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چكيده:
پژوهش و مقایسۀ تطبیقی آثار ادبی ،خصوصاً در حوزۀ ادبیّات داستانی ،از مهم تمری رویرردهمای نقم و تققیم
ادبی به شمار میآی  .ه ف مقالۀ حاضر بررسی شباهتهای پیرنگ داستانی رمان کیمیمارر اثمر کوییومو و داسمتان
«زمزم» اثر رضا امیرخانی است .تشابهات بسمیاری در سماختار ایم دو روایمت داسمتانی وامود دارد کمه برخمی از

آنها را میتوان در آثار دیگری نظیر مثنوی مولوی ،دیوان شمس ،مقماتت شممس ،منطم الطّیمر عطّمار ،عجایم
نامۀ مقمّ ب مقمود همم انی و ...نیمز اسمتواو کمرد .برخمی از واموه مشمتر
ای رونه برشمرد :شوق طو

در آثمار یادشم ه را میتموان

و حرکمت در اهمت هنجارهمای مسموّط اامعمه ،وامود عشم های ترامم نیافتمه در

دیگران ،نقش خواب و رؤیای صادقه در پیرنگ داستانها ،واود حقیقت برتمر و فراممادّی و کشمن آن در آخمر
داستانها و ...نقاط مشترکی نیز به صورت خاصّ در دو داستان اصوی دی ه میشود؛ از اموه :تشمابه در انسمیّت و
طینِ سنّی شخصیّتهای اصوی ،اشتیاق درونی و خوداوش شخصیّتهما در اهمت نیم بمه عهقمههمای شخصمی
ب ون عافیتان یشی و سوداویی ،ازیینگری نویسن ران در معرّفمی شخصمیّتهمای فرعمی ،حومور انسمانهای
معنوی و تأثیررذار ،پرداخت به مقولۀ عرفان در دنیای نوی و...
كليدواژهها :پایولوکوییوو ،کیمیارر ،رضا امیرخانی ،داستان زمزم ،پیرنگ ،ساختار.

 .1تاریخ دریافت1935/8/52 :
 .5رایانامۀ نویسن ۀ مسئولazizi.majid60@yahoo.com :
 .9رایانامهrayan.roozbeh@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1935/11/15 :
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 - 2مقدّمه:
پایولوکوییوو ( )Paulo coiloدر سال  1391میهدی در شهر ریودو ژانیروی برزی به دنیا آم و تا اممروز
زن ری پر نشی

و فرازی را پشت سر رذاشته است .از میان آثار کوییومو ،رممان کیمیمارر معمروفتمری

اثر اوست که درونمایهای عرفانی و اشراقی دارد .ای اثر یری از رممانهمای پرفمروش دهمۀ پایمانی قمرن
بیست است که در بیش از  121کشور منتشر و به بیش از  25زبان تراممه شم ه اسمت« .در آثمار کوییومو،
نام و یاد و حرایت هایی از دانشمن ان و بزرران عومی و سیاسی و تاریخی بیشمتر کشمورهای دنیما آمم ه
است .ای امر سمب

میشمود آثمار کوییومو ،انبمهای اهمانی و فمراموّیتمی پیم ا کنم و رونینمی از تماریخ

فرهنگ و تم ن بشری به شمار آی ( ».باقریان موّح )95 :1981 ،
نگاه ترثّرررا و فراموّی کوییوو در حیطۀ عرفان و ممذه  ،بمهصمورت خصوصمیّتی سمبری در آثمار او
اووهرری میکن  .رمان کیمیارر ،از ای منظمر ممورد تواّمه بسمیاری از منتقم ان و مققّقمان واقم شم و
برآین بسیاری از نق ها و پژوهشها به ای نرته خت ش که کوییوو در خو ای رمان ،بمه شم ّت تقمت
تأثیر عرفان شرقی قرار ررفته و بسیاری معتق ن که او سوژۀ خود را از دفتر شش مثنموی مولموی اقتبما
کرده است .در صفقات آین ه دربارۀ برخی از ای مناب  ،به اامال بقث خواهی کرد.
رضا امیرخانی (متولّ  1925هم .ش) از اموه نویسن ران اوان عرصۀ داستاننویسی ایمران اسمت کمه
آثار زیر را به ترتی

زمان انتشار در کارنامۀ خود دارد:

 اوّلی رمان او :اِرمیا ()1919 دوّمی رمان :م ِ او ()1918 مجموعه داستان «ناصر ارمنی» ()1918 داستان بون از به ()1981 سفرنامۀ داستان سیستان ()1985 و چن م اثممر تققیقممی و انتقممادی« :نشسممت نشمما»« ،بیمموت »« ،سممرلوحهها»« ،نفقممات نفممت» و «اانسممتانکابوستان»
مجموعه داستان «ناصر ارمنی» شام یمازده داسمتان کوتماه اسمت کمه در میمان آنهما داسمتان «زممزم»
موممون و درونمایمهای عرفمانی دارد و چنانرمه خواهم آمم  ،اشمتراکات بسمیاری بما رممان کیمیمارر و
آبشخورهای فرری آن دارد.

مقایسۀ شباهتهای پیرنگ رمان کیمیارر اثر پایولوکوییوو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی 29/

 - 1روش تحقيق:
روش ای تققی  ،تقویوی  -توصیفی و بمر مبنمای امم آوری اطّهعمات از منماب کتابخانمهای و مقماتت
عومی و پژوهشی است و بیشتر به تطبیم و مقایسمۀ تشمابهات دو ممت ممذکور ممیپمردازد؛ زیمرا بررسمی
تشابهات و نقاط اختهف دو مت  ،عرصهای فراتر از یک مقالۀ عومی و پژوهشی میطوب .
 - 9هدف و اهمّيّت پژوهش:
ه ف ای پژوهش یافت پاسخی برای سؤاتت زیر است:
 آیا تشابهی در ساختار داستانی رمان کیمیارر و داستان زمزم واود دارد؟ آبشخور ای تشابهات را در کجا میتوان یافت؟ آیا امیرخانی در خو داستان خود ،تقت ت أثیر کوییوو بوده یا از مناب دیگر تأثیر پذیرفته است؟با تواّه به تازری مقولۀ نق داستان و رمان ،نسبت به حوزههای کهسمیک ادبیّمات ،تواّمه بمه تققیم
در عرصههای تازهتر ضروری مینمای و کشن و تبیی اشتراکات آثار بومی و غیر بومی از حیث نگماه،
فرم و س اختار ،کشن روابط بینامتنی آثار خوّاقه و آبشخورهای فرری ادبیّات شمرق و غمرب ،در نهایمت
تهشی است در اهت ترمی تققیقات مربوط به زبان و ادبیّات فارسی.
 - 4فرضيههاي تحقيق:
 به نظر میرس در مقولۀ نوع نگاه به مسألۀ شناخت (عرفان) و استوامو ،روش رسمی ن بمه مطوموب،حوور عناصر بیرونی و شخصیّتها ی داستان و ...تشابهاتی بی ای دو اثر واود داشته باش .
 اعتقاد بر ای است که ان یشۀ «بازرشت به خود» که از مشترکات مفهومی ای دو اثمر اسمت ،بیشمتر درمناب عرفانی مشرقزمی نمود دارد.
 ممر است رضا امیرخانی در نگارش داستان «زمزم» ،تقت تأثیر شهرت اهانی کیمیمارر قمرار ررفتمهباش .
 - 5پيشينة پژوهش:
در زمینۀ تأثیرپذیری رمان کیمیارر از ادبیّات عرفانی شرق ،تققیقمات بسمیاری صمورت ررفتمه اسمت؛ از
اموه :فعّالی ( ،)1988دربارۀ آرا و ان یشههای کوییوو تققی کرده است .باقریان موّحم ( ،)1981نیمز بمه
بررسی آثار و ان یشههای ای نویسن ه پرداخته است .امی ( ،)1935تمأثیر موتنما بمر کیمیمارر را بررسمی
کرده و حاتمی و نصر اصفهانی ( ،)1983انگارههای نمادی رممان کیمیمارر و مقایسمۀ آن بما نمونمههمای
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عرفان و تصوّف اسهمی را ارزیابی کردهان  .حاایزاده ( )1989نیز به نق ای کتاب پرداخته اسمت؛ امّما
دربارۀ تشابهات داستان «زمزم» و رمان کیمیارر تاکنون نق و تققیقی به ثبت نرسی ه است.
 - 6خالصة دو داستان:
 -2-6كيمياگر:
ای رمان ،داستان سیر و سوو

