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 ویرایش اول  پیشگفتار
 

یک آزمایشگاه طبیعیی بیرای   ، بدون توجه به مکان و زمانش در تاریخ، کارگاه یک هنرمند

تئیوری گیرای ایجیاد شیده در     هیای   بیرخالف انگییزه  . و علیم اعصیاب اسیت   شناسی  عصب

هنرمنیدان اغلیب کارهیای    ، رفتیاری و ههنیی  های  علمی به منظور ایجاد مدلهای  آزمایشگاه

انعکاسیی از قیوه خییال و ههین در     هیا   کنند و کارهیای آن  می خود را بطور ناخودآگاه خلق

اساسا فرقی بیا بییان   و  مختص انسان هاست تجلی هنر. است، در یک محیط طبیعی، مغزشان

بیی نهاییت    ارتباطی هستند که دارایهای  نشان دهنده فرمها  زبانی ندارد چرا که هردوی آن

بدسیت آمیده از هنرمنیدانی کیه دچیار      شناسیی   شیواهد عصیب  ، ضمنا. ترکیب بالقوه هستند

 زبیان . فیرم لزومیا بیا یکیدیگر در ارتبیات نیسیتند       دهند که دو می نشاناند  آسیب مغزی شده

تواند به شدت تحت تاثیر آسیب قیرار گیبیرد درحیالی کیه هنیر خیلیی کیم تحیت تیاثیر           می

این )شواهد( باعث بوجیود آمیدن   . گیرد نمی گیرد و یا اصال تحت تاثیر قرار می آسیب قرار

زبان و هنر دارای ارتبات نزدیکی نبوده ، شود که در هنگام تکامل ههن انسان می این احتمال

این مسئله هنوز یک سوال بیدون جیواب اسیت    شناسی،  هد فسیلی و باستانشوا در غیاب. اند

ممکن است هنر قبل از زبان بوجیود  ، در بحث تکامل. حل آن همیشه مشکل خواهد بود که

انتزاعیی و  ، بلکیه بعلیت ارزش ارتبیاطی   اش  آمده باشد نه به دلییل قالیب و فرمیت غیرزبیانی    

و بیه   زبیان ممکین اسیت بیه آهسیتگی     . هنیر )نمادین( آن و از طرفی دیگر خلیق   سمبولیک

هیای   ظهور هردو حالت اتباطی احتماال متکی بر مکیانیزم . ظهور کرده باشد، موازات تکامل

کرده است چیزی  می بیولوژیکی و تنظیمات عصبی بوده است که انتزاع شناختی را پشتیبانی

 .  سال طول کشیده استها  که احتماال تکامل آن میلیون

، روانشناسیان ، اعصیاب  متخصصیان ، شناسیان  عصب، شناسان عصب-رواناین کتاب به 

و هیر کسیی کیه     -محققیان ، پزشکان، دانشجویان -هنرمندان، شناسان باستان، شناسان انسان

کند و یا به آن عالقه مند اسیت   می آسیب مغزی و رابطه بین هنر و مغز کار، روی مغز انسان

 . پردازد می هنرهای موسیقیایی این کتاب به هنرهای بصری و. شود می تقدیم
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هیای   خاصی وجود نیدارد کیه ماهییت هنیر ییا ویژگیی      شناسی  روان-هیچ آزمون عصب

هیای   متعیددی وجیود دارنید کیه مولفیه     های  منحصر به فرد آن را بسنجد درحالی که آزمون

هیای   میا معیادل  . کننید  میی  در مغیز را تعییین  ها  و انواع دیگر شناخت و مکان آن زبان عصبی

در هنر داریم هرچنید قیادریم تیا معنیی را از هنیر بیدون        "گرامر"و  "کلمات"کی برای اند

واژگیان مبتنیی   ، در هنرهای بصیری ، بعنوان مثال. اطالع از واژگان و نحو آن استخراج کنیم

، نقیات مییرا  ، همگراییی ، خطوت پرسپکتیو، و الگوهایی هستند که با زاویهها  شکلها،  بر فرم

، رنیگ ، واسطه، بافتسازی،  محات، عمق غیرواقعی، تاریک-بندی روشندرجه ، همپوشانی

کیوچکی از الفبیای هنرهیای بصیری      گوشیه هیا   این مثال. شوند می نشان داده. . . لبه و ، سایه

تعییین رابطیه   . دارنید شناسیی   روان-عصبهای  هستند و همگی تفسیرهایی در ابزارها و مدل

نیسیت و علییرغم تجدیید نظرهیای     شناسیی   عصب بین هنر و مغز اولویت اصلی در تحقیقات

