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Âm nhạc và ngôn ngữ là những %ối tác của nhau ở trong bộ não. Cảm nhận của ta về bài hát giúp ta học %.ợc
cách nói, cách %ọc và thậm chí là kết bạn.

M!t bu"i chi#u hè năm 1995, m!t bi%n c& kì l' (ã x)y ra. Tôi (ang tinh ch*nh l'i bài nói chuy+n c,a
mình trên (ĩa CD mà tôi chu.n b/ v# (# tài âm nh'c và b! não. Đ1 phát hi+n ra những l3i v4t vãnh
trong b)n ghi âm, thì tôi (ã cho l4p l'i vài (o'n (1 tôi có th1 nghe (i nghe l'i. M!t lúc n5 khi tôi m!t
mình trong phòng, tôi (1 m!t c6m từ, “th*nh tho)ng c8 xử r:t l' lùng,” l4p (i l4p l'i, r;i tôi b<t (=u
làm sang cái khác và quên (i v# nó. B:t chợt d8ờng nh8 tôi th:y nh8 có m!t ng8ời ph6 nữ l' (ang
hát! Sau khi nhìn quanh và không th:y ai ở (ó, tôi nhAn ra rBng tôi (ang nghe gi5ng nói c,a chính
mình l4p (i l4p l'i cái c6m từ kia – nh8ng giờ, thay vì là lời nói có th1 nghe (8ợc, thì tôi c)m nhAn
(8ợc m!t giai (i+u thoát ra từ cái loa phóng thanh. Lời nói c,a tôi (ã chuy1n ("i thành bài hát bBng
quá trình l4p (i l4p l'i (Cn gi)n.
Sự chuy1n hoá v# c)m quan (áng kinh ng'c này, (i#u mà sau (ó tôi phát hi+n là x)y ra với h=u h%t
m5i ng8ời, (ã cho th:y cái ranh giới giữa lời nói và bài nh'c là r:t mEng manh. Các nh'c sĩ (ã xem
xét m&i liên h+ m'nh mF giữa âm nh'c và lời nói, ví d6, k%t hợp các ngôn từ và các c6m từ dùng
trong văn nói vào những b)n nh'c. HCn nữa, r:t nhi#u sự x8ớng âm d8ờng nh8 rCi vào v/ trí g=n
ranh giới giữa lời nói và bài nh'c, bao g;m những bài thánh ca và những câu th=n chú, bài diGn văn,
(o'n hát nói (m!t d'ng truy#n t)i nh'c opera t8Cng tự với vi+c lời nói bình th8ờng (8ợc hát lên),
ti%ng rao c,a những ng8ời bán d'o và nh'c rap.

Và dù th%, trong những thAp k* qua thì kinh nghi+m c,a các nh'c sĩ lHn những ng8ời quan sát tình cờ
(ã (6ng (! với quan (i1m khoa h5c, v&n cho rBng những khu vực tách bi+t nhau c,a b! não (i#u
khi1n lời nói và âm nh'c. Tuy vAy, các nhà tâm lí h5c, ngôn ngữ h5c và th=n kinh h5c g=n (ây (ã thay
("i âm (i+u c,a h5, khi mà các kĩ thuAt ch6p não tinh vi (ã giúp thu thAp chứng cứ rBng các khu vực
c,a b! não mà (i#u khi1n chức năng âm nh'c và ngôn ngữ nBm ch;ng lên nhau. Dữ li+u mới nh:t
cho th:y rBng hai chức năng (ó thực ch:t liên k%t ch4t chF nhau (%n n3i sự ý thức v# âm nh'c là (i#u
quan tr5ng (&i với sự phát tri1n ngôn ngữ ở (ứa bé và thAm chí giúp xây (<p sự g<n k%t giữa (ứa bé
sC sinh và mK nó. Khi trL con lớn lên, thì vi+c (ào t'o âm nh'c có th1 phát huy các kĩ năng giao ti%p
c,a chúng và thAm chí là kh) năng (5c hi1u, nh8 m!t s& nghiên cứu cho bi%t. Thêm nữa, những ràng
bu!c v# th=n kinh h5c giữa âm nh'c và ngôn ngữ (i theo c) hai h8ớng: ti%ng mK (L c,a m!t ng8ời
)nh h8ởng (%n cách mà h5 c)m th6 âm nh'c. M!t chu3i các n&t nh'c gi&ng nhau có th1 phát ra âm
thanh khác nhau tuM thu!c vào ngôn ngữ mà ng8ời nghe có (8ợc khi lớn lên, và những ng8ời nói các
ngôn ngữ có thanh (i+u nh8 ti%ng Quan-tho'i thì có nhi#u kh) năng nhAn di+n n&t nh'c hCn ng8ời
Tây ph8Cng.
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Hình 1.
Những phát âm từ gi5ng nói rCi vào kho)ng g=n biên giới giữa ti%ng nói và bài hát. Những thứ này
bao g;m (o'n hát nói opera, ti%ng kêu lớn c,a ng8ời bán hàng rong và ti%ng tr=m b"ng c,a các nh'c
sĩ nh'c rap.

