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 وكوئيلواثر پائول كيمياگررمان  هاي پيرنگشباهت مقایسة

 2اميرخانياثر رضا « زمزم»و داستان 

 1مجيد عزیزي
 فارسی دانشگاه لرستان ادبیّاتو دانشجوی دکتری زبان 

  9محمّدرضا روزبه

 ، دانشگاه لرستانفارسی ادبیّاتاستادیار زبان و 

 چكيده:
تمری  رویرردهمای نقم  و تققیم  از مهم  داستانی، ادبیّات ۀوزدر ح خصوصاً تطبیقی آثار ادبی،وهش و مقایسۀ پژ

اثمر کوییومو و داسمتان  کیمیماررگ داستانی رمان های پیرنه ف مقالۀ حاضر بررسی شباهت آی .شمار می ادبی به

بسمیاری در سماختار ایم  دو روایمت داسمتانی وامود دارد کمه برخمی از  تابهاشت اثر رضا امیرخانی است. «زمزم»

عجایم  عطّمار، الطّیمر  منطم ، شممس مقماتت ،دیوان شمس مولوی، مثنویتوان در آثار دیگری نظیر ها را میآن
تموان را می آثمار یادشم ه در مشمتر  واموهاو کمرد. برخمی از وو... نیمز اسمت همم انی ب  مقمود مقمّ  نامۀ

نیافتمه در های ترامم وامود عشم اامعمه،  طمسموّ: شوق طو  و حرکمت در اهمت هنجارهمای رونه برشمردای 

آخمر واود حقیقت برتمر و فراممادّی و کشمن آن در ها، صادقه در پیرنگ داستان یاینقش خواب و رؤدیگران، 

از اموه: تشمابه در انسمیّت و  ؛شودنقاط مشترکی نیز به صورت خاصّ در دو داستان اصوی دی ه می... و هاداستان

همای شخصمی نیم  بمه عهقمه در اهمت هماشخصیّتاشتیاق درونی و خوداوش ی اصوی، هاشخصیّتسنّی  طینِ

های ی فرعمی، حومور انسمانهمایّتشخصم معرّفمینگری نویسن ران در ازییان یشی و سوداویی، عافیتب ون 

 و... نوی معنوی و تأثیررذار، پرداخت  به مقولۀ عرفان در دنیای 

 .ساختار ،پیرنگزمزم، داستان ، رضا امیرخانی، کیمیارریولوکوییوو، پا :هاواژهكليد
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 :مهمقدّ -2

دنیا آم  و تا اممروز  ژانیروی برزی  به در شهر ریودو یهدیم 1391سال در  (Paulo coilo) پایولوکوییوو

تمری  معمروف کیمیمارررممان  از میان آثار کوییومو، زن ری پر نشی  و فرازی را پشت سر رذاشته است.

دهمۀ پایمانی قمرن  پرفمروشهمای ای  اثر یری از رممان عرفانی و اشراقی دارد. ایمایهدروناثر اوست که 

 در آثمار کوییومو،» زبان تراممه شم ه اسمت. 25از منتشر و به بیش  کشور 121از بیست  است که در بیش 

هایی از دانشمن ان و بزرران عومی و سیاسی و تاریخی بیشمتر کشمورهای دنیما آمم ه نام و یاد و حرایت

پیم ا کنم  و رونینمی از تماریخ موّیتمی ای اهمانی و فمراانبمه آثمار کوییومو، شمودمیای  امر سمب   است.

 (95: 1981، یان موّح )باقر «فرهنگ و تم ن بشری به شمار آی .

تی سمبری در آثمار او صمورت خصوصمیّبمه موّی کوییوو در حیطۀ عرفان و ممذه ،رررا و فرانگاه ترثّ 

ن واقم  شم  و اقمن و مققّابسمیاری از منتقم  تواّمهاز ای  منظمر ممورد  ،کیمیارررمان  کن .رری میاووه

تقمت  بمه شم ّت کوییوو در خو  ای  رمان، ها به ای  نرته خت  ش  کهبرآین  بسیاری از نق ها و پژوهش

مولموی اقتبما   مثنمویتأثیر عرفان شرقی قرار ررفته و بسیاری معتق ن  که او سوژۀ خود را از دفتر شش  

 بقث خواهی  کرد. اامالبه  برخی از ای  مناب ، در صفقات آین ه دربارۀ .کرده است

نویسی ایمران اسمت کمه ن اوان عرصۀ داستاناز اموه نویسن را (ش .هم 1925متولّ  ) رضا امیرخانی 

 آثار زیر را به ترتی  زمان انتشار در کارنامۀ خود دارد:

 (1919) اِرمیا ی  رمان او:اوّل -

 (1918) او م ِ ی  رمان:دوّم -

 (1918) «ناصر ارمنی» مجموعه داستان -

 (1981) از به داستان بون  -

 (1985) سفرنامۀ داستان سیستان -

اانسممتان » و« نفقممات نفممت» ،«هاسممرلوحه» ،«بیمموت » ،«نشسممت نشمما» ثممر تققیقممی و انتقممادی:و چنمم  ا -

 «کابوستان

 «زممزم» داسمتان هماشام  یمازده داسمتان کوتماه اسمت کمه در میمان آن «ناصر ارمنی» مجموعه داستان 

و  اررکیمیمماشمتراکات بسمیاری بما رممان  خواهم  آمم ، چنانرمهعرفمانی دارد و  ایمایمهدرونموممون و 

 .آبشخورهای فرری آن دارد
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 :روش تحقيق -1

مقماتت ای و ات از منماب  کتابخانمهاطّهعم آوریتوصیفی و بمر مبنمای امم  - تقویوی ،روش ای  تققی 

زیمرا بررسمی پمردازد؛ ۀ تشمابهات دو ممت  ممذکور ممیعومی و پژوهشی است و بیشتر به تطبیم  و مقایسم

 طوب .ای فراتر از یک مقالۀ عومی و پژوهشی میتشابهات و نقاط اختهف دو مت ، عرصه

 :پژوهش اهمّيّتهدف و  -9

 اتت زیر است:ؤه ف ای  پژوهش یافت  پاسخی برای س

 و داستان زمزم واود دارد؟ کیمیاررآیا تشابهی در ساختار داستانی رمان  -

 توان یافت؟آبشخور ای  تشابهات را در کجا می -

 ؟أثیر کوییوو بوده یا از مناب  دیگر تأثیر پذیرفته استن خود، تقت تتاآیا امیرخانی در خو  داس -

بمه تققیم   تواّمه، ادبیّماتهای کهسمیک به تازری مقولۀ نق  داستان و رمان، نسبت به حوزه تواّهبا  

کشن و تبیی  اشتراکات آثار بومی و غیر بومی از حیث نگماه، نمای  و تر ضروری میهای تازهدر عرصه

 در نهایمت ،شمرق و غمرب ادبیّاتو آبشخورهای فرری  اختار، کشن روابط بینامتنی آثار خوّاقهفرم و س

 فارسی.  ادبیّاتتققیقات مربوط به زبان و ترمی  تهشی است در اهت 

 :هاي تحقيقفرضيه -4

امو، روش رسمی ن بمه مطوموب، وو است )عرفان( رس  در مقولۀ نوع نگاه به مسألۀ شناختبه نظر می -

 ی داستان و... تشابهاتی بی  ای  دو اثر واود داشته باش .هاشخصیّتوور عناصر بیرونی و ح

بیشمتر در که از مشترکات مفهومی ای  دو اثمر اسمت،  «بازرشت به خود» ان یشۀ اعتقاد بر ای  است که -

 نمود دارد.  زمی مشرقمناب  عرفانی 

قمرار ررفتمه  کیمیمارر، تقت تأثیر شهرت اهانی «زمزم»ممر  است رضا امیرخانی در نگارش داستان  -

 باش .

