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 ؟ يف نقوي ذاكرتناك

 6172ٌٗبٗش  71 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 ثملن: د. صوشٗب خٌزٖ

 

تَرذ الؼششات هي الـشق ٍالٌظشٗبت التٖ تسبّن ثظَسٓ فؼبلٔ فٖ 
تمَٗٔ راوشٓ اإلًسبى ٍتٌش٘ـْب، ٍالؼذٗذ هي تله الـشق هزشثٔ، ٍلمذ 
لم٘ت ًزبحبت وخ٘شٓ، ٍهي ثٌْ٘ب هؼلَهبت ػي ثؼغ األغزٗٔ التٖ ٗوىي 
تٌبٍلْب ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاألخشى ٍالتٖ ٗوىي أى تسبّن ثـشٗمٔ أٍ ثأخشى فٖ 
تمَٗٔ الزاوش ٍتٌش٘ـْب، ٍهي ثٌْ٘ب لشاءٓ ثؼغ التؼَٗزات ٍهب إلى 
رله، ٍإى وٌب ال ًشغت فٖ االًتمبص هي إٔ ؿشٗمٔ أٍ هي إٔ فىشٓ إال إًٌب 
سٌحبٍل أى ًسشد ثؼغ التوبسٗي الجس٘ـٔ الوأخَرٓ هي ثؼغ 

التٖ ٗوىي هوبسستْب حتى فٖ الوٌضل ٍفٖ ح٘بتٌب الَ٘م ٍلذ الذساسبت 
تسبّن ثـشٗمٔ هب فٖ تمَٗٔ الزاوشٓ، هٌْب ّزُ المؼبٗب الخالث ػششٓ 
ب تؼذ هي األٍلَٗبت الوْؤ فٖ  التٖ ًؼتمذ أّو٘تْب، ح٘ج إًَّْ

 .استٌْبع الزاوشٓ

إى وبى الوخ ثال ّذف، فال ٗوىي أى تىَى لِ راوشٓ لَٗٔ، إى  الْذف:
الزاوشٓ تىَى ػؼ٘فٔ ػٌذهب ال ٗزذ ّؤالء الوختجشٍى إٔ ّذف ٗتزَْى 
ًحَُ، ًٍت٘زٔ لْزا ٗؼولَى ثـشٗمٔ ػشَائ٘ٔ و٘فوب اتفك، فبلَلت 

 .الوستغشق فٖ التزوش ٗىَى أٗؼًب ؿَٗالً
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؟ فٖ  ؟ ٍهبرا تشٗذ أى تتزوش فئى لن ٗىي لذٗه ّذف، فلوبرا تشٗذ أى تتزوش
س لذْٗن هشىلٔ فٖ الزاوشٓ ٍإًوب ّزُ الحبلٔ فئىّ ّؤالء الٌبس ل٘

هشىلته أًْن ٍالؼَى تحت تأح٘ش ػَاهل تىجحْن ٍتخجـْن، ألًْن 
 .هي غ٘ش ّذف للتزوش

الزاوشٓ هخل األسش٘ف تحتبد إلى تٌظ٘ن الوؼلَهبت  هي الؼبم إلى الخبص:
فْ٘ب، فْل ٗوىٌه أى تتخ٘ل هىتجٔ ثْب آالف الىتت ٍلىٌْب هي غ٘ش 

استخشاد الىتت؟ فبلزاوشٓ هخل ّزُ الوىتجٔ  أسش٘ف ٗسبػذ الجبحخ٘ي فٖ
 .فؼل٘ه أى تمَم ثتٌظ٘ن الذهبؽ ثـشٗمٔ تزؼل الوخ ٗـ٘غ أٍاهشن

لزله فئىّ وٌت تمَم ثؼول دساسٔ أٍ ثوتبثؼٔ هَػَع لِ استجبؿبت 
تبسٗخ٘ٔ هؼٌ٘ٔ فوي غ٘ش الحىؤ أى تحفظ ٍأى تتؼلن التَاسٗخ ثأسلَة 

هبت فٖ هح٘ـْب اإلًسبًٖ الججغبء، ٍلىي إى ٍػؼت ول تله الوؼلَ
الؼبم، حن ثؼذ رله ٗوىي تمس٘ن الوؼلَهبت إلى فشٍع ٍأفىبس أطغش 

