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 ومقاربات   نماذج:  والكالم اللغة الضطرابات اللساني التحليل
 إعداد 

   حسن محمد  طعمه محمد الرحمنعبدد. 
 عصبية   لسانيات   تخصص  اللغة علوم مدرس
 القاهرة  جامعة - اآلداب  كلية - العربية اللغة بقسم

aaubad@cu.edu.eg 
 العربية:اللغة الملخص ب
،  العلمي    البحث   عن   بمعزل  اللسانيات   تعد   لم      الطبيعة   عن  بمعزل  وال  التجريبي 
  في   الوعي  بزوغ  عن  المسئولة  وهي  الطبيعة،  هذه  من  جزء  هي   اإلنسان  فلغة  وقوانينها،
 أن    بيد   ،الكون   هذا  في  وألفكاِرنا  لوجوِدنا  فهِمنا  ُمرتكز    ُيعد    الذي   الوعي  ذلك  الدماغ،
  قد  الدماغ  عال م  فداخل  آلخر،  أو   لسبب   واالضطراب   االنتهاك  من  ألنماط  تتعرض   اللغة
  البنية   سالمة  عن  المسئولة  العصبية  األبنية  منظومات   داخل  المشكالت   بعض   تحدث 
 الذاكرة   منظومة   بعمل   مرتبطة   االضطرابات   هذه  تكون   وقد   الدماغ،  لعمل   العامة  النسقية
  ضمن   والتشفير  واالسترجاع  الحفظ  بآليات   صلة  ذات   تكون   أو  التذك ر،  نسق  ضمن
،  المعجم  منظومة  بتشكيل  الخاصة  والبصرية  السمعية  المراكز  ضمن  تكون   أو   الذهني 
 هذه   عن  وينشأ  ،العال م  فهم  ألجل   الدماغ  ُينشئها  التي  اهيمبالمف  المتعلقة  الصور

 في   حتى   أو  الداللة،  فهم  في  أو  الكلمات،  نطق   في  المعضالت   من  كثير    االضطرابات 
  دراية   لهم  م ن  لدراستها  وقام  الكالم،  فيها  اتسع  قد   األمور  وهذه  ،نفسها  المفاهيم  تشكيل
 هذه   في  فإننا   ولذلك  ؛العصبية  العلوم  مبادئ  عن  فكرة  أدنى  يملكون   ال  وم ن  ما،  بصورة
 في  تقديمها  مع  االضطرابات،  هذه   بنود   من  الباحث   يراه   ما  أهم  رصد   سنحاول  الدراسة
،  العلمي    اللساني    التحليل  من  سياق   س  معرفي    إطار  إلى  الوصول  بهدف  البيني   مؤسَّ
 تطوير  إلى  يؤدي  بما   والفحص،  التجربة  على  قائمة   مقررة   ومعلومات   صحيح  فهم  على
 بهذا   المهتمون   منه  يفيد   قد   المعاصرة،  العصبية  اللسانيات   مجال  في  ُيلتمس  علمي    منهج
 .  المجال
 ،الكالم  أمراض   ،اللغة  اضطرابات   ،العرفانية  العلوم  ،األعصاب   علم   :المفتاحية  الكلمات
 . الذهن ،الطيفي   التحليل
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 المقدمة: 

عصزززرنا ضزززمن العلزززوم البينيزززة ذات التزززأ ير تمركززززت علزززوم الزززدماغ البشزززري  فزززي 
وبالطبع فإن  ، الواسع، ولم تخرج اللسانيات التطبيقية عن الت ماس معها بصورة كبيرة جدًّا

أكبزر مجززال تطبيقززي ُيمكززن اإلفززادة ويززه مزن علززوم األعصززاب ومباحززث الززدماغ هززو مجززال 
، مززن خززالل فحززص عززدة جوانززب تتضززمن بأأرمراا التخاطأأ تقززويم اللغززة لززدا المصززابين 

نحززاول فززي هززذه الدراسززة طززر  بعززض  ،المباحززث النفسززية اإلدراكيززة، والدماعيززة العرفانيززة
علززى جانززب مهززم مززن جوانززب التززداخل  رحززة؛ مززن خززالل التركيزززالنمززاذج التطبيقيززة الُمقت

بيزان كيييزة اإلفزادة مزن   وهزدفنا  العامزة،  واللسزانيات   العرفانيزةالبيني بين علزوم األعصزاب  
ألمززززراض اللغززززة  كثيززززر مززززن مليززززات المعالجززززة العصززززبية وميكانيزمززززات التكيزززز  العصززززبي  

ا، ومحاولززة فهززم الجوانزز والتخاطززب فززي عمليززة التواصززل ب اإلكلينيكيززة التززي ُيمكننززا عمومزز،
،   ،تحليلها وتقويمها بهذا الخصزو   والمزنهج الُمت بزع هنزا هزو التحليزل اإلكلينيكزي  اللسزاني 

الزززذي يتحزززرا رصزززد الظزززاهرة الخاصزززة باالضزززطراب، والوقزززوف علزززى أبعادهزززا فزززي حالزززة 
 السالمة، وتحليل أنماط االنحراف عن تلك السالمة العصبية، من خالل دراسة المظاهر
اللسزززانية العارضزززة نتيجززززة لالضزززطراب،  ززززم تقزززديم المقترحزززات التطبيقيززززة ألجزززل تحسززززين 
االضزززطراب، متخزززذين مزززن التطبيزززق علزززى القزززرمن الكزززريم ُمرتكزززز،ا أساسزززيًّا فزززي كثيزززر مزززن 

ا فزي التغلزب علزى أنزواع مزن  التنغزيم اللحنزي  المواضع، كمزا سيتضزح مزن أهميزة   خصوصز،
اسزززتعمال المعرفزززة فرضزززية أساسزززية، مفادهزززا أن   والدراسزززة تقزززوم علزززى ،هزززذه االضزززطرابات 

ن الباحززث فززي اللسززانيات مززن  الطبيززة الخاصززة بززأي  اضززطراب يخززص اللغززة والكززالم ُيمكزز 
، وبلزززورة مزززنهج جديزززد فزززي تحليزززل الظزززواهر اللسزززانية ذات تطزززوير المعرفزززة اللسزززانية نفسزززها

ألن  الِعلززززززم يقززززززوم علززززززى سززززززببية دائريززززززة، يصززززززعب فيهززززززا الفصززززززل الحززززززد ي بززززززين  ؛الصززززززلة
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ومزززن خزززالل  ،التخصصززات فزززي هزززذا العصزززر، واللسزززانيات فزززي مركززز هزززذه العلزززوم البينيزززة
 النماذج والمقاربات سنختبر هذه الفرضية وُندلل على مدا صحتها. 

 مصطلحات مهمة: 

الجانب النفسي  للغة في عالقته باإلدراك : علم يهتم بدراسة  علم األعصاب الدراكي  . 1
الحسززي  لززدا اإلنسززان، ومززا ُيمكززن أنى يززؤ  ر علززى سززيرورة اللغززة مززن خززالل االنفعززاالت 

 والعواطف...إلخ.
والبينيزة العلميزة، ُتركزز علزى  ،: مباحث شديدة التخصص العلوم العرفانية الدماغية.  2

، من مراحل اإلنتاج إلى مفاق الفهم والتواصل.  اشتغال اللغة داخل الدماغ البشري 
: هززي مجموعززة مززن األمززراض أو األعززراض، علززى متالزمأأات االضأأطراب التخأأاطبي  . 3

حسززززب اإلصزززززابة، تشزززززمل المشززززاكل التزززززي يتعزززززرض لهزززززا اإلنسززززان أ نزززززاء إنتزززززاج الكزززززالم 
 والتخاطب.

هو العلم المختص ببحث األصول التطبيقية لتعليم األلسن على الوجزه لديداكتيك:  ا.  4
 األمثل.

: ُتعنى بالبحث في مليزات ت خطزي األةمزة الحاليزة التزي ميكانيزمات التكيف العصبي  .  5
ا للوصول إلى الخال  من المشكلة برمتها.  ُيعاني منها المصاب، تمهيد،

ل التجززارب التززي ُيمكززن تفعيلهززا فززي أ نززاء مراحززل المعالجززة : الجأأراء المختبأأري  . 6 ُيمثزز 
ر الحالززة مززن خززالل بزرامج التصززوير الطيفززي للكززالم،  الفعليزة للمصززاب، مززع متابعززة تطزو 

 واألشعة...إلخ.

، دراسزززة اضزززطرابات الل غزززة والكزززالم أو الصزززوت ِعلزززم  :Orthophony األرطفونيأأأا. 7
 ،ر المزريض مزى عُ  وأ ،مهمزا كزان سزبب االضزطراب  لزذلك،وتقديم وسائل العالج المناسبة  

، عنززدما افتززتح المعهززد األرطفزززوني Colombatوالمصززطلح وضززعه الززدكتور بكولومبزززاب 
 م. 1829بباريس، عام 
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 :مدخل لتوضيح المعالجات األولية للكالم النساني   :أوال

 نموذج )"لورا جولدشتاين"/"جين ماكنيل"(:. 1

ا، إذ تبزدأ مرحلزة معالجزة الكزالم النماذج التي تحزاول فهزم   هزذه المسزألة كثيزرة جزدًّ
من خالل مقاربزات كثيزرة فزوق الحصزر، لكننزي سزأقدم هنزا أهزم  مزا أراه   عند أفراد اإلنسان

ا بموضززوع التحليززل اللسززاني  الضززطرابات اللغززة والتخاطززب  تقتززر  المقاربززة العامززة  ،مرتبطزز،
أن  المعالجززة الخاصززة باللغززة فززي الززدماغ ُتسززتهل مززن خززالل اكتشززاف الوحززدات الصززوتية 

، من  م يحزدث االنتقزال إلزى التوليفزات الممكنزة codingللكالم )الفونيمات(،  م ترميزها 
combinations  علززززززى مسززززززتوا الوحززززززدات الكتابيززززززة )الجراويمززززززات(، أو مززززززا نعرفززززززه بززززززز

 زززززم تبزززززدأ مراحزززززل فزززززك الشزززززفرات الرمزيزززززة  ، (، وهنزززززا يبزززززدأ مسزززززتوا )المعجزززززم()الكلمزززززات 
decoding   وإعزززادة الترميززززز والبنززززاء عنززززد المتلقزززي؛ إذ يززززتم تبززززادل المخزززززون المفززززاهيمي

...إلخ، وهزززذه هزززي ) ل مزززن خزززالل المرحلأأأة الدالليأأأةوالثقزززافي  (، وهزززي المرحلزززة التزززي ُتفعززز 
المرحلأة التعبيرةأة بزين أفزراد بنزي اإلنسزان )التراكيب الحاملة للمعنى في حزدث التواصزل 

 :(1)والنموذج الموالي يوضح هذه المسألة ،( بصورتيها: المنطوقة والمكتوبةالبيانية

 
 )نموذج مخطط المعالجة العصبية المفرداتية وفق،ا لز بلورا جولدشتاينب  

 (2004وبجين ماكنيلب، عام  
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ا  ل ُمخط طززز، ا للتواصزززل علزززى مسزززتوا الكلمزززة المفزززردة، فهزززذا النمزززوذج ُيمثززز  مفاهيميزززًّ
تكمززن فززي ارتباطززه بخصوصززية التعبيززر بالكلمززة المفززردة  -بالنسززبة لدراسززتنا -وأهميتززه هنززا

طء العمليززة التفسززيرية، فززي بعززض الحززاالت، لززدا  عنززد المصززابين باضززطراب ُمعززي ن، وبززُ
 ،ا النطزق والتعبيزربعض الفئات، بحسب طبيعة المشكلة العصبية اإلدراكية، على مستو 

ق عليززه النظأأأام الأأأداللي المركأأأزي  ا -بززالنموذج الموضزززح ُيطلززز  مصزززطلح )الجهزززاة  -أحيانززز،
، الزذي ُيمثز ل )الصزندوق األسزود( للعمليزات التفسزيرية، Cognitive Systemالعرفاني( 

للمثيزرات التي تشمل معالجة الُجمل الُمعق دة، والتفكير، وتجنزب عرقلزة المثيزرات البصزرية 
 السمعية في أ ناء المعالجة الداللية العامة...إلخ.

