائل سخت پیدا  اي حل هاي باشکوه و ساده

می تواند تحت تأثیر عوامل زیادي باشد،  دارد. آن چه که هنر را برجسته می کندهم و تا حدي ریشه در انتخاب جنسی 

چند جنبه اي بوده، و این عوامل باید شامل این  و پیچیده، لذا این امر، همورد بحث قرار گرفتجا ه در این همان طور ک

در زیبائی شناسی براي تولید  هم دارد که کوشش ها يپیامداین نظریه  یا شر. می شودخیر  موجباثر هنر آیا  باشند که

عوامل در ارزش هاي زیبائی شناسی چون که  ،خواهد شدیک شرح نظام مند بر اساس منافع باثبات تصریحی موفق ن

، و به این علت که بعضی از این عوامل حداقل تا حدي در بی خبري، و نیستند که الزمًا با هم همساز درگیرند زیادي

گیر ؛ یعنی، با استفاده از سیستم هاي محاسبه اي در مغز عمل می کنند، که استدالل را درنحوي - غیر/اي گزاره –غیر 

  . (Rolls 2012, 2014)نمی کنند 
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  پی. ویتلی، بسیار مفید واقع شدند. بحث با ام. اس. داوکینز، بی. کی. اسکات، و 
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  رفرانس ها
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  24فصل 

  

  ارزیابی زیبائی شناسی هنر: یک رویکرد رسمی

  

  الکسندر هیوستون و جوزف پی. هیوستون
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  پیشگفتار  24,1

  

 بینائیي که با ارگانیسم تماس پیدا می کند می تواند بطرق متعددي ادراك شود. مثًال، یک صحنه ترکیبیهر محرك 

احتمال کمی دارد که اثري یکسان بر یک عده تماشاچی داشته باشد، چون که هر کدام از آنها این صحنه را به طریق 

 تجربیات، متغیراني به تاریخچهد، که ننشان می ده "واکنش"به آن و کرده  "تداعی،" "حس،" "درك،"متفاوتی 

تکراري همان نمایش به یک ي . حتی عرضهداردبستگی آنها حالت لحظه اي، و احتماًال تعیین کننده هاي ژنتیکی 

ی شود (همان شخص به احتمال زیاد اثرات متفاوتی خواهد داشت، هر عرضه اي توسط اثرات عرضه هاي قبلی متآثر م

، سیستم هاي ادراکی، مکانیسم هاي توجهی، و فرایندهاي شناختی عادتی در دنباله مورد بحث قرار می گیرد طور که

مهم از تعیین ي تکراري تطابق پیدا کرده و، لذا، واکنش ها به وارده را تغییر می دهند). یک ردهي شده یا با وارده

 گیژوی(یا شنوائی، لمسی، بویائی، چشائی) بین تماشاچی ها و در خود آنها برداشت بینائی ي به وارده متنوعکننده هاي 

هاي متعدد محرك پیچیده است. براي مثال، می توان هر عکس یا نقاشی اي را در هر زمان خاصی بر اساس پارامترهاي 

فرهنگی، ي (آموزش، زمینهي هبه حالت لحظه اي (مثًال، خلق و خو، انتظارات) و تاریخچتماشا کرد که متفاوت زیادي 

هر محرك پیچیده، منجمله هر اثر هنري صادق است. هر اثر ي . این امر براي مشاهدهبستگی دارند تجربیات) بیننده

ادراك و هم چنین ارزیابی  از ویژگی ها یا کیفیت ها براساسی در نظر گرفت که هنري را می توان به مثابه ترکیبی

وانند متغیّران نسبتاً ساده اي از قبیل رنگ، اندازه، و پرداخت باشند. این ها می توانند متغیّران شده است. این صفات می ت

بیان  "جاودانی،" "تحسین بر انگیزي،" "،تمعنوی" "زیبائی،" "بداعت،"بار احساسی باشند که با واژه هائی از قبیل 

 هاي ترکیب بندي به عنوان فرم،بر اساس واژه د نکه می توان باشندمشخص  یا جنبه هاي رسمی یک اثرمی شوند و 

یا همبستگی بر اساس محتواي  کننده د. این صفات می توانند اطالعات با ارزش تداعیدرك شون توازن، و هماهنگی

. پس کیفیت هاي و نمایانگر کننده اکسپرسیونیسم، مانند هنر اند "معنی،" مملو ازد که نباش تمثیلینمایانگري و 

مراجعه نمائید) وجود دارند.  24,4، سرگرم کنندگی، ابداعی، و هنر مفهومی (به بخش تجربه کردنبوط به مري پیچیده

یک اثر خاص می تواند معدود  براي تعداد صفات ممکن یک محرك ترکیبی پایان ندارد و فهرستی از این صفات

ته خواهد توانست تا ویژگی هاي خفرهیي دهبیننتماشاچی دارد. یک ي بوده یا زیاد باشد، که بستگی به حالت و تجربه

  درك و بیان کند. شخص تازه کاربیشتري از یک 
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ارزیابی بینندگان از یک اثر هنري به خصوصات درك شده از اثر بستگی دارد. ما در این جا می توانیم بپرسیم   

یابی اثرگذار باشند. از آنجا که ما یا نه، تا بر فرایند ارز "باخبرانه درك شوند"این خصوصیات عملکردي باید آیا  که

 خواه –هیچ برداشتی از جواب به این پرسش نداریم، به سادگی فرض می گیریم که هر ادراکی از یک شی ء 

 تواند می که دارد مغز در آن با مطابق نمایانگر یک – "خبرانه بی" یا باشد، آن از بیننده آگاهی با همراه "باخبرانه،"

  ) و لذا بر فرایند ارزیابی تأثیرگذار خواهد بود.ادراك به واکنش یک یعنی،( شود عمل یک به منجر

ي واکنش ارزیابی کنندهي ی پیش می رویم که خصوصیات متعدد یک اثر تعیین کنندهما بر اساس فرض  

، قادر بیننده است. در نتیجه اگر بتوان خصوصیات عملکردي و اهمیت نسبی و یکپارچگی یک اثر هنري را تعیین کرد

ي خواهیم بود تا پیش بینی کنیم که این اثر چگونه ارزیابی خواهد شد و سنجشی بالقوه از ارزش آن براي هر بیننده

بین خصوصیات فراوان یک تصویر در ي ، ما در این جا کوششی ارائه می دهیم تارابطهبنابراینخاصی خواهیم داشت. 

  فرمول بندي کنیم.تعیین ارزیابی کلی اثر هنري توسط بیننده را 

کوشش هاي قبلی در محاسبات زیبائی ي رویکرد ما به الگو دادن قضاوت زیبائی شناسی را می توان در زمینه  

توسط ریاضی دانی  "اندازه گیري زیبائی شناسی"شناسی در نظر گرفت، چون که، براي مثال، همان طور که با فرمول 

اشیاء زیبائی شناسی کیفیت خودشان را از ویژگی  س فرضی بنا شده کهبه نام جی. دي. بیرکوف بیان شده که بر اسا

نسبت  استخراج می کنند، یعنی، لذتی که از یک تصویر استخراج می شود مساوي باخودشان یا جغرافیائی  عدديهاي 

فرمول بندي . اکثر کوشش هاي فراوان M=O/C (Birkoff 1933)است:  (C= complexity)و پیچیدگی  (O= order)بین نظم 

زیبائی شناسی بررسی تجزیه و تحلیل تک تک خصوصیات یک کار هنري یا زیر رده هاي چنین ویژگی ها ي تجربه

زیبائی ي به عنوان سرچشمه (phi ψ) (golden ration) نسبت طالئینقش ي است، چون که براي مثال بحث در باره

بت طالئی دارند اگر نسبت مجموع کمّیت ها به کّمیت ، که در آن گفته می شود که دو کّمیت نسشناسی معماري

 بزرگتر مساوي نسبت کمّیت بزرگتر به کمّیت کوچکتر باشد:

 

  
 

، که قابل بررسی با را بیان کرده بود ، مانند زیبائی هاي طبیعتقوانین زیبائی قبالً  (Baumgarten 1739)بومگارتن 

نامید (قضاوت یا تخمین مزه یا زیبائی شناسی است که آن را  تحقیقات نظام مند، و تجربی از طریق علم تازه اي

زیبائی)، که موضوع آن ارزیابی ادراکی است که با آن نمایانگران خاص در یک تمامیتی با هم ترکیب می شوند؛ 

یعنی، تا وحدت ادراکی در متغیرانی قابل اندازه گیري تعبیر شوند. متعاقباً می توان گفت که رویکردهاي رسمی 

براي شرح جنبه هاي  از کوشش هاي روانشناسان گشتالتی (Lappin et al. 1995; Wegner and Townsend 2001)ریاضی 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧٣٠

خاصی از ادراك ما از حرکت، چهره ها، بافت، و غیره، مشتق شدند که بر اساس توان ما براي تولید و شناخت تمامیت 

  .بودند است،از مجموع اجزاءکل بیشتر  بر ، با تأکیدآنهاي از عناصر ساده فرم ها

برخالف کوشش هاي زیادي براي مدل دادن ویژگی هاي خاص یک اثر و نقش انها در زیبائی شناسی، ما   

رسمی از نقش هاي تک تک و ترکیبی در ارزیابی کلی حاصل شده (ارزشگزاري) از نمایش یا کار ي یک نظریه

دي در تشریح عناصر نمایشات و اشیاء می تواند به مثابه یک هنري ارائه می دهیم. ما باور داریم که چنین رویکر

  براي تماشاي فعال و فهمیدن پیچیدگی هاي ارزیابی آثار هنري بکار گرفته شوند. راهنماي مفهومی

  

  کوالیا و ارزیابی زیبائی شناسی  24-2

  

ي می نامیم. واژه "کوالیا"را به عنوان ی تمرکز کرده و ویژگی هاي آنها از این به بعد ما دلبخواهانه بر عرضه هاي بینائ

ما از ي طرز تجربهي براي مفهومی است که در بر گیرنده بی قید و بند نام گذاري) یک "کوال"(مفردش  "کوالیا"

درك ها، والیا شامل ویژگی ها، خصیصه ها، . همنام ها براي ک(Lewis 1929; Chalmers 1995; Horgan 1984)دنیا است 

ي سابژکتیو از یک تصویر است. موافقتی براي استفاده از این واژه وجود هااز، یا تجربه  ها س کردنکیفیت ها، ح

ي ندارد، واژه اي که از تعدادي فیلسوف در کوشش آنها براي شرح موضوعات پدیده شناسی مربوط به ادراك، تجربه

 مطلق سابژکتیوي تجربه به تا کنیم می ستفادها "کوال"ي واژه از ما. است برخاسته ذهن –مغز ي سابژکتیو، و رابطه

 است درونی ادراك یک مطلقاً یعنی، –بیننده در واکنش به یک محرك استناد کنیم. کوال یک ویژگی مجازي است 

باشد،  اي در دنیاي فیزیکی ئییا شی نمایش محرك، خود ویژگی یک که ندارد مفهومی در فیزیکی واقعیت هیچ که

  . (Shrӧdinger 2001; Perkins 1983)که مشاهده می شود 

یک تصویر یا هر کار  (E= evaluation)متغیران عمده اي که ما به عنوان تعیین کننده هاي ارزیابی سابژکتیو   

، که (g= goodness)هستند. هر کوالی یک ارزشی دارد  (Q= qualia) ي آنهنري فرض می گیریم خصوصیات یا کوالیا

نسبی آن براي  اهمیت، که دارد (w= weight) وزنآن است، هم چنین یک ارزش  خوبییا  انسجاماندازه گیري 

یا برتري آن بر سایر کوال ها و هم چنین ماهیت فعل و انفعال  غلبهي اثر مورد نظر است. وزن و اهمیت کوالیا درجه

  .سابژکتیو لحظه اي اثر هنري استي تجربه بر آنها تأثیردر  شکل دهندهبین کوال هاي 

  ؟برقرار می کننداثر هنري یا تصویر با یکدیگر رابطه  (E)در تصمیم گیري ارزیابی سابژکتیو این متغیران چگونه 

) زیر را اقامه کنیم، که بیان می کند که ارزیابی سابژکتیو یک 24,1ي (معادلهي ما می توانیم دلبخواهانه رابطه

است که در نظر گرفته می شوند که  (Q)ي ذاتی ها کوال (n)عداد = کیفیت سابژکتیو رویهم رفته) عملکرد ت Eتصویر (
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آن  خوبییا  انسجامدارد که اندازه گیري  (g)به موجب آن، هر کوالی یک ارزشی و کار هنري را شکل می دهند، 

را می توان در یک  gو  wمقدار براي اثر است ( آن نسبی اهمیتي که تعیین کننده (w) وزنیاست و یک ارزش 

   .مطلب مراجعه نمائیدي مفهومی کرد، به دنباله 10تا  1 یاسی، مثًال، ازمق

  24,1ي معادله

  

براي مثال، چنین بر ارزیابی کلی ارائه داده ایم.  ئی راچندین کوالیاي ما دلبخواهانه یک اثر افزودنی ساده

ل کارهاي متعدد همان تولید کننده در آثار هنري مختلف، از قبیي را می توان به هدف مقایسه افزوده شدنیي رابطه

براي  (w)و وزن  (g)خوبی  متفاوت ارزش هاي آن وقت دست گرفت، که هر کدام حاوي همان تعداد از کوالیا هستند.

افزون ي هم درجات متفاوت ارزیابی کلی کارهاي مقایسه شده را تعیین می کنند. اما، یک رابطه شبیه بهکوالیاهاي 

در دست گرفت، چون که داللت بر این دارد  کالًبراي مقایسه بین کارهاي با تعداد متفاوت کوالیاي  ساده را نمی توان

که هر چه تعداد کوالیائی که تجربه شده بیشتر باشد، ارزیابی کلی باالتر خواهد بود. ما باید این را به عنوان یک قانون 

کوالیا به اثر هنري موجب ي داشت که اضافه کردن سادهکلی نامحتمل در نظر بگیریم، چون که داللت بر این خواهد 

  یک اثر می شود، که نمی تواند حقیقت داشته باشد. Eبهبود/افزایش 

را فرض بگیریم. در نتیجه، براي اهداف مقایسه  Eلذا، ما باید نوعی محدودیت براي حداکثر سطح ممکن   

در هر کار هنري خاصی  Eما محدودیتی براي حداکثر ممکن کردن تصاویر یا آثار هنري با تعداد واگرائی از کوالیا 

را فرض می گیریم. براي این منظور، به عنوان اولین تخمین، ما قرار می گذاریم که نه حاصل جمع، بلکه میانگین یا 

ي ، بصورت معادله(n)متوسط تعداد کوالیا و ویژگی هاي آنها، با تقسیم کردن حاصل جمع بر تعداد کلی کوالیا 

   :می شودکلی  Eي تعیین کننده 24,2ي شماره

  

  
  24,2ي معادله

  

 یک کوال بیان کرده ایم، که از طریق آن ارزش خوبی gو  wضربدري بین ي ما بطور دلبخواهی هم یک رابطه

(g)  هر کوال در ارزش وزن یا اهمیت(w) ي مستدل تر می تواند یک رابطهي براي مثال، یک رابطه .آن ضرب می شود
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اضافه  24,3ي بصورت معادله (w)یک کوال به ارزش وزن آن  (g)اضافه شونده باشد، که از طریق آن رتبه بندي خوبی 

  می شود: 

  

  
  24,3ي معادله

  

را فرض بگیریم. مثًال می توانیم دلیل بیاوریم  Eدر تأثیرش بر  Qدیگري بین هر ي روابط پیچیدهمی توانیم ما 

باید منتظر یک فرمول کافی است، یک برهان مستدلی که  یا میانگین اجزاء جداگانهکل بیشتر از مجموع که 

بحث خواهیم کرد، کوال هائی که در خوبی و اهمیت باال مطلب ي اما، همان طور که ما در دنباله براي آن باشیم.

مراجعه  24,9(به بخش فعل و انفعال کرده، هماهنگی برقرار کرده و رقابت می کنند  E "تمامیت"هستند، در خلق 

فعل و انفعال بین کوالیا در واژه هاي همزمانی، هارمونی، و غیره، می تواند فی نفسه یک کوال ي نمائید). لذا، نتیجه

   مهمی بشود.

را بصورتی  gو wضربدري بین ي ، ما رابطهدر این اثنا، براي این که مفید بودن این نوع مدل نشان داده شود  

  بیان شده به عنوان اساسی براي بحث خودمان در دست می گیریم. 24,2ي که در معادله

مدل ها بصورتی که ما آنها را ارائه داده ایم می توانند براي مفهوم سازي روابط بین متغیرها مفید واقع شوند.   

اثبات شده و  اما، هر مدلی فقط وقتی می تواند سودمندي مهمی داشته باشد که بتواند آزمایش شده و نادرست بودنش

باالخره براي یک واقعیت تجربی وفق داده شود. همان طور که ما بعداً بحث خواهیم کرد، این مدل در پیش بینی هاي 

   چنین ارزش کاوشی را داشته باشد.ممکن است ارزیابی و ترکیب بندي کارهاي هنري ي قابل آزمایش تجربی در باره

، شخص می تواند ، که قبالً اقامه شدEبین کوالیا در تصمیم گیري  يرابطهي در یک آزمایش تجربی در باره  

ي ها Q، و هر کدام از هستندیک بیننده ، براي مثال، در این باره پرس و جو کند که کدام کوالیا در اثر هنري ذاتی از 

رتبه  10تا  0راي مثال، آنها از طریق یک مقیاس رتبه بندي، ب (g)و خوبی  (w)قابل تمییز دادن را در واژه هاي اهمیت 

را مطمئنًا می توان تجزیه و تحلیل کرده یا در واژه هاي  بندي کند. کارهاي هنري از قبیل نقاشی یا تصاویر عکاسی

ي برداشت شده مورد بحث قرار داد. لذا می توان، بطور نظام مندي تصویر یا کار هنري را قطعه ها Qوزن و خوبی 

  (درك شده).  مندشناخت کوالیاي وظیفه ي از هم جدا کردن بوسیله، یعنی –قطعه و از هم جدا کرد 

شده در این جا انجام داد.  براي آزمایش اعتبار روابط فرض چنین تشریح نظام مند یک اثر هنري را می توان  

سی بر اساس ارزیابی رتبه بندي کننده ها در مقیاي سودمندي یا اعتبار فرمول را با مقایسهبراي مثال، ممکن است که 

تصریحی کوالیائی آزمایش کرد، که در فرمول ي جذابیت مکاشفه اي و با مقایسه اي براساس پارامترهاي شناسائی شده
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توافق بین این ارزیابی ها می تواند اساسی براي فرضیه اي باشد که چگونه می توان فرمول را بهبود ي درجه ذاتی اند.

  زیبائی شناسی بهتر شود.در قضاوت  "واقعیت"بخشید تا تخمین 

  

  تخطی و استخراج کوالیا 24,3

  

تحت تأثیر  Q – آن یک تصویر می تواند با حذف یا آسیب به یک کوال Eحاال ما م یتوانیم بپرسیم که چگونه ارزیابی 

  قرار گیرد.

