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Research background 

There are some studies in the field of spiritual intelligence such as 

Spiritual intelligence and mental health by Khazaei, Spiritual 

intelligence: perspectives and challenges by Rajaei, Spiritual 

intelligence by Samadi, and also an article in Sohrabi's book 

Fundamentals of spiritual intelligence besides the book Spiritual 

intelligence and its measurement scales written by Sohrabi and Naseri 

from the perspective of theories and perspectives of spiritual 

intelligence which have paved the way for the present research. 

Aims, questions, and assumptions 

Literature is considered as the best way to transmit spiritual teachings 

and culture-building due to its capacities and capabilities. (Hakimi & 

Kamos, 2005, p. 212) 

What seems important in the text of lullabies is the use of components 

to enhance spiritual intelligence, which is the result of the biological 

experience of mothers and is located in the subconscious of the poem. 
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In this research, we intend to study lullabies in a descriptive-analytical 

manner from the perspective of benefiting from the components of 

spiritual intelligence and strengthening it. In the statistical community 

of lullabies, we have used current examples in popular literature. The 

questions we seek to answer are: 

1. What are the components of strengthening spiritual intelligence in 

children's lullabies? 

2. What is the most important component of spiritual intelligence in 

the text of lullabies and what can be learned from it? 

Main discussion 

The music and melodies of lullabies involuntarily calm down, and the 

words and music paves the way for teaching children some of the 

concepts. Some of the various concepts introduced in lullabies help to 

strengthen the development of children's spiritual intelligence. To 

illustrate, it is necessary to recover the components of spiritual 

intelligence in the body of lullabies. The components of spiritual 

intelligence that receive feedback in lullabies are 1. Self-awareness: 

What strengthens the child's self-awareness in the text of lullabies is 

done indirectly and is related to maternal experiences and not based on 

theoretical knowledge. In most lullabies, the image that is presented 

from child to child includes his / her physical characteristics. With 

these poems, the mother expresses the desirable characteristics and 

virtues of the child and through words, reminds the child of his self-

awareness. 2. Spontaneity: this is the liberation of the individual from 

the entanglements, judgments and influences of others, and the 

readiness to respond instantly (Hedayati & Zaribaf, 2013, pp. 151-

150). It is as if he answers the question from the viewpoint of his 
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mind, and believe all the things that are told to them by adults. The 

text of lullabies sometimes creates this cognition and helps the child's 

mind move away from the boundaries he has created for himself with 

his imagination so that he can choose or replace what is right. A 

question is a pattern that acquaints children with the structure of 

sentence questions and even the expectation of answers. Compared to 

the previous components, there are some differences in the design of 

the question. These questions are often unanswered. The feeling of 

mission in lullabies often stems from the failed wishes of adults, in 

such a way that the narrator most of the time introduces his unfulfilled 

dreams as his child's mission in order to perhaps relieve himself a 

little. Of course, sometimes the narrator (mother) introduces the father 

as a chosen role model for the child and the mission of the child is to 

approach the characteristics of his father. Giving a child pre-

determined patterns, however, can be deterministic and even contrary 

to his or her abilities or interests 

Conclusion 

Lullabies are pioneering and thought-provoking before other types of 

literature in the field of child familiarity with various concepts, and 

like other types of literature in children's literature, they have 

components that make its use not limited to the pleasure of the sound 

of the text. One of these capabilities is the existence of capacity to 

strengthen children's spiritual intelligence. Examining the components 

of spiritual intelligence in the text of lullabies shows that not all 

components are effective in these texts and the examples found are 

limited to self-awareness, spontaneity, altruism, question, core value, 

sense of mission, and desire to change the mental framework. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Attention to these components is not the same and there is fluctuation 

in their use. The motivation to create a sense of mission and self-

awareness are the most widely used components of strengthening 

children's spiritual intelligence, and it seems that such an application 

is primarily aimed at meeting the needs of adults. Among these, self-

awareness and sense of mission have been used in lullabies more than 

other components and the central value has less examples. It can be 

justified that self-awareness arises from a subtle motherly feeling that 

involuntarily leads the child towards cognition, and the sense of 

mission is somehow placed in the content to meet the needs of adults. 

Finally, the findings regarding the strengthening of spiritual 

intelligence in lullabies prove that researchers can pay more attention 

to the capacity of folklore to open new windows in reading texts 

related to children. 
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 های در تقویت هوش معنوینقش الالیی
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 چکیده
ساالن با کودکان، در نگاه نخست، برای آرامش بخشیدن عنوان نجواهای اولیۀ بزرگها بهالالیی

های زیبایی که خاستگاه آن در ادبیات کودک سنتی به اند. متن زمزمهبه کودکان سروده شده

دلیل داشتن محتوایی قابل تأمل و گردد، بهقدمت حضور مادران و ایجاد ارتباط با کودکان بازمی

متنوع، بستری برای تحقیق و پژوهش در حوزة ادبیات کودک و نوجوان شده های ظرفیت

ها تقویت هوش معنوی در مخاطب یا شنونده است. های کاربردی الالییاست. یکی از زمینه

هوش معنوی و تقویت آن در کودکان ازجمله مسائل مطرح در علوم امروزی است. بر پایۀ این 

ها های تقویت هوش معنوی از متن الالییها مؤلفهییرویکرد و با تمرکز بر متنیت الال

ها بررسی شده است. ها در متن الالییتوصیفی ـ تحلیلی این مؤلفه استخراج شده و با شیوة

« خودآگاهی»و « حس رسالت» ها یافت شده و مؤلفۀهای متعددی در متن الالییحاصل مؤلفه
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 مقدمه. 0

معنویت را با  های مختلف، تعاریف متنوعی دارد. گروهیها و فرهنگمعنویت در حوزه

های فردی و ای با درنظر آوردن تجربهاند و عدهدرنظر گرفتن اهداف آن تعریف کرده

عریف واحد از معنویت ارائه داد و توان یک تاند. نمیبه تعریف آن پرداخته اجتماعی

گرا بودن مفهوم معنویت است که ابعاد مختلف زندگی را دربر این امر، کل دلیل اصلی

معنویت به معنی نیازهایی فراتر از سطح خود » گیرد. در یکی از تعاریف آمده است:می

)غباری « شودای فراشخصی منجر میپارچه شدن با غیر از خود است که به تجربهو یک

(. این تعریف ارتباط نزدیکی با مسئلۀ هوش معنوی 021،ص. 0430بناب و همکاران، 

 دارد.

