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 چکیده 

 در دوفرهنگ کالمی ها،الالیی های گفتاریمطالعة حاضر با هدف کلی مقایسة انواع کارگفت

 ارگفتکه انواع کدهدمیها نشان است. نتایج حاصل از مقایسة دادهفارسی و انگلیسی انجام گرفته

ای هشامل کارگفت ،به ترتیب ،که به نسبت فراوانی شودمی دو زبان مشاهدههای هر در الالیی

های کنش ،. هر دو زباناست عاطفی، اظهاری، تعهدی و اعالمی ،مستقیم(ترغیبی )مستقیم و غیرِ

 نند؛ک، دعا، ترس و تهدید بیان میهای مختلفی چون تعریف، آرزوصورته ها را بعاطفی در الالیی

همین صورت، ها بسیار معمول است. بهتشبیه کودک به انواع گل ی،در فارس کهبا این تفاوت 

ترس و و  استهای فارسی برخوردار عنصر ترس و تهدید نیز از گستره و تنوع بیشتری در الالیی

ای هعالوه، در الالییهب است؛ نگرانی از تجدید فراش همسر نیز مشخصة زن ایرانی در گذشته

ای اجتماعی در ههای اعتقادی و دلواپسی. بیان دلبستگیشدتگی مادر مشاهده نعنصر خس ،انگلیسی

ها در دو فرهنگ کالمی  است. تعهد به های مشابه الالییهای اظهاری نیز از مشخصهقالب کارگفت

 ،انجام عمل و قول و قرارهایی در قبال فرزند و اعالم شرایطی که کودک ناچار به پذیرش آن باشد

 کارگفت تعهدی و اعالمی نیز در هر دو زبان با گسترة بیشتر در فارسی مشاهده گردید.به ترتیب 
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 مقدمب  -1

ودة شود که ابتدا توسط ذهن تمیمحسوب ادبیّاتترین گونة ترین و ابتداییالالیی ساده

 به مادران ،سینهبهسینه ،است و سپسشده ، آفریده و سرودهویژه مادران یک سرزمینب و مردم

ا توجه اند و بها از کجا و چگونه آمدهآنکه بدانند این الالیینسل های بعد رسیده و آنان بی

 همین به اند؛کردهآنها را در گوش کودکان خود زمزمه ،به روحیات و شرایط اجتماعی خود

  (127:1386. )قزل ایاغ،شودمینامیده سمعی یا شفاهی ادبیّات، ادبیّاتگونة ندلیل، ای

شامل  ،تصوّر صوتی یعنی، (signifier)« دال»ها در سطح شناسی، الالییبه لحاظ نشانه

شامل ملودی  و که همان تصور معنایی  (signified)« مدلول»وزن، آهنگ و موسیقی و نیز 

 ادبیّاتهای هایی هستند که آنها را از سایر صورترای ویژگی، دااستو ساختار معنایی 

اگرچه از ساختار شعر رسمی پیروی  ،ها در سطح دالسازد؛ الالییمیمنظوم شفاهی متمایز

نوی و در قالب دوبیتی، مث های کوتاهو از تکرار مصراعهستند دارای وزن و قافیه  ،کنندنمی

عمدتاً از  ،اند. ساختار شعریتشکیل شده ،یا بیشترنظیر سه مصراعی  ،های مقفیو مصراع

 شودمیکرارت ،بیشتر یا بار دو که استآمدهوجودهب متوالی هایمصراع در تکرار پایة مفاعیلن

( که با توجه واکنش طبیعی کودکان به موسیقی و عدم 71:1386)ن.ک:جمالی سوسفی،

 وزن، ریتم و ، مثلهای صوریژگیتکامل شناختی آنان در درک معنا و مضمون کالم، وی

     آن جذب شنیدن هایی هستند که کودک را به سمت ادامةویژگی ،هاآهنگ در الالیی

 (9:1383. )مقدسی،کندمی

حاوی مضامین بسیار ساده و  ،هارفته در الالییکارههای بنشانه در سطح معنا، مدلول

غالب  ماست. مفاهیاندگاری آنها نیز شدهباعث جذابیت و نیز م ،اند که همین مسئلهدلنشین

از جمله آمال و آرزوهای مادر،  ،شامل موضوعات معمول و رمانتیک ،در گفتمان الالیی

سد رمی نظره است و بدردها و رنج های او و نیز شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی وی بوده

( در 1391شاهی،و حسن )کیانی .استشدهگرفته برای مادران در نظر ،مضامین الالییکه 

ها از دو بخش ساختار و محتوا است که الالیی( نیز معتقد1988همین رابطه، دل گیدایس )

اطبانی متعلق به مخ ،متعلق به کودک و محتوای آن ،است که ریتم و آهنگ آنشدهتشکیل
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به نقل از ؛ 1382ی سایر زنان  بوده است. به تعبیر ژوکوفسکی )مانند شوهر، برادر، پدر و حتّ

های غم انگیز و غیرمنظوم که ترین نالهاَشکال الالیی از ساده ،(58:1390عنایت و دیگران،

 است. آمده وجوده رنگ اندیشه های فروخوردة زن را به خود گرفته، ب

در  است؛ سادگی متن وشدهها نسبت دادهها و کارکردهای دیگری نیز به الالییویژگی

شدن کودک (، غنای معنوی و اجتماعی1377)سادات اشکوری،گرایی واقع ،عین حال

های فرهنگی و کالمی به کودک از طریق تکرار ، انتقال اولین آموزه(1386سوسفی،)جمال

ها )کیانی و حسن تهای اجتماعی و سنّزبان توسط مادر و نیز هماهنگی با ساخت

 .است ( از جملة این موارد1391شاهی،

رک ای عام و مشتپدیده ،«الالیی»ست که ا وهشگران و محققان اینغالب در میان پژ باور

طرفه دو های مادرانه را نیازی فطری وترانه ،. این باورستها و ملالها، زباندر همه فرهنگ

