ﭼﺮا ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺤﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۴
ﺧﺎﻃﺮات در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺟﺸﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن آب ﺷﺪه و روی ﻟﺒﺎﺳﻤﺎن رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ،اﻋﻢ از ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻮده ،ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻣﺎ در ذﻫﻦ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورد .ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺒﯿﺮ

ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل دوﯾﺪن
ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ روی ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪ«.
ﺣﻖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﻪ ﺳﺎن ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﺎ در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﻃﺮات ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﻮ و ﻣﺒﻬﻤﯽ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد.
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻼء ﻫﺎ
و ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻃﺮات دﯾﮕﺮان را ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات از
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯽ ﺗﻌﺼﺒﺎت و روﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ روی ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن،
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورﺗﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا از زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ رخ داده ﺑﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه در
ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺣﺲ
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺗﻔﺎق ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارد و در ﻋﻮض ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ را در ذﻫﻦ دارد ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ در آن رخ داده.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ 10
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮات

ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﻮه ﯾﺎدآوری اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم ﯾﺎدآوری اش اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ در
ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮه را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺷﻮﺧﯽ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ ﻧﻮﻋﯽ
واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﮐﺮدن ﺷﻮﺧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن روﯾﺪاد داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ وﺿﻮح :ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﻏﻠﺐ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺸﺨﺺ از ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﺎص را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻠﯽ
واﺿﺢ ﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﺎﻃﺮه در ذﻫﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎن از آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮی :اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب را ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات
ﺑﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﯿﺴﺖ.
اﺛﺮ ﺟﺎﮔﺬاری :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب در ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮه :اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اش را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد.

ﺧﺎﻃﺮات درﺧﺸﺎن

آﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻠﻨﺠﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز
ﺣﻮادث ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ رخ داد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺣﻮادث ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎﻃﺮات
درﺧﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻬﻢ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻃﺮه ای دﻗﯿﻖ از آن روﯾﺪاد را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺖ )درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ( در
ﻣﻐﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺎﻫﺪ رخ دادﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ( و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ
اﻃﺮاف ﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮردﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ(.
ﻋﺒﺎرت ﺧﺎﻃﺮات درﺧﺸﺎن ) (flashbulb memoriesﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1977ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ دو
رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد .ﻣﻨﺘﻘﺪان
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات درﺧﺸﺎن اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺧﺎﻃﺮات درﺧﺸﺎن در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻫﻢ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در آﻧﻬﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎدآوری آن ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ

در دﻫﻪ  1990ﻣﯿﻼدی ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ در دادﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻃﺮات
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ،ﺣﺮف از زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ روان درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن دوران درﻣﺎن ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در
زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی آن ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ در وی ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎدرﺳﺖ را در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﮐﺮد ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮐﺎﺷﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮده اﯾﺪ و ﻋﻠﺖ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی
ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدن روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﺰرﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻃﺮات اﺷﺘﺒﺎه در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻻﻓﺘﺎس از روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ را اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .او در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ  Skeptical Inquiryﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎدرﺳﺖ در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﯾﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،وی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ  25درﺻﺪ از ﺳﻮژه ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﮐﻮدﮐﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻠﻘﯿﻦ

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺧﺎﻃﺮات ،ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﺗﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه رخ ﻧﺪاده ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ )ﻣﺜﻼ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﻮال
ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ( رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ
ذﻫﻨﻤﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺳﺎل  2010ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﺠﻠﻪ  Slateﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در آن
ﻣﻘﺎﻟﻪ  4ﻋﮑﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوران دﺳﺘﮑﺎری و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ(.
در ﺟﺮﯾﺎن آن ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﻪ ﻋﮑﺲ واﻗﻌﯽ و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار داده
ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از روی روﯾﺪادﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
آﻧﻬﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﮑﺲ واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ
آورﻧﺪ .ﻣﺠﻠﻪ  Slateﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻌﺮض ﭼﯿﺰی

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﭼﯿﺰی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎدرﺳﺖ در ذﻫﻦ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ،
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮاﻻت ﺟﻬﺖ دار از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﺪادی را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮاﻻت
ﺟﻬﺖ دار ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺨﺺ درﺳﺖ اﺳﺖ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺖ ،وﯾﺪﺋﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮژه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،از ﺳﻮژه ﻫﺎ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص را در ﻣﻮرد آن ﺳﺮﻗﺖ دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از
ﻓﯿﻠﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮال ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮژه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را از
ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.

دژاوو ﯾﺎ آﺷﻨﺎﭘﻨﺪاری

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ و روی ﯾﮏ ﭘﻞ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ ،ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﯾﺪ.ﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻪ روی آن اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﯿﺰ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در واﻗﻊ ،دژاوو از آن ﺟﻬﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ در ﯾﺎدآوری اﺷﯿﺎء دارد اﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺮاﻫﻦ آﺑﯽ رﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ آن
ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎده اﯾﺴﺖ اﻣﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﯽ آن ﭘﯿﺮاﻫﻦ را

ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺎﻃﺮات

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪد ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮدن

ﺧﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی در ﻧﺸﺮﯾﻪ Neuroscience
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺎزه ای را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻘﺎ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از  17زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ
اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯽ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ اش ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر روی ﯾﮏ ﺑﮏ ﮔﺮاﻧﺪ
ﺟﺪﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دادﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ﺷﯽ در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اول
ﺑﻮده ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ( و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دوم را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﻧﺎ ﺑﺮﯾﺞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﺷﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ

ﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ آﭘﺪﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز دﯾﺪارﺗﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ او
را زﯾﺎد دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻌﺪ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺒﻠﯽ و آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ذﻫﻨﺸﺎن
ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎل وﻓﻖ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺎرز از ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع آن ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﮏ
روﯾﺪاد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ
دﻫﺪ و در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن را در ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ.
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﺎدرﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺎص رﺑﻂ

دﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺘﺎن را دزدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺎدرﺗﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺎن ﮐﺮده.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﺪادی را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺎورﺗﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ آن اﺗﻔﺎق واﻗﻌﺎ رخ
داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺨﯿﻞ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را واﻗﻌﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،اﻧﺠﺎم و
ﺗﺼﻮر آن ﮐﺎر ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺳﻮژه ﻫﺎ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده
اﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺼﻮرش ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ آن ﮐﺎر را ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن
را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﻣﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن

ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﯾﮏ روﯾﺪاد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﻣﯿﺎن دو ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻮدروی
آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻣﺖ اﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﻧﻮع ﯾﺎدآوری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن روﯾﺪاد را ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن راﻧﻨﺪه ﺧﻮدروی
ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ارزش ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻃﺮات را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎ و ارزش ﻫﺎ
دﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺧﺎﻃﺮات را ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ﺧﺎﻃﺮات ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﺬر زﻣﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺨﺪوش
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺎﻃﺮات در زﻣﺎن ﯾﺎدآوری ﺷﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ای از آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﻮردش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﺪادی
ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ رخ داده.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

