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 (ول القسم ال ) املحاضرة السادسة

 الجهاز العصبي

 يعد الجهاز العصبي 
 
 في تعقيده  فريدا

 
املعلومات  ماليينالتي يستطيع إنجازها، فهو يتلقى  التحكمألفعال  نظرا

 .يفعلهجميع هذه املعلومات ليقرر ماذا على الجسم أن  يدمجاملختلفة ثم  الحسيةبشكل مبسط من األعضاء 

ل الشكل )neuronعصبون  بليون  100يبلغ عدد الخاليا العصبية أكثر من 
ّ
  ،(1، ويمث

 
 عصبونا

 
 نموذجيا

حيث تدخل املعلومات الواردة إلى  ؛كالذي يوجد في القشرة الدماغية املحركة )الخاليا الهرمية في قشرة املخ(

الخلية،  جسمأو على  dendritesالشجرية  التغصناتاملوجودة على  املشابكالخلية بشكل كامل عن طريق 

، بينما 200,000مئات إلى ويتراوح عدد االتصاالت العصبية التي تأتي عبرها اإلشارات )السياالت( الواردة بين عدة 

 االنتهائية التفرعاتلكنه يعطي الكثير من  وحيدaxon  محور تنتقل السياالت الصادرة عن الخلية العصبية عبر 

تصل إلى األجزاء األخرى من الدماغ والنخاع الشوكي واملحيط، وتؤمن هذه التفرعات االنتهائية املشابك التي 

synapses  التالية العصبوناتمع second-order neurons  أو مع  العضليةاملرسل إليها األوامر أو مع الخاليا

 .اإلفرازيةالخاليا 

 

 

 

 

 

 .قشرة املخية املحركةال(: بنية العصبون الهرمي في 1الشكل )
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 املستقبالت الحسية –القسم الحس ي للجهاز العصبي 

ينشأ من املستقبالت الحسية املنتشرة على سطح  حس ي أو فعل تبدأ معظم فعاليات الجهاز العصبي بعمل

في الدماغ مدة دقائق  الذاكرةمباشرة أو أن يحفظ في  استجابةالجسم، ويمكن لهذ النشاط الحس ي أن يسبب 

 )في املستقبل(.
 
 أو أسابيع أو سنين ليستخدم فيما بعد في تقرير نوعية االستجابة التي سيقوم بها الجسم الحقا

الذي ينقل  – somatic (الجسديالجسمي )القسم  – املحور الحس ي للجهاز العصبي ،(2) يظهر الشكل

املنتشرة على كامل سطح الجسم ومن بعض األعضاء أو البنى العميقة؛ حيث  املستقبالتاملعلومات الحسية من 

 في: حسيةعدة مناطق  إلىلتصل  الشوكيةتدخل هذه املعلومات الجهاز العصبي املركزي عبر األعصاب 

 بكافة مستوياته. spinal cordالنخاع الشوكي  .1

والدماغ ، ponsوالجسر  ،medullaفي البصلة  reticular formation الشبكي التشكيل .2

 . mesencephalonاملتوسط

 .cerebellum املخيخ .3

 .thalamusاملهاد  .4

 .املخية cortexمن القشرة  somesthetic areasالباحات الحسية الجسمية )الجسدية(  .5

 

 

 املحور الحس ي الجسمي للجهاز العصبي.(: 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jointمفصل : 

Kinesthetic receptorالحركي : املستقبل الحس ي 

Golgi tendon apparatus جهاز وتر كولجي )أعضاء :

 كولجي في وتر العضلة(

Muscle spindleاملغزل العضلي : 

Meissner's corpuscleجسيمات مايسنر ، 

Pacinian corpuscleجسيمات باشيني : 

Free nerve endingالنهايات العصبية الحرة : 
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  –القسم الحركي )املحرك( للجهاز العصبي 
 
العضالت ) effectorsأو املستجيبات  ذاتاملنف

 والغدد(

ل الدور النهائي املهم للجهاز العصبي
ّ
، ويتم ذلك عن املختلفة الجسديةواألعمال  الفعاليات تنظيمب يتمث

 طريق:

 في الجسم بأكمله. skeletal muscles الهيكليةتقلص العضالت  .1

 لألعضاء الداخلية. smooth muscles امللساءتقلص العضالت  .2

في مناطق عديدة  exocrine glands الخارجية اإلفرازوالغدد  endocrine glands الصماءإفراز الغدد  .3

 من الجسم.

