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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

 وي!!ــــــــــــــــــــــاز اللغــــــــــــــــالجه
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
  ك�� تعل
	ا ال�الم؟

 ه&ا ال �ال أش#ه ! �ال ��� تعل
	ا نأكل ون�	ف� ون
�ي .. إلخ.
  

0 ن3ج الBهاز ال
@ل?ق =�ه أجه:ة فاعلة ذات ع
6 م(0د لل	3ج والق0رة على الع
ل , ف	() ن
�ي !ع
ال(6�ي , وع	0 ال?الدة ه	اك  أجه:ة تع
ل لإل!قاء على ال(�اة , فإن ول0نا وEها نقD تع&ر !قاؤنا , وفي 

 ال:م) ال
عاص6 ن#قى في ال(?اض) ح�ى ی�(قM ت
ام ن3ج األجه:ة.
  

ى الع
ل ولل�الم جهاز في ال0ماغ حال إك�
اله ن0Wأ !ال�الم  , وفي أغلU  الST 6�#?ن الBهاز قادرا عل
.6
 ال ل�Z !ع0 الYان�ة م) الع

  
 , 6 T]ف ال]0غي األ	ا) في الS6ن� والBهاز ال�المي ی�ألف م) م	`ق�b) رئ� b�b) ه
ا: م	`قة (̂و

 وفbها ی�Z إدراك وت?ل0b ال
ف6دات.
  

وم	`قة (ب6و�ا) في الفD األمامي األT 6 , وت�6جZ رسائل (و^6ن�Sا) إلى �الم م	`?ق أو م�S?ب 
 مع ال
	g?مة ال�ع6̂bWة.ب�?اصلها 

  
وأj خلل في ال
	`ق�b) وما بb	ه
ا وح?له
ا ی� UW !أض6ار م�	?عة , وع	0 ن3?جه
ا ST?ن ال
@ل?ق 
 6Yا) أكS6ن� 
ا م	`قة (̂وEل?قات ر@
م�هل لل�الم , وفي ال#�6 ی0Wو أنه
ا م�?افق�ان !ال	3ج , وEاقي ال

  ت��لZ , وEعk ال`b?ر تقل0 ال�الم.ت`?را ونB3ا م) م	`قة (ب6و�ا) , وله&ا فهي تفهZ وال
  

6ن�Sا) ت �قWل األص?ات وتفاعلها وت]?غ م	ها ما 6b�T إلى مع	ى ومفه?م , فهي ت6ا!`�ة  وم	`قة (̂و
!إTقا�oة ذات آل�ات م�	اسقة ع	0 معZg ال
@ل?قات , فأj ص?ت ی6د إلbها ی6سZ خارmة وج?ده فbها , وله&ا 

  �ي ح?له , وت�فاعل معها ه&ه ال
	`قة وت]	ع ما T اع0ه على ال(�اة.ال`فل ع	0 ال?الدة ی�
Yل األص?ات ال
 ول? أن ال`فل ول0 في الغا!ة ف �قل0 أص?ات ال(b?انات وس�
	(ها مع	ى إدراكي.

  
وال#�6 ال&j وج0 ل�?ه ف?ق ال�6اب مع ع0د آخ6 م) ب	ي ج	 ه , س6��Wb أص?اتا ت�6b إلى ما ح?له , 

 علbها.ف0Wbأ !األس
اء ورE`ها !
ا ی0ل 
  


ة اإلTقاع ال]?ت�ة , ول�ل لغة ق?اع0 وTrقاع , فال�ع6 gا) ت?ج0 ق?اع0 اللغة , وأنS6ن� ففي م	`قة (̂و

كيف تعلمنا الكالم؟
هذا السؤال أشبه بسؤال كيف  
تعلمنا نأكل ونتنفس ونمشي ..  
إلخ.

