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چكیده
چگونگی پرداختن به معنویت در ادبیات کودک به منظور پرورش هوش معنوی کودکان از مسائلی است که کمتر موورد ووجوه
است .یکی از پیش نیازهای این امر شناخت مفهوم معنویت است .با مرور پژوهشهایی که در دنیا حول محور معنویوت انجوام
شده است مشخص می شود که ارائۀ یک وعریف مشخص از این مفهوم کاری ساده نیست .در میان نظریهپوردازان ایون حووزه
ربکا نای نظریهای وحت عنوان "آگاهی اروباطی" را معرفی کرده است کوه طوی آن چهوار اروبوال ارولی را از مشخ وههوای
معنویت کودکان برمیشمرد :اروبال با خود اروبال با دیگران اروبال با محیط یا جهان و اروبال با آنچه خودا نامیوده مویشوود.
این چهار اروبال در ادبیات عرفانی ما اگرچه نه به رورت یک نظریه منسجم دست کم به شکلی مجواای از یکودیگر موورد
ووجه قرار گرفتهاند .در این پژوهش ق د داریم با مطالعۀ مجموعهای از حکایتهای عرفانی به میاان به کارگیری چهار وعامل
یاد شده در این حکایتها بپردازیم و ظرفیت این منابع را جهت بازنویسی برای کودکان به عنوان خواندنیهوایی کوه در رشود
معنوی این گروه مخاطبان میووانند اثرگذار باشند بسنجیم .فرضیهای که وجود دارد این است که حکایتهایی کوه بوه دو بعود
اروبال با خدا و اروبال با خود میپردازند به دلیل برخورداری از ویژگیهای انتااعی کمتر میووانند پاسوخگوی نیواز مخاطو
کودک باشند و در مقابل حکایتهایی که درباره اروبال با محیط و اروبال با دیگران هستند به دلیل عینی بودن برای گروه سونی
کودک مناس ورند .در این میان در بسیاری از حکایتها از طریق اروبال با محیط یا دیگران مویوووان بوه اروبوال بوا خوود یوا
خداوند رسید .همچنین یافتههای این بررسی نشان میدهند که علیرغم معطوف شدن ووجه بازنویسان بوه داسوتانهوای دینوی
برای رشد معنویت کودکان ادبیات فارسی منبع غنی و مغفول ماندهای از حکایات عرفوانی بورای بازنویسوی بوا ایون هودف را
داراست که با ووجه به وئوری آگاهی اروباطی میووان در رشد معنووی کودکوان آنهوا را مورثرور از برخوی داسوتانهوای دینوی
بازنویسی شده دانست.
واژگان کلیدی :معنویت نظریه آگاهی اروباطی حکایات عرفانی ادبیات کودک بازنویسی و بازآفرینی

مقدمه
معنویت در باور عمومی و حتی گاه در گفتمان های علمی و دانشوگاهی معمووم معوادل مفهووم موذهبی بوودن و
عبادت و اروبال با خدا قلمداد میشود .چنین برداشتی را از عناوین بسیاری از مقوامت فارسوی مویوووان بوهآسوانی
فهم ید .این امر گویا اخت اص به ایران ندارد و بیش و کم در دیگر جوامع نیا شایع است .ربکا نای و دیوید هوی در
مقالهای با عنوان «شناسایی معنویت کودکان :چگونه می ووان بدون یک نقطه آغاز شروع کورد » ( 1996الوف ،غلبوۀ
وئوری های رشد شناختی در حوزۀ ایمان را که طوی سوی سوال گذشوته ووسوط افورادی چوون گلودمن فواولر و
اوسر مطرح شدهاند وا حدودی مسبّ این برداشت میدانند .نای و هی میان شناختی که منجر به ایموان مویشوود و
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شناختی ک ه دربارۀ ایمان و مذه اسوت وموایا قائول شوده و شوناخت دوم را در واقوع بخشوی از ایموان و موذه
برمیشمرند .همچنین در ادامه اشاره میکنند که بخش اعظم پژوهشها دربارۀ رشد معنوی کودکان وا سالهوای اخیور
متمرکا بر اروبال با خدا بودهاند و کمتر به شناخت و زمینهای پرداخته شده است که منجر به ایمان مویشوود (نوای و
هی  1996الف.،
ضرورت رسیدن به وعریفی مشخص از مفهوم معنویت در میان راح نظران این حوزه احساس میشود .هوری در
مقالهای دربارۀ بازسازی مفهوم معنویت برای کودکان مینویسد« :چنان کوه پوالمر مویگویود معنویوت واژۀ پورپی و
خمی با وعریف های گوناگون است که برخی متقاعدکننده هستند برخی ظریف و کنایهدار و برخی واقعوا خطرنواک
گرین استریت نیا اشاره می کند که در مورد وعریف معنویت اجماعی وجود ندارد .من نیا پ از بررسی متون مروبط
با معنویت کمبود یک وعریف مشترک را احساس کردم» (هری  .،2 :2007ژاکلین واوسون نیا در سرمقالۀ یکوی از
شمارههای ژورنال بینالمللی معنویت کودکان به این موضوع اشاره میکند و ذهنیت فردی هر شخص را در وعریفوی
که آن شخص از معنویت ارائه میدهد دخیل میداند .وی مینویسد« :علیرغم گوناگونی وعریف معنویوت در سوط
فردی برای ما آموزگاران و مربیان حرفهای این حوزه داشتن درک مشترکی از زمینهای که در آن مشغول به فعالیوت
هستیم اهمیت دارد( ».واوسون .،2 :2014
د ر نظریۀ دیوید هی و ربکا نای که بخشی از مبنای پژوهش حاضر خواهد بوود معنویوت یوک شوکل "طبیعوی" از
آگاهی انسان در نظر گرفته شده است .با این رویکرد معنویت مفهومی گستردهوور و نوه در وعوارا بوا دینوداری و
مذهبی بودن است .رویکرد طبیعی به معنویت به ویژه در مطالعات مروبط با کودکان بسیار حائا اهمیت است؛ چرا که
اوم ومایا مفهوم معنویت از عبادت و مذه با گسترده کردن دایرۀ مطالعه کودکان را نیا که هنووز پیوروان رسومی
ادیان نیستند شامل میشود و ثانیا اگر همخوانی کودکی با طبیعت را در نظر آوریم که به بهترین رورت در نظریوات
ژان ژاک روسو و در پی آن نظرگاه رمانتیسم جلوه کرده اسوت وجلیوی معنویوت در طبیعوت کودکوان را ارویلوور و
پررنگور خواهیم یافت؛ وا آن جا که میووان به این گفتۀ نوالی اذعان کرد که «برای بررسی طبیعوت بوه سوادگی و
زودباوری کودک نیاز هست» (جعفری  ،86 :1378بنابراین اهمیت ومرکا بیشوتر مطالعوات معنویوت بور ایون گوروه
مشخص خواهد شد.
