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 الرحيم بسم اهلل الرمحن 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 هل وصحبه ومن وااله  آوىلع
 

 : د يتمه •
اإلنسان يف حياته  اذلاكرة يه مستودع جتربات   دام  اكتسبها  وما   ،

اجتماعي  ي  ن  د  م  املرء   بطبعه  تتشلكا  بفطرته  الزمن    –  ا  تقادم    ذاكرة    –مع 
م    فيه   نشأ ونما وتطور، وتعاقبتم   جمتمع    تلجربة    ة  تراكمي    ة، يه حصيلة  ي  ع  ج 

أجيال،    أجيال   السابق،  إثر  ىلع  ه  وتصو تبين  عن  متمزي  جتعلها  ة  ي  و  غ  ة 
 بسماتها.  غريها، خمصوصة  

املعىن   مفهوم    –باختصار    –هذا  نطرح  حني  إيله  نريم  ما  هو 
  وظواهر   أحداث  نة هل، من  املفردات املكو    (، يلتناول جيعاذلاكرة العمانية)

وأمكنة  وأعالم   واصطالحات  وأزمنة  ومعارف،    وألفاظ  ومفاهيم  وعلوم 
وجهات  ، والربط بينها، وتقليب  استجماع لك هذه املفرداتبأسلوب حياول  

 انلظر إيلها من عدة زوايا. 
تعتمد أساس   ا ىلع التسجيل واتلقييد؛ فال ريب  وإذا اكنت اذلاكرة 

ذهبوا   قد  مان  ع  أرض  ىلع  اعشوا  اذلين  انلاس  من  األعظم  السواد  أن 
ا  حظ    ، نال  من قليل  وذهبت معهم ذاكرتهم وجتربتهم، ولم يصلنا إال قليل  

ما    . وهذا)أو احلفظ بأي طريقة من طرائق اتلوثيق(  تلدوينمن الكتابة وا
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كره  طواع    –يدفعنا   أو  انل اس   إىل    –ا    ي اة   ح  نم  م  اتلاريخ،  أغفله  ما  تأريخ 
جوا  ا،  بشىت  ر ه  و  وص  األذهاننبها  يف    استنطاق رضورة    مستحرضين 

ا يف اتلاريخ تمق  ت ق  ف  ا من الرتاث، أو ي رم و ي  الصامت، لعله ينبش خمبوء  ، أو ي رم
ول اذلاكرة العمانية. نم ف ص  ت الَش  م   فصال  يكاد أن ي 

 :  يدي اذلاكرة العمانية نيب  •
  عند   اه  ء  واستداع   األحداث  تسجيل    تعين  –  باختصار    –اذلاكرة  

ق  .  الطلب إحدى  اليت  ويه  ادلماغ    انلفس   علم  حقول  يف  س  ر  دم ت  درات 
طويل يف اذلاكرة وحتليلها   لماء انلفس الكم  ع  ول    . األعصاب  وعلم  اإلدراك 

  ه عينين ىلع كتابة هذي  نيين وعم ي  ما    ت  صم ا منه ول  ف  ر  ط    وحبث جوانبها؛ قرأت  
  .(1)ةاملقال

  بتسجيل مراحل؛ تبتدئ    أن لذلاكرة ثالث    ابلاحثون انلفسيون  ر  ك  ذ  
ت   عند  وتنتيه    ختزينهاثم  يها،  ق  ل  املعلومة  ادلماغ،  ـها  ستحضار  بايف 

يف  واستداعئها وتوظيفها  احلاجة،  اثلالث    عند  املراحل  وهذه    أراكن    املراد. 
ل ىن  بم يها ي  اكرة، وعلأساسية لذل إىل طريقة    ود  ع  ا أن ي  الحق، فهو إم    حديث     لك 

  املعلومة، أو نمط ختزينها، أو أسايلب استداعئها. تلّق  

 
كتاب:    (1) إىل  باإلشارة  هنا  الذاكرةسيأكتفي  حديثة  -كولوجية  واجتاهات  بقلم:  قضايا  عامل  .  سلسلة  اهلل.  عبد  قاسم  حممد 

س،   تطورت ودراسات  استجدت يف ميادين علم النف وال ريب أن نظريات  م.  2003/ فرباير  290الكويت. العدد    –املعرفة  

 ُيستأنس به، ال مرجعا علميا يعّول عليه. بتُه هنا أن يكون مدخال ال يعدو ما كتف
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  ( عند أول انطباع  ةي  س  اذلاكرة احل  أدناها ما يسىم )  ؛ولذلاكرة أنواع   
 
 
أ فإذا  املتلّق  وم للمعلومة،  تركزي  الها  ح  وانتباه    ه    قصرية )  يفت  ظ  ف  ه  اذلاكرة 

ف  األمد فإذا  بع  م  ه  (،  وإدراك  ها  انتقلتم يم شديد    مق  )  ن  طويلة  إىل  اذلاكرة 
 (.  األمد

األول    –  وهذا اعئد   املقام  املتلّق    –يف  ك  إىل  نستقبل  فإننا  هائال  م  ،  ا 
  –به    ا، وما ال نكرتث  ي   ك   ه إدرااك  مكننا إدراك  يوم، ال ي    املعلومات لك  من  

