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 چكیده
در ادب نظم و نثر فارسی، نوشته ها و آثار گرانقدر فراوانی در حیطه ی عرفان و مدح و ستایش عارفاان زاگرن نشاشاته شاد      

مسائل و جریان هایی مواجه می گردیم که سرشار از لطایف و ظرایف سابلل گوناه عرفاانی اسات کاه       است. در این زمینه زا
زیانشر جایشا  و نبودهای متفاوت و مهم کودک و دوران کودکی و ارتلاط تنشاتنگ آن زاا لمبارو عرفاان و تیااریف گونااگون      

دک و مراحل مختمف رشد سنی و عقمی کاودک در متاون   عرفان از کودک می زاشد. از این رو شاعران زا استفاد  از واژ  ی کو
عرفانی خود، تصویرها و نبادهای زیلایی ترسیم نبود  اند و واژ  ی کودک زه حدی در اشیار این شیرا و عرفا نبود پیدا کرد  

داد  است. در است و صلغه ی عرفانی و تبثیمی زه خود گرفته که می توان گفت مینا و مفهوم لغوی و والیی خود را از دست 
هر حال، در این مقاله سیی زر آن شد  تا زه زررسی مفهوم نبادین و کارزرد نبودهای عرفانی لغت کودک و واژ  های هم مینی 

دفتر مثنوی مینوی موالنا و زا توجه و تفحص در آثار مکتوب در ایان   6آن از جبمه: )طفل، ولید، زچه، صلی، صلیه، نوزاد( در 
که شامل مفاهیم و سبلل هایی از للیل: کودک نباد سالک ملتدی و نوپا، نبااد اولیاای الهای، کاودک نبااد      زاب، پرداخته شود 

انسان های ظاهرزین، کودک نباد انسان گرفتار در تیمقات دنیوی، کودک نباد انسانهای دنیاا پرسات و گرفتاار هاوم، نبااد و      
قمید، نبادی از افراد حریص، نباد افرادی که گرفتار ظن خاود شاد    مظهر دوران پاکی، نباد افراد نادان و کم عقل، مظهر اهل ت

 اند و نباد زازی های کودکانه می زاشد.
 
 

 کودک، عرفان، مثنوی مینوی، موالنا جالل الدین محبد. واژگان کلیدی:
 

 مقدمه   
می گذرد. خداوند عرفان زه مینی شناخت است، شناخت خداوند و راههای رسیدن زه این شناخت از شاهرا  عرفان »

انسان را آفرید و لقب جانشین خود در زمین را زه وی داد و از انسان هم انتظاار مای رود زتواناد جانشاین خاوب و      
سالشی را می گویند که زرای زرآورد  شدن تبامی نیازهایش و ادامه ی 7مناسلی زاشد. کودک، طفل متولد شد  تا سن 

 (.140: 1394ضوی و هبکاران، مرت«)حیات نیاز زه کبک و هبراهی دارد.
واژ  ی کودک و ارتلاط آن زا مفهوم عرفان در ادزیات کالسیک، جایشا  زس واال و گسترد  ای دارد، زه گوناه ای کاه   
زسیاری از شاعران زا تکیه زر روح لطیف خویش نبودهای عرفانی متفااوتی از کاودک در اشایار و آثارشاان ترسایم      

افت های عارفانه ی خویش را در لالب این واژ  و کارزرد واژگان میادل و هم مینای آن  نبود  اند و دیدگا  ها و دری
زیان کرد  اند. اللته نکته ی لازل توجه و تیبق این است که هرچند عنوان کمبه ی کودک و مسائل وازسته زه کودکی، 

یانشر لطافت، پااکی و کاودکی و   خود از دیدگا  های متیدد و احساسی و عاطفی، ترزیتی، روان شناختی و اجتباعی ز
کوچکی، محلت و مهرورزی و جنله های زیلاشناختی می زاشد. اما زا توجه و تفحص در آثار شااعران و نویساندگان   
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متیدد زه این مساله پی زرد  می شود که نشرش های متفاوت نسلت زه کاودک و دوران کاودکی وجاود دارد اعام از     
ین طریق هبانشونه که کودک مظهر و نباد دوران پاکی و تلمور زیلایی ها اسات،  دیدگا  ها و نشرش مثلت و منفی. زد

 فردیّت او کامالً متبایگ از افراد زگرگسال جمو  می کند. موالنا نیگ می فرماید:  
 (.523: 1384کاش چون طفل از حیل جاهل زدی                       تا چو طفالن چنگ در مادر زدی )مولوی، 

 گردد.  یمی دنیوی میرفی ها جمو ی تیمقات و  یفتهشی ظاهرزین، ها انساندیدگا ، مظهر و از دیشر 
 ونشار پرنقشپس نکو گرفت آن حکیم کامیار                            که تو طفمی خانه 

 (.160: 1384افتخار از رنگ و زو و از مکان                             هست شادی و فریب کودکان )مولوی، 
زاتوجه زه این مختصات، استفاد  از واژ  ی کودک و توجه زه مراحل مختمف رشاد سانی و عقمای کاودک در متاون      
عرفانی و تطازق آنها زا ویژگی های عرفانی، نبادهای گوناگونی از آن ترسیم شد  است زه نحوی که صلغه ی تبثیمای  

مفهوم و مینی لغوی و والیی خود در این نباد سازی ها  و عرفانی زه خود گرفته است، تا جایی که می توان گفت از
نباد )سَبلُل(، گونه ای از استیار  است زا این فار  کاه در ایان اساتیار  یاک      » دورگردید  است. زا توجه زه اینکه : 

ر نباد زایش  مشله )مستیارلَه( وجود دارد و زا حذفشان مشله زه )مستیارمِنه( زینوان استیار  زالی می ماند. حال آنکه د
از یک مشله و گاهی مشله های متیدد در میان است که زا حذف آن نباد پدید می آید، زنازراین نباد زیاد از تشالیه و   

( و )مرتضاوی و  42: 1381)حبیادیان،  « استیار ، سومین مقوله ی زیانی است کاه زارروی خاش مشاازهت لاراردارد.     
 (.140: 1394هبکاران، 

 پیشینه تحقیق:
 ای صورت گرفته راجع زه کودک میتوان زه موارد زیر اشار  کرد. در پژوهش ه

(مقالاه ای زاا موعاوم نباادپردازی و تصویرساازی زاا واژ  کاودک در ادزیاات         1394مرتضوی و هبکاران در سال )
کالسیک زاهدف زررسی تصاویر هنری و زه ویژ  نبادهای ساخته شد  زا کودک و دوران کودکی در این آثاار اسات)   

 (.1394ی و هبکاران، مرتضو
است تا مفهوم نباد شناسی کاودک در   کرد سیی ( در مقاله ای زا عنوان عرفان و کودکی 1389احبدیان و هبکاران) 

ممل مختمف، رازطه ی زین کودک و عرفان از دیدگا  روان شناسی و عشق الهی، هبچنین چند ماورد از عقایادی کاه    
(. 1389) احبادیان و هبکااران،   دکی در نظر داشته اناد ، مطارح شاود   سهراب سپهری و یونگ و روسو از دوران کو

( در کتاب فرهنگ نبادها و نشانه ها در اندیشه موالنا، زه زرخی از نبادهایی که موالنا زاا کباک واژ    1388تاجدینی)
زاه   ( در  کتاب کودکاان عاارف کاه صارفاً    1387آزساالن در سال) (.1388کودک ساخته، توجه شد  است) تاجدینی، 

