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اگزیستانسیـالیـسم در مثنـوی مــم و زیــن
جیـهاد شـکری رشیـد
گروه زبان فارسی ،دانشکده زبان ،دانشگاه صالح الدین ،اقلیم کردستان ،عراق).(Jihad.rashid@su.edu.krd
اتریخ درایفت 2020/04 :اتریخ پذیرش 2020/06 :اتریخ انتشارhttps://doi.org/10.26436/hjuoz.2019.8.2.605 2020/06 :
اگزیستانسیالیسم از مکاتب فکری-فلسفی است که می توان در پرتو آن اندیشة شاعران را تجزیه و تحلیل کرد .زیرا ادبیات از آنجایی
که به نوع انسان و به خاطر پیوند و خویشاوندی با اندیشه اختصاص داشته ،به هیچ عنوان از فلسفه و تفکرات فلسفی برکنار نبوده
است .از این رو ،مثنوی مم و زین از آثاری است که می توان از آن برداشت فلسفی کرد و این بدون تردید خصیصة احمد خانی به
عنوان شاعر و هنرمندی است که می اندیشد .این جستار در پی تبیین اصول و مبانی فلسفه ی اگزیستانسیالیسم در مثنوی مم و
زین است .هدف این نوشتار قرائت اگزیستانسیالیستی از نوع الهی و کیرکگوردی ( )Kierkegaardدر روایت مم و زین است تا نشان
داده شود که تفکر خانی تا چه میزان با مبانی فلسفی این مکتب تطابق دارد؛ و چه مبانی ای از فلسفه ی مذکور را به صورت ناآگاهانه
در مثنوی خود به نمایش گذاشته است .چرا که در این داستان عناصر و مؤلفه های فکری اگزیستانسیالیستی چون «فردیت ،ایمان،
آزادی ،دلهره ،انتخاب ،عقل گریزی و ایمان به تعالی» و مهم تر از همه آزادی وجودی در برابر مرکز الوهیت به نحو بارز وجود دارد
که بدان پرداخته می شود .روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه کتابخانه ای بر مبنای تحلیل محتواست .نتایج این پژوهش حاکی از
آن است که انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم های او در رسیدن به تعالی و مفاهیمی چون انتخاب و آزادی ،دلهره ،ارتباط با دیگران،
ایمان ،عقل ستیزی و هنجارشکنی که اساس تفکرات اگزیستانسیالیستی را تشکیل می دهند و از اصول اولیه این مکتب به شمار می
آیند ،در داستان مم و زین به چشم می خورند تا جایی که به دلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان ،می توان آن را در ردیف
آثار اگزیستانسیالیستی قرار داد .پیرنگ ،درونمایه و نمادهای دا ستان مذکور ،کامال رنگی وجودگرایانه یافته اند؛ همچنین شخصیت
های داستان ،به ویژه «مم»  ،شباهت زیادی به شخصیت های آثار اگزیستانسیالیستی دارد که در این پژوهش در معرض دید خواننده
قرار می گیرد.
واژه های کلیدی :مکتب اگزیستانسیالیسم ،خانی ،مثنوی مم و زین ،مم
 .1مقدمه
اگزیستانسیالیسم( )1یا به تعبیر دیگر فلسفة اصالت وجود یعنی
تحقق بخشیدن به خویش از راه گزینش آزادنة میان گزینه ها یا
در گرو نهادن خویش است( .کاپلستون )33 :1386،این مکتب،
از مکاتب فکری-فلسفی بوده است که بر جریان های ادبی پس
از خود تأثیر بسیاری نهاد و یک گرایش مشخص از ادبیات
اگزیستانسیالیستی که دغدغه های وجودی آدمی را ،دغدغه
هایی همچون؛ مرگ ،تنهایی ،زندگی اصیل ،آزادی و غم  ....به
نمایش گذاشت ،به وجود آورد (ملکیان .) 28-27 :1373 ،احمد
خانی از اندیشمندانی است که به گواهی داستانش ،دغدغه هایی
همچون عشق ،غم ،تنهایی ،معنای زندگی و مرگ ،چگونگی
مواجهه با امر متعالی و  ...در تفکر او حضور پر رنگی داشته است
که به واسطة شخصیت قلم تراشیدة خویش« ،مم» با توجه به
جریان روایت به نمایش گذاشته است .در واقع «متفکر درون گرا

یا اگزیستانسیالیستی وظیفه دارد که امر انتزاعی به صورت
ملموس درک کند و به همین خاطر اندیشة اگزیستانسیالیستی
به جای آثار نظری در رمان ها و نمایش ها بیان می
شود»(سیدحسینی )964 :1385 ،زیرا ادبیات به اعتبار
اختصاص داشتن به نوع انسان و اساسآ به خاطر پیوند و
خویشاوندی با اندیشه ،به هیچ عنوان از فلسفه و تفکرات فلسفی
برکنار نبوده است .از این رو ،مثنوی مم و زین از آثاری است که
می توان از آن برداشت فلسفی کرد و این بدون تردید خصیصة
احمد خانی به عنوان شاعر و هنرمندی است که می اندیشد .از
همین روی ،می توان در مثنوی مم و زین اشعاری را یافت که
رنگ و بوی فلسفی داشته باشد .اما درخور توجه است که این
اشعار تأثیریافته از فلسفة اگزیستانسیالیسم نیست بلکه حاصل
تأمالت خود خانی است .لذا این پژوهش تنها نشان دهندة
همانندی میان اندیشة اگزیستانسیالیسم با اندیشة خانی است.
هدف این نوشتار قرائت اگزیستانسیالیستی از نوع «الهی» و «کیر
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کگوردی»( )2در روایت مم و زین است که به عناصر و مؤلفه های
فکری اگزیستانسیالیستی چون «فردیت ،ایمان ،آزادی ،دلهره،
انتخاب ،عقل گریزی و ایمان به تعالی» و مهم تر از همه آزادی
وجودی در برابر مرکز الوهیت بدان پرداخته می شود .در این
پژوهش ،ابتدا به شرح خالصة اصول فلسفة اگزیستانسیالیسم می
پردازیم و سپس مثنوی مم و زین را بر مبنای این اصول ،بررسی
می کنیم.
 -2-1هدف و ضرورت پژوهش:
هدف از نگارش این مقاله ،نشان دادن همانندی ها از این اندیشه
و آراء و آثار فالسفة آن ،در مثنوی مم و زین است .اما از آنجا که
میان اندیشه های اصلی فالسفة اگزیستانسیالیست ،هماهنگی
تام و تمامی وجود ندارد و از سوی دیگر ،رویکرد احمد خانی به
آثار این اندیشمندان ،ناآگاهانه بوده است ،نگارنده کوشیده است
نگاه تازه ای به داستان مم و زین داشته باشد و اصول و اندیشه
های مکتب اصالت وجود را در این اثر گرانسنگ ردیابی کند و
به بررسی برخی از گرایش های مکتب اگزیستانسیالیسم بپردازد.
بی تردید اهمیت موضوع انسان و جایگاه او در مکتب
اگزیستانسیالیسم سبب شده است که این موضوع مورد توجه و
امعان نظر پژوهشگران قرار گیرد.
 -3-1طرح بیان مسأله
مسئله اصلی این تحقیق ،بررسی مثنوی مم و زین از دیدگاه
مکتب اگزیستانسیالیسم است تا دریابیم این روایت تا چه حد
تحت تأثیر حد اصول و مبانی این مکتب قرار دارد و با آن پیوند
خورده است و بر این مبنا پاسخگوی سؤاالت زیر می باشد:
تفکر خانی تا چه میزان با مبانی فلسفی مکتب
)1
اگزیستانسیالیسم تطابق دارد؟
احمد خانی چه مبانی ای از فلسفه ی
)2
اگزیستانسیالیسم را در مثنوی مم و زین به نمایش گذاشته
است؟

)3

اگزیستانسیالیسم چگونه در شعر او جلوه گر می

گردد؟
 -4-1فرضیة پژوهش
با توجه به سؤاالت اصلی تحقیق ،فرض نویسنده بر این اصل
استوار است که اگزیستانسیالیسم در محورهای اصالت فردیت،
انتخاب ،آزادی ،دلهره ،عقل گریزی و ایمان به تعالی و عادت
ستیزی و مخالفت با موانع فکری در مثنوی مم و زین جلوه گر
می شود.
 -5-1پیشینه پژوهش
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تاکنون مقاالت و تحقیقات گوناگونی در ارتباط با مثنوی "مم و
زین" انجام یافته است ،اما تاکنون مقاله ای با عنوان و موضوع؛
بررسی گرایش های اگزیستانسیالیستی در مثنوی مم و زین ،به
نگارش درنیامده است و برای نخستین بار این داستان از منظر
مفاهیم اگزیستانسیالیستی ،مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
 6-1روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش کیفی و به صورت مطالعه کتابخانه ای و
بر م بنای تحلیل محتواست؛ بدین صورت که ابتدا مبانی نظری
پژوهش که آشنایی با مهمترین اصول و مبانی فلسفی
اگزیستانسیالیسم است ،به صورت خالصه معرفی شده ،سپس
این مبانی در مثنوی مم و زین بررسی و تحلیل می شود و در
نهایت به نتیجبه گیری خواهیم پرداخت.
 -2بحث و بررسی
در آغاز به شرح خالصة اصول فلسفة اگزیستانسیالیسم پرداخته
و سپس مثنوی مم و زین را بر مبنای این اصول ،بررسی می
کنیم.
 -1-2اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم یا به تعبیر دیگر؛ فلسفة اصالت وجود ،یکی از
مهم ترین و مشهورترین مکتب های فلسفی و ادبی سده بیستم
است که بر حسب ضرورت پیش از هر چیز باید به معنای واژه و
مفهوم آن در فلسفه و ادبیات پرداخت:
اصطالح اگزیستانسیالیسم از مشتقات واژ فرانسوی()Existent
و واژه انگلیسی( )Existentialبه معنی «وجودی» و «اصالت
وجود» یا «تقدم وجود» است (داد .)48 :1378 ،زیرا محور
کاوشهای این فلسفه«وجود انسان» است و در واقع «
اگزیستانسیالیسم نوعی فلسفه است که به طور طبیعی در شکل
ادبی بیان می شود زیرا به امر انضمامی و خاص ،معنایی فلسفی
می دهد»(ماتیوز( .)85 :1378 ،)3از این رو ،فالسفه
اگزیستانسیالیست توجه خاصی به هنر و ادبیات نیز داشته و به
نوعی فلسفه خود را با منطقی شعرگونه به نگارش درآورده اند.
همچنین این مکتب به مسائل انسان-که امروزه «وجودی»
نامیده می شوند ،می پردازد .مانند معنای زندگی ،مرگ ،رنج و
چیزای دیگر از این گونه و در حقیقت شرح حال انسانی است که
با انتخاب خود در پی اثبات وجودش است (مردیها.)76 :1386 ،
با این وجود می توان گفت که در فلسفه اگزیستانسیالیسم،
اندیشه فلسفی با موضوع انسان آغاز می شود و «تقدم وجود بر
ماهیت ،آزادی ،انتخاب ،تفرد انسان ،گزاف بودن جهان،
وانهادگی ،اضطراب ،مسئولیت و موقعیت های مرزی مبانی اصلی
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فلسفه اگزیستانسیالیسم است»( ملکیان.)30-23/4 :1373 :
البته بجاست که خاطرنشان کرد که این اصطالح ،ابتدا در فلسفه
مطرح و سپس وارد ادبیات شد .در سال  1918پس از نخستین
جنگ جهانی ،دو استاد فلسفه در آلمان« ،کارل یاسپرس( »)4و
« مارتین هایدگر( »)5دنباله کار استادشان «سورن کیرکگور» را
تعقیب نمودند و مکتب اگزیستانسیالیسم را بنیان گذاری کردند.
اما این مکتب ،تا سال  1930چندان مورد توجه قرار نگرفت .تا
این که اندیشمند فرانسوی «ژان پل سارتر( »)6پس از جنگ
جهانی دوم ،به بسط و گسترش اگزیستانسیالیسم ،به صورت
نهضتی مستقل پرداخت (ویلیام بارت( .)17 1354 ،)7از اینرو،
اگزیستانسیالیسم از مکاتب مهم فلسفی در سده اخیر است .این
تفکر پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها رایج شد.
سپس آرای این مکتب به فرانسه ،ایتالیا و سایر نقاط جهان
رسیده و در محافل ادبی و مطبوعات تأثیر گذاشت (انصاری،
 )27 :1375و به طور رسمی فلسفة اگزیستانسیالیسم از اندیشه
های مارتین هایدگر ،سورن کیرکگور و کارل یاسپرس نشأت
گرفت و توسط ژان پل سارتر ،سیمون دوبوار( )8و تا حدی
آلبرکامو( )9بیان ادبی یافت (داد .)48 :1378 ،البته در این
مکتب ،دو نحله و گرایش فکری جریان داشته است:
مکتب الحادی که از اندیشمندان مشهور آن«مارتین
)1
هایدگر»« ،ژان پل سارتر»« ،سیمون دوبوار» و «آلبرکامو» می
باشند.
اگزیستانسیالیسم دینی که این نحله از
)2
اگزیستانسیالیسم ،بر تعالی ارزش های دینی ،تکیه دارد و «سورن
کیرکگور»« ،کارل یاسپرس» و «گابریل مارسل( »)10از
نمایندگان آن می باشند(()11سیدحسینی.)968 :1385 ،
اما وجه اشتراک همه متفکران این مکتب ،اهمیت و برتری دادن
وجود انسان بر ماهیت اوست .چنانچه بن مایه اصلی همه این
تفکرات ،انسان و گزینش وی است و بشر در وضعیتی قرار می
گیرد که به تنهایی دست به انتخاب و گزینش می زند (احمدی
و مرادی .)66 :1390 ،البته مکتب اگزیستانسیالیسم ،چنان با
نام سارتر عجین شده است که برخی از نویسندگان ،فقط اصول

