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  »العلیم هو«

  

  

  پیام پژوهشکده

  

هـاي نـوین بـراي کـشف      جـوي یافتـه  و با تمام تحوالت شگرفی که تاریخ علم در خود ثبت کرده است، انسان همچنـان در جـست   
 و معرفـت هاي مختلف از گذشته تاکنون ابزاري قـوي بـراي             درك روند تحوالت علوم در شاخه      ،منظور بدین. مجهوالت خود است  

هـاي    تـرین توانـایی     و یکی از مهم    است بشر زبان هاي جنبهکلّ   مطالعه علم ناسیش زبانعلم  .  بیشتر در این مسیر بوده است      شناخت
تـدریج   شناسی بـه    یی در ارتباط است، زبان     ابعاد زندگی بشر با این توانا      همۀازآنجاکه  . دهد  انسان یعنی زبان را مورد بررسی قرار می       

شناسـی    عـصب . هاي ترکیبی گوناگونی شـده اسـت        یی شاخه به پدیدآ   که منجر  کردهاي مختلف علمی برقرار       پیوندي با دیگر حوزه   
مطالعه رابطه میـان کـارکرد و سـاختار    . دهد  زبان و مغز را مورد مطالعه قرار میۀاي است که رابط رشته هاي علمی میان یکی از حوزه  

 یکـی   ،انگیـز   ن دو پدیده شگفت    ای ۀامروزه شناسایی و مطالع   . برانگیزي بوده است   زبان و مغز انسان از دیرباز موضوع جالب و بحث         
 زبـان و  ۀاي را در مـورد رابطـ    نکات ارزنـده ،عالمانه در این زمینهبررسی  ها    قرن. رود  شمار می  ترین مسائل دنیاي علمی به      از پیچیده 

 کـه  بـدیهی اسـت  . گشوده اسـت  ه روي مابهاي نوینی را براي آگاهی از ساختار و چگونگی کارکرد آنها           مغز فاش ساخته و دریچه    
گـسترش  . انـد    در شناخت ماهیت پیونـد زبـان و مغـز داشـته             سهم بسزایی  هاي گذشته   ویژه در دهه    به ،شناسان  شناسان و زبان    عصب

اي جامع در این   نیاز پژوهشگران را به دانشنامه،هاي اخیر شده هاي زبانی در سال روزافزون این علم در ایران با اقبالی که به پژوهش        
 یکـی از فـاخرترین آثـار     است کهConcise Encyclopedia of Brain & Language ترجمۀ اثر حاضر. ده استحوزه دو چندان نمو

 اعتبـار آمـار     يرتقـا نـوعی ا   موریـت خطیـر خـویش کـه بـه         أنگاري در راسـتاي م     پژوهشکده دانشنامه  و استدر زمینه فوق    جهانی  
این ساحت علمـی   ستادانا  وشگرانه پژو، ،نیازهاي علمی دانشجویانه ترجمه این اثر اقدام کرده تا بخشی از   ب ،یافتگی است  توسعه
  .گو باشد را پاسخ

ها و همۀ عزیزانی کـه بـه عنـاوین            خوان  نگاران، نمونه   پور، ناظر علمی، ویراستاران، حروف      از مترجم اثر، سرکار خانم مهال آرین        
  .رایشان آرزوي توفیق داریمکنیم و ب اند، سپاسگزاري می گوناگون به نشر این اثر یاري رسانده

  
  
  
  

 پنج





  

  

  

  

  مقدمه ناظر علمی

  

پـور    شناسـی، خـانم مهـال آریـن         شناسی زبان تألیف استاد برجسته ویتاکر، که به همت پژوهشگر حوزه زبـان               روان - عصب ۀدانشنام
ز و شناسی مغـ  شناختی، علوم اعصاب شناختی، آسیب روان هاي عصب ترجمه و تنظیم شده و در اختیار پژوهشگران و مدرسین رشته    

  .گیرد، اثري جامع و چند بعدي است اختالالت پردازش اطالعات زبان قرار می
هـاي   شناختی، جراحی مغز و اعصاب و شاخه روان شناسی، عصب شناسی، زبان هاي روان رویکرد غالب ویتاکر با آشنایی در زمینه      
هاي مغزي را بـا   چنین بینش علمی در شاخه پژوهشهم. باشد اي و پویا می رشته ساحتی میان هاي تک خالف نگرش   اعصاب، بر   علوم

