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Abstract 

Purpose: New research techniques and theories on fetus/infant have suggested that language 

learning begins in the fluid world of the uterine and it continues throughout the life. This study 

is a review on studies that examine the fetus response to auditory stimulus, evidence of 

language learning during the fetal life, and methods for examining these cases in the fetus. 

Methods: The title and abstract of all published articles from 1980 to 2018 in databases 

including Web of Science, Google Scholar, Scopus and PubMed were searched to find the 

articles that were related to the existence, formation, and development of pre-linguistic skills 

in the fetuses and infants. As a result of this comprehensive search, 106 articles were found. 

After careful investigation of their abstracts, 52 articles that were completely compatible with 

the study objectives were included and used to write the article. 

Results: Methods including change in the pattern of sucking and heart rate of the infant/fetus, 

and other types of behavioral scales have shown that the human fetus can remember and 

recognize the previously exposed human voices and language. In fact, by developing auditory 

skills during the second half of pregnancy, the first fetus experiences of the spoken language 

are formed. 

Conclusion: Prosody and rhythm of speech have a central role in early language learning, and 

such information are available to fetus and is processed by the auditory system. Therefore, the 

fetal brain can really understand and learn most of the main aspects of the language at near-

birth. 
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 به آغاز فراگیری زبان در دوران جنینیمروری بر شواهد مربوط 

 2فاطمه حارث آبادی ، 2، تکتم مالکی شاه محمود1زینب شریفیان 

گونه مطرح كردند كه فراگیری زبان در دنیای مایع رحمی  های جدید پژوهشی روی جنین/نوزاد این و نظریهها  تکنیک هدف:

هایی كه به بررسی پاسخ جنین به محركات  پژوهش، مروری است بر پژوهشاین یابد.  شود و در سراسر زندگی ادامه میآغاز می

 در جنین پرداخته اند. های بررسی این موارد روششنیداری، شواهد فراگیری زبان در دوران جنینی و 

 ،Web of scienceهای اطالعاتی مقاالت منتشر شده در پایگاه در این مطالعه مروری، عنوان و چکیده تمامی روش بررسی:

Google scholar ،Scopus و PubMed  برای یافتن مقاالت مرتبط با وجود، شکل گیری و رشد و  2018تا  1980سال از

به دست مقاله 106 ی جامع،در نتیجه این جستجو. ندمورد جستجو قرار گرفتزبانی در جنین و نوزاد  های پیش تحول مهارت

برای نگارش مقاله حاضر ، مقاله كه با اهداف مطالعه حاضر انطباق كامل داشتند 52 ها، ه دقیق چکیده آناز مطالعپس  كهآمد 

  .مورد استفاده قرار گرفتند

هایی هستند كه  رفتاری، روشهای  انواع دیگری از مقیاسضربان قلب نوزاد یا جنین و تغییر در الگوی مکیدن و ها: یافته 

 در سپرده و بازشناسی كند. كه در معرض آن قرار گرفته به خاطر صدای انسان و زبانی را تواند دهند جنین انسان می نشان می

 گیرند. های شنیداری طی نیمه دوم بارداری، اولین تجارب جنین از زبان گفتاری شکل می واقع، با توسعه مهارت

 در  جنین  برای  اطالعاتی  چنین كنند ومینوا و ریتم پیام گفتاری، نقش مركزی در فراگیری اولیه زبان بازی  نتیجه گیری:
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تواند  ًا میشود، در نتیجه مغز جنین در زمان نزدیک به تولد واقع دسترس است و توسط سیستم شنیداری جنین پردازش می

 های اصلی زبان را درک كند و فرا بگیرد. بیشتر جنبه

 تکامل ن،یجن ادراک، زبان، گفتار، :کلمات کلیدی

 :haresabadif@mums.ac.ir،           0000-0002-0761-0659  ORCID ،فاطمه حارث آبادینویسنده مسئول: 

 انی، دانشکده علوم پیراپزشکی، گروه گفتاردرممشهد بلوار وكیل آباد، بلوار باهنر، ضلع شمالی دانشگاه فردوسی آدرس:

 ارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانك -1

 استادیارگروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  -2

 مقدمه

 پدیده شناخته شده فراگیری زبان مادی توسط كودكان، تا

 گیر برای پژوهشگران بوده است. اینها موضوعی همه مدت

 موضوع نه تنها توسط پژوهشگران مربوط به رشته 

در حوزه های شناسی، بلکه توسط تمام كسانی كه  زبان

، شناسی یا علوم شناختی كار می كنند رشد كودک، عصب

مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم مطالعات گسترده، 

درستی شناخته نشده  این پدیده بشری جهانی تاكنون به

های مربوط به فراگیری زبان  پژوهشاست. در گذشته 

اشتند، زبان در دوران بعد از تولد تمركز دمنحصراً بر تولید 

 پژوهشی جدید روی جنینهای  كارگیری تکنیکاما با به

 كه ادعا میهای جدیدی مطرح شدند  ها/ نوزادان، نظریه

 شود وفراگیری زبان در دنیای مایع رحمی آغاز می كردند

 .(1)یابد در سراسر زندگی ادامه می

دهند كه محیط شنوایی جنین،  می شواهد تجربی نشان   

و با توسعه سیستم شنوایی  (2) محیطی بسیار غنی است

تواند به طور عملکردی   طی نیمه دوم بارداری، جنین می

رسد كه در واقع تجربه مربوط به زبان  نظر می بشنود و به

. (1) شودگفتاری نیز از همین زمان و قبل از تولد شروع می

به دلیل وجود مایع در اطراف  اگرچه تصور می شود كه

كودک و همچنین وجود نویزهای مربوط به سیستم قلبی 

عروقی و دستگاه گوارش مادر، اصوات با فركانس باالتر از 

هرتز  به میزان زیادی تضعیف شده و برخی جنبه های  500

گفتار نظیر توانایی تشخیص واكه ها و هم خوان های منفرد 

اما نوا و ریتم گفتار به وضوح تا حدودی فیلتر می شوند، 

های پیام گفتاری، نقشی  منتقل می شوند كه این ویژگی

عالوه بر این، از  .(1)مركزی در فراگیری اولیه زبان دارند 

میان انواع صداهایی كه به گوش جنین می رسند، 

طی سه . (2)برجستگی و وضوح صدای مادر بیشتر است 

                                                                 
 

ای مادرش را به تواند صد ماهه سوم زندگی، جنین می

ها،  وضوح بشنود و از این توانایی در جهت یادگیری ریتم

 های زبانی كه مادر به آن صحبت  ها و توالیزیر و بمی

 . (3)كند  كند، استفاده میمی

بررسی به مرور و  نگارنده سعی دارد، حاضر در مقاله   

و های پیش زبانی و ارتباطی در دوران جنینی  مهارت

 .پردازدفراگیری زبان ب نیازهای پیش تکاملچگونگی 

 -های تکنیک همچنین در این مقاله به فواید و محدودیت

 .ستاشاره شده افراگیری اولیه زبان  های رایج برای بررسی

و زبان  های گفتار نیازهای رشد مهارت آگاهی از پیش

ر روند دتوانند تأثیر بسزایی  میكند كه فراهم می یاطالعات

 و اتخاذ تصمیم درمانیاختالالت رشدی تشخیص  و ارزیابی

. داشته باشندزبان  صحیح از سوی آسیب شناسان گفتار و

 شنسبت به پیدایهم چنین می توانند منجر به ایجاد دانش 

های  با سایر مهارت ی اولیهها و رابطه این مهارت

  شوند. فیزیولوژیک در دوران جنینی 
 

 روش بررسی

است بر مقاالت منتشر شده در  1روایتی مروریاین مطالعه 

 های پیش وجود، شکل گیری و رشد و تحول مهارت زمینه

 Web های اطالعاتی كه در پایگاهزبانی در جنین و نوزاد 

of science،Google scholar ، Scopus و 

PubMed   اند به چاپ رسیده 2018 تا 1980سال از .

