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چکیده
 سنجش تاثیرگذاری مولفه های عاطفی-هیجانی موجود در آثار نمایشی، بخشی از تحقیقات عصب شناختی را تحت مجموعه 
که از طریق ثبت رفتار مخاطب )پاسخ( نسبت به مولفه های اثر )محرک(، همبستگی بین  کّلی علوم اعصاب هنر تشکیل می دهد 
کارکردهای ذهن را هنگام مواجهه مخاطب با اثر بررســی می کند. این حوزه بین-رشــته ای، از یک ســو به هنرمند  فعالیت مغز و 
کمک می کند، و از ســوی دیگر، پژوهشــگر علوم اعصاب را در  جهت چینش بهینه ی عوامل و تاثیرگذاری هدفمند بر مخاطبین 
ک محرک های حسی بیش  که ادرا کشف سازوکار  سیستم عصبی هنگام پردازش محتوای اثر توسط مغز یاری می رساند. از آنجا 
گاه بر جلب توجه و ثبت اطالعات در حافظه تاثیرگذار اســت، لذا اســتفاده از  کنترل فرد باشــد، بطور نیمه/ناخودآ از آنکه تحت 
روشهای عصب شناختی -جهت بررسی مستقیم ارزش عاطفی محرک و میزان برانگیختگی هیجانی ناشی از آن- اهمیت دارد. 
گان  کلیدواژ که شــامل  در این مقاله، با جســتجوی اســناد و مقاالت انگلیســی منتشرشــده  بین ســال های ۲000 تا ۲0۱6 میالدی 
که امکان جایگزینی روش های ســنتی غیرمســتقیم - نظیــر مصاحبه و اخذ پرسشــنامه از  مرتبــط بــود، ایــن نتیجه حاصل شــد 
مخاطبیــن- بــا ابزار نوین عصب شــناختی جهــت مطالعات هنری وجود دارد. در این راســتا، ابزار آزمایشــگاهی و چهار شــاخص 

کشور ارایه شد. کاربردی در حوزه تئاتر  گردید و یک پیشنهاد  سنجش عصب شناختی معرفی 
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 بررســی هنرهــای نمایشــی، بخشــی از تحقیقات علــوم اعصاب 
شــناختی را در قالــب یــک حــوزه میان-رشــته ای نوین بــا قدمتی 
کمتــر از دو دهــه در دانش غرب تشــکیل می دهــد. علیرغم قدمت 
که هر  فراوان هنرهای نمایشــی و عمر شــصت ساله علوم شناختی 
یــک بــه تنهایی با ضــرورت زمان به پیش رفته، یــاری متقابل این 
کنــون مجــال پژوهــش چندانی نیافته اســت. علــوم اعصاب  دو تــا 
کارکردهای ذهن را بررســی  که فعالیت مغز جهت انجام  شــناختی 
می کنــد، از دهــه 60 میــالدی به واســطه مطالعات زبان شناســی و 
هــوش مصنوعــی به پیش رفــت و تا چندین دهه به مســایلی نظیر 
توســط  عواطــف  پــردازش  و  توجــه  حافظــه،  اطالعــات،  پــردازش 
یکــی   .)Bechtel & Abrahamsen, 2001, 110( پرداخــت  مغــز 
از قوی تریــن موقعیت هــای شــناختِی ارتبــاط انســان بــا محیــط و 
که به واســطه تصــور و خیال  چالــش فلســفی ارتبــاط ذهــن و بدن 
زندگــی شــخصیت های مختلــف  از  بازســازی تجربیــات واقعــی  یــا 
موجــب فعالیــت مغــز می شــود، مطالعــه اثــر نمایشــی یــا مشــاهده 
کــه افــرادی از جامعــه بــا ســابقه ی  گونــه ای  اجــرای آن اســت، بــه 
پربــار در مطالعــه رمــان -کــه نیازمنــد فهــم شــخصیت های خیالی 
اســت- نســبت بــه ســایرین، دارای قــدرت ذهن خوانــی و هم دلی 
 .)Oatley & Mar, 2009, 424( بیشــتر در زندگــی روزمــره هســتند
که قدرت  کاربردی قرن ۱۹ معتقد اســت  مونســتابرگ، روانشــناس 
هنرهــای نمایشــی، نــه فقــط در بازنمایــی زندگی روزمــره، بلکه در 
خلــق حاالت ذهنی نو و نامتعــارف یعنی فراتر از تجربه فعلی جلوه 
کتــاب خــود تحــت عنــوان فوتوِپلــی۱، اثــر هنری را  می کنــد. وی در 
امــروز در علــوم شــناختی تحلیــل نمــود و آن را  از دریچــه دانــش 
ج شــامل فضا،  "بازنمایــی داســتان انســان در غلبــه بر جهــان خار
زمان، و عّلیت به منظور تطبیق آن با جهان درون شامل عاطفه، 
 Langdale, 2013, کرد )به نقل از تصور، حافظه، و توجه" توصیف 
98(. در ایــن رابطــه، پرســش مهــم از منظــر علوم اعصــاب هنر این 
کارکرد شناختی توجه  که هنگام مواجهه فرد با اثر نمایشی،  اســت 
کدام بخش از داده ها جلب شــده، در خاتمه، چه بخش هایی  به 
از آن بصــورت اطالعــات در حافظــه باقی می ماند تــا میدان دانش 
گاهــی تغییر یابد. اما، پرســش  مخاطــب در ســطوح مختلف خودآ
کدام بخش از اطالعات را بصورت  که مخاطــب،  مهم تر این اســت 
کدام بخش از آن -علیرغم ثبت  گاهانــه به یــاد می آورد و در بیان  آ
اطالعات در مغز- ناتوان خواهد بود. ذکر این نکته ضروری اســت 
کــه حجــم اطالعــات ورودی بــه شــبکه مغــز و ثبــت آن در حافظه، 
گاه توســط فــرد یــادآوری  کــه بصــورت آ لزومــًا بــا حجــم اطالعاتــی 
اهــداف  از  یکــی  رو،  ایــن  از  و  نیســت  معــادل  می شــود،  بیــان  و 
علــوم اعصــاب هنــر، تشــخیص عوامــل دخیــل در میزان یــادآوری 
محتــوای اثــر و دالیــل از یــاد زدودگــی آن در مخاطبیــن اســت. در 
کــه ثبت محتوای  ایــن رابطه، شــواهد عصب شــناختی وجود دارد 
عاطفــی محرک هــا )بــه معنــای وجــوه صوتــی و تصویــری موجــود 
در اثــر( را در حافظــه مخاطــب، علیرغــم ناتوانــی وی در یــادآوری 

 Zaidel,( می دهــد  نشــان  آن  ک  ادرا از  گاهــی  آ عــدم  و  اطالعــات 
ح  کنــون مطر که تا 6-140 ,2016(. در صــورت پاســخ بــه ســواالتی 
کاربردهــای علــوم اعصــاب در هنرهــای  شــد، می تــوان بــه یکــی از 
نمایشــی امیــدوار بــود و آن پیش بینــی موفقیــت اثــر، تنهــا بــا ارایه 
بخشــی از آن )نظیــر تیــزر تبلیغاتی یــا قطعه ای از متــن نمایش( به 
کــه عاطفــه و هیجــان، مهم تریــن مولفــه  مخاطــب اســت. از آنجــا 
آثــار نمایشــی را تشــکیل می دهــد، پیش بینــی فــوق تنهــا از طریق 
مــرور یافته هــای عصب شــناختی پیرامــون محرک هــای عاطفــی و 
ســاختار آثــار نمایشــی و با توجه بــه خصوصیــات دموگرافیک نظیر 
گرایــش هنری، و ُخلق  ســن، جنســیت، تحصیــالت، زبان مادری، 
مخاطب هنگام تجربه اثر و هنگام یادآوری آن میسر است. بررسی 
مخاطــب هنگام تجربه ی اثــر، چنانچه صرفًا به شــیوه ی مصاحبه 
یــا پرسشــنامه و بــدون ثبت مســتقیم عصب شــناختی یا ســنجش 
رفتــاری )مبتنــی بر علم عصب شناســی( حاصل شــود، فاقــد اعتبار 
الزم اســت. دلیل اســتفاده از شــیوه های ثبت عصب شناختی این 
گــزارش مخاطبین از  کــه در ســایر روش هــای میدانــی نظیــر  اســت 
کیفیــت اثــر نمایشــی -نظیــر آنچــه هرولد لوید در دهــه ۳0 میالدی 
رواج داد-، احتمــال تحریف ذهنی )ناشــی از اغــراق، برانگیختگی 
و هیجــان بــاال، فراموشــی، بویــژه ســرکوب اطالعــات یــک صحنــه 
زیــر بــار عاطفــی رخدادهــای پیشــین یــا پســین( زیــاد اســت و این 
علــوم  ترتیــب، پژوهشــگر  ایــن  بــه  نتایــج می کاهــد.  اعتبــار  از  امــر 
کــه تــا حــد ممکــن از روش هــای ســنتی  اعصــاب هنــر، ســعی دارد 
عصبــی  سیســتم  کارکردهــای  مســتقیم  ثبــت  بــه  گرفتــه،  فاصلــه 
ابــزار  ادامــه،  نزدیــک شــود. در  اثــر  بــا  مخاطــب هنــگام مواجهــه 
رایــج در ثبت عصب شــناختی و لــزوم بکارگیری آن بیان می شــود. 
کید بر ســه  ایــن مقالــه به مــرور یافته هــای علوم اعصــاِب هنر با تا
تشــدید  تصویربــرداری  )ای.ای.جــی(،  الکتروانســفالوگرافی  روش 
کارکردی )ِاف-ِام.آر.آی( و ردگیری حرکات چشــم )آی- مغناطیســی 
کارکردهای عصبی خودکار )نظیر پاســخ  ِتَرکینــگ( همراه بــا ابزار ثبت 
الکتریکــی پوســت، تغییــرات ضربــان قلــب و تنفس( هنــگام مطالعه 
اثر نمایشــی یا مشــاهده آن می پردازد. منابع مورد بررســی، در ابتدا، 
توســط جســتجوی مقــاالت انگلیســی-زبان منتشــر بین ســال های 
۲000 تا ۲0۱6 میالدی در ژورنال های علمی معتبر در حوزه مغز و علوم 
 Narrative text، Literary text، کــه شــامل یکــی از عبــارات اعصــاب 
گان( و حداقــل  کلیــدواژ Movie، و Performing Arts )مجموعــه اول 
 EEG، fMRI، Eye-tracking، Physiology همــراه با یکی از عبــارات
 ،Memory، Attentionگان )مجموعــه دوم( و لزومًا شــامل یکــی از واژ
کاربــرد  گــردآوری شــد. بــه دلیــل  و Emotion )مجموعــه ســوم( بــود، 
غیرمرتبط برخی عبارات مجموعه سوم در حوزه های دیگر، بسیاری 
از اســناد فاقد ارتباط با مبحــث علمی مورد نظر )علوم اعصاب هنر با 
گذاشته شد و سایر اسناد جهت مرور  کنار  کید بر عاطفه و هیجان(  تا
ابزار آزمایشگاهی رایج و شاخص های نوین سنجش عصب شناختی 