اندیشه ای او را بیان می کنند ( احمدی .)159 : 1388 ،در
صورتیکه این مکتب با آثار «سارتر»« ،کامو»« ،سیمون دوبوار»
عمال وارد ادبیات شد (( )12سیدحسینی .)961 :1385 ،با این
وجود اگر چه مکتب اگزیستانسیالیسم از ابتدا یک نحله فلسفی
بود ،ولی به مرور باورهای این مکتب به عرصة ادبیات کشیده شد
و در حقیقت فالسفه ،ادبیات را وسیله بیان افکارخود قرار دادند.
روی آوردن فیلسوف اگزیستانسیالیسم به بیان ادبی ،موجب آن
شد که بار د یگر پس از قرن ها ،فلسفه با ادبیات درهم آمیزد و
مرز این دو از بین برود (داد .)49 :1378 ،شایان عنایت است،
اصولی که نگارنده در این پژوهش به بررسی آن می پردازد ،اصول
اعتقادی پیروان او یعنی اگزیستانسیالیست های مذهبی است.
 -3گرایش های اگزیستانسیالیستی در مثنوی مم و زین
از مهمترین عناصر فلسفة اگزیستانسیالیسم ،توجه به اصالت
وجود و اصالت فرد و ارتباط با دیگران ،انتخاب ،آزادی ،تنهایی،
دلهره ،عادت ستیزی و مخالفت با موانع فکری ،عقل گریزی و
ایمان به تعالی ،مرگ اندیشی و احساس پوچی است (ورنو و
دیگران .)977 :13722 ،از آن جا که افکار وجودی با عقاید
احمد خانی کار آسانی نبود اما نگارنده کوشید بین تفکرات بومی
و متعهد خانی با فلسفه ی وجودی()Existenzphilosophe
ارتباط برقرار کند .در اینجا با نگاهی اجمالی به اندیشه های
اصالت وجودی برخی از چهره های شاخص این مکتب ،به
مهمترین مشخصات و اصول کلی و مشترک اندیشه های
اگزیستانسیالیستی اشاره می شود و پس از آن مهمترین مفاهیم
وجودگرایانه ی داستان مم و زین مورد بررسی قرار می گیرد تا
نشان داده شود که این مفاهیم در چه جاهایی از این داستان
آمده ،چگونه شکل گرفته و چه معنایی دارد و در ضمن هدف
این نوشتار همانطور که پیش از این بدان اشاره شد ،قرائت
اگزیستانسیالیستی از نوع الهی و کیرکگور در روایت مم و زین
است که در این داستان به این عناصر و مؤلفه های فکری
اگزیستانسیالیستی که در طرح نمودار زیر نشان داده شده است،
پرداخته می شود:
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آزادی
عادت ستیزی
و مخالفت با
موانع فکری

تنهایی

اصول مکتب
ل
اگ یزستایستا یسم

اصالت
فرد

انتخاب

مرگ
اندیشی

عقل گریزی

دلهره

 -1-3اصالت فرد و ارتباط با دیگران
در مکتب اگزیستانسیالیسم «یکی از خصلت های انسانی این
است که «هستی» را می جوید ،هرچند که در این مسیر شکست
می خورد ،اما از تالش باز نمی ایستد .اگر انسان در جست و
جوی هستی یا «بودن اصیل» خود نمی بود ،انسان بودن خود را
از دست می داد .انسان باید همواره به اصیل ترین من خویش باز
گردد» (نصری .)54 :1375 ،بنابراین فرد شدن ،وظیفه ای است
که باید برای حفظ آن تالش کرد (فلین .)44 :1391 ،در روایت
مم و زین بٌِِِِِِِِِِِِِّعد متعالی «مم» در محور
فرایند فردیت از طریق مکاشفة درونی بدست آمده که طی آن
«مم» با عبور از الیههای مختلف ناخودآگاهی که نمودگر مرحلة
پرشیدگی روانی است ،سرانجام با حقیقت وجودی خویش که
نمودگر یکپارچگی روانی است به مرحلة دیدار خداوند میرسد و
با به یگانگی رسیدن با آن به یکپارچگی روانی دست مییابد که
نتیجة حاصل از آن دستیابی به کمال است« .مم» در سلوک
معنوی و پاالیش نفس در زندان ،کهنالگوهای ازلی ذهن متعالی
خود را در متخیلهاش شبیه سازی میکند و با غلبه بر حقارت
خودآگاه-در تجربهای عرفانی -وارد فضای بیتعین ناخودآگاه
میشود که در آن ،مفاهیم از کثرت به وحدت میرسند؛ در چنین
رهیافتی ،آن حقیقت مبهم و تاریک بدل به بهشتی نورانی می-
شود که «مم» در آن به هویتی قدسی می رسد که از دنیای
ملموس بیرون و به مرکز مینوی جهان ،که محدودة تابش
نیروهای قدسی است ،متصل میکند و به بعد درونی شخصیت
«مم» شکل عینی و مجسم می بخشد(شکری-124 :2016 ،
 )125تا اینکه سرانجام به اصیل ترین من خویش باز می گردد:
گاڤا وهكو جان ژ تهن رهوان بـــــــوو
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جانان ئهوى ديت و جان ب جان بوو
وان رێ كـــــــو برن ب جانبێ ذات
باقى گهڕييـــــــان ب ذاتــــێ ذهڕڕات (م)206 :2008 ،
جــانی که زجـــــسم ما روان گشـــت
جـانان بدیـد و جــان به جـــان گشت
بـــردند چـــو ره به جــــانـــب ذات
جــاودانـه شـــدند بـــــه ذات ذرات (م)257 :2012 ،
حرکت در مسیر فردیت ،حرکتی بی انتهاست و دست یابی به هر
کمال و فردیتی ،فرد را به مرحلهای برتر و باالتر رهنمون میشود
(بیلسکر .)53 :1384 ،هماهنگی «مم» با خود و رشد و تکامل
او در گذر از فراز و فرودهای زندگی و رسیدن به آرامش و
یکپارچگی با درون خود است که طی گذر از مراحل گوناگون با
مجاهده و کوشش به مطلوب خود برسد تا به مرحلهای برتر و
باالتر رهنمون سازد (شکری:)125 :2016 ،
تــــهزكييهيێ نهفسێ بوو موكهممهل
تهصفييهيێ قهلبى بوو موحوصصول (م) 184 :2008 ،
تـزکیــه نفــــــس شــد مکـــــمل
تصـفیــه قلــــب شـــد محصــــل (م)222 :2012 ،
اگزیستانسیالیسم به زندگی درونی و تجربه ی شخص اهمیت
خاص می دهد و معتقد است که معرفت جدا از شخص وجود
ندارد .زندگی درونی انسان با خلق ها ،اضطراب ها و تصمیماتش
مورد توجه ی این مکتب می باشد (شعاری نژاد.)322 :1386 ،
چنانچه در روایت مم و زین نیز« ،مم» به وسیلة تکامل بینش
"خود" نسبت به ماهیت روان ،یک درونمایة دینی شکل می دهد
که ادراک میکند که خود هوشیار او بر چیزی قرار دارد که
نسبت به شخصیتش ،عمیقتر ،کهنتر و بنیادیتر است و تمایل
او برای تبدیل شدن به یک انسان یک پارچه ،هم زمان ،تجربة
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یک بنیاد ابدی و کهن روانش نیز به حساب آید .زیرا آخرین
مرحله و نتیجة نهایی فرایند فردیت روانی به یگانگی رسیدن با
"خود" است .البته «فرآیند فردیت اغلب به وسیلة سفری
اکتشافی در سرزمینی ناشناخته نمادین می شود» (یونگ،
 )430 :1391و مکتب اگزیستانسیالیسم روی وضع انسان و
پیگردی های او از جهان تأکید می کند و به خودشناسی وی
اهمیت خاصی قائل است و یکتایی و برتری هستی را تجربه
بالفاصله و خودآگاهی می داند (شعاری نژاد .)321 :1386 ،از
آنجایی که «اگزیستانسیالیسم ،در حقیقت شرح حال انسانی
است که با انتخاب خود در پی اثبات وجودش است»(مردیها،
 .)76 :1386از اینرو« ،مم» برای درک پیام ضمیر ناخودآگاه
سفری را در پیش میگیرد که نشانگر میل به تغییر درونی و نیاز
به تجربهای جدید است .سر آغاز این گونه سفرها تکانهای روحی
مانند رویایی شگفت است و در پایان سفر ،شخصیت قهرمان به
دلیل برخورد با کهن الگوها ،دگرگونی ژرفی را تجربه خواهد کرد.
به گونه ای که «مم» در مسیر سفر خود از عالم ملک به عالم
ملکوت می رود (شکری) 127 :2016 ،؛
وان تهرك كرن سهرايێ فانى
ئهو چوونه جيهانێ جاويـــــدانى (م)205 :2008 ،
رفتــند از این ســــــرای فانــی
تـــا ســـوی جـهان جــاودانی (م)256 :2012 ،
به عقیدة فالسفه اگزیستانس( ،)Existenceهرگز وجود ندارد،
بلکه انسان خود را در آزادی خویش می آفریند؛ او انتخاب گر
است و از طریق انتخاب امکان هایی که پیش روی است ،ماهیت
خویش را می سازد و این تفاوت بنیادین انسان با سایر موجودات
است که بر این اساس« ،مم» توانست خود را در آزادی خویش
بیافریند و از طریق امکان هایی که پیش روی او بوده است،
ماهیت خویش را چنان بسازد که سرانجام به مرتبة دیدار خداوند
نایل شود و به مشاهدة ذات باری تعالی برسد:
ئهم چونه حضۆرى ميرێ ميران
وى حاكمـــــێ حاكم و فهقـــيران (م)205 :2008 ،
رفتم به حضــــــــور میر میـران
آن حـــــاکم حـاکم و فــقـیـران (م)280 :2012 ،
این پارة شعر ،بی گمان کلیدی ترین پارة شعر در آستانه است.
«مم» از سفری صحبت می کند که یگانه است؛ سفری که همین
یگانه بودنش تحمل سختی جان کاهش را آسان می سازد« .مم»
در این داستان که از منظر اگزیستانسیالیست ها به «فردیت»
رسیده چون مواجهة او با خدا «فردی»« ،ویژه» و از نوع «عشق
ورزی» است و «جزء انسان هایی است که از تسلط مراجع اقتدار
بیرونی و درونی رها شده و به تنهایی ویژه رسیده است»
(شبستری )177 :1382 ،که این فردیت «مم» همان فردیت

اگزیستانسیالیستی است .کوشش برای رسیدن به فردیت و یگانه
شدن .چنانچه اگزیستانسیالیست ها بر این باورند که اگر کسی
بخواهد پدیده ای را بشناسد باید کال در آن حل شود و تنها با
درونی کردن آن موضوع می توان به معرفت واقعی دست یاید
(رحیمی.)34 :1386 ،
البته شایان عنایت است که اگرچه انسان به تنهایی قادر است
هویت خویش را بسازد؛ اما ناگزیر است در این راه با دیگران نیز
ارتباط برقرار کند« .مم» به واسطة ارتباط با «زین» توانست
تغییر هویت دهد ،عشق عاطفهای است که در روح پدیدار می-

