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 مقدمة
 

  

 أ

 :مقدمة

 اللغة تبقى ولكني الجتماعا لالتواص هبا ويتحقق البشر فيها يشرتك اليت، اإلنسانية اخلاصية تعترب اللغة     
 وتطورت ودرسوها الظاهرة هذه القدماء عرف وقد،األشخاص بعض عند واملرض للتلف عرضةعند الناطقني هبا 

 .حديثا و قدميا الكالم أمراض ظاهرة يف متثل،للدراسة موضوعا لنا أفرز  مما،واملعارف العلوم بتطور حديثا

 اإلهانة و للتهميش عرضة جعلتهم إذ األمراض هذه من تعاين ،اليتالفئة هبذه االهتمام الضروري من وكان     

 .لذلك ملحا الدافع وكان الدراسة هذه مثل إىل ماسة احلاجة فكانت،كالمهم  من والسخرية

إشكالية جتسدت يف ماهية الطرق العالجية الالزمة هلذا املرض و قد تولد عن هذه  املوضوع عن تولد      
 على أتثريها هو الكالم؟ما أمراض ظاهرة هي ما اإلشكالية الرئيسية جمموعة من اإلشكاليات الفرعية منها:

 املرض؟ اهلذ الالزمة العالجية الطرق هي الظاهرة؟وما هلذه واحملدثون القدامى نظر فاللغوي؟كي التواصل
 الطرق العالجية لعالج    عن بينها: الكشف من للبحث فرضيات وضع ،اإلشكاليات هذه واستلزمت       
 علىواستنادها  اعتمادها خالل من وذلك،ثاحدي الظاهرة عرفته الذي التطور إىل التوصل ،المكال أمراض ظاهرة

 .القدمية الصوتية الدراساتيها إل توصلت اليت النتائج
الكشف  و زوااي عدة من وحتليلها الظاهرة وصف خالل من،صفيالو و  نهجامل و هو واضح منهج تبين مت وقد     
 ختدم اليت اللغوية املفاهيم بعض عن للحديث خصص،مبدخل استهل ،فصول ثالثعلى  البحثو حيتوي   ،عنها

 .وصفاهتا مبخارجها األصوات ومفهوم النطق وجهاز والكالم اللغة كمفهوم  البحث بوابة وتفتح،املوضوع
 الفرعية العناوين من جمموعة ضم اللساين،وقد البحث يف الكالم أمراض ظاهرة ،األول الفصل درسكما          
الفصل الثاين فتم احلديث  أماى التواصل اللغوي ثريها علأت أسباهبا أنواعها الكالم راضأم ظاهرة يف: مفهوم ةاملتمثل

 ةواليوانني اهلندية تاحلضارا يف املثل، الغرب من كل  نظرة إىل فيه اإلشارة متت،القدامى عندالكالم  أمراضفيه عن 
 من لعديدا هبا تحتدث ما وهو،القدامى العرب نظرة إىل ابإلضافة،الصوتية االضطراابت هلذه القدمية والرومانية
 الفراهيدي،ابن أمحد بن اخلليل أمههم املعاجم كعلماء،العلماء من العديد وتناوهلا،القدمية العربية اللغوية املدارس

 منهم البالغة علماء إىل ابإلضافة،املربد جين ابن بينهم من اللغة وعلماء والنحاة أابدي دريد،الفريوز
 لطرقل الثاين لفصلا واختتم سينا وابن الكندي أمثال واملسلمني واألطباء الفالسفة جانب إىل،اجلاحظ،يالسيوط
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 أقره وما اجلاحظ هاقرتح ما وكذلك والداين ياجلزر  كابن  التجويد علماء عند وجد ما هو و القدامى عند العالجية

 .سينا ابن

 نظرة،أوال التالية العناوين عنه وتفرع احملدثني عند الكالم أمراضلدراسة  الثالث فقد خصص الفصل أما       
 علم األرطوفونيا علماء نظرة التحويلية( اثنيا التوليدية البنيوية،البنيوية قبل الظاهرة )ما هذه إىل اللسانيات علماء

 بكتابه فهمي مصطفى ا األستاذرواده أهم وجند،النفس علماء نظرة اثلثا،والكالم والصوت اللغة اضطراابت
 من مبجموعة واختتم منهجيةة مبقدم البحث بدأ وقد،الكالم أمراض عالج يف احملدثني طرق رابعاو  الكالم أمراض

 .النتائج

 البيان :أمهها الكتب من جمموعة على االعتماد مث،ومستحقه حقه وإعطائه ابملوضوع اإلملام أجل ومن      
 دراسة اللسانية الكالمية األلعاب ،حولة حملمد والصوت والكالم اللغة اضطراابت علم األرطفونيا،للجاحظ والتبيني

 .فهمي  ملصطفى الكالم وأمراض بشر لكمال الكالم فن ،هريدي ألمحد تركيبيةة صوتي
 ضيق أمهها من،وعرقلته جمراه اعرتضت اليت والصعوابت العراقيل من موعةجم البحث هذا اعرتضت وقد      
 العلماء عند الظاهرة هذه لحو ،املعلومات مجع صعوبة إىل ابإلضافة،اجملال هذا يف واملراجع املصادرة وقل الوقت

 .قدميا

 هذام إمتا يف وأعانتين دريب أانرت اليت مسعودة شكور ملشرفةاة ستاذاأل إىل،ابلشكر اجلزيل تقدمأ األخري ويف

 .اليسري ابلقدر ولو  العلم طلبة به أفيد أن أرجو،كما البحث
 ﴾وإايكم هللا وفقين﴿
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عند بعض   هلكن جنسه أبناء مع للتواصل يؤهله لغوي جبهاز اإلنسان هللا تعاىل قد زود إن        
 ابألصوات النطق يف اضطراب أو خلل إىل يؤدي ما والنقص، واملرض للتلف عرضة ىيبقاألشخاص 

 يف وحناول إليها واحملدثني العلماء نظرة ومتايزت تباينت اليت الكالم أمراض ظاهرة لنا أفرز ما وهو اللغوية
 . الظاهرة هلذه متهد اليت اللغوية املفاهيم من جمموعة على الستار نزيح أن البحث هذا بداية

 وأتثر أتثري عالقة تربطها االجتماعي التواصل عملية يف فعاال دوراتؤدي  والكالم اللغة ثنائية إن       
 .الصحيح همسار   عن واحنرف التواصل اختل الكالم اضطرب كلماو   للغة الفعلي التجسيد هو فالكالم

 لغةال تعريف_ 1

 :لغة     

 من به يتّعد ال وما السقط وه  ا:واللَّغ   :  الّلْغو :لغا :بقوله العرب لسان يف اللغة منظور بن  عرفها    
 .(1)تكّلم لغوا يلغو ولغا نفع وال فائدة على منه صلحي وال وغريه كالم

 وتكّلم وصفا الصواب عن زاغ وتقول :والّلغا :ابلّلغو وتكّلم :يلغو فالن: لغا :"البالغة أسرار يف وجاء
 (2)ابلرفث

 .التكلم بفعل القيام أبهنا تعترب للغة اللغوية الداللة أن لنا يتبني السابقني اللغويني التعريفني من

ه: بقول اخلصائص كتابه يف عرّفها جين ابن فنجد اللغة ملفهوم اللغويني تعاريف تعددت :اصطالحا      
 .(3)"أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات فهي حدها ّما"أ

 

                                                           

و(  غ مادة )لم 1998هـ، 1427 1بن منظور لسان العرب ضبط نصه وعلق حواسية رشيد القاضي، دار صبح وإديسوفت، بريوت، لبنان، ط (1) 
 .282، ص12ج
، 2و(، ج غ م، مادة )ل1998هـ، 1419، 1الزخمشري: أسرار البالغة، حتقيق حممد ابسل عيون الود دار الكتب العلمية، بريون لبنان، ط(2) 

 .72ص
 .33، ص1م، ج1913ابن جين: اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب املصرية،  مصر، )د.ط(،  (3) 
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 فعل  العبارة وتلك مقصوده عن املتكلم عبارة هي املتعارف يف اللغة علم": بقوله خلدون بن  ويعرفها
 وهو هلا املتفاعل العضو يف متقررة ملكة تصري أن فالبد الكالم إلفادة القصد عن انشئة لساين

 ."(1)اللسان

 النفسية احلالة يف ندرسها أن ينبغي اجتماعية حقيقة أبنه  :العام اللغة علم كتابه يف سوسري دي ويعرفها 
 (2).هبا للمتحدثني

 أبناء بني مشرتكة إنسانية خاصية أهنا هو للغة واحد مفهوم على التعاريف اجتمعت لقد           
 للتواصل الصحيح األداء يف يساهم ما وهو وقصدا إفادة يؤدي والذي الكالم يف تتجسد  اجملتمع
 .اللغوي

 .واالصطالحية اللغوية وداللته مفهومه هاآلخر ل هو الكالمأن  جند اللغة مقابل ويف

 :الكالم تعريف_   2

 وكاملته وك ِليمك انطقه وكامله وِتكالما ت كلُّما الّرجل فتكّلم القول :الكالم" :احمليط القاموس يف جاء :لغة
 كثريه، الكالم جيد :تكالم الرجل وهذا صاحبه، منهما واحد كل كّلم املتقاطعان، وتكّلم حادثته إذا

 (3).ايبس طبت أو األرض من غلط ما والكالم منطيق أو فصيح

 وهو والكثري القليل، على يقع جنس اسم هو الكالم أن بقوله اححالص يف اجلوهري عرفه وقد     
 تعاىل هللا كلمه السالم عليه عيسى والنيب كلمات ثالث من أقل على يطلق ال الذي الك ِلم عن خيتلف

 . (4)هللا وأسد هللا سيف كقولنا به مسي الدين يف وبكالمه به انتفع ملا ألنه

                                                           

 .112ص 2006، 4، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط2الرمحن بن خلدون: مقدمه بن خلدون، ج عبد (1) 
، ص، 1985: علم اللغة العام، ترمجه بوئيل يوسف عزيز، مراجعة مالك يوسف املطليب، دار آفاق عربية، بغداد، )د.ط(، سوسري دي فريديناند  (2) 

 .214ص
يعقوب الفريوزأابدي: القاموس احمليط حتقيق مكتبة حتقيق الرتاث، إبشراف حممد نعيم العرقوس، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، حممد الدين حممد بن (3) 

 .155، ص2005، 8ط
 5مادة كلم ج 1999 4اجلوهري: الصحاح: حتقيق أمحد عبد الغفور حتقيق امحد عبدا الغفور العطار دار العلم للماليني بريوت لبنان ط  (4) 

 . 2024_2023ص
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 وهو واحد مفهوم حول كلها تصب للكالم اللغوية الداللة أبن لنا يتضح سبق ما خالل من        
 . فائدة حيمل الذي القول أنه

 بنفسه مستقل لقط فكل الكالم أما": لهقو )   جين ابن (فيعرفه للكالم االصطالحية الداللة عن أما
 .(1)"حممد وقام أخوك، و زيدحن اجلمل النحويون يسميه الذي وهو ملعناه مفيد

 لعملة وجهان فهما وثيقا ارتباطا ببعضهما يرتبطان والكالم اللغة أن فريى سوسري دي فريديناند أما       
 إن مث منه املرجوة الغاية حيقق أن للكالم أريد إذا ضرورة فاللغة اآلخر على يعتمد منهما وكل واحدة
 ربط للمتكلم مبكن كيف إذ التارخيية الناحية من أوال أييت والكالم اللغة أركان لتثبيت ضرورة  الكالم

 إاّل  اللغة نتكلم ال وحنن الكالم أفعال أحد يف الربط هذا مثل وجد يكن مل إذا ةمللكل بصورة ما فكرة
 . (2)ةاللغ نطور يف السبب هو كالملفا منه غريان إىل اإلصغاء بعد

 يعترب فهو ابللغة يرتبط وهو نفسه يف معىن حيمل الذي اللفظ هو االصطالحية داللته يف فالكالم     
 صحيحا تواصال يكون قد الغري، مع ابلتواصل إالّ  يتحقق ال والكالم (اللغة) الذهنية للصورة تُرمُج ان
 .الكالم وأخطاء النطق اضطراابت أسبابه تكون قد األخطاء يعض تشوبه وقد سليما

 اللغوي للتواصل السليم األداء يتوقف حيث اللغوية األصوات من جمموعة من الكالم يتكون كما        
 للصوت واالصطالحية اللغوية التعاريف بذلك  تعددت وقد األصوات هلذه الصحيح النطق على

 :الصوت تعريف_3

 والصائت وغريه اإلنسان صوت السكيت ابن قال أصوات واجلمع رساجل هو :لغة الصوت :لغة      
 .(3)"الصوت شديد أي صيت ورجل الصائح

  فالن تصوّ  يقول حيث الفراهيدي أمحد بن اخلليل أورده ما أيضا للصوت اللغوية املفاهيم بني ومن
 أصوات من صوت األغنيات من ضرب وكل صاح مبعىن فهو صوات يصوتبفالن  أي دعاه وصات 

 .(4)"حسن الناس يف وذكر صيت له ت:الصو  حسن :صّيت ورجل شديده الصوت حسن صائت ورجل

                                                           

 .17ابن جين اخلصائص: ص(1) 
 .38_37ينظر فريدينان دي سوسري: علم اللغة العام، ص (2) 
 . 21، ص2008، 1حممد فريد عبد هللا: الصوت اللغوي وداللته يف القرآن الكرمي، دار مكتبة اهلالل بريوت لبنان،ط (3) 
 . 145م، ص1988، مؤسسة اهلجرة إيران، )د.ط(، 1ي املخزومي وإبراهيم السمرائي، جاخلليل بن أمحد الفراهيدي: معجم العني، حتقيق مهد (4) 
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 على يدل وهو وغريه لإلنسان مالزمة خاصية تعتربه تقدم ما حسب للصوت اللغوية فالداللة         
 .لديه طقنال جهاز ولده الذي اجلرس يف واالرتفاع ةار  اجله  

 .له واللغويني العلماء مفاهيم تعددت فقد للصوت االصطالحية الداللة عن أما: اصطالحا      

 ومادته الكالم هرو ج وه اإلنساين الصوت والتبيني البيان كتابه يف اجلاحظ عرّفه: اللغة علماء لدى     
 حركات تكون ولن التأليف يوجد وبه التقطيع به يقوم الذي وجوهره اللفظ آلة الصوت أيضا ويقول
 (1).والتأليف ابلتقطيع إاّل  كالما وال لفظ اللسان

 متصال مستطيال النفس مع خيرج عرف الصوت أن إىل اإلعراب صناعة سر كتابه يف جين ابن أشار كما
 له عرض أينما املقطع فيسمى واستطالته امتداده عن تثنيه مقاطع والشفتني والفم احللق يف له يعرض حىت
  ".(2)مقاطعها اختفى حبسب احلروف أجراس وختتلف حرفا

 الصوت أن أظن :يقول إذ الفيزايئية، الناحية من للصوت تعريفه يف سينا ابن الطبيب إليه ذهب ما وهو
 "(3).كان سبب أي من وبسرعة بقوة دفعة اهلواء متوج القريب سبب
 يف تضاعطية موجة عن عبارة الصوت :يعتربون إذ الطبيعة علماء عند للصوت آخر تعريف وهناك

 ميكن الصوت نإف ذلك معو  اجلزئيات تلك مع تالمس  حالة يف عادة توجد األذن ألن اهلواء جزئيات
 . (4)نفسه املاء اهتزاز طريق عن املاء حتت األذن إىل مباشرة يصل أن

 ويف الصويت اجلهاز نقاط من بنقطة اهلواء احتكاك نتيجة يكون الذي األثر ذلك هو فالصوت إذن    
 األصوات لتنتج املرور حرية من اجلوف من اخلارج اهلواء مينع انقص أو كامل انسداد حيدث النقطة هذه

 .للكالم اليت تشكل املادة األساسية   واليت اختالفها على اللغوية
 من كان مث فمن وطالء بناء للكالميف التشكيل الصويت   واألخرية األوىل األداة هو النطق جهاز وألن   
 ". (5)األصوات إصدار يف عضو كل  وظائف إىل اإلشارة مع وأعضائه اجلهاز هبذا التعريف تماحل
. 