گرفت. مورد بررسی قرار 
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یافته های آزمایشگاهی

1- ساختار مغز و ابزار ثبت عصب شناختی 

یــا  ذهــن  کارکردهــای  ارزیابــی  بــه  شــناختی،  اعصــاب  علــوم 
کارکردهــا، دارای همبســتگی بــا فعالیــت  شــناخت می پــردازد. ایــن 
الکتروشیمیایی مغز و سیستم عصبی بدن است. روش های سنجش 
کارکــرد ذهــن متفاوت بــوده، عمدتًا شــامل شــیوه های خودســنجی، 
رفتــاری و عصب شــناختی اســت. بــر خــالف دو شــیوه نخســت، روش 
عصب شــناختی مســتقیمًا به ثبت فعالیت سیســتم عصبــی آزمودنی 
هنــگام مواجهــه بــا محرک )مثــاًل، وجوه صوتــی و تصویــری موجود در 
که فرد  اثر( یا تکلیف شــناختی )به معنای سلســله معینی از محرک ها 
کنش دهد( می پــردازد. هر چه پیچیدگی محرک  بایــد نســبت به آن وا
بــه معنای شــمول جنبه های پردازشــی توســط سیســتم بدن-ذهن 
بیشــتر باشــد )نظیــر محتــوای آثــار هنری به دلیــل چند وجهــی بودن 
هنــر(، انتخــاب و ســازماندهی ابــزار ثبت ســخت تر می شــود. در اغلب 
که به شیوه های نقشه برداری مغز معروف است، فعالیت  این روش ها 
الکتروشــیمیایی ســلول های عصبــی و میــدان مغناطیســی حاصل از 
آن امــکان ســنجش پاســخ عصب شــناختی فــرد نســبت بــه محــرک را 
کارکــردی )ِاف-ِام.آر.آی( و  فراهــم می کنــد. شــیوه های تصویربــرداری 
کّمی و ای.آر.پی( از این جمله اند۲.  الکتروانســفالوگرافی )ای.ای.جی 
که تشــخیص نواحی  روش اول، دارای وضــوح مکانــی مناســب اســت 
فعال در قشر مغز و نواحی عمیق زیر-قشری )مرتبط با پردازش عاطفه 
و مولفه های دراماتیک( را با دقت چند میلیمتر مکعب میسر می کند، 
در حالیکــه بــه دلیل وضوح زمانی نامناســب، قادر به تعقیب سلســله 
کات بــاال مثال در  محرک هــای ســریع )نظیــر یــک قطعــه فیلم بــا نــرخ 
کشــن( نیســت. روش دوم، دارای وضــوح زمانی زیاد بــوده، روند  ژانــر ا
فعالیــت قشــر مغز را بالفاصله پس از مواجهه بــا محرک و در طول آن با 
دقت نسبتًا باال از مرتبه میلی ثانیه مشخص می کند اما توان چندانی 
در تشــخیص ناحیه فعالیــت مغز )بویژه نواحی زیر-قشــری( ندارد. به 
منظــور درک ایــن موضوع، ابتدا الزم اســت تا نواحــی عمده مغز تحت 

عنوان لوب و برخی قسمت های بافت آن معرفی شود. 

1-1- ساختار مغز
که  تصویر ۱، لوب های مغز۳ را در نیمکره چپ بدن نشــان می دهد 
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وجود هایی چين و شكندر قشر مغز،  همچنيند. نقابل یادآوری باشبا احتمال بيشتری متعاقبا احتمال بيشتری در حافظه ثبت شده، 
به چشم که در قسمت فرورفتگی تحت عنوان سولكوس یا شيار شناخته شده، بين شيارها برجستگی تحت عنوان ژیروس  دارد
 لوبمنظم با آميگدال، آن در همكاری  قدامی بخشای را فرا گرفته و کمربند(، جسم پينه به شكل) 5. ژیروس سينگوليتوردخمی

 برانگيختگی ناشی از عاطفی، تنظيم محرکاهميت  قادر به سنجش هيپوتاالموس،و (، فرونتال یا پيشانیجلوی لوب ) فرونتال-پری
 (. Shimamura, 2013, 298است ) موقعيت عاطفیبا  فرد، و همذات پنداری محرک در تناسب با شرایط محيط
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شبكه در واقع، گذارد. بر ادراک فرد تاثير می توجه یا بازخوردفيدبک از طریق یک شبكه  ،توسط سيستم فوق محرکپردازش عاطفی 
عصبی  بافتبه سمت نواحی پردازش حسی بویژه  پيشانی ميانی، و ژیروس سينگوليت-از سوی آميگدال، قشر پيشکه ) مذکور فيدبک

 ،ای که فرد )مثال، به گونهاست موثر آننحوه ادراک حجم اطالعات حسیِ ورودی به مغز و بر روی  شنيداری و دیداری جریان دارد(
 ابه با سایر افراد( خارج شده، ادراکیخالص )شنيدن صوت و دیدن تصویر به صورت مش ( از حالت تجربه حسیِنمایشیمخاطب اثر 

یكی از  بيانگرنكته فوق . شودمیدر گروه مخاطبين اغلب، منجر به رفتاری متفاوت  و این امر،کند را تجربه میبا سایر افراد  متفاوت
هایی طرحوارهتحت تاثير  تا حدودی های حسیمحرک پردازش در انسان،به این معنا که ؛ انسان و ماشين هوشمند استتفاوت  وجوه

و  توسط مخاطبين و همين امر موجب تنوع در ادراک محرک نشات گرفته فردو انتظارات دانش، تجربيات، خاطرات، است که از 
پاسخ -یک سيستم محرکبه صورت  ،پذیری آنفارغ از سطح پيچيدگی و انعطافماشين هوشمند  اما، .شودمیفردی -های بينتفاوت
قابل تعيين و ماشين ریزی لگوریتم برنامهاَ مشخصات این پاسخ بر حسبکند که رفتار می )پاسخ معين به محرک معين( معين
عملكرد ، دستخوش تغيير در آن و متناسب با شرایط محيطسایر نواحی  در تعامل با مغز انسانهر ناحيه از  همچنين، .بينی استپيش

عملكرد دقيق  مطالعهبه منظور . دشوار است و طی تكاليف شناختی آن در طول ارایه محرک دقيق شود که تعقيبمی زمانی-مكانی
دسترسی  هزینهد. با این حال، برخوردارند بهره بر زمانی مناسب-مزمان از وضوح مكانیکه ه های تلفيقیروشتوان از می مغز شبكه

جهت مطالعه دیگر  روش .بيشتر است)بویژه ای.ای.جی(  های مجزانسبت به شيوههای تلفيقی )نظير اف.ام.آر.آی+ ای.ای.جی( شيوهبه 
در تلفيق که ترکينگ( نام دارد -)آیچشم حرکات  ، ردگيریشناختی مخاطبين هنگام مطالعه متن نمایش یا مشاهده اجرای آنعصب

به  فردقابليت خوبی در ارزیابی توجه  (پوست، ضربان قلب و تنفسالكتریكی  نظير پاسخ)بدن  ابزار سنجش پاسخ عصبی خودکار با
 شود.های فوق به طور خالصه معرفی میروشهر یک از دارد. در ادامه،  مخاطبين هيجانیبرانگيختگی های عاطفی و محرک
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رواج شناختی عصبدر حوزه پژوهش  است کهثبت فعاليت الكتریكی درون مغز  برای خطربی روشی ی.جی()ای.ا نسفالوگرافیاِ الكترو
انجام  اب، بيداری، حالت استراحت، تمرکز،خونظير  فردمتفاوت  کارکردهایدهد. را نشان می از این روش نمایی فرضی، 2شكل دارد. 

دلتا تا )طيف فرکانسی  مغز های باال و پایيندر ریتمدر شدت فعاليت مغز  ، موجب تغيير(نمایشی مشاهده اثر)مثال،  فعاليت شناختی

کمانی مغز شامل نواحی مختلف زیر-قشری. خ یا  تصویر 1- چپ: لوب های اصلی در قشر مغز، راست: برش نیمر
)www.mayoclinic.org( :ماخذ

