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 یاقتبوو ا ام وتووگف ن  وو   یچگووگ گ
 ( گ یوومیرووو ف   یوویروا لیوو)حتل
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 چکیده

 یهرا از م منهییبههر  جهد  بهافرهنگ و هنر ما آن است که   یرو یشاز مسائل پ یکی
 ا گقهها  راهکههار باییوشههایی کهه  هندزآ چنههان عرفهها ی ینهه خصههدد  رزمب  سههگر  یفرهنگه

  سهت به  بگیهر   قهرار اسهگقاا  مهدر  که  امهروزی هنهری زبهان به  را بهرر  میهرا   این
 حکایها  پهرارز  هایمایه  ا گقها  بهرای که  لی  ر این مقال  آن است .سدا  اصایم یاور  
 بهگرین رسی ظرمی ب  است؟ مناسب فرمی چگد   امروزی  ایرسا   و هنری زبان ب  عرفا ی
 یانم ینا  ر. باشی آن تحلیل و  مد   یک روی تمرکر ا گقا   این چگد گی یافگن برای راهکار

 اخیهر چنیسها   ر هارمان ترینپرفرو  از یکیعندان ب  «دئیلدک پائدلد»اثر  «کیمیاگر رمان»
 خهدبی  مد ه  تدا هیمی مدلدی مثندی های اسگان از حکایگی از مقگاس و عرفا ی هایمای  با

  ر مدر  تدج  قرار گیهر .( یی   لرومًا معنا  و ساخگاری جهت)از  مسئل  این  ر کنکا  برای
ک «ییروا یلتحل» تال  شی  تا از رو  پژوهش  این  یهنا« سفر قهرمان یالگد»بر  ییو با تأ
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 عرفها ی ههایحکایت از اقگاها  بهرای  عام الگدیی  ر گیج  گرفگ  تا قرار یبررس مهم مدر 
 .آیی  ست ب  ایرا ی اسالمی میرا 

 .ی  اقگاا  از مگدن عرفا یلدسفر قهرمان  پائدلدکدئ یت روا یلتحل یمیاگر ک :هاکلیدواژه

 مسئله طرح و مهمقد. 1

شههد  و هههیت ملههت بههی روایگههی وجههد   یاشههگ  روایههت بهها تههاریآ بزههر آ ههاز می
ایرا ی همدار  سرشار از این روایهت هها بهد   و  ر  –(. تمین اسالمی Barthes,1977:79است)

تحدال  و تغییرا  تاریخی روایت ها چنیگد ه   مگنهد   و مسهیرهای مگفهاوتی را بهرای حفه  
 ا گقها  یچگهد گ مسهئل اکم بر این گفگمان پیمد  ی. بنهابراین شهناخت وحی  روی  روایت ح

 اسهت  یاتیهح و مهم مسئل  یرا یا-یاسالم سنت یبرا یامروز یفرم و زبان ب  یفرهنگ را یم
  وبهار  ا یهح و کهر   منگقهل امهروز  سهل ب  را خد  را یم میتدا ی م  ا گقا  نیا بیون چراک 
 نیترثداب ب  از یکی ی ظر یهاپرسش ب  پاسآ افگنی یبرا یرهن مااحث  ر  یطرف از م یبخز

. میهآور  ست ب  یکل گرار  کی معکد  یمهنیس با تا است یمدر  لیتحل هارا  نیترکی ر  و
 یمثنهد از یگیحکها از یاقگااسه یرما  عندانب  لدیپائدلدکدئ مزهدر اثر اگریمیک رمان انیم نیا  ر

  پرفهرو  یرمها  ت یهحکا نیها از تدا سگ  آن سنی ی د راک چ است  یتدجهقابل رمان یمعند
 کزهدر یسه از شیبه  ر و لیهبرز  ر ا گزهار  از پس ک  یاگد  ب . کنی خلق یجها  و جذاب
 تنها ه  کگهاب نیها.(43: 1379س یمگهدل) شهی مطهر  محاهدب و پرفرو  یاثر عندانب  جهان

 اسهت قرارگرفگ  مدر تدج  ری  یعرفا  و یفلسف یها یما با یاثر عندانب  بلک  یا ب یاثر عندانب 
 به  خد  یگا ی  تناسبب  سنی ی د ک  ییهاآمدز  باب  ر  ر    و تأمل و بحث را  گرچ  (17:همان)

 یوله اسهت  یضهرور و الزم خهد  یجها  ر و اسهت بهاز است افرو   یمعند یمثند تیحکا
 یسههاخگار جهههت از صههددخب  لیههتحل سههگ یشا یا  مد هه  عندانبهه  رمههان نیهها همچنههان

. اسهت شهی اقگاا  یمدلد یمثند شزم  فگر از یگیحکا از رمان نیا. است یپدشچزمرقابلی 
یمه فنا با  ب  را پیر را یم فراوان ما  بغیا  یاهال از یمر : »ک  است قرارنیازا یمدلد تیحکا
 نهییبیمه خهداب ب . طلاییم شیگزا وازخیا  ار یبرم  عا ب   ست آ گا  شد  یم ریفق و  هی
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  ارو ه  مصر  ر. رو یم مصر ب  او. برو  مصر نیسرزم ب  ستیبایم یگنج ب  ینیرس یبرا ک 
 به   ارو  . ییگدیم را خد   اسگان مر  پس. ز ییم یمفصل کگک را او است  ز  نک یا گمان ب 

 و) یدکه فهالن  ر اسهت یگنجه بغهیا   ر که  ی یه خداب  ر بارهها او که  ییهگدیم تمسخر
. کنهی آن به  یتهدجه که  است  اد   احمق قیرآن گا تیه یول( ییگدیم را مر  خا   یها زا  

 به  هرحا به  (.1246: 1366 یمدلهد) «ابهیییم خهد  خا    ر را گنج و گر  یبرم بغیا  ب  مر 
 که  شهد یمه مطهر  سهاا  نیها یجها  سطح  ر رمان نیا گسگر   یرگذاریتأث و اسگقاا  لی ل
  نکه یا گری  و کنی خلق رگذاریتأث نیچن یرما  سا   ظاهرب  یگیحکا از تدا سگ  چگد   سنی ید 
 برگر ا هین یبهرا مناسهب یسهاخگار تدا هییمه  گرفگه  کهار ب  رمان نیا  ر او ک  یساخگار ایآ

یمه   اها   یفرض نیا سپس باشی؟ ینی  ییگد اسگان  ر مناسب یفرم ب  یعرفا  یهاتیحکا
 و سهالک» یالگهدکهن  و ریه  و «قهرمهان سهفر یالگد» از خالق اسگفا   با سنی ی د  ک شد 

 آ چ  و«  رون گنج افگنی» یعنی را یمدلد تیحکا  یما رون ک  است تدا سگ  یخدبب  «مرشی»
 سهفر» ا طاهاق بر ییتأک با است «یشخص افسا   ب  ینیبخز تحقق» ک  کر   اضاف  آن ب  خد 
 به  را  سهگاور  نیها بگدا هی  یفرضه نیها اثاها  نک یا ییام. کنی منگقل «یرو یب سفر» و «ی رو 

 تدا هییمه  ر یهگ قرار مدر اسگفا   خالقا   صدر ب  اگر« قهرمان سفر یالگد» ک  آور  ارمغان
 اشهار  که  همچنهان الاگه . باشی یاسالم عرفان قیعم میمفاه ا گقا  یبرا یمناسا ساخگار و فرم
 رامهدنیپ بحهث و سهتی  آن  یهما رون ییهتائ مثابه ب  وج تیهب  رمان نیا «ییروا لیتحل» شی

 اسهت ساا  نیا ب  ییپاسخگد  رصی  پژوهش نیا اما طلای یم گری  مجا  اثر نیا  یما رون
 از اقگاها  یبرا قهرمان سفر ییالگد ایآ شی اسگفا   اگریمیک رمان  ر ک  یساخگار ب  تدج  با ک 

 هسهت اگهر و است؟ مناسب ییالگد یعرفا  یهازمان ساخت ج ی ر گ و یعرفا  یهاتیحکا
 شد ؟ اعما  ییبا آن  ر یاحگمال را ییتغ چ 

 قیتحق اتیادب بر یمرور. 2

 یشناس تیروا
 بها بلکه  م یهسهگ  هرق ههاتیروا مها ر تنها   میکن فیتعر« ماجراها  قل» اگر را تیروا
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 ما نهی یهنهر یههاقالب  ر چه  مهیرن یهارسا   ان یم نیا  ر م یکنیم فکر ک  است تیروا
  عیوقها لیهتحل گهرار    خاهر قالب  ر چ  و هاا یسر و ییدیرا  یهاقص  یینمایس یهالمیف

