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          Ruth Lesser    روث ليسر 

  

              مقدمة  . ١

هـاورد  (و يورد كل من     . يعود تاريخ دراسة كيفية تنظيم اللغة يف الدماغ إىل مخسة آالف سنة خلت                
Howard  و هاتفيلد Hatfield  1987 ( مالحظات وردت يف كتابات على نبات بردي مصري يعود حلوايل

حيث ميكن رؤية بعض أجزاء العظم ( قبل امليالد كيف ميكن لألذى احلاد الذي يصيب الصدغ         سنة 3.000
   Imhotepويعلق الطبيب اجلراح عموتيـب  . أن يسبب  فقدان القدرة على الكالم ) احملطم داخل األذن

به الذي يصف هذه احلاالت احلزينة يف أوراق الربدي على أمهية مالحظة أي طرف من اجلسم قـد أصـا             
األذى ، وتلك مالحظة مل تؤخذ جدياً حىت اية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية الدراسـة الـسريرية                 

  . علم دراسة احلبسة الكالمية: املنتظمة لالضطرابات اللغوية بعد عطب يف الدماغ ،أي

ـ                 ة حـال ،    أما فرع اللغويات العصبية األحدث الذي يتطور بسرعة اآلن ، فله جذور إضافية ، على أي
 املشتمل على عدة فروع دعمهويضم . باإلضافة إىل  اجلذور اليت أخذها من علم دراسة  احلبسة الكالمية السريري            

 Thatcherتاتـشر   (األنثرو بولوجية مـن ناحيـة       /العلوم العصبية ، وعلم األحياء ، وعلم اإلنسان       : من املعرفة 
مارشـال   ، Caplanكابالن  ،  Arbibأربيب (خرى ، والذكاء االصطناعي والفلسفة من الناحية األ) 1980

Marshall 1982  و تشرشالند ، churchland  1986 .(   يقوم املنهج الذي سنعتمده يف هذا الفـصل– 
 على مراجعة وتوضيح القصور املوجود يف األساليب احلالية املتوفرة للغويني العـصبيني ، ويقتـرح      –بشكلٍ كبري   

 اللغوي الذي ميكن أن يتقدم بنا حنـو منـاذج   - العصيب - سبيل تطوير علم النفس     بعض األفكار والتصورات يف   
  . واقعية يف دراسة وظيفة الدماغ

فرع من اللغويـات  : "على أنه  ) Hank  1986  هانك( العصبية -يعرف قاموس حديث اللغويات 
 فيه على دراسة اللغة  بعـد أن يـصاب   ، ويكون التركيز  األساسي " يتعامل مع ترميز املقدرة اللغوية يف الدماغ        

وكما سنناقش فيما يلي ، فإنه من السهل اآلن دراسة بعض جوانب الوظيفة اللغوية يف األدمغـة                 . الدماغ بعطب 
 العصبية أن تعتمد بشكلٍ أساسي على حوادث الـسكتات الدماغيـة            –السليمة ؛ إال أنه كان على اللغويات            

بشري يف حبثها عن موقع اللغة عصبياً ، وحياول علم األعصاب دراسة كيفية ربط              وإصابات الرأس داخل الدماغ ال    
ويف . إثارة األدمغة الال بشرية أو القيام ببعض الضرر املسيطر عليه متاماً عليها            الوظيفة العصبية بالسلوك من خالل    

سلوك الناس معطـويب الـدماغ      الواقع ، فإن إحدى اهتمامات اللغويني العصبيني تتمثل يف تربير استنتاجام من             
وتعميمها على الناس الذين ال يعانون من أي خلل دماغي ؛ وبذلك ميكن استخدام دليل من علم األمراض والقيام                   
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ويعتمد املدى الذي ميكن من خالله تطبيق ذلك على مستوى . بتعميمات حول كيفية ترميز اللغة يف الدماغ نفسه      
 يف القرن املاضي ،كان طالب احلبسة حذرين للغايـة          Jackbsonياكبسون  ومنذ  . التجريد من هذه التعميمات   

من  االستنتاجات اليت ميكن احلصول  عليها من األدمغة املعطوبة حول توضع الوظائف اللغوية بالنسبة للمراكـز                  
ناطق امليتة ،   التشرحيية ؛ إن السلوك امللحوظ جيب أن يكون مضبوطاً بالضرورة باملناطق احلية يف الدماغ وليس بامل               

 من أجل مناقـشة    Caplan  1981راجع كابالن (وال جيب اخللط بني موقع أعراض العطب وموقع الوظيفة 
  .  الفيزيولوجي بني اللغة والدماغ ما زال ينتظر من ينجزه-ولذلك ، فإن التنظيم البنائي ) مستفيضة هلذه املواضيع

 العصبية ينقصه هذا القيد على أية  حال ؛          - النفسية   - اللغوية          إن مستوى التجريد املستخدم يف النمذجة     
إن هذه النماذج تأصلت يف دراسات حول كيفية معاجلة اللغة عند الناس العاديني ، واختربت وأعيدت صياغتها أو       

أنه ومن العيوب املوروثة يف هذا النموذج .  تصرف الناس املصابني خبلل دماغيحولتشذيبها من خالل مالحظات   
ال يوجد فصل دقيق واضح بني اللغة عند الناس العاديني ولغة املرضى ؛ إال أن الناس املصابني باحلبسة يعانون مـن     

راجع ، على سبيل املثال ، ما ذكـره         (خلل يف األداء اللغوي وبدرجة كبرية  كما هو احلال عند الكثري من الناس             
إن املبـدأ   . Paragrammatismsحـول  ) Howard ) 1987 وهـاورد   Butterworthبتـرورث  

االسترشادي املوظف يف العديد من هذه النماذج هو أن بناء اللغة العقلي مؤلف من مكونـات أو قوالـــب                   
وما ميكن أن حيدث يف احلبسة هو تعرض بعض هذه املكونات خللـل             . ينفصل فيها الواحــد عن اآلخـــر    

م التصرف اللغوي عند الناس املصابني باحلبسة ملعرفة هـذه          أكثر من املكونات األخرى ، ولذلك ، ميكن استخدا        
وهذا مستقل متاماً ، أساساً ، عن حماوالت تنظيم هذه األنظمة الفرعية يف األنظمة الفرعية               . األنظمة اللغوية الفرعية  

سهم  مل يقصد  العصبية ، وقد أكد علماء األعصاب النفسني العقالنيني أن مناذجهم املتشطّرة املؤلفة من صناديق وأ              
  . منها متثيل األنظمة العصبية أبداً

ولذلك ، فإن احلالة الراهنة ، تتمثل يف زيادة التعقيدات يف مناذج اللغة النفسية العصبية ، من ناحيـة ،                    
وزيادة وسائل وأساليب فحص وظيفة الدماغ من الناحية األخرى ، إال أنه مل تزل هناك فجوة واسعة غري واضحة                   

تقاوم بشكلٍ منظم انتقاهلـا     ) اإلدراكية( العقلية   - العصبية   - الوقت احلايل ، فإن الدراسات النفسية        ويف. بينهما  
وسنقوم فيما بعـد ، يف هـذا        . للدراسات الدماغية اليت تؤسس بشكل عام بأقل املفاهيم بدائية حول بناء اللغة             

وقبل أن نصل إىل تلك     . باألنظمة الفرعية يف اللغة    العصبية املتعلقة    -الفصل ، مبراجعة بعض هذه النماذج النفسية        
النقطة ، فسنناقش الدراسات اليت حاولت اكتشاف ، بطريقة عامة نوعاً ما ، الركيزة العصبية األساسية للغة واليت                  

ـ        ت اُعتربت كينونة غري واضحة املعامل فيما يتعلق بتخصصها اجلانيب املخي ، وموقعها بالنسبة للمواقع القشرية وحت
ولكي نفهم ملاذا مل تزل املعرفة اخلاصة بالنظام العصيب اللغوي حمدودة للغاية يف الوقت احلـايل ،    . القشرية يف املخ    

حنتاج أوالً ملناقشة األساليب والتقنيات املتوفرة حالياً يف دراسة اجلهاز العـصيب يف الـدماغ البـشري احلـي ،                    
  . قات الفرديةوصعوبات التفسري اليت تنشأ مبا يتعلق بالفرو

    أساليب تفحص الدماغ . ٢

  . النقاط األساسية املهمة يف نصف املخ األيسر الذي سنشري إليه يف هذا القسم من الدراسة) ١١(يوضح الشكل 
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  ١١الشكلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

         يف نصف املخ األيسرالنقاط األساسية املهمة) ١١(     الشكل                                   

       الطرق الدوائية واجلراحية ١. ٢
ال تستخدم الطرق الدوائية واجلراحية بسبب خماطرها األكيدة  إال مع الناس الذين هم حباجة ماسة إىل نوع مـن العمـل         

دمغة الناس الذين طبقت عليهم     ولذلك ، فإن النتائج املستخلصة من هذه الطرق  ميكن أن حتجبها معرفة أن أ              . اجلراحي أو السريري    
  . هذه األساليب تعمل بطريقة غري طبيعية متاماً

أميتال  الذي يعرف أحياناً باختبار حبسة األميتال ، حيث حيقن         Wadaطور يف األربعينيات من هذا القرن، اختبار وادا         
لنصف األمين أو األيسر من املخ لفترة وجيزة ، فلو كان النـصف  الصوديوم يف الشريان السبايت األمين أو األيسر يف العنق ، وهكذا تشل حركة ا  

األيسر من املخ هو املتخصص يف اللغة ، فإن املريض الذي يطلب منه أن ينفذ مهمة كالمية مثل العد التنازيل من املائة وبفارق ثالثـة         
لوعي اليت  ميكن أن متتد حىت ست دقـائق أو          وأثناء فترة استعادة ا   . سيتوقف عن الكالم  .) اخل   ...٩١ - ٩٤ - ٩٧،   ١٠٠(أرقام  

  املريض على حنو كالم احلبسات أثناء تنفيذ املهمات الكالمية املقدمة مثل التسمية ، والقراءة بصوت مرتفع ، حنو ذلك ، يكون كالم

  

 ،  Blumeبلـوم  (وقد اقترح .  وإعادة لفظ بعض الكلمات يف تسلسل معني مثل أمساء أيام األسبوع 
اختباراً الختبار الذاكرة واللغة ضمن ) Anderson ) 1973 و أندريسن  Darley و داريل Grabowغرابو 

فعلى الرغم من إمكانية تسرب بعض األميتال إىل نصف املخ اآلخر ، إال أنه ميكـن اعتبـار                  . طريقة اختيار وادا  
ة استعمال املريض لليد الـيمىن أو       الطريقة وسيلة مأمونة يف حتديد نصف املخ املسيطر على اللغة أكثر من مالحظ            

اليسرى ، ولذلك ، فإنه يستخدم قبل العملية اجلراحية العصبية لريشد اجلراح إىل النتائج احملتملة الستئصال بعـض    
أو اهلامة بدراسة احلبسة الكالمية  يف إظهار كرتبـورن   وتكمن عالقته اخلاصة. اخلاليا من ذلك اجلزء من الدماغ 

Kinsbourne ) 1971 ( ستعاد من الكالم بعد احلبسات احلادة ميكن أن يدعم مباشرة وكامالً بنصفأن ما ي
أدت الُحقن يف الـشريان     : وقد أجريت اختبارات وادا على ثالثة  مرضى مصابني باحلبسة الكالمية            . املخ األمين 

  .  تفعل ذلكالسبايت األمين إىل توقف الكالم كامالً ، إال أن حقن الشريان السبايت األيسر مل

حيث يستغىن عن معظم األجـزاء  (وتضم الطرق اجلراحية استئصال نصف املخ ، ونصف القشرة املخية   
وال جترى  . ، والفص املخي وقسم من اجلسم اجلاسىء الذي يصل نصفي املخ مع بعضهما البعض            ) القشرية -حتت  

م الدماغية ، أو نوعية احلياة يف حالة الصرع الذي مثل هذه العمليات اخلطرية إال للحفاظ على احلياة يف حالة األورا 
وهناك صعوبات واضحة الستخالص نتائج عن املوقع       . ال ميكن معاجلته باألدوية العادية أو الشلل النصفي الطفلي          
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وال توجد هناك إمكانيـة  . العادي أو املوقع الداخلي للغة داخل املخ من مرضى  قد عانوا من مثل هذه العمليات            
ام دماغ هؤالء املرضى بطريقة غريبة فحسب ، بل إن العمليات نفسها ستسهم يف ختريب إضـايف لألجـزاء                   انتظ

  Whitaker و واتيكـر   Millarميلر (الباقية من خالل معاجلة الدماغ وقطع الشرايني اليت تزود الدماغ بالدم 
كن أن يقدمه مثل هؤالء املرضى حول ولقد ناقش قسم كبري من حبوث اللغويات العصبية الدليل الذي مي        ). 1983

  ). انظر القسم الثالث من هذا الفصل(دور النصف األمين من املخ يف الترتيب العصيب للغة 

وهناك أسلوب جراحي جديد  ميكن أن يكشف لنا يف الوقت املناسب بعض الشيء  حول الشفاء مـن       
ومن .  كالً من نصفي املخ ، هو زرع نسج جنينية        األعطاب اللغوية والكالمية اليت سببها أمراض انتكاسية تصيب       

احملتمل أن  أول تطبيق هلذه الطريقة سيكون على أولئك املرضى الذي يعانون من داء باركنسون أو داء الـزمهري                    
Alzheimer .   

  

     الفيزيولوجية - الوسائل اإللكترونية ٢. ٢

 ، يستعمل اليـوم  1929ول مرة عام ، الذي استخدم أل) .E E G(ما زال  خمطاط كهربائية الدماغ 
تصبح علـى هيئـة   (حيث تكّوب . يف العيادات العصبية وخمتربات األحباث على الرغم من صعوبة تفسري بياناته          

أزواج من املساري الكهربائية املتساوية من الذهب والفضة على فروة طريف الرأس ، وتتـصل مبـسرى                  )  كوب
رأس ، كالغشاء على سبيل املثال ، ومبسرى كهربائي أرضي يوضـع علـى       كهربائي يوضع يف مكان آخر على ال      

وبشكل منوذجي توضع املساري الكهربائية على مناطق اجلمجمة األمامية ، واملركزيـة ، والـصدغية ،                 . اجلبهة
 400,000تـصل إىل  (وتضخم اإلشارات املسجلة من كل زوج من املساري الكهربائيـة   . واجلدارية  والقذالية  

وعلى الرغم مـن أن  .  ، أو مسجل جدول ، أو مرمسة  ذبذبات أو عرض حاسويب Y-X وتغذى لُمخططّة )مرة
العرض العادي هو خطوط من املوجات، إال أنه ميكن معاجلة االستجابات بشكلٍ أكرب بواسطة حاسوب وحنصل                

انظـر برتيلنـغ   (تلفـة  على خرائط مقطعية تظهر كيف ميكن ملناطق خمتلفة من اللحاء أن تستجيب ملهمـات خم            
Breitling  و جونثر ، Guenther  و روندوت Rondot  1986 تـسجل  ).  على سبيل املثـالEEG 

 7.0 - 3.5 هرتز ، ثيتـا ،       3.5 - 1.5. دلتا(األنشطة الدماغية املستمرة، ووجد أن موجات بترددات خمتلفة         
أما األمنـاط املميـزة فقـد       . ط خمتلفة   حتدث حتت وطأة شرو   )  هرتز   25 – 13 هرتز وبيتا    7-13هرتز ؛ ألفا    

استخدمت لتشخيص أو دراسة الصرع ، وموت الدماغ ، واالضطرابات  الدماغية أثناء النوم املرتبطة باملـشاكل                 
ويبدو أن هناك أيضاً عالقة بني تطور نشاط موجة ألفا والتطور الـدماغي املفتـرض عنـد          . والصعوبات النفسية 

  ). Thatcher  1980تاتشر . ( القذالية-ق الدماغ اجلدارية األطفال ،  وخصوصاً يف مناط

 مما يدعو للحذر  EEGإال أن هناك العديد من الصعوبات املرتبطة بتفسري ما تشري إليه أمناط املوجة يف 
وال ميكن التصور أن كل مسرى كهربائي       . من استخدامها يف معرفة العمليات اإلدراكية كتلك املوجودة يف اللغة         

فهذا األسلوب بدائي للغاية للحصول على ذلك ، و عنـدما  . جمموع مكنون العمل لوظيفة جمموعة عصبية  يسجل  
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الدماغ نفسه ،  فمن احملتمل أا تسجل جمموعة من ) أو يف(توضع املساري الكهربائية على فروة الرأس وليس على 
  . النشاطات اخللوية وخارج اخللوية

دم اجلراحة ومتوفر دائماً ، فقد جرت عـدة دراسـات علـى      ال يستخ EEGومع ذلك ، فبما أن 
ميكن أن يبدي اإلنـسان  ) . Brown  1985راجعها براون  ( EEGاألشخاص املصابني باحلبسة تعتمد على 

 غري عادية ، ويبدو أن هبوط املوجات القادمة من اجلزء الداخلي من نصف الدماغ               EEGاملصاب باحلبسة أمناط    
وأكثر من ذلك ، هناك عالقة بني درجة اهلبوط وإمكانية          . بات تتعلق بالقدرة اللغوية التعبريية    األيسر مرتبط بصعو  
  ). Thames  1960ثيمس  ، Kooi ، كوي  Tikovskyتكوفسكي (الشفاء من احلبسة 

 تسجل أعداداً كبرية من احلوادث أثناء نشاط تلقائي مستمر ، فقـد أجريـت عـدة     EEGومبا أن 
 ، من أجل معرفة إىل أي مدى     EEGفائدا من خالل استقدام مؤثر على اإلنسان اخلاضع لـ          حماوالت لتحسني   

متوسط الكمونات "ويعرف هذا األسلوب بـ . تكون فيه التسجيالت متأثرة بردة فعل الدماغ للحوادث اخلارجية   
ـ ). AEP أو EP  أو  ERP  Event related potentialويشار إليه عادة بـ " املثارة  تم ، يف هـذا  وي

األسلوب ، بث سلسلة من اإلثارات امللموسة أو السمعية أو البصرية،  ويقـوم احلاسـوب بـإخراج متوسـط              
وذه الطريقة ، ميكن استخالص منط موجة ). ستون موجة على األقل ( الطويلة املتراكمة الناجتة     EEGتسجيالت  

إن . د أنه ال يتأثر بالعوامـل العرضـية أو الـضوضاء    أوضح من التبدالت اهلامة احلاصلة يف املوجات ؛ من املعتق    
حركات العني ، اليت ميكن أن تقدم مظاهر خادعة ميكن تسجيلها أيضاً من مسرى كهربائي إضايف يوضع يف مكان   

  . قريب من العني ، وتصفى بعد ذلك

 الثانية عن كمـون  -يوتعلم قمم املوجة الناجتة عن مثل هذا التحليل وبطوا وفقاً للزمن مقيساً بـ ميل          
 N100 ، P 300على سـبيل املثـال   ). بطون(أو إجيابية ) قمم: أي (القمة من املؤثر ؛ فيما إذا كانت سلبية 

مكونات خارجية املنـشأ  (وميكن متييز املكونات اليت حتدث مبكرة ). P 3 أو  N  1ختتصر بعض األحيان بـ (
وقـد  ). مكونات داخلية املنشأ ، يبدو أا متعلقة بعمليات عقلية(أو متأخرة ) حتدث حىت ولو كان اإلنسان خمدراً     

ثانية أو أطول بعد املؤثر بأا شكل املوجة العرضية - ميلي600 و   300وصفت املكونات املتأخرة اليت حتدث بني       
 10(طة ، متوس) ميلي يف الثانية) 1 - 10(وقد قسمت املكونات املبكرة ، إىل سريعة ). CNV(السلبية املتغرية 

  . ثانية/ميلي ) 300 - 60(أو بطيئة ) ثانية/ ميلي 60 -

وقد استخدم الفحص الدقيق للمكونات املبكرة السريعة بشكلٍ فعال يف خمطـط القوقعـة الكهربـائي         
)EcoG (      واستجابات جذع الدماغ السمعية ،)ABR (        للتعرف على املراحل األوىل من عملية معاجلة الرمـوز

 يف اختبارات السمع عند الرضع والناس اآلخرين الذين ال ميكـن االعتمـاد علـى                ABRواستخدم  . السمعية
وقد افترض أن مكونات املوجة تعكس نشاطاً تشرحيياً مميزاً يبدأ عند القوقعـة          . اختبارهم مبقياس السمع السلوكي   

) ة الداخلية والـركيب األنـسي     الظنبيل الزيتوين واجلانيب ، واألكيم    ( القشرية املتنوعة    -األذنية عرب احملطات حتت     
   Jacobsonياكبسون  ،  Weberويرب  ، Seitzسيتز (وصوالً إىل القشرة املخية األساسية املتخصصة بالسمع 

قد راجع بعـض الدراسـات الـيت    ) 1985 ( Brownإال أن براون ). Morehouse  1980ومورهاوس 
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بالضرورة من آفات تصيب القشرة الدماغية املتخصصة       استنتجت  أن متوسط الكمونات املثارة السمعية ال يتغري          
 -واستخلص أنه من احملتمل ربط فقدان متوسط الكمونات املثارة السمعية مبـدى العطـب التحـت                 . بالسمع  
  . قشري

 اليت تستخدم اإلثارة السمعية يف فحص موقع الكالم وإدراك اللغة عنـد             ERPوقد استخدمت وسائل    
 تعاين من  أزمات  ERPإال أن ). 1980 وآخرون     سيتز Seitz   (سبيل املثال الذين يتكلمون لغتني على 

وبقدر ما يكون كمـون      .  ، إال أا تدعى بأا حتقق درجة أعلى من الدقة          EEGالتفسري نفسها اليت تعاين منها      
ربطها مبراحل معاجلـات    املوجة طويالً ، بقدر ما تكون درجة التغري املوجودة يف وقتها كبرية ؛ وبقدر ما يصبح                 

