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لم تعد اللسانيات بمعزل عن البحث العلمي التجريبي ،وال بمعزل عن الطبيعة

وقوانينها ،فلغة اإلنسان هي جزء من هذه الطبيعة ،وهي المسئولة عن بزوغ الوعي في
الدماغ ،ذلك الوعي الذي يعد مرتكز ِ
ِ
لوجودنا و ِ
ألفكارنا في هذا الكون ،بيد أن
فهمنا
ُ ُ
اللغة تتعرض ألنماط من االنتهاك واالضطراب لسبب أو آلخر ،فداخل عالم الدماغ قد
تحدث بعض المشكالت داخل منظومات األبنية العصبية المسئولة عن سالمة البنية

النسقية العامة لعمل الدماغ ،وقد تكون هذه االضطرابات مرتبطة بعمل منظومة الذاكرة
ضمن نسق التذكر ،أو تكون ذات صلة بآليات الحفظ واالسترجاع والتشفير ضمن
منظومة المعجم الذهني ،أو تكون ضمن المراكز السمعية والبصرية الخاصة بتشكيل

الصور المتعلقة بالمفاهيم التي ُينشئها الدماغ ألجل فهم العالم ،وينشأ عن هذه
االضطرابات كثير من المعضالت في نطق الكلمات ،أو في فهم الداللة ،أو حتى في

تشكيل المفاهيم نفسها ،وهذه األمور قد اتسع فيها الكالم ،وقام لدراستها من لهم دراية
بصورة ما ،ومن ال يملكون أدنى فكرة عن مبادئ العلوم العصبية؛ ولذلك فإننا في هذه

الدراسة سنحاول رصد أهم ما يراه الباحث من بنود هذه االضطرابات ،مع تقديمها في
مؤسس
سياق من التحليل اللساني العلمي البيني ،بهدف الوصول إلى إطار معرفي َّ
على فهم صحيح ومعلومات مقررة قائمة على التجربة والفحص ،بما يؤدي إلى تطوير

منهج علمي ُيلتمس في مجال اللسانيات العصبية المعاصرة ،قد يفيد منه المهتمون بهذا
المجال.

الكلمات المفتاحية :علم األعصاب ،العلوم العرفانية ،اضطرابات اللغة ،أمراض الكالم،
التحليل الطيفي ،الذهن.
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المقدمة:
تمرك زززت عل ززوم ال ززدماغ البش ززري ف ززي عص زرنا ض ززمن العل ززوم البيني ززة ذات الت ززأ ير
الواسع ،ولم تخرج اللسانيات التطبيقية عن التماس معها بصورة كبيرة ًّ
جدا ،وبالطبع فإن
أكبزر مجززال تطبيقززي ُيمكززن اإلفززادة ويززه مزن علززوم األعصززاب ومباحززث الززدماغ هززو مجززال
تقززويم اللغززة لززدا المصززابين بأأرمراا التخاطأ  ،مززن خززالل فحززص عززدة جوانززب تتضززمن

المباحززث النفسززية اإلدراكيززة ،والدماعيززة العرفانيززة ،نحززاول فززي هززذه الد ارسززة طززر بعززض
المقترحززة؛ مززن خززالل التركيززز علززى جانززب مهززم مززن جوانززب التززداخل
النمززاذج التطبيقيززة ُ
البيني بين علزوم األعصزاب العرفانيزة واللسزانيات العامزة ،وهزدفنا بيزان كيييزة اإلفزادة مزن

كثيز ززر مز ززن مليز ززات المعالجز ززة العصز ززبية وميكانيزمز ززات التكي ز ز

العصز ززبي ألم ز زراض اللغز ززة

والتخاطززب فززي عمليززة التواصززل عمو ،م زا ،ومحاولززة فهززم الجوان زب اإلكلينيكيززة التززي ُيمكننززا
المتبزع هنزا هزو التحليزل اإلكلينيكزي اللسزاني،
تحليلها وتقويمها بهذا الخصزو  ،والمزنهج ُ

ال ززذي يتح ززرا رص ززد الظ ززاهرة الخاص ززة باالض ززطراب ،والوق ززوف عل ززى أبعاده ززا ف ززي حال ززة
السالمة ،وتحليل أنماط االنحراف عن تلك السالمة العصبية ،من خالل دراسة المظاهر
اللس ززانية العارض ززة نتيجز ززة لالض ززطراب ،ز ززم تق ززديم المقترح ززات التطبيقيز ززة ألج ززل تحسز ززين
زز أساس ززيًّا ف ززي كثي ززر م ززن
االض ززطراب ،متخ ززذين م ززن التطبي ززق عل ززى القز زرمن الكز زريم ُمرتك ز ،ا
صزا فزي التغلزب علزى أنزواع مزن
المواضع ،كمزا سيتضزح مزن أهميزة التنغزيم اللحنزي خصو ،
ه ززذه االض ززطرابات ،والد ارس ززة تق ززوم عل ززى فرض ززية أساس ززية ،مفاده ززا أن اس ززتعمال المعرف ززة

الطبيززة الخاصززة بززأي اضززطراب يخززص اللغززة والكززالم ُيمك زن الباحززث فززي اللسززانيات مززن

تط ززوير المعرف ززة اللس ززانية نفس ززها ،وبل ززورة م ززنهج جدي ززد ف ززي تحلي ززل الظ زواهر اللس ززانية ذات

الصز ز ززلة؛ ألن ِ
العلز ز ززم يقز ز ززوم علز ز ززى سز ز ززببية دائريز ز ززة ،يصز ز ززعب فيهز ز ززا الفصز ز ززل الحز ز ززدي بز ز ززين
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التخصصززات ف ززي ه ززذا العص ززر ،واللس ززانيات ف ززي مركززز ه ززذه العل ززوم البيني ززة ،وم ززن خ ززالل
وندلل على مدا صحتها.
النماذج والمقاربات سنختبر هذه الفرضية ُ
مصطلحات مهمة:
 .1علم األعصاب الدراكي :علم يهتم بدراسة الجانب النفسي للغة في عالقته باإلدراك

أن يززؤ ر علززى سززيرورة اللغززة مززن خززالل االنفعززاالت
الحسززي لززدا اإلنسززان ،ومززا ُيمكززن ى
والعواطف...إلخ.

 .2العلوم العرفانية الدماغية :مباحث شديدة التخصص ،والبينيزة العلميزة ،تُركزز علزى
اشتغال اللغة داخل الدماغ البشري ،من مراحل اإلنتاج إلى مفاق الفهم والتواصل.
 .3متالزمأأات االضأأطراب التخأأاطبي :هززي مجموعززة مززن األمزراض أو األعزراض ،علززى
حسز ززب اإلص ز ززابة ،تش ز ززمل المشز ززاكل الت ز ززي يتع ز ززرض له ز ززا اإلنسز ززان أ ن ز ززاء إنت ز ززاج الك ز ززالم

والتخاطب.
 .4الديداكتيك :هو العلم المختص ببحث األصول التطبيقية لتعليم األلسن على الوجزه

األمثل.

 .5ميكانيزمات التكيف العصبي :تُعنى بالبحث في مليزات تخطزي األةمزة الحاليزة التزي
تمهيدا للوصول إلى الخال من المشكلة برمتها.
ُيعاني منها المصاب،
،
 .6الج أراء المختبأأريُ :يمث زل التجززارب التززي ُيمكززن تفعيلهززا فززي أ نززاء م ارحززل المعالجززة
الفعليزة للمصززاب ،مززع متابعززة تطزور الحالززة مززن خززالل بزرامج التصززوير الطيفززي للكززالم،
واألشعة...إلخ.

 .7األرطفونيأأأا ِ :Orthophonyعل ززم د ارس ززة اض ززطرابات اللغ ززة والك ززالم أو الص ززوت،
وتقديم وسائل العالج المناسبة لزذلك ،مهمزا كزان سزبب االضزطراب ،أو ُع ىمزر المزريض،
والمصززطلح وضززعه الززدكتور بكولومب ززاب  ،Colombatعنززدما افتززتح المعهززد األرطف ززوني

بباريس ،عام 1829م.
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أوال :مدخل لتوضيح المعالجات األولية للكالم النساني:
 .1نموذج ("لو ار جولدشتاين""/جين ماكنيل"):
النماذج التي تحزاول فهزم هزذه المسزألة كثيزرة ج ًّزدا ،إذ تبزدأ مرحلزة معالجزة الكزالم

عند أفراد اإلنسان من خالل مقاربزات كثيزرة فزوق الحصزر ،لكننزي سزأقدم هنزا أهزم مزا أراه

طزا بموضززوع التحليززل اللسززاني الضززطرابات اللغززة والتخاطززب ،تقتززر المقاربززة العامززة
مرتب ،

أن المعالجززة الخاصززة باللغززة فززي الززدماغ تُسززتهل مززن خززالل اكتشززاف الوحززدات الصززوتية
للكالم (الفونيمات) ،م ترميزها  ،codingمن م يحزدث االنتقزال إلزى التوليفزات الممكنزة
 combinationsعلز ز ززى مسز ز ززتوا الوحز ز ززدات الكتابيز ز ززة (الجراويمز ز ززات) ،أو مز ز ززا نعرفز ز ززه ب ز ز ز

(الكلم ز ززات) ،وهن ز ززا يب ز ززدأ مس ز ززتوا (المعج ز ززم)  ،ز ززم تب ز ززدأ م ارح ز ززل ف ز ززك الش ز ززفرات الرمزي ز ززة

 decodingوإع ززادة الترميز ززز والبنز ززاء عنز ززد المتلق ززي؛ إذ يز ززتم تبز ززادل المخز زززون المفز ززاهيمي

والثق ززافي...إلخ ،وه ززذه ه ززي (المرحلأأأة الدالليأأأة) ،وه ززي المرحل ززة الت ززي تُفعز زل م ززن خ ززالل
التراكيب الحاملة للمعنى في حزدث التواصزل بزين أفزراد بنزي اإلنسزان (المرحلأة التعبيرةأة

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

(نموذج مخطط المعالجة العصبية المفرداتية وف،قا لز بلو ار جولدشتاينب
وبجين ماكنيلب ،عام )2004

- 20 -

التحليل اللساني الضطرابات اللغة والكالم :نماذج ومقاربات

د .عبدالرحمن محمد طعمه محمد

ط زا مفاهيمًّي زا للتواص ززل عل ززى مس ززتوا الكلم ززة المف ززردة،
فه ززذا النم ززوذج ُيمث زل ُمخط ،

وأهميتززه هنززا -بالنسززبة لد ارسززتنا -تكمززن فززي ارتباطززه بخصوصززية التعبيززر بالكلمززة المفززردة

عنززد المصززابين باضززطراب ُمعززين ،وُب زطء العمليززة التفسززيرية ،فززي بعززض الحززاالت ،لززدا
بعض الفئات ،بحسب طبيعة المشكلة العصبية اإلدراكية ،على مستوا النطزق والتعبيزر،
النظأأأام الأأأداللي المركأأأزي بززالنموذج الموض ززح ُيطل زق عليززه -أحيا ،ن زا -مص ززطلح (الجه ززاة
العرفاني)  ،Cognitive Systemالزذي ُيمثزل (الصزندوق األسزود) للعمليزات التفسزيرية،

المعقدة ،والتفكير ،وتجنزب عرقلزة المثيزرات البصزرية للمثيزرات
التي تشمل معالجة ُ
الجمل ُ
السمعية في أ ناء المعالجة الداللية العامة...إلخ.

