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عناصر بینامتنی در منطق الطیر عطار و کیمیاگر پائولو کوئیلو

زايیحیی آتش
1خیزدالرام صبح

نورالدین پیدا
:چکیده

هاي جدید در حوزه ارتباط بین متون مختلف، و باروري ایـن  پس از ظهور باختین و ارائه نظریه
ریها امري انکارناپذمتننیگوي بورابطه و گفتنظریه توسط روالن بارت و ژولیا کریستوا، وجود 

لیـ ، بـه دل ی و فلسـفی هـاي عرفـان  در مـتن رابطـه نیـ . اباشـد مـی ریناپـذ اجتنابگر،یدیبه عبارتای
.استمشهودگریاز متون دشیکه دارند، بیهاي خاصیژگیو

-مـی اعـالم نیشیخود را از آثار پدیتقلاي یریرپذیتأث،مؤلّفانبسیاري از برخالف پائلوکوئیلو
ست، به همـین دلیـل   گرفته ابه وام شب کیرا از هزار و اگریمیکي دهیااو مدعی است که ، نماید

دیمتن بانیبه شواهد و قراهبا توجست، اما  هاي کوئیلو کامالً مشهود اتاثیر عرفان شرقی در نوشته
شـباهت  ، انیـ بوهیشـ واسـلوب محتوا و پیام متن و هم از نظـر  نظرکیمیاگر کوئیلو هم ازگفت که 

این مقاله در صدد این نیست که ادعا کند پـائولو کوئیلـو اثـر    البته .الطیر عطار داردفراوانی به منطق
هاي ایـن دو اثـر   الطیر الهام گرفته است بلکه صرفاً مقایسه و بیان شباهتمعروفش را از کتاب منطق

نیـ اوجـود دارد. اثـر دو نیتفکّر حاکم بر او هم در محتوا و هم در شکلرابطه بینامتنی می باشد. 
ـ بـه دلیـل ایـن کـه هـر دو در      » سیمرغ«و» کیمیاگر«اوینی چون عننشیگزوهیبه ششکلرابطه در

در ییمعنالتحوریسکیدر اثراز نظر محتوا، هر دو ، وشده استرقرارجهان واقع وجود ندارندـ ب
ن گفت که این دو اثر در خوانش هم موثر هستند.توابنابراین با بیان باختینی میاند.حرکت

هـاي  ی را بـا درنظـر داشـتن عناصـر و گـزاره     نـامتن ید رابطـه ب نـ کنیمقاله تالش منینگارندگان ا
.کنندیبررسمنطق الطیر عطار و کیمیاگر پائولو کوئیلو نیبمشترك 

الطیر، کیمیاگرطقبینامتنیت، عطار نیشابوري، پائولو کوئیلو، منهاي کلیدي: واژه

1-delaramsobhkhiz92@gmail.com دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشجوي دکتراي زبان و ،
ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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مقدمه
هاآنانیمتینامتنیرابطه بیها در عصر حاضر بررسهاي مهم مطالعه متنوهیاز شیکی
سـتون منطـق مکالمـه   هیبا مطرح کردنِ نظرنیکه ابتدا باختاستی اصطالحتینامتنیباست.

مطالعـه  از آن بـراي  ت،یـ نامتنیواژه بعـالوه بـر وضـع   سـتوا یکرکرد، سـپس زيیریآن را پ
)125: 1390. (نامور مطلق نموداستفاده نهیزمنیپردازي در اهیو زبان و نظراتیادب

بسـته، مسـتقل و   یاسـت کـه مـتن نظـام    شـه یاندنیـ بـر ا یمبتنتینامتنیب«ساده، انیبه ب
: 1384ک،یـ (مکار» متـون دارد ریو تنگاتنگ با سـا هیدوسويوندیبلکه پست،یخودبسنده ن

و جـدا از متـون   يمنـزو کّـه، یامر به نظر برسـد،  تیدر بداد،ینچنان که شاآیمتنچی). ه72
روالن بـارت  ریـ نامـدار نظ انیو پساساختارگرا» نقد نو«مندانشهیاندزاياری. بسستینگرید

آراء طرةی). نفـوذ و سـ  31: 1388نـده، ی(پاداننـد یمـ »ینـامتن یبياتکّـه چهل«را يهر نوشتار
و ژرف است که به بـاور تزوتـان تـودوروف او را    عیچنان وسستمیبدر قرننیباختلیخائیم

ـ نظرنیبزرگتـر تـوان یمـ  ـ ادبپـرداز هی دیـ نامسـتم یدر قـرن ب اتی)Todorov, 1984: ix .(
پرداختـه بـود، اصـطالح    نیآراء بـاخت یکـه در آن بـه بررسـ   ياول بـار در جسـتار  ستوایکر

مـتن  ییرا که موجـب رهـا  نیتوسط باختیامتننیرا مطرح کرد و طرح مناسبات ب»تینامتنیب«
:Kristeva, 1969دانسـت ( شیسـتا سـتۀ یشاشد،یمتصلّب و بسته میینظام معناکیاز 

يهـا متشـکّل از سـاحت  ییکـرده اسـت کـه مـتن فضـا     دیـ نکته تأکنی). بارت بارها بر ا83
ينوشتارچیرو، هنیو از ااندختهیدرهم آمگریکدیمختلف است که در آن انواع نوشتار با 

یفرهنگـ يهـا اسـت کـه از خاسـتگاه   ییبلکـه حاصـل نوشـتارها   سـت، یننیینوظهور و نـوآ 
-Barthes, 2010: 1324اند (متفاوت و متکّثر برآمده 25.(

تفکّر حاکم بر اثر یو حتیجزئوی، در ساختار کلّیت در نثرهاي عرفانینامتنیرابطه ب
وجود دارد. 

؛اسـت تیـ حـائز اهم شیاز پـ شیدهنده مـتن، بـ  یروابط تعالیبررسمطالعه محتوا در
ینـامتن یشکلِ متن، آنچه که وجود رابطه بودر صورتینامتنیدر رابطه بلچراکه بعد از تأم

شـود کـه   یمـ بـا یزی زمـان محتواي متن است. متنیرساند، بررسیمنیقیرا به درجه حتم و 
و عـالوه بـر آراسـتن مـتن بـه     ردیي هم به کار گمؤلّف توانسته باشد واژه و معنا را در راستا
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. مطالعـه  دهـد ونـد یاثـر پ تیـ به استواري، با تمامزیرا نهیمفهوم و درون ما،یعیبدورهايیز
مـتن را از  بودنیی و چندصداییمعنامتن را ممکن و چندیتبارشناساز نظر محتوا،یمتنانیم

: 1393(مختـاري و دیگـران،   ..کنـد یمـ روشـن و جمـالت آشـکار  بـات یپسِ عبارات، ترک
).296ـ295

