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   کودک و نوجوانادبيات موالنا بر أثيرت
   اوي بر کاوش در کودکأكيدبا ت

  ∗محسن سامع

مهمقد  
حق تعالي صبوتي بخشد پيران را از فضل خويش كه صبيان از آن خبر ندارند؛ زيرا 

دهد،  خنداند و آرزوي بازي مي جهاند و مي آورد و برمي صبوت بدان سبب تازگي مي
ند ير جهان را هم نو بين پيا. ند و ملول نشده است از جهانيب يجهان را نو مكه جهان را 

  ١ش آرزو کندا يو همچنان باز
 ر و کماني عشق، ده ساله شد، تةونان آمده است که چون اروس، الهي يها در افسانه

 ةا هرچه زمان گذشت، از مرتبد عاشقان پرداخت؛ اميص   بهدست گرفت و در آسمان   به
ان يب خداي بود، او را نزد آپولو، طبييباي زةکه الهيت  مادرش آفرود.امديرون ني بيکودک

گاه  چين فرزند تا ابد کودک خواهد ماند و هيآپولو گفت که ا. ا شوديت را جوبرد تا علّ
وسته کودک است، ي، پييبايعشق، فرزند ز: ن استيه در ارمز قصّ! مرد نخواهد شد

  .وسته جوان خواهند بوديعاشقان پ
  .٢ميما تا ابد جوان و دالرام و خوش قد م که فردا شود عجوزيا  نهيآن شاهد
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  ٢٧٤  قند پارسي

  

 زبان رتفکّ
 ييگو ه تکيار شبي بزرگساالن بس]در[ (thinking a loud) بلند يفکر با صدا

ن يان بين شکل تکلّم خود ميتر ي اجتماعيعني، ي جمعيها ييگو تک. کودکان است
  .ت همزمان کودک اسيها ييگو شامل تک

 و يت شخصين واقعيز بيفقدان تمانجار که در آن    بهي، حالت روانينيان بيخود م
د را زنده ير هفت سال باد، رودخانه، ابر و خورشيکودکان ز.  مشهود استينيعيت واقع

  .پندارند يم
ه يم نظري عظي تفّکر کودک است و بنايها يژگي وي هسته مرکزينيان بيخود م

 ،ل استيا تخي ير، بازن صورت تفکّيخودروتر. سته استوار اين پاي بر هم»اژهيپ«
کند، بلکه  يد نميرد و جهان را تنها مشاهده و تقليگ ياد ميق کارکردن يکودک از طر

درک   که تجربه کرده است،يا گونه   به است که جهان رايلسوفيکودک، ف. کند ير ميتفس
ها سخن   از زبان آنند ويب يز را زنده ميز در زمان سرودن همه چيشاعر ن. کند يم
اء ياش   بهت و حاالت خود رايبخشد و شخص ي ميانسانيت ها شخص آن   به.ديگو يم

دهد يش حلول ميا را در خويکند و روح اش يا حلول ميدر اش. دهد ي ميتسر.  
ها و  وهي گوناگون تفکّر کودکانه است که ميها  شاخهي اصلةشي، رينيان بيخودم

  .ديد و چيار درخت شعر دين در باغ بستوا يبرگ و باران را م
  ١ي منـ  ةخرقـ  متاب تـوه  ق آف در عش   يزن ي آسمان که بر سر ما چرخ م       يا

 ي زبانيها يشود باز ي خالص مينيان بيم کودک همچنان که از تکلّم خود
Linguistic playsخواندن آواز همراه است  که باييها يز بازيها و ن تمي با اصوات و ر 

 و ين حاالت را در زندگيا (…م را بشناسد تکلّيريپذ کند تا انعطاف ي م او کمک  به
  .)آن اشاره خواهد شد   بهم کهينيب يشعر موالنا بارها م

 ير شهود تفکّةکنند، مرحل ي مي استفاده از زبان اجتماع   به که کودکان شروعيزمان
  . استي سالگ۷ تا ۴نامند که از  يم

  :کند يم ميشش نوع تقس  به ن مرحله راياژه مکالمات ايپ
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٥

  

 ؛يي استدالل ابتدا-۴ ؛زي ست-۳ ؛ در عملي همکار-۲ ؛گري با اعمال دي همخوان-۱
  .ي استدالل واقع-۶ ؛يدي در فکر تجري همکار-۵

 تکامل زبان ةن جلويتر دهيچين و پيتر ين شعر که عاليرسد که ب ينظر م   بهدر ظاهر
 يگونه شباهت چيد، هيآ يحساب م   بهبانن صورت زيتر يياست و زبان کودک که ابتدا

