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 المستخمص
يوما وتوظيفا سرديا، ومن ثمة الوقوف عمى اىم ثالثة فصول يسبقيا تمييد تحدثنا فيو عن الذاكرة مف

الُمدخالت لحصر مفيوم الذاكرة الواسع عمى وفق معطيات البحث التي ُتحتم عمينا اشتقاق تعريف إجرائي 
يتناول مدخال لمفيوم الذاكرة الثقافية،  الفصل األول، فكان  ةبعد ذلك فصول اإلطروحة الثالث تمناسب، وجاء

إن الذكريات ىي مجموع األحداث التي وقعت بالفعل  بين الذاكرة والتاريخ عمى افتراض  ّيزناولفيم ىذه الظاىرة م
بينما التاريخ ىو التمثيالت الشخصية لتذكر ىكذا أحداث فيما يراه الفرد يستحق استذكاره ، وتنبيت الدراسة في 

تدقيق ية وىذا متأٍت من عدم الذاكرة الجمعىذا الفصل إلى مسألة الخمط بين مفيومي الذاكرة الجماعية وال
لمفيوم الذاكرة في المغة العربية بعد أن جاء )السوسيوثقافية( االصطالحي لمدراسات المعمقة حول الماىية 

ليمقي الضوء  الفصل الثانيالفصل عمى مبحثين األول يتناول الذاكرة الفردية ،واآلخر الذاكرة الجمعية ، وجاء 
األول كان يالحق الذاكرة والزمن وأثرىما في االسترجاع الذاكراتي ، واآلخر  عمى أفضية الذاكرة في مبحثين

تناولنا فيو التجسيد المكاني وما تضفيو النصوص من آليات استعادية لتجارب ومالمح إنسانية ُتحرك 
 الشخصيات وُتوقظ داخميا أشياًء مركونة وميممة في زوايا الذاكرة .

التوفيق بين الشفاىي اللتو عمى التشكيل المغوي لمذاكرة محاولين فقد كانت إط الفصل الثالثأّما  
والكتابي من خالل تكوين ستراتيجية نصية تعمل عمى تطوير ُمخيمة القص فتبدوبشكل مرئيات وليجات 

 .ومرويات متمونة بين األغاني واألمثال والحكايات الشعبية واألبيات الشعرية
 يمكن تمخيص النتائج في اآلتي :

،والفاعمية تكمن في لمس الذاكرة فاعمية ىاأتُنش موضوعية لترتيبات تخضع ال ومركبة شائكة عالقة ىناك -
لزوايا متعددة فمم نجد اغفاال ألي موضوعة من موضوعات الحياة حيث المست المشاعر  اإلنسانيةالنوازع 
والمجتمعي الُمعبر  األسريفي الحرب والسمم وفي التعمم والجيل في الدين والغيبيات وفي التكوين  اإلنسانية

 االجتماعية والطبقات وحتى في الجنس والمحرمات.عن اليويات وفي الفروق 

نما فقط خاصة فرديةً  تجربةً الذاكرة  ُتعد ال -  لموعي الفكري المجتمعية،واإلرث المنظومة ضمن تدخل وا 
 تعكس فردية ذاكرةاألولى  ذاكرتين فرد لكل نّ ، حيث أسبقو الذي التاريخ محصمة ىو الفرد نأل الجمعي
عمق تسيم واألخرى جمعية أحسيا، أو سمعيا أو بصريا تُفعل أن ممكن ضمنية طاقة وُتكّون الفرد شخصية

 تاريخ ليا خاصة ذاكرة فتنشأ قاّرة، وتجربة منصرم تاريخ سياق ضمن وتعمل وتكوينيا أفكارنا فيم في
 .موروث

 حالة ءإحيا في والعقمية النفسية اقدرتيحيث تمارس  الذكريات سطوة أمام البشرية النفسية الطاقات تراجع -
 .والتعرف سترجاعواال التثبت عمى يقوم منطقي تدرج طريق عن الذات لدى ماضية شعورية

 إلى الالوعي دائرة من لتخرج؛ مضموني وغنى وتماثل استدعاء منطقة   ،الزمن منازعيا مع الذاكرة تشكل -
 تاريخا بعد فيما لليشك المحفوظ التراكمي الشكل عن كثيرا يبتعد ال زماني وحضور مكاني دو جلو  مقنن وعي
 ..وتراثا

 


