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چکيده
شاعران در آثار تعليمي و عرفاني ،براي بيان آموزههاي مورد نظر خود ،از صوور هروري نونوانوني مانرو
تمثيل و نماد استفاده مي کرر  .ه ف از نگارش اين مقاله نيز بررسي تصاوير هرري و بهويوهه نمادهواي
ساخته ش ه با کودک و دوران کودکي در اين آثار است .در اشعار عرفاني و تعليمي ،نه ترها ان يشههوايي
دربارة چگونگي تربيت کودکان وجود دارد ،بلكه هر يك از مراحلي که کودک پشت سر مينذارد توا بوه
بزرگسالي ميرس  ،دست ماية ساختن تصاوير نونانون قرار نرفته است .کودک و دوران کودکي نمادي
از افراد نادان و ناتوان ،سالكان مبت ي ،انسان هاي دنيام ار ،ظاهر بين ،نرفتار هوا و هوس و مقل اسوت.
در برخي مواقع به کودک و دوران کودکي ،به خصوص زماني که رمز سالكان و عارفان قرار مينيرد ،نگاه
مثبتي دي ه ميشود؛ اما در بيشتر مواقع نگرش به آنها مرفي است و صفتهايي همچون نادان ،نواق،،
غافل ،ترسو ،نرفتار ظواهر و هوا و هوس و انجامدهر ة کار بيهوده به آنها نسبت داده ميشود.
واژگان کليدي :شعر ،کودک ،دوران کودکي ،نماد ،سالك ،دنيام اري ،نادان ،ظاهربين.
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 -1مقدّمه
در هر ک ام از انواع شعر فارسي ،از يكي از صورخيال بيشتر استفاده ميشود؛ براي مثال،
اغراق بيشتر در اشعار حماسي به کار ميرود ،قويترين عرصر در ساختمان شوعر غروايي
استعاره است ،در اشعار وصفي نقو

اصولي را تشوبيه برعهو ه دارد ،در شوعر مو حي از

مجموع عراصر خيال استفاده ميشود ،در حوزة هجو اغراق و ناه تشوبيه و کرايوه حواک
است و در حوزة معاني زه ي و حكموي از تمثيول بوه صوورس م سووستوري اسوتفاده
مي شود (شفيعي کو کري ،)193 -173 :3131،در اشوعار تعليموي تمثيول و نمواد از جايگواه
خاصي برخوردار است و اجزاي اثر تمثيلي سمبل و نماد است (شميسا.)052 :3137 ،
نماد را در اصطالح ب ين نونه تعريف کردهان :
«نماد (سمبل) نونهاي از استعاره است ،با اين فرق که در استعاره يوك مشوبه (مسوتعارله)
وجود دارد و با حذفشان مشبهبه (مستعارمره) به عروان استعاره باقي ميمان  .حال آنکوه
در نماد بي

از يك مشبه و ناه مشبههاي متع د در ميان است که بوا حوذف آنهوا نمواد

پ ي ميآي ؛ برابراين نماد از بع تشبيه و استعاره ،سومين مقولهي بياني است که بور روي
خط مشابهت قرار دارد» (حمي يان .)340 :3133،

نماد در مفهوم وسيع آن ،تعريف واقعيتي انتزاعي يا احساس و تصووري غايوب بوراي
حواس ،به ياري تصوير يا شيء است .نماد در اين مفهوم به هر نشانهاي نفته ميشود که
ويهني نماي

دارد (ستاري .)7 :3171 ،نماد در اين معرا ،در بالغت مويتوانو کاربردهواي

متع د مجازي ،استعاري ،کرايي ،تشبيهي و ساير مووارد؛ از جملوه کواربردي نموادين بوه
مفهوم خاص داشته باش (آقاحسيري.)1 :3139 ،
شاعران در متون تعليمي و عرفاني بوا کموك وا ههواي کوودک و مراحول کوودکي،
تصاوير زيبايي در اشعار خود خلق کردهان ؛ به نونهاي که کودک و دوران کودکي مفهوم
لغوي خود را از دست داده و حالت نموادين يافتوه اسوت .آنهوا همچروين ان يشوههواي
خود را دربارة جربه هواي متتلوف کوودک در ايون آثوار بيوان کوردهانو  .هو ف در ايون
مقالووه ،بررسووي نگوورش هرووري بووه «کووودک و دوران کووودکي» در آثوواري همچووون
حديق ة ال قيقووه ،مثروووي معروووي ،مرطووقالطيوور ،متووزناالسوورار ،جووام ج و  ،بوسووتان،
قصاي خاقاني ،قصاي ناصرخسرو ،غزل صائب و بي ل دهلوي است.
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 -3پيشينۀ پژوهش
تاکرون کتاب يا مقالهي با اين رويكرد دربارة مسائل کودک و دوران کودکي نوشته نش ه
است؛ اما در برخي پهوه ها ،مباحثي دربارة اشارههاي آثار کالسيك به کوودک و دوران
کودکي دي ه ميشود که جربة نوآوري پهوه

