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  چکیده

 ي حاکم بر تـراژد   ینظام ارزش . ن را تراژدي نامید   آتوان  مم و زین از جمله داستانی است که می        
 شود ی و رشد احساسات و عواطف م  یی است که باعث شکوفا    ي معنو يها نظام ارزش  ن،یمم و ز  
 تیو موقع کی تراژيهادهی با اياری بس يها باره شباهت  نی روح را به دنبال دارد که در ا        هیو تزک 
 بـا  توانـد  قوي تراژیـک برخـوردار اسـت کـه مـی     هاي از مایهرو، این مثنوي از این .  دارد یکیتراژ

ست کـه بـه سرنوشـتی تراژیـک     این داستان داراي قهرمانانی ا. سنگ باشد همهابهترین تراژدي 
ش  و باعـث پـاالی   کنندي مرگ و زندگی می    دمی را درگیر فلسفه   آشوند، چنانچه ذهن    دچار می 
 ریـ  و تطهسی به کاتارسـ کی قهرمان تراژدنی رس،ی خاني تراژدامیپزیرا در اصل، . شوندروح می 

وهش سـعی  ژنگارنده در این پ.  که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد       روح است  شیو پاال 
 یی الگـو يهـا مؤلفـه تراژدي مم و زین با نشان دهد که  استنادي -با روش تحلیلی  ن دارد تا    آبر  
     دگرگـونی  س،ی، کاتارسـ  بازشـناخت   تقـدیرباوري،  ا،یـ قهرمـان، هامارت   ،از جملـه    ارسطو يدتراژ
 . الگوي تراژدي ارسـطویی قابـل بررسـی و تحلیـل اسـت     يهاز زاویاز این رو،   کهخوانی دارد   هم

دربردارنده مـضامین تراژیـک     در ماهیت خود    ن است که این داستان      آمده بیانگر   آنتایج حاصل   
  .هاي تراژدي ارسطویی داردهاي بنیادین با انگارهننديهما که است

  
   11/3/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                  22/2/1399: تاریخ دریافت مقاله

  واژگان کلیدي
    مم و زین* 
   تراژدي * 
  قهرمان* 

  ای هامارت* 
 سی کاتارس* 
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 مقدمه - 1
تـرین سـند موجـود در      و کهـن  خاستگاه پیدایی تراژدي براي نخستین بار در یونان بوده اسـت            

 کاگرچه مثنوي مـم و زیـن، یـ        . نانی فصلی از کتاب فن شعر ارسطوست      مورد خاستگاه درام یو   
ي را هاي یک تراژدي تمام عیـار امـروز   اما بسیاري از ویژگی   تراژدي به معناي ارسطویی نیست،      

ي اسـت جهـان    ا یاد برد که تجربه تراژیک، تجربـه       که نباید از   چرا. توان یافت در ساختار آن می   
  از ایـن جهـت کـه    .یان منحصر کرد  انغرافیاي فرهنگی فقط به یون    توان آن را در ج    مول و نمی  ش

 هـاي مربـوط بـه   سیار گسترده است کـه در آن اندیـشه    ندازي ب اتراژدي، هنري فلسفی با چشم      
شود کـه تحقـق      متعالی آدمی منعکس می    هايزشها و ار  طبیعت هستی، معنی زندگی و امیال     

 غالـب  در روایـت مـم و زیـن؛    .بل مشاهده استاي در مم و زین قا   ی چنین تجربه  داستانی و ادب  
هـا و مـصیبت هـا بـا تمـام قـواي        سـختی ي تحمل همه وهاي درونیکشمکششدن قهرمان بر 

سـت کـه از شخـصیت قهرمـان     از خصوصیاتی ا فاجعه مرگ ناگوار   درونی و جسمانی و سرانجام    
 نفـس از ایـن   يهانگیـزد تـا سـبب تزکیـ       شفقت و ترس را براي برمی     که   زنداین داستان سرمی  

. کنـد  تراژدي وارد مـی يهرا به عرص این گونه روایت    عواطف و فعل و انفعالت گردد تا آنجا که            
گرایانـه  هاي امروزي ببینیم، با اثري واقعمثنوي مم و زین را در کسوت انسان      هاي  اگر شخصیت 

 دی با ي مثنو نی ا يژد ترا ماتی و تعل  یدر مورد اثربخش  . هاي اجتماعی روبرو خواهیم شد    و با پیام  
 و سوزناك را به دنبال دارد که البته تنهـا  زیانگ غمیی انتهانی مم و زيخاطر نشان کرد که مثنو  

 که اثـر  زدیخ ی از عمق دل برمی و آه حسرتریثأ از تيدرد  همنی ا  بلکه ست،یاحساس دلسوزانه ن  
   دلنیـ از مرگ مـم و ز  که   ي ماندگار است، درد   دی مد ياه زخم دردناك آن بر خواننده تا مدت      

بـا  «خواننـده  . خواننـده اسـت  ی قهرمـان آرمـان  ن،یـ  قهرمـان مـم و ز    رایـ ز. فشارد یخواننده را م  
 بالـد،  ی قهرمـانش مـ   ي  پهلـوان منـشانه    يهـا  یژگـ ی از و  کیـ  و بـا هر    کنـد  یقهرمانش حرکت م  

 جـا  نیـ ا. کنـد  ی و اثر را مانـدگار مـ  ست احساس خواننده، داور کالم ا     میی بگو دی که با   جاست نیا
 در طـول  گـر ی دیی و نمـا یکـسوت   بادی و پهلوانان ماندگار و جاو  کند یعاطفه است که قضاوت م    

 سال  يها  پس از سال   نی همان طور که مم و ز      ،)99: 1385،   ساالر دیو (»کنند ی م ی زندگ خیتار
مبـدأ و روح تـراژدي افـسانه و داسـتان         « کـه    از آنجـایی  . تماندگار اس  ي کورد اتیهنوز در ادب  

»  مـضمون اسـت  يهو در تراژدي آنچه غایت شـمرده مـی شـود، همـان افعـال و افـسان               ... تاس
) کاتارسـیس (همـان تزکیـه نفـس     نیز  غایت تراژدي مم و زین      از این رو،     )123: 1369ارسطو،  (

رو، بایـد بـه ایـن    آورد، از اینـ است که نوعی رهایی شفابخش از تنش را در مخاطب به وجود می  
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، روایتـی اسـت کـه در سـطح ژرف سـاخت خـود، از        روایت مم و زین کهکته هم اذعان داست     ن
م بر تـراژدي مـم و     نظام ارزشی حاک  از این رو،    . هاي عرفانی برخوردار بوده است    شهمبانی و اندی  

شـود و  کوفایی و رشـد احـساسات و عواطـف مـی    باعث ش که استمعنوي هاي زین، نظام ارزش 
هاي تراژیـک و موقعیـت   اي بسیاري با ایدههشباهت باره   تزکیه روح را به دنبال دارد که در این        

  .تراژیک دارد
 وهشژ و هدف پضرورتاهمیت،  1- 1

 تـوان یدرك این مطلب که ژانر تراژدي صرفا مختص به فرهنگ و سرزمین خاصـی نبـوده و مـ              
آن داشـت تـا   نگارنده را بـر   ،این نکتهت مم و زین سراغ گرفت، اي را در روای    برجسته هاينمونه
ژوهش  این پـ اهمیت. هاي موجود در روایت مم و زین به عمل آورد  یقی در خصوص ظرفیت   تحق

هاي خـود چـون کـنش قهرمـان       هاي ژانر تراژدي با همه مؤلفه     آن است که با شناسایی ظرفیت     
همچنـین  شـود، هامارتیـا، کاتارسـیس و    قیقت که منجر بـه پـاالیش روحـی مـی    براي کشف ح 

هدف از نگـارش   .مایشی سازي روایت مم و زین فراهم می آورد نبازشناخت بستر خوبی را براي      
هـاي یونـان، تـراژدي     مثنوي مم و زین با عناصر تـراژدي این مقاله آن است تا با تطبیق تراژدي 

     رگـی و عظمـت مثنـوي مـم و زیـن و          بزبودن این اثـر گرانـسنگ را نـشان دهـد و ضـمن آن،                
ار دهد که تا چـه انـدازه خـانی بـه علـت رویکـرد        آن را در معرض دید قر   يهراینددانی س سخن

 ملت کـورد اسـتوار اسـت، بـا     يهتعهدمدارنه خویش که بر باورهاي اسطوره اي و فرهنگ دیرین         
 چراکـه  .تراژدي بـودن ایـن اثـر تـالش مـی کنـد      ابزار هنر و شعر، براي اعطاي نقش بایسته به          

