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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  89بهار  ـ 18  ـ ش6س 

  

  
  

  ها زبان نشانه

  )هاي عرفان و تصوف اسالمي و مقايسه با نمونه» كيمياگر«هاي نمادين رمان  بررسي انگاره(
  

  

  دكتر حافظ حاتمي ـ دكتر محمدرضا نصر اصفهاني

  واحد ايذه ـ استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهاناستاديار دانشگاه آزاد اسالمي 

  چكيده

گيري از زبان نمادين يا رمزي همواره مورد توجه شعرا، نويسندگان و هنرمندان بوده  بهره
بخش رمز، به همة انواع ادب حماسي، غنايي، عرفاني،  ظرفيت باالي عنصر زيبايي. است

است تا شاعر، نويسنده و هنرمند بتواند اثري از هر نظر نمايشي و تعليمي امكاناتي فراوان داده 
زبان نمادها است و عرفا براي ادبيات عرفاني جوالنگاه و پهنة  .برجسته و متمايز بيافريند

و اينكه افراد بيگانه و غير اهل » غيرت عرفاني«گيري بيشتر از مفاهيم واژگان و موضوع  بهره
  .كنند  اين زبان استفاده مينتوانند به مقصود آنان پي ببرند، از

 از آن به روح جهان، زبان روح، روياي شخصي، اصل كيمياگرها ـ كه در رمان  زبان نشانه
در اين ميان . ترين عنصر سازندة اين رمان است مطلوبيت، مكتوب و عشق ياد شده است ـ مهم

 و در نهايت تأثيرپذيري زمين، به ويژه عرفاي اسالمي و ايراني، آشنايي نويسنده با عرفان مشرق
  .از آنان، موضوعي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است

  

  .، سير آفاقي و انفسيها، گم شده كيمياگر، پائولو كوئيلو، زبان نشانه :ها كليدواژه

  

  2/9/88: تاريخ دريافت مقاله
  23/3/89: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Hatami.Hafez@yahoo.com 
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  مقدمه

آن زبان، زبانِ شوق بود، زبان كارهايي ... فهمند نك در دنيا زباني وجود دارد كه همه مياي
  )57: 1385كوئيلو (. كه با عشق و هدف همراه بود

 م در محلّة بوتافورگو شهر      1947 متولّد بيست و هفتم اوت سال        1پائولوكوئيلو
، كيميـاگر ،   مـغ  خاطرات يك : برخي از آثار وي عبارت است از      . ريودو ژانيرو است  

، كـوه پـنجم   ،  زيـارت ،  سفر به دشـت سـتارگان     ،  مكتوب،  ها الكيري، و عطية برتر ،  بريدا
ورونيكا تصميم  ،  دومين مكتوب ،  هاي عاشقانة يك پيامبر    نامه،  آور نو  كتاب راهنماي رزم  

  .فرزندان و نوادگان و يازده دقيقه، پدران، شيطان و دوشيزه پريم، گيرد بميرد مي
گرايـيِ   هاي خود، سبكي شـاعرانه و همـراه بـا واقـع            يشتر داستان نويسنده در ب  

فلسفي و زباني نمادين دارد، در حالي كه سبك وي در نويسندگي بيشتر متـأثر از                
هاي ايـن نويـسنده در ايـران ترجمـه           بيشتر داستان . است» لوئيس بورخس «سبك  

د كـه نـشانگر     كنـ  هاي خود را با يادداشتي آغـاز مـي         او معموالً داستان  . شده است 
براي نمونه در   . ها و مذاهب ملل گوناگون است      اش از اسطوره   هاي گسترده  آگاهي

كوئيلـو  : بـه . ك.ر(. اي ايراني پرداخته است    داشتان شيطان و دوشيزه پريم به اسطوره      
1383 :9(  

از سـوي ديگـر     . كوئيلو مدتي هم شيفتة افكار ماركس، انگلس و چگوارا بـود          
زا  هاي تازه در زندگي بود از خطر مواد مخدر و تـوهم            ربهچون همواره در پي تج    

هـا نزديـك شـده       او در مسير زندگي گاهي هم بـه برخـي از فرقـه            . در امان نماند  
جادو چيست؟ آيـا جـادوگر هـستي؟        : هايي نظير  كوئيلو در پاسخ به پرسش    . است

كند  رّفي مي داند و خود را نيز جادوگر مع       جادو را ابزار و جادويي را مولود آن مي        
  )86: 1381خوان رياس (

پائولوكوئيلو تجربة سفري را در سي و چهارسالگي دارد كه نتيجـة آن، تجربـة             

_____________________________________________________________ 
1. Paulo coelho 
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او در زمينة كيمياگري و علوم      . معنوي و مكاشفه و گرايش به مذهب كاتوليك بود        
  .خفيه، به ويژه جادوگري، تبحر دارد

  : نويسنده در جايي گفته است
 و استادم آشنا شدم كه بنا بود دوباره به مسيري كه برايم (ram)قة رم  م با فر1981در سال 

نخست ـ كساني كه . سه دسته كيمياگر وجود دارد: استادم گفت. تعيين شده بوده، بروم
چون . گويند ديگر ـ آناني كه مبهم مي. گويند دانند، چه مي چون نمي. گويند مبهم مي

د كه زبان كيمياگري زباني است كه با دل، و نه با عقل دانن گويند، اما مي دانند، چه مي مي
كساني كه هرگز دربارة كيمياگري :  و دستة سوم كدام است؟ گفت:پرسيدم. گويند سخن مي

وقتي . شوند حجر كريمه را كشف كنند اما در طول زندگي خود موفّق مي. گويند سخن نمي
ها افزايش دهد،  ام را سال دوران هستيعي دست يابم كه قادر است يتوانم به ما فهميدم مي

  )12 و 9: 1380كوئيلو (تصميم گرفتم جسم و روحم را وقف يافتنش كنم 
تــرين اثــر پــائولو كوئيلــوي برزيلــي اســت كــه روايتــي از    برجــستهكيميــاگر

جو به دنبال گمشدة خويش؛ يعني حقيقت وجـودي،          وجوي انسان حقيقت   جست
اين داستان زيبـا    . ديك شدن به مطلوب است    عشق و شيفتگي، بريدن از خود و نز       

و مؤثر، از سويي با فرهنگ سير و سلوك مذهب كاتوليـك و تجربيـات شخـصي                 
نويسنده و از سوي ديگر با خودشناسي و معرفت اسالمي و دياناي مكتـب هنـدو      

گيري از آثار متقدم زبان فارسي، كاربرد زبان         جنبة نمادگرايي و بهره   . آميخته است 
هـاي نمـادين و سـرانجام شـرح و تفـسير             رح و بيان بسياري از انگاره     رمزي و ط  

الگويي شرقي و ايراني ـ اسـالمي    ساخت و كهن بسياري از اين نمودها ـ كه ژرف 
توجـه  . دارند، اين كتاب ارزنده را به يك فرهنگ در اين حوزه تبديل كرده اسـت              

يز كـه گـنج نهفتـه و    نويسنده به اين موضوع مهم كه انسان، حقيقتي است اسرارآم 
قدر الهي در او تعبيه شده است، نشان از آشـنايي گـسترده بـا عرفـان                  امانت گران 

  .هايي چون سنايي غزنوي، عطّار نيشابوري، موالنا و حافظ دارد اسالمي و چهره
 ايـران   نهاي انتقادي فراواني در جهان و به تَبع آ         هاي ارزنده و نشست    پژوهش

يكـي از ايـن   .  ـ انجام شـده اسـت   كيمياگري، به ويژه رمان دربارة كوئيلو و آثار و
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ها، نشستي بود كه در اوايل خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و نـه و                   نمونه
ــار در تهــران برگــزار شــد و نويــسندگان و    ــر و ادبيــات ايث ــر هن ــت دفت ــه هم ب

ظرهـايي  بـه اظهارن .. . كافي، بچي، رحماني و،گوديني، جانقلي : پژوهشگراني چون 
 در دهم خرداد همان سال مشروح       رسالتمتفاوت در اين باره پرداختند و روزنامة        

تـأثير  «:  مطلبي با عنـوان    آيينة ميراث در شمارة شانزدهم نشرية     . آن را منعكس كرد   
 و در شمارة بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و       »متون كهن ايراني در رمان كيمياگر     
پـائيلو كوئيلـو در     :  مطلبي با عنوان   همشهريامة  سيصد و هشتاد و دو هم در روزن       

تالشي براي   (رازگشايي كيمياگر اما دو كتاب ارزشمند     . گذر زمان چاپ شده است    
كليــدهايي بــراي درك مفــاهيم  (رازگــشايي كيميــاگرو ) كــشف رازهــاي كيميــاگر

سـخن  چنين   نوشتة مشترك ويچخ ايخلبرگر و ويچخ شچاوينسكي و هم        ) كيمياگر

، نقـد آثـار، كيميـاگر،       مثنوي مولـوي  مجموعة مقاالت عرفاني دربارة      (رياقطره از د  
اما اين تحقيـق ـ   . در اين باره مطالبي سودمند دارند..) .ديدار با سيمرغ، قاصدك و

چنان كـه خواهـد آمـد ـ از منظـري خـاص؛ يعنـي توجـه بـه عناصـر رمـزي و            
صوف و عرفان اسالمي    تأثيرپذيري اين نويسنده در اين زمينة خاص از نمادهاي ت         

ها يا همان زبـان حـال، زبـان اشـاره، زبـان              مندي از زباني به نام زبان نشانه       و بهره 
در  كيميـاگر عرفاي ايراني و اسالمي است و كوتاه سخن اين كه رمان            .. .محرمي و 

  .ها بهره برده است چه جاهايي و به چه ميزان از اين ظرفيت
  

  خالصة داستان

ان سير و سلوك سالكي است كه به دنبال گمشدة خـويش،            ، داست كيمياگررمان  
يت اصلي آن در فرجام كـار،      صگنج حقيقت و يا همان عشق است؛ گنجي كه شخ         

شود، در دل خود او به امانت گذاشته شده است، ولـي رسـيدن بـه آن،                  متوجه مي 
ايـن  . هاي ناشي از آن و آشنايي و كسب تجربـه دارد           نياز به سفر و تحمل سختي     
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هـاي   ر گاهي با سير آفاقي و گاهي نيز سيري انفسي همراه است و قطـع وادي               سف
هاي فراوان و اطاعت محض از دسـتورات پيـر و مرشـد ـ      مخوف، تحمل سختي

همان چيزي كه بيشتر فِرَق صوفيه به آن معتقدند و قطع اين مرحلـه را بـدون آن                  
  .دانند ـ از لوازم آن است كننده مي ناممكن و گمراه

