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 و مواجهه با مفهوم مرگ ،كودك، داستان كودك

  كوبلرراس ةنظري ةپاي بر» هزار درناي كاغذي ساداكو و«تحليل داستان 

  *مصطفي صديقي

  دهيچك
از مفاهيم و موضوعاتي است كه كودكان از سني  جاودانگيو  ،ترس از مرگ ،مرگ

هارت مواجهه با اين هاي مهم براي آموزش م از روش. شوند ميخاص با آن مواجه 
هاي داستاني براي اين  اب متنگيري از آثار داستاني است و انتخ بهره مفاهيم فلسفي

گـرا از   ر، داستاني واقعدر اين نوشتا. و تحليل آثار نياز دارد ،به شناخت، تفسير كار
 ةانتخاب و بر پاي قرار دارد،مرگ  ةسرطان در آستان علت  كه به ،ساله دوازده يدختر
مواجهه با براي  در اين نظريه. تحليل و تفسير شده است »اليزابت كوبلرراس« ةنظري

 .شـود  مطـرح مـي   و پـذيرش  ،زدن، افسـردگي   انكار، خشم، چانه ةمرگ پنج مرحل
سر سرعت از يعني انكار و خشم را به شناسي سوگ ساداكو مراحل اول و دوم روان

زندگي ساداكو و نيز خط روايت به سطح و موقعيتي  ،سوم ةگذراند، اما در مرحل مي
. كنـد  و قصه بر اين ترس غلبه مي ،ساداكو با اسطوره، بازي ؛شود ميمتفاوت منتقل 
طوري كه سـرانجام ايـن    بند، بهيا مرگ پيوند ميو  ،بازي، آيين ةگان از اين منظر، سه

 ،در سطح اول، ساداكو و اطرافيان او و در سطح دوم قصهـ  اسطوره يا بازيـ  يباز
. رسـاند  پذيرش و غلبـه بـر تـرس از مـرگ مـي      ةمخاطبان داستان را به مرحل ةهم

همچون داستان  ،توان در متون عرفاني فارسي درمانگري و جاودانگي را مي ةاسطور
  .نيز يافت ،درنا با سيمرغ

  .، ساداكو، درنا، اسطوره، داستانترس از مرگ، كوبلرراس :ها واژه كليد
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  مقدمه. 1
اش مطـرح    هـايي مشـابه دربـاره     هايي است كه كودكان و فالسفـه پرسـش  مرگ از موضوع

 آورده شده استهايي   پرسش »مرگ«ذيل مدخل  هاي كودكان  نگاهي به پرسشدر . كنند  مي
  : اند  مرگ پرسيده ةدربارساله  سه تا هشتكه كودكان 

دانند چه وقت  ها مي  آيا انسان ؟ميرند  ها مي  كي انسان ؟ميرند  ها مي  چرا انسان ؟مرگ چيست
مردن بد  ؟شود  اگر كسي بميـرد باز هم زنـده مي ؟شود  اگر كسي بميرد چه مي ؟بايد بميرند

سسه ؤم( .. . ؟دنياي بعد از مرگ چه شكلي است ؟شد  مردند چه مي  نميها   اگر انسان ؟است
  .)152 -  151: 1386دنيا،  كودكان

هاي اديبان   ها و اندوه  هاي فالسفه يا دغدغه  شباهت به پرسش  هاي اين كودكان بي  پرسش
اگرچه « :گويد  اونامونوي فيلسوف مي. هايي كه ناگزير همه است  مرگ نيست؛ پرسش   ةدربار
چيـزي كـه    .)77: 1380اونـامونو، (» سازد  مان مي  آزارد، ولي آبديده  انديشي دلمان را مي  مرگ

  ).132: 1383خسرونژاد، (دهد   را نشان مي» تجربه«اي از   براي كودكان نيز چهره
در  ، با اين حال،با موضوع مرگ دارند گوناگونيبرخوردهاي  متفاوتكودكان در سنين 

 ةدربـار نگـي    مـاري . آغازين كودكي دركي درست و واقعي از اين مفهـوم ندارنـد  هاي   سال
سـالگي پـاي    كودك فقط هنگامي كه به سنين نُه و ده«: گويد  مراحل ادراكي مفهوم مرگ مي

و در عـين حـال    ،ناپـذير   روندي داراي قوانين مشخص، اجتنـاب      مثابة بهگذارد، مرگ را   مي
  ). 34: 1384كريمي، (» كند  غيرقابل بازگشت درك مي

و مـرگ خـود را    ،شـود   وقتي با بيماري مهلكي مواجـه مـي   ر سني كه باشدانسان در ه
   :گويد باره مي معتمدي در اين .شود  نابسامان مي جان و جهانش ،يابد  نزديك و حتمي مي

ن بيمار است؛ در طـول ايـن بحـرا   اي بحراني در زندگي   الوقوع مرحله  شناخت مرگ قريب
هـاي فـرد منجـر      آيد كه در اوج خود به كاهش توانـايي   وجود مي اضطرابي فزاينده به ،حاد
هـاي    با بحران ناشي از شناخت مرگ بـه سـاختارها يـا مكانيسـم       شود و او براي مقابله  مي

  . )22: 1387( برد  دفاعي پناه مي

اليزابـت كـوبلرراس   . رساند  ميپذيرش مرگ    ةها سرانجام بيمار را به مرحل  مكانيسماين 
 ها  ها و حاالت شخص را در اين دوره  ويژگي است و اين مراحل را به پنج دوره تقسيم كرده

و پـذيرش اسـت    ،زدن، افسـردگي   اين پنج دوره شامل انكار، خشم، چانـه . دهد  توضيح مي
  ).1388كوبلرراس، (
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اري سرطان در بيمارستان بسـتري  بيم سبباي است كه به   ساله دوازده   ةدختربچساداكو 
سـاداكو و هـزار درنـاي    داسـتان     ةپايبر ــ مراحل زندگي ساداكو  ،در اين پژوهش. شود  مي

شـده در   ة مطـرح بـا پـنج دور  ــ، ضمن تطبيق  )مريم پيشگاه ةترجم(از الينور كوئر  كاغذي
  .شود طرح و تحليل مي، كوبلرراسنظرية 

سـوم درناهـاي    ةمرحلـ كنـد، امـا در    سرعت طي مـي  ساداكو مراحل انكار و خشم را به
اي و آييني آن است كه ساختن  نقش اول كاركرد اسطوره ؛كنند كاغذي دو نقش ويژه ايفا مي

اي ميان ساختن درناها و  در اين مرحله مسابقه. هزار درنا باعث غلبه بر بيماري و مرگ است
درمـاني اسـت؛    اي بـازي  گونـه نقش ديگر درناهاي كاغذي . گيرد گذر زمان خطي شكل مي

بخشـي آن همـراه    بازي همچون اجراي مناسكي آييني با ساختن درناها و كاركرد جاودانگي
  .شود از سوي ديگر بازي و اسطوره خود با مفهوم مرگ درآميخته مي شود؛ مي

آيـين،  ـ   همچـون بـازي   ،اي گيرد، اما اين باور اسطوره مرگ سرانجام جان ساداكو را مي
  .سازد مخاطبان روايت را دگرگون مي ةهمدگي او و در سطحي ديگر مسير زن

آيا شكلي از بازي وجـود دارد كـه   « :پرسد مي بازي و رشد كودكجويس مك لالن در 
  )123: 1371(» بتواند كودك را در غلبه بر ترس از مرگ كمك نمايد؟

در پـي آن   درمـاني  شناسي در قلمروي بازي چه روان آن ،طور خاص به ،در اين پژوهش
كند، مورد نظر نبوده بلكـه   را دنبال مي و به شكل كلينيكي آن ،است و تعريفي كه از آن دارد

هـاي درون مـتن بـا آن همراهـي      است كـه نشـانه   ،يعني يك داستان ،خوانشي از متني ادبي
 ـــ  خواني دارد، زيرا درماني با تحليل اين متن داستاني هم بازي ةنظري ،از اين منظر. كنند مي

درماني روشي است براي كمك به كودكاني كه مشكل دارند  بازيــ  شناسان به تعريف روان
برسـند  تا تعادل خود را بازيابند و در روابـط اجتمـاعي بـه سـازش      ؛)20: 1373اكسلين، (
  .)17: 1366نيا،  طباطبايي(

ني هـاي داسـتا   فرهنگ توصيفي شخصـيت اين داستان، ميرشاهي در  ةدربارپيش از اين، 
ضـمن   ،»هـاي دنيـا   ساداكو هزار درنا براي صلح و زنـدگي بچـه  «اي با عنوان  در مقالهنوجوان 