 .ٍأطغش حتى تلتظك ثبلذهبؽ

أحٌبء الؼول ٍهتبثؼٔ األهَس الخبطٔ ٍالؼبهٔ ٗوىٌه أى  التسز٘ل:
تستؼ٘ي ثأهشٗي، األٍل: سزل ػلى ًظبم استشربع هخل األٍساق أٍ 

فٖ استشربػْب، ٍاألهش الخبًٖ ٗوىي  الحبسَة التٖ تسبػذن ػٌذ سغجته
أى تشثؾ ث٘ي ول تله الوؼلَهبت، فْزا الشرل لبل وزا فٖ الوٌبسجٔ تله، 

 .ٍاٙخش لبل األهش الفالًٖ ٍّىزا

لبل لٖ أحذ األشخبص ٍلذ وبى ٗشتىٖ هي ػؼف فٖ الزاوشٓ، تزشثتِ 
فٖ التسز٘ل ٍوبى ٗوله إحذى الوحالت، ٍوبى هي هْبم ػولِ أى ٗزبهل 
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ثبئي ٍٗحفظ أسوبءّن ٍتَاسٗخْن، لبل إًِ وبى ٗمَم ثتظَٗش ول الض
شخض فٖ رْبصُ التلفَى الٌمبل ثحزٔ الوحبفظٔ ػلى الشلن ٍالَد 
ٍالتَاطل، ٍػٌذهب ٗخشد الضثَى هي الوحل ٗمَم ثتٌضٗل الظَسٓ فٖ 
الحبسَة الخبص حن ٗىتت هالحظبت سشٗؼٔ ػي الشخض ٍالحَاس الزٕ 

بم ثؼول أسش٘ف هي طَس الضثبئي الخبطٔ ثِ، تن ثٌِ٘ ٍث٘ي الضثَى، ٍل
ٗمَم ثسشػٔ ثفتح  -رذٗذ أٍ لذٗن-ٍوبى ولوب دخل ػلِ٘ إٔ صثَى 

األسش٘ف ٍٗشارغ الظَس ٍثبلتبلٖ الوؼلَهبت الخبطٔ ثبلضثَى. ٍثؼذ رله 
 .ٗجذأ ثبلتحذث هؼِ ٍٗشؼشُ ٍوأًِ ٗتزوش حتى الحذٗج الزٕ داس ثٌْ٘وب

فوبرا سَف ٗمفض أهبهه هي هٌبظش « سث٘غ»إى روش أهبهه ولؤ  التذاػٖ:
.. الخ،  اب، ه٘الدًب، إًؼبشً؟ حتوًب ستتزوش: صَّسا، رذاٍل هبء، حجً ٍولوبت

؟ ألىّ ولؤ سث٘غ  لوبرا لفضت ّزُ الوٌبظش فٖ رٌّه ٍأهبم ًبظشٗه
ثجسبؿٔ هشتجـٔ توبهًب ثوخل ّزُ الوٌبظش، ػٌذئز تتذاػى الوٌبظش 

ػٌذهب تتزوش األٍل فئًه حتوًب ٍالىلوبت الوشتجـٔ هغ ثؼؼْب الجؼغ 
 .ستتزوش األخشى

راوشٓ الف٘ل، ألى  -ووب ٗمبل-اإلًسبى الوفتَى ثشٖء ٗوتله  االّتوبم:
ػملِ سَف ٗشوض ػلى ّزا الشٖء ثىل تفبط٘لِ، ٍثىل رَاسحِ، فبلشرل 
الوفتَى ثبهشأٓ، أٍ ثبلؼىس، فئًِ ٗتزوش تفبط٘ل ول ٍرْْب، ٍٗتزوش ول 

 .ٍول ّوسٔحشف لبلتِ ٍول إٗوبءٓ 
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 ٍثفؼل –ٍالشخض الزٕ ٗحت س٘بستِ فئًِ فٖ فتشٓ ٍر٘ضٓ ٗوىٌِ 
ٗتؼلن رو٘غ تؼم٘ذات هحشوْب ٍول هب  أى – هشبػشُ المَٗٔ ًحَّب