 های كلید واژهدستیابی به مقاالت مرتبط،  برای

“Fetus” یا“Neonate” همراه با  “Language 

Development”  یا“Speech Perception” در

ها مورد جستجو قرار گرفتند. این عنوان و چکیده مقاله 

به زبان مقاله  106ه  جستجوی جامع منجر به دستیابی ب

طور دقیق مورد مقاالت به انگلیسی شد كه چکیده این 

 مطالعه قرار گرفتند. مقاالت نامرتبط به موضوع پژوهش، كه

1 Narrative Review  
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مقاله بودند از مجموعه مقاالت حذف شدند. متن  54شامل 

به طور كامل مورد مطالعه قرار مقاله مرتبط باقیمانده  52

سؤال  4جهت پاسخگویی به این مرتبط مطالب گرفته و 

 استخراج گردید: 

هایی برای پاسخ به سؤاالت در  چه روش پژوهشگران از -

 زمینه تکامل زبان در دوران جنینی یا نوزادی استفاده 

 اند؟ كرده

 زآغا ینیجن دوران از زبان یریفراگ كه گفت توان یم ایآ -

 شود؟ یم

 است؟ چگونه نیجن در یزبان ادراک -

 دهد؟ یم پاسخ یزبان کاتیتحر به چگونه نوزاد /نیجن -
 

 یافته ها

های تجربی برای بررسی تکامل زبان در  تکنیک

 جنین/ نوزاد 

توانایی  های پردازش اطالعات شنیداری یعنی توانایی

- جالباز  شنیداری، محرک هایتمایز  انتخاب و /ترجیح

 پژوهشگرانكه  هستند های نوزادان انسان توانایی ترین

 تکنیک زا كمک تعدادیها را به اند وجود این تواناییتوانسته

. قبل از پرداختن به بحث (4) هندرفتاری نشان دهای 

ه فراگیری زبان در دوران جنینی و شواهد مربوط به آن، ب

بی به پردازیم كه برای دستیاها و ابزارهایی می معرفی روش

  ند.ا این شواهد توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته

 تغییرات به وجود آمده در الگوی مکیدن یکی از    

رای بهای پركاربردی است كه پژوهشگران از آن  روش

.  (5)كنند  های ادراكی نوزادان استفاده می كشف توانمندی

پاسخ مکیدن كه یک پاسخ بازتابی است به صورت الگوهای 

ای در اواخر دوران جنینی وجود دارد  كامالً هماهنگ تغذیه

زاد بالفاصله پس از تولد می تواند از این فعالیت هدفمند و نو

. نوزاد انسان دو استفاده كنددر جهت حفظ حیات خویش 

: غیر تغذیه ای و تغذیه ای. الگوی داردالگوی متمایز مکیدن 

 12تا  6مکیدن غیرتغذیه ای شامل حركات تند حدود 

سیکل است كه با دوره هایی از مکث از هم جدا می شوند 

هرتز است. الگوی مکیدن  2ها حدود  میانگین بسامد آن و

تغذیه ای شامل جریان مداوم دوره های مکیدن و بلعهای 

مکیدن اولین  .(5) بین آن با بسامد حدود یک هرتز است

                                                                 
 
 
 

فعالیت پیچیده است كه نوزادان آن را با تغییرات دنیای 

. عالوه بر این، اطراف تغییر می دهند و سازگار می كنند

در مقابل درد و تحریکات  تی نیز دارد ومکیدن نقش محافظ

بخشد. زمانی كه كودک  بیش از حد به كودک آرامش می

، مکیدن را متوقف با محركی جدید و ناآشنا مواجهه می شود

شده به كمک این  نتایج حاصل از مطالعات انجامكند.  می

 اند كه نوزادان به طور ذاتی دارای  داده نشانشیوه 

بوده و انواع خاصی از  های تمیز شنیداری خاصی توانمندی

  .(5)دهند های گفتاری را ترجیح می محرک

های  مقیاسو  (4،6)، چرخش سر (4) زمان جستجو   

 یا پتانسیل های ساقه مغز الکتروفیزیولوژیک همچون پاسخ

د های  از دیگر تکنیک (8،7،4)  1های وابسته به رویدا

انتخاب و تمایز تحریکات رفتاری هستند كه جهت بررسی 

 نگاریطیف  اند. به كار گرفته شدهشنیداری از سوی نوزاد 

یک ابزار پژوهشی مربوط به علوم   2نزدیک مادون قرمز

اعصاب و یک روش تصویربرداری عملکردی است كه از 

سهولت كاربرد، قابلیت انتقال و امکان ثبت اطالعات دیگر 

ون اطالعات نوروفیزیولوژیکی و رفتاری در محیطی همچ

كه از این ابزار  (1)برخوردار است  نزدیک به محیط طبیعی

نیز به عنوان ابزار بررسی عملکرد مغز نوزادان در پاسخ به 

استفاده شده است زبانی و غیر زبانی  محرک های صوتی

(9).  

هم در دوران  كه ابزاری است ضربان قلبتغییر بررسی    

است اندازه گیری و كاربرد  از تولد قابل بعدجنینی و هم 

های مورد  روش اولتراسوند سونوگرافی نیز یکی از روش .(4)

كاربرد در دوران جنینی است. پژوهشگران با استفاده از این 

 25تا  24های  روش، كشف كردند كه جنین بین هفته

صوتی  -ارتعاشیبارداری قادر است در پاسخ به تحریک 

هفته  28دهد كه این رفتار  پس از رفتار پلک زدن را بروز 

روش  .(10)به طور مداوم قابل مشاهده و ثبت است 

نیز به منظور  3تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی

بررسی نحوه فعالیت مغز جنین در پاسخ به اصوات زبانی در 

-11)  گرفته استسه ماهه سوم جنینی مورد استفاده قرار 

. نتایج مطالعات انجام شده به كمک این ابزار نشان (13

شنیداری اولیه جنین در پاسخ به  دهنده فعالیت كورتکس

و بنابراین اثبات می كنند كه پردازش   اصوات زبانی هستند

1 Event-Related Potentials: ERPs 
2 Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) 
3 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 
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اصوات در سطحی فراتر از سطح رفلکسی زیركورتکسی و از 

 (.13)آغاز سه ماهه سوم بارداری رخ می دهد 

 

