
 
 
 
 
 
 

  ي تمام نماي داستانهاي شرقي: آيينهكيمياگر
  جواد صديقي ليقوان

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، ارسيفزبان و ادبيات  كارشناسي ارشد
  دكتر علي دهقان 

  اسالمي واحد تبريزاستاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد 
  :چكيده

از ديرباز ارتباط بين كشورها توسط روابطي ميسر بود كه يكي از بارزترين روابط ، رابطه ي اقتصادي و 
هاي تكنولوژي و ميسر شدن ارتباطات، يكي از بهترين پل سياسي بود. امروزه با پيشرفت هاي علمي و

در داد و ستد هاي  فرهنگي و ادبي، هر  مي آيد. روابط فرهنگي و ادبي به حساب ارتباطي بين كشورها،
كشور و تمدني كه قديمي تر باشد، قدرت تأثير گذاري بيشتري در كشورهاي ديگر خواهد داشت. به 

كتابي  كتاب كيمياگر، طوريكه ادبيات شرق، اديبان جهان را تحت تأثير خود قرار داده است. به عنوان مثال
تا جايي كه محتواي كل كتاب همان است كه در  هاي شرقي پذيرفته است؛است كه تأثير شگرفي از داستان

ي حايز اهميت اين مقاله، اين نكته چندين كتاب شرقي آمده است.موضوع اين مقاله كتاب كيمياگر مي باشد.
كه تا  –نيز سخني به ميان آمده است "هزار توهاي بورخس  "در مورد كتاب  است كه عالوه بر كتب شرقي،

  .ال چندان مورد توجه محققان واقع نشده بود و به رابطه آن با كيمياگر پرداخته شده استبه ح
 پائولو كوئيلو كيمياگر، مثنوي، هزار و يكشب، واژگان كليدي:

 
  مقدمه: 

اين امر زماني  ادبيات هركشور نشانگر فرهنگ، تاريخ، پيشينه ي ادبي و فرهنگي آن كشور به حساب مي آيد؛
ارتباط گسترده با ساير كشورها  «كه ادبيات دو كشور متفات مورد بررسي قرار گيرد.  آشكار مي شود

كه  وارد قلمرو ادبي كرده است؛ اي را به نام ادبيات تطبيقي،وكنجكاوي روز افزون انسان متجدد مبحث تازه
  )1370،268ندوشن،(اسالمي  »عبارت است از مقايسه و سنجش ادبيات ملي با ادبيات سرزمين هاي ديگر؛ آن
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هم چنين بررسي اينكه اين ادبيات چه چيزهايي را از ادبيات ساير ملل وام گرفته و چه چيزهايي به آنها «

  )10، 1380ندا،»(بخشيده است.
محقق بايد در پژوهش آثار تطبيقي بدون جانبداري و طرفداري آثار تحقيقي را مورد بررسي قرار دهد تا در 

كه كدام كشور از كشور ديگر تاثير پذيرفته است. بديهي است كه هر كشوري كه داراي انتهاي كار معلوم شود 
اي باشد تأثيرش در ادبيات كشورهاي ديگر بيشتر خواهد بود وساير كشورها از ديرينه يادبيات غني و پيشينه

ديگر كشورها   ادبيات آن كشور تأثير خواهد پذيرفت. پژوهشگران قلمرو ادبيات  تطبيقي براي پژوهش آثار
  جاست كه اهميت ترجمه مشخص مي شود.اي جز آشنايي به زبان ملل ديگر ندارند و اينچاره

ذخاير ادبي و فرهنگي و...اين - اندك اندك  -آشنايي با ملل شرقي كشورهاي غربي بعد از جنگهاي صليبي و
به سرزمين هاي خود به سوغات بردند و بعد از اينكه فهميدند اين آثار چه  –با ترجمه كردن  -كشورها را 

ي آثار شرقي را در اولويت كاري خود قرار دادند و روز به روز بر شمار كاالهاي گرانقيمتي هستند ترجمه
  ها افزودند؛بطوري كه آثار ادبي جزء مهمترين ترجمه ها به شمار مي رفت.اين ترجمه

