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 ها های بوطيقایی الالییبوطيقای شناختیِ گفتار كودكانه و قابليت
 

 سادات موسویشایسته
 گیالندانشگاه 

 

 چکيده 
که از لحاظ    کنندمیمعموالً بزرگساالن در مواجهه با خردساالن از زبان خاصی استفاده  

یِ وگوی گفتها و تکرارها و... با زبان ها، مکث بمیِ صوتِ جمله های آوایی، زیروکشش 
« اصطالحاً  زبان،  از  ویژه  نوع  این  دارد.  تفاوت  »گفتارِ Babytalkبزرگساالن  یا   »

نامیده  ک شناختی صورتشودمی ودکانه«  تحقیقاتِ  بر.  کودکانه«  گرفته  گویای   ،»گفتار 
نگر حضور و وجود  وجود برخی خصایص بالغی ویژه در این گفتار است و این امر نشا

ادبی  نوشتار حاضر ، حتی در هفتهدر کودکهنری  درک  تولد است. در  های نخستین 
یکی از تحقیقات مهمی که در این زمینه به همت دیوید    یهایم نخست بر پای کوشیده

)ما دیسانایاکی  الن  و  با2002یل  د  (  بسیار  اساس روشی  شده،  انجام  علمی  و  قیق 
تجربی بحث را روشن کنیم. در بخش بعدی سعی بر آن بوده است که امکانات  نظری 

ن سنجیده شود های شناختی بالغی نوزادای فارسی با توانشهاالالیی بالغی موجود در  
ایم دست بوده هایی ازاین شدن به پاسخ پرسش ، به دنبال نزدیکو از طریق این سنجش

گونه که در پژوهش مایل و  که آیا معیارهای بالغیِ شناختی در گفتارهای کودکانه، آن 
دیده   در  شودمی دیسانایاکی  یافت  هاالالیی ،  نیز  فارسی  بشری  شودمی ی  آیا جوامع  ؟ 

تر اینکه  ؟ و از همه مهم انده های درکِ بالغی نوزادان آفریدمطابق با تواناییرا    هاالالیی 
پارادایم   هاالالیی   توانمیآیا   کشف  برای  مرجعی  شناختیِ  را  بوطیقای  های 

(Cognitive Poetics کودکان به ) دهد می آورد؟ نتایج پژوهش حاضر نشان  حساب  
های بالغی موجود در گفتار کودکانه یافتهمتعددی به    هایهای فارسی در نمونهالالیی که  

سازوکارهای بوطیقاییِ شناختی که هم در گفتار   ترینمهم دهند. از میان  پاسخ مثبت می
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 سازی سادهموسیقایی،    یه به خصایص ویژ  توانمیحضور دارند،    هاالالیی کودکانه و هم  
 کرد.  اشاره وارگیشمایل و  سازیموازیی قدامی، هاواج و تکرار، وفور 

 .ی فارسیهاالالیی ، Babytalkاتصال، بوطیقای شناختی، گفتار کودکانه : كليدی  هایه واژ
 

 مقدمه .  1

 بيان مسئله. 1. 1
کردن علوم شناختی به مطالعات ادبی روی  پیدااز راه  اصطالحی که بعد) بوطیقای شناختی

که در طی فرایند خوانش چه در    دهدمیبه ما نشان   (، سرعت اعتبار یافتد و بهکار آم
گونه که ساختارگرایان معتقد به وجود ساختارهای جهانی در  . هماندهدمیذهنمان روی  

ر طبیعتِ  گرایان نیز معتقد به اصول همگانی دپس متونِ به ظاهر متفاوت بودند، شناخت
بشر هستند و شناخت  بافت  ذهن  در  البته  متفاوت  که  متفاوت عمل  توانمیهای  کند  د 

(. بنابراین وقتی از بوطیقای  20- 17: 1393: ول استاک  ؛213 - 189: 1396کوچش،   رک.)
 شناخت است.   ذهن و  مبتنی بر شناسی ادبیِگوییم هدف ما زیباییشناختی سخن می

های علمی شناسی رشتهبر روشتکیهطیقای شناختی این است که بایکی از مزایای بو
با ادبیات را در اختیار    کارکرد مغز و ذهن در هنگام مواجهههای نوینی از  مختلف، یافته

ها آن است که برخی کارکردهای ادبی ذهن )چه در  است. یکی از این یافته  ما قرار داده
زیستی    مقام آفرینشگر اثر ادبی و چه در مقامِ مخاطب( ناخودآگاهند و در تجربیات ناآگاه

گویانه  د ماهیتی پیشتوانمیبوطیقای شناختی  ،به تعبیر دیگر یا غرایز بشری ریشه دارند؛
 (.24: 1393، ول رک. استاکداشته باشد )

نخستین بار ریون تسر اصطالح بوطیقای شناختی را به کار گرفت و خود کوشید که در  
( آن را مدّون کند. از دیگر تحقیقات  1992)   ی بوطیقای شناختی سوِی نظریه به کتابی با عنوان  

شعرشناسی  توان به کتاب  ی بوطیقای شناختی به نگارش درآمده است، می ه جامعی که دربار 
همچنین  ( و  2003ول، گاوینز و استین ) ( اشاره کرد. بعد از استاک 2002ول ) استاک  شناختی 

 اند. تر از دیگران به بوطیقای شناختی پرداخته ( مفصل 2009برول و وندیل ) 
های  گفتیم که بوطیقای شناختی کارکردهای بنیادین اندیشه و ذهن را در مواجهه با زیبایی 

ی  هایی که بیش از هر عرصه کند، بنابراین شاید بتوان گفت یکی از عرصه ادبی جستجو می 
ی ادبیات کودکان است، زیرا کودکان  دیگری برای جستجوی این بنیادها مناسب است، عرصه 
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ت  به  بنیان و خردساالن  به  اندکشان،  نزدیک ناسب عمر  الن  های زیستی  و  مایل  ترند. دیوید 
هایی که روی  ایم(، با آزمایش ها رجوع کرده دیسانایاکی )محققانی که در این نوشتار به کار آن 

ی  اند، قصد داشتند تا نشان دهند که قوه اش، انجام داده هفته سخنان مادری با فرزند هشت 
ی  شود که حتی الزم نیست برای ورود کودکان به دوره ر زود آغاز می قد درک بالغی بشر آن 

اند که درک بالغی، موهبتی است که فرزند انسان  گفتاری منتظر ماند. این محققان نشان داده 
 شود. کند، بنابراین از سن بسیار کم به آن مجهز می برای بقای زیستی از آن استفاده می 

 

 های تحقيق پرسش. 2. 1
  یاد شد و با توجه به نتایج حاصل از ها  آن  ی که از هایپژوهش  با مبنا قراردادن این نوشتار  

ی  هی فارسی نیز که پیش از ورود به دورهاالالییست که نشان دهد آیا  ا   بر آنها،  آن 
خوانده    گفتار کودک  قابلیت  شوند،میبرای  به  توجه  آفریده  با  نوزادان  بوطیقایی  های 

ند شواهدی برای قابلیت درک بالغی در کودکان بسیار توانمینیز    هاالییال؟ آیا  اندهشد
 کم سن باشند؟ اگر پاسخ مثبت است، آن شواهد چیستند و چه کیفیتی دارند؟ 

توان ادعا کرد که سِن  های باال نزدیک شود، می اگر این تحقیق بتواند به پاسخ پرسش   
ورد و آن را حتی به روزهای بدو تولد رساند،  مخاطباِن ادبیات کودک را باید بسیار پایین آ 

 اند. اند، این امر را تأیید کرده هایی که در این نوشتار مبنای کار ما قرار گرفته که پژوهش چنان 
 

 ی تحقيق پيشينه. 3. 1
ها  این پژوهشاما  ها پرداخته شده است،  الالییمتعددی به موضوع    هایپژوهش  تاکنون
مردم  بیشتر اهمیت  و الالیی  شناختیِبه  فولکلوریک   ها  این  اندهپرداختها  آن  ارزش  در   .