 های صوتی در دوران نوزادی پاسخ به محرک

 گفته های اطرافیاندرک به  قادر از بدو تولد  اننوزاداگرچه 

ت بدن ا، حرككردن ، اما به وسیله نگاهندبیان كلمات نیستو 

 ویژگی به تدریجو كند و گریه با اطرافیان ارتباط برقرار می 

 (14،15) نقش می بنددآن ها ذهن  های كلی زبان در

و با تحریکات  دهچند هفته قبل از این كه نوزاد متولد ش   

 توانند سلول می شنیداری محرک های بینایی مواجه شود، 

پیام های عصبی  كرده وهای مویی غشای پایه را تحریک 

تولید كنند كه از عصب شنوایی به ساقه مغز، نواحی 

منجر به  رفته وتاالموسی و قشری سیستم عصبی مركزی 

كه می توانند بر  شوندهای رفتاری  پاسخراه اندازی 

ترجیحات رفتاری نوزاد طی چند روز یا چند هفته بعد تأثیر 

اند نوزادان توانایی سوگیری  بگذارند. پژوهشگران ثابت كرده

 نسبت به صداها را دارند و می توانند بین بعضی از ویژگی

نتایج  (.6،16) های اكوستیکی اصوات تمایز قائل شوند

به گفتار در  انهای كودك مطالعاتی كه به بررسی پاسخ

دهنده  ، نشاندوران قبل از تولد و پس از آن پرداخته اند

 یا ها جنینتوسط  های شنیداری آشنا ترجیح محرک

 ها نشان عنوان مثال، نتایج این پژوهشهستند. به  اننوزاد

از جمله  صداها ریسا به را انسان یصدا نوزاداناند كه: داده

 و همکاران Querleu .دهند یم حیترج صداهای محیطی

 شده متولد تازه نوزادان دنیمک سرعت كه ندداد نشان (17)

 ابد،ی یم شیافزا بشر شده ضبط یصدا دنیشن هنگام در

 ای شده ضبط یقیموس یبرا تیوضع نیا كه یحال در

 نیا جینتا .دیآ ینم شیپ یگفتار ریغ موزون یصداها

 در نوزادان، دنیكه عملکرد مک داد نشان نیهمچن مطالعه

 فردبه  نسبت خودشانمادر  یبه صدا دادنگوش  زمان

 Fifer و DeCasper همطالع. (17) متفاوت است ناآشنا

داد نشاننیز   فشار به حساس پستانک از استفاده با (18)

خانم صدای  بر صدای مادرشان راهفتگی،  4تا نوزادان  كه

توانایی  گر،ید یا مطالعه جینتا .دهند میغریبه ترجیح 

ضربان قلب مادر به صدای ضربان قلب پدر ی صداترجیح 

نوزادان عالوه بر  .(19)توسط نوزادان را نشان داده است 

 توانند وجود ، میصدای سایر زنان بهصدای مادر ترجیح 

دهند تشخیص را نیز  در گفتار والدین بیگانههای  گفته

ی زبان مادری نسبت به زبان بیگانه در هارجیح صدا. ت(20)

چهار روزگی و نیز  در  (20)، در یک روزگی (19) روزگی ود

های شنیداری  محرک ترجیح اگرچه. (6)گزارش شده است 

های اصوات  حساسیت به ویژگی هنشان دهندممکن است 

یک وجود  دلیلی بررا  این تواناییمی توان  ان باشد،نوزاد در

 نیزتمایز قائل شدن میان دو محرک  جهت توانایی كلی تر

از سوی دیگر حقیقت مهمی كه در مورد  .(4)نظر گرفت 

دارد، این است كه این ترجیحات شنیداری در نوزادان وجود 

و به علت اثر تجربه شنیداری ) نندتواترجیحات می 

برای  بنابراین صداهای مادرانه .(6)یادگیری( در رحم باشند 

عملکرد سیستم شنیداری جنین در رحم مفیدند، زیرا این 

اصوات ظاهراً طی بخشی از دوران قبل از تولد كدگذاری 

و در روزهای آغازین پس از  تولد نیز باقی می مانند و  شده

 .(6)گذارند بر ترجیحات شنیداری نوزاد اثر می
 

 پیش از تولد بررسی محرک های صوتی محیط

بسیاری نشان داده است كه محیط جنین ی ها پژوهش

ها را  انسان تحریکات فراوانی دارد كه جنین بسیاری از آن

مغز جنین به سرعت در حال توسعه  .(3) كند دریافت می

جنین مغز بخش شنوایی  .های عصبی است و تشکیل شبکه

بدون قرار گرفتن در معرض صدا و تحرک و فعالیت كافی، 

در پایان ماه پنجم جنینی،  .(1) كردتکامل پیدا نخواهد 

تمامی ساختارهای موردنیاز برای كاركرد گوش داخلی و 

به لحاظ ساختار و اندازه  كهدستگاه حلزونی موجود است 

 .(5)می باشد شبیه بزرگساالن 
 جنین نه تنها ت و رحم یک مکان پر سر و صدا اس   

ه، های مادرش )صدای معد تواند صدای كاركرد اندام می

 و تپش قلب، سکسکه و حتی گازهای  دستگاه گوارش

حركت روده مادر( را بشنود، بلکه قادرست صداهایی 

محیط همچون جنب و جوش خودش و البته صداهایی از 

ها نشان داده اند كه  پژوهش. (14) را بشنود رحمیخارج 

بارداری سرشان را در پاسخ به  24ها در حدود هفته جنین

. در برخی منابع نیز آمده است (21)می گردانند  صداها بر

زندگی جنینی می تواند  28تا  26ه كه جنین حدود هفت

فضای صوتی جنین كامالٌ منحصر بفرد  .(10،21)بشنود 

در این میان صدای مادر به علت نزدیکی منبع و  است.

، ها به وضوح قابل تشخیص است انتشار از طریق استخوان

 های باال طنین آن تغییر  فركانس اما به علت محو شدن

آنچه جنین می شنود صدای واقع از میان  در .(14) می كند

مادر یکی از پربسامدترین صداهاست. با توجه به این كه 
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هرتز است و  250تا  200بسامد پایه صدای زنان حدود 

 دسی بل باالتر از سر 15صدای زنان تا حدود عالوه بر این 

همین بسامد و شدت كافی است  ، پساستو صدای محیط 

برخی از  .(5) تا جنین را در معرض صدای مادر قرار دهد

به شرط پخش در نزدیکی شکم   نیز انواع موسیقی كالسیک

 اگرچه .(14)سند با كیفیت خوبی به گوش جنین می ر مادر

با این  (20،22) خفیف است شنود صداهایی كه جنین می

گفتار، موسیقی و هنگ آ ضرب یاتواند ریتم می او وجود

و بر همین اساس قادر به تمایز  (22) را درک كندغیره 

 .(4) با زبان مادری است بیگانههای  میان زبان

نتایج بسیاری از مطالعات مشخص كرده اند كه تجربیات    

شنیداری جنین، اثراتی در ذهنش تشکیل می دهند كه به 

یادگیری جنینی را  برخی نویسندگان اجازه می دهد تا واژه

طی مطالعه  (23و همکاران ) Kisilevskyبه كار ببرند. 

ارزیابی  را در بازشناسی صدای مادرشانها  ای توانایی جنین

 طیای( هفته 38جنین كامل ) 60 كردند. در این پژوهش،

در معرض صدای ضبط شده مادرشان یا متفاوت دو شرایط 

خانم غریبه ای كه متنی را می خواند، قرار گرفتند. 