B#n giao h$ởng c&a ngôn từ
Các nh'c sĩ và tri%t gia từ lâu (ã tranh luAn rBng lời nói và giai (i+u có m&i g<n k%t g=n gũi nhau. Nhà
so'n nh'c ng8ời Nga Modest Mussorgsky tin rBng âm nh'c và lời nói v# b)n ch:t t8Cng tự nhau (%n
mức m!t ng8ời so'n nh'c có th1 tái t'o l'i m!t bu"i trò chuy+n. Ông vi%t th8 cho b'n mình là
Rimsky-Korsakov: “Tôi nghe th:y b:t kì lời nói gì, hay b:t kì ai (ang nói… thì b! não tôi lAp tức b<t
(=u hi+n ra m!t b)n trình bày âm nh'c v# lời nói này.” ThAt vAy, khi b'n nghe m!t s& tác ph.m piano
hay hoà nh'c, thì b'n có th1 b:t chợt phát hi+n ra rBng b'n (ang “nghe” ti%ng Nga.
M4c dù có cái chứng cứ (ời th8ờng nh8 th% v# m&i ràng bu!c giữa lời nói và âm nh'c, nh8ng các nhà
nghiên cứu – (8ợc giúp (ỡ m!t ph=n bởi các b+nh nhân b/ t"n th8Cng não làm )nh h8ởng (%n gi5ng
nói c,a h5 nh8ng vHn giữ (8ợc kh) năng âm nh'c – b<t (=u tán thành quan (i1m ng8ợc l'i vào
kho)ng giữa th% k* 20. B! não chia thành hai bán c=u, và những chuyên gia này gi) thuy%t rBng các

chức năng c,a nó chính xác là (8ợc s<p x%p g5n gàng, với ngôn ngữ ở phía bên trái và âm nh'c ở bên
ph)i. Lí thuy%t (ó cho rBng tín hi+u th=n kinh cho cu!c h!i tho'i sF (i vòng qua l&i (i thông th8ờng
dành cho vi+c xử lí âm thanh và thay vào (ó thì sF (8ợc phân tích bởi m!t “module” (!c lAp nBm ở
bán c=u não trái. Module (ó (8ợc cho là lo'i trừ (i những âm thanh không lời nh8 âm nh'c. T8Cng
tự vAy, lí thuy%t (ó ti%p t6c, âm nh'c (8ợc xử lí ở module c,a bán c=u não ph)i, và module này lo'i
trừ (i các âm thanh c,a ti%ng nói. Sự l8ỡng phân h:p dHn này trở nên ph" bi%n (%n mức su&t m:y
thAp k* nó dAp t<t b:t kì t8 t8ởng nào cho rBng ngôn ngữ và âm nh'c có th1 có m&i liên h+ g=n gũi
nhau v# m4t th=n kinh – và v# m4t chức năng.
Nh8ng sau (ó, vào cu&i thAp niên 1990, m!t th% h+ các nhà nghiên cứu trL, những ng8ời không dự
ph=n vào vi+c tách rời ti%ng nói và bài nh'c, b<t (=u (4t câu hEi cho ý t8ởng (ó. H5 mang các dữ li+u
hi+n t'i ra ánh sáng nhBm ch* ra rBng m!t s& (4c tính c,a âm nh'c dính dáng (%n bán c=u não trái
hCn là bán c=u não ph)i. Thêm nữa, những thí nghi+m mới tiên phong, với nhi#u thí nghi+m (8ợc
ti%n hành với kĩ thuAt mới n"i nh8 kĩ thuAt ch6p c!ng h8ởng từ chức năng (fMRI), (ã cho th:y rBng
âm nh'c và lời nói không h# tách bi+t nhau v# m4t th=n kinh nh8 các nhà nghiên cứu (ã từng gi)
(/nh tr8ớc (ây.
M!t ph8Cng cách nghiên cứu (ã chứng tE (8ợc rBng sự tri giác và c)m nhAn âm nh'c có th1 gây tác
(!ng lên những vùng c,a não b! (8ợc xem là những b! xử lí ngôn ngữ, theo nghĩa x8a cũ. Theo m!t
nghiên cứu năm 2002, nhà th=n kinh h5c Stefan Koelsch, sau này làm vi+c t'i Max Planck Institute for
Human Cognitive and Brain Sciences ở Leipzig, Đức, và (;ng nghi+p (ã cho những ng8ời tham gia
thí nghi+m nghe những chu3i hợp âm và dùng fMRI (1 quan sát b! não c,a h5. H5 phát hi+n rBng
vi+c này t'o ra ho't (!ng ở c) hai phía c,a b! não nh8ng (áng chú ý nh:t trong c) hai vùng chính là
bán c=u não trái, ở các khu vực c,a Broca và Wernicke [xem hình 2] v&n thi%t y%u cho ph=n xử lí ngôn
ngữ và nhi#u nhà nghiên cứu tr8ớc (ó (ã cho rBng chúng ch* ph6c v6 cho chức năng này. Thêm
nhi#u nghiên cứu g=n (ây (ã hé l! ra rBng vi+c c:t ti%ng nói (ã kích ho't nhi#u vùng não b! gi&ng
vAy cùng với các tác v6 t8Cng tự yêu c=u vi+c c:t ti%ng hát. Những phát hi+n này cùng hàng tá các
phát hi+n ở những cu!c thí nghi+m khác (ã c,ng c& m!t (i#u là các m'ng l8ới th=n kinh dành cho lời
nói và ti%ng nh'c (4c bi+t nBm ch;ng lên nhau.
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Hình 2.
Vi+c c)m nhAn âm nh'c yêu c=u nhi#u vùng não b! t8Cng (;ng nhau v&n có liên quan (%n vi+c xử lí
ngôn ngữ. Những khu vực (a chức năng này bao g;m khu vực Broca (màu tím) và Wernicke (màu
xanh lá)

