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اختالل زبان در اسکیزوفرنیا: یک اختالل یادگیری رشدی 
 

 
  

امروزه، اختــالل زبـان بـه عنـوان یـک 
مشخصۀ مهم اسکیزوفرنیا شناخته میشود. 
فرض بر این است که اختالل در فهم زبان 
ــــالل در  در ایــن بیمــاری، نمایــانگر اخت
ــری در اثـر اختـالل در رشـد و نمـو  یادگی
ــی میباشـد. سـؤال اینجاسـت  سیستم عصب
که آیا اختالل زبان در اسکیزوفرنیا از نظــر 
اتیولوژی و ظاهری معادل اختالل زبــان در 

دیسلکیسا میباشد یا خیر؟ 
هرچند که اسکیزوفرنیا و  دیسلکســیا 
دو اختـالل کـــامالً مجــزا از نظــر بــالینی 
ـــانگر  هســتند، ولــی شــواهد مســتقل نش
ــــها،  همـــاهنگی بیـــن مشـــخصههای آن
اختالالت عملکرد شناختی و پاتوفیزلوژی 
آنها میباشــد. بـه نظـر میرسـد در هـر دو 
اختالل، آشفتگی اولیــه در عملکـرد لـوب 

تمپورال مغز وجود دارد. 
اختـالل زبـان از ابتداییتریـــن وجــوه 
ـــکیزوفرنیا اســت. یافتــههای  مشـخصۀ اس
ــد کـه نشـان میدهنـد،  معتبری وجود دارن
نابهنجار بودن فرآیندهای فهم زبان شــامل 
ــــه،  اختــالل در درک لغــت، درک جمل
معنیشناسی و پــردازش ترکیـب لغـت در 
جملـه (علـــم نحــو) در افــراد مبتــال بــه 
اسـکیزوفرنیا و اعضـای غـــیرپســیکوتیک 
خـــانوادۀ آنـــها وجـــود دارد. کــــرو1 و 
ــان دادنـد کـه بـزرگسـاالن  همکارانش نش

ــه اسـکیزوفرنیا، در دوران کودکـی  مبتال ب
ـــالگی) مشــکالت خوانــدن  (حـدود 7 س

(بازشناسی لغات) داشتهاند. 
ــــایعترین  دیسلکســیای نمــوی از ش
اختـالالت یـادگیـری بـا شـیوعی معـــادل 
17/5-5 درصــد کودکــان و 80 درصـــد 
ــاتوانی یـادگیـری میباشـد.  افراد مبتال به ن
مطالعات حاکی از این است که مشـکالت 
ــراد مبتـال بـه دیسلکسـیا تـا  خواندن در اف
ــه دارد.  زمـان بلـوغ و بـزرگسـالی نـیز ادام
اختالل دیسلکسیا، اشکال در کشف رمـز 
یک لغــت اسـت کـه معمـوالً انعکاسـی از 
نقص در فرآیند صوتشناسی میباشد. در 
ـــه بــا اختــالل در اشــکال  دیسلکسـیا ک
مختلف زبــان آشـکار میشـود، عـالوه بـر 
مشکالت خواندن، یک اختالل واضــح در 
کسب مهارت نوشــتن و هجـی کـردن نـیز 
ــیا  وجـود دارد. از سـوی دیـگر، دیسلکس
معرف سندرمی است کــه میتوانـد شـامل 
یک طیف از اختالالت شناختی و رفتاری 
مـانند نشـانههای مثبـت اسـتعداد ابتـال بـــه 
پسیکوز، اختالل در حافظــه کـارکردی2 و 
نقص در توجه و تمرکز افــزون بـر عالئـم 

ذکر شدۀ پیشین نیز باشد. 
مطالعـاتی کـه بـر روی حافظـه انجـــام 
ــه  شد، نشان دادند که سیستمهای منحصر ب
 ،procedural فــرد حافظــه مثــل حافظـــۀ

ــــار و  ادراکـــی، معنـــایی3، در حـــال ک
رویدادی4 وجود دارند. در اختالالت زبان 
ـــیا دو  مطـرح در اسـکیزوفرنیا و دیسلکس
مورد از این سیستمها نقش عمدهای دارند. 
اولـی سیسـتم بازنمـایی ادراکـی5 (امـــال و 
ـــه  صوتشناســی لغــات) و دومــی حافظ
ـــروزه  معنـایی (معـانی لغـات) میباشـد. ام
مشخص شده که اسکیزوفرنیا بــا آشـفتگی 
عملکرد حافظۀ معنایی مرتبط است، حــال 
آنکـه غـیرطبیعی بـودن بازنمـایی ادراکــی 