   التصنيف العام لالضطرابات:. 2

ا فززي أنهززا ُقصززور الفززرد أو عززدم قدرتززه علززى  اضأأطرابات التخاطأأ تتحززدد  عمومزز،
ا عدم ت م ك نزه مزن إرسزالها ومعالجتهزا وفهمهزا، سزواء  استقبال مفاهيم اللغة ورموةها، وأيض،

بصزززورة  -والتقسزززيم العلمزززي  الشزززهير لهزززذه االضزززطرابات  ،(2)غيزززر لفظيزززة مأكانزززف لفظيزززة أ
وهزو  ،م، واضطرابات اللغةاضطرابات الكاليضعها ضمن مجموعتين متمايزتين:    -عامة

-American Speechرابطأأأأأأة الكأأأأأأالم واللغأأأأأأة والسأأأأأأمع األمرةكيأأأأأأة تصزززززني  

Language-Hearing Association ASLHA (1993) . 

 ،(3)وُيمكزن الرجززوع إلزى تفاصززيل كززل  اضزطراب منهززا فززي اإلحالزة المززذكورة أدنززاه 
 وسيأتي الحديث بالتفصيل عن بعض المعالجات اإلكلينيكية التي تهمنا بهذه الدراسة. 

    :وخالصة هذه االضطرابات ُجمعت في المخطط الموضح أدناه
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ا العأأام لالضأأطرابات اأُلرطفونيأأة ومقترحأأات حأأول معالجتهأأا  العلمأأي  اللسأأاني  التصأأنيف  -ثانيأأ 
 بعض النماذج المختارة للتمثيل، ومقترحات المعالجة الخاصة بها(:)  الكلينيكية

، مع فقدان القزدرة علزى فقدان الكلمةتتمث ل القضية المركزية العتالل اللغة في  
هزو  -بالضزرورة -والذي يعنينا هنزا ،مات السمعية والبصرية الخاصة بهااستدعاء المعلو 

المرتبطزززة بإنتزززاج الكلمزززات، علزززى مسزززتوا القزززراءة، أو علزززى مسزززتوا  اضأأأطرابات التعبيأأأر
، مزززع اقتزززرا  الحلزززول (4)وسزززأوجز القزززول حولهزززا فزززي البنزززود المواليزززة ،االسزززتدعاء الزززذهني
مباحززث : اإلدراكيزة والعرفانيزة العامزة، ويمزا يخزص األسأ  العصأبيةالُممكنزة، بنزاء علزى 

  اأُلرطفونيا على جهة اإلجمال.

1.  :  اضطرابات النطق الشفهي 

وهززززي اضززززطرابات مرتبطززززة بالخلززززل فززززي العضززززالت الحركيززززة ذات الصززززلة بعمليززززة 
(، يشززمل صززعوبة فززي التصززويف )مززن قبيززل الحركززات تفكأأك صأأوتي  الززتكل م، وينززتج عنهززا )

طاقززة شززاذة فززي الززتلفظ بمقززاطع الشززفهية واإليمززاءات النطقيززة المبززال  فيهززا(، وتنززتج كززذلك 
 صوتية ُمباِينة للمقاطع األخرا، أو شاذة عنها، من مثل:

 .ُعف ور –: عصفور الحذف -
 .حيط –خيط : التماثل -
 .تكاب  –كتاب :  التبادل الخاطئ -

وهزززذه أمزززور ُيمكزززن معالجتهزززا مزززن خزززالل ةيزززادة العمزززل علزززى خلزززق صزززورة سزززمعية 
التززَّرداد الصززوتي، وفززي حالزة تززالوة القززرمن الكززريم، بالتبززديل بززين وكتابيزة مناسززبة، بواسززطة 

 ،أكثر من قارئ، وأكثر من نوع للقراءة، بما ُيثب ف الصورة السزمعية فزي ُمعاِلجزات الزذاكرة
د حزرف الصزاد  كما ُيمكن االستعانة بالتحديد اللوني  الكتابي  لموضع المشكلة، فمثال ُيحزدَّ
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 –، وُيكتب حرف الخاء بلون، والحزاء بلزون مخزر )خزيط بلون مغاير في كلمة )عصفور(
حززيط(...إلخ، بهززدف تصززحيح الصززورة البصززرية وربطهززا بالصززورة السززمعية، فلززذلك نتززائج 

 مدهشة على المدا المتوسط من التدريب.

 سوء التقطيع الصوتي أو النغمي:   .2
عند الُمتكلم، وقدرته على  الطاقة اليقاعيةاألساس من خالل في التقطيع ينشأ 

هنززززاك مشززززكلة، عنززززد المصززززابين  ف التنغززززيم وتشززززكيل الوحززززدات المتآلفززززة...إلخ. فززززإذا كانزززز
ا aphasiaبالُحبسزززة  ، مزززن قبيزززل ارتفزززاع حزززدة النبزززرة الصزززوتية أو ضزززعفها، فزززإن  خصوصززز،

ن فززي اسززتخدام  مززُ ُمغززايرة للمززألوف عنززد المصززاب، ففززي هززذه  نبأأرة صأأوتية جديأأدةالحززل ي كى
 ؛الحالزززة سزززتعمل الُمعالجزززات العصزززبية العرفانيزززة علزززى تغييزززر النغمزززة المعطوبزززة بالتزززدريج

حتى  -على سبيل المثال -ولذلك فإن  اختيار الصوت غير المالئم لتلقين النص القرمني  
رة السززمعية؛ لززدا المتلقززي العززادي، سيتسززبب فززي مشززكلة إدراكيةةعرفانيززة خاصززة بالصززو 

فإذا كان الُمصاب يملك نغمة تصويتية حادة،  م استمع إلى قارئ نبرته حادة، فسزيترتب 
وةيزادة المشزكلة، وإحزداث بلبلزة فزي التفسزير  -دماعيزًّا -على هذا األمر اتصال الموجتين
وسيتضزح هزذا األمزر فزي التحليزل الفيزيزائي لزبعض اآليزات   ،الصوتي  للكلمات المسزموعة

 نهاية الدراسة.  القرمنية،

 اضطراب اختصار الكلمات في التعبير السياقي:  .3
؛ إذ يزتلفظ الُمصزاب بكلمزات ذات تتزابع القولبات الشفاهيةوُيسم ى هذا األمر بزز 

فونيمي عار  تمام،ا من المعنى، كأن يقول )تاهناشالي...(. وربما تكتسب الكلمات معن،ى 
من مثل إدخال كلمة تشذ عن السزياق المنطقزي  ما معزوال، عن السياق المتسلسل للكالم، 

ال قيمززة لهززا فززي  refrain or standing phrase كلمأأة الزمأأةللكززالم، أو بت كززرار 
ا ويما ُيعرف بالغمغمة   ،السياق وُيفترض أن  المشكلة  ،mumbleويدخل هذا األمر أيض،
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ذات السززياق  ُيمكززن حل هززا مززن خززالل االسززتبدال التززدريجي  لهززذه الكلمززة بكلمززة أخززرا فززي
واألسزاس العلمزي  لهزذه الظزواهر هزو   ،التَّكراري للموقف الكالمي  الزذي يسزتخدمه المزريض 

أن  اللغة ت ميل إلى االقتصاد في التعبير، وبالتالي فزإن  اإلنسزان لديزه القزدرة علزى التعبيزر 
م   هائززل مززن األفكززار مززن خززالل سلسززلة محززدودة مززن الكلمززات  ولززذلك فززإن  الموقززف  ؛عززن كزز 

ا، كمززا ينبغززي معرفززة السززبب الززذي  در س جيززد، النفسززي  عنززد الُمصززاب يجززب أنى ُيفحززص ويززُ
 أد ا إلى بلوغ هذا )النشاة( في سياق التعبير الُمستخدم. 

 : Stutteringاضطراب اللجلجة  . 4
، واللجلجززة هززي اضززطراب فززي  الشززخص المززتلجلج باألسززاس هززو شززخص عززادي 

)مرتبطززة  blockageالم، تظهززر فززي شززكل تشززنجات عضززلية توق ييززة التززدفق السززلس للكزز
(، أو ذات إطالززززززززة بأأأأأأأأالنطق)مرتبطززززززززة  repetitive(، أو ت كراريززززززززة التأأأأأأأأنف بوظيفززززززززة 

prolongation  (5)(بالصياغة)مرتبطة. 

بصزززورة ُمفرطزززة فزززي التسلسزززل التباديأأأل الصأأأوتية وأهزززم مظزززاهر اللجلجزززة أنى تزززأتي 
الفونيمي للكلمات، مصحوبة أحيان،ا باضطرابات نحوية، وقد يصل األمر في النهاية إلى 

واختبزززار تسزززمية األشزززياء هزززو  ،فقزززدان القزززدرة التعبيريزززة بصزززورة تامزززة() jargonالرطانأأأة 
 :(6)اختبار كاشف لهذه المشكلة

 ال من إبريق الشاي(.)استعمال طاحونة البن بد لجلجة ذات عالقة معنوةة  -
 )خيط بدال من حيط(. لجلجة ذات عالقة فونيمية -

 )دفتر بدال من كتاب(. عالقة معنوةة أو فونيمية ةلجلجة من دون أي -

واللجلجات الُمشو هة، أو الحروية، أو الفونيمية، تقزوم علزى اسزتعمال كلمزات بنيتهزا 
وتقزويم  ،البأدالوأساسزها هزو  ،جديزدةالصوتية المجردة ُمشو هة، فينشأ البحزث عزن ألفزا   

فهنزاك مزثال  ،الصزحيح للكلمزة فزي السزياق الصزوتي  )الفأونيم(  ذلك هو العمل على تأكيزد  
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م  لزز  م(.  –نزوع  يززؤدي إلززى خلزق كلمززة جديززدة ال عالقزة ظززاهرة لهززا بالكلمزة المقصززودة )ق  ظ لزز 
(، وهززي مشززكلة ذات أصززل لهجززي  ممتززد فززي األقطززار العربيززة،  –وفززي القززرمن )ضززل   ظززل 

يترتزززب عليهزززا ل حزززن  مرفزززوض فزززي اللفزززظ والمعنزززى )وال الظزززالين(، )ظزززل مزززن تزززدعون إال 
لزززذلك يجزززب الحزززر  فزززي التعامزززل مزززع المصزززاب خصوصزززا مزززن مثزززل هزززذا  ؛إيزززاه(...إلخ
 الخلط. 