ن يم که از اينيب ي آنگاه م١» است در زبانيريشعر رستاخ«م که يريا اگر بپذست امين
  .افتد يها در زبان کودک هم کم اتفّاق نم حادثه

 را ي متفاوتي معانيکنند ول ين کلمات زبان مشترک استفاده ميکودکان اگرچه از هم
 انتقال يآن برا ل برخورد شاعر با زبان و استفاده متفاوت ازدرست مث. ٢درنظر دارند

  .ها ها و برداشت افتي و دريم ذهنيمفاه
  : داردينه، اشارات فراوانين زميموالنا در ا

  م مراد الّا بـود يگو» ال«من چو    ا بـود يم، لب در  يمن چو لب گو   
 يجا   به.ها بودن هگر از واژيدنبال استفاده د   به هر روزه وي از گفتار معموليدور

 يجا   بها و موجوداتيها و اش  واژهيان صدايا اصالً بيه کردن و  آن توجيصدا   بهواژه
  .شود يم دهيها در سخن موالنا فراوان د بردن نام آنکار  به

  ه بـا تـو دم زنـم       ن هر س  يا يتا که ب    حرف و صوت و گفت را بر هم زنـم  
راحتي  به شاعري و بيان موالنا داشته باشيم ديگر ـ كودك زبان زبان وقتي چنين نگاهي به

خودي و كشف  هاي بي كمال رسيده از اصواب و صداها در حالت پذيريم كه موالنا به مي
  .برد فراواني بهره به

   و من قو قوي قي مطرب خوش فاقا تو قيا
   و من هو هوي هيتو دق دق و من حق حق تو ه

  يف زند اشتر من ز تف تيعف عف عف هم
  ي کند حاسدم از شلقلقيوع وع وع هم

  .مي داشته باشي دوران کودکيها يباز   بهزي نيا تر است اشارهبه
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  ٢٧٦  قند پارسي

  

استير بازيثأ تحت تياتيش عملي کودک در مرحله پيل ذهنتحو .  
تدريج و  اين تقليدها به. شود صورت تقليد آغاز مي بنابر نظر پياژه، بازي از تولّد و به

هاي  بازي تمريني يا مهارتي، بازي نمادين و بازي. يابند شكل اصل تحول مي به
  …باقاعده

د و ياب ماند و تكامل مي هاي باقاعده در سراسر زندگي شخص باقي مي بازي
 ن ممکن استي و نماديدي تقليها يز بازين. کند يدا ميالت ادامه پيا تخيا يرؤصورت  به
  )ني نماديباز( .ابنديقاعده تکامل  بايصورت باز  به

ن را ي نماديها يسنده باشند، بازيمثالً اگر نو. دهند ي را ادامه ميز بازيبزرگساالن ن
  … مختلف ويها  در نقشيشه باشند در ضمن بازيپ و اگر هنرييگو در خالل داستان

د آغاز يتقل  بايباز: ديگو ياژه ميپ.  کودکانه استيها يباز   به بازگشتيشعر نوع
 …ش شعر مطرح کرده استيدايرا در پ» محاکات «ةي نظرربازيشود و ارسطو از د يم

گون  نهاد شاعران، گونه کند و وفق طبع و يشرفت ميشعر اندک اندک پ: ديگو يارسطو م
هاي تقليدي و  بازي: گويد كه پياژه مي همچنان. گيرد گردد و سپس قواعد آن شكل مي مي

  .يابند صورت بازي باقاعده تكامل مي نمادين به
ر آثار موالناا دو ام:  

ن ي نماديها مشغول باز ي طوطيجا   بها موالنايآ»  و بازرگانيطوط«در داستان 
 ي هم مشغول بازيکند که طوط يح مي هم تصرين که خود مولويشود؟ گذشته از ا ينم

 ن خود رايام نماديزند تا پ يمردن م   به خود رايک طوطيجا که  آن. ن استينماد
  .ر برساندي اسيطوط  به

  اوفتاد و مرد و بگسستش نفس د بسيان لرزي زان طوطي اي طوط-
  ن و آنيده تو بر ايرا د عکس او  نهانيتوست آن طوط  اندرون-
  ترجمان فکرت و اسرار من رکسار مني من مرغ زي طوط-



   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٧

  

هم ان هند و خواننده همه باي و بازرگان و طوطي و طوطيدان، مولوين ميدر ا
 ين بازيتوانند در ا يوانات ميا و حي اشةکه هم چنانن هستند همي نماديمشغول باز

  .١کنند شرکت
. شد يگران همنوا و همصدا ميبا باز و. کرد يها خود را غرق م ين بازيموالنا در ا