وتعرض مراجعة ). Churchland  1986 : 213 – 217انظر تشرتالند (املعلومات صعباً وحمفوفاً باملخاطر  
(  حساسة للـدالئل الفونولوجيـة   ERP، على أية حال ، دليالً على أن نتائج ) Molfese ) 1983مولفس 

على الرغم  ) املعاين الذاتية ، واملعاين اإلحيائية    (بية والداللية   ،واملعاجلات التركي )مقارنات تتعلق باجلهر وموقع النطق    
أن الوقت مناسب للقيام مبحـاوالت جـادة        "وخيلص إىل القول    . من العيوب املنهجية يف العديد من الدراسات        

وهنـاك  ) . 367راجع الصفحة  ( ERP“ الدماغية  مستخدمني وسائل     –وجريئة حول فهمنا للعالقات اللغوية      
 ، و جـونز     Herningيدعي كل مـن هريينـك       . سة حديثة متثل واحدة من هذه احملاوالت أو التطبيقات          درا

Jones  وهنت ، Hunt ) 1987 ( أنه ميكن متييز مكوناتERP     املختلفة وفقاً لكيفيـة اختـاذ املـستمعني 
 The sea“: ثـال  لقرارام حول اجلمل املؤلفة من أربع كلمات مركبة عن طريق احلاسوب ، على سـبيل امل 

flows in”  ،" أو " هل هذه صحيحة قواعدياً ؟"The sea points low " أو "  ، هل هذه غريبة دالليـاً ؟
"The peas again case  " وقد لوحظ مكون " هل هذه غري صحيحة قواعدياً ؟"أوP250  بعد بداية كـل 

ولوحظ مكـون   . هم حول مجل غري قواعدية    كلمة ، وكان هذا أكرب بكثري عندما كان املستمعون يدلون بأحكام          
N480          عندما مسعت الكلمة الثالثة احلساسة ، متبوعاً مبكون P780         وكان هذا األخري أكرب بكثري عندما كان ، 

وقـد  . يأيت من املساري الكهربائية املوضوعة على املناطق املركزية أو اجلدارية منه عندما يأيت من املنطقة األمامية               
ثانية بعد بداية الكلمة الرابعة الـيت       /  ميلي   1400يئة إجيابية يف املنطقة اجلدارية ووصلت حىت        تطورت موجة بط  

 على أنه يعكس حجم اجلهد العقلي املطلوب لتقدير كـل           P250ويفسر هرينيك وزمالؤه مكون     . أت اجلملة 
 يعكـس عـدم   N480 أن يف حني يقترحـون . كلمة بغض النظر فيما إذا كانت اجلملة ذات داللة مقبولة أم ال 

 إعادة املعاجلة اليت يفرضها عدم التوافق ؛ يف حني تعكـس            P780التوافق عندما تسمع كلمة غري متوقعة ؛ وميثل         
وهذه الدراسة مهمة ألا تلعب دوراً كبرياً        . املوجة البطيئة اإلجيابية معاجلة اجلملة بكاملها كوحدة داللية متكاملة        

  . املناطق الدماغية املركزية واجلداريةيف املعاجلة الداللية يف 

 أوسع التطبيقات يف تـشخيص االضـطرابات     ARBإن للفحص الدقيق للمكونات السريعة بواسطة 
.  ، على أية حال ، هي ، يف العادة ، طقطقات ال معىن هلا أو نغمات                ARBإن اإلثارات املستخدمة يف     . العصبية

 ، وقد اقتصرت الدراسات اليت      CNVرات فتدخل يف نطاق شكل موجة       أما اإلثارات الكالمية اليت تستخدم عبا     
ويراجـع   . CNVتستخدم هذه يف األمراض اللغوية حىت اآلن يف  حتليلها على  وجود ، أو غياب أو تقلـيص                    
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 للجمل املسموعة مرتبط بتحسن يف الفهم يف حالة احلبسة     CNVعدة دراسات تقترح أن وجود      ) 1985(براون  
 متناسق قليالً عند الذين يعانون من اللعثمة مقارنة باملتكلمني - متساوي أو الال - الال  CNVث ، ويكون حدو

مك  ،   Pinskyراجع  بنسكي .  هذا االدعاء األخري CNVومل تدعم كافة الدراسات اليت تستخدم . العاديني
  . ، على سبيل املثال)McAdam ) 1980آدم 

) Berent ) 1986 و برينـت  Samarوقد استخدم سامار . بديلوتزودنا املؤثرات  البصرية بدخل 
 النفسية اليت تقول بأن هناك درجة مـن املعاجلـة           -هذه الوسيلة مع الناس العاديني لالختبار بني النماذج اللغوية          

دة النحوية حتـدث بعـد االسـتعا      /النحوية قبل االستعادة املعجمية وأخرى تقول بأن املعاجلة التركيبة          /التركيبية
حتدد فيما إذا كانت سلسلة من األحـرف        (وقد استخدمت هذه التجربة الدقيقة مهمة حتديد معجمية         . املعجمية

حنوياً تقدم علـى    /وقيمت تأثري ظهور كلمة افتتاحية صحيحة أو غري صحيحة تركيياً         ) تشكل كلمة حقيقية أم ال    
دمت يف ذلك األمساء واألفعـال باإلضـافة إىل   وقد استخ،  ثانية قبل الكلمة املطلوبة- ميلي  400شاشة بفارق 

) املطلوبة(وهذه أمثلة عن زوج من الكلمة االفتتاحية والكلمة اهلدف     . كلمات ذوات  صنف  قواعدي غري واضح       
 :The job ؛ we bring  ؛ The cut  ؛ we cut  ؛ the bring  ؛ we job .  وقد اكتشف سـامار

Samar  و برينت Berent  أثناء قياس ERP  البصري بعد بداية الكلمة اهلدف أن استجابة املكون P 140  
حنوياً أم ال ، وإن ذلك كان مستقالً عن صـنف كلمـة             /تعتمد على كون الكلمات االفتتاحية صحيحة تركيبياً        

ـ             . اهلدف فيما إذا كانت امساً أو فعالً       ه ويبدو أن هذا املكون منتشر على طبقة واسعة من القشرة الدماغيـة ؛ وأن
متعلق بعملية تركيبية مبكرة يف الفهم أو اإلدراك تفتح إمكانية الوصول احلر االختياري إىل الكلمات ضمن املعجم               

اكتشف . الذي هيأته  الكلمة االفتتاحية    ) احليز التركييب (العقلي اليت هلا  مسات تركيبية مناسبة  تتناسب مع احليز            
لتركييب للكلمة اهلدف ، إال أنه مستقلٌ عن درجة الـصحة   ،  وقد وجد أنه حساس للصنف ا     P220مكون آخر   

ولوحظ اختالف نصف خمي يف هذا املكون، ووجد أنه يفضل حتليل نـصف املـخ               . أو مناسبة الكلمة االفتتاحية   
 Pوهناك تناظر ممتع بني هذه النتائج وتلك اليت ذكرها هرينيك وزمالؤه اليت نوقشت للتو فيما يتعلق بـ . األيسر
  .  مهمات متشاة ، على الرغم من استخدامهم  لإلثارة السمعية يف 250

 البصرية على الناس الذين يعانون من اضطرابات لغوية إىل تلك الدرجة من  ERPومل تصل دراسات 
 البصرية عند أطفال مـصابني  ERPدراسات قارنت السمع و) Neville ) 1980التعقيد ؛ فقد أوردت نيفل 

 ERPوقد فحصت أيضاً . ووجدت أمناط عدم االنتظام املخي عند اموعتني    : خبطوط رسم   بالصمم منذ الوالدة    
 يف املنطقـة    N100وقد نشطت اسـتجابات     . إلناس مصابني  بعجز قرائي للوحات مؤلفة من كلمات ورسوم         

لرسـوم ولـيس   بالنـسبة ل ) وبالتايل بثت  إىل نصف املخ األميـن (القذالية اليمىن ملؤثر يف احلقل البصري األيسر     
للكلمات عند هؤالء املرضى الذين يعانون من عجز قرائي واضح  بعد عطب يف القسم األيسر اخللفي يف الدماغ ،       

) يف القسم اجلداري األمين و املركزي األميـن       (وقد أظهرت املساري الكهربائية اليت وضعت يف مكان أكثر تقدماً           
تنقل معلومات اللغة البصرية داخلياً إىل املناطق املركزية العميقـة     واقترحت نيفل أنه ميكن أن      . استجابات طبيعية   

  . من نصف املخ األيسر ، أو رمبا عوجلت ضمن نطاق نصف املخ األمين
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 العصبية - الفيزيولوجية يف اللغويات   - للوسائل الكهربائية    - حىت لو كان حمدوداً      -وهناك تطبيق آخر    
 فضية كروية الشكل على الدماغ      -ويتم ذلك بوضع مساري كهربائية      . ) ESB(هو اإلثارة الكهربائية للدماغ     

ويتم ذلك عندما يكون جزء من اجلمجمة مفتوح أثناء العمليات اجلراحية،  حىت ميكـن الوصـول إىل                  . املفتوح  
وقـد جـرت معظـم      . جسم الدماغ ؛ ويعطى املرضى خمدراً موضعياً ، وبالتايل ميكنهم االستجابة للتعليمـات            

اسات على مرضى يعانون من صرع تصعب معاجلته ، على الرغم من أن هذه الوسيلة قد استخدمت  أيـضاً                    الدر
 قشرية عند مرضى  أجريت هلم عمليات جذب جمسمة للتخلص من آالم مزمنة أو اضـطرابات                 –يف مواقع حتت    

ثارة الكهربائية القشرية    واإل) 1959روبرتس  ، راجع  بنفيلد  (ومنذ اخلمسينات   . حركية كما يف مرض باركنسون    
. تستخدم إلرشاد اجلراح إىل احلجم الدماغي الذي ميكن استئصاله دون التدخل بشكلٍ مؤثر يف الوظائف اللغوية               

وعلى الرغم من إمكانية استمرار العمليات لعدة ساعات ، إال أنه ال ميكن إجراء اإلثارة الكهربائية بشكلٍ مستمر                  
؛ وأكثر من ذلك ، جيب إعـادة  ) 1983أوميان (ة واحدة من الدماغ بشكلٍ آمن  ثانية على نقط 15ألكثر من 

. أثناء العملية ، وهكذا ، ميكن حتديد احلجم اللغوي الـذي ميكـن فحـصه    ) baseline(قياسات أداء القرارة  
يعرض علـى  . Seatileوصفاً مفصالً للطريقة  املستخدمة يف سيتل ) Ojemann  - 1983أوميان (وأعطى 

 ، ويكملوها باسـم الـشيء    This is …هذا : رضى شرائح من أشياء ، ويطلب منهم أن يكرروا العبارة امل
 كلمات ،على سـبيل     8-10ويتبع ذلك بسلسلة شرائح مؤلفة من مجل ناقصة مؤلفة من           . املوجود على الشرحية  

وبعد ذلك ، . يكملهايطلب من املريض أن يقرأها و"  .…If my son is late for class again:"املثال 
تطلب من املريض أن يقول اسم أول شيء  رآه ، وبعد ذلـك ، يعـرض علـى    "  تذكر"تظهر شرحية بتعليمات  
 فمية مثل صر الشفاه ويطلب منه تقليد الصورة بصورة منفردة ضمن سلسلة من حركات               –املريض تعابري وجهية    

 /( / على أصوات وقف مضمنة يف لفظ ال يشكل كلمة وأخرياً ، يطلب من املرضى مساع شريط حيتوي. التقليد 
a … ma ( الفونيم املضمن وهكذا ، جند أن كافة األعمال اليت يطلب مـن املـريض   . وعلى املريض أن يسمي

 مييزها ، بدقـة ،   Ojemannتنفيذها حتتوي على إصدار كالم أو حتريك أعضاء نطق على الرغم من أن أوميان 
، واإلدراك الفونيمي  ، وختزين الذاكرة ،   ) مبا يف ذلك النحو   (أساسي بالتسمية ، والقراءة      لٍ  على أا تعىن ، بشك    

   .واستعادة املعلومات من الذاكرة وتنظيم حركي مبفرده أو ضمن سلسلة

تترك مغروسة  على سـطح  ) subdural( بصفائح مساري كهربائية حتت جافية  ESBوقد استخدم 
 ملم ، وبالتايل ميكن مراقبة نوبات الصرع ؛ ومرة ثانية 1.5اط سيلكوين تبلغ مساكته الدماغ ، وموجودة ضمن مط  

تستخدم هذه الوسائل بوصفها وسيلة إرشادية للجراح يف حتديد األمكنة اليت تتدخل اإلثارة فيها بالكالم ، إال أن                  
 وطأة ظـروف خـارج غرفـة    بقائها لفترة طويلة تسمح بإجراء املزيد من الفحوصات املطولة على الكالم حتت           

 ،  Hanson ، هانـسون   Dinnerدنـري   ، Hahnهان ، Leuders ، ليودرز  Lesserليسر (العمليات 
  ).Erenberg  1982 ايرنبرينج  Rothnerروثنر 

 لتحديد موقع اللغة يف الدماغ سنناقشها يف  ESBوهناك عدة استتباعات هامة وممتعة لنتائج دراسات 
إال أنه جيب ، على أية حال ، مالحظة أن هناك قـصوراً يف مثـل هـذه                  . لة باملوضوع   فقرات الحقة ذات  ص    
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لقد مت احلصول على هذه النتائج من دراسات أجريت على أناس اخـتريوا             . الدراسات يلفت أوميان االنتباه إليه      
ـ . ويعانون من أدمغة غري طبيعية وحتت العالج      ) معظمهم يف العشرينات  (بشكلٍ دقيق    ر اختبـار وادا أن  وقد أظه

لقد فحصت جهة واحدة من الـدماغ ،  . نصف الدماغ  املسيطر على اللغة عند هؤالء املرضى هو النصف األيسر 
إن اختبار اللغة   . وعلى ذلك القسم الذي فتحه اجلراح فقط ، ويتمركز عادة يف القسم العلوي من الفص الصدغي               

وأكثر من ذلك ، فإن اإلثارة تولـد تـأثريات مـثرية          . قعحمدود ويعتمد على عدد صغري من العينات من كل مو         
 تقدم نتـائج    ESBومع ذلك ، يبدو أن      . وأخرى كابتة ال ميكن متييزها ، وميكن أن تنتشر ملسافات غري معروفة           

                 تظهر تأثريات واضحة وموضعية ، وتقترح أن مناطق االتصال بالدماغ ال تنتظم بشكلٍ انتشاري ولكن بطريقـة
  . ني أو على شكل أنظمة فسيفسائية كما يف القشرة الرئيسيةعمود ضخم مع

 فيزيولوجية أخرى طبقت يف بعض األحيان يف دراسة حتديد موقـع اللغـة يف    -وهناك وسيلة كهربائية    
تستخدم هذه الوسيلة يف الـسيطرة علـى انفـصام          ). ECT(الدماغ هي املعاجلة بالصدمة التشنجية الكهربائية       

وتقوم هذه الوسيلة على حتريض نوبات بواسطة صـدمات         . ب والراحة من داء باركنسون      الشخصية ، واالكتئا  
كهربائية تطبق على جهة واحدة من الرأس وبعد هذه بدقائق يكون النشاط الدماغي يف حالة مخول، تستعيد اجلهة              

ىل حوايل  الساعة تقريبـاً     أما القسم املصدوم بالكهرباء فيحتاج عادة إ      . غري املصدومة من الرأس قوا منه بسرعة        
يف ) اإلدراكية األخرى/أو الوظائف العقلية  (كي يستعيد وعيه وميكن خالهلا إجراء اختبارات لتأثري ذلك على اللغة            

 ؛ شريجنوفـسكي  Pratt 1973 بـرات   Warringtonوارنغنن . (اجلهة اخلاضعة للصدمة الكهربائية املؤقتة
Chernigovskaya و ديغالن Deglin  1976 .(  

وقـد  .  الكهربائية طور مـؤخراً    -أما استخدام احلقول املغناطيسية فهو بديل لإلجراءات الفيزيولوجية         
إنه يعد مبزايا إجيابية  أكرب مقارنة       . استخدم املؤثر املغناطيسي على القشرة احلركية يف مراقبة االضطرابات احلركية         

ل فيزيائي أو إلصاق إي شيء بفروة الرأس ؛ حيث ميكن متريـر           باملؤثرات الكهربائية ، ألنه ال حيتاج إىل أي اتصا        
وشيعة مسطحة فوق اجلمجمة ، وتكون درجة إعاقتها للحقول املغناطيسية أقل بكثري من إعاقتها للقوى الكهربائية       

وهناك استخدام آخر للحقـول  ). Freestan  1985 و فريستون  Jalinous ، جالينوس  Barkerباركر (
ميكن تسجيل حقول القشرة الدماغية املغناطيسية املثارة مسعياً بواسطة مقياس .  ERPيوازي دراسات املغناطيسية 

تظهر االستجابات باجلانب املقابـل أكـرب       ). MEG( يف تصوير الدماغ املغناطيسي      SQUIDللتدرج يسمي   
 األيسر يتمتع بتيار ثنائي     وأقصر يف كموا من االستجابات اليت تكون يف اجلهة نفسها ، ويبدو أن نصف الدماغ              

 ملم  14القطبية أقوى من ذلك املوجود يف نصف الدماغ األمين  أثناء االستجابة إلثارة مسعية ، ويتوضع على حنو                   
للمسبارات السمعية يف الكشف عن عدم التناسـق  ) EF(وقد استخدمت احلقول املغناطيسية املثارة   . حنو اخللف   

يف / /na صـائت  –التعرف على حدوث املقطع املؤلف من صامت : أي . (وتية النصف الدماغي يف املعاجلة الص    
لقد  زودنا بتحديد أفضل     ) . 1987 وآخرون   Papanilcolaouبابانيكولو  ) (مقطع مسجل يف لغة غري مألوفة     

  . ERPألصل ومصدر االستجابات الدماغية مما فعلته نتائج 
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   تصوير الدماغ٣. ٢

.  ميكن بواسطتها احلصول على صور ألنسجة الدماغ داخل اجلمجمة احلية          هناك العديد من الطرق اآلن    
ويعتمد ذلك على حقيقة أن للموجـات       . وأقلها ختريباً لألنسجة استخدام رامسة الصوت للموجات فوق الصوتية        

. سمعية للنسجال" الكثافة"الصوتية أطواالً وترددات خمتلفة عندما متر عرب األنسجة البيولوجية اليت تعتمد على درجة    
 الصوتية بسطح داخلـي عـاكس كمكـشاف         - كهربائي كمصدر للموجات فوق      -ويستخدم حمول ضغط    

حتول اإلشارات بواسطة حاسوب إىل صور بيضاء وسوداء ، ميكن أن تكون ثابتة أو متحركة يف الوقت                 . للصدى
 أن هذا األسلوب آمن لدرجة أنه أصبح     ويعتقد. ذاته إذا مت استبدال الصور بشكلٍ متتابع وسريع أثناء حترك النسج          

 ،  Levenليفن . (إجراًء روتنينياً عادياً لفحص أدمغة األطفال يف وحدات العناية املركزة  اخلاصة حبديثي الوالدة
ميكن احلصول على التضاريس اإلكليالنية ، والسهمية والشبيهة ). Fawer  1985 و فوير Williamsويلميز 

دام يافوخ داخلي يعمل بوصفه نافذة مسعية ، وهكذا ميكـن حتـري وجـود الـرتف ،                  بالسهمية بواسطة استخ  
وتظهر الشرايني يف رامسة الصوت املتحركة      . والبطينات املتضخمة واألكياس واألعراض الدماغية اخلطرية األخرى      

سي ، لفحـص  وقد استخدم هذا األسلوب عند الكبار،  بشكلٍ أسا. نابضة) المعة(على هيئة انعكاسات واضحة   
أما بالنسبة لصور الدماغ ، فإن رامسة الصوت حمدودة يف قدرا التقريرية ، على أية حال ، . عمل الشريان السبايت  

وللحصول على صور أكثر تفصيالً ، وحيث تكون        . ويف املدى الذي ميكن جعل األقطاب األمامية والقذالية مرئية        
  . رياً بالنسبة للكبار، ميكن استخدام وسائل تصوير أخرىاألساليب األكثر عطباً لألنسجة مقبولة سري

 -تقيس أشـعة  ). Metter  1987ميتر . (والبث ) السريان(االنتقال : و هلذه الوسائل نوعان أساساً
X            مـسح  ( درجة امتصاص أو سريان عدة أنواع من النسج ، وهي الواسطة اليت متكّن التصوير الطبقي احملوسب

CT  أو CAT (اق صور حيث يدور مصدر حزمة ضيق من أشعة من اشتقX    حـول رأس املـريض يف وقـت 
وعندما يدور املاسح ، تأخذ اخلطوط أحجامـاً خمتلفـة مـن            .  يف اجلهة األخرى     -Xمتزامن مع كاشف أشعة     

يف (من منط الـسريان     ) التفريقي(االمتصاص عند نقاط مفاصلها ، وحتسب صورة عرضانية لالمتصاص التفاضلي           
ويعاد اإلجراء على املسطحات األخرى املوازية ،واليت تكـون    . يف قطعة واحدة أو مسطح واحد       ) خلالياصورة ا (

ويف العادة ال تكون املسطحات أفقية ، ولكنها توضع بزاوية          .  ملم   10يف العادة مثانية تبلغ مساكة القطعة الواحدة        
طيت ثالث مناطق األمهية القصوى وهي الـيت  ويف حبوث احلبسة ، أع. حىت ميكن أخذ أكرب قدر من نسج الدماغ      

تغطي القسم األمامي من الدماغ وتعرف مبنطقة بروكا ، والثانية تغطي منطقة بروكا باإلضافة للجزء الثالث مـن               
نيـسر  (والثالثة تغطي منطقة فرينيك ولكن متر فوق منطقة بروكـا           . الفص  الصدغي العلوي أو منطقة فرينيك        

