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ABSTRACT
The study of the relationship between the brain and language learning has always been
of interest to researchers in various sciences. This may be due to the multidimensional
nature of language that influences other human activities. One of the issues that has been
raised for a long time is how the brain is able to learn language and how language learning
affects the brain. In this study, we first refer to the classical view of the brain based on the
concept of inflexibility of the brain after passing through the critical age, and then the
opposite view, Donald Hebb's view, which emphasizes the constant flexibility of the brain
was presented. In the following, by mentioning the researches done using brain imaging
technology in the field of second language learning, the flexibility of the brain is examined
and in this regard, the question is whether the brain, after passing through the critical age,
will have no change or will the plasticity of the brain continue throughout life, and what
effects does the language learning have on it? The results indicated that the plasticity of the
brain in linguistic and non-linguistic learning does not depend on age, and the brain has the
ability to regenerate itself to some extent at any age. As a result of this view, the
assumption of the classical view of the brain that there is a critical period for the plasticity
of the brain is questioned.
Key words: Brain Plasticity, Second language learning, Bilingualism, Critical Period,
Sensitive Period, Cognitive Activities.
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چكیده
بررسي رابطه مغز و فراگيري زبان ،همواره مورد عالقه پژوهشگران علوم مختلف بوده است .اين امر شايد
برخاسته از ويژگي چند بُعدي زبان باشد كه ساير فعّاليّتهاي بشري را تحت تأثير خود قرار ميدهد .يكي
از مسائلي كه از ديرباز مطرح بوده است ،پرداختن به چگونگي توانايي مغز در فراگيري زبان و نيز چگونگي
تأثير فراگيري زبان بر مغز است .در اين جُستار ابتدا به ديدگاه كالسي

مغز منني بر مهووم تغييرناپييري

مغز پس از گير از مرحله حسّاس و يا مرحله تعيينكننده ،اشاره ميگردد و سپس ديدگاه مخالف اين نظر
يعني ديدگاه دانلد هِب كه به انعطافپييري هميشگي مغز تأكيد دارد ،بررسي ميشود و توضيح داده ميشود.
در ادامه ،با ذكر پژوهشهاي انجامشده با استهاده از فنّآوري تصويربرداري مغزي در حيطه فراگيري زبان
دوم ،قابليّت انعطافپييري مغز ،مورد بررسي قرار ميگيرد و در اين راستا به اين سوال پرداخته ميشود كه
آيا مغز پس از گير از مرحله حسّاس ،ديگر هيچ تغييري پيدا نميكند يا اينكه انعطافپييري مغز در تمام
طول عمر ادامه پيدا خواهد كرد و يادگيري زبان در آن چه تاثيري دارد؟ نتايج بيانگر آن است كه
انعطافپييري مغز در يادگيري زباني و غير زباني وابسته به سن نيست و مغز در هر سنّي اين قابليّت را دارد
كه تا حدّي خودش را بازسازي كند .در نتيجه اين نگاه ،فرض ديدگاه كالسي

