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چکیده
کودك و دوران «هدف از نگارش این مقاله، بررسی 

بوستانو مثنوي معنوي، الحقیقهحددر » کودکی
در این اشعار، کودك، انسانی ضعیف، ناقص و . است

ر کشیده شده است و دوران کودکی، پذیر به تصویآسیب
مسیري است که باید از آن گذشت تا به بزرگسالی 

در شعر هر یک از این شاعران، کودك و دوران . رسید
کودکی حالت نمادین یافته است و هر کدام از آنها، براي 
بیان مفاهیم اخالقی و عرفانی مورد نظر خود به کودك و 

، این الحقیقهدحدر . انددوران کودکی توجه کرده
،دوران، نمادي از دوران پیش از سلوك قرار گرفته است

. ها هنوز گرفتار تعلقات دنیوي هستنددورانی که انسان
، موالنا کودك و دوران کودکی را مثنوي معنويدر 

داده نمادي از دوران پیش از سلوك، سالکان و پیران قرار
- دانی انسان، کودکی نمادي از دوران نابوستاندر . است

هاست، افراد باید این دوران را پشت سر بگذارند تا به 
تولد، جنینی، به مکتب . مرحله آگاهی و شناخت برسند

رفتن، عقل، گریه، شادي، تغذیه، بازي، راه رفتن و از شیر 
گرفته شدن کودك از جمله مسائلی هستند  که دستمایه 

.ساختن تصاویر هنري شده است
و دوران کودکی، نماد، مسائل کودك:هاکلیدواژه

.اخالقی و عرفانی
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Abstract
This article attempts to explore

children and childhood in the Hadigheh,
Masnavi and Bostan. Child is illuminated
as a weak and Susceptible in the poems of
these books. Thus, childhood period is
considered a stage in life that one should
pass to reach adulthood. Child and
childhood turned in to a symbolic form in
the poem; of these poets .Each of which
saw this period as an inspiration for their
moral and mystical explications.  In the
Hadigheh this period of the time is
considered as the time that human beings
are still gripped with the worldly
belongings. Mollana, in the masnavi, sees
child hood period as pre-suluk time. In the
Bostan childhood is a symbol of ignorance
and people should pass this stage of life to
arrive at awareness stage. Birth, wisdom,
crying, happiness, feeding, playing and
toddling are the central imagery themes
used in these works.
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مقدمه
سرودن شعر و نوشتن داستان براي کودکان در 

در عرصه . کشور ما از دوره مشروطه آغاز شد
شعر، ایرج میرزا از پیشگامان است و در زمینه 
داستان، طالبوف از اولین کسانی که کتاب براي 

داستان کودکان به معناي مصطلح «. کودکان نوشت
آن از دوران مشروطیت و به همت طالبوف وارد 

-ادبیات فارسی شد و سپس به همت جبار باغچه

رو به -بنیانگذار ادبیات کودك در ایران-بان
تا پیش از ) 105: 1388روزبه، (».ترقی نهاد

جديهاي اختصاصی به صورت مشروطه، کتاب
علت این امر را نیز باید ،براي کودك نوشته نشد

در فلسفه تعلیم و تربیت گذشتگان نسبت به 
در ایران نه تنها نویسندگان «. کردکودك جستجو 

هاي اخیر به بلکه مربیان نیز تا سال،ناو محقق
کودکی و نوجوانی به عنوان یک دوران آموزندگی 

اند و هرگز آن را به خودي پذیري نگریستهو نقش
اند و خود، مورد مطالعه و مشاهده قرار نداده

-اي در راه رسیدن به بزرگهمیشه آن را مرحله

نتیجه چنین ) 19: 1356ایمن، (» .اندپنداشتهسالی 
کودك و نوجوان، سبب شد ةطرز تفکري دربار

تا کوششی علمی در راه شناخت شخصیت کودك 
براي صورت نگیرد و در نتیجه، آنچه ظاهراً

وجود آمد، با روحیه او نیز ه کودك و نوجوان ب
البته باید توجه داشت ،)19: همان(سازگار نباشد

ار ادبی پیش از مشروطه به خصوص در که در آث
متون نظم، شاعران به مسائل گوناگون کودکان 
همچون تعلیم و تربیت کودکان، سرشت و 

اند که شان توجه داشتههاياحساسات آنها و بازي

تواند نسبت به شناخت بررسی این موضوعات می
هاي مختلف زندگی کودك در گذشته مؤثر جنبه

. واقع شود
هایی وجود شفاهی، قصه و افسانهدر ادبیات

داشته است که متناسب کودکان بوده و برخی از 
هایی از متون نظم و نثر ها و داستانحکایت

گلستان، قابوسنامه، بوستان، شاهنامهفارسی مانند 
با ذهن کودکان همخوانی داشته کلیله و دمنهو 

ها که براي فرزندان غیر از اندرزنامه«. است
شده است و تعداد آنها تا آنجا که خواص نوشته

هایی نیز در زمره ما اطالع داریم زیاد نیست، کتاب
ادبیات کالسیک ما هست که ضمن آنکه براي 

به سبب سادگی سبک ،کودکان نوشته نشده است
توانند از آنها بیان، مضمون جالب، کودکان نیز می

بوستانو گلستانهایی مثل کتاب. بهره گیرند
) 92: 1387پوالدي،(» .رار التوحیداسسعدي، 

شاعران در برخی از این متون مانند متون 
به » کودك و دوران کودکی«تعلیمی و عرفانی  به 

هاي گوناگون اي براي بیان اندیشهعنوان وسیله
تعبیرات هاي وخود توجه داشته و با کمک واژه

مربوط به کودك و مراحل دوران کودکی، تصاویر 
اي که به گونه،اندشعار خود خلق کردهزیبایی در ا

کودك و دوران کودکی مفهوم لغوي خود را از 
هاي دست داده و حالت نمادین یافته و نیز اندیشه

هاي مختلف کودك در این خود را درباره جنبه
.اندآثار بیان کرده

هدف از نگارش این مقاله، برداختن به نگرش 
در » کودك و دوران کودکی«هنري نسبت به

در . استبوستانو مثنوي معنوي، الحقیقهحد
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هایی شعر سنایی، موالنا و سعدي  نه تنها اندیشه
بلکه ،درباره چگونگی تربیت کودکان وجود دارد
گذارد هر یک از مراحلی که کودك پشت سر می

اي ساختن تصاویر تا به بزرگسالی برسد، دستمایه
ار، شاعران در این آث. گوناگون قرار گرفته است

هم به مسائل تربیتی و نحوه تربیت کودکان و 
هاي آنها توجه نموده و هم  براي ق و خواستهئعال

بیان مسائل اخالقی و عرفانی مورد نظر خود، به 
.اندکودك و دوران کودکی استناد کرده

پیشینه تحقیق
هایی درباره دوران کودکی تاکنون کتاب یا مقاله

سیک نوشته شده است که به خصوص در آثار کال
در : توان به موارد زیر اشاره کرداز آن جمله می

از شاه آبادي، » اي بر ادبیات کودكمقدمه«کتاب 
اي به وضعیت کودك در در فصل سوم آن اشاره

کتاب مهم دیگر در . دوره میانه در ایران شده است
از » تاریخ ادبیات کودکان ایران«این زمینه کتاب 

در . حمدي و زهره قایینی استمحمدهادي م
» موالناۀها در اندیشفرهنگ نمادها و نشانه«کتاب 

از علی تاجدینی به برخی از نمادهاي که موالنا با 
در . کمک واژه کودك ساخته، توجه شده است

نیز » فردوسی پژوهی«دفتر دوم مجموعه مقاالت 
کودك و «اي را محمدرضا یوسفی با عنوان مقاله

به چاپ رسانیده و » هنامهکودکی در شا
عنوان » جستجوي کودك در ادبیات سنتی ایران«

. اي از سیروس طاهباز در این زمینه استمقاله
نظریات علماي بزرگ «محمود عطاران مقاله 

ابن سینا، غزالی و (مسلمان در باب تربیت کودك

بررسی نقش «، بهشتی مقاله »)خواجه نصیر طوسی
و » دگاه قرآن و سنتبازي در تربیت کودك از دی

زاده بررسی اشعار تعلیمی کودك و محمود صادق
. اندنوجوان در ابیات معاصر را چاپ کرده

کودك و دوران کودکی از نگاه سنایی، موالنا و 
سعدي

دو رویکرد عمده وجود » کودك«در پرداختن به 
و رویکرد » کودك هچون هدف«رویکرد : دارد

کودك همچون رویکرد«. »کودك همچون وسیله«
کودکان، خالقیت، ) درك مستقیم(هدف، بر آگاهی

تمامیت، کمال و گرایش آنان به عشق و آزادي 
رویکرد کودك همچون وسیله، بر عدم . تأکید دارد

آگاهی، درخودماندگی، کثرت نقص و گرایش 
».ورزدکودکان به غرایز پست اصرار می

در این رویکرد، کودکان) 160: 1384خسرونژاد،(
شوند و از پذیر فرض میضعیف، ناقص و آسیب

