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 المستخلص 
ذ حاولنا  إ تسعى الدراسة الى مقاربة مفهوم المرجعيات الثقافية في رواية الخيميائي للكاتب البرازيلي باولو كويلو,    

هم المرجعيات الثقافية في روايته التي غذت النص الروائي بشكل متناسق مع الحدث وحوار الشخصيات مع  أتتبع  
بية والفلسفية , وجاءت الدراسة بتوطئة لمفهوم المرجعيات  دهمها المرجعية الثقافية الدينية وال أبعضها , ومن  

برز  الثقافية عند الباحثين والدارسين , والوقوف على قراءة بسيطة لهذه الرواية واحداثها ووقائعها , وخاتمة ل
خالل  النتائج ومنها : وجدنا مجموعة من المرجعيات الثقافية حاضرة بقوة في رواية الخيميائي ومنها الدينية من  

ن الكريم والتوارة وذكر بعض المظاهر الدينية , وكذلك وجود  آذكر بعض النصوص الدينية واالقتباسات من القر
المرجعيات االدبية والفلسفية وقد اعتمد عليها الكاتب في تشكيل بنيته الروائية , لتشكل لنا نسقا بنائيا متكامال ,  

 فهي رواية فلسفية بأمتياز. 
 فلسفية   –أدبية  –دينية  – الخيميائي  –ثقافية  –: مرجعيات  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
The study seeks to approach the concept of cultural references in the novel The 

Alchemist by the Brazilian writer Paulo Coelho. For researchers and scholars, and 

to stand on a simple reading of this novel, its events and facts, and a conclusion to the 

most prominent results, including: We found a group of cultural references strongly 

present in the novel The Alchemist, including the religious  By mentioning some 

religious texts and quotations from the Holy Qur’an and the Torah, or mentioning 

some religious aspects, as well as the existence of literary and philosophical 

references, and the writer relied on them in forming his narrative structure, to form 

an integrated structural system for us, as it is a philosophical novel par excellence  

Keywords: references - cultural - alchemist - religious - literary – philosophical                       
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 توطئة: 
 مفهوم المرجعية الثقافية   

دبية والمعرفية تطورا ملحوظا في العقود شهدت الدراسات الثقافية في الحقول األ   
خيرة من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ومازالت مستمرة لوقتنا هذا , األ

دب بمفهوم الثقافة بوجه عام وباأل غير مباشر  وأفهذه الدراسات ارتبطت بشكل مباشر 
ن نحدد المصطلح الذي أ ن نفهم طبيعة هذه الدراسات فعلينا أردنا أذا إبوجه خاص , و 

قافية , فالمرجع لغة من ) رجع يرجع رجعا ورجوعا ورجعى ندرسه وهو المرجعيات الث
ي أ(( ِإنَّ ِإَلٰى َربِ َك الرُّْجَعىٰ زيل : ))تنورجعانا ومرجعا ومرجعة : انصرف . وفي ال

ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعاالرجوع والمرجع , مصدر على فعلى , وفيه : )) ي رجوعكم  أ(( ِإَلى َّللاَّ
رجعه رجعا ومرجعا  أ) عن ابن جني ( , ورجعته ليه إ..... وراجع الشيء ورجع 

ومن هذا المعنى اللغوي فالمرجع هو االنصراف والرجوع   1رجعته . (( أومرجعا , و 
و تلك الخلفية التي يكتسبها الفرد من خالل القراءة والمعرفة الثقافية  أصل لى األإ

نها : الخلفية  إلى تعريف المرجع في االصطالح فنقول إوبهذا سيحيلنا هذا المفهوم 
يعتمد عليها المبدع في انتاج نصه سواء أكان نصا ادبيا أم غير ذلك , افية التي الثق

, او هو الخطاب الذي يحوي على كل المعارف  أي هو الخزين المعرفي للمبدع
واالشياء المستمدة من الواقع فقد تنصرف ) داللتها الى ما يحيل عليه الخطاب من  