ورود به دنیای خواب را که چندان برای  ،که از یک سوداند میاز سوی مادر و کودک 

فرصت  این ،شنای مادر مهیا ساخته و از سوی دیگرآرام و آ ، با ترنمکودک خوشایند نیست

 (91:همان) .دل کنداند و دردآورد تا در خلوت خود بخورا برای مادر فراهم می

ی که امنطقه ها از فرهنگپذیری آنتأثیرسو و ها از یکبودن الالییباور به جهانشمول

کلی را مطرح  سؤالاین شود، مینامیده« فرهنگ محوری»اصطالحا که دارند  بدان تعلق

         همگونی و شباهت وجود دارد؟ و در  ،های مناطق مختلفسازد که آیا بین الالییمی

 ؟است ها و مشخصاتدر کدام ویژگیاین شباهت صورت، این

وجود برخی  ،هاالالیی با توجه به عمومیتاز آنجا مهّم است که  ،سؤالپاسخ به این  

فاهی ش ادبیّاتاز آنجا که در عین حال، رسد و نظر نمیه از انتظار ب ها و اشتراکات دورشباهت

 د.رسنظر میه امری بعید ب ها،وجود شباهت هر منطقه نموداری از فرهنگ آن منطقه است،

ای الالیی همنظور رسیدن به پاسخی روشن و دقیق، ترانهبا توجه به این ابهام و تناقض و به

 ،)فارسی( و دیگری غربی )انگلیسی( یکی شرقی ،متفاوت کالمی کامالً را در دو فرهنگ

رفته، کاره ب بیانی هایلحاظ انواع کارگفتاز  ،(speech act)« کارگفت»قالب نظریة در
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این در  ی و نیز صراحتتأثیرلحاظ ضمنی و از  ها بهفراوانی آنها و نیز شیوة بیان کارگفت

 .کنیممی بررسی و مقایسه ها،الالیی

اینکه اشتراکات و افتراقات بین دو فرهنگ کالمی را در حوزة عالوه بر ،یج این مطالعهنتا

در ت گامی اس ،ها در دو زبانبر شباهت بین کارگفت تأکیدجهت دهد، بهمینشان الالیی

صوصاً در حوزة قواعد خ و در سطح زبان (universal)شمول جهت شناخت قواعد جهان

ه خواهدشد، رو ارائنة پژوهش در ایران که در بخش پیشِمطالعة پیشی عالوه،هب کاربردشناسی؛

ی های کاربردشناسلحاظ ویژگیاز ها ای بر روی مقایسة الالییدهد که هیچ مطالعهنشان می

ه روری بض ،است و انجام این پژوهشدر دو فرهنگ کالمی فارسی و انگلیسی انجام نگرفته

 رسد. نظر می

 پیشینة پژوهش -1-1

، خصوصأ زنان و مادران یک سرزمین است مردم عادی ةذهن و دل تود هاخاستگاه الالیی

 ة. این گنجینستاهنسل دیگر منتقل شدسینه گشته و از نسلی بهبهسینه، به دلیل مقبولیت عام که

 ةشینثبت تاریخ و پی ،همین دلیلبه است.نگهبانی و پاسداری شدهعامة مردم توسط  ،ادبی

پذیر نیست. بسیاری از پژوهشگران امکان سرایان آنو ترانه های اولین الالییمشخص برا

ردد و با گدانند که به زمان آفرینش انسان برمیو غریزی میرا نیازی فطری  سراییالالیی

ها یمسلم است که دیرینگی الالی ،بنابراین های معنوی ذهن بشر همراه است؛نخستین تراوش

سال قبل از میالد  2000ترین نمونة مکتوب به رسد. قدیمیو کتابت می پیش از دوران خطبه

     گردد. متن این الالیی با خط میخی برروی یک لوح سفالی از بابل بدست برمی مسیح

سگ خانه را اذیت  ،ای است که گریة قبل از خوابشحکایت بچه ،است و مضمون آنآمده

 ،های تمام مناطق دنیامون ترس در بین الالییشود. مضتهدید می از سوی سگ، وکند می

 ( 206: 1378)هدایت،  .مضمون جهانی است

ل، ها و ملگیرد که مادران در تمام فرهنگالالیی از حس و نیازی مشترک سرچشمه می

 ،نند و لذاکآن استفاده میاز ،تر و بهتربرای ارتباط نزدیک مؤثرعنوان ابزاری کارآمد و به

جهت، همینآورد. بهحساببه شمولهای عام، همگانی و جهانرا از جمله پدیده توان آنهامی
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است و معادل آن در های کالمی یة ملل و فرهنگکلّمیان نوس در ، مفهومی آشنا و مأالالیی

( در 208: 1383)پناهی سمنانی، .استداشته وجود ،کنون از گذشته تا ،های دنیاتمام زبان

التین، انگلیسی،  هایبرای این کلمه در زبان (Hornby,1884: 918) فرهنگ آکسفورد

لفظ  ،ای، تاجیک، دانمارکی، نپال، گرجی و نیز زبان ساختگی اسپرانتوآفریقایی، برمه

lullaby است. این لفظ از ترکیب آمدهlull  و « کردنخواب کردن/آرام»به معنایby        

های ترکی ، در زبانLaylaترکی آذربایجانی است. در معنای خداحافظی تشکیل شدهبه

است. در عربی، آن را شدهآورده ninnanannaو  ninniاستانبولی و ایتالیایی به ترتیب 

برای اشاره  weigenliedها از کلمه و آلمانیberceuse ها با فرانسوی نامند.می« المهواده»

 . 1کنندمیبه این مفهوم استفاده

ن کلمه از است. ایرفتهمیکارهنیز در همین معنا ب« بنگره»ی، کلمة در گذشتة زبان فارس

است آمده« کنخاموشبلند یا ناله بانگ»معنای در(vang)در زبان پهلوی« بانگ»ریشة 

های جدید زبان در فرهنگو  (15:1370،و سروشیان 309:1361،محمّدبن خلف تبریزی)

ردن ککه مادران و دایگان برای خواباست شده فارسی، الالیی الفاظ یا آوازهایی تعریف

  (412:1385؛ داد، 19551: 1377؛ دهخدا ،  3535: 1362،معین ) .خوانندمیاطفال 

، رفتهگ که در این زمینه انجام ایها، تعداد تحقیقات علمیرغم قدمت دیرینة الالییعلی

نده موضوعی اقالم الالیی بسبندی آوری و دستهو در بیشتر آنها به جمع بسیار اندک است

ا با دو هتواند نتیجة ارتباط الالییتوجهی میاست. به اعتقاد بسیاری از محققان، این کمشده

رسمی رباشد و البته سبک عامیانه، غی ،یعنی زنان و کودکان ،قدرت اجتماعطبقة ضعیف و کم