اهمییت  ، بعیالوه . واضح است که تحقیق در این زمینیه در مراحیل اولییه قیرار دارد    ، گسترده

اکولوژیکی( اسیت  ، متکی بر تفسیر زمینه فرهنگی)محیطی، بطور کلی، ترکیب هنری کامل

-در عصیب ای  بنابراین وجود یک روش بیین رشیته  . که در آن هنر خلق و تجربه شده است

 . رسد می هنر ضروری به نظرشناسی  روان

با آسیب مغزی مشخص  بر اساس بررسی بیماران عصبیشناسی  روان -هسته اولیه عصب

از هنرمنیدان بیا   شناسیی   روان-و عصیب شناسیی   عصیب هیای   گیزارش ، امیا . ایجاد شده است

غیرهنرمنید منتشیر   آسیب مغزی نادر هستند و بطور معمول غیرعلمی هسیتند و توسیط افیراد    

اطالعات اندکی درباره دوره پس از آسیب ارائه شیده  ، در اغلب موارد منتشر شده. شده اند

. عمدتا مبتنی بر مشاهدات بیوده انید  ها  گزارش. علمی ارائه نشده استهای  است و هیچ داده

ر خلیق  اولییه د های  برای نگه داشتن مستنداتی از تالشای  انگیزه، در مورد هنرمندان مشهور

. هنیری بیه میرور زمیان کسیب شیده باشیند       هیای   هنر وجود ندارد خصوصا وقتی که مهارت

مفید و شامل شناسی  روان-تواند به شدت برای عصب می مستندسازی کارهای بسیار ابتدایی

، روانی فوری در مغز بیه آسییب  -عصبیهای  اطالعات باارزش باشد حتی اگر بعلت واکنش

انجیام دهید دنبیال    هیا   توانید بیا داده   میی  روان شناس-ی که عصببهترین کار. پیچیده باشند

اسیت) بدسیت آمیده و انتخیاب شیده توسیط افیراد غییر         شناسیی   روان-کردن اصول عصب
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اکتشیاف هنیر   . شناخته شده درک و شناخت کلی را لمس کرده انید های  هنرمند( که مولفه

ن با اختاللت مغزی شیناختی  در هنرمندا، بعد از اختالالت مغزی عصبی در هنرمندان باتجربه

از رابطیه بیین   ای  کند تا توضیح شیفاف و گسیترده   می کمک، و در هنرمندان با نقص حسی

 .  در این کتاب به موضوعات گفته شده در باال پرداخته شده است. هنر و مغز ارائه شود

مطمیئن  تیا  انید   روان شناسان بطور سنتی نقایص حسی را از اختالالت اصلی جدا کیرده -عصب

مشکالت حسیی  . شوند که رفتار مورد مطالعه ناشی از آسیب مغزی است و نه ناشی از آسیب حسی

شفاف سازی هرگونه ، به همین دلیل. شفاف سازی نشده اند، مبهمشناسی  روان-تصویر عصبی که با

ر اهمیت دیگ. سازد می مغز و هنر را روشنشناسی،  روان-رابطه بین عصب، نقص حسی در هنرمندان

در ارزییابی کنتیرل   ، بعنوان مثیال . بصری و شنیداری در این زمینه استهای  نادیده نگرفتن نقص، آن

کشیف  . توضیح داده شده و ییا رد شیود  ، سالمت چشم باید در نظر گرفته شود، مرکزی هنر بصری

دییدگاه دربیاره نقیش    ، ماهیت هنر از صدها هزار سال پیش از طریق ماهییت تکیاملی و چندشیکلی   

هنیر نیازمنید   شناسیی   روان-درک عصیب . بخشید  میی  در استخراج الگوهای معنادار را قوت عصب

و شناسیی   عصیب شناسیی،   روان-ترکیب چندین زمینه متنوع شامل عصب: استای  روشی بین رشته

تکامیل و بیولیوژی کیه دربیاره     های  و تئوریشناسی  باستانشناسی،  انسان، روانشناسی با پیشینه هنری

. دهنید  میی  را در اختیار خواننده قرارای  کنند و دانش اولیه می صحبتها  لیه این زمینهاصول او بعضی

 هنر برای بدست آوردن یک چشم انیداز قضیاوتی   انتظارات و تمایالت جامعه در زمان خلق، بعالوه

، زمیین ، منیاب  غیذایی  ، شیرایط ، آب و هیوا ، عیادات ، در تکامیل انسیان  . درباره هنیر بیا ارزش سیت   