 :پيشينة پژوهش -5

از  ؛تققیقمات بسمیاری صمورت ررفتمه اسمت ،شرقعرفانی  ادبیّاتاز  کیمیارردر زمینۀ تأثیرپذیری رمان 

نیمز بمه  ،(1981موّحم  )باقریان  های کوییوو تققی  کرده است.، دربارۀ آرا و ان یشه(1988) فعّالی اموه:

را بررسمی  کیمیماررتمأثیر موتنما بمر  ،(1935) امی های ای  نویسن ه پرداخته است. ی آثار و ان یشهبررس

همای بما نمونمه و مقایسمۀ آن کیمیماررهای نمادی  رممان انگاره، (1983)کرده و حاتمی و نصر اصفهانی 
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ا امّمکتاب پرداخته اسمت؛ نیز به نق  ای   (1989زاده )حاای ان .را ارزیابی کرده ف اسهمیعرفان و تصوّ

 تاکنون نق  و تققیقی به ثبت نرسی ه است. کیمیارر و رمان« زمزم» دربارۀ تشابهات داستان

 :خالصة دو داستان -6

 :كيمياگر -6-2

داستان سیر و سوو  شخصی اسمت بمه نمام سمانتیارو بمرای یمافت  رنجمی کمه پمس از تقمّم   ای  رمان،

او چوپمانی  .سانتیارو اهم  روسمتایی در انم لس اسماانیا اسمت .یاب یمآن را نزد خود  فراوان، هاییسخت

اش بمه چوپمانی روی آورده و آرزوی انوادهرغم  میم  خمعومی خوان است که با واود تقصیهت وکتاب

ای تاّمهبینم  کمه بمر فمراز خمواب رنجمی را ممی او در زیر درختی در کویسما، اش شناخت دنیاست.دیرینه

کنم  و در ابتم ای راه از سانتیارو سفر خود را برای یافت  رنج آغماز ممی رار دارد.شرف به اهرام مصر قمُ

در اداممۀ مسمیر بمه  ؛شمودبما دختمر بازررمان آشمنا می سماس ؛شودمن  میهای پیرزن کولی بهرهراهنمایی

چگمونگی رسمی ن بمه رمنج مقصمود را  رس  و او نیز با زبمان رممز و اشماره،می پادشاه سالی () یص قمور

راهزنمان  توسّمط ،اسمت توشۀ او که از فروش روسفن ان بمه دسمت آمم هپول و ره ده .برای او شرح می

شممود یممک سممال در م ممازۀ مجبممور ممی سممانتیارو بممرای بمه دسممت آوردن هرینممۀ سممفر، شممود.غمارت مممی

 ،دهم  و در اداممۀ مسمیربه سیر و سوو  خود اداممه ممی پس از رذشت یک سال، .بوورفروشی کار کن 

هما را از خمود دور دلبستگی دارد، یتربزرگامّا چون ه ف  شود؛باختۀ دختر مسومانی به نام فاطمه میدل

شمود آشنا می کیمیارر ای دیگر با مرددر مرحوه ده .ای مواعن به راه خود ادامه میکن  و با انگیزهمی

بسمیار و های تر رذاشت  مشقّپس از پشت س رشای .ای از حقای  را بر سانتیارو میکه سخنان او درینه

از  در ایم  اثنما، کنم .رس  و شمروع بمه حفمر زممی  ممیبه مران موعود می ،های مخوفرذشت  از بیابان

یرمی از سمربازان او را ممورد  پمس از بیمان مماارا، ؛ریمردقمرار میسوی چن  سرباز فراری ممورد هجموم 

رنجمی  ،یی در انم لسزیر درختی در کویسام  ه  خواب دی م که در  روی :ده  و میتمسخر قرار می

سمانتیارو پمس  امّا م  مث  تو احم  نبودم و سرزمین  را برای یافت  خیالی واهی تر  نرردم. نهفته است؛

 ج او در سرزمی  خودش نهفته بوده است.یاب  که رندرمی از شنی ن ای  سخ ،

 :زمزم -6-1

در یمک م مازۀ  پمس از اتممام دورۀ سمربازی،داسمتان زنم ری پسمری اسمت بمه نمام سمهراب کمه  «زمزم»

در  )سمهراب( بن د کمه تما زممانی کمه اوشود. او با صاح  م ازه قرارداد میچووکبابی مش ول به کار می

تشمتک  بفروشمن  و همننمی  در ازای نیممی از حقموقش، «زممزم» هما نوشمابۀبه مشتری کن ،آنجا کار می
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نوشمابۀ  ذایقمۀ ایرانمی، زممزم،» او است و برای یافت  شعاروتسهراب عاش  اس ها را به او ب هن !نوشابه

توانم  برنم ۀ سمرۀ او در ازای یمافت  ایم  پمنج کوممه ممی کنم .می آوریام ها را تشتک نوشابه «ایرانی

زیمرا بما داشمت   ؛شود که اهمالی مقم  او را مسمخره کننم ای  قرارداد کاری باعث می طهی زمزم باش .

روینم  کمه همید آدم خ متی داشمته باشم  و ممیتوان  ش وی بهتر از پیشن خ مت میدیاو  و کارت پایا

امو و طوم  در خمانوادۀ سمهراب واسمت دهم ...ها نمیعاقوی نصن حقوقش را در ازای تشتک نوشابه

های طه در روغ  نباتی قو و عمویش بمه دلیم  خریم  سرّه یواواستپ ر او به خاطر  موروثی است؛

سهراب دوازده دسمت  ررفتن .مورد طع  و تمسخر اهالی مق  قرار می آزمایی،های بختو فروش بویط

 نیمزدر دوران سمربازی او  .شمودنمی واژۀ پنج به یافت   موفّ آورد و تایی از کومات را به دست میچهار

امو وسمتو با انگیزۀ اشود به مناط  انوب کشور اعزام می ی برای یافت  په  پنج شهی ،مأموریّتطیّ 

کن  و با واود حومور دیگمر شروع به تفقّص می روز مرخصی برای هر په ( 11) اعتنا به پاداشو بی

 آقماحاج.  شمود...پنجمی پی ا نممیولی  ؛ها را پی ا کن شود به تنهایی چهار تا از په می موفّ  سربازان،

بمه او  بینم ،یمافت  کوممۀ پمنج  ممیشموق او را بمرای  کهیوقتکن  و سهراب را نصیقت می ار،احم  عطّ

خم ا یمار » زیمرا به هم فش خواهم  رسمی ؛ او،وانگیزه برای ادامۀ است داشت  روی  که در صورتمی
و بمه صمورت نارهمانی غیمبش  زنم پس از م ّتی سهراب در خمواب بما خمودش حمرف ممی «عاشقاست.

 زممزم را. ؛پنجممی را پیم ا کمردم اشمقا ،خ ا یمار ع» روی :میرردد و تی بازمیاو بع  از م ّ.  زن ...می

 «همون خ ایی که یار عاشقا . ؛مال خونۀ خ ا

 :هاي مشابهداستان -1

ابی  که نقاط مشمترکی در ایم  دو روایمت وامود دارد یمیدر   در ساختار معنایی ای  دو اثر،پس از تعمّ

  مصمای  و تقمّم -5 اووستشوق طو  و ا -1 برشمرد: رونهی ارا  هاآنتوان که به طور خهصه می

 قصمود در دنیمایی فراتمر از مقسوسماتپایان رازآمیمز و یمافت  م-9عرفان به مقولۀ  نونگاهی  -9 هاسختی

 )بازرشت به خویشت (.

به وضوح بر ما آشرار خواه  ش  کمه روایمات  رذشته داشته باشی ، ادبیّاتحال ارر نگاهی رذرا به  

مشمتر  را بما اِعممال  یمۀمادرونفارسی واود دارد کمه هممی   ادبیّات ۀهای بسیاری در مق ودو داستان

ای غیمر قابم  خصیصمه موازی بودن آثار کوییوو با آثمار فرهنگمی موم  مختومن، ان .ارایه کرده ت ییراتی،

پمایولوکوییوو ایم  اسمت  هاییژریو ی ترمه یری از » انرار است که اای بقث و بررسی فراوان دارد.
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 دقّمتبمه  از انموب تما شممال( )از شرق تما غمرب، های ق یمی بیشتر مو  راقصّهو اساطیر و  هاافسانهکه 

بمه کمار  یرمسمتقی غرا بررزی ه است و در آثار خود مسمتقی  یما  هاآنخوان ه و بررسی کرده و زیباتری  

 (59 )همان: «برد.می

طوب . در اینجا بمه تر میمجالی فراخهای مشابه، و داستان زمزم با داستان کیمیاررمقایسۀ پیرنگ رمان  

 کنی .ای رذرا میهای مشابه، اشارهخهصۀ داستان

ت و معوولی بمه هم  وقای  است. ای  مجموعۀ وقای  و حوادث با رابطۀ عوّ یافتۀسازمانمجموعۀ » پيرنگ:

 (19: 1982، )میرصادقی «ش ه است. مرتّ ای پیون  خورده و با الگو و نقشه

 :ولويم مثنوي -1-2

رنجمی اسمت در  آنجما وفما شمود، طوبی از یسار به مصمرآننه می کهحرایت آن شخص که خواب دی  

 (1111 شش : دفتر :1981، مولویر. : فهن خانه...)