ل
ّ
أما املحور املوازي ) الهيكليةالعصبي الخاص بالتحكم بالعضالت  املحور الحركي للجهاز(، 3الشكل ) يمث

ومن املالحظ أنه يمكن (، الغددو امللساءالخاص بالتحكم بالعضالت  املستقلاآلخر فهو الجهاز العصبي 

 ، وهي:املركزي في الجهاز العصبي  مستويات بالعضالت الهيكلية من عدة التحكم

 النخاع الشوكي. .1

، والدماغ pons، والجسر medulla (bulb)في البصلة  reticular formationالتشكيل الشبكي  .2

 . mesencephalonاملتوسط

 .basal ganglia القاعدية العقد )النوى( .3

 املخيخ. .4

  .motor cortex املحركةاملخية القشرة  .5

 في التحكم معينولكل منطقة من املناطق السابقة دور 

 السفلية الدماغية املستوياتو  النخاعفبحركات الجسم،  

 واآلنية التلقائية العضلية تهتم بشكل أساس ي باالستجابات 

 الدماغية، بينما تهتم املستويات الحسيةاملنبهات  تجاه 

دة املعقدةالعضالت حركات ب )القشرة املحركة( العليا    املتعم 

 .املخيةالواعية للقشرة  للسيطرة الخاضعةأي 

 للجهاز العصبي املركزي.املحور املحرك (: 3الشكل )                 

 

 

 

 تضم العقد )النوى القاعدية(:

Globus pallidusالكرة الشاحبة : 

Putamen :التبة 

Caudate nucleusالنواة املذنبة : 

Subthalamic nucleusالنواة الوطائية : 
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 في الجهاز العصبي Integrativeوظيفة الدمج والتكامل  – معالجة املعلومات

تعد معالجة املعلومات الواردة بالطريقة التي تسمح بحدوث االستجابة املحركة املناسبة، إحدى أهم وظائف  

فعلى سبيل ، غير مهمةالدماغ ويهملها كونها  ينبذها الحسيةمن املعلومات  %99؛ إذ أن حوالي لجهاز العصبيا

، الجلوساملقعد أثناء  لضغطوال  مالبسهجسمه مع  لتماساإلنسان في الحالة العادية )السوية(  ال ينتبهاملثال، 

حقل رؤيته، كما أنه ال يشعر  مخترقةوكذلك األمر فإن اإلنسان ال ينتبه إال لألشياء التي تمر مصادفة أمامه 

 عليها. عتادابالضجة الدائمة املحيطة به ألنه 

 التكامليةإلى املناطق  لوماتتنتقل هذه املع املهمةوهكذا فبعد أن يختار الدماغ املعلومات الحسية 

واملطلوبة، وتدعى عملية إدخال املعلومات هذه  املالئمةاملناسبة في الدماغ لتعطي االستجابات  والحركية

، وبناء  للجهاز العصبي)أو وظيفة الدمج(  integrative functionبالوظيفة التكاملية وتحويلها ومعالجتها 

عن  بسرعةاليد وإبعادها  رفععليه، فإذا المست يد اإلنسان موقد ذو حرارة عالية فإن االستجابة املطلوبة هي 

واالبتعاد  بأكملهالجسم  تحريكأخرى مثل  ثانويةاستجابات  املصدر الحراري، ولكن قد تشارك هذه االستجابة

    .اللممن شدة  الصراخعن املوقد، وربما 

 املشابك في معالجة املعلوماتدور 

السياالت العصبية في الجهاز العصبي، كما إن  اإلشارات أو التي تسلكها الدفعات أو الوجهةيحدد املشبك 

، بصعوبةمشابك أخرى مسير الدفعات فال تنقلها إال  تعرقلويسر بينما  بسهولة تاإلشارابعض املشابك تنقل 

 تنبيهاتهااز العصبي قد تؤثر على عمل املشابك من خالل إشاراتها أو من الجه أخرى  مناطقونضيف على ذلك أن 

رة من  قليلبعدد  يستجيبتارة أخرى، والعصبون املستقبل الذي يلي املشبك إما أن  املعرقلةتارة أو  امليس 

 منها. كثيريحتاج إلى قد الدفعات أو أنه 

 
 
 الضعيفةالدفعات  يمنعوليس مجرد نقل الدفعة باتجاه واحد، فتارة  وانتقائي معقدفعمل املشبك عموما

