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ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
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النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
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ً
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واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
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َ
َ
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 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
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ُ
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ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
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َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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العدد ()90

الذاكرة والتذكر بني هنري برجسون وبول ريكور – مقاربة
مفاهيميَّة
فنر ميسَّر سعيد  و أَمحد شيَّال غضيب
تأريخ التقديم2021/9/6 :



تأريخ القبول2021/9/18 :

المستخلص:

يتناول هذا البحث مفهوم الذاكرة عند كل من هنري برجسون وبول ريكور ،إِذ ِّ
تؤدي

دور من أَبرز الَدوار في تكوين تصوراتنا ،وهذه المكانة يسلم بها جميع الفالسفة،
الذاكرة ا

إِن اإلحساسات التي تقدمها لنا حواسنا ال يكون لها معنى في عقلنا إِال حينما تقدم ذكرياتنا
لمخيلتنا ما تفسرها به ،وهذا ما ينطبق على الكلمات التي تتركب منها لغتنا؛ لذلك نحن ال

نوجد تجاه أَنفسنا إِال بالقدر الذي نتذكره من مايينا الذي عنناه ،وننعر باالستمرار الذي
يصله ويوحده بحايرنا ،ومن تلك الَهمي ة كان غاية البحث في المقاربة بين موقف كال
من الفيلسوفين من الذاكرة والتذكر؛ إِذ اتخذ كالهما غاية أَساسية هي إِظهار أَهمية الذاكرة

ودورها الحقيقي في الحياة ِ
اإل نسانية بمختلف مفاصلها النفسية واالجتماعية والتاريخية ،مع
اختالف توجهاتهم ،فالذاكرة البرجسونية ذاكرة نفسية ذاتية متحرره من سطوة وسيطرة اآللة

والمذاهب المادية الفلسفية والنفسية ،والذاكرة الريكورية تاريخية ذات طابع توفيقي بين

الذاكرة الذاتية النخصية والذاكرة الجماعية ،نابعة من منطلق تاريخي.
الكلمات المفتاحية :الذاكرة ،تذكر ،مقاربة .
المقدمة:

يحاول بحثنا الموسوم بـ (الذاكرة والتذكر بين هنري برجسون وبول ريكور – مقاربة

مفاهيمية) مناقنة أَهمية وطبيعة الذاكرة؛ إِذ يمثل مبحث الذاكرة في الفلسفة مكانة مميزة

جدا؛ إِذ تدخل الذاكرة في صلب تكوين الجانب المعرفي في الفلسفة ،كما أَنها لم تنفك عن
 طالب ماجستير/قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريَّة.
 أُستاذ مساعد /مركز المستنصريَّة للدراسات العربيَّة والدوليَّة/الجامعة المستنصريَّة.
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السس الرئيسة للفلسفة منذ بداية الفلسفة كننأة حتى وقتنا هذا ،حتى أَنها نالت عناية
علوم أخرى مثل علم النفس واالجتماع اللذان عنيا كثي ار بمفهوم الذاكرة منذ ننأتهما
بمختلف مدارسهما ونظرياتهما.

نهدت الذاكرة في تاريخ الفلسفة عناية وايحة عبر الحقب الفلسفية المتعاقبةِ ،إذ

تطورت كما تطور الفكر الفلسفي من خالل المذاهب الفلسفية الكبرى ،فهي تدخل يمن

نظرية المعرفة لكل فكر فيلسوف أَو مذهب فلسفي ،فمنذ الفلسفة اليونانية نالت الذاكرة

عناية كبيرة ومكانة خاصة ،وصوال ِإلى الفلسفة المعاصرة بنكل عام والفلسفة الفرنسية

منها بنكل خاص ،إِذ لقيت عناية فائقة وال سيما من الفيلسوفين الفرنسيين هنري برجسون

وبول ريكور.

يعد موقف برجسون من الذاكرة موقف مميز ،وحظيت بمكانة مهمة في فلسفته،

إِذ عدها ظاهرة نفسية ذاتية ،وليست ظاهرة فسيولوجية ،كما كان يعتقد في السابق،
فالذاكرة نفسية وهي التي تصور لنا الحوادث الذهنية ،وهي مرتبطة بكل جوانب فلسفته
مثل النعور والديمومة والحدس والتطور ،وكأنها حلقة وصل بين أَجزائها ،والذاكرة أَييا
حسب برجسون هي الخطوة الَساسية لحل منكلة العالقة بين النفس والجسد.

وكذلك نجد للذاكرة حيور قوي في فلسفة بول ريكور  ،فالذاكرة لديه  ،فالذاكرة

لديه هي ذاكرة تاريخية جماعية وذاتيه في الوقت نفسه؛ ِإذ كانت لديه ذاكرة ناملة بين
الذاتية والجماعة .هذا وقد جعل ريكور من الذاكرة حل لبعض المناكل في فلسفته وأَبرزها

هي مايتعلق بالتاريخ والسرد والهوية السردية ،فالذاكرة بحسب ريكور عبارة عن صور ،و
يساهم التاريخ في تكوين الصيغة اللفظية التي تعبر عن تلك الصور وعلى اعتبار ان

الذاكرة هي حوض الكائن الذي تتجمع فيه كل الصور العقلية والفعلية والمايية
والحايرة.

من خالل تلك المكانة التي حظيت بها الذاكرة عند كال الفيلسوفين محاولين في

ذلك الخوض عميقا في النصوص المؤسسة لهذه المواقف؛ لذا تم تقسيم البحث ِإلى مقدمة
واربعة مباحث وخاتمة بالنتائج ،إِذ تناول المبحث الَول( :عالقة الذاكرة والنسيان

بديمومة الزمن والخيال) تيمن ثالثة مطالب الَول :بعنوان(ديمومة الماضي واصالته:
تمفضالت الزمن عبر الذاكرة)؛ ِإذ تيمن هذا المبحث على مسألة أَصالة المايي
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والوفاء له إِذ معتبرين أَن عملية التذكر نابعة من أَصلها المايي ،وأَن الحاير ال ينفك
عن ما كونته الذاكرة من معلومات عبر الزمن؛ ِإذ إِن االثنين يرتكزان إِلى أَن الذاكرة هي

من المايي.

أَما المطلب الثاني :فقد جاء بعنوان (الذاكرة والنسيان :الذاكرة إ
ائية في أُفق
الجر َّ

الذاكرة التي ال تفنى)؛ ِإذ كان هذا المبحث نتيجة لعملية الوفاء إِلى المايي في المبحث

السابق ،فكانت عملية التعرف إِلى المايي مسألة مميزة في فكر الفيلسوفين ،على اعتبار

أَن الذاكرة إِجرائية لديهم ال تفنى وال تنسى ِإنما ِ
اإلنسان قدرة على استرجاع الذكريات
وأَييا له قدرة على ِإخفائها لحين االستعانة بها.

وتناول المطلب الثالث :فقد كان بعنوان (الذاكرة والخيال) حمل هذا المويوع

موقف متنابه بين الفيلسوفين ،أَن برجسون لم يعد التذكر تخيال؛ لَنه وهما ،وريكور أَييا
اعتبر الخيال عالم وهمي مخالف للعالم الواقعي.

واختص هذا المبحث الثاني :فقد كان بعنوان (أمراض الذاكرة واساءات
االستعمال) وتيمن مطلبان الَول :فقد كان بعنوان (أمراض واضطرابات الذاكرة عند
برجسون) ،والمطلب الثاني :بعنوان (آليات االستعمال السيء للذاكرة عند ريكور) فقد

عرض هذا المبحث أَمراض الذاكرة وِاساءات االستعمال التي تهدف لديهم ِإلى توييح

خلل فقدان الذكريات ،وخلل عملية التذكر الناتج عن مرض في الَجهزة الدماغية أَو

إِساءات في استعمال الذاكرة ،وكأن الفيلسوفين يقرون أَن كل االتهامات التي وجهت
للذاكرة كانت خاطئة ،وهذا الخطأ نبع عن سوء فهم وتفسير للعمل الحقيقي للذاكرة.

وفي الخاتمة حاولت تقديم خالصة بأَبرز النتائج التي توصل إِليها البحث ،وفق

تسلسل المباحث.