Vi+c nBm ch;ng lên nhau th% này là vi+c có ý nghĩa, bởi vì ngôn ngữ và âm nh'c có r:t nhi#u (i1m
chung. C) hai (#u b/ ngữ pháp chi ph&i, ở (ó những y%u t& căn b)n (8ợc s<p x%p theo thứ bAc thành
những chu3i theo các qui luAt (8ợc thi%t lAp sPn. V# ngôn ngữ, thì các từ k%t hợp nhau thành các c6m
từ, r;i các c6m từ hợp l'i thành những c6m lớn hCn, r;i tới phiên các c6m lớn hCn này k%t hợp l'i
thành câu. T8Cng tự vAy, trong âm nh'c, các n&t nh'c k%t hợp l'i t'o thành các (o)n khúc, r;i các
(o)n khúc k%t n&i nhau t'o thành các (o)n khúc dài hCn, và cứ th%. Do vAy, (1 th:u hi1u c) v# ngôn
ngữ lHn âm nh'c, ng8ời nghe ph)i suy diGn ra (8ợc cái c:u trúc c,a những (o'n h5 nghe th:y, bBng
cách dùng những qui luAt mà h5 thông hi1u (8ợc nhờ vào kinh nghi+m.
HCn nữa, lời nói là m!t d'ng giai (i+u tự nhiên (8ợc g5i là ngôn (i+u (prosody). Ngôn (i+u bao g;m
thang bAc cao (! (pitch level), âm vực (pitch range), và âm (i+u (pitch countour) (mHu hình lên xu&ng
trong cao (!), sự bi%n ("i âm l8ợng (loudness variation), ti%t t:u (rhythm) và nh/p (! (tempo). Các
(4c tính ngôn (i+u th8ờng ph)n ánh tr'ng thái c)m xúc c,a ng8ời nói. Khi ng8ời ta vui ho4c ph:n
khích, h5 th8ờng nói nhanh hCn, với cao (! b"ng hCn và với quãng cao (! r!ng hCn; khi ng8ời ta
bu;n, h5 có xu h8ớng nói chAm hCn, với gi5ng tr=m hCn và bi%n t:u cao (! ít hCn. Ngôn (i+u cũng
giúp chúng ta hi1u (8ợc câu chuy+n và ý nghĩa c,a lời nói. Các ranh giới giữa những c6m từ th8ờng
(8ợc (ánh d:u bởi sự ng<t quãng, và ph=n cu&i c,a c6m th8ờng (8ợc phân bi+t bởi cao (! th:p hCn

