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چکيده
از کودکی به شكلهای مختلف در متون عرفانی یاد شده است .گروهی از عارفان کوشیدهاند ترا
صفات مثبت دوران کودکی را در سالكان زنده کنند و از رفتار و کردار دوران کودکی ،الگرویی
برای سیر و سلوك عارفانه بسازند .آنان تالش کردهاند تا نشان دهند که سرالك واقعری کسری
است که با مررگ اختیراری تولردی دوبراره مرییابرد و فطررت پراك ،حقیقرتجرو ،خلرا و
خودانگیختة کودکی را در خود احیرا مریکنرد .در ایرن مقالره سرعی شرده اسرت برا رویكررد
روانشناختی و با استفاده از روش توصیفی ر تحلیلی ،همانندی بینشی ،رفتاری و زبانی عارف و
کودك توضیح داده شود تا علل استفادة عارفان از استعارةکودکی بررای الگوسرازی در سریر و
سلوك عرفانی روشن گردد .غلبة شناخت شرهودی و واقعرهگرایری از مهمتررین هماننردیهای
بینشی ،و گرایش به تسلیم ،خودانگیختگی ،وابستگی ،حیرتزدگری از مهمتررین هماننردیهای
رفتاری ،و استفاده از زبان تصویری و نمادین از همانندیهای زبانی کودك و عارف است که در
این نوشتار تبیین میشود.
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مقدمه
کودکی ،دوران ویژهای است که همة افراد بشر آن را تجربه میکنند و برا ویژگیهرای آن
آشنایند .انسان در این دوران محدودیتهای فراوانی نسبت به دوران بزرگسرالی دارد امّرا
به علت اینكه هنگام تولد به دنیایی تازه و بسیار بزرگتر از محیط قبلی قدم میگذارد که
برایش کامالً ناآشناست و ناگزیر است برغم محدودیتهای فیزیكی ،روانی و فكری ،همه
چیز را تجربه و کشف کند ،رفتارهایی طبیعی و فطری و خلاقانه از خود بروز میدهرد.
رفتارهای خودانگیخته و نوجویانة کودك در کنار ویژگیهایی مانند صفای روح ،سادگی،
معصومیت ،صداقت ،شادمانی ،حیرتزدگی و  ...موجرب شرده اسرت کره گروهری از
اندیشمندان ،دوران کودکی را دورانری متمرایز و ممتراز معرفری کننرد و حتری زنردگی
کودکانه را الگویی مفید برای تعالی روح و کشف حقایق در بزرگسالی بدانند.
دوران کودکی در سنت هندو مقدمهای بر دسرت یرافتن برر آگراهی اسرت .مفهروم
کودکی یكی از آموزههای ثابت انجیل نیز هسرت .در سرنت مسریحی کرودك چهررهای
ملكوتی دارد و فرشتگان اغلب به شكل کودك ظاهر میشوند (شوالیه و آلن گربرران:9335،
 402و  )405گروهی از عارفان نیز با نگاهی به ظرفیتهای معنوی کودکان ،ترالش کردنرد
مزایای دوران کودکی را یادآوری و سالكان را بره احیرای آگاهانرة کرودك درون خرود
ترغیب کنند .از نظر عارفان دوران کودکی دوران پاکی و دوران زندگی بهشتی بشرر در
این دنیاست .دوران کودکی انسانها ،همانند دوران زندگی حضرت آدم در بهشت ،قبرل
از مرتكب شدن به گناه است.کودکان به علت گذراندن دورة آغازین زندگی خود ،کامالً
طبیعی و فطری رفتار میکنند؛ از این رو گاه به کشف حقایقی دست مییابند که پیرران
پرتجربه توفیق درك آنها را در نمییابند:
بردم ی د اند ی شه ا ی زان طفل خرد
خود فزون آن به که آن از فطرت اسرت

