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چکـیده
مرگ حقیقتی که همه انسانها آن را تجربه میکنند .زندگی و مرگ دو جزء جداییناپذیر از هر موجود زنده هستند.
موجودات وقتیکه نفس میکشند و جان در بدنشان دارد باید زندگی کنند .کنار هم قرار گرفتن مرگ وزندگی یادآور این
است که زندگی همیشه پایدار نیست .مرگ نیز بهطور طبیعی همراه با دیگر کنجکاویهای کودکانه به وجود میآید.
توضیح مفهوم مرگ برای کودک یکی از سختترین و اضطرابآورترین کارها برای پدر و مادراست .آنان وقتی با سؤاالت
کودک درباره مرگ مواجه میشوند نمیدانند دقیقاً به چه صورت به آنها پاسخ دهند .این مقاله والدین و مربیان را از
طریق همدلی کردن و هنر درمانی با شش داستان برای کودک و نوجوان با درونمایه مرگ ،و مطابقت با یکدیگر در
تفهیم مرگ یاری خواهد کرد.

واژگـان کلـیدی :مرگ ،داستان خوانی ،کودک و نوجوان ،ترس از مرگ .همدلی کردن
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مرگ چیست؟ چگونه کودکان و نوجوانان را با مفهوم مرگ آشنا کنیم؟ تأثیر کتابهای داستان در مورد مرگ چگونه است؟
مرگ در جامعه همیشه یک موضوع ممنوعه برای بحث گفتگو بوده است .اغلب بزرگترها ،وقتی صحبت از مرگ یا مردن میشود
طفره میروند .بحث درباره مرگ ناراحتی ،اضطراب و رفتارهای باز دارنده دارد .اخیرا همه پذیرفته اند صحبت کردن درباره مرگ
میتوان د به افراد کمک کند .وآن را جزئی از زندگی بپذیرند وبکوشند احساساتی راکه از تصور آن در ذهن ایجاد میشود غلبه کنند.
کودکان مانند بزرگساالن در رویاروی باپدیده مرگ از دست دادن عزیزان خود دچار تنیدگی وغم واندوه فراوان می شوند .کنار آمدن
با پدیده مرگ کاری دشوار وتوان فرسا است رویارویی با موضوع فقدان (از دست دادن) یک مهارت است .کودکانی که این مهارت
را می آموزند ،در می یابند که زندگی فقط درخوشی هاخالصه نشده بلکه در کنار آنها نا خوشی ها وغم های زیادی وجود دارد ،از
جمله :مرگ که اجتناب ناپذیراست .مرگ پایان زندگی نیست .وبا مرگ زندگی در دنیا پایان می پذیرد؛ و روان فرد مرده بدون
پوشش تن به زندگی ادامه خواهد داد .افراد پس از مرگ در جهان دیگری زندگی میکنند و میتوانند به اندازه رفتارهای مناسبی
که داشتند از نعمات اخروی بهره مند شوند .اغلب کودکان میتوانند نیات پنهانی والدین را از پس گفته های آنان درک کنند .در
توجیه مرگ مادر بزرگ یا پدر بزرگ ،گفتن اینکه آنها به سفری طوالنی رفته اند وهرگز بر نمی گردندیک دروغ کامال آشکار وبی
اساس است؛ پنهان کردن حقیقت مرگ عزیز از دست رفته دیر یا زود در پیامدهای ناگوار این عدم صداقت در رفتار کودک مشاهده
خواهند کرد .بنابر این والدین همانگونه که هست ،در شرایط مناسب با توجه به ظرفیت ونگرش کودک به مرگ ،نبودن عزیز از
دست رفته را صادقانه بیان کنند .از هر گونه فریب ،تحریف ،وپنهان کردن واقعیت بپرهیزند .یکی دیگرازراههای همدلی و تفهیم
مرگ به کودکان و نوجوانان کتابخوانی است ،مخاطب داستانها خودش را جای قهرمان اصلی قرار می دهد ،با او بغض میکند،
گریه میکند ،با شخصیتهای داستان ،راهی را طی میکند؛ و با تلخ وشیرین زندگی آشنا میشود .در نتیجه با همذات پنداری،
فرصت تجربه کردن را به همراه قهرمان داستان به دست می آورد .در این پژوهش با مطابقت دادن شش داستان از ادبات کودک و
نوجوان با درونمایه مرگ مفهوم مرگ را برای کودکان و نوجوانان روشن خواهد شد.

 -2مرگ چیست؟
مرگ ،توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیات است (پور جواهری .)4989،کودکان و نوجوانان درجات مختلفی از سوگ را در
زندگی روزمره خود تجربه میکنند .بزرگساالن میتوانند در درک مرگ به کودک و نوجوان سوگوار و حل مشکل ،کمک زیادی به
آنها کنند .درد از دست دادن یکی از عزیزان به ماهیت تغییرات حاصل از آن ارتباط دارد .هنگامی که مرگ به صورت ناگهانی
وغیر منتظره رخ بدهد کودک و نوجوان زمان کمی را برای عادت کردن به شرایط ایجاد شده خواهد داشت؛ اما در صورتی که
کودک انتظارمرگ عزیز خود را به علت بیماری آ نها داشته باشد
پذیرش این مسئله برای او راحت تر خواهد بود ،زیرا زمان کافی برای فکر کردن به مرگ آنها را داشته است .استرس
واضطراب کودکان از دوری وجدایی ،درد ورنج واختالالت یادگیری قابل احساس است .سوگواری کردن فرایندی است که دنیای
درونی ما را پس از مرگ یکی از عزیزان مان شکل می دهد وشامل یک مجموعه از واکنش های عاطفی ،شناختی ،رفتاری
واجتماعی است ،ودر افراد مختلف به اشکال متفاوت خودرا نشان می دهد البته ماهیت ضایعه مرگ پدر ومادر در این مسئله تاثیرات
بسیار مهمی دارد .کودکان و نوجوانان در دوران سوگواری برای مرگ پدر ومادر با دو چالش مهم مواجه می شوند که عبارت است
از "تجزیه و تحلیل موضوع ایجاد شده" و "کنار آمدن پذیرش مرگ پدر ومادر".
