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 بررسی مفهوم فلسفی مرگ در ادبیات کودک و نوجوان

 یگرجدکتر مصطفی 

 هدیه اعرجی

 

 چکیده      
 

و  اتیا در ادب یممتااز  گااه یجا یشا یاند مختلف متفاوت بوده است و مرگدر جوامع  تجربه مرگ

گ از جمله مسائل و مر ت.اس نیمردم آن سرزم ینیب و جهان نشیدارد و نشانگر ب ینیهنر هر سرزم

نوجاوان،   ژهیا انسان معاصر باه و  یداشته و برا یجا اتیبغرنج است که همواره در مرکز ادب میمفاه

. مفهاوم مارگ اندیشای باه     بدل شاده اسات   قیهای عم به وسواس و دغدغاش  کردن درباره شهیاند

های متفاوت در ادبیات کودک و نوجوان مطرح گردیده است.در این مقاله برآنیم تاا    طرق و شیوه

 با روش تحلیلی به بررسی مفهوم فلسفی مرگ در ادبیات کودک و نوجوان بپردازیم.

 م، کودک، داستانادبیات، مرگ، فلسفه، مفاهی :ها کلید واژه

 

 مقدمه

 ی. اما در جوامع امروزباشند یآن م یستیکشف چ یو در پ کنند یهمواره به مرگ فکر منوجوانان 

ادبیاات  هاا مخصوصاا ،    مارگ بااز دارناد. کتااب     قتیرا از روبرو شدن با حق تا آنان شود یتالش م

هاا را در کشاف    نوجواناان باشاند وآن   یعنوان کردن موضوع مرگ برا یبرا دیمف بستری تواند یم

 یچنادان ی  ساابقه  کودکان و نوجوانان اتی. پرداختن به موضوع مرگ درادبدکن یاری قتیحق نیا
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کودکان دنیای قشنگی دارناد کاه پار از ر یاا و      ت.آن پرداخته اس انیبه بهای  سندیندارد وکمتر نو

فهمند. پاس بایاد بارای دنیاای      ها می رگترها را بهتر از بز ها خوبی هاست. آن خواب و خیال و خوبی

هاا را   ت خودشان پیش بروند. نباید آنالارزش قائل شویم و بگذاریم در دنیای نامحدود خیاها  بچه

ای، مادیون   مت و بقاای فرهنگای و تربیتای هار جامعاه     السا م. به زور به طبیعت واقعی محدود کنی

گروه سنی کودک و نوجاوان اساتز زیارا     ریزی اصولی، برای مدیریت فرهنگی با کفایت و برنامه

هایی جهت ارزیابی ارتقا، یا عدم توسعه فرهنگی جامعه  این گروه سنی در جوانی به عنوان شاخصه

به شمار میروند و این همه، ثمره نوع تربیت و تغذیه فرهنگی در سنین کودکی و نوجوانی آنهاست. 

از و نیستی دارای اهمییت فراوانای اسات.   بررسی مفاهیم ادبیات کودک خصوصاَ مرگ از این رو، 

آنجا که این گروه سنی در انتخاب منابع فرهنگی خود، اختیاراتی ندارند و این، دیگرانند که نیابت 

کاودک   مفاهیم مهم در ادبیاتحقوقی آنان را در امر تعلیم و تربیت و آموزش به عهده دارند، لذا 

ها  فرهنگی حوزه تخصصی کودک و نوجوان را برای آنهای  وری از دستاورد بهرهی  میتواند زمینه

هاای جهاانی    ورزی ورزی و عاطفاه  فراهم سازد. کودکان و نوجوانان حق دارند، سهمی از اندیشاه 

اسات کاه   هاای   دیا پد یشناسا  از نظار روان  ،یاگریا د  ماافهوم   هاار   مفهوم مرگ مانند .داشته باشند

کاه بزرگساال از    یشاکل ماافهوم  باه  و سرانجام   کند میدرک   یتحول شناختبا  جیبه تدر  کودک

کاودک باه   یروان  تحول  مختلف  مرگ، در مراحل  از ی. احساس فقدان ناشانجامد یدارد، م  مرگ

  یو دگرگاون  رییدائما در حال تغ ،یو اجتماع یعاطفهای  ندیو فرآ یهای شاناخت  تبع ظهور سااخت

 .است

توان به بحث درباره مکتبی ادبی رسید  برمفهوم نیستی می ات فالسفه معاصرنظری به اجمالی بانگاهی

کاه در  ن های اساسی در آثارشان مطارح نماوده اناد، مکتار گورساتا      که مرگ را به عنوان مولف