پیر با صد تجربه بویی نبرد
تا ز افزونی که جهد و فكرت اسرت
(مولوی)30/0 : 9343 ،

مولوی در فیه ما فیه آورده است که:
حق تعالی صبوتی بخشد پیران را از فضل خویش که صبیان از آن خبر ندارند؛ زیرا
صبوت بدان سبب تازگی میآورد و برمیجهاند و میخندانرد و آرزوی برازی مری
دهد که جهان را نو میبیند و ملول نشده است از جهان ( ...مولوی.)933 :9341 ،
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 .1پيشينه تحقيق
یافتههای روانشناسان ،مردمشناسان و جامعهشناسان در دو سدة اخیر ،افقهای تازهای در
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در شعر معاصر از جمله اشعار سهراب سپهری نیز اشارات فراوانی به فطرت پاك و
روح نوجوی کودکی شده است .به اعتقاد سرهراب سرپهری مهمتررین راه نجرات بشرر
در«عصر معراج فلزات» مدرنیته ،این است که انسان به روح کودکانه مجهّز شود ترا برر
خردباوری مطلق ،پوچی ،یأس ،هراس و از خودبیگانگی بشر درمانده غلبه کند .از نظرر
او کودك است که نشانی خانة دوست را میداند .کودکی که در باالی درخرت معرفرت
آشیان دارد و در صدد است تا از النة نور ،جوجه بردارد ...« :در صمیمیّت سریّال فضرا،
خش خشی میشنوی  /کودکی میبینی  /رفته از کاج بلندی باال  /جوجه بردارد از النرة
نور  /و از او میپرسی  /خانة دوست کجاست» (سپهری.)351 :9332 ،
عارفان تالش کردهاند تا بین مزایرای دوران بزرگسرالی و ویژگیهرای خروب دوران
کودکی همزیستی مسالمتآمیزی ایجاد کنند و تجربههای سلوك را در دورة بزرگسرالی
با تجربه فطری دوران کودکی پیوند میزنند .این نگاه عارفان به دوران کودکی بره ایرن
دلیل اهمیّت دارد که آنان در زمانی ظرفیتهای معنوی کودکان را برجسته میکردند که به
کودك بیشتر به مثابة وسیله نگاه میشد و محدودیتهای دوران کودکی از جمله نراتوانی
فیزیكی ،جهل و نقص در برابر مزیّتهای دوران بزرگسالی مورد توجّه قرار میگرفت .در
چنین وضعیتی عارفان به کودك به مثابة هدف نگریستند و برخی از ویژگیهای کودکران
را جزء مزایای آنان برشمردند؛ از جمله صمیمیت ،معصومیت ،پاکی ،سرادگی ،تخیّرل و
حیرت و از آنان به عنوان الگویی برای معنویتگرایی یاد کردند.
این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهرد کره چررا گروهری از عارفران از
استعارة دوران کودکی برای الگوسازی در سلوك معنوی و کشف حقایق عرفرانی بهرره
گرفتهاند .و میکوشد با استفاده از روش توصیفی ر تحلیلی و با بهررهگیرری از دیردگاه
ژان پیاژه و شارحان افكار او در حوزة روانشناسی کودك و نیز یافتههرای پژوهشرگران
در زمینههای معرفتشناسی و هستیشناسی عرفان و نیز آموزهها و تجربههایی که خود
عرفا گزارش کردهاند ،وجوه مشترك فكری و رفتاری و عاطفی و ابعاد بینشی و منشری
میان کودك و عارف را نشان دهد و چگونگی کاربرد زبان را از سوی آنران را بررسری
کند.
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باب مطالعة دوران کودکی گشود به طوری که شیوة تفكر ،ادراك ،جهرانبینی و نگررش
خاص کودکان به هستی و رفتارهای خودانگیخته و عواطرف و احساسرات آنهرا مرورد
توجّه حوزة مطالعاتی روانشناسی ،مردمشناسی ،جامعهشناسی و پژوهشگران حوزه دین
و عرفان قرارگرفته است .در این مطالعات کودکان غالباً با انسان اسطورهای ،شراعران و
عارفان مقایسه و مقابله شدهاند .یافته نشان مریدهرد کره هماننردیهای بسریاری از نظرر
شناختی ،عاطفی ،رفتاری و اخالقی میان کودکان برا انسرانهای اسرطورهای ،شراعران و
هنرمندان دیده میشود .در ایران نیز در چند دهة اخیر پژوهش در ایرن زمینرههرا رواج
یافته است که اغلب به ارتباط هنر و بویژه شعر با دوران کودکی پرداخته است .محمود
کیانوش در کتاب «شعر زبان کودکی انسان» و قیصر امینپور در کتاب «شعر و کودکی»
وجوه مشترك زبان شاعرانه و کودکانه را مورد بررسی قرار دادهانرد .جعفرر قربرانی در
مقالة «مفهوم کودکی در عصر پوئتیك» در حوزة معرفتشناسی همانندیهای کرودکی را
با انسان اسطورهای (کودکی بشر) مقایسه کرده است (92 : 9332ر .)00عبدالعظیم کریمری
در مقالررة «تفكررر شررهودی در کودکرران و ضرررورت بازگشررت برره کررودکی» براسرراس
دستاوردهای معرفتشناسی و روانشناسی ورنر ،تفكر شهودی و اشراقی و تصویری در
کودکان ،عارفان و شاعران و هنرمندان را بررسی نموده اسرت ( 0 :9304و  .)04مرتضری
خسرونژاد نیز در کتاب «معصومیت و تجربه» (درآمدی بر فلسفه ادبیات کودك) مفهوم
کودکی و اهداف و ویژگیها و مسائل فلسفة ادبیات کودك و نیز معصومیّت و تجربه در
شعر و افسانههای ایرانی را تحلیل کررده اسرت ( .)9333عرفران نظرر آهراری در مقالرة
«کودکان ،عارفانی کوچك» به ویژگیهرای معنروی کودکران پرداختره اسرت ( )9335امّرا
قدمعلی سرامی در تعریض به او در مقالة «کودکان ،عارفان راسرتین» برا بهررهگیرری از
بیانی شاعرانه ،کودکان را عارفانی بزرگ ،راستین و حقیقی معرفی کرده است که عالوه
بر اینكه عارفانه میاندیشند و عارفانه به جهان مینگرند ،عارفانه نیز زندگی مریکننرد و
در عصمت با انبیا شریكند ( 9 : 9334تا .)90
 .9همانندي عارف و كودک
این قسمت از سه بخش اصلی تشكیل شده است :در بخش نخست همانندیهای بینشری
و معرفتشناسی عارف و کودك زیر عنوانهای شناخت شرهودی و واقعرهگرایری و در
بخش دوم ،وجوه مشترك رفتاری کودك و عرارف زیرر عنوانهرای تسرلیم ،وابسرتگی،
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حیرتزدگی و خودانگیختگی و در بخرش سروم هماننردیهای زبرانی آن دو بررسری و
تحلیل میشود.
 0ي 9حوزة بينشي و معرفتشناختي
ژان پیاژه ،رشد شناختی کودك را تا نوجوانی به چهار مرحلة زیر تقسیم کرده است:
الف :مرحلة حسی ر حرکتی (از تولد تا دو سالگی)
ب :مرحلة تفكر پیشعملیاتی که به دو سطح تقسیم میشود .9 :تفكر پیش مفهومی
(از حدود دو تا چهار سالگی)  .0تفكر شهودی (از حدود چهار تا هفت سالگی)
ج  :مرحلة عملیات عینی (از حدود هفت تا  99سالگی)
د  :مرحلة عملیات صوری (از حدود  99تا  95سالگی)
کودك در مرحلة حسّی ر حرکتی نمیتواند اشیا را تجسّم کند .او فقط بررای اشریایی
وجود قائل است که میبیند .تجسّم اشیا یا شیء پایدار 9و نگهرداری ذهنری اشریا ترابع
مقولههایی چون درك زمان ،فضا و اصل علیت است که در این دوره هنروز در کرودك
شكل نگرفته است« .دنیای اوّلیة کودك دنیای بدون شیء اسرت .اشریا ماننرد تابلوهرای
متحرك و ناپایدارند که در میردان دیرد او ظراهر و سرپس ناپدیرد مریشروند» (پیراژه و
اینهلدر.)53 : 9334،
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کودك در این دوره فاقد درك اصل علیت است .او علت پدیدهها را ناشی از عمل
خود آنها میداند« .رابطه علت و معلول میان دو شیء و عمل آنها بر یكردیگر مسرتلزم
تماس فضایی و فیزیكی بین آنهاست» (همان )32 :که کودك فاقد ایرن تواناییهاسرت .بره
طورکلی نداشتن تجسّم اشیا و عدم درك زمان ،فضا ،مكان و روابط علی میان پدیدههرا
موجب میشود که کودك در دورة حسّی رر حرکتری بره بازتابهرا و شرناخت حسّری و
حرکتی اندامهای خود متكی باشد.
خودمداری 0از برجستهترین ویژگیهای دوران کودکی است که به شكلهای مختلف
در سه مرحلة اوّل رشد شناختی دیده میشود .نروزاد در مرحلرة حسری رر حرکتری در
خودمداری محض به سر میبرد و از خویشتن خود ناآگاه است و تفراوتی میران «مرن»
خود و محیط و دیگران قائل نیست (پیاژه و اینهلردر .)51 : 9334 ،خودمرداری در مرحلرة
تفكر پیش عملیاتی به صورت عدم تمایز میان دیدگاه خود و دیگرران ظراهر مریشرود.
کودك گمان میکند که همه مثل او فكر میکنند و انتظار دارد که بزرگترها همه چیرز را
دقیقاً همانطورمشاهده کنند که او میبیند.

11


در مرحلة عملیات عینی نیز هر چند خودمرداری کرودك نسربت بره مراحرل قبرل
کاهش یافته است؛ امّا هنوز هم بدرسرتی نمریتوانرد واقعیرت را از تفكرر خرویش
دربارة آن جدا بداند؛ یعنی ،تفكر او هنروز جریران مسرتقلی نیسرت کره از ارتبراط
مستقیم با واقعیتهای محسوس جدا باشد .تفكر با موضوع تفكرر ترا انردازة زیرادی
هنوز درآمیخته است (ر.ك .سیف و دیگران.)39 :9335 ،
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یگانهانگاری ،واقعیّتپنداری ،جاندارانگاری از مهمترین عوامل خودمرداری کرودك
است .به طور کلی میتوان گفت کودك خودمدار چون عارف و شاعر ،جهان را به گونه
ای که خود درك و تجربه کرده است ،تفسیر مریکنرد .در جهران او همره چیرز روح و
حیات دارد و رؤیاهای او عین واقعیّت است.
خودمداری و عوامل اساسی آن یعنی جاندارانگاری ،یگانهانگاری و واقعیتپنرداری
و همچنین عدم توانایی تجسّم و ناتوانی در درك زمان ،مكران ،فضرا و اصرل علیّرت و
تكیه بر شناخت حسّی و شهودی و اشراقی در دورة حسی ر حرکتی و نیز بریاعتبراری
اصل علیّت و شناخت استداللی دردورة پیش عملیراتی ،نروعی معرفرت و شرناخت را
صورتبندی میکنند که در معرفتشناسی عارفان نیز دیده میشود که در ادامه از آنها در
سه عنوان کلی  .9شناخت شهودی  .0یگانهانگاری و وحدتنگری  .3واقعهگرایی بحث
میشود.
 9-1-1شناخت شهودي
کودك در آغاز تولد فاقد شناخت تعقلی و استداللی است .او زمان وفضا و مكان عینی
را چون بزرگساالن درك نمیکند؛
زیرا کودك در نخستین مراحل رشد به ارتباط مكانی و فیزیكی اشیا تروجّهی نمری
کند و علت را ناشی از عمرل خرود مریدانرد .در مرحلرة سروم [از دوره حسری و
حرکتی] نیز کودك شیرخوار در حالی که به اشیایی که میبیند لبخند میزند و آنها
را طبق الگوهای عمل مختلف (جابهجا میکند ،تكان میدهد ،میزنرد ،مریمالرد و
دستكاری میکند) ،علت هر چیز را ناشی از عمل خود میدانرد و آن را مسرتقل از
هرگونه ارتباط میان علت و معلول در نظر میگیرد (پیاژه و اینهلدر.)33 :9334،