 :النطق جهاز تعريف

                                                           

 .286، ترمجة وشرح عبد السالم هارون، دار اجليل ودار الفكر، بريوت، لبنان، )د..ط(، ص1ينظر أبو عثمان بن حير اجلاحظ: البيان والنيني، ج(1) 
 .7ـ 6ينظر ابن جين: سر صناعة اإلعراب، ص (2) 
 .104ـ 103ينظر أمحد جردات:األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجها نقال عن رسالة أسباب حدوث احلروف الفصل األول ص(3) 
 ينظر حيي بن علي بن حيي املباركي: املدخل إىل علم الصوتيات العريب خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ، (4) 
 .19، ص2003طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر، د.ط، كمال بشر: فن الكالم دار غريب لل  (5) 
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 ابلسمع يبدأ آيل بشكل اإلنسان هبا يقوم اليت املعقدة العمليات من سلسلة بعد ينتج الكالم إن     
 .للمستمع ضحااو  الكالم خيرج أن إىل املختلفة الكالم أجهزة عرب داخلية بعمليات ومير

 تتضافر فعندما.  (1)ومتكاملة حمددة ادوار هلا أعضاء من يتكون اجلهاز أن ذلك النطق جبهاز وتسميته
 وأعضاء النطق جهاز اللغة علماء عليه أطلق جهاز تشكل النطق عملية يف بينها فيما األعضاء هذه

 :التالية األعضاء من ويتكون الصوت علماء عند النطق آلة أو الصويت اجلهاز أو النطق

 إىل األصوات علماء ويقسمها األصوات إنتاج يف هاما دورا يلعبان متحركان عضوان مها :الشفتان_1
 النطق عملية أثناء اهلواء فيحبس تنطبقان قد الشفتان وأ (2)العلي من أهم والسفلى وسفلى عليا :قسمني
 هذا حصيلة وتكون الصوت ويسمع  الشفتان تنفرج أن إىل لذلك تبعا  تيار ويتوقف الشفتني خلف

 الشفوية الوقفية األصوات تسمى اليت األصوات إنتاج املؤثر (االنفجار) أو واإلرسال الشديد اإلغالق
 2 (b) (p) مثل  الشفتانية والوقفية الثنائية

 .(u) (o)  يف كما املدورة احلركات نطق يف رئيسية بصورة تربز وهي تستديران أو

 .األصوات إنتاج عند بسهولة النطق عملية أثناء اهلواء فيخرج الشفتان تنفرج كما

 أوضاعه حسب اللغوي الصوت آخر إىل وضع من ينطلق حركة النطق أعضاء أكرب هو :اللسان _2
 .اللسان وطرف اللسان ووسط اللسان، أقصىم: أقسا ثالثة إىل اللسان احملدثني أغلب وقسم املختلفة

 اللسان أوضاع من وضع كل ومع املختلفة أوضاعه يف اللسان به يصل الذي العضو وهو: احلنك 3
 األعلى احلنك ويسمى الفم بسقف احلنك ويسمى األصوات خمارج تتكون احلنك أجزاء من جلزء ابلنسبة

 :وهي أقسام ثالثة إىل ويقسم احلنك سقف أو

 من قطعة وهو (احلفاف) تسمية القدماء عليه أطلق وقد( الرخو احلنك أو احلنك أقصى :الطبق _أ
 األنفي الفراغ فتحة إغالق يف تتسبب وتنخفض ترتفع وحني اللهاة هي حلمية بزائدة تنتهي متحركة اللحم

 إنتاج يف أثر له فيكون اهلواء خمرج يف يؤثر اللسان مؤخرة حركة مع اللني األنف حركة أن كما وفتحتها
 .انسداده أو يضيقه من

                                                           

 .17، ص2003، 1مسري شريف: األصوات اللغوية رؤية عضوية وفيزايئية، دار وائل للنشر عمان األردن ط (1) 
 . 4عبد الصمد مليش: دروس يف مقياس الصوتيات، قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب واللغات، جامعة املسيلة،اجلزائر  ص (2) 
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 (1).الغار الدارسني بعض ويسميه ( الصلب احلنك أو )احلنك ووسط الغار _ب

 (الطبق) الرخو احلنك بني وتقع الفم سقف من الصلبة املنطقة وهو التقعر شديد ألنه ابلغار له تشبيها
 .اللحم من بطبقة مكسوة العظم من قطعة عن عبارة يأ اثبت أو متحرك غري جزء وهي واللثة

 .الثنااي أبصول القدماء عند عرفت وقد األسنان أصول على حلم وهي: (احلنك مقدم) اللثة

 عليها ويعتمد وسفلى عليا قسمني إىل األصوات علماء ويقسمها الثابتة النطق أعضاء من :األسنان ـ4
 .ابلفاء النطق أثناء السفلى الشفة عليها تعتمد كما والتاء الدال نطق يف اللسان

 على يعمل فراغا يشكل أنه ووظيفته الطبق اخنفاض عند اهلواء يف مير فراغ وهو :األنفي لتجويف ـ 5
 تسمية العلماء عليه أطلق وقد اخلاصة األصوات لبعض خمرج أنه كما النطق عند األصوات بعض تضخيم

 (.اخلياشيم)

 الصدري القفص من متتد الورق من صفيحة شكل على مسطحة عضلة وهو :احلاجز حلجاب ـ6
 الزفري ذلك عن فينشأ وينبسط ويتقلص يتمدد أنه ووظيفته أبيض غشائي بنسيج مكسوة الفقري والعمود

 .الرئتني مستوى على والشهيق

 األسفل إىل احلاجز احلجاب عضلة وتتمدد حجمهما يزداد الشهيق فعند مبفتاحني أشبه ومها :الرئتان ـ7
 عضلة رجوع جمرد هي بل عضليا جهدا تتطلب ال سلبية عملية فهو الزفري أما الصدري القفص ويتسع

 .الطبيعي وضعها إىل احلاجز احلجاب

 وطوهلا بعدها وما احلنجرة إىل جمراه التنفس فيها يتخذ الغضاريف من أنبوبة وهي :اهلوائية القصبةـ 8
 .سم2.5و 2 بني وقطرها سم،11 حوايل

 وعضلتان غضاريف ثالث ويشمل اهلوائية القصبة هناية يف ويقع نسبيا يتسع جتويف وهي :احلنجرة ـ9
 . (2)وهي البعض ببعضها متصلة الوتران مها

                                                           

 .22مسري شريف األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزايئية ص (1) 
 .6ـ5عبد الصمد مليش: دروس يف مقياس الصوتيات، ص (2) 
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 لتشبهه احللقي اسم عليه فيطلقون احملدثون أما املكعب سينا ابن اهمس وقد :احللقي الغضروف 1ـ9
 للقصبة رأس مبثابة وهو الغضاريف ابقي استدارة تكتمل ال حني يف اتمة استدارة  الستدارته ابحللقة
 . للحنجرة وقاعدة

 من مستدير غري فهو الرتس يشبه شكله إذ ابلرتسي؛ سينا ابن عليه ويطلق :الدرقي الغضروف 2ـ9
 .آدم تفاحة الغربيون ويسميه الربوز ظاهر جبزء وينتهي األمام من ابرز وعريض اخللف
 الدرقي الغضروف خلف ويقعان التسمية جاءت مث ومن هرم شكل على ومها :اهلرميان الغضروفان_3

 .هلما امتدادا يشكالن لذانلا الصوتيان الوتران هبما ويتصل
 مرانن رابطان ومها األسفل إىل اهلرميني ابلغضروفني عقاملو  حيث من ويتصالن :الصوتيان الوتران _4

 يلتقيان حيث األمام إىل اخللف من أفقيا احلنجرة جتويف يف متتدان متوازيتان وعضلتان الشفتني يشبهان
 عدة وللوترين ملم23 البالغ اإلنسان عد الوترين طول ويبلغ آدم تفاحة املسمى الناشئ الربوز عند

 يسمى ينفتحان وحني واهلمس اجلهر من الصوت صفة تتحدد وتباعدمها وتباعدمها فبتقارهبما أوضاع،
 .املزمار لسان يسمى وغطاؤمها مزمارا بينهما الذي الفراغ
 أثناء التنفس طريق يسد صمام مبثابة تستخدم رقيقة صفيحة يشبه غضروف وهو :املزمار لسان _5
 .التصويت عملية يف دخل له وليس الطعام بلع عملية
 بعد األصوات بعض يضخم رانن فراغ وهو واحللق احلنجرة بني الواقع التجويف وهو :احللق جتويف _6

 عند عنه احملدثني عند العلق وخيتلف أصوات لعدة خمرج فهو ذلك عن فضال احلنجرة من صدورها
 " (1).القدماء

 يلي وفيما هلا خمارج تعترب فهي اللغوية األصوات إصدار عملية يف املشاركة لألعضاء عرضنا بعد    
 .العربية اللغة يف احلروف خمارج حول احملدثني رأي هو وما واصطالحا لغة للمخرج تعريف
  :املخرج تعريف

 واخلروج خمرجا خروجا خيرج خرج الدخول نقيض اخلروج :منظور البن العرب لسان يف جاء :لغة
 املكان وهو خمرج خيرج خرج من تشتق حرج الصحيح الثالثي الفعل من متضادتني حركتان والدخول

 الذي املكان أو الصدور مكان ابملخرج نقصد وهنا واملنبع املصدر وهو الشيء منه يستخرج الذي الذي
 .(2)الصوت منه خيرج

                                                           

  (1) عبد الصمد مليش: دروس يف مقياس الصوتيات، ص5ـ6.
 .4152لسان العرب ، ابب امليم، ص ابن منظور: (2) 
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 .فيها الصوت يصدر اليت اهلواء جمرى يف االعرتاض عندها يتم اليت النقطة هو :اصطالحا

 حمل أن لنا يتبني السابقة التعاريف من ويتميز فيه يظهر أو الصوت منه خيرج النطق آلة موضع وهو
 أثناء اخلارج الزفري هواء مرور فعند النطق أعضاء من عضوان عندها يتقاطع اليت النقطة هو احلرف خروج
 .الصوت فيصدر وعرقلة وكبح ضغط إىل يتعرض التنفس عملية

 ة.العربي اللغة أصوات خمارج حول احملدثني رأي

 (الصامتة)  اجلامدة العربية اللغة أصوات خمارج أن إىل املعاصرين العرب األصواتيني معظم يذهب     
 :هي فيها ينقص وأ البعض يزيد خمارج عشرة

 .و م، ب، :هي الشفوية واألصوات شفواي الصوت ويسمى: الشفة ـ1

 ف :هي األسنانية الشفوية واألصوات أسنانيا شفواي الصوت ويسمى :األسنان مع الشفةـ 2

 .ظ ذ، ث، :هي األسنانية و أسنانيا الصوت ويسمى :األسنان ـ3

 ص، س ط، ت، ض، د، :هي اللثوية واألسنانية لثواي أسنانيا الصوت ويسمى :اللثة مع األسنان ـ4 
 .ز

 2.ن ر، ل، :هي واللثوية لثواي الصوت ويسمى :اللثةـ 5

 .ي ج، ش، :هي والغارية غاراي الصوت ويسمى :الغارـ 6

 .خ غ، ك، :هي والطبقية طبقيا الصوت ويسمى :لطبقـ ا7

 .ق :هي واهلوية هلواي الصوت ويسمى :اللهاةـ  8

 .ح ع، :هي واحللقية حلقيا الصوت ويسمى :احللق ـ 9

 .ه ء، :هي واحلنجرية حنجراي الصوت ويسمى :احلنجرة ـ10
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 الشرتاك وذلك األصوات من غريه عن الصوت متيز اليت خصائصه لتوضيح وحده يكفي ال الصوت خمرج وحتيد    

 املميزة خصائصه الصوت إعطاء يف تسهم النطقية العملية يف أخرى عناصر فهناك الواحد املخرج يف صوت من أكثر

 أنشطة من عدد من املركبة العملية تلك فيه حتدد الذي املكان مبثابة وهو العناصر تلك أحد املخرج ويعترب له

 أعضاء أنشطة من خمرجه يف الصوت تكون يصاحب ما تسمية على العربية علماء اصطلح وق النطق آلة ألعضاء

  .(1)ابلصفات املختلفة النطق

 حرف كل هبا متيز اليت  امليزة هي أو غريه عن متيزه حبيث به النطق للحرف تضيف اليت الكيفية هي:الصفة تعريف

 .غريه عن حرف متييز ميكن حبيث نطقه يف تشارك اليت واألعضاء خروجه مكان خالل من وذلك اآلخر عن

 :أنواعها

 وجدت فإذا مضاداتن صفتان جمموعة كل يف جمموعات مخس وهي (:املتضادة) املركبة الصفات _أ
 اجلهر وضده ابهلمس إحدامها يتصف أن من للحرف والبد صدها عليه امتنع حرف يف منهما صفة

 ،االنفتاح وضده اإلطباق االخنفاض، وضده االستعالء والبينية التوسط وبينهما الرخاوة وضدها الشدة
 . (2)اإلذالق وضده اإلصمات

 ابلصوت النطق عند الصوتية األواتر اهتزاز عدم أو ابالهتزاز واهلمس اجلهر يتحدد :واهلمس اجلهر
 .اهلمس متثل الثانية بينما اجلهر متثل األوىل فلحالة

 ،/ل/ ،/ض/ ،/ي/ ،/ح/ ،/ق/ ،/غ/ ،/ع/ ،/ا/ /ء/ ي:ه (Sonored ) اجملهورة احلروف 
 ./و/ ،/م/ ،/ب/ ،/ذ/ ،/ظ/ ،/د/ ،/ز/ ،/ط/ ،/ر/ /ن/

 ./ف/ ،/ص/ ،/ت/ ،/ش/ ،/س/ ،/ك/ ،/خ/ ،/ح/ ،/ه/ :هي (Surds) املهموسة احلروف أما

 ،/ق/ ،/ب/ ،/ط/ :وهي ابالحنباسية كذلك وتسمى :والنفجارية (Occlu pived) الشديدة _2
 ./ص/ ،/ك/ ،/د/ ،/ج/ ،/ت/

                                                           

 . 87ـ 86غامن قدوري احلمد: املدخل إىل علم أصوات العربية ص(1) 
ليندة برابش وابتسام بوحالسة: الصوت يف قصيدة"صوت صفري الليل، األستاذ نوري خذري، معهد اآلداب واللغات، قسم اللغة واألدب (2) 
 . 2013، 2012لعريب،املركز اجلامعي مليلة ا
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 ،/ض/ ،/ص/ ،/س/ ،/ع/ ،/غ/ ،/ح/ /ه/ : يف ممثلة االحتكاكية أو (Grcutnes) الرخوة 3
  ./ف/ ،/ذ/ ،/ث/ ،/ظ/ ،/ش/ ،/ز/

 ،/ي/ ،/م/ /ل/ :وهي اجلرسية وتسمى والرخوة الشدة بني هي أي (Sonates) :املتوسطة _4
 /.ع/ ،/و/ ،/ر/ ،/ـأ/ ،/ن/

 وحروف اتم انطباق حدوث دون األعلى احلنك  إىل اللسان فيها يرتفع صفة وهي االستعالء: ـ5
 .الفخمة ابألصوات أيضا وتسمى ،/ق/ ،/غ/ ،/خ/ ،/ط/ ،/ظ/ ،/ض/ ،/ص: / هي االستعالء

 ماعدا العربية احلروف كل وهي الفم قاع إىل والصوت اللسان فيها ينخفض اليت هي :االخنفاضـ 6
 .املرتفعة ابألصوات كذلك وتسمى املستعلية

 /.ط/ /ظ/ ،/ض/ ،/ص/ :هي وحروفه األعلى ابحلنك اللسان هبا ينطبق فارقة صفة هي:اإلطباق ـ7

 عائق دون اهلواء مبرور يسمح حبيث األعلى احلنك عن اللسان ينفتح اإلطباق عكس وهو :االنفتاحـ8
  .املطبقة عدا ما العربية احلروف كل متثلها اليت احلروف هلذه النطق عند

      .الذولقية عدا ما العربية احلروف كل وهي اإلذالق عكس هي :اإلصمات ـ9

هي:  وحروفها نطقها لسهولة كذلك مسيتو  اللسان ذولق من تنطبق اليت صواتاأل وهي :اإلذالق ـ10
 .(1)/ل /،/ف /،/ن /،/ب /،/ب /،/ر /،/م/

 :ا(هل ضد ال)املفردة الصفات

 ـ )االحنراف( الساكنني والياء الواو) اللينة _(ز س ص)الصفري _(جد قطب) القلقلة صفات سبع هي
 . (2)الراء حرف )التكرار (ـ األلف )االستطالة _(الشني )التفشي _(الالم

 اليت األعضاء من جمموعة من واملتكون النطق جهاز يف املتمثلة الصوتيات ائزكر  على تعرفنا خالل من
 عن الصوت متيز اليت السمات أو الصفات من مبجموعة أيضا تتميز واليت اللغوية لألصوات خمارج ُتك وِّنُ 

                                                           

 .17، ص2013، 5علم اللغة والكالم والصوت،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط احممد حوله :األرطوفوني (1) 
 .87املرجع نفسه: ص (2) 
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 يستلزمها اليت األصوات نطق يف االضطراب أو األمسى اهلدف إىل الوصول أجل من ذلك كل غريه
 .اخلطاب

 :التواصل مفهوم 

 .اهلجران ضد والوصل وصلة، وصال يصله الشيء وصلت وصل العرب لسان يف جاء :لغة 

 :وصلة وصال يصله الشيء وصل الفصل خالف الوصل :سيده ابن قال

 بني شاعروامل املعارف وتبادل والتجارب األفكار نقل عملية على االصطالح يف التواصل يدل: اصطالحا
  .واجلماعات واألفراد الدول

 :اللغوي التواصل أما

 يتم فهو ما وسيلة عرب واملستقبل املرسل بني املعاين نقل به يقصد اللغوي التواصل أن اللغة علماء يرى
 .إليه لواملرس املرسل مها طرفني بني التفاعل طريق عن

 واحلوار السماع يف يرغب آخر متكلما به خماطبا قوال أو ملفوظا ينتج متكلم بني كالمي تبادل هو أو
 . (1)املتكلم عن صدر الذي اللفظي للنموذج تبعا وذلك

(2) العضلية والقدرة العصبية والقدرة العقلية والقدرة السمعية القدرة يلي ما التخاطب عملية لتتم ويشرتط

  اللغوي التواصل على حتما يؤثر سوف  الشروط هذه من شرط يف نقص أي فوجود

 الكالم أمراض لدراسة متهد اليت اللغوية املفاهيم من جمموعة تناولنا أننا املدخل يف تناوله مت ما وخالصة
 هلذه الفعلي التجسيد فهو الكالم أما من جمردة فهي واالصطالحية اللغوية داللتها حيث من ابللغة بدء

 هي وما ومفهومه الصوت إىل عرضنا فقد اللغوية األصوات من جمموعة هو تعريفاته يف الكالم وألن اللغة
 أبن ندرك كي ذلك كل صفاهتا نع العربية احلروف خمارج هي وما الصوت إنتاج يف تشارك اليت األعضاء

 يف الالتوازنإىل  يؤدي وسوف النطق اضطراابت إىل حتما يؤدي سوف املخارج هذه يف خلل أي وجود
 .السليم غويلال التواصل

 
                                                           

ألستاذ سليم مزهود، قسم اآلداب واللغات قسم اللغة فضيلة كيبوش ومرمي متسي: مشاكل التواصل اللغوي هند الطفل يف سن الرابعة، إشراف ا (1) 
 . 24ـ 23م ص2013ـ 2012واألدب العريب، جامعة ميلة، 

  (2) املرجع نفسه: ص31.
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 إن احلالة اليت تصيب األصوات اللغوية، وتؤدي إىل احنرافها عن مسارها الصحيح قد مسيت ابلظاهرة.  

 . مفهوم ظاهرة أمراض الكالم:1

 ظاهرة:ال تعريف. 1.1

 لغة:أ. 