تقریبًا بصورت متقارن در نیمکره راست نیز وجود دارند. ناحیه واسط 
کورپوس  یــا اتصال دهنده دو نیم کره، تحت عنوان جســم پینــه ای )یا 
کالوســوم( شــناخته می شــود. در جلوی ســر، لوب پیشــانی یا فرونتال 
کاســه ســر،  کســی پیتال قرار دارد. درون  و در عقب، لوب پِس-ســر یا آ
که بخش خلفی آن، مســئول ادغام  گرفته  لــوب آهیانــه یا پراِیتــال قرار 
گیجگاهی مغز یا لوب  اطالعات حســی ســمعی-بصری اســت. بخش 
تمپــورال، در اطراف شــقیقه قــرار دارد و بخش میانــی آن تحت عنوان 
سیســتم لیمبیک، مشــتمل بر ناحیــه مرتبط با پــردازش محرک های 
عاطفــی )موســوم بــه آمیگــدال یــا بادامــه(، بافــت مرتبــط بــا حافظــه 
رویدادها و ثبت تجربیات روزانه )موســوم به ناحیه هیپوکمپال(، و نیز 
مسیرهای عصبی رابط )جهت ورود، ثبت، و یادآوری اطالعات عاطفی 
در حافظــه( اســت4 و از طریــق ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن اجــزاء موجــب 
می شود تا اطالعات مرتبط با محرک های عاطفی )نظیر شادی و غم( 
با احتمال بیشتری در حافظه ثبت شده، متعاقبًا با احتمال بیشتری 
قابل یادآوری باشــند )Pulvermueller, 2015, 415-17(. همچنین در 
قشر مغز، چین و شکن هایی وجود دارد که در قسمت فرورفتگی تحت 
عنوان سولکوس یا شیار شناخته شده، بین شیارها برجستگی تحت 
عنوان ژیروس به چشم می خورد. ژیروس سینگولیت5 )کمربند(، جسم 
گرفته و بخش ُقدامی آن در همکاری منظم با آمیگدال،  پینه ای را فرا 
لوب پری-فرونتال )جلوی لوب فرونتال یا پیشانی(، و هیپوتاالموس، 
برانگیختگــی  تنظیــم  عاطفــی،  محــرک  اهمیــت  ســنجش  بــه  قــادر 
ناشــی از محــرک در تناســب بــا شــرایط محیــط، و همــزاد پنــداری فرد 
 .)Shimamura, 2013, 298 از نقــل  )بــه  اســت  بــا موقعیــت عاطفــی 
پردازش عاطفی محرک توسط سیستم فوق، از طریق یک شبکه 
ک فرد تاثیر می گذارد. در واقع، شبکه  فیدبک یا بازخورد توجه بر ادرا
فیدبک مذکور )که از ســوی آمیگدال، قشــر پیش-پیشــانی میانی، و 
ژیــروس ســینگولیت بــه ســمت نواحی پــردازش حســی بویــژه بافت 
عصبــی شــنیداری و دیــداری جریــان دارد(، بــر روی حجــم اطالعات 
که فرد  گونه ای  ک آن موثر است، به  حسِی ورودی به مغز و نحوه ادرا
)مثاًل، مخاطب اثر نمایشــی( از حالت تجربه حســِی خالص )شنیدن 
ج شــده،  صــوت و دیــدن تصویــر به صورت مشــابه با ســایر افراد( خار
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کــی متفاوت با ســایر افراد را تجربــه می کند و این امر، اغلب منجر  ادرا
گــروه مخاطبین می شــود. نکته فــوق بیانگر  بــه رفتــاری متفــاوت در 
یکی از وجوه تفاوت انســان و ماشــین هوشــمند اســت؛ به این معنا 
کــه در انســان، پــردازش محرک هــای حســی تا حــدودی تحــت تاثیر 
کــه از تجربیات، خاطرات، دانــش، و انتظارات  ح واره هایی اســت  طر
ک محرک توســط  گرفته و همین امر موجب تنوع در ادرا فرد نشــات 
مخاطبین و تفاوت های بین-فردی می شود. اما، ماشین هوشمند، 
غ از سطح پیچیدگی و انعطاف پذیری آن، به صورت یک سیستم  فار
که  محرک-پاســخ معین )پاسخ معین به محرک معین( رفتار می کند 
مشــخصات این پاســخ بر حســب َالگوریتم برنامه ریزی ماشین قابل 
تعییــن و پیش بینــی اســت. همچنیــن، هــر ناحیــه از مغــز انســان در 
تعامل با ســایر نواحی آن و متناســب با شــرایط محیط، دست خوش 
که تعقیب دقیق آن در طول  تغییر در عملکرد مکانی-زمانی می شود 
ارایه محرک و طی تکالیف شناختی، دشوار است. به منظور مطالعه 
که همزمان  دقیــق عملکرد شــبکه مغز می توان از روش هــای تلفیقی 
از وضوح مکانی-زمانی مناســب برخوردارند، بهــره برد. با این حال، 
هزینه دسترســی به شیوه های تلفیقی )نظیر اف.ام.آر.آی+ ای.ای.
جی( نســبت به شــیوه های مجزا )بویژه ای.ای.جی( بیشــتر اســت. 
روش دیگر جهت مطالعه عصب شــناختی مخاطبین هنگام مطالعه 
متــن نمایــش یا مشــاهده اجــرای آن، ردگیــری حرکات چشــم )آی-
که در تلفیق با ابزار ســنجش پاســخ عصبی خودکار  ترکینگ( نام دارد 

بــدن )نظیــر پاســخ الکتریکی پوســت، ضربان قلب و تنفــس( قابلیت 
خوبــی در ارزیابــی توجــه فرد بــه محرک هــای عاطفــی و برانگیختگی 
هیجانی مخاطبین دارد. در ادامه، هر یک از روش های فوق به طور 

خالصه معرفی می شود.

۲-1- الکتروانسفالوگرافی 
بــرای  بی خطــر  روشــی  )ای.ای.جــی(،  ِانســفالوگرافی  الکتــرو 
پژوهــش  حــوزه  در  کــه  اســت  مغــز  درون  الکتریکــی  فعالیــت  ثبــت 
عصب شــناختی رواج دارد. تصویــر۲، نمایــی فرضــی از ایــن روش را 
کارکردهــای متفــاوت فــرد نظیــر خــواب، بیــداری،  نشــان می دهــد. 
حالــت اســتراحت، تمرکــز، انجــام فعالیت شــناختی )مثاًل، مشــاهده 
اثر نمایشــی(، موجب تغییر در شــدت فعالیت مغز در ریتم های باال و 
گاما6( می شود. برای ثبت ای.ای. پایین مغز )طیف فرکانسی دلتا تا 

کانــال )تعــداد الکترودهــای  کاله شــامل 64 یــا ۱۲8  جــی، معمــواًل از 
ثبت( اســتفاده می شــود. از این روش می توان برای مقایسه فعالیت 
مغز متخصصین هنرهای نمایشــی و مخاطبین عام هنگام مشاهده 

کرد. یک اثر واحد استفاده 

کارکردی  3-1- تصویربرداری 
کارکــردی۷، بــر اســاس میزان  تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی 
کســیژن خــون در بافــت مغــز قــادر اســت نحــوه پــردازش  مصــرف ا
اثــر نمایشــی( و نواحــی  محــرک )مثــاًل، مولفه هــای ســمعی-بصری 
کنــد. هــر چه مغــز مخاطب  ک آن را مشــخص  فعــال مغــز جهــت ادرا
انــرژی بیشــتری جهــت توجه بــه محرک هــای عاطفی موجــود در اثر 
کســیژن بیشــتری نســبت بــه حالت اســتراحت )حالت  گیرد، ا کار  به 
آرامــش بــا چشــمان بــاز یــا بســته، در فــرد هشــیار( مصرف می شــود. 
تصویر ۳، موقعیت فرد درون تونل دستگاه را نشان می دهد. در این 
حالــت می توان انواع محرک های حســی )شــامل صــدا، تصویر، و بو( 
کاربردهای ایــن روش در حــوزه آثار  کــرد. یکــی از  را بــرای فــرد پخــش 
کارکــرد مغز هنگام مشــاهده یــک ویدئوی  نمایشــی، بررســی تفــاوت 
آماتــور فاقــد مولفه های دراماتیک، در مقایســه با اثر نمایشــی دارای 
کارگردانی اســت. براســاس تصویر ۳-ب، با افزایش ســطح  ســناریو و 
کارکــرد  پیچیدگــی محرک هــای حســی از منظــر شــناختی و عاطفــی،  کاله 1۲8-الکترودی الکتروانســفالوگرام، در حال تماشــای ویدئوی  تصویــر۲- مخاطب تحت 

ضبط شده از یک نمایش، در فضای آزمایشگاه.

 14 از 4 صفحه
 

از این روش  شود.کانال )تعداد الكترودهای ثبت( استفاده می 128یا  64برای ثبت ای.ای.جی، معموال از کاله شامل  شود.می (6گاما
 یسه فعاليت مغز متخصصين هنرهای نمایشی و مخاطبين عام هنگام مشاهده یک اثر واحد استفاده کرد.توان برای مقامی

 

 در فضای آزمایشگاه نمایش،از  ی ضبط شدهیدئوودر حال تماشای  الكتروانسفالوگرام، الكترودی-128تحت کاله مخاطب  2 شکل

 تصویربرداری کارکردی  1-3

مغز قادر است نحوه پردازش محرک )مثال، بافت در  خون يژنمصرف اکس ميزانبر اساس ، 7تصویربرداری تشدید مغناطيسی کارکردی
انرژی بيشتری جهت  مغز مخاطبرا مشخص کند. هر چه جهت ادراک آن اثر نمایشی( و نواحی فعال مغز  بصری-های سمعیولفهم

)حالت آرامش با چشمان باز یا نسبت به حالت استراحت  یبيشتر اکسيژنگيرد، های عاطفی موجود در اثر به کار توجه به محرک
های توان انواع محرکمی در این حالت دهد.را نشان میفرد درون تونل دستگاه  موقعيت، 3شكل د. شومیمصرف ( بسته، در فرد هشيار

یكی از کاربردهای این روش در حوزه آثار نمایشی، بررسی تفاوت کارکرد  را برای فرد پخش کرد. )شامل صدا، تصویر، و بو(حسی 
طبق  در مقایسه با اثر نمایشی دارای سناریو و کارگردانی است. های دراماتيک،آماتور فاقد مولفه مغز هنگام مشاهده یک ویدئوی

ای از مغز شامل سيستم گسترده شناختی و عاطفی، کارکرد شبكههای حسی از منظر ب، با افزایش سطح پيچيدگی محرک-3شكل 
پيشانی )مرتبط با استدالل، -ليمبيک )مرتبط با پردازش عاطفه(، ناحيه هيپوکمپال )مرتبط با حافظه(، نواحی قشر پيشانی و پيش

 دهد.الف( رخ نمی-3آماتور ) ویدئویقضاوت( فعال شده است که حين مشاهده پنداری، و همذات

 

مغز  گستردهفعاليت  ، )ب(ده یک فيلم آماتورهنگام مشاهمغز  محدودنسبتا )الف( فعاليت  :راستفرد آزمودنی داخل تونل ام.آر.آی. : چپسمت  3 شکل
 (Hasson, 2008, 15از مغز نشان داده شده است؛ منبع: ) در هر شكل، سه برش مختلف  يرآماتورغفيلم  یک هنگام مشاهده

 ابزار ثبت سیستم عصبی خودکار بدن 1-4

در بدن انسان، فعاليت احشایی و حياتی نظير تنفس، ضربان قلب، تحرکات گوارشی، دفع، تنظيم دمای بدن و تعریق توسط دستگاه 
 و پاراسمپاتيک)مرتبط با فعاليت جنگ و گریز( دو سيستم سمپاتيک بر مل تشود که مش( هدایت و کنترل میANSعصبی خودکار )