 .ٗتؼلك ثْب

 ثحفظ – ولٌب –أحٌبء الذساسٔ الوذسس٘ٔ لوٌب  ارؼل لوب تخضًِ هؼٌى:
 الىخ٘ش هي الوَػَػبت لوزشد الشغجٔ فٖ تفشٗغْب فٖ وشاسٔ االختجبس،

ٍثؼذ االختجبس ثجؼغ أٗبم فئىّ الزضء األوجش هي ّزُ الوؼلَهبت ٗظؼت 
 ؟ استشربػْب، لوبرا

تخ٘ل ًفسه ٍأًت توشٖ فٖ ؿشٗك ٍأحٌبء س٘شن دّست لـؼٔ هي 
؟ ٍلىي هبرا ٍو٘ف  الَسق، فْل ٗوىٌه أى تتزوش ّزا الحذث ثؼذ ػذٓ أٗبم

ستتزوش لَ ٍػؼت سرله ٍأًت تس٘ش فٖ الـشٗك ػلى لؼ٘ت هي 
؟ أػتمذ أًَّه ستظل لبدسًا ػلى سٍاٗٔ ّزا الحبدث ألطذلبئه ّتالز

ػششات الوشات ٍسثوب ثبلتفبط٘ل الذل٘مٔ، ّزا ثبلؼجؾ هب ٗحذث فٖ 
 .الوذسسٔ

فبلوؼلَهبت التٖ ًخضًْب فٖ الوذسسٔ ٍسثوب فٖ الح٘بٓ ػبدٓ هب تىَى هي 
غ٘ش هؼٌى، ٍلىي إى أسدًب أى ًزؼلْب لبثلٔ للتزوش ٗزت أى ًزؼل لْب 
هؼٌى خبطب ثٌب، ٗزت أى تزؼل الوؼلَهٔ هشَلٔ ٍهْؤ، ٗزت أى تشثؾ 

 .تله الوؼلَهبت ثوَػَع ٗجْشن، حتى ٗوىٌه أى تتزوشّب

فبللغٔ الالتٌ٘٘ٔ لغٔ غ٘ش همجَلٔ الَ٘م ٍٗظؼت تؼلوْب، ٍلىي إى وٌت 
ساغجًب فٖ تؼلوْب ٗوىي أى تم٘ن ػاللٔ ثٌْ٘ب ٍث٘ي الحؼبسٓ ٍالتبسٗخ 
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إلحجبؿبت التٖ ػبشتْب تله الشؼَة، ػٌذئز ٗوىي ٍالشؼت ٍالحشٍة ٍا
 .أى تسْل ػل٘ه

وخ٘شًا هب تىَى »لبل ثبسىبل:  أش٘بء طغ٘شٓ ٗوىي أى تشتت رٌّه:
لزله ٗوىٌٌب أى ًمَل إًِ ال تَرذ « رثبثٔ وبف٘ٔ لتشت٘ت اًتجبُ اإلًسبى

راوشٓ هي غ٘ش تشو٘ض ٍاًتجبُ، فئىّ وٌت تشٗذ أى تتزوش ش٘ئًب أٍ أى تزوش 
س ثشٖء ف٘زت أى تلمٖ ػلِ٘ ٍاثالً هي الؼَء وٖ تشى ول التفبط٘ل الٌب

 .ٍرَاًت الوَػَع، هي دٍى أى ٗغفل ػمله ػي شٖء هٌْب

فئى وٌت تشٗذ أى تتزوش هب لبلِ ػجذاهلل أحٌبء صٗبستِ له فٖ الوٌضل فحبٍل 
أى تؼ٘ذ تٌظ٘ن الظشٍف الوظبحجٔ للضٗبسٓ فٖ ػمله، أٗي وبى ٗزلس، 

ٍإٔ إٗوبءٓ هي إٗوبءاتِ.. الخ، ٍػٌذهب تستىول ّزُ ٍهبرا وبى ٗلجس، 
الحلمبت ٍتستىول فٖ دهبغه السلسلٔ ولْب ػٌذئز ستمفض أهبهه 