رو، یکـی از     از ایـن   )92: 1377ر،  بونـا (» آفرینش تراژدي، اقدامی اسـت در راه رهـایی انـسان          «
اهداف اصلی نگارنده از این پژوهش، نشان دادن پیام تراژدي خانی؛ رسیدن قهرمان تراژیک بـه               

  .کاتارسیس و تطهیر و پاالیش روح است
   طرح بیان مساله2- 1

  این پژوهش در پاسخ به این سؤاالت نوشته شده است که؛       
  چگونه است و چرا منجر به تراژدي می شود؟ عناصر تراژدي در روایت مم و زین )1
 بازشناخت، ،يرباوری تقدا،ی از جمله؛ قهرمان، هامارتیی ارسطوي تراژدهاينمود انگاره )2

 ی در تراژدي مم و زین چگونه است؟ دگرگونس،یکاتارس
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  وهشژفرضیه پ 1-3
 يو شاخص ها برخوردار است که مؤلفه ها کی با عنصر تراژدییزودهای از اپنی مم و زتیروا) 1

 . دهندی ملی را تشکيتراژد
   ي روزرهی به تي از به روزکی نی منظر که انساننی ارسطو آمده است از افیآنچه در تعر) 2
 بر اثر ن،ی مم و زي داستان مثنوی اصليهاتی وجه که شخصنی دارد و از ایی افتد، هم سویم

 که ستی نشی خوي خطالی به دلافتند، تفاوت دارد کهی مي روزرهی به تشی خوی انسانيخطا
  . شوندی میبت عقونیدچار چن

   پژوهش پیشینه4- 1
هایی در موضوع تراژدي انجام شده است که مجال کمی این پژوهش ظرفیت تبیین پژوهش

با پژوهشی مستقل با عنوان و موضوع بررسی در روایت مم و زین هیچ تمامی آن را ندارد، اما 
  . استیافت نشده ،ه استخوانشی که مطمح نظر این مقال

   روش تحقیق5- 1
 در یی ارسطوکیژعناصر ترا هاي مؤلفهیبررس ی شده در پنییاساس اهداف تع پژوهش برنیا

روش انجام ست و اشده  محتوا انجام لی تحلي روش کاربرديهیاـاست که بر پ نی مم و زتیروا
  .  بوده استيا پژوهش کتابخانهنیا
  بحث و بررسی - 1
 و یفی توصيهوی هر دو داستان به شهیما درونحیصرری و غفی ظرانی بیه به بررس از آنکشیپ

 یی ارسطوکیژمؤلفه هاي عناصر تراه بی مم و زین و پس از آن معرف پرداخته شود، به یلیتحل
  .ذکور خواهیم پرداخت متیدر روا

  ديژ ترا2-1
ده است و در اصطالح قالبی مشتق ش» آواز بز« به معنی »Tragedia«ونانی ی يهتراژدي از واژ

تی نشان خن در نمایش است که سقوط انسانس سعادتمند را از شوکت و بزرگی به نگونبهک
 عبارت است از تقلید یک عمل )2(تراژدي«)1(و بنا به تعریف ارسطو) 65: 1375 داد،(دهد می

شخاص تمام  کردار ايهولی تقلید به وسیل.  معین استيهجدي کامل که داراي طول و انداز
 يه نقل و روایت؛ تراژدي، شفقت و ترس را برمی انگیزد تا سبب تزکیيوسیلهمی گردد، نه به 

عمل «از این رو . )121: 1387زرین کوب،( » فعل و انفعالت گرددونفس انسان از این عواطف 
یزد و نگافه رقت و ترس را در تماشاگر برمیي کیفیتی است که دو عاطاداستانی در تراژدي دار
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داد، (» ها می شودو تزکیه روان انسان از مزاحمت آنانگیزش این دو عاطفه سبب پاالیش 
است ) کاتارسیس( غایت تراژدي نزد ارسطو تزکیه توان گفت کهبا این وجود می. )124: 1375

و دلیل این امر را باید در آورد اطب به وجود مینش را در مخکه نوعی رهایی شفابخش از ت
تراژدي نمایشی است در باب انسان و «جهان شمول موضوع تراژدي دانست که اهمیت 
ر ب است و هي موجود یونان بر اسطوره و تاریخ بنا شدتراژد«و )145: 1375 براکت،(» سرنوشت
ها و حوادث  براي شخصیتهاییزهد و انگیهي آزاد است تغییراتی در اصل داستان بدنویسنده

موقعیت تراژیک موقعیتی است که در آن دو فرد یا فرد و تقدیر یا «هالبت .)145: همان( »بسازد
 تیموقعر فرد هنگامی د. گیرندالهه با یکدیگر در تصادم قرار میفرد و نظام سیاسی یا فرد و 

گیرد؛ ناگزیر از انتخاب می شود؛ انتخابی که باید با تمام وجود بهاي آن را  قرار میکیتراژ
گوید و این به مرگ را می» نه مقدس«قهرمان تراژیک . د یا مرد زندهزنده مرده باش. بپردازد

موقعیت تراژیکی که مم و زین، هردوي آنان . )54: 1387حنایی کاشانی، ( »انجامدتراژیک می
     عشق است که ،دنبینار آن مید را گرفتبه عنوان قهرمانان داستان در روایت مم و زین خو

راژدي مم و زین با پایانی سوگناك یا مصیبت بار تعریف کرد که توان تراژدي را مانند تمی
شناختی یا فشارهاي شخصیت اصلی مسبب آن است و او را نیز تقدیر، ناسازگاري روان

  .اجتماعی ناگزیر کرده است
   معرفی مم و زین2-2
 شاعر آن را در. سراي معروف کرد، احمد خانی استمم و زین از شاهکارهاي شعري داستان 

آورده ي نظم دردر قالب مثنوي به رشته) مقصور(بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف 
 2655این منظومه یک اثر داستانی از نوع حماسی و غنایی است که تعداد ابیات آن به . است

ادبیات در هاي کامل و مشهور این داستان از داستان«ي اسکارمان؛ گفتهبه بنا . رسدبیت می
سرایی و زبان ساده و روان شاعران  داستانيهي آن تحت تأثیر شیوه سرایندهکردي است ک

) 70: 1905اسکارمان، (» .بزرگ ایران زمین چون؛ نظامی گنجوي و فردوسی بوده است
تمایل . آیدگیرد و به جریان در میداستان مم و زین بر مدار عشقی طبیعی و فطري شکل می

آن بدیهی است که مرد بر اساس سنت آفرینش است و بیو کششی از این نوع، میان زن و 
یابد در جزیره فضاي داستان که حوادث در آن جریان می. آیداي پدید نمیهیچ زندگی تازه

شاعر . باشد می)1(زبان داستان، زبان کردي کرمانجی. بوتان واقع در ترکیه امروزي است
ها بوده است، اخذ کرده و سپس نه نقل زبانمستقیماً آن را از ادیبات عامیانه که سینه به سی
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نظر داشته هر جا که الزم دانسته  به تصریح خود و به پیروي از تمایالت درونی و اهدافی که مد
 منشأ داستان مم و زین را از شاعر. به پیراستن آن از زواید مختلف اظهار نظر داشته است

به همین علت . وردار است برگرفته استکه از قدمت بسیاري برخ )3(»آالنممی« کردي )2(بیت
شاعر در جایی . توانسته خود را از قید و بند افسانه برحذر داشته و به سوي واقعیت گام بردارد

خواهد داستانی پیش پا افتاده را به داستانی خواندنی و با ارزش که میاز این منظومه به این
 آن است تا پیدرجامعه عصر خود دارد، شناختی که از و شاعر با  کندبدل سازد، اشاره می

ن را سازگار مهري قرار نگیرد، از این رو با آب و رنگی شایسته آاثري را عرضه کند که مورد بی
گیري شاعر از تعابیر گوناگون علمی و پرداختن به بعضی بهره. سازدبا فرهنگ عصر خود می

بیانگر تبحر وي در علوم متداول عصر هاي عرفانی، فلسفی، اجتماعی، موسیقی و نجومی مقوله
  .خویش است

  خالصه داستان 2-3
در روز نوروز، مم . هاي زین و ستیدو خواهر داشت به نامالدین، فرمانرواي سرزمین بوتان، زین 

کنند و  در این دیدار روند و زین و ستی را دیدار میو تاژدین به قصد تفرج از شهر بیرون می
  پیران قوم به خواستگاري ستی براي تاژدین . شودن عاشق ستی میم عاشق زین و تاژدیم