تقت تأثیر ای  حرایت نوشته ش ه است کمه خهصمۀ داسمتانی آن  کیمیارر به عقی ۀ بسیاری از منتق ان،

 کنی :را نق  می

هماتفی در خمواب بمه او  کنم .از خ اون  طو  کممک ممی ،است د را از دست دادهمردی که ثروت خو

رود و ممرد فقیمر بمه مصمر ممی شمود.زیرا حاات او در آنجما روا ممی ؛روی  که به سرزمی  مصر برودمی

خویفمه مماارای او  .ریمردقرار ممی مورد ضرب و شت  شود ومأموران خویفه دستگیر می توسّط هنگامش 

او بما لقنمی تمسمخرآمیز بمه  رو شم ه اسمت.هروب لوحسادهکن  که با مردی رول و د و یقی  میشنورا می

در فمهن کوچمه و فمهن خانمه رنجمی  ام کمه در ب م اد،م  بارها و بارها خواب دیم ه روی :مرد فقیر می

قیر که نشانی خانمۀ مرد ف ام.ام و شهرم را تر  نرردهراه به ای  مهمهت وقعی ننهادهامّا هید ؛نهفته است

او بمه ب م اد  در خانۀ او نهفته بوده اسمت. تتمام م ّ ،فهم  که ای  رنجمی ،خود را از خویفه شنی ه است

 یاب .رردد و رنج را در خانۀ خود میبرمی

 را تررار کرده است: مایهدرونکه همی   مولوی واود دارد مثنویدر دفتر شش  حرایتی دیگر 

 (1113 همان:ر. : کس  ) واسطۀیب  طویروزفقیر  قصّۀ -

ای ناممهرویم  و نشمانی رمنجدر خواب هاتفی با او سخ  می ؛کن از خ ا طو  کمک می یفقیر مرد 

 انم  کمه:نامه نوشمتهدر رنج آورد.نامه را به دست میرنج مرد فقیر پس از بی ار ش ن،.  ده ...را به او می

تیمر در کممان  آری،کنی و روی به قبوه میب ان می پشت یابی،میفهن بارراه را  روی،به بیرون شهر می

رسم  و مرد فقیر به مران موعود می.  یابی...کاوی و رنج را میرا می ااهمانتیر افتاد که هراا  نهی،می
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رمنج را  ۀنقشم چینان،از تر  ب خواهان و سخ  یاب .رنجی نمی امّاکن  بارها مق  سقوط تیر را حفر می

ای بمه نتیجمه هما تمهش،رون  و پس از مماهرنج می پادشاه به مق ّریران کمان کن ...تق ی  می هادشابه پ

کمه راز  خواهم شرسته از خ ا میاو رنجور و دل ده .پادشاه نقشۀ رنج را به مرد فقیر پس می رسن .نمی

چمه  امّما تیر در کمان رذاری، دستور ای  بود که روی :هاتفی از غی  به او می آشرار کن .ای  ماارا را 

تیمر  ...فروافتم اکنون تیر را در کمان نه و بگمذار تیمر از کممان  پرتاب کنی؟! باق رتکسی رفت آن را 

نیمز  مقماتت شممسدر  ای  حرایت با هممی  ازییمات، پیش پایش افتاد و رنج را در همان مران یافت.

 آم ه است.

 :مقاالت شمس -1-1

و رو بمه  پشمت بم ان قبمه کنمی ؛ای استهقب که به فهن دروازه بیرون روی، یافت یانامهرنج آنره قصّۀ»

 و یافمتنمی عااز ش ؛ کهچن ان رفت و ان اخت. رنجی است. ،هر اا تیر بیفت  و تیر بین ازی؛ قبوه کنی

اموع بمه حومرت ر چمون اثمری اماهر نشم . البتّه ؛تیران ازانِ دوران از ان اختن  ای  خبر به پادشاه رسی .

چمون  اما پمیش او افتماد.هممان آم  تیر به کمان نهاد؛ ن را برش.الهامش داد که نفرمودی  که کما کرد،

 (11-12 :1982، تبریزیشمس ) «مَن عَرَفَ نَفسُهُ فَقَد عَرَفَ رَبُهُ خُطوَتانِ وَ قَد وَصَلَ... عنایت در رسی ،

 :عجایب نامه -1-9

ی  موممون و پیرنمگ را در قمود هم انی نیز آم ه است که هممب  م اثر مقمّ  عجای  نامهدر حرایتی 

ایم   به خواب دی  که رنجی یاب  بمه دمشم . نام او زهم . روین  مردی را زنی درویش بود،»خود دارد: 

بمه دمشم  آمم  و در میمان شمهر  درویمش بمود آنرمهبه حرم   تا چن  بار به خواب دی . مرد اعتماد نررد

از  رفمت: ای؟بمه چمه کمار آمم ه رفمت: از ری. رفمت: از کجمایی؟ فمت:ممردی ر درمانم . رردی ،می

چن ی  سال است کمه  ای  مرد بخن ی  و رفت: حماقت و ادبار به خواب دی م که به دمش  رنجی بیاب .

بمر  است کمه آن را زهمم  خواننم  و در آن خانمه رنجمی اسمت. یاخانهبین  که در ری م  به خواب می

و بمه خانمۀ خمود درآمم  و  یم بازررد ،رازی چمون ایم  بشمنی  دلی.مردی سوی تو  ؛خواب اعتماد نرردم

 (131: 1929، )هم انی «از آن توانگر ش . ؛ وکن  تا هاونی بیافت زرّی  سی مَ می ( رازمی زهم  )

 :منطق الطّير -1-4

ای  در تقمّم  مصم -5 شموق طوم  -1) سه موردی که پیش از ای  رفتمی  عطّار نیز از حیث منط  الطّیر

های عمیقمی بما شمباهت ممادّی(آمیمز و یمافت  مقصمود در اهمانی فراپایمان راز -9 راه رسی ن بمه مقصمود

 رذری .های یاد ش ه دارد که به دلی  شهرت ای  داستان، از ذکر ازییات آن درمیداستان
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 :دو داستان هاي مفهوميشباهت -8

نمایی و مقتموایی وامود دارد کمه کم  و بمیش در در ای  دو روایت داستانی نقاط مشترکی از دی راه مع

تمری  اشماره کمردی . براسمته هماآنبه مختصری از  ی ،ا مشابهی است که پیش از هاییترواموازات با 

 برشمرد: رونهی اتوان ها را میاشترا 

 :جامعه طمسلّشوق طلب و حركت در خالف جهت هنجارهاي  -8-2

خمود هسمتن  و از سمویی بما  «عهقۀ شخصی» بال در  و پرورشاصوی هر دو داستان به دن هایشخصیّت

رغ  می  وال ینش بمه پیشمۀ چوپمانی و سمفر روی عوی ،سانتیارو سازرار نیستن . ههنجارهای فرری اامع

 الهیّماتتا شانزده سالگی در م رسمۀ » اوست.واو شناخت  اهان و است« شخصی عهقۀ» زیرا ؛آوردمی
خواستن  او کشمیش و مایمۀ افتخمار آن خمانوادۀ روسمتایی شمود کمه ادرش میپ ر و م در  خوان ه بود.
از  امّما؛ خوان ه بود الهیّاتاساانیایی و  تتی ، کردن .تنها برای آب و خورا  کار می همانن  روسفن ان،

تمر از شمناخت خم ا یما رناهمان و ای  بمرایش بسمیار مهم  کودکی رؤیای شناخت  اهان را در سر داشت
ارأت کرده بود و به پ رش رفتمه بمود  اش رفته بود،یک روز عصر که برای دی ن خانواده ها بود.انسان

 (52: 1982 ،)کوییوو «خواست سفر کن .می دوست ن ارد کشیش شود.

ت و کویسما داشمته ای را در کسموت روحانیّمتوان  زنم ری آرام و بم ون دغ غمهسانتیارو با اینره می 

بمه راه  ر خمهف اریمان اعتقمادات غالم  اامعمهزنم  و دمانۀ زن ری پشت پا میهای عوابه عهقه باش ،

قماتی کمه منجمر بمه ها و تعوّاز تمام پیون  خواسته و ناخواسته، طر رسی ن به مطووب خود،او به خا افت .می

سمرزمی  پم ری و زنم ری  ؛تمر  کمردن خمانواده از امومه: ؛رسو می شون ،ایستایی و تر  طو  می

و  فروشمیتر  کردن م مازۀ بومور ؛رذشت  از عهقه به دختر بازرران ؛داشتن  «دیگران» که ایهدغ غیب

رذشمت  از تممام دارایمی خمود و  ؛رذشت  از عش  فاطممه ؛آوردسود کهنی که از ای  ش   به دست می

یممۀ امّما ایمم  روح همما و کشمن حقممای  و...در برابمر راهزنممان در اهمت پیممروی از نشمانهنرممردن مقاوممت 

او هممواره از  از سوی اطرافیان سانتیارو پذیرفتنی و قابم  در  نیسمت. خواه،مطووباستجورر و کمال

 دهم .به راه خود اداممه ممی برد و با واود نامهیمات،رنج میکنن ، نمیدر  اینره دیگران روحیۀ او را 

چمرا  ،وامود داشمت  سمواد کنم  کمه او بماممی تعجّم بینم  و دختر بازرران کتابی را در خورای  او ممی