تجزیه و تحلیل موضوع مرگ -تا چند هفته پس از مرگ پدر ومادر کودک و نوجوان تصورات وافکار مزاحم متعددی را خواهد
داشت .ترس از ناشناخته ها ،ترس از آینده که پس از مدتی این حس ترس جای خود را به احساس ناراحتی می دهد وکودک و
نوجوان دچار درد عمیق خواهد شد .واگر مشکالت عاطفی ورفتاری کودک و نوجوان بسیار شدید باشد وبیش از شش ماه ادامه پیدا
کند بر توانایی عملکرد آموزشی تاثیرات منفی داشته ،بدون شک به کمک متخصص نیاز خواهد داشت؛ ومربیان در باره مرگ ،با
کودکان باید روشن وبا توجه به سطح سنی آنها گفتگو کنند« .یکی از بدترین کارها این است که هنگام مرگ یکی از نزدیکان،
کودک را به جای دیگری فرستاد تا شاهد مراسم تدفین ومسائل دیگر نباشد»(کاپو ویلیس/4333،به نقل از :ویلیس« .)6116،کودک
ناراحتی والدینش را درک میکند .ولی علت آن را نمی داند .اگر بفهمد که علت گریه وناراحتی آنها امری طبیعی است و سالمتی
آنها را در پی دارد .احساس راحتی وامنیت میکند» (ویلیس .)6116 ،طبق نظریه ی (ماری نگی) یکی از اولین محققانی که در
مورد درک مفهوم مرگ در نزد کودکان به تحقیق پرداخته ،سه مرحله متمایز در فرایند ادراک مرگ در کودکان و نوجوانان را نشان
می دهد:
 .4مرگ به عنوان رویدادی قابل بازگشت ( 9-5سالگی) .در این مرحله امکان بازگشت شخص مرده به زندگی عادی
وجود داردو بر این باور است که فرد مرده به جای دیگر رفته ودر آن جا زندگی میکند .وکودک منتظر ست که
روزی فرا رسد فرد متوفی نزد وی بازگردد.
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 .6مرگ به منزله رویدادی مجسم ( 5-3سالگی) .در این مرحله کودکان درمی یابند که مرگ پایان کار است وقطعیت
آن را می پذیرند؛ اما به طور عمومی به آن جسمیت می دهند و معتقدند که از خارج می آید شاید قابل رویت بشد.
 .9مرگ به عنوان توقف اعمال حیاتی ( 3-46سالگی) در این مرحله مرگ نزد کودک به عنوان پدیده ای زیستی
بازگشت ناپذیر تلقی میشود ومخصوص همه موجودات زنده است.
«والدین نیاز دارند تا چگونگی تفکر کودکان در باره مرگ ،درک کنند .ممکن است بسیاری از کودکان سوالهای زیادی بپرسند
مثال ،چه روزی آنها والدینشان را خواهند دید یا کنار والدین در گذشته خود خواهند بود فرزندان بزرگتر میتوانند مفهوم جدا شدن
روح از بدن را بفهمند؛ اما فرزندان کوچک تر نمیتواننددرک کنند که والدینشان مرده اند ،پس چگونه آنان را خواهند دید».
(پیاژه4326،؛ پیاژه واینهلدر4323،؛ به نقل از بیانک وسوری« .)6112،کودکان مانند بزرگتر ها نمیتوانند انتزاعی بیاندیشند .بنابر این
بیان حقیقت مرگ باید متناسب با مراحل رشد کودک باشدتادچار سر درگمی نشوند .وقتی کودکان درک کردن که والدینشان از
لحاظ جسمانی مرده اند ،میتوان ند درباره خدا وزندگی پس از مرگ صحبت کنند البته در صورتی که مرگ جز نظام اعتقادی آنها
باشد» (اسچفیر ولیونز .)6114،آنچه اهمیت دارد این است که به نظام اعتقادی خانواده احترام بگذارند و عقاید خود را به قدری ساده
توضیح دهند تا فرزندان کوچک هم بتوانند آنها را درک کنند البته به غیر از درک شناختی ،فقدان عاطفی به کودکان دست می
دهد که بسیار مهم است؛ که با همدلی وهمدردی وتسلی دادن کودک سوگوار کودک را به آرامشی نسبی برسانند وبه مداراکردن
تشویق کنند.
مراحل سوگ -کودکان میتوانند از وقایع زندگی درس های مهمی بگیرند .کودک باید از پدر ومادر ش بیاموزد که کدام
پیشامد ها واتفاقات ناراحت کننده و کدام فاجعه اند .کودکان زمانی که با مسئله فوت یکی از اعضای خانواده ویا آشنایان روبرو می
شوند ،ممکن است واکنش های متفاوتی ازخود نشان دهند (راسل  .)6114ازجمله رایج ترین این واکنش ها از نگاه روانشناسی
عبارتند از :شوک وانکار-خشم واعتراض -نا امیدی در هم ریختگی -بهبود وسازمان یابی مجدد.
عکس العمل های کودکان در مقابله با مرگ متفاوت است (به شدت افسرده و گوشه گیر می شوند – بیش از حد به والدین
می چسبند بدون آنها مدرسه نمیروند .تحریک پذیری ومشکل خواب رابیش از یکماه تجربه میکنند) ،وعکس العمل نوجوان
وجوانان هم در مقابله با مرگ اینکونه است (دانش آموز گیج وسر در گم می شوند .اختالل حافظه پیدا میکند .بی قرار وآشفته
نمیتواند یکجا بنشیندوکناره گیر میشود .به خود صدمه وارد میکند .فکر خود کشی به سرش می زند .مواد مخدر مصرف میکند.
توهم بینیی و توهم شنوایی پیدا میکند .از تصمیم گیری در مورد امور عادی زندگی ناتوان است؛ و زیاد و بدون انقطاع صحبت
میکند).
