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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

سمپوزیوم رویا و روان درمانی

مبانی عصب شناسی و و عصب-روانکاوی رویا

دکتر علی فيروزابادی

دانشيار روان پزشکی- بخش روان پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شيراز

روياها توهماتی هستند که همگی تجربه کرده ايم. توهماتی که توسط برخی به عنوان شکلی از يک روان پريشی طبيعی تفسير شده 
اند. فرويد توجه ويژه ای به رويا داشت چرا که بر اين باور بود که کشف سازوکار رويا او را به سوی درک عنصری اساسی در اختالالت 
روانی رهنمون می کند. از ديد او رويا محتوايی آشکار و درهمان حال پنهان دارد و کشف محتوای پنهان آن سرنخی مهم را برای 
ورود به دنيای ناخودآگاه بيمار در اختيار درمانگر قرار می دهد. روياها به سختی تن به بررسی علمی می دهند و بايد روشهای مناسبی 
را برای ارزيابی اين حالت پيچيده به کار گرفت. شايد انگونکه که مارک سولمز اشاره می کند استفاده از بيش از يک روش علمی و 
مقايسه يافته های حاصل از يک روش با روش ديگر خطاهای پژوهشی مربوط به آن روش را کم کند. پيشرفت قابل مالحظه در حوزه 
 REM مطالعات خواب و رويا در حول و حوش پنجاه سال پيش به دست امد. در دهه پنجاه کاليتمن و آسرينسکی با کشف خواب
دريچه تازه ای را در درک رويا گشودند. خواب مرحله REM مترادف با خواب همراه با رويا در نظرگرفته شد اما تحقيقات بعدی نشان 
 REM داد که در مراحل ديگر خواب نيز رويا بينی وجود دارد. در دهه 80 هابسون و مک کارلی توضيحی نوروفيزيولوژيک برای خواب
پيشنهاد کردند و نام الگوی خود را فعالسازی- ترکيب )Activation-Synthesis( گذاشتند که بيان می کرد روياها در حقيقت 
الگوی فعالی از مغز را در طول خواب نمايش می دهند. درمدل آنها روياها تصادفی و بی معنی بودند. ناحيه پونز در ساقه مغز نواحی 
باالتر مغزی را به شکلی تصادفی تحريک می کند و اين نواحی باالتر سعی در ترکيب اين جريانات و تحريکات تصادفی در قالب يک 
داستان می نمايند. اين ديدگاه بحث و گفت و گوهای زيادی را در هر دو اردوی مخالف و موافق به راه انداخت چرا که ضربه بزرگی را 
به فرضيه روانکاوانه که رويا را سرشار از معانی غنی می داند که منتظر تفسير و تعبير است وارد می کرد. فرويد سالها قبل از تکامل 
علوم عصبی به چنين ديدگاه هايی که روياها را امری مزخرف و بی معنی می دانند اشاره کرده بود. در دهه نود محققين به اين 
نتيجه رسيدند که آسيب به ناحيه پونز موجب از بين رفتن توان خواب ديدن انسان نمی شود و اين سوال بيش از پيش قوت گرفت 
که نيروهای محرکی که پشت رويا درمغز وجود دارند کدامند؟ در سالهای اخير محققين به مناطقی خاصی از مغز اشاره می کنند 
که آسيب به آنها موجب اختالل جدی در خواب ديدن می شود. بعضی پژوهش گران چنين می گويند که رويا در حقيقت به جای 
عملکرد اتگيزشی ما در طول خواب به ميدان می ايد. چرا که در طول خواب قادر به کاوش و جستجو در مورد عاليق خود نيستيم. 
لوب پيشانی به طور طبيعی يک “ صحنه عمل” محوری در وضعيت بيداری است ولی اين سيستم در مدت رويا نهفته و خاموش است. 
الجرم صحنه عمل با فعال شدن لوبهای پس سری، گيجگاهی و جانبی به ناحيه پشتی مغز منتقل می شود. اين موجب شکل گيری 
تصورات و خياالتی می شود که به علت عدم دخالت لوب پيشانی سازمان نيافته و درهم ريخته اند. درغياب عدم توانايی لوب پيشانی 
در برنامه ريزی، تنظيم و تصديق شناخت، احساسات و ادراکات تجارب ذهنی ما حالتی مغشوش و توهمی به خود می گيرد. فرويد 
سالها پيش به اين نکته اشاره کرده بود که روياها به وسيله تمايالت ما برانگيخته شده و در واقع در خدمت طوالنی کردن خواب ) و نه 
بيدار شدن( هستند. روياها از ديد او محافظين و نگهبانان خواب هستند. اين به آن معنی است که فرد به خواب رفته از تاثير مزاحم 
تمايالت انگيزشی ای محافظت می شود که درمدت خواب سربر می اورند.با توجه به چنين پيشينه ای در اين گفتار به شکلی اجمالی 
موارد زير را مورد بحث و گفت و گو قرار خواهيم داد. علوم نوين عصب شناختی به شناخت گسترده ای از بنيادهای زيست شناختی 
خواب و رويا دست يافته اند  که اين دانسته ها به طور وسيعی با فرضيه روانکاوانه فرويدی درباره رويا سازگاری دارند. چنين نتيجه 
گيری از پيوند زدن مدارک و شواهدی که در بخشهای مختلف يه دست آمده اند قابل حصول است. با اين وجود هنوز شکافهايی 
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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

 وجود دارند که بايد در آينده برای پر کردن آنها اقدام شود. از آنجا که تحقيفات به شکلی سريع در اين زمينه در حال پيشرفت است
 می توان به کم عمق شدن اين شکافها در آينده نزديک خوش بين بود:

مشکالت پژوهش در مورد روياها	 
خواب REM و اساس زيست شناختی آن	 
رابطه ميان خواب REM، هشياری و هيجان	 
آيا روياها بی معنی اند؟	 
روياهای حيوانات	 
آيا رويا و خواب REM مترادفند؟	 
 	non-REM روياهای
روياها و برانگيختگی	 
نيروی برانگيزاننده اصلی رويا چيست؟	 
يافته های تصوير برداری	 
لوبوتومی و خواب ديدن	 
داروها و خواب ديدن	 
روياها به عنوان نگهبان خواب	 
سانسور رويا	 
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