، اما  بر ذهن و روان کودک اشاره شده است هاالالییتأثیر موسیقایی   حقیقات هرچند بهت 
بازگویی  ای هستند برای  بیش از آنکه راه ارتباطی مادر و فرزند باشند، بهانه  هاالالیی  گویی

وجه  به هیچ  هاالالییشناختی  فرزندانشان. هرچند ارزش مردم  نان بر بالینآمال و آالم ز
شنویم به بازشناسی دنیای نسبتاً  می  هاالالیینیست و آنچه از زبان زنان در    شدنیانکار 
سرِ این ماجرا،  اما نباید فراموش کرد که یکی از دو    کند،میآنان بسیار کمک    ی هماندپنهان

نظر کودکانه  را از نقطه هاالالییطور فعالی در این ارتباط درگیر است.  یعنی کودک نیز به
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، شاید به همین دلیل است که چندان  اندهآوری کودکان دانستهمیشه ابزار تسکین و خواب
ندانست در  تا    اندهالزم  نیز  را  کودک  با  دنیای  دیگر  الالییمواجهه  طرف  از  بکاوند.  ها 

نوزاد از ابزار گفتار و نمودهای کالمی، ورود به دنیای آنان را بسیار   بودن کودکانِمحروم
  خود حال  به  بوده است که یکی از این دو )مادر و نوزاد(،  تر آن  پس آسان کند؛می  دشوار

طبقه به  بیشتر  و  معنایی  بندی جغرافیایی، مضمواگذاشته شود  و  بهالالییونی    منظور ها 
 شناختی پرداخته شود. مطالعات فرهنگی و مردم

میان این  )  ،در  مانند عمرانی  پژوهندگان  از  )1381برخی  (، خزاعی  1383(، جاوید 
قنبری )1384) ) 1387(، جمالی )1385(،  آوری به جمع   و...(  1393(، سفیدگر شهانقی 

ج  اندهپرداخت  هاالالیی این  در  گاه  بررسیآوریمعو  به  درونها  دست  مایههای  نیز  ای 
ها، اساس مضامینی همچون مهر مادری، نگرانیها را برالالییبرای مثال عمرانی    اند؛هزد

بیگالیه از  گالیه  یا  ترساندن  زها،  مسائل  کودک،  ظلمخوابی  و...  ونان،  اجتماعی  جور 
   (.33: 1381رک. عمرانی،  است ) بندی کردهطبقه

  اند به تحلیل محتوایی، ساختاری و ساختار هکوشید  نیز که   دسته از پژوهندگانیآن  
. برای مثال  اندهنظر داشت  دردنیای زنان و مادران را    ،بپردازند، بیش از همه  هاالالیی  روایی
ی ایرانی پرداخته است، آمال و آرزوهای  هاالالیی( به خاستگاه و مضامین  1382لی )حسن

  ها الالییهایی نیز به بررسی برخی از صناعات ادبی  بازجسته و در بخشها  نآ  مادرانه را در
( به بررسی نقش  1390)  همچنین عنایت و همکاران( و  1387است. وجدانی )   پرداخته 

در انتقال افکار و اوضاع زنان   ها الالییای  زنان در انتقال فرهنگ شفاهی و نقش رسانه
و در کتابی بسیار مجمل، به ادبیات کودکان   ی دیگر( از منظر1385) ایاغ . قزل اندهپرداخت

ها  در کنار دیگر ترانه  هاالالییاست و در این میان به نقش    سالگی پرداختهاز تولد تا سه
از میان تمام   های کودکی در پرورش جسمانی و عاطفی کودک اشاره کرده است.یا بازی

  ی کار نگارنده،هترین تحقیق به شیو، شبیهرسی شدی این تحقیق برپیشینه  منابعی که در
»شعرمقاله عنوان  با  است  از    در  کالمی  شناسیزیبایی  پیدایش  و  کودکانه  ای  کودکان« 
همکارانحق و  بررسی  ؛( 1388)  شناس  با  مقاله  این  دقیقنویسندگان  بر  های  اساس  و 

از   مشخصی  نظری  حسن،  چارچوب  نقشزبانرقیه  را  شناس  موضوع  خوبی بهگرا، 
بر    با پژوهش ایشان در این است که نگارنده بیشتر  اند. تفاوت کار این پژوهشهکاوید
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  و خصایص بالغی دریافتنی برای نوزادان متمرکز شده   هاالالییهای تولد،  نخستین هفته
بر یادگیری ادبیات از سنین    ی باال ه، اما مقالهای شناختی تکیه داردپژوهشو بر    است 

های کودکانه به یکی دو  نین باالتر تکیه دارد و البته در این میان، در بین ترانهکودکی تا س
را در نظر  ها  آن  اما بیش از آنکه کارکردهای شناختی  نمونه الالیی هم اشاره کرده است؛

یادگیری ادبیات را در سنین    ی هها چگونه زمیناندیشد که این ترانهداشته باشد، به این می
 . کنندمیباالتر برای کودک مهیا  

های ادبیات عامیانه به بررسی  طور اختصاصی یا در کنار دیگر گونهحقیقاتی که بهت 
و به حق( بر  بیشتر )اما در کنار تمام منابع یادشده که    یست؛پرداخته باشند، کم ن هاالالیی

،  اندها تأکید شدهآن  آفرینی مادران درو نقش  ها ییالال شناختی  شناختی و جامعهارزش مردم
ا دارد به آن پرداخته از نظرگاه نوزادان نیز موضوعی است که ج  هاالالییبوطیقای شناختی  

 ه خصوصاً آنکه با ظرایف و غرایبی که تحقیقات اخیر در این زمینه به ما نشان داد  شود،
بشر و ارتباط آن با بالغت    یهت و غریزذهن، شناخ  یههای بسیاری دربار، ناگشودهاست

 . شودمیبر ما گشوده 
 

 . مبانی نظری 2

 و ارتباط آن با گفتار كودكانه  1ی »اتصال« نظریه.  1. 2

گیری شخصیت فرد در آینده  کیفیت ارتباط نوزاد با مادر/ مراقب، نقش بسزایی در شکل
روان  ؛دارد درخشان  تحقیقات  از  پیش  گزاره  این  جان  اما  انگلیسی،  کردارگرای  شناس 

تعداد زیادی از کودکانی   یهبالبی، تا این اندازه بدیهی و روشن نبود. بالبی در حین معاین
یا    را  این حقیقتبردند،  که از اختالل شخصیت رنج می ارتباط ضعیف  متوجه شد که 
یکی از نیازها و غرایز اصلی بشر، یعنی احساس امنیت    نامناسب کودک با مادر/ مراقب،

ارتباط میان مادر و  عالوه.  کندمیرا مختل   به  نیز  اریکسون  بالبی، فروید، سالیوان و  بر 
را در   2نیز »امنیت«  آبراهام مَزلو،    ،گرای آمریکاییشناس انسان. رواناندهنوزاد توجه کرد

و نیاز به حس عشق و تعلق    3مراتب نیازهای انسانی«»سلسلهی هرم معروف  هدومین الی

 
1 attachment 
2 safety 
3 Hierarchy of Human Needs 
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طور ویژه بر بهبالبی مطالعات خود را    اما  .بعدی همین هرم قرار داده است  یهرا در الی
»اتصال« را    ی هو نظریدهد  می  های نخستین تولد اختصاصارتباط نوزاد و مادر در ماه

شناسان پس از وی تأثیر بسیار  ر روانب  ی بالبیبسیار راهگشا   یه. نظریکندمیگذاری  پایه
در غیاب مراقب،  کردن  یدن به مراقب/ مادر، گریهداشته است. کردارهایی همچون چسب

هایی زیستی هستند که بر نیاز نوزاد  گرفتن با حضور او و... همگی نشانهخندیدن و یا آرام
ای هستند که نزدیکیِ مکانی  به اتصال با مراقب داللت دارند. این کردارها ابزارهای زیستی

