صفحات ۶۰ - ۴۹
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اثر نمایشی از دریچه علوم اعصاب :رابطه اثر و مخاطب بر
اساس یافتههای آزمایشگاهی
فریندخت زاهدی* ،1سارا عندلیب ،2آناهیتا خرمی بنارکی

3

 1دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 3دکترای علوم اعصاب شناختی ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ،انستیتو روانپزشکی تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/12 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/29 :

چکیده

سنجش تاثیرگذاری مولفههای عاطفی-هیجانی موجود در آثار نمایشی ،بخشی از تحقیقات عصبشناختی را تحت مجموعه
ّ
کلی علوم اعصاب هنر تشکیل میدهد که از طریق ثبت رفتار مخاطب (پاسخ) نسبت به مولفههای اثر (محرک) ،همبستگی بین
فعالیت مغز و کارکردهای ذهن را هنگام مواجهه مخاطب با اثر بررســی میکند .این حوزه بین-رشــتهای ،از یک ســو به هنرمند
جهت چینش بهینهی عوامل و تاثیرگذاری هدفمند بر مخاطبین کمک میکند ،و از ســوی دیگر ،پژوهشــگر علوم اعصاب را در
کشف سازوکار سیستم عصبی هنگام پردازش محتوای اثر توسط مغز یاری میرساند .از آنجا که ادرا ک محرکهای حسی بیش
از آنکه تحت کنترل فرد باشــد ،بطور نیمه/ناخودآ گاه بر جلب توجه و ثبت اطالعات در حافظه تاثیرگذار اســت ،لذا اســتفاده از
روشهای عصبشناختی -جهت بررسی مستقیم ارزش عاطفی محرک و میزان برانگیختگی هیجانی ناشی از آن -اهمیت دارد.
در این مقاله ،با جســتجوی اســناد و مقاالت انگلیســی منتشرشــده بین ســالهای  2000تا  2016میالدی که شــامل کلیدواژگان
مرتبــط بــود ،ایــن نتیجه حاصل شــد که امکان جایگزینی روشهای ســنتی غیرمســتقیم  -نظیــر مصاحبه و اخذ پرسشــنامه از
مخاطبیــن -بــا ابزار نوین عصبشــناختی جهــت مطالعات هنری وجود دارد .در این راســتا ،ابزار آزمایشــگاهی و چهار شــاخص
سنجش عصبشناختی معرفی گردید و یک پیشنهاد کاربردی در حوزه تئاتر کشور ارایه شد.

واژههای کلیدی

هنرهــای نمایشــی ،علــوم اعصــاب شــناختی ،عاطفــه و هیجــان ،توجــه و حافظــه ،نقش ـهبرداری مغــز ،ردگیــری چشــم.
*نویسنده مسئول :تلفن ،021-66731298 :نمابر.E-mail: Farinzahedi@gmail.com ،021-66418111 :
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بررســی هنرهــای نمایشــی ،بخشــی از تحقیقات علــوم اعصاب
شــناختی را در قالــب یــک حــوزه میان-رشــتهای نوین بــا قدمتی
کمتــر از دو دهــه در دانش غرب تشــكیل میدهــد .علیرغم قدمت
فراوان هنرهای نمایشــی و عمر شــصت ساله علوم شناختی که هر
یــک بــه تنهایی با ضــرورت زمان به پیش رفته ،یــاری متقابل این
دو تــا کنــون مجــال پژوهــش چندانی نیافته اســت .علــوم اعصاب
شــناختی که فعالیت مغز جهت انجام کارکردهای ذهن را بررســی
میکنــد ،از دهــه  60میــادی به واســطه مطالعات زبانشناســی و
هــوش مصنوعــی به پیش رفــت و تا چندین دهه به مســایلی نظیر
پــردازش اطالعــات ،حافظــه ،توجــه و پــردازش عواطــف توســط
مغ��ز پرداخ��ت ( .)Bechtel & Abrahamsen, 2001, 110یکــی
ـناختی ارتبــاط انســان بــا محیــط و
از قویتریــن موقعیتهــای شـ
ِ
چالــش فلســفی ارتبــاط ذهــن و بدن که به واســطه تصــور و خیال
یــا بازســازی تجربیــات واقعــی از زندگــی شــخصیتهای مختلــف
موجــب فعالیــت مغــز میشــود ،مطالعــه اثــر نمایشــی یــا مشــاهده
اجــرای آن اســت ،بــه گون ـهای کــه افــرادی از جامعــه بــا ســابقهی
پربــار در مطالعــه رمــان -کــه نیازمنــد فهــم شــخصیتهای خیالی
اســت -نســبت بــه ســایرین ،دارای قــدرت ذهنخوانــی و همدلی
بیشـ�تر در زندگـ�ی روزمـ�ره هسـ�تند (.)Oatley & Mar, 2009, 424
مونســتابرگ ،روانشــناس کاربردی قرن  19معتقد اســت که قدرت
هنرهــای نمایشــی ،نــه فقــط در بازنمایــی زندگی روزمــره ،بلکه در
خلــق حاالت ذهنی نو و نامتعــارف یعنی فراتر از تجربه فعلی جلوه
فوتوپلــی  ،1اثــر هنری را
میکنــد .وی در کتــاب خــود تحــت عنــوان
ِ
از دریچــه دانــش امــروز در علــوم شــناختی تحلیــل نمــود و آن را
"بازنمایــی داســتان انســان در غلبــه بر جهــان خار ج شــامل فضا،
ّ
زمان ،و علیت به منظور تطبیق آن با جهان درون شامل عاطفه،
تصور ،حافظه ،و توجه" توصیف کرد (به نقل از Langdale, 2013,
 .)98در ایــن رابطــه ،پرســش مهــم از منظــر علوم اعصــاب هنر این
اســت که هنگام مواجهه فرد با اثر نمایشی ،کارکرد شناختی توجه
به کدام بخش از دادهها جلب شــده ،در خاتمه ،چه بخشهایی
از آن بصــورت اطالعــات در حافظــه باقی میماند تــا میدان دانش
مخاطــب در ســطوح مختلف خودآ گاهــی تغییر یابد .اما ،پرســش
مهمتر این اســت که مخاطــب ،کدام بخش از اطالعات را بصورت
آ گاهانــه به یــاد میآورد و در بیان کدام بخش از آن -علیرغم ثبت
اطالعات در مغز -ناتوان خواهد بود .ذکر این نکته ضروری اســت
کــه حجــم اطالعــات ورودی بــه شــبکه مغــز و ثبــت آن در حافظه،
ً
لزومــا بــا حجــم اطالعاتــی کــه بصــورت آ گاه توســط فــرد یــادآوری
و بیــان میشــود ،معــادل نیســت و از ایــن رو ،یکــی از اهــداف
علــوم اعصــاب هنــر ،تشــخیص عوامــل دخیــل در میزان یــادآوری
محتــوای اثــر و دالیــل از یــاد زدودگــی آن در مخاطبیــن اســت .در
ایــن رابطه ،شــواهد عصبشــناختی وجود دارد کــه ثبت محتوای
عاطفــی محرکهــا (بــه معنــای وجــوه صوتــی و تصویــری موجــود
در اثــر) را در حافظــه مخاطــب ،علیرغــم ناتوانــی وی در یــادآوری