خود  ةمقالدر  او. آورده است ...و  ،ساداكو، كتاب الينور كوير ةتحليل، اطالعات مفيدي دربار
جـوي  و بيني و جسـت  واقعيتي محتوم براي ساداكو و نيز خوش مثابة بهبيماري ــ  دو جريان

   .آن بحث كرده است ةدربار مطرح وــ را  زنند خوشبختي كه روايتي تراژيك را رقم مي
گـر    رانيهاي و  ت كودكان در جنگيبه وضع »مرگ در جنگ« ةمقالعلي خاكبازان نيز در 

  .)1389( پردازد  ها مي  ها در داستان  ر و بازتاب آنيدو قرن اخ



 ... كودك، داستان كودك و مواجهه با مفهوم مرگ   56

  

كتاب داستاني كودك و نوجوان  30ات كودك و نوجوان اصفهان يانجمن دوستداران ادب
ات يـ ا ادبيـ آ«ابنـد كـه   ين پرسـش را ب يـ اند تا پاسخ ا را بررسي كرده گوناگوناز كشورهاي 

» ؟ل كنـد ير در زندگي كودك و نوجـوان تبـد  ييتواند مرگ را به امكاني براي تحول و تغ  مي
  ).1392نفيسي، (

هـا    كـه محـور آن   ،متفـاوت دك و نوجوان از كشورهاي عنوان داستان كو 22 نيز اكرمي
  ).1382اكرمي، (كند   ها بر مخاطب نوجوان اشاره مي  ر آنيبررسي و به تأثرا  ،مرگ است

  
  هاي تفكر داستان كودك و نوجوان و پرورش مهارت. 2

را بـه مخاطـب كـودك و نوجـوان      يمهـارت  يو باز ،داستان ساداكو به كمك اسطوره، قصه
ا يـ باشـد   يعـاد  يتوانـد مخـاطب   يمخاطـب مـ  . آموزد و آن غلبه بر ترس از مرگ است يم

كه هـر   يمراسم. ت داستان قرار گرفته استيسان با شخص ت هميكه خود در موقع يمخاطب
در سراسر جهان توسـط كودكـان و نوجوانـان    ) داستان يت اصليشخص(ساداكو  يسال برا
بـر   يان زندگيجر ةغلبتا  ،سازند يم يكاغذ يدرناهااد ساداكو يشود و در آن به  يبرگزار م

  . ن كتاب استيق اير عميدهنده تأث ان كنند، نشانيبرا مرگ 
 يانتخاب مواد داسـتان زيرا  ،است يگونه آثار از مراحل اساس  نيا  ةارائو  ،ريشناخت، تفس

  .اهميت بسيار دارد دن به كودكان و نوجوانانيشيهاي اند در آموزش مهارت
كـه در داسـتان    يزيـ ن چيشوند نخست ورزي انتخاب مي هايي كه براي انديشه داستاندر 

 44: 1392كم، (دارد  يفلسف ةشيانداز  يا داستان نشانين است كه آيم ايد به دنبال آن باشيبا

. زديـ را برانگ يبـاز و جـامع   يهـا  هايي آن است كه بتواند پرسش چنين داستان ةنشان). 45 - 
اند تا كودكـان را   ستهينگر يباز به زندگ يدگاهيد كه با ديباش ييها دنبال داستان  كه اين ديگر 
د يباش ييها دنبال داستان  و اكتشاف كنند و به ،يساز هيرت، فرضيو ح يگر ق به پرسشيتشو

شان، يها تواند افراد را در حال كشف تفاوت يگو مو گفت. اد هستنديز يگوو گفت يكه دارا
و غيره نشـان   ،يگريد يها شهيشه براساس انديد، ساختن اندير، تبادل عقاگيكدياستدالل با 

  ).54 -  53، 50: همان(دهد 
هـا چـه بـه شـكل      اسـطوره . رنديهـا اسـاط   از آن يكيهستند كه  يها داراي انواع داستان

ل در بـ كمپ .كنند يم ينيآفر گرا نقش واقع يدر داستان يليو چه به شكل كاركرد تمث يسيبازنو
ك عصر، خود را يا يو  ،فرد، نژاد يازهايها و ن در مقابل خواست ،اسطوره«: گويد باره مي اين

  ).383: 1389(» دهد ير نشان ميپذ گو و انعطاف پاسخ يهمچون زندگ
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م يرد و مفـاه يـ ز كمك بگيكهن ن يها تواند از افسانه يها م يسيا بازنوي ينين بازآفريا
 ييگو قصه يق انداختن لحظه مرگ با جادويتعو كنش شهرزاد در به .را بازگو كند يازل

هـزار و   ةقصـ  ،قـت ين قصـه اسـت درحق  يبر زمان در ا يرگيچ ةنشانن يخود، آشكارتر
محمـدي  (ر دانست يز از زمان ناگزيانسان با مرگ و گر ةمبارز ةقصتوان  يرا م شب كي

  ).117 /3: 1385و قاييني، 
هـا را در   آن، ...و  ،يا ، افسـانه يا گـرا، اسـطوره   واقـع  يها داستان ، ضمن انتخابنورتون

در ادامـه، مشـخص   . كنـد  يم يبند كودكان و نوجوانان دسته يسن يها برابر رده ييها جدول
آن  يو اجتمـاع  ،يتي، شخصـ ي، شـناخت يها در رشـد زبـان   ن داستانيكه هركدام از ا كند مي
مخاطبان كودك و نوجـوان را   يها واكنش ،ها ل داستانيتحل با ،سپس. مؤثرند هاي سني رده

 ييها ، داستانيتياز نظر رشد شخص ،مثالً ؛ر كرده استيو تفس يها بررس ن داستانيدر برابر ا
ان دبسـتان  يـ پا يها ن ساليكنند براي كودكان در سن يا طالق را مطرح ميكه موضوع مرگ 

  .داند يمناسب م) يسالگ دوازدهتا  ده(
چه؟ انجام  يعنيرد و مرگ يم يم يهمچون چرا كس ييها پاسخ ن كار با طرح پرسش ويا

ان يـ پا  بـه سـازنده   يماجرا با بخشـ . شود يها توجه م رد و به انواع عواطف و احساسيگ يم
كـه   يتيمانند وضـع ). 29: 1382نورتون، (  دخاطر سپر بهرا  يتوان كس يكه م يرسد، راه يم

رسـد و   يان ميف مفهوم مرگ به پايرش و تلطيرد و سرانجام با پذيگ يساداكو در آن قرار م
  . كنند يم يبعد از آن مخاطبان تا امروز با آن مفهوم و نگاه همراه

 يساداكو و هزار درناكند،  يمخاطب درمان م مثابة بهدر متن، ساداكو را  ،درناها  ةقصاگر 
را بـه مخاطبـان    يبـر تـرس از مـرگ و درك مفهـوم جـاودانگ      يرگيز مهارت چين يكاغذ

  :كند بيان مي باره نورتون در اين. آموزد يم
و  ،ينشـاندن و لجبـاز   يز از حـرف خـود را بـه كرسـ    يجاد اعتماد، پرهيبر ترس، ا يرگيچ

 يمطلوب و قابل قبول واكنش نسبت به همسـاالن و بزرگسـاالن همگـ    يها وهيآموختن ش
ـ   درماني تعامـل  كتاب. ارنديدشوار بس يها مستلزم تجربه در . ات اسـت يـ ن خواننـده و ادب يب

و  ير درمـان يتأث ،رديگ يار خواننده قرار ميكه در اخت ،يروش درمان با كتاب مطالب خواندن
  ).230: 1382نورتون، (شفابخش دارد 

 يتيمرگ است كه موقع يستيو چ ييكالن دارد و آن چرا ين داستان كودك پرسشيدر ا
 يفلسـف  يانيـ ببـا  و  اًمين موضـوع مسـتق  يـ ا. استن پرسش مواجه ساخته ياو را با ا يواقع
ن موضـوع بـا   يـ ا. عهـده دارد  را بر  ت آنياست كه روا يشود، بلكه داستان يح داده نميتوض
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آن را به كـودك   ييو چرا يستيكوشند مفهوم مرگ و چ يم ميصورت مستق كه به ييها كتاب
ننـد، متفـاوت   يب ببيتـر آسـ   ان خود كـم ياموزند، تا هنگام مواجهه با مرگ اطرافيو نوجوان ب

آموزش : ميو مرگ را بشناس يچگونه زندگ چون آثاري توان ها مي از اين دست كتاب. است
نا مـگ  ينتياز سـ  سـت؟ يمـرگ چ ا يبراون  يكراسن ياز لور ها و مرگ به بچه يمفهوم زندگ