الواردة كل يوم  واإلبل: العني اجلاحظة، -ومن الرجل عشريته ومن اجلبل ظهره ،"الظاهرة مؤنث الظاهر 

 .(1)نصف النهار"

لذلك   فمن التعريف اللغوي لكلمة ظاهرة، جند أن مدلوهلا حييل إىل أهنا الشيء البارز الواضح إىل العيان 
 اإلنساين وتكون ابرزة وواضحة يف كالمهم ابلظاهرة. ،أطلق على االضطراابت اليت حتدث للصوت دفق

ابإلضافة إىل اعتبارها ظاهرة ، وذلك نتيجة لتواترها بني الناس ةعاصر ذهذه احلالة، وصنهها ظاهر كما اهتم الوعي امل 
 قد اعتربت أيضا مرض. و 

 تعريف املرض:. 2.1

 لغة:أ. 

 . (2)ج أمراض ،الصحةاملرض: واملْرض: االعتالل وفساد املزاج، يقابله   

 وقد اعترباها احملدثون مرض، ذلك ألن املريض ال يستطيع أن يتخلص منها إال مبساعدة من اآلخرين.

 أما عند القدماء، فقد اعتربت هذه الظاهرة عيبا.

. 

                                                           
 .363، ص2013، دار أيوب للنشرات، ابتنة اجلزائر،1، طقاموس احمليط احلديث:(1)
 .616ص  ،قاموس احمليط احلديث:(2)
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 تعريف العيب:. 3.1

 لغة: أ. 

: من الرجل -ع وفيه املتا : وعاة من جلد -: العيب-"العيب: القصة والوصمة، الغيبة املرة من عاب و  

 . (1)عياب والعياب أيضا الصدى والقلوب كناية العيبة"ج عيب و  :موضع سره

النطق  لعيوب ودراستهمأييت يف مقابل الهصاحة اليت تعين البيان وإليضاح،  ،فكان العيب عند القدماء  
 هي جمرد أوصاف وألقاب، مع عدم اكرتاثهم للسبب الذي يؤدي إىل هذه األمراض.    

 :مصطلح أمراض الكالمحبث يف . 4.1

 الذي يصيب األصوات خالل العملية التواصلية من بينها: ،املصطلحات اليت تشري إىل اخللل دتتعد 

 .Deformityتشوه  Anormalyاحنراف عن العادي  Anormal عاديغري  Disorderاضطراب 

العيوب النطقية أو  Tolles d’articulationاالضطراابت النطقية  ،ومنهم من يطلق عليها 
ذا إف ،وهذه التسمية هي األقرب يف تلمس الظاهرة يف نتيجة العوامل العضوية ،األخطاء الكالمية أو أمراض الكالم

سيؤدي ذلك ابلضرورة إىل أخطاء يف النطق ولكنها تتهاعل أيضا مع ،و اختل جزء من أجزاء جهاز النطقأمرض 

 .2)(رتبويةالجتماعية و النهسية واالعوامل ال

 بدايتها:.  5.1

عد انتهاء احلرب العاملية ،باجلنود بعد عودهتم إىل مقرهم بعضعند  ،وقد لوحظ أن ظاهرة أمراض الكالم 
اء مراكز حبوث لدراستها وحماولة وقد كان هذا املوقف دافعا إىل إنش ،يف كالمهم تبعض االضطرااب الثانية

ان النجاح كف ،يف هذا السبيلوحاولوا ومازالوا حياولون  ،إجنلرتا،حدث هذا يف البدء يف روسيا، أمريكا ،عالجها

                                                           
 .420املرجع نهسه، ص  : (1)
 .1، ص2008، إعداد أيهم الهاعوري سوراي تعريف أمراض الكالم، أيهم أبو جماهد :(2)
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ليل سباب كثرية ومعقدة حتتاج يف األساس إىل حت،ألستعصى بعضها على العالجاحليههم يف بعض احلاالت و 

 . (1)النهس البشرية حتليال دقيقا وكافيا

 رصيد وافر من مراض الكالم وعيوبه يف تراثنا العريبألف ،ولكن هذا ال يعين أن القدماء مل يعرفوا هذه الظاهرة
وجند أكرب قدر منها فيما مجعه ، "األصمعي"مثل كتاب  ،لق اإلنسانخمصنهات ترد يف ، األوصاف واأللقاب

وجند بعضا من تلك األوصاف  ،الذي هو قسم من أقسام كتابه املخصص ،لق اإلنسانخيف كتابه ، "ابن سيده"
ولكن  "الراغب األصههاين"و"كاملربد"واللغة ويف األدب  "،كاجلاحظ"،واأللقاب عند من ألهوا يف الهصاحة والبيان

وقد كان ذلك جليا بعد احلرب العاملية  ،و إنشاء مراكز خاصة تعاجل هذه الظاهرة ،القصد هو العناية ذها

 .(2)الثانية

 :تعريفها. 6.1

أبهنا مشكلة أو صعوبة يف إصدار األصوات الالزمة للكالم بطريقة  ،الكالمأمراض تعرف ظاهرة   
  ،أو يف جتمعات من احلروف الساكنة ،ميكن أن حتدث عيواب يف النطق ابألصوات املتحركة والساكنة ،صحيحة

 .(3)بعض األصوات أو مجيع األصوات يف أي موضع من الكلمةيف كذلك وميكن أن يشمل اإلضراب 

وذلك نتيجة  ،ولكنها يف األغلب تكون لدى الصغار ،وتنتشر أمراض الكالم بني الصغار والكبار  
وتتهاوت درجة هذه  ،وعدم تشكيلها بصورة صحيحة ،ألخطائها يف إخراج أصوات احلروف من خمارجها

 .(4)إىل االضطراابت األخرى احلادة واخلطرية  Lispاالضطراابت من جمرد اللثغة البسيطة

 :أشكاهلا. 7.1

هناك أربعة أشكال ومظاهر الضطراابت النطق وأمراض الكالم تشمل احلذف، اإلبدال، التشوية  
 )االحنراف(، اإلضافة.

                                                           
 .67، )د.ط(، ص2008، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، فن الكالمينظر كمال بشر، : (1)
 .58ص 1م، ط1999اللسانية، دراسة صوتية تركيبية مكتبة اخلارجي، القاهرة مصر، أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية : (2)
 . 32فضيلة كيبوش، مرمي تبسي، مشاكل التواصل اللغوي عند األطهال يف سن الرابعة، املرجع السابق، ص : (3)
 .3ينظر فيصل العهيف، اضطراابت النطق واللغة، مكتبة الكتاب العريب)د.ط(،) د.ت(، ص:  (4)
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 Commission احلذف: .أ

ومن  حيذف الطهل صوات من األصوات اليت تتضمنها الكلمة ،أشكال أمراض الكالمويف هذا النوع من  
يصبح كالم الطهل يف هذه ،و بتاثوقد يشمل احلذف أصواات متعددة وبشكل  ،فقط مث ينطق جزء من الكلمة

حيث ابلنسبة لألشخاص الذين أيلهون هذا االستماع إليه كالوالدين وغريهم،  ،احلالة غري مههوم على اإلطالق
كذلك   ،فعيوب احلذف حتدث لدى األطهال الصغار بشكل أكثر شيوعا مما هو مالحظ بني األطهال األكرب سنا

م الطهل أو يف وسطها وذهذا يصبح كال ،متيل هذه العيوب إىل الظهور يف نطق احلروف الساكنة يف بداية الكلمة

 .(1)غري مههوم على اإلطالق 

 مال« —مية/ كمال  « —وذلك مثل قوله: مسية

 Substitution: اإلبدال .ب

فعلى سبيل املثال فقد  ،حيث يتم يف هذا الشكل إصدار صوت غري مناسب بدال من الصوت املنتظر 
 وهو ما يعرف ابللثغة.، الشمش—يستبدل حرف )س( حبرف)ش( مثل قوله: الشمس

وهي من عيوب  ،االضطراابت يف الكالم شيوعا عند األطهال الصغار يف السن أكربتعد عيوب اإلبدال من  

 (2)النطق النمائية يؤدي إىل خهض قدرة اآلخرين على فهم كالم الطهل عندما حيدث بشكل متكرر"

 Distortionاالحنراف: ج. 

وقد يرجع ذلك لكون  ،ولكن الصوت اجلديد يظل قريبا من املرغوب فيه ،وهو أن يصدر الصوت بطريقة خاطئة 
من الهم  (ش)وينطق حرف  ،مصحواب بصهري طويل (س)اهلواء أييت من مكان غري املناسب كنطق حرف 

 (ساعة)فنجد مثال كلمة  ،يكون بني األطهال والراشدين أكثر من الصغار ،وهذا النوع من األمراض ،واللسان
 على هذا املظهر من أمراض الكالم. ،ويطلق أيضا مصطلح التشوية(، اثعة)تنطق 

 : Addition  اإلضافةد. 

                                                           
 .31، املرجع السابق، صاأللعاب الكالمية اللسانية دراسة صوتية تركيبةينظر أمحد عبد اجمليد هريدي،  :(1)
 .33، املرجع السابق، صمشاكل التواصل اللغوي عند األطفال يف سن الرابعةبنظر فضيلة كبوش مرمي متسي، : (2)
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مع زايدة صوت ما أو مقطع ما يف النطق الصحيح ويعترب هذا  ،توجد عيوب اإلضافة عندما الشخص الكلمة

  .(1)قل عيوب النطق انتشاراأالعيب من 

 :أمراض الكالم أنواعأهم  .2

 L’aphasieMouteurاحلركية:احلبسة أ. 

( أن فقدان الكالم 1865ـ1861الذي بينت أحباثه )  PoulBrocaنسبة إىل  ،وتسمى كذلك حببسة بروكا

L’aplimie  بدون شلل أعضاء النطق، مع سالمة القدرات العقلية راجع إىل طلبات يف التلهيف اجلبهي الثالث

Troisième  الوعائية الدماغية. غلب األحيان عن احلوادثأالنامجة يف 

ابلتقليل الكمي والكيهي للغة الشهوية لكل احملاوالت ذات املصدر  ،تتميز لغة املصاب ذهذا النوع من احلبسة
يتميز بتوقهات وتقطعات كما تتميز كذلك ابلقولبية واألخطاء النحوية  ،وجمرى الكالم يكون بطيئا ،اللساين

لذلك تعوض  ،طقية وعدم التمكن من استحضار الكميةنالحظ أخطاء نAgrammatisme والرتكيبية  
جند كذلك الكلمة اجلملة بينما الههم الشههي والكتايب يكون سليما أو تقريبا سليما أما ابلنسبة للتكرار ابإلشارة، 

 عن طريق اإلمالء تكون غري ممكنة.أما والقراءة والكتابة 

نسبة إىل العامل كارل  ، أيضا حبسة فرينكييطلق عليها L’aphasie sensorielleاحلبسة احلسية:ب.

 ،االرتباط السليب بني إصابة التلهيف األول الصدغي األيسر للهرد األمين1874الذي وضع سنة  ،فرينكي
فهذه اإلصابة حسب فرينكي تؤدي إىل  فقدان ذاكرة الصورة السمعية  ،للحبسة  العاديةوعالقتها إبحدى األنواع 

  ،ويف التمييز بينها ،وجيد املصاب صعوبة يف اختيار الكلمات ،ضطراب يف الههم اللغويويظهر أساسا ا ،للكلمات
ولكن الكالم يكون يف مجلته  ،سواء على املستوى  الشخصي أو الكتايب ،كما تتميز كذلك إبنتاج كالمي وفري

 (2)يتميز اجلدول هلذا النوع من احلبسة مبا يلي: ،غري متناسق

 تداخالت اآلخرين.و ويتكلم بدون منبه خارجي وبدون مراعاة  ،سريعاسياق الكالم يكون  

                                                           
 .55،صوالصوتاألرطفونيا علم اضطراابت اللغة والكالم ، أمحد حوله :(1)
 .62 -61املرجع نهسه، صينظر : (2)
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 على حتوالت لهظية وصوتية تركيبية. ،حيتوي خطااب املصاب ابحلبسة احلسية -
 وهذا راجع إىل إصابته يعرض الصمم اللهظي. ،ال يتمكن املصاب ذهذا النوع من فهم األوامر البسيطة -
 منبه خارجي وبدون مراعاة تدخالت اآلخرين.ويتكلم بدون ،يكون سريعا سياق الكالم  -
 على حتوالت لهظية وصوتية وتركيبية.، حيتوي خطاب املصاب ابحلبسة احلسية -
  .وهذا راجع إىل إصابته يعرض الصمم اللهظي ،ال يتمكن املصاب ذهذا النوع من فهم حىت األوامر البسيطة -

والتلهيف  (F3)ني كل من التلهيف اجلبهي الثالثتنجم عن هذه التالفيف اليت تربط باحلبسة التواصلية:ج. 

لكن   بكونه عاداي أو قريبا من العادي ،املصاب ذهذا النوع من احلبسةرى كالم جمويتميز  (T1)الصدغي األول 
كذلك توجد اضطراابت يف التكرار أما الههم فيكون عاداي أو شبه   ،اخلطااي حيتوي على ظاهرة نقص الكلمة

 عادي.

فيقوم برتديد  Autocorrection  خطاب املصاب ذهذا النوع من احلبسة ابلتصحيح الذايتيتميز  
  وهذا ما يدل على أن املصاب يكون واعيا ابضطرابه ،كالمه عدة مرات إىل أن يصل إىل الكلمة املراد قوهلا
 إضافة إىل أننا جند لديه اضطراب القراءة وحمتوى الكتابة.

حيدث هذا النوعمن احلبسة نتيجة إصابة منطقيت التلهيف اجلبهي L’aphasie Totale احلبسة الكلية:د.

يف آن واحد وذلك نتيجة ألورام أو نزيف أو صدمات على  (T1) والتلهيف الصدغي األول  (F3)الثالث 
سواء من  يتميز كالم املصاب ذهذا النوع من احلبسة مبشاكل على مستوى التعبري الكمي والكيهي ،مستوى الدماغ

 ،سباباألفعند حتليل أهم  ،ن اإلصابة اليت تتحدد يف نصف الكرة املخيةأأساسها  ،اجلانب الشههي أو الكتايب
 جند أن العوامل املؤدية إىل احلبسة تتمثل فيما يلي :

 Les accidents Vasculaires(1)األمراض الوعائية الدماغية     -
  ختثر الدمl’athrompose .الذي يؤدي إىل انهجار الشرايني املغذية للدماغ 
 .انسداد الشرايني املكونة للدماغ بسبب وجود أجسام خارجية أثناء الدورة الدموية 
 األوامر الدماغيةles tumeur cérébrales  
 .األمراض الناجتة عن تدهور اخلالاي العصبية 

                                                           
 .62،صاألرطفونيا علم اضطراابت اللغة والكالم والصوت، أمحد حوله :(1)
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 األمراض التعهنيةles malades inféctruses 
 :أتةأالت. 1.2

فيصبح كالم املصاب  ،يؤثر على عملية السري العادي الطبيعي جملرى وسيولة الكالم تاضطراابعبارة عن    
عند ارسال وحدات الكالم الشيء الذي  ،يتميز بوقهات وتكرارات ومتديدات ال إرادية مسموعة أو غري مسموعة

 : ـجيعل كالم املصاب ابلثأأثة يتميز ب
 الصويت عدة مرات.تكرار احلرف أو املقطع  -
 التوقف املهاجئ والطويل أحياان قبل نطق احلرف واملقطع الصويت. -
 إطالة النطق ابحلرف قبل نطق الذي يليه. -

 :التأأتة أنواع.2.2

 هناك أربع أنواع أكثر شيوعا للثأأثة تتمثل يف:

  bégaiement cloniqueلثأأثةالتكرارية:ا  .أ

تتجلى عموما يف املقاطع األوىل يف اجلملة ومبختلف عدد  ،بتكرارات وتوقهات ال إراديةيتميز هذا النوع من الثأأثة 
 التكرارات حسب احلاالت.

 bégaiiementclonéqueالتاأتةاالختاللية: .ب
حيث يتوقف ملدة زمنية معتربة قبل أن يتمكن من  ،سد هذا النوع يف الصعوبة آلية حيدها املصاب يف التكلمجيت

 (1)اصدار الكلمة بشكل انهجاري

 begarementlonin cloniqueالتأأتة التكرارية االختاللية:ج.

توقف اتم متبوع بتكرارات متعددة أو مقاطع  ،يتمثل يف تواجد كل النوعني السابقني عند شخص واحد فنالحظ
 صوتية. 

 

                                                           
 .42حممد حوله، األرطوفونيا علم اللغة والكالم والصوت، ص :(1)
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 parinbiliionbégaiementالتأأتة ابلكف:د. 
مث بعد مدة زمنية يتمكن من النطق  ،توقف هنائيا عن احلركة قبل التكلمابلذا النوع من التأةأة ذهيتميز املصاب 

 .(1)ليتوقف مرة أخرى سواء يف اجلملة أويف بداية اجلملة اليت تليها 
ل العالئقية املهرطة أو وخاصة املشاك ،عند الطهلما يف ظهور التأةأة االجتماعية دورا هواتلعب العوامل النهسية 

فاألم   م وطهلهاحيث ترجع إصابة الطهل ابلتأةأة إىل طبيعة العالقة املبينة بني األ ،العاطهي أو عامل الغريةاحلرمان 

 .(2)القلقة ختلق عند طهلها قلقا يكون سببا لظهور التأةأة إضافة إىل التأثري من احمليط الدراسي
وهذا ألن اآلابء يكونون  ،أبن التأةأة تصيب الذكور أكثر من اإلانث ،يف املعاملة فقد أوضحت الدراسات القسوة

 .(3)عموما أكثر صرامة على الذكور أكثر منه على الهتيات
  كثر عيوب النطق انتشارا بني األطهال يف سن اخلامسةأأو لكنة السني )اخلطأ يف نطق السني( من  : الثأأثةه. 

والسابعة أي مرحلة تبديل األسنان غري أن الكثري من األكهال املصابني ذهذه العلة يتعافون منها عند إمتام تبديل 
 ولكن منهم من تالزمهم هذه العلة وهم يف هذه احلالة حيتاجون للعالج. ،سناهنمأ

 أنواعها: للثأأثة  أشكال عدة منها:

وذلك   sigatisminlerdentaisالعيوب ابسم.)ث( ويعرف هذا النوع من ابدال حرف)س(..  

