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کتاب زبان و مغز س اختار زبان را با توجه به فعالیت مغز و س اختار و مکانیس م عص بی مغز را با توجه به ز بان
مط الع ه میکند و درص دد یافتن پاس خ به س تاالتی از این قبیل اس ت که پردازش زبان چگونه و در کدام
منطقه/مناطق مغز ص ورت میگیرد .ص دا ،واژه ،جمله و متن جنبههای زبانی هس تند که در این ارتبا به آنها
اش اره و بر آنها تمرکز میش ود .مطالعه ضایعه و تصویربرداری مغزی و نیز اختالالت زبانی اطالعات مهمی در
مورد منطق ه مغزی دخی ل در پردازش جنب ه خ از زبانی مورد بررس ی در اختیار ما قرار میدهند .همچنین
بررسی مکانیسم شبکه عصبی بر غنای دانش ما در مورد چگونگی پردازش ز بان میافزاید.
در این کت اب موض وع ات بنی ادی و کلی دی در زمین ه اعص اب مرکزی و پیرامونی ،نیمکرهه ای مغز،
زبانپریش ی و اختالالت زبانی بعد از آس یب مغزی ،آس یب نیمکره راس ت ،دمانس ،روشهای جمعآوری
دادهه ای زبانی از بیماران زبانپریش ،اختالالت خواندن و نوش تن و واژگان ذهنی افراد دو زبانه بحث ش ده
اس ت .نیز با اس تفاده از دادهها و نمونههای عینی کنش گفتاری و نوشتاری بیماران زبانپریش پاسخ این ستال
که چگونه زبان در ذهن فرد یک زبانه یا دو زبانه س ازماندهی میش ود روش ن میگردد .ماهیت و ساختارهای
زیس تش ناختی مغزی دخیل در فرایند پردازش زبان مش خ میشود و ساختار نیمکره چپ غالب و نیمکره
راست غیرغالب زبانی و نقش آنها در پردازش سطوح مختلف زبان بررسی میشود.
لورین کی .آبلر اس تاد برجسته روانشناسی زبان گروه عصبشناسی دانشگاه بوستون و یکی از بنیانگذاران
ِ
گروه زبان آزمایش گاه ایجین برین مرکز تحقیقاتی زبانپریش ی هارولد گودگال اس ت .وی فارغالتحص یل
دکتری دانش گاه میش یگان و متخص عص بشناسی است که بیش از  133اثر در حوزههای دمانس ،مطالعه
جنبههای روان عص ب ش ناختی و زبان عص ب ش ناختی دو زبانگی ،خوانشپریش ی ،زبانپریش ی ،آلزایمر،
دستورپریشی ،رفتار زبان ،شناخت و زبان و چگونگی برقراری ارتبا در هنگام کهولت دارد.
کت اب ح اض ر از منابع معتبر در زمینه عص بش ناس ی زبان به ش مار میرود و پیش تر به زبانهای
ایتالیایی( ،)1333اس نانیایی ( ،)1331ژاپنی( ،)1333پرتغالی( )1333و عربی( )1333نیز ترجمه ش ده اس ت .این
کتاب در س ال  1314توس و انتش ارات دانش گاه کمبریج تجدید چاپ و نس خه الکترونیکی آن در س ال 1312
توسو همین ناشر منتشر شده است.
مط العه این کتاب دانش قابل توجهای در اختیار دانش جویان رش تههای زبانش ناس ی ،آموزش زبان،
گفتاردرمانی و علوم شناختی قرار میدهد .عالوه بر این ،روانشناسان زبان ،عصب شناسان زبان و متخصصان
آسیبشناسی گفتار از مخاطبان خاز آن هستند.