 های علمینها در پژوهشآشدن نیز در به حاشیه رانده ،هاو غیرمکتوب بودن زبان الالیی

 است.مؤثر بوده

توان در آنها یافت، کتاب ها را میهای فراوانی از الالییهایی که نمونهاز جمله کتاب

دیگر او  ( و نیز کتاب1385ایاغ )اثر قزل« کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ادبیّات»

نوشتة « در ایرانشعر کودک »(، 1386« )کودکان از تولد تا سه سالگی ادبیّات»

برد. توان نام( را می1387اثر جمالی)« الالیی در فرهنگ مردم ایران»( و نیز 1379کیانوش)
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(، آیینه 1391های مرسوم را یافت: روستایی)هایی از الالییتوان نمونهدر آثار زیر نیز می

 (.1385سمنانی )(، پناهی1378(، هدایت )1389(، همایونی )1387(، مرادی )1381نگینی)

ان به موارد زیر اشاره نمود: تومی است،نوشته شدهاز جمله مقاالتی که در این زمینه 

 خصوصاً  و شفاهی ادبیّاتهای بر ضرورت مطالعة انواع گونه ( با تأکید1382لی)حسن

 شده را آرزوها و آمالترین مضامین مطرحهای کلی آنها پرداخته و مهمها، به ویژگیالالیی

( 1386ی)سوسفکند. جمالیمیه، بازگشت پدر، خستگی مادر و تشبیه کودکان ذکرمادران

ضمن پرداختن به ساختار صوری و معنایی « های کرماننگاهی به الالیی»ای با عنوان در مقاله

ی گیری زبان و انتقال معاندها را یاترین کارکرد اجتماعی الالییهای این منطقه، مهمالالیی

( 1390)همکاران داند. عنایت و ها و هنجارهای اجتماعی میی در قالب ارزشو مفاهیم زبان

 شناسی مورد بررسیهای منطقة المرد فارس را از دیدگاه جامعهمضامین و مفاهیم الالیی

ترین کارکردهای پنهان ضمن ترسیم وضعیت زنان در جامعة مردساالر، مهم و انددادهقرار

ی روانی ها و تخلیة فشار اجتماعض برای زنان، شرایط بیان خواستهالالیی را ایجاد فضای اعترا

انی و حسن کنند. کیای زنانه توصیف میرسانه مثابهبهها را الالیی ،سبباند و بدینبرشمرده

فارسی  ادبیّاتها را در ترین عناصر پیوند بین الالیی( در پژوهشی تطبیقی، مهم1391شاهی)

کردن دردها های خوشایند، واگود آرامش با تکرار مداوم ریتممواردی چون ایجا ،و عربی

شدن کودک و آموزش مفاهیم ارزشی جامعه آموزی، اجتماعیهای مادر، زبانو رنج

 أکیدتبه عنوان نقطة اشتراک بین دو فرهنگ کالمی  ،اند و بر باورهای مشترک دینیبرشمرده

های فارسی صویرگری مادران در الالیی( با هدف بررسی ت1391کنند. آباد و دیگران )می

ندرت سایر هتشبیه حسّی است و ب ،های فارسیند که عنصر غالب در الالییاهو عربی، دریافت

مادران  ،های فارسیکه در الالییحالیعالوه، درهب شود؛عناصر بالغی در آنها یافت می

یافت که نتوابهِ غالبی را نمیهکنند، در عربی مشبها تشبیه میفرزندان خود را به انواع گل

( نیز به یادگیری جایگاه هسته در 2015) زاده و رحمانیگلباشد. آقافرزند بدان تشبیه شده

با استناد به  ،عبارت های اسمی، فعلی، وصفی و اضافی زبان فارسی توسط کودکان این زبان

 اند. های زبانی پرداختهعنوان اولین آموزهمتون الالیی، به
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رب نیز در غ ،های غربیان در این زمینه از گسترة بیشتری برخوردار استاگرچه پژوهش

خور مقایسه با سایر موضوعات علمی و تخصصی مورد توجه درهمچنان این موضوع در

ناختی و نیز شگرفته، بیشترین توجه به ابعاد رواناست. در میان مطالعات انجامنگرفتهقرار

ست. این امثبت موسیقیایی آنها بر کودک معطوف شده تأثیرو  هافیزیولوژیک الالیی

لی کرده و آنها را به دالی تأکیدبخش عنوان عنصر آرامها بهها عمدتاً بر نقش الالییپژوهش

بودن کالم که دارچون آهنگ نرم و روان، ارتباط دیداری مستقیم مادر و فرزند و جهت

نندة کهای مختلکاهش نقش عوامل و انگیزشباعث افزایش توجه و تمرکز در کودک و 

وابستگی  الالییعالوه، به اند؛دانسته شود، عامل اصلی ایجاد آرامش وخواببرونی می

، نیازهای عاطفی و روانی کودک جهتهمین و به دهدمیعاطفی کودک را به مادر افزایش

از سوی دیگر، در  (Chang, 2008؛ Trainer, 1996) .سازدمی و نیز مادر را برآورده

است که ادهد ات جسمی و فیژیولوژیک الالیی بر کودکان، مطالعات نشانتأثیرارتباط با 

 شود و اثر آنمیباعث کاهش میزان ضربان قلب ناشی از فشار و اظطراب  ،آهنگ الالیی

 .است حظهمالبلکه بر تغذیه و رشد جسمی کودک نیز قابل ،تنها بر تنظیم ساعت خوابنه

(Stanly,2003) 

مدة این است. عنقش موسیقیایی الالیی نیز از دید پژوهشگران این حوزه پوشیده نمانده

ه به نموده و با اشارتر فرضرنگ، پرنقش ریتم و موسیقی را در مقایسه با کالم ،مطالعات

موقعیت سنی کودک، ناتوانی در درک کامل زبان، هماهنگی ریتم الالیی با ریتم حرکات 

در میان  یحتّ ،دهنده توسط مادر یا گهواره و نیز ثابت بودن موسیقی آرام و یکنواختنتکا

             موضوعات غم، ترس و تهدید، موسیقی را بخش اصلی و اساسی الالیی ها فرض

، رفته در الالییکارهکالم ب ،اعتقاد گونز و گونز به .( (Ilari and Megha,2009اندنموده

    ها اولین الالیی :  (Gunes and Gunes, 2012)دارای اهمیت است ، لیبه این دال

ی د، داراندهمیهای زبانی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری را در اختیار کودک قرارآموزه

ا تکرار مادر ب ، منطقی است.که با توجه به ردة سنی کودک اندفهمسیار ساده و قابلِمتن ب