شخصی اسمت بمه نمام سمانتیارو بمرای یمافت رنجمی کمه پمس از تقمّم

سختیهای فراوان ،آن را نزد خود مییاب  .سانتیارو اهم روسمتایی در انم لس اسماانیا اسمت .او چوپمانی
کتابخوان است که با واود تقصیهت و عومیرغم میم خمانوادهاش بمه چوپمانی روی آورده و آرزوی
دیرینهاش شناخت دنیاست .او در زیر درختی در کویسما ،خمواب رنجمی را ممیبینم کمه بمر فمراز تاّمهای
مُشرف به اهرام مصر قرار دارد .سانتیارو سفر خود را برای یافت رنج آغماز ممیکنم و در ابتم ای راه از
راهنماییهای پیرزن کولی بهرهمن میشود؛ سماس بما دختمر بازررمان آشمنا میشمود؛ در اداممۀ مسمیر بمه
موریص ق (پادشاه سالی ) میرس و او نیز با زبمان رممز و اشماره ،چگمونگی رسمی ن بمه رمنج مقصمود را
توسمط راهزنمان
برای او شرح میده  .پول و رهتوشۀ او که از فروش روسفن ان بمه دسمت آمم ه اسمتّ ،
غمارت مممیشممود .سممانتیارو بممرای بمه دسممت آوردن هرینممۀ سممفر ،مجبممور ممیشممود یممک سممال در م ممازۀ
بوورفروشی کار کن  .پس از رذشت یک سال ،به سیر و سوو

خود اداممه ممیدهم و در اداممۀ مسمیر،

دلباختۀ دختر مسومانی به نام فاطمه میشود؛ امّا چون ه ف بزرگتری دارد ،دلبستگیهما را از خمود دور
میکن و با انگیزهای مواعن به راه خود ادامه میده  .در مرحوهای دیگر با مرد کیمیارر آشنا میشمود
که سخنان او درینهای از حقای را بر سانتیارو میرشای  .پس از پشت سر رذاشت مشقّتهای بسمیار و
رذشت از بیابانهای مخوف ،به مران موعود میرس و شمروع بمه حفمر زممی ممیکنم  .در ایم اثنما ،از
سوی چن سرباز فراری ممورد هجموم قمرار میریمرد؛ پمس از بیمان مماارا ،یرمی از سمربازان او را ممورد
تمسخر قرار میده و میروی  :م ه خواب دی م که در زیر درختی در کویسایی در انم لس ،رنجمی
نهفته است؛ امّا م مث تو احم نبودم و سرزمین را برای یافت خیالی واهی تر

نرردم .سمانتیارو پمس

از شنی ن ای سخ  ،درمییاب که رنج او در سرزمی خودش نهفته بوده است.
 -1-6زمزم:

«زمزم» داسمتان زنم ری پسمری اسمت بمه نمام سمهراب کمه پمس از اتممام دورۀ سمربازی ،در یمک م مازۀ
چووکبابی مش ول به کار میشود .او با صاح م ازه قرارداد میبن د کمه تما زممانی کمه او (سمهراب) در
آنجا کار میکن  ،به مشتریهما نوشمابۀ «زممزم» بفروشمن و همننمی در ازای نیممی از حقموقش ،تشمتک
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نوشابهها را به او ب هن ! سهراب عاش استواو است و برای یافت شعار «زممزم ،ذایقمۀ ایرانمی ،نوشمابۀ
ایرانی» تشتک نوشابهها را ام آوری میکنم  .او در ازای یمافت ایم پمنج کوممه ممیتوانم برنم ۀ سمرۀ
طهی زمزم باش  .ای قرارداد کاری باعث میشود که اهمالی مقم او را مسمخره کننم ؛ زیمرا بما داشمت
دیاو و کارت پایان خ مت میتوان ش وی بهتر از پیشخ متی داشمته باشم و ممیروینم کمه همید آدم
عاقوی نصن حقوقش را در ازای تشتک نوشابهها نمیدهم  ...اسمتوامو و طوم در خمانوادۀ سمهراب
موروثی است؛ پ ر او به خاطر استواوی سرّههای طه در روغ نباتی قو و عمویش بمه دلیم خریم
و فروش بویطهای بختآزمایی ،مورد طع و تمسخر اهالی مق قرار میررفتن  .سهراب دوازده دسمت
چهارتایی از کومات را به دست میآورد و موفّ به یافت واژۀ پنج نمیشمود .او در دوران سمربازی نیمز
طیّ مأموریّتی برای یافت په

پنج شهی  ،به مناط انوب کشور اعزام میشود و با انگیزۀ اسمتوامو

و بیاعتنا به پاداش ( 11روز مرخصی برای هر په ) شروع به تفقّص میکن و با واود حومور دیگمر
سربازان ،موفّ میشود به تنهایی چهار تا از په ها را پی ا کن ؛ ولی پنجمی پی ا نممیشمود . ...حاجآقما
احم عطّار ،سهراب را نصیقت میکن و وقتیکه شموق او را بمرای یمافت کوممۀ پمنج ممیبینم  ،بمه او

میروی که در صورت داشت انگیزه برای ادامۀ استواو ،به هم فش خواهم رسمی ؛ زیمرا «خم ا یمار
عاشقاست ».پس از م ّتی سهراب در خمواب بما خمودش حمرف ممیزنم و بمه صمورت نارهمانی غیمبش

میزن  . ...او بع از م ّتی بازمیرردد و میروی « :خ ا یمار عاشمقا  ،پنجممی را پیم ا کمردم؛ زممزم را.
مال خونۀ خ ا؛ همون خ ایی که یار عاشقا ».
 - 1داستانهاي مشابه:
پس از تعمّ در ساختار معنایی ای دو اثر ،درمییابی که نقاط مشمترکی در ایم دو روایمت وامود دارد
که به طور خهصه میتوان آنها را ای رونه برشمرد -1 :شوق طو

و استواو  -5تقمّم مصمای

و

سختیها  -9نگاهی نو به مقولۀ عرفان -9پایان رازآمیمز و یمافت مقصمود در دنیمایی فراتمر از مقسوسمات
(بازرشت به خویشت ).
حال ارر نگاهی رذرا به ادبیّات رذشته داشته باشی  ،به وضوح بر ما آشرار خواه ش کمه روایمات
و داستانهای بسیاری در مق ودۀ ادبیّات فارسی واود دارد کمه هممی درونمایمۀ مشمتر

را بما اِعممال

ت ییراتی ،ارایه کردهان  .موازی بودن آثار کوییوو با آثمار فرهنگمی موم مختومن ،خصیصمهای غیمر قابم
انرار است که اای بقث و بررسی فراوان دارد« .یری از مه تری ویژریهای پمایولوکوییوو ایم اسمت
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که افسانهها و اساطیر و قصّههای ق یمی بیشتر مو را (از شرق تما غمرب ،از انموب تما شممال) بمه دقّمت
خوان ه و بررسی کرده و زیباتری آنها را بررزی ه است و در آثار خود مسمتقی یما غیرمسمتقی بمه کمار
میبرد( ».همان)59 :
مقایسۀ پیرنگ رمان کیمیارر و داستان زمزم با داستانهای مشابه ،مجالی فراختر میطوب  .در اینجا بمه
خهصۀ داستانهای مشابه ،اشارهای رذرا میکنی .
پيرنگ« :مجموعۀ سازمانیافتۀ وقای است .ای مجموعۀ وقای و حوادث با رابطۀ عوّت و معوولی بمه هم
پیون خورده و با الگو و نقشهای مرتّ

ش ه است( ».میرصادقی)19 :1982 ،

 -2-1مثنوي مولوي:

حرایت آن شخص که خواب دی که آننه میطوبی از یسار به مصمر وفما شمود ،آنجما رنجمی اسمت در
فهن خانه(...ر : .مولوی :1981 ،دفتر شش )1111 :
به عقی ۀ بسیاری از منتق ان ،کیمیارر تقت تأثیر ای حرایت نوشته ش ه است کمه خهصمۀ داسمتانی آن
را نق میکنی :
مردی که ثروت خود را از دست داده است ،از خ اون طو