لعأأالج اليقأأاعي( اومززن أشززهر أنززواع العززالج المعرفززي  المقتززر  بهززذا الخصززو  )
rhythmic(7)؛ إذ ت بي ن أن  درجة اللجلجة تنخفض حين يزتكلم المزتلجلج بطريقزة إيقا يزة 

، تسززاعد علزى نطزق كززل  Metronomeوُيسزتخدم فزي ذلزك ملززة تعزرف باسزم )المترونزوم( 
ا  فقز، ، علزى لزمن محأددمقطع مع كل  إيقاع؛ إذ إن  دورها األساسي هو تجزيء المقاطع و 

ُم موضززوع القززراءة إلزززى  أنى يززتم إخززراج نطززق المقزززاطع علززى فتززرات ةمنيززة متسزززاوية، وُيقسزز 
 كلمات يسزيرة ُتقزر ُأ بتناسزب ةمنزي  مزع توقيزف هزذه اآللزة، مزن  زم يحزدث تقزدم تزدريجي  فزي

 . (8)طريقة الكالم

ا -والمخطززط المرفززق ُيبززي ن أن  هنززاك ع القززة، طرديززة، ترابطيززة، بززين كززل   مززن  -دومزز،
؛ إذ إن  المقطززع القززوي  المنبززور بنبززر قززوي   النبززر والطززول المقطعززي  والنغمززة بززالمقطع القززوي 

دة ، باإلضافة إلى طزول متزايزد فزي المزHigh Toneأساسي  غالب،ا ما ترافقه نغمة عالية 
 : (9)الزمنية
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 Literal Paraphasia  (Jargon aphasia:)الُحبسات الرطانية .5

، إذ تتجمززع فونيمززات شززديدة التبززاين الصأأورة االضأأطرابية القصأأوج للجلجأأةوُتمثزز ل 
وتتززألف مزززن مقززاطع جديزززدة الرطانأأات الالدالليأأأة: ومنهزززا  ،والتنززوع بززال أي  نظزززام أو معنززى

ا  ا، بمزززا يجعلهزززا شزززبيهة بلغزززة أجنبيزززةمجتمعزززة ت تبزززع تنظيمززز، ا ظاهريزززًّ رطانأأأات ومنهزززا  ،نحويزززًّ
  وتتألف من كلمات تحل  محل  أخرا، من دون أي  ُمسو غ، وبشكل  ابف.اللجلجة:  



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                         بقنا                مجلة كلية اآلداب          
 

- 28 - 

مزززن حيزززث  -والمقزززرر ،والمصزززابون بالحبسزززة الرطانيزززة ال يزززدركون الخلزززل فزززي لغزززتهم
والتمثزززززيالت الذهنيزززززة العرفانيزززززة؛  ،أن  فسزززززاد اللغزززززة ال ُيفسزززززد التصزززززو رات  -األسزززززاس العلمزززززي  

لزي هزو إعزادة االتصزال بزين الزدال  فالحاصل هو تعط ل في استخدام الرموة فقط، والحل  األوَّ
،  -والمزدلول، مززن خزالل العمززل علزى تززد يم النظزام )العصززبي   ( مززع الجهزاة العرفززاني  الحسزي 

لدشزززتاينب سزززابق،ا، بخلزززق التزززواةن والتكامزززل بزززين اسزززتدعاء كمزززا أوضزززحنا فزززي مخطزززط بلزززورا جو 
وتشززاكلها مززع األنظمززة الدالليززة،  ززم تطززوير القززدرة علززى تحويززل  ،الوحززدات الفونيميززة وتراكبهززا

دخالت البصززرية وأقتززر   ،اإلشززارات السززمعية إلززى إشززارات صززوتية حركيززة، بززالتزامن مززع المززُ
القرمنيزززة المسزززموعة بصزززور  طبيعيزززة   بهزززذا الخصزززو ، وعلزززى سزززبيل التطبيزززق، ربزززط اآليزززات 
ألن  هذا هو أساس عمزل الجهزاة   ؛ُمعب رة ، ذاِت صلة  بموضوع اآليات التي يتلقاها المصاب 

ا،  يتواشزززج مزززع عالقزززة الزززدال الأأأداللي -فالتمثيأأأل الصأأأوتيالتصزززو ري الكتسزززاب اللغزززة عمومززز،
، وإنما يأتي التشوش والتشتف من  ق التزي تجمزع ائزالطر بالمدلول في خضم المحيط الوجودي 

 ،وتفسزززيرها ،قائزززولزززذلك فزززإن  محاولزززة فهزززم هزززذه الطر  ؛وتمثيلهزززا اللغزززوي  الرمززززي   ،بزززين الفكزززرة
 وبلورتها مفاهيميًّا ربما ُيسهم في تحسين  فعلي   لدا المصابين بهذا النوع من الحبسة.

 * ومن الوسائل الُمِعينة كذلك:
الُممكنززة ذات الصززلة، بهززدف تثبيززف العالقززة مززع الصززور طلأأ  تسأأمية األشأأياء  -

 اإلدراكية المباشرة بين الدال والمدلول.

مززن خززالل ربززط المحتززوا باألنمززاط القصصززية؛ بمعنززى  التأأدعيم النصأأي  العأأام، -
 ، صناعة قصة تصويرية رمزية رابطة لألحزداث التزي يشزملها الزنص )أي  نزص(

تتحززدث عززن أهززل الكهززف، أو قصززة يوسززف  -مززثال -فززإذا كانززف اآليززات القرمنيززة
عليزززه السزززالم )وهزززي قصزززص ُمغلقزززة لزززم تتكزززرر فزززي القزززرمن الكزززريم(، نقزززوم بعمزززل 

القصصززية، ونقسززمها، ومززع كززل  قسززم ُتعززرض الصززور الترابطيززة تسلسززل لألحززداث 
التزززي توضزززح فحزززوا اآليزززة المسزززموعة ضزززمن السزززياق القصصزززي  العزززام،  زززم ُنقزززدم 



 محمد طعمه محمد   الرحمنعبدد.            ومقاربات نماذج: والكالم اللغة الضطرابات اللساني التحليل 
 

- 29 - 

اآليزززات منفصزززلة، عزززن الصزززور الترابطيزززة )مكتوبةةمرئيزززة(،  زززم ُنقزززدمها مسزززموعة، 
ا،  م نسأل عن مجموعة الصور المعروضة من دون  ومنفصلة، عن الصور أيض،

ت: عن أي جزء من القصة تتحدث؟ ونحاول معرفزة هزل اسزتطاع المصزاب اآليا
البأأداالت فهزذه  ،أنى يسزتدعي نزص اآليزة )أو الززنص( التزي تزرتبط بالصززورة...إلخ

ن نظزززام التصزززور العرفزززاني  لزززدا المزززريض، وتزززدعم تقويزززة الزززربط  التجرةبيأأأة ُتحسززز 
( للمفاهيم لديه. -)الفونيمي   الداللي 

الدالليززة( لهزززا كزززذلك جززذور ترا يزززة، أشزززار إلزززى -ة )الفونيميزززةواإلبززداالت االحتماليززز
أصل عملها الرياضي  العزالم الموسزوعي  بالخليزل بزن أحمزد الفراهيزديب؛ إذ قزال
: باعلزم (10)

دش(، والكلمزة الثال يزة  -قزد ة شزد  -أن  الكلمة الثنائيزة تتصزرف علزى وجهزين، نحزو )دق
ربزززض(،  -رضزززب -بضزززر -بزززرض  -ضزززبر -تتصزززرف علزززى سزززتة أوجزززه، نحزززو )ضزززرب 

ا، وذلززك أن  حروفهززا، وهززي أربعززة، ُتضززرُب فززي  24والكلمززة الربا يززة تتصززرف علززى  وجهزز،
ُلها...والكلمزة الخماسززية  م  ى ُمهى ُلها وُيلغزز  م  ت عى وجزوه الثال زي  الصززحيح، وهزي سززتة، ُيكتزب ُمسزى

ُلهززا، وذلززك أ م  ى ُمهى ُلها وُيلغزز  م  ت عى ا، ُيكتززب ُمسززى ن  أحرفهززا تتصززرف علززى مائززة وعشززرين وجهزز،
، وهي  ا، ُيستعمُل  120حرف،ا، فتصير  24خمسة أحرف، ُتضرُب في وجوه الرباعي  وجه،

ُرهب ى أكثزز  ُه وُيلغزز  ل مززن وضززع أسززس  ،أقلزز  ، فهززذه االحتمززاالت الجبأأر التركيبأأيوهززو بززذلك أو 
، التززي ُتختبززر مززن (11)الزمأأرة الدائرةأأةهززي أسززاس مززا ُيعززرف فززي علززم المعززاجم الحززديث بززز 

 حتماالت الداللية للكلمات وفق تداولية السياق.خاللها اال

:  :ثالث ا  المقاربات التحليلية الخاصة بفسيولوجيا السمع واألداء النطقي 
1- :  المسار العصبي  السمعي  المركزي 

ُينقُل الصوت إلى المسالك العصزبية السزمعية المركزيزة علزى شزكل موجزة منتقلزة 
، حيزززث يكزززون الغشزززاء القاعزززدي  cochleaتتكزززون علزززى الغشزززاء القاعزززدي  لقوقعزززة األذن 

وموجزززة الضزززغط ذات التزززردد الُمحزززدد ُتسزززبب اهتززززاة،ا  ،(12)للقوقعزززة أضزززيق منزززه فزززي قمتهزززا
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محززددة علززى امتززداد الغشززاء، فتنشززأ شززحنات للغشززاء القاعززدي  بدرجززة قصززوا عنززد نقطززة 
ترسزل النبضزات الكهربائيزة عبزر خاليزا العصزب  hairy cellsكهربائية للخاليا المشزعرة 

، وتنطلق نحو الجهاة العصزبي  السزمعي  المركززي   وهنزاك عضزو سزمعي يسزمى   ،السمعي 
ا ُمحلأأأال لتأأأرددات الصأأأوتيعمزززل بوصزززفه  Cortiبكزززورتيب  ، التزززي سزززُنقدم تحلزززيال فيزيائيزززًّ

ا لهززا بنهايززة الدراسززة، وهززو  بززارة عززن جهززاة مززنظ م بحسززب التززردد  ات؛ بمعنززى أن  فونيميززًّ
الترددات العالية ُتنب ه الخاليا المشعرة في أدنى مستوا قاعدي  من القوقعة، حيث الغشاء 

لزذلك  ؛القاعدي  أضيق ما يكون، بينما ُتنب ه الترددات المنخفضة أجزاء الغشاء عند القمزة
 ،اعززدي  فززإن  تمييززز التززردد يعتمززد علززى تززردد النغمززة، وعلززى االسززتجابة المكانيززة للغشززاء الق

، الزززذي يبزززدأ بزززالتحرك وعلزززى مزززدا  ،ويعتمزززد تمييزززز الشزززدة علزززى طزززول الغشزززاء القاعزززدي 
 االهتزاة. 

أما تحديد موقع مصدر الصوت ويعتمد على المقارنة بين وقف وصول الصوت 
واإلنسزان  ت فزي الثزدييا القشأرة الصأدغيةومعروف تشزريحيًّا أن     ،وشدته في كلتا األذنين

 ،البسزززيط، غيزززر أنهزززا أساسزززية ألجزززل تحديزززد موقزززع الصزززوت  غيزززر مهمزززة لتمييزززز الصزززوت 
وهأأذا التسلسأأل الزمنأأي  هأأو و يفأأة وتمييززز التغيززرات فززي التسلسززل الزمنززي  لألصززوات، 

ا للنطززق، ويحتززاج سأأمةية عرفانيأأة ُعليأأا بالغأأة األهميأأة ا جززدًّ ا ُمهمززًّ ل جانبزز، ، إذ إنهززا ُتمثزز 
والنز وا الركبيزة اإلنسزية، والقشزرة  cochlear nucliالتسلسل الزمني  إلزى النز وا القوقعيزة 

 السمعية.