ازدواج ستی و تاژدین، آتش حسد را در دل بکر، جاجب امیر، . کندروند و امیر موافقت میمی
تاژدین در همه جا شایع کرده که به : اي نزد امیر رفت و گفتدر پی توطئه. ور ساختشعله

دهد و زین را از ازدواج با این خبر امیر را تحت تاثیر قرار می. دهیمزودي زین را هم به مم می
در این فرصت، زین و مم در باغ . رودالدین به شکار میاز قضا یک روز زین. کندمم منع می

 بازِ يهگردد، از در و پنجر امیر پس از اینکه  از شکار برمیکنند و سپسیکدیگر را دیدار می
 اما امیر مم را . کندزین خود را به زیر قباي مم پنهان می. شودکاخ متوجه حضور اغیار می

تاجدین . کشداش را به آتش می وجود زین، خانهتاژدین هم براي انحراف ذهن امیر از. بیندمی
پس همگی براي . با این عمل جوانمردانه توانست توجه میر و همراهانش را به آتش جمع کند

مم با حضور در محل حادثه از گرفتار شدن بدست .  کردنددفع آتش، سراي پادشاه را خلوت
بکر . گیرد عشق مم و زین همه جا را فرا میيهپس از چندي آواز. کندامیر نجات پیدا می

به . بکر بازي شطرنج با مم را. امیر دنبال صحت این خبر است. دهدماجرا را به امیر گزارش می
امیر مم . کندبه او پیشنهاد می. نده را عملی کنداین شرط که حریف مغلوب، خواسته شخص بر

 خود را فاش يهمم نام معشوق. خواهد که نام معشوقش را بگویددهد و از او میرا شکست می
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حی خود پرداخت و با مم در آن سیاهچال، به تکمیل رو. امیر مم را به زندان انداخت. کندمی
تازدین و برادرانش . عشق حقیقی نایل آیدنشینی توانست به درك عمیقی از مناجات و چله

 اگر با آزادي مم موافقت نکرد، ابتدا بکر و بعد ،گیرند که هر سه به نزد امیر بروندتصمیم می
او امیر را به موافقت : شودامیر این بارهم تسلیم نیرنگ بکر می. دیگر ستمکاران را بکشند

امیر را به دادن جام زهر به تاژدین و کند و از طرفی هم ظاهري با ازدواج آنها دعوت می
خواهد که دستور دهد زین شخصا به زندان رود و کند و سپس از امیر میبرادرانش ترغیب می

رود و از کار رفته امیر به حضور زین می. مم را آزاد کند، تا مم با دیدن زین جان دهد
اما زین به گریه افتاد . دهدن مییت مم و مالقاتش را به زیآنگاه اجازه رؤ. نمایدرخواهی میعذ

بیهوشی . و چنان شیون و زاري کرد که از دهان، خونابه بیرون داد و بعد از مدتی بیهوش شد
تا اینکه در این هیاهو جوانی از در . زین، امیر را متأثر کرد، چنان که تمام شب بر او گریست

دید که امیر و د، دوباره زنده شد و  که مرده بوبا این خبر، زین. مم مرده است: وارد شد و گفت
تو باعث شدي تا ما به صفاي ! برادر: رو به برادرش کرد و گفت. کننداطرافیان، همه گریه می

از ته دل پشیمان اعمال خود «: امیر گفت. دي را نصیبمان کرديباطن برسیم و سعادت اب
کند و زین قبول می» اش کنبرخیز و خودت به زندان رو و با مم سخن بگو دوباره زنده. هستم

شود و از قبل از زین، ستی وارد زندان می. رساند تا از حال مم آگاه شودخود را به زندان می
فروغی از بیرون آمد؛ از سرمم «:دهند که جواب می.پرسد مرگ مم میيهدیگر زندانیان دربار

دایه و ستی به مم » . خوردندنیز فروغی دیگر برآمد، این دو فروغ به هم رسیدند و با هم پیوند
جان گفتند که برخیز یارت آمده اما مم به هوش نیامد، اما به محض اینکه زین نزد جسد بی

    مم زنده ! با دم مسیحاییم برخیز! اي مم: گویددارد، میرسد و برقع را از سر برمیمم می
      اطرافیان به مم .شودجان مم دمیده میبا دیدن سیماي زین روح در جسم بی. شودمی
مم قبول . دهدامیر تو را مورد عفو و بخشش خویش قرار داده و زین را به تو می: گویندمی

با این سخنان جان مم به یکباره، . خواهد که زود به بارگاهش برگرددکند و از خدا مینمی
ام مردم بوتان از مرگ او تم. شتابدکند و به سوي معشوق ازلی خویش میقالب تن را رها می

بکر درصدد نجات . شودرو میدر همین اثنا تاژدین با بکر روبه. پیوندندبه شیون و زاري می
 شمشیر سرش را از يبهتازد و با یک ضرآید، اما تاژدین با تهور و شجاعت بر وي میخود بر می

وتان به طرف جان مم را با حضور تمامی مردم بدر مراسمی باشکوه پیکر بی. کندتن جدا می
بارد و هنگامی که به قبرستان زین هم در معیت جنازه، همچنان اشک می. برندقبرستان می
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کند که به زین نزد امیر و تاژدین پایمردي می. بینندرسند؛ جسد بکر را بر زمین افتاده میمی
 نفس ما شده دارد که بکر باعث تزکیه و تهذیبجسد او اهانتی نشود و با بیان دالیلی ابراز می

کند که بکر را در است و سعادت ابدي ما مرهون اعمال بکر است و از برادرش درخواست می
کنار تربت آنها دفنش کنند تا همچون سگی پاسدار جانشان باشد و سپس زین سنگ مزار مم 

کشد و یکباره جهان خاکی را گیرد و با سیالبی از اشک آهی از ته دل برمیرا در آغوش می
  .بردنهد و جان به افالك مییوام
  نی مم و زتی در رواارسطویی کی عناصر تراز مصادیق2-4

 داستان مم و زین تا حدي است که سبب نوعی نگاه ادبی در این  بودنغمناكو  تراژیک
 يری قهرمانان داستانش دارد، تصويه درباری که احمد خانییهاوصف. داستان شده است

 با الی امنی که ایکند و زمانی می را در ذهن خواننده تداعیابیم کالی و مییبایسرشار از ز
 رخ ي شود، تراژدی مواجه منی به نام مرگ، آن هم توسط برادر زریناپذ محکم و خلليسد

قهرمان، : با توجه به روایت مم و زین به هریک از عناصر اساسی تراژدي که عبارتند از. دهدیم
ها در این انگاره. شود شناخت و دگرگونی پرداخته میري، بازهامارتیا، کاتارسیس، تقدیر باو

  .دیرگل تراژدي به خود میالگویی که ارسطو ترسیم کرده است، شک
  )4(قهرمان 2-4-1
ه نژادي قهرمان شخصیتی است که محوریت داستان با اوست؛ پس اهمیت دارد که از چ 

این . کندت روحی اش چگونه بروز میو تعارضاگیري با اراده است برخاسته و چقدر در تصمیم
  :پردازدهاي قهرمان میبخش به این سه مورد از ویژگی

قهرمان تراژدي باید از خاندانی ممتاز و داراي بخت و نام و مقامی بلند  : نژاد قهرمان-الف
زیده  زیرا برگ)100: 1337ارسطو، ( برسد ی به بدبختیبختکی داستان از نانیو در جر باشد

ثیر بیشتري بگذارد أاو در مخاطب تشود شکست و سقوط اندان قهرمان باعث میبودن خ
  بانی مانند آرتور میلر بیان چون شلینگ و ادیي همبعدها فالسفهاما . )19: 1363فروغ، (

ها باشد؛ بلکه باید در  نژاده و از خاندان شاهان و ملکهقهرمان تراژدي نباید الزاما«اند که کرده
ورشید خن قرار داشته و در ابتدا از بخت خوب برخوردار باشد و در جریان داستان محور داستا

با قهرمان داستان در مثنوي مم و زین ). 141: 1395یانگ، (» قرار گیرداقبالش دچار افول 
 برخوردار بوده است، نلدیانی و در دربار زوانی در د"مم" که ی شغلطی و شراگاهیتوجه به جا

او ، بوده بلند ی بخت و نام و مقاميدارامم یکی از قهرمانان اصلی داستان   کهدهدینشان م
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 لشکر یِ و فرماندهی پهلوانيروی و قامتِ بلند و نییبای است که به زنیالدنی زری امریفرزند دب
دیگر از  نیز نیز . جمع شده استی قهرمان آرمان یکیکیشناخته شده است و در او خصال ن

