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 خودم: ای از لکنت تاریخچه 

وع شد   ۳در سن    شر
ی
 در لکنت من داشت.  پدربزرگم نقش    . سالگ

ی
ی داشتم و در مزرعه بزرگ ی او لکنت را  پدربزرگ سخت گیر

 و او لکنت مرا تقلید کرد.  پدربزرگم فریاد زد و من لکنت را آغاز کردمبروز دادم.گلدانی را شکستم و  

ستان لکنت شدیدی داشتم ی دلیل  های زیادی م ای که باید ارائه . در دوره در دبیر را مکررا به    رممعلمان، ماددادم و به همیر

 به من رائ دادند تا من ارائه دهمدر یک مسابقهخواندند. فرا م  خاطر لکنت من
ی

، ویل معلم تاریخم  ای دانش آموزان همگ

 دهنده باید بتواند صحبت کند. ارائه  اجازه نداد و گفت

داد  لکنت روان صحبت کنند؛ بلکه یاد م کرد که افراد دارای او تالش نم معرفی کرد. من را به ون رایی   آنجا مدیر در دانشگاه، 

 ند. ساو آن را به آرام و شل به انتها بر  ند ی لکنت بافی بمانو در لحظه ند چگونه به راحتی لکنت کن

وع درمان یک ساعت با من صحبت کرد . ون رایی  قبل  ی اصیل استحساسیت زدانی نکته  و در آخر جلسه خواستم    از شر

ی لکنت من، او از اتاق خارج شد.  ی تشکر لکنت کردمتشکر کنم و در کلمه  و در حیر

 درباره هم  با  
ی

تا با لکنت راحت باشم و خجالت نکشم و بتوانم   کردیم. ون رایی  به من یاد داد من صحبت م   ی لکنت و زندگ

 تری باشم. انسان قویطور کیل  نی که میخواهم را بیان کنم و بهبروم و جمالها به مغازه 

البته  و گفتم دیگر به درمان نیازی ندارم  گفتارم بسیار روان شد. ،  و بعد از یک ماه  نفره درمان را آغاز کردم   ۶در اکتیر در گرویه  

هانی که درنتیجه روی کشتی  خواستم روانی گفتارم را امتحان کنم و به جاهای مختلف بروم. ویل من ممخالفت کرد ون رایی  

 که در آفریقای جنونر بودم به ون رایی     رفتند مشغول به کار شدم. به دور دنیا م 
نامه  پس از مدنی لکنت من برگشت. زمانی

های زیادی  و فرصت روانی گفتار من بیشیی شد. من به کار فروش مشغول شدم  زدم و دوباره به درمانم با او برگشتم و دوباره  

ام را تقویت  های راحت و ساده لکنت  خواستم ا م زیر بردم  برای صحبت کردن داشتم. لکنت ارادی زیادی در مکالماتم به کار م

 های واقیع خودم تغییر کند. و ادامه دهم تا جانی که لکنت کنم

 چه کیس است.   دهم که رئیسی لکنت  به آن نشان مو با لکنت ارادی و ماندن در لحظهبرم  اکنون از لکنت کردم لذت م من

 
 

 های درمانگر لکنت ویژگ

ند که شنونده ان  درمانگر .  1 حس  احساسات خودشان را بیان کنند و  بتوانند  فراد دارای لکنت  ا تا    های خونر باشند باید یاد بگیر

مستیقم روح تو را    تو حس خوایه کرد که ون رایی    ایم به من گفتهخوابگایه شوند. یگ از هم پذیرفته م با وجود لکنت  کنند  



   
 

ی درک کنید همزمان با شنونده   کند. م بیند و عمیقا تو را درک  م که ون  ؛ همانطور ی خونر بودن باید احساسات مراجع را نیر

 دقت کنید. کنید به زبان بدن همکلمات توجه مگفت باید همانقدری که به  رایی  م 

 با لکنت راحت باشید. 2

ی برود. رمانگران هم باید لکنت ارادی انجام دهند و احساسات خود و واکنش دیگران را د -  ببینند تا حساسیتشان از بیر

