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Abstract
One of the most important and latest issues in neurolinguistic studies is the nature
and differences of aphasias resulting from damage to the cortical and sub-cortical
brain structures in bi/multilingual aphasics. In 1982, the sub-cortical aphasia was
officially considered to be a type of aphasia along with other kinds which had
been identified previously. The sub-cortical aphasia happens following lesions to
the thalamus and basal ganglia.
Aphasia has been defined from different perspectives. From a neurological
perspective, aphasia is an acquired language impairment resulting from a focal
brain lesion. This language impairment can be present in all language
components (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), across all
modalities (speaking, reading, writing, signing), and in the output (expression)
and input (comprehension) modes.
Traditionally, aphasia seemed to be the result of damages to the brain cortex.
However, in the recent decades, using the recent neuroimaging techniques, it
became obvious that the subcortical areas in the brain play vital roles in language
processing and representation, too. Concerning its complexity and different
symptoms, aphasia is divided into different syndromes including Wernicke,
Broca, conduction, transcortical sensory, transcortical motor, anomia, global,
mixed transcortical and subcortical types.
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The issue worth exploring in neurolinguistic studies is the bi/multilinguals with
aphasia. Since, they are considered to be unique subjects due to their specific
linguistic characteristics which make them different from the monolingual
aphasics. One of their unique features is their language recovery patterns.
Multilingual individuals differ among themselves according to a number of
parameters that may each play a role in shaping any given aphasic patient’s
recovery pattern. Different bilingual aphasia recovery patterns are as follows:
1. Parallel recovery; it is called parallel when recovery of each language is
proportional to its premorbid proficiency.
2. Differential recovery; it is called differential when it does not reflect
premorbid proficiency: one language is recovered better than the other in
unexpected ways; the difference between the two may be much greater than
before or sometimes the previously least proficient is recovered best.
3. Successive recovery; it describes a pattern where one language remains
unavailable until it is spontaneously recovered weeks or months after the other
has reached a plateau.
4. Selective recovery; it is selective when one language is never recovered.
Sometimes comprehension is retained but the language is unavailable for
production.
5. Antagonistic recovery; when one language is recovered first, but it regresses
as a second language becomes available and progresses. Sometimes this
phenomenon recurs over a period of days, weeks, or months during which
language availability alternates. This pattern is called alternating antagonism.
6. Mixed or blending recovery; some patients are unable to speak one language
without continually switching back and forth. The aphasics blend two languages
in the same way that some monolingual aphasic patients blend words or syntactic
constructions. It’s worth mentioning that these recovery patterns are not
generalizable and all the patients may not demonstrate the abovementioned
patterns.
In this paper, two bilingual Azerbaijani Turkish (L1)-Persian (L2) aphasics
with subcortical brain lesions from Zanjan province were studied to determine
their aphasia type, linguistic profile and language recovery pattern. Doing this
research may have the following consequences: 1) it can be useful in developing