Naser  هيوارد ، Hayward  لفلن Langhlin  و زاتز Zatz  1981  . (  ولدى معظم املراكز العـصبية
اآلن ماسحات طبقية حموسبة  من أجل تشخيص األعراض الناجتة عـن األورام اخلبيثـة ، واخلُراجـات ، وزوال      

. يف األنسجة، على الرغم من حمدودية قدرا التقريرية واعتمادها على عوامل االمتصاص التفاضلي  .اخل  ...النخاع  
وعلى الرغم من كون املاسحات احملوسبة  فعالة يف بعض احلاالت للتأكد املكان أو احليز الذي تشغله آفة أو منطقة      
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احتشاء ، إال أن املعلومات اليت توفرها هذه املاسحات تبقى جامدة ، وال تزودنا إال ببصرية حمدودة للغاية حـول                    
    . ء احلبسة ، وال تقوم بأي إسهام  لدراسة اللغة عند املتكلمني العادينياجلوانب الديناميكية يف اللغة أثنا

ويرتكز  قياس تـدفق الـدم   . تبدي اللغويات العصيبة اهتماماً أكرب فيما يتعلق باستخدام تقنيات البث           
فقـاً  على االفتراض بأن تدفق الدم عرب مناطق الدماغ خيتلف أو يتنـوع و            ) rCBF(املخي يف منطقة خمية معنية      

 و شـرينغتون   Royوقد اقتـرح ذلـك ألول مـرة روي    . للحاجات االستقالبية يف ذلك اجلزء من الدماغ 
Sherrington  السن (، اللذان الحظا انتفاخاً يف الدماغ لعدة ثوان بعد بداية نوبة صرع ١٩٨٦Lassen  ، 

جيب أن تتناظر مع املهمات     وقد نوقش أن حتوالت تدفق الدم       ). Skinhoj 1978 ، سكنهوج    Ingvarانغفار  
. اإلدراكية واحلركية والفعلية املختلفة ، إن كانت هذه تنشط حقا ، وبشكل انتقائي ، مناطق خمتلفة من الـدماغ   

وقد كشفت هذه التحوالت من خالل وصل الدم بقائف  مشع ميكن التقاط إشعاعه بواسطة وامـضات توضـع        
وهذا يعـرض  .  الذي ميكن استنشاقه 133× ستخداماً هو زنيون وأكثر القائفات ا .  حتت الرأس تتصل حباسوب   

املريض ملخاطر أقل بكثريٍ من تلك املوجودة يف احلقنة الشريانية ؛ وميكن احلصول على أذن أخالقي أو قانوين  يف                    
 ( Risbergإن وصـف ريـزبريج      . بعض الدول الستخدامه على الناس العاديني باإلضافة إىل  معظم املرضى            

فبما أنه ميكن حساب  معدل تدفق الدم فقط ؛ جيب : هلذه الوسيلة يلفت االنتباه لقصورها  ) 1980 – 1986
تقدمي سلسلة من األشياء املشاة بشكلٍ مستمر ملدة مخس دقائق تقريبا ؛ وهي الفترة اليت حيتاج إليها لتحديد تدفق        

 وجهياً ، وعلية أن يبقى هادئاً ؛ وكـل ذلـك حيـدد            يستلقي املريض ؛ ويلبس قناعاً    . الدم عرب املادة السنجابية     
. املهمات اليت ميكن استخدامها ؛ وعدد القياسات اليت ميكن أخذها من مرضى يعانون من اضـطرابات عقليـة                   

 يـسجالن ، بـشكلٍ      rCBFوبسبب امتصاص نسج الدماغ للفوتونات املبثوثة ، هناك نظامان ثنائيا البعد من             
لية من اإلشعاع من الطبقات اللحائية السطحية ؛ إال أا حتجب بعامـل اثـنني بـسبب    أساسي ، األمناط التفاض  

 Meyerومع ذلـك فـان مـري    . االنتشار اإلشعاعي من التراكيب األعمق ؛ مبا يف ذلك تلك يف اجلهة املقابلة             
يقولون إن ) Shaw ) 1980 و شو  Yamaotoياماوتو ، Yamaguchiياماغوشي  ،   Sakaiوساكأي 
rCBF         موعـة األخـريةظهر امتيز بشكلٍ جيد بني الناس املصابني باخلرف وأولئك املصابني باحلبسة ، حيث ت 

 و Gur ـ وغور   Gurوقد أكد غور . زيادة يف فشل موضعي لتدفق الدم يف منطقة بروكا) املصابون باحلبسة(
الفراغية عند النـاس  /الكالمية واملكانيةوجود أمناط خمتلفة من تدفق الدم بني املهمات ) Silver ) 1987سيلفر 

الذين يعانون من عطب يف نصف الدماغ األمين أو األيسر ؛ حيث أبدى الناس الذين يعانون من عطب يف نصف                    
الدماغ األمين استجابات طبيعية أثناء املهمات الكالمية إال أن التنشيط كان أقل مما هو متوقـع أثنـاء املهمـات               

. ، يف حني أظهر من يعاين من خلل يف نصف دماغه األيسر تنشيطاً أقـل يف كلتـا املهمـتني                   املكانية  /الفراغية  
غور ( بني هذين النوعني من املهمات أيضاً      rCBFوعند الناس العاديني أيضاً ، فقد ميزت        ) . الكالمية و املكانية  (

Gur   ذا مسع كلمة ضمن قائمـة يتذكر املرء فيما إ(، وبني مهمات حتتوي على ذاكرة عرضية  ) 1987 وآخرون (
 ، وتيلـور    Woodوود  ) (يقرر فيما إذا كانت كل كلمة يف القائمة ختتص بفئة داللية حمددة           (والذاكرة الداللية   

Taylor ،  وبيينPenny وستمب Stump 1980 . ( وقد مت إجناز هذه الدراسات املبكرة مبجموعة من ست
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لوامضات ، و هناك اآلن إمكانية متوفرة حتتوي على صفوف من  من املكشافات ا 32 أو اثنني وثالثني 16عشرة 
  .  من املكشافات الصغرية254مائتني  وأربع ومخسني 

  باستخدام جتهيزات التصوير املقطعـي احملوسـب    rCBFوميكن القيام بتسجيالت ثالثية األبعاد من 
) (SPECTيـتم يف    ). (SPECTالتصوير املقطعي احلاسويب لبث فوتون مبفـرده        " وتعرف هذه الوسيلة بـ     

وبدأ اآلن استخدام هـذه الوسـيلة يف        . التقاط النويدة املشعة املنبثة بواسطة آلة تصوير تأخذ صوراً حول الرأس            
 Saxena ،ساكسني  Heliman ، هيلمان  Collier ، وكولري  Tikofskyتيكوفسكي (اللغويات العصبية 

 ، بودركـا   Goldenberegكولـدن بـريج   ، و) Greasch ) 1986 ، جـريش   Krohn، كـروهن  
Podreka  سـويس ، Suess   سـتينر ، Steiner   ديـك ، Deeke ) ويلمـز  ، )١٩٨٧Williames 

 تزودنا باستبانة مكانية فقرية ، أما القائفات اجلديدة مثـل أودوا مفيتـامني        133إال أن قائفات زيتون     ). 1987
Iodoamphetamine      وأثناء ذهـاب   . ساب التعرض لقدر إشعاعي أكرب       فتعطي استبانة أفضل ولكن على ح

وأصـبحت   ) Tomomatic  232  232 –توموماتل (هذا البحث للطبع ، طُورت آلة جديدة يف كوبنهاغن 
وتعطي اسـتبانة  . متوفرة لالستخدام العيادي الروتيين يف العيادات الطبية ، بزمن مسح يساوي ست دقائق أو أقل  

 حمقون ضمن الوريد ، وميكن أن تكشف املناطق اليت تعاين TC99 HAMPO ملم  مستخدمة  12أفضل من 
وبسبب طول فترة املسح ، حىت علـى هـذه   : من تدفق الدم واليت تبدو عادية يف مسح التصوير الطبقي احملوسب         

 ليس مناسباً للفحص يف العمليات اإلدراكية  بدقة، إال أنه يستخدم لتحديـد              SPECTاألجهزة السريعة ، فإن     
  ". الوظيفية"مواقع اآلفات 

و يعترب هذا مـن  ) PET(وهناك تطور آخر هو التصوير  الطبقي احملوسب بواسطة إصدار البيزترونات            
الذين يصدر ) مسرع  حلقي(أغلى اإلجراءات ، وال ميكن القيام به إال يف املناطق القريبة جغرافياً من السيكلوترون  

 يف اجللوكـوز املـرتوع األكـسجني    F & 1 األجل اليت تستخدم ، مثـل  نويدات البيزترونات املشعة القصرية
الفلوريدي، فلو  وصل اجللوكوز مبثل هذه النويدة املشعة ، وحقن بالوريد ،ميكن عندئذ ، متابعة استقاللبيته ضمن             

رونـات بطريقـة   وأثناء تالشي الفلوريد املشع ، فإنه يصدر البيزترونات ، اليت تتصادم بدورها مع االلكت            . اخللية  
ولذلك ميكن لصف من املكشافات . تنعدم فيها الكتلنان ، وخيرج شعاعان من أشعة غاما باجتاهني متعاكسني متاماً   

على شكل مروحة أن تلتقط هذه احلوادث املتالشية ، اليت ترسم ، يف األساس ، عدداً كبرياً من اخلطوط املستقيمة              
فردية العديدة ، يقوم حاسوب برسم تفريسات حاسوبية  على مسطحات      ومن بني هذه احلوادث ال    . داخل الرأس   

على الرغم ، كما يف صور :  الذي وصف آنفاXً -بطريقة مماثلة للماسح احملوري احملوسب الذي يعتمد على أشعة  
rCBF      من أن األلوان تستخدم  إلظهار التحوالت املختلفة النسبية للنشاط االستقاليب مـن جـزء آلخـر يف ، 
بوليـك   ،  Herholzهريهلوز  ، Heissهيس ( ملم 7-10وقد أظهرت هذه الصور اآلن استبانة بني . الدماغ

Pawlik  ،  فاجنرWagner  ،  فيهاردWiehard 1986 . ( تعطيPET  ، تشخيصاً أكثر دقة لـألورام 
 ؛ وقـد وجـد أن       X -مما يقوم به التصوير احملوري احملوسب  الذي يعتمد على أشـعة             ... واالحتشاءات اخل   

االضطرابات  اآلستقالبية متتد ملسافة أبعد من موقع اآلفة وتوجد يف أمكنة ال يظهرها التصوير املقطعي احملوسب  ،          
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 جيد للغاية  يف الكشف املبكـر عـن اخلـرف،  ألن    PETو ) Metter  1987ميتر (وخصوصاً يف احلبسة 
كمـا يف داء هنتـنغنت    ( اللحائيـة  – يف املواقـع حتـت   االستهالك املخي للجلوكوز ينفذ ، وميكن إظهار ذلك    

Huntingtion  ( ويف الناس العاديني ، مت ربط أمناط مميزة من امتصاص اجللوكوز . باإلضافة إىل املواقع اللحائية
القيام بعمل رياضي عقلي ، وتذكر قصة ، وحتليل بعض النغمات املوسيقية املتآلفـة ؛               : حباالت نفسية معينة مثل     

وبقي نصف الدماغ األيسر عنـد النـاس      . باالستراتيجيات اخلاصة اليت يستخدمها األفراد لتنفيذ تلك املهمات         و
وقـد  ) . 1987ميتر  (أكثر نشاطاً من النصف األمين      ) العيون مغطاة واآلذان مغلقة   (الذين مكثوا يف حالة ساكنة      

 يف الكشف عـن  PET بتطبيقٍ رائد ملسح  وفريقه يف جامعة واشنطن ، القديس لويس ، Raichleقام راشيل 
 و Peterson ، Posner  ، Mintun  ، Raichle   1988 ، Posner ، Fox(األسس العصبية للغـة  

Raichle  1988فمن خالل إعطاء الناس مهمات متدرجة تتطلب معاجلة متزايدة للكلمـات ،  ) .   قيد الطبع
همات البسيطة من املهمات األكثر تعقيداً  ، وبالتـايل    للم PETاستطاع راشل وزمالؤه استخالص صور مسح         

فعلى سبيل املثال ، ميكن استخالص أبـسط        . معرفة أي املناطق الدماغية تستدعى خصوصاً  لكل مهمة بنفسها           
ووفقـاً هلـذه   . املهمات ، وهي النظر إىل نقطة ثابتة من املرحلة التالية وهي النظر سلباً إىل سلسلة من الكلمات                  

اسات ، يبدو أن ترميز أشكال الكلمة البصرية حيدث بشكلٍ كامل داخل الفص القذايل ، بينمـا ال يـسبب           الدر
وعندما طرحت املسوحات اليت مت احلصول عليهـا أثنـاء          . عرض الكلمات املسموعة أي نشاط يف هذه املنطقة         

ك األمساء ، لوحظ نشاط فعـال يف        تكرار أمساء من تلك املسوحات اليت حصل عليها أثناء توليد أفعال ترتبط بتل            
القسم اليساري من الفص األمامي، ونشطت املنطقة نفسها أثناء مهمة كان على من خضع للتجربة فيها أن يقدر                  
نسبة أمساء احليوانات اخلطرية يف سلسلة من أمساء حيوانات عرضت عليهم ، وهذا يدل أن هذه املنطقة الدماغيـة                   

 البحثية  تعطي دعماً قوياً لتحديد       PETواستخلص الباحثون أن مادم     . جلة داللية   تنشط عندما حيتاج األمر ملعا    
 النـشطة بطـرق   PETوتزودنا وسائل . موقع العمليات املنفذة على الرموز البصرية ، والفونولوجية ، والداللية      

تعة ، على الرغم من أن       بتطبيقات مهمة ومم   PETوكوسيلة حبث ، تتمتع     . واعدة لربط العمليات العقلية بالعصبية    
تكلفتها املرتفعة واعتمادها على السايكلترون جيعالن االستفادة من استخدامها العادي أمراً حمـدوداً يف تطورهـا                

ويعتمد أسلوب الطرح الذي استخدمه فريق  راشيل حالياً على املادة البحثية املتعلقة مبجموعة التجـارب                . احلايل
  .يدعون للحذر أثناء تطبيقها على أفراد يعانون من عطب دماغياملتكررة مع الشخص نفسه ، و 

 وهناك أسلوب آخر يف تصوير الدماغ يتطور اآلن وهو التصوير الرنيين املغناطيسي النووي الربوتـوين               
NMR   أو MRI .                 ومبا أنه ال حيتاج ألية أجزاء متحركة للحصول على املسح ، فهو ال يشبه ماساحاتCT ، 

هوالنـد  (أو الـسهمية    ، الوريديـة ، اإلكليليـة      : ل على الشرائح من أي مسطح بسهولة        حيث ميكن احلصو  
Holland  هوكس ، Howkes  و مور Moore 1980 . (   واألهم من ذلك على أية حال ، فإنـه غـري

، وال حيتـاج هـذا األسـلوب      ) إذا ما استخدم ضمن احلدود املوصوفة     (مصحوب بأي نوعٍ من اخلطر معروف       
إنه يستفيد من ظاهرة أن نوى بعض الذرات متتلك عدداً غري متـساوٍ          . املواد املشعة أو اإلشعاع املؤين      الستخدام  

وذرات اهليدروجني والفوسفور املوجـودة     . وتتصرف كمغناطيس   ) اجلزئيات(من اجلزئيات مما يسبب يف دوراا       
، فعندما توضع مثل    )  من جسم اإلنسان   كما توجد يف أمكنة أخرى    (بكثرة يف الدماغ هي أمثلة من هذه الذرات         
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ولو فتحت هـذه  . هذه النوى يف حقل مغناطيسي ، فإا تضع نفسها خبط يتناسب مع خطوط القوى املغناطيسية              
وهذا اإلصدار للطاقة  . اخلطوط وأغلقت على شكل نبضات ، فإن النوى تقفز للخلف بشكلٍ متكرر مصدرة طاقة         

ميكن معاجلة سالسل خمتلفة من النبضات اللتقـاط مسـات   . ة بواسطة حاسوبتلتقطه الالقطات وحتوله إىل صور  
، وهكذا ميكن حتـسس  ) Bydder  1984بيدر : استعادة مشبعة ، استعادة معكوسة وصدى الدوران (خمتلفة

 أو   املخي -استجابات أكثر دقة وحساسية من املادة املخية البيضاء أو السنجابية ، والدم ، وسائل العمود الفقري                 
وال يصدر العظم أي إشارة ، مما يسمح بالتقاط اإلشارات من املادة اللينة جداً يف بعض أجزاء الـدماغ                   . الوذمة  

مـن األورام العـصبية     :  على سبيل املثال     -X املعتمد على أشعة     CTاليت ال ميكن الكشف عنها بواسطة مسح        
وباإلضافة إىل التقاط منـط النـسج      . ظم الصدغي   السمعية على العصب القحفي  الثامن يف القسم الصلد من الع          

وتركيبها عرب استخدام االستجابات من ذرات اهليدورجني الغزيرة يف املاء والشحوم اليت حيتويها الدماغ ؛ وميكن                
احلصول على صور استقالبية أيضاً من الذرات الفوسفورية ، ألا تشكل قسماً من اجلزء اخلازن للطاقة ، أدينوزين 

ولذلك ميكن لوسـائل    ،  يف املناطق اليت تتمتع بأعظم نشاط  استقاليب          ATPويتركز  ) . ATP(ايت ثالثي   فوسف
NMR أن تلتقط النشاطات الوظيفية يف الدماغ ، متاماً مثل وسائل PET و rCBF .  

ة دوراً  مبيزاته اإلجيابية كاملNMRوعلى الرغم من أنه مل يزل يف بداياته األوىل ، فمن احملتمل أن يلعب          
عنـدما  : أي  ( اإلشعاعية مستقبالً ؛ خاصة عندما يشك يف وجود سكتة جوبية            -أساسياً يف املمارسات العصبية     

 NMR، فـإن    )ينتقل العطب يف الشرينات املتفرعة املتخلّلة الصغرية اجلوبات ، كما  حيدث يف مرضى السكري              
 ،  Hesselinkهيـسلنك   ،  Lydenيـدن  ال ،  Rothrockروثرك  (CTيعطينا كشفاً أوضح مما يعطينا 

جريـك  ، ديويت( مسبقاً يف دراسة احلبسة NMRوقد استخدم  ). Healy  1987 و هيلي  Brownبراون 
Grek  ،  بونانوBuonanno  ،  ليفنLevine  و كستلر Kistler  1985 .(  وقد أظهرت دراسة ديـوت

Dewitt سح  وفريقه ، على سبيل املثال ، أن ما يدل عليه ماCT يافعة مصابة  حببسة كالمية  تتمثل يف يف فتاة 
امتدت بشكلٍ واسع إىل القشرة األمامية ) حمددة(عدم القدرة على الكالم بطالقة ، ما هو إال آفة حتت حلائية معينة           

  .  الصدغية-

      األساليب السلوكية ٤. ٢

. لدراسة الفروقات بني نصفي الدماغ  استخدم علماء النفس املعنيون بعلم األعصاب األساليب السلوكية         
 الفيزيولوجية وأساليب تصوير    -وهذه ال تتطلب معدات باهظة التكاليف كما هو احلال يف األساليب الكهربائية             

  . الدماغ اليت وصفت أنفاً 

 يف بداية  الستينيات أسلوب االستماع الثنائي إىل البحث العصيب النفسي  Kimuraلقد أدخل كيمروا 
 األسلوب تقدمي رسائل إىل أذين املستمع  يف نفس الوقت عرب مساعات رأسية مضخمة حبيث تسمع األذن                  ويضم. 