وا العصزززبية السزززمعية  ا فززي كافزززة النزز  وعلززى الزززرغم مززن وجزززود تنظززيم ُمتنزززاغم جزززدًّ
وا ال ُتسززتخدم ألجززل تمييززز النغمززات أو التززرددات المختلفززة، بززل  المركزيززة، فززإن  هززذه النزز 

بصزورة  طتبألجل تحليل كثير مزن الخصزائص السزمعية للصزوت المسزموع، وهزو أمزر  مزر 
ا بحالززة  أي  -آليززات الززذ كر الحكززيم علززى سززبيل المثززال، التززي نززرا أنهززا الترتيأألكليززة تمامزز،
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ا -الترتيزززل وضزززبط مليزززات ذلزززك األمزززر  ،مليزززة مركزيزززة مهمزززة لتقزززويم اللسزززان العربزززي  عمومززز،
ل محززززور المعالجززززة النطقيززززة للمصززززاب بززززبعض اضززززطرابات النطززززق،  ا ُيمثزززز  وفهمهززززا جيززززد،

ة النغمززة...إلخ، كززل  هززذا لززه بززال   ،والتسلسززل الزمنززي ،واسززتيعاب مسززألة التززردد هززذه د  وحززِ
تحسزززين التلقزززي والنطزززق عنزززد المزززريض، كمزززا سزززنعرض فزززي النمزززاذج الفيزيائيزززة  فزززياأل زززر 

 اإلجرائية.

ح هززززذا المسززززار العصززززبي الشززززديد األهميززززة بالنسززززبة  والمخططززززات المواليززززة توضزززز 
 :(13)لحاسة السمع
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إذ تشززير الخطزززوط إلززى تصزززالب معظززم األليزززاف فززي المسزززالك السززمعية، مزززع أن  

وبالنسززبة إلززى معظززم النززاس، فزززإن   ،بعضززها ينتقززل علززى الجانززب نفسززه )الخززط المتقطززع(
ةالعرفاني  واستيعاب اللغة يحدث في باحة بفيرنكزهب فزي النصزف األيسزر  التحليل اإلدراكي 
من الدماغ، وعلى المعلومات التي تدخل األذن اليسرا أنى ت عُبر  إلى باحة بفيرنكهب على 

 .(14)اغالجهة اليسرا بعد وصولها إلى تليي  بهيشلب في النصف األيمن للدم
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 :Conduction Aphasia الُحبسة التوصيلية أو اليصالية -2
ألهميتهززا الكبيززرة، فهززي  ؛سززأرك ز بهززذه الفقززرة علززى هززذا النززوع مززن الُحبسززات فقززط

ذكر كززلن مزن بأوبلززرب  ،إذ تتميزز بعجززز المزريض عززن ت كزرار الكززالم ؛األكثزر إ زارة للنقززاش يز 
وبجيرلزززززوب أنزززززه كزززززان ُيعتقزززززد أنهزززززا ناتجزززززة عزززززن انفصزززززام بزززززين بزززززاحتي ببروكزززززاب وبفيرنكزززززهب 

بسزززبب اإلصزززابة فزززي النسزززيج الزززرابط بينهمزززا، مثزززل نسزززيج الحزمزززة المتقوسزززة  ؛(15)بالزززدماغ
arcuate fasciculusلكزن أشزعة (16)، )وهذا رأي بفيرنكهب(، كما في المخطزط المرفزق ،

أ بتف أن  مشكلة التَّكرار هذه ال ُيشترط فيها إصابة   fMRIلمغناطيسي الوظيفي  الرنين ا
 في نسيج الحزمة المتقوسة:

 
فهزززذه الُحبسززززة ال تتمركزززز بهززززا صزززعوبة فززززي النطزززق أو باالسززززتيعاب، بزززل تكمززززن 

، ومززن الالفززف للنظززر فيهززا، ويهمنززا هنززا، أن  المصززابين بهززا لززديهم التَّكأأرارالصززعوبة فززي 
، )Phonemic Paraphasia)17 الكلمأأة الهأأدفمشززكلة فززي اسززتبدال الفونيمززات داخززل 

مزززن المحزززاوالت؛ إذ يكزززون لديزززه ويتوصزززل المزززريض إلزززى هزززذه الكلمزززة الهزززدف بعزززد عزززدد 
 ،جميعهزا عنزد النطزقمعلومات ذهنية حزول الكلمزة الهزدف، لكنزه يكزون غيزر قزادر علزى ت
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ا حززذف المقززاطع غيززر المنبززورة مززن الكلمززات  ومززن الظززواهر المصززاحبة لهززذه الحبسززة أيضزز،
ولززذلك فززإن  الكلمززات الطويلززة المقطززع تحتززاج هنززا إلززى تجزززيء وهيكلززة  ؛الطويلززة المقطززع

اب...إلخ، فهزززذه  ُهُم وب، أو بأُنلىِزُمُكُموهززز  ِييك  ي كى ألجزززل تحسزززين التلقزززي؛ خزززذ مثزززاال بكلمزززة بف سززز 
 ،ودرجززة النطززق ،تحتززاج إلززى معالجززة فونيميززة تجزيئيززة، يتبززي ن مززن خاللهززا مواضززع النبززر

ا مع عياب صورتها وحدة النبرة الصوتية... إلخ، وإال ف ق د  المصاب الكلمة كلها، خصوص،
برمجأأة النطأأق أن  المشززكلة تكمززن فززي مرحلززة  Kohnويززرا بكززونب  ،الذهنيزة مززن معجمززه

ولذلك فزإن  التجززيء المزذكور مهزم ألجزل هزذه البرمجزة  ؛الحركي  المتعلق بالكلمة الهدف
وبلززززرب وبجيرلززززوب، فززززإن  الحزمززززة ووفززززق كززززل   مززززن  بأ ،العصززززبية العرفانيززززة لززززدا المصززززاب 

ل الكلمأات المتقوسة لها دور ُمهم ألجزل  وضع الفونيمات في موضعها في سالسل تشأكل
حزمززة نسززيجية عصززبية رابطززة بززين  -كمززا فززي المخطززط السزابق -ألنهززا ؛(18)التأأي تفلفهأأا

 ببروكاب )النطق السليم(، وبفيرنكهب )الفهم واالستيعاب(.

ا عنزززد بوانزززدا ويزززبب؛ إذ ُتوضزززح أن  االسزززتيعاب والزززتلفظ يكزززون  والزززرأي نفسزززه تقريبززز،
ا ت كزززرار سززليم،ا نسزززبيًّا عنززد م رضزززى هززذه الُحبسزززة، بينمزززا يكززون التَّكزززرار ضززعيف،ا، خصوصززز، 

اسزززتبدال الفونيمزززات، بسزززبب فقزززدان القزززدرة علزززى ربزززط المعلومزززات السزززمعية مزززع الُخطزززط 
ا -العصززبية الحركيززة إلنتاجهززا، والعطززب يكززون  فززي الفززص الصززدغي  األيسززر فززي  -غالبزز،

 .  (19)منطقة الترابط السمعي

وعلى جهة العموم، فالكالم يكون طليق،ا في هذا النوع من الُحبسات، لكن يتخلله 
د بسزززبب صزززعوبة العثزززور علزززى الكلمزززات  Paraphasiaبعزززض الخطزززل  رد  مزززع وقفزززات وتززز 

وخطززل فززي  Prosodyالمناسززبة، بمززا ينشززأ عنززه اضززطراب عززام فززي التنغززيم التصززويتي  
ا فززي  ا-تتزززأ ر ، بينمزززا الالقأأأراءة الجهرةأأأةاألحززرف، خصوصززز، القزززراءة االسزززتيعابية  -تقريبزز،
، وضززعف فززي dysgraphiaاضززطراب فززي الكتابززة  -كززذلك -الصززامتة، وُيالحززظ معهززا

، واسززتبدالها، وقززد ُتعكززس الكلمززات فززي الجمززل  التهجئززة، وحززذف لألحززرف، وقلبهززا المكززاني 
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ا، أو ُيعزاد توةيعهزاالطويلة،   لتصزبح فزي غيزر تسلسزلها المنطقزي...إلخ.  ؛أو ُتحزذف نهائيزًّ
وهذا يعود بنا إلى ضرورة تأكيد إرفاق الصور المصاحبة في أ ناء فعل القزراءة الجهريزة، 

ألن   ؛مع ت كرار المقاطع، ومحاولة الربط اإلدراكي للكلمة بما ُتمثلزه فزي السزياق المطزرو 
مليززززات اسززززتدعاء ذهنيززززة هززززذه األمززززور تسززززاعد كثيززززر،ا فززززي إنهززززاء المشززززكلة، الرتباطهززززا بع

وألن  الززززدماغ يسززززتطيع إنشززززاء مسززززارات عصززززبية بديلززززة بسززززهولة مززززع التمززززرين  ؛باألسززززاس
المسزززتمر، ليزززتخلص مزززن المسزززالك المعطوبزززة، وهزززذا أمزززر ُمثبزززف بالتجزززارب السزززيكولوجية 

 المختلفة التوج هات.

ص أهزم   - ا بجزداول ُتلخز   ،مظاهرهزاوإجماال للفائزدة، أخزتم هزذا البنزد عزن الُحبسزات عمومز،
 وخصائصها الوظييية.

ا لأأأأ "رسأأأل لأأأوف" و"وانأأأدا •  و أأأائل اللغأأأة فأأأي الُحبسأأأات الكالسأأأيكية الرئيسأأأة، وفقأأأ 
 : (20)وة "

 الكتابة القراءة التكرار االستيعاب الكالم التلقائي الحبسة
 - -+ة - +  غير طليق  بروكا
 مقطعية  - - - طليق  فيرنكه 

 - +  - +  طليق  التوصيلية 
 - - - - بكم  الشاملة
اضطراب في  التسمية 

 +  +  +  +  تذكر الكلمات 
الحركية العابرة  

 - +  +  +  غير طليق  للقشرة 
الحسية العابرة  

 - +  +  - طليق  للقشرة 
الخليطة العابرة  

 مقطعية  - +  - غير طليق  للقشرة 

 .([متباين -/)+خلل( /  -+ سليم نسبيًّا( / )])إذ تشير الرموز إلى: 
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 :(21)ةن أوبلر" و"كرة  جيرلو"ا لأ "لور • األعراا العامة للُحبسات وفق  
 

موقع   التسمية  التكرار االستيعاب النطق الحبسة
 الصابة 

 أمامي ضعيفة  ضعي   جيد  ضعي ، متقطع  بروكا
 خلفي  ضعيفة  ضعي   ضعي   طليق، فارغ  فيرنكه 

 ضعيفة  ضعي   جيد  طليق  التوصيلية 
الحزمة 
 المتقوسة 

 التسمية 
طليق مع  
 إطناب 

 أي مكان  ضعيفة  جيد  جيد 

 الشاملة
غير موجود  
 عمليًّا 

 ضخم  ضعيفة  ضعي   ضعي  

الحركية  
العابرة  
 للقشرة 

خارج الفص   ال بأس  جيد  جيد  ضئيل 
 الجبهي 

الحسية 
العابرة  
 للقشرة 

 ضعيفة  جيد  ضعي   طليق 
خارج الفص  
 الجداري 

 
وموقززززع اإلصززززابة يعنززززي منززززاطق اللغززززة المشززززهورة، ببروكززززاب وبفيرنكززززهب والحزمززززة 

 أو بأي  مكان فيها. ،أو خلفها ،المتقوسة...إلخ، فتكون اإلصابة أمامها

ا مالحظات عامة على ما سبق بالجداول  :(22)وهنا أيض 
ألن  اضزطرابات الُحبسزة ال تلغزي لزدا  ؛المعالجة اللسانية الجزئية تبقى محفو ة -

 ، ، حتزززززى إذا كانزززززف حزززززادة فزززززي اإلدراك السزززززمعي  المصزززززاب مجمزززززوع السزززززلوك اللفظزززززي 
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واإلجززراءات المسززاعدة تتضززح بفعاليززة فززي إعززداد المقطززع األول، أو إعززداد جملززة غيززر 
، أو التمهل فزي طريقزة النطزق وتزايزد فزي إطنزاب الجمزل  ُمكتملة في المدخل المعجمي 

 لية اإلفهام.في عم
ففي بعض الحزاالت يحزتفظ المصزاب  السيرورتان اللسانية والتداولية منفصلتان، -

بالُحبسة بمجال مباشر لالنتباه التواصلي  للمتكلم، حتى إذا كان فك  الشفرات الخاصة 
بالملفوظزززات خزززارج السزززياق مسزززتحيال، وُيمكزززن للمصزززابين فزززك االلتبزززاس الحاصزززل فزززي 

.  العبارات االستعارية دون أنى يؤدي السياق فيها إلى أي  فهم حرفي 

ا  ليأأأات خاصأأأة،الأأدالالت الع - فقززد بي نزززف  اطفيأأأة أو اليحائيأأأة ُتعأأأد  مأأن جانأأأ  مأأأ 
الدراسات أن  معالجة االتصاالت العاطيية تكون أفضل لدا المصابين بالُحبسة منهزا 

 عند غيرهم من المصابين في النصف األيمن من الدماغ.

