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شواهد عصب – روانشناختی برای وجود ابعاد اسکیزوتایپی: 

کاربردهای آن در خالقیت و روان آسیبشناسی 
 
 
 
 
  

از قرنهـا پیـش ارتبـاط خالقیـت بـــا 
ــاره آن بحـث  بیماری روانی مطرح و درب
فراوانـی بـوده اسـت. شـرح زنـدگینامــه 
برخـی موسـیقیدانان مشـهور، فالســـفه، 
دانشمندان، نویسندگــان و شـعرا، مقـاطع 
زمانی از پســیکوز یـا خودکشـی را نشـان 
ــات روانشناسـی  میدهد. به عالوه مطالع
نشان داده که افراد بسیار خــالق بیـش از 
ــد، روان  افرادی که خالقیت کمتری دارن

آسیبشناسی دارند. 
ــق تمرکـز بـر خصوصیـاتی  این تحقی
دارد که میتواند هم با خالقیت و هــم بـا 
بیمـاری روانـی همـراه باشـد. شـــخصیت 
اسـکیزوتایپال بـه عنـوان کـــاندید بــرای 
ــکیزوفرنیا و همچنیـن  آسیبپذیری به اس
عاملی قوی برای خالقیــت انتخـاب شـده 

است. 
ــر  شـخصیت اسـکیزوتایپال مشـتمل ب
خصوصیاتی است که منجر به رفتارهـایی 
ــه از نظـر شـناختی، هیجـانی و  میشود ک
اجتماعی از نظر دیگران غــیر معمـول بـه 

نظر میرسد. 

ـــد کــه  بعضـی از محققیـن عقیـده دارن
ــــی از خصوصیـــات افـــراد  حداقــل بعض
اسکیزوتایپال بخصوص دریافتهای حســی 
غیر معمول ممکن است با افزایش عملکــرد 
انطباقی، و عقاید جــادویی ممکـن اسـت بـا 

افزایش خالقیت و معنویت همراه باشد. 
ــان دادهانـد کـه  گروهی از مطالعات نش
تمـایالت معنـوی میتوانـد بـرای افـــراد در 
شـرایط مواجهـه بـا اسـترس یـــک مزیــت 
انطباقی باشد. افـراد دارای ایـن خصوصیـت 
عمدتــــاً مــــیزان کمـــــتری آنـــــهدونیا 
(anhedonia) دارنـد کـه موجـب تجـــارب 

درکی لذتبخش بیــش از جمعیـت عمومـی 
ــیر معمـول در  میشود. این تجارب حسی غ
بعضی شرایط، انطباقی محسوب میشوند و 
میتوانند موجــب تحمـل بیشـتر در وقـایعی 
مـانند درد پـس از عمـــل جراحــی شــوند. 
ــه تجـارب حسـی غـیر  بعالوه، دیده شده ک
ــا تفکـر واگـرا  معمول و تفکرات جادویی ب
ــاط  (divergent thinking)  و خالقیت ارتب

ــه عنـوان جـز مـهمی از  دارند. تفکر واگرا ب
فراینـــد خالقیـــت تلقـــی میشـــــود. در 

آزمونهایی که از افراد با شخصیت اسکیزوتایپال 
به عمل آمــده ایـن نـوع تفکـر در پاسـخها بیشـتر 

نشان داده شده است. 
از همـان ابتـدا اسـکیزوتایپی بـه صـــورت دو 
دسته از عالئم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا شــناخته 
شـده اسـت. ابعـاد اسـکیزوفرنیا و اســـکیزوتایپی، 
همچنیـن بـا گروهـی از خصوصیـات شـــخصیتی 

همراهـــی داشـــــتهاند. اســــکیزوتایپی مثبــــت 
 neuroticism ــــــا (positive schizotypy)  ب

وopenness بـاال و agreeableness پـائین همــراه 
 (negative است. در حالی که اسکیزوتایپی منفی
 openness ــاال و (schizotypy  با neuroticism ب

و agreeableness پایین همراه است. 
ــههایی  انبوهی از مقاالت عقیده دارند که جنب
از اسکیزوتایپی مثبت و نه اســکیزوتایپی منفـی بـا 
ــی  خالقیت ارتباط دارد. از مطالعات نظری و عمل
ــا عملکـرد نیمکـره  چنین بر میآید که خالقیت ب
ــک  راست ارتباط دارد. مطالعات نوروپسیکولوژی
ــه افـراد اسـکیزوتایپال در پـردازش  نشان دادند ک
ــد کـه بـه علـت برتـری  نیمکرهها عدم تقارن دارن
ــرهای  نیمکره راست است و همین سوگیری نیمک
ــدن تداعیهـای آنـها  ممکن است عامل سست ش
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ــه  باشد. اتصال غیر معمول عقائد به هم ک
توسـط فعـالیت نیمکـره راسـت تســـهیل 
میشـود ممکـن اسـت قسـمتی از تفکـــر 
خالق باشد؛ البته این حــالت در صورتـی 
که شدید باشد میتواند منجــر بـه هذیـان 
ــای  شود. در تأیید این مطلب، آزمودنیه
اسکیزوتایپال در تســتهای غـیر کالمـی 
خالقیت نمــره بـاالتری از گـروه کنـترل 
بدست میآورند و این تستها به وضوح 

همراهی عملکرد نیمکره مغز را در خالقیت 
در افراد اسکیزوتایپال مثبت تأیید میکند. 

ـــان داد کــه  از طرفـی یـک مطالعـه نش
اسـکیزوتایپی مثبـت و نـه منفـی پاسـخ بـــه 
ـــت  کلمـات منفـی را در تسـت stroop تح

تأثیر قرار میدهد. 
ــــوروپســـیکولوژیـــک و  مطالعــات ن
ـــب را کــه  تصویربـرداری مغـزی ایـن مطل
جنبـههایی از شـخصیت اســـکیزوتایپال بــا 

عملکرد بــهتر بـر آزمودنیهـای وابسـته بـه تفکـر 
واگرا و خالقیت ارتبــاط دارنـد، تـأیید میکننـد. 
دادههـا و آزمونهـای مربـوط بـه خالقیـت نشــان 
ــاقی در  میدهنـد کـه علـیرغم عملکـرد غـیر انطب
بسـیاری از مـوارد، اسـکیزوتایپالهای سـالم کـــه 
حـامل ژن اسـکیزوفرنیا هسـتند، میتوانـد وجــود 

داشته باشد.  
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