اهان و پرندگان و گفت يها و گ  گلي سالم و احوال پرسيشد که صدا يق ميآنقدر دق
  .شد ي ميکيها  آن د و بايشن ي مي راحت   بهوانات راي حيوگوها
  ...ميا  بودهيعاشقان درگه و ميا  بودهيک ميمستان   ما همه-
   فتاي ايک السالم، در چمن آيعل:  گفت/ کيسالم عل: ن گفتياسمي سنبله با -

  رو برگشا!  سرهيباد کشد چادرش کا / ان کرده رخ خود نهانيغنچه چو مستور
د، گفت که فرمان تو  سبزه سخن فهم کر/نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را

  …را
  …رسد يرود، غنچه سوار م ياده ميسبزه پ /کند يام ميکند، سرو ق ي باغ سالم م-

   شعر ور تفکّ،کودکي
 يريگ اتفاق روان شناسان، دوران شکل   بهبيد و باور اکثر قريتأک   بهيدوران کودک

 ي را جد مهمن دورهيم و ايمان داشته باشين باور، ايا   بهاگر. افراد استيت شخص
ن ي از همي بعديها و اوج و فرودها  از نگرشياريد که سرمنشاء بسيم ديم، خواهيبنگر

  .٢شود يدوران شروع م
ل و يتخ   بهختهيکه اکثر آم ـ ان شدهي موالنا بي کودکةچه دربار آن   بهکه بخواهم آن يب

 ين دوران مطلبي اةارد که دربينما ي ميا استناد کنم، ضروريم يافسانه است، اشاره مستق
 ةوار دربار ا اشارهيم، مفصّل يمستقريم و غيموالنا، مستق . اشاره شودييها نکته   بهايذکر و 

  . گفته استي خود سخناني شگرف زندگةن دوريا
م کرد، يه تقسيانّوثه و يلدو دسته منابع او   بهتوان ي که در دست ماست و ميدر منابع

م يکند تا بتوان يپژوهش ما کمک م   بهافت کهيتوان  ي مي شده و نکات مهمييها اشاره
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ه آثار منثور و منظوم موالناست و يمنابع اول. ميباش ن داشتهيقي   بهکي نسبتاً نزديليتحل
جا در  نيدر ا.  او سروده و نوشته شده استةچه را که دربار ه مجموعه آنيمنابع ثانو

ها و   نوشتهيال النا در البه موي دوران کودکي حاالت و رفتارهايوجو جست
  .ميش هستيها سروده

وه ين شيتر بهنيالد کشد و جالل ي اشعارش سرک ميال به موالنا بارها از اليکودک
 دهد که کودک درونش ياجازه م. رديگ يش ميها پ دنين سرک کشي اةرا دربار

اره خواهد  اشي بعديها در قسمت .گر روديشاخه د  بهيا از شاخه.  بپردازديکنجکاو به
 يوارگ  کودکيرات، نوعح تفکّيان و تشري بيل برايقصه و تمث  بهن پرداختنيشد که هم

  .انيوه آموزش و بين شيتر به.است
  :ميفکني بي نظريشناس دگاه روانياز دمعصوميت   بهتر استبه

  است که خودي بزرگساالنيها يژگي از ويکي» هيت ثانويمعصوم«ر مازلو يتعب به …
ت يت کودکان و معصومي دانستن معصوميکي در نقد …اند او دهي رسييشکوفا به

  :سدينو يبزرگساالن م
که من  ا چناني »هيت ثانويمعصوم« ن بايا. را ناآگاه استي معصوم است ز]کودک[او 

ار يار بسير، بسي پيبزرگساالن خردمند و خود شکوفا» هي ثانويلوح ساده«ام  دهيآن را نام
  .تفاوت دارد

ش، يش، فقرهايها رهيش، ستيها ي بدي که قلمرو کمبود، کلّ جهان، تماميسالبزرگ
ن حال قادر است بر يشناسد و در ع يش را ميها ختنيش و اشک ريها جنگ و جدال

  .ديها قائق آ آن
ا خود شکوفا يت بارور يت کودکانه و معصوميان معصوميم» مازلو«ر يتعب  بهپس

بزرگساالن از انتزاع عبور يت نيا ع است امينيفاً عکودک صر.  درکار استيفي کيتفاوت
  . متفاوت استيت کودکينيتاً با عي عبور کرده و ماهيکرده از آگاه

وطن   بهديتوان يگر نمي است که شما بار ديک اصل کلّين ير مازلو، ايتعب بهبنا
ک ي  بهندتوا يوجه نم چيه  به بزرگسال.دي کنيد پس رويتوان يشما واقعاً نم. ديبرگرد