  مي باشد. "هزار و يكشب "كتبي كه كشورهاي غربي از ادبيات شرق ترجمه كرده اند كتاب  يكي از مهمترين
  )19، 1381مارتينو،»(توسط گاالن منتشر شد 1704ي هزار ويكشب(در اروپا)در فرانسه بسال اولين ترجمه«
ي د و جز ترجمهداهاي ادبي كشور فرانسه را مورد تعقيب قرارميم. كشور انگلستان كه فعاليت18طي قرون «

را  "هزار و يكشب"ي آثار شرقي كه در فرانسه نشر يافته بود، به كار ديگري نمي پرداخت، اولين ترجمه
  )2146، 1357صفاري ،»(منتشر كرد.  18در اوايل قرن "حكايت هاي تفنني شبهاي عربي"تحت عنوان 

را در ده  جلد به انگليسي ترجمه  "كتاب هزار ويكشب "1885در سال "سير ريچارد برتون"چند سال بعد «
  )197، 1357صفاري ،»( كرد،كه نسبتا موفق بود 

ها آغازي بود براي داستان نويسان و اديبان غربي كه با سرلوحه قرار دادن داستان هاي اين كتاب، اين ترجمه
مداران  خود را سرد –ي اين كتاب در سايه -خود را در ادبيات جهان نشان بدهند طوري كه حتي ديگر

اي كسب چنان آوازه –كه تحت تأثير هزار و يكشب بود  –ادبيات درجهان معرفي كنند و با آفريدن آثاري 
حتي آثاري  –كنند كه ادبيات جهان را دگرگون كنند اما با كمي تحقيق و پژوهش و با اندكي تامل در اين آثار 

ي شرقي ها بود با مي توان فهميد كه اين آثار همان دست پرورده –كه بعنوان كتاب قرن شناخته مي شوند 
  اين تفاوت كه راوي آن بيگانه ....اين آثار همان فرزندان خودمان بود ولي معرف آن بيگانه ...
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بدبختي كشور شده است و  ادبيات باعث عقب ماندگي و:« مي گفتند  "كسروي"روزگاري بود كه كساني مثل
 1321كسروي ،»(ذهن ما را به حقايق بسته و در خيال و رويا به زندگي ادامه مي دهيم.  اين ادبيات است كه

،9(  
هايي كه اروپايي ها از آثار ما كرده اند به اين دليل است كه ما را در گمراهي هاي ترجمه« و حتي مي گفتند:

، 1322كسروي ،»(ر كنند...  خود رها كنند و با اين ترجمه كردن ها ما را دلخوش كرده و خود به پيشرفت فك
6(  

اما اكنون با گذشت بيش از نيم قرن از اين ادعاها مي بينيم كه بهترين كتاب قرن ،پرفروشترين كتاب جهان 
،كتابي است كه زاييده فكر شرقي و ايراني بوده است ؛و اين جاست كه بايد صالي دريغا و افسوس سر داد و 

  گفت :
  م جم از ما مي كرد            آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد سالها  دل طلب جا«           

» بي دلي در همه احوال خدا با او بود                 او نمي ديدش و از دور خدايا مي كرد           
  )193، 1385(حافظ،

  آري ...
ي  معنويات و ا چقدر تشنهجاست كه با تحقيق در آثار ادبي غربي، بايد فهميد كه ادبيات اين كشورهاين

  چقدر در سراب بوده اند كه كاري جز ويرايش آثار شرقي نداشته اند .
دليل انتخاب اين كتاب  كتاب مورد بحث ما در اين مقاله مي باشد،-ي پائولو كوئيلونوشته –كتاب كيمياگر 

زيرا با  قدر موثر بوده است؛ترين آثار ادبي جهان چاين است كه نشان بدهيم ادبيات شرق در آفرينش برجسته
خواندن كتاب كيمياگر، داستانهاي شرقي در ذهنمان تداعي مي شود؛ داستانهايي كه چندين قرن پيش توسط 

ها نوشته شده بودند ولي به داليلي چندان نظر مخاطب را به خود جلب اديبان و نويسندگان اين سرزمين
وارد عرصه ي نويسندگي شدند  و اين داستان  "ئولو كوئيلوپا"و"خورخه لوئيس"نكردند تا اينكه كساني مثل 