وانـات  ياز مـرگ ح  ييهـا  ر و آوردن نمونـه يكوشند با كمك تصـاو  يكه مرا نام برد گرگور 
ر يها تأث ن كتابيكدام از ا چياما ه ؛اموزنديمفهوم مرگ را به كودكان و نوجوانان ب ...و  يخانگ

  : كم عقيده دارد. ها را ندارند داستان
با موضـوع مـورد   له ئمسكه  نيشركت نخواهند كرد، مگر ا يواقع يكودكان در كاوش فلسف

ها  هر حال آن ا بهي ،زديلشان را برانگيها ارتباط داشته باشد، قدرت تخ آن يها بحث به عالقه
و  ،هـا  هـا، نگـرش   اسـت؛ بـه عاطفـه    يمحـرك قدرتمنـد    داستان. ر قرار دهديرا تحت تأث

 ). 38: 1392(ل آنان است يند تخيكودكان توجه دارد و خوشا يها ارزش

مـرگ در   »ييـ چرا«و  »سـتي يچ«كـه پرسـش    نيساداكو بعد از ا ،ن داستانيكه در ا چنان
اما داسـتاني   ،شود  صال مييابد، دچار سردرگمي و استي  رد و پاسخي نمييگ مي ذهنش شكل

 ،رد و آن داستان درناهاي كاغذي است كهيگ  گر در كنار داستان واقعي زندگي او شكل مييد
د و او را يـ ن پرسش پاسخ بگويد تا به ايآ  به كمك او مي ،موازات داستان زندگي خودش به

ز يـ د كـه بـا بـازي ن   ينما  درماني روي مي نوعي قصه ،نيبنابرا. برهاندصال يبست و است  از بن
كـه درون  شود   بدل مياي   ت قصهيبا ساختن درناها، خود به شخص ،ساداكو. شود  همراه مي

عني مفهوم جاودانگي را براي ي ؛سازد ساداكو خود درناها را مي. اش شكل گرفته  زندگي ةقص
ز بـا  يـ رفت از بحران، مخاطب را ن و تالش براي برون ،نفس هن اعتمادبيا . نديآفر  ش مييخو

عنـي  يسازد؛ اول، مخاطباني كه در داستان زنـدگي سـاداكو حضـور دارنـد؛       خود همراه مي
درناي كاغذي  644مرگ    ةلحظساداكو تا ـ مانده   دوستان او كه بعد از مرگش درناهاي باقي

اد يـ بـه   هنـوز هـم  مخاطباني كه  ،دوم و سپارند  سازند و با او به خاك مي  را مي ــ سازد  مي
  . م شونديسازند تا با او در خلق مفهوم جاودانگي سه  ساداكو درناهاي كاغذي مي

، كـه شخصـيت   »تعـادل  ـدم تعادل  ادل ـ ع تع« ةگان سهخسرونژاد ضمن توضيح مراحل 
 :كنـد  مـي مستقيم كتـاب بـر مخاطـب اشـاره     ثير أتكند، به  داستان در روند حوادث طي مي

  ).190: 1383(» كنند ميشنونده و خواننده نيز در ذهن خود مسيري مشابه را طي «
نـي و  يوند مفاهيم زميدادن پ براي نشانخود،  كـودكان ماهن اكـرمي در داستان يالد جمال
ك بـه مـرگ هسـتند از نمـاد     يناپذير نزد هاي درمان  مارييب علتبه كودكاني كه به آسماني 
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اي به سـاداكو اشـاره     در مقاله او. كند  كاغذي به جاي درناهاي كاغذي استفاده ميهاي   ستاره
ان كودكـان ژاپنـي   يـ ساداكو را به مظهـر قهرمـاني در م  ، ن كار ساداكويا« :ديگو  كند و مي مي
  .)120: 1382(» كند  ل مييتبد

جهـه بـا مـرگ    شناسي در موا هاي روان باورها و نظريه ةپاي ترديد الگوهاي فراواني بر بي
  .كند وجود دارد و نوشتار حاضر تنها يكي از اين الگوها را طرح و تحليل مي

  
  كوبلرراس ةنظري. 3

با توجـه  . كند  شكلي ويژه طي مي كوبلرراس، به   ةنظريطبق  ،مرگ را   ةگان  پنجساداكو مراحل 
مرحله نيز در همين شود، اين پنج   كه زندگي واقعي ساداكو در قالب داستان روايت مي به اين

  .فضاي روايي قابل طرح و پيگيري است
  
  انكار 1.3
كند؛   بروز مي گوناگونيهاي   است كه به شكل» انكار«بندي كوبلرراس   اول در تقسيم   ةمرحل

  . است »انكار شناور«و  »انكار مطلق«دو نوع آن 
شـوند    هاي وخيم مـي   چهارم افرادي كه مبتال به سرطان يا بيماري در يك: انكار مطلقـ 

   ؛خورد  اين شكل انكار به چشم مي
دهد و   گاه خود را كامالً آگاه از واقعيت محتوم نشان مي مرگ روبهبيمار : انكار شناورـ 
خبـر اسـت     الوقـوع خـود بـي     كند كه گويي از احتمال مـرگ قريـب    اي رفتار مي  ونهگ گاه به

  ).133 -  132: 1387معتمدي، (
هايي است كه   كنند، نشانه  اي كه ساداكو را به بيمارستان منتقل مي  تا لحظه از آغاز داستان

چيـز   اي انكار مـرگ و بيمـاري، گريــز از هـر     دهند؛ گونـه  انكار مطلق ساداكو را نشان مي
  :شود ميزندگي او ديده  متفاوتهاي   گرايي در بخش  و مطلق ،كننده  ناراحت
خوانـد كـه مـورد      اتمي به هيروشيما را كارنـاوال مـي   ةحملساداكو مراسم يادبود ) الف

  ؛)9:  1370كوئر، (شود   اعتراض مادرش واقع مي
آميـز، جشـن محسـوب      را به شكلي تلـخ و تنـاقض   ..  . ساداكو مراسم يادبود روز صلح«
  .)93: 1381ميرشاهي، (» كند  مي

ساداكو در برابر عكس مادربزرگ كه كشته شده و همگي به احترام سر به زير ) ب
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» مـادربزرگ تـو در آن روز كشـته شـد    « :گويـد   پدر مي. كند  اند بازيگوشي مي  انداخته
  ؛)6: 1370كوئر، (

هاي وحشتناك نگـاه    خواست به آن عكس  در نمايشگاه عكس قربانيان، ساداكو نمي) پ
  ؛)11: همان(كند 

بدترين قسمت ديدن مردمي بـود كـه سـوختگي روي    «براي ساداكو در اين مراسم ) ت
  ؛)12: همان(» جا گذاشته بود هاي سفيدرنگي به  صورتشان لكه

جـا دور   سـرعت از آن  بـه شد، او   هرگاه يكي از قربانيان بمب به ساداكو نزديك مي«) ث
  .)همان(» گشت  مي

ايي و سبكباري سـاداكو تحـت عنـاوين دوري از    اعتن بي علت بهميرشاهي اين موارد را 
  ).91 -  88: 1381ميرشاهي، (داند  هيروشيما مي ةجبرزدسنت ژاپني و گريز از محيط 

آگهي دارد، زيرا در آغـاز   اين حاالت گريز از واقعيتي است كه گويي به آن پيش   ةاما هم
  ).11: 1370كوئر، (» آورم  ميياد  بههاي اتمي آن روز را خوب   من صاعقه« »گويد  داستان مي

ديدگان فراموش   را با گريز از يادكرد مردگان يا آسيبل ئمسا   اين   ةهمكوشد   ساداكو مي 
كنـد    مي» احساس گيجي«دو، در مدرسه  ةمسابقهنگام شركت در  ،كند، اما سرانجام ساداكو

او هـر روز بـدتر   «). 18: همـان (» تصميم گرفته بود از اين راز با كسي صحبت نكنـد «ولي 
شب سـال  . ساداكو با ترس و وحشت اين راز را براي خودش پنهان نگه داشته بود ،شد  مي

  ).19: همان(» اش از بين برود  اي روي بدهد و گيجي  نو ساداكو آرزو كرد معجزه
شـود و او را بـه بيمارسـتان      دهد و يك روز در مدرسه بيهوش مـي   اي روي نمي  معجزه

 ؛و بايد بستري شـود  است شده) لوسمي(فهمند دچار سرطان   بعد از آزمايش ميبرند و   مي
» نه اين غيـرممكن اسـت  ! لوسمي: ساداكو ناگهان صداي مادرش را شنيد كه با فرياد گفت«
  ).22: همان(

