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  رابطة مغز و زبان

  ∗گر كتر مهرانگيز پيوستهد
  

  خالصه
ها به كمـك زبـان تفكّـرات، احـساسات و      انسان. يكي از اركان هوش بشري، زبان است     

با توجه به نقش عوامل فطري در يادگيري زبـان شـكي نيـست    . نمايند ادراكاتشان را مبادله مي 
شان داده اسـت  ها نـ  پژوهش. در مغز انسان نواحي خاصي براي توليد و درك زبان وجود دارد  
  .گردد كه آسيب وارده به نواحي معيني در مغز موجب زبان پريشي مي

گيـرد؟   اند بفهمند مغز انسان چگونه زبان را ياد مي ها تالش كرده  دانشمندان در طول قرن   
هـاي مغـزي    هاي مطالعه دربارة رابطة مغز و زبان بر اساس مطالعة آسـيب   روش1980تا سال  

هـا تغييـر بـسيار       به بعد روش مطالعة نوروپسيكولوژيـست  1980ا از سال    ام. انسان بوده است  
  .يافته است

توان تصويري  هاي جديدي ايجاد شده است كه به كمك آنها مي هاي اخير تكنيك در دهه
مؤسـسه مـاكس   . طبيعي از مغز را به هنگام جريان فرآينـدهاي زبـاني مـورد مطالعـه قـرار داد      

ايـن مؤسـسه بـا    . هاي فراواني انجـام داده اسـت   غز و زبان پژوهشپالنك دربارة ارتباط بين م    
در . هاي فراواني بر روي مغزهاي سالم انجام داده اسـت   آزمايش 1Petهاي  استفاده از تكنيك

هـاي پالنـك    هاي مختلف دربارة تحول زبان دو مورد از آزمايش اين مقاله پس از طرح نظريه    
پيدايش زبـان، درك زبـان،   : ا بر چهار موضوع متمركز هستند ه اين آزمايش . گردد عيناً ارايه مي  

  . اكتساب زبان، زبان و شناخت
  دانش زباني، يادگيري زبان، دورة حساس زبان آموزي:واژگان كليدي

  مقدمه
... زبان نقش مهمي در تحليل وقايع، حلّ مسأله و. يكي از اركان هوش بشري، زبان است

پذيرساخته  ندان معتقدند كه تحول زبان، تفكّر انساني را امكانبعضي از دانشم. كند ايفا  مي
دهد در مورد  ها اجازه مي بيش از هر چيزي زبان به انسان). 2002 و همكاران، 2لوينسون(است 

                                                 
  شناسي دانشگاه الزهرا استاديار دانشكده علوم تربيتي و روان ∗

1-  positron emission tomoyraphy 
2- Levinson, S. C. 
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گيرند  اين سؤال كه چطور كودكان ياد مي. تفكّر، ادراك و احساسشان با يكديگر صحبت كنند
  . شناسان را به خود جلب نموده است وجه بسياري از روانبه زبان مادري شان صحبت كنند ت

آنها در اين سنّ با مفهوم بسياري از چيزها . كنند كودكان در حدود يك سالگي زبان باز مي       
هـاي بـدن آشـنا     آمـوز، غـذاها، اسـباب بـازي و انـدام      هاي دست مانند اعضاي خانواده، حيوان  

برند ارتباط برقـرار   هايي كه بزرگساالن به كار مي هكوشند بين اين مفاهيم و واژ    شوند، و مي   مي
خزانة . يابد از اين مرحله به بعد واژگان كودك به صورت كم و بيش انفجاري افزايش مي. كنند

. رسد  واژه مي1500 سالگي به 6 واژه است در 25واژگان كودك كه در يك و نيم سالگي فقط    
 واژة تازه ياد 10ت كه كودك هر روز در حدود   اين افزايش باورنكردني واژگان مستلزم آن اس      

ايـن  ). 2001لوينـسون،  (هاي تازه كـوك شـده اسـت        گويي كودك براي فراگيري واژه    . بگيرد
شناسان دربارة  روان. زنجيرة رشد زباني به ميزان چشمگيري در مورد همة كودكان يكسان است   

ـ . انـد  چگونگي فراگيري زبان سه نظرية اصلي مطرح نمـوده   ة يـادگيري، نظريـة تعـامالت    نظري
  .اجتماعي و نظرية فطري

پـردازان يـادگيري اصـل دخيـل در فراگيـري و تغييـر           براساس نظر نظريـه   : نظرية يادگيري 
در نظرية يادگيري بيـشتر  . بسياري از رفتارها از جمله زبان، تقليد از الگو و عامل تقويت است      