شود (فلوطین )363 :1389 ،و این نیاز میتواند «از طریق
روابط دوستانه با دیگران ،از طریق رابطه با یک دوست خاص،
رابطه با نامزد یا همسر ،یا از طرق موقعیت و مکانی در میان یک
گروه خاص و یا در کل جامعه ،نیاز به عشق که شامل عرضة
محبت و دریافت آن است ،میتواند با داشتن یک رابطة گرم و
صمیمی با شخص دیگر ارضا شود» (شولتز.)314 :1385 ،
چنانچه در روایت «مم و زین» این نیاز برای شخص "مم" ،از
طریق رابطة او با معشوقهاش برطرف میشود که در واقع ایجاد
صمیمیت و نزدیکی روحی بین دو طرف مقابل را به دنبال دارد:
وهسطان و نهظهر كرن به ديققهت
وان هاته ب قهلبێ رهحم و ريققهت
ئهلقيصصه ژ حوسنێ وان غهزاالن
رهحمهك كهتـــه قهلبێ وان رواالن (م)75 :2008 ،
دیـــدند دو پـــری را چــون به دقــت
بــر دل هـــایشـــان نشــست رقــت
القصـــــه ز حــسن ایـــــن غـــزاالن
مهـری بنشست به قلــب هــایشـان (م)55-54 :2012 ،
چنانچه در مکتب اگزیستانسیالیسم ،به ارتباط انسان با دیگران
اهمیت خاصی داده شده است .به گونه ای که «در خالل چنین
ارتباطی حاالت اگزیستانسیال انسان تحقق خواهد یافت»
(احمدی و مرادی .)51 :1390 ،زیرا آدمی ،در ارتباط با دیگران
خود را و جنبه های ضعف و قدرت خود را در می یابد .به تعبیر
دیگر « انسان ها آیینه یکدیگرند و اگر این آینه از دست کسی
گرفته شود ،نمی تواند خود را ببیند .تا آن اندازه که به اعتقاد
مازلو « با ایجاد رابطة نزدیک و مهرآمیز با دیگری یا به طورکلی
با مردم نیاز محبتمان را برمیآوریم» (شولتس.)117 :1369 ،
 -2-3انتخاب
با توجه به اصل اساسی تقدم وجود بر ماهیت ،انسان با انتخاب و
گزینش در زندگی ،ماهیت خود را می سازد؛ بنابراین ابتدا وجود
انسان مطرح است« :وجود داشتن یعنی انتخاب کردن و انتخاب
نکردن یعنی از وجود دست نکشیدن» (فلین )54 :1391 ،و در
پی آن ،ماهیت ،با گزینش او شکل می گیرد .سارتر انسان را
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موجودی وانهادی می داند که هیچ عاملی نمی تواند آزادی را از
او بگیرد و او همواره در حال انتخاب است (احمدی و مرادی،
 .)65-66 :1390زیرا زمانی که انتخاب خوب مالک قرار می
گیرد ،فرد به آزادی دست می یاید و همه چیز بر عهده او قرار
می گیرد و قادر به تصمیم گیری در زندگی می شود .در روایت
مم و زین ،ماهیت «مم» با گزینش او در انتخاب معشوقه اش،
زین ،شکل می گیرد .با توجه به روایت؛ بر اساس رسم پیشینه
در روز نوروز« ،مم» ناگهان چشم او به "زین" می افتد که در
این لحظه «مم» قهرمان ،ناآگاه در تالطم روحی قرار میگیرد .تا
جایی که وارد یک آستانه میشود (نک :م) 57-52 :2012 ،
چنانچه بنا به گفتة ژان پل سارتر « :انسان در تک تک موارد
گزینش دارد؛ یعنی برای هر فعل و تنها هر لحظه یک گزینش،
بلکه برای هر لحظه ،چند گزینش شکل می گیرد و حتی برای
به هم زدن پلک چشم ها گزینش و انتخاب نقش دارد» (غیاثی
کرمانی .)61 :1375 ،در پی انتخاب «زین» به واسطة «مم»،
آزادی «مم» شکل می گیرد و «مم» ،محکوم به آزادی می شود.
زیرا بنا به عقیدة سارتر؛ «جایی که من درباره هستی خود
بیندیشم و بپرسم ،با آزادی ام روبه رو می شوم» (احمدی،
« .)225 :1388مم» با انتخاب و گزینش معشوقه اش« ،زین»،
رابطهای با نیروهای ناشناخته پیدا میکند که به خوبی از آن
سردرنمی آورد که اما در اصل دامنگیر نوعی آزادی شده است
که با آن رو به رو می شود:
دل بوويه مهحهللێ عيشقێ حاال
ڤى حــالى دڤێ مهحهلـــــــێ ڤاال
نينه عهجــهب ئهر ببم حلوولى
من مابه ژ صورهتێ هيــــــــــولى (م)81 :2008 ،
دل گـشــــتـه مـکـان عشــق حـــاال
پـــــر گشتــه ز دوســت کلـبه مــا
نبــود عجـــــــب از حلـــول جــانم
جســمم بــاقــی و دگــر ندانـــــم (م )62 :2012،
در نهایت از آنجایی که «انتخاب و گزینش امری خویشتن ساز و
آزادی بخش است» (فلین .)53 :1391 ،به واسطة این انتخاب
بذر رشد و تغییر در هویت «مم» کاشته میشود و این انرژی به
شیوة عشق تجلی میشود:
سهرسال وخوهشى ژ دهست ب دهردان
عهيـــــشێ خوه بهدهل كرن ب دهردان (م)77 :2008 ،
ســــال نـــو و مســــــتی رفــت بـر باد
آخـر غــم عــشـــق بـر دل افـــتاد (م)56 :2012 ،
صاحبان این مکتب معتقدند که انسان آزاد است و باید در انتخاب
راه و روش زندگی محدودیتی نداشته باشد .باید خودش انتخاب
کند و هرچه را که انتخاب کند ،منشأ ارزش است و آنچه را
برایش انتخاب کنند ،ضد ارزش است .اصالت و ارزش را به انتخاب
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می دهد .ارزش ها در این مکتب به تصمیم و انتخاب ها بستگی
دارد" .مم" با انتخاب و گزینش "زین" در زندگی ،ماهیت خود
را می سازد و اصالت و ارزش را به انتخاب می دهد ؛ انتخابی که
این انتخاب از سرنوشت «مم»؛ نقطه آغاز رسیدن به خودآگاهی
اوست .در واقع «خودآگاهی( )Consciousnessاز روان
ناخودآگاه جوانه میزند و همراه با آن و یا حتی به رغم آن به
عمل میپردازد» (فوردهام .)27 :1388 ،خودآگاه شخصیت
«مم» در معرض هجوم جریانی از انرژی ناخودآگاه (عنصرعشق)
قرار میگیرد که یارای مقابله با آن را ندارند و به ناگزیر باید رنج
همه آزمونها و مکاشفههای یک سفر هولناک را تحمل کند و
در همان حال یاد بگیرد که چگونه با این قدرت کنار بیاید.
 -3-3آزادی
بر اساس مکتب اگزیستانسیالیسم ،اولین اصلی که از اعتقاد به
عالم انسانیت برمی خیزد ،اصل آزادی و اعتقاد صریح به انتخاب
است .آزادی و اختیار از مفاهیم اساسی در اندیشه اصالت وجود
هستند که روح و عنصر محرک زندگی انسان به شمار می رود
(بمانیان .)35 :1342 ،به زعم اینان انسان آزاد است و می تواند
بر اساس اراده و اختیار خود ماهیتش را بسازد .اگزیستانسیالیست
ها معتقدند که آزادی مسئله ای نیست که بتوان آن را از دیدگاه
عقالنی به اثبات رسانید ،بلکه پدیداری است باید آن را آزمود و
زندگی کرد و با آن به حیات خویش معنی بخشید .در واقع در
دنیای اگزیستانسیالیسم بحث وجود به عالم انسانیت و بحث
انسانیت به انتخاب و بحث انتخاب به مسئله آزادی کشیده می
شود؛ چرا که آزادی نباشد ،انتخاب بی معناست (جمال پور،
« .)73 :1371مم» آزادانه و با اختیار خویش ،وارد «جادة آزمون
ها» می شود و طی این آزمون ها بر تهذیب نفس خود چیره می
شود .بدین صورت که «مم» زمانی به زندان انداخته میشود ،این
مکان ،زمینهساز سفر معنوی کنشگر و قهرمانی او میشود.
راهیابی «مم» به زندان و عزلت در آن ،زمینة دانایی و اشراف
وی را فراهم میآورد و او را آمادة دگردیسی می نماید .زیرا «مم»
به این باور رسیده است که این آزادی حاصل انتخابی است که
باید آن را بیازماید و با آن به حیات خویش معنی ببخشد .از نظر
سارتر ،آزاد بودن یعنی گرفتار بودن در مصیبتی تراژیک ،یعنی
جور نبودن با دنیایی که در آن هستیم و طرد و تبعید شدن به
دلیل خمیرمایه مان که موجودی آزاد هستیم (باتلر:1382 ،
 .)119به زندان افتادن "مم" ،یکی از مواردی است که او را به
خلوت گزینی و تنهایی اجباری وادار میکند که بیشتر به تحلیل
شخصی خود از موقعیت بپردازد(:)13
رونـشتـــــى د وێـــڤـــه عـــــابيــــــــدانــه
زينــــدان ل وى بــوويه چللـهخـانـه(م)181 :2008،
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بنشـست در آنـجـــا عــــابـدانــــه
زنـــــدان او شــد چــو چـله خـانه (م)218 :2012 ،
در واقع رابطه انسان با خدا ،فرد را به وجودی انسانی و ارزشمند
تبدیل می سازد و در واقع این ارتباط با خدا ،انسان را کامل می
کند (کلنبرگر« .)21 :1384 ،مم» ،خودآگاه جسوری است که
در زندان به اختیار و اراده آزاده خود ،به دنبال انکشاف خود راهی
برای شناخت حق تعالی درپی میگیرد و همین که حرکت می-
کند ،می توان قاطعانه گفت «مم» به تمامیت خواهد رسید زیرا
دغدغهای که ذهن را اشغال کرده است تنها با کمال یابی و تعالی
برطرف میشود و در نهایت این ارتباط او با خدا ،مم را کامل می
کند .همچنانکه "ژان پل سارتر" به آزادی در حیات بشری
جایگ اهی اساسی می دهد و بر آن است که انسان به اختیار و
اراده آزاد خود به حیاتش شکل می دهد .سارتر انسان را محکوم
به آزادی می داند که ماهیت خود را هم با این آزادی شکل می
دهد .به گفتة کاپلستون اگر انسان را به چشم یک کنش گر آزاد
بنگریم ،یعنی از درون زندگانی ای که بنیاد آن بر گزینش آزادانه
است ،فرد همچون هستنده ای یکتا به نظر می آید؛ یعنی
موجودی که آزادانه از آنچه هم اکنون هست بر می گذرد و خود
را گویی از راه کاربست آزادی خویش می آفریند (کاپلستون،
« .)417 :1384مم» در روایت مم و زین شخصیتی آزاد و
صاحب اختیار است ،اما این آزادی و اختیار از آن روی که مجبور
به تصمیم گیری و انتخاب است ،برای او دردناک و دلشوره آفرین
ظاهر می گردد« ،مم» زمانیکه« ،زین» و «ستی» را در زندان
مالقات میکند ،بالفاصله «ستی» مژدة موافقت ازدواج او با
«زین» را از جانب برادرش به او می دهد ،اینجاست که «ستی»
نقش وسوسهگری را بازی میکند تا شاید با این مژدگانی «مم»
را از ادامه مسیر او بازدارد ،اینجاست که بر اساس مکتب
اگزیستانسیالیسم ،آزادی و اختیار از مفاهیم اساسی در اندیشه
اصالت وجود «مم» واقع می گردد که بر اساس اراده و اختیار
خود ماهیتش را می سازد« .مم» به لحاظ معنوی و روحی به
مرحلهای رسیده است که اصل آزادی و اعتقاد صریح به انتخاب،
اولین اصلی باشد که از اعتقاد به عالم انسانیت او بر خیزد ،تا از
تمام زیباییهای جهان دست بشوید و در جستجوی جهانی برتر
و واالتر که سرای باقی است ،برود و بر اساس این اراده و اختیار
ماهیت خویش را بسازد .از این رو« ،مم» عشق مجازی را به
پوچی می انگارد و در جواب ستی به عنوان زن اغواگر مبنی بر
مژدگانی موافقت برادرش جهت ازدواج با او می گوید:
ئهز ناچمه حهضرهتا چو ميران
ئهز نابتمــــه بهندهئى ئهسيران
ئهڤ مير و وهزيــــــرييا مهجازى
ئهڤ شوعبهده و خهيــــــــالبازى
بيلجومله بهتال و بێ بــــــهقايه