درباره مغز منني بر وجود

دوره تعيينكننده در انعطافپييري مغز مورد ترديد قرار ميگيرد.
واژگان کلیدی :انعطافپذیری مغز ،یادگیری زبان دوم ،دوزبانگی ،دوره تعیینکننده ،دوره حسّاس،
فعّالیّتهای شناختی
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 .1مقدّمه
همه انسانها به محض تولّد و شايد پيش از آن و در دوران جنيني به اكتساب يا فراگيري زبان ميپردازند
كه اين امر ،به عنوان ابزار ارتناطي ،در تحقّق ماهيّت اجتماعي آنان ،نقش بسيار مومي ايها ميكند .بر اين
اساس ،ميتوان ادّعا نمود كه فراگيري زبان اوّل به صورت ناخودآگاه و با قرار گرفتن در محيط زباني رخ
ميدهد .امّا در عين حال ،اين ويژگي اجتماعيبودن انسان كه با رشد قشر پيشاني همراه است و در
حقيقت ،در نظر بسياري از صاحبنظران و محقّقان ،وجود اين قسمت از مغز است كه انسان را انسان
ساخته است ،به منظور برقراري ارتناط هرچه بيشتر با دنياي پيرامون ،او را به سوي يادگيري زبانهاي
ديگر سوق ميدهد ( .)Baars, 2013در دنيايي كه امروزه زندگي ميكنيم ،بيش از نيمي از مردم آن،
عالوه بر زبان مادري خود ،به صورت فعّال در حال فراگيري و به كارگيري زبان دوم يا سوم هستند
( .)Grosjean & Li, 2013فراگيري زبان دوم فرايندي است كه حيطههاي مختلهي را در بر ميگيرد،
و از اين رو ،دانشمندان علوم مختلف مانند زبانشناسي همگاني ،زبانشناسي كاربردي ،روانشناسي،
عصبپژوهي ،شناختپژوهي و بسياري حوزههاي ديگر مانند مردمشناسي ،مطالعات اجتماعي و فرهنگي،
سياست و غيره آن را مورد بررسي قرار ميدهند .در اين ميان ،يكي از كاربرديترين نظريّهها در اين باره،
توسّط عصبپژوهان و شناختپژوهان عالقهمند به مناحث زباني مطرح شده است ،بهطوريكه ميتوان
گهت يافتههاي آنان در تعاملي دو يا چند جاننه با ساير حوزهها مانند زبانشناسي ،نتايج شگرفي نيز به
همراه داشته است .در اين راستا ،مهاهيم و فرضيّههاي گوناگوني از سوي عصبپژوهان و شناختپژوهان
درباره فراگيري زبان و بهويژه زبان دوم و ارتناط آن با مغز مطرح شده است كه از بنياديترين آنها
ميتوان به مناحث مطرحشده درباره تاثير يادگيري زبان دوم بر مغز انسان در طيّ زمان اشاره كرد.
پژوهشگران اين حوزهها ،در اين زمينه ،مهاهيم و فرضيّههاي مختلهي را از جمله فرضيّه دوره تعيينكننده
براي فراگيري زبان اوّل ،فرضيّه دوره حسّاس در فراگيري زبان اوّل ،و چگونگي عملكرد اين فرضيّهها در
يادگيري زبان دوم و ارتناط آن با انعطافپييري مغزي يا عصني بيان كردهاند .آنچه در اين ميان ،در اين
نوشتار مورد نظر قرار گرفته است ،بررسي تأثير فراگيري فعّاليّتهاي شناختي ،به طور عام ،و فراگيري
زبان دوم ،به طور خاص ،بر مغز است.
سوالي كه ممكن است پيش از هر چيز در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه اهمّيّت انعطافپييري
مغز در چيست و چرا براي بررسي اين اهمّيّت به يادگيري زبان پرداخته ميشود؟ نگرش سنّتي و قديمي
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به مغز كه از آن به نگاه بدبينانه به مغز نيز ياد ميشود ،بر اين باور است كه در رشد و تغيير و تحوّل مغز
دوره تعيينكنندهاي وجود دارد كه اگر در آن زمان ،فراگيري فعّاليّتهاي مختلف شناختي صورت نپييرد،
پس از گيشت آن دوران ديگر هرگز فراگيرياي اتّهاق نخواهد افتاد .از اين رو ،با عدم رشد سلّولهاي
مغزي در دوره تعيينكننده ،پس از سپريشدن اين دوران ،هرگونه تغيير و تحوّل در مغز ناممكن است و ليا
مطابق اين نگرش ،هرگونه آسيب به مغز اعمّ از آسيبهاي بيروني يا پيرشدن طنيعي مغز غير قابل جنران
است و باز نميگردد .امّا اگر به انعطافپييري مغز باور داشته باشيم (نگاه خوشبينانه و جديد به مغز)،
پيرشدن مغز و چگونگي آن ،تا حدود زيادي تحت كنترل فرد و فعّاليّتهاي شناختياي خواهد بود كه فرد

براي ارتقاي عملكرد مغز خود ،به آنها ميپردازد و در حقيقت ،آنها را فرا ميگيرد .از جمله اين فعّاليّت-
ها ،فراگيري زبان دوم يا سوم است كه در اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت و در بخشهاي بعدي با بيان
پژوهشهاي انجامشده در اين حيطه نشان خواهيم داد چهگونه يادگيري زبان جديد ،بر خالف نگرش
قديمي به مغز ،ميتواند بر مغز تأثير بگيارد و در نتيجه اين اثرگياري ،به عنوان شاهدي بر انعطافپييري
مغز نيز در نظر گرفته شود.
 .2انعطافپذیری مغز چیست؟
انعطافپييري مغز كه انعطافپييري عصني يا نوروني ،يا الگويابي مجدّد قشر مغز نيز ناميده ميشود،
اصطالحي است كه به توانايي مغز در تغيير و تطنيقدادن و دوباره سازماندهيكردن گرهگاههاي نوروني در
تمام طول عمر و در نتيجه تجربه ،داللت دارد .به بيان سادهتر ،ميتوان گهت انعطافپييري مغزي به معناي
توانايي تغيير در نتيجه يادگيري است .تغيير و انعطافپييري نوروني ميتواند در مقياس كوچ

و در

سطح تغيير فيزيكي سلّولهاي منهرد باشد يا در مقياس بزرگ بوده و همه ساختار مغز را در بر بگيرد.
مانند الگويابي مجدّد قشر مغز هنگاميكه بخشي از مغز آسيبديده ،كاركرد خود را از دست داه است .اين
تغيير و انعطافپييري از طريق افزايش شمار پيوندگاههاي ميان نورونها يا به واسطه افزايش رهاسازي
انتقالدهندههاي عصني صورت ميپييرد و سنب تقويت بلندمدّت يا تضعيف بلندمدّت ،و در نتيجه،
يادگيري ميشود ( .)Gazzaniga, 2013انعطافپييري نوروني به انواع گوناگوني طنقهبندي شده است.
امّا در ي