  ها را در كتب خود گنجاندند و منافع آن را متعلق خود كردند .
كيمياگري كه بعنوان بهترين كتاب قرن بيستم شناخته شده  خواهيم كاوشي كنيم بر اينكه آيا،در اين مقاله مي

اش آن را از كتاب ديگري وام گرفته و فقط كه  نويسنده اش است،يا كتابي استي فكر نويسندهاست  زاييده
به بيان ديگر، آيا نويسنده ي كيمياگر واقعا خودش ابداع موضوعي كرده  به بسط وگسترش آن پرداخته است؛

  و يا اينكه موضوع داستان ملت ديگري را وارد ادبيات كشور خود كرده است.
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تا به گفته هايمان گواه ومدرك بياوريم؛براي  ق رجوع كنيم،براي روشن شدن اين مسأله بايد به ادبيات شر

  اين امر ابتدا چندين كتاب شرقي را ذكر مي كنيم و به بيان  داستان هاي آن كتب مي پردازيم.
كتاب هايي كه مورد بررسي قرار مي دهيم با توجه به تاليف زماني و تاريخ نگارش آن به شرح ذيل مي باشد: 

  ."كيمياگر"-5"هزار توهاي بورخس"-4"مثنوي معنوي"-3 "عجايب نامه"-2 "هزار و يكشب"-1
  ابتدا چند كلمه اي درباره ي كتاب هاي مورد نظر:

داستانها و افسانه ها شباهت بسياري به كوليان سرگردان دارند، اكتشاف اثري كه از خود « *هزارويكشب: 
الهام يا تاريخ تولدشان بسيار دشوار اند و جستجوي سرزمين اصلي آنها و منابع باقي گذاشته

ي تخيل كدام كشور و ملتي است كار بسيار زاييده "هزار و يكشب")اينكه ما بگوييم 7، 1357صفاري،»(است.
خاستگاه و زمان معيني ندارد بلكه گذر زمان اين كتاب را تكميل كرده  "هزار و يكشب"دشواري است، زيرا

  است. 
ي دانش ونبوغ شرقي و دنياي معرف و آئيينه –به صورت كنوني  -"شب هزار و يك"به هر حال كتاب «

  )1357،7(صفاري،» اسالم مي باشد.
مي باشد . عالمه فروزانفر اين كتاب   –هجري  6قرن  –تاليف محمد بن محمود همداني « *عجايب نامه : 

در مصر است) حكايت (آن شخصي كه خواب ديد آنچه مي طلبد "را منبع اصلي مولوي در آفرينش 
  )220، 1372(فروزانفر،» معرفي مي كند."مثنوي

  ) 94، 1382صفا،  »(مي باشد. –هجري  7قرن  –تاليف موالنا جالل الدين بلخي «معنوي:-*مثنو ي
معنوي ،پيش از  –اگر به مĤخذ داستانها و تمثيالت مثنوي نگاه بكنيم مي بينيم كه بيشتر حكايات در مثنوي «

وجود داشته است؛ و به همين سبب  -از نظم ونثر -ابهاي ادبي وتاريخي و روايات و اخبار زمان موالنا در كت
پرداز. وي در اركان اغلب داستانها به توان گفت كه مولوي متفكري داستان سراست نه شاعري داستانمي

كرده و در نحوي كه آنها را با مقاصد عرفاني، تربيتي، اخالقي، ديني و علمي متناسب مي سازد، تصرف 
رونقي كيفيت موضوع، مكان و قهرمانان آنها تغييرات بزرگي انجام داده است ؛با اين توضيح كه داستانهاي بي

  )38، 1380وزين پور،»(هاي جذابي تداوم ساخته است.را به كمال رسانيده و با نكته
دگان آرژانتين و از برجسته ترين نويسن –)1986-1899خورخه لوئيس بورخس(« *هزار توهاي بورخس: 

  )8، 1356بورخس،»(نويسنده ي اين كتاب مي باشد. –آمريكاي التين 
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م.  1988ي كتاب كيمياگر مي باشد. اين كتاب در سال نويسنده )1947پائولو كوئيلوي برزيلي («*كيمياگر:
فروش م. به چاپ رسيده است. اين كتاب در بيشتر كشورهاي جهان بعنوان پر 1993نوشته شده و در سال 

پاتريسيا  .»(ترين كتاب قرن بيستم شناخته شده است ترين كتاب سال معرفي شده است، بطوريكه پرفروش
  )2008،1،مارتين
  ي حكايات موجود در كتاب ها مي پردازيم.به بيان خالصه -ها ي كتاببعد از كمي گزارش درباره -اينك 

بغداد مرد ثروتمندي بود كه قضاي روزگار تمام در : «"هزار و يكشب "-شب سيصد و چهل ونه  -*داستان
دارايي او را از دستش گرفته بود، طوري كه حتي مايحتاج زندگي خود را با رنج و زحمت به دست مي آورد. 

