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معجزه زبان اغلب تنها زمانی برای ما رخ می دهد که عملکرد زبان دیگر مثل قبل نباشد، مانند بعد از آسیب 
مغزی، یا وقتی که اکتساب زبان واقعا دشوار می شود، مانند زمانیکه زبان دوم را یاد می گیریم. با این حال، در 
زبان روزمره، ما هرگز در مورد کارایی سیستم زبانی که به ما اجازه تولید و درک جمالت پیچیده در حد میلی ثانیه 
را می دهد، فکر نمی کنیم. فقط از آن استفاده می کنیم. در یک چارچوب زمانی بسیار کوتاه، ما صداهای زبان، 

معنای کلمات و ساختار نحوی یک جمله را پردازش می کنیم. 
مدل های روانشناسی زبان )سایکولینگوستیک( بر این باورند که این فرآیندها، که با انواع مختلف اطالعات 
در ارتباط هستند، در زیرسیستم های مختلفی رخ می دهند که به صورت زمانی با یکدیگر به روشی نسبتا شبه 
تصادفی و تا حدی موازی کار می کنند. در طول درک زبان این بدان معنی است که وقتی اطالعات صوتی درک 
می شوند، فرایندهای فرعی مختلفی که با اطالعات واجی، نحوی و معنایی سر و کار دارند باید اجرا شوند. این 
فرایندها چیزی را تشکیل می دهند که "سیستم اصلی زبان" نامیده می شود. با این حال، درک مطلب در ارتباط 
بین فردی، ممکن است شامل جنبه های موقعیتی و احساسی نیز باشد که بخشی از سیستم اصلی زبان محسوب 

نمی شوند، زیرا همانطور که خواهیم دید، این موارد می توانند مستقل از زبان عمل کنند.
فصل 1 بر ساختار شناختی این فرآیندهای مختلف در طول درک زبان و پایه عصبی مربوط به آن ها تمرکز 
می کند. در این مقاله یک پایه دانش مشترک از قوانین نحوی و کلمات برای درک زبان و تولید زبان مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. در این کتاب یک پایه دانش مشترک از قوانین نحوی و کلمات برای درک زبان و تولید زبان 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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ادراک شنیداری
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درک یک گفته یعنی تفسیر آنچه گفته شده  است. درک، زمانی حاصل می شود که معنای زبانی با موفقیت 
با دانش جهانی موجود ترسیم و ادغام شود. به منظور دستیابی به این هدف، سیستم پردازش زبان باید تعدادی 
از انواع مختلف اطالعات از جمله اطالعات آکوستیک، واجی، نحوی و معنایی را محاسبه کند - یعنی، اطالعات 
مربوط به صداهای گفتار، ساختار دستوری یک گفته و رابطه معنایی بین کلمات مختلف. نظریه های زبانی به 
طور کلی انواع مختلف اطالعات را به زیرمولفه های متمایز زبان اختصاص می دهند. آواشناسی و واج شناسی 
به ترتیب با صداهای گفتار و زبان سر و کار دارند. آواشناسی در مورد جنبه های فیزیکی صداها است در حالی 
بر  است. عالوه  گفتار  در  آن ها  فیزیکی  از درک  انتزاعی صداهای مستقل  در مورد جنبه های  واج شناسی  که 
مانند کلمات و عباراتی است  از یک صدا،  بزرگ تر  به واحدهای  فیزیکی مربوط  این، گفتار، شامل اطالعات 
که به عنوان استرس / تاکید یا آهنگ در سطح فرا ذهنی درک می شوند. این همچنین به عنوان بخشی از 
واج شناسی در نظر گرفته می شود.  نحو به عنوان یک زیر مولفه مهم با ساختار دستوری عبارات و جمالت 
مرتبط است. معناشناسی به عنوان زیر مولفه بعدی به معنای کلمات و ترکیب کلمات می پردازد. محاسبه انواع 
مختلف اطالعات باید در عرض میلی ثانیه انجام شود تا درک مطلب به صورت آنالین تضمین شود. این سرعت 
الزم است زیرا یک گوینده متوسط با سرعت حدود 300 هجا در دقیقه صحبت می کند، که یک هجا در 200 