کممک ممیکنم  .هماتفی در خمواب بمه او

میروی که به سرزمی مصر برود؛ زیرا حاات او در آنجما روا ممیشمود .ممرد فقیمر بمه مصمر ممیرود و
ش هنگام توسّط مأموران خویفه دستگیر میشود و مورد ضرب و شت قرار ممیریمرد .خویفمه مماارای او
را میشنود و یقی میکن که با مردی رول و سادهلوح روبهرو شم ه اسمت .او بما لقنمی تمسمخرآمیز بمه
مرد فقیر میروی  :م بارها و بارها خواب دیم هام کمه در ب م اد ،در فمهن کوچمه و فمهن خانمه رنجمی
نهفته است؛ امّا هیدراه به ای مهمهت وقعی ننهادهام و شهرم را تر

نرردهام .مرد فقیر که نشانی خانمۀ

خود را از خویفه شنی ه است ،میفهم که ای رنج ،تمام م ّت در خانۀ او نهفته بوده اسمت .او بمه ب م اد
برمیرردد و رنج را در خانۀ خود مییاب .
حرایتی دیگر در دفتر شش مثنوی مولوی واود دارد که همی درونمایه را تررار کرده است:
 -قصّۀ فقیر روزیطو

بیواسطۀ کس (ر : .همان)1113 :

مرد فقیری از خ ا طو

کمک میکن ؛ در خواب هاتفی با او سخ میرویم و نشمانی رمنجناممهای

را به او میده  . ...مرد فقیر پس از بی ار ش ن ،رنجنامه را به دست میآورد .در رنجنامه نوشمتهانم کمه:
به بیرون شهر میروی ،فهن بارراه را مییابی ،پشت ب ان میکنی و روی به قبوه میآری ،تیمر در کممان
مینهی ،هراا که تیر افتاد هماناا را میکاوی و رنج را مییابی . ...مرد فقیر به مران موعود میرسم و
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بارها مق سقوط تیر را حفر میکن امّا رنجی نمییاب  .از تر

ب خواهان و سخ چینان ،نقشمۀ رمنج را

به پادشاه تق ی میکن  ...کمانریران پادشاه به مق ّ رنج میرون و پس از مماههما تمهش ،بمه نتیجمهای
نمیرسن  .پادشاه نقشۀ رنج را به مرد فقیر پس میده  .او رنجور و دلشرسته از خ ا میخواهم کمه راز
ای ماارا را آشرار کن  .هاتفی از غی به او میروی  :دستور ای بود که تیر در کمان رذاری ،امّما چمه
کسی رفت آن را باق رت پرتاب کنی؟! اکنون تیر را در کمان نه و بگمذار تیمر از کممان فروافتم  ...تیمر
پیش پایش افتاد و رنج را در همان مران یافت .ای حرایت با هممی ازییمات ،در مقماتت شممس نیمز
آم ه است.
 -1-1مقاالت شمس:

«قصّۀ آنره رنجنامهای یافت که به فهن دروازه بیرون روی ،قبهای است؛ پشمت بم ان قبمه کنمی و رو بمه
قبوه کنی و تیر بین ازی؛ هر اا تیر بیفت  ،رنجی است .رفت و ان اخت .چن انکه عااز ش ؛ نمییافمت و
ای خبر به پادشاه رسی  .تیران ازانِ دوران از ان اختن ؛ البتّه اثمری اماهر نشم  .چمون بمه حومرت راموع
کرد ،الهامش داد که نفرمودی که کمان را برش .آم تیر به کمان نهاد؛ همماناما پمیش او افتماد .چمون
عنایت در رسی  ،خُطوَتانِ وَ قَد وَصَلَ ...مَن عَرَفَ نَفسُهُ فَقَد عَرَفَ رَبُهُ» (شمس تبریزی)11-12 :1982 ،
 -9-1عجایب نامه:

حرایتی در عجای نامه اثر مقمّ ب مقمود هم انی نیز آم ه است که هممی موممون و پیرنمگ را در
خود دارد« :روین مردی را زنی درویش بود ،نام او زهم  .به خواب دی که رنجی یاب بمه دمشم  .ایم
مرد اعتماد نررد تا چن بار به خواب دی  .به حرم آنرمه درویمش بمود بمه دمشم آمم و در میمان شمهر
میرردی  ،درمانم  .ممردی رفمت :از کجمایی؟ رفمت :از ری .رفمت :بمه چمه کمار آمم های؟ رفمت :از
حماقت و ادبار به خواب دی م که به دمش رنجی بیاب  .ای مرد بخن ی و رفت :چن ی سال است کمه
م به خواب میبین که در ری خانهای است کمه آن را زهمم خواننم و در آن خانمه رنجمی اسمت .بمر
خواب اعتماد نرردم؛ تو مردی سوی دلی .رازی چمون ایم بشمنی  ،بازرردیم و بمه خانمۀ خمود درآمم و
زهم (زمی ) را میکن تا هاونی بیافت زرّی سی مَ ؛ و از آن توانگر ش ( ».هم انی)131 :1929 ،
 -4-1منطق الطّير:

منط الطّیر عطّار نیز از حیث سه موردی که پیش از ای رفتمی ( -1شموق طوم

 -5تقمّم مصمای در

راه رسی ن بمه مقصمود  -9پایمان رازآمیمز و یمافت مقصمود در اهمانی فراممادّی) شمباهتهای عمیقمی بما
داستان های یاد ش ه دارد که به دلی شهرت ای داستان ،از ذکر ازییات آن درمیرذری .
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 - 8شباهتهاي مفهومي دو داستان:
در ای دو روایت داستانی نقاط مشترکی از دی راه معنمایی و مقتموایی وامود دارد کمه کم و بمیش در
موازات با روایتهای مشابهی است که پیش از ای  ،به مختصری از آنهما اشماره کمردی  .براسمتهتمری
اشترا ها را میتوان ای رونه برشمرد:
 -2-8شوق طلب و حركت در خالف جهت هنجارهاي مسلّط جامعه:

شخصیّتهای اصوی هر دو داستان به دنبال در

و پرورش «عهقۀ شخصی» خمود هسمتن و از سمویی بما

هنجارهای فرری اامعه سازرار نیستن  .سانتیارو ،عویرغ می وال ینش بمه پیشمۀ چوپمانی و سمفر روی

میآورد؛ زیرا «عهقۀ شخصی» او شناخت اهان و استواوست« .تا شانزده سالگی در م رسمۀ الهیّمات
در خوان ه بود .پ ر و مادرش میخواستن او کشمیش و مایمۀ افتخمار آن خمانوادۀ روسمتایی شمود کمه
همانن روسفن ان ،تنها برای آب و خورا

کار میکردن  .تتی  ،اساانیایی و الهیّات خوان ه بود؛ امّما از

کودکی رؤیای شناخت اهان را در سر داشت و ای بمرایش بسمیار مهم تمر از شمناخت خم ا یما رناهمان
انسانها بود .یک روز عصر که برای دی ن خانوادهاش رفته بود ،ارأت کرده بود و به پ رش رفتمه بمود
دوست ن ارد کشیش شود .میخواست سفر کن ( ».کوییوو)52 :1982 ،
سانتیارو با اینره میتوان زنم ری آرام و بم ون دغ غمهای را در کسموت روحانیّمت و کویسما داشمته
باش  ،به عهقههای عوامانۀ زن ری پشت پا میزنم و در خمهف اریمان اعتقمادات غالم اامعمه بمه راه
میافت  .او به خاطر رسی ن به مطووب خود ،خواسته و ناخواسته ،از تمام پیون ها و تعوّقماتی کمه منجمر بمه
ایستایی و تر

طو

میشون  ،میرسو ؛ از امومه :تمر

کمردن خمانواده؛ سمرزمی پم ری و زنم ری

بیدغ غهای که «دیگران» داشتن ؛ رذشت از عهقه به دختر بازرران؛ تر
سود کهنی که از ای ش

کردن م مازۀ بومورفروشمی و

به دست میآورد؛ رذشت از عش فاطممه؛ رذشمت از تممام دارایمی خمود و

مقاوممت نرممردن در برابمر راهزنممان در اهمت پیممروی از نشمانههمما و کشمن حقممای و ...امّما ایم روحیممۀ
استجورر و کمالمطووبخواه ،از سوی اطرافیان سانتیارو پذیرفتنی و قابم در
اینره دیگران روحیۀ او را در

نیسمت .او هممواره از

نمیکنن  ،رنج میبرد و با واود نامهیمات ،به راه خود اداممه ممیدهم .