 چوپاني است كه در روياي خود، گنجي        )1(ت نخست داستان، سانتياگو   شخصي
اين سالك جوان و در پي كشف حقيقت با گوسـفندان           . بيند را كنار اهرام مصر مي    
 را پشت سر    )2(1افتد و در ميانة راه تاريفا، طنجه، فَيوم و گيزا          خود از اسپانيا راه مي    

برخورد با زن كـولي،     . ازرگان است مرحلة نخست، مالقات او با دختر ب      . گذارد مي
 كه خود را پادشـاه      2بيني و يادآوري نكاتي به سانتياگو، رسيدن به ملكيصديق         كف

اي را از طي طريق براي رسـيدن بـه گـنج پـيش               ساليم معرّفي نمود و حقايق تازه     
روي سانتياگو قرار داد، اقامت در طنجه و كار در مغازة بلورفروشـي، آشـنايي بـا                 

هاي خطرنـاك، آشـنايي بـا فاطمـه ـ دختـري        واديانگليسي، گذشتن از شيميدان 
 اما عشق او همچون عشق دختـر تـاجر،    ـ مسلمان كه سانتياگو را شيفتة خود كرد

ايـن عـشق بـه عنـوان پـل يـا نردبـاني،              . نتوانست مانع سلوك سالك جوان گردد     
ني همـان كـسي     سرانجام رسيدن به مرد كيمياگر؛ يع     . نيرويي تازه به مسافر بخشيد    

كه رسيدن به او، از آرزوهاي قلبي سالك بود و دريچة تازة ديگري از طي طريـق                 
هـاي فـراوان و گـذر از     سانتياگو پـس از تحمـل سـختي    . به روي چشم او گشود    

هاي مخوف و برخورد با راهزنان، به مكان موعود رسـيد و بـراي               ها و بيابان   واحه
يكي از آنان بـا     . اگهان گروهي سررسيدند  ن. كشف گنج، شروع به كندن زمين كرد      

سانتياگو سخن گفت و متوجه شد كه او دنبال گنجي است كـه در خـواب ديـده                  
مرد ناشناس هم از خواب مشابهي كه ديـده بـود، سـخن گفـت و خبـر از                   . است

گنجي داد كه زير درخت چناري در كليسايي است؛ همـان كليـسايي كـه پـسرك                 
_____________________________________________________________ 
1. giza     2. Melchizedek 
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پـس از ايـن مـاجرا، مـسافر         . ي مصر آغاز كرده بـود     سفر خود را از آن جا به سو       
گردد و گـنج مقـصود خـود را در آن            فهمد و به اسپانيا برمي     داستان حقيقت را مي   

  .آورد كليسا به دست مي
  

  تبيين و بررسي عناصر داستاني

اين يـك   . طرح و پيرنگ يا هستة اصلي داستان، ماجراي سفري روحاني است          
گـاهي خـار    . اي اسـت   بشر از ديرباز در پي گمـشده      حقيقت انكارناپذير است كه     

. وجو و تالش او را به پرستش عناصر گوناگون سـوق داده اسـت              خار اين جست  
گاهي نيز رد پاي تالش براي دستيابي به داروي حيات و ضد مـرگ، آب حيـات،                

شود  ها و باورهاي بشر نخستين ديده مي       ها، حماسه  گنج پنهان و اكسير در اسطوره     
. نها از موضوعاتي است كه همواره ذهن بشر را به خود مـشغول كـرده اسـت                و اي 

هـا، سـير و      گونه متون كهن ادب فارسي و آثار برجستة جهان نيز سرشار از معراج           
  .هاي خطرناك براي رسيدن به اين گونه آرزوها است ها و طي وادي سلوك

جـي اسـت و      اين اصل مهم است كه قلب انـسان گن         داستان در پي نشان دادنِ    
نمـاي   به تعبير ديگر، دل، آيينة تمام     . اسرار الهي در آن به امانت گذاشته شده است        

حضرت الوهيت و مظهر صفات و اسماي ذات حق است كه از آن به عنوان جام،                
، جام كيخسرو، آيينة صافي، كيمياي عشق و هستي، اكسير           بين، جام مي   جام جهان 

ارزش را   ء بـي   تواند هر شـي    يميايي است كه مي   پس دل، ك  . شود و مانند آن ياد مي    
اما كشف اين حقيقت موضوعي است كه انسان را به سـيري درونـي              . گرانبها كند 

هاي خود و همچنين سفري بيروني براي كسب تجربه و عمل            براي شناخت داشته  
  .دارد به دستورات پير آگاه و آشناي به مراحل سير و سلوك، وامي

ان در بيشتر جاها به صورت جدال دروني؛ يعني جدال          جدال يا كشمكش داست   
و ستيزة سانتياگو ـ شخصيت اصلي داستان ـ بـا خـودش اسـت و ايـن جـدال از        
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در كنار آن گاهي او با عناصر بيروني و طبيعـت           . هاي زيباي اين رمان است     بخش
  .هاي راه جدال دارد از جمله با كيمياگر انگليسي و رهبران واحه و دشواري

ي يا زاوية ديد، سوم شخص مفرد يا داناي كل است و هنر نويسنده هم در                راو
وگوهاي افراد و انتخاب لحـن آنـان بـه خـوبي             اين بخش با انسجام دادن به گفت      

  .آشكار است
اي جذابند كـه خواننـده را بـه          ها و فضاهاي داستان به گونه      فضاسازي، صحنه 

 پي در پي كيمياگر، يكـي پـس از          هاي مالقات. دارند چند بارخواندن داستان وامي   
مالقـات بـا تـاجر، صـاحب        . گذارد انگيز بر شخصيت او مي     ديگر تأثيراتي شگفت  

ــر      ــن نظ ــسي، از اي ــاگر انگلي ــصديق و كيمي ــه، مليك ــي، فاطم ــازة بلورفروش مغ
، زن  )پادشـاه سـاليم   (فضايي را كه نويسنده از مالقات مرد خردمنـد          . ترند برجسته

 مالقات با رئيس واحـه، راهزنـان و راهـب ديـر سـاخته               كولي، گفت و گو با باد،     
ولي آن جايي كه ملكيصديق راز سانتياگو را با توجـه           . است، بسيار زيبا و متنوعند    

گـاه كـه كيميـاگر مـار را درون      به خطوطي كه درون زمين كشيد، بيـان كـرد و آن     
  .داستاننداي روي زمين نگه داشت و با آن سخن گفت، از نقاط قابل توجه  دايره

گيرايـي و جـذّابيت آن،      . داستان از لحني صميمي و تأثيرگذار برخوردار است       
گـويي نـوعي بازيـابي روانـي        . شـود  رفته رفته در مسير وقايع داستان بيـشتر مـي         

شخصيت خود نويسنده يا جريان معروف به سيال ذهن است كـه مخاطـب را بـا                 
  .سازد خود همراه مي

هـايي چـون موضـوع رسـيدن         ها يا گره    رفته، عقده   رفته ،از همان آغاز داستان   
سانتياگو به اهرام و كشف حقيقتي جديد، نتيجة ديدار سانتياگو با دختر بازرگـان،              

هــا  هــر كــدام از ايــن عقــده. دارد فاطمــه و كيميــاگر خواننــده را بــه تأمــل وامــي
عـالي  اما همـواره خواننـده در موضـعي انف        . توانست مسير داستان را تغيير دهد      مي

ترديدي كه اين سالك، هنگـام تـرك        . شود است و تا پايان هم ناگهان غافلگير مي       
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به طور كلّـي در هـر   . فاطمه در ذهن خود دارد، براي اثبات اين منظور كافي است  
تواند به درستي دريابد كه نتيجة آن، چه خواهد بـود و    اي تازه، خواننده نمي    حادثه

ها  ها، فيلمنامه اي ـ مانند آنچه در بيشتر داستان  ژهمانند و تكرارِ سو از حالت كليشه
  .شود ـ در اين داستان خبري نيست هاي معاصر ديده مي و نمايشنامه

اوج داستان هنگامي است كه شخصي ناشناس از راهزنـان بـه مـسافر داسـتان                
او هم خواب خود را براي چوپـان يـا          . كند كه بيهوده دنبال گنج است      گوشزد مي 

  .يابد كه گنجش جاي ديگري است گويد و سانتياگو درمي  داستان ميهمان مسافر
 فخيم، استوار و يكدسـت اسـت و بـه نـدرت             ،زبان نويسنده در مسير داستان    

. آيد وجود مي  وگوهاي افراد به   هايي در مسير داستان و بيشتر قسمت گفت        بريدگي
وح جهـان،   سـفر، گـنج، ر    . ترين ويژگي زباني نويسنده، رمزي بودن آن است        مهم

مصر، زبان جهان، پرواز بازها، كيمياگر، واحه، يوسف، باد، شاهين و دههـا مـورد               
ند كه گاهي هم خود نويسنده به رمزگشايي آنهـا پرداختـه            ا  داستان 1ديگر نمادهاي 

 در ذهن، زبان و فرهنگ مردم       2الگويي هر كدام از اين رمزها، گاهي از كهن       . است
  .جهان برخوردارند

  

  هاي نمادين داستان اي انگاره سهتحليل مقاي

هـاي   در همـة فرهنـگ  .  اسـت كيمياگرهاي نمادين رمان     ، مركز ثقل انگاره   دلـ  1

بـه  ) قلب(خاص به دل    بشري، اديان و مذاهب، مكاتب عرفاني و مانند آن، نگاهي           

تواند  انگيز كه در صورت پاكي و زدوده شدن از زنگارها، مي           عنوان عنصري شگفت  

پس دل از ابزار شناخت و كشف و شهود است          . ار كند، وجود دارد   حقايقي را آشك  

و جز اين، اهميت دل براي آن است كه حتي هنگام آفـرينش، مـورد خطـاب حـق                   

  .بوده است و عامل كمال و ترقّي و يا ابزار انحطاط و نزول نيز همين عنصر است

_____________________________________________________________ 
1. symbols    2. Archetype 
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 و  )237: 1341 نـسفي : بـه . ك.ر(. انـد  عرفا، قلب مؤمن را عرش اللّه االكبر ناميـده        

ـ   «: خداوند در حديث قدسي فرموده اسـت       . »جلـي َِ قُلُـوبهم لَـأ    ةد الْمنكَـسِر  اَنَـا عِنْ
هايي است كه به خاطر من شكسته و خاضـع           ؛ جاي من در دل    )28: 1376فروزانفر  (