)2مبانی نظری
دیوید هی و ربکا نای نیا مانند نویسندگانی که به نامشان اشاره شد در وعریف مفهووم معنویوت بوه ونووع وعواریف
ارائهشده برای این مفهوم اشاره میکنند« :مانند همۀ کلمات جال معنویت نیا وعریف سوادهای نودارد و بهتورین راه
رسیدن به درک مفهوم آن بررسی استفادههایی است که از این کلمه میشود .در یک طرف طیف از کسوانی روحبت
میکنیم که طبیعت معنوی دارند؛ به این معنا که نوعی ظرافت در آگاهیشان نسبت به محیط اطرافشان دیده مویشوود؛
مثال نسبت به شعر یا موسیقی حساسیت بیشتری دارند .در این مورد هی پیشفرضی دربوارۀ اعتقواد رسومی یوا غیور
رسمی این افراد به یک دین یا مذه وجود ندارد .در منتها الیه دیگر طیف فرد معنوی به کسی گفته میشود کوه در
یک وجربۀ عارفانه به وحدت وجود رسیده است ( »...هی و نای  1996ب .،2 :اما همانطور که هوی و نوای نیوا در
ادامه اشاره میکنند با وجود ونوع فراوانی که در وعریفهای معنویت وجود دارد میووان اشتراکهوایی را میوان ایون
وعریفها یافت از آن جا که هر دو سر طیف مذکور به نوعی آگاهی و حضور اشاره میکند .گمان ما بر ایون اسوت
که معنویت به طور عمومی با آگاهی و انعکاس فرد از خود و هر آنچه غیر از خود است مربول است» (همان.،
ربکا نای در بخشی از رسالۀ دکتری خود دربارۀ معنویت کودکان به وف یل به بیان دشواریهای ارائوۀ یوک وعریوف
دقیق و مشخص از مفهوم معنویت میپردازد .وی پ از اشاره به اکثر وعاریفی که ووسط رواح نظوران ایون حووزه
ارائه شده است کمبودهای این وعاریف را برمیشمرد و خود از ارا ئۀ وعریوف هموراه بوا جائیواوی کوه مبنوای طورح
پژوهشیاش قرار بگیرد امتناع کرده و به ارائۀ مفهومی کلیی از معنویت اکتفا میکنود« :ویژگویای از زنودگی بشور کوه
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دربرگیرنده و مروبط با معناها و معرفتها در عمق وجربیات ماست» (نای  .،119 :1998نای در ادامه رویکرد ووازهای
به مسئله را پیشنهاد میکند و عالوه بر اینکه با اضافه کردن واژۀ کودکان به معنویت مفهوم مورد نظرش را محودودور
می نماید در عوا ارائۀ وعریفی مشخص از این مفهوم به ارائۀ «وعدادی مقولۀ ارولی کوه از طریوق آنهوا معنویوت
میوواند نمود یابد» (همان  ،128میپردازد .شرح این مقومت در همین رساله و همچنین مقالههوا و کتواب مشوترکی
که ربکا نای به همراه دیوید هی والیف نموده است به وف یل آمده و از گنجایش مقالۀ حاضر خارج است .اموا آنچوه
از مجموع مباحث نای به دست می آید و وی به عنوان نتیجۀ پژوهش خود ارائه مویکنود نظریوۀ «آگواهی اروبواطی»
است که مبنای ارلی مقاله حاضر قرار گرفته است« .میووان بخش اعظم طبیعت معنویوت کودکوان را در قالو یوک
نوع خاص از آگاهی ووریف و بازنمایی کرد آگاهیای که ما آن را آگاهی اروباطی مینامیم» (هموان  .،233نوای در
پژوهش خود اشاره میکند که موضوع اروبال پیشور هم مورد ووجه نظریهپردازان متعددی در حووزه معنویوت قورار
گرفته است« .مثال اریکر ( ،1996از دو طریق معنویت کودکان را مشرول به روابط میانفردی میداند؛ اول نیاز کودک
به این که وجربیات معنویاش را با وجربیات دیگر کودکان مروبط سازد و دوم اروبال با بارگسامنی که آموادۀ شونیدن
وجربیات معنوی کودکان هستند  ...استارکینگا رراحتا به این مسئله اشواره مویکنود و وجربیواوی کوه وشوکیلدهنودۀ
حساسیت های معنوی کودک هستند را همان اروبالهای روزمره میداند نه آنهایی کوه لاوموا ویژگوی دینوی داشوته
باشند .بیان این نویسندگان به موضوع مورد بحث ما نادیک اس ت اموا دقیقوا آن چیوای نیسوت کوه مون در آگواهی
اروباطی طرح کردهام .به نظر می رسد آنها معنویت را در دل این اروبالها جای دادهاند نه این که ایون اروبوالهوا را
یکی از ویژگیهای معنویت به حساب آورند .بنابراین آنان معنویت کودک را به شوکل گسوتردهوور از طریوق آگواهی
کودک از اروباطش با خود با محیط طبیعی یا هر آنچه که خدا نامیده میشود بررسی نمیکنند» (هموان .،282-281
این نوع بررسی دقیقا کاری است که نای انجام می دهد .وی در نظریۀ آگاهی اروباطی خود عنارری را در پنج دسوتۀ
زمینهها شرایط فرآیندها استراوژیها و پیامدها معرفی می کند که به عنوان الگویی برای ووریف معنویت کودکان به
کار گرفته شوند .دستۀ زمینهها که به نوعی پایۀ بررسی باقی دستهها نیا هست به چهار نووع اروبوال کوودک اشواره
میکند :اروبال با آنچه خدا نامیده میشود اروبال با دیگران اروبال با دنیا و محیط اطراف و اروبال بوا خوود (هموان
 .،250-248به گفتۀ نای همۀ عنارر در ورکی با هم و نه بهونهایی موی وواننود ویژگویهوای معنویوت کودکوان را
وحت عنوان آگاهی اروباطی ووریف کنند (همان  .،251از آنجا که زمینهها به نوعی مبنای بررسی دیگر دستههوا نیوا
هستند و همچنین جلوۀ این چهار اروبال در ادبیات مشهودور است و دیگر دستهها چنان که نای نیا به آنها پرداختوه
در بررسیهای میدانی نمود مییابند مقالۀ حاضر بر اساس این بخش از نظریۀ آگاهی اروباطی شکل گرفته است.