، كما أنه في أغلب ويضخمهامعينة  ضعيفةمنها فقط، وتارة أخرى ينتقى دفعة  ويسمح للقويةمن االنتقال 

 . مختلفةواتجاهات  مساراتاألحيان يوجه هذه الدفعات في 

 الذاكرة –تخزين املعلومات 

 فإن 
 
نتخبمن املعلومات الحسية املهمة هي التي  القليلكما ذكرنا سابقا

ُ
 استجابةلُتحدث  )يتم اختيارها( ت

ليستخدم  يخزن ولكنه  )في إحداث االستجابة السابقة(، فمعظمه يهمل الكبروهو القسم  الباقيفورية، بينما 

 في املستقبل في تنظيم 
 
 القشرةه املخزونات في ، وتستقر معظم هذالتفكيروفي عملية  الحركية الفعالياتالحقا

 من املعلومات(. قليلةولكن أن تخزن كميات  الشوكي النخاعوربما  القاعديةيمكن للمناطق ) الدماغية
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 من مهام بالذاكرةاملعلومات هذا يدعى  خزن إن 
 
نماذج معينة من  مرور، وبسبب املشابك، وهو أيضا

على نقل نفس التنبيهات نفسها  أكثر قدرةفي كل لحظة، فإن هذه املشابك تصبح  املتعاقبةعبر املشابك  التنبيهات

أن املشابك وبعد مرور التنبيهات الحسية مرات  أي؛ facilitation بالتيسيرفي املرة القادمة، وهذا ما ندعوه 

رةعديدة عبرها تصبح    facilitated ميس 
 
نفسه تستطيع أن تسبب  الدماغبحيث أن اإلشارات التي تنشأ من  ؛جدا

، لم ترد الخارجيةالحسية  والتنبيهات اإلشارات، رغم أن انفسه ةتعاقبامل املشابك عبرالعصبية نقل للدفعات 

لدى اإلنسان بإدراك األحاسيس األصلية وكأنها قادمة من املحيط مع أن هذه اإلشارات  نفسه الشعور  يخلقمما 

 .ذاكرةليست سوى 

خزن الذكريات
ُ
 من  حاملا ت

 
؛ إذ يقوم processing mechanism آلية املعالجةفي الجهاز العصبي تصبح جزءا

إما  ،ويرسلها الحديثةثم ينتقي بناء  على ذلك املعلومات الحسية  ،الذاكرةمع  الحس يالوارد  بمقارنةالدماغ فيها 

 إلحداث االستجابات الجسمية الفورية. الحركيةأو إلى املناطق  ،وذلك لالستخدام املستقبلي التخزينإلى مناطق 

 (الجملة العصبية)أقسام الجهاز العصبي 

  –الجملة العصبية  تقسم
 
 central املركزيةالجملة العصبية : ينإلى قسمين رئيس - كما مر معنا سابقا

nervous system  املحيطيةالتي تتكون من الدماغ والنخاع الشوكي، والجملة العصبية peripheral nervous 

system  والعقد املرتبطة بها. (الشوكيةو القحفية ) العصابالتي تتكون من  

:
 
 الجملة العصبية املركزية أوال

 تشمل:

 :(3الشكل ) ،ويضم: encephalonأو  brain الدماغ -

  الدماغ االنتهائيtelencephalon  = املخcerebrum .)نصفي الكرتين املخيتين( 

  الدماغ البينيdiencephalon .)املهادين والوطاء( 

  الدماغ املتوسطmesencephalon = midbrain 

  الدماغ التاليmetencephalon  الجسر =pons  املخيخ +cerebellum. 

  الدماغ النخاعيmyelencephalon  =  النخاع املتطاولmedulla oblongata  البصلة  =bulb. 

 والجسر طاملتوس الدماغ إلى عادة هذا يومنا في الدماغ جذع ملصطلح الشائع االستخدام يشير(

 .)والبصلة

 .medulla spinalis = spinal cordالشوكي الحبل( النخاع ) -
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 أقسام الدماغ. (:3الشكل )
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:
 
 املحيطية الجملة العصبية ثانيا

 تشمل:

 تخرج من القحف عبر ثقوبه 12وعددها  (:القحفيةالدماغية )العصاب  -
 
تعد األزواج و  ،زوجا

 . األوالن والثانيان أجزاء من الجملة العصبية املركزية: القحفية

 تخرج من  31 وعددها :العصاب الشوكية -
 
عبر الثقوب بين  (النفق الفقري القناة الفقرية )زوجا

 الفقرية.