 دارد واولین گام را در جهت آموزش زبان به کودک خود برمی ،هساختارهای ساده و کوتا
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تمرکز را در  ،دادن کودکهای مستقیم دیداری و مخاطب قرارعالوه، از طریق تماسهب

رد که ندااز کودک انتظار واکنش کالمی وجود  ،در کالم الالیی نماید.کودک تقویت می

منطقی  ،خواندن و نوشتن ،ه گفتار و سپسهای زبانی از شنیدن ببا توجه به ترتیب مهارت

 جمله عشق، غم واز ،ترین نیازهای بشرکودک را با اساسی ،است و نیز موضوعات الالیی

 رد.گیمیشخصیت عاطفی و اجتماعی کودک شکل ،طریقاز این و سازدترس آشنا می

 مرور نظرس پژوهش -2

و سرل ( (Austin,1962/1975طرح پیشنهادی آستین  ،ارچوب پژوهشدر این بخش، چ

Searle,1969/1976))شیوة گردآوری  ،و سپس معرفی ،«نظریة کارگفت»عنوان ، به

 شد:خواهدها توضیح دادهوتحلیل داده

ه یا ست که معنی یک جملا این ،به زبان ساده ،«کنش گفتاری»یا « کارگفت»منظور از 

 ،تی، افعالبه عبار یابد؛میحققجمله ت ،اساس آنگفتار چیزی نیست جز رفتاری که برپاره

 ((Johnstone, 2008: 230 . گیرنداعمالی هستند که از طریق زبان انجام می

تاب در ک ،طراح نظریة کارگفت و از فالسفة مکتب آکسفورد ،(1911 -1960آستین )

که حاصل    How to do things with words(1962/1975)گذار خود تأثیرمعروف و 

ای از ، به طرح تازهدر دانشگاه هاروارد آمریکا بود 1955های وی در سال یمجموعه سخنران

نطقیون م» تأکیدو  تأییدکه مورد  یسه اصلاز  ،ارتباط بین زبان و عمل پرداخت. آستین

د، انگونة اصلی جمالت زبان ،د: جمالت خبریکنانتقاد می ،بود (positivists) «گراباتاث

          خبر از طریق جمالت خبری است و صدق و کذب معنی  انتقال ،کارکرد اصلی زبان

 (232-233 )همان: .کردتوان تعیینگفتارهای زبان را میپاره

قول می دهم درس بخوانم و شروع جلسه را اعالم » در همین رابطه، وی به جمالتی چون 

ت را جمالاین ذب صدق و ک ،توان با قاطعیتدارد که نمی و اعتقاد کندمی اشاره «می کنم

بیش از آنکه به صحت یا سقم  ،در این جمالت، مالک اعتبار یا پذیرش جمله نمود. اثبات

تین شود که آسمی مربوط ،شدهشرایط گوینده در اجرای عمل گفته به ،جمله مربوط باشد

ده عنوان مثال، در جملة دوم، گوینبه نامد؛می(felicity conditions) آن را شرایط کارایی

محسوب  (felicitous)« بجا»و  اردبرحسب اینکه قاضی دادگاه باشد، جمله شرایط کارایی د
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شد. وی خواهدتلقی (infelicitous)« نابجا» ،فرد معمولی باشد ،گوینده کهشود وچنانمی

گفتارهای نامیده و آنها را از پاره (performative) «بیانی»گفتارها را دسته از پاره این

سازد. می متمایز ،که مالک صدق و کذب بر آنها صادق است(constative) «یانشای»

تواند از سه بخش یا سه عمل خود می ،است که هر کارگفت آستین در نظریة خود معتقد

 (:  (Baler and Fallance, 2011: 138-139شودزیر تشکیل

 اللفظی است.حتکه همان معنای ت locutionary act) (کارگفت بیانی یا لفظی الف.

ه منظور گوینده را از بیان یک عبارت بیان ک (illocutionary act)کارگفت ضمنی  ب.

س به استاد، منظور دانشجویان تعطیلی کال« خسته نباشید» کند؛ به عنوان مثال، در جملةمی

 است.

متن بر مخاطب و  تأثیرکه به  (perlocutionary act) یتأثیربیانی یا کارگفت پس ج.

 گردد.واکنش او در عمل برمی

 (، شیفر1976/1969جمله سرل )از ،شناسان دیگریپس از آستین، فیلسوفان و زبان

  به بررسی ماهیت   ،(1979) باخ و هارنیش (،1970) ، هانچر(1970) ، فریزر(1972)

          میان، آرای سرل )همان( دربارةاند که در این بندی آنها پرداختهها و طبقهکارگفت

( 177:  1379به نقل از صفوی، )  .است از اهمیت بسزایی برخوردار ،هابندی کارگفتمقوله

اصلی  های بیانی را به پنج دستةداده بود، کارگفت طرحی که آستین ارائهوی تحت تأثیر 

 کند:میتقسیم

ار گفتتعهد گوینده را نسبت به عمل پاره :(representative) هاس اظهارسالف. کارگفت

 د؛کنمی به اوضاع امور و وقایع جهان خارج اشاره ،. گوینده در این کارگفتدهدمی نشان

 دارند.گیری در این دسته قرارکردن، بیان واقعیت، تصدیق و نتیجهتأکیدمفاهیمی نظیر 

گوینده مخاطب را به انجام کاری یا  ،در این کارگفت :(directive) ب.کارگفت ترغیب

 دارد .میکند یا وامیترغیب  ،نمنع از آ

دادن خوردن یا وعدهدادن، سوگندبا قول ،گوینده (commisive) :ج.کارگفت تعهدس

 شود.متعهد به انجام کاری می
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احساس خود را با قدردانی، عذرخواهی،  ،: گوینده (expressive) د.کارگفت عاطفی