به نظر می رسد نظریۀ مذکور در باب معنویت کودکان با نظریات مختلف در حوزۀ روانشناسوی کوودک نیوا وناسو
دارد و از این منظر میوواند جال ووجه باشد .چنانکه خود این پژوهشگر نیا در رسالۀ خود اشواره مویکنود« :موثال
نیومن ( ،1973هنگامی که از وئوری یونگ در مطالعات کودک خود استفاده میکند چنین بیوان مویکنود کوه سوالمت
معنوی کودک در وهلۀ اول به اروبال خوب او با مادر بستگی دارد .چون از طریق رابطۀ روانی کودک بوا موادر اسوت
که درک او از خود شکل میگیرد و بر اساس همین درک است که معنویت او پایهریای میشود ...نظریۀ رابطه-شوی
نیا دربارۀ پایهریای روانی اروبال های دوران کودکی برای معنویت در دوران بارگسالی به وضوح رحبت میکنود»...
(همان .،283
همان طور که اشاره شد پرداختن به موضوع اروبال در حوزه معنویت برای اولین بوار ووسوط نوای روورت نگرفتوه
است و پیش از او نیا افراد بسیاری به این موضوع ووجه نشان دادهاند .در واقع ووجه به اهمیّت اروبال در نوشتههوای
وعدادی از متکلمین و متخ ین الهیات به وکرار دیده میشود و نای خود نیا به بدیع و ابتکاری نبودن ایوده ارولی
وئوری آگاهی اروباطی معترف است (همان  .،278-279مثالهایی مانند نقل قول اریکر و استارکینگا که در بوام آمود
شواهدی بر همین مطلبند و نقل قولهای دیگری را نیا از افرادی چون نیومن روزیتر الکیند و  ...میووان در هموین
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رابطه یافت (همان .،بدیع و ابتکاری بودن آگاهی اروباطی در این است که در پی ووجوه بوه اهمیوت اروبوال روشوی
برای ووریف معنویت کودکان به طور خاص معرفی نموده است .در واقع و ور نویسنده مقاله ایون اسوت کوه ربکوا
نای آنچه را دیگران دربارهاش سخن گفتهاند به روروی روشمند و در قال یک وئوری ارائه نموده است.
با مطالعۀ نظریۀ آگاهی اروباطی به شباهتهای چشمگیر میان این نظریه و آموزههوای عرفوان اسوالمی مویرسویم .در
آموزه های و وف نیا اگرچه در وهلۀ اول اروبال با خداوند و پ از آن رابطه با خود برجستهور مینماید چنوانکوه
می دانیم در بسیاری از حکایات روفیان بر اروبال با دیگران و نیا اروبال با محیط واکیود شوده اسوت .ووا جوایی کوه
میووان ومامی حکایات را منح ر در این چهار رابطه دانست .گویی چنانکه نای بیان میکند عارفان نه ونها معنویوت
را در دل این چهار نوع رابطه و وعامل جای داده اند بلکه این اروبال ها را از ویژگی های معنویت به شمار می آورند.