هاي عالی قـشر مـخ انـسان و           توان در فعالیت    مثال بارز این پدیده را می     . نماید  ارائه دستاوردهاي جدید دچار تحول و دگرگونی می       
  . پریشی مشاهده کرد هاي مغزي همچون انواع زبان اختالالت مرضی ناشی از ضایعه

اي را در ادبیات معاصر انگلیسی، آلمانی  ، چنین مجموعه هاي علوم اعصاب ، تدریس و پژوهش در رشته       آموختگی  با تجربه دانش    
اعصاب همچون توانبخشی     هاي بالینی علوم    نظیر براي پژوهشگران و مدرسین رشته       این دانشنامه، با کیفیتی کم    . و فارسی سراغ ندارم   

ی  منابع مستند و معتبر را در اختیـار مراکـز علمـ            اریم که خأل  زنگاري سپاسگ   هاز پژوهشکده دانشنام  . باشد  شناختی راهگشا می    عصب
  .دهند مربوطه قرار می

  
  دکتر حسن عشایري    
  متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی    
  استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران    

  
  
  

 هفت





  

  

  

  

   مترجممقدمه

  

موضـوع  . شناسی گفتار و زبان نموده است        آسیب بهی   بزرگ   کمک ،شناسی زبان   اي به نام عصب     رشته   میان یشناسی با گرایش    علم زبان 
شود   اینکه زبان چگونه در مغز یاد گرفته، بازنمایی و پردازش می          .  است »مغز « و »زبان « میان شناسی زبان، بررسی رابطه     اصلی عصب 

یقـات جدیـدي را در   هـاي تحق    از یک سـو دروازه     ، تا با پاسخ به آن     کند   می شناسی زبان تالش    هاي اصلی است که عصب      از پرسش 
شناختی یادگیري زبان بر روي پژوهشگران بگشاید و از سوي دیگر در حل مـشکل هـزاران بیمـاري کـه در                عرصه بنیادهاي زیست  

 نیازمند کسب   ،کمک به درمان بیماران مبتال به اختالالت گفتاري       . سراسر جهان دچار اختالالت زبانی هستند، نقشی اساسی ایفا کند         
با عنایت به این موضوع دانشنامه حاضـر کـه حاصـل تـالش اسـتاد بـزرگ و       . یات آن است  ئهاي مختلف زبان و جز      دانش در زمینه  

این دانشنامه از نظر پوشش کامل همه ابعاد موضوع مغـز و            . ویتاکر است، بسیار ارزشمند و آموزنده خواهد بود       . اي.  هري ،فرهیخته
هـاي مختلـف آن       طـور کامـل بخـش      لف بـه  ؤمقدمه م در  دهد که     ین زمینه ارائه می   اي را در ا     نظیر است و اطالعات گسترده      زبان کم 

در ترجمه این اثر بزرگ سعی شده است تا برابرنهادهاي واژگانی دقیق فارسی ارائـه شـود کـه در ایـن زمینـه از                . تشریح شده است  
امید است ترجمه این اثر گـامی بلنـد در          . جستم بسیار بهره    ،پور و همکاران     دکتر نیلی  »شناسی گفتار و زبان     فرهنگ توصیفی آسیب  «

این تالش بالطبع عـاري از کاسـتی نیـست و امیـد             . جهت رفع نیازهاي جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و محققان حوزه بالینی باشد          
نـصیب    بی،ن اثرنظرات سازنده خود ما را در جهت اصالح و بهبود ترجمه ای        ارائه  رود که خوانندگان محترم و فرهیخته با نقد و            می

  .نگذارند
 ایـن کـار را    بـر  که منت نهادند و زحمت نظـارت ارمز سپاسگ عشایريحسناز استاد بزرگ، فرزانه و دانشمند جناب آقاي دکتر   

تـرین افتخـارات     شان از بـزرگ    ایـ   محـضر   در االتم را پاسخگو بودند، که شاگردي     ؤرویی س   پذیرفته و همواره با سعه صدر و گشاده       
  .باشد ب میعلمی اینجان