 سهر بر رقابت  هارسا   سپهر  ر اساساً  (139725:ابهد  ) هسگنی  تیروا ساخت حا   ر  ائماً 
 لیتاهی مسهل  تیروا ب  را عیوقا از خد  تیروا کدشییم رسا   هر. هاستتیروا کر ن حاکم
 یهاا یسر چدن یهنر خاد قالب لیتحل یبرا یروش فق     ییروا لیتحل ساب نیا ب  کنی 

 اما هست  ری  ترکالن سطح  ر تیروا لیتحل یبرا یروش ییروا لیتحل بلک  است  ید یریتلد
  اشهگ  یمحاسهن تدا هییمه رو  هر ک  کر  عمل تدانیم رو  چنی ب  تیروا کی یبررس  ر

 رو  نیها  ر. اسهت تیهروا یارتاهاط یالگهد اسا  بر لیتحل و ییتأک  رو  نیاول  ر. باشی
 یعناصهر و تیروا سطد  یرو بر لیتحل و شد یم گرفگ   ظر  ر یارتااط یالگد مثاب ب  تیروا

 و «یراو»  «پنههان خدا نهی » و «پنههان مالهف»  «یواقعه خدا نهی » و «یواقعه مالف» چدن
 .شد یم مگمرکر «یی   یزاو» ری  و «د ی  تیروا»

 
 

  تیروا سطوح.1 شماره شکل
 «تهد رو » ک  یلیتحل گد  . شد یم مگمرکر کنش ریس خ  یرو بر لیتحل  وم رو   ر

 خدا نی  ملمد 



 

 

97 

 

 یپه ههر: ییهگدیمه او. است یژگیو نیا ی ارا کنییم زنها یپ «ساخگارگرا یقایبدط» کگاب  ر
  شد  یم آ از ییاریپا تیمدقع: شد یم لیتزک( لیتحل نیا یبن واحی) گرار  پنج از کامل رفت

 آشهفگ  یرویه  برخال  ییروی  شد  یم حاصل تعا   عیم حالت کنی یم آشفگ  را آن ییروی 
 (.96: 1377تد رو  ) شد یم برقرار یا یثا د تعا   کنی یم عمل کننی 

 
  تودروف، ییا مرحله سه تارساخ.2 شماره شکل

 ییالگد «ما یگر د یژول» است باهم گران کنش ارتااط یرو لیتحل سدم رو   ر
 ءیشه»   اا  ب  را «کنزگر» «فرسگنی» ک  صدر  نیا ب . کنییم زنها یپ را یعنصر شش
 را او «کننی  یاری» جسگجد  نیا انیجر  ر و بر  سد  آن از «ر ی یگ» تا فرسگییم «یارزش

گریمها   (.114: 1381  یمحمهی و یعااسه) ر یهگیمه را او یجلد «باز ار ی » و کنییم یاری

معگقی است ک  هر روایت  ارای  و سطح باز مایی است  یکی سطح اصلی ک   ربر ا ی  مزخص  ههای 

 (Grimes,1977:23-40معنایی وساخگاری و  یگری سطح ظاهری است)
 
 
 
 
 
 

 ماسیگر  کنشگران.3 شماره شکل

 وضعیت پایا ی

 وضعیت میا ی

 وضعیت آ ازین

  هنی سامان  یروهای

 کننی  یروی ویران

 کنزگر گیر ی  یا سد بر ی 

 کنشگر

 کننی کنزگر فرسگنی  یا تحریک

 ارزشی شیء کنزگران باز ار ی   هنی کنزگران یاری
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 مهدر  را کنزهگران هم و ر یگیم  ظر  ر را کنش ریس خ  هم لیتحل چهارم ررو  
 «انیهپر یهاقص  یشناسختیر» کگاب  ر پراپ ک  است یروش نیا. ر یگیم قرار لیتحل

 لیهتحل ریسه  ر) کارکر هها یاساسه عنصر  و ب  خد  لیتحل  ر پراپ. کنییم یگذار یپا
ک( کنزگران لیتحل  ر)  قش و( کنش  است رو  نیهم با (1383:99اسکدلر ). کنییم ییتأ

 کنییم لیتحل را مخگلف ملل یهااسطدر  «هرارچهر  قهرمان» کگاب  ر کمال جدز  ک 
 لیهتحل  ر الگهد نیا رسییم  ظر ب  ازآ جاک . کنییم زنها یپ را «قهرمان سفر» یالگد و

 لیهتحل به  سپس حیتدض را الگد نیا زگریب لیتفص با یقیر است اگرکارآمیتریمیک  اسگان
 .میپر ازیم اگریمیک  اسگان

 قهرمان سفر یالگو
 بها (18: 1388آبخلارگهر ) ییکهایآمر سهگمیب سهی  برجسگ  شنا اسطدر  کمال  جدز 

  ر را اههایرؤ و هااسهطدر  نیا تمام تدانیم ک  ییرس ج ی گ نیا ب  یجها  یهااسطدر  یبررس
  اسگان اصل  ر هم  چراک  گذاشت  «قهرمان سفر» را آن  ام و کر  جمع واحی ساخگار کی

 اسهت یمهیع یو (.14  1386وگلر ) شد ییم فیبازتعر گد اگدن صدر  ر ک  هسگنی یواحی
 و تزر   ییجیا: از است عاار  ک  است گذار مراسم ییالگد تکرار« قهرمان سفر یالگد»

 از قهرمهان کیه گا   ی اسطدر  نیا  ر: یی ام «گا  ی اسطدر » هسگ  را آن تدانیم ک  بازگزت
 را یعهیطا مهاوراء یهایشهگفگ ط یح ب  ریآممخاطر  یسفر و  ار یبرم  ست روزمر  یز یگ
 و رسهییمه یقطع یروزیپ ب  و شد یم روبرو آ جا  ر ریا گشگفت یروهای  با. کنییم آ از

: 1386کماهل ) « ار یمه یارزا  ارا شی ب  است آور   ارمغان ب  ک  را ییروی  بازگزت هنگام

 یا عها او : خهدر یم چزم ب  کنییم زنها یپ کمال ک  یساخگار  ر برجسگ   کگ   و (.40
گها  ییگد اسهگان» اسهت یمیع او است  ساخگار نیا یشمدلجهان گها  ایه خد آ  از  اخد آ

 اثهر نیتربهاارز  تها هاف یلط نیترخام از  اسگان هر کنییم یرویپ یااسطدر  کهن یالگدها
  اسهگان ههر  رواقع (.14: 1386وگلر ) «کر   رک قهرمان سفر یالگد حس بر تدانیم را یا ب

  یریا گیه رشی  آمین  ای   ب  شمد جهان  یشرا  ر تا است عام طدرب  ا سان  اسگان خدب
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 تهدانیم صدر  نیا ب  (.1386:40وگلر ) کنییم منعکس را مر  و تیهد کسب یبرا تال 
 ی حهد به  را عناصهر نیها تدانیم ک  هسگنی مزگرک یعناصر یحاو ها اسگان تمام کر  ا عا

 کهر  مزهاهی  یامهروز یها اسهگان و اههایرؤ انیهپر یهاقصه  ها اسهطدر   ر شمد جهان
یمه جهذب را هاا سان هم  هاقص  نیا ک  است یشمدلجهان نیهم لی ل ب  (1  1386وگلر )

 رو  که  ا هییمیع شناسهان روان یبرخه که  اسهت اسا  نیهم بر (.3: 1386وگلهر ) کننی
 د گی یهاپژوهش ریتأث تحت رو  نیا:  ار  وجد  هاقص  بر یماگن یماثر یاریبس ی رما 

یمه ا سهان ذهن  ر آ چ  تا کننی کمک ما ب  تدا نییم هااسطدر  ک  اسطدرها بار   ر ییفرو و
 ییهاقصه  است آن اگرازیمیک رمان انیم نیا ر  (.21: 1388آبخلارگر ) میکن  رک بهگر را گذر 
 کهس ههر چراک  م ینیبا بهگر را خد  اطرا   یمح و خد  تا ساز  قا ر را ما تدا ییم ک  است

. نههییبا اگریههمیک قهرمههان «اگدیسهها گ» یز ههیگ  ر را خههد  یز ههیگ از یعناصههر تدا ههییمهه
 زهنها یپ کنهییمه ریمگمها گهرانی  از را کماهل کار ک   وم برجسگ   کگ  (1388:21آبخلارگهر )

 انیهپر یهاقصه  بهاب  ر خهد  گرار ریتأث پژوهش  ر پراپ نک یا حیتدض. است سفر یالگد
 جمله  کی  ر یاساس عنصر  و «فعل» و« اسم» ک  طدرهمان ک  کنییم اسگیال  نیچننیا

: 1371اخهد  ) هسهگنی یاساسه عنصهر  و «کهنش» و «تیشخص» هم  اسگان کی  ر است

 کنهییمه یریر یهپا  قهش و کهارکر   یه وپا بر را خد  مدر  ظر یهاقص  اسا  نیا رب (.43
 مراحهل»  عنصهر  و به  را خهد  سفر یالگد هم کمال رو   نیهم با (.1371:289 ال ن یو)