and introducing the scientific foundations of neurolinguistics. 2) it helps us to
recognize different kinds of aphasias and language recovery patterns.3) it may
help the speech-language pathologists to design and develop some rehabilitation
programs. 4) the present research provides an opportunity to evaluate the
linguistic theories. Furthermore, we used the following theory and model to
explain the linguistic behaviors of the subjects:
1. The neurolinguistics theory of bilingualism (Paradis, 2004). It integrates a
number of hypotheses–namely the three-store hypothesis, the direct access
hypothesis, the activation threshold hypothesis, and the subsystems hypothesis–
within the framework of a neurocognitive megasystem that comprises a number
of independent neurofunctional systems that collaborate in the representation and
processing of verbal communication. These independent systems include a
common conceptual system; motivation/aﬀect; and, for each language, implicit
linguistic competence, explicit metalinguistic knowledge, and linguistic
pragmatics.
2. The declarative and procedural model (Paradis, 2009). The
procedural/declarative dimension is a critical element in the appropriation, use
and loss of languages. Competence is subserved by procedural memory, as
opposed to knowledge, which is subserved by declarative memory. A number of
multilingual language disorders can be understood by taking into account the
differential roles of declarative and procedural memory in the acquisition and use
of each of a patient’s languages.
The bilingual aphasia tests (BAT)1, both its Persian and Azerbaijani Turkish
versions, were employed to collect the required data and evaluate the aphasics’
linguistic performances. It includes 32 subtests.
The findings showed that one patient had Broca’s aphasia in his L1 & L2, and
the other patient was diagnosed with Broca’s aphasia in his L1 & subcortical
aphasia in his L2. Thus, it seems, based on the type of the aphasia and the location
of the damaged area of the subjects, that the presence of the lesion in the
subcortical area does not necessarily lead to the similar aphasia in the first and
second languages of the patients. According to Paradis (2008), the language
1
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recovery pattern of B. SH. was assessed to be parallel, whereas the recovery
pattern of A. H. was a differential one. The data also revealed that the
neurolinguistic theory of bilingualism (Paradis, 2004) and the declarative and
procedural model (Paradis, 2009) can account for the differences in the syntactic
performance of the bilingual aphasics with subcortical damage. Finally, some
suggestions for further investigation and teaching purposes are made.
Keywords: aphasia; sub-cortical; Turkish language; language recovery; memory;
bilingualism; Paradis
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اختالالت و الگوی بازگشت زبانی بیماران زبانپریش دوزبانهی ترکی
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چکیده
ماهیت و تفاوت زبان پریشی ناشی از آسیب به ساختارهای قشری و زیرقشری مغز در بیماران دو /چندزبانه
یکی از مهمترین و جدیدترین موضوعها در پژوهشهای مربوط به عصبشناختی زبان میباشد .در این مقاله،
اختالالت و الگوی بازگشت زبانی دو بیمار زبانپریش دوزبانهی ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری،
با استفاده از آزمون زبانپریشی دوزبانه ،مورد بررسی قرار گرفت .روش پژوهش از نوع میدانی بود و تجزیه و
تحلیل دادهها بهصورت توصیفی انجام شد .جامعهی آماری شامل بیماران زبانپریش دوزبانهی استان زنجان
با آسیب زیرقشری میباشد .از میان آنها ،دو بیمار برای مطالعه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها و ارزیابی
رفتار زبانی آزمودنیها ،از نسخهی زبان ترکی آذربایجانی و نسخهی زبان فارسی آزمون زبانپریشی دوزبانه
استفاده شد .با توجه به یافتههای پژوهش ،نوع زبانپریشی بیمار اول در هر دو زبان زبانپریشی بروکا تشخیص
داده شد .زبانپریشی بیمار دوم در زبان ترکی آذربایجانی ،از نوع زبانپریشی بروکا و در زبان فارسی ،زبانپریشی
زیرقشری در نظر گرفته شد .بنابراین ،بر اساس نوع زبانپریشی و ناحیهی آسیبدیده در مغز آزمودنیهای این
پژوهش ،به نظر میرسد که وجود آسیب در بخش زیرقشری مغز در افراد دوزبانه ،الزاماً به زبانپریشی یکسان
در زبان اول و دوم بیمار منجر نمیشود .عالوه بر این ،الگوی بازگشت زبانی بیمار اول الگوی موازی و الگوی
بازگشت زبانی بیمار دوم ،الگوی متمایز تشخیص داده شد .نتایج نشان دادند که تفاوت در عملکرد نحوی
بیماران با آسیب زیرقشری ،در چارچوب انگارهی حافظه اخباری و راهبردی و نظریهی عصبی-زبانشناختی
دوزبانگی قابل تبیین است .در پایان ،پیشنهادهای پژوهشی و آموزشی نیز ارائه گردیده است.
کلیدواژهها :زبانپریشی ،زیرقشری ،ترکی ،بازگشت زبان ،حافظه ،دوزبانگی ،پردی
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین و جدیدترین موضوعات در مطالعات عصبشناختی زبان ،ماهیت و تفاوت زبانپریشی ناشی
از آسیب به ساختارهای قشری و زیرقشری مغز در بیماران دو /چندزبانه میباشد .زبانپریشی عارضهای
اکتسابی است که به دالیل مختلف از جمله ضربهی سر ،عفونت ،تومور مغزی و مهمتر و شایعتر از همه سکتهی
مغزی ایجاد میشود .زبانپریشی را به انواع مختلفی تقسیمبندی کردهاند .بر پایهی تقسیمبندی مکتب
بوستون 1هشت نوع نشانگان زبانپریشی شناسایی شده است :ورنیکه ،انتقالی ،2بینقشری حسی ،9بروکا،
بینقشری حرکتی ،4نامپریشی ،1فراگیر 6و بینقشری آمیخته.(Spreen & Anthony, 2003) 0
تقسیمبندیهای دوگانه (همانند روان-ناروان )8نوع دیگری از تقسیمبندیهای زبانپریشی محسوب میشوند.
اگرچه زبانپریشی اغلب بر اثر آسیب به قشر 3مغز رخ میدهد؛ اما در دهههای اخیر ،نقش ساختارهای
زیرقشری 17مغز در ایجاد انواع زبانپریشی نیز مورد توجه قرار گرفته است ،چراکه برخی از نواحی زیرقشری
عهدهدار شروع و پشتیبانی از رفتار حرکتی و عملکردهای شناختی هستند ) .(Fabbro, 1999, p. 132از
این رو ،نقش آنها بهتدریج بسیار بااهمیت در نظر گرفته شد ،بهگونهای که در سالهای اخیر ،بسیاری از
پژوهشگران افزودن زبانپریشی زیرقشری را بهدلیل آسیب به تاالموس 11و هستههای قاعدهای 12به فهرست
زبانپریشیها مورد تأیید قرار دادهاند.
در مطالعات عصبشناختی زبان در طی چند دههی گذشته ،موضوعاتی مانند جایگاه آسیب مغزی (قشری
یا زیرقشری) ،تک زبانگی یا دو /چندزبانگی بیمار و الگوی بازگشت زبانی ،در شناسایی ماهیت پیوند زبان و مغز
بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ،بهطوریکه حجم پژوهشها در این زمینه در زبانهای
گوناگون بسیار چشمگیر بوده است .در این رابطه ،پژوهش دربارهی سازمانبندی و پردازش زبان در مغز افراد
زبانپریش دو یا چندزبانه از اهمیت دوچندانی برخوردار است ،زیرا رفتار زبانی بیماران دو یا چندزبانه در
مقایسه با بیماران تکزبانه ،واجد ویژگیهای کمَی و کیفی برجستهای است که بررسی آنها میتواند راهگشای
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شناخت بهتر کارکرد ،سازماندهی و بازنمایی زبان در مغز و درک دقیقتر سازوکارهای پردازش و یادگیری
آن باشد .زبانپریشی دو /چندزبانه پدیدهی بسیار پیچیدهای محسوب میشود که هنوز دارای نکات مبهم و
جنبههای ناشناختهی بسیاری است .بهویژه موضوعی که در مطالعات عصبشناختی بیماران زبانپریش دوزبانه
اهمیت زیادی دارد ،الگوهای گوناگون بازگشت زبان آنان است .بررسی بیماران زبانپریش دو /چندزبانه ،شش
نوع الگوی بازگشت زبانی زیر را نشان میدهد )1 :بازگشت موازی ،1در این الگو میزان پیشرفت و بهبودی
بیمار در همهی زبانهایی که پیش از ضایعهی مغزی میتوانست بهکار ببرد ،همزمان شروع میشود و به
موازات یگدیگر پیشرفت میکند .اگر بیمار قبل از حادثه در هر دو زبان به یک اندازه مهارت داشته باشد ،آنها
بهطور همزمان و به یک اندازه بهبود مییابند؛ اگر مهارت در یکی از زبانها (مثل زبان اول) بیشتر باشد ،همان
زبان بیشتر بهبود مییابد )2 .بازگشت انتخابی ،2در این الگو یکی از زبانهایی که بیمار میدانست ،انتخاب و
زبان یا زبانهای دیگر فراموش میشود .گاهی توانایی درک زبان فراموششده حفظ میشود ،ولی توانایی تولید
آن از بین میرود )9 .بازگشت متمایز ،9طبق این الگو بهبودی و پیشرفت عملکرد زبانی در همهی زبانها به
یک میزان نیست؛ بلکه یک زبان نسبت به زبان دیگر به نحو چشمگیری فعال میشود )4 .بازگشت پیاپی ،4در
این الگو رفتار زبانی بیمار در همهی زبانها همزمان آغاز نمیشود ،بهطوری که نخست یکی از زبانها فعال
میشود و پس از مدتی زبان دیگر بهتدریج باز میگردد )1 .بازگشت تعارضی ،1بر اساس این الگو ،پیشرفت و
بهبود رفتار زبانی بیمار در یک زبان با پسرفت رفتار زبانی او در زبان دیگر همراه است )6 .بازگشت آمیزهای،6
در این نوع الگو بیماران زبان پریش دوزبانه در عملکرد زبانی خود ،دو زبان را دائم در سطوح مختلف آوایی،
واژگانی یا نحوی در هم میآمیزند ) .(Paradis, 1987, 2008, 2009البته بررسی گزارشها دربارهی
نحوهی بازگشت زبانها در بیماران زبانپریش نشان میدهد که این شش الگو گاه قابل تعمیم نیستند ،از
فردی به فردی دیگر تاحدی میتوانند متغیر باشند و فرایند بهبودی برخی بیماران زبانپریش ممکن است از
این الگوها پیروی نکند.
بررسی بیماران زبانپریش ،بهویژه بیماران دوزبانه ،از آن جهت اهمیت دارد که میتواند پیامدهای زیادی
به دنبال داشته باشد که برخی از آنها عبارتند از :الف) در شناخت و رشد مبانی نظری علم عصبشناسی زبان
میتواند مفید واقع شود ،ب) به شناسایی و فهم انواع زبانپریشیها کمک میکند ،پ) در شناسایی و درک
انواع الگوهای بازگشت زبان در افراد زبانپریش سودمند است ،ت) در ارائهی روشهای مناسب درمانی به
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آسیبشناسان زبان و گفتار ،کارساز خواهد بود و همچنین میتوان د حتی برای پزشکان مغز و اعصاب در
شناخت جنبههای زبانشناختی و عصبشناختی زبانها سودمند باشد ،و ث) پژوهش حاضر فرصتی را برای
بهمحک گذاشتن فرضیهها و نظریههای پیشین ،در حوزههای مختلف علمی مرتبط فراهم میکند.
در این پژوهش ،هدف آن است که نخست با استفاده از دادههایی که از اجرای آزمون زبانپریشی روی
آزمودنیهای دوزبانه با آسیب زیرقشری به دست میآید ،نیمرخ زبانی ،نوع زبانپریشی و الگوی بازگشت زبانی
آنها را مشخص کنیم .سپس ،بر اساس نظریهی عصبی-زبانشناختی دوزبانگی پردی ( )2774و انگاره حافظه
اخباری و راهبردی پردی ( )2773تالش خواهیم کرد تا عملکرد نحوی آنها را تبیین نماییم .در واقع ،در این
مقاله به دنبال پاسخ علمی برای این سه پرسش هستیم )1 :نوع زبانپریشی آزمودنیها با آسیب زیرقشری
مغز در دو زبان ترکی آذربایجانی-فارسی چیست؟  )2الگوی بازگشت زبانی آزمودنیها با آسیب زیرقشری مغز
در دو زبان ترکی آذربایجانی-فارسی کدام است؟  )9چگونه انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی
) (Paradis, 2009و نظریهی عصبی-زبانشناخت ) (Paradis, 2004میتوانند اختاللهای نحوی
آزمودنیهای دوزبانهی ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری مغزی را تبیین نمایند؟