 جناب آقاي دکتر منوچهر اکبـري    نگاري ایران،   دانشنامه بدون تردید توفیق انجام این امر بدون حمایت ریاست محترم اسبق بنیاد             
سلوك و حمایـت      وسیله از بزرگواري، حسن    بدین. پذیر نبود    وقت، جناب آقاي دکتر حسن ابراهیمی امکان       یو معاون محترم پژوهش   

  .م با سربلندي آرزومندمأ کرده و براي ایشان طول عمر توشان تشکر دریغ بی
 .دارم را تـشکر  کمـال  ، تقبـل فرمودنـد  را اثـر  ایـن  علمـی  ویـرایش   که زحمت پور   نیلی  رضا جناب آقاي دکتر  از استاد گرانقدر      
  .تردید راهگشا بوده است در این مسیر بیشان  ایهاي سودمند ییراهنما

 پاکتچی و معـاون محتـرم پژوهـشی، جنـاب      احمد ریاست محترم پژوهشکده جناب آقاي دکتر      دانم از زحمات    بر خود الزم می     
 شـائبه ایـشان    هاي بی   از مساعدت هاي ایشان چاپ این اثر ممکن نبود، تشکر نمایم و             غر اسمعیلی که اگر نبود پیگیري     صآقاي دکتر ا  

  .کنم سپاسگزاري می
  
 نـه  



 شناسی زبان  روان- عصبدانشنامه

و در انجام مراحل چاپ ایـن اثـر        ند  م در پژوهشکده که همواره مشوق اینجانب بود       ا  گرامیدر پایان الزم است از کلیه همکاران          
 ربابـه   سرکار خانم،نیکوکار مرضیه ، سرکار خانم گوهر نصرتی، سرکار خانم جوزانی ویژه سرکار خانم فرشته اسدي     نقش داشتند، به  

  . اي داشته باشم تشکر ویژه و سرکار خانم سعیده سالمت ابوطالبی
  

  پور آرینمهال     
  1398، زمستان تهران    

  
  
  
  
 

 ده



  

  

  

  

  پیشگفتار

  

هـاي علـوم      ، و همچنین دانـشنامه    )ویرایش دوم (شناسی    دانشنامه حاضر، منتخبی از مقاالت منتشرشده اخیر در دانشنامه زبان و زبان           
مده در  طور ع   مقاالت به . شناسی زبان را در قالب یک جلد گردهم آورده است           شناسی، علوم اعصاب، سالمندشناسی و عصب       عصب

 -1: انـد کـه فهرسـت آنهـا در ادامـه ذکـر و جزئیـات بیـشتري از آنهـا مطـرح خواهـد شـد                            بندي شده   یازده موضوع مختلف دسته   
 اخـتالالت زبـانی؛     -3ها و سوبرتري زبـانی؛         عدم تقارن نیمکره   -2تصویربرداري کارکردي و ساختاري مغز در عملکردهاي زبانی؛         

 درمـان و    -7هـاي اخـتالالت زبـانی؛         هـا و سـنجش       آزمـون  -6 دسـتگاه شـنوایی؛      -5ي آن؛   شناختی و پیامـدها      نشانگان عصب  -4
سه بخش باقیمانده زیر نیـز در بـسط   . پریشی و آسیب مغزي      بهبود زبان  -8پریشی و اختالالت شناختی؛       بخشی مبتالیان به زبان     توان

شناسـی زبـان و نکـات اساسـی در درك زبـان و                وتحلیـل روان     اصـول تجزیـه    -9: شده در این مجموعه نقش دارنـد        مطالب مطرح 
 حافظه و اختالالت حافظـه، کـه از   -11 فرایندهاي عادي و طبیعی مغز که مستقیم با زبان در تعامل هستند؛ و         -10اختالالت زبانی؛   

  . صورت الینحل باقی مانده است قرن نوزدهم ارتباط آن با زبان و اختالالت زبانی به
شـود؛ یکـی از مقـاالت مـروري بـر       نامه، هشت مقاله درباره تصویربرداري زبـانی در مغـز ارائـه مـی    در بخش نخست این دانش     
هاي اصلی مورد استفاده در تحقیقات        هاي عمومی و فنون تخصصی پردازش شناختی است، و هفت مقاله دیگر به انواع روش                روش