یک تصویرند ي که شکل دهنده ها Qهر چه تعداد از فرمول هاي قبل نتیجه گیري می شود که   

تک تک اجزاء  (w)و وزن  (g)آن بستگی بیشتري به انسجام  (E)اشند، ارزش گذاري کل کمتر ب

هر یک از کوال ها اثر کمتري بر ارزیابی  gو  wدر اثر بیشتر شوند،  ها Q. برعکس، وقتی که تعداد متشکله دارد

ا تعداد متوسط کوالیا را براي ی ها Qما تعداد کل آیا  ن پیش بینی مستقل از این است کهسابژکتیو کل اثر دارند (ای

  ند یا ضربدري.)جمعی ا gو  wبین ي رابطهآیا  ست کههم ه، و مستقل از این منظور داریم Eشکل دادن 

را پرسش کنیم. ما فرض گرفته ایم که  Eحاال ما می توانیم اثر حذف یا آسیب به هر یک از کوال ها بر   

تابع تعداد،  ،x = 0, . . ., n)، با xتعدیل شده ( Qکردن یک کوال یک تصویر که با خارج  Eارزشگزاري سابژکتیو 

اصلی و انسجام و وزن خواهد بود. این رابطه را ي ي شناخته شدهها Qباقی مانده نسبت به تعداد کلی  Qانسجام، و وزن 

  بیان کرد: 24,4ي می توان بطریق زیر در معادله
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  24,4ي معادله

  

  Eهر چه کوالیاي بیشتري در یک کار هنري باشد، ارزش  بطور ذاتی رفته می شود کهاز این رابطه نتیجه گ

ي بیشتري در تصویر باقی می ها Qخاصی خواهد داشت، چون  Qدر مقابل استخراج یا تخطی از هر  مقاومت بیشتري

ارزیابی  ویر کمتر باشند،در تص ها Q). برعکس، هرچه تعداد E(یعنی، سطح ارزیابی  "انتقال دهند"مانند تا تصویر را 

 Qهمین امر براي تخطی بر هر  حذف یا تخطی هر کدام از کوال ها می شود.به بیشتر مستعد  E یعنی بازمانده هاکل 

در یک کار  ها Qدر کار هنري هم صادق است؛ یعنی، هر چه  wیا تأثیر  gخاصی بعلت سطح پائین یا قصور در خوبی 

اي اثر  Qدر هر  wو/یا  gدارند. بنابراین، یک ارزش پائین  Eي خاص اثر بیشتري بر ها Qهنري کمتر باشند، هر یک از 

  در مقایسه با اثر هنري اي دارند که با تعداد بیشتري از کوالیا مشخص می شود. Eکلیدي تري بر 

و اثر  ها Qپیش بینی شده بین تعداد ي ما می توانیم آزمایشات مجازي و هم چنین واقعی را براي تست رابطه  

یک کوال  آشکارانجام دهیم. مثًال، ما می توانیم مشخصات منشاء  را تعدیل یا حذف یک کوال خاصی در ارزیابی اثر

 ، براي مثال در کارهاي هیرونوموس بوشي همبستهها Qتغییر دهیم که از تعداد نسبتًا زیادي از  را در کارهائی

(Hieronumous Bosch) آن را بر ارزیابی  شکل گرفته و اثرات نسبیE  با اثر تخطی یکQ  (براي مثال، رنگ) در کارهاي

ي قابل تمییز ها Qت) مقایسه نمائیم که حاوي تعداد کمتري ردینهااهنري مینیمال (براي مثال، بارنت نیومن یا اد ر

تحت  Qکردن یک پیش بینی می کند که ارزیابی یک اثر مینیمالیستی با چنین تخطی یا حذف  24,4ي هستند. معادله

استفاده کرده  ها Qدر اثر هنري اي که از تعداد کمتر اما قدرتمندتري از  Qتأثیر قرار می گیرد. اثر بیشتر تخطی یک 

 تزئین شده اند. Qواقعًا داللت بر مشکل تر بودن تولید چنین کارهائی در مقایسه با کارهائی است که با تعداد بیشتري 
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 هاي بوش، اضافه شده توسط مترجمتصویري از یکی از نقاشی 

 

 
 

  تصویري از نقاشی اي از بارنت نیومن، اضافه شده توسط مترجم

  

ي نظام مند چنین چیزي را در توسعهتحدید حدود کوالیاي خاص و  از عمدي امتناعدر حقیقت، گریتبرگ   

تدریجی هنر مدرنیست را ي توسعه تجزیه و تحلیل او از .(Greenberg 1961) مدرنیسم مورد بحث مفصل قرار داده است

او بیان می کند که، نقاشی  مشاهده کرد. می توان در واژه هاي معاف کردن کوالیاي سنتی، از قبیل سه بعدي بودن

خودش را انتزاعی کرده و با مبري کردن خود از هر آن چه که ممکن است با مجسمه سازي مشترك باشد، 

، براي مثال، مسطح ها Q ذاتی هاي ویژگی به فقط و بوده، انتقادي –اید خود خودمختاري بدست آورده است؛ نقاشی ب

  بودن و رنگ بپردازد.
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ي آن می تواند به فهم اثر هنري، مستقل از زبانی کمک کند که در ها Qنگاه به محتواي هنر از نقطه نظر   

به ) ها (Q مالی با حذف عناصر احساسی. براي مثال، هنر مینیمی گیردتجزیه و تحلیل توصیفی آن مورد استفاده قرار 

است. چنین  ماکسپرسیونیسکه مشخص هنر غیر رسمی (اینفرمال) و است، عنوان بیان حداکثري فرمالیسم معرفی شده 

رسمی (براي مثال، تناسب)، ي ي سادهها Qي معدود قابل تمییز فراتر از ها Q) حاوي 1کارهائی را می توان به صورت (

ي ها Q) حاوي 3و اثرات احساسی همراه شونده، و با این وجود، ( همبسته هاي با ویژگی هاي شایع ها Q) تهی از 2(

صلح " "معنوي،" "منزه،"توصیفاتی از قبیل که ممکن است مشکل بتوان آنها را، غیر از با  اي معرفی کرد انتزاعی

احساسی داشته باشند، اما نه از نوعی ي و غیره برچسب زد، که ممکن است اجزاء متشکله "باشکوه،" "،ساده" "آمیز،

 Qاند. بدست آوري چنین فقره اي از  روزمره که همراه با مفاهیم، ایده ها، اشیاء، یا اتفاقات معنی دار و قابل شناسائی

ممکن است معرف فرجام شناسی مینیمالیسم باشد. تجزیه و تحلیل مشابهی که به سایر فرم هاي هنر اطالق شده به  ها

  . ي غالبی خواهد رسید که آن رابه عنوان یک سبک یا مسیر هنر مشخص می کندها Qال زیادي به فقره هاي احتم

  

  آرایه شناسی کوالیا 24,4

  

، از قبیل تکنیک هاي رنگ، "ساده") کوالیاي اساسی 1چنین تجزیه و تحلیل فردي یک اثر هنري می تواند شامل (

به بدیع  مربوطي مملو از احساسات ها Q) 2؛ (لم مو کاري، تغییر حالت هااندازه، درخشندگی، شالوده، و پرداخت، ق

ي رسمی ترکیب ها Q) 3، زیبائی، و احساسات استاندارد از قبیل عشق، تنفر، انزجار، ترس، میل، و خنده؛ (تنشبودن، 

 صنعتگري و هنرمندينیادي بندي، از قبیل فرم، فضا، چشم انداز، توازن، هماهنگی (یا ناهماهنگی) که به عنوان ابزار ب

ي ها Q )5؛ (یا ایده ها، براساس محتواي نمایانگري و تمثیلی اقالم، وي ي با ارزش وابستهها Q) 4به آنها فکر می شود؛ (

 Q "نظم متعالی،" )6مراجعه نمائید)؛ و ( 24,9(به بهش  همزماني ها Q مشتق شده از روانی، فعل و انفعال، و تعادل بین

ي یافته شونده ها Q، زیبائی شناسی، فلسفی، ایدئولوژیکی. ممکن است بتوان یک طرح دسته بندي نوع ي شاعرانهها

و مستقل از اعصار و زمانه ها،  "عینی"در تصاویر یا کارهاي هنري را ساخت و بر اساس آن کارهاي هنري را بطور 

   و توصیفات محتوائی توصیف کرد. "مکتب هاي هنري،"

  

  براساس کوالیاتماشاي هنر  24,5
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استفاده می کنیم تا به ویژگی هاي خاص یا کیفیت هاي یک  بنديبی قید و کوالیا را بطور ي از این جا به بعد ما واژه

راهنمائی کند. به منظور هم اثر هنري یا معماري اشاره کنیم. مفهوم کوالیا می تواند ما را براي فهم پیشرفت یک هنر 

ی توانیم یک مثال واقعی از یک کار هنري را در دست گرفته و پیشرفت آن را در نشان دادن چنین رویکردي، م

 24,1. دو تصویر اولی در شکل ند، آن طور که هنرمند آن را معرفی می کپیگیري کنیممراحل رسیدن به فرم نهائی 

این ها وجود داشته هنر عکاسی معرفی شده اند (گام هاي متعدد دیگري بین  اثرگام هاي واقعی در سیر تولید یک 

، سطح یبصورت بی حرکت ساختار داده شده است (زمین پالستیکاند). در باال و طرف چپ، عکس در الیه هائی 

 داربست و آبی –ي به اضافه -). در گام دوم (باال طرف راست)، تمرکز بر سطح قرمز پشتیقرمز، سطح آبی، و دیوار 

است و سنگین  آمده زیري)، ساختار پائین تر نهائی (عکسي ر نسخهه به ساختار عظمت می بخشد. دک ستآنها بین

می آید، در حالی که فضا شفاف تر است و در عکس وظیفه اي بعهده می گیرد، و اعداد در پرکردن فضا و  بنظر تر

د. در مهم می شوند. ما می توانیم مسطح شدن تدریجی تصویر را ببینیم که به یک نقاشی نزدیک می شو زمینهمعرفی 

 تا قرار می گیرند اي حالی که داربست فوالدي و رنگ ها بدون تغییر باقی می مانند، تغییرات عمده در سطح قاعده

  .به تصوري از آب، تنظیم در شدت و ضعف رنگ ها و نسبت عناصر به یکدیگر و به قاب نزدیک شونداحتماًال 
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عکس نهائی  ،Hannes Norberg, 2012 (175 X 140 cm)ربرگ هانس نو عکس نهائی توسط در مسیرگام هائی  24,1شکل 

   .VG Bildkunhst, Bonn / Hannes Norberg, 2012 ©در زیر است. 

  

  

 Qحذف یک  24,6

  

تخطی کرده و اثر آن را  ي آنهاانجام داده و در کارهاي هنري بر کوالیا رخدادبعد از  ی را همما می توانیم آزمایشات

ما کارت پستال موجود در مرکز عکس را حذف کردیم. می  24,2. براي مثال، در شکل بر ارزیابی سنجش کنیم

ي اساسی در کارهاي هنري ها Q یعنی، –توانیم ببینیم که خارج کردن آن در واژه هاي توازن، تناسب، عمق، و رنگ 

دارند: در این عکس کارت  ي مالیم در این کار اثراتی همها Q. اما چنین استخراجی بر سایر می گذارداثر عمیقی  -

 نقاشی از پستال کارت – هنري ي تاریخچهها Qپستال مضمون هاي مرکزي گوناگونی در عکس می گیرد، براي مثال، 

قرار داده شده جائی که ارجاعات زیادي به هنر، موسیقی، و  ترتیبی یک در غالبی بطور و است ورمییر جن از اي
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و  کرکی، قرمز، کج کاله یک پستال کارت در شده نقاشی خانم – Qان یک به عنو سالخوردگیادبیات شده است. 

باشکوهی پوشیده است، کاله بیس بال آبی است، لبه هاي سختی داشته و فراوان است و بطور زاویه داري روي کتاب 

دو  دري مهمی ها Q بر ) با استخراج کارت پستال متأثر می شوند. ماها Qها قرار داده شده. بطور کلی عناصر شاعرانه (

  نیز تخطی کرده ایم.  24,4و  24,3شاهکار معماري در تصاویر 

  

  
، باال عکس اصلی، پائین دستکاري Studio, 2012 (69 X 95 cm)استخراج بخشی از یک عکسی از کریستوفر مالر،  24,2شکل 

   .Christopher Muller ©شده. 

  

و  ها Qي بر دل انگیزي و وزن باقی مانده Qیا حذف یک  بر و چگونه تخطیآیا  حاال ما می توانیم بپرسیم که

بصورت اولین تخمین، بر اساس فرض ساده شده اي است که بعد از  ،24,4ي د. معادلهتأثیر می گذار Eارزیابی کلی 
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ت . فرض دیگر و معتبرتر ممکن استفاوت پیدا نمی کنندکوال هاي باقی مانده  wو  gفردي، ارزش هاي ي Qحذف هر 

کوال هاي باقی مانده تغییر پیدا می کنند، با  wو  g، ارزش هاي (x)این باشد که بعد از حذف یا استخراج یک کوال 

ي ممکن است حتی افزایش پیدا کند، بجاي این که همیشه کاهش پیدا کند همان طور که در معادله Eاجماعی که 

، تعداد y = n – xنشان داد. در این جا  24,5ي معادله بای . چنین رابطه اي را می توان در روشمشاهده می شود 24,4

  هستند. yتابع  wiو  gi، تعداد استخراجات: x= 0, . . . , n، = حالت اصلی y0؛ Qکوالیاهاي باقی مانده 

 

  
  24,5فرمول                       

  

 تفاهم بین تولید کننده و تماشاگر 24,7

  

یک کار هنري بکار  "موفقیت"یا  "شکست"یم مدل اساسی خودمان را براي شرح جالب توجه این که، ما می توان

ارائه شده توسط تماشاگر که کمتر از انتظار تولید کننده است می تواند ناشی  Eیک ارزیابی پائین  بگیریم. براي مثال،

، هر چه تناقض بین . بنابراینکرده انددرك بطور مستقلی از تناقض بین کوالیائی باشد که هنرمند و تماشاگر آنها را 

شدت  یمشود. ما می توان "فهمیده"و بیننده بیشتر باشد، احتمال کمتري دارد که اثر هنري  دارزیابی هاي هنرمن

بین ارزیابی هاي تولید  را سنجش کرده و نسبتی 24,4در دست گرفتن معادله  ناهماهنگی بین بیننده و تولید کننده را با

  برقرار کنیم: (v) و بیننده (p)کننده 

    

            dEs = Ep / Ev  

  

  24,6ي معادله                                                       

  

تولید کننده  کلی، و ارزیابی (Es)بین ارزیابی هاي ي نشان داده شده، که با آن رابطه 24,6ي در معادلهرابطه  این

(Ep)  و مصرف کننده(Ev) از تناقض  سنجشی(d)  بین آنها، یعنیdEs  .نزدیکیي درجهرا ارائه می دهد dEs  اندازه  1به

 دتولید کننده و تماشاچی می توان Eبین ارزش هاي  واگرائی ايتفاهم بین تولید کننده و تماشاگر است. یک  گیري

ناخته شده است. البته سنجش ش متفاوتی باشد که توسط تولید کننده و تماشاگر Qبه مربوط ، یا  Qهمان  gو/یا  wي نتیجه
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قابل اطالق  "تازه کار"و  "متخصص"تماشاگران  مثالً بین، ها گروهي همهناهماهنگی و هماهنگی در مقایسه هاي بین 

  است.

  

   ثابت کوالیا 24,8

نه آن همان طور که قبالً گفتیم، ما فرض گرفته ایم که وقتی که یک اثر هنري را مشاهده می کنیم آگاهانه یا ناآگاها

را بر اساس کوالیا و فعل و انفعال بین آنها ارزیابی می کنیم. با تجربه اندوزي ممکن است با معیارهاي خوب بودن 

(مثًال، بازار، منتقدان، هنرمندان) دیکته می شود اشنا شویم.  ت کوالیا آن طوري که توسط متخصصان(کیفیت) و اهمی

شوند، توسط متغیران می سنگین و ارزیابی و شوند و چگونه سبک می  در یک اثر هنري تشخیص داده Qsکدام البته، 

بطور  (Bullot and Reber 2013)فرهنگی، سیاسی، تاریخی، نظریه اي، و زمینه اي تحت تأثیر قرار می گیرند. بالوت و ربر 

ارزیابی کوالیا و  شناسائی وي که تعیین کننده را در بیننده ها تحسین آمیزي عوامل محیطی، اجتماعی، و تاریخی

  ه اند.جمع آوري و فهرست بندي کردویژگی هاي آنها در کارهاي هنري هستند 

در واکنش  مفروض که برداشت هاي شخصیو  گوناگونی هااز  علیرغم تعداد بسیار زیاد منشاء هاي احتمالی  

مقدار قابل مالحظه  ، می تواندی آنهابه نمایشات پیچیده درگیرند، در ارزیابی اشیاء هنري در استخراج کوالیا و اثر نسب

برداشت هاي اکتسابی، اشتراك تاریخی، ي . بدون شک چنین موافقتی نتیجههماهنگی و توافق وجود داشته باشنداي 

است. اما، مدارکی هم براي گوناگونی هاي ژنتیکی وجود دارند که  ها و اثرات فرهنگی، فشارهاي بازار، و توصیه

در  ویژگی هاي تصاویر را شناخته، ارزش داده، یا از آنها اجتناب کند. چگونه ما اشیاء را کنند تابیننده را مستعد می 

ي شده (جبري) بوده و توسط مکانیسم هاي سخت افزاري شده معینتا حدي  مجهان برداشت و ارزیابی می کنی

وظائف بقاء توسعه پیدا کرده اند.  فیزیولوژیکی محدود می شوند که در موافقت با فشارهاي فرگشتی و بوم شناسی با

از قبیل تناسبات، توازن  "ساده"شده در ادراك و واکنش ها به کوالیاي نسبتاً  سخت افزارياین ها می توانند گرایشات 

از قبیل  يبه اطالعات پیچیده ترادراك و واکنش ها  ندباشد، اما می توانبین عناصر، ترکیب رنگ ها، بداعت، و غیره 

   .(Brown et al. 2011; Huth et al. 2013; Ishizu and Zeki 2011; Zeki 2000)د نباش رفتارء و  شیي فقره

در معرض ي می تواند با متغیران بی شماري، منجمله زمینه، تاریخچه Eهمان طور که قبالً کفتیم، از آن جا که   

المت) سق و خوي زودگذر، سطح تمرکز، وضع قرار گرفتن، و متغیران حالت کنونی بیننده (براي مثال، ساعت روز، خل

ي می تواند قابل اعتماد باشد، یعنی، با تکرار مشاهده E، ما می توانیم بپرسیم که تا چه اندازه یک سنجش متأثر شود

هماهنگیٍ  در بین یک گروه ي ؟ ما می توانیم در بارهچی هستند Eمتغیران در سنجش همان نمایش توسط همان بیننده 

نهائی  Eو در کوالیاي ذاتی می توانند تا چه اندازه  گروه –یک زیر اعضاء پرس و جو کنیم؛  هم اشاگرانخاص تم
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چنین گروهی چه اندازه باثبات است؟ ما بطور فرضی و هم چنین تجربی می توانیم  Eیک اثر هنري هم صدا باشند و 

سطح تحصیالت، جمعیت  اساس بر مثال، براي( مکنی مقایسه هم را بینندگان مختلف هاي گروه –هاي زیر  Eانگین یم

 معلومئی ها Q، تا شودشناسی، و غیره). باید ممکن هم باشد تا ثبات در ویژگی هاي اثر هنري در همان هنرمند شناسائی 

مورد بحث قرار  چگونگی. یک مثالی از را مشخص می کنند گروه هنرمندانشوند که کلیات آثار همان هنرمند یا 

   Huston)شده است  آوردهي کلیشه اي در جاي دیگري ها Qیک هنرمند خاص براساس دادن کار 

2002a, 2002b).   

  

  Q، محو شدن، و تأثیر متقابل حاد بودن کوالیاي همزمان: ي مسئله 24,9

  

و تا چه آیا  ، ما باید بپرسیم کهباشندمتعدد آن بر بیننده  ياعمال کوالیا وظائفي نتیجهاگر ادراك، ثبت، و قضاوت 

. ما نمی حاصل شود Eاندازه پارامترهاي متعدد، ویژگی ها، یا مشخصات یک نمایش می توانند همزمان فرایند شده تا 

کند.  توانیم احتمالی را رد کنیم که دستگاه عصبی می تواند بطور همزمانی کوالیاي متفاوتی را بطور موازي فرایند

ي متعددي ها Qیک بیننده می تواند بطور همرمان به آیا  توانیم بپرسیم کهحتی اگر ما این احتمال را قبول کنیم، می 

  بپردازد که در یک تصویر یا کار هنري (خواه باخبرانه یا بی خبرانه) بپردازد.