د يتوان يشما نم. ديي ذهن خود بزداةد دانش را از صفحيتوان يل شود، شما نميکودک تبد
. دياثر ساز يدن را بيد ديتوان يد، نميدي را ديزي که چيهنگام. ديگر معصوم شويبار د
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تان   و قدرتي با رهاکردن سالمت رواني شما حتّ…رقابل برگشت استيدانش، غ
ن است ي انسان ايتنها راه ممکن برا. دي باشيا  باغ عدن اسطورهيد مشتاق نوعيتوان ينم

  .١ت خردمندانه را درک کنديسمت معصوم  بهيش رويکه امکان پ

 يها ي از ازدحام آگاهيگاه. شرفتيپيت ن معصوميان اياو تا پا. ن کرديو موالنا چن
  .مند است  گلهيي رهايها ا مانعيخود 

  ن آچبود؟ تا تو انديشي ازحرف  وار رزانيحرف چبود؟ خار د
  ن هر سه با تودم زنميا يتا که ب هم زنمحرف و صوت و گفت را بر

  دار منيش جز ديدم منديگو شم و دلدار منيه انديقاف
 که در يخواهد، همان جسارت ين دست، جسارت مي از اي فراوانيها ها و مثال نيا

ت، و در دوران کردن هس دست آوردن و عمل  به خواستن وي برايدوران کودک
ن جسارت مبارک در دو يا .ديآ يد ميها پد  سنّتيها و برخ  با شکستن قالبيبزرگسال

  . مشهود استي مولوينه حرف و عمل در زندگانيزم
ناصر خسرو، يت تر در شخص ظاهر متعادل  بهصورت کمتر و  بهرييجسارت تغ

. شود يده ميشمندان دي اندگري چند از دي و تنيار و عراق، عطّي غزالمحمد، امام ييسنا
ن نوع جسارت ياوج ا ا گمان دارمام، داستيز هوي نيکه در کالم سعد طور همان

 يموالنا. ب استي عجين سنّيشکستن تابو در چن. داد  موالنا رخيوار در زندگ کودک
 ي مختلف داشته، موالنايها دان گوناگون در صنفيس و فتوا نشسته و مريبر مسند تدر

چه تاکنون بوده  ن عوام و خواص، ناگهان پشت پا بر هر آنيگاه دربياه و جاگيصاحب پا
  :ديگو يوار م يزند و ال ابال ياست م

  يم کردي بزم و باده جوةسر فتن يم کرديزاهد بودم، ترانه گو
  يم کردي کودکان کوةچيباز يديوقارم د ن بايسجاده نش
 يها هيام دانش ظاهر که التم. ده استيه رسيثانويت معصوم  بهقاًيموالنا دق

 بر آن قرار يکشد و حجاب غرور و تعصّب و خود خواه ي مي بر زندگيخاکستر
 ي و تعصّب را خاميريگ او بارها سخت. شود يم دهد در وجود موالنا کنار گذاشته يم
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  ٢٨٠  قند پارسي

  

 دنيز در گرو رسي نيمرگ آگاه  بهدنيرس. کند ي را سرزنش مييها ن انسانيداند و چن يم
  .خردمندانه استت يمعصوم به

  کمالةهاي آن در دور  بازتاب وکودکي موالنا
موالنا از مرز » مِن«؛ »مِن اوست« از يا هينوع عواطف هرکس سا«م که يرياگر بپذ

  :رود يار فراتر ميزمان و مکاِن محدود، بس
  سلوک شعر ن و زمان دري مکان ببيط
  .رود يشبه ره صد ساله م کين طفِل يکا

دار شمس، تا يخصوص پس از د  به.النا هرگز او را رها نکرد مويعواطف کودک
 و ي ناب بر زبانش ساريها رات پاک، در لحظهن عواطف و تفکّي او ايان زندگيپا

  .شد ي ميجار
 ياياز پرواز در دن.  آغاز کرده بودي کودکيها  را او از سالين عروج روحانيا«

شاداب و   او را گرم وي کودکيها ها که سال  ستارهياي ارواح، دنيايها، دن فرشته
 ها را  خانه، فرشتهة در شکوفه نشستيها  درختي بر رو]او[ …کرد يپرجاذبه م

 در خاطر ي کودکيها ن سالي شوق پرواز از نخست…ديد ي خندان ميها صورت گل به
  .١بان بلخ شکفته بودين کودِک خانواده خطيا

زد،  ي موج ميپدر  خانهي در فضا که دائماًيتي موالنا توأم با معنويدوران کودک
ک يهمتا نزد ين ذات پاِک بي ا   بهي نوع   بهاو را  پدر،يگفتن دائم» اهللا اهللا«. همراه بود

  . مکاشفاتيآماده برخ کرد و روحش را يم
 موالنا ي که در پنج سالگيفاقاتّ  به»ان اسراريحاو راوبان اخبار و« از قول يافالک