مرتبط با دیسلکسیای نموی میباشد.1 
در مـورد مکانیســـم ایــن اختــالالت 
فرضیۀ غیرهمزمانی مطرح شد. این فرضیــه 
همان مقولهایست که در ابتدای متن بـه آن 
اشـاره شـد، یعنـی یـک نقـص ابتدایــی در 
عملکـرد لوبتمپـورال مغـز ممکـن اســت 
باعث اختالل ادراکی زبان در اسکیزوفرنیا 
ــور میشـود کـه ایـن نقـص هـم  شود. تص
ــــفتگی در پـــردازش ســـریع  شــامل آش
ـــه  اطالعـات پـی در پـی و هـم شـامل وقف
ــازی همزمـان مغـز اسـت.  الگوهای فعالس
ــاری  نقـص پـردازش لوبتمپـورال در بیم
ــــا شـــواهدی از  دیسلکســیای نمــوی ب
ــم میخـورد. در  اختالالت خواندن به چش
                                                           
1- Crow 2- working memory
3- semantic 4- episodic
5- perceptual representation
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ـــهارتهای  افـراد مبتـال بـه دیسلکسـیا، م
ناقص زمانسنجی در موســیقی، بـر وجـود 
ــت دارد. مسـیرهای  این نقص عمومی دالل
ـــه بــرای نقصهــای پــردازش  عصبـی ک
ـــالل  لوبتمپــورال مطــرح شــدهاند، اخت
ـــابکورتیکال-  عملکـرد در مسـیرهای س
کورتیکــال میباشــد، مثــالً اختــــالل در 
ـــا فرکــانس بــاال کــه بــاعث  نوسـانات ب
اختالالت عملکردهای شناختی و ادراکـی 
میشود و همچنین اختالل در مسیر پیــامبر 
ــــالل در الگوهـــای  دوم کــه بــاعث اخت
همـاهنگ تحریـــک و مــهار و در نتیجــه 
اشــکال در حافظــــۀ تکلـــم مـــیگردد. 
اشکاالت بافت مغز کــه در کـالبدگشـایی 

ــــیر  پــس از مــرگ دیــده شــده، در مس
ماگنوسلولر هستۀ ژنیکولیت لترال بودهاند، 
ــرای اثبـات تئـوری  که محکمترین شاهد ب
ـــم مــیآورد.  نقـص مـاگنوسـلولر را فراه
همچنین تغیــیرات سـاختاری و عملکـردی 
ــــه در هـــر دوی ایـــن  منــاطقی از مخچ

اختالالت دیده شده است. 
قضیهای که مطرح است، این است کــه 
آیا اتیولوژی مشترکی در اختالالت مربوط 
به اسکیزوفرنیا و دیسلکســیا وجـود دارد؟ 
بـا آنکـه اطالعـات زیـادی در ایـــن مــورد 
ـــههای  وجـود نـدارد ولـی بـا توجـه بـه یافت
ـــاالتی را میتــوان  مطالعـات پیشـین، احتم
مطرح نمود: احتمال اول اینکه ممکن است 

ــالل زبـان در اسـکیزوفرنیا  شکل شدید اخت
پیشزمینۀ واقعی دیسلکسیای نموی باشد. 
دوم اینکه محتمل است هر شباهت ظـاهری 
ـــد و در آخــر  مشـاهده شـده تصـادفی باش
احتمال دارد هر دوی این اختالالت برخــی 
ـــــک و مســــیرهای  شـــباهتهای فنوتیپی
اتیولوژیــک مشـترک دارنـد ولـی از سـایر 
ــــۀ مختلـــط یـــا  جــهات متفــاوتند (نظری
ــن احتمـاالت  همپوشانی1). برای ارزیابی ای
ــت الزم  مقایسـههای مسـتقیم هـر دو جمعی
است و برای پاسخ به سؤاالت مطرح شــده، 

نیاز به تحقیقات گستردهتری میباشد. 
1- overlapping or mixed

Condray, R. (2005). Language disorder in schizophrenia as a developmental learning disorder. Schizophrenia Research,
73, 5-20.

ترجمه و تلخیص: دکتر ماندانا صادقی 