مقاله هایی در رازطه زا موعوم کودکان عارف و  (.1378مجبوعه لصه های کودکان عارف اشار  شد  است)آزساالن، 
عرفان یا خداشناسی از نشا  کودکان وجود داشت اما مقاله یا کتازی که صرفاً زاه موعاوم کاودک در مثناوی میناوی      

 د  در موارد ذیل لازل زررسی است:موالنا زپردازد نلود  است. از این رو مطالیات انجام ش
 کودک نباد سالک ملتدی و نوپا

 کودک نباد اولیای الهی
 کودک نباد انسان های ظاهرزین

 کودک نباد اخال  گرفتاردر تیمقات دنیوی
 کودک نباد انسان های دنیا پرست و گرفتار هوم

 کودک نباد دوران پاکی
 کودک نباد افراد نادان و کم عقل

 ظهر اهل تقمیدکودک نباد و م
 کودک نباد افرادی که گرفتار ظن خود شد  اند



 3/        کودک و عرفان در مثنوی معنوی مولوی 

 کودک نباد زازی های کودکانه
 کودک نباد افراد حریص

 کودک نباد عقل گریگی و فمسفه ستیگی. 
شاعران در آثار تیمیبی و عرفانی زرای زیان آموز  های مورد نظر خود از صور هناری  »زا در نظرداشتن این اصل که : 

نند تبثیل و نباد استفاد  می کنند در اشیار عرفانی و تیمیبی، ناه تنهاا اندیشاه هاایی درزاار  چشاونشی       گوناگونی ما
ترزیت کودکان وجود دارد، زمکه هریک از مراحمی که کودک پشت سر می گذارد تا زه زگرگسالی می رساد دساتبایه   

(. در لالاب مثاال در آثاار ساهراب     140: 1394)مرتضوی و هبکاران، « ی ساختن تصاویر گوناگون لرارگرفته است.
زازخوانی گوشه هایی از شیر سهراب سپهری در این نوشاتار نشاان مای    »سپهری این مهم را می توان مشاهد  نبود: 

دهد که او کودک را زینوان نبادی از اصل خمقت، مرشد کامل، سالک ملتدی، شادی های ساد  و پاک، عقال گریاگی   
 (.2005: 1389شیلان زاد  و عارفی ، «)در شکستن موانع کشف حقیقت می داند.و فمسفه ستیگی، و نیگ شهامت 

 تعریف معانی )معانی متفاوت از واژه ی کودک و واژگان هم معنی آن(:
 طفل: کسی که مستید سیر و سموک نشد ، یا در آغاز مسیر، و ناپختشی است.

 . موالنا گوید:(553: 1379طفولیت: ازتدایی ترین مقام سالک را گویند)سجادی، 
 این تصور و این تخیل لُیلَت است                               تا تو طفمی پس زدانت حاجت است

 (.422: 1384)مولوی، 
 تن چون مادر طفل جان را حاممه                              مرن در زادنست و زلگله

 (.1009: 1381) شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول، 
 (.523شیر شیطان زازکن                                   زید از آنش زا ممک انلاز کن)هبان،  طفل جان از
مؤنث آن ولید  الوَلیدَیهِ: حالت کاودکی، زچشای )فرهناگ الروم عرزای، خمیال       -کودک -زایید  شد  -الولید: زاد 

 (.2202: 1382جرٌ،
و صَلوان و اصل یَه: شاگرد زچه ای که نگد استاد زه یاادگرفتن حرفاه   ج صَلی َه وصِلوَ ِ و صِلیان -کودک-الصّلیّ: پسرزچه

 ای مشغول زاشد.
 (.1308: 1382ج صَلایا. ) فرهنگ الروم عرزی، خمیل جرٌ،  -دختر جوان -دخترزچه -الصَلَّیه: مونث صَلّی
 (.1384دوران کودکی )هبان:  -زچشی -اطَّفاله: نازپرورشدن

کودک که از شیر زاز نشاد  زاشاد    -ی که هنوز از شیر زازنشد  زاشد )منتهی االرب(زفتح صاد، کودک یا کودک -صلی»
 (.140: 6، ج1381)غیاث( کودک خردسال )مهذب االسباء()گوهرین، 

 از زرون پیراست و در زاطن صَلی               خود چه چیگ است آن ولی و آن نلی
 (.889: 1374)شرح مثنوی، نیکمسون، دفتر دوم، 

: 6، ج1381)گاوهرین،  .« صلی که عبر  عبر غر  دهر است. طموم صلاح شیب که خلر دهند  ودام حیاتست از زدو 
140.) 

کوچاک ، صاغیر،   »در لغت نامه ی دهخدا زرای واژ  ی کودک میادل های گوناگونی ذکر شاد  اسات. از آن جبماه:    
 (.1641 :1373)لغت نامه دهخدا، .« طفل، زچه، ولید، صلی )پسر( ، صلیه )دختر( 

لاب اندازان کاودک. آنانکاه زاه دنیاا و      -کودکان لاب زاز -طفالن کیب )عر.م( کودکانی که زا کیلتین زازی می کنند»
 (. مولوی:234: 6، ج1381نالصان.)گوهرین، -امور آن مشغولند

: 1374چهاارم،   لیک فتح نامه تن زپ مدان                 ورنه هرکس سردل دیدی عیان)شرح مثنوی، نیکمسون، دفتر
1524.) 

 (.1524نامه زششادن چه دشوارست و صیب                        کار مردانست نه طفالن کیب )هبان: 
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 (.235: 6، ج1381مردمک دید )گوهرین،  -طفالن چشم )عر+ فا.م( زکسر طاء، مردمک
ان درسات )شارح مثنوی،نیکمساون،    ای زرادر طفل طفل چشم تست                           کام خود مولاوف زاری د 

 (.645: 1374دفتر دوم، 
ترسازچّه: زه فتح اول در لغت یینی پسر نصرانی و در اصطالح سالکان ترسازچه، مرشد کامل و پیر مکبل را گویناد.  »

و وجه تسبیه مرشد کامل زه ترسازچه زه آن مینی است که در والدت مینی نسلت کامل او زه کامل دیشر که متصاف  
صفت ترسایی و تجدد و انقطام زود  زاشد، می رسد و آن کامل را زاز زه کاممی دیشر زطناعن زطن که طریق اولیااء  زه 

اهلل است. تا سمسمه ی منتهی زه حضرت رسالت پنا  محبد مصطفی )ص( می شود و عمم وراثت جگ زاه ایان طریاق    
 -( 1555کاه زار دل ساالک فارود آید)کشااف:      ترسازچه نگدشان وارد غیلای را گویناد    -میسر نبی گردد )آنندراج(

خوانند، یینای واردی کاه از   « ترسازچه»زرید روحانی -ترسازچه تجرید را گویند که از شهود تحمیات )مرآت الیشا (
عالم روحی زقموب و عقل و نفوم زطریق غمله و لطف فایض گردد، و جبمه زاه خاود مشاغول گرداناد و از تفرلاه      

 (.52-51: 1368ین، )گوهر« نفوم خالصی دهد.
 (.7/421زار(   زاد صلا زعهد صلی یاد می دهد                        جان دارویی که غم زلرد در د  ای صلی )2صلی )
 (.4/218زار(  کاین طفل یکشله ر  یکساله می رود )4طفل )