ی اسمش  دقایقی در  مراجع    حتی اگر   کنارشان باشند. کند  لکنت را قبول کنند و وقتی مراجع در لکنتش گیر مآرام باشند و    - گفیی

وجود ندارد.    ماندن و گیر کردن او در لکنتمشکیل با   طوری رفتار کند که مراجع حس کند هیچ باید لکنت کند بازهم درمانگر 

 گفته شود که لکنت کردن مشکیل ندارد و روی لکنتش تمرکز کند و آن را حس کند. و به او  

و در اوایل درمان با مراجعتان به اجتماع بروید و به او نشان دهید که چگونه    لکنت ارادی زیادی در اجتماع انجام دهید   -

 د. ترسینم   و اینکه شما از لکنت ارادی انجام دهد  ارادیلکنت 

 

 

 ی درمان: اصول اولیه

 :  .درک لکنت ۱

 لکنت با تکرار و کشش های مالیم آغاز م شود. 

فرد را در معرض مکالمه قرار دهیم تا متوجه شویم لکنت فرد و کلمانی که بیشیی در بریم و  مراجع را به مغازه یا فروشگایه م

 لکنت از آرام به سخت است یا بالعکس.  چگونه است.و اینکه نوع   آن لکنت م کند 

لحس    مراجع  ی   اگر حس کنید برد. و تنش را باال م   ترسد آن ماست و از    ش م کند که لکنت خارج از کنیی ل شما  ی از  چیر کنیی

ی صورت است. ، تنش شما باال م خارج شده  رود و لکنت هم به همیر

 . شوند ر مپدیداشدت لکنت افزایش م یابد و در نتیجه بالک ها ، به خاطر ترس تنش افزایش پیدا م کند 

 گیر م 
ً
د و فرد تالش زیکند اول رفتارهای رهانی شکل م پس از مدنی که در یک ساختار خاص مکررا کند تا لکنت را  ادی م گیر

 . با او ارتباط برقرار کنید و علت هارا برایشان توضیح دهید در این مرحله شما با همیاری و همدیل با فرد  به اتمام برساند. 



   
 

د برای مثال اگر در یک بازی قرار است صحبت  رفتارهای اجتنانر در فرد شکل م   ؛زمانی که شدت لکنت افزایش یافت گیر

ی م کند  ،کند    قبل از کلمانی که فکر م؛ از آن کناره گیر
ً
برگ. اضافه م کند ah کند   لکنت کند قرار استیا مثال ی  ر( )آاااا چیر

نه فقط  پس به عنوان  درمانگر در نظر داشته باشید شما م توانید کمکش کنید   شود. ایجاد م  خجالت و در نهایت احساس 

 لکنت کنند. تر راحت بلکه،  ی اینکه لکنت نکند برا

 

 کاهش ترس و خجالت: . ۲

فت درمان ممکن است   openممکن است در ابتدای درمان سخت باشد و مراجع نخواهد درباره لکنتش  باشد ویل با پیشر

 ید احساسات خود را نشان دهد و بیان کند و درمانگر با همدیل آنها را درک کند تا مراجع به او اعتماد کند. قبول کند. مراجع با

شود ترس فرد را کاهش داد برای  هانی ماز طریق تکنیک فرد دارای لکنت با کمک درمانگر بیشیی درباره لکنت آگاه میگردد. 

ی کلماتش    یا هانی در طول مکالمه داشته باشد  مثال در ابتدای تماس تلفتی فرد بگوید که لکنت دارد و ممکن است مکث  گفیی

 being open about stutteringو راحت بودن فرد دارای لکنت هست. ترس ی خونر برای کاهش این شیوه طول بکشد. 