 .2التصنيف العام لالضطرابات:
تتحززدد اضأأطرابات التخاط أ عمو ،م زا فززي أنهززا ُقصززور الفززرد أو عززدم قدرتززه علززى
أيضا عدم تمكنزه مزن إرسزالها ومعالجتهزا وفهمهزا ،سزواء
استقبال مفاهيم اللغة ورموةها ،و ،
أكان ززف لفظي ززة أم غي ززر لفظي ززة( ،)2والتقس ززيم العلم ززي الش ززهير له ززذه االض ززطرابات -بص ززورة
عامة -يضعها ضمن مجموعتين متمايزتين :اضطرابات الكالم ،واضطرابات اللغة ،وهزو
تص ز ززني

رابطأأأأأأة الكأأأأأأالم واللغأأأأأأة والسأأأأأأمع األمرةكيأأأأأأة Speech-

American

).Language-Hearing Association ASLHA (1993
ويمكزن الرجززوع إلزى تفاصززيل كززل اضزطراب منهززا فززي اإلحالزة المززذكورة أدنززاه(،)3
ُ

وسيأتي الحديث بالتفصيل عن بعض المعالجات اإلكلينيكية التي تهمنا بهذه الدراسة.
وخالصة هذه االضطرابات ُجمعت في المخطط الموضح أدناه:
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ثاني أا -التصأأنيف اللسأأاني العلمأأي العأأام لالضأأطرابات األُرطفونيأأة ومقترحأأات حأأول معالجتهأأا
الكلينيكية (بعض النماذج المختارة للتمثيل ،ومقترحات المعالجة الخاصة بها):

تتمثل القضية المركزية العتالل اللغة في فقدان الكلمة ،مع فقدان القزدرة علزى
استدعاء المعلومات السمعية والبصرية الخاصة بها ،والذي يعنينا هنزا -بالضزرورة -هزو
اضأأأطرابات التعبيأأأر المرتبط ززة بإنت ززاج الكلم ززات ،عل ززى مس ززتوا الق زراءة ،أو عل ززى مس ززتوا
االس ززتدعاء ال ززذهني ،وس ززأوجز الق ززول حوله ززا ف ززي البن ززود الموالي ززة( ،)4م ززع اقتز ز ار الحل ززول
الممكنزة ،بنزاء علزى األسأ
ُ

العصأبية :اإلدراكيزة والعرفانيزة العامزة ،ويمزا يخزص مباحززث

األُرطفونيا على جهة اإلجمال.

 .1اضطرابات النطق الشفهي:
وهز ززي اضز ززطرابات مرتبطز ززة بالخلز ززل فز ززي العضز ززالت الحركيز ززة ذات الصز ززلة بعمليز ززة
الززتكلم ،وينززتج عنهززا (تفكأأك صأأوتي) ،يشززمل صززعوبة فززي التصززويف (مززن قبيززل الحركززات
الشززفهية واإليمززاءات النطقيززة المبززال فيهززا) ،وتنززتج كززذلك طاقززة شززاذة فززي الززتلفظ بمقززاطع
صوتية ُمباِينة للمقاطع األخرا ،أو شاذة عنها ،من مثل:
 الحذف :عصفور – ُعفور. -التماثل :خيط – حيط.

 التبادل الخاطئ :كتاب – تكاب.وه ززذه أم ززور ُيمك ززن معالجته ززا م ززن خ ززالل ةي ززادة العم ززل عل ززى خل ززق ص ززورة س ززمعية
وكتابيزة مناسززبة ،بواسززطة التَّزرداد الصززوتي ،وفززي حالزة تززالوة القزرمن الكزريم ،بالتبززديل بززين
أكثر من قارئ ،وأكثر من نوع للقراءة ،بما ُيثبف الصورة السزمعية فزي ُمعالِجزات الزذاكرة،
كما ُيمكن االستعانة بالتحديد اللوني الكتابي لموضع المشكلة ،فمثال ُيح َّزدد حزرف الصزاد
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ويكتب حرف الخاء بلون ،والحزاء بلزون مخزر (خزيط –
بلون مغاير في كلمة (عصفور)ُ ،
حززيط)...إلخ ،بهززدف تصززحيح الصززورة البصزرية وربطهززا بالصززورة السززمعية ،فلززذلك نتززائج

مدهشة على المدا المتوسط من التدريب.
 .2سوء التقطيع الصوتي أو النغمي:

المتكلم ،وقدرته على
التقطيع ينشأ في األساس من خالل الطاقة اليقاعية عند ُ
التنغز ززيم وتشز ززكيل الوحز ززدات المتآلفز ززة...إلخ .فز ززإذا كانز زف هنز ززاك مشز ززكلة ،عنز ززد المصز ززابين

ص زا ،م ززن قبي ززل ارتف ززاع ح ززدة النب زرة الص ززوتية أو ض ززعفها ،ف ززإن
ُ
بالحبس ززة  aphasiaخصو ،
الحززل ي ىك ُمزن فززي اسززتخدام نبأأرة صأأوتية جديأأدة ُمغززايرة للمززألوف عنززد المصززاب ،ففززي هززذه
المعالج ززات العص ززبية العرفاني ززة عل ززى تغيي ززر النغم ززة المعطوب ززة بالت ززدريج؛
الحال ززة س ززتعمل ُ
ولذلك فإن اختيار الصوت غير المالئم لتلقين النص القرمني -على سبيل المثال -حتى
لززدا المتلقززي العززادي ،سيتسززبب فززي مشززكلة إدراكيةةعرفانيززة خاصززة بالصززورة السززمعية؛
المصاب يملك نغمة تصويتية حادة ،م استمع إلى قارئ نبرته حادة ،فسزيترتب
فإذا كان ُ
على هذا األمر اتصال الموجتين -دماعيزًّا -وةيزادة المشزكلة ،وإحزداث بلبلزة فزي التفسزير
الصوتي للكلمات المسزموعة ،وسيتضزح هزذا األمزر فزي التحليزل الفيزيزائي لزبعض اآليزات
القرمنية ،نهاية الدراسة.
 .3اضطراب اختصار الكلمات في التعبير السياقي:

المصزاب بكلمزات ذات تتزابع
ُ
ويسمى هذا األمر ب ز القولبات الشفاهية؛ إذ يزتلفظ ُ
معنى
تماما من المعنى ،كأن يقول (تاهناشالي .)...وربما تكتسب الكلمات ،
فونيمي عار ،
ما معزو،ال عن السياق المتسلسل للكالم ،من مثل إدخال كلمة تشذ عن السزياق المنطقزي

للكززالم ،أو بتك زرار كلمأأة الزمأأة  refrain or standing phraseال قيمززة لهززا فززي
ويفترض أن المشكلة
السياق ،ويدخل هذا األمر ،
أيضا ويما ُيعرف بالغمغمة ُ ،mumble
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ُيمكززن حلهززا مززن خززالل االسززتبدال التززدريجي لهززذه الكلمززة بكلمززة أخززرا فززي ذات السززياق
التَّكراري للموقف الكالمي الزذي يسزتخدمه المزريض ،واألسزاس العلمزي لهزذه الظزواهر هزو
أن اللغة تميل إلى االقتصاد في التعبير ،وبالتالي فزإن اإلنسزان لديزه القزدرة علزى التعبيزر
عززن كزم هائززل مززن األفكززار مززن خززالل سلسززلة محززدودة مززن الكلمززات؛ ولززذلك فززإن الموقززف
أن ُيفحززص وُي زدرس جيز ،زدا ،كمززا ينبغززي معرفززة السززبب الززذي
المصززاب يجززب ى
النفسززي عنززد ُ
المستخدم.
أدا إلى بلوغ هذا (النشاة) في سياق التعبير ُ
 .4اضطراب اللجلجة :Stuttering

الشززخص المززتلجلج باألسززاس هززو شززخص عززادي ،واللجلجززة هززي اضززطراب فززي

التززدفق السززلس للك زالم ،تظهززر فززي شززكل تشززنجات عضززلية توقييززة ( blockageمرتبطززة
بوظيفز ز ز ززة التأأأأأأأأنف ) ،أو تك ارريز ز ز ززة ( repetitiveمرتبطز ز ز ززة بأأأأأأأأالنطق) ،أو ذات إطالز ز ز ززة
( prolongationمرتبطة بالصياغة)(.)5
أن ت ززأتي التباديأأأل الصأأأوتية بص ززورة ُمفرط ززة ف ززي التسلس ززل
وأه ززم مظ ززاهر اللجلج ززة ى

أحيانا باضطرابات نحوية ،وقد يصل األمر في النهاية إلى
الفونيمي للكلمات ،مصحوبة
،

الرطانأأأة ( jargonفق ززدان الق ززدرة التعبيري ززة بص ززورة تام ززة) ،واختب ززار تس ززمية األش ززياء ه ززو
اختبار كاشف لهذه المشكلة(:)6
 لجلجة ذات عالقة معنوةة (استعمال طاحونة البن بدال من إبريق الشاي). -لجلجة ذات عالقة فونيمية (خيط بدال من حيط).

 -لجلجة من دون أية عالقة معنوةة أو فونيمية (دفتر بدال من كتاب).

