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چکیده

در این پژوهش ،خطاهای دو بیمار زبانپریش بروکا و یک بیمار ترانسکرتیکال

حرکتی در تولید اسمهای ساده و مرکبی با ساختار «اسم+اسمم»« ،صفت+اسمم» و

«اسم+ستاک فعل» مورد مطالعه قرار گرفت .سپس نشانداری این خطاها ،با توجه
به نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسمکی ( )Prince & Smolensky, 1993بررسمی
شد .خطاها و فرایندهای واجی بیماران زبانپریش ،در تکالیف نامیدن در مواجهه

بمما و یمما تکممرار  32اسممم سمماده و  32اسممم مرکممر ،بممر اسمما الگوهممای حممذ ،

پیشینشدگی ،انسدادیشمدگی ،حمذ هماموان پایمانی ،کوتماهشمدگی خوشمه
هماوانی پایانه هجا و واکداری هماوانهای گرفتمه غامازه هجما تل یمل شمدند.

یافتهها نشان دادند که خطاهای این بیمماران واجمیانمد و در همی یمک ازخطاهما

فراینممد درد در رفتممار زبممانی بیممماران مشمماهده نمممیشممود .فراینممد حممذ و
کوتاهشدگی در خوشههای پایانی واژهها صورت میگیمرد ،در حمالیکمه فراینمد
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واکداری بیشتر در هماوانهای گرفتم غامازه هجما ری ممیدهمد .مرتبمهبنمدی
ملدودیتها در خطاهای بیماران نشان میدهد که غواهای پیشزبانی در مقایسمه

با غواهای بدنهای و نیز انسدادیها در برابر سایشیها بینشان هسمتند .ایمن غواهما،

به ترتیر از طریق ملدودیتهای نشانداری *بدنه زبمانی و *سایشمی نشمان داده

شده و نظریه نشانداری یاکوبسون ( )Jakobson, 1972را ت یید میکنند .بیمماران

زبانپریش بروکا و ترانسکرتیکال حرکتی بیشتر هماوانهای گرفته واکدار را
در غاازه هجا به کار میبرند .این امر با یافتههای یاکوبسمون ()Jakobson, 1972

هماوانی ندارد و نمایانگر غسیرپذیرتر بودن هماوانهای انسدادی بیواک در

مقایسممه بمما جفممتهممای واکدار اسممت .در میممان واکممههمما ،واکممههممای افراشممته

بینشانترین واکهها هستند.

واژههای کلیدی :نشانداری ،ملدودیت نشانداری ،ملدودیت پایایی ،اسمم
مرکر ،زبانپریشی

 .1مقدمه
«زبان پریشی نوعی نابسامانی عصبی-زبانی است که در اثمر امایعه میمزی در افمرادی کمه از نظما

کامل زبانی برخوردارند ،به وجود میغید» ( )Lesser, 1989, p. 5و «موجر اختالل در فرایندهای
درک و تولید در جنبههای مات ف زبان (واجی ،صرفی ،نلوی و معنایی) ممیگمردد» ( & Lesser

 .)Milroy, 1993, p. 8مطالعمه بیمماران زبمانپمریش زمینم بسمیار مناسمبی بمرای شمناخت کمارکرد

فراینممدهممای روانشممناختی از جم ممه زبممان فممراهم مممیغورد .همچنممین ،فرصممت مناسممبی در اختیممار
پژوهشگران قرار میدهد تا با تکیه بر دادههای بالینی بتوانند همگانیهای زبمانی را بما وجمود تنمو

دادهها کشف کنند.

زبانپریشی بروکا ،ناستین بار در سمال  1861توسم پمل بروکما 1بمه روش ع ممی معرفمی شمد

( .)Frank Benson & Ardila, 1996, p. 10گفتار غزاد کم ،ناروان و ت گرافی از ویژگیهای بارز

زبانپریشی بروکا است .سرعت گفتار پائین و با تالش زیاد همراه است .همچنین بیماران در نامیدن

تصویرها بیشمتر از پمارهگفتم ک یشمهای «نممیدانمم» اسمتفاده ممیکننمد .در صمورتی کمه در گفتمار

زبانپریشهای ترانسکرتیکال حرکتی ،2خطاها و تکرارهای نابهجای 3بیشتری در مقایسه با بروکما
1

Paul Broca
motor transcortical
3
perseveration
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مشاهده میشود .تکرار این بیماران خوب است و درک غنها بهتر از بیماران بروکا است .این اممر،
معیار مهممی بمرای تشمای

زبمانپریشمی تمرانس کرتیکمال حرکتمی از بروکما بمه شممار ممیرود.

«زبانپریشی بروکا و ترانسکرتیکال حرکتی از نظر نو همانند هم هستند اما از نظمر درجمه بما همم
متفاوتند» ( .)Garman, 1990, p. 441-444به همین دلیل ،در این مقاله رفتمار زبمانی ایمن دو گونمه

زبانپریشی در کنار هم بررسی میشود.

بیتردید ،غنچه برای ارائه نظریهها و فرایههای ع می الز اسمت ،توجمه بمه الگموی خطاهما،

اختالالت و ویژگیهای همگانی زبانپریشی است .در این میمان ،شمناخت و تل یمل ایمن مموارد از

طریق مقایسه دادههای زبانی بیماران زبانپریش در زبانهای مات ف امکانپذیر میشود .بمه هممین

دلیل ،بررسی دادههای بالینی افراد زبانپریش در هر زبانی از جم ه زبان فارسی از اهمیمت ویمژهای
برخوردار است .در این نوشتار ،کنش زبانی بیماران زبانپریش فارسی زبان در بیان شفاهی و تکرار

اسمهای ساده و مرکر بررسی میشود.

اسم ساده ،واژه ای است که از یک پایه تشکیل شدهاست (مانند کتاب) و ساختار درونی ندارد

( .)Quirk et al. 1987, p. 1567اسمهای مرکر از نظر رابطه بین عناصر سازنده غنها به دو دسمت

فع ی و ایرفع ی تقسیم میشوند .اسمهای مرکر ایرفع ی ،ترکیرهمایی هسمتند کمه هسمت نلموی

غنها فعل یا مشتقات فع ی نباشد یا اینکه نامشا

باشد .مانند اسم مرکر «استانبولیپ و» که هسته

نلوی «پ و» از فعل مشتق نشدهاست ( .)Xabbaz, 2006اسممهمای مرکمر فع می ،از انضمما سمازه

ایرفع ی به سازۀ برگرفته از فعل تشکیل میشود .هست نلوی این ساخت سازه ،برگرفتمه از فعمل و
عنصر ایرفع ی مواو (نلوی و یا معنایی) یا ایمرموامو اسمت ( ،)Ghonchepour, 2013ماننمد

«دماسنج» که هسته نلوی «سنج» سازه مشتق فع ی است (.)Ghonchepour, 2018

اصممطالن نشممانداری 1در زبممانشناسممی مفمماهیم گونمماگونی داشممتهاسممت .در زبممانشناسممی

ساختگرایی (  )Hjelmslev, 1935; Trubetzkoy, 1939; Jakobson, 1941و وادشناسی زایشی

( )Chomsky & Halle, 1968; Kiparsky, 1965نشانداری نقش ک یدی بر عهمده دارد و بمه ایمن

مفهممو اسممت کممه همممه سمماختهممای زبممانی دارای دو ارزش نشمماندار و بممینشممانانممد .رادرفممورد

( )Rutherford, 1982نشانداری را پیچیدگی روان م زبانشناختی و پیچیدگی جم ه دانستهاست .به

بیان دیگر ،مورد نشاندار به للاظ زبانشناختی جنبهای افزونتر از حالت بینشمان دارد .نشمانداری

در وادشناسی و صر  ،حضور یا حضور نیمافتن یمک ویژگمی اسمت .جمم بماقاعمده نمونمهای از
نشانداری در صر

است .زیمرا بمه وسمی حضمور یمک تکمواژ مشما

ممیشمود .تروبتسمکوی
markedness
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( )Trubetzkoy, 1939نیز معتقد است که نشانداری حضور یا حضور نیافتن یک مشاصمه اسمت.

مقوله بینشان مفهو و صورت 1سادهتر ،طبیعمیتمر و بسمامد بیشمتر دارد و در فراینمد زبمانغمموزی
معموالً زودتر فراگرفته میشود (.)Ulatowska & Baker, 1975

در بسیاری از زبانها ،مفرد از جنب صرفی سادهتر از جم است و در همی زبمانی پیچیمدهتمر از

جم نیست .همچنین بسامد صورتهای مفرد در مقایسه با صمورتهمای جمم بیشمتر اسمت و ایمن

صورتها معمولتر و غشناترند .هماوانهای انسدادی بیواک تولیدِ سادهتر و توزی گستردهتمری

در مقایسه با هماوانهای انسدادی واکدار دارند .به این مفهو که زبانهایی وجود دارند که فق

یک انسدادی بیواک دارند ،اما انسدادی واکدار ندارند .این در حالی است که نمیتوان زبانی را
یافت که انسدادی واکدار داشته باشد اما انسدادی بیواک نداشته باشد (.)Greenberg, 1966

المباردی ( )Lombardy, 1995س س ه مراتر نشانداری جایگاه اص ی تولید را به صورت زیمر

ارائه میدهد:

چاکنایی〈 پیش زبانی〈 لبی〈 بدنه زبانی

در این الگو ،صداهای لبی از پیشزبانی 2و صداهای بدنهزبانی 3از بقیمه صمداها نشماندارترنمد.