وبشكلٍ عام ، حددت املنبهات الكالمية بدقة أكرب عندما بثت إىل     .اليمىن أشياء ختتلف عما تسمعه األذن اليسرى        
والنظرية ، هي أنه على الرغم من أن لـدى  . ىاألذن اليمىن ، ضمن هذه الشروط التنافسية ، منها يف األذن اليسر      

كل من األذنني اتصاالت مع القشرة الدماغية يف جانبها واجلانب املقابل ، إال أن االتصاالت يف اجلانب املقابل هي   
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وللـتخلص مـن    . تكبت الرسالة القادمة من اجلانب اآلخر       /املسيطرة ، وإذا ما تصادمت اإلشارتان ، فإا متنع        
التوقيت ، جيب التأكد من حدوث اإلشارات يف آن واحد ، وجعل التسجيالت اليت تستخدم الكـالم             اختالفات  

ومن أجل ذلك ، استخدمت العديد من الدراسات منبهات يولـدها حاسـوب ، ميكـن           . الطبيعي دقيقة للغاية    
ولـذلك  .  املميزة والفترة   معاجلتها ، بشكلٍ انتقائي ، من أجلِ املتغريات التجريبية كتحوالت التشكيالت املوجية           

فإن اإلصغاء بكلتا األذنني أجدى لدراسة العمليات الصوتية ، والفونيمية والداللية املعجمية منـه يف دراسـة أي                  
ومتثل االهتمام الرئيسي يف حماولة تأسيس درجة توضع هذه املسطحات املسؤولة عن إدراك             . جانب آخر من اللغة   

ردية كبرية ، وأن درجة اعتماد نتائج االختبار بعد إجرائه تبدو حمدودة على أيـة               ويبدو أن الفروقات الف   . السمع  
  . حال

وقد طُبق هذا األسلوب على مرضى يعانون من دماغ معطوب يف حماولة الكشف فيما إذا نقل املصابون                 
نقل نصف  (ل  وادعت بعض الدراسات أن هذا النق     . باحلبسة نصف الدماغ املسيطر على اللغة إىل النصف األمين          

 و نـول   Pettitبييت (حيدث عندما يستعيد املريض لغته ) الدماغ املسيطر على اللغة من النصف األيسر إىل األمين
NOLL 1979 (   ؛ وينتج عن اآلفات اليت تصيب اجلزء األمامي اليساري انتقال مركز السيطرة على اللغة وأنه ال

 و  Castro  - ‘Caldas كالـددس  –كاسترو (فة دماغية حيدث ذلك عندما يصاب اجلزء اخللفي اليساري بآ
ومبا أن املصابني حببسة نتيجة عطب دماغي يف القسم اخللفي يضاعفون نتيجة األذن ) . Botelho  1980بتيلهو 

اليمىن عندما يستعيدون عافيتهم ، وال حيدث ذلك بالنسبة لنتيجة األذن اليسرى ، فلرمبا كان هناك استعادة وظيفية     
إال أنه ليس   . مرات السمعية املصابة بآفة، واليت كانت جتعل أي قرار حول الدخل الكالمي السمعي أمراً صعباً              للم

من الواضح ، على أية حال ، ملاذا جيب أن يظهر املرضى املصابون بعدم القدرة على الكالم الطليق نتيجة عطـب             
ال تورد كافة الدراسات، على أية .  يف مركز السيطرة    حتوالً) واملتوقع أن لديهم ممرات مسعية سليمة     (دماغي أمامي   

   فقد راقب نيكم. عند املصابني حببسة كالمية ) بكليت األذنني(حال،  حتوالً يف أفضلية األذن أثناء السماع الثنائي 
Niccum  1986)  (  و سـيلرت،Selnes   وسـبيكس ، Speaks و رزي، Risse ،   وربنيـزRubens 

 مصاباً حببسة كالمية شهرياً ملدة ستة شهور متبعني هذا األسلوب ، ومستخدمني أرقامـاً ،   مريضاً 27) (1986
وكانت الفروقات الفردية هي السمة األكثر مالحظة بشكلٍ  . وأمساًء ، ومل يكتشفوا حتوالً كامالً يف تفضيل األذن          

ليسرى ، فإن ثالثة أخـريني أظهـروا   فعلى الرغم من أن أربعة مرضى أظهروا حتوالً باجتاه تفضيل األذن ا     . واضح
ووجد ينكوم وزمالؤه أن ما حتققه األذن اليمىن من نتائج مرتبط بوجود آفات يف تالفيف               . حتوالً باالجتاه املعاكس  

Heschl  خمية على اللغة- ، واستنتج أن تفضيل األذن يعكس سالمة النظام السمعي ، وليس سيطرة نصف  .  

على اآلخر ، وهـو نـصف       ) دماغي(مات ، بطريقة يفضل فيها نصف       وهناك أسلوب آخر يقدم معلو    
حيث يتم إسقاط الدخل البصري من نصف احلقل األنفـي للعـني       ) . أو احلقل املقسوم لقسمني   (احلقل البصري   

علـى القـشرة    ) يكّونان سوية النصف احلقلي البصري األميـن      (اليسرى ، ونصف احلقل الصدغي للعني اليمىن        
ويبدو أن الطرق   . الية ، و بشكل مشابه ، يسقط النصف احلقلي األيسر على القشرة اليمىن القذالية               اليسارية القذ 

وهذا يعين أنه باإلمكان اآلن بث دخل مبفرده لنصف واحد          . الفاصلة بني النصفني أكثر متييزاً من املمرات السمعية       
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دام هذا األسلوب األخري يف الرؤية الثنائية كما ، دون احلاجة إلدخال مؤثرات ثنائية منافسة،  على الرغم من استخ  
يف ( أو حاسوب للتقدمي السريع للمعروضـات البـصرية    Tachistoscopeوباستخدام . يف االستماع الثنائي 

، ميكن تقدمي املعلومات يف حقل بصري واحد بينما يثبت من خيضع للتجربة بصره  )  ملي ثانيه  200العادة أقل من    
عندما ميكن صنع كل واحدة منهما بشكلٍ       (إن استخدام عدسات الصقة نصف مغلقة       . واحدةعلى نقطة مركزية    

إن احلاجة للتأكد مـن أن      ). Zaidel 1975زيدل  (يسمح بعرض أطول للمؤثرات بدون تثبيت البصر        ) منفرد
رار حـول  تثبيت الرؤية مستمر يف معظم الدراسات ، من خالل الطلب ممن خيضع للتجربة أن يديل برأيه باسـتم            

إشارة مركزية ، كشفت أا تؤثر فيما إذا كانت أفضلية احلقل البصري األمين املتوقع أثناء املواد الكالمية حتـدث            
  . وقد كشف أنه عندما يكون املنبه األساسي كالمياً ، حيدث  تأثري أساسي يؤكد هذا التفضيل.  فعالً

ص اجلانب الدماغي املسيطر على  اللغـة عنـد النـاس    ومن بني الوسائل املكملة األخرى اليت استخدمت يف فح     
يطلب ممن خيضع للتجربة أن ينقر بيده اليمىن بينما ينفذ مهمـة  .  الوقت أو األنشطة املتنافسة-العاديني هو تقاسم   

 مسيطر) مسيطر أيضاً على اليد اليمىن(كالمية معينة ، فلو كان هناك تداخل ، فيتوقع  أن النصف الدماغي األيسر      
ومل خيترب كمون اسـتخدام  ) . Kinsbourne  1971 و كرتبورن Cookكوك (أيضاً على املهمات اللغوية 

هذه املهمة البسيطة يف استكشاف االختالفات يف التوضع اجلانيب لنماذج خمتلفة مـن املهمـات الكالميـة أو يف            
عوامل املركبة من اخلَزل الشقي الذي      استكشاف أمناط خمتلفة من العطب الدماغي إال بشكلٍ بسيط، رمبا بسبب ال           

  . يقع صدفة أو بسبب عدم أدائية األطراف

وقد استخدمت أساليب سلوكية أخرى على الناس العاديني واملصابني حببسة كالمية الختبار املكونات             
ففـي  . الدماغاملختلفة  يف اللغة  على الرغم من أا  ليست متعلقة بالضرورة بتحديد اجلانب املتخصص باللغة يف  

أسلوب متابعة حركة العني ، يقوم مسجل مرئي بتسجيل انعكاسات القرنية عندما تتحرك العني ، وتقارن مبوقـع              
وقد استخدم ) . Sheena 1975 و شينا Youngينغ (بؤبؤ العني ، ويقوم حاسوب حبساب موقع اإلحداثيات        

املصابني حببسة كالمية وهم ينظرون إىل هذا األسلوب مع ) Lass) 1983 و الس Luer ، لور  Huberهرب 
وأظهروا أن هؤالء املصابني يركزون على الكلمات اليت        . جمموعة دائرية الشكل من كلمات غري منتظمة يف مجل          

تعرب عن حمتوى أكثر من تلك اليت تعرب عن وظيفة لغوية ، وأن معاجلتهم للجمل مل تظهر أا متعلقـة بتركيبـهم                    
يستخدم تغري حجم احلدقة أثناء الـسماع للجملـة          " مقياس احلدقة "وب أخر يعرف بـ     وأسل. اخلطي النحوي   

وتقوم كامريا سينمائية قريبة جداً من العني بالتقاط صور بفاصل يساوي نـصف             .  كمؤشر حلجم املعاجلة العقلية   
 األسلوب مع هذا) Ben – Nun ) 1986 نون –وقد استخدم بن . ثانية فقط ،  يستمع خالهلا املرء للجملة 

الناس العاديني الذين كانوا يستمعون إىل مجل غامضة ، وأظهروا ازدياداً يف حجم احلدقة عندما توصلوا إىل معـىن           
  . الكلمات الغامضة ، وهذا متفق مع املفهوم القائل إن مثل هذه الكلمات حتتاج لبحث معجمي إضايف

يـدعم ويقـوي هـذا      " .  رد الفعل  –وقت  "وهناك أسلوب سلوكي مهم واسع االنتشار يعرف بـ         
. األسلوب يف العديد من مناذج املعاجلة اللغوية النفسية ، باإلضافة إىل استخدامه يف جتارب الرؤية نصف احلقليـة              

إال أن استخدامه مع الناس الذين يعانون من حبسة كالمية خيلق بعض املصاعب ، ألن أوقات رد الفعل غالباً مـا                
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وبـسبب  . األخطـاء ) إحصاء( جيب أن تغطي عدة  نشاطات عقلية ،؛ وعادة يفضل عد         تكون بطيئة لدرجة أا   
 العصبية كوسيلة بديلة لوضع العمليات اللغوية ضمن        – التفاعلية يف اللغويات     –االهتمام املتزايد باملعاجلة الداخلية     

عل اليت حتاول قياس املعاجلـة   الف– السهم القالبية ، فإن  دراسات وقت رد   –مفاهيم مميزة عن مناذج الصندوق و       
 ،وشـرير    Blumsteinفقد استخدم بلومـشتيان   . املستمرة بدأ اآلن تطبيقها يف حبوث احلبسات الكالمية 

Shrier   وميلربغ، Milberg)  1982   (            أوقات رد الفعل يف مهمة معرفة حمتوى املفردات مع أناس مـصابني
يف حبـسات فرينيـك   ) يئة من خيضع للتجربة بكلمة مرتبطة دالليـاً     : أي(حببسة ، فقارنا تأثري التهيئة الداللية       

. وبروكا ، وأظهرا ، على عكس ما هو متوقع ، أن املصابني حببسة فرينيك تأثروا مبثل تلك التهيئة الداللية التلقائية                
 حببـسة  وقت رد الفعل يف تطوير صورة معاجلة فردية لعدة مرضى مـصابني ) Tyler ) 1987واستخدم تايلور 

) كلمات تستخدم لسرب معلومات أو مقدرات معينـة    (كالمية ، من خالل قياس وقت رد الفعل ككلمات سابرة           
بينما كان املرضى يستمعون ألمناط خمتلفة من اجلمل ، على سبيل املثال ، نثر عادي ،أو نثر شاذ داللياً ،أو نثر غري              

وقد أظهرت املادة البحثية على مريض يافع مصاب حببسة         . يبمعقول براغماتياً أو سلسلة من الكلمات دومنا ترت       
 ، على سبيل املثال ، أن أوقات ردة فعله كانت طبيعية ماعدا ما يتعلق باملواد الشاذة براغماتياً ،  ألنه   DEحنوية ،   

  .بدا وكأنه يعتمد بشكلٍ خاص على املعلومات الرباغماتية 

اللغوية العامة  -ة اليت تستخدم يف كشف التناظرات العصبية        وبعد أن نظرنا إىل بعض األساليب األساسي      
وتركزت إحـدى   . ، دعنا نناقش مدى النجاح الذي حققته هذه األساليب يف الكشف عن هذه املسألة الصعبة                

وتضم هذه اختبار كيفية تغري التنظـيم       . االهتمامات األساسية،  وبدون أي اسستغراب، على الفروقات الفردية          
لغوي أثناء تطور الدماغ يف مرحلة الطفولة ، وإىل أي مدى ميكن لعدد وأمناط اللغات اليت يتكلمها الفرد                  العصيب ال 

وانصبت اهتمامات أخرى على الدور     . أن يؤثر يف هذا التنظيم العصيب       ) أو يكتبها أو يستخدمها عرب اإلشارات       (
وبعد مناقشة هـذه  . ن يف التنظيم العصيب للغة  القشرية وتراكيب نصف الدماغ األمي   -الذي تلعبه التراكيب حتت     

 العصبية احلالية أن حتققه يف يئة األرضية للتـزاوج      -املواضيع ، سنعود ملناقشة املدى الذي ميكن للنماذج اللغوية          
  . النفسية -احملتوم بني العلوم العصبية  والعصبية

  

  الفروقات الفردية. ٣
    النموذج القياسي١. ٣

ي احلبسة يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أطبـاء أعـصاب متثـل                كان معظم دارس  
اهتمامهم يف فهم املالحظات الفردية واشتقاق أمناط عامة منها لتحديد احلبسة أو بعض أشكاهلا األخرى اليت  ميكن  

كيـف  ) Marshall    )1984 ، ومارشـال  Caplan ، وكابلن Arbibيصف أربيب . ربطها مبوقع اآلفة 
(   دمج  مبادىء املراكز احلسابية ونقاط الوصل مع اللغة يف منوذج واحـد   Lichtheimحاول فرينك و ليخثم 

حبسة حسية أو ما يعرف ) مركز ذاكرة الكلمة السمعية ( A ينتج عن اآلفات اليت أصابت املركز) . 12الشكل 
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حبسة حركية ، أو ما يعرف حببسة ) لمة احلركيهمركز ذاكرة الك (  Mحببسة فرينك ،  وعن اليت أصابت املركز
ستناقش اآلثـار اللغويـة     . ( حبسة فقدان التسمية    ) مركز املفاهيم    ( Bبروكا ، وعن تلك اليت أصابت املركز        

وقد حددت مواقع هذه املراكز بالترتيب يف القسم اخللفي الثالث ) .  2، الفقرة12ألمناط احلبسة هذه يف الفصل 
لصدغي العلوي ، والقسم األمامي من التلفيف الثالث األمامي والفص اجلداري السفلي ، وينتج عن               من التلفيف ا  

قشرية حركية ؛ يف املمـر   - ، حبسة حتت  1يف املمر   : اآلفات اليت تصيب املمرات الواصلة بني هذه املراكز اآليت          
 ، حبسة حركيـة عـرب   4، يف املمر   ، حبسة حسية عرب القشرة  3 قشرية حسية ؛ يف املمر  – ، حبسة حتت 2

ولذلك فقد كان النموذج اقتراحاً بسيطاً قدمت فيه الوظائف النفسية علـى          .  ، حبسة توصيل     5القشرة يف املمر    
  . أا متناظرة  واحد لواحد مع تشريح الدماغ وخصوصاً نصف املخ األيسر وليس النصف األمين 

و يشكل هذا .  املمارسة العيادية لسهولة تعليمه لطلبة الطب  وما زال هذا النموذج هو السائد واحملبذ يف   
النموذج ،ببعض اإلضافات والتعديالت  ، البنية األساسية ملا يعرف عاملياً بأفضل نظام لتصنيف احلبسة ، إذا مـا                   

 ،١٩٧٢  ( kaplan كـابلن -  Goodglassأخذنا  يف عني االعتبار طريقته التقوميية املالزمة ،  كودكالس 
و تضم اإلضافات احلبـسة     .إن أفضل نظام لتصنيف احلبسة عاملياً هو فحص بوسطن لتشخيص احلبسة            ). ١٩٨٣

،   وصم الكلمات النقيه، والصمات ، وحبسة         )أو عزل املنطقة الكالمية   ( الشاملة ، واحلبسة اخلليطة عرب القشرة       
بعاد اليت متيز  هذه احلبسات وفقها هي مـتغريات          إن األ ). مع العجز الكتايب أو بدونه      (الرطانة ، والعجز القرائي     

  لغوية عامـة، تضم اإلدراك السمعي،   

            منوذج فرينك للعمليات اللغوية- 12                     الشكل 
          B  
      ٤          ٣  
  A     M  
        ١              ٢           

       اخلرج احلركي    الدخل السمعي                           

  

  

.   J.C Marshall )    (1986مـن مارشـال   .  فروقات بني متالزمات احلبسة الكالسكية - 11اجلدول 
   ٢٤ -٥: ٢٤ Neuropsychologia" وصف وتفسري اضطربات احلبسة اللغوية "

  التسمية  الفهم  التكرار  الكالم   
  -  -  -  غري طلق   احلبسة الشاملة 
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  -  +  -   غري طلق  حبسة بروكا 

  -  +  +  غري طلق   احلبسة احلركية عرب القشرة 

  -  -  -  طلق   حبسة فرنك 

  -  -  +  طلق   احلبسة احلسية عرب القشرة 

  -  +  -  طلق   حبسة التوصيل 

  -  +  +  طلق   حبسة التسمية 

  

 وفهـم   والقراءة بصوت مرتفع ، وتكرار من لغة مسموعة ، والتسمية ، والطالقة يف الكالم ، ونطق الكـالم ،                  
واعتماداً على موقع اآلفات فقد مت ربط بعض هـذه احلبـسات            ).  للفروقات األساسية  ١١انظر اجلدول   (الكالم  

وقد خلـص  ) . 13انظر الشكل  ( ليخثيم -مبواقع يف نصف املخ األيسر ، وبطريقة مشاة جداً لنموذج فرينك 
وفرينك الكالسيكية وكذلك املنطقة احلركية القوى البنائية يف مناطق بروكا ) Galaburda ) 1982جالبوردا 
  . اإلضافية

  

  

  

  

  

  

  

  .   التشابك األعظمي ملواقع اآلفات الدماغية اليت تتناظر مع أنواع احلبسات الكالمية13الشكل 

وحىت يف بوسطن ، على أية حال ، ومبساعدة هذه اإلمكانية املشتملة على استخدام املتالزمات اإلضافية                
ووصلت يف  ) Benson   1979بنسن ( حالة ٤٤٤من % ٥٩كان تصنيف سوى ما نسبته   ، فلم يكن باإلم

 ، وروبـرت   Helm، وهيلم Goodglass ، وكودكالس  Albertالربت % (20بعض األحيان إىل أقل من  
Rubens  والكسندر  Alexader  1981 . (     وتدعم مثل هذه املـشاكل االنتقـادات املوجهـة لتـصنيف

ويفترض هذا مسبقاً انسجام السمات األساسية يف عناصر كل متالزمة ، انـسجاماً ال              . السيكي  املتالزمات الك 
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ميكـن حتقيقه إال إذا كـــان النمـوذج الذي يعتمد التصنيف عليه قــادراً على حتـديــد مســات                
متييز الـزوجني  ، الذي طبق الفروقات اللغوية مثل ) Luira ) 1976إن تصنيف لوريا . أساسية حقيقية نفسياً 

األدنيني والعمليات القواعدية ، الذي يعتمد على فكرة توسيع دوائر الدماغ الوظيفية بدالً من املراكز قد اقتـرب                  
إن التطورات اليت حـدثت يف  . كثرياً من عرض قاعدة منتظمة لتحديد املتالزمات أفضل مما قدمه تصنيف بوسطن       

على أية حال ،من احلاجة الستخدام السلوك اللغوي يف التنبؤ مبوقع اآلفة تصوير الدماغ ، اليت ذكرت أنفاً، تقلل ،        
 - لغوية جمردة مستقلة عن نظرياا التـشرحيية         -الدماغية ، وتطالب علماء احلبسة الكالمية اعتماد مناذج نفسية          

 النفسية تربيرهـا  -يات العملية اللغوية وفق أبعاد ميكن للغويات واللغو" تفتيت"حتاول مثل هذه النماذج   . العصبية
فبالنسبة إليهم ، تبدي لغة من يعاين من حبسة كالمية دليالً توكيـدياً أو حمـسناً ،          . من مستخدمي اللغة العاديني   

ولذلك ، فلرمبا بدت املتالزمات الكالسيكية على أا أمناط حتدث لـيس            . بغض النظر عن موقع  العطب ومنطه        
اغية ، و قنوات اتصال ، بل ألن تدفق الدم للدماغ منظم بطريقة يـسبب أي           بسبب أن اللغة منظمة يف مراكز دم      

أجزاء سلوكية متباينة ال تتعلق بأي جتمع داليل من "انسداد أو نزف يف  منطقة بعينها إىل التدخل مبا أمساه مارشال         
  ). 8 : 1986) (آليات املعاجلة

تب أساساً وظيفياً وتشرحيياً بالطريقة نفسها يف ويرتكز النموذج الكالسيكي على االعتقاد بأن الدماغ مر 
االختالف  البنائي الكبري ، : إال أن ذلك ليس أمراً صحيحاً بالضرورة وميكن مناقشته ضمن املعايري اآلتية         . كل فرد 

  . واجلنس ، والعمر والعوامل األخرى

  

    االختالف التشرحيي٢. ٣

 ، اختالفاً كبرياً فرديـاً يف املواقـع   ESB ، يف مراجعته لــ) Ojemann ) 1983وجد أوجيمان 
اللحائية اليت أثارت تغريات كبرية يف التسمية ، وامتدت بعض املواقع إىل األقسام الوسطى والعليـا مـن الفـص        
األمامي ، ونقطة االتصال اجلدارية القذالية والقسم األمامي من الفص الصدغي ، وكل هذه املواقع تقـع خـارج      

وإحدى الشروحات اليت يقترحها تتمثل يف أن التنظيم التشرحيي يف هذه املنطقة خمتلف             . ية للغة   املنطقة الكالسيك 
متاماً من شخص لشخص ، ويورد بعض الدراسات اليت تظهر أن أمناط التالفيف والبىن التركيبية عند ايـة شـق     

فسه حول القشرة البـصرية    سيلفيان يف نصف املخ األيسر ختتلف بشكلٍ كبري من شخص آلخر ، وذكر الشيء ن              
ويف الواقع ، يتذكر العديد من طلبة الطب كيف أم عانوا من صعوبات مجة يف حتديد ،بني األدمغـة                  .  األساسية

  . املختلفة ،ما أكده أساتذم من أن مركز اإلحساس احلركي يف القشرة الدماغية كان مبحاذاة شق رونالدو

دراسات حـول االخـتالف الفـردي يف    ) Selnes ) 1975 و سيلرت  Whitakerويورد وايتيكر 
 إىل  680وميكن للوزن أن يتراوح مـا بـني           : حيث خيتلف وزن الدماغ بني فرد وآخر بشكلٍ كبري          . الدماغ  
وكذلك فإن أمناط التالفيف واألثالم خمتلفة من فرد آلخر بشكلٍ كبري للغاية متاماً كالسمات النباتية .  غرام   1938

  فحص القشرة   و سيلرت فعلى سبيل املثال ، مت يف دراسة وضعها وايتكر .  Cytoarchitectural التركيبة -
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 نصف دماغ الختبار إمكانية زرع جمموعة من املساري الكهربائية تعمل كبدائل بصرية للعميان ،         52املخططة يف   
وقد نتج عـن إثـارات   .  ٢ ملم 1308 إىل  359وقد وجد اختالف يبلغ أربعة أضعاف يف هذه القشرة ، من 