اطالع��ات و ع��دم آ گاه��ی از ادرا ک آن نش��ان میده��د (Zaidel,
 .)2016, 140-6در صــورت پاســخ بــه ســواالتی که تا کنــون مطر ح
شــد ،میتــوان بــه یکــی از کاربردهــای علــوم اعصــاب در هنرهــای
نمایشــی امیــدوار بــود و آن پیشبینــی موفقیــت اثــر ،تنهــا بــا ارایه
بخشــی از آن (نظیــر تیــزر تبلیغاتی یــا قطعهای از متــن نمایش) به
مخاطــب اســت .از آنجــا کــه عاطفــه و هیجــان ،مهمتریــن مولفــه
آثــار نمایشــی را تشــکیل میدهــد ،پیشبینــی فــوق تنهــا از طریق
مــرور یافتههــای عصبشــناختی پیرامــون محرکهــای عاطفــی و
ســاختار آثــار نمایشــی و با توجه بــه خصوصیــات دموگرافیک نظیر
ُ
ســن ،جنســیت ،تحصیــات ،زبان مادری ،گرایــش هنری ،و خلق
مخاطب هنگام تجربه اثر و هنگام یادآوری آن میسر است .بررسی
ً
مخاطــب هنگام تجربهی اثــر ،چنانچه صرفا به شــیوهی مصاحبه
یــا پرسشــنامه و بــدون ثبت مســتقیم عصبشــناختی یا ســنجش
رفتــاری (مبتنــی بر علم عصبشناســی) حاصل شــود ،فاقــد اعتبار
الزم اســت .دلیل اســتفاده از شــیوههای ثبت عصبشناختی این
اســت کــه در ســایر روشهــای میدانــی نظیــر گــزارش مخاطبین از
کیفیــت اثــر نمایشــی -نظیــر آنچــه هرولد لوید در دهــه  30میالدی
رواج داد ،-احتمــال تحریف ذهنی (ناشــی از اغــراق ،برانگیختگی
و هیجــان بــاال ،فراموشــی ،بویــژه ســرکوب اطالعــات یــک صحنــه
ز یــر بــار عاطفــی رخدادهــای پیشــین یــا پســین) زیــاد اســت و این
امــر از اعتبــار نتایــج میکاهــد .بــه ایــن ترتیــب ،پژوهشــگر علــوم
اعصــاب هنــر ،ســعی دارد کــه تــا حــد ممکــن از روشهــای ســنتی
فاصلــه گرفتــه ،بــه ثبــت مســتقیم کارکردهــای سیســتم عصبــی
مخاطــب هنــگام مواجهــه بــا اثــر نزدیــک شــود .در ادامــه ،ابــزار
رایــج در ثبت عصبشــناختی و لــزوم بکارگیری آن بیان میشــود.
اعصــاب هنر با تا کید بر ســه
ایــن مقالــه به مــرور یافتههــای علوم
ِ
روش الکتروانســفالوگرافی (ای.ای.جــی) ،تصویربــرداری تشــدید
ف-ام.آر.آی) و ردگیری حرکات چشــم (آی-
مغناطیســی کارکردی ِ(ا ِ
ِت َرکینــگ) همراه بــا ابزار ثبت کارکردهای عصبی خودکار (نظیر پاســخ
الکتریکــی پوســت ،تغییــرات ضربــان قلــب و تنفس) هنــگام مطالعه
اثر نمایشــی یا مشــاهده آن میپردازد .منابع مورد بررســی ،در ابتدا،
توســط جســتجوی مقــاالت انگلیســی-زبان منتشــر بین ســالهای
 2000تا  2016میالدی در ژورنالهای علمی معتبر در حوزه مغز و علوم
اعصــاب کــه شــامل یکــی از عبــارات Narrative text، Literary text،
 ،Movieو ( Performing Artsمجموعــه اول کلیــدواژ گان) و حداقــل
همــراه با یکی از عبــارات EEG، fMRI، Eye-tracking، Physiology
ً
(مجموعــه دوم) و لزوما شــامل یکــی از واژ گان،Memory، Attention
و ( Emotionمجموعــه ســوم) بــود ،گــردآوری شــد .بــه دلیــل کاربــرد
غیرمرتبط برخی عبارات مجموعه سوم در حوزههای دیگر ،بسیاری
از اســناد فاقد ارتباط با مبحــث علمی مورد نظر (علوم اعصاب هنر با
تا کید بر عاطفه و هیجان) کنار گذاشته شد و سایر اسناد جهت مرور
ابزار آزمایشگاهی رایج و شاخصهای نوین سنجش عصبشناختی
مورد بررسی قرار گرفت.
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 -۱ساختار مغز و ابزار ثبت عصبشناختی
ً
علــوم اعصــاب شــناختی ،بــه ارزیابــی کارکردهــای ذهــن یــا تقریبا بصورت متقارن در نیمکره راست نیز وجود دارند .ناحیه واسط
شــناخت میپــردازد .ایــن کارکردهــا ،دارای همبســتگی بــا فعالیــت یــا اتصالدهنده دو نیمکره ،تحت عنوان جســم پین ـهای (یا کورپوس
الکتروشیمیایی مغز و سیستم عصبی بدن است .روشهای سنجش کالوســوم) شــناخته میشــود .در جلوی ســر ،لوب پیشــانی یا فرونتال
ً
پس-ســر یا آ کســی پیتال قرار دارد .درون کاســه ســر،
کارکــرد ذهــن متفاوت بــوده ،عمدتا شــامل شــیوههای خودســنجی ،و در عقب ،لوب ِ
پرایتــال قرار گرفته که بخش خلفی آن ،مســئول ادغام
رفتــاری و عصبشــناختی ًاســت .بــر خــاف دو شــیوه نخســت ،روش لــوب آهیانــه یا ِ
عصبشــناختی مســتقیما به ثبت فعالیت سیســتم عصبــی آزمودنی اطالعات حســی ســمعی-بصری اســت .بخش گیجگاهی مغز یا لوب
ً
هنــگام مواجهــه بــا محرک (مثــا ،وجوه صوتــی و تصویــری موجود در تمپــورال ،در اطراف شــقیقه قــرار دارد و بخش میانــی آن تحت عنوان
اثر) یا تکلیف شــناختی (به معنای سلســله معینی از محرکها که فرد سیســتم لیمبیک ،مشــتمل بر ناحیــه مرتبط با پــردازش محرکهای
بایــد نســبت به آن وا کنش دهد) میپــردازد .هر چه پیچیدگی محرک عاطفــی (موســوم بــه آمیگــدال یــا بادامــه) ،بافــت مرتبــط بــا حافظــه
بــه معنای شــمول جنبههای پردازشــی توســط سیســتم بدن-ذهن رویدادها و ثبت تجربیات روزانه (موســوم به ناحیه هیپوکمپال) ،و نیز
بیشــتر باشــد (نظیــر محتــوای آثــار هنری به دلیــل چند وجهــی بودن مسیرهای عصبی رابط (جهت ورود ،ثبت ،و یادآوری اطالعات عاطفی
هنــر) ،انتخــاب و ســازماندهی ابــزار ثبت ســختتر میشــود .در اغلب در حافظــه) اســت 4و از طریــق ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن اجــزاء موجــب
این روشها که به شیوههای نقشهبرداری مغز معروف است ،فعالیت میشود تا اطالعات مرتبط با محرکهای عاطفی (نظیر شادی و غم)
ً
الکتروشــیمیایی ســلولهای عصبــی و میــدان مغناطیســی حاصل از با احتمال بیشتری در حافظه ثبت شده ،متعاقبا با احتمال بیشتری
آن امــکان ســنجش پاســخ عصبشــناختی فــرد نســبت بــه محــرک را قابل یادآوری باشـ�ند ( .)Pulvermueller, 2015, 415-17همچنین در
ف-ام.آر.آی) و قشر مغز ،چین و شکنهایی وجود دارد که در قسمت فرورفتگی تحت
فراهــم میکنــد .شــیوههای تصویربــرداری کارکــردی ِ(ا ِ
2
الکتروانســفالوگرافی (ای.ای.جی ّکمی و ای.آر.پی) از این جملهاند  .عنوان سولکوس یا شیار شناخته شده ،بین شیارها برجستگی تحت
روش اول ،دارای وضــوح مکانــی مناســب اســت که تشــخیص نواحی عنوان ژیروس به چشم میخورد .ژیروس سینگولیت( 5کمربند) ،جسم
ُ
فعال در قشر مغز و نواحی عمیق زیر-قشری (مرتبط با پردازش عاطفه پینهای را فرا گرفته و بخش قدامی آن در همکاری منظم با آمیگدال،
و مولفههای دراماتیک) را با دقت چند میلیمتر مکعب میسر میکند ،لوب پری-فرونتال (جلوی لوب فرونتال یا پیشانی) ،و هیپوتاالموس،
در حالیکــه بــه دلیل وضوح زمانی نامناســب ،قادر به تعقیب سلســله قــادر بــه ســنجش اهمیــت محــرک عاطفــی ،تنظیــم برانگیختگــی
محرکهــای ســریع (نظیــر یــک قطعــه فیلم بــا نــرخ کات بــاال مثال در ناشــی از محــرک در تناســب بــا شــرایط محیــط ،و همــزاد پنــداری فرد
ژانــر ا کشــن) نیســت .روش دوم ،دارای وضــوح زمانی زیاد بــوده ،روند بــا موقعیــت عاطفــی اســت (بــه نقــل از .)Shimamura, 2013, 298
پردازش عاطفی محرک توسط سیستم فوق ،از طریق یک شبکه
فعالیــت قشــر مغز را بالفاصله پس از مواجهه بــا محرک و در طول آن با
ً
دقت نسبتا باال از مرتبه میلیثانیه مشخص میکند اما توان چندانی فیدبک یا بازخورد توجه بر ادرا ک فرد تاثیر میگذارد .در واقع ،شبکه
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تصویر  -1چپ :لوبهای اصلی در قشر مغز ،راست :برش نیمرخ یا کمانی مغز شامل نواحی مختلف زیر-قشری.
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پردازش عاطفی محرک توسط سيستم فوق ،از طریق یک شبكه فيدبک یا بازخورد توجه بر ادراک فرد تاثير میگذارد .در واقع ،شبكه
فيدبک مذکور (که از سوی آميگدال ،قشر پيش-پيشانی ميانی ،و ژیروس سينگوليت به سمت نواحی پردازش حسی بویژه بافت عصبی
شنيداری و دیداری جریان دارد) بر روی حجم اطالعات حسیِ ورودی به مغز و نحوه ادراک آن موثر است ،به گونهای که فرد (مثال،
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ادرا کــی متفاوت با ســایر افراد را تجربــه میکند و این امر ،اغلب منجر
بــه رفتــاری متفــاوت در گــروه مخاطبین میشــود .نکته فــوق بیانگر
یکی از وجوه تفاوت انســان و ماشــین هوشــمند اســت؛ به این معنا
کــه در انســان ،پــردازش محرکهــای حســی تا حــدودی تحــت تاثیر
طر حوارههایی اســت کــه از تجربیات ،خاطرات ،دانــش ،و انتظارات
فرد نشــات گرفته و همین امر موجب تنوع در ادرا ک محرک توســط
مخاطبین و تفاوتهای بین-فردی میشود .اما ،ماشین هوشمند،
فار غ از سطح پیچیدگی و انعطافپذیری آن ،به صورت یک سیستم
محرک-پاســخ معین (پاسخ معین به محرک معین) رفتار میکند که
َ
مشــخصات این پاســخ بر حســب الگوریتم برنامهریزی ماشین قابل
تعییــن و پیشبینــی اســت .همچنیــن ،هــر ناحیــه از مغــز انســان در
تعامل با ســایر نواحی آن و متناســب با شــرایط محیط ،دستخوش
تغییر در عملکرد مکانی-زمانی میشود که تعقیب دقیق آن در طول
ارایه محرک و طی تکالیف شناختی ،دشوار است .به منظور مطالعه
دقیــق عملکرد شــبکه مغز میتوان از روشهــای تلفیقی که همزمان
از وضوح مکانی-زمانی مناســب برخوردارند ،بهــره برد .با این حال،
هزینه دسترســی به شیوههای تلفیقی (نظیر اف.ام.آر.آی +ای.ای.
جی) نســبت به شــیوههای مجزا (بویژه ای.ای.جی) بیشــتر اســت.
روش دیگر جهت مطالعه عصبشــناختی مخاطبین هنگام مطالعه
متــن نمایــش یا مشــاهده اجــرای آن ،ردگیــری حرکات چشــم (آی-
ترکینگ) نام دارد که در تلفیق با ابزار ســنجش پاســخ عصبی خودکار