và lời nói chAm hCn. Thêm nữa, những từ quan tr5ng th8ờng (8ợc nói với cao (! cao hCn. Thú v/ là
m!t s& (4c tính cao (! và sự (%m nh/p c,a ngôn ngữ nói cũng diGn ra trong âm nh'c, (i#u này ch* ra
rBng các m'ng l8ới th=n kinh nBm ch;ng lên nhau có th1 có liên quan trong (ó.
Những giai !i"u ý nghĩa
Khi mới sinh ra, những (ứa bé (ã quen thu!c với giai (i+u c,a ti%ng nói ng8ời mK. Những b)n ghi
âm từ trong tử cung ngay từ lúc (=u có em bé (ã ti%t l! rBng âm thanh c,a ti%ng nói do ng8ời mK t'o
ra có th1 (8ợc nghe to rõ bên trong. Tuy nhiên, những c6m từ khi ti%p xúc với (ứa bé (ã (8ợc l5c qua
những lớp mô c,a ng8ời mK (1 những t=n s& cao b/ ch4n l'i, những t=n s& (ó mang nhi#u thông tin
quan tr5ng cho vi+c nhAn d'ng ý nghĩa từ ngữ, trong khi (ó những (4c tính âm nh'c c,a lời nói – âm
(i+u, sự bi%n ("i âm l8ợng, nh/p (! và b& c6c ti%t t:u – thì (8ợc b)o toàn nguyên vKn.
Những giai (i+u lời nói d8ờng nh8 t'o n#n t)ng cho quá trình g<n k%t giữa ng8ời mK và (ứa con.
Trong m!t cu!c thí nghi+m tài tình công b& năm 1980, các nhà tâm lí h5c Anthony J. Decasper c,a
tr8ờng University of North Carolina t'i Greensboro và William P. Fifer (ang làm vi+c ở tr8ờng
Columbia University, h5 ghi âm l'i gi5ng các bà mK mới sinh lúc (5c lớn thành ti%ng m!t cu&n
truy+n. Trong bu"i s<p (4t thí nghi+m này, những (ứa bé mới chào (ời có th1 bAt những (o'n ghi âm
này lên bBng cách bú l:y những núm vú gi), m&i liên k%t mà chúng (ã h5c (8ợc trong su&t m!t thời
gian, và m:y (ứa bé này bú th8ờng xuyên hCn thì hành (!ng c,a chúng t'o ra gi5ng nói c,a các bà
mK khi (&i chi%u với gi5ng c,a các bà mK khác. Các nhà nghiên cứu lí gi)i rBng những (ứa bé mới
sinh ra thích nghe gi5ng nói mà chúng (ã từng quen thu!c tr8ớc khi chào (ời. K% (%n, năm 1996, các
nhà tâm lí h5c Melanie J. Spence và Mark S. Freeman c,a tr8ờng University of Texas t'i Dallas (ã báo
cáo v# vi+c ti%n hành cu!c thí nghi+m t8Cng tự mà trong (ó h5 dùng b! l5c t=n s& th:p (low-pass
filter) (1 làm những gi5ng nói ghi âm c,a bà mK b/ nghKt (i (1 chúng có (8ợc cái âm thanh gi&ng
nh8 lúc khi (i vào tử cung bà mK. Những (ứa bé mới sinh chu!ng gi5ng nói b/ bóp nghKt l'i c,a mK
chúng hCn là c,a những ng8ời ph6 nữ khác, (i#u này m!t l=n nữa ch* ra rBng m:y (ứa bé (ó (ã
quen thu!c với giai (i+u ngân nga c,a các bà mK khi còn ở trong tử cung.
Ngoài vi+c n3 lực t'o ra m&i liên k%t từ trong bào thai giữa ng8ời mK và (ứa con, thì vi+c sớm ti%p xúc
với gi5ng nói mang (i+u nh'c có th1 khởi (=u cho quá trình h5c nói. Ví d6 nh8 trong m!t nghiên cứu
năm 1993, những (ứa bé hai ngày tu"i thích nghe những b)n ghi âm gi5ng nói theo ti%ng mK (L c,a
chúng hCn là theo ti%ng n8ớc ngoài. Bởi vì những (ứa bé (ó ch* có th1 trở nên quen thu!c với gi5ng
nói nh8 th% trong tử cung, các k%t qu) cho bi%t những (ứa bé ngay từ ban (=u (ã c)m th:y tho)i mái
với tính nh'c trong ngôn ngữ c,a chúng.
Theo (ó, âm nh'c có th1 là ph=n ngôn từ (=u tiên mà m:y (ứa bé h5c cách b<t ch8ớc theo; những
(ứa bé l4p l'i những giai (i+u cC b)n c,a ti%ng mK (L khi chúng khóc lên, tr8ớc khi chúng có th1 c:t
lên ti%ng nói những ngôn từ thAt sự. Trong m!t nghiên cứu công b& năm 2009, nhà nhân ch,ng h5c y
khoa Kathleen Wermke c,a tr8ờng University of Würzburg t'i Đức và các (;ng nghi+p (ã ghi âm l'i
ti%ng kêu khóc c,a những (ứa bé mới chào (ời – (=u tiên có cao (! vang b"ng lên r;i sau (ó tr=m
xu&ng – v&n .(8ợc sinh ra t'i gia (ình nói ti%ng Pháp ho4c ti%ng Đức. Các nhà nghiên cứu phát hi+n
rBng ti%ng khóc c,a m:y (ứa bé Pháp chứa (ựng h=u h%t ph=n vang b"ng lên, trong khi thành ph=n
tr=m l<ng xu&ng chi%m 8u th% trong những ti%ng khóc c,a m:y (ứa bé Đức. Cao (! vang b"ng lên là
(4c (i1m chung trong gi5ng Pháp, trong khi cao (! tr=m xu&ng chi%m 8u th% trong ti%ng Đức. Do
vAy m:y (ứa bé mới chào (ời trong cu!c nghiên cứu này (ã tích hợp m!t s& y%u t& âm nh'c c,a ti%ng
nói mà chúng v&n (8ợc ti%p xúc tr8ớc (ó ở trong tử cung, (i#u này cho th:y rBng chúng (ã h5c (8ợc

cách sử d6ng m!t vài (4c tính trong ngôn ngữ mK (L c,a chúng.
Sau khi sinh ra, giai (i+u c,a ti%ng nói cũng thi%t y%u cho vi+c giao ti%p giữa ng8ời mK và (ứa bé. Khi
các bAc cha mK nói với con mình, thì h5 dùng mHu hình ti%ng nói phóng ('i có tên g5i là mớm ti%ng
(motherese) v&n có (4c (i1m là có cao (! b"ng, âm vực lớn, nh/p (! chAm, ng<t gi5ng lâu và có các
c6m từ ng<n. Sự nh:n m'nh mang (i+u nh'c th% này giúp (ứa bé v&n ch8a th1 lĩnh h!i (uợc các ngữ
nghĩa sF có th1 hi1u (8ợc ý (/nh c,a ng8ời mK. Ví d6, ng8ời mK dùng âm (i+u tr=m l<ng (1 v3 v#
(ứa bé (ang mEi m+t và âm (i+u b"ng (1 thu hút sự chú ý c,a con mình. Đ1 diGn t) sự ,ng h! hay
lời khen, h5 dùng âm (i+u tăng gi)m nhanh (!t ng!t, nh8 câu “Go-o-o-d girl!” Khi h5 bày tE sự ph)n
(&i, nh8 câu “Don’t do that!” thì h5 nói với gi5ng nói chAm rãi và ng<t âm.
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Hình 3.
Giai (i+u ti%ng nói (8ợc phóng ('i ng8ời ta g5i là mớm ti%ng (motherese) – là (i#u mà các bAc cha
mK dùng khi nói chuy+n với con cái c,a h5 nhBm giúp trL hi1u (8ợc ý (/nh c,a ng8ời nói.

