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چکیده

یکی از مسائل پیش روی فرهنگ و هنر ما آن است که بها جهد بههر منهیی از میهرا
فرهنگهی سههگر ب خصههدد رزمینه عرفهها ی هندزآ چنههان که باییوشههایی راهکههار ا گقهها
این میهرا بهرر را به زبهان هنهری امهروزی که مهدر اسهگقاا قهرار بگیهر به سهت
یاور ایم.سدا اصلی ر این مقال آن است که بهرای ا گقها مایه های پهرارز حکایها
عرفا ی ب زبان هنری و رسا ای امروزی چگد فرمی مناسب است؟ ب ظرمیرسی بهگرین
راهکار برای یافگن چگد گی این ا گقا تمرکر روی یک مد و تحلیل آن باشی .ر این میان
«رمان کیمیاگر» اثر «پائدلد کدئیلد» ب عندان یکی از پرفرو ترین رمانها ر چنیسها اخیهر
با مای های عرفا ی و مقگاس از حکایگی از اسگانهای مثندی مدلدی میتدا هی مد ه خهدبی
ً
برای کنکا ر این مسئل (از جهت ساخگاری و لروما معنایی) مدر تدج قرار گیهر  .ر
این پژوهش تال شی تا از رو «تحلیل روایی» و با تأکیی بر «الگدی سفر قهرمان» ایهن
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مهم مدر بررسی قرار گرفگ تا ر گیج الگدیی عام بهرای اقگاها از حکایتههای عرفها ی
میرا اسالمی ایرا ی ب

ست آیی.

کلیدواژهها :کیمیاگر تحلیل روایت سفر قهرمان پائدلدکدئیلد اقگاا از مگدن عرفا ی.
 .1مقدمه و طرح مسئله

روایههت بهها تههاریآ بزههر آ ههاز میشههد و هههیت ملههت بههی روایگههی وجههد یاشههگ
است( .)Barthes,1977:79تمین اسالمی – ایرا ی همدار سرشار از این روایهت هها بهد و ر
تحدال و تغییرا تاریخی روایت ها چنیگد ه مگنهد و مسهیرهای مگفهاوتی را بهرای حفه
وحی روی روایت حاکم بر این گفگمان پیمد ی .بنهابراین شهناخت مسهئل چگهد گی ا گقها
میرا فرهنگی ب زبان و فرمی امروزی برای سنت اسالمی-ایرا ی مسئل مهم و حیهاتی اسهت
چراک بیون این ا گقا میتدا یم میرا خد را ب سهل امهروز منگقهل کهر و حیها

وبهار

بخزیم از طرفی ر مااحث هنری برای یافگن پاسآ ب پرسشهای ظری یکی از ب ثدابترین
و ر یکترین را ها تحلیل مدر ی است تا با مهنیسی معکد یک گرار کلی ب ست آوریهم.
ر این میان رمان کیمیاگر اثر مزهدر پائدلدکدئیلد ب عندان رما ی اقگااسهی از حکهایگی از مثنهدی
معندی رمان قابلتدجهی است چراک د یسنی آن تدا سگ از ایهن حکایهت رمها ی پرفهرو
جذاب و جها ی خلق کنی .ب گد ای ک پس از ا گزهار

ر برزیهل و ر بهیش از سهی کزهدر

جهان ب عندان اثری پرفرو و محاهدب مطهر شهی (مگهدلیس .)43 :1379ایهن کگهاب ه تنها
ب عندان اثری ا بی بلک ب عندان اثری با مای های فلسفی و عرفا ی یر مدر تدج قرارگرفگ اسهت
(همان )17:گرچ را بحث و تأمل و ر ر باب آمدز هایی ک د یسنی ب تناسب ییگا خد به
حکایت مثندی معندی افرو است بهاز اسهت و ر جهای خهد الزم و ضهروری اسهت ولهی
همچنههان ای هن رمههان ب ه عندان مد ه ای شایسههگ تحلی هل ب خصههدد از جهههت سههاخگاری
یرقابلچزمپدشی است .این رمان از حکایگی از فگر شزم مثندی مدلدی اقگاا شهی اسهت.
حکایت مدلدی ازاینقرار است ک « :مر ی از اهالی بغیا ما فراوان میرا پیر را ب با فنا مهی
94

هی و فقیر میشد آ گا ست ب عا برمی ار وازخیا گزایش میطلای .ب خهداب مهیبینهی

ک برای رسیین ب گنجی میبایست ب سرزمین مصر برو  .او ب مصر میرو  .ر مصر ارو ه
ب گمان اینک ز است او را کگک مفصلی میز ی .پس مر اسگان خد را میگد یی .ارو به
تمسخر میگد یهی که او بارهها ر خداب یهی که ر بغهیا گنجهی اسهت ر فهالن کهدی (و
زا های خا مر را میگد یی) ولی هیتگا آنقیر احمق اد است که تهدجهی به آن کنهی.
مر ب بغیا برمیگر و گنج را ر خا خهد مییابهی» (مدلهدی  .)1246 :1366به هرحا به
لیل اسگقاا و تأثیرگذاری گسگر این رمان ر سطح جها ی ایهن سهاا مطهر مهیشهد که
د یسنی چگد تدا سگ از حکایگی ب ظاهر سا رما ی چنین تأثیرگذار خلق کنی و یگر اینکه
آیا ساخگاری ک او ر این رمان ب کهار گرفگه مهیتدا هی سهاخگاری مناسهب بهرای برگر ا هین
حکایتهای عرفا ی ب فرمی مناسب ر اسگانگد یی ینی باشی؟ سپس این فرضی اها مهی
شد ک د یسنی با اسگفا خالق از «الگدی سهفر قهرمهان» و یهر و کهنالگهدی «سهالک و
«مرشی» ب خدبی تدا سگ است ک رونمای حکایت مدلدی را یعنی «یافگن گنج رون» و آ چ
خد ب آن اضاف کر ک «تحقق بخزیین ب افسا شخصی» است با تأکیی بر ا طاهاق «سهفر
رو ی» و «سفر بیرو ی» منگقل کنی .امیی اینک اثاها ایهن فرضهی بگدا هی ایهن سهگاور را به
ارمغان آور ک «الگدی سفر قهرمان» اگر ب صدر خالقا مدر اسگفا قرار گیهر مهیتدا هی
فرم و ساخگار مناسای برای ا گقا مفاهیم عمیق عرفان اسالمی باشی .الاگه همچنهان که اشهار
شی «تحلیل روایی» این رمان ب هیتوج ب مثابه تائیهی رونمایه آن یسهت و بحهث پیرامهدن
رونمای این اثر مجا یگر میطلای اما این پژوهش رصی پاسخگد یی ب این ساا اسهت
ک با تدج ب ساخگاری ک ر رمان کیمیاگر اسگفا شی آیا الگد یی سفر قهرمان برای اقگاها از
حکایتهای عرفا ی و ر گیج ساخت زمانهای عرفا ی الگد یی مناسب است؟ و اگهر هسهت
چ تغییرا احگمالی ر آن بایی اعما شد ؟
 .2مروری بر ادبیات تحقیق
روایت شناسی

روایت را اگر « قل ماجراها» تعریف کنیم تنها مها ر روایتهها هرق هسهگیم بلکه بها 95

روایت است ک فکر میکنیم ر این میان رسا های مهیرن چه ر قالبههای هنهری ما نهی
تحلیهل وقهایع

فیلمهای سینمایی قص های را ید یی و سریا ها و چ ر قالب خاهر گهرار
ً
ً
ائما ر حا ساخت روایت هسگنی (ابهد  )25:1397اساسا ر سپهر رسا ها رقابت بر سهر
حاکم کر ن روایتهاست .هر رسا میکدشی روایت خد از وقایع را ب روایت مسهل تاهییل
کنی ب این ساب تحلیل روایی فق روشی برای تحلیل قالب خاد هنری چدن سریا های

