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گزارشی از چگونگی اختالالت گفتاری یک بیمار سهزبانهی مبتال به
زبانپریشی بروکا (با انجام آزمون )BAT
چکیده
مقالهی حاضر ،گزارشی است از نتاای انجااب بیشای از وزماون زباانپریشای دوزباانگی
( )BATبر روی یک بیمار سهزبانه (زباان او :ولماانی ،زباان دوب ،فارسای و زباان ساوب
انگلیسی) مبتال به زبانپریشی بروکا .به منظور ارزیابی سه سطح واجشناسی ،نحو و واژگان
در وضعیت کنونی این ساه زباان ،نموناههاای گتتااری بیماار از مهاار هاای «تکارار» و
«خواندن» در هر سه زبان مذکور ،ضبط شده (بیمار فاقد گتتار فیالبداهه میباشد) و پس از
ثبت تتصیلی و ووانگاری ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه بیماار55 ،
سا :است که در ایران ،یعنی محیط زبان دومش زندگی مایکناد (و انتظاار مایرود نتاای
وزمون مربوط به  L2بهتر از دو زبان دیگر باشد) ،اما گتتار وی در زبان ولماانی و در هار 9
سطح زبانی مذکور ،نسبت به دو زبان دیگر وسیبدیدگی کمتری را نشان میدهد .به طاور-
کلی ،با توجه به وسیبدیدگی سه زبان بیمار در هار  9ساطح گتتااری ماذکور ،وگاونگی
ویژگیهای گتتاری این بیمار زبانپریش مؤید نتای تحقیقا

گذشاته در ماورد اخاتالت

مربوط به زبانپریشی بروکا میباشد .از ون جمله ،وجود عمدهی اختالت

در بیش نحو و

بهویژه ،حذف حرف تعریف ،حرف ربط و اضافه؛ گتتار تلگرافی و ناقص ،اماا بیاان وازه-
های کلیدی و محتوایی هر جمله بهمنظور رساندن پیاب؛ کوتاه کردن خوشههای همیوانی و
لکنت را میتوان برشمرد.
کلید واژهها وزمون زبانپریشی دوزبانگی( ،)BATاختالت

گتتاری ،زبانپریشای بروکاا،

سهزبانگی.
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 .1مقدمه

پیدایش زبان در انسان سابقهای وندین هزار ساله دارد ،ولی خاستگاه ون ،یعنی مغز ویازی
کمتر از دویست سا :است که مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است .زبان ،اساس فرهنگ،
مدنیت ،پیشرفت و یادگیری بشر است و مطالعهی ون همیشه مورد توجه فیلساوفان و پزشاکان
بوده است .زمانی ،موضوعا

مربوط به ارتباط زبان با ذهن و مغز ،فقاط در واارووا الاو:

مکاتب فلستی مورد بحث و بررسی قرار مایگرفات و باا وجاود ایان ،هایم مکتاب فلساتی
نتوانست به طور قطع پاسخ پرسشهای مهم این حوزه را بدست دهد.
امروزه ،گرایشهای جدید علمیای همچون روانشناسای زباان ،55عصابشناسای زباان، 2
زبانشناسی بالینی ،9مطالعهی زبانپریشی ،4روان -عصبشناسی زبان 1و عصبشناسی زباان در
دوزبانگی 6به شیوههای میتلف و با تکیه بر یافتههای تجربای و باالینی ،ساعی بار شناساایی و
تولیف کارکردهای زبان و مغز و زبان و ذهن دارند.
تاکنون اطالعا

بسیاری دربارهی وگونگی رابطهی مغز و زبان در دسترس است که عمدتاً

از راه مطالعهی وسیبشناسی زبان 7و بررسی اختالت

زبانی بیمارانی که بر اثر سکته ،ضربهی

مغزی یا وسیب به ناحیهی خالی از مغز مبتال به نوعی اختالت زبانی موسوب به زباانپریشای
هستند ،فراهم ومده است.
به عقیدهی پیارس(« )590 2001بارای رسایدن باه نظریاهای مسالم ،باه مطالعااتی بیشاتر
نیازمندیم که مکانیزب تحقیق همراه با تولیف دقیق نوع زباانپریشای ،انادازه و محال وسایب،
وسیبشناسی ،سطح تحصیلی و وموزشی ،مهار

و سان اکتسااا زباان (هاای) بیماار باشاد.

همگی این عوامل در نقص پیامد وسیب مغزی مؤثرند و در تشییص گروه خاص نوع وسایب-
شناسی تعیینکننده هستند.
در این تحقیق ،با دیدگاهی زبانشناختی ،به تولیف کامال وگاونگی وضاعیت اخاتالت
زبانی یک بیمار سه زبانهی مبتال به زبانپریشی میپردازیم .از ونجا که تعداد بیماران زبانپاریش
1 Psycholinguistics
2 Neurolinguistics
3 Clinical linguistics
4 Aphasia studies
5 Neuropsycholinguistics
6 Bilingualism Neurolinguistics
7 Language Pathology
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گرفته تااکنون (باه ویاژه در

ایران) بر بیماران زبانپریش یک یا دوزبانه بوده است ،این تحقیق در نوع خود نادر است.
 .2پیشینهی تحقیق

در مورد موضوعا
عمدهی این مطالعا

مرتبط با زبانپریشی مطالعا

گوناگون و فراوانای انجااب شاده اسات.

بر روی بیماران زبانپریش (مبتال به انواع میتلف زبانپریشی) یاکزباناه

انجاب شده است و اخیراً نیز بسیاری از بیماران زبانپریش دو و وندزبانه در سراسر دنیاا ماورد
مطالعا

زبانشناختی قرار گرفتهاند.

