ﺣﺲ اﻓﺘﺎدن در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮﺗﺎن آرام دراز ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ آن ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺪن
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮاب و ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺗﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺲ ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدﺗﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل راﯾﺞ در ﺧﻮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮﯾﻊ در ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺧﻮاب ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻓﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎم اﺳﺘﺎﻓﻮرد رواﻧﺸﻨﺎس در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺒﺮد ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﻐﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری
ﻓﺮد را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ﻓﺮد را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آﮔﺎه او
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﺧﻮاب
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در واﻗﻊ ﮐﺸﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﻮﮐﻠﻮﻧﻮس ﯾﺎ اﻧﻘﺒﺎض
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﮑﺴﮑﻪ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﮔﺮوه آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻮاب ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و
ﺑﯿﺪاری در ﻣﻐﺰ ﻓﺮد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

اﺳﺘﺎﻓﻮرد در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ» :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻠﺞ در ﺧﻮاب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺨﺘﮏ ،ﺑﺎﻗﯽ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺳﺮﯾﻊ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ در
ﺧﻮاب در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن و ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ«.
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺧﻮاب اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻨﺪ ﻗﻠﺐ ،ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﻌﺮق و
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت »ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﺧﺎص از “ﺷﻮک” ﯾﺎ »اﻓﺘﺎدن در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ« ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ  Sleep Medicineﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ »ﺑﯽ ﺧﻄﺮ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت )و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﺮس ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوز آن در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺎن ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﮐﺜﯿﺮی از ﺟﻤﻌﯿﺖ  70درﺻﺪی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ در ﺧﻮاب ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ وﺣﺸﺖ آور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﻧﻤﺎﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎن ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ Chest

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﺧﻮاب ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