تلد یرید ی است بلک تحلیل روایی روشی برای تحلیل روایت ر سطح کالنتر یر هست اما
ر بررسی یک روایت ب چنی رو میتدان عمل کر ک هر رو مهیتدا هی محاسهنی اشهگ
باشی .ر اولین رو

تأکیی و تحلیل بر اسا الگهدی ارتاهاطی روایهت اسهت .ر ایهن رو

روایت ب مثاب الگدی ارتااطی ر ظر گرفگ میشد و تحلیل بر روی سطد روایت و عناصهری
چدن «مالف واقعهی» و «خدا نهی واقعهی» «مالهف پنههان» و «خدا نهی پنههان» «راوی» و
«روایت ید » و یر «زاو ی یی» مگمرکر میشد .
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ر رو

وم تحلیل بر روی خ سیر کنش مگمرکر میشد  .گد تحلیلی ک «تهد رو »
خدا نی ملمد

ر کگاب «بدطیقای ساخگارگرا» پیزنها میکنی ارای این و یژگی است .او مهیگد یهی :ههر پهی
رفت کامل از پنج گرار (واحی بنیا ین تحلیل) تزکیل میشد  :مدقعیت پاییاری آ از میشد
یرو یی آن را آشفگ میکنی حالت عیم تعا حاصل میشد یرو یی برخال یهروی آشهفگ
ثا د ی ای برقرار میشد (تد رو .)96 :1377

کننی عمل میکنی تعا

یروی ویرانکننی
وضعیت پایا ی

وضعیت آ ازین

یروهای سامان هنی
وضعیت میا ی
شکل شماره .2ساختار سه مرحله ایی تودروف،

ر رو سدم تحلیل روی ارتااط کنش گران باهم است «ژولید گریما » الگد یی
شش عنصری را پیزنها میکنی .ب این صدر ک «فرسگنی» «کنزگر» را ب اا «شهیء
ارزشی» میفرسگی تا «گیر ی » از آن سد بر و ر جریان این جسگجد «یاری کننی » او را
یاری میکنی و «باز ار ی » جلدی او را مهیگیهر (عااسهی و محمهیی  .)114 :1381گریمها
معگقی است ک هر روایت ارای و سطح باز مایی است یکی سطح اصلی ک ربر ا ی مزخص ههای
معنایی وساخگاری و یگری سطح ظاهری است()Grimes,1977:23-40
کنزگر فرسگنی یا تحریککننی

کنزگر گیر ی یا سد بر ی

کنشگر
کنزگران باز ار ی

شیء ارزشی

شکل شماره .3کنشگران گر یماس

کنزگران یاری هنی
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ررو چهارم تحلیل هم خ سیر کنش را ر ظر میگیر و هم کنزهگران را مهدر
تحلیل قرار میگیر  .این روشی است ک پراپ ر کگاب «ریختشناسی قص های پریهان»
پای گذاری میکنی .پراپ ر تحلیل خد ب و عنصر اساسهی کارکر هها ( ر سهیر تحلیهل
کنش) و قش ( ر تحلیل کنزگران) تأکیی میکنی( .اسکدلر  )1383:99با همین رو است
ک جدز کمال ر کگاب «قهرمان هرارچهر » اسطدر های ملل مخگلف را تحلیل میکنی
و الگدی «سفر قهرمان» را پیزنها میکنی .ازآ جاک ب ظر میرسی این الگهد ر تحلیهل
اسگان کیمیاگرکارآمیتر است قیری با تفصیل بیزگر این الگد را تدضیح سپس به تحلیهل
اسگان کیمیاگر میپر ازیم.
الگوی سفر قهرمان

جدز کمال اسطدر شنا برجسگ سهی بیسهگم آمریکهایی (آبخلارگهر  )18 :1388بها
بررسی اسطدر های جها ی ب این گیج رسیی ک میتدان تمام این اسهطدر ها و رؤ یاهها را ر
یک ساخگار واحی جمع کر و ام آن را «سفر قهرمان» گذاشت چراک هم ر اصل اسگان
واحیی هسگنی ک ر صدر گد اگدن بازتعریف میشد ی (وگلر  .)14 1386وی مهیعی اسهت
«الگدی سفر قهرمان» تکرار الگد یی مراسم گذار است ک عاار است از :جیایی تزر و
بازگزت ک میتدان آن را هسگ «اسطدر یگا » امیی :ر این اسطدر یگا یهک قهرمهان از
ز یگی روزمر ست برمی ار و سفری مخاطر آمیر ب حیط شهگفگیهای مهاوراء طایعهی را
آ از میکنی .با یروهای شگفتا گیر ر آ جا روبرو میشد و ب پیروزی قطعی مهیرسهی و
هنگام بازگزت یرو یی را ک ب ارمغان آور است ب یارا ش ارزا ی مهی ار » (کماهل :1386

 .)40و کگ برجسگ ر ساخگاری ک کمال پیزنها میکنی ب چزم میخهدر  :او ا عهای
جهانشمدلی این ساخگار است او میعی اسهت « اسهگانگد یی خد آگها یها اخد آگها از
الگدهای کهن اسطدر ای پیروی میکنی هر اسگان از خامترین لطیف ها تها بهاارز ترین اثهر
ا بی را میتدان بر حس الگدی سفر قهرمان رک کر » (وگلر  .)14 :1386رواقع ههر اسهگان
 98خدب اسگان ا سان ب طدر عام است تا ر شرای جهانشمد ب یا آمین رشی یها گیری

تال برای کسب هد یت و مر را منعکس میکنی (وگلر  .)1386:40ب این صدر میتهدان
ا عا کر تمام اسگانها حاوی عناصری مزگرک هسگنی ک میتدان ایهن عناصهر را به حهدی
جهانشمد ر اسهطدر ها قصه های پریهان رؤ یاهها و اسهگانهای امهروزی مزهاهی کهر
(وگلر  )1 1386ب لیل همین جهانشمدلی است ک این قص ها هم ا سانها را جهذب مهی
کننی (وگلهر  .)3 :1386بر همین اسا اسهت که برخهی روان شناسهان میعیا هی که رو
رما ی بسیاری ماثری ماگنی بر قص ها وجد ار  :این رو تحت تأثیر پژوهشهای ید گ
و فرو یی ر بار اسطدرها ک اسطدر ها میتدا نی ب ما کمک کننی تا آ چ ر ذهن ا سهان مهی
گذر را بهگر رک کنیم (آبخلارگر  .)21 :1388ر این میان رمان کیمیاگراز آن است قصه هایی
است ک میتدا ی ما را قا ر ساز تا خد و محی اطرا خد را بهگر باینیم چراک ههر کهس
م هیتدا ههی عناصههری از ز ههیگی خههد را ر ز ههیگی «سهها گیاگد» قهرمههان کیمی هاگر باینههی.
(آبخلارگهر  )1388:21کگ برجسگ وم ک کار کماهل را از یگهران مگمهایر مهیکنهی پیزهنها
الگدی سفر است .تدضیح اینک پراپ ر پژوهش تأثیر گرار خهد ر بهاب قصه های پریهان
اینچنین اسگیال میکنی ک همانطدر ک «اسم» و «فعل» و عنصر اساسی ر یک جمله
است ر یک اسگان هم «شخصیت» و «کهنش» و عنصهر اساسهی هسهگنی (اخهد :1371

 .)43بر این اسا قص های مدر ظر خد را بر وپایه کهارکر و قهش پایه ریری مهیکنهی
(و یال ن  .)1371:289با همین رو

کمال هم الگدی سفر خهد را به و عنصهر « مراحهل

سفر» و «کهنالگدها» برگر ا ی ولی با این تفاو و ایی ماگکرا ک کارکر های پراپهی را به
صدر سفری « وری » برای قهرمان ترسیم کر ( .مارتین  )63 :1382یعنی قهرمهان ر یهک
سیر وری سفر خد را از «جهان عها ی» شهرو و پهس از پزهت سهر گذاشهگن ماجراهها و
آزمدنها باب همرا اشگن ارمغان ب «جهان عا ی» برمیگر  .ب اینترتیب و عنصر کارکر
و قش را تدأمان باهم ر یک ساخگار مطر کر  .کمال الگدی سفر مدر ظر خد را طی 12
مرحل بیان میکنی ک کریسگدفر وگلر (کارشنا فیلم ام ر ههالیدو ) ر کگهاب «سهاخگار
اسطدر های فیلم ام »( )1998این مراحل سفر را ب یم گاهی ب اسگانهای امروزی ب ایهن
صدر بازخدا ی میکنی:

99
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وی سپس کهنالگدهای ( قشها) ر ساخگار سفر قهرمان مدر ظر را اینچنین برمیشمار :

قهرمان مرشی سای گهاان آسگا ملدن لقک.
الاگ تذکر این کگ ضروری است ک این الگد را اایی ب صدر ساخگار یر منعطف
گا کر  .بلک هر اسگان میتدا ی این الگد را باهی

یاز فرهنگی خاصی ب کار گیر ب

همین لیل است ک قهرمان هرارچهر ار (وگلهر  )60 :1386و احسها تکهرار پسازایهن
هم بازخدا ی منگقل میشد .
ر مدضد این تحقیق و سگ پژوهش را میتدان یی ر سگ او سعی شی ایهن
ا عا ک رمان کیمیاگر از اسگا ی از مثندی معندی مدلدی اقگاا شی (با تدج به تطایهق
مراحل ماجراها و شخصیتها) اثاا شد بیون اینک به الگهدی سهفر قهرمهان اشهار
شد  .بلقیس سلیما ی ر پژوهزی با عندان « رمان کیمیاگر ر آیین ا ب فارسی» و فرشهگ
محادب ر پژوهزی با عندان «مطالعه تطایقهی اسهگان مهر و گهنج از مثنهدی بها کگهاب
کیمیهاگر پههائدلد کدئیلههد» ایهن را را پیمد ا ههی امهها سههگ وم پژوهشهههایی اسههت که
اسگانهایی را ا گخاب کر و بر مانهای «الگهدی سهفر قهرمهان» جهدز کماهل تحلیهل
کر ا ی با این قصی ک زان هنی ک این الگهد ر ژا هر مهدر ظر کهارایی ار و بهر ایهن
ا عای کمال ک الگد یی سفر قهرمان الگد یی جها ی است صهح گذاشهگ ا ی .ایهن سهگ
خد ب و قسم تقسیم میشد ی .قسم او پژوهشههایی هسهگنی که اسهگانهای «کههن
ایرا ی» را ا گخاب کر و بر این الگدی تطایق ا ا ی پژوهش حمیهی آقاجها ی و محمهی
طاهری با عندان «تایین الگدی سفر قهرمان بر اسها آرای ید هگ و کماهل ر هفتخهان
رسگم» و پژوهش محمی فدال ی و مریم رحما ی با عندان «بررسی و قهی اسهگان بیهژن و
منیژ بر اسا کهنالگدی سفر قهرمان جدز کمال» و پژوهش رحمان ذبیحی و پهرو ین
پیکا ی با عندان «تحلیل کهنالگد یی سفر قهرمهان ر اراب امه طرسدسهی بهر اسها
الگدی جدز کمال» ر این قسم جای میگیر ی .اما قسم وم پژوهشههایی اسهت که
مگد ی جییی را ا گخاب کر و زان ا ا ی ک چگد الگهدی سهفر قهرمهان ر مصهیاق
ا گخابشی و ر گیج بر ژا ر مدر اشار قابهل تطایهق اسهت مسهعد قها زا و سهیی 101

مصطفی مخگابا ر پژوهزی با عندان « تحلیل ساخگار فیلمهای حماسی بر اسا الگدی
سفر قهرمان» ضمن بحثی مسگدفی ربار فیلمها و اسگانهای اسطدر ای و پیش کزهیین
الگدهایی ک «اتدرا ک» و «لر را گالن» بهرای سهاخگار اسهگانهای اسهطدر ای پیزهنها
ً
کر ا ی هایگا بها تأکیهی بهر برتهری الگهدی «سهفر قهرمهان» بهرای تحلیهل اسهگانهای
اسطدر ای این الگد را بهر فهیلم « الور» سهاخگ «میهل گیاسهدن» (به عندان مصهیاقی از
فیلمهای اسطدر ای ) تطایق ا و گیجه گرفگ ا هی که ایهن فهیلم (و ر گیجه فیلمههای
اسطدر ای ازاین ست) ا طااق باالیی با سفر قهرمان ار ی.پژوهش یگر ر ایهن قسهم از
افسا حسنزا

سگجر ی است ک ر پژوهش خهد بها عنهدان «تحلیهل سهاخگار رمهان

چراغها را من خامد میکنم بر اسا کهنالگدی سفر قهرمهان» رمها ی امهروزی را بهر
الگهدی سههفر قهرمههان تطایهق ا و بهر صههحت ا عههای جههها ی بهد ن ایهن الگههد تأکیهی
ورزیی ا ی .اما پژوهش جالب ر این قسم پژوهزهی اسهت بها عنهدان «تحلیهل بهازی
و ییئد یی ژا ر قش آفرینی و یچر بر اسا الگدی سفر قهرمان کریسگدفر وگلر» از حامهی
میرزایی و صا ق قا د ی ک برای تطایق الگدی سفر قهرمان پارا از ایهر اسهگان و فهیلم
فراتر گذاشگ و آن را بر «ژا ر بازی» ا طااق ا ا ی این و ر پایان این پژوهش بر این کگ
تأکیی کر ا ی ک

ر اسگفا از این ساخگار ر جهت خلق بازی بایی تفاو

و رسها ی

اسگان و بازی را ر ظر گرفت و برای اسگفا از این ساخگار ر خلق بازی این تفاو هها
را ر ظر گرفت ر گیج بایی ب گد ای ا عطا پذیر با این ساخگار برخدر کر  .با تدج ب
این و سگ از پژوهش روشن میشد ک جای تحلیل رمان کیمیاگر بر اسا الگدی سفر
قهرمان خالی است ب خصدد ک ر پژوهش حاضر تال شی تا الگدی سهفر قهرمهان
ب عندان الگد یی مناسهب جههت اقگاها از میهرا عرفها ی ایهن سهرزمین بهرای سهاخت
اسگانهایی امروزی معرفی شد .
 .3روش تحقیق
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تحلیههههههل روایههههههت ر فیلمههههههها ر جسههههههگجدی روابهههههه طایعههههههی و

ا گیهههر منهههی شهههی بهههین الهههها و جههههان اسهههگان اسهههت تههها ظهههام عمیقگهههر
مناساا فرهنگی را آشکار کنی ک از طریق شکل روایت بیان میشهد
«)Flitterman, 2005,70تحلیل روایی» ب عندان یک رو

(&Burgoyne &Stam

ریز ر گاشگ های ارسطد ار ک

تا پیش از عصر حاضر اساسیترین مناع ر این زمین ب شمار میرفگ است ولهی ر وران
اخیر این تحقیق و تحلیل «و یال یمیر پراپ» 1محقهق فرمالیسهت و رو تاهاری اسهت که
ب عندان پای و اسا روایت شناسی ب حساب میآیی .پراپ ر تحقیق خد قص های منگخب
روس هی را ر قالههب «س هیویک کههارکر » و «هفههت قههش» تحلیههل کههر  .اال ه کههار او را
سههاخگارگرایا ی چههدن «روالن بههار »« 2ژرار ژ هت» « 3تروتههان تههد رو » 4و «ژولیههد
گریما » 5پی گرفگنی اما این «جدز کمال» 6آمریکهایی بهد ( 1904ه 1987م) که بها
پژوهشهای گسگر ای ک ربار اسطدر های ملل مخگلف سامان ا بد با ا عای کزهف
ساخگاری واحی ب عندان «اسهطدر یگا ه » زمینه ای را فهراهم کهر تها «کریسهگدفر وگلهر»