بى عاقيبهتن ههمـى فهنـــانه (م)219 :2008 ،
هــرگز نـــــــروم به پیش مـــیری
بنـده نشــــــوم به هیچ اســــیری
این میــــر و وزیـــــــری مـجازی
ایـن شعـــبده و خیـــــــال بـازی
بیهـــوده هـمـــــــه و بـی بـقایند
بـی عاقبتــــند هـمـــه فـنـایـــند (م)280 :2012 ،
همچنانکه اگزیستانسیالیسم یک نوع عقیده است که زندگی را
ممکن می سازد و در این عقیده اساس هر عمل و فعالیتی ،خود
انسان است .از این رو ،آنچه را که «مم» دوست دارد و انتخاب
می کند ،مالک اصلی رفتار او است .و آنچه را خود انتخاب می
کند ،دارای ارزش است و آنچه را که برایش انتخاب می کنند،
ضد ارزش است .تا اینکه «مم» اصالت و ارزش را به انتخاب می
دهد همچنانکه اصالت و ارزش در مکتب اگزیستانسیالیت ها به
تصمیم و انتخاب انسان ا بستگی دارد« .مم» با عمل و کنش
آگاهانه و فکورانه خود ،اگر چه با زجر و درد او همراه باشد اما
ترجیح می دهد که تسلیم خواسته های زین الدین نگردد که
فروتر از حقیقت وجود آدمی است ،چرا که گزینش هر راهی و
اتخاذ هر تصمیمی به معنی کنار گذاشتن یک راه و تصمیم دیگر
است و این با توجه به آنکه آدمی در نهایت آن است که خود بر
می گزیند و تصمیم می گیرد ،اهمیت بیشتری می یابد .فالسفه
وجودی عملی را که از تصمیم ناآگاهانه و صرفا از روی رسم و
عادت باشد ،بی قدر می شمارند و عمل و کنش آگاهانه و فکورانه
را اگر چه با زجر و درد انتخاب همراه باشند را ترجیح می دهند.
در اندیشه اینان آنچه از روی رسم و عادت و در سطح زندگی
روزمره انجام می شود ،چیزی فروتر از حقیقت وجود آدمی است.
در واقع در اندیشه وجودگرایانه ،انسان در عمل به معنای آزادی،
تصمیم و تفکر است که به کمال وجودی خودش می رسد (مک
کواری .)178 :1377 ،چنانچه در این اندیشه وجودگرایانه،
"مم" در این عمل «ذوق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و
آگاهی از رمز و راز عشق» به معنای آزادی ،سفر جان و روحانی
را که با روح و دل پیموده است ،برمی گزیند و این بدین معناست
که خانی برای آزادی ارزش و اهمیت زیادی قائل است و آزادی
همانطور که در محور اندیشة اگزیستانسیالیست هاست در محور
تفکر احمد خانی قرار دارد .وی انسان را آزاد دانسته و اگر
بخواهد حدی برایش قائل شود ،حد او را آزادی ای می داند که
او را باال ببرد و به سوی خیر رهنمون سازد .چنانچه مم به صورت
یک انسان آزاده در پی یافتن حقیقت می باشد تا به سعادت و
خوشبختی رهنمون شود .وی عمل و کنش آگاهانه و فکورانه
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خویش را اگر چه با زجر و درد انتخاب همراه باشد ،ترجیح می
دهد تا جان قربانی شده را به رفیع ترین پایه آسمان برساند:
دهستى خوه ژ قهيدێ گل كشاندن
چهنـــــــگێ د دلێ خوه راوهشاندن
شههباز ژ قهيدێ مهركهزا فهرش
پهرواز كر و گههيشته ذيل العرش (م)221 :2008 ،
وقتــی کـه بکــرد دعــــــــای آخــر
بگـشــوـــد در ســـــــــرای آخــــر
شهــــبـــــاز ز قیــد مـرکــز فــرش

پـرواز بکـــرد و رفـت تا عـــــــرش (م)281 :2012 ،
با این وجود می توان گفت که در آغاز ،شکل پذیری هویت «مم»
در زندان با گزینش انتخاب در مسیر شناخت حق و حاصل شدن
تعادل بین جسم و روح او ،در اندیشه اصالت وجودی مم با آگاهی
از رمز و راز عشق و پرواز به سوی حق ،در نهایت به آزادی دست
مییابد که او را بزرگی می بخشد و آگاهانه ،به سوی خیر
راهنمایی می کند و به سعادت و خوشبختی رهنمون می شود:

آزادی که نتیجة حاصل از آن دستیابی به کمال و شناخت حق است (.)14

حاصل شذن تعادل پین خسم و روح مم در اپذیسه اصالب وحودی او با
اگاهی ار رمز و رار عشق و یزوار په شوی حق

شکل پذیزی هویب مم در رپذان با گ یزتش اپتخاب در مسیز
شتاخب و وصال حق.

«مم» به عنوان یک انسان آزاده دیگر از لحاظ روانی چنان به
نظم و تعادل رسیده و با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ و
زندگی در کسب شناخت حق ،تزکیة کامل مییابد و از اینرو،
تعادل بین جسم و روح او نیز حاصل میشود تا آنجا که در
اندیشه اصالت وجودی او ،روح و عنصرش محرک زندگی وی به
شمار می رود که این آزادگی که در محور اندیشة
اگزیستانسیالیست هاست در محور تفکر احمد خانی هم قرار دارد
که از نظر خانی یک انسان آزاده در پی یافتن حقیقت می باشد
تا به سعادت و خوشبختی رهنمون شود .تا آنجا که به باور یکی
از ادیبان اگزیستانسیالیستی «هنر و خصوصا ادبیات ،حقیقت را
به کسانی عرضه می کنند که در جستجوی حقیقت
باشند(».برلین )246 :1361 ،و در گفته ها و ابیات باال ثابت شد
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که آزادی به عنوان یکی از مؤلفه های هاگزیستانسیالیستی در
محور و اندیشه خانی قرار دارد که چگونه مم به وسیلة آزادی به
دنبال شناخت حق شتافت تا جان قربانی شده را به رفیع ترین
پایه آسمان برساند.
 -4-3تنهایی
یکی از مفاهیمی که مکتب اگزیستانسیالیسم ،بدان می پردازد،
احساس تنهایی و غربت آدمی است .اگزیستانسیالیسم ،به
اجتماعی بودن انسان معترض است و از انفرادی بودن او
طرفداری می کند .انسان تنهاست و از این که با دیگری صمیمانه
رابطه برقرار کند ناتوان است .زندگی اجتماعی نه تنها مفید
نیست بلکه موجب فساد شخصیت است (زمانی .)65 :1374 ،از
نظر ساتر ،برکنار ماندن از جامعه ،ارزشی مثبت و قابل تأیید
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است .فاصله گرفتن از جامعه شاید به منزله دور ماندن از سوء
نیت و قدسی به سوی صداقت و یکرنگی رفتن باشد .یکی از
پدیده هایی که خانی در مثنوی مم و زین به تصور کشیده است،
تنهایی و غربت بشر است« .مم» زمانی به مرحله تکامل و پختگی
می رسد که نقش و اهمیت خود را به عنوان یک انسان اجتماعی
از دست می دهد .اگر چه «مم» می تواند در حالتی خالصانه و
صادقانه زندگی کند ،به این دلیل است که رابطة نزدیکی با دیگر
مردم و عالقه ای به این که آنها به وی چگونه می نگرند ندارد.
درونگری های «مم» ناشی از تنهایی اوست .گویی زندان برای
"مم" فرصتی بود برای اندیشیدن به خود و به درون خود؛ همین
تنهایی اجباری در زندان ،باعث شد که بعد از رهایی ،از تصمیم
"زین الدین" فاصله بگیرد" .مم "در زندان ،آن لحظه که خود را
درمییابد و میشناسد ،به غربت خویش نیز در این جهان پی
میبرد و سپس موانع راه را میشناسد و آمادگی و استعداد رهایی
از زندان تن و زندان عالم محسوس را کسب مینماید خلوت
نشینی در زندان است که باعث تقویت قوای معنوی و روحانی
"مم" می گردد:
ئهو جيه ل وى بوويه چاهێ نهخشهب
ئهو مهه گهڕييــــا هياللى يهكشهب
صوفی كو گههيشته كونجێ خهلوهت
شێخينی گهها مهقامێ وهحـــدهت (م)182 :2008 ،
چـــــاه او بشد چو چــــــاه نخــشـــب
آن مــــاه بشــــــــد هــالل یک شب
صـــــوفی چو رسید به کنج خلــــوت
چون شیـخ گرفت جـام وحـدت (م)219-218 :2012 ،
با توجه به گفتة کیر کگور؛ «مسئله ای که برای تعیین خط مشی
من مهم است این است که خداوند از من چه می خواهد ،پیدا
کردن هر حقیقتی ارزش جست و جوی آن را دارد»(حلبی،
 )80 1383چنانچه  ،گوشه نشینی و تنهایی «مم» در زندان و
برکنار ماندن او از جامعه ،نتایج پرارزش و مثبت و قابل تأییدیی
برای «مم» در پی داشت که به تنهایی راه خود را ادامه می دهد
و به تکامل می رسد.
 -5-3دلهره
در مکتب اگزیستانسیالیسم ،انسان به دالیل مختلف دچار
اضطراب و دلهره ( )Anxietyمی شود .این دلهره ،نتیجه
انتخاب و گزینش فرد است .در واقع در پی انتخاب و آگاهی
انسان از آزادی اش ،دلهره و نگرانی پدیدار می گردد؛ زیرا او
معیار ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن بتواند تصمیم گیری
بکند .هنگامی که انسان ،سازنده خود و هویت خود است ،دچار

دلهره می شود .به اعتقاد سارتر این دلهره؛ «دلهره ای است که
نه یک آدم بالتکلیف ،بلکه یک آدم مسئول دارد ...دلهره و
اضظراب الزمه مسئولیت است»(شریعتی )45 :1389 ،در
اندیشه "هایدگر" ،این اضطراب با مسئله مرگ نیز مرتبط است.
از آنجا که مرگ و عدم ،به صورت یک واقعیت در زندگی انسان
مجسم می شود ،طوری که هستی انسان برای مرگ باشد ،فرد،
دچار اضطراب می شود (نصری .)35 :1375 ،زمانی که انسان
باید به تنهایی راه خود را انتخاب کند و در آن سر گام بردارد،
برای او مسئولیتی به وجود می آید که او را نگران می کند .دلیل
این نگرانی ها و اضطراب این است که همه مسئولیت برعهده
اوست« .مم» در روایت مم و زین به دالیل مختلف دچار دلهره
می شود .این دلهره او ،نتیجه انتخاب و گزینش معشوقه اش
است که در این مسیر عشق ،گاه این دلهره با مسئله مرگ نیز
وی مرتبط بوده است .در روایت «مم و زین» به دلیل طوالنی
شدن هجران مم و زین که بر اثر حضور رقیب و ممنوعیت های
شرعی و اجتماعی بوجود میآید و موجب بیقراری عاشق و
معشوق میگردد ،مالقات پنهانی صورت می گردد :
زينا کو شهڤێ د رهش د طاری
ههردهم ب فغان و ئاه و زارى
دايـم ژ خــــودێ دكـر تــــــهمننا
مــهم رابت و بێته نك به تنــــها
ناگهه فكری كو مهم ژ دهرهات
بيمارێ مهسيح دی ب سهرهات
زينـێ ژ ئــــهڤيــن و شــــــادمانی
فيلحـــال نهما چو زيندهگـــانی (م)160 :2008 ،
زینــــی که شـــــب دراز و تــــاری
هــــر دم به فغــــــان و آه و زاری
می کرد ز خـــــــدای خود تمـــنا
تا مم بکــــــــشد به باغ تنـــــها
نــــــاگاه بدیـــد مــم در آمـــــد
بــــا آمـــــدن او غــــم سر آمـــد
زیــــن ذوق زده و شـــادمان شـــد
چون برگ فتــاد و مــهرگان شـــد (م)183 :2012 ،