 کند .ناسزا و تهدید بیان می

 کند؛می مخاطب اعالمه ب را ایشرایط تازه ،: گوینده(declarative) ه:کارگفت اعالمی

 کردن .کردن و محکومکردن، اعالممانند منصوب

 /دهد، تقسیم آنها به انواع مستقیممی ها ارائهبندی دیگری که سرل از کارگفتطبقه

 ها،است. نوع مستقیمِ کارگفت(implicit) صریح غیرِ و غیرمستقم/ (explicit) صریح

ربرد مانند کا شود؛میگفتارها فهمیدههایی هستند که از ساختار صوری جمالت و پارههمان

دادن. در این نوع کارگفت، بین معنای جمله که کردن یا دستورجمالت امری برای خواهش

ت ارتباط مستقیم یا مطابق ،شود و نقش آن یا قصد گویندهمیاز طریق ساختار آن فهمیده

قیم یا ارتباط مست ،نقش جمله بین معنا و ،مستقیمدر کارگفت غیر کهرحالید ؛دارد وجود

، به ندکاش را عوضکه گوینده برای اینکه مخاطبش چای مانند زمانی ؛نداردمطابقت وجود

 د.کن استفاده« چای سرد است»خبری مثل  یک جملةاز  ،امری جای استفاده از یک جملة

های متعلق به دو ی مادرانه یا همان الالییهاعه ترانهشامل مجمو ،های این پژوهشداده

است. دهش آوریاست که از آثار مرتبط با موضوع جمعزبان و فرهنگ فارسی و انگلیسی 

(، همایونی 1391روستایی) :استهشد از آثار زیر استفاده ،های فارسیآوری دادهبرای جمع

آیینه (، 1385پناهی) (،1387(، مرادی )1387جمالی ) (،1386/1385(، قزل ایاغ )1389)

های زبان انگلیسی از طریق        الالیی .(1378هدایت )(، 1379(،کیانوش)1381نگینی)

 ،گذاردمیهای معمول و مرسوم را در اختیارهای مشخص که مجموعة کاملی از الالییوبگاه

 .2استهشدآوریجمع

     آوری در جمع ،استا لهجة خاصی نبودهبر گونه ی تأکیداز آنجا که در این مطالعه 

های عام که متعلق به که از الالیی هشد ای رعایتگونهجانب احتیاط به ،های دو زبانداده

 شود.  استفاده ،خاصی نباشدلهجة 
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 ها تعیین و استخراجهای مختلف که براساس مضمون الالییدر مرحله بعد،کارگفت

ی و نیز صراحت مورد بررسی و مقایسه تأثیری، ضمنی و ، به لحاظ انواع بیاناستهشد

 . استهقرارگرفت

 هابحث و تحلیل داده -3

« ال کنشیافع»اساس اینکه حاوی ، برگفتارها یا جمالت زباندر قالب نظریة کارگفت، پاره

(performaive verbs )فتارهای گشوند. پارهتقسیم می« انشایی»و « بیانی» ، به دو دستةباشند

 ،ای بیانیگفتارهمقابل، پارهاند. درمل بر صدق و کذب، جمالت خبری هستند که محتنشاییا

های ییرفته در الالکارهگفتارهای ب. بررسی پارههستند دارای نوعی مضمون کنشی یا عمل

های فتتوجه افعال بیانی و حاوی انواع کارگ، بیانگر تعداد قابلهر دو زبان فارسی و انگلیسی

 راهر مورد نمونه های  ،که در ادامة بحث استی، اعالمی، عاطفی، ترغیبی و تعهدی اظهار

 کرد.خواهیم در هر دو زبان مطرح

 هاس ترغیبی کارگفت-3-1

اب وتشویق و ترغیب کودک به خ ،عهده دارند ها برترین نقشی که الالییاز جمله بدیهی

 سویه، بین مادر و کودکفه یا یکطرتوان نوعی مکالمة یکگفتمان الالیی را می است.

از  ،شنونده. درواقع، دراین گفتمان صرفاً ،مادر سخنگوست و کودک ،دانست که در آن

 ی فراهماشرایط محیطی به گونه ،عکسبلکه بر  رود؛کودک انتظار مشارکت در مکالمه نمی

و  شودق ویتشبه سکوت  ،شود که کودکمیگرفتهکارهو امکانات زبانی چنان بشود می

 که توسط صدای آشنای مادر یگیرد. پیوستگی آهنگین کالم، نوای آرام ودلنشینآرام

 ملة، از جهای یکنواخت توسط مادر یا گهوارههمراه با محیط ساکت و تکان ،شودمیخوانده

مل از نوعی ع ،است که در این گفتماناین شرایط و امکانات است. بدین ترتیب، مشخص

 دارد. عهدهگیرد که نقش ترغیبی برمی صورت« کارگفت»همان طریق زبان یا 

 گیرد؛ دریممستقیم صورتصورت مستقیم یا غیربه ،این گفتمانکارگفت ترغیبی در

  دعوت خواب و به دهد قرارمی خطابمورد  کودک را مستقیماً ،صورت مستقیم، مادر

او را  و ط، فضای مناسب را تشریحکند یا با توصیف محیط آرام و امر به آرامش محیمی
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ستقیم مؤید کاربرد م ،های فارسی و انگلیسی زیرییهای الالنمونه کند؛میتشویق  خواببه

 : 3اندمستقیم کارگفت ترغیبیو غیر

 بخواب ای طفل نوخیزم (1
 نهال فصل پائیزم...... 
 مکن ای باد شب هوهو  (2
 مرو این سو مرو آن سو........ 

 
3)  …Sleep little one  go to sleep  

So peaceful birds and the sheep…. 

4) Day is done 

Gone the sun…. 

 

صورت مستقیم و از طریق ه( در انگلیسی،کارگفت ب3( درفارسی و )1در نمونه های )

صورت نظر به( در انگلیسی، کارگفت مورد4ِ( در فارسی و )2جملة امری و در نمونة )

 است.شدهلة خبری )توصیفی( بیان طریق جمغیرمستقیم و از

ی است؛ تأثیرلحاظ نوع کنش،  ، ازهارفته در الالییکارعالوه ،کارگفت یا کنش بهبه

است که مادر بر آرامش خواب کودک ی تأثیرخاطر به ،که اهمیت خواندن الالییچرا

 شود.متوجه رفتارهای کالمی مادر می ،گذاشته و واکنشی است که از سوی کودک

 کارگفت عاطفی -3-2

« یکارگفت عاطف»است، کارگفت دیگری که در هر دو زبان از فراوانی باالیی برخوردار

 ،اهاست. از احساسات مثبت در الالیی است که با بیان نوعی احساس مثبت یا منفی همراه

ه بتوان به تعریف و تمجید یا دعا برای کودک، ابراز خوشحالی از یک واقعه و نیز امید می

، ناسزا ها، تهدیدها، نگرانیتوان ترسنمود و از احساسات منفی یا ناخوشایند، میآینده اشاره 

 پرداخت:بردکه در زیر به هریک از آنها خواهیمو نیز ابراز خستگی مادر را نام 

های بیان احساس مثبت است که در آن، مادر یکی از راه : تعريف و تمجید از کودکالف. 