برای مثال عارف خلق را دارای نشانی از حق می داند پ وعامل شایسته با دیگوران یکوی از ویژگوی هوای معنوویتی
است که او جستجو می کند .در نگاه نخست اگر وفاووی میان آمووزههوای و ووف و نظریوۀ آگواهی اروبواطی دیوده
میشود چندان قابل ووجه نمینمایند؛ مثال در نظریۀ آگاهی اروباطی اروبال با دیگران (انسانهای دیگر ،از اروبوال بوا
محیط (حیوانات طبیعت و  ،...جدا شده است .در حالی که در عرفان اسالمی هر دو از م ادیق خلقند .همچنوین در
آموزههای و وف به این چهار رابطه به رورت نظریه ای منسجم و بوه عنووان وعوامالوی کوه در اروبوال بوا یکودیگر
زمینهساز معنویت باشند ووجه نشده است .چنانکه که نای در رساله اش می نویسد" :ایوده ی کلوی کوه مون مطورح
کردم را نمی ووان چندان نو و مبتکرانه دانست آنچه مبتکرانه است در واقع معرفی یک روش برای ووریف معنویت
کودکان به طور خاص است" (همان .،279
در مقاله حاضر با ووجه به پیوند نادیکی که متون عرفانی با مفهوم معنویت دارند بحث و بررسوی را بور ایون متوون
متمرکا کردهایم .به نظر میرسد ظرفیت بازنویسی متون عرفانی با وجود واثیری که میوواند نه ونهوا در رشود معنووی
کودکان بلکه در وعامالت انسانی و منش رفتاری آنها داشته باشد مغفول مانوده اسوت .از میوان متوون عرفوانی شواید
مثنوی معنوی متنی است که بیشترین بازنویسیها برای کودکان از آن شده است .سادگی زبوان و حکایوتهوا پنود و
اندرز نهفته در آنها و نیا آشنایی متن و مولف برای نویسندگان و مخاطبان از دمیل عمده ووجوه بوه ایون موتن بووده
است .مقدم ( ،1392در مقاله «وحلیل محتوایی بیست سال بازنویسی مثنوی برای کودکوان و نوجوانوان »1389-1369
به نقد و بررسی این بازنویسیها میپردازد اما آنها را از منظر واثیری که در رشد معنووی کودکوان داشوتهانود بررسوی
نمیکند .رادمنش ( ،1396در مقاله «پرداختن به معنویت از منظر عرفان در وحلیل محتووای سوه بازنویسوی کودکانوه»
بدون پرداختن به متون عرفانی به پارهای مضامین عرفانی که در بازنویسی کتابهوای مرزبوانناموه کلیلوه و دمنوه و
گلستان و ملستان وارد شده است میپردازد .علیپور ( ،1396نیا در مقاله «بازواب عرفان اسالمی در خداشناسوی شوعر
کودک» نادیکی مضامین عرفانی شعری از پروین دولتآبادی و غالی از حافظ را بررسی میکند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر اروبال با خدا اروبال با خود اروبال با خلوق (دیگوران و محویط ،در
آموزههای و وف آمده است و چنانکه در نظریه نای میخوانیم آشنایی با ایون اروبوالهوا باعوث رشود معنویوت در
کودکان خواهد شد آیا متون و وف بویژه حکایات روفیان ظرفیت بازنویسی برای کودکان به منظور رشد معنویوت
در آنها را دارند هنگام پاسخ به چنین سوالی است که وفاوتهای عمیقور میوان نظریوۀ آگواهی اروبواطی و و ووف
اسالمی رخ مینمایند .وفاوتهایی که کار بازنویسی ومامی حکایات برای کودکان را دشوار میکند .این دشواری ونهوا
به دلیل نبود جذابیتهای داستانی و ماجراجوییها و هیجان های مناسو گوروه سونی مخاطو نیسوت بلکوه دمیول
دیگری دارد که در ادامه به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت .به این منظور ابتدا نمونههایی از این چهوار رابطوه را
در وذکره امولیا ذکر بایاید بسطامی جستجو کرده ایم و برخی از آنها را به وفکیک آوردیم .معیار انتخاب حکایات و
اقوالی که ذیل هر اروبال آمده این بوده است که واژگان وا حد امکان ساده باشند و نیا فضای کلی حکایت از عینیوت
بیشتری برخوردار باشد.
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)3بحث و بررسی
در این بخش به بازخوانی  16حکایت و نقل قول از مجموعه حکایات و اقوالی کوه در ذکور بایایود بسوطامی کتواب
وذکره امولیا آمده است خواهیم پرداخت .این حکایتها به وفکیک در چهار بخش اروبال با خودا اروبوال بوا خوود
اروبال با دیگران اروبال با محیط آمدهاند .معیار انتخاب حکایتها چنانکه پیش از این گفته شد سوادگی واژگوان و
عینی بودن وجربه است .گرچه ممکن است برخی از حکایتهای منتخ ایون منظوور را بورآورده نکورده باشوند بوه
نسبت حکایتهای دیگری که میووانست در آن بخش بیاید سادهور و عینیور بودند .پوارهای حکایوتهوا دو یوا سوه
اروبال را در خود گنجاندهاند که طبعا به آنچه نای در نظریه خود جستجو میکند نادیکورند .چرا کوه مطوابق نظریوه
آگاهی اروباطی قرار گرفتن هر چهار رابطه در کنار یکدیگر است که در رشد معنوی کودکان واثیرگذار خواهود بوود.
درباره چگونگی این واثیرگذاری و چند و چون آن در ادبیات دینی کودکان ایران در مقالوه دیگوری بحوث کوردهایوم
(رک :جالئیفر و قیومی  ،152-137 :1396اما در این پژوهش به دلیل پیچیدگی یا انتااعی بودن وجربوه بیوان شوده
ااز آوردن آن دسته از حکایات که به چند اروبال اشاره داشتند خودداری کردهایم .در ادامه حکایتهای انتخوابشوده
را ذیل هر کدام از چهار اروبال میخوانیم:
یكم :ارتباط با خدا
 .1یک روز شوریذۀ را دیذ که میگفت الهی در من نگر شیخ گفت از سور غیورت و غلبوات وجود کوه
نیکو سر و روئی دار ی که در وو نگرذ گفت ای شیخ آن نظر از برای آن میخواهم وا سر و رویم نیکو