 اموان پاسمخ داد: "خوان ن را چطور یاد ررفتیم ؟" انه پرسی :دختر  با لقنی متربّر» ؟!کن چوپانی می
اوانمک  "چمرا فقمط یمک چوپمان هسمتی ؟ پس ارمر خوانم ن بو یم ،"– ."در م رسه مث  همۀ مردم،"

 (55 )همان: «فهم ...یمطمئ  بود دختر  هررز نم ای آورد تا به آن پرسش پاسخ ن ه .بهانه



 23/ اثر رضا امیرخانی« زمزم»اثر پایولوکوییوو و داستان  کیمیاررن های پیرنگ رمامقایسۀ شباهت

 

سمه ممرد انگجمو  رر در حمال رذشمت  از بیابمان هسمتن ؛و با مرد کیمیمایارسانت ،در قسمتی از داستان 

یمک بطمری  شمت،رنگهبانی که کیمیارر را ممی» دهن :را مورد بازرسی قرار می هاآنبرای یافت  اسوقه 

 ممر  بمود.از تخم  تمربزرگکمه انم کی ای زردرنگی را یافت و تخ  شیشه از مای بووری  کوچک و پر 

هممان اکسمیر اعظم   ؛هما حجمر کریممه و اکسمیر اموانی هسمتن ایم " -"هما چمی هسمتن ؟ایم " پرسی :

همر فومزی را بمه  ای از ایم  سمنگ،هو ذرّ شودهررز بیمار نمی .کسی که ای  اکسیر را بنوش  کیمیاررها.

ایم  پاسمخ را بسمیار  هما خن یم .کیمیمارر نیمز بما آنو  خن ی نم  ها از ته دلنگهبان ."کن میطه تب ی  

 (192 )همان: «دار یافته بودن ...خن ه

آرزوی رسمی ن بمه آن  حتّمیها ای  است که عوام اعتقادی به واود رنج ن ارن  و دلی  خن ۀ نگهبان 

او  عمه،بمار اامکن  و ان یشۀ رخوتسانتیارو باز ه  سروت میدانن . را موقک و غیر قاب  پذیرش می

رماهی بهتمر اسمت آدم مثم   زننم .همای غریبمی ممیمردم حرف اوانک ان یشی ،» :داردیموار را به تفرّ

کمه وقتمی  هما باشم یا بهتر است مث  کتماب و روسفن ها باش  که ساکتن  و فقط دنبال آب و غذا هستن 

هما وقتمی بما آدم امّما ؛کننم برایش تعرین می یباورنرردنهای داستان خواه  روش ب ه ،آدم دلش می

 (91 )همان: «دان  مرالمه را چطور ادامه ده .روین  که آدم نمیهایی میچیز زنی ،حرف می

ریمیس راهزنمان  شمود.رو ممیهسانتیارو در کنار اهرام مصر با رروهی از راهزنان روب در پایان داستان، 

از نقماط براسمته و نممادی  ممت   رتیری ایم  دو نموع تفرّمراوست و تقابم  دیمال شخصیّتقط  مخالن 

پمردازی ررای او را رؤیماان یشۀ کمال شنود و با تمسخر و ناباوری،رییس راهزنان سخنان او را می است.

احمم   قم ری اتوانم  آمموزی کمه آدم نممیمانی و میزن ه می ؛میرینمی" - رفت:» دان :و حماقت می

خواب دیم م  دو بار دی م. زدیک دو سال پیش رؤیایی رام  ه  ن که تو هستی، ااییی هم ،ینجاا باش .

ها عادت دارنم  بما روسفن هاشمان کویسای ویرانی را بجوی  که چوپان های اساانیا بروم،که بای  به دشت

ارمر ریشمۀ ایم  انجیمر  ،آنجاو  ش داردای در انبار اشیای متبرکّکویسایی که انجیر مصری در آن بخوابن ،

 بمه خماطرفقمط  ق ر احم  نیست  که صقرا را طی کمن ،م  آن امّا؛ یاب یمنهانی را رنج  مصری را برن ،

 (119 )همان: .«"امرؤیایی را دو بار دی ه آنره

 هماآنای از مولموی دارد کمه پمیش از ایم  خهصمه مثنمویای  قسمت از مت  انطباق زیادی با دو داستان 

 آورده ش .
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 ب:كس واسطةيب طلبيروزداستان فقير  -

 ش آثار نیسمت ای  رقعه که یرر رفت»
  ش هست کمارنیست ای  کار کسی که

 فتمممم  اهمممم  ایمممم  ماخولیممممانممممادر ا

 اممانی بایمم  ایمم  فمم  را چممو تمموسممخت
 

 ت کمار نیسمتکمه تمریتو بم ی  اولی 
 کممه بسمموزد، رُمم  بگممردد رِممردِ خممار

 منتظممممر کممممه رویمممم  از آهمممم  ریمممما

 «تو که داری اان سمخت، ایم  را بجمو
 

 (1119 دفتر شش : :1981 ،)موتنا

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

 رفمممت نمممه دزدی و تمممو نمممه فاسمممقی»

 بممر خیممال و خممواب چنمم ی  ره کنممی

 بارهممما مممم  خمممواب دیممم م مسمممتمر
 در فممهن سمموی و فممهن کممویی دفممی 

 ی فهنمممی را بجمممموهسمممت در خانممممه

 ممم  ام خممود بارهمما ایمم  خمموابدیمم ه
 هممید ممم  از امما نممرفت  زیمم  خیممال

 خممواب احممم  تیمم  عقمم  وی اسممت
 

 ممممردِ نیرمممی لیمممک رمممول و احمقمممی 

 نیسمممت عقومممت را تسمممویی روشمممنی

 کممه بممه ب مم اد اسممت رنجممی مسممتتر
 بممود آن خممود نممام کمموی ایمم  حممزی 

 نمممام خانمممه و نمممام او رفمممت آن عممم و

 کممه بممه ب مم اد اسممت رنجممی در وطمم 
 مهلتممو بممه یممک خمموابی بیممایی بممی

 «قیمت است و تشی استاو بی همنو

 (1111)همان: 
اویانمه در یک سو تفرّرات عوامانمه و عافیمت نیز شاه  نگاه دو قطبی به اهان هستی . «زمزم» در داستان

 شخصمیّت سمهراب، قمراری بمرای یمافت  مطوموب.او و بمیوواود دارد و در سویی دیگر عطش است

در  د داشت  م ر  دیاو  و بستر مهیّا برای یمافت  کماری بهتمر،بع  از اتمام سربازی با واو اصوی داستان،
او بما صماح   شمود تما از ایم  طریم  بتوانم  بمه مطوموبش برسم .یک م ازۀ چووکبابی مش ول به کار می

را بمه او ب هم  تما  هاتشمتک نوشمابه بن د که در مقاب  کسر کردن نصن حقموقش،چووکبابی قرارداد می

در ای  رشت  یمک عشمقی اسمت » زیرا را به دست بیاورد؛ «نوشابۀ ایرانی ۀ ایرانی؛ذایق زمزم،» بتوان  شعار
کمه بمه صمراحت دنبمال  ییهماآدمخیومی کمنم   امّما ؛هر کس یک عشقی دارد فهم .که کمتر کسی می
 (1: 1981یرخانی، ام) «عشقشان برون .

وی از امو و فمرارَوای بمرای اسمتغریمزه ،کیمیمارردر واود سهراب نیز همنمون قهرممان داسمتان  

توانسمت بمه شم وی بهتمر از ممی حتمماًبا کارت پایان خ مت و دیماو  » وررنهعوال  مقسو  واود دارد 
 (8 )همان: «عشقش نگذاشت. امّا ؛خ متی برس پیش
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واموه دیگمری از ایم   چنانرمه دارد؛ اهمّیّمتامو و کشمن مجهموتت واسمت نفسِ ،برای سهراب 

س و یمافت  پمنج او در دوران سمربازی بمرای عمویمات تجسّم  توان دنبمال کمرد:انگیزه را در زن ری او می

همۀ افراد رروهمان از شمنی ن خبمر ایم  عمویمات و  شود.به مناط  عمویاتی انوب اعزام می شهی  رمنام،

در میان تمام سربازان رروهان فقط یک نفمر بمود کمه » امّا ؛های ای  سفر نگران و موطرب هستن تمشقّ
از زبمان فرمانم ه  «ستجسّم » سهراب بهفاصوه بعم  از شمنی ن کوممۀ ای  خبر خوشقال ش ه بود. از شنی ن

را همای او تمهش امّما (18 )همان: «رنجی .ز خوشقالی در پوست خود نمیا او داده باشن ؛انگار دنیا را به 

روش  تمسمخر و... ،تعجّم ابمراز  هر یک از اطرافیان او به طریقی با نصیقت، کنن ؛نمیدر   «دیگران»

در عقم   اوّلصماح  چووکبمابی مثم  همر آدم سمال  دیگمری » دهم .زن ری او را مورد انتقماد قمرار ممی
 (8 )همان: «. بع  ای  موضوع را مومونی کرد برای خن ان ن اه  مق ... سهراب شک کرد.