  شبي در خواب مي بيند كه هاتفي به او مي گويد: تو بايد به مصر بروي تا آنجا به گنج و ثروت دست يابي.
ج به مصر سفر مي كند، شبانگاهان به آنجا مي رسد و در مسجدي مي خوابد ...از مرد با هزاران درد و رن

استقبال مي كنند.  قضاي بد او را به جرم دزدي دستگير مي كنند و به زندان مي فرستند و آنجا با تازيانه از او
علت آمدنش را از بغداد به مصر مي پرسد؛ و او خواب خود را  –در حال بازجويي  –بعد از دو روز شحنه 

گويد: اي كم خرد ! من دوبار خندد  و ميتعريف مي كند...شحنه هنگاميكه سخنان مرد را مي شنود، مي
آنجا  ام كه هاتفي به من گفته است : به بغداد برو كه در حوض فالن خانه گنجي است،متوالي در خواب  ديده

اما تو به خاطر خوابي كه ديده اي، شهر به شهر گشته اي و  نج را پيدا كن، ولي من باور نكرده ام؛را بكن و گ
 ها پيدا نشو.شحنه به مرد بغدادي مي گويد كه زود به شهر خود بازگرد و ديگر اين طرف اينجا آمده اي.

ي همان مرد بود، اده بود خانههايي كه شحنه دطرفه آنكه نشاني گردد؛مردبغدادي به شهر مردبغدادي باز مي
، 1383تسوجي،»(شماري مي رسد.كند و به گنج و ثروت بيرسد حوض را ميمردبغدادي چون به خانه مي

954(  
چندين بار به خواب  گويند مردي را زني درويش بود خانه اي داشت نام آن زهمن.« :"عجايب نامه"*داستان 

درويش بود به دمشق آمد و آنجا درماند. مردي گفت:ازكجايي؟و به حكم آنكه  ديد كه گنجي يابد به دمشق؛
من چندين سال است  مرد خنديد وگفت: وبعد خواب خود را تعريف كرد. از ري؛ گفت: به چه كار آمده اي؟
برخواب اعتماد  بينم در ري خانه اي است كه آنرا زهمن خوانند و در آن خانه گنجي است؛كه در خواب مي

ي خود درآمد و زهمن را كند اي هستي كه... رازي چون اين بشنيد بازگرديد و به خانهرد سادهنكردم اما تو م
  )220، 1372(فروزانفر،» و هاوني زرين يافت و از آن توانگر شد.
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شخصي ميراثي يافته بود، آن را تمام كرد و زار و فقير ماند.در خواب هاتفي به وي ندا : « "مثنوي"*داستان 

تو به مصر است؛ مرد از موطن خود بغداد به مصر رفت و آنجا شب هنگام به خاطر بي پولي مي داد كه غناي 
خواهد گدايي كند ولي شرم مانع از اين كار مي شود، سرگردان به اين طرف و آن طرف مي رود تا اينكه 

بر مي آورد كه دزد  پاسبان به او مشكوك شده و او را دستگير كرده و روانه زندان مي كند؛ مرد بانگ و فرياد
نيست  و او را بخطا گرفته اند. پاسبان ازمرد بغدادي علّت آمدنش به مصررا مي پرسد، آنگاه مرد بغدادي 

ام گويد: من بارها در خواب ديدهخواب و ماجرا را به پاسبان تعريف مي كند. پاسبان او را مالمت كرده و مي
هايي كه ام. جالب آن بود كه آن نشانهلي من هرگز باور نكردهكه در بغداد در فالن كوي و خانه گنجي است و

اش برگشت و ي همان مرد بود؛ وقتي پاسبان مرد بغدادي را آزاد كرد بالفاصله به خانهپاسبان مي داد خانه
  )1085، 1378مولوي،»(همانجايي را كه پاسبان گفته بود كند و به گنج خود دست يافت.

