
الفصل األول
علم النفس العصبي: أهدافه، تاريخه، ومناهجه

Neuropsychology: its aims, history and methods

- علم النفس العصبي، التاريخ وبعض املفاهيم املهمة.
Neuropsychology some history and definitions

)The head and heart( الرأس والقلب -
- علم النفس العصبي البرشي: تطور ومنو النظام.

)Human neuropsychology: development of the discripline(
- من القرن الرابع إىل الرابع عرش/ أهمية البطينات. 

 )The fourth to the fourteenth century. The importance of
ventricles(

.)Discoveries in the brain( اكتشافات يف الدماغ -
- الطريق الوعر لعلم النفس العصبي )علم الفراسة(.

)Neuropsychology’s bumpy ride: phrenology(
-  اكتشافات القرن التاسع عرش: “بروكا” والقدرة عىل  الكالم.

)Discoveries of the nineteenth century: Broca and speech(
- اكتشافات يف  القرن التاسع عرش: “ورنيك” وفهم الكالم .

 )Discoveries of the nineteenth century: Wernik and speech
comprehension(

- كلب واحد، وعاملان وطاولة الزينة األملانية: بداية علم النفس العصبي الحديث. 
 )one dog, two scientists and a german dressing table: The
beginning of modern neuropsychlogy(.

- خارطة وظيفة املخ: “برودمان” وآخرون.
)Mapping brain Function: Brodman and others(

- من القرن التاسع شعر إىل القرن الحادي والعرشين 
)From the nineteenth to the twenty- first century(

- أدوات علم النفس العصبي البرشي: قياس وظيفته وبنيته.
 )The tools of human neuropsychology: measuring brain function

and structure(
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- دراسة الحالة الواحدة: بحث  عميق إلصابة املخ وتعطل وظيفته.

 )The single- Case study: in depth exploration of brain injury and disrupt
function(.

- االتصالية، والشبكات العصبية، والنموذج املحوسب.

)Electroencephalography(, )EEG(

)Event-related potemtials( )ERPs( الحدث املرتبط بالطاقة الكامنة -

 )Magnetoencephalograph()MEG(.التصوير املغناطييس للمخ -

 )Computerized Tomograph( )C.T( .التصوير املقطعي املحوسب للمخ -

 )positron Emission Tomography()P.E.T(.”التصوير املقطعي بواسطة “البونرترون -

- التصوير املقطعي بواسطة “الفوتون األحادي”.

)Single-photon Emission computerized Tomography( )E.P.E.C.T(

 )Magnetic Resonance imaging( )MRI(. التصوير بالرنني املغناطييس -

- التصوير بالرنني املغناطييس الوظيفي.

)Functional magnetic Resonance imaging( )FMRI(

 )Biochemical techniques(.تقنيات الكيمياء الحيوية -

 )Brain electrical Stimulation(.التنبيه الكهربايئ للمخ -

- التنبيه الحديث للمخ: من خالل التنبيه املغناطييس للجمجمة.

)Modern brain stimulation: trans-cranial magnetic stimulation(

 )Lateralization techniques(.تقنيات دراسة جوانب املخ -

)Summary( امللخص -

 )Recommended further reading( نويص مبزيد من القراءة يف هذا املجال -
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)The head and the heart( الرأس والقلب 
  )Sophisticated(والسفسطائية العصبية  النفسية  األوقات  هذه  يف  اكتشاف-  غالباً  املثري  من  إن 
)املخ(   العضو  عندما  تصبح مراقبة وظائف ونشاط املخ يف إرشاق ملّون، وثاليث األبعاد، أن هذا 
كان ينظر إليه عىل أنه أقل أهمية يف الحفاظ  عىل التفكري، واإلدراك، واالنتباه والسلوك وغري ذلك، 
فقد كان لبعض الفالسفة واألطباء القدامى وجهات نظر مختلفة  عن دور املخ يف وظائف العقل 

والجسم والعواطف. 

لقد تركزت النظريات األوىل »التمركز الوظيفي« عىل موضع الوظيفة التي تعتمد عىل القلب  وعىل 
  )Aristotle( ”أنه العضو املسؤول عن السلوك. عىل سبيل املثال، أشار الفيلسوف اليوناين “أرسطو
)322-384( ق. م. )كانت له معرفة برتكيب املخ( إىل أن األعضاء التي تقع عىل مقربة من املخ 
تتصل بالقلب من خالل قنوات وعائية )vascular Channels( وأن املخ موجود إلحداث التوازن يف 
وظيفة القلب، وبالتحديد لجعل الحرارة والحالة االنفعالية يف القلب معتدلة، وتسمى وجهة النظر 

هذه بوجهة النظر املتمركزة حول القلب . 

إن املكان الذي تخرج منه األعصاب يف القلب هو املكان الذي تقبع فيه عملية التفكري واإلحساس، 
وهناك أمزجة حيوية تولدها الغرفة اليرسى من القلب ويتم تحويلها إىل املخ ويتم ذلك من خالل 
ما يسميه “أرسطو” بشبكة األعصاب واألوعية الدموية. )وهي شبكة وعائية تحيط ببيئة املخ( وفيها 
ما يسمى بالغدة الصنوبرية  )Pineal gland( وفيها يتم تحويل األفكار واألحاسيس إىل أمزجة أو 
أرواح حيوانية، وهذه األرواح تنفصل بعد ذلك إىل أجزاء أخرى من الجسم وتولد ما تسميه بالفعل 

واإلحساس. 