ونانچه بیواهیم نگاهی گذرا به روند مطالعا

زبانپریشی دو و وندزبانگی داشتهباشایم،

باید ابتدا به گزارشهای منتشر شده به وسیلهی محققان کشورهای میتلاف از وضاعیت زباانی
بیماران زبانپریش دو یا وندزبانه ،طی سا:های  5449تا  5349اشاره کنیم .این بررسای نشاان
میدهد پژوهشگران عمدتاً به دنبا :پاسخ این سؤا :بودهاند که کدابیک از زبانهایی کاه بیماار
قبل از وسیب بدانها تسلط داشته ،بعد از عارضهی زبانپریشی ،برتر و کامالتار از زباان دیگار
بروز میکند؟ یعنی وگونگی الگوی بازگشت زبانهای بیمار (پارادی.)5349 ،
با توجه به گزارشا

ارائه شده توسط محققین کشورهای میتلف ،پاارادی ( ،)5349نتاای

حالل از پژوهشهای موردی و گروهی مربوط به  540بیمار زبانپریش دو یاا وندزباناه را از
نظر رفتارهای زبانی مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار میدهاد .وی باا توجاه باه یافتاههاای
محققین قبل از خود 540 ،مورد گزارششده را در شش الگوی متتاو

خالله میکند .پارادی

در این گزارش توضیح میدهد که تعمیم دادن این الگوها بار هماهی ماوارد دوزباانگی زباان-
پریشی از دقت علمی به دور است .ورا که نه تنها روشهای سنجش رفتار زبانی ایان بیمااران
به یک شیوه نبودهاست ،بلکه عوامل مؤثر بر ونها (نوع و وضعیت عصبشناختی زبانپریشیها،
سن ،طریقهی فراگیری زبانها و دیگر ویژگیهای فردی بیماران) گاهی دقیقاً تولیف نشدهاناد
تا بتوان علل مشیصی را برای ونها تعریف کرد.
پارادی در ادامهی فعالیتهای گستردهی خود ،وزماون زباانپریشای دوزباانگی ( )5BATرا
طرحریزی کرده (پارادی ،لیبن )5347 ،و به دنبا :ون ،این وزماون باا همکااری خاود او بارای

1 Bilingual Aphasia Test
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زبانهای میتلف از جمله زبان فارسی (باا همکااری نیلایپاور ،)5347 ،معااد:ساازی شاد و
همچنان برای ارزیابی ،سنجش و تعیین میزان وسیبدیدگی زباانی بیمااران زباانپاریش دو یاا
وندزبانه و مقایسهی زبانها ،توسط محققین کشورهای میتلف به کار میرود.
فبرو ( )2005با مطالعهی دقیق  20بیمار زبانپاریش دوزباناه (فرولیاانی-ایتالیاایی) ،ضامن
ارائهی گزارشی از اختالت

دستوری ونهاا و همچناین تعیاین تتااو

میازان وسایبدیادگی

زبانهای  L1و  L2در این دسته از بیماران (که در  61درلد ونها وسایبدیادگی یکساان ، L1,L2
در  20درلد افراد ،وسیبدیدگی بیشتر  ، L2و در 51درلد باقیمانده ،وسیبدیادگی کمتار

L2

گزارش شدهاست) ،به این مسئلهی مهم اشاره میکند که فرضایههاای موجاود مبنای بار علال
برتری زبانهای او :و دوب وندان توجیههای رضایتبیشی بهنظر نمیرسند ورا که حداقل در
گروه مورد بررسی وی ،ومار ضدّ ونقیضی به وشم میخورد .وی در پایان ،توجاه باه سااختار
نحوی خاص هر زبان و تتاو های زبانی را در مورد اختالت

دستوری افراد زبانپریش حائز

اهمیت میپندارد و معتقد است که در مورد عالئم زبانپریشی ،نمیتوان ونهاا را بارای هماهی
زبانها بهطور یکسان پیشبینی کرد .وی میزان تسلط بیمار و نحوهی فراگیری ون زباان قبال از
وسیب مغزی را نیز یکی از موارد بسیار مهم در مطالعا

زبانپریشی دوزبانگی میداند.

گورا :و همکاران ( ،)2006یک بیمار سهزباناه (انگلیسای ،فرانساوی ،عباری) را باا انجااب
وزمون ( BATبیش ترجمهی واژگان) مورد مطالعه قرار داده و یافتهها ،اهمیت الگاوی کااربرد
زبان و وگونگی ارتباط بین ونها توسط فرد زبانپریش را مورد تأیید قرار میدهند .اما نتیجهی
اللی و حائز اهمیت این مطالعهی موردی ون است که عالوهبر تأثیر عوامل گوناگون (از جمله
سن فراگیری زبانها) بر وگونگی اختالت

زبانی فرد دو یا وندزبانه ،میازان نزدیاک باودن و

اشتراک واژگانی زبانها تأثیر قابل مالحظهای بر بهبود و بازگشت زبانی افراد زبانپریش دارد.
بورشر

( ،)2004دو فرضایهی زباانشاناختی ( TPH5مبنای بار اهمیات زماان و مطابقاه) و

DOP2

(وگونگی افعا :تزب و متعدی) در خصوص دستورپریشی بیماران زبانپریش ناروان مقایسه و
تحلیل کردهاست .یافتهها مؤید این امر است که عالوه براینکه افراد زبانپریش عمومااً در قلاب
1 TPH hypothesis on agrammatism sentence production, by: Friedmann, N., & Grodzinsky,
Y. (1997): Tense and agreement in agrammatic production: Pruning the syntactic tree.
Brain and Language, 56, 397–425.
2 DOP hypothesis on Sentence production by: Bastiaanse, R., & van Zonneveld, R. (2005):
with verbs of alternating transitivity in agrammatic Broca’s aphasia. Journal of
Neurolinguistics, 18, 59–66.
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پرسشی مشکل عمادهای دارناد ،اماا ایان موضاوع

برای زبانهایی که ساختار نحوی نسبتاً ثابتی دارند (مثل انگلیسی) متتاو

است از زباانهاایی

که از ساختارهای نحاوی وزادتاری برخوردارناد (مانناد ولماانی) .و در نهایات ایانکاه ،افاراد
دستورپریش در تولید جمالتی که دستیوش قلب نحوی قرار گرفتهاند دوار مشکل میشوند.
مطالعا