تاریخ ادبیات جهان خودرا متعهد به مرگ اندیشی روایی نشان داده اناد. مکتار گورساتان عناوان     

ی کاه توانساته باا اساتعانت ازمولفاه قاوی مارگ        مکتبی ست ادبی در اواسط قرن هیجادهم مایالد  

، وروایت نیستی خودرا به باوری هنرمنداناه ازایان پروساه برسااند، شااعرانی همچاون روبارت بلار        

به عنوان پیشتازان این گونه سرایش هماره تعهدی مرگ گونه به ادبیات  توماس گری،وادواریانگ

 هاای قاوی انساان آن     و کالسیک بودن ومولفهرا ارائه نموده اند. مکتر گورستان اگر چه به علت ن
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زمانی نتوانسته هنرمندانه این مقوله را به عنوان محوره ادبیات بیان نمایاد اماا روحیاه فکار واندیشاه      

هاای ماذهبی     درباره مرگ خود پارامتری ست که انسان قرن هیجدهم میالدی را در چکااد اندیشاه  

  د.ده حول مرگ به عنوان انسانی متفاوت نشان می

 ییجادا  قات یو مارگ باه حق   سات یبرای آن ن یانیدارد که پا یجاودان یانسان زندگ از نظر اسالم،

در آن  یو ناکام ییوکامروا کند می وارد اتیاز ح گرییدۀکه انسان را به مرحل باشدیروح از بدن م

 از مرگ استوار است شیپ یزندگ ۀدر مرحل ،و بدکاری کوکاریین یۀپا رب

داشاته  ودک و نوجاوان  ادبیات کمفهوم مرگ در با توجه به تعلق خاطری که به برخی نویسندگان 

 گروهای  د.نا های این ادبیات برای حرکت به سمت تفکر خود بهاره بگیر  از پارامتر اند توانسته ند،ا

ها  رمانتیک اندوهگنانههای   جنبه برخی برای های شده مقدم وشعر جریان این که معتقدند ازمنتقدین

 کودک و نوجوان.درادبیات 

ضمن پرداختن به فلسفه مرگ در ادبیات فارسی، عرفان و ادبیات کالسیک و ذکار  در این نوشتار، 

نتخاب هایی از بازتاب مفهوم فلسفی مرگ در آثار حوزه کودک و نوجوان ا نمونه و شواهدز نمونه

 و تحلیل و تفسیر شده است.

 

 بیان مساله

بادین منظاور باا    ادبیات کودک و نوجوان است. مرگ در ی حاضر بررسی مفهوم  هدف از مطالعه

ساپس   وها به نوعی در پیوند با مرگ بود، انتخاب   مایه آن که درون یداستانهای  وجو کتاب جست

 ها پرداخته شد. به بررسی آن

 

 سوال تحقیق

 مرگ در ادبیات کودک چگونه ترسیم شده است؟-7

 رنگتر هستند؟چه نکاتی در بررسی مرگ در ادبیات کودک پر-2
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 فرضیه

 تار  هولنااک هاای   دیبه پد ر،مرگیاخی  در چند دهه رانیدر جامعه اشرایط اجتماعی با توجه به -7

 ت.شده اس لیباگذشته، تبد اسیدر ق

نموناه  آوردن و تصااویر کمک با کوشند می های کودکانه درباب مرگ، نویسندگان  در داستان-2

 هیچکادام  اما بیاموزندز نوجوانان و کودکان به را مرگ مفهوم و خانگی حیواناات مارگ از هاایی

 . ندارند ها را داستان ها تأثیر کتاب این از

 را تخیلشاان  قادرت  مسائله  اینکاه  مگار  کرد، نخواهند شرکت واقعی فلسفی کاوش در کودکان-9

عاطفاه  باه اساتز قدرتمنادی محارک داستان. دهد قرار تأثیر تحت ها را آن حال به هر یا برانگیزد،

 .است آنان تخیل خوشایند و دارد توجه کودکانهای  ارزش و نگارشهاا، هاا،

 

 هدف تحقیق

 در آثار ادبی کودک و نوجوان  مفهوم مرگ انیبهای   وهیشبررسی و نمایش -7

 نوجوان بازتاب مفهوم مرگ در رمان  یدگرگون فیتوص -2

 

 پیشینه تحقیق 

درباره مرگ در ادبیاات فارسای صاورت گرفتاه اماا ایان موضاوع در        های زیادی   تا کنون پژوهش

 :را ذکر کرده ایم ها  ادبیات کودک و نوجوان کمتر بیان شده است که در زیر برخی از آن

در این مقاله نگرش و واکانش   (7912یمیو خدارح انینجار) کودکان و نوجوانان، یمرگ برا نییتب -7

 کودکان نسبت به مفهوم مرگ و ارتباط آن با رشد شناختی کودک بررسی شده است.