تقیم مغـز در سـطح قـشر مغـز یـا در سـاختارهاي عمقـی،                 زبانی، ازجمله تصویربرداري پرفیوژن و دیفیوژن، تحریک الکتریکی مس        
، تصویربرداري تشدید مغناطیسی کارکردي، تزریـق شـریانی سـدیم آموباربیتـال، تومـوگرافی               )برانگیخته(هاي رویدادمحور     پتانسیل

هاي مغز  در نیمکرهبخش دوم حاوي ده مقاله در مورد عدم تقارن       . پردازد   می  تابش پوزیترون، و تحریک مغناطیسی ازطریق جمجمه      
 بخش سوم که بخش اعظم این     . گیرد  هاي تصویربرداري را دربرمی     و سوبرتري زبانی است، و رویکردهاي مختلف رفتاري و تکنیک         

یـازده مقالـه بـه بررسـی مـشکالت      . ودو مقاله خواهد پرداخت که به اختالالت زبانی اختصاص دارنـد      ، به مرور سی   مجموعه است 
. پردازنـد  شـناختی اخـتالالت زبـانی مـی     بندي زبان بندي بالینی اختالالت زبانی و رده  رونده اولیه، رده    ریشی پیش پ  معمول، مانند زبان  

پـنج مقالـه دیگـر نیـز بـه      . پریشی در سطوح جمله و معنا، سطح واژه، و آوایی و گفتاري اختصاص دارند  شانزده مقاله به مرور زبان    
بخـش چهـارم دانـشنامه      . پردازند  در کودکان و بزرگساالن می    ) نوشتارپریشی( و نوشتن    )پریشی  خواندن(بررسی اختالالت خواندن،    
هفـده مـورد از ایـن مقـاالت بـه      . کنـد  شناختی و همایندهاي زبانی آنها اشـاره مـی   اي از نشانگان عصب حاضر، به مجموعه گسترده 

پریـشی،   پریـشی، کـنش   شـده، موسـیقی   تی مطـرح شـناخ  در بین نشانگان عصب. بزرگساالن، و هفت مورد به کودکان اختصاص دارد 
پریشی چهره،  پریشی شامل ادراك آلزایمر و دیگر انواع زوال عقل، نشانگان بالینت، اختالالت مخچه، بیماري پارکینسون، انواع ادراك          

 کلفنـر،   - النـدا  فعـالی، نـشانگان     آشفتگی، طیف اوتیسم ازجمله نشانگان آسپرگر، کمبود توجه و اخـتالالت بـیش              آمیزي، روان   حس
  سه مقاله موجود در قسمت پنجم به بحث سـاختار و عملکـرد سیـستم            .  دیمتري قرار دارند   - وبر -نشانگان ترنر و نشانگان استورج    

  

 یازده



 

 هاي کالسیک و هـم  هم آزمون(هاي آزمون زبان  سه مقاله در قسمت ششم، روش. پردازند دیده می شنیداري در حالت سالم و آسیب 
. بخش هفتم به درمـان اخـتالالت زبـانی در بزرگـساالن اختـصاص دارد     . گیرند و عملکردهاي شناختی را دربرمی   ) هاي نوین   آزمون

در . پردازنـد  هاي مغزي و عملکردهاي زبان پس از سکته یا جراحات می بخش هشتم شامل دو مقاله است که به مشکل بهبود آسیب     
در چهـار   . ردازش زبانی نقش دارند، طی چهار مقاله بررسی خواهنـد شـد           شناسی زبان که در مطالعه زبان و پ         فصل نهم اصول روان   

، هیجاندر این مقاالت عواملی همچون توجه،  . اند  مقاله بخش دهم نیز انواع فرایندهاي طبیعی که با زبان در تعامل هستند، ذکر شده              
در مورد حافظه و اختالالت حافظه است       بخش آخر یعنی قسمت یازدهم نیز حاوي سیزده مقاله          . شود  هشیاري، و هوش بررسی می    

