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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 م 2021 – 2020 [ المغرب ،مكناس – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - النص وتحليل الخطاب لسانيات ]
 
 

 الدراسة:  ملخص
ي ناتشتها لسانيات النص عير 

ز القضايا المركزية الت  ز من بي  ز اثنتي   عن تضيتي 
َ
يلخص هذا المقال العلىمي الحديث

ي  وهما: االنتقال من لسانيات الجملة إىل لسانيات النص  
ي رصد العالتمسار تطورها الزمتز

ز
ة واخأيرى تتمث  ف

ي 
ز
ى ف  السياق وأفعال اللغة ولسانيات النص. ومن هنا حاولت إبراز الدور المثاىلي الذي تسهم بم البنيات الكير

ز بي 
ز أجزاء الكالم  بعد  مجال الدراسات اللسانية النصية للوصول إىل الوحدة المعنوية للنصوص  من يالل ربطها بي 

ي وصف الكالم وتحليلم  حيث أفادت من المفاهيم واآلليات واخأدوات القصور الذي عرفتم البن
ز
يات الصغرى ف

ي تمكنها من الوصول إىل سياتات النصوص المعرفية  وتضاياها الفكرية  خأن السياتات 
اللسانية الحديثة  الت 

 : إىل ما يىلي النصية أجهزة تزود النصوص بمعارف يارج   نصية مختلفة تساعد عىل إدراكها. ومن ثم يلصنا 
   ي نق  وظيفة الفع  اللغوي ورؤيتم اخأساس وآلياتم المنهجية إىل تحلي

ز
إن دور اللحث اللغوي يتمث  ف

 النصوص. 
  .إن السياق تجسيد لمناسلة من المواتف الكالمية واخأفعال اللغوية  وأحوال اللفظ 
 ز النص والسياق ي عىل رؤية تفاعلية بي 

ص   وتهدف إىل فهم النصو إن المقاربة اللسانية النصية تنبتز
 واستيعابقضاياها المعرفية. 

لسانيات النص  النص  السياق  السياق اللغوي  الفع  اللغوي  مقاربة منهجية  مقاربة  الكلمات المفتاحية: 
 عالئقية. 

 
[The Linguistic Context and the Textual Linguisti towards a Methodological and Relational 

Approach] 

 
Abstract 
This paper summarizes the two central issues that textual linguistics discussed throughout its development: The 

first is the shift from sentential linguistics to textual linguistics, and the other is the relationship between the 

context, the speech acts, and textual linguistics. Therefore, I tried to highlight the ideal role played by the major 

structures in the field of textual studies to reach texts’ unity through matching the parts of speech, especially 

given the inability of the minor structures to describe and analyse speech since it benefited from the modern 

concepts, the mechanisms and the tools that enable it to access the contexts of cognitive texts and their 

intellectual issues. This is so because the textual contexts are the mechanisms that provide the texts with the 

different outside knowledge that helps to recognize them. We came to the following conclusions:  

• The role of linguistic research is to transfer the function of the linguistic act, its basic vision and methodological 

mechanisms to text analysis. 

• The context is an embodiment of appropriate verbal positions, linguistic verbs, and verbal conditions. 

• The textual linguistic approach is based on an interactive vision between text and context, and aims to understand 

the texts and to assimilate their cognitive issues. 

he Tct, Apeech She Tontext, Cinguistic Lhe Tontext, Che Text, The Tinguistics, Lextual TKey words: 

pproach.Aelational Rhe Tpproach, Aethodological M 
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 مقدمة
فسيفساء للعديد من المتتاليات الجملية والوحدات اللغوية النحوية  والبتز العميقة  والمركلات يعد النص 

ي تكشف عن أحوال الموضوعات والمواتف اللغوية من يالل رؤى نصية مثالية عميقة  وآليات 
القضوية الت 

ز ا ز أبنية النص  للجمع بي  ز اخأفكار لمكونات والربط بلسانية نصية  وهي بمثابة نمام متكام  من العالتات بي  ي 
ى  ودمج القضايا النصية بواسطة عالتات تضوية متدايلة  تصد فهم النصوص واستيعابها  وتحلي  بنياتها الكير
ي لسانيات النص  

ز
وتأوي  مضامينها. حيث يهدف هذا المقال العلىمي إىل اإلفصا  عن ظاهرة التحول التداوىلي ف

ي وإبراز أهمية البنيات النصية الكير 
ز عناض هذه البنيات الت  ى  ووضع الضوابط المحددة للعالتات المتشابكة بي 
ز السياق واخأفعال اللغوية  اكيب؛ وكذلك ذكر العالتة الوطيدة الرابطة بي 

ية للي  تؤدي إىل إنتاج الداللة التعبي 
ليليا ا لسانيا تحولسانيات النص. وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من يالل منهج لسانيات النص  باعتلاره منهج

دتيقا مناسلا لدراسة هذه القضايا النصية اعتمادا عىل بعض الدراسات السابقة  أهمها: "النص والسياق" 
"  "لسانيات النص مدي  إىل انسجام الخطاب لمحمد  ز ل "فنديك"  و"اللغة والمعتز والسياق ل "جون الييز

ي الدرس النحوي ل "أحم
ز
"  "نحو النص اتجاه جديد ف ي ". وبناء عىل ذلك  كيف تم االنتقال التداوىلي يطائر ي

د عفيفز
ز السياق واخأفعال  من لسانيات الجملة إىل لسانيات النص؟ وما هي يصوصيات ومقتضيات العالتة الجامعة بي 

 اللغوية  ولسانيات النص؟

 ـ متواليات أفعال اللغة مدخل للسانيات النص1

ي الواتع مصطلحا م
ز
ا لذلك الجزء من اطالق يعد مصطل  ))فع  الكالم(( ف ضلال بحد ذاتم  فهو يعطي وزنا كبي 

ي بغض النمر عن االعتلارات اخأيرى. ويعتير 
ي الوسط المادي الصوئ 

ز
الوحدات اللغوية الذي يؤدي إىل نقشها ف

ز   ( لمكانتم المهمة ضمن مجال 189  ص1987مصطل  ))فع  اللغة(( أفض  بكثي  من المصطل  السابق)الييز
ي إمكانية نق  ياصية الفع  اللغوي والرؤى اخأساس اخأبحاث الت

ز
داولية واللغوية. وتتمث  مهمة اللحث اللغوي ف

ي نمريتم وآلياتم المنهجية إىل تحلي  النصوص)فولفجانج  
ز
ي تطورت ف

وب 285  ص2000الت  ي تحليلنا لضز
ز
(. وف

ي تتكافأ من الوجهة السيمانطي
ز الجم  المركلة والمتواليات الت  ي قية  وما يطابق أوجم االيتااليتالف بي 

ز
الف ف

استعمال أدوات الربط  كنا تد الحمنا عددا من القيود مما يتطلب استعمال المتواليات بدال من استخدام الجم  
ي معناه 285  ص2000المركلة)فنديك  

ز
(. ذلك أن مصطل  ))فع  اللغة(( يستخدم اآلن عىل نطاق واسع ف

ز فلن أ ي الذي أضفاه عليم أسي 
ي أن ال يغيب عن اللال أبدا أن ))فع  التقتز

حاول استلدالم بفع  آير  عىل أنم ينلغز
ز   ي هذا شأن الوحدة اللغوية)الييز

ز
اللغة(( يراد بم الفع  الذي يشم  إنتاج ك  من لغة الكتابة ولغة الكالم  شأنم ف

وط علمية دتيقة  وأح189  ص1987 وط  تد  (. ولإلشارة أن متواليات اخأفعال اللغوية تخضع لرسر د هذه الرسر
كشفت عىل أن الجم  الجديدة  وبعض أدوات الربط إنما تدل عىل متواليات أفعال اللغة المخصوصة  ومثال 
ذلك أن الحكم المثلت )االثلات والتقرير( تد يتلعم تفسي  أو إضافة معتز زائد كما يتبع االثلات تصحيحا أو ييارا 

(. ذلك أن القيام بتأكيد أو تقرير جملة 285  ص2000اتضا)فنديك  بديال أو تد يعقلم حكم مثلت إنكارا أو تن
ز كما  ز من القوة الالكالمية دون سواه  ب  وبموجب رأي أوسي  ي أداء عم  كالمي من نوع معي 

ية ال يعتز يير
ز   (. وبوجم عام يمكن االحتجاج 203  ص1987شاهدناه  تعتير الوظيفة البيانية أو الوظيفية الوصفية للغة)الييز

