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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1400، زمستان 2، شمارهدوره اول  

  

ل هنری و همدلی نسبت تخیّ درکِ هنر روایت:  

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    24/11/1400:  تاریخ دریافت

 1نوبخت  دار یپا فرشته 

 ، تهران، ایران. قاتیپژوهش هنر، دانشگاه علوم و تحق  یِا دکتر  یدانشجو 

از دو دهه    شی است که از عُمر آن ب  نینو  یدانش  2ی شناست یروا

اگذردینم ا  رانی. در  به حوز  نیما  را که  نظر  ۀدانش  و    هینقد، 

  ۀ ترجم   قِیکرده، از طر  دایورود پ  زین  یشناخت  یِهاحوزه   یتازگبه

  ی با سرعت   یشناست یروا  حالن ی. با امیشناسی ها و مقاالت مکتاب

کرده و امروز    دایو مطالعاتِ ما راه پ  هاهش به بستر پژو  یباورنکردن

  ن ی . در ارودی به شمار م  یمطالعات  یهانهیزم  نیتراز برجسته   یکی

  ۀ به رابط3   یاوتل  تیبا تمرکز بر مطالعات ک  میجستار قصد دار

  م.ی بپرداز  نینو  یِدانش با روانشناس  نیا

بازنشست  یاوتل  تیک زم  ۀاستاد  که  است  تورنتو    ۀ نیدانشگاه 

فعال  یشناخت  یروانشناس  اش،یصتخصّ مرور    ی ها ت یّاست. 

م  ،یاوتل  یقاتیتحق مشخّ  دهد ینشان  طور  به  او  تمرکز  ص  که 

 .باشدیم  ییعواطفِ انسان در هنر روا  یِهامعطوف به جلوه 

 

 

 

 

 

 

روا  یروانشناس» هنر  مقاله   «4یی و  عنوان  و    یا،  او  که  است 

انجمن روانشناسان    یۀدر نشر  2017سال    کیکی همکارش ماژا ج

  کنند ی ص ممطالعه مشخّ  ن یها در امنتشر کردند. آن   ییکایآمر

 
1 f.paidarnobakht@modares.ac.ir 

2 Narratology 
3 Keith Oatley 

   منتشر شد.  صیِ انجمن روانشناسی آمریکا، در نشریۀ تخص2017ّبار در هشتم ژوئن  لین این مقاله، برای اوّ 4
http://dx.doi.org/10.1037/gpr0000113 

5 Narrative Art 
6 Craig Radford 

هنرِ از  منظورشان  طر  یپرداز داستان   یا گونه   ،ییروا  که    قِ یاز 

نما فداستان   شنامه،یشعر،  رمان،  حتیکوتاه،  و    ی هامتن  یلم 

  ی قیاست که به هر طر  نامهیاداستان و زندگ مانند مقاله، ن   یگزارش

  د.کننی م  تیرا روا  یداستان

پ  روشن که  روانشناس  ت یروا  انی م  وندِیاست  واسط  یو    ۀ به 

آدم  ختنِیبرانگ احساساتِ  و  م  یعواطف  اشودی برقرار    ن ی. 

است که در قالب    یو شخص  یحسّ  یهاشامل تجربه   ،یختگیبرانگ

  ۀ ها به واسط انسان   ی. به عبارتشوندی به خاطر آورده م  یداستان

  گر یکدیبه    تنسب  یشتریو درک ب  یهمدل  شوندیکلمات قادر م

  «، یبر اساس سه اصل »همدرد 5  تیهنر روا  نیداشته باشند. بنابرا

غ  ت«یّ»شخص »ارتباط    شود یم  یبندصورت  م«یرمستقیو 

(Otaley, 2017, 1.)   