میلی ثانیه ) ms(  است، که فوق العاده سریع است.
فصل 1 بر روی سیستم زبان در مغز بالغ تمرکز می کند و  از ورودی شنیداری تا درک زبان را براساس یک 
مدل عصبی - شناختی توصیف می کند که فرآیندهای فرعی مختلف و پایه عصبی آن را هم با توجه به جایی 

که این فرآیندهای فرعی در مغز رخ می دهند و رابطه موقتی آن ها تعریف می کند.
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1.1 مدل شناختی درک زبان شنیداری

مدل پردازش زبان که در شکل 1.1 ترسیم شده است مراحل مختلف پردازش از ورودی شنیداری تا تفسیر 
را در نظر می گیرد. در مرحله اول فرآیندهای واجی-آکوستیکی وجود دارند که با قشر شنوایی هر دو نیمکره 
مورد بررسی قرار می گیرند. خروجی این فرآیند اولیه بعدا توسط نیمکره چپ و راست با توجه به ویژگی های آن ها 
پردازش می شود – صداها در نیمکره چپ و پارامترهای سوپراسگمنتال در نیمکره راست. در نیمکره چپ، سه 
مرحله پردازش با اطالعات نحوی و معنایی پیش از تفسیر و یکپارچه سازی دانش جهانی موجود، وجود دارد. در 
نیمکره راست، حداقل دو جنبه جداگانه از اطالعات پروزودیک در گفتار باید بررسی شود: اولی پردازش ملودی 
جمله و آهنگ است که می تواند آغاز یا پایان یک عبارت در یک جمله را نشان دهد و دوم پردازش تاکید مربوط 
به تمرکز موضوعی است. در طول درک گفتار شنیداری، زیر سیستم های مختلف درون یک نیمکره ) و همچنین 

در سراسر دو نیمکره(  برای رسیدن به درک مناسب با هم کار می کنند.
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این فرآیندهای مختلف در مدل شناختی کاربردی نشان داده  شده در شکل 1.1 توصیف شده اند. فرض بر 
این است که فرآیندها به صورت نسبتا موازی اجرا می شوند. این بدان معنی است که هر زیرسیستم خروجی خود 
را هر چه سریع تر به زیرسیستم بعدی ارسال می کند، در نتیجه باعث می شود که چندین زیرسیستم به صورت 
موازی کار کنند. هر یک از زیرسیستم ها مربوط به شبکه های محلی قشر مغز در نواحی خاص مغز هستند 
که با هم شبکه های عصبی دینامیک با مقیاس بزرگ را تشکیل می دهند که درک زبان را پشتیبانی می کنند. 

چالش توصیف کافی از اساس نورونی زبان، شناسایی زیر سیستم های مختلف پردازش در مغز نه تنها با 
توجه به جایی است که آن ها قرار گرفته اند، بلکه چگونگی تعامل این زیرسیستم ها است. فعال سازی مرتبط با 
زبان، مانند هر فعال سازی دیگر مغز، براساس فعال سازی نورون ها و گروه های عصبی است که منجر به آشکار 
شدن فعالیت های الکتریکی به میلی ثانیه می شود که می تواند از طریق نوار مغزی پوست سر اندازه گیری شود. 
از آنجا که هر جریان الکتریکی میدان مغناطیسی خود را دارد، فعالیت مغز نیز می تواند با مگنتوآنسفالوگرافی 
اندازه گیری شود. عالوه بر این، از آنجایی که فعالیت عصبی به جریان خون مغزی وابسته است، اندازه گیری 
تغییرات جریان خون می تواند به عنوان شاخصی برای فعالیت مغز در نظر گرفته شود که می تواند با تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی عملکردی و طیف سنجی1 مادون قرمز نزدیک اندازه گیری شود. در اینجا من روش زیر را در 
نظر می گیرم: برای هر یک از فرآیندهای فرعی فرض شده در مدل کاربردی درک زبان شنیداری، پارامترهای 
(MEG) نشان داده  3مگنتوآنسفالوگرافی  یا  زمان  به  مغزی2 حساس  نوار  توسط  که  را همانطور  نوروتمپورال 
شده است، توصیف خواهم کرد و پارامترهای نوروفضایی یک یا چند ناحیه مغز را همانطور که توسط تغییرات در 
جریان خون با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی، توسط طیف سنجی مادون قرمز نزدیک 
مشاهده شده است، مشخص خواهم کرد. من به طور خالصه این روش های عصب شناختی را توصیف خواهم 
کرد، زیرا آن ها بخش ضروری از درک داده های زیربنایی رابطه زبانی - مغزی و مدل عصبی - شناختی حاصل 

