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انتشر بين الناس أن المخ
األيمن مسؤول عن اإلبداع
والفن والمخ األيسر
مسؤول عن المنطق
والحساب ،فلننظر هل هذا
حقيقة أم خيال

وفي دراسة الحقة تم دراسة المزيد من المرضى بالصرع
Dartmoth
الشديد في Medical School
ً
فوصل مجموع العينتين إلى  13مريضا
وفي عام  1972قام الدكتور Robert E. Ornstein
بنشر كتاب واسع االنتشار باسم
)(The Psychology of Consciousness
وعمل دعاية كبيرة أن الفصين األيمن واأليسر للمخ لهما
وظيفتان مختلفتان ،وعليه فقد شهدت السبعينات من
القرن العشرين تغطية إعالمية واسعة لهذه الفكرة،
ومن هذه التغطية اإلعالمية ظهرت الفكرة بأن اإلبداع
يقوم به الفص األيمن

قام الدكتور Roger Sperry
بدراسة فصي المخ األيمن
واأليسر عام 1960م،
وكانت العينة  6من مرضاه
في كاليفورنيا من
المصابين بالصرع الشديد،
وقام الدكتور بقطع الرابط
لديهم بين الفصين
كمحاولة لتحسين حالتهم
المرضية الشديدة
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ونشرت  Betty Edwardsكتابها في باسم
كتابها في  1970باسم:
)(Drawing on the Right Side of the Brain

ً
أصل الموضوع علميا الروابط بين الفصين تتراوح ً
ما بين  100و  200مليون رابط وهذا عدد كبير جدا
وأكبر من الروابط بين النخاع الشوكي والجزء
األسفل من المخ ،وهو الجزء المسؤول عن
اإلحساس والسمع والبصر والذوق

وطلبت من أحد الرسامين أن يظهر
اإلبداع في الفص األيمن والمنطق في
الفص األيسر ،وهذا هو مصدر الظن
المنتشر اليوم أن االبداع يقوم به الفص
األيمن من المخ

ومن هنا جاء الظن بأن الجانب األيسر مسؤول
عن المنطق واأليمن مسؤول عن اإلبداع
الباحثون أن:
ويلخص
ً
متخصصة جدا وعلى عينة صغيرة
الدراسة
ً
هذه ً
ً
جدا جدا وال يجوز علميا تعميمها على كل الناس

ويؤمن معظم الباحثين اليوم
ً
الفصين يعمالن معا عند
اإلبداع ولكن كل منهما
يساهم في ذلك بدرجة
مختلفة

أن :

انظر)(Kaufman et al 2010

ويقوم الجراحون بعملية الفصل بين الفصين ًاأليمن واأليسر في مرض الصرع
على المريض والفصل بينهما
ألن الفصين لم يعودا يتواصالن فيؤثران سلبا ً
يحسن األعراض قليال
ووجدوا كنتيجة جانبية أن مرضى الصرع (عند الذين تم فصل فصيهم) حصلت
لهم النتائج التالية
 -١ذكاؤهم اللغوي ال ينخفض في الجانب األيسر
 -٢القدرة لديهم على حل المشاكل ال تنخفض
 -٣ال يستطيع الجانب األيمن التعرف على األمور المعقدة
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باختصار

للمزيد حول أحدث نظريات اإلبداع طالع الدورة اإللكترونية
)مهارات اإلبداع) التي يقدمها الدكتور طارق السويدان

القول بأن المخ األيمن مسؤول عن اإلبداع والفن،
والمخ األيسر مسؤول عن المنطق والحساب خرافة
ليس لها أساس علمي
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