بنابراین ،هر ملدودیتی که پیشزبانیها از غن تاطمی کننمد ،لبمیهما همم از غن تاطمی ممیکننمد.
صداهای چاکنایی و پیشزبانی صداهای بی نشان جایگاه اص ی تولید هستند و صداهای لبی و بدنمه

زبانی نشاندارند .هماموانهمای پمیشزبمانی [ ]t, n,ɻیما چاکنمایی [ ]ʔ,hممیتواننمد در فراینمد درد
شرکت کنند .هر چند هی گاه صداهای لبی [ ]p,f,mیا بدنه زبانی [ ]k,χ, ŋدر فرایند درد شمرکت

نمیکنند ( .)Lombardy, 2002اگر هماوانهای پیشزبانی ،فرایند همگونی را بپذیرند ،لبمیهما و

بدنه زبانیها هم میپذیرند .این در حالی است کمه بمرعکس ایمن فراینمد ،درسمت نیسمت .بنمابراین

لبیها و بدنه زبانیها رفتار متفاوتی از پیشزبانیها و چاکناییها در بسیاری از زبانها دارند .اصم ی

که این تفاوتها را نشان میدهد اصل نشانداری است.

پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که غواهای بینشمان قبمل از غواهمای نشماندار فمرا گرفتمه

میشوند ( .)Jakobson, 1941; Battistella, 1996در زبان ژاپنی ،کودکان واکهها و دولبمیهما را

زودتر فرا میگیرند و وادهمایی را کمه از جنبم غوایمی مشمابهانمد جمایگزین یمکدیگمر ممیکننمد
( .)Miyakoda, 2005کودکان انگ یسی زبان هماوانهای سایشی بین دنمدانی  /θ/و /ð/را پمس از

غواهای  /s/و  /z/فرا میگیرنمد .در صمورتی کمه زبمانپمریشهمای انگ یسمی زبمان هماموانهمای
1

form
coronal
3
dorsal
2
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بیندندانی  /θ/و /ð/را زودتر از غواهای  /s/و  /z/از دست میدهنمد ( .)Lewis, 1936یاکوبسمون

( )Jakobson, 1972معتقد است که کودکان واکهها و هماواهای دولبی را زودتر و هماوانهای

سایشی را دیرتر از دیگر وادها فرا میگیرند .وی همچنمین همگمانیهمای ت مویلی زیمر را در ایمن
زمینه ارائه میدهد:

 .1اگر زبانی هماوان پسین داشته باشد ،هماوان پیشین نیز دارد.

 .2اگر زبانی هماوان سایشی داشته باشد ،انسدادی و انسایشی همجایگاه با سایشی نیز دارد.
 .3اگر زبانی واکه خیشومی داشته باشد ،واکه دهانی نیز دارد.

بیماران زبانپریش ،دو نو خطای واجی و غوایی را انجا میدهند .در خطای واجی ،وادهایی

که بیمار استفاده میکند در فهرست وادهای زبانش وجود دارند .این وادها ،وادهمای ممورد نظمر
گوینده نیستند و یا اینکه شنونده نمیتوانمد غنهما را پمیشبینمی کنمد .ایمن در حمالی اسمت کمه در

خطاهای غوایی ،واژهای تولید میشود که غوا یا توالی ممکمن غواهمای غن واژه در نظما گفتماری
گویشور وجود ندارد .برای نمونه ،تولیمد واژه  /doγ/بمه جمای  /doɡ/توسم بیمماران زبمانپمریش

انگ یسی زبان خطای غوایی است (.)Ash et al., 2010

در پژوهشهای مربوط به نشان داری در نظا واجی با توجه به شواهدی از رفتار زبان طبیعمی و

بیماران زبانپریش تقابل میان چهار گروه از هماوانها و واکهها به شرن زیر دیده میشود:

 .1هماوانهای بیواک در برابر هماوانهای واکدار :شواهد زبان طبیعمی نشمان ممیدهنمد کمه
هماوانهای انسدادی بیواک طبیعیترین گروه صداها هستند .برلین و همکماران (

Berlin et

 )al., 1973دادههایی را با استفاده از غزمون شنود دوگوشی 1گزارش میکنند که هماوانهای

بیواک دقیقتر از هماوانهمای واکدار درک ممیشموند و بما معیمار طبیعمی بمودن مطابقمت
بیشتری دارند .بیماران زبانپریش ورنیکه فرانسوی زبان ( )Lecours & Lhermitte,1969و نیز

بیممماران زبممانپممریش انگ یسممی زبممان ( )Green, 1969بممه جممای همامموانهممای بممیواک از

هماوانهای واکدار استفاده میکنند .بررسی گفتار غزاد بیماران زبانپریش بروکا ،ورنیکه و
انتقالی نشان میدهد که این بیماران هماوانهای انسدادی واکدار را به جای جفت بمیواک

غنها به کار میبرند (.)Blumstein, 1973

 .2هماوانهای روان در برابر هماوانهای ایر روان :هماوانهای روان ،در بسیاری از زبانهمای

دنیا مورد استفاده قرار نمیگیرند ( /r/ .)Jakobson, 1972و تمایز بین  /r/و  /l/دیرتر فرا گرفته

میشوند ( .)Salus & Salus, 1974بیماران زبانپمریش ]r[ ،لرزشمی را بمه جمای [ ]ɾزنشمی یما
dichotic listening test

1

ی بر پایه رویکرد بهینگی
 / 252نشانداری در بیان شفاهی و تکرار بیماران زبانپریش :مطالعها 

اینکه  /w/و  /l/را به جای  /r/استفاده میکنند .همچنین  /l/و /r/نیز به جای یکدیگمر بمه کمار

میروند .در زبانپریشی نیز [ ]rدر مراحل نهایی بهبود مییابند.

 .3هماوانهای پسین در برابر هماوانهای پیشین :کودکان وادهای نر کامی و مالزی را دیرتمر

فرا میگیرند .در فرایند همگونی پسرو در زبان غلمانی ،کودکان از هماوانهمای دنمدانی بمه
جای نر کامی استفاده میکنند .این امر میتواند دلی ی بر غسیرپذیر بودن هماوانهای پسمین
در فرایند همگونی به شمار غید ( .)Meumann, 1903در بیمماران زبمانپمریش ،هماموانهمای

پیشین در مقایسه با هماوانهای کامی -نر کامی کمتر دچار اختالل میشوند (.)Jakobson, 1972

 .4هماوانهای انسایشی در برابر هماوانهای انسدادی و سایشی :در زبانهمای دنیما ،اگمر زبمانی
هماوان انسایشی داشته باشد ،سایشی نیمز دارد .همچنمین اگمر هماموان سایشمی داشمته باشمد،

هماوان انسدادی نیز دارد .کودکمان قبمل از اینکمه هماموانهمای انسایشمی را یماد بگیرنمد ،از

هماوانهای انسدادی یا سایشی به جای غنها استفاده ممیکننمد ( .)Jakobson, 1972بیمماران

زبانپریش لهستانی نیز به جمای هماموانهمای سایشمی و انسایشمی از هماموانهمای انسمدادی
استفاده میکنند (.)Ulatowska & Baker, 1975; quoted from Zarebina, 1973

 .5واکههای دهانی در برابر واکههای خیشومی :از جنب پیچیدگی فیزیکمی ،واکمههمای خیشمومی

نشاندارند .زیرا در تولید غنها هم از مجرای دهان و هم از مجرای خیشو استفاده میشود .در

زبانهای دنیا نیز توزی واکههای خیشومی تا اندازهای ملدود است .مطالعه رفتار زبانی بیماران
زبان پریش فرانسوی نیز نشان میدهد که واکههای خیشومی زودتمر دچمار اخمتالل ممیشموند.

یاکوبسن (  )Jakobson, 1972; quoted from Ombredane, 1933بیماران زبانپریش لهستانی
نیز از واکههای دهانی به جای واکههای خیشومی مطابق با غنها استفاده میکنند ( Ulatowska

.)& Baker, 1975

در رویکرد بهینگی ،1صورت های روساختی انعکاسی از ملدودیتهایی 2است کمه بما همم در

رقابتاند .بهبیان دیگر ،صورتهای روساختی بهینهاند .به این مفهو که کمترین تاطی از مجموعه

ملدودیتهای تاطی پذیر را دارند .در این رویکرد ،برخال

نظریه زایشی که از درون غن جوانه

زدهاست ،ملدودیت های همگانی تاطی پذیرند و قواعد بازنویسی وجود ندارد .ملمدودیتهمای
همگانی روساخت بنیاد است .به این مفهو که ملدودیتهای خوشسماختی ،فقم صمورتهمای

روساختی را ارزیابی میکنند و هی شرط ساختاری بر صورتهای واژگانی اعمال نمیکنند .زیمرا

اشتقاقها در غن حذ شدهاند و همه ملدودیتها در س س همراتر ملدودیتها ارزیابی میشوند.
optimality theory
constraint

1
2
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ملدودیتها ترتیر خاصی دارند که ترتیر غنهما بمرونداد هماهنم

بما دسمتور را مشما

مینماید ( .)Barlow & Gierut, 1999زبانها در مرتبهبندی 1ملدودیتها با هم تفاوت دارنمد .در