هذا ولم تقتصر هذه البحث على منهج واحد وِانما أَكثر من ذلك كالمنهج

الوصفي والتحليلي بهدف عرض الجوانب المهمة في المويوع الذي هو الذاكرة في
الفلسفة المعاصرة بين برجسون و ريكور ،وبيان موقفهم منها وفق منهج وصفي تحليلي

من خالل تقديم وجهات نظر الفيلسوفين تساعد على توييح أَهمية وطبيعة الذاكرة في

الفلسفة بنكل عام والفيلسوفين بنكل خاص.
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من الجدير بالذكر أَن المطلعين على المويوع هم حتما الكثر ادراكا باتساع
مادته وعمق تأثيره؛ لذلك عملت على ذكر ما استطلعت الوصول اليه مما يرتبط ارتباطا

وثيقا بمويوع الرسالة وِايراد الَفكار واآلراء التي تساعد المويوع وتجعله مويوعا
للمناقنة والتقويم ،وسعى البحث ِإلى بيان أَهمية الذاكرة ،فِإن كرمنا بأَن أَيفنا نيئا جديدا

فهذا لم ِ
يأت إِال بعد متابعة لما جاء في صلب المويوع ،وأَخفقت في بعض المسائل،

فكلي أَمل أَن تقوم مالحظات هذه البحث لتكتمل الصورة بكل مكوناتها في إِبراز أَهمية

هذه الدراسة ،وِاِّني لرجو أَن أَكون قد وفقت في هذا البحث ،وما توفيقي إِال بفيل من

اهلل.

• المبحث ال َّول :عالقة الذاكرة والنسيان بديمومة الزمن والخيال:

• المطلب ال َّول :ديمومة الماضي وإاصالته :تمفضالت الزمن عبر الذاكرة:

والذكريات المايية تتبعنا في كل لحظة ،فكل ما نعرنا به وما فكرنا فيه وما

أَردنا من طفولتنا الولى قائم هناك ومتجه نحو الحاير ،فمن نأن المايي يتقدم
ويتراكم ،بحيث يبقى محفوظا ،وهذا يدل على ِ
اإلقرار بالمايي وبقيمته ،من حيث إِننا ال

ننفصل عنه ،وهذا الَمر ينتج إِلى أَن فلسفة برجسون تحترم المايي والتجارب السابقة(.)1

لذلك يرى برجسون أَن هناك نقطة وصل بين ِ
اإلدراك الخالص(الحاير) ،وبين

الذكرى الخالصة ،إِذ إِن " ِ
اإلدراك الخالص أَي االني ما هو إِال مثل أَعلى أَوجد كل ِإدراك
فهو ينغل كثافة ديمومة معينة ،يجعل المايي يمتد في الحاير وينارك من ثمة الذاكرة

في طبيعتها"(.)2

كما يعد برجسون أَن أَي عملية ل ِ
لدراك الحاير يؤدي بنا ِإلى التذكر ،تذكر

للتجارب المايية ،فيقول "من الواجب أَن نأخذ بعين االعتبار أَن ِ
اإلدراك ينتهي بان ال

يكون نيئا ىخر غير مناسبة للتذكر...ال نك أَن ِإدراكاتنا منوبة بذكرياتِ ...
اإلدراك
والذكرى تمتد أَخالق ِإذا دائما"(.)3

( )1مصطفى غالب ،هنري برغسون ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،د.ط ،1998 ،ص. 115

( )2هنري برجسون ،المادة والذاكرة ،ترجمة :اسعد عربي درقاوي ،وزارة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،د.ط،

 ،1967ص .254

( )3هنري برجسون ،المادة والذاكرة ،ص .65
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بحسب برجسون أَننا ِإذا "ويعنا الذاكرة ،أَي بقاء الصور المايية ،فستختلط هذه

الصور باستمرار بإدراكنا للحاير وتتمكن حتى من أَن تنوب منابه؛ لَنها تحتفظ إِال تغدو

نافعة" ()1وهذا يعني أَن الذاكرة ال تحفظ إِال الذكريات النافعة ،وهذه الذكريات تندمج
باللحظة الحايرة ،ففائدة اللحظة الحايرة التي ندركها ،هي طريق استحيار للذكريات

الحايرة ،فإدراكنا ال ينفك عن تجاربنا السابقة ،وهذه ِ
اإلدراكات تتراكم باستمرار.

ِإذ يقودنا هذا ِإلى التساؤل اآلتي :هل الذاكرة هي مركز ِ
اإلدراكات الخارجية أَو

العكس؟ وهل ِ
اإلدراكات هي التي تقوم بعملية ظهور للذكريات؟

ليس ِ
اإلدراكات الحسية هي التي تحدد بطريقة آلية ظهور الذكريات ،بل أَن الذكريات

هي من تظهر نفسها بطريقة تلقائية لمالقاة ِ
اإلدراك الحسي ،وهذا يعني أَن الظهور يكون
من الداخل إِلى الخارج ،ومن المركز الذي هو الذاكرة إِلى المحيط أَي ِ
اإلدراكات الحسية،
وهذا االنتقال يتم بفيل االنتباه أَو توتر النعور فيه الذي فيه تستخرج النفس الذكريات

المحية ،ومن ثم تستحيل الصور فتعين النفس على تأويل ِ
اإلدراك المحض( ،)2ويعد

برجسون ":الذاكرة ،وهي عملية ال تقبل الفصل عن ِ
اإلدراك ،تدمج المايي في الحاير
وتقلص كذلك في حدس وحيد لحظات ديمومة متعددة ،وعلى هذا النحو تسبب بعمليتها

المزدوجة كوننا واقعيا ندرك المادة في ذواتنا ،على حين أَننا مبدئيا ندركها في ذاتها"(.)3

يتفق بول ريكور مع طروحات برجسون في الذاكرة؛ إِذ يستنهد بآراء برجسون في

تحديد انكال الذاكرة  ،فمن خالل محاورة أجرت له يمن كتاب(مسيرة فلسفية) يجيب

على سؤال يخص المايي وايعا إِجابته مستندة على أري برجسون ،إِذ يقول " لدينا

نوعان من العالقة بالمايي :المايي الفاعل وهو العادة ،والمايي المتمثل ذهنيا ،وهو

الذاكرة ،لكن ال ينكل المتمثل إِال جزءا صغيرا ،وهو جزء يتم تناوله بالرجوع إِلى ماض

فاعل يفعل في جسدنا في خاليانا في دماغنا"(.)4
( )1المصدر نفسه ،ص . 64

( )2زكريا ابراهيم ،برجسون ،دار المعارف ،مصر ،د.ط ،1998 ،ص . 116
()3هنري برجسون ،المادة والذاكرة ،ص . 71

( )4بول ريكور ،السيرة الفلسفية ،حاوره فرانسوا والد ،ضمن كتاب مسارات فلسفية ،ترجمة :محمد
ميالد ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،ط 2004 ،1ص . 186
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مع هذه الثنائية البرجسونية التي قسمت الذاكرة ِإلى قطبين ،يرى ريكور على الرغم من

هذه الثنائية ومالحظاته عليه ،إِال أَن هناك عامال منتركا يتفق معه ،قائال " إِن أَول زوج
تعاريي يتنكل مع مثنى (العادة والذاكرة) ،ولقد مثلها في ثقافتنا الفلسفية المعاصرة
التمييز النهير الذي اقترحه برجسون بين الذاكرة_ عادة والذاكرة_ ذكرى ...نحن سنتبع

بالَحرى نصائح التجربة المثقلة قليال فقط بالمسلمات الميتافيزيقية والتي تقول ان العادة
والذاكرة تنكالن قطبين لمتتالية مطردة لظواهر ذاكرية ،ما يقيم وحدة هذا الطيف هو
المناركة في الصلة بالزمان ،في اقصى الحالين هناك تسليم بوجود تجربة مكتبة

سابقا"(.)1

وعلى الرغم من اختالف الحالتين أَو النكلين في اكتساب واستعمال هذه التجارب

السابقة ،ولكن الصلة واحدة والنتيجة الَبرز هي التي تجمع النكلين وهي المايي ،فيقول
ريكور" في الحالة الولى وهي حالة العادة فِإن هذا المكتسب قد اندمج في المعاش

الحالي ،غير المالحظ وغير المعلن على أَنه من المايي ،أَما في الحالة الخرى فِإن

ِ
اإلحالة هي دوما ِإلى الَسبقية كأسبقية في االكتساب القديم ،وفي الحالتين يبقى صحيحا
ومن ثم أَن الذاكرة هي من المايي"(. ) 2

إِن فلسفة برجسون تعترف بالمايي ،وكل فلسفة تعترف بذلك يسودها الطمأنينة،

وترندنا إِلى االتصال في الحياة النفسية ِإلى االعتراف بنخصيتنا ِ
اإلنسانية ،من حيث إِن

هذه النخصية هي اتصال ديناميكي حقيقي يقيي بأَن يظل المايي باقيا في الحاير،
وهذا البقاء يكون أَساسا الستعادة الذكريات فالخطوة الرئيسة التي تخطوها الذاكرة هي

استنادا ِإلى المايي التي ال تنفك عنها ،وبذلك تتفق الذاكرة الريكورية مع البرجسونية في

حقيقة أَن الذاكرة من المايي ،والمايي هو القاعدة الَساسية التي تنطلق منها الذاكرة

عن المايي (.)3

( )1بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان) ،ترجمة :جورج زيناتي ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،لبنان،
ط ، 2009 ،1ص .60