كث رسيع    -  ري  وهو  فيتالَش  احلسية،  اذلاكرة  مدى  يتجاوز  حني  ا،  لن  يف 
واإلدراك طال    قصري األمد، ولكما زاد االنتباه   إىل خمزن   االنتباه اجلزئ  ينقله 

   .اذلاكرة يف االنطباع  عمق يكون  االنتباه قدر  عىلف ختزين املعلومة، د  أم  
 وألجل ذلك اكن اتلعلل 

 
   د  ح  م أ

 
م حيرص ىلع  فاملتعل    بناء اذلاكرة،  س  س  أ

ذهنه.   يف  تلثبيتها  املعلومة  ي    واتلكرار  تكرار  ما  أقدم  به  وص  من   
 د القرآنهل ع  نا حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ت  ب  سم ح    ون،م  املتعل  

ر   فقد  واتلكرار،  ة    أب عن    الربيع    ى و  باحلفظ  ب يمد    عن  زيد  بن  جابر  عن  ع 
عيد    أب ر ي    س  ث ل  : »صىل اهلل عليه وسلم  اهلل  رسول    ق ال  :  ال  ق    ال دم ب    م    صاح 

آن   رم ل    الق 
ث  م  ب    ك  ب ل    صاح  ؛ ال  اإل  ل ة  ق  ع  د    إ نم   م  ه  ا  اع  ل يمه  ا،  ع  ه  ك  س  مم

 
إ نم   أ ا   و  ه  ل ق  طم

 
  أ

» ب تم    فقدانها. بليغ يف تصوير بقاء اذلاكرة و وهو تشبيه   .ذ ه 
الكم  و ابلاب  هذا  لل  يف  اجل  نفيس  اإلجايل  عالمة  اإلدراك  يف  رجاين 

واتل  باإلاعدة  املعىن  ورسوخ  اتلفصييل،  ذكر(2)كرارواإلدراك  فقد  أن  »:  ، 

 
 .  به نفعو ، وفقه اهللدلني عىل هذه الفائدة: األستاذ صالح اجلسار (2)
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أبد   وأن   أسبق    ااجلملة  اتلفصيل،  من  انلفوس  الرؤية    كإىل  ال    جتد  نفسها 
اتلفصيل،   إىل  بابلديهة  ىلع  وتصل  الوصف   ل  األو  ر  بانل ظ  ترى  لكنك 

األوىل   انلظرة  قالوا:  وذللك  انلظر،  إاعدة  عند  اتلفصيل  ترى  ثم  اجلملة، 
نم  :وقالوا .محقاء للم ي  ت قمص  اتلأم  ر ولم ي سم م انل ظ     .ع 

من احلواس، فإنك تتبني  من تفاصيل    وهكذا احلكم يف السمع وغريه
وت بأن يعاد عليك حىت   ة  ثانية  تالص  ما لم تتبي نه بالسماع األول،    سمعه مر 

يف   تعرفه  لم  ما  الل سان  إىل  تعيده  بأن  وق  ذ  الم  طعم  ت فمصيل  من  وت درك 
ق ة  األوىل وم ل  .اذل  ، وسامع وسامع،    وبإدراك اتل فصيل يقع اتلفاض  بني راء  وراء 

 . ...«وهكذا
وإذا اكنت هذه العربة ثابتة  يف املشاهدة وما جيري جمراها  إىل أن قال: » 

ة يه اليت تسبق إىل    ا جتد  اجل مل أبد    ،فاألمر  يف القلب كذلك  ؛ مما تناهل احلاس 
ال   ورة فيما بينها، وتراها ال  األوهام وتقع يف الاطر أو  ، وجتد اتلفاصيل مغم 

ر  . (3) «حترض إال بعد إعمال للرؤية وإستعانة  باتلذك 
يف تقوية    ه  ر  وتتباين، وذللك أث    ت  تتفاو  مواهب اهلل للقه    أن    ب  يم وال ر  

  نم م، ومنهم م  ه  فم تراه رسيع احلفظ ولو لم ي   نم انلاس م   ن  اذلاكرة وإنعاشها، فم  
  نم عليه، ومنهم م    قل احلفظ قد يش    بلمح ابلرص لكن    م  ه  فم د اذلهن ي  هو متوق  

م   هو آية   ذلك، وقد    لك     إلنسان    اهلل    ع  م  يف رسعة االستحضار واتلذكر، وقد جي 
 حيرمه من جيعه.  

 
  هـ(. قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر. 474أو    471؛ تأليف: عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )ت أرسار البالغة  (3)

 . 161 -160صجدة/ اململكة العربية السعودية.  -دار املدين م.1991هـ/ 1412: 1ط
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ابل   من أخبار    ه  ري   ايخ يف س  م  الش    ر  دم ومن شواهد االستحضار ما حاكه 
بن موىس أمحد  بن  يعقوب  يوسف  عنه  ف  انل    أب  قال     –ويس؛ 

 
أ :  -ه  ك  ر  دم وقد 

  ، هوباحثت    ا مرار    هت  سم جال    وقد  ،ئةوثمانم  وتسعني  ربعة أ  اعم    شوال  يف  تويف»
  ما   ك  م  وم ي    ه  ت  سم جال    لو  .منه  ا استحضار    ث   كم أ  القيت    نم م    جيع  يف  رأيت    فما

  ! ةه  يم ن  ه    ولو  تك  سم ي    وال  ، ترصيف  وال  عراب  إ  يف  فيها   ن  حل     بكلمة    ت  ظفرم 
ل   س    نم إ    .لسان    عةرس    مع  م  لم ع    الكمه  فلك 