این میان ،صورتی بهینه است که ملدودیتها و مرتبمهبنمدی نسمبی را رعایمت نمایمد .ارتبماط بمین

درونداد و برونداد از طریق مولد 2و ارزیاب 3انجا میشود .مولد ،به صورت بمالقوه تعمداد بسمیار
ناملدودی برونداد ممکن را تولید میکند .وظیفه ارزیاب ،مشا

نمودن گزینههمایی اسمت کمه

با دستور بیشترین مطابقت را دارند و بهینهترین برونداد را از طریق ملدودیتهای همگانی انتااب

میکند .هر زبانی مرتبهبندی خاص خود را برای ملدودیتها دارد که تنو دستوری را بمه وجمود
میغورد .پرینس و اسمولنسکی ( )Prince & Smolensky, 1993بر ایمن باورنمد کمه همر صمورت
بروندادی از بعضی ملدودیتها تاطی میکند ،اما در هر زبانی برخمی ملمدودیتهما مهممتمر از

ملدودیتهای دیگر هستند .تاطی از ملدودیتهای ب ندمرتبه مهمتر از ملدودیتهایی است که

مرتبه پایینتری دارند .همچنین ،همه گزینهها به صورت موازی ارزیابی میشوند .در این رویکمرد،

گزینهای که از کمترین ملدودیتها تاطی کند به عنوان گزینه بهینه انتااب میشود .غنها از نظر

ماهیتی ،دو نو ملدودیت نشانداری و ملدودیت پایایی 4را مشا

میکنند.

ملدودیتهای پایایی تضمین میکنند که برونداد شبیه درونداد باشمد .ملمدودیت بیشمینگی

دروندادِ برونداد 5بیان میکند که همه عناصر درونداد باید در برونداد نیز وجود داشته باشند .بمه
این مفهو که حذ

نباید صورت گیرد .ملدودیت وابستگی دروندادِ برونداد 6بیان میکنمد کمه

وادهای برونداد باید مطابق با وادهای درونداد باشند .به این معنا که درد نبایمد صمورت بگیمرد.

ملدودیت همانندی 7اشاره به ملدودیت مشاصهای دارد .به ایمن مفهمو کمه مشاصمه وادهمای

درونداد باید در برونداد هم وجود داشته باشد.

ملدودیتهای نشانداری بیان میکننمد کمه صمورتهمای بمروندادی از نظمر سماختاری بایمد

بینشان باشند .به طور ک ی ،نشانداری اشاره به پیچیدگی یک ساختار نسمبت بمه سماختار دیگمر از

للاظ بسامد ،رده زبانی و ترتیر فراگیری دارد ( .)Jakobson, 1972در ایمن رویکمرد ملمدودیت

پیچیده 8ملدودیتی نشاندار است که خوشههای هماوانی را مجاز نمیداند .برای نمونه ،صمورت
1

ranking
generator
3
evaluator
4
faithfulness
5
)MAΧ-IO (Maximality input output
6
)Dep-IO(Dependency input output
7
)IDENT(Identity
8
complex
2
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بمرونداد [ ]pleɪبمما خوشممه دوهمامموانی [ ]plاز ملممدودیت پیچیمده تاطممی مممیکنممد ،در صممورتی

که[ ]peɪبا یک هماوان از ملدودیت پیچیده تاطی نمیکنمد .ملمدودیتهما ،ااتمی و باشمی از
دستور همگانی و جزء همگانیها در همه زبانها هستند و تنو زبانها بمه سمبر مرتبمهبنمدی نسمبی

ملدودیتها است .ملدودیتی ممکمن اسمت در یمک زبمان ب نمدمرتبمه بموده ،امما در زبمانی دیگمر
پائینمرتبه باشد.

ترکیر یکی از فرایندهای زایا در زبان فارسی است .بنابراین امرورت دارد مسمه ه نشمانداری

در بیان شفاهی و تکرار اسمهای مرکر فع ی و ایرفع ی با توجه به رویکردهای حوزه وادشناسمی

مانند بهینگی بررسی شود .این امر سبر ممیشمود تما شمواهد الز بمرای سمنجش میمزان درسمتی و

نادرستی نشانداری با این رویکرد با توجه به دادههای بالینی به دسمت غیمد .همچنمین ممیتموان بمه

تصویر روشنتمری از فراینمدهای واجمی در تولیمد گفتمار فارسمی زبانمان دسمت یافمت و بمر انمای

یافتههای پیشین افزود.
هد

اص ی مقاله حاار ،مطالعه نشانداری با استفاده از توصمیف و بررسمی الگموی خطاهمای

بیماران زبانپریش در تولید اسمهای ساده و مرکر است .به این منظور ،خطاهای بیماران زبانپمریش

در تولید اسمهای ساده و مرکر متشکل از «اسم+اسم»« ،صفت+اسم» و «اسم+ستاک فعل» بررسی

میشوند تا شواهد الز برای سنجش اعتبار نظریه نشمانداری ( )Jakobson, 1972بمه دسمت غیمد.

همچنین روشن شود که غیا نشانداری به عنوان یک اصل ک ی 1در رفتار زبانی بیماران زبانپمریش
نیز قابل گسترانیدن است .غیا خطاهای بیماران زبانپریش در تولید و تکرار وادها یا غواها هماهن

با یافتههای یاکوبسون در این زمینه است؟ هد

دیگر این پژوهش ،مقایسه و تبیین تفاوت تموانش

و کنش گویشوران زبانپریش فارسی زبان است .خطاهای زبانی بیمماران زبمانپمریش بما توجمه بمه
نظریه بهینگی پرینس و اسمولنسکی ( )Prince & Smolensky, 1993بررسی میشوند تا مشما

شود که رویکرد بهینگی چه تبیینی از نشانداری یاکوبسون در زبان فارسی ارائه میدهد؟
 .2روش پژوهش

 .1 .2بیماران
افراد شرکتکننده در این پمژوهش 3 ،بیممار زبمانپمریش یمک زبانمه فارسمیزبمان از بمین  8بیممار

مراجعهکننده به مراکز گفتار درمانی بیمارستان شفا و بهزیستی و توانباشی شهر کرممان بودنمد3 .

فرد سالم کرمانی نیز به عنوان گروه شاهد از للاظ جنس ،سن ،ممدرک تلصمی ی ،زبمان ممادری و
general principle

1
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دستبرتری با گروه مورد همتاسازی شدند .ایمن دو گمروه بما گمرفتن رامایت کتبمی در پمژوهش

شرکت کردند .همچنین به غنها اطمینان داده شد که اطالعات بهدستغمده ،بمه صمورت ملرمانمه
و با توجه به این موارد بود :بیماران زبانپریش تشای

خواهد بود .انتااب نمونهها مبتنی بر هد

پزشکی سکته نیمکره چپ داشتند ،در فاص سنی  50-70سمال قمرار داشمتند ،زبمان ممادری غنهما

فارسی بود ،همگی غنها راست دست بودند و مشکالت شمنوایی و بینمایی نداشمتند .بیممارانی کمه
اختالالت غنها بسیار گسترده بمود ،توانمایی درک شمنیداری غنهما بمه شمدت غسمیر دیمده بمود،

بیمارانی که زبانپریش بروکا و ترانسکرتیکال حرکتی نبودند و غنهایی که غسیر نیمکره راست
داشتند یا اینکه در اثر تصاد

نیمکره چپ غنها غسیر دیده بود ،از نمونه خارد شدند .جایگاه و

گستردگی اایعه از طریق سیتیاسکن 1و یا ا غرغی 2و توس پزشمک معمالج میمز و اعصماب و

نو زبان پریشمی بیمماران بما اسمتفاده از بررسمی همای بمالینی مطمابق بما راهنممای تشمای

زبانپریشی ( )Nilipour, 1993, p. 22مشا

افتراقمی

شد .روند اجرای غزممون در همر دو گمروه یکسمان

بود .مشاصات بیماران زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکال حرکتی در جدول زیر ارائه میشود.
جدول :1مشخصات بیماران زبانپریش برگرفته از غنچهپور ()Ghonchepour, 2007
نا بیمار

سن

جنس

میزان تلصیالت

زبان مادری

دست برتری

ع ت بیماری

نیمکره غسیر دیده

جایگاه اایعه

زمان بیماری به ماه

نو زبان پریشی

ک

55

مرد

دیپ م

فارسی

راست

سکته

چپ

پیشانی

گیجگاهی،

غهیانه،

20

بروکا

54

زن

دیپ م

فارسی

راست

سکته

چپ

غهیانهای

ر

69

مرد

دیپ م

فارسی

راست

سکته

چپ

گیجگاهی

5
حرکتی

22

بروکا
کرتیکال

ترانس

)computed tomography scan (CT-Scan
)magnetic resonance imaging (MRI

1
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 .2 .2آزمونها و روش اجرا
برای ارزیابی توانایی بیماران زبانپریش در تولید اسمهای ساده و مرکر ،از دو غزممون نامیمدن در

مواجهه 1و تکمرار اسمتفاده شمد .در غزممون نامیمدن در مواجهمه ،تصماویر  32اسمم مرکمر فع می و
ایرفع ی و  32اسم ساده به صورت سیاه و سفید ترسیم گردید .پس از نشان دادن به غزمودنیهما از

غنها خواسته شد تا تصویرها را نا ببرند .تل یل این غزمون بر پایه پاسمخهمای درسمت و نادرسمت
بیماران صورت گرفت .در هنگا انجا غزمون ،گفتار بیماران اب شد .سپس با توجه بمه دادههما،