7

تحلیلگر و مزاور فیلم ام ر هالیدو با تصحیح و سازگار کر ن این ساخگار برای فیلمههای
سینمایی ساخگاری برای تحلیل و الاگ خلق اسگانهای اسطدر ای پیزنها کنی و بسیاری از
فیلم ام د یسان هالیدو ی بلک ر سطح جهان را تحهت تهأثیر قهرار ههی (وگلهر .)8 1386

ب هرحا رو «تحلیل روایی» با تنهد رو یکر هها و حدز ههای کهاربر ی که ار روشهی
قابلاعگنا برای تحقیق محسدب میشد  .ر این پژوهش با تطایق مراحل و قشهای اسگان
«کیمیاگر» بر الگدی «سفر قهرمان » زان ا شی است ک چگد د یسنی رمان کیمیهاگر
تدا سگ ضمن بس

اسگان مثندی معندی آن را تا سطح یک رمان جذاب امروزی باالبر و
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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با برخدر هدشمنیا و منعطف با ساخگار «سفر قهرمان» رونمایه های مهدر ظر خهد را
برجسههگ کنههی .بنهها بهه ظههر « و الههی پههل کینگههدرن »اعگاههار یههک تحلیههل روایههی بهه
وسهههیل ی جرئیههها

نهههی و تدصهههیفا آشهههکار کننهههی تصهههییق مهههیشهههد و

ر یهههک تفسهههیر روایهههی تحلیهههل گهههر بایهههی تفاسهههیر را بهههرای خدا نهههی تدجیههه
کنی ( )Polkinghorne, 2007,483ک ر این تحقیق تال شی این عمل صدر پذیر .
 .4یافتههای تحقیق
خالصه داستان

ً
پیش از ورو ب تحلیل قص الزم است تا خالص ای ساگا مزرو را از اسگان مرور

کنیم تا ر ضمن تحلیل بگدا یم ب آن ارجا هیم« :سا گیاگد» چدپان جدا ی اههل اسهپا یا
است او ر شای ر کلیسای مگروکی ریکهی از شههرهای جنهدبی اسهپا یا (طاریفها )1به
اسگراحت میپر از  .ر رؤ یا میبینی ک بچ ای ست او را میگیهر و تها مصهر مهیبهر و
گنجی را ب او زان می هی .روز بعی پیش ز ی کدلی میرو تا رؤ یایش را تعایهر کنهی .زن
کدلی ب او میگد یی :ک ر کنار اهرام مصر گنجی است ک بایی آ جا برو و گنج را بیابهی.
سا گیاگد این تعایر را باور میکنی و مهی کدشهی رؤ یهای خهد را فرامهد کنهی .روز بعهی
پیرمر ی ک خد را «پا شا سالیم و ملکیصیق »2معرفی میکنی رؤ یایش را ب او یا آوری
میکنی و او را تزد یق میکنی ک برای یافگن گنج ب مصر برو  .پس سا گیاگد گل ا را مهی
فروشی و تدش سفرکر و ب را میافگی .ولی ر اولین منرلگا از سهفر خهد ر شههری از
شما آفریقا جدا ی تمام پدلش را می ز  .او پس از تر یهیها و یها آوری سهخنان پیرمهر
تصمیم میگیر برای ا ام سفر تال کنی .پس یک سا تمام پهیش «مهر ی بلهدرفرو »
کار میکنی و با پد آن وسایل ا ام سفر را تهی کر همرا کاروا ی راهی سفر صهحرا مهی
شد تا ب مصر برسی .کاروان ر میا صحرا ب واح ای آبا میرسی پس برای اسگراحت و
104

 .1جندبیترین بنیر اسپا یا.
 .2از شخصیگهای عهی عگیق.

ب قصی اقامت چنیروز ر واح تدقف میکننی ولی به لیهل جنهگ قاایهل اقامهت آ هها
طدال ی میشد  .ر این می

سا گیاگد ک اکندن با صحرا و زا های آن آشنا شی است

ر مکاشف ای حمل راهر ان ب واح را پیشبینی کر و ب اطال سران واح مهیرسها ی و
مدجب جا اهالی واح میگر  .پس  50سک طال پا ا گرفگ و ب عندان مزاور واح
منصدب میشد  .ر این هنگام است ک با خگری ب ام فاطم آشنا شی ب او

میبنی .

مجمد این شرای باعث میشد سات ب ا ام سفر سست شد ک مهر ی «کیمیهاگر» را
مالقا میکنی ک او را بر ا ام سفر تحریر میکنی .پس همرا کیمیاگر سفر را ا امه مهی
هی .آن و ر بین را تدس جنگجد یهان یهک قایله به اتههام جاسدسهی سگگیرشهی و
جنگجد یان قصی اعیام آ ها را ار ی .کیمیاگر سا گیاگد را جا وگری معرفی میکنی که مهی
تدا ی خد را ب با تاییل کنی ولی شرط ا جام این کار آزا ی آنهاست و برای این کار س
روز مهلت میگیر  .سا گیاگد ک خد را ر مخمص میبینی با تأمل س روز و سخن گفهگن
با «با » «صحرا» و «خدرشیی» و احسا یکی شین با «رو جها ی» باالخر مهیتدا هی
با عظیمی برپا کنی و از ست جنگجد یان رهایی یابنی .سا گیاگد ب اهرام مصر میرسهی و
جایی را ک قلاش گداهی می هی ک گنج آ جاست حفر میکنی .ولی چیهری مییابهی ر
این هنگام س فر گریخگ از جنگ قاایل او را ب خیا اینک او گنج را مخفی کر است او
را میز نی .سا گیاگد اسگان خد را تعریف میکنی .رئیس راهر ان میخنهی که چراکه او
هم ر رؤ یایی مکرر یی ک بایی ب اسپا یا ب کلیسایی مگروک برو و گنجی را بیابی ولهی
میگد یی اینقیر احمق اد ک رؤ یایش را باور کنی .پس سا گیاگد را رها میکننی .سا گیاگد
ب اسپا یا ب همان کلیسای مگروک بازمیگر و گنج را مییابهی و ب قصهی از واج ب سهدی
فاطم میرو .
تحلیل داستان بر اساس سفر قهرمان

گفگیم ک کمال هما نهی پهراپ یهک روایهت را بهر پایه و عنصهر «مراحهل سهفر» و
«کهنالگدها» تحلیل میکنی .پس ر اینجها مها هم اسهگان کیمیهاگر را بهر همهین اسها
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بررسی میکنیم.
مراحل سفر
دنیای عادی

هر اسگان ابگیا قهرمان را ر یای عا ی رحالیک ب ز یگی معمدلی خد مزهغد
است زان می هی .جهان اسگان آرام است ولی آرامزی قاهل از طدفهان .سهپس اسهگان
قهرمان را از یای عا ی برمی ار و ب یای جییی وار میکنی (وگلهر  .)20 1386ر این
اسگان سا گیاگد جدا ی اهل اسپا یا است ک علیر م میل پیر ب اینک کزهیش شهد
ب ساب عالق ب سفر چدپا ی را ا گخاب کر است .اسگان سا گیاگد را ر حهالی زهان
می هی ک ررا «طاریقا» 1است .او مهیرو که بها خگهر بازرگها ی که عالقه ای به او
پییاکر است مالقا کنی .این جهان عا ی اسگان است.
دعوت به ماجرا

ر مرحل « عد ب ماجرا» قهرمان با مسئل و چالزی مداج میشد ک یگر مهی
تدا ی آسد ب ز یگی عا ی خد ا ام هی .بهد ا پهس از یهین صهحن هایی از مصهائب
ا سا ی یگر میتدا ی ر قصر بما ی .ر اسگان کیمیاگر عد ب ماجرا ب وسیل «رؤ یا»
ر کلیسایی مگهروک شهب را مهی

صدر میگیر  .سا گیاگد ررا «طاریفا» همرا گل ا
ً
خدابی .او ر آ جا رؤ یایی میبینی او این رؤ یا را بعیا برای زن کدلی چنین تعریف میکنهی:
«خداب ییم با گدسفنیهایم ر چراگاهی هسگم .اگهان کد کی ظاهر شی و شرو کر ب
بازی با گدسفنیهایم بعی ستهایم را گرفت و مرا تا اهرام مصر بر و ب من گفهت :اگهر
اینجا را جسگجد کنی گنجی خداهی یافت» (کدئیلد  )40 :1379این رؤ یا رواقع عد به
ماجرا سفر و ب یافگن گنج است.
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 .1بنیری ر جندب اسپا یا