نظر متمایالن به این رویکرد، قدرت و کمال تنها 
شود، انسان بودن برابر با در بزرگسالی حاصل می

بزرگسال بودن است و دوران کودکی پیش درآمدي 
،کودکی خود چیزي نیست. براي انسان شدن است

بلکه مسیري است که باید از آن گذشت تا به 
)158: 1383خسرونژاد،(.رگسالی رسیدبز

سعدي، سنایی و موالنا به رویکرد دوم 
دانند که هنوز گرایش دارند و کودك را انسانی می

از جهت عقلی، ناقص و براي ،رشد نیافته است
موالنا، با توجه و . رشد، نیاز به هدایت دارد

براساس همین نوع نگاه است که کودکی را دوران 
،داندبزرگسالی را دوران کمال مینقصان آدمی و 
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البته باید توجه داشت که دوران کودکی و 
بزرگسالی در مثنوي حالت نمادین یافته و کودکی 
در شعر او بیشتر نماد از دورانی است که انسان 
هنوز به شناخت خداوند و به وصال او نرسیده 

دوران بزرگسالی نیز نماد از دورانی است . است
عقل به کمال رسیده و راه که شخص از نظر 

از نظر موالنا، کودکی یا . سلوك را طی کرده است
بلکه هرکس بویی از حق ،بزرگی به سن نیست

مرز کودکی و «. شودبرده است، بزرگ شمرده می
. »مردي در نسبتی است که هر فرد با دنیا دارد

جویندگان ثروت و مقام درست مانند کودکانی 
کنند و با از خاك میشان را پر هستند که دست

. جنگندیکدیگر بر سر کمی و زیادي خاك می
مرز کودکی به افق بصیرت انسان نسبت به دنیا و 

مالك کودك و . [...] رفتار وي در آن بستگی دارد
هر که محجوب باشد . مردي محجوبی است

» .کودك و هر که از شک خارج شود، مرد است
). 726و 724: 1383تاجدینی،(

وي، تا زمانی که انسان گرفتار هوا و از نظر 
زمانی بالغ . شودهوس است، کودك محسوب می

:ها رهایی بیابدشود که  بتواند از دام هوسمی
اند، جز مست خدالخلق اطفا

واـنیست بالغ، جز رهیده از ه
)129:همان(

این به » زن کافر و طفل شیرخوار«در حکایت
اش نزد موضوع اشاره شده است که زنی کافر با بچه

کند به مدح رود و آن کودك شروع میپیامبر می
:نامدموالنا، چنین کودکانی را بزرگسال می. پیامبر

کـــودك دو مـــاه همچـــون مـــاه بـــدر 

درــاب صــون اصحـدرس بالغ گفته چ

)409:همان(
از نظر این شاعر، همچنین کسانی که به 

اند و مرد، کسی است دنیوي شادند، کودكزندگی 
که به مرگ و رهایی یافتن از زندگی مادي 

:دلخوش است
پس رجال از نقل عالم شادمان
وز بقااش شادمان این کودکان

)567:همان(
متفاوت با کودك، شخصیتی است کامالً«

هاي محدودي او تجربه. شخصیت بزرگساالن
ز صدق و صفاي باطن کودکانه برخوردار ا. دارد
هاي اجتماعی ها و سوء نیتهنوز با نیرنگ. است

) 57: 1388نژاد، شعاري(» .بزرگساالن آشنا نیست
موالنا نیز چنین نگرشی نسبت به کودکان دارد، 

داند و از نظر او، آنها سرشت کودکان را پاك می
هاي بزرگان به دور اندیشیها و چارهاز حیله

:ستنده
پیر پیر عقل باشد اي پسر
نه سپیدي موي  اندر ریش  و  سر
از بلیـس او پیرتر خود کی بـود؟
چون که عقلش نـیسـت، او الشی بود
طفـل گیـرش، چـون بـود عیـسی نفس

کاش چـون طفـل از حیـل جاهـل بـدي     
ادر زديـنگ در مـالن چـو طفـــا چـت

)523: 1384مولوي،(
کودك و ةسعدي، از متفکرانی است که دربار

دوران کودکی سخنانی گفته و مسائل مختلف مرتبط 
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نظر او، از. با کودکان را در بوستان بیان کرده است
- دوران کودکی، دوران پاکی و معصومیت انسان

شناسی او، کودك از گوهري پاك هاست و در انسان
ران کودکی، به باور وي، دو. و نفیس برخوردار است

دورانی است که هنوز سینه انسان به گناه آلوده نشده 
نماد از  –بنابراین مردن انسان در این دوران ،است

بهتر از - دورانی است که آدم از گناه مبري است
نمادي از دوران آلوده شدن به - دوران بزرگسالی

: است- گناهان
برست آن که در عهد طفلی بمرد

ردـاري نبـرمسـر شـه سـرانـه پیــک
)117: 1381سعدي،(

خواهد که نادانی دوران ها میسعدي از انسان
کودکی را پشت سر بگذارند و به دوره بلوغ و آگهی 

خواهد که اما در مقابل، همواره از افراد می،برسند
به صفا و پاکی دروان کودکی بازگردند و از آن 

او، سرشت کودك پاك و به در نظر . فاصله نگیرند
سبب که در نظر دور از حرص است و به همین 

او، در . کودك بین زر و خاك تفاوتی نیست
بوستان کودك را بیشتر در تقابل با عاقل قرار 
داده و در شعرش، کودك نمادي از افراد نادان 

از نظر وي، انسان باید دوران کودکی یعنی . است
ه مرتبه بزرگسالی و دوران نادانی را  طی کند و ب

نادانی، خودپسندي، ناتوانی و پاکی از . آگاهی برسد
هایی هستند که او براي کودکان به کار جمله صفت

هاي کودك در اشعارش، نمادي از طیفبرده و 
مختلف جامعه همچون اولیاي الهی، نادانان، ناتوانان 

. و افراد روي در خلق است

ران سنایی، نگاهی منفی به کودك و دو
کودکی دارد و همواره این دوران را در تقابل با 

از نظر او، هر . دوران بزرگسالی قرار داده است
ارزش شود، بیآنچه به دوران کودکی مربوط می

شاید ،است و مردان باید از آنها دوري جویند
دلیل این نگاه منفی سنایی به دوران کودکی، این 

از دورانی است که دوران کودکی از نظر او، نماد
که افراد دست به سیر و سلوك نزده و به کمال 

سنایی، شناخت درستی از کودکان و . اندنرسیده
داند که کودکان شیفته روانشناسی آنها دارد، می

ها توجه ویژه دارند و بازي هستند، به رنگ
اما به سبب اینکه تعلقات دوران ،نازپرورده هستند

یا و مظاهر آن قرار کودکی در شعر او، نمادي از دن
به باور . گرفته، نگاهش نسبت به آنها منفی است

اما هنوز ترك تعلق ،او، افرادي که بزرگ شده
چنان ،اند، کودك هستندو دنیا را نشناختهنکرده

کند و آنها را که او، از پیران زمانه خود انتقاد می
:داندخردي مانند کودکان میدر بی

ــه   ــن زمان ـــیران ای ــه پ ــدهم ي ب
ردــاده خـهمچو طفلند خرد و س

)518: 1387سنایی،(
ها به اعتقاد وي، کودکان شیفته ظواهر و رنگ

البته در کالم او، رنگ و ظواهر ،شوند نه مردانمی
هاي دنیوي و هر آنچه است که رمزي از زیبایی

:انسان در این جهان به آن دلبسته باشد
خ بـشکیــبد کودك از زرد و سر

د                       ــبـریـفـرخ نـــرد را زرد و س
)175:همان(
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این شاعر عارف، بستر و خواب را متعلق به 
خواهد که از این از مردان میداند وکودکان می

:نوع کارها دوري جویند
کودکان راست فرش و بستر و خـواب 

ون آبـــچـار همـــقـرد را ذوالفـــم
)199: همان(

از نظر وي، دعا، تعویذ و نازپروردگی مناسب 
:کودکان است

ي خانهحرز و تعویذ و سایه
ابت کودك است و دیوانهـب

)424: همان(
و بازي نیز مخصوص کودکان و مردان را با 

:آن کاري نیست
تلعب و بازي بـراي کـودك راسـ   

تــد راســایـی یــا العبــرد بــم
)303: همان(

سنایی، براي گذر از دوران کودکی و رسیدن 
از نظر او، . کندمردي، سفر را توصیه میةبه دور

اند، کودکانی بیش کسانی که هنوز به سفر نپرداخته
: نیستند

ــت   ــر در س ــوز  ب ــمندت  هن ــا س ت
ي اقربــات بــر ســر تســت   ســابه

ــفر  ــودکی، در س ــوي ک ــرد ش ــو م ت
رد شويــرم و ســه ار راه گــرنج

)345: همان(

هاي شاعران به جنبهدر اشعار مورد بررسی،
اند و هر مختلف مسائل کودکان توجه نشان داده