ا  یالؤ س از همدل  نیا  شودی مطرح م  نجایکه    ی است که منظور 

  ی خود منجر به همدل  یعواطف به خود  یختگیبرانگ  ایو آ  ستیچ

و همکارش   یپرسش را اوتل نیا ر؟یخ  ای شودی م یگر یو درک د

شکلِ مقاله   یگر ید  به  به  اشاره  کر  یابا  ،  6رادفورد    گیاز 

  .کنندی م  طرحدانشگاه اوکلند، م   ۀشناس و استاد بازنشستعصب 
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 ی و همدرد عاطفه

( که با 1975)  یادارد. او در مقاله   یرفتارشناس  شاتیگرا  رادفورد

رمان بر  ا  ،ی تولستو  اثر  نایآناکارن  تمرکز  به  است،    ن ی نوشته 

  رِ ی نظ  ،یداستان  تِیّشخص  کیبا    میتوانیکه چگونه م  پردازدیم

و همراه او رنج    میاو افسوس بخور  یبرا   م،یکن  یهمدل  نایکارنآنا

  ، یالیخ  ،یواقع  ریغ  تیّشخص  کیاو    میدانیم  کهی در حال  م،یبکش

وجود ندارد.    تیّاست و در واقع  سندهیذهنِ نو  ۀساخته و پرداخت

ا  یی هااو در ادامه و به دنبال استدالل  که    رسدیم  جهینت  نیبه 

داستان    کی  تیروا  یها موضوع اصلنبودن داستان   ایبودن    یواقع

امهّ  ست؛ین عواطف خوااست که داستان  نیم  قادرند  را    نندهها 

کنند و   کیتحر سته،یز یهاو تجربه   التیتحص ت،یفارغ از جنس

  ی ختگینوع برانگ  نیو همکارش ا  یا اوتل. امّندینما  یهمدل  جادیا

را که    یو پاسخ  کنندیعواطف را به مفهوم درک همدالنه رد م

 .کشانندیسوال داده به چالش م   نیرادفورد به ا

ا  هاآن آن  نیبر  که  همدلباورند  موجب  شخص  یچه  با    ی تیّما 

ها و  بلکه کشفِ شباهت   ست،یعواطف ن  کیتحر  شود،ی م  یداستان

ترکتفاوت  و  پدآن  بِیها  فهمِ  جهتِ  در  ناگفته    هاده یها  است. 

  ن ینقش دارند و به هم  یشماری عوامل ب  انیم  ن یکه در ا  داستیپ

انواع  لیدل با  همواره  ما  که  هست  همدل  یهم  سو   یاز    ی از 

. به طور مثال در مورد رمان  میداستان روبرو هست  کیخوانندگانِ  

از    یاشکال مختلف  ایخوانندگان ممکن است درجات    ،نا یآناکارن

 .متفاوت از هم باشند  اریبا آنا را بروز دهند که بس  یهمدل

  ی است که او بر مبنا  نیبه رادفورد گرفت ا  توانیکه م  یراد یا

صرفاً    یرا به موضوع  یهمدرد  یعلم  یو روانشناس  یشناسعصب 

سطح  یروانشناس داستان   ل یتقل  یو  رادفورد  است.  را  داده  ها 

را به   یکه تنها قادرند احساساتِ آدم  کندیم  ی تلق  ییپادزهرها

نها  انیغل و در  اندینما  مشآرا   جادیا  تیدرآورده    ی در حال   نی. 