پس با اين توصيف چكيده و عصارة خلقت آدم اسـت و ارزش و اعتبـار                . اند شده
همچنين نزد عرفا و اولياء اللّه، تعابير زيبـا و جـذّابي            . آدم نيز به خاطر دلش است     

الدين رازي در كتاب     هاي زيباي آن عبارات نجم     دربارة دل وجود دارد كه از نمونه      
  .  استمرصادالعباد

مثنوي هاي زيباي ادبيات عرفاني فارسي، داستاني در دفتر ششم           يكي از داستان  

ون پـائولو كوئيلـو، نبايـد از چنـين          اي چـ    است كه مـا معتقـديم نويـسنده        معنوي
هاي ديگـري از     خبر باشد و اين داستان و داستان       هايي در ادبيات جهان بي     ظرفيت

تواننـد از منـابع ايـن     اين دست ـ كه در اين مقاله به آنها اشاره شده اسـت ـ مـي    
افزون بـر آن، بـدون ترديـد،     .  باشند كيمياگرويژه رمان    نويسنده در خلق آثارش، به    

قـصة آن   «: موالنـا در  . اي از غزليات حافظ موردتوجه اين نويسنده بوده است         هپار
جـا كـي     آن. اي روي به قبله كن و تير در كمال نه، بينـداز            نامه كي پهلوي قبه    گنج

از دفتر ششم، حكايتي تمثيلي و نمادين از حال جواني بيان كرده            » افتد، گنج است  
، بـرو آن    اي در فالن دكّان است     رقعه: تاي به او گف    است كه در خواب، ندادهنده    

  .را پيدا كن و راز و رمز گنجي را كه روي آن كاغذ نوشته شده است، درياب
ــو   ــواب ك ــبي و خ ــواب او ش ــد در خ ــي  دي ــة ب ــو   واقع ــت خ ــوفي راس ــواب ص  خ
ــب  ــده تعـ ــه اي ديـ ــتش كـ ــاتفي گفـ ــان طلــــب رقعــــه هـ  اي در مــــشق وراقــ

  )1909 ـ1371/6/1908مولوي (

بـه  و سفارش   ن كه هاتف شكل و نشان رقعه را به آن جوان شناساند             پس از آ  
دكّان وراقي پيدا كرد و در پـي كـشف          در  خواندن در خلوت نمود، جوان، نامه را        

  .معما برآمد
ــد  ــوتي و آن را بخوانـ ــنج خلـ ــت كـ ــد   رفـ ــران بمانــ ــه و حيــ ــر والــ ـ وز تحيـ 
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ــ   بهـــا نامـــة بـــي ســـان گـــنج كـــه بـــدين ــدر مـ ــد انـ ــاده مانـ ــون فتـ ــا شقچـ  هـ
  )1927ـ1371/6/1926مولوي (

گونه دريافت كه در آن نـشاني از گنجـي بيـرون             جوان، راز و رمز رقعه را اين      
رو به قبله و پـشت بـه        : شهر داده شده بود و سفارش هاتف به جوان، اين بود كه           

او نيز اين كار را كرد و جاي تير را هم براي پيدا كردن              . گنج تيري از كمال بينداز    
. سرانجام اين موضوع فاش شد و به گوش شاه رسـيد          . ند، اما گنجي نيافت   گنج ك 

او . انداخت و خبر از گنج نبـود    پادشاه افزون بر شش ماه با كمانداران نامي تير مي         
. ادبي رقعه را پـيش جـوان انـداخت    از اين كار خسته و نااميد شد و با خشم و بي 

همت بر انجـام كـار ـ كـه همـواره      اما از قضا، ناگهان قدرت باورنكردني عشق و 
هاي پر مخافـت و مخـاطرة سـير و سـلوك و جويـاي                ياريگر سالكان در طي راه    

  .فتحقيقت است ـ به ياري جوان شتا
ــويش را   يــــار كــــرد او عــــشق دورانــــديش را ــش خ ــويش، ري ــسد خ ــب لي  كل
ــست    ــار ني ــود ي ــيچش خ ــشق را در پ ــست    ع ــار نيـ ــي ديـ ــرمش در ده يكـ  محـ

  )1978ـ6/1977/همان(

 و به   فت و حقيقت سرّ اين گنج را به جوانِ جويا گ          ادسرانجام هاتف آواز درد   
خواستي در دلِ خودت تعبيه شده است و در اصـل       گنجي كه مي  : دراو يادآوري ك  

از تو خواسته بودند زهِ كمان را تا روي قلبت بكشي و نه بلنـدپروازي كنـي و نـه                
  .ها برآيي در صدد تيرانداختن به دوردست

 دوست كي باشـد بـه معنـي غيـر دوسـت            طالــب گــنجش مبــين خــود گــنج اوســت
  )6/2259/همان(

ــه    ــري بنـ ــان تيـ ــت در كمـ ــو بگفتـ ــو زه؟    كـ ــش ت ــدر ك ــه ان ــدت ك ــي بگفتن  ك
ــاو نگف ــش   ت ــخت ك ــان را س ــه كم ــنش     ت ك ــر ك ــه پ ــت او، ن ــه گف ــان ن  در كم

ــتي   ــان افراشــ ــو كمــ ــضولي تــ ــتي اســـــيوصـــــفت ق از فــ ــي برداشـــ  يـــ
ــ ــن سـ ــرك ايـ ــوتـ ــاني رو بگـ ــو    ختِ كمـ ــدن مجـ ــر و پريـ ــه تيـ ــان نـ  در كمـ

ــاخته  ــا برســــ ــان و تيرهــــ  صــــيد نزديــــك و تــــو دور انداختــــه اي كمــــ
ــب    چــون بيفتــد بــركن آنجــا مــي طلــب      ــو ذهـ ــه زاري جـ ــذار و بـ  زور بگـ
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ــد    الوريــد آنچــه حــق اســت اقــرب از حبــل  ــرت را بعيـ ــر فكـ ــده تيـ ــو فكنـ  ...تـ
  )2348ـ1371/6/2332مولوي (

آورد  ها به تنبيه و هشدار مخاطب رو مي        ان هم موالنا، مانند ديگر داستان     در پاي 
  :كند و همگان را به شناخت گنج با ارزش و نهفته در قلب خود دعوت مي

ــاخته  ــا برســــ ــان و تيرهــــ  صــــيد نزديــــك و تــــو دور انداختــــه اي كمــــ
ــورتر   هــــر كــــه دورانــــدازتر او دورتــــر    ــت او مهجـ ــنج اسـ ــين گـ  وز چنـ

  )2534ـ6/2532/همان(

موالنا در همين داستان، به زبان حال، زبان محرمي يا همان زبان همدلي، زبـان            
هـاي   اشارت در برابر زبان عبارت و زبان حال در برابر زبان قـال؛ و زبـان نـشانه                 

  .پائولو كوئيلو اشاره نموده است
ــان ــي دو دهـ ــو نـ ــا همچـ ــم گويـ ــب    داريـ ــست در ل ــان پنهان ــك ده ــاي وي ي  ه

  )6/2002/همان(

هم داستان كيمياگر و هم تمثيل موالنا ابياتي را از غزل معروف حافظ به ذهـن        
  .نمايند خواننده القا مي

 كـرد  آنچه خود داشـت ز بيگانـه تمنّـا مـي           كـرد  سالها دل طلـب جـام جـم از مـا مـي            
 كــرد شــدگان لــب دريــا مــي طلــب از گــم گوهري كز صدف كون و مكان بيرون بـود     

 كــرد يــدش و از دور خــدايا مــيد او نمــي ال خـدا بـا او بـود       بي دلـي در همـه احـو       
  )288: 1، ج1362حافظ (

هـاي نمـادين     تـرين انگـاره     و به دنبال آن، كيمياگر از نخستين و مهـم          كيمياـ  2
كيميا، علمي است مشهور نـزد اهـل صـنعت كـه بـه              . مشترك آثار عرفاني بشرند   

يعني قلـع و مـس را       . رساند ميسبب امتزاج روح نفس، اجساد ناقصه را به كمال          
تغييردهنـدة  «در ادبيـات فارسـي، كيميـا    . )ذيل لغت: برهان قاطع(. كند نقره و طال مي 

كننـدة وجـود انـساني بـه       وجود مادي آدمي به موجودي روحاني و الهـي، تبـديل          
وجود ملكوتي، نَفَس الرّحمن، دم مرد كامل، نظر مرشد و ولي، وجود حق تعـالي،             

كيميـا، كيميـاي    . )358ــ 357: 1362گـوهرين   (» التفات حق است  و  الي  عنايت حق تع  
 و آنگونـه كـه گذشـت، تركيبـات و گـاهي برابرهـاي               )4(كيمياي هـستي  ،  )3(عشق
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ويژگـي  . بين و باده هـم دارد      نما، جام جهان   ديگري چون دل، جام جم، جام جهان      
ـ                ي بـراي   عمدة كيميا آن است كه كمياب و حتّي ناياب و دور از دسترس است ول

  .رسيدن به آن بايد كوشيد
سازد و از جملـه معـاني اكـسيرسازي          ، همان كسي است كه اكسير مي      كيمياگرـ  3

 پس كيمياگر آن است كه بتوانـد  .)ذيل لغت: فرهنگ معين(بازي و عاشقي است   عشق

 اهل فن و مشّاق، كامل رشيد، به        ،در اصطالح . از وجود ضعيف، وجودي برتر بسازد     

در تصوف و عرفان از كيمياگر به پيـر و پيـر طريقـت هـم يـاد                  . سيدهكمال واقعي ر  

 كـار كيمياسـازي؛ يعنـي تبـديل مـس كفـر و              وي معنوي نمثدر منابعي چون    . شود مي

  .عصيان آدمي با كيمياي باطني واليت و نبوت به ذات حق نسبت داده شده است

ــا؟   ــود كيميـ ــه بـ ــت چـ ــاز اسـ ــيميا؟   كيمياسـ ــود س ــه ب ــت چ ــزه بخــش اس  معج
  )1371/1/516مولوي (

مـصريان و يونانيـان   . ، يكي از پرندگان و از جنس صقر و شاهين اسـت       بازـ  4
كشت، خطـاي    دانستند، تا جايي كه اگر كسي سهواً او را مي          اين مرغ را مقدس مي    

لكن قوم يهود به موافق شريعت او را يكي از حيوانـات نجـسه              . عظيمي كرده بود  
  )ذيل لغت: خدانامة ده لغت(. دانستند مي

اي متعالي است و از آن جايي كه در سنت           در ادبيات عرفاني فارسي، باز پرنده     
 عقـل سـرخ  كنند، در آثـاري چـون    ادبي روح عارف و سالك را به پرنده تشبيه مي        