 (.2/284دللرم شاهد و طفل است و زه زازی روزی )
 (.5/325که زاز زا صنبی طفل عشق می زازم)

 (.727: 1366( )فرهنگ واژ  نبای حافظ، 7/324طفالن چو طفالن تاکی ای زاهد فریلی )
 کودک نماد سالک مبتدی و اولیای الهی:

سالکان ملتدی مانند کودکان هستند که زرای رسیدن زه محلوب زه فکارت ماردان و پیاران طریقات نیازمندناد. ایان       »
)مرتضاوی و هبکااران،   « خیال خود اند و زه هدایت پیاران نیااز دارناد.   سالکان هبچون کودکانی هستند که زسته ی 

1394 :141.) 
 (.666: 1384طفل ر  را فکرت مردان کجاست؟                              کو خیال او و کو تحقیق راست؟ )مولوی،

شان دارند، این موعوم نیگ از آنجایی که کودکان سال های ازتدایی زندگی نیاز زه مراللت زخصوص از جانب والدین 
در اشیار موالنا حالت نبادین زه خود گرفته است و هبانطور که کودکان تحت مراللت والدین خود هساتند، کاودک   

 نیگ که نبادی از اولیای الهی است در پنا  حبایت خداوند می زاشد:  
 حاعری زس زاخلراولیا اطفال حقّ اند ای پسر                                   غایلی و 

 غایلی مندیش از نقصانشان                                     کوکشد لیکن از زرای جانشان
 گفت اطفال من اند این اولیا                                   در غریلی فرد از کار و کیا

 در سِرمنم یار و ندیماز زرای امتحان خوار و یتیم                                    لیک ان
 پشت دار جبمه، عصبت های من                             گوییا هستند خود اجگای من

 (.18: 1386)شرح مثنوی، شهیدی،  
 «الخَمقُ کُمُّهم عیالُ اهلل: آفریدگان هبه عیال خدای اند.»چنانکه در حدیث آمد  است »
گگید  ی این عیال های اند، و عنایات خادا زاه ایشاان از دیشار عائماه       اما اولیا را نگد خدا مرتلتی خاص است. آنان  

زیشتر اولیاء زر عبیر زندگان اشراف دارند، خوا  در حضور و خوا  درغیلت. غیلات و حضاور دو اصاطالح عرفاانی     
مقازال آن اسات. و غیلات و حضاور     « حضور»است. در غیلت زی خلرم اندن از خود است، زه خاطر واردی زر دل و 

 ین مینی از صفت اولیاست.زد
مَان آذی  »گفت اطفال من اند...... لشیری از حبگ  زن یوسف، و او زه سند خود از عایشه از رسول )ص( که فرماود:  

 «.لِی وَلّیاً فَقَد استَحَلَّ محارَزَتی: هرکه ولیی را از آن من آزار دهد جنگ مرا روا شبرد  است
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شرح مثنوی، « ) را مأخذ گرفته اند.« الصوفیه اطفال من حَجرالحق» و« ال اهللاَلخمق کمهم عی» مرحوم فروزانفر حدیث 
(. پیاملر نیگ فرمودند: الخمق کمهم عیال اهلل فاجبهم الی اهلل انفیهم لییاله: مردم خانواد  ی خادا  20-19: 1386شهیدی، 

 دارید:  هستند. پس آن را که زیش از دیشران زه این خانواد  سود میرساند زیشتر دوست ز
 ماعیال حضرتیم و شیر خوار                                  گفت الخمق عیال اهلل 

 (.728: 1388(و)تاجدینی، 927)مثنوی، دفتراول، زیت 
اولیای خدا زه صورت ژند  پوش، و در دید  ی دنیاپرستان زی مقدارند تا میموم شود لادر آناان را چاه کسای مای      » 

 (.91)هود، « اِنّا لنراک َ فینا عَییفاً . تو را در میان خود ناتوان می زینیم»د شناسد، شییب را می گفتن
 سَر زه سرگوش است و چشم است این نلی                   تاز  زومه مَرعِع است او ما صَلی

گد او اجاری زاگرن   مُرعع: شیردهند  و کنایه از ترزیت کنند  . )چنانکه زارها در دفتر آمد  اولیا مقرزان خدای اند و ن
دارند. اگر درظاهر خوار و ژند  اند، در نگد حق مقرب ترین زند  اند: ظاهرشان خبوش است و دل هایشان از عشاق  

: 1386خدا درجوش زا دنیا پرستان زیشانه اند و زا حق آشنا، نفس را کشته اند و زند  زه خدا )شرح مثنوی، شاهیدی،  
19-22.) 

ان مساله حکایتی می آورد که جهودی فرزند زنای را در آتاش مای افکناد، اماا زاه امار        موالنا در جای دیشر زرای زی
خداوند آتش زه کودک آسیلی نبی رساند  وی  زیان می کند که مانند این کودک، خداوند از اولیای خود حبایت مای  

 (.143: 1394کند و اجاز  نبی دهد دشبنان زه آنها آسیب زرسانند. )مرتضوی و هبکاران، 
 ندرآ ای مادر! اینجا من خوشم                                   گرچه در صورت میان آتشما

 چشم زند است آتش از زهر حجیب                              رحبت است این سر زرآورد  زجیب
 (.31: 1384)مولوی،  اندرآ مادر! زلین زرهان حق                                      تا نلینی عشرت خاصان حق

مادر چنانچه کودکان را کتک زگند یا تشویق کند، کودکان از مادر خود جدا نبی شوند اولیای الهای نیاگ در صاورت    »
 (.143: 1394)مرتضوی وهبکاران، « لهر زا لطف خداوند حرکتشان زه سوی اوست.

 ، آید و زروی تندمادرش گر سیمی ای زروی زند                             هم زه مادر
 (.579: 1384خاطرتو هم ز ما، در خیر و شر                             التفاتش نیست جاهای دگر)مولوی، 

از نظر موالنا زرای اینکه دریای رحبت حق زه جوش آید و انسان مورد رحبت حق لرار زشیرد: زاید زاه درگاا  حاق    
 اینکه مادرشان زه آنها شیر زدهد گریه می کند.گریه و زاری کرد. هبانشونه که کودکان زرای 

 تا نشرید ازرکی خندد چبن                               تا نشرید طفل کی جوشد للن
 طفل یک روز  هبی داند طریق                          که زشریم تا رسد دایه ی شفیق

 کم دهد زی گریه شیر او رایشان تو نبی دانی که دایه ی دایشان                          
 آفتاب عقل را در سوز دار                                 چشم را چون ازر اشک افروز دار

چشم گریان زایدت چون طفل  خرد                      کم خور آن نان را که نان آب تو زرد )شرح مثناوی، نیکمساون،   
1374 :731.) 

ی جویند، هبانطورکه کودک پس از تولد زه طور غریگی لاب هایشاان را تکاان مای دهاد و      انسان ها فطرتاً خدا را م
 (.728: 1388پستان مادر را طمب می کند )تاجدینی، 

 جگ هبین میمی که دارد سوی او                     خاصه در ولت زهار و عیبران
 د نداند در للانهم چو میل کودکان زا مادران                        سّر میل خو

 (.1670: 1374شرح مثنوی، نیکمسون، دفتر چهارم، ) 
عارفان زر ملنای رازطه ی طفل و مادر تاکید زیادی زرگریه و تضرم دارند. هبانطور که مادر زه محض گریه ی کاودک  

ناد  پستان در دهان وی می گذارد، شیر رحبت الهی نیگ زا تضرم، زاری و اشک جااری مای شاود. در حقیقات خداو    
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مادری زهانه جو است و از ناله ی عاشق، لذت می زرد. ناله و تضرم شیر، فیض الهی را جاری می ساازد. )تاجادینی،   
1388 :728.) 