که به    ستین  یشناسعصب   ای  یکه داستان ابزار روانشناساست  

 کیآن را تحر  ایبرد    یپ  یگر یآن بتوان به عمق عواطف د  ۀواسط

 کیاز    تردهیچیپ  اریدر آن بس  ی آگاه  جادیا  ندینمود. چرا که فرا

با    ریدرگ  یشماری کننده است و عوامل بصرف و سرگرم   فیتوص

  ز ی که رادفورد ن رسدی نظر م به .هستند تیروا ۀبه واسط یهمدل

بداند    یو سرگرم  فیمانند افالطون نتوانسته هنر را فراتر از توص

از درک حقا ناتوان  را  آن  بازنما   قیو  تنها  عواطف هنرمند    یو 

 
7 Empathy 
8 Emotion 
9 The Mind in The Eyes 
10 Other 

  ی راه  یاز منظرِ شناخت  ت،یهنر روا  کهی . در حالکندی قلمداد م

  ی است و همدل   7ی همدل  جادیا  قِیاز طر  یگریفهم و درک د  یبرا 

انسا  قیعم  یرخداد روان  و  در  اعصاب  سطحِ  از  که  است  ن 

و  هورمون  کنش  ایها،  و  م  یرونیب  یهارفتار  اوتلرودی فراتر   ی. 

  ر یکه در داستان دو سطح از روان خواننده درگ کندیاستدالل م

خواندن   با  اول  سطح  در  هم  کیاست.  و  اثرگذار  -داستان 

شخص  یپندارذات ع  ،یداستان  ت یّبا  و     ی رونیب  واطفِاحساسات 
  ۀ که رادفورد دربار یزیهمان چ یعنی. شودیم کیخواننده تحر8

. کندی م  انیب  ،نا یآناکارنما نسبت به سرگذشت    یو همدل  شیگرا

و ناخودآگاه با    میکنیم  یسطح ما تنها احساس همدرد   نیدر ا

جا  به  خودمان  دادن  همدل    ت،ی شخص  یِقرار  و  همراه  او  با 

امّمیشویم در  .  ع  کیا  اوتل  تر،ق ی مسطح  از طر  یکه  را    قِ ی آن 

  ی همدل  گذارد،ی« به معرض سنجش م9ها  آزمون »ذهن در چشم

مربوط شده و فرد را    یکه با ناخودآگاه جمع  است  یفرد  یکنش

 . رساندیم  10ی گر یاز خود و د  یترقیبه درکِ عم

قائل   زیتما دهندیانجام م یو همکارش به درست یکه اوتل یکار

سبب که    نیاست. به ا   12و امر همدالنه  11  یامر عاطف  نیشدن ب

است که به    تهیویسوبژکت  یو نوع   لیّاز جنسِ تخ  یز یچ  یهمدل

شخص  یحسّ  یهاتجربه رابط  یو  در  د  ۀانسان  شکل    گرانیبا 

  آورد یم  دیرا پد  هم و ف  یاست که آگاه  لیّتخ   نی. در واقع ادهدیم

  برد یسطحِ رفتار فراتر مو منشأ ادراک است. امر همدالنه، ما را از  

شب با  درک  یِسازهیو  به  پ  ی رخداد،    ی عاطف  یهایدگیچیاز 

ا  رساندیم ممکن    لیّمشاهده و سپس تخ  ۀامر به مددِ قو   نیو 

است که    یاحساسات  قِیاز طر  یگر یکه شامل شناختِ د  شودیم

دارد و در لحظات خواندن داستان و احساس    منبعدر خودِ انسان  

 ,Otaley. )شودیم  ختهیداستان، در او برانگ   تیّبا شخص  یدلهم

2017, 2 ) 