المشوهة ،أو الحروية ،أو الفونيمية ،تقزوم علزى اسزتعمال كلمزات بنيتهزا
واللجلجات ُ
الصوتية المجردة ُمشوهة ،فينشأ البحزث عزن ألفزا جديزدة ،وأساسزها هزو البأدال ،وتقزويم
ذلك هو العمل على تأكيزد (الفأونيم) الصزحيح للكلمزة فزي السزياق الصزوتي ،فهنزاك مزثال
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نزوع يززؤدي إلززى خلزق كلمززة جديززدة ال عالقزة ظززاهرة لهززا بالكلمزة المقصززودة (قلزم – ظلزم).
وفززي القزرمن (ضززل – ظززل) ،وهززي مشززكلة ذات أصززل لهجززي ممتززد فززي األقطززار العربيززة،
يترت ززب عليه ززا لح ززن مرف ززوض ف ززي اللف ززظ والمعن ززى (وال الظ ززالين)( ،ظ ززل م ززن ت ززدعون إال
إي ززاه)...إلخ؛ ل ززذلك يج ززب الح ززر

ف ززي التعام ززل م ززع المص ززاب خصوص ززا م ززن مث ززل ه ززذا

الخلط.
ومززن أشززهر أنزواع العززالج المعرفززي المقتززر بهززذا الخصززو

(العأأالج اليقأأاعي)

rhythmic؛ إذ تبين أن درجة اللجلجة تنخفض حين يزتكلم المزتلجلج بطريقزة إيقا يزة

()7

ويسزتخدم فزي ذلزك ملززة تعزرف باسزم (المترونزوم)  ،Metronomeتسززاعد علزى نطزق كززل
ُ

مقطع مع كل إيقاع؛ إذ إن دورها األساسي هو تجزيء المقاطع وف،قزا لزمن محأدد ،علزى

ويقس ز ُم موضززوع الق زراءة إل ززى
ى
أن يززتم إخ زراج نطززق المق ززاطع علززى فت زرات ةمنيززة متس ززاويةُ ،
كلمات يسزيرة تُق أُ
زر بتناسزب ةمنزي مزع توقيزف هزذه اآللزة ،مزن زم يحزدث تقزدم تزدريجي فزي
طريقة الكالم(.)8
والمخطززط المرفززق ُيبززين أن هنززاك -دو ،م زا -عالق ز ،ة طردي ز ،ة ترابطي ز ،ة بززين كززل مززن
النبززر والطززول المقطعززي والنغمززة بززالمقطع القززوي؛ إذ إن المقطززع القززوي المنبززور بنبززر قززوي
غالبا ما ترافقه نغمة عالية  ،High Toneباإلضافة إلى طزول مت ازيزد فزي المزدة
أساسي ،
الزمنية(:)9
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الحبسات الرطانية :)Jargon aphasia( Literal Paraphasia
ُ .5
وتُمثزل الصأأورة االضأأطرابية القصأأوج للجلجأأة ،إذ تتجمززع فونيمززات شززديدة التبززاين
والتنززوع بززال أي نظ ززام أو معنززى ،ومنه ززا الرطانأأات الالدالليأأأة :وتتززألف م ززن مقززاطع جدي ززدة
مجتمع ززة تتب ززع تنظي ،مز زا نحوًّيز زا ظاهرًّيز زا ،بم ززا يجعله ززا ش ززبيهة بلغ ززة أجنبي ززة ،ومنه ززا رطانأأأات
اللجلجة :وتتألف من كلمات تحل محل أخرا ،من دون أي ُمسوغ ،وبشكل ابف.

- 27 -

العدد ( 54الجزء األول) يناير 2022

مجلة كلية اآلداب بقنا

والمص ززابون بالحبس ززة الرطاني ززة ال ي ززدركون الخل ززل ف ززي لغ ززتهم ،والمق ززرر -م ززن حي ززث
األس ز ززاس العلم ز ززي -أن فس ز ززاد اللغ ز ززة ال ُيفس ز ززد التص ز ززورات ،والتمث ز ززيالت الذهني ز ززة العرفاني ز ززة؛

األولزي هزو إعزادة االتصزال بزين الزدال
فالحاصل هو تعطل في استخدام الرموة فقط ،والحل َّ
والمزدلول ،مززن خزالل العمززل علزى تززد يم النظزام (العصززبي -الحسزي) مززع الجهزاة العرفززاني،
كم ززا أوض ززحنا ف ززي مخط ززط بل ززو ار جولدش ززتاينب س ززاب،قا ،بخل ززق الت زواةن والتكام ززل ب ززين اس ززتدعاء

الوحززدات الفونيميززة وتراكبهززا ،وتشززاكلها مززع األنظمززة الدالليززة ،ززم تطززوير القززدرة علززى تحويززل
اإلشززارات السززمعية إلززى إشززارات صززوتية حركيززة ،بززالتزامن مززع ال ُم زدخالت البص زرية ،وأقتززر
به ززذا الخص ززو  ،وعل ززى س ززبيل التطبي ززق ،رب ززط اآلي ززات القرمني ززة المس ززموعة بص ززور طبيعي ززة
معبرةِ ،
ذات صلة بموضوع اآليات التي يتلقاها المصاب؛ ألن هذا هو أساس عمزل الجهزاة
ُ

التص ززوري الكتس ززاب اللغ ززة عمو ،م زا ،فالتمثيأأأل الصأأأوتي-الأأأداللي يتواش ززج م ززع عالق ززة ال ززدال
الطرئزق التزي تجمزع
ا
بالمدلول في خضم المحيط الوجودي ،وإنما يأتي التشوش والتشتف من
الطرئز زق ،وتفس ززيرها،
ا
ب ززين الفكز زرة ،وتمثيله ززا اللغ ززوي الرم زززي؛ ول ززذلك ف ززإن محاول ززة فه ززم ه ززذه
وبلورتها مفاهيميًّا ربما ُيسهم في تحسين فعلي لدا المصابين بهذا النوع من الحبسة.
الم ِعينة كذلك:
* ومن الوسائل ُ
الممكنززة ذات الصززلة ،بهززدف تثبيززف العالقززة
 طل أ تسأأمية األشأأياء مززع الصززور ُاإلدراكية المباشرة بين الدال والمدلول.
 التأأدعيم النصأأي العأأام ،مززن خززالل ربززط المحتززوا باألنمززاط القصصززية؛ بمعنززىصناعة قصة تصويرية رمزية رابطة لألحزداث التزي يشزملها الزنص (أي نزص) ،

فززإذا كانززف اآليززات القرمنيززة -مززثال -تتحززدث عززن أهززل الكهززف ،أو قصززة يوسززف

علي ززه الس ززالم (وه ززي قص ززص ُمغلق ززة ل ززم تتك ززرر ف ززي القز زرمن الكز زريم) ،نق ززوم بعم ززل

تسلسززل لألحززداث القصصززية ،ونقسززمها ،ومززع كززل قسززم تُعززرض الصززور الترابطيززة
الت ززي توض ززح فح ززوا اآلي ززة المس ززموعة ض ززمن الس ززياق القصص ززي الع ززام ،ززم ُنق ززدم
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اآلي ززات منفص ززل ،ة ع ززن الص ززور الترابطي ززة (مكتوبةةمرئي ززة) ،ززم ُنق ززدمها مس ززموع ،ة
أيضا ،م نسأل عن مجموعة الصور المعروضة من دون
ومنفصل ،ة عن الصور ،

اآليات :عن أي جزء من القصة تتحدث؟ ونحاول معرفزة هزل اسزتطاع المصزاب
أن يسزتدعي نزص اآليزة (أو الززنص) التزي تزرتبط بالصززورة...إلخ ،فهزذه البأأداالت
ى
التجرةبيأأأة تُحس زن نظ ززام التص ززور العرف ززاني ل ززدا الم زريض ،وت ززدعم تقوي ززة الز زربط

(الفونيمي -الداللي) للمفاهيم لديه.

واإلبززداالت االحتمالي زة (الفونيمي ززة-الدالليززة) له ززا ك ززذلك جززذور ت ار ي ززة ،أش ززار إل ززى
أصل عملها الرياضي العزالم الموسزوعي بالخليزل بزن أحمزد الفراهيزديب؛ إذ قزال( :)10باعلزم
أن الكلمة الثنائيزة تتصزرف علزى وجهزين ،نحزو (دق -قزد ة شزد -دش) ،والكلمزة الثال يزة
تتص ززرف عل ززى س ززتة أوج ززه ،نح ززو (ض ززرب -ض ززبر -ب ززرض -بض ززر-رض ززب -رب ززض)،
زرب فززي
والكلمززة الربا يززة تتصززرف علززى  24وج ،هزا ،وذلززك أن حروفهززا ،وهززي أربعززة ،تُضز ُ

ويلغزى ُم ىهملُها...والكلمزة الخماسززية
وجزوه الثال زي الصززحيح ،وهزي سززتةُ ،يكتزب ُم ىسزت ىعملُها ُ

ويلغ زى ُم ىهمُلهززا ،وذلززك أن أحرفهززا
تتصززرف علززى مائززة وعش زرين وج ،ه زاُ ،يكتززب ُم ىس زت ىعمُلها ُ
ستعمل
وجهاُ ،ي
خمسة أحرف ،تُ ُ
ُ
ضرب في وجوه الرباعي ،وهي  24حر،فا ،فتصير ، 120

ويلغزى أكثز ُرهب ،وهززو بززذلك أول مززن وضززع أسززس الجبأأر التركيبأأي ،فهززذه االحتمززاالت
أقلز ُه ُ
هززي أسززاس مززا ُيعززرف فززي علززم المعززاجم الحززديث ب ز الزمأأرة الدائرةأأة( ،)11التززي تُختبززر مززن

خاللها االحتماالت الداللية للكلمات وفق تداولية السياق.