 به  را یپراپه یکارکر ها ک  ماگکرا   ی یا و تفاو  نیا با یول برگر ا ی  «الگدهاکهن» و «سفر
 کیه  ر قهرمهان یعنی (63: 1382 ن یمارت). کر  میترس قهرمان یبرا « ی ور» یسفر صدر 

 و ماجراهها گذاشهگن سهر پزهت از پهس و شهرو  «یعها  جهان» از را خد  سفر ی ور ریس
 کارکر  عنصر  و بیترتنیاب . گر  یبرم «یعا  جهان» ب  ارمغان  اشگن همرا  باب  هاآزمدن

 12 یط را خد  مدر  ظر سفر یالگد کمال. کر  ر مط ساخگار کی  ر باهم تدأمان را  قش و
 سهاخگار» کگهاب  ر( دو یههال  ر  ام لمیف کارشنا ) وگلر سگدفریکر ک  کنییم انیب مرحل 

 نیها ب  یامروز یها اسگان ب  ی گاهمی  ب  را سفر مراحل نیا (1998)« ام لمیف یهااسطدر 
 :کنییم یبازخدا  صدر 
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 :شمار یبرم نیچننیا را مدر  ظر  قهرمان سفر ساخگار  ر( ها قش) یالگدهاکهن سپس یو
 . لقک ملدن  آسگا     گهاان   یسا مرشی  قهرمان 

 منعطف ری  ساخگار صدر ب  یی اا را الگد نیا ک  است یضرور  کگ  نیا تذکر الاگ 
 ب  ر  یگ کار ب  یخاص یفرهنگ ازی  باهی  را الگد نیا تدا ییم  اسگان هر بلک . کر   گا 
 نیهازاپس تکهرار احسها  و (60: 1386وگلهر )  ار  هرارچهر  قهرمان ک  است لی ل نیهم

 .شد ی م منگقل یبازخدا  هم 
 نیها شی  یسع او    سگ   ر ی ی  تدانیم را پژوهش  و سگ  قیتحق نیا مدضد   ر 

 قیهتطا به  تدج  با) شی اقگاا  یمدلد  یمعند یدمثن از ی اسگا  از اگریمیک رمان ک  ا عا
 اشهار  قهرمهان سهفر یالگهد به  نک یا بیون شد   اثاا  (هاتیشخص و ماجراها  مراحل

 فرشهگ  و «یفارس ا ب ن ییآ  ر اگریمیک رمان»  عندان با یپژوهز  ر یما یسل سیبلق. شد 
 کگهاب بها یمثنهد از جگهن و مهر   اسهگان یقهیتطا مطالعه » عندان با یپژوهز  ر محادب

 کهه  اسههت ییهههاپژوهش   وم  سههگ  امهها ا ههی مد  یپ را را  نیهها «لههدیکدئ پههائدلد اگریههمیک
 لیهتحل کماهل جهدز « قهرمهان سهفر یالگهد» یمانها بر و کر   ا گخاب را ییها اسگان

 نیها بهر و  ار  ییکهارا مهدر  ظر ژا هر  ر الگهد نیا ک   هنی  زان ک  قصی نیا با ا ی کر  
  سهگ  نیها. ا یگذاشهگ  صهح  است یجها  ییالگد قهرمان سفر ییالگد ک  کمال یاا ع

 کههن» یها اسهگان که  هسهگنی ییههاپژوهش او   قسم. شد ییم میتقس قسم  و ب  خد 
 محمهی و یآقاجها  ییهحم پژوهش  ا ی ا   قیتطا یالگد نیا بر و کر   ا گخاب را «یرا یا

 خهانهفت  ر کماهل و د هگی یآرا اسها  بر قهرمان رسف یالگد نییتا» عندان با یطاهر
 و ژنیهب  اسهگان  قهی و یبررس» عندان با یرحما  میمر و یفدال  محمی پژوهش و« رسگم

 نیپهرو و یحیذب رحمان پژوهش و «کمال جدز  قهرمان سفر یالگدکهن اسا  بر ژ یمن
 اسها  بهر یرسدسهط  امه   اراب  ر قهرمهان سفر ییالگدکهن لیتحل»  عندان با یکا یپ

 که  اسهت ییههاپژوهش  وم  قسم اما .ر ییگیم یجا قسم نیا  ر «کمال جدز  یالگد
 مصهیاق  ر قهرمهان سهفر یالگهد چگد   ک  ا ی ا    زان و کر   ا گخاب را ییجی یمگد 

 ییسه و زا    قها  مسهعد  اسهت  قیهتطا قابهل مدر اشار  ژا ر بر ج ی ر گ و شی ا گخاب
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 یالگد اسا  بر یحماس یهالمیف ساخگار لیتحل»  عندان با یپژوهز ر  مخگابا  یمصطف
 ینیکزه شیپ و یااسطدر  یها اسگان و هالمیف  ربار  یمسگدف یبحث ضمن «قهرمان سفر

 زهنها یپ یااسهطدر  یها اسهگان سهاخگار یبهرا «گالن را لر » و« اتدرا ک» ک  ییالگدها
ک بها گاً ی ها ا ی کر    یها اسهگان لیهتحل یبهرا  «قهرمهان سهفر» یلگهدا یبرتهر بهر ییهتأ

 از یمصهیاق عندانبه ) «اسهدنیگ لیهم» سهاخگ  « الور» لمیفه بهر را الگد نیا  یااسطدر 
 یههالمیف جه ی ر گ و) لمیفه نیها که  ا هیگرفگ  جه ی گ و  ا   قیتطا(  یااسطدر  یهالمیف

 از قسهم  نیها  ر گری  پژوهش. ار ی قهرمان سفر با ییباال ا طااق(  ستنیازا یااسطدر 
 رمهان سهاخگار لیهتحل» عنهدان بها خهد  پژوهش  ر ک  است ی سگجر  زا  حسن افسا  
 بهر را یامهروز یرمها  «قهرمهان سفر یالگدکهن اسا  بر کنمیم خامد  من را هاچراغ
ک الگههد نیهها بهد ن یجههها  یا عهها صههحت بهر و  ا   قیههتطا قهرمههان سههفر یالگهد  ییههتأ

 یبهاز لیهتحل» عنهدان بها اسهت  یپژوهزه   قسم  نیا  ر جالب پژوهش ماا .ا یی یورز
 حامهی از  «وگلر سگدفریکر قهرمان سفر یالگد اسا  بر چریو ینیآفر  قش ژا ر یییئدیو
 لمیفه و  اسهگان ر یه ا از پارا  قهرمان سفر یالگد قیتطا یبرا ک    یقا د  صا ق و ییرزایم

  کگ  نیا بر پژوهش نیا انیپا  ر  و نیا ا ی  ا   ا طااق «یباز ژا ر» بر را آن و گذاشگ  فراتر
ک  یرسها    و تفاو  ییبا  یباز خلق جهت  ر ساخگار نیا از اسگفا    ر  ک  ا یکر   ییتأ

 ههاتفاو  نیا یباز خلق  ر ساخگار نیا از اسگفا   یبرا و گرفت  ظر  ر را یباز و  اسگان
 ب  تدج  با .کر  برخدر  ساخگار نیا با ریپذا عطا  یاد  گب  ییبا ج ی ر گ گرفت  ظر  ر را
 سفر یالگد اسا  بر اگریمیک رمان لیتحل یجا ک  شد یم روشن پژوهش  از  و سگ  نیا

 قهرمهان سهفر یالگد تا شی  تال  حاضر پژوهش  ر ک  خصددب  است  یخال قهرمان
 سهاخت یبهرا نیسهرزم نیها یعرفها  را یهم از اقگاها  جههت مناسهب ییالگد عندانب 

 .شد  یمعرف یامروز ییها اسگان

 یقروش تحق. 3

 تحلیههههههل روایههههههت  ر فیلمههههههها  ر جسههههههگجدی روابهههههه  طایعههههههی و
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 ا گیهههر  منهههی شهههی   بهههین  الهههها و جههههان  اسهههگان اسهههت تههها  ظهههام عمیقگهههر
& Stam &Burgoyne)شهد می  مناساا  فرهنگی را آشکار کنی ک  از طریق شکل روایت بیان

2005,70 Flitterman,)«ارسطد  ار  ک   یها ر  گاشگ  یز رو   ر یکعندان ب  «ییروا یلتحل
 ر  وران  یوله  است رفگ یب  شمار م ین زم ینمناع  ر ا ترینی  اساساز عصر حاضر یشتا پ
اسهت که   یو رو  تاهار یسهتمحقهق فرمال 1«پراپ یال یمیرو» یلو تحل یقتحق ینا یر اخ
منگخب  یهاخد   قص  یق. پراپ  ر تحقآیییحساب مب  یشناس یتو اسا  روا ی عندان پاب 