وكشف  يف دراسة أجريت على .  ، أو احساسات بقع ضوئية   فوسفانات القشرة املخططة باملساري الكهربائية
مخسة عشر متطوعا ، أن خريطة الفوسفانات اليت انتجتها جمموعات املساري الكهربائية اختلفت بشكلٍ كبري من                

ولذلك استخلص وايتيكر و سيلرت .  شخص آلخر ، على الرغم من أا كانت ثابتة كل الوقت مع الشخص نفسه         
لالخـتالف  " ذه البيانات بوضوح أن االختالف الفيزيولوجي بني شخص وآخر موجود ومـالزم             تظهر ه " أن   

، ومن احملتمل أن يكون مثل هذا االختالف أكرب يف القشرة السمعية وما حوهلا ممـا هـو يف القـشرة     " التشرحيي
ومبـا أن أسـباب     .  وأمناط التفرع    و للشرايني الدماغية أيضاً أمناط فردية للغاية مبا يتعلق بعدد تفرعاا          . البصرية  

 فلذلك جيب على أمنـاط انـسداد أو         - وعائية -املرض املسيطرة يف معظم احلبسات اليت درست كانت آفة خمية           
انقطاع املمرات الدموية أن ختتلف من فرد آلخر ، مما يزيد يف عدد االستنتاجات اليت ميكن استقاؤها حول توضع                   

أيضاً يف الشكل العام حلجم وشكل نصفي الـدماغ  ) الفروقات ( بعض االختالف   وهناك  . اللغة من هذا املصدر     
    ولفلـن     Hayward وهيـودر    Naserناسـر    (  CTكمـا ظهـر ذلـك واضـحاً يف ماسـح      

Laughlinميتلك بعض الناس امتداداً دماغياً  خلفياً أكرب يف اجلزء اليساري ، وامتداداً دماغياً أماميـاً              ) . ١٩٨١
وقد أجريت بعض الدراسات على بعض جثث رجال كانوا يعانون من خلل يف القـراءة           .  الطرف األمين    أكرب يف 

 ، جيشوند Aboitiz أبوتيز  Rosen ، وروزن  Sherman شريمان Galaburdaجاالبورد ( أثناء حيام ،
1985 Gesehwind  .(، إال أن هذه األدمغة وعلى الرغم من عدم العثور على أي دليل عصيب شاذ أثناء احلياة 

برمتها أظهرت بعض التشوهات واخللل الذي يؤثر يف التنظيم العمودي والصفائحي للدماغ والتجمعات العصبونية          
وإذا . ويعتقد املؤلفون أن هذه الشواذ وغريها من اخللل والشواذ الدماغي هي لدى أصحاا قبل الـوالدة     . الشاذة

يف مسات لغة احلبسة ، فمن املدهش أن جند ذلك احلجم الكبري مـن املوافقـة            ما أخذنا املشاكل املتوازنة يف تصن     
  ). خيتلف فيه فرد عن أخر( حول النموذج األمثل لتوضع اللغة يف النصف األيسر الذي خيتلف فيه األفراد 

  

  

  

  )تفضيل استخدام اليد اليمىن أو اليسرى(  اليدوية ٣. ٣

،  كان من األسهل علـى الدراسـات النفـسية املتخصـصة     بسبب الوسائل املتوفرة اليت وصفت أنفآ  
وكانت اليدوية  . بالفروقات الفردية أن تدرس الفروقات  بني نصفي الدماغ من أن تدرسها داخل نصفي الدماغ                

مرشحاً أساسياً بسبب الظن بأنه رمبا كان الكالم وظيفة توضع فوق النشاطات احلركية ، وأن الـسيطرة علـى                   
(  عند معظم الناس يف نصف الدماغ األيسر ألن هذا النصف هو الذي يسيطر على اليد اليمىن           الكالم قد تطورت  

إال أن هذا االقتراح بأبسط  أشكاله تدحضه مالحظة ) Archibald     1974  وأرشيبالد kimuraكميورا 
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مبراجعـة   ) hordyk    (1977وقام هاردايك  . قشري -أن النطق احلقيقي للكالم حيتاج لتنسيق ثنائي وحتت
الدماغية املرتبطة باليدوية ، واقترح أن هناك منوذجني من         -عدد كبري من الدراسات اليت فحصت الوظائف نصف         

ففي األول ، هناك ختصص قوي لنصفي الـدماغ تكـون اللغـة             . الترتيب املخي اإلنساين ميثالن اييت تسلسل       
ويف النـوع   .  املكانية وإدراك النمط يف النصف األمين     /فراغية  والذاكرة الداللية يف النصف األيسر ، والقدرات ال       

و يربط هاردايك هذه النمـاذج باليدويـة   .الثاين،وهو األكثر ندرة، ينسخ كل من نصفي الدماغ معظم الوظائف     
،مبعىن أن الفرد الذي يستخدم يده اليمىن بدون تاريخ أسري يف استخدام اليد اليسرى تتحدد عنده اللغة بـشكلٍ                   

، يف حني ميتلك ذلك الذي يتمتع ) مصمم بشكلٍ يكون موقع اللغة واضحاً متاماً يف جهة من الدماغ          : أي  ( وي  ق
ونتيجة طبيعية لذلك ، هي أن ينتج عن أي عطـب يف       . بتاريخ أسري يف استخدام اليد اليسرى متثيالً  ثنائياً للغة           

وقـد  . هم من أولئك الذين يستخدمون مينـاهم        نصف الدماغ األمين حبسات أكثر عند الذين يستخدمون يسرا        
، على أية حـال ، مـن الدراسـات    ) ١٩٨٣ ( Bryden  وبرايدن   Segalowitzأحصى    سيغاليتوز   

فقـط ممـن    % ١٩. ٨، ووجـد أن  )أصاب أحد نصفي الدماغ     ( املطبوعة حاالت احلبسة بعد عطب أحادي       
 % ٦١. ٤ يف حني وجد أن  نسبة من ميتلك متثيالً يسارياً تصل إىل       يستخدمون يسراهم ميتلكون  متثيالً ثنائياً للغة      

ممن يستخدم ميناه ميتلك متثيالً يسارياً   % ٩٥. ٥وباملقارنة ، فإن    .  ميينياً فقط    -ميتلك متثيالً    % ١٨. ٨وما نسبته   
وما جيب ) . يساري + مييين (  ميينياً للغة ، ومل جيدا أحداً تقريبا بتمثيل مزدوج -ميتلك متثيالً %٤. ٥ للغة ونسبة 

مالحظته هو أن هذه األرقام تعتمد على املالحظات العيادية للحبسة باضطرابات واضحة يف اللغة احملكيـة ، ومل                  
انظر ( تأخذ يف االعتبار االضطرابات اللغوية األدق اليت ميكن أن حتدث بعد عطب نصف دماغ أمين غري مسيطر                  

راجعها أيضا سيغاليوتز وبرايدن    (  السماع بكليت األذنني ونصف اال البصري        وقد مالت دراسات  ) . ما سيأيت   
إىل تأكيد متييز بني مستخدمي اليد اليمىن واليد اليسرى ، على الرغم من أن الدليل خبصوص التاريخ األسري ما                   ) 

  . زال حمط جدل ومل حيسم بعد 

ماغ أمين مسيطر على اللغـة وأصـيبوا       ووصف  الذين يستخدمون ميناهم،  ويتمتعون بسيطرة نصف د         
وتبدي احلاالت القليلة اليت ذكرت يف الكتابات ذا اخلـصوص أن           " . حبسة متقاطعة "حببسة ، بأم يعانون من      

هؤالء مييلون إلظهار أمناط اضطرابــات مماثلة ألولئك الذين ميتلكـــون نصف دماغي أيسر مـسيطــر              
 1981  وبـولري  Jacobson   ، وياكبـسون   caCarr املثال،  كار انظر على سبيل( ويستخدمون ميناهم 

Boller . (  

  

    اجلنس٤. ٣

بشكل عام، تتفق الدراسات اليت أجريت على الناس العاديني عامة والذين أصيبوا بعطـب دمـاغي يف                 
غـة النـسائية    يبدو أن اللغة ممثلة بشكلٍ ثنائي أكثر يف األدم        . تأييدهم الختالف جنسي يف تنظيم نصف الدماغ        

إن دراسة االختالفات اجلنسية يف احلبسة ما زالت حديثة نسبياً ، رمبـا بـسبب   ). 1983 سيغاليتوز و برايدن (
 جنود -حقيقة أن معظم الناس الذين أصيبوا حببسة ودرسوا يف الكتابات الكالسيكية يف هذا اال هم من الرجال      
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تلقون العالج بعد سكتة يف مستشفيات اإلدارة األمريكية اخلاصة أو مرضى ي    ) ١٩٧٠لوريا  ( بإصابات يف الرأس    
أن النساء الاليت يستخدمن اليد اليمىن  ) McGlone ) 1983 , 1978ووجدت دراسات ماجلون . باحملاربني 

مل يظهـرن األمنـاط   ) ولكن بدون حبسة قاسـية  ) ( يف أحد نصفي الدماغ   (ويعانني من عطب دماغي أحادي      
 وراقـب  بيزاجميلـو  . علقة بعيوب الكالم أو األداء ، وفقاً جلهة اآلفة، الـيت  أظهرهـا الرجـال   الواضحة املت

Pizzamiglio  وماموكاري  Mammucari   ورازانو  Razzano ) 1985  (   شفاء بعض املرضى مـن
جال يف امتحانـات    احلبسة الشاملة ووجدوا أن النساء الاليت أصنب ذه احلبسة القاسية أظهرن حتسناً أكرب من الر              

 القائل بأن النساء ميـتلكن   Maglone الفهم  الفونيمية ، والداللية والنحوية ، وهذا يتفق مع اقتراح ماجلون 
وباملقارنـة ، فـإن   . متثيالً ثنائياً لغوياً أكرب من الرجال فيما يتعلق باإلدراك أو االستيعاب الكالمي بشكلٍ خاص          

 رجل و 264لشفاء ) Moraschini ) 1982  وموراشيين  Capitanial وكابتانيل   Basso دراسة باسو
ولكن ليس يف   (  امرأة مصابني مجيعاً باحلبسة كشفت أن النساء تعافني  فيما يتعلق باملقدرات اللغوية احملكية                121

 تفسري مثل ببعض احلذر أثناء ) ١٩٨٣( ويطالب برادين و سيجاليوتز. أكثر مما  فعله  الرجال     ) اإلدراك الكالمي   
هذه النتائج ، مقترحني أنه رمبا استخدمت النساء استراتيجيات خمتلفة عن الرجال يف احلـصول علـى النتـائج                   

، ويقترحان يف   " الكالمية  " السلوكية نفسها ، على سبيل املثال استخدام استراتيجيات بصرية فراغية يف املهمات             
الرجال والنساء العاديني ، أن الفروقات يف توظيف االنتباه وليس جتارب االستماع بكليت األذنني اليت أجريت على     

 ،  Sarnoومل يـنجح سـارنو   . التخصص نصف الدماغي هي املسؤولة عن االختالفات  املهمة يف النتـائج  
 امـرأة   23 رجل و  37يف إجياد أي فروقات هامة بني ) Levita ) 1985  وليفتا  Buonaguroوبوناغورو 

  .سة بعد سكتة دماغيةيتعافون من حب

  

  

   الطريقة اإلدراكية والتربية ومعرفة القراءة والكتابة ٥. ٣

 االجتماعية لتفسري -وكما تشري تعليقات سيغالوتز و برداين اآلنفة ، فقد أثري ما مسي باملتغريات العصبية    
)  ١٩٨٣  ( Bogen و بـوجن    Bogenبـوجن  "  دماغية -نصف " اقترحت نظرية . االختالفات الفردية 

تقول أن كل فرد مييل حنو منوذج مفضل من املعاجلة اإلدراكية ميكن أن يعىن بشكلٍ كبري بعمل دماغي  ميـيين أو                      
وقد ربط هذا كذلك بالعادات التربوية اليت تفرض على األطفال اليت يعتقد أا كانـت تركـز علـى                . يساري  

  و مكمانس  Young  ، و ينغ  Beaumont  بيمونت وقد راجع. املهارات الكالمية بشكلٍ كبري يف املاضي 
MacManus ) 1984 (  بدقةEEG  اخلاصة باحلركة اجلانبية للعني ، والدراسات األخرى اليت ترد حتت هذا 

الدماغية ، ال ميكن دعمه على أنه يشري إىل حتديـد الوظيفـة نـصف      -االقتراح ، واستخلصوا أن مفهوم نصف       
  . الدماغية، على األقل 
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هناك أسس أكثر قوة  لالعتقاد بأن للتجارب التعليمية والبيئية تأثرياً كبرياً على التنظيم املخي اللغوي 
 أنه ميكن التمييز بني جمموعتني من املرضى وفقاً   ESBلـ) 1983( عند األفراد ، وقد أظهرت حتريات أومجان 

IQS فقد أظهر املرضى بـ  . اطق اللغوية اخللفية الكالمية يف منط يوضح املواقع بتغريات التسمية يف املنIQS  
  عالية أكثر احتماالً  IQSمنخفضة تغريات تسمية عندما أثريت املناطق اجلدارية ، يف حني بدا أن املرضى بـ 

إن احلرمان  من التجربة اللغوية يف احلاالت . ألن يظهروا تغريات يف  التسمية عندما يثار التلفيف الصدغي العلوي 
كريتس  (Genieكما يف حالة جيين ) أطفال عثر عليهم يف الطبيعة دون عائلة أو مرب (أساوية ألطفال الطبيعة امل

Curtiss يوحي بأن  نصف املخ األيسر يفقد قدرته على دعم اللغة وأن أية مكتسبات لغوية حتصل )١٩٧٦ ،
بطاريات احلبسة ، تتناظر مع املستوى التربوي، إن قياسات اللغة ، مبا يف ذلك . فيما بعد حيققها نصف املخ األمين 

إن الدرجة اليت يؤثر فيها حتقيق  ) . Kaplan) 1980 وكابلن Goodglass وكودكالسBorodبورود 
القراءة والكتابة يف اإلجنليزية ، والربتغالية ، والربازيلية على نتائج اختبارات احلبسة، يف الناس العاديني واملصابني 

 ، Parente ، وبارنيت Mehler ، وميهلر Lecoursليكورس. (موضوع دراسة مكثفة اآلن باحلبسة ، هي 
ميكن هلذه الدراسة أن تلقي بعض الضوء على ادعاء ) . ، قيد الطبع اآلن 1987 ، وآخرون  caldeiraكالديرا 
فريو  ، وgrosso  وغروسو  Castro – Caldas كالداس – ، وكاسترو  Damasioداماسيو ( أدىل  به 
Ferro  1976) .( فقد استنتج هؤالء األطباء من خالل اعتماد تقسيم ثالثي لنماذج احلبسة يف حبسة بروكا

واحلبسة الشاملة  والطليقة أن حدوث احلبسة وأمناطها كان نفسه يف املرضى الذين يلمون بالقراءة والكتابة 
  . تعتمد على اكتساب مهارات القراءة والكتابة واألميني على حد سواء ، وأن تطور التراكيب العصبية للغة ال 

  

  

   السن ٦. ٣

إن العالقة بـني التنظـيم      .  ويأتلف عامل السن مع  عوامل التجربة ، ودرجة التعلم ، واملهارة التربوية            
املخي والسن ما زالت  حمط دراسة مبا يتعلق باكتساب اللغة عند األطفال والتغريات يف وظائف اللغة بتزايد السن                   

وكما هو احلال يف  املظاهر الفردية األخرى ، فقد أخذ الدليل من تفحص مـا حيـدث               . يف حياة اإلنسان البالغ     
  .عندما يصاب الدماغ بعطب 

 وإذا ما أصيب دماغ الطفل بعطب عند الوالدة ، أو يف أي وقت حىت وقت تطور اللغـة ، فـيمكن                     
 ولو كان العطب قاسياً للغاية مثل نزع أو تقشري  نـصف     وميكن لذلك أن حيدث حىت    . الكتساب اللغة أال يتأثر     

، وهذا دليل واضح على  أنه  ميكن لنصف املخ األمين أن يدعم اللغة  )  Bishop  1988 بشوب ( قشرة املخ 
إال أن اكتساب اللغة ميكن أن يكون أبطأ، على أية حال ، كما أظهـرت               . بشكلٍ كامل يف مثل هذه الظروف       

) ماعدا املهاد والعقد القاعدية ( تطور اإلدراكي عند طفل متت مراقبة نصف كرته املخية األساسية دراسة مفصلة لل  
إال أن العطب الذي حيدث بعد أن يتعلم ) .  Gates  1987 غيتس   و  Byraneبايرن .( حىت سن اخلامسة 
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أنه  بقدر ما يكون )  (Lenneberg  1967 فقد الحظ لينربغ . الطفل الكالم له نتائج خمتلفة ،على أية حال 
الطفل صغري السن عند وقت العطب بقدر ما تكون فرص شفاءه الكامل أفضل ؛ ويقترح أنه عندما يكون األطفال  
فوق العاشرة أو يظهرون صورة احلبسة عند الكبار فإن ذلك السن يعين أن الفترة احلساسة الكتساب اللغـة قـد        

 أية حال، أن األطفال الذين شفوا، على ما يبدو من حبسة،  ميكـن  وقد كشفت دراسات حديثة ، على    . انتهت  
 ؛ ١٩٨٣  Hecaen هيكـان   :  ١٩٧٩   Carry  وكـاري   Woodsوودز ( اعاقتهم يف اختبارات اللغة 

  Cooper  وكوبر ١٩٨٥ Watters  ووترز  O’gorman  اوغوررمان  Varghakhademفارغاكادمي 
ري دراسة مطولة ألطفال أصيبوا بعطب دماغي أحادي اجلانب أجراها ارام وتش) . ١٩٨٧  Flowers  و فلورز 
Aram  1987 و ايكلمان)   Ekelman  ( إىل وجود  القصور)اللغوي اخلفيف يف الذاكرة الكالمية ، ) العجز

 أي فوق أو حتت سـن العـام   ( واإلدراك ، والنحو الشفوي، واستعادة الكلمات، اليت مل تربط بسن وقوع اآلفة             
قـصوراً يف   ) 1986 ( Newman  و نيومان  Dennnis، ودنيس  Lovett وقد أورد  لوفوت ). الواحد 

استخدام الضمائر يف التماسك النصي عند ولدين يافعني بعد إصابتهما برتع نصف قشرة املخ قبل سـن مخـسة                   
 وودز(  قبـل الـوالدة   وقد اقترح ، يف الواقع ، أن نصف الدماغ األيسر متخصص مسبقاً  يف اللغـة . شهور 

Woods  983ومل جتر اختبارات دقيقة بالتفاصيل نفسها،  اليت جترى عادة على املصابني حببسة من الكبار ). ١
، على أطفال ميكن أن يكونوا مصابني حببسة إال يف اآلونة األخرية ؛ وقد طبقت معظم الدراسـات حـىت اآلن ،        

 1987على سبيل املثال سوير( ة من اللغة  وقراءة وكتابة األطفال  نفسية على بعض جوانب خمتار–مناذج لغوية 
Sawyer  .(                  وقد برهن تقسيم األطفال كل على حده  على املتالزمات  الكالسكية أنه  أكثر صعوبة بكثري من

وبقيت حمـاوالت   ) .  Lyon  1985 ، وليون  Evrard ، وايفرارد Van Houtفان هوت (تقسيم الكبار 
 الذين يعانون من صعوبات يف القراءة وصعوبات لغوية أخرى بدون تاريخ عطب دماغي بأمنـاط يف          ربط األطفال 

وإحـدى   ).  Sawyer  1987 سـوير  ( مناطق تشرحيية معطلة وظيفياً، حماوالت ختمينية أكثر كمـا قـال   
 األطفال للغة تلك اليت قام      الدراسات القليلة اليت أجريت للتفريق بني األنطقة اللغوية فيما يتعلق  مبناقشة اكتساب            

حيث يعلق على الدور الذي يلعبه نصف الدماغ األمين يف علم الداللة والرباغماتية ،               )٩٨١ (Seronا  سريون    
ويقترح  أن للعطب يف نصف الدماغ األيسر  تأثري واضح على لغة الطفل فقط عندما تكون اجلوانب  القواعديـة        

  .يف اجلوانب الداللية والرباغماتيةيف اللغة متطورة كما هي احلال 

) تستمر حىت سن البلوغ Lenneberg     اليت اقترح لينربغ (  إن النظرية القائلة بأن  مرونة الدماغ 
 ،  Brownوبـراون  )  (Jaffe 1975 وجيـف   Brownمتتد يف الواقع على مدى احلياة قد اقترحها براون 

 ختصص بني نصفي الدماغ يستمر كعملية ختصص ضمن نصف وما يبدأ كعملية) .  Grober (1983وغروبر 
هناك دليل قوي على أن منط احلبسة يتناظر مع السن حيث تقع حبسة فرينك يف سن أكرب مـن                   . الدماغ األيسر   

ويشرح بروان و جيـف  )  ملراجعة شاملة Alber 1981  و الرب Oblerانظر اوبلر (حبسة بروكا بزمن طويل 
حدد اجلانيب املبكر للعمليات الكالمية التعبريية ، وتركزها تدرجييا يف القـسم األمـامي ،           ذلك على أنه بسبب الت    

أنه  ) ١٩٨١ (Alber و  Oblerويقول . متقدمة بذلك على التخصص نصف املخي وتركيز اإلدراك الكالمي
ن الدماغ عند الرجـال     ميكن تفسري الدليل من خالل النسبة العالية للسكتة الدماغية اليت  تصيب القسم اخللفي م              
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ومن  احملتمل أيضاً أن حتدث السكتات عند الناس املسنني  يف أدمغة تعاين من درجة معينة من تـدهور                    . املسنني  
فلو اعتمد اإلدراك على النصف األمين باإلضافة للنصف األيسر ، فـإن ذلـك   . واسع ) يف شطري الدماغ (ثنائي  