های مساعد در فرارفتن از روابط فیزیکی و شناختی فرد در هوش معنوی با زمینه

کند و در فراهم آوردن حس شهودی و متعالی را ایجاد می محیط پیرامون خود، دیدگاه

 ,Amram, 2005 ) شود دگی، به بهتر شدن دنیا مختوم میدار کردن زنمعنا و هدف

p.15.)  توان امور را بدون تحریفات ناهوشیار چنان که می»درواقع به مدد هوش معنوی

گرایانه چون آزادی، سمت واقعیات هستیهستند، نظاره کرد و با معطوف کردن توجه به

 0( رابرت کولز01، ص. 3004سهرابی، )« وجوی دائمی معنا بودرنج و مرگ، در جست

افرادی است که در حوزة معنویت کودکان ضمن تحقیق در کشورهای متعدد  از معدود

و درنظر آوردن گرایش دینی و مذهبی، آثاری را تألیف کرده و پس از بررسی تحقیقاتی 

جامع متوجه اصل مشترکی در تمامی کودکان شده است. وی به این نتیجه رسیده که 

است و در این میان هر جنبه از « چراها»ها به دانستن ن حاصل تمایل آنمعنویت کودکا

های اخالقی و است و نگرشها با تفکرات معنویشان درآمیخته زندگی ذهنی آن

به انجام کاری، اساس درک اولیۀ ها چون درک شرم و حس گناه نسبتاحساسی آن
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تردید میل ذاتی کودکان از بی .(Coles,1990, p. 34) دهدها از معنویت را شکل میآن

های دیدگاه گرایانه به توسعۀهای آغاز تولد به موضوعات معنوی و هستیهمان سال

ها، شود و تواناییشناختی، فیزیکی و ابعاد دیگر اجتماعی و عاطفی آنان منجر می

و پاسخ (Vialle, 2008, p. 148) بخشدهای خردساالن را ارتقا میها و مهارتظرفیت

سازی هیجانی، آرام نحوة های ذهنی افراد زمانی میسر است که مهارتگویی به چرا

 و عمل به باورها به وی آموزش داده شده باشد« چرا» جسارت رویارویی با طرح سؤال

(Hosseini, 2010, p.18) دهد که تمایل طبیعی به معنویت های کولز نشان میپژوهش

گیرد و این تمایل از همان سرچشمه می از حس کنجکاوی به کشف جهان هستی

گیری از معنویت، های نخست زندگی مشهود است. او بم کردهه صراحت اعل بهرهسال

ادبیات با توجه به (.  Vialle, 2008, p.148)شود سبب تقویت انسانیت در کودکان می

های ههایی که در بطن خویش دارد بهترین راه برای انتقال آموزها و قابلیتظرفیت

 منظوردین و معنویت به» شود و البته در این میانسازی محسوب میمعنوی و فرهنگ

حکیمی )« بردتثبیت و عملی شدن خود از شکل، ساختار، نفوذ و تأثیر ادبیات بهره می

 (.202 ، ص.0434و کاموس، 

ادبیات محصول فکر و کنش جمعی است و در میان انواع ادبی با این نگاه، نمایانی 

ادبیات عامه بسیار پررنگ است. ادبیات عامه ادبیاتی است که منشأ تاریخی آن به 

گردد. با این توجیه های تدریجی آنان در بستر زندگی بازمیها و کنشپیدایش انسان

عنوان اولین نجواهای مادرانه در حیطۀ ادبیات عامه و ادبیات کودک قرار ها بهالالیی

 ها جاری است.موم و خصوص من وجه بین آنگیرد و به نوعی رابطۀ عمی

 شود.سال با خردسال محسوب میعنوان نخستین پل ارتباطی بزرگها بهالالیی

ها غالباً از سوی مادران با انگیزة ترغیب خردساالن به آرمیدن، سروده گرچه این سروده
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ای آموزشی، همایهغیرمستقیم از درون شیوةبه شوند، اما در بطن خویشو خوانده می

ها مهم بهره نیستند. آنچه در متن الالییو غیره بی دینی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی

رسد نظر میهای تقویت هوش معنوی است که بهکارگیری مؤلفهرسد بهنظر میبه

قرار گرفته است. در این  حاصل تجربۀ زیستی مادران بوده و در ناخودآگاهی سرایش

مندی های از منظر بهرهتوصیفی ـ تحلیلی به بررسی الالیی یوةپژوهش قصد داریم به ش

ها از بپردازیم. در جامعۀ آماری الالیی های هوش معنوی و تقویت آناز مؤلفه

ایم. سؤاالتی که در این مقاله درپی های جاری در ادبیات عامه بهره بردهنمونه

 اند از:ها هستیم عبارتگویی به آنپاسخ

های کودکان دیده از تقویت هوش معنوی در میان الالیی هاییچه مؤلفه .0

 شود؟می

توان ها چیست و چه خوانشی میترین مؤلفۀ هوش معنوی در متن الالییمهم .2

 از آن داشت؟

 . پیشینۀ پژوهش2

های آن در ادبیات کودک و گرفته درمورد هوش معنوی و مؤلفهتحقیقات صورت

 دو در معنوی هوش هایمقایسۀ مؤلفه»ای به نام نوجوان نسبتاً محدود است. در مقاله

شهرزاد رادمنش به شکل انحصاری  نوشتۀ« "بشنو مرا فریاد" و "سختون" رمان

کودک و نوجوان موردبررسی  برده در حوزةهای هوش معنوی را در دو رمان ناممؤلفه

مقالۀ  این دو اثر از منظر هوش معنوی پرداخته شده است. و به مقایسۀ قرار داده 

مهرنوش هدایتی و  نوشتۀ« فلسفه برای کودکان پرورش هوش معنوی از طریق برنامۀ»

فلسفه برای کودک در تقویت هوش معنوی و در  مژگان زریباف نیز به تأثیر برنامۀ

نیز به « های قرآنیبر آموزهبینی هوش معنوی کودک براساس شعر مبتنیپیش» پژوهش
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( 0433) معنوی هوش پردازد. در کتابمعنوی می هوش بررسی اشعار کودک از جنبۀ