 ـ كه سي مرغ هر كـدام نمـاد    الطّير منطقدر . سهروردي، اين پرنده، رمز روح است
جـويي، نزديكـي بـه     طلبي، برتري باز، نماد رياستاند ـ    هاي خاصي از مردم گروه

اين مطلب به نزديكي و همدمي باز با شاهان         . دربار، اهل قلم و فخرفروشي است     
  .رابطه دارد

ــاز   بــــاز پــــيش جمــــع آمــــد ســــرفراز  ــرده بــ ــالي پــ ــرّ معــ ــرد از ســ  كــ
 داري خـــــويش زد از كلـــــه الف مـــــي كــرد از ســپهداري خــويش   ســينه مــي 

  )53: 1371عطار (
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اما پسر از : رواز بازها در چند جاي داستان، ذهن سانتياگو را به خود مشغول كرده استپ
 91: 1385كوئيلو (چه كسي جرئت كرده است پرواز بازها را تعبير كند؟ . بازها براي او گفت

  )99و 
، از ديگـر مرغـاني اسـت كـه در ايـن داسـتان و بـه طـور كلّـي در                       شاهينـ  5

اي واال دارد و شـايد بـه         هاي عرفاني مقام و مرتبـه      استانها و د   ها، حماسه  اسطوره
اي  كـاربرد اسـطوره   . اي پرداخته شده است    اندازة همة مرغان به اين پرندة اسطوره      
شناسانه بـه اجـزاي آن، نزديكـي و شـايد            شاهين براي آن است كه نگاهي ريخت      

  .كند يكي بودن آن را با سيمرغ منتفي نمي
از دو جـزءِ سـئينه و مـرغ         «غ گفته شده است كـه       در توضيح اجزاي نام سيمر    

 .)310: 1371عطـار   (» ...سئينه به لغت اوستا، مرغ شكاري اسـت       . تشكيل شده است  

در زبان اوستايي، پهلوي و چيني با اندك تفاوتي از اجزاي اين واژه سـخن گفتـه                 
كه مترجمان آن را عقاب و شـاهين        ) بال زن (گاهي هم با مرغ وارغن      . شده است 

 فصل بيست و چهـار، بنـد        بندهشن و   فرهنگ شاهنامه (. اند، مقايسه شده است    جمه كرده تر

 وصف شاهين از واژة شـاه  ،بر قول دهخدا بنا. )315ــ 310: 1371يازده به نقل از عطّار    
درآمده است، به مناسبت شكوه و توانايي و تقدسِ خود، شاهِ مرغان خوانده شـده          

   )ذيل لغت: نامة دهخدا لغت(. است
با شاهينم به دنبال شكار : كيمياگر گفت. هاي تواست عشق، پرواز شاهيني بر فراز شن

  )120: 1385كوئيلو (. ام آمده
، مقصد نهايي براي رسيدن به گـنج انتخـاب شـده    سرزمين مـصر ـ اما اين كه  6

گونــه كــه گذشــت،  آن. اســت، هــم در ادبيــات جهــان و هــم ايــران ســابقه دارد
او مـسيحي   . هاي بشري آشنايي كامل دارد     ان، مذاهب و اسطوره   پائولوكوئيلو با ادي  

كاتوليكي است و سانتياگو، شخصيت اصلي داستان هم سفر خود را از كليسا آغاز           
سوگند رئـيس   : موارد فراواني چون  . يابد و سرانجام هم گنج خود را در كليسا مي        

م خواهـد بـه حـضرت عيـسي قـس          از همه مـي   «: كاروان به حضرت عيسي مسيح    
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در تمثيـل پايـاني رويـا،       . خـورد   در داستان به چشم مي     )65: 1385كوئيلو  (» بخورند
كيمياگر دربارة پسران مرد نيكوكار در زمان امپراتـوري پيتـر يـوس، در ميـان راه،                 

يابد مردي كه به دنبال اوست، عيسي مسيح است و در جاي ديگـر، كـساني                 درمي
ـ  را ـ كه شـفا يافتـه بودنـد ـ مالقـات مـي        در ضـمن موضـوع   . )143: همـان (. دكن

 امـا  )5(.شفابخشي حضرت مسيح، مطلبي است كه قرآن نيز به آن اشاره كرده است        
دربارة شناخت از مذاهب ديگر و تالش نويـسنده در نـشان دادن نـوعي مـدارا و                  

، ديوان حـافظ تسامح يا به اصطالح پلورآليسم يا تكثرگرايي عرفاني، مانند آنچه در        
بند معروف هاتف اصفهاني و سيره و آثار مولوي وجود           تري، ترجيع  شبس راز گلشن

هـايي از    نمونـه . دارد، موضوع مهم ديگري است كه نبايد از آن به سادگي گذشت           
، از زبان مرد بلورفروش طنجـه بيـان         كيمياگرسازي در داستان     اين تعامل و نزديك   

طبـق كتـاب مقـدس      لزومي نداشت بلورها را تميز كني،       «: گويد شده است كه مي   
 يـا دربـارة     )44: همـان (» قرآن هر مسلماني موظف اسـت گرسـنگان را سـير كنـد            

 ،گانـه، روزه گـرفتن در مـاه رمـضان          اعتقاد به خدا، نمازهاي پنج    : گانه فرايض پنج 
ان مـ  يك بـار در عمر     لبر ما واجب است كه حداق     «: صدقه به مستمندان و زيارت    

او همچنين مكّه را مقصد گنج مرد       . )49: همان(» .به زيارت شهر مقدس مكّه برويم     
هاي مـشهور    آشنايي نويسنده با دين يهود و داستان      . بلورفروش معرّفي كرده است   

  .اسرائيل و پادشاهان آن نيز در همين راستا قابل ارزيابي است پيامبران بني
اشاره به سرگذشت حضرت يوسف و ارتباط آن بـا سـرزمين مـصر از ديگـر                 

   :ت به اين سرزمين اسداليل توجه
و هزار سال پيش در سرزميني دوردست، مردي را ـ كه با رويا اعتقاد داشت ـ به زندان 

   )97: همان(. انداختند و بعداً او را به عنوان برده فروختند
 يعني گاوهاي پرواري و گاوهاي نحيف       )6(و بعد به خوابي كه فرعون ديده بود       

جـا بـه     در ايـن  . كنـد   اشاره مي  )همان(ف بود   و ماجراي قحطي و اينكه نامش يوس      
پس انتخاب نـام مـصر هـم بـدون          . موضوع رويا و كشف و شهود نيز توجه دارد        
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كه شخصيت داستان خود در پـي        تناسب با داستان معروف حضرت يوسف و اين       
در اين زنجيرة به هـم تنيـدة بيـان رمـوز     . رويايي راهي آن ديار شده است، نيست 

 در جريان داستان حضرت سـليمان و اينكـه       باد به عنصر نمادين     عرفاني، نويسنده 
بـا عنايـت بـه ايـن نكتـه كـه            . دانست، هم اشاره شده اسـت       را مي زبان مرغان   او  

   )7(.حضرت سليمان از پيامبران و پادشاهان يهود است
. يدخداوند سپاهيان را آفريد و بازها را نيز آفر: پسر سخنان ساربان را به ياد آورد و گفت

كوئيلو (. دست واحدي همه چيز را نوشته است. خداوند زبان پرندگان را به من آموخت

1385 :100(  
در ادبيات فارسي معموالً هندوستان يا هند معني در برابر چين صورت و كـوه               

ولـي در   . گيـرد  قاف و بيشتر از آن سرزمين وحي، مكّه، مقـصد سـالك قـرار مـي               
 بـه آن پرداختـه اسـت،        مثنويچه موالنا در دفتر ششم      ها مانند آن   اي از داستان   پاره

حكايت آن شخص كه خواب ديد كـه        «: مصر مقصدي است براي رسيدن به گنج      
مولـوي  : بـه . ك.ر(» ...به مصر وفـا شـود و      ) ثروت و مكنت  (طلبي از يسار     آنچه مي 

  :) به بعد1371/6/4206
ــنيد    ــت و ش ــاتفي گف ــد او ه ــواب دي  پديــدكــه غنــاي تــو بــه مــصر آيــد       خ

شود كه نـشان گـنج را هـاتف بـه او داده              پس او رهسپار موضعي در مصر مي      
  :بود

ــصر   ــوي م ــا س ــد او ت ــداد آم ــون ز بغ  گرم شـد پـشتش چـو ديـد او روي مـصر             چ
ــنج    ــه گـ ــاتف بـ ــدة هـ ــد وعـ ــر اميـ ــج    بـ ــعِ رنـ ــر دفـ ــصر بهـ ــدر مـ ــد انـ  يابـ

ر، خارخارگدايي در شهر از سويي و شـرم از ايـن كـار و سـرگرداني در مـص                  
عسس، او را زير مـشت و لگـد گرفـت و نزديـك بـود      . موجب دستگيري او شد   
پاسبان هـم   . او مجبور شد داستان را براي پاسبان بگويد       . قرباني حكم خليفه شود   

  :در پاسخ
ــقي   ــه فاسـ ــو و نـ ــه دزدي تـ ــت نـ  مـــرد نيكـــي ليـــك گـــول احمقـــي     گفـ
 نيــــست عقلــــت را تــــسوي روشــــني بــر خيــال و خــواب چنــدين ره كنــي    
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ــستمر    ــدم مـ ــواب ديـ ــن خـ ــا مـ  كــه بــه بغــداد دســت گنجــي مــستقر      بارهـ
ــين     ــويي دف ــالن ك ــوي و ف ــالن س ــزين     در ف ــن ح ــوي، اي ــام ك ــود ن ــود آن خ  ب
ــدو  هــــست در خانــــة فالنــــي رو بجــــو ــت آن عـ ــام او گفـ ــه و نـ ــام خانـ  نـ

  ) به بعد1371/6/4206مولوي (

ـ   كيمياگرتفاوتي كه اين تمثيل با داستان نمادين         ن اسـت كـه سـرانجام        دارد، اي
زيـرا خـواب او،     . گـردد  شود، در ظاهر متنبه مـي      مردي كه از بغداد راهي مصر مي      

شادماني اين شخص پس از ماجرا      . العقل است  خواب فردي گول، احمق و ناقص     
  .هم به همين مناسبت است

ـ انتخاب ملكيصديق، پادشاه يهودي ساليم، به عنوان يكي از مرشدان سلوك            6
مسيحي كاتوليك، هم يكي از همان نمادهايي است كه در سـير توجـه              سانتياگوي  