 ی بخت و نام و مقامي ممتاز و دارایاز خاندان که ثر در داستان استمؤ و ی اصلهايتیشخص
  . برسدی به بدبختیبختکی داستان از نانی در جرکه بوده استبلند 

 »قهرمان ترازدي باید پرهیجان و داراي قدرت اراده باشد«:  اراده قهرمان تراژدي-ب
د است و قهرمان تراژدي داري در روایت مم و زین، روند وقایع هدفمن. )7: 1388استارمی، (

گیرد که به معنی واقعه و همچنین ه در روند حوادث تصمیم خود را میشخصیتی است ک
. شودنجر به تغییر وضع و موقعیت او میترسیم اراده و عزم قهرمان در یک حادثه است که م

 گیري واي منجر به درآزادانهدهد که چگونه چنین اقدام  در حقیقت تراژدي نشان میکه
 .)Houlgate, 2016 :3(شود  این درگیري میآمیزسپس حل و فصل خشونت آمیز یا صلح

 دلهره و اضطراب را در ،ونددیپی و مم به وقع مری امنی شطرنج بي بازيواسطهه  که بیرقابت
 در زاقی باعث خلق لحظات تعل،ي بازانی و تا پاکندی مجادی مخاطب اي صحنه برانی ايفضا

 نقطه است که يزیانگجانی هي صحنهي دربردارندهنیداستان مم و ز. شودی داستان ميکرهیپ
  و مم که هدفری امنی است بی مسابقه شطرنجي و آن صحنهدهدیم لتشکی را داستان اوج

 است که کشمکش ايلحظه. افتدیاتفاق مکسب مال نیست بلکه به گفته او کشف حال است، 
 و قهرمان داستان کندی داستان بروز می و تنش اصلرسدیقوت م درجه از نترییبه بحران

رسد تا که راز عشقش ی ميرگیمی و تصمتی موقعصی به تشخي مم پس از باخت، به نحویعنی
. کندهایی است که می قهرمان بودن یک شخصیت به انتخابدر واقع میزان نه؟ ایرا فاش بکند 

از این . شودقهرمان بودن شخصیت بیشتر دیده میباشد، ها باالتر هر اندازه خطرپذیري انتخاب
یابد که این ظهور میشود،  کردارهایی که به انتخاب منجر میاي ازرو، مم قهرمان، با پیشینه

تصیمم و انتخاب خویش به  با در نهایت مم. شودر شخصیت مم، در اوج خودش دیده مید
زیرا مم  .گردد شدن او میی زنداند که منجر بهپردازالدین میعشق خود در نزد زینراز افشاي 

 شکل، او خود را نیتر در محتومو است، شی سرنوشت خومسئول«يقهرمان تراژدبه عنوان 
 »ردیگیعهده م  را برشیعمل خو تی رو مسئولنی و از اندیبی مي و آزاداریتخ ايهمواره دارا

 خود را راز عشقاي، راده و اقدام آزادانهبا اقهرمان تراژدي و سرانجام ) 10: 1393 ،يرمحمدیم(
 وضع و ریی حادثه است که منجر به تغاین اراده و عزم قهرمان در میترسکند که این برمال می

با » مم« که ايآستانه، زدیانگیدو عاطفه رقت و ترس را در تماشاگر برم و شودی او متیموقع
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 یزمان.  است»نالدی نیز« عشق او در حضور  رازينهد؛ افشایبرگذشتن از آن پا به کام مرگ م
 و ردگیی را مشی خومی تصمنیبزرگتر» مم «شوند،یبرو م با هم رو»نالدی نیز«و » مم«که 

اي دارند که هاي تراژیک، گذشتهقهرمان«زیرا . دآیی بوجود ماشی در زندگی اساسیدگرگون
توانند میمین سبب است که ه. کند، توجیه میانداي را که در آن گرفتار شدهمخصمه

یار مؤثر بازشناخت این هاي بسد، بپذیرند؛ چنانکه آنان در صحنهشونمسئولیت آنچه را که می
را به » مم«سرنوشت چنانچه بار این مسئولیت عشق، ). 242: 1394وودراف، ( »کنندکار را می

  . شودی ماو ی و سپس زندان شدنریدستگمنجر به  نکهیتا ا و دهدی سوق میسمت بدبخت
 روحی و درونی قلب تراژدي یونانی به حال و هواي«:  بیان تعارضات روانی قهرمان-ج

 به طور کلی بعد روانی شخصیت قهرمان و .)206: 1395یانگ، ( »پردازدشخصیت خود نمی
به تعبیر هگل، قهرمان باید . کشمکش ها و تعارضات روحی او در تراژدي یونانی غایب است

خص باشد، مثل امید، ؛ یعنی شخصیت قهرمان باید تجسم کننده یک عاطفه مشمجسمه باشد
پس قهرمان .  و این ویژگی خاص روحی و شخصیتی نباید هرگز تغییر کندوحشت و ایمان

 تیشخص. )194-193: همان(تراژیک عصر کالسیک تجسم انعطاف ناپذیر یک فکر ثابت است
 خاص یژگی ونیا است که مانیمشخص مثل ا عاطفه کی تجسم کننده  در داستانقهرمانمم 
 . فکر ثابت استکی ریناپذتجسم انعطافکند و  نمیریی هرگز تغاوست که تی و شخصیروح

سفري که قهرمان تراژیک در آن پاي گذاشته است، سفري است خطرخیز که ره توشه آن 
نهد ی دشوار متی به غاي در سفريپا،  فراخوان عشقِيبا اجابت ندا» مم«. حقیقت جویی است

 و ی خودشناسی به نوع،ی دورني سفرهامودنی و پینینش و چلهانهی صوفیو با گذر از مراحل
روایت و ساخت تراژیک را فراهم و چنین الگویی امکان بالقوه نوعی  شودی نائل ميکمال معنو

جایی بین «این قهرمان داراي ویژگی علو و برتري است؛ کسی که به زعم فراي .آوردمی
  .)250: 1377فراي، ( »ملکوتی و بسیار انسانی قرار دارد

  )5 (ایهامارت 2-4-2
 معناي این واژه مناقشات زیادي وجود يه به معانی گوناگون معنا شده است و دربارایهامارت

و » ضعف«، »بودن جایزالخطا« ،»اشتباه« ،»نقص« ،»قصور«هارماتیا به معناي. داشته است
مناسب ترین ترجمه » نقص«ها، در میان این واژه. معنا شده است» خطاي غیر عمد تراژیک«

هاي قهرمان هامارتیا یکی از ویژگی در تعریف یونانی، ).6: 1395یانگ، (براي هامارتیا است 
   که برایش به وجود هاییسان عالی و کامل نیست و بداقبالیقهرمان تراژدي یک ان«. است
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. گیرند خطا و ضعف اخالقی او شکل میيهاسطت، بلکه به و گناه و شراريهآید نه به واسطمی
افتد، هایی که برایش اتفاق میاما همیشه هم در بداقبالی. ه استقهرمان تراژدي داري نقیص

 در داستان مم و زین، هر دو قهرمان داراي هامارتیا هستند، .)Hall, 1963: 8( »مقصر نیست
مم و «در روایت . شودي آن قاجعه بار میهو نتیجزند میخطا و ضعفی که از قهرمانان سر 

هاي شرعی و اجتماعی ن که بر اثر حضور رقیب و ممنوعیتبه دلیل طوالنی شدن هجرا» زین
     گردد، نشانه مالقات پنهانی مطرح قراري عاشق و معشوق میآید و موجب بیبوجود می

 مغازالتی به تنهامم ِقهرمان دهد،  میقهرمان رخ» ممِ«شود؛ مالقات زین در قصر میر براي می
 تا. داردمی نگه پاك رجسی هر از را خود دامن گونهبدین و کندمی قناعت او با مختصر

توان این هارماتیا را سهم میاما  .بماند باقی مردم يتوده براي آرمانی و واال قهرمانی همچنان
جرا به واسطه فتنه هاي بکر منجر به سرنوشت آنها تفسیر کرد که پس از این ماقهرمانان در 

  .ا گردیدهتغیر سرنوشت آن
  )6(سیکاتارس 2-4-3

در مناسـک دینـی بـه    .  به معنی پـاك و منـزه اسـت    Katharosکاتارسیس مشتق از واژة واژة 
  بـوده و همچنـین در معنـاي تبیـین و شـرح عقالنـی      )purification( معناي پاالیش و تزکیـه 

(larification intellectual)  رفته استنیز به کار می .)woodruff, bid; 619(.   در زبـان فارسـی 
یه در برابر کاتارسیس اسـتفاده     هاي متعددي مانند تصفیه، تهذیب، پاالیش، تطهیر و تزک        معادل