ي 
ز أفعال اللغة خأنها تؤطرها ضمن إطار زمكائز بأن حدود الجملة تكون مناسلة خأن تدل عىل الحدود الفاصلة بي 

 اخأمثلة عىل ذلك  مايىلي 
ز  (: 285  ص2000)فنديك   محدد  وتحدد تضاياها المعرفية. ومن بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   سأعطيك نقودا  إال أنك ال تستحقها. 1

ي هذه اللح2
ز
ي ال أريد أن أسافر ف

 مة إىل إيطاليا  خأن الطقس هناك رديء للغاية.   إئز

ز يعرفان تماسكا دتيقا تركيبيا ومنطقيا ودالليا من يالل توظيفنا للسياق الذي تام  وتجدر اإلشارة إىل أن النصي 
ي تكشف لنا عن فرق نمري مهم وكبي  

ي الوصول إىل معانيهما الدايلية  الت 
ز
ي هذا الجانب  متمثٍ  ف

ز
بدور مركزي ف

ز "ا ز من اخأمثلة  وهذا اخأمر عائد اليتالف القضايا الفكرية والمعرفية المشكلة لهما. عالوة بي  ز السابقي  لصنفي 
ز  أما نقوش الكالم فلها كيانات مادية يمكن تحديدها بواسطة حاسة  عىل أن القضايا كيانات مجردة من نوع معي 

ز  واحدة من الحواس  مث  حاسة السمع أو حاسة اللض  أو حاسة الل ها")الييز (؛ إذ 196  ص1987مس وغي 
ي 
ي المثال الثائز

ز
ي إنجاز الوعد ثم يعقب بتقرير عدم االستحقاق  بينما نجد ف

ز
ي المثال اخأول تائما ف

ز
نجد الحكم ف

(. وبناء عىل ذلك  فعىل الرغم من ايتالف 285  ص2000إيماء إىل النص  مصحوبا بتقرير وإثلات)فنديك  
لكالمية  فإن هذه الدراسات تد أثمرت تحديدا دتيقا للمفاهيم الخاصة بنمرية التصورات وتلاين المواتف ا

الفع  اللغوي واإلجماع عىل أن النصوص يجب أن تحدد بأنها أدوات للفع  اللغوي االتصاىلي  وأنها أفعال مركلة 
هناك أمثلة ال (. ومن ناحية أيرى 56  ص2000)متتاليات خأفعال لغوية(  تأتلف من أفعال جزئية )فولفجانج  

)فنديك   تمهر فيها أفعال اللغة سهلة االنجاز بواسطة ظاهر جملة واحدة )أو علارة جملة واحدة(  ومنها ما يىلي
 (: 285  ص2000

   إن الطقس بارد هنا  ومن فضلك أغلق اللاب. 3

ي العم   فالزم الصمت. 4
ز
ي منهمك ف

   وخأئز

ي ليست لدي ساعة  فكم هي الساعة اآلن؟5
   وخأئز

ي ك  اخأمثلة الواردة أعاله  أن ما تفوه بم "فنديك" امارات ذات نمط لغوي واحد  يتض
ز
ي اخأفعال ف

  طلقا لمعائز
ز  هو  عىل الرغم من عدم تفوهم بالمتتالية الجملية ذاتها. والسبب الذي جع  المثال الثالث والرابع غي  مقبولي 

ي  ف ي 
تربط أحداثا مشارا إليها. وإن كان مث  هذا الربط ال أن أداة الربط المستعملة يوجد لها تأوي  سيمانطيف 

ي العم   ولزومك الصمت  وعدم 
ز
ي منهمكا ف

د وكونك مغلقا للنافذة وكوئز ي شاعرا بالير
ي هذه الجم   فكوئز

ز
يوجد ف

ي أن نقول  فإن  
ابط عىل نحو ملارسر وباخأوىل كما ينلغز ك إياي بها  ك  هذه أحداث ال تي  وجود ساعة لدي  وتذكي 

ي 
ي إصدار اخأمر والطلب)فنديك   كوئز

ز
ط ف ي منهمكا هو رسر

ط لصياغة اخأمر أو الطلب  وكوئز د هو رسر شاعرا بالير
(. ذلك أن استيعاب النص ال يرتلط بفهم النصوص واالحتفاظ بها وتذكرها فحسب  ب  286  ص2000

ز معلومات من نص ما والمعارف والمعلوما ي نملكها من تبعمليات إدراكية أيرى أيضا. وضع الروابط بي 
ل   ت الت 

ز مقتضيات 259  ص2001لزيادة معرفتنا أوتصحيحها )فنديك   ز بأن الربط بي  (. ووفقا لهذه المعطيات يتبي 
ط والطلب يتطلب من  ي بناء عىل ترابط القضايا المشكلة لها. فالدعاء والرسر

هذه النصوص تم بشك  منطف 
 هم وتحلي  مضبوط لهذه المتتاليات النصية. اللاحث ربط المنطق العقىلي باللسانيات للوصول إىل ف

ز الجم  ونقوش الكالم أكير دتة من  تفهم العديد  ي العالتة بي 
ز
" تفهم عميق واض  عن التعقيد ف ز وكان ل "أوسي 

ي 
ز
من أتلاعم لهذه العالتة عىل ما يلدو  خأن التحلي  الذي تدمم بنفسم لألعمال الكالمية  ولو أنم غي  واض  ف

ي نوا  أيرى  فقد يعتمد بالتأكيد عىل إدراكم لحقيقة مفادها أن نقوش الكالم بعض النواحي ون
ز
اتص تقنيا ف

ز   ها المكونة وتركيبها النحوي)الييز (. 196  ص1987المتطابقة صوتيا يمكن أن تختلف فيما بينها بموجب تعابي 
ط فع  لغة تال بأفض  نحو  مما يجع ي أن فع  اللغة اخأول يهت   وجود رسر

طا للتأويوهذا يعتز      القضية رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي متوالية ما)فنديك  
ز
ط 286  ص2000واالتتضاء ترتيب تضية ف (. هكذا يتم وص  الالحق بالسابق  وربط الرسر

ز  بجوابم. وبذلك  فملدأ الوص  المتعلق بتأوي  ايتالف اخأفعال اللغوية يحكم الحالة المقتضية للربط بي 
 داي  المتتالية نفسها  وهي ))إن ايتل

ز ا وطللا  أن يكون المقام مشتمال عىل ما يزي  االيتالف من جملتي  فتا يير
((  ومثال ذلك تولم تعاىل:  ز الخير معتز الطلب  أو الطلب معتز الخير ي إرسائي  ال (تضمي 

وإذا أيذنا ميثاق بتز
ز وتولوا...   . (83)اللقرة  اآلية: )تعلدون إال هللا وبالوالدين إحسانا وذي القرئر واليتام والمساكي 

ي   ي اآلية طلب تعطف عليم)يطائر
ز
يالحظ أن جملة ))تولوا(( وردت بصيغة الطلب معطوفة  ولم يتقدم ف

ي (118  ص1991
ي اللحث النصي القائم عىل نمرية الفع  إىل الكشف عن الملادئ الت 

ز
. من هنا توجم االهتمام ف

ي 
ز
ز هذه اخأحداث الجزئية لتكون أبنية الفع  ف لها. وب  هذا  النصوص باخأبنية اللغوية المطابقةيربط عىل أساسها بي 

ي جم  النص)فولفجانج  
ز
ي أن يستند بوضو  إىل يواص لغوية للنص  مصورة ف

  2000يجب عىل ك  فع  جزئ 
ي جميع اخأحوال فإن االثلات )أو الحكم( اخأول يقدم تعليال للطلب واخأمر أو االستفهام. وإذن ما 57 56ص

ز
(. وف

ربط الجملة اخأولية التداولية أو مجرد جم  جديدة نحو المثال الثالث والخامس. والنتيجة نحتاج إليم هو أدوات 
ي علارة لجملة جديدة)فنديك  

ي توة الفع  اللغوي يقتصز
ز
ي نستخلصها من هذه اخأمثلة هي أن ك  تغيي  ف

الت 
خأفعال لاين أنماط ا(. لهذا فايتالف النصوص وتنوع علاراتها وأساليبها وتقنياتها يعود إىل ت286  ص2000

 اللغوية المشكلة لها. 

