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األول الفصل

لذاكرتك أنتجتسيد

يلفت وتفاوتاتها وإخفاقاتها الذاكرة قوى يف غامًضا شيئًا هناك أن يبدو
األخرى. اإلدراكية قدراتنا من بأي مقارنًة االنتباه،

أوستن جني

نتكلم، أن نستطيع لن فدونها تقريبًا؛ نفعله يشء كل يف الذاكرة أهمية عىل الفصل هذا يؤكد
نحافظ أو بنا، املحيطة البيئة يف طريقنا عىل نستدلَّ أو األشياء، عىل نتعرف أو نقرأ، أو
واملالحظات األفكار بعض سنعرض النقطة هذه ولتوضيح الشخصية. العالقات عىل
ذات أخرى مجاالت يف شأن ذوي مفكرين مالحظات جانب إىل الذاكرة، عن الرسدية
والعلمية املنهجية لألبحاث موجًزا تاريًخا ذلك بعد وسنتناول والفلسفة. األدب مثل صلة
بارتليت يد عىل تطورت ثم عرش، التاسع القرن نهاية يف إيبنجهاوس بدأها الذاكرة، حول
سياق يف أُجريت وُمحَكمة جماعية تجريبية أبحاثًا لتصبح العرشين القرن ثالثينيات يف
بها ندرس التي الكيفية باستعراض وسنختتم املعلومات. ملعالجة الحديثة الذاكرة نماذج

الذاكرة. عن املعارصة األبحاث يف الجيد التصميم ومبادئ الحارض، الوقت يف الذاكرة

الذاكرة أهمية (1)

األمس أحداَث إياها هللا منحنا التي املستقلَّة العقلية امللكة هذه تختزن ملاذا
مضت؟ ساعة أحداث من وأفضل بل املايض، العام أحداث من أفضل بشكل
أقوى؟ الطفولة بأحداث احتفاظها يبدو الِكَرب سنوات خالل — مجدًدا — ملاذا
األدوية تنعش ملاذا لها؟ اسرتجاعنا عىل قدرتَنا ما لتجربٍة تكرارنا يزيد ملاذا



الذاكرة

طويلة؟ مدة منذ نسيناها ذكريات واالنفعاالت واالختناقات ى بالحمَّ واإلصابة
— بديهيٍّا إليها نظرنا إذا — وربما ا، جدٍّ عجيبًة الغرائب هذه مثل تبدو …
توجد ال امَلَلكة هذه أن إذن الواضح من بالضبط. عليه هي ما عكس تكون
هو الظروف هذه عن والبحث معينة، ظروف ظل يف تعمل ولكنها مستقلة،

تشويًقا. النفس عاِلم مهامِّ أكثر

كتاب من ،(١٨٩٠) جيمس ويليام
٣ صفحة األول، الفصل النفس»، علم «مبادئ

لالهتمام؛ املثرية الكثرية الذاكرة جوانب من بعًضا جيمس ويليام يذكر االقتباس، هذا يف
الطول بهذا فصل ففي هذا، ومع املشوقة. سماتها لبعض الفصل هذا يف سنتطرق ولذا
من ُعدَّ الذي املجال ذلك سطحي بشكل نستعرض أن إال بالطبع، نستطيع، لن والنطاق

الشاملة. للدراسة خضوًعا النفيس البحث مجاالت أكثر
وكيف وملاذا ماذا حول موضوعات يف أُجريت التي األبحاث حجم وراء السبب إن
إخصائي ح رصَّ وحسبما رئيسية. نفسية عملية فالذاكرة واضًحا: يكون أن يجب نتذكر،
هوامش باستثناء ذكرى، الحياة يف يشء «كل جازانيجا: مايكل البارز املعريف األعصاب علم
من وغريها واإلجازات امليالد أعياد نتذكَّر أن لنا تُتيح فالذاكرة الحارض.» من بسيطة
عدة حتى أو شهور أو أيام أو ساعات منذ وقعت قد تكون ربما التي املهمة األحداث
نمارس أن نستطيع لن دونها أننا إال و«داخلية»، شخصية ذكرياتنا إنَّ مضت. سنوات
املواعيد، تذكُّر أو أصدقائنا، وجوه عىل التعرف أو حوار، إجراء مثل — «خارجية» أفعاًال

امليش. تعلُّم حتى أو العمل، يف النجاح أو جديدة، أفكار تنفيذ أو

اليومية الحياة يف الذاكرة (2)

أثَّرت فكلما أذهاننا؛ إىل سابقة فرتة يف صادفناها معلوماٍت استدعاءِ مجرَد ليست الذاكرة
انعكاًسا يُعدُّ السابقة التجربة أثر فإن الحقة، فرتة يف ما شخص عىل سابق حدث تجربة

السابق. الحدث ذلك لذكرى
طيلة العمالت آالف رأيت قد أنك شك ال التايل: باملثال الذاكرة تقلبات توضيح يمكن
دون جيبك. يف تكون ربما عادية عملة تذكر عىل قدرتك مدى نتأمل دعنا ولكن حياتك،
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لذاكرتك تجسيد أنت

عىل اعتماًدا محددة نقدية فئة ذات عملة رسم لتحاول دقائق بضع خذ إليها، النظر
عن دقيقة ذاكرتك كانت مدى أي إىل نفسها؛ والعملة رسمك بني اآلن قارن ذاكرتك.
ُوجدت!) (لو الكلمات عدد كم الصحيح؟ االتجاه يف العملة وجه كان هل مثًال: العملة؟

صحيح؟ بشكل الكلمات هذه كتبت هل تذكرتها؟ التي العملة عىل
القرن وثمانينيات سبعينيات يف بالذات املوضوع هذا يف منهجية دراسات أُجريت
ضعيفة ذاكرة يملكون األمر، حقيقة يف األفراد، معظم أن الباحثون واكتشف العرشين،
التسليم إىل نميل الذاكرة من نوًعا هذا ويمثل العمالت. مثل للغاية، مألوفة ألشياء ا جدٍّ
يف أخرى مألوفة أشياء مع جرِّبه فعًال!) موجود غري — ما حدٍّ إىل — (ولكنه بوجوده جدًال
األشخاص يرتديها ما عادًة التي الثياب تفاصيل تتذكر أن حاول أو الطوابع، مثل بيئتك،
هي هنا املحورية النقطة باستمرار. معهم تختلط الذين أو عملك مكان يف اآلخرون
قد املثال: سبيل فعىل إلينا؛ بالنسبة وفائدة بروًزا األكثر املعلومات تذكُّر إىل نميل أننا
عىل الكتابة أو النقش باتجاه مقارنًة لونها أو أبعادها أو العمالت حجم تذكُّر نجيد
النقود استخدامنا عند إلينا بالنسبة أهم تكون قد اللون أو األبعاد أو الحجم ألن العملة؛
األشخاص، تذكر وعند ألجلها). النقود ُصممت التي والرصف الدفع ألغراض أهم (أي
أكثر — لذلك — (وهي نسبيٍّا ثابتة تبقى مميِّزة أخرى وسماٍت وجوههم عادًة سنتذكر

مالبسهم). (مثل تتغري قد التي السمات من بدًال عليهم)، التعرف يف فائدة
الناس معظم إىل بالنسبة األسهل من يكون قد واملالبس، العمالت يف التفكري من وبدًال
إىل ذلك بعد استدعى و(٢) محارضة حرض (١) طالب: حالة يف الذاكرة دور يف التفكري
الذي «الذاكرة» نوع هو هذا االمتحان. قاعة يف املحارضة خالل تعلمه ما بنجاح الذاكرة
ربما الذاكرة أن كافية بدرجة واضًحا يكون ال قد ولكن دراستنا. أيام منذ جميًعا نعرفه
«يف املعلومات أو املحارضة «يتذكر» ال عندما حتى للطالب، فعاًال دوًرا هذا رغم تلعب
دون ربما (أي عام بشكل املحارضة من املأخوذة املعلومات يستخدم ولكنه ذاتها»، حد
السياق، هذا يف ُقدِّمت التي املحددة املعلومات استدعاء أو نفسها، املحارضة يف التفكري

العرضية»). «الذاكرة عليه يُطلق ما وهذا
نشري فإننا املحارضة، خالل امُلقدَّمة للمعلومات عام بشكل الطالب استخدام حالة يف
أيًضا إليه نشري ملا عموًما املشابهة الداللية»، «الذاكرة دخلت قد املعلومات هذه أن إىل
عدم (أو اهتمام الحًقا الطالب هذا لدى تشكَّل لو هذا، عىل عالوة العامة». «املعرفة ب
املحارضة ذكرى ذاته حد يف االهتمام يعكسهذا فقد املحارضة، بموضوع ملحوظ) اهتمام
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الذاكرة

محارضة حضوره واٍع بشكل يتذكر أن عىل قادًرا يكون ال قد الطالب أن رغم السابقة،
األساس. من املوضوع هذا عن

إننا األمر، حقيقة يف ال. أم التعلم ننوي كنا سواءٌ دوًرا، الذاكرة تلعب وباملثل،
يف كما الحًقا، لنتذكرها األحداث «تسجيل» محاولة يف وقتنا من نسبيٍّا صغريًا نقيضجزءًا
حياتنا يف ببساطة نميض األوقات أغلب يف فإننا هذا، من النقيض وعىل الرسمية. الدراسة
حسب — يكون (قد بارز حدث — اليومية الحياة هذه خالل — وقع لو ولكن اليومية.
عندئٍذ تتدخل املكافأة)، أو بالخطر بالشعور مرتبًطا — عاقلة ككائنات التطوري تاريخنا
بوضوح األحداث هذه عادًة ونتذكر عليها، املتعارف والفسيولوجية النفسية العمليات
يف السيارة فيه صففنا الذي املكان نسيان بتجربة معظمنا مرَّ املثال: سبيل عىل كبري.
يجاورنا من سيارة و/أو سيارتنا وأصبنا لحادث تعرضنا لو ولكن ضخم، سيارات مرأب
هذه عادًة نتذكر أن يضمن مما الفر»؛ أو الفزع أو «الكر آليات تظهر فعندئٍذ الجراج، يف

جيًدا! سيارتنا) (وموقع األحداث

مما بكثري أسوأ العمالت، مثل للغاية، مألوفة أشياء عن ذاكرتنا تكون ما عادًة :1-1 شكل
نتصور.1

عىل عالوة األحداث. تذكر نية عىل تعتمد ال — األمر حقيقة يف — الذاكرة فإن وهكذا
يف رأينا (كما سلوكنا» أو مشاعرنا أو «أفكارنا عىل املاضية األحداث تؤثِّر أن يجب هذا،
عن لذاكرتنا كافيًا دليًال هذا يوفر كي املحارضة) يحرض الذي الطالب عن السابق املثال
املاضية األحداث اسرتجاع يف نيتنا عن بغضالنظر دوًرا أيًضا الذاكرة تلعب األحداث. هذه
الذاكرة» إىل «يقفز وقد مقصود، غري املاضية األحداث آثار من فكثري منها. االنتفاع أو
الدراسات توضح كما نوايانا، يتعارضمع فيما للمعلومات اسرتجاع يحدث وربما فجأة.
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لذاكرتك تجسيد أنت

يف مؤخًرا املوضوع هذا شاع ولقد املاضية. العدة العقود مدار عىل الباحثون أجراها التي
الصدمة. بعد ما ذكريات اسرتجاع مثل ظواهر سياق

الذاكرة عمل وآليات نماذج (3)

شبَّه فمثًال: الكالسيكية. العصور إىل ترجع الذاكرة عمل لكيفية مختلفة نماذج عدة هناك
«تُخزَّن» ثم ر»، «تَُشفَّ أو االنطباعات عليه تنطبع الذي الشمع، بلوح الذاكرة أفالطون
هذا الحق. وقت يف و«نسرتجعها» الذكريات) (أي االنطباعات هذه إىل نعود كي ذلك، بعد
حتى العلميني الباحثني الَزَم و«االسرتجاع» و«التخزين» «التشفري» بني الثالثي التمييز
قفص يف بطيور الذكريات الكالسيكية العصور يف آخرون فالسفة وشبَّه الحديث. العرص
اصطياد أي تخزينها؛ بعد املعلومات اسرتجاع صعوبات إىل مشريين مكتبة، يف بكتب أو

املطلوب. الكتاب عىل العثور أو املراد الطائر
بعبارة و«تأويلية». «انتقائية» عملية الذاكرة أن املعارصون امُلنظِّرون أدرك وقد
هذا، عىل عالوة للمعلومات. السلبي التخزين مجرد من أكرب بقدرة الذاكرة تتسم أخرى،
لنحسن بآخر؛ يشء ودمج وتأويل انتقاء يمكننا وتخزينها، جديدة معلومة تعلُّم بعد
عىل ل تسهِّ التي األسباب أحد هذا يكون أن املحتمل ومن ونتذكره. نتعلمه مما االستفادة
كل تذكر القدم كرة وملشجعي الشطرنج، رقعة عىل القطع مكان تذكُّر الشطرنج خرباء
بني املتباَدلة والروابط الواسعة معرفتهم بفضل أي األسبوع؛ نهاية يف الكروية األهداف

املعرفة. لهذه املختلفة العنارص
الكاتب صها لخَّ فحسبما املثالية. عن تكون ما أبعد ذاكرتنا تُعدُّ نفسه، الوقت يف

عن: الذاكرة تعرب لويس، إس يس والفيلسوف

انتقائية وذاكرة للتغيري؛ قابلة غري مجردة عقلية قدرة وهي حواس؛ خمس
حتى للغاية، املتعددة املسبقة رات والتصوُّ االفرتاضات من ومجموعة عشوائية؛
فما أبًدا. كلها أعيها أن دون منها، القليل سوى ل أتأمَّ أن أبًدا أستطيع ال إنني

يستوعبه؟ أن كهذا جهاز يستطيع الذي الكيل الواقع قدر

النحو عىل العالم هذا يف حياتنا نعيش كي تذكرها إىل نحتاج أشياء هناك هذا، مع
األشياء تتسم ما غالبًا بالفعل، الحظنا وحسبما تذكرها. إىل نحتاج ال أخرى وأشياء السليم،
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الذاكرة

الطائر باصطياد املطلوبة الذكرى اسرتجاع يُشبَّه ما أحيانًا قفص؛ يف طائر :2-1 شكل
بالطيور.2 ميلء قفص يف املطلوب

واقعية (سواء «املكافأة» أو «الخطر» مواقف ففي تطورية: بأهمية تذكرها إىل نحتاج التي
أفضل. بشكل التذكر عىل ملساعدتنا ومعرفية عقلية آليات استحضار يتم متصورة)، أو
الداعمة «اآلليات إىل النظر إىل املعارصين الباحثني من العديَد ُمشاِبٌه تفكريٌ دفع وقد
وليست ديناميكية عملية أو ديناميكي» نشاط أنها هو لها وصف أفضل بأن للذاكرة

جامًدا». كيانًا أو «شيئًا
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لذاكرتك تجسيد أنت

إيبنجهاوس فكر (4)

غالبًا فإنها ومسلية، تنويرية تكون قد الذاكرة حول الشخصية واملالحظات النوادر أن رغم
(١) هي مدى أي إىل للجدال فمطروح لذا؛ معني. لشخص محددة تجربة من تنبع ما
يستطيع األفراد. جميع عىل استثناء بغري للتعميم قابلة و(٢) موضوعي بشكل «واقعية»
بعض أُجريت وقد املوضوعات، هذه عن فريًدا استبصاًرا يقدم أن املنهجي العلمي البحث
عىل عرش التاسع القرن نهاية يف والنسيان الذاكرة حول الكالسيكية املنهجية األبحاث
مقطًعا عرش لثالثة منفصلة قائمة ١٦٩ إيبنجهاوس حفظ فقد إيبنجهاوس. هريمان يد
مؤلفة املعنى» «عديمة األحرف ثالثية لفظات يضم مقطع كل وكان املعنى. عديم لفظيٍّا
بعد القوائم هذه من كلٍّ حفظ إيبنجهاوس وأعاد .(PEL (مثل: ساكن-متحرك-ساكن من
النسيان خاصبمدى بشكل ا مهتمٍّ وكان يوًما. ٣١ إىل دقيقة ٢١ من تراوحت انقطاع فرتة
الوقت مقدار (أي الحفظ» «مقياس مستخدًما الزمنية، الفرتة هذه خالل له حدث الذي

نسيه. الذي للكم كمقياس القائمة) حفظ إلعادة استغرقه الذي
كان النسيان إن أي تقريبي؛ بشكل أُسيٍّا كان النسيان معدل أن إيبنجهاوس الحظ
بالتدريج. تراجع املعلومة نسيان معدل لكن مبارشًة)، املادة تعلم (بعد البداية يف رسيًعا
ردًحا املالحظة هذه استمرَّت خطيٍّا. منه أكثر لوغاريتمي النسيان معدل فإن ثم ومن
إذا وهكذا، مختلفة. تعلُّم وظروف مواد عدة مع فاعليتها وأثبتت الزمن، من طويًال
عرش االثني الشهور خالل فستبدي املدرسة، ترك بعد الفرنسية اللغة تعلم عن توقفَت
املفردات هذه به تنىس الذي املعدل ولكن الفرنسية، مفرداتك يف رسيًعا تدهوًرا األوىل
عرش أو خمس بعد مجدًدا الفرنسية ذاكرت إذا ولذلك، الوقت. بمرور تدريجيٍّا سيتباطأ
تذكرته الذي بالكم (مقارنًة ذاكرتك يف فعًال به احتفظت الذي بالكم تُفاجأ قد سنوات،

سنوات). ببضع ذلك قبل
«فقدان» بعد أنك وهي إيبنجهاوس؛ الحظها الذاكرة عن شائقة أخرى سمة توجد
املعلومات هذه تعلم تعاود أن يمكنك — الفرنسية مفرداتك بعض مثل — معلومات
«الحفظ»). مفهوم (أي األساس من قط الفرنسية يتعلم لم شخص من أرسع بصورة
يف «املفقودة» املعلومات هذه من متبقٍّ أثر هناك يكون أن يجب أنه إىل االكتشاف هذا يشري
«الالواعية»، املعرفة مقابل «الواعية» باملعرفة املتعلقة املهمة النقطة أيًضا هذا يثبت مخك.
املفردات بهذه واعني غري أننا الواضح فمن الحقة: فصول يف سنناقشها التي النقطة وهي
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مقاطعه إيبنجهاوس ووصف الذاكرة. عىل تؤثر قد التي التحريفية) (وربما الخارجية
ولكن منهجه. يف قوة نقطة اعتربه ما وهو الدوام»، عىل مرتابطة «غري بأنها املعنى عديمة
بعضالعاملني ذهب وقد أوضح. معنى ذات للذاكرة مواد استخدام يف لفشله انتقاده يمكن
فروقها مختزًال الذاكرة، تبسيط يف املبالغة إىل يميل إيبنجهاوس منهج أن إىل املجال هذا يف
يف املنهج هذا خطورة تكمن ولكن املصطنعة. الرياضية العنارص من مجموعة يف الدقيقة
مكونات إىل الذاكرة آليات تقسيم عىل وقدرتنا العلمية للدقة توظيفنا من الرغم عىل أننا
إىل بالنسبة (واألوضح) األهم تعترب التي البرشية الذاكرة جوانب نلغي قد فإننا أسهل،
باآلتي: يتعلق مهم سؤال يوجد ولهذا اليومية. الحياة يف ذاكرتنا بها تعمل التي الطريقة

ككل؟ البرشية الذاكرة عىل إيبنجهاوس اكتشافات تعميم يمكن مدى أي إىل

بارتليت فكر (5)

يف أجراها التي بارتليت، فريدريك أعمال يف الذاكرة أبحاث مناهج أعظم ثاني يتمثل
— «التذكر» كتابه يف عقود. بعدة إيبنجهاوس بعد أي العرشين؛ القرن من األول النصف
عىل املهيمن وقتذاك كان الذي إيبنجهاوس، فكر بارتليت تحدى — ١٩٣٢ عام املنشور
عن كثريًا لنا تكشف ال املعنى عديمة املقاطع دراسة أن إىل بارتليت ذهب املجال. هذا
األشخاص عدد كم ا: مهمٍّ سؤاًال طرح وقد الواقعي. العالم يف اإلنسان ذاكرة عمل طريقة
— إيبنجهاوس من النقيض عىل املعنى؟ عديمة املقاطع تذكر يف حياتهم يقضون الذين
املواد عىل أي العكس؛ عىل بارتليت ركَّز — االختبارية مواده من املعنى حذف حاول الذي
أفراد حفظ ما). معنًى عليها نفرض أن نحاول التي املواد (وتحديًدا معنى تحمل التي
واقع ويف نسبيٍّا. طبيعية ظروف تحت وتذكروها املواد هذه بارتليت أجراها التي التجارب
الطبيعية حالتنا يف — أننا البرشية» «الطبيعة يف الجوهرية العنارص من أن يبدو األمر،
من املبدأ هذا وتأكد بيئتنا. يف تقع التي األحداث عىل معنى فرض إىل عادًة نسعى —
من ُطِلب تأثريًا، األكثر بارتليت دراسات بعض يف فمثًال: بارتليت. أعمال معظم خالل
حاولوا ثم األشباح»)، «حرب هي األشهر القصة (وكانت ألنفسهم قصة قراءة املتطوعني

الحًقا. القصة تذكر
أيًضا اكتشف ولكنه الخاصة، بطريقتهم قصة كل تذكَّروا األفراد أن بارتليت اكتشف

نتائجه: بني العامة االتجاهات بعض

تذكرها. وقت األرجح عىل أقرص القصص كانت •
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— املألوفة غري املادة يفهمون كانوا األفراد إن أي ترابًطا؛ أكثر القصص أصبحت •
وتوقعاتهم العامة ومعرفتهم سلًفا املوجودة بأفكارهم املادة هذه بربط — يبدو فيما

الثقافية.
األفعال بردود ظاهريٍّا مرتبطة القصة تذكر عند األفراد أجراها التي التغيريات كانت •

مرة. ألول سمعوها عندما بها مروا التي واملشاعر

الشخيص التزامهم — ما حدٍّ إىل — ييرسه الناس يتذكره ما أن إىل بارتليت ذهب
بارتليت قول وحسب فيه. واستثمارهم تذكره املطلوب األصيل الحدث تجاه واالنفعايل
اسرتساًال نتذكره ما بقية يمثل بينما قليًال»، بارزة «تفاصيل ب الذاكرة تحتفظ نفسه،
بأنها الذاكرة يف الرئيسية السمة هذه إىل بارتليت وأشار األصيل. بالحدث فحسب يتأثر
األصيل الحدث إنتاج» «إعادة من بدًال أخرى، بعبارة إنتاج». «إعادة وليست بناء»، «إعادة
وتوقعاتنا مسلَّماتنا عىل معتمدة بناء» «إعادة إىل منهما نتوصل فإننا األصلية، القصة أو

الحالية. النفسية» و«نزعتنا
مختلفتني دولتني يشجعان شخصان بها يروي التي الطريقة يف فكَّر وكمثال،
ومنتخب إنجلرتا منتخب (بني للتوِّ شاهداها قدم كرة مباراة أحداَث وأملانيا) (إنجلرتا
سريوي إنجلرتا مشجع ولكن امللعب، أرض عىل وقعت املوضوعية األحداث نفس أملانيا).
وعندما األملاني. الفريق مشجع عن بوضوح مختلفة بطريقة األحداث األرجح عىل
ولكن متشابهة، الفيلم عن املروية ذكرياتهما ستكون الفيلم، نفس شخصان يشاهد
عىل هذا سيعتمد روايتاهما؟ تختلف قد ملاذا بينهما. ملحوظة اختالفات عادًة ستوجد
املعروضة. للقصة فهمهما طريقة أي االنفعايل؛ فعلهما ورد ودوافعهما، اهتماماتهما،
األخرية العامة االنتخابات خالل الحالية الحكومة لصالح صوَّت الذي فالشخص وباملثل،
عن تماًما مختلفة بطريقة مثًال) (حرب كبري قومي بحدث متعلقة أحداثًا جيًدا يتذكر قد
الطريقة إىل أيًضا األمثلة هذه (تشري الحايل. املعارضة حزب لصالح صوَّت آخر شخص
ذكرياتنا عىل — النمطية األفكار ذلك يف بما — االجتماعية العوامل بها تؤثر أن يمكن التي

األحداث.) عن
الذاكرة؛ مع وبارتليت إيبنجهاوس تعامل طريقة يف جوهري اختالف يوجد لهذا
يف يالحظونه ما عىل معنًى فرض يحاولون الناس أن هو بارتليت حجة جوهر كان إذ
معملية تجربة يف ا مهمٍّ هذا يكون ال قد األحداث. عن ذاكرتهم عىل يؤثر هذا وأن العالم،
استخدمها التي املعنى عديمة املقاطع مثل نسبيٍّا، ومجردة املعنى عديمة بمواد تستعني
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طبيعي سياق يف — املعنى» وراء «السعي هذا أن إىل ذهب بارتليت ولكن إيبنجهاوس.
الواقعي. العالم يف ذاكرتنا بها تعمل التي الطريقة سمات أهم أحد هو — أكثر

الذاكرة بناء (6)

أقراص عكس عىل العالم، من حقيقية نسخة الذاكرة ليست بارتليت، أعمال يف رأينا كما
بصفتها الذاكرة يف التفكري هو فائدة األكثر يكون ربما املرئي. التسجيل أو الرقمية الفيديو
من مزيج بأنها الذاكرة البنائي» «املنهج يصف األمر، واقع ويف الفرد. عىل العالم تأثري
خالل شخص كل تجربة ستكون مثًال: وتوقعاته. الخاصة املرء وأفكار العالم مؤثرات
أحداث عىل ويعتمد اآلخر، عن مختلف فرد كل ألن ما؛ حدٍّ إىل مختلفًة فيلًما مشاهدته
مزاجية وحاالت وتوقعات ومشاعر وأهداف وأفكار قيم وله مختلفة، شخصية ماضية
قاعة يف بعض جوار إىل بعضهم جلسوا قد يكونون وربما مختلفة. سابقة وتجارب
الختالف وفًقا مختلفني بفيلمني فعليٍّا ُوجهوا أنهم املهمة الجوانب من ولكن السينما،
مر الذي الشخص هو وقوعه، وقت الحدث، يبني من فإن وهكذا وأفكارهم. مشاعرهم
يكون ولكنه الفيلم)، عرض الحالة هذه (يف الذاكرة «حدث» ب كثريًا البناء هذا ويتأثر به.
دوًرا جميعها تلعب (والتي شخص لكل الشخصية والطبائع الفردية السمات نتاج أيًضا

«تخزينه»). ثم و«تشفريه» الحدث، خوض كيفية يف أساسيٍّا
أجزاء بعض عقولنا إىل بسهولة تتداعى الحدث، هذا تذكر نحاول عندما بعد، وفيما
أو نعرف وما نتذكرها التي األجزاء حسب أخرى، أجزاء بناء نعيد قد أننا حني يف الفيلم،
االستنتاجية لعملياتنا وفًقا الثانية بالحالة يُتنبأ أن املحتمل (ومن حدثت. قد أنها نعتقد
النوع هذا نجيد نحن األمر، حقيقة يف نتذكرها.) التي الفيلم بعنارص ممزوجة العالم، عن
ويبدو حدث. قد أنه عمًدا نعي ال غالبًا أننا لدرجة الفراغات») «ملء (أو البناء إعادة من
وجود مع وتكراًرا، مراًرا ما ذكرى تُحكى عندما خاصة بصفة الحدوث محتمَل هذا
عن بارتليت تقنيتَي إىل اإلشارة (انظر فيها اسرتجاعها يتم مرة كل يف مختلفة تأثريات
«حرب عنوان تحت الحًقا الوارد الجزء يف بهما املستشهد واملتكرر املتسلسل اإلنتاج إعادة
بقدر حقيقية البناء» «ُمَعادة الذكرى تبدو ما غالبًا املواقف، هذه مثل يف األشباح»).
يستطيع التي الدرجة نتأمل عندما خاصة بصفة مقلق شأن وهذا «امُلسرتَجعة». الذكرى
اعتداء أو مشهودة قتل لجريمة أساسية سمات «يتذكرون» أنهم عندها يشعروا أن الناس
«يعيدون ربما — ذلك من بدًال — أنهم حني يف شخصيٍّا، به مروا قد الطفولة فرتة خالل
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بالعالم العامة معرفتهم عىل اعتماًدا الناقصة املعلومات ويكملون األحداث، هذه بناء»
الرابع). الفصل (انظر

بناء يعيد الذي الحفريات عاِلم بمهمة التذكر فعل ُشبِّه االعتبارات، هذه ضوء يف
العامة املعرفة من كبريًا جانبًا يمتلك ولكنه مكتملة، غري عظام مجموعة من ديناصور
عظام مجموعة إىل الوصول املايض الحدث لنا يتيح التشبيه، هذا يف الديناصورات. عن
مطلًقا). املايض الحدث من مستمدة غري أحيانًا «دخيلة» عظام وجود (مع مكتملة غري
يشبه يشء وتكوين العظام تلك تجميع إلعادة جهودنا عىل بالعالم معرفتنا تؤثر عندئٍذ
املايض من الفعلية العنارص بعض عىل نجمعها التي الذكرى تحتوي وقد املايض. الحدث
للمايض دقيقة غري بناء إعادة — مجموعها يف — ولكنها الحقيقية)، العظام بعض (أي

الحارض. يف املرصود

األشباح حرب

عديمة املقاطع باستخدام التجارب من املزيد إجراء وحاول بإيبنجهاوس بارتليت اقتدى عندما
ذلك، من بدًال املتزايد.» الرضا وعدم األمل «خيبة هي — تعليقه حسب — النتيجة كانت املعنى،
املواد من النوع ذلك — ذاتها» حد يف «شائقة تكون عادية نثرية مادة باستخدام العمل ل فضَّ

الواقع. يف إيبنجهاوس رفضه الذي

تجاربه: يف أساسيتني بتقنيتني بارتليت استعان

إىل ما معلومة يمرر األشخاص فأحد صينية»؛ «همسات للعبة املشابهة املتسلسل: اإلنتاج إعادة
التي «القصة» تُقاَرن دواليك. وهكذا ثالث، شخص إىل املعلومة نفس ذلك بعد يمرر ثاٍن، شخص

األصلية. بالقصة املجموعة يف األخري الشخص إىل تصل

زمنية فواصل مدى عىل املعلومة نفس تكرار ما شخص من يُطلب وفيها املتكرر: اإلنتاج إعادة
األوىل. للمرة تلقيها بعد سنوات) بضع إىل دقيقة ١٥ من (ترتاوح معينة

الشمالية أمريكا من شعبية قصة هي الذاكرة لدراسة استخدمها التي النثرية النصوص أشهر
األشباح»: «حرب واسمها

هبط هناك وجودهما أثناء ويف الفقمات، الصطياد النهر إىل إيجوالك من شابان اتجه ليلة «ذات
مجموعة تشنها غارة هذه تكون «ربما ففكَّرا: حرب، صيحات سمعا ثم السكون، وحل الضباب
صوت وسمعا الزوارق، وصلت اآلن شجرة. جذع خلف واختبآ الشاطئ إىل فهربا محاربني.»
لهما: قالوا الزورق يف رجال خمسة هناك وكان ناحيتهما، يتجه الزوارق أحد ورأيا املجاديف،
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قال الناس.» عىل الحرب لنشن النهر أعىل إىل سنتجه معنا: اصطحابكما نريد رأيكما؟ «ما
أُقتَل فربما معكم؛ أذهب «لن قال: الزورق.» يف «السهام فقالوا: سهاًما.» أملك «ال الشابني: أحد
الذهاب يمكنك — اآلخر الشاب إىل والتفت — أنت ولكن ذهبت، أين إىل يعرفون ال وأقاربي

دياره. إىل اآلخر عاد حني يف الشابني، أحد ذهب وهكذا معهم.»
إىل الناس فتقدم كاالما، من اآلخر الجانب عىل تقع مدينة إىل النهر أعىل املحاربون اتجه
يقول: املحاربني أحد الشاب سمع ما رسعان ولكن منهم. كثريون وُقتل يحاربون، وبدءوا النهر
باأللم، يشعر لم أشباح.» إنهم «آٍه، ففكر: أُصيب.» قد الهندي هذا ملوطننا. نعد هيا «أرسعوا،

ناري. بطلق أصيب إنه قالوا لكنهم
ناًرا، أوقد ثم ملنزله، متجًها الشاطئ إىل الشاب ونزل إيجوالك، إىل الزوارق عادت وهكذا
رفاقنا، من العديد وُقتل للقتال، وذهبنا األشباح، رافقُت لقد إيلَّ، «أصغوا قائًال: الجميع وأخرب

باأللم.» أشعر لم لكني أُصبت، إني قالوا لقد ُقتلوا. هاجمونا ممن والعديد
وتلوَّى فمه، من أسود يشء خرج سقط. الشمس أرشقت وعندما صمت، ثم يشء، كل روى

مات.» لقد ورصخوا. أقدامهم عىل الناس فهب وجهه،

مفككة وتبدو للمشاركني، اإلنجليزية الرسدية بالثقافة ترتبط ال ألنها القصة هذه بارتليت اختار
هذه تضاعف أن بارتليت فتوقع األنجلوساكسوني، املستمع إىل بالنسبة ما حدٍّ إىل مرتابطة وغري

إنتاجها. إعادة املشاركون يحاول عندما القصة يف التغيريات من السمات

عدة بعد املرة هذه لكن الرابعة، للمرة القصة يكرر لشخص املحاوالت إحدى إليكم وكمثال،
األوىل: للمرة سماعها من شهور

قارب إليهما وصل عندما صخرة وراء يختبآن وكانا الفقمات، الصطياد النهر إىل شابان «ذهب
عدو محاربة يف ملساعدتهم ودَعْوهما أصدقاء، إنهم قالوا املحاربني لكن املحاربني. بعض يحمل
عليه سيقلقون أقاربه ألن الذهاب؛ يستطيع ال إنه أكربهما قال النهر. من اآلخر الجانب عىل
وأخرب عاد املساء يف القارب. يف املحاربني مع أصغرهما ذهب وهكذا البيت. إىل يعد لم لو كثريًا
أوقد أن وبعد الجانبني. كال من ذُبحوا كثريين وأن عظيمة، معركة يف يحارب كان أنه أصدقاءه
لزيارته. جريانه وجاء املرض، أعياه الشمس، أرشقت عندما الصباح، ويف النوم. إىل خلد ناًرا،
حالته، ساءت ما رسعان ولكن وقتها. بألم يشعر لم ولكنه املعركة يف ُجِرح أنه أخربهم قد كان
يحارب كان إنه جريانه وقال فمه، من أسود يشء خرج األرض. عىل ميتًا وسقط ورصخ فتلوى

األشباح.» مع بالرضورة

بعبارة يتذكرونها؛ التي املادة عقلنة إىل يميلون الناس أن بارتليت استخلص تجاربه، عىل بناءً
بارتليت فيصف تجاهه. يسرتيحون شيئًا لتصبح ويعدلونها املادة، فهم تسهيل يحاولون أخرى

ييل: كما حدث ما
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بناء، عملية أو بناء، إعادة هو بل تتغري؛ وال لها حرص ال مرتابطة غري آلثار إيقاًظا ليس «التذكر
املنظمة، املاضية األفعال ردود أو التجارب من نشطة بمجموعة مواقفنا ارتباط عىل مبنية خيالية
بالفعل، دقيقة تكون ما نادًرا لذلك لغة. أو صورة شكل يف عادًة تظهر قليًال بارزة وبتفاصيل

«… الذاكرة عىل املعتمد التلخيص حاالت أبسط يف حتى

أن أو ما، حدٍّ إىل دقيقة غري غالبًا ذكرياتهم الناس يجد أن مفاجئًا يكون لن ربما السياق، هذا يف
اليشء. بعض مختلفتني عينه الحدث شهدا مختلفني شخصني روايتا تكون

دراسة إىل اآلن سنعود التجريبية، الذاكرة أبحاث يف تأثريًا الشخصيات أكثر من اثنني تناول بعد
أحدث. ونتائج مناهج

اليوم؟ الذاكرة ندرس كيف (7)

ودراستها معالجتها املمكن فمن كثرية؛ مواقف ويف عديدة بطرق الذاكرة دراسة يمكن
مسألة عن اليوم حتى أُجريت التي املوضوعية األبحاث معظم أن إال الواقعي»، «العالم يف
ظروف تحت املختلفة املعالجات فيها تُقاَرن حيث تجريبية، أعمال عىل اشتملت الذاكرة
املواد من غريها أو الكلمات من مجموعة عىل تنطوي معملية) بيئة يف (عادًة ُمحكمة
الذاكرة، عىل يؤثر أن املتوقع من ُمتغريِّ أي املعالجة تتضمن وقد تذكرها. املطلوب املشابهة
ودرجة املادة، وألفة اللفظية)، املثريات مقابل يف البرصية املثريات (مثًال: املادة طبيعة مثل
درس تقليدي، نحو وعىل للتعلم. الحافز ومستوى واالختبار، الدراسة ظروف بني التشابه
واملثريات الكلمات، قوائم املثريات: من التالية األنواع حيث من الذاكرة التجريبيون الباحثون
شائع بشكل املتاحة املواد من وغريها إيبنجهاوس، استخدمها التي تلك مثل اللفظية غري
النصوص ذلك: يف بما املواد، من أخرى أنواع أيًضا استُخدمت (كما الصور أو األرقام مثل

الحياة). وأحداث واملواعيد واألشعار والقصص
التي التجريبية األبحاث من الكثري تفسري تم ما عادًة األخرية، العقود مدار عىل
تبناها التي للذاكرة الحاسوبية والنماذج املعلومات معالجة سياق يف الذاكرة عن أُجريت
إىل عموًما يُنظر اإلطار، هذا وداخل الثانية. العاملية الحرب عقب التجريبيني معظم
أنها باعتبار املعريف) لألداء أخرى (وجوانب البرشية للذاكرة الداعمة الوظيفية الخواص
االستعارة هذه أن (الحظ العرصي. الحاسوب يجسده الذي املعلومات معالجة تعكسنوع
وعادًة الصلبة».) «املكونات ال «الربمجيات»، الوظيفية، الخواص إىل عادًة تشري املجازية
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خضعوا بمن مقارنًة املشاركني من أكرب أعداًدا األحدث البحثية الدراسات تتضمن ما
عىل غالبًا ركزا اللذان وبارتليت، إيبنجهاوس أجراها التي السابقة األبحاث يف للتجربة
إيبنجهاوس — إيبنجهاوس حالة يف — ذلك يف (بمن الفردية للحاالت التفصيلية الدراسة
استداللية إحصائية تقنيات باستخدام الجمعية الدراسات نتائج تحليل يمكن نفسه!)