اري مطـرح شـده اسـت کـه همگـی      یدر مورد مفهوم کاتارسیس، تعاریف و نظریات بس   . شودمی
 در تراژدي مـذکور  .)419-418: 1363کاپلستون، (اندکید داشتهآرامش پایانی تراژدي تأ  آنان بر   

صیت زیـن وجـود دارد، پـاالیش و آرامـش      خـ به دلیل وجود ویژگی منحصر به فردي کـه در ش          
 شـفقت در وجـود     در پایان داستان حس تـرحم و      . پذیردی پایان تراژدي به خوبی انجام می      روان

یـک نـوع   . شـود ی  قهرمان از دست رفته می وار اصل خود، سوگ گردد و او    شخصیت زین احیا می   
، از این روست که ایـن تـراژدي آرام بخـش        واري و همدلی وجود دارد    خاحساس همدردي و غم   

 قرائـت  نانچـه بـر طبـق     چ .جـود زیـن تخلیـه مـی گـردد         وترحم و دلسوزي خواننده، در      . است
امطلوب، فشارهاي  نفس از هیجانات ن  يهنمایش تراژدیک باعث تخلی   «روانشناسانه از کاتارسیس  

ــده و در   ــضر ش ــاالت م ــی و انفع ــ درون ــش و تزکی ــه موجــب آرام ــیيهنتیج ــود نفــس م » ش
توان بدین قـرار تقریـر     اي از کاتارسیس می   و با تفسیر معرفت شناسانه    ) 419: 1363کاپلستون،(

 دي با تقلیـد از اعمـال  ژکند، تراکید می ناشی از آموختن از طریق تقلید تأ    نمود که زین بر لذت    
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فی مانند عـشق و محبـت، بـه درکـی     ن فراهم می آورد که با ابزار عواط   مم، موقعیتی را براي زی    
یج چیزهاي تازه بیاموزد که منجـر بـه   اد و در نتتازه از نقاط ضعف و قوت اخالقی خود قائل شو        

 طـی  هـدف  بـه  رسیدن براي که مراحلیا  هآزمون طی قهرمان،» ممِ«. شودش وي می  بود من هب
 معمـولی  شـرایط  و جهان به اشراف، و آگاهی این از پس و شود  می نایل خودشناسی هب کند،  می

گمـارد، تـا آن حـد کـه           مـی  همـت » زین«بخصوص   دیگران راهنمایی به و گردد  می باز زندگی
کنـد و در   بـه عنـوان شـیخ کامـل از او یـاد مـی             ،»مم«، از قهرمان روایت مذکور یعنی؛       »زین«

او . است، تا او را از چاه ذلت به مـصر عـزت بـرآورد        » زین«ات  ریسمان نج » مم«حقیقت، عشق   
هـاي اوسـت    حقیقت و رمزي از اسرار ناپیداي آفرینش است و به اشـارت  يهاشارتی به سرچشم  

یرا کاتارسیس چه به معناي رها شدن از انفعالت مـضر باشـد و           ز .بردره به کمال می   » زین«که  
و چه موجب شناخت مخاطب از خود و جامعه گـردد،  یا رفع عناصر نامطلوب موجود در عواطف     

   .انجامدنهایت به نوعی پاالیش و تزکیه میدر 

توانـد عامـل مهمـی در    طو، کاتارسیس ناشی از تـراژدي، مـی  با توجه به مبانی اندیشۀ ارس     البته  
 يهایجاد فضیلت اخالقی تلقی شود که خود، براساس آنچه از اخالق ارسطو مطرح اسـت، زمینـ         

  کاتارسـیس را  آورد کـه   بختی و سـعادت را فـراهم مـی        به غایت قصوا یعنی نیک    ن آدمی   رسید
 به فضائل اخالقی از طریق اعتـدال        »مم« نفس   يهتوان عاملی درخور توجه در آراستن تزکی      می

در نفس او دانست که خود فراهم کننـده سـعادت و نیـک بختـی، کـه غایـت قـصواي اخـالق                        
  . ارسطوست، به شمار آورد

عامل مم دیگري که در ایجاد کارتاسیس در پایان داستان مم و زین مؤثر است،  مـسئله بخـت                  
   د آرامـش در خواننـده از   پـرداز، بـراي ایجـا   خانی به عنـوان شـاعري تـراژدي     . استیا سرنوشت   

بـا  خـانی در البـه الي مـتن    . گیـرد روزگار و گـردش چـرخ بـسیار بهـره مـی        هاي  بازيي  هحرب
گیـرد و از   میهش روزگار و حیله گري این چرخ دوار، بر کار جهان هستی خرد  سازي نق برجسته

رمـان، او را از قـضاوت و داوري      مـرگ قه   روانی خواننده و پذیرفتن ناگزیر       يهاین طریق با تخلی   
ان بینی تقدیر مـدار کـه عنـصر غالـب و ذاتـی تـراژدي اسـت،            هخانی با القاي این ج    . رهاندمی

تـر از  واننـده را بـه سـوي چیـزي فرا    خشود و ذهن جاد کارتاسیس میآرامش روحی و ای   موجب  
سازد تا به مسائلی چون گردش روزگـار، تقـدیر مختـوم و اسـارت     سیر وقایع داستان متوجه می    
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مانان به مفهـوم خـود    زندگی قهر يه سرنوشت بیندیشد؛ یعنی از اندیش     يهناگزیر آدمی در پنج   
  . آوردزندگی روي می

شـفقت  . یس در مثنوي مم و زین، برانگیختن عواطـف، شـفقت و هـراس اسـت       اتارسک از طرفی 
     براي رنج هاي گذشته و فعلی است که حاکی از عـدم وصـال او بـا زیـن اسـت و هـراس بـراي                    

تطیـر و  رنج هایی که در این راستا پیش روي اوست و سپس متعلق بعدي تراژدي آزادکردن یا                  
    ت از راه تهـذیب نفـس در زنـدان اسـت کـه بـه واسـطه            نفس از انفعـاال   ) کاتارسیس(پاکسازي  

گویـد،  اژدي، بنا به آنچه که ریچـاردز مـی  ترین اصل در ترشود که مهم  مم فراهم می  نشینی  لهچ
 ,Richards(» دهـد م و کمال، هیچ نوع سـرکوبی رخ نمـی  در فرایند تراژیک تما«این است که 

عـشق  که در حقیقـت،  . ردیگمیرا به عهده  راهنما کیخود نقش  قهرمان،» ممِ« .)194 :1967
بـرد زیـرا   ره به کمال می» زین«اوست که هاي به اشارتاست، که  » زین«ریسمان نجات   » مم«

هاي رسیدن به فردیت و تکمیل شخـصیت را مـصاحبت و همنـشینی بـا مـردان بـه            یکی از راه  
  )7(.دانندکمال رسیده می

گیري حوادث، در یک ی قبل از ورود به داستان و شکلخاندر آغاز، البته درخور توجه است که 
نماي کلی پایان داستان را آشکار می کند تا خوانند به دنبال پایان داستان نباشد، بلکه در پی 

س تزکیه و سبک شدگی را حو » کاتارسیس«این باشد که هدف اصلی از تراژدي؛ یعنی همان 
حوادث داستان نگاه کند و تم و درونمایه تراژدي و ؛ یعنی خواننده بتواند از باال به بدست آورد

. سازدی مانی چهار دلداده را نمایابی و ناکامیابی کام،یتیبا ابراز بپیام آن را دریافت کند؛ وي 
 ی طراحاي ارائه اطالعات را به گونهندی برآن داشته فرای سعاحمد خانیاما در ادامه داستان 

 تا به کاتارسیس یا همان  کندجادیستان را در مخاطب ا دانستنِ ادامه دالیکند که حس تما
  . تزکیه نفس و سبک شدگی عاطفی و روحی برسد

  )8(ي باورریتقد 2-4-4
اي اشاره دارد که سرانجام رخ اي داستان از همان آغاز به فاجعهدر تراژدي مم و زین، فض

نویسنده از همان آغاز که نگارش تراژدي به این صورت است چنانچه روال عام در . خواهد داد
 است که ی عاملر،ی تقدن؛یدر داستان مم و ز .دهد که اوضاع ختم به خیر نخواهد شدنشان می

 در روز نوروز در لباس زنانه و مردانه و روبروکردن آنها با هم، داستان را نیبا وارد کردن مم و ز
 نی اری داشته باشند، تقد با همیی و آشنادنی رسي براي آنها قصدنکهیبدون ا. کندی متیهدا