دستهبندي كلّي ميتوان به دو نوع انعطافپييري اشاره كرد :انعطافپييري كاركردي و

انعطافپييري ساختاري .انعطافپييري كاركردي به توانايي مغز در جابهجايي كاركرد مغز از ناحيه
آسيبديده به ناحيههاي سالم ديگر گهته ميشود و عالوه بر آنچه كه به هنگام رشد اتهاق ميافتد ،در
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آسيبهاي مغزي ناشي از عوامل گوناگون نظير سكتههاي مغزي ،تومورها يا ضربههاي مغزي رخ ميدهد
و سنب بونود كاركرد مغز ميگردد .در عين حال ،انعطافپييري ساختاري ،در تغيير ساختار فيزيكي و
ايجاد و افزايش پيوندگاهها در نتيجه يادگيري صورت ميپييرد.
 .3انعطافپذیری مغز و فرضیّه دوره تعیینکننده و دوره حسّاس در فراگیری زبان
همانگونه كه اشاره شد منظور از انعطافپييري مغز ،در واقع ،توانايي مغز در سازماندهي دوباره خود از
طريق ايجاد اتّصالهاي عصني جديد در طول زندگي است .انعطافپييري مغز ،به نورونها (ياختههاي
عصني) در مغز اجازه ميدهد تا آسيب و بيماري را جنران كنند و فعّاليّتهاي خود را در پاسخ به
موقعيّت هاي جديد يا تغيير در محيط خود تنظيم نمايند .در ديدگاههاي كالسي

فلسهي و علمي ،اعتقاد بر

اين بود كه با افزايش سن ،انعطافپييري مغزي نيز كاهش مييابد و در نتيجه آن ،فراگيري فعّاليّتهاي
شناختي ،كه يكي از مومترين آنها زبان است ،محال يا خيلي سخت خواهد بود .به عنوان مثال ،نميدانيم
چرا ويكتور ،كودک جنگل كه در سنّ  21سالگي در جنگلهاي فرانسه پيدا شد و ايتارد او را مورد
آموزش و مطالعه قرار داده بود ،نتوانست حرف زدن را ياد بگيرد؟! يا نظر لنهبرگ درباره فعّالشدن زبان
به عنوان ي

رفتار زيستي در دورهاي خاص به نام دوره تعيينكننده ،درباره ميزان زبانآموزي جني كه

دختربچهاي  21ساله بود و از سنّ  12ماهگي تا زمان پيدا شدنش ،به دست پدر و مادرش حنس شده
بود ،تا چه حد درست است؟! در اين راستا ،پژوهشگران به دو دسته تقسيم ميشوند .يكي گروهي كه بر
فرضيه وجود دوره تعيينكننده در فراگيري زبان و بسياري از فرايندهاي شناختي ديگر تأكيد ميكنند و
بيان ميدارند كه پس از اين دوره ،از انعطافپييري مغز به طور چشمگيري كاسته ميشود.گهته ميشود اگر
كودک تا  6ماهگي در معرض نور و روشنايي قرار نگيرد ،راههاي عصني گيرنده كه از چشم به قشر مخ
ميروند ،از بين ميروند .اين مثالي است از وجود دوره تعيينكننده در ساير فرايندهاي مغزي و شناختي.
فرضيّه دوره يا مرحله تعيينكننده ،از مدّتها پيش در ميان زبانشناسان و روانشناسان نيز مطرح بوده
است .بر اساس اين فرضيّه ،توانايي دستيابي به زبان ،از نظر زيستشناختي ،به سن پيوند خورده است.
در اين فرضيّه ادّعا ميشود كه در محيط غني زباني ،دامنه زماني كمالمطلوبي براي دستيابي به زبان
وجود دارد كه پس از آن ،فراگيري زبان بسيار دشوار و گاهي غير ممكن ميگردد .در حقيقت ،فرضيّهّ
دوره تعيينكننده بيان ميكند كه چند سال اوّل زندگي ،زمان بسيار حياتياي است كه فرد ميتواند در
صورت ارايه محرّکهاي مناسب ،زبان اوّل را فراگيرد .اگر يادگيري زبان ،در طيّ اين مدّت رخ ندهد،
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شخص به زبان كامل ،به ويژه دستور زبان ،دست نخواهد يافتKennedy& ،Lenneberg, 1967( .
 .)Norman, 2005گروه ديگر ،پژوهشگراني هستند كه به وجود دوره حسّاس در فراگيري زبان و
برخي فرايندهاي شناختي اعتقاد دارند .دوره حسّاس ،دورهاي است كه طيّ آن ،فراگيري زبان ساده و
راحت است و اگر اين دوره تمام شود و كودک زباني نياموزد ،اينگونه نيست كه ديگر نتواند آن را فرا
بگيرد .بلكه ،پس از گير از دوره حسّاس هم ميتوان زبان را فراگرفت امّا با دشواري بيشتر و كارآيي
كمتر همراه خواهد بود .دو اصطالح دوره تعيينكننده و دوره حسّاس ،در اصل ،از تحقيقات اتولوژيستها
برخاستهاند و نقشي موم در روانشناسي كودک ،نورولوژي ،يادگيري زبان و غيره ايها كردهاند.
نگاه همسو با وجود دوره تعيين كننده در يادگيري زبان ،يادآور نگرش كاخال به مغز است .كاخال بر
اين باور بود براي رشد و ترميم و تكثير سلّولهاي مغزي ،دوره تعيينكنندهاي وجود دارد كه پس از اتمام
آن ،هيچگونه تغييري در آنها رخ نخواهد داد .از اين ديدگاه به عنوان ديدگاه بدبينانه به مغز ياد ميشود

( .)Baars, 2013امّا در مقابل ،دانشمنداني مانند دانلد اُ هب ( )2821 – 2891بر اين باور بودند كه
انعطاف پييري مغز هميشگي است و در هيچ سنّي پاياني بر آن وجود ندارد .هب در نظريّهپردازي خود ،از
آنچه روانشناسان ،سازههاي نظري ميخوانند _ يعني عناصر نظري كه ميتوان آنها را در مقام اشاره به