إليها. التوصل تم التي النتائج وأهمية حجم بموضوعية نفرس أن من تمكننا قوية

العرصالحديث يف الذاكرة أبحاث واالستنتاج: املالحظة (8)

عليه. الالحق السلوك عىل ما حدث بها يؤثر التي الدرجة خالل من الذاكرة أثر يتضح
من األخري الجزء يف السابق؟ بالحدث متأثًرا الالحق السلوك كان إن نعرف كيف ولكن
يف املعارصون الذاكرة باحثو يستخدمها التي التقنيات بعض سنستعرض الفصل هذا

املجال. هذا
بتلك قائمتك قارن ثم بالك، عىل تخطر أثاث قطعة ١٥ أول اكتب ييل: ما جرِّب
قائمة حفظت قد كنت لو التطابقات. من العديد تجد ربما الفصل. هذا آخر يف املوجودة
أن منطقيٍّا نستنتج أن نستطيع فهل تذكرها، ذلك بعد منك ُطلب ثم األثاث، قطع بأسماء
املقدمة القائمة يف املوجودة القطع تذكرك إىل مبارشًة يعزى معينة أثاث قطعة يف تفكريك
يف كانت ألنها واٍع بشكل القطع بعض تتذكر فربما سليًما: استنتاًجا ليس هذا مسبًقا؟
عن ناتج الواٍع أو مبارش غري تأثري بسبب أخرى قطع يف تفكر وربما السابقة، القائمة
(أي أثاث قطع أنها ملجرد القطع بعض يف تفكر قد أنك حني يف السابقة، القائمة حفظ
بالرضورة نستخلص أن يمكن ال وبالتايل مطلًقا)؛ الكلمات قائمة لحفظ كنتيجة ليس
(ألن القائمة لتذكرك دقيًقا مقياًسا يعترب التجربة وقائمة قائمتك بني التطابقات عدد أن

األخرية). الجملة يف املذكورة األسباب من أليٍّ تحدث قد التطابقات
بالفعل، أرشنا فحسبما الذاكرة، أبحاث يف مهمة مسألة عىل الضوء املثال هذا يسلط
ولكن الكيميائي)، التفاعل أو الرعدية العاصفة مثًال، عكس، (عىل مبارشًة الذاكرة تُلحظ ال
أداء يف ملحوظ تغري خالل من يُقاس ما عادًة الذي السلوك، يف التغري من عليها يُستدل
(مثل أخرى بعوامل سيتأثر املهمة هذه مثل أداء ولكن الذاكرة. لقياس مة مصمَّ ما مهمة
بذاكرة سيتأثر كما املصاحبة)، التفكري وعمليات العامة، ومعرفته وميوله، املرء، حافز
(املتأثر «ُمالَحظ» (١) هو ما تجاه الحرص توخي املهم من لهذا األصيل؛ الحدث عن املرء
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بحث إجراء عند «ُمستنتَج» (٢) هو وما ذاتها) حد يف الذاكرة غري بعوامل العادة يف
للذاكرة. الوظيفية الخواص حول منهجي

املجموعات بني املقارنة طريق عن عادًة الذاكرة أبحاث تُجَرى املشكلة، هذه لتناول
«الحدث يقع بحيث تُنظَّم التي للذاكرة)، املختلفة املعالجات (أو املشاركني من املختلفة
عىل االختيار يقع غريها. دون املجموعات إلحدى — املعالجة تُجرى أو — السابق»
جميع يف للغاية) متشابهة األقل عىل (أو متكافئة تكون بحيث املشاركني مجموعات
السن، يف عادًة املجموعات تختلف لن املثال: سبيل عىل الصلة. وثيقة املحتملة األبعاد
يكن لم (إن معظم أساس هو البحثية التصميمات من النوع هذا الذكاء. أو التعليم، أو
أن بما كالتايل: يسري املنطقي والتسلسل الكتاب. هذا يف نناقشها التي املواد جميع)
— غياب أو — وجود هو املشاركني مجموعات بني الصلة وثيق املعروف الوحيد االختالف
يُفرتض الحق وقت يف املجموعات بني امللحوظة االختالفات فإن املعالجة، أو الذاكرة حدث
كان (وإن افرتاض هذا أن مالحظة املهم من ولكن الحدث، ذلك ذكرى عندئٍذ تعكس أنها
اختالفات وجود عدم من التأكد الرضوري من هذا، عىل عالوة منطقيٍّا). افرتاًضا عادًة
الذاكرة. بحث نتيجة عىل تؤثر أن يمكن للتقييم الخاضعني األفراد مجموعات بني أخرى
«التعلم املسماة املقرتحة للظاهرة املنهجي البحث من مأخوذًا التوجه لهذا مثاًال إليكم
أو آمًال نومك، أثناء يف املعلومات من رشائط لنفسك لت شغَّ أنك افرتض النوم». أثناء يف
لإلجابة فعالة؟ الرشائط هذه كانت إذا ما تقيِّم كيف الحًقا. املعلومات تتذكر أن متوقًعا
وتالحظ توقظهم ثم نومهم، ألشخاصخالل املعلومات بعض تقدم ربما السؤال، هذا عن
نومهم. خالل لهم ُقدمت التي املعلومات عن ذكرى أي يعكس الالحق سلوكهم كان إذا ما
قرأ األفراد، نوم فخالل بهذا. فيها قاموا تجربة وشاكرت وكيلسرتوم وبوتزين وود أجرى
إليها املنتسبة العنارص وأسماء التصنيفات أسماء من أزواًجا عاٍل بصوت الباحثون هؤالء
عدة العنرص» «التصنيف: الكلمات أزواج من زوج كل وُكرر الذهب»). «معدن: (مثل
العرض خالل نائمني كانوا الذين الدراسة يف املشاركون أُوقظ دقائق، عرش بعد مرات.
عىل ورودها بحسب املعادن) (مثل معينة تصنيفات من أمثلة طرح منهم وُطلب املحفز،
قراءة املشاركون تذكر إذا أنه هو الدراسة هذه عليه تقوم الذي االفرتاض كان بالهم.
املعادن أسماء قائمة يف الذهب سيدرجون أنهم األرجح فعىل نومهم خالل عليهم الكلمات

ذلك. بعد يطرحونها التي
حول سليم استنتاج إىل للتوصل سابًقا)، املذكورة االعتبارات إىل (بالنظر هذا ومع
ُقدمت التي األمثلة ظهرت مرة كم مالحظة كافيًا ليس أنه الواضح من املتذكرة، املعلومة
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الناس من العديد املثال: سبيل فعىل بعد. فيما املطروحة القوائم يف املشاركني نوم أثناء يف
أمامهم قراءته دون حتى الذهب، سيدرجون — املعادن يف التفكري منهم يُطلب عندما —
يستطيع سابًقا، املذكورة الناجح البحثي التصميم ملبادئ وطبًقا نومهم. خالل سابًقا
أداء بني االختالف دراسة طريق عن املشكالت من النوع هذا عىل التغلب الباحثون
التجريبي. الظرف أو التجريبية املجموعة أداء وبني املقارنة، ظرف أو مضاهية مجموعة
بني األوىل املقارنة كانت مقارنتني؛ عقدوا وزمالؤه، وود أجراها التي الدراسة يف
أمامهم، الكلمات أزواج قراءة أثناء يف مستيقظني كانوا املشاركني فبعض املجموعات:
عشوائيٍّا تقسيمهم تم املضاهني املشاركني أن وبما نائًما. اآلخر البعض كان حني يف
املستهدفة الكلمات ظهور مرات عدد مقارنة فإن و«املستيقظة»، «النائمة» املجموعة إىل
أثناء يف بالعروض (١) تأثًرا أكثر األفراد كان إذا ما أظهرت املجموعتني هاتني كلتا لدى
كانت — الدراسة هذه —يف األمر حقيقة ويف نومهم. أثناء بالعروضيف (٢) أو استيقاظهم
املستهدفة األمثلة بطرح الكلمات أزواج عروض خالل املستيقظني األفراد قيام احتماالت
املقارنة هذه وتثبت العروض. خالل نائمني كانوا الذين باألفراد مقارنًة بالضعف، تُقدَّر
أثناء يف التعلم من أفضل االستيقاظ أثناء يف التعلم أن العجب) يثري ال بما (وربما تحديًدا
لدى الذاكرة أداء يكون أن احتمالية تستثني ال املقارنة هذه أن الحظ هذا، ومع النوم.
العنرص». «التصنيف: بكلمات الخاصة السابقة بالعروض إيجابيٍّا تأثًرا متأثًرا النائمني
بذكاء مقاييسهم تكرار عىل انطوت مهمة أخرى مقارنة الباحثون عقد السبب لهذا
الدراسة هذه يف استُخدمتا الكلمات أزواج من مختلفتان قائمتان الواقع يف هناك كانت تام.
«زهرة: الثانية القائمة تضمنت حني يف الذهب» «معدن: القائمتني إحدى تضمنت —
نومه، أثناء يف الكلمات أزواج قائمتي من فقط واحدة مشارك كل عىل ُقرئ الثالوث».
استيقاظهم. بعد «كلتيهما» التصنيف قائمتَي عىل املشاركني «جميع» اختبار تم ولكن
بعد — األفراد فيها طرح التي املرات عدد مقارنة بالتجربة للقائمني اإلجراء هذا أتاح
عليهم. تُقرأ لم التي باألمثلة مقارنًة عليهم ُقرئت التي للتصنيفات أمثلة — استيقاظهم
تمت ثم الدراسة، هذه يف مشارك كل تخص عدة مالحظات ُرصدت أخرى: بعبارة

مقارنتها.
العنرص» «التصنيف: بعضأزواج سمعوا الذين األفراد عىل املقارنة هذه ُعقدت عندما
األفراد تقديم بني حقيقي اختالف هناك يكن لم أنه إىل النتائج أشارت نومهم، أثناء يف
(٢) ب مقارنة سابًقا عليهم األمثلة ُقرئت عندما (١) الرئيسية: التصنيفات ألمثلة الالحق
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خالل مستيقظني األفراد كان عندما ذلك، من النقيض عىل عليهم. األمثلة تُقرأ لم عندما
له كان الكلمات قوائم عرض أن و(٢) (١) بني مماثلة مقارنة أظهرت الكلمات، عرض

الرئيسية. لألمثلة الالحقة الذاكرة عىل ملحوظ تأثري

الخالصة (9)

أن نستطيع لن ودونها تقريبًا، نفعله يشء لكل رضورية الذاكرة أن الفصل هذا يف ذكرنا
أو األشياء، عىل نتعرف أو بنا، املحيطة البيئة يف طريقنا عىل نستدل أو نقرأ، أو نتكلم،
الذاكرة حول الشخصية واملالحظات النوادر أن ورغم الشخصية. العالقات عىل نحافظ
لذا؛ معني. لشخص محددة تجربة من تنبع ما غالبًا فإنها ومسلية، تنويرية تكون قد
جميع عىل أي استثناء؛ بغري املالحظات هذه تعميم يمكن مدى أي إىل للجدال فمطروح
املنهجي البحث يستطيع كيف وبارتليت إيبنجهاوس أعمال خالل من رأينا األفراد.
باإلمكان صار ومؤخًرا البرشية. للذاكرة الوظيفية الخواص عن جوهرية رؤية تقديم
اإلحصائية التقنيات طريق عن منهجي بشكل للذاكرة الداعمة الوظيفية الخواص تحليل
من إليها التوصل يتم التي االكتشافات وأهمية حجم تفسري من تمكننا التي والرصدية
من بعًضا الكتاب هذا من القادمة الفصول وستتناول بدقة. املحكمة التجارب خالل
ننظر أن األدق فمن سنرى، وكما الدراسات. هذه إليها توصلت التي االكتشافات أبرز
يف الجوانب أهم أحد فإن ذلك، عىل عالوة «شيئًا». وليس «نشاًطا» بصفتها ذاكرتنا إىل
… هذه («ذاكرتي» فرديٍّا كيانًا اعتبارها من بدًال أنه هو الحديثة العلمية االكتشافات
العديدة القدرات من مجموعة تمثل الذاكرة أن نعرف اآلن رصنا (… تلك «ذاكرتي» أو

الثاني. الفصل يف باستفاضة املوضوع هذا وسنستعرض املختلفة.

األثاث قائمة

كريس •
منضدة •

مسند بال كريس •
أواٍن دوالب •

رسير •
أريكة •
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لذاكرتك تجسيد أنت

ثياب خزانة •
مكتبة •
مكتب •
صوان •
خزانة •

تخزين صندوق •

هوامش

(1) © iStockphoto.
(2) © Stapleton Collection/Corbis.
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الثاني الفصل

الذكريات رسم

الذاكرة، أنظمة عمل بكيفية املتعلق املحوري املوضوع الكتاب من الجزء هذا سيتناول
أي أن الجوهرية النقطة وستوضح للذاكرة. املختلفة الوظيفية املكونات تحديد وكيفية
يف تعقيًدا األنظمة «أكثر بأنه أحيانًا إليه (املشار البرشي املخ أكان سواء — ذاكرة نظام
خزانة مجرد أو الفيديو، ل ُمَسجِّ أو اآليل، الحاسب يف الصلب القرص أو امُلدَرك»)، العالم
و(٣) تخزين، و(٢) تشفري، (١) عىل: قادًرا يكون أن يجب — متواضعة مكتبية ملفات
الذاكرة تخفق أن ويمكن ذاكرة. كنظام دوره يمارس لكي بكفاءة؛ املعلومات اسرتجاع
سألتفت النقطة، هذه مناقشة وبمجرد لعقبات. الثالث العمليات هذه من أي تعرضت لو
املختلفة املكونات تجريها التي العمليات تحديد بها تم التي الطرق عرض إىل ذلك بعد
ذاكرة أو قوية بذاكرة التمتع حول الشخصية انطباعاتنا أن هنا وأزعم الذاكرة. داخل
ذلك، من النقيض عىل صحيحة. غري املفردة) بالصيغة هنا «الذاكرة» إىل (وأشري ضعيفة
أصحاء مشاركني عىل — املاضية عام املائة مدار عىل أُجريت التي األبحاث معظم أظهرت
عدة إىل الذاكرة بها تنقسم التي الطريقة — دماغيٍّا مصابني إكلينيكيني مرىض وعىل
و(٢) األجل القصرية الذاكرة (١) بني الرئييس الفرق نوضح وسوف مختلفة. مكونات
واألشخاص اإلكلينيكيني األطباء من كلٌّ فهمها ييسء ما غالبًا (التي األجل الطويلة الذاكرة
بعني النظر عندئٍذ ويمكن املالئمة. التشبيهية املقارنات خالل من سواء) حد عىل العاديني
األجل. والطويلة األجل القصرية الذاكرة داخل املختلفة الوظيفية العنارص إىل االعتبار
يف املقدمة املادة معظم فهم خالله من يمكن مفاهيميٍّا إطاًرا الفصل هذا يقدم وسوف

الكتاب. هذا بقية



الذاكرة

واالسرتجاع والتخزين التشفري الذاكرة: منطق (1)

تذكر. حبيبي، أرجوك، للذكرى. إنه الجبل؛ إكليل زهر هاك

لشكسبري «هاملت»

يف الصلب القرص أو مرئيٍّا، أو سمعيٍّا مسجًال أكان سواء — فعال ذاكرة نظام أي
أن بد فال مهام؛ بثالث القيام يجيد أن يجب — بسيطة ملفات خزانة حتى أو حاسوبك،

عىل: قادًرا يكون

اكتسابها). أو استيعابها (أي املعلومات «تشفري» (١)
الذاكرة حالة يف طويلة زمنية ولفرتات بدقة، حفظها أو املعلومات هذه «تخزين» (٢)

األجل. الطويلة
إليها. الوصول أو املخزنة املعلومات هذه «اسرتجاع» (٣)

معني، مكان يف مستنًدا تضع أوًال فإنك امللفات، خزانة تشبيه استخدمنا إذا ، ثمَّ ومن
خزانة من الستعادته تذهب فإنك تحتاجه وعندما املكان، هذا يف املستند هذا تحفظ ثم
بسهولة. املستند إيجاد تستطيع فلن جيًدا، بحث نظام تملك تكن لم ما ولكن امللفات.
تنطوي ولكنها وتخزينها، املعلومات استيعاب عىل فقط تنطوي ال الذاكرة فإن وهكذا
العمل الثالثة املكونات جميع تجيد أن ويجب أيًضا. اسرتجاعها عىل القدرة عىل كذلك

بفاعلية. دورها الذاكرة تمارس لكي مًعا
يف التخزين صعوبة إىل نشري حني يف االنتباه، بضعف غالبًا التشفري مشكالت ترتبط
«اإلتاحة» بني مهم فارق غالبًا يوجد االسرتجاع، إىل وبالنسبة بالنسيان. اليومية أحاديثنا
شخص، اسم تذكر عن قليًال نعجز ما أحيانًا املثال: سبيل عىل الوصول». و«إمكانية
وعدد االسم، من األول الحرف نعرف قد تماًما. لساننا طرف عىل وكأنه نشعر ولكننا
عىل يُطلق أْن يف عجب ال نفسها. الكلمة إنتاج عن عاجزون ولكننا اللفظية، املقاطع
ما، مكان يف لدينا مخزنة املعلومات أن نعرف فنحن اللسان». طرف «ظاهرة اسم هذا
ولكن متاحة)، — نظريٍّا — املعلومة أن يعني (وهذا بها جزئية معرفة لدينا تكون وقد
ذاكرته، يف املخزنة املعلومات من كبريًا قدًرا يملك فاملرء حاليٍّا. إليها الوصول يمكن ال
فقط ضئيل جزء يُتاح ما عادًة ولكن لحظة، أية يف متاحة تكون أن املحتمل من والتي

وقت. أي يف إليه للوصول املعلومات من
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وجيز لوقت البداية يف تُخزَّن املعلومات أن يُعتقد كان املرحلية، النماذج هذه يف العرشين.
إىل املعلومات هذه من منتقاة مجموعة بعدها تنتقل ثم الحسية»، «الذكريات يف للغاية
«مخزن إىل طريقه شق املعلومات من أصغر قدر يواصل هنا، من األجل». قصري «مخزن

األجل». الطويلة الذاكرة
املختلفة. املخازن هذه لسمات وصف ييل وفيما

الحيس املخزن (1-2)

املعلومات يستقبل فهو الوعي؛ مستوى تحت يعمل (2-2 (الشكل الحيس املخزن أن يبدو
عىل ومثال عنايتنا. نوليه أيها نقرر أن إىل تقريبًا ثانية ملدة بها ويحتفظ الحواس من
آخر مكان يف دائر حوار يف يُذكر اسمنا نسمع حيث الكوكتيل»، حفل «ظاهرة هو هذا
أننا وهي شائعة؛ أخرى تجربة هناك الحوار. هذا إىل تلقائيٍّا انتباهنا ل يحوِّ مما بالغرفة؛
نسيناه)، بأننا منا (اعتقاًدا قاله يشء ذكر يعيد أو ما فعًال يكرر أن شخص من نطلب قد
التي املعلومة إىل الوصول — األمر واقع يف — نستطيع أننا الوقت نفس يف نكتشف بينما
اسرتجاعه؛ يمكن وال فوًرا نتجاهله ما يضيع الحسية، الذاكرة حالة يف سابًقا. لنا ُقدمت
وبالتايل األصوات؛ وتخمد األضواء تخفت مثلما — حيس منظور من — يتالىش فهو
بعد ولكنك منتبًها، تكون ال عندما ما شخص قاله ما صدى تلتقط أن أحيانًا تستطيع

كليًة. ستنساه بثانية ذلك
التي تلك مثل تجارب من الحسية» «الذاكرة مخازن عىل املوضوعي الدليل ظهر
حرًفا ١٢ من مكونة عروًضا املشاركني أمام سربلينج قدَّم .١٩٦٠ عام سربلينج أجراها
املشاركني أن ورغم الثانية). من األلف من جزءًا ٥٠ ملدة (مثًال: للغاية وجيزة لفرتة
املشاركني أن سربلينج شكَّ فقط، حروف أربعة حوايل ذكر استطاعوا الدراسة هذه يف
برسعة تالشت املعلومات ولكن الحروف، من املزيد تذكر بالفعل يستطيعون ربما
شديدة برباعة سربلينج م صمَّ الفرضية، هذه صحة الختبار ذكرها. عن أعجزتهم فائقة
بفرتة البرصي العرض تقديم بعد صفوف. ثالثة يف الحروف فيها قدَّم برصية مصفوفة
البرصي، العرض من فقط جزء تذكر املشاركني من ُطلب نغمة. صدرت للغاية، وجيزة
األفراد أن سربلينج اكتشف هذا، الجزئي» التذكر «إجراء وباستخدام النغمة. لدرجة طبًقا
يشري مما حروف؛ أربعة من مكون صف أي من حروف ثالثة حوايل تذكر يستطيعون
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ولفرتة محتملة، بصورة للتذكر قابلة عرش االثني الحروف بني من تسعة حوايل أن إىل
للغاية. قصرية

ويحتفظ موجود، الحسية الذاكرة مخزن أن كهذا بحث من الذاكرة باحثو استنتج
عنارص معالجة أثناء يف قصرية ملدة الواردة الحسية املعلومات من نسبيٍّا كبري بقدر
يف األيقونية»، «الذاكرة اسم البرصية للمعلومات الحسية الذاكرة عىل ويطلق مختارة.
وتتسم السمعية». «الذاكرة باسم السمعية للمعلومات الحسية الذاكرة إىل يشار حني
مدتها). حيث (من قصرية ولكنها محتواها)، حيث (من بالثراء عموًما الحسية الذكريات

األجل القصرية الذاكرة (2-2)

يف تأييًدا القت التي املعلومات معالجة نماذج افرتضت الحسية، الذكريات عىل عالوة
باملعلومات يحتفظ األجل القصرية للذاكرة أكثر أو مخزن وجوَد العرشين القرن ستينيات
األجل القصرية للذاكرة نقله إىل ما ليشء االنتباه يؤدي إذ :(2-2 (الشكل ثواٍن لبضع
تسع التي األجل»)، قصري «املخزن أو األولية» «الذاكرة اسم أحيانًا عليها يُطلق (التي
وهو جديد. هاتف برقم االتصال عند مثًال، املخزن، هذا يستخدم عنارص. سبعة حوايل
أن بمجرد جديدة مدخالت القديمة املعلومات مكان تحل لكي محدودة، بسعة يتسم
أهمية األقل باألفكار األجل القصرية الذاكرة وتحتفظ األجل. القصرية الذاكرة تمتلئ
تتالىش ثم أبًدا)، مجدًدا تحتاجه لن ولكنك اليوم به تتصل أن عليك هاتف رقم (مثل:
املعروضة األفالم لتعرف بالسينما ستتصل كنت إذا املثال: سبيل عىل استخدامها. بعد
يمكنك ثم نسبيٍّا، قصرية لفرتة ذهنك يف الهاتف برقم االحتفاظ إىل فستحتاج املساء، هذا

نسيانه. ذلك بعد
وقد بالًغا، اهتماًما األجل قصري اللفظي املخزن لقي العلمية، الدراسات إطار يف
الحر. االستدعاء يف الحداثة» «تأثري من — األقل عىل جزئيٍّا ولو — وجوده استنتجنا
٣٠ أو ٢٠ أو ١٠ من مكونة قوائم تذكر مشاركيهم من وفيليبس بوستمان طلب فمثًال:
القليلة الكلمات استدعاء إجادة إىل املشاركون مال الفوري، االسرتجاع حالة يف كلمة.
وهو القائمة، منتصف من كلمات استدعاء عىل بقدرتهم مقارنًة لهم ُقدِّمت التي األخرية
بمدة الذاكرة اختبار ل تأجَّ لو يختفي التأثري هذا ولكن الحداثة». «تأثري باسم يعرف ما
مثل املشارك، جانب من لفظي نشاط عىل التأجيل اشتمل دام (ما ثانية ١٥ تتجاوز ال
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القليلة الذاكرة عنارص عىل اشتمل الحداثة تأثري أن هو النتائج هذه تفسري التنازيل). العد
ما. نوًعا املحدودة السعة ذي األجل قصري املخزن من اسُرتجعت التي األخرية

األجل قصري اللفظي املخزن أن العرشين القرن ستينيات يف أيًضا باديل آالن اقرتح
هذه النظر وجهة والقت صوتية. أو سمعية صورة يف أساسية بصفة باملعلومات يحتفظ
قصري االسرتجاع خالل تظهر التي لألخطاء السمعية الطبيعة مالحظة نتيجة تأييًدا
إىل يشري مما برصيٍّا؛ حفظها املطلوب املادة ُعرضت عندما حتى هذا وحدث األجل.
متتاليات أن وهال كونراد أثبت مثًال: سمعية. شفرة إىل تحولت املخزنة املعلومات أن
أصعب كانت (Tو Cو Vو Bو Dو P (مثل: صوتيٍّا تتشابه والتي برصيٍّا املقدمة الحروف
(مثل: صوتيٍّا املتشابهة غري الحروف بمتتاليات مقارنًة العرض بعد بدقة اسرتجاعها يف

.(Zو Rو Yو Lو Kو W

األجل الطويلة الذاكرة (3-2)

«التمرن (أو املرء عقل داخل فيها والتفكري باملعلومات االهتمام يف االستمرار يؤدي
الثانوية») «الذاكرة ب أحيانًا إليه يشار (الذي األجل طويل للمخزن نقلها إىل عليها»)
(مثل: أهمية األكثر املعلومات فتوضع تقريبًا. المحدودة بسعة يبدو فيما يتمتع الذي
التعريف رقم أو جديد، بيت إىل تنتقل عندما تحفظه أن يجب الذي الجديد الهاتف رقم
وهذا .(2-2 (الشكل األجل طويل املخزن يف ميالدك) تاريخ أو البنك، يف الشخيص

الفصل. لهذا األسايس املحور هو األجل طويل بأنه يتسم الذي الذاكرة من الجانب
املعلومات أن يُعتقد األجل، قصري املخزن يف للمعلومات السمعي التمثيل عكس عىل
عندما وبالتايل، املعلومة؛ «معنى» وفق أساسية بصفة تُخزن األجل الطويلة الذاكرة يف
سابًقا، له ُقدمت التي املعنى ذات الجمل من مختارة مجموعة يتذكر أن أحد من يُطلب
نقل عموًما يستطيع ولكنه بدقة، الكلمات نفس إنتاج إعادة عن يعجز ما عادًة فإنه
فإن بارتليت)، أعمال تناول (عند األول الفصل يف رأينا وكما جوهرها. أو الجمل معنى
تحريفات إىل غالبًا يؤدي أن يمكن الخاص» املستوى إىل العام «املستوى من املعنى فرض
تحيز موضوع إىل وسنعود األشباح». «حرب قصة حالة يف كما الذاكرة، داخل وتحيزات
العيان». شاهد «شهادة نستعرض عندما الرابع، الفصل يف هذا األجل الطويلة الذاكرة
واملوضح وشيفرين، ألتكنسون املراحل ثالثي الذاكرة نموذج مثل نماذج تُعتََرب
يتطلب هذا، مع البرشية. الذاكرة تعقيد جوانب بعض وتمثيل تبسيط يف مفيدة سابًقا،
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إضافية. مالحظات دمج من النماذج هذه يمكِّن متواصًال تعديًال ذاته بحد التعقيد هذا
تستطيع ال (١) أساسيتني: فرضيتني سابًقا املوضح املعلومات معالجة نموذج حدَّد مثًال:
األجل، قصري املخزن عىل أوًال باملرور إال األجل الطويلة الذاكرة إىل الوصول املعلومات
هذا يف حفظها من كلٍّ إىل سيؤدي األجل قصري املخزن يف املعلومات عىل التمرن و(٢)

األجل. طويل املخزن إىل نقلها فرصة ومضاعفة املخزن
إكلينيكية حاالت رصد بعد للتشكيك الفرضيتني هاتني أوىل تعرضت هذا، ومع
األجل؛ القصرية للذاكرة باملرة الة فعَّ غري سعة أظهروا دماغيٍّا املصابون فاملرىض مهمة؛
خطري بشكل مترضرة مخازن يملكون وشيفرين) أتكنسون نموذج (حسب ثم ومن
سليمة. األجل الطويلة ذاكرتهم قدرة بدت املرىض هؤالء أن إال األجل. قصرية للذاكرة
تمرن التي الدراسات نتائج فأسقطته وشيفرين أتكنسون لنموذج الثاني االفرتاض أما
إظهار دون أطول، لوقت الكلمات قوائم من األخرية القليلة الكلمات عىل املشاركون فيها
أن أيًضا اتَّضح معينة، ظروف ظل ويف الكلمات. لتلك األجل طويل االسرتجاع يف تحسن
يؤدي أنه منطقيٍّا، يُفرتض، قد ما (وهو مختلفة مناسبات عدة يف املعلومة نفس مصادفة
كما املثال: سبيل عىل املعلومة. بهذه االحتفاظ إىل لتؤدي كافية تكن لم املران) كثرة إىل
املوجودة التفاصيل تذكر منهم يُطلب عندما األفراد أداء يتدنى األول، الفصل يف رأينا

يومي. بشكل يستعملونها التي العمالت وجهي عىل
األجل والطويلة األجل القصرية الذاكرة مخزني بني الفارق عىل آخر دليل هناك
إىل الحر االستدعاء يف الحداثة تأثري نُِسب سابًقا، رأينا كما فمثًال: تساؤل. محل موضوع
قبل القليلة الثواني امتألت عندما تضاءل قد التأثري هذا ألن األجل؛ قصري التخزين عملية
وعدوا الكلمات املشاركون حفظ عندما ولكن التنازيل. العد مثل لفظية بمهمة التذكر
أفضل بشكل تُسرتجع األخرية القليلة العنارص ظلت القائمة، يف كلمة كل بعد تنازليٍّا
وشيفرين؛ أتكنسون نموذج مع النتائج من النمط تعاَرضهذا القائمة. بمنتصف مقارنة
تأثري يكن لم وبالتايل التنازيل؛ العد بمهمة «ملؤه» يجب كان األجل قصري املخزن ألن
معناها) حيث من املعلومات معالجة (أي الداليل التشفري أيًضا ظهر ليُالحظ. الحداثة
ليس الصوتي التشفري أن إىل يشري مما مناسبة؛ ظروف تحت األجل قصري الحفظ يف

األجل. قصري املخزن يف املعلومات بتمثيل املرتبطة للتشفري الوحيدة الصورة
(الشكل وشيفرين ألتكنسون املعلومات معالجة نموذج يف املشكالت اكتشاف أعقب
هي وزمالئه: بباديل خصوًصا املرتبطة األوىل، االستجابة رئيسيتان؛ استجابتان (2-2
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وزمالؤه باديل سعى كما املعروفة. حدوده ضوء يف األجل القصرية الذاكرة نموذج تنقيح
يف األجل القصرية الذاكرة تلعبها التي الوظائف االستفاضة من بمزيد يصفوا أن إىل أيًضا
للذاكرة — املعدل والحًقا — األصيل باديل نموذج املنظور يف التغيري هذا عن نتج اإلدراك.
وشيفرين، أتكنسون بنموذج املرتبطة للمشكالت الرئيسية الثانية االستجابة أما العاملة.
الذاكرة ملخازن النموذج هذا يف املرصودة األهمية يف التشكيك — أعم بصورة — فهي
التي املعالجة طبيعة عىل يعتمد بديل اتجاه عىل ذلك من بدًال والرتكيز سعتها، وحدود

االسرتجاع. عىل املعالجة هذه وآثار الذاكرة، يف تتم
من العديد فإن املطاف، نهاية يف إقناًعا األكثر املحدد الذاكرة نموذج كان أيٍّا
األجل القصرية الذاكرة عمليتي بني جوهري ولكنه ا عامٍّ فارًقا تحدد الذاكرة نظريات
القصرية الذاكرة مخزن بني االنقسام عىل الدليل ينبع سنرى، وكما األجل. والطويلة
و(٢) وطبيعيني، أصحاء أفراد عىل أُجريت تجارب عدة (١) من: األجل والطويلة األجل
متقارب دليل أيًضا يوجد كما الذاكرة. يف قصوًرا ويعانون دماغيٍّا مرىضمصابني دراسة
األجل. والطويلة األجل القصرية الذاكرة تخزين بني الفرق يؤكد مهم بيولوجي بحث من

العاملة الذاكرة (3)

األجل» القصرية «الذاكرة بني الفارق أن فسنجد األجل، قصري املخزن بإمعان لنا تأمَّ إذا
القصرية الذاكرة إىل يُنظر كان السابق، يف واضح. غري يكون ما غالبًا العاملة» و«الذاكرة
أن اآلن نعلم ولكننا نسبيٍّا. «سلبية» عملية بصفتها ضمنيٍّا) أو رصاحًة (سواء األجل
لو فمثًال: األجل. قصري املخزن يف باملعلومات االحتفاظ مجرد من أكثر تفعل الناس
هذه كلمات تكرار عادًة نستطيع فإننا ما، بجملة األجل القصرية ذاكرتنا احتفظت
املعنى هذا الجملة. يف كلمة كل من األول بالحرف النطق أو عكيس، برتتيب الجملة
هناك ألن العاملة؛ الذاكرة بمصطلح إليه يشار ما هو األجل قصرية للذاكرة «اإليجابي»
العقل بها يحتفظ التي للمعلومات تحدث التي العقلية «األعمال») (أو العمليات بعض
ما غالبًا األجل» القصرية و«الذاكرة العاملة» «الذاكرة مصطلحي أن كما اللحظة. تلك يف
نحتفظ ما أي — واٍع بشكل نعرفه ما ألن هذا «الوعي»؛ مع بالرتادف أيًضا يستخدمان

العاملة. ذاكرتنا به تحتفظ — عقولنا يف حاليٍّا به
يستطيع الذي املعلومات كم إىل لإلشارة الذاكرة» «نطاق مصطلح يُستخدم ما غالبًا
جورج حدَّد األصحاء، الشباب إىل وبالنسبة األجل. القصرية ذاكرته يف به االحتفاظ املرء
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.٢ ± ٧ عادًة بأنها األجل القصرية الذاكرة حدود العرشين القرن خمسينيات يف ميلر
كلمات: قائمة تذكر نحاول عندما األجل قصرية لذاكرتنا الداعمة اآلليات توضيح ويمكن
الكلمات هذه ألن غريها؛ من أكثر القائمة يف األخرية القليلة الكلمات تذكر إىل نميل فنحن
مرسحيته يف شكسبري ويليام قال وحسبما األجل. القصرية ذاكرتنا داخل موجودة تزل لم
أعذب آخر بالذكرى يعلق للحلوى، األخري املذاق باللسان يعلق «كما الثاني»: «ريتشارد
نطق برسعة مرتبط األجل القصرية الذاكرة نطاق أن إىل اإلشارة تمت وقد األشياء.»
وبصوت برسعة أرقام أو حروف أو بكلمات يتفوَّه أن شخص استطاع كلما وهكذا الكالم؛

األجل. القصرية ذاكرته نطاق طال منخفض،
مكونة ولكنها ، مستقالٍّ كيانًا ليست العاملة الذاكرة أن عىل دامغة أدلة اآلن يوجد
نموذجه يف املكونات هذه باديل رسم .(3-2 الشكل (انظر األقل عىل مكونات ثالثة من
«النظامني باسم معروفني ونظامني مركزي» ذ «ُمنَفِّ صورة يف العاملة الذاكرة عن املؤثر
باديل أضاف ذلك بعد املكاني». البرصي و«السجل الصوتية» «الحلقة وهما التحتيني»؛
الوظيفية باألدوار يتعلق وفيما العاملة. للذاكرة املنقح نموذجه يف عرضيٍّا» ا «مصدٍّ
االنتباه يف املركزي املنفذ يتحكم (١) أن: املقرتح من فإنه املكونات، لهذه املقرتحة
وعملية صوتي مخزن عىل الصوتية الحلقة تحتوي و(٢) التحتيني، النظامني بني وينسق
مسئوًال املكاني البرصي السجل يكون و(٣) املناجاة، عن مسئولة وهي لفظية تحكم
يف املادة ح) موضَّ (غري العريض املصد يدمج و(٤) ومعالجتها، العقلية الصور إعداد عن

ويعالجها. العاملة الذاكرة

الصوتية الحلقة (1-3)

تلعب أنها املعتقد ومن «اللفظية»). (أو الصوتية» «الحلقة عىل األبحاث من كبري عدد ركَّز
يؤكد ومما البالغني. لدى املعقدة اللغوية املواد فهم ويف اللغوي التطور يف ا مهمٍّ دوًرا
جوهري بشكل يعتمد ما عادًة الذاكرة نطاق مهام أداء أن تثبت التي التجارُب وجودها
دون تكرارها ثم سماعها تستطيع التي الكلمات عدد مثًال: لفظية. شفرة استخدام عىل
يكرر التي اللفظي» «الكبت باسم تُعرف تقنية وباستخدام الكلمات. بتعقيد مرتبط خطأ
la la مثل بسيطة، كلمة أو بسيًطا صوتًا ا) رسٍّ أو جهًرا (سواء البحث يف املشاركون فيها
املعلومات؛ من بمزيد االحتفاظ من مؤقتًا الصوتية الحلقة منع يمكن ،the the the أو la
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وثيًقا ارتباًطا مرتبط مختلفة لغات يتحدثون أشخاص إىل بالنسبة الرقمية الذاكرة
أن إىل وغريها االكتشافات هذه تشري اللغة. تلك يف األرقام نطق بها يمكن التي بالرسعة

العدد). حيث من (وليس الزمن حيث من محدودة الصوتية الحلقة

املكاني البرصي السجل (2-3)

للصور املؤقت للتخزين وسيلة املكاني» البرصي «السجل يقدم سبق، مما العكس عىل
يتداخل املتزامنة املكانية املهام أن تثبت دراسات من وجوده عىل استُدل وقد ومعالجتها.
تؤدي أن حاولت إذا وبالتايل األجل؛ القصرية الذاكرة بسعة يتعلق فيما بعض مع بعضها
هاتني فإن بطنك)، وفرك رأسك عىل الرتبيت (مثًال: واحد وقت يف كالميتني غري مهمتني
كل يف األداء يرتاجع ثم ومن املكاني، البرصي السجل تجهدان قد مجتمعتني املهمتني
إىل الدراسات وأشارت وحدها). مهمة كل تؤدى عندما األداء بمستوى (مقارنًة مهمة
املكانية الذاكرة مساهمة فيعكس الشطرنج، لعب يف يتدخل املكاني البرصي السجل أن

الشطرنج. رقعة عىل الشطرنج لقطع املختلفة التشكيالت معالجة يف األجل قصرية

املركزي ذ امُلنَفِّ (3-3)