 .الوؼلَهٔ التٖ تشٗذ أى تتزوشّب

ػجذاهلل ؿبلت فٖ ول٘ٔ الـت، ٗمَم  رْض ًفسه ٍراوشته لجل أى تجذأ:
ٔ إلى ّزا الـبلت ثَػغ حل سؼ٘ذ ول َٗم ثمَلِ: غذًا هي السبػٔ الخبهٌ

الخبهٌٔ ٍالٌظف سَف أثزل رْذًا شبلًب فٖ هزاوشٓ هبدٓ التششٗح فٖ 
 .الوىتجٔ

 اإلسادٓ المَٕ الشبة ّزا –ٍثبلفؼل فٖ توبم السبػٔ الخبهٌٔ ًزذ ػجذاهلل 
 ثؼذ ٍلىي التششٗح، ػلن فٖ وتبة أهبم ٍَّ الوىتجٔ فٖ – ٍالـوَح

ٗـلت للوب  الوىتجٔ أه٘ي إلى ل٘زّت هىبًِ هي ٌْٗغ حَاى ػشش حَالٖ
ألًِ لن ٗحؼش هؼِ للوب ل٘ذٍى هالحظبتِ حن ٗؼَد إلى هىبًِ ٍٗمشأ، 
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حبً٘ٔ ٗمَم هشٓ أخشى ل٘جحج ػي وتبة آخش ألىّ هب ث٘ي ٗذِٗ  01ٍثؼذ 
ل٘س الىتبة الومشس، حن ٗؼَد للمشاءٓ، ٍثؼذّب ثؼذٓ دلبئك ٗزّت هشٓ 

ذٍى أخشى أله٘ي الوىتجٔ ألًِ لن ٗحؼش هؼِ وشاسٔ ٍال أٍسالب حتى ٗ
هالحظبتِ، ٍٗستوش حتى تٌتْٖ الٌظف السبػٔ الوخظظٔ لوزاوشٓ 

؟ ّل ّزا الـبلت  هبدٓ التششٗح. فْل رْض ّزا الـبلت ًفسِ لجل أى ٗجذأ
 ؟ هشوض

لزله دائوًب حبٍل أى تؼ٘ذ تشت٘ت أٍلَٗبته ًٍفسه لجل الخَع فٖ 
 األهَس الح٘بت٘ٔ ٍالوٌْ٘ٔ حتى ال تؼ٘غ هي ث٘ي ٗذٗه األهَس التٖ تحتبد

 .إلى تزوش ثؼذ ح٘ي

 لَ – ػجذاهلل –هبرا وبى ٗوىي أى ٗحذث لـبلت الـت  التحىن فٖ التشو٘ض:
؟ لَ أًفك خوس دلبئك فٖ الل٘لٔ  ستت أهَسُ لجل َٗم الوزاوشٓ ثل٘لٔ

السبثمٔ فٖ تزو٘غ ول الوستلضهبت التٖ لذ ٗحتبد إلْ٘ب فٖ طجبح الَ٘م 
ػلى الظفحبت التٖ ٗشٗذ  التبلٖ، فلَ رْض األلالم ٍاألٍساق، ٍٍػغ ػالهبت

هزاوشتْب، ٍوتت اسوبء الوشارغ األخشى التٖ لذ تسبػذُ فٖ الوزاوشٓ، ّل 
 ؟ س٘توىي هي إًزبص ػولِ هي دٍى اػـشاة

هؼظن الٌبس ٍخبطٔ الـالة تزذّن ٍأحٌبء الذساسٔ ٗحىَى رلَدّن، 
ٍٗتخبءثَى، ٍٗتوخـَى، ٍٗتولولَى، ٌٍٗمشٍى ثأطبثؼْن، ٍٗؼجخَى 

 .ألٍلبت ٍلىٌْن ال ٗشوضٍى ٍال ٗشٗذٍى أى ٗشوضٍاٍٗؼ٘ؼَى تله ا
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ٍلىي للؼلن فئىّ التشو٘ض ٍاالًتجبُ ٗوىي الحظَل ػلْ٘وب ثبلوشاى، ٍٗوىي 
التذسٗت ػلْ٘وب ٍٗوىي أى ٗتمٌْوب اإلًسبى إى حبٍل الحظَل ػلْ٘وب، 