خطاهای غنها مورد تل یل قرارگرفت .قبل از اجرای غزمون بر روی بیماران زبانپریش ،روایی 2و

پایایی 3غزمون مورد بررسی قرار گرفت .برای روا بودن این غزمون ،معیارهای غشمنا بمودن تصمویر
برای غزمودنی ،قاب یت تصویرپذیری و بسامد در نظر گرفته شد .بعد از اینکه ،غزمون کمامالً غمماده

شد ،برای پایایی ،غزمون بر روی  3فرد طبیعی کنترل اجرا گردیمد .غنهما بما میمانگین 59.6±1/28

( 93.12درصد) به این غزمون ،پاسخ درست دادنمد .در غزممون تکمرار ،از ملمرکهمای واژگمانی

مربوط به غزمون نامیدن در مواجهه استفاده گردید و از غزمودنیها خواسته شمد تما بعمد از شمنیدن

واژه غن را تکرار کنند .کنش زبانی بیماران در هنگا انجا غزمون اب گردیمد .سمپس خطاهمای

غنان دستهبندی و تل یل شد .ابتدا غزمون نامیدن در مواجهه به مدت  15دقیقه و پمس از اسمتراحت

 10دقیقهای غزمون تکرار واژه گفتاری به مدت  10دقیقه انجا شد .انجا غزمونها بمر روی یکمی

از بیماران در منزل وی و برای دو بیمار دیگر در مراکز گفتار درمانی انجما گرفمت .میمانگین سمن

گروه بیمماران  59/33±6/84و گمروه کنتمرل  59±6/48بمه دسمت غممد و بمین دو گمروه اخمتال

معنیداری وجود نداشت ( .(p=0/96اسمهای ساده از گفتار روزمره که بیشترین فراوانی را داشتند،
انتااب شدند .اسمهای مرکر ایرفع ی از میان  3986واژه مرکر ایرفع ی از رساله دکتمری خبماز

( )Xabbaz, 2006انتااب شدند که بیشترین میزان بسامد را در بین واژههای ترکیر ایرفع ی زبان

فارسی داشتند .اسمهای مرکر فع ی نیز از میان  8579واژه مرکر فع ی از رساله دکتری انچهپمور

( )Ghonchepour, 2013برگزیده شدند که بیشترین میزان بسامد را در بین واژههای ترکیر فع می

زبان فارسی داشتند .انوا خطاها و نابهجاگوییهای بیماران و نیز فرایندهای واجی مشاهدهشمده در
بیمان شمفاهی و تکمرار اسممهمای سماده و مرکمر دسمتهبنمدی شمدند .همچنمین غنهما بما توجمه بممه

ملدودیتهای رویکرد بهینگی تل یل شدند.

1

confrontation naming
validity
3
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2
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 .3دادههای پژوهش

 .1 .3خطاهای آقای «م» ،بیمار زبانپریش بروکا

 .1 .1 .3آزمون نامیدن در مواجهه
خطاهای غقای « » ،بیمار زبانپریش بروکا در غزمون نامیدن در مواجهه در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  :2خطاهای آقای «م» ،در آزمون نامیدن در مواجهه
ملرکها
خطاها
تعداد
1

@ >harɡuʃ

1

@ >PXʃ

1
1
1
1
6

@>barvɒne
@ >FaSʃ

 χarɡuʃ

SaUYɒQH
ɡXʃ

 FaIʃ

@ɡɒEVaQGXG
@ >ɡXUHKaU

ɡɒYVaQGXG
 ɡureχar/

تعداد کل

 .2 .1 .3آزمون تکرار
خطاهای غقای « » ،بیمار زبانپریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  :3خطاهای آقای «م» در آزمون تکرار
ملرک ها
خطاها
تعداد
1

@ >ʧDWFHʃ

1

@ >EɒUX

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

 χDWFHʃ

 χaUɡXʃ

@>PDUɡXʃ

SɒUX

@ >PDUGɒOX

 ]DUGɒOX

@ >ɡXUHEDU

 ɡXUHχaU

@ >ʃartʃaɲɟ

@ >QɒKRQɟiU

 χartʃaɲɟ

 QɒχRQɟiU

@ KDYɒSHiPɒ  >KDYɒEHiPɒ

@ PɒʃiQKHVɒE  >PɒʒiQKHWɒE
@ >UiʤWHUɒʃ

 UiʃWHUɒʃ

@ >EiUHPDUG

 SiUHPDUG

@ >]DEWHWXW

 ]DEWHVRW

@ >EɒEDQG

 SɒEDQG

تعداد کل
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در دادههای مربوط به غزمونهای نامیدن در مواجهه و تکرار این بیمار فرایندهمای واجمی زیمر

دیده میشوند:

 .1نر شمدگی :خطاهمای [ ]biremard[ ،]mɒʒinhetɒb[ ،]havɒbeimɒ[ ،]bɒru[ ،]barvɒneو
[ ]bɒbandفرایند نر شدگی را نشان میدهند (  6مورد).

 .2سمممماتشممممدگی :خطاهممممای[،]mardɒlu[ ،]ɡurebar[ ،]ʧatceʃ[ ،]ɡɒEVaQGXG@ ،]capʃ
@ >UiʤWHUɒʃ@ ،>PɒʒiQKHWɒEو [ ]zabtetutفرایند ساتشدگی را نشان میدهند ( 8مورد).

 .3همگمونی :خطاهمای [،>PɒʒiQKHWɒE@ ،>KDYDEHiPɒ@ ،]ɡurebar[ ،>EɒUX[ ،>barvɒne

[ >UiʤWHUɒʃ@ ،>EiUHPDUG@ ،]zabtetutو [ ]ʧatceʃفراینممد همگممونی را نشممان م میدهنممد (9

مورد).

 .4ناهمگونی :خطاهای [ ]capʃو [ ]ɡɒbsanduGفرایند ناهمگونی را نشان میدهند ( 2مورد).

 .5واکداری غامممازین :خطاهمممای [ >EiUHPDUG@ ،>EɒUX@ ،>barvɒneو @ >EɒEDQGفراینمممد
واکداری غاازه هجا را نشان میدهند ( 4مورد).

 .6تیییرات واکهای :خطای @ >]DEWHWXWتیییر واکهای را نشان میدهد ( 1مورد).
 .2 .3خطاهای آقای ک بیمار زبانپریش بروکا

 .1 .2 .3آزمون نامیدن در مواجهه
خطاهای غقای «ک» ،بیمار زبانپریش بروکا در غزمون نامیدن در مواجهه در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  :4خطاهای آقای «ک» ،در آزمون نامیدن در مواجهه
ملرکها
خطاها
تعداد
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

[]toχmo:G

/toχmorG/

[]damɒʧanʤ

/damɒsanʤ/

[]χaʃceʃ

/χatceʃ/

[]bɒaband

/pɒband/

[]mɒʒinhesɒb

/mɒʃinhesɒb/

[]ʃoto:mo:G

/ʃotormorG/

[]lɒʃpoʃt

/lɒcpoʃt/

[]pɒnc

/tɒnc/

[]barbɒne

/parvɒne/
/mɒr/

[]bɒr

تعداد کل
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 .2 .2. 3آزمون تکرار
خطاهای غقای «ک» ،بیمار زبانپریش بروکا در غزمون تکرار در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  :5خطاهای آقای «ک» در آزمون تکرار
ملرکها
خطاها
تعداد
1

@>χaʃFHʃ

1

@*>ʃRWo:Po:

*ʃRWRUPRU

@>EɒUX

SɒUX

1
1
1
1
1
1
1
1

10

@>FHWɒEχɒQi

χaWFHʃ

FHWɒEχɒQH

@>FDPDUPDQG

FDPDUEDQG

@>UX]QɒPi

UX]QɒPH

@>EɒEDQ

SɒEDQG

@>ɟamɒnʔarri

FDPɒQʔDUUH

@>χatʃaɲɟ

χartʃaɲɟ

@>OɒʃSRʃW

OɒFSRʃW

تعداد کل

در دادههای مربوط به غزمونهای نامیدن در مواجهه و تکرار این بیممار فراینمدهمای زیمر دیمده

میشوند:
 .1نر

شدگی :خطاهای [ 2( ]χaʃceʃممورد) 2( ]bɒband[ ،ممورد)]lɒʃpoʃt[ ،]mɒʒinhesɒb[ ،

( 2مورد) ]bɒru[ ،]barbɒne[ ،و [ ]bɒbandفرایند نر شدگی را نشان میدهند ( 10مورد).

 .2ساتشمدگی :خطاهمای [ ]bɒr[ ،]damɒʧanʤو [ ]barbɒneفراینمد سماتشمدگی را نشمان
میدهند ( 3مورد).

 .3همگمممونی :خطاهمممای [ 2( ]χaʃceʃ[ ،]damɒʧanʤممممورد)2( ]bɒband[ ،]mɒʒinhesɒb[ ،
مورد) ]barbɒne[ ،و [ ]bɒruفرایند همگونی را نشان میدهند ( 8مورد).

 .4نماهمگونی :خطاهمای [ 2( ]χaʃceʃممورد) و [ 2) ]lɒʃSRʃWممورد) فراینمد نماهمگونی را نشمان
میدهند (  4مورد).

 .5واکداری غامازین :خطاهمای [ 2( ]bɒbandممورد) ]barbɒne[ ،و [ ]bɒruفراینمد واکمداری
غاازین را نشان میدهند ( 4مورد).