ولم ننتم بعد من تحلي  اخأعمال اللغوية  ومازال يتوجب علينا أن نحسب حسابا لحقيقة أن الجم  تنطق ضمن 
سياتات معينة وأن جزءا من محصلة معتز نقش الكالم اللغوي يستمد من السياق الذي ينتج فيم  ويتض  هذا 

ز   ي يشملها السياق)الييز
ة الت  ي حالة إشارة التعابي  المؤرسر

ز
ز أن المتتاليات اللغوية 200  ص1987تماما ف (  مما يبي 

ي مسارها الصحي . وحت  نتمكن من أن نضع تاعدة سليمة لمث  هذه 
ز
يوجهها سياق الحال  ويتحكم ف

ي نمرية فع  اللغة كنا سلمنا بوجود أفعال 
ز
ي أن نفحص بإمعان طبيعة متواليات أفعال اللغة. وف

اضات ينلغز االفي 
ي أنها تقوم عىل عناض اخأفعال المكونة  لغة مفردة ومركلة  بيد أنم

ة إما مؤلفة  أعتز من الممكن تسمية هذه اخأيي 
ى  مثال كفع  مساعد   ي عناض اخأفعال الكير

ز
من المستوى نفسم وإما معقدة  أي إذا صار جزء أو أجزاء دايلة ف

 غرض كىلي واحد أو هدف واحد)فنديك
ز (  287  ص2000  وتؤول متوالية اخأفعال كفع  واحد إذا ص  تعيي 

ي ينتج أبنية 
ي والمضموئز

ي ذلك أن االمتداد الخطي للجملة من يالل إمكانات تتيحها وسائ  الربط اللفطز
ز
ودليلنا ف

ي من جهة  وما يعقب ذلك من  كيتر
ة تركب الجم  البسيطة وأجزائها  وتعدد أشكالها عىل المستوى الي  معقدة لكير

 
ُ
 بعضها عىل بعض آير عىل المستوى الدالىلي تشابك دالالت هذه الجم  ومكوناتها وتداي

لها  ب  وتوتف معتز
ي   ي 197  ص2006من جهة أيرى)بحي 

ي ذلك هو طبيعة اخأفعال اللغوية الموظفة فيها؛ إذ ينلغز
ز
(  وما يتحكم ف

ء نفسم  ي
ي مجموعة واحدة باعتلارها أعضاء صنف واحد  باإلضافة إىل فع  السر

ز
وضع اخأفعال هذه كافة ف

ي تستخدم هذه اخأفعال لتوضي  بعض القضايا النصية. وعىل بالنسلة لأل 
نواع الخاصة من القوة الالكالمية الت 

ي أحوال غي  هذه نتحدث فقط 
ز
طا أو نتيجة خأفعال أيرى. وف أعىل مستوى عام فإن هذا الفع  تد يصي  بدوره رسر

النص توة دفٍع لح  مشكلة (. ذلك أن الحدث اللغوي والجملة و 287  ص2000عن متواليات اخأفعال)فنديك  
ز تدرج أوجم االنجاز لألفعال اللغوية المفردة ونمط الفع  للنص بأكملم)فولفجانج   (. 57  ص2000العالتة بي 

ز نفسها عىل جميع اخأفعال اللغوية: فقد تكون لدينا متواليات من أفعال اللغة إال أن  وب التميي  وتد تصدق ضز
ة أو من أفعال مساعدة)فنديك   بعضها يمكن أن يؤول كفع  لغوي واحد    2000يتشك  من عناض كثي 

ي وحدات لغوية أدائية واضحة  وهي أن 287ص
ز
ة واحدة عند استخدامها ف ز ي مي 

ز
ك هذه اخأفعال كافة ف (. وتشي 

ي أن يؤدي عمال 
استخدامها يعير عن رغلة لدى المتحدث  وهي أن شخصا ما وهو عادة المخاطب ينلغز

ز   (. من ثم ترسي الخواص العامة لألحداث اإلنجازية عىل ك  أنماط اخأفعال اللغوية 204  ص1987معينا)الييز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها. ويذكر لك نمط من أنماط الحدث بخالف  )أنماط الفع ( مث : الرجاء  الوعد  اخأمر  السؤال  التأكيد وغي 
(. 58  ص2000القيود العامة  تيود تأسيسية يجب أن تتحقق إذا ما أريد نجا  فع  لغوي)فولفجانج  

 (: 287  ص2000ولنتعرض للعض أمثلة أفعال اللغة المركلة)فنديك  

د. 6 ي أشعر بالير
   من فضلك أغلق اللاب  إئز

ي وسعك وسأعطيك دراجة جديدة. 7
ز
 ك  ما ف

َ
   لقد فعلت

ي بذلك هاري. 8
ئز . لقد أيير

ي المستشفز
ز
   يوجد بيي  ف

ي ال
ي اخأص  الحكم عىل حالت 

ز
صحية )الفزيائية(  وإنما المقصود إظهار عرض أو طلب  لم يقصد بالمثال السادس ف

وإن كان ال يمكن إنكار أن الجملة الثانية من المثال السابق تعد حكما مثبتا. وعىل ذلك  فإن استيفاء الفع  
ي ذات الوتت رغلة المتكلم)فنديك  

ز
ي ف
ز
(؛ إذ بتسوي    غ غرض 287  ص2000المطلوب من المستمع يستوف

ي أجعل
يره  فإنتز م أكير تبوال ومطابقة لمقتصز الحال بالمعتز الدتيق لهذا اللفظ  فاحتمال أن المستمع يمكن وتير

ير والتسوي    غ  ي يتطلب فيها مراعاة اآلداب يكون مث  ذلك التير
ي بعض السياتات الت 

ز
أن يذعن لعرض يزداد توة  وف
ي المقاب   فالمتتاليات الصغرى 287  ص2000لفع  اللغة جوهريا)فنديك  

ز
ى (. وف توحي بقضية جوهرية كير

(. ومن هنا تتحدد 287  ص2000مفادها أن معتز جم  المثال السابع هو الوعد ال الحكم التقريري)فنديك  
ات معدلة لإلنجاز  وأيضا أفعال  أنماط اخأفعال اللغوية وبخالف صيغ الجملة تقوم الصيغ اخأدائية بوظيفة مؤرسر

ي منطوق ما  الصيغة )الكيفية(  وظروف الكيفية وأدوات
ز
ي يستطيع المتكلم بها تحديد نمط الحدث ف

الوجهة الت 
ي  وب  هذا فإن الجملة 57  ص2000أمام السامع)فولفجانج  

ي المتلف 
ز
ه ف (  ب  إبراز توة الفع  اللغوي ومدى تأثي 

اف باالستحقاق الذي يقدمم المتكلم للمخاطب  وبواسطة ذلك وضع  اخأوىل تؤدي وظيفة التقدير واالعي 
ط صار المستمع تادرا عىل أن يصيغ وعدا. ومرة المت اما إزاء المستمع. ولما تم إنجاز هذا الرسر ز كلم ما يشلم الي 

ام المتكلم)فنديك   ز ي الي 
وط الوعد أعتز   2000أيرى فإن إثلات هذا الحكم إنما استعم  للتعبي  عن جزء من رسر

: "يرتلط الفعالن ))يعد(( و))يتعهد(( بعالت288ص ز ي وحدات  (. يقول الييز
ز
ة داللية حيث إن استخدامهما ف

ي مجموعة واحدة باعتلارها 
ز
ي وضع اخأفعال هذه كافة ف

ز وينلغز كالمية أدائية واضحة يلزم المتحدث بعم  معي 
ز   وب 204 203  ص1987أعضاء صنف واحد")الييز ي ضز

 توجد لدينا أفعال كالم  أعتز
ً
ي اخأمثلة الثالثة إذا

(. ففز
ي  الحكم المثلت التقريري مما 

ط أو جزء أو تاعدة لفع  كالم آير  إال أنم ينلغز يمكن أن يؤدي إىل حد ما وظيفة رسر
وب  ي كليتم مركلا أو معقدا  أي ما إذا كانت ضز

ز
من ناحية أيرى تخصيص ما إذا كان فع  الكالم منمورا إليم ف

جود فع  كالم الحكم التقريري ذات عناض جوهرية أو ما إذا كانت أفعال الكالم مساعدة معينة عىل و 
ي كون الجملة 288  ص2000رئيس)فنديك  

ز
(. عىل أساس أن جملة المثال السابع تطر  أصعب إشكال متمث  ف

طا تمهيديا خأصناف الوعود أي أن المتكلم يوجد  ي رسر
ز
ي ذات الوتت تستوف

ز
اخأوىل تعير عن تعلي  إلعطاء الوعد  وف

اف بالجمي  إما منة منم أو إعجابا. وف ي حال االعي 
ز
طا  ف وق ذلك فإنم بالرغم من أن الثناء المسبق تد يكون رسر