البته از جهت دیگر خود انگیختگی ،سادگی و طبیعی بودن
در شخصیت "مم" آن جا بروز پیدا میکند که هر چند راز
و نیاز عاشقانهی آنها دور از چشم اغیار انجام گرفت ،اما
آنچنان به واقعیت عشق حقیقی رسیده بودند که دچار
هیچ لغزشی نشوند و نهایت عفت و پاکدامنی را رعایت کنند
و تنها به مغازالتی مختصر با او قناعت کنند و بدینگونه
دامن خود را از هر رجسی پاک نگه دارند تا همچنان
قهرمانی واال و آرمانی برای تودهی مردم باقی بمانند .البته
یابد این نکته را اذعان کرد که از نظر مزلو « اتحاد از طریق
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مهرورزی نوعی متعالی است ،مثأل محبت نسبت به کودک
خود یا نسبت به دوست محبوب خود .این
یعنی«ناخودخواه» یعنی استقالل از خود خودخواه .مفهوم
ضمنی آن نیز دایره وسیع تری از همانندسازی است ،یعنی
همانند سازی با افرادی هر چه بیشتر تا نزدیک شدن به حد
همانندسازی با همه انسانها .این را میتوان به منزلة خود
هر چه فراگیرتر نیز تعبیر کرد (آبراهام مزلو.)355 :1374 ،
از اینرو ،محبت "مم" نسبت به "زین" که با دیدار او در روز
نوروز شکل میگیرد ،به اتحادی از طریق مهرورزی خاتمه
پیدا میکند که به نوعی استقالل از خودخواه اوست و به
منزلة خود هرچه فراگیرتر تعبیر میکند که نزدیک است
مرگ و عدم ،به صورت یک واقعیت در زندگی او مجسم شود .یا
در جای دیگر از داستان رقابتی که به واسطهی بازی شطرنج بین
امیر و مم به وقع میپیوندد (م )143-135 :1962،دلهره و
دلشوره را در فضای این صحنه برای « مم » ایجاد میکند .زیرا
«مم» معیار ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن بتواند تصمیم
گیری بکند و در پی انتخاب و آگاهی خویش از آزادی اش ،دلهره
و نگرانی پدیدار می گردد که این دلهره ممکن است با مسئله
مرگ او از جانب زین الدین نیز مرتبط باشد.
 -6-3عادت ستیزی و مخالفت با موانع فکری
یکی دیگر از منابع مکتب اگزیستانسیالیسم ،مخالفت با هنجارها
و رفتارهایی است که همه افراد بر اساس آنان عمل می کنند.
زمانی که فرد به تنهایی تصمیم می گیرد که هویت خود را
بسازد ،باید همه الگوهای از پیش تعیین شده و موانع فکری در
زندگی را از پیش رو بردارد و با انتخاب خود ،به دیدی تازه و نو
درباره خودش و جهان و تعالی دست یابد" .کی یر کگور" بر این
باور بود که نباید هم رنگ جماعت شد ،چرا که این رفتار ،نشانه
بی هویتی انسان است و در این صورت ،فرد ،اصالت خود را از
دست می دهد (نصری )33-32 :1375 ،انسان زمانی که از
عادت ها و هنجارها در زندگی عبور کند ،خود را می یابد و این
گونه زندگی اش را معنا دار می کند .در روایت مم و زین« ،مم»
مخالف با هنجارها و رفتارهایی است که از جانب زین الدین و
بکر مرگور بر او تحمیل می شود ،به هیچ وجه تحت فشار تحمیل
پذیری و تأثیر پذیری و تقلید واقع نمیشود و از فرمان "زین
الدین" سرباز می زند و از فرهنگی که با عزلت و ریاضتی که در
آن غوطه ور شده بود ،در یک کالم به خوبی میسنجد؛ محک
میزند و سپس تصمیم خود را قاطعانه بر زبان میآورد زیرا از
دید سارتر«عشق یک اختالف است و هیچ گونه امنیت و فراغ
خاطری در عشق یافت نمی شود .عشق ،در اصل جنگ آزادی
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هاست و به دیگرآزاری و یا خودآزاری منجر می شود» (احمدی،
 )220 :1388و در پایان خودانگیختهتر تصمیم میگیرد:
حاشــــا کو د ڤێ سهرايێ فانی
بێ جهننـــهتێ عهدنێ جاويدانی
لێ جهننــــهتێ عاشقان جودايه
ميعـــــــــادێ ليقــــايێ كيبـــريــايه
عالــيـــتره ئهو ژ باغێ ريضوان
عالـــــــيتره ئهو ژ باغێ ريضوان
ناگونجينه وێ چو حوور و غيلمان (م-220 :2008 ،
)221
حاشا که در این ســــــرای فـــانی
بی جنـــــت عــــــدن جاودانی
خود جنت عاشـــــقان جدا هست
میعاد لقـــــای کبـــــریا هست
بـرتر ز عــــدن ز بـاغ رضـــوان
در آن تو نبینی حـــور و غلمـــان (م)281 :2012 ،
این مخالفت باعث می شود که با رفتن به زندان به تنهایی تصمیم
بگیرد تا هویت خود را بسازد .زیرا در آن بند؛ سبب میشود «مم»
همذات پنداری با خود شکل دهد ،تا ان اندازه که وجود «مم»
تغییراتی بنیادی بیابد ،بدین ترتیب که در آغاز «مم» به عنوان
سالک که مسافر عالم علوی است؛ پس از آنکه از موانع عالم ماده؛
یعنی قوای نفس گذشت و آنها را مقهور خویش ساخت ،به خود
شناسی و معرفت نفس رسید و بدین صورت زندگی اش را معنا
دار می کند و با دیدی تازه و نو درباره خودش و جهان و تعالی
دست یابد و در نهایت به بلوغ و پختگی برسد:
ئهو جيه ل وى بوويه چاهێ نهخشهب
ئهو مهه گهڕييــــا هياللى يهكشهب
ئايينـــــــــــــهئى دل وهبو موصه يقهل
صورهت وه ب مهعنييى موبهددهل (م)182 :2008،
چــاه او بشـــد چو چـــاه نخـشب
آن مــاه بشـــــد هـالل یک شــب
آییــــــنه روح شـــــد مجـــــال
نفــس و دل و جان به هم مصــفا (م218 :2012 ،و )223
ردپای دیگر مکتب اگزیستانسیالیست که در روایت مم و زین
مشاهده می شود «نو شدن محتوای معرفتی ایمان» است .در
حقیقت ،گوهری که «مم» بر گرد آن فراز آمده است ،روح یکتا
پرستی است« .زین» در آغاز میل ماندن در این دنیای فانی را
دارد و به همراه خواهرش سیتی زمانیکه خبر موافقت برادرش،
زین الدین به ازدواج با او را می هد ،اما «مم» که به عنوان عقل
فعال (فرشته راهنما) در هیأت پیری نورانی در این روایت بر
معشوقة خود «زین» ظاهر میگردد و نمایندة کاملی برای کهن
الگوی مرشد است ،او را از توقف باز میدارد و به سوی حق فرا

رشيد  ،جيهاد شكرى  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 8:العدد ، 2:ص  ، 291 -274خزيران.2020 -

میخواند و و قصد هدایت و فراخوانی «زین» را به سمت و سوی
کمال و فردیت دارد(شکری:)119 :2016 ،
تهزويج كرن د عالهمێ غهيــــــب
تهئييد كرن ب ئهمرێ الريــــــب
حاشـــــــــا كو دڤێ سهرايێ فــــانى
بێ جهننهتێ عهدنێ جـــاويـــــدانى
مهعبوود ژ بۆ مه حوور و غيلمان
(م)220 :2008،
تهزيين كرنه د باغـــــــێ ريضـوان
ترویــــج بکـرد به عـالـم غیــب
تأییــد بکـرد به امـــــر "الریب"
حاشــــــــا که در این سـرای فانی
بی جــــــــنت عــدن جـاودانی
حـــور و پریــش به انتـــــظارم
تا جـانک خــــــود به او سـپـارم» (م)281 :2012 ،
«مم» به تأویل دیگر ،همان من حقیقی انسان (نفس ناطقه) است
که در زندان تن اسیر شده و در آن لحظه که خود را درمییابد
و میشناسد ،به غربت خویش نیز در این جهان پی میبرد و
سپس موانع راه را میشناسد و آمادگی و استعداد رهایی از زندان
تن و زندان عالم محسوس را کسب مینماید .در این مرحله او
استعداد تعلیم مییابد و سرانجام در همین مرحله است که به
عنوان عقل فعال (فرشته راهنما) در هیأت پیری نورانی بر
معشوقة خود «زین» ظاهر میگردد .آن صیرورت و شدن
وجودی که در اگزیستانسیالیست مطرح است ،عینا در کالم
«زین» صدق می کند و جهش وجودی «زین» را ما آشکارا در
کالم او می بینیم .وجودی که از نظر اگزیستانسیالیست ها
اینگونه تعریف می شود« :وجوى بی وقفه در حال صیرورت است
صیرورتی مداوم و پرشور»(حسینی )967 :1391 ،همانگونه که
زین با شور و هیجان چنین دربارة مم ابراز میکند:
شێخێ وهكو ئهز ب دل مـــــوريدم
ئــــهو روح و رهوانه ئهز قهديـــــدم
قـــهلبێ وييـــه وادييا موقــــــهددهس
روحا وي ب نوورێ حهق موقهببهس
ههلگرتم و برمه طـــــــــووری ســينا
بيننده كــــرم دگـــــــــهل خوه بــــــــينا
ئينـــــــــــامه دهرێ ژ وى حيـــــجـــابى
ئهڤ ذهڕه گيهـانده ئافــــتــابێ (م)207 -206 :2008،
شیخــــی که به دل مــریـدم او را
او روح روان قـــــــــدیــدم او را
قـلب او چـو وادی مــقــــــدس
روح او به نــور حــق مــقٌّــــبس
او بـرد مــــــرا به طــــور سـیــنا
او دیــده مــن بــــکرد بــــینــا
او پرده دریــد و هــــــر حجـــابم
چـون ذره رسانـد به آفــتابـم (م258 :2012 ،و)259

در این تحول وجودی است که «زین» توانست محتوای ایمانی
خود را دائما از نو کشف کند و آن را تجربه کند ،آن تصور که
عارفان از خدا داشته اند در حال جریان و سیالن است .تجربة
دید «مم» رو به کمال می رود و این تجربة دینداری هم نزد
افراد مختلف متفاوت ویژه است در ابن جاست که پلورالیزم دینی
و ایمانی ظهور و بروز پیدا می کند.
 -7-3عقل گریزی و ایمان به تعالی
عقل گریزی ،از دیگر مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم است .در
حقیقت علت عقل گریزی در این مکتب این بود که مکتب های
فلسفی قبل از اگزیستانسیالیسم توجه زیادی به عقل و ذهن
داشتند« .این افراط گرایی پس از مدت زمانی نه چندان کوتاه با
واکنش های شدیدی که گاه جنبه دینی داشت ،رو به رو گردید.
از جمله این واکنشها می توان به انتقادهای تند و تیز فالسفه
وجودی چون کیرکگورد و هایدگر و  ...اشاره کرد» (امن خانی،
 .)22 :1392البته بین متفکران این مکتب ،درباره درجات
اهمیت عقل ،تفاوت هایی وجود دارد؛ برای مثال کیرکگور به
طورکلی عقل را نفی می کند و به ایمان اهمیت می دهد« .
انسان خود باید "جهش ایمانی" یا "جهشی به ایمان» را (از
راه «جهش از عقل») برگزیند و نباید در جستجوی دلیل و برهان
باشد» (حلبی .)81 :1383 ،با این نظر که احمد خانی عقل را
در ساحت کمال ناقص و ناکارآمد میداند .وی معرفت حقیقی را
نه از راه فهم و عقل میسر می داند بلکه معرفت و حقشناسی را
از طریق عشق در درون خود جست و جو میکند:
نه فههم و خيرهد نه عهقڵ و نه هۆش
گێر بوون لســـــهر زهمينێ مهدهـــۆش
فيلجـــــومله ژ دل ژجــــانى ســـير بوون
فيلحــال ژ دوورڤــه ههردهگير بووون (م)74 :2008،
نه فهـــم و خــرد بریــــده از هــــــوش
حیــــرت زده هــر دو یــــار مـدهــــوش
فـی الجـــمله ز عقــــل و جــــان بریدند
فی الـــحال ز عشـــــق بـــــر پریـــدند
(م)54 :2012،
از نکاتی که می توان در داستان مم و زین ردپای آن را یافت،
تفاوت نگاه عاقالنه و عاشقانه است .در مواجه با شناخت حق ،مم
با معشوق خود که سراپا راز بود ،مواجهه؛ عاشقانه داشت و
«وجودی» ،این تجربه اتحادی و عشقی بین او و «زین» شکاف
معرفتی ایجاد کرد که این تجربه ،تجریة وجودی و
اگزیستانسیالیستی است که دریافت این گوهر از عهدة عقل
آدمی برنمی آید:
عهقل و خيرهد و شعوورێ ئينسان
284

رشيد  ،جيهاد شكرى  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 8:العدد ، 2:ص  ، 291 -274خزيران.2020 -

