
 ( ن الذاكرة ظاهرة بيولوجية بالماهية وظاهرة بسيكولوجية بالعرضا )يقول ريبو •الذاكرة •                 

ن يتميز بقدرته زوال الصورة الذهنية املدركة ،بل ان اإلنساتعرتضنا مبكتسبات جتاربنا السابقة وليس انقطاع اإلدراك يف احلاضر معناه مقدمة : تتأثر أفعالنا اجتاه املشكالت اليت  ◘ 

مع معرفتنا أنه ماضي وقد اختلف الفالسفة يف تفسري طبيعة الذاكرة وهي القدرة على استعادة املاضي تلك الصورة مما جيعله يعيش احلاضر واملاضي معا وهذا ما يسمى الذاكرة اختزان 

ابإلعتماد على النشاط العصيب ؟ هل تعتمد الذاكرة على الدماغ فقط ل ميكن تفسري الذاكرة هل هي عضوية هلا مكان معني يف الدماغ أم هي قدرة عقلية نفسية ؟ هوحفظ الذكرايت 

كحالة ] إن مالحظات ريبو على حاالت معينة مقرتنة بضعف الذاكرة أو بفقداهنا  حياول املاديون تفسري الذاكرة تفسريا ماداي وربطها خبالاي الدماغ  /1ق ♠أم حتتاج اىل غري ذلك ؟ 

به فتأكد له  اإلحساستستطيع عل املشط الذي كانت تضعه يف يدها اليمىن إال أهنا بقيت نطقة اليسرى من الدماغ فوجد أهنا فقدت قدرة التعرف يت أوصيبت برصاصة يف املالفتاة ال

عامة لللجهاز العصيب أساسها اخلاصية نتج أن الذاكرة هي وظيفة وجعلته يستيؤدي مباشرة اىل فقدان جزئي أوكلي للذاكرة نتيجة حادث ما أن اتالف بعض اخلالاي يف اجلملة العصبية 

تكمن يف ثنااي اجلسم وأن الذكرايت لقد أتثرت النظرية املادية ابلكرة الديكارتية القائلة أبن الذاكرة الورقة  ثين يفلالواردة عليها كااليت متتلكها العناصر املادية يف اإلحتفاظ ابلتغريات 

أن الذكرايت مسجلة يف خالاي القشرة خمتلف الذكرايت ، لذا يرى ريبو  زنتالتسجيل ، وكأن املخ وعاء يستقبل وخي تأسطواانعلى ما ترتك الذبذابت الصوتية ترتك أثر يف املخ ك

احلديثة اىل فال عجب إذا أبدا تالشيها من الذكرايت طويل لذا الراسخة هي تلك اليت استفادت من تكرار  الذكرايتاخلالاي و اليت ترتكها املدركات يف هذه  اآلاثرالدماغية نتيجة 

مليون 600لكل نوع من الذكرايت بل ويعد األلقاب مث األوصاف فاألفعال واحلركات ، ولقد استطاع ريبو أن حيدد مناطق معينة احلركية حبيث أننا ننسى  إىلالقدمية بل ومن العقلية 

يف قاعدة التلفيف من انحية اجلهة الشمالية يولد مرض احلبسة بروكامن  أن نزيفا دمواي مستفيدا مما أثبتته بعض جتارب  من اخلارج إلنطباعات اليت أتتيناخلية متخصصة لتسجيل كل ا

وليس له عالقة إبتالف خالاي فسية وغريها ولكننا جند ان هناك الكثري من حاالت فقدان الذاكرة تسببه صدمة نوأن فساد التلفيف الثاين من يسار الناحية اجلدارية يولد العمى النفسي 

أت مجيع وأن الدماغ هو مكان تسجيل الذكرايت لرتتب على ذلك كما أنه لو كان األمر كما يرى ريبو وأن الذكرايت اليت فقدت سرعان ما تعود بعد التعايف من تلك الصدمة  الدماغ 

وهذا املادية احلديثة لتؤكد أن الذاكرة ال حتتفظ إال جبزء من هذه املؤثرات كر كل شيء .... لذا جاءت النظرية ولوجب تذ جيب ان حتتفظ يف الدماغ املدركات واملؤثرات اليت يستقبلها 

إرادي ؟ فسية أم مادية عضوية يف الدماغ ، وهل هذا االنتقاء إرادي أم المشكلة فهل هو وظيفة نولكن هذا يطرح  االنتقاءابلذكرايت ختضع لنوع من   االحتفاظيدل عل أن عملية 

... وال مانع هنا أن نستعرض بعضها سري أغوار الدماغ لدى اإلنسان مما جيعلها فرضيات حتتاج اىل الكثري من األدلة فإن كل النظرايت املادية احلديثة تعرتف بتعقد وصعوبة ومن البداية 

يف تثبيت الذكرايت وذلك بتيسري ترابط بعض ظيم العايل للدماغ البشري ميكن أن يكون له دور للدماغ اليت تعتقد أن التن يالو ضيفأو الغائي على مفهوم الرتميز حيث تقوم األوىل 

سريع  عإيقا العصبية أحدمها ذو  للجملةأما الفرضية الثانية فتقوم على مفهوم الرتميز الكهرابئي حيث هناك نوعان من النشاط الكهرابئي املعلومات الواردة ومنع ترابط بعضها األخر 