( )2المصدر نفسه ،ص . 60

( )3ينظر :مصطفى غالب ،برجسون ،ص . 116
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 المطلب الثاني //الذاكرة والنسيان -الذاكرة االجرائية في افق الذاكرة التي ال
تفنى:

من خالل العالقة السابقة بين االثنين (الذاكرة هي المايي) تقودنا ِإلى المسالة إِلى

عالقة ومقاربة اخرى بين برجسون و ريكور ،وهي التعرف ِإلى الذاكرة أَو الماييِ ،إذ

يعتقد ريكور في مقاربة برجسونية أَن هناك وسيطا خليطا بين ما يسميه برجسون بالذكرى

المحية والذكرى العادة وهذا الوسيط هو الصورة – الذكرىِ ،إذ التعرف أَو االستذكار
للصورة المكون من الزوج الصورة في النفس والصورة التي تركها االنطباع الَول ،يقدم

الحل الجذري للغز التقليدي الموروث منذ الفلسفة الَرسطية ،الَمر الذي يجعل من

التعرف أَكثر الَفعال تكوينا للذاكرة(.)1

هذه المقاربة جاءت من حديث برجسون عن الجهد الفكري أَو العقلي في عملية

االستذكار أَو التعرفِ ،إذ يقول في كتابه الطاقة الروحية ":عندما تتذكر احداثا ميت،
خير عندما نستطيع اتخاذ
وعندما نؤول أَحداثا حايرة ،وعندما نستمع إِلى خطاب...وأَ ا
موقفين مختلفين الَول توتري واالخر ال مبال؛ والموقفان يختلفان من حيث أَن النعور
بالجهد ماثل في الموقف الَول وغائب في الموقف الثاني ،فهل أَن عملية التصورات هي
ذاتها في الحالين؟ وهل ان العناصر الفكرية هي نفس النوع وهل لها فيما بينها نفس

العالقات؟...انها ترد كلها إِلى مسالة واحدة :ماهي الميزة الفكرية للجهد العقلي؟ "(،)2

بذلك ميز برجسون بين مستويين من االستذكار أَو التعرف الَول آني فوري والثاني ناق
ومتوتر ،وجعل الجهد العقلي مقياس لهذين النوعين.

الغاية التي تهم برجسون هي جهد التذكر أَو التعرف الساعية ِإلى ايجاد الذكرى التي

تبحث عنها وكيفية التعرف عليها في اعماق الذاكرة ،يقول برجسون "عندما نتعلم درسا

عن ظهر قلب ،أَو عندما نسعى في ذاكرتنا ِإلى تثبيت مجموعة من المناعر ،فِإن هدفنا

الوحيد يكون في إِيجاد حفظ ما نتعلم ،وقلما نعتني بما يتوجب علينا فعله فيما بعد لكي

( )1جناة بلخن ،المسار الفلسفي لالعتراف عند بول ريكور( ،بحث) يمن مجلة يتفكرون ،الهوية والذاكرة
ومسارات االعتراف ،العدد الرابع ،2014 ،ص . 91

( )2هنري برجسون ،الطاقة الروحية ، ،ترجمة :علي مقلد ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت،
لبنان ،ط ،1991 ،1ص . 141
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نتذكر ما تعلمناه ،أَن قلمه نأبه آللية التذكر ،أَن المهم واالساسي هو ان نستطيع تذكر
الذكرى ،كيفما كان ،عندما نحتاج اليها ،ولهذا نستعمل بان واحد ،وبالتالي ،االساليب
االكثر تنوعا ،فعمل الذاكرة االلية ،وكذلك الذاكرة الذكية ،مراكمين بينهما الصور السمعية

والبصرية والحركية لكي نحفظهما"()1؛ ِإذ كانت نظرية برجسون في التعرف واالستذكار

محطة إِعجاب لريكور ،فكل تعرف أَو تذكر يؤدي ِإلى حيور صور أخرى منابه لما
تذكره ،بذلك تكون عملية التعرف هي عملية تذكر ،وتكون ميسرة وتؤدي مهمتها بنجاح.

ِإذ فرق برجسون بين التذكر المجهد والتذكر التلقائي ،وبين الذكرى الصورة والذكرى

المحية" ،حيث يكون جهد التذكر هو حالة من حاالت الجهد العقلي ،وأَييا حالة من
حاالت النيال يد النسيان ،الذكرى المحية انبه ما تكون بالدرس المحفوظ عن ظهر

قلب ،في التعرف أَو التحقق تتم عملية تحويل الذكرى المحية ِإلى الذكرى الصورة؛
معنى ذلك أَن التعرف هو الفعل الي بواسطته نتعرف إِلى المايي في الحاير"(.)2

يرى برجسون في الحقيقة ،هي أَن "حايرنا هو قبل كل نيء حالة جسمنا ،مايينا
هو بالعكس النيء الذي لم يعد فاعال ،ولكنه قادر على الفعل ،هو ما سيفعل باندماجه

في إِحساس حاير سيستمد منه الحيوية"( ،)3أَي أَننا من التعرف ِإلى المايي تيفي
للحاير معنى وفائدة.

من هذه الحقيقة نتوصل إِلى أَن ريكور يعد تجربة التعرف إِلى المايي مميزةِ ،إذ

يصفها بأَنها ":معجزة صغيرة بالفعل ،ففي لحظة التعرف تعد الصورة الحايرة أَمينة

للتأثير الَول عند صدمة الحدث ،وِاذ تتكلم العلوم العصية فقط إِعادة تننيط اآلثار يستمع
عالم الفينومينولوجي التجربة الحية فيتكلم عن استدامة االنطباع الَصلي ،وهذا الخطاب

هو الذي سأحاول أَخذه إِلى أَقصى درجات التوهج مستغال ما عمله برجسون في كتبه
المادة والذاكرة في مسلمته االستعادية كليا أَو والدة الذكرى منذ لحظة االنطباع ،وحول

()1هنري برجسون ،الطاقة الروحية  ،ص . 143

( )2جناة بلخن( ،بحث) الهوية والذاكرة ومسارات االعتراف ،ص .91
( )3هنري برجسون ،المادة والذاكرة ،ص . 250
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وهذا يدل على مدى تأثير برجسون على ريكور في

كيفية التعرف وجعلها عملية تذكر للصور المنطبعة.

وخالصة ذلك عد ريكور أَن هذه المعجزة البرجسونية هي النجمة المرندة إِلى الذاكرة

السعيدة التي يبحث عنها ريكور؛ ِإذ يعد ها "النجمة المرندة لكل فينومينولوجيا الذاكرة

كانت فكرة الذاكرة السعيدة ،لقد كانت مخفية في تعريف االستهداف المعرفي للذاكرة وهو

اإلخالص ،إِن ِ
الَمانةِ ،
اإل خالص للمايي ليس معطى من المعطيات ،بل هو امنية،
مثل كل الَمنيات ،يمكن أَن يصاب بخيبة أَمل أَو أَن يحبط ،إِن ِإحالة هذا التمني هو أَنه

ال يقوم على العمل بل على تمثل(تصور) يستعاد في سلسلة من أَفعال اللغة المكونة للبعد

ِ
اإلخباري للذاكرة"(.)2

 المطلب الثالث//الذاكرة والخيال :

إِن تفسير العالقة بين الخيال والذاكرة من المسائل المميزة التي تطرق لها العديد من

الفالسفة؛ ِإذ القت مواقف مختلفة بين الجامع بينهم وبين رافض إلقامة عالقة بين الخيال

أَو عملية التخيل وبين الذاكرة أَو عملية التذكر ،إِذ توافق الفيلسوفان على مبدأ واحد بين
هذه العالقة معتبرين أَن الخيال أَو التخيل ال يصدر عنه تذكر لصورة حقيقة ،فعملية
التخيل ال تطابق الصورة المدركة في اللحظة اآلنية الحايرةِ ،إنما تيفي عليها عدم

الويوح والغموض؛ ِإذ يرى برجسون أَن التخيل ليس تذكرا ،وِان الحديث عن بقاء الصور
في الذهن بحسب برجسون نقله إِلى بيان موقفه من الخيال أَو التخيل ،فِإن الذكرى لدى

برجسون "تميل كلما تحققت إِلى أَن تعيش في صورة؛ ولكن العكس ليس صحيحا،
والصورة الخالصة البسيطة ال تنقلني إِلى المايي إِال ِإذا كنت في الحقيقة قد ذهبت إِلى

المايي باحثا عنها متتبع ا على هذا النحو التقدم المستمر الذي نقلها من الظلمة ِإلى
النور ،هذا ما ينساه علماء النفس أَكثر ِمما ينبغي عندما يستنتجون من كون ِ
اإلحساس