 زاری و گریه لوی سرمایه ای است                 رحبت کمّی لوی تر دایه ای است
 طفل او گریان شوددایه و مادر زهانه جو زود                            تا که کی آن 

 (.791: 1374طفل حاجات شبا را آفرید                          تا زنالید و شود شیرش پدید)شرح مثنوی، نیکمسون، 
سالک در ازتدای را  زاید مانند کودک گوش زدهد و صداها را تشخیص دهد. زناازراین طفال ساالک زایاد مادتی زاه       

غیر این صورت حرف هاای مهبمای خواهاد آموخات کاه کسای از آن       صدای اولیا گوش دهد و خاموش زاشد، در 
 (.727، 1388چیگی نبی فهبد. )تاجدینی، 

کودک اول چون زگاید شیرنوش                   مدتی خاموش زاشد جبمه گاوش )شارح مثناوی، زماانی، دفتار اول،      
1381 :518.) 

 ا را زشوند:ولتی نوزاد زه دنیا می آید، خاموش است و گوش می دهد تا صداه
 مدتی می زایدش لب دوختن                        از سخن تا او سخن آموختن

 (.518ور نلاشد گوش و تی تی می کند                   خویشتن را گنگ گیتی می کند )هبان، 
و خبوشی گگینناد   زنازراین سالکان ملتدی در حکم نوزادان هستند. یینی مدتی را زاید در مییّت انسان کامل سرکنند.

 تا رفته رفته ززانشان گویا شود و زتوانند ازاسرار میرفت و دلایق حقیقت سخن گویند.

 مادر و کودک در وجه رحیبیت حق، زه رازطه ی حق تیالی و اولیاء اطال  شد  است.
، چنانکاه پیااملر   اولیاء مانند کودکانی هستند که حق تیالی خود از آنان مواظلت می کند و آنها را پارورش مای دهاد   

 )ص( فرمودند: )اَدَزنی زی فاحسن تادیلی(: خداوند مرا ادب کرد و چه نیکو ترزیتی نبود.
 زان که طفل خرد را مادر نهاد                             دست و پا زاشد نهاد  زر کنار

 طفل شد مکتب پی کسب هنر                              زر امید مرغ زا لطف پدر
 زاز آید سوی دام از زهر خور                              ساعد شه زاید و اللال و فر
 پس ز مکتب  آن یکی صدری شد                        ماهشانه داد  و زدری شد 

هبانشونه که کودک زرای آنکه پدرش مرغی زیلا زرای او زخرد دنلال عمم و کسب دانش می رود کودک، زا امیادهای  
کودکانه و ذو  و شو  زچه گانه زه مدرسه می رود، ولی ولتی دانشی و میرفتی را فراگرفت خود زه خاود زاه مقاام    

 واالیی می رسد.
توعیح تحمیمی این ازیات زیانشر این نکته است که گا  انشیگ  های ساد  و ازتدایی انسان زار اثار یاک جذزاه و زارلاه      

ها گویای این مطمب است و توعیح زاطنی اینکه، زنازراین کاودک زاا کساب     تصیید و تکامل می یازد و اینشونه مثال
هنر و میرفت، زه مقام واال و صدارت می رسد و زرهبشان تفوّ  می یازد و پس از کامل کاردن تحصایالت، هبانناد    

  ما  شب چهاردهم، تازان و درخشان می شود و زه جامیه ی زشری روشنی می زخشد، سالک ملتدی هام زایاد طار   
 (.820: 1381مختمف طریق را طی کند تا زه مرحمه ی حضور زرسد.)شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول، 

 موالنا در جایی دیشر چنین زیان می دارد که:
 ما چو طفالنیم، ما را دایه تو                                 زرسر ما گستران آن سایه تو  

 .(211: 1381)شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول، 
 (.218طفل را گرنان دهی زر جای شیر                              طفل مسکینی را از آن نان، مرد  گیر)هبان، 

اگر طفل شیرخوار  را زه جای شیردادن نان زدهی، آن طفل زیچار  از خوردن نان حتبااً خواهاد مارد. پاس زایاد زاه       
انداز  ی توانشان غذای مینوی داد، در غیر این صاورت تلاا    اطفال سموک و ملتدیان را  و کودکان را  میرفت نیگ زه 

 خواهند شد.
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 چون که دندان ها زرآرد، زید از آن                          هم زه خود طالب شود آن طفل، نان
هبانطور ولتی طفل شیرخوار  دندان درآورد، زا میل و رغلت نان مای خاورد، زناازراین اطفاال ساموک هام لازمیات        

 ی می یازند و می توانند غذای مینوی زیشتری زخورند، زیرا در این را  زسوی کبال پیش می روند.زیشتر
 شیرد  ای مادر موسی ورا                                    و اندر آب افکن میندیش از زال

 هرکه در روز الست آن شیرخورد                            هبچون موسی شیر را تبیگ کرد
 گرتو زر تبیگ طفمت مُولَیی                                   این زمان یا اُم موسی أرعِیِی
 تا زلیند طیم شیر مادرش                                     تا فروناید زه زاد  ی زد، سرش

موسی أن أرعییه فاذا خِفاتِ عَمَیاه   و أَوحینا اِلی اُمّ »التلام شد  است:  12، 7زیان تبثیمی این ازیات از سور  لصص، 
 فَاَلقیه فی الیَّم وال تَحگنی انا رأدو  اِلیکَ وَجاعمو ُ من البرسمین وَ حَرمنا عمیه البراعع مِن لَللُ.

و ما زه مادر موسی وحی کردیم که او را شیرد  و آنشا  که زه جان او زیم داری او را زه دریاا فکان و متارم و انادُ      
زه تو زازخواهیم آورد و یکی از پیاملران خواهیم کرد..... و ما از للل شیر هار دایاه ای را زار او حارام      مخور. ما او را

کردیم. آنشونه که از فحوای سخن زر می آید، مراد مولوی از مادر موسی، انسان کامل و مرشد است که سار الهای در   
عمام  « شیر»رید او زاشد زدیهی است که مراد از وجود او مضبر و منطوی است. سپس موسی، زاید ولد مینوی یینی م

و میرفت است که مرشد زه مرید افاعه می کند آنشا  که مرید آن عمم را در وجود خویش زاه تحمیال زارد از خطار     
افکند. یینی اگار مریاد یکای از خاصاان     « آب»وسوسه های دنیوی مصون است و می توان او را زا اطبینان خاطردر 

 که ولی زه او دهد تبیگ خواهد داد که زا هبان شیر که پیش از تییّن در عالم ذرّ نوشید یکی است. را« شیر»زاشد، آن 
 (.218: 1381اشارت زه صاحلان عقل میاش و آموزگاران تیالیم زاطل. )شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول، « دایه ی زد»

 کودک نماد خلق گرفتار در تعلقات دنیوی
ار هوا و هوم در شیر موالنا افرادی که زه وصال نرسید  اند و در زند تیمقاات دنیاوی،   انسان های دنیاپرست و گرفت