هاي بسیاري در غرب و شرق وجود دارند که مضمون و محتـواي مشـترکی بـا    داستان
، »هـزار و یـک شـب   «عطار دارند. از جملـه:  » منطق الطیر«و داستان تمثیلی »  کیمیاگر«رمان 

اثـر  » ارتاسـیذ «، »شـبی در زیـر پـل سـنگی    «نوشـته سـوافهام،   » دستفروش«، »شازده کوچولو«
»مثنوي معنوي«و داستانی در دفتر ششم » عجایب نامه«، »پسر گمشده«هرمان هسه، 

آنهـا  ینـامتن یبدو اثـر فهـم  نیـ علـل انتخـاب ا  نیاز مهم تریکیحداقل اییعلّت اصل
مؤثرند و مطالعه همزمان و خـوانش  گریدو متن در خوانش همدنیاگر،یاست؛ به عبارت د

هـردو  رایسازد؛ زیمآشکاری آثار را به خوبنیایاصلگاهیو جایاقعوتیهوآنهای نامتنیب
: 1393(مختاري و دیگـران،  اختصاص دارند.ی حرکت و سفرعنیموضوع واحد، کیاثر به 

287(
کوئیلو خود ادعا می کند که این رمان را با الهام از داستانی در هزار و یک شب ـ کـه   

خورخـه  «ی و عربی است(دهخدا، ذیل عنوان) ـ ترجمـه   شامل افسانه هاي کوتاه هندي، ایران
نوشته و چهار ایده هدایت کننده را از این داسـتان  » قصه دو رویابین«به نام » لوئیس بورخس

چند سطري و کوتاه گرفته است:
افسانه نشانه ها و عالئم-1
افسانه شخصی-2
روح جهان-3
ضرورت استماع نداي دل و درون-4

رمان خـود را بـا ایـن حکایـت امـا بـه عنـوان راهبـر آغـاز          «ارد که او خود اذعان می د
)1377(کوئیلو، نشریه سالم، » نمودم
هم بدان داده اند، قبال در » طیورنامه«که دیگران عنوان » مقامات طیور«یا » منطق الطیر«

امام محمد غزالی کـه سرمشـق و الگـوي عطـار در     » رساله الطیر«بوعلی سینا و » رساله الطیر«

136

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


» الحمامه المطوقه«الطیر عطار بوده است و حرکت دسته جمعی مرغان در باب سرودن منطق
ــیده  ــه و قصــ ــه و دمنــ ــاب کلیلــ ــراین   در کتــ ــواهی بــ ــانی گــ ــر خاقــ ــق الطیــ ي منطــ

).17و 16، 1377مدعاست.(گوهرین،

الطیر و رمان کیمیاگرخالصه داستان منطق
منطق الطیر:

گروهی از پرندگان براي یافتن سیمرغ، پادشـاه  الطیر، داستان سفرموضوع اصلی منطق
پرندگان است، پرندگان در این جا سـالکان راه حـق و مـراد از سـیمرغ وجـود حـق اسـت.        
هدهد سمت راهنمایی مرغان را می پذیرد و آنـان را کـه هـر یـک بـه عـذري متوسـل مـی         

غ بـه حرکـت   هاي راه و تمثل به داستان شیخ صنعان، در طلب سـیمر شدند، با ذکر دشواري
آورد و بعد از طی هفـت وادي دشـوار کـه اشـاره اسـت بـه هفـت مرحلـه از مراحـل          در می

سلوك (طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقـر و فنـا) بسـیاري از آنـان بـه علـل       
مانـد. و در  آیند و از آنان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور باقی میگوناگون از پاي درمی

الی که غرق در انکسار و معترف به عجز و ناتوانی خود شـدند و بـه فنـا و نیسـتی     پایان در ح
در یابند که حقیقـت سـیمرغ  خود در یافتن سیمرغ آگاهی یافتند، دچار حیرت شده و درمی

)66-865: 1382، 2مرغ) نهفته است. .(صفا،جوجود خودشان (سی
کیمیاگر:

کنـد.  ود را رها کرده و چوپانی پیشه میرمان کیمیاگر، داستان جوانی است که دیار خ
گیـرد گوسـفندهایش را بفروشـد و راهـی     بیند تصمیم مـی سپس در اثر خوابی که دو بار می

رو هـایی روبـه  دیار مصر شود. سفر او دو جنبه سیر آفاقی و انفسـی دارد. در راه بـا دشـواري   
خـود صـراحت عـدم رغـم علیکوئیلوماند. شود و حتی گاهی براي ادامه مسیر مردد میمی

مثنـوي بغـدادي مردتمثیلاساسبرراخودداستاناصلیموالنا، هستۀداستانازدربرداشت
(پـردازد مـی آنبـه ودهـد بـرگ مـی  وشـاخ راي داستانمایهسپس درونوافکندمیطرح

یـا پیـر طریقـت تاکیـد     » راهنما«در داستان کیمیاگر به اهمیت وجود )205: 1389، محجوب
شـود کـه هـر کـدام بـه نـوعی یـادآور        ده است. جوان در طی مسـیر بـا افـرادي آشـنا مـی     ش
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تواننـد بـه حقیقـت هسـتی دسـت      پرندگانی در منطق الطیر هستند و البته آنان به دالیلی نمـی 
کنـد بـه گـنج دسـت     رسد و هر چـه زمـین را مـی   یابند. جوان با کمک کیمیاگر به اهرام می

دهنـد. سـرانجام   کنند و او را مورد ضـرب و شـتم قـرار مـی    له مییابد. راهزنان به او حمنمی
اي بـوده کـه جـوان بـا     یابد که گنج در همان کلیسـاي متروکـه  جوان از زبان راهزنی در می

شـتابد و گـنج را   کرده است. بنابراین به سـوي گـنج مـی   گوسفندانش در آنجا استراحت می
یابد.می

دو اثر:ینامتنیرابطه ب
ترین گـزاره هـا در مطالعـات بینـامتنیتی از     ، یکی از مهموعات مشتركو موضنیعناو

رسـد، وجـود   است. آنچه نمایان و آشـکار بـه نظـر مـی    و اعالم شدهحیصرتینامتنیبجنس 
وحـدت  باشـد.  الطیر و رمان کیمیاگر میمشابهت ها و یکسانی هاي موجود در داستان منطق

از مفاهیم و گـزاره هـاي   یهتعداد قابل توجمورد بحث، باعث شده است اثرموضوع در دو 
ی در دو اثر نمایان شوند.تینامتنیب

:زمان
ـ واقعاز ویژگی هاي نوشته هاي عرفانی، توجه به زمان حال اسـت زیـرا    مـرتبط بـا   تی

).Bakhtin, 1981: 40به شمار رود (دیجديسرآغازتواندیزمان در نوع خود م
نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن الوقت باشد اي رفیق    

)133، 1: ج1371(مولوي، 
خورم به چیزي جز خـوردن  وقتی دارم می«این ویژگی در هر دو داستان مشهود است. 