در کنار    کنند تامیو مراقب را مجبور    کنندمیو متعاقباً روحیِ نوزاد به مراقبش را تأمین  
فرضی بنابر  بماند.  نیاز  تقرب  ،بالبی  ی هنوزاد  از  ناشی  و  مراقبش حاکی  به  نوزاد  جوییِ 

زدن، مانع از  فریاد  انِ عصر شکار، با گریستن وغریزی نوزاد به حفظ بقا است. نوزادِ انس
خویش    شودمیآن   حیات  حفظ  برای  طریق  این  به  و  بگیرد  فاصله  او  از  مراقبش  که 
انواع دیگر پستاندارامی این کردارها در  پرندگان دیده شده  کوشد؛ مشابه  ن و همچنین 

 (. Bowlby, 1982: 177-198رک. ) است
بالبی تحقیقات  نشانه  ،بنابر  پسنخستین  اتصال  به  نیاز  هشت  های  دیده  از  ماهگی 

یعنی وقتیمی به حرکت    شود؛  به  میکودک شروع  این زمان،  از  اینکه  دلیل  کند؛ پیش 
ناخواه به  و بنابراین خواه  شودمیجا هدر آغوش مراقب جاب  کودک قادر به حرکت نیست،

 .)همان( وی اتصال دارد
که نیاز    دهدیمروی کودکان صورت گرفته است، نشان    اما تحقیقاتی که پس از بالبی

تر هم وجود وسال سنبه برقراری ارتباط و تمایل به برقراری تعامل در کودکان بسیار کم
فایفر )دی حتی  دارد.   و  )( و اسپنس و دی1980کسپر  تحقیقات خود  1982کسپر  ( در 

از تولد، نوزاد به سمت صدای مادر جلب    اندهنشان داد   شود، زیرا میتنها دقایقی بعد 
 صدای مادر را حتی در دوران جنینی شناخته و تشخیص داده است.  

در حوالی شش کودک  تکامل  در  که  اتفاق میپیشرفت عجیبی  قادر  هفتگی  را  او  افتد، 
بنابراین در این سن به تغییراتِ    بشناسد،انیِ رخدادهای اطرافش را  سازد که الگوهای زم می

های دوروبرش را  ، تغییر سرعتِ رخداددهدمیالگوهای زمانی در محیط حساسیت نشان  
ب  کند میتفسیر   را  تفسیر  این  از  برآمده  اطالعاتِ  نشان    ی هوسیل هو  خود  تغییر حاالت 

ند که کودک به  دهدر تحقیق خود نشان می  (2001جافی و همکاران )  برای مثال   دهد؛می
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پردازند  ( به این می1997بی و همکاران )همچنین بی  شود.میخیره      حرکت  یک جسم در
را به ها  آن  ،کندمیدر طول زمان تکمیل    ها راکودک برداشتِ خود از این وضعیت که  

بندی  طبقهرا    ها آن  آمیزیاساس زمان، سرعت، تأثیر و میزانِ تحریکسپارد و برخاطر می
کودک را در معرض تعاملی که قبالً هم    ،در آزمایشی  (1985)  . موری و تراورتنکندمی

خواهند که با تأخیر  بار از مادر می  اما این  ؛دهندقرار می  ، آن را با مادر تجربه کرده است
واکنش پاسخ  به  کودک  حینهای  این  در  ناراح  ،دهد.  نگرانی  عالئم  و    همچون تی 

  هنگام های بیکردن، انگشت در لباس پیچاندن و خمیازه ان، اخمبرگرداندن نگاه، بستن ده
 کند.سرعت بروز میدر کودک به

های اجتماعی نوزادان گویای آن است که کودک  روی مهارت  گرفتهتحقیقات صورت
با برقراری ارتباط با    وی  آید؛با آمادگی غریزی برای برقراری ارتباط با محیط به دنیا می

تواند  میتمام این تعامالت    .چگونه رفتار کنند  گوید که با اوان خود میبه اطرافی   ،محیط
کردن با مراقب خود، برقرارارتباطای با نیاز »اتصال« مرتبط باشد. کودک از طریق  گونهبه

 دارد.  نگه میخود و نزدیک  کندمیاو را درگیر رابطه 
اگر کودک حدود شش  که  آنند  بر  دیسانایاکی  و  مقوله مایل  قدرت درک  هایی  ماهگی 

تحریک  میزان  و  سرعت  زمان،  ترغیب همچون  پدیده آمیزی/  احتمااًل  کنندگی  دارد،  را  ها 
اگر بپذیریم که وزن،  گیرد.  نخستین تجربیات درک بالغی نیز در همین دوران در او شکل می 

ابزار بالغی در ایجاد آثار ادبی هستند و همچنین اگر ارتباط تنگاتنگ    ترین ریتم و صداها از مهم 
مقوله  با  را  مقوالت  ترغیب این  و  سرعت  زمان،  می های  آوریم،  نظر  در  بر  کنندگی  توانیم 

تواند صحت ادعای ایشان را  خوبی می ی این دو صحه بگذاریم. از دیگر عللی که به فرضیه 
 ی مادر با فرزند است.  ود اما پنهان در گفتار کودکانه های بالغی موج ثابت کند، قابلیت 

بالغی موجود در گفتار کودکانه صحبت    های کیف ویژگیوی کمهپیش از اینکه دربار
گردیم و ارتباط گفتار کودکانه با اتصال  اتصال بالبی برمی  ی هکنیم، یک بار دیگر به نظری 

از اثبات توانایی درک بالغی در کودکان،  قصد مایل و دیسانایاکی    کنیم؛ زیرارا بررسی می
پایه در  و  است  اتصال  برای  ابزاری  بالغت،  که  است  فرض  این  اثباتِ  اصل  های  در 

 بیولوژیک کردار بشری، بالغت ابزاری برای تعامالت جمعی است.
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 كودكانه  آزمون سنجش بوطيقایی در گفتار . 2. 2

ی کودک و  داللت دارد؛ یعنی ارتباطی که میان هر دو سوی رابطه   1اتصال، بر ارتباطی دوسویه 
مراقب جاری است. هرچند بالبی نشانگان متعدد اتصال را بررسی کرد، اما اغلب این نشانگان،  

او و...( هستند، درحالی  به مراقب، گریستن در غیاب  که یکی از  فیزیکی )چسبیدن فرزند 
ی دیگری دوسویگِی اتصال را نشان دهد و  از هر نشانه   تریِن این نشانگان که شاید بهتر مهم 

 در تحقیقات وی مغفول مانده است، نشانگان »گفتار کودکانه« است. 
یا گفتارِ    infant speechیا گفتار کودکانه، برعکس اصطالح    ytalKbab (1)اصطالح  

ن از طرف کودک صادر  از جانب مراقب/ مادر  شودمیکودک،  بلکه گفتاری است که   ،
ها نوع گفتار بزرگساالن با نوزادان  ی فرهنگ شود. در همه نوزاد و خطاب به کودک بیان می 

شده  شده، پرتکرار، آهنگین، اغراق متفاوت از گفتار معمول است؛ گفتار کودکانه اغلب ساده 
را به خود جلب کند و پیوند وی را  که بتواند توجه کودک  طوری شده است، به کاری وظریف 

(. الگوهای رفتاری  Maill and Dissanayake, 2003: 340با گوینده برقرار کند )رک.  
خورد و  سازی، تکرار، اغراق و... در کردارشناسی جانوران نیز به چشم می یادشده یعنی ساده 

فهوم بسیار مهمی در این  سازی م شود. آیینی یاد می   2سازی«»آیینی   ها با اصطالح از مجموع آن 
 حوزه است که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت. 