های سنجش برانگيختگی مخاطب توان به عنوان یكی از شيوه. با توجه به این امر، می8است )مرتبط با فعاليت هاضمه و آرامش(
سنجش فعاليت سيستم از ( اثرهای همذات پنداری با شخصيتی موجود در آثار نمایشی )ناشی از های عاطفنسبت به محرک

گسترده مغز هنگام مشاهده یک فیلم غیرآماتور   محدود مغز هنگام مشاهده یک فیلم آماتور، )ب( فعالیت 
ً
تصویر 3- سمت چپ: فرد آزمودنی داخل تونل ام.آر.آی. راست: )الف( فعالیت نسبتا

) در هر شکل، سه برش مختلف از مغز نشان داده شده است(.
)Hasson & Heeger, 2008, 15( :ماخذ
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گسترده ای از مغز شامل سیستم لیمبیک )مرتبط با پردازش  شــبکه 
عاطفه(، ناحیه هیپوکمپال )مرتبط با حافظه(، نواحی قشر پیشانی و 
پیش-پیشانی )مرتبط با استدالل، همزادپنداری، و قضاوت( فعال 
خ نمی دهد. که حین مشاهده ویدئوی آماتور )۳-الف( ر شده است 

4-1- ابزار ثبت سیستم عصبی خودکار بدن
در بدن انســان، فعالیت احشــایی و حیاتی نظیــر تنفس، ضربان 
گوارشــی، دفــع، تنظیم دمــای بدن و تعریق توســط  قلــب، تحــرکات 
کــه  می شــود  کنتــرل  و  هدایــت   )ANS( خــودکار  عصبــی  دســتگاه 
گریز( و  مشــتمل بر دو سیستم سمپاتیک )مرتبط با فعالیت جنگ و 
پاراسمپاتیک )مرتبط با فعالیت هاضمه و آرامش( است8. با توجه به 
این امر، می توان به عنوان یکی از شــیوه های ســنجش برانگیختگی 
مخاطــب نســبت بــه محرک هــای عاطفــی موجــود در آثــار نمایشــی 
)ناشــی از همــزاد پنــداری با شــخصیت های اثر(، از ســنجش فعالیت 
سیســتم ســمپاتیک و پاراســمپاتیک بــدن توســط ابزار ثبــت ضربان 
قلب۹، ســرعت و عمق تنفس۱0، و پاســخ الکتریکی پوســت۱۱ اســتفاده 
کــه پیــش از ارایــه محــرک آزمایشــی  کــرد۱۲. در ایــن راســتا الزم اســت 
)مثــاًل، اثر نمایشــی بصــورت متن یــا فیلــم(، معیارهــای فیزیولوژیک 
فوق بر روی هر مخاطب در حالت اســتراحت ارزیابی شــود. در واقع، 
آنچــه اهمیت دارد، ســطح برانگیختگــی مخاطب ناشــی از تجربه اثر 
نیســت، بلکه اختالف ســطح برانگیختگی مخاطب پــس از تجربه اثر 
نســبت به حالت پیش از آن است. دلیل این امر، تفاوت حد آستانه 
کارکردهای متفاوت عصب شــناختی افراد نســبت به  تهییج پذیری و 
گاه احشــایی افراد  کنــش ناخودآ هــم و بــه عبارت دیگــر، تفاوت در وا
و اختــالف در فعالیت های عالی مغز هر مخاطب نســبت به ســایرین 
است. تصویر 4، ابزار رایج در ثبت پاسخ سیستم عصبی خودکار بدن 
که سه شیوه آن )هدایت الکتریکی پوست، ضربان  را نشــان می دهد 
کاربرد بیشــتری دارد.  قلب، و تنفس( در مطالعات علوم اعصاب هنر 
کنــش طبیعــی بدن به اســترس  شــیوه نخســت، GSR، بــر اســاس وا
روانــی ابــداع شــده، تغییــر در میــزان رســانایی الکتریکــی پوســت را 
کف دســت ثبت می کنــد. چنانچه  معمــواًل در ناحیه سرانگشــتان یا 
مواجهــه ی مخاطــب بــا اثــر منجر به اســترس شــود، میــزان تعریق و 
تجمــع محلول الکترولیت شــامل آب و نمک بر روی پوســت افزایش 
کاهش می یابد. بــه این ترتیب، میزان  یافتــه، مقاومــت الکتریکی آن 
رســانایی الکتریکــی پوســت، معیــار طالیــی برای ســنجش هیجان و 

برانگیختگــی عاطفی مخاطب به شــمار می رود. شــاخص دیگر برای 
ســنجش پاســخ عصبی خودکار بدن، توســط ثبت تغییر ضربان قلب 
در دو بانــد فرکانســی پاییــن )LF، تغییــرات آهســته ریتــم قلــب، بین 
0/04 تا 0/۱5 هرتز( و باال )HF، تغییرات ســریع ریتم قلب، بین 0/۱5 
که به ترتیب، مرتبط با عملکرد تلفیقی  تا  0/6 هرتز( حاصل می شود 
کارکرد تنفس  سیســتم عصبی خودکار )سمپاتیک-پاراســمپاتیک( و 
اســت. از ایــن رو، در حــوزه هنرهــای نمایشــی می تــوان از شــاخص 
عصبی شــدت تغییرات  جهت تخمین برانگیختگی مخاطب، میزان 
جذابیــت اثــر نمایشــی، و متعاقبــًا میــزان ثبــت اطالعــات در حافظــه 

.)Vecchiato & Babiloni, 2013, 59( مخاطب بهره برد

5-1- ردیابی چشم
حــرکات چشــم مخاطــب روی نواحــی مختلــف صفحه نمایشــگر 
محــرک )نظیــر متــن، تصویــر ثابــت، و فیلــم(، معیــار عینــی معتبــری 
ارایــه  محــرک  عاطفــی  و  شــناختی  پــردازش  هنــگام  مغــز  کارکــرد  از 
می دهــد )Rayner, 1998, 381(. تحلیــل آمــاری ایــن معیــار، بویــژه 
گروه مخاطبین محاســبه شــود، ســازوکار  که میانگین آن روی  زمانی 
عصب شــناختی شــامل توجــه به برخــی اطالعات موجــود در میدان 
دیــداری و تغافــل از ســایر اطالعــات را مشــخص می کنــد. تصویــر5، 
کاربردهــای ایــن روش را در علــوم اعصــاب هنــر نشــان  نمونــه ای از 
می دهــد. طبــق ایــن شــکل، مخاطــب در حال نگریســتن به پوســتر 
که بر زمین افتاده و متن نوشتاری  نمایش -شامل تصویر یک انسان 
باالی آن- اســت. دو مولفه مهم در تحلیل حرکات چشــم، خیرگی و 
کاد نام دارد۱۳. خیرگی به معنای ثبات نگاه فرد بر یک نقطه )نظیر  سا
که  نقطه فرضی ۱( واقع در میدان دیداری روی صفحه نمایش است 
در طی آن، پردازش اطالعات دیداری مربوط به همان نقطه توسط 
کاد به معنای حرکت ســریع چشــم بصورت  مغز صورت می گیرد. ســا
که  پــرش از یــک نقطه به نقطــه ای دیگر )مثاًل، از نقطه ۱ به ۲( اســت 
که  در طی آن، مغز قادر به پردازش اطالعات دیداری نیست تا وقتی 

چشم دوباره روی یک نقطه جدید )نظیر ۲( ثابت بماند.
کاد )شــامل مــکان و مــدت  شــاخص های ســنجش خیرگــی و ســا
کاد و الویــت مکانی  زمــان خیرگــی، شــدت آن، فاصلــه طولــی هر ســا
پویــش نقــاط روی صفحــه(، معیــاری از درجــه پیچیدگــی محرک در 
میدان دیداری مخاطب ارایه می دهد. به عنوان مثال، طبق تصویر 
که به آن خیره شده و  فرضی 5، اولویت توجه مخاطب نقطه ۱ است 

تصویر4- پنج شیوه ثبت پاسخ سیستم عصبی خودکار بدن انسان.
)Salimpoor etal., 2009, 4( :ماخذ

اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس 
یافته های آزمایشگاهی
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در ادامه، پس از حل و فصل نکات جذاب موجود در این نقطه، سایر 
نواحی تصویر را می پوید تا سرانجام در جستجوی اطالعات نوشتاری 
کارگردان و زمان اجرای اثر- به نقطه ۱۳ می رســد.  پوســتر -نظیر نام 
تغییر در الگوی فوق، پس از مشــاهده نمایش نســبت به قبل از آن، 
ک فرد از اثــر ارایه می دهد. اطالعــات عصب شــناختی را پیرامون ادرا

۲- مرور سواالت

کنون ارایه شــد تنها در صورت پاســخ به ســواالت  که تا اطالعاتــی 
کاربردی در حوزه هنر ارزشــمند است. یک  بنیادین یا تامین اهداف 
که آیا می توان تاثیر عصب شــناختی نمایش را بر هر  ســوال این اســت 
گروه مخاطبین ســنجید؟  مخاطــب و میانگیــن تاثیرگــذاری آن را بــر 
که آیا موفقیت یک اثر یا رجحان یکی بر  اما، ســوال مهم تر این اســت 
گرِو تفاوت های بین-فردی مخاطبین )نظیر جنســیت  ســایرین، در 
و ســطح تحصیالت یا دانش و تجربه( قرار دارد، یا فقط از مولفه های 
گونه ای مشــخص و ثابت طراحی شــده تاثیر  که قباًل به  دراماتیک اثر 
گونه نیز به شکلی یکسان قابل داوری است؟ چرا  می پذیرد و همان 
کاهش اختالف در تنوع  مشــاهده مجدد برخی آثار نمایشــی موجب 
ک مخاطبیــن نســبت بــه بــار اول، و برخی دیگر موجــب افزایش  ادرا
آن می شــود؟ بــرای پاســخ به ســواالت فــوق، می توان شــاخص های 
را  هیجــان(  و  مطلوبیــت،  توجــه،  حافظــه،  )نظیــر  عصب شــناختی 
کــه در حیــن تجربــه اثر بدســت آمــده با وضعیــت رفتــاری مخاطب و 
کرد تا اساس  مصاحبه روان شناختی با وی، پس از تجربه اثر مقایسه 
عصب شــناختی لــذت مخاطــب از یــک اثــر در عیــن احســاس مــالل 
که سروده ای از شیکسپیر  گردد؛ آنچنان  نسبت به سایر آثار مشخص 
گر آفت زنــد، علف هرز  را بی آنکــه بدانــد، بــه خاطر می ســپارد: "گل را ا
بــر جلــوه اش فائــق آید/زیباترین چیزها به دســت خود می پوســند/ 
گیاهــان هرز در  کــه بوی شــان بدتــر از  همچــون زنبق هــای پالســیده 
مشــام می پیچد" )شیکســپیر، ســونات ۹4(، ولی زیبایی یک نخل یا 