ها، در شعر آنها حالت نمادین کدام از این جنبه
.یافته است

جنبه عقالنی و اجتماعی کودك
دك که شاعران به آن توجه هاي کویکی از جنبه

آن «. اند، جنبه عقالنی و اجتماعی آنهاستداشته
هاي فرد که مربوط با ادراك و گونه از فعالیت

فهم، تشکیل مفاهیم و بررسی معانی کلی، تفکر و 
بینی و استنتاج و تعیین هدف و تعقل و پیش

انتخاب وسیله و اقدام به حل مسائل است، جزء 
» .او قرار داردجنبه عقالنی شخصیت 

جنبه عقالنی کودك ) 109: 1385شریعتمداري،(
زندگی کند و ادامهدر زمینه اجتماعی رشد می

به ،کندانسان جزء در جامعه جریان پیدا نمی
هاي هاي تربیتی و روشهمین سبب هدف

- تعلیماتی مختلفی براي کودکان در نظر گرفته می

به شاعران مورد بررسی نیز) 113:همان(.شود
هاي مختلف عقالنی و تربیتی کودکان توجه جنبه

.اندنشان داده

تعلیم  و تربیت کودك
یکی از مسائل مهمی که در شعر این شاعران مطرح 

آنها هم . شده، بحث تعلیم و تربیت کودکان است
به بحث نظري درباره نحوه تعلیم و تربیت کودکان 

ائل اند و هم به مدرسه رفتن کودك و مسپرداخته
اي شده است تا در تصاویر مایهمربوط به آن دست

شعري خود براي تعلیم مباحث اخالقی و عرفانی 
. مورد نظر از آن استفاده کنند
گونه که در تعلیم و از نظر سنایی، همان

تربیت کودك، ابتدا باید از شیوه تشویق و بعد 
تنبیه استفاده کرد، سالکان راه طریقت نیز ابتدا باید 

را به بهشت نوید و سپس به دوزخ تهدید نفس
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انسان در راه شناخت، )93: 1387سنایی،(.کنند
تواند آن چیزي را بیاموزد که خداوند به فقط می

همانند کودکی که تنها آن چیزي را ،او آموخته
:تواند بخواند که استاد به او یاد  داده استمی

هـــر چـــه اســـتاد نبشـــت و برانـــد                 
دـوانــد خـوانـب آن تـل در مکتـطف

)99:همان(
از نظر او، دین در زمان پیامبر همچون طفلی 

:بود که مـورد پرورش پیامبر قرار گرفت
چون در آمد به مـرکز سفلی
گفت دین را هنوز تو طفلی
ؤدایگی کرد دین یزدان را

ان راـمــور ایــــرورد نـــبپاــت
)137:همان(

موالنا نیز به مسائل تربیتی کودکان نظر داشته 
از نظر او، موضوع مهم در تربیت کودکان، . است

این است که باید با کودکان با زبان خودشان 
ها از شیوه تشویق سخن گفت و براي تربیت آن

:استفاده کرد
ــودك ســر  ــا ک ــادچونکــه ب ــارم فت و ک

ــاد   ــد گشـ ــان بایـ ــان کودکـ ــم زبـ هـ
کــه بــرو کتــاب، تــا مرغــت خــرم     

ق آورمــوز و فســـز و جـــویـا مــی
)566: 1384مولوي،(

خانه نیز در تصاویر رفتن کودك به مکتب
. بسیار زیادي از شعر این شاعر نقش داشته است

موالنا، براي اثبات اختیار داشتن انسان به کتک 
او، از . کنداشاره میخانهخوردن کودك در مکتب

-وسیله معلمان در مکتبه کتک خوردن کودکان ب

گیرد که انسان صاحب اختیار خانه نتیجه می

کردن اختیاري چرا که اگر کودك در کاهلی،است
:کندنداشته باشد، هرگز معلم او را تنبیه نمی

اوســتادان، کودکــان را مــی زنـــند
ی کنند        ــه را کـگ سیـآن ادب سن

)734:همان(
گونه که اگر کودك با کند همانوي، بیان می

معلم خود جدال کند، به ضرر خود کودك است، 
گونه زیانی را متوجه دشمنی خلق با پیامبر نیز هیچ

کند؛ بلکه زیان این دشمنی به خود آن پیامبر نمی
:رسدافراد می

گر شود بیمار دشـمن بـا طبیـب   
دك عداوت بـا ادیـب  ور کند کو

ــد   ــزن راه خودن ــت ره در حقیق
راه عقل و جان خود را خود زدنـد 

ي کــافرانمــانع خویشــتد جملــه
رانــغمبـر پیــوهــاع جـعـاز ش

)180:همان(
موالنا، علت به زور رفتن کودکان به مکتب را 

داند که از فواید به مکتب رفتن آگاه این می
:تندنیس

ــه زور کودکــان را مــی ــري مکتــب ب ب
ــد چشــم کــور  ـــند از فوای آنکــه هست

رود کــودك بــه مکتــب پــیچ پــچ                                        مــی
ار خود هیچـکزدـد از مـدیـون نــچ

)459:همان(
در صورتی که کودك از مزایاي رفتن به مکتب 

:دهدبا شور و شوق این کار را انجام میآگاه شود، 
دود                                      چون شود واقـف، بـه مکتـب مـی    

شودیـه مــگفتـن شــانش از رفتــج
)459:همان(
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داند او در تشبیهی، اهل تقلید را کودکانی می
ند و باید خبر هستکه از منفعت به مکتب رفتن بی

برخالف ،آنها را به زور به مکتبخانه الهی برد
که خود –نمادي از اولیاي الهی -کودك آگاه 

:طالب رفتن به مکتب خانه الهی هستند
ــ  ــد در ای ــر مقل ــد                                                        په ــک و ب ن ره نی

کشـند همچنان بسته به حضرت مـی 
ــی ــم ــن کش ـــیکارند ای وارراه را پ

ارـرار کـف از اسـانی واقـز کســج
)459:همان(

خانه در یک کند کودکان مکتبموالنا، بیان می
کند تا نشان استفاده میمسئلهسطح نیستند و از این 

:نیز با هم همپایه نیستندئها و مالیدهد انسان
ــد    ــا بدنـ ــز  ناهمتـ ــک  نیـ ــود  مالیـ خـ
زیــن سبب بـر آسـمان صف صف شدند

درند                                        کــودکـان گـر چـه بـه یـک مـکتب
دــرنـاالتـک بـک ز یـر یـــق هــدر سب

)545:همان(

همچنین کودکی در شعر او، نماد از دورانی 
. است که انسان به وصال معشوق نرسیده است

نامه نیاز دارد و دوره به دالله و عاشق، در این 
اما در دوران مردي که نمادي از ،کودك به تعلیم

:شودها حذف میدوران وصال است، دیگر واسطه

چونکه با معشـوق گشـتی همنشـین                                                            
ــن  ــع کــن داللگــان را بعــد از ای دف

هر که از طفلی گذشت و مـرد شـد                                              
رد شدــر وي ســه بــه و داللـامـن

)547:همان(

آموزي کودکان از طریق مادر صورت زبان
کان گیرد و زبان آموزي مؤمنان نیز همچون کودمی

:از حق است
اُذن مؤمن وحـی مـا را واعـی اسـت                                                             

آنچنــان گوشــی قــرین داعــی اســت
همچنان که گوش طفل از گفت مـام                                       

در کالمق شود اوـاطـود، نــر شــپ
)583:همان(

ل کودكمیزان شناخت و عق
برشمرده شده براي کودکان، يهایکی از ویژگی
العقل بودن است، چنانکه افالطون  نادانی و ناقص

: کندالعقل توصیف میکودکان را افرادي ناقص
ةآیند، داراي قواینان از همان روز که به دنیا می«

خشم هستند و حال آنکه بعضی از آنها هرگز 
ها کثر مدتشوند و دیگران هم اصاحب عقل نمی

افالطون،(» .کشد تا داراي این قوه شوندطول می
در زبان و ادب فارسی نیز ) 253-252: 1383

توجه به ویژگی جهل و نادانی کودك بیش از 
: 1382آبادي،شاه(.هاستتوجه به دیگر ویژگی

از نظر شاعران مورد بررسی نیز عقل کودکان )97
ن فرض به همین دلیل آنها را نادا،ناقص است

کرده و در دیوان این شاعران نمادي از نادانان 
چیزي کودك کالم سعدي، بیش از هردر. هستند

و دوران کودکی، نمادي از نادانان و دوران نادانی 
افراد را نادان رسعدي، در این اثر بیشت. است

-هاي حکایتفرض کرده و حرکت شخصیت

بنابراین ،نادانی به سمت دانایی استهایش از 
هاي دوران کودکی بهترین حکایتکودك و 
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توانند این موضوع را در ذهن که میهستند ابزاري
، کودکان بوستاندر .خواننده ملموس جلوه دهند

نمونه آن ،ها هستندهاي نادان حکایتشخصیت
دختري است که پدرش را سگی گزیده و او، از 

.گزیدخواهد که پاي سگ را میپدرش می
:در بیت

وتهی پـاي چـوبین مبنـد   اگر کـ 
شم طفالن نمایی بلندـه در چـک

)142:همان(
اند که طفالن نمادي از افراد نادان قرار گرفته

توانند حقیقت را کشف و به اصل موضوع پی نمی
سعدي، براي اینکه حقیقت مانندي گفتار . ببرند