ساختارهاي واقعي و قابل مشاهده به كار گرفت _ استهاده ميكند .او در اصطالحات نظري خود ،از سازه-

هايي مانند گرهوارههاي سيناپسي ،گروهههاي نوروني ،و توالي يا زنجيره فازي استهاده ميكند ،سازههايي
كه شايد معلوم شود كه متناظرهاي فيزيولوژي

هم در واقعيّت دارند .وي با استهاده از اين اصطالحات،

نظريّهاي ساخته و پرداخته است كه هم در فيزيولوژي و هم در روانشناسي يادگيري و انگيزش،
پژوهشهاي جديد فوقالعاده پُرباري را پديد آورده است (هايمن .)2186 ،در واقع ،دغدغه اصلي هب،
ارايه كردن تنييني علمي براي پردازشهاي عالي ذهني مانند ادراک ،تهكّر ،و رفتار ارادي بود
( .)2013 ،Ghassemzadeh, et. alدر اين راستا ،هب به دو مهووم كليدي اشاره ميكند :گروههها يا
مجتمعهاي سلّولي يا نوروني و زنجيرههاي مرحلهاي .او بيان ميدارد هر شيءاي كه ما آن را تجربه
ميكنيم ،مجموعهاي از نورونها را راهاندازي مينمايد كه اين مجموعه ،گروهههاي سلّولي يا نوروني نام
دارد .براي مثال دو سلّول نوروني  Aو  Bرا در نظر بگيريد .ميدانيم كه پتانسيل عمل و تحري

ي

نورون به واسطه آكسون نورون ديگر صورت ميپييرد .وقتي آكسون سلّول  Aبه اندازه كافي ،يعني اندازه-
اي كه سنب رخداد پتانسيل عمل در سلّول بعدي شود _ به اين معني كه سلّول  Bرا تحري
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طور مداوم در شلّي

آن دخالت نمايد _ در يكي از اين سلّولها و يا هر دوي آنها تغييرات رشدي يا

متابولي

اتّهاق ميافتد .بر اثر اين تغييرات ،كارآمدي سلّول  ،Aبه عنوان يكي از سلّولهايي كه سلّول B

را تحري

ميكند ،افزايش مييابد .طرّاحان شنكه عصني ،اين فرض يادگيري را پييرفتند و به عنوان

"قاعده هب" از آن ياد كردند .چند سال بعد ،نوروفيزيولوژيستها براي آزمون اين فرض ،تكني هايي را
وضع كردند و در نوايت ،سيناپسهايي كه با اين قاعده ،همخواني داشتند" ،سيناپسهاي هني" لقب گرفتند

(قاسمزاده .)2198 ،به گهته هب ،گروهههاي سلّولي ،نظامهاي عصنيِ پويا هستند و بسته به شيء يا
رويداد محيطي كه معرّف آنها است ،ميتوانند بزرگ يا كوچ

باشند .براي مثال ميتوان به گروهههاي

نوروني وابسته به دستگيره در خانه و چيزهاي مرتنط با آن اشاره كرد .هنگاميكه فرد دستگيره در را مي-
بيند ،گروهه هاي نوروني وابسته به مهووم خانه و ديگر مهاهيم مرتنط با آن مثل پنجره ،ميز ،صندلي و ...
در او فعّال ميگردد و فرد ميتواند به آنها فكر كند .در واقع ،تمامي گروهههاي سلّولي ي
عصني ،در هم تنيده هستند و مي توانند از طريق تحري

مجموعه

بيروني يا دروني يا تركيب اين دو راهاندازي

شوند .به اعتقاد هب ،گروهههاي نوروني ،اساس عصبشناختي انديشه است و او از اين طريق تنيين مي-
كند كه چرا قرار گرفتن در معرض خانه ،حيوان ،چيز يا فرد مورد عالقه براي اينكه بتوانيم به آن فكر
كنيم ،الزم نيست.
مهووم ديگري كه هب مطرح ميكند ،مهووم زنجيرههاي مرحلهاي است .هب ميگويد جننههاي مختلف
ي

شيء از لحاظ عصبشناختي با هم ارتناط مييابند و گروهههاي نوروني را شكل ميدهند .گروهه-

هاي نوروني نيز به لحاظ عصبشناختي با هم تركيب ميشوند و زنجيرههاي مرحلهاي را به وجود مي-

آورند .زنجيره مرحلهاي ،رشتهاي از فعّاليّت يكپارچه شده موقّتي است كه در جوينار انديشه ،جريان به
حساب ميآيد و در حقيقت بر اين اساس ،هنگاميكه ي

زنجيره مرحلهاي راهاندازي ميشود ،فرد جريان

سيّال تهكّر را تجربه ميكند .براي مثال ،كودک براساس آنچه از نوازش مادرش تجربه كرده است ،با
شنيدن صداي پاي مادر ،تصوير صورت و حسّ نوازش او در ذهنش نقش ميبندد ،چراكه پيش از اين،
مجتمعهاي سلّولي و به دننال آن زنجيرههاي مرحلهاي اين رويداد در سلّولهاي مغزياش شكل گرفته
است .هب ،سپس ،نتيجه ميگيرد كه نورونهايي كه با هم شلّي
نورونهايي كه جدا از هم شلّي