شوذ شیخ را از آن سخن عظیم خوش آمذ گفت راست گفتی (عطار  :1325ج 1رص .،159-158
 .2نقلست که یک روز سخن حقیقت میگفت و ل خویش میمایذ و میگفت هم شورابخووارهام و
هم شراب و هم ساقی (همان .،159
 .3نقلست که آن روز که بالئی بذو نرسیذی گفتی الهی نان فرستاذی نانخورش میبایذ بالئی فرست وا
نانخورش کنم (همان .،155
 .4نقلست که شقیق بلخی و ابووراب نخشبی بیش شیخ آمذند شیخ طعامی فرموذ که آوردند و یکوی از
مریدان خدمت شیخ میکرد و ایستاذه بوذ بووراب گفت موافقت کن گفت روزه دارم گفوت بخوور و
ثواب یکماهه بستان گفت روزه نتوان گشاذ شقیق گفت روزه بگشای و ماد یکسواله بسوتان گفوت
نتوان گشاذ بایاید گفت بگذار که او راندۀ حضرت است ب مدوی نیامذ که او را بدزدی بگرفتنود و
هر دو دستش جذا کردند (همان .،152
دوم :ارتباط با خود
 .5بارگی بیش بایاید رفت او را دیذ سر بگریبان فکرت فرو برده جون سر برآورد گفت ای شویخ چوه
کردی گفت سر بفنای خود فرو بردم و ببقای حق برآوردم (همان .،154
 .6نقلست که شیخ گفت اول بار که بخانه رفتم خانه دیذم دوم بار که بخانه رفتم خذاونود خانوه دیوذم
سوم بار نه خانه دیذم و نه خذاوند خانه یعنی در حق گم شذم که هیج نمیدانستم که اگر مویدیوذم
حق می دیذم و دلیل برین سخن آنست که یکی بودر خانوۀ بایایود شوذ و آواز داذ شویخ گفوت کورا
می طلبی گفت بایاید را گفت بیچاره بایاید سی سالست وا مون بایایود را مویطلوبم نوام و نشوانش
نمییابم (همان .،156
 .7نقلست که زاهدی بوذ از جملۀ بارگان بسطام راح وبع و راح قبوول و از حلقوۀ بایایود هویج
غای نبوذی همه سخن او شنیذی و با ارحاب او نشست کردی یک روز بایایود را گفوت خواجوه
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امروز سی سالست وا رایمالدهرم و بش در نمازم جنانک هی نمیخفتم و در خوذ ازین علوم کوه
میگوئی اثری نمییابم و و دیق این علم میکنم و دوست میدارم این سخن را بایایود گفوت اگور
سی ذ سال بروز بروزه باشی و بش بنماز یکی ذره ازین حودیث نیوابی مورد گفوت جورا گفوت از
جهت آنک وو محجوبی بنف خویش مرد گفت دواء این جیست شیخ گفت وو هرگوا قبوول نکنوی
گفت کنم با من بگوی وا بجای آورم هرج گوئی شیخ گفت این ساعت برو و موی محاسن و سور را
باک بستره کن و این جامه که داری برکش و ازاری از گلیم بر میان بند و ووبرۀ بُور جووز بور گوردن
آویا و ببازار بیرون شو و کوذکانرا جمع کن و بذایشان گوی هرکه مرا یکی سیلی میزند یوک جووز
بذو میدهم همجنین در شهر میگرد هرجا که ورا میشناسند آنجا میرو و عالج وو اینست مرد ایون
بشنوذ گفت سبحان اهلل م اله ام اهلل گفت کافری اگر این کلمه بگویذ مومن میشوذ ووو بوذین کلموه
گفتن مشرک شذی مرد گفت جرا شیخ گفت از جهت آنک خویشتن را بارگتر شمردی از آنک ایون
ووان کرد مجرم مشرک گشتی وو بارگی نف خویش را این کلمه گفتی نه وعظیم خذایرا مرد گفوت
این نتوانم کرد جیای دیگرم فرمای گفت عالج اینست که گفتم مرد گفت نتوانم کرد شیخ گفوت نوه
من گفتم که نکنی و فرمان نبری (همان .،147-146
 .8نقلست که بایاید را گفتند که از مجاهدۀ خوذ ما را جیای بگو گفوت اگور از بارگتور گوویم طاقوت
نداریذ اما از کمترین بگویم روزی نف را کاری بفرموذم حرونی کرد یعنی فرمان نبرد یوک سوالش
آب نداذم گفتم یا نف ون در طاعت ده یا در وشنگی جان بده (همان .،156

سوم :ارتباط با دیگران
 .9نقلست که گفت مردی در راه بیشم آمذ گفت کجا میروی گفتم بحج گفت جه داری گفتم دویست
درم گفت بیا بمن ده کی راح عیالم و هفت بار گرد من درگرد کی حج وو اینسوت گفوت جنوان
کردم و بازگشتم ( ...همان .،139
 .10و گفت آنج در جمله ریاضت و مجاهده و غربت و خدمت میجسوتم در آن یوافتم کوی یوک شو
والده از من آب خواست برفتم وا آب آورم در کوزه آب نبوذ و بر سبو رفتم نبوذ در جوی رفتم آب
آوردم جون بازآمذم در خواب شذه بوذ شبی سرد بوذ کوزه بر دست میداشتم جون از خواب درآمذ
آگاه شذ آب خورد و مرا دعا کرد که دیذ کوزه بر دست من فسرده بوذ گفت جرا از دسوت ننهواذی
گفتم ورسیذم که وو بیذار شوی و من حاضر نباشم ب گفت آن در فرا نیمه کن من ووا نادیوگ روز
می بوذم وا نیمۀ راست بوذ یا نه و فرمان او را خالف نکرده باشم همی وقت سوحر آنوج مویجسوتم
جندینگاه از در درآمذ (همان .،138
 .11نقلست که در همسایگی او گبری بوذ و کوذکی داشت این کوذک مویگریسوت کوه جوراد نداشوتند
بایاید بدست خویش جراغی در خانۀ ایشان برد کوذکشان خاموش شذ ایشان گفتند جون روشنائی
بایاید درآمذ دریغ بوذ که بسر واریکی خویش شویم در حال مسلمان شذند (همان .،149
 .12نقلست که شیخ بسی در گورستان گشتی یک ش از گورستان میآمذ جوانی از بارگزاذگان ومیت
بربطی در دست میزذ جون ببایاید رسیذ بایاید محول کرد جووان بوربط بور سور بایایود زذ و سور
بایاید و بربط هر دو بشکست جوان مست بوذ ندانست که او کیست بایاید بااویوۀ خوویش بازآموذ
ووقف کرد وا بامداذ یکی را از ارحاب بخواند و گفت بربطی بچند دهند بهای آن معلووم کورد و در
خرقۀ بست و بارۀ حلوا با آن یار کرد و بذان جوان فرستاذ و گفت آن جوانرا بگوی که بایایود عوذز