پیاژه حتی معتقد است که در بخش دوم دورة تفكر پیشعملیاتی یعنی تفكر شهودی
که از حدود چهار تا حدود هفت سالگی را در بر میگیرد ،هنوز قانون منطق و استدالل
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و اندیشة نمادین و انتزاعی در کودك شكل نگرفته است .آنها در این دوره نیز مسائل را
به طور شهودی تجربه میکنند نه برطبق نوعی قانون منطق.
شاخصترین ویژگی تفكر کودکان این دوره این است که هنوز به مفهوم بقا یا نگهداری ذهنی
دست نیافتهاند .نگهداری ذهنی به صورت توانایی درك این مطلرب تعریرف شرده اسرت کره
شماره ،طول ،مقدار یا مساحت اشیا یكسان باقی میماند؛ صرف نظر از اینكه اشیا به صورتهای
مختلف به کودك نشان داده شود (ر.ك .هرگنهان و السون.)391 :9333،

بر این اساس کودك برای شناخت تا هفت سالگی متكی بره تجربیرات و ادراکرات
حسّی و تفكر شهودی باقی میماند ،تكیهگاه عارف نیرز در کسرب معرفرت و شرناخت
حقایق هستی بر معرفت شهودی است .حكیم و فیلسوف میخواهد بدانرد و از طریرق
استدالالت عقلی و فلسفی نهایتاً میخواهد اثبات کند که خدا وجرود دارد ،امّرا عرارف
مدّعی رؤیت است .عارف با گذر از مرحلة علمالیقین در مرحلة عینالیقرین قصرد دارد
خداوند را ببیند و در مرحلة حقالیقین در وجود او به فنا برسد .سخنان ابروعلیسرینا و
شیخ ابوسعید پس از مالقات در نیشابور گویای این اصل اساسی عرفانی است :

عارفان ،شناخت فلسفی و استداللی را برای رسریدن بره حقیقرت هسرتی نراقص و
ناکافی میدانند .به اعتقاد آنها عقل و استدالل عقالنی ممكن است در درك محسوسات
و عالم بیرون ابزار کارامد و مفیدی باشد ،امّا ابزار عقل در شناخت رمز و راز هسرتی و
عالم غیبی ناتوان و عاجز است و تكیه و اعتماد به آن موجب سرگشتگی و گمراهی می
گردد؛ زیرا در معرفت عقالنی ،سوژه و ابژه ،ذهن و عین ،شناسنده و موضوع شناسرایی
از یكدیگر جدا هستند .سوژه از دیدگاه اسرتعالیی سرعی مریکنرد برا برراهین عقلری و
استدالالت منطقی ،ابژه را بشناسد و وجود آن را اثبات کنرد؛ ایرن جردایی و فاصرله و
ثنویت در نظر عارفان موجب نقض شناخت حقیقی میگردد:
نخست درجه از استدالل ،اعراض است از حق؛از آنچه استدالل کردن تأمّل کرردن
اندر غیر است و حقیقت معرفت اعراض کردن از غیر است ...پس کرامرت نره آن
بود که عقل به دلیل فعل ،هستی فاعل اثبات کند؛ که کرامت آن بود که دل بره نرور
حق ر سبحانه و تعالی ر هستی خود را نفی کند ( ...هجویری 312 :9332 ،و .)315
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بعد از سه شباروز خواجه بوعلی برفت .شاگردان از خواجه پرسریدند کره«شریخ را
چگونه یافتی؟» گفت« :هرچه من میدانم او میبینرد» و متصروّفه و مریردان شریخ
چون به نزدیك شیخ درآمدند از شیخ سؤال کردند که «ای شریخ! بروعلی را چرون
یافتی؟» شیخ گفت« :هرچه ما میبینیم او میداند (منوّر میهنی.)912/9 :9335 ،

بدین ترتیب عارف معرفت عقالنی و استداللی را که قائل بره تمرایز میران سروژه و
اُبژه ،درون و بیرون ،ذهن و عین است و از پاسخ به پرسشهای حقایق عالم هستی عاجز
و ناتوان است ،ابزاری مطمئن برای شناخت هستی نمیداند و معرفت شهودی و اشراقی
و حضوری را برآن ترجیح میدهد؛
چرا که در حالت اشرا  ،مرزبندیها و تعیّنات از میان میرود و نشانههای مشرخص کننرده
نیز محو میشود .فردیّت و فراوانی اشیا از بین میرود ،چون ذات شخصی در زمان اشرا زائل
میشود؛ پس آنگاه که فردی عارف مجذوب فنا شود ،فردیّت اشیا نیز فرانی مریشرود . ...بره
همین سبب است که معرفت اشراقی واالترین مرتبة معرفت است (سعید 35 : 9335،و .)34

عارف میخواهد شراهد مقصرود را حرس و در مرحلرة شرهود ،رؤیرت کنرد .معرفتری
غیرشهودی و غیرتجربی و دانش صرف عقالنی برای او ناکافی و ناقص اسرت .او مری
خواهد با گذر از تعیّنات و کثرات و هستی مجرازی خرود ،خداونرد را کره در هسرتی
جاری است ،دیدار کند و به یگانگی و اتحاد و وصال او دست یابد (ر.ك.الهیجری:9335،
.)50
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1ي0ي 9واقعهگرايي و جاندارانگاري
کودك موجودات بیجان را جاندار و زنده میداند؛ اشیا و پدیردههرا در نظرر او حیرات
انسانی دارند؛ سخن میگویند؛ میشنوند و زندگی میکنند .کودك با نسبت دادن ویژگی
انسانی به پدیدههای بیجان به آنها تشخص میبخشد و با آنها ارتبراط برقررار مریکنرد.
عالوه بر جاندارانگاری ،واقعیتپنداری یكی دیگر از ویژگیهای خودمداری و همچنرین
هوش فیزیونومی کودك است« .واقعیّتپنداری یعنی ویژگیهای فیزیكری حقیقری را بره
رؤیای خیالی نسبت دادن» (ر.ك .ونردر زنردن .)904 :9333 ،کرودك بره رؤیاهرایش جامرة
محسوسات میپوشاند و ویژگی فیزیكی واقعی را بره آنهرا نسربت مریدهرد و آنهرا را
واقعیت به شمار میآورد .عارف نیز تجربیات عرفانی خود را نه رؤیا و خواب و خیرال
بلكه واقعیت میداند و آن را «واقعه»مینامد .اصطالح«واقعه» در واقع داللت بر واقعیت
دانستن آن تجربهها و حقایق غیبی است:
اهل خلوت را گاهگاه در اثنای ذکرر و اسرتغرا در آن حرالتی اتفرا افترد کره از
محسوسات غایب شوند و بعضی از حقایق امور غیبی برایشان کشف شود؛ چنانكه
نایم را در حالت نوم و متصوّفه آن را واقعه خوانند (عزالدّین کاشانی.)909 :9300،
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عالوه بر عارفان ،پژوهشگران زیادی برای اثبرات واقعری برودن تجربیرات عرفرانی
کوشیدهاند .به نظر استیس نظام طبیعی که نظرام زمرانی اسرت و نظرام الهری کره نظرام
سرمدیّت و بیزمانی است در لمحة اشرا عرفانی با هم تالقی میکنند.
لمحة سرمدی را از این رو ،که نقطة تالقی است ،هرم مریتروان از درون و هرم از
بیرون نگریست  ...اگر از درون به آن بنگریم ،یعنی همانگونه که خود عارف آن را
در آن لمحه مینگرد ،نامتناهی و سرمدی است .اگر از بیرون به آن بنگریم ...لمحه
ای در زمان است(...استیس 900 :9333 ،و .)903