دختر بازرران کتابی را در خورای او ممیبینم و تعجّم ممیکنم کمه او بما وامود داشمت سمواد ،چمرا

چوپانی میکن ؟! «دختر

با لقنی متربّرانه پرسی " :خوان ن را چطور یاد ررفتیم ؟" اموان پاسمخ داد:

"مث همۀ مردم ،در م رسه""– .پس ارمر خوانم ن بو یم  ،چمرا فقمط یمک چوپمان هسمتی ؟" اوانمک
بهانهای آورد تا به آن پرسش پاسخ ن ه  .مطمئ بود دختر

هررز نمیفهم ( »...همان)55 :
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در قسمتی از داستان ،سانتیارو با مرد کیمیمارر در حمال رذشمت از بیابمان هسمتن ؛ سمه ممرد انگجمو
برای یافت اسوقه آنها را مورد بازرسی قرار میدهن « :نگهبانی که کیمیارر را ممیرشمت ،یمک بطمری
بووری کوچک و پر از مای و تخ شیشهای زردرنگی را یافت کمه انم کی بزرگتمر از تخم ممر بمود.

پرسی " :ایم هما چمی هسمتن ؟"" -ایم هما حجمر کریممه و اکسمیر اموانی هسمتن ؛ هممان اکسمیر اعظم
کیمیاررها .کسی که ای اکسیر را بنوش  .هررز بیمار نمیشود و ذرّهای از ایم سمنگ ،همر فومزی را بمه
طه تب ی میکن " .نگهبانها از ته دل خن ی نم و کیمیمارر نیمز بما آنهما خن یم  .ایم پاسمخ را بسمیار
خن هدار یافته بودن ( »...همان)192 :
دلی خن ۀ نگهبانها ای است که عوام اعتقادی به واود رنج ن ارن و حتّمی آرزوی رسمی ن بمه آن
را موقک و غیر قاب پذیرش میدانن  .سانتیارو باز ه سروت میکن و ان یشۀ رخوتبمار اامعمه ،او

را به تفرّر وامیدارد« :اوانک ان یشی  ،مردم حرفهمای غریبمی ممیزننم  .رماهی بهتمر اسمت آدم مثم
روسفن ها باش که ساکتن و فقط دنبال آب و غذا هستن و یا بهتر است مث کتمابهما باشم کمه وقتمی
آدم دلش میخواه روش ب ه  ،داستانهای باورنرردنی برایش تعرین میکننم ؛ امّما وقتمی بما آدمهما
حرف میزنی  ،چیزهایی میروین که آدم نمیدان مرالمه را چطور ادامه ده ( ».همان)91 :
در پایان داستان ،سانتیارو در کنار اهرام مصر با رروهی از راهزنان روبهرو ممیشمود .ریمیس راهزنمان
قط

مخالن شخصیّت اوست و تقابم دیمالرتیری ایم دو نموع تفرّمر از نقماط براسمته و نممادی ممت

است .رییس راهزنان سخنان او را میشنود و با تمسخر و ناباوری ،ان یشۀ کمالررای او را رؤیماپمردازی

و حماقت میدان « :رفت" - :نمیمیری؛ زن ه میمانی و میآمموزی کمه آدم نممیتوانم ای قم ر احمم
باش  .اینجا ،همی اایی که تو هستی ،م ه نزدیک دو سال پیش رؤیایی را دو بار دی م .خواب دیم م
که بای به دشتهای اساانیا بروم ،کویسای ویرانی را بجوی که چوپانها عادت دارنم بما روسفن هاشمان
در آن بخوابن  ،کویسایی که انجیر مصریای در انبار اشیای متبرکّش دارد و آنجا ،ارمر ریشمۀ ایم انجیمر
مصری را برن  ،رنج نهانی را مییاب ؛ امّا م آنق ر احم نیست که صقرا را طی کمن  ،فقمط بمه خماطر
آنره رؤیایی را دو بار دی هام"»( .همان)119 :
ای قسمت از مت انطباق زیادی با دو داستان مثنموی مولموی دارد کمه پمیش از ایم خهصمهای از آنهما
آورده ش .
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 -داستان فقير روزيطلب بيواسطة كسب:

«رفت ریر ای رقعه کهش آثار نیسمت

تو بم ی اولیتمری کمهت کمار نیسمت

نیست ای کار کسی کهش هست کمار

کممه بسمموزد ،رُمم بگممردد رِممردِ خممار

نممممادر افتمممم اهمممم ایمممم ماخولیمممما

منتظممممر کممممه رویمممم از آهمممم ریمممما

سممختاممانی بایم ایم فم را چممو تممو

تو که داری اان سمخت ،ایم را بجمو»
(موتنا :1981 ،دفتر شش )1119 :

 -حكایت آن شخصي كه خواب دید كه آنچه ميطلبي از یسار ،به مصروفا شود:...

«رفمممت نمممه دزدی و تمممو نمممه فاسمممقی

ممممردِ نیرمممی لیمممک رمممول و احمقمممی

بممر خیممال و خممواب چنمم ی ره کنممی

نیسمممت عقومممت را تسمممویی روشمممنی

بارهممما مممم خمممواب دیممم م مسمممتمر

کممه بممه ب مم اد اسممت رنجممی مسممتتر

در فممهن سمموی و فممهن کممویی دفممی

بممود آن خممود نممام کمموی ایمم حممزی

هسمممت در خانممممهی فهنمممی را بجممممو

نمممام خانمممه و نمممام او رفمممت آن عممم و

دی م هام خممود بارهمما ایمم خممواب ممم

کممه بممه ب م اد اسممت رنجممی در وط م

هممید ممم از امما نممرفت زیمم خیممال

تممو بممه یممک خمموابی بیممایی بممیمهل

خممواب احممم تیمم عقمم وی اسممت

همنو او بیقیمت است و تشی است»
(همان)1111 :

در داستان «زمزم» نیز شاه نگاه دو قطبی به اهان هستی  .در یک سو تفرّرات عوامانمه و عافیمتاویانمه
واود دارد و در سویی دیگر عطش استواو و بمیقمراری بمرای یمافت مطوموب .سمهراب ،شخصمیّت
اصوی داستان ،بع از اتمام سربازی با واود داشت م ر

دیاو و بستر مهیّا برای یمافت کماری بهتمر ،در

یک م ازۀ چووکبابی مش ول به کار میشمود تما از ایم طریم بتوانم بمه مطوموبش برسم  .او بما صماح
چووکبابی قرارداد میبن د که در مقاب کسر کردن نصن حقموقش ،تشمتک نوشمابهها را بمه او ب هم تما

بتوان شعار «زمزم ،ذایقۀ ایرانی؛ نوشابۀ ایرانی» را به دست بیاورد؛ زیرا «در ای رشت یمک عشمقی اسمت
که کمتر کسی میفهم  .هر کس یک عشقی دارد؛ امّما خیومی کمنم آدمهمایی کمه بمه صمراحت دنبمال
عشقشان برون ( ».امیرخانی)1 :1981 ،
در واود سهراب نیز همنمون قهرممان داسمتان کیمیمارر ،غریمزهای بمرای اسمتوامو و فمرارَوی از
عوال مقسو

واود دارد وررنه «با کارت پایان خ مت و دیماو حتمماً ممیتوانسمت بمه شم وی بهتمر از

پیشخ متی برس ؛ امّا عشقش نگذاشت( ».همان)8 :
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برای سهراب ،نفسِ اسمتوامو و کشمن مجهموتت اهمّیّمت دارد؛ چنانرمه واموه دیگمری از ایم
تجسمس و یمافت پمنج
انگیزه را در زن ری او میتوان دنبمال کمرد :او در دوران سمربازی بمرای عمویمات ّ
شهی رمنام ،به مناط عمویاتی انوب اعزام میشود .همۀ افراد رروهمان از شمنی ن خبمر ایم عمویمات و

مشقّتهای ای سفر نگران و موطرب هستن ؛ امّا «در میان تمام سربازان رروهان فقط یک نفمر بمود کمه
تجسمس» از زبمان فرمانم ه
از شنی ن ای خبر خوشقال ش ه بود .سهراب بهفاصوه بعم از شمنی ن کوممۀ « ّ
انگار دنیا را به او داده باشن ؛ از خوشقالی در پوست خود نمیرنجی ( ».همان )18 :امّما تمهشهمای او را
«دیگران» در

نمیکنن ؛ هر یک از اطرافیان او به طریقی با نصیقت ،ابمراز تعجّم  ،تمسمخر و ...روش

زن ری او را مورد انتقماد قمرار ممیدهم « .صماح چووکبمابی مثم همر آدم سمال دیگمری اوّل در عقم
سهراب شک کرد .بع ای موضوع را مومونی کرد برای خن ان ن اه مق ( ». ...همان)8 :
او از ه ف خود دست نمیکش  ،امّا همیشمه در پایمان مسمیر بمه بم بسمت ممیرسم و عم د پمنج را

نمییاب  .ای مسأله زبان طع و نصیقت دیگران را بمر او ممیرشمای « :فمر

کم پنجممی را هم پیم ا

کردی ،یک سرّۀ طه که بیشتر به تو نمیدن .برو دنبال یه کار حسابی .ارر تما حمات رفتمه بمودی سمر یمه
کار حسابی ،کوّی از ای سرّهها ررفته بودی( ».همان)19 :
سهراب طعنههای دیگران را با سروتی توخ پاسخ میده ؛ زیمرا آنهما سمخ او را در

نممیکننم .