بــدن (نظیــر پاســخ الکتریکی پوســت ،ضربان قلب و تنفــس) قابلیت
خوبــی در ارزیابــی توجــه فرد بــه محرکهــای عاطفــی و برانگیختگی
هیجانی مخاطبین دارد .در ادامه ،هر یک از روشهای فوق به طور
خالصه معرفی میشود.
 -۱-۲الکتروانسفالوگرافی
الکتــرو ِانســفالوگرافی (ای.ای.جــی) ،روشــی بیخطــر بــرای
ثبــت فعالیــت الکتریکــی درون مغــز اســت کــه در حــوزه پژوهــش
عصبشــناختی رواج دارد .تصویــر ،2نمایــی فرضــی از ایــن روش را
نشــان میدهــد .کارکردهــای متفــاوت فــرد نظیــر خــواب ،بیــداری،
ً
حالــت اســتراحت ،تمرکــز ،انجــام فعالیت شــناختی (مثال ،مشــاهده
اثر نمایشــی) ،موجب تغییر در شــدت فعالیت مغز در ریتمهای باال و
پایین مغز (طیف فرکانسی دلتا تا گاما )6میشود .برای ثبت ای.ای.
ً
جــی ،معمــوال از کاله شــامل  64یــا  128کانــال (تعــداد الکترودهــای
ثبت) اســتفاده میشــود .از این روش میتوان برای مقایسه فعالیت
مغز متخصصین هنرهای نمایشــی و مخاطبین عام هنگام مشاهده
یک اثر واحد استفاده کرد.

جی ،معموال از کاله شامل  64یا  128کانال (تعداد الكترودهای ثبت) استفاده میشود .از این روش
 -۱-۳تصویربرداری کارکردی
تصویربــرداری تشــدید مغناطیســی کارکــردی  ،بــر اســاس میزان
مصــرف ا کســیژن خــون در بافــت مغــز قــادر اســت نحــوه پــردازش
ً
محــرک (مثــا ،مولفههــای ســمعی-بصری اثــر نمایشــی) و نواحــی
فعــال مغــز جهــت ادرا ک آن را مشــخص کنــد .هــر چه مغــز مخاطب
انــرژی بیشــتری جهــت توجه بــه محرکهــای عاطفی موجــود در اثر
به کار گیرد ،ا کســیژن بیشــتری نســبت بــه حالت اســتراحت (حالت
آرامــش بــا چشــمان بــاز یــا بســته ،در فــرد هشــیار) مصرف میشــود.
تصویر ،3موقعیت فرد درون تونل دستگاه را نشان میدهد .در این
حالــت میتوان انواع محرکهای حســی (شــامل صــدا ،تصویر ،و بو)
را بــرای فــرد پخــش کــرد .یکــی از کاربردهای ایــن روش در حــوزه آثار
نمایشــی ،بررســی تفــاوت کارکــرد مغز هنگام مشــاهده یــک ویدئوی
آماتــور فاقــد مولفههای دراماتیک ،در مقایســه با اثر نمایشــی دارای
ســناریو و کارگردانی اســت .براســاس تصویر -3ب ،با افزایش ســطح
پیچیدگــی محرکهــای حســی از منظــر شــناختی و عاطفــی ،کارکــرد

متخصصين هنرهای نمایشی و مخاطبين عام هنگام مشاهده یک اثر واحد استفاده کرد.

تصویــر -2مخاطب تحت کاله -128الکترودی الکتروانســفالوگرام ،در حال تماشــای ویدئوی
ضبط شده از یک نمایش ،در فضای آزمایشگاه.
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اله -128الكترودی الكتروانسفالوگرام ،در حال تماشای ویدئوی ضبط شده از نمایش ،در فضای آزمایشگاه

کارکردی ،7بر اساس ميزان مصرف اکسيژن خون در بافت مغز قادر است نحوه پردازش محرک (مثال،

شی) و نواحی فعال مغز جهت ادراک آن را مشخص کند .هر چه مغز مخاطب انرژی بيشتری جهت
ً
تصویر  -۳سمت چپ :فرد آزمودنی داخل تونل ام.آر.آی .راست( :الف) فعالیت نسبتا محدود مغز هنگام مشاهده یک فیلم آماتور( ،ب) فعالیت گسترده مغز هنگام مشاهده یک فیلم غیرآماتور
( در هر شکل ،سه برش مختلف از مغز نشان داده شده است).
ماخذ)Hasson & Heeger, 2008, 15( :

ود در اثر به کار گيرد ،اکسيژن بيشتری نسبت به حالت استراحت (حالت آرامش با چشمان باز یا

ود .شكل  ،3موقعيت فرد درون تونل دستگاه را نشان میدهد .در این حالت میتوان انواع محرکهای

را برای فرد پخش کرد .یكی از کاربردهای این روش در حوزه آثار نمایشی ،بررسی تفاوت کارکرد
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شــبکه گستردهای از مغز شامل سیستم لیمبیک (مرتبط با پردازش
عاطفه) ،ناحیه هیپوکمپال (مرتبط با حافظه) ،نواحی قشر پیشانی و
پیش-پیشانی (مرتبط با استدالل ،همزادپنداری ،و قضاوت) فعال
شده است که حین مشاهده ویدئوی آماتور (-3الف) رخ نمیدهد.
 -۱-۴ابزار ثبت سیستم عصبی خودکار بدن
در بدن انســان ،فعالیت احشــایی و حیاتی نظیــر تنفس ،ضربان
قلــب ،تحــرکات گوارشــی ،دفــع ،تنظیم دمــای بدن و تعریق توســط
دســتگاه عصبــی خــودکار ( )ANSهدایــت و کنتــرل میشــود کــه
مشــتمل بر دو سیستم سمپاتیک (مرتبط با فعالیت جنگ و گریز) و
پاراسمپاتیک (مرتبط با فعالیت هاضمه و آرامش) است .8با توجه به
این امر ،میتوان به عنوان یکی از شــیوههای ســنجش برانگیختگی
مخاطــب نســبت بــه محرکهــای عاطفــی موجــود در آثــار نمایشــی
(ناشــی از همــزاد پنــداری با شــخصیتهای اثر) ،از ســنجش فعالیت
سیســتم ســمپاتیک و پاراســمپاتیک بــدن توســط ابزار ثبــت ضربان
قلب ،9ســرعت و عمق تنفس ،10و پاســخ الکتریکی پوســت 11اســتفاده
کــرد .12در ایــن راســتا الزم اســت کــه پیــش از ارایــه محــرک آزمایشــی
ً
(مثــا ،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
تهییجپذیری و کارکردهای متفاوت عصبشــناختی افراد نســبت به
هــم و بــه عبارت دیگــر ،تفاوت در وا کنــش ناخودآ گاه احشــایی افراد
و اختــاف در فعالیتهای عالی مغز هر مخاطب نســبت به ســایرین
است .تصویر  ،4ابزار رایج در ثبت پاسخ سیستم عصبی خودکار بدن
را نشــان میدهد که سه شیوه آن (هدایت الکتریکی پوست ،ضربان
قلب ،و تنفس) در مطالعات علوم اعصاب هنر کاربرد بیشــتری دارد.
شــیوه نخســت ،GSR ،بــر اســاس وا کنــش طبیعــی بدن به اســترس
روانــی ابــداع شــده ،تغییــر در میــزان رســانایی الکتریکــی پوســت را
ً
معمــوال در ناحیه سرانگشــتان یا کف دســت ثبت میکنــد .چنانچه
مواجه ـهی مخاطــب بــا اثــر منجر به اســترس شــود ،میــزان تعریق و
تجمــع محلول الکترولیت شــامل آب و نمک بر روی پوســت افزایش
یافتــه ،مقاومــت الکتریکی آن کاهش مییابد .بــه این ترتیب ،میزان
رســانایی الکتریکــی پوســت ،معیــار طالیــی برای ســنجش هیجان و