ويُعتقد لباديل. العاملة الذاكرة نموذج يف وضوًحا األقل املكون هو اليوم، حتى هذا،
يف مشرتًكا يكون وقد العاملة، الذاكرة يف واالسرتاتيجي االنتباهي الجانبني يتوسط أنه
كالهما كان لو املكاني، البرصي والسجل الصوتية الحلقة بني املعرفية املوارد تنظيم
مكانية حركة وتمارس كلمات قائمة تذكُّر تحاول كنَت إذا مثًال: الوقت، نفس يف نشًطا
عند الخاصة). أبحاثنا أحد يف يفعلوا أن املشاركني من طلبنا (مثلما نفسه الوقت يف
إحدى ُصممت حيث املزدوجة، املهمة طريقة وزمالؤه باديل طبَّق املركزي، ذ املنفِّ دراسة
عىل بناءً الثانية املهمة تُقيَّم حني يف مشغوًال، املركزي ذ املنفِّ إلبقاء األوىل) (املهمة املهام
املهمة يف األداء يتدنى وعندما ال. أم املهمة هذه أداء يف مشرتًكا املركزي ذ املنفِّ كان إذا ما
مشرتك املركزي ذ املنفِّ أن استخالص يمكن األوىل، للمهمة املتزامن األداء بسبب الثانية
املركزي ذ املنفِّ ليشغلوا الباحثون استخدمها التي املهام إحدى الثانية. املهمة تأدية يف
مع حرفية، متتاليات إنتاج املشاركني من يُطلب عشوائية. حرفية متتاليات إنتاج هي
C-A-T مثل: معنى، يحمل ترتيب يف تقع التي األحرف متتاليات تجنب عىل الحرص
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ذ املنفِّ الحروف الختيارات ومراقبتهم املشاركني إنتاج فيَشغل .S-U-V أو A-B-C أو
مباريات من مأخوذة مواقع عن الخرباء الشطرنج العبي ذاكرة أن أوضحنا وقد املركزي.
اللفظي؛ الكبت بسبب ال الحروف إنتاج مهمة تأدية بسبب ترضرت قد حقيقية شطرنج
قطع مواقع تذكر يف مشرتًكا كان الصوتية) الحلقة (ال املركزي ذ املنفِّ أن إىل يشري مما
النوع ذلك يف املركزي ذ املنفِّ ارتباك آثار رؤية يمكن إكلينيكي، منظور ومن الشطرنج.
ترتبط (التي التنفيذ» خلل «متالزمة يف املالحظ املخطط وغري املنظم غري السلوك من

والسادس). الخامس الفصلني انظر للمخ؛ األمامية القرشة يف الدماغية باإلصابة

العريض املصد (4-3)

لنموذج وطبًقا الوظيفي. املكون هذا لباديل العاملة الذاكرة نموذج نسخ أحدث َمْت َقدَّ
إىل األجل الطويلة الذاكرة من تُسرتجع التي املعلومات تحتاج ما غالبًا املعدل، باديل
(٢٠٠١) باديل ويعزو العاملة، الذاكرة تلبيها التي الحالية املتطلبات يخص فيما دمجها
يلعب فيل تخيل عىل لقدرتنا مثاًال يقدِّم وهو العريض. املصد إىل املعرفية الوظيفة هذه
األفيال حول املعلومة تخطي نستطيع أننا جدال ثمة اإلطار، هذا يف الجليد. هوكي
وردي الفيل أن تخيُّل طريق عن األجل الطويلة الذاكرة من إلينا املقدمة الجليد وهوكي
أن يمكن امللعب يف مركز أي وبتأمل الهوكي، عصا الفيل يمسك كيف وتخيل اللون،
الطويلة الذاكرة يف بالفعل يوجد ما العريضتخطي املصد لنا يتيح وبالتايل الفيل؛ يشغله
تعتمد أن يمكن جديدة سيناريوهات لخلق واستخدامه مختلفة، بطرق ودمجه األجل،

املستقبلية. األفعال عليها

الذاكرة استعارات (4)

تحتل املكتبي. حاسوبك يف العشوائي الوصول ذاكرة بسعة العاملة الذاكرة تشبيه يمكن
الوصول ذاكرة — املعالجية موارده حيث من — حاليٍّا الحاسوب بها يقوم التي العمليات
الذاكرة الحاسوب يف الصلب القرص ويشبه للحاسوب. العاملة» «الذاكرة أو العشوائي،
إىل هناك وتخزنها الصلب القرص عىل املعلومات تضع أن تستطيع حيث األجل، الطويلة
اعتبار يمكن الليل. طوال الحاسوب تطفئ عندما هناك مخزَّنة وتظل مسمى، غري أجل
عىل قادرين نظلُّ هانئ، ليل نوم وبعد البرش! إىل بالنسبة للنوم مشابًها الحاسوب إطفاء
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ميالدنا، وتاريخ اسمنا، (مثل األجل الطويلة ذاكرتنا يف املخزنة املعلومات إىل الوصول
الشخيص) ماضينا يف خاصة بصفة باألحداث زاخر يوم يف حدث وما أشقائنا، وعدد
األخرية األفكار تذكُّر نستطيع ال — العادة يف — ولكن التايل. الصباح يف نستيقظ عندما
املعلومات هذه (ألن التايل الصباح يف نستيقظ عندما العاملة ذاكرتنا يف بها احتفظنا التي
هذا يكون قد النوم، يف نستغرق أن قبل األجل الطويلة ذاكرتنا إىل العادة يف تُنَقل لم
القليلة الدقائق خالل أفكارهم أفضل ينتجون الذين أولئك إىل بالنسبة للغاية محبًطا
استخدام (١) ب تتعلق الصلة وثيقة أخرى مقارنة ثمة النوم!) يف استغراقهم تسبق التي
مقابل قبل، من نزره لم ملطعم وحيدة هاتفية مكاملة إجراء يف األجل القصرية الذاكرة
وقد جديد، بيت إىل ننتقل — مثًال — عندما األجل طويلة جديدة ذكريات خلق (٢)

الجديد. بيتنا هاتف لرقم للذاكرة تمثيل خلق إىل نضطر
التشفري بني الفرق فهم يف الحاسوب يف األقراص مشغل تشبيه يساعدنا كما
عىل املوجودة املعلومات من الهائل الكم يف فكِّر الذاكرة. يف واالسرتجاع والتخزين
دون من ولكن، األجل. الطويلة للذاكرة ضخًما نظاًما اعتبارها يمكن التي اإلنرتنت
من أساًسا فائدة ال اإلنرتنت، عىل من واسرتجاعها املعلومات عن للبحث الفعالة األدوات
هل العملية الناحية من ولكن النظرية، الناحية من متاحة تكون فقد املعلومات؛ هذه
جوجل مثل فعالة بحث أدوات ظهور أدى لهذا تحتاجها؟ عندما إليها الوصول يمكنك

األخرية. السنوات خالل اإلنرتنت استخدام يف هائلة طفرة إحداث إىل وياهو
العنارص تناول إىل ملكوناتها املقرتحة والعمليات العاملة الذاكرة من اآلن ننتقل
االختالفات هذه اقُرتحت وقد األجل. الطويلة الذاكرة داخل املقرتحة املختلفة الوظيفية
من كلٍّ تقييم خالل من الذاكرة أبحاث يف إليها التوصل تم التي النتائج لوصف كوسيلة
هذان فقدَّم الدماغية. اإلصابات من مختلفة بأنواع املصابني واألشخاص األصحاء األفراد

البرشية. الذاكرة بتنظيم يتعلق فيما قيمة معلومات كالهما املصدران

واإلجرائية والعرضية الداللية الذاكرة (5)

الداللية»، و«الذاكرة العرضية» «الذاكرة بني مفيًدا يكون قد فارًقا النفس علماء حدَّد
بشكٍل إليها للوصول القابلة األجل الطويلة الذاكرة من مختلًفا نوًعا منهما كلٌّ تمثِّل والتي
أن إىل تولفينج ذهب خاصة، وبصفة األول). الفصل يف الفارق هذا وأوضحنا (سبق واٍع
تتعلق الداللية» «الذاكرة أن حني يف معينة، أحداث تذكُّر عىل تنطوي العرضية» «الذاكرة
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«الزمان» اسرتجاع العرضية الذاكرة ن وتتضمَّ العالم. عن العامة باملعرفة جوهرية بصفة
أي — الذاتية» السرية «ذاكرة (تمثل الحدث. وقت يف بها املرتبطة و«املشاعر» و«املكان»
اهتماًما جذب العرضية للذاكرة فرعيٍّا تصنيًفا — السابقة حياتنا من أحداث استحضار

األخرية.) السنوات خالل كبريًا
حياتك بأحداث املختصة الذاكرة بأنها العرضية الذاكرة تعريف يمكن باختصار:
الزمان عن بتفاصيل االحتفاظ إىل بطبيعتها الذكريات هذه فتميل بها، مررت التي
األسبوع نهاية عطلة خالل فعلته ما تذكُّر فإن وبالتايل فيهما؛ اكتُسبت التي واملوقف
للذاكرة مثالني يشكالن القيادة، الختبار خضعت عندما حدث ما اسرتجاع أو املاضية،

العرضية.
ذاكرة هي التي الداللية»، «الذاكرة مع وتتفاعل العرضية الذاكرة تتعارض
يُحتفظ التي املعرفة بأنها الداللية» «الذاكرة تعريف ويمكن و«املفاهيم». «الحقائق»
نجمع ما غالبًا األمر، واقع ويف فيها. اكتُسبت التي الظروف عن النظر برصف بها
نحاول عندما فمثًال: ذلك. نفعل أننا نعي أن دون والداللية العرضية الذاكرة بني ونمازج
مع اليوم هذا عن الفعلية ذكرياتنا تتمازج فقد زفافنا، يوم يف حدث ما نسرتجع أن
حفالت خالل العادة» «يف تقع التي األحداث نوعية حول الداللية ومعرفتنا توقعاتنا

الزفاف.
الداللية»: «الذاكرة لتوضيح األمثلة بعض هذه

فرنسا؟ عاصمة ما
األسبوع؟ أيام عدد كم

املتحدة؟ للمملكة الحايل الوزراء رئيس من
يطري. ثديي حيوان باسم أخربني

للماء؟ الكيميائي الرمز ما
جوهانسربج؟ إىل لندن من تحلق كنت لو صوبه تسافر الذي االتجاه ما

باملخزون تستعني جميًعا ولكنها الصعوبة، من نسبية بدرجات األسئلة هذه تتسم
ونميل حياتنا مدار عىل نكتسبها التي املعرفة هذه العالم، عن العامة املعرفة من الضخم
أو أمس، اإلفطار عىل تناولتَه عما سألتُك لو ذلك، من النقيض عىل بها. جدًال التسليم إىل
اآلن ألني العرضية»؛ «ذاكرتك من إجابتك فستستقي األخري، ميالدك عيد يف حدث عما

41



الذاكرة

ذاكرتك فإن ولذلك حياتك؛ يف حدثت معينة وقائع، أو أحداث، حول أسئلة عليك أطرح
أكلت. وماذا وأين متى عىل تنطوي عرضية ذاكرة ستكون الصباح هذا اإلفطار تناول عن
الذاكرة يستلزم «اإلفطار» مصطلح إليه ويشري يعنيه ما تذكر فإن أخرى، ناحية من
تتذكر ال ربما ولكنك «اإلفطار»، يعنيه ما تصف أن شك بال تستطيع وبالتايل الداللية؛
شك ال (مما مؤخًرا اإلفطار مفهوم تعلمت قد تكن لم ما املفهوم، هذا تعلَّمت وكيف متى
اكتسبتها أخرى مفاهيم هناك تكون ربما ولكن طفولتك، يف «اإلفطار» عرفت أنك فيه
الوقت بمرور داللية ذكريات إىل العرضية الذكريات ل» «تحوُّ كيفية زالت ما مؤخًرا).
فيها عرفت مرة أول املثال: سبيل (عىل كبرية بحثية واهتمامات الفرتاضات يخضع مجاًال
بمرور تدريجيٍّا ولكن معني، حدث خالل كانت العالم يف جبل أعىل هو إفرست جبل أن

داللية). معلومة إىل املعلومة هذه تحولت — املتكرر وبالتعرض — الوقت
ذاكرة نظاَمي تمثالن والعرضية الداللية الذاكرة كانت إذا ما املؤكد غري من يزل لم
اضطرابات توصيف عىل املساعدة يف كثريًا أفاد بينهما الفصل ولكن ال، أم ا حقٍّ منفصلني
سبيل عىل اآلخر. من أكثر النظامني أحد عىل تؤثر أنها يبدو التي اإلكلينيكية الذاكرة
الذاكرة عىل تحديًدا تؤثر أن املخ يف معينة الضطرابات يمكن أنه الباحثون اكتشف املثال:
املتالزمة أن إىل تولفينج إندل ذهب ذلك، من النقيض عىل الداليل». «الخرف مثل الداللية،
العرضية، الذاكرة يف انتقائي بضعف تتسم الذاكرة» فقدان «متالزمة باسم املعروفة

الخامس). الفصل (انظر الداللية الذاكرة يف ليس ولكن
وهو — األجل الطويلة الذاكرة من الثالث النوع أن عىل ا عامٍّ اتفاًقا هناك أن يبدو
من للتمكن الرضورية الجسدية العمليات من سلسلة أداء (مثًال: اإلجرائية» «الذاكرة
ومجدًدا، واٍع. بشكل إليها الوصول يمكن التي الذاكرة عن مستقل — الدراجة) ركوب
اإلجرائية، الذاكرة عىل تحديًدا تؤثر أن يمكن املخ يف معينة اضطرابات توجد أنه يبدو
الذاكرة اعتبار ينبغي ال بأنه اقرتاحات أيًضا هناك كانت كذلك الرعاش. الشلل مرض مثل

مختلفة. فرعية أنظمة عدة عىل تشتمل إنها بل متجانًسا، ذاكرة نظام اإلجرائية

والضمنية الرصيحة الذاكرة (6)

هذا (يحمل والضمنية. الرصيحة الذاكرة بني الذاكرة باحثو حدَّده شائع آخر فارق يوجد
والخاص السابق، الجزء يف مناقشته تمت الذي اإلطار مع التشابهات بعض امُلقرتَح اإلطار
بأنها الرصيحة» «الذاكرة تُعرَّف اإلطار، هذا يف واإلجرائية.) والداللية العرضية بالذاكرة
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أو التجربة أو باملعلومة التذكر، وقت أثناء يف الواعية، املعرفة تتضمن التي تلك
بأنه التذكر تجربة من النوع هذا إىل آخرون باحثون وأشار تذكره. املطلوب املوقف
التي العرضية، الذاكرة مع هنا شديدة تطابقات وهناك رصيًحا، منه أكثر «اسرتجاعي»

سابًقا. ناقشناها
املشاعر أو السلوك عىل ما تأثري إىل ذلك، من العكس عىل الضمنية»، «الذاكرة تشري
مثًال: األصلية. لألحداث واٍع تذكر دون يتجىل ولكنه سابقة، لتجربة كنتيجة األفكار أو
اليوم ذلك خالل الحًقا تفكر فقد صباًحا، العمل إىل طريقك يف صيني بمطعم مررت إذا
بالتجربة تأثر قد امليل هذا أن واٍع بشكل تعرف أن دون صينية، وجبة لتناول الخروج يف

الصباح. ذلك يف خضتها التي
تقيس التي الدراسات يف والضمنية الرصيحة الذاكرة بني الفروق أحيانًا تتضح
التنشيط دراسات من العديد يف املستخدمة املهام إحدى «التنشيط». عليها يُطلق ظاهرة
لتتأكد الفصل آخر إىل اذهب .e_e_h_n_ (مثل الكلمات ملقاطع املوقوت اإلكمال هي
ما عادًة األصحاء، األفراد حالة يف صحيح). بشكل املقطع هذا أكملت قد كنت إذا ما
تعلَّموها التي الكلمات إىل بالنسبة دقة أكثر أو أرسع الكلمات مقاطع إكمال يكون
تحدث الظاهرة هذه فإن األمر، غرابة ورغم عليهم. الجديدة بالكلمات مقارنًة حديثًا
أن هذا رغم تستطيع ولكنها ذاتها، حد يف الكلمات واٍع بشكل نتذكر ال عندما حتى
الرصيحة الذاكرة بني الفرق عىل يدلل إضايف مصدر ويوجد الضمنية. الذاكرة إىل تصل
حالة يف الذاكرة». «فقدان ب مصابني مرىض شملت دراسات من مجدًدا يأتي والضمنية
واٍع بشكل التعرف يستطيعون ال أنهم الذاكرة بفقدان إصابتهم تعني املرىض، هؤالء
األفراد مثل — هذا مع ولكنهم السابق، يف عليهم ُعرضت التي الصور أو الكلمات عىل
أنه إىل الدراسات هذه وتشري الحًقا. املطابقة الكلمة مقاطع إكمال يف أفضل — األصحاء
يتطلب االختبار كان إذا ما عىل بناءً للذاكرة، الوظيفي التنظيم يف جوهري فرق يوجد

ال. أو السابق بالحدث الواعية املعرفة
العرشين القرن ثمانينيات يف املثال: سبيل عىل الرأي؛ هذا صحة عىل آخر دليل هناك
ينطوي (الذي «التعرف» االختبارات: من نوعني عىل اشتملت دراسة جيكوبي الري أجرى
االختبار تم الحالة، هذه (يف الالواعي» و«التذكر املكتسبة) للمعلومات الواعي التذكر عىل
لفرتة مرئية بصورة عرضها تم كلمة عىل التعرف أي حيس؛ تعرُّف مهمة طريق عن
تجربته؛ يف املستهدفة الكلمات حفظ كيفية يف أيًضا جيكوبي ل تدخَّ كما للغاية). وجيزة
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مع (٢) أو وحدها)، «بنت» (مثل: سياق دون (١) إما ظهرت مستهدفة كلمة فكل
النقيض له ُقدِّم عندما املشارك أنتجها (٣) أو مًعا)، بنت» – «ولد (مثل: كسياق نقيضها

«بنتًا»). املشارك فأنتج «ولد» تقديم (مثل:
املستهدفة الكلمات من مزيج إظهار عىل الرصيحة للذاكرة الالحق االختبار انطوى
سابًقا تعلموها الكلمات أي يحددوا أن منهم وُطلب املشاركني، عىل الجديدة والكلمات
الفقرة يف وصفنا كما واملنتَجة، املقروءة الكلمات من كالٍّ «املتعلَّمة» الكلمات (تضمنت
من مزيج ُعرض الضمنية، الذاكرة اختبار إىل بالنسبة ذلك، من النقيض عىل السابقة).
وُطلب األخرى، تلو كلمة للغاية، وجيزة لفرتة الجديدة والكلمات املستهدفة الكلمات
تحسن كالتايل: الدراسة هذه نتائج وكانت عرضها. عند كلمة كل تحديد املشاركني من
االهتمام يثري ما — ولكن «اإلنتاج»، حالة إىل «الالسياق» حالة من منتقًال الرصيح التعرُّف
النتائج نمط أن إىل ونظًرا الضمني! الحيس التعرف مهمة يف الصحيح هو العكس كان —
الرصيحة الذكريات (أي األساسية العمليات بأن يوحي فهذا االختبارين، يف معكوًسا كان

مستقلة. تكون ربما ذاكرة آليات عىل وتنطوي مختلفة، والضمنية)
أن يمكن كيف يوضح جيًدا مثاًال السابقة الفقرة يف ُوصفت التي الدراسة تعترب
نستطيع لن التي العقلية العمليات بني أسايس فرق رصد يف بدقة محددة تجربة تساعدنا
املنهجي للبحث آخر مثال ويتعلق الذاتي. التأمل أو االسرتجاع باستخدام بثقة فصلها
فقد الكيل. التخدير أثناء يف الذاكرة حول وآخرين أندريد بأعمال املجال هذا يف الدقيق
للمواد الضمنية الذاكرة إظهار بعد فيما يستطيعون الناس أن الباحثون هؤالء أثبت
العرض. وقت خالل الوعي فاقدين كانوا وإن حتى التخدير، خالل عليهم املعروضة
الحذر يتوخوا أن يجب الجراحية الفرق أعضاء بأن اقرتاحات إىل كهذه اكتشافات وأدت
تأثري تحت تتم جراحية عملية خالل مرضاهم عن يقولونه ما حيال خاصة بصفة
بصفة تنجح قد التجارية اإلعالنات أن إىل آخر بحث أشار هذا، عىل عالوة الكيل! التخدير
ُعرضت الذين الناس أن ثبت وقد الضمنية. الذاكرة عىل تأثرياتها خالل من أساسية
باإلعالنات مقارنة جاذبية أكثر بصفتها اإلعالنات هذه يصنِّفون قبل من إعالنات عليهم

البحت»). التعرض «تأثري باسم تُعرف ظاهرة (وهي سابًقا يشاهدوها لم التي
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الذاكرة مهام من مختلفة أنواع (1-6)

مقرتَحنْي ذاكرة بنظاَمي يتعلق اختالًفا الضمنية عن الرصيحة الذاكرة اختالف يمثل
املوضوع). هذا حول وشموًال تخصًصا الستعراضأكثر ،١٩٩٩ وجيليسيك، فوسرت (انظر
— يُخلط أنه املحتمل ومن — املقرتحني الذاكرة نظاَمي بني الفارق هذا يُستخدم ما غالبًا
وظيفية عمليات متفاوتة بصورة تتضمن قد التي الذاكرة»، «مهام من مختلفة أنواع مع
ما وهي واملفاهيم؛ املعاني يف يفكروا أن الناس من الذاكرة مهام بعض يتطلب مختلفة.
تتذكر أن منك ُطلب لو املثال: سبيل عىل باملفاهيم». املدفوعة «املهام ب غالبًا إليها يشار
الوقت يف نفسها. الكلمات رصاحًة ستتذكر فعندئٍذ حفظتها، كلمات قائمة من عنارص
من أخرى مهام وتتطلب أيًضا. الكلمات معاني تلقائيٍّا تتذكر أن املحتمل من نفسه،
املدفوعة «املهام ب غالبًا إليها يشار ما وهي املعروضة؛ املواد عىل أكثر يركزوا أن الناس
دون ،(e_e_h_n_ (مثل ما كلمة مقاطع إكمال هي مهمتك كانت إذا وبالتايل بالبيانات»؛
أكثر ضمنيٍّا الحفظ جلسة تأثري يكون أن املحتمل فمن املحفوظة، القائمة إىل الرجوع
بصورة ستتعامل ولكنك للحروف، البرصية األنماط مع ستتعامل إنك أي رصيًحا؛ منه

األساس). من التعامل هذا مثل حدث (إن الكلمات معاني مع أقل
الذاكرة إىل متفاوت، بشكل تصل، أنها يفرتض التي املهام أيًضا تُسمى ما أحيانًا
الصعب ومن التوايل. عىل املبارشة»، و«غري «املبارشة» الذاكرة بمهام والضمنية الرصيحة
غري مقابل املبارشة بالبيانات؛ أو باملفاهيم املدفوعة (أي املهمة طبيعة بني نفصل أن
واقع ويف الضمني). أو الرصيح (أي: لالختبار الخاضع الذاكرة مكون وطبيعة املبارشة)
بحتة» «عملية بأنها تتسم ذاكرة مهمة من ما أنه إىل الباحثني من العديد ذهب األمر،
والضمنية، الرصيحة العمليات من مزيج سيتوسطها ذاكرة مهمة كل إن حيث فعًال؛

املختلفة. الذاكرة مهام عرب سيختلف الذي هو العمليات هذه وثقل

الذاكرة تجربة (2-6)

إحدى أداء يصاحب التذكر تجربة من نوٌع الرصيحة/الضمنية الذاكرة بفارق يرتبط
ليشء الشخص «تذكُّر» بني الذاكرة يف فعيل فارق يوجد أنه اقُرتح مثًال: الذاكرة. مهام
أي — فينومينولوجية بتجربة الشخص مرور بأنه «التذكر» تعريف تم به. و«معرفته»
األصلية. التعلم تجربة يف لالختبار الخاضع املحدد العنرص رؤيته حول — ظاهراتية
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الكلمة أن ببساطة «يعرف» قد الشخص أن إىل اإلشارة تمت ذلك، من النقيض عىل
كان تحديًدا. العنرص الشخص هذا يتذكر أن دون األصلية، القائمة يف موجودة كانت
أجراه الذي البحث ففي التذكر/املعرفة. بني الفارق هذا استخدم من أول تولفينج إندل
بتجربة (١) إما مصحوبة بأنها االختبار يف استجابة كل عىل يُحكم أن طلب تولفينج،
تذكر دون ولكن تقديمه، تم قد العنرص أن بمعرفة (٢) أو العنرص، تعلُّم اسرتجاع
أحكام عىل اختبارات الحني ذلك منذ وزمالؤهما وجافا جاردينر أجرى تحديًدا. الحدث

املختلفة. التجريبية الظروف من متنوعة مجموعة ظل يف التذكر/املعرفة
بصورة توصيفه حيث من ما، حدٍّ إىل التطبيق صعب الفارق هذا يكون قد
«التذكر» أحكام عىل أثَّر قد التجريبية املعالجات من عدًدا أن ثبت هذا، مع موضوعية.
(حيث الداللية املعالجة أن الدراسات أثبتت املثال: سبيل عىل مختلفة. بصورة و«املعرفة»
املعالجة من أكثر «تذكرية» استجابات إىل تؤدي العنارص) معاني عىل الرتكيز يكون
البحث نتائج تشري النقيض، وعىل املدروسة). الكلمات صوت عىل تركز (التي السمعية

والسمعية. الداللية الظروف يف تختلف ال «املعرفة» استجابات نسبة أن إىل

املعالجة مستويات (7)

الذاكرة سيما (ال الذاكرة يف التفكري عند للغاية مؤثًرا كان الذي التكميلية األطر أحد
للذاكرة، البنيوية النماذج النقيضمن عىل املعالجة». «مستويات إطار هو األجل) الطويلة
التعبري تم وقد السعة. أو البنيان من بدًال الذاكرة، يف املعالجة أهمية عىل اإلطار هذا يركز
التي التجريبية النفس علم دراسات يف اإلطار مستويات منهج عن مرة ألول بوضوح
باقتضاب به برشَّ األسايس مبدأها أن إال لوكهارت، وبوب كريك فريجوس بها قام
نفكر لم ما ننىس ما «رسعان يقول: كتب عندما بروست مارسيل الروائي اليشء بعض
عىل قدرتنا عىل تعتمد التذكر عىل قدرتنا أن إىل ولوكهارت كريك ذهب بعمق.» فيه
بدءًا مختلفة، معالجة» «مستويات وصفا وقد التشفري. وقت خالل املعلومات معالجة
يتم الذي للمثري الفيزيائية الخواص مع فقط تتعامل التي «السطحية» املستويات من
عمليات إىل ووصوًال الصوتية، الخواص عىل املنطوية «العميقة» بالعمليات مروًرا تقديمه،

معناها. حيث من للمادة الداليل التشفري عىل تنطوي أعمق
يف الالحق الذاكرة أداء حيث من — الرسمية التجارب من العديد أثبت ثم، من
األكثر املعالجة من أفضل التشفري وقت يف للمعلومات «العميقة» املعالجة أن — االختبار
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مواد تعلُّم ن يحسِّ أن يمكن الداللية املعالجة خالل من املادة تعميق وأن «سطحية»،
و(١) كلمات قائمة حفظ منك ُطلب أنه افرتض مثال: هذا حسنًا، هذا؟ معنى ما الذاكرة.
القائمة يف كلمة بكل شخيص ارتباط تقديم (٢) أو القائمة، يف كلمة لكل تعريف تقديم
قائمة ستتذكر العادة يف القائمة). يف املدرجة للكلمات داللية معالجة يتطلب منهما (كلٌّ
مهمة أداء منك ُطلب لو بما مقارنة و(٢) (١) الظرفني ظل يف أفضل بشكل الكلمات
يف كلمة لكل الوزن نفس عىل أخرى كلمة تقديم (٣) مثل داللية، وأقل سطحية أكثر
كلمة كل يف حرف كل مع يتوافق بما األبجدية يف الحرف رقم تقديم (٤) أو القائمة،

بالقائمة. مدرجة
نسبيٍّا سطحي بأسلوب ببساطة نعالجها فقد ،DOG كلمة رأينا إذا أخرى: بعبارة
صوتيٍّا نعالجها قد أخرى، ناحية من كبرية. بحروف مكتوبة أنها مالحظة طريق عن
معنى يف نفكر أن يمكن ذلك، من بدًال .logو frog وزن عىل صوتها أن بتسجيل
«أفضل بأنه أحيانًا يوصف بالشعر مكسو أليف حيوان إىل تشري dog فكلمة الكلمة:
معنى عىل معتمد تعمق عىل املنطوية الداللية، املعالجة من املزيد أما لإلنسان». صديق
نفكر قد (مثًال: أقوى ذاكرة إىل يؤدي أن شأنه ومن أعمق، معالجة فيمثل الكلمة،
وصفات األصلية، الوظيفية وأدوارها نشأتها، ومكان الكالب، من مختلفة سالالت يف

وهكذا). ساللتها،
عىل التعرف احتمالية أن كالهما أثبت املنهج، هذا فائدة وتولفينج كريك بتوضيح
«عمق» حسب و٧٠٪، ٪٢٠ بني ترتاوح للذاكرة تجربة يف صحيح بشكل الكلمة نفس
قرارات عىل األولية املعالجة انطوت عندما التشفري. وقت يف قبل من تمت التي املعالجة
مستوى عند صحيح بشكل التعرف تم الكلمة، بها ُطبعت التي الحروف حالة حول فقط
أحسن كانت ولكنها الصوتية)، القرارات (أي: التقفية قرارات عقب األداء وتحسن .٪٢٠
املعالجة انطوت عندما تقريبًا) ٪٧٠ بنسبة صحيح بشكل التعرف تم (أي كبري حدٍّ إىل

معينة. جملة يف املعنى حيث من ستصلح الكلمة كانت إن ما حول قرارات عىل
تفاصيل تعرضت هذا، ومع املعالجة. مستويات نموذج البيانات من الكثري يؤيد
مبارش غري املنهج هذا أن أساس عىل اعرتاضات أثريت وتحديًدا، لالنتقاد. األصيل النموذج
معينة تشفريية عملية أن لوحظ لو وبالتايل، تفسريه؛ طريقة يف املنطقية الناحية من
إطار منطلق من — عندئٍذ الذهاب فيمكن للذاكرة، أفضل أداء إىل أدى معينًا إجراءً أو
— ولو املعرفية. املعالجة من «أعمق» شكل عن ناتج هذا أن إىل — املعالجة» «مستويات

47



الذاكرة

الحق أداء إىل آخر تشفريي إجراء أو أخرى تشفريية عملية أدت — ذلك من النقيض عىل
حدث هذا أن بد ال — املعالجة» «مستويات لنموذج وفًقا — فعندئٍذ للذاكرة، أضعف
إطار أن هو االهتمام محور فإن لذا التشفري. وقت يف «سطحية» أكثر معالجة نتيجة
— املشكلة لالختبار. قابل وغري لذاته محقًقا يصبح الطريقة بهذه املعالجة» «مستويات
عن منفصًال يكون املعالجة و«سطحية» «عمق» ل معيار وضع كيفية هي — جوهرها يف

الالحق. الذاكرة أداء
الذي الذاكرة أداء عن بمعزل تحديده يمكن ال املعالجة مستوى معيار أن ُزعَم لهذا
قد التي والعصبية الفسيولوجية الطرق إىل مؤخًرا كريك فريجوس أشار هذا، مع ينتجه.
لالختبار، النموذج لقابلية املحتملة املشكالت ورغم املعالجة. لعمق مستقالٍّ مقياًسا تقدم
مهمة وظيفية أمور إىل — مهم بشكل — االنتباه يلفت املعالجة» «مستويات منهج فإن
التشفري، خالل املواد تعقيد و(٢) التشفري، وقت يف املواد معالجة نوع (١) ذلك: يف بما
الذاكرة مهمة إىل «االنتقال» حيث (من التشفري وقت يف تتم التي املعالجة مالءمة و(٣)
الذي اإلطار وشأن الثالث). الفصل يف باستفاضة املوضوع هذا نتناول وسوف التالية؛
أننا هو املعالجة مستويات إلطار األسايس الرتكيز فإن األول)، الفصل (يف بارتليت حدده
التي العمليات (١) عىل: يعتمد نتذكره ما إن حيث التذكر، عملية يف نشطون» «فاعلون
أو اليشء خواص (٢) إىل باإلضافة حدثًا، أو شيئًا نصادف عندما بأنفسنا فيها ننخرط

نفسه. الحدث

.Elephant والضمنية») الرصيحة «الذاكرة عنوان (راجع الكلمة مقطع
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الثالث الفصل

القبعة األرنبمن إخراج

منذ حياله قلًقا كنت ما تتذكر أن اليوم فحاول ذاكرتك، تخترب أن أردت إذا
مىض. عام

مجهول مصدر

الفارق وسأعرض الذاكرة؛ من املعلومات إىل الوصول كيفية الفصل هذا يتناول سوف
إليه وأملحنا سبق الذي املعلومات، وإتاحة املعلومات إىل الوصول إمكانية بني األسايس
اليومية الصعوبات من كثريًا أن سأوضح تحديًدا، أكثر وبشكل الثاني. الفصل يف
بها، واحتفظنا املعلومة فيها استقبلنا ربما بمواقف مرتبط ذاكرتنا مع نواجهها التي
ا مهمٍّ هنا السياق دور يبدو ذلك. نريد عندما املعلومة هذه اسرتجاع عن نعجز ولكننا
املعلومات تذكر إىل نميل فإننا األخرى، العوامل جميع تساوي حال ففي خاصة: بصفة
مادي سياق يف — املعلومة اسرتجاع فيه نريد الذي الوقت يف — كنا إذا أفضل بشكل
أيًضا سنستعرض كما املعلومة. لهذه فيه تعرضنا الذي للوقت مماثَلنْي وجدانية وحالة
حفلة يف نعرف قد املثال: سبيل عىل اللسان». طرف «ظاهرة الفصل هذا يف باستفاضة
صوت عليه يبدو ما أو نتذكره، أن نحاول مكان) أو (شخص اسم من األول الحرف ما

نفسه. االسم إىل الوصول نستطيع ال قد ولكننا االسم،

السلوك من استخالصالذاكرة (1)

قد الذاكرة أن إىل تشري السلوك من عديدة أشكال توجد الثاني، الفصل يف رأينا كما
قد سابق؛ وقت يف جديدة أغنية سمعت أنك افرتض ماٍض. حدث الستحضار استثريت



الذاكرة

من بدًال أو مجدًدا. تسمعها عندما الكلمات عىل تتعرف أو األغنية، كلمات بعد فيما تتذكر
بوضوح. عليها تتعرف أن دون مألوفة الكلمات تبدو قد مجدًدا، األغنية سمعت إذا ذلك،
برسالة معلن غري بشكل متأثَريْن العقلية حالتك أو سلوكك يكون قد املطاف، نهاية يف
واعية. بصورة نفسها األغنية تجاه األلفة أو التعرف أو بالتذكر حس أي دون األغنية،
فبعد فقط. منه جزءًا نتذكر ولكننا املعلومات، من هائًال ا كمٍّ نصادف يوم كل
عىل قادرين بعدئٍذ نكون أن يجب حواسنا، عالجتها التي للمعلومات وتخزيننا تشفرينا
يف للذاكرة األساسية املنطقية املكونات استعرضنا عندما رأينا كما بكفاءة؛ اسرتجاعها
خالل فمثًال: الوظيفية. داللتها عىل تعتمد نتذكرها التي األحداث أن ويبدو األول. الفصل
بالخطر توحي التي املعلومات بتذكر املخاطر من البرش نجا ربما التطوري، ماضينا
محتمل). غذاء مصدر اكتشاف (مثل املكافأة أو محتمل) مفرتس حيوان ظهور (مثل

املعلومة تشفري فيه تم الذي السياق عىل كبريًا اعتماًدا اسرتجاعه نستطيع ما يعتمد
نسميه ما وهو االسرتجاع، سياق مع هذا يتطابق مدى أي وإىل األساس، يف تصنيفها أو
اليشء بعض باإلحراج يشعر منا العديد املثال: سبيل عىل التشفري». خصوصية «مبدأ
مألوف. غري سياق يف نلقاهم عندما معارفنا أو أصدقائنا عىل التعرف عن نعجز حني
فقد معني، بشكل ثيابه يرتدي املدرسة أو العمل يف شخًصا معتاد بشكل نرى كنا فإذا
مطعم. يف أو زفاف حفل يف مختلف بشكل ثيابه مرتديًا رأيناه لو عليه التعرف يف نفشل
الطرق نستعرضبعض اآلن دعونا ولكن بعد، فيما بالتفصيل املبدأ نستعرضهذا سوف

الذاكرة. لتقييم األساسية

التعرف مقابل التذكر االسرتجاع: (2)

و/أو يحفز «تلميح» يوجد العادة يف العقل؛ إىل استحضارها يعني املعلومة «تذكُّر»
الدرايس املحتوى من تلميحات عىل العادة يف االمتحان أسئلة تحتوي مثًال: التذكر. يسهل
اليومية حياتنا أسئلة وتحتوي ممتحننا. بأهداف املرتبطة املعلومات إىل تذكُّرنا ه توجِّ
التلميحات هذه مثل تكون زمنية. تلميحات عىل الجمعة؟» يوم مساء فعلت «ماذا مثل:
لهذه استجابته عند التذكر يسمى ما وعادًة املعلومات. من الكثري تقدم وال للغاية، عامة
التلميحات بعض تكون قد كما الحر». «االستدعاء ب املحددة غري التلميحات من األنواع
«أين مثل: سؤال محددة. معلومات أو أحداث إىل وتوجهنا املعلومات من بمزيد محملة
املذكور السابق، السؤال عن يختلف السينما؟» قاعة تركت أن بعد الجمعة مساء ذهبت
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تزداد وعندما محددة. مادة الستخالص محاولة يف املعلومات من بمزيد بتزويدنا عاليه،
التلميحي». «االستدعاء التذكر عملية اسم يصبح توجيًها، التلميحات

تُقدَّم قد تجريبي، سياق يف االسرتجاع دراسة عند األخرى: األمثلة بعض إليك
منهم نطلب قد ثم التعلم، جلسة نسميه ما خالل — قصة مثل — لألفراد معلومات
األفراد من نطلب حني هو الحر» و«االستدعاء القصة. من معينة جوانب يتذكروا أن
اللسان» طرف «ظاهرة وتوضح مساعدة، أي دون القصة، من ممكن قدر أكرب تذكر
إنه حيث الحر، االستدعاء يف الشائعة املشكالت إحدى طبيعة الثاني) الفصل يف (املذكورة
فإن وباملقارنة، اسرتجاعها. نحاول التي املعلومات إىل جزئي وصول لنا يتاح ما غالبًا
الكلمة) من األول الحرف أو تصنيف، (مثل محفًزا نقدم حني هو التلميحي» «االستدعاء
تبدأ التي األشخاص أسماء بجميع «أخربني نقول: قد مثًال، معينة. معلومة نسرتجع لكي
التلميحي االستدعاء ويُعد باألمس.» عليك قرأتها التي القصة يف كانت والتي ،J بحرف
هذا يكون وقد الحر. باالستدعاء مقارنًة املجيبني عىل اليشء بعض أسهل األرجح عىل
الذاكرة» «عمل من بجزء فعًال نقوم إننا أي والسياق؛ الدعم من مزيًدا للفرد نقدم ألننا
يف مفيدة تكون قد التلميحات أن باملالحظة جدير التلميحات. هذه بتقديمنا أجله من
عندما بالتفصيل سنرى كما وتحيًزا، تحريًفا أيًضا تقدم قد ولكنها املعلومات، اسرتجاع