مخبران صادق روايت كرده اند كه: در قاهره مرد ثروتمندي بود كه تمام : «"بورخسهزار توهاي "*داستان 
ي پدري به ديگران بخشيده بود طوريكه مايحتاج زندگي خود را با رنج و زحمت دارايي خود را بجز خانه

د كه خوابد و در خواب مي بينفراوان به دست  مي آورد. شبي ازشبها او در زير درخت حياط خانه اش  مي
اي  فرداي آن روز عازم به او مي گويند: تو بايد به اصفهان بروي تا به مال و ثروت دست پيدا كني؛ مرد قاهره

سفر مي شود و با هزاران مصيبت خود را به اصفهان مي رساند؛ شب هنگام وقتي به اصفهان مي رسد در 
كنند و بعد از چند روز تحويل داروغه ميمسجدي مي خوابد ولي او را به جرم دزدي دستگير و روانه زندان  

پرسد و او كل ماجرا را تعريف مي كند؛ اي علت آمدنش به اصفهان را ميدهند. داروغه از مرد قاهرهمي
گويد كه: اي مرد ساده دل ! من خود چندين بار در خندد و مياي ميداروغه با شنيدن سخنان مرد قاهره

اي است و در آن باغچه درخت انجيري، پشت آن اي در قاهره، باغچهام  كه در حياط  خانهخواب ديده
ام؛ اي؛كه زير آن حوض گنجي نهفته است، ولي چندان توجهي به آن خواب ها نكردهدرخت، حوضي فواره

اي تا خوابت را تعبير كني! داروغه با عصبانيت به او مي گويد: هاي بسياري آمدهولي  تو شهر به شهر با رنج
ي همان مرد ا گورت را  از اصفهان گم كن و به شهرت بازگرد. آدرسي كه داروغه داده بود، آدرس  خانهفرد

رسد و بود. مرد قاهره اي بالفاصله رهسپار قاهره مي شود و آن مكان را مي كند و به گنج ودارايي مي
  )1356،147بورخس،»(زحماتش جبران مي شود.

وپاني است كه در كنار يك كليساي قديمي اسپانيا مشغول چراي سانتياگو چ:« "كيمياگر "*داستان  
ربايد؛ و در خواب مي بيند كه اگر خواب در مي -زير درخت چناري –گوسفندانش بود كه در آن حين او را 
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برود آنجا به گنجي دست مي يابد كه ثروتمند مي شود. اين خواب چندين شب   "اهرام ثالثه مصر "به
گيرد عازم كند تا اينكه سرانجام تصميم ميرار مي شود؛ ابتدا به اين خواب ها اطمينان نميمتوالي براي او تك

ها روبرو مي شود تا اينكه سفر شود تا به گنج خود دست يابد. سانتياگو در راه با هزاران مشكالت و خوشي
ين بود صداي پايي را مي خود را به اهرام  مصر مي رساند. هنگاميكه سانتياگو در اهرام مصرمشغول كندن زم

شنود؛ و دراين هنگام مي بيند كه مردان مهاجمي به او نزديك مي شوند. رئيس  مهاجمان از سانتياگو علت 
كندن زمين را مي پرسد و سانتياگو بعد از چندين بار اصرار مهاجم، به او كل ماجرا و خواب خود را تعريف 

  نكرده ام .مي كند و مي گويد كه تا بحال هيچ چيز پيدا 
ام كه بايد به اسپانيا رئيس مهاجمان به سانتياگو مي گويد كه تو ابلهي! چون من هم چندين بار در خواب ديده

به كليساي خرابي بروم و آنجا زير درخت چناري را بكنم  و به گنج برسم ؛ ولي من اصالً اين حرفها را  باور 
اي ،خود رابه اسپانيا مي رساند و شبانگاهان  به كليسا يچ وقفهام. سانتياگو با شنيدن اين سخنان بدون هنكرده