زبانپریشی دوزبانگی ،در ایران نیز مورد توجه بسایاری از زبااشناساان و وسایب-

شناسان زبان و گتتار بودهاست ،بهویژه در سا:های اخیر .از میان پژوهشهاای انجاابشاده ،باه
ذکر وند مورد بسنده میکنیم.
بیش عمدهی مطالعا

داخلی زبانپریشی مربوط است به تحقیقا

نیلیپور کاه از حادود

سا 5960 :تاکنون پژوهشهای مؤثری در این زمینه داشاتهاسات .از ونجملاه ،استانداردساازی
وزمون زبانپریشی فارسی ( ،)5966معاد:سازی وزمون  BATبارای زباان فارسای (نیلایپاور و
پارادی )5347 ،و سپس باومیساازی ون توساط پاریبیات و نیلایپاور ( )5344اسات .وی
بررسیهای متعددی نیز بر افراد زبانپریش دوزبانه انجااب دادهاسات کاه باهلاور

مطالعاهی

گروهی یا موردی بودهاند و به دنبا :ون نوع زباانپریشای و وگاونگی اخاتالت

ون افاراد را

گزارش کردهاست .بهعنوان نمونه ،نیلیپور ( ،)5967/5344به ارائهی مشکال

متعادد و متناوع

زبااانی  54بیمااار زبااانپااریش دوزبانااهی ایراناای پرداختااهاساات؛ نیلاایپااور ( )5963وگااونگی
دستورپریشی یک بیمار زبانپریش دوزبانهی فارسی-انگلیسی را گزارش دادهاست .نیلایپاور و
عشایری ( ،)5343یک بیمار زبانپریش سهزبانه (ولمانی ،فارسی ،انگلیسی) را مورد بررسی قرار
داده و وگونگی الگوی بازگشت سه زبان وی را تا حدود  2ماه پاس از وسایب مغازی از ناوع
تعارضی و بهلور

پیاپی گزارش دادهاند .نیلیپور و عشایری ( )5940گزارشی کلای از تمااب

موارد زبانپریشی دوزبانهی دو دههی قبل از ون تاریخ را پس از جمعووری ،مرور و خاللاهی
ونها ارائه دادند که عمدتاً به مسئلهی برتری زبانهای ون افراد دوزبانه و علت ون پرداختهاست.
جوهری و عشایری ( )2003/5947اختالت

زبانی یک بیمار زبانپاریش دوزباناه را هتات

ماه پس از وسیب مغزی وی بررسی کرده اناد .بیماار ماورد نظار کاه دواار زباانپریشای ناوع
بروکاست ،از منظر یکی از نواقص زبانیاش در توانایی «نامیدن» ،یعنی زبانپریشی نامی ،ماورد
ارزیابی قرارگرفته است .نتیجهی این تحقیق ،وجود اخاتال :بیمااران زباانپاریش بروکاا را در
مهار

نامیدن بار دیگر مورد تأیید قرار دادهاست.
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داخلی اخیر که توسط تترجییگانه ( ) 5932لور گرفتاهاسات ،ساه

بیمار زبانپریش دوزبانهی کردی-فارسی -که به علت وسیبدیدگی مغزی در نیمکارهی وا
دوار زبانپریشی شدهاند -به منظور بررسی و تعیین نوع اختالت

زباانیشاان ماورد ارزیاابی

قرار گرفتند .یافتههای حالل از انجاب وزمون  ،BATحاکی از ون است که در مورد این بیماران،
بیشترین اختال :زبانی در تولید زبانی و فرایند تکرار میباشد .تولید ،به لور

تلگرافی اسات

که عمدتاً شامل واژههای محتوایی و همراه با حذف تکواژهای دستوری است .اما توانایی درک
زبانی ونها نسبت به گروه کنتر ،:بسیار خوا گزارششدهاست .نایمرخ زباانی ونهاا در هار دو
زبان تقریباً یکسان است و الگوی اختالت

زبانی مشابهی را بهدست میدهد.

پژوهش حاضر با دربرداشتن اطالعاتی دقیق از وضعیت عصبشاناختی یاک بیماار زباان-
پریش سهزبانه (شامل نوع زبانپریشی ،اندازه و محل وسیب مغزی ،سانین فراگیاری هریاک از
زبانها و سطح تحصیلی بیمار و غیره) و با تحلیل دقیاق ابعااد میتلاف زباانی گتتاار وی ،در
راستای مطالعاتی قرار میگیرد که با دیدگاهی زبانشناختی به منظاور تعیاین ناوع و وگاونگی
اختالت

زبانهای فرد زبانپریش دو یا وندزبانه از نظر دستوری ،واژگانی و ...لور

گرفته-

است.
 .3دیدگاه نظری و روش تحقیق

امروزه برای مطالعا

علمی در زمینهی پدیدهی دو و وندزبانگی ،باید بین سه نوع تحلیال

میتلف دربارهی ماهیت زبان و مغز تمایز قائل شد تحلیل زبانشناختی ،تحلیال روانشاناختی
زبان و تحلیل عصبشناختی زبان (نیلی پور ،5940،به نقل از فبرو.)5334 ،
در بررسی زبان شناختی ،شکل یاا سااختار ونچاه از دو یاا وناد زباان در ذهان ذخیاره یاا
یادگرفته شده ،یعنی ساخت دستوری زبانها و محتوای ونهاا از طریاق کانش زباانی گویناده،
موضوع مطالعه و بررسی است .از نگاه روانشناسی زبان ،وگونگی یادگیری زباان و پاردازش
ونچه در ذهن یاد گرفته شده ،موضوع بررسی میباشد .و از دیدگاه عصبشناختی زبان ،فرایناد
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سازمانبندی نظاب زبان یا توانش زبانی ضمنی در مغز ،موضوع پژوهش اسات کاه از ون جملاه
میتوان به انجاب وزمایش پت 5اشاره کرد (همان).
در حا :حاضر ،مهمترین و معمو:ترین روش ،جهت شاناخت وضاعیت و ارتبااط مغاز و
زبانِ فرد یک یا وندزبانه ،عبار

