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، مثل دیداشته باشرا احساس این  دیکه اصالً نبا دیدانیم هم اگر یحت ،استآشنا  اریبس برایتان یتیکه موقع دیااگر تا به حال احساس کرده

دیده از قبل " یبه معنا ای فرانسویواژه، Déjà vu. دیارا تجربه کرده دژاوواحتماالً این یعنی ، دیکنیشهر مسافرت م کیبار در  نیاول یبرا نکهیا

 2ژکتیوساب ییبا آشناباشند( را آشنا  برایتان دینبا هازیچبعضی ، ی، بر اساس شواهد و مدارک کافدیدانیکه م) 1ابژکتیو ییناآشنا ،دژاوو باشد.می "شده

 .ندککنید آن چیز به هر حال برایتان آشنا است( ترکیب میکه احساس می)

د که حدود دو ندهینشان م دژاوودر مورد  ینظرسنج پنجاهاز  شی، بمنتشر شد 2004که در سال  یااست. طبق مقاله رایج در میان مردم دژاوو

رسد با ی. به نظر ماندبار آن را تجربه کرده نیچند هم یاریبس از این تعداد، اندداشتهتجربه را  نیخود ا یبار در طول زندگ کیحداقل  ،سوم از افراد

 .باشددر حال رشد  نیز این تعداد، شودزیادتر می روز به روز آگاهی مردم نسبت به دژاوو نکهیتوجه به ا

یم نیز اندآمده ایبه دن نایکه ناب یافراد یو حت ندارد یینایب این حالت ارتباطی بهشود، اما یم فیتوص دینیبیبراساس آنچه م دژاوواوقات،  شتریب

 توانند آن را تجربه کنند.

 

 دژاووگیری اندازه

 نیآن وجود ندارد. با ا یبرا یمحرک مشخص چیه نیزودگذر است و همچن یاتجربه حالت، نیا رایدشوار است ز شگاهیدر آزما دژاوو یمطالعه

روی براند. محققان ممکن است استفاده کرده دهیپداین  یبررس یبرا یمختلف یاند، از ابزارهاکه مطرح کرده ییهاهی، محققان بر اساس فرضوجود

را  یگرید یهاشیآزما ایکه در حافظه نقش دارند  ی، خصوصاً مواردکننداحتماالً مرتبط را مطالعه  یندهایفرآ ؛انجام دهند بررسی ،کنندگانشرکت

آن ارائه دادهعملکرد  ینحوه یدرباره یاریبس حاتیدشوار است، محققان توض دژاوو یریگاز آنجا که اندازه .کنند یطراح دژاووی بارهدر قیتحق یبرا

 .توضیح داده شده استبرجسته  یهیفرض نیچند ریاند. در ز

                                                           
1 Objective Unfamiliarity 
2 Subjective Familiarity 



 حافظه تفسیر

. در دیآورینم ادیبه  آگاهانه آن رااما  ،دیارا تجربه کرده آن به هیشب اریبس یزیچ ای یتیاست که شما قبالً موقع اساس نیا بر از دژاوو تفسیراین 

  چرا. دیاندینم با اینکه ید، حتیکنیم ییاحساس آشنا لیدل نی، به همدیآوریبه خاطر مناخودآگاه به صورت  عوض، شما آن را

 

مان آن الآشنا باشد، اما تان یصحنه برااز  المانی که کنیدگوید شما دژاوو را زمانی تجربه میمی المانهتک ییآشنا یهیفرض: 1المانهآشنایی تک

 .دینیبب ابانیخود را در خ شگریکه آرا نین متفاوت است، مانند امکا کیدر  رای، زتشخیص نداده باشیدآگاهانه  را

دهد. یم میکل صحنه تعم بهرا  ییاحساس آشنا نیو اپندارد ی، آشنا متشخیص ندهیدرا  هادیگر الماناگر  یرا حت شگریمغز شما هنوز هم آرا

 اند.داده توسعه زین المان نیچندای را بر هیفرض نیا گریمحققان د

 

 یبا طرح یزیچ یهنگام تجربهدر  دژاوو گی رخ دادندر صحنه و چگون هاآیتم آرایش یبر چگونگ گشتالت ییآشنا یهیفرض: 2تالتشگ  آشنایی

اتاق  مشابه که باشید دهیرا د یاتاق قبالً دی، اما شادیده باشیدنش دوستتان را در اتاق یمتمرکز است. به عنوان مثال، ممکن است قبالً نقاش ،مشابه