Năm 1993 nhà tâm lí h5c Anne Fernald c,a tr8ờng Stanford University (ã báo cáo vi+c cho m:y (ứa

trL sinh ra trong những gia (ình nói ti%ng Anh ti%p xúc với những c6m từ th1 hi+n sự ,ng h! hay c:m
(oán bBng cách mớm ti%ng Đức, Ý, và bBng thứ ti%ng Anh vô nghĩa, cũng nh8 bBng ti%ng Anh chu.n.
M4c dù toàn b! m:y lời nói này là (i#u vô nghĩa (&i với (ứa bé, nh8ng chúng (ã (áp l'i với c)m xúc
phù hợp, m*m c8ời khi chúng nghe th:y lời ,ng h! và im thinh thít ho4c khóc khi nghe những lời
c:m (oán. Do vAy, ch* giai (i+u c,a ti%ng nói thôi, không tính (%n n!i dung, cũng (, truy#n t)i thông
(i+p.
M4c dù kh) năng phát hi+n giai (i+u lời nói là b.m sinh, nh8ng con ng8ời có th1 mài giữa kĩ năng
này bBng cách h5c nh'c. Trong m!t nghiên cứu năm 2009, các nhà th=n kinh h5c Mireille Besson c,a
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Trung tâm Nghiên cứu Khoa h5c Qu&c gia) t'i
Pháp và Sylvain Moreno, hi+n (ang làm vi+c t'i Rotman Research Institute ở Toronto, và các (;ng
nghi+p (ã tuy1n m:y (ứa trL tám tu"i ch8a từng thông qua (ào t'o âm nh'c tr8ớc (ây và chia những
(ứa trL này thành hai nhóm. M!t nhóm h5c nh'c trong sáu tháng trong khi nhóm kia tham gia vào
vi+c h5c vF. Tr8ớc và sau (ợt (ào t'o này, b5n trL (uợc cho nghe những câu văn (8ợc ghi âm sPn, và
trong m!t s& câu thì từ cu&i cùng (8ợc nâng cao (! lên (1 nó có âm thanh không (;ng b! với ph=n
còn l'i trong câu, và ng8ời ta yêu c=u b5n trL phát hi+n ra những câu (8ợc (i#u ch*nh nh8 th%. Lúc
khởi (=u, c) hai nhóm không có khác bi+t gì trong năng lực nhAn ra sự thay ("i cao (!, nh8ng sau
sáu tháng d'y d3, b5n trL nào mà h5c nh'c thì làm t&t hCn những (ứa khác. Những (ứa trL (8ợc (ào
t'o âm nh'c do (ó có th1 có (8ợc 8u th% trong vi+c lĩnh h!i (8ợc n!i dung – và ý nghĩa – chứa c)m
xúc trong lời nói.
Đào t'o âm nh'c có th1 )nh h8ởng (%n sự tri giác c,a ngôn (i+u m!t ph=n bBng vi+c ch*nh l'i cu&ng
não thính giác (auditory brain stem) – m!t nhóm những c:u trúc nhAn tín hi+u từ tai và giúp gi)i mã
âm thanh (%n từ lời nói và âm nh'c. Trong m!t nghiên cứu năm 2007, các nhà th=n kinh h5c Patrick
Wong và Nina Kraus, cùng với các (;ng nghi+p t'i tr8ờng Northwestern University, (ã cho những
ng8ời nói ti%ng Anh ti%p xúc với âm thanh c,a ti%ng Quan-tho'i và (o l8ờng các ph)n ứng xung (i+n
trong ph=n não mang chức năng thính giác bBng cách dùng những (i+n cực (4t lên trên da (=u.
Những ng8ời nào mà (ã từng tham gia (ào t'o âm nh'c thì t'o ra ph)n ứng với ti%ng Quan-tho'i
m'nh mF hCn – và những ng8ời (ó tr8ớc (ây b<t (=u tham gia vi+c (ào t'o (ó càng sớm chừng nào
thì ho't (!ng ở những ph=n não b! này càng m'nh chừng n:y. [xem hình 4].
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Hình 4.
Trong nghiên cứu 2007, các nhà khoa h5c quan sát sóng não c,a những ng8ời (ang nghe b)n ghi âm
c,a những từ ngữ nói bBng ti%ng Quan-tho'i. Những (&i t8ợng nghiên cứu, v&n là những ng8ời nói

ti%ng Anh, không hi1u nghĩa c,a những gì h5 nghe. Nh8ng những ai có n#n t)ng âm nh'c thì cho
th:y những ph)n ứng xung (i+n m'nh hCn nhi#u t'i vùng (8ợc g5i là cu&ng não thính giác (auditory
brain stem) (hình trái) hCn những ng8ời ch8a từng tham gia (ào t'o âm nh'c (hình ph)i). Công trình
này cho bi%t rBng vi+c h5c hát hay h5c cách chCi nh'c c6 có th1 khi%n cho con ng8ời c)m nhAn (8ợc
giai (i+u c,a lời nói.