میخواهذ و میگویذ دوش آن بربط بر ما زذی و بشکست این زر در بهای آن ررف کن و عوضی باز
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خر و این حلوا از بهر آن وا غ ۀ شکستن آن از دلت برخیاذ جوان جون بدانسوت بیاموذ و از شویخ
عذر خواست و ووبه کرد و جند جوان با او ووبه کردند (همان .،145-144
چهارم :ارتباط با محیط
 .13نقلست که جون از مکه می آمذ بهمذان رسیذ وخم مع فر خریذه بوذ اندکی ازو بسر آموذ بور خرقوه
بست جون ببسطام رسیذ یاذش آمذ خرقه بگشاذ مورجۀ از آنجا بدر آموذ گفوت ایشوانرا از جایگواه
خویش آواره کردم برخاست و ایشانرا بهمذان برد آنجا که خانۀ ایشوان بووذ بنهواد ووا کسوی کوه در
التعظیم ممر اهلل بغایت نبوذ الشفقه علی خلق اهلل وا بذین حد نبوذ (همان .،139
 .14نقلست که یک روز میگذشت با جماعتی در ونگنای راهی افتاذ و سگی میآموذ بایایود بازگشوت و
راه بر سگ ایثار کرد وا سگ را باز نبایذ گشت مگر این خاطر بطریق انکار بر مریودی بگذشوت کوه
حق وعالی آدمی را مکرم گردانیذه است و بایاید سلطانالعارفین است با این همه بایگواه و جمواعتی
مریدان راه بر سگی ایثار کنذ و بازگردذ این جگونه بوذ شیخ گفت ای جوانمرد این سگ بافان حوال
با بایاید گفت در سبق السبق از من جه وق یر در وجود آمذه است و از وو جه وووفیر حارول شوذه
است که بوستی از سگی در من بوشیذند و خلعت سلطانالعارفین در سر وو افگندند این اندیشوه بور
سر ما درآمذ راه برو ایثار کردم (همان .،145
 .15نقلست که یک روز جماعتی آمدند که یا شیخ بیم قحطست و باران نمیآیوذ شویخ سور فورو بورد و
گفت هین ناودانها راست کنیذ که باران آمذ در حال باران آغاز نهواذ جنانوک جنود شوبانروز بواز نوه
داشت (همان .،150
 .16نقلست که در راه اشتری داشت زاد و راحلۀ خود بر آنجا نهاذه بوذ کسی گفت بیجاره آن اشترک که
بار بسیار است برو و این ظلمی ومام است بای ایود جوون ایون سوخن بکورات ازو بشونوذ گفوت ای
جوانمرد بردارندۀ بار اشترک نیست فرو نگریست وا بار بر بشت اشتر هست بار بیک بذست از بشت
اشتر برور دیذ و او را از گرانی هیج خبر نبوذ گفت سبحان اهلل جه عج کاریست بایاید گفوت اگور
حقیقت حال خوذ از شما بنهان دارم زبان مالمت دراز کنیذ و اگر بشوما مکشووف گوردانم حورولۀ
شما طاقت ندارذ با شما جه بایذ کرد (همان .،138

شاید پ از خواندن حکایات فوق پاسخ دادن به سوالی که مطرح شد چندان ساده نباشود .بوه عبوارت دیگور نتیجوه
بررسی حکایات عرفانی چنین خواهد بود که برخی از حکایات قابلیت بازنویسی بورای مخاطو کوودک را دارنود و
برخی به سادگی در حیطه فهم و وجربه کودک نمیگنجند .پ میووان گفت پرداختن به یکوی از چهوار بعود رابطوه
نمیوواند جواز ورود بسیاری از حکایتها به دنیای کودکان باشد .برخی دمیل این امر را میووان اینگونه برشمرد:
 .1برخی از حکایات یا نقل قولها نکته یا دقیقهای عرفانی در خود دارند که فهم آن منول بوه دانسوتن آن
نکته است و طبعا مفهوم کل مطل برای مخاط و بویژه مخاط کودک قابل درک نیست؛ برای مثوال
میووان به مفهوم «بال» در حکایت شماره « 3نف » در حکایت های  7و « 8فنوا» در حکایوت  5و 6
ومثیل شراب در حکایت  2اشاره کرد.
 .2اساس بسیاری از حکایات روفیه بر وناقض است .وناقضی که ونها در ساختار و ووف معنوا دارد و در
خارج از آن بی معنی و حتی غیر قابل فهم خواهد بود؛ برای مثال حکایات واقوال شوماره  6 4 3 2و
 7از م ادیق این وناقض است.
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 .3مفهوم «خود» در نظریۀ آگاهی اروباطی با آنچه در عرفان از «خود» مد نظر است وفاوت دارد .عارفان بوا
خویشتن خویش دو گونه رفتار و وعامل کامال متفاوت دارند گاه آن را بارگ مویدارنود و «سوبحان موا
اعظم شانی» می گویند و این زمانیست که از خودی آنها چیای باقی نمانده باشد و در حوق فوانی شوده
باشند (حکایات و اقوال شماره  5و  ، 6گاه با خود یا بهتور اسوت بگووییم بوا نفو خوود در مبوارزه و
کشاکشند و ق د رام کردن آن را دارند (حکایات و اقوال شماره  7و  .،8این نگرش دوگانوه بوه خوود
یکی دیگر از م ادیق وناقضی است که در ساختار و وف معنا مییابد .طبعوا وقتوی در نظریوۀ آگواهی
اروباطی سخن از وعامل با خود به میان میآید هی یک از این دو رفتار م داق ایون وعامول نیسوت .در
واقع خودی که در نظریه آگاهی اروباطی منظور است بسیار سادهور مینماید .اما میووان بوه طوور کلوی
ومام لحظات عارف را م ادیقی از وعامل با خود دانست از این جهت که او در خویش وامل میکنود و
این وامل راهی برای شناخت خداوند است که «من عرف نفسه فقد عرف ربه» .در ادامه به مثالهوایی از
اروبال با خود در نظریه آگاهی اروباطی خواهیم پرداخت.
 .4در میان حکایاوی که ذیل اروبال با محیط قرار می گیرند مووارد بسویاری وجوود دارد کوه نشواندهنوده
کرامات و نیروهای فوق بشری شیخند مانند حکایات شماره  15و  .16در واقع هدف ایون حکایوتهوا
نشان دادن وعامل و آشتی با دیگران و محیط نیست که زمینهسواز رشود معنووی مخاطو شووند بلکوه
محیط یا دیگری مثال حیوانات ابااری برای نمایش کرامتی از شیخ هستند.