مالک کودک و مردی محجوزی است. هر که محجوب زاشد، کاودک و هار کاه از    » هستند کودک خواند  می شوند. 
 (.726و  724:  1388شک خارج شود مرد است)تاجدینی، 

 نه سپیدی موی اندر ریش و سر                                 پیر پیر عقل زاشد ای پسر        
 (.55: 1384پاک زاشد از غرور و از هوم)مولوی،                          طفل گیرش، چون زود عیسی نفس     

 در جایی دیشر کودک در تقازل زا عالل لرار می گیرد: در والع کودکی نبادی از انسان گرفتار دنیاست و عالال کسای  
 (.145: 1394است که زه پایان کار می اندیشد) مرتضوی و هبکاران، 

 غم جشر را زاشد و شادی ز شش                 کودکان خندان و دانایان ترش    
چشم کودک، هبچو خر در آخُر است           چشم عالل در حساب آخر است)شرح مثنوی، نیکمسون، دفتار ساوم،   

1374 :1278.) 
 ای  دنیا زر سر زخارف دنیا که زه منگله ی خاک است نگام می کنند:اَزن» و نیگ 

 طفمی خویان را زر آن جَنشی دهد                         خاک را رنگ و فن و سَنشی دهد    
کودکان از حرص آن کف می گگند. ) مثناوی، دفتار ششام،         از خبیری اُشتر و شیری پگند                            

 (.4717 -19یت های ز
 -19یا شیر و اُشتر نان شود اندر دهان            در نشیرد این سخن زا کودکاان) مثناوی، دفتار ششام، زیات هاای       » 

 (.724: 1388(،)تاجدینی، 4717
 یینی ) اگر زشویی این شترها و شیر ساختشی است و چنانچه زه دهان زشذاری زه خبیرنان ملدل می شود:

 شکر زاری لوّت او اندکی است                  در جهل و پندار شکی است         کودک ان         
 شکر این که زی فن و زی لوّت است                                    طفل را استیگ  و صد آفت است     
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زالی هر رلیاب)مثنوی، دفتار ششام،     گشته از لوّت                                      وای از این پیران طفل نا ادیب    
 (.4720-22زیت های 

 مردم دنیا طمب، در حقیقت حباالن زارگران هستند اما از روی نادانی خود را سوار  می پندارند:» 
 اسب تازان زشذرند از نه طلق                                 زاش تا روزی که محبوالن حقّ        

(و) 4339 -41ن سوار          گوشه ی دامن گرفته اسب وار )مثنوی، دفتر اول زیت های هبچو طفالن جبمه تان دام
 (.726:  1388تاجدینی، 

 «سوار زر دامن خود شد  اید و گوشه ی دامن خود را زه جای اسب گرفته اید.
 نفس و اهل دنیا به مادر و فرزندانش تشبیه شده اند:» 

 زودم از محبود زی آگا  من                             زان هبی گویم که چندین گا  من       
 پیش شه زینید مرا زر تخت زر                                   مادرم کو، تا زراندازد نظر           

 زند  چون محبود چون ماند کسی                               ای دریغا زی خلر زودم زسی             
محبود توست ای زیم دل     کم شنو زین مادر طلع مُضل)مثنوی، دفتر ششم، لصه سامطان محباود و غاالم    فقر، آن 

 (.729: 1388هندو)تاجدینی،
 در شیر موالنا، کودکی در تقازل زا دوران زگرگسالی ) رمگی از دوران وصال( لرار می گیرد:

 دفع کن داللشان را زید از این                                  چون که زا میشو  گشتی هبنشین   
 (.547:  1384نامه و دالله زر وی سرد شد) مولوی،                                  هر که از طفمی گذشت و مرد شد    

در مثنوی شیر و پستان مادر، نُباد حجاب های دنیا است، طفل نُباد خمق گرفتار در تیمقات دنیاوی اسات و از شایر    
ن طفل و رفتن او زه زُستان مظهر رفع حجاب و رسیدن زه نیبت های خداوندی است و دایه نیاگ مظهار پیار    زازگرفت
 است.

 دایه ای کو طفل شیر آموز را                                       تا زه نیبت خوش کند پَد فوز را» 
: 1384مولاوی،  « ) زار گشااید را  صاد زُساتان زار او             گر زلندد را  آن پستان زر او                                   

325.) 
موالنا دوزار  این مطمب را مطرح می کند که دنیا پرستان زه خاطر متام ناچیگ دنیا زه جان هم می افتناد و زاه کودکاان    

ه زاه جناگ   مانند، که در زازی های کودکانه زه جان یکدیشر می افتند: این کودکاان و اطفاال ولتای مای خواهناد کا      
 یکدیشر روند، شبشیرهای چوزین و ساختشی زه دست می گیرند و لصد یکدیشر می کنند اما زیهود .

 (.984هبچو طفالن جبمه تان را من سوار                                 گوشه ی دامن گرفته اسب وار ) هبان : 
ار زر دامن خود گشته اند و گوشه ی دامن خاود را  اهل صورت و دنیا زدگان، هبه زه کودکانی مانند می شوند که سو

 زا اسب گرفته اند.  
 کودکیت و راست فرماید خدا                               گفت : دنیا لیب و لهو است و شبا   

خداوند فرمود این زازیچه است و سرگرمی و شبا ای آدمیان، کودکانید. و این کالم حقاً که راسات اسات )انساانهای    
نیاپرست زه کودکان تشلیه شد  اند که عاشق زازی و سرگرمی اند و این دنیا زارای آناان مایاه ی سرگرمیسات و در     د

 سور  ی حدید : 20حکم اسلاب زازیست. ] اشار  است زه آیه ی 
و زدانیاد کاه هباناا    » االوالدِ .......... واَعمَبوا إنَبا الحیا  الدُنیا لَهو و لیبٌ وَ زینهٌ وَ تَفاخُرُ زَینَکُم وَ تَکاثُرُ فی االَموال وَ 

زندگانی دنیا سرگرمی و زازیچه و آرایش و مایه ی فخرفروشی در میان شبا و فگون خواهی در دارایی ها و فرزنادان  
زاودن دنیاا   « لیاب »و« لهاو »نیاگ زاه    36محبّد، آیه ی  -64عنکلوت، آیه ی  -32است... عبناً در سور  اَنیام، آیه ی 

 (.982:  1381است.[ ) شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول، تصریح شد  
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متجسام  « صورت عقل کل» موالنا کودکان را یینی دنیا پرستان را مشتغل زه چیگهای کودکانه می داند و مراد از عقل 
 در پیر صوفی است.

 یاراز سالم حق سالمتها نثار                                         می کند زر اهل عالم اخت
 هم زسنگ سیم و زر چون کودکان                            سنگ پُر کردی تودامن از جهان     

 تا نشیرد عقل دامنشان زه چنگ                  کی نباید کودکان را سنگ سنگ              
های رنشین زاه نشاانه هاای    در مصرام دوم از زیت دوم که اشارت است زه یکی از زازی های کودکان زا زاسفال ریگ  

زر و سیم. ظاهراً زرند  ی زازی کودکی زود که می توانست ثازت کند که از هبه ثروت منادتر اسات )شارح مثناوی،     
 (.1186 -87: 1374نیکمسون، دفتر سوم، 

ناین  ؛   هبچ«طفل نباد خمق گرفتار در تیمقات دنیوی اسات » موالنا شیر وپستان را نباد حجاب های دنیوی می داند.
فطاام در  » از شیر زاز گرفتن و رفتن کودک زه زستان زیانشر رفع حجاب و رسیدن زه نیبات هاای خداونادی اسات.     