است از تحلیل نتای حالل از مطالعهی بیماریهای مغزی و

تأثیر وسیبهای مغزی بر ناهنجاریهای کنش زبانی ،که تحلیلی زبانشناختی اسات و در اینجاا
مدّ نظر میباشد .بدین منظور میبایست تحلیلی از داده هاای زباانی فارد یاا افارادی کاه دواار
اختالت

زبانی یا زبانپریشی هستند بهدست وورد( ،در اینجاا منظاور نابهنجااریهاای زباانی

است که در اثر سکته یا وسیب و ضربهی مغازی عاارم مایشاود و قبال از ون ،فارد از نظار
تواناییهای زبانی کامالً سالم و عادی بوده است ،نه نابهنجاری رشدی و مادرزادی) ،ساپس باا
در کنار هم قرار دادن نتای  ،دید که ساختارهای مغزی از دست رفته در عملکارد طبیعای زباان
وه نقشی ایتا می کنند (کاپالن.)5346 ،
در این پژوهش جهت سنجش و ارزیابی گتتار بیمار «خ .و» از جنبههاای میتلاف زباانی و
تعیین میزان و وگونگی اختال :و وسایبدیادگی گتتاار بیماار در ساطوح واجشناسای ،نحاو،
واژگان و معناشناسی از بیشی از وزمون معیار «زبانپریشی دوزبانگی» اساتتاده مایکنایم .ایان
وزمون که اولینبار توسط پارادی و لیبن در سا 5347 :به منظور ارزیابی عملکرد زبانی بیمااران
زبان پریش دو یا وندزبانه طراحی و تنظیم شد ،امروزه به  61زبان رای دنیا ترجماه و باومی-
سازی شده است؛ از جمله در زبان فارسی که به راهنمایی پارادی ،توسط پریبیت و نیلیپاور
( )5974معاد:سازی و بومیسازی شد .در حا :حاضر نسایهی کامال ون در ساایت دانشاگاه
مکگیل ( )McGillموجود است و همچنین مورد استتادهی کلینیکها و مراکز میتلف عصاب-
شناسی زبان در ایران میباشد .بی.ای.تی ،در حا :حاضر تنها وزمون معیاری اسات کاه ویاژهی
بیماران زبانپریش دو و وندزبانه میباشد.
تزب به ذکر است که وزمون زبانپریشی دوزبانگی ( )BATمجموعاً شامل  472پرسش اسات
که شامل بررسی تارییچهی وندزبانگی بیمار ،ارزیابی وگونگی اکتساا زبانها قبل از وسیب،
 5پت ( )petیکی از روشهای وزمایشگاهی پیشرفتهی عصبشناختی است که در ون ،جایگاههای مناطق فعا :شده در مغز
(به کمک تغییر میزان جریان خون است که با تزریق یک مادهی رادیواکتیو کمدواب به داخل خون انجاب میشاود) باه هنگااب
انجاب فعالیتهای زبانی را نشان میدهد .و تصویربرداری از مغز ،این مناطق را مشیص میکند (استو و سابورین.)2001 ،
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بررسی الگوی بازگشت و برتری زبانها بعد از وسیب ،ارزیابی و مقایسهی اختالت

زباانی در

بیشهای ادراک ،تشییص شنوایی ،گتتار ،رفتار زباانی ،کشاف تاداخل زباانی ،رمزگردانای و
ترجمه میشود .از ونجا که این وزمون بسیار گسترده است و اهاداف زیاادی را باروورده مای-
سازد ،و همچنین در زبانهای میتلف نیز معاد:ساازی و باومیساازی شادهاسات ،تاا اماروز
معتبرترین وزمون زبانپریشی دوزبانگی محسوا میشود .بهمنظور گزارش اخاتالت

گتتااری

این بیمار (نه درک و ترجمه یا تشییص شنوایی) تنها از بیشی از وزمون استتاده میکنایم کاه
اختصاص دارد به ارزیابی فاکتورهای زبانی در سطوح واج ،واژگان و نحو (بیش .)B
در این تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادهها به دو لور

کیتی و کمی انجاب میشاود .در روش

کمی ،مالک ارزیابی وضعیت زبانی گتتار بیمار در هر بیش به لاور

نمارهگاذاری از  50و

محاسبهی درلد ون عدد است .در تحلیل کیتی ،اعداد و ارقاب بدست وماده باا الاطالحاتی از
قبیل روان ،ناروان ،میتل ،ضعیف ،بسیار خوا ،بااشکا :زیاد و غیره تولیف میشوند .تزب به
ذکر است که معیار کیتی وندان ثابت و معتبر نمینمایاند و وسیبشناسان میتلاف شایوههاای
تولیتی متتاوتی را ارائه دادهاند؛ مثالً در تحلیلهای وسیبشناسان ،برای درلد و امتیاز پاایین،
الالحهای میتلف ضعیف ،ناروان ،با اشکا :زیاد ،ناتوان و حتی میتل مشااهده مایشاود .در
این پژوهش ما از تعبیرا

کیتی گارمن ( )5330در تولیف ویژگیهای انواع زبانپریشی بهاره

میبریم که در وراء نیلیپور ( )5940که از منابع اللی این پژوهش بودهاست نیز بهکار رفتهاند.
 .4تاریخچهی بیمار مورد بررسی

بیمار موردنظر و مورد مطالعه در این تحقیق (کاه بارای حتاو هویات باه اختصاار «خ.و»،
نامیده میشود) مردی  94ساله (متولد ،)5914/5371دارای تحصیال