 . ایفا کرده اند، خلق کند توانست می همگی نقشی در آنچه هنر، . . . شکارچیان و 

چرا که میواردی کیه   اند  هنرهای ادبی و تجسمی در این کتاب بطور عمقی بررسی نشده

بعید از آسییب   هیا   آن. به شدت نیادر هسیتند  ، انجام شده باشد، هنرمندان ادبیشناسی  عصب

کارهیای هنیری خیود را    ، دهید   میی  یر میوارد را توضییح  مغزی] ویرایش دوم این کتاب سا

. هیچ موردی از آسیب نیم کره راست در هنرمندان ادبیی سیران نیدارم    مناند.  متوقف کرده

در جنبه خلق هنرهای ادبی هنرمندان به شدت )شیاید  ، برخالف هنرهای بصری و موسیقیایی

نقیش احتمیالی نییم کیره     . دارنید تکیه  عملکرد نیم کره سمت چپ در بیشتر موارد( بر حتی

سمت راست در این هنرها خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اسیت و نامشیخص اسیت کیه     
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درحالی کیه در میورد   . مربوطه بوده استشناسی  عصب موارد دلیل آن تا حد زیادی کمبود

شیو   ، دخیل اسیت )ماننید جیوک گفیتن    ها  زبانی که نیم کره سمت چپ در آنهای  مولفه

 در مغییییز آسیییییب دیییییده یییییا مغییییز سییییالم  ، ک و تردییییید وجییییود داردطبعییییی( شیییی

روی عملکرد ویژه نیم کره سیمت چیپ در عملکردهیای زبیانی وجیود      ای  توافق گسترده، 

برای توضیح عدم قدرت تکلم و چپ دست یا راسیت دست بیودن   1دارد) به انتهای بخش 

تفکر ، ناصر نوشتاریشدن ع که آسیب مغزی باعث تکه تکههایی  کشف راه. مراجعه کنید(

 .  شود کار بسیار دشواری است می شناختی و تفکر خالق

امیا بیشیتر روی هنرهیای    انید   در این جا بررسی شده، هردو، هنرهای بصری و موسیقیایی

شیوند هیم بیرای هنرمنید و هیم در       می عناصری که وارد آثار هنری. بصری بحث شده است

منظیور از  : سواالت درباره بسترهای عصیبی) متیرجم  . مهم هستندها،  واکنش بینندگان به آن

، بخشی از سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مسیئول رفتیار  ، بسترهای عصبی

توجیه زییادی را در   ، عصیبی( های  پروسه شناختی یا حالت روانی خاصی هستند( هنر )مولفه

شناسیی   شواهد عصیب . دعلمی و تحقیقاتی گسترده و متنوع به خود جلب کرده انهای  زمینه

بسییار مهیم و حییاتی هسیتند ختیی      اند  بدست امده از هنرمندانی که دچار آسیب مغزی شده

 چرا که آسیب باعث شکسته شدن رفتارها به چنیدین واحید  . بسیار کم باشدها  اگر تعداد آن

اسیتخراج و تفکییک   ، امیا . کنید  می شود که به روشن شدن شناخت و مغز هنرمند کمک می

، هنیر شناسیی   به منظور فرمول بندی تئوری واحید بیودن عصیب   ، هنرمند بعد از آسیبرفتار 

 . بعلت یکنواخت نبودن رفتار دشوار باشد تواند می

اهمییت  ، ارگان بیولوژیکی، من هنرهای بصری و موسیقیایی را در مقابل پیش زمینه بشر

 میورد بحیث قیرار    هنر و همچنین تاثیرات آسیب مغزی بر خلق هنر توسیط هنرمنید باتجربیه   

مبیتال بیه    و عقیل  زوال بیه  مبتال خاصی از هنرمندان مانند بیمارانهای  همچین گروه. دهم می

مکیانش در نییم   ، اوتیسم را نیز در نظر گرفته و رابطه بین هنر و مکان مربیوت بیه آن در مغیز   

در مفاهیم هخیره شده ، شناختی و مغز-عصبیهای  توانایی، وضعیت سالمتی چشم، کره مغز

، زیبیایی ، خالقییت ، اسیتعداد هیا،   رنیگ ، فیلم)سیینما( ، احساسات، حافظه باند مدت و تجربه

، اساس خلق هنر و آثار هنیری . کنم می را بررسیشناسی  روان -پیشینه هنری و مسائل عصب
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استعداد یک ویژگی است که بطور مبهم و بد تعیف شده است که با در نظیر  . استعداد است

بیه شیکل نفیوه پیذیر در مغیز       ممکن اسیت ، شود می ر این کتاب ارائهگرفتن شواهدی که د