 .6حممذ

واد :خطاهممای [ ]ʃoto:mo:G[ ،]toχmo:Gو [ ]χatʃaɲɟفراینممد حممذ

میدهند ( 3مورد).

واد را نشممان

ی بر پایه رویکرد بهینگی
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 .7تیییرات واکهای :خطاهمای [ ]ɟamɒnʔarri[ ،]ruznɒmi[ ،]cetɒbχɒniتیییمرات واکمهای را
نشان میدهند ( 3مورد).

 .3. 3خطاهای خانم «ر» ،بیمار زبانپریش ترانسکرتیکال حرکتی

 .1 .3 .3آزمون نامیدن در مواجهه
خطاهای خانم ر بیمار زبانپریش ترانس کرتیکال حرکتی در غزمون نامیدن در مواجهه در جمدول

زیر ارائه میشود.

جدول :6خطاهای خانم «ر» ،در آزمون نامیدن در مواجهه
ملرکها
خطاها
تعداد
1
1
1
1
1
1
1
1

[]mo:G

/morG/

[]zandeli

/sandeli/

[]ɟafʃ

/cafʃ/

][bɒba

/pɒband/

[]libɒn

/livɒn/

[]medɒdderɒʃ

/medɒdterɒʃ/

@>FHGɒDEχɒQH

FHWɒEχɒQH

@>EDUYɒQH

SDUYɒQH

@>ɟamɒnʔarre

1
1

10

@>SiO

FDPɒQʔDUUH

تعداد کل

IiO

 .2 .3 .3آزمون تکرار
خطاهای خانم «ر» ،بیمار زبانپریش ترانس کرتیکال حرکتی در غزمون تکرار در جدول زیر ارائمه

میشود.

جدول  :7خطاهای خانم «ر» ،در آزمون تکرار
ملرکها
خطاها
تعداد
1
1
1
1
1
5

[]χoχmmorG

/toχmmorG/

[]bɒru

/pɒru/

[]reʃterɒʃ

/riʃterɒʃ/

[]bɒband

/pɒband/

[]ɡɒbsanduG

/ɡɒvsanduG/

تعداد کل
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در دادههای مربوط به غزمونهای نامیدن در مواجهه و تکرار این بیمار فرایندهمای واجمی زیمر

دیده میشوند:

 .1نمممر شمممدگی :خطاهمممای [،]reʃterɒʃ[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]medɒdderɒʃ[ ،]ɟDIʃ[ ،]]DQGHOi

[ ]bɒru[ ،]χoχmmorG[ ،]barvɒnH[ ،]cedɒabχɒneو [ ]bɒbandفراینممد نممر شممدگی را
نشان میدهند ( 10مورد).

 .2سمماتشممدگی :خطاهممای [ ]SiO[ ،]Oibɒnو [ ]ɡɒbsanduGفراینممد سمماتشممدگی را نشممان
میدهند ( 3مورد).

 .3همگممممممممممونی :خطاهممممممممممای [،]reʃterɒʃ[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]]DQGHOi[ ،]medɒdderɒʃ

[ ]bɒru[ ،]χoχmmorG[ ،]barvɒne[ ،]cedɒabχɒneو [ ]bɒbandفرایند همگونی را نشان

میدهند ( 9مورد).

 .4ناهمگونی :خطاهای [ ]ɡɒbsanduGو [ ]ɟDIʃفرایند ناهمگونی را نشان میدهند ( 2مورد).
.5

واکداری غاازین :خطاهمای [ ]bɒru[ ،]barvɒne[ ،]ɟamɒnʔarre[ ،]]DQGHOiو []bɒband

فرایند واکداری غاازین را نشان میدهند ( 5مورد).

 .6حذ

هماوان پایانی یا خوشه پایان هجا :خطاهای[ ]mo:Gو ] [bɒbaفراینمد حمذ

میدهند ( 2مورد).

را نشمان

 .7تیییرات واکهای :خطای [ ]reʃterɒʃتیییر واکهای را نشان میدهد ( 1مورد).
 .4تحلیل دادهها
با توجه به رویکرد بهینگی میتوان الگویهایی را در رفتار زبانی بیماران زبانپریش مشماهده نممود
که در ادامه شرن داده میشوند.

 .1 .4پیشینشدگی
در این الگو از هماوانهای پیشزبانی  /t, d, n, s, z, r, l,ʃ,ʒ,ʧ,ʤ/بمه جمای هماموانهمای
بدنممهای  /c, ɟ, ɡ, χ/اسممتفاده مممیشممود .در نمونممههممای [ ]lɒʃpoʃt[ ،]ʧatceʃو [ ]ʃarʧaɲɟکممه بممه

جای /lɒcpoʃt/ ،/χatceʃ/و  /χartʃaɲɟ/به کار میروند ،این الگو مشاهده میشود .الگموی خطاهما

نشان میدهد که ملدودیت نشانداری *بدنمه زبمانی 1بماالتر از ملمدودیتهمای پایمایی هماننمدی

درونداد برونداد (بدنه زبانی) 2و همانندی جایگاه 1مرتبهبندی میشود .در ملدودیتهمای پایمایی
*DORSAL
)IDENT- IO (dorsal

1
2

ی بر پایه رویکرد بهینگی
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صورت درونداد شبیه برونداد است .ملدودیت نشانداری نسبت به ملدودیتهای پایایی ماهیتی

متضاد دارد .مرتبهبندی ملدودیتها در این فرایند به شرن زیر است:
وادهای بدنهای را به کار نبرید.

*DORSAL:

مشاص جایگاه وادهای درونداد بدنهای را در برونداد حفظ کنید.
مشاص جایگاه وادهای درونداد را در برونداد حفظ کنید.

IDENT- IO (dorsal):
IDENT- PLACE:

جدول  :8تابلوی مرتبهبندی محدودیتهای ،IDENT-PLACE

) *DORSAL ≪IDENT- IO (dorsalدر تولید واژه [ ]lɒʃpoʃtاز /lɒcpoʃt/
از طریق فرایند پیشینشدگی

IDENT- PLACE

)IDENT- IO (dorsal

*

*

*DORSAL

lɒcpoʃt

!*

a. lɒcpoʃt
b.☞ lɒʃpoʃt

این تاب و ارتباط بین ملدودیتهای نشانداری و پایایی را برای واژه  /lɒcpoʃt/نشان میدهد .با

مرتبهبندی باالتر ملدودیت *بدنه زبانی در مقایسه با ملدودیتهای هماننمدی درونداد بمرونداد

(بدنه زبانی) و همانندی جایگاه ،دستور تضمین میکند که صورت بینشان ،گزینه ( )bخواهد بود.

گزینه ( )aصورت بروندادی درست پایا برای درونداد  ،/lɒcpoʃt/تاطی مه ک *بدنمه زبمانی را

متلمل میشود .زیرا واد بدنهای [ ]cدر صورت برونداد وجود دارد .این گزینمه ملمدودیتهمای

همانندی درونداد برونداد (بدنه زبانی) و همانندی جایگاه را رعایت میکند .زیمرا هممه وادهمای
صورت برونداد ،جایگاه تولید در صورت درونداد را حفظ کردهاند .از سموی دیگمر ،گزینمه ()b

ملدودیت *بدنه زبانی را رعایت میکند .زیرا غوای بدنهای [ ]cدر این گزینه وجود ندارد .با ایمن
وجود این گزینه از ملدودیتهای همانندی درونداد بمرونداد (بدنمه زبمانی) و هماننمدی جایگماه

تاطی ممیکنمد .زیمرا واد  /c/در صمورت درونداد بما غوای [ ]ʃدر صمورت بمروندادی مطابقمت

میکند .باید توجه داشت که ملدودیت *بدنه زبانی باالتر از ملمدودیتهمای هماننمدی درونداد

برونداد (بدن زبانی) و همانندی جایگاه مرتبهبندی میشود .بر این مبنا ،تاطی از ملمدودیت ب نمد

مرتبه مه ک است .بر این مبنا ،گزینه ( )bهماهن
به عنوان صورت بهینه برخال

تر است .همچنین دسمتور صمورت [ ]lɒʃpoʃtرا

تاطی از ملدودیتهای پمایینمرتبمه هماننمدی درونداد بمرونداد

(بدنه زبانی) و همانندی جایگاه انتااب ممیکنمد .بنمابراین ،در پیونمد بما بیمماران زبمانپمریش و یما

کودکان که الگوی پیشینشدگی را در گفتار بروز ممیدهنمد ،اهمیمت بیشمتری دارد کمه وادهمای
IDENT- PLACE

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 263 /

بدنهای ظاهر نشوند و در جایگاه زیرسماختی حفمظ شموند .بمه بیمان دیگمر ،فراینمد پیشمینشمدگی،

نشانداری جایگاه بدنهای در زبانپریشی و نیز فراگیری زبان را پدیدار میسازد و ارتباط مرتبهبندی

ملدودیت نشانداری بر ملدودیت پایایی را هنگا فراگیری زبان در کودکان تبیین میکند.