روم، اگر ناچار شوم بجنگم، آنروز نیز مانند کنم، اگر در حرکت باشم فقط راه میفکر نمی
کنم و نـه در آینـده.   ته زندگی میهر روز دیگري براي مردن خوب است. چون نه در گذش

)99: 1377کوئیلو،»(تنها اکنون را دارم
محو ما گردید در صد عز و ناز            تا به ما در خــــویش را یابید باز
محو او گشتند آخـــر بر دوام            سایه در خورشید گم شد والسالم

)236: 1377(عطار،
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نـیم شـب شـده اسـت. در منطـق الطیـر عطـار، حضـور         البته در هر دو داستان اشاره بـه 
سیمرغ در نیم شب بیان شده است.

ابتداي کار سیمرغ اي عــــجب             جلوه گر بگذشت بر چین نیم شب
)41: 1377(عطار، 

به جنبـه اسـرار امیـز آن پرداختـه اسـت تـا روایتـی  از        » نیم شب«شاعر با انتخاب زمان 
اشـارتی اسـت بـه    «) و البتـه تعبیـر شـب ظـاهرا     54: 1373ند.(شمیسـا، پیامبر اکرم را تاویل ک

وقتـی بیـدار شـد هـوا هنـوز      ) «355: 1353(فروزانفـر، » حدیث ان اهللا خلق الخلـق فـی ظلمـه   
» درخشـیدند تاریک بود، به باال نگریست و ستارگان را دید که از میان سقف نیمه ویران می

)19: 1377(کوئیلو،
بیند. خواب دیـدن جـوان در کیمیـاگر نیـز نـیم      شب خواب میشیخ صنعان نیز در نیم 

کننـد  کند و راهزنان به او حملـه مـی  شب است. هنگامی که جوان در کنار اهرام زمین را می
)در منطـق  177نیز نیم شب است اما زمان یافتن گنج  پس از طلـوع خورشـید اسـت.(همان:    

» نورالنـور «ند قربت الهی)می نشینند، الطیر نیز زمانی که مرغان به گنج حقیقی(حضور در مس
است.

شد جهان بی او حجابی آشکار                  پس ز نورالنور در پیوست کار
)233: 1377(عطار،

حرکت:
أَفَلَم یسـیرُوا  "در قرآن چندین آیه پیرامون سفر براي عبرت از گذشتگان وجود دارد:

ی قُلُوب مضِ فَتَکُونَ لَهی الْأَرافلُونَ بِهقع"...

46الحـج (...بیندیشـند آنباکهباشندداشتههایىدلتااندنکردهگردشزمیندرآیا
، نیز به لزوم 46و حج109، یوسف69، نمل36، نحل137هاي آل عمران)و همچنین در سوره
شود. در داستان هاي عرفـانی سـفر الزمـه حرکـت اسـت،مرغان بـراي       سیر و سفر تاکید می

فکـر  «بایـد حرکـت کنـد.    » گنج«باید سفرکنند. سانتیاگو نیز براي یافتن » سیمرغ«به رسیدن 
: 1377کوئیلـو، »(کرد:کولی ها چقدر زیرکند! شاید به آن دلیل کـه زیـاد سـفر مـی کردنـد     

178(
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یکی از شاخصه هاي برتر مکتب رمانتیک نیز سیر و سفر به ادوار تاریخ و مکـان هـاي   
هاي درونی و مکاشـفات شـاعران و نویسـندگان ایـن مکتـب      جغرافیایی و همچنین سیاحت 

ادبی است. سفر یکی ازموضوعات نخستین آثار ادبی برجسته بازمانده از اعصـار دور، یعنـی   
داستان هبوط عشتر است. در گیل گمش که نخستین حماسـه بشـر اسـت و نیـز در اودیسـه،      

آب حیـات، داسـتان شـیخ    داستان هیلد براند ژرمنی، داستان سـفر خضـر و اسـکندر در پـی    
هـایی چـون   صنعان، داستان معراج برخی پیامبران از جمله پیامبر اسالم (ص) و معراج گونـه 

داستان ارداویرافنامه در آیین زرتشت و داستان سیذارتا نمونـه هـاي دیگـري در آثـار کهـن      
باشند.بشري از این دست می

)ایـن  12همـان:  »(مـذهبی بیـابم  او خود گفته بود که من نمی توانم خدا را در مدرسـه «
گفته او یادآور تغییر حالت شخصیت هایی چون ابراهیم ادهـم، امـام محمـدغزالی و موالنـا     

کیمیاگر پاسخ داد: فقط یک راه براي آموختن وجـود دارد  «پس از مالقات با شمس است. 
تهـی  مالصدرا طی چهار سفر(اسفار اربعه) را براي یک راهنمـاي من » و آن عمل کردن است

توانـد داشـته   ) این سفر دو وجهه می49-10: 1389الزم می داند.( نصر اصفهانی و دیگران، 
باشد: وجهه درونی و وجهه بیرونی.

سفر اصلی سفر درون است. قهرمان داستان درحقیقت با طـی آفـاق و انفـس در درون    
ی یابـد.  کند که در نتیجه آن، به حقیقت و گوهر وجودي خود دست مخود سفري آغاز می

انسان موجودي مقدس و جزیی از اکسیر اعظم است که در نتیجه غرق شدن در روزمرگی، 
کند.آن را فراموش می

مکان:
یابـد. در داسـتان   در هر دو داستان به واسـطه وجـود عنصـر حرکـت، مکـان تغییـر مـی       

نامیده می شود، نا مشخص است.» اقلیم«سیمرغ مکان ابتدایی که 
را شاه نیست        بیش از این بی شاه بودن راه نیستچون بود کاقلیم ما

)38: 1377(عطار،
کـه در ظـاهر   » چـین «در بیتی دیگر اشاره شده که سیمرغ در نیم شبی، پـر خـود را بـر    

) ولـی چـین در نظـر قـدما،     41نماید گسترده است. (همـان:  مکانی جفرافیایی و ملموس می
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هـا برویـد تـا از نقـش هـاي      چین سرزمین نقشکشور نقش و نگار است. عطار می گوید به 
)54: 1373گوناگون،ره به نقاش بیابید.(شمیسا،

گر نگشتی نقش پر او عیان            این همه غوغا نبودي در جهان
)41: 1377(عطار،

-و در نظرگاه عطار این دنیا ـ که از آن به خاطر نقش و نگار فراوان به چین تعبیر مـی  
ي از خداوند است اما تنها نقشی از حقیقت است و نه بیشتر.اي ظاهرکند ـ جلوه

تواند تمثیلـی بـراي ایـن    اما در کیمیاگر مکان اولیه، دهکده است که البته همان نیز می
هـاي  پسرم، مردم تمام دنیا از این دهکده گذشته اند .... موهاي روشـن یـا چهـره   «دنیا باشد. 