ثالثا :المقاربات التحليلية الخاصة بفسيولوجيا السمع واألداء النطقي:

 -1المسار العصبي السمعي المركزي:

نقل الصوت إلى المسالك العصزبية السزمعية المركزيزة علزى شزكل موجزة منتقلزة
ُي ُ
تتك ززون عل ززى الغش ززاء القاع ززدي لقوقع ززة األذن  ،cochleaحي ززث يك ززون الغش ززاء القاع ززدي

()12
اة
المح ززدد تُس ززبب اهتز زز،ا
للقوقع ززة أض ززيق من ززه ف ززي قمته ززا  ،وموج ززة الض ززغط ذات الت ززردد ُ
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للغشززاء القاعززدي بدرجززة قصززوا عنززد نقطززة محززددة علززى امتززداد الغشززاء ،فتنشززأ شززحنات
كهربائية للخاليا المشزعرة  hairy cellsترسزل النبضزات الكهربائيزة عبزر خاليزا العصزب
السمعي ،وتنطلق نحو الجهاة العصزبي السزمعي المركززي ،وهنزاك عضزو سزمعي يسزمى
بك ززورتيب  Cortiيعم ززل بوص ززفه ُمحلأأأال لتأأأرددات الصأأأوت ،الت ززي س ز ُزنقدم تحل ززيال فيزيائًّيز زا
فونيمًّي زا لهززا بنهايززة الد ارسززة ،وهززو بززارة عززن جهززاة مززنظم بحسززب التززرددات؛ بمعنززى أن
الترددات العالية تُنبه الخاليا المشعرة في أدنى مستوا قاعدي من القوقعة ،حيث الغشاء

القاعدي أضيق ما يكون ،بينما تُنبه الترددات المنخفضة أجزاء الغشاء عند القمزة؛ لزذلك
فززإن تمييززز التززردد يعتمززد علززى تززردد النغمززة ،وعلززى االسززتجابة المكانيززة للغشززاء القاعززدي،
ويعتم ززد تميي ززز الش ززدة عل ززى ط ززول الغش ززاء القاع ززدي ،ال ززذي يب ززدأ ب ززالتحرك ،وعل ززى م ززدا
االهتزاة.
أما تحديد موقع مصدر الصوت ويعتمد على المقارنة بين وقف وصول الصوت
وشدته في كلتا األذنين ،ومعروف تشزريحيًّا أن القشأرة الصأدغية فزي الثزدييات واإلنسزان
غي ززر مهم ززة لتميي ززز الص ززوت البس ززيط ،غي ززر أنه ززا أساس ززية ألج ززل تحدي ززد موق ززع الص ززوت،
وتمييززز التغي زرات فززي التسلسززل الزمنززي لألص زوات ،وهأأذا التسلسأأل الزمنأأي هأأو و يفأأة
سأأمةية عرفانيأأة ُعليأأا بالغأأة األهميأأة ،إذ إنهززا تُمث زل جان ،ب زا ُمه ًّم زا جز ًّزدا للنطززق ،ويحتززاج
التسلسل الزمني إلزى النزوا القوقعيزة  cochlear nucliوالنزوا الركبيزة اإلنسزية ،والقشزرة
السمعية.
وعلززى ال ززرغم مززن وج ززود تنظززيم ُمتن ززاغم ج ز ًّزدا فززي كاف ززة الن زوا العص ززبية الس ززمعية
المركزيززة ،فززإن هززذه الن زوا ال تُسززتخدم ألجززل تمييززز النغمززات أو التززرددات المختلفززة ،بززل
ألجل تحليل كثير مزن الخصزائص السزمعية للصزوت المسزموع ،وهزو أمزر مزرتبط بصزورة
كليززة تما ،مزا بحالززة الترتيأأل آليززات الززذكر الحكززيم علززى سززبيل المثززال ،التززي نززرا أنهززا -أي
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الترتي ززل -ملي ززة مركزي ززة مهم ززة لتق ززويم اللس ززان العرب ززي عمو ،م زا ،وض ززبط ملي ززات ذل ززك األم ززر
وفهمهز ززا جيز ز ،زدا ُيمث ز زل محز ززور المعالجز ززة النطقيز ززة للمصز ززاب بز ززبعض اضز ززطرابات النطز ززق،
واسززتيعاب مسززألة التززردد هززذه ،والتسلسززل الزمنززي ،و ِح زدة النغمززة...إلخ ،كززل هززذا لززه بززال
األ ززر ف ززي تحس ززين التلق ززي والنط ززق عن ززد الم زريض ،كم ززا س ززنعرض ف ززي النم ززاذج الفيزيائي ززة
اإلجرائية.
والمخططز ززات المواليز ززة توضز زح هز ززذا المسز ززار العصز ززبي الشز ززديد األهميز ززة بالنسز ززبة

لحاسة السمع(:)13
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إذ تشززير الخط ززوط إلززى تص ززالب معظززم األلي ززاف فززي المس ززالك السززمعية ،م ززع أن
بعضززها ينتقززل علززى الجانززب نفسززه (الخززط المتقطززع) ،وبالنسززبة إلززى معظززم النززاس ،ف ززإن
التحليل اإلدراكيةالعرفاني واستيعاب اللغة يحدث في باحة بفيرنكزهب فزي النصزف األيسزر
عبر إلى باحة بفيرنكهب على
من الدماغ ،وعلى المعلومات التي تدخل األذن اليسرا ى
أن ت ُ

الجهة اليسرا بعد وصولها إلى تليي

بهيشلب في النصف األيمن للدماغ(.)14

- 32 -

التحليل اللساني الضطرابات اللغة والكالم :نماذج ومقاربات

د .عبدالرحمن محمد طعمه محمد

الحبسة التوصيلية أو اليصالية :Conduction Aphasia
ُ -2
الحبسززات فقززط؛ ألهميتهززا الكبي زرة ،فهززي
سززأركز بهززذه الفق زرة علززى هززذا النززوع مززن ُ

األكثزر إ زارة للنقززاش؛ إذ تتميزز بعجززز المزريض عززن تكزرار الكززالم ،يزذكر كز نزل مزن بأوبلززرب
وبجيرل ز ززوب أن ز ززه ك ز ززان ُيعتق ز ززد أنه ز ززا ناتج ز ززة ع ز ززن انفص ز ززام ب ز ززين ب ز ززاحتي ببروك ز ززاب وبفيرنك ز ززهب

بال ززدماغ()15؛ بس ززبب اإلص ززابة ف ززي النس ززيج ال زرابط بينهم ززا ،مث ززل نس ززيج الحزم ززة المتقوس ززة
( ،arcuate fasciculusوهذا رأي بفيرنكهب) ،كما في المخطزط المرفزق( ،)16لكزن أشزعة

الرنين المغناطيسي الوظيفي  fMRIأ بتف أن مشكلة التَّكرار هذه ال ُيشترط فيها إصابة
في نسيج الحزمة المتقوسة:

الحبسز ززة ال تتمرك ززز بهز ززا ص ززعوبة فز ززي النط ززق أو باالسز ززتيعاب ،ب ززل تكمز ززن
فه ززذه ُ

الصززعوبة فززي َّ
التك أرار ،ومززن الالفززف للنظززر فيهززا ،ويهمنززا هنززا ،أن المصززابين بهززا لززديهم
مشززكلة فززي اسززتبدال الفونيمززات داخززل الكلمأأة الهأأدف ،(17)Phonemic Paraphasia
ويتوص ززل المز زريض إل ززى ه ززذه الكلم ززة اله ززدف بع ززد ع ززدد م ززن المح ززاوالت؛ إذ يك ززون لدي ززه
معلومات ذهنية حزول الكلمزة الهزدف ،لكنزه يكزون غيزر قزادر علزى تجميعهزا عنزد النطزق،
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ضزا حززذف المقززاطع غيززر المنبززورة مززن الكلمززات
ومززن الظزواهر المصززاحبة لهززذه الحبسززة أي ،

الطويلززة المقطززع؛ ولززذلك فززإن الكلمززات الطويلززة المقطززع تحتززاج هنززا إلززى تجزززيء وهيكلززة
بأنىل ِزُم ُك ُموهز زاب...إلخ ،فه ززذه
ألج ززل تحس ززين التلق ززي؛ خ ززذ مث ززاال بكلم ززة بفسز زي ىك ِييك ُه ُم وب ،أو ُ
تحتززاج إلززى معالجززة فونيميززة تجزيئيززة ،يتبززين مززن خاللهززا مواضززع النبززر ،ودرجززة النطززق،
خصوصا مع عياب صورتها
وحدة النبرة الصوتية...إلخ ،وإال فقد المصاب الكلمة كلها،
،
الذهنيزة مززن معجمززه ،ويززرا بكززونب  Kohnأن المشززكلة تكمززن فززي مرحلززة برمجأأة النطأأق
الحركي المتعلق بالكلمة الهدف؛ ولذلك فزإن التجززيء المزذكور مهزم ألجزل هزذه البرمجزة
العصز ززبية العرفانيز ززة لز ززدا المصز ززاب ،ووفز ززق كز ززل مز ززن بأوبلز ززرب وبجيرلز ززوب ،فز ززإن الحزمز ززة
المتقوسة لها دور ُمهم ألجزل وضع الفونيمات في موضعها في سالسل تشأ لكل الكلمأات
التأأي تفلفهأأا()18؛ ألنهززا -كمززا فززي المخطززط السزابق -حزمززة نسززيجية عصززبية رابطززة بززين
ببروكاب (النطق السليم) ،وبفيرنكهب (الفهم واالستيعاب).
وال زرأي نفس ززه تقري ،ب زا عن ززد بوان ززدا وي ززبب؛ إذ تُوض ززح أن االس ززتيعاب وال ززتلفظ يك ززون
ص زا تك زرار
الحبس ززة ،بينم ززا يكززون التَّك زرار ضز ،
زليما نس ززبيًّا عنززد مرض ززى هززذه ُ
زعيفا ،خصو ،
سز ،
الخط ززط
اس ززتبدال الفونيم ززات ،بس ززبب فق ززدان الق ززدرة عل ززى رب ززط المعلوم ززات الس ززمعية م ززع ُ

العصززبية الحركيززة إلنتاجهززا ،والعطززب يكززون -غال ،ب زا -فززي الفززص الصززدغي األيسززر فززي
منطقة الترابط السمعي(.)19
الحبسات ،لكن يتخلله
وعلى جهة العموم ،فالكالم يكون طلي،قا في هذا النوع من ُ
بع ززض الخط ززل  Paraphasiaم ززع وقف ززات وت زردد بس ززبب ص ززعوبة العث ززور عل ززى الكلم ززات
المناسززبة ،بمززا ينشززأ عنززه اضززطراب عززام فززي التنغززيم التصززويتي  Prosodyوخطززل فززي
ص زا فززي القأأراءة الجهرةأأأة ،بينم ززا ال تت ززأ ر-تقري ،ب زا -الق زراءة االس ززتيعابية
األحززرف ،خصو ،
ويالحززظ معهززا -كززذلك -اضززطراب فززي الكتابززة  ،dysgraphiaوضززعف فززي
الصززامتةُ ،