از درک زبان هستند.
به طور سنتی، رابطه زبان - مغز از طریق بیمارانی بررسی می شد که ضایعات مغزی آن ها باعث اختالالت 
لطف  به  اما  می شدند،  داده  تشخیص  مرگ  از  پس  ضایعات  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  شده  بود.  خاصی  زبانی 

1. Spectroscopy
2. Electroencephalography
3. Magnetoencephalography
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ظهور  می شدند.  شناسایی  زنده  بدن  در  ضایعات  بیستم،  قرن  اواخر  در  کامپیوتری  توموگرافی  به  دسترسی 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی در دهه های گذشته منجر به دانش اساسی در مورد نمایش جنبه های مختلف 
زبان در مغز آسیب دیده و سالم شده  است. با توجه به این واقعیت که ضایعات مغزی، به ویژه ضایعات عروقی 
ناشی از سکته مغزی، همیشه محدود نیستند، بلکه ممکن است کل نواحی رگ خونی را درگیر کنند و اغلب غیر 
اختصاصی هستند، در نتیجه من در این کتاب تمام مطالعات مربوط به زبان بیمار را ارائه نمی کنم. با این حال، 
من در مورد مطالعات بیمار گزارش خواهم داد که همراه با دیگر مطالعات عصب شناسی، اطالعات ضروری را 

برای توصیف کافی زبان در مغز فراهم می کنند.

روش های عصب شناسی1
دو روش نوروفیزیولوژیکی حساس به زمان وجود دارد: نوار مغزی و مگنتوآنسفالوگرافی. نوار مغزی فعالیت 
الکتریکی را به شیوه ای غیر تهاجمی ثبت می کند؛ زیرا فعالیت الکتریکی تولید شده توسط مغز در خارج از مغز، 
یعنی در پوست سر، اندازه گیری می شود. نوار مغزی نوسانات عصبی را ثبت می کند که در باندهای فرکانسی 
مختلف منعکس می شوند. در تحقیقات عصبی شناختی، نوار مغزی برای اندازه گیری زمان متوقف شده فعالیت 
مغز هنگام ارائه یک محرک خاص به فرد، به صورت شنیداری یا بینایی به نام پتانسیل های مغزی وابسته به 
رویداد ) ERP(  استفاده می شود. ERP کمی سازی فعالیت الکتریکی قشر مغز در پاسخ به نوع خاصی از محرک 
با قدرت تفکیک زمانی باال در حد میلی ثانیه است. از آنجا که سیگنال در پاسخ به یک رویداد بسیار کوچک 

از نوع مشابه به منظور رسیدن به یک سیگنال بزرگ تر در  باید بر روی رویدادهای  الکتریکی  است، فعالیت 
الکتروکورتیکال به  برابر فعالیت جاری مغز که به محرک مربوط نیست، میانگین گیری شود. فعالیت متوسط 
شکل موجی ظاهر می شود که در آن مولفه های به اصطالح ERP دارای قطبیت مثبت یا منفی نسبت به خط 
پایه هستند، یک تاخیر زمانی خاص در میلی ثانیه پس از شروع محرک دارند، اما توزیع فضایی ضعیف بر روی 
پوست سر دارند. هم قطبیت )پوالریتی( و هم نقطه زمانی که در آن حداکثر مولفه ERP رخ می دهد، همچنین 
تا حدی توزیع آن، پایه و اساس نام های مولفه های مختلف ERP هستند. به عنوان مثال: منفی ) N(  در حدود 

400 میلی ثانیه N 400 و مثبت ) P(  در حدود 600 میلی ثانیه P 600 نامیده می شود.