 .كافه تتوزع في مناطق الجسم ،وألياف عصبية صغيرة، وضفائر، وجذور عصبية ،عقد -

 ة للجهاز العصبيالرئيس الوظيفيةالثالث املستويات 

 .النخاع الشوكيمستوى  .1

، والدماغ البيني (البصلة والجسر والدماغ املتوسط)ويضم جذع الدماغ : الدماغي السفلياملستوى  .2

 .، والعقد أو النوى القاعدية، واملخيخ(املهادين والوطاء)

 .(املخيةالقشرة ) القشر الدماغيأو مستوى  الدماغي العلوي املستوى  .3

والدمج  املعالجةإن كل مستوى من املستويات السابقة مسؤول عن وظائف معينة، فكثير من وظائف 

 في 
 
 الوظائف االنعكاسيةالكثير من  السفلي، بينما يتولى املستوى الدماغي النخاعتحدث بصورة متطورة جدا

 هائل مخزن فهي املهيمنة على باقي املستويات، وتعد  العلوي  الدماغيأو املستوى  املخية القشرة، أما (الالواعية)

 . يستعملها العقل للذاكرة

 الباحات الوظيفية في القشرة املخية

: الباحة الحسية الجسمية
 
 )الجسدية( أوال

متميزة تدعى  باحة 50تقسم القشرة املخية إلى ما يقارب 

وذلك بناء على فوارق  brodman areas برودمان باحات

ولهذه الخريطة )التقسيم( أهمية خاصة  ،نسيجيةبنيوية 

تكمن في أنها تستعمل من قبل جميع االختصاصيين 

بالفيزيولوجيا العصبية وأطباء األعصاب عند البحث في 

الشكل  ،للقشرة املخية البشرية املختلفة الوظيفيةالباحات 

(4.) 

 

 .في القشرة املخية باحات برودمان :(4الشكل )                                                                                                                                       
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 )شق روالندو(  الشق املركزي الكبيرويالحظ في الشكل 
 
الذي  central sulcusي املركز  الثلموالذي يدعى أيضا

يمتد بشكل أفقي عبر الدماغ. وبشكل عام تنتهي السياالت )اإلشارات( العصبية الحسية من جميع األنماط 

الشق  خلف)الجسدية(  الحسية الجسميةوتتوضع القشرة  ،الشق املركزي  خلفالحسية في القشرة املخية 

باإلضافة إلى ذلك تنتهي اإلشارات  ،40، 7، 5، 3 ،2، 1وبشكل رئيس ي في باحات برودمان  املركزي مباشرة،

 .الصدغيفي الفص  السمعيةواإلشارات  (،)القذالي القفوي في الفص  البصرية

 التفكيرللجسم وبعض وجوه  الحركيالشق املركزي بالتحكم  أمامويتخصص الجزء من القشرة الواقع 

 .التحليلي

 عصبية واردة مباشرة من النوى الناقلة  منفصلتين باحتين متميزتينومن املعروف أن هناك 
 
تتلقيان أليافا

 الوليةتدعى هاتان الباحتان الباحة الحسية الجسمية  somesthetic relay nucleiلإلشارات الحسية الجسدية 

I  باحة(S-I)  الثانوية والباحة الجسميةII  باحة(S-II)، ( 5الشكل .) أهمية الباحة الحسية الجسمية  وتفوق

إلى درجة أن عبارة القشرة الحسية الجسمية تشير  الثانويةبكثير أهمية الباحة الحسية الجسمية  الولية

 في أغلب األحيان. الوليةبمفهومها العام إلى الباحة 

 

 

 الباحتان القشريتان الحسيتان :(5الشكل )

 .II – Iالجسميتان  

 

 

 

 

املركزي من القشرة املخية البشرية  خلففي التلفيف ( S-I)باحة  I الوليةتتوضع الباحة الحسية الجسمية 

، وتملك هذه الباحة ترتيب مكاني )حّيزي( مميز الستقبال اإلشارات العصبية من (3 ،2 ،1)في باحات برودمان 

 املناطق املختلفة للجسم.