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

برانگیختگــی عاطفی مخاطب به شــمار میرود .شــاخص دیگر برای
ســنجش پاســخ عصبی خودکار بدن ،توســط ثبت تغییر ضربان قلب
در دو بانــد فرکانســی پاییــن ( ،LFتغییــرات آهســته ریتــم قلــب ،بین
 0/04تا  0/15هرتز) و باال ( ،HFتغییرات ســریع ریتم قلب ،بین 0/15
تا  0/6هرتز) حاصل میشود که به ترتیب ،مرتبط با عملکرد تلفیقی
سیســتم عصبی خودکار (سمپاتیک-پاراســمپاتیک) و کارکرد تنفس
اســت .از ایــن رو ،در حــوزه هنرهــای نمایشــی میتــوان از شــاخص
عصبی شــدت تغییرات جهت تخمین برانگیختگی مخاطب ،میزان
ً
جذابیــت اثــر نمایشــی ،و متعاقبــا میــزان ثبــت اطالعــات در حافظــه
مخاطب بهره برد (.)Vecchiato & Babiloni, 2013, 59
 -۱-۵ردیابی چشم
حــرکات چشــم مخاطــب روی نواحــی مختلــف صفحه نمایشــگر
محــرک (نظیــر متــن ،تصویــر ثابــت ،و فیلــم) ،معیــار عینــی معتبــری
از کارکــرد مغــز هنــگام پــردازش شــناختی و عاطفــی محــرک ارایــه
میدهـ�د ( .)Rayner, 1998, 381تحلیــل آمــاری ایــن معیــار ،بویــژه
زمانی که میانگین آن روی گروه مخاطبین محاســبه شــود ،ســازوکار
عصبشــناختی شــامل توجــه به برخــی اطالعات موجــود در میدان
دیــداری و تغافــل از ســایر اطالعــات را مشــخص میکنــد .تصویــر،5
نمون ـهای از کاربردهــای ایــن روش را در علــوم اعصــاب هنــر نشــان
میدهــد .طبــق ایــن شــکل ،مخاطــب در حال نگریســتن به پوســتر
نمایش -شامل تصویر یک انسان که بر زمین افتاده و متن نوشتاری
باالی آن -اســت .دو مولفه مهم در تحلیل حرکات چشــم ،خیرگی و
سا کاد نام دارد .13خیرگی به معنای ثبات نگاه فرد بر یک نقطه (نظیر
نقطه فرضی  )1واقع در میدان دیداری روی صفحه نمایش است که
در طی آن ،پردازش اطالعات دیداری مربوط به همان نقطه توسط
مغز صورت میگیرد .ســا کاد به معنای حرکت ســریع چشــم بصورت
ً
پــرش از یــک نقطه به نقطــهای دیگر (مثال ،از نقطه  1به  )2اســت که
در طی آن ،مغز قادر به پردازش اطالعات دیداری نیست تا وقتی که
چشم دوباره روی یک نقطه جدید (نظیر  )2ثابت بماند.
شــاخصهای ســنجش خیرگــی و ســا کاد (شــامل مــکان و مــدت
زمــان خیرگــی ،شــدت آن ،فاصلــه طولــی هر ســا کاد و الویــت مکانی
پویــش نقــاط روی صفحــه) ،معیــاری از درجــه پیچیدگــی محرک در
میدان دیداری مخاطب ارایه میدهد .به عنوان مثال ،طبق تصویر
فرضی  ،5اولویت توجه مخاطب نقطه  1است که به آن خیره شده و
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در ادامه ،پس از حل و فصل نکات جذاب موجود در این نقطه ،سایر
نواحی تصویر را میپوید تا سرانجام در جستجوی اطالعات نوشتاری
پوســتر -نظیر نام کارگردان و زمان اجرای اثر -به نقطه  13میرســد.
تغییر در الگوی فوق ،پس از مشــاهده نمایش نســبت به قبل از آن،
اطالعــات عصبشــناختی را پیرامون ادرا ک فرد از اثــر ارایه میدهد.

 -۲مرور سواالت
اطالعاتــی که تا کنون ارایه شــد تنها در صورت پاســخ به ســواالت
بنیادین یا تامین اهداف کاربردی در حوزه هنر ارزشــمند است .یک
ســوال این اســت که آیا میتوان تاثیر عصبشــناختی نمایش را بر هر
مخاطــب و میانگیــن تاثیرگــذاری آن را بــر گروه مخاطبین ســنجید؟
اما ،ســوال مهمتر این اســت که آیا موفقیت یک اثر یا رجحان یکی بر
گرو تفاوتهای بین-فردی مخاطبین (نظیر جنســیت
ســایرین ،در ِ
و ســطح تحصیالت یا دانش و تجربه) قرار دارد ،یا فقط از مولفههای
ً
دراماتیک اثر که قبال به گونهای مشــخص و ثابت طراحی شــده تاثیر
میپذیرد و همان گونه نیز به شکلی یکسان قابل داوری است؟ چرا
مشــاهده مجدد برخی آثار نمایشــی موجب کاهش اختالف در تنوع
ادرا ک مخاطبیــن نســبت بــه بــار اول ،و برخی دیگر موجــب افزایش
آن میشــود؟ بــرای پاســخ به ســواالت فــوق ،میتوان شــاخصهای
عصبشــناختی (نظیــر حافظــه ،توجــه ،مطلوبیــت ،و هیجــان) را
کــه در حیــن تجربــه اثر بدســت آمــده با وضعیــت رفتــاری مخاطب و
مصاحبه روانشناختی با وی ،پس از تجربه اثر مقایسه کرد تا اساس
عصبشــناختی لــذت مخاطــب از یــک اثــر در عیــن احســاس مــال
نسبت به سایر آثار مشخص گردد؛ آنچنان که سرودهای از شیکسپیر
را بیآنکــه بدانــد ،بــه خاطر میســپارد" :گل را ا گر آفت زنــد ،علف هرز
بــر جلــوهاش فائــق آید/زیباترین چیزها به دســت خود میپوســند/
همچــون زنبقهــای پالســیده کــه بویشــان بدتــر از گیاهــان هرز در
مشــام میپیچد" (شیکســپیر ،ســونات  ،)94ولی زیبایی یک نخل یا

تصویر هوایی از جنگل را در یک فیلم سینمایی پر هزینه ،به راحتی
از یاد میبرد .در مقایســه این دو مثال ،تالش شیکســپیر برای ایجاد
عاطفه منفی ،موجب ثبت اطالعات دراماتیک در حافظه درازمدت
فرد میشود ،حال آنکه تالش کارگردان فیلم در عین نمایش طبیعت
زیبا ،از انصاف زیباییشــناختی مخاطب به دور میماند ،و دلیل آن
نــه بیانصافــی مخاطــب ،بلکه نحوه چینــش مولفههــای دراماتیک
توســط خالــق اثــر در تناســب با نیــاز روانی افــراد در هــر دوره از زندگی
اجتماعی اســت .علوم اعصاب هنر میتواند اســاس گرایش مخاطب
به یک اثر و اجتناب ناخودآ گاه وی از سایر آثار را آشکار کند.

 -۳طیف عاطفه و ویژ گیهای آن از منظر علوم
اعصاب
طبق علوم اعصاب عاطفه ،هر محرک عاطفی نظیر آنچه در قالب
تصویر ،موســیقی ،عبارات شفاهی رایج ،متن ادبی یا اجرای نمایش
عرضه میشــود ،با ســه مولفه واالنس (ارزش عاطفی محرک) ،آروزال
(ســطح برانگیختگــی ناشــی از شــدت محــرک) و دامیننــس (قــدرت
محــرک در غلبه یا چیرگی) قابل توصیف اســت 14کــه مجموعه آن ،بر
توجه مخاطب به اثر و میزان بخاطرســپاری آن در نواحی مشــخصی
از مغــز تاثیــر میگــذارد .طبــق مــدل روانشناســی عاطفــهی ِا کمــن،
شــش عاطفه اصلی عبارتند از خوشحالی ،غم ،ترس ،خشم ،تعجب
و چن��دش ( .)Ekman, 1992, 119-21بــه عنوان مثــال ،وجه افتراق
خوشــحالی و غــم در واالنــس ایــن دو عاطفــه اســت کــه بــه ترتیــب،
مثبت و منفی اســت .از ســوی دیگر ،غم ناشــی از مالل و ترس حین
ً
فــرار در میــزان برانگیختگی با هم تفاوت دارند کــه غالبا برانگیختگی
(آروزال) در ترس بیشــتر اســت .همچنین ،ترس و خشم هر دو دارای
ارزش منفی و قدرت برانگیختگی یکســان هســتند اما فرد هراســیده
مغلوب است و فرد خشمگین حملهور ،که این نکته وجه افتراق دو
عاطفه فوق با معیار دامیننس یا چیرگی است .سازوکار پردازش این

