الذكاء والذذاكة ** مقدمذ

عتبرذة إكسذا المتةفذ مذأ رزذة اهبمامذا الفلسذف ألنذ عبتلذ

زالبفكية واكبسا المتةف األمة الذي ردى إلى اعبرارها وسائل المتةف هي زدورها موضوعا
للدراس الفلسفي زصور مسبقل وتبمثذل فذي الملكذا الذه يذ وادسذبتدادا الف ةعذ لإلنسذا
وزاعبرار الذكاء والذاكة مذأ رهذ هذذ الملكذا  *** ،فذللى ري مذدى عمكذأ الذةزن زي مذا مذأ
ال احي التلمي ؟ والبميز زي ما مأ ال احي الم جي ؟؟؟ * البوسيع روجذ البشذاز

إ رهذ

ما عةزن زي ما رن ما عمليبا ذه يبا تساهما في اكبسا المتةف وت شين عملي البفكية كما
رن ما تساعدا على البكيف مع المحين الذي نتيش في  ،والفةد مذأ الذ م مسذاهم كذل م مذا
في اكبسا التدعد مأ المتارف  ،وهذا عت ي رن ما تبوفةا علذى الصذائن نيةعذ  ،مشذبةك
على مسبوى الج ا التصري وزاعبرار رن ما موروثبا  ،كما رن ما تسذبفيدا مذأ وييفذ الل ذ
زاعبرارهذذا وسذذيل رساسذذي دسبحضذذار الماضذذي زال سذذر للذذذاكة رو حذذل المسذذائل ال يةعذذ و
ال ارئ زال سر للذكاء وزاإلضاف إلى هذا فا مسبوى كل م ما في الذهأ عخضع لقيم نسذري
تخبلف مأ شخن آلالذة ** روجذ ادالذب ف لكذأ م مذا زل ذر درجذ البشذاز زذيأ الذذاكة
والذذذذكاء  ،فذذذل لكذذذل م مذذذا وييفبذذذ الخااذذذ  ،فالذذذذاكة رساسذذذا هذذذي البتامذذذل مذذذع الماضذذذي
واسبحضار في حيأ د عي ة الذكاء إد في الحاد الجدعد غية المألوفذ  ،كمذا ر الذذاكة
تخضع آللي الاا في ضةور تثرير المتلوما ث الفض ا واسذبةجاع ا فذي حذيأ د عحبذا
الذذذكاء إلذذى نفذذآل آللي ذ ألن ذ عتبمذذد رساسذذا علذذى سذذةع الذذةزن زذذيأ مفذذاهي ومتلومذذا مخبلف ذ
زصور آني  ،كمذا ر الذذاكة هذي إعذاد ز ذاء الماضذي حسذع مت يذا الحاضذة  ،وفذي حذيأ
عتكآل الذذكاء دذدر فائقذ علذى ادنبرذا والبةكيذز لمت يذا الحاضذة كمذا تذةد إلذى الذذهأ دو
إعاد ز اءها رو تأوعل ا ألن عتبمد على الف زالدرج األولى  ،وإذا كانذر الذذاكة مشذبةك فذي
ال الع مع اآلالةعأ فا الذكاء ركثة فةدع كما ان عبتل زجانع الاص وعرة في ميذدا متذيأ
و إذا كانر الذاكة ركثة تذأثةا زالتوامذل ال فسذي والمت وعذ والتاطفيذ فذا الذذكاء ركثذة تتريذةا
على القدرا

** المقارن

مواطأ البداالل وزحكذ روجذ ادالذب ف والبشذاز فذا الذذاكة

والذذذكاء زاعبرارهمذذا عمليبذذا ذه يبذذا د عمكذذأ البفكيذذة دو الذذةزن زي مذذا أل الذذذاكة تذذزود

الذهأ زالمتلوما السازق فبوفة علي ج د البكةار وع تكآل ذلك مراشة على رفع نسر الذكاء
ع د الفةد فالضة وف م ما كانر طارئ ومفاجئ ف ي تخل رزدا فذي زتذج جوانر ذا ومكونات ذا
مأ ادشبةاك مع متلوما رالةى رو يذةوف مألوفذ

ــذـ م مذا عذدفت ا زصذور شذتورع رو د

شذذتورع إلذذى تذذدعي الذذذكاء والذذذاكة وذلذذك فذذا ت يذذة زتذذج حذذاد ضذذتف الذذذكاء الذذدائ رو
المؤدر عةجع غالرا إلى ضتف الذاكة رو التجز في اسبةجاع المتلوما السازق