ها و زن هاي ما آشنا یه اند.... این آدم ها وقتی با دشتاي دارند اما به مردم دهکده ما شبتیره
خـواهم  گویند دوست دارند براي همیشه اینجا زندگی کنند. جوان گفت: مـی شوند، میمی

)26: 1377کوئیلو،»(ها آشنا شوم چون همیشه اینجا نمی مانندهاي آنها و سرزمینبا زن
، مقصدسـالک  »کـوه قـاف  «و » رتچـین صـو  «در برابر » هند معنی«در ادبیات فارسی، 

قرار می گیرد. اما در پاره اي داستان ها مانند آنچه موالنا در دفتر ششم مثنوي بدان پرداختـه  
)(بـه نقـل از:   1371،6،4206است، مصر مقصدي است براي رسیدن به گنج.(ر.ك.به مولوي

)47: 1389اصفهانی،
ی کـه هسـت آن کـوه    در پس کوه«در منطق الطیر، حرکت به سمت کوه قاف است. 

) مرغان در کوه قاف به جستجوي عنصر مطلـوب خـود (کـه همـان     40: 1377(عطار،» قاف
پردازند. این عنصـر مطلـوب در داسـتان کیمیـاگر، همـان گـنج اسـت کـه         سیمرغ است) می

قهرمان داستان در جستجوي آن از مکان ابتدایی(اسـپانیا) بـه سـوي سـرزمین مصـر و اهـرام       
بیابد.شتابد تا آن رامی

قهرمان و شخصیت هاي داستان:
محور اصلی داستان است. باقی شخصیت ها، حول محـور  » جوان«در داستان کیمیاگر، 

ها ننهاده و خواسـته بـا ایـن    چرخند. کوئیلو، نامی بر غالب شخصیتاصلی این شخصیت می
د توانـ مـی » جـوان «طوري کـه  هاي قصه را محدود به شخص خاصی نکند. بهکار، شخصیت

هایی باشد که رویاي شخصی داریم.هر کدام از ما انسان
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-ظاهر متعددند اما هر کدام از مرغان، نمایانگر جنبهها بهدر داستان سیمرغ، شخصیت
اسـت. یعنـی   » سی مـرغ «همان » سیمرغ«هاست. به همین علت، حقیقت اي از وجود ما انسان
اي خاص.هها در معنی عام و نه در محدودهر کدام از ما انسان

شـود ولـی تحـول شخصـیت او پلـه پلـه اسـت.        با یک آرزو آغـاز مـی  » جوان«رویاي 
هـاي  ماننـد همـان ویژگـی   همانطور که در داسـتان سـیمرغ، پرنـدگانی کـه از سـفر بـاز مـی       

ها و دفع یـک بـه یـک    نیز وجود دارد اما جوان با غلبه بر آن» جوان«بازدارنده هستند که در 
است کـه بـا غلبـه بـر کبـک و      » جوان«همان » سی مرغ«رسد. فقیت میها، سرانجام به موآن

یابد.بلبل و هما و باز و ...  وجود خویش، به گنج دست می
بینیم که درصددند به کعبه آمال خـویش برسـند   هایی را میدر داستان سیمرغ، قهرمان

از آنـان بـه   شـوند و تنهـا سـی تـن     هاي راه یک به یک از دور خارج مـی اما به خاطر سختی
به ظاهر یک نفر اسـت ولـی بـا    » کیمیاگر«یابند. قهرمان در داستان شناخت حقیقی دست می

شویم که در این داستان نیز با قهرمانان متعددي روبرو هسـتیم کـه هـر    کمی دقت متوجه می
-نیـز نمـی  » طلـب «یابند گروهی هستند که حتی به مرحله یک به دلیلی به مقصد دست نمی

» چون گوسفندانی هستند که همین که آب و غـذا بـه آنهـا برسـد کـافی اسـت      «ن رسند. اینا
زبـان جهـان را نمـی    «). مرد انگلیسی به خاطر تکیه بر عقل خود و اینکـه  37: 1377(کوئیلو،

خاطر ترس از الطیر است) به، مرد بلورفروش (که همانند نماد بوتیمار در داستان منطق»فهمد
ماند.میرسیدن، از ادامه راه باز 
وجود پیر و راهنما:

وجود پیر و راهنما از ملزومات طی طریق است و این ماخوذ از قران کـریم اسـت کـه     
) در مثنـوي نیـز   76تـا  56عنوان راهنمایی براي موسی تعریـف مـی کنـد.(کهف،   خضر را به

بارها به لزوم وجود راهنما تاکید شـده اسـت. داسـتان شـهري و روسـتایی در دفتـر سـوم بـا         
داستان یازدهم آن یعنی داستان زنی که فرزندش نمی زیسـت، در پارالـل اسـت. در داسـتان     

کـه در  افتـد در حـالی  ورطـه سـقوط مـی   دوم، قهرمان داستان بخاطر پیروي از شیخ گمراه به
شودخاطر القاي ربانی، رستگار میداستان یازدهم آن زن به
حافظ می فرماید:
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همتم بدرقه راه کن اي طایر ) «566: 1378(حافظ، » قادلیل راه شو اي طایر خجسته ل«
)444همان،»(قدس

شـود  الطیر عطار بر وجود راهنما یا پیر تاکید میهم در کیمیاگر کوئیلو و هم در منطق
گزیننـد و آن  ها متفاوت است. در داستان سیمرغ، پرندگان خود راهنمایی برمـی اما نمود آن

ست. هدهد در ادبیات عرفانی، همـان راهنمـاي روحـانی    هدهد است که مظهر انسان کامل ا
است که راهنماي انسان جویاي موطن اصلی خویش، یعنی خواهـان وصـل بـه اصـل اسـت.      