()1بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص . 607
()2بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص .714
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المتذكر يصبح راهنا أَكثر عندما يزداد التنديد عليه إِن ذكرى ِ
اإلحساس كانت هذا

ِ
اإلحساس الوليد"(.)1

ِإذ يوجه برجسون النقد للتفسيرات التي تجعل من عمل الخيال والتخيل منابهة

ومطابقة لعمل الذاكرة والتذكر ،فهو ينطلق من النعور الذاتي النخصي الذي من خالله

تكون الذاكرة كامنة فيه ،يرى برجسون "أَن المحاكمة التي ننقدها ِإذا ما قدمت على هذه
الصورة أَوعزتها إِذا سلفا قتيمه ِ
اإلقناع؛ ما تزال محاكمة غير فاسدة؛ لَنها تستفيد من هذه

الحقيقة التي ال تقبل الجدل وهي أَن الذكرى تتحول كلما تحققت ،لكن الالمعقولية تبدو

للعيان عندما يحاكم المرء المور متبعا السير المعاكس...أَو عندما يجعل ندة ِ
اإلحساس
تتناقض عويا عن أَن يجعل ندة الذكرى الخالصة تتزايد...ويحين بدون أَي نك حين
يستحيل فيه على أَن أَقول هل ما أَحسه هو إِحساس أَعانيه أَو هل هو إِحساس يعيف

اتخيله ،إِال أَن هذه الحالة اليعيفة لن تبدو لي أَبدأ كذكرى حالة قوية ،فالذكرى هي إِذا
نيء مختلف تماما"

()2

لذلك يحدد برجسون مدة يعف ويوح عملية التخيل التي ال

يمكن عدها عملية تذكر لما يسودها من اختالف كبير بين ِ
اإلدراك الحاير وبين الذكرى

المايية المنابه للمدرك اآلني.

هذا الَمر طبقه ريكور أَييا مع االختالف بين االثنين من حيث طبيعة الذاكرة

لديهم ،فبرجسون الذي يمثل الذاكرة النعورية الذاتية ِإنما يختلف عنه ريكور في كون
الخير توفيقي ما بين الذاكرة الذاتية والجماعية ،جاعال من الذاكرة أَساسا للتاريخ ،ومن

هذا المنطلق وعنايته بمسألة أَ مانة نقل الذكريات وتدوين التاريخ والحوادث بدقة ،كان نقده
موجه للخيال والتخيل الذي مارسه المؤرخين في كتابة الحوادث التاريخية بعيدا عن

حقيقتها مغيرين الكثير من الحقائق.

لقد أَراد ريكور أَن يعدل مسار الذاكرة ،بحسب رؤيته لها؛ ِإذ سعى إِلى كنف العالقة

بين الذاكرة والخيال ،من خالل كنف العراقيل التي تحتين اللغة العادية السابقة والتقليد

الفلسفي ،فلما كانت الذاكرة تعني الحديث عن المايي كما قلنا ،فِإن هذا المايي نكل
( )1هنري برجسون ،المادة والذاكرة ،ص .142
()2المصدر نفسه ،ص . 143-142
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منكلة عويصة لما تم ذكره من أَحداث مايية ،فهناك طريقان للحديث عن المايي
بحسب ريكور فيقول ":المايي نيء لم يعد موجودا هناك لكنه كان هناك ،كان هناك
ذات مرة ،ومن ثم فقواعد المايي مزدوجة أَنه لم يعد موجودا لكنه كان موجودا ،ونحن
مدعوون ،بطريقة ما ،إِلى تجاوز خسارة مالم يعدد موجودا ِإلى التيقن ِمما يمون ،وها هنا
نواجه منكالت التمثيل التاريخي ومنكالت مرجعية المايي ،ولكن من اليروري ِإال

نستبعد مطلب حقيقة ما كان"()1؛ إِذ كان ريكور معجب ومؤمن بما تردده المدرسة

الَلمانية ،لمؤرخي القرن التاسع عنر ،بأَننا يجب علينا أَن نروي الَنياء كما حدثت

بالفعل من دون أَن ندخل عامل الخيال والتخيل الذي يغيب الحقائق وينونها ،فنحن

بحاجة إِلى الَدلة والتوثيق.

لذلك كانت مميزة ريكور هي فصل الذاكرة عن الخيال ،وويع الذاكرة في مكانها

الصحيح ،وهذا الفصل عاد به إِلى الَصل اليوناني كما ذكرنا سابقا ،فأَهمية الفصل تلك

تعود ِإلى اختالف جوهري؛ ِإذ يرى ريكور "أَن الفكرة الرئيسة هنا هي وجود اختالف
نستطيع ان نقول انه جوهري بين استهدافين ،قصديين ،أَحداهما ،وهي قصدية الخيال
(أَفالطون) تتجه نحو الوهمي ،القصصي ،غير الحقيقي وغير الواقعي ،واليوتيوبي،
والخرى ،وهي قصدية الذاكرة (أَرسطو) ،تتجه نحو الحقيقة السابقة ،الواقع السابق،
)(2

وتنكل السبقية السمة الزمنية بامتياز(نيء المتذكر)( ،للمتذكر) بوصفه كذلك"

 ،بهذا

فرق ريكور بين ما هو واقعي سابق ويتم تذكره من خالل الذاكرة ،وبين ما هو غير واقعي

ويمثل الخيال.
المبحث الثاني :أمراض الذاكرة وإاساءات االستعمال:

نحاول من خالل هذا المبحث أَن نبين آراء كل من برجسون و ريكور حول تفسيرهما

من أَسباب فقدان الذاكرة؛ إِذ انطلق برجسون من تفسير أَسباب فقدان الذاكرة من خالل

أَمراض الوظائف العيوية التي تسبب في عدم إِيجاد الذكريات ،وهذا يدل على عناية

()1بول ريكور ،الذاكرة والسرد ،،ترجمة :سمير سندي ،دار كنوز المعرفة ،االردن ،ط ،2016 ،1ص
.128-127

( )2بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص34
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برجسون في أَن كما هناك أَسباب للتذكر ،فِإن هناك أَسباب لفقدانها أَو نسيانها قصرا ،فال
بد من معالجتها ،وهذا ما سنعرفه من خالل الحديث عن أَمراض الذاكرة التي تطرق لها

برجسون باحث ا عن مواطن الخلل في فقدان الذاكرة وهل هذا الفقدان نتيجة ليعف في
الذاكرة أَو بسبب خلل في الدماغ أَو المادة التي أَساءت استعمال الذاكرة ؟
 المطلب ال َّول//امراض واضطرابات الذاكرة عند برجسون:

نصل ِإلى البحث في أَمراض الذاكرة كما وصفها برجسون التي تسبب بفقدان

الذاكرة ،فما هي هذه الَمراض وااليطرابات ،وما سببها ،وهل تصيب الَجهزة المادية
كالدماغ والجهاز العصبي ،أَو هذه الَجهزة ليست مسؤولة عن الخلل الذي يصيب

الذاكرة ويتسبب بفقدانها؟ جميع هذه التساؤالت نحاول أَن نجيب عنها بحسب رؤية

برجسون لها؛ ِإذ يرى برجسون أَن ":تأثير المرض الدماغي عامة في الحياة النفسية"(،)1

أَي أَن الَمراض التي تصيب المادة أَو الدماغ تؤثر على الحاالت النفسية والفكر
والذاكرة أَييا بحسب برجسون ،على اعتبار أَن المرض يحدث خلل في المادة.
فالقصور الظاهري في الذاكرة ليس في الحقيقة قصور في الجزء العقلي من الذاكرة،

ولكن في الميكانيزم الحركي الذي يحول الذاكرة ِإلى الفعل.