کودکاان ونوجواناان(،    اتیا مرگ در ادب تیگذرا به روا ی)نگاهزهایچ گریمرگ و د ،یزندگ -2

دبیاات  های کهان و واقعیات پاذیری مارگ در ا      و قصهها  به بررسی مرگ در داستان، (1202،ی)اکرم

 کودک و نوجوان پرداخته است.
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 بررسی مرگ در ادبیات جهان و ادب فارسی

 دانساته  یشادن زنادگان   سات یو ن یزیو حرارت غر یوانیشناسان مرگ را باطل شدن قوت حلغت 

 یرویا شدن، از دسات دادن ن  جانیمُردن، جان سپردن، ب یواژه مرگ به معنا فرهنگ دهخدا دراند.

و فقادان   اتیا رفاتن ح  نیازبا . رفاتن و درگذشات اسات    یتا یاز گ ،یشادن زنادگان   ستین ،یوانیح

   (1819: 7901ن،ی)مع :.رکندیرا مرگ گو یاتیتظاهرات ح

. رفتاه  اسات  ها بوده مورد توجه انسان شهیاست که هم یرگ موضوعم :مرگ در ادبیات جهان  -7

های کاه مارگ    های به خودگرفتز به گون رشت انیم یشدن علوم، مرگ خصلت یرفته با تخصص

حال  نیا بدل شد. با یو دانشگاه یمختلف تخصصهای   بار به موضوع مباحث و مطالعات رشته نیا

 جناگ  انیا است و به پا دینسبتا  جدهای  دیپد ،یاجتماع علوم به مرگ و مُردن درحوزه ینگاه جد

 .گرددیدوم برم یجهان

دارد هستی  مرگ یکی از مسائل مهم فلسفه است، اسمیت اظهار میهستی شناسی و توجه به مفهوم 

هااای از فلساافه اساات کااه طبیعاات و ماهیاات حساای یااا وجااود را مااورد مطالعااه قاارار  شناساای شااا 

دهد.دادبه یکی از مسائل فلسفه را تفکار در چیساتی هساتی یاا وجاود )جهاان، انساان، و خادا(          می

ا شمرده است. سؤاالت مرباوط باه هساتی شناسای در     ه  ترین دانش داند که ارسطو آن را شریف می

 طول تاریخ فلسفه، فیلسوفان زیادی را به خود مشغول ساخته است. 

طرح مباحث هستی شناسانه و تفهیم مفهوم مرگ و نیستی برای کودکان مشکل است مگر اینکه به 

حکایت بارای کودکاان باا    زبان داستانی بیان شود. تالش برای طرح چنین مسائلی با زبان داستان و 

تاوان در داساتان فلسافه اثار مگای، فلسافه بارای         موفقیت همراه بوده است. نمونه این توفیاق را مای  

های متاون کالسایک     ها اثر وایت و دنیای سوفی اثر گُردر مشاهده کرد. در میان داستان تر کوچک

 اختصاص یافته است.هایی در مثنوی مولوی مطرح شده که به این موضوع  ادب فارسی داستان

 از گریاز  در تاالش  کهان،  اسااطیر  زدراسات   خاصای مبحث ایران و ادب فارسی مرگ در ادبیات  

 تارین  قادیمی  - گماش  گیال  در. هاسات  حماساه ی  عماده  روح و قهرماناان  هماۀ  تکاپوی مرگ،

ی خاطر گیل گمش باشد  مرگ مهم ترین دغدغه -های سومری   ی بر جای مانده از حماسه حماسه

ی هاومر، سارود نیبلاونگن     مام تکاپوی قهرمان حماسه، یافتن راز مرگ است. در ایلیاد و ادیساه و ت
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ی فردوسی، همه جاا،   ی جان میلتون و شاهنامه ی آلمانی، کمدی الهی دانته، بهشت گمشده حماسه

 (723 – 11 :7919میسا، )ش :رک ی مرگ، تشویش ذهن قهرمانان و حماسه آفرینان است. مسأله

آداب و رسااوم  یاسااناد باارای بررساا نیاز مهمتاار یکاای یحماساامتااون  :در ادب فارساایماارگ -2

 نیا نبرد و شناخت ابازار و آالت نبارد هساتند.در ضامن ا    های  صحنهها  داری دانیو مها  یلشگرکش

باه   ییباا یرا دربردارندکه مفهوم مرگ، کشتار و قتل را باه ز  یخاصهای  و اصطالحها  ریمتون ترک