بهترین زمان برای آموزش بهداشت روانی در برابر مرگ عزیزان ،زمانی است که حادثه اتفاقی ،در ارتباط با مرگ یک جاندار
رخ می دهد .خواه این جاندار حشره ای نظیر زنبور ومورچه باشد یا یک پرنده یا یک حیوان خانگی( .مثال :اگر ناگهان قناری در
قفس مرد ،موقعیت خوبی است که پدیده مرگ را برای کودک شرح دهید و سعی کنید بایک مراسم کوچک خداحافظی و
خاکسپاری ،قناری را دفن کنید وبا پرپر کردن چند شاخه گل بر خاکش فرزند تان تشویق کنید تا احساساتش را بیرون بریزد).
همین حادثه موجب میشود تا کودک ،مردن موجود جاندار را از نزدیک مشاهده کند تا چنان چه در زندگی خود با مرگ انسانها ،به
ویژه عزیزان خود روبرو شد آمادگی عاطفی وروانی الزم را برای پذیرش این رویداد داشته باشد .زمانی که کودک شخص مرده را
می بیند ،بهتر است والدین او را به خاطرا ت ووقایعی جلب کنند که در مشاهدات خود ،از مردن حشرات وجانداران داشته است .تا
درک واقعیت مرگ برایش آسان ترشود.

 -1-2کنارآمدن وپذیرش مرگ
از نظر پژوهشگران در فهم مفهوم مرگ باید به عناصر فرهنگی هم توجه کرد .برای نمونه به عواملی به مانند زندگی پس از
مرگ ،بهشت ،جهنم یا مراسم تدفین .ادبیات کودک در درک مفاهیم انتزاعی در کودکان ومطالعاتی نظیر تأثیر رسانه ها ازجمله
کتاب های داستانی که بر درک کودکان از مفهوم مرگ پرداخته اند اهمیت دارد .آشنایی با گنجینه واژگان کودک ،توجه به ظرفیت
ادراکی مفاهیم واصطالحات او میتواند به مربیان در گزینش درست واژگان قابل فهم ،برای کودکان در دنیای واقعی آنان کمک
میکند.
آنها میتوانند بگویند همان گونه که « گلها» می میرند« ،آدم ها» نیز روزی می میرند؛ اما گفتن این که مردن درست شبیه
«خوابیدن» است میتواند کودک را دچار کابوس های شبانه وحتی بی خوابی واضطراب در هنگام به خواب رفتن کند .کودکان
نوجوانان نیزمانند بزرگساالن هنگام روی دادن یک واقعه مصیبت بار نیازمند کسی هستندکه غم خود را با او درمیان بگذارند .بهتر
است شرایطی را فراهم آورند که کودک بتواند فشارها ،ناراحتی هاودرد دلهای خود را آزادانه برون ریزی کند.
در این میان نقش بزرگساالن را در حالت غم و اندوه تثبیت وتشویق به بازگشت به زندگی عادی تعیین کنند وموثر است .ودر
عین حال نباید احساسات واقعی او را نادیده انگارند؛ یا به تمسخر بگیرند .بلکه باید با همدلی وخارج کردن او از حال اندوهگین
نسبت شایسته ای برقرار سازند .کودکان برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی مانند مرگ به کمک عوامل محیطی نیاز دارند؛ بنابراین
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فراهم آوردن هر رسانه ای که بتواند برقراری روابط باز ومناسب بین کودک وبزرگسال را موجب شود ،راه رابرای گفتگو و تعامل
هموار میکند .کتاب یکی از این موارد است.

 -3درک مفهوم مرگ با داستانخوانی
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پسازآن قرن بیستم نویسندگان کتابهای کودکان و نوجوان به معرفی و درک معنی مرگ پرداختند ،و کودکان را در تحمل و
درک از دست دادن عزیزان کمک کردند ،و به آنها واقعیتهای زندگی ،مرگ و مراسم فرهنگی تدفین را آموزش دادند .برای
انتخاب اینگونه داستانها ،با مراجعه به کتابخانههای مرکز مطالعات ادبیات کودک و یا از طریق اینترنت به جستجوی کتابهای
موردنظر پرداخت .همچنین از فهرست کتابهایی که شورای کتاب کودک و نوجوان منتشر کرده به معرفی کتابهای داستانهایی
که درونمایه آنها فلسفی و به مفهوم مرگ اشاره میکند میتوان بهره گرفت« .نشانه داستانهای فلسفی این است که بتواند
پرسشها باز و جامعی برای مخاطب ایجاد کند و خواننده در موقعیت شخصیت اصلی داستان قرار بگیرد .این کار با طرح پرسش و
پاسخهایی همچون صورت میگیرد .در این کتابها به موضوع مرگ به انواع عواطف و احساسها توجه میشود .ماجرا با بخش
سازندهای به پایان میرسد ،راهی که میتوان کسی را به خاطر سپرد»(نورتون.)63 :4986،
داستان در کنار زندگی واقعی به کودک و نوجوان کمک میکند تا واقعیتی برای او شکل بگیرد .درواقع نوعی قصه درمانی
انجام میگیرد .در این پژوهش شش کتاب از بهترین داستانهای با درونمایه مرگ ،از شورای کتاب کودک و نوجوان ،در دو گروه
بررسی و تحلیل میشود :سه داستان واقعگرا (میک هارته اینجاست -طبقه هفتم غربی-گرگها از برف نمیترسند) شخصیت
اصلی نوجوان که موضوع مرگ برای این گروه سنی در اثر پیری و یا بهطور ناگهانی؛ و سه داستان تخیلی و یا فانتزی (یوالنته در
جستجوی کریسوال -پرنده قرمز -خداحافظ راگون پیر) شخصیت اصلی آنها کودک و موضوع مرگ در اثر پیری ،مرگ ناگهانی و
مرگ در اثر فقر وبی سرپرستی را روشن میکند ،میپردازیم.