. توضیح دهید ، و خالقیت را علیرغم آسیب عصبیها  نمود کند و بنابراین حفاظت از مهارت

تقسییم بنیدی   ، شناسیی  روان -یک اصل مهم در سیازمان دهیی رفتیاری و مغیزی در عصیب     

عملکردهای خاص و متفاوتی ، منظور از تقسیم بندی وظایف مغزی: وظایف مغزی )مترجم

مطالعیات تجربیی از ایین اییده     . دهنید( اسیت   می مغز انجامهای  است که هر یک از نیم کره

تفکیر و  ، محاسیباتی هیای   بیا مشخصیاتی ماننید سیبک     کنند که دو نیم کره مغیز  می پشتیبانی

از ، عالوه بیر وظیایف مربیوت بیه زبیان     ، نیم کره چپ: شوند می شناخت مشخص و تفکیک

کننید درحیالی    میی  اسیتفاده ای  جزئی و قطعه، با دقت، تحلیلی، روش محاسبات منطقی یک

       گشتالت : گشتالت یا )مترجم، کلیهای  محاسبات بر اساس استراتژی، که در یم کره راست

                                         روانشناسان گشیتالت معتقید بودنید کیه       .    است       یا شکل "          شکل و هییت"                   در آلمانی به معنای 

                                اما باخود ایین عناصیر تفیاوت      ،     شوند                      از عناصر حسی ناشی می               های روانشناختی             گرچه تجربه

       هیای         محیرک    و        کنییم       میی          تجربیه      دار        معنیی        هیای     کل    در    را      دنیا    ما        گشتالت       نظریه     طبق  .      دارند

      هیا           سیازمان     در         یافتیه          ترکییب        هیای         محیرک          بینییم       میی           هرآنچیه     ا   کیالا    و         بینییم      نمی    را         جداگانه

                هیچ شواهد قیوی    ،    اما  .     شوند    می       انجام  جام   (   .      دارند      معنی    ما      برای    که     است    یی  (   ها        گشتالت )

                                             کند نیم کره راست بیشتر از نیم کره سیمت چیپ       می                                      وجود ندارد که از تئوری اولیه که بیان

                              اینکه نیم کره راست یک نیم کره   .             پشتیبانی کند  ،                           خالقیت و یا موسیقی دخیل است  ،    هنر    در

                       حقیقیات انجیام شیده     ت                                                              خالق و هنرمند است یک ایده قدیمی است کیه بیه ییک فرضییه در    

                                      هییچ پشیتیبانی بیرای ایین فرضییه        ،     هیا         طی سال  .                    راست و چپ برمی گردد    های              روی نیم کره

                        اظهار نظر تبیدیل شیده      ای                                    این فرضیه بدون هیچ اساس تایید شده  ،         متاسفانه  .               ارائه نشده است

               ادراک و حیاالت    ،                                                                این احتمال وجود دارد که هر دو نییم کیره بسییاری از احساسیات      .    است

  ،                            کننید و ایین شیامل هنیر          میی          تنظییم   ،                                                نی را از طریق تقسیم وظیایف و بیه شیکل مکمیل        انسا

    .     شود    می                 خالقیت و احساسات

                   آسییب مغیزی چیه      ،                    گفتیه خواهید شید      5  و    2      هیای                                همانطور کیه بعیدا در بخیش     ،      بعالوه

                    شیود بلکیه باعیث           نمیی                هنیری جدیید        هیای                         منجر به ایجیاد سیبک     ؛                     یکطرفه باشد و چه کامل
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               بیرای تعرییف      2                  شود) به مقدمه بخش     می                           پیامدهای حسی و حرکتی آسیب             اصالح و تطبیق 

      سیبک    ،                انتزاعیی اسیت                             کیه وقیف اکسپرسیونیسیم                یک هنرمنید   .                      سبک هنری مراجعه کنید(

                                  با استفاده از تصاویر مغزی شروع به   ،                        نمادین واق  گرایانه است    های                      هنری که خالی از شکل

                                        بیدین معنیی کیه عملکیرد وییژه ییم         ،  د    کنی     می                         نمایشی بعد از آسیب مغزی    های            ترسیم شکل

            اسیتعداد و    .                 توانید ر  دهید             هیا میی                              امیا تغیییرات در تکنییک     .      کنید      نمی              مغز او تغییر    های      کره

       حفی    ،                                                                    هنری علیرغم آسیب مغزی بیدون توجیه بیه علیت و ییا چیپ و راسیت           های        مهارت

   .     شوند    می

-     عصییب                                                                        شیامل مقدمیه اسییت کیه مسیائل اصیلی کییه بایید در بحیث در میورد            1      بخیش  