و امّا قسم دوم از اقسام نوم و واقعه کشف مخیّل اسرت و آن چنران برود کره روح
انسانی در خواب یا در واقعه بعضی از مغیبات دریابد و نفس بره جهرت تشربّث و
تعلق بدو با وی در آن ادراك مشارکت و مداخلت نماید و بقوّت متخیّلره آن را از
خزانةخیال کسوت صورتی مناسرب از محسوسرات در پوشراند و در آن کسروتش
مشاهده کند؛ پس معبّر یا شیخ در تعبیر و تفسیر آن نوم یا واقعه به وجه مناسب از
صورت خیالی عبور کند و حقیقت آن را که مدرك روح برود دریابرد و بیران کنرد
(عزالدّین کاشانی 903 :9300،و .)902

خیالپردازی در کودك فرصت فرارفتن از محدودیّتهای مرادی را فرراهم مریآورد و
دنیای درونی و تواناییهای فكری و ذهنی و نیز احساسات ،عواطف و نوعدوسرتی او را
پرورش و گسترش میدهد؛ کنجكاوی کودك را برمیانگیزد؛ بر خلاقیرت و آفررینش و
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پس ما چون از بیرون به تجربیات عارفان مینگریم آن را خواب و خیرال و گراهی
توهّم و پندار میدانیم ،امّا اگر در درون آن لمحه موضع بگیریم در این صورت ،جهران
یعنی نظام طبیعت است که توهّم خواهد بود؛ زیرا درونمایره و محتروای آن لمحره امرر
نامتناهی است ،و بیرون از امر نامتناهی هیچ چیزی وجرود نردارد ... .از اینجاسرت کره
نیستانگاری کیهان یا انكار (وجود ماسوی اهلل) یعنی آن انكار واقعیّت جهان ،پدید می
آید که با عرفان و آن نظامهای مابعدالطبیعیای که در عرفان ریشه دارند ،پیوند خرورده
است (همان 903 :و  .)902بر این اساس اصل رؤیرت و شرهود عرفرانی ،خیرال و تروهّم
نیست ،امّا هنگامی که عارف از لمحه خارج میگردد و از بیرون به آن مرینگررد بررای
بیان و صورتبندی آن از عنصر خیال بهره میگیرد .بنابراین واقعه نه خواب و خیال بلكه
از نظر عارفان عین واقعیت ،و خیال ابزار انتقال آن است .خیال ،که واسطة عالم غیب و
شهادت است ،آن تجربیات واقعی ،عینی و شهودی عارف را در لباس محسوسرات بره
نمایش در میآورد:

ابتكار او میافزاید؛ به او آرامش میدهد و از ترسها ،نگرانیها و آشفتگیهای درونی او می
کاهد و خشم و خشونت و تندخوییهای او را از بین مریبررد و او را بررای زیسرتن در
جهان واقعی و رویارویی با مشكالت و نامالیمات زندگی آماده میکند .خیال ،واقعیتری
است که امید به زندگی و خوشبینی به آیندهای روشن را برای کودك تدارك میبینرد.
«بدون تخیّالت امیدبخش ،ما برای مقابله با شوربختیهای زندگی تروان کرافی نخرواهیم
داشت.کودکی دورانی است که باید این تخیّالت تغذیه شوند» (بتلهرایم )950 :9334 ،و از
همه مهمتر خیالپردازی و جاندارانگاری در بلو و یكپارچگی شخصریت کرودك مرؤثر
است؛ به زندگی او معنا میبخشد و افقهای تازهای در برابر دیردگان او مریگشراید .در
عرفان نیز خیال ،واسطه و میانجی عالم مجرردات و عرالم مادیرات اسرت و تجربیرات
عرفانی را به نمایش در میآورد و امكان فرا رفتن از عالم محسوسات و مادیات را برای
عارف فراهم میکند و او را برای کشف رمز و راز عالم درونی و بیرونی یاری میدهد.
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اصوالً خیال امور غیر مادی را تجسّد میبخشد و  ...این امر را ممكن میسازد کره
حقایق غیبی را با اوصافی توصیف کنیم که متعلق به عرالم شرهادت اسرت؛ ماننرد
زمانی که گفته میشود مالئك دارای بال هسرتند و ایرن توصریف صررفاً اسرتعاره
نیست؛ چرا که در قلمرو خیال ،امور غیبی ،واقعاً صورت محسروس بره خرود مری
گیرند (چیتیك.)995: 9333 ،

در نظر ابنعربی نیز خیال معیار و میزان معرفت اسرت و «معرفرت ،کشرف خیرالی
مختص اولیاءاهلل است» (سعید.)920: 9335،
خیال میانجی است ،میان روحی که از عالم غیب است و حسی که از عالم شهادت
است و نیز منبعی است که نیروهای روح ،ماده اوّلیة خود را از آن میگیرد و خیال
مطلق اگرچه مقیّد به محسوسات است ،خطا نمیکند؛ زیراکه به وسریله نرور خرود
اشیا را درك میکند و نور خطا نمیکند (همان.)994 :

بر این اساس خیال در برابر بیارج شدن منزلت عقرل در درك هسرتی بره یكری از
مهمترین ابزارهایی تبدیل میشود که سالكان و عارفران بوسریلة آن بره صرید معرانی و
معارف الهی دست میزنند و به کمك آن تجربیات عرفانی و مشاهدات غیبی خود را به
تصویر در میآورند و بیان میکنند؛ به عبارت دیگر ،خیال ضمن اینكه به سالك کمرك
میکند به معرفت غیبی دست یابد به او امكان میدهرد تجربیرات عرفرانی خرود را برا
تصاویر هنری ،ادبی و شاعرانه به نمایش درآورد .از این رو شاعر ،عرارف و کرودك از
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نظر بهرهگیری از خیال سخت به هم نزدیرك مریشروند .کرودك بره کمرك «خیرال» و
«جاندارپنداری» به اشیا بیجان پیرامون خود ،زندگی میبخشد.
همچنین اگر به جای «جاندارپنداری» اصطالح«تشرخیص» را بگرذاریم ،تفراوتی در
مطلب پدید نمیآید؛ زیرا شاعر [و عارف] نیز دست کم در زمان سرودن ،همة اشیا
را زنده میپندارد و از زبان و به زبان آنها سخن میگوید؛ به آنها شخصیت انسرانی
میبخشد؛ از جمله شخصیت و حاالت خود را به اشریا تسرری مریدهرد؛ در اشریا
حلول میکند و روح اشیا را در خویش حلول میدهد (امینپور 91 :9330،و.)02