کههار او را  کههر .   االهه  یههلتحل«  قههش هفههت»و « کههارکر  ویکیسهه»را  ر قالههب  یروسهه
 یههد ژول»و  4«تروتههان تههد رو » 3 «تژرار ژ هه»  2«روالن بههار »چههدن  یا یسههاخگارگرا

م( که  بها 1987ه  1904  )بهد یکهاییآمر 6«جدز  کمال» یناما ا  گرفگنی یپ 5«ما یگر
کزهف  یبا ا عا  ملل مخگلف سامان  ا   بد  یهاک   ربار  اسطدر  یاگسگر   یهاپژوهش
 7 «وگلهر یسهگدفرکر»را فهراهم کهر  تها  ایینه زم «یگا ه اسهطدر  »عندان واحی ب  یساخگار

 ههاییلمف یراساخگار ب ینو سازگار کر ن ا یحبا تصح یدو  ر هال  ام یلمو مزاور ف گریلتحل
از  یاریکنی و بس یزنها پ یااسطدر  یهاو الاگ  خلق  اسگان یلتحل یبرا یساخگار ینمایی س
 (.8  1386)وگلهر قهرار  ههی  یربلک   ر سطح جهان را تحهت تهأث یدو یهال یسان د  ام یلمف

 ی  روشهکه   ار  یکهاربر  یههاو حدز  یکر ههابا تنهد  رو «ییروا یلتحل»هرحا  رو  ب 
 اسگان  یهامراحل و  قش یق  با تطاپژوهش ین.  ر اشد یمحسدب م یقتحق یاعگنا براقابل

 یمیهاگررمان ک یسنی شی  است ک  چگد    د زان  ا  « سفر قهرمان » یبر الگد «یمیاگرک»
باالبر   و  یرمان جذاب امروز یک  آن را تا سطح یمعند ی  ضمن بس   اسگان مثندتدا سگ 

                                                      
1. Vladimir Propp 
2. Roland Barthes 
3. Gérard Genette 

4. Tzvetan Todorov 

5. Algirdas Julius Greimas 

6. Joseph Campbell 

7. Christopher Vogler. 
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مهدر  ظر خهد  را  هاییه ما   رون«سفر قهرمان»هدشمنیا   و منعطف با ساخگار  با برخدر 
 اعگاههار یههک تحلیههل روایههی بهه « و الههی پههل کینگههدرن »بنهها بهه   ظههر  برجسههگ  کنههی.

 شهههد  وی جرئیههها   نهههی و تدصهههیفا  آشهههکار کننهههی  تصهههییق مهههیوسهههیل 

   ر یهههک تفسهههیر روایهههی تحلیهههل گهههر بایهههی تفاسهههیر  را بهههرای خدا نهههی  تدجیههه

 ک   ر این تحقیق تال  شی این عمل صدر  پذیر . (Polkinghorne, 2007,483)کنی 

 قیتحق یهاافتهی. 4

 داستان خالصه
 مرور  اسگان از را مزرو   ساگاً  یاخالص  تا است الزم قص   لیتحل ب  ورو  از شیپ

 ایاسهپا  ههلا یجدا  چدپان «اگدیسا گ: »می ه ارجا  آن ب  میبگدا  لیتحل ضمن  ر تا میکن
 به ( 1فهایطار) ایاسهپا  یجنهدب یشههرها از یکهی ر یمگروک یسایکل  ر یشا  ر او است

 و بهر یمه مصهر تها و ر یهگیم را او  ست یابچ  ک  نییبیم ایرؤ  ر. پر از یم اسگراحت
 زن. کنهی ریهتعا را شیایرؤ تا رو یم یکدل یز  شیپ بعی روز.  هییم  زان او ب  را یگنج
. ابهییب را گنج و برو  آ جا ییبا ک  است یگنج مصر اهرام کنار  ر ک : ییگدیم او ب  یکدل

 بعهی روز. کنهی فرامهد  را خهد  یایهرؤ کدشهی یمه و کنیی م باور را ریتعا نیا اگدیسا گ
 یا آوری او ب  را شیایرؤ کنییم یمعرف «2صیقیملک و میسال پا شا » را خد  ک  یرمر یپ
یمه را ا گل  اگدیسا گ پس. برو  مصر ب  گنج افگنی یبرا ک  کنییم قیتزد را او و کنییم

 از یشههر  ر خهد  سهفر از منرلگا  نیاول  ر یول. افگییم را  ب  و سفرکر   تدش  و فروشی
 رمهر یپ سهخنان یا آوریه و یهایهتر  از پس او.  ز  یم را پدلش تمام یجدا  قایآفر شما 
 «بلهدرفرو  یمهر » شیپه تمام سا  کی پس. کنی تال  سفر ا ام  یبرا ر یگیم میتصم

یمه صهحرا سفر یراه یکاروا  همرا  کر   یته را سفر ا ام  لیوسا آن پد  با و کنییم کار
 و اسگراحت یبرا پس رسییم آبا  یاواح  ب  صحرا ا  یم  ر کاروان. برسی مصر ب  تا شد 

                                                      
 ترین بنیر اسپا یا.جندبی .1
 از شخصیگهای عهی عگیق. .2
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 آ هها اقامهت لیهقاا جنهگ لیه ل به  یول کننی یم تدقف واح   ر چنیروز  اقامت قصی ب 
 است شی  آشنا آن یها زا   و صحرا با اکندن ک  اگدیسا گ می   نیا  ر. شد یم یطدال 

 و رسها ییمه واح  سران اطال  ب  و کر   ینیبشیپ را واح  ب  راهر ان حمل  یامکاشف   ر
 واح  مزاور عندانب  و گرفگ  پا ا  طال سک  50 پس. گر  یم واح  یاهال  جا  مدجب

. بنی یم    او ب  شی  آشنا فاطم   ام ب  ی خگر با ک  است هنگام نیا  ر. شد یم منصدب
 را« اگریهمیک» یمهر  ک  شد  سست سفر ا ام  ب   سات شد یم باعث  یشرا نیا مجمد 
یمه ا امه  را سفر اگریمیک همرا  پس. کنییم ریتحر سفر ا ام  بر را او ک  کنییم مالقا 

 و رشهی ی سگگ یجاسدسه اتههام به  له یقا کیه انیهجنگجد تدس  را  نیب  ر  و آن.  هی
یمه که  کنییم یمعرف یجا وگر را اگدیسا گ اگریمیک.  ار ی را آ ها اعیام قصی انیجنگجد

 س  کار نیا یبرا و هاستآن یآزا  کار نیا ا جام شرط یول کنی  لیتای با  ب  را خد  تدا ی
 گفهگن سخن و روز س  تأمل با نییبیم مخمص   ر را خد  ک  اگدیسا گ. ر یگیم مهلت روز

 تدا هییمه باالخر  «یجها  رو » با شین یکی احسا  و «ییخدرش» و «صحرا»  «با » با
 و رسهییم مصر اهرام ب  اگدیسا گ. ابنیی ییرها انیجنگجد  ست از و کنی برپا یمیعظ با 
  ر ابهییی م یریهچ یول. کنییم حفر آ جاست گنج ک   هییم یگداه قلاش ک  را ییجا

 او است کر   یمخف را گنج او نک یا ا یخ ب  را او لیقاا جنگ از خگ یگر  فر س  هنگام نیا
 او چراکه  که  خنهی یم راهر ان سیرئ. کنییم فیتعر را خد   اسگان اگدیسا گ. ز نییم را

 یوله ابی یب را یگنج و برو  مگروک ییسایکل ب  ایاسپا  ب  ییبا ک  ی ی  مکرر ییایرؤ  ر هم
 اگدیسا گ. کننییم رها را اگدیسا گ پس. کنی باور را شیایرؤ ک   اد   احمق قیرنیا ییگدیم

 یسهدب  از واج قصهیب  و ابهیییم را گنج و گر  یبازم مگروک یسایکل همان ب  ایاسپا  ب 
 .رو یم فاطم 

 قهرمان سفر اساس بر داستان لیتحل
 و «سهفر مراحهل» عنصهر  و  یهپا بهر را تیهروا کیه پهراپ هما نهی کمال ک  میگفگ

 اسها  نیهمه بهر را اگریهمیک  اسهگانهم مها نجهایا  ر پس. کنییم لیتحل «الگدهاکهن»
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 .میکنیم یبررس

 سفر مراحل
 یعاد یایدن

 مزهغد  خد  یمعمدل یز یگ ب  ک ی رحال یعا  یای    ر را قهرمان ابگیا  اسگان هر
  اسهگان سهپس. طدفهان از قاهل یآرامز یول است  آرام  اسگان جهان.  هییم  زان است