           بیشیتر در      های              را برای بحث   ای              کند و زمینه    می                               هنر در نظر گرفته شود را معرفی      شناسی       روان

                  بیا تجربیه کیه       ای                              به توصیف هنرمندان بصری حرفه   2    بخش   .    کند    می            بعدی فراهم    های      بخش

      هیای                                   و هیم چنیین هنیر در بیمیاری          انید                      دچار آسیب مغزی شده      طرفه    یک      مغزی           بعلت سکته

  .                      پرداختیه شیده انید     ،     دهند    می                                    که هر دو نیم کره را تحت تاثیر قرار  1                  تحلیل روندگی اعصاب

                  نقش داشته و ایین                                                                 بهبود عملکرد و تشکیل مجدد بسترهای عصبی در خلق اثر بعد از آسیب

                                                   درک بصیری و رگیی در سیطخ چشیم و نییز مغیز را         ،  3    بخش   .                        مسائل پوشش داده شده اند

                                       تغییرات حسی در بینایی و نواحی پیردازش                               دهد و درباره تاثیرات بر هنر    می               مورد بحث قرار

         چشیمی و        هیای                         این بخش همچنین بیماری  .                                       بصری سازگار با آسیب در مغز بحث شده است

                         ترکیبی از بحیث دربیاره     ،  4    بخش   .    دهد    می                                         مشکالت در هنرمندان با تجربه خاص را توضیح

       نشیان                  مبتال به اوتیسم                          هنرمندان بصری بسیار ماهر  .     باشد    می                                  بیماران و افراد مبتال به زوال عقل

                 هسیتند و چییزی     ،                    زبان در مقابل هنیر   ،                                             دهنده تفکیک وظایف در مغز بین دو حالت ارتباطی

                             مسئله خلق آثار هنیری توسیط     .    شود    می                    باعث درک مغز و هنر  ،                          که در هنر آنها وجود ندارد

                          تشیکیل مجیدد اعصیاب و     ،                                                              افراد غیرهنرمند مبتال به زوال عقل از نقطه نظر جبیران عملکیرد  

  .          پردازنید       میی              به موسییقی    6  و    5    های      بخش  .                                           تاثیر ضایعه سریالی مورد بحث قرار گرفته است

                   با تجربه مبتال بیه      های                                     با تجربه با آسیب مغزی و موسیقی دان    های                 روی موسیقی دان   5    بخش 

                                                           
1 .Neurodegenerative 
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                          چنین مواردی به شدت نیادر    ،                     همانند هنرمندان بصری  .     دارد       تمرکز                    تحلیل روندگی اعصاب

                                                                شناخته شده با اختالالت عصبی ناشی از سیفلیس و ییا ناشیی از علیل        های            موسیقیدان  .      هستند

ییا   amusia  :                                به نوازندگان و آموزیا ) متیرجم    6    بخش   .                                   دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته اند

  و شیود(   میی  آموزیا یک اختالل موزیکال اسیت کیه شیامل حافظیه موسییقیایی و تشیخیص      

                                               و سایر آزمایشات تصویربرداری عصبی طراحیی شیده     fMRI                  اخیر بدست آمده از     های        یافته

                         بیا نگیاهی بیه افیاد        7      بخیش    .       پردازد    می                          قشری مغز در شنیدن موسیقی    های                  برای بررسی جنبه

                 بیر بسییاری از     ،                              و یا مشاهدات هنری داشته انید     اند                                     غیر هنرمند که هنرهای بصری خلق کرده

                  نقیش نییم کیره      .      کنید    ی   می                        درک و شیناخت تاکیید        شناسی       روان-                     مفاهیم شناخته شده عصب

                هنر مهم و حیاتی       شناسی       روان-                                              راست در ترسیم و درک فضا در تصاویر برای درک عصب

                                                                                    ظهور تصاویر خیالی از عمیق در تیاریخ هنیر غربیی در ایین فصیل پوشیش داده شیده           .    است

                                       مغزی متعیدد تمرکیز کیرده و سیندروم         های                               روی ترسیم در بیماران با آسیب   8    بخش   .    است

            را توضییح   1                                                       سندروم ناتوانی در درک بییش از ییک شیی در هیر لحظیه                    غفلت یک سویه و 

         لیذت در    ،                                                           به زیبایی و تصویرسازی آن در هنرهای بصیری ) شیامل فییلم(     ،  9    بخش   .    دهد    می

                                                         مطالعات تجربی درباره فعالییت مغیز در ایین سیه حیوزه        .       پردازد    می                      هنر و احساسات در هنر