الرابع. الفصل يف العيان شاهد شهادة موضوع نستعرض
مجدًدا أمامنا تقديمه عند معني سابق حدث أو معلومة تمييز عىل قدرتنا تُسمى
واالختيار والخطأ الصواب أسئلة تستهدف ما عادة االختبارات، خالل مثًال: «التعرف». ب
الواقعية، الحياة ويف صحيح. بشكل املعلومة عىل التعرف عىل الطالب قدرة متعدد من
أو حدثًا السينما؟» قاعة غادرت أن بعد الطعام لتناول خرجت «هل مثل: أسئلة تقدم
امُلقدمة املعلومة كانت إذا ما السؤال عليه ُطرح الذي الشخص وتسأل معينة معلومة
من جزءًا ألن االسرتجاع؛ أنواع أسهل هو «التعرف» املايض. يف فعله حدٍث مع تتوافق
حياله. قراًرا تتخذ أن — املجيب — أنت وعليك بالفعل، مقدم «املستهدفة» الذاكرة مادة
سبق فقط أحدهما عنرصان؛ — مثًال — لك يُقدم حني هو الجربي» باالختيار و«التعرف
جربي، اختيار هذا قبل؟» من رأيته العنرصين هذين أي «أخربني تُسأل: ثم رأيته، أن
بنعم/ال» «التعرف ب هذا مقارنة يمكن العنرصين. أحد اختيار عىل مجرب إنك حيث
العنرص هذا رأيت «هل وأسألك: اآلخر تلو واحًدا العنارص من سلسلة عليك أعرض حيث
وقد عنرص. كل عىل «ال» أو «نعم» ب تجيب أن ببساطة عليك الحالة، هذه يف قبل؟» من

51



الذاكرة

التعرف يف تساهما أن يمكن مستقلتني عمليتني هناك أن إىل املنهجية التجارب أشارت
وهما:

السياقي االسرتجاع (1-2)

بأنه أحد عىل تتعرف قد مثًال: واملكان؛ للزمان الرصيح» «االسرتجاع عىل هذا يعتمد
لذا املاضية. الجمعة يوم العمل من بيتك إىل عودتك لدى الحافلة يف رأيته الذي الشخص
السابقة تجربتك تحديد عىل قادًرا تكون أن يجب التعرف، من النوع هذا إىل فبالنسبة

ومكانًا. زمانًا

املألوفية (2-2)

ولكنك قبل، من رأيته أنك تعلم وأنت واضح، غري بشكل مألوًفا يبدو شخًصا ترى قد
تجربة من النوع هذا يعزز ما أن ويبدو رأيته. أين أو متى فعًال تتذكر أن تستطيع ال
لذا السابقة. للمقابلة رصيح اسرتجاع فيها يوجد ال ولكن املألوفية»، «عملية هو التعرف
الذي «املعرفة» ب االستجابة لنوع للغاية (مشابه التعرف من تفصيًال أقل شكل هذا فإن
عىل القدرة دون املألوفية عىل املؤثرة العوامل مالحظة ويمكن الثاني). الفصل يف ناقشناه
نفسك أنت تكون وربما عليه). التعرف أو تذكره (أي: العقل إىل سابق حدث استحضار
رغم مألوًفا، بدا شخًصا قابلت إنك أي املناسبات: من العديد يف التجربة بهذه مررت قد
لنجاح الداعمة اآلليات إحدى األمر، واقع ويف بوضوح. عليه التعرف عن عاجًزا كنت أنك
األشياء تفضيل إىل تميل والناس أكثر، مألوفة بعينها منتجات تجعل أنها هي الدعاية
يف املذكور البحت» التعرض «تأثري إىل الرجوع (رجاء املألوفة. غري األشياء عن املألوفة

غاية.» دعاية «كل القديم: املثل جاء هنا من الثاني). الفصل
عىل جوهريٍّا اعتماًدا معتمدة تكون وقد غالبيتنا، لها تعرَّض الفتة ظاهرة توجد
تحدث قبل. من شوهد بمعنى فو»؛ «ديجا خداع وهي موضعها: غري يف بمألوفية شعور
فعًال يستطيعوا أن دون قبل، من شيئًا شاهدوا قد أنهم الناس يشعر عندما الظاهرة هذه
بالفعل. تمت الواقعة أو الحدث أن يؤكد آخر دليل أي تقديم أو السابق الحدث تحديد
املألوفية شعور فينشأ بالخطأ، املألوفية آليات تحدث قد فو، ديجا خداع حالة يف أنه يبدو
فو ديجا خداع أن إىل الباحثني بعض أشار ذلك، عىل عالوة جديد. يشء أو مشهد بسبب
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تلميح إىل تحتاج قد أو فوًرا، الشخصية هذه هوية تذكر عىل قادًرا تكون قد :1-3 شكل
عىل قادًرا تكون فقد الشخصية، هذه اسم تذكر عن عجزت إذا «فنانة»). أو «مغنية» (مثل:
األرجح عىل التلميحي االستدعاء ويُعد مادونا؟ أم شري هو االسم كان إذا ما عىل التعرف
من أسهل التعرف يُعترب حني يف الحر، باالستدعاء مقارنًة املجيبني عىل اليشء بعض أسهل

التلميحي.1 واالستدعاء الحر االستدعاء من كل

خداع لتجربة الداعمة املخ آليات أن ممكنًا يبدو لذا املغناطييس. بالتنويم تحفيزه يمكن
كليًة. متيقظني نكون عندما عادًة تعمل التي تلك عن مختلفة آليات تحفزها قد فو ديجا

والتعرف االسرتجاع عىل السياق تأثري (3)

يكون ما عادًة ولكن السياق، لتأثريات اليشء بعض ُعرضة االسرتجاع يكون أن يمكن
تذكر منهم ُطلب الذين الغواصني لدى — مثًال — هذا ظهر عرضة. أقل التعرف
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يف أو املكان نفس يف سواء ذاكرتهم، اختبار تم ثم اليابسة، عىل أو املاء تحت املعلومات
مختلف. مكان

عىل سواء املعلومات تذكر الغواصني من وباديل جودين طلب شهريتني، دراستني يف
(٢) أو السياق نفس يف (١) سواء لالختبار الغواصون خضع ثم املاء، تحت أو اليابسة

مختلف. سياق يف
بشكل متأثرة كانت الغواصني لدى االسرتجاع ذاكرة أن الدراستان هاتان أثبتت
فيه كانوا الذي السياق نفس هو املعلومات فيه شفروا الذي السياق كان إذا بما قوي
التعلم منهم ُطلب عندما أكثر معلومات الغواصون تذكَّر لهذا ال. أم الذاكرة اختبار خالل
اليابسة عىل التعلم منهم ُطلب عندما أو املاء، تحت لالختبار خضعوا ثم املاء تحت
املاء تحت — واالختبار التعلم سياق اختلف حني ولكن اليابسة. عىل لالختبار وخضعوا
الذاكرة أداء مستوى تراجع عندئٍذ — املاء تحت ثم اليابسة عىل أو اليابسة، عىل ثم
عندما االسرتجاع يف صعوبة واجهوا الغواصني أن األمر خالصة بوضوح. الغواصني لدى
نفس يف املعلومات تذكروا عندما وليس مختلف، مكان يف املعلومات تذكر إىل اضطروا

فيه. تعلموا الذي املكان
لذا التعرف. ذاكرة حالة يف وليس االسرتجاع، حالة يف فقط جليٍّا كان هذا أن إال
رضورية واالختبار التعلم عند السياق نفس يف بالتواجد املقدمة التلميحات كأن يبدو

التعرف. يف تأثريًا أقل ولكنها الفعال، لالسرتجاع
والنفسية. الفسيولوجية املرء بحالة أيًضا يتأثر االسرتجاع أداء أن الشائق األمر
منفعل، أو قلق وهو لالختبار خضع ثم للغاية هادئ وهو شيئًا شخص تعلم إذا مثًال:
لالختبار وخضع هادئ وهو تعلَّم لو ولكن الرتاجع. إىل التذكر أداء مستوى يميل فعندئٍذ
إىل األداء يميل فعندئٍذ انفعاله، وقت لالختبار وخضع انفعاله وقت تعلم أو هادئ، وهو
إذا االمتحانات: أجل من يذاكرون الذين الطالب إىل بالنسبة مهم هذا أفضل. يكون أن
الشديد االنفعال أو بالتوتر شعرت ولكنك للغاية، هادئ وأنت االمتحان أجل من راجعت
(مقارنًة االمتحان يف جيًدا املعلومات تتذكر ال ربما فعندئٍذ الفعيل، االمتحان خالل
بالعالج تُنصح قد لذا واالمتحان). املذاكرة خالل هدوءًا أكثر مزاجه كان بشخص
ونفسية فسيولوجية حالة يف أنك تضمن أن لتحاول الحاالت، هذه مثل يف باالسرتخاء

املراجعة. وقت يف حالتك مع االمتحان وقت يف تتشابه
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النفسية الحالة عىل تؤثر التي العوامل من وغريهما واملخدرات الكحوليات أن لوحظ
املمثل جيًدا النقطة هذه تناول موضوعية، غري ناحية ومن مماثلة. آثار لها للفرد

:٢٠٠٦ عام األسرتايل بالتليفزيون مقابلة يف كونويل، بييل والفنان الكوميدي

ثم بذاك، قيامي وأتذكر بهذا قيامي أتذكر نعم كنت، أين اآلن أتذكر نعم،
تتذكرها فلكي ولهذا تتذكرها، ال بتعتيمات املليئة التالية املرحلة إىل تنتقل
وذاكرة واعية بذاكرة ستحظى بذاكرتني. تحظى كي مجدًدا تثمل أن عليك

… شخصني رصت ألنك ثملة
الربنامج يف يس بي إيه قناة نص
الغارب» عىل «الحبل التليفزيوني

إىل باإلضافة الحالة»، عىل «املعتمدة والنسيان للذاكرة اآلثار هذه نالحظ وهكذا
عىل واملعتمدة الذاكرة عىل الواقعة اآلثار أن ويبدو السياق». عىل «املعتمدة املادية اآلثار
— املنهجية التجريبية الدراسات يف — ولكنها مختلفة، ظروف عدة ظل يف تحدث الحالة
اختبار عند الحر. االستدعاء باستخدام الذاكرة تُخترب عندما إال بانتظام أيًضا توجد ال
يكون السياق أو الحالة يف التغريات تأثري فإن التعرف، أو التلميحي االستدعاء من أيٍّ

كثريًا. متفاوتًا
تذكر استصعابنا أسباب أحد أن املحتمل فمن علميٍّا، دراسته تصعب األمر أن رغم
خالل استيقظنا إذا هذا، ومع الحالة. عىل املعتمد بالنسيان يرتبط األحالم محتويات
بعًضا ألن ربما الحلم، من جزء تذكر يف نسبية سهولة نجد العادة يف فإننا فعًال، الحلم

العاملة. الذاكرة يف مختزنًا يزل لم األقل عىل الحلم محتوى من
املثال: سبيل عىل الحالة. عىل املعتمد الحر االستدعاء حساسية عوامل عدة تفرس قد
للتشفري معتادة غري اسرتاتيجيات الناس تبني إىل الة فعَّ نفسية مختلفة حاالت تؤدي قد
الحاالت. تلك يف يكونون ال عندما يستخدمونها التي تلك مع تتعارض االسرتجاع أو
ُمنبه. لعامل استجابًة عادية غري روابط تعقد الناس تجعل — مثًال — املاريجوانا نشوة
معلومات ينتج أن عليه هنا املشارك ألن الحر؛ االستدعاء تحفيز يف ا مهمٍّ هذا يكون قد
التلميحي االستدعاء حالة يف ولكن التذكر. عىل ملساعدته مناسبة سياقية تلميحات أو
فإن وبالتايل املستهدفة؛ العنارص عن بالفعل املعلومات بعض للمجيب يُقدم والتعرف،
قدًرا ألن ملحوظ؛ بشكل تتضاءل واالسرتجاع التشفري عمليتي بني التوافق عدم احتمالية
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(ومن االختبار وقت يف تقديمه يعاد التعلم وقت يف تقديمها تم التي املعلومات من معينًا
ثابتة). املعلومات تكون ثم

ن بمكوِّ التعرف ذاكرة تتمتع ما غالبًا — سابًقا رأينا كما — ذلك عىل عالوة
— أنه (رغم السياق لتغريات عرضة ليس وبالتايل السياق؛ عىل يعتمد ال قوي، «مألوفية»
«االسرتجاع مكون يف كثريًا املادي والسياق الحالة تغريات تؤثر قد — االسرتجاع يف كما

آنًفا). ذكرناه الذي التعرف لذاكرة الرصيح»

الذاكرة عىل الواعية غري التأثريات (4)

ملحوظة. الذاكرة تظل قد املألوفية، مشاعر أو التعرف أو االسرتجاع غياب يف حتى
لنفس الالحقة املصادفات فإن سابًقا، املعلومة صادفنا لو الثاني، الفصل يف أرشنا وكما
رصيحة إشارات أية غياب يف حتى السابقة، املصادفة بسبب مختلفة تكون قد املعلومة
الدراسات حللت مثًال: مشكلة. تمثل قد للذاكرة الواعية غري التأثريات ولكن للذاكرة.
العالم يف تمثال «أطول مثل تأكيدات الناس يصدق أن املحتمل من كان إذا ما الرسمية
اكتُشف وقد الصحة. عن عارية التأكيدات هذه تكون عندما حتى التبت.» يف موجود
سابقة، ذاكرة تجربة يف صادفوها إذا التأكيدات هذه الناس يصدق أن املحتمل من أنه
التأثريات هذه تكون قد آخر. شكل بأي التأكيدات هذه تذكر الناس يستطع لم لو حتى
سياق يف املستخدمة السلوكية األساليب بعض فاعلية عن مسئولة للذاكرة الالواعية

الدعاية. مثل اجتماعي،
غالبًا) (الالواعي السلوكي التأثري «التنشيط» يصف الثاني، الفصل يف رأينا كما
بالسلوك ما حدثًا يعقب الذي السلوك بمقارنة قياسه ويمكن علينا. سابق حدث من الناتج
معينة تأكيدات تصديق فإن عاليه، املذكور املثال يف الحدث. هذا يقع لم إذا ينشأ الذي
التأكيدات. لهذه سابًقا مصادفتنا طه تنشِّ قد العالم) يف تمثال أطول موقع عن (مثًال:
صادفوا الذين األشخاص بعض من تتكونان — األشخاص من مجموعتني بني قورن إذا
االعتقادات يف االختالف أن األرجح فعىل — يصادفوه لم الذين األشخاص وبعض تأكيًدا
للتنشيط: آخر مثال وهذا السابقة. املصادفة عن الناتجة التنشيط لدرجة مقياًسا يمثل
لحل األفراد يستغرقه الذي الوقت مقدار باحث يقيس قد ._i_c_o_e الكلمة مقطع تأمل
يقارن ثم ،(disclose يقولوا أن (أي حقيقية إنجليزية كلمة إىل وصوًال املقطع إكمال أو
الذي بالوقت الفكرة أو الكلمة حديثًا صادفوا الذين األفراد (١) استغرقه الذي الوقت
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disclose كلمة األفراد صادف عندما حتى يصادفوها. لم الذين األفراد (٢) استغرقه
مقطع حل عادًة يستطيعون فإنهم بها، مرورهم تجربة يتذكرون ال ولكنهم مؤخًرا
الفصل يف رأينا (وكما سلًفا. التجربة بهذه يمروا لم الذين األفراد من أرسع الكلمة
جيًدا.) املهام من النوع هذا ممارسة الذاكرة بفقدان املصابون األفراد يستطيع الثاني،
ذاكرة أدلة أنواع أحد وهو للتنشيط، مثال هو للتلميح لالستجابة الالزم الوقت يف الفارق

املستمر). أثرها (أي: السابقة التجربة

املتسلسالت مقابل التصنيفات (5)

متسلسلة: بصورة موجودة بصفتها الذاكرة عىل منها نستدل التي السلوكيات إىل ننظر قد
الالواعي. السلوكي األثر باملألوفية، الشعور التعرف، التلميحي، االستدعاء الحر، االستدعاء
أن عن ناتجة للذاكرة املتنوعة املظاهر هذه وسط االختالفات أن إىل النظرة هذه تشري
أنه النتيجة هذه يستتبع مختلفة. إتاحة درجات أو مختلفة قوى مواطن للذكريات
إثباتات جميع جانب إىل ممكنًا، الحر االستدعاء يكون ومتاحة، قوية الذاكرة كانت كلما
لن بأخرى، أو بطريقة متاحة تكن لم أو الذاكرة ضعفت كلما ولكن األخرى. الذاكرة
مواطن أو إتاحة مستويات عند ملحوظة الذاكرة تظل قد ولكن الحر، االستدعاء يحدث

الالواعي). التأثري املألوفية، التعرف، (أي: «أقل» قوى
املتسلسل املنهج يف محتملة صعوبات توجد ولكن بساطته، يف جذاب املنهج هذا
التعرف سيتم املعلومات أن دوًما تعني ال املعلومات اسرتجاع عىل القدرة مثًال: البسيط.
االسرتجاع أداء عىل عكيس تأثري لها املتغريات بعض ذلك، عىل عالوة صحيح. بشكل عليها
أسهل — «منضدة» مثل — االستخدام متكررة فالكلمات الكلمة. تكرار مثل والتعرف،
تكراًرا األقل فالكلمات هذا، مع «مرساة». مثل تكراًرا األقل الكلمات من اسرتجاعها يف
عموًما أسهل عمًدا تعلمها تم التي فاملعلومات هذا، جانب إىل عليها. التعرف يف أسهل
تعلمها يتم التي املعلومات لكن بالصدفة، تُكتسب التي املعلومات من اسرتجاعها يف
يتم قد أنه هي هنا األساسية النقطة عليها. التعرف يف أحيانًا أسهل تكون قصد دون
عندما للذاكرة محددة ضوابط عىل بناءً متوقعة) غري (وربما مختلفة نتائج إىل التوصل
أو نظام يحفزها ال الذاكرة تأثريات أن إىل يشري مما مبارشًة؛ الذاكرة تشفري معالجة تتم

وحيد. تسلسل جانب إىل تعمل مبارشة وحيدة عملية
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واالختبار الدراسة بني الربط (6)

السياق عىل كبريًا اعتماًدا اسرتجاعه نستطيع ما يعتمد الفصل، هذا يف رأينا حسبما
مع هذا يتطابق مدى أي وإىل األساس، يف تصنيفها أو املعلومة تشفري فيه تم الذي
العالقة مؤكًدا التشفري»، خصوصية «مبدأ طور تولفينج أن ذكرنا االسرتجاع. سياق
فما (االسرتجاع). االختبار وقت يف يحدث وما (التشفري) التعلُّم وقت يف يحدث ما بني
املتطلبات تحدده أي انتقائي؛ بشكل يحدث بعينه تشفريي موقف أي يف تشفريه يتم
عىل الحًقا تذكره سيتم ما يعتمد لتولفينج، وطبًقا التعلم. وقت يف الفرد عىل املفروضة
عند هذا عىل مثاًال رأينا األصلية. التعلم وظروف الذاكرة اختبار ظروف بني التشابه
أو اليابسة عىل لالختبار الخاضعني الغواصني مع وباديل جودين تجارب استعراض

املاء. تحت
التفصيل. من بمزيد التشفري خصوصية وزمالؤه باركيل أجراها أخرى تجربة توضح
كلمات عىل تحتوي الجمل من مجموعة دراسة املشاركني من الباحثون هؤالء طلب
«عزف جملتني: من واحدة يف «بيانو» كلمة ُقدمت املثال، سبيل عىل وهكذا، مفتاحية.
بعبارات الجملتني إىل التلميح تم االسرتجاع، عند البيانو». الرجل «رفع أو البيانو» الرجل
(البيانو). املستهدفة بالكلمة الخاصة للسمات مناسبة غري (٢) أو مناسبة (١) إما كانت
كلمة البيانو عزف عن تتحدث التي الجملة تلقوا الذين املشاركون تذكر االختبار، وعند
كان ذلك، من النقيض عىل موسيقية». «أداة بعبارة إليهم التلميح تم عندما «بيانو»
كلمة تذكر عىل قدرة أقل البيانو رفع عن تتحدث التي الجملة درسوا الذين املشاركون
حدث التشفري، خصوصية مبدأ (حسب موسيقية». «أداة تلميح تلقيهم بعد «بيانو»
للبيانو املوسيقي الجانب عىل الرتكيز يتم لم — املجموعة هذه إىل بالنسبة — ألنه هذا
التي الجملة درسوا الذين املشاركني فإن العكس، عىل التعلم.) وقت خالل الجملة يف
االختبار خالل أكرب بكفاءة لهم التلميح تم التشفري وقت يف البيانو رفع عن تتحدث

موسيقية». «أداة تلميح من بدًال ثقيل» «جسم بعبارة
التشفري: خصوصية عن مهمني جانبني التجربة هذه توضح

من الخصوص وجه عىل تفعيلها يتم التي األصيل الحدث يف العنارص تلك وحدها (١)
تأكيد. بكل تُشفر التي هي التعلم موقف خالل
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االختبار تلميحات تستهدف أن بد ال األفضل، النحو عىل املعلومات السرتجاع (٢)
عىل التذكر يعتمد أخرى: بعبارة األصل. يف تشفريها تم التي للمعلومة املحددة الجوانب

به. التلميح يتم وما تشفريه تم ما بني التطابق

وقت املستخدم املعالجة نوع يتطابق أن يجب األمثل، النحو عىل لالسرتجاع وهكذا،
موريس أوضح االختبار. وقت يف املطلوب املعالجة نوع مع املناسب بالشكل التعلم
«مستويات عن وتولفينج كريك لتجارب كامتداد املناسبة» النقل «معالجة تأثري وزمالؤه
وتولفينج، لكريك األصلية الدراسات يف الثاني. الفصل يف إليها أرشنا والتي املعالجة»
الصوتية (٢) أو املادية، (١) الجوانب: عىل الرتكيز عىل التشفري خالل املشاركون ُحث
الثاني، الفصل يف رأينا ومثلما تذكرها. املطلوب للكلمة الداللية (٣) أو التقفية)، (مثل
من مستوى أفضل إىل التشفري خالل الداللية املعالجة أدت عادية، اختبارية ظروف ففي
آخر ظرف أُضيف وزمالؤه، موريس أجراها دراسة يف ولكن االختبار. خالل االسرتجاع
وزن عىل التي الكلمات تحديد إىل املشاركون اضطر له وفًقا والذي االختبار، مرحلة يف
«املقفى» الجديد االسرتجاع ظرف إىل وبالنسبة التشفري. خالل سابًقا املقدمة الكلمات
التطابق و(٢) التعلم ظرف خالل التقفية مهمة (١) بني: شديد تطابق هناك كان هذا،
للكلمات اسرتجاع أفضل أن لوحظ االختبار، ويف االستجابة. وقت يف املطلوب املقفى
محور هي الصوتية) املعالجة (أي التقفية كانت عندما حدث املشاركني لدى اة املقفَّ

التعلم. مهمة

هوامش

(1) © Herbie Knott/Rex Features.
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الذاكرة أخطاء

الدائر الجدل وسنستعرض النسيان، بأساس املتعلقة املسألة سنتناول الفصل، هذا يف
صعوبات نصادف ذلك من بدًال كنا إذا ما أو — يشء أي فعًال ننىس كنا إذا ما حول
مثًال: الذاكرة، صعوبات من أخرى أنواًعا سنناقش كما املخزنة. املعلومات اسرتجاع يف
الدراسات من هائل كم محور وهو اإليحاء، عن الناتجة الذاكرة يف والتحيزات التحريفات
عن املجراة باألبحاث يتعلق فيما سيما (ال املاضية القليلة العقود مدار عىل أجريت التي
نوعية بصورة الذاكرة فيها تعمل قد مواقف أيًضا سنتناول كما العيان). شاهد شهادة
الذكريات أن حول اختُلف حيث الوميضية»، «الذاكرة تسمى مواقف يف أي فاعلية؛ أكثر
ديانا مرصع أو كينيدي، إف جون اغتيال تذكر (مثل: خاص بشكل واضحة تكون قد
عىل املؤثرة العاطفية األحداث نستعرض سوف املوضوع، بهذا يتعلق وفيما ويلز). أمرية
االحتفاظ إىل فيها نميل التي امُلدَركني الخطر أو املكافأة مواقف يف مثلما الذاكرة، عمل

فاعلية. أكثر بصورة باملعلومات

النسيان (1)

يدعو سببًا نعرف ال البارود. ومؤامرة خيانة نوفمرب: من الخامس تذكر رجاءً
أبًدا. البارود خيانة لنسيان

مجهول مصدر



الذاكرة

إىل تتبادر ال األشياء بعض أن فقط نعلم نحن النسيان: وجود قط يثبت لم
نريدها. عندما أذهاننا

نيتشه فريدريك

الذي واالسرتجاع والتخزين التشفري بني منطقية بصورة والرضوري الثالثي الفارق تذكر
تخزينها. تم التي للمعلومات فقدان بأنه «النسيان» تعريف يمكن األول. الفصل يف قدمناه
ذاته» «بحد — املخزن يف املعلومات حفظ يف مشكالت بسبب ليس النسيان يحدث قد
نحاول عندما بعض مع بعضها وتتداخل تختلط مشابهة ذكريات ألن ولكن —
محاولة إىل عندئٍذ فسنحتاج تماًما، الذاكرة عمل كيفية فهم أردنا وإذا اسرتجاعها.

املعلومات. نسيان عىل تؤثر قد التي العوامل بعض فهم
تذبل ببساطة الذاكرة أن إىل األول الرأي يذهب النسيان: عن تقليديان رأيان يوجد
بمرور بريقها تفقد أو تتآكل أو الواقعية البيئة يف األشياء تذبل مثلما تماًما تتالىش، أو
الثاني الرأي أما والذاكرة. النسيان عن «سلبية» أكثر تصوًرا الرأي هذا يمثل الوقت.
الذبول عىل دامغ دليل يوجد ال املنظور، لهذا طبًقا «إيجابية». أكثر عملية النسيان فيعترب
أو للخلل تعرضت الذاكرة آثار ألن النسيان يحدث ولكن الذاكرة، يف للمعلومات السلبي
كنتيجة النسيان يحدث أخرى: بعبارة أخرى. ذكريات بسبب االحتجاب أو التشويش

للتداخل.
من يكون غالبًا ولكن كلتيهما، العمليتني هاتني وقوع عىل الحالية الدراسات تُجِمع
من التدخل عن — تالشيها أو الذكريات ذبول أي — الزمن أهمية فصل ا حقٍّ الصعب
أن حاولت إذا املثال: سبيل عىل مًعا. األمران هذان يحدث ما غالبًا ألنه أخرى؛ أحداث خالل
تكون فقد ،١٩٩٥ عام يف الرجال لفردي للتنس ويمبلدون بطولة نهائي يف حدث ما تتذكر
نتيجة النسيان بسبب (٢) أو الوقت، مرور نتيجة النسيان بسبب (١) ناقصة ذاكرتك
ذكرياتك مع تتداخل الرجال لفردي للتنس لويمبلدون أخرى نهائيات عن ذكرياتك أن
يدل ما يوجد هذا، مع مًعا». تحدثان العمليتني «كلتا ألن (٣) أو ،١٩٩٥ عام نهائي عن
تكن لم لو أخرى: (بعبارة للنسيان املسببة أهمية األكثر اآللية يكون قد التدخل أن عىل
،١٩٩٥ عام يف الرجال لفردي للتنس ويمبلدون نهائي منذ أخرى تنس مباراة رأيت قد
املدة نفس مدار عىل أخرى تنس مباريات رأى شخص من أفضل الحدث هذا تتذكر فقد

ما). حدٍّ إىل «تفرًدا» أكثر ١٩٩٥ نهائي عن ذاكرتك ألن الزمنية؛
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مع بعضها والتداخل ذكرياتنا داخل التفاعل إىل بالفعل تجاربنا تميل أعم، بشكل
عن بذاكرتنا غالبًا التجارب إحدى عن ذاكرتنا اتصال عنه ينتج مما اآلخر؛ البعض
بعض يف ذاكرتنا. داخل تفاعلهما احتمالية زادت تجربتان، تشابهت وكلما أخرى. تجربة
تبنى أن يمكن الجديدة الداللية املعرفة إن حيث مفيًدا التفاعل هذا يكون قد الحاالت،
مواقع تذكر يستطيعون الشطرنج محرتيف أن عىل يدل ما ثمة (مثًال: قديمة معرفة عىل
عندما ولكن الفصل). هذا يف الحًقا سنرى كما املستجدين، من أفضل الشطرنج قطع
التدخل يدفعنا أن يمكن تماًما، مستقلتني وجعلهما تجربتني فصل الرضوري من يكون
تختلط قد املثال: سبيل عىل أخرى. ظروف يف سنفعل كنا مما أقل بدقة التذكر إىل

للتنس. ويمبلدون لبطولة مختلفني نهائيني حول البعض مع بعضها الذكريات

املايض ذكريات وعثرة الوميضية الذكريات (2)

معينة أحداث تذكر عىل قادرين يبدون الناس أن هي الذاكرة عن الشائقة السمات إحدى
الخصوص. وجه عىل والفتة عادية غري كانت لو خصوًصا طويلة، ملدة شديد بوضوح
ذكريات عثرة و(٢) الوميضية الذكريات (١) وهما: الظاهرة لهذه مختلفان جانبان يوجد

املايض.
،١٩٩٧ عام ديانا األمرية ومرصع ،١٩٦٣ عام يف كينيدي إف جون اغتيال إن
بالنسبة للغاية بارزة أحداث هي ،٢٠٠١ عام نيويورك يف العاملي التجارة برج وتدمري
األحداث هذه ذكرى تبدو األحداث. هذه وقوع وقت أحياءً كانوا الذين األشخاص إىل
ومع كانوا أين تذكر الناس من كثري ويستطيع الوقت، بمرور للنسيان املقاومة شديدة
اسم عليه أُطلق ملا مثال هذا كلها. أو األحداث هذه أحد نبأ سمعوا عندما كانوا من
عىل قادرين غالبًا الناس يبدو كهذه، اإلثارة شديدة مواقف ويف الوميضية». «الذاكرة
خالل علينا املؤثرة بالضغوط وثيًقا ارتباًطا الظاهرة هذه ترتبط وقد جيًدا. التذكر
إىل اإلشارة عند الخامس» «هنري مرسحيته يف شكسبري قال وحسبما التطوري. ماضينا
املحارب، أما الحرب؛ عن تخلَّفوا إذا النسيان العجائز يعرتي «قد أجينكورت: معركة

األعمال.» جليل من اليوم ذلك يف أتاه ما فسيذكر

63



الذاكرة

الالحقة حياته الشخصيف من يُطلب عندما املايض» ذكريات «عثرة تحدث باملقارنة،
يتذكروا أن إىل الناس يميل املواقف، هذه يف املختلفة. حياته مراحل من أحداثًا يتذكر أن
لخصهذه شبابهم. وباكر مراهقتهم بني الفرتة يف وقعت أكثر أحداثًا متناسق غري بشكل
وقتما البعيد، «املايض بأن: رصح حني مورتيمر جون واملحامي الكاتب بإتقان النقطة
كأيس ومحتسيًا نفيس مبارًزا الرضير، والدي أعني أمام فردي بأداء هاملت أمثِّل كنت
املتالشية الذاكرة غياهب يف فقدته ما أما األمس. وضوح واضًحا يل يبدو … املسمومة
املايضهذه ذكريات عثرة أن إىل اإلشارة تمت وقد سنوات.» عرش منذ مضت أحداث فهي
غالبًا املرء. حياة من املبكرة الفرتة خالل تقع التي لألحداث الخاصة األهمية عن ناتجة
مرتبًطا يكون قد اعتبار (وهو مكثف بشكل املشاعر فيها تتدخل أحداثًا هذه تكون ما
أو الزواج، أو الزوجة، أو الزوج لقاء األحداث: هذه وتشمل الوميضية). بالذكريات أيًضا
أو الجامعة، يف التخرج أو العمل، بدء مثل أخرى، نواٍح من مهمة وأحداث — اإلنجاب

العالم. حول التجول
مثريتان املايض ذكريات وعثرة الوميضية الذكريات بهما توجد اللتني املنطقتني إن
الجدل أثري الوميضية، بالذكريات يتعلق فيما املثال: سبيل عىل بعيد. حدٍّ إىل للجدل
مثل أحداث عن بحثًا العرضية الذاكرة عىل الداللية الذاكرة تتطفل قد مدى أي إىل حول
معظم أن حني يف بدقة، العرضية التفاصيل نتذكر أننا نشعر (بحيث ديانا األمرية مرصع
الستعراض الثاني الفصل راجع — ُمستنتَجة تكون قد األمر حقيقة يف التفاصيل هذه
األول الفصل راجع وكذلك والعرضية، الداللية الذاكرة بني التفاعل مدى عن مخترص
عىل الذاكرة). داخل الخاص» إىل العام املستوى «من املؤثرات ارتباط بدرجة يتعلق فيما
يف لالهتمام ا جدٍّ املثرية املوضوعات من كلتاهما النقطتان هاتان تعترب ذلك، من الرغم

الذاكرة. أبحاث

الذاكرة يف واألخطاء التنظيم (3)

ذاكرة. أقوى من أفضل األحبار أضعف
صيني مثل

الشطرنج العبي عىل الدراسات بعض أجريت العرشين، القرن وسبعينيات ستينيات يف
الدراسات أثبتت اللوح. عىل الشطرنج قطع مواقع تذكر عىل قدرتهم مدى الكتشاف
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،١٩٩٧ عام ديانا األمرية ومرصع ،١٩٦٣ عام يف كينيدي إف جون اغتيال :1-4 شكل
إىل بالنسبة للغاية بارزة أحداث هي ٢٠٠١ عام نيويورك يف العاملي التجارة برج وتدمري

األحداث.1 هذه وقوع وقت أحياءً كانوا الذين األشخاص

الشطرنج رقعة عىل املوجودة القطع من ٪٩٥ تذكر يستطيعون الشطرنج محرتيف أن
عىل قادرين كانوا كفاءة األقل الشطرنج العبي لكن ثواٍن. ٥ تستغرق واحدة ملحة بعد
أداء إىل للوصول محاوالت ثماني واحتاجوا صحيح، بشكل القطع من فقط ٪٤٠ تحديد
يتمتع التي امليزة أن إىل النتائج أشارت تفصيًال، أكثر وبتحليل .٪٩٥ بنسبة صحيح
كليٍّا كيانًا باعتبارها الشطرنج رقعة رؤية عىل قدرتهم من نابعة الشطرنج محرتفو بها
الربيدج العبي لدى مشابهة آثار ظهرت وقد املنفصلة. القطع من مجموعة وليس منظًما،
اإللكرتونيات خرباء من يُطلب عندما أو الالعبني، أيادي تذكر يحاولون عندما املحرتفني
مرتابطة صورة يف املادة ينظمون الخرباء أن يبدو حالة، كل يف اإللكرتونية. الدوائر تذكر
تحسني عىل قادرين الخرباء يبدو السابقة، التجارب من ثرية خلفية عىل وبناءً وهادفة.

الخرباء. غري أداء يفوق ملحوظ بشكل الذاكرة أداء
شكل (يف «االسرتجاع» وقت خالل املعلومات تنظيم أن الثالث الفصل يف بالفعل رأينا
مزايا عن تكشف الخرباء عن الدراسات هذه ولكن التذكر، يف يساعد أن يمكن تلميح)
تعلم: أجل من الذاكرة بني الباحثون قارن املعمل، ويف كذلك. «التعلم» وقت خالل التنظيم
خالل املفروض التنظيم ببعض تتسم مادة (٢) تذكر وبني نسبيٍّا منظمة غري مادة (١)
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الشطرنج قطع مواقع تذكر يستطيعون الشطرنج محرتيف أن عىل يدل ما ثمة :2-4 شكل
الشطرنج رقعة رؤية عىل املحرتفني بقدرة بوضوح مرتبط وهذا املستجدين، من أفضل

املنفصلة.2 القطع من مجموعة وليس منظًما، كليٍّا كيانًا باعتبارها

عن بذاكرة عشوائية كلمات قائمة عن ذاكرة مقارنة يمكن املثال: سبيل عىل التعلم. وقت
قطع (٢) أو الخرضاوات (١) — مثًال — من فئات إىل العرض، ألغراض مة، ُمقسَّ قائمة
التي القائمة الحًقا يتذكروا أن األفراد من يُطلب عندما التشفري. وقت خالل وذلك األثاث،
ما بوقت مقارنًة ملحوظ بشكل أفضل أداؤهم يكون التشفري، وقت خالل منظمة كانت
للمعلومات الهادف فالتنظيم لهذا، التعلم. مرحلة خالل عشوائيٍّا املنظمة القائمة سمعوا
فكما هذا، ومع االختبار. عند الذاكرة أداء تحسن إىل أحيانًا يؤدي أن يمكن التعلم خالل
يف تحريفات إىل التعلم خالل التنظيم من أخرى أنواع تؤدي أن يمكن قريبًا، سنرى

الحًقا. لالختبار األفراد يخضع عندما الذاكرة
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السابقة املعرفة آثار (4)

بالفعل نعرفه ما العقلية: األطر (1-4)

مشاركني من العرشين القرن ثالثينيات يف بارتليت طلب األول، الفصل يف رأينا كما
قصة وهي اسرتجاعها، ثم األصليني، أمريكا لسكان تنتمي شعبية قصة قراءة إنجليز
األفراد حاول عندما ثقافتهم. عن للغاية مختلفة ثقافة من جاءت التي األشباح»، «حرب
أضافوا ولكنهم األصلية، القصة عىل واضًحا اعتماًدا معتمًدا نقلهم كان القصة، هذه تذكر
سماه ما وهو إليهم، بالنسبة معقولية أكثر بدت قصص إلنتاج املعلومات لوا وعدَّ وحذفوا

املعنى». وراء «السعي بارتليت
لتجارب نشطة تنظيمات بأنها وصفها عقلية»، «أطًرا نملك أننا بارتليت اقرتح
وتقدم توقعاتنا ه فتوجِّ املألوفة، املواقف فهم يف العقلية األطر هذه تساعدنا ماضية.
إطاًرا نملك قد املثال: سبيل عىل جديدة. معلومات معالجة ظله يف يمكن عمليٍّا إطاًرا
السينما. إىل أو مطعم إىل «عادية» لزيارة أو املدرسة، أو العمل يف «عادي» ليوم عقليٍّا

يستطيعوا لم لو إليهم املقدمة املعلومات فهم يف مشكلة الناس يواجه يبدو، وفيما
النقطة هذه وأوضحت سابًقا. مكتسبة بمعرفة الخاصة العقلية األطر عىل االعتماد
فقرة املشاركني الباحثان هذان أعطى فقد وجونسون. برانسفورد أجراها دراسٌة بدقة

كالتايل: بدأت والتي ليتذكروها،

مختلفة. مجموعات يف العنارص ستنظم أوًال ا: جدٍّ بسيطة الواقع يف العملية

املوجودة. العنارص مقدار بحسب كافية واحدة كومة تكون أن يمكن بالطبع
هي فهذه التسهيالت نقص بسبب آخر مكان إىل للذهاب مضطرٍّا كنت وإذا
يف تفرط أال الرضوري من مكانك. يف تظل أن يمكنك ذلك غري التالية؛ الخطوة
تفعل أن عن املرة يف قليلة أموًرا تفعل أن األفضل من أي األشياء؛ مع التعامل

الكثري.