لس ،سباستیان )4939( .نویسنده و تصویرگر :یوالنته در جستجوی کریسوال .مترجم :حسام سبحانی تهرانی ،ماندانا نارنجیها.
تهران :مبتکران.
خالصه و نقد ساختاری داستان :شخصیتهای اصلی داستان غازی به نام «یوالنته» و الکپشتی  461ساله به نام «کریسوال»
که دوستی عمیق و خالصانهای دارند .باهم ورزش میکنند ،کتاب میخوانند ،از زندگی حرف میزنند از ترسها آرزوهای خود سخن
میگویند و میخندند و احساس خوشبختی میکنند؛ اما ناگهان در یک روز پاییزی کریسوال ناپدید میشود؛ و آرامش و دوستیشان
به هم میریزد .یوالنته به دنبال دوست گمشدهاش همهجا را زیر پا میگذارد.
او با رفتن پیش ستارکان ،در عمق آب ها ،باالی کوه ها ،وارد شدن در دنیای نقاشی وموسیقی ،او را پیدا نمیکند .سر انجام او
را در ذهن خود به یاد می آوردودر قلب خود احساسش میکند .او پس از خوابی به آرامش می رسد .اوکریسوال را برای همیشه در
خیال خود دارد .داستان فانتزی حیوانات ،تصویری ،کوتاه با درونمایه روانشناختی ،هستی شناسی (فلسفی) ،است وموضوع دوستی
بی پایان ومسئله مرگ وجاودانگی رابیان میکند .گره داستان ،اوج وفرود وگره گشایی قدرتمند مسئله مرگ را در البالی زندگی
می شکافد .داستان زمان مشخصی ندارد ومکان مزرعه وجایی است که غاز به آنجا می رود .کشمکش یوالنه با خودش وبا محیط
پیرامونش با زبانی ساده وروان وصمیمی روایت میشود .مفهوم دردناک مرگ واز دست دادن دوست را بیان میکند ،اگرچه غمگین
است؛ اما روند داستان هنرمندانه است و شناختی از دست دوست رابه مخاطب می دهد.
پژوهشی در متن داستان :یوالنته دوست صمیمی اش را ازدست داده ودچار گیجی وسر درگمی شده .حتی دچار طرد شدگی و
انزوا ،او تنها وسرگردانی است .داستان با شوکی مرگ را به یوالنته القا میکند؛ و غم دوری دوست عزیزش را به کمک تالش،
جستجو و تفکر در دل مخاطب جا می اندازد .داستان در حین سادگی در محورهای ارتباط شناسی ،ومخاطب شناسی گامهای استوار
برمی دارد .با زبان ولحنی عاطفی همذات پنداری در مخاطب به وجود می آورد .بطوری که مخاطب خود را دوستی برای کریستوال
ویوالنته می داند .حس دوری وتنهایی یوالنته عینا به مخاطب منتقل میشود .یاد وخاطره اش اورا ازارمی دهد .یوالنته با تالش
زیاد عاقبت او را در قلبش پیدا میکند و به آرامش می رسدو دیگر دلتنگ نیست؛ اما هنوز انتظار بازگشتش را می کشد .اگر چه
یوالنته دیگر تنها نیست خواننده های داستان هم با او هستند .واورا در باور مرگ دوستش یاری میکنند.
بارک ،باربارا )4988( .میک هارته اینجابود .مترجم نازنین دیهیمی .تهران :نشر ماهی.
خالصه و نقد ساختاری وتحلیلی :داستان :روایت فیب دخترسیزده ساله از مرگ برادرش است .میک هشت ساله در تصادف با
دوچرخه جانش را از دست داده است .مادر ،پدروخواهرش هریک به شکلی غمگین وسوگوار هستند .فیب ماجرای غم انگیز مرگ
برادرش را چنین نقل میکند« .میگ سوار دوچرخه به سنگ گیر میکند؛ وبا سر به پشت کامیونی در حال عبور می خورد .او حتی
یک خراش هم برنمی دارد ولی براثر ضربه مغزی در دم جان می دهد»(میک هارته اینجا بود ،ص  .)1تحمل فقدان میک برای
خانواده بسیار سخت وناگوار است .این داستانی واقعگرا با موضوع مرگ ودرونمایه اخالقی وتربیتی وروانشناختی ،در طرحی ساده
وخطی توصیفی وتراژیک که توسط اول شخص روایت میشود .درونمایه اخالقی وتربیتی مسائلی را غیر مستقیم به خواننده
گوشزد میکند .از جمله اینکه میک در موقع دوچرخه سواری کاله کاسکت نداشته ،ویا با بی دقتی دوچرخه سواری می کرده،
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طوری که سنگ را در جاده نمی بیندو برخوردبا آن دچار حادثه میشود .گاه بچه ها کارهای احمقانه میکنند واتفاقی شانس هم می
آورند وجان سالم به در می برند وهمین سبب میشود که اشتباهات خود را تکرار کنند .ولی گاه مثل میک دچارحادثه می شوند.
پژوهشی در متن داستان -داستان به حدی باور پذیر است که خواننده پس از بستن کتاب قبول میکند که این شخصیت ها
وجود دارند .مسئله مهم چگونه وچرا مردن اونیست .موضوع این است که میک دیگر نیست .روزهای تلخ وسختی که هیچکدام
ازاعضای خانواده حال خوشی ندارند .انگار با مرگ میک خانواده از هم پاشیده است .مادر فقط قرص می خورد ومی خوابد وپدر هم
افسرده و عصبی است ،وفیب هم گیج ومنگ ،بی قرار وآشفته است برای هیچ کاری نمیتواند تصمیم بگیرد و مدام این سوال را از
خودش می پرسد میک کجاست؟ مرگ میک همه چیز را به هم ریخته ،دیگر هیچکدام آن حس ها را ندارد .فقط دلشان می خواهد
میک باشد .تحمل این فقدان برای خانواده بسیار سخت وناگوار است .یاد آوری خااطرات فیبی را تسکین می دهد .فیب برای
کنارآمدن با مرگ برادرش تالش میکند.