 هاذهن در چشم  آزمونِ 

و همکارش    یاست که اوتل  ن یها« اآزمون »ذهن در چشم  تیّاهم

بر رو   کنند،ی درست م13   یسنجش همدرد   یبرا   یاریمع   ی تا 

ها با قدرت  داستان  میرفتیموضوع بحث کنند که حال که پذ نیا

ب  الیخ پ  تیآوردن ما از حبابِ فردّ  رونیو  را    هایدگیچیدرک 

اثر    زیها نانسان   یاجتماع  یهات یّچگونه بر فعال  سازند،ی ممکن م

ها خواسته  کنندهآزمون از شرکت   نیمرحله از ا  کی. در  گذارندیم

11 The Emotional 
12 The Empathy 
13 Cognitive Empathy 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

1400، زمستان 2، شمارهدوره اول  

قرار داده شده،    ارشانیه در اختک  یر یشد تالش کنند به تصاو 

ها را که خود بدان باور داشتند، انتخاب  از آن  ی کینگاه کنند و  

  ی ها از چشمِ افراد با حالت   ریتصو  36شامل    ر،یتصاو  نیکنند. ا

نشان داد    جه ی. نتکردیم  انیرا ب  یبود که حس و حالت  لفمخت

  ن ی از ا  یکه داستان خوان بودند، نمرات باالتر  یکنندگانشرکت 

در م  افتیآزمون  واقع  در  افراد  یهمدل  زانیکردند.  که   یدر 

که اهل    یدر افراد  یهمدل  زانینسبت به م  خواندندی داستان م

  د.بو  شتریخواندن داستان نبودند، ب

 

 

 

 

 

 

 

ا  یاوتل همکارش  چنان  نیو  را  نآزمون  مقاله  در  شرح    زیکه 

ش  دهندیم م  یِاهوهیبه  تکرار  مثالًکنندیمختلف  شرکت    . 