با ووجه به دمیلی که برشمردیم آسانورین پاسخی که میووان به سوال مطرحشده داد عدم کارایی حکایوات عرفوانی
در رشد معنوی کودکان با ووجه به نظریه آگاهی اروباطی و در نتیجه عدم جواز بازنویسی این حکایتها برای آنوان
است .اما ضرورت آشنایی کودکان با متون کهن ادب فارسی و نیا استفاده از گنجینههوای معنووی بوومی بورای رشود
معنوی آنان از یک سو و قابلیت چشمگیر برخی حکایت ها در برقراری اروبال با کودکان از سوی دیگر اکتفا بوه ایون
پاسخ را مورد وردید قرار میدهد .برای مثال میووان به حکایتهای شماره  9وا  13اشاره کرد .ایون پونج حکایوت در
دو بخش اروبال با دیگران و اروبال با محیط آمدهاند .حال باید دید وجه ومایا این حکایتها با حکایوتهوا و اقووال
دو بخش اول چیست.
با کمی وامل می ووان به این نتیجه رسید که اروبال با خدا و اروبال با خود گرچوه در نگواه نخسوت دغدغوۀ ارولی
عارفند از آنجا که در حکایات و اقوال مربول به این دو رابطه با سط انتااعی اروبال روبهرو هستیم انتقوال مطلو
از سوی نویسنده و درک آن از سوی مخاط کودک مشکل و چه بسا غیر ممکن خواهد بود .چنوان کوه جاللوی در
کتاب "شاخصهای اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان" آورده است "از آن جا که خردسامن در ایون سونین بیشوتر
دیگران را بر پایهی ویژگیهای عینی محسوس و دیدنی ووریف میکنند ووریف محسوسات برایشان مطلووب وور
خواهد بود (جاللی  .،110 :1392این ویژگی انتااعی وقتی با پیچیدگی و رماوارگی زبوان عرفوانی هموراه مویشوود
درک مفهوم حکایت را برای کودک دشوارور میکند .در واقع درست است که کودکان ووا حود زیوادی ووانوایی درک
مفاهیم انتااعی را دارند (حاجی ن راهلل  ،70-62 :1384اما این ادراک وقتی رورت میپذیرد کوه در بسوتری عینوی
مثل ق ه و حکایت و با زبانی ساده عرضه شده باشد .برای نمونه در شعر زیر که از م ادیق اروبال با خود در شوعر
کودک است نیا با مضامینی عرفانی روبهرو هستیم اما با بیانی ساده و عینی:
وا کمی دلتنگ هستم
چیاهایی مینویسم
میشوم همراه با وو
روی خط خودنویسم

ظرفیت بازنویسی متون عرفانی به منظور رشد معنوی کودکان با توجه به نظریه آگاهی ارتباطی 9 /

روز و ش هستی وو با من
ووی هرچه هست اینجا
در همین دستی که دارد
می نویسد شعر ما را
وو چه هستی ماه و خورشید
آسمان یا این زمینی
من نمیدانم چه هستی
هرچه هستی بهترینی
من و اویر عجیبی
از وو ووی ذهن دارم
هی یک مانند وو نیست
واقعا من شرمسارم ( ...کشاورز ،59 :1377
دشواری پرداختن به اروبال با خود و اروبال با خودا ونهوا در بازنویسوی حکایوتهوای عرفوانی جلووه نمویکنود؛ در
پژوهشی که پیش از این در ادبیات دینی کودکان ایران از سال  1306وا  1376رورت گرفوت (جالئویفور و قیوومی
 ،152-137 :1396به این نتیجه رسیدیم که شاید کمرنگورین بعدی که در اشعار مورد بررسی بوه آن پرداختوه شوده
است خودآگاهی باشد .با ووجه به نگاه بارگسامنه و مستقیمگویی که در بیشتر این آثار دیده میشود خود کودک با
احساسات عواطف ضعفها ووانمندیها و نیازهای واقعیاش کمتر مورد ووجه بووده اسوت .راوی اکثور اشوعار در
واقع بارگسالی است که سعی کرده نگاه خود را با زبانی سادهور بیان کند؛ نگاهی کوه بوا وجربیوات ملمووس کوودک
شباهت چندانی ندارد .بیشترین بخش هایی که وا حدودی به خود مخاط نادیک شدهاند همان بخشهوایی هسوتند
که حضور دیگری در شعر راه یافته است و اروبال کوودک بوا دیگوری راهوی بورای شوناخت خوود او و عواطوف و
نیازهایش شده است؛ مانند شعری که در بام از نارر کشاورز آمد .در مورد اروبال بوا خداونود نیوا در  83دررود از
نمونه های مورد بررسی برای نشان دادن هستی چگونگی و نیا رفاوی چون مهربانی خداوند از آیات و نشوانههوای
او در طبیعت کمک گرفته شده است .یعنی به کودک ووریه میکنند که اگر میخواهد خدا را ببینود نشوانههوای او را
در طبیعت جستجو کند یا برای مثال اگر میخواهد میاان مهربانیاش را بداند به مهربوانی آفریودههوایش نظور کنود و
بداند که مهربانی خداوند بسیار بیشتر است .بنابراین اروبال با دیگری و اروبال با محیط برای شوناخت خودا و خوود
الاامی پنداشته شده است چرا که به نظر می رسد راه نشان دادن این دو اروبال انتااعی جا گذر از رابطوههوایی عینوی
نمیوواند باشد.
هنگام مواجهه با حکایات و اقوال وذکره امولیا نیا هرچه از بخش اروبال با خدا و اروبال با خود فارله مویگیوریم و
به سوی اروبال با دیگران و اروبال با محیط حرکت میکنیم حکایات سادهور و عینویوور مویشووند و طبعوا ظرفیوت
بیشتری برای بازنویسی و درک آنها از سوی مخاط کودک وجود دارد .حتی با نگاهی ووسعی به معنویت چنانکوه
در نگاه نای نیا مشهود است می ووان گفت چنین حکایتهایی این قابلیت را دارند که اگرنه موجو رشود معنووی
کودکان زمینهساز رشد اخالقی و وعامالت انسانی آنان با محیط و دیگران شوند.
