
 تشخیص اختالل تصویرسازی از روی مردمک چشم

انشمندان در تحقیقات خود به ارتباط میان مردمک چشم و تشخیص بیماری اختالل تصویرسازی د

 .اندذهن پی برده

 اند در صورتی که افراد بهدانشمندان استرالیایی در تحقیقات خود متوجه شده ،ایمنا به گزارش

 .را نشان دهد تواند آنها میآفانتازیا )اختالل تصویر سازی ذهن( مبتال باشند، چشمان آن

آفانتازیا بیماری عجیبی است که برخی افراد قادر نیستند تا  آلرت، طبق گزارش پایگاه ساینس

اد، افر ذهن خود تجسم کنند. برای مدت طوالنی، این بیماری تنها به وسیله اعالم خود تصاویر را در

 .اندپیدا کرده قابل شناسایی بود؛ اما حال دانشمندان راهی جدید را برای شناسایی آن

توان بر اساس گشاد مشخص شد اختالل آفانتازیا را می در همین ارتباط، در طی یک تحقیقات جدید

های گیرد، مردمکداد. زمانی که چشم افراد در معرض نور قرار می شدن مردمک چشم تشخیص

 گیرند، مردمک چشم گشاد شده تاشوند و زمانی که در معرض تاریکی قرار میمی ا منقبضچشم م

 .نور بیشتری را به شبکیه برساند

شرکت  ۴۲کنندگان را مورد آزمایش قرار دادند. در یک گروه،  محققان در استرالیا دو گروه از شرکت

 ادی بودند که خود اعالم کرده بودندنفر از افر ۱۸تخیل بصری و در گروه دیگر  کننده دارای مهارت

اشکال روشن و تیره با  دچار اختالل آفانتازیا هستند. از این دو گروه خواسته شد تا به تصاویری با

 .پس زمینه خاکستری نگاه کنند

آزمایش، به شکل منظم در برابر تصاویر تاریک و  های چشم افراد هر دو گروه پس از اینمردمک

نشان دادند، اما زمانی که محققان از هر دو گروه خواستند تا همان  ض و اتساعروشن از خود انقبا

 های چشمبا چشمانی باز در ذهن خود تصویر کنند، به شکل عجیبی دریافتند مردمک تصاویر را

مردمک چشمان  شود. در حالی کهافراد دارای تخیل در تجسم اشیا همچنان منبسط و منقبض می

 .کندآفانتازیا تغییر قابل توجهی پیدا نمیافراد دارای اختالل 
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دهد نتایج ما شواهد جدیدی را در این خصوص ارائه می : اندمحققان این پژوهش در این باره گفته

شود، که در ذهن نگه داشته می روشنی و قدرت یک تصویر بصری های چشم ما بهکه مردمک

 تر باشد، واکنش مردمک چشم بیشترو قوی تردهند؛ هرچه آن تصویر ذهنی روشنمی واکنش نشان

 .است

رود، این پژوهش معیاری امری غیر ارادی به شمار می از آن جایی که واکنش مردمک چشم به نور

 دهد، زیرا در این تکنیک برای شناسایی بیماران بهبیماری آفانتازیا ارائه می طرفانه را در خصوصبی

 .شودسخنان خود فرد تکیه نمی

 