 

 : .کاهش تنش ۳

ی لکنت چه کارهانی انجام  درمانگر به مراجع کمک م  ی م آموزد و آن را قبول  کنت  مراجع درباره ل دهد،  کند که در حیر بیشیی

د در لحظه  . م کند  )مثال  توجه کند    اتفاقاتبه  و  ی لکنت و بالک خود بماند و در آن لحظه حاضی باشد  مراجع یاد م گیر

    این مثل جادو   د. و به ترس خود غلبه کندهد  و این ترس را کاهش    های دهانی در چه موقعیتی هستتد(. اینکه زبان و ساختار 

شد ویل  های بلندتر رفت و با اینکه در لحظه ترسش بیشیی مبه قلهرسید ویل او  مانند زمانی که گوته از ارتفاع م ت  . م باشد 

 شد. تنش در هر بار کمیی م 

خواهیم تا در  حرف اول اسمش دچار لکنت شود از او م ممکن است این مرحله هفته ها طول بکشند برای مثال اگر فرد در 

کند که لکنتش تکرار کشش و یا بالک باشد در همان حالت بر روی آن  فرفی نم   . لحظه لکنت بافی بماند و آن را حس کند 

 ود. بماند و هر چقدر که بیشیی تمرین شود در روند درمان بیشیی راهگشا خواهد ب 

د تا در هنگام لکنت آرام باشد و تالش و تقال را کاهش دهد  ی روند درمان یاد م گیر  . فرد دارای لکنت در حیر

راجع یاد م دهد تا لکنت را شل و آرام به پایان برساند و تماس چشم را حفظ کند و به لکنت نشان دهد که  درمانگر به م

 رئیس چه کیس است. 



   
 

ه شود و نه  . ماس چشم طبییع برقرار کند هنگام لکنت تدرمانگر باید به مراجع یاد دهد که    در واقع نه به فرد مقابلش خیر

 نتماس چشم را قطع کند. 

ل    درمانگر باید لکنت ارادی را  شود.  م کار را از طریق لکنت ارادی در اجتماع انجام    . اینتمرین کند لکنت رامراجع باید کنیی

 . ها مدل دیه کند برای مراجع در بسیاری از موقعیت

سم    وقتی در کلمانی آیم.  م در لحظات واقیع لکنت هم به راحتی از عهده آن بر   امچون من خییل ارادی لکنت کرده که مییی

 از آنها م ترسیدم تا در آن  ارادی  لکنت  
ً
م کنم ترسم کمیی م شود و همیشه دنبال موقعیت ها و کلمانی هستم که سابقا

 . کنم  یموقعیت ها لکنت اراد

ی بردن آن ها  زیرا تمام آن تنش این کار سخت است و زمان زیادی م برد  ها و ترس ها رفتارهای یادگرفته شده هستند و از بیر

زمان م برد و شما باید توجه زیادی برای کمک به مراجع اختصاص دهید اگر با این روش مقداری لکنت در گفتار بافی م ماند  

 مشکیل ندارد. 

پس اگر در لکنت عجله کنید و بخواهید آن را    . از آن خارج شوم  من هیچ لکنتی ندارم که در آن گیر کنم و نتوانم به راحتی 

 . در آن گیر نم کنید د شی    ع بگذرانید در آن گیر م کنید ویل اگر با جریان راحت و آرام آن را با لکنت ارادی بگذرانی

ی برای اظهار لکنت و  . طر هستید درباره لکنت خود داشته باشید کمیی در معرض خ  opennessهر چقدر فرصت بیشیی

 

 و پاسخ: بخش پرسش

 را به مراجع آموزش دهیم؟بودن  openچگونه 

اییط مانند خرید بروید و لکنت ارادی کنید و به مراجع مدل دهید . 1  . خودتان به شر

 باشد بحث کنید و بارش فکری انجام دهید.  openتواند در آن هانی که مراجع م ی موقعیتدرباره . 2

کار کمک    اینها در انجام  آن  بهپس  اگر بتوانید به مراجع ایده هانی برای راحت بودن و صحبت درباره لکنت شان بدهید  

 ید. کنم

 

 

ی مالزینل  جم: یاسمیر
 میی