ا چرايي رفتار و يا عوامـل زيربنـايي مربـوط بـه     شود ت پرداخته مي) توليد گفتار(به تبيين رفتار   
به همين دليل در اين ديدگاه اعتقاد بر اين است كه والدين به كودك در برابر توليد      . درك زبان 

شوند طبق  به همين ترتيب كودكان تقويت مي . دهند ها هستند، پاداش مي    آواهايي كه شبيه كلمه   
هـا شـد،    توان منكر نقش تقليد در يادگيري واژه هر چند نمي . قواعد دستور زبان سخن بگويند    

زيرا كودكان خردسـال  . توان آن را تنها شيوة يادگيري توليد و فهم زبان در كودكان دانست      نمي
  .اند اي را از بزرگساالن نشنيده سازند كه هرگز چنين جمله هايي مي پيوسته جمله

ن دليل كودك در خانوادة خود بخشي از دانش زباني ما فطري است و به همي  : نظرية فطري 
تواننـد؛ امـا در مـورد ميـزان و      آموز خانگي نمي هاي دست تواند زبان ياد بگيرد، ولي حيوان   مي

شناسـان زبـان معتقدنـد     ايـن دسـته از روان  . ماهيت اين دانش فطري اختالف نظر وجـود دارد  
شـنوند،   يي كه ميهـا   و جملهاه گيرند، بلكه آنان از كلمه كودكان خردسال دستور زبان را ياد نمي  
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يكي از رهبران اين ) 1972 (1نوام چامسكي. كنند به نحوي قواعد پيچيده را استنباط و انتزاع مي
اي وجود دارد كه به فراگيري زبان اختصاص   نظريه، معتقد است در انسان سازوكار مغزي ذاتي       

وليد آوا در همة كودكان داراي شود كه روند ت فطري بودن سازوكار زبان از آنجا ناشي مي     . دارد
 .نظم يكسان است

رسد همة كودكان صرف نظر از نوع فرهنگ و زبان خود، ازلحـاظ رشـد زبـاني         به نظر مي  
، 3كرينـا (در پژوهشي گروهي از پژوهشگران  ). 2004،  2جنتنر(كنند   مراحل همانندي را طي مي    

از شنوايي طبيعي برخوردار بودند به بررسي كودكان ناشنوايي پرداختند كه والدين آنها        ) 1998
اين كودكان هيچ آموزشي در زمينة لب خواني دريافت نكرده بودند، با اين وصف شـروع بـه          .

روش آنها در آغاز نوعي الل بازي بود ولـي بـه تـدريج بـه       . استفاده از عاليم ساختگي كردند    
هـا و هـم در سـطح     براي مثال، اين زبان هم در سـطح واژك  . هاي يك زبان آراسته شد     ويژگي

در واقع اين كودكان ناشنوا زباني براي خود سـاخته  . نحوي، از عاليم خاصي سازمان يافته بود     
بودند، و از لحاظ رشد زباني همان مراحلي را گذرانده بودند كه كودكـان بهنجـار شـنوا طـي            

ييات برخـوردار  ها تأييدي است بر اين كه دانش فطري زباني ما از غنا و جز        اين يافته . كنند مي
  .است

هـاي حـساس خـاص     يادگيري زبان نيز همانند ساير رفتارهاي فطري، دوره  : 4دورة حساس 
گيرنـد، زيـرا دسـتگاه     تر از كودكـان يـاد مـي    تقريباً بزرگساالن همه چيز را آسان     . خود را دارد  

ـ         ت الزم را شناختي كودك به اندازة بزرگساالن براي يادگيري امور و اطّالعـات پيچيـده، ظرفي
كودكان بهتـر از افـراد   . اما يك استثناء در اين مورد وجود دارد و آن يادگيري زبان است    . ندارد

به عقيـده چامـسكي دورة بحرانـي يـادگيري زبـان      . گيرند بزرگسال زبان اول و دوم را ياد مي      
. يابـد  مـي دهد و با افزايش سنّ توانايي يادگيري زبان كاهش  منحصراً در دوران كودكي رخ مي    

رسـند، دورة   هاي زندگي در يادگيري زبـان دورة حـساسي بـه نظـر مـي         بنابراين نخستين سال  
مثال ً چند سال پس از آغاز . حساس مشابهي نيز براي فراگيري نظام آوايي زبان دوم وجود دارد