پمنج  را رسم  و عم د بسمت ممیهمیشمه در پایمان مسمیر بمه بم  امّا کش ،او از ه ف خود دست نمی 

فمر  کم  پنجممی را هم  پیم ا » رشمای :زبان طع  و نصیقت دیگران را بمر او ممیای  مسأله  یاب .نمی
ارر تما حمات رفتمه بمودی سمر یمه  برو دنبال یه کار حسابی. دن.طه که بیشتر به تو نمی سرّۀیک  کردی،

 (19 )همان: «ها ررفته بودی.سرّهی از ای  کوّ کار حسابی،

 کننم .سمخ  او را در  نممی هماآنزیمرا  ده ؛های دیگران را با سروتی توخ پاسخ میسهراب طعنه 

بما  شخصمیّتار اسمت. ایم  حماج احمم  آقمای عطّم ،کن تنها کسی که سهراب در مقاب  او سروت نمی

حماج احمم  »] های معنوی و عرفانی است:عم ه دارد و سخنانش مشقون از رمز و کنایهن تفاوتی دیگرا
پس میشمه بم ون  کردی.تو ای  دو سال که تشتک ام  نمی دو سال خ مت رفتی." ر رفت:[اآقای عطّ

 درسمت نیسمت. اتّفاقماً آقماحاج نمه، "- سهراب رفمت: ... "درسته؟ تشتک ام  کردن ه  زن ری کرد،
م  توی سربازی هم   تون ...م  یری نمی امّا ،یعنی شای  شماها بتونی  ؛شه زن ری کردب ون رشت  نمی

 (11 )همان: «"کردی منتها به اای تشتک چیز دیگه پی ا می رشت .می

 دیگران: نيافته درهاي ناقص و تكاملوجود عشق -8-1

 همای تبومور نیافتمه رسمی .نشم ه و ذوقهمایی از اسمتع ادهای بمارورتموان بمه نمونمهدر هر دو روایمت ممی

بمه  رنم  کمه بما وامود انگیمزه و آرزوهما در سمطوح مختومن،حوور داهایی در ای  دو داستان شخصیّت

 هماشخصمیّتکثرت ای   ان .ان  و به نهایت راه و حقیقت برتر و متعالی نای  ش هسرون و ایستایی رسی ه

 نسبت به داستان زممزم بیشمتر اسمت. به تناس  طوتنی بودن روایت و فراوانی مااراها، ،کیمیارردر رمان 

بمر عهیم  و  انم  و میم  اداممه دادن زنم ری معممولی،دل بسمته روزممرّهو بمه زنم ری پ ر و مادر سانتیار
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میومی  ؛های پ رش نیز می  رشت  بمه رمرد اهمان را دیم اوان در چش » غوبه یافته است: های آنهاانگیزه

بانه رماه شمو هممان بیتوتمه غذا ها سال کوشی ه بود آن را در نیازش به آب،هر چن  ده که هنوز زن ه بود،
 (51: 1982، )کوییوو «م فون کن .

شمود و بمه زنم ری د متوقن ممیولی فقط در ح ّ همی  اعتقا ؛د داردپیرزن کولی به واود رنج اعتقا 

 هما تققم  بخشمی .دانم  چطمور بایم  بمه آننمی کن .م  فقط رؤیا تعبیر می» ده :معمولی خود ادامه می
   (95همان:) «بگذران . ،دهن ای  به م  میام را با آننه دخترهبرای همی  بای  زن ری

 روزممرّهاش را در چرخمۀ زنم ری ها و عهیم  شخصمیدیگری است که انگیزه شخصیّتبوورفروش  

بومورفروش بمه دمیم ن روز » شمود:باعمث آراممش او ممی هما در خیمال،ر  کرده است و فقط حوور آن

ای بماتی م مازه ؛اا بودبود که همان سی سال نگریست و همان اضطراب هر روز صبح را احسا  کرد.
 «درررمون کمردن هممه چیمز دیمر بمود.اکنمون بمرای  رذشت.ای که به ن رت خری اری از آن اا میتاّه

 (11 )همان:

و او همننان بمه ایم  آرزومنم ی  های زیادی رذشتهسال امّا ؛ه را داردفروش آرزوی رفت  به مرّبوور 

ورود بمه میم انی  تاکنون همزاران بمار عبمور از صمقرا، خواه .ا میر مرّهم  فقط رؤیای » خوش است:دل
 ؛و هفت باری را که بای  دورش بگردم تا بتوان  حجراتسود را لممس کمن  که کعبۀ مق سی در آن است

برای همی  هنموز رؤیاهمای  را تمرایح  ترس  ای  ها فقط یک فری  بزرگ باشن .می امّا ام...تصوّر کرده

ایم  م مازه هممان » رم  و انگیمزۀ ت ییمر و حرکمت را از دسمت داده اسمت: حتّیاو  (11 :)همان «ده .می
دانم  چگونمه بایم  چمون نممی ؛خواه  ت ییمر کمن نمی خواست  داشته باش .می حجمی را دارد که همیشه

 (15 )همان: «دیگر به خودم بسیار عادت کردم. ت ییر کن .

هما و آرزوهمای انگیمزه ،هماشخصمیّتنسبت بمه دیگمر دیگری است که  شخصیّت انگویسی، کیمیارر 

هما مص اقی از عشم  عش  او، چون امّا ؛تری دارد و برای رسی ن به آنها تهش بسیاری کرده استبزرگ

 مرد انگویسی در ساختمانی نشسته بود که بموی حیوانمات،» برد:راه به اایی نمی و آرزوهای زمینی است،
تممام زنم ری  را دادم " ان یشی : طویوه بود...تنها یک  اا را انبار نامی ؛ش  آننمی عرق و خا  می داد.

رانتو انخست به زبمان اسم» (81 )همان: «"سال مطالعه مرا به یک طویوه رسان ه. ده تا به چنی  اایی برس .
دیمان ا ؛توانست به اسمارانتو سمخ  بگویم می و سرانجام به کیمیارری. ادیانساس به  من  ش ه بود،عهقه

ی درسمت اسمت توانسمته بمود چیزهمای مهمّم هنوز یک کیمیارر نبود. امّا ؛فهمی رونارون را به خوبی می
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 )هممان: «توانست اووتر برود.که دیگر نمی ای رسان ه بودن هایش او را به نقطهپژوهش امّا؛ کشن کن 

81) 

از نظمر کوییومو پیمروی از » اامّمهمای ارزشممن تری دارد، ر نسمبت بمه دیگمران دغ غمهبا اینره کیمیار 

همای راه یما کیمیارران بای  با سرساردری و اطاعت مطو  همراه باش  و بای  به کیمیارران به عنوان نشانه

همای افسمانههما و کیمیارران، خمود سرسماردۀ قم رت، طمه یما خواسمته امّا دهن ران راه نگریست...نشان

 (113: 1988، فعّالی) «نام .اط  اباطی  ه  میشخصی خود و دیگران هستن  و در نهایت آن را ب

ی طالم  دنیما هسمتن  کمه همر کم ام بمه هاشخصیّتپ ر و عموی سهراب معادل  در داستان زمزم نیز، 

عمموی  بیشمتر زمینمی اسمت تما آسممانی. هماآناموی وانم  و اسمترسمی ه تمامی نیمهبه مقص  نقوی،

کممه در ایمم   خممودروییآزمممایی اسمت و بمما بخممتکشممی بویممت سمهراب بممه دنبممال برنمم ه شمم ن در قرعمه

عموش همننی  دی  و ایممون » میرد:کن  و میبه شروی نمادی  تصادف می شود،آزمایی برن ه میبخت
آقما حمرص  آزممایی حروممه.ایم  بویمت بخمت :چنم ی  بمار آقما بهمش رفمت درست و حسابی ن اشت.

آقما راسمت  بومه، ال هم  بم تره...از خر داّمرفت که ای  پیران که برن ه ش ی خورد و به عموش میمی
 (11: 1981، )امیرخانی «خرش ه  عموش با همان پیران تصادف کرد و مرد.رفت. آمی

عموی سمهراب و سمهراب  ریرد که عهی  او در ح ّ فاص  عهی پ ر سهراب قرار می در مرتبۀ بع ، 

از آنجا کمه انگیمزۀ او  است. «قو»ای روغ  هدر حو  طه هایسرّهپ ر سهراب به دنبال یافت   .دقرار دار

یابم  و بمه هممان سمادری   میتققّ های زیاد،مشقّت مّ به زودی و ب ون تق شروی مادّی و زمینی دارد،

خانمه  آورد،بمه دسمت ممی هماآنیاب  و با پولی که از فمروش ها را میسرّهپ ر سهراب  رس ؛به پایان می

ولمی بابماش  ،خم  عمموش کمارش اشمتباه بمود -» میمرد:برانگیز می خرد و به شروی رمزرونه و تأویمی
هما چمه بینمی  بعم ازاهروقتمی ممی ای  پسره ه  به باباش رفته. ش .حالیش میخ ا و پی مبر  مسومون بود.