اصطالح های صوفیانه کنایه است از انقطام از عادت ها و اخال  زشت و کاف نفاس از شاهوت هاای جسابانی و      
 (.273: 1356هبایی، «)تجدید حیات روحانی

 کودک، نباد ترک تیمقات دنیوی و در پنا  حق لرارگرفتن است. در ازیات زیر، از شیرگرفتن
 لوت خوار  شد مر او را می همد                              شیر خوار  چون ز دایه زُشسمد     

 (.337: 1384جو فطام خویش از لوت القموب )مولوی،                             زسته ی شیر زمینی چون حلوب     
 زید از آنش زا ممک انلاز کن                              جان از شیر شیطان زاز کن    طفل

در این زیت موالنا جان و روح را زه طفل تشلیه کرد  است و مراد این است که ای ساالک، مشاذار کاه جانات اسایر      
ا فرشتشان یار و دمسااز کنی)شارح   شهوات حیوانی شود و از آن تغذیه کند، زید از آن مرحمه تو می توانی جانت را ز

 (.523: 1381مثنوی، زمانی، دفتر اول، 
 گوهری، طفمی زه لُرصی نان دهد                               هر که او ارزان خرد ارزان دهد  

گار  در این زیت موالنا زیان می کند که هبانشونه که هر کسی چیگی را ارزان زخرد ارزان هم خواهد فروخات؛ ماثالً ا  
کودکی گوهری را زا یک لرص نان میاوعه می کند، زیرا لدر آن را نبی شناسد )اطفال طریقات و ملتادیان ساموک    

 (555هم گوهر یقین و میرفت را زه هوای نفسی می فروشند )هبان :
خت زنازراین سالک ملتدی زاید مراحل زیادی را زرای کامل شدن و درک مقام یقین و میرفت پیش دارد و زارای شانا  

زاید زسیار آب دید  گردد و تجارب فراوان کسب نباید تا زگرن و زرگگید  شود و مطازق زا سخن موالنا گوهر را زاه  
 لرصی نان نفروشد.

 دنیاپرستان و اهل دنیا زه کودکان مانند که زر سر مسائل زی ارزش و پوچ دنیوی زا یکدیشر نگام می کنند:
جبمه زی مینی و زی مغگ و مُهان )شارح مثناوی، زماانی، دفتار                    جبمه خمقان هبچو جنگ کودکان        

 (.983: 1381اول، 
]هبان گونه که کودکان در خانه و محمه های خود دو دسته می شوند و زه نگام ساختشی دست می زنند، ماردم دنیاا   

 زیهود  و ذلت زار است[. نیگ زر سر مال دنیا زیهود  و زی جهت جنگ را  می اندازند. هبه ی این جنگ ها
 (.983جبمه در الینفیی آهنششان )هبان:     جبمه زا شبشیر چوزین جنششان                    

 کودک نماد انسانهای ظاهربین:
در شیر موالنا کودک نباد از افرادی لرار می گیرد که در زند صورت هستند و زه سوی مینا گاام زرنداشاته اناد و در    

 مرد نیگ نباد کسانی است که زه صورت و ظاهر زی توجهند:تقازل  زا آن 
 هبچو طفالن تا کی از جوز و مویگ؟             صوفی! آن صورت مپندار ای عگیگ!       
 (.160: 1384گر تو مردی، زین دو چیگ اندر گذر)مولوی،              جسم ما جوز و مویگ است، ای پسر!     
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اهری زاطنی دارد و اصل این است که عارف، ظاهر را رها زه زاطن توجه کند تا زاه زااطن   در اندیشه ی عرفانی، هر ظ
اللاطن یینی خداوند زرسد. کودک زیشتر زه ظاهر امور توجه می کند تا زه زاطن آن ها. ایان موعاوم دسات مایاه ای     

: 1394) مرتضاوی و هبکااران،   زرای شاعران شد  است تا کودکان را از این جهت نبادی از افراد ظاهرزین لرار دهند
152.) 

 (.103:  1384زر هبه طفالن و مینی زس زیید )مولوی،                 ازجد و هوز چه فاش است و پدید     
 سر هبانجا نه که زاد  خورد  ای                            زشنو الفاظ حکیم پرد  ای    

د  ی حقیقت زشو و هرگگ آن را زرای اهال صاورت و ظاهرزیناان زاازگو     راز میارف و اسرار حقایق را تنها زه اهل زا
 مکن

 تَسخُر و زازیچه ی اطفال شد             مست از میخانه ای چون عال شد          
منظور از طفل افراد ظاهر زین و اهل صورت و ناآگا  می زاشد: زی خلر از رموز میارف و اسرار حقایق ]مساتان زااد    

: 1381ر  از سوی عقول طفل گونه ی عوام، مسخر  مای شاوند[ ) شارح مثناوی، زماانی، دفتار اول،       ی حقیقت هبا
981-980.) 

 در گل و ، می خنددش هر ازمهی                         می فُتد این سو و آن سو هر رهی    
 و  می اشاو چنین و کودکان اندر پی اَش                               زی خلر از سستی و ذ

کودکان هبان افراد ظاهرزین و زی خلر از زاطن عارف رهرو حق می زاشد که او را مورد تبسخر لرار می دهند)هبان 
(. مست زا چنین حالی است و کودکان ) افراد ظاهرزین( زه دنلال او را  می افتناد، زای آنکاه از عاالم مساتی و      981: 

عظام( و اولیاء المّه هم در میان مردم) اهال صاورت( اینشوناه زاود  اناد،      خاصیت زاد  ی او خلر داشته زاشند ) انلیاء 
یینی چون حقیقت حال زرایشان مستور زود آنان را زه گبرا  و دیوانه لمبداد می کردند. چنانکه در کالم وحی آیاه ی  

ستَهگوُن( دریغا زه زندگان کاه  آمد  است: ) یا حَسر  عمی الِیلاد ما یأتیه م مِن رسول اال کانوا زه یَ« یس » سور  ی  30
 (.981هیچ رسولی نیامدشان، مشر که زه استهگاء او پرداختند)هبان، 

 کودک مظهر اهل تقلید :
 طفل در اشیار موالنا گا  مظهر کسانی است که از روی غرض زه خداوند محلت می کنند و مظهر اهل تقمید است

 و آن دگر دل داد  زهر این ستیر               این محب دایه لیک از زهر شیر                   
 (.46: 1384غیر شیر او را ازو دلخوا  نه ) مولوی،                              طفل را از حسن او آگا  نه         

هبکااران  موالنا فکر افراد مقمد را در انداز  ی فکر کودکان می داند که تنها در اندیشه ی شیر و دایه اند) مرتضوی و 
1394 :155.) 