-  ، إذ يمتلززك المصززابون المصأأابون بالُحبسأأة قأأادرون علأأى التواصأأل غيأأر اللفظأأي 
بالُحبسزة مقززدرة كبيززرة، عززن غيززرهم مززن المصززابين بمراكززز دماعيززة أخززرا، علززى تمييززز 
األصوات وإدراك التنغيم العاطفي...إلخ، وهزي أمزور ُيمكزن اسزتغاللها فزي خصوصزية 

ا؛ إذ تتفزاوت النغمزة ا لخاصزة بآيزات النعزيم وميزات العزذاب، علزى النص  القرمنزي  تحديزد،
ألجززاء مزن الزتالوات المتنو عزة، يزتمك ن  نمأاذج سأمةيةسبيل المثال، بما يسمح ببلورة 

، وربطه مع المحتوا الداللي   المصابون بواسطتها من تعر ف اإليقاع النغمي  العاطفي 
فزززي التسلسزززل للجملزززة القرمنيزززة، مزززن  زززم اكتسزززاب الصزززورة الذهنيزززة المالئمزززة للكلمزززات 

 الخا  بها داخل النص.

أو  ،الحاجززة إلززى اللسززانيات  أمززس  طبيززب األعصززاب فززي ويززتلخص القززول فززي أن 
فززي حاجززة إلززى  عززالم اللسززانيات  ر بنززاء الجملززة، كمززا أن  فسزز  بززاألحرا إلززى نمززاذج لسززانية تُ 

ر ل مفيزززد لتطزززو  تبزززاد  ل مزززن نماذجزززه اللسزززانية، فهزززذا االعتمزززاد المُ عزززد  ليُ  ؛طبيزززب األعصزززاب 
علماء األعصأاب التأي ُيمكأن الفأادة فضلة لدج ما هي النماذج اللسانية المُ ف  ،ينلم  العِ 

  ؟expressive aphasiaمنها في الُحبسة التعبيرةة 
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 اإلكلينيكيزة سزريريةالمعاينزات ألن  اللمزاذا؟  ،النمأاذج التوليديأة  -بزال شزك  -إنها
دت  بسززة التعبيريززة الناجمززة عززن ضززرر فززي منطقززة عززاني مززن الحُ الشززخص الززذي يُ  أن  أكزز 

تبزززدو الكلمزززات  إن   إذ  ،فقزززد القزززدرة علزززى الزززربط بزززين الكلمزززات المعجميزززةبالزززدماغ ي   ببروكزززاب
ال  هلكنز ،ه بكلمزات يتفو   فالمريض يستطيع أنى ؛ وغير مرتبطة ويما بينها ،في ذهنه  متفرقة

 ن  إ -حسززززب التوليززززديينب -القززززول، ومززززن  ززززم يمكززززن نحويززززة،  مكونززززات   ي بنززززي   يسززززتطيع أنى 
زم هززو يهززذا الميكززان ن  أل ؛رمتضززر  أو إنززه ،بززات غيززر موجززود رك  زم الززذي يبنززي المُ يالميكززان

( والوظيييززززززة )الزززززززمن، إلخاالسززززززم...و الززززززذي يززززززربط بززززززين الكلمززززززات المعجميززززززة )الفعززززززل، 
 (.  ...إلخالمصدرو 

 كيز  أن  يفسزر  النمزوذج التوليزدي ال يسزتطيع أنى   اهذ   ن  أهو    األمرفي    مدهشال
، وهزو مزا يهم نزا مألجُ  غنأاءمكنزه بسزة التعبيريزة يعزاني مزن الحُ الشخص المصزاب الزذي يُ 

ا بنائهأاقزدر علزى لكنه في مقابل ذلزك ال ي    هنا في الربط مع تالوة القرمن الكريم،  ؛تركيبيأًّ
مليزة مزن خزالل  استرجاع اللغةكين تقنية عالجية تتمثل في تم  بتطوير  طباءاألقام  لذلك  

 Melodic intonation (23)العالج عن طرةق التنغيم اللحني تجريبية شهيرة، تعرف بز

therapy، وأعمقهززا  ،وأقواهززا ،أبززدع النمززاذج -برأيززي -ونمززوذج تززالوة الززذكر الحكززيم هززو
، بتنززوع مقامززات الززتالوة وقواعززدها البديعززة وعليززه، فززإن   ،ويمززا يخززص  هززذا المقتززر  التقنززي 

ا للمصزززابين بهزززذا النزززوع مزززن الُحبسزززة التعبيريزززة -تعلزززيم الزززتالوة دعم فرضزززية  -خصوصززز، يززز 
ا ا أساسززيًّا لتززد يم اسأأترجاع الطبيعأأة التعبيرةأأة للغأأة عمومأأ  مزز، ، بوصززف تززالوة القززرمن ُمقو 

  ط بين الدال والمدلول.االرتبا

التزي تززعم  ،هندسأة التأوازي  ُتعزرف بززتسزتطيع التنبزؤ بزذلك لسانية هناك نماذج  و 
مسززتوا و ة  مسززتوا تركيبززي   :مسززتويات  ةفززي  ال زز ُتبنززى بشززكل متززواة  أو اللغززة )ُتولززد(  أن  

 الوجاهزززات  وق بزززين هزززذه المسزززتويات هزززنسززز  والزززذي يُ  ،مسزززتوا داللزززي  و  ةصزززوتي   -لحنزززي  
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رية  ،interfacesالتفاعليزززززة بينهزززززا  وقزززززد مزززززر  بنزززززا الحزززززديث عزززززن هزززززذه المنظومزززززة التصزززززو 
ا ُمهمًّا للخليل...إلخ منا نصًّ ا لزبعض هزذه   ،المفاهيمية، وقد  وسنذكر تحليال، فونيميًّا فيزيائيزًّ

 النمزززززززززززززاذج الصزززززززززززززوتية التوليديزززززززززززززة الخاصزززززززززززززة بزززززززززززززالقرمن الكزززززززززززززريم بنهايزززززززززززززة الدراسزززززززززززززة.
 الكلينيكية الجرائية لتحسين القدرات القرائية:نماذج من المشارةع   :ارابع  

بززة ألجززل تحسززين القززدرات القرائيززة  هززذه بعززض المشززاريع العالجيززة الُمقززررة والُمجر 
لفائزدتها  ؛، ُأقدمها هنزاDyslexiaأو اضطرابها خصوصا  ،عند المصابين بعسر القراءة

 وارتباطها العام بمسألة المعالجات اإلكلينيكية الضطرابات اللغة والنطق. ،وخصوصيتها

 :Borel Maisonnyمشروع تحسين القدرة القرائية لأ "بورةل مايسوني"  -1
ينبنزي هزذا المشزروع علزى المفهزوم التقليزدي  للقزراءة واضزطراب تعل مهزا، ويتماشزى 

يرتكز على القواعد الصوتية المهتمة بترتيب مع الطريقة المقطعية ألجل تعلم القراءة، إذ 
ا ا بأنززه  بززارة عززن  ،(24)الحززروف )األصززوات( تحديززد، ومعلززوم أن  المقطززع ُيعززر ف فونولوجيززًّ

، وإلززى جانززب (25)والمصززوتات )الصززوائف(ب ،بعززدد مززن التتابعززات المختلفززة مززن الصززوامف 
 ،بزين الصزوامف  وحركزة، فهزو يتفزق مزع طريقزة اللغزة فزي التزألي  ،أنه مززيج مزن صزامف 

والحركزززات، ويعتمزززد علزززى اإليقزززاع النفسزززي  للمزززتكلم
ل وحزززدة  ،(26) ا، فزززالمقطع ُيمثززز  ووظيييزززًّ

بززين  مرحلأأة وسأأيطةألن  وظيفززة المقطززع هززي أنززه  ؛أساسززية يززؤدي الفززونيم وظيفززة داخلهززا
 .فالمقطع يمنح الحياة للفونيمات، (27)من عدة أصوات الصوت المفرد والكلمة المركبة 

أ بتززف الصززوتيات المختبريززة أن  الفونيمززات ال ُتنطززق منفصززلة عززن بعضززها، وقززد 
وهزو أمزر تجريبزي  ُمهزم  يرتكزز عليزه هزذا   ،بل على هيئة تجمعات داخل النسيج المقطعي  

المشززززروع، وأرا أهميتززززه التطبيقيززززة فززززي تحسززززين القززززدرة القرائيززززة عنززززد ذوي االحتياجززززات 
 الخاصة عموم،ا.
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اسزززتعمال اإلشزززارات الرمزيزززة ألجزززل خلزززق الزززروابط بزززين األحزززرف يقتزززر  المشزززروع 
وإشززارته  ،ويزُربط بصززوته المناسزب  ،المكتوبزة وأصزواتها؛ بحيززث يزُدرس كززل  حزرف مكتززوب 
الحزززال فزززي اللغزززة العاديزززة )دون  يالمناسزززبة، وُينطزززق بالصزززوامف داخزززل المقزززاطع كمزززا هززز

ن، كزأن ُتكتزب الصزوامف تهجئة(، ويتم الربط بزين الصزوامف والصزوائف مزن خزالل التلزوي
 زم  ،والصوائف باللون األحمر فزي سلسزلة عموديزة، ويزُربط بينهزا بخطزوط  ،باللون األةرق 

 يتم تعليم الكلمات من خالل مقاطع  ال ية األحرف:

  F.A.Lصائف بين صامتين:  -
صززامتان متتابعززان، وبالنهايززة نصززف صززائف، وهززي مقززاطع ُتشززك ل صززعوبة نطقيززة  -

 F-L-U، مثل diconsonantقراءة، وُتعرف باسم عند المصابين بعسر ال

ب  :ومثل ،bal; barتقديم مقاطع  ال ية:  - ( (28)المصزوت المززدوج )الصزائف الُمركز 
diphthong :oin-oi، األصوات المركبة:  :ومثلeuil-ouil-ail . 

فهزززذه التشزززكيالت المقطعيزززة يجزززب أنى يزززتم تكوينهزززا والتزززدريب عليهزززا قبزززل القيزززام 
إذ تسززاعد الحززروف المتحر كززة علززى التشززكيل السززليم للكلمززات فززي معظززم  ؛بززالقراءة الفعليززة

والصزوتي  معهزا حزال  ،السزمعي   ،االحتماالت الُممكنة، بما ُيهيئ الدماغ للتكي  العصبي  
 فعل القراءة.