التهجئززة ،وحززذف لألحززرف ،وقلبهززا المكززاني ،واسززتبدالها ،وقززد تُعكززس الكلمززات فززي الجمززل
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الطويلة ،أو تُحزذف نهائيزًّا ،أو ُيعزاد توةيعهزا؛ لتصزبح فزي غيزر تسلسزلها المنطقزي...إلخ.
وهذا يعود بنا إلى ضرورة تأكيد إرفاق الصور المصاحبة في أ ناء فعل القزراءة الجهريزة،
مع تكرار المقاطع ،ومحاولة الربط اإلدراكي للكلمة بما تُمثلزه فزي السزياق المطزرو ؛ ألن
زر فز ززي إنهز ززاء المشز ززكلة ،الرتباطهز ززا بعمليز ززات اسز ززتدعاء ذهنيز ززة
هز ززذه األمز ززور تسز ززاعد كثيز ز ،ا
باألسز ززاس؛ وألن الز ززدماغ يسز ززتطيع إنشز ززاء مسز ززارات عصز ززبية بديلز ززة بسز ززهولة مز ززع التمز زرين

المس ززتمر ،لي ززتخلص م ززن المس ززالك المعطوب ززة ،وه ززذا أم ززر ُمثب ززف بالتج ززارب الس ززيكولوجية
المختلفة التوجهات.
الحبسزات عمو ،مزا بجزداول تُلخزص أهزم مظاهرهزا،
 وإجماال للفائزدة ،أخزتم هزذا البنزد عزن ُوخصائصها الوظييية.
الحبسأأأات الكالسأأأيكية الرئيسأأأة ،وفقأ أا لأأأأ "رسأأأل لأأأوف" و"وانأأأدا
• و أأأائل اللغأأأة فأأأي ُ
وة "(:)20
الحبسة
بروكا
فيرنكه
التوصيلية
الشاملة
التسمية
الحركية العابرة
للقشرة
الحسية العابرة
للقشرة
الخليطة العابرة
للقشرة

االستيعاب
+
+
-

التكرار
-

القراءة
+ة-
+
-

الكتابة
مقطعية
-

الكالم التلقائي
غير طليق
طليق
طليق
بكم
اضطراب في
تذكر الكلمات

+

+

+

+

غير طليق

+

+

+

-

طليق

-

+

+

-

غير طليق

-

+

-

مقطعية

نسبيا)  -( /خلل)  -/+( /متباين)].
إذ تشير الرموز إلى +([ :سليم ًّ
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للحبسات وفقا لأ "لورةن أوبلر" و"كرة
• األعراا العامة ُ

جيرلو"(:)21
موقع

الحبسة

النطق

االستيعاب

بروكا

ضعي  ،متقطع

جيد

ضعي

فيرنكه

طليق ،فارغ

ضعي

ضعي

ضعيفة

التوصيلية

طليق

جيد

ضعي

ضعيفة

جيد

جيد

ضعيفة

أي مكان

ضعي

ضعي

ضعيفة

ضخم

التسمية
الشاملة
الحركية
العابرة

طليق مع
إطناب
غير موجود
عمليًّا
ضئيل

جيد

التكرار

التسمية
ضعيفة

أمامي
خلفي

جيد

ال بأس

للقشرة
الحسية
العابرة

طليق

ضعي

جيد

ضعيفة

للقشرة

الصابة

الحزمة
المتقوسة

خارج الفص
الجبهي

خارج الفص
الجداري

وموقز ززع اإلصز ززابة يعنز ززي منز ززاطق اللغز ززة المشز ززهورة ،ببروكز ززاب وبفيرنكز ززهب والحزمز ززة
المتقوسة...إلخ ،فتكون اإلصابة أمامها ،أو خلفها ،أو بأي مكان فيها.
وهنا أيضا مالحظات عامة على ما سبق بالجداول(:)22

الحبسزة ال تلغزي لزدا
 المعالجة اللسانية الجزئية تبقى محفو ة؛ ألن اضزطرابات ُالمص ز ززاب مجم ز ززوع الس ز ززلوك اللفظ ز ززي ،حت ز ززى إذا كان ز ززف ح ز ززادة ف ز ززي اإلدراك الس ز ززمعي،
- 36 -

التحليل اللساني الضطرابات اللغة والكالم :نماذج ومقاربات

د .عبدالرحمن محمد طعمه محمد

واإلج زراءات المسززاعدة تتضززح بفعاليززة فززي إعززداد المقطززع األول ،أو إعززداد جملززة غيززر

ُمكتملة في المدخل المعجمي ،أو التمهل فزي طريقزة النطزق وت ازيزد فزي إطنزاب الجمزل
في عملية اإلفهام.
 السيرورتان اللسانية والتداولية منفصلتان ،ففي بعض الحزاالت يحزتفظ المصزاببالحبسة بمجال مباشر لالنتباه التواصلي للمتكلم ،حتى إذا كان فك الشفرات الخاصة
ُ
ويمك ززن للمص ززابين ف ززك االلتب ززاس الحاص ززل ف ززي
بالملفوظ ززات خ ززارج الس ززياق مس ززتحيالُ ،

أن يؤدي السياق فيها إلى أي فهم حرفي.
العبارات االستعارية دون ى
 الأأدالالت العاطفيأأأة أو اليحائيأأأة ُتعأأأد مأأن جانأأ مأأا ليأأأات خاصأأأة ،فقززد بين ززفبالحبسة منهزا
الدراسات أن معالجة االتصاالت العاطيية تكون أفضل لدا المصابين ُ
عند غيرهم من المصابين في النصف األيمن من الدماغ.

بالحبسأأة قأأادرون علأأى التواصأأل غيأأر اللفظأأي ،إذ يمتلززك المصززابون
 المصأأابون ُبالحبسزة مقززدرة كبيزرة ،عززن غيززرهم مززن المصززابين بم اركززز دماعيززة أخززرا ،علززى تمييززز
ُ
األصوات وإدراك التنغيم العاطفي...إلخ ،وهزي أمزور ُيمكزن اسزتغاللها فزي خصوصزية
النص القرمنزي تحدي ،زدا؛ إذ تتفزاوت النغمزة الخاصزة بآيزات النعزيم وميزات العزذاب ،علزى
سبيل المثال ،بما يسمح ببلورة نمأاذج سأمةية ألجززاء مزن الزتالوات المتنوعزة ،يزتمكن

المصابون بواسطتها من تعرف اإليقاع النغمي العاطفي ،وربطه مع المحتوا الداللي
للجمل ززة القرمني ززة ،م ززن ززم اكتس ززاب الص ززورة الذهني ززة المالئم ززة للكلم ززات ف ززي التسلس ززل

الخا

بها داخل النص.

ويززتلخص القززول فززي أن طبيززب األعصززاب فززي أمززس الحاجززة إلززى اللسززانيات ،أو
بززاألحرا إلززى نمززاذج لسززانية تُفسزر بنززاء الجملززة ،كمززا أن عززالم اللسززانيات فززي حاجززة إلززى
المتب ززادل مفي ززد لتط ززور
طبي ززب األعص ززاب؛ ُليع ززدل م ززن نماذج ززه اللس ززانية ،فه ززذا االعتم ززاد ُ
ِ
المفضلة لدج علماء األعصأاب التأي ُيمكأن الفأادة
العلمين ،فما هي النماذج اللسانية ُ
الحبسة التعبيرةة expressive aphasia؟
منها في ُ
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إنها -بزال شزك -النمأاذج التوليديأة ،لمزاذا؟ ألن المعاينزات السزريرية اإلكلينيكيزة
الحبسززة التعبيريززة الناجمززة عززن ضززرر فززي منطقززة
أك زدت أن الشززخص الززذي ُيعززاني مززن ُ
ببروك ززاب بال ززدماغ يفق ززد الق ززدرة عل ززى ال زربط ب ززين الكلم ززات المعجمي ززة ،إذ إن الكلم ززات تب ززدو
أن يتفوه بكلمزات ،لكنزه ال
متفرقة في ذهنه ،وغير مرتبطة ويما بينها؛ فالمريض يستطيع ى
أن يبنز ززي مكونز ززات نحوي ز ز ،ة ،ومز ززن ز ززم يمكز ززن القز ززول -بحسز ززب التوليز ززديين -إن
يسز ززتطيع ى

المركبززات غيززر موجززود ،أو إنززه متضززرر؛ ألن هززذا الميكززانيزم هززو
الميكززانيزم الززذي يبنززي ُ
الز ز ززذي ي ز ز زربط بز ز ززين الكلمز ز ززات المعجميز ز ززة (الفعز ز ززل ،واالسز ز ززم...إلخ) والوظيييز ز ززة (الز ز زززمن،

والمصدر...إلخ).
أن يفسزر كيز
المدهش في األمر هو أن هذا النمزوذج التوليزدي ال يسزتطيع ى

أن

الحبسزة التعبيريزة يمكنزه غنأاء ُجمأل ،وهزو مزا يهمنزا
الشخص المصزاب الزذي ُيعزاني مزن ُ
تركيبيأا؛
هنا في الربط مع تالوة القرمن الكريم ،لكنه في مقابل ذلزك ال يقزدر علزى بنائهأا
ًّ

لذلك قام األطباء بتطوير تقنية عالجية تتمثل في تمكين استرجاع اللغة مزن خزالل مليزة
تجريبية شهيرة ،تعرف بز العالج عن طرةق التنغيم اللحني

()23

Melodic intonation

 ،therapyونمززوذج تززالوة الززذكر الحكززيم هززو -ب أريززي -أبززدع النمززاذج ،وأقواهززا ،وأعمقهززا
ويمززا يخززص هززذا المقتززر التقنززي ،بتنززوع مقامززات الززتالوة وقواعززدها البديعززة ،وعليززه ،فززإن
الحبس ززة التعبيري ززة -يز زدعم فرض ززية
صز زا للمص ززابين به ززذا الن ززوع م ززن ُ
تعل ززيم ال ززتالوة -خصو ،
اسأأترجاع الطبيعأأة التعبيرةأأة للغأأة عموم أا ،بوصززف تززالوة الق زرمن ُمقو ،م زا أساسززيًّا لتززد يم

االرتباط بين الدال والمدلول.