 هایی از وصفپردازد. در زیر، نمونهناشدنی به تعریف از کودک خود میصفبا عشقی و

 است:شدهشد، آوردهکودک که در هر دو زبان مشاهده 
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 الالالیی صورتت ماهه (5

 ..……که نورش توی درگاهه 
 لبای سرخت آلبالو … (6

 .……دو چش داری مثه آهو 
 
7) ... Sweetest little fellow 

With eyes so shiny blue…… 

مثابه گل و استفاده از این استعاره در هر دو زبان، خصوصاً در زبانِ وصف کودک به

عنای عام گل در م ،که در زبان انگلیسی فارسی، بسیار معمول و متداول است؛ با این تفاوت

rose) ( اسامی متنوعی از  ،های موجود درزبان فارسیاست؛ امّا بر مبنای دادهشدهاستفاده

نوع شامل: سوسن،زیره، الله، پونه و حتی گلِ قالی و گلِ چنده مشاهده  20از بیش ها، گل

 شد.

 سرهایی که برای فرزند خود در ها، مادر از آرماندر بسیاری از الالیی :آرزوها و دعاهاب. 

کند؛ مانند دعا برای سالمت، میآنها را بیان ،گوید و گاه در قالب الالییمیدارد، سخن

لیل ای پدر کودک که غالباً به دعالوه، دعا بربه ی، رفتن به زیارت و ازدواج او؛علمپیشرفت 

 مین معاش خانواده درسفر است، موضوع معمول دیگر دعاهای مادران است.تأ

 الال که الالت بی بال باد  . (8
 ……نگهدار شب و روزت خدا باد

 الالالال گل خشخاش   (9

 …بابات رفته خدا همراش 
 
10) my sweet baby on loan from above 

 No better treasure could I more love… . 

11) … As daddy sails over the sea,  

And bring my daddy home …. 
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 هایالییال فصل مشترکدعاکردن چه فراوانی و تنوع دعاها در فارسی بیشتر است، اگر

لة بین مرد که باعث فاصاست . تفاوت دیگر بین دو زبان، به دلیل مشاغلی بودهاست دو زبان

یابد و مادر، این شادی را یا پدر خانواده از اهل خانه است.گاهی نیز آرزوی مادر تحقق می

 کند؛ مانند برگشتن پدر از سفر:میدر الالیی منعکس

 الالال گل سوسن ...... (12

 .…بابات اومدچشام روشن 

 
13) … I’m so glad when daddy comes home 

Glad as I can be 

Clap my hands and shout for joy…..  

 

های ها، الالییآنچه بیش از هر چیز، حتی در اولین بررسی ،در حوزة مضامین عاطفی

سازد، وجود درون مایة غم و اندوه در آثار فارسی زبان فارسی را از زبان انگلیسی متمایز می

اگوار و دلیل آن را شرایط ن گرفتهبسیاری از محققان این حوزه نیز قرار تأییداست که مورد 

ها را ، این ترانهاو که رسدمی نظره اند. باضطراب زندگی اجتماعی مادر ایرانی دانستهو پر

 و داندها و احساسات ناخوشایند خود میها، خستگیها، نگرانیبستر مناسبی برای ابراز ترس

: 1382. )حسن لی،از خود کودک ینالد و گاه حتّگاه از زندگی و گاه از زمانه می ،از این راه

بندی صورت زیر طبقههتوان بها را میکاررفته در الالییهمضامین احساسی ناخوشایند ب (75

 کرد:

در های ماها و دلشورهها، نگرانیها ابیاتی وجود دارد که بیانگر ترسدر الالیی :تريپ ( 

روزگار و نیز ترس از  ه و جفایزمان ماندن، دردهایاست؛ مانند نگرانی از پیرشدن و تنها

ویة اینجا نیز نقش یک سست که درا این ،ای که وجود داردمالحظهماندن. نکتة قابلگرسنه

ساکت  ،ولی کودک ؛گویدها سخن میها و رنجمادر در مکالمه واضح است. مادر از غصه

رفته کارهب یتأثیرش الشعاع کنتحت ،دهد. در این گفتمان، تبادل پیام و معنامیو آرام گوش

آنکه در مقابل درک واقع، در گفتمان الالیی، کودک بیش ازشود. دردر آن کمرنگ می
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رود. می وابخه آن ب تأثیرو تحت  گیردمیآهنگ گفتار قرارتأثیرتحت  ،معنا قرار بگیرد

 دهد:یمکاربرد این نقش و کنش گفتاری را در زبان فارسی و انگلیسی نشان ،نمونه های زیر

 ....  الالیت می کنم خوابت نمیاد  (14

 بزرگت می کنم یادت نمیاد... .
 ....... به دستم مونده طفل شیرخواری (15

 مرا این یادگار از یار مونده....... 
 
16) ….. Baby and I were baked in a pie, 

The gravy was wonderful hot! 

We had nothing to pay ….. 
او را  ،است که همسرشخوریم که ترس مادر از این هایی برمیدر زبان فارسی، به نمونه

 فراش کند:کند یا تجدید ترک

 الالالال گل زیره   .......  (17
 بابات رفته زنی گیره 

 ننه ات از غصه می میره.......  
گین خانه است که مادر با توجه به مسئولیت سن خستگی نیز تجربة ناخوشایندی خستگی :ت. 

است که البته با همان آهنگ و  یاز به مراقبت شدید دارد، اغلب با آن مواجهو طفلی که ن

همچنان کودک خود را با بهترین  ،راند. جالب اینجاست که مادرزبان می ریتم مالیم بر

 دهد.میمورد خطاب قرار الفاظالقاب و 

 ……الالالال گل پسته شدم از گریه هات خسته ...... (18
 ..…ب شدم از گریه هات بی تابالالالال گل عنا…...   (19

 .……الالالال گل زیره چرا خوابت نمی گیره ..... (20
 ...الالالال گلم باشی تسالی دلم باشی ..... (21

 بخوابی از سرم واشی      
 نشد. های زبان انگلیسی یافتاین ویژگی در الالیی
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 به سوی ( معتقدند که خستگی، با تغییر جامعه1390در این رابطه، عنایت و دیگران )

مورد که موضوع مدرنیزه و توسعة امکانات، همچنان همزاد مادر در تمامی دوران است؛ چنان

 است .سراهای جدید هم بودهترانهتوجه 

توسل  ،رسد اگر تصورکنیم که ادامة سناریوی خستگی مادرمنطقی به نظر می ث. تهديد :

 ن ندارد، در آغوش مادر آرامبه تهدید و ترس است تا بلکه طفلک مزاحم که قصد خوابید

 ، استفاده از مفاهیم ترسناک وبخش و لطیفهمین دلیل، در کنار مفاهیم آرامشبه  د؛گیر

که اشاره به موجودی مهیب و « لولو»و نیز « شغال»، «سگ»، «شیطان»در فارسی مانند  ،خیالی

در چشمان که موقع خواب  "sandman"ترسناک دارد و در انگلیسی موجود وهمی به نام 

د که رسنظر میه شود. البته برود، مشاهده میخوابی عمیق فرو ریزد تا بهکودک شن می

 دهد.تر نشان میکاربرد مفاهیم ترسناک ، حضور مادر و آغوش امن و گرم او را پررنگ

 الالالال الالالیی (22
 برو لولوی صحرایی.....