تنها کسی که سهراب در مقاب او سروت نمیکن  ،حماج احمم آقمای عطّمار اسمت .ایم شخصمیّت بما

دیگران تفاوتی عم ه دارد و سخنانش مشقون از رمز و کنایههای معنوی و عرفانی است[« :حماج احمم
آقای عطّار رفت" ]:دو سال خ مت رفتی .تو ای دو سال که تشتک ام نمیکردی .پس میشمه بم ون

تشتک ام کردن ه زن ری کرد ،درسته؟"  ...سهراب رفمت "- :نمه ،حاجآقما اتّفاقماً درسمت نیسمت.

ب ون رشت نمیشه زن ری کرد؛ یعنی شای شماها بتونی  ،امّا م یری نمیتون  ...م توی سربازی هم
میرشت  .منتها به اای تشتک چیز دیگه پی ا میکردی "» (همان)11 :
 -1-8وجود عشقهاي ناقص و تكاملنيافته در دیگران:

در هر دو روایمت ممیتموان بمه نمونمههمایی از اسمتع ادهای بمارورنشم ه و ذوقهمای تبومور نیافتمه رسمی .
شخصیّتهایی در ای دو داستان حوور دارنم کمه بما وامود انگیمزه و آرزوهما در سمطوح مختومن ،بمه
سرون و ایستایی رسی هان و به نهایت راه و حقیقت برتر و متعالی نای ش هان  .کثرت ای شخصمیّتهما
در رمان کیمیارر ،به تناس طوتنی بودن روایت و فراوانی مااراها ،نسبت به داستان زممزم بیشمتر اسمت.
پ ر و مادر سانتیارو بمه زنم ری روزممرّه دل بسمتهانم و میم اداممه دادن زنم ری معممولی ،بمر عهیم و
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انگیزههای آنها غوبه یافته است« :اوان در چش های پ رش نیز می رشت بمه رمرد اهمان را دیم ؛ میومی
که هنوز زن ه بود ،هر چن دهها سال کوشی ه بود آن را در نیازش به آب ،غذا و هممان بیتوتمهرماه شمبانه
م فون کن ( ».کوییوو)51 :1982 ،
پیرزن کولی به واود رنج اعتقاد دارد؛ ولی فقط در ح ّ همی اعتقاد متوقن ممیشمود و بمه زنم ری

معمولی خود ادامه میده « :م فقط رؤیا تعبیر میکن  .نمیدانم چطمور بایم بمه آنهما تققم بخشمی .
برای همی بای زن ریام را با آننه دخترهای به م میدهن  ،بگذران ( ».همان)95:
بوورفروش شخصیّت دیگری است که انگیزهها و عهیم شخصمیاش را در چرخمۀ زنم ری روزممرّه

ر کرده است و فقط حوور آنهما در خیمال ،باعمث آراممش او ممیشمود« :بومورفروش بمه دمیم ن روز
نگریست و همان اضطراب هر روز صبح را احسا کرد .سی سال بود که هماناا بود؛ م مازهای بماتی
تاّهای که به ن رت خری اری از آن اا میرذشت .اکنمون بمرای درررمون کمردن هممه چیمز دیمر بمود».
(همان)11 :
بوورفروش آرزوی رفت به مرّه را دارد؛ امّا سالهای زیادی رذشته و او همننان بمه ایم آرزومنم ی

دلخوش است« :م فقط رؤیای مرّه را میخواه  .تاکنون همزاران بمار عبمور از صمقرا ،ورود بمه میم انی
که کعبۀ مق سی در آن است و هفت باری را که بای دورش بگردم تا بتوان حجراتسود را لممس کمن ؛
تصوّر کردهام ...امّا میترس ای ها فقط یک فری بزرگ باشن  .برای همی هنموز رؤیاهمای را تمرایح
میده ( ».همان )11 :او حتّی رم و انگیمزۀ ت ییمر و حرکمت را از دسمت داده اسمت« :ایم م مازه هممان
حجمی را دارد که همیشه میخواست داشته باش  .نمیخواه ت ییمر کمن ؛ چمون نممیدانم چگونمه بایم
ت ییر کن  .دیگر به خودم بسیار عادت کردم( ».همان)15 :
کیمیارر انگویسی ،شخصیّت دیگری است که نسبت بمه دیگمر شخصمیّتهما ،انگیمزههما و آرزوهمای
بزرگتری دارد و برای رسی ن به آنها تهش بسیاری کرده است؛ امّا چون عش او ،مص اقی از عشم هما

و آرزوهای زمینی است ،راه به اایی نمیبرد« :مرد انگویسی در ساختمانی نشسته بود که بموی حیوانمات،
عرق و خا

می داد .نمیش آناا را انبار نامی ؛ تنها یک طویوه بود ...ان یشی " :تممام زنم ری را دادم

تا به چنی اایی برس  .ده سال مطالعه مرا به یک طویوه رسان ه( »".همان« )81 :نخست به زبمان اسمارانتو
عهقهمن ش ه بود ،ساس به ادیان و سرانجام به کیمیارری .میتوانست به اسمارانتو سمخ بگویم ؛ ادیمان
رونارون را به خوبی میفهمی ؛ امّا هنوز یک کیمیارر نبود .درسمت اسمت توانسمته بمود چیزهمای مهمّمی
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کشن کن ؛ امّا پژوهشهایش او را به نقطهای رسان ه بودن که دیگر نمیتوانست اووتر برود( ».هممان:
)81
با اینره کیمیارر نسمبت بمه دیگمران دغ غمههمای ارزشممن تری دارد ،امّما «از نظمر کوییومو پیمروی از
کیمیارران بای با سرساردری و اطاعت مطو همراه باش و بای به کیمیارران به عنوان نشانههمای راه یما
نشاندهن ران راه نگریست ...امّا کیمیارران ،خمود سرسماردۀ قم رت ،طمه یما خواسمتههما و افسمانههمای
شخصی خود و دیگران هستن و در نهایت آن را باط اباطی ه مینام ( ».فعّالی)113 :1988 ،
در داستان زمزم نیز ،پ ر و عموی سهراب معادل شخصیّتهای طالم دنیما هسمتن کمه همر کم ام بمه
نقوی ،به مقص ی نیمهتمام رسمی هانم و اسمتواموی آنهما بیشمتر زمینمی اسمت تما آسممانی .عمموی
سمهراب بممه دنبممال برنم ه شم ن در قرعمهکشممی بویممت بخممتآزمممایی اسمت و بمما خممودرویی کممه در ایم

بختآزمایی برن ه میشود ،به شروی نمادی تصادف میکن و میمیرد« :عموش همننی دی و ایممون
درست و حسابی ن اشت .چنم ی بمار آقما بهمش رفمت :ایم بویمت بخمتآزممایی حروممه .آقما حمرص
میخورد و به عموش میرفت که ای پیران که برن ه ش ی از خر داّمال هم بم تره ...بومه ،آقما راسمت
میرفت .آخرش ه عموش با همان پیران تصادف کرد و مرد( ».امیرخانی)11 :1981 ،
در مرتبۀ بع  ،پ ر سهراب قرار میریرد که عهی او در ح ّ فاص عهی عموی سمهراب و سمهراب
قرار دارد .پ ر سهراب به دنبال یافت سرّههای طه در حو های روغ «قو» است .از آنجا کمه انگیمزۀ او
شروی مادّی و زمینی دارد ،به زودی و ب ون تقمّ مشقّتهای زیاد ،تققّ مییابم و بمه هممان سمادری
به پایان میرس ؛ پ ر سهراب سرّهها را مییاب و با پولی که از فمروش آنهما بمه دسمت ممیآورد ،خانمه