تصویر هوایی از جنگل را در یک فیلم سینمایی پر هزینه، به راحتی 
از یاد می برد. در مقایســه این دو مثال، تالش شیکســپیر برای ایجاد 
عاطفه منفی، موجب ثبت اطالعات دراماتیک در حافظه درازمدت 
کارگردان فیلم در عین نمایش طبیعت  فرد می شود، حال آنکه تالش 
زیبا، از انصاف زیبایی شــناختی مخاطب به دور می ماند، و دلیل آن 
نــه بی انصافــی مخاطــب، بلکه نحوه چینــش مولفه هــای دراماتیک 
توســط خالــق اثــر در تناســب با نیــاز روانی افــراد در هــر دوره از زندگی 
گرایش مخاطب  اجتماعی اســت. علوم اعصاب هنر می تواند اســاس 

کند. گاه وی از سایر آثار را آشکار  به یک اثر و اجتناب ناخودآ

گی های آن از منظر علوم  3- طیف عاطفه و ویژ
اعصاب 

طبق علوم اعصاب عاطفه، هر محرک عاطفی نظیر آنچه در قالب 
تصویر، موســیقی، عبارات شفاهی رایج، متن ادبی یا اجرای نمایش 
عرضه می شــود، با ســه مولفه واالنس )ارزش عاطفی محرک(، آروزال 
)ســطح برانگیختگــی ناشــی از شــدت محــرک( و دامیننــس )قــدرت 
کــه مجموعه آن، بر  محــرک در غلبه یا چیرگی( قابل توصیف اســت۱4 
توجه مخاطب به اثر و میزان بخاطرســپاری آن در نواحی مشــخصی 
کمــن،  از مغــز تاثیــر می گــذارد. طبــق مــدل روان شناســی عاطفــه ی ِا
شــش عاطفه اصلی عبارتند از خوشحالی، غم، ترس، خشم، تعجب 
و چنــدش )Ekman, 1992, 119-21(. بــه عنوان مثــال، وجه افتراق 
کــه بــه ترتیــب،  خوشــحالی و غــم در واالنــس ایــن دو عاطفــه اســت 
مثبت و منفی اســت. از ســوی دیگر، غم ناشــی از مالل و ترس حین 
کــه غالبًا برانگیختگی  فــرار در میــزان برانگیختگی با هم تفاوت دارند 
)آروزال( در ترس بیشــتر اســت. همچنین، ترس و خشم هر دو دارای 
ارزش منفی و قدرت برانگیختگی یکســان هســتند اما فرد هراســیده 
که این نکته وجه افتراق دو  مغلوب است و فرد خشمگین حمله ور، 
عاطفه فوق با معیار دامیننس یا چیرگی است. سازوکار پردازش این 

کامپیوتر متصل به دستگاه ردیاب چشم. راست: الگویی فرضی از نواحی خیرگی چشم آزمودنی  تصویر 3- سمت چپ: نمای فرضی از یک آزمودنی در حال تماشای پوستر نمایش روی مانیتور 
کاد )پاره خط ها(، و الویت مکانی نگاه فرد )شمارگان 1 تا 18(.  و شدت آن: الگوی سا

کارگردان: علی رفیعی، تئاتر شهر، 1356( کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی، طراح و  ماخذ پوستر: )خاطرات و 
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تفاوت ها در نواحی مختلفی از سیســتم عصبی مرکزی بویژه در لوب 
که بخشی از آن به نام  گیجگاهی مغز )بخش ۱، شکل ۱( نهفته است 
سیســتم لیمبیک در ارتباط مداوم با قشــر پیش-پیشــانی )جلوتر از 
قشــر پیشــانی یا فرونتال( موجب پردازش عاطفی محرک با توجه به 
انتظارات، شرایط فعلی، تجربیات قبلی، و دانش مخاطب می شود. 
که طبق مدل فیلتر توجه۱5، ظرفیت مغز انسان برای پردازش  از آنجا 
محرک های حسی در هر بازه مشخص از زمان محدود است )به نقل 
کوبندگــی عاطفی محرک یا ضربه هیجانی   ،)Sullivan, 1976, 168 از
-کــه مولفــه اصلــی آثــار نمایشــی را تشــکیل می دهد- با جلــب توجه 
مخاطــب بــه برخــی اطالعــات موجــود در اثــر، موجب غفلت از ســایر 
خ می دهد و عامل  گاهی فرد ر اطالعات می شــود. این امر زیر سطح آ
مهم در بخاطر ســپاری برخی اطالعات و عــدم انتقال اطالعات دیگر 
کوتاه مدت، به درازمدت است. هیجانات، نقش مهمی در  از حافظه 
بخاطر ســپاری یا از یاد زدودگی اطالعات دارد. نکته مهم این اســت 
گر فرد قــادر به یادآوری محــرک عاطفی-هیجانی نباشــد،  کــه حتــی ا
همچنــان ممکــن اســت عواطــف ناشــی از آن محــرک را به یــاد آورد، 
زیــرا در شــبکه مغز، جایگاه ثبت عواطــِف مرتبط با محرک هیجانی از 

جایگاه ثبت آن محرک متمایز است. 

پــردازش  و  نمایشــی  آثــار  عاطفــی  وجــوه   -4
عصب شناختی آن

ک  که تاثیر شــعر بــر ادرا بعضــی از متخصصیــن هنــر بر ایــن باورند 
کّلِ قابل تجزیه به اجزاء است. به عنوان مثال،  مخاطب، فراتر از یک 
گونه ای بــه دنبال هم  در قطعــه  ای از امیلــی دکینســون، عبــارات به 
ک خواننــده وارد می شــود: "آنچنان در  کــه ضربــه ای بــر ادرا می آینــد 
کوبید/ روی سنگ ها  که شنیدم چگونه بر زمین  حضورم فرو افتاد/ 
 Scarry, تکه تکه خرد شد/ و در ذهن من از درون پاشید" )به نقل از
9 ,1998(. ایــن نظــر در مورد آثار نمایشــی )بصورت اجــرای نمایش یا 
متــن آن( نیــز صدق می کند. در این رابطه، نمونه ای از قطعات ادبی 
که اشتیاق خود از  در نوشته ای از مارسل پروست قابل توجه است، 

تماشای دختر شیرفروش در ایستگاه قطار را چنین وصف می کند:
کــه هر چه  نمی توانســتم از چهــره زیبایــش روی بتابــم؛ چهره ای 
که بتوان  گلگــون  بیشــتر به ســمت مــن می آمد، همچــون آفتابی 
کور نشــد در نظر بزرگ تــر جلوه می کرد.  کرد ولی  بــه آن خیــره نگاه 
کــه فروغــی در  همچنــان نزدیــک و نزدیک تــر می شــد و در حالــی 
گاهانه  خ مبهوت تــان می کــرد، آ صورتــش بــه رنــگ طالیــی و ســر
خ می کشــید )بــه نقل از  در آن شــلوغی جمــع زیبایــی خــود را به ر

.)Scarry,1998, 6

4-1- تاثیرپذیری عصب شناختی مخاطب از متون ادبی و نمایشی
طبق مطالعات علوم اعصاب، بیان یا توصیف محرک های حسی 
قادر است تا نواحی عصبی مرتبط با پردازش بدنی-حسی مغز )قشر 
سوماتو-ِسنسوری( را حتی در غیاب محرک برانگیزد، بی آنکه شرایط 
حســی مورد وصف -نظیر بوی بد، شــیء متالشــی، یا چهره زیبا- در 

دنیــای فعلــی مخاطــب موجــود باشــد. به عنــوان مثال، در ســونات 
که قباًل به آن اشــاره شــد، با دیدن یا شــنیدن عبارت  ۹4 شیکســپیر 
زنبق های پالسیده، نواحی مرتبط با پردازش بویایی در قشر ویژه ای 
از مغز۱6 فعال می شــود. پدیده فوق، طبق نظریه عصب-روانشــناس 
که بیان می کند "هر دو سلول عصبی  دونالد ِهب، قابل توجیه است 
که مکــررًا به صــورت همزمان فعال شــوند،  یــا سیســتمی از ســلول ها 
 .)Levy, 1997, 851 بــه تدریــج با هــم ارتبــاط می یابنــد" )بــه نقــل از
گل های پالســیده  نــوع انســان همواره در برخــورد با علف های هرز یا 
کرده و اینک  و ســاقه های فاســد آن در آب، بوی تعفن را استشــمام 
هنــگام خوانــش متن یا شــنیدن عبارات فــوق، تجربه حــس بویایی 
کنــار هــم قــرار می دهــد. در این رابطــه، دو عامل  گان را در  و نمــاد واژ
کارکرد شــناختی مخاطــب موثر اســت: نخســت، درک مخاطب از  بــر 
که در طول زمان )از ابتدای روایت تا نقطه زمانی مورد نظر(  موقعیت 
ح نمایشی )پالت، به معنای سلسله  گاهی وی از طر و به واسطه ی آ
کنــار هم چیده شــده اســت( به دســت آمــده و از این  کــه در  وقایعــی 
طریــق، موجــب افزایش توجــه مخاطب به ســرنخ هایی بــا محتوای 
حسِی مهم می شود؛ دوم، هنر خالق اثر در بازی با عبارات و توصیف 
ک مخاطــب تســهیل شــود. بــه عنــوان  کــه ادرا گونــه ای  شــرایط بــه 
ک  که ادرا مثــال، هنــگام خوانش متن زیــر، این احتمال وجــود دارد 
کامل مطالعه  مخاطبین شیکســپیر -که نمایشنامه مکبث را به طور 
گاه اند- در  کــرده و از دلیــل وســواس لیــدی مکبث نســبت به خــون آ

مقایسه با سایرین متفاوت باشد:
طبیــب )خطاب به پرســتار(: اینک چه می کنــد؟ ببینید چگونه 
دست هایش را به هم می ساید! [...] لیدی مکبث: هنوز بر اینجا 
لکــه ای اســت. دور شــو ای لکه دوزخــی! [...] از اینجــا هنوز بوی 
خون می آید. تمام عطرهای عربســتان، این دســت خرد را نتواند 

