اوﻟﯿﻦ روﯾﺎﻧﻮردی :ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﺧﻮاب  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻴﮕﺪﻟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺌﻮﻧﺎردو دیﮐﺎﭘﺮﯾﻮ در ﻓﯿﻠﻢ »ﺗﻠﻘﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در

ﺳﺮزﻣﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﻮابﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪن از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ؟ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از »روﯾﺎ« و ﺗﻼش ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاب
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،روﯾﺎﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎوراﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﻣﻌﺪن اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ و واﯾﮑﯿﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﯾﺎﻫﺎ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ را
ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز دوران رواﻧﮑﺎوی ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاب ﺷﮑﻞ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .در دﻫﻪ  ،1890زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ )ﭘﺪر رواﻧﮑﺎوی( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،اﺷﯿﺎ و
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،اﯾﻦ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن روﯾﺎﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﻮﮐﺎ ﻣﺎرﯾﺎ آﺋﯿﻠﻮ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮﮐﯿﺎ-ﺑﻞ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮدازش ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﻏﻠﺐ
روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﯾﺎﻫﺎ از »ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺘﻤﺮار« ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اداﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺎﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت
روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهاش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در روﯾﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﺋﯿﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺑﯿﺶ از  24ﻫﺰار ﮔﺰارش روﯾﺎ را در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ روﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﮔﺰارشﻫﺎی روﯾﺎ را ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه زﺑﺎن)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻋﺒﺎرت و ﮐﻠﻤﻪ(
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺰا ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ درﺧﺖﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺟﺰا
را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ :اﮔﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﮐﻠﻤﺎت را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯽزﻧﺪ)ﻣﺜﻼ ﺣﯿﻮاﻧﺎت( و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در آﺛﺎر ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،از
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی »دوﺳﺘﺎﻧﻪ«» ،ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ« و »ﺟﻨﺴﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺪﮔﺬاری ،ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ  76درﺻﺪ از ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در  Royal Society Open Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش
ﻧﺸﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮدن روﯾﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،روﯾﺎﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺟﻨﮕﯽ دارای اﺧﺘﻼل
اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ) (PTSDﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در روﯾﺎی ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش روﯾﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد از ﺷﺨﺼﯿﺖ و روزﻣﺮﮔﯽ او ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻋﺎری از ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد؟
ﮔﺰارش روﯾﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ روﯾﺎی ﺧﻮد از ﮐﻠﻤﺎت
اﺣﺴﺎﺳﯽﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ از ﻣﺮدﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮ اﺣﺴﺎسﺗﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ »ﺗﻠﻘﯿﻦ«،
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روﯾﺎﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دیﮐﺎﭘﺮﯾﻮ ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻞ
ﮐﻨﯿﻢ :ﺗﻌﺮﯾﻒ روﯾﺎ .داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ »ﺗﻠﻘﯿﻦ« ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﻢ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﺎدرﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺪاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،روﯾﺎی ﺷﻔﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاب
دﯾﺪن ﻫﺴﺘﯿﻢ آﮔﺎﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ؟ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ  4آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  36ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﺗﺨﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻧﻮﻻن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎی ﺷﻔﺎف اﺷﺎره ﮐﺮد ،ارﺳﻄﻮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻫﻪ  ،1970ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺎز ) REMﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ
ﭼﺸﻢ( در ﺧﻮاب ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روﯾﺎی ﺷﻔﺎف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر

ﺗﺠﺮﺑﻪ روﯾﺎی ﺷﻔﺎف را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺪود  10درﺻﺪ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺪاد روﯾﺎﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺧﻮد را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی روﯾﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺮکﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ،ﺻﺪا ﯾﺎ ﺷﻮک ﺑﺎ روﯾﺎﺑﯿﻦﻫﺎی ﺷﻔﺎف ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و وارد ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
و ﺛﺒﺖ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﻮد و درﮔﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﺧﯿﺮا ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻼشاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ روﻧﺪ و ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر از  36ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺎﺑﯿﻦ ﺷﻔﺎف ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪن روﯾﺎی ﺷﻔﺎف را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روﯾﺎ در ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﺑﺘﺪا ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻤﺮﯾﻦ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﺎﺑﯿﻨﯽ ﺷﻔﺎف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮح دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ،ﺻﺪا ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮاب در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ از روش
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﻠﻪ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺮ« ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻦ از
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺜﻼ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﭼﭗ .ﺣﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺪ ﻣﻮرس اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﯾﺎﺑﯿﻦﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

اﻟﮑﺘﺮواﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮام ،ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ ،ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع از  158ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه از روﯾﺎﺑﯿﻦﻫﺎی ﺷﻔﺎف ،ﺑﻪ  18.6درﺻﺪ از ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ و  3.2درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ داده ﺷﺪ؛  17.7درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ واﺿﺢ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ 60.8
درﺻﺪ از ﺳﻮاﻻت ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﺸﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ روﯾﺎی ﺧﻮد
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روﯾﺎی ﺧﻮد ﺷﺮح ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻮال را در رادﯾﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی روﯾﺎی ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽدﯾﺪ

ﮐﻪ راوی ﻓﯿﻠﻢ از او آن ﺳﻮال را ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودی رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺎرن ﮐﻨﮑﻮﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم

اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
درﻣﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮔﺰارش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در Current

 Biologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺮوز از ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮری
ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ روزی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮردی،
ﺑﻪ روﯾﺎﻧﻮردی در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ :ﺟﻬﺎن درون ذﻫﻨﻤﺎن.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