 یا مویگ و جوز یا گریه و نفیر                             فکر طفالن دایه زاشد یا که شیر     
 (.666:  1384گرچه دارد زحث زاریک و دلیل )مولوی،                       آن مقمد هست چون طفل عمیل            
می داند که از منفیت زه مکتب رفتن زی خلر هستند و زاید آنها را زه زور زاه   موالنا در تشلیهی، اهل تقمید را کودکانی

که خود طالب رفتن زه مکتاب خاناه ی الهای     -نبادی از اولیای الهی -مکتب خانه ی الهی زرد  زرخالف کودک آگا 
 (.33: 1392هستند : ) ظاهری و مرتضوی، 

 هبچنان زسته زه حضرت می کشند                            هر مقمد در این ر  نیک و زد        
 (459: 1384جگ کسانی والف از اسرار کار ) مولوی،                    می کشند این را  را زیشار وار                

 موالنا در مورد اهل تقمید چنین عنوان می کند که :
 وت می رانند و نگدیکی می کنندای جوان، زرخی از کودکان زه تقمید از زگرگان، زا یکدیشر شه

 (.982: 1381)شرح مثنوی، زمانی، دفتر اول،  
 که هبی رانند اینجا ای فَتی                         چون جبام طفل دان، این شهوتی     
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 کودک نماد دوران پاکی:
زاا شخصایت    کاودک، شخصایتی اسات کاامالً متفااوت     »در زرخی موارد، زه دوران کودکی مثلت نشا  شاد  اسات.   

هاای اجتبااعی   زگرگساالن. ]...[ از صد  و صفای زاطن کودکانه زرخوردار است. هناوز زاا نیرناگ هاا و ساوء نیات      
 (.57: 1388)شیاری نژاد، « زگرگساالن آشنا نیست

 شود و از مکر و نیرنگ های زگرگساالن فاصمه دارد:ازنظر موالنا عبیر کودکان پاک شبرد  می
 (.523: 1384جاهل زُدی                    تا چو طفالن چنگ در مادر زدی )مولوی، کاش چون طفل از حیل 

 بازی کودک:
: 1392ی زازی هستند. )ظاهری و مرتضاوی،  داند و از نظر او تنها کودکان شیفتهموالنا زازی را مخصوص کودکان می

42.) 
 (.309: 1384دوند )مولوی، خرگور هم تگ میکودکان چو نام زازی زشنوند                           جبمه زا 

موالنا هبچون سنایی، نشا  مثلتی زه زازیهای دوران کودکی نادارد و آن را نباادی از دنیاا لارار داد  اسات. زازیهاای       
 (.43: 1392دوران کودکی نبادی از دنیا و کودک زازی کنند  نبادی از دنیاپرستان است. )ظاهری و مرتضوی، 

 (.311: 1384لهو است و شبا                    کودکیت و راست فرماید خدا )مولوی،  گفت دنیا لیب و
اند؛ زازی نبادین زه این میناسات کاه چیاگی را    کودکان توجُه داشته« زازی نبادی»در اینجا موالنا و سنایی، زیشتر زه 

 ای اسب در زازیهای کودکانه.مانند چیگ دیشری نشان دهند؛ مانند لرار دادن سفال زه جای زر، و چوب زه ج
کند؛ زیرا کاودک هباوار    سالشی است نقش مهبی در زندگی کودک ایفا می 6 – 5زازی نبادین، که اوج آن در سن »

مرتضاوی  «)ناگگیر است که خود را زا دنیای اجتباعی زگرگساالن که لواعد آن زرای او لازل درک نیست سازگار کناد. 
 (.147: 1394و هبکاران، 

 ی موالنا حالتی نبادین یافته است:ها در اندیشهم خصوصیت ذکر شد  از زازی نبادی، این للیل زازیزراسا
 کودکان سازند در زازی دکان                         سود نلود جگ که تیلیر زمان

 شب شود در خانه آید گرسنه                                  کودکان رفته، زباند  یک تنه
 (.243: 1384جهان زازیشه است و مرن شب                          زازی گردی، کیسه خالی، پرتیب )مولوی،  این

دهد که شابا ای  . و زه آنها هشدار میموالنا کودکان نی سوار را نماد افرادی قرار داده که گرفتار ظن خود گشتند
 توانند را  حق زپیبایند:اند و نبی دنیا زدگان مانند کودکانی هستند که سوار زر دامن خود شد

 شان گشته سوار  زر نیی                               کاین زرا  ماست یا دلدل پییجبمه
 ی دامن گرفته، اسب وارتان دامن سوار                           گوشههبچو طفالن جبمه

 ها کی دوید مرکب ظن زرفمک      رسید                        « اّن الظن الیغنی» از حق 
 (.984: 1381)شرح مثنوی، زمانی،دفتراول، 

شوند و در عالم کاودکی آن را یاک اساب نیرومناد     ی این کودکان زر روی یک نی و یا چوزی نظیر آن سوار میهبه
هستند. و زرای آن ارزش ارزش دنیا شوند که سوار زر متام زیکنند. زاز هم این دنیاطملان زه کودکان مانند میتصور می
کنند نباد وهام و خیاال و کاودک نبااد انساانهای      شوند. در جایی دیشر لیلتهایی که کودکان زا آنها زازی میلائل می

 گرفتار در ظن و گبان و یا وهم و خیال است.
 این تصور وین تخیل لیلت است                         تا تو طفمی پس زدانت حاجت است

 (.442: 1384ی رست جان شد در وصال                 فارغ از حس و تصویر و خیال )مولوی، چون ز طفم
در شیر موالنا سفال زازی کودکان نباد سیم و زر دنیویست و از نظر او زر والیی زر الهی است که دل انساان زاه آن   

 (.44: 1392گردد)ظاهری و مرتضوی، غنی می
 نام زر زنهند و در دامن کنند                     ها را زشکنند     کودکان اسفال
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 (.451: 1384اندر آن زازی چو گویی نام رز                      آن کند در خاطر کودک گذر )مولوی، 
 نباید آن خَگَفها زرّ و مالولت زازی کودکان را ز اختالل                     می

 (.459: 1374)شرح مثنوی،نیمکسون،دفترچهارم،  
دیدن درویش جباعت مشایخ را در خواب و درخواست کردن روزی حاالل  »حکایتی که زیان تبثیمی این زیت است: 

های تمخ و ترش کوهی زار وی شایرین شادن    زی مشغول شدن زه کسب و از علادت ماندن و ارشاد ایشان او را میو 
 زداد آن مشایخ.

 می فرستد پیش شا  نازنین ی پر جنگ و پر هستی و کین               لصه
 کاللد نامه است اندر وی نشر                     هست الیق شا  را آنشه زلَر

 ای رو نامه را زششاد زخوان                زین که حرفش هست در خوردِ شهگوشه
 ای دیشر نویس و چار  کنگر نلاشد در خور آن را پار  کن                 نامه

 ی تن زَپ مدان                    ورنه هرکس سرٌ دل دیدی عیانمهلیک فتح نا
 نامه زششادن چه دشوارست و صیب           کار مردانست نه طفالن کیب

 (.  1523-24: 1374)شرح مثنوی، نیمکسون،دفترچهارم،  
طفالن مانند کارد  و زیاان    کند زه کیب زازی کودکان. موالنا در این جا ملتدی را  سموک را زهطفالن کیب: اشار  می

دارد که هر آن کس که طالب عنایت حق است و عنایت اولیای حق، زاید خود را مانند دفتر زخواند و مراللت کناد  می
های درونی وی آن چنان زاشد که زاید زاشند. اما این امتحان نفس زر ملتادی را  ساموک زسایار    تا احساسات و خوی