               ارتبات سیسیتم    .       کم است   ای             قابل مالحظه                               هرچند تعداد چنین مطالعاتی بطور     اند            بررسی شده

                قبلی را با مرور     های      بخش    های      بحث    10    بخش   .                                     پاداش به لذت نیز بررسی و بحث شده است

        هیم از    ،              و بیولوژی هنر      شناسی         باستان    های        یافته  ،         ظهور هنر  ،                               مسائل مربوت به تکامل مغز انسان

              حیوانییات در      هییای          نمییایش  .                 بسییط داده اسییت  ،                                             لحییاب بصییری و هییم از لحییاب موسیییقیایی  

  و       انید                                                                 با نمایش و هیدف هنیر انسیانی در کنیار هیم قیرار گرفتیه                   انتخاب جفت    های           استراتژی

  و      هیا                                         ارتبات ظهور نمایش نمیادین در نوشیته    .                                          مشاهدات رفتارشناسانه را وارد بحث کرده اند

روانشناسیی  -عصیب                                 به بررسی بعضی مسیائل مهیم در      11    بخش   .                         تصاویر نیز بررسی شده اند

. پیردازد  میی  استعداد هنرمندان خاص) مبتالیان به اوتیسم و زوال عقیل( های  و نشانه خالقیت

و جهیت  هیا   نتیجیه گییری  ، 12بخش . آخر ارائه شده اندهای  مهم در بخشهای  نتیجه گیری

                                                           
1 .Simultanagnosia 
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در انتهیای هیر   . کنید  میی  هنیر ارائیه  شناسیی   روان-برای تحقیقات آتی در عصبهایی  گیری

فهرست موضوع و فهرست نویسنده . مطالعه بیشتر وجود داردلیستی از مواردی برای ، بخش

 .  نیز در انتهای کتاب ارائه شده است

شناسیی   روان-از زمانی که من از کارهای هنری بعنیوان محیرک در آزمایشیات عصیب    

، شیده ام)زییدل  شناسیی   هنرمنید و درکیش در عصیب    مین مسیحور ههین   ، استفاده کیرده ام 

در آزمایشیگاه بیه شیدت تحیت      ار مبتنی بر یک تئیوری بررسی رفتهای  ایجاد تست. (1990

قابیل اعتمیاد و قابیل    ، معتبیر هیای   کنترل قوانین و قراردادهای علمی هستند بطوری کیه داده 

نقیاش سورئالیسیت بلژیکیی    ، ماگرییت  رنیه . بدسیت آورد هیا   توان از طریق آن می تکرار را

ه مین در آزمایشیگاه   هسیتند کی  هیایی   کارهای هنری خلق کرده است که مشیابه بیا محیرک   

قیوانین فیزیکیی و منطقیی دنییای بصیری       تخیلیی تیر و در  هیا   ساخته ام با این تفاوت کیه آن 

بیرای رسییدن بیه    . انحرافات به کار من در آن زمیان مربیوت بودنید   . جسورتر هستند، واقعی

بیرای تقوییت و تکمییل تحقیقیات خیود اسیتفاده کیردم و بیه         ها  من از آن، بینش و دید بهتر

استفاده از کارهای هنری بعنوان محرک در آزمایشات بعدی طراحی شده برای تعیین نقیش  

هنرمند نیست اما  بعنوان کسی که. (1989، دو نیم کره مغز در هنر ادامه دادم )زیدل و کاشر

دهد تا از هنر در محیط آزمایشگاه لیذت ببیرم و    می این روش به من اجازه، عاشق هنر است

 .  شگفت زده شوم

کریسیتینا کاییل بیرای    ، مایلم تا از هانا جوانگ برای آماده سیازی بعضیی از توضییحات   

استنلی شین و جیم توماس در دپارتمان روانشناسی ام برای بحث درباره دیید  ، کمک هایش

انیدرو کاسیتا بیرای اظهیار     ، رز لوین برای پیشنهادات متعددش در اصالح متن کتاب، رنگ

هیای   کود برای بازخوردهای ارزشمندش نسیبت بیه وییرایش   نظرها و پیشنهاداتش و کریس 

 .  کتاب تشکر کنم

 زایدل . داهیال دابلیو

 2004، لس آنجلس، دانشگاه کالیفرنیا

 



 

 پیشگفتار ویرایش دوم 
 

            و نه تنهیا     ها                                                                                عالقه به مغز و هنر ادامه دارد و مورد توجه دانشمندان و سایر افراد در تمام زمینه

                           ده سال از انتشیار اولیین     .                هنر و فلسفه است  ،                 روانشناسی شناختی  ،        علم عصب  ،           عصب شناسان