1. Neuroscientific Methods
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در حوزه گفتار و زبان حداقل پنج مولفه ERP وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. جنبه های زمانی 
که بعدا وارد مدل شناختی عصبی شدند، از مطالعات ERP گرفته شدند. این مطالعات اغلب شامل نقض انواع 
اطالعات مربوطه در جمالت هستند، زیرا مغز به شدت به رویداده ای غیر منتظره و نقض ورودی واکنش نشان 
می دهد. مولفه های ERP مربوط به زبان به موقع مرتب می شوند و فرآیندهای مختلف را همانطور که در مدل 
کارکردی در شکل 1.1 توصیف شد منعکس می کنند. اولین مورد N100 ) منفی بودن در حدود 100 میلی ثانیه(  
است که با فرآیندهای آکوستیک مرتبط است. دومین مورد، ELAN ) منفی گرایی اولیه سمت چپ، بین 120 
تا 200 میلی ثانیه(  است که منعکس کننده فرایندهای ساخت عبارت است؛ مورد سوم شبکه محلی ) منفی گرایی 
 N400 قدامی چپ، بین 300 تا 500 میلی ثانیه(  است که نشان دهنده فرایندهای تکواژی-نحوی1 است؛ چهارم
 P600 است ) منفی بودن حدود 400 میلی ثانیه(  که نشان دهنده فرایندهای واژگانی - معنایی است؛ و پنجم
است ) مثبت گرایی بعد از 600 میلی ثانیه(  که با فرایندهای ترکیب نحوی اخیر در ارتباط است. این مولفه های 
ERP به طور مفصل در زیر مورد بحث قرار می گیرند ) مثال هایی از ERPs در شکل های 1.4، 1.14، و 1.17 

نشان داده شده اند( .
توسط  القا شده  مغناطیسی  میدان های  است که  مرتبط  نوروفیزیولوژیکی  مگنتوانسفالوگرافی یک روش 
اجزای  توپوگرافی  و  تاخیر  دامنه،  مورد  در  را  اطالعاتی  مغزی  نوار  می کند.  ثبت  را  الکتروکورتیکال  فعالیت 
مغناطیسی وابسته به زبان با وضوح زمانی قابل مقایسه با ERPs اما با وضوح فضایی بهبود یافته به دلیل تعداد 

زیادی از کانال های ثبت فراهم می کند.
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی، تکنیکی برای محلی سازی فعالیت های مرتبط با کارکردهای 
انتشار  این روش، توموگرافی  خاص در مغز، به طور گسترده  برای آزمایش های عصبی زبانی به کار می رود. 
آناتومیکی   - عملکردی  بازسازی  برای  باال  سطح  و  تهاجمی  غیر  روش  یک  با  را  تهاجمی  نسبتا  پوزیترون 
رزونانس  تصویربرداری  زمانی  این حال، وضوح  با  کرده  است.  جایگزین  میلی متر  زیر  ترتیب  به  زبانی  شبکه 
مغناطیسی محدود است؛ چون همودینامیک فعالیت مغز که در طول چند ثانیه رخ می دهد را اندازه گیری می کند. 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی اطالعات دقیقی را در مورد موقعیت و بزرگی تغییرات فعالیت عصبی 
در پاسخ به تحریک خارجی و همچنین در مورد نوسانات درونی در حالت استراحت، یعنی در غیاب تحریک 

1. Morpho-syntactic
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خارجی، نشان می دهد. این تغییرات فعالیت عصبی در تغییرات سیگنال وابسته به سطح اکسیژن خون که مبتنی 
بر تاثیر جفت شدگی عصبی - عروقی است، منعکس می شود.