ل الشكل )
ّ
 للدماغ عند مستوى التلفيف خلف املركزي، ويُ  (،6يمث

 
 عرضيا

 
 القسامظهر تمثيل مقطعا

، ويالحظ أن بعض مناطق الوليةباحة الحسية الجسمية لفي مناطق منفصلة من ا للجسماملختلفة  )القطاعات(

ل بباحات  اإلبهامثم  الوجهثم  كالشفتينالجسم 
ّ
ل كامل كبيرةتمث

ّ
لسفلي من الجسم ا القسمو الجذع، بينما يمث

  صغيرةبباحات 
 
 هذه الباحات  )أو حجم( امتداد تناسبيذ ؛ إنسبيا

 
 املستقبالت الحسيةمع عدد  طردا

Thigh: الفخذ 

Thoraxالصدر : 

Tongueاللسان : 

Abdomenالبطن : 
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املنطقة وليس  حساسية درجة)أي محيطية من الجسم )أو قطاع( املتخصصة املوجودة في كل منطقة 

 امتدادها(.

 الجزء، بينما يقع تمثيل Iمن الباحة الحسية الجسمية  وحشيةيقع في الجزء األكثر  الوجهويالحظ أن تمثيل 

   .النس يمن الجسم في الجزء  السفلي

 

 تمثيل قطاعات الجسم املختلفة في الباحة الحسية الجسمية الولية. :(6الشكل )

من نهايتها  والخلف السفلبكثير من األولية، وتقع إلى  أصغرفهي  (S-II)باحة  IIالثانوية الباحة الجسمية أما 

ألجزاء أو قطاعات الجسم  الدقيقهذه الباحة إلى التمركز  وتفتقر(، 5كما هو موّضح في الشكل ) الوحشية

ل الذراعان في املركز، 
ّ
ل في األمام بينما تمث

ّ
املختلفة مقارنة مع الباحة الحسية الجسمية األولية، فالوجه يمث

 والساقان في الخلف.

،  قليلةهذه الباحة  وظيفةاملعلومات عن 
 
 ماهية إدراكوتمييز  عدمهذه الباحة يؤدي إلى  تخريب لكنجدا

 األشياء )غياب اإلدراك الحس ي الجسمي(. 

  وظائف الباحة الحسية الجسميةI 

 االنتقائي االستئصاللباحات القشرة الحسية الجسدية املختلفة بواسطة  الوظيفيةالقدرات  تحديدتم 

من  اآلتيةيسبب فقدان األنماط  الوليةفاالستئصال الواسع للباحة الحسية الجسمية  املختلفة،لألجزاء 

 الحسية: املحاكمة
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 يصبح املصاب  .1
 
في األجزاء املختلفة للجسم، ولكنه قد  اإلحساسات موضععن تحديد وتمييز  عاجزا

، كأن يعزو اإلحساسات إلى إحدى اليدين، وهذا يعني أ مبهميحدد املوقع بشكل 
 
والجزاء  املهادن جدا

يمكنها  –التي ليس لها عالقة باإلحساسات الجسمية في الحالة السوية  – الخرى من القشرة املخية

 أن تقوم بش يء من التحديد ملوضع اإلحساسات.

 املطبق على جسمه. للضغطاملصاب عن تقدير الدرجات الدقيقة  يعجز .2

 األشياء بدقة. أوزاناملصاب عن تحديد  يعجز .3

 املصاب يعجز  .4
 
 .astereognosisبعمه التجسيم  وهذا ما يدعىأشكال الجسام،  عن تحديدأيضا

  مزيجاملصاب عن تحديد  يعجز .5
 
املواد، ألن هذا النمط من التحديد يعتمد على أحاسيس دقيقة جدا

 تنجم من حركة الجلد فوق سطح املزيج.

لباحة الحسية الجسمية ا تخريب أن إذ ؛اللم والحرارة فقدان حس ي  أي ش يء حول  لم يذكرويالحظ أنه 

ر االولية    وبالتالي تلعب، الشدةأو  لكماإلى لهذين االحساسين إما بالنسبة  االدراك الشعوري يغي 
 
هذه الباحة دورا

 في تحديد 
 
 . السفليةيكون من مهمة املستويات الدماغية  إدراكهماهذين اإلحساسين، بينما  صفاتهاما

: باحتا 
 
 )الجسدي( الترابط الجسميثانيا

في القشرة الجدارية خلف الباحة الحسية الجسمية األولية وأعلى  املتوضعتان 7و 5تلعب باحتا برودمان 