 .2 .4انسدادیشدگی
در الگوی خطاها از این نو  ،بیماران زبانپریش به جای هماوانهای سایشی در نمونههمایی ماننمد

 /ɡureχar/ ،/zardɒlu/ ،/χarɡuʃ/ ،]cafʃ[ ،/ɡɒvsanduG/ ،/fil/ ،/livɒn/و  ،/zabtesot/از
همامممموانهممممای انسممممدادی ([،]mardɒlu[ ،]marɡuʃ[ ،]capʃ[ ،]ɡɒbsanduG[ ،]pil[ ،]Oibɒn

[ ]ɡurebarو [ )]zabtetutاسممتفاده مممیکننممد .خطمماهممای مشمماهده شممده در رفتممار زبممانی بیممماران

زبانپریش نشان میدهند که ملدودیت نشانداری *سایشمی 1در برابمر ملمدودیتهمای هماننمدی
درونداد برونداد (سایشی) و همانندی شیوه تولید 2مرتبه باالتری دارد .مرتبهبنمدی ملمدودیتهما
عبارتند از:

هماوان سایشی را به کار نبرید.

*FRICATIVE:

مشاص شیوه تولید وادهای درونداد سایشی را در برونداد حفظ کنید.

IDENT-IO (fricative):

مشاصههای شیوه تولید درونداد را حفظ کنید.

IDENT MANNER:

جدول  :9تابلوی مرتبه بندی محدودیتهای ،IDENT MANNER

) *FRICATIVE ≪ IDENT- IO (fricativeدر تولید برونداد [ ]capʃاز درونداد /cafʃ/
از طریق فرایند انسدادیشدگی

IDENT MANNER

)IDENT IO (fricative

*

*

*FRICATIVE
!*

در تاب وی باال ،صورت [ ]capʃاز صورت پایای  /cafʃ/هماهن

cafʃ
a. cafʃ

b. ☞ capʃ

تر است .زیرا هممانگونمه کمه

مرتبهبندی ملدودیتها نشان میدهد ،ظاهر نشدن هماوانهمای سایشمی اهمیمت بیشمتری دارد تما
اینکه شیوه تولید یکسان حفظ شود .گزینه ( )aتاطی مه ک ب ندمرتبه *سایشی را متلمل میشود.

این در حالی است که ملدودیتهای همانندی درونداد برونداد (سایشی) و همانندی شیوه تولید

را رعایت ممینمایمد .از سموی دیگمر ،گزینمه ( )bاز ملمدودیتهمای هماننمدی درونداد بمرونداد
*1

FRICATIVE
IDENT MANNER

2
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(سایشی) و همانندی شیوه تولید تاطی میکند ،اما ملمدودیت ب نمدمرتبمهتمر *سایشمی را رعایمت

مینماید .بنابراین ،با توجه به تاب وی باال میتوان گفت که کودکان هنگا فراگیری زبان و بیمماران
زبانپریش در بیان شفاهی و تکرار ،هماوانهای بینشان انسدادی را در مقایسمه بما هماموانهمای

سایشی از دستور زبان خود انتااب میکنند .هنچنین هماوانهمای سایشمی نسمبت بمه انسمدادیهما
نشاندار هستند.

 .3 .4حذف و کوتاهسازی
در بیشتر زبانهای دنیا ،گرایش به سمت غاازه و پایانه ساده است و غاازه و پایانه پیچیده نشماندار
به شمار میغیند .ساده و یا پیچیده بودن غاازه و پایانه منجر بمه دو ملمدودیت نشمانداری ”غامازه
نباید پیچیده باشد و پایانه نباید پیچیمده باشمد“ ممیشمود ( .)Kager, 1999, p. 97در ممورد حمذ

هماوان پایان هجا یا پایان واژه و نیز کوتاهسازی خوشه هماوانی پایان هجا میتوان به نمونههمای

[ ]χaʧanɟ[ ،]ʃoto:mo:Gو [ ]bɒbanیا [ ]bɒbaاشاره نمود که به جای /χartʃaɲɟ/ ،/ʃotormorG/
و  /pɒband/در دادههای زبانی بیماران زبانپریش تولید میشوند.
در الگمموی حممذ

همامموان پایممانی ،سمماختار هجممایی  cvcماننممد  /χar/در واژه  /χartʃaɲɟ/بممه

صورت ساختار بینشان  cvمانند [ ]χaنمود مییابد .هماوان  /r/پایمان واژه ظماهر نممیشمود ،زیمرا

دستور کودک یا بیمار زبانپریش ملدودیت نشانداری باالمرتبه برای هجاهای  cvcدارد .همچنین

بیماران زبانپریش واژه  /pɒband/را به صورت[ ]bɒbanیا [ ]bɒbaبیان میکنند که در غن ساختار

هجایی  cvccبه صمورت سماختار هجمایی cvیما  cvcظماهر ممیشمود .در الگموی خطاهمای حمذ

هماوان پایانی و کوتاه شدن خوشه هماوان پایانی باال ملدودیتهای *پایانه و *خوشه هماوانی

پیچیده (پایانه) 1اجازه نمیدهد که هجاها به هماوان ختم شوند .یما اینکمه مجمدودیتهمای ممورد

اشاره ،اجازه نمیدهند که ساختار یا خوشه هماوانی پیچیده در پایان هجا داشته باشند .ملدودیت

*پایانه باالتر از ملدودیتهمای پایمای بیشمینگی درونداد بمرونداد و یکپمارچگی (بمدون تیییمر)

2

مرتبهبندی میشود .این ملدودیتها ،به ترتیر بیان میکنند کمه هممه وادهمای درونداد بایمد در
برونداد هم وجود داشته باشند و وادهای برونداد نبایمد متفماوت از وادهمای درونداد باشمند .در

دستوری که *پایانه باالتر از بیشینگی درونداد برونداد مرتبهبندی شود ،هجاهای باز نمود بیشتری
دارند .در خطای کوتاهسازی خوشه هماوانی پایان هجا نیز ملدودیت *خوشه هماموانی پیچیمده
)*COMPLEX (coda
UNIFORMITY

1
2
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(پایانه) باالتر از ملمدودیتهمای پایمای یکپمارچگی (بمدون تیییمر) و بیشمینگی درونداد بمرونداد

رتبهبندی میشود و اجازه نمیدهد پایانه پیچیده در روساخت ظاهر شود .تاب وهای  3و 4ارتباط این
دو ملدودیت را در واژههای  /χartʃaɲɟ/و  /pɒband/به ترتیمر بمرای حمذ

هماموان پایمانی و

کوتاهسازی خوشه هماوانی پایان هجا با توجه به ملدودیتهای زیر نشان میدهند.
خوشه هماوانی پیچیده را در پایان هجا به کار نبرید.

*

COMPLEX (coda):

هجاها نباید به هماوان ختم شوند.

*

CODA :

وادهای درونداد باید در برونداد هم وجود داشته باشند (حذ

نباید صورت گیرد)

MAΧ-IO:

UNIFORMITY:

وادهای برونداد نباید متفاوت از وادهای درونداد باشد (تیییر واد نباید صورت گیرد)

جدول  :10تابلوی مرتبهبندی محدودیتهای  *CODA ≪UNIFORMITY ،MAX-IOدر تولید
واژههای [ ]χatʃaɲɟو [ ]hatʃaɲɟاز درونداد  /χartʃaɲɟ/از طریق حذف همخوان پایان هجا
MAΧ-IO

UNIFORMITY

*
*

*

*CODA
!*

/χartʃaɲɟ/
a.χartʃaɲɟ
b.☞ χatʃaɲɟ
c.☞ hatʃaɲɟ

جدول  :11تابلوی مرتبهبندی محدودیتهای ،MAX-IO

 *COMPLEX (coda) ≪ UNIFORMITYدر تولید واژههای []bɒban[/ ]pɒba

از درونداد /pɒband/از طریق کوتاهسازی خوشه پایان هجا

MAΧ-IO

UNIFORMITY

*
*

*
*

)*COMPLEX (coda
!*

/pɒband/
a. pɒband
b. ☞ bɒba
c. ☞ bɒban

تاطی مه ک *پایانه که از طریق گزینه پایای ( )aدر تاب وی ( )3بیان میشود ،بمه گزینمههمای

ناپایای ( )bو ) (cاجازه میدهد که بدون  /r/ظاهر شود .همچنین تاطی مه ک *خوشه هماموانی
پیچیده (پایانه) که از طریق گزینه پایای ( )aدر تاب وی  4بیان میشود ،به گزینههمای ناپایمای ( )bو

( )cاجازه میدهد که بدون  /d/یا  /nd/ظاهر شوند .مرتبهبندی بماالتر ملمدودیتهمای نشمانداری

*پایانه و *خوشه هماوانی پیچیده (پایانه) بر ملدودیتهای پایمای بیشمینگی درونداد بمرونداد و
یکپارچگی (بدون تیییر) ،ساختار بمینشمان  cvرا بمه عنموان بمرونداد بهینمه بما حمذ

هماموان یما

هماوانهای پایان هجا در مقایسه با ملدودیت ساختارهای نشاندار  cvcیا  cvccبه ترتیر به دست

میدهد.
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 .4 .4واکداری
بیماران زبانپریش خطاهایی را بروز میدهند که در غنها هماوانهای بمیواک بمه هماموانهمای

واکدار تبدیل شدهاند .به بیان دیگر ،در این خطاها هماوانهای سات به هماوانهای نر مطابق
با غنها تبدیل شدهاسمت .نمونمههمایی از ایمن خطماهما عبمارتانمد از [،]barvɒne[ ،]ɟamɒnʔarre

[ [ɟafʃ] ،]cedɒbχɒne[ ،[ɡurebar] ،]medɒdderɒʃ[ ،]bɒru[ ،]bɒbanو [ ]zandeliکه بمه جمای
نمونمممممههمممممای ،/ɡureχar/ ،/medɒdterɒʃ/ ،/pɒru/ ،/pɒband/ ،/parvɒne/ ،/camɒnʔarre/

 /cafʃ/ ، /cetɒbχɒne/و  /sandeli/تولید میشوند.