 ترینعمده نیز بوده به نویسنده تکمیلی تحصیالت نامۀپایان که ساغروانی سیما به قلم

هایی از آن مرتبط با اشاره شده و بخش معنوی ها با موضوعاتکتاب و مقاالت

 شفاهی ادبیات و عامه فرهنگ در مقاله هفت) کودکان فولکلور در کتاب .هاستالالیی

های دیگر که برخی پژوهش .ها ذکر شده استنیز مطالبی مفید دربارة الالیی ،(کودکان

هوش معنوی: »حسین خزایی،  نوشتۀ« هوش معنوی و بهداشت روانی» اند ازعبارت

از پروین صمدی و « هوش معنوی» از علیرضا رجایی، پژوهش« هاها و چالشدیدگاه

هوش »و کتاب « مبانی هوش معنوی»رز سهرابی با عنوان ای از فرامهمچنین مقاله

فرامرز سهرابی و اسماعیل ناصری از منظر  نوشتۀ« های سنجش آنمعنوی و مقیاس

این مقاله برای  گشای تحقیق حاضرند.های هوش معنوی راهها و دیدگاهتئوری

 پردازد.میهای تقویت هوش معنوی ها از منظر مؤلفهبار به تعمق در الالیینخستین

 . بحث نظری8

 هاییالالو ظرفیت  . مبانی هوش معنوی4ـ8

شناسی موردتوجه روان های اخیر دین و مطالعات مربوط به معنویت از منظردر دوره

در  2در التفات به هوش معنوی از آلفرد بینه هاییزمینهقرار گرفته است. با وجود پیش

 (، طرح شاخۀ0110) 1( و استرنبرگ2112) 3(، بارآن0113) 4اوایل قرن بیستم، سالووی

بیان شد. وی ضمن معرفی هفت  0بار در آرای هوارد گاردنرهوش معنوی برای نخستین

نوع هوش در قالب: زبانی، موسیقایی، منطقی، ریاضی، فضایی، جنبشی ـ بدنی و 

که در عرفان، « هوش وجودی»فردی از احتمال وجود هوشی با عنوان فردی و درونبین

(. بعدها هوش 20ص.  ،0431رجایی، ) شودگر میهنر، شعر، فلسفه و حتی دین جلوه

هایی برای آن، ( بسط یافت و با ذکر مؤلفه2113) 3و استریزنک 0وجودی از سوی هلما
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تر هوش وجودی و معنوی کامالً همانند با عنوان هوش معنوی مطرح شد. در نگاه دقیق

پوشانی کنار هم قرار با هم تند که تاحد قابل توجههای مرتبطی داشنبودند، اما سازه

طور هوش معنوی به بار به مسئلۀ( نخستین0111) 1گرفتند. با گسترش تحقیقات، ایمونزمی

وری از منابع دینی و معنوی ها برای بهرهای از تواناییمستقل اشاره و آن را مجموعه

( و با این 20همان، ص. ) مداد کردمنظور یافتن عناصر مقدس، معنا، تعالی انسان قلبه

 های معنویت در زیرمجموعۀ مقولۀ هوش معنوی قابلیت طرح پیدا کرد.نگرش مؤلفه

بندی آن، سبب شده است که بتوان محتوای متون های هوش معنوی و دستهیافتن مؤلفه

ماس با دار فولکلور در تمختلف را از این منظر بررسی کرد. از آنجا که فرایند اصیل، ریشه

ای را در های تازهماند، یافتن ابعاد جدید در آن، دریچهزندگی مدرن دور از آسیب باقی نمی

توان در علل ارزشمندی این نوع ادبی را می گشاید.می اهمیت و حفظ تداوم این مقوله

ها مرزی زمانی و مکانی همچنین نرسیدن به نقطۀ خاموشی الالییمحبوبیت اجتماعی، بی

و  هاسنت ها،ارزش زندگی، دلیل نمایش سبکها بهای دیگر متنیت الالییز زاویهیافت. ا

 علمی را دارند. مردمی قابلیت و شایستگی این بررسی هنجارهای حتی

شمار های ادبی بهدر سازه آهنگ و ادبیات از فردمنحصربه ترکیبی هایالالیی»

گیرند های موزون قرار میوارهاستانمردمی گاه در قالب د هایارزش و آیند. باورهامی

 & Morton )  «ساالن نیز مرور شوندتا به خردساالن انتقال یابند و برای بزرگ

Duriyanga, 1976, p. 5) .ها تأییدی تقویت هوش معنوی در الالیی هایبررسی مؤلفه

ود ادامه اند و به حیات خهایی است که سینه به سینه منتقل شدهبر کارکرد مثبت الالیی

ها را نیز نبایستی نادیده گرفت. ملون دربارة داده است. از طرفی اهمیت مخاطبان الالیی

کودکان قرن بیست و یکم نوشته است که کودکان در این دوره غالباً مبتال به اضطراب، 

هراس و آشفتگی هستند و نیاز به تقویت روحیات و حاالت درونی دارند. از نظر او 
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تواند های ارزشمند معنوی میوق بر نگاه صرفاً مادی با تکیه بر مؤلفهو تف خودآگاهی

با . (Mellon & Perrow, 2019, p. 3)رد بخش ذهن آنان را روشن نگه دانقاط حیات

هایی برای تقویت هوش ها مؤلفهالالیی تکیه بر این نگاه و رسیدن به این نکته که

انند از این پس نیز اثرگذار باشند تالش توها میاینکه الالیی معنوی دارند و باور

 های هوش معنوی را از آن استخراج کنیم.ها را بررسی و مؤلفهایم محتوای الالییکرده

مقولۀ هوش معنوی پس از رسیدن به اثبات، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشت  

شوند. در اینجا  های تقویت آنها و روشتا با تحقیقات علمی، متمرکز بر بازیابی مؤلفه

 ای داشته باشیم.ها اشارهقبل از شروع بررسی، الزم است به این مؤلفه

 هایمعنویت، مؤلفه های مختلف در حوزةپس از بررسی 01فریدمن و مک دونالد 

از سطوح  شمردند: تمرکز بر معانی نهایی، آگاهیگونه برمیاین هوش معنوی را

مند بودن زندگی و مقدس بودن آن، ارتقای ها، باور بر ارزشهوشیاری و رشد آن

ایمونز برای هوش معنوی  (Amram, 2005, p.15) ترخویش به سمت یک کل بزرگ

های هشیاری عمیق، توانایی در تقدس حالت ظرفیت برای تعالی یافتن، توانایی تجربه

ائل، توانایی سود بردن از منابع معنوی در حل مس بخشیدن و خدایی نمودن امور روزانه،

رجایی، ) عنوان مؤلفه درنظر آورده استتقوا داشتن و افزایش ظرفیت پرهیزگاری به

ای را برای هوش معنوی گانههای هشتنیز مؤلفه 02و وگان 00(. نوبل44،ص. 0431

درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، »درنظر گرفتند که عبارت است از: 

)غباری « مایل به برطرف کردن نیازهای دیگرانسخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و ت