حاضر نسبت به آنها ،در اين است که به

مقولة کودک از جربة تصويرآفريري نگاه کرده است؛ از جملة پهوه هوا در ايون زميروه،
ميتوان به اين موارد اشاره کرد :در کتاب مق مهاي بر ادبياس کوودک از شواه آبوادي ،در
فصل سوم آن به وضعيت کودک در دورة ميانه در ايران اشارهاي ش ه است .کتاب مهو
ديگر ،تاريخ ادبياس کودکان ايران ،از م مو هوادي م مو ي و زهوره قواييري اسوت .در
کتاب فرهرگ نمادها و نشانهها در ان يشة موالنا ،از علي تاج يري به برخي از نمادهوايي
که موالنا با کمك وا ة کودک ساخته ،توجه ش ه اسوت .در دفتور دوم مجموعوه مقواالس
«فردوسي پهوهي» م م رضا يوسفي مقالهاي با عروان «کودک و کوودکي در شواهرامه»
به چاپ رساني ه است و مقالة ديگري نيز با عروان «جستجوي کودک در ادبيواس سورتي
ايران» از سيروس طاهباز در اين زميره وجود دارد.
 -3کودک ،نماد سالکان مبتدي و اولياي الهی
سالكان مبت ي مانر کودکان هستر که براي رسي ن به م بووب ،بوه فكورس موردان و
پيران طريقت نيازمر ن  .اين سالكان همچون کودکاني هستر که بستة خيال خودانو و
به ه ايت پيران نياز دارن :
طفوول ره را فكوورس مووردان کجاسووت

کووو خيووال او و کووو ت قيووق راسووت

(مولوي) 111 :3134 ،
عطار يكي از مه ترين صفتهاي سالك را صبر و عزلت مويدانو  .وي بوراي ايون کوه
نمونة عملي از اين موضوع به دست ده  ،تمثيلي از کودک در شك مادر ميآورد:
همچو آن طفلوي کوه باشو در شوك

همچران با خود نشين با خود بوه هو

از درون خوووود مشوووو بيووورون دموووي

نانت انر بايو همي خوور خوون دموي

خون خور و در صوبر برشوين موردوار

توووا برآيوووو کووووار تووو از درد کووووار

(عطار)134 :3133 ،
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در حكايتي ديگر نقل ميکر که کودکي غمگين براي تأمين غذاي روزانوة خوود ،بوه
صي ميپرداخت ،اما در صي ماهي تقريباً ناتوان بود و به سوتتي مويتوانسوت مواهياي
صي کر تا ايركه پادشاهي بر او مينذرد و به کمك پادشاه ماهي زيادي صي مويکرو
(همان .)121 :در اين حكايت کودک ،رمزي از سالكاني است که با کوش
به جايي نميرسر ؛ اما با کش

خوود و طاعوت

و عرايت پير و معشووق ،بوه سور مروزل مقصوود دسوت

مي يابر  .در حكايت ديگري ،داستان مادر و کودک غرق ش هاي بيان ميشوود کوه طوي
آن کودک با کوش

مادر از آب نجاس موي يابو  .در ايون حكايوت نيوز موادر ،نموادي از

خ اون و کودک ،رمزي از سالكان و افرادي است که در درياي حيورس غورق شو هانو و
امي نجاس دارن :
مان ه سرنردان چوو آن طفلوي در آب

دسووت و پووايي مووي زنووي از اضووطراب

آن نفوووی اي مشوووفق طفوووالن راه

از کوورم در غرقووة خووود کوون نگوواه

(همان)052 :
از نظر ابوسعي ابوالتير ،عارفان براي تسكين آت

دل ،دسوت بوه سوماع مويزنرو ؛

همان نونه که براي آرام کردن کودک نهواره او را ميجربانر :
دل بووه حيلتووي برشووان

صوفي به سوماع دسوت از آن افشوان

تووا آتوو

عاقوول دان و کووه دايووه نهوووارة طفوول

از بهوور سووكون طفوول موويجربانوو

(ابوسعي )13 :3171 ،
مادران ،همواره مراقب کودکان خود هسوتر و آنهوا را از خطراتوي کوه ته ي شوان
ميکر  ،دور نگه ميدارن  .اين موضوع را سع ي دستمايهاي قرار داده اسوت توا موردان
حق را به آنها تشبيه کر  .در شعر وي ،کودک رمزي از اب ال و مادر نموادي از خ اونو
است؛ همان نونه که مادر از کودکان خود مواظبوت و آنهوا را از خطرهوا دور مويکرو ،
خ اون نيز مراقب اولياي الهي است :
پووی آنووان کووه در وجوو مسووتغرقر
نگوووه دارد از تووواب آتووو

خليووول

شووب و روز در عووين حفوو حقروو
چووو تووابوس موسووي ز غرقوواب نيوول

(سع ي)329 :3133،
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سع ي سالكان راه طريقت را از جهت راه ن کردن مانر کودکان ميدان ؛ بروابراين،
آنها نيز همچون کودکان ،در سلوک به راهرما نياز دارن :
بووه ترهووا ن انوو شوو ن طفوول خوورد

کووووه نتوانوو و او راه ناديوو و ه بوووورد

تو ه طفل راهي بوه سوعي اي فقيور

بوووورو داموووون راه دانووووان بگيوووور

(همان)393 :
کودک در برخي از اشعار موالنا ،نمادي از اولياي الهي است؛ همان نونه که وال ين از
کودکان م افظت ميکرر  ،اب ال نيز در پراه حمايت حق هستر :
نفووت :اطفووال موونانوو ايوون اوليووا

در غريبوووي ،فووورد از کوووار و کيوووا

پشووت دار جملووه عصوومتهوواي موون

نوييووا هسووتر خووود ،اجووزاي موون

(مولوي)094 :3134،
موالنا براي بيان اين مسئله حكايتي مويآورد کوه جهوودي فرزنو زنوي را در آتو
ميافكر  ،اما به امر خ اون آت