سانتی  10تحریکات صوتی از طریق بلندگویی كه حدود 

متر باالی شکم مادر نگه داشته می شد، با میانگین 

بل پخش شد. هر شرایط شامل سه دوره دسی 95  بلندی

و بدون تحریک، صدا )مادر یا غریبه( دقیقه ای می شد:  2

بدون تحریک. ضربان قلب جنین در پاسخ به صدای مادر 

یافت و   كاهش یافته و در پاسخ به صدای غریبه افزایش می

 نیچن وجوددقیقه پایدار ماندند.  4هردو پاسخ به مدت 

 مقابل در آشنا یصدا به پاسخ در نیجن در یزیمتما رفتار

 یصوت پردازش بر تجربه كه است نیا بر گواه ناآشنا یصدا

و  Kisilevsky مطالعه .(23) گذارد یم اثر نیجن

Hains (24) كه با هدف بررسی زمان شروع و نحوه  نیز

تحول پاسخ های قلبی جنین به اصوات مادر انجام شد نشان 

داد كه آغاز پاسخ های قلبی جنین به اصوات مادر در زمانی 

 هفتگی جنینی رخ می دهد. 34تا  32بین 

جنین نه تنها صدای مادرش را می تواند به خاطر بسپارد،    

صداهای بیگانه كه  توانایی زیادی در تمایز دادن میانبلکه 

و  Lecanuet .(25) دارد از نظر اكوستیکی پیچیده ترند،

ها  با هدف پاسخ به این سوال كه آیا جنین (26) همکاران

تمایز قائل ( 4D، 5C 1) بم پیانو می توانند میان دو نت
                                                                 

1 D4 (F(0) = 292 Hz/1800-292 Hz); C5 (F(0)= 518 

Hz/  518-3000  HZ) 

 39تا  36های  های قلبی جنین شوند، به بررسی پاسخ

هفته با استفاده از یک الگوی تحریک پالسی بدون تأخیر 

 ها با پخش نت اول )كه به درصد جنین 70پرداختند. 

بود( به صورت كاهش ضربان  D4یا  C5صورت تصادفی 

قلب واكنش نشان دادند. بعد از اینکه ضربان قلب به سطح 

تغییر پیدا  D4یا  C5پایه بازگشت، نت به نوبت به صورت 

 های این گروه كه تغییر نت  كرد. نود درصد از جنینمی

داد، با تغییر نت، یک كاهش دیگر در ها رخ می برای آن

دادند. میزان كاهش ضربان قلب در ضربان قلب نشان می

 ها نت اول تغییر های گروه كنترل، كه برای آن جنین

ها صرف نظر از این كه  كرد، كمتر بود. بنابراین جنیننمی

كدام نت ابتدا ارائه شود، به ارائه پالسی نت و تغییر پس از 

كردند. با توجه به این  آن پاسخ داده و آن را شناسایی می

ها كنترل شده بود، به نظر می  درک شده نتكه بلندی 

و باند فركانسی برای  F(0)ها در  رسد كه تفاوت نت

ها برای تمایز  شناسایی تغییر مناسب بود. توانایی جنین

 F(0)های صوتی  ها كه به دامنه باریک فرمنت بین طیف

تواند نقش مهمی در  شود، می هم كشیده می F(1)و 

 .(26)ادراک گفتار بازی كند  نخستین مراحل رشدی

( 27)و همکارانش  Zimmer در پژوهشی كه از سوی  

گفتاری  های نارس به محرک هایجنین انجام شد، پاسخ

د بارداری بودن 34 تا 26مادر باردار كه در هفته  41در 

بررسی شد. تحریکات گفتاری شامل هجاهای تکرار شونده 

"i"  و"a"  "ah" و"i"  باالی شکم مادر بابودند كه از 

 بل ارائه دسی 110یا  105، 100های صوتی  شدت

شدند.  شدند و باعث كاهش در ضربان قلب جنین می می

نتایج این مطالعه، اولین مدرک مستدل مبنی بر پاسخ 

های نارس  های گفتاری در جنین ضربان قلب به محرک

 . (27) است

 

 پردازش زبانی در جنین

شد، تجربه نوزاد از زبان  از این گفتهطور كه پیش  همان

 گفتاری قبل از تولد و با توسعه حس شنوایی شروع 

چنین موسیقی، به پردازش شود. ادراک گفتار و هم می

طی فاصله های زمانی مختلف  تغییرات در طیف و دامنه

های تقریباً كامل  نیاز دارد. مشخص شده است كه جنین

نظیر  كوستیکیهای آ ویژگی می توانند اصوات را بر مبنای

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisilevsky%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12741744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisilevsky%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12741744
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lecanuet%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10607359
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ها قادرند  فركانس و طیف تمیز دهند، اما این كه آیا آن

های پیچیده شنوایی همچون توالی های گفتار و به  جریان

ویژه تغییرات زمانی شان را پردازش كنند یا نه، روشن 

های پایه پردازش شنیداری مانند توجه، نیست. توانایی

های حیاتی  صداها، از ویژگی تمایز، بازشناسی و یادگیری

كه برای فراگیری زبان،  عملکرد عصب شناختی اولیه اند

های احتمالی و شناسایی خطر احتمالی  كشف فرصت

سال گذشته، محققان،  35. در طول (16) ضروری هستند

انسان را گاهی اوقات در  رخداد پردازش شنیداری در جنین

ز آغاز سه ماهه سوم اواسط بارداری و به طور قابل اعتماد ا

نتایج مطالعات نشان می (. 3) اند بارداری، توصیف كرده

های دهد كه سن حاملگی جنین، سطح هوشیاری، بیماری

مادر )مانند دیابت، فشار خون باال، پره كالمپسی( و شرایط 

رشد( و نیز  مثال، محدودیت پرخطر جنین )به عنوان

ادراک آن  ، شدت، پیچیدگی و دیرش صدا بر رویبسامد

 .(28)تاثیر می گذارد 

 هفتگی دوران جنینی رشد مغز متوقف  28حدود    

می شود. وقتی مغز كاماًل رشد كرد، پردازش تصاویر و 

بسیار تکرار  صداهای خاصی كه مغز صداها شروع می شود. 

نوزاد از تنوع در  مغز .می كندشده اند را پردازش و ادراک 

انتقال كه  یکیو شدت )سه سرنخ آكوست یروبمیز رش،ید

 یبند طبقه ی( برادارندگفتار را برعهده  یاطالعات نواخت

 در( 1) و همکاران Abboub .كند یصداها  استفاده م

و  كشف در نوزادان ییتوانا یها هیپا نینخست یجستجو

 آزمایش به روش طیف 4با انجام ، ینواخت یپردازش الگوها

 نواختی های شیگرا كه كردند مشخص قرمز مادون یسنج

 یصوت یها یتوال یسازمانده و ادراک چگونگی توانند می

در  ابتدا ش،یآزما 4 نیا در .دهند توضیح را نوزادان در

 فرانسه زبان معرض در تنها كه یا شده متولد تازهنوزادان 

 از کی هر در یینوا یبند گروه زیربناهای ،بودندگرفته  قرار

 شدت ،(1شیآزما) رشید شامل یکیاكوست بعد سه

قرار  ی( مورد بررس3 شیآزما) یروبمیز( و 2شیآزما)

زبان قرار گرفته و  دوكه در معرض  یگرفت. دوم نوزادان

 یروبمیتقابل ز طیشرا درفرانسه زبان اول آن ها نبود 

هم كه  واناتیح یحت كه یطیشرا یعنی ،(4 شیآزما)