این مشخصات را برای هوش  04بروس لیچفیلد (.00، ص. 0430بناب و همکاران، 

الطبیعه و تقدس، خرد و ها، حس ماوراءاز تفاوت معنوی درنظر گرفته است: آگاهیی

و حکمت، دوراندیشی، توانایی گوش سپردن به ندای الهی، آرامش در زمان آشفتگی 
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هایی چون نیز ارزش 03(. مک مولن041همان، ص. )تناقض، ایمان، تعهد و فداکاری 

های هوش معنوی برشمرده و رابطۀ شجاعت، یکپارچگی، شهود و دلسوزی را از مؤلفه

 (.041همان، ص. ) مستقیم بین بصیرت و هوش معنوی را معرفی کرده است

بازیابی هوش معنوی معرفی برای تقویت و  هایی رامؤلفه 00و مارشال 01زوهر

ها اساس پژوهش حاضر شکل علت جامعیت و کاربردی بودن این مؤلفهاند که بهکرده

به دیگر رویکردها این است که از گرفته است. برتری رویکرد زوهر و مارشال نسبت

زوهر و مارشال به  در تقویت هوش معنوی نیز استفاده کرد. توانهایی میچنین مؤلفه

طلبی، ، استقاللسؤالخودانگیختگی، دگرخواهی،  خودآگاهی،ؤلفه ازجمله چندین م

مثبت از  محوری، احساس رسالت، تمایل به تغییر چارچوب ذهنی، استفادةارزش

به  اند. درادامهاشاره کرده هاها، فروتنی و تواضع و استقبال از تفاوتمشکالت و چالش

 ها خواهیم پرداخت.ها با تکیه بر این مؤلفهبررسی متن الالیی

 های هوش معنویها از منظر تقویت مؤلفه. بررسی الالیی8-2

ها کند و کلمات در الالییطور غیرارادی آرامش ایجاد میموسیقی و آهنگ این متون به

به کودکان طی  شبانه و کوتاهی را برای آموزش برخی از مفاهیم در کنار موسیقی، راه

ها مطرح شده به تقویت رشد هوش ناگونی که در الالییکنند. بخشی از مفاهیم گومی

های هوش کند که در اثبات اولیه این نکته الزم است مؤلفهمعنوی کودکان کمک می

 ها بازیابی شود.معنوی در بدنۀ الالیی

که بتواند مطابق با عالیق و نیازهایش عمل کند و هر فرد برای آن :41خودآگاهی

محیطی های اجتماعی، فرهنگی و زیستبراساس ویژگی گیری شخصیتشقادر به شکل

باشد تا به تعریفی هایش داشتهخویش باشد، نخست باید درک درستی از خود و ظرفیت

(. فراهم 011، ص. 0410باف، هدایتی و زری) دست یابد« دیگری»در مقابل « خود»از 
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است. شدن این شناخت، برای کودک، ایجاد یک فرصت در تقویت هوش معنوی 

(Zohar & marshall,  2004, p. 85.) به شناخت کودک از خود و  خودآگاهی

کند. آنچه سبب تقویت خودآگاهی جایگاهش در ارتباط با دیگران یا جامعه کمک می

های مادرانه طور غیرمستقیم انجام شده و با تجربهها، بهشود در متن الالییدر کودک می

 ها تصویری که از کودک به کودک؛ در اکثر الالییمرتبط است نه براساس دانش نظری

ها و محاسن های ظاهری اوست. مادر با این اشعار، ویژگیشود، شامل ویژگیارائه می

به کودک را نسبت خودآگاهی آورد و از طریق کلمات،مطلوب کودک را به زبان می

های این زمزمههنگام خواندن  تر اینجاست که درشود. نکتۀ مهمیادآور می خویشتن

شنیدند و به همین دلیل جز نوزاد غالباً کودکان دیگر خانواده نیز آن را میمادرانه به

های زیر در تقویت ها در حافظۀ بسیاری باقی مانده است. نمونهامروزه الالیی

 خودآگاهی است:

ده الال الال گلم نازه /که شب هم چشم او بازه / قشنگه، مثل فروردین/ به دنیا اوم

 (3، ص.0411تازه )طاهری و زمانی، 

 ها در برم باشی/ عزیز و دلبرم باشیالال الال گلم باشی/ عزیز و دلبرم باشی/ تو شب

 .(10، ص. 0401زاده بارفروش، نجف)

 باشی همدمم همیشه/ باشی سرم ساالر تو/ باشی بَرَم در نمیری/ باشی گلم الال، الال،

 (03 ، ص.0434 رسولی،)

 (400 ، ص.0433 خزاعی،) باشی بلبلم و عزیز/ باشی گلم ،الال الال،

 وقت عزیزم/ شد گالبش وقت گل که/ دارم بهتری گل از که/ دارم گلی الال الال

 (11 ، ص.0432 فقیری،) شد خوابش

کودک با استفاده از تشبیه و استعاره اشاره شده است.  ها به زیباییدر این نمونه

تأکید شده است و مادر « قشنگه»یبایی او با کلمۀ خطاب شده و به ز« گل»کودک 
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خواند و می« دلبرم»و « بلبلم» ،«ساالر سرم» ،«همدمم»، «عزیزم»مستقیماً او را با کلمات 

 شود.خاص بودنش برای مادر را به او یادآور می

ها ها، قضاوتخودانگیختگی عبارت است از رهایی فرد از عقده: 43خودانگیختگی

، صص. 0410باف، هدایتی و زری)ای گویی لحظهان و آمادگی برای پاسخو نفوذ دیگر

اند و های صریح دیده(. زوهر و مارشال این بروز را در پرسش و پاسخ011-010

نوعی نیرویی محرک در جهت خودانگیختگی شجاعانه دانسته و آن نمایانی پاسخ را به

به کمک  (Zohar & Marshall, 2004, p. 85) اندشمار آوردهرا مؤلفۀ هوش معنوی به

پاسخ  سؤالبه  شود که گویی از زاویۀ ذهن خودیم، به کودک الگویی ارائه مؤلفهاین 

 دهد.یم

الال الال گل نازُم/ تو رِ دارُم به غم سازُم/ تو رِ دارُم چی کم دارم؟ / هزارون شکر به 

 (.04، ص. 0401جا آرُم )جاوید، 

پرسد و درادامه تولد کودک ورد کمبودهایش سؤال میدر الالیی فوق راوی اول درم

کند که به همین واسطه خداوند را نیز شکرگزاری های مادر معرفی میرا عامل رفع غم

 کند.می

کسی نالم؟ / که همچین بلبلی تو را دارم/ که از گل بهتری دارم / چرا از بی الال الال

 (34، ص. 0434دارم )مهاجری، 

کند و سپس وجود کودک را ز مادر نخست سؤال مطرح میدر این الالیی نی

داند که با وجود او دیگر ناراحتی و های خویش میکسیها و بیگشای تنهاییمشکل

 به دلش راه ندارد. اندوه

همان، ) ای حاالالال / ندارم غصّه الال الال هایم پر / الالالال الال گل گلپر / تمام غصّه