ش نظرش ي در پيبي و اشکال غي روحانيها صورت: کند ي او رخ داد، اشاره ميبرا
شما عرضه   بهخود را. اننديبينان غيا: ديگو يشنود م ي ميپدرش وقت. شد يدار ميپد

ن حاالت در يا! اند  ارمغان آوردهيبي و غيني عيايات کنند و هدايکنند تا نثار عنا يم
  .ار مشهود استي و دوران کمال موالنا بسيبزرگسال

 خورند؟ يان آسمان تا چه شراب مي خلوت-
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨١

  

  رسد يعقل خمار م روح خراب و مست شد،
  دنيهر نفس در  بهصد پرده دني عشق است بر آسمان پر-
  رسد از چپ و راست  ي هر نفس آواز عشق م-
  م؛ عزم تماشا که راست؟يرو يفلک م  بهما
 ميا ار ملک بودهيم، يا هد فلک بو   به ما-

  …ه آن شهر ماستم جمله کيجا رو باز همان
قدر هست که  ش آنيها  نوشتهين در اشعارش و حتّيالد  جالليها يوارگ کودک

 گفت و گو با خدا يمثالً حال و هوا. ها دنبال کرد  آن گفتهيال او را بتوان از البهذهنيت 
دگاه يوقت ثبت شود، شعر گونه است از د اگر همان.  هستير هر کودکيدر ضم

ها  ن حرفيحال اگر ا. يعي و طبيمي است صمييها  خودش حرفدگاهيبزرگسال و از د
 برسد، تراوش ي کودکيصفا و جال  به که روح دوبارهيو سخنان تلنبار گردد و هنگام

عمق   بهار با نظرن که عطّيالد  کنجکاو همچون جالليکودک. کامالً شعر. کند، شعر است
سن   بهد وي باليت که وقتسي ني کرد، کسينيب شيد و پينگاهش، فوران روحش را د

. ها را فراموش کند دغدغه ها و شهيگران گشت، آن اندير و مراد ديد و پيکمال رس
 ي روح کودکييها هيها و موجودات گفته، واگو گر انسانيچه از زبان د  از آنياريبس

  .خود اوست
 نيالد کشد و جالل ي سخنانش سرک ميال  موالنا بارها و بارها از البهيکودک

 دهد که کودک درونش ياجازه م. رديگ يش ميها درپ دني سرک کشيبرا وه راين شيتر  به
  .١دي بگويراحت  بهگر رود و هرچه خواستيشاخه د  بهيا از شاخه.  بپردازديکنجکاو به

 از ييرويورش نيا با ي خاص از تحول يا ها در مرحله  افسانه]ها هقصّ[ قهرمانان …
 و يطلب ، استقالليکنجکاو ـ از درون يلي مةوسوس  بهاي و شوند يخته ميرون برانگيب

محابا در معرض آن  يند و خود را بيگشا ي تجربه ميرو  به درـ يزيالت غريتما
  .٢دهند يم قرار
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  ٢٨٢  قند پارسي

  

دم که يجه رسين نتيا  به» و شبانيموس«شه در داستان يپس از بارها و بارها اند
خدا چه : ه را بارها احساس کرده کهشين اندي خود، خار خاِر ايها يموالنا در کودک

شود؟  يمار مي بيخورد و ک ي غذا ميشود؟ ک يدار مي بيخوابد و ک ي مي است؟ کيشکل
 ان معصومانه خوديش کند، با زبان کودکانه و بيخواست او را ستا ي و اگر م…و
ت را از آن تفکّيا هيپرداخت و اکنون که بزرگ شده و هنوز ما يش او ميايش و نيستا به

  .ديگو يعا و مخلص، سخن ماد ي بي است از زبان چوپان ساده دليمعصومانه باق
  :ديگو يفروغ فرخزاد م

 خوب که يخدا  بهتا/  خود باال خواهم رفتي کنجکاويها ها من دوباره از پلّيآ”
  ١“م؟يزند، سالم بگو يدر پشت بام خانه قدم م

  :شود يده ميار ديثار او بسگر آي و دمثنوي موالنا در ي دوران کودکيها بازتاب
ها که   آنيها هب و بچي شعق، امي صدي چون حاجييها هي همسايبازتاب آزارها”

  .٢“کرد يآزرده م ادولد را   بهژهي و   بهخاطِر خانواده موالنا
م در نماز صبح ي داي حضرت موالنا فرمود که من در سن هفت سالگي روز…
از ناگاه حضرت اهللا از رحمت  .ستميگر يخواندم و م ي م٣»رثَوکَ الْکٰنيطَع اَآنِا«سوره 

