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حافظۀ نهان و مسئلۀ قصد و آگاهی 
 

 
  

ــه  در 15 سال گذشته، مطالعاتی که ب
حافظـۀ نـهان  (implicit) پرداختــهاند،  
ــتهاند. شـاید آغـاز  رشد قابل توجهی داش

  (Shacter, 1987) آن مقالۀ مهم شــاکتر
باشد که حافظۀ نهان را ایــن چنیـن تبییـن 

میکرد: 
«تجربیات پیشین فرد، عملکــرد او را 
در انجــام آزمایــهها  (tasks)  تســـهیل 
میکننـد، امـا بـرای ایـن کـار نیـازی بـــه 
یادآوری آگاهانه و عمدی این تجربیات 
نیست». به عبارت دیگر، برای آنکه نشان 
دهیم حافظــۀ نـهان وجـود دارد، بـاید دو 
شـرط محقـق شـود: الـــف) راهبردهــای 
 (retrieval) ــتفاده بـرای بازیـابی مورد اس
عمــــدی(intentional) نباشـــــد، و ب) 
یــــادآوری، آگاهانــــه و هوشـــــیارانه 
ــق سـاختن   (conscious)  نباشد. اما محق

ــه، امـری  این دو شرط در مطالعات حافظ
دشوار بوده است. 

برای بررسی حافظۀ نهان، روشهای 
مطالعاتی بسیاری وجود دارد کــه آنـها را 

ــته تقسـیم کـرد: الـف)   میتوان به دو دس
 ،(perceptual)  ـــی در مطالعـات ادراک
آزمودنی به تجزیه و تحلیل فرم و شــکل 
ــیپـردازد (مـانند روشهـای  محرکها م

تکمیل کلمات بــا  اسـتفاده از حـروف اول 
آنها  [word stem completion] ) و ب) 
 ،(conceptual) ـــــهومی در مطالعــــات مف
آزمودنـی معـــانی محرکهــا را تجزیــه و 
ــا سـر  تحلیل میکند (مانند تداعی واژگان ب

   [category] ــه نخ و نام بردن مثالهای مقول
واژهها). اما در این دو نوع مطالعــه، احتمـال 
ـــیله  آلــودگــی (contamination) بــه وس
فرایندهای حافظۀ آشکار  (explicit) وجود 
دارد. برای روشنتر شدن موضوع یک نوع 
مطالعـه مثـــال زده میشــود: در مطالعــات 
ــا آگـاهی از حـروف اول  «تکمیل کلمات ب
ــات  آنها»، آزمودنی نخست فهرستی از کلم

  elephant ــالً واژۀ را مطالعه میکند (که مث
نـیز در آن وجـــود دارد)، بعــد از آن بــاید 
ــروف اول  فهرستی از کلمات را که فقط ح
آنها نشان داده شده اســت (مـانند --ele ) بـا 
اولین کلمهای که به ذهنش میآید، تکمیل 
ــــن مطالعـــات، آمادهســـازی  کنــد. در ای
 (priming) رخ میدهد؛ بــه ایـن معنـا کـه، 

مطالعۀ کلمــۀ  elephant در فهرسـت اول، 
تکمیــل —eleبــــه صـــورت elephant را 
ـــرای  تسـهیل میکنـد و بیشـترین احتمـال ب
اینکه فرد کلمه را این گونــه تکمیـل کنـد، 
وجود دارد. اما ممکن اســت آلـودگـی رخ 

داده باشد، به این شــکل کـه فـرد عمـداً فهرسـت 
قبلی را در ذهنش بازیابی کند، یا اینکـه از لحـاظ 
ــد؛ یعنـی  پدیداری، به پاسخش آگاهی داشته باش
اینکه بداند کلمۀ بازیــابی شـده قبـالً در فهرسـت 

وجود داشته است. 
برای حل این مسئله، روشهایی پیشنهاد و به 
ــه، توضیـح  کار بسته شده که دربارۀ آنها، در مقال
ــه چنـد مـورد از  کامل داده شده است. در اینجا ب
آنـها اشـــاره میشــود: یکــی اســتفاده از معیــار 
قصدمند بازیابی است؛ به این معنا که، آزمایههای 
حافظۀ نهان و آشکار از همه نظر یکســان هسـتند، 
جــز در دســتورالعمل آزمــون. در آن صـــورت 
تفاوت فقط بر ســر راهـبرد و بازیـابی قصدمنـد و 
غیر قصدمند است. این روش بسیار مورد اســتفاده 
قرار گرفته است، اما مسئله آگاهی را مدنظر قـرار 
ـــرای  نمیدهـد. دیگـری، اسـتفاده از ابزارهـایی ب
ـــالً بــه  سـنجش آگـاهی فـرد از پاسـخ اسـت. مث
آزمودنیها بعــد از انجـام آزمـون پرسشـنامههایی 
داده و از میزان آگاهی آنها نســبت بـه محرکهـا 
(مثـالً واژههـا) پرسـیده میشـود. یـک راه مشــابه 
سـنجش همزمـان آگـاهی اسـت؛ یعنـی در حیــن 
انجام آزمون (مثالً در آزمون تکمیل کلمات) در 
هر مورد از فرد خواسته میشود کلمۀ ناقص را بــا 
ــد کـامل کنـد،  اولین کلمهای که به ذهنش میآی
جـــز بـــا کلمـــاتی کـــه قبـــــالً در فهرســــت 
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آمده است (مثالً در مثال سطور باال، حروف --ele  را حروف با کلمهای غیر از  elephant تکمیل کند). این روش مناسبی است، اما به کار بردن 
آن در انواع دیگر مطالعات حافظۀ نهان مورد تردید است.  

ــاخته بودنـد  با بررسی مطالعات مربوط به حافظۀ نهان میتوان به این نتیجه رسید، اما شرط قصدمند نبودن را، بیشتر مطالعات ادراکی محقق س
تا مفهومی و دو شرط فقدان قصدمندی و آگاهی، فقط و فقط، در برخی آزمودنیهای ادراکی محقق شده بود. به نظر نویسندگان، بــرای حفـظ 
اصطالح حافظۀ نهان باید شواهد قطعیتری از مطالعات ادراکی و مفهومی به دست میآید و در ضمن در این مطالعات آگاهی از محرکها نــیز 

سنجیده شود. در غیر این صورت و اگر دو شرط فقدان قصدمندی و آگاهی در مطالعات رعایت نشود، مفهوم حافظۀ نهان زیر سؤال میرود. 
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