هایی از دوران خاطرهخود را بیشتر کند، معموالً
. کنده شکل حکایت بیان میکودکی خود را ب

،خردروزي پدر براي او لوح دفتر و انگشتري می
در . گیرداما فردي با دادن خرما انگشتر را از او می

این حکایت سعدي، کودك را نمادي از افراد 
داند که ارزش عمر را نشناخته و آن را نادانی می

:انددر بطالت به سر برده
چو نــشناسد انــگشتري طفـل خـرد    
ــرد   ــد بـ ــیرینی از وي تواننـ ــه شـ بـ
تـــو هـــم قیمـــت عمـــر نشـــناختی  

تیـداخـرانـرین بــش شیـه در عیــک
)189:همان(

از نظر سنایی، کسانی که دنیاي همچون مار را 
مانند کودکان هستند که هیچ شناختی ،اندنشناخته

:از جهان ندارند
ــو  ــل چ ــد                                                                       طف ــم دان ــار ک ــر م ن  زه

نـــقش او  را  تـــتی تتـــی خوانــد   
بــه  تــو ایــن اســتهمــه انــدرز مــن

انه رنگین استـی و خـو طفلــه تــک
)312: 1387سنایی،(

دانند زمانه به کسی رحم انی که نمیـکس
کند و امنیت آن  ناپایدار است، طفلی بیش نمی

:نیستند
چون من و چون تو صد هزاران کشت                                                      

ـــشت   ــر انگ ـــک س ـــرخ ی ــده س ناش
تـــو در ایـــن راه کـــودکی و طفلـــی                                                         

یــلـفـــی ثـــوقرــراب مــه شـــن
)343:همان(

کودك همچنین نمادي از افرادي است که 
اند و از نعمت عقل گرفتار هواجس نفسانی

:محروم هستند
ــوا  داري                                                      ــوا خــواهی و ه ــا ه ت

ی کن نه مرد این کاريــودکــک
)117:همان(

ها در فطرت با هم از نظر موالنا، عقل انسان
متفاوت است و از اهل اعتزال به خاطر اینکه 

-معتقد به عدم تفاوت بین عقول در زمان کودکی

ممکن دلیل موالنا، این است که. کنداند، انتقاد می
اي داشته باشد که و اندیشهاست کودك تدبیر

:پیران بویی از آن نبرده باشند
ــال ــر خـ ــزال بـ ــل اعتـ ــول اهـ ف قـ

ــدال   ــد اعت ــل دارن ــول از اص ــه عق ک
ــد   ــم کن ـــیش و ک ــیم ب ــه و تعل تجرب
ــد  ــم کنــ ــی اعلــ ــی را از یکــ یکــ
باطل است این، زان کـه رأي کـودکی 
ــلکی    ــه در مسـ ــدارد تجربـ ــه نـ کـ

اي ز آن طفـل خـرد  بر دمیـد اندیشـه  
ویی نبردـه بـربــد تجــا صــر بــپی

)1384:346مولوي،(
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داند هایی میموالنا، کودکان را نمادي از انسان
که تنها متوجه این دنیا هستند و در تقابل آنها 

:انداند که داراي عقلافرادي

کودکــــان خنــــدان دانایــــان تــــرش                                                           
ــش   ــادي ز ش ــد و ش ــر را باش ــم جگ غ

ر آخـر اسـت                               چشم کودك، همچو خر د
ـت                             ـر اسـساب آخـل در حـاقـشم عـچ

)428:همان(
ها را مانند کودکان وي، عقل همه انسان

ها در چرا که عقل انسان،کندناقص وصف می
:شناخت مسائل، محدود است

عقل جزوي همچو برق است و درخش            
در درخشی کی توان شد سـوي وخـش  

ــت                                                                  ــه اس ــراي گری ــا  ب ــل م ــرق عق ب
ــت     ــوق هس ــتی در ش ــد نیس ــا بگری ت

ــن                                                     ــاب ت ــر کت ــت ب ــودك گف ــل ک عق
تنـوخـود آمــه خـبد ـوانـــک نتـــلی

)594: همان(
کودکان از حاالت عقل و کاربردهاي آن بی 

:خبر هستند
ــل                                                     ــوال عق ــودکی اح ــد ک ــر نبین گ

ل نقلـز کند از عقـرگـی هــاقلــع
)769:همان(

اندیشه نیز مانند سالکان مبتدي از نظر فکر و
:کودکان هستند که به پیر براي هدایت خود نیاز دارند

طفل ره را فکرت مردان کجاسـت؟                                         
و تحقیق راستـیال او و کـو خــک

)666:همان(

گونه که کودکان نسبت به ماهیت همان
هاي انسانناخت ندارند،بسیاري از امور ش

:خبرندبزرگسال نیز از ماهیت اوصاف خداوند بی

هــــیچ ماهیــــات اوصــــاف کمــــال 
ــس ندانــد جــز بــه آثــار و مثــال      ک
طفــــل ماهیــــت ندانــــد طمــــث را

را                          و هست چو حلوا ت: ه گوییــز کــج

)424:همان(

گرایی کودكصورت
است که بیشتر به هاي کودك، این از ویژگییکی

این . کند تا به باطن آنهاظاهر امور توجه می
اي براي شاعران شده است تا موضوع دستمایه

کودکان را از این جهت نمادي از افراد ظاهربین 
موالنا کسانی را که به ظاهر امور توجه . قرار دهند

:داندمانند کودکان، ظاهربین می،کنندمی
زیـز                                آن صورت مپنـدار اي ع ! صوفی

همچو طفالن، تا کی از جوز و مویز
)160: همان(

هاي شیفته به نقش و نگارهاي دنیوي انسان
:اند  که عاشق ظاهر اشیاء هستندهمچون کودکان

پــس نکــو گفــت آن حکــیم کامیــار                                             
که تو طفلی خانه پـر نقـش و نگـار   

ان                                          ــــافتخــار از رنــگ و بــو و از مک
انــودکـریب کـادي و فـت شـهس

)566: همان(

کودك در شعر موالنا همچنین نماد از افرادي 
اند و قرار گرفته است که در بند صورت مانده
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مرد نیز  نماد از . دارندقدمی به سوي معنا بر نمی
:اي ندارندکسانی است که به ظواهر امور توجه

!                 عزیـز آن صـورت مپنـدار اي  ! صوفی
همچو طفالن تـا کی از جوز و مـویز؟ 
!                جسم ما جوز و مویز است، اي پــسر 

ذرـدر گـگر تو مردي، زین دو چیز ان
)160:همان(

ابجد و هوز چه فاش است و پدید
بـر همـه طفـالن و معـنـی بس بعیــد

)103:همان(

هاي کودکانهبخشش
هاي کودکان که شاعران به آن توجه از دیگر ویژگی

کودکان هاياز ویژگی. هاستاند، بخشندگی آنکرده
است که وقتی چیزي را به کسی ببخشند دوباره از 

از نظر سنایی، فلک نیز کودکی . گیرنداو پس می
:گیرداست که هر چه بدهد، به زودي پس می

ــد                                                                           ــان  مان ــه  کودک ـــخاوت  ب در  س
ــ  ــد  زود  و  زود  بـــ ـستاندبدهـــ

ــاز                                                                         ــپارد س ــو س ــه ت ــدد ب ــود بخن خ
خـــود بگریـــد ز تـــو ســـتاند بـــاز 

زود بخــش و ســبک ســتان فلکســت                                  
ستـکـان فلـودکـع کــا طبـر بــپی

)318: 1387سنایی،(
اساس نظر موالنا، مردم دنیا همچون کودکان بر
کودکان تا زمانی که چیز بهتري نیابند آن . هستند

:دهندچه را که در دست دارند، از دست نمی
تا نبیند کودکی که سیب هست                                      

تــد ز دســدهـده را نـاز گنــپی
)414: 1384مولوي،(

:از نظر او، کار مردم دنیا نیز بر این اساس است

ــن غــرض                                                                ــازار بهــر ای ــن همــه ب ای
هـا شسـته بـر بـوي عـوض     بر دکان

ام از خـاص و عـام  بی طمع نشـنیده 
المــرادر و الســی اي بـالمـن سـم

)414:همان(

جنبه جسمانی کودك
هاي کودك که در شعر این شاعران از دیگر جنبه

شده است و در تصاویر زیادي نقش به آن توجه
: دارد، جنبه جسمانی کودك است

حالت جنینی و تولد کودك
ردم منمادي از عامه موالنا، جنین در شکم مادر را

دنیاي بیرون همان گونه که جنین . داده استقرار 
از شکم مادر را منکر است، عامه نیز از عالم معنا 

:اندخبربی
این شاعر، همچنین براي روشن کردن رابطه 
جوهر با عرض از تمثیل نکاح زن و تولد فرزند 