 
  ال إ   منها  ينفصل  ال  مسألة    عن  ه  تلم  أ

 آخر«.  بسؤال عارضهت   أن
  بن   حممد  احلاج  وميع  امريض    هت  رم وز  »  تحضاره قوهل:من أخبار اس  ر  ك  وذ  

  علم   يف  معه  فتلكما  ،حممد  بن  يونس  نامل وع    يل  ئماالس    ماينالع    اهلل  عبد
 ف  الطب

 
]معه[    بل ش  ت    م  د  آ  ابن    اب  ش    ذاإ  :يونس  نامل ع    وقال  .ماه  م  ح  فم أ

   ولوط    ص  رم احل    :ان  ت  ل  صم خ  
 
   -(  بل ش  ت  )  ني  ش    م  فض    .لم  األ

 
  ، عليه  نكرأف  -  نل ظ  أ

 ب    ترصيفها  يف  ذ  خ  أ و
  البن   املنطق  اصالح  يف  رظ  نم ي    فكأنه  ،ومصادرها  اتها غ  ل 

  . (4) «ب ل  عم ث   فصيح   أو يت  ك  الس  
الطفويلة(،   وما زال علماء انلفس اتلنموي حائرين يف فهم )اذلاكرة 

ت   اعئها.  يها، ومدى استيعابها، وقدرة اإلنسان بعد ذلك ىلع استدق  ل  وبداية 
  مرحلة   خالل  ار  وتطول   انشاط    أكث    تكون   البرشية  اذلاكرة  أنمع إقرارهم  

الطفل    وأن    اإلنسان،  عمر  من  األخرى   باملراحل   وازنة  م  الطفولة ذاكرة 

 
هـ/  0314:  1طأمحد بن سعيد بن عبد الواحد الشامخي. دراسة وحتقيق: حممد حسن.    تأليف: أيب العباس  كتاب السري؛  (4)

 .  796 -794ص / 2بريوت/ لبنان. ج -دار املدار اإلسالمي  م.2009
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ني    إذ  العقيل،  هنمول   عليه  يعتمدكبري    مستودع     منذ   ومعارفه   خرباته  فيها  ز 
 .  والدته

نصوص   هنا  الطف   وحترضين  )ذاكرة  ن  عن  علماء  ل  ق  ولة(  يف  ع    ها  مان 
ئل  حمبوب   بنحممد    اهلل   عبد  بأ   عن  قلن  آثارهم. منها ما      مىت:  أنه س 

 
  ت  ب  ثم أ

   :قال  ؟-كظ  فم ح    أي  -  كل  قم ع  
 
  ت  ر  فج    املهد  يف  وأنا  اثلور  انطلق    وقد  ل  ق  عم أ

 ، األرض  يف  الصبل   ووقع  ،وجهه  ىلع  ه  تم ب  فك    أي  . ه  تم ف  فك    املهد  ىلع  ة  ين  الص  
 . ايلوم  ذلك  ظ  ف  فح   ،املهد حتت يصيح وهو  هأهل   إيله ب  ث  وو  

   مىت  :يلع  بن  موىس  يلع  ألب  وقيل
 
  وادلت   اكنت   قد:  قال  ك؟ل  قم ع    ت  ب  ثم أ

 ب  ف    .اح  الر    ىلع   جعلتين  دقو  ،نح  طم ت  
  . وادلقيق  اح  بالر    ابلول    اختلط  حىت  ت  لم

 .  أشهر وأربعة  سنة   ابن هو  فإذا ذلك ر  ظ  فن   .ين  تم ب  فرض   
   مىت  األزهر:   بن  ملحمد  وقيل

 
   وأنا  ذكروا :  قال  عقلك؟  ت  ب  ثم أ

 
  ع  م  سم أ

 . مودله  م  وم ي    هو فإذا ذلك ر  ظ  فن   ابلقرة؛ اذحبوا  :ابليت يف  يقولون
  ع  ر  عم ر  ت    ا لم    ابلايق  عبد   بن  يلع  بن  حممد  أن  ر  ك  ذ    ما  املعىن  هذا  شبهوي  
  نا قم ق  فش    ،بمشيمتك  أمك  بطن  من  ت  جم ر  خ    أنك    هأهل    عنده  م  ل  ك  ت    وانتشا
  رأيت    :فقال  .هذا  ناتوق  إىل  وضعناه  أين  فم ر  عم ن    ولم  ذهب  من  حبرف    عنك

  يف   رسب    وهو  كذا؛  موضع  يف  اشيئ    مت  عم ض  و    عين  مت  قم ق  ش    حني  كأنكم
 . (5)كهنال  هو فإذا وهس  م  فاتلم   .اجلدار

 
 ، يف الباب الثاين عرش منه. عةقاموس الرشي هذه األخبار نقلها الشيخ السعدي يف اجلزء العارش من  (5)
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يف   الساليم  الشيخ  م ) قال  األعيانف  حت  السابقة:    (ة  األخبار  نقله  بعد 
 أقل  عندي  فيما  أنا  فإذا  ايلوم   ذلك  ت  يم ر  ح  فت    هلم  وقع   ما  نظري    يل   وقع  وقد»