 (04ص.
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یی گویی در پاسخ سؤالی است که در ذهن گوینده الالیی بوده این بخش از الال

ای آیا حاال غصه»است. سؤال مادر از خودش، گویی این طور مطرح شده است: 

شدن ساز برچیده است که در الالیی مذکور زمینه« وجود فرزند»و پاسخ او « داری؟

ی محتوای شعر، سبب نوعگرداند و بهخاطر میهای مادر است و وی را آسودهتمام غم

 شود.تقویت مؤلفه خودانگیختگی در کودک می

گونه که هستند، بدون دیگران همان توانایی پذیرش دگرخواهی: 43دگرخواهی

در رفع  قضاوت و با احساس عشقی عمیق در قالب درک رنج دیگران و همدلی با آنان

ارشال و زوهر (. از نظر م013، ص. 0410باف، مشکالت ایجادشده )هدایتی و زری

نوعی احساس مسئولیت و  گیرد. دگرخواهیقرار می ایثار نیز در زمرة دگرخواهی

کند که در صورت نیاز و ایجاب، دیگری را بر ازخودگذشتگی را در کودک تقویت می

دهد. خواه این دیگری فرد خاصی چون اعضای خانواده باشد، یا دیگر خود ترجیح 

 ها خواهیم پرداخت.ادامه به چند نمونه از آن در الالییافراد جامعه را شامل شود. در

ها رو مامانت یک طبیب مهربونه / دساش نورانیه، آروم جونه / میاره توی دنیا نی نی

/ که تا مهر خدا راضی بمونه / الال الال بخواب ای مرد خونه / دعا کن مادرت سالم 

ین آشیونه / مامان دستاش شفای بمونه / بیاد فردا و بازم مهربون شه / هوای ماتم ا

های پرتوانش / که نی نی مثل تو ره با دستآسمونه / طبیب چشم نازش مهربونه / می

 (.41-43، صص. 0431سالم بمونه )خاورسنگری، 

که به عدم حضور مادر کودک در کنار بر اینمادرِ کودک طبیب است و راوی عالوه

غل مادر را از جهت خدمت به دیگران در راه تولد ش کند،ویژه کودک اشاره میخانواده، به

کودک بر اهمیت نقش  کند و درپی آگاهیستاید و آن را مقدس بیان مینوزادان می

 سازی وی کمک کند.در کودک به آرام آید تا با تقویت اصل دیگرخواهاجتماعی مادر برمی

های سیبها به صورت دعا مشهود است، اما گاه آدگرخواهی در متن الالیی

رود و مادر به فرزندش تا آنجا پیش می چشمگیری نیز در خود دارد. برای مثال عالقۀ
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خواهد که برای ابراز این عشق، حتی دشمنان احتمالی کودک را نفرین چنان او را می

 کند.می

تیر  اهلل بگم خدا تو را پیر کند / دشمنِ تو را نشانه تیر کند / دشمنِ تو را نشانه 

، 0434مهاجری، )چشمه چشمه مثال کفگیر کند/ اال الال اال الال، اال الال الالیی خزان / 

 (.34ص. 

کند و البته در این الالیی مادر از خداوند درخواست عمر طوالنی برای فرزندش می

خواهد که دشمنان کودک به فرزندش از خداوند میخویش نسبت برای ابراز دیگرخواه

 را ازبین ببرد.

های ذهنی به معنای : توانایی تغییر چهارچوب24های ذهنیتغییر چهارچوبتوانایی 

هاست و انجام این عمل از مؤلفۀ هوش معنوی فراتر رفتن از مرزها و محدودیت

شود که در عین برقراری ارتباط منطقی به کاهش اختالف نظرها نیز منجر محسوب می

های نخست کودکان در سال (.013-010، صص. 0410باف، هدایتی و زری) شود.می

بینند و از آن جهت که مرزی بین مفاهیم دید والدین می زندگی خود جهان را از زاویۀ

ها ساالن به آنحقیقی و غیرحقیقی قائل نیستند، تمامی مسائلی را که از سوی بزرگ

کمک ها گاه این شناخت را ایجاد و کنند. متن الالییپذیرند و باور میشود میبازگو می

کند ذهن کودک از مرزهایی که خود برای خود با تخیل ساخته است فاصله بگیرد می

 خوانیم:در نمونۀ زیر می یا جایگزین کند. تا بتواند آنچه را صحیح است انتخاب

درختِ آلبالو! الال / نترسی از لولو! الال / دروغه لولوی قصّه / عزیز من، نخور غصّه 

 (0، ص. 0433)محمدپور، 

به وجود سعی دارد چهارچوب ذهنی کودک را نسبت این الالیی، گوینده در

کند این موجود واقعی نیست و تغییر دهد. او اعالم می« لولو»موجودی ترسناک به نام 
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کند البته با تغییر چهارچوب ذهنی او نسبت به این مفهوم. سازی کودک کمک میبه آرام

 خوانیم:در نمونۀ دیگر می

 که آغوشم تاریکی/به داره ترسی و / چهایوون و مهتاب و / ببینگلدون  ایهگل ببین 

 .(3 ، ص.0410روستایی، ) قربونت به من ای بالینت /بخواب به شیرم من نزدیکی / که

 شب از همین جاست / نترس تو کنار مادر یاس / بخواب گل توری گل زنبق گل

 .(43، ص.0411 زمانی، و طاهری)فرداست  صبح نور به ما تمومه / امید تاریکی که

ای در وجود کودک تاریکی که ترسی ریشه از ترس شده تالش مذکور الالیی در

 کودک کنار در مادر وجود یابد. جایگزینی حس شجاعت و یادآوری تسکین است،

 وی به فرزند کنار در حضور اعالم با شود. مادرمی خاطرآرامش ایجاد سبب

 که است آن درپی دیگر سویی از. شودمی او خاطر تسلی بسب و بخشدمی خاطرآرامش

 .بخشد خاتمه تاریکی و شب از فرزندش واهمۀ به

های سنتی مکرر دیده شده، والدین درپی این توجه همیشگی نیست و در الالیی

اند و از عدم شناخت کافی کودکان و اطمینان سمت خیال و اوهام رفتهتغییر کودک به

اند. بنابراین دعوت به هر عملی در متن نفع خویش استفاده کردهین، بههای والدبه گفته

 توان مؤلفۀ تقویت هوش معنوی دانست برای مثال:ها را نمیالالیی

الال الال گل نعنا / از این کوچه نرو تنها / که کوچه بُزی شوخ داره / سرت را 

 (.41، ص. 0434برند در راه )مهاجری، می

ادر برای جلوگیری از رفتن فرزندش به بیرون از منزل، او را از در این متن گویی م

ترساند که در کوچه است و در صورت رفتن کودک به کوچه او را خواهد بزی می

های کودک برای کنترل کردن کشت. درواقع مادر با توسل به مسائلی ساختگی، از ترس

 کند.او استفاده می
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تا دم  24آمده مکن بیچم / هوا تاریک شده لولو / 22/ ماما ماما 20الال الال بکن بیچم