از نظر او، نکاح زن عرض است و . کنداستفاده می
:تولد فرزند جوهر

آن نکاح زن عرض بـد شـد فنـا                      
د زماـاصل شـرزند حـوهر فـج

)186:همان(
روح انسان تا زمانی که در این دنیا به سر 

برد، همچون طفل در شکم مادر، و مرگ در می
:این دنیا همچون تولد است

تن چو مادر، طفل جان را حامله                       
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ت و زلزلهـرگ، درد زادن اسـم
)132:همان(

تغذیه و شیر خواري کودك
روزي زنی از شوهر : کندسعدي حکایت می

خواهد که براي تأمین معاش سرهنگ خود می
فرزندانش به قصر برود تا چیزي براي خوردن 

گوید پادشاه روزه میسرهنگ، در پاسخ . آنها بیابد
. توان یافتاست و امروز، از خوان او نصیبی نمی

گوید که افطار گشاید و میزن، زبان به شکوه می
در این حکایت، . این پادشاه عید طفالن ماست

توان گفت کودك، هاي آخر میبراساس بیت
:نمادي از افراد درمنده و نیازمند به دارایان است

چـه خواسـت؟  که از ایـن روزه گـویی   
ــت    ــالن ماس ــد طف ــار او عی ــه افط ک
مســلم کســی را بــود روزه داشــت   

د نان چاشتـاي را دهدهـه درمنـک
)84: 1381سعدي،(

دي است که ـمنـراد ثروتـافادـاه نمـو پادش
را برآورده - کودکان–توانند نیاز درمندگانیم

. سازند
کند که بعد از چند صباحی این شاعر، بیان می

گیرد و نوشیدن، دایه کودك را از شیر باز میشیر 
:کنداو براي این کار، از ماده صبر استفاده می

ــیش  ــدان چــو ن ــرده دان ــه خــونش ب ب
سرشته در او مهـر خونخـوار خـویش   
چــو بــازو قــوي کــرد و دنــدان ســتبر
ــبر    ــه ص ــتان ب ــه پس ــدش دای براندای
ــد  چنــان صــبرش از شــیر خــامش کن

دــرامش کنـن فـریـان شیــه پستـک
)172:همان(

کاران نیز وضعیتی مانند طفالن از نظر او، توبه
آنها نیز باید با صبر . تازه از شیر بازگرفته دارند

ود را از کارهاي که در گذشته انجام ـردن خـک
:دادند، منع کنندمی

اي طفـل راه تو نـیز اي که در توبـه 
گرددد گناهوشـرامـرت فـه صبـب

)172:همان(
هاي مؤمن نیازي به دیدن ز نظر موالنا، انسانا

چرا که براي افراد آگاه ،معجزه از پیامبران ندارند
. از حق، دیدن پیامبر خود براي آنها معجزه است

پذیر کردن این اندیشه خود به او، براي باور
کند که شیرخواري کودك از مادر استفاده می

ر خوردن، از مادر خود دلیل و کودك براي شی
:خواهدبرهان نمی

ــگ زد    ــادر بان ــیر م ــل ش ــه طف ــا ب ی
ــه ــد  : ک ــان اي ول ــادرم ه ــن م ــا م بی

مــادرا حجــت بیــار  : طفــل گویــد 
تــا کــه بــا شــیرت بگیــرم مــن قــرار؟
در  دل هر  امتّی کز  حق  مزه  سـت 

تـزه سـعجـر مــمبـروي و آواز پی
)279: 1384مولوي،(

، شیر و پستان مادر، نمادي مثنويهمچنین در 
هاي دنیوي است، طفل نمادي از خلق از حجاب

اند و از شیر بازگرفتن و گرفتار در تعلقات دنیوي
به بستان رفتن کودك بیانگر رفع حجاب و رسیدن 

:هاي الهی و دایه، مظهر پیر استبه نعمت

اي کــو طفــل شــیر آمــوز رادایــه
کنـد پـدوز را  تا به نعمت خـوش  

ــراو   ـــستان ب ــدد راه آن پ ــر ببن گ
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ر اوـد بستان بـد راه صــگشایرـب
)325: همان(

فطام در لغت به معنی از شیر بازگرفتن و در «
هاي صوفیانه کنایه است از انقطاع از اصطالح

ف نفس از ـت و کـها و اخالق زشعادت
ت روحانی که هاي جسمانی و تجدید حیاشهوت
ات دوم متحد ـه و حیـع با والدت ثانیـدر واق

در ابیات زیر نیز ) 273: 1356همایی، (» .شودیـم
از شیر باز گرفته شدن کودك نمادي از ترك 

:تعلقات دنیوي و در پناه حق قرار گرفتن است

ــلد   ــه بگس ــون ز دای ــیرخواره چ ش
هلـد لوت خواره شـد مـراو را  مـی   

ــو بســته ــی چ ــیر زمین ــوبي ش حب
وت القلوبـویش از قــجو فطام خ

)337: 1384مولوي،(
محبت کودکان نسبت به دایه بدون غرض 

:خواهندنیست و آنها دایه را فقط براي شیرش می

این محب دایه لیک از بهـر شـیر  
و آن دگر دل داده بهر این سـتیر 
ــه   ــاه ن ــن او آگ ــل را ار حس طف

لخواه نهر او را ازو دــر شیــغی
)460:همان(

طفل در این اشعار، مظهر اهل تقلید و کسانی 
.کننداست که به خداوند از روي غرض محبت می

در ابیات زیر نیز موالنا فکر افراد مقلد را در 
داند که تنها در فکر حد و اندازه فکر کودکان می

:شیر و دایه هستند

د یـا کـه شـیر   فکر طفالن دایـه باشـ  
یــا مــویز و جــوز یــا گریــه و نفـــیر
آن مقلــد هســت چــون طفــل علیــل

لـک و دلیـث باریـه دارد بحـگر چ
)666:همان(

در اشعاري دیگر، کودك نماد از افراد ابلهی است 
خوردن دارند، افرادي گرفتار نفس که که تنها حرص

:شوندتنبه نمیتا وقتی به مشکلی برنخورند، م
تـــا بـــه دیـــوار بـــال نایـــد ســـرش
نشــنود پنـــد دل آن گــوش کـــرش  
ــه و شــکر  کودکــان را حــرص گوزین

ــر از نصــیحت ــوش ک ــد دو گ ــا کن ه
ــبلش آغــاز شــد  چــون  کــه  درد  دن

دـر دو گوشش باز شـت هـدر نصیح
)696:همان(

،هاي که تنها به فکر تن خود هستندانسان
ز ـوز و مویـاند که تنها به جیـد کودکانـننهما
اند که اهل مردان، نماد از افرادي. اندیشندمی

:دانشند و از نعمت عقل برخوردار هستند
کــودکی گریــد پــی جــوز و مــویز
پیش عاقل باشد آن بس سهل چیـز 
پیش دل جوز و مـویز آمـد جسـد   

ش مردان رسدــی در دانـل کـطف
)746:همان(

از نظر موالنا، جان همچون کودکی است که 
هاي شیطانی باز باید او را از شر هوا و هوس

:داشت تا به تواند بعد از آن قرین حق شود
طفل جان از شیر شیطان باز کـن 

از کنـا ملک انبـش بـد از آنـبع
)63:همان(
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آموزد که میکودك در جریان رشد خود
بعد ،گیردابتدا چانه را باال می. چگونه راه برود

با کمک دیگران بر ،کندسینه را از زمین بلند می
گیرد دست به دیوار می،ایستدروي پاهاي خود می
برخی . تواند به راحتی راه برودو سرانجام خود می

ها، در تصاویر شعري سعدي، سنایی از این حالت
ان ـسعدي، بی. ر گرفته شده استو موالنا به کا

کند همان گونه که کودکان، موقع راه رفتن یـم
گیرند تا بتوانند بر روي پاهاي دست به دیوار می

خود بایستند، سالکان نیز براي طی طریق حق، نیاز 
دیوار آنها در این راه، پیران و ،به دیواري دارند

:مشایخ طریقت هستند
دمریدان به قـوت ز طفـالن کمنـ   

مشایخ  چـو دیـوار مستــحکمند   
بیــاموز رفتــار  ازان  طفــل  خــرد

ردــون استعانت به دیوار بـکه چ
)192: 1381سعدي،(

، نیز سنایی براي بیان حال کسانی حدیقهدر 
اند و فقط که در طی طریق هیچ کاري نکرده

کند که مدعی هستند، از نماد کودك استفاده می
همچنین کودك، نماد از . فتاده استهنوز به راه نی

،کسانی است که در راه عشق فقط ادعایی دارند
:انداما هنوز در این راه، گامی نگذارده

کانکــه در عشــق شــمع ره باشــد 
همچو شمع آتــشین کلــه باشـد   
کودکی  رو  ز  دیو  چشم  بپوش
طفل راهی تو شو ز خود خاموش

)238: 1387سنایی،(

اند، در راه کسانی که هنوز ترك تعلق نکرده
تواند راه رسیدن به حق مانند طفلی هستند که نمی

:برود
کوشش از تن کشـش ز جـان خیـزد   
ــزد   ــن و آن خی ــرك ای ــش از ت چش
تا ابـد بـا قـدم حـدث طفـل اسـت      