 . (6) «أعلم  واهلل .أشهر أربعة ابن من
ح   تتلقاها  اليت  املعلومات  مكزن  هو  البرشي    من )  نااسل و  وادلماغ 

وتش(واجلدل  وقواذل   واألنف  واألذن  العني  طريق أن  ،  إىل  ادلراسات  ري 
  ابلرصية   بالقرشة  ك  ر  دم ت    فالصورةاتلخزين يتلف حسب طبيعة املعلومة،  

  ن ز  وي     السمعية،  بالقرشة  ك  ر  دم ي    الصوت،  وكذلك  فيها،  ن  ز  وخت     املخ،  من
ا.  وهكذا...  فيها   ذوقية و  وشمية  وسمعية  برصية   من)   بةك  ر  الم    اذلاكرة  أم 

ناتها   ن  ز  خ  فت   ،(امع   وملسية ل  مكو   . إيلها  الوارد املنطقة من  ماكنه يف  لك 
زمن    وقرأت   لطيف    منذ  خ  حتليال  يف  ا  السمعية  املحفوظات  أن  الصته 

حجم   تستوعب  البرشي  ابلرصية،  املخ  املحفوظات  من  أكرب  اكنت  ا  ذلا 
املبرص املزدمحة بابليانات املختلفة، وهو ما  اكرة  من ذ   ع  س  ذاكرة األعىم أوم 

 ها.   ر  كل ذ  العميان يف حفظ األصوات ورسعة ت   ق  ول ف  ت   ّس   ف  ي  
إيله سابقا،   االنتباه،  :أهمها   اذلاكرة،  يف  تؤثر  عوامل    وثمة   وقد أرشنا 

 بها  املتلّق   ث  رت   كم ل فيه مسألة اتلقدير الشخيص للمعلومة، فقد ال ي  خ  دم وت  
زهادته يف صاحبها!زهادته  ل أو  ور    اإلدراكثم    فيها  للمعلومة  ها  ط  بم الواضح 

وترتبط بهذا العامل  يها.  معها عند تلق    صاحبها  انفعاُل سابقة، ثم    ببيانات  
مسألة   تللّق    األخري  املصاحبة  ىلع  اتلجريدات  قدرتها  ومدى  املعلومة،   

 
 . 358/ 1 حتفة األعيان (6)
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ادلماغ.   خاليا  العوامل  إثارة  فتقو    يفا  إجياب    ر  تؤث  وهذه    نم فإ  يها،  اذلاكرة 
   املصطلح املقابل لذلاكرة.وهو ( النسيانُ ) عنها  ج  ت  ن   تم ف  ع  وض   تم ل  اء  ض  ت  

 أو )  اتلآلك  نظريةبعدة نظريات يف علم انلفس منها:    ّس   ف  والنسيان ي  
.  مستمرة  بصفة  نستعملها  لم  إذا  رم  ضم ت    املعلومة  أن  ض  رت   فم وت    ؛ (مورالضل 

ال   الضمور  املعلومات  وهذا  تمام  يمحو  ادلماغ  ت  من  قد  بل  وتعود  سم ا،  تثار 
عهدها.   سابق   إىل 

 
جالست  ك  ذم وأ أنين  الم    ر  املشايخ  ا،  رار  م    ني  ن  س  بعض 

م فينكرونها يف أول جلسة، حىت  ه  ل    أنها وقعتم   ف  أعر    فأسأهلم عن أخبار  
 إىل رسدها.  اذلهين يومني أو ثالثة بادروا بأنفسهم  ف  صم الع   د  ق  ما ات  إذا 

؛ عندما تزتاحم معلومات عديدة يف اذلهن يف وقت  اتلداخل   نظريةو
 ل  ث  وم  قصري.  

 
بأ ق    م  وا ذللك  لطفلها  فيتذكر  ص  حتيك  األخرى،  تلو  واحدة  تني 

 اثلانية أحسن من األوىل.  
احل  الكبت   نظريةو إحدى  ال  ي  ؛ ويه  مما  اإلنسان  بها  يتخلص  اليت  ل 

إىل   بدفعه  تذكره  يف  ما  يرغب  وينىس  يّسه،  ما  فيتذكر  الالشعور.  دائرة 
  يسوؤه ويكدره.

الساركل ذ  وت   األحداث  من    ةر  املرء  يكث  إذ  االجرتار،  عملية  يشبه 
ابلاب   هذا  ومن  اذلاكرة.  يف  تثبيتها  ىلع  ذلك  فيساعد  املعلومة  استداعء 

ت  اك  الم    ع  قم و    ّس   ف  ي   إذ  البرشية،  انلفس  باعث  ور  رس    ج  ت  نم فأة يف  تكرار  ا  ا ىلع 
 العمل واجرتاره.  
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حسب بعيدة  أحداثا  يتذكرون  الشيوخ  جند  سبق  ملا  درجة    وتطبيقا 
تلقيهم هلا، بينما ينسون القريب من األحداث لضعف مستوى اتللّق. وقد  
بسبب   وتآكها  لضمورها  ابلعيدة  األحداث  فينسون  فيهم  الشيخوخة  تؤثر 

 قلة استداعئها.  
سبق    –ونرى   االستد  –مما  إىل    اعء  أن  أو  نفسه،  اإلنسان  إىل  يرجع 