وهناك نماذج لسانية تسزتطيع التنبزؤ بزذلك تُعزرف ب ز هندسأة التأوازي ،التزي تززعم
أن اللغززة (تُولززد) أو تُبنززى بشززكل مت زواة فززي ال زة مسززتويات :مسززتوا تركيبززي ة ومسززتوا

لحن ززي -ص ززوتية ومس ززتوا دالل ززي ،وال ززذي ُينسز زق ب ززين ه ززذه المس ززتويات هز زو الوجاه ززات
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التفاعلي ز ززة بينه ز ززا  ،interfacesوق ز ززد م ز ززر بن ز ززا الح ز ززديث ع ز ززن ه ز ززذه المنظوم ز ززة التص ز ززورية
تحليال فونيميًّا فيزيائيزًّا لزبعض هزذه
هما للخليل...إلخ ،وسنذكر
نصا ُم ًّ
المفاهيمية ،وقدمنا ًّ
،
النم ز ز ز ز ز ززاذج الص ز ز ز ز ز ززوتية التوليدي ز ز ز ز ز ززة الخاص ز ز ز ز ز ززة ب ز ز ز ز ز ززالقرمن الكز ز ز ز ز ز زريم بنهاي ز ز ز ز ز ززة الد ارس ز ز ز ز ز ززة.
رابعا :نماذج من المشارةع الكلينيكية الجرائية لتحسين القدرات القرائية:
المجربززة ألجززل تحسززين القززدرات القرائيززة
المقززررة و ُ
هززذه بعززض المشززاريع العالجيززة ُ

عند المصابين بعسر القراءة ،أو اضطرابها خصوصا  ،Dyslexiaأُقدمها هنزا؛ لفائزدتها
وخصوصيتها ،وارتباطها العام بمسألة المعالجات اإلكلينيكية الضطرابات اللغة والنطق.
 -1مشروع تحسين القدرة القرائية لأ "بورةل مايسوني" :Borel Maisonny

ينبنزي هزذا المشزروع علزى المفهزوم التقليزدي للقزراءة واضزطراب تعلمهزا ،ويتماشزى

مع الطريقة المقطعية ألجل تعلم القراءة ،إذ يرتكز على القواعد الصوتية المهتمة بترتيب
الحززروف (األص زوات) تحديز ،زدا( ،)24ومعلززوم أن المقطززع ُيعززرف فونولوجًّي زا بأنززه بززارة عززن

بعززدد مززن التتابعززات المختلفززة مززن الصزوامف ،والمصززوتات (الصزوائف)ب( ،)25وإلززى جانززب

أنه مززيج مزن صزامف ،وحركزة ،فهزو يتفزق مزع طريقزة اللغزة فزي التزألي

بزين الصزوامف،

والحرك ززات ،ويعتم ززد عل ززى اإليق ززاع النفس ززي للم ززتكلم( ،)26ووظييًّيز زا ،ف ززالمقطع ُيمثز زل وح ززدة

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

وقززد أ بتززف الصززوتيات المختبريززة أن الفونيمززات ال تُنطززق منفصززلة عززن بعضززها،
بل على هيئة تجمعات داخل النسيج المقطعي ،وهزو أمزر تجريبزي ُمهزم يرتكزز عليزه هزذا
المشز ززروع ،وأرا أهميتز ززه التطبيقيز ززة فز ززي تحسز ززين القز ززدرة القرائيز ززة عنز ززد ذوي االحتياجز ززات
عموما.
الخاصة
،
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يقت ززر المش ززروع اس ززتعمال اإلش ززارات الرمزي ززة ألج ززل خل ززق ال ززروابط ب ززين األح ززرف
المكتوبزة وأصزواتها؛ بحيززث ُيزدرس كززل حزرف مكتززوب ،وُيزربط بصززوته المناسزب ،وإشززارته
وينط ززق بالصز زوامف داخ ززل المق ززاطع كم ززا هز زي الح ززال ف ززي اللغ ززة العادي ززة (دون
المناس ززبةُ ،

تهجئة) ،ويتم الربط بزين الصزوامف والصزوائف مزن خزالل التلزوين ،كزأن تُكتزب الصزوامف

باللون األةرق ،والصوائف باللون األحمر فزي سلسزلة عموديزة ،وُيزربط بينهزا بخطزوط ،زم
يتم تعليم الكلمات من خالل مقاطع ال ية األحرف:
 -صائف بين صامتينF.A.L :

 -صززامتان متتابعززان ،وبالنهايززة نصززف صززائف ،وهززي مقززاطع تُشززكل صززعوبة نطقيززة

عند المصابين بعسر القراءة ،وتُعرف باسم  ،diconsonantمثل F-L-U
المركزب())28
 تقديم مقاطع ال ية ،bal; bar :ومثل :المصزوت المززدوج (الصزائف ُ ،oi-oin :diphthongومثل :األصوات المركبة.ail-ouil-euil :

أن ي ززتم تكوينه ززا والت ززدريب عليه ززا قب ززل القي ززام
فه ززذه التش ززكيالت المقطعي ززة يج ززب ى
بززالقراءة الفعليززة؛ إذ تسززاعد الحززروف المتحركززة علززى التشززكيل السززليم للكلمززات فززي معظززم

الممكنة ،بما ُيهيئ الدماغ للتكي
االحتماالت ُ
فعل القراءة.
 -2مشروع "شاساني"

()29

العصبي ،السزمعي ،والصزوتي معهزا حزال

:Chassaeny

ُيرك زز هززذا المشززروع علززى الجانززب الكتززابي ألجززل تحسززين الق زراءة؛ إذ يززرا أن

الكزالم والقزراءة والكتابزة هززي نشزاطات نفسززية تبليغيزة ،حيززث إن االضزطراب الززذي يحززدث
في القراءة يكون في سياق عاطفي وجداني ،والمشروع يتأسس على تقنيتين أساسيتين:
 اسأأتعمال سالسأأل الكلمأأات :إذ تتكززون السالسززل مززن كلمززات متتابعززة متسلسززلة بززروابطوينطلززق فززي
المعززالج قل ،م زا أحمززرُ ،
شززكلية أو معنويززة ،ززم يسززتخدم الم زريض قل ،م زا أسززود ،و ُ
الت ززدريب م ززن خ ززالل المق ززاطع القليل ززة الت ززي تُش ززكل الكلم ززات ،وم ززن خ ززالل األس ززئلة يت ززدرب
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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،
مثال :ما اآلية التي تتحدث عن التوحيد؟
يبدأ في الكتابة عموديًّا كلمة كلمة:
قل

و

لم

ول

ولم

ك

هو

الص

يل

ولم

يك

كفو

و

الصمد

يلد

يو

يكن

كفوا

يولد

له

أحد

أحد

حيث يساعد ذلك التجزيء المقطعي -كما سبق وذكرنا -بقوة في تثبيزف النطزق
ص زا مززع سززماع القززارئ -علززى سززبيل المثززال -وهززو يتلززو
السززليم للكلمززات و ُ
الجمززل ،خصو ،
مسموعا.
نصا
فشيئا ،أو مع الراوي الذي يروي ًّ
شيئا ،
اآليات ،
،
 التصحيح الذاتي :فعند إمالء هزذه السالسزل ،كمزا فزي المثزال ،إذا كزان هنزاك خطزأ الأن
ُيش ززار إلي ززه ،ولك ززن ُنمل ززي سلس ززلة جدي ززدة تح ززوي الكلم ززة ذاته ززا المكتوب ززة خط ززأ ،به ززدف ى
المص ززاب الخط ززأ بنفس ززه ،بم ززا ُيهيئ ززه عص ززبيًّا آللي ززة االس ززتعادة الذاتي ززة للص زواب،
يكتش ززف ُ
وترسيخ المكونات الصوتية للكلمات في معجمه الذهني (الصورة السمعية والبصرية).

 -3مشروع "إيستين"

()30

:F. Estienne

وه ززو مش ززروع يعتم ززد عل ززى المفه ززوم التص ززوري البص ززري للنش ززاط الق ارئ ززي ،به ززدف

الوصول إلى القراءة المتسلسلة السريعة بالتدريج ،ويرتكز على حجب مزا ُيزراد قراءتزه فزي
لحظززة ق زراءة المثيززر الكتززابي ،بعززد التعززرض إلززى إبصززار س زريع لززه ،ولززه تقنيززات تمرينيززة

كثيرة ،أهمها:
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• تمرةنات بواسطة أدوات ال تحمل معنى:

مثأل األصأوات المنعزلأة (البسأيطة والمعقأدة واألكثأر تعقيأدا)Li, La, Lu / Lali, :
Alula
ويمكزن هنززا إضزافة محتزوا معلومزاتي للكلمززات:
واألصأوات المختلطأة rami, mira :ة ُ

رأا -مرمة – امرأة – مرأا...إلخ.

واألصوات المتقاربةma na mu / ba la bila :

المعقدةa an ai ain / u un ui uin :
واألصوات ُ
• تمرةنات بواسطة أدوات تحمل معنى:

المجمعة َمثنى َمثنى:
 التشابهات الجزئية ُمثل زةادة عنصر فونيمي Bond-Blond :ة ُكفر -كافر
أو إبدال عنصر بآخر :برد -درب ة بقر – قبر

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

 ...إلخ.

َب َشر  BA SHA RUNة ِب َشر BI SHAR RIN
أو من خالل القالب الجزئي أو الكلي للكلمات:

ُيض ززل – يظ زل ة عرب ززي – عب ززري ة ت زوامقتم – تم ززاقتم ،وهن ززا ينقل ززب المعن ززى إل ززى ض ززده،

صزا) ،وواضزح أن لزه صزل ،ة بتقليبزات بالخليزلب
ُ
ويسمى بز ز جناس القل (فزي الشزعر خصو ،
ض ز ز ز ز ز ز زا.
الت ز ز ز ز ز ز ززي س ز ز ز ز ز ز ززبق توض ز ز ز ز ز ز ززيحها ،وب ز ز ز ز ز ز ززدوائربابن ف ز ز ز ز ز ز ززارسب ف ز ز ز ز ز ز ززي المق ز ز ز ز ز ز ززاييس أي ،
 -التعرف السرةع على مقطع أو كلمة ضمن مجموعة تراكي متشأابهة :مثزل التعزرف

على كلمة (خالق) ضمن سلسلة:
(خقل -خاقل -لخق -خلق -حلق -خالق -خولق -لقخ)

 -قراءة كلمات من عائلة واحدة( :ذهب -مذهب -ذهاب -ذاهب -أذهب -مذاهب)
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 -ينطلأأق المأأرةض بعأأد هأأذا إلأأى ق أراءة ُجمأأل قصأأيرة تبأأدأ بتراكي أ متشأأابهة :يززذهب

الطالب إلى الجامعة – يحضر الطالب المحاضزرة فزي الجامعزة – الجامعزة مقزر للد ارسزة
– يدرس الطالب المحاضرات في الجامعة...إلخ.