 .2چارچوب نظری
برخی پژوهشگران تالش کردهاند تا نحوهی عملکرد زبانی و ماهیت زبانپریشی افراد دو /چندزبانه را بر پایهی
انگارههای عصبی-زبانشناختی 1که ارائه کردهاند ،تبیین نمایند .یکی از این انگارهها ،نظریهی
عصبی-زبانشناختی دوزبانگی (Paradis, 2004) 2است .این نظریه شامل چندین فرضیه است که در
چارچوب نظام گستردهی عصبی-شناختی 9یکپارچه میشوند .طبق این نظریه ،وجود فرایند یا دستگاه
ویژهای برای توصیف و تبیین پردازش زبان در دوزبانهها ضروری نیست؛ یعنی بهرغم تداخل در دستور زبان و
بازنماییهای واژگانی در افراد دوزبانه ،دو زبان بهصورت زیرنظام بازنمایی میشوند و هر زبان بهصورت خودکار
توسط زیرنظام مناسب خود تولید و درک میشود .ماهیت اساسی هر نظریهای این است که تعدادی فرضیه را
در حوزهی خاصی بهصورت کلیتی منسجم ،تلفیق و یکپارچه کند .این نظریه ،چهار فرضیهی زیر را
دربرمیگیرد )1 :فرضیهی سه-انباره :4بر اساس این فرضیه ،دوزبانهها از دو زیرنظام زبانی (هریک با دستور
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. neurolinguistic models
. neurolinguistic theory of bilingualism
3
. neurocognitive megasystem
4
. three-store hypothesis
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زبان و واژگان مستقل) و یک نظام غیرزبانی (شناختی) بهره میبرند )2 .فرضیهی زیرنظامها :1در چارچوب
این فرضیه ،تصور میشود که زبان نظام عصبی-کارکردی مستقلی است که شامل دو یا چند زیرنظام میشود
و هر زبان بهصورت یک زیرنظام در ذهن /مغز ذخیره میگردد )9 .فرضیهی آستانهی فعالسازی :2این فرضیه
ماهیت فیزیولوژیکی دارد .طبق این فرضیه ،وقتی میزان مناسبی از تکانههای عصبی 9مثبت به الیههای عصبی
مرتبط برسد ،زبان یا واحدی از آن (مانند واژه یا مؤلفهی صرفی-نحوی) فعال میشود )4 .فرضیهی دسترسی
مستقیم :4مطابق این فرضیه ،درک زبان از طریق دسترسی مستقیم عملی میشود؛ یعنی هر واژه و جملهای
بهعنوان ترکیبکنندهی صدا و معنی در هر زبانی مستقیماً درک میشود ).(Paradis, 2004, p. 224
افزونبر فرضیههای باال ،نظام گستردهی عصبی-شناختی تعدادی سازوکار عصبی-کارکردی 1مستقلی را
(نظام مفهومی 6مشترک و انگیزه /عواطف ،0برای هر زبان نیز توانش زبانی ضمنی ،8دانش فرازبانی صریح 3و
کاربردشناسی )17شامل می شود که در بازنمایی و پردازش ارتباط کالمی همکاری مینمایند
) .(Juncos-Rabadán, 2015توانش زبانی ضمنی و دانش فرازبانی صریح هر دو درونداد خود را از نظام
شناختی ،که پیام ارتباطی را آماده میکند ،دریافت مینمایند .برای ارائهی هر پیامی ،عناصر کاربردشناختی
زبان ،ساختارها و واحدهای واژگانی مناسب را در درون زیرنظام زبانی تعیین میکنند.
انگارهی دیگری که در توجیه نحوهی عملکرد زبانی و ماهیت زبان پریشی افراد دو /چندزبانه معرفی شده
است ،انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی (Paradis, 2009) 11است که بر اساس سه اصل زیستشناختی
و زبانشناختی شکل گرفته است :بر پایهی اصل اول ،عملکردهای زیستی جدید ،عموماً بر اساس سازوکارهای
زیستی ازپیشموجود عمل می کنند .به بیان دیگر ،سازوکارهای زیستی اغلب برای اهداف جدیدی انتخاب
میشوند .مطابق اصل دوم ،بخش عمدهی زبان باید یادگرفته شود و فرقی نمیکند که جنبههایی از این ظرفیت
بهطور ذاتی مشخص شده باشند یا خیر .بنابر اصل سوم ،حافظهی اخباری و راهبردی برحسب حوزهها و
عملکردشان ،دو سازوکار بسیار مهم یادگیری و حافظه در مغز هستند .بر اساس این اصول در این انگاره ،تصور
میشود که دانش و کاربرد این دو نوع حافظه در زبانآموزی ،نقش مهم و کارآمدی ایفا میکنند
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. subsystems hypothesis
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) .(Ullman, 2016, p. 965تفاوت بین حافظهی ضمنی (توانش زبانی) و صریح (دانش فرازبانی) در این
است که توانش زبانی از طریق پردازش موازی و همزمان میتواند واحدهای واژگانی ،نحوی ،صرفی و
واجشناختی را بازیابی کند؛ اما دانش فرازبانی فقط میتواند یک واحد زبانی را فعال کند
) .(Ullman, 2004, p. 235دانش فرازبانی نیازمند توجه است؛ ولی توانش زبانی اینطور نیست .توانایی
برقراری ارتباط کالمی شامل توانش زبانی (واج شناسی ،صرف ،نحو و واژگان) و دانش فرازبانی (دانش آگاهانه
دربارهی واقعیتهای زبانی ،مانند واژه و روابط صورت-معنی) میشود .توانش زبانی ضمنی و دانش فرازبانی
صریح بهلحاظ عصبی-زبانشناختی تفاوت دارند ،در اثر آسیبدیدگی نیز بین آنها گسستگی رخ میدهد و
در حافظههای متفاوتی ذخیره میشوند .توانش زبانی ضمنی در حافظهی راهبردی و دانش فرازبانی صریح در
حافظهی اخباری ذخیره میشوند و بازنماییهای قشری متفاوتی را شامل میشوند .توانش زبانی ضمنی
بازنماییهای راهبردی و ناآگاهانه را که به مخچهی 1راست ،جسم مخطط چپ ،2هستههای قاعدهای و قشر
پیرامون شیار سیلوین 9وابستهاند ،شامل میشود ،درحالیکه دانش فرازبانی صریح شامل بازنمایی اخباری و
آگاهانه است که به سیستم هیپوکامپ( 4لوب گیجگاهی میانی ،1شکنج پاراهیپوکامپ 6و قشر حلقوی پیشین)0
وابسته است .حافظهی راهبردی ضمنی در مدارهای هستههای قاعدهای 8و لوب پیشانی 3و همچنین بخشهایی
از قشر آهیانهای ،17قشر گیجگاهی