مثل  laterdsigmaismمثل )سيارة( تصبح )ثيارة( ابدال حرف )س(  حبرف )ش( ويعرف هذا العيب ابسم

 (4))مشسية( تصبح )مششية(

نطق حرف   adeutalissigmatismوابدال حرف السني )س(... )د أو ث( ويعرف هذا العيب ابسم 

 (   nasal sigmatismعلى التجاويف األنهية وهذه احلالة معرفة ابسم ) دابالعتماالسني 
أو تضايقها يف حالة األضراس الطاحنة واألسنان  ،انحية القرب والبعدسواء من األسنان  انتظامن عدم إ  

األمامية طريقة بني األسنان  ،متخذافيجعل تقابلها صعبا وذلك يؤدي إىل بروز  طرف اللسان خارج الهم ،القاطعة
نتيجة لعوامل وظيهية ال دخل هلا  ،يتكون من أبرز أسباب الثأأثة يف بعض احلاالت ،عن هذا العيب العضوي

                                                           
 .43، صعلم اللغة والكالم والصوتحممد حوله ،األرطوفونيا،  :(1)
 .44صاملرجع نهسه، ينظر  :(2)
 .51، صحماصرات يف اللسانيات التطبيقيةلطهي بوقربة،  :(3)
، نقال عن رسالة أسباب حدوث احلروف الهصل األول ص ص األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجهاينظر أمحد جردات، : (4)

159-157. 
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نتيجة لعوامل وظيهية  ،هذه احلاالتومن هذه العوامل التقيد حيث يظهر من متابعة ،حية الرتكيبية لألسنانناابل
ومن هذه العوامل التقليد حيث يظهر من متابعة هذه احلاالت أن هناك بني  لإلنسان،الدخل هلا ابلناحية الرتكيبية 

 أفراد األسرة من يشكو من نهس العلة.
وذلك قليال ما حيدث ويطلق عليه  ،هناك سبب اثلث نهساين يؤدي بدوره إىل الثأأثة  

 neuroticlispingاسم
 تيار اهلواء الدي مير يف جتويف الضيق بني فالسبب يف ذلك يرجع إىل ،)شينا(،أما يف حالة نطق )السني(  

 ،وهذا يف حالة نطق حرف)السني( )شينا( إما لعدم قدرة الشخص على التحكم يف لسانه ،اللسان وسقف احللق

 .(1)يف تكوين هذا العضو ،أو لسبب آخر راجع للناحية التشرحيية

 الديسارثية:. 3.2

 ،إذ يطلق هذا املصطلح على جمموعة احلروف املنطوقة بطريقة مشوهة ،هي من أمراض الطالقة يف الكالم  
وابلتايل النطق املشوه للحروف أو خروج اللسان وبروزه خارج الهم الذي  ،وذلك مثل ربط اللسان مما يعيق حركته

ال )ششرة( بد  )حبز(بدال من)خبز(، )ثبري( بدال من )كبري( :يتنج عنه االضطراب املعروف ابلثأأثة مثال

 .(2)من)شجرة(
إىل عوامل إما تشرحيية أو عيوب فيسيولوجية متصلة ابلشهاه أو اللسان أو  ،وترجع العلة ابلنسبة هلذا االضطراب

وسقف احللق أو ضيق الهك وكذلك ربط اللسان الذييعيق  ،سقف احللق لعدم التناسق بني الهكني واللسان
 حركته.

 chuttering in speechالسرعة الزائدة يف الكالم )الرثة(: . 4.2
  حبيث يكون الكالم مضغوطا يتعذر على السامع فهمه ،مراض الكالم املتعلقة كذلك بطالقةأهي من   

للمصاب ويف احلاالت الشديدة من هذا  ،وذلك نتيجة لعدم التوافق بني الناحية العقلية والناحية اللهظية
حيث تظهر لنا الكلمات  ،االضطراب يتعذر على السامع فهم ما يقال ومن حدوث خلل يف العملية التواصلية

وقد حيذف حىت بعض املقاطع منها وذلك نتيجة تدفق األفكار على الذهن بسرعة يتعذر  ،متداخلة وغري مههومة
 تنظيم الكالم معها. 

                                                           
 .611، صاألصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجهاينظر أمحد جردات،  :(1)
 .161، ص1985، 5، دار مصر للطباعة، مصر" طأمراض الكالمفهمي، مصطهى : (2)
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 .(1)وقد أييت أبلهاظ مبتكرة ال وجود هلا يف ذهن السامع ،املصاب السرعة يف الكالم بعض العبارات وقد يكرر
فهي حالة السرعة املهرطة يف الكالم  ،وإن السرعة الزائدة يف الكالم تكون حسب قلة األفكار أو غزارهتا  

يقدم معلومات كثرية بسرعة فائقة حول فتجد الطهل ذي القدرات املرتهعة أو  ،تكون األفكار أكثر غزارة وثراء

 .(2)وذلك يرجع لعدم التوافق بني األفكار من الناحية الكالمية ،املوضوع املطروح ذههة غري عادية

 اخلمخمة، أو اخلنحنةأو األخن )الغنة(: .أ

 phinolaliaوهو ما يطلق عليه األخصائيني

 .(3)كالمه يف هلاتهأن يشرب احلرف صوت اخليشوم واألغن: الذي جيري  اخلنة:  .ب
 ،وبذلك ال يبني املصاب يف كالمه وهو عيب من عيوب الكالم ،خنا يف خياشيمهنفيتكلم الرجل من لدن أنهه خم

وما مييز هذا النوع من أمراض الكالم فمند القدمي يطلق على االنسان  ،يستهدف الكبار والصغار على حد سواء
 الذي يتحدث من خياشيمه اسم "اخلن"

حداث مجيع األصوات الكالمية املتحركة منها والساكنة)ما عدى حرف امليم أجيد صعوبة يف  ،صاب ابخلنخنةوامل
فيكون نطقه هلذه احلروف مشوها غري مألوف واحلروف املتحركة تبدوا وكأهنا غنة أما ابلنسبة للحروف  ،والنون(
فتأخذ أشكاال متباينة من الشخري أو "اخلنني"  أو االبدالوترجع العلة يف االصابة ابخلمخمة يف كثري من  ،الساكنة

كالكتف أو النشوة أو سوء الرتكيب يف عضو أو أكثر، من أغضاء اجلهاز الكالمي   ،احلاالت إىل أسباب عضوية

 .(4)عيب يف النطق لدى املصاب والذي يؤدي إىل عطل يف ةأدية وظيهة هذا العضو وابلتايل ينشأ عنه
تكون يف بعض األحيان شاملة ،و وذلك بوجود فجوة يف سقف احللق ،وقد ترجع العلة إىل عوامل والدية   

 .وقد تصل أحياان إىل الشهاه)وجود انشقاق يف الشهه( ،للجزء الرخو والصلب يف احللق
 العي: ج. 

                                                           
 .162مصطهى فهمي، أمراض الكالم، ص :(1)
 .168ينظر، املرجع نهسه، ص: (2)
 .1999، 1أمحد عبد اجمليد، األلعاب الكالمية اللسانية، دراسة صوتية تركيبية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط :(3)
 .152، صأمحد عبد اجمليد، األلعاب الكالمية اللسانية : (4)
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 يعجز الهرد فيها عن النطق أبي كلمة ولو كانت ويقصد به تلك احلالة اليت ،هو البطء يف الكالم  
فإذا استطاع نطقها  ،)العي( يبدل جمهودا كبريا حىت يتمكن من نطق أول كلمة يف اجلملة ـ:فاملصاب ب، بسيطة

 .(1)مث يعود إىل نهس الصعوبة حيث يبدأ اجلملة الثانية وهكذا ،يندفع كالسيل يف نطقه لبقية كلمات اجلملة

 : الكالم املسببة لظاهرة أمراضالعوامل .3
وقد صنهت عامليا إىل ثالثة أمناط:  ،هناك جمموعة من العوامل اليت تكون مسؤولة ومسببة ألمراض الكالم  

وقد حتتمل احلالة الواحدة ألكثر من عامل أو سبب ومجيع هذه األسباب  ،عضوية، نهسية، اجتماعية وتربوية
 وميكن أن نلخص أهم هذه األسباب فيما يلي: ،متداخلة ومتهاعلة مع بعضها البعض

 

 أسباب عضوية:. 1.3
 تتأثر ابلعيد من الوظائف العضوية املتكاملة لألعضاء التالية:  ،إن وظيهة النطق والكالم  

 ،وتقوم هذه األعضاء بوظيهة استقبال املنبهات السمعية أو البصرية أعضاء استقبال الصوت أو الكلمات:  .أ
وذلك من أجل فهو تهسري هذه الرسائل يف املخ وتنظيم االجابة  ،ونقلها إىل املخ عرب مسالك مسعية بصرية

ية الكلمات ويف ؤ مبعىن آخر متثل أعضاء االستقبال مداخل اللغة املتمثلة يف حاسة السمع ويف ر  ،الكالمية املناسبة

 .(2)اخلصائص الهزايئية للصوت
 هذه الوظيهة األعضاء املكونة جلهاز النطق:وميثل أعضاء التنفيد: ب. 

 احلجاب احلاجب. -
 جهاز التنهس؛ الرئتان؛ القصبات. -
 احلنجرة واحلبال الصوتية والعضالت احمليطة ابحلنجرة. -
 اللهاة والغلصمة. -
 جتاويف األنف والهم مع سقف احللق. -
 اللسان والهكني والسهاه واألسنان. -

 وقد مت تناول هذه األعضاء بشكل مهصل يف املدخل    
 أعضاء التنظيم الوظيفي واملركزي:ج. 

                                                           
 .152ينظر، املرجع السابق، ص : (1)
 .4ينظر، أيهم أبو جماهد أمراض الكالم، ص : (2)
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: اجلهاز العصيب ونصف كرة املخ والنوى العصيب حتت القشرة املخية واألعصاب هذه األعضاء يف  
 الدماغية.

من الهصوص ن حتديد وضائف كل فص مومن خالل عمليات تشريح للدماغ، وما فيه متكن العلماء 
 توصل اىل احلقائق التالية: و 

 
 (الفصوصاألربعةفياملركزاحلسيبالدماغ1الشكلرقم:)

 .ويوجد فيه املركزاحلسي البصري :الهص القهري -أ

 .ويوجد فيه مركز االحساس السمعي :الهص الصدغي-ب

 (1).ملاألابحلرارة والربودة و يوجد فيه مركز االحساس اجلسمي كالشعور الهص اجلداري: و ج_

الهص اجلبهي: فيالهص اجلبهي من القشرة املخية أو اللحاء توجد مراكز احلركة وعلى أسهل التلهيف اجلبهي -د
واليت يرجع الهضل يف  ،لهم وقد مسيت هذه منطقة بروكااعوم ، ل: احلنجرة، البأبعضاءتوجد املراكز اخلاصة  ،الثالث

وقد صادف أن نزل  ،عمل يف أحد مستشهيات ابريس ،إىل بولس بروكاوهو عامل يف الطب واجلراحة ،اكتشافها
واحتبس الكالم لديه ماعدا  ،يف نصهه األمين)نصهي( الثالثني من عمره بشلل أصيب وهوستشهى شيخ ملذهذه ا

وبعد وفاة هذا املرض ومرور أربعة وعشري  ،وهي الهضة الوحيدة اليت يستطيع املريض التلهظ ذها "،اتن"اللهظة 
ل يطيل التأمل يف هذا الدماغ وراح يعمل ظوهو يتأمله و  ،ساعة من وفاته كان دماغه موضوع أمام الطبيب بروكا

 ،حىت الحظ أن يف اجلزء اليساري منه فجوة صغرية من األنسجة اخلالاي ن،فيه مبشرطه ويشرحه تشرحيا دقيقا
كما أنه جيدر االشارة   "،هنا جيب أن يكون مركز الكالم:"وأخد يشري إىل هذه الهجوة قائالفتوقف ليال عن العمل 

                                                           
 .5ينظر، أيهم أبو جماهد أمراض الكالم، ص :(1)
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هذا و ،ةبشريهةالبيف حالة نشاطه وعمله يكون يف نصف كرة الدماغ اليت يقع يف اجل ،إىل أن املركز احلركي الكالمي
اىل  ابإلضافة،ل بواسطة مسالكربعة تتصالعكس ابلنسبة لشخص اليساري والهصول األو  ،ابلنسبة لشخص اليميين

يسر للمخ هي منطقة" فرنيك "على اسم خرى مسؤولة عن انتاج الكالم فيالنصف األأمنطقة بروكا هناك منطقة 
 .(1)و تلف يف هذه املنطقة يسبب ارتباكا لغواي حمدداأي اصابة أتالية ملنطقة السمع و المكتشهها و هي 

 

 

 

 

 بروكاوفرنيك منطقيت يوضح( 2:) رقم الشكل

 .عضاءاختل منه عضو اختلت مجيع األ إذان مراكز الدماغ تعمل بشكل متكامل فهي كاجلسد الواحد إ 

و أربطة اللسان أعصاب املتحكمة يف الكالم مثل اختالل اضطراب األاختالل اجلهاز العصيب املركزي و  وأفنقص -
 (2).عضوي يؤدي اىل اضطراابت النطقو ورم أو نزيف أاصابة املراكز الكالمية يف املخ بتلف 

صوات الصحيحة ا عن التقاط األالسمعي كضعف السمع فتجعل الطهل عاجز  ابإلدراكاملشاكل املرتبطة -
 .ن مل يكتشف يف سن مبكرإوقد يزداد العيب  لأللهاظ

 .ذ جيب ان تتوافق عملية التنهس مع عملية النطقإ_اضطراابت اجلهاز النهسي 

و أواللسان أو الهكان أو الرئتني أنف أو األو احلنجرة أاحللق  ،كإصابةى اجلهاز الكالميتشوهات على مستو -
 .سقف احللقسنان وخصوصا الشهة العليا و األ

                                                           
 .23-22، صأمراض الكالممصطهى فهمي،ينظر،  :(1)
، مؤسسة الثقافة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع )دط(،)دت(، 2ج النفسي مناهجه ونظرايته وقضاايهعلم اللغة ينظر جالل مشس الدين، : (2)
 .11ص
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دليل على  خريو  مابلتايل اضطراب الكالم و خلل فيها قد يؤدي اىل عرقلة اللسان داخل اله فأيمثال:االسنان 
قال سهل بن ": و اجلاحظ"ويف أمهية األسنان يقول ، "الشيوخ"اسناهنمالكبار جراء سقوط م ذلك اضطراب كال

 .(1)نزع ثناايهآلة البيان ملا يف اقامة احلروف وتكميل  اىل ثناايهلو عرف الزجني فرط حاجته ": هارون

احلروف اليت سيؤدي ابلضرورة اىل تشوه يف نطق عضاءالنطق أحد أو تشوه يصيب أي خلل أن إومنه ف 
تشمل كتساب الطهل للغة و ثر كبري يف ا ألنقص العقلي ان أالعقلية ، كما أن ضعف القدرة هذا العضو تعتمد على

 :حاالت النقص العقلي االنواع التالية

 .تقريبا %70و %50بني ذكائهم ضعاف العقول نسبة  -
 %.50، %25البلهاء نسبة ذكائهم بني -
 .(2)تقريبا %25قل من أاملعتوهني نسبة ذكائهم  -

التشنج  ةالتتأثرحبالكالم  تضالعفة خمية فآانتج عن ، الكالم اليت تنتج عن شلل عصيبعيوب  
 ،ابإلضافةكالم املصاب ابلشلل يكون من النوع التوتري التشنجي، و األعضاءليت تصيب اجلسم سائر بعض ،االعامة

 .احلنجرةأو  عصاب املتصلة ابحللقاأل إصابةبدالية الناجتة عن بعض العيوب اإل إىل

 .(3)ابلصحة العامة لطهلالتغذية عدم االهتمام سوء  -
 (4).فينطق بعض احلروف احنرافاتىل إالذي يؤدي  ،تضخم للوزتنيحلمية األنف و  -

 :سباب نفسيةأ. 2.3

لة النطق كالقلق  الصراع آو طويلة تؤثر على ألهرتة قصرية  ،قد يقع االنسان حتت ظروف نهسية ضاغطة 
املصابني ببعض االضطراابت انلكثري منأو الدليل على ذلك  ابألمنوالصدمات و املخاوف و عدم الشعور 

كما أنه يف حالة اخلوف   ،أي عندما يكونون مبهردهم ،يتكلمون بصورة طبيعية عندما يشعرون ابألمان ،الكالمية
عوامل نهسية أو  هدون مربر لذلك ويكون ذلك بسبببجند املريض خياف من الكالم و  ،املرضي من الكالم

                                                           
 ،** 2003ترمجة وشرح عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، لبنان  ،البيان والتبيني،اجلاحظ :(1)
 .161ص أمراض الكالم،مصطهى فهمي،  :(2)
 .82-81ينظر املرجع نهسه، ص :(3)
 .98.97ص أمراض الكالم،ينظر، مصطهى فهمي،  : (4)
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حيث يهقد املريض قدرته على النطق مع سالمة  ،أويف حالة فقدان الكالم اهلستريي ،صدمات وجدانية حادة
م أو وعدم القدرة على ةأكيد الكال،وهناك عوامل االكتئاب الشديد وضعف الثقة ابلنهس ،اجلهاز العضوي

كلها عوامل تؤثر   ،والرعاية والدالل الزائدين وتصدع األسرة ومشكالهتا ،اخلوف الشديد من الوالدين على طهلهم
 (1)يف نهسية الطهل وتتسبب يف مشكالت يف كالمه.