ميكنند ،با ي ديگر پيوند ميخورند و

ميكنند ،جدا از هم هستند .و به اين ترتيب ،او قانون معروف خود را كه

اصل اوّل گروهانديشي نوروني ادلمن نيز ميباشد ،معرّفي مينمايد " :شلّي
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جدا از هم ،پيوند جدا از هم" .بر اين اساس ،ميتوان گهت دانلد هب يكي از اوّلين افرادي است كه درباره
ماهيّت انعطافپيير مغز صحنت كرده است ( spartz, 1995؛ .)Cooper, 2004
عالوه بر اين ،مطالعات اخير نيز ديدگاه بدبينانه به مغز را به چالش كشيدهاند و پژوهشهايي كه در
حوزه مغز و شناخت مربوط به توجّه ،حافظه ،ادراک و فراگيري زبان دوم انجام گرفتهاند ،بر انعطافپييري
نوروني هميشگي مغز در بزرگساالن داللت دارند (براي مشاهده خالصهاي از اين فعّاليّتها نگاه كنيد به:
 Hernandez, 2013, ، Abutalebi & Green, 2007و  .)Li, 2014همچنين ،فنّآوري
تصويربرداري مغز مانند  fMRIو  MRIتأثير شگرفي بر پيشرفت پژوهشهاي مرتنط با ساختار و
عملكرد مغز داشتهاند (براي مثال نگاه كنيد به Hickok, 2009; Poeppel, Emmorey, & :
.)Pylkkanen, Hickok,2012
 .0انعطافپذیری مغز و یادگیری زبان دوم
همانگونه كه پيش اين اشاره شد ،در ديدگاه كالسي

مغز و زبان ،بر كاهش انعطافپييري مغز بزرگ-

ساالن در يادگيري زبان دوم تأكيد ميشود و بهويژه ،فرضيّه دوره تعيينكننده برجسته ميگردد .امّا ديدگاه
علمي جديد ،اين نظريّه را به چالش ميكشد و از طريق بهكارگيري تكنولوژي تصويربرداري مغز و به ويژه
 fMRIدر بررسيهاي زباني بر انعطافپييري هميشگي مغز به هنگام انجام اين فعّاليّتها داللت دارد.
مطالعاتي كه انجام شده است ،نشان دادهاند كه بر خالف پيشبينيهاي فرضيّه دوره تعيينكننده ،يادگيري
زبان دوم حتّي اگر خيلي دير هم در بزرگسالي اتّهاق بيافتد ،به تغييرات نوروني و رفتارياي منجر
ميگردد كه به الگوهاي زبان اول نيز نزدي

است ( Abutalebi,et all, 2005; Hernandez,

.)2013; Indefrey, 2006; Sebastián-Gallés, et all, 2012
دو زبانگي موارت پيچيدهاي است كه مغز بايد به هنگام سخنگهتن ،از بين دو زبان ،يكي را برگزيند.
اين گزينش به گونهاي صورت ميگيرد كه مداخلههاي احتمالي زبان ديگر ،مورد بازداري قرار گيرد و در
عين حال ،حالت رفت و برگشتي وجود داشته باشد .به نظر ميرسد براي انجام اين كار ،ي

سيستم كنترل

شناختي در كار باشد كه خو د از چندين مدار قشري و زيرقشري تشكيل يافته است .از آن جمله ميتوان
به قشر جلوي پيشاني ( ،)PFCقشر سينگوليت قدّامي ( ،)ACCقشر آهيانهاي زيرين ( )IPCو
عقدههاي پايهاي زيرقشري اشاره كرد .وقتي فرد دو زبانه ،يكي از زبانها را به كار ميگيرد ،شكنج
پيشاني زيرين در نيمكره چپ ،نقش اصلي را در متوقّف كردن دخالت زبان ديگر ايها ميكند .در اين
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حالت ACC ،و نواحي ذينقش در برنامه حركتي زبان فعّال ميشوند (Blackburn, 2018: 8-
.)127

يكي از داليل عالقه به مطالعه دوزبانگي ،تأثير شناختي_عصنياي است كه اين يادگيري بر مغز دارد.

دو زبانگي ،نه تنوا تغييراتي را در كاركرد مغز ،بلكه در ساختار مغز هم ايجاد ميكند .الگوهاي تجربه زبان
دوم ،اغلب با تغييرات آناتوميكي در ساختار مغز همراه هستند .از جمله اين تغييرات ،ميتوان به تغييراتي
مانند افزايش تراكم مادّه خاكستري مغز ،ضخامت قشر مغز و تقويت و ي پارچگي هرچه بيشتر ماده
سهيد اشاره نمود .شنكههاي زباني در دو زبانهها بيشتر از ت زبانهها از طريق مادّه سهيد به هم مربوط
ميشوند .مادّه سهيد مقاومت بيشتري در برابر پسرفتهاي مربوط به سن ،از خود نشان ميدهد
( .)Blackburn, 2018فراگيري زبان دوم در انعطافپييري هرسه بخش ماده خاكستري ،قشر مغز و
ماده سهيد نقش دارد و بنابراين ،در بررسيهاي مختلف انعطافپييري مغز ،سوم عظيمي را به خود
اختصاص داده است.
مچلّي ( )1221در مطالعه اي كه با استهاده از فنّآوري تصويربرداري مغز انجام داده است ،تراكم مادّه
خاكستري را در افرادي كه زبان دوم را ياد ميگيرند ،اندازهگيري نموده است .او دو دسته افراد دوزبانه را
مورد بررسي قرار داد .ي