سترد )شکسپیر، ۱۳۹۲، ۱66-۷، پرده 5، صحنه ۱(.
گرایش و تمایل  گروه مختلف افراد، موجب  که در دو  گونــه ای  بــه 
به ســوی محرک یا مهار و خودداری نســبت به آن شــود۱۷. این نکته 
که هر چه هنر خالق اثر در توصیف موقعیت و  به اثبات رسیده است 
گروه های  چینــش هدفمند عناصر روایی بیشــتر باشــد، تفاوت بیــن 
مختلــف مخاطبین از حیث فعالیت مغــز هنگام پردازش مولفه های 
ســروده های   .)Hasson & Heeger, 2008, 3( می یابــد  کاهــش  اثــر 
که مرتبط با دوره زیست او  شیکسپیر، ظرایف زبانی دیگری هم دارد 
گان یــا  اســت. نوشــتار شیکســپیر، سرشــار از مــوارد تغییــر نقــش واژ
کــه در آن نویســنده بــه تغییــر نقــش  کارکــردی۱8 اســت،  جابجایــی 
کیــد بــر معنــای آن و جلــب توجــه  گان جهــت تا دســتوری برخــی واژ
کار  مخاطــب می پــردازد؛ بــه عنــوان مثــال، اســم را بــه جای فعــل به 
که عمومًا در زبان رایــج مردمان دوران به عنوان  می بــرد یــا واژه ای را 
گونه  کاربــرد دارد، بــه جای اســم می نشــاند و نظایــر آن. این  صفــت 
بازی هــای زبانی در متن اصلی، به دلیل افزودن به بار شــناختی اثر، 
که هنگام  موجــب افزایش فعالیت ویژه ای در مغز مخاطب می شــود 
مطالعــه متــن ساده شــده امکان پذیــر نیســت و بــا توجه بــه ظرفیت 
ســازوکار  محــرک،  پــردازش  جهــت  لحظــه  هــر  در  مغــز  محــدود 
عصب شــناختی مغــز بویــژه در ناحیه ژیــروس ســینگولیت )بخش ۱، 

اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس 
یافته های آزمایشگاهی
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کــه تعجــب مخاطــب و میــزان  گونــه ای تغییــر می کنــد  تصویــر ۱( بــه 
گان( حل و فصل  درگیــری وی بــا عبــارات نامتعــارف )تغییر نقــش واژ
شــود  )Keidel & Thierry, 2013, 916(. حــل ایــن تعــارض، نیازمند 
توجــه انتخابــی بــر روی محرک مــورد نظر یــا توجه پایــدار روی برخی 
که موجب تغافل ناخواسته فرد از سایر اطالعات  وجوه محرک است 
مکتــب  پیــرو  بازیگــران  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می شــود. 
استانیسالوســکی، قــادر بــه تســلط بــر قــوای شــناختی خود )شــامل 
توجــه بــه درون و توجــه به محیط( حیــن اجرای نمایش انــد و دلیل 
آن، صرفــًا تمریــن مکــرر نمایش پیــش از اجرا نیســت، بلکــه بازیگر با 
تمرین حافظه عاطفی۱۹، این توانایی را یافته تا بدون سلب ظرفیت 
عصب شــناختی مرتبــط بــا حافظــه، عاطفــه ی مرتبــط بــا موقعیــت 
دراماتیــک را در زمــان الزم بــروز دهــد و از قــوای شــناختی توجــه و 
تصمیم گیری در هر لحظه از اجرای نمایش به طور بهینه بهره برد، تا 
گردد )تامین هدف هنرمند(، بلکه  نه تنها بر باورپذیری نقش افزوده 
کارکردهای اجرایــی دیگر نظیــر حافظه  در میــزان انــرژی مغــز جهــت 
کاری -بــه معنــای فعالیت موازی مغز جهــت مدیریت همزمان چند 
عملکــرد اجرایــی در بــازه زمانــی معیــن- صرفه جویــی شــود )تامیــن 
هــدف پژوهشــگر علــوم اعصــاب(. ایــن توانمنــدی منحصــر بــه فرد، 
کــه  اســت  عصبــی  کشســانی  یــا  مغــز  انعطاف پذیــری  مدیــون 
که به  نوروپالستیســیته نــام دارد. نوروپالستیســیته مثبــت و منفــی، 
ترتیــب، بــه دلیــل تمریــن مــداوم یــک مهــارت و عــدم تمریــن آن در 
درازمــدت حاصــل می شــود بــا تغییــر در وضعیت ســلول های عصبی 
)نورون(، تغییر میزان ترشــح و تجمع مواد شــیمیایی در فضای بین 
هــر دو نــورون )ســیناپس( و تغییــر تدریجی در ســاختار مغــز، موجب 
کاهش توانمندی فرد در هدایت قوای شــناختی می شــود  افزایش یا 
 Ramachandran,( کــه نتیجــه آن اغلــب در رفتــار فــرد بــروز می یابــد
Schmeichel, 2007, 241 ; 370 ,2005(. در ارتبــاط بــا آثــار نمایشــی، 
خ  پدیــده فــوق نــه فقــط در بازیگــران، بلکــه در مخاطبیــن اثــر نیــز ر
می دهد. پژوهش عصب شناختی روی مخاطبین برخی آثار نمایشی 
معاصــر )نظیــر بــاغ وحــش شیشــه ای، ســاندیتون، و مــرد شــنی، بــه 
ای.تــی.ِای  و  آوســتن،  جیــن  ویلیامــز،  تنســی  نوشــته ی  ترتیــب 
هوفمــان(۲0 و قطعاتــی از مجموعــه داســتانی هری پاتر )اثــر جی.کی. 
کــه بــه زبــان رایــج فعلــی نوشــته شــده( در مقایســه بــا آثــار  رولینــگ 
غیردراماتیــک و متــون غیرداســتانی، تفاوت معنــاداری را در فعالیت 
Brouwer & Ho-  ( سیســتم عصبی خودکار این افراد نشــان می دهد
کــه تفاوت مذکور  gervorst, 2015, 2(. همچنیــن، ثابت شــده اســت 
دارای همبســتگی مستقیم با میزان تجربه مخاطب از آثار نمایشی و 
داســتانی اســت )Hsu & Jacobs, 2015, 283(. طبــق ایــن پژوهــش، 
هنگام خوانش قطعات عاطفی در مقایسه با قطعات خنثی، فعالیت 
گریز( نســبت به  سیســتم عصبی ســمپاتیک )مســئول رفتــار جنگ و 
سیســتم پاراســمپاتیک )مســئول رفتــار آرامــش و هاضمــه( افزایــش 
کاهش  می یابــد و ایــن امر موجب تغییر رســانایی الکتریکی پوســت و 
شــدت ضربــان قلــب در فرکانس هــای بــاال )HF، طبــق توضیحــات 
بخــش ۱-4( می شــود. همچنین، در این حالت، میــزان فعالیت مغز 
که در زمــان بیداری و  کاســه ســر در بانــد فرکانســی آلفا )فرکانســی  در 