ن ثفل استـوان که صافی برون ازی
)76:همان(

اند و به شناخت حق نرسیدهشخاصی کها
گرفتار حیات دنیوي هستند، عذرشان پذیرفته 

چرا که کودکان راهند و از راه حق بسیار ،است
:دور هستند

ــذوري  ــوز مع ــو هن ــودکی ت ک
ق بس دوريـن طریق دقیــزی

)87:همان(
تواند حرکت کند، پدر او طفل زمانی که نمی

گذارد و مورد عنایت خودش قرار دن میرا برگر
، این دوران،مثنويدر ابیات زیر از . دهدمی

نمادي از هنگامی است که جان بشر هنوز گرفتار 
:تعلقات دنیوي نشده و مورد رحمت حق است

طفــل تــا گیـــرا و تــا پویــا نبـــود    
ــود    ــا  نب ــردن  باب ــز  گ ــرکبش  ج م
چون فـضولی گشت و دست و پا نمود

اد و کــــور و کبــــوددر عنــــا افتــــ
هاي خلق پیــش از دسـت و پـا   جان

اـــدر وفــا انــد از وفـدنـریـپیــم
)36: 1384مولوي،(

اتوانی کودكن
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هاي به کار رفته براي کودك در شعر صفتدیگراز
وي از طریق .سعدي، خصوصیت ناتوانی آنهاست

در . به این ویژگی توجه داشته استتشبیه و استعاره
:ترین افراد هستندکودکان، نمادي از ضعیفبیت زیر

مزن بانگ بر شیرمردان درشـت 
چو با کودکان برنیایی به مشت

)63: 1381سعدي،(
: در بیت

یکی طفل برگیرد از رخـش بنـد  
دـدر کمنـنیاید به صد رستم  ان

)154:همان(
هاي ناتوانی است کهطفل نمادي از انسان

ممکن کارهایی انجام بدهند که رستم نمادي از 
زورمندترین و تواناترین افراد نیز نتوانند کار آنها 

.را دوباره اصالح کنند
سعدي، براي متنبه ساختن بزرگساالن آنها را 

دورانی که هیچ . اندازدبه یاد دوران کودکی می
قدرتی از خود نداشتند و خدواند آنها را در شکم 

دوران بزرگسالی نیز . کردحفظ میشان مادران
ام کاري ـچنین است و اگر انسان موفق به انج

:شود، به توفیق حق استمی
نه طفـل زبـان بسـته بـودي ز الف؟     

وفش ز نافــهمی روزي آمد به ج
)172:همان(

پرستان از جهت ضعف و از نظر سنایی، دنیا
:ستندنادانی مانند کودکان ه

ــت   ــن سانس ــت از ای ــرد دنیاپرس م
ادان استـهمچو کودك ضعیف و ن
)20: 1387سنایی،(

مراقبت از کودك

مادران، همواره مراقب کودکان خود هستند و آنها را 
:دارندکند، دور نگه میاز خطراتی که تهدیدشان می

نه طفلی کز آتش ندارد خبر
رورــادر مهـه داردش مـنگ

)109: 1381سعدي،(
اي شده مایهاین موضوع براي سعدي دست

است تا مردان حق را به کودکان تشبیه کند و  
کودك، رمزي از ابدال و مادر نمادي از خداوند 

همان گونه که مادران مواظب کودکان خود . است
سازند، خداوند هستند و آنها را از خطرها دور می

:لیاي الهی استنیز مراقب او
ــر    ــدارد خب ــش ن ــز آت ــی ک ــه طفل ن
ــه  داردش  مـــا  در  مهـــرور؟   نگـ
ــه در وجــد مســتغرقند  ــان ک ــس آن پ
ــد   ــظ حقن ــین حف ــب و روز در ع ش
ــل    ــش خلی ــاب آت ــه  دارد  از  ت نگ

ابوت موسی ز غرقاب نیلـو تـچ
)109:همان(

سعدي براي اینکه ضرورت تمسک به پیر را 
وران کودکی براي سالک نشان دهد، حکایتی از د

روزي سعدي با پدر به بازار . کندخود بیان می
شود؛ به رود و به علت بازي گوشی گم میمی

:پردازدهمین سبب به گریه و زاري می
ــادم آیــد ز عهــد صــغر  همــی ی
که عیـدي بـرون آمـدم بـا پـدر     
به بازیچـه مشـغول مـردم شـدم    
در آشوب خلق از پدر گم شـدم 
برآوردم از بـی قـراري خـروش   

وشــد گـم بمالیـانـاگهـر ندـپ
)191:همان(
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از نظر وي، سالکان راه طریقت نیز وضعیتی 
آنها، در . مانند شخصیت کودك این حکایت دارند

طی طریق به کسی نیاز دارند تا آنها را در راه 
:نرفته هدایت کند و به سر منزل مقصود برساند

ــدن    ــد ش ــا ندان ــرد بتنه ــل خ طف
ــرد  ــده بـ ــد او راه نادیـ ــه نتوانـ کـ

اي فقیـر تو هم طفل راهی به سعی
رـــگیــان بــن راه دانــرو دامــب

)191:همان(
کودکان، در سنین آغازین زندگی نیاز به 

شان مراقبت ویژه به خصوص از جانب والدین
ادین این موضوع در اشعار موالنا حالت نم. دارند

کودك در برخی از اشعار . به خود گرفته است
گونه که موالنا، نمادي از اولیاي الهی است، همان 

اند، ابدال نیز کودکان تحت مراقبت والدین خود
:در پناه حمایت حق هستند

ــت ــا  : گف ــن اولی ــد ای ــن ان ــال م اطف
ــا   ــار و کیـ ــرد از کـ ــی،  فـ در غریبـ

هــاي مــن                پشــت دار جملــه عصــمت
نــزاي مــود، اجــد خـا هستنـگویی

)295: 1384مولوي،(
در حکایتی که جهودي فرزند زنی را در آتش 

افکند، کودك نمادي است از افرادي که مورد می
کند مانند این رحمت خداوند هستند؛ وي بیان می

کودك، خداوند از افراد خاص خود به هر نحوي 
توانند کند و دشمنان حق نمیبت میکه باشد، مراق

:به آنها آسیبی برسانند
طفــل از او بســتد در آتــش در فگنــد   
ــد  ــان بکنــ ــید و دل از ایمــ زن بترســ
خواســت تــا او ســجده آرد پـــیش بــت

بانـــگ زد آن طفـــل کـــانی لـــم امـــت
اینجـــا مـــن خوشـــم! انـــدرا اي مـــادر

ــم  ــان آتشـ ــورت میـ ــه در صـ ــر چـ گـ
چشم بند اسـت آتــش از بهـر حجـاب    

آورده ز جیـب است ایــن سـر بـر   رمت
ــادر  ــدرآ مـ ــق  ! انـ ــان حـ ــین برهـ ببـ

قــان حـاصــرت خــی عشـا ببیــت
)31:همان(

:در ابیات
ــادري  ــد  مـ ــی  بمالـ ـــی  طفلـ بینـ
تـا شــود  بیــدار،  وا جویــد خــوري 
کــو گرســنه خفتــه باشــد بــی خبــر 

ر درــلد از بهـخان میـوآن دو پست
)165: همان(

مادر نمادي از حق و کودك نمادي از خلق 
به دلیل ناتوانی کودك، مادرانمعموالً. است

:سازندرا فراهم میمورد نیاز اواسباب

طفل را چون پا نباشـد مـادرش  
ر سرشـف بـزد وظیـد و ریـآی

)343:همان(
در بیت مذکور، طفل نمادي از افراد ناتوانی 

. شودست که نیازهایشان توسط دیگران رفع میا
. اولیاي الهی نیز حالتی همچون کودکان دارند

مادران چنانچه کودکان را کتک بزنند یا تشویق نمایند، 
گرداند، اولیاي الهی نیز در صورت طفل روي برنمی

:شان به سوي اوستقهر یا لطف خداوند حرکت

مادرش گر سـیلیی بــر وي زنـد   
در آیـد و بـر وي تنـد   هم بـه مـا  

خاطر تو هم ز ما، در خیر و شـر 
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رــاهاي دگــست جـش نیـالتفات
)579:همان(

هاي کودكبازي
بازي مسئلهیکی از مسائل مهم تربیتی کودکان، 

بازي در زندگی کودکان نقش مهمی دارد و . است
ازي ب. در رشد و تکامل کودکان بسیار مؤثر است

تواند که به رشد جسمانی، شناختی، زبانی، می
شریدان، (.عاطفی و اخالقی کودکان کمک کند

طفل چه در بازي فردي «همچنین ) 18-17: 1382
. هاستو چه در بازي جمعی سرگرم تمرین نقش

هاي مختلف قرار داده و سعی خود را در نقش
-دارد اداي آن نقش را درآورد که این خود وسیله

هاي اوست و حتی بعدها اي تمرین فعالیتاي بر
».ساز رشد و فعالیت او باشدتواند زمینهمی