آن تغییرات را در سطح کالم    ،قبلی  یهبا اندیش  هنگام ادای گفتار کودکانه  مادران نیز
شده و رفتار کالمی برای بشر به شکل آیینی  گونهاینبلکه در طول زمان    کنند،میایجاد ن
  اند هدیگر رسیده است. مادران در طول تاریخ آموخت  نسلبه  نسلی  درآمده و از  شده  طبیعی

آهنگ کالم  که برای برقراری ارتباط با کودکشان چطور از تغییر و تنظیم تناژ صدا، ضرب
ه ازو  کنند؛  استفاده  بدن  زبان  هرا  روهمینمچنین  که  در  ست  کودکانه  گفتار  چند 

مشترک و ها  آن  های یادشده درمتفاوت دارد، اما مکانیسم های مختلف، نمودهای فرهنگ
 (. 342 همان،جهانی است )

ای میان یک  ی پنج دقیقه ی آغازین یک مکالمه ثانیه   64مایل و دیسانایاکی در پژوهشی،  
سطر    23ی کردند. این مکالمه به  اش، به نام لیام را بررس هفته مادر اسکاتلندی و پسر هشت 

و سپس    مصراع شعری پنداشته شده   23  سطر به مثابه   23کوتاه تقسیم شده است که این  
 

1 dyadic 
2 Ritualization 
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ها بازیافته شده است. نگارنده  سازی و... در آن های آیینی های آوایی، موسیقایی، گونه ویژگی 
 پردازد. می   های فارسی با استفاده از چارچوب نظری این پژوهش، به بررسی الالیی 

 

 ها و گفتار كودكانهاشتراكات و افتراقات الالیی. 3. 2

اثبات کنند    اندهتوانستها  آن   ، آن است کهکندمیآنچه پژوهش مایل و دیسانایاکی را پرارج  
وجود   ای بالغی  های ویژگی  ،اشفرزندِ هشت هفته  با معموِل مادر    وگوی گفتکه حتی در  

نوزاد که  آندارد  درک  ها  ،  به  کندمیرا  نشان  ها  آن  و  و  میواکنش  شعرگونگی  دهد. 
که حضور شعر و وزن در  ها است. اما ازآنجا ترین این ویژگیمهمیکی از    بودنموزون
کامالً بارز است و نیاز به اثبات ندارد، قسمت بزرگی از کار مایل و دیسانایاکی    هاالالیی

در گفتار  ها  آن  بالغی دیگری که  هایوارد نخواهد شد؛ اما حضور ویژگیدر پژوهشِ ما  
یافت  نکته نشانگر آن است  نیز به چشم می  هاالالییدر    اند،هکودکانه  که  خورد و همین 

این    جویند که سود می هاالالییدر   ایبالغی  های ظرفیتاز    طور ناآگاه،مادران، هرچند به
 .  داردو توجه کودک را به مادر معطوف می کندمیبه تقویتِ اتصال کمک   خود

وگوی عادی میان گفتاز یک    اینمونهبعدی نیاز است که    های پژوهشمطمئناً در  
بالغی    هایویژگیآیا    ضبط و بررسی شود تا مشخص شود  زبان و نوزادشمادری فارسی

که ضبط ازآنجا  شدنی است یا خیر؛ اما اثبات  زبان نیز ی مادران فارسیهدر گفتار کودکان
  های بعدی، سازی آزمایشی، هم برای احراز سندیت و هم برای پیادهوگویگفتچنین  

فراهم به  برای  نیاز  آزمایشگاهی  داردکردن شرایط خاص  فرزند  و  که  همان)  مادر  طور 
دانشگاه    وگویگفت در  تروارتن  کالوین  پروفسور  آزمایشگاه  در  فرزندش  با  لیام  مادر 

ترین نمونه به گفتار  فعالً در دست نیست، نزدیک  امرو این    است(  ضبط شدهادینبورگ  
که برای این کار انتخاب    هستند   هاالالییکودکانه که مکتوب و مدوّن شده باشد، همان  

مطابق با    ای هنمون  های بعدی بتوانیم این تحقیق را رویپژوهش. امیدواریم در شده است
 کنیم.  کودکانه در تحقیقات جهانی پیاده گفتار
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 ها بالغت دریافتیِ نوزاد در گفتار كودكانه و در الالیی. 4. 2

 موسيقی كالم .  1. 4. 2
نتایج جالبی رسیده مایل و دیسانایاکی با تحلیل گفته    اند؛ از جمله اینکه  های مادر لیام، به 

زمانمند های وی  گفته  می   ساختار  را  او  معنی که سخنان  این  به  دارند،  به  مشخصی  توان 

با یک خاتمه   با یک مقدمه )سرآغاز( شروع شده و  اپیزود  تقسیم کرد که هر  اپیزودهایی 
شود. جالب اینجا است که این اپیزودها مانند قطعات موسیقی در شروع،  تمام می   بندی( )پایان 

اوج و فرود خود را حفظ می  پایان،  و  ) میانه   ,Maill and Dissanayakeرک.  کنند 

انگلیسی نیز از دیگر  های رایج شعر  بودنِ آهنگ جمالت به وزننزدیک  (. 343 :2003
 . ()همانهای کالم مادر لیام است ویژگی

که    بودن کالم مادر لیام مطمئناً به این دلیل استخاصیت موسیقایی داشتن و موزون 
د فحوا و معنای کالم مادر را درک کند، بنابراین مادر برای  توان میهفتگی نلیام در هشت

  که چنانو البته    کندمیارتباط با کودکش و جلب توجه وی، موسیقی را وارد کالم خود  
 پیش از این گفته شد، این امر، امری خودخواسته و آگاهانه نیست. 

،  شودمیکه از طرف مادر لیام صادر    ایکودکانهکه پیش از این بیان شد، گفتار  همچنان
ولی یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه، گفتار مادر لیام گفتاری روزمره است    هاالالییبا  
سازی  آهنگمادر قصدِ شعرسازی یا    آنکه  را یافت بیی  موسیقای  هایتوان در آن ویژگی می

هدف قبلی وارد    ، عنصر موسیقایی چنان پررنگ و باهاالالیی  یداشته باشد. اما درباره
نباید تعجب کرد. ها  آن   موسیقایی و وزن عروضی در  هایشده است که از حضور ویژگی

این    دهد،میا با گفتار کودکانه پیوند  رها  آن  که هاالالیی  یی درخور توجه دربارههاما نکت
و بدون شک کودک تا    شوندمینیز از بدو تولد برای کودکان خوانده    هاالالییاست که  

عاجز است، بنابراین عنصر موسیقی و وزن، ها  آن  از درک معنای  ای از مراحل رشدمرحله
  کند میمعطوف  همان رکنی است که توجه کودک را از جهان اطراف به مادر و نوای او  

و    شودمیمحقق    گفتار کودکانه نیز هدف اصلی است،  همان هدفی که در»اتصال«،  و  
به نوای مادر و گسست توجه او از دیگر پدیده باعث    ،های محیطجلب توجه کودک 

 شود. رفتنش میخوابآرامش او یا به
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های مایل و دیسانایاکی نشان  توجه دیگر این است که یافته  ی بسیار مهم و شایانهنکت
کالم خود را    ،موسیقی و عروض رایج در ادبیات بزرگساالن  متأثر ازمادر لیام،    دهدمی

موسیقایی در کالم او، ابزاری زیستی و تکوینی    هایکند، بلکه حضور ویژگیمیآهنگین ن
با کودکش ارتباط برقرار کند. از همین    )فرگشتی( است که طبیعت در اختیار او نهاده تا 

تنها از مسیر اوزان عروضی عربی  ها نهالالییاستنتاج کرد که حضور وزن در    توانمینکته  
  ی یافتهتکوین  وان اوزان عروضی را صورتی راه پیدا نکرده، بلکه حتی شاید بت  ها الالییبه  

نوعی ابزار    ،دارند و در اصلهای بیولوژیک و زیستی  آهنگینی دانست که پایه  هایکالم
بود بشری  ارتباط  ترانهاندهایجاد  بر روی وزن  تحقیقات  بحر    های محلی.  که اغلب در 

شد سروده  شعریاندههزج  وزن  این  که  است  آن  نشانگر  رایجظا  ،،  از  پیش  شدن  هراً 
زیرا  عروضی عربی در  هایربح داشته است؛  ترانه  شعر فارسی وجود  و  های  فهلویات 