ج   هل.  اآلخرين  ت  مثال    بم ر  حتفزي  شيخ  أن  طاع  سأل  الس  ن  ا  يف  أيام    ن  ا  عن 
ب  ص   إذا  وت    ك  ر  حت     ك  باه؛  عواطفه،  وتستجيش  أمام  كوامنه،  ا  رشيط    ه  عيد 

الشعراء مغىن   باذلكريات. ونلا يف قصائد  عن غريهم، فكم وقفوا    حافال 
ستنطقوها! وكم تذكروا السنني الوايل وبكوها!. ولك ذلك  ل واىلع األطال

 ملشاعر وأحاسيس وذكريات خمزونة.  استداعء  
و  نعمة،  فالنسيان  نعمة،  اذلاكرة  أن  أنم ل    نم م  وكما  باإلنسان   طف اهلل 

 ومفيد،  ح  ص    ر  أمم   -يف أوضاعه املعتادة    –ىلع النسيان، ألن النسيان    ه  ل  ب  ج  
ن   تكون   واستغناء    لدلماغ،   راحة    ع  وم وفيه  ال  قد  سابقة  معلومات  عن 
 تلخزين معلومات جديدة.   فرصة   وإتاحة   مهمة، 

دور   واملاكن  للزمان  أن  ريب  وقديم  وال  اذلاكرة.  إنعاش  يف  قال  ا  ا 
ذهن اإلنسان أصىف ما يكون    إن    -عقالء بين آدم    د  أح    –الليل بن أمحد  
الس   ساعة  اعئد  ح  يف  وذلك  اال   ر.  وابل  إىل  الضوضاء. سرتخاء  عن  عد 

كثري    واالسرتخاء   إيله  يفتقر  مما  هذا  الصاخب  زماننا  فال   يف  انلاس،  من 
، ذلا تراهم إذا ما خدلوا للنوم تداعت إيلهم  خلوة    يمنحون ألنفسهم ساعة  
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اكنت مستعصية عليهم يف    مشالكت    ول  األفاكر، وتبادرت إىل أذهانهم حل
لشعراء عندما تتفتق قراحئهم عن أبيات  ومثل هذا حيصل لوقت ايلقظة!.  

 شعر قبيل نومهم، فتتجاىف جنوبهم عن املضاجع مسارعني إىل تقييدها. 
ور   ذكرى حبيب ومزنل،  نفس  املاكن فيف لك  رتاح  ت   بال    طلل    ب  أما 

انل إيل مشيدف ه  قرص  من  أكث  ألف    ب  ور  ،  وس  وراءه  ييف  صامت  حجر 
هدمها،  يريدون  قديمة  حمطة  عن  الطنطاوي  يلع  األديب   وسمع  حاكية. 

نه   يف ذهال  ج  ر   مم ت  لم ت  وها، فكأنكم إن هدمتموها ق  ع  م مين فد  فقال: »إذا قبلت  
 .  (7)من بالدكم«  ف، ومعه قطعة  تاريخ، ويف جعبته حت

فم   والكتابة  اتلقييد  إىل  انتهينا  أن  م  وإذا  اثنان  عليه  يتلف  ال  ا 
ق   اتللف،    د  يم الكتابة  من  يصونها  شب  للمعلومات،  باحلبال  وقد  األدباء  هها 

ا الطرائد  مصائد  تقبض  ايلومية.  الواثقة،  مطالعاته  يف  املرء  يقتنصها  ليت 
  .! باحلبال فرش  د تم ث ق  ت و  لم  الشيوكم من معلومة  خ أب إسحاق  ومن وصايا 

سنة   )املتوىف  اللييل  1385اطفي ش  محد  بن  أمحد  الشيخ  تللميذه    -ه( 
ن  يف احلافظ   –حفظه اهلل   و  ن ا ىلع ارتسام ما ي د  وم ة،  قوهل هل: »إ ن  يف الكتابة  ع 

م  يف اذلاكرة«  . وث ب وت  ما ي رمس 
 
 
أ فإن  يذكر  باليشء  اليشء  اجلاهلية وعصور  ي  م  وإذا اكن  يف  العرب  ة 

األذهان  ا ذاكرة  اعتماد  إىل  هلم  دافعا  اكنت  األوىل  انعدام إلسالم    عند 

 
الطنذك  (7) عيل  وصححها طاوي؛  ريات  طراجعها  ديرانية.  مأمون  جماهد  املنارةم.  2109هـ/  1441  :15:  جدة/   -دار 

 .  316/ 1 اململكة العربية السعودية.
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وي   رشف،  أول  من  والقصيدة  الطبة  حيفظون  فرتاهم  ها  ون  ول ر  األقالم، 
 رر بتكرر ظروفها. واحلال هذه قد تتكهم. ريم  غ  

حياته  اإلنسان يف  اكتسبها  األخري يه مستودع جتربات  ،  اذلاكرة يف 
نسيم   حينما  هذا  يةعمانالاكرة  اذل)  مرشوعناوحنن  أهمية  ندرك   )

فيه   ندرك  اذلي  الوقت  يف  وضياعه    –أيضا    –املستودع،  تالشيه  خطورة 
طريق   يف  وئيدة  وثيقة  خبطى  نسري  أن  آمال  ولكنا  الزمن.  تسجيله بتقادم 