تقس دسته  دو  به  را  دستکنندیم   میکنندگان  آن اوّ  ۀ .   ییهال 

 ِ که داستان   یم افراددوّ  ۀو دست  خوانندیم  یهستند که مقاالت ادب

  با یجور موارد تقر  نیدر ا  جهی. جالب است که نتخوانندی کوتاه م

موردِ خاص دو دسته از    کیا به عنوان نمونه در  است. امّ   کسانی

ل  اوّ  ۀ. دستدهندیرا مورد مطالعه قرار م  یدبستان  شیکودکانِ پ

ها به طور مرتب کتاب  آن   یبرا   یمرّب  ایهستند که مادر    یکودکان

م ضمناً  خواندی داستان  و    نند؛یبی م  زین  یونیزیتلو  یهادرام   و 

  نند یبی م  یونیزیتلو  یهاهستند که فقط درام   یم کودکاندوّ  ۀدست

 ۀبود که در دست  نیا  جهی. نتخواندی داستان نم  شانیبرا   یو کس

که   دیرسی کردند. به نظر م  افتیرا در  یل کودکان نمرات باالتر اوّ 

برا  یکودکان م  شانی که  همدل  خوانندی داستان  و  درک    ی از 

  .رخوردارندهمساالن خود ب  گرینسبت به د  یباالتر

 ی گر یو درکِ د لیّتخ

آن ما    جینتا  ایداشته باشد و    تواندیم  یتیآزمون چه اهم  نیا اامّ

  ی مبنا  تیها«، در نهارا به کجا خواهد رساند؟ »ذهن در چشم 

 
14 Theory of Mind 
15 Richard Jenkins, 1952 
16 Social Identity 

م  14ذهن   یِتئور  کی مبناها  ردیگیقرار  چون    یگرید  یکه 

آرا   اتیّنظر ن15نزیجنک  چاردیر  یو  برم  زیرا   چاردیر  .ردیگیدر 

است که    لدیدانشگاه شف  ۀشناس و استاد بازنشستجامعه،  نزیجنک

کار کرده است.    16ی اجتماع  تیّموضوع هو  یص روبه طور مشخّ

آرا در  را  تفاوت  و  شباهت  تفص  توانی م  نزیجنک  ِءبحث    ل یبا 

کن  یشتریب جنکمیدنبال  هو  نزی.  که  است  انسان    تیّمعتقد 

  ی هاتجربه   زی تفاوت و تما  ایشباهت و تداوم،    انیمحصول توافق م

و تفاوت فرد و اجتماع را با    باهتش  نیاست. ا  یو شخص  یحس

  ی است ول  یفرد  یامر  تیّهو   نزی. به نظر جنکزدیآمی م  گریکدی

زم م  یاجتماع  ۀنیدر  ا  ردیگی شکل  در  ذهن    یریگشکل   نیو 

ن انسان  زبان   یاطهیبلکه ح  ست؛یانسان، خودِ  از دلِ  است که 

 .شودی م  داریپد

  ی خوان ذهن   ای  17ی سازیذهن  ۀدی ا  یبر مبنا   زین  یذهن اوتل  یتئور

آدم احساسات  است  معتقد  وس  توانندینم  ،یکه  به   ۀلیتنها 

ب  یزبان  یهامهارت    ی ها وه ی ش  قیدق  ۀترجم  ای  ابند،یگسترش 

.  شود ی پردازش م  خوانند،یباشند که مردم م   ییهااز متن   ییروا

فرد    انیم  کیالکتید  ینوع  هب شدن ذهن از دلِ زبان، اشاره    داریپد

گفتگو منجر به    نی. اکندیم   یاست که در آن زندگ  یاو جامعه 

تول  یشخص  یهاتجربه   زشیآم و  اجتماع،  تازه    یهاتجربه   دیبا 

بنابراشودیم نم  نی.  همدالنه  وس  توانندیعواطف  به   ۀلیصرفاً 

 ایو  یبه همدرد ل یکه ماز آن شیکه ب  ابندیگسترش  یاشخاص

بخوانند    یکه داستان  دهندیم  حیداشته باشند، ترج  گرانیدرک د

اشار نوع  ، یاوتل  فیظر  ۀتا سرگرم شوند.  قرار    ای  یآگاه  یلزوم 

  ک ی  ۀاست که از مرتب  یاری از هوش  یداشتنِ ذهنِ فرد در سطح

  ل یکه تما  رسدیم  جهینت  نی به ا  ی. اوتلرودی شناختِ ساده فراتر م

  کند یرا مطرح م  یمدلضرورت ه  یترق یعم  یِهازه یو انگ  یدرون

  .ها به داستانآن   ۀعالق  ایخوان بودنِ افراد  داستان   و نه صرفاً

  تواند یو فهم است که م18   یآگاه  ک ی  یتر همدلروشن  انیب  به

باشد.    یعاطف  یهایدگیچیپ   شیو منشأ گشا  یگریدرکِ د  یِمبنا

  ی حضورِ ضمن  زین  «یمفعول  »منِ  کیو    «ی»منِ فاعل  کی  نجایا

  ، ی انی. به بسازدی مربوط م  یجمع  یفرد را به آگاه  یدارد که آگاه

آدم اجتماع  یذهنِ  ذهن  با  پ  یرا  قرار    گسستیب  یوندیدر 

 افته ی  میتعم  یگریهمان د  ،یکه بر اساس آن هر انسان  دهدیم

بنابرا و  د  نیاست  از  او  خو  ،یگر یدرکِ  شناختن  به    ش ی منجر 

 .است

17 Mentalizing 
18 Conscious 
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مقال  ی بخش  در ج  یاوتل  ۀاز  دست  کی کیو  اشاره    ییآوردهابه 