و غير حرفي يتدخل فيه الناقل متصرفا في أ وقائع نقال حرفيا  اشياء , وما ينقله من
نه يعد أكما يعرف  2ياها بذاتيته المبدعة ( إ مكونات البنية الواقعية , وصابغا 

ليها كلمات اللغة الحية , , تبدو  إموضوعا من ) مواضيع العالم الحقيقي , التي تشير 
وصاف واالفعال واالحداث كلمة موضوع غير كافية , ذلك ان المرجع يغطي اال



 

 التاسع والعشرون العدد  | 292
 

 

 .م.د.محمد انور اسماعيل جاسما

 

رجع يشمل على  الحقيقية , فضال عن ذلك يبدو العالم الحقيقي محصورا , الن الم
 .3العالم الخيالي (  

ما مفهوم الثقافة فهي كما عرفها ) وليامز( في كتابه الثقافة والمجتمع بأنها ) نظام  أ   
فراده ألى حتمية التبادل االتصالي بين إداللي يفضي حتما بالنظام االجتماعي المعين 

فالثقافة بهذا المفهوم نظام   4عادة انتاجه وحتمية معايشته وحتمية استكشافه (إ وحتمية 
ي نظام اشاري يرتبط ارتباطا مباشرا بالمجتمع وهو ارتباط عضوي  أداللي خاص 

اقتصادية  وأ بالتعبير البايولوجي للكلمة , ومايطرأ على المجتمع من تحوالت سياسية 
و بمستوى  أو غير مباشر على المفاهيم الثقافية أو اجتماعية تؤثر بشكل مباشر أ

ديب ورؤيتهما للحياة وللواقع من حولهما , ولذا صار من الصعوبة تفكير المثقف واأل
ن  أو بسبب أ الرتباطه بالمجتمع ,و حصره بتعريف واحد أ تحديد مفهوم معين للثقافة 

خرى ومن مجتمع ألى إعة داخل المجتمعات وتختلف من بيئة الثقافات متعددة ومتنو 
ن  أ مر الناقد ادوارد سعيد في كتابه االستشراق عندما بين ذ اثبت هذا األإخر, آلى إ

ن الثقافات بين الغرب والشرق  أي أمفاهيم الغرب مختلفة عن عما موجود في الشرق 
 . 5خاص  مختلفة , ولكل واحد منهم ايديولوجيته الخاصة به وتفكير

صبحت تتأرجح بين منظورين عند الباحثين أن الثقافة إوتأسيسا على هذا المبدأ ف  
ي في  أوالدارسين , فهي قد تكون ذات صيرورة تدخل في مجال الفنون واالنسانيات 

و تدخل  من منظور   الحياة النخبوية في دراسة اشكال الفنون االدبية وغير االدبية,
وفق هذا المفهوم والطرح  وعلى ,6جتماعية نسانية واأل م اإلخر في مجال دراسة العلو آ
دبية وسياسية , واجتماعية  أصبحت الثقافة متداخلة مع عوالم كثيرة منها فنية , و أ

 وحتى اقتصادية . 
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نسان , لكونه يمثل عملية ادراك ووعي ن مفهوم الثقافة يرتبط باإل إ ومما سبق ذكره ف  
م  أكان شعوريا أار الفكري المحيط بعقله سواء شياء والموجودات , فهو االطباأل

نسانية تمثل مجموعة )  الشعوريا , فهو يتصرف وفق هذه العملية , فالثقافة اإل
الخبرات والتجارب والتعامل بين االنسان ومحيطه وفق دائرة الذهن , التصور  

نسانية  ن نسميه الثقافة اإلأ,الموضوع والمتراكمة خالل العصور والدهور هي مايمكن 
.ومجموع تجارب وخبرات جماعة معينة والملخصة في كم من التصورات التمثالت  