باالیی11

و مخچه مدیریت میشود .این حافظه نهتنها در یادگیری

مهارتهای شناختی و حرکتی ،بلکه در کنترل مهارتهای آموختهشده نیز دخالت دارد .حافظهی اخباری
(صریح) در ساختارهای گیجگاهی-آهیانهای و میانهای دوطرفه 12شامل منطقه هیپوکامپ و قشر پاراهیپوکامپ
اجرا میشود ).(Paradis, 2009, p. 4
بر پایهی انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی در زبان اول ،حافظهی راهبردی ،ساختارهای ضمنی
(واج شناسی ،صرف ،نحو و واژگان) و حافظهی اخباری ،واژهها (بهعنوان جفتهای صورت-معنی) را پشتیبانی
میکند .دستور زبان اول بهصورت ضمنی فراگرفته میشود و تحت پشتیبانی حافظهی راهبردی است ،ولی
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دستور زبان دوم بر اساس دانش صریح شکل مییابد و حافظهی اخباری مسئولیت آن را به عهده میگیرد.
حافظهی اخباری واژههای زبان اول و دوم را پشتیبانی میکند؛ یعنی واژهها در هر دو زبان در حافظه اخباری
هستند ،هرچند که تفاوت آشکاری در واجشناسی ،صرف ،نحو و جنبههای صرفی-نحوی واژگان بین زبان اول
و دوم وجود دارد .از این دیدگاه میتوان استنباط کرد که فرایندهای تولید و درک هر زبان در افراد دوزبانه،
بهرغم تشابه در عملکرد ،به صورت مستقل عمل میکنند.

 .3پیشینهی پژوهش
از دههی  1307میالدی ،توجه به نقش نواحی زیرقشری در زبان با ابداع تکنیکهای جدید تشخیص آسیبهای
مغزی مانند سیتیاسکن ،بهطور جدی مورد توجه قرار گرفت .پژوهشگران تالش کردند که برای بررسی
دقیقتر زبانپریشیهای ناشی از ضایعات زیرقشری ،اختالالت زبانی را بیشتر کاویده و طبقهبندی نمایند.
داماسیو و همکارانش در بررسی بیماران با ضایعهی زیرقشری مشاهده کردند که این افراد از نظر سرعت تولید
گفتار ،درکِ خوب و فلجی نیمهی راست بدن به زبانپریشی بروکا شباهت دارند؛ ولی از نظر طول عبارات
تولیدی با بیماران بروکا تفاوت دارند ( .)Damasio et al., 1982گزارشی دربارهی خانم  07ساله و
راستدست که بهدلیل آسیب زیرقشری در هستههای قاعدهای چپ کامالً الل شده بود ،از سوی آگلیوتی و
فابرو ارائه شد .بعد از مدتی رفتار زبانی این بیمار با ویژگیهای زبانپریشی انتخابی مطابقت داشت ،بهطوری
که او می توانست فقط به کمک زبان ایتالیاییِ معیار ارتباط برقرار کند؛ اما همچنان به زبان اول که قبل از
حادثه در مکالمات روزانه بهکار میبرد و با آن زبان بزرگ شده بود ،نمیتوانست حرف بزند
( .)Aglioti & Fabbro, 1993اوزرن و همکارانش18 ،زبانپریش زیرقشری را که بر اساس تصاویر
سیتیاسکن دچار خونریزی در ناحیهی تاالمیک بودند ،مورد مطالعه قرار دادند 16 .نفر از آنها زبانپریشی
روان داشتند و  2نفر دچار گفتار فلجی 1شده بودند .در این بیماران ،توانایی تکرار و نامیدن حفظ شده بود؛
اما توانایی درک آنها نسبتاً آسیب دیده بود ( .)Ozeren et al., 1994کاپا و ابوطالبی بر این باورند که
آسیب به هستههای قاعدهای اغلب منجر به شبهواژهگوییهای 2معنایی و کالمی ،اختالالت واژهیابی و اشکاالت
خواندن میشود ( . )Cappa & Abutalebi, 1999گورال و همکارانش نیز ،درباره زنی  11ساله و سهزبانه
(اسپانیایی ،فرانسوی و انگلیسی) گزارشی ارائه کردند .این بیمار در اثر آسیبدیدگی خفیف هستههای قاعدهای
چپ دچار نشانگان لهجهی خارجی در زبان اول (اسپانیایی) شده بود .آنها رفتار زبانی این بیمار را به کمک
فرضیهی زیرنظامها در نظریهی عصبی-زبانشناختی دوزبانگی تبیین کردند .بر اساس انگارهی حافظه اخباری
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. dysarthria
. paraphasia
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و راهبردی ،همهی زبانهای دیرآموختهشده ،احتماالً به اندازهی زیادی از سوی حافظهی اخباری پشتیبانی
میشوند .این پژوهشگران دربارهی یک زن زبانپریش سهزبانه ،گزارشی ارائه کردند که در رفتارهای زبانی او
بیشتر تداخل بین زبانهای دوم و سوم دیده میشد تا بین زبانهای دوم و سوم با زبان اول .این واقعیت گویای
این است که در مقایسه با زبان اول ،بازنمایی و پردازش زبانهای دیرآموختهشده ،شباهت زیادی با هم دارند
و زبانهای غیرمادری (زبانهای دوم ،سوم و  )...بیشتر توسط حافظهی اخباری پشتیبانی میشوند
) .(Goralet al., 2006آذرپژوه و همکارانش اختالالت زبانی ،الگوهای بهبود و سازمانبندی زبان را در سه
زبانپریش دوزبانهی ترکی-فارسی (2زن و  1مرد) با آسیب در ناحیهی زیرقشری مورد بررسی قرار دادند .در
این بیماران ،زبان اول نسبت به زبان دوم کمتر آسیب دیده و بهبودی بهتری نشان میداد .بر این اساس ،این
محققان پیشنهاد کردند که ساختارهای زیرقشری نقش مهمی در تولید گفتار نسبت به درک گفتار دارند و
زبان اول احتماالً نسبت به زبان دوم در ناحیه قشری بازنمایی بیشتری دارد .الگوی بازگشت زبانی در این
بیماران با الگوی متمایز مطابقت داشت .از نظر آنها ،علت عدم بازگشت زبان دوم این بیماران به سن
زبانآموزی مرتبط است و آنها مینویسند که زبان دومِ دیرآموختهشده در نواحی زیرقشری بازنمایی میشود
).)Azarpazhooh et al., 2010