  

  حاد بودن  24,10

  

) در 1: (ما می توانیم فرض هاي ذیل را اتخاذ کنیم ي همزمان بر بیننده،ها Qبراي بررسی موضوع فرایند کردن و اثر 

غلبه می کنند. بنابراین، احتمالی که یک  کمبر کوالیاي با ارزش نسبی  (w) زیادوزن ، کوالیاي با ارزش حاد بودن 

بر کوالیاي  (g)همین طور، کوالیاي با کیفیت باال یا خوب ) 2بقت دارد. (بیننده داشته باشد، با وزن آن مطاکوال اثري بر 

) 3با خوبی دارد. ( تمطابقدر سلسله مراتبی  واحتمال گرایانه  یند، و مانند وزن، مزیت، غلبه می ک (g) با ارزش پائین

یم، نتیجه گرفته می شود که ه ااقامه کردرا  Eقضاوت  در تعیین ارزش gو  wهمان طور که ما یک فعل و انفعال بین 

در واژه هاي  ،ی با احتمال نسبیضرب کردن بیان شده) یک سنجش ترکیب با(در مورد ما بطور دلبخواهی  رابطهاین 

نام  حاد بودن، که می توان آن را به عنوان بدست می دهدبر بیننده را  تأثیردر  ي موجود،ها Qنسبی بر سایر ي غلبه

  .را تعیین می کند ها Q فرایندهاي مربوط به شناسائی و توجه به اي که بخودي خود Qگذاري کرد، یک 
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واحدي  Qدر اثر هنري یا نمایش کمتر باشند، هر  ها Qیم، هر چه که تعداد که ما تأکید کرده اهمان طور   

، وزنش بیشتر خواهد بود؛ شده حاد، و به احتمال زیاد، بیشتر ا خواهد بوددار Eاهمیت بیشتري در تصمیم گیري کلی 

ند. هم چنین، در ارجاع در یک اثر وزن نسبی هر کدام را تعیین می کن ها Qتعداد  کلی، E براي در تصمیم گیري یعنی،

احتماًال بر وزن  Qیا دستکاري یک  ، ما تأکید می کنیم که تخطی24,5ي و معادله Qتخطی بر ي بخش قبلی در باره به

  کلی، تأثیر گذار است. Eي باقی مانده، با اثري احتمالی بر ها Q حاد بودنو 

  

 Qمحو کردن یا زوال  24,11

  

آن بدون تغییر باقی نخواهد ماند. لذا، گرچه ي طی زمان مشاهدهی ات هر محرکصفکدام از ما فرض می گیریم که هر 

، احتمال هم دارد شناخت و توجه به آن افزایش پیدا کند تشدیدیک عملکرد  عنوانممکن است به  Qیک  حاد بودن

عادت ي د نتیجهنتوانمی  ها Q چنین محو شدنهاي محو شده یا زوال پیدا کند. کردن، تماشا طی که که با گذشت زمان

ي رقیب باشند. چنین فرایندهائی براي ها Q بوده، یا ناشی از جابجائی توجه به کردن، خستگی، و کم حوصله شدن

د در سطوح گوناگون دستگاه عصبی، منجمله سطح پایه اي نو می توان اند شناخته شده بخوبی متأثر شدن ادراك

هم مورد بررسی  (Chalmers 1995)افتند. موضوع محو شدن کوالیا را چالمرز چشم اتفاق بیي شبکیهگیرنده ها، از قبیل 

  قرار داده است.

سرعت زوال تعیین  دارد. یک سرعت خاص محو شدن یا زوال خاصی Qما اقامه می کنیم که هر   

نشین آن ائی است که جها Qي رقیب طی مدت تماشا کردن (هم چنین فعل و انفعالش به ها Qآن بر ي غلبهي کننده

دارد. ارتباط احتماًال به مجموع وزن و خوبی آن  Q یک زوال سرعت). نمائید مراجعه 24,12 بخش به –خواهند شد 

ي ها Q؛ یعنی، هر چه تعداد در اثر هنري است ي رقیبها Qسرعت محو شدن نیز یک عملکرد به احتمال زیاد بعالوه، 

ارتباط دارند: توجه  "توجه"فرایندهاي  به ها Qین زوال رقیب کمتر باشند، سرعت زوال کمتر خواهد بود. چن

، احتمال کمتر باشد ها Qي رقیب جابجا شود. نتیجه گرفته می شود که هر چه تعداد ها Qتماشاکننده ممکن است به 

  ي کمتري وجود دارند تا توجه به آنها معطوف شود. ها Qچون که  شود،کمتري دارد که توجه جابجا 

ي ها Qبگیرند. بخود  بودن حاد از باالتري سطح یک دوم –ي سطح ها Qاجازه می دهد تا  چنین محو شدنی  

قبلی ظهور خواهند کرد. این فرایند جانشینی ي ي محو شدهها Qي جدید و ها Qغالب جدید نیز محو خواهند شد، و 

Q موجب تشدید بداعت  هاQ کلی یک  اثربر د که می توان، ایجاد می کنند کلیشده و فی نفسه یک فرایند پویاي  ها

همه یا هیچ پایا بر  ي. لذا اثر سابژکتیو یک نمایش اثرتأثیرگذار باشدکار هنري (یا هر نمایش پیچیده) بر تماشاگر 
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ي است که معرف یا شکل دهنده ها Qتماشاگر و بر دستگاه عصبی او نیست، بلکه یک فرایند دائمی جریان اطالعات 

  اثر است.ي تجربه

  

  ها Qفعل و انفعال  24,12

  

چندین ند به نمی توا ها است. کوال ها Qا فرایند محو شدن کوالیا زیربناي یک فرم مهمی از فعل و انفعال بین یمفهوم 

ي ها Q) ممکن است در راه هاي توانمندي بر یکدیگر اثر بگذارند تا 1با هم فعل و انفعال کنند، براي مثال، ( قیطر

را تعریف  "تمامیت"یک د تا نانها می تواند ویژگی هاي تجمعی داشته باشواقعی همزمانی  د.ترکیبی تازه اي خلق کنن

) بعلت محو شدنی که ما قبالً فرض گرفتیم، می توانیم 3می توانند به عنوان متن یکدیگر کار کنند. ( ها Q) این 2کنند. (

   ه زنجیره اي و پویا هم هستند.نیستند، بلک هم صرفًا موازي ها Qفرض بگیریم که فعل و انفعال بین 

ضمن فرایند براي مثال، در مورد یک شی ء هنري ساکن (نقاشی یا عکس) که به تماشاگر عرضه می شود،   

غالب رقابت کننده  Q. چنین فعل و انفعالی بین تصویر بستگی دارد يها Qیک فرایند مهم به فعل و انفعال بین ارزیابی، 

 هماهنگیاحتماالً می تواند ویژگی هاي  پویا بین آنها مفهومی کرد کهي ان دو طرفهرا می توان به عنوان یک جری

اثر را تعیین کند. بنابراین، وقتی با تصویري روبرو می شویم ادراك ما از آن نامتغیر نیست، بلکه برعکس، با چنین 

هاي سریع غالب در توالی  می تواندتعیین می شود، که از آن طریق یکی یا رده اي از چنین جریانی  ها Q جریانی بین

درك آب یا داربست ، از قبیل ها Qنگاه می شود، عناصر همبسته یا  24,1شده و عقب بنشیند. براي مثال، وقتی به شکل 

دیگري ي ي ترکیبی (رنگ، تناسب) در لحظهها Qزمانی غالب شوند، در حالی که ي فوالدي، می توانند در یک نقطه

د چون که ما می توانیم باخبرانه تصمیم بگیریم می توانند قصدي باش متشکلهي ها Qن جابجائی بین کنند. چنیمی غلبه 

 قابل کنترل نباشد، چون که یک کوال ها Qتا بر یکی از آنها یا بر دیگري تمرکز کنیم، یا می تواند بعلت محو شدن 

با اشکال قابل  ها Qبین عناصر ادراکی یا  در غلبه گري یکی دیگر را جابجا می کند. جابجا شدن غیر قابل کنترل

خواهد توانست به این طریق بر  Qیک ي . البته اثر حافظهمعکوس شدن روانشناسی گشتالت بخوبی شناخته شده اند

موجود در یک  منفرد "تمامیت"در هنر بصري وجود دارند تا  حساب شده یرگذار باشد. اهدافیثأبعدي ت Qتعبیر یا اثر 

عرضه کنند، بخصوص در آثار به اصطالح مینیمالیست، که بجاي مخلوطی از اجزاء ، Qبه صورت یک  کار هنري را

حداقلی از اشکال هندسی، رنگ ي کوشش دارند تا یک برداشت را به ساده ترین و خالص ترین فرم از طریق استفاده

 ها، خطوط، و تسلسل ها کاهش دهند.
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  قابل برگشت، اضافه شده توسط مترجم. مثالی از روانشناسی گشتالت تصاویر
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  یک اثر مینیمالیستی، اضافه شده توسط مترجم

  

  

  کوالیا در معماري 24,13

  

(از قبیل موسیقی، معماري، و ادبیات) یا به  هستندوابسته  ها Qبراي فرم هاي هنري که به ویژگی هاي زمانی یا پیاپی 

(از قبیل معماري و مجسمه سازي)، ماهیت دقیق فعل و انفعال بین  نداتی براي مشاهده وابسته چشم اندازهاي متفاو

عناصر در توالی و نظم آنها می تواند کلیدي باشد. یک اثر معماري را می توان بالقوه از بی نهایت تعداد چشم انداز 

اختمان شد، در آن توان وارد س یان)؛ یا مبعد زمي به اضافه(سه بعد در فضا  است مشاهده کرد چون که چهار بعدي

می توان آن را از نقطه نظر هنر بصري تماشا کرد. طرح ناول ي در درجهسیر کرد، آن را لمس و از آن استفاده کرد. 

در معماري،  ها Qپیاپی باشد. لذا، ي معماري می تواند شامل زنجیره اي از فرایند هاي منطقی و از نظر سببی بهم مربوطه

حفظ ایده ها و مقاصد مفهومی طی انبه در واژه هاي هدف و ایده را به نمایش بگذارند. می تواند یک وابستگی دوج

طرح این فهمیدن ایده هاي ي درجهپیچیده است. ي عمده Qیک فرایند طراحی و مراحل ساختن تا محصول تمام شده 

 "کمتر می تواند بیشتر باشد،"با برداشتی که اساسی بشدت ارزیابی محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. براي مثال، 

عمده اي در معماري مینیمالیستی است،  Qتا هر چه بیشتر بدست آورده شود یک  ،هر چه کمتر بخدمت گیريفرایند 

. از این چشم انداز معماري از، براي خواهند داشت تمامیت در تأثیرگذاريي معدودتر وزن بیشتري ها Qچون که 

ي آن شامل جنبه هاي ها Qچون که نمی تواند کالً از یک نقطه نظر ارزیابی شود. مثال، یک نقاشی پیچیده تر است، 

هم چنین ویژگی هاي متنی هستند. بخش هائی از یک  ، وعملکردي، مصالح، عناصر ساختمانی، زیبائی شناسی

ابطه با سایر بخش را هم در ر هااما می توان آن هده کردمشا جداگانهکه می توان آنها را  ساختمان وظائف خاصی دارند

. در نتیجه پایه هاي ممکن براي ارزیابی می توانند ، در نظر گرفتهاي یک ساختمان، محیط آن، و تاریخچه اش 

  پیچیده یا ساده باشند. ،اول)ي ي حاد درجهها Qبستگی به تمرکز بیننده (بر 

  تفاوت مورد بررسی قرار می دهیم.ي معماري را با مثال هائی از سنت هاي معماري مها Q از بعضیما در اینجا   
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  عتیقه 24,14

  

سال قبل از تاریخ میالدي مارکوس  25تناسب در نظر گرفته شود، حدود  ، براي مثالQفقط یک این که  به منظور

آن را به این صورت مورد تأکید قرار  ,De archtectura (Marcus Vitruvius Pollio معماري ( ویترویوس پولیو در کتاب

   است:داده 

  

است از آن یک کار، و بین تمامیت و بخش خاصی  تمامی تناسب همخوانی بین اندازه گیري هاي اعضاء

ل تقارن نتیجه می شود. بدون تقارن و تناسب هیچ . از این امر اصوکه بعنوان استاندارد انتخاب شده است

یقی بین اعضاء آن، مانند دقي گویا هیچ رابطه ، یعنی،اصولی در طرح هیچ معبدي وجود نخواهد داشت

  . (virtuvius 1014).خوش هیکل وجود دارد انسانوضعی وجود ندارد، که در یک 

  

اشاره دارد. پارتنان  ساختمان یک جزءبه ، یا تناسب در معماري به نسبت طول، عرض، و ارتفاع، نماي خارجی

رض و ارتفاع را نشان می دهد (به و اثرات تخطی از آن در عاهمیت تناسب در معماري کالسیک  24,3در شکل 

مراجعه نمائید). ما پیش  به عنوان پایه اي براي تناسب معماري و زیبائی شناسی  φ نسبت طالئیي در باره 24,1بخش 

یک رده از بینندگان در ارزیابی وقتی باالتر است که به آنها محصوالتی با نسبت هاي  Eبینی می کنیم که میانگین 

تصویر باالئی) عرضه شود تا آنهائی که پارتنان هاي تعدیل شده هستند (شکل هاي پائینی). در  ،24,3(شکل  اصیل

هشت عدد به نه عدد ناجور تغییر دادیم، که بر نسبت هاي کلی ساختمان هم تأثیر تصویر وسطی ما تعداد ستون ها را از 

باستان بوده است. در معماري نسبت  مهمی در معماري یونان Qمرکزي را حذف می کند، که یک گذاشته و فضاي 

یا فشارهائی مربوط است که به یک ساختمان یا به اجزاء  محموله هاها بطور نزدیکی به متغیران ساختاري از قبیل 

این متغیران که ضخامت الزم دیوارها، ستون ها، و طبقات را متأثر می کنند، به مصالح آن اعمال شده است. ي متشکله

 یس می پاویون، تاریخی، و متغیران عمدي وابسته هستند (نسبت هاي پارتنان را با نسبت ها در ه ايساختمانی، منطق

  مقایسه نمائید).  24,4در شکل  روهون در 
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پارتنان در آکروپولیس آتن، یونان. عکس باال نمایانگر ساختمان اصلی است؛ در وسط یک ستون اضافه  24,3شکل 

  کشش عمودي بر ان مشاهده می شود. شده است، و در پائین اثر
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در بارسلونا  1929که براي نمایشگاه بین المللی  (Mies van der Roche) روهپاویون اثر می یس ون در  24,4شکل 

-Creative Commons, Attribution Nonساخته شده است. باال اصلی؛ پائین: تخطی شده. عکس از اشلی پومرو، 

Commercial License.  
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  مدرن کالسیک 24,15

  

(مترجم، به معنی خانه سازي) که توسط والتر گروپیوس در ولمار، آلمان  Bauhausمکتب هنري آلمانی معروف به 

. یکی از اصول استهنر هاي آزاد و کاربردي ي همهمدرنیسم کالسیک در  اري شد پیشتازذ) بنیان گ1933-1919(

هنرها، ي در آن همهباالخره بود که  (Gesamtkunstwerk) "ام و کمالتم"خلق یک کار هنري  (Q)آن ي هدایت کننده

 هاي صنعتی و براي ساختن منازل ارزان قیمتکارخانه منجمله معماري، بهم آورده شوند. عناصر یکانی (ماجوالر) در 

. لو کوربوزیه مقرون به صرفه هستند)و ساده، که صنعتی، ي شدهع از قبل سازي ي بزرگ صنایها Qمی شوند (  ساخته

تا بر  ،را اعالم کرد "معماري جدید")، اصول (Le Corbusier, Ver une architecture, 1927)در کتاب به سوي معماري 

در سال  Vila Savoyeفرم خالص برپا شود. ساختمان هاي او که از ي اساس عملی بودن، همراه با زیبائی شناسی برپایه

هاي بتونی  ستون، و با است، ساختمان اصلی از زمین جدا هستنداو  ي)ها Q ج اصل (، مثالهائی از پنندشروع شد 1931

را  Q3 ، و یک فضاي باز طبقه اياست Q2ي ایجاد کننده نگهدارنده، ، نماي ساختمان بدون دیوارهايمی شودحمایت 

ي سقف جبران گل باغچه هاکرد.  تعبیه می (Q4)در طبقات باالئی پنجره هاي بزرگی با منظره هاي باز او . بیندتهیه می 

درهم  Qاز نسبت طالئی در این ساختمان ها . لو کوربوزیه (Q5) ردن به نمایش می گذاند که ساختمانو گیاهی را می ک

در بارسلونا  روهت هاي انسانی هم استفاده می کرد. یکی از مثال هاي معماري نو پاویون می یس ون در بشده با نس

لیاي این کار نه تنها بینائی هستند، بلکه مخصوصاً ماهیت مفهومی دارند. چریان آزاد، و فضاهاي ): کوا24,4است (شکل 

و استفاده از ستون هاي باریک فوالدي ممکن می شدند.  باز با خارج کردن نماي خارجی حامل بار و دیوارهاي داخلی

  اي این ساختمان را نشان می دهد.جانشین کردن دیوارهاي خارجی سنتی و سقف ها بر اتاثر 24,4پائین شکل 
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 تصویري از یکی از ساختمانهاي ویال سوي (اضافه شده توسط مترجم)      

 

  

  مینیمالیسم 24,16

  

 (Zen)زِن ي فلسفهي ایدهي در معماري ژاپن بکار گرفته می شد، که در دنباله ،دیگر امورمینیمالیسم در گذشته در بین 

عریان کردن ي . مینیمالیسم مدرن از مکتب بائوهاس تحول پیدا کرد که ایده هاي زِن در بارهبود (”Ma“)یا فضاي منفی 

عریان اصلی، پیام، و ترکیب بندي ي که به سازهبدست گرفت خالصی از عامل ثبات و اطالعات اضافی با  را افراطی

اي ظریفه، ادبیات، و معماري تمرکز بر همان طور که قبًال بیان شد، وجه مشترك مینیمالیسم در هنره. مربوط نبودند

هاي  Q. در معماري تأکید بر است - کیفیت انتزاعی آن از طریق حذف مفاهیم و مواد زائد یعنی، –کار  "جوهر"

سادگی، اشکال هندسی پایه اي، نورپردازي سرد و سخت، فضاهاي زندگی باز، حداقل استفاده از مصالح، اشیاء، و 

اضافه ساختار به مفهوم  دیگريد که هیچ کاهش نتا به نقطه اي کاهش داده شو اده می شوندپی هدفیدکوراسیون، با 

کنید، که بر اساس  دقت ،(Dieter Rams) "کمتر اما بهتر"(می یس دو در روه) یا  "کم بیشتر است"موجز  اتبه بیان. نشود

را ایجاد کرد. توجه بسیار زیادي به فضاهاي باز، آنها ساده ترین و معدودتري عناصر را باید استفاده کرد تا حداکثر اثر 

) مربوط به هماهنگی اساسی، نظم، و ها Q(نور و هواي طبیعی در فعل و انفعال با ساکنین شده تا کیفیت هاي انتزاعی 

هنر فرنک گهري ي سرامیکی ونگ شو با موزهي و تاریخی بدست آیند. تضاد خانه یسادگی، مستقل از تحمیالت سنت

ساختمان گهري بشدت ترکیب بندي شده کند.  در معماري مینیمالی را برجسته می ها Qاهمیت واضح  24,5کل در ش
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در شکل، نور، سایه، و سکون ها است. این  هاي مشکوك ي تعادل و تعادلها Q(شبیه به یک نقاشی کوبیسم) با 

، و آزمایش گري است. بخش هاي آن را ي فردگرائی، آزادي بیانها Qساختمان مثالی از تمایالت مدرنیست ها به 

 طرح برخالف – داخل به خارج از –فرایند طرح آن رسمی است  ،مرتب کردمی توان بدون فدا کردن بطور متفاوتی 

ي احساسی بیشتري از طرح شو در بیننده ایجاد کنند که ، ها Qی است. طرح اولی ممکن است مفهوم و سببی که شو،

ئی تأکید دارد که به ها Qدارد، و از طرف دیگر، بر ي مفهومی ذکاوتی ریاضی ها Qبر  از یک طرف، تأکید بیشتري

و پیش بینی اي بر می  24,4ي اموري که ما را به معادله شاعرانه مربوطند.و آرامش، خلوص، معنویات، تعالی ها، 

کار به حذف یا تخطی بر هر  از کلیي بجا مانده E در یک کار کمتر باشند، ارزیابی ها Qند که هر چه تعداد نگردا

احتمال بیشتري دارد تا  کدام یک از این دو کارکوال فردي مستعد تر می شود، و ما می توانیم حدس بزنیم که 

  استخراج یا مخدوش کردن را تحمل کند.