 نیا  ر (.20  1386وگلهر ) کنییم وار  ییجی یای   ب  و  ار یبرم یعا  یای   از را قهرمان
 شهد  شیکزه نک یا ب  پیر  لیم ر میعل ک  است ایاسپا  اهل یجدا  اگد یسا گ  اسگان 

  زهان یحهال  ر را اگدیسا گ  اسگان. است کر   ا گخاب را یچدپا  فر س ب  عالق  ساب ب 
 او به  یاعالقه  که  یبازرگها   خگهر بها که  رو یمه او. است 1«قایطار»  ررا  ک   هییم
 .است  اسگان یعا  جهان نیا. کنی مالقا  است یاکر  یپ

 ماجرا به دعوت
ی مه گری  ک  شد یم مداج  یچالز و مسئل  با قهرمان «ماجرا ب   عد » مرحل   ر

 مصهائب از ییهاصهحن  ینیه  از پهس بهد ا.  هی ا ام  خد  یعا  یز یگ ب  آسد   تدا ی
 «ایرؤ» ل یوسب  ماجرا ب   عد  اگر یمیک  اسگان  ر. بما ی قصر  ر تدا یی م گری  یا سا 

یمه را بشه مگهروک ییسایکل  ر ا گل  همرا  «فایطار»  ررا  اگدیسا گ. ر یگیم صدر 
: کنهییم فیتعر نیچن یکدل زن یبرا بعیاً  را ایرؤ نیا او نییبیم ییایرؤ آ جا  ر او. خدابی

 ب  کر  شرو  و شی ظاهر یکد ک  اگهان. هسگم یچراگاه  ر میگدسفنیها با یمی  خداب»
 اگهر: گفهت من ب   و بر مصر اهرام تا مرا و گرفت را میها ست بعی  میگدسفنیها با یباز

 به   عد   رواقع ایرؤ نیا (40: 1379لد یکدئ) «افتی یخداه یگنج  یکن جسگجد را جانیا
 .است گنج افگنی ب  و سفر  ماجرا

                                                      
 بنیری  ر جندب اسپا یا .1
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 دعوت رد  
 ایه اسهت لیهمیبه چراکه  کنهی یم ر  را آن «ماجرا ب   عد » از پس قهرمان ا لب

 گهیافیمه قهرمهان     ر که  اسهت یییهتر  ایه تهر  جههت به  ریه  و  ار  وجد  یما ع
یم ر   کر   باور را آن یکدل زن از شیایرؤ ریتعا ینیشن از پس اگدیسا گ (.22: 1386وگلر )

 « کنهی بهاور را شیاهایرؤ گری  گرفت میتصم و کر  ترک را آ جا یا  ی اام جدان مر » کنی
 بهر که  یگیمسهئدل و بهازگر   خهد  مهألد  یز هیگ ب  کنییم یسع او (.43: 1379لد یکدئ)

 بازرگهان  خگهر شیپه یزو  به  تها بد  فکر نیا  ر او» کنی فرامد  شی  اشگ گذ ا عهی 
 (.44: 1379لد یکدئ) «بد  خداهی

 مرشد با مالقات
 با ک  است مرحل  نیا  ر.  ار  کمک ب  ازی  کنش آ از یبرا  عد  ر    از پس قهرمان

 بهر آمین فائق یبرا قهرمان خگنیبرا گ مرحل  نیا  ر مرشی کارکر . شد یم مداج  یمرشی
 ش یایرؤ کر ن فرامد   ر یسع و  عد  ر    از پس اگدیسا گ (.46: 1386وگلر ) است تر 

 ب  رمر یپ. کنییم یمعرف «صیقیملک میسال پا شا » را خد  ک  شد یم مداج  یرمر یپ با
 گهنج به  چگد ه  میبگهد تهد ب  تا بی  من ب  را تیگدسفنیها  همکی: »ییگدیم اگدیسا گ
 سهپس. آور یم خاطر ب  را شیایرؤ اگدیسا گ بار کیب  نجایا  ر (.1379:48لد یکدئ) «یبرس

 تها  ههییمه  زهان را خهد  یرعها ی  ییتدا ها اگدیسها گ یز یگ عیوقا تمام مرور با رمر یپ
 رمر یپ و ییگدیم من ب  را رهایچ نیا چرا»: ییگدیم اگدیسا گ. کنی نانیاطم او ب  اگدیسا گ

 ما ی  کم و یکن یز یگ خد   یشخص افسا   با یکنیم یسع تد چدن: ک   هییم جداب
. است مرشی کی حضدر فلسف  نیا  رواقع (.52  1379لد یکدئ) «یبپدشا  چزم آن از است

( 57: 1379لهد یکدئ) «امرکهر  یگ گهنج و گدسفنیها نیب» ییگدیم خد  با اگدیسا گ بعی روز

  همکیهه یواگههذار بهها اگدیسهها گ و کنههییمهه راثهه رمههر یپ یهههاییراهنمهها بههاالخر  یولهه
. بهد  ی یشهن ههم یکدل زن از قاالً  ک  یریچ شند  یم رمر یپ از را گنج راز ش یگدسفنیها

 سنگ  و  ییراهنما بر عالو  رمر یپ (.1379:59لد یکدئ) «است اهرام کی ر  مصر  ر گنج»
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 را خهد  فه یوظ هاسهنگ بها ییهتر  زمهان تها ر  ههییم اگدیسا گ ب  «میتم و میاور»  ام ب 
 به  مرشهی معمهدالً  که  اسهت ییجا و ل یوس همان نیا (.61: 1379لد یکدئ)  هی صیتزخ

 (.61: 1386وگلر ) کنییم اعطا قهرمان

 اول آستانه از عبور

 به  پها و کنهییمه  لاه  شییهایهتر  و شک ب  مرشی یهاییباراهنما باالخر  قهرمان
 که  است یعطف  قط  «او  آسگا  »  رواقع او (.170: 8613وگلر ) گذار یم سفر و ماجراها

 مهرز ل یوسهب  «او  آسهگا  » یاریبسه یها اسگان  ر. کنییم جیا هم از را  وم و او  پر  
 جنگل بر رفگن و قصر ترک با بد ا (.1386:173وگلر ) شد یم مزخص کامالً  هم ییایجغراف

 که یهنگام اگدیسا گ. شد یم روروب  مگفاو  کامالً  ییای   با و کنییم عادر او  آسگا   از
 را خد  کنیویم عادر او  آسگا   از  رواقع  شد یم قایافر سفر عازم و فروشییم را ا گل 
 (.1379:83لد یکدئ) ابیییم شگفت ینیسرزم قایافر  ر

 هاآزمون
 سهر زهتپ را آزمهدن سلسهل  کی ییبا کنییم عادر او  آسگا   از قهرمان ک یهنگام

 ترسهخت مراحهل یبرا و ابیی ا طااق رو شیپ خاد یای   با تا (1386:105کماهل ) بگذار 
 یپدل تمام شین ی ی ز آزمدن نیاول اگریمیک  اسگان  ر (.181: 1386وگلر ) شد  آما   یبعی

  ر. کنهییمه اعگمها  او به  که  یجهدا  تدسه   بهد  آور    ست ب  گل  فرو  از ک  است
 ییهآیمه سهرا ش به  أ ی و کنییم ریگ پد  بیون بی ر یشهر  ر اگدی گسا ک  نجاستیا

 یپدل تیه و  اد  چدپان گری ... بد  بی ر نیسرزم  ر یاگا  یب کر   روب ک  ییخدرش»
 ایرؤ ک  یکسا  ب  و  اد  عا   خیا چدن ستیگر. سدخت خد   حا  ب   لش...  یاشت

  و ا ی ب  ک  است أ ی حا  نیا  ر (.88: 1379 لدیکدئ) « ا یم پاسآ نیچن  اشگنی  باور را
یمه مطمهئن و ر یهگیم مثات جداب و ز ییم تفأ  آ ها با و افگییم «میتم و میاور» سنگ
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 تدا هییمه ک  کر  احسا   اگهان ر یگیم قلب قد  پس. اوست همرا  رمر یپ ی عا شد 
 از شیپ. »بنگر  ای    ب «گنج یجسگجد  ر ییماجراجد» ای «بخت گدن یقربا » چدن هم

 گهنج یجسهگجد  ر ییمهاجراجد مهن: ییزیا ی رو  فرو خداب ب  یخسگگ شی  از آ ک 
 (.91: 1379لد یکدئ) «هسگم

 بانیپشت و دشمن آستانه، نگهبان با مالقات
مداجه  «  گهاهان آسهگا  »به   هام  یگیهنگام عادر از آسهگا   او  باشخصه قهرمان معمدالً 

 ییگهد(. 75  1386وگلهر ) اسهت شخصیت برای آزمدن کر ن فراهم یشک  کارکر  اصل شد یم
بها  ی رو ه یمنخد  ب  وجد  آور   اههر یز یگ  ر ایعمی  ییرتغ کنییم یهر بار ک  ا سان سع