زیرا سیستم  را فراهم می کند،   Bold پاسخ  انعطاف پذیرتر  امکان ضبط  نزدیک،  طیف سنجی مادون قرمز 
نظارت مستقیما بر روی سر شرکت کننده نصب شده  است، که به این معنی است که شرکت کننده مجبور نیست 
بی حرکت بماند، همانطور که در حین تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل می کند. این مزیت آن را به یک 
روش مهم برای تحقیق در مورد اکتساب زبان در نوزادان و کودکان تبدیل کرد. با این حال، وضوح فضایی 
در حالی که وضوح  است،  مغناطیسی  رزونانس  از تصویربرداری  بسیار کم تر  نزدیک  مادون قرمز  طیف سنجی 
زمانی آن به همان اندازه ضعیف است. به همین دلیل این تکنیک عمدتا برای شرکت کنندگان کوچک مورد 

استفاده قرار می گیرد.
عالوه بر این روش ها که عملکرد مغز را اندازه گیری می کنند، روشی وجود دارد که به ما اجازه می دهد تا 
جنبه های مربوط به ساختار مغز را ثبت کنیم. تصویربرداری تشدید مغناطیسی ساختاری ویژگی های هندسی 
می کند.  فراهم  را  آن  سطح  و  ضخامت  چگالی،  حجم،  مانند  مغز  سفید  و  خاکستری  ماده  دقیق  ظاهری  و 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی، برای بازسازی مسیر و تعیین کمیت احتمال بافت دسته های فیبر ماده سفید که 

نواحی بین مغز را به هم متصل می کنند، استفاده می شود.
هر یک از روش های غیر تهاجمی ذکر شده، اطالعات زمانی یا مکانی را فراهم می کند، اما هر دو را ارائه 
نمی کند. در حال حاضر، بهترین روش برای به دست  آوردن دانش قابل  اعتماد در مورد رابطه عملکرد مغز، 
ترکیب وضوح زمانی و مکانی باال است. تکنیک های جامع، به ویژه الکتروفیزیولوژی داخل جمجمه، بر این 
نیاز غلبه می کنند که تکنیک ها را با هم ترکیب کنند، اما به طور انحصاری در محیط های بالینی امکان پذیر 
هستند. براساس تکنیک های غیرتهاجمی موجود مانند نوار مغزی، مگنتوآنسفالوگرافی (MEG)، طیف سنجی 
مادون قرمز نزدیک و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI)، ما قادر به مشخص کردن همبستگی 
عصبی آن نواحی هستیم که از فرایندهای فرعی مختلفی که در مدل شناختی عصبی توصیف شده اند، از ورودی 

آکوستیک تا سطحی که در آن درک به دست می آید، حمایت می کنند.

فصل اول: عملکردهای زبان در مغز: از درونداد شنیداری تا ادراک شنیداری



زبان در مغز ما34

خالصه و طرح ریزی فصل اول
در بخش 1.1 من مدل شناختی درک زبان را با اجزای پردازش کاربردی و مراحل پردازش آن، از ورودی 
شنیداری تا درک ارائه کردم. همچنین روش های عصب شناسی را ارائه کردم که برای اندازه گیری فعال سازی 
توسط  ارائه شده  مختلف  عملکردی  اجزای  زیر  بخش های  در  می شوند.  استفاده  آن  ساختار  و  مغز  کارکردی 
باکس هایی در مدل شناختی با جزئیات بیشتر با توجه به موقعیت آن ها در مغز و فعالیت آن ها، توضیح داده 
خواهد شد. فرآیندهای واجی آکوستیک در بخش 1.2 مورد بحث قرار خواهند گرفت و پس از آن دسترسی به 
اطالعات نحوی و معنایی رمزگذاری شده در کلمه در بخش 1.3و ساختار عبارت اولیه در بخش 1.4، پردازش 
روابط نحوی، معنایی و موضوعی و ترکیب آن ها در بخش های 1.5، 1.6 و 1.7 بررسی خواهد شد. در بخش 1.8 
یک مدل مبتنی بر مغز ارائه خواهم کرد که در آن مدل اجزای عملکردی متفاوت که در مدل شناختی درک 

زبان شنیداری نمایش داده می شوند، از لحاظ آناتومیکی جاگذاری شده اند. 