 هامة في سبر  ،الثانوية
 
 الترابطاملعلومات الحسية الجسمية. ولذلك تدعى هاتان الباحتان باحتا  غموضأدوارا

 .(4، الشكل )الجسمي

قد  معقدةإن التنبيه الكهربائي لباحة الترابط الجسمي يمكن ان يشعر الشخص احيانا بأحاسيس جسمية 

ن باحة الترابط الجسمي تربط املعلومات القادمة أح . ذلك يوّض الكرةأو  السكينتصل الى حد الشعور بش يء مثل 

مع الترتيب التشريحي للطرق  وهذا يتناسب ،من نقاط متعددة من الباحة الحسية الجسمية لتفسر معناها

 )السبل( العصبونية التي تدخل باحة الترابط الجسمي، فهي تتلقى إشارات من:

 الباحة الحسية الجسمية األولية. .1

 النوى البطنية القاعدية للمهاد.  .2

 مناطق أخرى من املهاد. .3

 القشرة السمعية. .4

 القشرة البصرية. .5
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  الالتشكيل –تأثير إزالة باحة الترابط الجسدي 

 بشكلمعظم إحساسه  يفقدعند الشعور بها، كما  املركبةاألشياء واألشكال  تميزاملصاب قدرته على  يفقد

من جسده، أي أنه ينس ى أنه موجود وبالتالي ينس ى  املقابلاملصاب للجانب  نسيانجسده، واالغرب من ذلك هو 

كذلك األمر عندما يشعر باألشياء فإنه ،لحركيةفي أغلب األحيان أن يستعمل الجانب اآلخر إلنجاز الوظائف ا

يدعى هذا الخطأ الحس ي املعقد  ،الش يء وينس ى حتى وجود الجانب املقابل بأحد جانبييميل إلى الشعور 

 . amorphosynthesis الالتشكيل )عمه التشكيل(

 وظيفة املهاد في االحساس الجسمي 

األساسية، ولكن  إحساسات اللمسمعظم  يفقدالحسية الجسمية عند اإلنسان فإنه  الباحة تتخربعندما 

 للمهاد)املبهم(. ولذلك البد من أن نفترض وجود قدرة بسيطة  الخاممن حس اللمس  طفيفةدرجة  تعود

العمل األخرى( على تمييز إحساس اللمس، على الرغم من أن  السفلية املستويات الدماغيةإلى  باإلضافة)

الباحة الحسية الجسمية في أو طريق إلرسال هذا النمط من املعلومات إلى  محطةللمهاد يتمثل في كونه  لرئيسا

 .القشرة املخية

على إدراك املصاب  طفيفالحسية الجسمية يكون له تأثير  الباحةومن جهة أخرى فإن فقدان أو تخريب 

عتقد أن جذع الدماغ واملهاد واملناطق القاعدية لذلك ي ،الحرارةعلى إدراك حس  خفيف، وتأثير اللملحس 

أن هذه  املدهشومن  هذين اإلحساسين،في تميز  الساس ياملشاركة األخرى من الدماغ ربما تلعب الدور 

 اإلحساسات )األلم والحرارة( تظهر 
 
 في سلسلة تطور الحيوان، بينما  باكرا

 
إحساسات اللمس  تتأخرجدا

 األساسية في الظهور.

: الباحة القشرية البصرية
 
 ثالثا

، ومثل جميع الباحات القشرية االخرى تقسم القشرة )القذاليين( القفويينفي الفصين  تتوضع بشكل رئيس

 secondary visual الثانويةالبصرية  الباحاتو ، Primary Visual Cortex الوليةالبصرية  القشرةالبصرية إلى 

areas( 7، الشكل.) 

في باحة الشق )الثلم( وتتوضع  (،4الشكل ) 17في امتدادها باحة برودمان الـ  البصرية الوليةالقشرة  توافق

على الوجه األنس ي لكل قشرة قفوية  occipital pole، وتمتد إلى القطب القفوي calcarine fissure areaاملهمازي 

تنتهي اإلشارات أو السياالت ؛ حيث العينينالسياالت العصبية من  معظمتصل إلى هذه القشرة و ، (قذالية)

القطب القفوي، في حين أن اإلشارات القادمة من  قرب)في الشبكية(  macula اللطخة الصفراءالقادمة من 

، الشكل املهمازي الشق  طول القطب القفوي وعلى  أماممتحدة املركز  دوائرتنتهي في  املحيطيةأقسام الشبكية 