M!t nghiên cứu khác cho th:y h5c nh'c có th1 c)i thi+n kh) năng nhAn di+n c)m xúc (8ợc truy#n t)i
trong lời nói (có th1 là thông qua vi+c tăng c8ờng sự ý thức v# ngôn (i+u). Trong m!t nghiên cứu
công b& năm 2004, nhà tâm lí h5c William F. Thompson và (;ng nghi+p t'i tr8ờng University of
Toronto (ã cho m!t nhóm những (ứa trL sáu tu"i h5c nh'c bBng lo'i nh'c c6 dùng phím trong m!t
năm, r;i ki1m tra năng lực nhAn bi%t c)m xúc bi1u ('t trong những câu nói, (&i chi%u thang (i1m c,a
chúng với c,a những (ứa trL không có (8ợc sự (ào t'o âm nh'c. H5 phát hi+n rBng b5n trL mà (8ợc
h5c nh'c thì có th1 nhAn bi%t t&t hCn v# vi+c những câu nói (ó có gi5ng (i+u sợ hãi hay giAn dữ –
thAm chí khi những câu (ó (8ợc nói bBng m!t ngôn ngữ vô cùng l' lHm.
Đào t'o âm nh'c thAm chí có th1 (.y nhanh quá trình h5c cách (5c hi1u. Những ng8ời (5c sách t&t có
xu h8ớng làm những bài ki1m tra v# năng lực âm nh'c t&t hCn những ng8ời có kh) năng (5c sách
kém (m4c dù có nhi#u ngo'i l+ cho qui luAt này). Trong m!t nghiên cứu năm 2009 thì Moreno và
(;ng nghi+p phát hi+n ra rBng những (ứa trL tám tu"i v&n (8ợc h5c nh'c từ tr8ớc cũng cho th:y kh)
năng (5c hi1u t&t hCn những (ứa trL (8ợc h5c vF, (i#u này cho bi%t rBng kh) năng thiên b.m v# âm
nh'c có th1 lan sang kĩ năng gi)i mã chữ vi%t. Các nhà nghiên cứu thAm chí còn cho bi%t rBng vi+c (ào
t'o âm nh'c (k%t hợp với những li+u pháp tâm lí khác) có th1 hữu d6ng trong vi+c c)i thi+n chứng
b+nh r&i lo'n kh) năng (5c hi1u (dyslexia).
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Hình 5.
H5c nh'c có th1 giúp trL em nhAn ra c)m xúc truy#n t)i trong lời nói và thAm chí có th1 (.y nhanh
quá trình h5c cách (5c hi1u.