                                                 
1- Noam Chomsky  
2- Gentner, D. 
3- Corina, D. P. 
4- critical period 
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ن تكلّم توانند بدون لهجة خارجي به آن زبا يادگيري زبان دوم، خردساالن بهتر از بزرگساالن مي 
نظرية فطري بودن زبان چامسكي را تأييـد نمـوده و مـوارد زيـر را مـورد        ) 2004(جنتنر  . كنند

  :دهد تأكيد قرار مي
هـايي بـراي    هاي ديگر توانايي البتّه گونه. اي است كه داراي زبان است  انسان تنها گونه   -1

  . ارتباط با يكديگر دارند
هـاي بـسيار محـروم     ي كه در محـيط به جز كودكان عقب ماندة ذهني شديد و كودكان  -2

 .گيرند اند، همة كودكان صحبت كردن را ياد مي رشد كرده

گيرند و اين موضوع  اي همانند و در يك زمان ياد مي همه كودكان دنيا زبان را به شيوه    -3
 .شبيه به ترتيب جهاني رشد حركتي است

ه ديـدن ايـن   هاي مختلف زبان اختـصاص دارد و صـدم   مناطقي در مغز انسان به جنبه  -4
 .گردد هايي در زبان و تكلّم مي مناطق منجر به اختالل

. نظرية تعامل اجتماعي تركيبي از نظريـة يـادگيري و نظريـة فطـري اسـت     : تعامل اجتماعي 
هـاي   ها آمادگي خاصي براي يادگيري زبان دارنـد، ايـن نظريـه جنبـه        براساس اين نظريه انسان   

داند، هر چند اهميت والدين  دگيري زبان حائز اهميت ميمحيطي، به ويژه نقش والدين را در يا  
  .در يادگيري زبان در اين ديدگاه به اندازة تأكيد اسكينر و ديگر رفتارگرايان نيست

در اين ديدگاه رشد زبان بستگي به استعدادهاي شناختي خاص و اسـتعداد      : نظرية شناختي 
پـردازان ايـن ديـدگاه معتقدنـد عوامـل       نظريه. پردازش اطّالعات دارد كه همگي فطري هستند      

هـا و تـالش كودكـان بـراي      دروني و نه عوامل محيطي، در خلّاقيت، حلّ مسأله، آزمون فرضيه  
 .يافتن قواعد گفتاري، مؤثّرند

هـاي قـسمت    نيمكرة چپ كورتكس مغزي كنترل كُلّي ماهيچـه : مغز انسان دو نيمكره دارد   
معمـوأل  . كنـد  هاي نيمة چپ را كنتـرل مـي   ست ماهيچه نيمكرة را . راست بدن را به عهده دارد     

اي و چندين دسـته تـار كوچـك مبادلـه      نيمكرة چپ و راست اطّالعات را به وسيلة جسم پينه  
دهد آسيب وارده به نـواحي معينـي از نيمكـرة     نشان مي) 1974 (1هاي ورنيكه  پژوهش. كنند مي

                                                 
1- Wernicke 
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 وجود دارد كه نقش مهمي در زبان در نيمكرة چپ دو ناحيه. شود چپ موجب زبان پريشي مي
هـاي زبـاني    مطالعـة جنبـه  . بروكا در قطعة پيشاني مغز و ورنيكه در لب گيجگاهي چپ    : دارند

. كنـد  بيماران مبتال به دمانس فرصت مناسبي جهت بررسي رابطة بين زبان و شناخت فراهم مي   
توانـد اطّالعـات مناسـبي     هاي بيماران مبتال به دمانس مـي   الگوي ناهماهنگ موجود در توانايي    

هـاي شـناختي در    بـين زبـان و توانـايي   ) خواه رابطه وجود داشته باشد يـا نـه    (راجع به رابطة    
در حال حاضر يكي از آن دو بيماري را كه ورنيكه، زبان پريـشي ورنيكـه       . اختيارمان قرار دهد  

ن بدون معنا و عبارات شود، زيرا بيماران آلزايمر، واژگا  شناخته مي1شناخت به عنوان دمانس   مي
برند، در شرايطي كه مشكالت زباني در بيماري به طور ناگهاني شـروع   بدون معنا را به كار مي    
اي و ديگر مشكالت شناختي وجود نداشته باشـد   اي از مشكالت حافظه  شده باشد و تاريخچه   

ان نافعـالي نيـز   هاي مغـز در دور  نيمكره. توان گفت بيمار مبتال به زبان پريشي ورنيكه است   مي
جنتنـر،  (هايي دارنـد   زيرا دو نيمكرة مغز حتّي از نظر تشريحي تفاوت. عملكرد يكساني ندارند 