  د.کنن یخواننده عرضه م
  یرسدددددددد ر نیددددددددبدددددددد    نیژوبدددددددد ندددددددد    یب

 

  یدددددددبردر کیدددددددبددددددد   کیدددددددبدددددددر بدددددددر    زره 
 

 ر ه جگدددددددددر   ن رآمددددددددد  بددددددددد   وسددددددددد ز 
 

 سدددددددددددددر برگشددددددددددددد  م یآسددددددددددددد  ویدددددددددددددبغر 
 

 دهدددددددددددد ن گددددددددددددردر آمدددددددددددد    ددددددددددددون بر
 

 نجهدددددددددددد  رسدددددددددددد  و نیآئدددددددددددد نسدددددددددددد یچن 
 

 سدددددددر بددددددد   ن رآمددددددد   نیدددددددژ ریشددددددد وچددددددد
 

 جگددددددددددر  سدددددددددد    ددددددددددو د نیژوبدددددددددد بدددددددددد  
 

  یددددددددددطپی  دددددددددد ر  زمددددددددد ن  کدددددددددوه  بدددددددددرآن 
 

  یددددددددددددوردگدددددددددددد  آرمآ و نی دددددددددددد   زکدددددددددددد  
 

 (993 :7901/9)فردوسی، 

آخار باا    تیا کارده و در ب  فیرا توصا  به دست گودرز نیابزار ژوب لهیوس به سهیو رانیپ کشته شدن

 .کند میرا به خواننده القاء  سهیو د،مرگیو آوردگه آرم نیاز ک پسیی کناۀ انتخاب جمل

هاای باه جاای      حتی در اندک ساروده  -ی خراسانی  دوره -ی نخستین تکوین شعر فارسی  در دوره

توان رصد کرد. در این میان، خیام بیش از دیگران، مارگ و   مانده از شاعران، موضوع مرگ را می

میاریم؟ آن   آن سوی مرگ را در رباعیات فلسفی و شک آمیز خویش مطرح کرده است. چارا مای  

أمل در مقابال عاالمی کاه    سوی این مرگ چیست؟ در برابر واقعیت مرگ چه باید کرد؟ و آنگاه ت

هر نقطه آن نشان از زیبارویی است و خاک آن، مردمک چشم الله عذاری و سرنوشات نااگزیر و   

 اندوه باری که چشم به راه است و آن خاک کوی کوزه گران شدن و...
  یددددن کددددوزه چددددو مددددن س شدددد  ز ر  بددددوده  سدددد  

 

   سدددددددر زیدددددددس نگددددددد ر  بدددددددوده  سددددددد   بنددددددد در 
 

 بینددددددی مددددددی یددددددن دسدددددد   کدددددد  بددددددر گددددددردن  و    
 

  سدددد  بددددوده یدددد ر  گددددردن بددددر کدددد   سدددد  دسدددد ی 
 

 (70 :7913خیام، ) :رک
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ی خردورزان بوده اسات و در ادبیاات    این نگاه از سر تحیر و شگفتن به مرگ، خار خار خاطر همه

های بزرگ مانناد زلزلاه، سایل، هجاوم اقاوام و       منثور و منظوم ما جای جای، به ویژه هنگام رویداد

 های مرگبار چهره نموده است. بیماریهای بزرگ یا  جنگ

ی  در نگاه عارفانه که ریشه در نگرش و باور و ژرف دین دارد، مرگ پایاان زنادگی نیسات، الیاه    

هاای   های پنهان، تبسم خواهند زد و افق  ی جلوه عمیق تر زیستن است. رسیدن به فرا خنایی که همه

ن انسان به اهل خویش اسات. هنار ایان    نامشکوف در مقابل نگاه انسان خواهد نشست. مرگ پیوست

است که قبل از مرگ بمیریم )موتوا قبل اَنْ تموتوا( تا زنگی از ما بروید. حالج، عارف شاوریده و  

 گوید: میی اعصار،  شگفت همه
  ق لددددددددونی یدددددددد  شدددددددد      

 

 چیسدددددد  در قدددددد ل    یدددددد      
 

 و ممدددددددددددد    در  یدددددددددددد   
 

  و  یددددددددددددددد    در ممددددددددددددددد   
 

 (27 :7938حالج، ) :رک

ها دلهره و هراس جانش بال و پر نمی گشاید که شوقمند و  حقیقت مرگ را در یابد، نه تن هر کس

شکفته، مرگ را جستجو خواهد کرد و در متن مرگ، صد باار وجاود و زنادگی تاازه را دریافات      

 خواهد کرد.