)60: 160،1390(کتاب ماه، ش
من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه        قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

)431: 1378(حافظ،
سـلیمان همـان هدهـد اسـت امـا در داسـتان کیمیـاگر راهنمـاي         با توضیح اینکه مـرغ  

گیرد و گاهی جوان خود در واحدي وجود ندارد. گاهی زنی کولی این نقش را برعهده می
پی راهنماست مانند زن کولی و مرد کیمیاگر. گاهی نیز ظاهراً جوان در پـی او نیسـت ولـی    

هـم خواسـت درونـی جـوان، وجـود      رسد. البته الزم به ذکر اسـت در ایـن حالـت    او سر می
اگر انسان چیزي را بخواهد تمام اجـزاي  «گوید راهنما را جذب کرده است. راهنما به او می

عبـارتی دیگـر   ) بـه 56: 1377کوئیلو،»(هستی دست به دست هم می دهند تا به آن چیز برسد
سـیر،  نامیـده مـی شـود.( رك. لو   » قانون جـذب «این همان چیزي است که در روان شناسی، 

1387 :12 (
)                          34-35: 1389کوئیلو خود پیرو مذهب کاتولیک شده بود.(نصراصفهانی و دیگـران، 

اشاره کوئیلو بر پیامبرانی چون خضر و ابراهیم (در پادشاه سالیم)، موسی (که شغل چوپـانی  
صـر بـوده)، سـلیمان    دارد)، عیسی (که بیماران را شفا می دهد) و یوسف (که در سـرزمین م 

دانسته) و فاطمه (نام دختر پیامبر اکـرم) خـود دلیـل دیگـري بـراي لـزوم       (که زبان باد را می
الطیر نیز به پیـامبرانی چـون حضـرت سـلیمان،     پیروي از راهنمایان دینی بوده است. در منطق

یوسف، ابراهیم، داوود، یونس، موسی و عیسی اشـاره شـده اسـت کـه همگـی دال بـر ایـن        
طلبند.م
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ظـاهر نمـاد   نامد و کیمیاگر، بـه در داستان کیمیاگر، مردي که خود را پادشاه سالیم می
کنند. زن کولی نیز زبان جهان را بلـد  هاي کاملی هستندکه با نشانه ها ارتباط برقرار میانسان

کند اما چون علمش با عملش یکی نیست، سرانجامی جز ها ارتباط برقرار میاست و با نشانه
من فقط رویا را تعبیر می کنم نمیدانم چگونه باید بـه آنهـا تحقـق بخشـید     «سرگردانی ندارد 

) زن 32: 1377(کوئیلو،» دهند بگذرانمبراي همین باید زندگیم را با آنچه دخترانم به من می
ــانه   ــتن نش ــولی در ازاي گف ــی  ک ــول م ــا از او پ ــیدن   ه ــول بخش ــز ق ــد و نی ــدهم «خواه یک

گیرد.جوان می) را از31:همان»(گنج
حسـاب  بـه »  راهنما«توان از جنبه اي هاي داستان را نیز میالبته یکی دیگر از شخصیت

آورد. زنی که جوان عاشق اوست.
فاطمه در رمان کیمیـاگر، دو جنبـه دارد: جسـمانی و روحـانی. جنبـه جسـمانی فاطمـه        

ور کند زیرا وابسـتگی  زمانیست که  جوان اسیر اوست و براي رسیدن به هدف، باید از او عب
به فاطمه، جزیی از وابستگی به تعلقات دنیوي است.

تواند نقش یک  مرشد یا راهنما را داشته باشد. با دقـت در  در جنبه روحانی، فاطمه می
کـه از او بـه عنـوان جـوان در قصـه یـاد       » سـانتیاگو «شویم که غیر از نقش داستان متوجه می

ه از او با عنوان یک اسم خاص، یاد شده است.شود و  فاطمه تنها کسی است کمی
کسان دیگر چون، بلورفروش و مرد انگلیسی و ... اسامی عام دارند. پرداختن بـه اسـم   

تواند نوعی رهنمون یه یک انسان کامل (حضرت فاطمه) باشد زیرا که در خاص  فاطمه می
خواهـد بـرود و اسـیر او    دین اسالم، فاطمه کاملترین زن است. او در جایی که از جـوان مـی  

نشود بخوبی نقش یک راهنما را بازي کرده است.
خواب دیدن:

در داستان کیمیاگر جوان خوابی را چندبار می بینـد. درحقیقـت، خـواب بـراي جـوان      
سـازد. در داسـتان سـیمرغ، بـه صـورت      اي است که او را به سفر، رهنمون مینیروي محرکه

بلکه عنصر خواب در داسـتان میـانی آن (یعنـی شـیخ     مستقیم بر عنصر خواب پرداخته نشده
طـوري کـه خـواب دیـدن، نیـروي      اي دارد بـه سمعان یا همان شـیخ صـنعان) نقـش برجسـته    
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: 1377شود.( ر.ك. داستان شـیخ سـمعان، عطـار،    محرکه شیخ براي عزیمت به سفر روم می
68(

رت بـالقوه در  شاید بتوان طبق ضمیر ناخودآگاه جمعی یونـگ، ایـن عامـل را بـه صـو     
به راستی انسان از راه اسطوره به نشـانه هـا و ردپاهـایی از    «ها تصور نمود . ذهن تمامی انسان

بـرد کـه   چشمه جوشان درونش می رسـد و بـا اسـتغراق در اعمـاق وجـود خـویش پـی مـی        
یونــگ و »(درونــش کــانونی اســت کــه نقطــه اتصــال مبــدا انســان و خاســتگاه عــالم اســت. 

یـزي کــه در تعـابیر اسـالمی، عهــد السـت نامیـده مــی شـود. (قــرآن       )چ10: 1389هنـدرس، 
)172کریم،اعراف،

هـا نـوعی کشـش بـه مـاورا      ها وجود دارد. تمام ما انساناین پیمان، در ذهن تمام انسان
-هـاي جمعـی خلـق مـی    داریم، نداي وجدان و میل به تکامل داریم و بر اساس آن اسطوره

دهند. مانند واقع شدن یـک امـر واحـد    به این ندا اهمیتی نمیها کنیم. تعداد بسیاري از انسان
هـا  کند. انسـان خندد و جوان را نادان خطاب می(خواب دیدن) بر جوان و راهزن. راهزن می

و دنبال کردن » رویاي کودکی«اند. براي همین در داستان کیمیاگر،  به وجود اغلب اینگونه
پیـرزن  «خودآگاه ماست که میل به کمال دارد. آن تاکید شده است. رویاي کودکی همان نا

به جوان گفت: اگر کسی که (در خواب) آن را (گنج را) نشان داده، کـودکی بـوده باشـد،    
)31: 1377(کوئیلو،» اش این است که وجود داردمعنی

دنبال کمالنـد  توجه به ناخودآگاه جمعی، در داستان سیمرغ نیز مشهود است. مرغان به
شان باشد.هستند که کاملتر از وجود روزمرهو در پی چیزي 

جمله گفتند این زمان در دور کار             نیست خالی هــیچ شهر از شهریار
چون بود کاقلــیم ما را شاه نیست            بیش ازین بی شاه بودن راه نیست

)38: 1377(عطار،
نمادها:

ایی انسـانی هسـتند. در داسـتان     داستان سیمرغ داسـتانی نمـادین اسـت. مرغـان  نمادهـ     
ها، ها، ملخها، جیرجیركنام برده می شود. مثل پروانه» نشانه ها«کیمیاگر  به کرات از کلمه 