آرامــش در ناحیــه پِس ســر با بســتن چشــم بــروز می کند و شــدت آن 
کاهش  کم می شود(  که به توجه بیشتر نیاز دارند  حین فعالیت هایی 
می یابــد. همچنیــن در ایــن حالــت، از شــدت انــرژی مغــز در ناحیــه 
پیشانی در باند فرکانسی تتا )مرتبط با تمرکز و توجه( بطور معنادار و 
کاسته می شود. از  متناسب با شــدت هیجان آفرینی محرک )آروزال( 
سوی دیگر، اختالف شدت فعالیت مغز بین دو نیم کره راست و چپ 
گرایش فرد به محرک یا مهار وی نسبت به  قشــر پیشــانی )فرونتال(، 
آن را نشــان می دهد. به این ترتیب، می توان از معیار ناقرینگی قشــر 
فرونتــال برای ســنجش جذابیت اثــر جهت مانــدگاری آن در حافظه 
مخاطــب بهــره بــرد )Furman & Hasson, 2007, 460(. ایــن امــر بــا 
گیجگاهــی مغــز -مرتبــط بــا میــزان  کارکــردی از لــوب  تصویربــرداری 
یــادآوری موقعیت هــای مختلــف موجــود در اثــر- امکان پذیــر اســت 
)Astolfi et al., 2008, 84(. معیــار دیگــر جهــت پیش بینــی موفقیت 
که به واســطه ثبت فعالیت مغز  اثر، شــاخص اشــتغال عصبی۲۱ است 
مخاطــب حیــن توجــه بــه یک محــرک بصــورت همزمان با ســنجش 
کنش وی نسبت به محرک دیگر محاسبه می شود  سرعت و صحت وا
)Kagna & Kima, 2015(. این شــرایط آزمایشی، تحت عنوان آزمون 
محــرک اولیه-تکلیــف ثانویــه۲۲ شــناخته می شــود. می تــوان از فــرد 
کــه در حیــن تماشــای فیلــم  کــرد  آزمودنــی )مخاطــب( درخواســت 
ضبط شــده از اجــرای یــک نمایــش )محــرک اولیــه(، هــرگاه صــدای 
معینــی )مثــل بوق( در آزمایشــگاه پخش شــود، بالفاصله با فشــردن 
کنــش دهــد.  کامپیوتــر بــه شــنیدن صــدا وا کیبــورد  کلیــد روی  یــک 
کنش مخاطب به تکلیــف مذکور، تخمین خوبی از  میانگیــن زمان وا
ســطح اشــتغال عصب شــناختی یا درگیری ذهنی وی با محرک اولیه 
ارایــه می دهــد. طبــق مطالعــات دراماتیک، یکــی از دالیــل محتمل 
گــروه هدف یا  بــرای موفقیــت آثــار نمایشــی )بــه معنای جلــب توجه 
کــه از  عمــوم مــردم(، پیــروی از ســاختار ارســطویی در روایــت اســت 
چارچــوب معینــی در آغاز، میانــه، و پایان اثر، همراه بــا اوج و فرود در 
گونیســت، و بازه هــای زمانــی هیجان انگیز برای  بخــت و اقبــال پروتا
که وحــدت زمانی-فضایی- مخاطــب تبعیت می کند. ســاختار فوق 
ک مخاطــب بــه بار می آورد، در خاتمــه، موجب تجربه  عّلــی را در ادرا
گونیســت( می شــود.  کاتارســیس۲۳ )بــه دلیــل همزادپنــداری با پروتا
افزایــش  موجــب  اثــر،  در  )ایمــرژن(  عاطفــی  غوطــه وری  افزایــش 
کشــمکش های موجود در  گاهی مخاطب نســبت به عواطف و  خودآ
آن شــده، بــه خــروج وی از وضعیــت خنثــی نســبت بــه رخدادهــا و 
آنهــا  از  بعضــی  بــه  نســبت  عاطفــی  ســوگیری  و  اثــر  شــخصیت های 
می انجامــد. همزادپنــداری ناشــی از این ســوگیری، متعاقبــًا موجب 
کارکردهــای شــناختی مخاطــب )نظیــر توجــه، اســتدالل، و  افزایــش 
بخاطرســپاری وقایــع( بــرای تعقیب بهتر اثر می شــود. البتــه، باید در 
که بســتر ژنتیک فرد و عوامل محیطی موثــر بر آن )که در  نظــر داشــت 
طــی زمــان منجر بــه تغییرات ِاپیژنتیک خواهد شــد(، و نیــز تغییرات 
شــرایط  اســت  ممکــن  بلــوغ(،  از  بعــد  )بویــژه  فکــری  و  شــناختی 
را  بــا محرک هــای عاطفــی  فــرد در مواجهــه  نگــرش  و  برانگیختگــی 
کــه اثــر نمایشــی غیرمنطبــق بر  گونــه ای  کنــد، بــه  دســتخوش تغییــر 
ســاختار ارســطویی و خوش ســاختار )نظیر آثــار پســت دراماتیک( نیز 
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گروهــی ویــژه از مخاطبیــن جــذاب باشــد. طبــق نظریــه علوم  بــرای 
اعصــاب اجتماعــی و عاطفــی، عوامــل فــوق شــامل ژن، یادگیــری، و 
شــناخت، به ترتیب، فرآیندهای اول، دوم، و ســوم در تکامل شــبکه 
عاطفــی مغز انســان به منظور بقاء در شــرایط هیجانی دشــوار اســت 
)Panksepp, 2010, 534(. میــزان جذابیــت اثــر، تحــت تاثیــر میــزان 
تخصــص فــرد در حوزه درام نیز قــرار دارد. طبق یک پژوهش توســط 
دســتگاه ردگیــری حرکات چشــم )بخــش ۱-5( بــر روی مخاطبین اثر 
نمایشی بی کالم شامل موسیقی و حرکت )رقص باله(، مشخص شد 
که ثبات نگاه یا خیرگی به عنوان شاخص توجه هنگام تماشای فیلم 
گــروه متخصص هنرهای نمایشــی و عام به  ضبط شــده از اثــر بین دو 
که میانگین زمان خیرگی  طور معناداری متفاوت است؛ به این معنا 
گروه عام بطور  گروه متخصص، نســبت به  روی هر نقطه از تصویر در 
لت بر این امر دارد  کمتر است. نتیجه حاصل، احتمااًل دال معناداری 
ک محــرک در مغــز متخصصین هنرهای  کــه پردازش شــناختی و ادرا
نمایشــی )به واســطه انتظارات ویژه و قدرت پیش بینی بهتر ناشی از 
گروه عام به  ح واره هــای موجــود در حافظه درازمدت( نســبت بــه  طر
خ می دهــد. همچنیــن بــا نمایــش مجدد  طــور معنــاداری ســریع تر ر
کــه  گــروه متخصــص و عــام مشــخص شــد  فیلــم مــورد نظــر بــرای دو 
گــروه متخصــص در بــار دوم نســبت بــه بــار اول،  میانگیــن پاســخ در 
گــروه عام، میانگین  بــدون تغییــر معنادار باقــی مانده، در حالیکه در 
کاهــش یافته، به  پاســخ بــار دوم نســبت به بــار اول بطور معنــاداری 
گــروه متخصص و عــام در دفعــه دوم،  کــه اختــالف بیــن دو  گونــه ای 
کاهــش یافته، هر چند هنوز  بصــورت معناداری نســبت به دفعه اول 
 McKechnie &( تفــاوت معنــادار بیــن آنها به قوت خــود باقی اســت
کــه  Stevens, 2005, 108(. در ایــن رابطــه، نکتــه مهمــی وجــود دارد 
الگوی خیرگی چشــم مخاطب هنگام تماشــای فیلم و تصویر ثابت را 
متمایــز می کنــد. طبــق تحقیقات عصب شــناختی به شــیوه ردگیری 
حرکات چشم، در صورت نمایش اثر هنری بصورت تصویر ثابت، این 
که همه مخاطبین، روی نواحی خاصی از تصویر  احتمال وجود دارد 
خیــره شــوند. حــال آنکــه، حیــن تماشــای اثــر هنــری بصــورت فیلــم 
)دارای پویایی زمانی بین فریم ها و متغیر از یک برداشت به برداشت 
دیگــر(، مخاطبین نه تنها به نواحی مشــابه نــگاه می کنند، بلکه این 
رفتــار را در زمــان مشــابه بــا ســایر افــراد بــروز می دهنــد. ایــن امــر بــه 
ســنکرونی )همزمانــی( توجه معروف اســت و اســاس نظریــه توجه در 
 Shimamura, پیوســتگی سینماتیک۲4 را تشکیل می دهد )به نقل از
170 ,2013(. همزمانی توجه تحت تاثیر مولفه های مختلفی اســت و 
کثر  که توجه ا گونه ای  کارگردان در چینــش مولفه های اثر )به  قــدرت 
مخاطبین در هر لحظه از طول فیلم به هدف واحدی جلب شــود(، 
موجــب افزایــش احتمــال آن می گــردد. روش دیگــر بــرای ســنجش 
تاثیرگذاری عاطفی ناشــی از محرک های حســی، ثبت پاسخ سیستم 
عصبی خودکار بدن مخاطب است. طبق یک پژوهش مشخص شد 
کــه توجــه شــنیداری بــه قطعــات عاطفــی داســتان، بــا ضربــان قلب 
مخاطــب همبســتگی معنــادار منفــی دارد و موجــب فعالیــت نواحی 
Altman & Ja-  ( مشــخصی از مغــز مرتبط بــا همزادپنــداری می شــود
cobs, 2012, 202(. یکــی از عوامــل مهم برای ایجاد همزادپنداری در 

مخاطــب، تعلیق اســت. تحقیقات عصب شناســی در حــوزه ادبیات 
که به مثابه ی نیروی  نمایشی، تعلیق در روایت را پدیده ای می داند 
کشــش در ذهــن مخاطــب و ایجاد توجــه پایدار  محرکــه بــرای ایجــاد 
کوبــز: "بــه غوطــه وری مخاطــب در اثــر  عمــل می کنــد و بــه اســتناد یا
کــه طبــق مــدل عصب شــناختی پوئتیــک قابــل توضیح  می انجامــد 
اســت" )Jacobs, 2015(. تعلیق با فرآیندهای شــناختی-عاطفی مغز 
کــه به واســطه ســواالت  نظیــر انتظــار و پیش بینــی در ارتبــاط اســت 
که  واضــح یــا ضمنــی در ذهــن مخاطــب ایجــاد می شــود، به نحــوی 
گاهــی وی نســبت بــه حل و فصــل وقایــع می کاهد.  اغلــب، از عــدم آ
هنــگام مشــاهده اثر نمایشــی یــا مطالعه متــن تعلیق آمیز )بــه عنوان 
کــه شــخصیت محــوری اثر بــا موانعــی از جانــب رقبا یا  مثــال، زمانــی 
بــا  همــراه  گام بــه گام  مخاطــب  می شــود(،  روبــرو  درونــی  تناقضــات 
گونیســت بــه دنبــال راه حــل می گــردد، در حالی کــه همزمــان با  پروتا
 Virtue,( کارآمــدی هــر راه حــل را نیز می ســنجد ادامــه ی رویدادهــا، 
کــه در مواجهــه بــا آثــار منطبــق بــر  2281 ,2008(. الزم بــه ذکــر اســت 
کشــن( شــکل  کنش نمایشــی )ا ســاختار ارســطویی، تعلیق در قالب 
می گیرد، اما، در آثار خوش ســاخت و رئالیســتیک، به تدریج از طریق 
کالمی صــورت می پذیرد. به عنوان مثال،  دیالوگ و بده بســتان های 
که به تدریج رابطه خصمانه دو شــخصیت  در طول یک اثر نمایشــی 
کت یکی به دســت دیگری را  را پرداختــه، موقعیــت مقتضی برای هال
متصور ســاخته، صحنه تعارف فنجان قهوه از ســوی یکی از طرفین، 
مخاطــب را بــه پیش بینــی وجــود ســم در فنجــان دیگــری رهنمــون 
غ از میزان درســتی این پیش بینی، فرآیند فوق در مســیر  می کند. فار
گرفته  حرکت نمایش یا روایت و طی موقعیت های مختلف آن شکل 
و طبق نظریه ســاختاری عاطفه در آثار نمایشــی نیازمند حل و فصل 
است: "ساختار داستان باید عالوه بر ایجاد تعلیق بواسطه ی وقایع، 
که مخاطب سرانجام به  گونه ای  شــامل حل و فصل آن نیز باشــد به 
 .)Lichtenstein & Brewer, 1982, 474( "رهایی از تعلیق دست یابد
نواحــی جلــوی مغز )لوب فرونتال و جلوتــر از آن: لوب پری-فرونتال؛ 
بخش ۱، شکل ۱( قشر تکامل یافته ای از سیستم عصبی انسان است 
کــه در صورت آســیب به آن، قدرت اســتدالل، ارزیابــی، پیش بینی و 
کلــی  کارکردهــای اجرایــی، تصمیم گیــری، و بطــور  کنتــرل  قضــاوت، 
شــعور برتر انســان -نســبت بــه پســتانداران دیگر- ضعیف می شــود. 
کــه هنــگام تجربــه ی اثر  یافته هــای عصب شــناختی نشــان می دهــد 
کــه تعلیق به اوج می رســد، تحلیل شــرایط توســط  نمایشــی، زمانــی 
گونیســت از شرایط دشوار- موجب  مخاطب -به منظور رهایی پروتا
افزایش فعالیت قشــر عالی مغز بویژه در لوب پری-فرونتال می شود. 
همچنیــن، طبــق مطالعه اخیر در حوزه هنرهای نمایشــی مشــخص 
که تعلیق در روایت و اضطراب ناشی از آن موجب افزایش انتشار  شد 
گازهای محلول و نامحلول در خون افراد )شامل اِستون، ایزوپرن، و 
گازها به واسطه  کربن۲5( می شود و متعاقبًا حجم این  کســید  دی-ا
می یابــد،  افزایــش  نمایــش  ســالن  در  مخاطبیــن  بــازدم  و  تنفــس 
به طوری کــه مثــاًل، در طــول نمایــش فیلــم عطــش مبــارزه )الورنس، 
گازهای فوق  کــه فیلم به اوج هیجان می رســد، تجمع  ۲0۱5( زمانــی 
در ســالن نمایــش به طور معناداری نســبت به زمان تماشــای ســایر 

اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس 
یافته های آزمایشگاهی
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گران در ســالن تئاتــر بــرای مشــاهده اثر نمایشــی،   اجتمــاع تماشــا
فرصتی متفاوت جهت مطالعه عصب شناختی رفتار اجتماعی انسان 
و بررســی اســاس زیســتی مغــز در مواجهــه بــا محرک هــای شــناختی و 
عاطفی مطابق با تعریف علوم اعصاب اجتماعی فراهم می کند. تئاتر، 
کــه در آن محرک هــای عاطفی و  یــک مــدل از زندگــی اجتماعی اســت 
شناختی غیرآماتور و پیش پرداخته، به صورت هدفمند ارایه می شود. 