 تغییهر چهالش پهذیر  به  مصهمم واقعاً  آیا ک تا ا سان را امگحان کنی  شد یم ییارتمام قیر  ب
 ر  قهش  یمیاگر قسمت از  اسگان ک ینوار   ر اتاز  جدان اقع رو (74  1386وگلر )   ؟ یا هست

 ایهن  ر. بکزهیرا به  چهالش  ییرب  سفر و تغ یاگدسا گ یمتا تصم شد یظاهر م«  گهاان آسگا  »
 «پزهگیاان»و «   شهمن»بها  قهاب  هایییتشخص«  گهاان آسگا  »عالو  بر   اسگان  از مرحل 
مهر  » (182: 1386وگلهر ). کننهی ایجا  مدا عی برایش یا هنی  یاری را قهرمان ک  شد یمی ظاهر

 یر چراکه  بها پهذ شهد یظهاهر م «پزهگیاان»قسمت از  اسگان  ر  قهش  ین ر ا« بلدرفرو 
 . هیمی او ب   ار ا ام  سفر الزم  یرا ک  او برا یشاگر  مغاز  خد  پدل عندانب  یاگدسا گ

 غار ترین درونی بر رویکرد
. است رو پیش سخت هایآزمدن با رویارویی یقهرمان برا ین آما گزما مرحل   این

 (192  1386وگلر ). ما یمی ار و  ر قیری قل  بلنیترین ب  حمل  از قال ک  کدهندر ی چدن
ک  بها پها  یاگد. سا گیابییتالدر م« واح »مرحل   ر قالب ما ین  ر  ینا یمیاگر ر  اسگان ک

ب  همرا  کهاروان  یمسافت طدال  یپس از ط  آن شی  هاییااییگذاشگن ب  صحرا جذب ز
 ر واحه   ر  یاگد ر واحه  بما هی. سها گ یمهیت شهد یو کاروان مجادر م رسییب  واح  م

 یرا ه و واحه  را از خطهر حمله   افلگ کنهییم بینییشکدتا  حمل  ب  واح  را پ یامکاشف 
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.  ر شهد یو مزهاور واحه  م گیهر یسک  طال م پنجا خیمت  ینپا  ا. ب  هیی جا  م
بار  ی شرا ین. مجمدع  ابنی یاز صحرا آشنا شی  و    ب  او م یزمان با فاطم   خگر ینهم

بلکه   یسهتآزمدن  اهر  بها مهر    ینا ی. ولشد یاو ظاهر م یپا یشپ یچدن آزمد  یگر 
ر از ا امه  سهف یاگداوسهت. پهس سها گ یفراهم شین رفا  و محکم شین بنی تعلقا  بر پها

 یگهر  یچدن مرشی کیمیاگرک   ینجاست. اکنیی عد  را ر  م یگرو بار   شد یسست م
گفهت: چهرا  جهدان».ا گیرا هییرا به  ا امه  سهفر برم یاگدو سها گ شهد ی ر مگن ظهاهر م

را  یلشتمها یاگدسها گ«  اشت. یخداه یاز: چدن ب  کمک  ینیی؟کیمیاگرمرا با خداسگیییم
حهاال ههم گهنجم را  همهینکه   کنهییو اسهگیال  م کنییاز م سات ب  ما ین  ر واح  ابر

 و طهال سهک  پنجها  و آور م  سهت به  بلهدرفرو  مغاز  از ک  پدلی  شگر ارم یک ام یافگ 
 یمیهاگروجهد  ک یهنبا تمهام ا ولی  ( 178: 1379کدئیلد ) «است ترعظیم گنجی ک  را فاطم 

 گنج ا ام   هی. یسدک  ب  سفر خد  ب  کنییرا مگقاعی م یاگدسا گ

 سخت آزمایش
و تنش  اسهگان  شد یقهرمان با مر  مداج  م معمدالً است ک   ییسخت جا آزمایش

  ههییپهر    وم را شهکل م یو حا ثه  مرکهر« بحهران»  که   رمجمهد  رسهییب  اوج م
تدسه   یبه  اتههام جاسدسه یمیهاگرو ک یاگدسها گ یمیهاگر  اسگان ک  ر (.210: 1386وگلر )

 یهناز ا یخالصه یبهرا یمیهاگر. کگیر هییو  ر معهر  مهر  قهرار م یرسگگ  یانجنگجد
 کنهیمی معرفی کنی تاییل با  ب  را خد  تدا یمی ک  یجا وگر عندانب را  یاگدمخمص  سا گ

 .گیر می مهلت روز س  منظدر این برای و
 .کنم تاییل با  ب  چگد   را خد   ا م می ولی ترسم می شکست از من: سا گیاگد
 وابسگ  است. ینب  هم ا یک  ز یگ یامدزیب یی: پس باکیمیاگر

  گدا م اگر ه
 (.211: 1379کدئیلد ) مر  خداهی است شخصی افسا   زیسگن حا   ر ه

باالخر  روز سدم با صحرا  گذرا ییشین ب  صحرا م یر روز او  و  وم را با خ سا گیاگد
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و  کنییب  با  است مطر  م شینیلتایخد  را ک   یو تقاضا گدیییسخن م ییبا  و خدرش
« را  دشهگ  بهد  یرچکه  همه  ی سهگ»بها  یهایش  ب شین از هم  آ ها شرو   ید پس از مأ

 ههم خدرشهیی و بها  صحرا ک  شد می مگدج  سکد  آن  ر و (223: 1379کدئیلد ) کنییم
 کنهی معجهر  تدا هیمی که  اسهت  سهت آن فقه  و جدینهیمی را « سهت» آن های زا  

از  یکه  رو  جههان بخزه ییپس جدان  ر رو  جهان فرورفت و  » (.223: 1379کدئیلد )
 «کنی معجر  تدا یمی ک   یی و اوست خد  رو  خیاو ی رو  ک   یی و است خیاو ی رو 

 یهروروو ار وگها  را ز خیهر یسخت برم یهنگام است ک  با  ینا  ر (.223: 1379کدئیلد )
 که یناز ا یمیهاگرک که ی رحال  آن  ورا آزا  کننهی شهد ییممگقاعی  یانو جنگجد کنییم

 مرحله  (.225: 1379کدئیلهد )خزهند  اسهت  یاراسهت بسه ییاکر  خد  را پ ینشاگر  راسگ
از جههت  یاتنها مرحله  برجسهگ ب  با     شینیلخصدد صحن  تایسخت و ب  یشآزما
را ههم  ییبهار معنها یزگرینبلک  ب  را  ار  یقبار تعل یزگرین ر طد   اسگان است و ب یفرم

 یر. او  ر مسهرسا ییخد  را ب  کما  م یتحد   رو  یاگدصحن  است ک  سا گ ین ار .  ر ا
 یو چنی رأ  گدسفنی اسهت به  مهر  یچدپا  یایشخام ک  تمام    یآرام از جدا سفر آرام

فگن بارو  جههان جهان را بفهمی بلک  سخن گ یها زا   تدا ییتنها مک     شد یم یلتای
هم  آ ها مظاهر  شد یو مگدج  م گیر یم یا باشنی را  ییک  صحرا  با  و خدرشو مظاهر آن

از رو  خیاو هی  یهسگنی پس بارو  جهان که  بخزه« را  دشگ  است یرچک  هم  ی سگ»
و گذرا ب    کدتا یامگن اشار  ینجا.  ر ا هییو معجر  رخ م کنییم یگا گیاست احسا  

 اسهگان رخ  معنهایی یاوج و  قطه  مرکهر  رمههم  این ک یی ار . ازآ جا« حی  وجد و» 
 قرار  هی. تأثیر اسگان را تحت  یتکل تدا ییم  مایییم

 جایزه
مخگلف و مداجه   یهابا پزت سر گذاشگن آزمدن قهرمان. است پا ا  مرحل  جایر 

وکه  آ چه   ر جسهت کنهیمهی ییااز چنگا  مر  اسگحقاق پ ییو رها« آزمدن سخت»با 
بهاالخر  به   یاگدسها گ یمیهاگر  اسگان ک  ر (.239: 1386وگلر )تصاحب کنی  بد    جدیش
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 حفهر و یافگه  کنهی پیهیا را گهنج بایهی ک  را محلی  قلاش ییو باراهنما رسییاهرام مصر م
 ز نییم و تا حی مر  او را یابنییعد  چنی راهرن او را م  ر. یابی می چیری ولی کنی می

که   ر  یهی  خداب یا ر اسهپا  گدیهییم یاگدتا اعگرا  کنی ک  چ  پنهان کر   است. سها گ
را سفرکر   تا ب  آ جا برسی و گنج  یرمس ین هان شی  است تمام ا یاطرا  اهرام مصر گنج

