ﺑﻪراﺳﺘﯽ آنﭼﻪ را ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،آنﭼﻪ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﻫﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻐﺰ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻐﺰ اﻓﺮاد ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮی ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﺨﺺ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،آنﭼﻪ را در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آن اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻠﻨﺪی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﺼﺮی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آنﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﻪ  Psychological Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎرﺗﻪ اوﺗﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺴﺘﺮدام و ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﮑﺴﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﻧﻘﺎط ﻣﺠﻬﻮل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ادراﮐﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ روی  20داوﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .در ﻫﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دواﻃﻠﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ .در اداﻣﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد
روی ﻣﺎوس ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ در دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺰارش ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن آنرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دوم را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮد و داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﺗﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﯾﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻫﻢ
ﺑﺼﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ«.

شگفتانگیزترین دستاورد این پژوهش این بود که دانشمندان موفق شدند کلاس
جدیدی از توهمات بصری که در ارتباط با تاثیرگذاری انواع مختلفی از محرکها و
همچنین وسعت بینایی است را شناسایی کنند.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺎد آور
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺼﺮی ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ از آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ آدرس  Scintillating Grid Illusionﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  12در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻐﺰ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ!
اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺠﺎور
آن ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻐﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ اول
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ دﯾﮕﺮ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اوﺗﻦ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺸﻒ دﻟﯿﻞ ،دﻗﯿﻖ و ﻏﻨﯽ دﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ
و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺠﺎرب ادراﮐﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 03دى 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/6056 :