دیپلم و راستدست می-

باشد که پیش از سانحهی تصادف در سن  53سالگی ،مسلط باه زباانهاای ولماانی ،فارسای و
انگلیسی بوده است .زبان های ولماانی و فارسای را از بادو تولاد (از ماادری ولماانی و پادری
ایرانی) ،یعنی به شیوهی دوزبانگی طبیعی در کشور ولمان ،و زباان انگلیسای را در طاو :دوران
تحصیل ،به عنوان زبان خارجی یعنی به شیوهی وموزشی (نیلیپاور )5940،فارا گرفتاه اسات.
بنابراین تا قبل از وسیب ،زبان اولش( ،)L1ولمانیبوده است و از جهت فراگیری زباان فارسای از
بدو تولد در محیط خانه ،زبان فارسی به عنوان زبان دوب ( ،)L2و زبان انگلیسی بارای او زباان
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سوب ( )L3یا زبان خارجی تلقی میشود« .خ.و» یک سا :پس از حادثه ،از ولمان به کانادا بارده
شده و پس از  2سا :زندگی در ونجا ،از سا 5333 :تاکنون در ایران زندگی میکند.
سلولی (یا توموگرافی تشییص از روی عکاسبارداری باا اشاعهی مجهاو:

طبق مطالعا

پرتونگاری مقطعی) انجاب شاده بار روی ایان بیماار در تااریخ  5334/1/2در کلینیاک عصاب
شناسی براونتلس واقع در تهن -ولمان ،وجاود دو عارضاه در  )5قسامت قشار ماخ و  )2در
ناحیهی سمت و

جلویی سرگزارش شده است .ابعاد بیش لدمه دیده عبار اناد از 0/1

 5سانتیمتر در قسمت درونی کپسو :سمت و ؛ ضایعهای به اندازهی تقریبی  0/1ساانتیمتار
در قسمت تاتموسِ (مادهی خاکستری مغز میانی) سمت و

و در قسمت تاتموس راست نیز

ضایعهای به اندازهی تقریبی  5سانتیمتر ،که این عوارم باعث افت سالولی شادید باه هماراه
ضعف و نقص مغزی شده است .در مجموع این شوک عصبی وندگانه بیشاتر موجاب وسایب
نیمکرهی و

مغز بیمار و در نهایت منجر به ضعف در عملکردهای مغزی مانند زبانپریشی و

کنشپریشی (وپراکسی) شده است.
نتای پژوهشی دیگر در قالب پایاننامهی کارشناسای ارشاد یکای از نگارنادگان (کریمای،
 )5944از طریق بهکارگیری بیش او (A(:وزمون  BATبر روی این بیماار ،حااکی از ون اسات
که زبانپریشی وی از نوع بروکا 5یا ناروان میباشد.
زبانپریشی در ناحیهی بروکا (یعنی ناحیهی پیشین نیمکرهی و

مغاز) ،باه عناوان زباان-

پریشی «ناروان» شناخته شدهاست .در این نوع زبانپریشی ،بیمار تنها قادر است که رشاتهای از
کلما

را به لور

جملههایی با مکث و با تالش و ناروانی گتتار تولید کند .اما احتما :درک

معنی ،از گتتار ناقص ونها وجود دارد و میتوان به متهوب درک گتتار ونهاا نایال وماد .گتتاار
فرد مبتال به زبانپریشی بروکا با سرعت کم همراه است و از واژگان محدودی استتاده مایکناد
و اغلب بهلور

تلگرافی لحبت میکند (مورداچ.)2050 ،

 .5ارائهی دادهها

در این قسمت با اجرای بیشی از وزماون زباانپریشای دوزباانگی باه بررسای اخاتالت
گتتاری «خ.و» میپردازیم .با توجه به هدف مورد نظر در پژوهش حاضر که گزارش اخاتالت

1 Broca aphasia
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گتتاری بیمار سهزبانه است (نه درک و ترجماه یاا تشاییص شانوایی وی) تنهاا از بیشای از
وزمون استتاده میکنیم که اختصاص دارد به ارزیابی فاکتورهای زبانی در ساطوح واج ،واژگاان
و نحو (بیش  .)Bاز ونجا که بیمار مورد نظر ،سهزبانه (ولمانی ،انگلیسی ،فارسی( است ،ماا در
ایاان پااژوهش هاام از گونااهی انگلیساای -فارساای (نیلاایپااور و پااریبیاات )5967 ،وزمااون
دوزبانگی BATاستتاده کردهایم و هم از گوناهی انگلیسای -ولماانی ون (سااندرز .) 2007 ،در
بیشهایی که فارسی یا انگلیسی باود ،دساتورالعملهاا و همچناین خوانادن جماال
پژوهشگر که به این دو زبان مسلط است لور

توساط

گرفت .اماا در ماورد بیاش ولماانی از یاک

همکار زبانشناس که به زبانهای فارسی ،انگلیسای و ولماانی مسالط اسات ،خواساتیم تاا در
اجرای بیش ولمانی وزمون کمک کند.
 .1 .5سنجش و مقایسهی گفتار در بخش واجشناسی

در بررسی اولین سطح از سطوح  4گانهی زبان ،یعنی در واجشناسای ،تولیاد واجهاای هار
زبان از  2جنبه مورد سنجش قرار میگیرند الف) تکرار واجهای زباان ،ا)خوانادن تاکتاک
واجها.
الف) تکرار تکتک واجهای زبان در این قسمت ،وزماینده واجهای هار زباان را تاکتاک
میخواند و «خ.و» تکرار میکند .سپس تعداد واجهایی که لحیح تکرار و تلتو شدهاناد را بار
تعداد کل واجهای هر زبان تقسیم میکنیم ،با بستن یک تناسب ساده ،عدد مورد نظار از  50باه
دست میوید .عملکرد زبانی «خ.و» در این قسمت به گونهای بود که تنها در تکرار و تلتو وند
واج ضعف نشان میداد.
نتیجه بیمار از تعداد  23واج در زبان ولمانی 21 ،تکرار لحیح (امتیاز  4/6از  ،)50از تعداد
 23واج زبان فارسی 24 ،تکرار لحیح ( 4/2از  )50و از  27واج زباان انگلیسای 29 ،ماورد را
لحیح تکرار کرد ( 4/1از .)50
ا) خواندن تکتک واجها در دومین مرحلاه از بیاش واجشناسای وزماون زباانپریشای
دوزبانگی ،واجها و در حقیقت حروف هر زبان که بر روی کار