سنایی با این نگرش به ) 192: 1384قائمی، (
هاي او، هدف بازي. نگردهاي کودکانه میيباز

داند که کودك را براي دوران کودکی را آن می
:کندزندگی در بزرگسالی آماده می

آن  کـرد طفل  دکانک  از  پـی 
و گردد مردـد چـان رسـتا به دک

)335: 1387سنایی،(

ها گذر از ناز نظر سنایی، هدف زندگی انسا
طبع، هوا و . صورت و رسیدن به عالم معناست

ها، کودك و  هوس همه مانند بازي هستند و انسان
ها،  براي این است تا فرد از ظواهر هوا و هوس

:زها پی ببردبگذرد و به معنا و باطن چی

عالم طبـع و وهـم و حـس و خیـال                               
انـــد و مـــا اطفـــالهمـــه بازیچـــه

این همه نقـش دانی از پـی چیسـت  
ــدانی زیســت  ــه معنــی رســی ب ــا ب ت
تا چو شد مـرد و چشـم او شـد بـاز    

ازــی بــه معنــا بــهشـد از نقــآی
)335: همان(

کودکی هاي دوران در شعر سنایی، بازي
. هاي دنیوي قرار گرفته استنمادي از سرگرمی

هاي دنیوي هاي غافل و مشغول به نعمتاو، انسان
:داندرا  مانند کودکان سرگرم گوز بازي می

راز دل هــر دو بــر تــو بنمــوده   
تو بـه غفلـت ز هـر دو نـشــنوده    
مانده انـدر غـرور او شـب و روز   

وزـان از گـه  کودکــو آدینــهمچ
)314:همان(

به باور او، کسی که هنوز به شناختی از این 
عالم نرسیده و در راه حق گام نزده است، طفلی 

:هاي دنیوي، کبر و نخوت استکه گرفتار بازي
ــالم راز  ــال عـ ــدانی ز حـ ـــو نـ تـ
ــاز  ــدانی  بـ ــت  نـ ــال  عافیـ از  بـ
ــن راهــی  ــرد ای ــه م ــو حقیقــت ن ت
ــاهی  ــه آگـ ــی ز ره نـ ــل راهـ طفـ
ــر   ــازي گَ ــرد ب ــه گ ــودکی رو ب دک

ازي گردـی یــر و بــر کبـــه بــب
) 92:همان(

داند  موالنا نیز بازي را مخصوص کودکان می
:کودکان شیفته بازي هستندو از نظر او، تنها

)309: 1384مولوي،(

کودکان چـون نـام بـازي بشـنوند    
دوندجمله با خر گور هم تگ می
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بازهاي او همچون سنایی، نگاه مثبتی به 
دوران کودکی ندارد و آن را نمادي از دنیا قرار 

هاي دوران کودکی نمادي از دنیا بازي. داده است
:کننده، نـمـادي از دنیا پرستان استو کودك بازي

گفت دنیا لعب و لهو اسـت و شـما  
داـد خـت فرمایـت و راسـکودکی

)311:همان(

ازي ب«هايموالنا و سنایی، بیشتر به بازي
به » بازي نمادي«. اندکودکان توجه داشته» نمادي

این معناست که چیزي را به جاي چیز دیگر نشان 
دهند؛ مانند قرار دادن سفال به جاي زر و چوب 

بازي نمادي «. هاي کودکانبه جاي اسب در بازي
سالگی است، نقش مهمی 5-6که اوج آن در سن 

همواره کند؛ زیرا کودك در زندگی کودك ایفا می
ناگزیر است که خود را با دنیاي اجتماعی 
بزرگساالن که قواعد آن براي او قابل درك نیست، 

همان طور که ) 60: 1387حجازي،(».سازگار کند
ذکر شد، خصوصیت بازي نمادي، این است که 

گیرد و براساس چیزي به جاي چیز دیگر قرار می
ها در همین خصوصیت است که این نوع بازي

شه عارفانی همچون موالنا و سنایی حالت اندی
این شاعران، براي بیان بی ارزشی . اندنمادي یافته

» بازي نمادها«مادیات دنیوي در برابر عالم معنا، از 
هاي دنیوي نظر آنها، خواستهاز.انداستفاده کرده

هاي الهی مانند هاي معنوي و دادهدر برابر خواسته
ن ـل ایـبرابر اصهاي کودکانه هستند دربازي

.ها که مربوط به دوران بزرگسالی استيازـب

کند که در آن موالنا، حکایتی را بیان می
کنند و به کسب کودکان براي بازي دکان ایجاد می

اجزاي حکایت، همان گونه که . پردازندو کار می
. کند، حالت نمادین داردموالنا رمزگشایی می

ه مشاغل دنیوي کودك، مظهر افرادي  است که ب
اند و سرگرم هستند، از کار جهان دیگر بی خبر

آنها نمادي از کارهاي دنیوي است که کسب و کار 
:سازداحتیاجات تن را برآورده می

ــان   ــازي  دک ــازند  در  ب ــان س کودک
سود  نبـود  جـز  کـه  تعبیـر  زمـان     
ــنه   ــد گرس ــه آی ــود، در خان ــب ش ش
ــک تنــه     ــده ی ــه، بمان ــان رفت کودک

ازي گه است و مرگ شـب این جهان ب
بـر تعـالی، پـبازي گردي، کیسه خ

)243: 1384مولوي،(
کودکان براي بازي گاهی در دامن خود سنگ 

موالنا براي آگاهاندن کسانی که . کنندجمع می
گوید که شما گرفتار در مادیات دنیا هستند، می

همچون آن کودکان هستید و این سیم و زرهایی 
هاي بازي زي جز همان سنگاید، چیکه یافته

:کودکان نیستند
سنگ پر کـردي تـو دامـن از جهـان    

هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان
)373:همان(

ت ـها دسن بازيـی از ایـان هنگامـکودک
ها بی ارزش هستند فهمند این سنگکشند و میمی

برند مردم نیز زمانی پی می. که عقل آنها رشد بیابد
و زرها چندان ارزشی ندارند به این که این سیم

:شان را به کار بیندازندکه عقل
ــنگ   ــنگ، س ــان را س ــد کودک ــی نمای ک



1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«44

ــگ    ــه چن ــان ب ــل دامنش ــرد عق ــا نگی ت
ــپید    ــوي س ــه آن م ــد، ن ــل آم ــر، عق پی

دــت و امیـن بخـد در ایــگنجمو نمی
)373:همان(

در شعر موالنا، سفال بازي کودکان نمادي از 
از نظر او، زر واقعی، سیم و زرهاي دنیوي است و 

:گرددزر الهی است که دل انسان به آن غنی می

کودکـــان اســـفل هـــا را بشـــکنند
نــام زر بنهنــد و در دامــن کننـــد   
انـدر آن بـازي، چـو گـویی نـام زر     
ــودك گــذر    ــاطر ک ــد در خ آن کن
ــزدي   ــرب ای ــروب ض ــل زر مض ب

د سرمديـاسد، آمـردد کــو نگــک
)451:نهما(

هاي کودکانه نمادي از در بیت زیر نیز خزف
:هاي دنیوي استزر و زینت

ــان را ز اخــتالل  ــازي کودک ــت ب وق
الـا زر و مـزف هـد آن خـنمایمی

)497:همان(
کودکان از روي حرص سوار اسب چوبین 

هنگامی . پندارندشوند و خود را سوار میمی
:خندبــگذارد، بر کار خود میحرص را کنار 

ــی   ــرص م ــان را ح ــرارکودک آرد غ
ــوار   ــن س ــوند از ذوق دل دام ــا ش ت
چون ز کودك رفت آن حرص بدش

دــنده آیــال خــر اطفــــر دگــب
افرادي که شب و روز به دنبال تمنیات دنیوي 

کارشان همچون کودکان در حال بازي ،دوندمی
:دگردشان نمیهستند که چیزي نصیب

آن یکی می گیر و آن می هـل ز دام 

کن چـون لئـام  وین دگر را صید می
باز این را می هـل و مـی جـو دگـر    

رــبـی خـان بــودکـب کـت لعـاین
)632:همان(

:هاي حریص نیز همچون  این کودکانندانسان
ــده بــود    ــارت را بیآرایی ــرص ک ح

دد کار تو کبوـت و مانـرص رفــح
)513:همان(

موالنا کودکان نی سوار را نمادي از افرادي 
اند و به قرار داده است که گرفتار ظن خود شده

توان کند بدین وسیله نمیاین افراد گوشزد می
:طریق حق را طی کرد

ــه ــی                                 جمل ــر نی ــواره ب ــته س ــان گش ش
ــاین بــ  ــی   ک ــدل پی ــا دل ــت ی راق ماس

تـان دامـن سـوار                        همچو طفـالن، جملـه  
ــه ــب  گوشـ ــه، اسـ ــن گرفتـ واري دامـ

ــق  ــی «از حـ ــن الیغنـ ــید                           » انّ الظـ رسـ
بـر فلـک هـا کـــی دویـد     مرکب ظـن 

ــم و فکــر و حــ   و ادراك شــما                       سوه
الـودك، هـب کـدان مرکیــو نــهمچ