 )Hippocrates( “هيبوقراط”  اإلغريق هام:  قادة  أطباء  أعظم  اثنان من  تحداها  الفكرة  هذه 
)350-430( ق.م )قبل امليالد( وامللقب بأيب الطب، وكانت له نظرية األمزجة أو األخالط. كام كانت 
تتوفر لديه معلومات عن املخ، وكان يف عرصه ممنوعاً من إجراء ترشيح للمخ البرشي. والطبيب 

اآلخر هو “جالني”  )Galen( )131-201( ق. م. 

وأشار كل من “هيبوقراط” و”جالني” إىل أن املخ هو املسؤول عن السلوك وعن الوظائف املنسوبة 
إىل القلب، وهذا االفرتاض تمَّ اعتناقه يف العديد من كتابات “هيبوقراط” مع القناعة بأن املخ هو 
العضو األكرث قوة وأهمية يف جسم اإلنسان. وكتب “هيبوقراط” عن املرض املقدس )الرصع( كام 
وفقاً  أو  مع  بالتوافق  جميعها  تعمل  والقدمني...  واليدين،  واللسان،  واآلذان،  )العيون،  بأن  كتب 
 )500( )ALcmaeon of Croton( ”إن املالحظني األوائل أمثال “الكيمون كروتون .)لبصرية املخ
ق. م. نسبوا أهمية الوظائف الجسدية والسلوكية للمخ. واحتلت معتقدات “هيبوقراط” املكانة 
القرن  التجريبي يف  التمركز  دراسات  األمر عىل حاله حتى جاءت  املجال، وظلَّ  الضعيفة يف هذا 
التاسع عرش وأكدت عىل أهمية املخ. وخصوصا،ً الطبقات الخارجية للمخ )القرشة املخيّة( وعالقتها 
بالسلوك اإلنساين، ويالحظ أن دراسات عصور ما قبل التاريخ أكدت عىل أهيمة تجاويف )بطينات( 
املخ، وليس بنيته الداخلية والخارجية الفعلية. ومع ذلك، فقد أصبحت وجهة نظر األقلية هي نقطة 
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وتنفيذ،  استهالك،  املسؤول عن  املخ هو  أن  افرتاض  مع  الحديث-   العصبي  النفس  لعلم  البداية 
والحفاظ عىل الوظيفة أو األداء. 

إن هدف علم النفس العصبي لإلنسان هو تحقيق العالقة بني الوظائف النفسية، مثل: الحركة، 
اإلحساس، املعرفة، اإلدراك، املزاج، واالعتالل العقيل، ونشاط املخ وبنيته )Martin, 2003(. ويعرف 
هذا أحياناً بأنه التمركز الوظيفي . هناك مصطلح مامثل وهو الجانب الوظيفي، والذي يشري إىل 
اقرتاح مفاده أن الوظيفة رمبا تقطن يف جانب أو آخر )النصف الكروي( من املخ. إن مصطلحات 

الالمتاثل الوظيفي، الالمتاثل النصف كروي، والجانب الوظيفي مرتادفات. 

إن لعلم النفس العصبي بعض املجاالت الفرعية املميزة، أحداهام - وهو األكرث بروزاً - علم النفس 
 )Ellis & Young, »العصبي املعريف الذي »ميثل تقارباً بني علم النفس املعريف وعلم النفس العصبي
 )1990()Mc( )Carthy & Warrington( ”1996، وهو مصطلح -وفقاً “ملكاريث” و”وارينجتون(
“هجني”- يطبق عىل تحليل هذه اإلعاقات يف الوظيفة املعرفية اإلنسانية الناتجة عن إصابة املخ. 
الذي  النفس املعريف يف االستبصار  العصبي املعريف عىل علم األعصاب وعلم  النفس  ويعتمد علم 

يتعلق بالتنظيم املخي للمهارات والقدرات املعرفية«.

يف الحقيقة، إن كثرياً من املعرفة التي تتعلق باملعرفة املضطربة ووظيفة املخ املضطربة، والنشاط 
املضطرب مأخوذة من الدراسات اإلكلينيكية عن املرىض ذوي التلف يف الجهاز العصبي املركزي )املخ 
والحبل الشويك(.  إّن دراسات الحالة الواحدة، توضح تأثريات تلف املخ عىل السلوك والوظيفة، فعند 
التفكري – عىل سبيل املثال- يف األساس الفسيولوجي العصبي  للغة، فإن هذا النوع من املعلومات 
مهم ألن دراسات االستئصال الحيواين لن تعطينا معلومات كثرية عن علم النفس العصبي للغة البرش. 
جدول )1.1( يقدم إشارة ملوضوعات طاملا درسها العلامء يف مجال علم النفس العصبي البرشي؛ بناء 
عىل املقاالت التجريبة املحكمة واملنشورة يف إحدى املجالت الرائدة لعلم النفس العصبي خالل فرتة 
)4( سنوات )Harley, 2004( وعىل الرغم من أن هذا ليس أمراً مرهقاً بشكل واضح، فإنه انعكاس 

مفيد ملا يعتربه العلامء يف مجال علم النفس العصبي موضوعات شيقة وذات صلة.