را  دژاوو، دیاوریب ادیرا به  گریاتاق د دیتوانی. از آنجا که نمهای کتابیک نقاشی آویزان روی دیوار کنار مبل و در مجاورت قفسه – تان باشددوست

  .دیکنیتجربه م

 یمجاز تیکنندگان در واقع، شرکتمطالعه کیکرد. در  شیآزماآن را  ماًیتوان مستقیاست که م نیشباهت گشتالت ا یهیفرض یهاتیاز مز یکی

  هستند. دژاووکردند که در حال تجربه یاحساس م ایآشنا است و آبرایشان چقدر  دیکردند، سپس از آنها سؤال شد که اتاق جدینگاه م ییهابه اتاق

 تآشنا اسبرایشان  دیر کنند اتاق جدداشتند که فک لی، تمااورندیب ادیرا به  یمیقد یهاتوانند اتاقیکه نم یکنندگانکه شرکت افتندیمحققان در

شباهت داشته  یمیقد تاقبه ا شتریب دی، هرچه اتاق جدنیباشد، آنها در حال تجربه دژوا بودند. عالوه بر ا یمیقد یهااتاق هیشب دیو اگر اتاق جد

 رفت.یباالتر مآشناپنداری ی درجهباشد، 

 

 شناسانهعصب تفسیر

مغز با آنچه که در حال  یخودخود ب تیکه فعال شوددژاوو زمانی تجربه می که ین استا تفاسیر از یخبر اساس: 3فعالیت خودبخودی مغز

آشنا  کاذبِ احساسِ دیتوانیم دهد،یم رخدارد  ارتباطاز مغز شما که با حافظه  یدر بخش که این اتفاقزمانی. ارتباط باشد، بیدیکنیحاضر تجربه م

 .دیداشته باش بودن را

. دیآیم ،استدرگیر  با حافظه کهاز مغز  یدر بخش یعیرطبیغ یکیالکتر تیفعال در هنگام، شواهد از افراد مبتال به صرع لوب تمپورال یبرخ

  را تجربه کنند. دژاوو، ممکن است شودیم کیتحری برق ، به وسیلهیقبل از عمل جراح سنجشاز  یبه عنوان بخش مارانیب نیکه مغز ا یهنگام

دچار  شدر تشخیص ی، به طور تصادفکندیکمک میص اشیاء آشنا در تشخ، که به شما پاراهیپوکامپال ستمیس یوقت گویدمیاز محققان  یکی

و در این حالت است که دژاوو را تجربه ، بیایندآشنا نیستند به نظرتان آشنا برای شما ی که یهاشود چیزباعث می در این حالت ،شوداشتباه می

 کنید.می

حافظه و با است که  یمتعدد ی، بلکه شامل ساختارهاکرد )محدود( یمنزو ییآشناتک ستمیس کی درتوان یرا نم اووژدند که اهگفت گرید یبرخ

  .درگیر استآنها  نیاتصاالت ب

 

                                                           
1 Single Element Familiarity 
2 Gestalt Familiarity 
3 Spontaneous Brain Activity 



مغز شماست. مناطق مختلف مغز شما اطالعات را به  میاناطالعات از  عیحرکت سر ینحوه اساسبر گرید یهاهیفرض: 1سرعت انتقال عصبی

به هر  دهیچیروند پ نید. اگر انتا به شما در درک جهان کمک کنشوند یکنار هم جمع ماطالعات  در آنجا. ندنکیمنتقل م "مرتبه باالتر"مناطق 

را اطراف  طیمح ینادرستبه صورت مغز شما ، (شود بفرستدیاز آنچه معمواًل انجام م عتریسر ایکندتر  را یزیچ یبخش دیشا) شودمختل  یقیطر

 کند.یم ریتفس

 

 کدام تفسیر صحیح است؟

. در حال 2یشناخت در پردازشِ یموقت یخطا کیموضوع مشترک دارند:  کیفوق  یهاهی، اگرچه فرضهمچنان گنگ است دژاوو یدرباره حیتوض

 باشند.مطمئن  حیصح تفسیرهای، ادامه دهند تا از کنندیم قیرا تحق دژاوو تیماه ماًیکه مستق ییهاشیآزماطرح توانند به ی، دانشمندان محاضر
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1 Neural Transmission Speed 
2 Cognitive Processing 
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