یا کاغاذ نوشاته شادهاناد را

تکتک در مقابل او میگذاریم و با همان زبان مربوطاه از او مایخاواهیم تاا ونهاا را تاکتاک
بیواند.
عملکرد بیمار در خواندن حروفی که در مقابل او گذاشته میشد ونین بود
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 -در زبان فارسی خواندن وواهای  /چ ،ر ،ژ ،ع ،غ ،ق /با اشکا :بود و ونها را به ترتیب /e,

 e, e, j, e, š/خواند؛ یعنی از  92حرف زبان فارسی 26 ،حارف را لاحیح خواناد ( 4/5از
.)50
 در زبان ولمانی بیمار از  24ووای زبان ولمانی ،بجز  /r/را که  /e/تلتاو مایکناد ،بقیاهیحروف را لحیح خواند ( 3/6از .)50
 در زبان انگلیسی از  21حرف زبان انگلیسی تنها  /r/را  /e/تلتو میکند ،و بقیاه لاحیحخوانده شدند ( 4/4از .)50
 .2 .5سنجش و مقایسهی گفتار در بخش نحو

در بیش ارزیابی نحوی وزمون ،ونانچه بیمار دارای گتتار وزاد یا تولیتی اسات ،مایتاوان
مثالً  50جمله از گتتار وی را مورد تحلیل قرار داد و وجود یاا حاذف عنالار دساتوری را در
ونها جستجو کرد .اما در لور

فقدان گتتار فیالبداهه ،بایاد از جماال

وزماون «خوانادن» و

«تکرار» استتاده کرد (نیلیپور .)5940،طبق الگو ،جمالتی را که با پیچیدگی متتاو

سااختاری

و دستوری تنظیم شدهبودند در هر سه زبان پرسیده شدند .عنالر دستوری و لارفیای کاه در
این جمال

موردنظر قرار گرفتند عبارتند از حرف تعریف ،حرف اضافه ،حرف رباط ،ضامیر

منتصل ،فعل کمکی و ادا
شماره جمله

مشیصا

پرسشی.
نمونهی جمله

نحوی جمال

5

جمله با فاعل یا متعو :اسمی

محمد با مردی میوید.

2

جمله با فاعل یا متعو :ضمیر

او کودکِ گرسنه را دید.

9

جمله با فعل مجهو :یا ترتیب غیرمعمو:

تمابِ کیک خورده شد (یا خورد او غذا).

4

جمله با ترتیب غیرمعمو :با فاعل

میروب من به کالس و سینما.

1

جمله سادهی عادی و منتی

من نامهیِ طوتنی ننوشتم.

6

جمله با ترتیب غیرمعمو :منتی

نبود کسی در اتاق یا خانه.

7

جمله با متعو :مبتداسازی شده

4

جمله با ترتیب استاندارد و دارای مرجع ضمیر

او کتااها را در کیتش گذاشت.

3

جمله با ترتیب غیراستاندارد با فعل مجهو:

شکسته شدند در وشپزخانه لیوانها.

50

جمله با ترتیب غیراستاندارد منتی

یک گربهیِ کووک را من به خانه بردب.

نمیخواهم بگیرب پولی را که دادی تو.
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همانطور که در ابتدای بیش  1در بات توضیح داده شد ،پرسشهای این وزمون یکباهیاک
در هر زبان و بهطور جداگانه پرسیده شدند .جهت پیشگیاری از تاداخل و خلاط زباانهاا در
یکدیگر ،بهتولیهی گتتاردرمان مشاور ،وزمون مربوط به هر زباان در روزی جداگاناه گرفتاه-
شدند .در بیشهایی از وزمون تکرار که فارسی یاا انگلیسایاناد ،دساتورالعملهاا و همچناین
خواندن جمال

توسط نگارنده که به این دو زبان مسلط است لاور

بیش تکرار جمال

گرفات .اماا در ماورد

یا واژگان ولمانی ،از یک همکار زباانشاناس کاه باه زباانهاای فارسای،

انگلیسی و ولمانی مسلط است ،خواستیم تا در اجرای بیش ولمانی وزمون کمک کند.
حا :به ذکر نمونههایی از وگونگی عملکرد «خ.و» در مورد خواندن جماال

شاماره 5و2

بات در سه زبان میپردازیم.5
 -خواندن جمال

شتاهی در زبان فارسی

(حذف  /i/نکره و حذف /mi/از سر فعل) → ]1- [mamad…bā..maad..āiad
]2- [ u…ku.. kudak..gosne..ā did

نتیجه از  50جملهی فارسی این بیش که دو مورد ون به عنوان نمونه ذکار شاد ،بیماار2 ،
جمله (شمارههای  2و  )6لحیح خواند؛ بقیهی موارد مثال شاماره  5باا حاذف یاا جانشاینی
عنالر دستوری همراه بود که به این جمال
 -خواندن جمال

امتیازی داده نشد.

شتاهی در زبان ولمانی
معاد :جملههای الگو در زبان ولمانی
1- Mohammad mit einem mann, der kam.
2- Alle gegessen kuchen.

خواندن شتاهی «خ.و»
(با حذف عالمت نکره )/einem/

→ ]1-[mamad…mit.. man..man.. de..kām

(با حذف ضمیر منتصل و حرف تعریف 2- [..sāh..wi.kā..kā..kāin.hunge.] → (/ein/

نتیجه با توجه به خواندن واژگان اعم از دستوری و قاموسی در زباان ولماانی« ،خ.و» از 50
جمله ی فوق 1 ،مورد (جمال

شماره  )3، 7 ، 6، 1 ،9را لحیح خواند وبه بقیهی ماوارد کاه

مانند موارد بات (5و )2با اشکا :همراه بود ،امتیازی داده نشد.
 5جهت بررسی و مشاهدهی تماب موارد و بیشهای وزمون ،مراجعه شود به پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده ،لیال کریمی
( )5944دانشگاه وزاد اسالمی واحد علوب و تحقیقا

فارس.