 .4روش پژوهش
 .1 . 4جامعه و نمونهی آماری
در این مطالعه ،روش پژوهش بهصورت میدانی و تحلیل دادها از نوع توصیفی-تحلیلی بود .جامعهی آماری
این پژوهش را افراد زبانپریش دوزبانهی استان زنجان ،با آسیب زیرقشری مغز تشکیل میدادند .نمونهگیری
بهصورت انتخابی بر اساس شاخصهای زبانی ،شناختی و جسمانی انجام شده است .از بین  27بیماری که
حاضر به مشارکت در این پژوهش بودند 2 ،نفر برای مطالعه انتخاب شدند .اولین آزمودنی ،آقای ب .ش62 .
ساله ،راستدست ،متأهل ،دارای تحصیالت فوقدیپلم و بازنشسته میباشد .زبان ترکیِ آذربایجانی زبان مادری
اوست و زبان فارسی را به عنوان زبان دوم در مدرسه یاد گرفته است .آقای ب .ش .قبل از بیماری به هر دو
زبان صحبت میکرده است .وی در سال  1937دچار سکتهی مغزی شده است .نتایج ام .آر .آی .نشان داد که
بخشهایی از ماده سفید زیرقشری هر دو نیمکره ،مخچه ،لوب گیجگاهی و پل چپ مغز دچار آسیب شدهاند.
آزمودنی دوم ،آقای آ .ح .کشاورزی  12ساله ،متأهل ،راستدست و دارای تحصیالت ابتدایی است که در تیر
ماه  1931در اثر تصادف به مدت  1ماه به کما میرود .زبان مادری او ترکی آذربایجانی است .زبان دوم او زبان
فارسی است که در حین تحصیل در مدرسه ابتدایی یاد گرفته است .گزارش ام .آر .آی .این بیمار حاکی از
آسیبدیدگی بخشی از ناحیهی زیرقشری مغز ،یعنی هستههای قاعدهای ،میباشد.
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 .2 . 4ابزارها و شیوههای گردآوری دادهها
دادههای این پژوهش از طریق :الف) ثبت پیشینهی دوزبانگی و مشخصات فردی و بررسی تاریخچهی پزشکی
بیمار (گزارش ام .آر .آی .یا سی تی اسکن) ،ب) اجرای بخش (ب) آزمون زبانپریشی دوزبانه (نسخههای ترکی
آذربایجانی و زبان فارسی) و ج) مقایسه و تحلیل عملکرد زبانی بیماران در هر دو زبان با استفاده از آزمون
زبانپریشی دوزبانه بهدست آمد .برای ارزیابی رفتار زبانی آزمودنیها ،از نسخهی زبان ترکی آذربایجانی
) (Paradis et al., 1987و نسخه زبان فارسی ) (Paradis et al., 1987آزمون زبانپریشی

دوزبانه1

استفاده کردیم .آزمون زبانپریشی دوزبانه در سه بخش طراحی شده است .در بخش اول ،با استفاده از 17
پرسش ،تاریخچهی دو/چندزبانگی بیمار بررسی میشود .در بخش دوم ،توانایی درک و تولید هریک از زبانها،
ارزیابی میشود .بخش سوم توانایی ترجمهی هر زبان به زبان دیگر را با استفاده از  18پرسش میسنجد .بخش
دوم آزمون زبانپریشی دوزبانه شامل ( 92زیر) آزمون و  420پرسش است که عملکرد زبانی بیمار را در چهار
مقوله شنیداری ،گفتاری ،خوانداری و نوشتاری ارزیابی میکند .همچنین ،اختالالت زبانی در تمامی سطوح
(واجشناسی ،صرف ،نحو ،واژگانی و معنایی) و مهارتهای زبانی (درک ،تکرار ،قضاوت ،دسترسی واژگانی،
جملهسازی ،خواندن و نوشتن) در سطح واژه ،جمله و بند ارزیابی میگردند .برخی از زیرآزمونهای این آزمون
عبارتند از :گفتار فی البداهه ،تشخیص شنوایی گفتار ،قضاوت دستوری ،روانی گفتار ،نامیدن ،جملهسازی،
توصیف عکس ،درک شنیداری ،رونویسی ،امال (واژه ،جمله) .در این پژوهش  97زیرآزمون از آزمون باال مورد
استفاده قرار گرفت .جهت آشنایی با این زیرآزمونها به دو مورد اشاره میکنیم )1 :2زیرآزمون درک دستوری:
در این بخش بیمار باید به تصویری که بیانگر معنای جملهای است که آزمونگر برایش میخواند ،اشاره کند.
در صورت ارائهی پاسخ درست ،بیمار نمرهی آن را دریافت میکند .اگر بیمار بعد از  1ثانیه جوابی ندهد،
نمرهای دریافت نمیکند و بالفاصله آزمونگر سراغ جملهی بعدی میرود .در این زیرآزمون  80پرسش وجود
دارد که به هرکدام  1امتیاز داده میشود )2 .زیرآزمون روانی کالم :در این قسمت ،توانایی بیمار در ذکر کردن
واژههایی که با یک صدای مشخص (مانندِ م) شروع میشوند ،ارزیابی میشود .اگر بیمار بتواند در عرض یک
دقیقه تعداد بیشتری واژه تولید کند ،امتیاز بیشتری میگیرد .این قسمت  6سؤال و  6امتیاز دارد.

 .5ارائه و واکاوی دادهها
بر اساس دادههای بهدستآمده از اجرای آزمون زبانپریشی دوزبانه ،نیمرخ زبانی بیمار اول (آقای ب .ش ).در
دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی برحسب درصد پاسخهای درست در شکل ( )1نمایش داده شده است.
1

). Bilingual Aphasia Test (BAT

 . 2برای آشنایی و اطالعات بیشتر در مورد این آزمون به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.mcgill.ca/linguistics/research/bat.
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شکل  .1نیمرخ زبان فارسی و ترکی آذربایجانی آقای ب .ش .در آزمون زبانپریشی دوزبانه
 .1اشاره کردن  .2دستورات ساده و نیمه مشکل  .9دستورات مشکل  .4تشخیص شنوایی گفتار  .1درک دستوری  .6تشخیص
گروههای معنایی  .0کلمات مترادف  .8کلمات متضاد چندتایی  .3کلمات متضاد دوتایی  .17قضاوت دستوری  .11قابل قبول بودن
معنایی  .12تکرار واژه (انتخاب لغوی)  .19تکرار جمله  .14نام بردن روزهای هفته  .11شمردن  .16نام بردن ماههای سال .10
روانی گفتار  .18نامیدن  .13جملهسازی  .27اشتقاقات صرفی  .21محاسبات ذهنی  .22درکشنیداری  .29خواندن واژه  .24خواندن
جمله  .21خواندن متن (درک مطلب)  .26رونویسی  .20امالی کلمه  .28امالی جمله  .23درک خواندن واژه  .97درک خواندن
جمله.