 

 بررسی مفهوم فلسفی مرگ در اذهان کودکان و نوجوان

پدیده مرگ در معنای معدوم شدن سازگاری چندانی ندارناد.از  به لحاظ عقلی و عاطفی با ها  انسان

این رو جاودانگی با برخورداری از سطوح معنایی مختلف از شورانگیزترین آماال انساانی اسات و    

های فرجام شناختی خود را بیابد   تواند پاسخ مطلوب بسیاری از دلواپسی آدمی با استعانت از آن می

 و بدین سان آرامش بیابد.

 مطاارح  درباااره اش  مشااابه  پرسااش هااایی   فالسفااه  و کودکاان  که است موضوع هایی از مرگ

 کاه  اسات  شاده  آورده پرسشاهایی  «مارگ » مدخل ذیل کودکانهای  پرسش به نگاهی در. میکنند

 کای  ؟میرناد  مای هاا   انساان  چرا چیست؟ مرگ :پرسیده اند مرگ دربارة هشت ساله تا سه کودکان

 اگار  ؟شاود  مای  چاه  بمیارد  کسای  اگر بمیرند؟ باید وقت چه ها میدانند انسان آیا ؟میرند میها  انسان
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 از بعد دنیای ؟شد می چه میرند نمیها  انسان اگر است؟ بد مردن ؟شود می زناده هم باز بمیارد کسی

 ( 727 :7903،مؤسسه) :رک است؟ شکلی چه مرگ

هاای   اندوه وها  دغدغه یا فالسفههای  پرسش به بی شباهت کودکان اینهای  پرسش کودکان دنیای

 اگرچاه » :گوید می فیلسوف اونامونوی. است همه ناگزیر که پرسشهایی نیستز مرگ دربارة ادیبان

 (.11: 7908اوناامونو،) «سازد می آبدیده مان ولی می آزارد، را دلمان مرگاندیشی

های  سال در حال، این با دارند، مرگ موضوع با گوناگونیهای  برخورد متفاوت سنین در کودکان 

 ادراکای  مراحال  درباارة ماارینگای. ندارناد مفهاوم این از واقعی و درست درکی کودکی آغازین

 را مرگ ،گذارد می پاای ده ساالگی و نُه سنین به که هنگامی فقط کودک» :گوید می مرگ مفهوم

 درک بازگشات  غیرقابال  حااال  عاین در و اجتنااب ناپاذیر، مشخص، قوانین دارای روندی به مثابۀ

 (91: 7901 کریمی،) «کند می

در دفتر چهارم مثناوی معناوای   برای اثبات این موضوع مفهوم مرگ را در شعر مورچگان بر کاغذ 

 کنیم. موالنا بررسی می

 

 بررسی مفهوم فلسفی مرگ درشعر مورچگان بر کاغذ 

گریخات و رناج آن را باه     ز بایاد از آن کناد  مای در حقیقت، شیوه نگرش به مرگ است که تعیین 

فراموشی سپرد یا به آن اندیشید و با آن مواجه شد و به سوی آن رفت و آن را آگاهاناه پاذیرفت.   

نومیادی،   :بدانیم، پیامدهایی همچاون « مرگ مطلق و پایان محض»و « نیستی»اگر مرگ را به معنی 

ر، رهیادن از قفاس، وصاول باه     پوچی، ترس و... را به دنبال داردز اما اگر آن را به عنوان پال عباو  

جاودانگی، تکامل، تولّد دوباره و آغاز یک مرحله نوین از حیات و... بدانیم، سبر مثبت اندیشای  

شود. در واقع، این نحوه نگرش به مارگ اسات کاه شایوه      نسبت به زندگی و معنا بخشی به آن می

 گرداند. زندگی فرد را اصیل و معنادار یا غیر اصیل و بی معنا می

 مورچگاان بار کاغاذ   مولوی در دفتر چهارم مثنوی حکایت منظوم و تأمل برانگیزی دارد، با عنوان 

پرداخته است. این شاعر را در زیار تحلیال و بررسای      مرگکه به مسئله آفرینش و علت پیدایش و 

 نماییم. می
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باه   ،کناد  مای های کوچک قلمی را دید که بر روی کاغذ حرکت  مورچ :در این داستان آمده است

 کند: میهای زیبا و عجیبی رسم  چرخد و نقش این قلم روان است که می :دوست خود گفت
 قلدددددددددد   و دیدددددددددد  ک غدددددددددد   بددددددددددر مددددددددددورکی

 