هم  هاي متفاوت، وجود اديان و مذاهب و نزديكي آنها با          نويسنده به آرا و انديشه    
ملكيـصديق، دو مهـرة     . ت گرفتـه اسـت    رو سرانجام باالبردن ظرفيت پذيرش صو     

 بخشيده بـود و     هاي سفيد و سياهي را به سالك جوان         يعني سنگ  2توميم و   1اوريم
در رمزگشايي نويسنده، سنگ سياه در معني بله و سنگ سفيد در معني خير تعبير                

در اين قسمت به اهميت وجود پير و حفظ اسرار يا رازداري مريـدان              . شده است 
  .توجه شده است

 هـم از راز و رمزهـاي تكـراري داسـتان     سـفر و  عمـل   ـ دو انگـارة رمزآلـود       7
 نقش و اهميت هر كـدام از ايـن          ةدربار. شود رداخته مي كيمياگر است كه به آنها پ     

دو عنصر حياتي در جريان سير و سلوك به تناسب و در جاهـاي گونـاگون ايـن                  
پژوهش سخن گفته شده است و اين موضوعي آشـكار اسـت كـه آنچـه در ايـن                   

  .طريقت اصل است، رفتار عملي است
ــ  قـــدم بايـــد انـــدر طريقـــت نـــه دم      دمكــــه اصــــلي نــــدارد دم بــــي قــ

  )55: 1372سعدي (

_____________________________________________________________ 
1. urim    2. thummim 
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هـا   او همچنين به اسـتقبال دشـواري      . كند كودك سفر سخت خود را شروع مي      
» توانستم خـدا را در مدرسـة مـذهبي بيـابم           او خود گفته بود كه من نمي      «. رود مي

هـايي چـون ابـراهيم       اين گفتة او يادآور تغيير حالت شخـصيت       . )12: 1385كوئيلو  (
  .آمده است.. .نا پس از مالقات با شمس وادهم، امام محمد غزالي، موال

چنـدي  . خواستند كشيش بشوم ولي من تصميم گرفتم يك چوپـان باشـم            مي«
امـا نتوانـستم    . هاي كيمياگري داشت در صحرا سفر كـردم        پيش با مردي كه كتاب    

» .تالش كـن  . كيمياگر به او گفته بود، برو     «. )113: همان(» ها بياموزم  چيزي از كتاب  
فقط يك راه براي آموختن وجود دارد و آن عمـل           : كيمياگر پاسخ داد  «. )86: همان(

  .خورد و چندين مورد ديگر با همين زمينه كه در داستان به چشم مي» كردن است
در كتاب مقدس و تعاليم مذهبي و ادبي ما هم به عمل كـردن سـفارش شـده                   

ر كرده است در نظـر      اي جز آن مقدار كه كا      اي كه براي انسان نتيجه      به گونه  ،است
 سـفر چـه سـير درونـي و          )8(.تصوف هم يك مكتب عملي است     . شود گرفته نمي 

باطني براي محاسبة نفـس و مكاشـفة روحـاني و چـه سـفر بيرونـي و گـشت و                     
هـاي ديگـر و آگـاهي يـافتن از وضـع و حـال ديگـران بـراي                    گذاري به سرزمين  

ن چندين آيه پيرامون سـفر      در قرآ .  بسيار تأكيد شده است    ،اندوزي و عبرت   تجربه
در فلـسفة اسـالمي هـم مالصـدرا طـي      . براي عبرت از كار گذشتگان وجود دارد    

در عرفـان،  . دانـد  را براي يك راهنمـاي منتهـي الزم مـي         ) اسفار اربعه  (چهار سفر   
بهترين نوع سفري كه موجب پختگي و كمـال شخـصيت يـك صـوفي و عـارف              

.  عطّـار اسـت   الطيـر  منطـق در  ) صـنعان (است، همان داستان معروف شيخ سـمعان        
در بيـان مجاهـد كـه دسـت از          « بـا عنـوان      مثنوي معنـوي  ابيات زير از دفتر ششم      

مجاهده باز ندارد اگر چه داند بسطت عطاي حق را كه آن مقصود از طرف ديگـر                 
رزقه من حيـث    يو  ... و به سبب نوع عمل ديگر بدو رساند كه در وهم نبوده باشد            

ها نمونه از اين دست، تأييدي اسـت بـر           و ده » ...يدبر و اهللا يقدر   اليحتسب، العبد   
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از ادبيـات  پائولوكوئيلو به شدت : موضوع سفر و براي اثبات ادعاي ما كه معتقديم 
زمين، به ويژه عرفان اسالمي و عرفايي چـون عطّـار و موالنـا بهـره گرفتـه                   مشرق
  .است

ــفر   ــر س ــامم ب ــت ك ــوف اس ــه موق ــو ك ــرد  ب ــفر كـ ــون سـ ــضرچـ ــابم در حـ  م بيـ
ــست    ــد و چ ــويم ج ــدين بج ــار را چن  بايــست جـــست  كــه بــدانم كـــه نمــي    ي
ــن    ــوش مـ ــي رود در گـ ــت كـ ــن  آن معيـ ــرد دوران زمـــ ــردم گـــ ــا نگـــ  تـــ
ــم راز    ــت فهـ ــن از معيـ ــنم مـ ــي كـ ــفرهاي دراز   كـ ــد ســ ــه از بعــ ــز كــ  جــ

  ) به بعد1371/6/4175مولوي (

يرين ديگري ـ كه در هـزار   هاي ش توان با داستان  را ميكيمياگرموضوع داستان 
 محمد بن محمود همداني نامـة  عجايبهاي كتاب  و يك شب و فصل عجايب گنج 

  : آمده است ـ مقايسه كرد
به ). اي در ري نام خانه(اي داشت، نام او زهمن  خانه. گويند مردي را زني درويش بود

به حكم .  به خواب ديداين مرد اعتماد نكرد تا چند بار. خواب ديد كه گنجي بايد به دمشق
از كجايي؟ : مردي گفت. گرديد، درماند آن كه درويش بود به دمشق آمد و در ميان شهر مي

از حماقت و ادبار به خواب ديدم كه به : اي؟ گفت به چه كار آمده: گفت. از ري: گفت
 بينم كه در چند سال است كه من به خواب مي: اين مرد بخنديد و گفت. بيابمدمشق گنجي 

برخواب اعتماد . استاي است كه آن را زهمن خوانند و در آن خانه گنجي  ري، خانه
زهمن را .  بازگرديد و به خانة خود درآمد،رازي چون بشنيد. تو مردي سليم دلي. نكردم

محمد بن محمود همداني (. و از آن توانگر شد. كند، تا هاوني بيافت زرين، سي من مي
1354 :197(  

هاي برتر مكتب رمانتيك در غرب، سير و سفر و گريز به همة              يكي از شاخصه  
هاي درونـي و مكاشـفات       هاي جغرافيايي و همچنين سياحت     ادوار تاريخ و مكان   

سفر يكي از موضوعات نخستين آثار      . شاعران و نويسندگان اين مكتب ادبي است      
در طلب  عشتر خداي ماده،    . ادبي برجستة بازمانده يعني داستان هبوط عشتر است       

معشوق او مظهر آفتاب بهاري بـود كـه در     . رود دلدادة خود به سرزمين هاوس مي     
در نخستين حماسة بشر، گيل گمش ـ كـه   . شد هنگام پاييز از نيروي او كاسته مي
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دو سوم شخصيت آن الهـي و تنهـا يـك سـوم آدميـزاد اسـت ـ او از بـر و بحـر          
كنـد تـا بـه داروي ضـد مـرگ       گذرد و انواع مخاطرات و شدايد را تحمل مـي       مي

داستان برگشت اوليس به سرزمين ايتاك، خشم خدايان بـر او، آوارگـي ده              . برسد
، داسـتان هيلـد     اوديـسه هـا در     ها و تيتان   ساله و جدال با موجودات اهريمني، غول      

 داستان سـفر خـضر و       ،ها به سفري دراز رفته است      براند ژرمني كه با پادشاه هون     
ران بيات، داستان شيخ صنعان، داستان معراج برخـي از پيـام          اسكندر در پي آب ح    

 در آيـين    ارداويرافنامـه هـايي چـون داسـتان        گونـه  و معراج ) ص(مانند پيامبر اسالم  
هاي فراوان ديگري در آثار كهـن بـشري از ايـن              و نمونه  سيذارتازرتشت، داستان   

  . توان پيدا كرد دست مي
 ديگـر سـفرها دارد، ايـن اسـت كـه             بـا  كيميـاگر ترين تفاوتي كه سفر      برجسته

، اثـري كـامالً نمـادين و حتّـي          كيميـاگر پـس   . سانتياگو همواره در پي نشانه است     
ها، با عنوان زبان     ابتدا از زبان نشانه   . متفاوت با بسياري از آثار خود نويسنده است       

زبـان روح نويـسنده بـه روح جهـاني، رويـاي شخـصي، اصـل                . كند روح ياد مي  
او هـر چيـزي را      . يابـد  تغييـر نـام مـي     ) تقـدير ( و حتّي مكتـوب      مطلوبيت، عشق 

باد يـك نـشانه اسـت و پـسر از آزادي آن             «. داند اي براي راهنمايي خود مي     نشانه
  )28: 1385كوئيلو (» .برد رشك مي
هاي سفيد و سـياه      ها، شبدرهاي چهاربرگ، سنگ    ها، مارمولك  ها، زنجره  پروانه

پيرمـرد، پادشـاه سـاليم، بـه او         . م يك نـشانه بـود     اوريم و توميم و لبخند دختر ه      
همان . ها كمك بگير   ها را بخواني از مهره     سفارش كرده بود كه اگر نتوانستي نشانه      

اين مطلـب در انجيـل      «: گويد هايي كه مرد انگليسي در پاسخ به سانتياگو مي         مهره
از عالئـم و    پيرمـرد   . »كتابي كه اوريم و توميم را نيز به مـن شناسـاند           . آمده است 

هـا فكـر     گذشـت، بـه نـشانه      ها حرف زده بود و پسر هنگامي كه از تنگه مي           نشانه
ها، زبـاني اسـت      زبان نشانه . زد ها حرف مي   بعد از آن همواره از نشانه     كرده بود و    
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هنگامي كه طنجه بود بـه      . شوند جهاني و در آن همه سخن همديگر را متوجه مي         
و آنهـا   «.گفـت، سـخن گفـت     زبان عربي سخن مـي زبان اسپانيايي با قنادي كه به  

 )9(.نيـاز از كـالم بـود       زباني كه بـي   . »هاي يكديگر را به خوبي فهميده بودند       حرف
امـا در حـال حاضـر فرامـوش         . فهمند زباني جهاني وجود دارد كه همه آن را مي        «