ار کرده است  داستان آشک  رات یتاث  ۀآزمون دربار  نیکه ا  شودیم

که   کندیم فیتوص 19اخالق  شگاهیآزما کی ۀو داستان را به مثاب

شکل به  ما  آن،  بس  دهیچیپ  یدر  با    قیعم  اری و  گفتمان  وارد 

  ۀ زنان در جامع  گاهیجا  ۀدربار  و مثالً  میشوی م  گرید  یهافرهنگ

با    نهیزم  نیو به درک همدالنه در ا  میشیاندیم  ریمردساالر الجزا

 یتسنّ  ۀجامع  ک یها در  از حقوق آن  ایو    میرسی م  یریالجزا  زنانِ

م آمرمیشوی آگاه  داستان   ییهاییکای.  را    یِهاکه  زبانان  عرب 

  ی کسان   اینسبت به مسلمانان دارند؛    یاحساس بهتر  خوانند،یم

  ی هاکه داستان   ینسبت به افراد  خوانندیفاخر م  یهاداستانکه  

معامه  همدل   خوانند،ی پسند  عمق    ا ی برخوردارند؛    یشتریب  یاز 

درام   یکسان  یحت ف  یون یزی تلو  یهاکه    یی نمایس  یهالمیو 

کسان  نند،یبیم به  مستند    ینسبت  صرفاً    ر یغ  یهالمیف  ایکه 

همدل  نند،یبی م  کیدرامات مهارت  یاز    ی باالتر   یِاجتماع  یهاو 

  ز یرا ن  یاخالق  یامدهایاز پ  ی انواع  تیبرخوردارند. در واقع هنر روا

 .در بر دارد

   20الِ بارت ـفع  ۀخوانند  یۀنظر  یِو همکارش بر مبنا   یادامه اوتل  در

 میرمستقیارتباط غ  کی  قِیها از طرکه داستان   کنندیاستدالل م
  یی ندهایاست، فرا   22ی ورزال یآن خ  یکه مبنا  ی ذهن  ۀدیچیو پ  21

علت است که    نیبه هم  دی. شا سازندی م  یگر یدرک ما از د  یبرا 

  سنده یگفته است که اگر نو  یاهمارکز، در مصاحب ایگارس لیگابر

پروانه به رنگِ زرد!    کیهم  آن   شد،ی پروانه م  کی  حتماً شد،ینم

  قِ یخود را که از طر  یهاتیّکه مغز فعال  دیگوینکته به ما م  نیا

تصو و  م  ریمشاهده  م  دهد،یرخ  آن  کندیثبت  پاو  را   یۀها 

م  یادراک  یهاتیّفعال قرار  فهم  به دهدی و  داستان  واضح  .  طور 

به    یسازهیشب  جاد یو با ا  کندیم  یرا در ذهن ما تداع  23هاصحنه

  .رساندیم  یاری  یگر یما از د  قیفهم و درک عم

 در جهان  بودن

 کیدر قالب    تیّجهان واقع یسازه یشب  یداستان، نوع  جه ینت  در

  ن ی خواننده در ا  یو شخص  ی حس  یهااست. تجربه   یلیّجهان تخ

هستند که موجب    ییهاها و تفاوتلد شباهت موّ  ،یلیّجهان تخ

در داستان   تیّشخص تیو درک خواننده از موقع یهمدرد  جادیا

تا با    کنندیم  مکجامعه ک  کیها به افراد درون  . داستان شوندیم

.  زند یامیو با آن ب  رندیجامعه قرار بگ  تیّاز ذهن  یجزئ  ،یگریدرک د

خود    شتریبه شناخت ب  نیامر به درک فرد از جامعه و همچن   نیا

د با  رابطه  بنابرا انجامدی م  گرانیدر  نوع  نی.  خواندن    ی داستان 

اجتما جلوه  زین  یعکنش  به  هنر  ارزش  امروزه    ی ها است. 

است که   ی. هنر مدرن هنرشودیخالصه نم  نآ  یشناختییبایز

ا باشد  برقرار سازد و هنر    انیرابطه را م  نیقادر  اثر و مخاطب 

را داشته و    یکارکرد  نیچن  لیّدخالت تخ  ۀبه واسط  زین  ییروا

نموده و در   ریاز عواطف انسان را درگ  یترقیقادر است سطحِ عم

 لِیّخثر واقع شود. در واقع تؤم  ـیاعـ و اجتم  یفرد  تیّدرک هو

طر  ،یهنر و    یذهن  یهات یّواقع  انی م  وندیپ  یبرقرار   قِیاز 

  د ی را در انسان پد قیعم نشیمعرفت و ب ینوع ،ینیع یهاتجربه

. بودنِ در جهان است  ۀکه همان تجرب  آوردیم
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