از ورود  محلی حت پیش  بحر سروده  ی  ایران عمدتاً در همین  به  رک.  )  شدند میاسالم 
 . (478 -477:  1381شفیعی کدکنی، 

 سازی كوتاه.  2. 4. 2
در    موسیقی  و  وزن  میان    هاالالییاز حضور  بالغی  مشترک  وجوه  دیگر  بگذریم،  که 

. کلماتی  کندمیو گفتار کودکانه، این دو را از جهات دیگری نیز به هم نزدیک    هاالالیی
های  ، عمدتاً کلمات کوتاهِ یک یا دو سیالبی هستند، به جملهکندمیکه مادر لیام تلفظ  

 پیش رو توجه کنید: 
Oh! What you say? 
Tell me a story. (3) 
Tell me more. (3) 
Do you want your own chair? (4) 
Is it better than that one? (3) 

… 
  شوندمیها با کلمات کوتاهِ یک یا دو سیالبی، چندین بار در طول مکالمه تکرار  جمله

نشان پرانتز  داخل  از    یهدهند)اعداد  سادگی،  و  تکرار  است(.  جمله  هر  تکرار  دفعات 
م   بارز  بالغی  هاینشانه کالم  کلمات،  در  تکرار  است.  لیام  ایجاد  خواهادر  در  ناخواه 

همهماهنگی اصطالح  با  آن  از  بدیعی  صناعات  در  که  آوایی  یا  واج  آوایی،های  آرایی 
هایی از مناطق مختلف  های زیر الالییشود، دخیل است. در نمونهیاد می  (2)تجانس حروف 

  ر شود. برای آشکاها  آن  در انواع مختلف  ها ویژگیکشور آورده شده تا حضور فراگیر این  
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به تعداد هجاها  هاالالییکه از میان    نمونه در الالیی زیر انتخاب شده،  ی استان فارس 
 آرایی شده است توجه کنید: هایی که موجب واجها( در کلمات و تکرار)سیالب

 شن ـآب  لــــالالالال، گ»
 چشوم روشن  کاکا رفته
 خشخاش   لــالالالال، گ
رفته همراش   کاکا   خدا 
 ره ــــیز لـــالالالال، گ

 ره ــــیگیآروم نم  مبچه
 ه ــــ پست  لـــگ  الالالال،

 کمر بسته   هـــرفت  بابات
 خشخاش   لــگ  الالالال،

 خدا همراش   رفته  بابات
 ا ـــــ نعن  لـــگ  الالالال،

 «اــ دم تنهـ ش  رفته  بابات
 ( 35 -26: 1396، همکاران)محمدی و 

با اینکه در بحر هزج    هستند. حتیهای باال دو هجایی  تقریباً تمام کلمات در مصراع
بیشتر بحر  »مفاعیلن«، رکنی چهارهجایی  هاالالیی  که  یعنی  ی محلی است، رکن اصلی 

تمام مصراع  ؛است باال دو کلمه در یک رکن جا میاما در  از کلمهای    ی ه گیرد و غیر 
هیچ»نمی بگیره«  باال  کلمات  از  نهیک  پر  را  مفاعیلن  واحد،  ت  حقیق در  .کندمیطور 

سازوکاری شبیه سازوکار وزن دوری در اینجا دخالت دارد که هر مصراع را به دو مصراع  
و    سازیکوتاهو    کندمیتقسیم    اعیلن مفاعیلن/ مفاعیلن مفاعیلن(وزن )مفمساوی و هم

می  سازیساده مضاعف  آن    سازیکوتاهوزنی،    سازیسادهسازد.  را  تبع  به  و  کلمات 
 خورد:، از جمله این الالیی قوچانی نیز به چشم میهاالالییمصراع در دیگر   سازیکوتاه

 م هـبیچـبِکِن  الال الال »
 م بیچهن ــمَکِ ماما ماما
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 ولو ده لــ هوا َتریک ش
 «ا دمِ  جَــــروـاَمِده ت 

 ( 45: 1386)جمالی، 
 یا در این دو الالیی مربوط به استان کرمان: 

الال » ملــمل  الال   ل ــــمـوس 
صندله  ـــک چوب   گهوارت 

 ون ـهندست  تیـ ت چــــلحاف
 ستون یــت پَر ســـبالشت  هــک

تاب  یا  الال   ستون ـــــباد 
سو  نظر   تون ـهندس  ی کن 
عز  وـبگ  ن ـم  زیـــــــبابا 
 «تونـــبس نوــکت  رودم یبرا

 ( 191: 1383احمدپناهی، )
الال » چنـــــده اال  گـــــلِ   ، 
 لبت بوسم، همــــش قــنده  
 داده   خـــــــــــدا  ،  اال الال  

 «دادهگنـــجی به مـــــا    خدا
 ( 56:  1381)عمرانی،  

 مشهود است:  سازیسادهو  سازیکوتاههمچنین در این الالیی سبزواری نیز، عناصر  
 ــــل نــــازم ــالال الال، گـــ»
 ، به غـــم ســازم و رِ دارمــتـ
 چـــی کــم دارم ، و رِ دارمــت 
 «زارون شــــکر به جـا آرمــه

 ( 73:  1370)جاوید، 
گیرد: هر دو کلمه در یک رکن جا می  ،دلیل کوتاهی کلماتبه  ها معمواًلدر این مصراع

فاعیلن( و کمتر  هزارون شکر )مفاعیلن(، یا حتی سه کلمه: تو رِ دارم، چی کم دارم )م
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کلمهپیش می که  کلمآید  مثل  با    »باد«  یهای  ای  اال  مثال:  برای  رکن شکسته شود،  در 
)مفاعیلن()مف تابستون  دِ  شکستهلیحادر  ؛اعیلن(  در  که  رکن،  در  کلمه  اشعار  شدن 

برای مثال به کلمات »برافشانیم«، »ساغر«،    شود؛میدیده    فراوانیغیرالالییِ بحر هزج به
 »سقف« و »بشکافیم« در بیت زیر توجه کنید:  

گل/  یب» تا  م برافشاا  در    نی/  می  غر و   اندازیم   سا/ 

  «و طرحی نو/ دراندازیم بشکافی/ م  سق/ ففلک را 

 ( 750:  1375)حافظ، 
که پیچیدگی الگوی  آن  ، حال های باال یکی بودهالالییوزن این بیت از حافظ با وزن  

با مقایسه  در  آن  که    هاالالیی  وزنی  آید  پیش  تصور  این  شاید  است.  مشهود  کامالً 
بودن شعر حافظ که با مخاطبانی بالغ، پخته و فرهیخته سروکار  تربودن و پیچیدهتردیریاب

اما باید توجه داشت که ما در این موضع با معانی و محتوا هیچ   ی است.امری طبیع ،دارد
از نظر وزن    هاالالییفظ با بحث بر سر وزن و آهنگ شعر است. شعر حا نداریم وکاری  

ندارد باتفاوتی  قبیل    ،حال این،  از  الگوی    سازی،کوتاهو    سازیسادهسازوکارهایی  درک 
خواهیم دید که سازوکارهای    در ادامه  تر کرده است.را به مراتب ساده  هاالالییوزنی در  

و   تکرار  جمله  از  نیز  دیگری  الگوی سازیموازیبالغی  سادگی  به  وزنی  ساختاری  ، 
 . کنندمیکمک  هاالالیی

 های پيشينیتکرار و كثرت واج. 3. 4. 2
از  سازیسادهبر  الوهع نیز  تکرار  االالییبارز    هایویژگی،  تکرارها  و هم  ،ست.  آوایی 

افزاید. کلماتی که  و بر بار موسیقی درونی الالیی می  کندمیتر  تجانس حروف را پررنگ
تکرارند. یکی از وجوه  یهدهند ، نشاناست  خط کشیده شدهها آن ی باال زیرهاالالییدر 