رد دعوت

ا لب قهرمان پس از « عد ب ماجرا» آن را ر میکنهی چراکه بهیمیهل اسهت یها
ما عی وجد ار و یهر به جههت تهر یها تر یهیی اسهت که ر

قهرمهان مهیافگهی

(وگلر  .)22 :1386سا گیاگد پس از شنیین تعایر رؤ یایش از زن کدلی آن را باور کر ر می
کنی «مر جدان اامییا آ جا را ترک کر و تصمیم گرفت یگر رؤ یاهایش را بهاور کنهی»
(کدئیلد  .)43 :1379او سعی میکنی ب ز هیگی مهألد خهد بهازگر و مسهئدلیگی که بهر
عهی ا گذاشگ شی فرامد کنی «او ر این فکر بد تها به زو ی پهیش خگهر بازرگهان
خداهی بد » (کدئیلد .)44 :1379

مالقات با مرشد

قهرمان پس از ر عد برای آ از کنش یاز ب کمک ار  .ر این مرحل است ک با
مرشیی مداج میشد  .کارکر مرشی ر این مرحل برا گیخگن قهرمان برای فائق آمین بهر
تر است (وگلر  .)46 :1386سا گیاگد پس از ر عد و سعی ر فرامد کر ن رؤ یایش
با پیرمر ی مداج میشد ک خد را «پا شا سالیم ملکیصیق» معرفی میکنی .پیرمر ب
سا گیاگد میگد یی« :یک هم گدسفنیهایت را ب من بی تا ب تهد بگهد یم چگد ه به گهنج
برسی» (کدئیلد  .)1379:48ر اینجا ب یکبار سا گیاگد رؤ یایش را ب خاطر میآور  .سهپس
پیرمر با مرور تمام وقایع ز یگی سها گیاگد تدا هایی یرعها ی خهد را زهان مهی ههی تها
سا گیاگد ب او اطمینان کنی .سا گیاگد میگد یی« :چرا این چیرها را ب من میگد یی و پیرمر
جداب می هی ک  :چدن تد سعی میکنی با افسا شخصی خد

ز یگی کنی و کم ما ی

است از آن چزم بپدشا ی» (کدئیلد  .)52 1379رواقع این فلسف حضدر یک مرشی است.
روز بعی سا گیاگد با خد میگد یی «بین گدسفنیها و گهنج گیرکهر ام» (کدئیلهد )57 :1379

ول هی بههاالخر راهنمههاییهههای پیرمههر اث هر م هیکنههی و سهها گیاگد بهها واگههذاری ی هک هم
ً
گدسفنیهایش راز گنج را از پیرمر میشند چیری ک قاال از زن کدلی ههم شهنیی بهد .
«گنج ر مصر ر یک اهرام است» (کدئیلد  .)1379:59پیرمر عالو بر راهنمایی و سنگ 107

ب ام «اوریم و تمیم» ب سا گیاگد می ههی تها ر زمهان تر یهی بها سهنگها وظیفه خهد را
ً
تزخیص هی (کدئیلد  .)61 :1379این همان وسیل جا و یی اسهت که معمهدال مرشهی به
قهرمان اعطا میکنی (وگلر .)61 :1386

عبور از آستانه اول

قهرمان باالخر باراهنماییهای مرشی ب شک و تر یهیهایش لاه مهیکنهی و پها به
ماجراها و سفر میگذار (وگلر  .)170 :1386او رواقع «آسگا او » قط عطفی است که
پر او و وم را از هم جیا میکنی .ر اسگانهای بسهیاری «آسهگا او » ب وسهیل مهرز
ً
جغرافیایی هم کامال مزخص میشد (وگلر  .)1386:173بد ا با ترک قصر و رفگن بر جنگل
ً
از آسگا او عادر میکنی و با یایی کامال مگفاو روب رو میشد  .سا گیاگد هنگامیکه
گل ا را میفروشی و عازم سفر افریقا میشد

رواقع از آسگا او عادر میکنیو خد را

ر افریقا سرزمینی شگفت مییابی (کدئیلد .)1379:83

آزمونها

هنگامیک قهرمان از آسگا او عادر میکنی بایی یک سلسهل آزمهدن را پزهت سهر
بگذار (کماهل  )1386:105تا با یای خاد پیش رو ا طااق یابی و برای مراحهل سهختتر
بعیی آما شد (وگلر  .)181 :1386ر اسگان کیمیاگر اولین آزمدن زیی شین تمام پدلی
است ک از فرو گل ب ست آور بهد تدسه جهدا ی که به او اعگمها مهیکنهی .ر
اینجاست ک سا گیاگد ر شهری ریب بیون پد گیر میکنی و یأ به سهرا ش مهیآیهی
«خدرشیی ک روب کر بیگا ای ر سرزمین ریب بد  ...یگر چدپان اد و هیت پدلی
یاشت ...لش ب حا خد

سدخت .گریست چدن خیا عا

اد و ب کسا ی ک رؤ یا

را باور اشگنی چنین پاسآ می ا » (کدئیلد  .)88 :1379ر این حا یأ است ک ب یا و
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سنگ «اوریم و تمیم» میافگی و با آ ها تفأ میز ی و جداب مثات میگیهر و مطمهئن مهی

شد عای پیرمر همرا اوست .پس قد قلب میگیر اگهان احسا کر ک مهیتدا هی
هم چدن «قربا ی گدنبخت» یا «ماجراجد یی ر جسگجدی گنج» ب یا بنگر « .پیش از
آ ک از شی خسگگی ب خداب فرو رو ا ییزیی :مهن مهاجراجد یی ر جسهگجدی گهنج
هسگم» (کدئیلد .)91 :1379

مالقات با نگهبان آستانه ،دشمن و پشتیبان

ً
معمدال قهرمان هنگام عادر از آسهگا او باشخصهیگی به هام « گهاهان آسهگا » مداجه

میشد ک کارکر اصلیش فراهم کر ن آزمدن برای شخصیت اسهت (وگلهر  .)75 1386گهد یی
هر بار ک ا سان سعی میکنی تغییر عمی ای ر ز یگی خد ب وجد آور اههریمن رو هی بها
ً
تمام قیر بییار میشد تا ا سان را امگحان کنی ک آیا واقعا مصهمم به پهذیر چهالش تغییهر
هست یا ؟ (وگلر  )74 1386رواقع جدان تاز وار ر این قسمت از اسگان کیمیاگر ر قهش
« گهاان آسگا » ظاهر میشد تا تصمیم سا گیاگد ب سفر و تغییر را به چهالش بکزهی .ر ایهن
مرحل از اسگان عالو بر « گهاان آسگا » شخصیتهایی بها قهاب « شهمن » و «پزهگیاان»
ظاهر میشد ی ک قهرمان را یاری هنی یا برایش مدا عی ایجا کننهی( .وگلهر « )182 :1386مهر
بلدرفرو » ر این قسمت از اسگان ر قهش «پزهگیاان» ظهاهر میشهد چراکه بها پهذیر
سا گیاگد ب عندان شاگر مغاز خد پدلی را ک او برای ا ام سفر الزم ار ب او می هی.
رویکرد بر درونی ترین غار

این مرحل زمان آما گی قهرمان برای رویارویی با آزمدنهای سخت پیش رو است.
چدن کدهندر ی ک قال از حمل ب بلنیترین قل قیری ر ار و میما ی( .وگلر )192 1386

ر اسگان کیمیاگر این مرحل ر قالب ما ین ر «واح » تالدر مییابی .سا گیاگد ک بها پها
گذاشگن ب صحرا جذب زیااییهای آن شی پس از طی مسافت طدال ی ب همرا کهاروان
ب واح میرسی و کاروان مجادر میشهد مهیتی ر واحه بما هی .سها گیاگد ر واحه ر
مکاشف ای کدتا حمل ب واح را پیشبینی میکنهی و واحه را از خطهر حمله افلگیرا ه 109