ها و شبدر چهارپر.مارمولک
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در داستان سیمرغ، پرندگان هر کدام نماد سالکانی هستند کـه در طلـب راه حقنـد. از    
تـوان تعـدادي از ایـن    رسـند. مـی  لی بـه مقصـد نمـی   این میان پرندگانی هستند که بنا به دالی

هاي داستان کیمیاگر تطبیق داد.پرندگان را با شخصیت
به عنوان مثال مرد بلورفروش، مانند شخصیت بوتیمار است کـه در کنـار آب اسـت و    

شـود. طلـب مادیـات زن فـالگیر را از     برد ولـی بـه آن نزدیـک نمـی    سر میدر آرزوي آن به
الطیـر همخـوانی   در منطـق » کبـک «باز می دارد. این شخصیت با شخصیت رسیدن به مقصد 

دارد.
الطیر راهنماسـت. در داسـتان کیمیـاگر نیـز راهنمـا وجـود دارد       هدهد در داستان منطق

چنانکه شرح آن گذشت.
هاي نمادین در هر دو داستان است. در داستان سیمرغ، وادي دل، یکی دیگر از انگاره

است.  » لد«عشق بیانگر نماد 
در هر دو داستان آمده است؛ در داستان سـیمرغ، بـاز نمـاد درباریـانی اسـت کـه       » باز«

) و در کیمیـاگر  68: 1373کوشند هر چه بیشـتر خـود را بـه شـاه نزدیـک کنند.(شمیسـا،      می
پرواز بازها در چند جاي داستان، ذهن جوان را به خود مشغول کرده است.(نصراصـفهانی و  

)18: 1389دیگران،
شناسانه، سیمرغ را بـه ذهـن تـداعی    در داستان کیمیاگر، با نگاهی ریخت» شاهین«نماد 

کند بنا بر قول دهخدا، وصف شاهین، از واژه شاه درآمده است، و بـه مناسـبت شـکوه و    می
عشـق  «توانایی و تقدس خود، شاه مرغان خوانده شده است.(لغت نامه دهخـدا، ذیـل لغـت)    

» اماي توسـت. کیمیـاگر گفـت: بـا شـاهینم بـراي شـکار آمـده        هـ پرواز شاهینی برفـراز شـن  
)120: 1385(کوئیلو،

دل کندن از وابستگیهاي دنیوي:
شرط رسیدن به وصول حق در عرفان، رهایی از بند تعلقـات مـادي اسـت. حـافظ مـی      

فرماید:
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود             ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

)54: 1378(حافظ،
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رسـند کـه خـود را از قیـد تعلقـات      الطیر، تنها پرندگانی به مقصد مـی چنانکه در منطق
رسـند.  کنند. بلبل و باز و کبک به خاطر این دلبستگی به مرحله طلب نیـز نمـی  مادي رها می

پله و صعودي. بـه ایـن   یابد ولی به صورت پلهاین وارستگی در داستان کیمیاگر نیز نمود می
کنـد و راه سـفر را بـر    در ابتدا جوان آسودگی یک زندگی مطمـئن را رهـا مـی   صورت که 

گزیند. براي رسیدن به رویاي خود از گوسفندان (نماد مادیات) و دختـر بازرگـان (نمـاد    می
اي به خرد. از راه بلورفروشی سرمایههاي راه را به جان میکند، سختیعشق مجازي) دل می

دهـد.  آن زندگی راحتی داشته باشد ولی به سفر خود ادامه میتواند باآورد که میدست می
رویاي شخصی جوان به ظاهر بعد مادي دارد ولی هدفی واالتر را در پی دارد زیرا کـه اگـر   
جوان به دنبال بعد مادي آن بود به حد کافی ثروتی به دست آورده بود کـه بتوانـد زنـدگی    

بود که براي رسیدن به آن، عشق بـه فاطمـه   مادي خوشی داشته باشد. هدف او هدفی واالتر
ها و کشـف حقیقـت زندگیسـت.    تواند مانعی بیافریند. هدف جوان، رسیدن به نشانههم نمی

العـاده کـه در اقامتگـاه همیشـگی خـویش      چنانکه در انتهاي داستان، جوان با گنجـی خـارق  
راه رسـیدن  «د: شود. گنج هر کس در درون اوست. چنانکه حکما گفتـه انـ  است، روبرو می

این خودشناسی و خداشناسی، زمـانی کـه بـه نتیجـه مـورد      » به خداشناسی، خودشناسی است
گیري از زندگی دنیوي ندارد.نظر برسد، منافاتی با بهره

افتد و سپس بنابراین، جوان این بار پس از دست یافتن به گنج، ابتدا به یاد زن رمال می
آیـد زیـرا فاطمـه    ج را نداشته باشد، بـه سـوي فاطمـه مـی    گو اینکه زن قابلیت دستیابی به گن

داند.ها آشناست و ارزش گنج را میزنیست که با زبان نشانه
تقدیر مکتوب یا مبحث جبر: 

خداوند راهـی را کـه   «جبر و اختیار در هر دو داستان رابطه نزدیک و تنگاتنگی دارند. 
» آنچه را براي تو نوشته شـده اسـت، بخـوانی   هر انسان باید بپیماید در جهان نوشته، تنها باید 

اسـت، شـیخ،   » سـیمرغ «اي کـه داسـتان درونـه   » شیخ سمعان«) در داستان 46: 1377(کوئیلو،
رود. خواب دیدن جوان نیـز، نـوعی تقـدیر    خواب می بیند و به واسطه این خواب به روم می

رساند. تنها زمانی میها را به کمال شود و آنهاي بعدي قهرمانان میاست که باعث حرکت
ها در رسیدن به سرنوشت مکتوب خود (که قطعـا  کند که انسانمعنا پیدا می» اختیار«يمقوله
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سعادت است) تالشی بکنند. حس کـردن لـزوم حرکـت و ضـرورت رسـیدن بـه کمـال در        
هاست که راه را ادامه دهند و یا از ادامـه  تقدیر مکتوب است. حال برعهده خود آن» مرغان«

ه بازمانند. همچنانکه ادامه مسیر برعهده خود جوان بود تا به تقدیر مکتوب خود برسـد یـا   را
با تاکید بسیاري تکرار می شود .» مکتوب«نه؟ در سراسر داستان کیمیاگر کلمه 

هدف آرمانی:
الطیر، مرغان در رفاه بودند و زندگی خوبی داشـتند کـه بـه ایـن فکـر      در داستان منطق

ي خود پادشاهی پیدا کنند. رفتن به جایی دیگر و تحمـل مشـقات، همـه و همـه     افتادند تا برا
جهت نیل به یک کمال برتر است. کمالی که فاصله دوري با زندگی روزمره آنهـا دارد. در  
منطق الطیر، گنج در قعر ظلمت و تاریک است و گیتـی را بایـد درنوردیـد تـا طلسـم گـنج       