 (.33، ص. 0414)سفیدگر شهانقی،  23جَرو

قراری مداوم او را از در این الالیی مادر برای خواباندن فرزند و جلوگیری از بی

 ترساند:لولویی می

شو /  21بالگردون رودم برو لولوی صحرایی / برو لولو جهنم شو / ااُلالالی الالیی / 

شود خواه/ برو لولو پس دیوار/ که طفلم میتو از رودم چه می برو لولوی صحرایی /

 (.30، ص.0430بیدار )نیکفرجام، 

برد، اما برای تشویق کودک به خوابیدن او را به در این الالیی نخست از لولو نام می

هایی از شمارد و تنها رگهخواند و خود را حامی کودکش در برابر او برمیپس دیوار می

دارد تا از بیدار ماندن وی اجتناب کند، اما ترس و دلواپسی را برای کودک نگاه می

گذارد عنوان موجودی در اطراف کودک، خود بر وجود آن صحه میآوردن نام آن نیز به

 و در ایجاد چهارچوب ذهنی کودک مؤثر است.

ها این پرسش ند.کسؤال فرد را به اندیشیدن ترغیب می: 24سؤالتمایل به طرح 

 .Zohar & Marshall, 2004, p) تواند دربارة علل شکست یا موفقیت دیگران باشدمی

 کودکی از آغاز دوران دانستن به میل و کاوش همراه با معنوی هوش تقویت (.98-99

ها سبب بیداری و تقویت هوش معنوی کودکان ییالالدر  سؤالکاربرد شود. ظاهر می

ها حتی القای یک آهنگ پرسشی الگویی ییالالی بنیادی در هاسؤالشود. طرح یم

قیاس با  سازد.یماست که کودکان را با سازة سوالی جمالت و حتی انتظار پاسخ، آشنا 

پاسخ بی غالباً هاسؤالاین  شود.یمدیده  سؤالیی در طرح هاتفاوتی قبلی هامؤلفه

 آوریم.یمیی از این اشعار را هانمونههستند. 
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ال الال گل پونه / که دنیا یه خیابونه / یکی رفت و یکی اومد / چرا؟ هیشکی ال

 (.00، ص. 0430دونه )نیکفرجام، نمی

گذرا بودن زندگی را  در این الالیی ضمن ایجاد طنینی مطلوب، سراینده مسئلۀ

ها و کند و قصد دارد با طرح این مطلب، وی را با چرایی دگرگونیمطرح می

 رو سازد.یا روبهآمدوشدهای دن

 های محدود و کم بوده است.ییالالدر متن  سؤالالبته مورد طرح 

 نقش پذیرش برای را وی باید سو ازیک جامعه در کودک زیستن محوری:ارزش

 و هاارزش سازد. آشنا پیرامونش محیط با را کودک دیگر سوی از و سازد آماده آینده در

 نهادینه کودک با همین نگرش در غیرمستقیم ایشیوه بهرا  جامعه درموجود  هنجارهای

بستر  غیرهو الالیی قصه، شعر، از اعم هایشجلوه تمامی با کودک ادبیات. شودیم

 دانستن جاللی که ایگونهبه. آوردمی فراهم مناسب شکلبه را هاآموزش و انتقال ارزش

 در که کسانی تمام رایب را فلسفه و شناسیجامعه شناسی،روان اولیۀ هایپایه و اصول

اصلی  رسالت که جایی تا و کندمی تلقی ضروری کنندمی فعالیت کودک ادبیات حوزة

 ، ص.0412جاللی، شمارد )می جایز نبرد، سؤال زیر رابرای کودکان  سروده یا متن

ها بنا به تغییرات اجتماعی موجود در جامعه در حوزة علوم اجتماعی ارزش .(012

ای که گاه حتی ارزش مطلوب در یک مقطع زمانی یا مکانی، گونه، بهشونددگرگون می

 ها و هنجارها موجودیتیبراین ارزششود. عالوهیمدیگر ضدارزش محسوب  در دورة

 کامل هماهنگی امکان گرچه. یابندمی انعکاس ما رفتار طریق از اما ندارند، عینی

 به میل ها،گروه درون در هاارزش این اما ندارد، وجود جامعه در هانگرش و هاارزش

 جامعه، از گروه پسندیدة هایگرایش و هاارزش که صورتیبه. دارند شدن یکسان

 تغییر با .(01 ، ص.0433 ویلیس، و درسلر) شوندمی واقع مقبول نیز دیگر گروه توسط
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 درواقع. شوندمی تغییر دستخوش نیز شدهپذیرفته هنجارهای جامعه، در هاارزش

 رفتار خاص، گروه اعضای برای که رفتارهایی دربارة هستند هاییاندیشه نجارها،ه»

 اشخاص رفتار هنجارها درواقع .(000 ، ص.0434 تریاندیس،)« شوندمی تلقّی صحیح

تبع آن به کنند و بهمی تعیین( خانواده در مادر یا پدر مثالً) را اجتماعی سیستم یک در

هایی از ها نمونه. متن الالیی(000، ص.همان) شودیمه های دیگر افراد جهت دادارزش

 کنیم:ها و توجه به آن دارد که ذکر میارائۀ ارزش

 میدانی مرد فردا تو/ مادر کوچک عزیز/ مانینمی ما برای/ مهمانی تو الال، الال،

 .(041 ، ص.0433 خزاعی،)