 رسد و گاه با انكار شـناور مواجـه    پايان مي از اين وضعيت به بعد انكار مطلق ساداكو به
زمـاني     ةانـداز طـور مشـخص و بـا     گانه بـه   مراحل پنج   ةهمتوجه داشت كه بايد . شويم  مي

  .يابند  هاي متفاوتي بروز و نمود مي  طوالني و محسوسي نيستند، بلكه به شكل
  
  خشم 2.3
ريزد، انكار جـاي    نخست كه ديوار انكار فرو مي ةمرحلدر پايان «. است» خشم«دوم    ةمرحل

  ).59: 1388كوبلرراس، (» دهد  و تنفر مي خود را به خشم، غيظ، حسادت
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شـود و نـاگزير     اش مطمئن مـي   او از بيماري. اين مرحله براي ساداكو كوتاه و گذراست
  :بدهد  است در بيمارستان بماند و چيزهايي را كه دوست دارد از دست 

يگر اش بشود و بدتر از آن د  بازيكنان اصلي تيم دوي مدرسه وتوانست جز  او ديگر نمي
زحمـت جلـوي بغضـش را     بـه سـاداكو  . بازيكنان ذخيره باشـد  وتوانست جز  حتي نمي
وقتي ساداكو تنها شد، صورتش را در ميـان بـالش پنهـان كـرد و تـا مـدت       . گرفته بود

در تمام عمرش هرگز خود را چنين تنها و بدبخت احساس نكرده بود  .زيادي گريست
  ).25 - 24: 1370كوئر، (

بهترين راه مقابله با خشم استفاده «. رنگ است براي ساداكو كوتاه و كم» خشم«موقعيت  
  ).39: 1387معتمدي، (» و خالقيت است ،از توجه، شفقت

شـود و    والدين، دوست صميمي ساداكو چون درمـانگري وارد مـي     ةويژغير از توجه  به
شكلي  بهسوم    ةلمرحدر اين سطح . يابد  زندگي ساداكو يا روايت در سطحي ديگر جريان مي

  .دهد  فرد و ويژه روي مي منحصربه
  
  زدن چانه 3.3
  :نامد  مي» زدن چانه«سوم مواجهه با مرگ محتوم را كوبلرراس    ةمرحل

در اين مرحله فرد به وسايل و اشكال مختلف به نيروهايي مانند خـدا، پزشـكان، مـذهب،    
مرحله ترس بـا اميـد درهـم آميختـه     در اين . شود  و حتي شيادان و رماالن متوسل مي ،علم

يابند و بيمار هر روز بـه    است و آخرين اميدهاي موجود براي بقاي زندگي مجال بروز مي
  ). 40: 1387معتمدي، (بندد   احتمال گريز از مرگ دل مي   ديگري درباره ةوعد

دانسـت،   ـ  انكـار ـ اول     ةمرحلـ را روي ديگري از ـ زدن   چانهـ سوم     ةمرحلشايد بتوان 
  .يا فرار از مرگ استمرگ زيرا در هر دو مرحله تالش براي دوركردن 

   :گويد  آيد و به او مي  به ديدنش مي ،زوكو چي ،دوست صميمي ساداكو
ام و سپس يك ورق از كاغذهاي طاليي را برداشت و آن   من راهي براي بهبود تو پيدا كرده
را به شـكل درنـاي    با چندبار تاكردن، در مدت كوتاهي آن ،را به شكل مربع بزرگي بريد و

گوينـد اگـر     اي؟ مي  اند نشنيده  درناها گفته   ةدربارتو آن داستان قديمي را كه  .زيبايي درآورد
كنـد و   شخص بيماري هـزار درنـاي كاغـذي بسـازد، خداونـد آرزويـش را بـرآورده مـي        

  .)27: 1370كوئر، (دهد   اش را شفا مي  بيماري
كوشد اميد را بـه    اي مي  با استفاده از باوري اسطوره ر، درمانگ همانند يك روان ،زوكو  چي
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كاغـذي را لمـس      ةپرندوقتي با انگشتانش  ...  ساداكو« :شود  ساداكو بازگرداند و موفق نيز مي
ساداكو خـود را در  «و ) 28: همان(» اميدي در دلش تابيده است   ةشعلكرد احساس كرد كه 

  ).همان(» ديد طاليي در امان مي ةپرندنار ك
وقفـه بـه سـاختن درناهـاي كاغـذي مشـغول         كند و بـي   ساداكو بيماري را فراموش مي

شـوند؛ همگـي بـه      و آشنايان در ايـن حركـت همـراه مـي     ،تمام دوستان، بستگان  .شود  مي
  . گردآوري كاغذ و رساندن آن به ساداكو مشغولند

اش   ساداكو ديگر فهميـده بـود كـه بيمـاري    « :گيرد  مرگ فاصله ميبودن  ساداكو از قطعي
 »انـد   دانست كه بعضي از بيماران مبتال به ايـن بيمـاري بهبـودي يافتـه      لوسمي است، اما مي

اين اميد را بعد از ساختن درناهاي كاغذي پيـدا كـرده زيـرا    «و در جايي ديگر  )33: همان(
شوند ديگر هرگـز    ني كه در اين بيمارستان بستري ميبسياري از كسا’ :گفت  پيش از اين مي

  ).23: همان(» ‘بيرون نخواهند رفت جا از آن
  
  افسردگي 4.3

سرعت به  بهرساند و   سوم را براي ساداكو به پايان مي   ةمرحلافتد كه   اتفاقي مي ،در اين ميان
كه ساداكو اميدوارانـه   ،هنگام  در همين. كند  پنجم منتقل مي   ةمرحلچهارم و سرانجام    ةمرحل

جـي نـه     كن. شود  آشنا مي» جي  كن«سرگرم ساختن درناهاي كاغذي است، با بيماري به نام 
جـي    كن. آيد  بار به مالقاتش مي اي يك  پيرش هفته   ةعماند و   پدر و مادرش مرده ،ساله است

ـ       ةمرحلدر  آيـد    ه مالقـاتش نمـي  پنجم قرار دارد، يعني پذيرش مرگ و از ايـن كـه كسـي ب
  ).36: 1370كوئر، (» اهميتي ندارد چون من به زودي خواهم مرد« :گويد  مي

تواني   تو هم مي« :گويد  مي سببتواند درك كند، به همين   ساداكو اما اين موضوع را نمي
 مـن ’ :جي به آرامـي پاسـخ داد   كن. اي اتفاق بيفتد  مثل من درناهاي كاغذي بسازي تا معجزه

  ).همان(» ‘دانم اما ديگر براي من خيلي دير شده است  داستـان درناها را مي
   ،بنابراين. خواهد بپذيرد  ساداكو نمي

از ميان كاغذهايش زيباترين رنگ را انتخاب كرد و درنـاي بزرگـي سـاخت و آن را بـراي     
غ هم بـراي  با اين اميد كه آن مرغ برايش شگون داشته باشد و بعد چند مر ،جي فرستاد  كن

  ).37: همان(اقبالي خودش درست كرد  خوش
سنگيني است كه كاركرد درماني درناها    ةضربجي   مرگ كن. ميرد  جي همان شب مي كن

   ؛شود  مي» افسردگي«چهارم يعني    ةمرحلكند و ساداكو وارد  را دگرگون مي
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تـدريج   نباشـد، بـه  سـاز    زدن براي حل مشكل بيمـار چـاره   و چانه ،هنگامي كه انكار، خشم
و  ،تـر   تر، رسمي  فرد به تدريج جدي ..  . شود  ها مي  احساس فقداني عظيم جانشين اين حالت

نظر  دهد و اغلب به  تنهايي را به همجواري با ديگران ترجيح مي. شود  تر مي  غيرقابل دسترس
  ).43 -  42: 1387معتمدي، (رسد كه انگار حضور ندارد يا در جاي ديگري است   مي

ديگـر  . نفر بعدي من هستم« :گويد  او به پرستار مي. كند  مرگ تمام ذهن ساداكو را پر مي
  .)39: 1370كوئر، (» وقت مردن من هم رسيده است

ها درسـت    جي، پسرك بيمار و همدم ساداكـو در بيمارستان، نشانـه  تا پيش از مرگ كن
  ).96: 1381ميرشاهي، (شود   ون ميكنند و تنها پس از آن است كه همه چيز واژگ كار مي