 –آنجايي كه رئيس مهاجمان گفته بود  –مي رساند و با آرامش مي خوابد صبح زود شروع به كندن زمين 
  )1377كوئيلو،»(شود.رسد و ثروتمند ميكند و بعد از نيم ساعت به گنج خود ميمي

به اين دليل در اين مقاله  "هزار تو ها": داستاني از كتاب "بورخس هزار تو هاي "حاشيه اي پيرامون 
نويسنده ي غير شرقي ديگري  "پائولو كوئيلو "گنجانده شده است كه به خواننده نشان داده شود كه قبل از 
به بسط وگسترش آن نپرداخته و حتي "كوئيلو "نيز اين موضوع شرقي را به تحرير در آورده است ؛ولي مثل 

آنگونه كه آقاي مير عاليي  -يت امانت كرده و داستان را به نام خودش ننوشته، بلكه در ابتداي داستان رعا
) بيان كرده است. به هر حال داستان اين 1356،147بورخس،»(مخبران صادق « با نقل قول  -ترجمه كرده

ه است و برخي از كتاب سندي است بر اينكه داستانهاي شرقي مورد توجه نويسندگان غير شرقي بود
شان در آورده و با كمي نويسندگان غير شرقي در تالش بوده اند كه داستانهاي شرقي را از قالب و متن اصلي

  ويرايش و گسترش به نام خودشان به تحرير در آورند.
ب ي آن تحت تأثير كتا: آنگونه كه هويداست كيمياگر كتابي است كه نويسنده"كيمياگر "حاشيه اي پيرامون 
ي داستانهاي شرقي قرار گرفته است وتنها كار بزرگي كه انجام داده اين است كه به اصل هاي ترجمه شده

تر خبر از آنكه هر قدر مسأله را  پيچيدهي ديگري بيان  كند بيموضوع شاخ و برگ داده تا موضوع را به گونه
  نزديك شده است .  -قي است كه تأثير پذيري از داستانهاي شر –كرده همان قدر به اصل موضوع 
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اشاره كرده كه به عنوان نمونه  "اسامي  شرقي "و  "هزار و يكشب  "نويسنده ي كيمياگر چندين جا به كتاب

  چندين مورد را ذكر مي كنيم :
گويي «گويد: مي –قرار است در حاليكه براي ديدار او بي –مرد انگليسي هنگام ورود به شهر كيمياگر  -1

  )1377،158(كوئيلو،.» است  "هزارو يكشب "هاي صهقسمتي از ق
چادري كه زيبايي  درون :« كند سانتياگو هنگام ورود به چادر كيمياگر، زيبايي چادر را اينگونه معرفي مي -2

  )1377،204(كوئيلو،» را تداعي مي كند. "هزار و يكشب "آن، افسانه هاي 
  م يك دختر عربي بود:عاشقش شده بود، اس "سانتياگو"اسم دختري كه -3
  )1377،269(كوئيلو،.» سانتياگو مي پرسد:اسم تو چيست؟ دختر جوان مي گويد: اسم من فاطمه است «

  نتيجه گيري:
با بررسي داستان هاي متفاوت طرح شده، مشخص مي شود كه نتيجه وهدف كل داستانها يكي است ؛حتي 

وده وبنيان اصلي داستان لطمه اي وارد نشده است. حتي اگر در محتوا و كميت آنها تفاوتي داشته باشد به شال
ها يكسان ي داستان با ديگر داستانمثالٌ كتاب كيمياگري كه آن همه، موضوعات فرعي دارد، باز هم نتيجه

  است .
جستجوي آن  گنج مقصود دور نيست، در خانه است و طلب بيروني كه:«ي كل داستان ها اين است كه نتيجه

را در خانه توان يافت. پيداست كه تا سالها جستجو در ميان نباشد راي آن است كه نشان آنضرورت دارد ب
  )443، 1367زرين كوب،»(كرده جز در وجود خود او نيست.جوينده نمي داند كه آنچه از بيگانگان طلب مي

  يا به بيان ديگر مي توان نتيجه ي كل داستانها را در اين گونه بيان كرد: 
  اي نسخه ي نامه ي الهي كه تويي              وي آينه ي جمال شاهي كه تويي«         

»                     بيرون زتو نيست هرچه در عالم هست           در خود بطلب هرآنچه خواهي كه تويي         
 )     40، 1383(رازي،
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