                                 در زمینیه هنیر و مغیز ر  داده       ای               قابل مالحظیه     های                گذرد و پیشرفت    می                 ویرایش این کتاب

            بیشیتری از         مرتبط      شناسی            موارد عصب  .                       رسد بی وقفه ادامه دارد    می                   پیشرفتی که به نظر  ،    است

        منتشیر        انید                                                          ادبی و موسیقی که دچار آسیب مغزی ناشی از زوال عقل شیده   ،              هنرمندان بصری

          قبلیی در      های                          آنها بعضی از نتیجه گیری  .     شوند    می                در اینجا بررسی   ها                      شده است که بیشتر آن

  .                                                                                            ویرایش اول را تایید کرده و نقش مغز در خلق هنیر را بیشیتر میورد بررسیی قیرار داده انید      

          و زمینیه        انید                                  تصویربرداری از اعصاب بررسی شده                به هنر از طریق      شناسی         زیبایی    های        واکنش

                             و مطالعیات جدیید و میرتبط          انید                                   زیبایی شیناختی را بیاز کیرده         شناسی               اتی برای عصب     تحقیق

   .                                   متعددی در این ویرایش منتشر شده اند

                                                اسیت کیه آسییب مغیزی شیناختی و رفتیاری را          ای                                             روش مورد استفاده در این کتیاب بیه گونیه   

                   مغیز نییز میورد                                 خلق هنیر و ارتبیات آن بیا      .                                     کند تا سازماندهی ههن در مغز مشخص شود    می       تفکیک

                                                                              تمایز اصلی بین خلق هنر و واکنش به آن ایین اسیت کیه اولیی بیا توجیه بیه          .                    توجه قرار گرفته است

                   واکینش شیان بیه                                         اساسیا در افیراد سیالم از طرییق                              شود درحیالی کیه دومیی       می                  آسیب مغزی مطالعه

                  بیه دییدن هنیر       ها                                                  اکثر مطالعات منتشر شده با افراد سالم و واکنش آن  .    شود    می                    کارهای هنری مطالعه

                                                       توانند به درک بهتیر چگیونگی کنتیرل خلیق و مشیاهده          می                     چشم اندازهای تکاملی  .              سرو کار دارند

    .                                                              هنر توسط مغز کمک کنند و این موضوع نیز در اینجا بررسی شده است

                  اسیتفاده شیده و           جدیید       هیای              و دییدگاه      هیا                                            چند موضوع جدید نیز اضافه شیده و از داده 

                       هنرمنیدان ادبیی بیا      .                                            بروزرسانی شده و بیشیتر بررسیی شیده انید       ،                       مواردی نیز بسط داده شده

              در این کتیاب    .                                                                  آسیب مغزی نیز در کتاب گنجانده شده و هنرهای رقص نیز مطالعه شده اند

          علمی جدید     های                                    امیدوارم این ویرایش الهام بخش کشف  .                               به مناب  بیشتری استناد شده است

   .                                تحقیقاتی در زمینه هنر و مغز شود    های        و بحث



 

 

 

 



 

 ی مترجم مقدمه
 

شیودبه زیربنیای    میی  ترجمیه شناسیی   یا عصیب روان شناسی  ی به فارسی روان عصبوژنوروسایکول

شناسیی،   کیه تلفیقیی از روان  ای  ایین علیم بیین رشیته    . پیردازد  میی  نورونی فرایندهای روان شیناختی 

و بیوشیمی اسیت تقریبیا از   ای  علوم رایانه، رادیولوژیای،  پزشکی هسته، روانپزشکیشناسی،  عصب

کیه  شناسی  اولیه روانهای  پژوهش. بصورت اولیه آغاز شده بودشناسی  زمان پایه گذاری رشته روان

بیشیتر  شناسیی   از نظر ماهیت نسیبت بیه سیایر گرایشیهای تخصصیی روان     . . . فخنر و گالتن و توسط 

، CTscanاما با ساخت دستگاههای تصیویربرداری از مغیز هماننید    . ژی داشتندوروسایکولماهیت نو

MRI  وFMRI هم شد و بخصوص دهه آخر قرن بیسیتم کیه توسیط بیوش     اامکان رشد این علم فر

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا به عنوان دهه مغز نامیده شد و بر ایین اسیاس بودجیه    ، پدر

متعدد و رو به تعمییق در  های  حیطه اختصاص یافت روزنه این مربوت بههای  پژوهشقابل توجهی به 

از آن زمیان تیاکنون   . روان شیناختی بیاز شید   های  نورونی مرتبط با انواع فعالیتهای  شناسایی فعالیت