همانگونه که از شکل باال مشخص است ،آقای ب .ش .از  97زیرآزمون زبانپریشی دوزبانه در  11زیرآزمون
مربوط به زبان ترکی آذربایجانی (زیرآزمونهای دستورات مشکل ،تشخیص گروههای معنایی ،کلمات متضاد
چندتایی ،کلمات متضاد دوتایی ،قضاوت دستوری ،تکرار جمله ،شمردن ،روانی گفتار ،نامیدن ،جملهسازی،
اشتقاقات صرفی ،خواندن واژه ،خواندن متن (درک مطلب) ،رونویسی و امالی کلمه) با میانگین 8666 :و
انحراف معیار  6621نسبت به همان زیرآزمونهای مرتبط با زبان فارسی با میانگین 4687 :و انحراف معیار
 9697عملکرد بهتری داشته است .وی در آزمونهای اشاره کردن ،دستورات ساده و نیمهمشکل ،نامبردن
روزهای هفته و ماههای سال و امالی جمله در هر دو زبان فارسی (میانگین 664 :و انحراف معیار )7681 :و
ترکی آذربایجانی (میانگین 664 :و انحراف معیار )7681 :عملکرد یکسانی داشته است .در مقابل ،آقای ب .ش.
در آزمون های تشخیص شنوایی گفتار ،درک دستوری ،کلمات مترادف ،قابل قبول بودن معنایی ،تکرار واژه
(انتخاب لغوی) ،محاسبات ذهنی ،درک شنیداری (توصیف داستان) ،خواندن جمله ،درک خواندن واژه و درک
خواندن جمله در زبان فارسی با میانگین  2764و انحراف معیار  6611نسبت به زبان ترکی آذربایجانی با
میانگین  1160و انحراف معیار  4631بهتر عمل کرده است.
نیم رخ زبانی بیمارِ دوم این پژوهش (آقای آ .ح ).بر پایهی آزمون زبانپریشی دوزبانه ترکی آذربایجانی و
فارسی ،برحسب درصد پاسخهای درست در دو زبان در شکل ( )2نمایش داده شده است.
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شکل  .2نیمرخ زبان فارسی و ترکی آذربایجانی آقای آ .ح .در آزمون زبانپریشی دوزبانه
 .1اشاره کردن  .2دستورات ساده و نیمه مشکل  .9دستورات مشکل  .4تشخیص شنوایی گفتار  .1درک دستوری  .6تشخیص
گروههای معنایی  .0کلمات مترادف  .8کلمات متضاد چندتایی  .3کلمات متضاد دوتایی  .17قضاوت دستوری  .11قابل قبول بودن
معنایی  .12تکرار واژه (انتخاب لغوی)  .19تکرار جمله  .14نام بردن روزهای هفته  .11شمردن  .16نام بردن ماههای سال .10
روانی گفتار  .18نامیدن  .13جملهسازی .27اشتقاقات صرفی  .21محاسبات ذهنی  .22درکشنیداری  .29خواندن واژه  .24خواندن
جمله  .21خواندن متن (درک مطلب)  .26رونویسی  .20امالی کلمه  .28امالی جمله  .23درک خواندن واژه  .97درک خواندن
جمله.

با توجه به شکل ( ،)2میتوان دریافت که آقای آ .ح .تقریباً در همه آزمونهای مرتبط با تولید در زبان
فارسی با میانگین  1061و انحراف معیار  9639نسبت به تولید در زبان ترکی آذربایجانی با میانگین  7680و
انحراف معیار  7691بسیار بهتر عمل کرده است ،هرچند که عملکرد وی در آزمونهای درک زبان در زبان
ترکی آذربایجانی (میانگین 16601 :و انحراف معیار )6649 :و فارسی (میانگین  16610و انحراف معیار)6646 :
چندان تفاوتی نداشت؛ برای نمونه ،وی در آزمونهای مرتبط با درک زبان ،اشاره کردن ،دستورات ساده و
نیمهمشکل ،دستورات مشکل ،قضاوت دستوری ،قابل قبول بودن معنایی ،درک شنیداری (توصیف داستان)
عملکرد مشابهی در دو زبان از خود نشان داده است.