پیم ا  سمرّهافت  که چطور از توی روغم  نبماتی قمو یاد بابای خ ابیامرزش می کنه،اوری تشتک سوا می
 (11 )همان: «ها ساخته.سرّهمعتق ن  باباش خونه رو با پول همی   هاخیوی کرد.می

یابم  را نممی «پنجممی» اووزیرا او در هر مرحوه از است های سهراب از انس دیگری است؛ا دغ غهامّ

وامود  اوی او در رمرو یمافت  حقیقتمی برتمر اسمت.وغایت مسیر و نهایت است خواهی  دی ، چنانرهو 

 منطم  الطّیمری هماشخصمیّتبرخی از  و ع ّم بوو  معنوی اوین ران در ای  دو داستان، های مادّیانگیزه

د و دتی  ای  عم م همراهمی را ورزبوب  از همراهی ه ه  امتناع می :مثهً ؛کن ار را به ذه  متبادر میعطّ

 کن :رونه بیان میای 
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 فمت بممر ممم  خمت  شمم  اسممرار عشمم ر»

  چممون کنممم  معشمموق مممم  در نوبهمممار

 زم خوشممممی بمممما او دلمممم باممممردا مممم 

 هممممر یرممممی یابمممم درنزم زانرممممه را

   چنممان بممر عشمم  رمم  مسممت رق ممم

 ر سرم از عش  رم  سمودا بمس اسمتد

 سممممممیمر  نمممممارد بوبوممممممیطاقمممممت 
 

 کن  ترممرار عشمم ...اموممۀ شمم  مممی 

 مشممک بمموی خممویش بممر ریتممی نثممار

 حممم  کمممن  بمممر طوعمممت او مشمممرو 

 شممممریراز بوبمممم  رمممم  ب انمممم  بممممی

 کمممز وامممود خمممویش مقمممو مطوقممم 

 انرممه مطومموب  رمم  رعنمما بممس اسممتز

 «بوبومممی را بمممس بمممود عشممم  رومممی
 

 (99-95: 1981، )عطار

 نیز از ای  نوع است و در اای خود شنی نی است. ...و همای کبک، بط، طاوو ، دتی  طوطی،

 :آميز با آنانگوهاي رمزوهاي معنوي و گفتوجود انسان -8-9

او در هیئمت  اسمت. پادشماه سمالی () یص قمور ،د داردواو کیمیارری که در رمان شخصیّتتری  آمیزرمز

 کنم :حقمایقی را بمر او آشمرار ممی شود و با رممز و کنایمه،پیرمردی کنجراو در مسیر سانتیارو ااهر می

 خم  شم ، کمهیهنگام همای میم ان.ای برداشت و شروع کرد به نوشمت  روی شم ترکه پیرمرد خ  ش ،»
 امّما؛ همای پسمر  را کمور کنم تی که نزدیک بود چشم چنان ش ّ با ؛چیزی درون سینۀ پیرمرد درخشی 

ردایمش آن  بررشمت و بما نممود،پیرمرد با حرکتی چابمک کمه از شخصمی بما آن سم  و سمال بعیم  ممی
 ؛نام پ ر و ممادرش را خوانم  های می ان اصوی آن شهر کوچک،ش  ی[ رو]اوان درخشش را پوشان ...
 ؛را الهیّماتهمای سمرد م رسمۀ شم  ؛اشهای دوران کودکیزیبا ؛اش را تا آن لقظهسررذشت زن ری

چیزهایی را خوان  که هررمز بمرای کسمی بمازرو  ؛دانستنام دختر بازرران را خوان  که پیش از آن نمی
 (98: 1982 ،)کوییوو «نررده بود.

سمانتیارو از حومور  اسمت. زممی مشمرقهمای عرفمانی یصم ق یمادآور خومر در داسمتانمورحوور  

چرا ایم  چیزهما را بمه مم  " -» یاب :رونه ادامه میای  هاآنروی وکن  و رفتمی تعجّ او  ۀریرانغاف 
ات زن ری کنی و ک  مانم ه اسمت از آن چشم  کنی با افسانۀ شخصیچون تو سعی می" – "؟رویی یم

هررمز  امّما ؛ نه همیشه به ای  شمر" – "شوی ؟هایی ااهر میو شما همیشه در چنی  زمان" – ."باوشانی
در  شموم.اماهر ممی یک فرمر خموب، مناس ، ح ّراهراهی به شر  یک  زن .از ااهر ش ن سر باز نمی

بیشمتر ممردم  امّا و از ای  قبی  کارها؛ تر شودکن  که کارها سادهکاری می در لقظۀ بقرانی، سایر موارد،
 (91 همان:) «".شون اش نمیتواّهم
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در داسمتان زممزم نیمز  شود که با مومونی مشمابه،و ب ل می ها ردّبی  آن دیگری نیزسخنان  در ادامه، 

بمرای رسمی ن بمه  نزدیمک اهمرام... ؛رنج در مصر اسمت" – "رنج کجاست؟" پرسی :» شاه  آن هستی :
تنهما بایم   ؛در اهمان نوشمته خ اون  راهی را که هر انسان بای  بایمای ، ها پیروی کنی.، بای  از نشانهآنجا
 (91 )همان: «".بخوانی را که برای تو نوشته ش ه،آننه 

 )هممان: «شمود.سراسر کیهمان بمه نفم  او هم سمت ممی پیرمرد به او رفته بود که وقتی چیزی را بخواه ،»

29) 

سهراب مواف  هستن  و به صمورت مسمتقی  و  یخواهآرمانبا  هاشخصیّتدو ت  از  «زمزم»در داستان  

هما باعمث تعم ی  شمرایط و اوموریری از رفتارهمای رماه حومور آن ننم .کمیاز او حمایت  یرمستقی غ

 شمود.ت رفتارهای سهراب در نگماه عموام ممیباعث مقبولیّ هاآنشود و نفوذ معنوی می «دیگران» افراطی

فروشمی کمه ۀ روزناممهصاح  دکّ» فروشی است.ۀ روزنامهصاح  دکّ ،ی معنویهاشخصیّتیری از ای  
ه صماح  دکّم کننم .به بقیه فهمان  کمه در ممورد سمهراب اشمتباه ممی باواسطه زن ،کمتر با بقیه حرف می

 رذارنم .همۀ اه  مق  به او احتمرام ممی خوان ...ه میروزنامه و مجوّ بیشتر... حرفی است.آدم ک  اصوتً
بمرای ه یمک روزناممه را صماح  دکّم دان .بقیه نمی شأنه خودش را  دان ...خیوی چیزها می ینرهابرای 

ت دادن به تهش سهراب و حمایمت از او برای مشروعیّ (.3-8: 1981، )امیرخانی «اه  مق  حرام کرد...

هممه مطممئ  بودنم  کمه ایم  کمار » رمذارد.چووکبمابی ممی کنم  و تی درِروزنامه را ا ا ممیآرهی او،

در پشمت  بۀ ابرانمی.نوشما ذایقمۀ ایرانمی، زممزم، فروشی است...در آرهی نوشته بمود:صاح  دکۀ روزنامه
توانی  بما پیم ا شما ه  می کومۀ اموۀ بات حک ش ه است.های زمزم یری از پنج تشتک بعوی از نوشابه

بعم  از خوانم ن ایم  آرهمی اهم   ۀ طهی زمزم باشمی .ازو برن ران سرّ ،کردن هر پنج کومۀ اموۀ بات
 (3 )همان: «کردن .مق  با احترام بیشتری به سهراب نگاه می

یادآور سخنان حریمانمۀ  ار است که لق  و مومون سخنان او،حاج احم  آقای عطّ دیگر، شخصیّت 

خم ا یمار " - به صاح  چووکبابی رفت: حاج احم  آقای عطار...» است: کیمیاررموریص ق در داستان 
 خم ا آدممی رو کمه دنبمال عشمقش باشمه دوسمت اینا شعر نیست. ای  حرفا رو بای  باور کرد، عاشقاست.

بما لقنمی  ،دی نم غروب نش ه بود که همۀ اهم  مقم  وقتمی همم یگر را ممی "خ ا یار عاشقاست. داره.
 )هممان: «پرسمی  چمرا.از دیگری نمی ک امیده امّا؛ خ ا یار عاشقاست :رفتن سرشار از شگفتی به ه  می

11) 
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اهم  مقم  غیبمت  ،شودبرای چن  روز غای  می، به شروی نارهانی سهراب، کهیوقتدر آخر داستان  

ممان بررشمت  شمود و زار مان  ب رویی اه  مقم  میحاج احم  عطّ دانن .می او را ناشی از دیوانگی و...