()2

فالدماغ لدى برجسون يتكون من ":مجموعة الَدوات التي تتيح للفكر أَن يستجيب

لتأثير الَنياء استجابات حركية ينفذها أَو يهم أَن ينفذها ،فتيمنِ ،إذا هي كانت
صحيحة ،كحال اتصال الفكر بالواقع"

()3

أَي أَن المرض يصيب هذه الَدوات الناقلة

للمعلومات لما بين الواقع والفكر والذاكرة ،ويعد برجسون الذاكرة الحقيقية ليست وظيفة
الدماغ أَو المخ ،فالمايي ال بد أَنت تنهض به المادة يتخيله الذهن ،والذاكرة ليست

( )1هنري برجسون ،االعمال الفلسفية الكاملة  ،ترجمة :سامي الدروبي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
مصر ،د.ط، 2008 ،ص . 63

( )2برتراند رسل  ،تاريخ الفلسفة الغربية  ،ج ،3ترجمة :محمد فتحي الشنيطي ،المصرية العامة للكتاب،
مصر ،د.ط ،1977 ،ص . 445

( )3هنري برجسون  ،االعمال الفلسفية الكاملة  ،ص . 64
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انبثاقا من المادة ،بل العكس أَقرب ِإلى الحقيقة ِإذا كنا نقصد بالمادة ما يجتمع في
اإلدراك الحسي الذي ِّ
ِ
ينكل دائما ديمومة معينة(.)1

ومن تفسيره لمراض الذاكرة جعلها محطة نقد لصحاب نظرية الموازاة امثال

(سبينو از ومالبرانش واليبنتز) الذين يرون أَن هناك موازاة بين عمل الدماغ وعمل الفكر،
فِإن هذه النظرية تناهض التجربة؛ لَننا لو التجانا ِإلى التجربة التيح لنا أَن المسالة
ليست عالقة عليه وِان ما ارتباط ليس فيه تكافؤ بين ما يدور في الدماغ وما يدور في
النعور (الفكر) ،فالواقعة الفسيولوجية الواحدة تقابلها وقائع نفسية عديدة( ،)2فالظاهرة

النفسية في حاجة دوما إِلى نكل مادي جسمي ،ولكن هذا النكل الواحد قد يصلح
لكثر من لوحة ،والظاهرة الفسيولوجية الواحدة قد تعبر عن حاالت نفسية عديدة مختلفة،
وبذلك ينتهي برجسون ِإلى نتيجة مميزة بأَن الدماغ ال يحدد الفكر ،كما أَن ا ِإلطار ال

يحدد وال يعيين اللوحة ،ومن ثم فِإن من اليروري أَن نسلم بأَن الفكر مستقل عن

الدماغ (.)3

بالعودة إِلى أَمراض الذاكرة ،اعتنى برجسون بالبحث بأمراض التعرف التي يقصد

بها أَمراض الكلمات والَلفاظ التي تصيب الدماغ ومنها التي تصيب الذاكرة اللفظية،

ِ
اإلصابة تحدث ايطرابات في الَجهزة المحركة مثال المصابين بالصمم اللفظي (أَي

عدم القدرة على فهم ما يقال لهم) قد يستطيعون أَن يحتفظوا بسائر ذكرياتهم السمعية،

فِإن التأثيرات السمعية تنتظم في حركات تجزئ الجملة المسموعة وتحد مقاطها الرئيسة

وهذه الحركات تحدث عندما نسمع ما يقوله الناس لنا ،فتكون هذه الحركات اآللية
الباطنية من نأنها أَن تكون صورة مبسطة يجد فيها النخص الذي ينظم الخطوط
الرئيسية لحركات النخص المتكلم(.)4

يتطرق برجسون ِإلى دراسة التعرف وطريقة التعرف وايطرابات التعرف التي تؤثر

بالتعرف على المدركات السابقة ،وما هي الوسيلة للتعبير عن المدركات السابقة بعدما
( )1برتراند رسل  ،تاريخ الفلسفة الغربية  ،ج ، 3ص . 446

( )2مراد وهبة  ،المذهب في فلسفة برغسون  ،مكتبة االنجلو المصرية ،مصر ،ط ،1978 ،2ص . 130
( )3زكريا ابراهيم  ،برجسون  ،ص .128
( )4المصدر نفسه  ،ص . 113
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أصيبت قدرة ِ
اإلنسان على التعرف لهذه المدركات ووصفها بالوصف الصحيح ،ويمكن
ويع تساؤل كيف يتم تفسير النعور بالنسبة للعالقة بين الذاكرة والتعرف؟ فِإنني إِذا

ما التقيت بنخص للمرة الولى ،فِإنني أَدركه مجرد إِدراك ،إِذا التقيته مرة أخرى فأتعرف
عليه تبعا للدراك الَول ،وهذا التعرف يعود ِإلى ذهني ،فالتعرف قرن ِإدراك حاير

الصورة التي أ عطيت فيما سبق ،ويويح برجسون هذه الحالة ويقول  ":ليكن أ ِ
اإلدراك

الَول؛ تبقى الظروف المرافقة ب  ،ج  ،د مقترنة به بالتجاور .إِذا دعوت أ ِ
اإلدراك
نفسه متجدد فقد وجب تماما؛ لَن الحدود ب،جـ،د مرتبطة ال بـ أ بل بـ أ ،وجب
الستدعاء الحدود هذه ب،جـ،د أَن يحمل اقتران بالتنابه أ على االنبجاس أوال ،فمن

العبث القول بأَن أ مطابقة لـ أ .فالحدان مع أَنهما متنابهان ،يبقيان متميزين عدديا،
ويختلفان على الَقل بهذا الَمر البسيط وهو أَن أ ِإدراك على حين أَن أ لم يعد إِال

ذكري"( ،)1وبذلك ال يمكن إلدراك متجدد أَن يوحي بالظروف نفسها المرافقة ل ِ
لدراك

الَول ،إِال ِإذا استدعت هذا ِ
اإلدراك أَوال الحالة الراهنة المنابه له.

وبرأي برجسون صار ِ ":
اإلدراك الحاير سيبحث دوما في أَعماق الذاكرة عن

اإلدراك المتقدم المنابه له :فالنعور بما (سبقت رؤيته) يأتي من تحاذي ِ
ذكرى ِ
اإلدراك

والذاكرة أَو من انصهار أَحدهما في الثاني"( ،)2وهذه النتيجة تقودنا إِلى تساؤل آخر،
وهو هل يمكن اعتبار هذا التنابه واالقتران بين الذاكرة والذكرى هي حقيقية كاملة ليس

محددة المعرفة في التعرف؟

كذلك يرى برجسون أَنه ":ال يكفي أَبدا في الحقيقة اقتران ِإدراك بذكرى لتبيان عملية

التعرف؛ لَن التعرف إِ ذا حدث على هذا النحو فسيمحى عندما تغيب الصور القديمة،
وسيحصل دوما عندما تحفظ هذه الصور ،إِن العمى النفسي ،أَو العجز عن تعرف

الَنياء المرئية ،البد أَن يرافقه كف للذاكرة البصرية العملية ،وعلى الَخص يؤدي كف
الذاكرة البصرية عن العمل بنكل ثابت ِإلى العمى النفسي"( ،)3فِإذا المريض استطاع

( )1هنري برجسون  ،المادة والذاكرة  ،ص . 92-91
( )2المصدر نفسه  ،ص . 92
()3المصدر نفسه  ،ص . 93
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وعيناه مغميتان وصف داره ومدينته التي يسكنها بالخيال ،حتى ِإذا كان في النارع بدا
كل نيء جديد من حوله؛ لم يكن يتعرف نيئا من ذلك.

يعرف المريى استدعاء الرؤية الداخلية لنيء يسمى لهم؛ يصفونه وصفا جيدا

جدا ،ولكنهم مع ذلك عاجزون عن تعرفه حينما يعرض عليهم ،فحتى االحتفاظ النعوري
بذكرى بصرية ال يكفي ِإذا لتعرف أَدراك منابه"( ،)1ونتيجة لذلك يرى برجسون  ":أَن

حياتنا البسيكولوجية السابقة موجودة :أَنها تدوم بكل تفاصيل أَحداثها المحددة في
الزمان ...تنتظر هذه الذاكرة التي يكفها عمل دونما انقطاع النعور العملي النافع
باللحظة الحايرة ،أَي التوازن الحسي المحرك لجملة عصبية مندودة بين ِ
اإلدراك
والعمل ،تنتظر ظهور صدع بين االنطباع الراهن والحركة المرافقة له كي تمر صورها

منه"( ،)2ولكن ما الذي نحتاجه لكس تستحير صورة الذكرى المايية؟.

ِإذا حدث ايطراب أَو أَمراض لدى ِ
اإلنسان في عملية التعرف ،يحدث ايط ارب

في استعادة الذكرى ،ومن هذه الَمراض هو العمى النفسي؛ إِذ يتخذ نكلين مختلفين

كبير " فتارة الصور القديمة هي التي لن يعود في الحقيقة استدعاؤها ممكنا،
ا
اختالفا
وطور الصلة بين ِ
اإلدراك والحركات العادية المرافقة له هي التي ستنقطع ال غير؛ إِذ
ا

يحدث ِ
اإلدراك حركات منتنرة في كل الجهات كما لو كان جديد"

()3

 ،وهذان اليربان

يدعونا ِإلى التساؤل ِإلى أَي حد وباي معنى يمكن للذكريات أَن تمحى فعليا ولم يتم
التعرف عليها؟

يجيب على ذلك برجسون عن طريق تسجيل وقائع تعرفنا على طبيعة هذه

االيطرابات التي تصيب الذاكرة؛ إِذ إِن هذه االيطرابات تير بالعادات المحركة أَو

أَنها تؤدي ِإلى انقطاع الرابطة التي تصل بالدراكات الحسية ،وأولى هذه الوقائع هي ":
فقدان حس التوجه ...كأن مرييا قد ياع تماما القدرة على التوجه في داره ،ويلح فر.