وريا)فنديك   ء ما  فمن المؤكد أنم ليس ضز ي
(. حيث أصب  289  ص2000كافيا إلنشاء سياق التعهد والوعد بسر

ها  عىل أساس أن لمجم   اليوم واضحا لدينا أنم من الخطأ أن نوىلي اهتماما ياصا باخأفعال اخأدائية عىل غي 
ز  اخأفعال ا ")الييز  اخأصلية لتحديد السياق النصي

ز ي صياغة أوسي 
ز
(  205 204  ص1987للغوية مكانة ياصة ف

ي 
ي الواتع  وينجز بناء عىل يلفية معرفية محددة من نماذج المواتف الوظيفية الت 

ز
وتد يعاش ك  سياق متفرد ف

ك  عىل أنها جمعية ياصة بجماعات)فولف ط أسسها عن وغي بشك  مشي 
  2000جانج  يمكن أن تشي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحديد المواتف الوظيفية االتصالية من يالل التعبي  عن مقتضياتها  بشك  أكير وضوحا  181ص
ز
(  تسهم ف

ز أكير وجوبا)فولفجانج    (. 58  ص2000بوسائ  لغوية متلاينة وفعالة  حينما تكون ردود فع  المتلقي 

ز المكتوب والمنطوق  وبناء عىل ذلك  يمكن القول إن الفع  اللغوي فع  مزدوج  تداو ي نصي  جامع بي 
ىلي ولسائز

ز  ي  ونقلها من حي 
ها وفق سياتها الزمكائز ي تشكي  متتاليات لغوية رصينة  وتأطي 

ز
ولم وظيفة أساس متمثلة ف

ي 
الجملة إىل مجال النص الواسع وآلياتم اللسانية بواسطة عناض التماسك واالنسجام اللغوية والمنطقية  والت 

ي يحتوي  ها النص. حيث تختلف أنماط هذه تعم  جاهدة عىل ا
ز البنية اللغوية الشكلية واخأحداث الت  لربط بي 

ز ويلفياتهم  ز اللسانيي  الروابط والعالتات من حيث البساطة والتعقيد  وهذا اخأمر عائد إىل انتماءات اللاحثي 
ي النص. من ثم  فالحدث ال

ز
ة لغوي والمتتالية اللغويالمعرفية  وكذلك نوعية القضايا المتداولة والمعالجة ف

ز اخأفعال اللغوية وأوجم االنجاز اللغوي.  ى والجملة بمثابة توة دافعة بي   النصية الكير

 ـ السياق اللغوي2

ي تحدد تبول المنطوتات اللغوية )أو عدم 
يعد السياق تجريدا عاليا للعديد من المواتف الكالمية االتصالية  الت 

(  ويحتوي 171  ص2012أو كفايتها )أو عدم كفايتها( )محمد إبراهيم أحمد  تبولها( أوإصابتها )أو إيفاتها( 
ز عىل نحو مطرد مناسلة العلارات المتواط  عليها. وجزء من مث  هذه السياتات تد يكون  عىل أحداث لغوية تعي 

 وتكوينهم الدايىلي )معرفتهم  واعتقاداتهم  وأغراضهم  
ز عىل سبي  المثال أفعال كالم المشاركي 

ي تحديد محتوى القضية بواسطة أمارات معينة من 257  ص2000قاصدهم()فنديك  وم
ز
(  وهو عام  مهم ف

ز   ي مناسلات مختلفة من النطق")الييز
ز
 هو علارة عن اتجاه مجرى 223  ص1987نقوش الكالم ف

ً
(. فك  سياق إذا
ائية  وأحوال وسط  وحالة اخأحداث وتد يكون اتجاه اخأحداث هذا  حسب نمرية اخأحداث  داال عىل حالة ابتد

 العالم الفعىلي والعالم الممكن باعتلارها عالتة تفاع  258  ص2000نهائية")فنديك  
ز ( تجسد العالتة بي 

ورة   العالم الفعىلي والعالم المتخي   بواسطتها نفهم هذا بذلك وهذه بتلك  إنها حالة ياصة من السي 
ز دينامي بي 

ي نص  بها إىل فهم العالم الفعىلي 
ي الت 

ز
  ونستطيع نتيجة لهذا التفاع  الدينامي أن نكيف نمرتنا لما هو ممكن ف

ي   )يطائر ي يستطيع (301  ص1991العالم الفعىلي
. لهذا توجد لدينا مجموعة المتناهية من السياتات الممكنة الت 

ة من الزمان والمكان   ي حالة سياق واتغي يتحدد بفي 
قق فيم وتتحأحدنا أن يكون لم فيها أوضاع مخصوصة  أعتز
)فنديك   ي

ز المتكلم والمتلف  كة بي 
(. وال يمكننا أن نحدد أي تضية يجري التعبي  258  ص2000نشاطات مشي 

ز   (. 225  ص1987عنها لتحقيق التواص  بينهما دون معرفة السياق الذي تنطق فيم الجملة أو العلارة)الييز
ز  فليس السياق مجرد حالة لفظ  وإنما هو متوالية من أحوال ا ز شخصي  ي تلخص لنا موتفا تواصليا بي 

للفظ  الت 
ي  واآلير فاع  عىل جهة اإلمكان. وكالهما ينتميان إىل جماعة لسانية لها اللغة نفسها وترابط 

أحدهما فاع  حقيف 
ك االنجاز)فنديك   وب االتفاق للقيام بالفع  المشي  (. إال أن صعوبة تحديد هذان 258  ص2000ضز

ا بمن هو ))أنا(( أو الشخصان والزمان والم كان تعود إىل أن اخأدب يخلق عالما ممكنا  لذا فإن القارئ ال يهتم كثي 
ي   (( )يطائر ((  ب  هو ))يياىلي ه(( ))غي  واتغي ي النص  لكونم ))يعتير

ز
  وخأن النص (301  ص1991))أنت(( ف

ي والنحوي والد  )حازم كممحفوف بسياق ياص تفرضم البيئة المحيطة بوحدة التسلس  الفنولوحر ال الدين  الىلي
(. وإذا كانت السياتات بمثابة اتجاهات مجاري اخأحداث حسب "فنديك"  فإنها تتعرف 33)غ س( ص

هما)فنديك   ي أن تحدد 259 258  ص2000بمجموعة مرتلة من أزواج مث  ))اآلن  هنا(( وغي 
(. "ولما كان ينلغز

وط يجب أن السياتات من الوجهة النمرية  كان من الواجب أن تكون له ز أن نعرف أية رسر ا نهايات؛ إذ يتعي 
(. وبناء عىل 258  ص2000يستوفيها العالم الممكن حت  نصف الحالة االبتدائية أو النهائية للسياق")فنديك  

ي يمكن بموجبها تقييم تضايا جديدة من حيث الصدق ثم 
ذلك  فإن السياق يشك  مجموعة من القضايا الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  إضافتها إىل السياق")الي ي تتطلب أكير من 241  ص1987يز
: "ومن الوحدات اللغوية الت  ي

(. يقول أحمد عفيفز
ها معلومات عن السياق لتيسي  فهمها نورد اخأدوات اإلشارية. مث : هنا  اآلن  أنا  أنت  هذا ...  فإذا أردنا أن  غي 

ي استوجب ذلك منا   عىل اخأ ي مقطع يطائر
ز
ت    معرفة هوية المتكلم نفهم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت ف

ي  ص
ي للحدث اللغوي")عفيفز

ي والمكائز
ي واإلطار الزمائز

(  فالمعتز المقصود "من الوحدات اللغوية 50والمتلف 
ي والدالىلي والنحوي ال يحدد بدتة إال من يالل السياق الذي يضم  ي تقوم عىل تشابك التسلس  الفنولوحر

الت 
(  وب  هذا فالسياق عند علماء لسانيات النص مرتلط بالنص  33عناض متعددة")حازم كمال الدين  )غ س( ص

  ارتلاطا ينبع من كون أن النص جزء من واتعة اتصالية. 

