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نوشتۀ اتین بنسون 
ترجمۀ دکتر بهنوش دشتی  

مقدمه 
در متون علمی تناقض در مورد موسیقی و زبان زیــاد بـه چشـم 
ــاران بـا  میخورد. از یک سو مطالعات موردی - شاهد بر روی بیم
آسیب مغزی کــه توانـایی اسـتفاده از زبـان و موسـیقی را از دسـت 
دادهاند نشان داده است که مناطق مربوط به زبان و موسیقی در مغز 
ــاتی وجـود  کامال جدا و مستقل از یکدیگرند. از سوی دیگر مطالع

دارند که با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی  
(fMRI) به بررسی عملکرد مغز سالم پرداختهاند. این تحقیقات بــر 

خالف یافتههای نوروسایکولوژیک حاکی از آن هستند که مناطق 
مشترک زیادی در مغز کسانی که در حال تحلیل و درک زبـان یـا 

موسیقی هستند فعال میباشد. 
ــق فراینـد درک  برای رفع این تضاد پژوهشگران به بررسی دقی
اصوات و شنوایی پرداختهاند و هــر روز بیـش از پیـش در مییـابند 
که عقیدۀ وجود مراکز مستقل زبان و موسیقی برای توجیه اینگونــه 
ــام و ابتدایـی اسـت. هـر یـک از ایـن دو  ارتباطات پیچیده بسیار خ
ـــز در مغــز هســتند و  پدیـده وابسـته بـه فعـالیت شـبکهای از مراک
ــبی بیـن شـبکه درک زبـان و شـبکه درک موسـیقی  همپوشانی نس

وجود دارد. 
رابرت زاتور (Robert Zatoore) روانشناس و دانشمند عصــب 
ــترال دانشـگاه مـک  شناسی شناختی در انستیتوی عصبشناسی مون
گیل معتقد است که موسیقی و زبان هر یک حوزهای بسیار پیچیده 

با فرایندهای شناختی فراوان دارند. 

ارتفاع و زمان 
ــیگویـد: «بسـیاری از محققـان اغلـب تحقیقـات زبـان و  زاتور م
موسیقی را ساده میانگارند. گاه به راحتی میگویند شواهدی هسـت 
که منطقهای از مغز برای هر دو فعالیت زبــانی و موسـیقی فعـال شـده 
است، پس هر دو مکانیسم واحدی دارند. این اعتقاد مانند ایــن اسـت 
که بگوییم اگر حنجره کسی را بی حس کنیم قادر به صحبت کردن 
و خواندن نخواهد بود… در حالیکه رویکرد مناســب ایـن اسـت کـه 
ببینیـم هـر یـک از منـاطق چـه نقشـی را در ایـن فراینـد کلـی بــازی 

مینمایند» 
مطالعـات وی بـر چگونگـی تحلیـل اطالعـات صوتــی وارده در 
ــهها  مراکز شنوایی نیمکرههای راست و چپ تمرکز دارند. اغلب یافت
بر تحلیل کالم در نیمکرۀ چپ و تحلیل موســیقی در نیمکـرۀ راسـت 
داللت دارنـد. زاتـور معتقـد اسـت ایـن تفکیـک بـه دلیـل تفاوتـهای 
ــد. زمـان و فواصـل  بنیادین در تحلیل و درک زبان و موسیقی میباش
 t و d زمانی در کالم بسیار مهم هستند. تمایز دو حرف بی صدا مانند
ــک پنجـاهم ثانیـه رخ میدهـد.  در زمانی کمتر از 20 هزارم ثانیه یا ی
بنابراین سیستم تحلیل کننــده کـالم بـاید حساسـیت فوقالعـادهای بـه 
سرعت تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر در موسیقی ارتفاع صوت 
یا زیر و بم صدا بســیار اهمیـت دارد. البتـه زمـان هـم مـهم اسـت امـا 
تغییرات در طی صدها هزارم ثانیه رخ میدهد نه چند ده هزارم ثانیـه، 
ــان  پس شبکه عصبی تحلیل کنندۀ موسیقی باید بتواند تمایز خوبی می
اصوات زیر و بم قائل شود، مانند تفاوت یــک نـوت در آکوردهـای 
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مختلف که گاه فرکانسهایشان کمتر از 20 هرتز با یکدیگر تفـاوت 
دارد. 