  عبارت الالالال است و از قضا بیشتر تکرار    دلیلکثرت واج »ل« به  هاالالیی  توجهجالب  
 میل  . مطالعات کردارشناسیِشوندمیهم با این عبارت یا چیزی شبیه به این آغاز    هاالالیی

)جلو(   1پیشین   یهیی که از ناحیهاواجکه    دهدمینشان    هاواجروی  (  2002و کوییکِن )

یی که  هاواجهستند، برعکس    نزدیکی  وحضور    یهالقاکنند  ،شوندمیدستگاه آوایی تلفظ  

 
1 Front phonemes 
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ناحی چال  یهاز  از حلق   یهپسینِ  مثالً  تلفظ  1دهانی،  القا  دوری  و    فاصله  شوندمی،  را 

از پشت  ست، در ترکیب با صدای »آ«  ها االالیی  کنند. صدای »ل« که آغازگر بیشترمی
از قدامیدندان و  تلفظ  ها  آوایی  نواحی دستگاه  القای حس    شود؛میترین  با  این صدا، 

. در سایر  کندمینزدیکی و حضورِ مادر بر بستر فرزند، در برقراری »اتصال« نقش ایفا  
نا، نانا، بوبو، دودو و...« آغاز هایی همچون »لولو، اللبی، نیواژه  اشکال الالیی نیز که با

اند. برای نمونه  ی قدامیهاواج،  هاواجهمچنان    ،(208:  1383احمدپناهی،  شوند )رک.  می
 اندازیم:های آغازین چند الالیی دیگر نظری میبه مصراع

 ( 56:  1386)جمالی،  »ننه الال، ننه الال، ننه ال...«
 ( 38: 1381)عمرانی،   ...«اوال الال، اوال الال »

 ( 129:  1370...« )جاوید، (3) »الیَه الیَه، الیَت برد باره
ال« و تری مثل »للو«، »لیدر این دو الالیی سیستانی که به جای »الال« با آوای متفاوت

 مشهود است: های قدامی شوند نیز همچنان فراوانی واج»لولی« آغاز می
 ( 77:  1386...« )جمالی، (4)»اهلل، لی للو لیال بو

 ( 48: 1370...« )جاوید،  (5)»لولی لول، منی بَچ ورا
های ترکمنی که  هایی که شروعی کامالً متفاوت دارند، مثالً در الالییحتی در الالیی

ر نرم مانند  های بسیاهای آغازین از تکرار واجشوند؛ مصراعاصطالحاً »هودی« خوانده می
 برند و همچنان القاگر آرامش و ارتباطند: »هـ« بهره می

 دوشلر  ادنی قوش الر قوشــــــالر قا هــو  ی هود ی هود»

 (6)«باغشــــالر  میگ لـــهیبار د الــــوارســـامی  ارادانــــای
 ( 3: 1394چی، )هیوه

های  که وقتی افکار او به سمت سال   دهدمیای بر روی هملت، نشان  تسور در مطالعه 
آوایی است،  ترین واج دستگاه  رود، بسامد واج »م« که قدامینخستین کودکی پیش می

 (.  Tsur ،:b1992 59-61 رک.) رودطرز چشمگیری در کلماتش باال میبه

 
1 Backphonemes 
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  اندهی پسینی را سنجیدها واجی پیشینی به  هاواجدر گفتار مادر لیام نیز محققان نسبت  
شمار   برتری  )هاواجو  است  شده  محرز  دوم  گروه  به  اول  گروه   Maill andی 

Dissanayake, 2003: 348.) 

 1وارگیشمایل. 4. 4. 2

  2آوایی   وارگِیشمایل های پیشینی در گفتار کودکانه،  مایل و دیسانایاکی از شمار باالی واج 

استنباط می  گرای شناختی و در  شناسی نقش در زبان   وارگی شمایل کنند.  گفتار کودکانه را 

شناسی به معنی شباهت یا تجانس میاِن فرم و معنای یک نشانه است؛ به این معنی که  نشانه 
طور طبیعی یا  خواهد پیوند و نزدیکی خود را با کودکش نشان دهد، به برای مثال اگر مادر می 

ی دستگاه آوایی او به کودک صادر  ترین ناحیه گیرد که از نزدیک ز اصواتی کمک می غریزی ا 
دهد که وجود چنین ارتباط معناداری میان فرم و معنا،  ( نشان می 2001شوند. دیسانایاکی ) می 

زبان  در  و  معنادار، جهانی  ارتباطات  این  که  مهم  اصل  این  به  توجه  کنار  مختلف  در  های 
بنیان پذیر هستند مشاهده  ارتباط  های بسیاری از دستگاه ،  ادبی را که منکر هرگونه  نقد  های 

های فرهنگی  ها را برساخته طبیعی و ذاتی میان صورت و معنِی نشانه هستند و تمام معانی نشانه 
 کشد. دانند، به چالش می می 

این اصل مهم است که    یهدهندهای مختلف نشاندر بالغت ملت  هاکردن جهانیپیدا 
احتمااًل بسیاری از ابزارهای بالغی ریشه در زیست بیولوژیک بشر دارند. بالغت گفتار 

ترین  ترین و ابتداییبه ساده  توانمیاز طریق آن    ر این میان نقش مهمی دارد، زیراکودکانه د
تر  یفهای فرهنگی ضعتر و برساختهای طبیعی قویپایهها  آن  های بالغی که درمدل 

 است، نظر انداخت. 
 

 3سازی موازی.  5. 4. 2
و از جمله در گفتار مادر لیام نیز به چشم   ابزار بالغی که در گفتار کودکانهیکی دیگر از  

چینش یک سری از لغات در یک ساختار    سازی،»موازیاست.     سازیموازیخورد،  می
لحاظ دستوری یا آوایی یا معنایی  نحوی که کلمات در ساختارهای موازی از  بهزبانی است  

 
1 Iconicity 
2 honetic iconicity 
3 parallelism 
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کنند برابری  هم  در  (Corbett and Connors, 1999: 45)  «با  تکنیک  این   .
فراوانها، جمالمثلضرب و سخنان حکیمانه  برای مثالمییافت    الت قصار  دو »  شود. 

آن  گریآن که اندوخت و نخورد و د یکی ،کردند  دهیفایب  یبردند و سع هودهیکس رنج ب
 : شودمی سازیموازیبدین صورت   ،(170: 1381)سعدی،  «که آموخت و نکرد

 ردنـــرنج بیهوده ب
 فایده کردنسعی بی

 اندوختن و نخوردن 
 ردنــآموختن و نک

های  هرچند صنعت موازنه یا ترصیع، در فرهنگ صناعات ادبی فارسی از زیرمجموعه
برای مثال    تر است؛بسیار وسیع  سازیموازی  یهآید اما گستربه حساب می  سازیموازی

بیان   سخنانش  در  را  فرزندش  حاالت  لیام  مادر  ترکیب  کندمیوقتی  وصفی  از  های 
 :        کندمیچنینی استفاده این

"Big     Yawns! 
Squashed    ear!"   (Maill and Dissanayake, 2003: 343) 

 : شودمینیز به کرّات استفاده   هاالالییابزاری است که در  سازیموازی
   ملوس ململ الال الال 

 ندل ـــص                             چوب                 گهوارت  که  

 هندستون       تیچ    لحافت 

 ستونیـس رــَپ بالشتت که  

 ( 191: 1383احمدپناهی، )
 یا در این الالیی: 

 د نازیصبه 
 د عشقیصبه 

 بزرگم کرد 
 عروسم کرد

 پسر دارم
 دختر دارم

 
 

 ملک جمشید
 ملک خورشید

 ملک جمشید
 ملک خورشید

 
 

ــه شــکاره  ب
 «به گهواره
 ( 218  :1379هدایت،  )
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نیز به ساختار    سازیموازیها  در این نمونه   ها الالییموجب شده که عنصر تکرار  
 نیز حاصل شده است:  سازیسادهوارد شود و به تبع آن 

