
ي
ر

�ش
لب

غ ا
ما

د
ال

 ب
ة

غ
لل

ق ا
ط

نا
 مل

ي
شب

�
ع

ال
ح 

ري
�ش

لت
ا

ية
رب

لع
ة ا

بي
ط

 ال
س

طال
أل

ة ا
سل

سل

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية

مراجعة وحترير

173

 ARAB CENTER FOR  AUTHORSHIP AND
TRANSLATION OF HEALTH SCIENCE (ACMLS)

ت�أليف: مي�صيل برتيد�س

ترجمة: د. حممد اإ�صم�عيل غريب اإ�صم�عيل        

الت�رشيح الع�صبي ملناطق اللغة 

بالدماغ الب�رشي

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية )اأكملز(
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الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

املقدمة

حبا الله اإلنسان بلغة متطورة متيزه عن سائر املخلوفات وبدا واضحًا على مر العصور أن اللغة البشرية تعزى 
لوجود إمكانية عضوية فطرية داخل دماغ اإلنسان تعطيه القدرة على النطق والفهم والتعبير، واإلشارة بطريقة متيزه 
الكنز  مبثابة  دائمًا  اإلنسانية ستظل  اللغات  أن  هي  ذلك  على  املترتبة  املنطقية  والنتيجة  األخرى.  املخلوقات  عن سائر 
الثمني املصون الذي يستحيل على أي من املخلوقات األخرى انتقاؤه، وقد دلت الدراسات املتعلقة في هذا الصدد على 
أن البشر يتمتعون بإمكانات متخصصة تعطيهم القدرة على استخدام اللغة بهذه الكفاءة، وهذه اإلمكانات غالبيتها في 
الدماغ والقليل منها متعلق بجهاز النطق البارع املتكون من عضالت الوجه، والفكني والشفتني واألسنان واللثة، فضالً 

عن احلنجرة واألحبال الصوتية.

وألهمية اللغة وارتباطها بالدماغ جاءت ترجمة هذا الكتاب ليطلعنا على اجلانب التشريحي ملناطق اللغة بالدماغ، 
حيث اكتشف اإلنسان منذ أمد بعيد أن الدماغ البشري يتكون من نصفني أو شقني، األمين واأليسر وساد االعتقاد بأن 
هذين النصفني متطابقان ومتناظران وعملت البحوث التشريحية على حتديد الوظائف اللغوية للدماغ إلى أن بدأت هذه 
اجلهود تؤتي ثمارها في بداية القرن التاسع عشر، إذ تتبع العالم والطبيب الفرنسي )بول بروكا( عينة من مرضى أصيبوا 
بالعجز عن استخدام اللغة، وحاول مقارنة األعراض املرضية والعالمات اإلكلينيكية مبوضع اإلصابة في الدماغ، وذلك 
بعد تشريحه )عقب الوفاة( ليضع يده في عام 1865م بكل دقة على املوضع الدماغي املسؤول عن إنتاج اللغة، حيث ميثل 

اجلزء األيسر من الفص اجلبهي والواقع في النصف األيسر فقط من الدماغ.

وقد توصل العلماء إلى كثير من املعلومات عن النشاط الطبيعي للدماغ، حيث الحظو أن تدمير جزء معني من الدماغ 
يسبب عجزًا لغويًا في معظم املرضى، فالتدمير الذي يصيب الفص اجلبهي األيسر يسبب فقدان القدرة على الكالم، وقد 
أفادت هذه املالحظات العلماء في فهم أن الدماغ يعالج الكلمات على مراحل منظمة عبر سلسلة من املناطق ذات الصلة 
باللغة ، ولكن باستخدام تقنيات معينة مثل التصوير بالرنني املغناطيسي يستطيع العلماء مراقبة الدماغ أثناء التحدث أو 

االستماع أو القراءة، وأوضحت الدراسات القائمة على هذه التقنيات أن معاجلة اللغة أمر بالغ التعقيد.