 Trends in Cognitive Sciences زاتور طی مقالهای در مجله
(Vol. 6, No.1) عنـوان کـرده اسـت کـه ایـن دو مـدل پــردازش 

اطالعات که یکی بر زمان و دیگری بر فرکانس تمرکز دارند قابل 
ــبکه عصبـی نیسـتند. از ایـنرو عملکـرد آنـها میـان  تلفیق در یک ش
مراکز نیمکرۀ راســت  چـپ تقسـیم شـده اسـت: نیمکـرۀ چـپ بـا 
ــرۀ راسـت اختصـاص  فعالیت اختصاصی برای درک زمانی و نیمک

یافته به درک ارتفاع صوت. 
این رویکرد از لحاظ تفاوتهای پایهای پردازشــی چـارچوبـهای 
جدیدی برای موسیقی و زبان ترسیم مینماید. هر توالی از اصوات 
که در آن تفاوتهای هر چند جزئی در ارتفــاع وجـود داشـته باشـد 
نیمکرۀ راست را بیش از چپ درگیر میکند، خواه نام آن را کالم 

بگذاریم یا موسیقی یا هر چیز دیگر. 
ــانی کـه معتقدنـد دسـته  البته این تئوری منتقدانی نیز دارد، کس
بندی و نامگذاری حائز اهمیت است چرا که افراد اصوات یکسانی 
ــالم یـا موسـیقی بـدان گـوش کننـد بـه  را بسته به اینکه در قالب ک
شکلهای متفاوت تحلیل نمــوده و ادراک میکننـد و ایـن رویکـرد 

نیز دانشمندان زیادی را به خود مشغول داشته است. 
ــاه موسـیقی  زاتور میگوید: «وقتی مردم از من میپرسند جایگ
در مغز کجاست؟ تنها پاسخ من این است که هر آنچه باالی گردن 
قرار دارد. من فکر میکنم بسیار با ارزشتر است که موسیقی را بـه 
اجزای تشکیل دهنده آن تفکیک کنیم و سپس به شناسایی مراکــز 

مغزی برای هر جزء بپردازیم» 
 

ساختن چارچوب 
در حالیکه زاتور و همکارانش از موسیقی و کالم برای بررسی 
ـــهت  ادراک شـنوایی اسـتفاده میکننـد، افـرادی دیگـر آنـها را ج

مطالعۀ تحلیلهای سطوح باالتر شناختی به کار گرفتهاند. 
پاتل Aniruddh Patel, PhD ، یکی از پژوهشــگران انسـتیتوی 
علوم اعصاب La Jolla در کالیفرنیا میگوید: «مقایســۀ موسـیقی و 
ــوم شـناختی اسـت. ایـن دو بـه انـدازۀ  زبان استراتژی مفیدی در عل
کافی به هــم شـباهت دارنـد – هـر دو متشـکل از اجـزای منفصلـی 

هستند که با ترتیب خاصی به یکدیگر متصل میشوند تــا توالیهـای 
متفاوت اما قابل مقایسهای بسازند. این شباهتها به ما کمک میکند تا 
توصیفی برای فعال شدن مراکز مشترک حین گوش دادن به کــالم و 
ــر دو مـورد شـنونده «چـهارچوبـهای زمـانی»  یا موسیقی بیابیم.» در ه
میسازد. در مورد کالم شنونده ساختاری ورای اسمها، افعال و ســایر 
اجزای نحوی ایجاد مینماید و در موسیقی این ســاختار ورای نتـهای 

یک قطعه ساخته میشود. 
ــارچوبـها نیسـت بلکـه در فراینـد  اما تفاوت اساسی در ساخت چ

بازیابی (representation) اطالعات است. 
ـــد اختالفــات میــان مطالعــات  بـه نظـر میرسـد ایـن ایـده بتوان
تصویربرداری عصبــی و نوروسـایکولوژی را حـل نمـاید. آسـیب بـه 
ــات مـانند لـوب تمپـورال بـاعث ایجـاد اختـالل  مناطق بازیابی اطالع
اختصاصی در مورد زبان یا موسیقی میشود، در حالیکــه آسـیبهای 
ــالل در هـر دو  مناطق پردازش (Processing) مانند لوب فرونتال اخت
توانایی را به دنبال خواهــد داشـت. تئـوری پـاتل در شـماره جـوالی 
مجله Nature Neuroscience (Vol. 6, No.7) که به موسیقی و مغز 
اختصاص دارد، کامال شرح داده شده است. وی در این مقاله متذکـر 
ــاوینی بنگریـم کـه مـا بـه  شده که اگر به زبان و موسیقی به عنوان عن
ــه اشـتراک نـیز دارنـد، دادهایـم. در ایـن  فرایندهای پیچیدۀ ذهنی، ک
صـورت وجـود اختـالل درک موسـیقی در فـردی کـــه اختــالل در 

پردازش زبان دارد بعید به نظر نخواهد رسید. 
 

فراگیری نهان 
موسیقی مانند زبان ترکیب پیچیدهای از محرکهای شنوایی است 
ولی بر خالف آن محتوایی غــیر آشـکار  دارد. ایـن تفـاوت پایـهای، 
دانشمندان را به تفکر در مورد فراگــیری نـهان واداشـته اسـت، یعنـی 
فرایندی که افراد بدون آنکه قادر بــه توضیـح پدیـدهای باشـند آن را 

میآموزند. 
ـــی از  باربــارا تیلمــن (Barbara Tillmann) روانشــناس و یک
پژوهشگران مرکــز ملـی مطالعـات علمـی دانشـگاه لیـون مـیگویـد: 
ــاه جدیـدی در مـورد سـاختارهای  «پژوهش در حوزۀ موسیقی دیدگ
ــها بـه مـا میدهـد بـه همیـن دلیـل  غیر کالمی و چگونگی ادراک آن
مطالعۀ موسیقی در کنار زبان جــالب توجـه اسـت چـرا کـه در زبـان 
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عالوه بر رویدادها و ارتباطات نحوی ساختارهای معنایی نیز وجود 
دارند.» 