هذه التمرينات والتدريبات تُطلِق اللسان عند ذوي االحتياجات الخاصة ،وتهيئهم
للق زراءة المقطعي ززة الس ززليمة ،الت ززي تُمث زل -ب ززدورها -أسا ،س زا ُمه ًّم زا لقواع ززد ق زراءة أي ن ززص،
فضززال عززن تززالوة الق زرمن الك زريم؛ فمززع التززدريب واالسززتماع الح،ق زا إلززى مي الق زرمن ،يسززهل
علزيهم الزربط التكززويني للكلمززات القرمنيززة مززن خززالل قواعززد اإلدغززام ،والنبززر ،والغنززة...إلخ؛
ألنه ززم يكون ززون ُمهيئ ززين لمث ززل ه ززذا ال ززدمج المقطع ززي للكلم ززات ،وِقز زس عل ززى ذل ززك التنغ ززيم

اللحنززي ،الززذي فص زلنا الكززالم عنززه من،ف زا ،فتنغززيم الززنص ،وتحويلززه إلززى الق زراءة الموسززيقية،
ُيمثل عامال أساسيًّا لتحسين القدرة القرائية عند المصابين باضطرابات القراءة والنطق.
خامسا :نماذج التحليل الفونيمي الفيزةائي لبعض األصوات المختبرةة:

 .1نمأأأاذج تحليليأأأة لأأأبعض األصأ أوات التأأأي ُتسأأأب مشأأأاكل نط يأأأة عنأأأد المصأأأابين
باضطرابات النطق:
(أ) األصوات االحتكاكية :Fricative Sounds
تتشززكل هززذه المجموعززة مززن األص زوات مززن خززالل االقت زراب المفصززلي لعضززوين
زار قويزًّا مززن الهزواء علززى نحززو كززاف،
نززاطقين بززاإلغالق الجزئززي؛ ألن إصززدارها يسززتلزم تيز ،ا

ض زا ،وأص زوات هززذه المجموعززة هززي (الززذال-
وى
العضززوين كاو ،ي زا أي ،
أن يكززون التضززييق بززين ُ

الظاء -الزاي -الفاء -السين -الشين– الصاد -العين -الغين -الخاء -الحزاء -الهزاء-
الثاء)(.)31
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ولززذلك فززإن تززدريب الم زريض عليهززا يحتززاج إلززى مقاربززة تزززمين النطززق بالصززوت
ضزا ،مثزال
داخل السالسل المقطعية ،مع مساعدته على استخدام الز َّنفس بمرونزة وبقزوة أي ،
َّك ىم) (األنفال .)9
قوله تعالىِ( :إ ىذ ت ىست ِغيثُون رب ُ
وبالتقس ززيم المقطع ززي ،كم ززا س ززبق توض ززيحه ،وتأكي ززد ق ززوة النب ززر والتص ززويف...إلخ،
يس ززتطيع المز زريض النط ززق بش ززكل س ززليم ،وه ززذه مخطط ززات وص ززيية له ززذه المجموع ززة م ززن

األصوات(:)32

(ب) األصوات المزجية المركبة:Affricative Sounds :

وهزي بزارة عززن صزوت وقفزي بتحريززك احتكزاكي( ،)33فاألصزل فيهززا حالزة ُمركبزة مززن
االنحباس والتضييق ،تنشأ من ُحبسة كاملزة االنغزالق ،مصزحوبة بزانغالق غزاريُ ،يرخزى
باتصال اللسان بالحنك الصلب  ،hard palateبحيث يحدث احتكاك في مكان النطق،

للعضزوين ،وفزي
ضوي النطق انفصاال ،
مع انفصال ُع ى
بطيئا يسزمح بخلزق احتكزاك هزوائي ُ
- 44 -

التحليل اللساني الضطرابات اللغة والكالم :نماذج ومقاربات

د .عبدالرحمن محمد طعمه محمد

المزجأأي الوحيأأد هو[صأأوت الجأأيم] ،وتعطززيش الجززيم فززي تززالوة
المركأ
َ
العربيززة الصأأوت ُ
(مركزب مزجززي احتكززاكي) ،يبززدأ
الززذكر الحكززيم أمززر ُمهززم ،فززالجيم صززوت شززديد احتكززاكي ُ
شينا ،مزع الجهزر التزام:
نطقها كما لو ُكنا ننطق داال ،م ينتهي نطقها كما لو ُكنا ننطق ،
) ،)34((djوالوصف الفيزيائي النطقي لها هو(:)35

(جأ) األصوات األنفية :Nasal Sounds

وتنشززأ مززن خززالل غلززق الممززر الفمززوي غل،قزا تا ًّمزا بززين الفززم والحنززك اللززين (اللهززاة)

 ،soft palateالذي ينخفض ليسمح بمرور تيار الهواء خالل مجرا األنزف ،واألنييزات
زيوعا ،واألنيي ز ززات ف ز ززي العربي ز ززة ه ز ززي :المأأأأأيم والنأأأأأون
اللثوي ز ززة والش ز ززفوية ه ز ززي األكث ز ززر ش ز ز ،

اللثوةة(:)36

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

• النون الغارةة  :Antronasalوتنشزأ فونولوجيزًّا عنزد وقوعهزا قبزل الشزين أو الجزيم أو

الياء؛ (فمن يؤ ِمنم ِبرب ِ
ِه) (الجن  .)13وتحليلها الصوتي:
ى
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• النأأأون الطب يأأأة :وتنش ززأ فونولوجًّي زا عن ززدما تق ززع قب ززل الك ززاف؛ (ِإن ُك زل نىف زس َّل َّم زا عل ىيه زا
ح ِافظ)(الطارق .)4
وتحليلها الصوتي:

• النون اللهوةة  :Uvularوتأتي قبل صزوت القزاف؛ قزال تعزالى( :لِزي ىعلم أن قز ىد أىبل ُغزوا)
(الجن  .)28وتحليلها الصوتي:

وي ززتم الت ززدريب عل ززى ك ززل ه ززذا ،ومثل ززه م ززن خ ززالل المعالج ززات والمقارب ززات التز ززي
أوضحناها تفصيال في المباحث السابقة ،وأكتفزي بهزذا القزدر مزن هزذه النمزاذج التحليليزة؛
ألن تتبع كل األصوات بهذه المنهجية يحتاج إلى دراسة منفصلة.
 -2نماذج من التحليل الطيفي الفيزةائي:

سنقوم بزالتطبيق علزى القزرمن الكزريم؛ ألن القزرمن الكزريم يسزتخدم المالمأح

الصأأأوتية األساسأأأية الأأأثالث :النطقي ززة والفيزيائي ززة واإلدراكيةةالعرفاني ززة ،إلب زراة ال ززدالالت
المقصودة ويه وتوصيلها؛ كما مر بنا بأكثر من موضع ،وأقصد بالمالمح الفيزيائية تردد
الصوت وذبذبته داخل بنية الكلمة؛ فكلما كانف الترددات والذبذبات عاليزة ،كانزف الكلمزة
مسموعة أكثر ولها تأ ير أقوا ،ومن جانب مخر ،فإن لم يكن للصزوت عل نزو وطزول فإنزه
ال يصل إلى مرحلة اإلدراك لدا المتلقي العادي ،فضال عن ذوي االحتياجات الخاصة.
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وويما يلي نماذج تحليلية لتوضيح هذه المسألة:
ِ
َعَلى) (األعلى .)1
اس َم َرب َ
ِك األ ْ
أ( -س ِب ِح ْ
بناء على التحليل الطيفي الفيزيائي لهذه اآلية ،يظهر لنا ما يلي من نتائج(:)38

فالتززدريب علززى التقطيززع والمززدا الزمنززي لكززل مقطززع ،ومعرفززة الصززفات الصززوتية
الفيزيائيززة ،ولززيس مجززرد قواعززد الززتالوة ،يكززون كفززيال بتحقيززق نتززائج مرجززوة لززدا الم زريض
الحبسات بمختلف أنواعها ،فاآلية من ميات توحيد األلوهيأة ،وردت فزي
بعسر القراءة أو ُ
معرض الحديث عن تسبيح ذات و تبارك وتعالى ،فكانف النغمزة صزاعدة  ،2.2وبشزدة

صوت  ،53 DBفي قوله تعالى (األ ىعلزى) ،وهزي الصزفة الخاصزة بالجنزاب األعلزى مزن
الكم ززال والج ززالل ،فكان ززف ق ززوة المقط ززع مواةي ززة لق ززوة المحت ززوا ال ززداللي (الدالل ززة اإليحائي ززة
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اإلدراكيزة) ،وتلزك أمززور مهمززة يجززب مراعاتهززا عنزد المتلقززي العززادي للززذكر الحكززيم ،فضززال
عن ذوي االحتياجات الخاصة.
بَ ( -ف َذ ِكر ِإن َّن َفع ِت ِ
الذ ْكَرج) (األعلى .)9
ْ
َ

المخ زاطبين مززن ال يعتبززر
تتحززدث اآليززة عززن سززمة النسززيان لززدا اإلنسززان ،ومززن ُ

(إن) ،الززذي يقتضززي عززدم احتمززال وقززوع الش زرط ،أو نززدرة
بالتززذكير ،فززأتى حززرف الش زرط ى

وقوعه ،الحظ ارتفاع النغمة إلى  ،2.4وبشدة صوت بلغف  ،52.5 DBفي قوله تعزالى
بفذ ِك ىرب.
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فمعل زم النص ززو
إن معرفززة هززذه المعلوم ززات لززيس م ززن بززاب التززرف أو الحش ززوُ ،
أن يك ززون عل ززى د اري ززة ومعرف ززة كاوي ززة به ززذه الجوانز زب الص ززوتية،
(ك ززل النص ززو ) يج ززب ى

ص زا مززع تطبيززق مززا قززدمناه مززن مشززروعات وأمثلززة وتحلززيالت ،ومززع تطبيززق تقنيززات
خصو ،
أن نفيزد فزي إطزاره مزن كزل
التنغيم اللحني...إلخ .فنحن في عصزر تقنزي متطزور ،ينبغزي ى
المتز ززا ألجز ززل عز ززالج هز ززذه االضز ززطرابات ،واقت ز ز ار مز ززا يسز ززهم فز ززي بنز ززاء أطز ززالس نو يز ززة

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

 .1بينف الدراسة ضرورة فهزم المقاربزات الخاصزة بالمعالجزة العصزبية المركزيزة للكزالم،
ألجل الوصول إلى المقاربات التأسيسية الخاصة بعالج مشكالت اللغة والتخاطب.