مـرگ قـرار    ةسـيطر ساداكو كه آن همه اميد پيدا كرده بود، بعد از اين شوك، كـامالً در  
ها بوي   همه چيز توي اتاق حتي مالفه« :مالقات با او را ندارد   ةاجازكس  ديگر هيچ. گيرد  مي

فقـط پـدر و مـادرش و ماسـاهيرو     . پريده و ضعيف شده بود ساداكو خيلي رنگ. داد  نم مي
  ).40: 1370كوئر، (» مالقات با وي را داشتند   ةاجاز

  
  پذيرش 5.3

اما بعد از يـك  . برند  شود و او را به خانه مي  در فصل تابستان، حال ساداكو اندكي خوب مي
پـنجم يعنـي      ةمرحلساداكو وارد . گردد  ن بازميبه بيمارستاو  شود ميهفته دوباره حالش بد 

اش هنگام   اين موضوع را در احساس خوشحالي. منتظر مرگ است  او ؛شده است» پذيرش«
دانـد    زيرا ديگر كامالً با خانه بيگانه شده است و مي. توان دريافت  بازگشت به بيمارستان مي

بـراي  . و مجبور شد به بيمارستان برگـردد روز بعد ساداك«: گردد  ديگر هرگز به خانه باز نمي
» كـرد   ديد احسـاس خوشـحالي مـي     خود را در اتاق آرام بيمارستان مي   كه اين  بار از  نخستين

  ).46: همان(
ام را بـراي    هاي نخودي مورد عالقـه   وقتي من مردم، كلوچه« :گويد  به پدر و مادرش مي

در حـالي كـه    ،نتوانست چيـزي بگويـد و  گذاريد؟ مادرش   شادي روح من روي تاقچه مي
  ).همان(» دست دخترش را محكم در ميان دستانش گرفت ،بغض گلويش را گرفته بود

نگاه صادقانه، در آغوش گرفتن، بوسيدن، گرفتن دست بيمار و سكوت، بهترين كمكي «
  ).44: 1387معتمدي، (» توان انجام داد  است كه مي

اسـت  اش را دوخته و برايش آورده   شمي مورد عالقهساداكو به مادرش كه كيمونوي ابري
كـوئر،  (» مادر چرا اين كار را كردي؟ من هرگز قادر به پوشـيدن آن نخـواهم بـود   «: گويد  مي
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دهد كه بيمار   هنگامي رخ مي ...  مرگ رواني. مرگ رواني است   ةمرحلساداكو در ). 49: 1370
  ).116: 1384كريمي، (كند   بازگشت ميپذيرد و به ژرفاي وجود خويش   مرگ خود را مي

آيا من ’ :كرد  انديشيد و با خودش فكر مي  تر به مرگ مي شد بيش  تر مي  ساداكو هرچه ضعيف
هاي بهشت زندگي خواهم كرد؟ آيا مردن سخت است؟ يا   بعد از مرگ بر روي يكي از كوه

  ).52: 1370كوئر، ( ‘رفتن است خواب شبيه به
حاصل بوده و خشم نيـز    انكار او نيز بي. شود  رسد كه ديگر فرد خسته مي  خره زماني ميباأل

..  . گيـرد   تدريج آرام مـي  بهبيمار . شود  افسردگي هم دورانش سپري مي. برد  راه به جايي نمي
آلود بايد   طور كه فرد خواب  همان ..  . مرگ نياز دارد بميرد رسد كه فرد روبه  ديگر زماني فرامي 

  ).47: 1387معتمدي، (بخوابد 

ساداكو آهي كشيد و چشمانش را بست و ديگر هرگـز بيـدار   «سرانجام در پايان داستان 
  ).54: 1370كوئر، (» نشد

  
  بازي ـگذار  ـ اسطوره. 4

..  .  عنكبوت و بارةهاي ذهن شهودي ساداكو در  پردازي  شباهت به همان خيال  ساختن درنا بي
 يرا ساختن درنا همچون اجـرا يز ،ن دو وجود داردين ايهم ب يك تفاوت اساسياما . نيست 

 يان و خانواده برايش را هم اطرافيآموزد و كاغذها ياست كه دوستش به او م ينييآ يمناسك
را بـه كـودك منتقـل     و كهن است كه جامعـه آن  ين سنتيييعني باور و آ. آورند ياو فراهم م

موضـوع باعـث     نيد ايشا. ندارد يريخلق آن تأث ساداكو در ةكودكانل يتخ ،نيبنابرا. كند يم
اش را كنـار بگـذارد و از    يل شهوديگر تخيگذار كند و د يكودك  ةمرحلشود ساداكو از  يم
بخشـي از  « زيرا به گفتة نورتـون  مرگ آماده شود يرد و برايت مرگ را بپذيق واقعين طريا

  ).416: 1382( »دوران گذر از كودكي درك و پذيرش تدريجي واقعيت مرگ است
جا  دهد و آن ميجداشدن از خانه را نشان  ةمرحلرود كه  ساداكو از خانه به بيمارستان مي

  .گيرد از درنا براي گذار از كودكي كمك مي
ت يـ د در موقعيبا ؛است يگر الزاماً متضمن مرگ رمزيد يوجود به نوع يهر گذار از نوع

 يبـه هنگـام برگـزار    .دوباره زاده شد يد برتريش مرد تا در وضع و حال جدين خويشيپ
رد يـ م ياش مـ  يعيطب يشناخت ستيت زي، نوجوان در موقعيبلوغ جنس  رازآموزانه يها نييآ

كنـد   يرا آغـاز مـ   ييات نـو يـ ن حيشود و بنابرا يزاده م يروحان يو دوباره چون موجود
  ).100: 1384اده، يال(
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ت مرگ را حـذف  يريو غ يگانگيبكوشد  يم يا گونه بخشي درناها به يجاودانگ  ةاسطور
و  يمارياز ب يكه رنگ يزيزد و با هرچيكرد از مرگ بگر يكه ساداكو مدام تالش م چنان ،كند

ت مطلق آن است كه سوژه در برابر يرين خصلت مرگ غيتر مهم« ؛مرگ داشت مواجه نشود
  ).9: 1388منش،  كوچك( »رسد يآن به انفعال كامل م

درست . زديآم يز درهم مين ياز باز يبا شكل ينييآ ين اجرايا ساله دوازده يساداكو يبرا
طـور كامـل    و افسرده شده است سـاختن درناهـا او را بـه    يمنزو يماريكه بر اثر ب يدر زمان

ها  بخشي آن يو جاودانگ يكاغذ يدرناها يا ت اسطورهيروا ،نيبنابرا. كند يجلب و جذب م
 .رديـ گ يشـكل مـ   ،آن سـرگرم و آرام شـده اسـت    ةيساكه در  ،يكودك  ةباورمندانت يبا روا

  :كند رابطه بيان مي  نوذري در همين
 ةهمـ در  ينينابيب يك فضايعبور ما را به وجود  يها نييآ يو بررس يشناس مطالعات انسان
ن يـ ا ..  .  كـودك دارد  يبرا ينينابيء بيك شيكه  يتياهم  .. .  كند يت ميك هدايمناسك درامات

حضور  ،رِ منين من و غيماب ييجا ،تياز واقع يابد در سطحي ياجازه مء ين شياست كه ا
رون بـه  يب يايء در دنين شيا .د آورديپد يرونيب ةتجربو  يدرون  ةتجربن يب يدا كند و پليپ

بخشـد كـه از    يمـ  يتـ يفيخـالق بـه آن ك   يا وهيش صورت ملموس وجود دارد اما كودك به
ت را يالعاده قدرتمند اسـت و شخصـ   ت فوقيفين كيا. سرچشمه گرفته است يدرون يايدن

دارد  يباز ةتجرببا  يكيك ارتباط نزديزبان خاص درامات ..  . كند يدر جهت رشد دگرگون م
  ).73: 1385، ينوذر(

آفرينـي   شـكلي همبسـته نقـش    اي است كه در اين داستان به گانه و مرگ سه ،بازي، آيين
عنوان نوعي آيـين و تشـريفات همـراه بـا نظـم درونـي و اجـراي          گاهي بازي به« ؛كنند مي

  ).43: 1381لندرث، (» باشد ميسمبوليك 
داسـتان پينوكيـو     »سـرزمين بـازي  «در تفسـيري بـر بخـش     ـ فيلسوف معاصر ـ آگامبن

هـا و اسـتفاده از    سرزمين بازي دياري است كه ساكنانش سرگرم برپاداشتن آيـين «: گويد مي
  ).141: 1390(» ها هستند چيزهاي مقدس و  واژه

