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 تمهيذ

هل قدرات العقل و ذكاءه عائدة على طبيعة تكووي  الودغاع ع ود كول مورد غ وان  ذ   ع ذلوً عائودار علوى تغوري  

 الشخص لدغاغه و إعطاءه الحرية إلطالق  مكاره بحريةن

هل   سب  حكاذ العقل تجاه األغور و تصرماته و طباعه و شخصوية الرورد إلوى علوذ البيولوجيوا التوه تدرسوه 

تشووريحيا لتخبر ووا باألسووباب الكاغ ووة وراء ذلووً ن  ذ إلووى غووا يحكووذ غالوويه غوو  ذكريووات حووول األغووور التووه 

الوذ  سو تعرع عليوه موه بح  وا  الرري ولوجيوا" مه حياته و إلى عقلوه البواط نن  ذ إلوى العلوذ الجديود  يواجهها

 هذانن

 غا  هاية اختالع العلغاء حول  جوبة هذه التساؤالتنن   



 الذماغ تشزيحيا  

٠شىً اٌمغُ األوبش ِٓ اٌذِبؽ : المخ. 

٠مغ ب١ٓ اٌّخ ٚ صزع اٌذِبؽ ٚ ٠ضُ: الذماغ البيىي: 

ٓاٌّٙبد٠ 

اٌٛطبء 

٠مغ ب١ٓ إٌخبع اٌشٛوٟ فٟ األعفً ٚ اٌذِبؽ اٌّٙبدٞ فٟ األػٍٝ ، ٚ ٠خأٌف  :جذع الذماغ
 :أصضاء ٚ ٟ٘  3ِٓ 

اٌغ١غبئ١ت اٌبظٍت 

اٌغٍم١ت اٌغذبت 



 التعلم والذاكرة

 

 ا٢خش، ٠خطٍب وً ِّٕٙب ٚصٛد وظيفتان أساسيتان للخبزة اإلوساويتّ٘ب 

 

 َّْ ٘زٖ ٠ّىٓ حشب١ٙٙب بشطذ طف ِٓ أٚساق اٌذ١ِٕٚٛ ٚ دفغ اٌٛسلت األٌٚٝ عمليت التذكز إ
وٟ حذفغ األٚساق اٌخٟ ح١ٍٙب، ففٟ اٌذِبؽ حخُ اٌؼ١ٍّت ٔفغٙب وطش٠ك ٌٍٛطٛي إٌٝ إٌّطمت 

 .اٌّخضٔت ف١ٙب اٌّؼٍِٛت، ٚ ػٕذ بؼض األشخبص ٘زا أٌِش عًٙ

 



 اٌفش٠ٌٕٛٛص١ب

فىشة فشأظ صٛص٠ف غٛي أٔٗ ً٘ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٔغذد اٌّٙبساث ِٓ خالي طفبث  بذأث
 .ٔطبلٗصغذ٠ت خبسص١ت ٚ عشػبْ ِب طّٛس ٔظش٠بحٗ ٚ ّٚعغ 

 

 ٟػبطّت إٌّغب فٟ حغؼ١ٕ١بث اٌمشْ اٌزبِٓ ػشش، ع١ذ اٌخط٠ٛش  فييىأشأ ٘زا اٌؼٍُ ف
بذأ ِٕٙب ٌىٕٗ ِب ٌبذ إٌٝ أْ أخشش إٌٝ بٍذاْ أخشٜ ٚ عبػذث ٘زٖ اٌخطٛة ػٍٝ اسحفبػٗ 

 .إٌٝ ِغخٜٛ أػٍٝ

 



 الفزيىىلىجيالفحص  

 

  ّٔظ ٌببعه.. ٠ٕظش إٌٝ شخظه ١ٌؼشف أٞ ٔٛع ِٓ األشخبص أٔج اٌفش٠ٌٕٛٛص١بػبٌُ  :أول.. 

 

  ٠ٕخمً إٌٝ اٌشأط ٚ لذ ٠أخز ِمبعبحٗ، ع١ذ ٠بذأ ِٓ اٌخٍف بىً ػضٛ دِبغٟ ػٍٝ  :ثاويا
،ٚ لذ  اٌفش٠ٌٕٛٛص١تعذا ٚ ٠خٍّظ عضّٗ ١ٌغضً بؼذ٘ب ػالِت ػٍٝ سعُ ب١بٟٔ ٌٍشأط 

حغخغشق عبػت إلٔٙبء حفغض وً األػضبء اٌذِبغ١ت ٚ ٘زا طبؼب ٠ؼٛد ػٍٝ ِٙبسة اٌؼبٌُ ٚ 
 عشػخٗ

 



ُلّغُ اٌؼمً ٚ اٌشأط إٌٝ ِٕبطك ِخؼذدة ِزً اٌغّظ األخاللٟ ٚ إٌضػت اٌغ١ٛا١ٔت، 

٠ؼٕٟ ٠خغذد بطاللت ٚ ِٓ اٌغًٙ  ٍ٘فٙباٌضبعظت ٠ؼٕٟ عضُ أوبش ِٓ اٌؼظبَ  اٌؼ١ْٛ:مثال
 .حؼٍّٗ ٌٍغبث

 

بزٌه ، وٕج  اٌفش٠ٌٕٛٛص١بٌُ أػشف لظ إٟٔٔ أحّخغ بّٛ٘بت االخخشاع إال أْ أخبشحٕٟ " :مالحظت
 ِخخشع اٌضٛء حِٛبط أد٠غْٛ.." غش٠بب ػٓ ٔفغٟ

 



 معىقاث هذا العلم 

 