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

الم َّ
قدم ززة عل ززى أه ززم نم ززاذج االض ززطرابات ،وحاولن ززا ربطه ززا
 .3رك زززت مباح ززث المعالج ززة ُ

بكييية تحسين األداء النطقي آليات الذكر الحكيم ،بناء على أسس علمية (اضزطرابات

خصوصا ،والحبسات الرطانية ،والحبسة التوصيلية).
اللجلجة
،
 .4قدمف الدراسة مقترحات تجريبية واختبارات مساعدة؛ ألجل تحسين الكفزاءة النطقيزة

والقرائيززة عنززد ذوي االحتياجززات الخاصززة ،ويمززا يتعلززق بززاألداء الكالمززي عمو ،م زا ،وتززالوة
ص ز زا (اختب ز ززارات تس ز ززمية األش ز ززياء ،والت ز ززد يم النص ز ززي الع ز ززام ،واإلب ز ززداالت
الق ز زرمن خصو ،
االحتمالية...إلخ).

 .5عرض ززنا نم ززاذج تطبيقي ززة ُمنوع ززة م ززا ب ززين التحلي ززل الفس ززيولوجي الس ززمعي ،والفيزي ززائي

الطيفززي ،أوضززحنا مززن خززالل تفاصززيلها الكثي زرة كيييززة المعالجززة الفونولوجيززة المقطعيززة،
أن
ووسائل التجزيء المقطعي ،ورجحنا أقوال أشهر المختصزين بهزذا األمزر ،بمزا ُيمكزن ى
يك ززون نز زواة لمش ززروع برن ززامج ت ززأهيلي متكام ززل ،تس ززاعد وي ززه عل ززوم اللس ززان عل ززى تحس ززين

القدرات األدائية والنطقية للكالم.
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بعس ز ززر القز ز زراءة
 .6طرح ز ززف الد ارس ز ززة أه ز ززم المش ز ززروعات التجريبي ز ززة العالجي ز ززة الخاص ز ززة ُ
واضطرابهاَّ ،
وقدمنا من خاللها نماذج تطبيقية على اللغة العربية ،نرا أنها تُمثل جزز،ءا
المقتر .
مما ُيمكن تطويره؛ ليكون ،ا
إطار مرجعيًّا ضمن مشروع البرنامج التأهيلي ُ

لمشزكالت كالميزة ،وحللناهزا
المسزببة ُ
 .7انتهينا بتقديم توصزي عزام ألشزهر األصزوات ُ
فيزيائيًّا من خالل بعض نماذج القرمن الكريم ،وهو ما نقول إنه نموذج عملي لما ُيمكن
تأسيسه من أطلزس عالجزي لسزاني شزاملُ ،يزربط بقاعزدة بيانزات رقميزة محوسزبة ،يمكزن
أيضا لتقويم اللسان العربي عند األصحاء.
برمجتها لمساعدة أصحاب االضطرابات ،و ،
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السليم في الكلمات ،للتفاصيل:
Terrence W.Deacon: The Symbolic Species, The Co-evolution of
Language and The Brain, Library of Congress Cataloging- Inpublication Data, 1st ed, 1997, Pp 280-281.
()19

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

()20

واندا وة  :علم األعصاب ،مرجع سابق ،ص .309

( )21اللغة والدمام ،مرجع سابق ،ص  .54وللمزةد من التفاصيل حول تلك األعراا وأسبابها يمكن
مراجعة الجدول التلخيصي الذي وضعه الجمعي بأولعراس :مأدخل إلأى اللسأانيات النفسأية العصأبية،
مركز الملك عبد هللا بن عبد العزةز الدولي لخدمة اللغأة العربيأة ،الرةأاا ،طأأ  ،2017 ،1ص ص
.183-180
()22

للتفاصيلُ ،ينظر ،الجمعي بولعراس :مأدخل إلأى اللسأانيات النفسأية العصأبية ،المرجأع السأابق،

ص ص .165-163

)(23

Nancy Helm (et al): Melodic Intonation Therapy Manual, MIT, San
Antonio, Tex, Special Press, 1st ed, 1989.
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( )24مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية ،ص .316
)(25

Robins, R.H: General Phonetics, Longman group, Ltd, 2nd ed, 1978, P
137.
( )26أحمد مختار عمر :دراسة الصوت اللغوي ،عالم الكت  ،القاهرة ،طأ  ،1991 ،1ص .286
()27

عبأأد القأأادر عبأأد الجليأأل :علأأم اللسأأانيات الحديثأأة ،نظرةأأة الأأتحكم وقواعأأد البيانأأات ،دار صأأفاء

للنشر والتوزةع ،األردن ،طأ  ،2002 ،1ص .349
()28

الفرق بين الصأائت المركأ  ،والصأائت العأادي أن أعضأاء النطأق تظأل فأي موضأعها فأي حالأة

لمرك يتكون من صوتين صائتين ُينطقان ألجأل
الصائت العادي مدة ملحو ة من الزمن ،والصائت ا ُ
طعأأين ولأأذلك يسأأمى بالصأأائت االنزالقأأي  glidingألنأأه يتضأأمن انزالق أا
تكأأوةن مقطأأع واحأأد ال مق َ
مقصودا إذ تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص بصائت من الصوائت ،ثم تنتقل مباشأرة نحأو
بدفعأة َن َفأ
الوضع الخاص بصائت خر ،بحيث يحأدث االنأزالق مأن األول إلأى الثأاني َ

واحأدة ألجأل

إن كأان
وةسأمى الصأائت المركأ هابطأا أو نأازال ْ descending
تكأوةن مقطأع واحأد ،مثأل (ُ ،)a i

إن كان طرفه الثاني
وةسمى صاعدا ْ ascending
طرفه األول أبرز أو أشد جهرا من طرفه الثانيُ ،

أبأأرز أو أشأأد جهأأرا مأأن طرفأأه األول (أي إن االعتبأأار يكأأون بمأأا يصأأير إليأأه النطأأق) ،والص أوائت

المركبة جميعها (صأوائت مركبأة هابطأة) ،للتفاصأيل ،انظأر محمأود السأعران :علأم اللغأة،
النجليزةة ُ
مقدمأأأأأأأأة للقأأأأأأأأارن العربأأأأأأأأي ،دار النهضأأأأأأأأة العربيأأأأأأأأة ،بيأأأأأأأأروت ،طأأأأأأأأأ  ،2013 ،1الصأأأأأأأأفحات
 ،177-176وهنا أيضا أمر ُمهم نذكره للفائدة إذ يلتقي الفيلسوف العربي "الفارابي" في االفتراا
المفكأر النجليأأزي  A.S. Diamondفأأي تصأأور مراحأأل نشأأرة اللغأأة النسأأانية فأأي
التأأرملي مأأع ُ
العمليأأة الفسأأيولوجية للتصأأوةت فأأالرجالن يتشأأاركان النظأأرة التطورةأأة نفسأأها إذ يرةأأان أن التطأأور

الم َّ
ركأ .
النساني -وبالتالي التطور اللساني -هو تطور ارتقائي يتجه من األبسأط واألسأهل صأوب ُ
ومن هنا فإن "التصوةتات األولى" عند "الفارابي" نجدها عنأد "ديامونأد" فأي القأول بأرن اختبأارات علأم
و أأائل األعضأأاء (الفسأأيولوجيا) تشأأير إلأأى أن األص أوات األولأأى واألسأأهل هأأي تلأأك المقأأاطع التأأي
تتكون من صأامت واحأد تليأه حركأة الفتحأة ومأن َثأم ُيمكأن سأح هأذه النتيجأة علأى لغأة النسأان
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األولى ،كذلك نجد أن أولية (النداء) عند "الفارابي" توازي أوليأة جملأة الطلأ عنأد "ديامونأد" ،للمزةأد
يمكأن مراجعأة كتأاب (الحأروف) للفأارابي ،وكتأاب )The History and :Diamond (1959
التماثأل فأي التصأور العرفأاني مأع
 .Origin of Languageكيف يصل الذهن النساني إلى هأذا
ُ
اختالف المكان والزمان والثقافة واللغة؟ إنها البنية الجينية الواحدة والتمثل العصبي الواحد.
( )29مدخل إلى اللسانيات النفسية العصبية ،ص  317وما بعدها ،بتصرف.
()30

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

( )31كورديا أحمد حسن :النظام الصوتي التوليدي فأي السأور المكيأة القصأار ،عأالم الكتأ الحأديث،
األردن ،طأ  ،2012 ،1ص  ،63وللمزةد من التفاصيل ،سانفورد شاين :النظام الصأوتي التوليأدي،
ترجمة نوزاد أحمد ،مطبعة جامعة صالح الدين ،أربيل ،طأ  ،2005 ،1ص .27
()32

كورديا حسن ،المرجع نفسه ،ص .64

( )33أساسيات علم الكالم ،مرجع سابق ،ص .182
()34

محمأأود فهمأأي حجأأازي :مأأدخل إلأأى علأأم اللغأأة ،مركأأز جامعأأة القأأاهرة للطباعأأة والنشأأر ،طأأأ ،1

 ،2016ص .55
()35

كورديا حسن ،المرجع نفسه ،ص .65

()36

كورديا حسن ،المرجع نفسه ،ص .65

()37

نعمة رحيم العأزاوي :منأاهج البحأث اللغأوي بأين التأراث والمعاصأرة ،منشأورات المجمأع العلمأي،

بغداد ،طأ  ،2001 ،1ص ص .107-106
()38

تم استخدام برنامج  Matlab 7ألجل التحليل ،وةمكن مراجعة المزةد مأن التحلأيالت ،واألمثلأة،

والنتائج عند ،كورديا حسن ،المرجع نفسه ،ص  174وما بعدها ،وسانفورد شاين ،النظأام الصأوتي
التوليدي ،المرجع نفسه ،ص  129وما بعدها.
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Linguistic Analysis of Speech and Language Disorders:
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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 interscientific 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.
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