عدد األوراق التجريبية التي تغطي موضوعات معينة منشورة يف علم النفس العصبي جدول )1.1(
املعريف بني )1998( و )2001(

(Number of papers) املوضوع(Topic) عدد األوراق
8إدراك والتعرف عىل املوضوع

4الوجوه
5املعرفة املكانية

7االنتباه
1البنية املعجمية

16القراءة
5الكتابة والتهجي
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10إنتاج الكلمة املنطوقة
2فهم الجملة

4الذاكرة
13السيامنطيقا )علم دالالت األلفاظ(

2الرياضيات
1املوسيقى

7الفعل

أساليب  باستخدام  تقييمهم  تم  الذين  األصحاء  األفراد  دراسات  مع  اإلكلينيكية  املالحظات  إن 
التمركز الحديثة مثل التصوير املخي، تساعد يف جمع الصور املرتابطة لوظيفة املخ. إن كل نوع من 

البحث هو تكمييل بشكل كبري.

علم النفس العصبي: تطور وتنمية النظام
)Human neuropsychology: development of the discipline(

إن أي علم جيد يستفيد من أصوله، وليس علم النفس العصبي البرشي مستثنى من هذا. فإحدى 
الوثائق املبكرة التي تصف تأثريات تلف املخ عىل الوظيفة تعود إىل القرن السابع عرش قبل امليالد، 
عىل الرغم من أنها رمبا تكون نسخة ملخطوطة قدمية تعود إىل )3000-2500( قبل امليالد، ملحقة 
بتعليقات )Breasted, 1930(. إن هذه املخطوطة القدمية التي تسمى ورق الربدى الطبية إلدوين 
سميث” )Edwin Smith(  وهو جراح مرصي لعامل املرصيات. الذي اكتشفها يف األقرص، مرص يف عام 
)1862(، تصف )48( مالحظة للمخ وإصابة الحبل الشويك وعالجه. وهذه وثيقة فوق العادة حيث 
 )Sutures(  تحتوي عىل أول وصف لألجزاء املختلفة للمخ، و خيوط االتصال بني عظام الجمجمة
 ،)Wilkins, 1992( والسطح الخارجي للمخ وسائل الحبل الشويك املخي ،)وأغشية الدماغ )السحايا

ورمبا تكون أول وثيقة عملية تستخدم كلمة »املخ«. ميكن رؤية ورقة الربدى يف الشكل )1.1(. 

شكل )1.1(
لجامعة  الرشقي  املعهد  الطبية “إلدوين سميث”  )مبوافقة  الربدى  مستخلص من ورقة 

شيكاغو(.
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البول،  سلس  الرباعي،  الشلل  مثل:  لالضطرابات،  عنها  معلن  حالة  أول  عىل  تشتمل  أنها  كام 
الكساح، وانبعاث املني بعد اإلزاحة الفقارية. إن معظم الحاالت املعروضة يف الشكل نفسه، مع 
العنوان، الفحص، التشخيص، والعالج، عىل سبيل املثال، إن الوصف يف الجدول اآليت عبارة عن حالة 

) 2( من الربدية، ويصف جرحاً يف الرأس .

احلالة )2( من البردية الطبية “إلدوين سميث”. 
العنوان: تعليامت تتعلق بجرح غائر يف الرأس، يخرتق إىل العظم 

الفحص: إذا كنت تفحص رجالً يعاين من جرح غائر يف رأسه، يخرتق إىل العظم فال ينبغي أن تضع 
يدك عليه، وينبغي عليك أن تفحص الجرح باللمس، وإذا وجدت أن الجمجمة غري مصابة فال تقم 

بإجراء عملية فيه. 

التشخيص: ينبغي أن تقول له: )أي للشخص الذي لديه جرح غائر يف رأسه(: هذا مرض وسوف 
أقوم بعالجه. 

العالج: ينبغي عليك تضميد الجرح يف أول يوم، حيث ينبغي أن تربط عىل الجرح قطعتان من 
الصوف، وعالج الجرح بعد ذلك بالزيت والعسل كل يوم حتى يشفى...

التعليق: فيام يتعلق بقطعتي الصوف فهام يعنيان رشيطني من الصوف يربط بأحدهام عىل شقي 
.)Breasted, 1930( الجرح الغائر لجعل كل شق يلتحم باآلخر

من القرن الرابع إلى الرابع عشر: أهمية البطينات 
 )The foruth to the fourteenth century: The Importance of the ventricles(