ميلر على هذا الَمر وهو أَن نخصا مصابا بالعمى النفسي غير قادر ،حتى بعد نهور

()1المصدر نفسه  ،ص . 94-93
()2المصدر نفسه ،ص . 97

()3هنري برجسون  ،المادة والذاكرة  ،ص .98
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من التمرين ،عل التوجه في غرفته الخاصة ،على حين يتعلم بعض العيان بسرعة

االهتداء ِإلى طريقهم"(.)1

أَما الواقعة الثانية التي تتميز عن سابقها ،فهي الكالم عن النحو الذي يرسم عليه

هؤالء المريى ِإذ إِن ":حاالت التعرف اللفظي أَي فقدان التعرف البصري المقتصر

على الحروف الَبجدية وعجز المريض في هذه الحالة عن إِدراك ما قد يمكن تسميته
بحركة الحروف عندما يحاول نقلها إِنما هو أَمر درجت مناهدته ،يبدأ برسم هذه
الحروف من نقطة ما متحققا في كل لحظة من بقائه على اتفاق مع النموذج"

()2

أَي أَن

هذا المرض أَو االيطراب يعمل على أَحداث عدم مطابقة بين الحروف والكلمات وبين
الحادثة الحايرة  ،فالمصاب ال يجيد االختيار للكلمات والحروف المالئمة لحدث ما.

فاذا وجدت اآلفات الدماغية (الَمراض وااليطرابات) فتعمل من جهة على منع

الجسم من اتخاذ الوقت المناسب الستدعاء الصورة ،ومن جهة أخرى تقطع صالت هذه
الذكريات بالوقائع الحايرة ،بمعنى أَنها تحذف اخر طور من أَطوار تحقق الذكرى ،أَي

تحذف طور العمل ،تمنع الذكرى من التحقق ،وبذلك نصل إِلى أَن هذه اآلفات ال تبيد

الذكريات بنكل نهائي ،إِنما تعرقل عملية االستدعاء ،فاذا انتفت هذه الَمراض وعاد

الدماغ إِلى عمله المترابط ،عادة الذكريات ِإلى الظهور(. )3

يويح برجسون مرض (االفازيا) الذي يصيب القنرة الدماغية ويصيبها بالتلف،

فيقول  ":إِذا أصيب المرء باالفازيا ،كانت الذكرى موجودة ،إال أَن المريض يصبح غير
قادر على ان يجدها حين يحتاج إِليها ،فنراه كانه يطوف حولها وال يملك القوة على ان
ييع اصبعه على النقطة الدقيقة التي ينبغي ان يمسها ،والعالمة الخارجية التي تدل

على القوة في الميدان النفسي أَنا هي الدقة ،ولكن الذكرى ال تزال موجودة"( ،)4أَي أَن

هذا المرض يوهم المريض وييلله عن إِيجاد الذكريات ،فمرض االفازيا يمكن وصفه

بمرض يصيب دقة ِ
اإلنسان في االختيار الصحيح ،وكأن برجسون بتحليله لهذه
( )1المصدر نفسه  ،ص . 99

( )2المصدر نفسه ،ص . 100

( )3ينظر :المصدر نفسه  ،ص . 102

( )4هنري برجسون  ،االعمال الفلسفية الكاملة  ،ص . 69-68
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الَمراض بأَنه ال يؤمن بالنسيان المطلق للذكريات ،بل ِ
اإلنسان يتوهم النسيان ،وفي
الحقيقة بأَن الدماغ المصاب باالفازيا غير دقيق في اختيار الذكرى المناسبة لحادث ما.

يقودنا هذا ِإلى أَن وظيفة الدماغ عند برجسون هي العمل على أَن يكون الفكر

قادر على أَن يحصل من الجسم حركة معينة هي بمثابة هذا
حينما يحتاج ِإلى الذكريات ا

اإلطار الذي فيه تدخل الذاكرة من تلقاء نفسها ،وِان مميزة الدماغ تقديم هذا ِ
ِ
اإلطار دون
الذاكرة ،فِإن تسمم القنرة الدماغية في حاالت التسمم من جراء تعاطي الكحول مثال

يفسد الَفكار إِنما يفسد الترابط بينها بحيث ينل المرض حركة الفكر تجاه الواقع(.)1

وبذلك يخلص برجسون إِلى أَن الفكر مستقل عن الدماغ وهذا االستقالل هو ِإنكار

الحاالت النفسية تعادل وتوازي الحاالت الدماغية؛ ِإذ يقول ":فال غرابة أَن الفساد أَو

التلف الدماغي الذي يجعلنا عاجزين عن تذكر الَسماء و ِ
اإلعالم والَسماء النكرات ،يدع

لنا القدرة على تذكر الَفعال ،وهكذا نرى أَن الوقائع تدل هنا ،كما تدل في كل مويع،
على أَن أَنناط الدماغي ليس معادال للنناط النفسيِ ،إنما هو جزء من يتجلى

بحركات"( ،)2ونتيجة لهذا ال بد من معرفة أَن برجسون ال يعد الدماغ هو وعاء
الذكريات ،فهو ال يحفظ الذكريات مطلقا وال تختزن فيه ،وِاننا ال يمكن أَن نقيم حد
فاصل بين المايي والحاير ،وال بين النعور والذكرى؛ لَنني عندما أَلفظ كلمة فِإنني

أَتذكر الكلمات التي تنابه هذه الكلمة التي ترتبط بها أَن كانت سابقة لها أَو ما يترتب
عليها من كلمات الحقة ،وبذلك صارت وظيفة الدماغ هي التذكر ،وهو أَييا يدلنا على
ما ينفعنا في العمل ويقدم لنا خدمة االنتباه ِإلى الحياة ،وهذا يعني أَن النناط الدماغي

يسير من النناط النفسي (.)3
ا
ال يقابل إِال جزءا

ِإذ إِن الدماغ ليس بمستودع للذكريات فالذاكرة في نظره ليست مجرد وظيفة من

وظائف الدماغ ،بل أن االختالف بين الذاكرة و ِ
اإلدراك الحسي لهو اختالف في الطبيعة

ال في الدرجة( ،)4إِذا اين تحفظ الذكريات؟ يعبر برجسون عن هذا التساؤل ،بأَن كلمة
( )1مراد وهبة  ،المذهب في فلسفة برجسون  ،ص . 132-131
( )2هنري برجسون  ،االعمال الفلسفية الكبرى  ،ص 71

( )3ينظر :هنري برجسون  ،االعمال الفلسفية الكاملة  ،ص . 74-71
( )4زكريا ابراهيم  ،برجسون  ،ص . 114
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(أَين) ال تصدق إِال على الَنياء ،كالصور التي تحفظ بالدراج والرفوف ،أَما الذكريات
عند برجسون في ليست أَنياء عينية مادية ،فهي صور ذهنية غيبية ،وهذه الذكريات ال

تحفظ إِال في الروح( ،)1أَي أَن الخلل ليس في الذاكرة الحقيقية التي اعتنى بها برجسون

بنكليها العادة والمحيةِ ،إنما فقدان الذاكرة وعدم التعرف إِلى الذكريات يعود إِلى المادة

أَو الدماغ الذي يصاب بخلل ،بتالي يؤدي ِإلى خلل في استعمال الذاكرة.
 المطلب الثاني :آليات االستعمال السيء للذاكرة عند ريكور:

إِن ما سلكه ريكور في تفسير ِإساءات استعمال الذاكرة يتفق مع ما تقدم ذكره عن

موقف برجسون ،ذلك أَن استعمال الذاكرة عند ريكور تودي بدورها إِلى فقدان الذاكرة

(النسيان) ،وهذه ِ
اإلساءات على ثالث أَنكال أَو مستويات كم يصفها ،فِإذا ما أَردنا أَن

نجعل عمل الذاكرة جيد فال بد من االبتعاد عن هذه المستويات للوصول إِلى الذاكرة
السعيدة التي ينندها ،ومن ثم نصل إِلى فهم أَساسي كانوا يقصدونه الفيلسوفين برجسون
قصر أَو
ا
و ريكور؛ إِذ إِن عملية النسيان أَو فقدان الذاكرة لديهم يتم بنكل طبيعي ليس

جبر عن قدرتها على االحتفاظ.
ا
 _1المستوى المرضي/الذاكرة المعاقة:

يقصد ريكور بهذه الذاكرة وكأَنه يتحدث عن الذاكرة الجريحة المتعرية للصدمات
والَزمات التي أَثرت على عملية التذكر فأَصابها التنويش واختالط بين استحيار

الذكرى وبين تكرارها ،وبين عمل الذكرى ،وهذا االختالط يحدث تكرار واسع في
استحيار الذكريات ِمما يوحي إِلى خلل في أَداء الذاكرة وفي كيفية انتقاء الذكريات التي
احتاج إِليها ِمما يجعلني غير قادر على اختيار الذكرى الصحيحة(.)2

سعى ريكور إِلى إِيجاد حل لتساؤل مميز ،وهو ما عبر عنه بـ "يمكننا أَن نتساءل

إِلى أَي مدى دراسة لمرض الذاكرة أَي معاملة الذاكرة كانفعال متلقى يمكن أَن يسجل
يمن بحث حول تدريب الذاكرة ،حول (فن_تقنية) الذاكرة ،هذه الصعوبة جديدة :ما هو

مويع الرهان الذي يتعل ق بالتغيرات الفردية والجملة الناتجة عن استعمال الذاكرة
( )1المصدر نفسه ،ص . 115

()2ينظر :بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص . 120
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وممارستها"( )1فأَراد ريكور من تفسير هذه الَمراض والَزمات التي تصدم الذاكرة وتجعلها
معاقة في أَداء عملية التذكرِ ،مما يؤدي ِإلى فقدان الذاكرة أَو نسيان ناتج عن خلل في

أَداء عملية التذكر.