محققین دریافتهاند که پردازشهای پایــه در یـادگـیری زبـان و 
موسیقی مشــترک میباشـد. بـه عنـوان مثـال تیلمـن و همکـارانش 
مشاهده کردهاند که حتی افراد عــادی و غـیر موسـیقی دان ادراک 
بسیار پیچیدهای از قواعد موسیقی دارند، درست مانند کودکی کــه 
زبان فرا میگیرد. وقتی این قواعد در قطعهای موسیقی نقــض شـده 
باشند، آنها متوجه این اختالل میشوند اما با سرعت کمتری نسبت 
به موسیقی دانــها آن را در مییـابند، مثـل اینکـه جملـهای بـا پایـان 

ــن یافتـهها در مجلـه روانشناسـی تجربـی  غیرمنتظره شنیده باشند. ای
 Journal of Experimental Psychology: Human Perception 

and Performance (Vol.29, No.2) به چاپ رسیده است. 

گروه دیگری از دانشمندان به مطالعۀ مراحل یادگیری در چنـد 
ــی  ماه اول زندگی پرداختهاند. آنان به دنبال کشف زمان و چگونگ
ــتند. بـه گفتـه کـارولین پـالمر  فهم موسیقی و زبان در کودکان هس
( Caroline Palmer) یکی از روانشناسان دانشگاه اوهایو مطالعات 

گذشته نشان می دهند که نوزادان به ظریفترین تغییرات در کالم 
حساس هستند. پالمرو همکارانش سعی دارند دریابند کــه آیـا ایـن 
ــک  حساسیت به طور اختصاصی نسبت به کالم است یا بخشی از ی
ـــایز، درک و یــادآوری  حساسـیت کلیتـر اسـت کـه موجـب تم
ویژگیهای مختلف صوتی میشــود. نتـایج ایـن مطالعـات کـه در 
Journal of Memory and Language (Vol.54, No.4) به چاپ 

رسیده حاکی از آن است که کودکان ده ماهه میتوانند تشــخیص 
ــها در  قطعـات موسـیقی را بیـاموزد. ایـن فرآینـد مشـابه توانـایی آن

شناسایی صدای افراد میباشد. در بالغین شباهت دیگری بین کــالم و 
موسیقی مشاهده میشود. اشتباهات کوچکی که حین صحبت کردن 
یا نواختن موسیقی – در کلمات یا نوتها – پیش میآید به آنچــه فـرد 

ناخودآگاه قصد گفتن یا نواختن آن را داشته مرتبط می باشد. 
 (Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory

 .and Cognition, Vol. 19, No.2)

ــروب  (Sandra Treub)از روانشناسـان دانشـگاه  دکتر ساندرا ت
تورنتو دریافته است که نوزادان به ابعادی از موسیقی حســاس هسـتند 
ــا کـالم نـدارد. بـه عنـوان مثـال آنـها میتواننـد کـوک  که ارتباطی ب
قطعات را تشخیص دهند حتی وقتی آن قطعه با کلیدهای دیگر یــا بـا 
سرعتی متفاوت نواخته میشود. همچنین قطعاتی که بر اساس قواعــد 
ــهانی موسـیقی سـاخته شـده اسـت را بـهتر درک میکننـد  کلی و ج
ساختار موسیقی اقوام مختلف تفاوتهای وجود دارد، به عنوان مثــال 
در گامهای ماژور و مینور، و شناخت این تفاوتها نیــاز بـه آمـوزش 
ــه بـه طورکلـی موسـیقی نـامیده  دارد. اما اغلب ما توانایی درک آنچ

میشود را داریم. 
امـا چـرا آشـنایی بـا موسـیقی اهمیـت دارد؟ تـروب در شـــمارۀ 
ــه  جوالی Nature Neuroscience (Vol. 6, No.7) پاسخ میدهد ک
تأثیر موسیقی در ایجاد ارتباط بیــن جوامـع و ملـل مختلـف کمـتر از 
زبان نیست. «ما از هــوش و قـدرت تحلیـل برخورداریـم، امـا بـه جـز 
انسان نخستینیان نــیز از ادراک متناسـب بـا خـود برخوردارنـد. آنچـه 

موجب تمایزات و آنها فاقد آن هستند طبیعت کامالً اجتماعی ماست  
و این دلیل و انگیزۀ اصلی استفاده ما از زبان و موسیقی میباشد.» 
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