 ًِأٔٙب ششػ١ت ٌىٕٙب ٌُ حغمك ( اٌؼٍّبء)ٚ عبٌٛا أْ ٠مٕؼُٛ٘ .. اٌؼٍُ ٌُ ٠ٕخظش أبذاً بشىً وب
اٌىز١ش ِٓ اٌّؼبسض١ٓ،  طٍخٙخُإصّبػبً ٠ِٛبً ، ٚ وبْ ٕ٘بن خبشاء اٌذِبؽ ٚ اٌخشش٠ظ بغبب 

آالف األحببع ب١ٓ ػشش١ٕ٠بث ٚ رالر١ٕ١بث اٌمشْ اٌخبعغ ػشش فٟ أٔغبء  ٌٍفش٠ٌٕٛٛص١بٌٚىٓ وبْ 
 .اٌؼبٌُ

 إٌٝ اٌؼٍّبء ِٓ لبٍُٙ اٌز٠ٓ اضطٙذٚا ِٓ أصً ػٍُِٛٙ اٌخٟ وبٔج  اٌفش٠ٌٕٛٛص١ب٠ٚش١ش ػٍّبء
 ..صذ٠ذة، ٚا٢ْ اٌؼبٌُ ٠ضّغ ػٍٝ أفىبسُ٘، ٚ٘زٖ ٟ٘ عضخُٙ اٌذائّت

 

 



 قصت دماغ العبقزي ألبزث أيىشتايه

 لظت ٘زا اٌؼبمشٞ اٌزٞ غ١َّش ع١بة اٌبشش٠ت أٔٗ ٚ بؼذ ٚفبحٗ ُعشق دِبغٗ ٌخشش٠غٗ بٙذف
، اٌخٟ ٌّٚذث خالفبث وب١شة ب١ٓ اٌؼٍّبء، فبؼضُٙ ٠مٛي أْ ػبمش٠خِٗغبٌٚت وشف أعشاس 

صبءث ِٓ خ١بٌٗ، ٚ اٌبؼض ا٢خش ٠مٛي أٔٙب صبءث ِٓ خال٠ب دِبغٗ اٌؼظب١ت اٌمببٍت  ػبمش٠خٗ
 .ٌٍخغ١ًٍ

 صضء ُعفظج بطش٠مت ِّخبصة 240ُلّغُ دِبؽ أ٠ٕشخب٠ٓ إٌٝ ٚ فٟ رٌه اٌٛلج. 

اٌب١ٌٛٛص١ب أَ اٌخذس٠ب.. أٟ٘ اٌطب١ؼت أَ اٌخٕشئت: ٚ وبٔج األعئٍت.. 

 ػٕذِب دسط اٌؼٍّبء ٘زا اٌذِبؽ ٚصذٚا أَّٔٗ وبْ ٌذ٠ٗ اٌىز١ش ِٓ اٌخال٠ب اٌغش٠ٚت ٚ وبٔج أوزش ٚ
ِٓ اٌخال٠ب اٌؼظب١ت فٟ إٌّطمت اٌضذاس٠ت اٌغف١ٍت اٌذاخ١ٍت ٌضٙت  ا١ٌغبس ٚ٘زٖ ِٕطمت 

 ِؼبٌضت األسلبَ ٚ اٌش٠بض١بث ٚ اٌّؼٍِٛبح١ت



 ٓوّب ٚ وبْ ٕ٘بن حشببٌه وب١ش ب١ٓ اٌببعبث ٚ ٘زا ػ١ٍّبً وبْ حذاخالً ب١ٓ اٌش٠بض١بث ٚ أفىبس ػ
ِٕطمت بذِبغٗ،  اٌذِبغ١ت فٟ لغُ ِٓ  ٌالٌخفبفبثاٌفضبء، إراً ٌٚذ ٚ ٚ دِبغٗ ِفخمذاً 

ٚ ِغخٜٛ حفى١شٖ وبألطفبي حذاخالث ِٕغخٗ عذعبً ل٠ٛبً فٟ اٌش٠بض١بث ٚ اٌىْٛ، ٚأ٠ضبً حفى١شٖ 
إر إّٔٗ حأّخش فٟ اٌىالَ إٌٝ عٓ ) اٌفش٠ذ ٚ اٌخٛعذٞ وّب ٠بذٚ أسغُ دِبغٗ ػٍٝ اٌخّذد ٚ إٌّٛ 

، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أّٔٗ ( اٌخبِغت ٚ وبْ ٠ٕفشد وز١شاً ٚ ال ٠غب ِخبٌطت اٌبشش ٚ ٘زٖ إشبساث حٛعذ
 .ٌٍؼبمش٠ت أعغبً ب١ٌٛٛص١ت 

 



 مقاروت بيه المخ و الكمبيىتز

إرا أسدٔب اٌّمبسٔت بطشط اٌغؤاي.. 
 ِٓ األفضً؟؟ اٌّخ اٌبششٞ أَ صٙبص اٌىّب١ٛحش اخخشاع اٌبشش؟؟

 

 

و١ف ألخٕغ اْ اٌّخ اٌبششٞ أعشع ٚ أفضً ِٓ اٌىّب١ٛحش اٌزٞ ٠مَٛ بأػمذ اٌؼ١ٍّبث : س
اٌغغبب١ت فٟ رٛاْ ِؼذٚدة ٚ اٌخٟ ٠غخبس اٌّخ اٌبششٞ أضؼبف ِضبػفت ِٓ ٘زٖ األٚلبث 

 ٌٍم١بَ بٙب ؟؟

_سؤال للتفكيز: 

 ٟإرا ٌؼب أِٙش الػبٟ اٌشطشٔش فٟ اٌؼبٌُ ِغ بشٔبِش شطشٔش رٚ ِغخٜٛ ِخمذَ ف
 فّٓ بشأ٠ه ع١فٛص ؟؟؟؟.. اٌىّب١ٛحش 

 