)129: همان(
کنند، هایی که کودکان با آنها بازي میلعبت

نمادي از تصور، وهم و خیال است و کودك 
:هاي گرفتار وهم و خیالنمادي از انسان

ایــن تصــور ویــن تخیــل لعبــت اســت 
تا تو طفلی، پس بـدانت حاجـت اسـت   
لچون زطفلی رست جان، شد در وصـا 

الـر و خیـاست و تصویسـارغ از حـف
)442:همان(
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تهدیدات کودکان
- برخی از خطرهایی که زندگی کودکان را تهدید می

در . کند، نیز مورد توجه موالنا قرار گرفته است
- می) ع(زد حضرت علیـ، در حکایتی زنی نمثنوي

اودان رفته است و گوید فرزندش بر نآید و به او می
آن . هر لحظه ممکن که از آنجا به پایین بیفتد

گوید کودکی را بر بام ببر تا حضرت به زن می
در این داستان منظوم به یکی «. کودکت پیش او بیاید

هاي مهم روانشناسی آموزشی اشاره شده از مقوله
در روانشناسی کودك، آموختن از .[...]است

به هاي آموزش نههمسال یکی از بهترین گو
کودك از همجنس و همبازي خود . رودشمار می

کند همبازي او آموزد و هنگامی که احساس میمی
کوشد تا آن را داند، میداند که خود نمیچیزي می
اجزاي این )113: 1384محمدي، (» .فرا گیرد

ناودان نمادي : حکایت نیز حالت نمادین یافته است
رمزي از سقوط در زندگی از زندگی دنیوي، افتادن 

ها و ندنیوي، کودك در حال افتادن، نمادي از انسا
کودك بر بام آورده، مظهري از پیامبرانی است که از 

:شودها فرستاده میطرف خداوند براي نجات انسان
غژان آمد به سـوي طفـل، طفـل   غژ

ــفل  ــوي س ــادن س ــد او از فت وارهی
زآن بــود جــنس بشــر پیغمبــران   

اودانـد از نـسیت رهننـه جــا بـت
)570:همان(

هاي عاطفی کودکانجنبه
هاي کودك، مسائل عاطفی وي است یکی از جنبه

که در ابتدا این تظاهرات عاطفی نمود سطحی 

هاي خاصی برخوردار دارد و در ادامه از پیچیدگی
از جمله این حاالت عاطفی شادي و . شودمی
اي از مسرت و پریشانی را عده«. رت استمس

ها روانشناسان اولین تظاهر حاالت عاطفی بچه
ر ـه نظـب)96: 1385شریعتمداري،(».دانندمی
رسد شاید به همین دلیل باشد که موالنا، در می

کند، آنها را شاد هاي که از کودکان میتوصیف
. داندوصف کرده و غم را مخصوص بزرگان می

والنا انسان باید از غم شاد باشد؛ چرا که از نظر م
شود و نباید مانند کودکان غم سبب وصال می

بنابراین در شعر او کسانی که ،بیهوده خوش بود
:بیهوده شادند، کودك هستند

ــت   ــم دام لقاس ــه غ ــو، ک ــم ش ــاد از غ ش
ــت   ــتی ارتقاسـ ــوي پسـ ــدرین ره سـ انـ
غم یکی گنجیسـت و رنـج تـو چـو کـان     

انـــودکــن در کــرد ایـی درگیـک کـلی

)309: 1384مولوي،(
ز نظر او، غم و شادي کودکان به سبب این ا

:که دانشی ندارند، فاقد اعتبار است
چو نباشد طفـل را دانـش دثـار   

دارد اعتبارـاش ندهـه و خنـگری
)387:همان(

در اندیشه موالنا، غم مخصوص افرادي است 
، عقل کاملی دارند و شادي که  اهل دانش هستند
یعنی کسانی که اهل دانش ،متعلق به کودکان است

:و دانایی نیستند
ــور   ــان مخ ــم افزای ــان غ ــور و ن ــم خ غ

ورد و کودك شکرـم خـل غـه عاقـزآنک
)428: همان(
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والنا، به گریه کردن کودکان توجه داشته و م
براي بیان مفاهیم عمیق عرفانی خود از تمثیل 

ودك و شیر دادن مادر یا دایه استفاده گریه کردن ک
از نظر موالنا، براي این که دریاي .  کرده است

رحمت به جوش بیاید و انسان مورد رحمت حق 
،قرار بگیرد، باید به درگاه حق گریه و زاري کرد

همان گونه که کودکان براي این که مادرشان به 
:کنندآنها شیر بدهند، گریه می

ز دارآفتــــــاب عقــــــل را در ســــــو   
چشـــم را چـــون ابـــر اشـــک افـــروز دار 
ــل خــرد   ــدت، چــون طف ــان بای چشــم گری

و بردـان آب تـه نـان را، کـور آن نـم خـک
)622:همان(

ر تمثیلی دیگر در مثنوي، دایه یا مادر نمادي د
از خداوند و طفل نمادي از آن نیازهاي که 

ان پدید آورده و شیر مظهر خداوند در وجود انس
:  لطف حق است

زاري و گریه قوي سرمایه ایسـت 
رحمت کلـی قـویتر دایـه ایسـت    

جـــو بـــوددایـــه و مـــادر بهانـــه
تــا کــی آن طفــل او گریــان شــود
ــد  ــما آفریـ ــات شـ ــل حاجـ طفـ

دـرش پدیـود شیـد و شـا بنالیـت
)220:همان(

کند صوفی بدهکاري بیان میموالنا، در حکایتی
به هنگام مرگ، طلبکارانش به دور وي حلقه زده 

در این بین کودکی حلوا فروش به نزدیک . بودند
ود دستور ـی، به خادم خـصوف. آیده او  میـخان
خادم، حلوا را . دهد تا حلواي کودك را بخردمی
پس از . کندخرد و  بین طلبکاران تقسیم میمی

ا، شیخ پول کودك حلوا فروش را شدن حلوخورده
به همین سبب کودك شروع به ،کندپرداخت نمی

کند تا این که صاحب مالی، پولی گریه و زاري می
فرستد و او، پول طلبکاران و کودك براي شیخ می

موالنا، از این حکایت . پردازدحلوا فروش را می
گیرد هر کس  بخواهد حاجتش برآورده نتیجه می
به درگاه خداوند مانند کودك حلوا فروش شود، باید 

:گریه و زاري کند
ــروش  ــوا فـ ــودك حلـ ــد کـ ــا نگریـ تـ

آیــد بــه جــوشبحــر رحمــت در نمــی
ــرادر ــت ! اي ب ــم توس ــل چش ــل طف طف

ــت  ــوف زاري دان درس ــود موق ــام خ ک
گر همی خواهی کـه آن خلعــت رسـد   

دــسـر جـده بـل دیـان طفـگریـس بـپ
)168: همان(

گیرينتیجهبحث و 
در ادبیات کالسیک، بخش خاصی به کودکان 

اما در این آثار، ،اختصاص داده نشده است
مسائلی مطرح شده که در شناخت نگاه گذشتگان 

. تواند بسیار مفید واقع شودنسبت به کودکان می
است کودك از موالنا ضمن اینکه معتقد

دوران کودکی را است، سرشت پاکی برخوردار
دورانی . دانددوران گذر به دوران بزرگسالی می

که خود به خود ارزشی ندارد و تنها مرحله گذر 
نکته قابل ذکر اینکه دوران . به دوران پختگی است

کودکی در شعر او در تقابل با دوران بزرگسالی و 
ها قرار گرفته و  این دوره در دوران پختگی انسان
کودکی در شعر . ین یافته استشعر او حالت نماد

او، نمادي است از زمانی که انسان هنوز به سیر و 
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سلوك دست نزده و عقل او هنوز به شناخت 
بنابراین، فردي که کودك ،چندانی نرسیده است

،تواند از نظر سن پیر باشدشود میمحسوب می
رسیدن ن مسائل دوران سلوك ویالبته او براي تبی
. ین نماد بهره برده استبه مرتبه فنا از ا

شناسی سعدي، کودك از فطرت پاکی انساندر
در شعر او، کودك رمزي از نادانی . برخوردار است

سعدي، هر چند از . و نقطه مقابل دانا قرار دارد
خواهد از نادانی دوران کودکی مخاطب خود می

کند که وت به این میـاما وي را دع،فاصله بگیرد
.کودکانه خود را حفظ نمایدهمواره سرشت پاك 

در شعر سنایی کودکی نمادي از دوران پیش 
از سلوك است و کودك در تقابل با مرد قرار 

.اندیعنی افرادي که به انتهاي طریقت رسیده،دارد
در شعر این شاعران همچنین هر کدام از 

جنبه  جسمانی، : هاي مختلف رشد کودكجنبه
ماعی توجه شده جنبه عاطفی، جنبه عقالنی و اجت

ها حالت نمادین یافته است و هر کدام از این جنبه
هاي عرفانی و تعلیمی و آنها براي بیان اندیشه

. اندخود  به کودك و دوران کودکی استناد کرده
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