شخصیت فیب در داستان طوری ترسیم شده که خواننده هم همراه فیب برای برادرش عزاداراست وسعی میکند فیب را
دلداری بدهد .فیب در این ماجرا یاد میگیرد که چگونه باید خود را تخلیه کند وبا گریه غم سنگین از دست دادن برادر را سبک
میکند .سعی دارد خانه سرد وبی روحشان راتغییر دهد .زمان می گذردتا اینکه مادر بزرگ به خانه آنها می آید ،آنها از خاطرات
میک میگویند .وبا یاد خاطرات میک آنها به آرامش می رساند .مادر بزرگ آنها را مجبور میکند که دور میز بنشینند مثل قبل و
باهم شام بخورند درست مثل یک خانواده .کم کم زندگی رنگ عادی به خود میگیرد .هرکس بامرگ عزیزش رویکرد متفاوتی
دارد .اماچیزی که مهم است زندگی برای زنده ها جریان دارد وباید زندگی کرد.
لیندگرن ،استرید ( .)4939پرنده قرمز .تصویرگر :ماریت تورن کویست .مترجم زهره قائینی .تهران :موسسه پژوهشی تاریخ
ادبیات کودکان
خالصه ونقد ساختاری داستان :حادثه در کشور سوئد اتفاق می افتد در روزگارفقر ونداری ،خواهر وبرادر والدین خود را از دست
می دهند به ناچار باید بزرگسالی از آنها نگهداری کند .کشاورزی آنها را نزد خود می برد تا از آنها کار بکشد؛ و در عوض به
آنها سیب زمینی پخته می دهد .این خوراکی فقط برای زنده ماندن وسیر کردنشان است .بچه ها تحت فشار ونامهربانی ،غمگین
وناراحت هستند .امیدوارند که روزی این رنج به پایان خواهد رسید و به مدرسه خواهند رفت .در مدرسه هم از غم واندوه آمان کم
نمیکند ،وکسی آنها را دوست ندارد .ناگهان در یکی از روزها در سرمای زمستان در را ه مدرسه تا خانه با دنبال کردن پرنده ای
قرمز به دری می رسندکه به سوی باغی همیشه سرسبز باز است.
باغی با بچه های خیالی وغذاهای متنوع! آنجا ساعتی خوش هستند .از آن پس هر روز بعد از تعطیلی مدرسه به باغ می رفتند
با آنها بازی می کردند وغذا می خوردند و به خانه برمی گشتند .آنها احساس امنیت وآزادی میکنند واز عشق و دوستی بهره می
برند وبا مرگ آنها آرامش به وجودشان برمی گردد .در آخرین روز وقتی وارد باغ می شوند در رابه بهشت پشت سر خود می بنندند.
وهرگز به خانه کشاورز برنمی گردند .داستانی فانتزی کوتاه ،تصویری با درونمایه روانشناختی وعاطفی وموضوع فقر ،عشق امید
وکودک بی سرپرست که توسط راوی بیان میشود .زندگی خاکستری دو کودک (دختر وپسر) را مطرح میکند که در برابر سختی
ها ایستادگی میکنند .داستان دارای ژرف ساخت است الیه های درونی نشان می دهد استعاره ای از طرح موضوع نا امیدی وامید
برای کودکان به هنرمندترین شکل ممکن تصویر شده است .تصاویر کتاب رنگی وهنرمندانه وبا ظرافت همچون تابلوهای فرش
ترسیم شده متن را همراهی میکند .انتهای داستان باز است.
پژوهشی از متن داستان -زندگی دو سیما دارد ،سیمای سرد ومرگ آفرین و سیمای زندگی بخش بهاری .چیزی که به آنها
زندگی می بخشد واندیشه بهار در دل زمستان است .حرکت رفت وبرگشتی به جهان خاکستری و بوستانی که نماد بهار است و به
مرغک امید که آنها را در این راه کمک میکند .تفاوت ارزش های مادی ومعنوی ،نابرابری ها .در بند بودن آزادی وغیره ...چون
غم درونی و تنهایی بچه ها را برای خواننده قابل لمس میکند داستان دو قطب دارد .قطب امید ونا امیدی ،قطب سیری و
گرسنگی؛ در حقیقت داستان میان این دوقطب می چرخد و معنا پیدا میکند .طرح یک موضوع فلسفی زیستی مانند نا امیدی وامید
درذهن کودکان وارد میشود ،پدیده ای چند وجهی را به گویاترین و زیباترین زبان بیان و سوال هایی را ایجادمیکند .پرنده قرمز
نمادی از مفهوم واژه امید ،است .بستن در به سوی سرزمین خاکستری هم نمادین است یعنی پایان و پشت سر گذاشتن یک
وضعیت بحرانی .آغازو معنا بخشیدن به شروع زندگی دیگر یعنی گام به گام پیش رفتن است .ودرک امید است که میتوان هر
وضعیت سختی را آسان تر سازد .بچه ها با خود ودیگران وشرایط محیط شان با سختیها در کشمکش اند به آرزوهای دست نیافتنی
با رفتن به باغ به آرامش می رسند.
خانیان ،جمشید .)4981( .طبقه هفتم غربی .تهران .افق.