 لمناسلِة متتاليٍة من المواتف الكالمية واخأفعال اللغوية  وأحوال اللفظ  
ٌ
وبناء عىل ما سبق  فإن السياق تجِسيد

ي تضايا أحداث لغوية تعم  عىل بناء وحدات  
ز تبول النصوص والمنطوتات اللغوية وتلف  ي تعيي 

ز
ى تسهم ف كير

 . ي   دايىلي ويارحر
ز ز نصيي  ز سياتي  ز  الواتع والمثال؛ أي بي  ز عالمي  وعدم تبولها. إنم عالم مجرد عميق يجمع بي 

عة تقوم عىل تعدد التأويالت المنطقية  وتلاين التصورات المعرفية  وايتالف  ذلك أنم يقارب النص مقاربة موسة
ى.  الرؤى  البيانية  وتشابك العالتات النحوية والداللية والفونولوجية للوحدات اللغوية الكير

 السياق ونحو النصـ 3

ي منسجم  م عم  أدئر
ة
ة  أي: أن ي بالحكم عىل نص ما  بالنصية

حاول "فنديك" أن يجد تواعدا تسم  للمتلف 
ابط. ورغم أن مفهومم للنص ال يختلف  عن مفهوم "هاليداي ورتية  ك   ومي 

ة
م يرى أن

ة
: أن حسن" لم  بمعتز
)أبو يرمة   ي ي العم  اخأدئر

ز
  2004متتالية جملية يطية نص  وإن ايتلف معهما  فيما يخلق النصية  ف

ي لفت االنتلاه إليم هو ما يتعلق بوجوه التشابم 86 85ص
اع الوحيد الذي ينلغز ز (  فإن "تحرير موضع اليز

ز النص والسياق")فنديك   (؛ إذ يتض  أن النص القاب  للفهم والتأوي   هو القاب  304  ص2000وااليتالف بي 
ي أمام نص بسيط للغاية )من حيث لغتم(  

ي سياتم  بالمعتز المحدد سالفا؛ فكثي  ما يكون المتلف 
ز
خأن يوضع ف

ولكنم تد يتضمن ترائن )ضمائر أو ظروفا( تجعلم غامضا غي  مفهوم بدون اإلحاطة بسياتم. ومن ثم يمكن القول 
ي  إ ي انسجامم باخأساس)يطائر

ز
ي تواصلية النص وف

ز
ي تحديده (56  ص1991ن للسياق دورا فعاال ف

ز
  متمثال ف

ي تحلي  النص  فهو يحدد أوال أية جملة تم نطقها  إن تم 
ز
ة ف ز لمعتز الوحدة الكالمية عىل مستويات ثالثة متمي 

نا عادة بأية تضية تم التعبي  عنها  إن تم التعبي  عن تضية  ثالثا: إنم يساعدنا  فعال النطق بجملة. ثانيا: إنم يخير
ه. ويكون عىل القول إن القضية تيد ال ز من القوة الالكالمية دون غي  درس تد تم التعبي  عنها بموجب نوع معي 

ي يحملها 
ي المتعددة الت 

ة بتحديد ما يقال حسب المعائز ي الحاالت الثالث هذه ذا عالتة ملارسر
ز
السياق ف
ز      (. ولذلك فسياق الوحدة اللغوية ال يشم  النص المشارك فحسب  وإنما يشم222  ص1987الفع )الييز

ى فيما بعد أن ما يشار إليم أحيانا بسياق المرف يمكن  ة بمرف النطق  وسيز ات ذات العالتة الملارسر ز كذلك المي 
ز   ي النص المشارك)الييز

ز
ء ف ي

(  أي ك  ما لم 228  ص1987تعريفم  ب  يجب تعريفم بشك  يجعلم شامال لك  شر
. ويلدو أن هذه النمرة إىل ا ر لنسيج الدايىلي المتشابك للنص  من المنمو عالتة بموضوع ترابط النسيج النصي

ي كتابم 
ز
ض عىل النحو التقليدي ف النحوي  وجدت صداها لدى عالم اللسانيات الهولندي "فنديك" الذي اعي 

ي Aspects of Text Grammar (1972جوانب من علم نحو النص 
ي المطالب الت  ( من حيث إنم ال يلتر

ي والشعري)إبر   هذه 195  ص2006اهيم محمود يلي   تقتضيها دراسة النص اخأدئر
ة
(. وأكد "عمر بن يرمة" بأن

ابط؛  ز االنسجام والي  ي تخلق انسجامم وترابطم. وفرق بي 
ي النص. وهي الت 

ز
ي تشك  وحدة المعتز ف

المعرفة  هي الت 
ي الي  
ز
ابط  هو وجود عالتة سبب ونتيجة ف ز أن الي  ي حي 

ز
ز العناض النصية  ف يب  كباعتلار اخأول صلة منطقية بي 

ا. ويضعف  ابطة  بالقدر الذي تكون فيم النتائج متعالقة مع المقدمات  تعالقا ملارسر بحيث تكون الجم  مي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي للنص" 
تم  وتبول المتلف  ز درجة التعالق من حيث ملارسر ابط كلما كان التعالق غي  ملارسر  أو غامضا. وربط بي 

الي 
ي 87 86  ص2004)أبو يرمة  

 أن تتحقق ثالث فئات مندرجة تحت هذه (. ومن يالل هذه المعرفة ينلغز
: معرفة العالم والذي تؤول فيم العلارة  ومعرفة المقامات المتنوعة للسياق  ومعرفة اللغة  المجموعات  وهي
وب مواضعة الفع   ي االستعماالت الممكنة  وكذلك معرفة أنساق أيرى لضز

ز
ي تواعدها ف

المستعملة أعتز
ك االنجاز)فنديك   ي النص  بقدر ما تكون 261 260  ص2000المشي 

ز
(. ذلك أن القضايا بقدر ما تكون متعالقة ف

مرتلطة بموضوع التخاطب  حيث من الممكن أحيانا أن ُيحقق تطابق الذوات  والتطابق اإلحاىلي  ووجود أطر  
حقق النصية)أبو يرمة  

ُ
جاع  مع هذا لم ت  (  وهذا يمكن أن يعود 90  ص2004وتعالق محموالت  وعالتة اسي 

ي هذا اإلطار بما إذا كانت 
ز
ي يجب اللحث عنها ف

إىل غياب االنسجام والتعالق بينها. وتتعلق المسائ  الجوهرية الت 
بنية الخطاب  عىل اخأت  من الوجهة النحوية يمكن أن تعتير هي أيضا بالقياس إىل الجم  )البسيطة والمركلة( 

السياق منمورا إليها بالقياس إىل الجم  من ناحية من ناحية أوىل أو ما إذا كانت متواليات فع  الكالم و 
ي تحلي  المستويات  (. وبناء عليم  فإن "فنديك"305  ص2000ثانية")فنديك  

ز
دعا إىل اتلاع طرق جديدة ف

يم من إضافة أو  كيبية والداللية لمعالجة سياتات المتواليات النصية  ومنها الوتوف عىل ما يعي  الصوتية والي 
استلدال. وب  هذا يكون "فنديك" تد يرج بالنحو من االنكفاء عىل دراسة البنية الصغرى ممثلة  حذف أو ذكر أو 

بالجملة  إىل العناية ببنية أكير  مكونة من جملة متصلة طويلة تؤلف وحدة معنوية هي النص)إبراهيم محمود 
 (. 195  ص2006يلي   

ي تحل
ز
يلها للنصوص اخأدبية وإغفالها للعديد من من هنا  فلعد القصور الذي شهدتم الدراسات النحوية ف

ز الرئيسة للنصوص  فقد تم اللجوء إىل ابتكار آليات لسانية  ي الوصول إىل المضامي 
ز
ي تسهم ف

الخصوصيات الت 
ي التعام  مع المستويات النصية وتحليلها  فاستطاعت لسانيات النص االنتقال 

ز
نصية جديدة  وطرق حديثة ف
ي النصي أعمق داللة  وأكير اتساعا  وأشم  مجاال من ضيق الجملة إىل رحابة ا

لنص. حيث أصب  التحلي  اللسائز
ي الدراسة. 

ز
 ف

؛ فكالهما يعضد اآلير ويقويم  خأن النص يحتوي عىل مكونات  ز ويشك  النص ومحتوياتم أمرين متكاملي 
ي تقوم بخلق هذه المكون

ي توجد فيها  والسياتات هي الت 
ي المواضع الت 

ز
ي  ات وإيجادلسياتات لغوية ف

ها)عفيفز
ي بؤرة محددة  هي موضوعم  وأن الجم  اخأيرى  ما هي إال رسر   47  ص2001

ز
(  ويدور حسب "فنديك" "ف

ي بعد سماعم للخطاب أو تراءتم 
وتفسي   وإعادة صياغة  لتلك البؤرة. واستدل عىل سالمة فكرتم بأن المتلف 

ابط. ما الع  المقصود هو للنص  يسأل: ماذا تال؟ هذا موضوع غي  مي 
ة
ز هذه وتلك؟ ...الخ. وهذا يؤكد أن التة بي 

(. وهو تاب  خأن توضع لم معايي  من يارجم 89  ص2004إيجاد بنية كلية ذات موضوع محدد")أبو يرمة  
 تحدد جملم وتراكيلم  بحيث ال يمكن للنص أن  يفع  ذلك بنفسم  وبداللتم القصدية. 