اهم خـو  مي. ام براي همين به اينجا آمده    . من به دنبال آن زبان نيز هستم      . شده است 
: 1385كوئيلـو   (» او يـك كيميـاگر اسـت      . مردي را كه با آن زبان آشناست، پيدا كنم        

  . اين سخنان را مرد انگليسي گفت. )64
عرفا و پژوهشگران حوزة ادبيات عرفاني، در كنار عرفان معروف به آفـاقي، از              

هـا،   اند كه در همـة جهـان، تمـام فرهنـگ     نگر ـ هم نام برده  عرفان انفسي ـ درون 
  )30: 1387.. .كسائيان و: به. ك.ر(. ها ماهيتاً يكسان است ها و زمان كانم

از تأكيدات نويسنده، نزديك كردن اقـوام گونـاگون، پيـروان مـذاهب و فـرَق                
. در اين داستان مرد شيميدان انگليسي سـكوالر اسـت         . گوناگون به يكديگر است   

طبيعـي افـراد بـشري    اي دارد و آن زبان صداقت و صـميميت و   اما او هم گمشده 
هـا نـشده و بـه     رنگي موالنا و زباني كه اسير تعلّقات و خودخواهي       زبان بي  ؛است

 زباني كـه پيـرزن كـولي، مـرد خردمنـد ـ       ؛دور از تعصبات قشري و مذهبي باشد
نـشينان،    مرد بلورفروش، مرد انگليسي، فاطمه و پسرك و حتّي باديه،ملكيصديق ـ 

  :ي زبان روحيعن. دانستند همه آن را مي
من آموختم كه دنيا داراي روح است و هر كس كه آن روح را بشناسد، قادر است زبان همه 

من آموختم كه بسياري از كيمياگران به روياهايشان دست يافتند و سرانجام . چيز را بفهمد
  )76: 1385كوئيلو  (.به كشف روح عالم، سنگ كيميا و اكسير جواني نائل شدند

امـا  . هاست  زبان نشانه  كيمياگريادآور شديم، كانون مركزي رمان      گونه كه    همان
اين كانون كهكشان رمزها رفته رفته و در مسير طبيعي داستان، سير تكـاملي پيـدا                

دهـد و آن هـم    كند و اين زبان جهاني يا زبان روح جاي خود را به عـشق مـي         مي
امـا بـه    . گويـد  گاه ديگر عشق است كه از زبان جهان سخن مي          عشق حقيقي و آن   
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ـ . دارد نظر نويسنده اين عشق هرگز انسان را از دنبـال كـردن رويـايش بـازنمي                ا ب
توانـست در برخـورد      اذعان به همين مطلب است كه شخصيت اصلي داستان مـي          

اول با دختر تاجر و يا بعد با پيدا كردن پيرمرد خردمند و يا رسـيدن بـه فاطمـه و                 
امـا او همچنـان دنبـال    . و بود ـ از ادامة راه بازماند بعد هم كيمياگر ـ كه به دنبال ا 

  .اي است كه در وجود خويش به امانت گذاشته شده است گمشده
در حقيقـت آن دو بـا يـك زبـان سـخن             . هـد د پسر به نداي قلبش پاسخ مـي      «
اي زمـان متوقّـف شـد و روح          احساس كردم براي لحظه   «: گويد او مي » .گويند مي

 ]فاطمـه [و اين هنگامي است كه به چشمان مـشكي دختـر            » .جهان را در او دميد    
گرفت كه بين سكوت و لبخنـد خـود و            و نتيجه مي   )84: 1385كوئيلو  (كرد   نگاه مي 

يعني زبان عـشق را     ) گفت ترين بخش زباني را كه دنيا به آن سخن مي          مهم(دختر  
ت و  تـر از بـشري      زباني كه كهنـسال    ؛شود  زباني كه فقط با قلب درك مي       ؛آموخت
  .تر از صحرا بود قديمي

كند كه به نداي قلبت گوش كـن، او   و بعد همچنان كيمياگر به پسر گوشزد مي   
تو «: گردد جا بازمي  از همه چيز آگاه است چون از روح جهان است و روزي به آن             

گويـد،   پس بهتر است به چيـزي كـه مـي         . تواني از قلبت فرار كني     هيچ وقت نمي  
، 144،  116: همـان (» ايي است كه قلبـت در آن جاسـت        گنج تو در ج   «. »گوش دهي 

بينيم كه كلمات كليدي داستان چگونه در يك زنجيرة به هم فشرده،              پس مي  .)117
نه تنهـا   . ها را بداند   او بايد زبان نشانه   . استپسر دنبال گنج    . شوند جانشين هم مي  

ستي واحد نوشته   هايي را كه با د     كوشند نشانه  صحرا، باد، خورشيد نيز مي    «او بلكه   
يـاي  وها روح حـاكم بـر جهـان اسـت و چـون ر              زبان نشانه . »شده است، دريابند  

هـر  ) مكتـوب (شخصي و يا اصل مطلوبيت يا موقعيت مناسب و آن نيز در تقـدير             
كسي به حكم ازلي رقم خورده است و سرانجام نتيجة همه عشق است و عـشق،                

  .شود خود با داستان آفرينش انسان كامل مي
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ترين عنصر عرفاني و مفسر بزرگ اسرار عرفـا و صـوفيه، عامـل       ، مهم شقعـ  8
عنصري كـه خـود     . رمز كمال انسان است   : اتّحاد عاشق و معشوق و در يك جمله       

انـد و سـرانجام هـم        عرفا و صوفيه هر كدام چه زيبا و گسترده شرح و بيان نموده            
  .اند حقّ آن را به خوبي ادا كنند نتوانسته

  هـا بـود، حـال عـشق شـكار را        ا پرواز شـاهين بـر فـراز شـن         عشق خود ابتد  «
  عـشق  . كنـد  به شاهين، شـاهين را بـه انـسان و انـسان را بـه صـحرا تبـديل مـي                    

كوئيلـو  (» .گردانـد  كند و طال را بـه زمـين بـازمي    سرب را به طال تبديل مي     ) كيميا(
1385 :131(  
ة سـخن اسـت،     ـ در اين نظم كائناتي و سير كهكشاني، آنچه نتيجه و عـصار            9

پس خـود   . جهان اكبر و جهان اصغر يا انسان است       ماجراي خلقت   همان غرض از    
تـرين معمـا و پرسـشي اسـت كـه ذهـن هـر         كيفيت خلقت و هدف از آن، بزرگ    

اينكه هدف غـايي خلقـت،      . اي را به سمت خود كشانده است       نويسنده و خواننده  
ت و انسان بـراي عبـادت و        قرب الي اللّه است و اين جهان جاي امتحان و ابتالس          

نه سرگرمي و لهو و لعب آفريده شده است و مواردي از اين دست در حوزة علم                 
كالم قابل بررسي است، اما از منظر عرفا، حديث كنز مخفي بيانية مشترك عرفـان               

  .و تصوف اسالمي است
»  لِماذا خَلَقت الم ـ با ربد ـ عليه السكنـز   ل الخقال داو ـاً  ق؟ قـال كُنـتاً مخفي

 بتالخلقَ لِكَي اُعرَف. أن أعرَففأحب 120: 1376فروزانفر (. »فخلقت(  
توجه به اين نكته كه خداوند نه بنا بر نياز بلكه از روي شوق و بروز بـسياري                  
از صفات خود از جمله جود و كرم، آدم را آفريد تا خليفة او در زمين و مظهـر و                    

. مـورد نظـر عرفـا و صـوفيه بـوده اسـت            مجالي صفات او گـردد، نيـز همـواره          
  .هايي چون ابيات زير فراوان است نمونه

 ما به او محتاج بوديم او به ما مـشتاق بـود            ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چـه شـد؟         
  )420: 1، ج 1362حافظ (
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ــنم   ــودي كـ ــا سـ ــر تـ ــردم امـ ــن نكـ ــنم  مـ ــر بنـــدگان جـــودي كـ ــا بـ  بلكـــه تـ
  )1371/2/1756مولوي (

ــي     و تقاضـــــامان نبـــــودمـــــا نبـــــوديم ــا مـ ــة مـ ــو ناگفتـ ــف تـ ــنود لطـ  شـ
  )2/610/همان(

اشاره به زمان آفرينش؛ يعني همان شش روز مورد تأييد اديان الهـي از جملـه                
دين يهود و دين اسالم، از جملة امور مسلّم و پذيرفته شدة اين نويسندة مـسيحي                

  .است
 خدا از كار خود     تاريخ آفرينش در تورات هم شش روز است و در روز هفتم           «

در آيين زردشـت   «. )2 و   1آيات  : كتاب مقدس، سِفر پيدايش   (» كه ساخته بود، فارغ شد    
و در روايات داراب هرمزد يار است كه خداوند آفرينش ايـن جهـان را در شـش                  

ـ «:  و نيز سخن آخرين كتاب آسماني      )11: 1354يكتايي  (» .هنگام به انجام رساند    هو 
ـ ي الْ لَ ع وي¢تَ اس مامٍ ثُ ي¤ اَ ةِتَّسِ في   ضراَ الْ  و اتِو¢م¢ الس قَلَذي خَ الَّ 57الحديـد   (» ...شِرْع :
  )59: 25  و فرقان7: 11 ، هود4

اما عشق  . چون از فاصلة دور شاهد همه چيز هستي       . تو خردمندي : پسر گفت «
ه مس هميش . آمد اگر روز ششمي در كار نبود، انسان به وجود نمي         . شناسي را نمي 

تري، عالم   زيرا فقط او دريافته بود كه طرح بزرگ       . مس بود و سرب هميشه سرب     
اي كشانده كه دورة شش روزة خلقت را به شاهكار آفرينش مبدل كرده              را به نقطه  

  )137: 1385كوئيلو (» .است
 كه شـاهكار خلقـت، آدم اسـت و آدم همـان نـسخة               يابيم ميدربا اندكي تأمل    

.  عشق و محبت امري دو سويه اسـت        ،از سوي ديگر  . ستپيچيده و مرموز عشق ا    
پس با اين توصيف منطقي، خدا عاشق بود و عنصر عشق يا همان كيمياي داستان               

  .مورد نظر، باعث آفرينش آدم گشت
 از ديگر مباحث كالمي اسـت كـه همـواره موجـب             اختيار و   جبرـ موضوع   10

