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  شناختي خواندن و الگوهاي عصب ـ روان

   ∗∗، سعيد ارقند∗محمد احمدپناه
  

  خالصه
الياي است كه بر پيش نيازهاي فراواني مبتني  هاي بسيار هوشمندانه تخواندن يكي از فع

هاي پيچيدة ذهني همانند  كنش. بوده و ماهر شدن در همة ابعاد آن مستلزم زمان طوالني است
بعضي از پژوهشگران . اند هاي آن مورد بررسي قرار گرفته زبان و خواندن و اختالل

اند، اما عدة   طبيعي اكتساب خواندن مطالعه كردهپريشي را در همان چارچوب فرآيند خوانش
هاي مغزي و عوارض آنها بر خواندن، زواياي مبهم و مهمي از  ديگري با مطالعة آسيب

 نقطه نظر آنها آسيب مغزي پنجرة زا. اند هاي مغزي درگير در خواندن را روشن كرده فعاليت
به عنوان مثال مطالعة .  با مغز گشوده است خواندن و ارتباط آنهايجديدي در مطالعة فرآيندها

هاي اكتسابي زبان به عنوان منبعي مفيد به ما در درك مباني مغزي و عصبي اين  آسيب
ها در  نوروپسيكولوژيست. مندي بسيار پيچيده در يك قرن گذشته كمك نموده است توان

نگي پردازش اند كه بر مبناي آن نظرية خود را در مورد چگو جستجوي چارچوبي بوده
هاي گوناگوني مانند  در اين مقاله تالش خواهد شد الگو. هاي زباني در مغز ارايه كنند كنش

اند همانند  هايي كه اخيراً ارايه شده و الگو) ااي پيوندگر الگوي دو مسيره، الگوي محاسبه(
نها مورد بحث قرار گرفته و بر مبناي آ) سي. آر. پي و الگوي  دي. اس. ام. الگوي پي(

  .تبيين شود) رشدي و اكتسابي(هاي خواندن  اختالل
 پريشي، مغز، شبكة عصبي، الگو، نويسه ـ واج خواندن، خوانش: واژگان كليدي

  مقدمه

  الگوي دو مسيرة خواندن

هاي خواندن بر مبناي پردازش زبان طراحي شده، الگوي دو مسيرة  ترين الگو يكي از رايج
ها و حروف چاپ شده  ، از طريق دو مسير يا سازوكار كلمهبر طبق اين الگو.  است1خواندن
  .شوند تلفّظ مي

                                                 
  . مطالعات آموزش و پرورشه باليني دانشگاه ميسور و عضو هيأت علمي پژوهشگايشناس دانشجوي دكتري روان زبان  ∗
  رزيدنت نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  ∗∗

1- dual – route model 
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هاي آشنا  ها در مورد همة كلمه در اولين مسير، كلمه از راه دسترسي و ورود به خزانة كلمه
سپس . شود داد ديداري قبلي و يا جزء فرهنگ لغات فرد باشند، شناسايي مي كه داراي درون

هاي موجود در حافظه، تشخيص داده شده و الگوي  ور كلمهكلمه براساس دسترسي و مر
شود، اين مسير خواندن كلمه، از راه مطابقت با خزانة لغات مسير معنايي  تلفّظي آن، بازيابي مي

 و غيره كه از طريق Pint و Colonelهاي استثنا مانند  گذاري شده و براي خواندن كلمه نام
  .شوند، مناسب است  تلفّظ نميتناظر يك بر يك واج نويسه به درستي
 2ها كلمه  و شبه1ها شود براي تلفّظ ناكلمه شناختي ناميده مي فرآيند و مسير دوم كه مسير واج

از طريق رمزگشايي . اي ندارند گونه سابقه ها در حافظه هيچ چرا كه اين نوع كلمه. مناسب است
 حرف با توجه به متن ارايه تر و يافتن واج مناسب هر هاي كوچك رشتة حروف در قالب بخش