ت اإلدراكية عند الكبار الذين يعانون من حبسة ، حىت ولـو متـت              سيفسر وقوع احلوادث الكثرية  لالضطرابا     
  .  املراس كتدهور السمع أو  البصر-السيطرة على العوامل الصعبة 

  

    أنواع اللغات وعددها٧. ٣

ومبا أن التعرض التفاعلي للغة ميثل جزأً هاماً يف اكتساب اللغة ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو فيما إذا                   
 املباشـرة يف  -وإحدى الطرق غري    . غة املستخدم تأثري على الطريقة اليت تنتظم اللغة فيها يف الدماغ            كان لنوع الل  

الدراسة العاملية للحبسة النحويـة  : على سبيل املثال (دراسة ذلك تتمثل يف مقارنة مظاهر احلبسة يف لغات متعددة   
املعتمدة على االعتقاد يف أنه لو تطلبت ) تهت للتو و  زمالؤمها اليت ان Obler و أوبلر  Mennاليت قام ا مني 

لقد أجريـت  . اللغات املختلفة ترتيبات خمتلفة يف الدماغ،  فإن ذلك ستوضحه األمناط املختلفة من عطب الدماغ  
إن اللغات الشرقية الـيت     . معظم دراسات احلبسة على معظم اللغات األوربية احملكية ، اليت متتلك أصالً مشتركاً              

تصويرية تفتح إمكانيات أخرى الختبار عاملية أعراض       / خدم نغمات فونيمية ومتتلك أنظمة كتابة رمزية فكرية       تست
إا تزودنـا باحتمـاالت     . احلبسة كما تفعل ذلك اللغات األوربية اليت لديها مورفولوجيا معقدة ،  كالفنلندية              

 Sasanuma  (1986)لى سبيل املثال ساسـنوما  انظر ع(اللغة ) تشطري(إضافية ميكن من خالهلا اختبار تقسيم 
حول منوذج معاجلة الكتابة الرمزية الفكرية للكلمات يف الكاجني أو كانا الصوتية وحتويلها للكتابـة اإلمالئيـة يف    

وعلى الرغم من أن اللغات املختلفة تربز مشاكل خمتلفة         ).   القادم ملزيد من املعلومات    ٢٠اليابانية ، انظر الفصل       
فتشجان ،  Peuserبيوسر ( دائرة الضوء ، إال أن الدليل يفضل ، بشكلٍ كبري ، عاملية تذويب أو احنالل اللغة إىل

Fittschan  1977 .(   إن الدراسات اليت ربطت مبوقع اآلفة أمناطاً خمتلفة من صعوبات القـراءة والكتابـة يف
    Hildebrandtهيلدبرانـدت   ،  Hagiwara ، هاغوارا Paradisاليابانية راجعها بشكلٍ شامل باراديس 

؛ ومتثلت النتيجة يف أن وجهة النظر الشائعة االستخدام يف أن رموز الكاجني تعاجل يف القسم األمين مـن       ) 1985(
.  القذاليـة اخللفيـة   –الدماغ لوجهة نظر خاطئة ؛ ويؤيد الدليل من عجز القراءة توضعاً يقع يف املنطقة اجلدارية              

 هناك مصدر مزعوم للخالفات حول األسس العصبية للغة يتعلق باللغة احملكية نفسها مفـاده أن           وأكثر من ذلك ،   
القصور يف إصدار النغمات يف مرضى حبسات اللغة الصينية ذوي عطب يف نصف خمهم األيسر  يبـدو أنـه  ال                      

قصور إصدار الصوامت ، إن هذه االختالفات تساوي كماً ونوعاً . يزودنا بأي دليل الختالف بني نصفي الدماغ       
وال تعطي أي دعم ألي أساس يف استعمال نصف الدماغ األميـن يف االسـتخدام الفـونيمي للنغمـة باكـارد            

Packaard  )1986. (    

لغة اإلشـارة   :  فراغية ، أي     -وينطبق الشيء نفسه على شكل آخر من اللغة اليت لديها وسيلة بصرية             
تان منفصلتان معلومات حول تأثري اختبارات وادا على نساء لسن بصم           وسردت دراس ) .  القادم 21انظر الفصل   (

وكان لدى املريض الذي استخدم ميينـه ، ودرسـه داماسـيو    ) . ASL(استخدمن أيضاً لغة اإلشارة األمريكية     
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Damasio  وبيلوجي Bellugi وبيوزنر ، Boizner  وفان غيلدر Gilder  Van ) 1986 (  نـصف ،
غة اإلشارة واللغة احملكية على حد سواء ومل تتأثر أي منهما بعد عملية جراحية إلزالة بعـض  دماغ أيسر مسيطر لل   

كتريـك   ،  Rapport ، رابـورت   Mateerمـاتيري  (بينما أظهر مريض . أجزاء من الفص الصدغي األمين 
Kettrick  1984 (ا حدثت عندما كان عمره حوايل السنتني ، توضـعاً  يستخدم يسراه  ، بعد سكتة يتوقع أ

أظهر اضطراباً حركياً : ممزوجاً ؛ وحدث الشيء نفسه يف التعابري الشفهية وتعابري لغة اإلشارة على حد سواء ، أي   
عندما حقن أميتال الصوديوم يف اجلهة اليمىن ، واضطرابات قواعدية وداللية بعد حقن مماثل يف الطرف األيـسر ،           

اثنتا عشر  حالة أو حنو ) Lebrun ) 1985وقد راجع ليربن . ألمر   قبل العملية اجلراحية هذا اESBوعززت 
ووجد أن هناك تواز بـني األخطـاء        . ذلك من مرضى مصابني بالصمم ويستخدمون لغة اإلشارة وأصيبوا حببسة         

 ، تشبه التعويضات اإلشارية إعادة الصياغة الشفهية:  الكالمية ملرضى احلبسة وأخطاء اإلشارة ملرضى احلبسة الصم 
. التشكيلية وتشبه إعادة الصياغة الفونيمية ، و إشارات  ال معىن هلا تشبه عبارات مـستحدثة               /واألخطاء التكوينية 

ووردت انفصاالت بني الكتابة ووسائل التعبري اللغوية األخرى يف حبسة لغة اإلشارة وكذلك يف حبـسة اللغـة                  
 املفضلة يف كلتا احلالتني ، ألنـه قـد اُقتـرح أن             وهذا ممتع وبشكلٍ خاص عندما استخدمت اليد غري       . الشفهية

(  املفضلة ميكن أن يكون عنصراً أساسياً يف إصدار االضطرابات الكتابية املتعلقـة  باحلبـسة       –استخدام اليد غري    
انظر مراجعـة روس  (ووردت انفصاالت أيضاً ) . Blum  1983 و بلوم Leader ، وليدر  Brownبراون 
Ross 1983 ( ـا مـن   بني التهجئة اإلصبعية وإصدار اإلشارات اليت ميكن أن تفسر إما ضمن شروط درجة قر

وعلى الرغم مـن الطبيعـة      . نظام اللغة الشفهية ، أو ضمن شروط األوامر املختلفة على احلركة املاهرة املكتسبة              
، و Poizner ، بوزنري Bellugiبيلوجي ( إميائية ال تعتمد على الدخل السمعي -املميزة لإلشارة ، كلغة بصرية   

، فإن الدليل احملدود املتوفر حىت اآلن يشري إىل استخدام نصف املـخ نفـسه يف كلتـا        ) Zurif 1982زوريف  
) . Ross ) 1983 : 309"يبدو أن التجربة السمعية العادية ليست ضرورية لتطور التخصص املخي . احلالتني 

أية حال ؛ وهو أن التجارب التربوية لألطفال الصم مؤثرة متامـاً  هناك أمر  يف هذا االستنتاج  ينبغي شرحه، على          
 خمية يسارية ؛ فوفقاً لروس ، فإن األطفال الصم الذين حضروا مدارس الصم أو              –إن  أظهر األفراد سيطرة نصف       

 املوجـودة   أولئك الذين ال ميتلكون مهارة كافية يف القواعد اإلجنليزية مل يظهروا درجة التناسق بني نصفي الدماغ               
  .عند األطفال الصم األخريني

أما بالنسبة ألشكال التواصل غري الصوتية األخرى اليت يستخدمها كافة املتواصلني ، تلك اليت يستعملها                
أو ال تعدهلا التراكيب املخية /الصم أو االتصاالت الشفهية ، فقد استمر اجلدل فيما إذا كانت هذه األشكال تعدهلا           

وقد متت مراجعة هذه املواضيع مبا يتعلق بالفهم والتعبري يف فرييـسني            . ال يف التواصل الكالمي   نفسها كما هو احل   
Feyereisn   و  سريون Seron 1982 ) .ا ليست يف صميم   اللغويات ) أ ، بالعصبية ، فإننا -، ومبا أ 
  . لن نناقشها هنا

. هية ميثلون منوذجاً خاصاً ممن يتكلم لغتني        إن الناس الذين يستخدمون كالً من لغة اإلشارة واللغة الشف         
بعمق العالقة بني ثنائية اللغة واحلبسة فيما يتعلق بتجمعات متعددة مـن    ) Paradis) 1987وقد تفحص باراديز    
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الدليل املقدم  لفصل الشفاء من احلبـسة يف اللغـات           ) 1983( وباراديز   Lecaursوراجع  ليكورس    .. اللغات
وورد ذكر ستة أمناط ، وأكثرها شيوعاً على اإلطالق هو الشفاء . للغة أو من يتكلم عدة لغات املتعددة عند ثنائي ا  

أما يف الشفاء التفاضلي ، فإن لغة ال تستعاد بنفس الدرجة كما يف اللغة األخـرى ، أو               . املتوازي يف كلتا اللغتني     
ويف الشفاء االنتقائي ، فـال      . لغة على لغة أخرى     أما يف الشفاء التتابعي ، فيتقدم استعادة        . أا تستعاد ببطء أكرب   

ومنط ممتع هو عندما تكون االستعادة معاديـة ،         ). أو ميكن استعادا بصيغة واحدة فقط     ( تستعاد لغة من اللغات     
حيث يبدو أن استعادة لغة تتراجع يف حني تتقدم استعادة األخرى ، وميكن لذلك أن حيـدث بالتنـاوب حيـث     

) Abidi  1982و أبيدي  ، Goldblum ، وغولدبلوم  Paradisبارادايز (ني لغة وأخرى يتأرجح املريض ب
وال يسبب وجـود  . وميكن لالستعادة أن تكون مزجياً ، عندما ميزج ثنائي اللغة اللغتني بشكلٍ منتظم يف كالمه               . 

 استعادة اللغات بـشكلٍ  إن حقيقة عدم وجوب. الشفاء املختلفة هذه غياب منط أخر     /أي منط من أمناط االستعادة    
وكما هو احلال يف لغة اإلشارة عند الـصم ،          . متوازٍ يوحي بأنه رمبا كانت هناك طبقات عصبية خمتلفة لكل لغة            

وأوبلـر   ، Albertالـبريت  (فإن االقتراح الذي اعترب هو أنه رمبا استخدمت اللغة الثانية نصف الدماغ األميـن     
Obler  1978 . (ستماع بكليت األذنني لإلجنليزية واإلسبانية وقد فشلت دراسات اال) غالويGalloway  و 

رابـورت  ( الـصينية  - على اإلجنليزيـة   ESBودراسات اختبارات وادا و ) Scarcella  1983سكارسيال 
Rapport  و تان ، Tan  و واتيكلر Whitaker  1983 (   ودراسات النشاط املتزامنة علـى اإلجنليزيـة- 

وال يبدو أن هناك نسبة عالية من حدوث . يف إجياد أي دليل يدعم هذا االقتراح  ) Soars 1984 سورز(الربتغالية  
) . ١٩٨٥  Newman و نيومـان   Greenغـرين  (احلبسة عند ثنائي اللغة كما تقترح أو تتنبأ هذه الفرضية 

صوص يف حالة ثنائيي وجند مرة أخرى أن الفروقات الفردية تشوه أو تربك الصورة ، و كذلك األمر على وجه اخل     
أنـه  ) Vaid ) 1983ويقترح فايد . اللغة ، الذين ميكن أن يتعلموا لغام يف أوقات خمتلفة وبطرقٍ خمتلفة أيضاً 

يصبح احتمال مسامهة نصف الدماغ األمين أكرب بقدر ما يكون زمن اكتساب اللغة الثانية متأخراً باملقارنة مع اللغة 
وقـد دفـع وجـود      .  نصف الدماغ بني اللغات عندما تكتسب بطرق خمتلفة فقط           األوىل، وخيتلف منط إسهام   

إىل التفكري بإمكانية وجود آلية لالنتقال بني ) Lecours ) 1983 وليكورسParadisاالستعادة املعادية باراديز 
 ويـشري  .تضبط اختيار لغة عن أخرى)  اهلامشي -من املمكن أن تكون يف التلفيف فوق        ( لغة وأخرى وبالعكس    

باراديز وليكورس إىل أن قرار الكالم بلغة أو بأخرى ميثل فقط حالة ائية يف اختاذ القرار الستخدام لغـة خاصـة     
ولذلك ، فإن نوعاً ما من آليـة  . عندما خياطب املرء حضوراً خمتلفاً ،وذلك ميثل بدوره جزًء من التخاطب العادي  

 إال أنه ليس من احملتمل أن يكون دور مثل تلك اآللية ذي طبيعة فـتح  . نشوء اللغة -اختاذ القرار مهم يف مايكرو    
غـريني  ( أو إغالق بالكامل ،ألنه ميكن لنظامي اللغتني عند ثنائيي اللغة أن يكونا نـشطني يف الوقـت نفـسه                    

GrGreen 1985  ، نيومان Newman . (   ًويفضل  غرين ونيومان مقارنة اآللية ببطاقة بيانية وليس شـيئا
افاً الختيار خمطط لغة دون األخرى ، ويشرحان  أمناط االستعادة املختلفة عند ثنائيي اللغة ضمن شروط قصور         مض

  . يف مصادر التنشيط بدالً من عطب يصيب العمليات أو املعاجلات التركيبية يف اللغات نفسها

وردت حـىت اآلن حـول   واخلالصة ، يبدو أن هذا املسح للفروقات الفردية  يقترح أن االدعاءات اليت         
توضع اللغة تفترض مسبقاً ، وبشكل أساسي ، رجاالً بالغني ، وذوي ثقافة عالية ، ويستخدمون ميناهم ويتكلمون                
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وحىت مبا يتعلق مبثل هذه احلاالت ، فقد ألقى الشك بظالله حول االدعاءات اخلاصة بتوضـع اللغـة   . لغة واحدة   
سبب استحالة التحديد الواضح الدقيق ملاهية االضطرابات األساسية إذا مت   الدقيق يف النموذج الكالسيكي ، وهذا ب      

) Mohr) 1976فقد أظهر موهر    . تصنيف املرضى من خالل متالزمات بدالً من تصنيفهم  من خالل األعراض           
آلفة فيها ، على سبيل املثال ، أنه نتج عن آفة يف منطقة بروكا صعوبة نطقية ، وليس  حنوية وهذه األخرية  حتتاج ا               

  . ألن تكون أكثر امتداداً وأكثر تراجعاً أو خلفية يف الدماغ

  

  لغة نصف الدماغ األمين. ٤
يبدو أن دراسات حتديد اللغة يف األمناط املختلفة لألفراد  اليت وصفت آنفا تركت دوراً صغرياً لدراسـة                 

ومع ذلك ، فهناك    . الستثناء يف هذا الصدد   اللغة يف نصف الدماغ األمين إال عند القليل من الناس الذين يشكلون ا            
والسبب يف أن معظم الدراسات  الـيت        . دليل متزايد يشري إىل اخنراط نصف الدماغ األمين يف بعض ظواهر اللغة             

سردت أنفاً مل تدرك ذلك هو أا اعتربت اللغة وحلد كبري وكأا وحدة مبفردها ، أو أنه ال ميكـن تقـسيمها إال      
ويف احلقيقة ، حـىت يف بعـض   . ليت تستخدم من خالهلا ، الكالم ، واالستماع ، والقراءة والكتابةضمن الوسيلة ا  

احلاالت النادرة اليت تنطوي على استئصال نصف املخ ، فقد تأكد العلماء  من أن إدراك الكالم وبعض إنتاجـه                    
 أدمغة ميىن - على أنصاف ، وقد اقترحت اختبارات) Smith  1966مسيث (احملدود ال يستأصل بشكلٍ كامل 

معزولة يف عدد من مرضى يعانون من عطب شديد أصاب اجلسم الثفين  أن بعض هذه األدمغة حتتفظ بدرجة من                    
وقد اقترح أيضاً أنه يف الدماغ الطبيعي ، ينخرط النصف األمين     ) . Zaidel 1976زيدل  (فهم الكلمات املنفردة    

تصويري للغاية ، وكذلك يف القراءة أيضاً ؛ وبينما يتمكن نـصف            /يايليف معاجلة الكلمات اليت يكون مدلوهلا خ      
الدماغ األيسر من الوصول للكلمات اردة مباشرة عرب طريق فونولوجي ، فإن نصف الـدماغ األميـن يـصل                   

).  Sheppard 1974وشـيبارد   ،  Ellisانظر على سبيل املثال إليس (للكلمات احملسوسة مباشرة عرب التخيل 
مـن  ) Segui) 1987وسيغوي  ،  Scius ،و سكيوس  Seronوسريون  ،  Delocheنتج ديلوشي ويست

نتائج السمات الداللية األساسية للمتجانسات الكتابية املنحازة حنو معناها التخيلي العايل أو املنخفض أن الكلمات     
ا متثل الكلمات ذات اخليالية املنخفضة      ، بينم ) يف نصفي الدماغ  (ذات اخليالية العالية متثل بشكلٍ ثنائي يف الدماغ         

إن عدد أحرف الكلمة املعدة للقراءة ، وليس طوهلا الفونولوجي ، هو الذي يؤثر              . يف نصف الدماغ األيسر فقط      
يف نصف الدماغ األمين ، ويفسر هذا على أن نصف الدماغ األمين حيقق الوصول املعجمي يف القراءة من خـالل                    

ات الكتابية ، والُ يستخدم أسلوب نصف الدماغ األيسر إال عندما جيابه الدماغ بكلمات              التخزين املؤقت للمعلوم  
  ). Ellis  1985إليس  ،  Youngينغ . (غري مألوفة 

وأجريت عدة استنتاجات حول دور نصف الدماغ األمين من خالل مراقبة أفراد أصيبوا بعطب يف نصف  
وكان اهلـدف يف احلالـة   .  نصف الدماغ األيسر فقط أيضاً  دماغهم األمين فقط وآخرين يعانون من عطب يف    -

. األوىل كشف العوائق اليت أصابت اللغة ؛ أما يف الثانية ، فكان لكشف املقدرات اليت عطلت أو أُصيبت باخللل                    
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، ) Whitaker ) 1983 و وايتيكـر   Millarوميكن العثور على مراجعة نقدية هلذين النمـوذجني يف ميلـر   
  ) . 1987 (Codeو كود ) Perecman  ) 1983بريكمان 

  - مـولر  - وبويـسني  Andersen  و أنديرسون  Spliidو سبليد  ، Lundومل جتد دراسة لوند 
Bojsen  - Moller ) 1986 (  اليت استخدمت ماسحCT  يف حتديد توضع املعلومات أي إعاقة يف مقدرة 

أو بعد عطـب أصـاب القـسم    (ب نصف الدماغ األميـن حتديد الصوائت األمامية غري املدورة بعد عطب أصا    
إال أنه كان هناك خلل كبري عند املعانني من حبسة ومصابني بعطب يف منطقـة  ) األمامي ـ اليساري من الدماغ  

) . تفسر يف هذه الدراسة على أا تضم منطقة أوسع مما حيتويه النموذج الكالسيكي ( تتمركز حول منطقة فرينك 
وباملقارنة ، فقد   .  املؤلفون إن إدراك هذا الصائت يعتمد على هذه املنطقة من نصف الدماغ األيسر               ويقول هؤالء 

اقترحت عدة دراسات أن عدداً من مرضى يعانون من عطب يف نصف دماغهم األمين أظهروا درجة معينـة مـن         
،و Lesser    1974ليسر ( ولوجي اإلعاقة الداللية يف اختبارات اإلدراك على الرغم من االحتفاظ بالتمييز الفون

وكانت حمصلة مرضـى   ) Miceli 1983  ، ومسيلي Caltagirone ،و كالتاجريون  Gainotti جايونيت 
، ) باإلضافة الختبارات الفهم الفونولوجيـة والتركيبيـة        (ليسر جيدة يف اختبارات املفردات املعجمية القياسية          

 أن جيروا فروقات داللية دقيقة ضمن حقل داليل واحد ؛ وحصلت            وظهرت اإلعاقة فقط عندما طلب من املرضى      
اإلعاقة أيضاً عندما طلب جتميع كلمات مكتوبة ضمن جمموعات متقاربة أو متباعدة داللياَ ، وبالتايل ، ال ميكـن                   

  .شرحها بسبب استخدام وسائل الرسم يف جمموعة ميكن أن تعاين من صعوبات بصرية ـ فراغية 

االختبارات جبوانب املعىن الذايت لإلشارة، إال أن هناك قدراً كبرياً من الـدليل يؤيـد               لقد اهتمت هذه    
الفكرة يف أن مظاهر املعىن اإلحيائية يف علم الداللة املعجمي تضطرب كثرياً إذا ما حصل عطب يف نصف الـدماغ   

 ،  Michelgow ، وميـشيل غـو    Potter ،و بـوتر  Brownell وقـد أوضـح براونويـل    . األمين 
أن املصابني بعطب يف نصف دماغهم األمين وحافظوا على إدراكهم العام  للمعىن             ) Gardner) 1984وجاردنر