 یم نشان را یبندگروه  حیندارند در آن ترج یزبان ییتوانا

 ها، شیآزما یتمام درقرار گرفتند.  یبررس مورددهند، 

 یکیخالص كه به  یها جفت تون از ییها یتوالنوزادان به 

 طی( شرا1: دادند یمگوش  شد یمحالت ارائه  سه نیاز ا

ارائه شده در  یآن جفت تون ها كه در داریپا یگروه بند

 یزبان بوم ینوا /یانفرض جه شیپ ینواخت یانطباق با الگو

 طیشرا( 2  ؛(نییپا -باال ف،یضع -یقوبلند،  -كوتاه) بودند

 یمتضاد یبند گروه یالگو طی آن كه ناسازگار یبند گروه

( 3 وباال(  -نییپا ،یقو-فیضعكوتاه، -یطوالن)  شد ارائه

 هاموجود در جفت  یها -تونبدون تضاد، كه  طیشرا

نتایج  برابر(. یروبمیز ای شدت رش،ید با) بودند کسانی

حاصل از این آزمایش ها نشان داد كه هم نوزادان تک زبانه 

ی معنادار به سمت الگوهای شیگراو هم دوزبانه در بدو تولد 

های بومی خودشان یافت می شوند،  نواختی كه در زبان

نشان می دهند. سوگیری نوزادان به سمت الگوهای نوایی 

با آن مواجه شده اند، پیشنهاد  زبانی كه در دوران جنینی

ابزاری  می كند كه تجارب شنیداری قبل از تولد می تواند

به نوزادان در جداسازی  وقدرتمند برای یادگیری زبان باشد 

واژگان از طیف گفتار، یادگیری ترتیب واژگان زبان مادری 

كند ی واژگان و دستور زبان بومی كمک و در نتیجه یادگیر

(1). 

است  اساس رفتار تطابقی و هوشمندانه یادگیری، پایه و   

تنظیم و  مجموعه های عصبیدر تغییرات  ایجاد كه از طریق

یادگیری . (21رخ می دهد )های الکتریکی مغز  پاسخ

های  شنیداری در نوزادان مبتنی بر تشکیل و تقویت راه

عصبی حافظه بلند مدت است. بنابراین، برای اینکه نوزاد 

د به مهارت های الزم برای تمایز میان اصوات دست بتوان

یابد، ضروری است كه راه های عصبی مربوط به اطالعاتی 

   .(29) تقویت شوند كه پیش نیاز ادراک گفتار هستند

د كه نوزادان می توانند نوجود داردال بر این  عالئمی

طور مکرر در معرض به های ساده گفتاری را كه  مختصه

از نوزاد انسان ظاهراً . (4) به خاطر بسپارند اند آن بوده

مقداری حافظه گفتاری كه در دوران جنینی در معرض آن 

حافظه  دارایهفتگی  30جنین در  ، برخوردار است.بوده

، در برای ذخیره سازی موقت اطالعات می باشدكوتاه مدت 

كه توانایی ایجاد  یاصوات كوتاه و ضعیف بااین سن جنین 

 د خو گرفته و نسبت به آن واكنش نشان ارتعاش دارن

هفته هرگز قادر به نشان  30های جوانتر از  می دهد. جنین

در حالی كه جنین های  ،دادن واكنش به اصوات نیستند

اصوات  نتر قادر به واكنش نشان دادن و به یاد آورد بزرگ

های  در پژوهشاگرچه مشاهدات رفتاری  .(25) هستند

نوزادان به طور متفاوتی به  است كهه داد نشان مختلف

در ) صداهای شنیده شده در دوره جنینی( صداهای آشنا 
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 ، اما در این مطالعات،صداهای ناآشنا واكنش می دهندبرابر 

ه گرفتپژوهش قرار ن داساس عصبی یادگیری جنینی مور

  .است

   Partanen ( یک نوار29و همکارانش ) را به  ضبط شده

بار  شان چند خر بارداریآهای  دادند تا طی ماهزنان باردار 

 "اتاتات" ناكلمهشامل  این نوارن گوش كنند. آدر هفته به 

 ن صدای موسیقیآشد و در فواصل بود كه بسیار تکرار می

ن آبمی هجای میانی یا واكه  گاهی زیر و پخش می شد.

ر كه بچه ها متولد شدند، به طو زمانیتغییر می كرد. تا 

 .را شنیده بودند این ناكلمهبار  25000یشتر از متوسط ب

، قرار گرفتندزمایش مورد آپس از تولد نوزادان زمانی كه 

. ندكن را بازشناسی آواژه و تغییرات  ها می توانست آنمغز 

 تغییرات شبه واژه های حاصل ازدر پاسخ به این نوزادان 

 خ)پاسدادند  افزایش فعالیت مغزی نشان ،زیرو بمیواكه و 

لی كه در گروه كنترل چنین در حا های تطبیق نیافته(

بود كه  نوزادانیقویترین عالمت برای . رخ نداد اتفاقی

این  نتایج مادرانشان بیشتر از همه به صدا گوش داده بودند.

نی زباكه جنین می تواند اطالعات  مطالعه حاكی از این است

 و بگیرد اد، یتصور می شدنچه قبالً آجزئی تری نسبت به 

 .(29) ن پس از تولد قابل شناسایی هستندآ ردهای عصبی

   May ( از روش طیف 30و همکاران ) مادون قرمزنگاری 

دهند  پاسخاستفاده كردند تا به این سؤال ( NIRS) نزدیک

های  پاسختوانند منجر به ایجاد  تجارب زبانی میچگونه كه 

آنها پاسخ عصبی نوزادان را . شوند مغزی به زبان در نوزادان

در زمان گوش دادن به زبان آشنا در برابر زبان بیگانه و نیز 

نوزاد  20تحریکات غیرزبانی بررسی كردند. در این مطالعه، 

تک زبانه كه در معرض زبان انگلیسی بودند در سن صفر تا 

آن ها نشان داد روزگی، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  3

ر گیری در معرض زبان بومی در دوران پیش قرا كه تجربه

از تولد كه در رحم مادر به دست می آید، بر چگونگی پاسخ 

دهی مغز نوزاد در میان نواحی مغزی حساس به پردازش 

  .(30)گفتار تأثیر می گذارد 

   Pena  توپوگرافی  ( با استفاده از روش31) همکارانشو

ل ای به  ویژه كه نوزادان به طور نشان دادند  1اپتیکا

 -عکس در این نوزادان تحریکات زبانی پاسخ می دهند.

در مقایسه با معمولی به گفتار نسبت نیمکره چپ  العمل

 چون این توانایی .قابل توجه بودسکوت  معکوس یاگفتار 

                                                                 
 
 

مورد ارزیابی قرار گرفتند ها به فاصله كوتاهی پس از تولد 

 یهاصدا بهها  جنیندهی  اسخنحوه پاست كه  بدیهی

و الگوهای گفتاری كه در رحم در معرض آنها بوده  انسانی

مستقیمی در مدرک وابسته است. این مطالعه می تواند  اند

باشد. به هرحال، به زبان  نوزادانحمایت از حساس بودن 

، به علت عدم برای جمعیت جنینی انجام چنین آزمایشاتی

 درون شکم مادر ممکن نیست دسترسی مستقیم به جنین

 یروشن لیدل نتایج این مطالعاتاز نظر پژوهشگران   .(31)

انسان  یها صدا نیكه جن است هیفرض نیاز ا تیحما یبرا

كرده  یازشناسبرا كه در معرض آن قرار گرفته اند  یو زبان

بیست و چهار مادر جنین های  ،(32) سپارند یو به خاطر م

از  استفاده با و  مین ماه حاملگیهشتدر انگلیسی زبان را 

. مورد بررسی قرار دادند (MCG)  2نوار معناطیسی قلب

ها یک بلندگوی دو  آنروش اجرا به این صورت بود كه 

یکی به ، مختلف گویندهدو از سوی  صداها زبانه داشتند كه

زبان انگلیسی و دیگری به زبان ژاپنی به طور پیوسته برای 

 این دو زبان به دلیل تفاوت در ریتمشد.  جنین پخش می

محققان ابتدا گفتار انگلیسی را برای  .هایشان انتخاب شدند

نیمی  دقیقه، 18بعد از سپس و كردند، میها پخش  جنین

ها در معرض گفتار انگلیسی و بقیه، در معرض  از نمونه

مشاهده شد كه میزان ضربان قلب  گفتار ژاپنی قرار گرفتند.