 1ي 9حوزة عاطفي ي رفتاري
رویكرد شهودی و فیزیونومی به جهان هستی به طور طبیعی بر رفتار  ،کردار و عاطفرة
کودك تأثیر میگذارد و شیوة تعامل آنها را با انسانها ،پدیدهها و هستی دگرگون میکند.
در ادامه مهمترین ویژگیهای رفتاری ر عاطفی مشترك کودك و عارف بررسی میشود:
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 0ي1ي 9دلبستگي و بيقراري
دلبستگی رابطة عاطفی پایداری است که شخص با شخصی دیگر برقرار میکند .بعضی
از روانشناسان رشد ،دلبستگی را به ویژگی ذاتی نسبت میدهند؛ یعنی بهطور فطرری و
غریزی دلبستگی در نهاد کودك سرشته شده است .امّا نظریهپردازان یادگیری دلبسرتگی
را محصول فرایند اجتماعی شدن میدانند که کودك مانند رفتارها بتدریج میآموزد .آنها
معتقدند که فرایند دلبستگی راهی دو طرفره اسرت و بره رابطرة رضرایتبخش متقابرل و
تقویتهای دو جانبه وابسته است .مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای کودك
پیدا ،و در نتیجه خود را نیز آرام میکند .کودك نیز با لبخندهای خود به کسانی که او را
آرام میکنند ،پاداش میدهد .دلبستگی در طول دو یا سه ماه اول زندگی خود را نشران
میدهد امّا دلبستگی واقعی از هفت تا  02ماهگی ادامره مرییابرد .یكری از جلروههرای
دلبستگی اضطراب جدایی است ،وقتی شخص مورد عالقة کودك از او دور مریشرود،
گریه میکند و فعالیتهای عادی خود را کنار مریگرذارد .اضرطراب جردایی معمروالً در
حدود هشت ماهگی ظاهر میشود و بین  93و  95مراهگی بره اوج خرود مریرسرد و
بتدریج کاهش مییابد (ر.ك .وندر زندن  940 : 9333 ،و .)943
روح لطیف علوی نیز در قوس نزولی در زندان دنیا گرفتار قفرس ترن آمرده اسرت.
اشتغال به امور دنیوی و حشر و نشر با عالم محسوسات،روح لطیف را تیره و ترار مری

سازد و پایبست امیال نفسانی و شهوانی میکنرد و روز بره روز او را از اصرل و مبردأ
خود دور میگرداند .نجمالدّین دایه در مرصادالعباد ،روح را به طفلری شریرخوار تشربیه
کرده است که از رنج مفارقت آن عالم میگرید و هر لحظه که شو دیردار حرق برر او
غلبه میکند ،فریاد و زاری او بیشتر میشود ،اما مادر با نهادن پستان به دهان او،تدریجاً
او را گرفتار عالم محسوسات میکند بهطوری که کودك بعد از مردّتی عرالم علروی را
فراموش میکند:
چون طفل در وجود آید ،ابتدا هنوز حُجُب تمام مسرتحكم نشرده اسرت و نوعهرد
قربت حضرت،ذو انس حضرت با او باقی است در حالیكه از مادر جدا میشرود
از رنج مفارقت آن عالم میگریدو هر ساعت که شرو غلبره کنرد ،فریراد و زاری
برآرد  ...هر لحظه آن طفل را به چیزی دیگر مناسب حرس او و خوشرامد طبرع او
مشغول کنند ،می فریبانند تا او آن عالم فراموش میکند و با این عالم انس میگیرد
( ...نجم الدّین رازی.)925 :9309،
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این دلبستگی و شو دیدار و بیقراری در سالك ،که تولد ثرانی یافتره و از اصرل و
مبدأ خود آگاه است ،دائمی و همیشگی است؛ به عبارت دیگر ،عارف که روح کودکانه
را در خود احیا گردانیده است از دوری حق ،نغمة جدایی سر میدهد و گله و شكایت
دارد و طالب دیدار دوباره با معبود ازلی است .البته ایرن دلبسرتگی و عشرق در عرفران
مانند رابطة کودك و مادر جریانی دو سویه است و طالب و مطلوب و عاشق و معشو
در جستجوی یكدیگرند:
دلبررررران را دل ،اسرررریر بیرررردالن
هرکرره عاشررق دیرردیش ،معشررو دان
تشررنگان گررر آب جوینررد از جهرران

جمله معشوقان ،شكار عاشقان
کو به نسبت هست هم این و هم آن
آب ،جوید هم به عالم تشنگان
(مولوی)924/9 : 9343،

در تمام آثار صوفیه این نغمة جدایی و داستان شكایت سوز و گداز شنیده میشرود.
در واقع سرانجام همین شو دیدار و سوز و گداز و روح لطیف کودکانة عارف اسرت
که میتواند دریای لطف و بخشایش الهی را به جوش آورد:
تررا نگریررد کررودك حلرروافروش

بحر رحمت در نمیآید بجروش
(همان)009 /9 :

 1ي1ي 9تسليم
کودك در ماههای اوّلیه در خودمداری محض به سر میبرد و تنها ابزار ارتباطیاو با

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

جهان پیرامون ،بازتابها است؛ زیرا هنوز فردیرت و اسرتقالل او شركل نگرفتره اسرت و
دیگران را به عنوان موجوداتی واقعاً جردا از خرود نمریشناسرد .او از نظرر فیزیكری و
زیستشناسی به ظاهر جدای از مادر است امّا در واقع ماهها در تغذیه و رونرد تكامرل
حیاتی و شناخت محیط با مادر یكی میماند و بدون او یا پرستار ،ادامة رشد و زنردگی
برای او مقدور نخواهد بود .این خودمداری محض و عدم تمایز میران خرود و دیگرران
موجب تسلیم و وابستگی به مراجع قدرت مانند مادر ،پرستار و محیط اطراف میشرود.
تسلیم به کودك امنیت و آرامش میدهد و از اضرطراب او مریکاهرد .در تصروّف نیرز
تسلیم یكی از اصولی است که سالك باید به آن مقیّد باشد .بره اعتقراد صروفیه سرالك
مبتدی و مرید،چون کودك ضعیف و ناتوان است و برای تكامل ،سعادت ،رسرتگاری و
امنیت راهی جز تسلیم و توکل ندارد .همانگونه که کودك با تسلیم در مقابل پدر ،مادر
و دایه پناهگاهی امن مییابد برای سالك نیز تسلیم در رویارویی با آفرات و مخراطرات
سلوك ،پناهگاهی امن خواهد بود و حتی بر مجاهدت و کوشش بنده برای تغییر تقدیر
برتری مییابد:

انسان در زندگی با دشمنان بیرونی و درونی بیشماری روبهرو میشرود .بسریاری از
این دشمنان ،پنهانی در وجود او رخنه میکنند و بر اندیشهاش مسلط میشروند و دیردة
ظاهربین و ضعیف او از شناخت آنها ناتوان اسرت .او تروان درك رمرز و راز هسرتی و
اسرار را ندارد و تدبیر و حیلههایش در کسب سعادت و بهروزی نیرز بردون عنایرت و
توفیق الهی گاهی دام راه میشود؛ همة اینها ،راهی جز تسلیم شدن در مقابل ارادة قرادر
متعادل ،باقی نمیگذارد .خداوند،آفرینندة بشر است و خیر و شر و سعادت و رستگاری
انسان در دستان توانای خداوند است .سالك واقعی کسی است که چون طفلری تسرلیم
خواست و ارادة الهی باشد؛ از این رو است که اولیاءاهلل اطفال حق به شمار میروند:
اولیررا اطفررال حقنررد ای پسررر

غررایبی و حاضررری بررس برراخبر

غررایبی منرردیش از نقصانشرران

کو کشد کرین از بررای جانشران

گفررت اطفررال مننررد ایررن اولیررا

در غریبی فررد از کرار و کیرا
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و به حقیقت چون تسلیم آمد ،عصمت یافت و به عصمت حرق بنرده بره حفرظ و
فنای آفت نزدیكتر بود که به مجاهدت ... ،...پس حفظ حق زایل گردانندة جملگی
آفتهاست و بردارندة جملگی علتها  ...و تا تقدیر عصمت حق نباشد به جهد بنده از
هیچ چیز باز نتواند بود (هجویری.)395 : 9332،
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از برررای امتحرران خرروار و یترریم