زیادي هاي شان در مقابل سختی، قهرمانان با همه توان و مقاومتتراژدياین در  .زندیرا رقم م
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 نقش اصلی و اساسی دهند که سوق مینگیزاها را به سمت سرنوشتی غم که آنگیرندقرار می
مان جریانی که هکند؛ ی دیگري در این معنا ایفا ميه واژرا سرنوشت، تقدیر، روزگار یا هر

 و در برابر آن زبونمان چیزي که قهرمانان ه. دهدرا به سوي رویداد فرجامین سوق میوقایع 
 تا مم را رویاروي زین قرار دهد و هدایتگر تمام این وقایع سرنوشت استاند که درمانده

در اینکه تا . ها برمی آوردیافته از درون پیرنگ و کنش شخصیتمصیبت به شکل سازمان 
چنانچه در تراژدي . کند که او را به سوي مرگ هدایت میشودنهایت قهرمان وارد ماجرایی می

در تراژدي سرنوشت دو سویه دارد؛ یک . ضرورت و گریزناپذیري پایان فاجعه بار یک اصل است
 عشق عشق پایدار و خالصانه و. یک و مبهم تاريهبخش و یک سویامید روشن و يهسوی

 اما تمامی ،وشن سرنوشت دارد ريهپلی براي رسیدن به عشق حقیقی مربوط به سویمجازي 
تاریک و مبهم سرنوشت  يهمزاجی زین الدین به سوی هاي بکر مرگور، سنگدلی و تنددسیسه
اما این یک اصل الزم است که تراژدي با . شوددد که باعث عدم وصال مم و زین میگرباز می

که جز این اي رقم می خورد  و حوادث به گونهپذیردقدیر پایان میاریک و مبهم ت تيهروی
زنمایی سرنوشت هاي هاي تراژیک با بانمایشزیرا  . رودر رنج و اندوه، انتظار دیگري نمیپایان پ

  .کندپند آموزي او فراهم میه را براي پاالیش روحی مخاطب و فاجعه بار زمین
  )9(بازشناخت 2-4-5

تحـول و  د، شـو س تـرس و شـفقت در مخاطـب تـراژدي مـی       انگیختن احـسا  عاملی که باعث بر   
ت از ناشـناخت بـه      انتقـال اسـ   «بازشـناخت نـوعی   به بـاور ارسـطو؛      . بازشناسی در تراژدي است   

بایست بـه سـعادت یـا شـقاوت رسـند کـار از            کسانی که می  ي  هشود میان شناخت که سبب می   
تـرین بازشـناخت آن اسـت کـه بـا        شیا از دشمنی به دوستی بکشد و خـو        دوستی به دشمنی،    

نـسبت بـه دیگـر    راژدي مم و زین      این عنصر در ت    )131: 1369ارسطو،  .(»دگرگونی همراه باشد  
 زین در سـخت شـرایط   تاژدین هنگامی که مم و براي نمونه؛. نمود بیشتري دارد  عناصر تراژدي   

       ی را بحرانـ  نیـ و ز  اوضـاع مـم      ی از شـکار وقتـ     ریـ به هنگام بازگـشت ام    گیرند، چنانچه   قرار می 
 دوسـتش  نیاز گرفتار شدن بهتـر     همسرش را   و شودی روانه منزل م   ری شتابان از باغ ام    ند،بییم

 بـود،  ییبـا زی و شـکوه  زبانزد که را اش، خانهبراي نجات او از این شرایط وخیم  و   سازدیباخبر م 
 و گرفتـه آتـش شاآورد کـه خانـه  ی برمـ ادی و سپس فر   کشدیبه خاطر نجات دوستش به آتش م      

خانـه  شوند و بدین نیت توجه آنان را بـه  ی مری او به طرف منزل او سرازي صدادنی با شن  همگی
این محـک بـه بـاز    کند که ی میاش دوستي را فدازچیهمه ،  کند و بدین شیوه   خود معطوف می  
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 بـه    اسـت دربـاره درد و رنـج کـه          یـشی نما يتراژد« زیرا   .انجامداژدین می ـشناخت شخصیت ت  
س تـرس و  ـ حـ کیـ  عالوه بر تحر   يراژدـهدف ت  و   )110: 1389 چ،یل( » انجامد یت م ـبازشناخ

 در جهـان هـم    تـسیـ  ز حیـ صحـ  يهوـیـ  ش يه دربـار  ينگرـاخت و روشـ   ـ شن جادی ا ،يدردـهم
  .هست

ي هانیشود می است از ناشناخت به شناخت که سبب میانتقالنمود دیگري از این عنصر که 
این کشد و  میی به دوستنفرت و کینهکار از اما  ، به شقاوت رسدستیا بی که مزین و بکر

این نوع بازشناخت، از بازشناختی . استهمراه خاصی از جانب زین به  یبازشناخت با دگرگون
   ن نوع باز شناخت را بازشناختی  و ارسطو نیز بهتری حاصل شده استاست که طی حوادث

 و اعجابی که در این حال حاصل زیرا شگفتی«ه باشد؛ داند که از خود حوادث حاصل شدمی
 خبر کشته ی وقتچنانچه ). 142: 1369ارسطو، (» شود، به وسیله امور محتمل بوده استمی

 نی شده به زنی مم و زصال است و باعث به زندان رفتن مم و مانع ويشدن بکر که نماد بد
 مردان ر،ی امي که تو را به خدا ادگویی مری و امنی و به تاجدداینمی مي او دلسوزي برارسد،یم

 هست، یهرجا خوبالهی این گونه مقدر کرده است که حکمت .  بدورندي و بدنهیخوب از ک
 شرق و غرب را نین ما چی هم هست؛ هرجا گل هست، خار هم هست، و اگر او نبود، آوازهيبد

 و آنجا که من و دی ندارحرمتی ب او رانی از اشیپس پ. شدی و نام ما ماندگار نمگرفتیفرا نم
در واقع این گونه  . نگهبان ما باشدشهی تا همدی دفن کنزی او را ند،سپارییمم را به خاك م

کردارهایی است  تراژدي تقلید«شود چرا که  سبب برانگیختن شفقت و دلسوزي میبازشناخت
  .)131: 1369ارسطو، ( » این گونه عواطف را برانگیزدهک

بازشـناختی اسـت کـه بـه      «هایی که در داستان مم و زیـن نمـود دارد؛    ز بازشناخت یکی دیگر ا  
هـاي مرئـی کـه شـمل     شوند؛ یعنـی بازشـناخت بـا نـشانه    ه آن متوسل می   سبب فقدان ابتکار ب   

 »هـاي خـارجی مـی شـود     زخم، گردن بنـد، دسـت بنـد و نـشانه        جاي: خال، مکتسب : موروثی
، از دیـدگاه   که با نشانه هاي عینی ایجـاد مـی شـود           این نوع بازشناخت   .)142: 1369ارسطو،  (

و ایـن نـشانه عینـی در تـراژدي مـم و زیـن               . هاي خـارجی و فیزیکـی اسـت       ارسطو جزء نشانه  
  از یکـ ی رانگـشت .  است و از عوامل مهم دگرگونی در آغـاز و پایـان تـراژدي اسـت               » انگشتري«

 شبردیـ  در پيرچـشمگی  و ته حضور برجـس نی مم و ز تی روا انی است که در جر    هاییبازشناخت
 يهلی به عنوان وسـ    انگشتري ها،ها و افسانه   و داستان  تی از حکا  ياریبنا بر بس  «داستان دارد که    

 م آن را از هـ توانـد ی نمـ زیـ  چچی اسـت کـه هـ   يونـد ی پایـ  و نماد قدرت  رودیکار م ه   ب ییانآش
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همچـون بازشـناخت    نیـ  مم و ز   تی نماد را در روا    نیکه نشان ا  ) 423: 1383 ه،یشوال(» .بگسلد
     »یسـت « و »نیـ ز« کـه بـه نـزد    ی در روز نـوروز، زمـان   »نیتاجد«و  » مم«. میشاهد هست عینی  

 کـه   ی تنهـا رابطـ    رو،نیـ  ا از. کنندی عوض م  گریکدی خود را با     ي جهتِ نشان انگشترها   روند،یم
 ايشـده  عـوض  هـاي  حلقـه شود،ی آنان مییای و موجب جوداردیعاشقان را به هم متصل نگه م  

 یی آشـنا ونـد ی پایـ  تا در نماد قدرت شودی که سبب مردگییها انجام م   که از جانب آن    باشدیم
  .ردیپذی صورت مهی دايه سرانجام به واسطشانه عینی به عنوان بازشناخت، ننی که اابدی یتجل