پیشگفتار مؤلفان
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حوزه عص بش ناس ی زبان  -مطالعه زبان در مغز -هر دوی ما را از روزهای آغازین مطالعات دوره دکتری به
خود مجذوب کرده اس ت .به عنوان زبانشنا  ،توجه هردو ما از زیبایی تئوریهای انتزاعی درباره ساخت زبان
به این باور معطوف گردید که الگوها ،س اختارها و قواعدی که زبانها آشکار میسازند در مغز پایهریزی شده و
در واقع جای می گیرند.
از آنجایی که رش ته عصبشناسی زبان حوزههای زیادی را تلفیق میکند ،حوزههایی فراتر از زبان همچون
مطالعه عص بشناسی رفتاری ،زبانپریشی ،آسیبشناسی زبان گفتاری ،عصب روانشناسی و علوم شناختی را
نه فقو به خاطر محتوای این رش تهها ،بلکه برای رویکرد تحقیقی که هرکدام از آنها در مطالعه عص بش ناسی
زبان دارند دربرمیگیرد .این مواجهه با حوزههای تحقیقی متفاوت که نس بتا در اواخر دورۀ آموزش ی ما اتفاق
افتاد به ویژه الهام بخش بوده اس ت و ما را قادر س اخت تا نقا قوت و ض عف روشش ناس ی ز بانشناختی را
تش خی دهیم .تقابل بین رویکرد تحقیقی حوزه میان رشتهای که به آن وارد میشدیم و رشتهای که دانشجوی
آن بودیم ما را بر آن داش ت تا نگاهی به تاریخچهی این علم جدید بیندازیم .با تحیر ش اهد دستیابی سر یع آن به
دانش ی هس تیم که جایگزین دورههای کندتر علوم قبلی میش ود ،س نس به س مت بحثهای ص رید دربارۀ
گوناگونی یا یکس انی انواع زبانپریش یها ،اهمیت نس بی مطالعات موردی یا گروهی ،مش خص ههای اختالل
آشکار نحو در بیماران آسیبدیده ذهنی با اختالل زبانی شتاب میگیرد.
کار با همکاران در تعدادی از رش تهها نیز ما را بر آن داش ت تا به این نکته بیندیش یم که ما زبانش ناس ان
جایگاه خاص ی به زبان در میان تواناییهای ش ناختی اختص از میدهیم ،درحالی که دانشمندان دیگر زبان را
فقو به عنوان یکی از تواناییهای ش ناختی متعدد مالحظه میکنند .امیدواریم در این کتاب اشتیاق خود به این
حوزه را ب ه اش تراک بگ ذاریم و عالق ه خوانندگان به جنبههای متعدد آن را برانگیزیم همان گونه که عالئق ما
برانگیخته شد.
تص نیف کتاب درباره عص بش ناس ی زبان بس یار مشکل است زیرا حوزهای چند وجهی است .بعضی از
مب اح ث مق دم اتی درباره این حوزه یا به ویژه زبانپریش ی ،جنبههای متفاوتی از زبان یا کنش زبانی (مانند
واجش ناس ی ،صرف ،نحو ،خطاهای نوشتاری و غیره) را در بر میگیرد .چنین کتابی بنا را بر آشنایی با بیماران
آس یبدیده مغزی -بهویژه زبانپریش -میگذارد که از آنها دادههای عص ب زبان ش ناختی به دست میآید .ما
فرض میکنیم که بس یاری از خوانندگان این کتاب چنین دانشی ندارند و بنابراین در اکثر فصلهای این کتاب بر
جمعیتهای خاص ی تمرکز داریم که به ما دانش س ازمانیابی زبان در ذهن را ارائه میدهند .در پایان هر فصلی
ک ه دربارۀ یک جمعیت مطالعه ش ده اس ت ،آنچه را که از آنها درباره س ازماندهی زبان در مغز میتوانیم یاد
بگیریم خالص ه میکنیم .تنها در یک فصل مانده به آخر همه اطالعات جمعآوریشده از جمعیتهای تحقیقی
متفاوت درباره واقعیت روان شناختی پدیدهها و سطوح زبان شناختی متفاوت را یک جا میآوریم.