للكالم جهاز في الدماغ حال  
إكتماله نبدأ بالكالم  , وفي  

الجهاز  أغلب  البشر يكون  
قـادرا على العمل السليم بعد  
.الثانية من العمر

منطقة (بروكا) في الفص  
األمامي األيسر , وتترجم رسائل  
(ويرنيكا) إلى كالم منطوق أو  
مكتوب بتواصلها مع المنظومة  
التعبيرية

أي خلل في المنطقتين وما  
بينهما وحولهما يتسبب بأضرار  
متنوعة , وعند نضوجهما يكون  

لوق مؤهل للكالم  المخ

منطقة (ويرنيكا) تستقبل  
األصوات وتفـاعلها وتصوغ  
منها ما يشير إلى معنى  
ومفهوم , فهي ترابطية  
بإيقـاعية ذات آليات متناسقة  
عند معظم المخلوقـات  
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 م?ج?د فbها , وفbها نgام م��ا!ه , وفقا ل�6تUb األص?ات وال
عاني وال0الالت.
  

وت	�قل ع6W األج�ال  وال
ع6فة م�?ارثة  , شu	ا أم أبb	ا , ألن ما ن�عل
ه ی�ث6 على الbB	ات ال�ام	ة فb	ا
, ف
ا نف�6 !ه إن لZ ی�(قM في ع]6نا , س�b(قM في ع]?ر قادمات , ألن اإلرادة الbB	�ة س�`لقه ع	0ما 
ت�?ف6 ال6gوف ال
	اس#ة , واألمYلة ع0ی0ة وأقE6ها ف�6ة ال`6bان , ال�ي yلx ت0ور في دن�ا ال#�6 آلالف 

 ال 	b) ح�ى إنMYW ال�ع6bW ع	ها فBأة.
  

قا لل�ع6bW ع	ها ع	0ما ST?ن الBهاز اللغ?j م �ع0ا ل&لz , وت��
ل  6̂m 0Bا س�	bة ف	واألف�ار ال�ام
ة.   مل(قاته اآلل�ة �ال(	6Bة وال(#ال ال]?ت�ة والل ان , وEاقي األج:اء الالزمة لل�ع6bWات اللغ̂?


ة لغات م�	?عة , إس�`ع	ا أن نفz رم?زها ألنها T00 ال(3ارات الق	0 عBا ن&Sأ , وه�	
م) ذات ال
 فهي م) إن�اج ال�فاعل بb) ال
	`ق�b) وما ی�]ل به
ا.

  

S) فz رم?زها , فق6أنا ال��ا!ات ال ?م6̂ة والف6ع?ن�ة وغ6bها م) T ة
T0لغة ق jع واح0 , فأ#	
ومادام ال
ا اللغات , والغ?ص في م	�أ اللغة وفقا ل�@�الت وت]?رات , ما عاد j0BT نفعا , وال ب0 م) إس�(3ار م

 ت?صلx إل�ه العل?م وال0راسات العل
�ة ال6صb	ة.
  


ا مع6ف�	ا !ال�?ن أك6Y م) عل
	ا !
ا ی0ور E6 , ورbYها ال�	هل عBال�ي ن Zوال ی:ال ال0ماغ م) الع?ال
 في أروقة ال0ماغ.

  
سل?�ي وت0ور في ف3اءات ال0ماغ وتفاعالته  –نف ي  –ه&ه ق6اءة ذات إق�6اب ُع]Wbي 

 م(�`ه األش
ل. ال�ه6ومغ	ا�m �ة مع 
  

  فال0ماغ جّ&اٌب ل
ا ه? =�ه , واللغة م) إس�(3ارات ما ح?له وت�66̂ها في م0ارات ال�]	�ع!!

لو أن الطفـل ولد في الغابة  
فسيقـلد أصوات الحيوانات  
.وسيمنحها معنى إدراكي

في منطقة (ويرنيكا) توجد  
اعد اللغة , وأنظمة اإليقـاع  قو 

الصوتية , ولكل لغة قواعد  
وإيقـاع , فـالشعر موجود فيها , 
وفيها نظام متشابه , وفقـا  
لترتيب األصوات والمعاني  
والدالالت.

ال يزال الدماغ من العوالم التي  
نجهل عنها الكثير , وربما  
معرفتنا بالكون أكثر من علمنا  
.بما يدور في أروقة الدماغ

الدماغ جذّاٌب لما هو فيه , 
واللغة من إستحضارات ما حوله  
وتكريرها في مدارات  
التصنيع!!

كامل النص: إرتباط    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLinguisticDevice.pdf   
 

 شبكة العلوم النفسية العربية
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