 .6تفسیر دادهها
بر اساس دادههای بهدستآمده از زیرآزمونهای مربوط به تولید و درک زبان فارسی ،میتوان گفت که آقای
ب .ش .در بخش تولید زبان فارسی (میانگین )0601 :نسبت به درک (میانگین )11621 :این زبان مشکالت
بیشتری دارد .بنابراین ،برپایهی تقسیمبندی زبانپریشی بوستون ،زبانپریشی وی در زبان فارسی بروکا
تشخیص داده شد .همچنین ،با توجه به دادههای بهدستآمده از زیرآزمونهای مربوط به تولید و درک زبان
ترکی آذربایجانی ،مشخص میشود که آقای ب .ش .در بخش تولید زبان ترکی آذربایجانی (میانگین)12 :
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نسبت به بخش درک (میانگین )11 :این زبان عملکرد ضعیفتری داشته است .بنابراین ،میتوان بر اساس
تقسیمبندی زبانپریشی بوستون ،او را از نظر نشانگان زبانپریشی در گروه بیماران بروکا قرار داد.
در ارتباط با الگوهای بازگشت زبانی ،با مبنا قرار دادن تقسیمبندی ) (Paradis, 2008از الگوهای بازگشت
زبانی ،میتوان گفت که در کل آقای ب .ش .در آزمونهای زبانپریشی مربوط به زبان ترکی آذربایجانی
(میانگین )19 :نسبت به آزمونهای مرتبط با زبان فارسی (میانگین )17 :عملکرد بهتری داشت و زبان اول
وی نسبت به زبان دوم بهبودی بیشتری یافته است .بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که الگوی بازگشت
زبانی وی الگوی موازی است ،چراکه در این نوع الگو ،هر دو زبان به صورت همزمان بهبود مییابند و زبانی که
فرد در آن تس لط بیشتری داشته است (معموالً زبان اول) ،زودتر و بیشتر بهبودی نشان میدهد .یافتههای
مربوط به این بیمار با یافتههای )(Nilipour & ،(Gil & Goral, 2004) ،(Goral et al., 2006
) (Azarpazhooh et al., 2010) ،Ashayeri, 1989و ) (Ghafar & Akbari, 2012مغایرت دارد،
زیرا الگوی بازگشت زبانی بیماران در آن پژوهش ها از نوع ناموازی تشخیص داده شده بود .از سوی دیگر ،نتایج
مربوط به این بیمار با یافتههای )(Marangolo et al., 2009) ،(Watamori & Sasanuma, 1978
و ) (Tafarroji, 2009همخوانی دارد.
تحلیل دادههای آزمون زبانپریشی زبان فارسی آقای آ .ح .نشان میدهد که نوع زبانپریشی او در زبان
فارسی در تقسیمبندی بوستون و تقسیمبندی روان-ناروان جای نمیگیرد؛ چراکه وی هم درک زبانی و هم
تولید زبانی قابل قبولی از خود نشان داده است و تنها در شمار اندکی از زیرآزمونهای آزمون زبانپریشی
دوزبان ه فارسی ،عملکرد متوسطی داشته است .بنابراین ،ازآنجایی که آقای آ .ح .دارای آسیب زیرقشری بوده
است ،میتوان زبانپریشی وی را در رابطه با زبان فارسی ،زبانپریشی زیرقشری به حساب آورد .زیراکه عملکرد
وی در درک و تولید زبان دوم تقریباً برابر بود و عالئم زبانپریشی زیرقشری (اختالل در دو زبان ،گفتار روان
اما اندک در زبان دوم ،اختالالت دستوری ،تکرار سالم بهویژه در زبان دوم و کم شدن شدت صدا) از خود نشان
میداد .بر اساس نتایج آزمونهای زبانپریشی دوزبانه ،این آزمودنی در زبان فارسی بهلحاظ درک (میانگین:
 )16610و تولید (میانگین ) 12 :مشکلی چندانی نداشته است .در زبان ترکی آذربایجانی در بخش تولید زبان
(میانگین 2699 :و انحراف معیار )7613 :با مشکل اساسی روبهرو بود؛ اما در فرایند درک این زبان (میانگین:
 16601و انحراف معیار )6649 :دچار مشکل حادی نبود .از این رو ،میتوان بر اساس تقسیمبندی زبانپریشی
بوستون ،وی را از نظر زبانپریشی در گروه بیماران بروکا قرار داد .نکتهی جالب توجه در مورد آقای آ .ح .این
است که وی در زبان اول خود ،گفتار خودانگیختهی بسیار ضعیفی داشت ،بهطوری که هرچه تالش میکرد
به زبان اول خود صحبت کند ،بهطور خودکار به زبان دوم (فارسی) صحبت میکرد.
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آقای آ .ح .نیز با آسیب زیرقشری مغز بر اساس تقسیمبندی زبانپریشی در زبان اول (ترکی آذربایجانی)
در گروه بیماران بروکا جای گرفت ،زیرا در زیرآزمونهای مربوط به تولید زبان اول مانند جملهسازی ،روانی
کالم و نامیدن عملکرد ضعیفی (میانگین 2699 :و انحراف معیار )7613 :داشت؛ ولی در زیرآزمونهای درک
زبان اول مثل درک شفاهی ،درک دستوری و درک شنیداری (میانگین 16601 :و انحراف معیار )6649 :عملکرد
بهتری داشت و در رابطه با زبان دوم (فارسی) ،زبانپریشی وی زیرقشری تشخیص داده شد .همچنین ،مشخص
گردید که این بیمار در آزمونهای زبانپریشی دوزبانه مربوط به زبان دوم نسبت به آزمونهای مرتبط با زبان
اول عملکرد بهتری داشته است .مقایسهی مجموع نمرات ( )218و میانگین نمرات ( )9620کسبشده در
زیرآزمونهای زبان اول با مجموع نمرات ( )916و میانگین نمرات ( )11680در زیرآزمونهای زبان دوم نشان
می دهد که در مجموع عملکرد این بیمار در زبان دوم بهتر از زبان اول میباشد .از این رو ،میتوان الگوی
بازگشت زبانی آقای آ .ح .را الگوی متمایز در نظر گرفت .زیرا در این الگو ،یک زبان از زبان دیگر بهبودی
بیشتری مییابد .در این ا لگوی بازگشت زبانی ،در برخی مواقع ،زبانی که تسلط کمتر روی آن وجود داشته،
یعنی زبان دوم ،زودتر و بیشتر بهبود مییابد .در مورد آقای آ .ح .نیز زبان فارسی بهعنوان زبان دوم زودتر و
بیشتر از زبان اول (ترکی آذربایجانی) بهبود یافته است (جدول  .)1نتایج مربوط به این بیمار با یافتههای
) (Aglioti & Fabbro, 1993و ) (Adrover-Roig et al., 2011همخوانی دارد؛ ولی با یافتههای
) (Azarpazhooh et al., 2010مطابقت ندارد .نوع زبانپریشی و الگوی بازگشت زبانی این بیماران
بهصورت خالصه در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .1رابطهی نوع زبانپریشی و الگوی بازگشت زبانی در بیماران زبانپریش دوزبانه
بیماران زبانپریش با آسیب زیرقشری

نوع زبانپریشی

الگوی بازگشت زبانی

زبان اول

زبان دوم

آقای ب .ش.

بروکا

بروکا

موازی

آقای آ .ح.