لقد أشارت نظريات تركيز الرأس األوىل- والتي تعود إىل عام )4( قبل امليالد- إىل أن أنواع السلوك 
التي يتوسطها املخ كانت تقوم عىل نشاط البطينات والسائل فيهام. وحتى القرن الرابع عرش تقريباً، 
متت اإلشارة وبقوة إىل أن التمركز الوظيفي يف املخ عبارة عن متركز بطينني. ويف القرن الرابع، أشار 
آباء الكنيسة إىل أن البطينني األماميني مسؤوالن عن اإلدراك، واألوسطان مسؤوالن عن االستدالل، 
وقبل األماميني مسؤوالن عن الذاكرة، وقد صف عامل الترشيح والفنان املوهوب “أندريز فيسالياز” 
)Andreas vesalius( )64-1514( الطريقة الرئيسة لترشيح املخ، والتي تنطوي )بشكل أسايس( 
للبرش والحجم  البطيني  الحجم  يّدون أي فرق بني  البطينني للمالحظة، ومع ذلك، مل  عىل تعرض 
البطيني للحيوانات، وهذا  يشري إىل أن املوقع املسؤول عن الوظيفة أو األداء رمبا يكون »قرشياً« 

أكرث من بطيني يف طبيعته، والشكل )1.2( يوضح متثيالً واحداً للتنظيم البطيني. 
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شكل )2.1(
العصبي(  النفس  وعلم  السلويك  األعصاب  علم  )من  البطيني  للتنظيم  واحد  نظام 

)Feinberg & Farah, 1997(

لقد استمر البحث عن متركز الوظيفة يف أشكال متعددة أثناء القرنني السابع عرش والثامن عرش. 
إن جزءاً كبرياً من مساعي القرن السابع عرش متيز بحيوية النهضة، لقد حاول الباحثون دراسة متركز 
البطينني.  استمروا يف تضمني  النظريات قد  أن أصحاب  الرغم من  أو »العقل«، عىل  الروح  موقع 
الغدة  املثال، إىل أن  فقد أشار “رينيه ديكارت”  )Rene Descartes( )1596-1650( عىل سبيل 
الصنوبرية -وهي هيكل صغري لساق املخ - هي مكان الروح. أو، بدالً من ذلك، نظر إليها عىل أنها 
الحسية  التعبريات  تتجمع  الروح. وفيها  إىل  الحسية وتستمر  املعلومات  فيه  تتقارب  الذي  املكان 
املنفصلة، كام ذكر “ديكارت” »قبل أن تصل إىل الروح« إن متركز الروح/العقل لدى “ديكارت” ، 
املخ،  لبناءات  العقلية  الخصائص  الوحيدة لوصف متركز  املحاوالت  ليست هي  األكرث شهرة،  وهو 
 ،)Corpus Striatum( حيث إن هناك مرشحني آخرين ملصدر العقل/الروح، ومنها: الجسم املخطط
املادة البيضاء  )White matter(، والجسم الجاسئ )Corpus Callosum(، وهذه بناءات سوف 
البطينني  يف  السائل  بني  التفاعل  أن  إىل  أيضاً  “ديكارت”  أشار  كام   .)3( الفصل  يف  عنها  نتحدث 
واألنسجة املخية يفرس السلوك الذيك. إن الفعل املنعكس املألوف اآلن والذي وصفه “ديكارت”، 
تحفيز  أن  إىل  أشار  قد   ،)1.3 الشكل  انظر  الكتاب،  هذا  فيها  )مبا  الدراسية  الكتب  يف  واملطبوع 
األعصاب أدى إىل إطالق األرواح الحيوانية يف البطينني، وهذا بدوره أدى إىل تحفيز األعصاب الناقلة 
والعضالت، وإحداث الفعل. وهذه الحلقة تتحكم فيها الروح التي متارس تأثريها من خالل الغدة 
الصنوبرية )بناء محدد بسبب موقعه يف املخ، حيث إنه موقع مركزي، ومحاط بسائل شويك قرشي، 

وهو سائل ميأل غرف املخ وشقوقه(. 
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شكل )3.1(
).From Stock Motage Inc( ”املنعكس االنسحايب كام يراه “ديكارت

)The withdrawal reflex as conceived by Descartes(

)Discoveries in the brain( االكتشافات يف املخ 
الثامن عرش والتاسع عرش اكتشافات ترشيحية وفسيولوجية عصبية مستقلة  لقد شهد القرنان 
الخاليا   يتألف من  املخ  أن  يتمثل يف  اكتشاف  رأساً عىل عقب، وهناك  البطينية  الفرضيات  قلبت 
العصبية )األعصاب( التي لها العديد من األجزاء الوظيفية تسمى جسم الخلية، التفرعات واملحاور 

العصبية. 

لقد اكتشف “كاميلوجولجي” )Camillo Golgi( وسيلة لتتبع بنية هذه الخاليا من خالل شكل 
»الصبغة« )Staining(، التي تنطوي عىل التنقيع بالفضة، وهذه األنواع من الصبغة يطلق عليها 
استخدام  تم  وقد  املخ  أنسجة  بنية  املنظار  تحت  ترينا  الصبغة  هذه  وكانت  “جولجي”  صبغات 
 )Santiago Cajal( ”أسلوب الصبغة هذه بواسطة رائد آخر يف مجال املخ وهو “سانتياجو كاجال
الذي اكتشف أن املخ يتألف من شبكة من األعصاب املتواصلة. إن أعامل كاجال املؤثرة بشكل كبري 
أدت إىل صياغة التعاليم العصبية- وهي االعتقاد بأن الجهاز العصبي يتألف من خاليا تواصل أو 
أعصاب متواصلة. ومن خالل هذا العمل واالعرتاف به، حصل “جولجي” و”كاجال” عىل جائزة نوبل 

يف الطب والفيزياء يف عام )1906(. 