ز جسد النص  ومن ثم فإن النص المنجز ال يتم تحليلم ي  بي 
ز الملدع والمتلف  لغويا إال بواسطة التفاع  بي 

ومدلوالتم الحديثة الزمانية والمكانية. إنم بايتصار شديد كائن حي يتشك  مع القراءة الواعية والتحلي  الهادف 
ي  
 (. ويمهر بشك  واض  أن47  ص2001الذي يجع  للسياق والموتف اللغوي دورا أساسا عند التحلي )عفيفز

ي 
ز
"فنديك لم يكن يلحث عن تحلي  للخطاب  بقدر ما كان يلحث عن منطقية النص. ورغم ذلك لم ينج  ف
ز ترر المثال  ي كتابم "اللغة والمعتز والسياق" حي 

ز
إثلات هذه المنطقية  ويدل عىل ذلك  ما تدمم جون ليونز ف

 Have you seen Mary ? I haven’t. Peter hasn’t ether. She is never here when she should be) : التاىلي 

 ( "89  ص2004)أبو يرمة   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز  ز رفض رفضا تاطعا تبول نصية المتتالية الجملية ذاتها حي  ي حي 
ز
أكد "فنديك" نصية هذه المتتالية الجملية  ف

ابط  أو االنسج ي مستوى الي 
ز
ي تررها فنديك سواء ف

ي ال تمس العالتات الت 
م  اأضاف إليها بعض التحسينات  الت 

تيب  أو البنية الكلية والموضوع  أو الي 

ي عدها فنديك نصوصا فوق تامة  أو  
ي أضافها "جون ليونز"  من تبي  تلك الت 

 التحسينات الت 
ة
وال يمكن عد

 :  تحت تامة  والنص المحسن هو التاىلي

(Have you seen Mary ? I have not seen Mary. Peter not seen Mary (ether). Mary is 
never here when she should be)"   (89  ص2004)أبو يرمة .  

ي ظلم النصوص
ز
عموما  وهو ما يسىم عادة التقليد )أو التقليدية اخأدبية( الذي  نعتقد أن هناك سياتا أشم  تقرأ ف

ي المحتوى والشك   وتسم  للنص بأن يتعرف عليم  ي تعم  عىل مستوئي
اتيجيات الت  ي ))مجموعة من االسي 

يعتز
ي  ضمن م ؛ إذ إن المكونات الداللية المنطقية خأي (309  ص1991جموعة أيرى من النصوص تشبهم)يطائر

ث بأن المعتز ال ينكشف إال من يالل تسييق الوحدة  نص ال تمهر إال بواسطة السياق. ومن ثم "يض  في 
ي سياتات مختلفة سواء كانت هذه السياتات لغوية  أم اجتماعية. و 

ز
ا بالمر هي ما أطلق عليهاللغوية  أي وضعها ف

ي  
(. عىل أن القواعد 48 47  ص2001"السياق اللغوي"  حيث يراغ ذلك السياق ثقافيا أو عاطفيا")عفيفز

ز للغة  وإنما تجري عىل متواليات  ى ال تجري عىل محتويات االعتقاد / المعرفة الخاصة بالمستعملي  الكلية الكير
ز القواعد النحوية أو القواعد الجم  أو القضايا المشكلة للسياتات. وب  ه ذا االعتلار  فنحن نعتمد عىل الفارق بي 

اتيجية والعمليات أو اإلجراءات  المنطقية والضوابط من جهة أوىل  ومن جهة أيرى عىل الخطط الفنية االسي 
ي 305  ص2000)فنديك  

ي تلك السياتات "توافق الوتوع أو الرصف"  الذي يعتز
ز
ي أن يراغ ف

(  بحيث "ينلغز
ز  ز منفصلتي  ز معجميتي  ي لغة ما بكلمات أيرى معينة. أو استعمال وحدتي 

ز
"االرتلاط االعتيادي لكلمة ما ف

ي  
ز الواحدة باخأيرى")عفيفز (. و"لما كانت الجم  بسبب تركيبها 48  ص2001استعمالهما عادة مرتلطتي 

ي النحو  وليست كمتوالية من اخألفاظ المفردة
ز
ي  تتحدد كوحدة نمرية ف اتتر

ضفية  )المتلفظ بها( )كصيغ الي 
( صارت إذن تراكيب الخطاب الكلية حاصلة عىل اخأت  عىل مستوى من التحلي   ي

مورفيمية أو مركب لفطز
وب الخطاب أو فقراتم معاملة الوحدات النمرية")فنديك   ي تعام  فيم ضز

(. وإذا كانت 305  ص2000اللسائز
ى "بالنسلة للنمر ال نحوي عىل مستوى النص فإن لها   كما هو واض    أهمية عىل نمرية السياق لها أهمية كير

ابط واالنتمام بالنسلة لك    مستوى الجملة  حيث إنها   كما يقول الدكتور أحمد مختار عمر: "تحدد مجاالت الي 
ي  
(  خأن الجملة جزء من النص. ولإلشارة أن ثمة مفهومات جديدة للنص وطريقة 48  ص2001كلمة")عفيفز
يا شكلت النمرة إىل اللسانيات الراهنة؛ فالنص بمفهومم الحديث يتجاوز ك  حدود المعيارية للنحو تحليلم نحو 

التقليدي   نحو الجملة   كما أنم يتجاوز ك  العادات القرائية التقليدية وطرق التحلي  اللغوي المعروفة بواسطة 
أن النص إبداع يتفاع  مع اللغة وينسجم تقسيمم إىل وحدات. ومن يالل المفاهيم اللغوية لهذا المنهج ندرك 

ي  
ي فضاءات ال تحد)عفيفز

ز
كيبية النحوية  عىل 47  ص2001معها من يالل تحرك غي  مقيد ف (. فالبنية الي 

ز  . ويرى إبراهيم محمود: "أن اللغويي  سبي  المثال  يمكن وحدها أن تعير عن نوع من الربط النصي  كالربط العىلي
ز فاتهم أن يتأمل ي إثراء الدرس اللغوي  وإغنائم  مع أن الدور الذي الوصفيي 

ز
ى ف وا الدور الذي تنهض بم البنية الكير

ي توضي  دالالت اخأبنية الصغرى  ودالالت النصوص  أكير بكثي  مما تقوم بم البنية 
ز
تقوم بم هذه البنية ف

ي تحدد العالتات
ز ع الصغرى  وب  هذا فإن عىل علم النحو أن يسغ إىل وضع الضوابط الت  ناض المتشابكة بي 

اكيب")إبراهيم محمود يلي    ية للي  ي تؤدي إىل إنتاج الداللة التعبي 
ى  الت   (. 196  ص2006البنية الكير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدراسة النصية  وال يمكن أن نص  
ز
ز النص والسياق أمر بالغ اخأهمية ف وب  هذا  فإن التأكيد عىل مسألة الربط بي 

ي بؤرة معينة   وأن الجم  اخأيرى  رسر   وتفسي   وإعادة صياغة إىل فحوى النص بدونها. وإذا كان الن
ز
ص يدور ف

ي ظلم النصوص عموما  وهو ما يسىم عادة "التقليد"  فهو يتشك  
ز
لهذه البؤرة  وإذا كان هناك سياق أشم  تقرأ ف

 نمن مستويات تركيبية وداللية ونحوية وفونولوجية  ويبتز من نصوص مختلفة  ويتشك  من يالل مساري
ي مر منها  واآلير يرتلط بالتفاع  الراهن مع مستوياتم اللسانية 

ي السياتات الت 
ز  أولهما لم صلة بتلف  مهمي 

 النصية.   