جبـر مطلـق و اينكـه انـسان         اعتقاد بـه    . اختالفاتي بين ملل و نِحل هم شده است       
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كمترين اراده و اختياري از خود ندارد و چـون گـويي سـرگردان در دسـت ارادة                  
ازلي است و از سويي بايد به اين داده رضا بدهد و تسليم محـض باشـد، بـاور و                    
بينش قاطبة صوفيه و عرفاي اسالمي است و آنان بر ايـن باورنـد كـه سـعادت و                   

پـيش از قـدم گذاشـتن بـه دنيـاي خـاكي رقـم          شقاوت هر كس در همان آغاز و        
اينكه عوامل و مبناهاي اين طرز تلقّي چيست و سـرانجام بـه كجـا               . خورده است 

امـا آنچـه در ايـن جـا بايـسته و            . گنجـد  شود، در حوصلة اين مقاله نمـي       ختم مي 
 هم اين نوع نگرش بـه       كيمياگر توجه به اين نكته است كه در رمان          ،شايسته است 
اگرچه نويسنده در اين رمان واژة مكتوب را بـه معنـي            . ي وجود دارد  صورتي نسب 

داند و جـز اشـاره در         بشري مي  سرنوشت محتوم  و   حكم ازلي نوشته شده و معادل     
دارد، امـا بـه   ) 2(اين كتاب، دو كتاب ديگر به همين نام يعني مكتـوب و مكتـوب         

اي  فويض، راه ميانه  او همچون بيشتر حكما و عرفاي ما، بين جبر و ت          : رسد نظر مي 
پـائولوكوئيلو از زبـان ملكيـصديق،       . االمرين را برگزيده اسـت     يعني همان امر بين   

  :داند ها در انتخاب سرنوشت خود مي ترين دروغ دنيا را ناتواني انسان بزرگ
ترين دروغ دنيا اين است كه در مقطعي از زندگيمان تسلّط بر اتّفاق را از دست  بزرگ

. ترين دروغ دنياست اين بزرگ. گيرد ان تحت تسلّط سرنوشت قرار ميدهيم و زندگيم مي
  )19: 1385كوئيلو (
 ـ كه عـددي كامـل اسـت ـ      چهلـ توجه نويسنده به اعداد و از جمله عدد 11

هـا،   ها، حماسـه  ها، اسطوره در افسانه. تواند از نمادهاي اين داستان به شمار آيد     مي
رانجام مكتب عرفان و تصوف، اعدادي چـون  تاريخ، مذهب، باورهاي عاميانه و س  

  .عدد هفت و مشتقّات آن كامل هستند و بازتاب آنها هم در آثار گسترده است
تواند چنـدين موضـوع      در مباحث ديني و عرفاني ما مسلمانان، عدد چهل، مي         

الف ـ بنا بر حديث قدسي، سرشتن خميرماية وجـود   : مهم را در ذهن تداعي كند
ب ـ ميقـات   » خمرت طنيت آدم بيدي اربعين صباحاً«: ل روزحضرت آدم در چه

اسـرائيل در تيـه يعنـي بيابـان گمراهـي و             حضرت موسي و سرگرداني قـوم بنـي       
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 رٍشْعا بِ اه¢ن¤ممتْ اَ  و ةًلَيلَ اثينَل¤ ثَ وسي¢ا م ن¤داع و¢ و«. سرگرداني، نيز چهل شب بوده است     
گيـري از مـضمون حـديث     ج ـ بهره . )142: 7 اعراف(» ...ةًلَيلَ عينَبره اَبِّ رات ميق¤متَفَ

»  مِـن قَلبِـه علـي لِـسانِهِ        الحكمـة من أخلَص للّهِ أربعينَ يوماً ظَهرَت ينَابِيع        «: نبوي
هـاي حكمـت از دل بـر         كسي كه چهل شب را با اخالص به روز آورد، چـشمه           (

د ـ موضوع چله نشيني اهل تـصوف   . )541: 1376فروزانفر ( )شود زبانش جاري مي
پـسر چهـل روز در صـحرا        «. و موارد ديگـر از ايـن دسـت قابـل بررسـي اسـت              

  )30: 1385كوئيلو (» .سرگردان بود
هـاي عرفـاي مـسلمان،       ـ يكي از موضـوعات اساسـي در بررسـي انديـشه           12

موضوع وحدت شهود و همچنين اتّحـاد عاشـق و معـشوق اسـت كـه گـاهي بـا             
وحـدت شـهود عنـصر اساسـي        . عربي و پيروانش آميخته است     ابنوحدت وجود   

كليات ديـوان   و مثنويهاي تمثيلي و رمزآلود مولوي است كه در      بسياري از داستان  

در همان دفتر اول، حكايت رفتن گـرگ و روبـاه در   .  به دفعات آمده است شـمس 
 دو بيـت    خدمت شير به شكار و قصة آنكه در ياري بكوفت و ابيات زيبايي چون             
 و اينكـه  هزير ـ كه يكي زبان  حال سالكي است پس از تحمل رنج سفر يك سـال  
 نمـاد    كـه  ابتدا من گفته بود و براي خود وجودي قائل بود و ديگري پاسـخ شـير               

 ، نماد سالك و مريد تسليم است       كه ،به روباه است،  ذات حق در اين داستان كوتاه       
  .دهندة اين باور عرفاني موالنا است نشان

ــت ــن درآ  : گف ــي اي م ــون من ــون چ ــرا  اكن ــدر سـ ــن انـ ــايي دو مـ ــست گنجـ  نيـ
  )1371/1/3063مولوي (

ــدي    روبهـــا چـــون جملگـــي مـــا را شـــدي  ــا ش ــو م ــون ت ــم؟ چ ــت آزاري  چون
  )1/3111/همان(

 عطّـار،   الطيـر  منطـق توان در آثاري از جمله       هاي اين نگرش عرفاني را مي      نشانه
القضات و ديگـر عرفـاي       روبهان بقلي، آثار عين    حلّاج، بايزيد بسطامي و      شطحيات

هـايي    هم به چنين انديشه    كيمياگررسد كه نويسندة     به نظر مي  . بزرگ مشاهده كرد  
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ان، به آن توجه داشته     پويژه هنگام سخن گفتن فاطمه با پسر چو        او به . معتقد است 
  : است

 مورد زبان جهان و بعد هم در. دومين روزي كه مرا ديدي گفتي دوستم داري: فاطمه گفت
: 1385كوئيلو (. ام براي همين جزئي از وجود تو شده. روح دنيا به من چيزهايي آموختي

88(  
را بـه ذهـن تـداعي       » من كي ام ليلي، ليلي كيست؟ مـن       «: همان سخن معروف  

  .نمايد مي
 انتخـاب كـرده     چوپـان ـ اينكه پائولوكوئيلو، شخصيت اصلي داستان را يك         13

بيشتر پيامبران آسماني يك دورة طـوالني       . اهميت بسيار دارد  است، در جاي خود     
كوشي و طي    هاي طبيعت، سخت   شباني را پشت سر گذاشته و با صحرا و شگفتي         

هاي آن داستان حضرت     از نمونه . اند سفرهاي طوالني، بيش از ديگران الفت داشته      
يي كامـل   گويا نويسنده با اين داستان آشنا     . موسي و چوپاني شعيب معروف است     

نخـستين بـار چوپانـان      «: دهد كـه   مرد انگليسي به سانتياگو پاسخ مي     . داشته است 
پـس صـحبت يـك      . پادشاهي را شناختند كه بقية مردم از شناخت او عاجز بودند          

در اين زندگي شباني كـودك از       . )63: همان(» پادشاه با يك چوپان غيرعادي نيست     
 گوسـفندان بـه او چيـز مهمتـري          امـا «. گوسفندان چيزهاي مهمي آموختـه اسـت      

و آن زبان، زبان    .. .فهمند اينكه در دنيا زباني وجود دارد كه همه مي        . آموخته بودند 
  )57: همان(» .شوق بود؛ زبان كارهايي كه با عشق و هدف همراه بود

از مفاهيم ارزشـمند    ) نقد حال ( در برابر گذشته و آينده       زمان حال ـ توجه به    14

تواند متـأثّر از انديـشة سـاير          است كه اين نيز به سهم خود مي        اگركيميديگر داستان   

  : انديشمندان و عرفاي ملل ديگر، به ويژه آنچه در عرفان اسالمي مطرح است، باشد
تواني آن را بهبود بخشي و اگر  اگر به زمان حال توجه كني، مي. راز كار در زمان حال است

  )93: همان(. م در انتظار توستزمان حال را بهبود بخشي، آيندة خوبي ه
  :به چند مورد در تاييد اين سخن توجه شود
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 نيـــست فـــردا گفـــتن از شـــرط طريـــق صـــوفي ابـــن الوقـــت باشـــد اي رفيـــق
ــزد نيــــستي  تــو مگــر خــود مــرد صــوفي نيــستي       هــــست را از نــــسيه خيــ

  )134ـ1371/1/133مولوي (

 ت فريـــاد مكـــنفـــردا كـــه نيامـــده ســـ از دي كــه گذشــت هــيچ از او يــاد مكــن
 حالي خـوش بـاش و عمـر بـر بـاد مكـن              بـــر نامـــده و گذشـــته بنيـــاد مكـــن    

  )268: 1، ج 1384نقل از صفا به خيام، (

السيف شاعراني كه مفاهيم عرفاني بـر        بقيةو سرانجام به قول سهراب سپهري،       
مذاق وي خوش نشسته است و از اين مفاهيم متعالي نيز بـه خـوبي بهـره گرفتـه                

 او سرشـار از     هـشت كتـاب   توان ادعا نمود كه در ميان آثار معاصـرين،           ياست و م  
  :رموز عرفاني است

  )292: 1379سپهري ( .زندگي آب تني كردن در حوضچة اكنون است
انسان يا در خواب و يا در بيـداري بـه حقـايقي دسـت               : عرفا معتقدند كه  ـ  15

 صوفي الهامي بـشود و  اگر درخواب به عارف و  . يابد كه ديگران از آن عاجزند      مي
ايـن موضـوع در بيـداري يـا         حقيقتي را كشف كند، روياي صادقه نام دارد و اگر           

اگر چه خـواب كيميـاگر آغـاز        . اند هي باشد، نام مكاشفه بر آن گذاشته      يقظه و آگا  
همة اين داستان جذّاب است، اما پايان اين پژوهش به اين انگاره اختـصاص داده               

  .شد
مشغول كندن زمين شد و هنگامي كه مشغول اين كـار بـود،             پسر  ! نشانة ديگر «

توانـد در حيـاط      هر كـس مـي    : هاي مرد بلورفروش افتاد كه گفته بود       به ياد حرف  
يكي از كساني كه هنگـام كنـدن زمـين          . )145: 1385كوئيلو  (» اش هرمي بسازد   خانه