ُقدم لو حتى املشاركني، إىل بالنسبة النصية الفقرة هذه اسرتجاع صعوبة ثبتت
العنوان ُقدم عندما فقط أنه وجونسون برانسفورد اكتشف الفقرة. قراءة بعد العنوان
سلًفا، العنوان ُقدم عندما الالحق. االسرتجاع تحسن النص، «قبل» املالبس») («غسيل
حول املقدم التفسري كان االسرتجاع. أداء وتضاعف أوضح، معنى ذات الفقرة أصبحت

67



الذاكرة

أملح و(٢) الفقرة، حوله تدور ما أوضح (١) سلًفا العنوان تقديم كالتايل: النتائج هذه
تقديم أن يبدو لذا املقدمة. الترصيحات فهم يف األفراد ساعد و(٣) مألوف، عقيل بإطار

الذاكرة. يحسن معنى له سياق
إضافية، مساعدات تقديم مع خصوًصا فهم، دون التذكر املمكن فمن هذا، ومع
أوضح الثالث). الفصل (انظر التعرف اختبار باستخدام إلثباتها املعلومات تقديم مثل
يف إليها (املشار املالبس» «غسيل فقرة «اسرتجاع» أن من الرغم عىل أنه وزمالؤه ألبا
من جمل عىل «التعرف» فإن مقدًما، العنوان ُعرف عندما كثريًا تحسن السابق) الجزء
العنوان تقديم أن وزمالؤه ألبا فاستخلص دونه. أو بالعنوان سواءٌ متساويًا، كان الفقرة
أثَّر هذا ولكن االسرتجاع، أفاد مما ترابًطا؛ أكثر وحدة يف الجمل دمج للمشاركني أتاح
التعرف أداء كان (ولهذا نفسها الجمل تشفري عىل وليس الجمل، بني الروابط عىل فقط

العنوان). تقديم دون بوضوح، محفوًظا النص مادة عىل
السابقة معرفتنا تساعدنا كيف املالبس» «غسيل بفقرة أُجري الذي البحث يوضح
املشاركني من طلبوا فقد آخر: مثاًال وزمالؤهما ووينزينز باور وقدم املعلومات. تذكر يف
واكتشف منظم. تسلسل يف (٢) أو عشوائيٍّا (١) إما إليهم ُقدمت كلمات مجموعة حفظ
إىل الحفظ وقت قللت معنى ذات تسلسالت يف الكلمات تقديم أن الباحثون هؤالء
تنظيم أبرز وقد عشوائي. بشكل مرتبة كانت عندما الكلمات لنفس املطلوب الوقت ربع
حفظ فقط ط يبسِّ ال أنه بدا ما وهو الكلمات، معاني يف الدقيقة الفروق بوضوٍح التسلسل
اسرتجاعهم تنظيم املشاركون ظله يف يستطيع عمليٍّا إطاًرا أيًضا يقدم ولكنه القوائم،
تعلُّم (١) من»: «كل تحسني عىل يعمل قد الذاكرة مادة تنظيم فإن وبالتايل الالحق؛

اسرتجاعها. و(٢) املواد نفس

التذكر؟ املعرفة تحفز كيف (2-4)

اكتساب واألرسع األسهل من أنه مجال أي يف الخرباء يجد الثالث، الفصل يف أرشنا مثلما
ما أن إىل االكتشاف هذا يشري املستجدين. من أكثر خربتهم إطار يف جديدة معلومة
موريس برهن املثال: سبيل عىل الحالية. معرفتنا عىل كبريًا اعتماًدا معتمًدا يبدو نتعلمه
القدم كرة عن مشاركوهم يعرفه ما مقدار بني للغاية قوية عالقة وجود عىل وزمالؤه
فقط. واحدة مرة سماعها بعد تذكرها يستطيعون التي الجديدة املباريات نتائج وعدد
يف إذاعتها وقت القدم كرة مباريات نتائج من جديدة مجموعة املشاركني عىل ُقرئت
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ُزيفت حني يف الحقيقية، النتائج هي النتائج من واحدة مجموعة وكانت األسبوع. نهاية
بنفس األهداف وتحديد الفرق من ُمقِنعة أزواج بتشكيل النتائج من أخرى مجموعة
التي النتائج كانت إذا ما الدراسة يف املشاركون أُخِربَ سابق. أسبوع يف حدث كما التواتر
واالهتمام املعرفة ط تنشِّ أنها بدت الحقيقية النتائج وحدها مزيفة. أم حقيقية سمعوها
الذاكرة اسرتجاع مستوى كان الحقيقية، النتائج إىل وبالنسبة القدم. بكرة الخرباء لدى
أغلب معرفة األكثر املشجعون اسرتجع ولهذا القدم؛ كرة يف بالخربة بوضوح مرتبًطا
ليست ولكنها للغاية مقنعة النتائج كانت (حيث املزيفة النتائج إىل بالنسبة أما النتائج.
الالحق. االسرتجاع أداء عىل نسبيٍّا ضئيًال تأثريًا للخربة أن اكتُشف فقد الحقيقية)، النتائج
االهتمام األرجح (وعىل الحالية واملعرفة الذاكرة سعة بني التفاعل النتائج هذه وتوضح

بكفاءة. تذكره يتم ما تحديد يف أيًضا) والحافز

أخطاء؟ إىل املعرفة تؤدي أن يمكن كيف (3-4)

أخطاء. إىل أيًضا تؤدي أن يمكن ولكنها للغاية، القيمة األصول أحد هي السابقة معرفتنا
باألنشطة وصًفا مشاركيهم وزمالؤه أوينز أعطى الصلة، وثيقة الدراسات إحدى ففي
نانيس. تدعى طالبة حول األوصاف أحد دار املثال: سبيل عىل شخصمعني. يؤديها التي

الوصف: ذلك من األول الجزء هو وهذا

االستقبال. موظف لدى وحجزت العيادة إىل وصلت الطبيب. إىل نانيس ذهبت
عىل نانيس وقفت ثم املعتادة. إجراءاتها بدأت التي املمرضة ملقابلة ذهبت
ابتسم النتائج. وفحص الغرفة الطبيب دخل وزنها. املمرضة وسجلت امليزان
الكشف، انتهاء بعد صدقت.» قد توقعاتي أن يبدو «حسنًا، وقال: لنانيس

العيادة. نانيس غادرت

ن وَضمَّ حامًال. تكون أن من قلقة كانت نانيس بأن مقدًما املشاركني نصف أُخرب
اختبار عند مرات وأربع مرتني بني قدرها يرتاوح خاطئة معلومات املشاركون هؤالء
تشمل بأنها أجريت التي املعتادة» «اإلجراءات بعضهم تذكر مثًال: للوصف. اسرتجاعهم
التعرف اختبارات من كل يف األخطاء من األنواع هذه وارتُكبت الحمل». «اختبارات
سري كيفية حول كثرية توقعات لألفراد أن واقع النتائج هذه فتعكس واالسرتجاع.
أطًرا تقدم التوقعات وهذه املطعم)، املحارضة، الطبيب، إىل (الذهاب االعتيادية األنشطة
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من آخر جزء ويف ذاكرتنا. بأداء يتعلق فيما تضلل أو تسهل أن إما يمكنها عقلية
االسرتجاع عىل العقلية األطر هذه تأثري وزمالؤه باور درس املالبس»، «غسيل دراسة
اشتملت القصص ولكن العادية، التوقعات عىل بناءً قصًصا مشاركيهم فأعطوا الالحق.
عن قصة تشري قد — املثال سبيل عىل — وبالتايل املعيار؛ عن ملحوظة اختالفات عىل
مال القصص، اسرتجاع عند الوجبة. بداية يف الفاتورة سداد إىل مطعم يف الطعام تناول
اعتياًدا) األكثر (أي العقيل اإلطار شكل إىل ليعود اسرتجاعهم ترتيب إعادة إىل املشاركون
يمكن أفعال تضمني عىل األفراد ارتكبها التي الشائعة األخرى األخطاء واشتملت للقصة.
إىل النظر مثل — األصلية القصة يف تُذكر لم ولكنها املحدد، السياق هذا يف عادًة توقعها

الوجبة. اختيار قبل الطعام قائمة
تذكر إىل يميلون األفراد أن إىل شابهها وما الدراسات هذه نتائج تشري عامة، بصفة

معها. يتوافق ال ما يستثنون ولكنهم العقلية، أطرهم مع يتوافق ما

املتخيلة مقابل الحقيقية الذكريات (5)

معلومة أو سابًقا حدثًا «نعيد» حرفيٍّا أننا نصدق عندما حتى األول، الفصل يف أرشنا كما
األمور كل من ذكرى نكوِّن الواقع يف فإننا فيديو، رشيط كان لو كما عقلنا، إىل سابقة
الكيفية حول الداللية) (أي العامة معرفتنا جانب إىل بالفعل، نتذكرها التي الصغرية

األمور. هذه تجميع بها يجب التي
أمور تذكر إىل احتياجنا من فتقلل للغاية، تكيفية االسرتاتيجية هذه تكون ما عادًة
خلط هناك يكون أن يمكن أحيانًا ولكن بالفعل. نعرفها أمور مع كثريًا تتشابه جديدة

إلينا. أوحي أو تخيلناه وما بالفعل حدث ما بني

الواقع مراقبة (1-5)

مراقبة موضوع سنوات مدى عىل منهجي بشكل وزمالؤها جونسون مارسيا تناولت
أو أحالم من نابعة وأيها حقيقية أحداث عىل قائمة الذكريات أي تحديد بمعنى الواقع؛
مهمة الذكريات بني النوعية االختالفات أن إىل جونسون وذهبت أخرى. خيالية مصادر
الذكريات أن تؤكد وهي داخليٍّا». املنتَجة «الذكريات عن الخارجية» «الذكريات لتمييز
يف توجد و(٣) وتعقيًدا، تفصيًال أكثر و(٢) أقوى، حسية بسمات تتمتع (١) الخارجية
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الذكريات أن إىل أيًضا جونسون ذهبت أخرى، ناحية من مرتابط. ومكاني زماني سياق
أنتجتها. التي والتخيلية املنطقية للعمليات أكثر آثاًرا تجسد داخليٍّا املنتَجة

االختالفات هذه تطبيق فإن االختالفات، هذه عىل دليًال وجدت جونسون أن رغم
بصفتها الذكريات بعض قبولنا إىل ذلك رغم يؤدي أن يمكن محددة كمعايري املقرتحة
القرن تسعينيات يف دراسة أجريت املثال: سبيل عىل كذلك. تكون ال عندما حتى حقيقية،
عن يبلغوا وأن فيديو، رشيط من تفاصيل اسرتجاع املشاركني من فيها ُطلب العرشين
أن واكتُشف واضحة. عقلية وصور تفاصيل غياب أو وجود و(٢) ثقتهم (١) من كل
ما حول صحيحة وبتبليغات أكرب بشكل ُرصدت قد الواضحة العقلية والصور التفاصيل
أن إىل األفراد دفع إليها للوصول قابلة صور وجود فإن هذا، ومع الفيديو. رشيط عىل قدم
العقلية بالصور مصحوبة خاطئة تفاصيل عن أكرب بثقة أبلغوا وبالتايل الثقة؛ يف يفرطوا
وكأنها االكتشافات هذه تبدو املصاحبة. الصور هذه إىل تفتقر صحيحة بتفاصيل مقارنًة
«الحقيقية» الذكريات بني للتمييز عليها االعتماد يمكن طريقة توجد ال أنه إىل تشري

و«املتخيلة».
ذكرياتنا مصدر نْسب عىل القدرة أي الواقع؛ مراقبة بمفهوم املصدر» «مراقبة ترتبط
من بدًال صديق من (١) معينة معلومة سمعنا بأننا الترصيح عىل القدرة (مثل بنجاح
عواقب إىل ذكرياتنا نْسب يف األخطاء تؤدي أن يمكن سنرى، كما الراديو). يف سماعها (٢)

.(٢٠٠٠ وجونسون، (ميتشل العيان شاهد شهادة خالل املثال: سبيل عىل خطرية؛

العيان شاهد شهادة (2-5)

املثال: سبيل عىل ضعيف. بشكل نتذكرها أن يمكننا اليومية حياتنا بيئة جوانب حتى
مثل واضًحا شيئًا صحيح بشكل نتذكر أن الصعب من يكون قد أنه األول الفصل يف رأينا
اليسار. نحو أم اليمني نحو يتجه املرء جيب يف نقدية عملة عىل املوجود الوجه كان إذا ما
يستخدمون عندما حتى السؤال، هذا عن اإلجابة عن كثريًا الناس يعجز عامة، وبصفة
عندما بأننا الناس بعض يجادل قد هذا، ومع تقريبًا. يوم كل بالتحديد العمالت تلك
لنا يسمح أفضل وضع يف نصبح فإننا قتل)، جريمة (مثل عادي» «غري حدثًا نالحظ
فرغم نقدية. لعملة العادية السمات تذكر نحاول عندما بحالنا مقارنًة بكفاءة هذا بتذكر
استخدام نستطيع لكي الوجه اتجاه معرفة إىل اليومية حياتنا يف نحتاج ال يشء، كل

بكفاءة. العمالت
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تعمل عديدة عوامل هناك أن نعلم القتل، جريمة موقف ففي ذلك، من الرغم عىل
تشوِّهها: أو ذاكرته تحجب أن ويمكن العيان، شاهد مصلحة ضد

عندما فإنه قبًال)، رأينا (كما الذاكرة ط تنشِّ أن يمكن املعززة االستثارة أن رغم •
خطري سالح تجاه (مثًال: انتباهه يقل أن يمكن شديد»، «ضغط ل الشخص يتعرض

متحيًزا. اإلدراك يكون ما وغالبًا محتمل)
عندما أضعف بشكل التذكر إىل الناس يميل السابقة، النقطة بهذه يرتبط فيما •
قد (مثًال: األولوية هو النفس عن الدفاع يصبح حيث عنيف»؛ «موقف ل يتعرضون
بها للمرء يمكن أداة إيجاد أو للخروج، طريق إيجاد تجاه املعرفية موارده املرء ه يوجِّ

وهويته). املجرم مظهر إىل االنتباه تجاه يوجهها أن من بدًال نفسه، عن يدافع أن
انتباه الجريمة مرسح يف املوجود «السالح» يشتت أن يمكن سبق، بما يرتبط فيما •

الجريمة. مقرتف عن الشخص
الثياب فإن املعلومات، «اسرتجاع» من أكثر الوجوه عىل «التعرف» نجيد أننا رغم •
أنه يُصاَدف الذي فالفرد وبالتايل التعرف؛ عند للتحيز قوي مصدر خاص بشكل

خطأً. عليه «التعرف» يمكن للمتهم مماثلة ثيابًا يرتدي
«جماعات إىل املنتمني األفراد وجوه عىل التعرف يف أضعف يكونوا أن إىل الناس يميل •
يف عنهم — باالعتبار جديرة تجربة لديهم تكون عندما حتى — مختلفة» وعرقية إثنية
الظاهرة هذه أن يبدو ال هذا، عىل (عالوة أخرى ألعراق ينتمون أشخاص مع التفاعل

العرقي). التحيز بدرجة مرتبطة

املوجهة. األسئلة استخدام وهو الذاكرة، تحريف يف يؤثر قوي آخر عامل هناك
إىل يؤدي أن ويمكن موجه، لسؤال مثال هو املرأة؟» اغتصب» الذي «الرجل رأيت «هل
املرأة؟» يغتصب» «رجًال رأيت «هل مثل سؤال من بكثري أكثر مزعومة بجريمة تأكيدات
السيارة كانت إذا ما الحًقا ُسئلت ثم طرق، تقاطع عند حادثة شهدت أنك افرتض وهكذا،
بعد فيما األرجح فمن كهذا، سؤال عليك يُطرح عندما بعدها. أم الشجرة قبل توقفت
األساس. من شجرة هناك تكن لم لو حتى املشهد، عن ذاكرتك يف شجرة «تضيف» أن
وبالتايل األصلية؛ الذاكرة من جزء أنها لو كما العمل إىل تميل الشجرة إضافة وبمجرد

بعد. فيما تقديمه تم وما الحقيقية الذاكرة بني الفرق تحديد الصعب من يصبح
الذي طومسون، دونالد به مر الذاكرة لتحيز خاص بشكل البارزة األمثلة أحد
شاهد شهادة موثوقية عدم عن جداله يف للغاية متحمًسا كان سنرى) كما (للمفارقة،
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نفسه املوضوع حول تليفزيوني حوار يف طومسون شارك املناسبات، إحدى يف العيان.
رشح رفضت ولكنها الرشطة اعتقلته الحق وقت ويف العيان. شاهد بشهادة املتعلق
عرض طابور يف امرأة عليه تعرفت بعدما إال باالغتصاب متهم أنه يكتشف لم السبب.
قد االغتصاب أن اتضح التفاصيل، من املزيد عن سأل وعندما الرشطة. قسم يف املشتبهني
قوية غياب حجة يملك كان وبالتايل التليفزيوني؛ الحوار يف مشاركته وقت نفس يف وقع
نفس يف شارك رشطة ضابط ذلك يف بمن الشهود، من كبري عدد بوجود (بالطبع) ا جدٍّ
الربنامج هذا إذاعة وقت يف لالغتصاب املرأة تعرضت — بالصدفة — أنه وبدا الحوار!
املصدر، مراقبة يف مشكلة هذا مثَّل االغتصاب. فيها وقع التي الغرفة يف التليفزيوني
الذاكرة «خطايا ضمن شاكرت، دان سماه ما (أو املصدر» «نسيان أيًضا تسمى والتي
وهكذا الكتاب). نهاية يف إضافية قراءات مطالعة رجاء املعلومة»؛ نْسب «خطأ السبع»،
رأته الذي طومسون) دونالد (وجه بالوجه تلوثت قد املغتصب عن املرأة ذاكرة أن اتضح
التليفزيوني الربنامج يف الحوار موضوع يكون (قد الوقت. نفس يف التلفاز شاشة عىل
نسب يف أخطأت ولكنها طومسون، وجه عىل املرأة تعرفت وهكذا كبرية.) صلة ذا أيًضا

التعرف. مصدر
عن األفراد فيها عجز مواقف أخرى دراسات سجلت الصلة، وثيق موضوع ويف
التغيري»، «عمى باسم الظاهرة هذه إىل يشار مكانيهما. شخصان غريَّ عندما التعرف
بيئتهم يف تغيري حدث قد كان إذا ما تحديد يف الشديد األفراد ضعف واضًحا يكون حيث
شاهد شهادة حالة يف تنشأ قد التي املشكالت جانب إىل التغيري عمى إىل بالنظر الحالية.
يف املعلومات لبعض الدقيقة غري باملعالجة يتعلق فيما ضعفنا بمدى يوحي فإنه العيان،

الحالية. بيئتنا

الخاطئة املعلومات تأثري (3-5)

إىل بالنسبة مهم بحث موضوع جديدة معلومات تضمني طريق عن الذاكرة تحريف كان
النظرية والتفسريات العيان شاهد لشهادة العملية التأثريات من بكل املهتمني الباحثني
يف كبرية أهمية توجه تزل لم للخطأ، الذاكرة قابلية عن نعرفه ما فرغم الذاكرة. لطبيعة
(كما ولكن والصحافة. والرشطة، القانون، مهنة جانب من العيان شاهد لشهادة العادة
تماًما واقعية غري «معلومات» تقديم العيان شهود من نتوقع قد السابق) الجزء يف رأينا
ذكرياتنا. عمل طريقة عن — بدقة أجريت علمية تجارب عىل بناءً — نعرفه ما سياق يف
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ومنظورهم االنفعايل تركيزهم عىل أيًضا الجرائم عن العيان شهود إفادات تعتمد قد كما
الضحية. مع أم الجريمة مرتكب مع أكثر يتعاطفون كانوا إذا ما مثًال، الشخيص؛

وعىل الخاطئة». املعلومات «تأثري بالتفصيل وزمالؤها لوفتس إليزابيث استكشفت
األسئلة عقب الذاكرة تحريفات متكرر بشكل وزمالؤها لوفتس أثبتت الخصوص، وجه
غري بشكل مضللة معلومات تُقدَّم عندما األمر هذا ينشأ لة. املتدخِّ املضللة املعلومات أو
مع الرشائح من سلسلة املشاركني عىل وزمالؤها لوفتس عرضت املثال: سبيل عىل مبارش.
مختلًفا األسئلة أحد كان الحدث. عن املشاركون سئل بعد، فيما مرورية. حادثة عن قصة
عالمة من بدًال «قف» عالمة إىل أشار حيث املشاركني، نصف إىل بالنسبة اليشء بعض
يحتوي سؤال عليهم ُطرح الذين املشاركون كان الطريق»). «حق (أو املرور» «أولوية
الحق اختبار يف الخاطئة املعلومات هذه يؤكدوا أن يف األرجح هم مضللة معلومات عىل
السؤال يف ذُكرت التي الطريق عالمة اختيار إىل املشاركون هؤالء مال التعرف. لذاكرة
عىل مهمة تبعات ولها بالدقة النتائج تتسم بالفعل. رأوها التي العالمة من بدًال املضلل،
بأقىص يتذكروا لكي والحوادث الجرائم شهود عىل تُطرح أن يجب التي األسئلة نوعية
الخاطئة. املعلومات تأثري أساس يفندون الباحثني بعض يزل لم هذا، مع ممكنة. دقة
تتعرض أن فعًال املمكن من أنه إىل لنتائجها لوفتس تفسري يتَحدَّون الذين أولئك ويذهب
املمكن من ولكن االستجواب، طريق عن دائم بشكل للتحريف األصلية املشاركني ذكريات
لم معلومات تقديم طريق عن املشاركني ذكريات بساطة بكل األسئلة ل تكمِّ أن أيًضا
يف بالتفصيل املوضوع هذا سنناقش أخرى. بطريقة تذكرها ليستطيعوا املشاركون يكن

الفصل. هذا من الحق جزء
مجدًدا، الذاكرة، أن هي الدراسات لهذه املحورية الرسالة فإن عامة، بصفة هذا، مع
منظومة فإنها األول، الفصل يف رأينا فكما سلبية؛ عملية بصفتها إليها النظر يجب ال
النمطية وآرائنا (تحيزاتنا النفسية» «نزعتنا ب تتأثر الخاص» إىل العام املستوى «من
العام» إىل الخاص املستوى «من منظومة أنها عىل عالوة وأفكارنا) ومواقفنا ومعتقداتنا
من املستقاة الحسية باملعلومات الذاكرة تتأثر ال أخرى: بعبارة الحسية. باملدخالت تتأثر
ذاكرتنا يف ونضعها املعلومات هذه سلبي بشكل نستقبل بحيث فحسب، املادية بيئتنا
نفرض السابقة، ومعرفتنا املسبقة افرتاضاتنا تأثري وتحت ذلك، من بدًال لكننا بالجملة.
العالم. عن العامة نظرتنا مع لتتالءم ذكرياتنا فنحرِّف املكتسبة، املعلومات عىل معنى
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الزائفة الذكريات (4-5)

تكون ربما بعواقب ولكن الخاطئة، املعلومات بتأثري والزائفة املسرتجعة الذكريات ترتبط
مزعوم انتهاك عن ذكريات البالغني بعض «اسرتجع» العالج، تأثري تحت خطورة. أكثر
ا حقٍّ األفراد «يسرتجع» هل املواقف، هذه يف ولكن جنائية. إدانات إىل أدى الطفولة يف
لم أحداث لتذكر للتحفيز يتعرضون أم طفولتهم، يف وقعت حقيقية أحداث عن ذكريات
زائفة. ذكريات اختالق يمكن معينة ظروف ظل يف أنه كثرية أبحاث أثبتت فعًال؟ تقع
وماكديرموت روديجر أجرى املثال: سبيل عىل خطرة؛ غري الذكريات هذه تكون أحيانًا
يمكن الناس أن تثبت العرشين القرن تسعينيات منذ األبحاث من كبريًا عدًدا وزمالؤهما
حد يف ولكنه سلًفا، املقدمة األشياء من بسلسلة دالليٍّا مرتبط يشء «تذكر» عىل تحفيزهم
قبًال لهم ُقدمت عندما أمامهم، «ليل» كلمة تقديم الناس يتذكر قد (مثًال: يُقدَّم لم ذاته
و«هادئ» و«أسود» و«قمر» «مظلم» مثل: «ليل»، ب دالليٍّا مرتبطة الكلمات من سلسلة

(… و«نهار»
ومعلومات إيحاءات باستخدام — ذكريات اختالق املحتمل من أنه خطًرا األقل
األمر واقع يف — ولكنها ماضيه، يف حدثت أنها بقوة املرء يتصور «أحداث» عن — مضللة
«يتذكرها» التي االنتهاكية األحداث بعض أن األقل عىل املقبول من يبقى لذا زائفة؛ —

زائفة. ذكريات األمر حقيقة يف هي الناس
الرسعة بنفس يجيبون األفراد أن املعملية تجاربها خالل لوفتس إليزابيث اكتشفت
دون صياغتها تتم التي األسئلة عن اإلجابة عند يفعلون كما املضللة األسئلة عن والثقة
جديدة، معلومات تقديم تم قد أنه املشارك الحظ لو حتى املواقف، هذه مثل يف تحيزات.
يمكن وهكذا الحادثة؛ عن «ذاكرته» من جزءًا املعلومات هذه تصبح أن املمكن من يظل
األساس). هذا عىل واٍع بشكٍل تحديده تم لو (حتى رجعي بأثر الذاكرة تحيز تقديم
األفالم، من سلسلة مشاهدة الطالب بعض من وباملر لوفتس طلبت التجارب، إحدى يف
متعلقة أسئلة عن يجيبوا أن عليهم كان ذلك بعد مرورية. حادثة منها كل يعرض
إحداهما … عندما السيارتني رسعة كانت «كم كالتايل: األسئلة أحد كان باألحداث.
أيٍّا تكون أن ويمكن مختلفة، بكلمة الفراغ الطالب من مجموعة كل مألت األخرى؟»
اكتشفه ما «حكَّت». أو «خبطت» أو «ارتطمت» أو «صدمت» أو «هشمت» اآلتي: من
ذلك يف الفعل باختيار متأثرة كانت السيارتني لرسعة الطالب تقديرات أن هو الباحثون
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الذي السؤال بنوع سيارة، حادثة مثل األحداث، عن ذاكرتنا تتأثر أن يمكن :3-4 شكل
باسم املعروفة — الظاهرة ولهذه ذاكرتنا. إىل كهذه معلومات «إدخال» ويمكن علينا، يُطرح

العيان.3 شاهد شهادة عىل خطرية آثار — الخاطئة املعلومات تأثري

تغريت قد الحادثة عن الطالب ذاكرة أن وباملر لوفتس فاستخلصت بالتحديد. السؤال
السؤال. يف املقدمة الضمنية املعلومة بسبب

من طلبا بأْن التفصيل من بمزيد املوضوع هذا يف بحثهما وباملر لوفتس واصل
رسعة عن الطالب سئل ثانية، مرة سيارة. من أكثر بني لحادثة فيلم مشاهدة الطالب
مجموعة مع أكرب) اصطدام رسعة إىل (إشارة «هشمت» كلمة استخدام مع السيارات،
عىل بالتحديد السؤال هذا يُطرح لم بينما أخرى، مجموعة مع و«خبطت» الطالب من
من املزيد عن يجيبوا أن الطالب من ُطلب أسبوع، بعد الطالب. من ثالثة مجموعة

الحادثة؟ مكان يف مكسور» زجاج أي رأيت «هل أحدها: كان األسئلة،
عىل فقط يؤثر لم الرسعة عن السؤال يف املستخدم الفعل أن وباملر لوفتس اكتشف
سؤال عن إجابتهم عىل بعد فيما أثَّر السؤال هذا أن ولكن الرسعة، عن الطالب تقديرات
رسعة قدَّروا الذين الطالب كان وبالتايل بأسبوع؛ ذلك بعد ُطرح الذي املكسور الزجاج
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لم أنه رغم الحادث، مرسح يف املكسور الزجاج رؤية تذكر يف احتمالية األكثر هم أعىل
لم الذين الطالب أولئك أما الفيلم. يف مكسور زجاج أي — األمر واقع يف — هناك يكن
املكسور، الزجاج رؤية تذكر يف احتمالية األقل فكانوا قبًال الرسعة سؤال عليهم يُطرح

أسبوع. بعد هذا عن ُسئلوا عندما
هذه مرورية. لحادثة فيلًما املشاركني عىل مجدًدا لوفتس عرضت أخرى، دراسٍة يف
مرت عندما البيضاء الرياضية السيارة رسعة كانت «كم املشاركني: بعض سألت املرة
حظرية أية هناك تكن لم األمر، واقع يف الريفي؟» الطريق عىل سريها أثناء يف بالحظرية
األكثر هم السؤال هذا عليهم ُطرح الذين املشاركون أولئك كان أسبوع، وبعد الفيلم. يف
املشاركون سئل لو حتى الفيلم. يف حظرية رؤية يتذكرون إنهم يقولوا أن يف احتمالية
أكثر فسيكونون الفيلم، مشاهدة من وجيزة فرتة بعد حظرية؟» رأيتم «هل ببساطة:

رؤيتها. «تذكر» يف — أسبوع بعد — احتمالية
بسبب يتغري أن يمكن لحدث الذاكرة تمثيل أن النتائج هذه من لوفتس استخلصت
يف املشاركني بأن الباحثني بعض جادل فقد هذا، ومع مضللة. ملعلومات الالحق التقديم
سيقدم مثلما تماًما منهم، متوقًعا كان ما وفق يجيبون ببساطة كانوا الدراسات هذه
أن إال يعرف». «ال إنه يقول أن من بدًال منه، متوقعة أنها يعتقد التي اإلجابة الطفل

استنتاجها. به تدعم إقناًعا أكثر دليل إليجاد عملها واصلت لوفتس
هذه كانت ولكنها مرورية، حادثة املشاركني عىل مجدًدا وزمالؤها لوفتس عرضت
تقاطع عند تنعطف حمراء داتسون سيارة الحادثة أظهرت الرشائح. من سلسلة يف املرة
أوًال تتوقف السيارة رأت (١) املشاركني من مجموعة ولكن املشاة، أحد وتصدم طرق
«أولوية عالمة عند تتوقف رأتها (٢) أخرى مجموعة أن حني يف «قف»، عالمة عند
الداتسون أخرى سيارة تجاوزت «هل هو: املرة هذه الحاسم السؤال كان املرور».
الداتسون أخرى سيارة تجاوزت «هل أو التوقف؟» عالمة عند توقفها خالل الحمراء
كل يف املشاركني نصف إىل بالنسبة املرور؟» أولوية عالمة عند توقفها خالل الحمراء
كل يف املشاركني من اآلخر النصف إىل وبالنسبة «قف»، كلمة استُخدمت مجموعة،
مجموعة كل من املشاركني نصف استقبل املرور». «أولوية كلمة استُخدمت مجموعة،
مجموعة كل من اآلخر النصف استقبل حني يف الحادثة، يف رأوه ما مع تتطابق معلومات

مضللة. معلومات
رشيحة تُظِهر حيث الرشائح، من أزواج املشاركني عىل ُعرض دقيقة، عرشين بعد
اليشء. بعض مختلفة األخرى كانت بينما بالفعل رأوه ما الرشائح من زوج كل من واحدة
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السيارة الرشائح أزواج أحد أظهر زوج. كل من رشيحة أدق اختيار املشاركني عىل كان
«أولوية عالمة عند تتوقف األخرى الرشيحة أظهرتها بينما «قف» عالمة عند تتوقف
املتطابق السؤال قبًال عليهم ُطِرح الذين املشاركني أولئك أن الباحثون اكتشف املرور».
الصحيحة الرشيحة اختيار يف احتمالية األكثر كانوا األصلية الرشائح يف رأوه ما مع
كان ذلك، من النقيض عىل دقيقة. عرشين بعد األدق، الرشيحة اختيار منهم ُطلب عندما
اختيار يف احتمالية األكثر هم مضلل سؤال قبًال عليهم ُطرح الذين املشاركون أولئك
الرغم عىل دقيقة. عرشين بعد األدق، الرشيحة اختيار منهم ُطلب عندما الخطأ الرشيحة
كانوا املشاركني بعض أن إىل تشري فإنها اليشء، بعض النتيجة هذه تقييم صعوبة من
«أولوية أو «قف» عالمة خالل من إليهم ُقدِّمت التي للمعلومات طبًقا بالفعل «يتذكرون»
اقرتح حسبما منهم، متوقًعا كان بما ببساطة االلتزام من بدًال الحدث، عقب املرور»
معقولتان إجابتان اآلن أمامه أصبحت مشارك كل (ألن سابًقا لوفتس معاريض بعض

االختبار). وقت يف بينهما من ليختار بالتساوي
الرشطة ضباط يستخدمها التي االستجواب تقنيات يف كربى أهمية االكتشافات لهذه
هذا، من النقيض وعىل القضائية. املنظومة يف العاملني من وغريهم والقضاة واملحامون
تعمل أن يمكن — معينة ظروف تحت — الذاكرة أن إىل األخرى النتائج بعض تشري
هذه تدل الصلة. وثيقة الالحقة املعلومات يجب) (كما صحيح بشكل تدمج «ال» بطريقة
للمعلومات تصحيحات تتذكر قد الناس أن رغم أنه عىل األبحاث من لة امُلكمِّ املجموعة
فيها املشكوك املعلومات عىل اعتمادهم يواصلون قد هذا مع فإنهم السابقة، الخاطئة
أمثلة إىل بالنظر وزمالؤه). ليفاندوفسكي أجراها التي املعملية األبحاث يف لوحظ (كما
،٢٠٠٣ يف العراق غزو من تقريبًا عام بعد اآلتي: تأمل الواقعي، العالم من الظاهرة لهذه
أسلحة عىل العثور تم أنه يصدقون أمريكي استطالع عن املجيبني من ٪٣٠ يزل لم
الحرب انتهاء بوش جورج الرئيس إعالن من شهور عدة وبعد البلد. هذا يف شامل دمار
أسلحة استخدمت العراق أن األمريكيني من ٪٢٠ صدق ،(٢٠٠٣ مايو (يف العراق عىل
هناك أن يبدو املواقف، بعض ففي لهذا، النزاع. خالل املعركة يف بيولوجية أو كيميائية
عواقب أيًضا لها تكون أن يمكن ظاهرة وهي الذاكرة، يف الخاطئة باملعلومات احتفاًظا
إىل إما ميالني تجعلنا التي البيئية الظروف وصف يف االستفاضة إن خطرية. اجتماعية
الفشل (٢) أو وزمالؤها) لوفتس عرَّفته (الذي الخاطئ االسرتجاعي الذاكرة تحيز (١)
عرفه (الذي األصيل الحدث عقب املقدمة الصلة وثيقة املعلومات دمج يف املالئم غري

املستقبلية. لألبحاث ا مهمٍّ تحديًا تمثل وزمالؤه) ليفاندوفسكي
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شاكرت دان يقرتحها كما السبع»، الذاكرة «خطايا

أساسية: «خطايا» أو انتهاكات سبعة إىل تقسيمه يمكن الذاكرة وظائف خلل أن شاكرت دان اقرتح

بمرور املعلومات فقدان من بدًال والذاكرة، االنتباه بني البينية الصلة يف تعطُّل الذهن: رشود
انتباهنا ألن إليها؛ الحاجة عند عنها نبحث ال أننا أو أساًسا، املعلومة نسجل لم إما فإننا الوقت،

آخر. مكان يف يرتكز

فعلناه ما نتذكر أن نستطيع ولهذا الوقت؛ بمرور الذاكرة يف فقدان أو ضعف الزوال: رسعة
تالشيه. بسبب قالئل شهور خالل سننساه األرجح عىل ولكننا اليوم،

«طرف ظاهرة تعترب باستماتة. اسرتجاعها نحاول قد معلومات عن منه طائل ال بحث التعطل:
الخلل. لهذا مثاًال اللسان»

ولكنك التلفاز، يف يشء عن تسمع قد ولهذا خطأ؛ مصدر إىل الذاكرة عزو املعلومة: نَسب خطأ
العمل. يف زميل طريق عن وصلتك قد املعلومة أن خاطئ بشكل الحًقا تتذكر

خطأ مع وباالشرتاك املوجهة، واألسئلة والتعليقات لإليحاءات نتيجة الراسخة الذكريات اإليحاء:
جنائي. سياق يف خطرية مشكالت يسبب أن يمكن فإنه املعلومة، نَسب

بشكل نحرِّف ولهذا ملاضينا؛ تذكرنا كيفية عىل الحالية ومعتقداتنا ملعرفتنا القوي التأثري التحيز:
أنفسنا لتقديم محاوالتنا ويف الحايل، منظورنا ضوء يف املكتسبة املادة أو املاضية األحداث الواٍع

إيجابي. ضوء يف لآلخرين

يمكن عقولنا، عن نقصيها أن ل نُفضِّ مزعجة أحداث أو ملعلومات املتكرر االسرتجاع اإللحاح:
بعد ما اضطراب يف (كما بشدة صادمة وتجربة العمل يف محرج خطأ بني ما هذا يتنوع أن

الصدمة).

هوامش

(1) © 2007 TopFoto.
(2) © iStockphoto.
(3) © Aspix/Alamy.
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الخامس الفصل

الذاكرة اعتالل

إصابة نتيجة بكفاءة الذاكرة تعمل ال عندما الذاكرة»، «فقدان حالة الفصل هذا سيتناول
سابقة، فصول يف ناقشناها التي للذاكرة املختلفة الفرعية املكونات إىل بالرجوع دماغية.
التقليدية. النسيان بمتالزمة يسمى فيما الذاكرة فقدان عىل منصبٍّا هنا الرتكيز سيكون
دمج مع األجل، الطويلة الذاكرة بأداء يتعلق فيما الصلة وثيقة استعارات سنستعرض
األجل) طويلة جديدة ذكريات تخلق (التي الطباعة» «ماكينة بني الواسع الوظيفي الفرق
عن الكثري عرفنا لقد األجل). طويلة «مدمجة» قديمة ذكريات تخزن (التي و«املكتبة»
دماغية، إصابة بسبب معتلة ذاكرة ذوي أفراد دراسة خالل من للذاكرة العادية الوظائف
الفصل هذا يستعرض كما املهمة. النتائج هذه عىل عامة نظرة الفصل هذا وسيقدم
عىل األخرى اإلكلينيكية والحاالت النفسية الظروف بها تؤثر أن يمكن التي الكيفية أيًضا

الذاكرة.