ي أن تؤكد عىل  
تيب فقد ينلغز ي تحديد التأوي  العىلي للجم  المتحدة الي 

ز
ك ف ومن الواض  أن معتز القضية يشي 

ي والعىلي لألحداث. وهذا ما يفرض أن تركيب الجملة النحوي ذاتم يستوجب أيضا تأو 
تيب الزمائز يال دالليا مث  الي 

ي 
ز
ي نصوص واتعية ف

ز
ي النماذج حيث تستخدم اللغة ف

علينا عدم عزل النصوص عن سياتاتها الواتعية؛ فنحن نبتز
ي  
(. وب  هذا ُيفرض توفر نمرية إدراكية لالستيعاب اللغوي 49  ص2001ضوء المعرفة اإلدراكية الواسعة")عفيفز

ن ويعاد إنتاجها وتنتج وكيف توجم  من ز يالل نموذج يراغ فيم كيف تفهم وحدات معقدة ك  النصوص وتخي 
ي سياق واحد )مجرد(  273  ص2001الحوارات توجيها عقليا)فنديك  

ز
(. ذلك أن ك  علارة تكون مناسلة الئقة ف

ي سياق آير. وأ
ز
يضا تد يالحظ أن هذا النوع من وبأن العلارة نفسها يمكن أن تكون غي  مناسلة وال مالئمة ف

)فنديك   ي
  2000التجريد يسم  لنا بأن نربط العلارات بالوحدات عىل مستويات أيرى من الوصف اللسائز

 يمكن لنا أن نستخدم كلمة السياق 260ص
ٍّ
ي التحلي  النصي إىل حد

ز
(. مما يمكن السياتات من التداي  والتآزر ف

ز السياق اللغوي من جانب ز بي  ي   دون تميي 
(  خأن 48  ص2001والسياق االجتماغي من جانب آير")عفيفز

مهمة "لسانيات النص بناء عىل ذلك  تحلي  النص داي  هذا التفاع  االجتماغي التواصىلي مراعيا ظروف الكاتب 
ي  
ي معا")عفيفز

( أن للسياق دورا مزدوجا؛ إذ ))يحض مجال 1964(. وتد يرى "هايمس" )51  ص2001والمتلف 
ي عليها  وهي يصائص التأويال 

ي ينبتز
ت الممكنة  )...( ويدعم التأوي  المقصود. وهذ راجع إىل الخصائص الت 

ي  الحضور  الموضوع  المقام  القناة  النمام  شك  الرسالة  المفتا   
تابلة للتصنيف إىل: المرس   المتلف 

ي    رموز العلارة تد (53 52  ص1991الغرض()يطائر
ة
تكون وحيدة مفردة بالمعتز . وبناء عىل ما سبق  فإن

ي لحمة واحدة مفردة يمكن أن ينتج شخص ما علارة واحدة )شفوية( ذات 
(  ففز ي

ي الضيق )الفونطيف 
الفزيائ 

  2000عالمة  حت  إذا ))كررت(( العلارة فإنم ينتج علارة أيرى ذات عالمة من نمط العلارة نفسها)فنديك  
ز ننتج 259ص ز العلارتي  ي إطار الجمع بي 

ز
نصا محددا بسياق ما  يكون ياضعا لتأوي  من التأويالت (. وف

ي يتضمن العوام  التالية:  ي مقام يطائر
ز
المقصودة. من هنا يذهب ليتش إىل أن ك  تول يحص   بشك  نمطي  ف

ي رسالة منمومة يقع 
ي هذا أن تلف 

المرس  المرس  إليم  الرسالة  السياق المقامي الذي يمهر فيم الخطاب. ويعتز
ي ز 
ز
ي  عادة ف ؛ عىل أساس أن التحلي  النحوي ال يتم إال بعد االنتهاء التام من (302  ص1991مكان واحد)يطائر

ي تراءة النص وتحليلم  ويكون النص تد وضع داي  سياتم اللغوي 
ز
ي ف
النطق أو الكتابة  بحيث يلدأ المتلف 

ا بانتهائواالجتماغي فيؤول تأويال صحيحا ال نقص فيم وال التواء. فمهمة النص ترتلط ا م وتواصلم مع رتلاطا كبي 
ي  
)عفيفز ي

ي 51 50  ص2001المتلف 
ز بأن "فنديك" أفاد من ج  المالحمات الرسيعة  واآلراء المتفرتة الت  (. يتبي 
ي كتابم 

ز
ي هذا النوع من الدرس النقدي  ف

ز
ي يحدد لنا طبيعة الدور الذي يقوم بم النحو ف ي نسق منهخر

ز
لم توضع ف

: النص والسياق  ي
( الذي أوض  فيم مقاصد اللسانيات بصفة عامة  ف ي ال 1977) Text and contextالثائز

ي هذا التطور)إبراهيم 
ز
ي تؤثر ف

تتعدى أن تتأم  النمام اللغوي الطبيغي  وتطور اللغة والمروف التاريخية الت 
 (. 195  ص2006محمود يلي   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات وتنوع المدارس اللسانيات المهتمة وبناء عىل ما سلف  فعىل الرغم من ايتالف التصورات وتلاين التوجه
ي دراستم للنصوص  فإن الدراسة النصية 

ز
ي النصي الذي يهتم بالقضايا والمواتف النصية ف

بشأن التحلي  اللسائز
ورة وجود  ي بالضز

ي تحليلها للنص وتأويلم  فهما عامالن متالزمان  إحداهما يقتصز
ز
الممنهجة ال تغيب السياق ف

 اآلير. 

ز وتؤكد النمريات ا "  الحاجة إىل الربط بي  ي
ي منمور "أحمد عفيفز

ز
لمعروفة عن السياق وياصة اللغوية منها  ف

ي تحلي  
ز
وبولجيا  وك  هذه العلوم يمكن أن تساعد سياتيا ف العلوم المختلفة منها: علم النفس واالجتماع واخأنير

ي  
ي ونفسيتم")عفيفز

ي عق  المتلف 
ز
ء الذ49  ص2001النص من يالل مزجها ف ي

م عىل جع  (. السر
ة
ي حث

: تطابق الذوات والك  والجزء  والملكية   االنسجام مرتلطا بالداللة؛ "وذلك من يالل التعالقات التالية  وهي
جاع")أبو يرمة   ضة للعوالم  وتعالق المحموالت  والتذكر واالسي    2004ووجود اإلطار  والحالة العادية المفي 

ز ا88 8ص ي (  عىل أن "يكون الربط واضحا بي 
ز
؛ فاخأحداث الكالمية ف لسياق اللغوي والتحلي  النصي إىل حد كبي 
ي 
" )ينلغز ز ها ومفهومها حسب الموتف اللغوي. ولهذا يقول "جون لوييز ي تفسي 

ز
اللغة الفصخ يمكن أن تختلف ف

ي  
(. 49  ص2001علينا أن نحض هذه اخأحداث الكالمية من أج  وصف تراكيبها النحوية والداللية(" )عفيفز

تيب المقيد  دون الحر؛ إذ هو الذي وب  ه تيب  وركز عىل الي  ي انسجام النص  تضية الي 
ز
ذا أدي  عمر أبو يرمة ف

ي النص من 
ز
 المقيد   دون أثر دالىلي  أو تداوىلي  يخ  باالنسجام ف

ز تيبي 
يمهر تصدية التناص. وحدوثم   أي الي 

اكيب نحويا  ب  يتطرق (.  باعتلار أن "اخأمر ليس مق88  ص2004وجهة نمره")أبو يرمة   تضا عىل وصف الي 
اكيب واخأحداث والوحدات الكالمية  " يؤكد عىل التحديد الدالىلي للي 

ز أيضا إىل وصفها دالليا. وإذا كان "جون لوييز
ي  
(  فإن هناك "وحدات لغوية أيرى ال تحتاج إىل كبي  معرفة بالسياق 50 49  ص2001من يالل السياق)عفيفز
ي سياق الخطاب  الذي يعد إنجازا لغويا يعادل الكالم. وذلك مث  اخأحداث 

ز
ي ف
ي تأئ 
العامة  واخأحكام الشاملة الت 

ي  فمن 
أما النص الواتع عىل الصحيفة كما تتفوه بذلك "جوليا كرستيفا" يكون دائما مختلفا عن كالمنا الصوئ 

ي  
ض أنهم يعلمونم)عفيفز شي  هايمس إىل أنم بإمكان محل  (. ي50  ص2001شأن المتكلم أال يخير الناس بما يفي 

ورية لوصف حدث تواصىلي ياص  بمعتز أن هذه الخصائص ليست  
النص/ الخطاب أن يختار الخصائص الضز

ي جميع اخأحداث التواصلية  ولكن ))بقدر ما يعرف المحل  أكير ما يمكن من يصائص النص بقدر 
ز
ورية ف كلها ضز

ي  ما يحتم  أن يكون تادرا عىل التنبؤ بما يحتم . ويفرض عليم أن يهتم (53  ص1991  أن يقال(( )يطائر

ة أو تلة حسب  بالسياق النصي  وأن تتوفر لديم مجموعة من المعلومات حولم  يمكن أن يحدد االحتياج إليها كير
ي  
ز 50  ص2001النص")عفيفز ي أن يأيذ بعي 