 األسباب االجتماعية والرتبوية:. 3.3

الطهل ويتعامل معها ويكتسبها تعد البيئة من الطهل هي املصدر األساسي لتوفري األصوات اليت يستقبلها  
ويكون حهيظته اللغوية منها ويستمد منها عند نضجه وابلتايل إذا حرم الطهل من مصادر األصوات الكالمية بعد 
مولده فال ميكنه ممارسة الكالم بصورة طبيعية خاصة إذا استمر هذا احلرمان إىل سن اخلامسة فاختالط األطهال 

لطهل ال يستقر وتنمو شخصيته وقدرته على الكالم إال من خالل انتسابه غلى ابلراشدين ينمي هلم اللغة وا
اجلماعة اختاذ أدوار مع غريه واللغة هي الواسطة الختاذ هذه األدوار من هنا كانت اللغة ختضع لعوامل العالقة 

هي أهم  ،حيل مكاهنااالجتماعية بني شخصني والطهل تتأثر لغته من خالل األسرةاليت يعيش ذها وتعترب األم أومن 
تية اليت ينشأ يف ظلها الطهل مؤثرا هاما وخطريا يف منوه واشخص يتأثر به الطهل وتعد الظروف األسرية غري امل

العالقة بني األم واألب سيادة جو من التوتر واالنهعال والشجار بني أفراد األسرة وكثرة عدد  اللغوي واضطرب
أساسي  بوإمهال الطهل وإساءة معاملة أو استخدام العقاب املستمر كأسلو  األبناء والتهرقة يف املعاملة بينهم

للمعاملة يف األسرة كلها تعد كم العوامل املسببة الضطراابت النطق والكالم لدى األطهال فضال عن اخلوف من 

 (2)الكالم نتيجة إرهاب أحد الوالدين له.

 أتثري أمراض الكالم على التواصل اللغوي:. 4

لكالم الواضح ماهلا ابإلضافة إىل القدرة على االتواصل اإلنساين هو القدرة على تكوين اللغة واستعإن  
واملههوم  واملبين على الطالقة اللهظية السليمة وهذا يستدعي ابلضرورة إحداث فطيعة من االضطراابت الكالمية ملا 

فأي خلل يطرأ على الرسالة من املرسل  Naiseهلا من أثر سليب على عملية التواصل وهذا ما يسمى ابلتشويش 
إىل املتلقي كالعيوب الصوتية يؤدي إىل عرقلة العملية التواصلية حيث قال أحد علماء النهس أن التشويش 

                                                           
 .3، صتعريف أمراض الكالمأيهم أبو جماهد، ينظر، : (1)
 .4-3، صتعريف أمراض الكالمينظر، أيهم أبو جماهد،  : (2)
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Naise  هو أي عائق حيول دون القدرة على اإلرسال واالستقبال والتشويش امليكانيكي هو أي تداخل فين
 .(1)شارة يف رحلتها من املرسل املتلقيعلى اإل بقصد أو بغري قصد يطرأ

وهذا التشويش أو االختالل يف العملية التواصلية يؤثر سلبا على املرسل أوال وعلى الرسالة اثنيا وعلى  
 (2)املتلقي اثلثا.

 :املرسل .أ
 سلبية الشخص املصاب نع اآلخر أو مع املستقبل مهما كانت صهته ويف كل وقت. -

 التعبري عن نهسه وعن شعوره وإحساسه مثل الطهل املتلجلج.عدم قدرة الطهل حىت على  -

 .(3)ردود الهعل االنهعالية كاخلوف والقلق واخنهاض درجة تقدير الذات وهذا ما نالحظه عند الطهل املتلجلج -

 تعرض املصاب ابلتلعثم حلاالت من الرهبة واخلجل من املتبقي والشعور ابلنقص. -

ابنتقاده وتوجيه املالحظات السلبية على سالة واآلخرين حيث يقومون التعرض لإلحراج من فبل متلقي الر  -
 طريقة كالمه وابلتايل خلق عقد نهسية لدى املصاب 

قد يصاب اضطراابت اللجلجة خلل يف األمعاء والتبول واخلوف من املدرسة وابلتايل تدهور املستوى الدراسي  -
 لدى الطهل.

 للصمت كمحاولة لالنتقام من اآلخرين. وما تثري الدهشة أكثر أن الطهل املتلجلج -
يف بواكري تكوينه ينشأ لديه تدرجييا وخوف من ممارسة الكالم وهو هتيج ال كالمه   تهطن الطهل إىل عيوب -

 إرادي عنده وغري شعوري يف األغلب وهذا ما جنده عند الطهل املتلجلج.
عند إحساس الطهل أن كالمه املضطرب مصدرا لتعبه وشقائه Speech Phobiaاخلوف املرضي الكالمي  -

ونتيجة قسوة اآلابء عليه واإلفراط يف متابعته ونقده يلجأ إىل السلوك الصامت أو الكف عن الكالم والذي يرى 
فيه راحة لنهسه لذلك جنده شعوراي يقاوم أية حماولة للكالم تؤثر اضطراابت الكالم سلبا على جناح الطهل يف 

 .(1)ره الدراسي نتيجة للمالحظات اليت يهرط فيها من حولهمسا

                                                           
 .157-156، ص2002، 1دار النهضة املصرية، مصر، طاضطراابت اللغة والتواصل، زينب حممد شقري، :  (1)
 .5ملرجع السابق،صينظر، ا : (2)
 .156، األول ص األصوات اللغوية عند ابن سينا عيوب النطق وعالجهاينظر، أمحد جردات،  : (3)
 .751ينظر، املرجع نهسه، ص  : (1)
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 والشخص املصاب األفازاي مثال حتدث له اضطراابت تؤثر سلبا على شخصيته منها: -
 عند الضرورة القصوى. اضطراب املعنوايت واالنطواء يف عامله اخلاص أي عدم قابليته للتواصل مع اآلخرين إال -
 هسية املزرية والذي يؤدي إىل نهور السامع.يكون سريع الغضب بسبب حالته الن -
 الشعور ابلنقص وعدم األمن والطمأنينة. -
 عدم القدرة على االتصال والتوافق. -
أما املصاب ابلتلعثم فيتعرض حلاالت حرجة يف الصف املدرسي ولكونه يدرك عدم قدرته على التعبري بهصاحة  -

 دين.ووضوح فإنه يقع يف حالة صراع داخلي هذا الصراع ذو ح
 : أن يسكت وال يتكلم إذا سئل من طرف األستاذ وبذلك يتجنب سخرية رفقائه أو الشهقة عليه.احلد األول -
أن يبدل جهده من أجل الكالم ليعرب عما يدور وخيتلج يف نهسه ولكن هو ال يعلم أن هذا  احلد الثاين: -

سيؤدي ابلضرورة إىل سخرية زمالئه وتوجيه اجلارح له وهذا أكيد سيؤمله وهذا الصراع يؤدي إىل تدهور املستوى 

 .(2)الدراسي
متحاانت الشهوية يهشل متاما جراء اضطرا ب وقد يكون املتلعثم من األوائل يف فرقته ولكن أثناء املناقشات واال -

 .(3)ال يقوى على الكالمو ويدق قلبه بشدة وجيف لسانه وحلقه 
 عند إعالن نتائج االمتحاانت الطهل املتلعثم يف مستوى رديء  وابلتايل يكون -
 الرسالة:  .ب
عملية االتصال اليت إن الرسالة من العناصر األساسية الستة الضرورية لعملية التواصل اللغوي وهي موضوع  -

تتجسد بواسطة الكالم فإذا كان الكالم مضطراب فإن الرسالة تكون غري مههومة وحيدث حتريها فيها فتجد على 
 سبيل املثال الطهل املتهته يقدم للمتلقي رسالة مضطربة حتتوي على تكرارات أو زايدات ال معىن هلا.

 كقوله: "أريد كاكاكاحبنا" -
 (1).اإلبدالية كاللثغة كقوله: "ايجع بدال من راجع أو غامي بدال من راميأو ما حيدث يف العيوب  -

                                                           
 .222، ص 1985ينظر، حممد فيصل خري الزاد، اللغة اضطراابت النطق والكالم، دار املريخ، الرايض، اململكة العربية السعودية، )دط(،  : (2)
 .60،ص1940، 1، مصر، طاالعتماد، مطبعة دستور الطفلينطر، مصطهى حممد الربواين،  : (3)
 .61،ص1940، 1االعتماد، مصر، ط، مطبعة دستور الطفلينطر، مصطهى حممد الربواين، :(1)
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 املتلقي:ج. 

 كيهية التعامل معها والرد عليها.أن متلقي الرسالة مضطربة يواجه صعوابت كبرية يف تهسريها وةأويلها و 

الرسالة فقد يشعر حيدث يف الكالم املضطرب تشويشا يف الرسالة وابلتايل األثر السليب على متلقي هذه  -
ابمللل أو ابلقلق وعدم الرغبة يف االستماع ومنه عدم التهاعل بني املرسل واملرسل إليه وذلك مينع أو يقلل إىل حد 

 ما من إقامة العالقات االجتماعية.
ومنه فإن أمراض الكالم تؤثر سلبا على تهاعالت الشخص املصاب مع اآلخرين ويف كافة أشكال  -

 .(2)تؤثر سلبا على جناح الهرد يف كل امليادين املواقف كما أهنا

 

                                                           
 .ينطر، املرجع نهسه،ص :(2)
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 لقد عرف القدماء أمراض الكالم وحاولوا دراستها ولو بشكل بدائي فنجد: 

 اضطراابت النطق عند الغرب القدامى. . 1

 احلضارة اهلندية:1.1

ميالدي، على يد جمموعة من الباحثني، تطورت الدراسات الصوتية عند اهلنود، يف القرن الرابع واخلامس 

؛ خوفا من أتثري  (1)يف مقدمتهم "ابنيين"، وكان سبب االهتمام ابلدراسات اهلندية خدمة الكتاب املقدس)الفيدا(
هجي، واضطراابت النطق عند بعض األشخاص؛ ولذلك لالزمن وما قد يتعرض له كتابه املقدس بسب الفساد ال

اليت أسهمت يف تطوير املنهج العلمي لدراسة  ،اللغوية وجتلى ذلك يف أحباث "ابنيين" اللغويةدرس اهلنود األصوات 
األصوات يف الثقافة اللسانية املعاصرة، كما درسوا الصوت املفرد وقسموه إىل علل وأنصاف علل، والعلل إىل علل 

صوات ضييق يف انتاج األوالت ،علةبسيطة ومركبة، واكتشفوا األصوات االنفجارية والفتحة يف انتاج أصوات ال
االحتكاكية، وبينوا إذا فتح ما بني الوتريني الصوتيني ينفتح النفس وإذا ضيق ما بينهما ينتج الصوت، وأبن النفس 
حيدث يف حالة األصوات الساكنة املهموسة، ومل يكتفوا بذلك بل حتدثوا عن املقطع، وفصلوا فيه، ووضعوا قواعد 

وقسموه إىل ثالث درجات، وذكروا خمارج   دمية وعدوه من خصائص العلل ال السواكنالنرب يف لغتهم الق

 .  (2)األصوات

كل هذا االهتمام ابألصوات عند اهلنود، والتعمق يف دراستهم ألصوات لغتهم السنسكريتية، كان يهد يف 
يل الدينية، اليت يلقوهنا يف حتقيق النطق السليم والصحيح، لكتاهبم املقدس، )الفيدا( فكانت األانشيد والرتات

 .(3)معابدهم صوتية خاصة تسعف املنشد يف التأدية املؤثرة

حني اكتشفت  18القيمة العلمية للدرس الصويت عند اهلنود مند أواخر القرن  ،درك الباحثونأوقد 
دي اللساين منبعا القرابة بني اللغة السنسكريتية )لغة اهلنود القدامى( واللغات األوروبية؛ فأصبح الفكر اهلن

                                                           
 .13، ص2008، 1، املكتبة االزهرية للرتاث، القاهرة، مصر، طمدخل إىل املدارس اللسانيةالسعيد شنوقة،  :(1)
 .13ينظر، املرجع نفسه، ص :(2)
 . 18، ص حماضرات يف الصوتياتينظر، مسعودة بودوخة، : (3)
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  عد اكتشاف السنسكريتية والّصواتةللدراسات اللسانية احلديثة، وهذا ما أكده قوهلم:" األصوات بدأت تنموا ب

 . (1)كونت أساس الدرس اللساين احلديث

 . احلضارة اليواننية: 2.1

مبكر من األلفية ميكن القول أبن للحضارة اليواننية رصيدا معرفيا يف جمال الدرس اللغوي، ففي وقت 
األوىل من امليالد، وضع نظام أجبدي لكتابة اللغة اليواننية مستقى من األجبدية الفينيقية السامية، اليت كانت قد 

أما احلركات فقد كانت تفهم من خالل جدر الكلمة، املكون من  ،اقتصرت على وضع عالمات متثل الصوامت
املشكلة ابحلركات؛ ألن حروفها ال تثبت على حالة واحدة يف الصوامت فقط، كما هو احلال يف العربية غري 

 .(2)تصريف الكلمات

كانت الكتابة هي منطلق اليواننيني يف دراسة الصوت، و يف الفن الشعري، حاول "أرسطو" أن يقدم 
حتليال دقيقا لألصوات، فذهب إىل أن احلرف ال يتجزأ، وأنه صوت يدخل يف تركيب صوت أعقد، وأدرك 

" أن األجبدية تتألف من حروف صائتة ومتوسطة وصامتة، واحلرف الصائت هو الذي ميلك صوات "أرسطو
مسموعا بفضل هذا التقارب، ولكنه يكون مسموعا إذا رافقه حرف صائت وختتلف هذه احلروف ابختالف 

حادة أو األشكال اليت يتخذها وضع الفم وخبالف املكان الذي تنطلق منه، وقد تكون جمهورة أو مهموسة، 

 .(3)صوت خال من املعىن يتألف من جرفني صائت وصامتاملقطع فهو خشنة أو بني ذلك، أما 

فحدده وبني أنواع احلروف اليت تتكون  ،هذه النتائج تدل على أن "أرسطو" قد تعرض ملفهوم الصوت
عنه اجلودة يف كتابة جل النطق السليم لألصوات، الذي ينتج أكل ذلك من   ،منها األجبدية حبسب كيفية النطق

 الفن الشعري عندهم.

. 

. 

                                                           
 . 19، ص الصوتياتحماضرات يف مسعودة بودوخة، : (1)
 .15، ص مدخل إىل املدارس اللسانيةالسعيد شنوقة، : (2)
 .20-19ينظر، املرجع السابق، ص ص : (3)
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 احلضارة الرومانية:. 3.1

أن الدرس الصويت ، مل يضيفوا كثريا على ما أجنزه اليوانن يف البحث يف جمال األصوات، وقد رأى "روبنز" 
الكالم املقدس عند الر ومان، وحىت عند اليوانن ال يبلغ مبلغ الدرس الصويت عند اهلنود والعرب؛ ألن الدافع حفظ 

 .(1)من االحنراف واالطراب

 :اضطراابت النطق عند العرب القدامى. 2

كتب مستقلة يف كتب مستقلة تدرس الصوت والتغريات ،بمل حتظى الدراسات الصوتية عند العرب قدميا 
وذلك أثناء  ،إال ما جاء يف مقدمات كتبهم أو يف مباحث وفصول من مؤلفاهتم ،اليت تطرأ عليه من خمتلف جوانبه

 .(2)مواضيع لغوية هبدف الوصول إىل أعماهلم األصلية حبثهم يف

، وهذه "أمراض الكالم"بديال عن املصطلح احلديث  "عيوب النطق"استخدم العرب القدامى املصطلح 
ة الظاهرة الصوتية ترد متفرقتا ومتناثرة يف كتب علماء املعاجم وابلبالغيني والنحات وعلماء اللغة والفالسف

مثل ما هو عليه يف عصران، بل كانت جمرد  ،واألطباء، وغريهم ممن حتدث عنها، ولكنه مل يظهر كعلم مستقل بذاته
ألقاب وأوصاف، لذلك التغري الذي يصيب الصوت البشري، إال عند البعض منهم من أمثال اجلاحظ وابن سينا 

 هلذه العيوب النطقية.وعلماء التجويد، الذين حاولوا أن يضعوا بعض الطرق العالجية 

وسوف حناول أن نعرض فيما يلي بعض ما حتدث به العلماء القدامى عن هذه الظاهرة حماولني بذلك أن 
 جنمه شظاايها املتناثرة واملتفرقة يف كتبهم.

. 

. 

. 

. 

                                                           
 .19ينظر، املرجع السابق، ص : (1)
 .20مسعودة بودوخة، حماضرات يف الصوتيات، ص : (2)
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 علماء املعاجم:.1.2

املعجم وتبويب مداخله ان التعمق يف الدراسة الصوتية للغة من شأنه أن خيدم املعاجم، فتنسيق مواد 
يعتمد يف الغالب على العناصر الصوتية، مت إن املعجم يفرتض فيه أن يوضح النطق الصحيح للكلمة وهو جانب 

 .(1)صويت

 د الفراييد::محاخلليل بن أ .أ

الذي رتبه  ،يف تراثنا معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ،لقد أمثر متازج علمي األصوات واملعاجم 
حماوال استقصاء  ،واعتمد فيه نظام التقليبات واالحتماالت لرتتيب أحرف الكلمات ،وقف خمارج األصوات

املستعمل واملهمل من املفردات يف اللغة العربية وقد تناول اخلليل يف معجمه عيوب الكالم والنطق من خالل ذكره 
وأما اهلمزة فمخرجها من قصى احللق مهتوتة مضغوطة لبعض التسميات واألوصاف من مثل قوله يف التهتهة:" 

كما قال يف الغنة: النون أشد (2)فإدا رفه عنها النت فصارة الياء والواو و األلف، عن غري طريق احلروف الصحاح
 يزيد بن األمور الغنة يف تصويب احلمارة فقال: احلرون غنة" وقد استعمل

 األغىنإذا عال صواته أراان    بزققتها واجلدول 

؛ التفافه، وطري أغن وواد أغن كذلكوروضة غناء متر الرايح فيها غري صافية والصوت من كثافة عشبه و 

 .(3)أي كثري العشب ألنه إذا كان كذلك ألفه الذابب ويف أصواته غنة

 األلقابوهذا عند بعض  (4)أما األلثغ عند صاحب العني يقول:" األلثع الذي يتحول لسانه من السني إىل الثاء

 (5).فيها إىل بعض عيوب النطق ابألصوات اللغوية  املوارد املعجمية، واليت يتطرقاليت تناوهلا "اخلليل" يف

                                                           
 .14، ص حماضرات يف الصوتياتمسعودة بودوخة، :(1)
 .25،ص2004، 1، ترتيب ومراجعة الدكتور داود سلوم وآخرون مكتبة لبنان، ط1، جمعجم العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي، : (2)
 .100ص 1م،ط1999 ،دراسةصوتيةتركيبيةمكتبةاخلارجي،القاهرةمصر،األلعاابلكالميةاللسانيةأمحدعبداجمليدهريدي،: (3)
، 1كتاب العني، اجلليل بن أمحد الفراهيدي، ترتيب ومرجعة الدكتور داود سلوم، داود سلماء، والدكتورة انعام سلوم، مكتبة لبنان،ط  : (4)

 .345،ص2004
 .401، 4املرجع نفسه، ج: (5)
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 ابن دريد: .ب

ه( يف مقدمة معجمه اجلمهرة، مشريا إىل تلك الصعوابت والثقل على 321يتحدث "ابن دريد" )املتويف  
اللسان يف سياق احلديث، عن اتالف األصوات حروف الكلمات يف اللغة العربية وعالقة ذلك بتقارب وتباعد 

 ، بقوله:(1)خمارج تلك األصوات، مكا يبدي "ابن دريد" مالحظة يف ذلك

حلروف إذا تقاربت خمارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت ألنك إذا مسعت اللسان يف أعلم ا -

ودون حروف الذالقة كلفته حرفا واحدا وحركات خمتلفةأال ترى لو ألفت  (2)حروف احللق دون حروف الفم
 ا.بني اهلمزة واهلاء واحلاء فأمكن لوجدت اهلمزة تتحول هاء يف بعض اللغات لقرهبا منه

 إذا تباعدت خمارج احلروف حسن وجه التأليف. -
 أحسن األبنية عندهم أن يبنوا ابمتزاج احلروف املتباعدة. -
قلة احلروف املتقاربة املخارج يف كلمة واحدة إال حباجز على أن ذلك قليل أيضا فلذلك مل أتتلف الكاف  -

 .(3)والقاف يف كلمة واحدة إال حبواجز
 :ابن سيدهج. 