هاي حافظه، ازجملـه حافظـه خودنگاشـتی، رویـدادي، آشـکار و ضـمنی، عملیـاتی، معنـایی،          که در آنها تمامی ابعاد اصلی پردازش      
ـ       . است   دیداري مورد اشاره قرار گرفته       -مدت و فعال، فضایی و تداعی       کوتاه ا زبـان را  دو مقاله نیز انواع یادپریـشی و ارتبـاط آنهـا ب

 مربـوط اسـت،    شناسی زبـان  طور خالصه در دانشنامه فشرده مغز و زبان، هشت قسمت نخست که به عصب        به. بررسی خواهند کرد  
سپس در سه قـسمت آخـر، دامنـه پوشـش مطالـب            . روز از این حوزه آشنا خواهد کرد        خوبی با تصویري گسترده و به       خواننده را به  

زبان و فرایندهاي عادي مغز را کـه همگـی آنهـا بـا                شناسی    فرعی اما حساسی همچون حافظه، روان     هاي    شود و حوزه    تر می   گسترده
درك مناسب از مغز و زبان در عصر حاضر، قطعاً بـدون کـسب دانـش کـافی از ماهیـت حافظـه،                       . گیرد  زبان مرتبط هستند، دربرمی   

چهـار بعـد تحقیقـاتی در زمینـه     . ی معمول میسر نخواهد بودطور طبیعی و ارتباط مغز با عملکردهاي شناخت  ماهیت پردازش زبان به   
  :اند عبارت است از مغز و زبان که در این مجموعه مورد توجه ویژه قرار گرفته

   همه سطوح زبانی شامل سطح آوایی، نحوي، معنایی، گفتمانی و کاربردشناختی در اختالالت زبانی؛-1
  یرگذار بر زبان؛شناختی تأث عصبنشانگان  انواع اختالالت و -2
  پریشی بسیار اهمیت دارد؛ شناسی زبان در سطح واژه و جمله، که براي درك کامل زبان  بحث وسیع درباره پردازش روان-3
، توجـه، حافظـه و      هیجـان  بحث منتخبی در مورد عملکردهاي طبیعی مغز که با پردازش زبانی ارتباط تنگاتنگی دارند، ازجملـه                  -4

حافظه به روشی کامالً اختصاصی انجام شـده اسـت، تـا همـه ابعـاد فراینـدهاي حافظـه در حالـت عـادي و                          انتخاب مقاالت   . غیره
کند، تصویربرداري مغـز   ترین تغییرات را تجربه می شناختی نوین که سریع هاي علوم عصب یکی از حوزه. دیده را پوشش دهد    آسیب
، FMRIهاي تـصویربرداري یعنـی       ترین روش    جدیدترین و متداول   انتخاب مقاالت در این مجموعه با هدف درك خواننده از         . است
ERP  ،PET  ،TMS    هـاي    پردازشهاي سنتی مقبول در زمینه تفسیر و تعبیر نتایج تصویربرداري از              همچنین روش .  و غیره بوده است

ب مقاالت حاضـر، خواننـده را بـا    رغم ماهیت پویاي این حوزه از تحقیقات مغز و زبان، منتخ    بنابراین به . زبانی نیز مطرح شده است    
هاي مثبـت ایـن    از دیگر جنبه. کند تر آماده می هاي تحلیلی متکامل مبانی این حوزه آشنا، و او را براي درك اکتشافات جدید و روش           

 توان به پوشش گسترده موضوع سوبرتري زبانی، بحث کامل تصویربرداري مغزي و اختالالت زبـانی در همـۀ سـطوح                     دانشنامه، می 
پریشی،  شناختی مانند انواع زوال عقل، کنش      همچنین اختالالت عصب  . اشاره کرد ) نحوي، معنایی، گفتمانی و کاربردشناختی     ،آوایی(

طـور یکـسان    یابند، به  بر بیماري اصلی در قالب اختالالت زبانی نیز بروز می           پریشی و البته انواع اسکیزوفرنی که معموالً عالوه         ادراك
هـاي کلیـدي علـوم     فرد است که خواننده را با حوزه اي منحصربه بنابراین، دانشنامه فشرده مغز و زبان، مجموعه . اند پوشش داده شده  

  . سازد شناختی نوین در زمینه زبان آشنا می عصب
 

  ویتاکر. آ. هري    
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