  

  

   
  

ز ویلیام هنرهاي وایزمن، مینزوتا، امریکا، آرشیتکت فرنگ گهري (عکس اي طرف چپ: جزئیات موزه 24,5شکل 

سرامیکی، جینهوآ، چین. ي . طرف راست: جزئیات خانهhttp://www.flickr.com/photos/bill_n_stv ، در جی. فالک

رشیتکتی ونگ شو و استودیوي آي معماري پریتزکر. عکس از لو هنگشانگ، هدیهي جایزه 2012آرشیتکت: ونگ شو 

 آماتور، هنگشو, جمهوري خلق چین).
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براي بیان هنر مینیمال در نقاشی،  همان طور که قبًال مورد تأکید قرار گرفت، چنین مالحظات و اهداف 

موسیقی، فیلم، ادبیات، و تئاتر هم صادق هستند، جائی که مینیمالیزم را می توان با هنرهاي گذشته مقایسه کرد که 

براي یک اثر هنري الزم " شلوغ شده اند.ن، نمادها (از دین، قدرت، و غیره)، اطالعات، و روبناها اغلب با دکوراسیو

نیست تا چیزهاي زیادي داشته باشد تا به آن نگاه کرد، آن را مقایسه، تجزیه و تحلیل تک تکی کرد، و یا به آن 

تنها بوده،  چیزهاي عمدهالب است. اندیشید. شی ء به صورت تمامیت، کیفیت آن به صورت کل، چیزي است که ج

  .(Judd 1965) "حادتر، شفاف تر و قدرتمندترند

در رابطه  ها Qمعکوسی بین اثرات ي استناد کنیم، که یک رابطه 24,4ي حاال ما می توانیم برگشته و به معادله  

بر  "یشرح"ن فرمول بندي ایآیا  ، و پرسش می کند کهپیش بینی می کند با تعداد کل آنها در ارزیابی یک اثر را

اي که  مستقل از منطق هاي شایع ایدئولوژیکی/روانشناسی ،ریاضی براي جذابیت مینیمالیسم در هنر و معماريي پایه

. نتیجه گرفته می شود که معادله مقایسه هائی بین فرم هاي متفاوت، از قبیل مکتب هاي قبًال ارائه شدند، تهیه نمی بیند

با واقعیت  بین پیش بینی ها از این مدلها کوالیاي ذاتی را ممکن می سازد. چنین همسازي  هنري بر اساس تعداد

انسان، هم براي ارزش مکاشفه اي چنین مدل سازي و هم براي سودمندي مفهوم کوالیا در شرحی ي ارزیابی کننده

  براي ارزیابی هنر برهان می آورد.

  

  مغز چگونه کوالیا را پردازش می کند؟ 24,17

  

زیبائی شناسی و مغز، باید سعی کند تا رویکرد ما به ارزیابی ي ها در باره مقالهي مجموعهاین فصل به عنوان بخشی از 

مکانیسم هاي نوروفیزیولوژي اي را شناسائی کند که  می تواندکه باالخره ربط دهد با این پیش بینی را زیبائی شناسی 

رزیابی کوالیا آن طوري باشد که در مدل ما از آن طرفداري شده باید زیربناي فرایندهاي درك، شناخت، و ا

چنین فرایندهاي پیچیده اي بر می آید و ما چگونه می توانیم امید داشته باشیم ي است.دستگاه عصبی چگونه از عهده

شکل اي که از یک تصویر استخراج می شود  Qتا پایه هاي فیزیولوژیکی براي این فرایندها را کشف کنیم؟ هر 

شناختن آن است. اگر مشاهده و ارزیابی ما از یک ي پیچیده اي در مغز در لحظهي یک نمایانگر جداگانهي دهنده

، دستگاه عصبی داشته باشدي یک تصویر بستگی ها Qتک تک صفات یا ي تصویر پیچیده به فعل و انفعال دو جانبه

تن، بایگانی کردن، و واکنش به چنین نمایانگرانی داشته ما باید مکانیسم هائی براي رسیدگی به، رمزگذاري، شناخ

فرایند واکنش هاي تداعی  بر عالوهدریافت و شناختن آن، باشد. بعضی از مکانیسم هاي الزم شامل توجه به تصویر، 

شرح جزئیات مکانیسم هاي وان پژوهشی براي د. کوشش فراشونده، احساسی، بازتابانه، و ارزشگزاري به تصویر هستن
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تشریحی، فیزیولوژیکی، مولکولی، و ژنتیکی درگیر در هر یک از این فقره هاي پردازش اطالعات در دستگاه عصبی 

و مشمول حرفه هاي بشدت تخصصی زیادي اند.  تمامیت پژوهش علم اعصاب بوده،ي مرکزي، کًال، در بر گیرنده

ممکن خواهد شد تا استنتاج آن وقت ه شوند، می توان انتظار داشت به محض این که تک تک این مکانیسم ها شناخت

  کرد که حین مقابله و واکنش به یک تصویر چه اتفاقاتی در مغز رخ می دهند.

 "ساده ي") ویژگی هاي پایه اي 1بر اساس [ ها Qیک گروه بندي پرداخت نشده اي از  24,4ما در بخش   

فقره ها یا ایده ها؛ ي ئی با ارزش تداعی کنندهها Q )4ي رسمی ترکیب بندي؛ (ها Q )3ي احساسی؛ (ها Q) 2محرك؛ (

)5 (Q ي مربوط به فعل و انفعال دو طرفه بین هاQ مصادف با هم؛ي ها ) 6و (Q ارائه داده ایم. براي  "رده باال"ي ها

ه نوروفیزیولوژي دستگا هاي سیستم –را به زیر  ها Qشود تا کوشش کنیم تا این فقره هاي اهداف ما مفید واقع می 

شناخته شده اي ربط دهیم که در پردازش اطالعات درگیر هستند. پیشرفت ي ازي عمدهعصبی مرکزي قابل جداس

 کمکاول را می توان به آزمایشات تصویربرداري نسبت داد. تا حال ي هائی در فهم فرایندهاي درگیر در سه فقره

 "دوست داشته شده"تمییز بین عرضه هاي  عنی،رجحیت زیبائی شناسی است، یتجزیه و تحلیل اهمان عمده ي کننده

 Cela-Conde et) درخالصه شده  مربوطه در مغز (فعال شدن ساختارهاي ي بر پایه "کمتر دوست داشته شده"برخالف 

al. 2011 براي مثال، فعالیت عصبی را می توان در نواحی مختلف مغزي در حالی ثبت کرد که بیننده جنبه هاي عرضه .

هائی ساختارهائی را  یا تقارن) را در بعضی مقیاس ها رتبه بندي می کند و چنین پژوهش "زیبائی"بیل شده (از ق

، (Kawabata and Zeki 2004)ارزیابی تصاویر ارجح فعال می شوند، مانند قشر حدقه اي پیشانی  مشخص کرده اند که حین

، قشر سینگولیت قدامی طرف چپ و شکنج (Cela – Conde et al. 2004) بخش جانبی پشتی قشر جلوپیشانی طرف چپ

 Jacobsen)لیت قدامی بخش میانی لوب پیشانی و قشر سینگو، و (Vartanian and Goel 2004)هاي لوب پشت سري دو طرفه 

et al. 2006)ي . البته، با در نظر گرفتن حیطهQ می توانند میانجی گر ارزیابی تصاویر باشند، کاهش دادن زیبائی ئی کهها 

تا بتوان تجربه اي را شرح داد که از، مثًال،  استالزاماتی ي ساده ائدیشی بزرگی در باره "زیبائی"ي شناسی به تجربه

واکنش به یک تصویر ي نمایانگر ارزشگزاري رویهم رفته "زیبائی"تصاویر بینائی یا یک کارهنري استخراج می شود. 

 ، خوشحالی، و پاداش است، اما این مفهوم عناصر شکل دهندهشیسرخوو احتماًال مشمول صفات احساسی مربوط به 

Q) ها) و پردازش هائی را سرپوش می گذارد که منجر به چنین واکنشی می شوند، و باید موضوعات یک شرح نورونی

   باشند. شناسیبراي زیبائی 

رسیم شوند که یک تصویر تي انجام شده تا توالی نواحی مغزي فعال شده حین عرضه هاي چندي کوشش  

در معرض قرار گرفتن در مطابقت با ي موفقیت هائی در شناسائی نواحی متفاوت درگیر با آن طی هزارم هاي ثانیه

 داشته اند تصویري ارائهفرایندهاي برداشت از، توجه به، ارزیابی زیبائی شناسی، واکنش احساسی به، و درگیر شدن با 

(Chatterjee 2004; Jacobsen and Höfel 2003) بر سیستم هاي عصبی اي تمرکز  تصویربرداري هاي مغزپژوهش هاي . سایر
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کرده اند که درگیر فرایند شناخت، نقش سیستم پاداشی مغز، واکنش هاي احساسی، و نقش تجربه در تماشاي کارهاي 

ي رداري از مغز در بارهپژوهش هاي تصویرب آنالیز -متا . یک Cela-Conde et al. 2011)هنري هستند ( خالصه شده در 

ارزیابی زیبائی شناسی با ارزش مثبت منجر به فرضیه اي شده که یک سیستمی براي فرایند زیبائی شناسی در ابتدا براي 

زیبائی شناسی ي ارزیابی اشیائی فرگشت پیدا کرده که ارزش بقائی دارند (مانند غذا) و بعداً براي انسانها براي تجربه

  . (Brown et al. 2011) کند برآورده را اجتماعی احتیاجات ات شده گزیده –هم 

عمل در مغز نمایانگر می شوند.  به این سؤال پرداخته اند که چگونه فقره هاي شی ء وتعدادي پژوهش هم   

با براي مثال، تصویر برداري با اف ام آر آي مورد استفاده قرار گرفته تا فعالیت هاي مغزي اي اندازه گیري شوند که 

فقره شی ء و عمل مورد تحقیق قرار گیرند  1705فیلم هاي سینمائی فراخوانی می شوند تا نمایانگر قشري ي عرضه

(Huth et al. 2013) ،محققان استدالل کرده اند که تعداد بسیار زیاد چنین فقره هائی که انسان می تواند تشخیص دهد .

خاصی از مغز نمایانگري شوند. ي شوند که هر یک از فقره ها در ناحیهمحدود مغز انسان، مانع احتمالی می ي و اندازه

در یک فضاي معنائی نمایانگري می شوند که  فقره هاي شی ء و عمل ند کهه ابر این منوال، این محققان پیدا کرد

ي شده که مالیمی سازمان بند(گرادیان ها) شامل حداقل چهار بعد است، و این که این فضا در شیب هاي یکنواخت 

اکثر قشر بینائی و غیربینائی را می پوشاند. سازمان بندي این فضاي معنائی بینائی بین افراد مختلف ثابت است. لذا، مغز 

نمایانگري می کند که نقاطی در قشر را  اي قشريي بر روي ورقه مستمريفقره هاي شی ء و عمل را در یک فضاي 

مشابه معنائی را نمیانگري می کنند. اما، مطالعات دیگر نشان داده اند که  بهم متصل می کند که این نقاط فقره هاي

 Rajimehr) ،ه ها، مانند نمایانگري چهرنمایانگري می شوند بعضی از فقره هاي اشیاء و اعمال در نواحی خاصی از مغز

et al. 2009) اندام هاي بدن ،(Peeln and Downing 2005) و صحنه هاي طبیعت ،(Epstein and Kanwisher 1998) کوشش .

، و نقشه (Van Rullen and Koch 2003)یک محرك ي زیادي هم وقف فهم چگونگی تحول ادراك آگاهانه بدنبال ارائه

شده  (Prince et al. 2005)برداري از نواحی مغزي مسئول براي رمزگذاري و بخاطر آوردن تداعی هاي معنائی و ادراکی 

   است.

براي شناسائی سیستم هاي عصبی درگیر در تماشا و ارزیابی تصاویر بدست آمده اند،  گرچه پیشرفت هائی  

عصبی مربوط به رقابت بین کوالیاي متفاوت است که شامل ادراك  شناسیپژوهش زیبائی ي رشتهچالش عمده براي 

از کوالیاي تصویر عادت می  . ما قبًال فرض گرفته ایم که وقتی که بیننده به یکی یا رده ايمی شوندو ارزیابی تصویر 

محو می شود. بالقوه، نوع سازمان بندي معنائی فقره ها در مغز آن طور که توسط هات و  یا برجستهکند، کوالیا 

 –این باشد که مغز چگونه چنین فرانیدهائیي ) نشان داده شده می تواند اساسی براي تحقیق در باره2013همکارانش (

یک ي . اما، واکنش مغز به ارائهرا بکار می گیرد - ادن نمایانگران گروه هاي مختلف کوالیافعال شدن و تغییر د یعنی،

دائمی بین سیستم هاي ادراکی، حافظه اي، ي نمایش درگیر سیستم هاي عصبی جداگانه اي با فعل و انفعال دوجانبه
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ي ها Qبه یک نمایش پیچیده یا . فهم نهائی نقش مغز در برداشت و واکنش تداعی کننده، توجه، و احساسی است

سیستم هاي درگیر در ادراك آگاهانه و نااگاهانه، پردازش اطالعات، واکنش احساسی، و ذهنی ي فراوان باید به همه

  کردن درونی متوسل شود. 
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  سپاسگزاري

  

سوزا سیلوا براي کمک  این مقاله به النور هیوستون نی موئرر اهدا شده است. سپاس از بیانکا تاپیک و ام. انجلیکا دو

  هایشان براي این پروژه.

  

  

  رفرانس ها
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  25فصل 

  

  آهنگ هاي ابدیت: موسیقی، قصد، و بازي با زمان

  

  باربارا جی. گودریچ
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  پیشگفتار 25,1

  

نی را فراخوانی کند؟ بی زماي هنرها، می تواند تجربهي زمانی ترین فرم هاي همه یعنی، چگونه بعضی از آثار موسیقی،

منت فراموش وموسیقی را تجسس می کنم که معلوم شده چنین اثري دارند: پنجمین موي من در این فصل سه قطعه

؛ (Oliver Messiaen, Quartet for the End of the Time)کوارتت براي پایان زمان نشدنی اولیور مسیائن به نام 

،  (I am Daffy over You) تو هستمي من دیوانه؛ و O Nata Luxه نام شاهکار به آرامی خلسه آور موسیقی کُر ب

توسط چیکو مارکس و سال  آهنگی که با ظرافت ساخته شده تا شنوندگان را دچار استیصال کرده و آزاد دهد، و

وان به این را فقط می تنوشته شده است. اثرات این کارها بر شنوندگان  (Chico Marx and Sol Violinsky)ویولینسکی 

ادراك ما از زمان سابژکتیو پیچیده تر از آن چیزي است که معموًال فکر می  شرط شرح داد که ما اذعان کنیم که

شود؛ مخصوصًا، این تجربه ممکن است شامل نه تنها حس کردن باشد بلکه یک طرز برخورد قصدي، مخصوصاً شامل 

وشبختانه، یکی از سنت ها در زیبائی شناسی موسیقی می تواند پیش بینی باشد که براي موسیقی اهمیت خاصی دارد. خ

شده است. چنین  تکمیل تریر فیزیولوژي عصبی ه زبان بیاوریم، که با بینش هاي اخبه ما کمک کند تا این تجربه را ب

اولیور  سازد که در کتاب آشکاررا  (Clive Wearing)دیرپاي کالیو ویرینگ ي رویکردي ممکن است هدیه هاي برجسته

  توصیف شده است. (Oliver Sacks)سکس 

  

  مالحظات مقدماتی 25,2

  

در زیبائی شناسی رسمی، نظریه هاي فرمالیست ادعا دارند که لذتی که ما از موسیقی بدست می آوریم یک لذت 

یزي شبیه ناخت ساختار موسیقی لذت می بریم. تأئیدات فیزیولوژي اعصابی براي چز شاست؛ ما ا (cognitive) شناختی

فرضیه اي از لذت زیبائی شناسی به مثابه  (Chenier and Winkielman 2009)به این وجود دارند: چنی یر و وینکیلمن 

افزونی  روز آن که با سهولتي ارائه داده اند؛ یعنی، فرایند ادراك حسی و اطالعات مربوطه روانیبرخاسته از فرایند 

با احتماًال و عصبی، ي تماًال با پائین آوردن آستانه براي تحریک راه هاي مربوطهبا تکرار، اح روانید. این نرخ می ده
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هرس کردن پی در پی واکنش ها به عناصر شنوائی اي افزایش می یابد، که بی ربط در نظر گرفته می شوند. ما در 

دور هم جمع  بی ربطیبطور هائی روان تر هم هستیم که از نظر ساختاري بهم مربوطند تا این که  گروه کردن فرایند

تشخیص می دهیم). اشیاء  بی ربط متون را راحت تر از رشته هاي "گرامري"شده باشند (مثًال، ما در زبان رشته هاي 

قرار  در اختیار فرایند کردنهم  را خودشان – هستند کمتري اطالعات حاوي که –دیگر ساده  متقارن یا از نظرهاي

فقره ها همین کار را می کنند؛ اولین شعر یک آهنگی  "میانگین هاي" یا اصیلهاي  می دهند، همان طور که نمونه

یا نوع دیگري از ژانرها  (patter) طنزآلود یا یک آهنگ تند (Ballad)چگامه اي که بطور قابل شناختی یک تصنیف 

   بطریقی لذت بخش خودش را قابل پیش بینی تر ارائه می دهد. ،است

زیبائی شناسی موسیقی وجود ي هاي فرمالیست ها، نظریه هاي اکسپرشنیست ها در بارهدر رقابت با نظریه   

است که آهنگ  در اشتراكد که بطریقی با احساساتی ندارند که لذت زیبائی شناسی را بصورت لذتی شرح می ده

یک پژوهش اخیري، . این رویکرد هم مقداري مدارك فیزیولوژي اعصاب دارد. در دساز از طریق موسیقی بیان می کن

بشدت با  براي آنها، خنثی یبه موسیقی با ارزش و گزارش هاي شنوندگان از گوش دادن به موسیقی مورد عالقه شان

فعالیت الکتریکی پوست، سرعت ضربانات قلب، سنجش هاي عینی برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار (از قبیل 

بض حاکی از حجم خون) ، و لذا، احتماًال، با برانگیختگی حرارت بدن، و ارتفاع ني سرعت نفس کشیدن، درجه

. جالب این که، لذت وافر را می توان در موسیقی شاد و (Sakimpoor et al. 2009) نداحساسی/هیجانی آنها مطابقت داشت

شدت لذت به طرز برانگیختگی احساسی  علیرغم این که کدام احساس درگیر شده بود، غم انگیز برداشت کرد؛

شده  نمایانگر ی کهگذاشتن احساس اشتراكبه  درکه عالقه  ه. پژوهش دیگري معلوم کردخواهد بودسیقی مربوط مو

 "حالت همدلی"و در یک  دهندمی شود. کسانی که به اوپرا گوش می  افزایش واکنش احساسی به موسیقی موجب

واکنش نشان می دادند و به آن تري بیشي با ادراك احساس گزارش شده 1شناختی با شخصیت هاي خواننده هستند

  .(Miu and Baltes, 2012) پارامترهاي فیزیولوژیکی بیشتري از برانگیختگی احساسی/هیجانی داشتند

اما، حتی با هم، ممکن است اکنون بنظر می رسد که این دو نوع نظریه بیشتر مکمل هم هستند تا رقیب هم.   

  باشند.به عنوان راهی براي شرح این پدیده کافی ن

سنت مهم سوم در زیبائی شناسی موسیقی، که در دنیاي موسیقی کالسیک ذي نفوذ است، با کمال تعجب   

تأکید دارد که ما در موسیقی  نیروي رانشی طی زماناقرار کوتاهی خارج از این جمع داشته است. این سنت بر 

یقی بطور نیابتی در آن زندگی می کنیم. تجربه می کنیم، انتظارات، تنازعات، و حل و فصل هائی که ما طی موس

آرتور شوپنهاور متافیزیک خودش را طوري ساخت تا موسیقی را به عنوان یک بیان مستقیم از فیلسوف قرن نوزدهم 

وفق دهد، همان طور که او خود حیات را به عنوان یک بیان دیگري از این اراده در نظر گرفت  عالمگیر ي ارادهیک 

(Scopenhauer 1966) جاي تعجب نیست که، موسیقی دانان زیادي، منجمله وگنر، براهم، دیوراك، ماهلر، ریمسکی .– 
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شوپنهاور را به عنوان حقیقت متافیزیکی یا صرفاً یک توصیف پدیده ي ساکوف، شانبرگ، و پروکوفیو، فلسفهرکو

ض گرفتن هاي متافیزیکی اجتناب کرده اند، فیلسوفان واقع گراي امریکائی از چنین فر 1.نده اارج نهاد انهشناسی تیزبین

 هیورانآنها به روانشناسی به موضوعات مشابهی منجر شده و بر موسیقی شناسانی از قبیل لنارد میر و دیوید ي اماعالقه

تأثیر گذاشته تا تجزیه و تحلیل هائی از موسیقی بر اساس انتظار شنوندگان و تمایل آنها براي نوت ها و هارمونی هاي 

 هدفمند بودني تأکید کننده عنوانبا  انجام دهند. احتماًال می توان این رویکردها را بطور سطحی در حال وقوع

کرد، خواه ما به آن در واژه هاي انتظار شنوندگان، یا فرجام شناسی  موسیقی هم فقره بندياز  داري مستقبلیا جهت 

، قصد ما، یا حتی حرکات ما ما توجهي مثابه هدایت کننده تلویحی در انسجام یک کار طی زمان ، یا به موسیقی به

نظریه هاي احساسات هم فکر کنیم. این رویکردها هم ساختار ذکاوتی موسیقیائی نظریه هاي فرمالیست ها و 

در  ومکلی یا مومنتي نیروي فزایندهبه  اعانه دهنده به مثابهی به عنوان جنبه هاي مهم هر اثر موسیقرا اکسپرسیونیست ها 

  هم می آمیزند.