تصویر  -3سمت چپ :نمای فرضی از یک آزمودنی در حال تماشای پوستر نمایش روی مانیتور کامپیوتر متصل به دستگاه ردیاب چشم .راست :الگویی فرضی از نواحی خیرگی چشم آزمودنی
و شدت آن :الگوی سا کاد (پاره خطها) ،و الویت مکانی نگاه فرد (شمارگان  1تا .)18
ماخذ پوستر( :خاطرات و کابوس های یک جامهدار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی ،طراح و کارگردان :علی رفیعی ،تئاتر شهر)1356 ،
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تفاوتها در نواحی مختلفی از سیســتم عصبی مرکزی بویژه در لوب
گیجگاهی مغز (بخش  ،1شکل  )1نهفته است که بخشی از آن به نام
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 میشود.
از آنجا که طبق مدل فیلتر توجه ،15ظرفیت مغز انسان برای پردازش
محرکهای حسی در هر بازه مشخص از زمان محدود است (به نقل
از  ،)Sullivan, 1976, 168کوبندگــی عاطفی محرک یا ضربه هیجانی
کــه مولفــه اصلــی آثــار نمایشــی را تشــکیل میدهد -با جلــب توجهمخاطــب بــه برخــی اطالعــات موجــود در اثــر ،موجب غفلت از ســایر
اطالعات میشــود .این امر زیر سطح آ گاهی فرد رخ میدهد و عامل
مهم در بخاطر ســپاری برخی اطالعات و عــدم انتقال اطالعات دیگر
از حافظه کوتاهمدت ،به درازمدت است .هیجانات ،نقش مهمی در
بخاطر ســپاری یا از یاد زدودگی اطالعات دارد .نکته مهم این اســت
کــه حتــی ا گر فرد قــادر به یادآوری محــرک عاطفی-هیجانی نباشــد،
همچنــان ممکــن اســت عواطــف ناشــی از آن محــرک را به یــاد آورد،
زیــرا در شــبکه مغز ،جایگاه ثبت عواطـ ِـف مرتبط با محرک هیجانی از
جایگاه ثبت آن محرک متمایز است.

 -۴وجــوه عاطفــی آثــار نمایشــی و پــردازش
عصبشناختی آن
بعضــی از متخصصیــن هنــر بر ایــن باورند که تاثیر شــعر بــر ادرا ک
ّ
کل قابل تجزیه به اجزاء است .به عنوان مثال،
مخاطب ،فراتر از یک ِ
در قطع ـ ه ای از امیلــی دکینســون ،عبــارات به گونهای بــه دنبال هم
میآینــد کــه ضرب ـهای بــر ادرا ک خواننــده وارد میشــود" :آنچنان در
حضورم فرو افتاد /که شنیدم چگونه بر زمین کوبید /روی سنگها
تکه تکه خرد شد /و در ذهن من از درون پاشید" (به نقل از Scarry,
 .)1998, 9ایــن نظــر در مورد آثار نمایشــی (بصورت اجــرای نمایش یا
متــن آن) نیــز صدق میکند .در این رابطه ،نمونهای از قطعات ادبی
در نوشتهای از مارسل پروست قابل توجه است ،که اشتیاق خود از
تماشای دختر شیرفروش در ایستگاه قطار را چنین وصف میکند:
نمیتوانســتم از چهــره زیبایــش روی بتابــم؛ چهرهای کــه هر چه
بیشــتر به ســمت مــن میآمد ،همچــون آفتابی گلگــون که بتوان
بــه آن خیــره نگاه کرد ولی کور نشــد در نظر بزرگتــر جلوه میکرد.
یشــد و در حالــی کــه فروغــی در
همچنــان نزدیــک و نزدیکتــر م 
یکــرد ،آ گاهانه
صورتــش بــه رنــگ طالیــی و ســرخ مبهوتتــان م 
در آن شــلوغی جمــع زیبایــی خــود را به رخ میکشــید (بــه نقل از
.)Scarry,1998, 6
 -1-4تاثیرپذیری عصبشناختی مخاطب از متون ادبی و نمایشی
طبق مطالعات علوم اعصاب ،بیان یا توصیف محرکهای حسی
قادر است تا نواحی عصبی مرتبط با پردازش بدنی-حسی مغز (قشر
سوماتو-سنسوری) را حتی در غیاب محرک برانگیزد ،بیآنکه شرایط
ِ
حســی مورد وصف -نظیر بوی بد ،شــیء متالشــی ،یا چهره زیبا -در

دنیــای فعلــی مخاطــب موجــود باشــد .به عنــوان مثال ،در ســونات
ً
 94شیکســپیر که قبال به آن اشــاره شــد ،با دیدن یا شــنیدن عبارت
زنبقهای پالسیده ،نواحی مرتبط با پردازش بویایی در قشر ویژهای
از مغز 16فعال میشــود .پدیده فوق ،طبق نظریه عصب-روانشــناس
دونالد ِهب ،قابل توجیه است که بیان میکند "هر دو سلول عصبی
ً
یــا سیســتمی از ســلولها که مکــررا به صــورت همزمان فعال شــوند،
بهــ تدریجــ با ه��م ارتب��اط مییابن��د" (بــه نقــل از .)Levy, 1997, 851
نــوع انســان همواره در برخــورد با علفهای هرز یا گلهای پالســیده
و ســاقههای فاســد آن در آب ،بوی تعفن را استشــمام کرده و اینک
هنــگام خوانــش متن یا شــنیدن عبارات فــوق ،تجربه حــس بویایی
و نمــاد واژگان را در کنــار هــم قــرار میدهــد .در این رابطــه ،دو عامل
بــر کارکرد شــناختی مخاطــب موثر اســت :نخســت ،درک مخاطب از
موقعیت که در طول زمان (از ابتدای روایت تا نقطه زمانی مورد نظر)
و به واسطهی آ گاهی وی از طرح نمایشی (پالت ،به معنای سلسله
وقایعــی کــه در کنــار هم چیده شــده اســت) به دســت آمــده و از این
طریــق ،موجــب افزایش توجــه مخاطب به ســرنخهایی بــا محتوای
حسی مهم میشود؛ دوم ،هنر خالق اثر در بازی با عبارات و توصیف
ِ
شــرایط بــه گونــهای کــه ادرا ک مخاطــب تســهیل شــود .بــه عنــوان
مثــال ،هنــگام خوانش متن زیــر ،این احتمال وجــود دارد که ادرا ک
مخاطبین شیکســپیر -که نمایشنامه مکبث را به طور کامل مطالعه
کــرده و از دلیــل وســواس لیــدی مکبث نســبت به خــون آ گاهاند -در
مقایسه با سایرین متفاوت باشد:
طبیــب (خطاب به پرســتار) :اینک چه میکنــد؟ ببینید چگونه
دستهایش را به هم میساید! ] [...لیدی مکبث :هنوز بر اینجا
لک ـهای اســت .دور شــو ای لکه دوزخــی! ] [...از اینجــا هنوز بوی
خون میآید .تمام عطرهای عربســتان ،این دســت خرد را نتواند
سترد (شکسپیر ،۷-۱۶۶ ،۱۳۹۲ ،پرده  ،۵صحنه .)۱
بــه گون ـهای که در دو گروه مختلف افراد ،موجب گرایش و تمایل
به ســوی محرک یا مهار و خودداری نســبت به آن شــود .17این نکته
به اثبات رسیده است که هر چه هنر خالق اثر در توصیف موقعیت و
چینــش هدفمند عناصر روایی بیشــتر باشــد ،تفاوت بیــن گروههای
مختلــف مخاطبین از حیث فعالیت مغــز هنگام پردازش مولفههای
اثـ�ر کاهـ�ش مییابـ�د ( .)Hasson & Heeger, 2008, 3ســرودههای
شیکسپیر ،ظرایف زبانی دیگری هم دارد که مرتبط با دوره زیست او
اســت .نوشــتار شیکســپیر ،سرشــار از مــوارد تغییــر نقــش واژ گان یــا
جابجایــی کارکــردی 18اســت ،کــه در آن نویســنده بــه تغییــر نقــش
دســتوری برخــی واژگان جهــت تا کیــد بــر معنــای آن و جلــب توجــه
مخاطــب میپــردازد؛ بــه عنــوان مثــال ،اســم را بــه جای فعــل به کار
ً
میبــرد یــا واژهای را که عموما در زبان رایــج مردمان دوران به عنوان
صفــت کاربــرد دارد ،بــه جای اســم مینشــاند و نظایــر آن .این گونه
بازیهــای زبانی در متن اصلی ،به دلیل افزودن به بار شــناختی اثر،
موجــب افزایش فعالیت ویژهای در مغز مخاطب میشــود که هنگام
مطالعــه متــن سادهشــده امکانپذیــر نیســت و بــا توجه بــه ظرفیت
محــدود مغــز در هــر لحظــه جهــت پــردازش محــرک ،ســازوکار
عصبشــناختی مغــز بویــژه در ناحیه ژیــروس ســینگولیت (بخش ،1
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تصویــر  )1بــه گون ـهای تغییــر میکنــد کــه تعجــب مخاطــب و میــزان
درگیــری وی بــا عبــارات نامتعــارف (تغییر نقــش واژگان) حل و فصل
شـ�ود ( .)Keidel & Thierry, 2013, 916حــل ایــن تعــارض ،نیازمند
توجــه انتخابــی بــر روی محرک مــورد نظر یــا توجه پایــدار روی برخی
وجوه محرک است که موجب تغافل ناخواسته فرد از سایر اطالعات
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بازیگــران پیــرو مکتــب
استانیسالوســکی ،قــادر بــه تســلط بــر قــوای شــناختی خود (شــامل
توجــه بــه درون و توجــه به محیط) حیــن اجرای نمایشانــد و دلیل
ً
آن ،صرفــا تمریــن مکــرر نمایش پیــش از اجرا نیســت ،بلکــه بازیگر با
تمرین حافظه عاطفی ،19این توانایی را یافته تا بدون سلب ظرفیت
عصبشــناختی مرتبــط بــا حافظــه ،عاطف ـهی مرتبــط بــا موقعیــت
دراماتیــک را در زمــان الزم بــروز دهــد و از قــوای شــناختی توجــه و
تصمیمگیری در هر لحظه از اجرای نمایش به طور بهینه بهره برد ،تا
نه تنها بر باورپذیری نقش افزوده گردد (تامین هدف هنرمند) ،بلکه
در میــزان انــرژی مغــز جهــت کارکردهای اجرایــی دیگر نظیــر حافظه
کاری -بــه معنــای فعالیت موازی مغز جهــت مدیریت همزمان چند
عملکــرد اجرایــی در بــازه زمانــی معیــن -صرفهجویــی شــود (تامیــن
هــدف پژوهشــگر علــوم اعصــاب) .ایــن توانمنــدی منحصــر بــه فرد،
مدیــون انعطافپذیــری مغــز یــا کشســانی عصبــی اســت کــه
نوروپالستیســیته نــام دارد .نوروپالستیســیته مثبــت و منفــی ،که به
ترتیــب ،بــه دلیــل تمریــن مــداوم یــک مهــارت و عــدم تمریــن آن در
درازمــدت حاصــل میشــود بــا تغییــر در وضعیت ســلولهای عصبی
(نورون) ،تغییر میزان ترشــح و تجمع مواد شــیمیایی در فضای بین
هــر دو نــورون (ســیناپس) و تغییــر تدریجی در ســاختار مغــز ،موجب
افزایش یا کاهش توانمندی فرد در هدایت قوای شــناختی میشــود
کـ�ه نتیجـ�ه آن اغلـ�ب در رفتـ�ار فـ�رد بـ�روز مییابـ�د (Ramachandran,
 .)2005, 370 ; Schmeichel, 2007, 241در ارتبــاط بــا آثــار نمایشــی،
پدیــده فــوق نــه فقــط در بازیگــران ،بلکــه در مخاطبیــن اثــر نیــز رخ
میدهد .پژوهش عصبشناختی روی مخاطبین برخی آثار نمایشی
معاصــر (نظیــر بــاغ وحــش شیش ـهای ،ســاندیتون ،و مــرد شــنی ،بــه
ـی.ای
ترتیــب نوشــتهی تنســی ویلیامــز ،جیــن آوســتن ،و ای.تـ ِ
هوفمــان) 20و قطعاتــی از مجموعــه داســتانی هری پاتر (اثــر جی.کی.
رولینــگ کــه بــه زبــان رایــج فعلــی نوشــته شــده) در مقایســه بــا آثــار
غیردراماتیــک و متــون غیرداســتانی ،تفاوت معنــاداری را در فعالیت
سیس��تم عصبی خودکار این افراد نش��ان میدهد( (�Brouwer & Ho
 .)gervorst, 2015, 2همچنیــن ،ثابت شــده اســت کــه تفاوت مذکور
دارای همبســتگی مستقیم با میزان تجربه مخاطب از آثار نمایشی و
داس��تانی اس��ت ( .)Hsu & Jacobs, 2015, 283طبــق ایــن پژوهــش،
هنگام خوانش قطعات عاطفی در مقایسه با قطعات خنثی ،فعالیت
سیســتم عصبی ســمپاتیک (مســئول رفتــار جنگ و گریز) نســبت به
سیســتم پاراســمپاتیک (مســئول رفتــار آرامــش و هاضمــه) افزایــش
مییابــد و ایــن امر موجب تغییر رســانایی الکتریکی پوســت و کاهش
شــدت ضربــان قلــب در فرکانسهــای بــاال ( ،HFطبــق توضیحــات
بخــش  )4-1میشــود .همچنین ،در این حالت ،میــزان فعالیت مغز
در کاســه ســر در بانــد فرکانســی آلفا (فرکانســی که در زمــان بیداری و