حكام )التي هي مفاهيم وتصورات بدورها( هي مايسمى ثقافة هذه  ألوالمفاهيم والقيم وا
و  أالجماعة واالطار الذهني والفكري الذي تتحرك من خالله وتتفاعل مع المحيط 

 .7الموضوع بواسطته ( 
وقد عد  بعض الباحثين الثقافة نظامًا من العالمات، وهي نظام فرعي يتكون على    

شيء، وإنما تصاغ على وفق نشاط ذي  وفق نمط مخصوص، فهي ال تنظم كل 
خاصيات مميزة، وعندها تكون الثقافة في مقابلة الالثقافة بالضد، أي الطرف المقاوم 

, ومن جانب   8له، عندها تصبح الثقافة على وفق هذه الضدية نظامًا من العالمات 
قافة نظام  نفا , وبناء على ماسبق , فالثآخر تمثل نظاما دالليا عند وليامز كما ذكرناه آ

داللي أو نظام من العالمات، وعندما نقول عنه أنه نظام، فهذا يعني مجموعة من  
جزاؤه، مثل النظام اللغوي، أو االجتماعي، أو االقتصادي، أو أأعراف واجبة تلتزم بها 

 . 9السياسي 
و حالة بايولوجية ان الثقافة ظاهرة مكتسبة , أي ليست متوارثة إ خر فآومن جانب    

رة , وانما الفرد يكتسبها من افراد اسرته ومن بيئته كالقيم واالخالق والعادات بالفط 
والتقاليد , والمبادئ , فهي مظاهر ثقافية موجودة عند المجتمعات بحسب تنوعاتها  

واختالفاتها , واسلوب عيشها فتصبح بمرور الوقت متوارثة , وقد تتعرض الى عمليات 
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يمها مثلما تتعرض المجتمعات الى تحوالت معينة  تغيير وتحول في بنائها وفي مفاه 
عبر  يعبر الزمن , لذا فالثقافة )تشمل على أساليب التفكير والشعور والسلوك التي 

عنها الناس في مجتمع معين عن طريق عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم والقوانين التي  
يا والتطورات  أقروها في طريق حياتهم، تشتمل في نفس الوقت على القيم والمثل العل

 .10المجردة(
ويعرف كونراد فيليب كوتاك الثقافة مؤكدًا على جانب التعلم في اكتساب الثقافة.     

ويقوم على الرمز ويتم تعلمه وكذلك   ,فهي )تضم سلوكًا محكومًا بالقواعد ومشاركاً 
فراد  معتقدات يتم نقلها عبر الحضارات. فكل شخص يتم تهذيبه ليس فقط األ

على تعلم الصفوة ... وتشير الثقافات إلى المعتقدات والسلوكيات المعتادة الحاصلين  
وتنتقل الثقافة من   , 11وقواعد السلوك المستوعبة في البشر وذلك من خالل التعلم(

جيل آلخر داخل مجتمع معين، لكونها تمثل نظامًا معينًا من األفكار، والمعتقدات، 
عن طريق التربية والتعليم، فهي كما قلنا ليست   والقيم والعادات، وهذه المظاهر تنتقل

ميراثًا بل حالة مكتسبة فهي تمثل )مجموعة ما يحصل عليه الفرد من مجتمعه ويتمثل 
ذلك في المعتقدات والتقاليد والنماذج الفنية والعادات المتعلقة بأنماط السلوك المختلفة  

راث من الماضي ينقل إليه  والتي تصل إليه ال عن طريق فعالياته االبداعية بل كمي 
، فسلوك الفرد داخل مجتمعه أو خارجه يعبر عن ثقافة   12بالتعليم العضوي المنظم(

نساني هو ترجمة عملية للفعاليات الذهنية التي تنبثق عن ذلك المجتمع، فالسلوك اإل
 .13ثقافة ما، ثم تعبر عن رؤية للعالم 

، وهي متباينة بحسب طبيعة الموضوع الذي متعددةفت الثقافة بتعريفات ر  وقد عُ   
تدرس فيه الثقافة، فقد عرفها كلهون بأنها )وسائل الحياة المختلفة التي توصل إليها  

