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شواهدی از چند بعدی بودن استعداد ابتال به توهم 

 
 
  

ــه  در سالهای اخیر تمایل رو به افزایش ب
ــده شـده اسـت. در  تجربههای توهمی دی
ــات مربـوط بـه توهـم از  بسیاری از مطالع
معیــار ســــنجش توهملونـــی - اســـلید 
  (Launay–Slade Hallucinations Scale)
بـرای بررسـی مـاهیت آن اسـتفاده شـــده 
است. تاکنون بر روی نسخههای متعــادل 
شده این معیار چند مطالعــه انجـام گرفتـه 
است: یــک مطالعـه کـه روی بیمـاران بـا 
سابقه اختالل پسیکوتیک انجام شد، یک 
ترکیب چهار عاملی را شناسایی کرد کـه 
شـامل «رؤیاهـــای بیــداری»، «توهمــات 
ــــار مـــهاجم» و  شــنوایی بــالینی»، «افک
«توهمات شنوایی تحــت بـالینی» بـود. در 
مطالعه دیگری که روی جمعیــت طبیعـی 
صورت گرفت، یک ترکیب ســه عـاملی 
شــامل «تمــایل بــه تجــارب توهمــی»، 
«احساس خارجی بودن فکر» و «رؤیاهای 
بیداری» را شناسایی کردند. در مطالعهای 

ـــاران یــک ترکیــب دو  موریسـون و همک
عاملی شــامل توهمـات بینـایی و شـنوایی را 

شناسایی کردند.  
چنانچه دیــده میشـود در ایـن نسـخهها بـه 
بعضی از تجارب توهمی اهمیت داده نشــده 
است. مثالً بقیه زیر مجموعههای توهم مانند 
بویایی، چشایی و توهمات مربوط به خواب 
مانند توهم قبل از خواب (hypnagogic) و 
ـــــــواب  توهـــــم بیـــــدار شـــــدن از خ

(hypnopompic) در نظر گرفته نشدهاند. 

ــا اسـتفاده از نسـخه تعدیـل  در این مطالعه، ب
شده معیار سنجش توهم لونی - اسلید چنــد 
وجــهی بــودن توهــم در 256 آزمودنــــی 
غیربیمار مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 
قابل توجهی از آنها داشتن تجربه توهمی را 
گزارش کردند. این افراد تجربــه توهمـی را 
در حسهایی مانند بویایی و المسه نیز ذکـر 

کردند. 

در ایـن بررسـی چـهار عـامل شناسـایی شـد کـــه 
عبـارتاند از: 1) تجـــارب توهمــی مربــوط بــه 
خواب؛ 2) رؤیاهای زنده؛ 3) افکار مزاحم یا غیر 
ــار و؛ 4) توهمـات شـنوایی. ایـن  واقعی بودن افک
نتایج برای چند بعدی بودن توهمات در جمعیــت 

طبیعی شواهد بیشتری ارائه میدهد. 
در حالی که بعضی از عوامل مانند رؤیاهای زنـده 
میتواننـد بـــه عنــوان یــک تجربــه وابســته بــه 
تفاوتهای فردی دیــده شـوند، برخـی از عوامـل 
مـانند توهـم شـنوایی ممکـن اسـت بـــه تجــارب 
پسیکوتیک نزدیک باشند؛ هر چند بهتر است این 
مســأله بــه عــالوه وجــود دو عــامل دیگـــر در 
نمونـههای بـالینی و تحتبـالینی بررسـی گـــردد. 
مطالعات قبلی نیز شواهدی برای رؤیاهای بیداری 
روشـن و عوامـل مرتبـط بـا افکـار روشـــن پیــدا 

کردهاند. 
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