 :Chassaeny (29)مشروع "شاساني" -2
ز هززذا المشززروع علززى الجانززب الكتززابي  ألجززل تحسززين القززراءة؛ إذ يززرا أن     ُيركزز 

الكزالم والقززراءة والكتابزة هززي نشزاطات نفسززية تبليغيزة، حيززث إن  االضزطراب الززذي يحززدث 
 والمشروع يتأسس على تقنيتين أساسيتين:  ،في القراءة يكون في سياق عاطفي  وجداني  

ن السالسززل مززن كلمززات متتابعززة متسلسززلة بززروابط اسأأتعمال سالسأأل الكلمأأات:  - إذ تتكززو 
ا أسززود شززكلية  ا أحمززر، وُينطلززق فززي  ،أو معنويززة،  ززم يسززتخدم المززريض قلمزز، والُمعززالج قلمزز،

ألسزززئلة يتزززدر ب التزززدريب مزززن خزززالل المقزززاطع القليلزززة التزززي ُتشزززك ل الكلمزززات، ومزززن خزززالل ا
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المريض على تكوين الكلمات  م الجمل، فمثال نسأله عن تاريخ اليوم، أو عن أكبر نجم 
 ،في السماء، أو عن أقصزر سزور القزرمن، وأطولهزا...إلخ، وكزل  هزذا فزي تسلسزل عمزودي  

 ؟ما اآلية التي تتحدث عن التوحيدمثال: 

 يبدأ في الكتابة عموديًّا كلمة كلمة:
 و          لم      ول        ولم      ك  قل      

 هو      الص       يل      ولم        يك      كفو 
 و      الصمد      يلد      يو        يكن     كفوا 
 أحد                         يولد       له       أحد

بيزف النطزق بقوة في تث  -كما سبق وذكرنا  -حيث يساعد ذلك التجزيء المقطعي  
ا مززع سززماع القززارئ  وهززو يتلززو  -علززى سززبيل المثززال -السززليم للكلمززات والُجمززل، خصوصزز،

ا مسموع،ا.  اآليات شيئ،ا فشيئ،ا، أو مع الراوي الذي يروي نصًّ

-   : فعند إمالء هزذه السالسزل، كمزا فزي المثزال، إذا كزان هنزاك خطزأ ال التصحيح الذاتي 
جديزززدة تحزززوي الكلمزززة ذاتهزززا المكتوبزززة خطزززأ، بهزززدف أنى ُيشزززار إليزززه، ولكزززن ُنملزززي سلسزززلة 

يكتشزززف الُمصزززاب الخطزززأ بنفسزززه، بمزززا ُيهي ئزززه عصزززبيًّا آلليزززة االسزززتعادة الذاتيزززة للصزززواب، 
 وترسيخ المكونات الصوتية للكلمات في معجمه الذهني )الصورة السمعية والبصرية(.

 :F. Estienne (30)مشروع "إيستين" -3
، بهزززدف وهزززو مشزززروع يعتمزززد علزززى  المفهزززوم التصزززوري  البصزززري  للنشزززاط القرائزززي 

الوصول إلى القراءة المتسلسلة السريعة بالتدريج، ويرتكز على ح جب مزا يزُراد قراءتزه فزي 
، بعززد التعززر ض إلززى إبصززار سززريع لززه ولززه تقنيززات تمرينيززة  ،لحظززة قززراءة المثيززر الكتززابي 

 كثيرة، أهمها:
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 معن ى:تمرةنات بواسطة أدوات ال تحمل  •
ا(:   ,Li, La, Lu / Laliمثأل األصأوات المنعزلأة )البسأيطة والمعقأدة واألكثأر تعقيأد 

Alula 
ة وُيمكزن هنززا إضزافة محتزوا معلومزاتي  للكلمززات:  rami, miraواألصأوات المختلطأة: 

 مرأا...إلخ. –امرأة  –مرمة  -رأا
 ma na mu / ba la bilaواألصوات المتقاربة: 
دة:  a an ai ain / u un ui uin واألصوات الُمعق 

 تمرةنات بواسطة أدوات تحمل معن ى: •
 التشابهات الجزئية الُمجم عة َمثنى َمثنى: -

افر -ة ُكفر Bond-Blondمثل زةادة عنصر فونيمي:   ك 
 قبر –درب ة بقر  -برد أو إبدال عنصر بآخر: 

شززفاء  –أسززماء  –دعززاء  –سززماء  –مززاء  –ضززياء أو التشأأابهات الجزئيأأة المتسلسأألة: 
 ... إلخ.

 BI SHAR RIN ِبَشر   ة  BA SHA RUN َبَشر  

 أو من خالل القالب الجزئي أو الكلي للكلمات: 
ل ة عربزززي  –ُيضزززل  تمزززاقتم، وهنزززا ينقلزززب المعنزززى إلزززى ضزززده،  –عبزززري ة تزززوامقتم  –ي ظززز 

ا(جناس القل   وُيسم ى بززز   وواضزح أن  لزه صزلة، بتقليبزات بالخليزلب  ،)فزي الشزعر خصوصز،
ا.التزززززززززززززززي سزززززززززززززززبق توضزززززززززززززززيحها، وبزززززززززززززززدوائر   بابن فزززززززززززززززارسب فزززززززززززززززي المقزززززززززززززززاييس أيضززززززززززززززز،

تعزرف المثزل التعرف السرةع على مقطع أو كلمة ضمن مجموعة تراكي  متشأابهة:   -
 كلمة )خالق( ضمن سلسلة:على 

 لقخ( -خولق -خالق  -حلق -خلق   -لخق -خاقل  -)خقل
 مذاهب( -أذهب  -ذاهب  -ذهاب  -مذهب  -)ذهب قراءة كلمات من عائلة واحدة:  -
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يززذهب ينطلأأق المأأرةض بعأأد هأأذا إلأأى قأأراءة ُجمأأل قصأأيرة تبأأدأ بتراكيأأ  متشأأابهة:  -
الجامعزة مقزر للدراسزة  –الجامعزة فزي يحضر الطالب المحاضزرة  –الطالب إلى الجامعة 

 الجامعة...إلخ.في يدرس الطالب المحاضرات  –

التمرينات والتدريبات ُتطِلق اللسان عند ذوي االحتياجات الخاصة، وتهيئهم   هذه
ل ،  -بزززدورها -للقزززراءة المقطعيزززة السزززليمة، التزززي ُتمثززز  ا لقواعزززد قزززراءة أي  نزززص  ا ُمهمزززًّ أساسززز،

ا إلززى مي القززرمن، يسززهل  فضززال عززن تززالوة القززرمن الكززريم؛ فمززع التززدريب واالسززتماع الحقزز،
 ؛والغنززة...إلخ ،والنبززر ،لكلمززات القرمنيززة مززن خززالل قواعززد اإلدغززامعلزيهم الززربط التكززويني  ل

س علزززى ذلزززك التنغزززيم  ،ألنهزززم يكونزززون ُمهي ئزززين لمثزززل هزززذا الزززدمج المقطعزززي  للكلمزززات  وقزززِ
ا، فتنغززيم الززنص  لنا الكززالم عنززه منفزز، ، الززذي فصزز  وتحويلززه إلززى القززراءة الموسززيقية،  ،اللحنززي 

 القرائية عند المصابين باضطرابات القراءة والنطق. ُيمث ل عامال أساسيًّا لتحسين القدرة 

 نماذج التحليل الفونيمي الفيزةائي لبعض األصوات المختبرةة:  :اخامس  
 

نمأأأاذج تحليليأأأة لأأأبعض األصأأأوات التأأأي ُتسأأأب  مشأأأاكل نط يأأأة عنأأأد المصأأأابين  .1
 باضطرابات النطق: 

 : Fricative Soundsاألصوات االحتكاكية   )أ(

تتشززكل هززذه المجموعززة مززن األصززوات مززن خززالل االقتززراب المفصززلي  لعضززوين 
،  ؛نززاطقين بززاإلغالق الجزئززي   ا مززن الهززواء علززى نحززو كززاف  ألن  إصززدارها ي سززتلزم تيززار،ا قويززًّ

ا ا أيضزز،  -وأصززوات هززذه المجموعززة هززي )الززذال ،وأنى يكززون التضززييق بززين الُعضززوين كاويزز،
 -الهزاء -الحزاء -الخاء  -الغين  -العين  -الصاد   –الشين  -السين  -الفاء  -الزاي  -الظاء
 . (31)الثاء(
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عليهززا يحتززاج إلززى مقاربززة تزززمين النطززق بالصززوت ولززذلك فززإن  تززدريب المززريض 
ا، داخل السالسل المقطعية، مع مساعدته على استخدام الز  مثزالنَّف س بمرونزة وبقزوة أيضز،

) بَُّكمى ت ِغيُثون  ر   (.9)األنفال  قوله تعالى: )ِإذى ت سى

، كمزززا سزززبق توضزززيحه، وتأكيزززد قزززوة النبزززر  ، والتصزززويف...إلخوبالتقسزززيم المقطعزززي 
وهزززذه مخططزززات وصزززيية لهزززذه المجموعزززة مزززن يسزززتطيع المزززريض النطزززق بشزززكل سزززليم، 

 :(32)األصوات 

 
 

 :Affricative Soundsة: األصوات المزجية المركب (ب)
وهزي  بزارة عززن صزوت وقفزي  بتحريززك احتكزاكي      

بزة مززن (33) ، فاألصزل فيهززا حالزة ُمرك 
ى  ، ُيرخز  االنحباس والتضييق، تنشأ من ُحبسة كاملزة االنغزالق، مصزحوبة بزانغالق غزاري 

، بحيث يحدث احتكاك في مكان النطق، hard palateباتصال اللسان بالحنك الصلب 
لزق احتكزاك هزوائي  للُعضزوين و ي النطق انفصاال بطيئ،ا يسزمح بخ  ي وفز ،مع انفصال ُعضى
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وتعطززيش الجززيم فززي تززالوة  ،]صأأوت الجأأيم[الصأأوت الُمركأأ   الَمزجأأي  الوحيأأد هوالعربيززة 
(، يبززدأ  ب مزجززي  احتكززاكي  الززذكر الحكززيم أمززر ُمهززم، فززالجيم صززوت شززديد احتكززاكي  )ُمركزز 
نطقها كما لو ُكن ا ننطق داال،  م ينتهي نطقها كما لو ُكنا ننطق شين،ا، مزع الجهزر التزام: 

)dj((34)، والوصف الفيزيائي  النطقي  لها هو
(35): 

 
 :Nasal Soundsاألصوات األنفية   (جأ)

ا بززين الفززم والحنززك اللززين )اللهززاة(  ا تامززًّ لقزز، وتنشززأ مززن خززالل غلززق الممززر الفمززوي  غ 
soft palateواألنييزات  ،، الذي ينخفض ليسمح بمرور تيار الهواء خالل مجرا األنزف

المأأأأأيم والنأأأأأون  :واألنييزززززات فزززززي العربيزززززة هزززززي ،اللثويزززززة والشزززززفوية هزززززي األكثزززززر شزززززيوع،ا
 :(36)اللثوةة

 
ا تنوةعات صوتية قر نية، هي   : (37) * وللنون خصوص 

ا عنزد وقوع:  Antronasal• النون الغارةة   هزا قبزل الشزين أو الجزيم أو وتنشزأ فونولوجيزًّ
ِمن الياء؛ )ف م ن ي ؤى
بِ ِه( م  وتحليلها الصوتي: (.13الجن ) ِبر 
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ا عنزززدما تقزززع قبزززل الكزززاف؛ : • النأأأون الطب يأأأة ا وتنشزززأ فونولوجيزززًّ ل يىهززز  ا ع  س  لَّمزززَّ ل  ن فزززى )ِإن كزززُ
اِفظ (  (.4الطارق )ح 

 وتحليلها الصوتي:   

 
وا( :  Uvular• النون اللهوةة   ل غزُ دى أ بى ل م  أ ن قز  ي عى وتأتي قبل صزوت القزاف؛ قزال تعزالى: )لزِ

 وتحليلها الصوتي:(. 28الجن )

 
ومثلزززه مزززن خزززالل المعالجزززات والمقاربزززات التززززي  ،ويزززتم التزززدريب علزززى كزززل هزززذا
 ؛وأكتفزي بهزذا القزدر مزن هزذه النمزاذج التحليليزة ،أوضحناها تفصيال في المباحث السابقة

 ألن تتبع كل األصوات بهذه المنهجية يحتاج إلى دراسة منفصلة.