شنیدن زبان غیر مادری )ژاپنی( تغییر كرد.  جنین پس از

ها وقتی به جای گفتار ژاپنی  در حالی كه ضربان قلب جنین

با توجه  .مجددا گفتار انگلیسی پخش شد، بدون تغییر بود

به این كه این دو گفتار توسط دو فرد مختلف قرائت شده 

ها به تغییر  بود، محققان احتمال دادند كه شاید جنین

اند و نه به تغییر زبان.  راد واكنش نشان دادهصدای اف

شرایط یکسان بودن بنابراین تصمیم به تکرار آزمایش در 

گرفتند. نتایج در آزمایش جدید با آزمایش قبلی  فرد گوینده

یکسان بود و محققان دریافتند كه جنین به تغییر زبان 

 فراگیریدهد كه این نتایج نشان می .دهدواكنش نشان می

شود و جنین  ن به احتمال فراوان در داخل رحم آغاز میزبا

های گفتاری  گوش خود را از یک ماه قبل از تولد با سیگنال

 .(32) كندزبانی كه در آینده صحبت خواهد كرد، تنظیم می

 (  نشان داد كه زبانی كه 22) Moonنتایج مطالعه    

گیرند، بر روی  ها در رحم در معرض آن قرار می جنین

ها از زبان بومی شان اثر می گذارد.  ادراک آواشناختی آن

1 Optical Topography 
2 Magnetocardiogram 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=28580&d=1&sname=LillianMay&name=Science
https://www.merriam-webster.com/medical/magnetocardiogram
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این امر به فاصله كوتاهی پس از تولد و با تفاوت در پاسخ 

 های نا آشنا قابل  دهی به واكه های آشنا در برابر واكه

انجام  در این مطالعه كه در سوئد و آمریکا اندازه گیری است.

نوزاد با میانگین  40واكه های سوئدی و انگلیسی برای  شد،

معیار در  /iها شامل / ساعت پخش شد. این واكه 33سنی 

واكه مشابه  16معیار در زبان سوئدی و  /yزبان انگلیسی و /

ها وجود  كه به صورت معمول در این زبان با واكه معیار

مکیدند  تعداد دفعاتی كه نوزادان پستانک رانداشت، بودند. 

شان را جلب كرده  كرد كه چقدر واكه ها توجهتعیین می

 -طور كه پیش بینی شده بود، نوزادان در گروههماناست. 

های بومی و غیر بومی به طور متفاوتی پاسخ دادند. میانگین 

های میزان مکیدن پستانک در نوزادان هنگام شنیدن واكه

نوزادان یادگیری در نتیجه  .(22)غیربومی ناآشنا بیشتر بود 

قبل از تولد را با چگونگی پاسخ به واكه ها در یک طبقه از 

 زبان بومی شان و زبان غیربومی دیگر بدون توجه به نوع

اند، دریافتهمحققان تجربه ی پس از تولد نشان دادند. 

نوزادانی كه مادرانشان فقط به زبان انگلیسی صحبت 

اما نوزادانی ؛ ارندكنند، فقط گرایش به زبان انگلیسی دمی

 )نظیر كه مادرانشان در هنگام بارداری مرتب به دو زبان

حرف زده اند، پس از تولد و وقتی  (انگلیسی و فیلیپینی

كنند، به نسبت مساوی استفاده از هر حرف زدن را آغاز می

دهند؛ به این ترتیب استفاده مادر از دو زبان را ترجیح می

. گذاردی روی جنین تاثیر میزبان گفتاری در دوران حاملگ

دهد كه هم نوزادان تک  چنین نشان میاین پژوهش هم

زبانه و هم نوزادان دو زبانه از همان دوران نوزادی تفاوت 

این نتایج . دهند بین دو زبان مختلف را تشخیص می

صحبت  اییهای توان كه ریشه پژوهش حاكی از این است

تر از آن است كه در كردن به دو زبان مختلف خیلی عمیق

نتایج مطالعات نشان داده اند . (33) شدگذشته تصور می

توانند بین تقابل های واجی در  می خیلی خردسال نوزادان

 .(4). بومی و غیر بومی تمایز قائل شوندزبان 

حتی شواهدی وجود دارد كه جنین انسان نه تنها نسبت    

زبانی نیز به شاخص های ویژه صوتی، بلکه به محتوای 

واكنش نشان می دهد. در مطالعه ای در دانشگاه كارولینای 

شان مادران باردار در شش ماهه آخر بارداری  از شمالی،

روزی دو بار یک كتاب قصه را برای جنین  خواسته شد كه

، نوزادان بالفاصله پس از تولد به دستگاه بخوانندخود 

 شنیدن بابازبینی فعالیت مکیدن وصل شدند. نوزادان 

صدای كتاب خواندن مادر خود )قصه آشنا( پاسخ مکیدن را 

ها كتاب قصه دیگری  نآتغییر دادند، ولی زمانی كه مادر 

پاسخ مکیدن نوزاد تغییر در را با همان آهنگ می خواند 

این یافته ها نشان می دهد كه توانایی  .نمی شد مشاهده

دگی زبانی حتی در زنهای  محرکكودک در درک محتوای 

-در حالی كه روش .(20) دبه درجاتی وجود دارنیز رحمی 

های موجود برای بررسی الگوهای پاسخ در دوران جنینی، 

مانع تعیین ترجیحات در این زمان هستند اما پاسخ متفاوت 

به صدای مادر و زبان محلی می تواند زمینه ای را مهیا كند 

سوگیری تا نوزاد پس از تولد به سمت مادر و زبان محلی 

كند كه این امر، روند دلبستگی عاطفی و یادگیری زبان را 

كه بازشناسی زودهنگام  شده استتسهیل خواهد كرد. ادعا 

تواند به مواجه نوزاد با صدای مادرش در چهره مادر می

. به طوركلی این یافته ها (4) دوران جنینی وابسته باشد

ابتدایی زبان و ی بسیار زودهنگام اجزاء ریادگنشان دهنده ی

به طور اختصاصی تر، نوای گفتار هستند كه خود می تواند 

نشانی از وجود پردازش های سطح باالتر )از لحاظ پیچیدگی 

 .شناختی( در مغز جنین باشد

 

 های وابسته به گفتار در جنین رشد مهارت

حركتی دهان و مناطق اطراف آن نیز  -حسی مهارت های

د، به طوری كه نتکامل می یابدر دوران جنینی به سرعت 

واقع منطقه  در جنین در سه ماهگی قادر به بلعیدن است.

حركتی در  -اطراف دهان با برخی از اولین مسیرهای حسی

شود. الگوهای حركتی مکیدن در جنین عصب دهی می

اواخر زندگی جنینی به صورت كامالً فعال و كاركردی در 

بیان كرده  Humphrey ( به نقل از5یادگاری ) می آیند.