 يهوش آمدم، از هاتف  بهخود شدم و چون يکه ب چنان.  کرديمن تجلّ  بهخود غيدر يب
عد از مجاهده مکش که ما تو را  جالل ما که بحق  به!نيالد  جالليا: دم کهيآواز شن
اَفَال «: کنم و بر موجب يها م يت بندگيات تا غيشکرانه آن عنا  بهم وي مشاهده کردلّمح

  وي و کماليجمال  بهرا جوشم تا مگر اصحاب خود يکوشم و م ي م»اکون عبداً شکوراَ
  .٤دني توأم رسانيحال

 روزانه و مجالس وعظ و تذکر، موالنا را از آن حال يها تيدرست است که مشغول
  و کشف،يخود ي بيها التا باز هم در حمرور دور کرد ام  بهي پاک کودکيو هوا
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٣

  

زها که ي چياري از بسييرها. آن دوران دارد  بهباي پاک و زين، رجوعيالد لناگاه جال به
  . استيکودک  به بازگشتيدار با شمس رخ داد، نوعيبعد از د
ش رنجور شد و يز شاگردان خويآم طنتين شيتلق  بهم کهآن معلّ ةد هم قصّي شا…

 ةک تجربيان آمد، يب  بهگونه که بعدها در کالم خداوندگار آنبستر افتاد   بهاز غلبه وهم
  .١گون صورت بود ا مکّرر گونهام  ـيواقع

  .)گذارم مي مجال و مقالي ديگر وا  بهران موضوع يا  بهپرداختن(
  تمثيل وه پردازيت قصّسنّ
ن که در ياز ي ندارد و نييبازگو  بهيازيخ بشر ني تارةنيشي در پيپرداز هه و قصّگاه قصّيجا
  . استينيقي يزيار مرتفع است، چيل بسيگاه تمثيها، جا هقصّ

  .ديگو ي ميمي تقويها  ذهن تا بالغ انسانيالتش را برايموالنا تمث
 ٢ کنديتي گةگرچه عقلش هندس  کنديت يتهِر طفل نو پدر ب

ن ا مخاطبيکند که برا يميت ن منطق تبعي از امثنويها در  هها و قصّ ليحضور تمث
ها و  هدر قصّ. ها سخن گفت  در خوِر فکر آنيد با لحنيسطح تفکّرات متفاوت با اب
 ة دربارييها هد و گاه قصّيآ يان ميم  به کودکيها تي شخصيايگاه  ي مولويها ليتمث

کند و حس  ي ميروي کودکانه پيز داستان از منطقي نيدر موارد. شود يت ميکودکان روا
  :دارد ي را عرضه ميا و حال کودکانه

ــان آن ــ   چن ــادر بچ ــت م ــه گف ــر خ”  :ه راک ــگ ــآي الي ــرا ي ــب ف   دت در ش
ــ ــهاي ــا  ب ــتان و ج ــهمگيگورس ــو خ  ني س ــت ــي بيالي ــين ــود پ ــ اَس   نير زک

ــال ر  ور بــ  دار و بکــن حملــه يدل قــو ــو در حــ ــد ز تــ   “واو بگردانــ
ــودک  ــت ک ــآن خ :گف ــال دي ــدو ا  ووشي ــادرشيــگــر ب ــه باشــد م   ن گفت

ــردنم   ــدر گـ ــد انـ ــه آرم، افتـ   گه چون کنم؟    مادر، پس من آن    ز امرِ   حملـ
ــي آمــوزيمتــوه٣ اسـت  يم مـادر  ال زشت را ه   يآن خ   ستيــت اسم کــه چ  

  . کودکان همانگ استيايت با دنشد  بهلين تمثي ايحال و هوا
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  ٢٨٤  قند پارسي

  

  :ديگو يفرزندش م  بهيمادر
او   بهاگر! ، نترسيدياه دي سيک و ترسناک، شبحي تارييا جاياگر در شب ”

 ي خلوت، برايها  مکانيکيترس کودکان از تار. کند يفرار م فوراً يحمله کن
ها و موجودات  شکل تصور شکل  بهن ترس اغلبيا.  آشناستيا همه مسأله

 ن ترسي دور کردن ايل مادر براين تمثيدر ا .کند يب وحشتناک بروز ميعج
 د کهيگو ياو نم. تر است کي کودکان نزديايدن  بهشود که يل م متوسيا وهيش به

االت شده است؛ چرا که کودک ي وجود ندارد و کودک، دچار خين شبحيچن
ن حرف را يتواند ا يند و نميب ي را مين اشباحيکند که واقعاً چن ياحساس م