نأمل أن يستفيد مما احتوته فصول هذا الكتاب املتخصصون واملهتمون، واألطباء وطلبة الطب، وأن يكون إضافة 
يضم إلى صرح التعليم الطبي في الوطن العربي.

والله ولي التوفيق ،،، 
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اللغة أهم وسائل  البشر، وتعد  التي مت االتفاق عليها بني  أنها مجموعة من اإلشارات والرموز  اللغة على  تعّرف 
التفاهم والتواصل بني أفراد املجتمع في جميع ميادين احلياة، وبدون اللغة يتعذر على الفرد القيام بالنشاط االجتماعي 
واملعرفي. وترتبط اللغة بالتفكير ارتباطًا وثيقًا، فأفكار اإلنسان تصاغ دومًا في قالب لغوي، ومن خالل اللغة حتصل 
الفكرة على وجودها الواقعي. وتتم اللغة من خالل ثالث مراحل رئيسية وهي مرحلة االستقبال، مرحلة املعاجلة ومرحلة 
اإلرسال اللغوي، وحدوث أي خلل في هذه املراحل يؤدي إلى مشكالت باللغة مثل التأخر في النمو اللغوي واالضطرابات 
اللغوية، منها احلبسة وهي اضطراب لغوي عبارة عن فقدان اللغة بعد اكتسابها بسبب حدوث إصابة دماغية بناء على 
درجة انتشار هذه اإلصابة. هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى حدوث احلبسة منها اجللطات، األورام واإلصابات اخلارجية 

املباشرة للدماغ، مما يؤثر على منطقتي االستقبال واإلرسال اللغوي بالدماغ وهما باحتي بروكا وفيرنيكة.

عندما نسمع كلمة ما تصل النبضات العصبية املتولدة في األذن إلى املنطقة السمعية بالدماغ، وبعد ذلك ترسل 
هذه النبضات إلى باحة فيرنيكة، حيث يتم تفسير وفهم الكالم املسموع وعندما نريد أن نبدأ في عملية التحدث، فإن 
الكالم، وبعد ذلك  لهذا  تقوم بدورها في حتديد الشكل احلركي  التي  باحة بروكا  إلى  باحة فيرنيكة  الكالم يرسل من 
ترسل الرسائل من باحة بروكا إلى املنطقة احلركية ليتم التحكم في أعضاء النطق إلنتاج هذا الكالم، لذلك فإن اخللل 
في االستقبال يتوقف على خلل باحة فيرنيكة واخللل في اإلرسال اللغوي يتوقف على اخللل في باحة بروكا وأن املعاجلة 

اللغوية هي عملية معقدة تشترك فيها عدة مناطق ومراكز بالدماغ.

يقسم هذا األطلس إلى ستة أجزاء، يتناول اجلزء األول نبذة تاريخية عن اكتشاف مناطق اللغة بالدماغ، ويتحدث 
اجلزء الثاني عن اخلصائص املورفولوجية ملناطق اللغة الرئيسية: األتالم والتالفيف، ويشمل اجلزء الثالث االختصارات 
مناطق  اخلامس  اجلزء  يناقش  املغناطيسي،  بالرنني  التصوير  مقاطع  الرابع  اجلزء  ويتناول  األطلس،  هذا  في  الواردة 

التهندس اخللوي، ويختتم الكتاب باجلزء السادس واحلديث عن طرق االتصال بني مناطق اللغة الرئيسية.

نأمل أن يكون هذا األطلس معينًا جلميع الباحثني املهتمني بهذا املجال، وأن يكون إضافة للمكتبة الطبية العربية. 

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

التمهيد
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*  ميشيل بتريدس

ـــ  يعمل في معهد مونتريال لألعصاب – جامعة ماكجيل – مونتريال – كيبيك – كندا.

املؤلف
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*  د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

ـــ  مصري اجلنسية.

ـــ  حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة – جامعة عني شمس – القاهرة – 2000م.

ـــ  حاصل على شهادة ماجستير طب األطفال – جامعة الزقازيق – القاهرة – 2007م.

ـــ  يعمل اختصاصي أطفال – مستشفى العدان – دولة الكويت.

املترجم
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