Nói năng theo !i"u
Vi+c ti%p xúc với âm nh'c không ch* có th1 nâng cao kĩ năng ngôn ngữ c,a ta, mà vi+c nghe những lời
nói cũng )nh h8ởng (%n c)m quan âm nh'c. Ví d6, trong m!t ch8Cng trình )o giác âm nh'c (8ợc g5i
là ngh/ch lí quãng tam âm (tritone) mà tôi phát hi+n ra ở thAp niên 1980, ng8ời nghe (8ợc cho nghe
những âm thanh t'o ra bBng máy tính cách nhau bBng nửa quãng tám (ho4c quãng tam âm), cái này
n&i ti%p cái kia. M3i âm thanh có m!t n&t qui (/nh rõ ràng, nh8 Đô, Đô tr8ởng, Đô# ho4c n&t Rê,
nh8ng quãng tám c,a nó v# cC b)n thì l'i mAp mờ (1 cho m!t n&t có th1 là n&t Đô giữa, m!t quãng
tám bên trên ho4c bên d8ới Đô giữa, ho4c b:t kì n&t Đô nào khác. Ng8ời nghe sau (ó quy%t (/nh xem
cái (/nh d'ng âm thanh (ó có cao (! lên hay xu&ng. (Bởi vì tính mAp mờ c,a vi+c (4t quãng tám
trong các n&t nh'c, nên không có câu tr) lời (úng, và c)m quan thay ("i theo ng8ời nghe.) Thú v/ là
tôi (ã phát hi+n những (ánh giá nh8 vAy ph6 thu!c vào ngôn ngữ hay ph8Cng ngữ mà ng8ời nghe
ti%p xúc. Ví d6, trong m!t nghiên cứu năm 1991, tôi yêu c=u những ng8ời lớn lên t'i California và
những ng8ời lớn lên ở mi#n nam n8ớc Anh (ánh giá những âm quãng tam âm và phát hi+n rBng khi
ng8ời California có xu h8ớng nghe những d'ng âm theo chi#u tăng lên thì những ng8ời mi#n nam
n8ớc Anh có xu h8ớng nghe theo chi#u gi)m xu&ng, và ng8ợc l'i. Trong m!t nghiên cứu khác công
b& năm 2004, các (;ng nghi+p và tôi phát hi+n sự khác bi+t t8Cng tự giữa những ng8ời nghe (%n từ
Vi+t-nam và những ng8ời nói ti%ng Anh là ti%ng mK (L sinh ra t'i California, (i#u này cho th:y rBng
ngôn ngữ ta h5c (8ợc lúc (=u (ời sF cung c:p cho ta m!t khuôn mHu âm nh'c )nh h8ởng (%n c)m
quan c,a ta v# cao (!.
M!t khuôn mHu nh8 vAy cũng có th1 giới h'n âm vực c,a gi5ng nói chúng ta. Trong m!t nghiên cứu
công b& năm 2009, các (;ng nghi+p và tôi xem xét âm vực c,a gi5ng nữ t'i hai ngôi làng Trung-qu&c
và phát hi+n rBng những âm vực này nhóm l'i cùng nhau (&i với những ng8ời cùng làng, và khác
nhau xuyên su&t các ngôi làng, (i#u này cho th:y rBng thAm chí những khác bi+t (/a ph8Cng trong
gi5ng nói mà ta nghe xung quanh cũng có th1 tác (!ng lên cao (! c,a gi5ng nói mà ta phát ra.
Ngôn ngữ mà chúng ta ti%p xúc cũng có th1 )nh h8ởng to lớn (%n cC h!i phát tri1n mức cao (! hoàn
h)o (perfect pitch) – kh) năng g5i tên cao (! c,a m!t n&t nh'c mà không c=n n&t tham chi%u. Kĩ năng
này r:t hi%m g4p trong n#n văn hoá c,a chúng ta: ch* (! kho)ng m!t trong s& 10,000 ng8ời Mĩ là có
(8ợc (i#u này. Năm 1997 tôi (ã chú ý rBng khi tôi phát ngôn ra m!t từ Vi+t-nam mà không c=n (1
tâm (%n cao (! c,a nó, thì ng8ời nghe b)n xứ sF hi1u l=m tôi ho4c chRng bi%t tôi (ang c& nói cái gì.
Nh8ng khi tôi ch*nh cao (! cho (úng thì v:n (# (ó bi%n m:t. Ti%ng Vi+t và ti%ng Quan-tho'i là
những ngôn ngữ có thanh (i+u mà ở (ó các từ ngữ mang những ý nghĩa khác nhau tuM thu!c vào
thanh (i+u mà ng8ời ta nói ra. Trong ti%ng Vi+t, từ “ba” (uợc nói theo thanh ngang thì mang nghĩa là
“ng8ời cha;” cũng từ (ó nói theo thanh tr=m xu&ng thì mang nghĩa “ng8ời bà.” Trong ti%ng Quantho'i, từ “ma” nghĩa là “ng8ời mK” khi thanh (i+u cao và bBng, nh8ng mang nghĩa “con ngựa” khi
thanh (i+u th:p, (=u tiên tr=m xu&ng r;i sau (ó b"ng lên [xem bảng 1].
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B)ng 1.
Trong ngôn ngữ có thanh (i+u nh8 ti%ng Quan-tho'i, nghĩa c,a từ ph6 thu!c vào cao (! và d'ng cao
(!. Bên d8ới là những ví d6 v# b&n nhóm từ ngữ trong (ó m3i nhóm t8Cng (;ng nhau v# ngữ âm
nh8ng, tuM thu!c vào cao (! (8ợc phát ngôn ra thì chúng có b&n nghĩa riêng bi+t nhau (Thanh 1 là
cao và bBng; thanh 2 b<t (=u bBng âm trung-cao (mid-high) và nâng b"ng lên; thanh 3 b<t (=u bBng

âm tr=m, h' xu&ng r;i nâng b"ng lên; và âm b&n b<t (=u bBng âm cao r;i h' xu&ng.) M3i từ (8ợc vi%t
bBng m!t kí tự khác nhau.