 .ٍّوب هي أسبس٘بت الزاوشٓ السل٘ؤ

بة الزاوشٓ المَٗٔ، ٍلىٌٌب ال إى التىشاس ٗلؼت دٍسًا وج٘شًا فٖ اوتس التىشاس:
ًمظذ ٌّب التىشاس ثـشٗمٔ الججغبء، ٍإًوب التىشاس الوتأهل، تىشاس الزٕ ٗشثؾ 
األهَس ثؼؼْب ثجؼغ، التىشاس اإلٗزبثٖ ثأًه تستـ٘غ تزوش هب تشٗذ 

 .ػٌذهب تشغت ف٘وب تشٗذ

ف٘زت أى تؼ٘ذ  -هخالً-إى حبٍلت أى تحفظ ش٘ئب هي المشآى الىشٗن  سوغ:
ثٌ٘ه ٍث٘ي ًفسه هشات ٍهشات ٍثظَت ػبل ٍهشتفغ، حتى  التسو٘غ

فبلتسو٘غ ثظَت  .تتأوّذ هي الحفظ ٍرله لجل أى تسوؼِ لشخض آخش
هشتفغ ػول٘ٔ حَ٘ٗٔ رذًا فبلحبسٔ السوؼ٘ٔ تسبّن ثظَسٓ وج٘شٓ فٖ 
الحفظ، ٍرله ألىّ الٌض الزٕ تحبٍل أى تحفظِ ٗتحَل هي ًض هزشد إلى 

 .ْب الح٘بٓولوبت تتشالض أهبهه ٍتذة ف٘

إى اػـشست أى تحفظ أهشا هب، فال تىشسُ ثبستوشاس  دع ثؼغ الَلت ٗوش:
ٍث٘ي ول دل٘مٔ ٍأخشى، ٍإًوب ٗزذ الجبحخَى أًِ هي األفؼل أى تؼـٖ 
للذهبؽ فشطٔ ل٘ستزوش ثٌِ٘ ٍث٘ي ًفسِ تله الوبدٓ التٖ تن حفظْب 
حتى تْؼوْب، ف٘وىي أى تؼـٖ دهبغه سبػٔ أٍ ل٘لٔ هب ث٘ي فتشات 

 .الستشربع ٍاألخشى حتى ٗوىٌه أى تستَػت هب حفظتا

الزاوشٓ هخل الزسن ٍهخل ثم٘ٔ أػؼبء اإلًسبى  دسة راوشته ثبستوشاس:
تحتبد دائوًب إلى توبسٗي ٍدٍسات لوسبػذتْب ػلى الٌوَ ٍالتٌش٘ؾ، 
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دلبئك فٖ توشٗي الزاوشٓ فئًه فٖ  71فلٌفتشع أًه َٗهً٘ب تٌفك حَالٖ 
سبػٔ فٖ تذسٗت  21دل٘مٔ إٔ حَالٖ  0211الٖ السٌٔ تىَى لذ أًفمت حَ

دلبئك لوبرا لَ أًفمٌب أوخش  71الزاوشٓ، ٍّزا أهش ر٘ذ، ٍّزا إى أًفمت فمؾ 
 ؟ هي ّزا الَلت

الَ٘م ٌّبن وخ٘ش هي الَسبئل  ٗوىي أى تستؼ٘ذ ثأدٍات هسبػذٓ:
ٍالـشق التٖ تسبّن فٖ تٌش٘ؾ ٍاستحخبث الزاوشٓ، هخل الخشائؾ 

لتفىش اإلثذاػٖ ٍهب إلى رله، ول ّزُ التمٌ٘بت تسبّن الزٌّ٘ٔ ٍأًوبؽ ا
إلى حذ وج٘ش فٖ تذسٗت ٍتٌش٘ؾ الزاوشٓ ٗوىي استخذاهْب ٍهوبسستْب 

 .ٍثظَسٓ دٍسٗٔ

 

ًٍحي ًؼتمذ أى الؼول٘ٔ ل٘ست طؼجٔ ٍل٘ست سْلٔ، ح٘ج إًَّْب تحتبد 
إلى إػبدٓ ٍتىشاس هشات ٍهشات، فال ًحجؾ هي أٍل فشل ٍال ًتشدد هي أٍل 

 .، ف٘زت أى ًستوش ثمذس اإلهىبىخـأ

 

 