الخاليا  بأن   )Helmholtz Galvani( جالفاين”  “لوجي  اكتشاف  وهو  آخر،  مهم  حدث  هناك 
 )Reymond Emil( “إميل”  حققه  الذي  االكتشاف  إىل  هذا  أدى  وقد  الكهرباء،  تنتج  العصبية 
و”هريمان” )Hermann Helmholtz( والذي مفاده أن الخاليا العصبية تتواصل مع بعضها  بعضاً 
باستخدام إشارات كهربائية. تم تبع ذلك اكتشاف يف علم األدوية النفسية، خصوصاً، االكتشاف الذي 
مفاده بأن سطح األعصاب – مواقعها االستقبالية- يستجيب للكيامويات املتعددة املسامة بالناقالت 

العصبية وسوف نتحدث عن هذا يف الفصل )2(.

التي تتوسط  اقرتح “الربخت هلر” )AL brecht Haller( أن األعصاب  السابع عرش،  القرن  يف 
الفعل هي أيضاً تلك املسؤولة عن اإلحساس. كام تحققت أيضاً اكتشافات يف عمق املخ، ويف الحبل 
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ماجنداي  وفرانسيس   )Sir Charles Bell( ”بيل “تشارلز  السري  وجد  مستقل،  وبشكل  الشويك. 
)Francois Magendie( أن الجذور يف جزء من الحبل تقوم بالوظائف الحسية، بينام تقوم الجذور 

يف جزء آخر بالوظائف الحركية )وهذا يسمى بقانون بيل – ماجنداي(. 

الدرب الوعر لعلم النفس العصبي: علم الفراسة
)Neuropsychology’s bumpy ride: Phrenology(

التمركز  التغافل عنها وإهاملها- هي نظرية  الرغم من  النظرية املقرتحة بشكل كبري-  عىل  إن 
)Theory of Localization(  يف القرن التاسع عرش والقائلة بأن املخ يتألف من عدد من األعضاء 
املستقلة أو املنفصلة عن بعض، كل منها يتحكم يف قدرة فطرية مستقلة، وكل منها يحدث فجوات 
يف الجمجمة. وقد قيل أن هناك )27( قدرة، مبا يف ذلك تذكر األشياء والحقائق، اإلحساس بالعالقات 
املكانية، الغرور )Yanity(، الله والدين، وحب األحفاد واألوالد . إن تنمية هذه األعضاء قد أدى إىل 
الربوز أو »النتوء« يف جمجمة الفرد. والنتوء يف الجمجمة يشري إىل تلفيفة قرشية )جزء مرتفع من 
أنسجة املخ( قد منت بشكل جيد، ومن ثم خلقت قدرة كبرية عىل سلوك معني. وعىل العكس، فإن  
ضغط الجمجمة أو االكتئاب هو عالمة عىل تلفيفة مل تنُم، ومن ثم يصبح هناك نقص يف الوظيفة 

أو األداء. 

وهذه الفكرة كانت تعرف قدمياً بعلم الفراسة  )Phrenology(  أو علم الشخصية الترشيحي وهي 
1758-( )Franz Goseph Gall( ”فكرة من ابتكار الطبيب وعامل الترشيح “فرانز جوزيف جول

1828( ورشيكه “جوان كاسرب سبورزهيم” )Johann Casper spurzheim( )1776 - 1832(  )وقد 
كان جوان  هو الذي أوجد هذا املصطلح(، ففي عمر تسع سنوات الحظ “فرانز جال” أن بعض 
 )Cow’s .)أقرانه يف املدرسة من املتفوقني يف تذكر املهام التعليمية لهم أعني بارزة. )تشبه أعني البقر
)eyes واقرتح أن هذا قد يعود إىل زيادة يف منو املناطق املجاورة من املخ، ومن املعتقد أن هذه 
 )The cortex( اللفظية، وأوضح “سبورزهيم” أن القرشة املخية باللغة وبالذاكرة  املناطق ترتبط 
تطور  مع  كبري  بشكل  تطّور  قد  الغرض  القرشة. وهذا  تحت  مبا  متصلة  تتكون من خاليا عصبية 
علم الفراسة، حيث إن هذه النظرية أو هذه اآلراء تعتمد عىل تحليل مئات الجامجم الحيوانية 
واإلنسانية. ففي إحدى املالحظات الجديدة والرصيحة، لوحظ أن لدى الحيوانات املشاركة- نتوءاً 
يف الجمجمة فوق األذن. وكان االعتقاد آنذاك أن هذا النتوء ميثل استعداداً للقسوة أو للقتل، ويف 
اختبار لهذا الفرض اكتشف “جول” و”سبورزهيم” أن املجرمني املشهورين )وأيضاً رسومات املجرمني 
املؤكدة  غري  العلمية  النظرية  فإن هذه  ذلك  ومع  الجسمية  الخاصية  أظهروا هذه  قد  املشاهري( 
للتمركز كان من السهل تحديها، ومن السهل التخيل عنها )كام وضح من خالل جمجمة اإلنسان 

األبله، التي وصفت عىل أنها جمجمة عبقري(.