خم ا یمار  بینمی .حمات ممی صمقیح و سمهمت. ؛ااسمتهفتۀ دیگه هممی  حتماً» کن .رویی میاو را پیش
 (53 )همان: «عاشقاست.

 :یاي صادقهؤخواب و ر -8-4

ها منجر به رسمی ن بمه ای هستی  که تعبیر و رمزرشایی آنشاه  واود رؤیاهای صادقه ن،هر دو داستادر 

دو شم  » بینم :خموابی مشمابه ممی در زیر درخت انجیر مصری، سانتیارو دو ش  پیاپی، شود.مطووب می
نارهمان کمودکی اماهر  ؛های  در چراراهی هسمت  خواب دی م که با روسفن ام.دی هپیاپی یک رؤیا را 

همای  را ررفمت و مم  را تما اهمرام مصمر دسمت و نارهمان، کن  به بازی با اانورها...شود و شروع مییم
خواسمت نقطمۀ و وقتمی ممی "یمابی.ارر تا اینجما بیمایی رنجمی نهفتمه را ممی" کود  به م  رفت: برد...

 (91-91: 1982، )کوییوو «.هر دو دفعه از خواب پری م؛ دقیقش را نشان  ب ه ،

ایم   کنن ۀ انگیزه در او بمرای یمافت  رمنج اسمت.زیمت و ایجادعنقطۀ آغاز  بین ،ه سانتیارو میخوابی ک

 هما سمخ  رفتمی .دارد که پیش از ای  در مورد آن مثنویشباهت بسیاری با دو داستان  قسمت از داستان،

 رذری .میبرای پرهیز از اطالۀ کهم از ذکر نمونه و شاه  مثال در

 سهراب پس از تهش فراوان برای به دست آوردن پنجمی  کومه و پنجممی  پمه ،، مدر داستان زمز 

به طور معنماداری از  بین  و پس از چن  روز،های عجی  میاو چن  ش  متوالی خواب رس .به نتیجه نمی

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

های ما رفتمه بموده کمه سمهراب روزهمای به مادر بنه مادر سهراب[] یروزد» شود:حی او میت روتقوّت

رذاشمته بقیمه در بِمرَن و از ایم   کنمه.رفته فرمان ه فمرار نممیمی زده.اش توی خواب حرف میآخر همه
 (58: 1981، )امیرخانی «ها.هذیون

 :حقيقت برتر و فرامادّي -8-5

 سمهراب و سمانتیارو، چگونگی رسی ن به مقصمود اسمت. ا  ای  دو داستان،تری  نقاط اشتریری از مه 

کننم  و در آخمری  های بسیاری را تقمّ  ممیمشقّت هر دو در راه رسی ن به غایت عهی  شخصی خود،

ای معنموی و فراممادّی دارد و تممام هما واهمهبرن  کمه مطوموب آنمرحوه به ای  حقیقت ارزشمن  پی می

زیمرا آننمه  هما بموده اسمت؛هایی برای تزکیۀ واود آندر حر  ریاضت ان ،قمّ  ش ههایی که متسختی

هما بم ون پیراسمته شم ن و رسمی ن بمه امّما آن ؛ها قرار داشمته اسمتهمواره در دستر  آن ان ،خواستهمی
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ت ای بمرای هم ایهر چیزی حام  نشمانه ،کیمیارردر داستان  ان .توانایی در  آن را ن اشته خودشناسی،

سمخنان کیمیمارر  شمود،او را به حقیقت برتمر رهنممون ممی یقاًتووها که یری از ای  نشانه سانتیارو است.

 انگویسمی رفمت:» کنم :بمه حقیقتمی ارزشممن  اشماره ممی راه و با بیانی نمادی ،ودآاو ناخ انگویسی است.
نگریسمتن  و به آتش ممیمان ن  می هاها در آزمایشگاهان سالکیمیارر جر کریمه آسان نیست.کشن ح»

هما هممۀ اباطیم  ذهم  آن انم  ان  نگریسمتن  کمه به آتش ممی ق رآن کرد.ات را تخویص میکه فوزّ
ات بمه تخومیص خمود ش ن  کمه تخومیص فومزّمی تواّهساس در یک روز زیبا م داد.اهان را از دست می

 (32: 1982، )کوییوو «.ها منجر ش ه استآن

امّما  ؛کنم رس  و شروع به حفّاری مران موعود میو به نزدیری اهرام مصر میسانتیار در مرحوۀ آخر، 

تممام شم  » همای زمینمی اسمت:زیرا خواستۀ او فراتر از رمنج رس ؛ای نمیبا واود تهش فراوان به نتیجه
امّا اوان به قومبش بماور  ؛ساس سردش ش  هایش خسته ش ن ،دست چیزی بیاب ... آنرهیب آنجا را کن ،

 (119 همان:) .«ریختن یفرومهایش قوبش رفته بود اایی را برن  که اشک و شتدا

)سمربازان  حومور راهزنمان رسمان ،ای که او را به مقصم  ممیها و آخری  نشانهمرحوۀ پایانی ریاضت 

او  قم رآن» زننم :مرگ کتمک ممی برن  و او را تا ح ّاموال سانتیارو را به سرقت می هاآن است. فراری(
کمرد ش ه بود و احسما  ممی پارهپارهردایش  ا زدن  تا نخستی  پرتوهای خورشی  در آسمان ااهر ش .ر

رییس راهزنان پیش از اینره او را تمر   امّا در همی  لقظات پایانی، (119 )همان: «مرگ نزدیک است.

رنجی اسمت در  را دو بار در خواب دی ه است و آن واود یاییرؤروی  که دو سال پیش به او می کن ،

تم   ،یاپردازیرؤاحم  نیست که به خاطر  ق رآناو  امّا س!ت انجیر مصری در کویسایی در ان لزیر درخ

اموان بمه زحممت از اما » بمرد:بمه راز بمزرگ پمی ممی سانتیارو پس از شنی ن ای  سمخنان، به به بساارد.
بما قوبمی سرشمار از  ؛و او نیمز لبخنم  زد زدن اهرام به او لبخن  می برخاست و بار دیگر به اهرام نگریست.

 (119 )همان: «رنج را یافته بود. ؛شعن

شمود. نای  ممی« یری ش ن با روح اهان»یعنی  رس  و به ه ف نهایی خود،سانتیارو به پایان مسیر می 

شمود؛ زیمرا ای  رمان دیم ه ممی ااییاادر ان یشۀ یری ش ن با روح اهان و پیوست  به حقیقت مطو ، 

وحم ت در »یما « اص  وحم ت وامود»یوو نیز مانن  بسیاری از عرفای ایرانی و نوافهطونیان معتق  به کوی»

 (51: 1989 ،زادهحاای) «باش .می« عی  کثرت

 شمباهت بسمیار عمیقمی دارد. ار،عطّم منطم  الطّیمرو  مثنمویبما دو داسمتان ممذکور  ،کیمیاررپایان داستان 

ه  است که قو  انسان رنجی است و اسرار الهمی در آن بمه امانمت داستان در پی نشان دادن ای  اص  م»
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اسممای ذات  ت و مظهمر صمفات ونمای حورت الوهیّمبه تعبیر دیگر، دل، آیینۀ تمام ؛رذاشته ش ه است

بی ، اام می، اام کیخسرو، آیینۀ صافی، کیمیای عش  و هسمتی، ح  است که از آن به عنوان اام اهان

بمه عنموان نمونمه بمه ابیمات پایمانی ( 98: 1983، نصمر اصمفهانی )حاتمی و .«شودمیاکسیر و مانن  آن یاد 

 کنی :اشاره می منط  الطّیر

 پما  آن هممه چون ش ن  از ک ِّ کم ّ»

 شممممممماندۀ دیرینهکمممممممرده و نممممممماکر

 ز عرمممس روی سمممیمر  اهمممانهممم  

 نممم  آن سمممیمر  زودچمممون نگمممه کرد

 ر اموممممه سممممررردان شمممم ن در تقیّمممم

 مممممامدی نمممم  سممممیمر  ت خممممویش را

 سمموی سممیمر  کردنمم ی نگمماهچممون 

 بممه سمموی خممویش کردنمم ی نظممر ور

 در هممممر دو کردنمممم ی بهمممم  ور نظممممر

 مقممو ممما رردیمم  در صمم  عممزّ و نمماز
 

 یافتنمم  از نممور حوممرت اممان همممه... 