 متعاقبة ىلع ربوع هذا الوطن.   وحفظه، لتستحرضه أجيال  

 حقول اذلاكرة العمانية:  •
 : والظواـهر ذاكرة األحداث .1

اتلاريخ، حوهل  يدور  اذلي  األساس  املحور  هو  ث     ن  واملكو    احل د 
لك   سياق    وجممل    الرئيس هل. ا تارييا متسلسال لزمان  األحداث والوقائع ي ش 

واكن العرب يف جاهليتهم يؤرخون باألحداث املهمة يف    .اغبر  مىض وانقىض
إشاكل  ح وثمة  مأرب.  سد  وانهيار  إياد،  وحرب  الفيل،  كعام  يقع    ياتهم، 

توصيف   احلدث  توصيف  يف  عنوانا  أحيانا  يكون  أن  يصلح  اصطالحيا  ا 
 هو احلل األمثل هلذه اإلشاكيلة.   ودل   ن اعتماد ما قل  ملدخل، غري أ

يف األحداث  األهمية،    وتتفاوت  يف  تفاوتها  حسب  والمول  اذلكر 
ون   واحلروب،  الوقائع  األحداث:  حقل  حتت  وعزهل، صم ويدخل  إمام    ب 

ادلول، بني  واالتفاقيات  واألاعصري    والعالقات  والطواعني،  واألوبئة 
و املناخية،  وغريها.  اهلجرواألنواء  والرحالت،  األحداث  ات  أمثلة  ومن 
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بالعمانية:   ين اجللندى، وإاغثة سقطرى، وعزل  إسالم أهل عمان، وهجرة 
واتفاقية   الصني،  إىل  الصغري  عبيدة  أب  ورحلة  مالك،  بن  الصلت  اإلمام 

 ه.  1236م، وطاعون اعم 1951ه/  1371السيب، وجرفة السبعني اعم  
ث  متكرر  أما الظواهر فالفرق بينها وبني   د  األحداث أن الظاهرة ح 

ه ومراقبته عرب األزمنة.  د  ن  ر صم فالظواهر أحداث  يمارسها جوع  من   ي ممك 
ل مم   إ نم  اجلمود  نوع  من  يعرتيه  الزمن. واتلاريخ  ة  من  د  م  فيهم  ود   وت س  البرش 

تمثل   ألنها  الظواهر،  هذه  مثل   فيه  نم  و  ك ي ة  ت د  ر  واقعا    ح  وتعكس  املجتمع 
هلا امتداد زمين طويل، ذللك    –كما هو واضح    –س. والظاهرة  يعيشه انلا 

استقراء  يست ها  رصد  صحة    ديع  إىل  نطمنئ  حىت  واتلاريخ  للرتاث  واسعا 
 إثباتها.  

)ك طبيعية  ظواهر  بني  الظواهر  أل م ت  وتتنوع  اليت  اجلوائح  ظاهرة 
األزمنة يف  عمان  بدلان  وجعلت   ببعض  عن    السالفة،  يمتنعون  الفقهاء 

فيه ردح  الكتابة  اتلعلييم ا  الشعر  )كظاهرة  ثقافية  وظواهر  الزمن(،  من    ا 
الرخاء   )كظاهرة  اقتصادية  وظواهر  الفنون(  اعمة  يف  العمانيني  عند 

 االقتصادي يف بعض األزمنة( وظواهر اجتماعية وغريها. 

 ذاكرة األعالم:  .2
الفاعل الرئيس يف حتريك جمرياتها.  األعالم هم صانعو األحداث، و

م  يتفاوتون يف تأثريهم. ومعيار  ترجتهم ومزيان اختياره  –بال ريب    –وهم  
يف   الزريلك  قاهل  )ما  كتابه  »(األعالم مقدمة    الرتجة   لصاحب  يكون  أن: 
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  -  رفيع  منصب   أو  إمارة،  أو   ملك   أو   خالفة    أو  تصانيفه،   به   تشهد   م  لم ع  
  أو   به،  تمزي  فن  أو  مذهب،  رياسة  أو   بارز،  أثر  فيه  هل  اكن  -  قضاء  أو  كوزارة

  كثرية،   رواية  أو  سمه،ا  بها  يرتدد  ماكنة  أو  شعر،   أو  هل،  يذكر  العمران   يف  أثر
 يكون   أن:  كه  ذلك  وضابط.  ل  ث  م    ب  رضم  م    أو  ،ب  س  ن    أصل    يكون  أن  أو

  .«عنهم سأل وي   ذكرهم يرتدد ممن
اغبلا ما تكون منضبطة؛ سواء اكنت باالسم    واإلشارة إىل األعالم 

مع   والنسب،  والكىن  اكأللقاب  الشهرة  بأسماء  أو  النسبة،  مع  اثلاليث 
لصيغ عند اإلحالة إيلهم. ويدخل حتت حقل األعالم لك  تقليب لك هذه ا

من هل شأن ي ذكر به؛ اكلعلماء واألدباء والساسة والقادة وأصحاب احلرف،  
أيضا ىلع احلقل  يشتمل  الساحة  كما  يف  أثر  هلم  اكن  عمانيني  غري  أعالم   

وقد يكون من املفيد هنا رصد  أسماء كثري من انلاس ليس هلم العمانية.  
ر  ي ذكرون به يف الظاهر، غري أن األيام قد تكشف صلة  هلم بيشء  كبري  أث

 من حقول اذلاكرة، فتكون املعلومة حارضة عنهم عند احلاجة إيلها. 