دسته ،افرادي بودند كه قنل از  1سالگي زبان دوم را فراگرفته بودند ،يعني پيش

از تمامشدن دوره تعيينكننده كه در مطالعات كالسي

به تاثير و اهمّيّت باالي آن در فراگيري زبان اعتقاد

داشتند ،و دسته ديگر ،افرادي بودند كه در سنين  22تا  21سال ،زبان دوم را ياد گرفته بودند .او مشاهده
كرد كه در هر دو دسته ،تراكم مادّه خاكستري در قطعه آهيانه زيرين چپ ( )IPLنسنت به افراد ت زبانه
بيشتر بود .امّا در عين حال ،تأثيرش در دسته اول كه زبان دوم را پيش از سنّ  1سالگي فراگرفته بودند،
بيشتر از دسته دوم بود .نكته جالب توجّه اين است كه منطقه ،IPLناحيه مومّي در ي پارچهسازي
معنايي و يادگيري واژگان و حافظه كارآيند محسوب ميشود و گسترش بيشتر اين ناحيه در افراد
دوزبانه شايد به سنب كاركردن با تعداد واژگان بيشتر باشد .عالوه بر اين ،در اين مطالعه ،ميزان موارت
زبان آموز هم درجات تأثير متهاوتي را نشان داده است .هرقدر زبان آموز موارت بيشتري از خود نشان
ميداد ،تراكم اين قسمت بيشتر بود .مطالعات بعدي از جمله گروگن ( )1221و دالروزا ( )1221يافته
مچلّي را تأييد كردهاند و نشان دادهاند عالوه بر  ،IPLمادّه خاكستري در نواحي مجاور اين منطقه يعني
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قشر آهيانه اي گيجگاهي ( )TPCنيز در افراد دوزبانه از تراكم بيشتري نسنت به افراد ت زبانه
برخوردار است.
در همين زمينه ،پژوهشگران ديگري از جمله ،مارتنسون و همكاران ( ،)1221اشلگل و همكاران
( ،)1221زاتوري و همكاران (  )1221و ابوطالني و همكاران ( )1221نيز نشان دادهاند كه عالوه بر تراكم
مادّه خاكستري ،ضخامت قشر مغز و ميزان ي پارچگي ماده سهيد نيز بين افراد دوزبانه و ت زبانه
متهاوت است.
 .5تغییر ساختاری ،نمایانگر الگوی کارکردی فعّالیّتهای نورونی
مادّه خاكستري ،متداولترين و بيشترين تغييرات آناتومي مغزي را به خود اختصاص داده است .در اين
قسمت از مغز ،منطقههاي كليدياي وجود دارند كه در فراگيري و پردازش زبان نقش حياتي دارند .اين
مناطق عنارتاند از(:)Li, et all, 2014

IFG: Inferior Frontal Gyrus
شكنج قدّامي زيرين :منطقه اصلي مغز براي زبان در نيمكره چپ كه در بازيابي واژگان ،نقشه توليد و

پردازش واژي_نحوي نقش دارد .منظور از پردازش واژي_نحوي ،پردازش واژهها با هم و در سطح كلّ
جمله است .در پردازش واژي_نحوي ،مغز مقوله و نوع واژه را در ارتناط با واژههاي ديگر جمله ،يعني

واژههاي قنل و بعد از آن ،تشخيص ميدهد.

MFG: Middle Frontal Gyrus
شكنج پيشاني ميانه :اين منطقه در نيمكره چپ براي انتخاب معني واژگان و نيز كاركردهاي نقشه توليد و

كنترل اجرايي و حافظه كارآيند و پاسخهاي مواري دخيل است.

STG: Superior Temporal Gyrus
شكنج گيجگاهي بااليي :عمدتاً در پردازشهاي واجي و آوايي دخالت دارد .بخشهاي عميقتر آن ،به
ويژگيهاي صوتي و قسمتهاي باالتر آن ،به مشخصّههاي واجي حسّاساند.
ALT: Anterior Temporal Lobe
قطعه گيجگاهي قدّامي :اين قسمت در نيمكره چپ به همراه بخش زيرين و مياني ،جننههاي مختلف بازنمايي
و پردازش معنايي را به عوده دارد.
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قطعه آهيانه زيرين :اين بخش در نيمكره چپ به همراه برخي مناطق مجاورش يادگيري واژگان ،حافظه
كارآيند واجي ،ذخيره واجي و ي پارچه سازي معنايي را به عوده دارد.

HP: Hippocampus
هيپوكمپ :براي شكلگيري حافظه ،حياتي است و در ايجاد ارتناطهاي واژگانيِ معنايي نقش دارد.
CB: Cerebellum
مخچه :اگرچه در نگاه كالسي  ،جزء قسمتهاي دستاندركار در پردازشهاي زباني نيست ،امّا پژوهش-
هاي جديد نشان دادهاند كه در پردازش معنايي واژگاني و نيز در پردازش دستوري به عنوان بخشي از

سيستم حافظه شيوهمدار دخالت دارد.
در شكل زير ،بخشهاي مختلف نيمكره چپ ،بهطور ساده ،نمايش داده شده است.