 (.1523 -24مرد خدایی زاید و مدد مرشدی ماهر)هبان: دشوار است. این کار را لدرت 
 کودک نمادی از افراد حریص:

 گر سخن خواهی که گویی چون شکر                    صلر کن از حرص و این حموا مخور
 های زیرکان                              هست حموا آرزوی کودکان  صلر زاشد مشت

 (.510: 1381)شرح مثنوی، زمانی،دفتر اول، 
هاای  های حریص نیگ متبایال زاه شایرینی   هبانشونه که طلع کودکان متوجه شیرینی است طلع کودک صفتان و انسان

های ظاهری هوای نفاس صالر   زنند و زر جاذزهنفسانی است. خردمندان حقیقی زر نفس خود لشام ریاعت و تقوا می
» سیرت و حاریص هباوار  جویاای امیاال زهیبای هساتند.        شوند اما مردم طفلکنند و اسیر و حریص زه آن نبیمی

زیناد کاه زاه    در تیلیرات موالنا  کنایه از حظوظ نفسانی و لذایذ حیوانی است. موالنا جان را هبچون طفمی می« حموا
 های شیطانی نیست.شیر وازسته است، اما چیگی جگ هوا و هوم

 (.63: 1384زید از آتش زا ممک انلار کن ) مولوی،      طفل جان از شیر شیطان زاز کن                      
 شود که:یا در جایی دیشر چنین یادآور می

 آرد غِرار                             تا شوند از ذو  دل دامن سوار  کودکان را حرص می
 چون زکودک رفت آن حرص  زَدَش                       زر دگر اطفال خند  آیدش

 دیدم درین                        خَل زعکس حرص زنبود اَنشَلینکردم چه میکه چه می
شود تا زشت، نیکو پدیدار شود؛ خیر نفس سلب می« حرص»زاید. ناراستی و خداشناسی از وهم و خیال و جهل می»

 (1491: 1374کشند. )شرح مثنوی، نیمکسون، دفترچهارم، شناسند که نفس را میرا تنها کسانی می
پندارناد. هنشاامی کاه حارص را کناار      شوند و خود را سوار مای کودکان از روی حرص سوار اسب چوزین خود می

 (.44: 1392خندند. )ظاهری و مرتضوی، زشذارد، زر کار خود می
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غول های دنیوی هستند و تنها زه  اماور دنیاا مشا   زاشد که تنها زه فکر منافع و زهر انسان حریص نیگ مانند کودکان می
شوند و علرت است. زنازراین افراد گرفتار مادیّات و نفسانیات تا زمانیکه زا سختی و مشکمی مواجه نشردند، زیدار نبی

 پذیرند:نبی
 (.513: 1384حرص کارت را زیارایید  زود                             حرص رفت و ماند کار تو کلود )مولوی، 

 :کودک نماد افراد نادان و کم عقل
 کند.ها را از لحاظ عیف و محدودیت عقمی مانند کودکان نادان، نالص و کم عقل وصف میموالنا انسان

 عقل جگوی هبچو زر  است و درخش               در درخشی کی توان شد سوی وخش
 (.1644. 1374)شرح مثنوی، نیمکسون، دفترچهارم،  

 (.1645لیک نتواند زه خود آموختن )هبان:    عقل کودک گفت زر کُتاب تن                      
گوید زاید زاه مکتاب خاناه زاروی و درم زیااموزی اماا       کند که زه کسی میموالنا عقل جگیی را زه کودکی تشلیه می

گوید حیات در هبین چهار دیواری محسوساات اسات و   تواند زه او درم زدهد. عقل جگیی زه زشر میخودش نبی
تواند تیمیم دهد. مالک کودکی و مردی محجوزیت است. هار کاه محجاوب    یات زرین را نبیرا  و رسم رسیدن زه ح

 (.727: 1388زاشد کودک و هر که از شک خارج شود، مرد است )تاجدینی، 
 کودکی گرید پی جوز و مویگ                           پیش عالل زاشد آن زس سهل چیگ

 طفل کی در دانش مردان رسد         پیش دل جوز و مویگ آمد جسد            
 هرکه محجوب است او خود کودک است          مرد آن زاشد که زیرون از شک است  

 (.3342-4های: )مثنوی، دفترپنجم. زیت
 مشورت در کارها واجب شود                      تا پشیبنی در آخر کم زود

 کو ندارد رای و عقل روشنی  گفت گر کودک درآید یا زنی                      
 گفت زا او مشورت کن و آنچه گفت                تو خمدف آن کنُ و در را  اُفت

 (.814: 1374)شرح مثنوی، نیمکسون، دفتر دوم، 
 گرهبار  فصل تازستان زدی                          سوزش خورشید در زُستان شدی

 غم جشر را زاشد و شادی ز شش             کودکان خندان و دانایان تُرُش          
 چشم کودک هبچو خر در آخُرست                چشم عالل در حساب آخرست

 زآنکه عالل غم خورد کودک شکر            غم خور و نان غم افگایان نخور        
 (.1278-79: 1374)شرح مثنوی،نیمکسون، دفترسوم،

 
 نتیجه گیری:

ان نتیجه گرفت که جستجو در مورد واژ  ی کودک چه از لحاظ مفهاوم ظااهری کاه زساامد     در مجبوم چنین می تو
زاالیی در میان شاعران و عارفان ادب کالسیک فارسی دارد، از لحاظ مینای زااطنی و زیاان درون مایاه هاای فکاری،      

داراست و اگر چه میاانی   مذهلی و اعتقادی، اجتباعی و روانشناختی آنان نیگ جایشا  زس لازل زحث و پرکارزردی را
مثلت فراوان هم از آن استنلاط می شود امّا در زیشتر مطالب از مینی والیی ولطیف کودکاناه و متیمقاات آن دور مای    
شود و نبادی از افراد سست و عییف و ناتوان در را  شناخت حق و گرفتار در دنیا و امور مرزوط زاه آن لارار مای    

و روح سفید و متلمور کودک زه چشم می آید، در جای دیشار فاردی اسات عاییف      گیرد؛ چنانکه در جایی زازی ها
النفس که دنیا، وی را زازیچه ی خویش لرار می دهد؛ زه شکمی که گرفتار زازیهای دنیا می شود و ایان از دریچاه ی   

در تیمقاات  عیف و عدم کبال و شناخت وی است. هبچنان که نبادهای متفاوتی از جبمه؛ سالک ملتدی، فرد غر  
دنیوی، انسان ظاهرزین و عقل گریگ، انسان نیازمند زه توجه و هدایت، فارد حاریص و گرفتاار ظان و اهال تقمیاد و       
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گرفتار هوی و هوم هبه و هبه از دیدگا  و مشرب اعتقادی موالنا تشلیه و تیلیر زه کاودک مای شاوند و از ساوی     
ر مینایی مثلت و نشا  عارف را از این زاویه زاه کاودک مای    دیشر کودکی، نبادی از دوران پاکی است که این خود زا

رساند و شاید میانی دیشر زه این تیلیر.  زنازراین زررسی و کنکاشی در اثار گرانقادر موالناا؛ مثناوی میناوی در ایان       
حیطه و جهت تحمیل این ملانی صورت پذیرفت، اگرچه که می تواند شامل سبلل هاا و میاانی عبیاق دیشاری هام      

 که زیان آنها زیش از هبین دامنه ی تحقیقی که انجام پذیرفت، در این مقاله نبی گنجد.زاشد 
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