بعض األقارب واألوصاف لبعض أمراض الكالم حصران  "املخصص"كما عرض ابن سيده يف معجمه 
 يعضها فيما يلي:

 ويف الصحب واصل اهلث اخللط. ،اختالط الصوت يف احلرب: واهلث واهلثهاثاهلثهثة:  -

وقالوا يع،  اترامو ، ورمبا قالوا: ايعياع، وقيل هي أصوات الصبياين إذا اتداعو حكاية أصوات القوم إذا اليعيعة:  -
 وحوله من األصوات هببهة أي اختالط.

 الكالم الذي ال يفهم. الصوت اخلفي: -

 الصوت اخلفي الكالم واحلركة وأنشد: الركز: -
 عن ظهر عيب واألنيس سقامها        األنيس قراهبا فتوحست ركزا

                                                           
 .100ص 1م،ط1999 أمحدعبداجمليدهريدي،األلعاابلكالميةاللسانية،دراسةصوتيةتركيبيةمكتبةاخلارجي،القاهرةمصر،: (1)
 .101املرجعالسابق،ص: (2)
 .102املرجع السابق، ص: (3)
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 :مه وال تفهم وقد هيمن وأنشدأن تستمع كال اهليمنة: -

 علي كأثواب احلرام املهيمن     إال ما قد مضى      هجاؤك
ال تكن  :فقالفأما قول الشاعر إن بيين بنية  ،يدارة بذرة الفارسيهورمبا قالوا هدارة  ،اهلذار الكثري الكالم

 مهدارا اي. 

 فهم كالمه.ينقل ابن سيده عن ابن األعرايب تغتغ الشيخ: سقطت أسنانه فلم  التغتغة: -

تْه حكاية املتهة التهتهة -  .:قال ابن سيده هي التواء اللسان وهته
الثاء املثلثة والعني املهملة قال الثغثغة: رهتٌَّة يف اللسان وثقل وقيل: هي كالم ال نظام له والثغثغة أيضا   التغتغة: -

 ى كالمه الثاء والغني"كالم تغلب عل
 جاء يف معجمه احلكلة غلط اللسان وتقبضه. احلكلة: -
املسدوداخلياشيم وقيل هو  واألخن:ال يبني الكالم فيخنخن يف خياشيمه  قال ابن سيده اخلنخنة أن اخلنخنة: -

 ضرب من الغنة كأن الكالم يرجع إىل اخلياشيم. اخلنةالذي خترج كلمته من خياشيمه وقيل: 
 .(1)ابن سيده أن األرث: الذي جيعل االم ايء وهذا الوصف يدخل الرثة يف نطاق اللثغة األرث:وذكر -

جاء يف املخصص لصاحبه اهلث غلطك الشيء بعضه ببعض واهلثهثة اختالط الصوت يف حرب أو  اهلثهثة:
 واهلثهاث حكاية بعض كالم األلثغ.  واهلثهثة صحب االسم منه اهلثهاث

 واخلنني واخلنة كالفتة وقيل هو فوق الفتة وأسوء منها.، يف حديثه عن اخلنخنةوقال  اخلنخنة:
 اخللط. أهلثاختالط الصوت يف احلرب ويف صحب وأصل  اهلثهثة واهلث واهلثهاث:
ثقل  ،األبواب اليت تتحدث عن أمراض الكالم منها خفة الكالم وسرعته "ابن سيده"إذن فقد تناول 

 اللسان واللحن كثرة الكالم واخلطأ فيه.

ولدغه  ،ضربه هبا ،لثغه بيده ملنعه:بعض من بينها اللثغة فيقول "،قاموس احمليط"يف لقد تناول  "الفريوز أابدي"
أومن حرف  ،واللثغ حمركة واللثغة ابلضم: حتول اللسان من السني إىل الثاء أو من الراء إىل الغني أو الالم أو الياء

 . (2)لإىل حرف و أن ال يتم رفع لسانه وفيه الثق

                                                           
 .60-59أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية، ص ص :(1)
 .61صأمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية، : (2)
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أصوات حروف العجز الضرورة حنو أثناء  "ي"الفريوز أابدما يسميه جمد الدين  ،ويدخل يف ابب اللثغة 
وحنو شني العجز والضرورة كما يف  "عباث""عباس"ويف  "أاثث"يف أساس  :العجز الضرورة كثاء األلثغ الذي يقول

من احلمد هلل "ويعض األطفال جيعلون السني شينا وقال العجز والضرورة كقول: "اهلنود اهلمد هلل" بدال  ،أهل اهلند
والضرورة كجعل اهلنود اجليم زااي ويذكر صوت اللثغة ومقدمة اللسان  ،كاف العجز  "يالفريوز أابد"كما ذكر ،"

كما   ،من سينغ يريد ما إىل األمري من سبيل فيقول ما إىل األمري ،لناس جيعل الالم والراء غيناعض ابأن كما )ر،ل(  
وقال عن اثء العجز والضرورة    أن بعض ينطق ابلضاد على صيغة الدال وأهل خراسان وقرطبة على صيغة الزاي

وجند من ، كثاء األلثغ الذي يقول يف أساس أاثث ويف عباس عباث ويذكر أن كثري ينطقون ابلطاء بصيغة "الثاء" 
أو من ىل التاء إاللثغ حمركة واللثغة ابلضم حتول اللسان من السن :ث يقوليبينهم الفريوز أابدي وجند من اللثغة ح

 أو الياء أو من حرف إىل حرف أو ال يتم رفع لسانه وفيه ثقل.الم الراء إىل الغني أو ال
 النحاة وعلماء اللغة: .2.2

بستة عشر خمرجا وهو ما ذكره فقد حتددت  ،خمارج األصوات ،لقد درس النحاة العرب وعلماء اللغة
ما األصوات يال س ،بينهاصوات عند النحاة معيارا للتميز كانت صفات األ  ،فيه النحاة من بعده واتبع "سيباويه"

وقد شغلت دراسة الظواهر الصوتية ، واليت قد تتداخل عند البعض وتتسبب يف عيب النطق ،اليت تشرتك يف املخرج
وعليها يقوم تفسري التغريات الصوتية اليت تطرأ على  ،ألهنا مكملة لدراسة الصفات ،حيزا معتربا عند العلماء

 الكلمة.
 :يوب الكالم ابملصطلح القدمي جندعلغة الذين حتدثوا عن ظاهرة ومن بيت النحاة وعلماء ال

 : ابن جين .أ
ذهب العرب يف مزج مذكر فيه  ،هـ( فصال يف خامت كتابه سر صناعة اإلعراب392لقد عقد ابن جين املتويف)

وما حيوز من ذلك وما ميتنع وما حيسن وما يفتح وما يصح وقد ذكر ابن جين عدة  ،احلروف بعضها ببعض
 مالحظات نشري إىل أبرزها فيما يلي يقول ابن جين:

 اعلم أن أقل احلروف أتلفا بال فصل حروف احللق  -
 وأحسن التأليف ما بوعد فيه بني احلروف فمىت جتاوز خمرج احلرفني فالقياس ال أيتلف. -
سه وهو يلي تضعيف احلرف نف، أحدها أتليف املتباعد وهو األحسنيف التأليف على ثالثة أضرب  احلروف -

 (1)واآلخر أتليف املتحاورة وهو دون االثنني األوليني فإما رفض البتة وإما فل استعماله، القسم األول يف احلسن
 .من ذلكخصصه للعيوب اليت تعرتي اللسان  تناول ابن جين عدة أبواب يف كتابه اخلصائص-
 .ابب يف زايدة احلروف وحدها -

                                                           
 .101أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية،ص: (1)
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 .ابب يف استعمال احلروف بعضها مكان بعض -
 .ابب يف مصارعة احلروف للحركات واحلركات للحروف -

قد أكد شرطا مهما يف أتليف أصوات الكلمات وهو تباعدها يف  ،بن جينامما سبق يتضح لنا أن   
فقد قال يف حديثه عن الغنة وذكر النون: "إمنا زيدت ،كي يتجنب الوقوع يف أي قبح أوعي يف املنطق  ،املخارج

أنه حرف حتدث عنه الغنة فسبب ذلك  ،النون ههنا وإن مل يكن حرف مد ومن قبل أهنا حرف أغن" وإمنا عين به

 (1)إىل احلرف"
حيث ذكر  "الكامل"يف كتابه  "املربد"وابملفهوم القدمي  ب النطقجند من بني الذين أشاروا إىل ظاهرة عيو  املربد:-

 .(2)فالرتة تعد الكالم إذا أراده الرجل :إذ يقول ،عدة أمساء وصفات هلا
التمتمة الرتدد يف التاء والفأفأة الرتدد يف الفاء والعقلة التواء اللسان عند إرادة  "أبو العباس"كما يقول  

فإذا جاء منه شيء  ،ح متنع الكالميوالرنة كالر م عند إرادته واللفف إدخال حرف واحلبسة تعذر الكال ،الكالم
اتصل والغمغمة أن تسمع الصوت وال يتيس لك تقطيع احلروف والطمطمة أن يكون الكالم مشبها لكالم العجم 

 :واللكنة أن تعرتض على الكالم
رب احلرف صوت اخليشوم واخلنة أشد منها ىل حرف والغنة أن يسإأن يعدل حبرف  ،اللغة األجنبية واللثغة-

 .(3)حذف الكالم والرتخيم
 نالحظ من قول املربد أنه تناول املوضوع بدقة فذكر معظم ما حيتوي اللسان من دور اآلفات.

 :علماء البالغة. 3.2
على   التصويت وانتقال الصوت مركزين يف تناوهلم للجانب الصويت ،لقد اهتم البالغيون ابلدورة الصوتية

فكان   لبيان فصاحة اللفظة ،واختذ ومن خمارج األصوات معيارا بالغيا ونقداي ،معايري الفصاحة والعيوب النطقية
وبناء على ذلك قسموا األصوات  ،الفصيحة من غريهاعد مها الفيصل يف متييز األلفاظ التقارب املخرجي والتبا

 والكالم إىل متنافر ومتالئم.

                                                           
 .101ص أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية، :(1)
حممد بن يزيد املربد،الكامل يف اللغة واألدب، عارضه أبصوله وعلق عليه حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا بريوت، ابن العباس، : (2)

 .551، ص2006لبنان، )د،ط(، 
 .552ينظر املصدر، نفسه، ص: (3)
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عض الظواهر الصوتية الناجتة عن اجتماع األصوات حننو اإلدغام واإلظهار واإلخفاء ولكنهم مل يطرقوا ب 
 .واإلقالب
 ومن بني اللغويني الذين تناولوا عيوب النطق جند: 

 جالل الدين السيوطي: .أ
هـ( من مالحظات 911يف كتابه املزهريف علوم اللغة وأنواعها)واملتويف ،أفاد جالل الدين السيوطي 

ومن مالحظات البيانيني بدءا من اجلاحظ يف البيان  ،اللغويني حول مالمح ائتالف األصوات يف اللغة العربية
سم وحتدث يف الق "مفتاح العلوم"صاحب كتاب  ،ومرورا مبصنفات البالغيني كابن سنان والسكاكي ،والتبيني

األول من النوع وقد كان ذلك يف الفصل  ،م املنظومحول الفصاحة يف الكلمة ملفردة ويف الكال ،الثالث من املفتاح

 .(1)التاسع يف معرفة الفصيح حيث خصصه السيوطي املعرفة الفصيح من األلفاظ املفردة

 :اجلاحظ .ب

جند مسألة عيوب النطق أو  "كتابه البيان والتبيني"يف  "اجلاحظ"إن من بني املسائل اليت عاجها 
والفأفأة وذو احلبسة  فأتى على بعض صفاهتا مثل قوله: وليس اللجالج  والتمتام  واأللثغ ،اضطراابت النطق

كما أن سبيل املفحم   ،يف سبيل احلصر يف حطبته والعنّي يف مناضلة خصومه ،واحللكة والرتة وذو اللفف والعجلة
مث اعلم ـ أبقاك هللا ـ أن صاحب ، سبيل املسهب الرث واخلطل املكثاروالبكيء عند اخلطباء خالف  ،عند الشعراء

كما ذكر ،  تزيد أعذر من عييب يتكلف اخلطابةالتشديقوالتقعري من احلطباء والبلغاء مع مساحة التكلف شنعة ال

 .81(2)اجلاحظ أن واصل بن عطاء أنه ألثع فأحس اللثع وأن خمرج ذلك شنيع ص

أشار اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني والتسيب إىل مقومات الشعر اجليد ومنها ضرورة أن يراعي كما 
الشاعر يف اختياره لكلماته اليت أيتلف منها البيت فالقصيد أن تكون سهلة املخارج ال يكد لسان الناطق وال 

يقول اجلاحظ ومن ألفاظ العرب  ،التاليةتشق عليه وأال جيتمع يف شعره ألفاظ متنافرة مستكرهة من النصوص 
ألفاظ تنافر وإن كانت جمموعة يف بيت شعر مل يستطع املنشد إنشادها إال ببعض استكره فمن ذلك قول 

 (1):الشاعر

                                                           
 .102أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية، ص :(1)
 .102املصدر نفسه، ص: (2)
 .102محد عبد اجمليد هريدي: األلعاب الكالمية اللسانية صأ:(1)
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 وليس قرب قرب حرب قرب.رب حرب مبكان قفر   وق

فال يتتعتع وال علم له أن أحد ال يستطيع أن ينشد هذين البيتني ثالث مرات يف نسق واحد ومن ال 
يتلجلج وقيل هلم إن ذلك إمنا اعرتاه إذ كان من أشعار اجلن وصدقوا بذلك اجلاحظ ويتابع اجلاحظ قوله عن 

 :األلفاظ املتنافرة املستكرهة يف الشعر فيقول وأنشد خلف األمحر يف هذا املعىن

 يكد لسان الناطق املتحفظ     لة   وبعض فرين القوم أوالد ع

 :أبو البيداء الرايحي وأنشد يف ذلك

 وشعر كبعر الكبش فرق بعضه          لسان دعى يف القريض دخيل

أما قول خلف وبعض قريض القوة أوالد علة فإنه يقول إذا كان الشعر مستكرها وكان البيت من الشعر 
موقعها إىل جانب كان لبنها من التنافر ما بني أوال العالت وإذا كانت الكلمة ليس   ،ال يقع بعضها ماثال لبعض

 ،كان على اللسان عند إسناد ذلك مؤنة وأجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء سهل املخارج  ،أختها مرضيا موافقا
فإمنا ذهب إىل أن بعر   فهو جيري الدهان وأما قوله كبعر الكبش ،فيعلم لذلك أنه أفرغ إفراغا وسبك سبكا واحد

ر، وكذلك حروف الكالم، وأجزاء الشعر من البيت تراها متفق سلسلة الكبش يقع متفرق غري مؤتلف وال متجاو 
لة هكده واألخرى تراها سوتشق على اللسان وأت ،وتراها خمتلفة ومتنافرة مستكرهة تشق  ،ولينة املعاطف وسهلة

 .(1)حىت كأن البيت الواحد أيسره كلمه واحدة وحىت كأن الكلمة أيسرها حرف واحد ،النظام خفيفة على اللسان

وعد منها اللثغة اليت ذكر أن أابر مادته طلق امرأته حني  ،وقد أشار إىل ما يعرتي اللسان من دروب اآلفات

 .(2)وخاف أن جتيئه بولد ألثغ وفد عهرف أبف واصل بن عطاء كان ألثغا" ،وجدها لثغاء

وهي عدم القدرة على النطق السليم ألصوات اللغة العربية، وقد حتدث اجلاحظ  ،كما حتدث عن اللكنة
من بينهم صهيب بن سنان  ،إببدال احلروف حتت ضوء اللكنة استهزأواالذين  ،عن بعض الشعراء واخلطباء والبلغاء

 نذكر منه:وأبو مسلم صاحب الدعوة وزايد بن أيب سلمى و  "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"النمري صاحب 

                                                           
 .103املصدر نفسه، ص: (1)
 .12، ص1، جالبيان والتبينيجلاحظ، ا : (2)
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وقوله يف احلبسة يقال يف (1)نك اخلائنأيريد  اأنكلهائنابدال اخلاء هاء: صهيب بن سنان النمري كان يقول  -
واحلكلة تظهر يف قوله فاذا قالوا يف لسانه حكلة فإمنا يذهبون إىل ، لسانه حبسة يثقل عليه ومل يبلغ حد الفأفأ