سال هشتم ،شمارة دوم
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خواندن جمالت شفاهی در زبان انگلیسی:
معاد :جملههای الگو در زبان انگلیسی
1- Mohammad comes with a man.
2- He saw the hungry child.
خواندن شتاهی «خ.و»
(با حذف عالمت نکره )/a/

→ ]1- [mamad..kām..kām wit man
]2- [hi..hi..sā de hāngi..čild

نتیجه «خ.و» از  50جمله ی فوق در زبان انگلیسی که به عنوان نمونه ،دو مورد از ونها در
اینجا ذکر شدهاست ،سه جمله (جمال

شماره  4 ،2و  )4را لحیح خواند.

 .3 .5سنجش و مقایسهی گفتار بیمار در بخش واژگان

در سومین بیش از وزمون زبان پریشی دوزبانگی جهت ارزیاابی مهاار هاای تولیادی یاا
گتتااری ،باه بررسای عملکارد زباانی بیمااار در بیاش واژگاان مایپاردازیم .ایان قساامت از
زیرمجموعههای زیر تشکیل شده است
الف) تکرار کلمه ،ا) خواندن کلمه ،ج) کاربرد افعاا :الالی ،د) کااربرد لاتتهاا ،هاا)
کاربرد اسامی
الف) تکرار کلمه :در این قسمت ،از بیمار خواسته شاد تاا  1کلماهی سااده و  1کلماهی
مرکب مورد نظر را در هر زبان تکرار کند و امتیاز کل این بیش  50بود .به طاور کلای تکارار
واژههای ساده بدون خطا بود .به نمونهای از عملکرد او اشاره میکنایم (منظاور از  Aوزمایناده
است)
( )5در زبان ولمانی
(شهر محل سکونتش در ولمان) )A: [?Altinštat](4
(با حذف همیوان  /t/از هر سه هجا)

→ )X.V: [Ališan](4

( )2در زبان فارسی
]A: ['šir-mowz
(با جانشین کردن تکواژ دوب با هجایی که شباهت ووایی دارد در کلمهی مرکب) → ]X.V: [ši..gāz

77

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

سال هشتم ،شمارة دوم

( )9در زبان انگلیسی
(حذف همیوان میانی  /l /و جانشینی واکه در هجای او):

]'A: ['flower
→ ]'X.V: ['feive

جمع امتیازها و درلاد تواناایی بیماار در هار بیاش ،در جادو 5 :ومادهاسات .همچناین
وگونگی خطاها در بیش بحث و نتیجهگیری توضیح دادهمیشوند.
ب) خواندن شفاهی واژگان

تعداد  50واژه شامل  1واژهی ساده و  1واژهی مرکب در هر یک از ساه زباان باه لاور
نوشته شده بر روی کار

در مقابل «خ.و» قرار داده شاد و از او خواساتیم تاا ونهاا را بیواناد.

بیمار عمدتاً در خواندن کلما

مرکب با مشکل مواجه بود .مثالً

( )5در زبان ولمانی
خواندن «خ.و»
(با کوتاه کردن هجای وخر و حذف ،/r/با لکنت) → ][ bā..bānubegā

کلمه مرکب
→ Bahnübergang

( )2در زبان فارسی
خواندن «خ.و»

کلمه مرکب

(یا حذف هجای میانی ) → ][dāšju

→ دانشجو

( )9در زبان انگلیسی
خواندن «خ.و»
(با حذف هجای میانی) ][bi..bi..biziman

کلمات مرکب
→ Businessman

در قسمتهای ج ،د و ه از وزمون خواندن شتاهی واژگان ،یعنای کااربرد فعال و لاتت و
اسم ،از وزمون مهار

خواندن و تکرار استتاده کردهایم و خطاهای کاربرد این سه عنصار را در

قالب خواندن یا تکرار جمال

برشمردیم .ومار بهدست وماده در جادو 5 :خاللاه شادهاناد.

همچنین در بیش نتیجهگیری ،به تبیین وگونگی خطاها میپردازیم .در اینجاا باه ذکار وناد
مورد بسنده میکنیم.
( )5در زبان ولمانی
A): Seine Bücher in seinem gepäck.
→ ]X.V: [sine..bux..sin..gepāk
(با حذف عالمت جمع اسم  /er/و حرف اضافه  /in/و حرف تعریف)

سال هشتم ،شمارة دوم
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( )2در زبان فارسی
میروب من به کالس و سینما

جمله غیر استاندارد با فاعل

→ ]X.V: [m,m,miravam..man bā..kelās..kelās....siamā
)جانشینی حرف اضافه  /bā/به جای حرف اضافه /be/و حذف حرف ربط ()/va/

( )9در زبان انگلیسی
A: Whole the cake was eaten
→ ]x.v: [hol…keik..wāz..wāz.. it
(با حذف حرف تعریف  /ðe/و تکواژ دستوری وابسته  /en/از فعل)
جدول ( )1نتایج بخش دوم ( )Bاز آزمون زبانپریشی( )BATدر سنجش گفتار «خ.و»
سطوح زبانی

