
اجتماعية وهي تعبر على إحدى قدرات التكيف لددى اننسدان الذاكرة هي وظيفة نفسية معقدة تتضافر فيها عدة عوامل نفسية فيزيولوجية ☻ طبيعة النسيان☻

قدرة علدى تببيدا لكن المالحد  ننندا نع دز نحياندا عدن تببيدا معدك المددركات ونع دز نحياندا عدن اذت ضدارها وهدذا مدا نسدميس مالنسديان فالنسديان هدو فقددان ال

 ♥عن اذترجاع صورة الماضي فهل النسيان حالة طبيعية لالكرة نم ننس حالة مرضية ؟ نو ممعندى خردر هدل نن النسديان ظداهرة اي اميدة ؟ المدركات نو الع ز 

فدي ذداحة الدال ردعور ك يمكدن نن يكدون  يرى فرويد نن النسيان حالة طبيعية للنفس فهو وضيفة النفسية تقوم على كبا الذكريات المرتبطة ماآلنم والفشدل 1ق

حوادث ن تدرتب  مداملو والفشدل ك يدرى مرو سدون هذا التفسير ص ي ا في معك ال انت لكن ن يكمن تعميمس على جميع نحوال النفس حيث نننا نسى نحيانا 

تستدعي من الذكريات إن مدا كدان مدرتب  مال اضدر نو الواقدع  نن الذكريات م فوظة مشكل ن رعوري في  امنا العميق والنسيان هو حالة  طبيعية للنفس إذ ن

الطبيعدي الدى هذا التفسير ن يمكن تعمميس في معك ال انت والمالح  نننا نع ز نحيدان عدن اذدترجاع الدذكريات التدي ن تاجهدا فدي ال اضدر ويسدتند التفسدير 

يتطدور مدن مسدتوى النشداط اآللدي العفدوي الدى عدي لننسدان حيدث نن ال هداع الع دبي التطور العام في ال ياة النفسية فيرى نن النسديان تعبيدر عدن تطدور طبي

ومن امكبر تعقيد الدى امكبدر مسداطة  إلى العفوي المستوى اإلرادي  والنسيان هو إن الل عام للذاكرة م كمة القانون العكسي في اننتقال من السلوك اإلرادي 

ويفسدر النسديان مع انندت الل المنه دي للدذاكرة حيدث يبددن النسديان مدن المسدتوى العقلدي إلدى اننفعدالي ال ركدي من نسيان الشيخورة مينما يؤكد ريبو علدى طدا

عداجزا عدن تببيدا الشيخورة مشيخورة الخاليدا الع دبية المسدؤولة عدن التببيدا حيدث نن انمتعداد عدن ضدرورات ال اضدر التدي تتطلد  العمدل ي عدل الشدي  

 ة والذكريات اآللية والذكريات المرتبطة ور نات عاطفة ملتهبة ك كبيرا ما يت اوع النسيان ذكريات الطفولة  ىمدركات الماضي المبارر حيث ن تبقى ذو

ي هذه ال ال فإن هذا النسيان ي بح عن الفهو وع زة عن التعبير وع زا عن اذترجاع الذكريات الع ز عن التكيف وفحدود التفاوت الطبيعي في بح عاجزا 

: فقدان الذاكرة العام يفقذ المرء كل ذكرياتس نتي ة لمرض نو حادث مما يؤدي الى تغييدر تدام فدي الشخ دية مرضا من نمراض الذاكرة فن د حانت اممينيزيا 

بدة مدع انحتفداظ مالقددرة علدى اذدتعاد الدذكريات القديمدة وال دورة كلها ك فقدان جزئي للذاكرة ولس صورتين امولى هي نفذ القدرة على تببيدا الدذكريات ال دي

وتتمبل حانت اآلماعيا في فقدان القدرة على لتعرف وتتعد نركالها وننواعها من حسية إلدى معنويدة البانية هي فقدان القدرة على اذت ضار الذكريات الماضية 

التعرف المعنوي مبل ال مو النفسي وهو فقدان القدرة على فقهو معاني ودننت املفداظ  تمنها اضطراب التعرف ال ركي مبل الع ز عن الكالم واضطراما

ك فرط التذكر ك ان راف الذاكرة ك قد يكدون النسديان فدي مواقدف مختلفدة مدارتالف امفدراد واردتالف الشدروط يتطلد  واضطراب التعرف مبل صعومة التذكر 

 ☻ي امي ونررى يكون ذلبيا إنت يكون ا الوفي معك ال انت يكون فيزيولوجيا وفي  تفسيرات مختلفة ففي معك ال انت يكون نفسيا

 