از آنجایی که تص ور میکنیم خوانندگان ما از رش تههای متفاوتی باش ند ،فهرست واژهها را در انتهای کتاب
تهیه کردهایم که اص طالحات زبانش ناسی ،عصبشناسی ،آسیبشناسی زبان گفتاری و غیره را در بر میگیرد.

لور ین کی آبلر
کریس جرلو
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همچنین هنگام معرفی هر اص طالح تعریفی از آن در متن آورده ش ده اس ت .عالوه بر این توضیحات اضافی در
هر فص ل آوردهایم و ب ا این احتم ال ک ه هم ه خوانن دگ ان کتاب را از ابتدا تا انتها نخوانند ،واژه نامه را درنظر
گرفتهایم تا خوانندگانی که میخواهند قبل از فص ول ابتدایی نگاهی اجمالی به فص لهای بعدی داش ته باش ند
بتوانند تعاریفی را که نیاز دارند بدون مر اجعه به نمایه پیدا کنند.
خود را ب ه خ اطر زندگی در دورهای که تعداد بیش ماری از زنان هم در یک رش ته علمی تبحر دارند و هم
مس تقال در آن رش ته با نگارش مطالب علمی ایفای نقش میکنند خوش ش انس میدانیم و نیز مراتب س نا
همکاران کریس ِجرلو
خود ر ا از زنان و مردان نس لهای اخیر که این امکان را ایجاد کردند اعالم میداریم .از
ِ
لورین ِکی آبلر در گروه روشش ناس ی تحقیقی طرفدار حقوق زنان به
در گروه دانش کده منطقهای کینگز بارو و ِ
خاطر بحثهای انتقادی در طی این سالها قدردانی میشود .مراتب سنا خود را از دانا مک دنیل ،ان پیترز،
جین آتیچس ن ،جودیث ِایلین  ،س ر ویلیامز ،مارتین آلبرت ،کنت هایلتنستم و داور ناشنا که نظرات خود را
سخاوتمندانه بر پیش نویس این کتاب ارائه نمودند اعالم می داریم.

سپاسگزاری
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ُُ
از ارنس ت عبدالمس ید ،مارگارت فیری و مایکل پاتریک اکرنر به خاطر ارائه الگوهایی از یک دانشمند فعال و
علمی قدردانی میکنم .بسیار متشکرم از مارتین ال .آلبرت که مرا به عصبشناسی زبان عالقهمند کرد ،در دهه
اول کارم در حوزه عصبشناسی راهنمایم بود ،مرا در لذت درک پیشینه آن شریک ساخت و به همکاریاش در
گروه زبان ما در آزمایش گاه ایجین برین در مرکز مدیریت پزش کی وترانز بوس تون ادامه داد .از اعض ای دیگر
ُ
ُ
آزمایش گاه ،به ویژه مارجری نیکوال  ،لیزا کرنر و ُر ِد ا ،همچنین از همکاران مرکز تحقیقاتی زبانپریش ی آنجا
بس ی آموختم .خود را بس یار خوش اقبال میدانم زیرا هنگامی به آنجا وارد ش دم که ُ
هارلدگودگال ُ ،نرمن
گش ویند و ایدیث کاپالن دانش همه ما را با روشهای منحصر به فرد تلفیق تخص های بالینی و پژوهشی غنا
بخش یدند .فرص ت کار در زمینه پروژههای پژوهش ی با لیزه من ،جین ُ
بیرک گلیسن و هارلد گودگال در آنجا
بینهایت با ارزش بود .در حقیقت محیو به قدری الهام بخش بود که بس یاری از دانشمندان بین المللی به آنجا
جذب میش دند از میان آنها لیزه ِمن و من یک گروه دس تورپریشی فرازبانی را تشکیل دادیم که کار آن در یک
دهه و نیم گذش ته تا حد زیادی تفکر مرا در زمینه دس تورپریش ی ش کل داده اس ت .کمکهای مالی مدیریت
ِوترانز ،متس س ات بین المللی س المتی ،بنیاد علوم ملی و بنیاد پژوهش ی س ی یو ان وای هزینه مالی بیش تر
تحقیقات مرا تامین کردهاند.