لیك اندر سرر مرنم یرار و نردیم
(مولوی)0 /9 :9343،

البته سالك مبتدی نه تنها در محضر حق بلكه در برابر پیر و مرشد نیز بایرد تسرلیم
محض باشد به طوری که معروف است سالك در دست پیر باید مانند مررده در دسرت
مردهشور باشد.
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 9ي1ي 9حيرتزدگي
حیرت واکنش عاطفی ر معرفتی در رویارویی با امری مجهرول اسرت بره طروری کره
متحیّر در برابر آن احساس شگفتی ،سرگشتگی ،دلهرره و تررس مریکنرد و خرود را در
درك عظمت و بزرگی آن عاجز و نراتوان مرییابرد .کودکران کره غبرار عرادات حرس
کنجكاوی و نوجوییشان را نپوشانده است ،وقتی نخستین بار با پدپردههرا روبرهرو مری
شوند؛ دچار حیرت و شگفتی میشوند .این حیرت و شگفتی در برابر آفریدههای خردا،
احساس ستایش را در آنان برمیانگیزد .حیرت یكی از مراحل راه سرلوك نیرز هسرت.
عطار آن را ششمین وادی و قبل از وادی فقر و فنا دانسرته اسرت کره سرالك آنجرا در
شناخت جایگاه حق و خود گرفتار سرگشتگی و حیرت میگردد:
بعررد از ای رن وادی حی ررت آی ردت
مرد حیران چرون رسرد ایرن جایگراه
گویرد اصررال م رینرردانم چی رز مررن
عاشقم امّرا نردانم برر کریَم
لرریكن از عشررقم نرردارم آگهرری

کار دایم درد و حسرت آیدت...
در تحیّر مانده و گم کررده راه...
وان «ندانم» هم ندانم نیز مرن
نه مسلمانم نه کافر پس چریَم
هم دلی پرعشرق دارم هرم تهری
(عطار220 : 9332 ،ر )223

اصوالً جهانبینی که بر مبنای وحدت وجود بنا شده باشد ،نهایتراً بره حیررت مری
انجامد؛ بلكه وحدت وجود عین حیرت است .از آنجا که همة اشیا ،کره کثرتشران
قابل انكار نیست ،یك چیز بیشتر نباشد ،اضداد با هم جمع شوند و در وجود خدا،
وجود جهان و وجود عارف ر که یك وجود بیشتر نیستند ر آشتی نمایند و آنجا که
تمایز ذهنی و عینی ،اوّل شخص و دوم شخص (أنا و أنت) ،دوم شرخص و سروم
شخص (أنت و هو) ،اوّل شخص و سوم شخص (أنا و هو) ،خود و غیرر ،خردا و
انسان همه از بین برود ،جز حیرت چه نامی میتوان بدان داد و به جز زبان حیرت
با کدام زبان میتوان از آن سخن گفت (کاکایی.)229 : 9335،

هماننديهاي دوران كودكي با سلوک عرفاني

 9-9زبان كودک و عارف
انسان به واسطة صورتهای نمادین با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار ،و در قالب آنهرا
پدیدههای جهان را مجسّم میکند و دربارة آنها میاندیشد .ارتباط بین انسران و هسرتی
بدون این صورتهای نمادین و نشانهها ناممكن است .زبان مهمتررین صرورت نمرادینی
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 1ي1ي 9خودانگيختگي
فعالیت خودانگیخته فعالیت آزادانة نفس است .بیان احساسات و عواطف به طور طبیعی
و صادقانه از صفات برجسته کودکان است « .افكار و احساسات اطفال حقیقتاً متعلق به
خودشان است و این خودانگیختگی در آنچه میگویند و میاندیشند و احساسراتی کره
بر چهره ظاهر میکنند بخوبی هویداست» (فروم .)043 : 9333 ،خودانگیختگی عرالوه برر
کودکان در هنرمندان ،شاعران ،عارفان و فیلسوفان نیز دیده مریشرود .بررای فعالیتهرای
خودانگیخته جلوههای متعرددی مریتروان برشرمرد .بزرگتررین عنصرر تشركیلدهنردة
خودانگیختگی ،عشق است (همان .)045 :عشق به پدر و مادر ،همنوع ،طبیعت ،زندگی و
 ...عشق دو سویه که صرفاً وابستگی محض نباشد .کودك با همة وجرود بره والردین و
همنوعان عشق میورزد و خالصانه آنها را دوست دارد .بنیرادیتررین عنصرر عرفران و
تصّوف نیز عشق است .از نظر عارف ،پایه و اساس هستی بر عشق نهراده شرده و مایرة
سعادت و خوشبختی و جاودانگی انسان در زندگی است .عارف به محبوب ازلی و بره
همة هستی ازآنجا که وجود حق در آنها سریان دارد ،عشق میورزد.
نوجویی ،کنجكاوی ،پرسشگری ،صداقت ،صراحت ،پرهیز از تزویر و ریا و تعصب
و جانبداری نیز از جمله رفتارهرا و کردارهرای خودانگیخترة کرودك و عرارف اسرت.
کودکان ذاتاً و فطرتاً صاد  ،صریح ،صلحطلب ،مسرالمتخرواه و نوجرو و کنجكاونرد؛
درون و بیرون آنان تقریباً یكسان است؛ تظاهر ،تعصّب ،تزویر ،ریا و نفرا برا طبیعرت
آنان ناسازگار است؛ در بیان خواستهها و نیازهای خود صراحت دارند؛ عقایرد و افكرار
خود را بدون پردهپوشی و مالحظه در مورد دیگران بیان میکنند ،امّا اجتماع بتدریج این
رفتارها و گفتارهای صادقانة کودك را از او میگیرد و خواستهها و تمایالت خود را به
او تحمیل میکند .جامعره مریتوانرد رفتارهرای خودانگیخترة کرودك یعنری نوجرویی،
کنجكاوی ،پرسشگری ،صداقت و صرراحت را سررکوب ،و نفرا  ،تظراهر ،تعصّرب و
مالحظهکاری را جایگزین آنها کند .عارف نیز در واقع میخواهد روحیره و ویژگیهرای
سرکوب فراموش شدة کودکانه را در خود زنده کند.
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است که انسان برای شناخت جهان به کار میگیرد .زبان واسطهای است میان انسران و
جهان .انسان به واسطة زبان است که هستی را کشف و تجربه و تعبیرر و گرزارش مری
کند.
کودك که در مراحل حسّی و حرکتی توانایی تجسّم اشیا و شریء پایردار را نردارد،
فاقد زبان در معنای متعارف است و در این دوره ،بازتابهای حسّی و حرکتی و گریره و
نق زدن و غرولند کردن ،مهمترین ابزار ارتباطی کودك با جهان اسرت .کرودك ،کره در
خودمداری محض به سر میبرد ،فاصلهای میان خود و جهان نمیبیند .در واقرع جهران
درون و بیرون کودك در این مرحله یكی است .زبان در این حالرت اتحراد و یگرانگی،
زائد و بیفایده است .زبان ،نشانة فاصله و واسطة انسران و جهران اسرت؛ بنرابراین در
حالت یگانگی بین کودك و جهان فاصلهای نیست که زبران گزارشرگر آن باشرد .ایرن
خودمداری محض ،یگانگی و همدلی کودك در دورة حسّی و حرکتری را مریتروان برا
مرحلة فنای عارف مقایسه کرد .در مرحلة فنا نیز فاصلهها حذف میشود و تمایز عین و
ذهن ،درون و برون و سوژه و ابژه از بین میرود و عارف و معرروف بره یگرانگی مری
رسند .در این حالت ابزار زبان از میان برداشته میشود تا سالك بدون واسطه و مانع به
سوی مرحلة همدلی و یگانگی گام بردارد:
حرف چره بْروَد ترا ترو اندیشری از آن
حرف و صوت و گفت را بر هرم زنرم