 فرد قادر به 3واج يك نويسه ـ  به در اين مسير از طريق تناظر يك. شوند شده، حروف تلفّظ مي
 يا بدون 4شود، در حالي كه در مسير اول فرد از طريق رمزگشايي نوشتاري خواندن مي

ين الگو به الگوي دو رغم نامگذاري ا علي. شود يابي به معني كلمه قادر به خواندن آن مي دست
). 2003، 5كارانت(دو مسير اصلي و يك مسير فرعي . مسيره، ما شاهد سه مسير هستيم

پريشي اكتسابي بر مبناي اين  ها به شناسايي و تفسير انواع متفاوت خوانش نوروپسيكولوژيست
 ناتواني مشكل اصلي اين افراد.  است6پريشي سطحي اند كه يكي از آنها خوانش الگو اقدام كرده

بيماران . ها و تلفّظ صحيح آنها است كلمه) هجي كردن(در بازشناسي الگوهاي نوشتاري 
قاعده  هاي بي ها را به خوبي بخوانند اما در خواندن كلمه هاي با قاعده و ناكلمه توانند كلمه مي

ـ هايي تمايل به استفاده از مسير فرعي تناظر ن مشكل دارند و براي خواندن چنين كلمه ويسه 
 7پريشي واجي در مقابل بيماران با خوانش. كنند واج داشته و در نتيجه آن را غلط تلفّظ مي

ها مشكل  قاعده را تلفّظ كرده اما در خواندن ناكلمه هاي آشناي با قاعده و بي توانند كلمه مي

                                                 
1- non - words 
2- pseudowords  
3- letter – sound correspondence 
4- orthographic recoding  
5- Karanth, P. 
6- surface dyslexia 
7- phonological dyslexia 
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ج در اين يك نويسه ـ وا به توان گفت مسير فرعي يا همان مسير تناظر يك در نتيجه مي. دارند
گيرد   درك و توليد زبان تحت تأثير قرار نمي1پريشي خالص در خوانش. ديده است افراد آسيب

در اين نوع از . دهد اما به شكل ناگهاني و كامل فرد توانايي خواندن را از دست مي
، مونتانت و 2000، 2كولتهرت(شود  پريشي حتّي هجي كردن و نوشتن متأثّر نمي خوانش
به . شود  فرد مرتكب خطاهاي معنايي مي4پريشي عميق همچنين در خوانش). 2001، 3بهرمان

نظر معنايي با كلمة ارايه شده ارتباط دارد، به جاي  اي را كه از نقطه اين صورت كه اغلب كلمه
مثالً برادر . خواند در حالي كه از نظر تلفّظ و هجي كردن بين اين دو تفاوت وجود دارد آن مي

هاي توليد شده در  اختالل). 1985 و كولتهرت، 5پاترسون، مارشال(خواند  پدر ميرا به جاي 
در . پريشي ارتباط مستقيمي با سيستم نوشتاري هر زبان خاص دارد اين نوع از خوانش

هاي  ها به كلمه  خطاهاي خواندني منحصراً ديداري هستند و پاسخ6پريشي ديداري خوانش
 براي arrangementمانند . ف آن كلمه بوده اما همة آن نيستندمحرّك در برگيرندة بيشتر حرو

argument .ا در خواندن  در اين اختالل بيمار حروف را تك به تك درست ميخواند ام
 كه متعاقب، آسيب 7شده پريشي فراموش در خوانش. تركيبي حروف به عنوان كلمه مشكل دارد

. كند شود فرد فراموشي و غفلت طرفي پيدا مي در ناحية خاصي از نيمكرة راست مغز ايجاد مي
گاهي در . بيند هاي سمت چپ صفحه را ديده و خواندن آسيب مي در چنين شرايطي تنها كلمه

پاترسون و . ها ممكن است حروف سمت راست آن كلمه را فراموش كند كلمه خواندن تك
ين حالت را گزارش كردند تعدادي از بيماران مبتال به ا) 1996 (9وود و هي) 1990 (8ويلسون