به کودک آسيبي نميرسان  .وي بيان ميکر که مانر

اين کودک ،خ اون از اولياي خود حمايت ميکر و اجازه نميدهو دشومران بوه آنهوا
آسيبي برسانر :
انوو را اي مووادرن ايرجووا موون خوشوو
چش بر اسوت آتو

نووور چوووه در صوووورس ميوووان آتشووو

از بهور حجواب

رحمت است اين سور بور آورده ز جيوب

انو و رآ موووادرن ببوووين برهوووان حوووق

توووا ببيروووي عشووورس خاصوووان حوووق

(همان)13 :
مادر چرانچه کودکان را کتوك بزنو يوا تشوويق کرو  ،کودکوان از موادر خوود جو ا
نميشون  .اولياي الهي نيز در صورس قهر يا لطف خ اون حرکتشان به سوي اوست:
مووادرش نوور سوويلياي بوور وي زنوو
خوواطر تووو ه و ز مووا ،در خيوور و شوور

هوو بووه مووادر آيوو و بوور وي تروو
التفوووات

نيسوووت جاهووواي دنووور
(همان)579 :

از نظور موالنا بوراي ايركه درياي رحمت بوه جوش آي و انسوان موورد رحموت حوق
قرار نيورد ،باي بوه درناه حق نريه و زاري کرد؛ همان نونه کوه کودکوان بوراي ايركوه
مادرشان بوه آنها شير ب ه  ،نريه ميکرر :
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آفتووووواب عقووووول را در سووووووز دار

چشوو را چووون ابوور اشووك افووروز دار

چش نريان باي س ،چوون طفول خورد

ک خور آن نان را کوه نوان آب توو بورد

(همان)100 :
در تمثيل زير نيز دايه يا مادر نمادي از خ اونو و طفول ،نموادي از نيازهواي انسوان
است که خ اون در وجود او پ ي آورده و شير مظهر لطف حق است:
دايوووه و موووادر بهانوووه جوووو بوووود

تا کوه کوي آن طفول او نريوان شوود

طفووول حاجووواس شوووما را آفريووو

توووا براليوو و شوووود شووويرش پ يوو

(همان)002 :
 -9کودک رمز انسانهاي دنياپرست و گرفتار هوا و هوس
با توجه به ايركه کودکان بي

از ديگران به خوردنيها ،نوشي نيها و بازيها توجه نشان

ميدهر  ،در ادبياس تعليمي نماد و مظهر افراد نرفتار دنيا و مظواهر آن هسوتر ؛ چروان
که اوح ي مراغهاي در اين باره سروده است:
ميوول کودکووان بووه نردکووان و مووويز

بووي

بيوور کووه بوور خوو اي عزيووز

(اوح ي)45 :3175 ،
در شعر موالنا افرادي که به وصال نرسي هان و در بر تعلقاس دنيوي هستر  ،کودک
خوان ه ميشون « :مالک کودک و مردي م جوبي است .هر که م جوب باش  ،کوودک و
هر که از شك خارج شود ،مرد است» (تاج يري 704 :3131 ،و :)701
و سوور

پيووور پيووور عقووول باشووو اي پسووور

نووه س و ي ي موووي انو ر ريو

طفل نيرش ،چون بوود عيسوي نفوی

پووواک باشووو از غووورور و از هووووس

(مولوي)552 :3134 ،
در شعر وي کودکي در تقابل با دوران بزرگسالي (رمزي از دوران وصال) قرار مينيرد:
چون که با معشوق نشوتي همرشوين

دفووع کوون داللگووان را بعوو از ايوون

هر کوه از طفلوي نذشوت و مورد شو

ناموووه و داللوووه بووور وي سووورد شو و

(همان)547 :
از نظر موالنا افراد شادِ از دنيا ،کودکان و مرد ،فرد رهايي يافته از زن ني مادي است:
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پووی رجووال از نقوول عووال شووادمان

وز بقوووااش شوووادمان ايووون کودکوووان

(همان)517 :
همچرين کودک عالوه بر مرد ،در تقابل با عاقل قرار مينيورد .کوودک نموادي از انسوان
نرفتار دنياست و عاقل کسي است که به پايان کار ميان يش :
کودکوووان خرووو ان دانايوووان تووورش

غ و جگوور را باش و و شووادي ز ش و

چش کودک ،همچو خر در آخر اسوت

چش و عاقوول در حسوواب آخوور اسووت

(همان)403 :
در مثروي ،شير و پستان مادر ،نمادي از حجابهاي دنيوي است؛ طفول نموادي از خلوق
نرفتار تعلقاس دنيوي؛ از شير بازنرفتن و به بستان رفتن کودک ،بيوانگر رفوع حجواب و
رسي ن به نعمتهاي الهي و دايه ،مظهر پير است:
دايوووهاي کوووو طفووول شوووير آمووووز را

تووا بووه نعمووت خوووش کر و پ و فوز را

نووور ببرووو د راه آن پسوووتان بووور او

بوور نشوواي راه صوو بسووتان بوور او

(همان)105 :
«فطام در اصطالحهاي صوفيانه کرايه است از انقطاع از عادسها و اخالق زشت و کف
نفی از شهوسهاي جسماني و تج ي حياس روحاني» (همايي .)071 :3151 ،در ابياس زير،
از شير نرفتن کودک ،نماد ترک تعلقاس دنيوي و در پراه حق قرارنرفتن است:
شووويرخواره چوووون ز دايوووه بگسووول
بسووتة شووير زميرووي چووون حبوووب