فرص ت کار در برنامه علوم گفتاری و ش نوایی تحص یالت تکمیلی دانش گاه ش هری نیویورک دانش مرا در
زمینه عص بش ناس ی زبان به میزان زیادی ارتقا داد زیرا تدریس ایجاب میکند که فرد فراتر از پژوهشهای
محدودتر متکی به منابع مالی را کشف کند .من در باره علوم و نیز حوزههای انحصاری آنها (یعنی علوم گفتاری
آرتر بوثروید بس یار آموختم .دانش جویانم در آن برنامه نیز در دانش کده
و ش نوایی) به ترتیب از کاترین هریس و ِ
ُ
امرس ون ب ه عنوان منبع دیگری از یادگیری پیوس ته به من کمک کردهاند .میرا گرال در ویرایش و یافتن منابع
کم ک کردن دِ .ملیس ه ُبرتز و ِاریک ه ِلوی نظرات مفیدی بر پیش نویس اولیه این کتاب داش تند و ِاریکه آن را
نمونهخوانی کرد .س وزان ِد س انتی به مفیدتر ش دن شکلهای کالبدشناختی عصبی کمک کرد .نانسی ِان در
ُ
المرا گلدبرگ نمونههایی از تولید بیماران زبان پریش را فراهم
زمین ه زبانهای چینی و نواختی دیگر کمک کردِ .
آوردِ .س ِسلیا دیویدسن منابع مفیدی در زمینه زبان کودکان فراهم نمود.
درتحص یالت تکمیلی س ی یو ان وای ،کمک هوش مندانه ِل ِرتو ُو ِکر در واژهپردازی این نس خه (و بس یاری
دیگر) و نیز کمک های ِمرنا ِبواس ی در بوس تون بس یار با ارزش بوده است .جان دایک از بخش رسانه پزشکی
مرکز پزش کی وی ِای بوس تون با ذوق هنریاش در تصویرپردازی کتاب کمک کرد .میشل هوداک و ِسندیاکیم
در پیدا کردن منابع کمک کردند و ا ِن ِمکای مسئولیت کسب اجازه را بر عهده داشت.
لور ین کی .آبلر

تشکر ویژه داریم از همکارانمان که در طی سالها به این قابلیت که موضوع چنین کتابی به ذهن ما خطور و
تحقق پیدا کرد کمک کردند .از باب فراچی و باب هربرت قدردانی میکنم که دورههای زبانشناسی کارشناسی

کریس جرلو

13
سپاسگزاری

آنها پایه تصمیم من برای مطالعه در رشته زبانشناسی شد .هرکدام از آنها نبوغ ویژهای در ارائه مطالب به روشی
روشن و جذاب داشتند.
ُ
مرلین گادیس  -رز ،باب ِفینگو ،چاک ِکرنز،
در س الهای بعد زیاد درباره زبانش ناس ی و محقق ش دن از ِ
هلن ِکرنز و مایک هایل آموختم .نقش آنها در پیشرفت علمی من ستودنی است.
همچنین از نظرات بجای آنهایی که همراه من تحص یل می کردند زیاد س ود بردم ،به ویژه تام مکس فیلد و
دان ا م ک دنی ل .همک ارانم در ک الج منطقهای کینزبارو ،به ویژه س یندی گرینبرگ ،کلیف ِهس و مری ِک ُرلی
س خاوتمندانه وقت خود را برای مش ورت دربارهی مواردی که فکر میکردم با این کتاب مرتبو اس ت به من
اختص از دادند .مهمترین فردی که عالقه به عص ب ش ناس ی زبان را در من ایجاد کرد و در طول شش سال
لورین آبلر است .همانگونه که با بسیاری از دانشجویان رفتار کرده است ،او نمونه
گذش ته راهنمایم بود همکارم ِ
کامل ازخودگذش تگی ،کنجکاوی علمی و اش تیاق بود .هنگامی که ما همکار ش دیم ،او پش تیبان من بود و
اطالع اتی در زمین ه فرص ته ای تحقیق اتی را برای من فراهم میکرد .حقیقت ا ب ه خ اطر حمایت او بس یار
سناسگزارم.