در عین حال، تماشــای اثر در ســالن نمایش یا بر پرده ســینما، از چند 
کــه از آن  منظــر بــا تجربــه ی آن در محیــط آزمایشــگاه متفــاوت اســت 
جمله می توان به شرایط متفاوت ارایه صوت و تصویر و نیز محدودیت 
گاهی وی نســبت بــه شــرایط آزمایش  شــناختی مخاطــب بــه دلیــل آ
گر عادی(  )تجربه اثر به صورت ایزوله، و به عنوان آزمودنی و نه تماشــا
کــرد. بــا این حــال، خالق اثر نمایشــی در تئاتر و پژوهشــگر علوم  اشــاره 

 .)Williams & Stoenner, 2016, 260( قطعات فیلم افزایش می یابد
کــه عملکــرد سیســتم عصبی  یافتــه فــوق بــه ایــن دلیــل مهم اســت 
کارکردهــای غیــرارادی، نظیر تنفــس و تپش  خــودکار بــدن )مســئول 
گاه مخاطب نشــان  قلــب( را در ارتبــاط بــا فعالیت شــناختی ناخــودآ
می دهــد. در ادامــه، شــاخص های عمــده جهــت ثبــت فرآیندهــای 
کّمی هنگام  عصب شــناختی مخاطب به شــیوه الکتروانســفالوگرافی 

تجربه اثر نمایشی بیان می شود. 

4-۲- شاخص های عصب شناختی۲6 
منحصرًا با تکیه بر روش ای.ای.جی کّمی )بخش ۱-۲(، معیارهای 
کارکردهای شناختی مخاطب هنگام  عصب شناختی زیر برای ارزیابی 
مواجهه با اثر نمایشــی قابل اســتفاده است: الف( شاخص مطلوبیت، 
کلی، خوشــایندی اثــر برای مخاطب اســت.  کــه منظــور از آن بــه طــور 
اساس این معیار در تفاوت سطح فعالیت دو نیم کره راست و چپ مغز 
که شخص در  در لوب پیشــانی در هر لحظه از زمان اســت، به شــرطی 
حالت هشیاری )مرتبط با دو بازه فرکانسی مغز شامل آلفا ، و تتا ( باشد؛ 
کــه توان مخاطــب را در یــادآوری خــودکار و نیز  ب( شــاخص حافظــه، 
بازشناسی مولفه های اثر تخمین می زند. شاخص فوق نیز با استفاده 
از شــدت فعالیــت مغــز در بانــد فرکانســی تتــا در نواحــی لوب پیشــانی 
محاسبه می شود و بر اساس عدم تقارِن فعالیت نیمکره چپ )مرتبط با 
انتقال اطالعات محرک از حافظه کوتاه به درازمدت( نسبت به نیمکره 
راســت )مرتبط با اســتخراج اطالعات از حافظه درازمدت(، به ترتیب، 
میــزان بخاطــر ســپاری و یــادآوری اطالعــات را پیش بینــی می کند؛ ج( 
که میزان توجه پایدار فرد را هنگام مطالعه یا مشاهده  شاخص توجه، 
اثر نمایشــی نشــان می دهد. این شــاخص با محاســبه فعالیت مغز در 

غ از جهــت نیمکره هــا( و در بازه فرکانســی  سرتاســر لوب پیشــانی )فــار
آلفای پایین )آلفا نزدیک به تتا( و بازه فرکانسی بتا )B، یکی از باندهای 
خ  فرکانسی باالی مغز که در آن تغییرات فعالیت عصبی با سرعت زیاد ر
می دهد و طی آن، مغز نیازمند صرف انرژی بیشتر جهت پردازش فعاِل 
کنکاش در آن اســت( به دست می آید. در ادامه، یک ایده ی  محرک و 
کاربــردی از شــاخص های فــوق در حــوزه نمایش پیشــنهاد می شــود. 

کاربردی در حوزه تئاتر  5- پیشنهاد 

کــه بازخــورد  ارتبــاط هنــر و علــوم اعصــاب زمانــی ســودمند اســت 
گران از طریــق ثبت عصب شــناختی تســهیل شــود تا  بالفصــل تماشــا
امکان چینش بهینه ی مولفه های دراماتیک فراهم آید. چنانچه ابزار 
گیرد، می تــوان در بعضی از اجراهای  ثبــت در اختیار پزوهشــگران قرار 
نمایشــی، چند جایگاه در ســالن تئاتر را -طبق تشخیص متخصصین 
درام شــناس و عصب شــناس- بــه داوطلبین بررســی عصب شــناختی 
مرتبــط بــا نمایــش اختصــاص داد. تصویــر 6، ابــزار قابــل حمل جهت 
ثبــت پاســخ الکتریکی پوســت، ضربــان قلب، نــرخ تنفــس، و ای.ای.

کّمی را نشــان می دهد. اســتخراج اطالعات سودمند از داده های  جی 
گــروه مخاطبین طبــق خصوصیــات دموگرافیک  فــوق بــا طبقه بندی 
)نظیــر ســن، جنســیت، و تحصیــالت(، امکان پذیــر اســت. همچنین 
گروه متخصص هنرهای نمایشی  می توان نتایج ثبت عصب شناختی 
یــا عوامــل اجرایــی اثــر را )کــه فیلــم ضبط شــده از اجــرای خــود را قبــاًل 
گروه مخاطبین غیر متخصص مقایســه  کرده اند(، با نتیجه  مشــاهده 
کرد تا تفاوت جذابیت اثر برای مخاطب عام و متخصص برآورد شود و 

گردد.  اختالف جذابیت اثر از دید خالق آن و مخاطب آشکار 

.)NeuroSky (، چپ: هدست ثبت فعالیت مغز )شرکتNeurobit تصویر6- راست: ابزار ثبت فعالیت الکتریکی پوست، ضربان قلب و تنفس )شرکت
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14 Pleasantness )valence(, Arousal, Dominance: PAD model.
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21 Neuro-Engagement Index.
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کــه ارســطو آن را نتیجــه شــفقت مخاطــب نســبت بــه  ۲۳ پاالیــش روانــی 
شخصیت اصلی درام و متعاقبا، رهایی وی از رنج شخصیت اصلی می داند.
24 Attentional Theory of Cinematic Continuity )AToCC(, Smith, 2012.
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اعصاب در آزمایشــگاه، وجه مشــترکی در ارتباط بــا مخاطب دارند؛ هر 
دو در پی پاســخ به این ســوال اندکه هر فرد چرا و چگونه قادر به توجه 
پایــدار بــه برخی محرک های شــنیداری و دیداری موجود در اثر اســت 
و در مواجهــه بــا ترکیــب ایــن محرک ها و تغییــر بار عاطفــی آن، چگونه 
می اندیشد و تبدیل اطالعات حسی اثر به معنا و بخاطرسپاری آن در 
مغز تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. علوم اعصاب هنر در حوزه نمایش، 
کید بر ســنجش پاســخ بالفصل مخاطب به مولفه های دراماتیک  با تا
-از طریق ثبت عصب شــناختی، به جای اســتفاده از پرسشنامه های 
بیــن فعالیــت مغــز  خودســنجی و مصاحبــه- و بررســی همبســتگی 
مخاطبین در پاسخ به اثر واحد، امکان شناخت هر دو سوی اثر هنری 
)هنرمند و مخاطب( را فراهم می کند و بستر آفرینش و دریافت هنر را به 
شیوه علمی می کاود. در این راستا، یکی از اهداف مهم، بررسی تفاوت 
تاثیرگذاری اثر نمایشی بر داوطلبین عام نسبت به متخصصین نمایش 

که تاثیر عاطفی اثر  گونه ای  کاهش این تفاوت اســت، به  و تالش برای 
ک  ک حســی مخاطبین عام افزایش یافته، منجر به ارتقای ادرا بر ادرا
منطقــی در آنهــا شــود. در این مقالــه، ابتدا مقدمه ای بــر نواحی مغز و 
سیستم عصبی خودکار بدن و ابزار ثبت فعالیت عصب شناختی بیان 
شــد. ســپس، چهار معیار رایج عصب شــناختی در حوزه علوم اعصاب 
هنر، شامل شاخص حافظه، شاخص توجه، شاخص خوشایندی، و 
کیفیت اثر در جلب توجه  که توان پیشبینی  شــاخص اشــتغال عصبی 
گردید و یک پیشنهاد  مخاطبین و تاثیرگذاری عاطفی را دارند معرفی 
کاربــردی یافته هــای فوق،  کاربــردی در حــوزه تئاتــر ارایــه شــد. نتیجه 
تغییــر بهینه مولفه های دراماتیک به منظــور افزایش تاثیرگذاری اثر بر 
مخاطــب اســت. مقاله ی حاضر بســتر نظــری جهت پژوهــش آتی زیر 
نظر مجری طرح )نویســنده مســئول( بر روی یک قطعه ویدئویی را با 
اســتفاده از ابزار ثبت الکتروانســفالوگرام )ای.ای.جی( فراهم می آورد.

اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب: رابطه اثر و مخاطب بر اساس 
یافته های آزمایشگاهی
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