در . كه فراموشي طرفي آنها منحصر به خواندن بوده و در ديگر كارها، عملكردي عادي داشتند

                                                 
1- pure dyslexia 
2- Coltheart, M. 
3- Montant, M. & Behrmann, M. 
4- deep dyslexia  
5- Patterson, K. & Marshall, K. J. C. 
6- visual dyslexia 
7- neglect dyslexia 
8- Willson, B. A. 
9- Haywood, M. 
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هاي مجزا  ، افراد در خواندن جمله دچار مشكل بوده اما براي كلمه1پريشي توجهي خوانش
ط كرده و آن را ها را با هم مخلو اين افراد در جريان خواندن، حروف و كلمه. مشكلي ندارند

مشكل آنها ناتواني در ادراك گروهي حروف، و رمزگذاري درست . كنند به درستي تلفّظ نمي
ها فرض بر اين بوده  در الگوي دو مسيره براي تفسير اختالل. جايگاه آنها توصيف شده است

جزا، ماندة ا كه آسيب مغزي به شكل انتخابي بخش خاصي از الگو را متأثّر نموده اما باقي
بعدها كولهرت و همكارانش نسخة جديدي از اين الگو . دهند عملكرد طبيعي خود را ادامه مي

شده و  سازي  ارايه نمودند كه اساساً نمونة شبيه(DRC) 2را با عنوان الگوي دو مسيرة آبشاري
 در اين الگو در. اي الگوي اول بوده و داراي همان دو مسير مجزا براي خواندن است محاسبه

مسير معنايي اصلي، مسير غيرمعنايي اصلي و مسير تناظر نويسه ـ : اصل سه مسير وجود دارد
داد يا همان كلمة چاپي از نظر ديداري حرف به حرف  بر طبق اين الگو در ابتدا درون. واج

هاي كوچك اسم آنها فعال  شود، بعد با انتزاع حروف در ذهن در قالب بخش تحليل مي
يك نويسه ـ واج در بعضي از موارد و در موارد ديگر از  به طريق تناظر يكشود؛ سپس از  مي

طريق تعامل بين سيستم واج ـ نويسه و سيستم نوشتاري تلفّظ اختصاصي هر كلمه از مسير 
شود و بعد براساس اين كه كلمة مورد نظر با قاعده، استثنا و يا  واجي در ذهن بازنمايي مي
در الگوي جديد، تناظر . شود مسير به شكل مناسبي پردازش ميناكلمه باشد در يكي از دو 

تواند به شكل موازي با مسير معنايي در يك فرآيند آبشار مانند و به شكلي  نويسه ـ واج مي
همزمان سطوح مختلف . تعاملي با آن از طريق فرآيندهاي برانگيختن و بازداري، فعال شود

، واجي و معنايي براي نامگذاري و بازشناسي فعال اطّالعات مربوط به كلمه مانند نوشتاري
سازي نمود بلكه براي  پريشي اكتسابي را شبيه شود خوانش تنها مي در اين الگو نه. شوند مي

  ).2004، 3بيتن(كننده است  هاي مربوط به خواندن در افراد عادي تبيين سطح وسيعي از آزمايش

                                                 
1- attentional dyslexia 
2- dual route cascade model 
3- Beaton, A. A. 
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  هاي پيوندگراي خواندن الگو

 يا 1ها الگوي پيوندگرا اي از نوروپسيكولوژيست ي دو مسيرة خواندن، عدهدر مقابل الگو
) 1989 (2اين الگو اولين بار از سوي سايدنبرگ و مك كللند. شبكة عصبي را توسعه دادند

، مك كللند، سايدنبرگ و 3هاي اخير ويراست جديد آن از سوي پالت مطرح شد و در سال
داد از  داد و درون هاي برون بخش.  مطرح شده استPMSPبا عنوان الگوي) 1996(پاترسون 