میخرد و به شروی رمزرونه و تأوی برانگیز میمیمرد -« :خم عمموش کمارش اشمتباه بمود ،ولمی بابماش
مسومون بود .خ ا و پی مبر حالیش میش  .ای پسره ه به باباش رفته .وقتمی ممیبینمی بعم ازاهرهما چمه
اوری تشتک سوا میکنه ،یاد بابای خ ابیامرزش میافت که چطور از توی روغم نبماتی قمو سمرّه پیم ا
میکرد .خیویها معتق ن باباش خونه رو با پول همی سرّهها ساخته( ».همان)11 :
امّا دغ غههای سهراب از انس دیگری است؛ زیرا او در هر مرحوه از استواو «پنجممی» را نممییابم
و چنانره خواهی دی  ،غایت مسیر و نهایت استواوی او در رمرو یمافت حقیقتمی برتمر اسمت .وامود

انگیزههای مادّی و ع ّم بوو معنوی اوین ران در ای دو داستان ،برخی از شخصمیّتهمای منطم الطّیمر
عطّار را به ذه متبادر میکن ؛ مثهً :بوب از همراهی ه ه امتناع میورزد و دتی ای عم م همراهمی را
ای رونه بیان میکن :
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«رفمت بممر مم خمت شم اسممرار عشم

اموممۀ شمم مممیکن ترممرار عشمم ...

چممون کنممم معشمموق مممم در نوبهمممار

مشممک بمموی خممویش بممر ریتممی نثممار

مممم باممممردازم خوشممممی بمممما او دلمممم

حممم کمممن بمممر طوعمممت او مشمممرو

زانرممممه رازم درنیابمممم هممممر یرممممی

راز بوبمممم رمممم ب انمممم بممممیشممممری

ممم چنممان بممر عشمم رمم مسممت رق

کمممز وامممود خمممویش مقمممو مطوقممم

در سرم از عش رم سمودا بمس اسمت

زانرممه مطومموب رمم رعنمما بممس اسممت

طاقمممممت سممممممیمر نمممممارد بوبوممممممی

بوبومممی را بمممس بمممود عشممم رومممی»
(عطار)99-95 :1981 ،

دتی طوطی ،طاوو  ،بط ،کبک ،همای و ...نیز از ای نوع است و در اای خود شنی نی است.
 -9-8وجود انسانهاي معنوي و گفتوگوهاي رمزآميز با آنان:

رمزآمیزتری شخصیّتی که در رمان کیمیارر واود دارد ،موریص ق (پادشماه سمالی ) اسمت .او در هیئمت
پیرمردی کنجراو در مسیر سانتیارو ااهر میشود و با رممز و کنایمه ،حقمایقی را بمر او آشمرار ممیکنم :

«پیرمرد خ ش  ،ترکهای برداشت و شروع کرد به نوشمت روی شم همای میم ان .هنگامیکمه خم شم ،
چیزی درون سینۀ پیرمرد درخشی ؛ با چنان ش ّتی که نزدیک بود چشم همای پسمر

را کمور کنم ؛ امّما

پیرمرد با حرکتی چابمک کمه از شخصمی بما آن سم و سمال بعیم ممینممود ،بررشمت و بما ردایمش آن
درخشش را پوشان [ ...اوان] روی ش های می ان اصوی آن شهر کوچک ،نام پ ر و ممادرش را خوانم ؛
سررذشت زن ریاش را تا آن لقظه؛ بازیهای دوران کودکیاش؛ شم همای سمرد م رسمۀ الهیّمات را؛
نام دختر بازرران را خوان که پیش از آن نمیدانست؛ چیزهایی را خوان که هررمز بمرای کسمی بمازرو
نررده بود( ».کوییوو)98 :1982 ،
حوور موریصم ق یمادآور خومر در داسمتانهمای عرفمانی مشمرقزممی اسمت .سمانتیارو از حومور

غاف ریرانۀ او تعجّ میکن و رفتوروی آنها ای رونه ادامه مییاب " -« :چرا ایم چیزهما را بمه مم

میرویی ؟" – "چون تو سعی میکنی با افسانۀ شخصیات زن ری کنی و ک مانم ه اسمت از آن چشم
باوشانی"" – .و شما همیشه در چنی زمانهایی ااهر میشوی ؟" – "نه همیشه به ای شمر ؛ امّما هررمز
از ااهر ش ن سر باز نمیزن  .راهی به شر یک راهح ّ مناس  ،یک فرمر خموب ،اماهر ممیشموم .در
سایر موارد ،در لقظۀ بقرانی ،کاری میکن که کارها سادهتر شود و از ای قبی کارها؛ امّا بیشمتر ممردم
متواّهاش نمیشون ( »".همان)91 :
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در ادامه ،سخنان دیگری نیز بی آنها ردّ و ب ل میشود که با مومونی مشمابه ،در داسمتان زممزم نیمز

شاه آن هستی « :پرسی " :رنج کجاست؟" – "رنج در مصر اسمت؛ نزدیمک اهمرام ...بمرای رسمی ن بمه
آنجا ،بای از نشانهها پیروی کنی .خ اون راهی را که هر انسان بای بایمای  ،در اهمان نوشمته؛ تنهما بایم
آننه را که برای تو نوشته ش ه ،بخوانی( »".همان)91 :
«پیرمرد به او رفته بود که وقتی چیزی را بخواه  ،سراسر کیهمان بمه نفم او هم سمت ممیشمود( ».هممان:
)29
در داستان «زمزم» دو ت از شخصیّتها با آرمانخواهی سهراب مواف هستن و به صمورت مسمتقی و
غیرمستقی از او حمایت میکننم  .رماه حومور آنهما باعمث تعم ی شمرایط و اوموریری از رفتارهمای
افراطی «دیگران» میشود و نفوذ معنوی آنها باعث مقبولیّت رفتارهای سهراب در نگماه عموام ممیشمود.

یری از ای شخصیّتهای معنوی ،صاح دکّۀ روزنامهفروشی است« .صاح دکّۀ روزناممهفروشمی کمه
کمتر با بقیه حرف میزن  ،باواسطه به بقیه فهمان کمه در ممورد سمهراب اشمتباه ممیکننم  .صماح دکّمه
اصوتً آدم ک حرفی است .بیشتر ...روزنامه و مجوّه میخوان  ...همۀ اه مق به او احتمرام ممیرذارنم .
برای اینره خیوی چیزها میدان  ...خودش را ه شأن بقیه نمیدان  .صماح دکّمه یمک روزناممه را بمرای
اه مق حرام کرد( »...امیرخانی .)3-8 :1981 ،او برای مشروعیّت دادن به تهش سهراب و حمایمت از

او ،آرهیروزنامه را ا ا ممیکنم و تی درِ چووکبمابی ممیرمذارد« .هممه مطممئ بودنم کمه ایم کمار
صاح دکۀ روزنامهفروشی است...در آرهی نوشته بمود :زممزم ،ذایقمۀ ایرانمی ،نوشمابۀ ابرانمی .در پشمت
تشتک بعوی از نوشابههای زمزم یری از پنج کومۀ اموۀ بات حک ش ه است .شما ه میتوانی بما پیم ا
کردن هر پنج کومۀ اموۀ بات ،ازو برن ران سرّۀ طهی زمزم باشمی  .بعم از خوانم ن ایم آرهمی اهم
مق با احترام بیشتری به سهراب نگاه میکردن ( ».همان)3 :
شخصیّت دیگر ،حاج احم آقای عطّار است که لق و مومون سخنان او ،یادآور سخنان حریمانمۀ

موریص ق در داستان کیمیارر است« :حاج احم آقای عطار ...به صاح چووکبابی رفت" - :خم ا یمار
عاشقاست .ای حرفا رو بای باور کرد ،اینا شعر نیست .خم ا آدممی رو کمه دنبمال عشمقش باشمه دوسمت
داره .خ ا یار عاشقاست ".غروب نش ه بود که همۀ اهم مقم وقتمی همم یگر را ممیدی نم  ،بما لقنمی
سرشار از شگفتی به ه میرفتن  :خ ا یار عاشقاست؛ امّا هیدک ام از دیگری نمیپرسمی چمرا( ».هممان:
)11
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در آخر داستان وقتیکه سهراب ،به شروی نارهانی ،برای چن روز غای میشود ،اهم مقم غیبمت
او را ناشی از دیوانگی و ...میدانن  .حاج احم عطّار مان ب رویی اه مقم میشمود و زممان بررشمت