1.۲ پردازش های آکوستیکی – واجی 
درک زبان گفتاری با تحلیل آکوستیکی - واجی درونداد گفتاری آغاز می شود. این مرحله از هر فرآیند زبانی 
دیگری جلوتر است و در طول چند میلی ثانیه اول پس از شروع گفتار رخ می دهد. این فرآیند به طور خاص در 
مولفه های ERP منعکس می شود که توصیف دوره زمانی پردازش های آکوستیکی – واجی و عالوه بر آن، 

منطقه بندی آن ها در مغز را ممکن می سازد.

MEG / EEG دوره زمانی: مطالعات

هر زبان شامل صداهای گفتاری مختلفی است که مربوط به بازشناسی کلمات هستند. آن صداهای گفتاری 
که برای تمایز کلمات در یک زبان مشخص حیاتی هستند، در نظریه زبانی، واج 1 نامیده می شوند. برای مثال، 

در زبان انگلیسی، دو صدای گفتاری / l / و / r / کلمات / low / و /row/ را متمایز می کنند و واج های زبان 
انگلیسی هستند.

1. Phoneme
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در زبان ژاپنی، این تفاوت بین / l / و / r / کلمات را متمایز نمی کند؛ این صداها در زبان ژاپنی وجود ندارند 
و در نتیجه در زبان ژاپنی واج محسوب نمی شوند. برای هر زبان شناسایی واج اولین گام مهم در طول درک 

گفتار است.
دانشمندان علوم اعصاب یک اثر ERP را تشخیص داده اند که حدود 100 میلی  ثانیه بعد از شروع صحبت 
رخ می دهد و شناسایی واج ها را منعکس می کند. این اثر، که N100 نامیده می شود، یک انحراف منفی در 
شکل موج ERP است. مولفه دوم ERP مورد بحث در زمینه پردازش واجی- آکوستیکی، کمی پس از 100 
میلی ثانیه اتفاق می افتد که منفی بودن به اصطالح عدم انطباق نامیده می شود و منعکس کننده تمایز مقوله های 
آکوستیکی و واجی است. توجه داشته باشید که این مولفه ERP مختص زبان نیست، اما نشان دهنده تمایز 
مقوله های شنیداری است. با این حال، می توان از آن برای بررسی جنبه های زبانی مانند تمایز واج با استفاده از 

واج ها یا هجاها به عنوان عامل محرک استفاده کرد. 
مطالعاتی نشان می دهند که بازنمایی های خاص زبانی در سطح واج ها و هجاهای کمی پس از درک زبان 
ساخته می شوند. مطالعه ای بر روی پردازش واج در واحدهای کلمه مانند در مقایسه با شنوندگان فرانسوی و 
ژاپنی نشان داد که در طول پردازش گفتار، سیگنال ورودی شنیداری به طور مستقیم به فرمت واجی خاص زبان 
مادری و بومی شنونده تجزیه می شود. این امر امکان محاسبه سریع بازنمایی واجی از ورودی گفتار را فراهم 
می کند و بنابراین دسترسی به فرم واجی کلمات ذخیره شده در مدخل واژگانی1 را تسهیل می کند. به طور کلی 
تصور می شود که مدخل واژگانی خزانه ای از تمام کلمات است و اطالعاتی در مورد شکل واجی کلمه، مقوله 
نحوی آن ) اسم، فعل و غیره(  و معنای آن وجود دارد. شکل واجی یک کلمه، با این حال، ابزاری است که از 