واملخ الذاكرة (1)

ومكوناتها عملياتها حيث من الذاكرة أسايس بشكل الكتاب هذا يف استعرضنا اآلن حتى
الذاكرة يف نفكر أن أيًضا نستطيع ولكننا التعبري. جاز إن الذاكرة، «برامج» أي الوظيفية؛
يف الذاكرة. ز يحفِّ الذي املركزي العصبي الجهاز «مكونات» حيث من آخر، بمستوى
ويعمل «الحصني»، يسمى املخ من جزء يف تُدمج) (أو ذكرياتنا تُصنف أدمغتنا، أعماق
ثم املهمة، الذكريات الحصني «يطبع» الجديدة. للذكريات الطباعة» «ماكينة بمنزلة
هي والقرشة الدماغية». «القرشة يف مسمى غري أجل إىل «كتب») صورة (عىل يؤرشفها
مليارات من مكونة املعرتشة بالنباتات أشبه شبكة تهتز حيث املخ، من الخارجية الطبقة
ويمكن باملعلومات. لتحتفظ والكيميائية الكهربائية النبضات طريق عن العصبية الخاليا
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ظهري عىل خفيفة برضبة فقط شعرت … خلفي بريجراك دي سريانو غرار
يف السيف استقبلت فيه. يَِخزُّني كان الذي الوقت نفس يف … فجأة فالتفتُّ …

مخي. من املصفوية املنطقة وثقب صاعًدا فنفذ تماًما، األيرس منخاري

والطبيب إيه» «إن املريض بني دار الذي والكاشف الشائق الحوار من مقتبس ييل ما
ماساتشوستس بمعهد غرفة يف إيه» «إن ل تقديمه تم الذي ويكلجرين وين النفيس

وقال: ويكلجرين اسم إيه» «إن سمع األمريكية. املتحدة بالواليات للتكنولوجيا

أملاني؟» اسم هذا هل «ويكلجرين،
«ال.» ويكلجرين: أجاب

«أيرلندي؟»
«ال.»

«اسكندنايف؟»
اسكندنايف.» إنه «أجل،

غادر ثم وويكلجرين، إيه» «إن بني الحوار من أخرى دقائق خمس ذلك أعقب
إىل ينظر إيه» «إن أن الواضح من كان عاد. دقائق خمس وبعد الغرفة، ويكلجرين
اآلخر. إىل أحدهما االثنني تقديم أُعيد ولهذا قبل، من قط يره لم أنه لو كما ويكلجرين

التايل: الحوار دار ثم

أملاني؟» اسم هذا هل «ويكلجرين،
«ال.» ويكلجرين: أجاب

«أيرلندي؟»
«ال.»

«اسكندنايف؟»
اسكندنايف.» إنه «أجل،

ألنه إيه»؛ «إن لدى الذاكرة أنواع كل تُمح لم — السابقة القصة من — أنه الحظ
مفهومة. شفهية تعابري أصدر كما له، يُقال ما يفهم كان فمثًال: باللغة؛ بمعرفته احتفظ
الفصل (انظر جزئيٍّا محفوظة األقل عىل الداللية ذاكرته كانت النقطة، بهذه يتعلق فيما
بدرجة محفوظة إيه» «إن لدى العاملة الذاكرة قدرات كانت ذلك، عىل عالوة الثاني).
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هو إليه يفتقر إيه» «إن أن يبدو ما الحوار. يف يُقال ما متابعة يستطيع بحيث كافية
بعبارة طويلة». زمنية فرتة مدى عىل الجديدة باملعلومات االحتفاظ عىل الخاصة «القدرة
األجل. الطويلة الذاكرة يف الجديدة املعلومات وضع عىل القدرة إىل يفتقر كان أخرى:

النسيان. متالزمة يف الجوهرية السمات إحدى هذه
واللغة بالذكاء محتفظني النسيان بمتالزمة املصابون األفراد يظل عامة، بصفة
وتعترب حاد. بشكل معتلة األجل الطويلة الذاكرة تكون ولكن الفورية، الذاكرة ونطاق
حدوث إىل املنظرين بعض يذهب حيث كبري، جدال محل مسألة االعتالل هذا طبيعة
الذاكرة تُعرف (حيث النسيان متالزمة حالة يف «العرضية» للذاكرة انتقائي فقدان
العكس وعىل الثاني). الفصل انظر بها؛ مررت التي حياتك أحداث ذاكرة بأنها العرضية
الذاكرة فقدان حالة يف نطاًقا أوسع عجز حدوث إىل آخرون باحثون يذهب ذلك، من
أو األحداث أو الحقائق ذاكرة إىل تشري (التي «التقريرية» الذاكرة يشمل الذي التقليدي
تتداخل وهي واٍع؛ بشكل عنها التعبري ويتم الذهن إىل ترد أن يمكن التي االفرتاضات
عىل الثاني). الفصل يف ناقشناه الذي الرصيحة، الذاكرة مفهوم مع ملحوظ بشكل
الضمنية أو اإلجرائية الذاكرة عىل ضعيًفا تأثريًا النسيان ملتالزمة أن يبدو النقيض،
بكفاءة تكوينها يمكن الجديدة اإلجرائية الذكريات وحتى القيادة)، كيفية تذكر (مثل
بالكرات التالعب — لنقل — مثل بكفاءة، جديدة عادات أو مهارات اكتساب يمكن (أي

العجلة). أحادية الدراجة ركوب أو الهواء يف
شديدة املخ ومناطق بالحصني رضر عىل التقليدية النسيان متالزمة تنطوي ما عادًة
يمكن واملهاد الحصني يف الرضر أن يبدو لهذا البيني؛ الدماغ يف املهاد مثل به االرتباط
املصابون األفراد يتعلم عندما ذلك، عىل عالوة جديدة. واعية ذكريات تكوين يعيق أن
إم»، «إتش استطاع وعي. دون هذا يحققون أنهم يبدو جديدة، مهارات الذاكرة بفقدان
الرسم يسمى معقًدا، لغًزا أخريًا يحل أن الحصني، استئصال لجراحة خضع الذي
كل ففي هذا، ومع .(4-5 الشكل (انظر أيام عدة مدار عىل حله يحاول كان املتطابق،

قبل! من اللغز لهذا رؤيته تماًما ينكر كان إلنجازها، املهمة فيها يستلم مرة
الجوانب بها «تتفكك» أو «تتجزأ» التي الطريقة تدبر عند األهمية يف غاية نقطة هذه
الطرق تدبر عند مفيدة تكون أن ويمكن الدماغية، اإلصابة عقب الذاكرة من املختلفة
أيًضا لنا تقدم أن يمكن كما الذاكرة. باضطرابات املصابني األفراد تأهيل إلعادة املحتملة
بصفة املترضر. غري أو السليم املخ يف الذاكرة تنظيم طريقة عن املهمة املعلومات بعض
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والتصوير الوظيفي املغناطييس بالرنني التصوير مثل املخ تصوير تقنيات يف التطور
بتمكيننا مهمة جديدة «متقاربة» معلومات أضاف قد البوزيرتوني، باإلصدار املقطعي
كما بالتذكر. دماغيٍّا املصابني غري األفراد يقوم عندما تنشط التي املخ أجزاء دراسة من
اإلكلينيكية والظروف الحاالت من عدد دراسة يف الكبرية فائدته أيًضا املخ تصوير أثبت
سبيل عىل ضمنية، الذاكرة فقدان من مختلفة أنواع فيها تكون أن يمكن التي األخرى
واضطراب الدماغية، والسكتة االكتئاب، مثل: النطاق واسعة حاالت الحرص) (ال املثال
الثالث). الفصل (انظر فو ديجا وخداع الشخصية، وفصام واإلجهاد، الصدمة، بعد ما
التصوير استخدام بإمكانية مؤخًرا للجدل املثرية االقرتاحات بعض حتى هناك كانت
كان إذا ما تحديد طريق عن بريئًا، أو مذنبًا محتمل مجرم كان إذا ما لتقييم الوظيفي

بالجريمة. تحديًدا املرتبطة املواقع و/أو لألحداث «ذاكرة» يملك الشخص
تنطوي معقدة، عملية التذكر ألن صعب؛ أمر واملخ الذاكرة عن تعميمات وضع لكن
هذا من السابقة الفصول (انظر املعرفية الفرعية املكونات عمليات من العديد عىل
عديدة أجزاء تنشط أخرى، بعبارة املخية. اآلليات من كوكبة تساعدها التي الكتاب)
تصوير دراسات خالل من بوضوح هذا ظهر بالتذكر. شخص يقوم عندما املخ من
تكن لم مخية مناطق عدة إىل مشرية ماضية، عقود عدة مدار عىل أجريت التي املخ
فوق املوجودة الجبهية، األمامية القرشة (مثل بالذاكرة السابق يف قويٍّا ارتباًطا مرتبطة
النشاط فصل إىل السعي الصعب من لهذا واالسرتجاع)؛ التشفري يف تماًما، وخلفها العني
أجزاء تبدو القيمة، النقطة هذه ورغم التذكر. سمات إحدى يكون قد الذي العصبي

الخصوص. وجه عىل الذاكرة، إىل بالنسبة بالفعل مهمة املخ من معينة

الذاكرة فقدان اختبار (4)

(مثل الصدغي الفص يف عطب عن الناتج الذاكرة بفقدان املصابون املرىض لنا أوضح
عن الكثري بأسرتاليا) بريث يف حالته درسنا الذي جيه إس أو بوسطن، يف إم إتش
الطويلة الذاكرة يف املهمة العنارص أن يبدو خاصة، بصفة للذاكرة. العصبي األساس
إم إتش املريض خضع باملخ. الصدغي الفص أعماق يف املوجود الحصني، يخدمها األجل
الداخيل السطح الجرَّاح استأصل .١٩٥٣ عام املستعيصيف الرصع مرض لعالج لجراحة
الدماغية، واللوزة الحصني، من أجزاء ذلك يف بما املخ، نصفي يف الصدغي الفص من
لم أنه رغم تقريبًا، جديد يشء أي إم إتش يتذكر لم الحني، ذلك منذ األنفية. والقرشة
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وبدت الجراحي. اإلجراء قبل وقعت التي حياته من األحداث بعض يبدو فيما يتذكر يزل
عالوة متأثرة. غري الفورية) الذاكرة ونطاق واللغة الذكاء (مثل األخرى املعرفية مهاراته
عىل قادرون النسيان بمتالزمة املصابني األشخاص فإن — سابًقا رأينا كما — هذا عىل
حسية ومهارات ،(4-5 الشكل (انظر املتطابق الرسم مثل جديدة، حركية مهارات تعلم

بهذا. قيامهم يتذكرون ال أنهم رغم — الصور إكمال مثل
قبل إم. إتش مثل مرىض مع أجريت الذاكرة الختبار تقليدية ملقابلة املثال هذا إليك
دقائق، لبضع العصبي النفس عاِلم مع ويتحدث نفسه إم إتش يقدم االختبار، يبدأ أن
اإلفطار عىل تناوله عما إم إتش العصبي النفس عالم يسأل قبل. من يقابله لم أنه بما
النفس عالم يُخِرج للذاكرة. املنهجي االختبار ذلك بعد يبدأ ثم يتذكر. فال اليوم، ذاك يف
يتأملها الذي إم، إتش عىل بعضها ويعرض حقيبته، من لوجوه صور مجموعة العصبي
وأيها لتوه رآها قد الوجوه أي تحديد إم إتش يستطيع ال دقائق، بضع بعد ولكن بإمعان.
سن نفس من متحكم مشارك من ملحوظ بشكل أدنى املهمة هذه يف أداؤه كان يره. لم
إىل التوصل تم دماغية. بإصابة مصابًا ليس ولكنه خلفيته، بنفس ويتمتع إم إتش ونوع
منه ُطلب والتي إم، إتش أمام عاٍل بصوت قرئت كلمات قائمة باستخدام النتائج نفس
أوليٍّا تخطيطيٍّا رسًما إم إتش عىل العصبي النفس عالم عرض ذلك بعد تذكرها. الحًقا
التخطيطي الرسم هذا عىل بنجاح إم إتش تعرَّف عليه. التعرف يستطيع كان إن وسأله
مبارشًة. سماعها بعد أرقام ستة من سلسلة تكرار عىل قادًرا كان كذلك كرسيٍّا. بصفته
مجلة. يقرأ وهو الغرفة يف إم إتش ينتظر بينما الغرفة، العصبي النفس عالم يغادر
عىل يتعرف ال إم إتش أن الواضح من العصبي. النفس عالم يعود دقيقة، عرشين بعد
نمط إىل (توصلنا مجدًدا. بأدب نفسه ويقدم إم، إتش يقف حيث العصبي: النفس عالم

جيه.) إس املريض مع الغربية أسرتاليا يف النتائج من مماثل
مصابان «مثاليان» مريضان الخصوص وجه عىل جيه وإس إم إتش من كالٍّ إن
لدى الدماغية اإلصابة حاد. انتقائي ذاكرة بفقدان مصابان إنهما أي الذاكرة؛ بفقدان
يبدو فيما يُظهران ولكنهما إم، إتش بإصابة مقارنًة الحصني يف انحصاًرا أكثر جيه إس
جيه وإس إم إتش لدى األجل القصرية فالذاكرة مماثلة. وإكلينيكية اختبارية سمات
أن البداية يف اقُرتح كارثي. نحو عىل تَِلفت اليومية األحداث عن ذاكرتهما ولكن سليمة،
ذكريات تخزين) (أي: دمج عن تحديًدا عاجًزا تركته إم إتش لدى الدماغية اإلصابة
بفقدان املصابني املرىض من وغريه إم إتش أن لوحظ الحني، ذلك فمنذ هذا، مع جديدة.
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مهارات تعلم يستطيعون جيه، إس مثل الصدغي الفص يف عطب عن الناتج الذاكرة
املحتمل غري من يبدو ولهذا سابًقا. الحظنا كما الضمنية، الذاكرة مهام وتأدية جديدة

األفراد. هؤالء لدى األعراض جميع املبارش الدمج يف الفشل يفرسِّ أن
ملرىض يمكن الذي «القديمة» الذكريات بمدى يتعلق فيما حايل جدل ثمة هذا، مع
من أكثر بعد وبالتايل الدماغية؛ اإلصابة وقت قبل إليه الوصول جيه وإس إم إتش مثل
حول متفقني غري األعصاب علماء يزل لم للجراحة، إم إتش إجراء من سنة خمسني
إم إتش حالة وجهت هذا، مع الشديد. املميز الذاكرة فقدان إظهاره وراء املحدد السبب
إىل االنتباه من مزيًدا — النسيان بمتالزمة مصابني مماثلني آخرين مرىض وحالة —
معرفتنا زيادة أجل من حاسمة خطوة هذه أن ثبت للذاكرة. جوهرية كبنية الحصني
لتخزين عصبية علمية نظريات وضع أجل ومن الذاكرة، تشكِّل التي املخ «مكونات» ب

املعلومات.
عن ذاكرتنا تشابك درجة إىل بالنظر عميقة، فلسفية تأثريات الذاكرة لفقدان إن
فقدان فإن العميل، املستوى وعىل والهوية. والذات، بالفردية، املتواصل بإحساسنا قرب
مهمة، فيها الذاكرة تعترب التي اليومية األنشطة نطاق إىل بالنظر للغاية ُموِهن الذاكرة
يكون قد املثال: سبيل عىل للمصاب. الرعاية مقدمي عىل كبريًا عبئًا يضع أن ويمكن
اليشء يفعل أن أو نفسه السؤال يُسأل أن الرعاية مقدم إىل بالنسبة للغاية املحبط من
ذ نفَّ أو السؤال هذا طرح أنه تذكُّر يستطيع ال شخًصا ألن ومرات؛ ومرات مرات نفسه
به موثوق بشكل فعالة الذاكرة اسرتاتيجيات بعض أن ُوجد وقد قبل. من املهمة هذه
التعلم تقنيات مثل دماغية، إصابة عقب الذاكرة بفقدان املصابني األشخاص إىل بالنسبة
املفكرة مثل الخارجية، املساعدات تفيد أن ويمكن السابع). الفصل (انظر أخطاء بال
يف — معينة بأفعال اإلتيان عىل محددة أوقات يف األشخاص تحث التي — اليومية
املتكرر؛ بالتمرين تقويتها يمكن التي كالعضلة ليست الذاكرة ولكن الذاكرة. فقد حاالت
العامة، ذاكرتك قدرة ن يحسِّ لن شكسبري أعمال من والكثري الكثري تذكر فإن وبالتايل
أكثر ذاكرة تقنيات أو اسرتاتيجيات شكسبري أعمال عىل تدربك أثناء يف تصمم لم ما
الفصل انظر البرصية؛ الصور استخدام (مثل أخرى نطاقات يف تطبيقها يمكن عمومية

السابع).
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الذاكرة اضطرابات تقييم

للمرىض املنهجية التقييمات من عدد إجراء اإلكلينيكية والبحوث املمارسات من كل يف املهم من
إم إتش حالة يف كما منفصلة، أحيانًا الذاكرة اعتالالت وتحدث الذاكرة. باضطرابات املصابني
صور أكثر إحدى فمثًال: للغاية. الحدوث نادرة واقعة تكون ولكنها إيه، إن أو جيه إس أو
أخرى نفسية قدرات عىل عادًة تؤثر التي كورساكوف»، «متالزمة يف توجد شيوًعا الذاكرة اعتالالت
واالنتباه اإلدراك مثل األخرى العقلية القدرات تقييم املستحسن من لهذا، الذاكرة. إىل باإلضافة

الذاكرة. بفقدان املصاب الشخص لدى — التنفيذية والوظائف اللغة عىل عالوة — والذكاء

مقياس باستخدام تقييًما النفس علماء يبدأ ما غالبًا الذاكرة، بفقدان املصابني املرىض إىل وبالنسبة
وكسلر مقياس مثل: مفيدة، أخرى اختبارات هناك ولكن الثالث). إصداره يف (اآلن للذاكرة وكسلر
مقارنة يمكن لكي استخدامه، أيًضا يمكن الذي الثالث) إصداره يف أيًضا (اآلن البالغني لذكاء
إصداره يف للذاكرة وكسلر مقياس مع الثالث إصداره يف البالغني لذكاء وكسلر مقياس عىل األداء
لذكاء وكسلر ومقياس للذاكرة وكسلر مقياس درجات بني جوهري فرق هناك كان ولو الثالث.
الذاكرة، يف محدد اعتالل لديه الذاكرة بفقدان املصاب الشخص أن إىل يشري هذا فإن البالغني،

ذاته. بحد «الذكاء» يف ليس ولكن

أداة (أو البالغني لذكاء وكسلر مقياس باستخدام الحايل الوقت من كل يف الذكاء تقييم يجب
أي هناك كان إذا ما لتحديد املرض) قبل الذكاء ملعدل مؤرش (باستخدام املرض وقبل مماثلة)،

اإلكلينيكي. لالضطراب كنتيجة الوقت، بمرور الذكاء يف ملحوظ تدهور

ويتم الدوري، للتحديث للذاكرة وكسلر ومقياس البالغني لذكاء وكسلر مقياس من كل يخضع
اختبارات معظم يف شائع هذا الطبيعيني. لألصحاء السكانية الكثافة إىل بالنظر معايريهما وضع
الثالث إصداره يف للذاكرة وكسلر مقياس استخدام يمكن وبالتايل تجاريٍّا؛ املتاحة النفيس القياس
العامة. السكانية الكثافة مع النتائج ومقارنة الثالث، إصداره يف البالغني لذكاء وكسلر مقياس أو
مع ،١٠٠ هو العامة السكانية الكثافة متوسط يكون بحيث وكسلر اختبارات مقاييس مت ُصمِّ
البالغني لذكاء وكسلر مقياس عىل ٨٥ يحرز شخص أي فإن وبالتايل ١٥؛ يبلغ معياري انحراف

العامة. السكانية الكثافة متوسط تحت واحًدا معياريٍّا انحراًفا يحرز فإنه الثالث، إصداره يف

شامًال، ليس الثالث إصداره يف للذاكرة وكسلر مقياس يقدمه الذي الذاكرة تقييم فإن هذا، ومع
عند تُجرى أن أيًضا يجب أخرى معرفية لقدرات أمكن) و(إن للذاكرة أخرى اختبارات وهناك
تُنِتج أن أيًضا ويمكن البعيدة. الذاتية السرية ذاكرة تقييم تتضمن وهي الذاكرة. فقدان تقييم
القياس معايري بالرضورة تقدمها ال قيمة معلومات الذاكرة حول اإلكلينيكية االستقصاءات
نفسه؛ املريض أو الرعاية مقدم عىل االستقصاءات هذه إجراء يمكن خاصة، وبصفة النفيس.
عىل عالوة املريض. يواجهها التي اليومية الصعوبات حول مهمة مالحظات تقديم بوسعهما إذ
هذه إكمال عند تماًما دقيًقا يكون ال قد الذاكرة يف باعتالل املصاب الشخص أن رغم ذلك،
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لطريقة نفسه املريض إدراك عن املالحظات بعض جمع عىل قادًرا املرء يكون فقد االستقصاءات،
األدوات. هذه استخدام خالل من ذاكرته عمل

أنه: الحظ الذاكرة، فقدان عىل عامة كنظرة

رغم طويلة، زمنية فرتة مدار عىل جديدة معلومات اكتساب املستحيل من يكون قد •
طبيعي بشكل املعلومات تكرار عادًة يستطيعون الذاكرة بفقدان املصابني األفراد أن

العاملة. ذاكرتهم نطاق يف
ما عادًة ولكنهم جيًدا، الطفولة بذكريات الذاكرة بفقدان املصابون األفراد يحتفظ قد •
الذين األشخاص أسماء مثل جديدة؛ ذكريات اكتساب تقريبًا املستحيل من أنه يجدون

للتو. قابلوهم
ال ولكنهم الساعة، يقرءون كيف الذاكرة بفقدان املصابون األشخاص يتذكر قد •
جديد. بيت شكل حفظ يستطيعون وال الحايل، اليوم أو التاريخ أو الشهر يتذكرون
الكتابة مثل جديدة مهارات تعلم الذاكرة بفقدان املصابون األشخاص يستطيع قد •
املرة يف فإنهم الجديد، االكتساب هذا عىل السلوكي الدليل ورغم املفاتيح؛ لوحة عىل
مفاتيح لوحة استخدموا أنهم تماًما ينكرون قد للكتابة فيها يجلسون التي القادمة

قبل! من

النفيساملنشأ الذاكرة فقدان (5)

الذاكرة «فقدان ففي الدماغية؛ اإلصابة أو املرض من الذاكرة اضطرابات جميع تنشأ ال
دليل يوجد ال ولكن الذاكرة، يف وظيفي اعتالل هناك يكون ما عادًة املنشأ»، النفيس

العصبية. الدماغية اإلصابة عىل ملموس
فيها يبدون انفصالية» «حالة من يعانون ألفراد أمثلة هناك املثال: سبيل عىل
عنيفة، طبيعة ذي حدث عن غالبًا هذا ينتج ذكرياتهم. عن كليٍّا أو جزئيٍّا منفصلني
للحالة ومثال مشاهدتها. أو قتل جريمة ارتكاب أو الجسدي، أو الجنيس االعتداء مثل
والذكريات الشخصية بهويته إحساسه املرء يفقد حيث الرشود، حالة هو االنفصالية
خلل، بوجود واعني غري الرشود بحالة املصابون األفراد يكون ما وعادًة لها. املصاحبة
أيام بعد املريض، «يستفيق» عندما إال الرشود يتضح ال أخرى. هوية يتبنون ما وغالبًا
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والذكريات الشخصية بهويته إحساسه بوضوح املرء يفقد الرشود، حالة يف :5-5 شكل
مثل د ويتجسَّ جريمة. أو حادثة مثل صادم حدث عن الحالة هذه تنشأ وقد لها، املصاحبة

هيتشكوك.2 ألفريد إخراج من «الشك»، فيلم يف السيناريو هذا

اليشء بعض بعيًدا نفسه ليجد — غالبًا — املرتسب الحدث من سنوات حتى أو شهور أو
— الواقع يف — مشتق «الرشود» (ومصطلح األصل يف فيه يعيش كان الذي املكان عن

الهروب). تعني التينية كلمة من
تظهر وفيه الشخصية»، تعدد «اضطراب هو االنفصالية الحاالت من آخر شكل
سبيل عىل املاضية. الشخص حياة من مختلفة جوانب إلدارة شخصيات عدة بوضوح
القرن سبعينيات نهاية يف أنجلوس لوس يف التالل لخنَّاق املشهورة القضية يف املثال:
األدلة رغم ولكن امرأة، من أكثر وقتل اغتصاب تهمة بيانكي لكينيث ُوجهت العرشين،
ومع الجرائم. عن شيئًا يعرف ال أنه وادَّعى الذنب إنكار عىل أرصَّ أدانته، التي القوية
ستيف كان ستيف. اسمها أخرى شخصية ظهرت — املغناطييس التنويم تحت — هذا
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التنويم غفوة من إفاقته بعد القتل. جرائم عن مسئوليته وادَّعى كينيث، عن تماًما مختلًفا
بني دار الذي الحوار تذكر يستطع لم بيانكي كينيث أن الواضح من كان املغناطييس،
الفرد، نفس داخل توجد أن أكثر أو شخصيتان استطاعت إذا املغناطييس. واملنوم ستيف
اتهامه يجب الشخصني أي حيث من كبرية قانونية مشكالت بالتأكيد يخلق هذا فإن
املحكمة ألن القضية؛ هذه يف بيانكي صالح غري يف الُحكم جاء هذا، مع الجريمة! بارتكاب

مختلفتني. شخصيتني يمتلك فعًال بأنه تقبل أن رفضت
األخرى شخصيته أن إىل االنتباه النفس علماء من عدد لفت بيانكي، محاكمة خالل
بيانكي إىل بالفعل الطبيب فيها أملح التي املغناطييس، التنويم جلسات خالل ظهرت
مثرية تقنية ذاته بحد املغناطييس التنويم يعترب نفسه. من آخر جانبًا سيكشف أنه
النوعي. باالختالف تتسم الوعي من حالة حث بالفعل يستطيع كونه حيث من للجدل،
ناتجة املغناطييس التنويم آثار كانت إذا ما هي هنا املحددة املشكلة فإن ذلك، عىل عالوة
من لواحدة مماثلة مشكلة وهي الطبيب، يقدمها التي التعليمات إطاعة عن ببساطة
إليها توصلت التي النتائج من بالعديد يتعلق فيما للبحث الخاضعة الرئيسية املشكالت
(انظر العيان شاهد شهادة معقولية بخصوص عليها املرتتبة واآلثار لوفتس إليزابيث
بوجود اإليحاء أتاح املغناطييس التنويم يكون قد بيانكي، حالة سياق ويف الرابع). الفصل
القناة. هذه طريق عن لالعرتاف الفرصة استغل قد بيانكي يكون وقد أخرى، شخصية
معرفته جانب إىل — النفيس املرض عن العامة بيانكي معرفة تكون قد ذلك، عىل عالوة
تأثري تحت بصدق للرد بأساس أمدته قد — الشخصيات لتعدد مسجلة سابقة بحاالت
عن سيكشف أنه بيانكي إىل الطبيب فيه أوحى الذي الوقت يف (أي املغناطييس التنويم

نفسه). من آخر جانب
الشخصية»، تعدد «اضطراب ب يسمى ما بها يتسم التي الدرامية الطبيعة بسبب
لتصف الرائجة الكتب من عدد وظهر اإلعالم، لوسائل واسع اهتمام مثار كان فإنه
ناجحة ألفالم مثالني بدائي» «خوف و(حديثًا) لحواء» وجوه «ثالثة ويعترب فردية. حاالت
رجًال الفيلم يصور بدائي»، «خوف الحديث الفيلم يف النادر. االضطراب هذا عىل اعتمدت
التي الجريمة من تربئته فتتم الشخصية، تعدد اضطراب بنجاح «يتصنَّع» بالقتل متهًما

ارتكابها. عن مسئوًال الواقع يف كان
«اصطناًعا»، أو تمارًضا أحيانًا يكون الذاكرة فقدان أن يبدو اليومية، الحياة ويف
أو بالتمارض ونعني الرشعي. الطب سياق يف صعبًا أمًرا التمارض اكتشاف زال وما
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عدة فيها تظهر للجدل مثرية انفصالية حالة هو الشخصية» تعدد «اضطراب :6-5 شكل
جيكل «دكتور رواية وتصور املرء؛ حياة من مختلفة جوانب مع للتعامل بوضوح شخصيات

املتالزمة.3 هذه من فيها مبالًغا صورة هايد» ومسرت

من أقل مستوى ذا أداءً النفيس االختبار يف عمد عن الشخص يؤدي أن املرض» «تصنُّع
أنه للجدل إثارة األقل جهده. قصارى بذل أنه لو الشخص نفس سيؤديه كان الذي ذلك
مختزل) (أو أقل جهد إظهار بأنها الظاهرة هذه إىل اإلشارة تمت األخرية السنوات يف
التمارض. من عاطفية وأقل موضوعية أكثر مصطلح وهو الذاكرة، فقدان اختبار يف
أكرب انتباه لجذب أو مالية، مكافأة أجل من (مثًال: عمد عن ينتج قد أقل جهد وإظهار
وأيٍّا الالوعي. من أعمق مستوى عند موجوًدا الدافع يكون قد أو الرعاية)، مقدمي من
بها موثوق تقنيات اآلن أتيحت الحظ فلحسن املرض»، «تصنع ل الدافع مصدر كان
غري أو املصابني األفراد أولئك بني التمييز من لتمكينهم باملجال؛ العاملني للمتخصصني

يبالغون. الذين وأولئك املوضوعي، الذاكرة باعتالل املصابني
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هوامش

(1) Milner, 1968.
(2) © Selznick/United Artists/Kobal Collection.
(3) © John Springer Collection/Corbis.
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لإلنسان السبع العمرية املراحل

الذاكرة نمو (1)

األول، الفصل يف الوارد واالسرتجاع والتخزين التشفري بني الثالثي الفرق إىل بالرجوع
لتشفري تعقيًدا أكثر السرتاتيجيات تدريجية نشأة بمنزلة الذاكرة نمو نعترب أن يمكن
الوضع هو هذا النمو). خالل نسبيٍّا التخزين عمليات ثبات (مع واسرتجاعها الذكريات
دليل ثمة املثال: سبيل عىل اللغة. وأتيحت الداللية املعرفة زادت كلما خاصة بصفة
املعلومات إىل الوصول بها يمكن التي الطريقة ن تحسِّ الداللية املعرفة زيادة أن عىل
املواد تشفري عىل القدرة لألطفال يتيح اللغة اكتساب وأن الدائمة، الذاكرة يف املوجودة
كتلميحات التصنيفات هذه استخدام ثم اللفظية، بالتصنيفات يتعلق فيما أكرب بثراء
يؤثر أن يمكن أخرى معرفية مهارات نمو أن عىل أيًضا دليل وهناك االسرتجاع. عند
واختبار املشكالت حل مهارتَي نمو يكون قد املثال: سبيل عىل الذاكرة؛ قدرة عىل إيجابًا
املعلومات كانت إذا ما تحديد إىل والسعي الذكريات اسرتجاع بمحاولة مرتبًطا الفرضيات

ال. أم صحيحة املسرتجعة
الكاملة، لقدرتها املتزايد النمو يؤكد دليل يوجد الرصيحة، الذاكرة بقدرة يتعلق فيما
يف (مثًال: التعرف ذاكرة استخدام عىل قادرين يبدون ع الرُّضَّ األطفال حتى أنه لدرجة
عمر بحلول موجودة البدائية التذكر قدرة تبدو حني يف الرعاية)، مقدم وجه عىل التعرف
املرحلة قبل الرُّضع حتى أنه إىل تشري الفتة كثرية أدلة ثمة واآلن تقريبًا. أشهر خمسة
النتائج هذه ُجمعت ومحددة. ثابتة ذاكرة وجود عىل يدل ما إظهار يستطيعون اللغوية
واملحاكاة والتكيف، والتعود، املقارنة، مثل — اللغة عىل تنطوي ال تقنيات باستخدام
والرد املؤجل الرد (مثل الالإنسانية البحوث من املأخوذة التقنيات بعض جانب إىل —
اآلليات أن يف كوليار رويف مثل باحثون جادل وقد العينة). مع املتطابق غري املؤجل
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املعلومات تُنىس حيث والبالغني؛ ع الرُّضَّ لدى األساس يف واحدة الذاكرة لعمليات الداعمة
املعلومات مع تتداخل التي الجديدة باملعلومات وتُعدَّل تذكري، بوسائل وتُسرتد تدريجيٍّا،
تأخريات بعد أرسع بشكل الذكريات تُسرتجع األطفال، نمو فمع هذا، رغم السابقة.

املختلفة. االسرتجاع تلميحات من عدد وبواسطة أطول،
الثاني) الفصل انظر الواعية؛ غري الذاكرة (أو الضمنية الذاكرة عن دراسات تشري
التعلم (مثل: الثالثة أعمارهم تتعدى ال الذين األطفال لدى صحيًحا يكون قد هذا أن إىل
يُظِهر أنه يبدو ال الذاكرة من الجانب هذا أن بالذكر جدير اللفظي). والتنشيط الحيس،
مناطق تحفزه الذاكرة من بشكل الرتباطه ربما الالفت، التطوري التحسن هذا مثل
ن تتحسَّ ال الضمنية الذاكرة أن البعض اقرتح األمر، حقيقة يف تطوريٍّا. راسخة مخية
مهارات يف مطرًدا تطوًرا هناك أن يبدو ذلك، من العكس وعىل الطفولة. مرحلة بعد كثريًا
لدى يتطور بحيث وتنظيمها)، الذاكرة عمليات عن املتكونة املعرفة (أي الذاكرة وراء ما
قدرتهم احتمالية ومدى معينة، مواقف يف ضعفها أو ذاكرتهم بقوة أفضل وعي األطفال
القدرات هذه يف الحق طفيف نمو عىل يدل ما فثمة هذا، مع معينة. معلومات تذكر عىل
والتخزين التشفري قدرات يف املتمثلة «األساسية» الذاكرة اعتباره يمكن بما (مقارنًة
األمامية الفصوص يف نسبيٍّا البطيء العصبي بالنمو مرتبًطا هذا يكون قد واالسرتجاع).
املنطقة يشغل املخ من جزء فإنها االسم، يوحي ومثلما املراهقة. فرتة خالل املخ من
لدى متكافئ غري بشكل تطورت املخية املنطقة هذه أن (يبدو الجمجمة. من األمامية
بالتفصيل املخية املنطقة هذه نناقش وسوف األخرى.) الثديية باألجناس مقارنًة البرش

العمر. تقدم عن الحديث معرض يف الفصل، هذا يف الحًقا
شك وال بعد. الكاملة باإلجابة الذاكرة نمو أساس يشكِّل ما حول السؤال يحَظ لم
قدراتهم (مثل الذاكرة عىل تؤثر قد التي القدرات من وغريها لألطفال املعرفية الحالة أن
للمخ العصبي النمو يكون أن املحتمل من لكن مهمة. املكانية) البرصية وقدراتهم اللغوية
األطفال، ذاكرة عن الشائقة الجوانب وأحد أيًضا. ا مهمٍّ البيولوجية العوامل من وغريه
يستطيع ال حيث الطفويل»؛ الذاكرة «فقدان حدوث هو ما، حدٍّ إىل غامضة تزل لم والتي
وليس تقريبًا. الرابعة سن قبل ما مرحلة عن معلومات بدقة يتذكروا أن الناس معظم
تغريات (٢) أو بيولوجية، عمليات (١) عن ناتجة الظاهرة هذه كانت إذا ما واضًحا
وحتى الطفولة باكر من بدايًة النفسية نزعتنا أو حالتنا عىل تؤثر الحالة عىل معتمدة
عن تمنعنا أن يمكن — الثالث الفصل يف رأينا كما — (والتي حياتنا من الحقة مراحل
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ذكريات أن هو االقرتاحات أحد العمليات. هذه من مزيج (٣) أو بدقة)، املعلومات تذكر
عصبية صورة يف ولكن بالفعل، موجودة تكون قد الرابعة سن قبل املبكرة التجارب
ذكريات بصفتها إليها الوصول يستطيع يعد لم الفرد أن يعني ما وهو نفسية، و/أو

محددة. لتجارب
الطفولة «ذكريات» يف الجذابة والسمة الطفويل الذاكرة لفقدان قصيص مثال ثمة
إحدى «ترجع يقول: كتب الذي بياجيه، جان السويرسي، النمو نفس عالم علينا يعرضه
بكل أرى، أن أستطيع زلت ما الثاني. عامي إىل — صحيحة كانت لو — ذكرياتي أوىل
جالًسا كنت تقريبًا: عرشة الخامسة سن بلغت حتى صدقته الذي التايل، املشهد وضوح،
أن شخص حاول عندما الشانزلزيه، يف تدفعها مربيتي كانت التي األطفال، عربة يف
بيني الوقوف بشجاعة مربيتي حاولت بينما حويل املربوط بالحزام مثبتًا كنت يخطفني.
يف طفيف نحو عىل أراها أن أستطيع زلت ما خدوش لعدة تعرَضت الخاطف. وبني
ففر بيضاء، وهراوة قصريًا معطًفا مرتديًا رشطة ضابط وجاء الناس، تجمع ثم وجهها.
بالقرب مكانه أحدد أن حتى وأستطيع بأكمله، املشهد أرى أن أستطيع زلت ما الرجل.
خطابًا والداي تلقى تقريبًا، عرشة الخامسة سن بلغت وعندما األنفاق. قطار محطة من
تعرتف أن أرادت وإنها الخالص، بجيش التحقت قد إنها فيه تقول السابقة مربيتي من
لقد املناسبة. هذه يف لها ُمنحت التي الساعة تعيد أن خاصة وبصفة ماضيها، بأخطاء
طفولتي يف — سمعت قد وأنني بد ال لهذا، الخدوش؛ واصطنَعت برمتها، القصة اختلَقت
ذكرى صورة يف املايض عىل وأسقطتها والداي، صدقها التي القصة، هذه أحداث —

برصية.»
والبالغون سنٍّا األكرب األطفال يكون قد بياجيه، قدمه الذي الوصف هذا مع تطابًقا
يواجهون ولكنهم نسبيٍّا، جيدة عامة بصورة املبكرة حياتهم أحداث تذكر عىل قادرين
الطفولة. مرحلة يف نسبيٍّا السياقية الذاكرة ضعف بسبب مصدرها تحديد يف صعوبة
بكل أرى، أن أستطيع زلت «ما (معلنًا املربية حكته كما الحدث بياجيه «يتذكر» ولهذا
تماًما يدرك أن عن بوضوح عاجز الوقت نفس يف ولكنه («… التايل املشهد وضوح،
الحقيقة يف — التي األحداث، من الرواية هذه مصدر كانت املربية أن مراهقته) (خالل
بسبب املبكرة الذكريات مكان تحديد الصعب من يكون قد ذلك، عىل عالوة تقع. لم —
بوقت دقيق نحو عىل ربطها يمكن ال وبالتايل مرات؛ عدة تشفريها) (وإعادة اسرتجاعها
الثالث) الفصل (انظر السياق تغريات تكون قد سابًقا، ناقشنا وكما معينني. مكان أو
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املبكرة حياتهم أحداث تذكر عىل قادرين والبالغون سنٍّا األكرب األطفال يكون قد :1-6 شكل
ضعف بسبب مصدرها تحديد يف صعوبة يواجهون ولكنهم نسبيٍّا، جيدة عامة بصورة
الخطف محاولة بوضوح بياجيه «تذكر» ولهذا الطفولة؛ مرحلة يف نسبيٍّا السياقية الذاكرة
بشكل — يعرف كان أنه رغم الشانزلزيه، يف األطفال عربة يف كان عندما زيًفا وقعت التي

يقع.1 لم الحدث أن — منطقي

اسرتجاع البالغون يحاول عندما خاصة بصفة مهمة االسرتجاع ووقت التشفري وقت بني
ولكن اآلخر، أحدها ينفي ال االحتماالت هذه الطفولة. فرتة يف تشفريها تم التي األحداث

وعلمي. منهجي بأسلوب تحليلها يصعب
يكون قد هذا، ومع الذاكرة. لتحريفات ُعرضة فكلنا الرابع، الفصل يف رأينا كما
تحديد يف الصعوبات بسبب طفولتنا، أحداث تأمل عند خاصة بصفة الوضع هو هذا
شاهد شهادة مثل أمور تدبر عند خاص بشكل املهمة آثاره له هذا معني. وسياق مصدر
عيان شاهد شهادة تقديم عىل قادرون األطفال أن إىل األدلة غالبية تشري حيث العيان؛
إىل أيًضا الدراسات تشري هذا، مع حياتهم. يف شخيص بشكل مهمة أحداث حول دقيقة
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الزائفة، باإليحاءات سلبًا تتأثر أن األطفال لذاكرة يمكن — البالغني مع الحال كما — أنه
أكثر. وربما بل

العمر وتقدم الذاكرة (2)

العمر. يف تقدمنا لدى ذاكرتنا بقدرة جميًعا إلينا بالنسبة املهمة املوضوعات أحد يتعلق
السن كبار يميل ربما ولكن الذاكرة، يف أخطاء أو إخفاقات أو لهفوات منا كل يتعرَّض
الطبيعي االختالف إىل ببساطة نسبها من بدًال العمر، تقدم تأثري إىل تلقائيٍّا نسبها إىل
عدة منذ املهمة النقطة هذه تناول عرضيٍّا). عامًال العمر تقدم اعتبار (مع األفراد بني

يقول: كتب عندما جونسون صامويل الشهري الفكاهي والقصيص الباحث قرون

تالشت قد العجوز الرجل أن افرتاض إىل الناس معظم لدى مزعج ميل ثمة
مغادرته لدى — العمر منتصف يف رجل أو شاب يتذكر لم لو العقلية. قدراته
ضعف نفس اكتُشف لو ولكن عادي؛ أمر فهذا قبعته، وضع أين — رشكته
ضعفت «لقد ويقولون: أكتافهم، الناس فسيهز عجوز، رجل لدى هذا االنتباه

ذاكرته.»