  :نصري اشرفي عقيده دارد. پيوند بازي و آيين در اساطير ايراني نيز حضور دارد
اي  مايـه  بازي در فرهنگ ايران عبارت از نوعي تشريفات، اعمال و رفتار است كـه از درون 

ف و تـرين اهـدا   قدسي، اصـلي  باورمند و آييني برخوردار بوده و رويكرد اعتقادي و عموماً
 ).204: 1391(داد  نيات مجريان و بازيگران را تشكيل مي

. آيين را بياموزد ـ پذيرد قواعد اين بازي كه مياست اي از رشد رسيده  ساداكو به مرحله
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اجراي  ةطريقزوكو ابتدا  چي. دهد زوكو آموزش مي كه چيعمل كند زيرا بايد مطابق الگويي 
  : دهد ميرا توضيح   آن) اي اسطوره(نظري آموزد و سپس كاركرد  آيين را به او مي

را به شكل مربع بزرگي بريـد و بـا چنـدبار      يك ورق از كاغذهاي طاليي را برداشت و آن
تو آن داستان قـديمي را   ... آن را به شكل درناي زيبايي درآورد ،تاكردن، در مدت كوتاهي

ص بيماري يك هزار درناي كاغـذي  گويند اگر شخ  اي؟ مي  اند نشنيده  درناها گفته   ةدرباركه 
  .دهد  اش را شفا مي  آورد و بيماري  بسازد خداوند آرزويش را برمي

» هاسـت  ها و محـدوديت  گر توانايي پذيرفتن روش بازي همراه با قاعده و قانون نمايان«
  .)22: 1387محمد اسماعيل، (

بـه سـاداكو   ييدشـان  أتند كـه بـا   نك بازي مشاركت مي ـ  ساالن همگي در اين آيين بزرگ
  : گونه كه لندرث عقيده دارد همان .اطمينان خاطر دهند

دهد كه بازي او  سهم او در وانمودسازي به كودك اطمينان مجدد مي سال و مشاركت بزرگ
دهـد كـه بـراي     به او نشان مـي  .دهد به او قدرت مقابله با آن را مي .دار است معتبر و معني

  ).41: 1381 لندرث،(سال را همراه دارد  ييد بزرگأت تالش در جهت تسلط بر آن بازي

   :شوند وري كاغذ براي ساختن درنا همراه ميآاطرافيان ساداكو در گرد ةهم
زوكـو، از طـرف     چـي  .كردند  يمن ساداكو كاغذ جمع مي هاي خوش  آشنايان براي مرغ   ةهم
پدر ساداكو هر كاغذي . شاگردان كالس، كاغذهاي رنگارنگ زيادي براي ساداكو آورد   همه

كاغذهاي  رحتي ياسوناگاي پرستا. گذاشت  كرد براي ساداكو كنار مي اش پيدا مي  را در مغازه
  .)33: 1370 كوئر،(آورد   بندي داروها را برايش مي  بسته

در كنار آموزش عملـي سـاختن    داكو،دوست سا ،زوكو ازاين گفته شد چي كه پيش چنان
گري آن را نيز يـادآور   بخشي و درمان درناهاي كاغذي، مفهوم سمبوليك آن يعني جاودانگي

اي براي آشكاركردن  كند كه وسيله استعاري مطرح مي يزبان مثابة لندرث بازي را به. شود مي
 »كند د استفاده ميكودك از بازي سمبوليك براي ارتباط با خو«: فرايند رشد شخصيت است

ايوورت اوستروفسكي معتقد است آن چه كودك بدان اميد دارد،  .)40 -  36: 1381لندرث، ( 
آدلـر   .)84 :1390اسـلين،  ك مـك ( ترسد يا آرزويش را دارد در بازي مدفون اسـت   از آن مي

داند كه در سه وضـعيت يعنـي روابـط     سبك زندگي فرد را محصول نيروي خالق خود مي
سـبك زنـدگي    كـه او معتقـد اسـت    .دهد و كار خود را نشان مي ،اجتماعي، روابط عاطفي

  .)289: 1387محمد اسماعيل، ( شود  كودك در بازي آشكار مي
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گيري و نيز آشكاركردن سـبك زنـدگي كـودك     بازي و وسايل بازي در شكل ،رو ايناز 
كند كـه مشـكالت و    كوشش ميكودك در بازي «: كند لندرث بيان مي .كنند آفريني مي نقش

  .)66 -  38: 1381لندرث، ( « تضادهايش را حل كند
 باخوفن .آيين وارد كرده چالش او با موضوع مرگ استـ  چه ساداكو را به اين بازي آن

بسـته بـا مـرگ و تـدفين      ها سرشتي هم بازي ةهم كهمعتقد است  ـ  شناس سويسي انسان ـ
او  .آورد اي ديگـر مـي   گونه هراكليتوس نيز همين موضوع را به. )158: 1390آگامبن، ( دارند 

  .)49: 1384مكاريك، (داند  ميهاي آسماني ورقابت انسان با نير ةپاي برمفهوم بازي را 
سـازند و بـا او بـه خـاك      هزار درنا را مي ةباقيماندبعد از مرگ ساداكو، دوستان ساداكو 

  .سپارند مي
وقتي مراسم بازي و آييني بـه  ’: كنند فتار مشابهي را اقتضا ميها و اشياي آييني ر بازي سبابا

آگـامبن،  ( ‘دساز بايد پنهان و جمـع و جـور شـون    هاي مشكل مانده اتمام رسيدند، اين باقي
1390 :156  - 157(. 

ت يـ روا ،بـر مـرگ غلبـه كنـد     يكاغذ يكوشد با ساختن هزار درنا يكه ساداكو م چنان
بـه   ،و زدساكوشد ذهن خوانندگان را از مرگ دور  يگر ميد يز در سطحيساداكو ن يداستان
ــ   و همراهي در ايـن بـازي   ،به درنا، ساختن درناها ،ت داستانيتمركز بر مرگ شخص يجا

  ؛آيين دعوت كند
و  ياسـت تلـخ امـا واقعـ     ينـد يگـرا فرا  و واقعـه  يستيات رئاليمرگ در ادب يريپذ تيواقع
ر صـورت  يموجـود و نـاگز   يها تياز واقع ينوجوان با بخش ييمنظور آشنا بهر و يناپذ زيگر
ده يـ و نكوه يمنف يدادينها روت نه ،ژه نوجوانيو و به ،ات كودكيطرح مرگ در ادب  . رديگ يم
و اسـتعاره   ،زبـان، عاطفـه   يآن به همراه كـاركرد غنـ    شناسانه ييبايطرح ز يست كه گاهين

  ).120: 1382 ،مياكر(كند  يخلق م يادماندنيدرخشان و به  ينديفرا

 يدهـد محـور زنـدگ    ياد مـ يـ را به او  يكاغذ يدوست ساداكو ساختن درناها ياز وقت
تعداد درناها و گذر روزهـا  . شود ين موضوع منتقل ميساداكو و محور توجه خوانندگان به ا

رند و بعد از مرگ يگ يتنگاتنگ قرار م ياست در رقابت يو خط ،، قاطعيكه دو موضوع حتم
از آن  يسـپارند و حتـ   يسازند و با او به خاك م يدرناها را م  ةمانديباقز دوستان او يو نساداك

درسـت   يكاغـذ  يمختلف در سالگرد ساداكو، درناها يها نيبه بعد تا امروز كودكان سرزم
كنند  ين مراسم شركت ميكه هر سال در ا يكودكان  ةهمپس دوستان ساداكو و بعد . كنند يم

  ةاسـطور كننـد و   يكجـ  دهـن   اند تا به مـرگ  بدل شده يت داستانين روايا يها تيبه شخص
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اند كه مـرگ را   بدل شده يتينان روايآفر يعني به نقش؛ درناها را ثابت كنند يبخش يجاودانگ
 يامين پيدا كند ايد ادامه پيابد و باي يادامه م يبعد از مرگ زندگبه بيان ديگر،  .كنند يانكار م

  ).142: 1386 ،يانوليژ(خواهند به كودكان انتقال دهند  يسندگان مياست كه نو
  

  ها تقابل. 5
، خانـه و  يمـار يان سـالمت و ب يـ م  تقابـل : طره دارنـد يها بـر داسـتان سـ    از تقابل يا رهيزنج

  .و فنا يو مرگ، جاودانگ يمارستان، زندگيب
 :ديگو يمادرش م. شود ينشان داده م يساداكو در آغاز سرشار از سالمت و شور و زندگ

شه در فكر بـود تـا   يساداكو هم«و   »دن آموختيدو ،ردياد بگيرفتن را  كه راه نيش از اياو پ«
  .)5: 1370 كوئر،( »دا كنديپ ياز خوشبخت يحاك يا نشانه