  )10(دگرگونی 2-4-6
تغییرات ناگهانی «ونی یا که باور ارسطو دگرگاستتراژدي  اساسی دردگرگونی یکی از عناصر 

بنابراین هر  . )91: 1337کات، (»ان وضعی به وضع مخالف تحول یابدآن است که در داست
 در داستان مم و زین،. تراژدي متضمن تحولی قطعی در منزلت کنشگر یا کنشگران است

 شامل حال قهرمان اصلی  دگرگونی که این تغییر وضع یاابدی به وضع مخالف تحول یوضع
بینیم اما دلباخته به معشوقه خویش، زین، میدر آغاز داستان، مم را عاشقی . شودتان میداس

یر  که منجر به تغیکندقیقی تغییر پیدا میحدر پایان داستان، عشق مجازي او به عشق 
ر وضعیت قهرمان تغییر سرنوشت و تحول د«چنانچه  ،شودسرنوشت و تحول در وضعیت او می

 ریثأ تی ناگهانریی تغنیکه ا) 104: 1389لیچ، ( »میتی بنیادي دارداهاصوال در تراژدي 
 که عشق مجازي او به عشق کندی مجادیقهرمان داستان امم به عنوان  ي را برايرومندترین

وقعیت آدمی و طبیعتش را به تراژدي، قوانین وضع و م«زیرا که. حقیقی دگرگون یافته است
»  برد و سود جویدهاش، از آن بهرز خود و کمال یابیان براي دفاع ا تا انس،شناسدوي می

غییر و تحول بنابراین مم یک دگرگونی کامل شخصیتی دارد که منجر به ت .)88: 1377بونار، (
کند که از ري ویژه و منحصر به فرد ایجاد میدگرگونی تأثی«که این درونی او گردیده است 

 مم در آغاز داستان براي .)104: 1389، لیچ(»گیردوعی خالف امد تهکیم آمیز نیرو مین
   رسیدن به وصال زین در تالش و تکاپوست؛ اما در پایان داستان از وصال با زین مخالفت 

در تراژدي قهرمان وارد ماجرایی می شود که . کندیو با خداي زین آرزوي وصال مکند یم
ن و بررفتن از جهان ناسوت به عرفاعالم  مم به شیگرا. کندمیاغلب او را به سوي مرگ هدایت 

 ي او؛ با رفتن ویتی تحول شخصنی قهرمان است که انی ایتی شخصيهایژگیعالم ملکوت از و
 انفس ریاو در زندان توانست به س. ردگیی مکرر وي شکل مهاياضتی و ریننشیبه زندان و چله
تا  تا ابدی دست قتیه حق را ببازد و بياز وجود مجببرد،ی جهان دون پنی اتیبپردازد و به ماه
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 کامل خی او در زندان مم را شداری پس از دنیکه ز آنچنانابد؛ی بيادی بنیراتییوجودش تغ
، شامل حال مم، ت مم و زین، دگرگونی بنا بر تعریف یونانی خودابراین در روایبن. بخواند

 به عاشق  به عشق مجازي شدناز عاشقرا به صورت ناگهانی  شود و اوقهرمان داستان می
نست، اما او که خود را عاشقی دلباخته به زین می دا. به عشق حقیقی متحول می کندشدن 

 و تنها پادشاه بخواند ي را مجازنیالدنی زری امیمم پادشاهکه یابد پس از باز شناخت، در می
د  و به نزدی ترك گوشهیهم ي جهان را برانی که زود اکندی و آرزو مداندی را خدا میقیحق

مم . این مرگ از آن جهت تراژیک است که مم، ناگزیر از انتخاب این مرگ است. خدا باز گردد
 ي که در آن ازدواج بکند؛ لذا وصال را به سراندی جهان زودگذر را پست تر از آن ببنیچون ا

 ی مرگنی در واقع ا)171-170: 1962م، : ك.ر(پذیرد  و فروتنانه مرگ را میبردی میباق
از این رو،  .گزیندام محتوم، مرگی پرافتخار را برمی و مم با آگاهی از این سرانجانه استبزرگوار

  .  یابدلباخته به حق تغییر میجایگاهش از عاشقی دلباخته به زین به عاشقی د
 ي حاکم برفضا و تراژدي بودن عاشقانهيهوا  با توجه به حال ونی مم و زيدر منظومهالبته 

 راتییتغاند،  و تحولریی به تناسب اوضاع و احوال در حال تغهاتیصشخبعضی از داستان 
چنانچه در تراژدي مم و زین، . ابدی به وضع مخالف تحول ی که در داستان وضعیناگهان

 او در آغاز به .شود که منجر به دگرگونی وي می نیز در حال تحول و رشد استنیزشخصیت 
اچار است که عشق خود را بروز ندهد و آبرو و اعتبار  دوره، ننی ايهخاطر فرهنگ پدرساالران

 به شی نمانی در حي عواطف و احساسات وج،یاما به تدر.  دهدحی را بر وصال مم ترجشبرادر
 عشق او يروی تا بدانجا که نداردی قدم برمارییاو در عشق خود ب. شودی ملی تبدقی عمیدرام

 داستان، ابتدا نی در انیز: دی بگوباکییسارت و ب که در برخورد با برادرش با جداردیرا وام
 در ی ولکندی متی گله و شکاشی خواری است و از هجران شهی عاشق پگریمانند هر دختر د

دهد که خبر مرگ مم، ی مي رویهنگامگونی دگر نیا. دهدی متی شخصریادامه کامالً تغ
 انهی صوفاتعبار آمدنش هوش  به پس ازنی خبر، زنی ادنیبا شن. شنودی را مشی خويدلداده

      ي سپرشتریچه از زمان عشقش بهر. آوردی مانی و از اتصال فنا سخن به مبردمی کارهب
از یک عاشق  داستان، او نی اانی که در پاايبه گونه. گرددیتر متر و عارف عاشقشود،یم

. دفن گردد، مم، د خود و مراری در کنار پخواهدی شده و مدگرگون،  عارفکیبه دلباخته 
 که در نگرش و رفتارشان در جهت ی تحولیعنی عاشق و معشوق، تی شخصدگرگونی نیبنابرا

 لی تبدتراژدي يها هر دو را به قهرمانان داستانشود،ی مجادی ا وصال به حق به هدفدنیرس
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 بودن این  باروري، وجه تراژیکيهما نکته قابل تعمق آن است که بر اساس اسطور ا.کرده است
 همانگونه که . باروري تعدیل می شوديهاسطورداستان، با جاودانه کردن مم و زین از رهگذر 

 و دی اعتبار مستمرأ در شرف تجدنی در تطور و تکامل دائم است که بداتِینمادِ ح«درخت 
 آن در داستان نی نمادهاياستفاده از درخت و ارزش). 21: 1376دوبوکور، (»  استینوشدگ

 و افتهی و رازآلود يری کامال اساطيکردی به طور خاص آنچنان جالب است که رونی و زمم
 بهار، شهی درختان همگریدرخت سرو، مانند د. دهدی خود را نشان مايمونه کهن نهايجلوه

 سرو از مزار شیرو). 293: 1380هال، ( پس از مرگ است اتی حیعنی ینماد جاودانگ
 که  قهرمانان استي براعتی طبي از سونی نمادیامی پي دارا و زینقهرمانان تراژدي روایت مم

       جاودانه شی خوشتنی روان و قدرت خويرویبا ن و  باروري تعدیل می شوديهاز رهگذر اسطور
  .گردندیم

  ـــنی ز عشـــق نهــال زرــدی روئ                      ـنی که به مـــرقد مــم و زیعنی
   عشـق رعناي برخــاست به هـــوا                       بـــاید نهــال ز دو عـــدنیرنگ

   گسـترــهی و سافی سر سبـز و لط                        صنـــوبرکی و ی سرو سهــکی
  )         297: 2012م،   (

ر  درخت دنی و تمام نشدن دارد و ایشی زاندی است و فراهانی کاتی درخت نشان از حينمادها
 ی با آن دارد، از درختانی ناگسستنيوندی و پنی در زمشهی که رنی انی در عنی مم و زتیروا

 و آسمان است و نی زمنی مشترك بوندی پجادیاست که سر به آسمان برافراشته است و ا
 ،ی در نظام تصورات انسان از عالم هسترایز. ابدیی و آسمان منی قداست زميه اندازه بیقداست

 یی و در فضاابدی ی و آسمان معنا منی زمانی و ارتباط می هستيهیعنوان رکن و پادرخت به 
 ي کرده، بر بستری که در آن درخت حرکت، رفتن و شدن را تداعیی فضاد؛ی نمای ميسبز رو