 التحليل الطيفي الفيزةائي:من نماذج  -2
 المالمأح يسزتخدم الكزريم القزرمنألن    ؛ى القزرمن الكزريملزسنقوم بزالتطبيق ع 

 الزززدالالت  إلبزززراة ،العرفانيزززةةواإلدراكية والفيزيائيزززة النطقيزززة: الأأأثالث األساسأأأية الصأأأوتية
 تردد  الفيزيائية بالمالمح وأقصد  ،كما مر  بنا بأكثر من موضع ؛وتوصيلها  ويه المقصودة
 الكلمزة كانزف  ،عاليزة والذبذبات  الترددات  كانف  فكلما الكلمة؛ بنيةداخل    وذبذبته  الصوت 
 فإنزه وطزول   علزون  للصزوت  يكن لم فإن   مخر، جانب  ومن ،أقوا   تأ ير  ولها  أكثر  مسموعة

 .الخاصة، فضال عن ذوي االحتياجات  لدا المتلقي العادي   اإلدراك مرحلة إلى يصل  ال
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 وويما يلي نماذج تحليلية لتوضيح هذه المسألة:
 (. 1األعلى  )  (َربِ َك اأَلْعَلىِسبِ ِح اْسَم ) -أ

بناء على التحليل الطيفي  الفيزيائي  لهذه اآلية، ي ظهر لنا ما يلي من نتائج
(38) : 

 

 

 
فالتززدريب علززى التقطيززع والمززدا الزمنززي  لكززل مقطززع، ومعرفززة الصززفات الصززوتية 

مرجززو ة لززدا المززريض الفيزيائيززة، ولززيس مجززرد قواعززد الززتالوة، يكززون كفززيال بتحقيززق نتززائج 
ر دت فزي توحيد األلوهيأةفاآلية من ميات  ،بعسر القراءة أو الُحبسات بمختلف أنواعها ، و 

، وبشزدة 2.2معرض الحديث عن تسبيح ذات و تبارك وتعالى، فكانف النغمزة صزاعدة 
اب األعلزى مزن DB 53صوت  نز  لز ى(، وهزي الصزفة الخاصزة بالج  ، في قوله تعالى )األ عى

الكمزززال والجزززالل، فكانزززف قزززوة المقطزززع مواةيزززة لقزززوة المحتزززوا الزززداللي )الداللزززة اإليحائيزززة 
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ك أمززور مهمززة يجززب مراعاتهززا عنزد المتلقززي العززادي للززذكر الحكززيم، فضززال وتلزز ،اإلدراكيزة(
 عن ذوي االحتياجات الخاصة.

 (.9األعلى )َفَذكِ ْر ِإن نََّفَعِت الذِ ْكَرج( ) -ب
  

 

 
اط بين مززن ال يعتبززر  تتحززدث اآليززة عززن سززمة النسززيان لززدا اإلنسززان، ومززن الُمخزز 

 ،) رط )إنى رطبالتززذكير، فززأتى حززرف الشزز  أو نززدرة  ،الززذي يقتضززي عززدم احتمززال وقززوع الشزز 
، في قوله تعزالى DB 52.5، وبشدة صوت بلغف 2.4الحظ ارتفاع النغمة إلى  ،وقوعه
ب.    بف ذ كِ رى
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م النصزززو   إن  معرفززة هززذه المعلومزززات لززيس مزززن بززاب التززرف أو الحشزززو، فُمعلزز 
ب الصزززوتية، )كزززل  النصزززو ( يجزززب أنى يكزززون علزززى درايزززة ومعرفزززة كاويزززة بهزززذه الجوانززز

مناه مززن مشززروعات وأمثلززة وتحلززيالت، ومززع تطبيززق تقنيززات  ا مززع تطبيززق مززا قززد  خصوصزز،
ر، ينبغزي أنى نفيزد فزي إطزاره مزن كزل   ...إلخ. فنحن في عصزر تقنزي  متطزو  التنغيم اللحني 
المتززززا  ألجززززل عززززالج هززززذه االضززززطرابات، واقتززززرا  مززززا يسززززهم فززززي بنززززاء أطززززالس نو يززززة 

 تشارك في هذه النماذج العالجية عالميًّا. )صوتية، تصويرية...إلخ(، 

 نتائج:الخاتمة و ال
بي نف الدراسة ضرورة فهزم المقاربزات الخاصزة بالمعالجزة العصزبية المركزيزة للكزالم، .  1

 ألجل الوصول إلى المقاربات التأسيسية الخاصة بعالج مشكالت اللغة والتخاطب.

السززمعي  للكززالم، والمعالجززة الدماعيززة، فززي قولبززة أفززادت الدراسززة مززن نمززاذج التحليززل . 2
 نماذج للتحليل النطقي  الداللي  ألجل التطبيق.

مزززة علزززى أهزززم نمزززاذج االضزززطرابات، وحاولنزززا ربطهزززا . 3 ركززززت مباحزززث المعالجزززة الُمقدَّ
بكييية تحسين األداء النطقي آليات الذكر الحكيم، بناء على أسس علمية )اضزطرابات 

ا،   والحبسات الرطانية، والحبسة التوصيلية(.اللجلجة خصوص،

ألجل تحسين الكفزاءة النطقيزة   ؛قدمف الدراسة مقترحات تجريبية واختبارات مساعدة.  4
ا، وتززالوة  والقرائيززة عنززد ذوي االحتياجززات الخاصززة، ويمززا يتعلززق بززاألداء الكالمززي عمومزز،

ا )اختبزززززارات تسزززززمية األشزززززياء، والتزززززد يم النصزززززي  العزززززام، واإلبزززززداالت  القزززززرمن خصوصززززز،
 االحتمالية...إلخ(.

، والفيزيزززائي  . 5 عرضزززنا نمزززاذج تطبيقيزززة ُمنو عزززة مزززا بزززين التحليزززل الفسزززيولوجي  السزززمعي 
، أوضززحنا مززن خززالل تفاصززيلها الكثيززرة كيييززة المعالجززة الفونولوجيززة المقطعيززة،  الطيفززي 

ُيمكزن أنى ووسائل التجزيء المقطعي، ورج حنا أقوال أشهر المختصزين بهزذا األمزر، بمزا 
يكزززون نزززواة لمشزززروع برنزززامج تزززأهيلي  متكامزززل، تسزززاعد ويزززه علزززوم اللسزززان علزززى تحسزززين 

 القدرات األدائية والنطقية للكالم.
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طرحزززززف الدراسزززززة أهزززززم المشزززززروعات التجريبيزززززة العالجيزززززة الخاصزززززة بُعسزززززر القزززززراءة . 6
منا من خاللها نماذج تطبيقية على اللغة العربية، نرا  أنها ُتمث ل جززء،ا واضطرابها، وقدَّ

 ليكون إطار،ا مرجعيًّا ضمن مشروع البرنامج التأهيلي الُمقتر  . ؛مما ُيمكن تطويره

انتهينا بتقديم توصزي  عزام ألشزهر األصزوات الُمسزب بة لُمشزكالت كالميزة، وحللناهزا .  7
وهو ما نقول إنه نموذج عملي  لما ُيمكن  ،فيزيائيًّا من خالل بعض نماذج القرمن الكريم

شزامل، يزُربط بقاعزدة بيانزات رقميزة محوسزبة، يمكزن   أطلزس عالجزي  لسزاني  تأسيسه من  
اء. ا لتقويم اللسان العربي عند األصح   برمجتها لمساعدة أصحاب االضطرابات، وأيض،
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ا في حالة المهام اللغوةة الُمعقدة المتعلقة بترابط الكالم، ومنها سأرعة بيأان الفعأل المناسأ   خصوص 

بحيأأث السأأم مأأا فأأي الجملأأة، ممأأا دفأأع الفاحصأأين إلأأى اسأأتنتاج دوره المهأأم فأأي الو يفأأة الترابطيأأة  
مات الثانوةأأأة للتسلسأأأل اللفظأأأي  اسأأأهيمكنأأأه المسأأأاعدة فأأأي تأأأوفير وسأأأيلة الوصأأأول إلأأأى تحديأأأد ال

ا، التأأي تأأفث ر علأأى منط يأأة الجملأأة فأأي  ، ودعأأم التحأأوالت السأأرةعة الالزمأأة لالنتبأأاه عمومأأ  التلقأأائي 
ل المخأأين منظومأأة تنبأأف حاسأأوبية عصأأبية كاملأأة تخأأدم التحليأأل ، إذ ُيمثأأ  السأأمعي   التواصأأل اللسأأاني 

الصأأوتي  فأأي عمليأأة الأأتكل م كلهأأا، وةأأتحكم كأأذلك فأأي التأأزمين المطلأأوب لتسلسأأل الفونيمأأات وتتابعهأأا 
 للتفاصيل: ،السليم في الكلمات

Terrence W.Deacon: The Symbolic Species, The Co-evolution of 

Language and The Brain, Library of Congress Cataloging- In- 

publication Data, 1st ed, 1997, Pp 280-281. 

 وما بعدها. 299واندا وة : علم األعصاب، مرجع سابق، ص  (19)

 .309واندا وة : علم األعصاب، مرجع سابق، ص  (20)

. وللمزةد من التفاصيل حول تلك األعراا وأسبابها يمكن 54اللغة والدمام، مرجع سابق، ص (  21)
وضعه الجمعي بأولعراس: مأدخل إلأى اللسأانيات النفسأية العصأبية، مراجعة الجدول التلخيصي  الذي  

، ص ص 2017، 1مركز الملك عبد هللا بن عبد العزةز الدولي لخدمة اللغأة العربيأة، الرةأاا، طأأ 
180-183. 

للتفاصيل، ُينظر، الجمعي بولعراس: مأدخل إلأى اللسأانيات النفسأية العصأبية، المرجأع السأابق،   (22)
 .165-163ص ص 

(23) Nancy Helm (et al): Melodic Intonation Therapy Manual, MIT, San 

Antonio, Tex, Special Press, 1st ed, 1989.  
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 .316مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية، ص ( 24)

(25) Robins, R.H: General Phonetics, Longman group, Ltd, 2nd ed, 1978, P 

137. 