هفتگی جنینی، الگوی كامل حركات  24كه در  است

ها از طریق تحریک  مکیدن شامل فعالیت فک، زبان و لب

هفتگی جنینی  33تا  28لبی بروز می كند. در حدود 

حركات تند و موزون مکیدن غیر تغذیه ای نیز ظاهر می 

ها می توانند صداهایی  د با رشد تارهای صوتی، جنینشو

 .  (5)جاد كنند، اما هنوز قادر به تولید گفتار نیستند ای

به و محیط خارج های  محرکها به  طی بارداری، جنین   

 ،در این دوران. پاسخ می دهند به تحریکات مادرانه ،ویژه

دهی  كنند تا نوزاد را برای پاسخمدارهای مغزی رشد می

دهان حركات  "مناسب آماده سازند. تحلیل تفصیلی رفتاری

 -چند جنبه مهم از مهارت "جنین در پاسخ به گفتار مادر 

 ها را  آشکار می سازد حركتی و عاطفی آن-های حسی

با توجه به این كه نوزادان در موقع تولد قادرند با   .(34)
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د، ناز خود بروز می ده تمراقبكه در یافته رفتارهای تطابق 

کارانش هم و  Gabriella،به عالئم اجتماعی پاسخ دهند

را می توان در دوران  ها پاسخ اینفرض كردند كه ( 34)

ها به صدای  حساسیت جنین"انداختن  بارداری با به كار

با استفاده از پژوهشگران ، استخراج كرد. "مادرشان

های  پاسخبه بررسی ،  1ایدو دامنهتصویربرداری فراصوت 

 جنینمادران در حركتی دهانی موافق با تحریک اكوستیک 

از مادران پرداختند. در این مطالعه،  ایههفت 25های 

نظیر صدای مختلفی  یخواستند تحریکات اكوستیک

، "FOM"تولید اصواتی نظیر جویدن، خمیازه، 

"LA"،"ALL" ،"LU"  و"MOM"  به صورت شعر

و سپس ارائه كنند  را برای مدتی به جنین  ... و كودكانه

ها  ضبط كردند. آنجنین را  29های رفتاری  پاسخ

را به صورت "LA"  دریافتند زمانی كه مادران هجای

كردن  ، رفتار بازردندكمیبیان آوازخوانی و شعر كودكانه 

یافت. میها به طور معناداری افزایش آن در جنین دهان

شد، تغییرات میتحریکات دیگری كه توسط مادر فراهم 

این یافته ها . ایجاد نکردمعنادار دیگری در رفتار جنین 

پیشنهاد می كنند كه جنین ها تنها به اصوات خاصی از 

گفتار مادر حساسیت و واكنش نشان می دهند. اگرچه دلیل 

گونه پاسخ دهی انتخابی جنین هنوز مشخص نشده اما  این

ممکن است  دهی انتخابیپاسخ  اینپیشنهاد شده است كه 

ش، با مادر جنین در توسعه ارتباطات رفتاری و احساسی

 .(34) دنقش داشته باشخیلی قبل تر از زمان تولد، 

حركت  ،جنین پیش از تولد اعتقاد دارند كههشگران پژو

كند، بینی اش را چین  دادن اجزای صورت خود را آغاز می

برد، حركاتی كه اندازد و یا ابروهایش را باال میمی

روز جنین دانشمندان به تازگی دریافته اند با رشد روز به 

آنچه به تازگی كشف شده این است . شوندتر می پیچیده

تا  دوران جنینی وكه پیچیدگی حركات صورت در طول 

   .(6) كندپیش از متولد شدن روز به روز افزایش پیدا می

سیستم تصویربرداری فراصوت چهار از طریق محققان    

 35تا  24پیشرفت حركات صورت دو جنین از سن  بعدی

 نتایج نشان داد كه  (.34ند )مورد بررسی قرار دادرا هفتگی 

های ساده ای مانند  هفتگی حركت 24ها در سن  جنین

در هفته سی و پنجم تركیبی از سه یا  وها  بازكردن لب

چهار حركت مرتبط با دو بیان چهره )گریه و خنده( را انجام 

                                                                 
 

زی به نظر می آید این حركات نوعی آماده سا. هندد می

جنین برای ورود به جهانی اجتماعی باشد، جایی كه باید با 

وقتی كه یک صدای بلند . (34) دیگران ارتباط برقرار كنند

یا ضربه ای به شکم مادر اصابت می كند، جنین یک پرش 

و جهش كوچک می كند و سرش را برمی گرداند كه این 

حركت با تنفس های عمیق و باز شدن دهان و لثه ها و 

لرزش چانه همراه می شود یعنی رفتاری شبیه گریه. 

حتی  و نداهپزشکان این رفتار را مقدمه و مبدأ گریه نام نهاد

هفتگی قادر به تشخیص  30تا  23معتقدند كه جنین در 

 .(6)هست درد نیز 
 

 بحث و نتیجه گیری

 درباره مهم   حقیقت ترجیحات شنیداری در نوزادان دو 
دهد. اول این كه وجود هر مدركی از تحول را نشان می 

چند  ترجیح شنیداری، توانایی نوزادان در تمایز میان دو یا

ک وجود، بدون ش طبقه از صداها را تأیید می كند. با این

تمایز  تواند اطالعاتی درباره توانایی هایفقدان ترجیح، نمی

 نوزاد به ما بدهد. از سوی دیگر، تأثیر معنادار تجربه

ت روی جنین انسان كه از طریق تظاهراتی نیز ثاب شنیداری

شده است، نشان می دهد كه نوزادان نارس یک سیستم 

 -خبروز پاسخ های قلبی یا پاس (4)شنوایی عملکردی دارند 

ی  ها در مواجهه با تکانههای حركتیِ فوری و مختصر جنین 

كوتاه شنیداری در حمایت از این موضوع است كه این 

داری منجر به بروز پاسخی تکانشی می شوند تحریکات شنی

 های ساقه مغز است. عالوه بر این، این كه حاصل فعالیت

 یافته ها نشان دهنده فعال بودن سیستم شنوایی جنین در

یی ماه های آخر بارداری هستند؛ به هرحال، چنین یافته ها

بانی به تنهایی نمی توانند اطالعات زیادی درباره پردازش ز

  .(4)ارائه كنند  در جنین
شواهد بسیاری هست كه نشان می دهد سیستم    

شنیداری اولیه انسان در یادگیری صداها و زبان مادری 

بسیار مؤثر است. به عنوان مثال مغز نوزادان قوانین سطح 

باالی انتزاعی را به طور خودكار از محیط شنیداری استخراج 

صداها را از  می كند، كه این امکان را فراهم می كند كه

، براساس ویژگی (35)جریان پیوسته گفتار جدا كند 

تركیبات حاصل از اصوات، اهداف صوتی منسجمی شکل 

، و بعد از شکل گرفتن پیش بینی ها بر اساس (36)دهد 

الگوهای صوتی شنیده شده قبلی، می تواند وقایع یا اتفاقات 

1 Two Domain Ultrasound 
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نوزادان در های  . توانایی(37)غیر قانونمند را كشف كند 