يـن را در    دنبال گنج هستم و ا    «: اطراف اهرام به او رسيد، پس از آن كه پسر گفت          
دو سال پيش در همين محل، من همچنين خـوابي را دوبـار             : ام، گفت  خواب ديده 

اي را   هاي اسپانيا سفر كنم و كليساي مخروبـه        خواب ديدم كه بايد به دشت     . ديدم
در خواب ديدم كه چناري     . كنند جا اطراق مي   بيابم كه چوپانان با گوسفندان در آن      
كه اگر پاي درخـت را      : ه و كسي به من گفت     در صندوقخانة مخروبة كليسا روييد    
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: همان(» .پس از اين متوجه شد كه گنجش كجاست       . بكنم، گنجي پيدا خواهم كرد    
147(  

پايان داستان كيمياگر، ابيات شيرين پايان داسـتان رسـيدن مرغـان بـه محـضر                
هنگـامي كـه سـي مـرغ پـس از طـي             . آورد  عطّار را به يـاد مـي       الطّير منطقسيمرغ  

اي خطرناك به محضر سيمرغ رسيدند، متوجه شدند كه سيمرغ چيزي جز            ه وادي
  .سي مرغ نيست

ــان   ــيمرغ جهـ ــس روي سـ ــم ز عكـ ــان   هـ ــد از جهـ ــرغ ديدنـ ــي مـ ــرة سـ  چهـ
 شــك ايــن ســي مــرغ آن ســيمرغ بــود بــي چــون نگــه كردنــد آن ســي مــرغ زود    
ــام  ــيمرغ تمــ ــد ســ ــويش را ديدنــ ــدام     خــ ــرغ م ــي م ــيمرغ س ــود س ــود خ  ...ب

ــيمر ــيش س ــسير ســاخت پ ــسي اك ــناخت     غ آن ك ــان ش ــه مرغ ــن هم ــان اي ــو زف  ك
  )250: 1371عطّار (

  
  نتيجه

گيري درست و منـصفانه      شناخت آثار جاودان ادبي و هنري جهان از يك سو و بهره           
چه در زبان و ادبيـات فارسـي خلـق     از سوي ديگر و در عين حال مقايسة اين آثار با آن       

هـاي   ، تفسير و در نهايت نقد درست اين آفـرينش         شده است، مجالي مناسب براي تبيين     
بايد اين حقيقت مسلّم را پذيرفت كه برخي از اين آثـار چـون سـتارگان               . برجسته است 

 پائولوكوئيلو يكـي از ايـن       كيمياگردرخشند و داستان     پرفروغ بر تارك ادبيات جهان مي     
 صميمي و تأثيرگذار و     اين نويسنده توانسته است با زباني ساده،      . هاي فراوان است   نمونه

اي جـذّاب بـه خلـق آن      مايـه  افزون بر آن، با نمادهاي شناخته شده و جهاني و بـا درون            
ويژه  هاي گوناگون آثار پائولوكوئيلو، به     نويسندة اين مقاله با مطالعة دقيق جنبه      . اقدام كند 

نهـا  تـرين آ   ، به نتـايج زيبـا و قابـل توجـه دسـت يافـت كـه عمـده                  كيمياگررمان كوتاه   
هاي ژرف و عميق اين نويـسندة برزيلـي از مـذاهب ملـل گونـاگون، قـصص و                    آگاهي

هاي جهاني، رموز شناخته شده و مورد اسـتفادة شـعرا و نويـسندگان عـارف و                  اسطوره
گيري درست و متناسب و بازتاب اطّالعات گستردة خود در اين اثـر              بيشتر از همه، بهره   
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جايب نامه و هزار و يك شب از متون غيرعرفـاني           هايي از ع   ارزشمند است كه به نمونه    
 عطّـار  الطير منطقو دو داستان نمادين و تمثيلي از موالنا، غزلي از حافظ و كليت داستان  

هاي عرفاني برخـي از   با اين توصيف و با مقايسة اجمالي اين اثر با انديشه       . اشاره گرديد 
كـه نويـسنده بـه خـوبي از عرفـان      رسد  عرفاي نامي ايراني ـ اسالمي، چنين به نظر مي 

اسالمي آگاهي دارد و از آبشخور تعاليم و مفـاهيم سـخن بزرگـان ادب فارسـي چـون                   
مند است، و در نهايت ما بر اين باوريم كـه ايـن اثـر                عطّار، موالنا، حافظ و ديگران بهره     

ـ  ،زمـين  تواند بدون خاستگاه و پشتوانة فكري ادبيات مشرق        ادبي ارزشمند هرگز نمي    ه  ب
  . باشد،ويژه ادبيات عرفاني ايراني ـ اسالمي

  
  نوشت پي

)1( Santiago, Saint-Jaques و سن ژاك فرانسوي، قديسي است كه مسافران را حمايت 
به انگليسي او را سنت جيمز و به ايتاليايي جياكومو و به زبان التين يعقوب كـه                 . كند مي

  )نمقدمة سفر به دشت ستارگا. (از حواريون بوده است
  .جا است گيزا شهري نزديكي قاهره كه اهرام ثالثه و مجسمة ابوالهول در آن) 2(
 تــا كيميــاي عــشق بيــابي و زر شــوي     بشويدست از مس وجود چون مردان ره         )3(

  )973: 1، ج 1362حافظ (

ــر مــسم افتــاد و زر شــدم  گوينــد روي ســرخ تــو ســعدي كــه زرد كــرد؟  اكــسير عــشق ب
  )619: 1369سعدي (

 كاين كيميـاي هـستي قـارون كنـد گـدا را            هنگام تنگدستي در عـيش كـوش و مـستي         ) 4(
  )27: 1، ج 1362حافظ (

  .49: 3 سورة آل عمران )5(
  .43 :12سورة يوسف ) 6(
)7 (رِثَ سلَو ويpدانُم  rاودو rالَ قpا اَ ييّهrا النلِّاسع مrنالطَّ قَطِنْا مري) ...16: 16 لمن(  
ــم  دفتـــر صـــوفي ســـواد و حـــرف نيـــست) 8( ــپيد ه ــز دل اس ــست  ج ــرف ني ــون ب  چ

ــم  ــار قلـــــــ ــشمند آثـــــــ ــدم  زاد دانـــــــ ــوار قــ  زاد صــــوفي چيــــست؟ انــ
  )160ـ1371/1/159مولوي (
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ــين  ــم ببـ ــيكن هـ ــت آري ولـ ــير گفـ ــومنين شـ ــا و مـــــ ــدهاي انبيـــــ  جهـــــ
ــرد    ــت ك ــان را راس ــالي جهدش ــق تع ــرد    ح ــرم و س ــا و گ ــد از خف ــه ديدن  آن چ

  )972 و 1371/1/971 مولوي(

 اي بـــسا دو تـــرك چـــون بيگانگـــان    زبـــان اي بـــسا هنـــدو و تـــرك هـــم   ) 9(
ــت  پـــس زبـــان محرمـــي خـــود ديگـــر اســـت  ــر اســ ــاني بهتــ ــدلي از همزبــ  همــ

  )1207ـ1/1206/همان(

ــم     ــم زن ــر ه ــت را ب ــوت و گف ــرف و ص  تــا كــه بــي ايــن هــر ســه بــا تــو دم زنــم  ح
  )1/1730/همان(

  

  كتابنامه

  .قرآن كريم
  .برهان قاطع

. 2چ  . 2ج  . به تـصحيح و توضـيح پرويـز ناتـل خـانلري           . ديوان. 1362. حافظ شيرازي 
  .خوارزمي: تهران
: تهـران . 2چ  . ترجمـة خجـسته كيـوان     . زنـدگي مـن پـائولوكوئيلو     . 1381. آرياس. خوان

  .مرواريد
  .اطّالعات: تهران. 7چ . )دفتر اول(شرح جامع مثنوي معنوي . 1378. كريم. زماني

  .طهوري: تهران. 27چ . هشت كتاب. 1379. سهراب. سپهري
  .فروغي: تهران. 4چ . به تصحيح فروغي و آشتياني. كلّيات. 1369. سعدي شيرازي
: تهران. 4چ  . به تصحيح غالمحسين يوسفي   . نامه بوستان يا سعدي  . 1372 .ــــــــــــــ

  .خوارزمي
  .ققنوس: تهران. 24چ . 1ج . تاريخ ادبيات ايران. 1384. اللّه ذبيح. صفا

. به اهتمام و تصحيح صـادق گـوهرين       . )مقامات طيور (الطّير   منطق. 1371. عطّار نيشابوري 
  .علمي و فرهنگي: تهران. 8چ 

ترجمة كامل و تنظيم مجدد حسين    . احاديث و قصص مثنوي   . 1376. الزمان بديع. فروزانفر
  .اميركبير: تهران. 1چ . داودي
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  .سي معينرفرهنگ فا

  . كتاب مقدس
بررسي تطبيقي مـضمون بازگـشت بـه اصـل در ادبيـات عرفـاني                .1387... . زهره و  ،كسائيان

  .دانشگاه اصفهان: اصفهان. جهان
نـشر  : تهـران . 5چ  . آرا قهرمـان   ترجمـة دل  . سفر به دشت ستارگان   . 1382. پائولو. كوئيلو

  .پژوهش فرزان
  .كاروان: تهران. 8چ . جمة آرش حجازيتر. شيطان و دوشيزه پريم. 1383 .ـــــــــــــ
  .كاروان: تهران. 4چ . ترجمة آرش حجازي. كيمياگر. تا  بي.ـــــــــــــ
  .فرزان: تهران. آرا قهرمان ترجمة دل. كيمياگر. تا  بي.ـــــــــــــ
  .افراز: تهران. 3چ . ترجمة ميترا ميرشكار. كيمياگر. 1385 .ـــــــــــــ
  .كاروان: تهران. 4چ . ترجمة آرش حجازي. مكتوب. 1380 .ــــــــــــ

  .چ افست گلشن: تهران. 7چ . فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي. 1362. سيدصادق. گوهرين
  .نامة دهخدا لغت

  .ققنوس: تهران. 4چ . به تصحيح رينولد نيكلسون. مثنوي معنوي. 1371. مولوي
: تهـران . جعفـر مـدرس صـادقي     ويـرايش   . نامه عجايب. 1354. محمدبن محمود همداني  

  .مركز
  .شناسي انستيتوي ايران و فرانسه ايران: تهران. انسان كامل. 1341. عزيزالدين. نسفي

  .زرين: تهران. تاريخ آفرينش. 1354. مجيد. يكتايي
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