يرى ريكور أَن إِحدى الَسباب الرئيسة التي تجعلنا نتصور أَن النسيان عن طريق

محو اآلثار القنرية الدماغية ال يستنفد قيية النسيان " ،هو أَن كثير من أمور النسيان

تعود ِإلى ِ
اإلعاقة في الوصول ِإلى الكنوز الغائرة للذاكرة ،وأَن التعرف مثير التوقع غالبا
على صورة من المايي قد نكل حتى اليوم التجربة البدئية للعودة ِإلى ماض منسي"

()2

أَي أَننا عن طريق االستذكار نصادف عوائق وعراقيل أَمام عودة الصورة ،ومن معرفة هذه
العوائق نتوصل ِإلى مكان الفجوات التي حدثت خلل في الذاكرة.

لكن البد من أَن نويح مسألة مميزة ،إِن إِحدى غايات ريكور في هذا المويوع،

هو يتعلق بالذاكرة الجماعية والسيما ما وثقه التاريخ من مآسي وفواجع أَثرت في تلك
الذاكرة التي انهمت بتلك المآسي والَحزان ،فأَراد ريكور أَن يستعين بالنسيان المالحق
للذاكرة لتخليص التاريخ من هذه الَحداث المؤلمة ،فيقول ":فِإننا سنوسع الفجوة في اتجاه
الظواهر التي بنكل أَخص ِإنكالية النسيان التي لها تأثير كبير على مستوى ذاكرة
جماعية مثقلة بالتاريخ"

()3

إِذ سعى ريكور أَن يحدد مساوئ هذه الذاكرة المتعرية

للصدمات ،من ثم تخليصها منها.
 _2المستوى العملي/الذاكرة المتالعب بها:

انتقل ريكور ِإلى المستوى الثاني من مساوئ استعماالت الذاكرة وهي الذاكرة المتالعب

بها ،معتبرها ذاكرة أَداتية؛ إِذ يقول ":مهما كانت صحة التأويالت المريية لمبالغات
الذاكرة الجماعية ونواقصها فِإني ال أريد أَن أَتركها تحتل وحدها كل المدى ،هناك مكان
مميزة يجب أَن يكون إِلى جانب الصيغ السلبية ،المتلقاة ،المؤلمة لعمليات سوء استعمال
الذاكرة...سوء االستعمال هنا هو بالمعنى النيد للكلمة الناتج عن تالعب مقصود للذاكرة

( )1بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص . 120
( )2المصدر نفسه ،ص .644

( )3المصدر نفسه ،ص . 644
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والنسيان يقوم به من يملكون السلطة ،هناك سأتكلم أَقل عن ذاكرة مجروحة؛ لَِّني سأتكلم

أَكثر عن ذاكرة أَداتية"

()1

أَي أَنها عوملت أَداة؛ ِإذ صار هذا المستوى العملي كأن هناك

عامال خارجيا تالعب بالذاكرة ووظفها وظيفة أَداتية خاصة بتلك الرغبات المسيطرة عليها،

بذلك تفنى قدرة ِ
اإلنسان على التذكر ،وهذا ما يخالف قاعدة فلسفة ريكور المبنية على
مبدأ ِ
اإلنسان القادر على الذاكرة ،والنسيان أَييا.

ِإذ يقدم ريكور ثالث عوامل أَساسية متصلة بهنانة ويعف الذاكرةِ ،مما يؤدي ِإلى

سهولة خيوعها لالستغالل والتالعب ،أوالها العالقة مع الزمن ،والثانية العالقة النزاعية
باآلخر ،والخيرة هي العالقة بميراث التأسيسي ،وهذا العامل الَخير يعني أَنه ال وجود

لجماعة تاريخية ولدت من دون عالقة أَصيلة بالعنف والحرب ،وهو ما يتم االحتفال به
باسم المؤسسة ،وهذه عبارة عن أَفعال عنيفة تم صبغها بصبغة النرعية من خالل قيام

الدولة كاالحتفال بأَعياد التحرير واالستقالل ،ومن ثم يرفض ريكور أَييا حصر خدمة

الذاكرة في عمل المؤرخينِّ ،
ويؤكد على أَن الذاكرة يخدمها الجميع(.)2

أَن هذه الذاكرة التي تطرق إِليها ريكور ،تعود ِإلى تدخل عامل مقلق ومتعدد الَنكال

يلح بين المطالبة بالهوية وبين التعبيرات الجماعية للذاكرة ،والمقصود منها "هو ظاهرة

الَيديولوجيا التي حاولت في مكان آخر تفكيك آليتها ،إِن سيرورة الَيديولوجية غير نفافة
على صعيدين ،الَول أَن ها تبقى مخفية؛ فعلى خالف اليوتوبيا تبقى غير معترف بها علنا
وتخفي وجهها حين تتحول إِلى تنديدات بالَخصام في فعل التنافس بين الَيديولوجيات

 ...ومن ناحية أخرى ،فِإن السيرورة معقدة ِإلى أَقصى الحدود"()3؛ إِذ يعود ريكور في هذه
المنكلة ِإلى نظرية جون لوك التي جعلت الذاكرة معيار للهوية" ،إِن قلب المنكلة هو في
تعبئة الذاكرة من أَجل خدمة السعي إِلى الهوية أَو طلبها أَو المطالبة بها"

( )1المصدر نفسه ،ص .136

()4

وهذه

( )2ينظر :الزواوي بغورة ،الذاكرة والعدل موقف بول ريكور ،يمن مجلة يتفكرون ،الصفح والمصالحة
وسياسات الذاكرة ،العدد الثاني ،2013 ،ص .21-20

( )3بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص .139
( )4المصدر نفسه ،ص . 137-136
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االخفاقات انعكست على االستخدام الَمثل للذاكرة ،وبالتالي أَدى ِإلى سوء استعمال
النسيان أَييا.

يقول أَييا " لقد كان أَييا مستوى (الذاكرة المتالعب بها)؛ ِإذ إِنكالية الذاكرة

تتقاطع مع ِإ نكالية الهوية حتى تكاد تختلط بها ،كما هو الحال عند لوك :كل ما يكون
هنانة الهوية يبتدى كمناسبة للتالعب بالذاكرة ،وبنكل أَساسي عن طريق

الَيديولوجي"(.)1

يرى ريكور أَن سببا إِساءة استعمال الذاكرة يؤدي إِلى إِساءة استعمال النسيان ،هو

"بسبب التوسطية السردية ،تصبح ِإساءات استعمال الذاكرة ِإساءات استعمال النسيان،

بالفعل ،قبل سوء االستعمال هناك االستعمال -الطابع االنتقائي حتما للسردية ،ان كنا ال

نستطيع نتذكر كل نيء فِإننا ال نستطيع ان نذكر كل نيء ،ان فكرة السرد يصير هنا
الفخ المنصوب؛ ِإذ تقود قوى عليا الحبكة السردية وتفرض رواية واحدة نرعية قانونية عن
طريق الترهيب أَو االغراء ،التخوف والتملق ،ويننأ هنا نكل ماكر من أَنكال النسيان
متات من حرمان الفاعلين االجتماعيين من سلطتهم في أَن يرووا قصتهم بأنفسهم"

()2

،

أَي ريكور يرى أَن قوة السلطة تغير مجرى الَحداث ،فتجعل ما يخدمها جزء رئيس من
ذكريات الَحداث تروى بالطريقة التي تخدم مصالحهم ،بذلك تفنى قدرة ِ
اإلنسان على
التذكر والنسيان ،وكأن هذا يذكرنا بعمل الذاكرة العادة لدى برجسون فهي تختار من

الذكريات ما ينفعها بصورة طبيعية ،أَما إِذا حدث خلل في المادة أَدى ذلك إِلى خلل في
االختيار.
 _3المستوى الخالقي/الذاكرة الملزمة:

يرتبط هذا المستوى بمويوع واجب الذاكرة؛ إِذ يرى ريكور أَن فكرة الواجب ممكن أَن

"ينكل واجب الذاكرة في وقت واحد قمة االستعمال الجيد وقمة سوء االستعمال لممارسة

الذاكرة وعملها...كيف يمكننا إِن نقول "أَنت سوف تتذكر" أَي أَنك ستصرف الفعل مع

سوف ،أَي أَنك ستصرف هذه الذاكرة بصيغة المستقبل ...بل وأَخطر من ذلك :كيف
( )1المصدر نفسه ،ص .648

()2بول ريكور( ،الذاكرة،التاريخ،النسيان)  ،ص . 648
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يسمح لنا أَن نقول "تذكر" أَي أَن عليك أَن تصرف الذاكرة بصيغة الَمر ،في حين أَنه

يعود ِإلى الذكرى القدرة على االنبثاق على طريقة استحيار عفوي"( .)1فواجب الذاكرة

يعني التذكر ،أَن "البحث عن الذكرى ينهد فعال لواحدة من كبرى غايات فعل الذاكرة وهي
النيال يد النسيان ،ومن اجل انتزاع بعض نتف الذاكرة من (يراوة) الزمان"(.)2

هذا الواجب يقود ريكور إِلى أَن هذا الواجب يعني أَييا هو واجب عدم النسيان ،لذلك

كبير من
ا
يقول "واجب الذاكرة يقوم في جوهره على واجب عدم النسيان ،وهكذا فِإن قسما
البحث عن المايي يويع تحت نعار مهمة عدم النسيان ،بنكل عام ،فان الخوف

النديد من نسيان المايي أَو الحاير أَو النسيان في المستقبل يييف إِلى نور الذاكرة
السعيدة الظل الذي تحمله الذاكرة النقية"

()3

فهذا الواجب ومميزة عدم النسيان ينابه طبيعة

الذاكرة المحية لدى برجسون التي تمثل الذكرى التي تواجه آفة النسيان ،فتبقى محفوظة

في أَعماق الذاكرة وتستدعى كلما احتيج ِإليها بصورة طبيعية تلقائية سلسة .الخاتمة:

 مثلت الذاكرة عند برجسون َأبرز تجليات النعور :في هذا الجو المادي والتوجهات العلمية
حاول هنري برجسون استعادة البعد النفسي (الذاتي) للذاكرة ،فالذاكرة لديه هي َأبرز تجليات

تيار النعورِ ،إال َأن هذا التوجه يتيمن انتقاال جديدا من ناحية الفهم ،فالذاكرة كبنية نفسية ال
مور
تعمل بمعزل عن الدماغ ،ولم يكن الدماغ وعاء للذكريات ،تتيمن النظرية البرجسونية أ ا
كثيرة مميزة مثل تمييزه بين َأنكال الذاكرة :العادة والمحية ،كذلك بحثه في َأمراض الذاكرة

معتبر فقدان الذكريات نابع عن اختالل أَو مرض في اآلالت الدماغية المادية ال خلال في
ا
الذاكرة النفسية.

 الذاكرة عند بول ريكور قدرة من قدرات اإلنسان الفاعل في فلسفته ل ِ
لنسان القادر :فالذاكرة
عنده تتصل بقيية التحقق من الذات (الهوية السردية) التي تعني الهوية الذاتية َأي تلك
الهوية التي تصمد عبر الزمن ،ولما كانت الذاكرة قدرة ل ِ
لنسان فقد تغير مسار البحث من

سؤال (من) ِإلى سؤال (كيف)َ ،أي بمعنى القدرة على االستذكارَ ،أي انتقاال من الذكرى إِلى

الذاكرة التفكرية ،يتصل هذا بكل تاكيد بالوجود النخصي والوجود االجتماعي التاريخي تحت
( )1المصدر نفسه ،ص .146-145
( )2المصدر نفسه ،ص .67
( )3المصدر نفسه ،ص .67
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مفهوم ما يسمى بالذاكرة السعيدة عبر اكتناف تدرجات وسيطة من الذاكرة النخصية (الذاتية)

ِإلى الذاكرة االجتماعية في حركة ذهاب وِاياب جدلية.

 الذاكرة البرجسونية ذاتية نفسية ،بينما الذاكرة الريكورية توفيقية بين الفردية والجماعية؛ ِإذ
كانت لديه ذاكرة ناملة بين الذاتية والجماعة ،فهي بحسب ريكور عبارة عن صور ،ويسهم
التاريخ في تكوين الصيغة اللفظية التي تعبر عن تلك الصور؛ لَن الذاكرة هي حوض الكائن
الذي تتجمع فيه كل الصور العقلية والفعلية والمايية والحايرة.

 الذاكرة لدى برجسون و ريكور ال تفنى :من خالل المقارنة بين الطروحة البرجسونية
والريكورية حول قيية الذاكرة يتبين لنا تأكيد كال الفيلسوفين على قيية َأصالة المايي
(الذاكرة التي ال تفنى) ،وفي الوقت ذاته تنديدهم على البعد العملي للذاكرة ِ
اإلجرائية.

معتبر أَن عملية التذكر تختلف عن
ا
 الذاكرة ليست خيال :أَكد برجسون على هذه النتيجة
عملية التخيل؛ ِإذ يحدد برجسون مدة يعف ويوح عملية التخيل التي ال يمكن عدها عملية
تذكر لما يسودها من اختالف كبير بين ِ
اإلدراك الحاير وبين الذكرى المايية المنابه

للمدرك اآلني ،وكذلك الحال عند ريكور؛ ِإذ سعى ِإلى كنف العالقة بين الذاكرة والخيال،
فكانت مهمته هي فصل الذاكرة عن الخيال ،وويع الذاكرة في مكانها الصحيح ،ف َأهمية

الفصل تلك تعود ِإلى اختالف جوهري فيما بين ما هو حقيقي النابع من الذاكرة ،وبين ما وهو

وهمي النابع من الخيال.

 يرى برجسون أَن الَمراض الدماغية سبب فقدان الذكريات (النسيان) :دافع برجسون عن
موعز ِإلى َأن سبب الخلل الذي يصيب
ا
الذاكرة عن طريق توييح أَسباب فقدان الذكريات
الذاكرة نابع من أَمراض تصيب البنية المادية في الدماغ التي وظيفتها هي التعرف على

الذكريات ،والقصور الظاهري في الذاكرة ليس في الحقيقة قصور في الجزء العقلي من الذاكرة،
ولكن في الميكانيزم الحركي الذي يحول الذاكرة ِإلى الفعلِ ،إذا حدث ايطراب أَو َأمراض لدى

ِ
اإلنسان في عملية التعرف ،يحدث ايطراب في استعادة الذكرى.

 براءة الذاكرة الحقيقية من فقدان الذكريات :فقد سلط الفيلسوفيون اليوء أَييا على َأمراض
الذاكرة وايطراباتها محاولين اكتناف الذاكرة من خالل االختالل الذي يصيبها :لدى برجسون

َأمراض تصيب البنية الدماغية ،ولدى ريكور هي سوء استعمال للذاكرة؛ ِإذ حدد ريكور ثالثة

مستويات أَساءت من استعمال الذاكرة (المريي العملي والسياسي)؛ ِإذ ناقش هذه القيية في

بعدها التاريخيةًّ ،
معدا أَن الذاكرة تعريت ِإلى محو وتغيير لحقيقة الكثير من الوقائع المايية
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 فسعى،لهداف نخصية وسلطوية زيفت الحقائق وتالعبت بالذكريات ِمما أَدى ِإلى فقدانها

.ريكور ِإلى كنف هذه الحقيقة إلعادة السرد والتحقق

Memory and Remembrance between Henri Bergson and Paul
Ricoeur: A Conceptual Approach

Fener Miser Saeed
Ahmed Sheal Ghadeeb



Abstract

This research deals with the concept of memory according to
Henri Bergson and Paul Ricoeur, where memory plays one of the
most important roles in the formation of our perceptions, and this
position is recognized by all philosophers, that the sensations
presented to us by our senses have no meaning in our mind except
when our memories present to our imagination what they explain it,
and this applies to the words that make up our language; Therefore,
we do not exist towards ourselves except to the extent that we
remember from our past that we lived, and we feel the continuity
that connects and unites it with our present, and from that
importance was the purpose of the research in the approach between
the position of both the philosophers on memory and remembrance,
as both of them took a basic goal which is to purify the importance
of memory and its real role in Human life in its various
psychological, social and historical aspects, with their different
orientations. Bergsonian memory is a subjective psychological
memory liberated from the domination and control of the machine
and philosophical and psychological materialist doctrines, and the
Ricorian memory is historical with a reconciliatory nature between
personal self-memory and collective memory, stemming from a
historical perspective.
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