اًیـ کنت کنزاً مخف«از خداست. خداوند می فرماید: شکسته شود، و همانا گنج رمز و نمادي
) در داستان کیمیـاگر  120: 1376(فروزانفر،"اُعرفیفأحببت أن اُعرف فخلقت الخلق لکَ

شاید ظاهرا بنظر برسد که جوان براي یافتن گنج مادي در حال تکاپوست و رنج را بـه جـان   
خرد .خود می

اه و آسـایش مـادي و ایـن جهـانی نبـود چراکـه در       دنبال رفاز ابتداي داستان، جوان به
آل از نظـر مـادي بـراي او وجـود داشـت. چیـزي کـه        زادگاه خود شرایط یک زندگی ایده

خواست، کشف حقیقت هستی بود به همین دلیل رنج سفر را بر خود همـوار کـرد   جوان می
، چوپـانی شـغل   و شغل چوپانی را که پایگاه اجتماعی باالیی نداشت انتخاب نمود. بهرحـال 

آمده است.حساب میبرخی انبیا بوده است و از ملزومات رسیدن به کمال به
حـد کـافی پـول بـراي     با بلورفروشی به ثروت قابل توجهی دست یافت. در صحرا بـه  

گذران زندگی به دست آورده بود، فاطمه را هم داشت. احترام قبیله را نیز جلب کـرده بـود   
د را براي یافتن گنج ادامه داد. این گنج، یک گنج صرفا مادي حال جست و جوي خوبا این
تواند باشد.نمی

در ادبیات فارسی، کیمیا، تغییر دهنـده وجـود مـادي آدمـی بـه موجـودي روحـانی و        «
الهی، تبدیل کننده وجود انسانی به وجود ملکوتی، نفس الرحمن، دم مرد کامل، نظر مرشـد  

) کیمیـا برابرهـاي   357-358: 1362گـوهرین، »(است.و ولی، وجود حق تعالی و التفات حق
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هـم دارد.  » بـاده «و » جـام جهـان بـین   «، »جـام جهـان نمـا   «، »جـام جـم  «، »دل«دیگري چـون  
کیمیــاگر کســی اســت کــه بتوانــد از وجــود ضــعیف، وجــودي برتــر بســازد. در تصــوف از 

)18: 1389شود.(نصراصفهانی و دیگران،هم یاد می» پیر طریقت«و » پیر«کیمیاگر به 
هاي راه:سختی

ها نیـز  تر باشد، سختیها همیشه وجود دارند. حال هرچه هدف بزرگتر و متعالیسختی
هـا  کنند، از کـوه ها دست و پنجه نرم میبیشترند. در داستان سیمرغ، پرندگان با انواع سختی

ادامه را شوند و از ها، مرغان زیادي منصرف میکنند. در طی این سختیها عبور میو دشت
مانند، بجز سی تن.بازمی

هـاي بسـیاري روبرسـت. از دزدیـدن پولهـایش      در داستان کیمیاگر نیز جوان با سـختی 
اي و سـرآخر  هـاي قبیلـه  هاي راه و جنـگ توسط جوانی دیگر در ابتداي راه گرفته تا سختی

حمله ي راهزنان و وسوسه هاي درون براي نرفتن.
وحدت وجود:

غیـر از خـدا چیـز دیگـري     «ت وجودي ابن عربی که معتقد است بر اساس نظریه وحد
) و هدف نهایی خلقت، قرب الی اهللا است و ایـن جهـان   150: 1377رام الندا، »(وجود ندارد

جاي امتحان و ابتالست و انسان براي عبادت و نه سرگرمی و لهو و لعب آفریده شده است. 
حالج، بایزیدبسطامی، روزبهان بقلی و آثار الطیر، شطحیات غیر از ابن عربی، عطار در منطق

) کوئیلو نیز همین 18: 1389عین القضات همدانی از این دسته اند. (نصراصفهانی و دیگران،
)6: 1377کوئیلو،»(پیرمرد گفت: همه چیز تنها یک چیز است.«نظر را دارد 

کنـد.  ل میشود و خود را به باد تبدیدر داستان کیمیاگر، جوان با طبیعت هماهنگ می
فهمد.فهمد، زبان نشانه ها را نیز میاو زبان صحرا را می

عشق خود ابتدا پرواز شاهین بر فراز شن ها بود، حال عشق شکار را به شاهین، شاهین «
کنـد و  کند. عشق(کیمیا) سرب را به طال تبدیل میرا به انسان و انسان را به صحرا تبدیل می

)131: 1377کوئیلو،»(طال را به زمین باز می گرداند
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فاطمه گفت: دومین روزي که مرا دیدي گفتی که دوسـتم داري. بعـد هـم در مـورد     «
زبان جهان و روح دنیا بـه مـن چیزهـایی آمـوختی. بـراي همـین جزیـی از وجـود تـو شـده           

)88همان: »(ام.
الزمه رسیدن به هدف در این داستان، درك کردن زبان نشانه هاسـت. کیمیـاگر زبـان    

گـزد  که مار دستش را نمـی کند بطوريفهمد و با آنها ارتباط برقرار میها را بخوبی مینشانه
و تحت فرمان اوست. این همان مفهومی است که انسـان را در صـورت رسـیدن بـه کمـال،      

داند.اشرف مخلوقات می
) این وحدت 127: 1389شود.(زمانی،تعبیر می»کرامت «در عرفان اسالمی، این کارها 

ستان سیمرغ نیز اصل و مبناست.در دا
صـــــدهزاران سایه ي جاوید تو         گــــــمشده بینی ز یک خورشید تو

هر دو عالم نقش آن دریاست بس         هر که گوید نیست این سوداست بس
چــون نگه کردند آن سیمرغ زود         بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

)235: 1377(عطار،
ـیمرغی بسی اولیتریم                زانک ســـــیمرغ حقیقی گوهریمما به س

محو ما گردید در صد عز و ناز                تا به ما در، خــــویش را یابید باز
مـــحو او گشتند آخر بر دوام                سایه در خورشید گم شد والسالم

هــرو و رهــــبر نماند و راه شدالجرم اینجا ســخن کوتاه شد               ر
)236(همان:

اینک در دنیا زبانی وجود دارد که همه مـی فهمنـد........آن زبـان ، زبـان شـوق بـود،       «
ــود      ــراه ب ــدف هم ــق و ه ــا عش ــه ب ــایی ک ــان کاره ــو،»(زب ــی  )57: 1385کوئیل ــر گرای تکث

، مبـین همـین   (پلورآلیسم)هر دو نویسنده در هر دو داسـتان، در اشـاره بـه پیـامبران مختلـف     
موضوع است.