آناتومی مغز انسان
قطعۀ پیشانی

قطعۀ آهیانه

قطعۀ پس سری
مغز پیشین

مخچه
ساقۀ مغز

قطعۀ گیجگاهی

طناب نخاعی

شکل  :1نمای جانبی نیمکرۀ چپ مغز
Figure 1: Lateral view of the left hemisphere of the brain

مطالعات منتني بر تصويربرداري مغزي نشان دادهاند كه قشر خاكستري مغز در قسمتهايي كه در فراگيري
زبان نقش دارند و باالتر به آنها اشاره شد ،در افراد دوزبانه از تراكم باالتري برخوردار است .اين شواهد
نمايانگر آن است كه بين كاركرد وساختار مغز مطابقت پايدار وجود دارد و انعطافپييري ساختاري نتيجه
انطناق و درگيري كاركردي پويا است .درحقيقت ،فراگيري زبان جديد مانند هر فعّاليّت شناختي ديگر ،با
| 233

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال چهارم ،شماره دوم ،شهریور ماه 1044

ISSN: 2645-3428

ايجاد مدارهاي نوروني و ارتناطات پيوندگاهي همراه است .در اين زمينه نيز پژوهش هايي انجام شده است
كه در ادامه به دو مورد از آنها اشاره ميكنيم.
بردلي و هرناندز ( ،)1221دو گروه متشكّل از افراد ت زبانه انگليسيزبان و دوزبانه

انگليسي_اسپانيايي را براي پژوهش خويش انتخاب كردند .سپس واژه جديد آلماني را به هر دو گروه
عرضه كرد و در حين آزمايش و نيز دو ساعت پس از انجام آزمايش ،با استهاده از تكنولوژي ،fMRI
مغز اين افراد را مورد بررسي قرار داد .نتايج نشان دادند كه در افراد دوزبانه ،مناطق كنترلي وسيعتري فعّال
ميگردند ،درحاليكه در افراد ت زبانه ،شنكه هاي زيرقشري منطقهبنديشده ،شروع به فعّاليّت ميكنند .بر
اين اساس ،او نتيجه گرفت كه اين تهاوتها در فعّالسازي مناطق مختلف ،نشانگر آن است افرادي كه
تجربه پردازش دو يا چند زبان را دارند ،دسترسي كارآيندتري به نواحي كنترل شناختي دارند .اين به
معناي آن است كه تجربه زباني سنب ميشود به هنگام فراگيري واژه جديد ،مسيرهاي متهاوتي در نواحي
زيرقشري و پيشپيشاني فعّال شوند.
در پژوهشي ديگر ،يَنگ و همكاران ( ،)1221به بررسي رابطه ميزان موفّقبودن و موارت در زبان دوم
و تغييرات شنكه نوروني پرداختند .سوال آنها اين بود كه چهگونه ميتوان تهاوتهايي را در تغييرات مغز
نشان داد كه بيانگر ميزان موفّقيّت در يادگيري زبان دوم باشد .براي پاسخگويي به اين سوال ،آزمايشي را
ترتيب دادند كه در آن سي و نه نهر فرد انگليسيزبان حاضر بودند .اين افراد ،هيچگونه دانشي درباره
زبانهاي نواختي و از آن جمله ،زبان چيني نداشتند .آزمودنيها به مدّت شش ههته در معرض يادگيري
واژگان زبان چيني قرار گرفتند .در دو زمان قنل و بعد از آزمايش fMRI ،انجام شد .نتايجي كه به دست
آمد ،حاكي از آن بود كه بعد از آموزش ،الگوهاي شنكههاي مغز براي پردازش واژههاي زبان چيني ميان
افرادي كه واژگان را ياد گرفته بودند و افرادي كه ياد نگرفته بودند ،متهاوت بود .همچنين ،در ميان افرادي
كه ياد گرفته بودند نيز تهاوتهاي معناداري در نواحي مرتنط با زبان ،بين افرادي كه بيشتر موفّق بودند و
آنهايي كه از موفّقيّت كمتري برخوردار شده بودند ،ديده ميشد .دليل اين امر اين بود كه يادگيرندههاي
موفّق در مقايسه با يادگيرندههاي كمتر موفّق ،از شنكه نوروني و مغزي چند مسيري ي پارچهتر و
منسجمتري بوره گرفته بودند .بنابراين ،همانگونه كه مشاهده ميشود ،تغيير ساختار مغز ،بيانگر الگوهاي
كاركردي فعّاليّت نوروني است و رابطهاي دوسويه ميان آنها برقرار است.
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 .6اثر عوامل شناختی در مغز
فراگيري زبان به لحاظ ماهيّت چند بُعدي زبان ،نواحي گوناگون مغزي را درگير ميكند و تأثير عميقي بر
ساختار مغزي ميگيارد .با اين وجود ،مطالعات مختلهي كه انجام گرفته است ،نشان ميدهد كه زبان در
اين زمينه منحصر به فرد نيست و ساير فعّاليّتهاي شناختي هم ميتوانند اثرات مشابوي بر ساختار مغز
بگيارند .به عنارت ديگر ،زبان به عنوان بخشي از نظام شناختي به همان روشي عمل ميكند كه ديگر
مؤلّهههاي موثّر بر شناخت سنب تغييرات مغزي ميگردند .براي مثال ،مگواير و همكاران ( )1222در
مطالعهاي نشان دادهاند كه هيپوكمپ مغز رانندگان تاكسي لندن به ميزان قابل توجّوي بزرگتر از ديگر افراد
است .با بررسي هايي كه انجام گرفت ،مشخّص شد كه رانندگي ،به خودي خود نيست كه سنب اين تغيير
در هيپوكمپ ميگردد ،بلكه يادگيري و كاربرد دانش فضايي است كه سنب تقويت حافظه فضايي و در
نتيجه ،افزايش اندازه هيپوكمپ ميشود.
در مطالعه ديگري دراگانسكي و همكاران ( )1221آزمايشي ترتيب دادند و شركتكنندگان در آن
آزمايش را به مدّت سه ماه تحت آموزش و تمرين موارت پرتاب سه توپ با دست قرار دادند .سپس با
استهاده از فنّآوري تصويربرداري مغز ،مغز اين افراد را با افراد عادي مقايسه نمود .نتايج اين آزمايش
نشان داد افرادي كه در پرتاب سه توپ موارت كسب كرده بودند ،تراكم مادّه خاكستري مغزشان در هر دو
نيمكره در ناحيه مياني گيجگاهي افزايش يافته بود.
بنابراين ،مطالعات انجامگرفته در اين حوزهها نشان ميدهند كه مغز هنگامي كه در معرض محرّکهاي
شناختي كافي و مناسب قرار گيرد ،فارغ از اينكه اين محرّک ،زباني باشد يا غير زباني ،دستخوش
تغييرات قابل توجّوي ميشود .امّا هنوز نميدانيم كه در اثرگياري ساختار و كاركرد مغز ،آيا سازوكار
مشتركي وجود دارد يا اثر اين عوامل ،هر ي  ،ويژگي خود را داراست.
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نتیجه گیری
مطالعاتي كه بررسي شد ،نشان مي دهند مغز زباني ما ،از سويي ،بسيار بيشتر از آنچه كه پيش از اين،
تصوّر ميشد ،انعطافپيير است ،و از سوي ديگر ،انعطافپييري ساختاري وابسته به زبان ،با