Sau (ó tôi nhAn bi%t (8ợc ng8ời nói ti%ng Vi+t và ti%ng Quan-tho'i không ch* nh'y c)m với cao (!
mà h5 nghe (8ợc, mà h5 còn có th1 phát ra những từ ngữ ở mức cao (! hoàn h)o t8Cng thích. Trong
m!t nghiên cứu công b& năm 2004, các (;ng nghi+p và tôi yêu c=u những ng8ời nói ti%ng Quan-tho'i
và ti%ng Vi+t b)n xứ li+t kê ra danh sách các từ ngữ trong ti%ng mK (L c,a h5 trong hai ngày riêng bi+t
nhau. Chúng tôi phát hi+n rBng cao (! c,a các từ (ó từa tựa nhau m!t cách (áng kinh ng'c: khi (&i
chi%u qua các ngày m!t nửa ng8ời tham gia (ã (8a ra những khác bi+t v# cao (! bBng m!t nửa c,a
nửa cung (nửa cung là m!t nửa c,a nguyên cung – tức là sự khác bi+t giữa n&t Fa và Fa#.)
Nhờ vào những phát hi+n này, tôi tự hEi rBng những ng8ời nói các ngôn ngữ có thanh (i+u li+u có
('t (8ợc kh) năng nhAn di+n n&t nh'c c,a những thanh (i+u trong ngôn ngữ c,a h5 từ khi còn bé
cùng với những (4c tính khác trong ngôn ngữ mK (L hay không. Kh) năng nhAn di+n n&t nh'c (&i
với thanh (i+u âm nh'c thì dG dàng phát tri1n hCn nhi#u (&i với những ng8ời nói ngôn ngữ thanh
(i+u so với những ng8ời nói ngôn ngữ không thanh (i+u, nh8 ti%ng Anh. Trong m!t cu!c thí nghi+m
công b& năm 2006, (;ng nghi+p và tôi (8a m!t bài ki1m tra v# kh) năng nhAn di+n n&t nh'c cho hai
nhóm sinh viên nh'c vi+n – là những ng8ời nói ti%ng Quan-tho'i ở tr8ờng Central Conservatory of
Music t'i B<c-kinh và nữhng ng8ời nói ti%ng Anh hay m!t thứ ti%ng không thanh (i+u khác t'i
tr8ờng Eastman School of Music t'i Rochester, N.Y. – và phát hi+n rBng kh) năng nhAn di+n n&t nh'c
r:t th8ờng th:y ở những ng8ời nói ti%ng Quan-tho'i. Những phát hi+n này t8Cng thích với gi) thuy%t
c,a tôi, nh8ng vì các sinh viên tr8ờng Central Conservatory (#u là ng8ời Trung-qu&c, nên các k%t
qu) có th1 mang ý nghĩa rBng các gene thúc (.y sự phát tri1n kh) năng nhAn di+n n&t nh'c xu:t hi+n
ph" bi%n hCn nhi#u trong s& những ng8ời Trung-qu&c.
Đ1 quy%t (/nh lời gi)i thích nào là (úng, các (;ng nghi+p và tôi (8a m!t bài ki1m tra kh) năng nhAn
di+n n&t nh'c cho các sinh viên nh'c vi+n c,a tr8ờng University of Southern California, bao g;m c)
những ng8ời nói ti%ng Anh và ba nhóm sinh viên Đông Á (8ợc chia theo d'ng nói ti%ng mK (L có
thanh (i+u t&t nh8 th% nào. Trong s& những ng8ời nói ti%ng Anh, thì tính ph" bi%n c,a kh) năng nhAn
di+n n&t nh'c ch* là 8% trong s& những ng8ời (ã từng b<t (=u vi+c (ào t'o âm nh'c ở tu"i lên năm
hay tr8ớc (ó và 1% trong s& những ng8ời (ã từng b<t (=u vi+c (ào t'o ở (! tu"i từ sáu (%n chín. Các
th&ng kê t8Cng tự nhau trong s& những sinh viên Đông Á, những ng8ời hoàn toàn không nói thành
th'o ti%ng mK (L có thanh (i+u c,a h5. Ng8ợc l'i, những sinh viên nói thông th'o ngôn ngữ có thanh
(i+u thì làm bài ki1m tra t&t (%n mức phi th8ờng: trong s& những ng8ời (ã từng b<t (=u vi+c (ào t'o
âm nh'c ở (! tu"i lên năm hay tr8ớc (ó thì 92% có kh) năng nhAn di+n n&t nh'c, gi&ng nh8 67%
trong s& những ng8ời b<t (=u h5c nh'c trong (! tu"i từ sáu (%n chín. Những sinh viên nói (8ợc
ngôn ngữ có thanh (i+u thu=n th6c ở mức trung bình thì rCi vào hai kho)ng cực (! kia. Những phát
hi+n này, (8ợc chúng tôi công b& năm 2009, (ã ch* ra m!t cách m'nh mF rBng kh) năng nhAn di+n
n&t nh'c mang tính ph" bi%n cao (&i với những ng8ời nói ngôn ngữ có thanh (i+u, và (i#u này
không ph)i do di truy#n mà có liên quan (%n sự ti%p xúc ngôn ngữ c,a những ng8ời (ó.
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Hình 6.
Kh) năng nhAn di+n n&t nh'c (4c bi+t ph" bi%n (&i với những ng8ời nói ngôn ngữ có thanh (i+u.
92% ng8ời nói ti%ng Quan-tho'i mà (8ợc b<t (=u h5c nh'c vào lúc năm tu"i hay tr8ớc (ó, so sánh
với ch* 8% (&i với ng8ời nói ti%ng Anh mà cũng (8ợc (ào t'o âm nh'c.

Do vAy, ngôn ngữ mà ta h5c (8ợc từ thuở bé, và ti%p t6c sử d6ng, có th1 có h+ qu) r:t lớn lên cái cách
chúng ta mã hoá âm thanh trong âm nh'c. ThAt sự vAy, trong nhi#u lĩnh vực, thì âm nh'c và lời nói
d8ờng nh8 là hai hình )nh ph)n chi%u qua g8Cng, c) hai (#u có vai trò thi%t y%u trong vi+c phát tri1n
cái còn l'i – theo cách mà chúng ta, cũng nh8 m5i ng8ời, g<n k%t nhau và giao ti%p, trong vi+c ta c)m
quan (8ợc những âm thanh xung quanh ta ra sao, trong vi+c thông hi1u ngôn ngữ và trong vi+c vAn
hành trí não c,a chúng ta.
Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20110924.
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