 هددددددددد  ر ز  یدددددددددن دگدددددددددر مدددددددددور بددددددددد  گفددددددددد  
 

 کدددددددرد کلدددددددک هددددددد  آن ن ددددددد  سج یددددددد  کددددددد 
 

 ورد و ز ر سوسدددددددن چدددددددو و ریحددددددد ن چدددددددو هددددددد  
 

 (919/ 1 :7910)مولوی،

دهناد کاه قلام را باه نگاارش       این کار قلم نیست، کار اصلی را انگشاتان انجاام مای    :آن مور گفت

ها   ها خود اسیر دست هستند که آن  نه، فاعل اصلی انگشتان نیستند و آن :دارند. مور سوم گفت وامی

 :گیرند نیز از نیروی بازو کمک می
 ور  یشددددددددد  آن  صبعسددددددددد  مدددددددددور آن گفددددددددد 

 

  ثدددددددددر و فرسسددددددددد  فعددددددددد  در قلددددددددد  ویدددددددددن 
 

 ب زوسددددددددد  کددددددددد  سدددددددددو  مدددددددددور آن گفددددددددد 
 

 بسدددددددد  ن دددددددد  زور  ز  غددددددددر  صددددددددب  کدددددددد  
 

 یکدددددددی  ددددددد  بددددددد   رفددددددد  مدددددددی چندددددددین هددددددد 
 

  نددددددددددد کی بدددددددددددود فطدددددددددددن مدددددددددددور ن مه دددددددددددر 
 

 (919/ 1 :7910)مولوی، 

داد تا اینکه مسئله باه بازرگ    های نظر می کردند. هر مورچ وگو می ها همچنان بحث و گفت  مورچه

این هنر از عالم مادی صورت و ظاهر نیسات.   :تر بود. گفت باهوشمورچگان رسید. او که داناتر و 

 این کار عقل است. 
 هنددددددر  یددددددن مبینیدددددد  صددددددور  کدددددد  گفدددددد 

 

  بدددددر  بدددددی گدددددردد  مدددددر  و  دددددو    بددددد  کددددد  
 

 سصددددد  چدددددون و یبددددد   چدددددون آمددددد  صدددددور 
 

 ن شددددددده  نجنبددددددد  جددددددد ن و س ددددددد  بددددددد  جددددددد  
 

 فدددددد د و س دددددد  آن کدددددد   و بددددددود  بددددددر بددددددی
 

 جمددددددددد د ب شددددددددد   ددددددددد     لیددددددددد  ز بدددددددددی 
 

 کندددددددد  بددددددددر سن یدددددددد  و   ز زمدددددددد ن یددددددددک
 

 کنددددددددد  هددددددددد  مدددددددددی  بلهدددددددددی زیدددددددددر  س ددددددددد  
 

 گفددددددد  ذو ی دددددددرنین ی فددددددد  گویددددددد  چدددددددون 
 

 سدددددددددف  نطددددددددد  در قددددددددد   کدددددددددوه چوندددددددددک 
 

 (911/ 1 :7910)مولوی،

ها را عقل   شود. تن لباس است. این نقش تن مادی انسان با آمدن خواب و مرگ بیهوش و بیخبر می

ها از قلم باه انگشاتان و ساپس دسات و       بررسی علت پیدایش نوشتهها با   . مورچهکند میانسان رسم 

 بازو و در نهایت به مفهوم عقل رسیدند.
 ر زد ن  بیدددددددددددر گدددددددددددو  سددددددددددد ن کددددددددددد  

 

 بیددددددد ن مدددددددن بددددددد  بکدددددددن  ددددددد  صدددددددف    ز 
 

  رسددددد  ه یددددد  آن  ز وصدددددس کددددد ن رو گفددددد 
 

 دسددددددد  بدددددددرد  و نددددددد  و  بدددددددر بیددددددد ن کددددددد  
 

 سددددددر بدددددد  کدددددد  ب شدددددد  زهددددددره ر  قلدددددد  یدددددد 
 

  بدددددددددر ز ن صدددددددددح یس بدددددددددر نویسددددددددد  بدددددددددر 
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 گددددددددددو بدددددددددد ز د سدددددددددد  نی کم ددددددددددر گفدددددددددد 
 

 نکدددددددددو  بدددددددددر    هددددددددد    ددددددددد  سجددددددددد   ز 
 

 ر ه سیص سددددددددد ی  دشددددددددد   یندددددددددک گفددددددددد 
 

 
 

 (911/ 1 :7910)مولوی،

تاوان   از دیادگاه مولاوی مای   در ایان داساتان،    ترس آگاهی و تأثیر آن بار معنای زنادگی   با بررسی 