 اين موضوع با تصـوير . ساداكو ارائه شده است ةخانوادگونه از خانه و  سيپرد يفيتوص
همچنين در  .ده نشان داده شده استيچيغذا پ يكه بو يا كودكان در خانه ياهويجان و هيه

 يبو يوقت« :شود يغذا صحبت م يو بو يغذا و خوراك ةدربارد، يبا تأك ،اوايل داستان بارها
كردن تربچه بود تا با سـوپ و   قاچمادرش مشغول «، »...ا به مشامش خورديمطبوع سوپ لوب

  .)7 -  5: همان(» دكر يدندانش حس مر يپشمك خوشمزه را ز ةمزهنوز «، »برنج بخورند
كردند  يفروش عرضه م يبود كه برا ياجناس مختلف ين قسمت به نظر ساداكو تماشايبهتر

ز از يـ چ هـا همـه   ن دكـه يآمد در ا يها م كه از دكه ييخوب غذاها ين استشمام بويو همچن
   .)12همان(  »بودترد و خوشمزه  يها تيسكويگرفته تا ب ينخود يها كلوچه

ساداكو  يماريرد و بيگ يمقابل آن شكل م  ةنقط يشود تا وقت ير بارها تكرار مين تصاويا
 ؛نـدارد  ييچ اشـتها يمارستان ساداكو هـ يدر ب. كند يمنتقل م) در مقابل خانه(مارستان يرا به ب

   :وجود ندارد يغذا و خوراك يبو
كـه   ييغـذاها  .مخصـوص بـود   يغـذاها  يش برد كه محتـو يبرا يا ك روز مادرش بستهي

امـا   ..  . ينخود يها و كلوچه ،آلو يمرغ، برنج، ترش رولت تخم: دوست داشت يليساداكو خ
آن   ةهمـ خره هـم  رفـت و بـاأل   ين مييش پايزحمت از گلو لقمه به .دن نداشتيقدرت جو

  .)42 -  41: همان(زد  يخوشمزه را كنار يغذاها

مـرگ را بـه شـكل    ــ   يمارستان و زنـدگ يبـ  خانه يتقابل  ةزنجير خوراك يشناس نشانه
  .سازد يبرجسته م يملموس و عاطف



 69   مصطفي صديقي

  

  درنا و سيمرغ. 6
كـه   يونـد يپ ؛وند دارديمرغ پيژه سيو بهبا پرنده و  يدر متون عرفان يمفهوم جان و جاودانگ

كه نفس خود  يمعن نيبد ،ا نفس استيمرغ نماد جان «. است يات عرفانيگاه آن در ادب جلوه
» كنـد  يكه موطن اوست، پـرواز مـ   ،عالم افالك يند كه به سويب يبالدار م يصورت ذات را به

  ). 119: 1372 ،يستار(
به عالم باال  يا چون پرنده تن را وانهاده،  پاره است كه در آن روح، ن نگاه انسان دويدر ا

  .كشد يخود پر م يمسكن اصل يعني
ـ   اند از بدنم ساخته يقفس يدو سه روز   م از عـالم خـاكيمرغ باغ ملكوتم ن

  .كند ين مضمون اشاره ميعينيه خود به هم ةديقصنا در يس ابن
ــع     ك مــن المحــلّ االرفــعيــهبطــت ال ــزّز و تمنّــ ــاء ذات تعــ  ورقــ

 »تـو فـرود آمـده اسـت     يشكوهمند و بلنـدپرواز بـه سـو    ي، كبوتريگاه باالترياز جا«
  .)172: 1361 ،ينيحس(

 ةسـت يشاد به مسكن مألوف خود بازگردد و قالب خاك درخور و ير بايكه ناگز يا پرنده
  .ستياو ن

ــوا ــغيدر ه ــي ــيب مرغ ــرديم ــا   پ ــر زمــ هيس ــياو ب ــترد ين م  گس
 دل اسـت   هياندر خور پايجسم ك   دل اسـتهيسـاهيسـاهيجسم، سا

  )140: 1369، ييهما(به نقل از  يمولو

  .شود ين منظر ترس از مرگ حذف و محو مياز ا
 ينـــدگيپاظـــاهرش ابتـــر نهـــان    يظاهرش مرگ و بـه بـاطن زنـدگ   

  .رسند يم يو جاودانگ دواموندند و به يپ يمرغ ميد سيز به خورشيعطار ن ريالط منطقمرغ  يس
 مرغ بوديمرغ آن س ين سيشك ايب   مــرغ زوديچــون نگــه كردنــد ســ

 د گم شد والسـالم يه در خورشيسا   دواممحــو او گشــتند آخــر بــر
  )427 -  426: 1383، شفيعي كدكنيعطار به نقل از ( 

نهـد   يم يرا به كنار يتقابل جسم و روح و مرگ و زندگ ياز منظر وحدت، حت ،عرفان
گر آن يد ةرويبلكه  ،شود ياز آن محسوب نم يا گسستني يزندگ يضي برايگر نقيمرگ د«و 

  ).71: 1380 آدونيس،(» يگر از زندگيد يا نوعياست 
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الگوها است كه در  از كهن يكيز خود ين يمرگ يب يايا غلبه بر زمان و رؤيز از زمان يگر
  :ن همراه استيشيپ يم عرفانيحضور دارد و با مفاه يآدم يناخودآگاه جمع

ت يـ ر روايگر است كه معموالً و اساساً به دو شكل زيد ياساس يالگو ك كهني يجاودانگ
 ييمضمون مـرگ و بـاززا   .يدر زمان دور يعرفان يور غوطه: 2؛ ز از زمانيگر: 1: شود يم
ژه يـ و بـه عـت و  يطب يابـد   ةچرخـ ع يز و وسيشدن به آهنگ اسرارآم ميان انسان با تسليپا يب

  ).166: 1383، و ديگران نيگر(ابد ي يدست م يجاودانگ ينوع فصول به ةچرخ

و مـرگ بـه   يـ ، د غلبه بر ترس از مرگ، به كمك اسطوره يان برايرانيكهن ا يدر باورها
ـ يعام يها در قصه .)1383مزداپور، (د يگشا يشود و در آسمان بال م يمرگ بدل م ةفرشت  ةان

  ةغلبـ بر داستان بلبل سرگشـته بـه    يليان در تحلين موضوع آمده است و مختاريهم ا يرانيا
   .)1391(كند  ياسطوره بر مرگ اشاره م

  ةسيمقان موضوع بارها در يا و مشترك دارد يكار خويش يمرغ در متون فارسيدرنا با س
گر و  درمان ةپرندكه هر دو گاه در نقش  نيمثالً ا. ها مطرح شده است ر و حماسهيان اساطيم

  :ندينما يگر چهره م درمان يميگاه در نقش حك
 يفرزانـه و پزشـك   يمـ ينقـش حك ...  شـاهنامه تا عصر  ييدوران اوستا  ةفاصلدر  ]مرغيس[

با پرندگان  شاهنامهمرغ يو س اوستامرغ ين متون سياز ا ياريدر بس..  . گر دارد كاردان و چاره
  ).163: 1383 ،يكدكن يعيشف(زد يآم يران درهم مياقوام مجاور ا يا افسانه

مشـترك   يكـار  ز خويشيمرغ و نيدرنا و س يشگير و هم يسان ل به هميتفص به ياجيكو
  .)1362، ياجيكو(پردازد  يبخش م يجاودانگ مثابة بههر دو 

ـ  پرنده« ن دويا. ل هستنديز قابل طرح و تحليالگوها ن مرغ كهنيدرنا و س يدر كاركردها
در  .كننـد  يدا مـ يـ رد حضـور پ يـ گ يبست قرار م صال و بنياست ،تيمار درنهايب يوقت» ميحك

ت يـ مـرغ بـه نها   يسـ  يوقتـ  ريـ الط منطقا در ينوزاد در حال مرگ است  لِزا يوقت شاهنامه
د شده و يناامساداكو  يز وقتيدر داستان ساداكو ن. دينما يمرغ چهره ميرسند س يم يدرماندگ

  .شود يدرنا حاضر م است دل به مرگ نهاده
مفهـوم   بـارة هـايي كـه در   و داستان ،نمادها هاي تشابهعين  شايد بتوان در ،بر اين اساس

رد افتـراق نيـز   به مواوان ت مي ،شود ميمرگ و جاودانگي در اساطير بومي هر فرهنگ يافت 
رسيد، چراكه بدون شك مفاهيم انتزاعي تا حد زيادي از موضـوعات فرهنگـي و باورهـاي    