حيسس و حهرهكهت قوايێ حهيوان
قهطعا قه نـــهما ژ ڤــــان چو ئــــاثار
يهك جوز ل نك مهمــێ برينــــدا (م)150 :2008،
عقـــــل و خــــرد و شعــــور انسان
حــس و حـرکت قـــوای حـــــیوان
هیچـــــگونه نبـــود از ایــن آثـــار
در چنــته آن غریــــب بیمــــــار (م)169 :2012 ،
و به نظر نگارنده مم و زین ،این مواجهه عاشقانه ،عالی ترین
فضیلتی است که آدمی می تواند بدان نائل آید .چراکه شرط الزم
کمال انسانی به عمیق ترین معنای آن ،همین مواجهة عاشقانه
با خداوند می باشد .در حقیقت «مرحله دینی ساحتی است که
عقل در آن ،جایگاه چندانی ندارد و آنچه در این مرحله نقش
پررنگ تری می یابد ،عنصر خواست و اراده اوست» (احمدی و
مرادی )44 :1390 ،خانى عقل را در مسیر رسیدن به تکامل،
ابزاری میداند که در برابر هدف واالی عشق ،ممکن است
مستهلک گردد .در مرحله ایمانی است که «مم» با متعالی (عالم
معنا) ارتباط می یاید و با برقراری همین ارتباط است که به
آرامش می رسد« .مم» هنگامی که ماجرای عشق خود را با دل
نه با عقل خویش در میان میگذارد هیچ راهی به جز دل برای
تحقیق و اثبات صدق و کذب آن نمیداند زیرا عقل جزئی را برای
درک عشق نارسا دانسته و در نهایت او را در معرض آفت وهم و
گمان قرار خواهد داد مگر اینکه که سعی بر گشودن چشم درونی
و قلبی نماید« .مم» به دل خویش خطاب میکند که هرگز نباید
بدون معرفت که بسان چراغی است که از آتش عشق حاصل
میشود ،به شناخت و معرفت حقیقی دست پیدا کرد و به این
شیوه از بستر دل برای خود تسکینی پیدا میکند نه عقل(شکری،
:) 267 :2018
ئهى دل مهچه بێ چـــتراغێ جانى
ظولمـــــاته ته كۆرى رى نــزانى
مهقصووده ئهگهر ژ بۆ ته جانان
جــــانان ته دجــــانێ دانه پهنهان (م)147 :2008،
ای دل مــــرو بی چـــراغ جانان
ره تـاریک و تــــو به راه ناـدان
مقصـــود بــــود اگر که جانـان
جـانان به جـان تــست پنــهان (م)164 :2012 ،
احمد خانی ،اگر چه برای عقل ارزش قائل است ،اما عقل را به
کلی در مسیر عشق ناکارآمد ،میشمارد و آن را از درک حقیقت
عشق عاجز میداند .همانگونه که از نظر برخی اندیشمندان
اگزیستانسیالیسم «معرفت حقیقی نه از راه فهم و عقل به دست
می آید ،بلکه واقعیت بیشتر باید به تجربه زیسته در آید» (امن
خانی )20 :1392 ،عقل در میدان هایی گوی سبقت را می ریاید
که رازی وجودی نداشته باشد اما همین که پای راز معنوی و
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وجودی و تجارب باطنی به میان آید گام های خرد لنگ می
شود .عقل آن جا کاربرد دارد که تجربه و برهان و استقراء جایی
داشته باشد اما در عرصة تجارب معنوی و اگزیستانسیالیستی
موحدانه ی رازآلود نوبت عشق فرا می رسد که قهرمان این میدان
اوست سرحلقة رازهای این جهان خداوند است و به همین خاطر
هیچ یک از قالب های مفهومی و عقلی و ساختة ذهن بشر بر او
قابل انطباق نیست و ذهن ما که با چند و چون کار می کند از
درک او عاجز است.
در این روایت وجود "مم" سرشاز از عشق و برخوردار از موهبت
مجالست با حق بود .چرا که از نظر اگزیستانسیالیستها ارتباط
روح فرد با خدا از همه چیز مهم تراست .روح «مم» و هستی
وجودی او با امر متعال گره می خورد و از مرحلة دوگانگی به
یگانگی صعود میکند .وی به جاودانگی دست یافته ،از نو متولد
شده است .در این مرحله ،تمایز بین «زندگی» و «رهایی از
زندگی» از میان میرود.
جان چوو و ب جانێ موتتهصل بوو
ئهو روح ب روحێ موضمهحيل بوو (م)205 :2008 ،
جــــان رفت و به جــــان متـصل شـد
آن روح به روح مـضـمــحل شـــــد (م)256 :2012 ،
با توجه به این مبانی که عقل گریزی از دیگر مبانی مکتب
اگزیستانسیالیسم است ،احمد خانى نیز براین باور است که سعی
آدمی برای درک حقایق و رسیدن به معرفت حق تعالی از راه
عقل و منطق و قیاس و برهان هرگز به نتیجة مطلوب نخواهد
رسید .زیرا «منطق و قیاس و برهان قفسی است که واضعین
منطق و قیاس ساخته و خود را در داخل ساختة خود محبوس
کردهاند» (مرتضوی )344 :1384 ،به همین دلیل است که وی
برای کشف حقایق و درک معرفت به مشربی دیگر روی آورده
است که باالتر از افکار و اندیشههای انسان و بریء از قیاس و
برهان ومنطق بشری بوده است ،و جامع همة خوبیها و زیباییها
و به دور از تمام جنگ و جدالهای لفظی و فکری و نظری می-
باشد ،این مشرب شورانگیز ،همان مشرب عشق و رندی است؛
عيشــــق ئايينـــــــــهيێ خودا نومايه
خورشيد صيفهت خودان ضـــيايه (م)242 :2008 ،
عشــــق آیــــنه ی خدانمایی است
خورشیــد جهــان روشنــایی اســت (م)308 :2012 ،
که از طریق مکاشفه و شهود میسر می گردد .به گونه ای که
اگزیستانسیالیستها نیز اهل مکاشفه اند ،مکاشفه ای که در سیر
انفسی در ذیل شریعت و دین خاص صورت گرفته است (مصلح،
 )20 :1378انسان باید جهت "جهش ایمانی" یا "جهشی به
ایمان» نباید در جستجوی دلیل و برهان باشد .بر همین اساس
خانی عشق را بر عقل رجحان داده ،و حریم عشق را بسی باالتر
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از عقل می داند چنانچه در دیالوگی که در آغاز داستان بین مم
و تاجدین صورت میگیرد ،شاعر ناسازگاری عقل و عشق را از
زبان مم این چنین مدنظر قرار داه است( :شکری) 2018 ،
شاههنشههێ عيشقێ بێ غهرهض هات
جهوههر ڤهشرى دهما عهرهض هات (م)81 :2008 ،
شـــــاهنشه عشــق به آستــــــانه است
عقـــل و دل و دیــن همه بهــــانه است (م)63 :2012،
زیرا خانی بر این باور است که با تکیه بر عقل و استدالل نمی-
توان همة حجاب ها را کنار زد()7بلکه «فرد خود را به سادگی
جایگزین یک قانون کلی و غیر شخصی نمی کند ،بلکه در یک
ارتباط بی واسطه که از راه ایمان تقویت شده ،یا امری واال
 Super subjectکه مطلق شخصی  Absoluteیا خدا
باشد ،پیوند می یابد»(کاپلتسن )211 :1384 ،و به عقیده "کیر
کگور" ،شور و شوق ،از ایمان برمی خیزد«.مم» تمام وادی های
عشق و شناخت و معرفت را پشت سر گذاشت و به مقام فنا و بقا
رسید و این مقصد نه از راه عقل بلکه تنها از راه اشراق و شهود
و نفسهای رحمانی و فیوضات ربٌّانی محقق میشود.
 -8-3مرگ اندیشی
مرگ اندیشی از جمله عواملی است که رگه های فلسفة
اگزیستانسیالیسم را در شعر و ادب نشان می دهد و از جمله
اصول فلسفی اگزیستانسیالیسم است که در مثنوی مم و زین
دیده می شود .از نظر هایدگر ،آدمی زمانی می تواند به یک وجود
اصیل نائل گردد که بی تجاهل ،با مکان مرگ خود روبرو شود.
زیرا مرگ است که انسان را از ابتـذال وجـود روزمـره بیـرون
می کشد (ویلیام بارت )54 :1354 ،همچنین تولستوی در این
باره می گفت « :بنیادی ترین سؤالی که هرکس و بنابراین ،هر
فیلسوفی باید از خودش بکند این است که؛ حال که مرگ وجود
دارد ،پس زندگی من چه معنایی می دهد؟» (مگی.)28 :1378 ،
بنابراین مرگ ،آزادی بخش است و ما را از اسارت دلبستگی هایی
که وجود ما را در خود فروبرده رها می سازد .با مرگ ،آدمی
همان خودی می گردد که باید .اگر مرگ در کار نبود انسان
ناگزیر بود تا ابد به دیگری بودن خود ادامه دهد .انسان چون با
مرگ روبرو شود با آزادی اصیل روبرو می شود (همان.)58-57 :
در روایت مم و زین" ،مم" و قتی به سطح آگاهی پوچی خود و
دنیا می رسد عکس العمل متفاوتی نسبت به مرگ دارد .با وجود
ترس از سفر ،بر هراس خویش فائق آمده و با خرسندی ،از خدای
خود طلب مرگ می کند تا اینکه دعای او مستجاب می شود:
گاڤا ئهوى كر تهمهننى ئاخر
دهرگاه ڤهبو ل بهر وى حاضر (م)221 :2008 ،
وقــــــتی که بکــرد دعای أخر
بگشـــود در ســــــــرای آخـر (م)281 :2012 ،

به عقیدة کیرکگورد «عقیدة دینی باید مبتنی بر اعمال ارادة
سرشار از شور و حرارت ،یعنی جد و جهدی شورمندانه باشد ،در
واقع شورمندانه ای بی حد و حصر» (ملکیان .)61 :1386 ،تا
آنجا که اشتیاق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و آگاهی از
رمز و راز عشق طاقت «مم» را طاق میکند و او که این سفر
جان و روحانی را نه به پای جسم که به طی روح و دل پیموده
است ،او دیگر از لحاظ روانی چنان به نظم و تعادل رسیده و از
هوسها و آرزوها رها شده است" .مم" با شوق و اشتیاق مرگ را
به راحتی می پذیرد و از ترس آن رها می شود و با مرگ مأنوس
میگردد تا اینکه فنا را بهترین و امنترین جایگاهها برمیگزیند
و آرزو میکند که زود این جهان را برای همیشه ترک گوید و به
نزد خدای مهربان باز گردد.
به اعتقاد افلوطین ،ارواح بعد از مرگ فیزیکی به دو دستة کلی
تقسیم می شوند؛ یک دسته ارواح سبک بال اند که توان صعود
به مراتب باال دارند .برخی از این ارواح تنها تا مرتبة نفس کیهانی
صعود می کنند ،برخی تا مرتبة عقل ،و اندکی فراتر از عقل عروج
می کنند و به اتحاد با واحد می رسند( .کاپلستون)540 :1388 ،
احمد خانی نیز قائل به جاودانگی روح بعد از مرگ فیزیکی است.
روح «مم» آن دسته از ارواح سبک بالی است که توان صعود به
مراتب باال را داشته است و از هرگونه تعلق برزخی برکنار است
و به عالم قدس و ملکوت راه می یابد و همچون یک قهرمان کهن
الگویی چنان به نظم و تعادل و تکامل رسیده و از تمام محدودیت
های فردی ،واکنش های احساسی و وابستگیهای دنیوی رها
شده و به وارستگی رسیده است که دیگر از فنای خویشتن خود
بیمی ندارد و هر آنچه برای او پیش آید ،در کمال آرامش می-
پذیرد و هر نام و نشانی را با رضایت کامل از دست می دهد و از
هیچ نمی هراسد و تنها راه نجات خویش را در مرگ می بیند که
او را از اسارت دلبستگیهایی که وجود او را در خود فرو برده رها
می سازد و با روبرو شدن مرگ به آزادی اصیل روبرو می شود .با
این وجود «ممِ» قهرمان با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ
و زندگی ،تزکیة کامل مییابد و از این رو ،تعادل بین جسم و
روح او نیز حاصل میشود .با این وجود میتوان گفت که سفر
متعالی «مم» به دیدار حضرت حق ،صورت دگردیسی یافتهای از
حدیث جاودانه در روایت مم و زین است .وانهادگی در نظر
اگزیستانسیالیستها «نشان دادن الزام و اجباری است که انسان
در برابر آن تصمیم بگیرد و کیفیت هستی خود را در جهان
انتخاتب نموده و ماهیت خود را بسازد» (نوالی.)328 :1386 ،
«زین» از پذیرفتن واقعیت مرگ «مم» ،او هم دیگر در پی وصال
جسمانی نیست؛ او در پی وصلی است در عالم معنا که با فنای
عشق رخ می دهد .در واقع عشقی ناکام در پایان آن ،مرگ
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دلخواسته به همراه دارد و از آرمانگریی بودن آنها نشأت میگیرد؛
زیرا کمال مطلوب در این دنیا بدست نمیآید و عاشق و معشوق
در پی محقق شدن بهترین نوع شکل رابطة خویشند .از این رو،
«زین» هم طالب مرگ می شود و سپس با سیالبی از اشک آهی
از ته دل برمیکشد و یکباره جهان خاکی را وا مینهد و جان به
آسمان میبرد:
يا قهنج ئهوه ههر ب ڤێ جهمالێ
ئازورده نهكــــم قه زولف و خالێ
تهسليـــــم بكــــــم ئهمـــانهتێ حـــهق
تهفویضی تهبم ب خهمل و رهونهق
ئـــــهڤ رهنگه ئهدا كرن حهقايق
بزدانــــــدى ژ عالـــــــهمێ عهاليق
روحا خوه شيهانده پيشێ بارى
جيسمێ خوه سپاره وێ مهزارى (م)231 :2008 ،
بهتر که با این حــــــسن و جمالم
رنجـــی ندهم بـه زلـف و خـــالم
تســـلیـم کـنــم امـانـت حــــق
عــاری بشـــوم ز زیـب و رونـــق
ایــن گـــونه نـمــود ادا حقــائـق
از گـیتــی دون بـریــد عــالئـــق
جانـــش که برفــت پیـش بـــاری
جســـمش بسپـــرد خوش مــزاری (م)294 :2012 ،