هاا   .مولوی برای بیان این مفاهیم با مثالکند میدریافت که مولوی دو گونه ترس از مرگ را مطرح 

های ساده و قابل فهمی را بارای طارح ساوالهایش بیاان      پردازد و مثال و ادبیاتی کودکانه به اقناع می

 کند: می
 شدددددددد ه کردسدددددددد   ددددددددر هدددددددد   بددددددددر   کددددددددوه

 

 سدددددددد د بددددددددی و شددددددددم ر بددددددددی کدددددددد  بددددددددر کددددددددوه 
 

 مددددددد د بدددددددرف  زمددددددد ن هدددددددر در رسددددددد  مدددددددی
 

 دیگدددددددددر  بدددددددددر زنددددددددد  مدددددددددی برفدددددددددی کدددددددددوه 
 

 ثددددددددر   دددددددد  سددددددددرد  بددددددددر  رسدددددددد ن  مددددددددی
 

 بددددددددر  کددددددددوه بددددددددر زندددددددد  مددددددددی برفددددددددی کددددددددوه 
 

 شددددددددگر  و  دددددددد  بددددددددی  نبدددددددد ر ز د  بدددددددد  د 
 

 
 

 (911/ 1 :7910)مولوی،

مولوی با مطرح کردن سواالتی چون مرگ چیسات؟ علات پیادایش جهاان و انساان چیسات؟ و..       

سازد. یکی از سؤاالت اساسی در طول تاریخ فلسافه، ساؤال از    سؤاالت مهم و اساسی را مطرح می

 چگونگی پیدایش جهان و فلسفۀ مرگ است. 

 هاای برفای    کوه مانند به آنان ودوج زیرا استز دانسته «هستی قوام» مایه را غافالن و غفلت مولوی 

 (7819:7903زمانی،) :شوند. رک می عارفان و خردمندان حجاب سوختن مانع که است

 شددددددددده  و د  چندددددددددین  یدددددددددن نبدددددددددود  گدددددددددر
 

 مددددددددددر  مددددددددددر کددددددددددرد  محددددددددددو دوزخ  ددددددددددس 
 

 د ن هدددددددددددد   بدددددددددددددر   کددددددددددددوه  ر  غدددددددددددد ف ن 
 

 هددددددددددد   سددددددددددد ق ن    دددددددددددرده نسدددددددددددوزد  ددددددددددد  
 

 بددددددد    بدددددددر   جهددددددد   سکددددددد   نبدددددددود   گدددددددر
 

 قددددددددد   کدددددددددوه آن شدددددددددو  نددددددددد ر  ز سدددددددددو  ی 
 

 (911/ 1 :7910)مولوی، 

هاای آدمای در     ترس منطقی از مرگ به عوان پدیده و حقیقتی مقدّر و گریزناپذیرکه بار دلبساتگی  

گیارد. چناین ترسای     دهد و فرصت توشه گرفتن بارای جهاان آخارت را از او مای     این دنیا پایان می

 گوید: می.در ادامه این شعر منطقی و آگاهانه است
  یسدددددددد  ذره  ددددددددود  دددددددد   قهددددددددر  ز آ دددددددد 

 

  یسدددددددددددددد  دره یئیمدددددددددددددد ن  ه یدددددددددددددد  بهددددددددددددددر 
 

  سددددد  فددددد ی  و زفددددد  کددددد  قهدددددر  چندددددین بددددد 
 

  سددددد  سددددد ب  و  بدددددر کددددد  بدددددین یطفددددد  بدددددرد 
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 معنددددددددددو  چگوندددددددددد  و چددددددددددون بددددددددددی سددددددددددب 
 

 دو  بددددددددددددی دیدددددددددددد   مسددددددددددددبو  و سدددددددددددد ب  
 

  سددددددددد  فهددددددددد   ز بدددددددددود آن ن یددددددددد   گدددددددددر
 

 جوسددددددد  یدددددددک کددددددد ن ز ن  لددددددد  س دددددددو  کددددددد  
 

 (912/ 1 :7910)مولوی،

مرگ، همواره به نظر موالنا، موجر شادی و مسرّت است و در صورتی رنج و مصایبت اسات کاه    

پایان زندگی بشر تلقّی شود. بنابراین، مارگ از دیادگاه وی منباع و منشاأ شاادی و آغااز زنادگی        

مولاوی  (. 930و 931:7902)اکرمای،   :.رکبرد دوباره است و حجاب میان عاشق و معشوق را از بین می

 گوید: میمه این شعر برای اقناع مخاطر برای پذیرش مرگ با زبانی ساده و کودکانه در ادا
 فندددددددد   و گددددددددی  و گشدددددددد ی   یددددددددر ن چونددددددددک