بروکا

زیرقشری

متمایز

در کل ،هرچند بر پایهی این نمونههای محدود نمیتوان به یک نتیجهی کلی و قطعی رسید؛ اما با توجه
به نوع زبانپریشی و ناحیهی آسیبدیده در مغز آزمودنیهای این پژوهش ،بهنظر میرسد که وجود آسیب در
بخش زیرقشری مغز در افراد دوزبانه ،الزاماً به بروز نشانهها و زبانپریشی یکسان در زبان اول و دوم منجر
نمیشود.
بر پایهی انگاره حافظهی اخباری و راهبردی ،آسیب به نظام حافظهی راهبردی میتواند زبانپریشی ناروان
مثل بروکا و آسیب به حافظهی اخباری زبانپریشی روان مانند ورنیکه را در پی داشته باشد
) .(Martin & Slevc, 2012, p. 194-195همانطور که در بخشهای پیشین بحث شد ،آقای ب .ش.
در زبان اول و دوم و آقای آ .ح .در زبان اول دچار زبانپریشی ناروان (بروکا) شده بودند ،اما آقای آ .ح .در زبان
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دوم دچار زبانپریشی از نوع زبانپریشی زیرقشری شده بود که در دستهی زبانپریشی روان و ناروان قرار
نمیگیرد .از آنجاییکه حافظهی راهبردی نحو زبان اول و حافظهی اخباری نحو زبان دوم را مدیریت میکنند،
پیشبینی میشود که آزمودنیها با آسیب زیرقشری ،در بخش نحو آزمونهای زبانپریشی مربوط به زبان اول
و دوم دچار مشکل باشند .در این رابطه ،میتوان به عملکرد آزمودنیها در زیرآزمونهای مرتبط با نحو
(شکلهای  1و  )2اشاره کرد .آنطور که دادهها نشان میدهند ،طبق پیشبینی انگارهی حافظهی اخباری و
راهبردی ،تقریباً هر دو آزمودنی (به استثنای زبان دوم آقای آ .ح ).در آزمونهای نحوی ،تاحدی دچار مشکل
بودند .بنابراین ،انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی از عهدهی تبیین عملکرد نحوی آزمودنیها بهجز آزمودنی
آقای آ .ح .برمیآید .بر اساس آنچه که گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که آقای آ .ح .با آسیب زیرقشری
مشکل بسیار کمتری در مقایسه با آقای ب .ش .در زیرآزمونهای نحوی (درک و قضاوت دستوری) زبان اول
و دوم دارد و حتی می توان گفت که وی در آزمون قضاوت دستوری زبان دوم ،همانند یک فرد طبیعی عمل
کرده است .افزون بر این ،این آزمودنی در زبان دوم عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به زبان اول خود داشته
است که این موضوع برخالف عملکرد آقای ب .ش .بوده است که در زبان اول عملکرد بهتری نسبت به زبان
دوم خود داشت .بر پایهی نظریهی عصبی-زبانشناختی دوزبانگی ) ،(Paradis, 2004زبانهای فرد دوزبانه
بهصورت دو زیرنظام در مغز بازنمایی میشوند که هریک دستور زبان مرتبط به خود (فرضیهی زیرنظامها) را
شامل میشود و تعاریف معنایی-واژگانی هر زبان نیز بهنوبهی خود مؤلفههای مفهومی را (فرضیهی سه-انباره)
گروهبندی میکند .در دوزبانهها نیز همانند تکزبانهها ،زیرنظام هر زبانی واژههای شنیداری و نوشتاری را
بهطور خودکار (فرضیه دسترسی مستقیم) درک میکند .در نتیجه ،وجود تفاوت در عملکرد آزمودنیها در
بخش نحو زبانهای اول و دوم مؤید نحوهی عملکرد زیرنظامهای مرتبط با هر زبان است که بهصورت مجزا
از هم عمل میکنند.
برای توجیه عملکرد بیمارانی مانند آقای آ .ح .بر اساس انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی ،در برخی
زبانپریشهای دوزبانه ،مشاهده شده است که یکی از زبانها زودتر یا دیرتر از زبان دیگر بدون توجه به میزان
تسلط و روانی زبانها ،قبل از زبانپریشی بهبود مییابد و یا بیمار فقط به زبان ضعیف دسترسی پیدا میکند.
با قبول این نکته که توانش ضمنی و دانش فرازبانی دو سیستم مستقل هستند و هریک سازوکار قشری
متفاوتی دارند و در مناطق قشری متفاوتی بازنمایی و پردازش میشوند ،منطقی است که انتظار داشته باشیم
برخی زبانپریشهای دوزبانه ،که دسترسی به بخشهایی از توانش ضمنی را از دست دادهاند ،همچنان بتوانند
به دانش فرازبانی خود دسترسی داشته باشند .در زبانپریشهای دوزبانه ،در شرایطی که دانش فرازبانی در
دسترس قرار دارد ،توانش ضمنی کاهشیافته میتواند بازگشت متناقض زبان دوم ضعیفتر را در مقایسه با
زبان اول تبیین نماید .از سوی دیگر ،در برخی از زبانپریشهای ،زبان دوم بهتر از زبان اول بهبود مییابد ،زیرا
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بهدلیل آسیب به توانش زبانی ضمنی ،آنها با اتکاء به دانش صریح (اخباری) گستردهی خود در زبان دوم،
کمبود توانش ضمنی را جبران میکنند .در همین راستا ،فابرو نیز بر این باور است که در نتیجه ضایعات
زیرقشری ،زبان اول بیمار بهشدت آسیب میبیند و بهبودی ضعیفتری نیز دارد ،اما در مقابل ،انتظار میرود
که زبان دوم آسیب کمتری ببیند و بهبودی بهتری داشته باشد (.)Fabbro, 2001

 .7نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
در این پژوهش ،عملکرد دو بیمار با آسیب زیرقشری در زبانهای ترکی آذربایجانی و فارسی با استفاده از
آزمون زبانپریشی دوزبانه ،مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به تحلیل دادهها ،بیمار زبانپریش آقای ب .ش.
با آسیب زیرقشری در زبان اول و زبان دوم از نظر نوع زبانپریشی در گروه بیماران بروکا قرار گرفت .بیمار
دیگر ،آقای آ .ح .نیز در زبان اول از نظر نوع زبانپریشی در گروه بیماران بروکا جای گرفت؛ اما در زبان دوم،
زبانپریشی وی زیرقشری تشخیص داده شد .این یافتهها گویای آن بودند که وجود آسیب در بخش زیرقشری
مغز در افراد دوزبانه ،لزوماً با نشانهها و زبان پریشی یکسان در زبان اول و دوم بیمار همراه نیست .همچنین،
در رابطه با الگوهای بازگشت زبانی آزمودنیها ،مشخص گردید که از دو آزمودنی با آسیب زیرقشری ،الگوی
بازگشت زبانی آقای ب .ش .بهصورت موازی است ،درصورتیکه الگوی بازگشت زبانی آقای آ .ح .بهصورت
متمایز میباشد .همچنین ،بحث شد که تفاوت در عملکرد آزمودنیها با آسیب زیرقشری در آزمونهای نحوی
زبانهای اول و دوم در چارچوب انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی و نظریهی عصبی-زبانشناختی
دوزبانگی ،قابل توجیه است .عالوه بر این ،همسو با فرضیهی زیرنظامها و فرضیهی سه-انباره پردی ،میتوان
گفت که بروز زبانپریشی متفاوت در زبان اول و دوم آقای آ .ح .مؤید این نکته است که اگرچه سازوکار زبانها
در افراد دوزبانه با هم همپوشی و ارتباط دارد؛ اما نظام هر دو زبان در مغز افراد دوزبانه ،بهصورت یک نظام
واحد عمل نمیکند.
در پایان ،ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که کارایی و سودمندی این پژوهش زمانی بیشتر مشخص
و تأیید میشود که در کنار نتایج تحقیقات دیگر در این حوزه قرار گیرد تا بر دانش ما از فهم عملکرد زبان
بیفزاید .از این رو ،پیشنهاد میشود که تحقیقات مشابه دیگری دربارهی اختالالت درکی ،تولیدی و پردازشی،
روی بیماران زبانپریش دوزبانه و یا تکزبانه با آسیب قشری و زیرقشری در زبانهای دیگر نیز انجام شود.
همچنین ،برای آموزش زبان فارسی به خارجیها یا آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبانها به ایرانیان و دیگر
ملیتها توصیه میشود که بر اساس انگارهی حافظهی اخباری و راهبردی آموزش زبان دوم و یا خارجی با
رویکردها و راهبردهای مناسب در سنین پایین تر شروع شود .در این صورت ،دانش زبان دوم و یا خارجی با
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 بهصورت توانش زبانی ضمنی ذخیره میشود و گویشور میتواند همانند زبان،پشتیبانی حافظهی راهبردی
.مادری بهصورت خودکار و ناآگاهانه کنش زبانی مناسب داشته باشد
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