در این الگو ،وادهای گرفته بیواک به صورت واکدار نمود مییابند .ملدودیت نشمانداری

*هماوان گرفته (بیواک) غاازه 1اجازه نمیدهد که وادهمای گرفتمه در غاماز هجما بمه صمورت

بیواک ظماهر شموند .در دسمتور بیمماران زبمانپمریش ،ملمدودیت نشمانداری *هماموان گرفتمه
(بیواک) غاازه باالتر از ملدودیتهای پایای همانندی هماموانهمای گرفتمه غامازه ( ±واک) 2و

همانندی هماوانهای درونداد برونداد (±واک) مرتبهبندی میشود .ملدودیتهای نشانداری و

پایایی و مرتبهبندی غنها در مورد واکداری غاازه هجا بما توجمه بمه درونداد /pɒru/در تماب وی 5
نشان داده میشود.

هماوانهای گرفته غاازه هجا باید واکدار باشند.

*ONSET (- voiced) Obstruent:

مشاصه واکداری هماوانهای گرفته در جایگاه غاازه هجا در برونداد ودرونداد یکسان است

IDENT ONSET (± voice):
IDENT-IO (±voice):

هماوانهای درونداد و برونداد باید مشاصه ممیز واکداری یکسان داشته باشند.

جدول  :12تابلوی مرتبه بندی محدودیتهای )،IDENT- IO (voice

) *ONSET (- voiced) obstruent ≪ IDENT ONSET (voiceدر تولید برونداد []baru

از درونداد  /paru/از طریق واکداری همخوان گرفته آغازه هجا

)IDENT-IO (±voice

)IDENT ONSET (voice

*

*

)*ONSET (- voiced
Obstruent
!*

/pɒru /
a. pɒru
b. ☞ bɒru

گزینه پایای ( )aتاطی مه کِ *هماوان گرفته (بیواک) غاازه را دارد .ایمن اممر بمه گزینمه

ناپایای ( )bاجازه میدهد که ظاهر شود .مرتبهبندی باالتر ملدودیت نشانداری *هماموان گرفتمه
*ONSET (- voiced) Obstruent
)IDENT ONSET (± voice

1
2
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(بیواک) غامازه بمر ملمدودیتهمای پایمایی هماننمدی هماموانهمای گرفتمه غامازه ( ±واک) و

همانندی هماوانهای درونداد برونداد (±واک) ،ساختار بینشمان [ ]bɒruرا بمه عنموان صمورت

برونداد بهینمه بما هماموان انسمدادی گرفتمه واکدار بمه دسمت ممیدهمد .بمه بیمان دیگمر ،اعممال

ملدودیتها بر دادههای بیماران زبانپریش نمایانگر غن است که واکداری هماوانهمای گرفتمه
غاازه هجا مشاصه بینشان است.

 .5بحث و نتیجهگیری
شواهد ارائه شده از رفتار زبانی بیماران زبانپریش بروکا و ترانسکرتیکال حرکتی نشمان ممیدهمد

که عناصر و ساختارهای نشاندار از ملدودیتهای ب ندمرتبه تاطی مه مک دارنمد .ایمن در حمالی

است که ساختارهای بینشان صورتهای بهینهای هستند که حفظ و تولید ممیشموند ،همر چنمد از

ملدودیتهای پائین مرتبه تاطی میکنند .بیماران زبانپمریش بروکما و تمرانسکرتیکمالحرکتمی،

بیشتر هماوانهای گرفته واکدار را به جای هماوانهای بیواک در غاازه هجا به کار ممیبرنمد.

این بافته با پژوهشهای فرامکین ( ،)Fromkin, 1970لکمور و لهرمیمت ( Lecours & Lhermitte,

 ،)1969گمرین ( )Green, 1969و ب مو اسمتاین ( )Blumstein, 1973همسمویی دارد .همر چنمد بما

تلقیقات بمرلین و همکماران ( )Berlin et al., 1973و یاکوبسمون ( )Jakobson, 1972ناهمسمویی

دارد .یاکوبسون ( )Jakobson, 1972بر این باور است که هماوانهای انسدادی بیواک بمینشمان

هستند .اما در پژوهش حاار ،دادههای بیماران زبانپریش در تاب وی ( )5نشان میدهند کمه غنهما

غسیرپذیرتر از جفتهای واکدارند و بیماران در فرایندهای واجمی از هماموانهمای واکدار بمه

جای جفت بیواک غنها استفاده میکنند .بنمابراین ،بما توجمه بمه دادههمای بیمماران و مرتبمهبنمدی

ملدودیتها ،هماوانهای گرفته واکدار بینشان و هماوانهای گرفته بیواک نشاندار هستند.
همچنین دادهها نشان میدهند که بیماران زبانپریش تمایل به حذ

واد  /r/دارند که با یافتههمای

یاکوبسون (همان) در مورد نشاندار بودن این واد مطابقت میکند .این در حالی است که دادههای
مورد اشاره نشاندار بودن واد  /l/را ت یید نمیکنند .زیرا بیماران زبانپمریش غن را بمه سمهولت بمه

کار میبرند .از غنجاییکه بیماران زبانپریش تمایل ک ی به حذ

هماوان  /r/دارند ،بنمابراین در

پیوند با یادگیری وادها ،این هماوان باید پس از هماوان  /l/فرا گرفته شود .دادههای مربموط بمه

هماوانهای سایشی ،انسایشی و انسدادی نیز نشان میدهند که بیماران هرگز در غااز هجا به جای

هماموانهمای انسمدادی از هماموانهمای سایشمی و انسایشمی اسمتفاده نممیکننمد .امما مممواردی از

جایگزینی هماوانهای سایشی و یا انسایشی به جای هماوانهمای انسمدادی در پایمان هجما دیمده
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میشود .فرایندهای جایگزینی و همگونی نشان میدهند که وادهای انسدادی که به جای غنهما از

وادهای سایشی یا انسایشی استفاده شده بیشتر هماوانهمای پمیشزبمانی هسمتند تما اینکمه بدنمهای

باشند .بنابراین ،با توجه بمه دادههمای تماب وی  ،1هماموانهمای پمیش زبمانی انسمدادی را ممیتموان

بینشانترین هماوانها در مقایسه با انسدادیهای کامی یا نر کامی به شمار غورد .از سوی دیگر،

هماوانهای انسدادی را نمیتوان به طور مط ق وادهای بینشمان بمه شممار غورد .زیمرا در برخمی

موارد بیماران به جای غنها از هماوانهای دیگری استفاده میکنند .همچنین دادههما نمایمانگر غن

است که در میان واکهها ،واکههای افراشته بمینشمانتمر از واکمههمای افتماده و میمانی هسمتند .زیمرا
بیماران زبانپریش به جای واکههای افتاده و میانی ،واکههای افراشته را به کار میبرند.

عالوه بر این ،شواهدی از تقارن در نشانداری در رفتار زبانی بیماران زبان پریش دیده میشود.

برای نمونه ،زبان فارسی دارای انسمدادیهمای بدنمه زبمانی و پمیشزبمانی اسمت ،امما بیمماران فقم

انسدادیهای پیشزبانی را در غااز واژه تولید میکنند .این امر میتواند شاهدی بر این ادعما باشمد
که جایگاه تولید بدنه زبانی در مقایسه با پیشزبانی نشاندار اسمت .همچنمین بیمماران ممورد اشماره

وادهای واکدار را به جای وادهای بیواک تولید میکنند .این نتیجه در تضاد با یافته یاکوبسون
( )Jakobson, 1972و هماهن

با یافته اُدن ( )Ouden, 2002است .به بیان دیگر ،تل یل دادههمای

بیماران زبانپریش در تاب وی  5نشان میدهد که هماوانهای انسدادی واکدار برخال

دادههمای

زبان طبیعی بینشاناند .دادههای بیماران نشاندهندۀ غن اسمت کمه بمر پایمه ملمدودیت واکداری

هماوانهای گرفته غاازه هجا ،وادهای واکدار در نامیدن در مواجهه و تکرار بیماران زبانپریش
صورتهای بهینه یا بینشان هستند.

باید توجه نمود که خطاهای بیماران زبانپمریش بروکما و تمرانسکرتیکمالحرکتمی از مجممو

وادهایی است که در زبان فارسی به کار ممیرونمد .بما ایمن وجمود ،ایمن بیمماران در همی یمک از

خطاها ،از وادهایی که در زبان فارسی وجود ندارند ،استفاده نمیکنند .بنمابراین خطاهمای بیمماران
زبانپریش با توجه به تلقیقمات اش و همکماران ( )Ash et al., 2010خطمای غوایمی نیسمتند ب کمه

خطای واجیاند .بیشتر خطاها جایگزینی هستنند که با وادهای هد

مشاصههای مشترکی دارند.