 .(2)معانيه إال ابالستدالل نقصان آلة املنطق وعجز أداة اللفظ حىت ال تعرف

أن يكون هناك مزج بني احلروف من حيث  ،لكي يكون كالمه فصيحا ،اقرتح اجلاحظ على املتكلم
وأن تقارب خمارج احلروف يكون أثقل على اللسان كما عاجل بعض االضطراابت الكالمية اليت تعيق  ،الصفات

لك تومن بني  ،وتلك األمراض الكالمية كشف عنها علما النفس احلديث ،العملية التواصلية وفصاحة الكلمة
وذو  وأالثعسرع وليس اللجالج والتمتام ألوم من صاحبه وااللسنة اليه وأحدمهاأاالضطراابت يقول اجلاحظ: " 

 ".(3)احلبسة واحلكلة والرثة وذو اللفلف والوجه يف سبيل احلصر يف خطبته والعيي يف مناضلته

 قد كشف عن بعض أمراض احلروف اليت تعرتي املتكلمون اجلاحظ وهبذا يك

حيث  ،تناول جهاز النطق من الناحية التشرحيية الوظيفية ،كما أن ابن سينا يف بعض كتبه وبع رسائله
والوظيفية وتشخيص  ،تعرض إىل وصف جلميع أجزاء جسم اإلنسان الذي تناوله ابلتفصيل من الناحية التشرحيية

 (4) تصيب كل جزء عالجها.األمراض اليت

 عند الفالسفة واألطباء املسلمني:.4.2
حيث كان اشتغال بعضهم  ،إسهام ابرز يف دراسة الظواهر الصوتية ،وكان لبعض الفالسفة املسلمني

وكان اشتغال بعضهم ابلطب سببا يف االهتمام  ،ابملوسيقى سببا يف دراسة األصوات والنغم وطرائق األداء الصويت

 .(5)يف رسالته عن اللثغة وابن سينا يف دراسته عن أسباب حدوث احلروف "كالكندي"بعيوب النطق 

                                                           

 .48املصدر نفسه، ص: (1)
 .12املصدرنفسه،ص: (2)
 .36ص1اجلاحظ البيان والتبيني ج: (3)
 .73ص1اجلاحظ البيان والتبيني ج : (4)

 .31املصدر نفسه، ص: (5)
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وهذه ميزة للدرس الصويت عند الفالسفة الذي ميكن وصفه  ،وكان توجههم يف دراسة األصوات طبيعيا

يتحدث الفيلسوف والطبيب أبو يوسف بن إسحاق الكندي )تويف الكندي ، أما (1)ابلدقة يف أكثر مواضعه

 يف رسالته يف اللثغة يف نطق احلروف )األصوات( فيقول:، هـ(252
فأما ، الزمني إما من تشنج وإما اسرتخاءيكون من عرضني  ،"إن تعبري اللسان عن احلال اجلاري اجملرى الطبيعي

أما التشنج فمثل القائل  ،اري اجملرى الطبيعي على غري نظامعن اجل التشنج فهو أييت اإلنسان أبلفاظ زائدة خارجة
 يف موضع القائل يف موضع السني والشني"

أن   لكندي: "اعلم اي أخي ـ فدتك نفسيوعن احلروف )األصوات( العربية اليت تظهر فيها اللثغة يقول ا
 ذلك يف املنطق. يف عشرة أحرف للمسنني واألصاغر أكثر من ،اللثغة تظهر يف لغة العرب

 فأما العشرة حروف فهو هذا الذي أان ذاكرها منها:

 .(2)والزايوالصاد  واجليم ـواحلاء والراء والقاف والكاف  ني العني  والسني  والش
تسريح  ىلة النطق وإما لزايدهتا فال تقدرعلأن اللثغة إمنا تعرض من سبب: إما النقصان آ ،واعلم اي أخي

 مثل مقادمي األسنان ومجيع األماكن الواجبة النطق. ،طقاألماكن الواجبة للن
يف الزايدة  والشني تعرضأما احلروف اليت تعرض اللثغة من قبل زايدة العضو السني الصاد والزاي 

 ".(3)وقد تعرض اللثغة أيضا من جهة أخرى من ضعف العضو املنطقي ،والنقصان
 ابن سينا: أ.

م( من كبار فالسفة 1037ـ 980هـ(  )428ـ 370سينا )يعد احلسني بن عبد هللا بن علي بن 
الذي امتدت به شهرته إىل املراكز العلمية يف العصور الوسطى يف ميادين الفلسفة والعلوم  ،العرب وأطبائهم
فامتازت دراسته ابلدقة  ،وقد اهتم ابن سينا ابألصوات واستفادة من خربته يف الطب والفلسفة ،الطبيعية والطب

 وذلك ما جنده يف كتابه أسباب حدوث األصوات. ،والعلمية
جهاز النطق من الناحية التشريعية الوظيفية حيث وصف معظم أجزاء  ،تناول ابن سينا يف بعض كتبه ورسائلهكما 

ا دقيقا وصف ،كاحلنجرة وغضاريفها واللسان وعضالته والكفني وعظامهما واألنف واألسنان وأنواعها  ،جهاز النطق
ونرى ابن وصفه هلذه األعضاء يطابق ما جاءت به الدراسات الصوتية احلديثة يف هذا  ته ابلتشريحيدل على معرف

                                                           
 .310أمحد عبد اجمليد هريدي، األلعاب الكالمية اللسانية، ص: (1)
 . 56-65األلعاب الكالمية اللسانية، ص ،حممد عبد اجمليد هريدي: (2)
 .56املصدر السابق، ص: (3)
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ؤلفاته أثىن عليه ويف هذا يقول )خليل إبراهيم العطية(: "وليس يف هذا غرابة فقد كان الرجل طبيبا له م ،اجملال
 ة الثالثة.فعرف ابن سينا غضاريف احلنجر  ،وفيض علمه ،على براعتهالقدماء شاهدة 

وأشار إىل دورها يف عملية  ،أن ابن سينا كان أول من وصف احلنجرة من علماء العرب ،وقال عبد القادر مرعي
 ،النعيم يعل إىل ما ذهب إليه ونذهب ،وكذلك أشار إىل الوترين الصوتيني ودورمها يف عملية التصويت ،التصويت

حىت جاء الغرب يف العصر احلديث وأخذوا أصول  ،أن هذه االكتشافات مل يطورها العلماء العرب بعد ابن سينا
 زة اخلاصة بعملية التصويت.ههذا العلم واكتشاف العديد من األج

وصف فيه احلروف بطريقة عامل الطب والفيزايء  ،وقد خصص فصال يف رسالته أسباب حدوث احلروف
فنالحظ أثر الدراسة الطبيعية يف دراسة الصوت  ،ية( ويعد هذا الفصل من أهم فصول هذه الرسالة)العلوم الطبيع

 .  (1)الذي ال يصدر الصوت إال عنه فهذا احملل ابلنسبة لألصوات هو خمارجها ،اللغوي يف فكرة احملل
ته التشرحيية مستخدما خرب  ،يف وصفه ملخارج وصفات احلروف وصفا دقيقا موجزا كان ابن سينا دقيقا

مع أن عبارات املتأخر ال تكاد وتزيد على ما أورده ابن سينا يف هذا الباب ابلرغم من أهنا  نوالفيزايئية واللغوية
 متتاز بسهولة العبارة ودقة الوصف:

فقد اختصت  ، دراية ابللغات كالفارسية والرتكية وألن األصوات اليت يصدرها البشر عديدة ومتنوعة وما ساعده،
ولكنه ال ميكن أن يتطابق  ،ابلبعض منها وقد يتشابه بعض األصوات بني لغتني وأكثر ،لغة من لغات البشركل 

 ،وتؤثر العادات النطقية اخلاصة بنطق لغة ما على نطق لغة أخرى أجنبية ،لغتان ابلسبة لنوع واحد من األصوات
المح تشبه بعض أصوات العربية فيبعض امل ولكنها ،فإن ابن سينا أورد أصواات "حروفا"ال توجد يف لغة العرب

 بعض اخلصائص فيقول:الصوتية أو تشرتك معها يف 
حتدث بني حرفني مما جتانس كل واحد منها بشركة يف سببه وهذه  ،هاهنا حروف غري هذه احلروف

هنية جمردة اإلشارة تدل على إدراكه للواقع السيكولوجي النفسي للفونيم احلرف ابعتبار احلرف ابعتبار صورة ذ
فالسني مثال صورة  ،وإدراكه للفرق بني هذه الصورة وبني توع حتقيقها الفعلي عند أبناء اللغة وعند غري أبناء اللغة

 ذهنية جمردة حتققت شبيهة ابلصاد وحتققت شبيه ابلزاي.
غات ويرى الدكتور حممد اضالع أن ابن سينا قد أدرك قضية التقابل الفونيمي وقد استعان أبصوات ل 

مما يسبب حتايدا  ،وقد بني أن تقارب األصوات املتغرية األلفوانت من بعض لدرجة الداخل بينها ،أخرى

                                                           

 (1):املصدر نفسه، ص131.
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لوصف تداخل األصوات  ،ومن ذلك السني والصاد صرب وسرب وهذه األمثلة اليت أوردها ابن سينا جيدة،صوتيا
 .احملققة فعال وما حيدث هلا من اضطراب يف النطق بسبب تقارب خمارجها

هو الطبيب والفيلسوف قد درس الصوت دراسة علمية دقيقة فعرف  ،مما سبق يتبني لنا أن ابن سينا
كما ذكر   ،مبينا طبيعة كل عضو ووظيفته يف إنتاج األصوات اللغوية ،جهاز النطق ووصفه وصفا تشرحييا دقيقا

كما وصف خمارج احلروف حرفا   ،ملركبةاحلنجرة وأمهيتها والوترين الصوتيني ودورمها يف األصوات وخاصة املفردة وا
 ،فيزايئيا متفردا ومتميزا بذلك عن مجع العلماء كما كان على دراية ابلعديد من اللغات كالفارسية واليواننية والرتكية

مما جعله يكتشف ذلك التداخل اللغوي الناتج عن تقارب احلروف يزيح الصوت عن مساره الصحيح وينتج 

 .(1)اضطراب النطق

 رق القدماء يف عالج أمراض الكالم:ط. 3
قدميا اهتماما كبريا ابجلانب الصويت الذي يعد أساس علم ،علماء التجويد واألداء القرآين لقد اهتم 

 ،التجويد، وظهر ذلك يف دراستهم آللية التصويت وخمارج األصوات وصفاهتا كيفيات نطق األصوات مفردة ومركبة
 ،وقام وصف األصوات عندهم على التفصيل يف تناول األصوات واهتدوا ابملشافهة يف توصيف نطق األصوات

عندهم قصر املد وتوسيطه حيث عرف  ،واستطاعوا بذلك أن يضبطوا الظواهر الصوتية مبعايري كمعيار الكمية
ة واختالف أحكامها ابختالف وما يتصل به من نطق النون الساكن ،واسباعه وكان منهم اهتمام خاص ابلغنة

 األصوات الواقعة بعدها.
القرآن من االحنراف وذلك أن يرسوا القواعد الصوتية املتينة اليت حتمي كلمات  ،لقد حاول علماء التجويد

فلقد روى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله: "خريكم من تعلم القرآن وعلمه" وقوله: " خريكم من ، ابلتعلم
 رآن وأقرأه".قرأ الق

التلفظ بكل حرف صوت يف اللغة العربية تلفظا  ،وإتقان قراءة القرآن تتطلب من املسلم صبيا أم ابلغا
ليمتاز عن مقاربه وجمانسة من األصوات وال يكون ذلك إال بعمل لسانه  ،صحيحا إبخراجه من خمرجه الصحيح

أيضا بعد أن حيكم النطق  ،لى القارئ للقرآن الكرميابلرايضة يف ذلك إعماال يصور ذلك له طيعا وسلقية وع ،وفمه
القارئ النطق فإذا أحكم ، يبتلك األصوات يف حالة الرتكيب يف صورة كلمات وعبارات ويف ذلك يقول ابن اجلزر 

فليعمل نفسه إبحكامه حالة الرتكيب ما مل يكن حالة اإلفراد وذلك ظاهر فكم من حيس ، بكل حرف على حدته
القوي ، س ومقارب وقوي وضيف وخمفف ومرققحبسب ما حياورها من جمان ، حيسها مركبةاحلروف مفردة ال

                                                           
 .119اندر أمحد جرادات،األصوات اللغوية عند ابن سينا،ص: (1)
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حالة الرتكيب ومن أحكم صحة ،و ويغلب املرقق فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إال ابلرايضة الشديدة
وعن كيفية إقراء القرآن للمبتدئني فإنه يقرأ   قيقة التجويد ابإلتقان والتدريباللفظ حالة الرتكيب حصل ح
وفرق بعض العلماء بني الرتتيل  ،وتتحكم فيه طباع املعلمني ألساانملبتدبه  املراتدابلتحقيق ال ابحلذر أو التدوير 

يكون التدبر واالنبساط ويرتدد يف كتب التجويد  كثريا مصطلح الرايضة مقرتان ابللسان واأللسن حنو  ،والتحقيق
 أيب عمرو الداين: قول

وقوله ابب يف قراء التحقيق وجتويد األلفاظ ورايضة األلسن  ،أال رايضة من تدبره بفكه" "وليس بني التجويد وتركه
ابحلروف وقوله: "رايضة للمتعلم" وقوله: "إمنا اهلمز رايضة وقوله: " يضطر يف تصحيحه إىل الرايضة" وقوله: 
 "وذلك ال يتحصل للقراء إال ابلرايضة الشديدة والدرس وقوله ال يتحقق هلم ذلك إال ابملشافهة ورايضة األلسن

 (1)ملضمونه وخف سره".
  قد تناول اضطراابت النطق أو أمراض الكالم بشيء من التطبيق ،إن علم التجويد واألداء القرآين قدميا

حيث حاول علماءه من أمثال أبو عمرو الداين وابن اجلزري أن يبحثوا يف كيفية حتقيق األداء السليم واإلتقان 
لتعلم والتمرين أي اإلعادة املتكررة والدائمة واملستمرة، ويكون ذلك عن لكلمات القرآن الكرمي، وذلك ابلرايضة وا

 بعض القراء. يواجههاطريق املشافهة، فيتجنب الصعوابت واضطراابت النطق اليت 
 

                                                           
 .57ـ 56  املصدر نفسه ص :(1)
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تعترب جماال خصبا للكثري من العلوم يف العصر احلديث، ومن بني هذه  ،إن العديد من الظواهر اللغوية
مثلما شهد التطور مجيع  ،الذي تطور كمصطلح وأصبح يعرف أبمراض الكالم ،جند ظاهرة عيوب النطق ،الظواهر

بسبب التقدم العلمي والتطور  ،إذ أن احملدثني أحدثوا فقفزت ابرزة يف هذا اجملال ،جوانب هذه الظاهرة
اليت يفضلها استطاع احملدثون التعمق يف البحث عن العلل  ،الذي برز يف نطاقه كم هائل من األجهزة ،التكنولوجي
الذين كادت تلك العيوب تفسد عليها  ،العناية بتلك الطائفة من اجملتمع وقد كان الدافع إىل ذلك هو ،واألسباب
 .(1)وننغص عليها حياهتا يف عصران وذلك على حد تعبري مصطفى فهمي ،مستقبلها

ووضعوا األسباب واقرتحوا احللول وطرق  ،جند من بني العلماء احملدثني الذين درسوا ظاهرة أمراض الكالم
وعلماء النفس الرتبوي إضافة إىل  ،على تشومسكي ،يف املدرسة التوليدية التحويلية العالج علماء اللسانيات

األرطفونيني علم اضطراابت اللغة والكالم وسوف نستنتج تلك املفارقة اليت تربط املهتمني أبمراض الكالم قدميا 
 وحديثا.