لوووس خووواره ش و موور او را موويهل و
جووو فطووام خوووي

از قوووس القلوووب

(مولوي)117 :3134 ،
در حكايتي از مثروي ،زني نزد حضرس علي(ع) ميآي و بوه او موينويو فرزنو ش بور
ناودان رفته است و هر ل ظه ممكن است از آنجا به پايين بيفت  .حضرس مينويو کوودکي
را بر بام ببر تا کودکت پي

او بياي « .در اين داستان مرظوم به يكوي از مقولوههواي مهو

روانشراسي آموزشي اشاره ش ه است ]...[.در روانشراسي کودک ،آموختن از ه سال يكي
از بهترين نونههواي آمووزش بوه شومار مويرود» (م مو ي و قواييري .)331 :3134 ،در ايون
حكايت ناودان ،نمادي از زن ني دنيوي؛ افتادن ،رمزي از سقوط در زن ني دنيووي؛ کوودک
در حال افتادن ،نمادي از انسانها و کودک بر بام آورده ،مظهري از پيامبران است:
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غه غهان آمو بوه سووي طفول ،طفول

وارهيو و او از فتو وادن سووووي سوووفل

ز آن بوووود جوووری بشووور پيغمبوووران

تووا بووه جرسوويت رهروو از نوواودان

(مولوي)572 :3134 ،
موالنا جان را همچون کودکي ميبير که به شير وابسته ش ه است ،اما شوير چيوزي
جز هوا و هوسهاي شيطاني نيست:
طفل جوان از شوير شويطان بواز کون

بعوو از آنوو

بووا ملووك انبوواز کوون

(همان)11 :
سرايي براي انسانهايي که فقط در راه عشق م عي هستر  ،از نماد کوودک اسوتفاده
ميکر و از آنها ميخواه به اين مسير وارد نشون :
کوووودکي رو ز ديوووو چشووو ب ووووش

طفل راهوي توو شوو ز خوود خواموش

(سرايي)013 :3131 ،
در شعر او ،کودک ،مظهر افرادي است که هروز ترک تعلق نكردهان :
تووا اب و بووا ق و م ح و ط طفوول اسووت

وان که صافي برون ازيون ثفول اسوت

(همان)307 :
همچرين کودک نمادي از افراد حريصي است کوه ترهوا بوه بهورهمرو شو ن از دنيوا
مشغول هستر ؛ افرادي نرفتار نفی که تا وقتي به مشكلي برنتورن  ،متربه نميشون :
کودکووان را حوورص نوزيرووه و شووكر
چووون کووه درد دنووبل

آغوواز شوو

از نصووي تهووا کروو دو نوووش کوور
در نصوي ت هور دو نوشو

بواز شو

(همان)191 :
کودکان بي

از مردان شيفتة ظواهر و رنگها ميشون  .در شعر سرايي رنگ ،رموزي

از زيباييهاي دنيوي و کودک مظهر افراد شيفتة زيباييهاي دنيوي است:
کووووودک از زرد و سوووور بشووووكيب

مووووورد را زرد و سووووور نفريبووووو

(همان)054 :
عطار نيز افراد دلبسته بوه زيورهواي دنيووي را مانرو کودکواني دلبسوته بوه ظوواهر
ميدان :
زر به صوورس رنوگ نردانيو ه سورگ

تو چو طفالن مبوتال نشوته بوه رنوگ

(عطار)105 :3133 ،
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در شعر سرايي ،انسانهايي که ترها به فكر تن خود هستر ؛ همانر کودکانيانو کوه
به جوز و مويز ميان يشر  .مردان ،نمادي از افراد اهل دان
کووودکي نريوو پووي جوووز و مووويز
پووي

دل جوووز و مووويز آموو جسوو

پي

و عاقل هستر :

عاقل باش آن بوی سوهل چيوز

طفوول کووي در دانوو

مووردان رسوو

(سرايي)741 :3131 ،
در شعر سرايي ،بوازيهواي دوران کوودکي نموادي از سورنرميهواي دنيوويانو  .او
انسانهاي غافل و مشغول به نعمت هواي دنيووي را مانرو کودکوان سورنرم نووز بوازي
ميدان :
مانووو ه انووو ر غووورور او شوووب و روز

همچوووو آديروووه کودکوووان از نووووز

(همان)414 :
موالنا همچون سرايي ،به بازهاي دوران کودکي نگاه مثبتوي نو ارد و آن را نموادي از
دنيا قرار داده است و کودک بازيکرر ه را نمادي از دنيا پرستان ميدان :
نفت دنيوا لعوب و لهوو اسوت و شوما

کودکيوووت و راسوووت فرمايووو خووو ا

(همان)133 :
موالنا و سرايي ،بيشتر به «بازي نمادي» کودکان توجه داشتهان ؛ بازي نمادي به اين
معراست که چيزي را به جاي چيز ديگر نشان دهر ؛ مانر قرار دادن سفال به جواي زر،
و چوب به جاي اسب در بوازيهواي کودکوان« .بوازي نموادي کوه اوج آن در سون 1-5
سالگي است ،نق