طریق آن می توان به مدخل واژگانی دست یافت. 
از شروع  پس  میلی ثانیه  در حدود 100  اولیه  گفتار  به  مربوط   ERP اثرات  که  گزارش شده است  اگرچه 
گفتار برای جنبه های آوایی و واجی زبان گفتاری رخ می دهد ) پایین را ببینید( ، تحقیقات اخیر حتی اثرات بسیار 
بازشناسی  برای  موضوع  این  گفتار،  پردازش  طول  در  می کنند.  پیشنهاد  را  میلی ثانیه   100 از  قبل  زودهنگام 
موقعیت واژگانی یک کلمه گزارش شده است، برای مثال، "آیا این عنصر یک کلمه از زبان من است یا نه؟" و 
همچنین برای بازشناسی مقوله نحوی یک کلمه، برای مثال، "آیا مقوله نحوی کلمه در این موقعیت عبارتی 

1. lexicon
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درست است؟". این اثرات اولیه ERP دیدگاه یک سیستم پردازش گفتار شدیدا افزایشی را به چالش می کشد 
که در آن یک فرآیند فرعی تنها زمانی می تواند آغاز شود که فرآیند قبلی تمام شده  باشد. آن ها یک سیستم 
درک کاری نسبتا موازی را پیشنهاد می کنند که در آن حتی اطالعات جزئی پردازشگر واجی- آکوستیکی به 

سطح پردازش بعدی فرستاده می شود تا فرآیندهای مرتبط با کلمات اولیه را ممکن سازد.

fMRI منطقه بندی: مطالعات

کاندید عصبی برای حمایت از تجزیه و تحلیل واجی - آکوستیکی گفتار، قشر شنوایی و نواحی مجاور آن 
است. در واقع N100 و منفی بودن عدم تطابق در پاسخ به واج ها در داخل و یا در مجاورت قشر شنوایی قرار 
گرفته اند ، در نتیجه نشان می دهد که این فرایندها در مراحل اولیه درک گفتار در این منطقه رخ می دهند. این 
امر با نتایج حاصل از مطالعات تصویربرداری عصبی بر روی پردازش واجی سازگار است که مولفه N100 را 
برای مصوت ها و صامت ها در ناحیه به اصطالح شکنج هشل1 و ناحیه پالنوم تمپورال2 قرار می دهد که به عنوان 
بخشی از قشر شنوایی هر دو در بخش فوقانی تمپورال قرار دارند ) برای جزئیات آناتومی شکل 0.1 را ببینید(. 
اما قشر شنوایی باید یک سیستم پردازش عمومی باشد؛ زیرا باید با هر نوع ورودی شنوایی سر و کار داشته باشد.

به منظور توصیف اینکه تا چه حد ادراک واجی در ناحیه شنوایی عمومی یا یک ناحیه خاص برای پردازش 
گفتار واقع شده  است، زیرنواحی در لوب فوقانی  تمپورال باید به طور تجربی هم از لحاظ نوروآناتومی و هم از 
لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرند. چنین داده هایی می توانند مدل های کارکردی را در مورد اینکه آیا این 

داده ها باید یک مولفه خاص زبانی را برای پردازش واج در نظر بگیرند یا خیر، آگاه سازند. در اولین تالش برای 
مشخص کردن زیرنواحی قشر شنوایی و نواحی مجاور آن در مغز انسان، محققان در ابتدا حیوانات را مورد بررسی 
قرار دادند. برای داده های نوروآناتومی پستانداران غیرانسان، یک ناحیه مرکزی در شکنج هشل و ناحیه کمربند 
و پارابلت3 شناسایی شد. در انسان ها، قشر شنوایی اولیه ) BA41( ، بر روی سطح فوقانی لوب تمپورال به صورت 
دو طرفه در شکنج هشل، واقع شده است ) شکل 0.1 را ببینید( . عالوه بر این، سه منطقه را می توان در مجاورت 
شکنج هشل شناسایی کرد: منطقه ای که در بخش خلفی واقع شده است، به نام پالنوم تمپورال؛ منطقه ای واقع 

1. Heschls gyrus
2. Planum temporale
3. Parabelt