 

  هدددددددددددد ن   گف ددددددددددددی   دددددددددددد   زبدددددددددددد ن  بدددددددددددد  
 

 شددددددو  مددددددی یددددددرز ن چددددددو و زف سدددددد  زفدددددد 
 

 مسدددددددددد و  و نددددددددددر  زفدددددددددد  آن شددددددددددود مددددددددددی 
 

 منکرسددددددددد  بهدددددددددر زفددددددددد  شدددددددددک  ز ندددددددددک
 

 برسدددددددد  و یطددددددددس آمدددددددد   سدددددددد ج  چونددددددددک 
 

 (912/ 1 :7910)مولوی،

پای گرفتاه اسات، روش     برای بیان فلسفه مرگ در شعر مورچگاان بار کاغاذ،   وشی که موالنا در ر

دهد  است. به این معنی که در آغاز، صورت و ظاهر هرموضوع را مورد برسی قرار می« ترقی بحث»

 .کند میهای پنهان آن را یکی پس از دیگری باز   شود و الیه و سپس به عمق آن وارد می

هاا بادین    دیدگاه مثبت موالنا به کودک، این موجود خصایص مستحسنی دارد که بعضی از آن در

کودک عواطف پاک و روحی لطیف دارد، کودک کنجکاو و جستجوگرسات، کاودک    :قرارند

، کودک اکراه و تحمیال را دوسات   کند میاهل تزویر و ریا نیست، کودک در زمان حال زندگی 

دارد، کودک از دروغ و خیانت بیزار است و دیگر اینکه کودک اهل محافظاه کااری نیسات.     نمی

کودکاان و نوجواناان نیاز چاون یاک       نماد پاکی و اخالص محض اسات.  کودک در شعر مولوی

مولوی بارآن اسات کاه    د. نسهراو از واقعیت نباید بدانند که معنای انسانیت را هستند انسان راستین 

هاای   داند لحظ میا فلسفه مرگ به روش خود و بیان مثال و داستان آشنا سازد. وی کودکان را نیز ب

گرچه مرگ اندیشی مولوی، در نگاه عرفانی و حالت شور و شایدایی او   پیوند. که رفت به عدم می

، بلکاه مارگ اندیشای و مارگ هراسای را      کناد  میها به این رویکرد بسنده ن ریشه دارد، اما وی تن

 .داند یداری و توجّه به جاودانگی جهان آخرت و ناپایداری امور دنیوی میابزاری برای ب
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  گیری نتیجه
با بیانی کوکانه و ساده و قابال فهام بارای کودکاان و      مورچگان بر کاغذحکایت آوردن مولوی با 

 بارای  را مارگ  حقیقات  از منطقای  غیار  و منطقی ترس بر آن است تا نوجوانان و سایر مخاطبانش،

راهی به ساوی وصاال و    طریق، این از و برهاند آن هراس و بیم از را ایشان و نماید روشن مخاطبان

باور او باه   در چنین حکایاتی، توان گفت ژرفترین سخن موالنا درمورد مرگ میابدیت نشان دهد. 

مرگِ ارادی، پیش از مرگ اجباری است. مرگ اختیاری، از خویش رَستن و به خدا )حق( پیوستن 

است. پیوستِ روح با حق. بدین معنی که انسان در مقاام معنویات بمیاردز یعنای از تماام تعلقاات و       

بایاد گفات   ...زیاد های کهنه را فرو ریزد و زندگی را عاشقانه ب  های مادی دل برکند، قالر  وابستگی

وی به جای فرار و گریاز از  شود.  اندیشی بهرة هرکسی نمی این گونه مردن و به بیانی رساتر، مرگ

. در نظر وی، انتظار مرگ و غوطه ورشدن کند مییاد مرگ، رویاروی و مواجهه با مرگ را مطرح 

ی مرباوط ساازد و از   شود، انسان سایر امکانات خود را به این امکان اساس در اندیشه آن موجر می

  .زا هستند، تا حدّی در امان ماند های و بی اهمیّت که توهّم دنبال کردن امور حاشی

که حتی خوب و بد و مفید و مضر را هم از هم باز نمی شناسد، در نظرگااه موالناا بسایار     کودک  

وصاول باه حاق و     واال مقام است، موالنا همانطور که بهتارین و کااملترین و زیبااترین راه را بارای    

داند و آن را باالتر و رفیع تر از عقل اساتدالل   شناخت خداوند متعال، همچون دیگر عرفا، عشق می

 .کند میگر معرفی 
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