األرجح، (وعىل حاليٍّا تحدث التي السكان عمر متوسط يف املطردة الزيادة إىل بالنظر
علميٍّا الثابتة التغريات تحديد املهم من فإنه الدول، غالبية يف الحدوث) يف تستمر سوف
بعض هناك هذا، مع العمر. لتقدم كنتيجة رصدها يمكن والتي وجدت) (إن الذاكرة يف
املثال: سبيل عىل املجال. هذا يف االعتبار يف أخذها يجب التي الخطرية املنهجية املسائل
فسنجد السبعني، عمر يف عجائز ذاكرة مع اليوم العرشين عمر يف شباب ذاكرة قارنَّا إذا
املجموعتني هاتني بني الذاكرة أداء يف االختالفات تفرس أن يمكن مختلفة كثرية عوامل
بخمسني أصغر العرشين عمر يف الذين الشباب أن حقيقة عن النظر برصف األفراد، من
حياة مدار عىل الصحية والرعاية التعليم يكون أن املرجح من املثال: سبيل عىل عاًما.
سن حاليٍّا البالغون الشباب تلقاه مما كثريًا أدنى السبعني سن حاليٍّا البالغني العجائز
التي الدراسات نتائج — املربكة أو — الخارجية العوامل هذه تحرِّف وقد العرشين.
الحاليني العرشين شباب لدى الذاكرة قدرة قارنا لو الذاكرة عىل العمر تقدم آثار تبحث

الحاليني. السبعني عجائز بذاكرة
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مثاًال الحاليني السبعني عجائز بذاكرة الحاليني العرشين شباب ذاكرة مقارنة تُعترب
يكون «الطولية» الدراسة يف فإنه ذلك، من النقيض عىل «مستعرضة». تجريبية لدراسة
السبعني، وحتى العرشين سن منذ حياتهم مدار عىل األشخاص نفس متابعة هو الهدف
العمر. يف تقدمهم مع األشخاص» نفس «لدى الذاكرة يف تحدث التي التغريات لرؤية
لدى تحدث التي الذاكرة تغريات نقارن حيث الطويل، املنهج هذا يف املزايا بعض ثمة
من متكافئة غري كبرية أعداد بقاء نحو ميًال هناك أن لوحظ هذا، ومع األشخاص. نفس
التخزين عىل أفضل قدرة ذات بذاكرة يتمتعون أشخاص أي — األداء قويي األشخاص
أحيانًا األشخاص هؤالء عىل (يُطلق الطولية. الدراسة يف — املعرفية الوظائف من وغريها
يحدث أنه يبدو ما أخرى: بعبارة الخارقني».) «الطبيعيني أو الخارقني» «املتحكمني اسم
بقدرتهم (مرتبًطا إيجابيٍّا تقييًما يتلقون الذين األفراد أن هو الطولية الدراسات بعض يف
مشاركتهم، يواصلون قد الطولية الدراسة يف مشاركتهم نتيجة نسبيٍّا) الباقية الوظيفية
زائف إيجابي انطباع عن هذا يسفر قد صعوبة. يواجهون الذين األفراد ينسحب حني يف
األرجح، عىل (أو، شخص إيجاد — بالطبع — فهي األخرى املشكلة أما العمر. تقدم بآثار
طويل بحث إلجراء يكفي بما طويلة لفرتة علميٍّا نشطني يبقون األشخاص) من مجموعة
والطولية املستعرضة الدراسة من لكل بإيجاز، عاًما! خمسني مدار عىل البيانات وتحليل

النسبية. ضعفها ونقاط قوتها مواطن
بعض فسنجد والطولية، املستعرضة الدراسات من كل نتائج االعتبار يف أخذنا إذا
مالحظة تجدر خاصة، وبصفة الذاكرة. ودراسات العمر تقدم دراسات يف املتسقة النتائج
األكرب البالغني لدى التي وتلك األطفال لدى الذاكرة قدرة تفاصيل بني تطابقات هناك أن

سنٍّا.
األكرب األفراد لدى كبري حدٍّ إىل جيد بشكل محفوظة األجل» القصرية «الذاكرة تبدو
العمر بتقدم سلبًا تتأثر ما غالبًا العاملة الذاكرة عنرص عىل القائمة املهام أن رغم سنٍّا،
األمر استلزم فكلما وهكذا، االختالف). هذا لتوضيح الثاني الفصل إىل الرجوع (رجاء
عندئٍذ يمكن سلبية)، األكثر األجل قصري التخزين عن منفصل (بشكل أكثر معرفيٍّا عمًال
املرتبطة املشكالت ظهور يزداد أن املرجح من املثال: سبيل عىل الضعف. يظهر أن
بعندما مقارنًة عكيس، برتتيب رقمي تسلسل تكرار األشخاص من يُطلب عندما بالعمر

الرتتيب. بنفس رقمي تسلسل تكرار األشخاص من يُطلب
الواعية الذاكرة (أي األجل» الطويلة الرصيحة «الذاكرة مهام أداء يرتاجع ما عادًة
االستدعاء بمقاييس خصوًصا ملحوًظا، تراجًعا الثاني) الفصل انظر الذاكرة؛ بتجربة
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ثم والخمسني الخامسة سن يف وهو مجدًدا نفسه اخترب ثم الثالثني سن يف وهو نصية
أن إىل مشابهة) دراسات مع يتسق نحو (عىل هيل دراسة نتائج أشارت وقد الثمانني!
جيًدا تصمد أنها يبدو ولكن وحسب، الطفولة باكر يف نسبيٍّا تنضج ال الضمنية الذاكرة

أيًضا. الشيخوخة حتى
هذه أن يبدو األمر، واقع يف الداللية». «الذاكرة عىل العمر لتقدم ضعيف تأثري ثمة
ومعرفتهم األشخاص مفردات تتضاعف ما عادًة فمثًال: الحياة. مدار عىل ن تتحسَّ القدرة
إىل الوصول يف أكرب صعوبة يواجهون قد أنهم (رغم العمر يف تقدمهم مع العامة
الفصول يف ناقشناها التي اللسان طرف بظاهرة يتعلق فيما مثًال: املطلوبة؛ املعلومات
عىل الداللية الذاكرة يف املعلومات تراكم أن البعض اقرتح وقد والرابع). والثالث الثاني
تعتمد معينة بمهن كثريًا السن كبار اشتغال سبب يفرسِّ أن يمكن املرء حياة مدار
العليا، املحاكم قضاة (مثل: الداللية املعرفة عىل يبدو فيما كبريًا اعتماًدا متطلباتها

واللواءات). واألساتذة، واألمرياالت، الرشكات، إدارات مجالس ورؤساء والروائيني،
من جزئيٍّا ينشأ العمر بتقدم املرتبط الذاكرة فقدان أن عىل األدلة بعض هناك
االسرتاتيجية الجوانب عىل يؤثر مما باملخ؛ األمامية الفصوص يف النسبي التدهور
املخ من الجزء هذا أن يبدو الفصل، هذا يف سابًقا ذكرنا وكما للذاكرة. والتنظيمية
فإن الحظنا، وكما األخرى. بالكائنات مقارنًة البرش لدى متكافئ غري بشكل ر تطوَّ قد
أيًضا يبدو األطفال لدى ذاكرته) بقدرات املرء وعي (أي الذاكرة وراء ما مهارة ظهور
ما مهارة يف بالعمر املرتبط التدهور أن عىل دليل وهناك األمامي، الفصِّ بنمو مرتبًطا
يشء عمل تذكر أو — املستقبلية الذاكرة أما األمامي. الفص بخلل مرتبط الذاكرة وراء
األمر، واقع ويف األمامية؛ املخ بوظائف ارتبط الذاكرة من آخر جانب فهي — املستقبل يف
الفصوص أن األمر خالصة العمر. بتقدم سلبًا تتأثر القدرة هذه أن عىل دليل هناك
التدهور يف تبدأ ولكنها الحياة، من نسبيٍّا متأخرة مرحلة يف تنمو أنها يبدو األمامية
األمامي الفص بخلل الذاكرة تأثر أن اقُرتح هذا، مع بالتطابق نسبيٍّا. مبكرة مرحلة يف

السن. كبار لدى وكذلك األطفال لدى اكتشافه يمكن
يكون ربما بالعمر املرتبط الذاكرة قدرة فقدان أن عىل أيًضا دليًال هناك أن كما
أخرى اقرتاحات وأشارت السن. يف تقدمنا مع املعرفية املعالجة رسعة بتناقص مرتبًطا
قصور و/أو النفس، ضبط ضعف عن تنشأ بالعمر املرتبطة الذاكرة تغريات أن إىل
األمامي» الفص «فرضية حالة يف وكما السياقي. أو البيئي الدعم نقص و/أو االنتباه،
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بحثية أسئلة جميًعا أنتجت ولكنها قيودها، التفسريات هذه من لكل فإن العمر، لتقدم
لالهتمام. مثرية

غري بشكل كبرية تعترب (التي املخ من األمامية الفصوص أن إىل يشري دليل ثمة :3-6 شكل
متأخرة مرحلة يف تنضج الصورة) من األيرس الجزء يف مظللة وتظهر البرش لدى متكافئ
االسرتاتيجي الجانبني عىل يؤثر مما نسبيٍّا؛ مبكرة مرحلة يف وتتدهور النمو عملية من نسبيٍّا

للذاكرة. والتنظيمي

تقدم عن الناتجة الذاكرة تغريات كانت إذا ما هو الكبرية األهمية ذات األمور أحد
املخ. قدرة يف التدهور من ملزيد أساسية سمات بالرضورة هي طبيعي» «بشكل العمر
تقدم بني وسيط نوع بأنها تُعَرف املعتدل» املعريف «الخلل اسم عليها أُطلق حالة هناك
ا خاصٍّ يكون قد املعتدل املعريف الخلل أن اقُرتح وقد اإلكلينيكي. والخرف الطبيعي العمر
نطاقات عدة عىل ينطوي قد أو الذاكرة) بفقدان الخاص املعتدل املعريف (الخلل بالذاكرة
األشخاص من كبريًا عدًدا أن ويبدو النطاقات). متعدد املعتدل املعريف (الخلل معرفية
سنوات خالل الكامل بالخرف يُصابون املعتدل املعريف بالخلل تشخيصهم تم الذين
املعتدل املعريف بالخلل املصابني األشخاص بعض ولكن الحالة، هذه اكتشاف من قالئل
حاليٍّا املوقوتة» الديموغرافية «القنبلة إىل وبالنظر الخرف. إىل وصوًال حالتهم تتدهور ال
الحايل الوقت يف يوجد الدول، معظم يف يعيشون الذين املسنني من متزايدة ألعداد
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من االنتقال عىل تؤثر التي العوامل اكتشاف محاولة إىل موجه للموارد هائل استثمار
عوامل أن إىل حديثة أدلة أشارت املثال: سبيل عىل الخرف. إىل املعتدل املعريف الخلل
بالدهون التشبع قليلة الغذائية األنظمة سيما (ال الصحي الغذائي والنظام الرياضة مثل
الجسم، إىل بالنسبة فحسب صحية ليست األكسدة) مضادات من الكثري عىل واملحتوية

العمر. تقدم مع بكفاءة عمله أداء يف أيًضا املخ تساعد قد ولكنها
— والشطرنج املتقاطعة الكلمات (مثل العقلية التمارين تكون قد ذلك، عىل عالوة
العصبية القدرة عىل الحفاظ يف مفيدة املعلومات) تكنولوجيا مثل جديدة مهارات وتعلم
النمو قدرة من بدرجة املخ احتفاظ إىل األبحاث نتائج تشري أخرى، ناحية من والنفسية.
املحفزة. العقلية واألنشطة بالتمرينات حثها يمكن والتي الحياة مدار عىل واإلصالح
(عىل السن لكبار املثالية املعيشة ببيئة يتعلق فيما خاصة بصفة األهمية بالغ أمر هذا
صعوبات أو جسدي لضعف نتيجة املسنني بدور يلتحقون الذين أولئك املثال: سبيل
دمج يف أسايس بشكل مشرتًكا يبدو الذي املخ (جزء الحصني يكون قد معرفية).
والخامس) الثاني الفصلني انظر العرضية؛ بالذاكرة يتعلق فيما خصوًصا الذكريات،
أو التمرين عقب املتنامي الرتابط و/أو العصبي النمو إلعادة خاصة بصفة اًسا حسَّ

العقيل. التحفيز
الذاكرة خلل يكون ما عادًة بالعمر، املتعلقة اإلكلينيكية االضطرابات إىل بالنسبة
الحصني وأداء العرضية الذاكرة يف العجز يعترب خاصة، وبصفة الخرف. عىل مبكرة إشارة
من الشيخوخي الخرف وهي للخرف، شيوًعا األكثر الصورة من املبكرة للمراحل سمة
يف نسبيٍّا منفصل بشكل العرضية الذاكرة ضعف يحدث أن ويمكن ألزهايمر. نوع
من العديد تتأثر قد الخرف، من متقدمة مرحلة يف ولكن املرض. من املبكرة املراحل
ذ امُلنفِّ أن اقُرتح كما التنفيذية. واملهارات واإلدراك، اللغة، مثل األخرى؛ املعرفية القدرات
مرض يف مختلف بشكل يتأثر أن يمكن الثاني) الفصل (انظر العاملة الذاكرة يف املركزي
الذاكرة لفقدان انتقائية أكثر صور من يعانون الذين األشخاص عكس فعىل ألزهايمر.
يكونوا أن يمكن ألزهايمر بمرض املصابني األشخاص فإن الخامس)، الفصل (انظر
يف سيما ال الرصيحة، الذاكرة جانب إىل الضمنية الذاكرة اختبارات بعض يف ضعاًفا
املدمر. املرض هذا يف الدماغي الرضر تطور يعكس مما املرض؛ من املتأخرة املراحل
عىل الداليل. الخرف عليها أُطلق العصبية التنكسية األمراض من أخرى صورة وهناك
الداللية الذاكرة يف حاد تدهور عىل الخرف من النوع هذا ينطوي ألزهايمر، مرض عكس
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مبكرة، مرحلة يف املعريف التدهور اكتشاف أمكن ولو والخرف. املعتدل املعريف الخلل عن
بكفاءة. تنكسية عملية أي تحسني) األقل عىل (أو عالج إلمكانية كبرية فرصة فهناك

هوامش

(1) © 2007 Roger-Viollet/TopFoto.
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حتسنيالذاكرة

األسواق يف املتاحة والكتب التدريبية والدورات الدراسية الحلقات من العديد هناك
الفصل هذا سيستعرض ملحوظ. بشكل ذاكرتنا تحسني عىل قدرتها تدَّعي التجارية
تحسني عىل قادرة غري أو قادرة تكون قد تقنيات عىل الثابت والعلمي املوضوعي الدليل
الذاكرة ُمعينات مثل تقنيات عىل منصبٍّا الرتكيز وسيكون لذاكرتنا. الوظيفية الفاعلية
املستقبلية املعالجة إىل أيًضا اإلشارة ستتم ولكن الذاكرة، «برامج» فاعلية ن تحسِّ قد التي
استخدام املحتمل من سيكون بواسطتها والتي الذاكرة، تشكِّل التي «املكونات» ل املحتملة
تصحيح ملحاولة املستقبل يف العصبية الزراعات و/أو التعويضية األجهزة و/أو العقاقري
هذا يف الذاكرة أقوياء سنستعرض كما الدماغية. اإلصابة عن الناجمة الذاكرة مشكالت
ُمشار شخص خصوًصا قوية)، ذاكرة بقدرات يتمتعون الذين األشخاص (وهم الفصل
القدرة أن توضح «ش» قصة ولكن مثالية»، «ذاكرة غالبًا الناس يتمنى قد «ش». ب إليه

ملحوظة. فوائد لها النسيان عىل

ذاكرتك؟ تحسني تستطيع هل (1)

«البدنية» املقومات (1-1)

الذاكرة، منها تتشكل التي اآلليَة بحقٍّ ن يحسِّ أن منا أي يستطيع ال الحايل، الوقت يف
ال العلمية، الناحية فمن عليها؛ تنطوي التي البيولوجية املقومات حيث من األقل عىل
منهجي بشكل للذاكرة املشكِّلة العصبية األنظمة لتحسني بها موثوق طريقة حاليٍّا توجد
الرأس، إصابات طريق عن األنظمة هذه تدمري نسبيٍّا السهل من — بالطبع — أنه (رغم

والكيميائي). الجسدي اإليذاء من أخرى وصور الكحولية، واملرشوبات
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الكافيني) أو كالنيكوتني املنبهات، (مثل العوامل بعض أن عىل يدل ما هناك
ملواد تشفرينا تحسني ثم (ومن انتباهنا تحسني طريق عن غالبًا ذاكرتنا، تعزيز تستطيع
عندما إال عليه التعويل يمكن نحو عىل املنبهات هذه آثار تُالحظ ال هذا، ومع الذاكرة).
من «أكثر يقظني املنبهات هذه جعلتنا ولو دونها. مهدًدا املعريف ونظامنا مجهدين نكون
ذهنية» «منشطات بوجود ادعاءات هناك كانت كما سلبية. تبعات لها فستكون الالزم»،
التي العصبية املكونات أداء ن تحسِّ أن يمكن أخرى عصبية كيميائية وعوامل معينة
النقل أو التواصل تعزيز طريق عن تعمل ما عادًة العوامل هذه أن ويبدو الذاكرة. تشكِّل
بحق دائًما مفيدة العنارص هذه ليست — مجدًدا — ولكن املخ. خاليا بني الكيميائي
دماغي مرض أو اعتالل — مثًال — نتيجة الذاكرة يف بخلل املصابني األفراد لبعض إال
املخ أن يبدو (حيث األصحاء األفراد حالة ففي ذلك، من العكس وعىل الخرف). (مثل
ال الكيميائية العوامل هذه مثل فاستخدام القصوى)، قدرته من أقل أو أكثر عمله يؤدي
نسبيٍّا بسيًطا تشبيًها نورد أن ويمكن «األقىص». املستوى هذا فوق األداء فعًال ن يحسِّ
لتزييت الزيت حوض يف كافيًا زيتًا بالفعل تملك كنت فلو السيارة: محرك خالل من
الوظيفية الفاعلية بالرضورة يحسن لن الزيت من املزيد فإضافة إذن بكفاءة، املحرك

الحركة. ونقل للمحرك
املستقبل؛ يف الذاكرة تشكِّل التي العصبية» «املكونات تحسني املمكن من يكون قد
عن (٢) أو األعضاء، زراعة وتقنيات والعصبية الجينية املعالجة طريق عن (١) ربما
وفيما السليكون. عىل املعتمدة وتلك الكربون عىل املعتمدة املكونات بني الجمع طريق
باستخدام (٢) ترتبط حني يف فرضيٍّا، الدماغية الركيزة بتعزيز (١) الطريقة ترتبط سبق
العمليتني كلتا إلجراء محاوالت بالفعل هناك وكانت التعويضية. االصطناعية األجهزة
يف وبالتايل للجدل؛ مثرية املقرتحة التقنيات هذه تبقى هذا، مع التجارب. حيوانات عىل
حاليٍّا لنا املتاحة العصبية املكونات مع فقط العمل فعًال نستطيع أننا يبدو الحايل، الوقت
النحو عىل تعمل األنظمة هذه تدير التي «الربامج» أن من التأكد ومحاولة رءوسنا، داخل

ذلك؟ نفعل كيف األمثل.

الربامج (2-1)

املزيد؟ لتذكر مثىل» «ممارسة يعترب الذي ما
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مبارشة عالقة وجود اكتشف املعنى، عديمة مقاطعه يحفظ إيبنجهاوس كان عندما
استخلص األول). الفصل (انظر املخزنة املعلومات وكم الحفظ محاوالت عدد بني
الحفظ: يف املستغرق الوقت مع متناسبًا كان حفظه تم الذي الكم أن إيبنجهاوس
كم فستضاعف الحفظ يف املستغرق الوقت حجم ضاعفت لو الظروف، نفس ظل ففي
الرئيسية العالقة هي التي الكيل»، الوقت «فرضية ب معروًفا هذا أصبح املخزنة. املعلومات
املختلفة األنواع أن بالفعل رأينا فقد هذا، مع الحفظ. حول الدراسات كل تشكِّل التي
ذلك، عىل عالوة الثاني). الفصل (انظر مختلفة أداء مستويات تنتج الذاكرة تشفري من
بعض يف مصطنعة إليبنجهاوس الذاكرة تقنيات كانت كيف األول الفصل يف رأينا فقد
أخرى طرق فهناك املتذَكر، والكم املمارسة كم بني العامة العالقة رغم وبالتايل، النواحي؛

الحفظ: يف املستغرق للوقت أفضل مردود عىل الحصول بواسطتها املرء يستطيع

مدار عىل الحفظ محاوالت توزيع األفضل من أنه املتقطع» التدريب «تأثري لنا يبني •
الدائم» «القليل إن إذ واحدة؛ فرتة يف مًعا املحاوالت تجميع من بدًال طويلة، زمنية فرتة
يحل أن يمكن ال االختبار أجل من الرأس حشو فإن وبالتايل هنا؛ الرئييس املبدأ هو

الدائمة. املستمرة املراجعة محل
فيها يتم مرنة اسرتاتيجية هو أخطاء» بال «الحفظ فإن الصلة، وثيق موضوع يف •
العنرصبشكل حفظ بعد ثم قصرية؛ تأجيل فرتة بعد البداية يف الجديد العنرص اختبار
عنرص كل اختبار يف الرئييس الهدف يكمن بالتدريج. املمارسة فرتة تزداد أفضل،
صالًحا هذا يبدو به. موثوق بشكل فيها إنتاجه إعادة يمكن التي األطول الفرتة خالل
أن فهي أخطاء بال الحفظ يف املفيدة الفرعية النتيجة أما حفظ. كتقنية كبرية بكفاءة

منخفض. مستوى عند يبقى الذاكرة فشل معدل ألن دائم؛ الدارس دافع
تقوية إىل يميل هذا فإن كلمة)، هجاء اسرتجاع (مثل نفسك تلقاء من شيئًا تذكرت لو •

أكرب. بكفاءة الذاكرة
الفيكتوريون املعلمون ه وجَّ وقد فعاًال. منهًجا تتعلمه ما عىل االنتباه تركيز يعترب •
املعلومات تكرار لكن قلب؛ ظهر عن بالحفظ والتعلم التكرار نحو االهتمام من كثريًا
من يشء من فما الكتاب، هذا يف سابًقا رأينا (كما املادة إىل موجه االنتباه أن يضمن ال

عليه). تواظب لم ما األجل الطويلة الذاكرة إىل يدخل أن املرجح
وتصميم لعنرصلفظي)، برصية صورة خلق (أي مًعا وبرصيٍّا لفظيٍّا املعلومات تشفري •
عدًدا بوزان توني املؤلف (كتب فعالة. حفظ تقنيات يكونان ما غالبًا عقلية» «خرائط
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رجاء العقلية». «الخرائط تقنيات استخدام تصف املطبوعات من وغريها الكتب من
أنواع استخدام يكون أن أيًضا ويمكن الكتاب.) نهاية يف إضافية قراءات مطالعة
الفصل). هذا يف الالحقة األجزاء (انظر للغاية فعاًال للذاكرة امُلِعينة التقنيات من أخرى
املعلومات يف معنى إيجاد إىل الناس يسعى مهمة؛ املعلومات بها نعالج التي الطريقة •
عىل الخاص معناهم فرض الناس يحاول املعنى غاب ولو تذكرها، يحاولون التي
باالعتماد األشباح»). «حرب بارتليت قصة عرضنا حيث األول، الفصل (انظر املادة
تساعد ما غالبًا املعلومات معالجة طريقة أن هي العامة فالقاعدة الظاهرة، هذه عىل
والتفاصيل الثراء من ممكن قدر بأكرب الخاصة وبظروفك بك الجديدة املادة ربط يف
بسلبية، حفظها من بدًال تذاكرها، التي املعلومات فهم إىل والسعي املتاح. الوقت خالل
معرفتنا من باملزيد العادة يف ترتبط املعنى معالجة أن (يبدو الذاكرة. ن يحسِّ ما عادًة

الالحق.) الذاكرة أداء وتحسن أكرب بثراء دالليٍّا املعلومات تشفر وبذلك العامة،
مبارشة غري تكون قد آثاره أن رغم مهم، آخر عامل هو معلومة الكتساب الحافز إن •
الوقت كم يف هذا فسيؤثر كبرية، بدرجة متحمًسا الشخص كان لو املثال: سبيل (عىل
كم سيحسن الحال بطبيعة وهذا استذكارها، املطلوب باملادة االهتمام يف يقضيه الذي

يحدث). الذي التعلم
والذاكرة؛ والخربة والحافز واالهتمام االنتباه بني بالتبادل تعزيزية معقدة عالقة توجد •
واهتمامك ومعرفتك به، اهتمامك زاد معني، مجال يف معرفتك زادت كلما وبالتايل
يكون قد لهذا مثال املجال. هذا بمادة الخاصة ذاكرتك لتحسني اآلخر أحدهما سيعزز
هذا يف جديدة نتائج إىل التوصل السهل من أنه تراكمي بشكل يجد الذي الذاكرة باحث
مسارات من العديد عىل نفسه املبدأ ينطبق خربته! زادت كلما بها، واالحتفاظ املجال
منتجات عن معلومات استيعاب عىل قادًرا املبيعات مدير يكون قد فمثًال: الحياة؛
القليلة العقود مدار عىل السوق يف بيعت التي باملنتجات معرفته عىل بانيًا جديدة،

املاضية.

أيًضا هناك ولكن ومثابرة، ومبادرة تطبيًقا الذاكرة أداء تحسني يتطلب باختصار:
نتذكره ما يعتمد هذا، عىل عالوة تساعدنا. أن يمكن التي بها املوثوق التقنيات بعض
(رجاء األصلية التجربة وقت نفعله أو به، نشعر أو به، نفكر كنا ما عىل — جزئيٍّا —
فيمكن الثالث). الفصل يف ناقشناها التي الحالة عىل املعتمدة الذاكرة آثار إىل الرجوع

نتذكره. ما تعديل يف تساعدنا اسرتاتيجيات وضع املعرفة هذه لنا تتيح أن
املعلومات. تذكر سهولة عىل املؤثرة العوامل بعضأهم ييل فيما بالتفصيل وسنتناول
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التمرين (2)

«داخل ومرات مرات املادة تكرار وهي األطفال، يتبناها ما غالبًا مبكرة اسرتاتيجية هناك
أو املعنى عن إضافية أفكار دون املعلومة، تكرار مجرد يساعدنا أن يمكن رءوسهم».
للغاية ضعيفة وسيلة عموًما ولكنها ثواٍن، لبضع باملعلومة االحتفاظ يف املصاحبة، األفكار

الثاني). الفصل (انظر الطويل املدى عىل للتعلم
حالة ويف كلمات، قوائم حفظ املشاركني من وواتكينز كريك طلب املثال: سبيل عىل
لبعض ومرات مرات القائمة يف األخرية القليلة الكلمات تكرار عىل املشاركني حثا واحدة
املشاركون تذكر فوًرا. القائمة تقديم بعد ذاكرتهم اختبار وتم اسرتجاعها. قبل الوقت
جميع اختبار أُعيد التجربة نهاية يف ولكن الفوري، االختبار يف املكررة الكلمات جيًدا
تمرنوا التي الكلمات اسرتجاع يكن لم األخري، االختبار ويف ُقدمت. التي املختلفة القوائم
كلمات من أفضل الفوري) االختبار يف أفضل بشكل (وتذكروها وتكراًرا مراًرا عليها
هذا احتفظ فقد احتفاظ»؛ «تمرين بأنه التكرار وُوصف اإلطالق. عىل يكرروها لم أخرى
الذاكرة ن يحسِّ لم ولكنه مؤقتًا، الذاكرة داخل باملعلومات يبدو كما التمرين من النوع

األجل. الطويلة
كريك دراسة يف املشاركني بعض استعان االحتفاظ، تمرين من النقيض عىل
لالحتفاظ محاولة يف بسلبية املعلومات تكرار من وبدًال التفصييل». «التمرين ب وواتكينز
هذا لون يفصِّ ثم املعلومة معنى يف املشاركون يتفكر التفصييل التمرين يف بوجودها،
قصرية، لفرتة باملعلومات يحتفظا أن يمكن التمرين من النوعني كال أن رغم املعنى.
عىل التمرن يتم عندما بكثري أفضل يكون تأجيل فرتة عقب االسرتجاع أن اكتُشف فقد
يبدو فاألمر احتفاظي. بأسلوب فقط عليها التمرن يتم بحني مقارنًة بالتفصيل املعلومة
أكرب بكفاءة بها االحتفاظ يمكن لكي املعلومة تشفري يعيد التفصييل التمرين أن لو كما

الثاني). الفصل يف الوارد املعالجة» «مستويات إطار (راجع

املمتد االسرتجاع ممارسة (3)

«املمارسة من للمعلومات الالحق االسرتجاع يستفيد التمرين، نوع عن النظر بغض
زمنية فرتات مدار عىل املعلومة تذكر محاولة عىل تنطوي التي املتباعدة، االسرتجاعية»
يعترب قد املتباعد». «االسرتجاع أو املمتد» «التمرين أحيانًا الطريقة هذه تسمى متباعدة.
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املبدأ مثىل. بطريقة العقيل املجهود استخدام مع الحفظ، ملضاعفة تقنية املنهج هذا
من يصبح أن قبل االسرتجاع نحاول عندما أكثر تقوى الذاكرة أن هو هنا األسايس
بعض الزمنية النقطة هذه تحديد — بالطبع — ويصعب به. القيام للغاية الصعب
تشابك كيفية تأمل الشائق ومن لها. معقولة تقديرات توضع العادة يف أنه لدرجة اليشء،

الفصل. هذا يف الحًقا سنتناوله الذي أخطاء»، بال «الحفظ مبدأ مع املبدأ هذا
نصادف عندما كالتايل؛ هي املتباعد االسرتجاع تشكل التي الجوهرية املبادئ إن
اسرتجاع يف وبالنجاح تذكرها. يسهل بحيث نسبيٍّا قوية تكون ال قد ما، معلومة مرة ألول
الحًقا؛ مجدًدا نتذكرها أن األرجح فمن قصرية، بفرتة تعلمها بعد صحيح بشكل املعلومة
الناجحة االسرتجاع محاولة قبل قليًال أطول تأجيل فرتة نتيح أن نستطيع وبالتايل
اسرتجاع، محاولة كل بني التأجيل فرتة زيادة يمكن ناجحة، محاولة كل ومع التالية.