 برو لولو سیاهی تو 
 برو سگ، بی حیایی تو 

 پدر دارهکه طفل من 

 دو خنجر بر کمر داره
 دو قران در بغل داره......

دهد که اطرافیان کودک و خصوصاً مادر، او را از آزار و اذیت مضمون الالیی باال نشان می

 کنند.تمام موجودات و نیروهای اطراف محافظت می

23) …. when the sandman comes 

Bringing his bag of sand,  

In the bag he keeps, 

All the sands of sleep,  

My darling sleeps….. 
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رسد که در شود، به نظر میهای هر دو زبان مشاهده میاگرچه عنصر ترس در الالیی

ون و شود. تعّدد کلمات دارای این مضممیگرفتهکارفارسی، این عنصر با شدّت بیشتری به

 هد.دنیز مقایسة نقش دو موجود خیالی، این مطلب را نشان می

 کارگفت اظهارس  -3-3

توانند آیینة اعتقادات و بیانگر اوضاع جاری و حاکم نیز ها میعالوه بر موارد باال، الالیی

ها در فرهنگ کالمی دو زبان فارسی و هایی از الالییباشند؛ در میان این مجموعه، به نمونه

نطقه هبی حاکم بر دو مو عقاید مذهستند خوریم که دارای محتوای اعتقادی انگلیسی برمی

 دهد: را نشان می

 .... الال الالی روزم  (24

 امیرالمؤمنین دردُم دوا کن 
 نصیب و قسمتم از کربال کن 

 الالالالی روزم.... 
 محمّدز سبز ......به حق گمِّ

 که هرکس مطلبی داره ادا کن.........
25) ….. »Jesus loves me 

Jesus loves me,  

This I know,  

His arms out stretched, 

Wherever I go…… 

های باال، کاربرد مضامین اسالمی از جمله نام پیغمبر)ص(، امام علی)ع(، محراب، نمونه

های فارسی و مفاهیم متأثر از مسجد و همچنین آرزوی سفر زیارتی به کربال را در الالیی

 . دهدمیهای انگلیسی نشاندین مسیحیت و نام حضرت مسیح را در الالیی

در ها تنخوریم که نهبه مواردی برمی ،های هر دو زبانعالوه بر بیان اعتقادات، در الالیی

است. دهشبه تحلیل و نقد آنها نیز پرداختهکه به وقایع تاریخی و اوضاع حاکم اشاره شده آنها 

ر اکعنوان ابزاری جهت تحلیل اوضاع حاکم بهها، بهرسد که الالییمی در واقع، به نظر

 های زیر بیانگر این مطلب است:. نمونهاندشدهگرفته
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 الال، الال، گل زیره  (26

 خان به زنجیره محمّد
 می میره نخان ابوالفتح

 که دنیا تا قرار گیره 
 .....گیره چرا خوابت نمی

27) Great Big Dog« 
Great big dog came stompin،down de road,   

Stepped, so hard he knocked down de houses,  

Go ،dog, go ,way ol،dog, ,way ol  

You t have my baby……,shan 

برند و گرفتند تا بها را میاعتراض به اربابانی است که کودکان برده ،موضوع این الالیی 

 بفروشند. 

ای از یک سرگذشت، چه در قالب نارضایتی از آنچه گذشته اشاره به روایات و یا نمونه

های هر دو فرهنگ، خصوصاً آن نیز از مضامین دیگری است که در الالیی و چه افتخار به

 خوریم، همچون موارد زیر:هایی از آن برمیفارسی، به نمونه

 ام کردی(، در و بستی کوچم کردی )به کوچه...... (28

 منم رفتم به خاک بازی 
 دو تا هندو مرا دیدن 
 مرا بردن به هندستون 

 به صد نازی بزرگم کرد 
 صد عشقی عروسم کرد.....به 

هایش و افتخارات آنها سخن در الالیی های باال، ضمن یک داستان، مادر از بچه

 گوید. می

29) … Rock - a- bye baby, 

Your cradle is green ; 

s a nobel man, ,Father 
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s a queen ……,Mother 

ان آمده و حالتی در این الالیی انگلیسی نیز از اعضای خانواده و شغل آنها سخن به می

 افتخارآمیز دارد. 

 کارگفت تعهدس  -3-4

برای خود تعهداتی  ،خوریم که مادر در قبال فرزنددر میان اشعار مادرانه، به مواردی برمی

     های وعدهبرآوردن گذارد و حتّی در فارسی، برای کند، قول و قرارهایی میایجاد می

 های زیر:خورد، همچون نمونهشده قسم نیز میداده

 الالالیی، الالالیی   (30

 دم به مالییتو را می
 دم که مال شیتو را می

 دم از سرم واشی........ نمی

31)  ……All The pretty Little Horess« 
 Hush-a- bye, don’t you cry 

Go to sleep my little baby 

When you wake, you shall have all the pretty little horses 

2 blacks, and 2 bays, a sorrel and a gray  

All the pretty little horses to ride you round…… 
 

 کارگفت اعالمی  -3-5

در  ،ای که وی ناچار به پذیرش آن باشدگونه، بهایجاد و اعالم شرایط تازه برای مخاطب

جودات و تمام مو ،گیرد و نمونة آن هنگامی است که مادرحوزة کارگفت اعالمی جای می

همچون موارد  کند تا کودک وی آرام گیرد؛دعوت می و سکوت اجزای طبیعت را آرامش

 زیر:

 گنجشک الال،  (32
 سنجاب الال 

 ........آمد دوباره مهتاب باال
 مکن ای باد شب هو هو   (33
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 مرو این سو مرو آن سو 

 خوابد گلی خوشبو که می
 ها ها، گلمیان سبزه

 الالالال، الالالال 

 

34) ….. The river with wind together  

Avoiding the usual chatter  

In dumb silence bears, 

The rapping of the oars…... 