خالصه ونقد ساختاری داستان :امیر علی نوجوان پس از فوت پدر درتعطیلی مدارس برای کمک به تامین معاش زندگی به
دنبال کار می گردد .اوبرای پرستاری ومراقبت از نویسنده ای پیر ک دخترش کارمند است ،به طبقه هفتم آپارتمانی می رود .او قرار
است از  1صبح تا  1شب از پیر مرد مراقبت کند غذا ودارویش را بدهد .او را حمام ببرد و ...او دستورات زن رامو به موانجام می
دهد؛ اما به خواسته های پیر مرد نیز نمیتواند جواب منفی بدهد .او پیر مرد را کول میکند وبه طبقه پایین می آورد .با همه سختی
از آپارتمان خارج ،وطبق خواسته پیر مرد وبه یاد خاطرات کودکی سوار دوچرخه اش میکند .امیر علی حرفهای پیر مرد را گوش
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میکند او را به خانه برمی گرداند .به حمام می برد .پیر مرد به او می گوید که امروز به او خیلی خوش گذشته است .واز او می
خواهد برایش بلوط بیاورد .روز بعد امیر علی با جیب پر از بلوط به خانه پیرمرد می رسد می بیند در نیمه باز است .ودخترش روی
صندلی با چشمات قرمز وگریان نشسته ،امیر علی به خاطر دیر رسیدن معذرت خواهی میکند .از نگاه های او متوجه میشود ،پدر
برای همیشه از بین آنها رفته است .امیر علی بلوط ها را از جیبش در می آورد وروی میز میگذارد وبا غم واندوه به خانه برمی
گردد .این داستان کوتاه ،واقعگرا .باموضوع پرستاری و دوستی؛ و درونمایه اخالقی وروانشناختی واجتماعی که توسط سوم شخص
دانای کل بیطرف با زبانی ساده وروان روایت میشود .زمانبندی داستان تابع توالی منظم زمانی نیست ،رفت وبرگشت زمانی دارد به
همین علت طرحی ساده وخطی ندارد .شخصیت پردازی پویا وروانشناختانه است.
شخصیتهای اول (امیر علی و پیر مرد) داستان هر دو کنشگران معنایی هستند رفتارهای آنها معنا هایی به همراه دارد .زبان
داستان محاوره ای صمیمانه ومعمولی است .خواننده را با خصوصیت درونی شخصیت ها آشنا میکند .داستان با پیچ وخم های
ماجرا ،خواننده با امیر علی ،نوجوان ساده ومصمم ،توانمند وروحیه ای ماجرا جویانه ،جستجوگرو کنجکاو وخستگی ناپذیر همراه
میشود .امیر علی سعی میکنداز پس کار برآید .گره گشایی وتغییر وتحول او برخالف تالشی که کرده به ثمر نمی رسد اویک روز
بعد دوباره بیکار میشود؛ و مرگ پیر مرد زحمات اورا بی نتیجه میگذارد .پایان بندی داستان باز است.
پژوهش در متن داستان  -پیر مرد پس از یک زندگی پر بار فرهنگی وتالیف سی جلدکتاب که مانند بچه هایش عزیز هستند،
اینک چشم به راه مرگ است؛ امیر علی مسئولیت پرستاری و مراقبت از پیر مرد ی بیمار وضعیف را دارد .واین مسیری دوستی
صمیمانه ومتفاوت بین اوو پیر مرد در طول روز بوجود می آورد .عمق ارتباط امیر علی وپیر مرد در همان مدت کوتاه آشنایی است.
پیر مرد دیگر بریده بریده حرف نمی زند و چشمان خاکستری او از شوق برق می زند دیگر سرفه نمیکند سر حال وشاداست امیر
علی وپیر مرد خالء عاطفی یکدیگر راپر میکنند؛ پیر مرد با امیرعلی احساس نزدیکی وصمیمیت میکند وبا گشت گذار در دنیای
نوجوانی می پردازد ،با همان احساسات ،اندیشه ها ،هیجان ،ماجراجویی ها ،شیطنت ها .دیگر شخصیت او ،شخصیت کلیشه ای پیر
مردی ضعیف وبیمار نیست بلکه شخصیت شگفت انگیز ی است .علی رغم ناتوانی جسمی ،روحیه ای پر توان ظرفیت باالیی
داردوهمین برا ی خواننده جذابیت دارد واو را به دنبال خود می کشد.
اما ناگهان با مرگ پیر مرد همه چیز به هم میریزد .امید امیر علی به ناامیدی تبدیل میشود هم کارش را از دست داده ،وهم
برای بار دوم پدرش را .باز مسئله فقر ومرگ مطرح است .امیر علی سرگردان آشفته به خانه بر می گردد .سعی میکند باخاطرات او
به آرامش برسد .ولی برای کمک به امرار معاش خانواده باید به دنبال کار باشد .مخاطب با امیر علی همذات پنداری ،وخالء عاطفی
او را کامال درک میکند و با او همراه است.
ژوبرت ،کلر .نویسنده وتصویرگر )4988( .خدا حافظ راگون پیر .ویراستار :حسین بکایی .تهران کانون پرورش فکری کودکانو نوجوانان.
خالصه و نقد ساختاری داستان :زیر تپه در کنار جنگل یک جفت خرگوش منتظر تولد خرگوش کوچولوها هستند .شش تا
خرگوش یکی پس از دیگری به دنیا می آیند؛ اما هفتمی خیال بیرون آمدن ندارد .خرگوش پدر نگران است ،راگون پیر دانا را به
خود به خانه می آورد .راگون چند تا ضربه کوچک به شکم مامان خرگوشه می زند ومی گوید :خرگوش کوچولو چرا تک وتنها تو
تاریکی نشستی؟ دنیای ما روشن ،بزرگ وزیباست نترس بیا بیرون .همان شب خرگوش کوچولو به دنیا می آید ،اسمش را تک می
گذارند .تک روزها را با راگون پیر در جنگل می گذراند .تک کنجکاو سوالهای زیادی از او میکند.
یک روز پاییزی وقتی تک به سراغ راگون پیر می رود او خوابیده بود ،هرچه او را صدا می زد وتکانش می دهد بلند نمیشود.
به صدای تک چند تا از حیوانهای جنگل می آیند .آنها میگویند :که راگون از دنیا رفته؟ تک بغض میکندو می گوید :ولی او
اینجاست .گوزن سرش را تکان می دهد ومی گوید :هرکس که از دنیا برود بدنش را اینجا میگذارد ومی رود! گوزن ،دارکوب
وموش کور چاله ای میکنند بدن راگون رادر آنجا زیر کپه ای خاک می گذارند .سینه سرخ شاخه ای کاج می آورد وسط کپه
میگذارد ،میروند.