او را پیشرویی میکن « .حتماً هفتۀ دیگه هممی ااسمت؛ صمقیح و سمهمت .حمات ممیبینمی  .خم ا یمار
عاشقاست( ».همان)53 :
 -4-8خواب و رؤیاي صادقه:

در هر دو داستان ،شاه واود رؤیاهای صادقهای هستی که تعبیر و رمزرشایی آنها منجر به رسمی ن بمه

مطووب میشود .سانتیارو دو ش پیاپی ،در زیر درخت انجیر مصری ،خموابی مشمابه ممیبینم « :دو شم
پیاپی یک رؤیا را دی هام .خواب دی م که با روسفن های در چراراهی هسمت ؛ نارهمان کمودکی اماهر
میشود و شروع میکن به بازی با اانورها ...و نارهمان ،دسمتهمای را ررفمت و مم را تما اهمرام مصمر
برد ...کود

به م رفت" :ارر تا اینجما بیمایی رنجمی نهفتمه را ممییمابی ".و وقتمی ممیخواسمت نقطمۀ

دقیقش را نشان ب ه  ،از خواب پری م؛ هر دو دفعه»( .کوییوو)91-91 :1982 ،
خوابی که سانتیارو میبین  ،نقطۀ آغاز عزیمت و ایجادکنن ۀ انگیزه در او بمرای یمافت رمنج اسمت .ایم
قسمت از داستان ،شباهت بسیاری با دو داستان مثنوی دارد که پیش از ای در مورد آنهما سمخ رفتمی .
برای پرهیز از اطالۀ کهم از ذکر نمونه و شاه مثال درمیرذری .
در داستان زمزم ،سهراب پس از تهش فراوان برای به دست آوردن پنجمی کومه و پنجممی پمه ،
به نتیجه نمیرس  .او چن ش

متوالی خوابهای عجی میبین و پس از چن روز ،به طور معنماداری از

دی اه مق غای میشود و حقایقی کمه در خمواب بمر او آشمرار شم ه ،منجمر بمه کشمن حقیقمت و

تقوّتت روحی او میشود« :دیروز [مادر سهراب] به مادر بنههای ما رفتمه بموده کمه سمهراب روزهمای
آخر همهاش توی خواب حرف میزده .میرفته فرمان ه فمرار نممیکنمه .رذاشمته بقیمه در بِمرَن و از ایم
هذیونها( ».امیرخانی)58 :1981 ،
 -5-8حقيقت برتر و فرامادّي:

یری از مه تری نقاط اشترا

ای دو داستان ،چگونگی رسی ن به مقصمود اسمت .سمهراب و سمانتیارو،

هر دو در راه رسی ن به غایت عهی شخصی خود ،مشقّتهای بسیاری را تقمّ ممیکننم و در آخمری
مرحوه به ای حقیقت ارزشمن پی میبرن کمه مطوموب آنهما واهمهای معنموی و فراممادّی دارد و تممام
سختیهایی که متقمّ ش هان  ،در حر ریاضتهایی برای تزکیۀ واود آنهما بموده اسمت؛ زیمرا آننمه
میخواستهان  ،همواره در دستر

آنها قرار داشمته اسمت؛ امّما آنهما بم ون پیراسمته شم ن و رسمی ن بمه
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خودشناسی ،توانایی در

آن را ن اشتهان  .در داستان کیمیارر ،هر چیزی حام نشمانهای بمرای هم ایت

سانتیارو است .یری از ای نشانهها که توویقاً او را به حقیقت برتمر رهنممون ممیشمود ،سمخنان کیمیمارر

انگویسی است .او ناخودآراه و با بیانی نمادی  ،بمه حقیقتمی ارزشممن اشماره ممیکنم « :انگویسمی رفمت:
«کشن حجر کریمه آسان نیست .کیمیارران سالها در آزمایشگاهها میمان ن و به آتش ممینگریسمتن
که فوزّات را تخویص میکرد .آنق ر به آتش ممینگریسمتن کمه ان

انم

ذهم آنهما هممۀ اباطیم

اهان را از دست میداد .ساس در یک روز زیبا متواّه میش ن کمه تخومیص فومزّات بمه تخومیص خمود
آنها منجر ش ه است»( .کوییوو)32 :1982 ،
در مرحوۀ آخر ،سانتیارو به نزدیری اهرام مصر میرس و شروع به حفّاری مران موعود میکنم ؛ امّما

با واود تهش فراوان به نتیجهای نمیرس ؛ زیرا خواستۀ او فراتر از رمنجهمای زمینمی اسمت« :تممام شم
آنجا را کن  ،بیآنره چیزی بیاب  ...دستهایش خسته ش ن  ،ساس سردش ش ؛ امّا اوان به قومبش بماور
داشت و قوبش رفته بود اایی را برن که اشکهایش فرومیریختن ( ».همان)119 :
مرحوۀ پایانی ریاضتها و آخری نشانهای که او را به مقصم ممیرسمان  ،حومور راهزنمان (سمربازان

فراری) است .آنها اموال سانتیارو را به سرقت میبرن و او را تا ح ّ مرگ کتمک ممیزننم « :آنقم ر او
ر ا زدن تا نخستی پرتوهای خورشی در آسمان ااهر ش  .ردایش پارهپاره ش ه بود و احسما ممیکمرد
مرگ نزدیک است( ».همان )119 :امّا در همی لقظات پایانی ،رییس راهزنان پیش از اینره او را تمر
کن  ،به او میروی که دو سال پیش رؤیایی را دو بار در خواب دی ه است و آن واود رنجی اسمت در
زیر درخت انجیر مصری در کویسایی در ان لس! امّا او آنق ر احم نیست که به خاطر رؤیاپردازی ،تم

به به بساارد .سانتیارو پس از شنی ن ای سمخنان ،بمه راز بمزرگ پمی ممیبمرد« :اموان بمه زحممت از اما
برخاست و بار دیگر به اهرام نگریست .اهرام به او لبخن میزدن و او نیمز لبخنم زد؛ بما قوبمی سرشمار از
شعن؛ رنج را یافته بود( ».همان)119 :
سانتیارو به پایان مسیر میرس و به ه ف نهایی خود ،یعنی «یری ش ن با روح اهان» نای ممیشمود.
ان یشۀ یری ش ن با روح اهان و پیوست به حقیقت مطو  ،در اایاای ای رمان دیم ه ممیشمود؛ زیمرا
«کوییوو نیز مانن بسیاری از عرفای ایرانی و نوافهطونیان معتق به «اص وحم ت وامود» یما «وحم ت در
عی کثرت» میباش ( ».حاایزاده)51 :1989 ،
پایان داستان کیمیارر ،بما دو داسمتان ممذکور مثنموی و منطم الطّیمر عطّمار ،شمباهت بسمیار عمیقمی دارد.
«داستان در پی نشان دادن ای اص مه است که قو

انسان رنجی است و اسرار الهمی در آن بمه امانمت
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رذاشته ش ه است؛ به تعبیر دیگر ،دل ،آیینۀ تمامنمای حورت الوهیّمت و مظهمر صمفات و اسممای ذات
ح است که از آن به عنوان اام اهانبی  ،اام می ،اام کیخسرو ،آیینۀ صافی ،کیمیای عش و هسمتی،
اکسیر و مانن آن یاد میشود( ».حاتمی و نصمر اصمفهانی )98 :1983 ،بمه عنموان نمونمه بمه ابیمات پایمانی
منط الطّیر اشاره میکنی :
آن هممه

یافتنمم از نممور حوممرت اممان همممه...

«چون ش ن از ک ِّ کم ّ پما

کمممممممرده و نممممممماکردۀ دیرینهشمممممممان

پا

رشت و مقو رشت از سینهشان...

هممم ز عرمممس روی سمممیمر اهمممان

چهممممرۀ سممممیمر دی نمممم از اهممممان

چمممون نگمممه کردنممم آن سمممیمر زود

بیشممک ایمم سممیمر آن سممیمر بممود

در تقیّممممر اموممممه سممممررردان شمممم ن

بممماز از نممموعی درمممر حیمممران شممم ن

خممممویش را دی نمممم سممممیمر تمممممام

بمممود خمممود سمممیمر سمممی ممممر مممم ام

چممون سمموی سممیمر کردنمم ی نگمماه

بممود ایمم سممیمر ایمم کممی اایگمماه

ور بممه سمموی خممویش کردنمم ی نظممر

بمممود ایممم سمممیمر ایشمممان آن درمممر

ور نظممممر در هممممر دو کردنمممم ی بهمممم

هر دو یک سیمر بودی بمیش و کم ...