( ومتثلت املهمة يف تشكيل أزواج من صفات يبلغ عددها مثانية  . الذايت مل يكونوا حساسني جلوانب املعىن اإلحيائية        
متناقضات  ميكن تصنيفها على هيئة   ) عاقل ، أمحق أو كاره ، / داىفء ، بارد ، عميق ، ضحل ، حمب ، مبغض 

 براونويـل  (وأكدت جتربة أخرى . وفق معناها الذايت أو وفق معناها اإلحيائي على سبيل املثال ، معناها اازي 
Brownell وسيمبسون ، Simpson  ريو ، Bihrie وبوتر ، potter  جاردنر ، Gardner  1986 ( 

رضى الذين يعانون من عطب يف نصف دماغهم األمين أظهروا عجزاً انتقائياً يف فهم أو إدراك       االكتشافات يف أن امل   
 وزمالءه دوراً خاصاً لنصف الدماغ األمين يف املعاجلات الداللية Brownell ويستنتج براونويل . املعاين اازية 

  ).املعىن اازي ( ـ املعجمية تتعلق بإدراك االستعارة 

ثل هذه االكتشافات التساؤل فيما إذا كان العطب الذي يصيب نصف الـدماغ األميـن   وقد طرحت م 
ــاً أي،                                                                                                                                       ــيس معجميــ ــة ، لــ ــة يف اللغــ ــة العاطفــ ــدرة معاجلــ ــق مقــ يعيــ

. التطريزية مبا يتعلق بالنرب املعجمي وتنغيم اجلملة /يف معانيها اإلحيائية فحسب، ولكن يف السمات فوق ـ القطعية 
 ، وهيلمـان  Speedie ، سـبيدي   Bauer ، بـوير  Coslett ،وكوزليـت  Bowers وقد فحص بورز 
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Heilman ) 1987 ( ؤخراً مناقشني بشكلٍ خاص فيما إذا كان عجز كهذا ميكن تفسريه  وفق هذه املشكلة م
شروط تأثري اضطرابات عقلية نتيجة عطب يف نصف الدماغ األمين وليس بسبب صعوبات أو عجـز يف املعاجلـة      

حة ، فر( فقد استخدم هؤالء العلماء أسلوباً يستمع فيه املرضى إىل مجل مسجلة بنغمات عاطفية خمتلفة     . والتحليل  
وكان احملتوى الداليل يف نصف اجلمل املقدمة غري متطابق مع النغمة العاطفيـة ،              ) . حزينة ، غاضبة أو ال مبالية       

يشار إىل ذلك من خالل اإلشارة إىل       ( وتلك حالة يتوقع أا ستصرف انتباه املستمعني عن قرارات ختص العاطفة            
بوا بعطب  يف نصف الدماغ األمين أظهروا مثل ذلك التأثري ،            وعلى الرغم من أن من أصي     ) . رسوم تتعلق بالوجه    

وأُعيقـوا  . إال أم أُعيقوا يف اختاذ القرار عندما كانت السمات فوق ـ القطعية متطابقة مع احملتوى الداليل أيضاً  
ن أداء املرضـى  أيضاً عن اختاذ القرار عندما كان احملتوى الداليل قدُ صفي يف اجلمل املستخدمة ، على الرغم من أ                

) . الـشرط  ( املصابني بعطب يف نصف دماغهم األيسر كان طبيعياً مثل  أداء الناس العاديني حتت هذا الظـرف      
  وزمالءه إىل القول إن قصور املعاجلة املتعلق بالسمات فوق ـ القطعية العاطفية حيدث   Bowersوخلص بورز

  .شروط تأثريات صرف االنتباه بعد عطب يف نصف الدماغ األمين وال ميكن شرحه ضمن 

االقتراح القائل بأنه ينتج عن عطب نصف الدماغ األميـن   )  Ross)  1981  ،   1983قدم روس 
) املوضـع  ( أمناط لكنة تنغيمية تشبه متاماً بعض أمناط احلبسة يف نصف املخ األيسر يف نظريـة حتديـد املكـان                   

لة ، واحلسية عرب القشرة والكنات  التنغيمية املمزوجة عرب القشرة         احلركية ، واحلسية ، والشام    : الكالسيكية ، أي    
. واعتمد اقتراح روس على الفحص السطحي لعدة مرضى ، وال يوجد هناك بعد أي دليل مفصل يدعم ذلـك             . 

اليت قارنت أداء جمموعة مرضى مصابني بعطب يف نصف دماغهم األمين ) Bryan (1986ومل جتد دراسة برايان 
موعة أخرى مصابة بعطب يف نصف دماغهم األيسر وفق جمموعة قياسات لغوية مبا يف ذلـك قياسـات                  بأداء جم 

 ، CTالسمات فوق القطعية ، أي تناظر واضح بني مواقع اآلفات يف نصف الدماغ األمين ، كما أكدها ماسـح              
 يف إدراك الـسمات فـوق       إال أن هذه الدراسة أضافت دليالً آخر يف أن قصوراً         . وإعاقة السمات فوق القطعية     

القطعية حيدث فعالً بعد عطب يصيب نصف الدماغ األمين فقط ، وميتد ذلك إىل أبعد من االستخدام العـاطفي                   
إن الذي يعاين من عطب يف نصف دماغـه         . القطعية حيث يصل إىل استخدام معناها اإلخباري        -للسمات فوق   

 موقع النرب املعجمي فيها إىل تغري صنفها القواعدي أو تركيبـها   األمين جيد صعوبة يف متييز الكلمات اليت يؤدي تغري 
 Greenو )فعـل "  (يقدم" مبعىن preSENT،و )اسم" (هدية"  مبعىنP REsent: أو معناها على سبيل املثال

House     عبارة امسية" (مرتل أخضر " مبعىن (،Greenhouseمبعىن بيت زراعي زجاجي )أو الـيت  ) اسم مركب
ويعاين النـاس الـذين   . تنغيم فيها احلدث الكالمي يف مجلة من سؤال إىل مجلة إقرارية أو طلب مؤدب            يغري منط ال  

بلومشتاين (أصيبوا حببسة نتيجة عطب يف نصف دماغهم األيسر من صعوبات مماثلة يف إجراء مثل هذه الفروقات                 
Blumstein  وكودغالس Goodglass 1972 ؛ لوينLonie1983 وليسر Lesser ـ  1987وري  وأمي

Emmorey (         إال أن برايانBryan           كان قادراً على إظهار أن املصابني بنصف دماغ امين معطوب أعيقوا يف 
معرفة فيما إذا كان النمط التنغيمي يف كالم مـصفى هـو    : مهمة ميكن ملن أصيب حببسة أن يقوم ا جبدارة أي           
اغ يف السمات فوق القطعية غري العاطفية مل تؤسس بعد على إجنليزي أو صيين ، إال أن األدوار النسبية لنصفي الدم    
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عدم ارتباك يف السمات فوق القطعية يف    )  دراسة إميوري على سبيل املثال      ( أية حال ، وأوردت بعض الدراسات       
  .عينات مرضاهم املصابني بعطب يف نصف دماغهم األمين 

 منظورات خمتلفة بعد عطب يف نصف الـدماغ         وقد درس غاردنر  وزمالءه املظاهر الرباغماتية للغة من        
، وغـاردنر   Gardner 1981 ، وغاردنر  Hamby ، وهاميب Uapnerوراجع هذه الدراسة وابنر ( األمين 

Gardner براونويل ،  Brownwell ووابنر ،  Wapner  1983 ،و مايكلو Michelow . (   وأظهرت
دماغهم األمين جيدون صعوبة يف ترتيب اجلمل يف سرد نثري          جمموعة من االختبارات أن املصابني بعطب يف نصف         

ويصف غاردنر مثل   . متماسك ، وفقدوا مجالية الدعابة اللغوية وقبلوا بالنهايات الغريبة للقصص على أا معقولة              
وأثناء مقارنة استجابة من يعاين بعطب دماغي أمـامي للدعابـة           ". خطأ  يف إصابة اهلدف    "هذا السلوك على أنه     

للغوية مع أخريني يعانون من عطب دماغي خلفي ،  وجد أن استجابة النمط األول كانت متطرفـة وليـست                    ا
ويقترح وابنر  وزمالءه ، أن مثل هذه النتائج توحي بأنه جيب  التمييز  بني اجلوانب األساسية للغة         . بسيطة  /عفوية

لرباغماتية اليت حتتوي على مزيد من الوحدات اللغوية الفونولوجيا ، والنحو ، وعلم الداللة العام ـ وبني املظاهر ا -
واقترحوا  أن املعلومات األخرية هذه من اختصاص نصف الدماغ األمين           . املعقدة املعتمدة على املعلومات السياقية      

وهذا يعين أن من يعاين من عطب يف نصف دماغه األمين سيواجه بالتأكيد صعوبة خصوصاً يف دمج املعلومـات           . 
 مؤخراً باختبار هـذه     (1987)ويلز Wales   و McDonald وقام ماكدونالد . كبة يف اللغة وسياقاا املر

الفرضية ، و توقعا أن يقوم من يعاين بعطب يف نصف دماغه األمين بتخزين املعلومات اليت يسمعها بشكلها احلريف                   
مل حيصال على دليل إجيايب يدعم هذه الفرضية إال و. بدون القيام بأي استنتاجات حوهلا  كما يفعل الناس العاديون   

رضى من كان يعاين من عطب يف نصف دماغه األمين بقبول مجـل  : أما كشفا النقاب عن مشكلة أخرى،  أي  
  ، على أيـة     Foldi ( 1987)ووجد فولدي . إقرارية غري صحيحة  وبيانات كما لو أم  مسعوها من قبل 

طب يف نصف دماغه األمين يفضل االستجابات  ذات املعىن احلريف على االسـتجابات              حال ، أن من يعاين من ع      
ماذا حيدث : الرباغماتية املناسبة عندما يسأل الختيار صورة مناسبة إليضاح نتائج حاالت معينة ، على سبيل املثال   

  ؟" ظيف السيارة هل لديك كل  شيء لتن" بعدما يقول أب ألبنه الذي يتكأ خبمول  على سيارته الوسخة 

. حاولت بعض الدراسات مسبقاً ربط االضطرابات  الرباغماتية بتحديد الوظيفة يف نصف الدماغ األمين    
أن العطب األمامي لنصف الـدماغ  ) ١٩٨٧ Groosmsn ( و غرومسان  Haberman واكتشف هابرومان 

صف دماغها األمين ـ يف احلكـم    ضمن جمموعة تعاين من عطب يف ن–األمين هو املسؤول عن معظم الصعوبات 
نظفـت  : " اليت تصل مجالً إقرارية مثل      ) …  ألن  ، مثل ، على الرغم   ( على مدى صحة أدوات الوصل السببية       

وقد ظهرت اإلعاقة عند هؤالء املرضى بشكلٍ واضح للغاية         "  الغرفة كانت مغربة  "بأخرى ، مثل    " جلوريا الغرفة   
وعند مقارنة نتائجهما مع نتائج      . تيب احملتوى الداليل كي يصبح املعىن معقوال      يف احلكم على مجل حتتاج إلعادة تر      

أخرى أيضاً عنيت مبقارنة إدراك اجلمل بني العطب يف نصف الدماغ األمين  والعطب يف نصف الدماغ األيـسر،                   
ـ "  إىل أن  Haberman و هابرمان  Grossmanتوصل غرومسان  ن يف الدور الذي يلعبه نصف الدماغ األمي

  ). 171" (معاجلة اجلمل ال يكون  نسخة طبق األصل عن اإلسهام الذي يقوم به نصف الدماغ األيسر
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وعلينا أال ننسى أثناء القيام بدراسات حول املقدرات املتبقية اليت حتاول القيام ببعض االستنتاجات حول               
سر ، أنه ميكن للغة اليت تصدر أن        مقدرة نصف الدماغ األمين غري املعطوب  بعد عطب يصيب نصف الدماغ األي            

تكون حبجم اللغة اليت تصدر عن نصف الدماغ األيسر ، أو أن تداخالت نصف الدماغ األيسر تكون مـساوية                   
 أيسر ،   -أما الفصل بني لغة احملتوى واللغة العاطفية يف احلبسة بعد عطب دماغي             . لتدخالت نصف الدماغ األمين   

واقترح أن هذا الكالم ينشأ عن  ) Code 1987على سبيل املثال ، مراجعة كود       انظر  (فموثق بشكلٍ جيد للغاية     
استتباعات ذلك يف معاجلة احلبسة يف عدة طرق على سبيل املثـال ، يف              /وطبقت تضمنيات . نصف الدماغ األمين  

ك يعتقـد أـم    ولذل(استخدام املعاجلة التنغيمية اللحنية إلثارة اللغة عند مرضى يتمتعون مبقدرات إدراكية جيدة             
فرضية التحـول   "أما  ). ميتلكون أنصاف أدمغة ميينية سليمة إال أم يواجهون صعوبة يف تنظيم اخلرج الفونولوجي            

اليت تقول بأن الشفاء من احلبسة يتوسطه نصف الدماغ األمين عند بعض املرضى ، فتفترض أن لنـصف                  " اجلانيب
  .ر الكالمالدماغ األمين مكنوناً ميكن أن يستخدم يف إصدا

 وقد اقترح أيضاً أن نصف الدماغ األمين هو الذي يتوسط القراءة يف منط مـن اضـطرابات القـراءة                   
 ،  Bogyo ، و بوغيو  Saffran ؛ سافران Coltheart  1980كولثارت (املكتسبة ، اللغة القرائية العميقة 

ـ  Landis ؛ والندز  Marin  1980 ، و مارين  Schwartzوشورتز   ، وغريفـز   Regardارد  ؛ وريغ
Graves  ،  وغودغالسGoodglass  1983 . (  ويرتكز ذلك على حتليل خطل القراءة الداليل يف القـراءة

 ومعناها ضريح كبري توضع فيه اجلثـة   Sepulchreعلى سبيل املثال ، يقرأ  كلمة(املرتفعة عند هؤالء املرضى 
ات الداللية احملدودة  يف نصف الـدماغ األميـن الـيت ال    مما ميكن أن  يعكس ذلك املقدر) tombوكأا ضريح  

 وزمالءه أن  Landisوأظهر الندز .  الكتابية املوجودة يف نصف الدماغ األيسر–تصلحها املقدرات الفونولوجية 
وأثريت التساؤالت حول هذه النقطة     . حدوث اخلطل الداليل ازداد طرداً مع حجم اآلفة يف نصف الدماغ األيسر           

 Martin  1985 و مارتن  Jonesولكن انظر جونز ) (Patterson ) 1984 و باترسون Besnerر يف بسن
إذا : ومتثل أحد األسئلة فيما يلـي  ) .  ملناقشات أطولPatterson  1985 وباترسون  Marshallمارشال ، 

 يفعل ذلـك عنـد   كان نصف الدماغ األمين قادراً على دعم القراءة بعد عطب نصف الدماغ األيسر ، فلماذا ال             
ويف الواقع ،  أمكن إظهار أن بعض أمثال هؤالء املرضى ال يستطيعون     . املرضى الذين يعانون من عجز قرائي نقي        

تقرير فيما إذا كانت األشياء املعروضة عليهم بسرعة هي كلمات حقيقة أم ال فحسب ، ولكن لديهم  أيضاً بعض            
: Saffran  1986وسـافران   ،  Shalliceشـاليس  (ت مرتفع املعرفة حول الكلمات اليت ال يقرؤوا بصو

وقد نوقش أنه لو فشلت أو كبحت  حماولـة نـصف   ) .  قيد الطبع Saffranوسافران  ، Coslettوكوزليت 
ومبـا  . الدماغ األيسر يف القراءة بصوت مرتفع حرفاً حرفاً  ميكن ،يف اية املطاف، إجناز القراءة الوظيفية الداللية       

 هؤالء املرضى ينكرون عادة أنه ميكنهم فهم الكلمات املطبوعة ، فال ميكنهم ، عندئذ ، اختاذ قرارات دقيقة            أن مثل 
حول معانيها إال إذا كانوا يستخدمون استراتيجية االنطباعية السريعة ؛ وهذا دليل آخر عن فصل املعاجلة املضبوطة        

 مثل هذه احلالة ، أن املعاجلة اآللية هي من وظيفـة نـصف            يف -عن املعاجلة اآللية ؛ وقد نوقش       ) املسيطر عليها (
  . الدماغ األمين
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 حىت عند النـاس الـذين   -وعلى الرغم من كون هذا الدليل مربك ومتناقض ، إال أنه يشري إىل وجود          
 دورٍ كبري لنصف الدماغ األمين يف عدة جوانب لغوية    -يتمتعون  بسيطرة لغوية واضحة يف نصف دماغهم األيسر          

  . ، وخصوصاً يف الداللة املعجمية ، والرباغماتية والسمات فوق القطعية

  

   اللحائية واللغة-البىن حتت  .  ٥

ومبا أن هناك دوراً لنصف الدماغ األمين يلعبه يف اللغة على ما يبدو، فقد طرح السؤال فيمـا إذا كـان       
ء حتت اللحاء وتعمل كمحطات إيصال بـني        الشيء نفسه ينطبق على جمموعة النوى اليت تقبع حتت املادة البيضا          

واملهاد أهم هذه األجزاء ، حيث  متتد كتلتـه علـى   . وتضم هذه املهاد والعقد القاعدية      . اللحاء وجذع الدماغ    
ويضم املهاد األمين واملهاد األيـسر   . على حافة البطينني    ) تتصل بعض األحيان  (شكل إسفني حنو اليمني والشمال      

وتتوضع العقد القاعدية يف كل نصف دماغ بشكلٍ جانيب بالنـسبة    . مبا يف ذلك الوسادة اخللفية    عدداً من النوى ،     
وتكـون  . ، والعدسة املذنبة ) على شكل عدسة  (وتشمل العقدتان القاعديتان األساسيتان النواة العدسية       . للمهاد  

 مسالك خيوط بيضاء تعـرف   تلتف حول النواة  العدسية ، وتنفصل عنها بعصب من        -C   -الثانية على شكل    
أما النواة العدسية نفسها فتتكون من جزئني ، الكرة الشاحبة والقشرة احمليطة الـيت تتوضـع                . باحملفظة الداخلية   

ومتر جسور من اخلاليا السنجابية عرب احملفظة الداخلية وتصل قشرة النـواة            . بشكلٍ جانيب بالنسبة للنواة العدسية      
بة ؛ وينتج عن ذلك مظهر خمطط حتت امليكروسكوب ، مما أدى إىل تـسمية هـذه الـبىن        العدسية مع النواة املذن   

ومبوقع أكثر جانبية ، توجد مروحة أخرى من األلياف البيضاء تسمى باحملفظة اخلارجية ، ويقع               . باجلسم املخطط   
حنو الداخل من اللحـاء     ويقع كل هذا خلف اجلزء املنطوي       . مبحاذاا صفيحة من املادة السنجابية تسمى العائق        

أما األجزاء اليت تركزت حوهلا الدراسة مبا يتعلق باللغة ، من بني كل هذه     . خلف الفص الصدغي ويسمى باجلزيرة    
  . األجزاء ، فهي املهاد والنواة العدسية

إن الدليل بكافة أشكاله خبصوص دور هذه البىن يف اللغة يأيت بشكلٍ حتمي من  مرضى يعـانون مـن                    
أما أن بعض هـذه     .  فيزيولوجية قبل إجراء عملية      –غي مبا يف ذلك الذين خيضعون ملؤثرات كهربائية         عطب دما 

البىن تلعب دوراً يف اإلنتاج احلركي للكالم ، فذلك أمر معروف منذ حني  ، وأما القول بأنه رمبا نتج عن عطـب      
فتلـك فكـرة    )  اليت تصيب اللحاء   على الرغم من كوا أخف وال تستمر مثل احلبسات        (هذه التراكيب حبسة    

واليش (وميزت الدراسات ، عامة ، بني عطب يصيب العقد القاعدية وآخر يصيب املهاد . أعيدت دراستها حديثاً   
W allesch  ،  ووايكWyke  1983 .(  

وقد ورد أنه نتج عن عطب العقد القاعدية املرافق لداء باركنسون صعوبات لغوية وكذلك صـعوبات                
وقـد  . صعوبات يف التسمية يف هذه احلالـة ) Smith ) 1983و مسيث  ، Leesويصف ليز . كية كالمية حر

عدداً من هذه الدراسات اليت تصف اضطرابات ) Kirshner ) 1987 كرشنري Tanridagراجع تانريداج   
اهتماماً خاصاً ، وقد وقد أوليت النواة العدسية . لغوية بعد سكتات يف احملفظة الداخلية اليسرى واألجزاء املخططة   
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وغالباً . وصفت أعراض احلبسة بعد آفات أصابت القشرة احمليطة بالنواة العدسية أو أخرى أصابت الكرة الشاحبة              
 ، والكـسندر   Nauserما حيدث نزف دموي يف منطقة القشرة احمليطة بالنواة العدسـية ، ويقتـرح نوسـر    

Alexander  ايستابروكس - ، وهيلم Helm - Estabroks  وليفن ، Levin  وليفلن ، Lavghlin  ، 
وعلـى  . أن منط احلبسة هنا يتنوع حبسب موقع العطب ، أمامي أم خلفي             ) Geschwind) 1982وجيشوند  

واليش ( اللحاء - اللحائية مرتبطة يف أغلب األحيان يف منطها مع حبسات عرب       -الرغم من أن هذه احلبسات حتت       
Wallesch  1985(تفظ عادة مبقدرة التكرار ، إال أن أمناطاً متميزة عن تلك اليت حتدث يف احلبسات ، ألنه  حي

  ). لغة خاصة(اللحائية قد وصفت ، على سبيل املثال ، حدوث صعوبة نطقية يف الرطانة 

  O  jemann  1982أوجيمان (وقد درست احلبسة اليت حتدث بعد عطب املهاد بنوع من التفصيل 
  Lhermitte ، وليهرميـت  Mohr  1983 ، وموهر  Ojemann  1983جيمان  و أو Mateerماتري ،
أما صعوبات اللغة   . وكانت صعوبات وجود الكلمات أكرب ورمبا ترافقت  باستمرارية فقدان البصرية            ) . 1984

 ال  فقد تذبذبت ، وتلك مسة مل يعثر عليها يف احلبسات اللحائية ، و رمبا أخذت االستمرارية شكل إضافة كلمات                  
وتبـدو  :  ، اليت توقف اللغة عادة ،  إصــدار مثل هذه الكلمـات ESBورمبا نتج عن    . عالقة هلا باملوضوع    

أن ظاهرة االستمرارية مرتبطة ، بشكلٍ خاص ، مع القسم املركزي األوسط  من املهاد اجلانيب الـبطين ، الـذي                    
ويقـال أن اجلـزء   . والوظائف الكالمية احلركية   بأنه موقع التفاعل بني اللغة   Ojemann  يعتربه أوجيمان 

 األمد باإلضافة للتسمية    - البطين مع املهاد حيتوي على دارات إنذار هلا عالقة مباشرة  بالذاكرة القصرية               -اجلانيب  
 وميكن أن يكون لإلثارة هنا أثر يف استعادة الكلمة اليت ميكن أن تستمر ملدة أسبوع ، مما يقترح أا تـساهم يف                     . 