بقا بعد از فنا:
رسند و بـا  در داستان سیمرغ،  سی تن بی بال و پر و رنجور و دل شکسته به در گاه می

عظمت درگاه روبه رو می شوند:

150

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دل شکسته، جان شده، تن نادرستسی تن بی بال و پر، رنجور و سست     
رتر از ادراك عــــقل و مــــعرفتحـــضرتی دیدند بی وصف و صفت            ب

)231(همان: 
جـوان دمـر   «در کیمیاگر نیز جوان هنگام آسیب دیدن از راهزنان به اهـرام مـی نگـرد.    

جستند، رئیس راهزنان بود اما جوان بـه اهـرام   هاي او را میروي زمین افتاد. دو چشم، چشم
)174: 1377کوئیلو،»(می نگریست.

»ان قرن بیشصدهزار«مرغان نیز پس از
خویش باخویش آمدند       در بقا بعد از فنا پیش آمــــــدندچون همه بی

)237: 1377(عطار،
ـــت از میان اینک فنا                چون فنا گشت از فنا اینک بقاـــهر که او رفـ

خویش را اول ز خود بی خویش کن               پس براقی از عدم در پیش کن
یی پر از فنا کن نوش توــتی درپوش تو               کــاسهـــیی از نیسـجــــامه

)130: 1373(شمیسا،
توجه به عشق در تقابل با عقل:

هـا نـرویم.   کند که زندگی آرام خود را رها نکنیم و بـه دنبـال ناشـناخته   عقل حکم می
ن را نیـز بـه حرکـت    نیرویی که جوان را به حرکت وا می دارد، عشق است. نیرویی که مرغا

دارد عشق است.وا می
بدون عشق، ممکن است حرکت باشد. مانند سفرجوان انگلیسی اما قطعا نتیجه مـوفقی  

نخواهد داشت.
زنـد و معتقـد   رود و از راهنمایی مرد انگلیسـی سـر بـاز مـی    کیمیاگر به سراغ جوان می

سی است که اکسـیر مـی   است که او راه درازي در پیش دارد. در فرهنگ معین، کیمیاگر ک
سازد و از جمله معانی اکسیرسازي، عشق بازي و عاشقی است(فرهنگ معین، ذیل لغت)

یا عقل معاش است "عقل جزیی"آنچه که در این داستان، عقل نامیده می شود همان 
) که در نیل به کمال انسان نقشی ندارد. در داستان سیمرغ، این عقـل را  467: 1389(زمانی، 

زنند.در مرغانی دید که هر کدام به دلیلی از ادامه راه سرباز میتوان می
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گیرينتیجه
اند، گاه تفکّر حاکم بر اثر خـود را  که داشتهیاز مؤلّفان با تمام قدرت و جاللتاريیبس

رابطـه در  نیـ انـد. ا از آثار متقدم نظر داشـته یبه برخ،یضمنطورگرفته و بهنیشیاز متون پ
.ستیمشهود نچندانگر،یدیگ است، اما در برخآثار، پررنیبرخ

رابطـه  کیمیـاگر ومنطـق الطیـر   انیـ م،یکه به طـور ضـمن  یموضوعنیترو مهمنیلاو
یِنـامتن یبـارز رابطـه ب  قیاز مصـاد یکـ یاسـت وحـدت موضـوع  است،کردهجادیاتینامتنیب

-مـی »کمـال «و »حرکت«مباحث فصل هاي مربوط به ،کیمیاگرو منطق الطیرانیمحیصر
یی محتـوا انیـ را بـراي ب نمـاد و رمـز   ، حرکت و تعالی و کمـال . هر دو مؤلّف در بحث باشد

.واحد به کارگرفته اند
بـودن  صـرف مقلّـد وي را از حـد اش،یو حاالت عرفـان کوئیلویاستعداد و نبوغ ذات

و برداشـت  قیو تطباسیفراتر از قاثرفدو نیاانیمینامتنیمصون نگه داشته است و رابطه ب
.استنیشیمتون پازمیمستق

نیـ بـودن ا لیـ دخمنطـق الطیـر و   و کیمیـاگر در مشابهيهاتیشخصریچشمگحضورِ
ـ در چـارچوب نظر یبررسـ طیواجد شـرا دو اثر راحوادث، ریمؤلّفه در س ـ نامتنیبيهـا هی تی

و اثـر از دیگـري   و تاثیرپـذیري یکـی از ایـن د   هرگز در سطح تشـابه  ریتأثنی. البتّه اکندیم
آن دو بینامتنیـت یرکن اصلساختاري و محتواییبلکه مضمون مشترك و تشابهات ،نیست

.دهدیشکل مرا
لـذا  استانیدر جرالطیرداستان منطقوکیمیاگررمانانیمستمر ميادر واقع، مکالمه

اسـت  ها دلیلی بر نفی تفاوتها نیست بلکه غرض خـوانش مشـترك، و همزمـانی   بیان شباهت
ینـامتن یبرابطهی بررسشود. و مینمایاني مطالعات و تحقیقات علمی از دو اثر که به واسطه

ی نـامتن یآن چنان که در بخش نخست گذشت  از انواع رابطـه ب زیدر بخش مربوط به محتوا ن
.ردیگیمصورت

زمان یکی از مهمترین گزارهاي بینامتنی در هر دو اثـر اسـت بـه طـوري کـه شـروع و       
افتد و نقطه اوج داستان کـه همانـا رسـیدن بـه     خاستگاه هر دو داستان در نیمه شب اتفاق می
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هاي زمانی در شروع و توالی پذیرد. این مشابهتدم صورت میگنج حقیقی است، در سپیده
کند.زمان بودن زمان در برخی موارد خوانش مشترك دو اثر را تقویت میدو داستان و بی

-تیقهرمان و شخصالطیر وجود مشترك بینامتنی در کیمیاگر و منطقاز دیگر عناصر 
ی است که هر کدام مبین تیپ شخصیتی خاصی هستند و قطعـاً بسـیاري   داستانمشترك يها

از این شخصیت ها و رفتار و گفتارشان بر همدیگر منطبق است.
حرکـت  مکان مورد استفاده شده توسط دو مولف شباهت بسیاري به هم دارد و عنصر 

شکل است.و فضاي غالب بر کلیت داستان، کامالً یکرنگ و یک
شـود  الطیر عطار بر وجود راهنما یا پیر تاکید میهم در کیمیاگر کوئیلو و هم در منطق

ها متفاوت است، پیر و مراد در منطق الطیر، همراه و جزیی از سـالکان و مرغـان   اما نمود آن
مانـد و همـراه و قـرین    ک راهنمـا و مربـی بـاقی مـی    است ولی در کیمیاگر، پیر در حکـم یـ  

باشد.نمیقهرمان 
از دیگر گزاره هاي مهم و اساسی بینامتنی دو مؤلف، پیوند خوردن محتواي دو اثـر بـا   

توان گفت پایه اصلی و اساسـی مضـمون   عربی است و به جرات مینظریه وحدت وجود ابن
.باشددو اثر می
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