 که  بینممی مکرر خدابی ک  است سا   و ب   ر یک من»: گدییمی راهر ان ئیس. ریابیرا ب
 گدسفنیهایزان با  ار ی عا   هاچدپان ک  بجدیم را ویرا ی کلیسایی و بروم اسپا یا ب  بایی

 امها برسم  گنج ب  تا بکنم را مصری ا جیر  رخت ریز  پای بایی آ جا  ر. بخدابنی آ جا  ر
 «ام یهی را مکهرر  رؤیهاییکه   یکهنم  تنهها بهرا یک  صحرا را طه یسگمقیر احمق  من آن

که   یمگروکه یسهاییو  ر همهان کل گر  برمی یاب  اسپا  یاگدسا گ پس (.382: 1379کدئیلد )
 یابهیتا گنجش را ب یاییتا اهرام مصر ب ییبد  ک  با  یی خدابرا  ر آ جا اقامت کر   و  یشا

 .یابییو گنج را م کنییرا حفر م یر رخت ا ج یز ر یو پا گر  یبازم

 اکسیر به بازگشت
  «بازگزهت یرمس» کنییم یانس  مرحل  را ب «یر جا»مرحل  پس از  کمالتاع ب  وگلر

 تهدانیسه  فقه  م یهناز ا یمیاگر ر  اسگان ک ولی «یربازگزت با اکس»و  «یا ح تجییی»
 «جهایر » و«  سخت آزمایش»و  اسگان پس از مراحل  کر  مزاهی  را «اکسیر با بازگزت»
بازگزت  آسگا  »( از یر ور ن گنج )جابا ب   ست آ زمانهم یاگد. سا گآیییسرعت فرو  مب 
و  یهیاسهت که  تمهام  ارا یاو ک   ر آ از چدپها  یول رو  یفاطم  م سدیب و  گذر می «

پزهت سهر  بهابلکه   شهد  می یلثروتمنی تای یب  مر  تنها  جها ش گل  گدسفنیان است 
و   ا هییکه  زبهان جههان را مه شهی تاییلپخگه   «سالکی»سخت ب   یهاگذاشگن آزمدن

 العا   ا جام  هی.خارق یکارها تدا ییم
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 الگوهاکهنبر اساس  تحلیل(  ب
کییبر  و  کگ   تدانیمخگصر م طدرب  یمیاگر اسگان ک  ر  یه ثقهل اصهل او کر :  تأ

 ک  است( سالکی) یقهرما  سا گیاگد. است «مرشی»و  «قهرمان»الگدیکهن اسگان بر  و 
 پزهت را سخت هایآزمدن. گذر می تعلقاتش از گنج دیجوجست برای سفری ضمن  ر

  اسهگان اصهلی مایه  این. شد  یکی جها ی بارو  رسیی  کما  ب  تدا یمی و گذار می سر



 

 

114 

 

 او راهنمهای را  ابگهیای  ر  ار   ههایراهنمایی ب   یاز وی سلدک و سیر این  ر ولی است
  ر پا ک  ا گیرا یبرمی را او و آور یم یا   ب  را سا گیاگد تعهیا  ک  است مرشیی پیرمر 

 تهیارک جهدان بهرای کیمیهاگر  هام به  ترقدی مرشیی را  میا    ر  اسگان ولی گذار   سفر
  ر سا گیاگد تا شد می همرا  او با بلک  کنی می تحریص سفر ا ام  ب  را او تنها   ک  بینیمی

  یر هاشخصیت  یگر ک  است آن  وم برجسگ   کگ  اما برسی  خد  کما  ب  سخت آزمد ی
 اسهت( سالکی) قهرما ی سا گیاگد اگر. شد یمی ظاهر مگن  ر قهرمان مخگلف وجد  چدن

 کما  ب  و شد  ماجرا وار  او  آسگا   گذاشگن سر پزت با و گذشگ  تعلقاتش از تدا یمی ک 
 پس از ک   یاقهرما ا ی «ا گلیسی مر » و «بلدرفرو  مر »  «فرو  ذر  مر » ولی برسی

 تحقهق جرئهت پیرمهر  گفگه  به  که  اسهت کسهی فرو  ذر  مر . آینیبر می مراحل این
 بفروشهی ذر   سهگیچرخ یهک بها هاسها   ا   تهرجیح و  یار  را رؤیاهایش ب  بخزیین

 کنهیمی ز یگی مک  ب  سفر آرزوی با هاستسا  بااینک  بلدرفرو  مر  (.1379:51کدئیلد )
 :گدیهیمی و ترسیمی تغییر از ولی رو ی می مک  سفر ب  ک  کر    ظار  را  یگران همدار  و
 عها   خهد م به   یگهر و کهنم تغییهر بایهی چگد    ا م می چدن کنم تغییر خداهم  می»

 ایا گیر  ازآنپس چراک  ترسی می رؤیایش تحقق و مک  ب  رفگن از او (109:همان) «امکر  
 ذر  مهر  یعنهی شخصیت  و این  رواقع. (105  1379د یل)کدئ  اشت  خداهی حیا  برای

 و ا یکر   ر    را  رو ی تحد  و تغییر ب   عد  ک  هسگنی قهرما ا ی بلدرفرو  مر  و فرو 
 به   عهد  ظاهر  ر ک  است کسی ا گلیسی مر  ولی کننی  عادر او  آسگا   از ا ی گدا سگ 

است  کر   آ از را سفر این باطن  ر لیو است  گذاشگ  سفر  ر پای و کر   اجابت را سفر
 جههتازاین. بکنهی   ( هایشکگاب) خد  تعلقا  از تدا ی می سا گیاگد برخال  چراک   

 تدا هی می و (133: 1379کدئیلهد ). اسهت مطالعه   ر  هرق صهحرا  ر سفر مداقع بیزگر  ر
 هم  ر هایت و (79:15513یلد )کدئ. کنی پییا قرب جهان و صحرا بارو  و  ریابی را ها زا  

 .یابی ر می را کیمیاگری راز و شد  می قاد  شاگر ی ب  کیمیاگر با مالقا  باوجد 
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 کیمیاگر های شخصیت الگوها کهن

 سانتیاگو قهرمان
 کیمیاگر و صدیق ملکی کولی، زن مرشد

 واردتازه جوان آستانه نگهبان
 جنگجو سه سایه
 ... ملون
 ... دلقک

 به مضمون یج(نگاه
از آ جها که   یوله  شکل گرفگه  اسهت یساخگار یلپژوهش بر اسا  تحل ینا گرچ 

 یهنبه  مضهمدن ا ی گهاه یریم هاگر یسهت ا گخاب ساخگار فارغ از  د   گا  ب  مضمدن  
 ر کنار بس   اسگان  یمیاگرک یسنی ک   د یم کگ  تذکر  ه ینو ب  ا یم اسگان  هم  اشگ  باش

خهد   ییگا را هماهنگ با   یمدلد یتمضمدن حکا  سفر قهرمان یب  واسط  الگد یمدلد
گنج است  یافگن یرجد  ب   رون برا ی مدلد یت ر حکا ی ا   است. مضمدن محدر ییرتغ

 یمثنهد یا حکا یییتدح یک   ر فضا ی ار . معرفگ« معرفت  فس» ک  اشار  ب  ضرور 
و  یز بر ا ی حاکمسکدالر  یو قرب ب  حق است. فضا یب  معرفت اله یینرا  رس ی معند

 ینکر   است و  ر همه یلتای« ییخد  شکدفا»مضمدن را ب   ینا یلد اسگان پائدلد کدئ ی ارا
خهد  » ر مراحل سلدک ب   ییک  با یب  عندان قهرمان  اسگان و سالک یاگدفضاست ک  سا گ

 یعهیطا یهها یهرواز ارتااط با   یزگرب یریسلدکش ب  چ یا ی رمراحل پا  برسی «ییشکدفا
 یا هرژ»باالتر از  ییماورا  فضا ینطدفان برپا کنی  چراک   ر ا تدا ییم یت ها رو  یی  رس

شهناخت و  یفضا ب  جا ینوجد   خداهی  اشت.  ر واقع سالک  ر ا «یعیمرمدز طا یها
 .رسییخد  م یباطن یقدا یتب  تقد  ب  خیا یینعادر از خد  و رس
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 یریگجهینت و بحث. 5

 شناخگ  جها ی سطح  ر مدفق اثری عرفا ی هایمای  با اقگااسی اثری عندان  ب کیمیاگر
 معنهایی ا فسهی  و ازسیرآفاقی آمی  ستب  « رو ی کما » و «خد شکدفایی». است شی 

 کنیم بررسی ک  بد  آن  دشگار این  ر مهم ولی کنی می   اا  رمان این  ر کدئیلد ک  است
 جسهگ  بههر  «روایهی تمهیهیا » چه  از خد  مدر  ظر معنای  ا گقا برای  دیسنی  اوالً  ک 