 نور را ي و رفتن به سوی کند و بالندگی زنده و حرکت زا حرکت منده،ی روشن، زاياز نمادها
 رو با نیاز ا). 11: 1381 ،ي چترودیپورخالق (دهدی خود نشان منیاد نمي معنايهدر جوهر

 نمود نی مم و زی مرگی و بی از جاودانگي که رمزابدیی می ارتباط تنگاتنگی جاودانگيهمقول
   .ابدییم

  پی نوشت ها
الدین خان بدلیسی از مورخان شهیر هاي زبان کردي است که شریفیکی از گویش )1

ي؛ کرمانجی، ي را برحسب اقوام و  طوایف کرد به چهار دستههاي کردکرد؛ گویش
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گویش «و ) 16: 1373ابراهیم پور، : نک( سورانی، کلهري و لري تقسیم کرده است
 غربی و شمال غربی تقسیم يهسرحدي، بوتانی، بادینی و گونهاي کرمانجی به شاخه

شهر بوتان است، شهري و واقعه این روایت در ) 1: 1391شریفی نژاد، : نک. (گرددمی
) بوتان، دیاربکر و غیره( مناطق جنوبی ترکیه يه امروزي که لهجيهدر جنوب ترکی

: نک(گیرد اغلب به عنوان گویش پایه در نگارش آثار کرمانجی مورد استفاده قرار می
و عنوان کرمانجی معیار نیز بیشتر به گویش بوتانی تعلق ) 18: 1387بلو و باراك، 

 ). 1: 1391شریفی نژاد، (گیرد می
 فولکلـور  اتیـ  از ادبی کـه بخـش مهمـ    هـستند ی شفاه يانهی عام هاي منظومه ها،تیب ) 2

 هـاي  از گزارنـده   نهی بـه سـ    نهی سـ  ی شفاه يها داستان نی ا دهند؛ی م لیکردها را تشک  
 که به آواز بلند     »هاتیب«. انددهی رس ي امروز اگرانی به خن  نیشی پ هاي سده يناشناخته

 صـرفاً   ی دارنـد؛ موضـوع برخـ      ی مختلفـ  يها موضوع شدند،یمع خوانده م  در حضور ج  
 و چـه در  دیـ  جديهـا  چه در زمان ،ی قوم بی فراز و نش   يدهنده و نشان  ی و بوم  یمحل

 ،ی خـالق  برزگـر  ،ي کـرد  هـاي عاشقانه:  نک شتری ب حاتی توض يبرا. (زمان باستان است  
  )18 ارهشم ،1388 دهم، سال نامه، کاوشی و پژوهشی علميفصلنامه

 دو نیـ  که ان،ی مم و زانی عشق پرشور مکی است از یتی، روا)Memê Alan(آالنمم« ) 3
 بـه  شـب  همـان  در و نـد انائل شده هم داری شب به دکیآسا، فقط در     سحر ايبه گونه 
 مــم. انـد کـرده   خــود را بـا هـم عــوض  هـاي ي انگـشتر ،وفــاداري قـرار  و قـول  عنـوان 

ا در ا . کندی مدای را پ  اورانجام   و س  گرددمی در به  در ن،ی ز درجستجوي فاصـله،  نیـ امـ 
 ی شده اسـت، بـه زنـدگ   یانتی خقربانی که مم. اند دادهگری ديقول ازدواج او را به مرد     

 اثر بـا بافـت   نیا. گرددی مرگ م  اری د ی هم به دنبال او، راه     نی و ز  دهدیخود خاتمه م  
لطافت و شـکوه شـاعرانه    به اوج   خته،ی در هم آم   زی ن ی با مسائل سنت   کش،یکامالً کالس 

 يه بـا الهـام و اسـتفاده از موضـوع حماسـ            ،یدر قرن هفدهم، احمد خان    .  است دهیرس
 اتیـ  که شاهکار مسلم ادبدی عالمانه را آفريهحماس نی ا ن،ی مم آالن، مم و ز     يهانیعام
 مـردم   انیـ  را در م   انـه ی عام يهحماسـ  آن   ي هرگز نتوانست است جا    ی است، ول  يکرد

 )644-643: 1387 ان،یشال(» .ردیبگ
4) Hero 
5) Hamartia 
6) Catharsis 



                               1399، بهـار زدهـم دواشـماره    م،چهارسال  ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان             ...بررسی مؤلفه هاي الگوي تراژدي    
        

  

37

 به قول حضرت موالنا؛  )7
  خواهی که در این زمانه فردي گردي            یا در ره دین صاحـب دردي گردي

        مردي گردي چو گرد مردي گردي این را بجز از صحبـت مردان مطلب       
 )1848- 9: 1387مولوي، (

8) Fatalism 
9) Discovery 
10) Reversal 

 
  دستاوردهاي پژوهش

 شـرایط و فراینـد تراژیـک وجـود           در روایت مم و زیـن،      دستاوردهاي این پژوهش نشان داد که     
 زیرا؛. دارد

 ی در طـ احمـد خـانی  کـه  مـم و زیـن اسـت       دادن داستان    انی پا زیانگ  هنر غم  يتراژد ) 1
 و حـوادث قـرار        اتفاقـات  ي  هـم بـا همـه      يارویداستان قهرمان و ضد قهرمان را در رو       

 دهـد  ی مـ لیـ  به خواننده تحودی تمام اما شهيدهد و سرانجام قهرمان را با سرافراز     یم
که در طی جریان روایت به خوبی توانسته است با انگیزش شفقت و ترس در مخاطب،            

 . موجب کاتارسیس و پاالیش عواطف انسان شود
دي مـم و    را باید تـراژ    داستاندهد که این    یبررسی تراژدي منظومه مم و زین نشان م        ) 2

زین نام گذاشت، زیرا در پایان داستان، این مم و زین هستند کـه بعـد از یـک سـري                    
ختیاري است که این جان را به جـا  شود، مرگ ایشان محوادث و اتفاقات، آنچه نصیب 

    وه جـان بـه جـان آفـرین     گزینند و در این غم و انـد      می  عزلت بر  يهسپارند و گوش  می
 يهـا رنوشـت  سییبـا بازنمـا  ایـن داسـتان،    کی تراژيهاشیمانسپارند و در نهایت   یم

  .کندی فراهم منهاآ يآموزندپ مخاطب و ی روحشی پاالي را براهنیفاجعه بار زم
 نیـ اژدي است و بـه قهرمـان اختـصاص دارد کـه       هاي ترا یژگییکی از و  » بازشناخت« ) 3

که عالوه  ارد ديشتری نمود بي عناصر تراژدگری نسبت به د  نی مم و ز   يعنصر در تراژد  
 .شودمیهم در بازشناخت معطوف به تاژدین هاي اصلی داستان، خصیتبر ش

توجه قهرمـان داسـتان اسـت، کـه ایـن دگرگـونی در       در تراژدي یونانی م   » دگرگونی« ) 4
بـه عنـوان قهرمـان    مـم   ..کند خاتمه پیدا می   داستان مم و زین نیز به قهرمان داستان       

 او ی و تحـول درونـ  رییـ ارد کـه منجـر بـه تغ    دیتی کامل شخص  ی دگرگون کیداستان،  
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 یکند که از نوعی مجادی و منحصر به فرد ا    ژهی و يری تأث یدگرگون نی است که ا   دهیگرد
 شود که او را بـه  ی مییوارد ماجرامم . ردی گی م  وي  براي روی ن زی آم میکحمد ت  آ خالف

وت بـه   مم به عالم عرفان و بررفتن از جهـان ناسـ         شیگرا.  کند ی م تی مرگ هدا  يسو
 او؛ بـا  یتی تحـول شخـص  نی قهرمان است که انی ایتی شخصيهایژگیعالم ملکوت از و 

 .ردی گی هاي مکرر وي شکل ماضتی و رینی به زندان و چله نشيرفتن و
اي این مقاله در داستان مم و زین، تراژدي در تمامی وجـوه   سطورهبا توجه به خوانش ا     ) 5

زار مـم و زیـن کـه مـستقیما تـأویلی        آن اتفاق افتاده است؛ رویش درخـت سـرو از مـ           
 باروري پیوند می خورد، به گونه اي جاودانگی را با           يهشناسی دارد و با اسطور    طورهاس

تواند عامـل مهـم    که میدهد مم و زین نشان میيه حضور دیگرگونتدوام بخشیدن به 
 . بروز تراژدي قلمداد شود
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