پس ســر با بســتن چشــم بــروز میکند و شــدت آن
آرامــش در ناحیــه ِ
حین فعالیتهایی که به توجه بیشتر نیاز دارند کم میشود) کاهش
مییابــد .همچنیــن در ایــن حالــت ،از شــدت انــرژی مغــز در ناحیــه
پیشانی در باند فرکانسی تتا (مرتبط با تمرکز و توجه) بطور معنادار و
متناسب با شــدت هیجانآفرینی محرک (آروزال) کاسته میشود .از
سوی دیگر ،اختالف شدت فعالیت مغز بین دو نیمکره راست و چپ
قشــر پیشــانی (فرونتال) ،گرایش فرد به محرک یا مهار وی نسبت به
آن را نشــان میدهد .به این ترتیب ،میتوان از معیار ناقرینگی قشــر
فرونتــال برای ســنجش جذابیت اثــر جهت مانــدگاری آن در حافظه
مخاط��ب به��ره ب��رد ( .)Furman & Hasson, 2007, 460ایــن امــر بــا
تصویربــرداری کارکــردی از لــوب گیجگاهــی مغــز -مرتبــط بــا میــزان
یــادآوری موقعیتهــای مختلــف موجــود در اثــر -امکانپذیــر اســت
( .)Astolfi et al., 2008, 84معیــار دیگــر جهــت پیشبینــی موفقیت
اثر ،شــاخص اشــتغال عصبی 21است که به واســطه ثبت فعالیت مغز
مخاطــب حیــن توجــه بــه یک محــرک بصــورت همزمان با ســنجش
سرعت و صحت وا کنش وی نسبت به محرک دیگر محاسبه میشود
( .)Kagna & Kima, 2015این شــرایط آزمایشی ،تحت عنوان آزمون
محــرک اولیه-تکلیــف ثانویــه 22شــناخته میشــود .میتــوان از فــرد
آزمودنــی (مخاطــب) درخواســت کــرد کــه در حیــن تماشــای فیلــم
ضبطشــده از اجــرای یــک نمایــش (محــرک اولیــه) ،هــرگاه صــدای
معینــی (مثــل بوق) در آزمایشــگاه پخش شــود ،بالفاصله با فشــردن
یــک کلیــد روی کیبــورد کامپیوتــر بــه شــنیدن صــدا وا کنــش دهــد.
میانگیــن زمان وا کنش مخاطب به تکلیــف مذکور ،تخمین خوبی از
ســطح اشــتغال عصبشــناختی یا درگیری ذهنی وی با محرک اولیه
ارایــه میدهــد .طبــق مطالعــات دراماتیک ،یکــی از دالیــل محتمل
بــرای موفقیــت آثــار نمایشــی (بــه معنای جلــب توجه گــروه هدف یا
عمــوم مــردم) ،پیــروی از ســاختار ارســطویی در روایــت اســت کــه از
چارچــوب معینــی در آغاز ،میانــه ،و پایان اثر ،همراه بــا اوج و فرود در
بخــت و اقبــال پروتا گونیســت ،و بازههــای زمانــی هیجانانگیز برای
مخاطــب تبعیت میکند .ســاختار فوق که وحــدت زمانی-فضایی-
ّ
علــی را در ادرا ک مخاطــب بــه بار میآورد ،در خاتمــه ،موجب تجربه
کاتارســیس( 23بــه دلیــل همزادپنــداری با پروتا گونیســت) میشــود.
افزایــش غوطــهوری عاطفــی (ایمــرژن) در اثــر ،موجــب افزایــش
خودآ گاهی مخاطب نســبت به عواطف و کشــمکشهای موجود در
آن شــده ،بــه خــروج وی از وضعیــت خنثــی نســبت بــه رخدادهــا و
شــخصیتهای اثــر و ســوگیری عاطفــی نســبت بــه بعضــی از آنهــا
ً
میانجامــد .همزادپنــداری ناشــی از این ســوگیری ،متعاقبــا موجب
افزایــش کارکردهــای شــناختی مخاطــب (نظیــر توجــه ،اســتدالل ،و
بخاطرســپاری وقایــع) بــرای تعقیب بهتر اثر میشــود .البتــه ،باید در
نظــر داشــت که بســتر ژنتیک فرد و عوامل محیطی موثــر بر آن (که در
طــی زمــان منجر بــه تغییرات ِاپیژنتیک خواهد شــد) ،و نیــز تغییرات
شــناختی و فکــری (بویــژه بعــد از بلــوغ) ،ممکــن اســت شــرایط
برانگیختگــی و نگــرش فــرد در مواجهــه بــا محرکهــای عاطفــی را
دســتخوش تغییــر کنــد ،بــه گونــهای کــه اثــر نمایشــی غیرمنطبــق بر
ســاختار ارســطویی و خوشســاختار (نظیر آثــار پســتدراماتیک) نیز
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بــرای گروهــی ویــژه از مخاطبیــن جــذاب باشــد .طبــق نظریــه علوم
اعصــاب اجتماعــی و عاطفــی ،عوامــل فــوق شــامل ژن ،یادگیــری ،و
شــناخت ،به ترتیب ،فرآیندهای اول ،دوم ،و ســوم در تکامل شــبکه
عاطفـ�ی مغز انسـ�ان به منظور بقاء در شـ�رایط هیجانی دشـ�وار اسـ�ت
( .)Panksepp, 2010, 534میــزان جذابیــت اثــر ،تحــت تاثیــر میــزان
تخصــص فــرد در حوزه درام نیز قــرار دارد .طبق یک پژوهش توســط
دســتگاه ردگیــری حرکات چشــم (بخــش  )5-1بــر روی مخاطبین اثر
نمایشی بیکالم شامل موسیقی و حرکت (رقص باله) ،مشخص شد
که ثبات نگاه یا خیرگی به عنوان شاخص توجه هنگام تماشای فیلم
ضبطشــده از اثــر بین دو گــروه متخصص هنرهای نمایشــی و عام به
طور معناداری متفاوت است؛ به این معنا که میانگین زمان خیرگی
روی هر نقطه از تصویر در گروه متخصص ،نســبت به گروه عام بطور
ً
معناداری کمتر است .نتیجه حاصل ،احتماال داللت بر این امر دارد
کــه پردازش شــناختی و ادرا ک محــرک در مغــز متخصصین هنرهای
نمایشــی (به واســطه انتظارات ویژه و قدرت پیشبینی بهتر ناشی از
طر حوارههــای موجــود در حافظه درازمدت) نســبت بــه گروه عام به
طــور معنــاداری ســریعتر رخ میدهــد .همچنیــن بــا نمایــش مجدد
فیلــم مــورد نظــر بــرای دو گــروه متخصــص و عــام مشــخص شــد کــه
میانگیــن پاســخ در گــروه متخصــص در بــار دوم نســبت بــه بــار اول،
بــدون تغییــر معنادار باقــی مانده ،در حالیکه در گــروه عام ،میانگین
پاســخ بــار دوم نســبت به بــار اول بطور معنــاداری کاهــش یافته ،به
گون ـهای کــه اختــاف بیــن دو گــروه متخصص و عــام در دفعــه دوم،
بصــورت معناداری نســبت به دفعه اول کاهــش یافته ،هر چند هنوز
تفـ�اوت معنـ�ادار بیـ�ن آنها به قوت خـ�ود باقی اسـ�ت (& McKechnie
 .)Stevens, 2005, 108در ایــن رابطــه ،نکتــه مهمــی وجــود دارد کــه
الگوی خیرگی چشــم مخاطب هنگام تماشــای فیلم و تصویر ثابت را
متمایــز میکنــد .طبــق تحقیقات عصبشــناختی به شــیوه ردگیری
حرکات چشم ،در صورت نمایش اثر هنری بصورت تصویر ثابت ،این
احتمال وجود دارد که همه مخاطبین ،روی نواحی خاصی از تصویر
خیــره شــوند .حــال آنکــه ،حیــن تماشــای اثــر هنــری بصــورت فیلــم
(دارای پویایی زمانی بین فریمها و متغیر از یک برداشت به برداشت
دیگــر) ،مخاطبین نه تنها به نواحی مشــابه نــگاه میکنند ،بلکه این
رفتــار را در زمــان مشــابه بــا ســایر افــراد بــروز میدهنــد .ایــن امــر بــه
ســنکرونی (همزمانــی) توجه معروف اســت و اســاس نظریــه توجه در
پیوســتگی سینماتیک 24را تشکیل میدهد (به نقل از Shimamura,
 .)2013, 170همزمانی توجه تحت تاثیر مولفههای مختلفی اســت و
قــدرت کارگردان در چینــش مولفههای اثر (به گونهای که توجه ا کثر
مخاطبین در هر لحظه از طول فیلم به هدف واحدی جلب شــود)،
یگــردد .روش دیگــر بــرای ســنجش
موجــب افزایــش احتمــال آن م 
تاثیرگذاری عاطفی ناشــی از محرکهای 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
مش��خصی از مغ��ز مرتبط ب��ا همزادپن��داری میش��ود( (�Altman & Ja
 .)cobs, 2012, 202یکــی از عوامــل مهم برای ایجاد همزادپنداری در