مهمي در زن ني کودک ايفا ميکر ؛ زيرا کودک همواره نانزير اسوت

که خود را با دنياي اجتماعي بزرگساالن که قواع آن براي او قابل درک نيست ،سازنار
کر » (حجازي .)12 :3137 ،خصوصيت بازي نمادي اين است که چيزي به جاي چيز ديگر
قرارمينيرد و بر اساس همين ويهني است کوه ايون نووع بوازيهوا در ان يشوة عارفواني
همچون موالنا و سرايي حالت نمادين يافته است.
در مثروي آم ه است که کودکان براي بازي دکان ايجاد ميکرر و بوه کسوب و کوار
ميپردازن  .در اين اشعار ،کودکان مظهر افرادي هستر که به مشاغل دنيوي سورنرمانو
و کسب و کار آنها نمادي از کارهاي دنيوي است که نيازهاي تن را برآورده ميکر :
کودکوووان سوووازن در بوووازي دکوووان

سووود نبووود جووز کووه تعبيوور زمووان
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شووب شووود در خانووه آيوو نرسووره

کودکووان رفتووه ،بمانوو ه يووك ترووه

اين جهان بازينه است و مورگ شوب

بازي نوردي ،کيسوه خوالي ،پور تعوب

(مولوي)041 :3134 ،
موالنا براي آناهان ن افراد نرفتار تعلقاس مينوي شما همچون کودکان هستي و
اين سي و زرهايي که يافتهاي  ،چيزي جز همان سرگهاي بازي کودکان نيست:
سرگ پور کوردي توو دامون از جهوان

ه ز سرگ سي و زر چوون کودکوان

(همان)171 :
کودکان هرگامي از اين بازيها دست ميکشر که عقلشان رش کورده باشو  .موردم
نيز زماني پي مي برن اين سوي و زرهوا چرو ان ارزشوي نو ارد کوه عقلشوان را بوه کوار
بير ازن :
کي نمايو کودکوان را سورگ ،سورگ

تا نگيورد عقول دامرشوان بوه چروگ

(همان)171 :
در شعر موالنا ،سفال بازي کودکان نمادي از سي و زرهاي دنيوي اسوت و از نظور او
زر واقعي ،زر الهي است که دل انسان به آن غري ميشود:
کودکوووان اسوووفالهوووا را بشوووكرر

نوووام زر برهرووو و در دامووون کررووو

بووول زر مضوووروب ضووورب ايوووزدي

کووو نگووردد کاسوو  ،آموو سوورم ي

(همان)453 :
افرادي که شب و روز به دنبال تمرياس دنيوي ميدون  ،کارشان همچون کودکوان در
حال بازي است که چيزي نصيب آنها نميشود:
آن يكي موينيور و آن مويهول ز دام

وين دنر را صي مويکون چوون لئوام

بوواز ايوون را موويهوول و موويجووو دنوور

ايروووت لعوووب کودکوووان بوووي خبووور

(همان)110 :
موالنا کودکان ني سوار را نماد افرادي قرار داده است که نرفتار ظن خود شو هانو و
به اين افراد نوشزد ميکر که نميتوانر طريق حق را طي کرر :
جملووهشووان نشووته سووواره بوور نيووي

کوواين بووراق ماسووت يووا دلوو ل پيووي

همچو طفالن ،جملهتوان دامون سووار

نوشوووووةدامن نرفتوووووه ،اسوووووبوار

از حووق «انّ الظوون ال يغرووي» رسووي

مرکووب ظوون بوور فلووكهووا کووي دوي و
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وهوو و فكوور و حوویر و ادراک شووما

همچووو نووي دان مرکووب کووودک ،هووال

(همان)309 :
لعبتهايي نيز که کودکان با آنها بازي ميکرر  ،نمادي از وهو و خيوال هسوتر و
کودک نمادي از انسانهاي نرفتار وه و خيال است:
ايوون تصووور ويوون تتيوول لعبووت اسووت

تا تو طفلي ،پی بو انت حاجوت اسوت

چون ز طفلي رست جوان ،شو در وصوال

فارغ از حویر اسوت و تصووير و خيوال

(همان)440 :
از نظر سيف فرغاني بازي متت ،به کودکان است و کساني که به دنيا هووس دارنو ،
کودک هستر :
بوووه دنيوووا نظووور اهووول دنيوووا کررو و

بووه بووازي هوووس کودکووان را بووود

(سيف فرغاني)43 :3143 ،
خاقاني نيز افراد مشغول به دنيا را به کودکاني تشبيه کورده اسوت کوه سوفال بوازي
ميکرر و از متاطب خود ميخواه اين خاک بازي را به کودکان وانذار کر :

ميان خاک چه بازي سفال کوودک وار

سراي خاک به خواکي ببواز مورد آسوا

(خاقاني)33 :3135 ،
وي کار خود را در ب ون نتيجه بودن ،به بازي سواري کودکان تشبيه ميکر :
نيپارهاي به دست و سواري کر بر او
کی ني سوار دي که با شه مصاف داد

چون طفل کو بر اسب ک ويين سوار کرد
وز ني سوتور ديو کوه در ره غبوار کورد

(همان)350 :
نظامي نيز از متاطب خود ميخواه طفلصفت به بازي ن ردازد:
طفوول نووهاي پوواي بووه بووازي مكوو

عموور نووهاي سوور بووه درازي مكوو

(نظامي)344 :3134 ،
چرا که بازيهاي کودکانه هيچ نتيجهاي ن ارد .بر اين اسواس اسوت کوه عطوار افوراد
دلبسته به مقامهاي دنيوي را به کودکي تشبيه مينماي که پرده بازي ميکر :
نوور بووه شوواهي سوورفرازي موويکرووي