تک تا تاریک شدن هوا تنهامی ماند ،غمگین وتنها گریه میکند .ناگهان تک در سکوت صدایی می شنود .تک عزیزم چرا
گریه می کنی؟ تک تو تاریکی راگون را می بیند .او اشکهای تک راپاک میکند و می گوید :یادت هست (می ترسیدی دنیا بیایی
فکر می کردی شکم مامان بهترین )...تک سرش را تکان می دهد ومی خندد؛ اما باز هم اشتباه می کنی .دنیای ناشناخته بزرگتر
وقشنگتری هست که به آنجا رفته ام .پس نگران من نباش .تک گفت :ولی من تنها مانده ام ،راگون گفت :با «خدا حرف بزن» تا
دلت آرام بگیرد .کم کم عادت می کنی .ممکنه در کنارت نباشم ولی تو قلبت هستم .تک خواست چیزی بگوید که ناگهان از خواب
پرید ،صدایی از دور شنید سنجابی را دید .سنجاب با نگرانی گفت :یکی از بچه هایم نمی خوادبه دنیا بیاید؛ شنیدم تو راه حل را می
دانی .به النه ما می آیی؟ تک نگاهی به خودش انداخت زیر لب گفت« :خدایا به امید» تو .وبه دنبال سنجاب به راه افتاد .این
داستان کوتاه ومدرن وامروزی ،فابل و تخیلی .با موضوع مرگ و دوستی درونمایه اخالقی وتربیتی و روانشناختی و فلسفی .در
طرحی ساده وخطی که توسط سوم شخص روایت میشود .داستان بدون دخل وتصرف وپیچیدگی با ژرف ساختی قابل تأمل و
نشانه های منطقی که خواننده را به محتوای داستان می کشاند .شخصیت راگون پیر نماد خرد و پیر اندیشه برای راهنما بودن ،برای
تربیت واندیشه های معنوی است.
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پژوهش از داستان -داستان برمحوریت محتوایی مرگ وغنایی ومعنایی استوار است .حس خوب دیدن ،کنجکاوی
وجستجوگری درست از پدیده ها وطبیعت وزندگی را به مخاطب انتقال می دهد درواقع چیستی وچرایی جهان را به مخاطب منتقل
میکند .داستانی برای رجعت وبازگشت به خویشتن است ،با یک حرکت دوره ای تولد ،زندگی ،مرگ و دوباره زندگی پس از مرگ و
فلسفه ای با زبانی ملموس قابل فهم با درایت وهوشمندی روایت میشود .پایانی خیلی نرم باوزش باد پاییزی وتغییر رنگ برگها
مرگ را زیبا جلوه می دهد .داستان بعد از تولد شادی را به او می اموزد دوستی وعشق وهدفمند بودن در زندگی ،وپرتاب ذهن
مخاطب به جهانی دیگر بدون آنکه فضایی هولناک وخوف انگیزی خلق کند ،وتصوری منطقی واحساسی ازتنهایی داشته باشد .به
گونه ای مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد .انگار تا پایان جهان هستی این چرخش ادامه دارد واز نسلی به نسل دیگر ،انسانی به
انسان دیگر ،زندگی تا مرگ را منتقل میشود .راگون بی آنکه مستقیما درس اخالق بدهد ویا اشاره ای به آموزه های دینی داشته
باشدوآموزش معرفت ،شناخت وآموزه های دینی ومعرفتی دارد راوی نرم وپاور چین وپاورچین به جهان درون ذهنی کودک پا
میگذارد واو را متحول میکند.
معرفی دوشخصیتهایی که به راحتی در بحث جاگزینی ،باور پذیری ،وهمذات پنداری پیش می رود .مخاطب با خرگوش
کوچولو همذات پنداری میکند و جلوه ای از زندگی روحانی ومعنوی ایجاد میشود.
 بایرامی ،محمد رضا .)49813( .گرگها ازبرف نمیترسند .تهران :قدیانی (کتابهای بنفشه).خالصه ونقد ساختاری تحلیلی داستان :در بین کوهای سبالن دردره گودی ،روستای « ایران درسی» درحوالی سرعین از توابع
اردبیل قرار دارد .گودی این روستا مانند دلوی در ته چاه می ماند .به علت عدم دسترسی به امکانات زندگی هر خانواده ای در این
روستا که پروبال میگیرد کوچ میکند ،واز آنجا می رود .خانواده یوسف وفتاح در این روستا زندگی میکنند .سارا خواهر فتاح نامزد
دارد وقرار است بعداز عید عروسی کند و از این روستا برود .فتاح هم امید واراست که پس از او خود را از این روستا نجات خواهد
داد .ایوسف وفتاح شخصیتهای اصلی داستان به دیدن آبشار «قوشا بوالغ» یخ زده در نزدیکی ده شان میروند .زلزله ای
شدیدمنطقه را فرا میگیرد .جاده در اثرحرکت زمین وریزش کوه مدفون میشود .یوسف وفتاح به سختی خود را به روستا می
رسانند .ازروستا جز ویرانه باقی نمانده و بسیاری از اهالی جان باخته اند؛ و آنها تنها مانده اند .کسی هم برای کمک نیست؛ آنها
فقط میتوان ند بدن نیمه جان مادر بزرگ یوسف وسارا خواهر فتاح را از زیر آوار بیرون بیاورند .فتاح ویوسف در روستای ویران شده
با دو مصدوم وتعداد زیادی کشته تنها مانده اند .شب هنگام گرگها به ده حمله میکنند آنها با تمام توان ازجنازه ها محافظت
میکنند.