ا  ام…»زدي شبح حمله کن تا او بگر   به:ديگو ياو م به ن روياز ا. رديبپذ
اگر مادر «: پرسد يماو .  و کودکانه استيعيالعاده طب ز فوقيالعمل کودک ن عکس

  “!من حمله کند، چه کنم؟  بهاو کرده باشد و او  بهحت راين نصيآن شبح هم ا
 و  بلکه حس،ميستي کودکان مواجه نيايدن  به بزرگساالنهيگر با نگاهيجا د نيدر ا

ده و يچيار پي بسي برخوردار از نظام فکريم که شعر شاعرينيب ي کودکانه را مينگاه
. خود اوست  کودک،يها ها و سنجش سهي مقاةشود چرا که محور هم يگر م ق جلوهيدق

همه   بهچون کودک است نگاهش[.  کودکان استياي در دني اساسين، خود، اصليو ا
جا  پندارد و از آن يکودک مز يش را ني اطراف خويايها و اش دهي پد]ز کودکانه است ويچ

  .١]کند يم[ر  تصويادرز ميها ن  همه آني دارد برايداند خودش مادر يکه م
.  موالناستي کودکيها ال و جوابؤرات و سها همه تصو نيگمان من ا به
 دوران يها يها و دل مشغول گونه اکثراً دغدغه ني بديالتيل و تمثين قبي از اييها داستان

 يرگذاريتواند باشد بر تأث يل مين دليتر ن مهمي موالنا بوده است و اي و نوجوانيکودک
  . کودک و نوجوان معاصرادبياتخصوص بر  هثار موالنا بق آيعم
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٥

  

، ي فارسادبيات شناخته شده آن در يها از نمونه. ع داردي وسيا طهيح ا فابليل يتمث
 يها انوش نمونهي محمود ک… استکليله و دمنه و نامه مرزبان، ي مولومثنوي يها ليتمث

  .١اندد ي مي مولويها ، داستانيل را در ادب فارسيبارز تمث
يت شخص رد تاهمي قرارگيشناخت  رواني مورد بررسي مولويها ليجا دارد که تمث

 يها و باورها شهيها شناخته شود و هم اند ليا موجودات تمثي قهرمانان ينهفته در ورا
  .ها  آنةدآورنديشناسانه پد روان

انه ي عاميدر باورها.  استالت مهمي تمثي جانوران در بررسي رفتار يژگيتعامل و
 د، عقرب رايتقل  بهمون راي، مينادان  به، االغ رايصبور  به، شتر رايرنگ بازين  بهروباه را

، کالغ يبدشگون  به، جغد رايخونخوار  به رايسبب، کوسه ماه ي و بي دائميرسان آزار به
  .٢شناسند ي م… ويخدمت کار  بهقدرت، شغال را  بهر راي، شينيچخبر  بهرا

ش ي و آثار پدمنه کليله و از يالت موالنا که برخيها و تمث ان داستيشناس يتشخص
خور  است دريکار ـنشگر خود اوست يده ذهن آفريي زايشده و برخ از او گرفته

  .تياهم
 موالنا بعد از ديدار شمس

  يادب ي ب يالصکنون که مست و خرابم،        ! خواجـه يتم مـن ا هزار عقل و ادب داش  
دا کرد او را ي که موالنا پس از مالقات با شمس پيتم، جساريگو يوار م فقط اشاره

  .ه است، وارد ساختيار شبي کودکان بسيايدن به  کهيا  تازهيايبا دن
 و رقص و يقيسراغ موس  بهگر، رفتني ديزهاي چياريبس  وي از دانستگييرها

 موالنا يوارگ  و کودکيشمس کودک.  با شمس بودييآور، ارمغان آشنا جانات شگفتيه
 ينينش ادهفتوا و سج و از مسند.  کردي کودکان کوةچي بازةاو را دوبار. او برگرداند ه برا

  .ديپسند يگونه م نيز اين، خود نيالد گمان جالل يب. جدا ساخت
 و دائماً در حال يسکون ين بيا  بهزيابد و موالنا ني ين نميکودک هرگز سکون و تسک

  :ده بوديل رسل و تبدر و تحوييتغ
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  ٢٨٦  قند پارسي

  

  ن ساکن روان که منمينچنيا ن روان من ساکني ا شوديک
 ةدور  بهن رايالد لشمس، رجعت جال  به نسبتغزلياتژه در يو  به موالنايها خطاب

 آگاهانه و از يرجعت. دهد يها نشان م شهي کلة و شکستن هميوارگ ا کودکي يکودک
 ها يان گريعص ي جستجويتواند بود برا ي ميلق مفصّيد موضوع تحقن خويا. تلذّ سِر

  . موالناي و نوجواني کودکيها يو تجرب
  .کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو  بدمي بدم، صاحب منبريزاهد کشور