انعطافپييرياي كه در حوزههاي غير زباني مشاهده ميشود ،همراه است .شايد بتوان با انجام پژوهش-
هاي بيشتر ،از اين شواهد در ردّ نظريه پيمانهاي يا ت پردازهاي ذهن سود جست .بر اساس اين نظريّه،
ذهن انسان ،سيستمي كامالً ي پارچه نيست ،بلكه مجموعهاي است از بخشهايي مجزّا و جدا از هم كه با
نام پيمانه يا ت پردازنده شناخته ميشوند .ارتناط اين ت پردازندهها با ي ديگر ،با محدوديّتهايي

مواجه است؛ محدوديّتهايي بيشتر از آن چيزي كه در نگاه اوّل ممكن است به نظر آيد .ايده ذهن ت -

پردازنده نخستينبار در سال  2891توسط جري فودور و تحت تاثير ايدههاي نوآم چامسكي مطرح شد و
تاثير بسيار ژرفي در علوم شناختي دوران معاصر ،بهويژه ،علوم شناختي نسل اوّل داشته است.
عالوه بر اين ،مشاهده شد كه انعطافپييري مغز در يادگيري زباني و غير زباني وابسته به سن نيست و
مغز در هر سنّي اين قابليّت را دارد كه تا حدّي خودش را بازسازي كند .در نتيجه اين نگاه ،فرض ديدگاه
كالسي

درباره مغز منني بر وجود دوره تعيينكننده در انعطافپييري مغز مورد ترديد قرار ميگيرد .به

عالوه ،اين مطالعات نشان ميدهند كه رابطه مستقيمي بين ساختار و كاركرد مغز وجود دارد و بنابراين ،مغز
هرچه بيشتر در معرض فعّاليّتهاي شناختي قرار گيرد ،توانمندتر ميگردد .امّا مسألهاي كه در اين راستا
وجود دارد ،تأثير تهاوتهاي زباني بر مغز است .اگر فعّاليّتهاي زباني به روشهاي متهاوتي بر
انعطافپييري مغز اثرگيارند ،بهطوريكه حتّي ميزان موارت در فراگيري زبان جديد در افراد دوزبانه و با
درجه موارتهاي زباني متهاوت ،تاثير متهاوتي بر مغز ميگيارد ،آيا ميتوان ادّعا نمود كه تهاوتهاي
زباني مانند اينكه براي مثال زباني نواختي باشد يا خير ،از نحو پيچيدهتري نسنت به ديگري برخوردار
باشد ،يا پديدههاي چند معنايي و زبان استعارهاي و مجاز بيشتري را به كار بَرَد ،نيز بر چهگونگي
انعطاف پييري مغز اثر گيارند؟ و سرانجام ،اگر بپييريم كه حدّ و حدود زبان من يعني حدّ و حدود جوان
من ،آنگونه كه ويتگنشتاين ميگويد ،در آن صورت ،حدّ و حدود دو زبانهها چهگونه خواهد بود؟!

پرسشهايي از اين دست ،سوالهايي هستند كه نيازمند پژوهشهاي دقيقتر زباني_عصبشناختي
ميباشند و اميد ميرود در آينده ،با پاسخگويي به آنها شاهد تحولّات عميقتري در مطالعات
عصبپژوهي زبان باشيم.
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