این نظریه هاي آخر زیبائی شناسی مخصوصًا براي تجسس هاي فیزیولوژي اعصاب کنونی با ارزش هستند   

دیگري ممکن می سازند تا جنبه هاي زمان بندي موسیقی و ساختار زمانی تجربه ي چون براي ما، بیش از هر نظریه

  اینده اي براي فیزیولوژي اعصاب کلیدي است. شده را بیان کنیم، و زمان بعدي است که بطور افز

من در این فصل بطور مجملی خالصه خواهم کرد که این رویکردها را چگونه می توان با یافته هاي   

فیزیولوژي اعصاب در هم آمیخت تا روشن شود که چگونه ریتم، انتظار، و جنبش با موسیقی فعل و انفعال می کنند. 

هري در این باره را حل و فصل می کنند که چگونه بعضی کارهاي خاص موسیقی یک این رویکردها یک تناقض ظا

یا ابدیت در شنوندگان ایجاد می کنند. در کاوش دو عدد از این کارها (و یک آهنگی که طوري  بی زمانیحس 

ختار زمان ساي طرح ریزي شده تا حس مخالفی از استیصال در شنونده ایجاد کند)، من یک فرضیه اي را در باره

حرکت ي فعل و انفعال بین فرایندهاي ادراکی و فرایندهاي قصدي یا شروع کنندهي سابژکتیو به عنوان درگیر کننده

  را پیشنهاد می کنم.

  

  و جنبش/قصد ریتم، انتظار، 25,3

  

حظه گوش کنید. در بعضی نقاط، احتماًال سرعت ضربانات قلب شما بطور قابل مال چایکوفسکی 1812اورتور به 

ماهلر، بنظر می رسد که ادراك شنونده  سمفونی پنجماز  (Adagietto) آداجیتواي افزایش پیدا می کند. برعکس، 

 کورساکوف –ریمسکی  (Flight if Bumblbee) پرواز زنبورعکاسی تأخیري پائین می کشد. دقت زمان را تا حد 
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آن را دوست ، و داشتهبیشتري الزم ي وز هم قهوهزیادي نوشیده اید، اما هني شود که گوئی شما قهوه می باعث

مشتریان تلفنی که در نگهداشتن گوشی به تله  برايپاچلبل، اگر  Canon in D Major. از طرفی دیگر موسیقی دارید

مانند لعنت ابدي به ادراك برساند آن طور که کشیش جیمز جویسین آن  ثانیه را 30 دشود، می توان پخشافتاده اند 

ر کرده بود. خواه خیر و خواه شر، موسیقی می تواند حس ما از گذشت زمان را تغییر دهد: سرعتش، استمرارش، را تصو

  و کیفیتش را.

  

  ریتم 25,3,1

  

چگونه می  ریتمکه  می دهندپیشرفت هاي اخیر در فیزیولوژي مسیرهاي محتملی براي استعالم در این باره را ارائه 

پیشنهاد کرده که وقتی ما ریتم موسیقی را درك می کنیم، بطور انفعالی طول  (Thaut 2005)اتفاق بیافتد. تات  دتوان

را نمی شماریم، یا طول زمان هاي خارجی را با یک شمارش گر مطلق داخلی  وقت نگهدارنده هاي خارجیمدتهاي 

ا از درون ریتم هاي یم، آن طور که نظریه هاي سنتی درك زمان ادعا می کنند. در عوض ما ریتم رمقایسه نمی کن

گرادیان هاي بی  هاي جریان دري رونده پائین –اغلب متغیر خودمان، نوسانات بی شمار باال ي زیست شناسی پیچیده

گوش دادن به  2می کنیم. تعبیر ی، و امثال این ها،سشمار یون ها در نورون ها و سلول هاي عضالنی، چرخه هاي تنف

نیست. وقتی ما به موسیقی گوش فرا می  "نقطه نظر خدائی"سم و زندگی جسمانی موسیقی یک کار و بار رهائی از ج

  را نمی شماریم؛ ما با آن فعل و انفعال می کنیم، حتی آن را زندگی می کنیم.  پی در پی زدن هادهیم 

م در دقیقه، براحتی به عنوان گا 150تا  60براي مثال، ضربانات نبض نزدیک به سرعت ضربانات قلب، بین   

 درك گام یک تقسیمات –در دقیقه گرایش دارند تا بصورت زیر  300هاي موسیقی تعبیر می شوند. ضربانات بیش از 

. تدریجا تند (Thaut 2005, p. 9)شوند  می درك گام یک هاي مضرب بصورت دقیقه در 30 از کمتر ضربانات شوند؛

، علیرغم تغییر در مدت پیچیده تر هستند. ما باید با آنها (ritadantos)و تدریجا کند شونده ها  (accelerandos)شونده ها 

آهسته شدن یا  این ها باید همزمان تشخیص دهیم که و، مشخص کنیمریتم ي ضربانات را به مثابه ادامه زمانشان،

ه با ک بودهتلویحی از یک ضربان پابرجا (احتماًال از نوسانات عصبی) ي ند، که مستلزم یک زمینهرفتنی اسرعت گ

  شتاباندن برخی نوت ها (روباتو) مقایسه می شوند.

اگر به خودمان ساختار گشتالت یا شکل کلی ادراك را تذکر دهیم. در ادراك طبیعی  بودکمک خواهد   

غیرقابل تقسیمی از صدا وجود ندارد. در عوض ما طرح ها، ي ي واحدي، هیچ پیکسل منزوي یا لحظه"داده"هیچ 

ي به مثابه پیش زمینه برعلیه بقیهما توجهمان را بر بعضی وارده هاي حسی  3ها را درك می کنیم. مغایرتمقایسه ها، و 
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پیش زمینه باقی می مانند، ي ، پیش آگاه اما به هر حال تدوین کنندهزمینهمیدان ادراکیمان متمرکز می کنیم، که در 

ملودي ي بوده، تدوین کننده و ساختار دهنده زمینهز که طرز ادراك ما را متأثر می کنند. ریتم موسیقی معموال جزئی ا

اما همان طور که فیلسوف و روانشناس  4، که بطور معمول پیش زمینه اي است که ما بر روي آن تمرکز می کنیم.است

د که، از نثانوي ادراکی تهیه می بیني زمینه یک ما هاي بدن خود کرده، اشاره پونتی –قرن بیستم موریس مرلو 

 – کنیم اضافه توانیم می ما حاال –نات قلب ما، نفس کشیدن هاي ما، عادات حرکتی ما و چشم انداز، زبان، و ضربا

 مغایرتتدوین ها از هر گونه ادراکی، که بطور تلویحی با آن مقایسه و  تشکیل می شود. این 5زبان و نورونی نوسانات

مان آن، نقش آن در میدان ادراکی، و معنی آن را می شود، بخش بزرگی از آن چیزي اند که به یک حس کردن ز

   می بخشند.

درمورد چایکوفسکی، گام بعضی از بخش ها ممکن است حتی بطور مستقیمی سرعت ضربانات قلب شنونده   

سرعت شگفت انگیز همبسته با تهییج آهسته کرده و بعد سرعت ببخشد.  مقادیريرا بدنبال خود بکشد، آنها را با 

 مصرانه ملودي اما کند، می چالش دچار کردن دنبال براي را آن حتی کورساکوف –ی توسط ریمسکی موسیقي قطعه

سرگرم کننده اي شبیه به اثر تماشاي یک ي یک طریق گیج کننده در بارها، و بارها را ما توجه آني کننده سرگرم و

 ما از گاهگاهی اگر حتی کنیم، دنبال را صدا این خواهیم می ما. کند می تسخیر - شدن گزیده خطر بدون –حشره

  .است گریزان

    

   پیش بینی کردن 25,3,2

  

از نوت ها و هارمونی هاي در حال  انتظار یاپیش بینی  ملودي و هارمونی چی؟ تعداد زیادي از موسیقی شناسان

مرکزي ي هسته (Huron 2006)و هیوران  (Meyer 1961)آمدن را براي موسیقی اساسی می دانند. براي دو نظریه میر 

این انتظارات  از ارضاء ممانعتیا  شدن و انتظارات ما از نوت ها و آکوردهاي بعدي و ارضاء ترتیب دادنموسیقی 

  . مکانیسم هاي زیست شناسی زیربناي این اثرات حاال شروع به روشن شدن کرده اند.است

 یک -انتظار قابل غیر موسیقی ریتم یا هارمونی یک محض بطور حتی –مثًال، واکنش ما به یک غافلگیري   

می شود. خط سیر سریعتر  منشعبواحدي را درگیر می کند که بعدًا در تاالموس بصورت دو خط سیر  آوران راه

آزاد شدن اپی نفرین از دستگاه عصبی  باعثکه ، با طیفی از ترسمستقیمًا به آمیگدال رفته، موجب واکنش هائی 

میدان ادراکی که می تواند همراه با یک پیش بینی شکست خورده  درگمی مالیم تا یک سردر می شود، خودمختار

از طریق قشر حسی بیراهه رفته ، و ارزیابی هاي آگاهانه  ، قبل از این که به آمیگدال وارد شود،. خط سیر آهستهباشد
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هاي خط سیر سریع را  می توانند واکنش می شوند،بیشتر مالحظه  که وضعیت را ادغام می کند. این واکنش ها از

، یک ارزشگزاري منفی را مثبت کنند. اما، این دو خط سیرهاي با سطح مشترك با هم فعل و انفعال مثالً تعدیل کنند، 

آن  با مغایرت بالذت یک بازده خوشایند  افزایشهم می کنند، که در آن یک غافلگیري بزرگتر می تواند موجب 

که به سرعت  ا یک جشن تولد غافلگیر کننده، با ترسی لحظه اي، از جا می پردشود. (مثال هیورون از کسی است که ب

  به لذت تغییر پیدا می کند.)

 زیادي با غافلگیري در تضاد است. در موسیقی راه هايتأخیر در حل و فصل منتظره، در و تنش موسیقی،   

 ”کلید اصلی"نوت یعنی، تانیک، یک ملودي می شود ارجحیت ما براي ختم نوت  غربی، اکثر آن چه موجب رانش

(home base) است. (مترجم: وقتی یک آهنگی در یک کلید خاصی اجرا می شود، مانند بی ماژور ، این کلید هوم بیس

آن آهنگ است). تا وقتی که به این نوت رسیده نشود، ما ختم یا ارضائی درك نمی کنیم. بعضی آکوردها (براي 

انتظار برگشت بالفاصله به تانیک، و حل و فصل دچار صی) باعث می شود که ما مثال، هفت غالب در هر کلید خا

، beat)ها ( واحد ریتمیک پایه اي یا  ضرب دیگر حل و فصل را براي (phrase)قطعات شویم. آکوردها و  آني بالفاصله

بحالت تعلیق در آورده،  (minute)، حتی تعداد بیت ها در دقیقه  bar) بار (واحد زمانی حاوي تعداد خاصی از بیت ها یا

وقتی که به صحبت هاي کسی گوش داده می شود،  شبیه به. و توقعات ما را بطرقی ظریف و پیچیده دستکاري می کند

که ممکن است معرفی کند، تعبیر مجدد می کنیم، ما دائمًا یک سیالب بیان شده را مطابق با محتمل ترین کلمه اي و 

می دوباره در پرتو قطعات ممکن و حل و فصل هائی که خواهند آمد، تعبیر هم ها را همین طور نوت ها و آکورد

فصل بیشتري  کنیم. تأخیر در حل و فصل منتظره توجه ما را جلب کرده و باعث می شود که تصور کنیم که حل و

پیش بینی هاي ما از  ماهلر از تعلیقات دراز مدتی ساخته شده که در آن ها سمفونی پنجماز  آداجیتو 6.الزم داریم

دچار استیصال شده و باالخره فقط وقتی پاداش داده می  حل و فصل هارمونیک توسط ناهماهمنگی هاي غیر منتظره

شود که ما دقیقه به دقیقه با ملودي درگیر شویم. احتماالً به این دلیل است که وقتی به آن گوش فرا می دهیم، هر ثانیه 

   اي بنظر پر می رسد.

 هنوز معلوم نشده است، اما عوموض حل و فصل موسیقی درك می کنیم؟ این سويا این کشش را به چرا م  

، و فاصله هاي هماهنگ کشف کرده اندفاصله ها (مکث ها) و  ارجحیت هائی براي بعضی از گام هاپژوهشگران  اخیراً 

 Bidelman) ر عصبی مطابقت داده اندرا با همگاهی هاي بیشتر عصبی، و فاصله هاي ناهماهنگ را با همگاهی هاي کمت

and Krishnan 2009; Lots and Stone 2008) زیربناهاي عصبی قابل اندازه گیري براي ارجحیت دادن به حل و فصل هاي .

ي هماهنگ وجود دارند. و از آن جا که تضادها، غافلگیري ها، تنش ها ، و حل و فصل هاي موسیقی منعکس کننده

، این ها می توانند اند لذت و خوشحالی سويبه و ، سالمبی و غدد داخلی ما براي هومئوستاز تمایل سیستم هاي عص

  7قصد ما باشند، که براي ما یک حس نیابتی از ارضاء را ممکن می سازند.ي به مثابه منعکس کننده
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  جنبش/قصد 25,3,3

  

ر مفهوم تشویق براي شروع حرکت بسیج کند. موسیقی می تواند قصد ما را د حداقل براي انسانها و بعضی از پرندگان،

نواحی حرکتی ما، منجمله مخچه و عقده هاي قاعده اي، نه تنها وقتی فعال می شوند که ما از قبل در حال حرکت در 

. بعلت (Grahn 2009)موسیقی هستیم نیز فعال می شوند  دركواکنش به موسیقی هستیم، بلکه وقتی هم که ما در حال 

پیش بینی شده توسط  قطعاتراه هاي شنوائی و راه هاي حرکتی، ما می توانیم حرکات خود را با  زدیکن ارتباطاین 

)، که ما را به طرف آن حرکات مسري دست کنیم (مجددًا، پیش بینی کنیم همزمان "خوردي – پیش"یک مکانیسم 

ی هائ به هر حال، موسیقی با همان ریتم p. 2005Thaut (.8 ,45(زدن، سرجنباندن، گام برداشتن، یا رقصیدن می کشاند 

. ما (Conway et al. 2009)کار می کند که به مثابه داربستی براي حرکات ما و مهارت هاي پیاپی ما بکار گرفته می شود 

و دیگران (براي  (Thaut 2005)خودبخود می خواهیم با آن بحرکت درآئیم، با آن همگام شویم. بعلت این استعداد، تات 

براي کمک به بیماران پارکینسونی براي بهبود شروع  توانسته اند تا با موفقیت چشمگیري از موسیقی Sacks 2007) مثال،

  حرکاتشان استفاده کنند. 

اثر عمیقتر موسیقی بر ما از ي ممکن است منعکس کنندهحتی  درآمدناثر موسیقی بر تمایل ما براي حرکت   

، فرض (Linás 2001)و لیناس  (Buszáki 2006)و فیزیولوژیست پیشگام، بوزاکی اثري باشد که معموًال فکر می شود. د

صحیح باشد،  فرضیچنین  ي جنب و جوش فرگشت یافته است. اگرگرفته اند که آگاهی خودش به مثابه کمکی برا

نین انحصاري ما و هم چ براي تجربه ،آینده به گرفته –می تواند شرحی براي این امر باشد که قصدمندي یا قصد سو 

آغازینی است که نمی تواند براحتی  آن قدر و ؛دارد کلیدي اهمیت بازتابانه آگاهی –براي خود  بودن رانش

. به علت رجحانی که بوزاکی به جنب و جوش نسبت داده، او (Goodrich 2010)نمایانگري شده یا به زبان آورده شود 

حیوانات داراي آگاهی در محیط زیست آنها بازنگري کنیم. ي باره پیشنهاد کرده است که ما باید در طرز تفکرمان در

باشد که نتایج آن بعدًا درك می شود و قس علیهذا، دقیق واکنش رفتاري ي بجاي یک مدار ادراکی که راه اندازنده

و سپس با آن در محیط زیست رفتار می کنند  این موجوداتتر است تا به مدار در جریان به صورتی فکر کنیم که 

آنها براي رفتار بیشتري است. به هر حال، یک مدار کوك ي اثرات رفتارهایشان را درك می کنند، که وادار کننده

وجود دارد، از یک پرنده که زندگیش ظریفی از عمل و ادراك در فعل و انفعال هر حیوان آگاهی با محیط ي شده

همزمان با موسیقی در  تعادل می کند تا دو انسانی کهم شدیدبادي وزش درخت در حین ي وزنش را روي یک شاخه

  حال رقص والس با هم هستند.
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ی از موسیقی ها عضزیادي تحت تأثیر موسیقی قرار می گیرند. ب راه هايپس، رویهم رفته، انسانها عمیقًا و به   

د شدن دوپامین در لحظه هاي طریقی موجب برانگیختگی احساسی شوند، که با لرزه بر اندام افتادن و آزامی توانند به 

ما را تغییر  نمحبوب شنونده در افراد زیادي کامل شوند. موسیقی می تواند ریتم هاي زیست شناسی، و ادراك زما

اي  ، کارهاي موسیقی زیادي قادرند تا به گونهنام، با درگیر کردن ما و تغییر دادن انتظارات فراترهم  ایندهد. اما از 

حرکات ما باشند. اگر به این اندازه رایج نبود ي ه، توجه ما را بخود جلب کرده، حتی وادار کنندهقصد ما را بسیج کرد

  این اثر بنظر معجزه می آمد. ،تا کم ارزش در نظر گرفته شود

  

  قصدي یادداشتی در باره 25,3,4

  

جا بطور همنام استفاده می اجتناب کرده اند (واژه هائی که در این  ارادهیا  قصدبعضی از پژوهشگران از مفهوم 

تا  و نیست، آشکاربخوبی  ،شوند)، تا حدي به این دلیل که خودش یا منشاء آن حتی براي افرادي که اراده می کنند

ت کرده، و تا حدي به این علت که براي معانی زیادي مورد استفاده ماندازه اي به این علت که در مقابل سنجش مقاو

، برنامه ریزي دراز مدت، عطف هدف غائییک حس عاملیت، شروع حرکت، رانش ها، : عاملیت، است قرار گرفته

توجه، انتخاب از بین گزینه ها، ممانعت از رفتارهاي ممکن، و امثالهم. این ها مسائل واقعی هستند. اما، در بعضی از 

تدریجا در  الزم پژوهشیو مفهوم غیرقابل اجتناب است و بنظر می رسد که بعنوان یک تمرکز مشروع  موضوعات این

   .حال توانبخشی است

اراده مسئله اي است که وقتی پیش کشیده می شود که ما ي براي اجتناب از واژه گمراه کنندهیک دلیل   

، هراه با کانت، غربی هاي زیادي 9ما باید کامالً آگاه و آزاد (و از قید جسم آزاد شده) باشد.ي تصور می کنیم که اراده

ر ثابتی مفرط آزادي براي مسئولیت اخالقی و قضائی الزم است. اما تقریباً بطوي که چنین اراده ور دارندهنوز هم با

خودمان بی پایه شده است. بعالوه، ي ادراك تجسم یافته یافته هاي تجربی و حتی با با "آزاد/آگاهي اراده"وجود 

، و عادتی شده را به عنوان پدیداري آگاهانه، – پیش ،آگاهانه –غربی ها تمایل دارند تا رفتارها و عزم هاي نیمه 

فرایندهاي محض مکانیکی بی ارزش کرده، احتماالت ظریفانه اما عمیقًا گشتالتی متفاوتی را اغماض کنند که بطور 

ت یک ، بعد از یافتن داده هائی که با برداش(Libet 2004)ذاتی در هر ارگانیسم آگاه پیچیده اي وجود دارند. لذا لیبت 

که فکر می کرد باید  آزاد کامًال آگاهانه تناقض داشت، کار شاقی انجام داد و زیرکانه چیزي را نجات دادي اراده

  وتو کند. "نباید آزاد"نجات دهد تا مسئولیت انسان را حفظ کند: توان ذهن آگاه تا اضطرارات ناآگاه را به صورت 
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آزاد را کنار گذاشته و بجاي آن قصد ي ارادهي ساز در بارهمن پیشنهاد می کنم که ما این برداشت مسئله   

تعلق داشتن ما قصد را بصورت آیا  نی، این کهانسان را با استفاده از معیارهاي یک حس عاملیت تجسس کنیم؛ یع

 .، به صورت بیان خودمان (در مقابل مائی که مجبور شده یا دچار رفلکس ساده اي شده) تجربه می کنیمانمبه خود

قصد شخص شامل نیروهاي ناآگاه یا پیش آگاه از قبیل سرشت هاي از قبل تعیین شده (سرشت هاي والدینی سرشت 

 – خود عادات و شده اجتماعی عادات ،)هستند هم شخص خود ذات عمیقترین از بخشی اما هستند، "محض"هاي 

شخص تا حدي مخلوق خود حاضر ي آینده خود چون سازد می ممکن را "آزادي" سنجش دومی مورد که( ساخته

اهداف دراز مدت ي شخصی، و هم چنین تصمیمات بازتابانه در بارهي شخص است)، و یادگیري هاي زندگی نامه

  است. 