مخاطــب ،تعلیق اســت .تحقیقات عصبشناســی در حــوزه ادبیات
نمایشی ،تعلیق در روایت را پدیدهای میداند که به مثابهی نیروی
محرکــه بــرای ایجــاد کشــش در ذهــن مخاطــب و ایجاد توجــه پایدار
عمــل میکنــد و بــه اســتناد یا کوبــز" :بــه غوطــهوری مخاطــب در اثــر
میانجامــد کــه طبــق مــدل عصبشــناختی پوئتیــک قابــل توضیح
اسـ�ت" ( .)Jacobs, 2015تعلیق با فرآیندهای شــناختی-عاطفی مغز
نظیــر انتظــار و پیشبینــی در ارتبــاط اســت کــه به واســطه ســواالت
واضــح یــا ضمنــی در ذهــن مخاطــب ایجــاد میشــود ،به نحــوی که
اغلــب ،از عــدم آ گاهــی وی نســبت بــه حل و فصــل وقایــع میکاهد.
هنــگام مشــاهده اثر نمایشــی یــا مطالعه متــن تعلیقآمیز (بــه عنوان
مثــال ،زمانــی کــه شــخصیت محــوری اثر بــا موانعــی از جانــب رقبا یا
تناقضــات درونــی روبــرو میشــود) ،مخاطــب گامبــهگام همــراه بــا
پروتا گونیســت بــه دنبــال راه حــل میگــردد ،درحالیکــه همزمــان با
ادام��هی رویداده��ا ،کارآم��دی ه��ر راه ح��ل را نیز میس��نجد (Virtue,
 .)2008, 2281الزم بــه ذکــر اســت کــه در مواجهــه بــا آثــار منطبــق بــر
ســاختار ارســطویی ،تعلیق در قالب کنش نمایشــی (ا کشــن) شــکل
میگیرد ،اما ،در آثار خوشســاخت و رئالیســتیک ،بهتدریج از طریق
دیالوگ و بدهبســتانهای کالمی صــورت میپذیرد .به عنوان مثال،
در طول یک اثر نمایشــی که به تدریج رابطه خصمانه دو شــخصیت
را پرداختــه ،موقعیــت مقتضی برای هال کت یکی به دســت دیگری را
متصور ســاخته ،صحنه تعارف فنجان قهوه از ســوی یکی از طرفین،
مخاطــب را بــه پیشبینــی وجــود ســم در فنجــان دیگــری رهنمــون
میکند .فار غ از میزان درســتی این پیشبینی ،فرآیند فوق در مســیر
حرکت نمایش یا روایت و طی موقعیتهای مختلف آن شکل گرفته
و طبق نظریه ســاختاری عاطفه در آثار نمایشــی نیازمند حل و فصل
است" :ساختار داستان باید عالوه بر ایجاد تعلیق بواسطهی وقایع،
شــامل حل و فصل آن نیز باشــد به گونهای که مخاطب سرانجام به
رهایی از تعلیق دست یابد" (.)Lichtenstein & Brewer, 1982, 474
نواحــی جلــوی مغز (لوب فرونتال و جلوتــر از آن :لوب پری-فرونتال؛
بخش  ،1شکل  )1قشر تکاملیافتهای از سیستم عصبی انسان است
کــه در صورت آســیب به آن ،قدرت اســتدالل ،ارزیابــی ،پیشبینی و
قضــاوت ،کنتــرل کارکردهــای اجرایــی ،تصمیمگیــری ،و بطــور کلــی
شــعور برتر انســان -نســبت بــه پســتانداران دیگر -ضعیف میشــود.
یافتههــای عصبشــناختی نشــان میدهــد کــه هنــگام تجربــهی اثر
نمایشــی ،زمانــی کــه تعلیق به اوج میرســد ،تحلیل شــرایط توســط
مخاطب -به منظور رهایی پروتا گونیســت از شرایط دشوار -موجب
افزایش فعالیت قشــر عالی مغز بویژه در لوب پری-فرونتال میشود.
همچنیــن ،طبــق مطالعه اخیر در حوزه هنرهای نمایشــی مشــخص
شد که تعلیق در روایت و اضطراب ناشی از آن موجب افزایش انتشار
گازهای محلول و نامحلول در خون افراد (شامل ِاستون ،ایزوپرن ،و
ً
دی-ا کســید کربن )25میشود و متعاقبا حجم این گازها به واسطه
تنفــس و بــازدم مخاطبیــن در ســالن نمایــش افزایــش مییابــد،
ً
بهطوریکــه مثــا ،در طــول نمایــش فیلــم عطــش مبــارزه (الورنس،
 )2015زمانــی کــه فیلم به اوج هیجان میرســد ،تجمع گازهای فوق
در ســالن نمایــش به طور معناداری نســبت به زمان تماشــای ســایر
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قطعات فیلم افزایش مییابد (.)Williams & Stoenner, 2016, 260
یافتــه فــوق بــه ایــن دلیــل مهم اســت کــه عملکــرد سیســتم عصبی
خــودکار بــدن (مســئول کارکردهــای غیــرارادی ،نظیر تنفــس و تپش
قلــب) را در ارتبــاط بــا فعالیت شــناختی ناخــودآ گاه مخاطب نشــان
میدهــد .در ادامــه ،شــاخصهای عمــده جهــت ثبــت فرآیندهــای
عصبشــناختی مخاطب به شــیوه الکتروانســفالوگرافی ّکمی هنگام
تجربه اثر نمایشی بیان میشود.
 -۲-۴شاخصهای عصبشناختی
ً
ّ
منحصرا با تکیه بر روش ای.ای.جی کمی (بخش  ،)2-1معیارهای
عصبشناختی زیر برای ارزیابی کارکردهای شناختی مخاطب هنگام
مواجهه با اثر نمایشــی قابل اســتفاده است :الف) شاخص مطلوبیت،
کــه منظــور از آن بــه طــور کلی ،خوشــایندی اثــر برای مخاطب اســت.
اساس این معیار در تفاوت سطح فعالیت دو نیمکره راست و چپ مغز
در لوب پیشــانی در هر لحظه از زمان اســت ،به شــرطی که شخص در
حالت هشیاری (مرتبط با دو بازه فرکانسی مغز شامل آلفا  ،و تتا ) باشد؛
ب) شــاخص حافظــه ،کــه توان مخاطــب را در یــادآوری خــودکار و نیز
بازشناسی مولفههای اثر تخمین میزند .شاخص فوق نیز با استفاده
از شــدت فعالیــت مغــز در بانــد فرکانســی تتــا در نواحــی لوب پیشــانی
تقارن فعالیت نیمکره چپ (مرتبط با
محاسبه میشود و بر اساس عدم ِ
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 پیشبینــی میکند؛ ج)
شاخص توجه ،که میزان توجه پایدار فرد را هنگام مطالعه یا مشاهده
اثر نمایشــی نشــان میدهد .این شــاخص با محاســبه فعالیت مغز در
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سرتاســر لوب پیشــانی (فــار غ از جهــت نیمکرههــا) و در بازه فرکانســی
آلفای پایین (آلفا نزدیک به تتا) و بازه فرکانسی بتا ( ،Bیکی از باندهای
فرکانسی باالی مغز که در آن تغییرات فعالیت عصبی با سرعت زیاد رخ
فعال
میدهد و طی آن ،مغز نیازمند صرف انرژی بیشتر جهت پردازش ِ
محرک و کنکاش در آن اســت) به دست میآید .در ادامه ،یک ایدهی
کاربــردی از شــاخصهای فــوق در حــوزه نمایش پیشــنهاد میشــود.
 -۵پیشنهاد کاربردی در حوزه تئاتر
ارتبــاط هنــر و علــوم اعصــاب زمانــی ســودمند اســت کــه بازخــورد
بالفصــل تماشــا گران از طریــق ثبت عصبشــناختی تســهیل شــود تا
امکان چینش بهینهی مولفههای دراماتیک فراهم آید .چنانچه ابزار
ثبــت در اختیار پزوهشــگران قرار گیرد ،میتــوان در بعضی از اجراهای
نمایشــی ،چند جایگاه در ســالن تئاتر را -طبق تشخیص متخصصین
درامشــناس و عصبشــناس -بــه داوطلبین بررســی عصبشــناختی
مرتبــط بــا نمایــش اختصــاص داد .تصویــر  ،6ابــزار قابــل حمل جهت
ثبــت پاســخ الکتریکی پوســت ،ضربــان قلب ،نــرخ تنفــس ،و ای.ای.
جی ّکمی را نشــان میدهد .اســتخراج اطالعات سودمند از دادههای
فــوق بــا طبقهبندی گــروه مخاطبین طبــق خصوصیــات دموگرافیک
(نظیــر ســن ،جنســیت ،و تحصیــات) ،امکانپذیــر اســت .همچنین
میتوان نتایج ثبت عصبشناختی گروه متخصص هنرهای نمایشی
ً
یــا عوامــل اجرایــی اثــر را (کــه فیلــم ضبطشــده از اجــرای خــود را قبــا
مشــاهده کردهاند) ،با نتیجه گروه مخاطبین غیر متخصص مقایســه
کرد تا تفاوت جذابیت اثر برای مخاطب عام و متخصص برآورد شود و
اختالف جذابیت اثر از دید خالق آن و مخاطب آشکار گردد.