(7.) 
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فتوافق في  visual association areasالبصرية  الترابطوالتي تدعى باحات  الثانويةالباحات البصرية أما 

(، وهي تتوضع أمام وأعلى وأسفل القشرة البصرية األولية، وتعمل على 4الشكل ) 18امتدادها باحة برودمان الـ 

 (.7)اإلدراك البصري(، الشكل ) عميقاملعاني البصرية بشكل  تحليل

 

 القشرة البصرية.  :(7الشكل )

 ةالطرق البصري  

بة البصرية تسير
َّ
 )التصالب البصري( األلياف العصبية املنطلقة من الشبكية في العصب البصري فاملصل

فالسبيل البصري، قبل أن تؤلف في الجسم الركبي الوحش ي محطة تنطلق منها ألياف جديدة تسير عبر التشعع 

 (.8الشكل ) ،البصري في طريقها إلى القشرة البصرية
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 البصرية. القشرة(: الطرق البصرية الرئيسية من العينين إلى 8الشكل )

هي محاوير خاليا الطبقة العقدية ( II)ق  optic nerveألياف العصب البصري  :العصب البصري   -

ganglionic layer البصري ويتحد مع يغادر العصب البصري جوف الحجاج عبر النفق  ،في الشبكية

 
ّ
 بة البصرية.العصب البصري املقابل ليؤلفا املصل

بة البصرية  -
َّ
االتصال بين  إزاء optic chiasma تقع املصلبة البصرية :)التصالب البصري( املصل

 الجدار األمامي للبطين الثالث وأرضيته، وفيها 
ُ
لكل ( أو الداخلي نس يألا) النفيألياف القسم  صالبت

 شبكية 
َّ
، في حين تواصل ألياف النصف املقابل، وتدخل السبيل البصري في الجانب الناصف الخط

لكل شبكية سيرها نحو الخلف ضمن السبيل البصري في الجانب ( أو الخارجي الوحش ي) الصدغي

افق  .املو
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، ويسير (التصالب البصري )من املصلبة البصرية  optic tractينشأ السبيل البصري  :السبيل البصري   -

)أو النواة  الركبي الوحش يوتنتهي أليافه في الجسم  ،cerebral peduncle املخية السويقةحول 

الذي يقع في الناحية الظهرية للمهاد، ويقوم هذا  lateral geniculate body الركبية الظهرية الوحشية(

 الجسم بوظيفتين رئيستين:

o :عمل كمحطة إيصال للمعلومات البصرية من السبيل البصري إلى الباحة البصرية، ي الولى

 مع درجة عالية من  دقيقةوهذه الوظيفة 
 
 حيث يتم النقل نقطة بنقطة تماما

 
 الدقةجدا

 على طول الطريق من الشبكية وحتى الباحة البصرية. املكانية

o :إلى الباحة البصرية، أي أنها تتحكم  لنقل املعلومات أو اإلشارات كبوابةعمل يهي  الثانية

 بكمية اإلشارات التي يسمح لها باملرور إلى الباحة القشرية البصرية.

 الخاليا العصبية للجسم الركبي محاويرهي  radiation opticألياف التشعع البصري  :التشعع البصري  -

 . البصرية القشرةتسير األلياف نحو الخلف عبر املحفظة الداخلية وتنتهي في  ،الوحش ي

؛ حيث يؤدي الضرر إلى اضطرابات الساحة البصرية املرتبطة بآفات الطرق البصرية( 9)يشير الشكل 

  في إحدى الطرق البصرية إلى النتائج اآلتية: القطع األذى أو اآلفة أو أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرق البصرية.اضطرابات الساحة البصرية املرتبطة بآفات  :(9)الشكل 

 .العين كرةناجم عن التهاب العصب خلف  اليمنى العينفي  محيطيعمى  -1

 .ناجم عن قطع العصب البصري اليمنى في العين  تامعمى  -2

 .ناجم عن آفة جزئية في املصلبة البصرية أيمن )أنس ي أو داخلي( شقي أنفيعمى  -3

 .ناجم عن إصابة تامة في املصلبة البصرية مزدوج )وحش ي أو خارجي( شقي صدغيعمى  -4

 .ناجم عن آفة في السبيل البصري أنفي أيمن و صدغي أيسرعمى شقي  -5

 .ناجم عن آفة في التشعع البصري أنفي أيمن و صدغي أيسرعمى شقي  -6

 ناجم عن آفة في القشرة البصرية.أنفي أيمن و صدغي أيسرعمى شقي  -7
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 تحليل املعلومات البصرية وإدراكها 