لتحديد  القوية، حتى ولو كانت مضللة-  الفراسة تكمن يف رغبته   ومع ذلك، فإن رشعية علم 
موضع وظائف معينة يف مناطق معينة باملخ، وهذا املسعى يعترب اآلن هدفاً لعلم النفس العصبي 
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الحديث، عالوة عىل ذلك، وعىل الرغم من أن “جال” )Gall( يعرف بشكل كبري عىل أنه السلف 
العصبي،   النفس  علم  يف  األخرى  املهمة  اإلسهامات  من  العديد  له  أن  الفراسة،إال  لعلم  املشرتك  
فقد أنجز التمييز بني املادة الرمادية والبيضاء يف املخ، عىل سبيل املثال، واقرتح أن التلف يف الجزء 
األمامي من املخ ويف الجانب األيرس منه من املمكن أن يؤدي إىل عدم القدرة عىل إنتاج وفهم الكالم 
)وهي حالة تعرف باسم الحبُسة( )Pphasia(. ومع ذلك، فإن “جال” ال يذكر إال فيام يتعلق بعلم 

الفراسة ذي املصري العرس أو الضعيف 

 )1867 -1794( ،)Flourens( ”إن أحد النقاد األشداء لعلم الفراسة هو “ماري – جني بيري فلورينز
التجارب  من  ففي سلسلة  املخ.  يف  وظيفي  متركز  عدم وجود  إىل  أشار  فرنيس  أعصاب  عامل  وهو 
لتحديد تأثري إزالة أجزاء معينة من املخ عىل الوظيفة، وجد أن املهم ليس موقع اإلزالة ولكن كم 
التي تتم إزالتها. مبعنى آخر، فقد دافع عن أن املادة املخية متساوية الجهد: فأي جزء  األنسجة 
من املخ ميكن أن يؤدي وظيفة الجزء اآلخر. وقد عرف هذا أيضاً بأنه وجهة النظر الكلية عن املخ. 
والحظ هذا تحديداً لدى الطيور والحيوانات حيث يكون الشفاء ممكناً بعد االستئصال )إزالة أجزاء 
من املخ(. إن فكرة تساوي الجهد كانت قوية ومقبولة يف ذلك الوقت. ومع ذلك، فلم مير سوى قليل 

من الوقت حتى جاءت نتائج من علم األعصاب اإلكلينييك تشكك يف صدق النظرية. 

لقد حاول “فلورينز” وضع تحديد ملراكز املخ املختلفة واملسؤولة عن بعض الوظائف وذلك من 
خالل دراسة املخ وأجزاء الجهاز العصبي وكان يقوم بقطع بعض األجزاء العصبية ملعرفة الوظيفة 
التي تتأثر باالستئصال، وتوصل إىل أن املخ هو الوحدة األساسية لوظائف اإلدراك، والحكم، والذاكرة، 
واإلرادة وغريها، وأن املخ هو مكان ما يسّمى بالذكاء، واملخيخ هو املسؤول عن تآزر الحركات، أما 
املخ املستطيل فهو املركز الحيوي يف الجسم وإصابته تؤدي إىل املوت، والحبل الشويك يقوم بعملية 

التوصيل، وهكذا، أجرى عدة تجارب عىل الحيوانات انتهت إىل تأكيد أفكاره. 

اكتشافات القرن التاسع عشر: “بروكا” وإنتاج الكالم 
)Discoveries of the nineteenth century: Broca and speech production(

يف عام )1861(، عقدت يف جمعية األنرثوبولوجيا يف باريس ندوة للحديث عن مميزات وعيوب 
نظرية تساوي الجهد )Equipotentiality( مقابل نظرية التمركز )Localization(، وأعلن “إرنيست 
أبورتن” )Ernest Auburtin( عضو الجمعية وهو مؤيد لوجهة نظر التمركز عن حالة مريض كان 
يعاين من بعض املعوقات يف الجزء األمامي للمخ، فقد هذا املريض القدرة عىل  الكالم كليَّة, ولكنه 
الجمعية  مؤسس  عنه  أعلن  الذي  التقرير  يف   وجاء  مثرية،  كانت  النتيجة  وهذه  الوعي  يفقد  مل 
وسكرتريها الجراح الفرنيس “بيري باول بروكا” )Pierre Paul Broca(  )1824 - 1880( معلومات 
“ليبورن”  يدعى  مريضاً  “بروكا”   قابل   فقد  للندوة.  والدراماتييك  التاريخي  اإلسهام  متثل  مهمة 
الجزء األمين من  بحالة رصع )Epilepsy( ويعاين من شلل نصفي )شلل يف  )Leborgne( مصاباً 

الجسم( ومل يتكلم منذ عرشين عاماً، عدا النطق بكلمة )تان( )التي أصبحت اسمه املستعار(. 
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املريض  لفحص  “أبورتن”  بدعوة  “بروكا”  قام  والفاحشة،  الغامضة  الكلامت  بعض  إىل  باإلضافة 
“ليبورن”، وبعد ستة أيام مات املريض، وتم الكشف عنه بعد موته، وكان لحالة هذا املريض تأثري 

كبري عىل تطور علم النفس العصبي أكرث من أي حالة أو تقرير آخر.