سارا پیش از رسیدن نیروی امداد در اغوش برادرش فتاح می میرد؛ اما نیروی امداد پدر یوسف را زنده از زیر آوار بیرون می
آورد .ومادربزرگ یوسف را برای معالجه به بیمارستان شهرستان اردبیل می برند؛ و معالجه میشود .فتاح همه خانواده خودرا از دست
داده ،ونمیتواند مصیبت وارده راتحمل کند .این داستان واقعگرا و بلند با موضوع مرگ ودرونمایه اخالقی وتربیتی وروانشناختی
وفلسفی است .این داستان درباره وقوع زلزله در روستایی دور افتاده در منطقه سبالن را با زبان ساده و لحنی توصیفی وعاطفی،
توسط سوم شخص روایت میکند .وکشمکش یوسف وفتاح را با مشکالت زلزله را نشان می دهد .درآخرهم باافسردگی وتنهایی
ازغم دست دادن عزیزان که از تبعات زلزله از بالیای طبیعی روبرو می شوند.
پژوهش درمتن داستان«-زندگی همین است خوشی وناخوشی ،گاهی چیزی که برای یکی باعث خوشی است برای دیگری
باعث ناراحتی میشود .البته این به نوع نگاه ما برمی گردد بستگی دارد .به قول آن اهل دل « هر چیز که در جستن آنی ،آنی» وبه
قول خودمان زندگی را هر جور بگیری همانطور میشود( 1».گرگها از برف نمی ترستند .)651،بزرگی می گوید :اکسیر حیات دو
چیز است عشق وبال .چون بالرا چشیده ای امیدوارم بعدها مزه عشق را هم بچشی .این دو با هم نبوغ را می آفرینند.
نمی دانم تا به امروز با مفهوم خدا درگیر شده ای یا نه؟ به آن اعتقاد داری یا نه؟ اما این را خوب می دانیم که هر کسی دیر یا
زودمجبور است با این مفهوم عجیب وبزرگ کلنجار برود .شوک بزرگ از بالیای طبیعی ومشکالت وسختی های پس از زلزله و
ادای دینی که نسبت به خانواده ها وجود داردموجب میشودفرد مدام از خودبپرسد آیا خدا من را فراموش کرده؟! و در تنهایی خود ا،
ز خدا گله مند است .اگرچه گاهی صالح او را در کارها می داند ومی گوید خدا برای من چنین سرنوشتی را مقدر کرده! ویامن باید
چنین سرنوشتی را داشته باشم .او تنهایی خود را در کنار خدا وگفتگوی با او می گذراند .پناه بردن به خدا در سختیها از ویژگی
داستانی مرگ ناگهانی است .این کتاب نگاه متفاوت نسبت به مرگ در اثر حوادث طبیعی دارد.

 -4تحلیل تطبیقی داستانها
مرگ ،با فرایند تلخی همراه است .این واقعیت گریز ناپذیر در کتابهای گروه سنی نوجوان که در شناخت از خود وجهان،
کنجکاو و درایجاد ارتباط انسانی حساس اند ،در سبکی واقعی گرا صورت گرفته است؛ و تحمل سنگین مرگ ناگهانی ناشی
ازتصادف وحوادث طبیعی در گروه نوجوان که قابل تحمل تر ازکودک است ،قرار دارد .از آنجایی که بیان مسئله مرگ برای کودک
سخت ،ودرک آنان نسبت به نوجوانان کمتر است .داستانها ی با درونمایة مرگ به صورت فانتزی وتخیلی با زبانی عاطفی آورده
شده تا مو جب شناخت و گسترش ذهن مخاطب گردد.
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پایان باز برخی داستانها وسوالهای بوجود امده در کتاب ،ضرورت وهمراهی بزرگساالن را در پاسخگویی و راهنمایی آنان می
طلبد؛ و کودکان و نوجوانان را در ترس و دلهره های پنهانی کمک میکند .دعوت افرادمذهبی در رویا رویی با مسئله مرگ ،با
شکیبایی و اعتقادات مذهبی و توکل به خدا و رفتن به بهشت ودنیای بهتر و در نهایت ایجادآرامش بوضوح دیده میشود .وموجبات
عادی شدن زندگی وتسهیل درد و ایجاد دلگرمی آرامش میشود.
همذات پنداری مخاطب با شخصیتهای اصلی کودک و نوجوان در داستانها زمینه ای را ایجاد میکند تا در رویارویی
بامشکالت تحمل آن آ سان شود .یاداوری خاطرات مثبت فردازدست رفته امید واعتقاد به وجود دنیای دیگر و امکان رابطه با روح
مردگان ،کودک و نوجوان را به آرامش می رساند؛ و از عواقب سوء شوکی که به آنهاوارد شده جلوگیری میکند.

 -5نتیجه گیری
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ادبیات در زمینه مرگ با شگردهای مختلف و پسندیده موجب رشد ارزش ها ومعنا دهی به زندگی میشود .داستانهای بررسی
شده با موضوع مرگ در دو گروه سنی کودک و نوجوان ،با درونمایه روانشاختی وفلسفی؛ به عواقبی چون ترس ،عصبانیت ،خشم،
نگرانی وسر درگمی اشاره دارد.
برخی از کتابها مناسب فرهنگ ایرانی (متفاوت از سایر فرهنگ ها) است و احساس غم و اندوه و ناراحتی از دست دادن عزیزان
باپناه بردن به خدا سبب کنار آمدن با مصیبت میشود .وراه را برای تسکین وآرامش افراد با ایمان ومذهبی هموار میکند.
خواندن داستانهایی درباره مرگ (در اثر پیری ،مرگ ناگهانی) ،دیدگاه ها متفاوتی به خواننده خود می دهد ،وزمینه را برای
آمادگی عاطفی و روانی در پذیرش این رویداد است.
کتابها جهت استفاده اولیا و مربیان و مشاوران مناسب است .همراهی بزرگساالن درسوالهای ایجاد شده در داستانها به درک
واقعیت مرگ وایجاد همدردی وهمدلی ،زنده نگه داشتن یاد وخاطره عزیزان ،کمک شایانی به کودکان و نوجوان میکند؛ و یاری
رسان عواقب بد خشم و ناباوری درسختیها است؛ و راه را برای رسیدن به زندگی عادی هموار میکند.
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