بصرية في سبيلين أو أنه يتم تحليل املعلومات البصرية بعد مغادرتها للقشرة ال ،(10يظهر الشكل )

 :ن في الباحات البصرية الثانويةطريقين رئيسي

 تحليل الوضع ثالثي البعاد، والشكال، وحركة الجسام .1

 البعد الثالثأحد السبل أو الطرق التحليلية الذي يحلل  ،(10املتصلة في الشكل ) السوداءتبين األسهم 

  الفراغلألجسام املرئية بالتنسيق مع 
 
حول الجسم، ومن هذه املعلومات نجد أن هذا السبيل يحلل أيضا

فإن هذا السبيل أو الطريق  آخر،وبمعنى  ،في هذا املشهد للحركةللمشهد املرئي باإلضافة  الكلي الشكل

 ، وفيما إذا كان لحظةفي كل  جسمل ك  يقعيخبرنا أين 
 
 . الأم  متحركا

، الثانوية في الباحات البصرية الوليةالبصرية  للقشرةتتشابك اإلشارات في هذا السبيل بعد مغادرتها 

، وعند القفوية الجدارية الفسيحة، ومن ثم لألعلى إلى الباحة القفوية املتوسطة الخلفيةالباحة إلى ثم 

والتي  الترابط الجسمية الخلفيةلباحة األخيرة تتراكب مع إشارات قادمة من باحات ل الحافة المامية

)تنقل األلياف البصرية الضخمة هنا إشارات  تحلل اإلشارات الحسية الجسمية ومظهرها ثالثي األبعاد

 .فقط( والسود بالبيضولكنها  سريعةعصبية 

 تحليل التفاصيل البصرية واللوان .2

 الثانوية الباحات البصرية إلى الوليةالبصرية  القشرةالتي تمر من  ،(10الحمراء في الشكل )إن األسهم 

، تمثل السبيل والصدغية القفويةمن الباحة القشرية  السفلية البطنية والنسيةومن ثم إلى املناطق 

لتحليل التفاصيل البصرية، باإلضافة إلى ذلك فإن أجزاء معينة في هذا السبيل تحلل وتوضح  الرئيس

. اللوان
 
 أيضا

السطوح، وتحديد تفاصيل  بنية، وتحديد والقراءة، الحروفلذلك فهذا الطريق أو السبيل يهتم بإدراك 

ل. جسمالما هو هذا  ملعرفةجميع هذه املعلومات  تفسيراألجسام، ومن ثم  ألوان
ّ
 وماذا يمث

 

 

 

 ( انتقال السياالت )االشارات( 10الشكل )

 البصرية من الباحة البصرية الولية إلى 

 الثانوية.
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: باحة تمييز الوجوه
 
 رابعا

في  بالعجزوهو يتميز  prosophensia عمه الوجوهالدماغية يدعى داء  الشذوذاتهناك نمط مميز من 

للفصيين  النسية السفلية املناطقالوجوه، ويحدث عند األشخاص املصابين بأذية شديدة في  تمييز

وإن  (،11ن الصدغيين كما هو موضح بالشكل )للفصيي النسية البطنيةوعلى طول السطوح  ،القفويين

 في الوظيفة الدماغية 
 
 جدا

 
 صغيرا

 
 فقدان باحات التمييز الوجهي هذه يسبب شذوذا

 
 نوعه.من  غريبا

سؤولة عن مهمة بسيطة كتمييز املخية م القشرةمن مساحة  ضخامةوقد يتساءل أحدهم عن سبب 

الوجوه، ولكن إذا تذكرنا أن معظم أعمالنا اليومية تتم باالشتراك مع أناس آخرين أدركنا أهمية هذه 

 الوظيفة الفكرية.

، بينما يرتبط الجزء الصدغي بشكل البصرية القشريةمن هذه الباحة مجاور للباحة  القفوي إن الجزء 

الذي يتدخل باالنفعاالت والفعالية الدماغية والتحكم باالستجابة السلوكية تجاه  الحوفيوثيق مع الجهاز 

 املحيط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 باحتا التمييز الوجهي املتوضعة على الوجه السفلي للدماغ في الفصيين القفوي النس ي والصدغي. :(11الشكل )

 

 نتابع في القسم الثاني من املحاضرة

 