پاسخ لحیح

پاسخ لحیح

پاسخ لحیح

از  - 50ولمانی

از  - 50فارسی

از -50انگلیسی

4/2

4/1

3/6

4/5

4/4

3/5 = 35 %

4/51 = 45 %

4/4 = 44 %

حرف تعریف

1/1

4

9/4

حرف اضافه

1/9

1/6

زیر بیشهای واحد زبانی
تکرار واجهای زبان

واجشناسی

خواندن تکتک واجها

میانگین و درلد مجموع مهار های بیش واجشناسی

نحو -ساختواژه

کاربرد تکواژ
دستوری وزاد
خواندن و
تکرار

6

حرف ربط

7/1

2/1

2/1

ضمیر منتصل

4/4

4/2

6/6

فعل کمکی

7/1

7/1

1/7

50

9/9

9/9

7/9 = 79 %

4/1 = 41 %

4/6 = 46 %

4/9

1/1

1/9

4/5

6

9

ادا

در مهار

4/6

پرسشی

میانگین و درلد
تکواژ وابسته دستوری یا وند
تصریتی
تکواژ وابسته قاموسی یا وند
اشتقاقی

4/2 = 42 %

1/7 = 17 %

4/5 = 45 %

7/1 = 71 %

4/4 = 44 %

4/1 = 41 %

تکرار کلمه در هر زبان

6

4

4

خواندن کلمه

4

1

4

کاربرد افعا :اللی

50

3/1

3

کاربرد لتت ها

50

50

50

کاربرد اسامی

50

4/5

4/4

های بیش واژگان

4 = 40 %

7/9 = 79 %

7 = 70 %

میانگین و درلد
میانگین و درلد مجموع مهار های بیش نحو

واژگان

میانگین و درلد مجموع مهار
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 .6تجزیه و تحلیل دادهها

طبق ومار به دست ومده از وزمون میتوانیم موارد زیر را استنباط کنیم
 میزان مهار های گتتاری «خ.و» در  4سطح زبانی مورد نظر در سه زبان مسالط او از
این قراراند
جدول ( )2میزان توانایی گفتار «خ.و» در  4سطح زبانی
زبان

واجشناسی

نحو

واژگان

ولمانی

35 %

71 %

40 %

72/7 %

فارسی

45 %

44 %

79 %

13%

انگلیسی

44 %

41 %

70 %

13/7 %

41/9 %

16 %

74/9 %

میانگین درلد هر
سطح در  9زبان



میانگین درصد 3
سطح در زبان

همانطور که از درلد پاسخهای لحیح و قابل قبو :به دست ومده مشایص اسات،

گتتار «خ.و» در سه زبان ،در هر  9سطح زبانی دوار وسیبدیدگی میباشد .ونانچه بیاواهیم
تحلیلی کیتی بر توجیه و تولیف این ومار داشته باشیم نتیجه به قرار جدو :زیار خواهادبود.
تزب بهذکر است که تعبیرا

کیتی بهکار رفته براساس گارمن ( )5330در تولایف ویژگای-

های انواع زبانپریشی است که در وراء نیلیپور ( )5940نیز بهکار رفتهاناد .منظاور از عباار
«بسیار خوا» ومار باتتر از  40درلد« ،نسبتاً خوا» برای درلد باین « ،71-40باا اشاکا»:
یعنی درلد  70-71و زیر  70درلد را با اشکا :زیاد تولیف کردهایم.
زبان

واجشناسی

نحو

واژگان

ولمانی

بسیار خوا

نسبتاً خوا

بسیار خوا

فارسی

بسیار خوا

با اشکا :زیاد

با اشکا:

انگلیسی

بسیار خوا

با اشکا :زیاد

با اشکا:

سال هشتم ،شمارة دوم
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 .7نتیجهگیری

 -5گتتار «خ.و» در  9سطح گتتاری ماورد نظار ،واج -نحاو – واژگاان ،دارای اشاکا:
است ،اما از نظر واجی ،کمترین مشکل ،و در بیش نحو ،بیشترین وسایب دیادگی را دارد.
این روند در هر سه زبان مشاهده میشود.
 -2علیرغم یکسان نبودن عالئم و نشانههای دستورپریشی در گتتار سه زبان ،اما گتتاار
«خ.و» در هر سه زبان با حذف عنالر دستوری همراه است .در وناد ماورد نیاز جانشاینی
عنالر مشاهده شد که البته تااکناون و طباق مطالعاا

وسایبشناساان گتتاار ،فراینادهای

جانشینی و اضافهکردن (یا درج) عنالر از ویژگیهای زبانپریشی ورنیکه شناختهشادهباود؛
اما تحلیل کیتی دادههای این تحقیق حاکی از ون است که در یک بیمار مبتال به زبانپریشای
بروکا نیز اختالت

جانشینی و درج مشاهده شد .وگونگی وضعیت زبانپریشی «خ.و» کاه

از نوع بروکا میباشد ،در بیش  4همین مقاله توضیح دادهشدهاست.
 -9گتتار بیمار در هر سه زبان با حذف یا کوتاه کاردن خوشاههاای همیاوانی هماراه
است .به ویژه در واژههای وندهجایی و مرکب.
 -4گتتار بیمار در سطوح واج و واژگان ،در هر سه زبان ،تتاو

وشامگیاری از نظار

میزان ضعف و ناتوانی ندارند ( 1 -50درلد اختالف) ،اما در بیش نحاو ،مشایص اسات
که گتتار دو زبان فارسی و انگلیسی ،وسیبدیدگی شدیدتری را نسبت به زبان ولمانی نشان
میدهند (تقریباً  90درلد اختالف).
 -1به طورکلی ،با توجه به وسیبدیدگی سه زبان در هار  9ساطح گتتااری ،وگاونگی
ویژگیهای گتتاری این بیمار زبانپریش مؤید نتای تحقیقا

گذشاته در ماورد اخاتالت

مربوط به زبانپریشی بروکا میباشد .از ون جمله ،وجود عمدهی اختالت

در بیش نحو و

به ویژه ،حذف حرف تعریف ،حرف ربط و اضافه؛ گتتار تلگرافی و ناقص ،اما بیان وازههای
کلیدی و محتوایی هر جمله بهمنظور رساندن پیاب؛ کوتااه کاردن خوشاههاای همیاوانی و
لکنت را میتوان برشمرد.

 شمارة دوم،سال هشتم
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