 مثندی  اسگان مگن  ر تغییراتی چ  با اینک  ثا یاً  و   ؟ یا بد   مدفق زمین  این  ر آیا و است؟
 امها کنی  تاییل جذاب و مفصل رما ی ب  کدتا  حکایگی از را مگن این است تدا سگ  معندی

 است این آور   ست ب  تدانمی شی ا جام هابررسی از آ چ : گفت بایی او  ساا  جداب  ر
 و آفهاقی سهیر از حاصهل « رو هی کمها » و «خد شکدفایی» مای  رون تدا سگ  کدئیلد ک 

 چ  و «سفر مراحل» کارگیریب   ر چ  «قهرمان سفر» ساخگار از  رست اسگفا   با را ا فسی
 سیروسهفر مدلهدی حکایهت از الهام با او.  هی ارائ  خدبیب  «الگدهاکهن» کارگیریب   ر

 و ارائه  بیرو هی گنج یافگن برای آفاقی سفر قالب  ر را خد  وجد ی گنج یافگن برای  رو ی
 گهنج یهافگن بهرای سهفر  ر پا تدا یمی زما ی سا گیاگد. کنیمی منطاق هم بر را سیر  و این

 مدر حمایهت سهفر ا امه   ر او. بهر می( ا گله ) خهد   رو هی تعلقها  از که  بگذار 
  ر گهنج گدیهی می او ب  مرشیی هیت ولی گیر  می قرار برون گنج یافگن برای مرشیهایی

 جدا ی از ک  زما ی تا چراک  است  کر   آ از آن از را سفر ک  است مگروکی کلیسای همان
 گنج فگنیا شایسگ    یابی را  رون گنج و  زد  تاییل   یا یی  سالکی ب   تعلقاتش پایانی خام

 فرم» بر «قهرمان سفر» الگدی بر منطاق و مدلدی حکایت از الهام با کدئیلد. شد  می برون
کیی « وری  خهگم جهاهمان به  و آ هاز مگهروک کلیسای از را خد  سفر سا گیاگد. کنیمی تأ

 این کر ن برجسگ  برای کدئیلد. شد می تمام و آ از مگروک کلیسای صحن  با رمان و کنیمی
ی  کگ   و ابگیایی صحن  آ از. کنی شرو  مزاب  کلما  با را صحن   و هر حگی ک   ار  تعم 

 مگهروک کلیسهای به  ا گله  بها که هنگامی. بهد  سا گیاگد جدان  ام» است چنین ا گهایی
  ر سهفر مراحهل بها کیمیهاگر  ر سهفر مراحل ا طااق اما (257 و 27  1379کدئیلد ). «رسیی

 اقگضهای به  کدئیلد ک  شد  می باعث این ولی است  ا گیرتشگف «قهرمان سفر» الگدی
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 از پس ک طدریب .  کنی برخدر  بافرم خالقا   صدر ب  باشی الزم ک  جا هر خد   اسگان
 چراک  رسی می پایان ب  «اکسیر با بازگزت» مرحل  با سریع فرو  با  اسگان «جایر » مرحل 

 امها برسی  پایان ب   اسگان سریع فرو  یک با است الزم و کر   فروکش  اسگان تعلیق عمالً 
  وپای  بر رمان ساخگار آ ک  او   است تدج قابل  کگ   و «الگدهاکهن» کارگیریب  مدر   ر
 خالقا    کگ  ولی  است اسگدار «مرشی» و «سالک» بگدییم بهگر یا « مرشی» و« قهرمان» 
 بسیار ک  است «کدلی زن» ابگیا. کنیمی فا  اسگ مرشی س  از  اسگان ک  است آن  اسگان  ر

 سها گیاگد   عهد  ر    بها ولی  هی می  زان را را  سا گیاگد رؤیای تعایر با گذرا و ایلحظ 
 ولی   هی حرکت را سا گیاگد تدا یمی او  «پیرمر » شد می ظاهر  اسگان  ر ترقدی مرشیی

 و ترقهدی مراتببه  مرشهیی کنهیمی گیهرزمین را سا گیاگد تعلقا  بنی  یگر بار ک  زما ی
 سهفر ا امه  بهر را او تنها ه  که  شهد می ظهاهر  اسهگان  ر «کیمیهاگر» یعنی تریافگ کما 
. کنیمی همراهی است  رو ی کما  همان ک  مقصد  ب  رسیین تا را او بلک  ا گیرا ی برمی
 مخگلهف وجهد  تدا نیمی فرعی هایشخصیت: گدییمی وگلر ک  طدرهمان آ ک   وم  کگ 

 شخصهیت مخگلهف وجهد  فرعهی هایشخصهیت از برخهی رمان  این  ر. باشنی قهرمان
. «ا گلیسی مر » و« بلدرفرو  مر »  «لادفرو  مر » شخصیت س  یعنی هسگنی  سا گیاگد

 عها ی ز هیگی همهان ب  و کر    فن را خد  اساسی هی  و شخصی افسا   لادفرو  مر 
 را آن ایلحظه  و اسهت خهد  آرزوی حسهر   ر همهدار  فرو بلهدر مر . است چسایی 
 ا گلیسهی مهر . بگهذار  سهفر  ر پای تدا ی می و ترسیمی تغییر از ولی کنی  می فرامد 

 عمهالً  ولی گذاشگ   آفاقی سفر  ر پای آن   اا  ب  و است کر   باور خد زا شخصی افسا  
 بهاوجد  جههت ایهن به  کنهی  آ از را و ی ر سفر و شد  آزا   رون تعلقا  بنی از  گدا سگ 
  رواقع هاشخصیت این. رسی می کما  ب  و  یار  را  سگگیری شایسگگی مرشی  با مالقا 

کیی برای  به   وم سهاا  به  پاسآ  ر اما شد ی می ظاهر  اسگان  ر سا گیاگد باشخصیت تأ
 کهر   تاهییل جذاب و فصلم رما ی ب  را کدتا  حکایگی تغییراتی چ  با کدئیلد پائدلد اینک  
 معنهدی مثنهدی کدتا  حکایت ب   وم پر   کر ن اضاف  وی کار ترینمهم: گفت بایی است؟
  قطه  به  سهرعتب  شهرو  از پس  اسگان و است  وم پر   فاقی حکایت این چراک  است 
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 رشی مراحل  ر گیج  و شد می منگقل( رسیمی مصر وار  فقیر مر  ک   رجایی)  وم عطف
 شخصیت کنش را  سر بر مدا ع ایجا  طریق از کدئیلد پائدلد. کنیم می مزاهی  را یتشخص

 عمهالً  را  وم پهر   و  ا   بسه  را  اسهگان( گهنج) خهد  ههی  ب  رسیین برای( سا گیاگد)
 سیری  ر شخصیت گامب گام رشی شاهی مخاطب  ر گیج  و افراییمی حکایت ب  تمامیب 

 افهرو ن بها را امهر ایهن  دیسهنی  الاگ . است پخگ  سالکی ب  خام جدا ی از ا فسی و آفاقی
  سهت به  شین گرفگار واح    ر  رگیری فاطم   ب  سا گیاگد عالق  چدن فرعی های اسگان

 از خالقا ه  گیهریبهر  چارچدب  ر فرعی شخصیت چنیین کر ن اضاف   یر و جنگجدیان
  ظاهربه  گرچه  قهرمان سفر الگدی   اینک آخر کالم و  هیمی ا جام قهرمان سفر الگدی

 ملل هایاسطدر  بررسی از را آن ک  بد  کمال جدز  این باراو  و است ایاسطدر  الگدیی
 قص  ک  چرا  است   ینی  عمیقاً   اسگا ی الگدی این وجد بااین ولی کر  اسگنااط  مخگلف

 ا حرافی و  اقص خدا زی اساساً  است  شی  اقگاا  آ جا از ساخگار این ک  ای اسطدر  های
 قد »  ر ا سان سیر ب   ینی  گا   ر ریز  اساسا «قهرمان سفر.» هسگنی  ینی های قص  از

 حضر  قص  چدن  ینی های قص  ساخگارهای  ر آ را بازتاب ک   ار  خد « صعد  و  رو 
 مدر   ر گرفگ  صدر  های پژوهش برخی  ر اسا  همین بر . یی تدان می قرآن  ر آ م

 «الله  الهی سهالک سهفر» سهاخگار عنهدان ب   وری ساخگار قرآ ی  های قص  ساخگارهای
 ای اسطدر  جهان ک  هما طدر بنابراین . است  ظر همین کننی  تاییی ک  است  شی  پیزنها 

 هایقص  ساخگار از  اقص خدا زی  «قهرمان سفر» و است  ینی جهان از  اقص خدا زی
قصه  بازتدلیهی جهت ب  آن از تدحییی  گاهی با ساخگار این یارتقا با تدان می است  ینی
 .کر  اسگفا   عرفا ی های قص  خصددب  و  ینی های
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