 ين زرکوبالد موالنا بعد از ديدار صالح
  يوينن زرکوب قويالد صالحيت شخص

 ي موالنا در اثنايروز سد کهينو يسپهساالر م.  بودين واقعاً اميالد  صالح…
! ادب يب! يه: موالنا فرمود. راد گرفتيدان اي از مريکي. فرمود» خنب«را » خم«عارف م

تر   را مناسبيمتابعت از و: نديفرما ين مين چنيالد خ صالحيا شدانم ام ين قدر ميمن ا
: سدينو ي مي افالک.د خاموش شديآن مر. ديفرما يدانم و راست آن است که او م يم

ان ياغلب طاعنان و طاغ«کرد و  يظ مف و مبتال را مفتال تلفّن، قفل را قليالد صالح
را  ١ي اميت جهل و عميخواندند و از غا ي مين را نادان و عاميالد خ صالحيحضرت ش

  .٢کردند يلوح حافظ فرق نم محفوظ را از  دانستند و لو حي نمياز عام
د بودن نش خويستن و بر اصل آفري که در کودکانه زيگريديت گمان شخص يب

)داشت، صالحير فراوانيموالنا تأث) يام  ل يم  بهحرمت او و  بهموالنا. ن زرکوب بوديالد
ظ ظاهر اشتباه تلفّ  بهو ها را کودکانه شکست و واژه يها و قراردادها را م شهيدل خود کل

 در يز که مولويمعنا ن ين معموالً بي آهنگيها  از اصوات و واژهييها نمونه. کرد يم
 ةانبه  به است ويها در کودک ظ آن واژهتلفّ  بهآورد، همان برگشت ي سخن خود ميال البه

  :نيالد  صالحيدار دوست
  

                                                   
1.  خواندن و نوشتن نداند و  است که بر اصل خلقت خود باشدي کسيام .ب شمرده يان عين صوفي بودن بيام

 .شود ينم
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٧

  

 ي و هم قلفي، مفتاحيزلف  و هميهم فرق
  ؟يه لرزانـ، آواز چيلفـ سيه مـج چـرن يب

  .آغاز مقاله آورده شد هم در يگريموارد د
 موالنا بوده است و يعر و زندگ شةصين خصيتر  مهمي موارد، قالب شکنةدر هم

  . استيکودک ةدور اتين خصوصيتر  از برجستهيژگين ويا
 کودک و نوجوان اشاره ادبيات و آثار و افکارش در يگاه مولويجا  بهديان بايدر پا

 يقه هاشمياز خانم صد» راني اي رسمادبياتکودکان و «استناد کتاب ارزشمند   بهکنم
 کودکان يران برايک اي کالسادبيات از يسي مختلف بازنويها  جنبهيبررس  بهکه  ـنسب

 يک فارسي کالسادبيات ة از مجموعيسين بازنويشتري بـ و نوجوانان پرداخته است
الت يها و تمث ه شده از قصّيسي داستان بازنو۱۷۵حدود . از اشعار موالناست) شعر(

  .چاپ و منتشر شده استهجري شمسي  ۱۳۷۱ تا سال مثنوي
 کودکان و نوجوانان ي آن برايسيا بازنوينش آثار موالنا و يگز  به کهي افراداگر
 ناب يها شهيق اندير عميموضوع باخبر باشند، تأثيت  کار و اهميزنند، از ژرفا يدست م

ف ه با تأس خواهند کرد که البتّر کودکان و نوجوانان، حسيموالنا را بر ذهن و ضم
  .ستين نينچنيشه ايهم ـ

ا ينش ي خردمندانه است، امر گزيکودک  به بازگشت اوةجيکه نت ـ زبان موالنا يروان
 ار آسان کرده استي کودکان و نوجوانان بسةژيو  به نسل امروزي آثار او را برايسيبازنو

ط  و تسلّيشناخت  روانيزنند با نگرش ينش آثار او ميگز  به که دستي که کسانيشرط به
 و ي سنّةن ردي گوناگون ايازهايو با درنظر گرفتن ن کودک ي و ذهني عاطفةبر حوز

ق ير عميز تأثيل آثار منتشر شده در آن حوزه و نيتحل. ن کار بپردازنديا  بهيت علمدقّ با
گر ي ديفرصت بهـ  شعر و نثر ـموالنا را بر ادب معاصر يت و گسترده شعر و شخص

  .کنم ي ميالنا عذر خواهژه ارادتمندان حضرت مويو  بهاز اهل ادب گذارم و يم وا
روبخش ذهن و يوسته نيرش پروح بلند موالنا و نفس گرم او همراه با کالم مؤثّ

  .مان باد روح و زبان
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