 ،  ووارن  Kim ، وكـيم   Parker ، باركر  Crossonويعترب كروسن .  األمد كذلك -الذاكرة الطويلة 
Warren  وكيبس ، Kepes  ،  وتويلTully ) 1986 (  أن ذلك اجلزء من املهاد  املعروف بوسادة املهـاد

 سنة نتج عن آفتـه املهاديـة        ٨٢ميثل املنطقة احلساسة ، كما مت استنتاج  ذلك من دراسة جثة رجل  يبلغ عمره                 
ويقول هؤالء املؤلفون أن املهاد حيتفظ بنغمة آليات اللغة اللحائيـة ،            . حبسة طليقة مع حبسات داللية استبدالية       

، غوغولـستني  Bundzen ، بونـدزين   Bechtervaواقترح بيـشتريفا  . وحيرر لغة مراقبة لربجمتها حركياً 
Gogolitsin  مالشيف ، Malyshev يبلكن  بريPerepelkin ) 1979 (   أيضاً أن حبوزة الـبىن حتـت- 

  . اللحائية  آلية حتديد سرعة التفاعل اليت تضبط وتعيد تنظيم الدماغ للحفاظ على النشاط العقلي

 - اللحائية يف اللغة فيحتاج إىل تتبع الدارات اللحائية          -أما التحديد األدق للدور الذي تلعبه البىن حتت         
 و  Walleschفقد اقترح والـيش  ) . La mandella ) 1977كتلك اليت اقترحها المنديال حتت اللحائية 

العقـد القاعديـة   ( حتت حلائية -عروة حلائية : األوىل : ثالث طرق تشرحيية متوازية ) Wyke ) 1983وايك 
 حلائي صاعد   - مهادي   -ي   حلائية متبادلة ، وثالثاً نظام تنشيط شبك       - مهادية   -، وثانياً اتصاالت حلائية     ) واملهاد

( منوذجاً أكثر صقالً دمج فيه بعض مسات النموذج  اللحائي الكالسيكي ) Crosson ) 1985وقدم كروسن . 
على سبيل املثال ، تقوم املنطقة اخللفية بالتحقق من صحة اإلجراءات الفونولوجية ، بينما ختتص املنطقة األماميـة                  

 النواة املذنبة يف املنطقة األمامية ، ونقاط وصل كاحبة مع املنطقة اخللفية عـرب               ، ودارة كبح عرب   ) بالربجمة احلركية 
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 اللحائية اخلرج احلركي ، بينما يقوم اللحاء بوظيفة    -ويف هذا النموذج ، تكبح البىن حتت        . النواة العدسية واملهاد    
رر للحبسات الداللية االستبدالية بعد عطب ميكن هلذا النموذج أن يفسر احلدوث املتك   . تدقيق وحترير اللغة املربجمة     

  .  Crossonمبراجعة منوذج كرسن ) قيد الطبع  (  Murdochقام مريدوك . حلائي 

خمططـاً  ) Palumbo ) 1987وبـاملبو  ،  Waneserوفاسري  ،  Alexanderووضع الكسندر 
 -ضاً  يعانون من عطب حتـت        للحبسات حتت اللحائية معتمداً بشكلٍ جترييب على تفاصيل حياة تسعة عشر مري           

ممرات املادة البيـضاء هـي   "ويقترح هذا النموذج أن . حلائي وأظهروا اضطرابات لغوية بنماذج ودرجات خمتلقة  
ويقترحون أنه ميكن ربط مناذج االضـطرابات  بـشكلٍ خـاص    . احلامسة يف االضطرابات  اللغوية/البىن احلساسة 

املثال ، هناك حالتان ترتبطان بآفات يف القشرة احمليطة بالنواة العدسـية ،   فعلى سبيل   . بتجمعات اآلفات اللحائية    
أو ما حييط بالبطينات اخللفية من املادة البيضاء ؛ وكانـت اضـطرابام             / والطرف اخللفي من احملفظة الداخلية و     

  .اللغوية شبيهة حببسة فرينك ، بدون عسر التلفظ ولكن خبزل شقي

 اللحائية ، على أية حـال ،        -ى حول أي منوذج يعتمد على احلبسات حتت         وهناك عالمة استفهام تبق   
وهي عدم التأكد من أن هؤالء املرضى ال يعانون أيضاً من عطب حلائي حـساس بـسبب انتكـاس ثـانوي يف        

 بالفعل ، ودراسات تصوير الدماغ اآلنفة الذكر أن مثل هذه اآلثار  rCBFوقد اقترحت . العصبونات اللحائية 
 ،  Kowall ، وكـوول   Ricaurte وريكـاورت   We inrichواعترف فينرش . يدة ممكنة احلدوث البع

بصعوبة ذلك عند املرضى الـذين فحـصوهم ؛ وأظهـرت    ) Lone ) 1987ولون  ، Weinsteinفينشتاين 
rCBF             من  وعلى الرغم " .  اللحائية –حتت  " أن نقص التروية اللحائية ميكن أن يكون سبباً يف حدوث احلبسات 

أن القول الذي يقول إن الركيزة العصبية للغة يف الدماغ تنطوي على تآزر النشاط اللحائي وحتت اللحائي مل يزل                   
قوالً معقوالً حدسياً ، إال أن القول بأن العطب الدماغي يف احلبسات حتت اللحائية يقتصر على عطب يف الـبىن                     

  . دلحتت احلائية فقط مل يزل قوالً حماطاً بكثري من اجل

  

  عصبية-مناذج نفسية  . ٦

من الواضح أنه جيب أن نتعلم الكثري حىت عن التشريح العصيب العام للغة مبا يتعلق بدور الـبىن حتـت                    
و سيلعب التقدم يف تقنيات تصوير الـدماغ الـيت          . اللحائية ، ونصف الدماغ األمين ودور داخل نصف الدماغ          

غامضة للغاية ، ولكن حىت ميكن دراسة أعداد كبرية ، فإن مشاكل            وصفت أنفاً بعض الدور يف توضيح الصورة ال       
وهناك مناذج تتطور بسرعة على اجلبهة النفسية بتواز مـع تقـدم تـشرحيي              . الفروقات الفردية ستبقى مسيطرة   

                   ردة ، اليت ميكـن يفا قصور يف املعاجلات والبىن اللغوية اايـة  فيزيولوجي تفسر االضطرابات  اللغوية على أ
  . املطاف أن تسلّم نفسها للعقل والدماغ على الرغم من أا تقاوم اآلن مثل هذه  االستنتاجات

  Coltheart وملراجعة أولية ملثل هذه النماذج يف سياق احلبسة والعجز القرائي ، انظر كولتـهارت  
وذجاً عرضياً  يوضح  من14ويظهر الشكل  ". بصناديق وأسهم   "  منوذجان 15 و   14ويظهر الشكالن   ) . 1987(
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. املراحل والطرق أثناء القراءة بصوت عال ، والكتابة  لإلمالء ، وتكرار كلمات مسموعة ونسخ كلمات مكتوبة        
إن حلاالت  الفصل اليت وجدت يف االضطرابات  اللغوية بعد عطب دماغي وظيفة مهمة  يف تطوير مثـل هـذا                      

ومن هذا النموذج مت حتديد  املرضى الذين يعانون         . ثيالت العقلية للغة    النموذج وتعزيز املنهج القاليب يف حتليل التم      
من اضطرابات انتقائية يف التكرار ، والقراءة ، أو الكتابة واليت ميكن ربطها بتعطل ممرات معجمية أو غري معجمية                   

عرب تقـسيمات   : على سبيل املثال    ( لغوية قد تضاعف     -إن عدد السمات الشخصية الناجتة عن أعراض نفسية         . 
إليس (فرعية للسمات األساسية اليت حلظت مسبقاً يف العجز القرائي يف املستوى التحيت ، والسطحي والفونولوجي          

Ellis  1987 . ( ًبطت مـسبقاً  -وبغض النظر عن قصد مؤلفيها ، فإن هذه األعراض املنشطة لغويانفسياً قد ر 
حالة رجل  لديه ) Heilman ) 1987 وهليمان  Rothiروثي  ،  Rapcsakدرس ربساك . مبواقع تشرحيية 

، وصعوبات يف التهجئـة   ) ال يستطيع قراءة سالسل ال تشكل كلمات بشكلٍ جيد: أي (عجز فونولوجي مؤقت    
يبدو أن خطه املعجمي املتعلـق بـالقراءة مل         . ولكن بدون أية صعوبات أخرى ماعدا صعوبة بسيطة يف التسمية           

حـاول  . للفونيم مل يكـن يعمـل       ) أصغر وحدة كتابية  ( من أن خط حتويل الغرافيم       يصب بأذى ، على الرغم    
بدالً  "  ritchewal" استخدام نظامٍ صويت يف التهجئة ، على أية حال ، كما هو واضح من مثل هذه األخطاء 

، اليت ضمت  القذالية   - إىل احتشاء صغري يف نقطة االتصال الصدغية         CTوأشارات نتائج ماسح    " . ritual"من  
فقط القسم اخللفي من وسط وأسفل التلفيف الصدغي وما يقبع حتتهما من املادة البيضاء ، ولكن لـيس منطقـة                

أنه رمبا عمل ممر بطيين من قشرة الربط القذالية السفلية إىل منطقة فرينك عـرب القـسم    "ويعتقد املؤلفون   . فرينك  
" املفردايت/ديل القراءة بواسطة املمر الفونولوجي غري املعجمي  السفلي من الفص الصدغي السفلي على تع       -اخللفي  

  " . 120صفحة، 

، املـأخوذ مـن    )15(ويدمج الـشكل  . فهو حمدود االستخدام بالكلمات املنفردة     ) (14أما الشكل   
Butterworth  ،  وهاوردHoward ) 1987 (  بعض مظاهر النموذج املعجمي ويوسعها لتشمل إصـدار ،

الذي خيتار  (، واملعجمي   )الذي يرمز الفكرة يف إطار داليل حمدد        (الداليل  : ددت مخسة أنظمة هنا     وقد ح . اجلملة
الـذي  (، فنظام السمات فوق القطعية ) كلمات من قائمة مبتدئاً بالكينونة الداللية ، ومن مث  الشكل الفونولوجي    

الذي جيمع خرج األنظمـة الثالثـة   (لفونولوجي ، فالتجميع ا)خيتار خط التنغيم املناسب لداللية وبراغماتية اللفظ      
وهـاورد  ، ويؤسـس بتـروث     ) . الذي حيدد املتغريات الصوتية املطلوبة لربجمة النطق      (وأخرياً الصويت   ) األخرية

يقدمون ألفاظاً : أي  (منوذجهما، بشكلٍ جزئي ، من مالحظة مخسة مرضى يعانون من خطل قواعدي يف كالمهم               
و مل يقم هذان املؤلفان بأية حماولة استنتاجية لربط هذه األعراض مبواقع حمـددة يف  ) . يةطليقة ولكن ليست قواعد 

 كانوا يعانون من عطـب   CTالدماغ ، إال أما يشريان ، عرضياً، إىل أن ثالثة من املرضى الذين خضعوا ملاسح 
 الصدغي ، أما الثالث فكـان       ، و توضع العطب يف اثنني منهم يف الفص        ) يشمل نصفي الدماغ  (ثنائي يف الدماغ    

 القذالية من نصف الدماغ األيسر ، وبعطب كبري مكثف أصاب نصف الدماغ -عطبه متوضعاً يف املنطقة اجلدارية  
ومرة أخرى ، جرت عدة ختمينات  حول  توضع العطب الدماغي مبا يتعلق باملشاكل الناجتة عن احلبسة يف              . األمين

قد وضحت بشكلٍ "بشكلٍ متفائل أن الوحدات احلسابية يف اللغة ) Zurif ) 1980فقد قال زوريف . القواعد 
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عرب تفحص احلبسة ، واقترح أن معاجلات الكلمات ذات الوظيفة النحوية  يف دورهـا            ) 311" (تشرحيي عصبوين 
  . تتوضع بشكلٍ واضح ومستقل يف القسم األمامي من نصف الدماغ األيسر) وليس الداليل(النحوي /التركييب

ما السؤال النهائي فيتمثل فيما إذا كان باإلمكان أبداً إجيـاد نظـام عصيب يتناظر مع مكونـــات                 أ
تتمتع هذه النماذج ببعض الشبه مع مناذج املعاجلة اليت استخدمت يف الـذكاء             . كتلك اليت حتددها هذه النماذج      

  .االصطناعي

  

  

  ١٤الشكلـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منوذج معاجلة بسيطة لفهم واستيعاب وإصدار كلمات وغري كلمات حمكية ومكتوبة) ١٤(الشكل 
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  ١٥الشكلـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العـصبية أن  -يف أنه جيب على اللغويات ) 1982( وزمالؤه  Arbibوهلذا السبب فقد أكد  أربيب 
 بني تناظر هذه النماذج مع الوظائف الدماغية أن تتمثل يف اختبارهـا عـرب           وميكن ملرحلة وسطى  .تكون حسابية   

لرؤية فيما إذا كان خرجـه      ) تعطيل أجزاء حمددة ومعينة منه    : أي  (تأسيس منوذج حاسويب ميكن إصابته باآلفات       
  Lavoreمبثل هذه احملـاوالت وكـذلك الفوريـل    ) Marcus ) 1982وقام ماركوس . يتبع النمط املتوقع 

 ،  ليتنبأ مبا سيحدث لو حـصلت  PARSIFALاستخدم ماركوس برنامج حتليل لغوي حاسويب ،    ) . 1982(
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 مغلق ، وكان االستيعاب احلاصـل مـشااً يف بعـض     -يف فهم كلمات ذات صنف      ) انتقائية(صعوبة اختيارية   
وريل منوذجاً حاسوبياً من وطبق الف. لذلك االستيعاب الذي حيصل يف حبسة  بروكا ) ليس يف مجيعها (مظاهره  و    

 ، على دراسة االستعادة املعجمية يف الكالم أثنـاء حبـسة     JARGONAUTمفردات معجمية ذاتية الداللة ،      
كالغموض الداليل واحلبسات االستبدالية اليت تطبق على االختيار املعجمي وأمناط املزج         " اآلفات  " فرينك ، حمدداً    

  .  اليت تطبق على اختيار متواز 

وكما أشار استخدام الفوريل لنظرية الشبكة املتكيفة يف آالت الذكاء املتعددة الطبقات ، فال تفتـرض                
لقد أشرنا مـسبقاً    . كافة النماذج النفسية املطبقة يف دراسة احلبسة فصالً مؤلفاً من صندوق وسهم بني املكونات               

  Allportوطبـق البـورت   . لوكية لزمن رد الفعـل  لنماذج للمعاجلة املتفاعلة يف  الفقرة املتعلقة باملقاييس الس
على حتليل اضطرابات التسمية يف احلبسة ، ويقترح البورت         ) أو الشبكة املتكيفة  (منوذج الذاكرة املوزعة    ) 1983(

A  llport    أننا حنتاج لنموذج مبكونات تنفذ وظائف منفصلة ، ولكن لديها بعض املعىن أيـضاً يف املـستوى 
ويف هذا النموذج تساهم عناصر مبفردها يف أمناط املستوى . ح منوذج الذاكرة املوزعة كمثال لذلك   العصيب ، ويقتر  

ولذلك ميكن للعناصر نفسها أن تساهم بشكلٍ متـزامن  .أو غري عاملة  / األعلى وفقاً موعة بيانات خاصة عاملة       
وتتألف االستعادة من نظام الـذاكرة  . ث يف عدد ضخم من األمناط ميكن احلفاظ عليها عرب النشاط املتكرر احلدو       

وهكذا ، ال يوجـد     . هذا ، ليس باإلحضار من خمزن مميز ، ولكن باختيار من منط حمدد من أجل تنشيط متزايد                  
ويف هذا النموذج ، ميكن للقصور السلوكي أن ينسجم  مع  تشابك         " . املعاجل"و  " وحدة التخزين "هناك فرق بني    

 أن سلوك من يعاين من صعوبات يف التـسمية   Allportويقول البورت . ت التحتية تشرحيي كامل يف التمثيال
 ملقدمـة  Ferry (1987 )   )راجـع  . يؤيد هذا النموذج ، خصوصاً مبا يتعلق  باحلبسات الداللية االستبدالية 

  .بسيطة عن الكيفية اليت طبقت ا نظرية الشبكة الترابطية على الشبكات العصبية 

منذجة املعاجلات اإلدراكية بواسطة احلاسوبات املتصلة على التوازي ، واسـتخدام وحـدات        وقد أدت   
 Schneider 1987انظـر ستـشيندر   ". (االتـصالية "شبكات متفاعلة شبيهة بالعصبونات إىل حنت مصطلح        

الدالليـة ،  ولدى مثل هذه األنظمة مقدرة على إجراء استنتاجات ، وتصنيف املعلومات           ) . ملراجعة هذا املوضوع  
(   وتعلم كيف ميكن ربط نص إجنليزي بالفونولوجيا اإلجنليزية ؛ وتلك مقدرات قريبة جداً من السلوك اإلنـساين                  

وميكن للنظام االتصايل أيـضاً أن يواكـب      ). Rosenberg ،1987  وروزنبريج    Sejnowskiسيجنوسكي  
لك متييز عادة ما يالحظ يف العديد من جوانـب سـلوك          متييزاً أو فرقاً بني املعاجلة اآللية واألخرى املضبوطة ، وذ         

املصاب باحلبسة ، والذي ميكن أن يتعلق بالفروقات الفيزيولوجية والتشرحيية الفردية بني اللحـاء والـبىن حتـت               
  . اللحائية مثل املهاد

 العصبية و علـم  -إجناز تآلف مشابه بني الفيزيولوجيا ) Churchland ) 1986وحاول تشريشالند 
  - اليت تعتمد على وظائف أو داالت رياضـية عامـة          - العصيب من خالل تطبيق نظرية الشبكة املوترة         -لنفس  ا

وكما هو احلال يف اقتراح البورت ، فإن الشيء األهم هو اتصال صفوف العصبونات . لضبط احلركة داخل املخيخ 
من خالهلا حتويل قيم موجهـة يف نظـام         ميكن اعتبار هذه العصبونات على أا تؤلف مصفوفات رياضية ميكن           . 
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وخيمن ). وظائف أو داالت رياضية عامة(إحداثي إىل قيم أخرى موجهة يف نظام إحداثي آخر من خالل املؤثرات             
تشريشالند  كيفية قيام الدماغ بالتعديالت املطلوبة كي تصل ذراع إىل شيء ما معتمداً علـى شـبكة عـصبية                    

ويف الواقع ، ميكن للنشاط العصيب      . لبصري إىل الفراغ احلركي املطلوب لليد       أصبحت تتكيف مع حتويل الفراغ ا     
وميكن لذلك أن .أن يكون قادراً على أن ينمط نفسه كي يشكل خريطة مشاة متاماً للفراغ ذي الصلة باملوضوع             

ترح تـشرشالند أنـه   ويق. يزودنا بشرح لألمناط الفسيفسائية ، والعمودية والصفائحية اليت حلظت يف بناء اللحاء    
ميكن لنظرية الشبكة املوترة أن تساعدنا ، يف اية املطاف ، على شرح نشاطات أكثر تعقيداً من حتريك الذراع ؛                    

  Cانظـر كـابلن   . على سبيل املثال ، كيف ميكن متييز أو معرفة سلسلة من الفونيمات على أا تؤلف كلمة 
aplan )  1987 (العصبية–فية إمكانية التقاء علم النفس العصيب بالفيزيولوجيا   ملزيد من املناقشة حول كي  .  

لقد كشفت . لقد شاهدنا ، يف هذا الفصل ، كم هي أساسية العالقة بني اللغة والدماغ يف الوقت احلايل     
ومع ذلك ، فـإن  . هذه الصفحات عن بعض الصعوبات ، ووصفت كم هي ضعيفة أدواتنا احلالية يف حماولة حلها        

ذجة الرياضية لوظائف الشبكات العصبونية ، والتمثيالت احلسابية للغة ، وصقل النماذج العصبية النفـسية ،                النم
والتحليل األدق لألبعاد اللغوية والنفسية يف االضطرابات اللغوية بعد عطب دماغي متنوع األشكال واألسباب ، و              

تصوير التغريات االستقاللبية احمللية ، كل هذه تعـد          الفيزيولوجية و  -كذلك التطور السريع للوسائل الكهربائية        
وبشكل أو بأخر ، حنن على أعتاب رؤى جديدة ؛ ورمبا يتمكن فصل          . بتلمس طريق يف مواجهة السؤال الصعب       

  .حول اللغويات العصبية ، بعد عقد من اآلن ، أن يضيف الكثري
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