 (7)<جاشم خالی> باباش      رفته                   گل  قالــــی                       الال، الال»
 >خدا همراش> باباش      رفته  گل   خشخـاش                     الالالال

 الالالال  
 الالالال

 گل   پونـــــه  
 گل   نعــــــنا                                                    

 باباش      رفته  
 باباش      رفته 

 م خونه  چهب 
 «م  تنـهابچه 

 ( 25: 1386)جمالی، 
الالیی را به سمت    سازیموازیمشاهده کرد،    توانمیباال    یطور که در نمونههمان

ها پیش برده است، این تشابه در ساختار و الفاظ گاهی تا آنجا  تشابه بسیار زیاد در مصراع
نظر از    های بسیار جزئی با هم دارند و صرفهای الالیی تفاوترود که مصراعپیش می

برای  ها  توان آنمیهای جزئی  آن تفاوت تکرارِ مکررِ یک ساختار دانست،  را در اصل 
 های زیر که بخشی از یک الالیی لُری است، زیر توجه کنید: نمونه به مصراع

 »دو سر گله یه گو دارم 
 دو سر گله یه اسب دارم 

 دو سر گله یه خر دارم 

 دو تا چوپونِ خو دارم  
 دارم  (8)دو تا چوپونِ مَس 

 دو تا چوپونِ کر دارم«

 (65)همان: 
الالیی مازندرانی زیر نیز مشابه الالیی باال، ساختاری یکسان را با تغییرات بسیار جزئی  

 :کندمیدنبال  
 »الال الال  گل  چایی 

 الال الال   گل  پنبه 
 الال الال   گل  لیمو  

 دتر             دارنه 
دتر               

 دارنه  
 دتر             دارنه   

 اَ            تا                 
 د           تا      

 سه         تا  

 (9)ایید  
 عمه    
 عمو«  

 ( 132:  1381)عمرانی،  

بار دیگر موضوع را    هاالالییدر   سازیموازیگونه که پیش از این نیز گفته شد،  همان
ها، درک الگوی وزنی  . تکرار ساختارهای مشترک در مصراعدهدمیپیوند    سازیسادهبا  

 سازد. تر میرا برای ذهن ساده
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همگانی، مکرر و آشکار است که حتی    حدیبه  هاالالییاین سازوکارها در ساختار  
هایی که  ی تقلیدی، یعنی ترانههاالالییمعیاری ساخت برای تشخیص    ها  آن  از  توانمی

. برای مثال در اندهبا کودک ساخته شدها ولی در کاربردهایی نامرتبط  الالییبه تقلید از  
اجتماعی  و کارکردی سیاسی  اما در اصل مضمون  ،که در ظاهر الالیی است  ی زیر هتران

، چندان برجسته نیست.  سازیموازیخصوص  ه، باهالالییدارد، سازوکارهای بوطیقایی  
مناطق مختلفی مثل سمنان، اصفهان    در  بیگانگان  الیی مقارن با اشغال ایران به دستاین ال 

 و تهران و... رایج بوده است:
 بخواب ای دختر زیبا »

 باالم الی الی باالم الی الال
 میان مخمل و دیبا 

 دو چشمانت ببند امشب 
 شب بینی گزند امکه می

 دیانت از میان رفته 
 غیرت هم نشان رفته«ز 

 
 
 
 
 
 
  

 ( 20: 1386)جمالی، 

 1سازی آیينی. 6. 4. 2
، تکرار، تکرار موزون، الگوبندی،  سازیسادهتمام ابزار بالغی که در باال یاد شد، از جمله  

های جانداران از آن با که کردارشناسان در انواع گونه  و... از ابزارهایی هستندبندی  قالب
منظور    .(439Eibesfeldt -Eible :1989 ,- 440)  اند ه« یاد کردسازیآیینیعنوان »

از قالبِ هدف  طوریهکردن یک رفتار است، بسازی، روندِ معنادار آیینیاز   که آن رفتار 
را به خود بگیرد، از این پس این رفتار،  اولیه بیرون بیاید و کارکرد یک نشانه یا یک کُد  
گویای معنای خاصی    برای طرف مقابل  ماهیتی نشانگی و ارتباطی به خود خواهد گرفت و 

نشان که  را  لیسیدن دست صاحب در سگان  رفتار  مثال  برای  آیبسفلت  بود.    ی هخواهد 
کسب غذا  داند که در اصل برای  ای میرفتار زیستی  یهشدتسلیم و اطاعت است، آیینی

بدین معنی که در رست بوده است،  ابقای حیات  تر  های ضعیفسانان، گرگگرگ  یهو 
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گرگ شکار  از  را  خود  غذای  قویقبیله،  میهای  دست  به  منظور  انده آوردتر  بدین   ،
تا غذا را    اندهلیسیدتر را میگرگ قوی  یههای ضعیف برای بیان احتیاج خود، پوزگرگ

اختاربندیِ  و س  سازیسادهتدریج در طی روند تکاملی، با تکرار،  از دهان وی بگیرند؛ به
صورت نشانگانی در معنای ابراز کمینگی، اطاعت و تسلیم به کار  این رفتار، لیسیدن به

 .شودمی« سازیآیینیرود و به اصطالح »می
رسی  ی فاها الالییمادر لیام و هم در  یهکه هم در گفتار کودکان ابزارهای بالغی باال 
  در قالب نشانگی ، برای مادر و کودک، هر دو به رفتاری آیینی تبدیل شده و  شوندمیدیده  

 روند.  برای ابراز و ایجادِ »اتصال« به کار می

   1زداییآشنایی. 7. 4. 2
درکی از معنای عبارات و جمالتی که    ،طبیعی است که کودکان تا پیش از سن مشخصی

به آرام  شودمیبیان  ها  آن  خطاب  مادر  الالیی  با  است که کودک  ندارند. پس چگونه   ،
؟ این امر  شودمیهای متفاوت نشان  و لیام با جمالتِ غیرشعری مادرش واکنش  شودمی

عر اهمیتی  گرایان، مبنی بر اینکه الگوهای آوایی در شمشخصاً تأییدی است بر آرای فرم
بسیار مهم در رفتارشناسی    یهاما نکت  ؛ برابر و یا حتی بیشتر از محتوای معنایی آن دارد

های انحراف از معیار  های آوایی را گونهگرایان ساختچند فرماست که هر کودکان اینجا
  ی هلدانند، اما طرز برقراری ارتباط مادران با کودکانی که در مرحکالم می  ی هزدایانو آشنایی

آشنا و طبیعی کالم    یهاین است که از قضا گون  یهدهندنشان  ،پیشاگفتاری قرار دارند
ای  بالغی را برساخته  یهبرای ایشان، کالم بالغی است و برعکس تصور رایج که گون 

 های طبیعی و زیستی دارد. بالغی پایه یهداند، گونفرهنگی از کالم معیار می
های  دیسانایاکی، پژوهشگران دیگری همچون اچسون و هرن نیز به قابلیتپیش از مایل و  
، درک این پدیده را در  های کالمی در کودکان اشاره کرده بودند. اچسوندرک موسیقی
هایی نیز وجود دارند که آزمایش  کندمی  بیانداند و البته  ماهگی محتمل میحوالی هشت

دهند )اچسون، ماهگی هم نشان میوالی ششی درّاکه را حتی در حهوجود این قو  که
هفتگی، رک این پدیده را تا حوالی سن هشتاما مایل و دیسانایاکی د  (؛185-188:  1364

برند. در حقیقت پژوهش مایل و دیسایاناکی سند خوبی  ماهگی به عقب مییعنی حدود دو
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دک را حتی  درک موسیقایی در کو  ی هبرای آن دسته از پژوهشگرانی است که حضور قو
نخستین    ،آهنگ تپش قلب مادربرند و معتقدند کودکان حتی با ضربتا بدو تولد پیش می

عنوان  (. شاید بد نباشد به3Hearne :2001 :کنند )میهای درک موسیقی را تجربه  لحظه
اساس  نام دارد، بر   1آخرین نکته اشاره کنیم که یکی از اوزان شعر انگلیسی که »ایامبیک«