جا می هی .ب پا این خیمت پنجا سک طال میگیهر و مزهاور واحه میشهد  .ر
همین زمان با فاطم خگری از صحرا آشنا شی و

ب او میبنی  .مجمدع این شرای بار

یگر چدن آزمد ی پیش پای او ظاهر میشد  .ولی این آزمدن اهر بها مهر یسهت بلکه
فراهم شین رفا و محکم شین بنی تعلقا بر پهای اوسهت .پهس سها گیاگد از ا امه سهفر
سست میشد و بار یگر عد را ر میکنی .اینجاست ک کیمیاگر چدن مرشیی یگهر
ر مگن ظهاهر میشهد و سها گیاگد را به ا امه سهفر برمیا گیرا هی«.جهدان گفهت :چهرا
میخداسگیی مرا باینیی؟کیمیاگر :چدن ب کمک یاز خداهی اشت ».سها گیاگد تمهایلش را
سات ب ما ین ر واح ابراز میکنی و اسهگیال میکنهی که همهین حهاال ههم گهنجم را
یافگ ام یک شگر ارم پدلی ک از مغاز بلهدرفرو به سهت آور م و پنجها سهک طهال و
فاطم را ک گنجی عظیمتر است» (کدئیلد  ) 178 :1379ولی با تمهام ایهن وجهد کیمیهاگر
سا گیاگد را مگقاعی میکنی ک ب سفر خد ب سدی گنج ا ام هی.
آزمایش سخت

ً
آزمایش سخت جایی است ک معمدال قهرمان با مر مداج میشد و تنش اسهگان

ب اوج میرسهی که رمجمهد «بحهران» و حا ثه مرکهری پهر

وم را شهکل می ههی

(وگلر  .)210 :1386ر اسگان کیمیهاگر سها گیاگد و کیمیهاگر به اتههام جاسدسهی تدسه
جنگجد یان سگگیر و ر معهر

مهر قهرار میگیر هی .کیمیهاگر بهرای خالصهی از ایهن

مخمص سا گیاگد را ب عندان جا وگری ک میتدا ی خد را ب با تاییل کنی معرفی میکنهی
و برای این منظدر س روز مهلت میگیر .
سا گیاگد :من از شکست میترسم ولی می ا م خد را چگد ب با تاییل کنم.
کیمیاگر :پس بایی بیامدزی ک ز یگیا ب همین وابسگ است.
ه اگر گدا م
ه ر حا زیسگن افسا شخصی است خداهی مر (کدئیلد .)211 :1379
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سا گیاگد روز او و وم را با خیر شین ب صحرا میگذرا ی باالخر روز سدم با صحرا

با و خدرشیی سخن میگدیی و تقاضای خد را ک تاییلشین ب با است مطر میکنی و
پس از مأید شین از هم آ ها شرو ب یهایش بها « سهگی که همه چیر را دشهگ بهد »
میکنی (کدئیلد  )223 :1379و ر آن سکد مگدج میشد ک صحرا بها و خدرشهیی ههم
زا های آن « سهت» را میجدینهی و فقه آن سهت اسهت که میتدا هی معجهر کنهی
(کدئیلد « .)223 :1379پس جدان ر رو جهان فرورفت و یی که رو جههان بخزهی از
رو خیاو ی است و یی ک رو خیاو ی رو خد اوست و یی ک میتدا ی معجر کنی»
(کدئیلد  .)223 :1379ر این هنگام است ک با ی سخت برمیخیهر و ار وگها را زیهرورو
میکنی و جنگجد یان مگقاعی میشهد ی آن ورا آزا کننهی رحالیکه کیمیهاگر از اینکه
شاگر راسگین خد را پییاکر اسهت بسهیار خزهند اسهت (کدئیلهد  .)225 :1379مرحله
آزمایش سخت و ب خصدد صحن تاییلشین ب با

تنها مرحله برجسهگ ای از جههت

فرمی ر طد اسگان است و بیزگرین بار تعلیق را ار بلک بیزگرین بهار معنهایی را ههم
ار  .ر این صحن است ک سا گیاگد تحد رو ی خد را ب کما میرسا ی .او ر مسهیر
سفر آرامآرام از جدا ی خام ک تمام یایش چدپا ی و چنی رأ گدسفنی اسهت به مهر ی
تاییل میشد ک تنها میتدا ی زا های جهان را بفهمی بلک سخن گفگن بارو جههان
و مظاهر آنک صحرا با و خدرشیی باشنی را یا میگیر و مگدج میشد هم آ ها مظاهر
« سگی ک هم چیر را دشگ است» هسگنی پس بارو جهان که بخزهی از رو خیاو هی
است احسا یگا گی میکنی و معجر رخ می هی .ر اینجا مگن اشار ای کدتا و گذرا ب
« وحی وجد » ار  .ازآ جاییک این مههم ر اوج و قطه مرکهری معنهایی اسهگان رخ
می مایی میتدا ی کلیت اسگان را تحت تأثیر قرار هی.
جایزه

جایر مرحل پا ا است .قهرمان با پزت سر گذاشگن آزمدنهای مخگلف و مداجه
با «آزمدن سخت» و رهایی از چنگا مر اسگحقاق پییا مهیکنهی که آ چه ر جسهتو
جدیش بد

تصاحب کنی (وگلر  .)239 :1386ر اسگان کیمیهاگر سها گیاگد بهاالخر به 111

اهرام مصر میرسی و باراهنمایی قلاش محلی را ک بایهی گهنج را پیهیا کنهی یافگه و حفهر
میکنی ولی چیری مییابی .ر عد

چنی راهرن او را مییابنی و تا حی مر او را میز نی

تا اعگرا کنی ک چ پنهان کر است .سها گیاگد میگدیهی ر اسهپا یا خداب یهی که ر
اطرا اهرام مصر گنجی هان شی است تمام این مسیر را سفرکر تا ب آ جا برسی و گنج
را بیابی .رئیس راهر ان میگدیی« :من ر یک ب و سا است ک خدابی مکرر میبینم که
بایی ب اسپا یا بروم و کلیسایی ویرا ی را بجدیم ک چدپانها عا

ار ی با گدسفنیهایزان

ر آ جا بخدابنی .ر آ جا بایی پای ریز رخت ا جیر مصری را بکنم تا ب گنج برسم امها
من آنقیر احمق یسگم ک صحرا را طهی کهنم تنهها بهرای که رؤیهایی را مکهرر یهی ام»
(کدئیلد  .)238 :1379پس سا گیاگد ب اسپا یا برمیگر و ر همهان کلیسهایی مگروکهی که
شای را ر آ جا اقامت کر و خداب یی بد ک بایی تا اهرام مصر بیایی تا گنجش را بیابهی
بازمیگر و پای ریز رخت ا جیر را حفر میکنی و گنج را مییابی.
بازگشت به اکسیر

وگلر ب تاع کمال پس از مرحل «جایر » س مرحل را بیان میکنی «مسیر بازگزهت»
«تجییی حیا » و «بازگزت با اکسیر» ولی ر اسگان کیمیاگر از ایهن سه فقه میتهدان
«بازگزت با اکسیر» را مزاهی کر و اسگان پس از مراحل «آزمایش سخت » و «جهایر »
ب سرعت فرو میآیی .سا گیاگد همزمان با ب ست آور ن گنج (جایر ) از «آسگا بازگزت
» میگذر و ب سدی فاطم میرو ولی او ک ر آ از چدپها ی اسهت که تمهام ارایهی و
جها ش گل گدسفنیان است تنها ب مر ی ثروتمنی تاییل میشهد بلکه بها پزهت سهر
گذاشگن آزمدنهای سخت ب «سالکی» پخگه تاییلشهی که زبهان جههان را مهی ا هی و
میتدا ی کارهای خارقالعا ا جام هی.
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ب ) تحلیل بر اساس کهنالگوها