حيث انصب جهد علماء الوراثة على نوع من واثلثا مفهوم الرتميز البيوكيميائي التذكري واخر ذو إيقاع بطيء العالقة له ابلتذكر  وهو املسؤول  داخل األعصاب تلنيرتوانا حيث

درب على أداء حركي معني مث أخذت خالصة دماغه وحقنت يف إلعتقادهم أنه له عالقة ابلذاكرة حيث أجرو جتاربة على حيوان اجلزئيات املوجودة يف الدماغ احلامض الرييب النووي 

دة بني الذاكرة املوجو  عالقة الإن جمموع هذه الفرضيات مل تكشف بكيفية قاطعة عن نوعية مناقشة :  ♣.مل يتلقى أي تدريب فلوحظ أن أاثر التعليم قد ظهرت يف سلوكه حيوان أخر 

على اآلليات احلركية أما تؤكد النظرية النفسية عند برغسون أن وظيفة الدماغ التتجوز احملافظة  /2ق ♥.نظرا للصعوابت الكبرية اليت تواجه التخريب واملعطيات املختلفة للدماغ 

مرتبطة ابجلسم وهي تشكل خمتلف األعمال احلركية اليت تكتسب ثل يف صور عادات آلية ـ ذاكرة حركية تتمحمضة لذا فهو يرى أن الذاكرة نوعان الذكرايت فتبقى أحوال نفسية 

ألهنا مرتبطة ابجلسم وهي ليست موجودة فيه .... وهي الذاكرة احلقة اليت غاب على املادين إدراك طبيعتها نفسية حمضة مستقلة عن الدماغ وال تتأثر ابضطراابته ابلتكرار . ـ وذاكرة 



يغرينا ابرجاع الذاكرة احلية اىل علة مناقشة : إن التميز بني نوعني للذاكرة  ♦.ماضية ويعرف الالند الذاكرة أبهنا وظيفة نفسية تتمثل يف بناء حالة شعورية نفسية أي روح إهنا دميومة 

اليقدم لنا أي حل واملستقبل أيضا ويرى مريلوابنيت  أن برغسون ضر تبقى دائما وظيفة شعورية مرتبطة ابحلاضر وتوضف املاضي من أجل احلافالذاكرة مهما كانت  (روح )رقة مفا

اىل سطح الالشعور عن طريق إاثرهتا  أو صور عقلية خمزنة يف الالشعور وهو مل يفسر لنا كيف تعود الذكرايت املخزنة يف الدماغ آباثر نفسية للمشكل عندما استبدل األاثر الفيزيولوجية 

يرجعها اىل جمتمع يقول : ) ليس هناك ما يدعو أرجعها اىل النفس فإن هالفاكس يف النظرية االجتماعية بو أعاد الذاكرة اىل الدماغ ، وإذا كان برغسون ، إذا كان ريكمعطيات ماضية 

ويقول أيضا : ) انين عندما  (إلعادة بنائهاع الوسائل تقدم إيل مجي....فالزمرة االجتماعية اليت انتسب إليها هي اليت خارجين حتفظ إذ أنين أتذكرها من وأللبحث عن موضوع الذكرايت 

جتديد لبنائها وفقا لتجربة استعادة حلوادث املاضي بل هي إن ذكرايتنا ليست  (عندما نتذكر ننطلق من مفاهيم مشرتكة بني اجلماعةيدفعونين اىل التذكر وحنن أتذكر فإن الغري هم الذين 

واليوجد ماضي حمفوظ يف الذاكرة الفردية كما هو .... إن املاضي الذكرايت حتت أتثري الضغط االجتماعي   ينشئعية تتمثل يف اللغة وأن العقل واعترب بيار أن الذاكرة اجتمااجلماعة 

القوالب ذر من اخللط بني الذاكرة و أن حن، وهلذا جيب ان اجملتمع اليفكر يف مكاننا يقول : على ضوء املنطق االجتماعي .لكن برادين يرد على أصحاب هذه النظرية يعاد بناؤه 

إننا لن نستطيع أن نقف موقف إختيار بني النظرايت املادية والنفسية واالجتماعية وال ميكن تركيب :  ♠املساعدة على التذكر ، ان الذكرايت أفكار وهي بناء املاضي بفضل العقل . 

أينا الصعوبة  اليت تواجه التجريب وإن حاولت النظرية النفسية إقحام احلياة النفسية الواقعية يف  بعض التجارب فقد ر أهنا صادقة ، فإذا كانت النظرية املادية قد قامت يفقبوهلا على 

مع اجلماعة دائما ماضيه املشرتك  الفرد حني يتذكر فإنه يتذكر القول أبن اننومهما ادعت النظرية االجتماعية فال ميكالغيبية فإن اإلميان يتجاوز العلم القائم على اإلقناع  احلياة الروحية 

فال اجلسم وال النفس وال اجملتمع كان كافيا لذلك والبد من استبعاد الفكرة اليت كيف أن كل معارفنا عجزت على اعطاء أي تفسري للذاكرة مقبول للجميع ، اخلامتة : هكذا رأينا   ☻.

    .  (فيبث فيه ماضيه تبعا إلهتماماته و أحواله ا )نشاط يقوم به الفكر وميارسه الشخص دوالكرو يستقبل آليا أي شيء إهنا كما يقول تعترب الذاكرة وعاء 