طفوول راهووي پووردهبووازي موويکرووي

(عطار)112 :3133 ،
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 -5کودک مظهر دوران پاکی
در برخي موارد ،به دوران کودکي مثبت نگاه ش ه است« .کودک ،شتصيتي است کوامالً
متفاوس با شتصيت بزرگساالن ]...[ .از ص ق و صفاي باطن کودکانوه برخووردار اسوت.
هروز با نيرنگها و سوء نيتهاي اجتماعي بزرگساالن آشرا نيست» (شوعاري نوهاد:3133 ،

 .)57موالنا سرشت کودکان را پاک ميدان ؛ زيرا آنهوا از حيلوههوا و چوارهان يشويهواي
بزرنان به دور هستر :
تووا چووو طفووالن چرووگ در مووادر زدي

کاش چون طفل از حيول جاهول بو ي

(مولوي)501 :3134 ،
از نظر سع ي دوران کودکي ،دوران پاکي و معصوميت انسانهاست؛ بروابراين ،مُوردن
انسان در اين دوران (نمادي از دوراني که آدم از نراه مبراست) بهتر از دوران بزرگسالي
است:
کووه پيرانووه سوور شرمسوواري نبوورد

برسووت آن کووه در عهو طفلووي بموورد

(سع ي)337 :3133 ،
 -0کودک نماد افراد نادان و کم عقل
يكي از ويهنيهاي برشمرده ش ه براي کودکان ،ناداني است؛ چرانکه افالطوون کودکوان
را افرادي ناق،العقل توصيف ميکر « :ايران از همان روز که به دنيا ميآير  ،داراي قووة
خش هستر و حال آن که بعضي از آنها هرنز صاحب عقل نميشون » (افالطون:3131 ،

 .)051 -050در زبان و ادب فارسي نيز توجه به ويهني جهول و نواداني کوودک بوي

از

توجه به ديگر ويهنيهاي اوست (شاه آبادي.)97 :3130 ،
يكي از صفتهاي مرتسب به کودکان در شعر بي ل ناداني اسوت .از نظور ايون شواعر
انسانهاي عاشق جاه دنيوي ،مانر کودکاني هستر که از روي ناداني آت

سوزان را نور

واقعي ميپر ارن :
اهل دنيا عاشق جاهر از بي دانشوي

آت

سوزان به چش کودک نادان زر است

(بي ل)037 :3133 ،
ناصرخسرو نيز انسانها را از جربة ناداني به کودکاني تشبيه ميکر که به تعلي نيازمر هستر :
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وين دبيرسوتان علو اسوت از حسواب

مردمان چوون کودکوان بوي هو انو

(ناصرخسرو)432 :3173 ،
درکالم سع ي ،بي

از هر چيزي کودک و دوران کودکي ،نمادي از نادانوان و دوران

ناداني است .در بوستان ،کودکان شتصيتهاي نادان حكايوتهوا هسوتر کوه نمونوة آن
دختري است که پ رش را سگي نزي ه و او از پ رش ميخواه پاي سگ را بگزد.
در بيت
کووه در چشوو طفووالن نمووايي بلروو

انووور کووووتهي پووواي چووووبين مبروو

(سع ي)340 :3133 ،
طفالن نمادي از افراد نادان هستر که نميتوانر حقيقت را کشف کررو  .سوع ي بوراي
ايركه حقيقت مانر ي نفتار خود را بيشتر کر  ،خاطرههايي از دوران کودکي خوود بيوان
ميکر ؛ روزي پ ر براي

لوح و انگشتر ميخرد ،اما فردي با دادن خرموا انگشوتر را از او

مينيرد .در اين حكايت ،کودک نمادي از ناداناني است که ارزش عمر را نشوراخته و آن
را در بطالت نذران هان :
چووو نشراس و انگشووتري طفوول خوورد

بوووه شووويريري از وي توانرووو بووورد

توووو هو و قيموووت عمووور نشوووراختي

شوويرين برانوو اختي

کووه در عووي

(همان)339:
از نظر سرايي کساني که نميدانر زمانه به کسي رح نمويکرو و امريوت آنهوا در
اين زمانه ناپاي ار است ،طفالني بي

نيستر :

چون من و چون تو ص هزاران کشوت

ناشو و ه سووور يوووك سووور انگشوووت

توووو در ايووون راه کوووودکي طفلوووي

نوووووه شوووووراب مروقوووووي ثفلوووووي

(سرايي)474 :3131 ،
موالنا عقل همة انسانها را از جهت م

وديت ،مانر کودکان ناق ،وصف ميکر :

عقل جزوي همچو بورق اسوت و درخو

در درخشي کي توان شو سووي وخو

عقوول کووودک نفووت بوور کتوواب توون

ليوووك نتوانووو بوووه خوووود آمووووختن

(مولوي)594 :3134 ،
يكي از جربههاي کودکان ،مسائل عاطفي آنان است که در ابت ا نمودي سط ي دارد
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و در ادامه از پيچي نيهاي خاصي برخوردار ميشود؛ از جملة اين حاالس عاطفي شادي
و مسرّس است« .مسرس و پريشاني را ع هاي از روانشراسان اولين تظاهر حاالس عواطفي
بچهها ميدانر » (شوريعتم اري .)91 :3135 ،شواي بوه هموين دليول باشو کوه موالنوا در
توصيفهاي خود از کودکان ،آنها را شاد توصيف ميکر و غ را متصوص بزرنان مي-
دان  .از نظر وي انسان باي از غ شاد باش ؛ چرا که غ سوبب وصوال مويشوود و نبايو
مانر کودکان بيهوده خوش باش ؛ برابراين ،در شعر او کساني که بيهوده شوادن  ،کوودک
هستر :
شاد از غو شوو ،کوه غو دام لقاسوت