تصویر -6راست :ابزار ثبت فعالیت الکتریکی پوست ،ضربان قلب و تنفس (شرکت  ،)Neurobitچپ :هدست ثبت فعالیت مغز (شرکت .)NeuroSky

اجتمــاع تماشــا گران در ســالن تئاتــر بــرای مشــاهده اثر نمایشــی،
فرصتی متفاوت جهت مطالعه عصبشناختی رفتار اجتماعی انسان
و بررســی اســاس زیســتی مغــز در مواجهــه بــا محرکهــای شــناختی و
عاطفی مطابق با تعریف علوم اعصاب اجتماعی فراهم میکند .تئاتر،
یــک مــدل از زندگــی اجتماعی اســت کــه در آن محرکهــای عاطفی و
شناختی غیرآماتور و پیشپرداخته ،به صورت هدفمند ارایه میشود.

در عین حال ،تماشــای اثر در ســالن نمایش یا بر پرده ســینما ،از چند
منظــر بــا تجربــهی آن در محیــط آزمایشــگاه متفــاوت اســت کــه از آن
جمله میتوان به شرایط متفاوت ارایه صوت و تصویر و نیز محدودیت
شــناختی مخاطــب بــه دلیــل آ گاهی وی نســبت بــه شــرایط آزمایش
(تجربه اثر به صورت ایزوله ،و به عنوان آزمودنی و نه تماشــا گر عادی)
اشــاره کــرد .بــا این حــال ،خالق اثر نمایشــی در تئاتر و پژوهشــگر علوم
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اعصاب در آزمایشــگاه ،وجه مشــترکی در ارتباط بــا مخاطب دارند؛ هر
دو در پی پاســخ به این ســوالاندکه هر فرد چرا و چگونه قادر به توجه
پایــدار بــه برخی محرکهای شــنیداری و دیداری موجود در اثر اســت
و در مواجهــه بــا ترکیــب ایــن محرکها و تغییــر بار عاطفــی آن ،چگونه
میاندیشد و تبدیل اطالعات حسی اثر به معنا و بخاطرسپاری آن در
مغز تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد .علوم اعصاب هنر در حوزه نمایش،
با تا کید بر ســنجش پاســخ بالفصل مخاطب به مولفههای دراماتیک
از طریق ثبت عصبشــناختی ،به جای اســتفاده از پرسشنامههایخودســنجی و مصاحبــه -و بررســی همبســتگی بیــن فعالیــت مغــز
مخاطبین در پاسخ به اثر واحد ،امکان شناخت هر دو سوی اثر هنری
(هنرمند و مخاطب) را فراهم میکند و بستر آفرینش و دریافت هنر را به
شیوه علمی میکاود .در این راستا ،یکی از اهداف مهم ،بررسی تفاوت
تاثیرگذاری اثر نمایشی بر داوطلبین عام نسبت به متخصصین نمایش

و تالش برای کاهش این تفاوت اســت ،به گونهای که تاثیر عاطفی اثر
بر ادرا ک حســی مخاطبین عام افزایش یافته ،منجر به ارتقای ادرا ک
منطقــی در آنهــا شــود .در این مقالــه ،ابتدا مقدمهای بــر نواحی مغز و
سیستم عصبی خودکار بدن و ابزار ثبت فعالیت عصبشناختی بیان
شــد .ســپس ،چهار معیار رایج عصبشــناختی در حوزه علوم اعصاب
هنر ،شامل شاخص حافظه ،شاخص توجه ،شاخص خوشایندی ،و
شــاخص اشــتغال عصبی که توان پیشبینی کیفیت اثر در جلب توجه
مخاطبین و تاثیرگذاری عاطفی را دارند معرفی گردید و یک پیشنهاد
کاربــردی در حــوزه تئاتــر ارایــه شــد .نتیجه کاربــردی یافتههــای فوق،
تغییــر بهینه مولفههای دراماتیک به منظــور افزایش تاثیرگذاری اثر بر
مخاطــب اســت .مقالهی 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 میآورد.
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Level-Dependent (BOLD) Imaging.
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11 GSR.
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13 Fixation & Saccade.
14 Pleasantness (valence), Arousal, Dominance: PAD model.
15Broadbent’s Filter Model of Selective Attention (Broadbent, 1958).
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اتصــال لوبهــای فرونتــال و تمپــورال .فعالیــت مغــزی مرتبــط با حــس بویایی
در آمیگــدال نیــز قابــل مشــاهده اســت ،بویژه ا گر محــرک بویایی دارای شــدت
برانگیزنده یا آروزال قابل توجه برای مخاطب باشد (ر.ک.)Gonzales، 2006 .
17 Cognitive Approach v.s. Cognitive Withdrawal.
18 Word Class Conversion, Functional Shift.
19 Affective Memory; Stanislawski, K.
20 Glass Menagerie, Sanditon, & Sandman; by T. Williams, J. Austen, & E.T.A. Hoffmann.
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