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عصبشناسی زبان چیست؟
عص بش ناس ی زبان ،2همانگونه که از نام آن برمیآید عبارت است از اینکه چگونه مغز (اعصاب) به ما اجازه
میدهد تا زبان داش ته باش یم .عص بش ناس ی زبان مغز و س یس تم اعص اب را مورد مطالعه قرار میدهد آن
عص بشناسانی 4که در حوزه عصبشناسی زبان فعالیت میکنند ،اعصاب و تغییر رفتار انسان را بعد از آسیب
مغز و س یس تم عص بی مطالعه میکنند .آنها ممکن اس ت در مورد دو بیمار مطرح ش ده در باال و اینکه دقیقا
آس یب مغزی در کجا قرار دارد ص حبت کنند .زبانش ناس ان روش سازمانیابی زبان انسان را مطالعه میکنند.
زبانش ناسانی که در حوزه عصبشناسی زبان فعالیت میکنند ،میخواهند بدانند که چگونه ساختهای ز بانی
در مغز ش کل میگیرند .آنها مش اهده میکنند که اولین بیمار مطرح ش ده در باال حقیقتا از گفتن بس یاری از
واژههای کوچک 3از جمله واژه « »noکه ما انتظار داریم بگوید اجتناب کرده و س تال میکند که چرا اینگونه
است.
در واقع عصبشناسی زبان علمی میانرشتهای است که علوم بیشتری از آنچه که نام آن نشان میدهد با آن
در ارتبا هس تند .روانش ناس ان به ویژه روانشناسان زبان (آنهایی که پردازش 5زبان را در افراد عادی مطالعه
میکنند) و عص بروانشناسان( 0آنهایی که اختالالت 0تواناییهای شناختی 9در نتیجه آسیب مغزی را مطالعه
میکنند) نیز در مطالعات عص بش ناختی مش ارکت دارند .روانش ناس ان زبان بیشتر پردازش زبان را در افراد
ع ادی مط العه میکنند تا بیماران آس یبدیده مغزی .آنها ممکن اس ت این س تال را مطرح کنند که چگونه
واژهه ای کوچکی ک ه بیم اران ب ا آنه ا مش ک ل دارن د در جریان پیوس ته گفتار ش نیده و درک میش وند.
عص بروانش ناس ان بیماران آسیبدیده مغزی را مطالعه میکنند -اغلب آنهایی که زبانپریش 8نیستند -و این
س تال ممکن اس ت برای آنها مطرح باشد که آیا افرادی که دارای آسیب در نواحی دیگر مغز که به اختالل زبان
منجر نمیشود میباشند در پردازش واژههای کوچک مشکل دارند .اگر چنین باشد ،آنها ممکن است این ستال
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عب ارت «واژههای کوچک ،نه »1نش ان میدهد که چگونه بیمار آس یبدیده مغزی از دس ت رفتن زبانش را
توص یف میکند ،بیمار دیگری که درک زبان گفتاری و نوش تاری او بسیار بدتر از بیمار اول بود ،گزارش میکند
که«واژههای کوچک برای او خیلی بزرگاند» .از ش کل و نیز محتوای پاره گفتارهای آنها میفهمیم که این دو
بیمار از انواع متفاوت اختالالت زبانی رنج میبرند.
اختالالت آنها چه چیزی درباره اینکه چگونه مغز به ما اجازهی ص حبت کردن و فهمیدن گفتههای دیگران
را میدهد نش ان میدهد؟ مطالعه بیماران زبانپریش  -افرادی که آس یب مغزی آنها بعض ی یا همه مهارتهای
زبانی آنها را تحت تأثیر قرار داده است از موضوعات اصلی عصبشناسی زبان است.