 .286، ص 1991، 1عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكت ، القاهرة، طأ  أحمد مختار (  26)

عبأأد القأأادر عبأأد الجليأأل: علأأم اللسأأانيات الحديثأأة، نظرةأأة الأأتحكم وقواعأأد البيانأأات، دار صأأفاء  (27)
 .349، ص 2002، 1للنشر والتوزةع، األردن، طأ 

والصأائت العأادي أن  أعضأاء النطأق تظأل فأي موضأعها فأي حالأة  ،الفرق بين الصأائت المركأ   (28)
ن من صوتين صائتين ُينطقان ألجأل والصائت ا ،الصائت العادي  مدة ملحو ة من الزمن لُمرك   يتكو 

ا   glidingولأأذلك يسأأمى بالصأأائت االنزالقأأي    تكأأوةن مقطأأع واحأأد ال مقَطعأأين ألنأأه يتضأأمن انزالقأأ 
ا  إذ تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص بصائت من الصوائت، ثم تنتقل مباشأرة نحأو  مقصود 
الوضع الخاص بصائت  خر، بحيث يحأدث االنأزالق مأن األول إلأى الثأاني بَدفعأة َنفأَ  واحأدة ألجأل 

ا أو نأازال ،(a iتكأوةن مقطأع واحأد، مثأل ) إْن كأان  descending وُةسأمى الصأائت المركأ  هابطأ 
ا  را من طرفه الثاني، وُةسمى صاعد  إْن كان طرفه الثاني  ascendingطرفه األول أبرز أو أشد جه 

والصأأوائت  ،أبأأرز أو أشأأد جهأأر ا مأأن طرفأأه األول )أي إن  االعتبأأار يكأأون بمأأا يصأأير إليأأه النطأأق(
بة جميعها ) ر محمأود السأعران: علأم اللغأة، للتفاصأيل، انظأ ،(صأوائت مركبأة هابطأةالنجليزةة الُمرك 

 ، الصأأأأأأأأفحات2013، 1مقدمأأأأأأأأة للقأأأأأأأأارن العربأأأأأأأأي، دار النهضأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأة، بيأأأأأأأأروت، طأأأأأأأأأ 
ا أمر ُمهم نذكره للفائدة  إذ يلتقي الفيلسوف العربي  "الفارابي" في االفتراا   ،176-177  وهنا أيض 

ر النجليأأزي  ر مراحأأل نشأأرة ال A.S. Diamond التأأرملي  مأأع الُمفكأأ  لغأأة النسأأانية فأأي فأأي تصأأو 
ر  رةأأة نفسأأها  إذ يرةأأان أن  التطأأو  العمليأأة الفسأأيولوجية للتصأأوةت  فأأالرجالن يتشأأاركان النظأأرة التطو 

ر اللساني    -النساني   يتجه من األبسأط واألسأهل صأوب الُمركأَّ .  تطو ر ارتقائي  هو    -وبالتالي التطو 
ومن هنا فإن  "التصوةتات األولى" عند "الفارابي" نجدها عنأد "ديامونأد" فأي القأول بأرن  اختبأارات علأم 
و أأائل األعضأأاء )الفسأأيولوجيا( تشأأير إلأأى أن  األصأأوات األولأأى واألسأأهل هأأي تلأأك المقأأاطع التأأي 

م ُيمكأن سأح  هأذه النتيجأة علأى لغأة النسأان ليأه حركأة الفتحأة  ومأتتتكون من صأامت واحأد  ن ثأَ
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للمزةأد  ،كذلك نجد أن  أولية )النداء( عند "الفارابي" توازي أوليأة جملأة الطلأ  عنأد "ديامونأد"  ،األولى
، وكتأاب   Diamond (1959) :The History andيمكأن مراجعأة كتأاب )الحأروف( للفأارابي 

Origin of Languageل فأي التصأور العرفأاني  مأع . كيف يصل الذهن النسان ي  إلى هأذا التماثأُ
 اختالف المكان والزمان والثقافة واللغة؟ إنها البنية الجينية الواحدة والتمثل العصبي  الواحد.  

 وما بعدها، بتصرف.   317مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية، ص   (29)

 وما بعدها، بتصرف. 318مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية، ص  (30)

كورديا أحمد حسن: النظام الصوتي التوليدي فأي السأور المكيأة القصأار، عأالم الكتأ  الحأديث، (  31)
وللمزةد من التفاصيل، سانفورد شاين: النظام الصأوتي التوليأدي،   ،63، ص  2012،  1األردن، طأ  

 .27، ص 2005، 1جامعة صالح الدين، أربيل، طأ  ترجمة نوزاد أحمد، مطبعة

 .64كورديا حسن، المرجع نفسه، ص  (32)

 . 182أساسيات علم الكالم، مرجع سابق، ص ( 33)

، 1محمأأود فهمأأي حجأأازي: مأأدخل إلأأى علأأم اللغأأة، مركأأز جامعأأة القأأاهرة للطباعأأة والنشأأر، طأأأ  (34)
 .55، ص 2016

 .65كورديا حسن، المرجع نفسه، ص  (35)

 .65كورديا حسن، المرجع نفسه، ص  (36)

نعمة رحيم العأزاوي: منأاهج البحأث اللغأوي بأين التأراث والمعاصأرة، منشأورات المجمأع العلمأي،   (37)
 .107-106، ص ص 2001، 1طأ بغداد، 

 ،واألمثلأة ،وةمكن مراجعة المزةد مأن التحلأيالت ،ألجل التحليل Matlab 7تم استخدام برنامج  (38)
وسانفورد شاين، النظأام الصأوتي  ،وما بعدها 174والنتائج عند، كورديا حسن، المرجع نفسه، ص 

 وما بعدها. 129التوليدي، المرجع نفسه، ص 



 محمد طعمه محمد   الرحمنعبدد.            ومقاربات نماذج: والكالم اللغة الضطرابات اللساني التحليل 
 

- 55 - 

 

 المراجع
: المراجع  العربية: أوال 

 .1991، 1أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، طز   . 1
جلوريا بوردن )ومخرون(: أساسيات علم الكالم، ترجمة محيي الدين حميدي، دار .  2

 .1998، 1المدا للثقافة والنشر، طز 
اللسانيات  .  3 إلى  بولعراس: مدخل  الملك عبد و الجمعي  العصبية، مركز  النفسية 

 . 2017، 1بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، طز 
مكتبة .  4 التخاطب،  واضطرابات  اللغة  معالجة  نيوروسيكولوجيا  الفرماوي:  حمدي 

 . 2006، 1األنجلو المصرية، طز 
لنفسية العصبية، حمدي الفرماوي: معالجة اللغة واضطرابات التخاطب، األسس ا.  5

 . 2011، 1مكتبة األنجلو المصرية، طز  
الخليل بن أحمد الفراهيدي: معجم العين، ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي، دار .  6

 . 2003، 1الكتب العلمية، بيروت، طز 
دار منشورات عويدات، .  7 الهاشم،  أنطوان  ترجمة  اللغة،  بورو: اضطرابات  ديدييه 

 . 1996، 1بيروت، طز 
اللغة   .8 أمراض  عالج  في  للمختصين  األعصاب  علم  ويب:  واندا  لوف،  رسل 

 .2010، 1والنطق، ترجمة محمد ةياد كبة، جامعة الملك سعود، الرياض، طز 
جامعة .  9 مطبعة  أحمد،  نوةاد  ترجمة  التوليدي،  الصوتي  النظام  شاين:  سانفورد 

 .2005، 1صال  الدين، أربيل، طز 
: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، عبد الرحمن الحاج صالح.  10

 . 2007، 1الجزائر، طز 
عبد القادر عبد الجليل: علم اللسانيات الحديثة، نظرية التحكم وقواعد البيانات، .  11

 . 2002، 1دار صفاء للنشر والتوةيع، األردن، طز 



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                         بقنا                مجلة كلية اآلداب          
 

- 56 - 

 

لقصار، عالم  كورديا أحمد حسن: النظام الصوتي التوليدي في السور المكية ا.  12
 . 2012، 1الكتب الحديث، األردن، طز  

لورين أوبلر، كريس جيرلو: اللغة والدماغ، ترجمة محمد ةياد كبة، جامعة الملك .  13
 . 2008، 1سعود، طز 

محمود السعران: علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، .  14
 . 2013، 1طز 
للطباعة .  15 القاهرة  جامعة  مركز  اللغة،  علم  إلى  مدخل  حجاةي:  فهمي  محمود 

 والنشر، 
 . 2016، 1طز 
للنشر .  16 المسيرة  دار  معرفي،  منظور  من  اللغة  نفس  علم  الحمداني:  موفق 

 . 2004،  1والتوةيع، األردن، طز 
منشورات .  17 والمعاصرة،  التراث  بين  اللغوي  البحث  مناهج  العزاوي:  رحيم  نعمة 
 . 2001، 1لمجمع العلمي، بغداد، طز  ا

 ثاني ا: المراجع األجنبية:
1. Adams, R & Victor, P: Principles of Neurology, New York, 

McGraw-Hill Company, 5th ed, 1993. 
2. Bernal B. and Ardila A.: "the role of the arcuate fasciculus in 

conduction aphasia", Brain 132 (9), 2013. 
3. Ellis, Young: Human Cognitive Neuro-Psychology, Hove, UK, 

Psychology Press, 1988. 

4. Fletcher J: The Prosody of Speech, Timing and Rhythm. In: W. 

Hard castle, J. Laver and F. Gibbon (eds.): The Handbook of 

Phonetic Sciences, UK, Wiley-Blackwell Publishing, 2010. 

5. Haynes W. (et al): Communication Disorders in the Classroom, 

2nd ed, 1994, Dubuque, IA, Kendall, Hunt. 

6. Laura H. Goldstein, Jane E. McNeil: Clinical Neuropsychology, 

A Practical guide to Assessment and Management for 

Clinicians, Wiley Publications, London, 1st ed, 2004. 



 محمد طعمه محمد   الرحمنعبدد.            ومقاربات نماذج: والكالم اللغة الضطرابات اللساني التحليل 
 

- 57 - 

 

7. Loraine K. Obler and Kris Gjerlow: Language and the Brain, 

Cambridge University Press, 1st ed, 1999. 

8. Nancy Helm (et al): Melodic Intonation Therapy Manual, MIT, 

San Antonio, Text, Special Press, 1st ed, 1989. 

9. Robins, R.H: General Phonetics, Longman group, Ltd, 2nd ed, 

1978. 

10. Terrence W. Deacon: The Symbolic Species, The Co-evolution 

of Language and The Brain, Library of Congress Cataloging- 

In- publication Data, 1st ed, 1997. 

11. Wanda G. Webb: Neurology for the Speech-Language 

Pathologist, Elsevier, 6th ed, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022 يناير( األول)الجزء  54العدد                         بقنا                مجلة كلية اآلداب          
 

- 58 - 

 

Linguistic Analysis of Speech and Language Disorders: 

Patterns and Approaches  

Prepared by 

Dr. Abdulrahman Mohamed Teeama Mohamed Hassan 

A Lecturer in neurolinguistics 

Department of Arabic Language and Literature 

Faculty of Arts – Cairo University  

Abstract 

Language is no longer isolated from experimental scientific 

research, nor from nature and its laws, as Human language is part 

of this nature, and it is responsible for the emergence of 

consciousness in the brain. 

This Language is exposed to patterns of violation and 

disturbance for one reason or another. Within the brain world, 

some problems may occur within the systems of the nervous 

structures responsible for the integrity of the general systemic 

structure for the good functioning of the brain. These disturbances 

may be related to the functioning of the memory system within the 

path of recall, or be related to the mechanisms of memorization, 

retrieval and encoding within the mental lexicon system, or they 

may be within the Auditory and visual centers responsible for 

forming images related to the concepts that the brain creates in 

order to understand the world. 

Therefore, in this study we will try to monitor the most 

important items we think that they formulate the terms of these 

disorders, while presenting them in the context of an inter-

scientific linguistic analysis, in order to reach an epistemological 
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framework based on correct understanding and Solid medical 

experiences.   

Keywords: neurology, cognitive sciences, mind, speech disorders, 

orthophony, perception.  