انوو رين ره سوووي پسووتي ارتقاسووت

غ يكي نرجيست و رنج تو چوو کوان

ليووك کووي درنيوورد ايوون در کودکووان

(همان)129 :
از نظر او ،غ و شادي کودکان به سبب اين که دانشي ن ارن  ،فاق اعتبار است:
چووون نباشوو طفوول را دانوو

دثووار

نريوووه و خرووو هاش نووو ارد اعتبوووار

(همان)137 :
در اشعار موالنا ،غ متصوص افرادي اهل دان

و عاقل اسوت و شوادي بوه کودکوان

تعلق دارد:
غ و خووور و نووان غ و افزايووان متووور

زآنكه عاقل غو خوورد ،کوودک شوكر

(همان)403 :
در شعر صائب نيز افرادي که فريب روزنار را ميخورن  ،بوه کودکوان نواداني تشوبيه
ميشون که زود فريب ميخورن :
متور فريب شكرخر صبح چون طفالن

که چر زهر ده در لبواس قرو تورا

(صائب)52 :3174 ،
 -1کودک نماد انسانهاي ظاهربين
در ان يشة عرفاني هر ظاهري باطري دارد و اصل اين است که عوارف ظواهر را رهوا و بوه
باطن توجه کر تا به باطن الباطن ،يعري خ اون برس  .کوودک بيشوتر بوه ظواهر اموور
توجه ميکر تا به باطن آنها .اين موضوع دستمايوهاي بوراي شواعران شو ه اسوت توا
کودکان را از اين جهت نمادي از افراد ظاهربين قرار دهر ؛ چرانکه موالنا مينوي :
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صوووفين آن صووورس م ر و ار اي عزيووز

همچو طفالن ،تا کوي از جووز و موويز

(مولوي)312 :3134 ،
انسانهاي شيفته به جلوههاي دنيوي ،همچون کودکانان که عاشق ظاهر هستر :
و نگوار

پووی نكووو نفووت آن حكووي کاميووار

که توو طفلوي خانوه پور نقو

افتتوووار از رنوووگ و بوووو و از مكوووان

هسوووت شوووادير و فريوووب کودکوووان

(همان)511 :
از نظر سرايي ه ف زن ني انسانها نذر از صورس و رسي ن به عال معراسوت .هووا و
هوس مانر بازي و انسانها مانر کودک هستر و هوسها نيوز بوراي نوذر از ظوواهر و
رسي ن به باطنان :
عووال طبووع و وه و و حووی و خيووال

هموووه بازيچوووهانووو و موووا اطفوووال

دانوي از پوي چيسوت

تووا بووه معرووي رسووي بوو اني زيسووت

تا چوو شو مورد و چشو او شو بواز

آيو و از نقو و هوووا بوووه معروووي بووواز

اين همه نقو

(سرايي)115 :3131 ،
 -1جنين نمادي از افراد بیخبر از جهان آخرت
موالنا جرين را در شك مادر ،نمادي از عامة مردم قرار داده است؛ همان نونه که جروين
دنياي بيرون از شك مادر را مركر است ،عامه نيز از عال معرا بيخبرن :
نوور جرووين را کووی بگفتووي در رح و

هسووت بيوورون عووالمي بووی مرووتظ
و کووافر ش و ي

او بووه حك و حووال خووود مركوور ب و ي

زيوون رسووالت معوور

همچروان کوه خلوق عوام انو ر جهوان

ز آن جهووان ،ابوو ال مووينوير شووان

هيچ در نووش کسوي ز ايشوان نرفوت

کاين طمع آمو حجواب رف و زفوت

(موالنا)091 :3134 ،
از نظر حزين الهيجي نيز مردم دنيا همچون جريري هستر که مشيمة دنيا را حقيور
و کوچك نمييابر  ،در حالي که دنيا مانر مشيمهاي بي
کودک مشيمه را نشمارد به خوي

ترگ

نيست:

دنيا به چش مردم دنيا حقيور نيسوت

(حزين) 045 :3171 ،
 -1کودک رمز انسانهاي ناتوان و ترسو
از ديگر ويهنيهاي کودک که در ادبياس تعليمي بازتاب يافته است ،ناتواني ،درمان ني و
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ترسويي است .عطار عمر انسوان را بوه سوه مرحلوة کوودکي ،جوواني و پيوري تقسوي و
مه ترين صفتهاي دوران کودکي را بيحاصلي ،ترسويي و غافلي بيان ميکر :
بوووود در اول هموووه بوووي حاصووولي

کووووودکي و بووووي دلووووي و غووووافلي

(عطار)102 :3133 ،
طفوليت در شعر وي ،مظهر دوراني است که انسان از ترس عاشق نش ه اسوت .وي از
زبان ه ه از متاطب خود ميخواه اين حالت ترسويي را رها کر :
چروو ترسووي ،دسووت از طفلووي بوو ار