زبان و مغز
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را مطرح کنند که آیا این اختالالت ممکن اس ت با مش کالتی که دقیقا گفتاری نیس تند و به تواناییهای زبانی
مربو نمیشوند مانند حافظه 1و توجه 2مرتبو باشند.
آس یبش ناس ان زبان و گفتار( 4متخص ص انی که به درمان مشکالت زبانی میپردازند) از تخصصی که در
زمینه زبانپریش ی دارند و رویکردهای نظری 3و بالینی 5در درمان اختالالت زبان سود میجویند .آنها احتماال
دیگر تواناییهای زبانی بیماران ،مانند آن دو توانایی که در باال مطرح ش د را بررس ی میکنند .چرا «واژههای
کوچک» پردازش میش وند هنگامی که بیماران ص رفا آنها را باید به صورت واژههای منفرد و یا در درون جمله
تکرار کنن د؟ آی ا بیم اران میتوانند این واژهها را بخوانند و آنها را به درس تی درک کنند؟ چه نوع درمان زبانی
گفتاری میتواند به بیماران دارای این اختالالت کمک کند؟
همچنین عالئق دانش مندان علوم ش ناختی (آنهایی که فرایندهای تفکر و نظریههایی که ممکن است آنها را
توض ید دهند مطالعه میکنند) با عصبشناسان زبان همپوشی دارد آنها به ستاالتی نظیر اینکه چگونه حافظه
کوتاهمدت 0در پردازش زبان تأثیر دارد پاس خ میدهند .آنها همچنین روشهای کاربرد انگارههای رایانهای برای
درک پردازش زبان را ارائه میدهند.
منشأ رشته عصبشناسی زبان به قرن نوزدهم برمیگردد ،حال آنکه عصبشناسی زبان تقریبا واژه جدیدی
اس ت .این پزشکان بودند که با مشاهدۀ ارتبا بین اختالالت 0زبانی ناشی از آسیب مغز و مشخصههای آسیب
مغز پایهگذار این حوزه ش دند .یکی از این پزش کان ،عصبشنا قرن نوزدهمُ ،پل بروکا 9بود که ناحیه خاصی
در س طد نیمکره چپ 8مغز را مس تول زبان دانس ت .بروکا از عالقمندان علوم میانرش تهای بود او پایهگذار
انجمن انسانشناسی 17در پاریس بود.
در آن زمان ،آنچه که اکنون عص بشناسی زبان مینامیم در حال فاصله گرفتن از جمجمهخوانی( 11ارتبا
ویژگیهای انس انی مانند دوس ت داش تن- 12ترجیحا توانایی عشق ورزیدن -با اندازه نسبی جمجمه ،در فصل
سوم بحث میشود) و اندکی بعد ،از روان پزشکی ،14مطالعه بیماریهای ذهنی بود.
از بس یاری جهات ،برخالف اینکه عص بش ناس ی زبان ریشه در قرن نوزدهم دارد ،آن را باید رشته علمی
نس بتا جدیدی دانس ت .علم عصبشناسی زبان در مقایسه با علومی نظیر فیزیک و شیمی که متخصصان آنها
با دقت دادههای اس اسی قابل مالحظه را مورد بررسی قرار دادهاند و عموما نظریههایی که این دادهها را توضید
میدهد پذیرفتهاند رش ته جدیدی است .با این همه ،بدون شک عصبشناسی زبان هنوز باید تا حد زیادی یک
نظریه واحد گس ترده منحص ر به فرد قابل قبول برای همه عص بشناسان زبان  -یا حتی اکثر آنها  -بسو دهد
زیرا هیچیک از حوزههایی که در آن نقش و مش ارکت دارند چنین انگاره واحد مورد توافقی را بسو ندادهاند .با
این وجود ،عناص ری اس اس ی در نظریهها وجود دارد که بعض ی از این پدیدهها را تبیین میکنند .محققان این
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حوزه در تالشان د پ دیدههای دیگری که برای درک آنها نیاز به نظریه اس ت را توص یف کنند و نظریهها  -یا
حداقل انگارههایی برای تبیین پدیدههای قبال توصیف شده ارائه دهند.