روان هیای   مغیزی بیا انیواع فعالییت    هیای   و شیبکه های  مربوت به ارتبات بخشهای  پژوهشهای  یافته

اما در کشور ما به علیت نییاز بیه همکیاری متخصصیین      . صورت مستمر روبه افزایش استشناختی ب

بیاالی اسیتفاده از    رادییولژی و مغیز و اعصیاب بیا روان شناسیان و بعیالوه هزینیه       ای،  پزشکی هسیته 

ژی نسییبت بییه سییایر ونوروسییایکولهییای  پییژوهش، و رادیولییوژیای  پزشییکی هسییتههییای  دسییتگاه

 . باشد می ز نظر کمی و کیفی بسیار کم و ازنظر متدولوژیکی بسیار نارساروان شناختی اهای  پزوهش

هنیوز  انید   شیناختی پرداختیه  هیای   ژی بیشتر بیه جنبیه  ونوروسایکولهای  و یافتهها  پژوهش

 . موده اندنژی مربوت به جنبه عاطفی در حد الزم رشد نونوروسایکولهای  پژوهش

هیای   ژی هنر و آفیرینش وبه نوروسایکول پرداختن، یوبا این سطح از رشد نوروسایکولژ

کتیابی کیه بیه ترجمیه آن     . هنری یک حرکت پژوهشی بسیار متهورانیه و روشینگرانه اسیت   

شیکل گییری   مبادرت نموده ایم بهترین کتاب در این زمینه اسیت و چیاا اول آن موجیب    

یک جنبیه  و دست یابی به نتایج زیاد درباره نوروسایکولژی هنر به عنوان ها  طرح، ایده های

 . کل گرایانه و خالقانه کارکرد مغز گردیده است
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ی  زییایی شیناختی و خالقانیه   هیای   که اشاره به همه آتار و آفرینشای  هنر به عنوان واژه

شیود و   میی  تیی در طبیعیت رو  آثار آن، انسان توسط سال قبل توسطها  انسان دارد از میلیون

، میذهبی و شیادی  هیای   آئیین هیا،   سینگ نوشیته  ها،  کتیبهها،  همانند توتم تنوعی زیادی دارد

، عکاسیی ، فییلم ، تئیاتر ، نقاشیی ، موسییقی هیا،   ورزشهیا،   بازی، رقصسازی،  مجسمه، سفال

هنر همیشه در زندگی انسیان  . . . . . دیوارها و نیایش و ها،  تزئین ساختمان، معماری، طراحی

و هیجانات را بدانویسله ها  ایده، مفاهیم، اولیه وجود داشته است و به عنوان ابزاری که معانی

 کییارکرد مغییز مطییرحی  نوروسییایکولوژی هنییر جیام  نگییری را دربییاره . نمودنیید مییی منتقیل 

هیا،   حرکتی مکان، هنری بر خالف کارکردهای شناختی یا حسیهای  در آفرینش. نماید می

هیر  معین و محدودی درگیر نیستند بلکه کیل مغیز و   های  چپ یا راست و یا شبکهی  نیمکره

در ایین مییان کیرتکس پییش پیشیانی مغیز نقیش        . دو نیمکره بصورت پیچیده فعالیت دارنید 

زییادی میورد   هیای   در ایین کتیاب پیژوهش   . را برعهیده دارد تیری   هماهنگ کننده و مسلط

مختلف که دچار آسییب مغیزی و   های  موارد معین از هنرمندان رشته. استفاده و استناد است

 ردهآوو همه آنها با نیام هنرمنید   مورد مطالعه قرار گرفته اند  عصب شناختی شدههای  بیماری

. کتاب بسیار بدی  است و کمتر کتابی با این سبک تالیف شده اسیت ی  این جنبه. است شده

را در اختییار میا   ای  از مولف کتاب دکتر زایدل که با این کتیاب اطالعیات ارزنیده    داردجا 

  نوروسیایکولوژی مقطی   ساب دانشیجویان در در ترجمه این کتی . گذاشته است تشکر نمایم

که نام آنهیا روی جلید کتیاب آورده    اند  مشارکت داشته 95دکترای دانشگاه الزهرا ورودی 

بخصیوص از خیانم لیلیی رمضیان سیاعتچی کیه در       . نمیایم  می از همه آنها تشکر. شده است

 . نمایم می هژتشکر ویاند  هماهنگی و چاا نقش موثرتری داشته

، این اثر بتوانید بیه عنیوان اولیین اثیر در نوروسیایکولوژی هنیر نقیش پیشیگام         امید است 

 . خوبی در جامعه ما واق  شودهای  برانگیزاننده و محرک پژوهش
 

 دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