ر اسگان کیمیاگر ب طدر مخگصر میتدان بر و کگ تأکیی کر  :او ه ثقهل اصهلی
اسگان بر و کهنالگدی«قهرمان» و «مرشی» است .سا گیاگد قهرما ی (سالکی) است ک
ر ضمن سفری برای جستوجدی گنج از تعلقاتش میگذر  .آزمدنهای سخت را پزهت
سر میگذار و میتدا ی ب کما رسیی بارو جها ی یکی شد  .این مایه اصهلی اسهگان
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است ولی ر این سیر و سلدک وی یاز ب راهنماییههای ار
پیرمر مرشیی است ک تعهیا سا گیاگد را ب یا

ر ابگهیای را راهنمهای او

میآور و او را برمیا گیرا ی ک پا ر

سفر گذار ولی اسگان ر میا را مرشیی قدیتر به هام کیمیهاگر بهرای جهدان تهیارک
میبینی ک تنها او را ب ا ام سفر تحریص میکنی بلک با او همرا میشد تا سا گیاگد ر
آزمد ی سخت ب کما خد برسی اما کگ برجسگ وم آن است ک یگر شخصیتها یر
چدن وجد مخگلف قهرمان ر مگن ظاهر میشد ی .اگر سا گیاگد قهرما ی (سالکی) اسهت
ک میتدا ی از تعلقاتش گذشگ و با پزت سر گذاشگن آسگا او وار ماجرا شد و ب کما
برسی ولی «مر ذر فرو » «مر بلدرفرو » و «مر ا گلیسی» قهرما ا یا ی ک از پس
این مراحل بر میآینی .مر ذر فرو کسهی اسهت که به گفگه پیرمهر جرئهت تحقهق
بخزیین ب رؤیاهایش را یار و تهرجیح ا سها ها بها یهک چرخ سهگی ذر بفروشهی
(کدئیلد  .)1379:51مر بلدرفرو بااینک سا هاست با آرزوی سفر ب مک ز یگی میکنهی
و همدار یگران را ظار کر ک ب سفر مک میرو ی ولی از تغییر میترسی و میگدیهی:
« می خداهم تغییر کنم چدن می ا م چگد بایهی تغییهر کهنم و یگهر به خهد م عها
کر ام» (همان )109:او از رفگن ب مک و تحقق رؤیایش میترسی چراک پسازآن ا گیر ای
برای حیا

خداهی اشت (کدئیلد  .)105 1379رواقع این و شخصیت یعنهی مهر ذر

فرو و مر بلدرفرو قهرما ا ی هسگنی ک عد ب تغییر و تحد رو ی را ر کر ا ی و
گدا سگ ا ی از آسگا او عادر کننی ولی مر ا گلیسی کسی است ک ر ظاهر عهد به
سفر را اجابت کر و پای ر سفر گذاشگ است ولی ر باطن این سفر را آ از کر است
چراک برخال سا گیاگد میتدا ی از تعلقا خد (کگابهایش)

بکنهی .ازاینجههت

ر بیزگر مداقع سفر ر صهحرا هرق ر مطالعه اسهت( .کدئیلهد  )133 :1379و میتدا هی
زا ها را ریابی و بارو صحرا و جهان قرب پییا کنی( .کدئیلد  )1379:155و ر هایت هم
باوجد مالقا با کیمیاگر ب شاگر ی قاد میشد و راز کیمیاگری را ر مییابی.
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کهن الگوها

شخصیت های کیمیاگر

قهرمان

سانتیاگو

مرشد

زن کولی ،ملکی صدیق و کیمیاگر

نگهبان آستانه

جوان تازهوارد

سایه

سه جنگجو

ملون

...

دلقک

...

ج)نگاهی به مضمون

گرچ این پژوهش بر اسا تحلیل ساخگاری شکل گرفگه اسهت ولهی از آ جها که
ا گخاب ساخگار فارغ از د گا ب مضمدن یسهت هاگر یریم گهاهی به مضهمدن ایهن
اسگان هم اشگ باشیم و ب این کگ تذکر هیم ک د یسنی کیمیاگر ر کنار بس

اسگان

مدلدی ب واسط الگدی سفر قهرمان مضمدن حکایت مدلدی را هماهنگ با ییگا خهد
تغییر ا است .مضمدن محدری ر حکایت مدلدی رجد ب رون برای یافگن گنج است
ک اشار ب ضرور « معرفت فس» ار  .معرفگی ک ر فضای تدحییی حکایا مثنهدی
معندی را رسیین ب معرفت الهی و قرب ب حق است .فضای سکدالر حاکم بر ا ییز و
ارای اسگان پائدلد کدئیلد این مضمدن را ب «خد شکدفایی »تاییل کر است و ر همهین
فضاست ک سا گیاگد ب عندان قهرمان اسگان و سالکی ک بایی ر مراحل سلدک ب «خهد
شکدفایی» برسی رمراحل پایا ی سلدکش ب چیری بیزگر از ارتااط با یهرو ههای طایعهی
رسیی و ر هایت میتدا ی طدفان برپا کنی چراک ر این فضا ماورایی باالتر از «ا هرژی
های مرمدز طایعی» وجد خداهی اشت .ر واقع سالک ر این فضا ب جای شهناخت و
عادر از خد و رسیین ب خیا ب تقد یت قدای باطنی خد میرسی.
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 .5بحث و نتیجهگیری

کیمیاگر ب عندان اثری اقگااسی با مای های عرفا ی اثری مدفق ر سطح جها ی شناخگ
شی است« .خد شکدفایی» و «کما رو ی» ب ستآمی ازسیرآفاقی و ا فسهی معنهایی
است ک کدئیلد ر این رمان اا میکنی ولی مهم ر این دشگار آن بد ک بررسی کنیم
ً
ک اوال دیسنی برای ا گقا معنای مدر ظر خد از چه «تمهیهیا روایهی» بههر جسهگ
ً
است؟ و آیا ر این زمین مدفق بد یا ؟ و ثا یا اینک با چ تغییراتی ر مگن اسگان مثندی
معندی تدا سگ است این مگن را از حکایگی کدتا ب رما ی مفصل و جذاب تاییل کنی امها
ر جداب ساا او بایی گفت :آ چ از بررسیها ا جامشی میتدان ب ست آور این است
ک کدئیلد تدا سگ رونمای «خد شکدفایی» و «کمها رو هی» حاصهل از سهیر آفهاقی و
ا فسی را با اسگفا

رست از ساخگار «سفر قهرمان» چ ر ب کارگیری «مراحل سفر» و چ

ر ب کارگیری «کهنالگدها» ب خدبی ارائ هی .او با الهام از حکایهت مدلهدی سیروسهفر
رو ی برای یافگن گنج وجد ی خد را ر قالب سفر آفاقی برای یافگن گنج بیرو هی ارائه و
این و سیر را بر هم منطاق میکنی .سا گیاگد زما ی میتدا ی پا ر سهفر بهرای یهافگن گهنج
بگذار که از تعلقها