مقممو ممما رردیمم در صمم عممزّ و نمماز

تممما بمممه مممما در خمممویش را یابیممم بممماز»
(عطار)591-592 :1981 ،

در داستان زمزم نیز سهراب ،با واود تهش بسیار و تقمّ سختیهای فراوان ،در هر دو ممورد (یمافت
په ها و ام کردن کومات حک ش ه بر تشتک نوشابهها) تا آخری مرحوه پمیش ممیرود؛ امّما عم د

پنج که ع د نهایی است ،به دست نمیآی « :سهراب همیشه آخمر کمار کم ممیآورد .خمودش بما اینرمه
خیوی ک حرف بود ،یکباره به صاح چووکبابی رفت- :از پنج تا چهار تایی رو پی ا کمردم؛ تمازه اون
ه دوازدهدست( ».امیرخانی)15 :1981 ،
حوور برخی از نشانهها ،واهۀ معنوی و مذهبی ع د آخر را تأییم ممیکنم ؛ سمهراب دوازده دسمت
پی ا کرده است ،ع د پنج نایاب است و روی آن ،کومۀ «زمزم» حک ش ه است .اع اد پمنج و دوازده در
مذه

تشیّ از اموه اع اد مق ّ

هستن و همننی تقم ّ

واژۀ «زممزم» نیمز بمر کسمی پوشمی ه نیسمت.

سهراب در دوران سربازی نیز با ای ع د مرموز و دستنیمافتنی روبمهرو ممیشمود« :چهمار پمه
په

از پمنج

پی ا ش ه بود .همۀ په ها را سهراب پی ا کرده بمود ...فرمانم ه ...همر وقمت سمهراب را ممیدیم
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میرفت- :خ آقا سهراب .پنجمی رو کمی پیم ا ممیکنمی؟ دیمره دیگمه .چنم تما از بنمههما ررممازده
ش ن( »...همان« .)52 :دو هفته میش که هر شم ایم برناممه ترمرار ممیشم و پنجممی پیم ا نممیشم ».
(همان )51 :ع د چهارده نیز که مجموع دو هفته است ،در کنار پنج و دوازده ،به عم دی معنمادار تبم ی

میشود .تهشهای سهراب به نتیجه نمیرسم و همننمان ماهیّمت عم د پمنج پنهمان ممیمانم « :اثمری از
پنجمی پی ا نرردن  .عاقبت فرمان ه ناامی ش و رروهان را روانۀ تهران کرد( ».همان)51 :
در پایان داستان ،سهراب در خواب بمه مراشمفاتی دسمت ممییابم و بمه شمر غیرمنتظمرهای ناپ یم

میشود .او پس از چن روز برمیرردد« :سهراب حتّی زودتر از یک هفتمه بررشمت ...همر کمس از او در
مورد غیبتش سؤال میکرد ،سهراب به خوشرویی میرفت" :خ ا یار عاشقاسمت .پنجممی رو هم پیم ا
کردم "...زمزم رو ریخته بودن توی قابومه و رذاشته بودن کنمار حجومه .زممزمش اصم بمود .ممال خونمۀ
خ ا( ».همان)53 :
میبینی که سهراب در طول داستان به دنبال یافت نمام «زممزم» بمود امّما در نهایمت بمه «آب زممزم» دسمت
مییاب ؛ یعنی از دالّ به م لول و از مجاز به حقیقت رسی ه است؛ حقیقتی برتر و فراتر از نمام و نشمان کمه
راه رسی ن به آن منوط به شناخت و تزکیۀ دنیای درون است .ای نموع نگمرش بمه حقمای  ،بمه کمرّات در
متون منظوم و منثور ادبیّات فارسی دی ه میشود .مثال:
ره آسممممان درون اسمممت پمممر عشممم را بجنبمممان

پممر عشمم چممون قمموی شمم غمم نردبممان نمانمم

تو مبی اهان ز بیرونکه اهان درون دی ه است

چممو دو دیمم ه را ببسممتی ز اهممان اهممان نمانمم

(موتنا)521 :1931 ،
از اممام ا م از ممما میکممرد

و آننممه خممود داشممت ز بیگانممه تمنمما میکممرد

سممالها دل طو م

روهری کز ص ف کون و مران بیرون اسمت

طوممم

از رمشممم ران لممم دریممما میکمممرد

بیممم لی در هممممه احممموال خممم ا بممما او بمممود

او نمیدیمممم ش و از دور خمممم ایا میکممممرد

(حافظ)195 :1981 ،
عالمی دیگمر بمه دسمت آور کمه در زیمر فومک

رر هزاران سال میمانی همی روز و ش است

(صای  ،1989 ،ج )911 :1
ای نسممممخۀ نامممممۀ الهممممی کممممه تممممویی

وی آیینمممۀ اممممال شممماهی کمممه تمممویی

بیرون ز تو نیست همر چمه در عمال هسمت

هر آننه خواهی کمه تمویی

در خود بطو

(موتنا)1995 :1918 ،

 /11فصونامۀ ادبیّات داستانی ،سال دوّم ،شمارۀ  ،2زمستان 1935

 - 3نتيجهگيري:
شباهتهای بسیاری در پیرنگ رمان کیمیارر اثر کوییوو و داستان «زمزم» اثر رضما امیرخمانی وامود دارد
که برخی از آنها به صورت موازی در داستانهای دیگر نیز دی ه میشود .از اموه :الن :شموق طوم

و

حرکت در اهت هنجارهای غال اامعه؛ ب :واود عش های ترام نیافته در دیگران؛ ج :نقش خمواب
و رؤیای صادقه در پیرنگ داستانها؛ د :واود حقیقت برتمر و فراممادّی و کشمن آن در آخمر داسمتان...
در کنار ای تشابهات عمومی ،چن شباهت عم ه میان رمان کیمیارر و داستان زممزم وامود دارد کمه در
دیگر داستانهای مشابه نیست .ای موارد میتوانن دلیوی بر تأثیرپذیری امیرخانی از کوییوو باشن :
الف :برخهف دیگر داستانها ،در هر دو داستان ،شخصیّت اصموی پسمری نواموان اسمت و طیمن سمنّی
شخصیّتها ،فوایی توأم با کنجراوی و نواویی را به واود آورده است؛
ب :در داستانهای دیگر نیاز به مادّیات یا داشت رهبر (منط الطّیر) دلیم حرکمت و اسمتواوسمت و
معموتً اشتیاقی درونی و خوداوش بمرای اداممۀ مسمیر وامود نم ارد؛ امّما در ایم دو داسمتان ،پیمروی از
عهی شخصی باعث میشود که شخصیّتها به شناخت اهان روی بیاورن ؛
ج :پرداخت به ازییات و معرّفی اطرافیان شخصیّت اصوی (پ ر ،مادر ،عمو و )...فقط در ایم دو داسمتان
نمود دارد و دیگر داستانها نگاهی کوّینگر دارن ؛
د :در ای دو داستان حوور و سخنان چن شخصیّت معنوی (موریص ق پادشاه سالی  ،کیمیارر /صماح
دکۀ روزنامهفروشی ،حاج احم آقای عطّار) باعث دلگرمی شخصیّتهای اصوی میشود که ایم ممورد
در پیرنگ دیگر داستانها دی ه نمیشود؛
هـ :در ای دو داستان شاه اسمتوامویی عاشمقانه هسمتی ؛ بمه طموری کمه عومیرغم وامود موانم و
نامهیمات ،طیّ طری با اشتیاق صورت میریرد ،نه با اکراه؛
و :عهوه بر ای موارد ،نوع نگاهی که بر ای دو داستان حاک است ،حماکی از نگمرش انسمان نموررا بمه
مقولۀ عرفان است که با فوای سنّتی دیگر داستانها تفاوتی عم ه دارد.
در کنار مهیمات فوق ،میتوان رفت زمان نگارش و انتشار داستان زمزم ،سالهمای آغمازی تراممه
و چاپ رمان کیمیارر در ایران است .با تواّه به ای مسأله و آننه پیش از ای رفته شم  ،اعتقماد بمر ایم
است که رضا امیرخانی در نگارش داستان زمزم ،در کنار آبشخورهای فرری و اهمانبینمیهمای عارفانمۀ
مشرقزمی  ،از فوای کوّی رمان کیمیارر نیز تأثیر پذیرفته است.
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