 شان...پا  رشت و مقو رشت از سینه

 چهممممرۀ سممممیمر  دی نمممم  از اهممممان

 ایمم  سممیمر  آن سممیمر  بممود شممکیب

  بممماز از نممموعی درمممر حیمممران شممم ن

 بمممود خمممود سمممیمر  سمممی ممممر  مممم ام

 بممود ایمم  سممیمر  ایمم  کممی  اایگمماه

 بمممود ایممم  سمممیمر  ایشمممان آن درمممر

 هر دو یک سیمر  بودی بمیش و کم ...

 «تممما بمممه مممما در خمممویش را یابیممم  بممماز
 

 (591-592: 1981)عطار، 

فت  )یما در هر دو ممورد های فراوان،با واود تهش بسیار و تقمّ  سختی در داستان زمزم نیز سهراب، 

امّما عم د  ؛رودتا آخری  مرحوه پمیش ممی ها(ها و ام  کردن کومات حک ش ه بر تشتک نوشابهپه 

خمودش بما اینرمه  آورد.میشه آخمر کمار کم  ممیسهراب ه» آی :به دست نمی پنج که ع د نهایی است،

تمازه اون  ؛ردماز پنج تا چهار تایی رو پی ا کم- باره به صاح  چووکبابی رفت:یک حرف بود،خیوی ک 
 (15: 1981، )امیرخانی «دست.ه  دوازده

سمهراب دوازده دسمت ؛ کنم ممی ییم تأواهۀ معنوی و مذهبی ع د آخر را  ها،حوور برخی از نشانه 

اع اد پمنج و دوازده در  حک ش ه است. «زمزم» کومۀ ع د پنج نایاب است و روی آن، پی ا کرده است،

 نیمز بمر کسمی پوشمی ه نیسمت. «زممزم» هستن  و همننی  تقم ّ  واژۀمذه  تشیّ  از اموه اع اد مق ّ  

چهمار پمه  از پمنج » شمود:رو ممیهنیمافتنی روبمسهراب در دوران سربازی نیز با ای  ع د مرموز و دست
دیم  همر وقمت سمهراب را ممی فرمانم ه... ها را سهراب پی ا کرده بمود...همۀ په  په  پی ا ش ه بود.
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زده هما ررمماچنم  تما از بنمه دیمره دیگمه. کنمی؟پنجمی رو کمی پیم ا ممی هراب.خ  آقا س- رفت:می

 «شم .شم  و پنجممی پیم ا نممیش  که هر شم  ایم  برناممه ترمرار ممیدو هفته می» .(52 )همان: «ش ن...
به عم دی معنمادار تبم ی   در کنار پنج و دوازده، ع د چهارده نیز که مجموع دو هفته است، (51 )همان:

اثمری از » :مانم ت عم د پمنج  پنهمان ممیرسم  و همننمان ماهیّمهای سهراب به نتیجه نمیتهش شود.می
 (51 )همان: «ان را روانۀ تهران کرد.عاقبت فرمان ه ناامی  ش  و رروه پنجمی پی ا نرردن .

ناپ یم   اییرمنتظمرهغیابم  و بمه شمر  سهراب در خواب بمه مراشمفاتی دسمت ممی در پایان داستان، 

همر کمس از او در  زودتر از یک هفتمه بررشمت... حتّیسهراب » :ررددبرمیاو پس از چن  روز  د.شومی
پنجممی رو هم  پیم ا  خ ا یار عاشقاسمت." رفت:رویی میسهراب به خوش ،کردمورد غیبتش سؤال می

 ممال خونمۀ زممزمش اصم  بمود. قابومه و رذاشته بودن کنمار حجومه.زمزم رو ریخته بودن توی  "کردم...
 (53 )همان: «خ ا.

دسمت  «آب زممزم» بمه در نهایمتبمود امّما  «زممزم» بینی  که سهراب در طول داستان به دنبال یافت  نماممی

کمه  نشمان حقیقتی برتر و فراتر از نمام و به م لول و از مجاز به حقیقت رسی ه است؛ یعنی از دالّ؛ یاب می

ات در بمه کمرّ ای  نموع نگمرش بمه حقمای ، ن است.دنیای درو راه رسی ن به آن منوط به شناخت و تزکیۀ

 :مثال شود.فارسی دی ه می ادبیّاتمتون منظوم و منثور 
 سمممت پمممر عشممم  را بجنبمممانا ره آسممممان درون

  ستکه اهان درون دی ه امبی  اهان ز بیرونتو 

 پممر عشمم  چممون قمموی شمم  غمم  نردبممان نمانمم  

 چممو دو دیمم ه را ببسممتی ز اهممان اهممان نمانمم 
 

 (521: 1931 ،)موتنا
 کممردها دل طومم  از اممام امم  از ممما میسممال

 روهری کز ص ف کون و مران بیرون اسمت

 بیممم لی در هممممه احممموال خممم ا بممما او بمممود
 

 کممردو آننممه خممود داشممت ز بیگانممه تمنمما می 

 کمممردطوممم  از رمشممم ران لممم  دریممما می

 کممممرددیمممم ش و از دور خمممم ایا میاو نمی
 

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

 

 مانی همی  روز و ش  استرر هزاران سال می 

 (911 :1ج  ،1989 ،)صای 

 نسممممخۀ نامممممۀ الهممممی کممممه تمممموییای 

 ن ز تو نیست همر چمه در عمال  هسمتبیرو
 

 اممممال شممماهی کمممه تمممویی یینمممۀآوی  

 در خود بطو  هر آننه خواهی کمه تمویی
 

 (1995: 1918، )موتنا
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 :گيرينتيجه -3

وامود دارد اثر رضما امیرخمانی « زمزم»و داستان  اثر کوییوو کیمیارررمان بسیاری در پیرنگ های شباهت

شموق طوم  و الن:  :. از اموهشودنیز دی ه می دیگر هایبه صورت موازی در داستانها که برخی از آن

اب ج: نقش خمو ؛نیافته در دیگرانهای ترام واود عش ب:  ؛اامعهحرکت در اهت هنجارهای غال  

کشمن آن در آخمر داسمتان...  و واود حقیقت برتمر و فراممادّی: د ؛هایای صادقه در پیرنگ داستانو رؤ

و داستان زممزم وامود دارد کمه در  کیمیاررچن  شباهت عم ه میان رمان در کنار ای  تشابهات عمومی، 

 : انی از کوییوو باشن توانن  دلیوی بر تأثیرپذیری امیرخ. ای  موارد میهای مشابه نیستدیگر داستان

ی و طیمن سمنّاصموی پسمری نواموان اسمت  شخصیّتدر هر دو داستان، ها، برخهف دیگر داستان :الف

 و نواویی را به واود آورده است؛ فوایی توأم با کنجراوی ،هاشخصیّت

سمت و اوو( دلیم  حرکمت و اسمتیرمنط  الطّرهبر )های دیگر نیاز به مادّیات یا داشت  در داستان :ب

از  یپیمروامّما در ایم  دو داسمتان،  ؛بمرای اداممۀ مسمیر وامود نم ارد اشتیاقی درونی و خوداوش معموتً

 ؛به شناخت اهان روی بیاورن  هاشخصیّتشود که باعث می عهی  شخصی

)پ ر، مادر، عمو و...( فقط در ایم  دو داسمتان  اصوی شخصیّتاطرافیان  معرّفیپرداخت  به ازییات و  :ج

 نگر دارن ؛یها نگاهی کوّد دارد و دیگر داستاننمو

صماح   )موریص ق پادشاه سالی ، کیمیارر/ معنوی شخصیّتدو داستان حوور و سخنان چن  در ای  :د

شود که ایم  ممورد ی اصوی میهاشخصیّت یدلگرمفروشی، حاج احم  آقای عطّار( باعث دکۀ روزنامه

 ؛شودها دی ه نمیدر پیرنگ دیگر داستان

رغم  وامود موانم  و امویی عاشمقانه هسمتی ؛ بمه طموری کمه عومیودر ای  دو داستان شاه  اسمت :ـه

 ؛نه با اکراه ،ریردطری  با اشتیاق صورت می نامهیمات، طیّ

بمه  نمورراحماکی از نگمرش انسمان  ،نوع نگاهی که بر ای  دو داستان حاک  استعهوه بر ای  موارد،  :و

 ها تفاوتی عم ه دارد.تی دیگر داستانفوای سنّمقولۀ عرفان است که با 

همای آغمازی  تراممه سال زمان نگارش و انتشار داستان زمزم،توان رفت ، میمهیمات فوق در کنار 

اعتقماد بمر ایم   پیش از ای  رفته شم ، آننهبه ای  مسأله و  تواّه با در ایران است. کیمیاررو چاپ رمان 

همای عارفانمۀ بینمیدر کنار آبشخورهای فرری و اهمان داستان زمزم، است که رضا امیرخانی در نگارش

 نیز تأثیر پذیرفته است. کیمیارراز فوای کوّی رمان  ،زمی مشرق
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