 اگر اختالل در بعض ی جنبههای زبان بوجود آید و بعض ی دیگر مختل نش وند ،این مس ئله چه چیزی در
مورد نحوه سازمانبندی زبان در ذهن افراد عادی به ما میگوید؟
 الگوهای خاز بهبود یافتن از زبانپریش ی چه چیزی درباره چگونگی سازماندهی ذهن برای یادگیری
زبان و پردازش آن بیان میکنند؟
در ادامه زبانپریش ی بزرگس االن ،زبانپریش ی دوران کودکی را بحث میکنیم .از بعض ی جهات ،ش روع
ناگهانی اختالالت زبانی در کودکی ناش ی از آس یب مغزی ش بیه به مش کالت بزرگس الی اس ت ،اما از جهات
جالب دیگری مانند این که هنوز مغز و زبان کودک در حال رش داند ،در حالی که از ِآن بزرگساالن رشد و ثبات
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ساختار کتاب
تص ور میکنیم که خوانندگان این کتاب درباره زبان نس بتا بیش تر بدانند تا درباره مغز ،بنابراین فصل بعد (فصل
دو) مقدمهای بر س اختار مغز میباش د که نقش عمدهای در حفظ و پردازش زبان ایفا میکند( .اص طالحات
زبانش ناختی مرتبو را میتوانید در واژهنامه پیدا کنید ).در فص ل س وم ،توص یف کلی از تکنیکهایی که برای
مطالعه سازماندهی زبان در مغز استفاده میشوند ارائه میدهیم و مفهوم برتری جانبی(1سوبرتری) ،توانایی یک
نیمکره مغزی که اساسا بیشتر از نیمکره دیگر در پردازش زبان مشارکت دارد را بحث میکنیم.
در فص ل چهار ،ارائه دانش عص بش ناختی را از طریق تمرکز بر موض وعات عینی مورد مطالعه در حوزه
عص بش ناس ی ،یعنی گروههای متفاوتی که رفتار آنها س رنخهایی از سازماندهی زبان در مغز را فراهم میکند
آغاز میکنیم .همانگونه که در مقدمه یادآور ش دیم ،همین گروهها هس تند که از آنها برای س ازمانبندی مقدار
زیادی از باقیمانده کتاب اس تفاده کردهایم ،بنابراین خوانندگان میتوانند مالحظه کنند که چه نوع اطالعاتی به
دست آمده و یا میتواند از مطالعه هر کدام از آنها بدست آید.
زبانپریشها  -آنهایی که در ابتدای این فص ل از آنها یاد کردیم و در نتیجه آس یب مغزی جنبههایی از زبان
آنها مختل میش ود  -اولین گروهی بودند که امکان مطالعه اختالالت نظاممند زبان را امکانپذیر س اختند .از
طریق این اختالالت یاد میگیریم که چه بخشهایی از زبان باید در مغز بازنمایی 2و پردازش ش وند .از آنجایی
که تحقیقات زیادی در زمینه زبان زبانپریشها انجام ش ده اس ت ،دو فصل پیرامون زبانپریشی 4در این کتاب
نوشتهایم ،یک فصل در مورد نشانهها 3و نشانگان 5چرا که درک ما از این موضوعات افزایش یافته است و فصل
دوم در مورد اطالعات زبانشناختی جدیدتر که از مطالعه زبانپریشی بدست میآید و تالش میشود نظریههایی
برای تبیین آنها ش رح داده ش ود .در این فص لها بحث درباره زبانپریشها ما را به سمت ستاالتی از این قبیل
سوق میدهد:
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