در واقع این مرگ است که «مم» و «زین» را از اسارت دلبستگی
هایی که وجود آنها را در خود فروبرده رها می سازد .با مرگ ،آن
دو ،همان خودی می گردند که باید گردند« .مم» و «زین» چون
با مرگ روبرو می شوند با آزادی اصیل روبرو می شوند ،به گونه
ای که مرگ ارادی «مم» و به همراه آن مرگ ارادی «زین»،
لحظهی وحدت است .آنها دیگر با هیچ تضادی دست به گریبان
نمی شوند .با این وجود با توجه به مطالبی که ابراز گردید می
توان ابراز داشت که «آن بخش از اگزیستانسیالیسم که می گوید
انسان ،مدام در حال شدن است و باید خود را بسازد در عرفان
اسالمی هست .صوفی از وجود متعارف خراج می شود تا زادة
ثانی شود :الصوفی غیرالمخلوق ،منتها صوفی مسئله مرگ را
فنافی الوجود می داند .حال آنکه اگزیستانسیالیست ،مرگ را یک
پایان پوچ می شمارد»(شمیسا .)191 :1390 ،در صورتیکه در
روایت مم و زن تضادهایشان در جهت عشقی عظیم حل شده و
مرگ ،آخرین و شکوهمندترین جایگاه وحدت -آغوششان را به
روی مرگ سرافرازانهی آنها -میگشاید و در نهایت ،همین مرگ
است که آن دو را از ابتذال وجود روزمره بیرون می کشاند.
در مجموع نوع کاربرد مؤلفه های فکری اگزیستانسیالیستی در
برابر مرکز الوهیت که در مثنوی مم و زین به نحو بارزی وجود
داشته است می توان به صورت نمودار اینگونه در معرض دید
قرار داد:

( : )1نمودار بازتاب مؤلفههای اگزیستانسیالیستی در مثنوی مم و زین
انعکاس مؤلفه های اگزیستانسیالیستی در روایت مم و زین
اصــالت فـرد و

مم به وسیلة تکامل بینش "خود" نسبت به ماهیت روان ،یک درونمایة دینی شکل می دهد که ادراک میکند که خود هوشیار
او بر چیزی قرار دارد که نسبت به شخصیتش ،عمیقتر ،کهنتر و بنیادیتر است و تمایل او برای تبدیل شدن به یک انسان یک
پارچه ،هم زمان ،تجربة یک بنیاد ابدی و کهن روانش نیز به حساب آید .زیرا آخرین مرحله و نتیجة نهایی فرایند فردیت روانی
به یگانگی رسیدن با "خود" است .در نهایت بعد متعالی «مم» در محور فرایند فردیت از طریق مکاشفة درونی بدست آمده که
طی آن «مم» با عبور از الیه های مختلف ناخودآگاهی که نمودگر مرحلة پرشیدگی روانی است ،سرانجام با حقیقت وجودی
خویش که نمودگر یکپارچگی روانی است به مرحلة دیدار خداوند میرسد و با به یگانگی رسیدن با آن به یکپارچگی روانی دست
مییابد که نتیجة حاصل از آن دستیابی به کمال است.

آزادی

در این اندیشه وجودگرایانه ،مم در این عمل « ذوق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و آگاهی از رمز و راز عشق» به معنای
آزادی ،سفر ج ان و روحانی را نه به پای جسم که به طی روح و دل پیموده است ،برمی گزیند زیرا او دیگر از لحاظ روانی چنان
به نظم و تعادل رسیده و از هوسها و آرزوها رها شده است و از تمام محدودیت های فردی ،واکنش های احساسی و وابستگیهای
دنیوی رها شده و به وارستگی رسیده است که دیگر از فنای خویشتن خود بیمی ندارد و هر آنچه برای او پیش آید ،در کمال
آرامش می پذیرد و با ایثار نهایی یا تجربة عمیق راز مرگ و زندگی ،تزکیة کامل مییابد و از اینرو ،تعادل بین جسم و روح او نیز
حاصل میشود تا آنجا که در اندیشه اصالت وجودی او ،روح و عنصرش محرک زندگی وی به شمار می رود.

انتخاب

مم با انتخاب و گزینش معشوقه اش ،زین ،رابطهای با نیروهای ناشناخته پیدا میکند که به خوبی از آن سردرنمی آورد که اما در
اصل دامنگیر نوعی آزادی شده است به واسطة این انتخاب بذر رشد و تغییر در هویت مم کاشته میشود.

تنهایی

گوشه نشینی و تنهایی مم در زندان و برکنار ماندن او از جامعه ،نتایج پرارزش و مثبت و قابل تأییدیی برای مم در پی داشت
که به تنهایی راه خود را ادامه می دهد و به تعالی می رسد.

دلهره

مم در روایت مم و زین به دالیل مختلف دچار اضــطراب و دلهره می شــود .این اضــطراب و ترس مم ،نتیجه انتخاب و گزینش
معشوقه اش است که در مسیر عشق ،بوده است .یا در جای دیگر از داستان رقابتی که بواسطهی بازی شطرنج بین امیر و مم به
وقع میپیوندد ،دلهره و ا ضطراب را در ف ضای این صحنه برای مم ایجاد میکند زیرا مم معیار ثابت و م شخ صی ندارد که طبق

ارتبـــــاط
با دیــــگران
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آن بتواند تصـمیم گیری بکند و در پی انتخاب و آگاهی خویش از آزادی اش ،دلهره و نگرانی پدیدار می گردد که این اضـطراب
ممکن است با مسئله مرگ او از جانب زین الدین نیز مرتبط باشد.
عادت ستیزی و
مخـــالفت با

در روایت مم و زین ،مم مخالف با هنجارها و رفتارهایی اس ت که از جانب زین الدین و بکر مرگور بر او تحمیل می شود که در
نهایت منجر به «نو شدن محتوای معرفتی ایمان» او می شود.

مــوانع فکـری
عقل گــریزی و

در مواجه با شناخت حق ،مم با معشوق خود که سراپا راز بود ،مواجهه عاشقانه داشت و «وجودی» نه عاقالنه .عقل را در مسیر
رسیدن به تکامل ،ابزاری میداند که در برابر هدف واالی عشق ،ممکن است مستهلک گردد.

مرگ اندیشــی

مم مرگ را به راحتی می پذیرد و با مرگ مأنوس میگردد تا اینکه فنا را بهترین و امنترین جایگاهها برمیگزیند ،موهبتی که
وی را به سوی اصالت می کشاند.

ایمان به تعـالی

نتایج و یافته های تحقیق
نتایج و یافته های حاصل آمده از این پژوهش بیانگر آن است که
انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم های او در رسیدن به تعالی و
مفاهیمی چون انتخاب و آزادی ،دلهره ،ارتباط با دیگران ،ایمان،
عقل ستیزی و هنجارشکنی که اساس تفکرات
اگزیستانسیالیستی را تشکیل می دهند و از اصول اولیه این
مکتب به شمار می آیند ،در داستان مم و زین به چشم می
خورند تا جایی که به دلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان،
می توان آن را ردیف آثار اگزیستانسیالیستی قرار داد .زیرا:
نتایج حاصل از دریافت و تشریح این اثر حاکی از آن
)1
است که روایت مم و زین تحت تأثیر فلسفة اگزیستانسیالیسم
در شاخة دینی قرار دارد .در این داستان مم نماد انسان رها شده
و منزوی در سرای فانی است که در بستر جامعه فردیت خود را
درمی یابد .در روایت مم و زین مؤلفه های فکری
اگزیستانسیالیستی چون «فردیت ،ایمان ،آزادی ،دلهره ،انتخاب،
عقل گریزی و ایمان به تعالی» و مهم تر از همه آزادی وجودی
در برابر مرکز الوهیت به نحو بارز وجود دارد که بدان پرداخته
شد.
خانی برای آزادی ارزش و اهمیت زیادی قائل است و
)2
آزادی همانطور که در محور اندیشة اگزیستانسیالیست هاست در
محور تفکر احمد خانی قرار دارد .وی انسان را آزاد دانسته و اگر
بخواهد حدی برایش قائل شود ،حد او را آزادی ای می داند که
او را باال ببرد و به سوی خیر رهنمون سازد .پرواز مم به سوی
عالم معنا و تسلیم نشدن او در برابر خواسته های زین الدین
مستندی از این اندیشه است و اینکه آزادی بی قید و بند نیست
بلکه آزادی ای است که او را بزرگی می بخشد و آگاهانه ،به سوی
خیر راهنمایی می کند و آن چیزی جز شناخت حقیقت نیست
که در پی یافتن حقیقت و شناخت از خود باشد تا به سعادت و
خوشبختی رهنمون شده باشد.
نگاه خانی به هستی ،از چشم اندازی نظام مند است.
)3
جهان نگری وی ،حاصل ایمانی است که اساس آن بر انسان به

منزلة شالوده هستی ،استوار است و مثنوی مم و زین به عنوان
شعر اصیل ،بیانگر اصالت و جود شاعر است و خانی به عنوان
شاعر اصیل ،بی آنکه مفاهیم فلسفی اصالت وجود در شعرش
پدیدار باشد ،از طریق امکانات شعری در این عالم سیر کرده است
و شعر برای او محملی شده است که با ورود در آن ،به شرط
برخورداری از خالقیت و عدم تقلید ،می توان به وجود اصیل
دست یافت.
احمد خانی از آن جهت که پایبند اعتقادات و فرهنگ
)4
خویش است ،دغدغه های او را در آرای کیرکگورد می توان
جست .او در نهایت ،عشق به خدا را ارج می نهد .چنانچه آزادی
در اندیشه خانی شناخت حقیقت است و شخصیت قلم تراشیدة
وی در داستانش ،مم به عنوان انسان آزاد از نظر او کسی است
که در پی یافتن حقیقت و شناخت از خود باشد تا به سعادت و
خوشبختی رهنمون شده و در پی آن به کمال اخروی می رسد.
از نگاه خانی ،مرگ ،سرمنشأ معنابخشی به جهان است.
)5
او مرگ را محدود کننده ی زندگانی مم می داند ،اما معتقد است
که این محدودیت باعث می شود که مم با محدودیت انتخاب
روبرو شود و از این رو می تواند معنایی برای حیات خویش
بجوید )15( .همانگونه که مم با شوق و اشتیاق مرگ را به راحتی
می پذیرد و از ترس آن رها می شود و با مرگ مأنوس میگردد
تا اینکه فنا را بهترین و امنترین جایگاهها برمیگزیند و آرزو
می کند که زود این جهان را برای همیشه ترک گوید و به نزد
خدای مهربان باز گردد.
پی نوشت ها
Existentialism
سورن کی یرکگارد ( )1813-1855( ،)S. Kierkegaardمعروف به
کیرکگور فیلسوف مسیحی دانمارکی که به او لقب پدر
اگزیستانسیالیسم نسبت داده اند.
Matthews, Eric
Karl Theodor Jaspers
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 )1889-1976) Martin Heideggerیکی از معروفترین فیلسوفان
قرن بیستم بود .او با شیوه نوین به تامل درباره وجود پرداخت.
فلسفه او بر دیدگاههای بسیاری از فالسفه بعد از او اثر گذاشت.
 )1905-1980( Jean Paul Sartreفیلسوف ،اگزیستانسیالیست ،رمان
نویس ،نمایشنامه نویس و منقد فرانسوی بود .او به آزادی بنیادی
انسان اعتقاد داشت و باور داشت که انسان محکوم به آزادی است.
Barrette, William
Simone de Beauvoir
 ،Albert Camusفیلسوف و نویسنده مشهور فرانسوی ()1913-196
 )1889-1973( Gabriel Marcelفیلسوف فرانسوی ،او یکی از مهم
ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیسم فرانسوی به شمار می رود و مهم
ترین اثر او کتاب «راز وجود» نام دارد که در آن فلسفه خود را
مذهب نوسقراطی نامید.
که البته اندیشه های اگزیستانسیالیستی کیر کگارد در این پژوهش مطمح
نظر بوده است.
اما شایان عنایت است که ارتباط فلسفه با ادبیات به روزگار بسیار دور
حداقل به زمان افالطون می رسد.
البته قبل از اینکه به زندان بیافتد و مراحل سلوک و تهذیب و تزکیة نفس و
طریقت خداشن اسی را در برگیرد ،او خویشتن را در عرصة هستی
تنها و بدون پشتیوانه و حامی می بیند و این مسأله او را به موقعیت
ها و عوالم دردناکی سوق می دهد و هرلحظه بر دلهره و ترس او
دامن می زند .زیرا که « اضطراب ،سرگیجة آزادی است»(کلنبرگ،
)31 :1384
جان ضوو وبجاني موتتةصـل
بوو
جـان رفت و بجـان
متـصل شـد