دهد. او را ترغیب می به آیندة اودر این متن، مادر به کودک اطالعات الزم را نسبت

 خواندش.کند و مرد میدان میبه رفتارهای موردانتظار از منظر اجتماعی و هنجارها می

 شادون، دال/ خرّم زمین خندون، لبا/ روشن چشات میاد آقا/ اوشن گل الال، الال،

 .(31، ص.0430 عمرانی،) گلشن جهان

خانواده و فراتر از آن  محتوای این الالیی تأکید بر یک رفتار اجتماعی در سطح

 .شودیمو این موجب خرسندی دنیای کودک  دیآیماست. اینکه پدر از سفر 

دهم فردا / بگیری جای بابا را / بجنگی با الالیی ال تفنگم را / به دستت می

 (.23، ص. 0433ها )سلیمی، سیاهی

 د.های خوب و بد آشنا کنرا با ارزش در این الالیی راوی قصد دارد کودک

از خواست و رسالت خویش در زندگی به  رسالت به معنای آگاهی: 20احساس رسالت

پاس داشتن امکاناتمان است تا در حد توان بشود به دنیا خدمت و آن را به جای بهتری 

از اهداف خویش به  توان با آگاهیبرای زندگی تبدیل کرد. با داشتن این حس می

 & Zohar)ای درونی اقدام کرد اد و با انگیزههای خویش جهت داستعدادها و فعالیت

Marshall, 2004, p.106) 
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گیرد. ساالن نشئت میها غالباً از آرزوهای ناکامی بزرگاحساس رسالت در الالیی

نیافتۀ خویش را رسالت فرزندش ای که راوی در اکثر مواقع آرزوهای تحققگونهبه

هد. البته گاه نیز راوی که غالباً مادر کند تا شاید اندکی خود را تسکین دمعرفی می

کند و رسالت کودک را نزدیک است، پدر را الگویی برگزیده برای فرزند معرفی می

هایی که از سوی الالیی به کند. هرچند اغلب آسیبشدن به خصایص پدرش تعیین می

 تواندشده به کودک است که میتعیینشود، دادن الگوهای ازپیشکودکان وارد می

 ها یا عالیق وی متضاد باشد.حتی با توانایی جبرگرایانه باشد و

ها روانش الال الالی الالیی / گلم رفته به ملّایی / تو ملّایی کالنش کن / به مکتب

 (.10، ص. 0434مهاجری، ) کن / کالم اهلل بغل گیره/سر راه پدر گیره

 ر آینده است.مال شدن وی د راه پدر، در این الالیی رسالت کودک، ادامۀ

گاه نیز از طریق الالیی، رسالت کودک مراقبت، حمایت و دستگیری کودک از 

عنوان فردی مستقل شود که در این حالت نیز توجه به کودک بهوالدین معرفی می

ای برای خودخواهانه از سوی والدین، تنها وسیله شود و کودک با نگاهمینادیده گرفته 

شود که این مسئله نیز زمان پیری و ناتوانی والدین تلقی میرفع نیازها و حل مشکالت 

 هاست.از دیگر انتقادات وارد بر محتوای الالیی

های الال الال تمام آب و دونم / بخواب ای نازنین آروم جونم / یه روزی خستگی

 (.04، ص. 0431شینه روی دوش پهلوونم )خاورسنگری، تن من / می

سالی های بزرگش راوی برای آرمیدن کودک، مسئولیتتال در این الالیی در عین

سالی فرزندش را حمایت از والدینش کند و رسالت بزرگکودک را به وی یادآوری می

 کند.معرفی می

الال الیی گل چایی / عصای دست بابایی / که بابا پیر و غمگین است / تویی که مرد 

 (.43، ص. 0433سلیمی، ) فردایی



 1341فروردین و اردیبهشت  ،34، شمـارة 9 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

40 

 

الالیی پدر کودک است. پدر از  آید که گویندةمذکور چنین برمیاز فحوای الالیی 

کند و این عنوان دستگیری برای روزهای پیری و ناتوانی خویش یاد میکودکش به

 شمرد.سالی برمیمسئله را رسالت کودک در بزرگ

الال، الال بکن که خوابت آید / علی شیر خدا فریادت آید/ الال، الال بکن تا سن 

 (.1، ص. 0410تذهیبی و شجاع دوست، ) پیر شوم، دستم بگیری الهپیری / 

سرایی برای کودکش در زمان الالیی، در عین الالیی در الالیی مذکور نیز گویندة

 کند.حال، فرزندش را امیدی برای دستگیری از خود در روزهای پیری تلقی می

 (.10، ص. 0430رانی،روز تنگم )عم 23کنم سیبزرگت می الال الال گل عناب رنگم /

در الالیی مذکور نیز رسالت کودک حمایت و پرستاری از والدین در زمان پیری و 

ها باید توجه داشت شاعران این نوع است. در بررسی الالییها معرفی شده ناتوانی آن

اند و در این میان از ها شدهدار سرایش الالییهای مادرانه عهدهسروده با توجه به نقش

ها، احساسات ها حاوی دغدغهاند. بسیاری از الالییئل دنیای زنانه گریزی نداشتهمسا

شده یا نگرش به مسائل گوناگون از زاویۀ دید مادر است و گویی او خودش را سرکوب

رود که از فرزندش پرسد و گمان بر این میداند، از خودش سؤال میمخاطب خود می

به آن کند چه خواهد شد و نسبتبینی میپیش پرسد و برای آیندة تلخ خود کهمی

 کند:معترض است، گویی مویه می

الال الال الالیی/ الال الال الالیی/ مگر من مادر بدبختی بودم/ مگر من الیق عزت 

 (.024همان، ص.) نبودم/ سر شب تا سحر الالت گفتم/ بزرگت کردم و خیری ندیدن

ساالن در أمین نیازها و حل مشکالت بزرگعنوان فردی برای تگاه نگاه به کودک به

 ها منافات دارد.زمان کهولت است که چنین چیزی با دنیای کودکانه و هویت مستقل آن

 کنیم:ای در این باره اشاره میبه نمونه
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 آروم مبچه/ زیره گل الالالال،/ همراش خدا رفته کاکا/خشخاش گل الالالال،

 ایغنچه تا که تو/باغبونی من کنممی عشقت ز/بمونی شاله منی، سرخ گل/ گیرهنمی

 بزرگت /آدنمی خوابت و میگم الالیت /دیگرونی با شدی وا که همین/نداری بویی

 (.41، ص. 0401جاوید،) آدنمی یادت کنممی

در این  هامؤلفههمۀ  دهدیمنشان  هاییالالی هوش معنوی در متن هامؤلفهبررسی 

خودانگیختگی،  خودآگاهی، شده محدود بهیافت متون کارایی ندارد و مصادیق

محوری، احساس رسالت، تمایل به تغییر چهارچوب ذهنی ، ارزشسؤالدگرخواهی، 

 .شودیم

  نتیجه

اند و در حوزة آشنایی ها قبل از دیگر انواع ادبیات به دنیای کودکان پا گذاشتهالالیی

ها مانند دیگر انواع ادبی در . الالییاندتاز و قابل تأملکودک با مفاهیم گوناگون، پیش

شود کاربرد آن به لذت از آوای متن هایی دارند که سبب میادبیات کودک، مؤلفه

دلیل قرار گرفتن در ها بهشناسانۀ الالییهای محتوایی و زیباییمحدود نشود و قابلیت

کنندة قویتت ها وجود ظرفیتمجموعۀ ادب عامه، جدی گرفته شود. یکی از این قابلیت

نشان  هاییالالی هوش معنوی در متن هامؤلفهبررسی هوش معنوی کودکان است. 