 

 گیرسنتیجب -4

لحاظ از  ،های دو فرهنگ کالمی فارسی و انگلیسیمطالعة حاضر به بررسی و مقایسة الالیی

ها در نها و تطبیق آع آوری دادهس از جماست. پهای گفتاری پرداختهکاربرد انواع کارگفت

 آمد:نتایج زیر به دست ،دو زبان

هستند، از جمله      واسطة اینکه دارای مضمون کنشی و حاوی نوعی عمل هب ،هاالالیی -

 آیند.حساب میهگفتارهای بیانی بپاره

بیانگر تعداد  ،های هر دو زبان فارسی و انگلیسیرفته در الالییکارهگفتارهای ببررسی پاره -

 ،فراوانی لحاظ، از که در دو زبان و حاوی انواع مختلف کارگفت استتوجه افعال بیانی قابل

 .هستند های ترغیبی و عاطفی، اظهاری، تعهدی و اعالمیشامل کارگفت ،ترتیببه

تشویق و ترغیب کودک به خواب از طریق  ،ها برعهده دارندترین نقشی که الالییبدیهی -

 فاًمادر سخنگوست و کودک صر ،طرفه بین مادر و کودک است که در آنمان یکیک گفت

نوعی عمل از طریق زبان یا همان  ،ترتیب، مشخص است که در این گفتمانشنونده. بدین

 ،ین گفتمانا عهده دارد. کارگفت ترغیبی درگیرد که نقش ترغیبی برصورت می« کارگفت»

 تقیماًصورت مستقیم، مادر کودک را مسگیرد؛ دررت میمستقیم صوصورت مستقیم یا غیرهب

کند یا با توصیف محیط آرام و امر به آرامش می دعوت و به خوابدهد قرار میخطاب مورد 

 کند.میتشویق خواب  را بهکودک محیط، فضای مناسب را تشریح و 
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همیت که ارااست؛ چی تأثیرنوع کنش  ، ازهارفته در الالییکارهکارگفت یا کنش ب -

 خواب کودک گذاشته و واکنشیو ی است که مادر برآرامش تأثیرخاطر به ،خواندن الالیی

 شود.متوجه رفتارهای کالمی مادر می ،است که از سوی کودک

 ،ستا پس از کارگفت ترغیبی، کنش عاطفی که با بیان نوعی احساس مثبت یا منفی همراه -

ای می توان به تعریف و تمجید یا دعا بر ،اسات مثبت. از احساست دارای بیشترین فراوانی

کودک، ابراز خوشحالی از یک واقعه و نیز امید به آینده اشاره نمود و از احساسات منفی یا 

 رد.ب ها، تهدید، ناسزا و نیز ابراز خستگی مادر را نامها، نگرانیتوان ترسمی ،ناخوشایند

های زبان فارسی را از زبان انگلیسی چیز الالیی آنچه بیش از هر ،در حوزة مضامین عاطفی 

سازد، وجود درون مایة غم و اندوه است. بسیاری از محققان دلیل آن را شرایط متمایز می

ها را بستر مناسبی برای ابراز و ترانه اضطراب زندگی اجتماعی مادر ایرانی ناگوار و پر

 د.نداناحساسات ناخوشایند او می

ف فرزند توصی ،کارگیری ابزار کالمیهتفاوت دو زبان در شیوة ب ،عاطفی در حوزة کنش -

مین صورت، است. به ه، بسیار استفاده شدههااست که در فارسی از تشبیه کودک به انواع گل

عالوه، ترس  به بیشترب دارد. گستره و تنوع ،های فارسیعنصر ترس و تهدید نیز در الالیی

های در الالییدر گذشته است و مشخصة زن ایرانی  ،رو نگرانی از تجدید فراش همس

 .شودنمی مشاهده ،انگلیسی عنصر خستگی مادر

مشترک  هاییکی دیگر از مشخصه ،های اجتماعیهای اعتقادی و دلواپسیبیان دلبستگی -

 ،شود. هر دو زبانهای اظهاری مربوط میدر دو فرهنگ کالمی است که به کارگفتالالیی

به بیان وقایع مهم تاریخی و اعتقادات مذهبی حاکم  ،ضیات اجتماعی زمانة خودبنا به مقت

اند. کاربرد مضامین اسالمی از جمله نام پیغمبر)ص(، امام علی)ع(، برجامعة خود پرداخته

ثر أهای فارسی و مفاهیم متدر الالییمحراب، مسجد و همچنین آرزوی سفر زیارتی به کربال 

ت را هایی از این کارگفنمونه ،های انگلیسیضرت مسیح در الالییاز دین مسیحیت و نام ح

 دهد. مینشان
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ریم که به وقایع خوبه مواردی برمی ،های هر دو زبانعالوه بر بیان اعتقادات، در الالیی

 هعنوان ابزاری جهت تحلیل اوضاع حاکم بها، بهشده و الالییها پرداختهتاریخی و نقد آن

امین دیگری افتخارآمیز نیز از مضیا بیان سرگذشت تلخ یا اشاره به روایات . نداشدهکار گرفته

 مشاهده شد. ،خصوصأ فارسی ،های هر دو فرهنگاست که در الالیی

کند انجام عمل و قول و قرارهایی که مادر در قبال فرزند برای خود ایجاد میتعهد به -

ندی دادن پایب، برای نشاند. مادر ایرانی)کارگفت تعهدی( نیز در هر دو زبان مشاهده گردی

 خورد.به این تعهدات قسم نیز می

و اعالم شرایطی که کودک ناچار به پذیرش آن باشد )کارگفت اعالمی( در هر دو  وضع -

است. در اینجا، مادر تمام موجودات و اجزای قابل مشاهده ،زبان و بویژه در زبان فارسی

 کند تا کودک وی آرام گیرد.میدعوت  وتسک و طبیعت را دعوت به آرامش

 

 

 هايادداشت
. http//:www.translate.google.com1 

 است.شده. فهرست سایت های مذکور در بخش جداگانه ای در منابع آورده2

 است.شدهها، در اینجا تنها بخش مرتبط آوردهبودن متن الالیی. به دلیل طوالنی3
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