تل یل خطاهای بیماران زبانپریش در بیان شفاهی و تکمرار اسممهمای سماده و مرکمر ت ییمدی بمر

نشانداری یاکوبسون ( )Jakobson, 1972و هماهن

با ملدودیتهمای نظریمه بهینگمی پمرینس و

اسمولنسکی ( )Prince & Smolensky, 1993است .برای نمونه ،غواهای پیش زبانی در مقایسمه بما
غواهای بدنهای و نیز انسدادیها در برابر سایشیهما بمینشمان انمد .ایمن مموارد بمه ترتیمر از طریمق

ملدودیتهای نشانداری *بدنهای و *سایشی تاب وهای 1و  2توس این رویکرد نشان داده شده و
تبیین میشوند.
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توصیف خطاهای بیماران در رویکمرد بهینگمی بمر اسما

مرتبمهبنمدی نسمبی ملمدودیتهمای

نشانداری و پایایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و روند رشد یادگیری وادها را نشان میدهد.

به بیان دیگر ،هم کودکان و هم افمراد زبمانپمریش بمه سماختار هجمایی بمینشمان در مراحمل اولیمه
یادگیری و نیز در زبانپریشی حسما

هسمتند و سماختار هجمایی  cvرا بمه جمای  cvcو یما سماختار

هجایی  cvcرا به جای  cvccتولید میکنند .دادهها نشان میدهند که هم فرایند حذ

و هم فراینمد

کوتاهسازی در خوشههای هماوانی پایان هجا صورت ممیگیمرد و در خوشمههمای غامازین دیمده

نمیشود .این در حالی است که فرایند واکداری که به نموعی فراینمد نمر شمدگی اسمت ،بیشمتر در
خوشههای غاازین واژههما ری ممیدهمد .ایمن رفتمار زبمانی بیمماران زبمانپمریش ،هماهنم

بما دو

ملدودیت «غاازه نباید پیچیده باشد» و «پایانه نباید پیچیده باشد» است .این دو ملدودیت جهمانی

هستند .غنها از این همگانی ت ویلی به دست میغیند که اگر در زبانی غاازه و پایانه پیچیده وجود

داشته باشد حتماً غاازه و پایانه ساده نیز مجاز خواهد بود .در زبان فارسی سمه سماخت هجمایی ،cv

 cvcو  cvccوجود دارد ،بنابراین ساخت هجایی زبان فارسی نه فق لزوماً باید غامازه داشمته باشمد
ب که به هی وجه نباید غاازه غن پیچیده باشد .هر چند ممواردی از پایانمه پیچیمده دو هماموانی در

ساخت هجایی  cvccدیده میشود .این امر سبر میشود که ملدودیت *غاازه پیچیده در مقایسمه
با * پایانه پیچیده در مرتبه باالتری قرار گیرد و نقض غن تاطی مه ک باشد .در رفتار زبانی بیماران

زبانپریش نیز تاطی از غاازه پیچیده دیده نمیشود و ملدودیت پایانه پیچیده نیز رعایت میشود.
به همین دلیل حذ

هماوان غاازین در دادههما مشماهده نممیشمود ،زیمرا ایمن حمذ

ملدودیت جهانی غاازه پیچیده است.

تاطمی از

یافتههای پژوهش ،نشان میدهند که ملدودیتهای نشانداری و پایایی برای نشان دادن رفتمار

زبانی بیماران زبانپریش دوباره مرتبهبندی میشوند ،بمه بیمان دیگمر ،تنمزل ملمدودیت نشمانداری

سبر ارتقای ملدودیت پایایی در دادههای بالینی میگردد .با توجه به خطاها و تل یل غنها روشمن

میشود که ملمدودیتهمای نشمانداری در ارتبماط بما وادغرایمی اسمت .ایمن در حمالی اسمت کمه

ملدودیتهای پایایی در ارتباط با ویژگیهمای واژگمانی واژههاسمت .ایمن اممر نمایمانگر واقعیمت
روانشناختی ملدودیتها و نشان دهنده هماهنگی رفتار زبانی بیماران زبانپریش با یادگیری وادها

در کودکان است .در رفتار زبانی مشاهده شده ،بیمماران از بمه کماربردن وادهمایی کمه نشمانداری

بیشتری دارند پرهیز میکنند و بیشتر وادهای بینشان را به کار میبرند .همچنین رویکمرد بهینگمی

توصیف جامعی از خطاهای بیماران زبانپریش ارائه میدهمد .همچنمین کممک ممیکنمد تما درک
بهتری از فرایند یادگیری وادها با توجه به دادههای بالینی به دست غورد .همچنین ملدودیتهمای

ی بر پایه رویکرد بهینگی
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) *خوشه هماموانی پیچیمده (پایانمه) و *هماموان گرفتمه (بیمواک، *پایانه، *سایشی،*بدنه زبانی
Jakobson,

(  خطاهای بیماران زبانپریش را توصیف کرده و نظریمه نشمانداری یاکوبسمون،غاازه

 یافتمههمای ایمن پمژوهش در هممه مموارد بمه جمز ایمن کمه، به بیمان دیگمر.) را تبیین میکنند1972

و

هماوانهای گرفته غاازه هجا بایمد واکمدار باشمند بما یافتمههمای یاکوبسمون (هممان) هماهنم
.ت ییدکنندۀ نظریه وی هستند
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Abstract
In this article, markedness is studied through the errors of one Persian Motor
Transcortical and two Broca aphasias in production of simple and compound nouns
comprising of “N+N”, “Adj+N” and “N+verb stem” with regard to optimality theory
of Prince and Smolensky (1993). The issue that language structures include two
marked and unmarked values is called markedness. It is believed that the unmarked
phones and structures are acquired before marked ones in language acquisition
(Ulatowska, & Baker 1975; Jakobson, 1941). The markedness studies also show
contrast between these groups of phonemes: voiceless and voiced consonants;
liquids and non-liquids; back and front consonants; affricates versus stops and
fricatives and oral versus nasal vowels. Since compounding is one of the most
productive and common processes in Persian, it is necessary to study markedness in
confrontation naming and repetition tasks of verbal and nonverbal compound nouns
on the basis of phonological theories such as optimality theory to get some pieces of
fresh evidence in order to reveal whether markedness theory is true or false. Using
the clinical data also gives us an opportunity to get a clear picture from phonological
processes in speech production of Persian native speakers and add richness to former
theories.
The main purpose of this article is to study the markedness by using the
description of the common error patterns to get the necessary evidence to evaluate
the markednesss theory of Jakobson (1972). The study of aphasics’ data tries to
clarify whether markedness is extended as a general principle to language behavior
of aphasic patients and whether aphasic patients’ errors in confrontation naming and
repetition tasks are in agreement with Jakobson (1972) or not. The comparison of
Persian aphasic patients’ competence and performance is another purpose used to
clarify what is the explanation of optimality theory of Prince and Smolensky (1993)
regarding markedness theory in Persian.
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One female and two male monolingual Persian-speaking aphasic patients
participated in this study. Three normal men and women as a control group were
matched to aphasic patients according to gender, age, educational degree, native
language and handedness. Language stimuli of this study included 32 simple and 32
root (nonverbal) and synthetic (verbal) compound nouns. These nouns were the most
frequent categories among different categories derived from PhD dissertations of
Khabbaz (2007) and Ghonchepour (2014). Regarding frequency and length of
stimuli, an effort was made to match the simple words to the compound nouns. To
investigate the ability of patients to produce simple and compound nouns, picture
confrontation naming and repetition tasks were designed and performed. 32 pictures
of compound stimuli were intermixed with 32 pictures of simple nouns. The speech
of patients was recorded while doing the tasks. In the repetition task, the same
lexical stimuli pertaining to confrontation naming task were used and the patients
were asked to repeat them after the examiner. Their performance was recorded and
then, errors were classified and analyzed based on phonological patterns of common
disorders.
Errors and phonological processes in confrontation naming and repetition of
simple and compound nouns are analyzed on the basis of final consonant deletion,
cluster reduction, fronting, stopping and onset voiced obstruent consonant patterns.
Data analysis shows that the errors of these patients are phonemic and the insertion
process is not observed in any of error patterns. The deletion and reduction
processes take place in final clusters of word syllables while voicing process mostly
happens in onset clusters of words. In other words, the *COMPLEX (coda),
*CODA, MAX-IO and UNIFORMITY constraints of markedness and faithfulness
show that the unmarked CV syllable structures are the most optimal output
structures which are represented via the deletion of final consonant or the reduction
of coda cluster obstruent consonants. The domination of ONSET (- voiced)
obstruent over IDENT ONSET (voice) and IDENT- IO (voice) reveals that voiced
obstruent consonants of onsets are the unmarked phonemes in comparison with
voiceless ones. This issue is in agreement with Fromkin (1970), Lecours and
Lhermitte (1969), green (1969) and Blumstein (1979) and is against Berlin, LoweBell, Cullen, Thompson and Loovis (1973) and Jakobson (1972). Coronal phonemes
in comparison with dorsal phonemes and stops against fricatives are unmarked
which are respectively shown through *DORSAL and *FRICATIVE markedness
constraints proving markedness theory of Jakobson (1972). The findings also show
that the Persian Broca and Motor Transcortical aphasias mostly use onset voiced
obstruent consonants in place of voiceless ones which is contrary to Jakobson (1972)
and indicates that voiceless stops are more vulnerable than their voiced pairs. The
findings also reveal that high vowels are the most unmarked ones among vowels and
patients use them in place of mid or low vowels.
Keywords: Markedness, Markedness constraint, Faithfulness constraint, Compound
noun, Aphasia