حرف چه بْوَد خرار دیروار رزان
تا که بی این هر سه با تو دَم زنم
(مولوی)924 /9 :9343،

امّا وقتی یگانگی محض خودمداری دورة حسّی و حرکتی از بین مریرود و کرودك
تمایز میان خود و جهان را مشاهده میکند و از جهان فاصله میگیررد بررای شناسرایی
جهان و نامگذاری پدیدههای آن خود را نیازمند واسرطة زبران مریبینرد .برراین اسراس
کودك در پایان دورة حسّی ر حرکتی ،و آغاز دورة پیشعملیراتی دنیرای بیرونری را در
قالب نشانهها و نمادها مجسّم میکند و «نظامی از نمایندهها را میسازد و به ارادة خرود
در آنها تغییراتی میدهد؛ این همان نظام نمادهاست که در بازی نمادین به کارگرفته می
شود» (پیاژه و اینهلدر .)02 :9334 ،کودك به واسطة همین نشانهها میاندیشد و آنهرا را بره
جای اشیا و اشخاص مینشاند و درصدد شناخت جهان برمیآید .عارف نیز هنگامی که
از مرحلة یگانگی فنا فاصله میگیرد بررای توصریف تجربیرات و مشراهداتش ،خرود را
نیازمند زبان مییابد .امّا زبان نهادینهشده در جامعه ،ابزار مناسبی بررای بیران تجربیرات
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تازه و بكر کودك و عارف نیست .این زبان ابزاری برای سازش با اجتماع اسرت ،زبران
متعارف کلیشههای از پیش تعیینشدة خود را بر ذهن انسانها تحمیل میکند و جهان را
یكسان و یك شكل در مقابل سخنوران خود به نمایش در میآورد و مانع نگررش ترازة
انسان به هستی میگردد .عارف و کودك میکوشند از تنگنای قراردادی زبان بگریزند و
ساختار خشك و انعطافناپذیر زبان روزمره را درهم شكنند و امكانات آن را در جهت
بیان تجربیات تازه و منحصربهفرد خود به کار گیرند .زبان خودمدارانه یكی از مهمترین
راههای گریز کودك و عارف از تنگنای زبان قراردادی اجتماعی است که برای تعامل با
اشیای بیرون به کار میگیرند .پیاژه ،زبان میان چهار ترا شرش سرالگی کرودك را زبران
خودمدار 3مینامد .به اعتقاد او کودکان ،که در کودکستان آزادانه کار و بازی میکنند و با
صدای بلند با خودشان حرف میزنند :
برای این نیست که اطالعی بدهند یا بگیرند ،پرسشهایی بكنند و پاسرخی دریافرت
کنند (یعنی زبان ،اجتماعی نشده است) بلكه صحبت آنها نوعی با خود سخن گفتن
یا مونولوگ 2جمعی است .هر کودکی برای خودش حرف میزند بیاینكه به آنچه
که دیگری میگوید،گوش فرا دهد؛ بره سرخن دیگرر ،زبران کرودك در ایرن دوره
اجتماعی نشده و زبان خودمدار است (پیاژه و اینهلدر.)930 :9334،
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امّا ویگوتسكی برخالف پیاژه معتقد است که زبان خودمدارانة کودك اتفاقاً ماهیّرت
اجتماعی و ارتباطی دارد و کامل و واقعگرایانه است .به اعتقراد او «گفترار خودمدارانره
پدیدهای گذاری (انتقالی) از سوی کارکرد برونروانری بره سروی کرارکرد درونروانری
است؛ یعنی از سوی فعّالیّت اجتماعی و دستهجمعی کودك بره سرمت فعّالیّرت هرچره
بیشتر فردی شده است» ( .)900 :9330امّا این زبان ارتبراطی ،اجتمراعی ،واقعری ،پویرا و
جاندار خودمدارانة کودك که با صدای بلند و آزادانه بیان میشود بتدریج در دبسرتان و
در محیطهای اجتماعی بزرگتر سرکوب و منزوی میشود و حالت درونی و شخصری و
خودگویی به خود میگیرد .عارف میکوشد این زبان زنده ،پویا ،جاندار و گوشنواز را
احیا کند .زبان شاعرانه؛ زبانی که هنوز جنبة انتزاعی نیافته و حالت قراردادی بره خرود
نگرفته است؛ تنها این نوع زبان اسرت کره مریتوانرد گزارشرگر تجربیرات شخصری و
شهودهای عرفانی و ادراکات فیزیونومی عارف باشد .متون عرفانی در واقع اندیشههای
بلندی است که عارفان در طول قرنها به رغم سررکوبی ،اختنرا و اتهرام کفرگرویی در
قالب همین زبان با صدای بلند و رسا فریاد کشیدهاند.
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جروم برونر اساساً تفكر دورة پیشعملیاتی کودك را که بر حواس پنجگانه از جمله
5
حسّ بینایی متكی است ،شناخت تصویری نامیده است (ر.ك .سیف و دیگرران.)33 :9335،
زبان خودمدارانة کودك و عارف در قالب تصاویر عینری و دیرداری عرضره مریشرود.
کودك در این دوره هرچند نمادها و نشانهها و کلمات را جایگزین اشیا و پدیردههرای
پیرامون خود میکند و بتدریج در قالب همین نمادها و واژگان میاندیشد در ایرن دوره
زبان هنوز برخالف مراحل بعدی شكل انتزاعی بره خرود نگرفتره اسرت؛ بلكره تجسّرم
تصویری تسلط دارد و کودك تصویر ذهنی خود از پدیدهها را در قالب تصاویر عینی و
دیداری بیان میکند و حرکات ،رفتار ،حاالت و صفات اشیا و پدیدهها را با زبان نشران
میدهد .در این دوره اگر از کودك سؤال شود که گوسفند چیست ،او با توجّه به طررز
حرکت ،شكل ،مكان ،ابعاد ،وضرعیّت و بره طرورکلی ویژگیهرای دیرداری و مرئری بره
توصیف گوسفند میپردازد؛ مثالً میگوید« :گوسفند بعبع میکند؛ پشمالو ،نررم و سرفید
است؛ در چمنها علف میخورد  ». ...تنها ایرن زبران تصرویری ،انضرمامی ،دینامیرك و
پرتحرك میتواند تجربیات بیانناپذیر و احساسات ناگفته و اعما پنهان وجودی انسان
را آشكارا و جاندار بیان کند .کاربرد این نوع زبان را لوی ر برول در انسرانهای ابتردایی
نشان داده است .به اعتقاد او انسان ابتردایی آنچره را حرس مریکررد بره طرور عینری و
انضمامی در مكان و زمان ،زنده ،پویا و دینامیك توصیف مینمود و از کلیگویی زبران
انتزاعیافته پرهیز میکرد .)025 :9331( .او مینویسد:
شاید مایل باشیم که بگوییم این شیوة بیان صرفاً شیوة بیان کودکانه اسرت و ارزش
شنیدن ندارد ،امّا حقیقت خالف این است ،زبان بهطور نامتناهی پرتحرك و تیزنژاد
در این زبان تصویری انعكاس مییابد :از طریق چنرین واژههرای تصرویری ،زبران
موفق میشود که سایه رروشن معناها را بیان کند؛ کاری که زبان مقیّد [به مفراهیم]
از عهدة بیان آن برنمیآید (همان.)021 :