اعمال ما ناشی از قصد آیا  ي حس عاملیت ما، این کهاز نظر فیزیولوژي، احتماالً عمده ترین تعیین کننده ها  

است که، وقتی ما با قشر آهیانه اي تحتانی رفتارها را انتخاب می کنیم، با این روانی  یروانی یا سالستخود ما هستند، 

این امر بطور بنظر می رسد که . (Chambon et al. 2012; Haggard 2008)رفتارها را تعیین کرده، و آنها را نظارت می کنیم 

کنیم، و، مهمتر، این که روانی محدود به  این باشد که ما چگونه رفتار را هماهنگ درك میي نشان دهنده زمختی

این حرف ها، فرایند ي . با این وجود، بعد از همهمی شونددازي ناعمال آگاهانه و آنهائی نیست که بدون محرك راه ا

مسلمًا، این حس  (Wokke et al. 2011).د انعطاف پذیر، تطابقی، و پیچیده باشند اطالعات می تواني اآگاهانهکردن ن

، و بطور ثابتی نواحی تیره و (Chambon et al. 2012)بري از خطا نیست چون که می توان آن را دستکاري کرد ت عاملی

 "قصد"تاري وجود دارند. اما، با کمال تعجب، این ضعف حتی کمکی به مناسب بودن استفاده از واژه هاي معمولی 

   10می کند. "اراده"و 

از بسیاري از فیلسوفان جلوتر است: براي مثال، در قانون اجبار اقتصادي  اتفاقًا، قانون صنعتی با این برداشت  

 & ، بلکه ماهیت فشاري است که به آنها تحمیل شده استچیزي که اهمیت دارد آزادي مطلق طرفین قرارداد نیست

Distributors) Ltd [1989] QB 833) (Atlas Express v Kafco (Importersها یا َحکَم هاي قانونی  . به عبارتی دیگر، میانجی

آزاد مطلق را الزم ندارند که بعضی از فیلسوفان و روانشناسان هنوز هم در جستجوي آن ي مسئولیت انسانی نوع اراده

  هستند. 
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  موسیقی و زمانیت داشتن آگاهی 25,4

  

گذشته و  کنونی جدا ازي هیچ لحظهیکی از بینش هاي مهم از این شرح هاي فیزیولوژیکی این است که 

آنی حال حاضري براي مغزي وجود ندارد که شنونده است: همان طور که ي . حتی یک لحظهآینده وجود ندارد

مغز شنوائی در ي هزارم ثانیه طول می کشد در ساقه 0,1تک صدائی نشان داده است، حتی یک  (Kraus 2011)کراس 

ا حافظه و هم چنین انتظار اشباع می شود. چگونه ما یک ارائه شده بي هزارم ثانیه فرایند می شود. تجربه 7حدود 

آکورد را برداشت می کنیم به آکوردها و قطعات قبلی، پیش بینی شده، ژانر و غیره بستگی دارد، شبیه به چیزي که ما 

وفا ما موجودات بی زمانی نیستیم که شاهد دنیائی هستیم که مقابل دیدگان ما شک 11از یک سیالب برداشت می کنیم.

  می شود، ما خودمان طی زمان شکوفا می شویم.

یک حس  شهرت دارند کهمعماي بزرگی وجود دارد. بعضی کارهاي خاص موسیقی یک ، با این وجود  

؟ اجازه دهید را در شنوندگان زیادي فراخوانی می کنند. این چگونه می تواند رخ دهدابدیت یا بی زمانی متناقض 

د آزمایش قرار دهیم. من فرضیه اي را ارائه خواهم داد در این باره که این ها چگونه می دو عدد از این کارها را مور

توانند چنین اثر گیج کننده اي داشته باشند. اگر فرضیه صحیح باشد، پیامدهاي مهمی براي ادراك زمان بطور کلی 

این  دوبال خواهد آمد، به هر خواهد داشت. من پیشنهاد می کنم که خوانندگان قبل از خواندن توصیفی که به دن

  موسیقی ها گوش دهند.

  

  مسیئائن کوارتت براي پایان زمان: فرار از زمان به ابدیت؟ 25,4,1

  

 Olivier Messiaen, Quartet) کوارتت براي پایان زمانبه نام  1941مسیئائن در سال ي موسیقی تکان دهندهي قطعه

for the End of Time) این کوارتت براي ترکیبی قدیمی از آالت استموسیقی قرن بیستم کلیدي  آثار، یکی از .

ائن در ئمسی که بودند اي موسیقی آالت ها این که چون –لو، و پیانو ویولون، کلرنیت، س –موسیقی نوشته شده است 

لیک از مذهب کاتوانفعالی بودن این یک ادعانامه اي برعلیه اردوگاه نازي ها در جنگ جهانی دوم در دست داشت. 

عمق جنگ است، گرچه از متن اصلی خاص دینی آن متعالی تر شده تا هنجارهاي تازه اي درکل موسیقی کالسیک 

تا  ه، و سعی داشتهکرد غرب برپا کند. مسیئائن زمان روزمره را به صورت ظهور یافته از یک ابدیت بی زمان برداشت
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جنگ، به بی زمانی بزرگتر معنویت بکشاند. این مخصوصاً در  تمرکز شنوندگان را از اتفاقات خاصی در زمان، از قبیل

 Louange à ستایش ابدیت عیسی در عنوانش: "ابدیت"ي واژه ی باموومانپنجم حقیقت دارد، تنها  موومان

l’Ḗternité de Jésus.  

که نشان را  آهنگیاي در  زمینهیک دوئت است؛ آکوردهاي پیانوي نرمی که یک پالس  مووماناین   

دائمی ي آهستهي که یک ملودي تکان دهنده ئیلوو س "بی نهایت آهسته، و خلسه آور،"یک خط ملودي ي دهنده

کافی شدید هست که یک فیلسوف فصیح زیبائی شناسی ي فرار از زمان به اندازهي می نوازند. اثر بر شنونده در بارهرا 

به سوي احتمال چیزي بی زمان و وراي  ایما و اشاره ايصورت  سعی نمی کند تا آنرا طبیعتانه شرح دهد، بلکه آن را به

  . (Hoekema 2009)طبیعت در نظر بگیرد 

ها، و گامآن از ریتم ها، ي خارق العادهي را براي استفاده کوارتت براي پایان زمانمحققان موسیقی   

ریتم ها در  12. می ریزندن را بهم حس طبیعی استمرار زما که تجزیه و تحلیل کرده اند، تونالیته هاي غیرمعمولی

میزان ، و در موومان پنجم، هیچ متر صراحتی اي وجود ندارد. ضربات به ازاء شدهکوارتت بطور شایعی از متر منفصل 

متغیرند. گروه هاي چهارگانه از شانزدهمین نوت هاي پیانو تا پنج گسترش یافته، به سه کاهش  ضربیها، و طول هر 

 x=44ادامه می یابد. با این وجود، بخش پیانو تنها ار شانزدهمین نوت شامل شده، و بشدت آهسته  یافته و همین وضع

ي شده اما یک پالس آهسته را حفظ می کند. آشکارریتمیک ي نواخته می شود، که باعث محدود شدن هر قطعه

می را در هم ادغام می است. بخش سلو یک قوس ملودي است، که قطعات هم ریت آن یک خط نمایانگر 15,1شکل 

حل و فصل  کند، لحن هائی از ضربات روشن و خاموش، تغییرات پویائی آهسته، و برگشت آهسته به تانیکی که حس

  صلح آمیز اما بدون فرجامی را ایجاد می کند.

  

  
  

. انتشار Louange à l’Ḗternité de Jésus .Copyright © Durand editions- Paris. All rights reservedبریده اي از  25,1شکل 

   .Hal Leonard MGB, Italyرایگان از ي دوباره با اجازه
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را شرح می دهند که در  در زمان هائیتجزیه و تحلیل هاي متفاوت از تکنیک هاي مسیئائن حس سردرگمی   

از دست رفتن لنگر ، یعنی، ناجوري بین ریتم هاي منتظره و ریتم هاي واقعی، نقاط مختلف در کوارتت درك می کنیم

  فرار از زمان وجود ندارد. ي زمان، اما به باور من هیچ شرحی براي حس متناقض موومان پنجم در باره

دومی از جسم شخص، ممکن است ي زمینهیک  توسطپونتی از گشتالت ادراکی، مخصوصاً  -توصیف مرولو  

آن ي بر پایهمت گذاري زمان می شود، و ملودي اي باعث عال زمینه جام دهند. معموًال، یک ضربچنین کاري را ان

در دقیقه اجرا می شوند،  ضرب 44نرم پیانو، که به آهستگی  اي بسیار آهسته آکوردهاي زمینه برپا می شود، اما ضرب

، و آهسته تر از (Taut 2005, p.9)است  مثابه ضرببه  ود توان انسان براي شناخت یک ضربنزدیک به پائین ترین حد

آهسته اي بدنبال کشید،  گامیک شنونده را با چنین  ات قلب اکثر انسانهاي سالم است. اگر بتوان ضربانات قلبضربان

کافی ي به اندازه ،خود بدن، ممکن است بطور قابل تصوري "اي دوم زمینه"نبض هاي  ، همگام شده باضربآن وقت 

آن  ا با ملودي سلو در طریق مرسوم فعل و انفعال کند.که دیگر نتواند عمل کند تطوري دوم محو شود ي در این زمینه

موسیقی اتفاق می افتند اطالعات سطح ي یک قطعهزیربنائی  هاي ضرب) نوشته، نوت هائی که با 2005طور که تات (

 یموسیق هاي تقریباً نیمه آگاه (ساب لیمینال) ضرب و گرایش دارند تا اغماض شوند، اگر گرفته می شوندپائین در نظر 

با نبض هاي خود شنوندکان همگرا شوند، مشکل بتوان آنها را متوجه شد، علیرغم این که به مثابه عالمت گذاران 

شخص می تواند کامًال با چیزي پر شود که بطور معمول ي عمل می کنند. در عوض میدان شنوائی آگاهانه ها ضرب

همذات شدن با بشدت احساس برانگیز سلو. ما تقریباً به  ادراکی باشد؛ یعنی، خط آهسته، پابرجا، وي فقط پیش زمینه

رفرانس ي نوت پابرجاي سلو رسیده ایم. گرچه حرکت کرده و تغییر پیدا می کند، اما توجه ما به آن، بدون نقطه

  ریتمیک معمولی با آن همراه می شود.

. این زمان نمی شودي جربهاین هم پیشنهاد من است: هیچ نبض ساز واحدي و یا یک نوسان منفردي موجب ت  

، شده "اصطکاك"موجب یک حس که ، می شودبین حداقل دو فرایند مختلف ایجاد  فعل و انفعالتجربه ناشی از 

آن چیزي فرض بگیریم که ممکن است مکانیسم هاي عصبی ي . زودرس است تا در بارهقرار داردگوئی که بین آنها 

، از نظر پدیده با این وجودکن است دوپامین در نقطه اي درگیر آن باشد). آن باشند (گرچه می توان گمان برد که مم

ي کاك یا تقاطع بین یک جنبهاصط از نوعی تا داریم تمایل ما داده، شرح) 1962( پونتی –شناسی، همان طور که مرلو 

به آینده از خودمان  فعال، سو گرفتهي بیشتر ادراکی از خودمان، که با ادراکات و حافظه شکل گرفته، و یک جنبه

  ابتکاري، و جنب و جوشی شکل گرفته است. حس کنیم که با انتظارات، اهداف قصد شده، 

بطور طبیعی در هر لحظه اي از آگاهی بطور همزمان خاطرات و عاداتی از گذشته، ادراکات زمان حال، و   

توجه  یا ها، انتظارات، تصمیمات، مقاصد،، خواه احساسات، برنامه جنبه هائی از قصدهاي عطف به آینده وجود دارند

ي این گشتالت زمانی جنبهي اما، بنظر می رسد که این ها در دو نوع گشتالت سازمان گرفته اند. پیش زمینه 13باشند.
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 می نویسد که، (p. 428 ,1962) پونتی –خاطرات و ادراکات است. مرلو ي وجودمان برعلیه پس زمینهي عطف به اینده

 یا انفعالیت هم و ما، فردیت یا فعالیت هم اساس"ان فعال و انفعالی، دریافت کننده و عامل هستیم. زمانیت ما ما همزم

   "ما هرگز بتوانیم سرنوشت یک فرد مطلقی را بدست بیاوریم. که شود می مانع که درونی ضعف آن – است ما کلیت

زمان ما سازگار است. حس معمولی زمان این توصیف با سرعت گرفتن یا آهسته شدن حس سابژکتیو گذر   

. باشد ما ممکن است ناشی از فعل و انفعاالت درونی، به اصطالح، اصطکاك بین بعضی از این فرایندهاي متفاوت

وقتی حس گذر زمان ما تغییر پیدا می کند، ممکن است ناشی از تغییر در طرز فعل و انفعال بین این دو نوع فرایند 

درونی کم و بیشی می شود. وقتی که ما در صف ایستاده ایم، به  "اصطکاك"موجب بزنند، که  باشد، یکدیگررا بهم

اصطالح اصطکاك بیشتري وجود داشته، بنظر می رسد که زمان آهسته تر جریان دارد. وقتی که ما با دوستی ویسکی 

نادرتر، اگر  14از می کند.می نوشیم، اصطکاك استعاره اي کمتري وجود دارد و بنظر می رسد که زمان پروخوبی 

 بطور –به عنوان ادراك و قصد استناد کنیم  این ها به توانیم می احتماالً ما شود، گفته کلی –یک از این دو جنبه 

مدل مفیدي وقتی بر دیگري غلبه کند، کل ساختار فعل و انفعال می تواند فرق کرده یا حتی موقتًا فرو بریزد. این یک م

، در شوك روانی، اسکیزوفرنیا، بیماري براي مثالزمان تجربه شده ،  اغتشاش بیماریزايي براي تفکر در باره

، و گویاي این است که در هر یک از این موارد بیماریزا اختالالتی در ابتکار است پارکینسون، و افسردگی بالینی

  د.نوجود دار

د، که در ریتم هاي زیست شناسی خود زمینه اي برداشته می شو یریتم توسط "اصطکاك"درمورد مسیئائن،   

موسیقی را پر ي را دعوت کند تا ضرب هاي قطعهتخیالت شنونده  ما محو می شود. یک تک نواز سلو ممکن است

اما  15کنند، طوري که شنونده ممکن است حس شدیدتر از معمولی از ریتم آن، و از پیشرفتش در زمان داشته باشد.

تجربه شده بین  "اصطکاك"ه به سختی درك می شود، بنظر می رسد که کامًال یک ضرب زمینه اي آهسته اي ک

  سابژکتیو را در هم می ریزد. قصد و ادراك را از میان برداشته، موقتًا خود ساختار گذر زمان

ل با این شرح، ما نشان داده ایم که چگونه فرار از زمان طبیعی به ظاهرًا ابدیت ماوراء طبیعی می تواند با وسائ  

، بر ریتم هاي ارگانیسم در حال تغییر بنا شده است دقیقاً به این علت که حس زمان –طبیعی ایجاد شود 

  که، تقریبًا با مسیر زیباي سلوئی تطابق پیدا کرده که قلب را از طپش باز می دارد.
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  نظرات اجمالی وراي زماناو ناتا الکس اثر لوریدسن:  25,4,2

  

نشده است.  ستایشیک آهنگ ساز معاصر امریکائی است که هنوز به خوبی  (Morten Lauridsen)مورتن لوریدسن 

 Lux، مراقبه اي ترین آهنگ ها از (cappella)کُر کلیسائی  یک سرود چند صدائی (موته) (O Nata Lux) اوناتا الکس

Aeterna  او به نام 1994سال ي او است. مانند آهنگ بهتر شناخته شده 1977سال O Magnum Mysterium او ،

و مکث هاي مالیم نواهاي گرگورین، هارمونی هاي  االستیکزبردستانه ویژگی هاي عاري از مبالغه، قطعات بلند 

 تأثیريمدرن را با  از موسیقی اثراتیدر کنترپوان (آمیختن دو یا چند آهنگ با تأکید بر ملودي)، و  رنسانسي ساده

الفصله به این آثار به عنوان تاریخ ساز موسیقی کر اذعان شد، و از آن وقت جرا، بر هم می آمیزد. در اولین ادلفریب د

 موسیقی کالسیک سکوالربزرگتر از دایره هاي کلیسائی خارج شده تا شهرت منتقدان را بدست آورده و در دنیاي 

س سادگی سطحی و تقددر  (Arvo Pärt)ند. سبک لوریدسن را می توان تخمینًا با سبک آروو پارت محبوبیت پیدا ک

غربی، آن را ي مقایسه کرد، اما من ، علیرغم، یا احتماالً بعلت ریشه هایش در قدیمی ترین سنت هاي موسیقی بقا یافته

بمراتب ریزه کاري تر شده و بدون خود آگاهی دریافتم. مهارت آرام تکنیک هاي ترکیب بندي لوریدسن از 

با آن  کند که هر کاري که هدفش بدون شرمساري زیبائی خالص استاجتناب می  ياحساسات رقیق مخاطره آمیز

   ها مواجه می شود.

این بخش بینش هائی در اثرات چشمگیر این قطعه را از رهبر معروف کُر به نام آلیسون اولسون ادغام می   

انست نکته هاي تو هندخوا دانان موسیقی –بعضی از توضیحات بطور غیر قابل اجتنابی تکنیکی هستند، اما غیر  16کند.

   اصلی را دریابند.