 عند اللسانيني:. أمراض الكالم 1

حتدث ودرجات التشابه والتباين بينها وقد  ،للغات اإلنسانيةإن اللسانيات العلم الذي يهتم بدراسة ا
ابكتشافهم الفرق  ،هـ(2500أبن اللغة تعود االهتمامات األوىل للسانيات يف اهلند )،البنويية  بقيادة دوسوسري

  بوضع قواننيليقوم ابين ،ستلزم استخداما صحيحاولغة القيد  فنجاح  الطقوس ي ،بني اللغة اليت تستخدموهنا
 .(2)صحيحة للقواعد النحوية يف اللغة السانسكريتة

 ،الذين درسوا العالقة بني األشياء واألفعال واألمساء ووضعوا القواعد اللغوية ،أما أمثال أرسطو أفالطون
اليت  ،اعوا مبادئ النحو إضافة إىل الرومان الذين برز فيهم اخلطيب الذي أضاف شروحا للقواعد النحويةصو 

 وانتش وقد مت توضيح جهود الغرب القدامى يف جمال الصوتيات اليت هي فرع من فروع اللسانيات.صاغها أليوسد

                                                           
 .5مصطفى فهمي، أمراض الكالم، ص:(1)
 .18 -17ينظر، مسعودة بودوخة، حماضرات يف الصوتيات، ص ص :(2)
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إذن فقد عرف الغرب القدامى الصوت ودرسوا اللسان البشري واللغة اإلنسانية، وقد ظهرت بعض بوادر 
 .(1)الدراسة والبحث عند هؤالء

 :نيويةما قبل الب.1.1

هي  ،إىل لغات عاملية بعدما كانت اللغة الالتينية ،الفرنسية واالجنليزيةبتحول اللغة  20أما يف القرن 
الذي كان ميجد  ،ظهرت الدراسات املقارنة اليت أتسست على يد وليام جونز 18املتداولة واألكثر شيوعا هناية ق 

األفعال ن انحية جذور سواء م ،ويكنها تتصل هبا صلة وثيقة،أغلى وأرقى من  اللغة الالتينيةوجيعلها  ،السنسكريتية
بنظرية رؤية العامل من خالل اللغة  ،(1835ـ 1767مث جاء بعد ذلك مهيولدت )، ومن انحية الصيغ النحوية

كان يرى ابن ،  كان حيلل بطريقة خمتلفة بعيدا عن القرابة الساللية واألسرية  ،وهو يعد مؤسس اللسانيات العامة
وهي ظاهرة متحرية  ،ن اللغة تساير اجملتمعوكان من بني أفكاره أيضا أب ،مجيع لغات العامل تستحق االهتمام

هو  ،على اعتبار أن ما يوجد يف أذهاننا ،وقد تطرق العالقة املوجودة بني اللغة والفكر ،تتحول من جيل إىل جيل
فينتج  ،هينوهبذا تتوحد األصوات مع النشاط الذ ،فتتحول إىل أصوات وكالم ،رد تصورات وأفكار نعرب هباجم

 .كما يرى أن التغريات اليت حتصل على أصوات الكلمة إمنا ختدم اللغة فهي تؤدي إىل تطورها  ،الكالم

 البنيوية:.2.1

 ،أما القرن العشرين فقد شهد تطورا كبريا يف مجيع العلوم بعد اكتشاف العديد من النظرايت املختلفة
ولقد  ،نظمة أوكل منظم وهذا ما أدى إىل ظهور املنهج البنيويبنية م ،حيث توصل علماء هذا القرن إىل أن العامل

أن تكون  ،فعلى اللساين احلديث ،اختلفت البنيوية عن سابقتها أبهنا اتسمت بطالع املعرفة اليت تشمل مجيع العلوم
من خالل  ،ولقد اجتهد علماؤه على تطوير هذا العلم ،لديه معرفة بباقي العلوم األخرى ألهنا ختدم اللسانيات

وجنحوا يف  ،علم النفس العلوم الدقيقة وطبقوها على اللسانيات مثل نقلهم لإلجراءات املنهجية من علوم خمتلفة

 . (1)ذلك وواكب التطور احلاصل يف مجيع العلوم األخرى

                                                           
التوليدية ومراحل تطورها، اشراف األستاذ عبد الغاين قبايلي، معهد اآلداب واللغات، قسم اللغة واألدب العريب، ميلة سارة عليوة، النظرية :(1)

 .6اجلزائر،ص
 .9-8املصدر السابق، اجلزائر،ص ص :(1)
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افة ابإلض،إذ اعتربها اللغة النظام ،وقد كان فريدينادديسوسري قد أسهم إسهامات كبرية يف جمال اللسانيات
النظام ابإلضافة إىل اعتبارها  ختدم اجملتمع على أساس أهنا أجزاء من نسق كلي من ،إىل اعتبارها ظاهرة اجتماعية

وأي خلل يصيب أجزاء هذا النظام سوف يؤثر  ،ظاهرة اجتماعية على أساس أهنا تؤدي وظيفة التواصل بني البشر
وقرب الصورة أكثر  ،سهاما كبريا يف جمال اللسانياتوهبذا يكون دي سوسري أسهم إ، على التواصل االجتماعي

وذلك ابعتبارها ظاهرة لغوية اجتماعية فاجملتمع هو جمموعة أفراد خيتلفون يف   ،الدراسة بعض الظواهر اللغوية
أما الكالم فيتغري من  ،فقد اعترب فاجملتمع هو جمموعة أفراد خيتلفون يف كالمهم فقد اعترب اللغة اثبتة ،كالمهم

فقد جاءت بعد البنيوية عدة مدارس منها مدرسة جنيف السويسرية مدرسة براغ املدرسة ر، ىل آخإص شخ
 الغلوسيمية .

هو ظهور املدرسة التوليدية  نبعد ظهور كل هذه املدارس اللسانياتبرز التطورات اليت مست أولكن 

 . (2)م واليت غريت اتريخ اللسانيات1956بزعامة نعوم تشومسكي وكان ذلك سنة  ،التحويلية

 التوليدية التحويلية:.3.1

 ،م درس يف جماالت عدة منها األلسنة والرايضيات والفلسفة وعلم النفس1928روادها تشومسكي 
لى علم النفس وبعض هيمن ع و ويعترب رائد املدرسة التوليدية اليت هي مذهب فلسفي ،وبعض العلوم األخرى

حاول ،فاألوىل   كانت حتمل قواعد مبسطة ومفاهيم مبدئية ،وقد مرت هذه املدرسة مبرحلتني، العلوم األخرى
فيؤرخ تطورها بكتاب النظرية الرتكيبية سنة  ،أما املرحلة الثانية ،تشومسكي تطويرها وتدارك النقائص الواردة فيها

 ،م النقاط اليت بلورها تشومسكي يف هذا املؤلفهوهي من أ ،ايت النموذجيةم وقد مسيت مبرحلة النظر 1956
الكفاية اللغوية واألداء الكالمي قدم تشومسكي نقدا حادا للبنيوية النظرايت اليت  ،البنية السطحية والبينية العميقة

جتاوز كل ذلك وتطوير لذلك حاول  ،ألنه كان يراها عاجزة عن  تفسري الظواهر اللغوية املعقدة ،جاءت بعدها

 .(1)هذه األفكار يف حماولة منها  لصياغة قواعد حنوية قادرة على حتليل الظاهرة اللغوية وتفسريها

                                                           
 .234ص. 2007 ،(1ط)أمحدمؤمن،اللسانيااتلنشأةوالتطور،ديواانملطبوعااتجلامعية،بنعكنون،اجلزائر:(2)
 .9ميشال زكرايء، األلسنة التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية،ص:(1)
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يعرب عنها بواسطة تتابع جمموعة من  ،توجد يف ذهن اإلنسان أفكار تصورات ومبادئ البينية العميقة: .أ
 فهي األسس والقواعد اليت بين عليها التتابع الكالمي. ،وذلك بعرض التواصل االجتماعي مع حميطه ،الكلمات

فتمثل اجلملة كما هي مستعملة  ،الظاهرة عرب تتابع الكلمات اليت تصدر عن املتكلمهي  البنية السطحية: .ب
فهي متثل الشكل الظاهري  ،أي يف شكلها الفيزايئية بوصفها جمموعة من األصوات أو الرموز ،يف عملية التواصل

 .(2)ذلك عرب جتسيدها لألفكار اليت تدور يف ذهن املتكلمو  ،للجملة

وهي متثل القدرة على  ،هي املعرفة الضمنية بقواعد اللغة القائمة يف ذهن كل من يتكلم :الكفاية اللغويةج. 

 .(1)استخدام رصيد لغوي حمدود إلنتاج مجل غري حمدودة

الطاقة اللغوية والكفاءة  ،الكفاءة اللغوية ،امللكة اللغوية ،توجد عدة مصطلحات عن نفس املفهوم مثل
وهي تعين املقدرة  ،يعتربها خاصية يتميز هبا كل فرد عن آخر ،يقابلها عند ابن خلدون امللكة اللسانية ،اللغوية

 ،ويشري ابن خلون إىل هذه امللكة يف كتابه املقدمة ،على اكتساب اللغة وحسن توظيفها يف السياق املناسب هلا
 يه ال نفس كيفية.ومقاييسها اخلاصة فهو علم يكف ،بية إمنا معرفة قوانني هي امللكةل صناعة العر عندما يقو 

من جيل إىل جيل وتعلمها العجم واألطفال وهذا  ،ويف مكان آخر يقول: فكذا تصريت األلسن واللغات
، أخذت عنهم ومل أيخذوها من غريهم أن اللغة للعرب ابلطبع أي امللكة األوىل اليت ،هو معىن ما تقوله العامة

وهو تطبيق القواعد املوجودة ، ستعمال اآليت للغة ضمن سياق معنياألداء الكالمي وهي عند تشومسكي فهو اال
وتتميز جسمها طريقة الكالم ومن شخص إىل آخر  ،يف الكفاية اللغوية عن طريق استخدام اللغة يف ظروف معينة

 اخل. فعال والرتكيز...بفعل عدة عوامل كالغضب واالن

يتضمن عددا من املظاهر الطفيلية ترجع إىل عدة عوامل مرتابطة خارجة عن  ،كما أن األداء الكالمي
 :إطار اللغة منها

 أي االنتماء إىل جمموعة اجتماعية طريقة التدريس اللغوي  لعوامل السويسيوثقافية:ا -

                                                           
 .232الراهنة، ص االلسانيات اجتاهاهتينظر، نعمان بو قرة،:(2)
 .122أمحد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطور،ص :(1)
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 ،دم االنتباه وهذا الكالمي للفرد فصورة الكالممثل ضعف الذاكرة واالنفعال وع العوامل السيكولوجية: -
 ختتلف ابختالف األشخاص ومدى استجابتهم وتلقيهم للمعلومات.

فالكفاءة هي املعرفة والقدرة الكامنة للغة واألداء الكالمي جتسيد تلك املقدرة يف سياق حمدد  فمثال  
ولكن  ،وع معني جتد مجيع الطلبة جييدون الكتابةعندما يطلب األستاذ  من التالميذ كتابة تعبري على ورقة يف موض

وحىت ولو ختطوا هذه املرحلة فإهنم  ،عندما يطلب منهم التعبري بطريقة شفوية فإن أغلبهم ال يتمكنون من ذلك
عدة أتة وزالت اللسان وتكرار الكالم وهذا ما ينتج عنه التأ ،اخلوف مشكلةيعانون من مشاكل أخرى مثل 

الكالم عندهم فالكتابة متثل كفايتهم اللغوية، وعدم قدرهتم على التعبري الشفوي متثل أداءهم مرات، أي أمراض 
 الكالمي.

ميتلكون مقدرة لغوية ولكمهم ال يتمكنون من استخدام تلك  ،نستنتج أن أغلب املرضي تقريبا هومن
املقدرة عند احلديث أي ترمجتها إىل كفاء لغوية وهبذا فقد جعل تشومسكي من اللسانيات فرعا من فروع علم 

 النفس املعريف.

 علماء األرطوفونيا : أمراض الكالم عند .2

هتدف إىل  ،يف خمتلف أشكاله العادية واملرضية ،وغري اللغوي العلمية لالتصال اللغوي تعريفها هي الدراسة
وعند كل من الطفل والراشدين  ،واضطراابت اللغة والكالم بصفة خاصة ،التكفل مبشاكل االتصال بصفة عامة

وتلعب دورا التبوء والوقاية من  ه،كما هتتم كذلك بكيفية اكتساب اللغة والعوامل املتدخلة في  ،على السواء
م كلمن االضطراب النطقية راابت اللغوية، جماالت اهتمام األرطوفونيا واضطراابت اللغة الشفوية اليت تضاالضط
، أتخر اللغة، يضمه من أتخر النمو اللغوي إضافة أتخر الكالم، ظيفية اليت ترجع إىل مشاكل عضويةالو  بنوعيها

عسر و عسر القراءة والكتابة كتوبة اليت تشمل اضطراابت اللغة امل، و راابت الكالم املتمثل يف التأأتةإىل اضط
اضطراابت اللغة النامجة عن اإلعاقة السمعية اليت تضم اإلعاقة السمعية اخللقية واملكتسبة مبختلف ، وأيضا احلساب

ة مجاضطراابت اللغة النا، أنواعها: إلعاقة السمعية اإلرسالية، اإلعاقة السمعية اإلدراكية، اإلعاقة السمعية املختلطة

 : (1)اليت يطلق عليها احلبسة عند الطفل والراشد،عن اإلصابة العصبية الدماغية

                                                           
 .13حممد حوله، األرطوفونيا علم اللغة والكالم والصوت، ص :(1)
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 لدى الطفل ينقسم إىل حبسة خلقية وحبسة مكتسبة. 
 .عند الراشد تضم احلبسة احلركية، احلبسة احلسية واحلبسة التواصلية 
 الصويت لدى الطفل والراشد مثل جتهر الصوت لدى األطفال والبحة النفسية أو استئصال  اضطراابت اإلنتاج

 .احلنجرة لدى الراشد
  والنفس حلركية والعقلية مثل اإلعاقة احلركية الدماغية  ،لدى املصابني ابألمراض النفسيةاضطراابت اللغة

 .(1)املنغوليا التوحد
يعتمد على ميدان اللسانيات، ابعتبارها  ،يف دراسته لالضطراابت السابقة ،إن الباحث األر طفوين

ار أن اللغة سلوك وعملية الدراسة العلمية للسان البشري وعلى ميدان علم النفس، وخاصة علم النفس املعريف ابعتب
لسانيات وعلم وهي لذلك تعتمد على امليدان الذي يربط بني كل من ال ،تؤثر وتتأثر ابجلانب النفسيمعرفية 
الذي يتجسد يف علم النفس اللغوي الذي ال يهتم بدراسة السريورات أو السياقات النفسية اليت تتحكم  ،النفس

 يف التغيري والفهم اللغويني.

 :طرق احملدثني  يف عالج امراض الكالم.3
 ،وخدمات اجلراح اىل نصائح الطبيبحتتاج  ،سباب عضويةأإن عالج أمراض الكالم الناشئة عن       

والتهاب اجلهاز  إصابة،فالطبيب يتعامل مع اضطراابت الصوت العضوية كااللتهاابت احلادة يف احلنجرة نتيجة 
و مزمنة و توقف حركة الوترين الصوتيني نتيجة لشلل يف العصب املعدي للحنجرة أو بعض األورام أالتنفسي مؤقتة 

وختتلف األساليب العالجية بني األدوية  ،اعادة أتهيل املرضي السرطانية فالطبيب يساهم مسامهة واسعة يف
أما األسلوب اآلخر فيكون ابلتدخل اجلراحي  ،فالعالج ابألدوية يتم بواسطة العقاقري الطبية املختلفة ،واجلراحة

 .(1)وذلك إلعادة الصورة التشرحيية للعضو املريض إىل حالتها الطبيعية

باب العضوية لظاهرة أمراض الكالم حتتاج إىل عناية طبية إلعادة يتضح أن األس ،على ضوء ما سبق
 وتصحيح النطق الصحيح اخلاطئ لألصوات. ـالعضو املريض إىل حالته العادية إلشفاء

                                                           
 .5الكالم، صمصطفى فهمي، أمراض :(1)
 .6ينظر، مصطفى فهمي، أمراض الكالم، ص :(1)
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وختتلف  ،الكالمو أما ابلنسبة لعالج االضطراابت الصوتية الوظيفية فتحتاج إىل تدخل أخصائي النطق 
 ج هذا املرض بني العالج الكالمي والعالج النفسي.طرق والوسائل اليت استخدمت لعال

 من بني الوسائل اليت استخدمت يف عالج أمراض الكالم جند:

 :االسرتخاء الكالمي 
فقد  ،طريقة االسرتخاء اليت يستطاع هبا تدريب املريض على ارخاء عضالته ،فقد استنبط "جاكوبسون"

وأن  ،تبني أنه ابالسرتخاء التدرجيي للعضالت تتالشى شيء فشيء آاثر النشاط الدهين واالضطراابت االنفعالية
 هذه األمراض ال تربز إىل الوجود عند االرختاء التام ألعضاء اجلسم ولالسرتخاء الكالمي هدفني:

 ء القراءة هبذه الطريقةالشعور ابليسر أثنا ،التخلص من االضطراابت أثناء عملية الكالم -1
اللجلجة ويف ذلك يقول بوم الذي أخد آبراء "جاكوبسون"  ،ومن بني األمراض اليت يتم معاجلتها ابالسرتخاء جند

الذي يعني املتلجلج على اسرتداد اتزانه العقلي والعصيب دون أية خماطرة يف زايدة  ،أبنه قرر أن الشيء الوحيد

 .(1)مصاعبه هو االسرتخاء

وهي مترينات يشجع فيها املريض على االشرتاك يف احلديث وذلك عن طريق  ليم الكالم من جديد:تع -2
وهو ما اصطلح عليه مصطفى فهمي األلعاب  ،منها برامج األلغاز واألحاجي واملناقشات اجلماعية ،مترينات خمتلفة

فهي من جهة تلعب دورا يف اللعب والتسلية ومن جهة أخرى تعمل على مترين أعضاء النطق وتدريبها  ،الكالمية
 على القيام بوظائفها اللغوية املنوطة هبا.

أشار جون فلتشر يف كتابه "مشكلة اللجلجة إىل بعض  مترينات إيقاعية يف الكالم)الكالم االيقاعي(: -3
أما "بلومل" فيعد القراءة  ،ري أو ما يف ذلك من احليل والذرائع العالجية األخرىفالنقر ابألقدام أو الصف ،الوسائل

 اجلمعية أو مع القرص من الوسائل احملولة أو الصارفة للمرض.

 ،إن مبتكر هذه الطريقة هو "فروشلر" وقد قصد هبا إىل نزع ما وقع يف دهن املصاب طريقة النطق ابملضغ:-4
وقد كانت هذه الطريقة أداة صاحلة لتخفيف وطأة اخلوف الناجم عن كلمات أبن الكالم صعب عليه وعسري 

                                                           
-180، ص ص2013ملياء بن موسى، اضطرابت الصوت يف الوسط العيادس اجلزائري، درار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، )د،ط(:(1)

181. 
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ألوىل بل ال يعود إىل جتزئة مقاطعها ا ،فمثال املتلجلج الذي ميضغ الكلمات اليت خياف منها ويتهيب نطقها ،معينة
 وهذه الطرق تستخدم يف عالج اللجلجة واللعثمة والتأأتة واللثغة.، ينطقها جمتمعة ككل واحد

 ،ويكون العالج يف السرعة الزائدة يف الكالم عن طريق عن طريق تنظيم عملية التفكري لدى املصاب
مع توجيه وتنبيه  ،وذلك أبن نعرض صورة أمامه وعليه أن يراعي الرتتيب املنطقي أثناء عرضه للحوادث الواردة فيها

والورق يف ذلك حبيث يتم تدريبه على القراءة   وميكن استخدام،املريض إىل عملية السرعة الغري الطبيعية يف الكالم
اليت تسمح برؤية كلمة واحدة من اجلملة املكتوبة وينقل  ،كلمة فكلمة من خالل فتحة صغرية من الورق املقوى

 اجلملة كلمة فكلمة مع القراءة بصوة مرتفع.       ،املصاب الذي يقرأ من خال  الورقة املقوى
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