 )4نتیجهگیری
 .1چگونگی پرداختن به معنویت در ادبیات کودک به منظور پرورش هوش معنوی کودکان از مسائلی است که
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

کمتر مورد ووجه بوده است .یکی از پیشنیازهای این امر شناخت مفهوم معنویت است .بوا مورور پوژوهش-
هایی که در دنیا حول محور معنویت انجام شده است مشخص میشود که ارائۀ یک وعریف مشخص از ایون
مفهوم کاری ساده نیست.
معنویت در باور عمومی و حتی گاه در گفتمان های علمی و دانشگاهی معموم معادل مفهوم مذهبی بودن و
عبادت و اروبال با خدا قلمداد میشود .چنین برداشوتی را از عنواوین بسویاری از مقوامت فارسوی مویوووان
بهآسانی فهمید .این امر گویا اخت اص به ایران ندارد و بیش و کم در دیگر جوامع نیا شایع است .ربکا نوای
و دیوید هی غلبۀ وئوری های رشد شناختی در حوزۀ ایمان را که طی سی سال گذشته ووسط افورادی چوون
گلدمن فاولر و اوسر مطرح شدهاند وا حدودی مسبّ این برداشت میدانند .نای و هی میان شناختی کوه
منجر به ایمان میشود و شناختی که دربارۀ ایمان و مذه است ومایا قائل شده و شوناخت دوم را در واقوع
بخشی از ایمان و مذه برمیشمرند .همچنین در ادامه اشاره میکنند که بخش اعظم پژوهشها دربارۀ رشد
معنوی کودکان وا سال های اخیر متمرکا بر اروبال با خدا بودهاند و کمتر به شناخت و زمینهای پرداخته شوده
است که منجر به ایمان میشود.
ربکا نای نظریهای وحت عنوان "آگاهی اروباطی" را معرفی کرده است که طی آن چهوار اروبوال ارولی را از
مشخ ههای معنویت کودکان برمیشمرد :اروبال با خود اروبال با دیگران اروبال با محیط یا جهان و اروبال
با آنچه خدا نامیده میشود .این چهار اروبال در ادبیات عرفانی ما اگرچه نه به رورت یک نظریوه منسوجم
دست کم به شکلی مجاای از یکدیگر مورد ووجه قرار گرفتهاند.
بررسی حکایات عرفانی ذکر بایاید بسطامی کتاب وذکره امولیا نشان داد که این حکایتها میووانند در ذیول
چهار وعامل مورد ووجه در نظریه آگاهی اروباطی بیایند و برخی از حکایوات حتوی چنود رابطوه را در خوود
دارند.
طبعا همه حکایتهایی که ذیل چهار رابطه پیشگفته آمدهانود قابلیوت بازنویسوی بورای مخاطو کوودک را
ندارند؛ بیان نکته یا دقیقهای عرفانی در خالل حکایت بیان متناقضنما و پارادوکسیکال مفواهیم عرفوانی کوه
ونها در ساختار و وف معنا مییابد وفاوت معنایی ارطالح «خود» یا «محیط» در نظریوه آگواهی اروبواطی و
زبان عرفانی و دمیلی دیگر از این دست باعث میشوند که همه حکایتها بهسادگی در حیطه فهم و وجربوه
کودک نگنجند .پ میووان گفت پرداختن به یکی از چهار بعد رابطه بهونهایی نمیوواند جواز ورود بسیاری
از حکایتها به دنیای کودکان باشد.
اروبال با خدا و اروبال با خود گرچه در نگاه نخست دغدغۀ ارلی عارفند از آنجا که در حکایوات و اقووال
مربول به این دو رابطه با سط انتااعی اروبال روبه رو هستیم انتقال مطل از سووی نویسونده و درک آن از
سوی مخاط کودک مشکل و چه بسا غیر ممکن خواهد بود .ایون ویژگوی انتااعوی وقتوی بوا پیچیودگی و
رماوارگی زبان عرفانی همراه میشود درک مفهوم حکایت را برای کودک دشوارور میکند .در واقوع درسوت
است که کودکان وا حد زیادی ووانایی درک مفاهیم انتااعی را دارند اما این ادراک وقتی رورت میپذیرد که
در بستری عینی مثل ق ه و حکایت و با زبانی ساده عرضه شده باشد .پو راه نشوان دادن ایون دو اروبوال
انتااعی جا گذر از رابطههایی عینی نمیوواند باشد.
هنگام مواجهه با حکایات و اقوال وذکره امولیا هرچه از بخوش اروبوال بوا خودا و اروبوال بوا خوود فاروله
میگیریم و به سوی اروبال با دیگران و اروبال با محیط حرکت میکنیم حکایات سادهور و عینیور مویشووند
و طبعا ظرفیت بیشتری برای بازنویسی و درک آنها از سوی مخاطو کوودک وجوود دارد .حتوی بوا نگواهی
ووسعی به معنویت چنانکه در نگاه نای نیا مشهود است میووان گفت چنین حکایتهوایی ایون قابلیوت را
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رشد معنوی کودکان زمینهساز رشد اخالقوی و وعوامالت انسوانی آنوان بوا محویط و

دارند که اگر نه موج
دیگران شوند.
 .8با ووجه به ضرورت آشنایی کودکان با متون کهن ادب فارسی و نیا استفاده از گنجینههای معنوی بومی برای
رشد معنوی آنان از یک سو و قابلیت چشمگیر برخی حکایتهای عرفانی در برقراری اروبال بوا کودکوان و
پرورش هوش معنوی و آگاهی اروباطی آنان از سووی دیگور بازنویسوی و بوازآفرینی متوون عرفوانی اموری
شایسته ووجه است.
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