أربعة أشهر وجد “بروكا”  تالية تمَّ إحضار مخ “ليبورن” والجمجمة وفحصهام، وبعد  أيام  ويف 
و “أبورتن” تلفاً يف التلفيفة األمامية اليرسى الثانية والثالثة. وكان هذا التلف عىل شكل تجويف 

بيضوي مملوء بالسائل ويشغل الجانب األيرس من املخ. 

املريض  لدى  الكالم  إنتاج  يف  النقص  أو  القصور  عرّف  فقد   )1.4( الشكل  من  واضح  هو  وكام 
“ليبورن” بأنه حبسة “بروكا”. وهكذا قام “بروكا” )1861( بتحديد املنطقة املسؤولة عن الكالم. 
بشكل  يترصف  ال  املخ  أن  إىل  أشار  مام  للمخ  الكرويني  النصفني  مقارنة  ومتت   ،)Broca’s area(
متساوي الجهد كام كان يعتقد من قبل. الشكل )1-4( صور ملخ “تان” مع تجويف عىل شكل بيضة. 

شكل )4.1(
صورة ملخ تان مع تجويف عىل شكل بيضة من علم األعصاب السلويك وعلم النفس العصبي عام )1997(

)From Behavioral Neurology and neuropsychology)1997((

أصيب  وقد  عاماً   )84( العمر  يبلغ من  لعامل  أخرى  بروكا” عن حالة   “بول  أعلن  ذلك  وبعد 
“بروكا”  كتب   )1863( عام  ويف  الكالم،  إنتاج  مشكالت  نفس  ولديه  املخ،  يف  التلف  هذا  بنفس 
تقارير أخرى لثامن حاالت، ومن العدل القول بأن مالحظات “بروكا” مل تكن أصيلة عىل الرغم من 
أنها مالحظات مثرية ومهمة ومعلوماتية، ومؤثرة يف الحقيقة، ونذكر أن “هيبوقراط” كان قد ربط 
بني تلف املخ والحبسة الكالمية، وذكر بأن التلف يف جانب من املخ )التلف أحادي الجانب( قد 
 )Jean ”صاحب شلالً يف الجانب اآلخر من الجسم.  ويف الوقت نفسه أعلن “جيني بابتست بوالرد
)Baptiste Bouillard )1796-1881( عن سلسلة من الحاالت التي تبنّي فقدان الكالم بعد أرضار 
لحقت بالفص األمامي، كام ميّز بني الحركات التي تتعلق بالكالم وبغري الكالم، وأشار إىل أنه نظراً 
ألن الكتابة والرسوم وعملية التكوين تتم باستخدام اليد اليمنى، فإن النصف الكروي األيرس للمخ 
“مارك  أظهر  وباملثل،  النصف كروية(.  السيطرة  الوظائف )وهذا مؤرش عىل عملية  بهذه  يتحكم 
داكس” )Matc Dax( يف عام )1830( ارتباطاً بني إصابة النصف الكروي األيرس والشلل النصفي 
وحبسة الكالم، وقام بدراسة أربعني مريضاً وكتب يف عام )1836( ورقة حول هذه األعراض، إالّ أن 

هذه الورقة مل تنرش. 
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اكتشافات القرن التاسع عشر: “ورنيك” وفهم الكالم
)Discoveries of the ninhteenth century: Wernicke and speech comprehension(

 )Carl ورنيك”  “كارل  األملاين  األعصاب  عامل  به  قام  الفرتة  هذه  يف  آخر  مهم  اكتشاف  هناك 
اضطراب  عن  وأعلن  للغة،  منطقة  من  أكرث  وجود  إىل  توصل  الذي   )1904-1848(  Wernicke(
الحبسة الكالمية )Aphasia(. ولكن، يف هذه املرة مل يكن املرىض قادرين عىل فهم الكالم )وهذه 
حالة توصف بأنها الحبسة الحسيّة. وتعرف اآلن بحبسة “ورنيك”( وهذا النوع من الحبسة يرتبط 
بالتلف يف النصف الكروي األيرس يف مكان أسفل منطقة “بروكا” )Broca’s area( وخصوصاً التلفيفة 
الصبغية األوىل، وكان املرىض يختارون الكلامت غري املناسبة ليستخدموها يف املحادثات، كام أنهم 
كانوا ضعفاء يف تسمية األشياء، ولديهم اضطراب يف الكتابة. واألهم من ذلك هو أن “ورنيك” أشار 
أّن هناك  إىل أن مناطق معينة هي املسؤولة عن وظائف محددة، ليس هذا فحسب ولكن أيضاً 
ارتباطاً بني املناطق املسؤولة عن هذه الوظائف. وأشار “ورنيك” إىل أن منطقة “بروكا” هي املنطقة 

املسؤولة يف املخ عن تخزين الصور الصوتية يف التمثيل “الفونولوجي” للكالم. 