 ذاكرة الزمان:  .3
 يعتمد هذا احلقل بشلك كبري ىلع الط الزمين لتسلسل األحداث،

)احلويلات( باسم  األقدمون  عليه  تعارف  ما  احلويل(  أو  )اتلاريخ  وهو    ، أو 
وتوايلها.  السنني  ترتيب  ىلع  القائم  اتلأريخ  الزمان   منهج  من  وينطلق 

 باعتباره واعء ملا جيري فيه، وت شلك بيانات ه سجال توثيقيا مرجعيا. 
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تفاوت اإلحالة إيله إجاال وتفصيال حسب املادة املتوافرة، فمنه  وت 
ي   وعرص  ما  مثال،  اإلساليم  اكلعرص  طويلة،  زمنية  حقب  إىل  صنف 

ايلعاربةا دولة  وعرص  الربتغايل،  وز  الحتالل  الغوص م  ،  يضيق  ن  ما  ومنه   .
قرن=   )لك  القرون  إىل  فيه  في حال  واثلاين    100أكث  األول  اكلقرن  سنة( 

دد أكث، فيقال مثال: عرص اإلمام اجللندى، وعرص وهلم جر ا، ومنه ما حي 
بور األوىلابن  العاملية  احلرب  وزمن  اإلحاال،  إىل  نصل  أن  إىل  الزمنية  .  ت 

 اتلفصيلية بالسنة والشهر وايلوم.  
شأنه  وجع   من  الزمان  ذاكرة  حول  املتفرقة  ت اإلشارات  أن  قدم  ا 

للتاريخ  دقيقا  األحدتسلسال  بني  وربطا  واألعالم  ،  املتناثرة،  اث 
   .املتعارصين

 ذاكرة املاكن:   .4
العامة،   اجلغرافية  فروع  من  معترب  فرع  ابلدلانية  وقد  اجلغرافية 

طلقا ملؤلفات غزيرة يف الرتاث اإلساليم، كتاريخ بغداد للخطيب،  اكنت من
وتاريخ دمشق البن عساكر، وما شابهها. واملاكن هو ابلقعة اليت تؤثر فيمن  

يعيش  يعيش   بمن  وتتأثر  فيندرج  فيهاعليها،  ضاقت.  أو  اتسعت  سواء   ،
ع   إيله  تنتيم  اذلي  الواسع  اإلقليم  املاكن:  حقل  انلحتت  ثم  فوذ  مان، 

العمانية  ا العواصم  ثم  العصور،  بعض  يف  هلا  اتلارييخ  واالمتداد  حلضاري 
إىل  نصل  أن  إىل  والصغرية،  الكبرية  العمانية  احلوارض  ثم  اتلاريخ،  عرب 

واجلبال،  تفا  واألفالج،  اكألودية،  ومشاهد،  معالم  من  األمكنة  صيل 
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ل:  والقالع، واحلصون، واملساجد، واملدارس، وابليوت. ويدخل يف هذا احلق 
 الطرق املوصلة بني األماكن، واملسالك واملسارات اتلاريية. 

ترفد هذا احلقل أشبه بمعجم بدلاين، يرصد   اليت  ابليانات  وقاعدة 
يف املاكن  واألخبار؛  حضور  واألشعار  يه    اآلثار    انلثية   انلصوص فاآلثار 

يه والوثائق  واملخطوطات   الكتب   بطون  يف   املتفرقة  املكتوبة واألشعار   ،  
  به   وتغنوا   املاكن  ذكروا   عمانيني،  غري   أو  عمانيني  لشعراء   الشعرية  وصانلص

يهفي  وقعت   حوادث   أرخوا  أو  أطالهل   ىلع   وقفوا  أو واألخبار    نصوص  ه، 
 . فيه دارت   قصصا أو باملاكن،  متعلقة  وقائع ذكرت  اليت اتلاريخ

 : واملفاـهيم  املصطلحاتذاكرة  .5
انب، إذ ا يف هذا اجلا ملحوظ الرتاث العماين نقص  ب  يعاين املشتغلون
الفقهاء خاصة، واملؤلفني بصورة    ىلع ألسن  تداولةتكث االصطالحات امل

حمتاج    .اعمة  فهو  اهلني،  باألمر  ليس  تفسريها  إىل  استقراء    واالهتداء     إىل 
ت   أو  شيوخ  ل  واسع،  من  شفيه  لم  بني.  جمر    ق   العمانيني  أن  املؤسف  ومن 

أحد   هذ  ينرصف  اتلأيلف يف  إىل  املجال، ذلمنهم  ذاكرة ا  العمل ىلع  ا اكن 
 من الصعوبة بماكن.   واملفاهيم  املصطلحات

املفه  والفرق   فكرة  بني  املفهوم  أن  واملصطلح  صورة    وم  أو  ذهنية 
واسع. أما املصطلح فهو اللفظ    عنه من استقراء    تم ن  و  ك  ما، ت    عقلية ليشء  

من    وواضح    معني.  ما يف ادلاللة ىلع مفهوم    ص  ختصل   اذلي يتفق عليه أهل  
أكث   تكون  املصطلحات  مداخل  إىل  اإلحالة  أن  الفرق    ة  ق  د    هذا 
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ألفاظ   ألنها  عن    وانضباطا،  اتلعبريات  ختتلف  حني  يف  عليها،  متفق 
وهذا احلقل مفيد يف معرفة االصطالح العماين    املفاهيم من اكتب إىل آخر.