رو هی خهد (گله ا ) میبهر  .او ر ا امه سهفر مدر حمایهت

مرشیهایی برای یافگن گنج برون قرار میگیر ولی هیت مرشیی ب او میگدیهی گهنج ر
همان کلیسای مگروکی است ک سفر را از آن آ از کر است چراک تا زما ی ک از جدا ی
خام پایانی تعلقاتش ب سالکی یا یی تاییل زد و گنج رون را یابی شایسگ یافگن گنج
برون میشد  .کدئیلد با الهام از حکایت مدلدی و منطاق بر الگدی «سفر قهرمان» بر «فرم
وری» تأکیی میکنی .سا گیاگد سفر خد را از کلیسای مگهروک آ هاز و به همانجها خهگم
میکنی و رمان با صحن کلیسای مگروک آ از و تمام میشد  .کدئیلد برای برجسگ کر ن این
کگ تعمی ار ک حگی هر و صحن را با کلما مزاب شرو کنی .آ از صحن ابگیایی و
ا گهایی چنین است « ام جدان سا گیاگد بهد  .هنگامیکه بها گله ا به کلیسهای مگهروک
رسیی»( .کدئیلد  27 1379و  )257اما ا طااق مراحل سهفر ر کیمیهاگر بها مراحهل سهفر ر
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اسگان خد هر جا ک الزم باشی ب صدر خالقا بافرم برخدر کنی .ب طدریک پس از
مرحل «جایر » اسگان با فرو سریع با مرحل «بازگزت با اکسیر» ب پایان میرسی چراک
ً
عمال تعلیق اسگان فروکش کر و الزم است با یک فرو سریع اسگان ب پایان برسی امها
ر مدر ب کارگیری «کهنالگدها» و کگ قابلتدج است او آ ک ساخگار رمان بر وپای
« قهرمان» و «مرشی » یا بهگر بگدییم «سالک» و «مرشی» اسگدار است ولی کگ خالقا
ر اسگان آن است ک اسگان از س مرشی اسگفا میکنی .ابگیا «زن کدلی» است ک بسیار
لحظ ای و گذرا با تعایر رؤیای سا گیاگد را را زان می هی ولی بها ر عهد سها گیاگد
مرشیی قدیتر ر اسگان ظاهر میشد «پیرمر » او میتدا ی سا گیاگد را حرکت هی ولی
زما ی ک بار یگر بنی تعلقا سا گیاگد را زمینگیهر میکنهی مرشهیی به مراتب قهدیتر و
کما یافگ تر یعنی «کیمیهاگر» ر اسهگان ظهاهر میشهد که ه تنها او را بهر ا امه سهفر
برمیا گیرا ی بلک او را تا رسیین ب مقصد ک همان کما رو ی است همراهی میکنی.
کگ وم آ ک همانطدر ک وگلر میگدیی :شخصیتهای فرعی میتدا نی وجهد مخگلهف
قهرمان باشنی .ر این رمان برخهی از شخصهیتهای فرعهی وجهد مخگلهف شخصهیت
سا گیاگد هسگنی یعنی س شخصیت «مر لادفرو » «مر بلدرفرو » و «مر ا گلیسی».
مر لادفرو افسا شخصی و هی اساسی خد را فن کر و ب همهان ز هیگی عها ی
چسایی است .مر بلهدرفرو همهدار ر حسهر آرزوی خهد اسهت و لحظه ای آن را
فرامد میکنی ولی از تغییر میترسی و میتدا ی پای ر سهفر بگهذار  .مهر ا گلیسهی
ً
افسا شخصی خد زا باور کر است و ب اا آن پای ر سفر آفاقی گذاشگ ولی عمهال
گدا سگ از بنی تعلقا

رون آزا شد و سفر رو ی را آ از کنهی به ایهن جههت بهاوجد

مالقا با مرشی شایسگگی سگگیری را یار و ب کما میرسی .این شخصیتها رواقع
برای تأکیی باشخصیت سا گیاگد ر اسگان ظاهر میشد ی اما ر پاسآ به سهاا وم به
اینک پائدلد کدئیلد با چ تغییراتی حکایگی کدتا را ب رما ی مفصل و جذاب تاهییل کهر
است؟ بایی گفت :مهمترین کار وی اضاف کر ن پر
است چراک این حکایت فاقی پر

وم ب حکایت کدتا مثنهدی معنهدی
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عطف وم ( رجایی ک مر فقیر وار مصر میرسی) منگقل میشد و ر گیج مراحل رشی
شخصیت را مزاهی میکنیم .پائدلد کدئیلد از طریق ایجا مدا ع بر سر را کنش شخصیت
ً
(سا گیاگد) برای رسیین ب ههی خهد (گهنج) اسهگان را بسه ا و پهر وم را عمهال
ب تمامی ب حکایت میافرایی و ر گیج مخاطب شاهی رشی گامب گام شخصیت ر سیری
آفاقی و ا فسی از جدا ی خام ب سالکی پخگ است .الاگ دیسهنی ایهن امهر را بها افهرو ن
اسگانهای فرعی چدن عالق سا گیاگد ب فاطم

رگیری ر واح گرفگار شین به سهت

جنگجدیان و یر اضاف کر ن چنیین شخصیت فرعی ر چارچدب بهر گیهری خالقا ه از
الگدی سفر قهرمان ا جام می هی و کالم آخر اینک الگدی سفر قهرمان گرچه به ظاهر
الگدیی اسطدر ای است و او بار این جدز کمال بد ک آن را از بررسی اسطدر های ملل
ً
مخگلف اسگنااط کر ولی بااینوجد این الگدی اسگا ی عمیقا ینی است چرا ک قص
ً
های اسطدر ای ک این ساخگار از آ جا اقگاا شی است اساسا خدا زی اقص و ا حرافی
از قص های ینی هسگنی «.سفر قهرمان» اساسا ریز ر گا ینی ب سیر ا سان ر «قد
رو و صعد »خد ار ک بازتاب آ را ر ساخگارهای قص های ینی چدن قص حضر
آ

م

ر قرآن می تدان یی .بر همین اسا

ر برخی پژوهش های صدر گرفگ ر مدر

ساخگارهای قص های قرآ ی ساخگار وری ب عنهدان سهاخگار «سهفر سهالک الهی الله »
پیزنها شی است ک تاییی کننی همین ظر است .بنابراین هما طدر ک جهان اسطدر ای
خدا زی اقص از جهان ینی است و «سفر قهرمان» خدا زی اقص از ساخگار قص های
ینی است می تدان با ارتقای این ساخگار با گاهی تدحییی از آن ب جهت بازتدلیهی قصه
های ینی و ب خصدد قص های عرفا ی اسگفا کر .

118

منابع:
.1
.2
.3

اخد احمی ( .)1371سگدر زبان اسگان زر فر ا تهران :او .
ابد اچ پدرتر ( .)1397سدا روایت زر اطرا تهران سدم.
اسکدلر رابر ( )1383رآمیی بر ساخگارگرایی ر ا بیها ترجمه  :فرزا ه طهاهری زهر آگه
تهران او .
آبخلارگرو شچاوینسکی ( )1388رازگزایی کیمیاگر ترجم  :ایلیا حریری کاروان تهران پنجم.

.5
.6

تد ورو روتان ( .)1377بدطیقای ساخگارگرا ترجم  :محمی ادی زر آگا تهران.
عااسی علی و محمیی محمیها ی ( .)1381صمی :ساخگار یک اسطدر زهر چیسهگا تههران
او .
کمال جد ( .)1386قهرمان هرار چهر ترجم  :شا ی خسروپنا زر گل آفگاب مزهی وم.
کدئیلد پائدلد ( .)1379کیمیاگر .ترجم  :آر مجازی زر کاروان تهران وم.
مارتین واال ( .)1382ظری های روایت ترجم محمی شهاا هرمس تهران.
مگدلیس مک ( )1379مقال « ربار کدئیلد» ر کگاب ز هیگی و آثهار پهائدلد کدئیلهد هیای زهر
تهران او .

.4

.7
.8
.9
.10

 .11مدلدی جال الیین ( )1366مثندی معندی امیرکایر تهران هم.
 .12وگلر کریسگدفر ( .)1386ساخگار اسطدر ای ر فیلم ام  .ترجم  :عاا اکاری یلدفر تهران او .
 .13ویال ن ( )1371مقال «تحلیل زبانشناخگی ربار قص های عامیا » ر کگاب سگدر زبان اسگان
ترجم احمی اخد زر فر ا تهران.
14. Burgoyne, R & Flitterman, L(2005) ,New Vocabularies in Film
Semiotics ,London and New York: Rutledge.
15. Polkinghorne, Donald(2007), Validity Issues in Narrative
Reasearch ,Qualitative Inquiry,Volum13,Number 4,PP.471-486.
16. Barthes, roland . (1977). “Introduction to Structural Analysis of
Narratives” . Image music-text .London: Fontana .
17. Griemas A.J., proter, Catherin (1977). Elements of a Narrative
Grammar, Diacritics, Vol7, No 1.

119