من  أخرى  أنواعاً  “ورنيك”  وصف  كام  الكالمية(.  األصوات  )علم   :  )Phonological speech(
الحبسة مثل الحبسة الشاملة )global aphasia( وهو اضطراب شامل يف إنتاج وفهم الكالم ينشأ 
 )conduction من التلف يف األجزاء األمامية والخلفية للفص األمامي، وهناك أيضاً حبسة التوصيل
)aphasia وهي تحدث عندما يكون االرتباط بني منطقتي “بروكا” و “ورنيك” حاداً، يضاف إىل ذلك 
أعراض  إن   ،)word deafness( اللفظي  الصمم  )Fluency Aphasia(، وحاالت  الطالقة  “أفازيا” 
القطع أو عدم االتصال )Disconnection( تتكون من الفهم املصان مع مخرجات كالم مضطربة 

)سيتم وصف هذا االضطراب ويشكل تفصييل يف الفصل الثامن(.

كلب، وعاملان، ومنضدة الزينة األملانية: )بداية علم النفس العصبي احلديث(
 )one dog, two scientists, and German dressing table: The
beginning of modern neuropsychology(

الوظائف  بعض  متركز  أن  إىل  الخامس عرش  القرن  يف  الرسيرية  األدلة  من  العديد  أشارت  لقد 
الحيوية وخاصة الوظائف ذات الصلة باللغة هو أمر محتمل، كام شهد عام )1870( الدليل األكرث 
وضوحاً عىل التمركز القرشي للوظيفة، كام تنبأ هذا القرن ببزوغ فجر العلم الحديث للمركز القرشي 
 )Gustav Theodore Fritsch( ”وعلم النفس العصبي. واكتشف كل من “جوستاف تيودور فريتك
و“إدوارد هيتز”  )Eduard Hitzig( وهام طبيبان أملانيان إىل أن القرشة املخية الجديدة تثار من 
خالل التنبيه الكهربايئ ليس هذا فحسب وإمنا تثار بشكل انتقايئ )1870( وذلك باستخدام منضدة 
التنبيه االنتقايئ ألماكن  الزينة “لهيتزج” )حيث مل يكن هناك معمل متاح للتجريب(، ووجدا أن 
محددة يف الجزء األمامي من املخ يف كالب التجربة قد أظهر حركة ألجزاء معينة من الجسم، وبعد 

ذلك بأربع سنوات تمَّ تنبيه أو إثارة املخ اإلنساين كهربائياً.
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ومع ذلك، أشار “فردريك جولتز” )Friedrich Goltz( إىل أنه إذا كانت هذه املناطق العصبية 
و  “فريتك”  قام  عندما  الحقيقة  ويف  تتوسطه.  الذي  السلوك  يعوق  سوف  استئصالها  فإن  هامة، 
يؤدي  مل  املخيّة(  )القرشة  املخ  من  الخارجي  الجزء  بنزع  قاما  أي  الكالب،  لحاء  بنزع  “هيتزج” 
ذلك إىل إلغاء الوظائف العقلية ولكنها ضعفت أو قلّت، وهذا يتفق مع نتائج “جون هوفلكس 
جاكسون” )John Hughligs Jackson( وهو عامل أعصاب بريطاين أشار من خالل دراساته عىل أن 
الجهاز العصبي يتكون من سلسلة من الطبقات املنتظمة عىل شكل تسلسل هرمي وظيفي، حيث 
ا  أمَّ للسلوك،  إن الطبقات ذات املستوى األعىل )القرشة املخيّة( تتحكم يف السامت األكرث تعقيداً 
البناءات الدنيا )الحبل الشويك( فهي تتحكَّم يف الوظيفة ذات املستوى األدىن. إن أعامل “جاكسون” 
أيضاً  الجسم( حددت  البؤري )نوبات مرضية تحدث يف أحد أجزاء  الشلل   )Jackson( يف مجال 

ية ملناطق معينة من املخ.  أماكن الوظائف الحركية والحسِّ

خارطة وظائف املخ: “برودمان” وآخرون: 
)Mapping Brain functions; Brodmann and others(

مع هذه األدلة والنتائج املرتاكمة، فإن االنتقال إىل رسم وظائف املخ أصبح منترشاً عىل نطاق واسع، 
 )Brain taxonomy( حيث سعت العديد من هذه الرسومات أو الخرائط إىل تقديم تقسيم للمخ
واشتملت هذه الرسومات عىل خرائط إسقاطية تتبع املحاور الحركية الحسيّة للمخ وكذلك خرائط 
وظيفية مبنية عىل معلومات مقدمة من مالحظة تأثري التنبيه الكهربايئ للمخ عىل السلوك، وتمَّ 
باالضطرابات  املخ  السلوك، وكذلك ربط تلف  أثناء بعض أشكال  للمخ  الكهربايئ  النشاط  تسجيل 
 )wilder ”السلوكية الالحقة. إن أحد الخرائط العصبية الشهرية تعتمد عىل دراسات “ويلدر بنفلد
)penfield’s studies حول التنبيه الكهربايئ للمخ أثناء الجراحة)انظر الشكل اآليت(، وهذه الخرائط 
لّخصت املناطق الحسيّة- الحركية. والجسدية للمخ. يضاف إىل ذلك أحد الخرائط العصبية األكرث 
الخلوي “لربودمان” )Korbinian Brodmann( )1909(، وكام هو  املهندس  شهرة وهي خارطة 

واضح يف الشكل رقم )1.5( والجدول )1.1(