یادگیری و سرعت حیرت آور این یادگیری كه در نوزاد در 

حال خواب روی می دهد، نشان می دهد كه مغز نوزادان 

، ها هجا، گروه بندی آن 30قدرت زیادی در تمایز میان 

و واكنش به هجاها با  نگهداشتن این اطالعات در حافظه

واژه  محتوای اطالعاتی باال )پردازش متفاوت هجاهای اول

 . (38) در مقایسه با هجاهای دیگر( دارد

نوای گفتار را می توان چندحسی ترین بخش زبان    

طور می توان آن را قابل فهم ترین بخش  دانست و همین

ها با سنین مختلف، پیشینه زبانی  زبان در میان انسان

از این نقطه نظر،  مختلف و در میان گونه ها به شمار آورد و

 -سرنخ. (39)نامید   "زبان نخست"را می توان نوای گفتار 

های نواختی می توانند بسیار قوی باشند و می توان فرض 

ها سرنخ های  كرد كه در بسیاری از موارد در كودكی، انسان

. از مجموع نتایج مطالعات (40)واجی را نادیده می گیرند 

انجام شده در زمینه یادگیری زبان در دوران جنینی و 

چنین بر می آید كه نوزادان به ویژگی های نواختی نوزادی 

شان را  دهند و زبان بومی مادریگفتار واكنش نشان می

و حتی هنگام گریه كردن تکرار  (41)ترجیح می دهند 

ملودی و شدت یادگرفته شده از زبان بومی شان را مدیریت 

بنابراین به نظر می رسد مغز نوزادان در  (42)می كنند 

به های نوایی زبان مادری بسیار توانمند است. یادگیری جن

مغز نوزادان قویًا نسبت به تغییرات در نوای عاطفی صوت 

حساس است و می تواند آن ها را پردازش كرده و واكنش 

. پیش از آن فرض می شد كه اجزای زبانی (40)نشان دهد 

همچون سرنخ های نواختی عاطفی كه واضح و از نظر زمانی 

یا رویدادهای مشترک میان صداها كه صدها كند هستند، 

-بار تکرار شده اند، اساس یادگیری زبان در نوزادان و جنین

و   Moonدهند؛ به هرحال، مطالعهمیها را شکل 

( برای نخستین بار نشان داد كه نوزادان 41) همکاران

الوه بر یادگیری و پردازش اطالعات نوایی، اطالعات قادرند ع

های زبان بومی شان را نیز پردازش كنند و  مربوط به واج

این اطالعات حاصل مواجهه های قبلی با اصوات زبان 

مادری طی دوران جنینی هستند. نتایج مطالعه آن ها نشان 

ها را به طور  داد كه نوزادان تازه متولد شده انواع واج

ها  كنند كه بستگی دارد به اینکه آن واجمتفاوتی درک می

. بر همین (41)شان تعلق دارند یا خیر  یبه زبان مادر

ها عالوه بر درک و یادگیری  اساس ادعا شده است كه جنین

توانند رویدادهای خیلی جنبه های نواختی زبان، معموالً می

سریع زبانی همچون بسامدهای فرمنت واج را نیز فرا بگیرند. 

 ها یک بعد كامال جدید را در مورد یادگیری زبان این یافته

دهند. این امر داللت دارد بر این كه توسط جنین نشان می

مغز جنین در  زمان نزدیک به تولد واقعاً می تواند بیشتر 

 . (39)جنبه های اصلی زبان را درک كند و فرا بگیرد 

به تحریکات جنین  كاملپاسخ  یدر مورد منحنی فركانس   

رحم شنیداری كه به وسیله صدای مادر یا صداهای خارج از 

مادر تولید شده، اختالف نظر وجود دارد. در چنین منحنی 

كه منتج از عواملی  های تضعیف شده و پنهان باید همه واج

همچون بافت های بدن مادر، مایع آمنیوتیک، تأثیرات 

وضعیت سر جنین، تأثیرات مایع موجود در مجاری گوش 

جنین و گوش میانی و تحول حساسیت گوش میانی و 

های گوناگون در سنین مختلف طی  فركانسداخلی به 

و  Moon. (39)دوران بارداری است، در نظر گرفته شوند  

مطالعه خود به خوبی نشان دادند كه ( در 41همکارانش )

های مربوط به  مغز جنین برای اینکه بتواند اولین حافظه

زبان بومی را بنا نهد به ادراک كاماًل دقیق  واج های

داهای گفتاری شنیده شده در رحم بسامدهای فرمنت ص

نیاز دارد. الزم به ذكر است كه برای تمایز میان انواع واكه، 

هرتز  500های زیر دریافت اطالعات شنیداری با فركانس

 2600كافی نیست، بلکه شنیدن دقیق اصوات تا تقریباً  

هرتز الزم است. از آنجایی كه پاسخ های جنین در مورد 

های باالیی در رحم  شنیدن فركانس تمایز اصوات مستلزم

 است، می توان نتیجه گرفت كه چنین اطالعاتی برای 

ها در دسترس است و به طور معناداری از سوی  جنین

شرایط رحم زیاد تضعیف نشده است و اینکه توسط سیستم 

  .(41)شنیداری جنین پردازش شده است 

ماهیت انسان كه ذاتاً موجودی است كه  بنابراین در كنار   

دارای زمینه ی فراگیری زبان است، قرارگیری در معرض 

و شده شکل دهی مغز در حال رشد  منجر به آغاز  صدا،

وسایل  الزم را فراهم می كند تا مغز، زبان مادری را ادراک 

اینجا می توان این نکته را اضافه كرد كه در   .(41)كند 

ها مادر  وزی اخطاری وجود دارد. میلیونجامعه مدرن امر

های پر  شان در محیط های آخر بارداری در جهان طی ماه

سروصدا كار می كنند. همانطور كه االن می دانیم كه مغز 

جنین تغییر می كند و ویژگی های جزئی محیط شنیداری 

ها را یاد می گیرد، مغز  بیرون همچون فرمنت های واج

صداهای تکراری بلند محیطی  جنین ممکن است در اثر

ها نیز تغییر كند.  ها یا دستگاه همچون صدای ماشین
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گونه در معرض سروصدای محل كار  بنابراین اثرات این

بودن، بر روی شنوایی جنین و به ویژه  رشد مغز جنین باید 

بررسی شود. به عالوه اثرات محیط شنیداری در واحدهای 

ا بر روی مغز نوزاد در حال نگهداری نوزادان در بیمارستان ه

ها  رشد، به ویژه با توجه به میزان درون داد گفتاری كه آن

در مقایسه با صداهای دیگر دریافت می كنند، باید مطالعه 

در مورد نخستین مراحل رشد های كنونی شود. دیدگاه 

. هم اكنون (39)زبان بشر به سرعت در حال تغییر است 

ی از جنبه های اصلی زبان نشان داده شده است كه بسیار

سالگی ظاهر می شود، پایه های عصبی شان  2تا  1كه در 

در طی دوران جنینی یا اوایل نوزادی شکل می گیرند  

های تجربی دیگر در  مدرن و روش . نوروساینس(5،39،43)

 حال پیشرفت هستند و به ما امکان مطالعه چنین قابلیت

می رود نتایج جدید و هایی را می دهند. در آینده انتظار 

كه  حاصل شودهای زبان نوزاد  هیجان انگیزی از قابلیت

برای آن مواردی كه رشد زبان به هر می تواند این اطالعات 

دلیلی برایشان در خطر است مفید باشد. این نتایج جدید 

این حقیقت را پررنگ می كند كه در روند رشد طبیعی در 

یادگرفته می شود و سنین بسیار پایین چیزهای زیادی 

مراقبت در طول دوران جنینی و اوایل نوزادی می تواند 

 .(14،41)پر اهمیت باشد برای رشد زبان كودک بی نهایت 

توسعه روش هایی برای شناسایی زودهنگام نقایص موجود 

در ادراک گفتار نوزادان می تواند از بروز آسیب های بعدی 

زبانی در آن ها جلوگیری كند و ادامه مطالعات در این مسیر 

پژوهشی جهت كاربردی تر كردن نتایج این مطالعات 

 ضروری به نظر می رسد. 
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