 خارجه.   الالص، واالصطالحات الواردة إىل املحيط العماين من

 :  ذاكرة ألفاظ احلضارة .6
األلفاظ  بها  نعين   اإلنسان  ا  اليتجيع  يف  الع  ستعملها  حياته  ماين 

مأك    ة العام بها،    ب  ك  رم وم  ومسكن    بس  لم وم    ب  رشم  وم    ل  من  يتعلق  وما 
، ولك  ف والصنااعت وما يستعمل فيها من موادر  ، واحل  واحليوانات وانلباتات

 . جتماعية واالقتصادية واإلدارية والسياسيةاال ما يرتبط حبياة انلاس 
أن املصطلحات     دارجة    ألفاظ  والفرق بني هذه األلفاظ وسابقاتها 

ألسنة   والشعراءىلع  واملؤلفني  العلماء  من  كتب  الاصة  يف  يرتدد  مما   ،
ألفاظ  الرتاث احلضارة فيه  ألفاظ  أما  الغالب    –  .  ألسنة    دارجة    –يف  ىلع 
 العامة. 

فيوجم ابلحث  كونال  يف  تكمن  فصعوبتها  وأرحب؛  أصعب   ها 
ستأنس بها يف  ي    نصوص تراثية قديمةشفهية يف الغالب، مع وجود    ا مصادره

انلاس العامة    اتساع نطاقها وشموهلا حياة  ورحابتها تتمثل يف    هذا اجلانب.
أق   وذلا  جوانبها،  املعارصون    ر  جبميع  ماللغويون  من  بأن  أعّس  عاجلتها 

و املصطلح،  األلفاظ  معاجلة  ىلع  االتفاق  من  أيّس  املصطلح  ىلع  االتفاق 
 ا يف ذلك من اختالف وجهات انلظر يف فهم احلضارة.  م  احلضارية، ل  
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 ذاكرة العلوم واملعارف:   .7
كثري   احلقل  ي  يرتبط هذا  بما صار  املعارصين  ا  ادلارسني  عرف عند 

العلوم،   وي  جمال    وهوبتاريخ  وتطورها،  العلوم  نشأة  برصد  ىلع  ي عىن   ستند 
عرب مراحله اتلاريية املتعاقبة، للوقوف ىلع  وتقويمها  م  لم حركة الع    وصف

ت   ت  دل ق  عوامل  أو    ع  مه 
فيهوحي  ،  ه من جوانب عدةثل املدون  . فعىل  يص انلتاج 

علوما   اكنت  سواء  واملعارف،  العلوم  جيع  احلقل:  هذا  ضمن  يدخل  هذا 
املتفرعة عنها،   أو جتريبية، وحقوهلا  د  نظرية  اليت  نت  و  والكتب واملؤلفات 

 فيها. 
رصد   بأنه  احلقل  هذا  وصف  ألن    ويمكن  اثلقافية،  للحياة 

ة( أكث  )اثلقافة( حمصلة انلتاج انلظري لإلنسان، يف حني تقرتب )احلضار
من حياة انلاس العملية، فيه حمصلة انلتاج املادي واتلقين لإلنسان، وهذا  

ثلقافة يه طريقة اتلفكري، واحلضارة ما  ما بني هذا احلقل وسابقه، »فا  فرق  
تلك«.   اتلفكري  طريقة  اتلأريخ  تنتجه  ل ب  غ  ي  أن  احلقل  هذا  شأن  ومن 

ال حمرك  هو  الفكر  ألن  للحدث،  اتلأريخ  ىلع  تقوم  للفكر  وعليه  شعوب، 
 ادلول واحلضارات، وبه ترىق األمم. 

 : واملراجع ذاكرة املصادر  .8
 
 
أ احلقل  ي  ورايق    ح  سم م  ب    ه  ب  شم هذا  مرجع  للك  ي  ذ  غ  )ببليوجرايف( 

ه، اكملطبواعت،  ا اكن أو كبريا، كيفما تعددت أوعيت  مانية، صغري  اذلاكرة الع  
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وانلقوشات،   احلجرية،  والكتابات  واملسكواكت،  والوثائق،  واملخطوطات، 
 والصور، واملواد السمعية واملرئية، واألخبار الشفهية. 

  ع احلقول األخرى، ولكل من عنارص هذا احلقل م  وقد يتداخل يشء  
ت    يشء   واملخطوطات،  اكملطبواعت  باعتبار    د  ر  باعتباره،  احلقل  هذا    ضمن 

مصدر   لكونها  وي  توثيّق،  اذلاكرة،  مصادر  من  املتعددة،  ا  طبعاتها  إىل  شار 
وت  خ  س  ون   املتفرقة.  باعتبار    د  ر  ها  واملعارف  العلوم  حقل  حتلييل،   وصيف    يف 

ا رصح  يف  بلنة   اذللكونها  لم  وي شلع  إيله،  تنتيم  اتلارييخ  ي  سياقها  إىل  ار 
 وماكنتها من اتلأثر واتلأثري. 

املصادر واملراجع هو نواة ملستودع وطين، يستقيص لك روافد    وحقل  
 منابعها، ويضعها يف متناول ابلاحثني وادلارسني.    ، ويقتيفاذلاكرة العمانية

 
 
 
 
 

  
 