، تنور، و بیس ها ترتیب داده شده، و هر کدام ، آلتوسوپرانو کلیسائی از این موته براي یک گروه کُر کامل 

. دنهمزمان خوانده می شوبطور اغلب پنج تا شش نوتو شده،  از این چهار صدا در بعضی نقاط به دو قسمت تقسیم

و ، شدهبا صداهاي متفات در زمانهاي مختلف تکرار  4/4زن همزمان هشت نوت در مترهاي خط ملودي آرام و بی و

 ساین موته بر اسا اغلب در طرحی موج مانند روي هم می افتند. لوریدسن در نصیحت به موسیقی دانان تأکید دارد که

 ، با ملودي هاي طوالنیبلکه افقی ر آکوردها نباید عموديخوانی برپا شده است. او اصرار دارد که خواننده ها د ورد

 .Lauridsen et al)طول دهند  بیشترآخر قطعه را کمی ي لحظهتا فکر کنند  روندهو عقب  جلو، بده بستانی یدر جریان

. این مکث بخشی از سبک گرگوریان است. هم چنین، بطور عمده اي با سرعت نفس کشیدن انسانها هم مطابقت (2008

میزان جداگانه رخ  4/3 یک ویهم افتاده بطور همزمان یک قطعه را تمام می کنند، این اتفاق دردارد. وقتی صداهاي ر
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داده، بطور خیلی زدوگذري عقب نشسته و آخرین نوت را نگه می دارد تا لحظه اي از چیزي شبیه به خمودي ایجاد 

ایجاد می کند حتی اگر کمی سردرگمی ، و این تفاوت است، اما نه بطور کامل 4/4تقریبًا یک میزان آن کند. تأثیر 

  با دقت بیشتري همراستا کند. 4/4خودش را با نفس کشیدن هاي ما و آشنائی با یک ضرب 

تونالیته در ابتدا ساده و سنتی بنظر می آید، اما ابهامات و تغییرات پیچیده اي در آن وجود دارند. فرم کلی   

ماژور، بعد یک بخش وسطی از دو میزان از  (D)دي  ن در کلیدتعدیل شده است: دوازده میزا AABA آهنگ یک شکل

گذار ي ماژور عمل می کنند، بعد یک گذار سه میزانی به عقب براي بیان دوباره Aمبهم که عمدتًا بصورت ي تونالیته

  آخر موسیقی. ي کودا یا قطعه در دي ماژور، باالخره حل و فصل شده و ختم با یک مجدداً افتتاحیه 

ریشه اي استاندارد استفاده بار از آکورد تانیک دي در موقعیت  ن اشاره می کند که لوریدسن فقط دواولسو

وقتی  23در میزان یک بار، ): کنید فکر "بیس – هوم"می کند (براي غیر موسیقی دانان: به پائین ترین نوت معمولی، 

شروع می شود،  35قطعه و کودائی که در میزان در حل و فصل نهائی  یک بار، که به کلید دي ماژور بر می گردد، و

ملودي اشاره به حس تکمیل شدن دارد. در جاهاي دیگر، آکوردهاي دي تقریبًا  به عبارتی دیگر، فقط در دو وقتی که

تانیک را غایب می گذارند. این ابزاري است که لوریدسن از موسیقی ي ، ریشهداشته، در زیر را #Fهمیشه سومین، 

معلق، و قالب نشده ایجاد می کند. این درك یک سؤالی نیست که باید جواب ام می گیرد، و یک ادراك رونسانس و

   است. پایانشده اي، ازچیزي است که منتظر  تکمیل – کامالً –داده شود، یا معمائی که باید حل شود، بلکه حس نه 

) در زیر، سپس #F(در این جا، ت نو سومین، براي این قطعه و قطعات دیگر، شامل لوریدسن مشخصهآکورد 

در باال است.  (A)غالب نوت ، و پنجمین (E) کلید نوت )، بعد نهمینDتانیک یک اوکتاو باالتر از انتظار (در این جا نوت 

تانیک از یک ابداع قرن بیستمی شامل شده، که اغلب در آکوردهاي نهائی سرخوشانه و آکورد  یکنوت  در نهمین

وقتی در صداهاي وسطی مانند این  این نوت اضافه شده یافت می شود. اما، آهنگ هاي جازي هتقریبًا مختل کنند

ر حالی که اشاره به ابهام مراکز تونال دارد، باعث غنی شدن صدا داین نوت آرام تر است.  شود،آکورد خاص پنهان 

پنجمین اورتون  ما باشد، اما، اورتون Dبی قید و شرط به تانیک  ممکن است نهمین نوت Eي نوت غیر منتظرهمی شود: 

توقف  D، باشد، که در این آکورد در باال تأکید شده است. به این طریق، حتی وقتی بر تون استراحتی D  ،A خود غالب

). این تقریبًا قابل قیاس با چیزي 25,2می شنود (شکل ،  Aدیگري، ي می شود، شنونده هنوز هم اشاراتی از تونالیته

 توان می که شده شناخته هائی مکعب یا خرگوش –مبهم تصویرهاي بینائی مانند اردك  گشتالتعنوان  به است که

  . کرد تعبیر راه دو به را آنها
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  لوریدسني آکورد مشخصه 25,2شکل 

  
 

  .مترجم توسط شده اضافه ادرك، –تصویري از وهم گشتالت خرگوش 

 

 
 

  جاهاي خالی در اشکال، اضافه شده توسط مترجم.ی ذهنتصویري از وهم مکعب، با وصل کردن 

  

اتفاق افتادن  تغییر دهیم. #Gطبیعی را به  Gچیزي که الزم داریم این است که  Aبه کلید  Dاز  گذرتکمیل  براي   

صداي مردانه) ظاهر می شود قبل از این که چندین بار بطور زودگذري در باس (بم ترین  #Gدفی و گاه بگاهی اتص

 Dرا عالمت گذاري کند. بعد از برگشت به کلید  13انی در وزن یه در خط سوپرانوهنجار شده شروع بخش مباالخر
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را مورد استفاده قرار می دهد تا آکورد  #G، چندین بار دیگر در باس برگشت می کند. لوریدسن اغلب 23در میزان 

E  ماژور را بسازد که، وقتی در کنار آکوردD ،هائی از گام نوت کامل می دهد، و به ادراك ایما ماژور قرار می گیرد

اضافه می کند. (میزان هاي توان کامل در سرتاسرشان قرینه هستند، لذا سلسله مراتبی  10و  9نامعینی مانند میزان هاي 

  ؤیا گونه در صدا می شوند.)ر نامعینی یک موجب بوده، "بیس – هوم"ندارند. به این علت، فاقد یک نوت 

لوریدسن اجتناب تقریباً کامل  ،رض می گیرد که یک عامل هارمونیک دیگري براي پرورش ابهاماولسون ف  

تعداد  لوریدسن .ماژور است) D، براي کلید Vماژور آکورد غالب  Aدر این قطعه است ( ماژور Aاز بخش هاي آکورد 

(در این جا،  ماژور IV ،Gغالب  -زیر  ها در این بخش ها را با نوت هائی از آکورد تانیک و از آکورددزیادي از آکور

G  طبیعی) می سازد. این دو آکوردها نوتD  را در اشتراك اند، اما هر کدام دو نوت متفاوت هم دارند. صداي تانیک

تقویت می شود، اما با نوت هاي اضافی اي که پیشرفت حس هارمونیکی را مبهم می کنند که معموًال در موسیقی 

  غربی یافت می شود. 

می کند، طوري که بلندترین صداي سوپرانو دیگر ملودي تأکید بر صداي آلتو  از معمول بیشتر لوریدسن  

نیست بلکه به مثابه اورتونی به خط آلتو کار می کند. در نتیجه، اغلب صداهاي وسطی که اغماض می شوند  آشکار

شوند که یک صدا بمدت یک یا دو میزان  اهمیت بیشتري پیدا می کنند، و ملودي هاي همزمان چند صدائی مانع می

صداها جدائی ي کمکی هم وجود ندارد: همهي واحدي و هیچ خواننده پیشگامبرجسته تر از دیگران شود. هیچ صداي 

   ناپذیرند.

داراي یک  31توم نیمه پنهان در وسط صداها اتفاق می افتند؛ براي مثال، میزان در سرتاسر قطعه، اکثر مومن  

هائی است که دومین اینتروال در آنها را در هم ادغام می کند، که منجر به تکرار دیگر آکورد مشخصه سري آکورد

در واکنش این درگیري درگیر می شود، اما  مووماني ی شود. شنونده در تجربهم 32اضافی در باس در میزان  Aبا یک 

، تا ودشان، به اصطالح، در پس زمینه جابجا می شوندي تمرکز نرم صرفاً بین خهاتونالیته  بلکهنیست؛  آشکاربه تغییر 

  در در ملودي پیش زمینه.

اما، این همه ابهامات تونال طالب حل و فصل نیستند. هارمونی هاي هماهنگ، تکرار در امواج روي هم افتاده،   

که ایماهائی از یک مقیاس حس تعلیق در سرتاسر قطعه، به ما اجازه می دهند تا در میان آنها آرام بگیریم. حتی وقتی و 

 ،ما را با اشنائی کافی به آنها معرفی می کند ،اشراقی رنسانسي تون کامل وجود دارند نظم کلی هارمونی هاي ساده

به تا طوري که ما حس می کنیم که با مسئله اي براي حل کردن مواجه نیستیم، بلکه بطور آرامی دعوت شده ایم 

عمل می کنند، براي  . این ها تقریباً به مثابه تموجی از جابجائی هاي احتمالی گشتالتیاحتماالت جدیدي نظر بیاندازیم

ماژور پنهان شده، و هر کدام از این دو کلید معنی متفاوتی به هر  Dماژور که تا اندازه اي در پشت کلید  Aمثال، کلید 

گشتالت مبهم ي عمیق است. روانشناسان در باره مالیم، تقریباً نیمه آگاه، امااین کار ي نوتی تخصیص می دهند. نتیجه
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صحبت می کنند، اما تجربه در این جا آن قدر نظم دار و صلح آمیز است که نمی توان آن  "بی ثبات"عنوان  بینائی به

ماژور تقریبًا به مثابه یک بُعد اضافی عرضه می شود که  Dي کلید ایما شده در عوض، را به این طریق وصف کرد.

دیگر، می توان وارد آن بُعد شد. و این آکورد است که وقتی اغلب بطور بعدي  به معدودي از نوت هاي بستگی

می اندازیم  امکاناتیمی گیرد که هر چهار صدا یک قطعه را با هم تمام می کنند، و ما یک نگاهی به  شکل فراوانی

  که فراتر از ادراکمان است.

ملودي ي تفاوتی را در شنوندگان متعادل می کند طوري که هیچ لحظهن استادانه تمایالت بی شمار ملوریدس  

سایر  نوت همسازي بادر پیش زمینه نمی جهد. ملودي بدون کوشش قابل شناسائی است، اما به مثابه یک  تک صدائی

جریان قطعات، و به مثابه پژواك هائی از این قطعات نیز عمل می کند. این بخشی از جریان بزرگتري است، و این 

رها که در حال  در می یابیمطوري  احتماالتی از تون ها فراتر از خودش است. ما خودمان را وجود کلی عالمت

معمولی توجه خودمان هستیم تا آهنگ ظریفی را جذب کنیم که نمی توانیم آن را ي تمرکز محدود کننده کردن

تغییر پیدا می ادراك ما بطور کم چگال اما مفرطی  يین کار، ساختار گشتالت روزمرها. با گیري کنیم ردآگاهانه 

، و با این کار، بنظر می رسد که تمایز بین شنونده موسیقی در هم می آمیزندي پیش زمینه و پس زمینهکند. 

ي زمینه پس" را آن پونتی –. میدان ادراکی بطور موقتی با چیزي آکنده می شود که مارلو محو می شودو موسیقی هم 

ا آن همراه بجسم شخص خوانده است. آن وقت، هنگامی که از جریان موسیقی ممانعت بعمل می آید، ما را  "ثانوي

می کشاند.  -موقتی بطور اقالً  –از اطرافمان، با گرایشی از شگفتی  مفتوحیاز آرامشی نادر و  ،از سکوني به یک لحظه

   دنیا، درون زمان است. بااي آن نیست. درگیر شدن کامل این تجربه دقیقًا فرار از دنیاي در حال تغییر به ابدیتی فر

  

  از نیمه آگاه (سابالیم) تا مسخره 25,4,3

  

که توسط چیکو در  است تو هستمي من دیوانهمثال موسیقی از چیکو مارکس و سل ویولینسکی به نام  سومین

 خشم ه اي طراحی شدن تا چیزي شبیه بهتصنیف بنجل زیرکانبصورت اجرا شده است. این عمدًا،  Animal Crackersفیلم 

تا فیلم خریداري شده و به آن گوش داده شود. در  با ارزش استرانندگی را در شنوندگان بینوا ایجاد کند، و  موقع

. گراوچو، در بین حضار، بی صبرانه به چیکو می یک نقطه در اجراي چیکو، او بطور رسائی ضرب ها را می شمارد

، تا آن را اجرا کند. چیکو جواب می دهد که او نمی تواند به پایان فکر کند. بپردازدبه آهنگ  دناو می تواآیا  گوید

تو می دانی من به چی فکر می کنم، من فکر "چیگو:  "عجیبه، من نمی توانم به هیچ چیز دیگري فکر کنم."گراوچو: 
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ما یک جس ابدیت با این آهنگ  "بپر. خوب، وقتی دوباره رسیدي بیرون"گراوچو:  "م.ه اگذشت پایانمی کنم از 

  بدست نمی آوریم؛ صرفًا ترس ما این است که ممکن است براي همیشه ادامه داشته باشد. 

که بطور  یو با تانیک ، . او ملودي تکراري را در اکتاوي باالنائل می آیدحداکثر دل آزاري ممکن به چیکو   

او نه تنها از اجراي هر نوع قطعه اي اجتناب می کند، بلکه در  .بد، می کومحکم، و پابرجائی در دست چپش قرار دارد

عضالنی اجرا  اشتیاق شوق و باتآکید می کند، که  اي خلق الساعهحقیقت بر آخرین نوت اولین قطعه با یک لرزش 

اما به سرعت  باال می برد،امید ما را براي تسکین موقتی از یک نواختی  بعديي اولین نوت زیبنده در قطعهمی شود. 

چهار  اینمی شود. وقتی که او به آخر  آشکاربصورت اولین میزان از چندین میزان از پر کننده هاي کوچک تنفرانگیز 

 با –و با ظهور مجدد اوکتاوهاي وحشتناك، در می یبایم میزان ها می رسد، ما شدیدًا نیازمند تغییر دیگري می شویم. 

  پیش بینی می کردیم. باید دقیقاً بازگشت آنها راکه ما  –چیگو  ريفریبکاي باره در خنده از انفجاري

آهنگ فقط ناخوشایند نیست. توهینی است نه صرفًا به ادراك ما، بلکه به حس این شنیدن  دقت کنید که 

عاملیت ما، به قصد ما. همان حسی است که گوئی فشار خون شخص در واکنش به ترافیکی باال می رود که یک قرار 

مانع  دنتوانتواند پیش بینی کند، اما اضافی، مخصوصًا مانعی که شخص ب و، هر مانع قات را به تأخیر می اندازد.مال

بر برنامه هاي  ، زمان را آهسته تر و آهسته تر می ساید، چون که وضع موجود اصطکاك ناخوشایندتريدوآن ش

شادي بدخواهانه بیشتر از خوش طینتی جیکو شخص تحمیل می کند. لذا جاي تعجب نیست که یک موسیقیدانی با 

  17افزایش دهد. گاممی تواند اثر استیصال شنوندگان را با آهسته کردن بیشتر 

ند یناخوشاآهنگ متفاوت است، که در آن یک قطعه اي از یک  "کرم گوش"بسیار شایعتر ي این از پدیده  

در مورد کرم هاي گوش، آهنگ  18رار می شود.بطور ناخوانده اي در تخیالت شنوائی شخص برخالف میل او تک

، که کرم گوشي تقصیرکار معموًال یک آهنگ رایجی است که اخیرًا بیش از حد نواخته شده است. (بهترین نمونه

) در بعضی موارد سرزندگی 19توسط کینگ و هرولد است. 1930سال  Goofusامروزه خوشبختانه محو شده، آهنگ 

با  20می توانند تا حد توهم حسی (هالوسینیشن) نزدیک شوند. مشابهیي ناخواسته "ائیتخیالت موسیقی"و لجاجت 

قصد و یا توجه در هر یک از کانون هاي  ساختارافتاده هستند؛  پیش پااین وجود این موارد کشمکش هاي درونی 

آهنگ "بالعکس  "شود! (موسیقی آزارنده، باید تارانده . تصنیف کوتاه چیکومی مانندمختلفش دست نخورده باقی 

می تواند به مثابه یک کرم گوش عمل کند، اما عالوه بر این داراي نیروي پیچیده  )"عالقه برانگیز، باید تکرار شود!

جریان زمان سابژکتیو ي موجب بدنبال کشیدن آهستهکه تري از بسیج بعضی از جنبه هاي قصد ما برعلیه آن است، 

   21می شود.
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  یقی پایدار کلیو ویرینگهدیه هاي موس 25,5

  

زمان و اجراي موسیقی در مورد آهنگ ساز و رهبر ارکستر بریتانیائی به نام کالیو ویرینگ ي اهمیت قصد براي تجربه

(Clive Wearing)  مشاهده می شود، موردي که توسط سکس به شهرت رسید(Sacks 2007, pp. 201-31) 1985. در سال ،

توانش براي حتی ي ساله، و از همه مخرب تر، تقریباً همه 20صی آقاي ویرینگ حدوداً شخي بیماري انسفالیت حافظه

معنائی، براي مثال، زبان و واقعیات، تا اندازه اي ي را از بین برده بود. در حالی که حافظه یاتفاقکوتاه مدت ي حافظه

ی توانست بیش از چند ثانیه به خاطر بیاورد نم)، او 1960ي دست نخورده باقی مانده بودند (تا آخر زندگی او در دهه

او را  ویرینگ وظیفه منداندازه اي  معنائی و رفتار اجتماعی تاي که کجا بوده، با چه کسی بوده، و امثالهم. اما، حافظه

د سردرگمی او در زمان را دفع کند. نقادر ساخته بود تا مقداري ارتباطات اجتماعی را حفظ کرده، به او کمک کن

  با دیگران مراوده بر قرار می کرد. خوشرویانه بشدت محدود شده، اوي ی با حافظهحت

کار ویرینگ براي فعالیت هاي زیادي دست نخورده باقی مانده بود، او صورتش را می ي شیوهي حافظه  

گیز این که، ید، لباس می پوشید، از آشپزخانه فنجان بر می داشت، قهوه درست می کرد، و می رقصید. شگفت انشترا

موسیقی قدیمی ي کار او براي اجراي موسیقی نیز دست نخورده باقی مانده بود. اگر به او صفحهي شیوهي حافظه

آن را اجرا کرده یا یاد گرفته، وقتی که شخص  در حالی که نمی توانست به خاطر بیاورد کهخودش را نشان می دادند، 

اتفاقی ي بمراتب طوالنی تر از آن چیزي که حافظهزمانی دقیقه دیگر، دیگري شروع به نواختن آن می کرد، چندین 

تا آخر آن را ادامه دهد. او می توانست موسیقی هاي طوالنی را  بدون وقفهاو می توانست دنبال بگیرد، او می توانست 

دست  موسیقی اشي سرحال و فی البداههاو براي اجراي  رهبري کند. حتی از همه شگفت انگیزتر، توان اعجاب انگیز

   نخورده باقی مانده بود.

کار تا حدي ي شیوهي خالقیت در موسیقی ویرینگ غیرمنتظره بود، چون که معموالً فکر می شود که حافظه  

کز و تکرار ارائه می شود. به این جهت سکس رمکانیکی است، یک توالی رده اي از حرکات، که بطور اتوماتیک با تم

  تحیر کننده در نظر گرفت:رده را ماین خالقیت دست نخو

  

هر باري که کالیو آواز می خواند یا پیانو می نوازد یا یک کُر را رهبري می کند، اتوماتیسم به کمک او می 

آید. اما چیزي که در اجراي خالقانه یا هنرمندانه بیرون می آید، گرچه به اتوماتیسم وابسته است، اما به هیچ 

اي واقعی به او سرزندگی دو باره می بخشد، او را به صورت یک شخص خالق وجه اتوماتیک نیست. اجر

می شود، و احتماالً شامل فی البداهه ها یا ابداعات جدید می شود. به محض  درگیر می کند، تازه و سرحال

 می نویسد، باعث (Deborah)او، آن طوري که دبرا ي این که کالیو شروع به اجرا می کند، نیروي فزاینده

   (Sacks 2007, p.224)می شود که او و قطعه موسیقی ادامه پیدا کنند. 
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  برا ویرینگ یک مورد از این را شرح می دهد:د

  

موسیقی کالیو را از میزانی به میزانی دیگر می برد. درون ساختار قطعه، نگه داشته ي نیروي فزاینده

ط یک راه براي رفتن بود. او دقیقًا می خطوط تراموا بودند و فق ي موسیقیمی شد، گوئی که حامل ها

دانست کجا بود چون در هر قطعه اي با ریتم، کلید، ملودي زمینه اي اطالق می شد. ازاد بودن شگفت آور 

است. وقتی موسیقی متوقف شد کالیو به محل گم شده فرو افتاد. اما براي آن لحظاتی که اجرا می کرد 

   (Sacks 2007, p.224-5)بنظر طبیعی می رسید.