و صوتی شبیه به صدای    شود میچینش یک هجای غیرمؤکد و یک هجای مؤکد ساخته  
da Dum da Dum da Dum رساند که همانا صدای تپش قلب است.  را به گوش می 

 

 گيری نتيجه. 3
بوطیقایی    هایتوان بدین تفسیر رسید که ویژگیمیهایی که از نظر گذشت  با توجه به یافته

( کودکانه  یافته شده( در  برموجود در گفتار  دیسایاناکی  تحقیق مایل و  آنچه در  اساس 
کارکرد تعاملی دارد    ،که بوطیقای گفتار کودکانهشود. ازآنجامیی فارسی نیز دیده  هاالالیی

گیرند،  کار میه  در کالم خود ب  ناآگاهانهآن را  »اتصال« با کودکانشان  و مادران برای برقرای  
. از  شودمینیز اتصال مادر و کودک را موجب    هاالالییباید گفت که بوطیقای موجود در  

دیگر ازآنجا سوی  کودکان،  گفتار  کودکی  بررسی  یهکه  با  خطاب  در  باال  اثر  در  شده 
ن خود  را از بدو تولد برای کودکا  هاالالییهفته صورت گرفته بود و مادران نیز  هشت

رشد شناختی بشر دست یافت و آن اینکه کودک    یهای درباربه نکته  توانمیخوانند،  می
و این ظرفیت، بستری برای    شودمیانسان از سنین بسیار کم به قدرت درک بالغی مجهز  

دیگر اینکه توانایی درک    ی ه. نکت کندمیمادر و کودک ایجاد    یهتعامل و اتصال دوطرف
نشانگر آن است که درک بالغی در کودکان حتی پیش    سن،بسیار کم  بالغی در کودکان

شده از  ای منحرفگونه  ،و اگر برای بزرگساالن کالم بالغی  شودمیاز درک زبانی حادث 
که پیش از  است. همچنانزبان طبیعی است، برای کودکان آنچه طبیعی است، کالم بالغی  

می شناختی  بوطیقای  شد،  یاد  جهانیاین  با  کوشد  مواجهه  در  را  اندیشه  و  ذهن  های 
چنینی که گویای  های اینو گونه  هاالالییبنابراین گفتار کودکانه،    های ادبی بکاود؛زیبایی

ها کمک شایانی باشند، ند در یافتن این جهانیتوانمیها هستند،  اولین تجربیات ادبی انسان
 .اندنشدههای فرهنگی عمیق برساخت زیرا هنوز متأثر از

 
1 iambic 
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Introduction 

While communicating with infants, adults usually use a certain kind of 

language which is different from the usual adults' conversational 

language in vocal stretches, hesitations, repetitions, etc. This special 

kind of language is called “Babytalk”. The cognitive studies on 

Babytalks has shown the existence of some specific poetic 

characteristics which prove the ability of literal cognition in human 

infants even in the first weeks of their lives. Lullabies are also one of 

the first sources for communicating with babies.  

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

This research tries to answer the question whether or not the lullabies 

can be considered a source for discovering paradigms of cognitive 

poetics in children? What are these paradigms? This study uses the 

cognitive method and David Miall and Ellen Dissanayake's (2003) 

findings to investigate and extract poetic potentials and paradigms in 

lullabies.  

Researches undertaken so far on Persian lullabies have focused 

on their categorization based on their geographical, contextual and 

thematic elements from the perspective of cultural studies and 
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anthropology. Some of the researchers who have undertaken the task of 

collecting the lullabies, for example, Omrani (2002), Javid (2004), 

Khazaei (2005), Qanbari (2006), Jamali (2008), Safidgar Shahanaqi 

(2015), have also studied the themes of the lullabies. Some researchers 

have also analyzed the contextual, structural and narrative features of 

the lullabies, but they have focused on the world of women and 

mothers; for example, see Hasanli (2001), Vojdani (2008), and Enayat 

et al (2012). 

Qezel-Ayagh (2006) has studied children’s literature from 

infancy to 3 years of age and pointed out the significance of lullabies in 

the physical and emotional education of children besides other songs 

and games. Perhaps the closest study to our study is the article titled 

“Children’s poetry and the appearance of verbal aesthetics in children” 

by Haqshenas et al. (2010) in which the subject is investigated based on 

the theoretical framework of the formalist linguist, Ruqaiya Hasan. 

While that study focuses on learning literature from the ages of infancy 

to later years, the present study as a cognitive research focuses on 

lullabies and their rhetorical features for infants in the first weeks after 

birth.  

 

Discussion 

Miall and Dissanayake (2003) believe that the function of every hidden 

poetical potentiality in babytalk is creating a closer relationship 

between the mother and the child. Therefore, poetical potentialities are 

connected to Bowlby’s famous theory of attachment (1982: 177-198). 

Miall and Dissanayake (2003) identify several poetical potentialities in 

babytalks, and we have tried to trace them in lullabies, too. 
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The frequency and repetition of frontal phonemes: 

Repetition is one of the most obvious characteristics of lullabies. An 

interesting aspect of lullabies is the frequency of the consonant “L” due 

to the repetition of la la la la. Behavioral studies on phonemes show that 

front phonemes (those which are articulated in the anterior area of the 

phonetic system) generate senses of presence and closeness; while back 

phonemes (those which are articulated in the posterior area of the 

phonetic system) generate senses of distance. Therefore, the consonant 

L generates sense of close relationship between the child and the 

mother. 

Iconicity: Miall and Dissanayake (2003) believe that the high 

frequency of front phonemes in babytalk results in its phonetic 

iconicity. In cognitive orthographic linguistics and in semiotics, 

iconicity means similarity homogeneity between the form and the 

meaning of a sign; for example, if a mother wants to show her intimacy 

with her child, she naturally and instinctively makes use of sounds 

which are articulated from her nearest area of the phonetic system to 

the child. Such a meaningful relationship between the form and the 

meaning challenges the basis of poststructuralist thinking which 

negates any natural and inherent relationship between form and 

meaning of a sign and believe that all the meanings of signs are cultural 

constructs (Dissanayake, 2001). 

Parallelism: Parallelism is the arrangement of a number of 

words in a linguistic structure in a way that they are in parallel structures 

of grammar, sound or meaning (Corbett and Connors, 1999: 45). This 

technique, which is similar to balancing in traditional rhetorical 
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techniques, is frequently used in proverbs and epigrams. Parallelism is 

a frequent tool in lullabies, too.  

Ritualization: The process of making a behavior meaningful, 

in a way that it comes out of the form of its primary goal (which is 

usually a biological need) and gains the function of a sign or a ritual, is 

called ritualization. One can argue that the rhetorical tools mentioned 

above, which exist in both babytalk and Persian lullabies, have turned 

into ritualistic behaviors for the mother and the child and are used for 

making and expressing “connection”.  

Defamiliarization: Formalists believe that rhythmic 

structures are types of deviation from the standard language which 

defamiliarize speech; however, it is important to note that in children’s 

behavioral studies, the manner in which a mother connects with her 

child in the prelinguistic stage shows the rhetorical speech is exactly the 

familiar and natural type of speech for the child. In other words, 

contrary to the popular belief that identifies rhetorical language as a 

cultural construct, this type of language has a natural and biological 

basis.  

 

Conclusion 

The findings of the research showed that the same poetical 

characteristics exist in both babytalk and Persian lullabies. The poetics 

of babytalk has an interactive function and mothers make use of them 

unconsciously to connect with their children. The poetics of lullabies, 

too, creates this connection between the mother and the child. Evidence 

shows that from a very early age, the human child is able to understand 

rhetorical language. This is a potential field for the interaction and 
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mutual connection between the mother and the child. Interestingly, 

rhetorical understanding in young children occurs even before linguistic 

understanding; therefore, if rhetorical language is a deviation from the 

standard language, for children it is the natural type.  

 

Keywords: Attachment, Babytalk, Cognitive Poetics, Persian lullabies 
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