كه سبب اتحاد مفهـومي   ،هاي جهاني لذا عالوه بر داستان. شوند اعتقادي هر ملتي تغذيه مي
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هاي بومي به كودكان هـر كشـوري در درك فرهنگـي     شوند، روايت ميان تمامي كودكان مي
  .تزاعي كمك شاياني خواهد نمودمفاهيم ان

  
  گيري نتيجه. 7

محور ساداكو مواجهه با مفهوم مرگ و غلبه بر ترس از مرگ موضوعي است كه در داستان 
ـ  ايـن شخصـيت بـا گذرانـدن مراحـل پـنج       .هاي شخصيت اصلي داستان است چالش  ةگان

و  ،درمـاني  هدرمـاني، قصـ   رسد؛ مراحلي كه با بـازي  ميكوبلرراس به دركي منطقي از مرگ  
تواند متن داستاني مناسـبي بـراي    اين كتاب مي ،روي ايناز  .الگوها همراه است كاركرد كهن

  .آموزش اين مهارت به كودكان و نوجوانان باشد
مرگ  چه كه يادآور بيماري و زيرا مدام از آن ،آگهي دارد ساداكو به بيماري خودش پيش

آن برآمـده اسـت و    »انكار« و به  بيماري مواجه شدهگويي ناخودآگاه با  است گريزان است؛
 ةهمـ  ازيـر  ،شود مي »خشمگين«زماني  يابد در كوتاه ميوقتي به صورت واقعي به آن آگاهي 

سـاختن هـزار درنـا بـراي      بـارة پيشنهاد دوسـتش را در   ساداكو. بيند ميرا ويران ياهايش ؤر
درمـاني   اي قصـه  در اين مرحله بـا گونـه   .شود كار مي به دست پذيرد و ميدرنگ  شفايافتن بي
ها از زبان دوسـت سـاداكو    درنا ةقصزندگي ساداكو،  ةقصزيرا به موازات  ،شويم مواجه مي
 .بخشد و سرعت ميدهد  ميبر ترس از مرگ را شكل   شود كه روند پذيرش و غلبه نقل مي

اي رسيدن كودك به گذار بر ةمرحلزدن آورده است  عنوان چانه بااين مرحله كه كوبلرراس 
سـاختن  . اي ترسـناك نـدارد   ديگـر چهـره   مرگ ،بعد به زيرا از اين ،دهد مينيز نشان  بلوغ را
قصه در سطحي ديگر ـ  اسطوره يا بازيـ  يابد و بازي اي با بازي هم پيوند مي گونه بهدرناها 

اسـت كـه    اي از بلوغ رسيده ساداكو به مرحله  .دهد غلبه بر زمان خطي و مرگ را شكل مي
جامعـه نيـز در ايـن باورپـذيري     . اسطوره را بياموزد و اجرا كندـ  تواند قواعد اين بازي مي

در ايـن   .كننـد  اطرافيان براي سـاختن درناهـا كاغـذ فـراهم مـي      ةهمزيرا ، كند ميمشاركت 
  .شود ميو آشكار  گيرد ميوضعيت سبك زندگي ساداكو شكل 

هـر سـه گـروه را دگرگـون      وقصه سه گروه مخاطـب دارد  ـ  اسطوره يا بازيـ  اين بازي
دوم دوستان ساداكو كه بعد  ،اول خود ساداكو است: آموزد ميها  كند و اين مهارت را به آن مي

سوم مخاطبان كتـاب  و  ،سازند ميهزار درنا را  ةباقيماندشوند و  مياز مرگ ساداكو با او همراه 
هـر سـال بـه يـاد سـاداكو در سـالگرد        گوناگوناي ه زيرا كودكان و نوجوانان سرزمين ،است

  .ريان زندگي بر مرگ چيره شده استسازند تا نشان دهند ج ميدرگذشتش درناهاي كاغذي 
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ـ   هـايي در رشـد شـناختي كودكـان از      ثير چنـين داسـتان  أدر پايان بايد گفت تحليـل ت
 ةانديشـ ارتقـاي  بـراي  تواند راهكار مناسبي  همچون مرگ، مي ،موضوعات اساسي زندگي

. آور زنـدگي باشـد   شناختي به آنان براي كنارآمـدن بـا مفـاهيم رنـج     كودكان و كمك روان
واكـنش بـه سـوگ كـوبلرراس، در      ةمرحلبر اساس پنج كه  ،ساداكو داستاني جهاني است

در فرهنـگ بـومي كشـور مـا نيـز       .كاربرد شـناختي و درمـاني دارد   گوناگونهاي  فرهنگ
فرايند درك و پـذيرش   تواند در خورد كه مي وفور به چشم مي دست بههايي از اين  داستان

ريشگي نمادهـاي   توان به همساني و هم ازجمله مي. مفهوم مرگ براي كودك كارگشا باشد
ـ      ها با خويش درنا عنـوان سـمبل درمـانگري و     هكاري سـيمرغ در متـون عرفـاني فارسـي ب

بر اسـاس معيارهـاي مـذهبي و     ،مشابه تحقيقي شود ميلذا پيشنهاد . كردجاودانگي اشاره 
اي ايراني در ارتبـاط بـا    هاي كهن و اسطوره تحليل و بررسي برخي داستان با هدف ،بومي

هـاي   همچنين از ميان مـتن  .شناختي از مفهوم مرگ در ايران صورت بگيرد افزايش معرفت
را با مفاهيم ازلـي  كودكان  ةمواجهتر، آثاري كه  اي وسيع در گستره ،توان داستاني جديد مي

همچـون   ،متفـاوت هـاي   دهند شناسايي و از منظـر  نشان ميرا ... و ،نظير مرگ، اميد، عشق
سـپس بـه كمـك     .بندي كرد دسته ،كودك يا يكي از اطرافيان كودك با اين مفاهيم ةمواجه

هـا در   هاي كودكان را به اين موقعيت واكنشاست  هاي ديگر ترجمه شده آثاري كه از زبان
  .سنجيد گوناگونهاي  ن كودكان سرزمينميا
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  .آينده: محمدعلي احمدوند، تهران ةترجم ،بازي و رشد كودك. )1371( لالن، جويس مك 

  .اطالعات :خديجه آرين، تهران ة، ترجمدرماني ديناميسم مشاوره با كودكان بازي .)1381(. گاري ل لندرث،
 .دانژه: ، تهرانو كاربردهاي باليني ها ها روش ظريهن :درماني بازي .)1387(محمد اسماعيل، الهه 

  .چيستا: تهران، 3ج ، تاريخ ادبيات كودكان ايران .)1385(هادي و زهره قاييني  محمدي، محمد
تخيـل و مـرگ در   مجموعه مقاالت در ، »نمادپردازي روح در داستان بلبل سرگشته«). 1391(مختاريان، بهار 

  .سخن: عباسي، تهران، به كوشش علي ادبيات و هنر
  .34و  33، ش رود زنده، »در كيش زرتشتي اساطير مرگ « .)1383- 4(مزداپور، كتايون 

  .مركز: ، تهرانانسان و مرگ .)1387(معتمدي، غالمحسين 
  . آگه: مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران ة، ترجمهاي ادبي معاصر نظريه ةدانشنام .)1384(مكاريك، ايرنا ريما 

  .نمايش: حسين فدايي، تهران ة، ترجمدرام خالق .)1390(ن، نلي كاسلي مك
 .قطره: ، تهرانهاي كودكان نگاهي به پرسش، )1386(موسسه كودكان دنيا 

بـه  ، هـاي نوجـوان   فرهنـگ توصـيفي شخصـيت   در  ،»ساداكو، هزار درنا براي صلح« .)1381(ميرشاهي، آيدا 
  . آفتابگردان: فريدون عموزاده خليلي، تهرانكوشش 

  .آرون: ، تهراناز آيين تا نمايش .)1391( عباس شيرزادي نصري اشرفي، جهانگير و
كتاب ماه ادبيات ، »مرگ در ادبيات كودك و نوجوان و نقش آن در تحول زندگي آنان« .)1392(نفيسي، نفيسه 

  .، ارديبهشتكودك و نوجوان
دانشـگاه  : ، تهـران اولين كنگره سراسـري هنردرمـاني  در ، »درآمدي بر دراماتراپي« .)1385(نوذري، بيژن 

  . شهيد بهشتي
 .قلمرو: ، تهرانديگران منصوره راعي و ة، ترجمشناخت ادبيات كودكان .)1382( نورتون، دونا
  .هما: ، تهراننامه  مولوي). 1369(الدين   همايي، جالل



 

  