تواند برخي از عملكردهاي نيمكرة ضايعه ديده را به  در دوران كودكي نيمكرة سالم مي     ). 2004
ان فرا گيرد، طي كودكي كه به علّت ضايعة مغزي نتوانسته بود در دوران كودكي زب . عهده بگيرد 

هاي زبـاني   ها مشخّص شد نيمكرة راست وي بعد از سنّ زبان آموزي برخي از مهارت     بررسي
آموزي دقيقاً شبيه به كسب زبان  فراگيري زبان بعد از سنّ زبان). 1998كرينا، (را فراگرفته است    

 جهـات  بـرد، از برخـي   در دوران خاص زبان آموزي نيست، زباني كه اين كودك بـه كـار مـي     
مطالعـاتي كـه روي كودكـان زبـان     . متفاوت از قواعد فراگيري زبان در دوران زبان آموزي بود    

مطالعـة بيمـاران   . بندي گستردة زبـان در مغـز اسـت      پريش صورت گرفته نشان دهندة سازمان     
بينـد،   هاي زباني اين بيماران چندان آسيب نمي دهد توانايي  ضايعه ديدة نيمكرة راست نشان مي     

دهند، كه نـشان دهنـدة شـركت نيمكـرة      اين بيماران برخي از نقايص ارتباطي را نشان مي  ولي  
: هاي زباني كه در اين بيماران مشاهده شده از جمله اختالل. راست در ارتباط مغز و زبان است      

احساس، ناتواني در حفظ موضوع، ناتواني در درك لحن گفتار، عدم توانايي در درك       گفتار بي 

                                                 
1- dementia 
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 دربـارة رابطـة مغـز و زبـان در انـسان      1مؤسسة ماكس پالنـك . ها بوده است  و كنايه  ها  استعاره
. كنـد  هاي متعددي انجام داده است، تا نشان دهد مغز چگونه فرآيند زبان را هدايت مي  پژوهش

هـاي   يكي از تكنيك. هاي اين مؤسسه براي فعاليت مغز طبيعي و سالم بوده است     اكثر پژوهش 
هاي الكتروفيزيولوژي مغز به هنگام تحريكـات    در اين مؤسسه، ثبت فعاليت     به كار گرفته شده   

گـردد   در اين تكنيك فعاليت مغز به هنگام شـنيدن و ديـدن جمـالت ثبـت مـي          . بيروني است 
تجزيه و تحليل امواج در اين شيوه به شمارة الكترودهايي بستگي دارد، كه براي ثبت امواج به    (

هايي به طور صحيح خوانـده   كنندگان جمله شروع آزمايش براي شركتدر ). شود كار گرفته مي  
امواج مغزي آنها . گرفت هاي صحيح در معرض ديد آنها قرار مي  شد و در مرحلة بعد جمله      مي

در مرحلـة دوم آزمـايش بـراي    . گرديـد  به هنگام شنيدن و نيز ديدن جمالت درست ثبت مـي          
هاي نحوي داشتند و يا معني آنهـا مـبهم      يا اشتباه شد كه    هايي خوانده مي   كنندگان جمله  شركت

مقايسة نتايج نشان داد، هنگامي . گرديد مجدداً در چنين شرايطي امواج مغزي آنها ثبت مي         . بود
ديدند كه اشتباه نحوي و يا معني مبهمي داشتند، در  شنيدند و يا مي هايي را مي  ها جمله  آزمودني

گرديد، امـا در ناحيـة راسـت پيـشاني آنهـا چنـين        بت ميناحية چپ پيشاني آنها امواج منفي ث 
هـاي   رسد منفي بودن امواج پيشاني چپ چـه بـه وسـيلة اشـتباه         به نظر مي  . امواجي ثبت نشد  

نيـز چنـين   ) 1998(كرينـا و همكـارانش   . شـود  دستوري و هر حالت غير عادي ديگر ديده مي     
جلويي و قسمت پيشين نيمكرة چپ هاي دستوري، در بخش  امواجي را به هنگام قرائت اشتباه    

هايي كه اشتباه نحوي و يا ابهام معني داشتند منجـر بـه بـروز      به عالوه جمله  . اند گزارش نموده 
چنين امواجي در ناحية آهيانـة نيمكـرة   . شدند امواج مثبت در ناحية آهيانة نيمكرة چپ مغز مي   

  . راست ثبت نگرديد

                                                 
1- Max plank 
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