أكرب. نجاحات هذا رغم ونحقق
هذان قرأ االسرتجاع. ملمارسة املمتد الزمني الجدول كفاءة وبيورك النداور أظهر
الحًقا منهم ُطلب الذين املشاركني، عىل خيالية عائلية وألقابًا شخصية أسماءً الباحثان
مجدًدا. عليهم الخيالية الشخصية األسماء عرض عند الخيالية العائلية األلقاب تذكر
«الجدول اختبار ذلك يف بما سيناريوهات، عدة االختبارات تستكشف أن املقرر من كان
قصرية، تأجيل فرتة بعد البداية يف الذاكرة اختبارات فيه ُقدمت الذي املمتد»، الزمني
االختبار تم املمتد، الزمني الجدول إىل وبالنسبة بانتظام. الزمني الفاصل زاد وبعدها
عنارص ثالثة تخلل بعد الثاني االختبار تم ثم فوًرا، ديفيز») «جاك لالسم (مثًال: األول
يعقبها أرنولد»، «جون ثم كوبر»، «بوب ثم تايلور»، «جيم ثم ديفيز»، «جاك (مثًال:
يف أخرى. عنارص عرشة تخلل بعد الثالث االختبار تم ثم …؟) جاك بكلمة االختبار
(مقارنًة مفيدة كانت اسرتجاعية ممارسة أي أن وبيورك النداور اكتشف الدراسة، هذه
الجدول هذا يف األكرب الفائدة لوحظت ولكن عليها)، التمرن يتم لم التي املحكمة بالحالة
به اسُرتجعت الذي تقريبًا املستوى بضعف العنارص اسرتجاع إىل أدى الذي املمتد،

عليها. التمرن يتم لم التي العنارص
حيث من نسبيٍّا صعب غري وهو للطالب، ممتازة اسرتاتيجية هو املمتد االسرتجاع

تقريبًا. مادة أي عىل تطبيقه يمكن هذا ومع املطلوبني، واالبتكار املجهود
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املتباعدة الدراسة مزايا (1-3)

االندفاع الطبيعي من يكون قد املتباعدة. الدراسة بمزايا يتعلق الصلة وثيق مفهوم ثمة
مضللة. االسرتاتيجية هذه أن مراًرا ثبت لكن جديدة، معلومات اكتساب محاولة إىل بقوة
اكتشف حيث األول)، الفصل (انظر املتباعدة الدراسة محاوالت مزايا إيبنجهاوس الحظ
الوقت قدر النصف إىل قللت تقريبًا أيام ثالثة مدار عىل دراسته جلسات توزيع أن
يكون ما غالبًا األمر، حقيقة يف املعنى. عديمة املقاطع قوائم اسرتجاع عند املطلوب
بعرضني مقارنًة الضعف بمقدار فعالني تعلمها املطلوب للمادة املتباعدان العرضان

متباعدين. وغري مكثفني
املشاركني أداء بني قارنا فقد املتباعدة؛ الدراسة تأثري قوة وفيلبس باريك أوضح
بعد اختبارهم طريق عن تعلمها، أعادوا ثم إسبانية مفردات مرة ألول تعلموا الذين
املفردات مرة ألول تعلمت قد املجموعات إحدى وكانت التعلم. جلسة من سنوات ثماني
حني يف يوًما، ٣٠ مقداره التعلم وإعادة األول التعلم بني زمني بفاصل تعلمها وأعادت
ثماني وبعد اليوم. نفس يف تعلمها وأعادت مرة ألول املادة األخرى املجموعة تعلمت
يوًما ٣٠ بفاصل تعلمها وأعادت مرة ألول املادة تعلمت التي املجموعة أظهرت سنوات،
التعلم وأعادت مرة ألول تعلمت التي املجموعة من ٪٢٥٠ بنسبة أعىل ذاكرة أداء مستوى

اليوم! نفس يف

والذاكرة املعنى (4)

ذهب أخرى. ومواضع األول الفصل يف رأينا كما الذاكرة، عىل رئييس تأثري للمعنى
دراسة إىل إذن فسيحتاج للذاكرة، األساسية املبادئ يكتشف لكي أنه إىل إيبنجهاوس
كثريًا قىض إيبنجهاوس أن رغم ولكن منهجي. بشكل املبنية البسيطة املواد تعلم كيفية
والبقاء الذاكرة مادة دراسة بأن اعرتف فقد املعنى، عديمة املقاطع تعلم يف وقته من

بمعناها. يتأثر أن يمكن عليها
وحرف ساكن حرف بضم مقاطع إيبنجهاوس ابتكر األول، الفصل يف رأينا كما
كلمات شكلت (ساكن-متحرك-ساكن) الثالثيات هذه من بعض ساكن. وحرف متحرك
عديمة مقاطع الثالثيات هذه أغلب كان ولكن معنى، تحمل كلمات أجزاء أو قصرية
تطلب ما وهو — بالرتتيب وحفظها املقاطع بهذه قائمة إيبنجهاوس وضع نسبيٍّا. املعنى
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لهذه نسبيٍّا البطيء تعلمه من النقيض وعىل بإتقان. لتعلمها املحاوالت من العديد غالبًا
أرسع. كان عر الشِّ مثل أكرب معنى ذات ملواد اكتسابه فإن املقاطع،

بحث قدمه تماًما مختلفة مادة اسرتجاع يف املعنى ألهمية التوضيح من مزيد هناك
الخطية الرسوم (أي: الكروكية الرسوم ذاكرة عن وزمالؤه باور أجراه نسبيٍّا حديث
(مثًال: كروكي رسم لكل معنى املشاركني لبعض ُقدم املعنى). عديمة لصور البسيطة
معنى لهم ُقدم الذين األفراد أن وزمالؤه باور الحظ العجلة). أحادية دراجة يركب فيل
(٪٧٠ (بدقة أفضل بشكل الذاكرة من الصور رسم عىل قادرين كانوا كروكي رسم لكل

.(٪٥١ (بدقة املعاني هذه لهم تُقدم لم الذين املشاركني من

الخارجية املساعدات (5)

االصطناعية «الخارجية» املساعدات من عدد إىل الوصول الحارضأيًضا الوقت يف نستطيع
واملسجالت املحمولة والهواتف الشخصية الرقمية واملساعدات الحواسيب مثل للذاكرة،
أقدم لعل إلخ. … املحارضات وملخصات الرشكات وتقارير واملذكرات واملفكرات الصوتية
بهذه معلومات بأي تمدنا ال التي املنديل، عقدة هو للذاكرة الخارجية للمساعدة مثال
معلومة السرتجاع الذاكرة منظومة يف البحث إىل نحتاج بأننا تخربنا ولكنها الطريقة،

مهمة.
ويمكنها بالتعقيد، والعرشين الحادي القرن يف للذاكرة الخارجية املساعدات تتسم
اختبارات بعض يف (مثًال: معنا نحملها أن نستطيع ال أننا إال عالية، بكفاءة تعمل أن
مساعدة عىل االعتماد إىل االضطرار دون ذاكرتنا تحسني أردنا لو الجامعات). أو املدارس
فقد الفصل) هذا يف سابًقا الواردة املبادئ تطبيق جانب (إىل إذن اصطناعية، خارجية
الذين االستثنائية»، «الذاكرة يسمى بما يتمتعون الذين األشخاص حذو نحذو أن نحب

الذاكرة». «ُمعينات اسم تحمل تقنيات يستخدمون ما غالبًا

الذاكرة ُمعينات (1-5)

طريق عن عادًة تذكرها، يسهل كي املعلومات لتنظيم طريقة هي الذاكرة معينات
طريقتان وهناك بينها). الجمع (وأحيانًا السجع أو البرصية الصور أو الرموز استخدام

الوتدية». و«الكلمات املواقع» «طريقة وهما كثريًا، معروفتان
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ُمعني يمدنا ال املنديل؛ عقدة هو للذاكرة الخارجية للمساعدة مثال أقدم لعل :1-7 شكل
الذاكرة منظومة يف البحث إىل نحتاج بأننا يخربنا ولكنه محددة، معلومات بأي هذا الذاكرة

مهمة.1 معلومة السرتجاع لدينا

املواقع طريقة (2-5)

سحيقة عصور منذ تعلمناها التي املواقع، طريقة هي الذاكرة إلعانة طريقة أقدم
األماكن من سلسلة حفظ عىل التقنية هذه تنطوي الحارض. يومنا حتى ومستخدمة
أو مدرستهم مباني من أماكن استخدام للطالب ويمكن والبارزة، املألوفة املواقع أو
باختالق (أي: األماكن هذه أول يف تخيله يتم تذكره املطلوب األول العنرص جامعتهم.
وينطوي دواليك. وهكذا الثاني، املكان يف الثاني العنرص تخيل ويتم ذهنية)، صورة
التعاطي وإعادة لألماكن العقيل التنقيح عىل عندئٍذ املعلومات لهذه الالحق االسرتجاع
التقنية، لهذه العالية الفاعلية األبحاث وأثبتت سابًقا. اختُلقت التي الصور من كل مع
املناسبة واملواقع للمواد النسبي التوافر عدم بسبب محدوًدا استخدامها يكون قد ولكن

الصور. اختالق املرء بها يستطيع التي
امليالد، قبل تقريبًا ٥٠٠ عام يف اآلتي: إىل يرجع التقنية هذه مصدر أن يُزَعم
تم قصرية، بفرتة هناك ثناءً تقديمه وبعد احتفاًال. سيمونيديس اليوناني الشاعر حرض
انهارت رحيله بمجرد ألنه إليه؛ بالنسبة حظ رضبة كانت هذه أن اتضح استدعاؤه.
يف كثرية جثث تشوهت املأدبة. ضيوف من العديد وُقتل وأصيب املأدبة قاعة أرضية
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لكي األشخاص عىل التعرف لألقارب املستحيل من جعل مما ُزِعم؛ حسبما املأساة، هذه
بسهولة يتذكر أن يستطيع أنه اكتشف سيمونيديس ولكن مناسبًا. مأتًما لهم يقيموا
جعل مما املأدبة؛ قاعة فيه غادر الذي الوقت يف الضيوف معظم يجلس كان أين كبرية

األفراد. تحديد السهل من

تنطوي القديمة. اليونان يف نشأت للذاكرة ُمعينة تقنية هي املواقع» «طريقة :2-7 شكل
مطلوب عديدة معلومات أو أشياء تخيل ثم بالتفصيل، مبنى أو غرفة تخيل عىل الطريقة

الغرفة.2 هذه أو املبنى هذا داخل محددة مواقع يف موضوعة تذكرها

الذاكرة. إلعانة عامة تقنية م صمَّ قد سيمونيديس إن قيل التجربة، هذه عىل بناءً
معلومات أو أشياء تخيل ثم بالتفصيل، مبنى أو غرفة تخيل عىل التقنية انطوت
تذكر سيمونيديس احتاج وكلما محددة. أماكن يف موضوعة تذكرها مطلوب عديدة
العنارص؛ هذه و«يلتقط» املبنى أو الغرفة عرب يسري نفسه يتخيل كان العنارص، هذه
مثل قدامى خطباء لدى هذا االستظهار نظام شاع املحددة. املعلومات تلك يجمع أي
أجل من للغاية طويلة متسلسلة نصوص تذكر إىل مضطرين كانوا الذين شيرشون،
يف كلمة يلقون من لدى (مثًال: اليوم حتى مستخدًما يزل لم األمر، واقع ويف خطبهم.
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محدد). برتتيب العنارص من تسلسل تذكر املهم من غالبًا يكون حيث الزفاف، حفالت
األشياء، أسماء مثل امللموسة، الكلمات مع خصوًصا بكفاءة تعمل التقنية هذه أن ويبدو
املجردة، الكلمات مع أيًضا تعمل أن يمكن ولكنها بعينه. موقع يف «وضعها» يمكن التي
تمثيلية صورة اختالق الشخص يستطيع أن رشيطة وغريهما، و«األمل» «الحقيقة» مثل

املناسب. املكان يف ووضعه املجرد للمفهوم

الوتدية الكلمات (3-5)

باستخدام مرونة، األكثر الوتدية» «الكلمة نظام إىل الحني ذلك منذ املواقع طريقة تطورت
يمكن اإلنجليزية اللغة يف املثال، سبيل عىل الوتدية. الكلمات بناء يف للذاكرة صوتي ُمعني
1 is a bun, 2 is a shoe, :١٠ إىل ١ من األرقام لحفظ التالية املقفاة الكلمات استخدام
3 is a tree, 4 is a door, 5 is a hive, 6 is sticks, 7 is heaven, 8 is a gate, 9 is
عىل األوىل الكلمة وكانت تسوق، قائمة تتذكر أن تريد أنك افرتض .wine, 10 is a hen
بالصورة الكلمة هذه سرتبط الوتدية، الكلمات باستخدام ميالد». عيد «بطاقة هي قائمتك
عىل موضوعة لكعكة برصية صورة ترسم ربما وبالتايل bun؛ كعكة ،1 لرقم املصاحبة
يف تفكر فربما برتقال»، «عصري هي الثانية الكلمة كانت وإذا امليالد. عيد بطاقة سطح
بدت الصورة، غرابة زادت كلما عامة، وبصفة الحذاء، فردة داخل يُسكب وهو العصري
عندما خاصة بصفة مفيدة الطريقة هذه تعترب ذلك، عىل عالوة فاعلية. أكثر التقنية هذه
تشكل التي الطرق أسماء من سلسلة (مثل معني بتسلسل األشياء تذكر إىل املرء يحتاج

معينًا). مساًرا
التي املتنوعة املواد من كثري مع التقنية هذه استخدام يمكن املواقع، طريقة مثل
كلمة بكل التسلسل يف عنرص كل ربط هو ببساطة املرء يحتاجه ما كل تذكرها، يجب
الكلمات «تقنية تتيح خاص. بشكل للذكريات ومحفزة بارزة صلة عقد طريق عن وتدية،
ويمكن املواقع، بطريقة مقارنًة البرصية الصور لتقنية مرونة أكثر استخداًما الوتدية»
تقنيات معظم أساس تشكل — األمر واقع يف — وهي مؤثر. بشكل فعالة تكون أن
إليها، الوصول يسهل للذاكرة تلميحات تقدم الوتدية فالكلمات املحرتفة. الذاكرة تحسني
روابط طريق عن تذكره املطلوب بالعنرص التلميح يربط الصور استخدام أن حني يف

قوية. مكانية برصية
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يف األماكن محل تخيلها يسهل التي الوتدية الكلمات تحل التقنية هذه ففي وهكذا،
تقنية باستخدام فإننا البرصية، الصور عىل قائمة تظل التقنية أن ورغم املواقع. طريقة
هذه ُصممت .١٠٠ إىل وصوًال ١ من رقم كل تمثل كلمات نحفظ قد الوتدية الكلمات
قواعد لبضع طبًقا مبنية ألنها بسهولة؛ نفسها الوتدية الكلمات حفظ يمكن لكي التقنية

الوتدية. الكلمات مع قوي بشكل األرقام ربط تتيح بسيطة سجع
سبيل عىل الوتدية. الكلمات تقنية باستخدام للذاكرة أخرى برصية معينات ُطورت
املحرتفني. الذاكرة مؤديي من العديد رشحها تقنية وهامبسون موريسوجونز قيَّم املثال:
اسم مثًال: تخيلها. يسهل وتدية كلمة شكل إىل أوًال تحويله عليك اسًما، تتذكر فلكي
تخيل يتم ثم حديقة. أي ،(garden (باإلنجليزية جاردن إىل تحويله يمكن جوردن
الوتدية الكلمة تلميح بني للربط الشخص وجه من بارز ملمح عىل تنمو وهي حديقة
يمكن الطريقة، بهذه الشخص). اسم (أي تذكره املطلوب والعنرص جاردن) كلمة (أي
عرض عند الصحيح االسم لتقديم جوردن إىل جاردن الوتدية الكلمة تلميح شفرة فك
يف كيل تحسن إىل أدى امُلعني هذا أن وهامبسون وجونز موريس اكتشف الشخص. وجه

.٪٨٠ بنسبة األسماء حفظ
وضعه (الذي الربط» كلمات «نظام مثل اللغات، تعلم إىل مشابهة تقنيات امتدت
إنجليزية كلمات إىل األجنبية الكلمات تتحول التقنية، بهذه منه). كبري جزء يف جرونربج
لربط للذكريات مثرية ذهنية صورة عندئٍذ تتكون تخيلها. يسهل مشابه نطق ذات
هو أرنب لكلمة الفرنيس املقابل مثًال: وبالتايل، األجنبية؛ للكلمة الفعيل باملعنى الصورة
.(lap هو باإلنجليزية (ِحجر ِحجره يف يجلس أرنبًا أن تخيل للمرء فيمكن — lapin

وغريهم الذاكرة أفذاذ عن دراسات وفاالنتاين وايلدنج يصف حديثًا، صدر كتاب يف
لتحسني كتقنية الذهنية الصور قيمة منهم العديد اكتشف الذين الذاكرة، خرباء من
يمكن قوية وسيلة يمثل ولكنه الذاكرة، لتحسني ليسرضوريٍّا الصور استخدام الذاكرة.
وترابط معنى ذات تصبح أن ظاهري نحو عىل نسبيٍّا املرتابطة وغري املعنى عديمة للمادة

تذكرها. يسهل ثم ومن أكرب؛

اللفظية الذاكرة معينات (4-5)

(مثل البرصية الصور عىل أساسيٍّا اعتماًدا اعتمدت القديمة الذاكرة معينات أن رغم
سبيل عىل اللفظية. الذاكرة معينات ظهرت الالحقة العصور يف فإنه املواقع)، طريقة
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أظهرت قصة. صياغة وهي القوائم، إحدى يف الكلمات لربط بسيطة طريقة ثمة املثال:
هذه اسرتجاع تجعل كلمات قائمة مًعا تربط قصة اختالق إىل األفراد دعوة أن األبحاث
باإلنجليزية قوايف الدارسني من العديد يعرف ذلك، عىل عالوة أفضل. الحًقا الكلمات
والقافية اإليقاع يقدم حيث وغريها، يوًما الثالثني السنة شهور بني تميز التي تلك مثل

االسرتجاع. يف تساعد تركيبات
باستخدام فئتني إىل األرجح عىل اللفظية املواد باستخدام الذاكرة معينات تنقسم
لكي (فمثًال: املعلومات كم االختزال تخترصشفرة اإلطالة». «شفرة أو االختزال» «شفرة
مفهومة غري كلمة استخدام املدرسة يف تعلم املثلثات، حساب يف معينة قواعد أبي يتذكر
تشفريها تعيد أو املعلومة نفس اإلطالة شفرة تضاعف حني يف ،(Sohcahtoa وهي
املدرسة يف تعلمت املثلثات، بحساب الخاصة العالقات نفس أحفظ (فلكي مفهوم بشكل
Some Old Horses Chew Apples Heartily Throughout Old التعبري استخدام
Richard Of York يف األول بالحرف الذاكرة ُمعني هو اإلطالة لشفرة آخر مثال .(Age
األول الحرف بمطابقة قزح قوس ألوان تذكر يف تساعدنا والتي ،Gave Battle In Vain

.Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet كلمة كل من
يف أسهل معلومات التشفري تقنية تنِتج واإلطالة، االختزال شفرتي كال باستخدام
بالنسبة أوضح معنى تحمل املشفرة املعلومات ألن األصيل؛ املصدر بمادة مقارنًة تذكرها
— مثًال — لتذكر التقنيات هذه استخدمت األصيل. املصدر معلومة من املستخدم إىل
يف صعوبة يواجه املرء كان لو األبجدية، للحروف أرقام فبتخصيص الزمنية. التواريخ
إعادة ذلك من بدًال فيمكن ووترلو، بمعركة الخاص ١٨١٥ مثل معني، تاريخ تذكر
إىل بالنسبة أوضح تكون قد فإنها مفهومة، غري كلمة هذه أن رغم .AHAE إىل تشفريه
مخترصة، تسمية لتشكيل استخدامها يمكن (فمثًال: نفسه بالرقم مقارنًة املعني الشخص
قياس يجب الذاكرة، ُمعينات كل مثل وطبًعا، .(An Historic Attack (in) Europe من
املضافة القيمة مقابل يف الذاكرة ُمعني وتطبيق تكوين يف املستثمرين واملجهود الوقت

التذكر. يف الذاكرة ُمعني بمساهمة املحتملة
عندما املثال: سبيل عىل مًعا. اإلطالة وشفرات االختزال شفرات استخدام يمكن
اختزلت شفرة بواسطة القحفية األعصاب أتذكر أن تعلمت الطب، كلية يف طالبًا كنت
ثم ،O, O, O, T, T, A, F, A, G, V, A, H قحفي عصب كل من األول الحرف البداية يف
أثناء يف للغاية!) (وبارز بذيء شعري بيت إىل إطالة شفرة بواسطة الحروف هذه حولت
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البيت أتذكر أن أستطيع زلت ما تقريبًا، عاًما وعرشين خمسة بعد الكتاب لهذا تأليفي
املصدر معلومة إىل الشعري البيت من تحويله إلعادة قليًال اجتهدت لو حتى الشعري،
يف الدوام سمة املثال هذا يوضح عرش). االثني القحفية األعصاب أسماء (أي: األصيل
تصبح عندما وهي محتملة، وحيدة مشكلة إىل أيًضا يشري ولكنه الذاكرة، معينات بعض
قد الذاكرة معينات بعض فإن وبالتايل املصدر؛ مادة عن منفصلة الذاكرة» ُمعني «شفرة
تشكيلها إىل فقط تحتاج ولكنها املصدر، مادة إىل الوصول يسهل عندما بكفاءة تعمل

املالئم. النحو عىل ترتيبها أو
ذاكرة إلكمال جيًدا املحفوظة املعلومات من أخرى أشكال استخدام أيًضا يمكن
يحددون عندما أنهم املوسيقيون يكتشف قد املثال: سبيل عىل املثريات. أو الحقائق
الكلمات. لهذه ذاكرتهم تحسني سيستطيعون جيًدا، معروفة لنغمة معينة كلمات
البيوكيميائية) املسارات (مثل املعقدة التسلسالت ليتذكروا التقنية هذه الطالب استخدم
هياكل بني املتداخلة العالقات (مثل تفصيلية وهيكلية مفاهيمية بأطر وليحتفظوا
من سلسلة أن باألرقام املولعون األشخاص يجد ما وأحيانًا مختلفة). عصبية ترشيحية
الطويلة الذاكرة يف الروابط هذه تخزين عندئٍذ يمكن ثرية. شخصية روابط تحمل األرقام
بدًال «تكتالت»، مجموعة يف طويلة أرقام تسلسالت تذكر األسهل من يجعل مما األجل؛
ربطه يمكن تذكره املطلوب األرقام تسلسل أن طبًعا، (بافرتاض، منفصلة أرقام من
قد املثال: سبيل عىل األجل). الطويلة الذاكرة يف بالفعل املخزنة األرقام «تكتالت» ب
رمز من األوىل األربعة األرقام أن للذاكرة الرياضيات أو باألرقام مهتم شخص يخصص
تشفري يف ملساعدته املعلومة هذه استخدام عىل عندئٍذ قادًرا فيكون ،٣٫١٤٢ هي «باي»

الحًقا. ليتذكرها أخرى أرقام

األسماء تذكر (6)

تذكره. يمكننا ما تحديد يف رئيسيٍّا دوًرا املعنى يلعب الكتاب، هذا مدار عىل رأينا كما
ذاكرتهم أن يشعرون الذين األشخاص يشتكي ما عادًة األسماء. تذكر مسألة تأمل
عموًما الناس األمر، حقيقة يف تحديًدا. األسماء تذكر يف صعوبة يجدون أنهم من ضعيفة
أذهاننا تكون ما عادًة شخصجديد، عىل نتعرف عندما جديد. اسم حفظ يف قديرين غري
نفشل ما غالبًا وبالتايل الوقت)؛ نفس يف تتم بمحادثة (مثًال: أخرى بأشياء مشغولة
يف التفكري نحاول أو نستعمل ال أننا األرجح عىل ثم الشخص. ذلك اسم إىل االنتباه يف
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نستطيع ولكننا الذاكرة. تفشل ما غالبًا ووقتها الحق، بعيد وقت حتى الشخص اسم
هذا اسم وترديد الكامل انتباهنا بتوجيه األشخاص أسماء تذكر يف ذاكرتنا ن نحسِّ أن

مرة. ألول نتقابل عندما الشخص
اسم إىل االنتباه عدم مجرد من أكثر أخرى أبعاًدا األسماء تذكر مشكلة تحمل ولكن
للمشاركني وفوكنر كوهني قدم فقد الحق. بعيد وقت حتى استعماله عدم أو شخص
وتذكر وهواياتها. ومهنها، نشأتها، وأماكن أسماءها، خيالية: شخصيات عن معلومات
ملاذا؟ أسمائها. من أفضل الخيالية الشخصيات لهذه األخرى الصفات جميع املشاركون
هي األسماء من العديد ألن مألوفة؛ غري كلمات األسماء ألن ليس ببساطة هذا أن يبدو
بحثية دراسات أجريت والطبَّاخ). اج، والنسَّ والخبَّاز، الخزَّاف، (مثل: عامة أسماء أيًضا
هذه إليهم تُقدَّم كانت أحيانًا ولكن الكلمات، مجموعة نفس األفراد فيها حفظ منهجية
نفس تذكروا أنهم للنظر الالفت مهنًا. بصفتها أخرى وأحيانًا أسماءً، بصفتها الكلمات
يتضح وبالتايل، أسماءً؛ بصفتها ال مهنًا بصفتها لهم ُقدمت عندما أفضل بصورة الكلمات

النجار! السيد اسمه يكون أن عن نجاًرا يعمل شخًصا أن نعرف أن األسهل من أنه
حيث (من فعلية ميزة لها حقيقية كلمات أيًضا هي التي األسماء أن يبدو هذا، مع
املفهومة الروابط غياب يكون قد كلمات. تشكل ال التي األسماء تفوق تذكرها) احتمالية
أن كوهني أوضح حفظها. صعوبة سبب تفسري من جزءًا األسماء بعض يف الداللية) (أي
األقل األسماء عن تذكرها يسهل الخباز) (مثل أسماءً بصفتها املقدَّمة املفهومة الكلمات
والعرشين الحادي القرن يف ولكن سنودجراس). (مثل معنى ذات غري لكونها وضوًحا
أحيانًا نُفاجأ كيف لثانية فكر معنى، تحمل ال أنها اعتبار عىل األسماء تُعامل ما غالبًا
املعارصين، السياسيني القائدين اسما (مثًال: أشياء أو مهن أنها أيًضا ندرك عندما
شجرية) (بمعنى وبوش القش) من املنازل تسقيف يف املاهر الشخص (بمعنى ثاترش
أن يمكن شخص اسم معنى إىل االنتباه أن املعروف من األمر، واقع ويف اإلنجليزية). يف
عىل عالوة اسرتجاعه. يف املمارسة به تقرتن عندما سيما ال االسم، لهذا الذاكرة يحسن
نحسن أن إذن فسنستطيع واسمه، الشخص مظهر بني روابط تكوين استطعنا إذا هذا،
وبالتايل، بارزة؛ برصية صورة تكوين استطعنا لو خصوًصا الشخص، هذا السم ذاكرتنا
شخًصا قابلنا إذا أو جاك، اسمه نعرفه بممثل شبيًها ويبدو جاك يدعى شخًصا قابلنا إذا
استخدام عىل جيًدا قادرين نكون فقد أنيقة، ثيابًا يرتدي خيَّاط) (بمعنى تايلور اسمه

الشخص. ذلك السم ذاكرتنا لتحسني الروابط هذه
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الذاتي تعلمنا تأمل (7)

مدى ما الخاصة. ذاكرتنا عن نكتسبه الذي الفهم إىل الذاكرة» وراء «ما مفهوم يشري
كما الحكم استطعنا لو ألننا مهم؛ شأن هذا يشء؟ حفظ إجادتنا عىل الحكم يف دقتنا
املعرفة هذه تطبيق فسنستطيع مادة، تعلم يف فشلنا) (أو نجاحنا مدى عىل ينبغي
جيًدا. نتعلمها لم التي املادة عىل إضافيٍّا وقتًا فنقيض الالحقة، الدراسية خططنا لتوجيه
غري أننا فسيبدو مبارشة، املادة دراسة عقب ُحكًما قدمنا لو املوضوعي؟ الدليل يشري إالم
بعد الحكم نقدم عندما أخرى، ناحية من الالحق. ذاكرتنا بأداء التنبؤ يف نسبيٍّا قديرين
أنه إضايف بحث يقرتح الحكم. هذا إىل التوصل يف نسبيٍّا أفضل أننا فسيبدو تأجيل، فرتة
الرتكيز مع دراستهم وقت يجدِولوا أن إىل الناس يميل — التعليمية املواقف بعض يف —
يهملون ولكنهم خاصة، بصفة شائقة يعتربونها أو جيًدا يعرفونها التي املجاالت عىل
لتوزيع أنفسنا تنظيم إىل نحتاج أننا إىل االكتشاف هذا يشري مجهود. إىل تحتاج مجاالت

بكفاءة. نتعلمها لكي استيعابها منا املطلوب املوضوعات عىل منهجيٍّا توزيًعا وقتنا

الحديدية الذاكرة ذو الرجل (8)

ضعيفة. وذاكرة وفرية صحة إال ليست السعادة

شوايتز ألربت

النسيان عىل «القدرة» أن تبني التالية القصة لكن مثالية». «ذاكرة غالبًا الناس يتمنى
يف قصته ُسجلت الذي — «ش») السيد (أو شريشيفسكي كان امللحوظة. مزاياها لها
عىل قويٍّا اعتماًدا تعتمد بحق استثنائية بذاكرة يتمتع — الذاكرة» قوي «عقل لوريا كتاب
التي املتزامن»، «الحس تسمى محددة ظاهرة يعكس أنه أيًضا بدا كما البرصية. الصور
لديه شخص إىل بالنسبة عادية. غري حسية تجارب بتحفيز معني مثري يقوم لها وفًقا
تستحرض قد أو معينة، رائحة لديه يستحرض قد معني صوت سماع فإن الحالة، هذه

محدًدا. لونًا معني رقم رؤية
تحرير رئيس الحظ عندما كصحفي عمله خالل مرة ألول «ش» حالة اكتُِشفت
يف تحقيقه قبل عليه تُلقى التي التعليمات تذكر استثنائي بشكل يجيد كان أنه جريدته
للمعلومات حتى مثايل شبه اسرتجاًعا يبدو فيما يُظِهر «ش» كان األمر، واقع يف ما. خرب
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يوًما يضطر لم معقًدا، يتلقاه الذي املوجز البيان كان ومهما ظاهريٍّا. املعنى معدومة
سلَّم تقريبًا. حرفيٍّا له يُقال يشء أي تكرار يستطيع وكان مالحظات، كتابة إىل يبدو فيما
لوريا، آر إيه يُدعى نفس، عالم بمقابلة أقنعه تحريره رئيس لكن القدرة، بهذه «ش»
بما التعقيد، متنامية الذاكرة مهام من سلسلة لوريا له فوضع فحوصات. إجراء أجل من
وأشعار املعنى، عديمة املقاطع من طويلة وسلسلة رقم، ١٠٠ من بأكثر قوائم ذلك يف
هذه تكرار «ش» يستطع لم مطولة. علمية وصيغ معقدة ورموز معروفة، غري بلغة
عكيس. برتتيب املعلومات تكرار مثل مهام أداء أيًضا استطاع ولكنه وحسب، بدقة املادة

سنوات. بعدة ذلك بعد املعلومات يسرتجع أن حتى واستطاع
الروابط من وفرة خلق عىل قدرته يف كان االستثنائية «ش» ذاكرة رس أن يبدو
ربما والتي كبري، مجهود دون للذاكرة املحفزة الحسية الروابط من وغريها البرصية
وثقيلة مملة بدت التي املعلومات حتى أنه يعني هذا كان املتزامن. بحسه مرتبطة تكون
متعددة حية حسية تجربة «ش» إىل بالنسبة تخلق كانت اآلخرين األشخاص إىل بالنسبة
الصوت ناحية من — مثًال — أيًضا ولكن البرصية الناحية من فقط ليس األشكال،
مستفيضة بطريقة معلومة أي ويخزن يشفر أن «ش» استطاع وبالتايل والشم؛ واللمس

وثرية.
ولكن «ش». مثل مثالية، شبه بذاكرة التمتع الرائع من سيكون أنه املرء يتخيل قد
(كقاعدة إننا حيث كبري، حد إىل تكيفية وسيلة عموًما النسيان يعترب األمر، حقيقة يف
أهمية األقل األشياء تتالىش حني يف إلينا، بالنسبة املهمة األشياء تذكر إىل نميل عامة)
آلية أو املنخل مثل العمل إىل ذاكرتنا تميل عامة، فبصفة لذا، األرجح؛ عىل إلينا بالنسبة
«ش» كان ذلك، من العكس عىل اإلطالق. عىل يشء كل نتذكر ال أننا لتضمن الفلرتة
املشكلة بدت بعيد. حد إىل بائسة حياته وأصبحت األرجح، عىل تقريبًا يشء كل يتذكر
أشخاص من الفارغة الثرثرة (مثل الجديدة املعلومات أن هي إليه بالنسبة الرئيسية
يف السيطرة. عن خارًجا لالنتباه املشتِّتة الذاكرة روابط من تسلسًال لديه تحفز آخرين)

كصحفي. عمله أداء عن ناهيك محادثة، إجراء حتى «ش» يستطع لم النهاية،
االستثنائية ملهاراته عروًضا فقدم رزق، كمورد ذاكرته قوة إىل انرصف«ش» هذا، مع
نسيان يف بالغة صعوبة واجه ولكنه يومه. قوت لكسب قدرته استغل إنه أي املرسح؛ عىل
ذاكرته أن مكتشًفا العروض، هذه خالل إخراجها أعاد التي املجردة املعلومات بعض
حاجة يف يكن لم التي الجدوى عديمة املعلومات أنواع بكافة فأكثر أكثر تعج أصبحت

ينساها. أن ل ويفضِّ إليها،
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امتحان قبل املذاكرة عند نصيحة

إىل افتقارهم الكثريون يشكو وترتيبها. وانتظامها أفكارنا وضوح عىل كبريًا اعتماًدا الذاكرة تعتمد
يحفظون ال — يشء أي باستيعابهم — آخرون وهناك اإلدراك؛ يف العيب يكمن حني يف الذاكرة،

شيئًا.
فولر توماس

عىل الرتكيز تستطيع كي واإللهاء؛ التشتيت مصادر من الكثري عىل تحتوي ال بيئة اخرت •
االنتباه تركيز أهمية (اسرتجع البيئة. هذه يف توجد قد التي املشتتات عىل ال املستهدفة املعلومات
هذا يف سابًقا ناقشنا كما الالحق، الذاكرة أداء أجل من الئق بشكل املستهدفة املواد وتشفري
خلق يف تساعدهم أن تستطيع املوسيقى أن الناس يجد ما فغالبًا النقطة، هذه ورغم الفصل.)
أن املرجح من باإللهاء) مرتبطة تكون ربما (ألسباب أنه رغم للمذاكرة، مناسبة مريحة بيئة
أخرى نقطة جديدة. بمقطوعة مقارنًة األمر هذا يف نفًعا أكثر مألوفة موسيقية مقطوعة تكون
عند املثال: سبيل عىل الحيوية؛ من ممكن قدر بأكرب املعلومات تشفري محاولة هي الصلة وثيقة
بالفعل. تعرفه بما يُقال ما ربط وحاول الكتاب، مؤلف تناقش نفسك تخيل درايس، كتاب قراءة

(هذا تذاكره الذي املجال يف املختلفة واملبادئ والحقائق املفاهيم بني املتداخلة العالقة يف فكر •
يف أيًضا سيفيدك ما غالبًا ولكنه المتحان، استعداًدا املادة تعلم تحاول عندما وحسب يفيدك لن

نفسه). االمتحان خالل املوضوعة األسئلة عن اإلجابة

حياتك مشكالت عىل تطبيقها تتخيل أن وحاول تذاكرها التي املوضوعات يف عامة بصورة فكر •
شخصيٍّا. أنت تصادفها التي املشكالت أي اليومية؛

من واالستفاضة. الثراء من ممكن قدر بأكرب الخاصة وباهتماماتك بك الجديدة املادة اربط •
االمتحان. سياق يف املعلومات هذه إنتاج إعادة أكرب بشكل تجيد أن عندئٍذ املرجح

أفضل إن يُقال ما غالبًا «سلبية». ب ال «إيجابية» ب تتعلم أن حاول األخرية: بالنقطة يرتبط فيما •
عىل القدرة منك يتطلب آخر شخص إىل املعلومة نقل ألن تعلِّمه؛ أن هي موضوع لتعلم طريقة
مذاكرتك تواصل ال أخرى: بعبارة واستيعاب. بفهم ولكن سلبية، بطريقة ليس إنتاجها، إعادة
هذه إنتاج إعادة تستطيع عندما فقط ولكن الصحيحة، اإلجابة عىل التعرف عىل قدرتك بمجرد
(يمكن آخر. لشخص أو لنفسك مفهوم بشكل املادة رشح وتستطيع تلقني، دون تلقائيٍّا اإلجابة

الشأن.) هذا يف مفيدة آخرين طالب مع تشكيلها يتم التي الدراسة مجموعات تكون أن
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جزء اسرتجاع يؤدي بحيث تعلمه، يتم ما بهيكلة (١) بطريقتني: مفيًدا املعلومات تنظيم يُعد •
الحايل املعريف بالهيكل حديثًا املتعلمة املادة بربط (٢) وألنه الباقي، استدعاء إىل املعلومة من

الجديدة. املادة استيعاب األسهل من يصبح للمرء،

تفيد التي الكيل»، الوقت «فرضية آثار من تماًما تتهرب أن تستطيع لن مهمة؛ أيًضا املمارسة •
أكنت سواء هذا ينطبق ممارستك. كم عىل تتعلمه الذي الكم يعتمد الظروف) نفس ظل (يف بأنه
سابًقا رأينا فكما هذا، مع أجنبية. لغة أو رقص تسلسل يف خطوات أو نظريات أو حقائق تتعلم
الرأس حشو (مثل ماراثونية تعلم جلسة يف مًعا ممارساتك كل تجميع فإن الفصل، هذا يف
بكثري أفضل تعلم اسرتاتيجية الدائم فالقليل التعلم؛ يف فعالة طريقة ليست االمتحان) أجل من

املتباعد). االسرتجاع مثل تقنيات (باستخدام

خالله مشغوًال لست زمني فاصل فيها لك يتوافر التي حياتك يف األوقات تلك بإيجابية استثمر •
بكفاءة). الوقت هذا استغل ما، دراسية مادة تذكر وعليك حافلة تنتظر كنت إذا املثال: سبيل (عىل
املساعد أو املحمول حاسوبك استخدم أو ورقية، بطاقات عىل املالحظات من بمجموعة احتفظ
العقلية الخرائط ورسم الروابط وعقد املالحظات تدوين يف املحمول هاتفك أو الشخيص الرقمي

تذكرها. املطلوب املادة حول ذاكرتك وإنعاش

«عمليات إىل كبريًا تركيًزا وجهوا فقد وزمالؤه، برانسفورد أجراها التي األبحاث نتائج عىل بناءً •
فيما املهم أن عىل املبدأ هذا ينص الثالث). الفصل (انظر التشفري» «خصوصية أو املناسبة» النقل
يجب املنطلق، هذا من االختبار. موقف إىل املعرفة «نقل» ب قيامها كيفية هو التعلم بمهمة يتعلق
موقف يف عمله إىل سيحتاجون ما تحاكي التعلم خالل أنشطة يف االنخراط يحاولوا أن الناس عىل

الالحق. الذاكرة أداء مثالية بلوغ بهدف االمتحان؛ أو االختبار

يف تكون عندما مراجعتك تجري أن وحاول منهك، وأنت تستذكر ال الصلة، وثيقة كملحوظة •
االمتحان وقت فيه توجد أن املرجح من الذي للسياق اإلمكان قدر مماثل وانفعايل جسدي سياق
وتشفر أفضل بشكل للمعلومات ستنتبه أنك كما بسيط). مكتب أو منضدة أمام جالًسا (مثًال:

متعبًا. تكون عندما عنه متيقًظا تكون عندما أكرب بفاعلية املثري

يمكن كيف الثالث الفصل يف رأينا فقد واالنفعايل، الجسدي السياق يف باالتساق يتعلق فيما •
الذهنية املحاولة تفيد أن يمكن أحيانًا األمر، واقع يف سلبًا. االسرتجاع عىل السياق تغري يؤثر أن
تحسني يف البرصية) الصور خالل من (مثًال: املعلومة املرء فيه اكتسب الذي السياق بناء إلعادة

الالحق. االسرتجاع

تلك (مثل للذاكرة امُلعينة والتقنيات البرصية الصور استخدام يف فكِّر آخًرا، وليس أخريًا •
ذاكرتك. لتحسني الفصل) هذا يف املوضحة

127



الذاكرة

والتنظيم، والتحفيز االنتباه من عاليًا مستوى تتطلب القوية الذاكرة أن هي هنا العامة الرسالة •
الشخيص. االهتمام عىل يعتمد بدوره وهذا

ختامية أفكار (9)

دون األمر، واقع يف اليومي. وجودنا جوانب من العديد يف حيويٍّا دوًرا الذاكرة تلعب
املألوفة األشياء عىل والتعرف اللغة (مثل األخرى املهمة القدرات من العديد فإن الذاكرة
قراءة بعد واضًحا يكون أن بد ال ممكنًا. يكون لن االجتماعية) العالقات عىل الحفاظ أو
قد (كما منفصلة قدرة ليست وأنها القدرات، من مجموعة تمثل الذاكرة أن الكتاب هذا
عالوة اليومي). حديثنا يف املفرد بصيغة ذاكرتنا إىل لإلشارة املؤسف ميلنا إليه يوحي
ألحداث حقيقيٍّا تسجيًال بالرضورة ليست أنها كما سلبيٍّا، إناءً الذاكرة ليست ذلك، عىل
غالبًا التي ضعفها، ونقاط قوتها مواطن لها و«انتقائية»، «إيجابية» عملية إنها حياتنا.
األخطاء، من لعدد ُعرضة البرشية الذاكرة العملة. لنفس املتناقضني الوجهني تمثل ما
األحداث تسجيل إىل ذاكرتنا تميل نفسه، الوقت يف الكتاب. هذا يف منها كثريًا ناقشنا وقد
بها تتسم التي التالية السبع املحددة السمات نقرتح فقد وبالتايل، حياتنا؛ يف املهمة

الذاكرة:

االجتماعية والعالقات والتعلُّم الفهم يف دوًرا تلعب فهي لألفراد؛ مهمة الذاكرة (١)
األخرى. الحياة جوانب من العديد ويف

الحدث هذا أثَّر كلما قديمة معلومة أو قديم لحدث ذكرى وجود عىل يستدل (٢)
(ال الحق. وقت يف سلوكه أو مشاعره أو الشخص أفكار عىل القديمة املعلومة أو القديم
واعيًا يكون ال وقد القديم، الحدث عن ذكرى بأي واعيًا يكون أن إىل الشخص يحتاج

رضورية.) ليست أيًضا التذكر نية وقوعه؛ لحظة بالحدث حتى
والتعرف، التلميحي، واالستدعاء الحر، االستدعاء خالل من الذاكرة تُالَحظ (٣)

الجسدية. وترصفاتنا التنشيط مثل السلوكية التغريات من وغريها واملألوفية،
هناك ألن العمليات؛ من واحد نوع أو نظام من أكثر عىل تنطوي الذاكرة أن يبدو (٤)
أو بتعامالت مختلف بشكل تتأثر أن يمكن الذكريات من مختلفة أنواًعا أن عىل دليًال

محددة. متغريات
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ملحوظ. سلوك من استنتاجها يجب إنها حيث الذاكرة؛ دراسة تصعب (٥)
طريق عن تُبنى فاألحداث القديم؛ الحدث من حقيقية نسخة ليست الذاكرة (٦)

املعلومة. أو للحدث بناء إعادة عىل ينطوي والتذكر وقوعها؛ لحظة األفراد
لم ولكن الذاكرة، عىل تؤثر التي املتغريات من للعديد فهمنا النفس علماء طور (٧)
استخدام يف حكمة أكثر يكون أن منا لكل يمكن هذا، ومع لنتعلمه. الكثري هناك يزل
املناسب بالشكل مجهوداتنا وتوجيه للذاكرة فعالة بمعينات االستعانة طريق عن ذاكرته

وتذكرها. املعلومة تعلم يف ملساعدتنا

هوامش

(1) © iStockphoto.
(2) © Aliki Sapountzi/Aliki Image Library/Alamy.
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