 خودآگاهی، شده بهدر این متون کارایی ندارد و مصادیق یافت هامؤلفههمۀ  دهدیم

محوری، احساس رسالت، تمایل به تغییر ، ارزشسؤالخودانگیختگی، دگرخواهی، 

ها یکسان نیست و در توجه به این مؤلفه عالوه. بهشودیمچهارچوب ذهنی محدود 

شود. انگیزة ایجاد حس رسالت و خودآگاهی پرکاربردترین ها نوسان دیده میکاربرد آن

رسد چنین نظر میهای تقویت هوش معنوی کودکان است و بهمؤلفه در میان مؤلفه

در این میان، ساالن منطبق است. کاربردی در درجۀ اول با هدف تأمین نیازهای بزرگ
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ها کاربرد داشته و ها بیش از دیگر مؤلفهدر الالیی خودآگاهی و حس رسالت

تری داشته است. با این توجیه که خودآگاهی برخاسته از محوری نیز مصادیق کمارزش

طور غیرارادی کودک را به سمت و سوی شناخت یک حس مادرانۀ لطیف است که به

ساالن در محتوا وعی در جهت تأمین نیازهای بزرگکند و حس رسالت به نرهنمون می

کند ها اثبات میهای تقویت هوش معنوی در الالییقرار گرفته است. درنهایت یافته

های بیشتر توجه کنند تا دریچه های فولکلورتوانند به توانش ظرفیتپژوهشگران می

 ای در خوانش متون مرتبط با کودکان گشوده شود.تازه

 هانوشتپی

1. Coles Rabert Coles 

2. Alfred Binet 
3. Salovay 
4.Bar- On 
5. Sternberg 
6. Howard Gardner 

7. Halama 
8. Strizenec 

9. Emmons 
10. Fridman H. & Mcdonald D. 

11.noble 
12. Vegan 

13. Brouce Litchfield 

14. Mc Mullen 

15. Zohar 
16. Marshall 

17.self- awareness 

18. spontaneity 
19. sacrifices 

20. Ability To Refram 
 ام. بیچم: بچه20
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 . ماما ماما: مامان مامان22

 آمده: آمده .24

 . جرو: جارو23

 . رود: فرزند21

26. Tendency To Ask Fundamental Why- Questions 

27. Sense Of Vocation 

 سی: برای. 23

 منابع

تهران: کانون پرورش فکری  .الال الال گل الله(. 0410) دوست، ش.تذهیبی، س.، و شجاع

 کودک و نوجوان

 رسانش.: تهران .(0434)فتی  ن. ترجمۀ .اجتماعی رفتار و فرهنگ (.0131ه.چ. ) تریاندیس،

 حوزة انتشارات: تهران .«ایرانی هایالالیی مجموعه» انگیزروح آواهای .(0401) ه. جاوید،

 اسالمی. تبلیغات سازمان هنری

 و بازنویسی به نو نگاه: )نوجوان و کودک ادبیات در اقتباس هایشاخص .(0412) م. لی،جال

 .نوجوان و کودک ادبیات در شاهنامه از اقتباس سالۀ صد فهرست انضمام به( بازآفرینی

 طراوت: تهران

تهران:  .مبانی ادبیات کودک و نوجوان ویژة ادبیات دینی(. 0434) حکیمی، م.، و کاموس، م.

 نآرو

 .یزدا: تهران .مادرانه هایعاشقانه پدرانه هایالالیی .(0431) ر. سنگری، خاور

 .جان ماه: تهران. هاالالیی(. 0433) ح.ر. خزاعی،

 هوشمند م. ترجمۀ «.هاانسان تعامل بررسی» شناسیجامعه (.2110ویلیس، و. ). ام و د.، درسلر،

 اطالعات.: تهران .(0433)

نامۀ تربیتی دانشگاه آزاد پژوهش ها.ها و چالشوش معنوی: دیدگاهه (.0431) رجایی، ع.ر.

 .33 -20، 22، اسالمی واحد بجنورد

 . تهران: فرهنگ و هنر.(3) هاالالیی( 0410) روستایی، ع.
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 مهر. سورة: تهران .ایران کودکان هایالالیی .(0414) ح. سفیدگر شهانقی،

 اوحدی. تهران: های مادران.شب(. 0433) سلیمی، ع.

 .03-03، 0، سالمت روان (. مبانی هوش معنوی.0430) سهرابی، ف.

 داریوش.: تهران .کودکان الالیی .(0411) زمانی، ف. و ح.، طاهری،

 کرمان، هایالالیی از ایمجموعه همراه به ایران هایالالیی از برداشتی .(0430) س.ا. عمرانی،

 نو. پیوند: تهران .آذربایجان و مازندران فارس، خراسان،

 محلی، هایدوبیتی ها،واسونک محلی، هایبازی: انضمام به محلی هایترانه (.0432. )ا فقیری،

 .محمدی کتابفروشی: شیراز. شیراز مصطلح هایواژه و خرافات عامیانه، هایداستان ها،الالیی

 .تاتی دتیای: تهران .درختان( 2) گیرممی یاد الالیی با .(0433) محمدپور، م.

 .رضوی قدس آستان: مشهد .پسته گل الال الال .(0434) ز. مهاجری،

 .روجا: تهران. ایرانی هایالالیی (.0401. )م.ب بارفروش، زاده نجف

: مشهد .(هاالالیی ها،چیستان ها،مثل ها،قصه) کودکان شفاهی ادبیات( 0430) فرجام، م.نیک

 تمرین.

 «.فلسفه برای کودکان» رش هوش معنوی از طریق برنامۀ(. پرو0410باف، م. )هدایتی، م.، و زری

 .000 -041، 0، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 گل آذین.: تهران .زمینایران مردم فرهنگ گسترة در هایشانسروده و زنان .(0433) همایونی، ص.
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