ئةو رووح برووحيَ موصمةحل بـوو (م،
)158 :1962
آن روح به روح مـضـمحل شـد (م،
)256 :2012

همچنانکه «سارتر مرگ و تناهی انسان را شرط ضروری برای آزادی انسان
دانسته است(».احمدی)205 :1388 ،
منابع
احمدی ،بابک( ،)1388سارتر که می نوشت ،چاپ سوم ،تهران :نشر مرکز
احمدی ،ثریا و مرادی ،سعیده ( ،)1390اگزیستانسیالیسم دین و اخالق،
تهران :علم
امن خانی ،عیسی( ،)1392اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران،
تهران :نشر علمی
انصاری ،عبداهلل ( ،)1375خدا و انسان در فلسفة یاسپرس ،تهران:
آذرخش
باتلر ،جودیت ( ،)1382ژان پل سارتر ،ترجمه خشایار دیهیمی ،تهران:
نشر ماهی
بارت ،ویلیام ( ،)1354اگزیستانسیالیسم چیست ،ترجمه منصور مشکین
پوش ،تهران :نگاه
برلین ،آیزایا ( ،)1361متفکران روس  ،ترجمه نجف دریابندری ،چاپ اول،
تهران :خوارزمی
بمانیان ،ناصر( ،)1342سارتر و نظرگاه اگزیستنسیالیسم ،پایان نامه
کارشناسی رشد فلسفه ،دانشگاه اصفهان

289

بوخنسکی ،اینوسنتیوس( ،)1387فلسفة معاصر اروپایی ،ترجمه شرف
الدین خراسانی ،چاپ چهارم ،تهران :علمی و فرهنگی
بیلسکر ،ریچارد ( )1384اندیشة یونگ ،ترجمة حسین پاینده ،تهران :طرح
نو
جمالپور ،بهرام ( ،)1371انسان و هستی ،تهران :نشر هما
حلبی ،علی اصغر( )1383تاریخ سیر فلسفه در اروپا (از دوره پیش
سقراطی تا پایان عصر روشنگری)،چاپ دوم ،تهران :قطره
خانی ،احمد ( .)2008( .)1962مم و زین ،ئامادهکردن ههژار ،چاپی
دووهم ،ههولیر :ئاراس
 ،)2012(. ---------مم و زین .ترجمه د.شیرزاد شفیع بارزانی.چ اول.اربیل :دانشگاه صالحالدین
 .)1962( .---------مم و زین .ترجمه م.ب .رودنکو ،مسکوداد ،سیما ( ،)1378فرهنگ اصطالحات ادبی ،چاپ سوم ،تهران :مروارید
زمانی ،محمدرضا ( ،)1374بررسی روابط اگزیستانسیالیست با جامعه،
تهران :امیر کبیر
سیدحسینی ،رضا( ،)1385مکتب های ادبی ،تهران :نگاه
شبستری ،محمد مجتهد( ،)1382ایمان و آزادی ،تهران :طرح نو
شریعتی ،علی( ،)1389اگزیستانسیالیسم ،تهران :الهام
شعاری نژاد ،علی اکبر ( ،)1386فلسفه ی آموزش و پرورش ،چاپ پنجم،
تهران :امیر کبیر
شکری ،جیهاد ( ،)2016آرکی تایپ و نمادینههای آن در حماسه مم و
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شمیسا ،سیروس( ،)1390مکاتب ادبی ،تهران :قطره
شولتر ،دوان و سیدنی آلن شولتز ( ،)1385نظریههای شخصیت ،ترجمة
یحیی سید محمدی ،تهران :ویرایش.
شولتس ،دوآن( ،)1369روان شناسی کمال ،ترجمة گیتی خوشدل ،تهران:
نشر نو
غیاثی کرمانی ،محمد رضا ( ،)1375اگزیستانسیالیسم فلسفه عصیان و
شورش ،تهران :بصیرت
فلوطین .)1389( ،دورهی آثار فلوطین ،ترجمهی محمد حسن لطفی ،چاپ
دوم ،تهران :خوارزمی
فلین ،تواس ( ،)1391اگزیستانسیالیسم ،ترجمه حسین کیانی ،تهران:
بصیرت
فوردهام ،فریدا ،)1388( .مقدمه ای بر روان شناسی یونگ ،ترجمه مسعود
میربها ،تهران :جامی
کاپلتسن ،فردریک چارلز ( ،)1384فلسفه معاصر ،ترجمه علی اصغر
حلبی ،تهران :زوار
کاپلستون ،فردریک ،)1368( ،تاریخ فلسفه (یونان و روم) ،ترجمه سید
جالل الدین مجتبوی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران :سروش
کلنبرگر ،جی ( ،)1384کرکگور و نیچه ،ترجمه ابوتراب سهراب و الهام
عطاردی ،تهران :نگاه.
ماتیوز ،اریک ( ،)1378فلسفه فرانسه در قرن بیستم ،ترجمة محسن
حکیمی ،تهران :ققنوس
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مرتضوی ،منوچهر ،)1384( ،مکتب حافظ ،چاپ چهارم ،تهران :ستوده
مردیها ،مرتضی ( ،)1386فمینیسم و فلسفة اگزیستانسیالیسم،
مطالعات زنان ،سال پنجم ،شماره ،2صص .87-73
مصلح ،علی اصغر ( ،)1378فلسفه های اگزیستانس ،تهران :پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشة اسالمی
مک کواری ،جان( ،)1377فلسفه وجودی ،ترجمه مجمد سعید حنایی
کاشانی ،تهران :هرمس
مگی ،برایان( ،)1378مردان اندیشه ،ترجمه ی عزت اهلل فوالدوند ،چاپ
دوم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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نصری ،عبداهلل ( ،)1375خدا و انسان در فلسفه یاسپرس ،تهران :آذرخش
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تطبیقی ،تبریز :دانشگاه تبریز
ورنو و دیگران( ،)1372نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه های هست
بودن ،ترجمة یحیی مهدوی ،چاپ اول ،تهران :خوارزمی
یونگ ،کارل گوستاو ( ،)1391انسان و سمبولهایش ،ترجمة محمود
سلطانیه .تهران :جامی

ملکیان ،مصطفی ( ،)1386سیری در سپهر جهان ،تهران :نگاه معاصر
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ئيگزيستانسياليزم له مهسنهوى مهم و زين دا
پۆخته:
ئيگزيستانسياليزم يهكێك له قوتابخانه هزرى و فهلسهفييهكانه كه دهكرێ له به رۆشنايي ئهو هزر و بيرى شاعيران لێكبدرێتهوه .ئهم توێژينهويه ههوڵدهدا
بنهماكانى فهلسهفهى ئيگزيستانسياليزم له مهسنهوى (مهم و زيندا) روون بكاتهوه .بههۆى ئهوهى ئهدهبيات تايبهته به بابهته مرۆڤييهكان و اليهنى هزرى
مرۆڤ ،لهگهڵ فهلسهفه تێكهاڵوى زۆره .مهسنهوى مهم و زين لهو بهرههمانهيه كه دهكرێ بهرداشتى فهلسهفى لێبكرێ و بێگومان ئهوه يهكێك له
تايبهتمهندييهكانى ئهحمهدى خانييه .مهبهستى ئهم نووسراوهيه خوێندنهوهى ئيگزيستانسياليستى كي يركگارى له مهم و زين له جۆرى ئيالهى يه .بۆ
ئهوهى نيشان بدرێ كه بيرۆكهى خانى تا چ ڕادهيهك لهگهڵ بنهما فهلسهفييهكانى ئهم قوتابخهنهيه دهگونجێ وه تا چ ڕادهيهك بنهمايهكى ئهم فهلسهفهيه
به شێوهى نهزانراو له مهسنهوى خۆيدا بهكار هێناوه .چونكه لهو داستانهدا ماكهكانى هزرى ئيگزيستانسياليستى وهكوو(( :تاك گهرايى  ،ئيمان  ،ئازادى
 ،دڵه ڕاوكه  ،ههڵبژاردن  ،الدان له عهقڵ وه باوهر به تێههلچوون)) ،وه گرنگتر له وانهش ئازادى دهروونى له بهرامبهر ناوهندى يهزدان ،بهشێوهيهكى
ئاشكرا بوونى ههيه و لێكدهدرێتهوه . .شێوازى ئهم توێژينهوهيه له جۆرى چۆنييهتى خوێندنى كتێبخانهيى له سهر بنهماى شيكردنهوهى ناوهرۆكه .ئاكامى
ئهم لێكۆڵينهوهيه نيشان دهدا كه مرۆڤ و هزرى و بڕياڕى ئهو له گهيشتن به خوا و تێگهى وهك ههڵبژاردن و ئازادى ،دڵه ڕاوكه ،پهيوهندى  ،ئيمان ،
الدان له عهقڵ و بهزاندنى شته باوهكان كه بنهماى هزرى ئيگزيستانسياليستى پێكدێنن وه له بنهما سهرهتاييهكانى ئهم قوتابخانهيهن له داستانى مه وزين
دا دهبينرێن .تا ڕادهيهك كه به هۆى بهكارهێنانى زۆرى ئهم تێگانه له داستانى مهم و زين دا ،دهكرێ وهك بهرههمێ ئيگزيستــانسياليــستى سهير بكرێ.
پێرهنگ ،ناوهڕۆك و سيمبۆلهكانى ئهم داستانه ،به تهواوى ڕهنگى (بيچمى) بوونگهرايانهى گرتووه .ههروهها كهسايهتتيهكانى داستانهكه ،به تايبهتى
مهم ،زۆر وهك كهسايهتى بهرههمه ئيگزيستانسياليستهكان دهچێ كه لهو توێژينهوهيهدا خراوهته بهر ديدى خوێنهرانهوه.
وشهسهرهكيهكان :ئيگزيستانسياليزم ،خانى ،مهسنهوى مهم و زين ،مهم
الوجودية في مثنوية مم وزين
المقدمة:
الوجودية هي واحدة من المدارس الفكرية التي تحلل وتسلط الضوء على االفكار والفرضيات الشعرية للشعراء .هذا البحث يحاول توضيح المبادئ
االساسية للوجودية في مثنوية مم وزين  .االدب ملزم بلفلسفة بما انه االدب يتناول الظروف واالفكار الرئسية للعقل البشري .مم وزين يعتبر من االعمال
التي يمكن تحليلها فلسفيا وهذا يشير الى عظمة وابداع احمد خاني بال شك .الهدف من هذا البحث هو فهم الفلسفة الوجودية في مم وزين والتي تعتبر
نوعا مقدسا من الفلسفةالتي توض ح كيف ان خاني اشار الى المبادئ االساسية لهذه المدرسة الفكرية .في ملحمة مم وزين الكثير من عناصر الوجودية قد
تم االشارة اليها بكل وضوح منها :الفردية،النضوج،االيمان،الحرية،الصبر،ومبدأ السمو واالهم من كل هذا الحرية الروحية .هذا البحث هو بحث مكتبي
بما انه مستند على مواضيع تحليلية ،نتائج البحث تشير الى دور واهمية االفكار والقرارات االنسانية في سبيل الوصول الى االمتياز والسمو وفهم مفاهيم
االختيار  ،الحرية،االستيعاب والتواصل بالخر .مم وزين تعبر عمل وجودي النها تحتوي على كثير من عناصر الوجودية بما فيها الشخصيات
والبطل،االفكار والرموز جميعها ملونة بلطابع الوجودي.
الكلمات الرئسية :الوجودية ،خاني ،مثنوي مم وزين ،مم
Existentialism in the Mathnawi Mem u Zin
Abstract:
Existentialism is one of the philosophical schools of thoughts that can be analyzed in the light of the thoughts and
affirmations of poets. This research tries to demonstrate the basic principles of existentialism in Mathnawi of Mem
and Zin. Literature is associated with philosophy since literature deals with human condition and essential thoughts
of human. Mathnawi of Mem and Zin is one of the works that can be understood philosophically, and this indicates
Ahmad Khani's greatness undoubtedly. The aim of this research is understanding and being familiar with
existentialism in Mem and Zin, which is one of the divine type, and that it can clarify how views of Khani conforms
the basic philosophical principles of this school. In the epic of Mem and Zin, many elements of existentialism can be
found such as individuality, faith, freedom, anxiety, rationality and concept of transcendence and the most important
one which is finding the spiritual freedom. This research is the library research since it is based on content analysis.
The research findings indicate the role and the importance of thoughts and decisions of human in achieving excellence
and understanding the concepts of choiceness and freedom, apprehension, communicating and being in contact with
others, faith, rationalism and transcendence. The epic of Mem and Zin can be considered as one of the existentialist
works because lots of elements of existentialism can be found in the epic. The characters especially the protagonist,
themes, and symbols that can be found in this epic are completely existential in color.
Keywords: The school of existentialism ,Khani , Mathnawi¸ Mem u Zin, Mem.
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