عارف ،نیز که زبان مقیّد را ر که صرفاً گزارشگر جهان مشترك انسانهاست ر نارسرا
میبیند ،مانند کودك و انسان ابتردایی شرهودهای شخصری و عینری ،تجربیرات ترازه و
غیرمتعارف خود را با زبان تصویری ،عینی و انضمامی و واژگان تازه و جاندار فرا مری
نمایاند و نشان میدهد .متون عرفانی سرشار از عناصرر زیباشرناختی ،تشربیه ،اسرتعاره،
مجاز ،تمثیل ،رمز و اسطوره است که ساختار متعارف و قراردادی زبان روزمره را درهم
میشكند و زبان تصویری و دیداری را در مقابل چشم خوانندگان به نمایش درمیآورد.
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زبان تصویری و شهودی عارف در میان نظریههای موجود دربارة طبقهبندی زبان دین و
زبان عرفان ،نظریههای شكلگرایانره را یعنری نظریرههرای تشربیهی ،مجرازی ،تمثیلری،
استعاری ،رمزی و اسطورهای را تأیید میکند که «بیشتر از چگونگی بیان تجربة عرفانی
پرده برداشتهاند».
در این نظریهها انواع و اقسام شیوههای شكل دادن به معانی مراورایی عنروان شرده
است تا زبان دین را تصویری بدانند  ...اگر به زبان عرفان از دریچة شكل این زبان
بنگریم ،پی میبریم که نظریههای تشبیهی ،مجرازی ،اسرتعاری ،تمثیلری ،رمرزی و
اسطورهای هریك به گونهای دربارة چنین زبان راستند و ما متون عرفانی را سرشار
از این موارد میبینیم (فوالدی.)909 :9330،
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نتيجهگيري
این بررسی نشان میدهد که همانندیهای گوناگون میان عارف و کودك از نظر بینشری،
منشی ،زبانی و روشی زمینهساز استفادة گروهری از عارفران از اسرتعارة دوران کرودکی
برای الگوسازی در سیر و سلوك و کشف حقایق عرفانی شده است .منظور عارفران از
بازگشت به دوران کودکی ،نادیده گرفتن و کنرار گذاشرتن تجربرههرای معنروی دوران
بزرگسالی نیست بلكه تجدید ارتباط با ویژگیهای خوب دوران کودکی اسرت کره همرة
انسانها ،مدّتی با آنها به صورت طبیعی زندگی کردهاند و تجربههای آن دوران در ضمیر
ناخودآگاه آنان وجود دارد؛ هرچند به علت گرفتار شدن در روزمرگی از یادشران رفتره
باشد؛ ویژگیهایی همچون سادگی و پرهیز از پیچیده کردن کارها ،آسانگیری در کارهرا،
خودانگیختگی رفتاری ،معصومیت ،صمیمیت ،خلاقیت ،حقیقتخواهی ،نروبینی ،سربك
باری ،شادابی ،احساس تغییر مستمر و ...؛ بنابراین عارف تالش مریکنرد ترا ظرفیتهرای
مثبت دوران کودکی را با تجربههای بزرگسرالی پیونرد زنرد و برا حفرظ دسرتاوردهای
بزرگسالی با بازگشت به فطرت پاك و معصوم و راهیافتة کودکی از تعلقات و دلبستگی
دوران بزرگسالی بكاهد.
توصیة عارفان به احیای آگاهانة دوران کودکی ،ضمن اینكه نشانة رفتاری متواضعانه
از سوی آنان است ،بیانگر مفاهیم متعدّدی است؛ از جمله اینكه عارف باید همیشه خود
را همچون کودك در آغاز راه سیر و سلوك عرفانی ببیند و بداند کره سرالكان طریقرت
حتی اولیاءاهلل طفالن حق هستند و تحت حمایت نیرویی برتر قرار دارند .سالك باید با
مرگ اختیاری ،تولدی دوباره یابد و از دیدگاهی نو به پدیدههای جهان بنگرد و هسرتی
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را به دور از ویژگیهای نفسانی یكبار دیگر تجربه کند .او الزم است بره احیرای فطررت
کودکانه بپردازد و نگاه حقیقتجو ،خلا و حیرتزای کودکانه را در خود زنده کنرد و
با همة موجودات ،عاطفی ،مهربانانه و صادقانه رویارو شود.
عارف و کودك برای شناخت هستی بر توانایی شهودی خود متكی هسرتند و ابرزار
عقل و استدالل را در درك هستی ناقص و نارسا میدانند .کودك فقط برای اشیایی کره
در برابرش ظهور مییابند وجود قائل است .عارف نیز شناخت شهودی را کاملترین نوع
شناخت میداند .او قصد دارد در مرحله عینالیقین و حقالیقین با نفی و حذف فاصرله
سوژه و ابژه ،درون و بیرون ،عین و ذهن و انحالل فردانیت خود در حقیقت هستی بره
شناخت حقیقی دست یابد .عارف و کودك هر دو ،شهودهای خود را نه خواب و خیال
و توهّم ،بلكه عین واقعیّت میدانند.
عارف در حوزه عاطفی ر رفتاری چون کودك بشدّت از هجران و جدایی میهراسد
و دائماً به سبب جدایی از محبوب ازلی نغمه جدایی سر میدهد و خواهان بازگشت به
سوی اوست .او چون کرودك ،کره تسرلیم اراده بزرگران اسرت ،تسرلیم ارادة مرشرد و
خواست و تقدیر الهی میشود.
بر این اساس میتوان گفت آموزههای صوفیانه نیز در واقع نوعی بازگشت به همان
فطرت پاك و معصوم و حقیقتجو ،آن غریزة ملكوتی از دست رفتره و احیرای همران
رفتارها و کردارهای خداگونة سرکوب شدهای است که در کودك دیده میشود .عارف
هنگامی به وصال محبوب حقیقی نایل میآید که ابتدا در طی مراحرل سرلوك برا فنرای
اوصاف مذموم و ناپسند « و مرگ ارادی » به « تولد ثانی » دست یابد .در واقع عارف با
« مرگ ارادی» و «تولد ثانی» روح پاك ،معصوم ،حقیقتجو ،کنجكاو و وارستة کودکی
را در خود احیا میگرداند و با متصف شدن به این اوصاف شایسرتة حضرور در درگراه
محبوب میگردد.
پينوشت

1. object permanent
2. Egocemtrisme
3. langage egocentriqne
4. monoloques collectits
5. iconic representation
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لوی ر برول ،لوسین؛ كاركردهاي ذهني در جوامع عقبمانده؛ ترجمرة یرداهلل مروقن ،تهرران:
انتشارات هرمس .9331
منوّر میهنی ،محمّد؛ اسرارالتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سيعيد؛ مقدمره ،تصرحیح ،تعلیقرات
محمّدرضا شفیعی کدکنی 0 ،جلد ،چ ششم ،تهران :مؤسّسة انتشارات آگاه.9335 ،
مولوی،جالل الدین محمد؛ مثنوي معنوي؛ به تصحیح رینولردالین نیكلسرون 3 ،جلرد ،چ دوم،
تهران :انتشارات مولی.9343 ،
نجم رازی،عبداهلل بن محمد؛ مرصادالعباد،به اهتمام محمدامین ریاحی ،چ چهارم ،تهران:
نظرآهاری ،عرفان؛ «كودكان عارفان كوچك» ،روشنان ،دفتر چهارم.9335،
وندر زندن،جیمزدبلیو؛ روانشناسي رشد؛ ترجمة حمزه گنجی ،چ ششم ،تهران :انتشارات بعثت
.9333
ویگوتسكی ،لییف سمینوویچ؛ انديشه و زبان؛ ترجمة حبیباهلل قاسم زاده ،چ چهرارم (ناشرر
اول) ،تهران :انتشارات ارجمند.9330 ،
هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان؛ كشفالمحجيوب؛ مقدمره ،تصرحیح و تعلیقرات محمّرد
عابدی ،چ دوم ،تهران :انتشارات سروش.9332 ،
هرگنهان ،بی  ،آر؛ مقدمهاي بر نظريههاي يادگيري؛ ترجمة علی اکبر سریف،چ هفرتم ،تهرران:
نشر دوران.9333 ،