  

قادر سازد،  او وراي محدودیت هاي معمولی را می تواند این گسترش "اتوماتیک"روش کار ي چگونه حافظه

موسیقی یک تمامیت ارگانیک است، و ي ؟ جواب سکس این است که یک قطعهاواین برگشت به خالقیتی استثنائی 

بیشتر از آن چه که افکار معمولی ما و پیش بعدي دارد، قبلی و  هاي بر نوت داللت ضمنیهر نوت حاضري بشدت 

قطعه را بخاطر می آورد، به طریقی که با ي موسیقی، بقیهي بینی ها داللت دارند. اجراي یک آکورد از یک قطعه

  .می شودنبرداشت معمولی از حافظه تسخیر 

  

ه زنده می شود. یک در ذهن ما اجرا می شود؛ دوبارآن ملودي وقتی ما یک ملودي را به خاطر می آوریم، 

که شخص  نیست فرایند بخاطر آوردن، تصور کردن، مونتاژ، فقره بندي دوباره، خلق دوباره ، مانند وقتی

کوشش می کند تا یک اتفاق یا یک صحنه را از گذشته دوباره سازي کرده یا به خاطر بیاورد. ما هر تون را 

ما همزمان به تمامیت مرتبط می را پر می کند، ایک به یک بخاطر می آوریم و هر تون کامالً آگاهی ما 

 دست گام، به گام را کار این ما –. شبیه به وقتی است که ما راه می رویم یا می دویم یا شنا می کنیم دشو

الیتجزا از  یبخش زدنی پا و دست هر قدمی، وجود،هر این با دهیم، می انجام زدن پا و دست به زدن پا و

بسیار آگاهانه جنبشی دویدن یا شنا کردن. در واقع، اگر ما به هر نوتی یا گامی  تمامیت است، ملوديیک 

که کالیو، ناتوان از بخاطر  گرچهملودي حرکتی را از دست بدهیم. / یعنی فکر کنیم، ممکن است سررشته، 

ند و می تواند آواز بخواند و بازي کاما ، هست آوردن یا پیش بینی کردن اتفاقات به علت فراموشی اش

موسیقی را رهبري کند چون که بخاطر آوردن موسیقی، در مفهوم عادي، به هیچ عنوان بخاطر آوردن 

  (Sacks 2007, pp. 227-8). نیست

  

کنونی می ي گذشته را به لحظهکامًال در زمان حال است، ، در مفهومی که ما آن را دوباره زندگی می کنیم

  طرف اینده هدایت کند. آوریم و اجازه می دهیم تا توجه ما را ب

، را اتخاذ کنیم  ، با دو جنبه اي دریافت کنندگی و قصدپونتی از آگاهی در زمان –اگر ما توصیف مارلو   

ویرینگ مفهوم بیشتري دارند. اجراي موسیقی به حافظه سپرده شده صرفاً اجراي ي هدیه هاي موسیقیائی ادامه یافته
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ده به آهنگساز ش تعیین، درون قواعد . در عوض رفتاري هدفمندنده شده استیک برنامه اي نیست که در حافظه گنجا

، خالقیت شخصی و آنها. در زمانی وجود دارد آشکاریک گشتالت  این قوانین، در است مطلقاما نه قوانینی بشدت 

عد از آن که باست  ، شبیه به نقشی دراماتیک بازي کردن یا رقصیدنمی شودبیان اجازه داده می شود، حتی تسهیل 

موسیقی ادغام یافته ي . از آن جا که یک قطعهباشدرا به حافظه سپرده نمایش شخص نوشته یا رقص نگاري شخصیت 

قوي را  "کشش"گشتالت یک ي است، هدف ادامه تئاتري تک نفرهفی البداهه یا ي تر از، براي مثال، یک مکالمه

ار بیشتري از طریق نیروي فزاینده می شود. به همین طریق، شروع تحمیل می کند و موجب راه انداختن رفتار ادامه د

تا دیگران بازي او را شروع کنند. مورد  کل تر باشد، چون ویرینگ الزم داشتکردن یک قطعه ممکن است مش

این مدار اهمیت خاصی ادراك ادغام شده است. براي  –مدار قصد  حدویرینگ ممکن است روشن هم بکند که تا چه 

جریان از محیط است که قطع شده  در دراز مدت، و در این مورد دقیقًا بازخورد غیر موسیقی تا ادامه پیدا کنددارد 

او، و فعالیت موسیقیائی او ادامه می یابد، ویرینگ دوباره زندگی خود را ادعا می ي بهبود تدریجی حافظه ااما ب است

  کند.
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  نتیجه گیري  25,6

  

و یافته هاي اخیر  پونتی –بائی شناسی موسیقی شوپنهاور و هیورون و هم چنین روانشناسی مارلو با نتیجه گیري از زی 

فیزیولوژي اعصاب، ما می توانیم شروع به ساختن شرحی براي این موضوع بکنیم که چگونه زمانی ترین شکل هنر 

رح بر مفهوماتی از پیش بینی و انتظار متناقض بی زمانی را ایجاد کند. این شي می تواند، در موارد خاصی، یک تجربه

هم چنین اجراي آن درگیر است. این شرح پیشنهاد  دارد، که در گوش دادن به موسیقی وو قصدمندي یا قصد تکیه 

یا نوسان مشتق می شود، بلکه از فعل و انفعال بین حداقل  "شماره انداز"هم می کند که ادراك ما از زمان نه از یک 

 ، احتماالً یکی مربوط به جنب و جوش یا قصد، و دیگري مربوط به ادراكیتمیک زیست شناسیدو نوع فرایند ر

  استخراج می شود.

  

  

  یادداشت هاو  سپاسگزاري ها

  

  

من سپاسگزار تعدادي از همکاران و دوستانم براي کمک در نوشتن این فصل هستم. مخصوصاً من می خواهم دو نفر 

، که دست و دلبازانه موسیقی لوریدسن را فوق العاده  رهبر ارکستر کُر و موسیقیدانرا نام ببرم. الیسون اولسن، یک 

. دانشمند ارسطو شناس و شرح داده شود حدي بود که من فکر می کردم ممکن استبیشتر از  بمراتب توضیح داد که

بی پایان در طریقی فصیح  همسرم ویلیام ا. سیمپسون حاضر بود تا ماهیت فرجام شناسی و زمان را سر غذا خوردن هاي

هاي تاریخی، و تشویق، او کمک فراوانی کرد حتی در حالی که کامًال  و روشنگرانه بحث کند. با ویرایش، مقایسه

  . واقعی فیلسوف یک عالمت – من نبود موافق
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  یادداشت ها

  

   شوپنهاور  يصراحتًا به عنوان بیان موسیقیائی فلسفه Trisyan und Isodleاوپراي اصلی واگنر  1

   شده است. نوشته 

ئی است که بر اساس نوسان تات به ادراك ریتم شبیه به سایر رویکردها "نوسان کننده ي"رویکرد  2

. براي مرور بعضی از نظریه هاي رقیب (Buszáki 2006)بوسزاکی ي کننده برپا شده اند، منجمله نوسان کننده

 مراجعه کنید. Gordon 2010به 

واکنش  خورشیدي تمایز نیافتهکه به نور فرم بینائی، سلول هاي حساس به نور حتی بدوي ترین  3

ت که در آن نوري نیست. به هر حال، اس يجهت، محل، یا زمان دیگري مقایسه درگیر، نشان می دهند

 فرگشتی از ادراك این است که چنین تمایزاتی داده شوند.ي استفاده

، (Ottorino Respighi, The Pines of Rome) رینو رسپیگیتوسط اوتو صنوبرهاي رومدر آخرین بخش  4

؛ کوبیدن هاي دائمی به صورت ریتم محضی در می شوندپس زمینه و پیش زمینه با اثري شدید معکوس 

ملودي هاي شیپور شروع می شوند، اما تدریجاً ضربه هاي طبل بلندتر شده، در بعضی نقاط ي پس زمینه

 از جا می پریمهست که ما با یک تصویر سربازان رومی همین نقطه در نند. مقام پیش زمینه را غصب می ک

 بطرف ما رژه می روند. (Appian)آپین ي در جادهکه 

 اکه ب معلوم کردند که تک زبانی و دو زبانی هاي انگلیسی، (Lidji et al. 2011)لیدجی و همکارانش  5

، می توانند شایعتر (Stress – timed language)اند  هماهنگ شده اند که از نظر تأکید زمان بندي شدهزبانی 

که به زبان سیالبی بیشتر هماهنگ  در مقایسه با فرانسوي زبانان تک زبانی ،و در سطوح سلسله مراتبی باالتري

 ضرب بزنند. ،، در همراهی با ریتم هاي گفتاري درك شدهشده اند

موسیقی تان ي مورد عالقهي د: قطعهبراي خوانندگانی که بطور رسمی درس موسیقی نگرفته ان 6

نارضایتی، ي احساس ناشی شدهدقیقاً را در نظر بگیرید، که درست قبل از آخرین نوت کوتاه شده است، یا 

، مثالی است از چیزي  "ریشم را بزن و موها را هم کوتاه کن، دو . . ."ي از جمله تکمیل نبودن، نبود ختم

 اي خواند که ما با موسیقی درك می کنیم.نیروي رانشی  که می توان آن را

حیوانات غیر انسانی واکنش هاي متغیري به موسیقی نشان می دهند. بنظر می رسد که گام گونه  7

ارام "متأثر می کند. انواع مختلفی از پستانداران در حضور موسیقی  چشمگیريهاي زیادي را، اغلب بطور 

حیوانات بدون صاحب شروع کرده اند تا ایستگاه هاي  سرپناه هاي آرام می گیرند، تا حدي که "بخش

ین رادیوئی موسیقی کالسیک را روشن کنند یا حتی موسیقی پیانوئی کالسیک ساده شده اي را براي ا

پخش کنند. انجمن مهربانی الریمر در شمال کلرادو گزارش داده که موسیقی کالسیک بطور  حیوانات

  ).2012سپتامبر  13شخصی، ي کمتر می کند (مکالمه رادراماتیکی عوعو کردن سگ ها در قفس 

 هاي میمون مثال، براي. باشند خاص –اما، بنظر می رسد که واکنش هاي پرجزئیات تر به موسیقی گونه 

تامارین زیاد به موسیقی واکنش نشان نمی دهند، احتماالً به این علت که صدهاي آنها چندین اوکتاو باالتر 

هستند. اما یک آهنگساز کنجکاو در یک پژوهش جدیدي بوده و ضربانات قلبشان تندتر از صدهاي انسانها 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧٨٤

موسیقی مخصوص تامارین ها را بر اسس طرح ها و ریتم هاي صداهاي تامارین ها مختلف ساخت، و قطعات 

ساخته شده بر اساس صداهاي وابستگی تامارینی واقعًا موجب آرام شدن، رفتار اجتماعی، و جمع آوري 

تهدیدي بودند باعث افزایش رفتار اضطرابی و  لوفه بیشتري می شد، و قطعاتی که بر اساس جیغ هايع

ازدحام کردن می شوند. برعکس، این تامارین ها با بی تفاوتی معمولی به اکثر موسیقی هاي متشابه انسانی 

. بعضی نمونه (Snowdon and Teie 2009)صرف هاي زبان انسان بودند واکنش نشان می دادند، که بر اساس 

  هاي موسیقی تامارین ها را می توانید در این آدرس پیدا کنید:

http://www.mews.wisc.edu/17030  آهنگساز، دیوید تیه .(Teie)که  ، قطعات سرگرم کننده اي هم نوشته

 یشناسمتفاوت است (براي مثال، صداهاي موش ها)و گام هاي زیست  عالقه هاي طیف هائی از مطابق

  گربه ها. نقل حکایت شده که، بنظر می رسد که مورد ستایش قرار گرفته اند.

. واکنش نشان می دهند ي خودشاناهعالی به آوازهاي هم گونه  تمایزيگنجشگ هاي گردن سفید با 

ش می کنند در ساختارهاي سیستم خماده در فصل جفت گیري پي نر را که براي پرندهي آواز پرنده

در حال لذت بردن  که واکنشی مشابه به همین سیستم در انسانها نشان می دهند لیمبیکی –نی پاداشی مغزمیا

آوازهاي پرنده هاي نر را که براي سایر پرنده هاي نر پخش می کنند، فقط بخشی از  از موسیقی هستند.

سیقی ناخوشایند ، که شبیه به فعال شدن همین بخش ها در انسانی است که به مواین سیستم را فعال می کنند

  .(Earp and Maney 2012)گوش می دهد 

حتی دلیل می آورد که موسیقی، منجمله رقص، آواز، و هنرهاي  (Dissanayaki 2006)دیسانایاکی  8

  بود،  بصري، در اصل به عنوان بخشی از تشریفات دور هم جمع شدن هاي گروهی

است، که بر اساس  (compatibilism) "سازگاري" وسیعیي مورد قبول واقع شدهفلسفی یک شق  9

 . دارد مطابقت آزادي، مطلق –آن جبر در حقیقت با حس مشترك ما، مفهوم غیر 

واقعاً هم، با حس معمولی ما از قصد بهتر از آن چیزي جور در می آید که خود هگارد متوجه  10

 .شده بود

با نی می کنند. یپیش بفرضًا، سایر مهره داران هم داده هاي حسی را بطریق در جریان تعبیر و  11

که تأکید شود که بنظر می رسد که زمان حال تجربه شده در پستانداران سالم قبًال سو گرفته  ارزش است

هویت به آینده شده است، چون از این نتیجه گیري می شود که سواالت فلسفی استمرار آگاهی/فردیت و 

خت انتزاعی یا موارد آسیب شدید مغزي گذر زمان، بجز در کاربردهاي ستغییرات ناشی از شخصی طی 

 سر بر نمی آورند. 

سایت مختصر اما  کوارتت درایني نوشته هاي بالگ آهنگ سازي به نام دیوید دوتی در باره  12

برجسته هستند، و تنش بین عناصر پایا و پویا در مسیئائن را تجسس می کند. 

http://daviddotymusicblog.blogpot.com ."خارج از زمان" )Out of Time(  نوشته هاي بصیرتی آهنگ ساز

  این سایت هستند: این مورد، در دیگري در

iaen_Hicken.htmlMess/006http://www.thehighhat.com/PopsClicks/ .  

ذکر می کند،  (Thaut 2005)یونانیان کالسیک واژه اي براي اراده نداشتند، اما، همان طور که تات  13

، به معنی Kariosي یا زمان ساعت محض ارضاء نشده بودند. آنها واژه chromos, xpovocآنها با واژه هاي 
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فعال زمان درك شده ي نها به چیزي شبیه به جنبهفرصت، و زمان سنجی را ساخته اند. لذا با این وجود، آ

 اذعان کرده اند.

 Chambon et)مفهوم استعاره اي اصطکاك یا نرمی، را شاید بتوان با پژوهش چامبون و همکارانش  14

al. 2012) .مورد تأئید قرار داد که روانی انتخاب عمل را با ادراك عاملیت مطابقت داده اند 

در  (beat)کرده است که فعالیت درك واحد ریتمیک اساسی یک میزان بیان  (Grahn 2009)گران  15

خارجی، مغز  لحن هايبیشتر است. بدون بدون لحن عقده هاي قاعده اي، مثًال، پوتامن، حین بیت هاي 

 درونی، و سابژکتیو خلق کند.  لحن هاي باید

قبل، به رهبري اولسون لوریدسن را در یک کنسرت محلی جند سال  O Nata Luxمن براي اولین بار  16

خاص را براي بیش از ده سال اجرا و رهبري کرده است، و من از او پرسیده ي شنیدم. این خانم این قطعه

از این اثر به عنوان یک رهبر ارکستر کُر منتشر کند. در این بین، او  ام تا یک تجزیه و تحلیل مشروحی

ژوئن  4ن مقاله شریک شود (صحبت هاي خصوصی، موافقت کرد تا بعضی از بینش هاي خودش را براي ای

2012.( 

 از من نپرسید من چگونه این را می دانم. 17

نیز خوانده می  "کرم هاي مغز"بطور فصیحی کرم گوش را شرح داده، که  (Sacks 2007)سکس  18

 شوند.

19 Waye King and William Harold, 1930ک . براي آن خوانندگانی که بیشتر کنجکاوند تا محتاط، ی

  است. Cumberland Ridge Runnersتر توسط اجراي مخصوصاً مهارتانه و لذا نیشدار

دامپزشکی بعد از سالها در فلسفه ي من به این امر شک داشتم، اما وقتی که شروع به چالش با برنامه 20

و موسیقی کردم، در سال اول کالس هاي دامپزشکی بطور حزن انگیزي دچار کرم هاي گوش تقریبًا 

می از آهنگ هاي بلند موسیقی اي شدم که گویا با هر دو دست توسط یک دانشجوي مبتدي موسیقی دائ

 تازه بر می گشتم.ي اجرا می شد؛ من واقعًا به بنیان این رشته

21 Akhanden زمان است، هدفش یک ي شگفت انگیز تجربه کردن اثر فیلیپ گلس نیز درگیر جابجا

مصر باستانی. من در این جا به این کار نمی  یر ناپذیریسنت هاي تغ اتحاد از سبک و محتواي منسجم است:

 "تقلیديي سفسطه"پردازم، بدون شک بعلت محدودیت هاي خودم، من این اثر را به مثابه ارتکاب 

ایجاد یک در  چیکو مارکس،ي بدون زیبندگی بت شکنانه زیبائی شناسی درك می کنم، به عبارتی دیگر،

  .در حضار (sempiternity)حضور اما در ابدیت ي ن وقفهبدو بسیار دقیق حس
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  رفرانس ها
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  :تصاویر ضمیمه اي

  

ناآشنا با آن موضوعات ان من به هدف ساده تر کردن فهم کتاب تصاویري از تشریح مغز را ضمیمه کرده ام تا خوانندگ

  اضافه شده توسط مترجم از اینترنت برداشت شده اند. تصاویري همه آسان تر تجسم کنند.را با مقارن کردن 

  

  
  

     

  مناطق عملکردي مغز                  
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  تصویري از سطح خارجی یا جانبی مغز           

 

 
  

 تصویري از سطح داخلی مغز        
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 مغز یا شکمی تصویري از سطح تحتانی

 

 
 

 بخش شکمی و میانی قشر جلوپیشانی
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  ش هاي پشتی جانبی، و حدقه اي پیشانی قشر جلوپیشانیبخ

 

  

  

  
  

 تصویري از سیستم لیمبیک مغز          

 
 
 



     دانشگاه آکسفورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧٩٢

  
  

 سیستم پاداشی مغز

 

 
 
 

 ، و شکنج دوکیPRECUNEUSجلومیخی ي تصویري از سطح داخلی مغز، با تأکید بر شکنج سینگولیت. به ناحیه

(FUSIFORM GYRUS)  ب به آنها اشاره رفته است.شکل توجه کنید که در متن کتا 
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دیفالت مغز. نواحی جلومیخی، قشر سینگولیت خلفی، و سطح داخلی لوب هاي ي تصویر اف ام آر آي از شبکه

  پیشانی

  

 

 
 

 در طرف راست.با موسیقی تصویر اف ام آر آي از یک پژوهش، مغز در حال استراحت در چپ، و فعال شدن ها 
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 نرمندي در حال نقاشیتصویر اف ام آر آي ه
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  سخن ناشر

  

ــطح آگاه  ياســتبداد يمهم دولت هاســت. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن س

 یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد

ــ رکتاتوید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو ــت که به  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس اس

  آشنا هستند. شیحقوق خو

 يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

سالم يکند. در جمهور یم ایخود مه يبرا سال به  یا شده در  سد که  یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ  ر

ست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای ٪97از  شیب ست.  نیا یا صفر ا کُتب 

ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیم سال ا سالم يدر  ساز یا و جعل و  يبا آمار 

سانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریتزو قرآن و دعا  قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  هقیدق 15مقدار  نیر

شر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32و   ست که البته ا یخوان هین وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیا
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هزاران   یار  صوتبه چاپ و انتش یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

ــعمجموعه نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم ــهم یم ی، س در  یکند س

  مردم داشته باشد. يداریارتقاء فرهنگ و ب

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ست  ستمدارانید ش یالملل نیب ا سیس ادانیو  یا

 انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریشد. هدف ما آشنا کردن بنخواهد  یداخل

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یبه حقوق انسان

ــوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف ــور  يبرا ابیو ممنوعه و کم یص هموطنان داخل کش

  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیاست که به دل

رنگارنگ و دور نگاه  نیمســتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشــور ا نیبا ا ،بوف يآوا

مبرم به  رفرم  اجیمذهب و خرافات، احتو غرق شدن در منجالب  يداشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یو مبارزه فرهنگ
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 یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یاقشار مختلف فارس عالقمندان و اریاف در اخت يد یو پ

سال   شارات 2019در  ستا يآوا یانت سور قادر به چاپ آثار  یسندگانیکمک به نو يبوف در را سان که به علت 

عبور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیخود در ا

س سان صورت  انیرانیا يور و با هدف گردش آزاد اطالعات برااز  شده  گانیراداخل، ب سور  سان شر  آثار  در ن

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیاقدام و ا

 دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

شده اند  شار کتب و آثار خود  س ایاز انت سند که در ا یرا م یک س نیشنا شر آوا ریم شته، ن بوف با  يقدم گذا

  فراهم نموده است. تمامی این آثار ثبت و انتشار    يفرصت را برا نیافتخار ا
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