کووار

بوواز شووو چووو شوويرمردان پووي

(همان)035 :
در مرطق الطير کودک رمز هر چيز ناق ،و ناتوان است؛ چرانکه عطار عقل نواق ،و
ناتوان را در شراخت حق ،در وادي توحي به کودک کر مادرزاد تشبيه ميکر :
عقوول ايرجووا کيسووت افتوواده بووه در

مانوو ه طفلووي کووو ز مووادر زاده کوور
(همان)424 :

در شعر سع ي کودک نمادي از افراد درمان ه و نيازمر به دارايان است:
که سلطان از اين روزه نويي چه خواست

کووه افطووار او عيوو طفووالن ماسووت

مسوووول کسووووي را بووووود روزه داشووووت

کووه درمان و هاي را ده و نووان چاشووت

(سع ي)34 :3133 ،
و پادشاه نمادي از افراد دارايي است که ميتوان نياز درمان نان (کودکان) را بورآورده
کر  .در بيت زير نيز کودکان نمادي از ضعيفترين افراد هستر :
مووزن بانووگ بوور شوويرمردان درشووت

چووو بووا کودکووان برنيووايي بووه مشووت

(همان)11 :
همچرين کودکان نمادي از انسانهاي ناتواني هستر که ممكن است کارهايي انجوام
دهر که رست نمادي از زورمر ترين و تواناترين افراد نيز نتوان آنها را اصالح کر :
يكووي طفوول برنيوورد از رخوو

بروو

نيايوو بووه صوو رسووت انوو ر کمروو

(همان)354 :
کسايي نيوز ترس خوود را از مرگ بوه تورس کوودکوان از دوال تشبيه ميکرو :
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نهيب مرگ بلرزان م هموه شوب و روز

چووو کودکووان بوو آموز را نهيووب دوال

(کسايي)31 :3171 ،
 -16کودک مظهر توبهکاران
کودک را بع از چر صباح شير نوشي ن ،از شير باز مينيرن و براي ايون کوار ،از موادة
صبر استفاده ميکرر  .از نظر سع ي توبه کاران نيز وضعيتي مانر طفوالن توازه از شوير
بازنرفته دارن  .آنها نيز باي با صبر کوردن ،خوود را از کارهوايي کوه در نذشوته انجوام
ميدادن  ،مرع کرر :
چووو بووازو قوووي کوورد و دن و ان سووتبر

بوور ان اي و ش دايووه پسووتان بووه صووبر

تووو نيووز اي کووه در توبووهاي طفوول راه

بووه صووبرس فراموووش نوورددد نروواه

(سع ي)370 :3133 ،
 -11کودک مظهر افراد مقلد
طفل در ابياس زير ،مظهر اهل تقلي و کساني است که به خ اون از روي غور

م بوت

ميکرر :
ايوون م ووب دايووه ليووك از بهوور شووير

و آن دنوور دل داده بهوور ايوون سووتير

طفوووول را ار حسوووون او آنوووواه نووووه

غيووور شوووير او را ازو دلتوووواه نوووه

(مولوي)412 :3134 ،
موالنا فكر افراد مقل را در ان ازة فكر کودکان ميدان که ترها در ان يشة شير و دايهان :
فكر طفوالن دايوه باشو يوا کوه شوير

يووا مووويز و جوووز يووا نريووه و نفيوور

آن مقل و هسووت چووون طفوول عليوول

نوور چووه دارد ب وو باريووك و دليوول

(همان)111 :
 -13نتيجه
در اشعار عرفاني ،شاعران به هر کو ام از جربوههواي متتلوف رشو کوودک (جسوماني،
عاطفي ،عقالني و اجتماعي) توجه و براي بيان ان يشههاي عرفواني و تعليموي خوود ،بوه
کودک و دوران کودکي استراد کردهان  .کودک نمادي است از زماني که انسان هرووز بوه
سير و سلوک عرفاني دست نزده است و افراد هروز شراخت چرو اني از معشووق ق سوي
ن ارن  .در مقابل ،مرد مظهر افرادي است که به معرفت الهوي دسوت يافتوه و در ايون راه
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ق م نذاشته است .همچرين کودک ،رمزي از سالكاني است که به عرايت پيور و معشووق
نياز دارن تا رش کرر و به سر مروزل مقصوود برسور  .از آنجوا کوه کودکوان بوه بوازي،
خوردنيها و پوشي نيها بسيار بيشتر از ساير چيزها توجه دارن  ،نماد افراد دنياپرسوت و
نرفتار هواجی نفساني ش هان  .توجه کودکان به ظاهر امور ،موجب ش ه است توا افوراد
ظاهربين را به آنها تشبيه کرر  .در سن کودکي عقل انسان هروز به رش کافي نرسوي ه
است و شراخت درستي از مسائل ن ارد؛ ب ين سبب ،کودک در اين اشوعار مظهور افوراد
نادان و غافل قرار نرفته است .همچرين فورد مقلو  ،در داشوتن تفكور سوطح پوايين بوه
کودک تشبيه ش ه است .در مجموع باي نفوت کوه در ايون اشوعار جوز در موواقعي کوه
کودک نمادي از سالكان و اولياي الهي است ،در ساير مووارد نگورش بوه کودکوان مرفوي
است و صفتهايي همچون نادان ،ناتوان ،غافل ،نرفتار ظوواهر و هووا و هووس بوه آنهوا
نسبت داده ميشود.
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