
 
  

 

بھ دلیل   خاموشی حافظھ شود.ھای اخیر در فرھنگ عامھ از نوشیدن الکل تا سرحد خاموشی حافظھ بھ عنوان نوعی رسوایی یاد میدر سال 
ھای  تواند منجر بھ اختالل در خاطرات مربوط بھ وقایعی شود کھ در حالت مستی رخ داده است و خطر صدمات و آسیبمی زیاد الکلمصرف 

نظر سن و میزان تجربھ نوشیدن او ظاھر نوشد، صرفتواند در ھر کسی کھ الکل میچنین وضعیتی می دھد.دیگر را بھ شدت افزایش می
کننده سوءمصرف الکل خواھیم انداخت.دقیق بھ این پیامد رایج اما عمیقاً نگراندر این برگھ اطالعات، نگاھی  شود.

 خاموشی حافظھ چیست؟ 
ھایی در خاطرات فرد خاموشی حافظھ در اثر الکل عبارت است از شکاف

ھا ھنگامی اتفاق این شکاف مستی رخ داده است.از وقایعی کھ در ھنگام 
مدت  افتند کھ شخص آنقدر الکل بنوشد کھ انتقال خاطرات از حافظھ کوتاهمی 

در ناحیھ مغزی بھ نام  -موسوم بھ تلفیق خاطرات  -بھ حافظھ بلندمدت 
 ھیپوکامپ موقتاً مسدود گردد. 

 انواع خاموشی حافظھ 
و نوع براساس شدت اختالل خاموشی حافظھ بر دو نوع است؛ این د

ترین نوع آن "خاموشی حافظھ رایج  شوند.در خاطرات تعریف می 
شود و مشخصھ آن عبارت است از خاطراتی  پراکنده" نامیده می 

 پراکنده از وقایع، یا "جزایر" خاطرات کھ بھ وسیلھ
گاھی اوقات بھ   شوند.جدا می ھای زمانی مفقود شده در بین آنھا از ھم دوره

 شود. خاموشی نیز گفتھ می تاریکی یا نیمھاین نوع، نیمھ

انجامد و با عنوان خاموشی فراموشی کامل کھ اغلب چند ساعت بھ طول می 
در این شکل شدید خاموشی حافظھ،   شود.حافظھ "یکپارچھ" شناختھ می 

 اند. گویی کھ وقایع ھرگز رخ نداده قابل بازیابی نیستند. گیرند و بھ طور معمولخاطرات مربوط بھ وقایع شکل نمی 

 دھد؟ خاموشی حافظھ چھ زمانی رخ می 
درصد (تقریباً دو برابر حد مجاز رانندگی) و باالتر شروع   0.16) بھ حدود BACخاموشی حافظھ معموالً در ھنگام رسیدن غلظت الکل خون (

طور قابل توجھی گیری) بھھای شناختی (بھ عنوان مثال، کنترل امیال، توجھ، قضاوت و تصمیمھای الکل خون، بیشتر توانایی در این غلظت  شود.می 
شود سطح مسمومیت ھمراه با خاموشی حافظھ بسیار باعث می  دھدھای باالی الکل خون رخ می سطح اختاللی کھ در این غلظت  شوند.مختل می 

 خطرناک باشد.

ھای بسیار  تواند در غلظت کنند، خاموشی حافظھ می آور و ضداضطراب مصرف می نوشند و داروھای خواب در افرادی کھ مشروبات الکی می 
 تر الکل خون، رخ دھد. پایین 

دھد کھ الکل بھ سرعت وارد جریان خون شده و باعث افزایش سریع غلظت الکل خون رخ می  دھد خاموشی حافظھ بیشتر زمانی تحقیقات نشان می 
از  الکل مصرف کند.حجم زیادی ای ممکن است در زمانی اتفاق بیفتد کھ شخص با معده خالی الکل بنوشد یا در زمان کوتاھی چنین مسئلھ شود.

و بھ ازای ھر پوند آب کمتری در بدن خود دارند، معموالً با ھر نوشیدنی الکلی بھ  طور متوسط کمتر از وزن مردان است آنجا کھ وزن زنان بھ
تواند توضیح دھد کھ چرا  این مسئلھ می  دھند.رسند و این کار را با سرعت بیشتری انجام می سطح غلظت الکل خون باالتری نسبت بھ مردان می 

 شود. افظھ تلقی می زن بودن بھ عنوان یکی از عوامل خطرآفرین برای خاموشی ح
  

 خاموشی حافظھ در اثر الکل انقطاع خاطرات:

 

 

تواند از تقویت خاطرات توسط  سوء مصرف الکل می 
 ھیپوکمپوس جلوگیری کند. 

 

 ھیپوکمپوس

 



 
 2021 یروزرسانی: م بھ 

دھد کھ بنا بھ تعریف عبارت است از الگویی از  نوشی رخ می افتد، معموالً از زیادهاز آنجا کھ خاموشی حافظھ در غلظت الکل خون باال اتفاق می 
 بار 5بار نوشیدن برای زنان و  4طور معمول بعد از این اتفاق بھ رسد.درصد یا بیشتر می  0.08نوشیدن کھ در آن غلظت الکل خون فرد بھ 

شوند، پس از دست زدن  در حقیقت، بسیاری از افرادی کھ دچار خاموشی حافظھ می  افتد.اتفاق می  -ساعت  2ظرف حدود  -نوشیدن برای آقایان 
رای  نوشی مشروبات الکلی بشوند کھ بنا بھ تعریف نوشیدن بھ میزان حداقل دو برابر آستانھ زیادهبھ عملی بھ نام نوشیدن با شدت زیاد دچار آن می 

 زنان و مردان است. 

 آیا خاموشی حافظھ نشانھ یک مشکل مرتبط با الکل است؟
تحقیقات در بین دانشجویان کالج و سایر جوانان نشان داده است کھ  

کند (از بینی می پیشدفعات خاموشی حافظھ پیامدھای مرتبط با الکل را 
تر  جملھ عدم حضور در محل کار یا مدرسھ، داشتن معدل پایین 

]GPA صدمھ دیدن، سر از اورژانس درآوردن، دستگیر شدن یا ،[
سؤاالت مربوط بھ خاموشی حافظھ   تجربھ کردن پیامدھای منفی دیگر).
تواند نوعی غربالگری ساده و مھم در طی معاینات معمول پزشکی می 

 ھای ناشی از الکل باشد.ص خطر آسیب درخصو 

خاموشی حافظھ لزوماً نشانھ اختالل مصرف الکل نیست، اما حتی یک  
بار تجربھ کردن آن موجب نگرانی بوده و باید اشخاص را وادار سازد 

دھنده خدمات نگرش خود نسبت بھ الکل را در نظر بگیرند و با ارائھ
 ند. شان در مورد نوشیدن خود صحبت کنبھداشتی 

 
 
 

  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الکل و سالمتی خود، لطفاً بھ این آدرس مراجعھ کنید:
https://RethinkingDrinking.niaaa.nih.gov 

 خاموشی حافظھ در مقایسھ با بیھوش شدن 

خاموشی حافظھ ھمان "بیھوش شدن" نیست، زیرا دومی  
بھ معنی خوابیدن یا از دست دادن ھوشیاری بھ دلیل  

 الکل است.   نوشیدن زیاد 

در حین خاموشی حافظھ، فرد ھنوز بیدار است اما مغز  
بستھ بھ میزان   . کند او خاطرات جدیدی را ایجاد نمی 

نوشیدن فرد، این امکان وجود دارد کھ او از حالت  
 خاموشی حافظھ بھ بیھوشی دچار گردد. 

https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/
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