: "يذهب براون ويول إىل أن محل  الخطاب ينلغز ي (. يقول يطائر
اق الذي يمهر فيم الخطاب )والسياق لديهما يتشك  من المتكلم / الكاتب  المستمع / القارئ  االعتلار السي

ز  ز مختلفي  ي سياتي 
ز
ا ما يؤدي ظهور تول واحد ف ي تأوي  الخطاب  ب  كثي 

ز
الزمان والمكان(  خأنم يؤدي دورا فعاال ف

ي   ")يطائر
ز ز مختلفي  ي أال توصف . نستنتج من يالل ما سلف  أن ضز (52  ص1991إىل تأويلي 

وب الخطاب ينلغز
ى  ي مستوى مستقال للسيمانطيقا )النسبية( للمتواليات ولبنيات كير

فقط عىل المستوى التداوىلي ب  تقتصز
ي 305  ص2000شاملة")فنديك  

ز
(. من ثم  فإن القارئ وهو يواجم نصا لسانيا أو أدبيا يكون حامال لزاد معرف

ا أير  ي يروم فهمها  باعتلار أن "السياق هام عن النص مستلعدا معلومات ومستحضز
ى للتكيف مع مقتضياتم الت 

ي   ")يطائر ي
 
ي أو كاتتضاء سياف ي النص كتقليد أدئر

ز
بالنسلة للنص جهاز من المعلومات الخارج   نصية المعقودة ف

ي (309  ص1991
ز عملية الوصول لمعائز ز جم  النص روابط تسه  للمتلقي    وهي معلومات تربط بينها وبي 

ز إحداهما مجموعة الروابط  نصوص ومنطقيتها. وسياتات ال وب  هذا يقسم فنديك هذه الروابط عىل مجموعتي 
ز ال يتعدى كون اخأول منهما  ز النوعي  كيب اللغوي. وااليتالف بي 

المنطقية  وبعضها طبيغي ينبع من طبيعة الي 
الكاتب   جامم مع مقاصد نابعا من تنضيد الجم   وترتيبها عىل وفق المعتز  وتسلسلم  ومطابقة الربط  وانس
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز الجم  من حيث الفص  والوص   مما يؤدي إىل يدمة سياق النص)إبراهيم محمود  ابط بي 
واآلير يتعلق بالي 

ي أثناء االستيعاب يجب عىل القارئ أن يحافظ عن معلومات عن البنية وفهم 197  ص2006يلي   
ز
(. وف

ورية )فنديك  الكلمات أو أجزاء الجم  حت  تستخدم مرة أيرى لبناء ع  (. 264  ص2001التات نحوية ضز

ز النص والسياق تهدف إىل فهم  وبناء عليم  يتض  أن المقاربة اللسانية النصية مبنية عىل رؤية تفاعلية بي 
ز  ز المتكلمي  ي للغة  وتحقيق التواص  بي 

النصوص واستيعاب تضاياها المعرفية  تصد إبراز المعتز الوظيفز
ز وآثارهم اللغوية من يالل تفاع  العديد من السياتات المعر  ة  فية  التاريخية واالجتماعية والثقافيوالمتلقي 

ز مكونات  ي ال تسم  بالتماسك واالنسجام بي 
والنفسية  واللغوية واالتصالية إلنتاج النصوص  وبناء نصياتها الت 

وعناض النص فحسب  وإنما تقوم عىل انسجام القضايا والمواتف المشكلة لألحداث اللغوية الكالمية. وهذا 
ي أن راجع إىل أن النصوص ا

ي تراغ سياتاتها أثناء التحلي  والتأوي   وهو ما يعتز
لقابلة لإلدراك واالستيعاب هي الت 

: العالم واللغة والمقام.  ي تحلي  النصوص وتأويلها  وهي
ز
ز أتطاب ثالث ف  هناك عالتة وطيدة بي 

 خاتمة

ز المكتوب ي نصي  جامع بي 
وظيفة  والمنطوق  ولم نستنتج أن الفع  اللغوي فع  كالمي مزدوج  تداوىلي ولسائز

ي تشكي  متتاليات نصية لغوية رصينة. ذلك أن المقاربة اللسانية النصية مبنية عىل رؤية مثالية 
ز
أساس متمثلة ف

ز النصوص  وتحليلها  ي بي 
ز
ز العلوم اإلنسانية والتكام  المعرف ز النص والسياق  وتهدف إىل التالت  بي  تفاعلية بي 

ز وآثارهم وفهمها واستيعاب تضاياها الفكري ز المتلقي  ز وبي  ز المخاِطبي  ي بي 
ة  تصد تحقيق التواص  اللسائز

 :  العلمية. وبناء عىل ذلك يلصنا إىل العديد من الخالصات واالستنتاجات  أهمها ما يىلي
  ي نمرية الفع  اللغوي

ز
ي تطورت ف

ي إمكانية نق  التصورات اخأساس الت 
ز
إن مهمة اللحث اللغوي تتمث  ف

 اللغوي واآلليات المنهجية إىل تحلي  النصوص. وياصيات اخأفعال 
                                                                 .عالم الواتع والعالم الممكن : ز ز عالمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    إن نمرية اخأحداث تجمع بي 
  .إذا كان السياق أساسا من أسس التداوليات  فإنم يشك  جزءا ال يتجزأ عن لسانيات النص 
  ي والنحوي والدالىلي  . إن النص محفوف بسياق ياص تفرضم البيئة المحيطة بوحدة التسلس  الفونولوحر
  ي

إن مهمة لسانيات النص تحلي  النصوص داي  التفاع  االجتماغي التواصىلي مراعيا ظروف الكاتب والمتلف 
 معا. 

  .إن البنيات العميقة للجم   وبعض آليات الربط بينها  إنما تدل عىل وجود متواليات أفعال اللغة 
 ي المتواليات النصية يوجد لها تأوي  سيم

ز
ي ياص بها. إن آليات الربط المستعملة ف

 انطيف 
  . ي مسارها الصحي

ز
 إن المتتاليات اللغوية يوجهها سياق الحال  ويتحكم ف

  ي بم المواتف الكالمية االتصالية داي  النصوص وتجسيد لمناسلِة متتاليٍة
إن السياق هو تجريد عاىلي لما نعتز
 من اخأفعال اللغوية  وأحوال اللفظ. 

 ز النص والس ي الدراسة النصية. إن التأكيد عىل مسألة الربط بي 
ز
 ياق أمر بالغ اخأهمية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المصادر والمراجع

ي  الدار البيضاء  المغرب  ط ي العرئر
ز
ي  لسانيات النص مدي  إىل انسجام الخطاب  المركز الثقاف   1محمد يطائر

1991 . 
ي  مكتلة زهراء  فيهفجر  مدي  إىل علم لغة النص  ترجمة سعيد حسن بحي 

ق  افولفجانج هاينم مان ديي  لرسر
 . 2004  1القاهرة   مض  ط

 . 2004عمر أبو يرمة  نحو النص نقد النمرية ... وبناء أيرى  عالم الكتب الحديث  اربد   اخأردن  
ز البنية والداللة   ي العالتة بي 

ز
ي حيان التوحيد دراسة ف ي )مقابسات( أئر

ز
ي  ظواهر تركيبية ف سعيد حسن بحي 
 . 2006  1مكتلة اآلداب  القاهرة  مض  ط

 حازم عىلي كمال الدين  نمرية القوالب من نمريات علم اللغة الحديث  مكتلة اآلداب  القاهرة  مض. 
ز  اللغة والمعتز والسياق  ترجمة: علاس صادق الوهاب  دار الشؤون الثقافية العامة    . 1  ط1987جون الييز

ي  دار القاهرة للكتاب  تون أ. فنديك  علم النص مدي  متداي  االيتصاصات  ترجمة سعيد حسن بحي  
 . 2001القاهرة  مض  

ي  أفريقيا 
ي الخطاب الدالىلي والتداوىلي  ترجمة: علد القادر تنيتز

ز
تون أ. فنديك   النص والسياق استقصاء اللحث ف

ق   المغرب  ط  . 2000الرسر
ق   ي الدرس النحوي  مكتلة زهراء الرسر

ز
ي  نحو النص اتجاه جديد ف

 . 1  ط2001أحمد عفيفز
ة للنرسر والتوزي    ع   عمان  ط إبراهيم ي اللسانيات ونحو النص  دار المسي 

ز
 . 2006  1محمود يلي   ف

 
 المجالت

   ز شمس ز علم لغة النص وعلم أصول الفقم  حوليات آداب عي  محمد إبراهيم أحمد  السياق والتناص بي 
 (. 2012  )أكتوبر   ديسمير 40المجلد 

 