محرّك از طريق . يابند هاي پنهان از راه پيوند بين بخشي به همديگر اتّصال مي طريق بخش
هاي  برخالف الگو. شود داد ارايه مي داد كُدگذاري شده و پاسخ از طريق برون هاي درون بخش

هاي شناختي همانند خواندن در طول شبكة  رتدومسيره در اين الگو فرض بر اين است كه مها
هاي ورودي را  اند، و اين شبكه توانايي يادگيري از طريق اطّالعات و داده عصبي توزيع شده

اي به اين الگو معرفي شود، درست شبيه زماني كه كودك در حال يادگيري  هرگاه كلمه. دارد
و از طريق اين ارتباط كلمه خوانده خواندن است، ارتباط بااليي در شبكة عصبي برقرار شده 

دادِ نوشتاري كه با  كللند براساس چهارصد واحدِ درون الگوي سايدنبرگ و مك. شود مي
دادِ واجي پيوند برقرار  دويست واحدِ پنهان كه به نوبت با چهارصد و شصت واحدِ برون

داد و پنهان و   درونهاي بنابراين حدود هشتاد هزار پيوند بين بخش. كنند، شكل يافته است مي
بر طبق اين الگو هيچ . شود داد، برقرار مي هاي پنهان و برون حدود نودودو هزار پيوند بين بخش
ها با استفاده  همة كلمه. قاعده و استثنا وجود ندارد هاي بي مسير اختصاصي براي خواندن كلمه

ن الگو تبيين منطقي براي به دليل اين كه در اي. شوند اي خوانده مي شبكه از پيوندهاي درون
در ويراست جديد اين الگو . ها بيان نشده، انتقاداتي به آن وارد شده است خواندن ناكلمه

ها از  ها در نظر گرفته شده اما هنوز كلمه ها و نويسه مناطقي در طول شبكه براي بازنمايي واج
 جديد قادر به خواندن ويراست. شوند طريق فعاليت كامل و دروني شبكة عصبي بازنمايي مي

هرگونه . هاي انساني است ها در سطح دقّت خواننده كلمه هاي استثنا و شبه ها، كلمه ناكلمه
پريشي واجي ديده  چيزي كه در خوانش(ها  ها و ناكلمه تفاوت در عملكرد خواندن كلمه

                                                 
1- connectionist model 
2- Seidenberg, M. S. & McClelland , J. L. 
3- Plaut, D. C. 
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ن خواندن به استفاده از رويكردهاي واسط معنايي براي خواندن، و هرگونه تفاوت بي) شود مي
هاي قرارگرفته بين  به عملكرد بخش) پريشي سطحي خوانش(قاعده  هاي باقاعده و بي كلمه
هاي  هاي معنايي از اجزاي اصلي الگو بازنمايي. شود داد، نسبت داده مي داد و برون درون

آيند چرا كه پردازش كلمه در اين الگوي دربرگيرندة تعامل بين  پيوندگرا به حساب مي
  ).2004بيتن، (هاي نوشتاري، واجي و معنايي است  بازنمايي
  گيري نتيجه

از مباحث مطرح . نمايند هر كدام از دو رويكرد اصلي، خواندن را به گونة متفاوتي تبيين مي
توان در ارتباط با فرآيند يادگيري   را هم مي1پريشي رشدي توان دريافت كه خوانش شده مي

هاي موجود بيشتر براي تبيين  اگر چه الگو. رار دادخواندن در افراد عادي مورد بررسي ق
ها بر اين باورند كه از اين  اند، اما نوروپسيكولوژيست پريشي اكتسابي توسعه يافته خوانش

از اين رو . پريشي رشدي استفاده نمود توان براي تبيين يادگيري خواندن و خوانش ها مي الگو
ضمن توجه به فرآيند طبيعي يادگيري خواندن، براي درك بهتر فرآيند خواندن، الزم است 

اند، مورد پژوهش و  بزرگساالن ماهر و افرادي را كه بعد از مهارت در خواندن آسيب ديده
  .مطالعه قرار داد
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