االنسان عبر التاريخ، الظاهر فيها والمتضمن، العقلي والالعقلي التي توجد في وقت 
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افة وسيلة من  , وهنا تكون الثق 14معين، والتي ترشد وتوجه االفراد في المجتمع( 
نساني، ويعرفها الوسائل المعرفة المرتبطة بزمن معين، وتأخذ دور التوجيه للسلوك اإل

ادوارد تايلور بصورة شاملة، وتأخذ مساحة واسعة فهي ذلك )الكل المركب الذي  
يتضمن المعرفة والمعتقد والفن واألخالق والقانون والعادات، وأي قدرات أو عادات 

 ,  15عضو في المجتمع(نسان كيكتسبها اإل 
أما كيسنج فيفهم الثقافة بأنها قائمة على التقاليد والسلوك وأنها تنتقل عن طريق    

التعليم، فالثقافة )تتركز على تقاليد الناس. أما المجتمع فيركز على السكان الذين  
ما الثقافة فتعني السلوك المتعلم ذلك ألن السلوك ال ينتقل أيمارسون هذه التقاليد. 

بالطريقة الوراثية أو الغريزية، وإنما بطريقة اجتماعية، وهي تعني أيضًا السلوك 
، وعند ريتشارد هوغارت )تعني  16المشترك ألنها بواسطة كل الناس في المجتمع(

سلوبًا كليًا لحياة المجتمع، معتقداته، ومواقفه، ومزاجه، كما يظهر ذلك في أنواع شتى أ
وكذلك في األشكال المتعارف عليها تقليديًا من الفنون( فعال، من البنى والطقوس واأل

, ويرى المفكر الجزائري مالك بن نبي أن الثقافة تعني )مجموعة من الصفات   17
الُخلقية والقيم االجتماعية التي يلقاها الفرد منذ والدته، كرأسمال أولي في الوسط الذي 

ه الفرد طباعه وشخصيته... ولد فيه، فالثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل في
نسان  فهي المحيط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك في نطاقه اإل

, ويرى تركي الحمد من هذا التعريف يتداخل مع مفهوم االيديولوجيا،   18المتحضر(
, ثم  ُيعرف  19ويؤكد أن مفاهيم مثل العقل والفكر والخطاب يدوران في فلك الثقافة

نسان  وسطى بين إدراك اإلنسان لما حوله )مفاهيم(، وبين تغيير اإلالثقافة أنها حالة 
، ويرى ادونيس أن معنى الثقافة بمفهومها العام تعني  20 لما حوله )قيم وأحكام(

العادات والتقاليد، والمعرفة المتراكمة عبر األجيال، ويؤكد أن المجتمع العربي تسوده  
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فة العمق، وكذلك بين ثقافة االستهالك مجموعة من الصراعات بين ثقافة السطح، وثقا
مع ثقافة االبداع، وثقافة المتاجرة مع ثقافة المغامرة، فاألولى تجمع وتكدس، وتعد 

األشياء لذاتها وبذاتها، والثانية تفجر وتغير، فالثقافة االولى هي ثقافة الطبقات  
وإجمااًل فالثقافة  ،12المسيطرة الحاكمة، بينما األخرى تمثل ثقافة المغلوبين المحكومين

هي )الطرق التي يوجدها أي مجتمع لتسد حاجاته الرئيسية ولتقوم بتنظيم عالقاته  
االجتماعية بمعنى آخر: هي تلك النماذج المختلفة التي يصب فيها األفراد وسلوكهم  

وتصرفاتهم وهي تلك العلوم والمعارف التي يدركها االنسان ويكتشفها البشر، وهي تلك 
العقائد التي يعتنقها بنو البشر... وهي كل أوجه النشاط االنساني التي جاءت األديان و 

. ولذا 22نساني أو باألحرى هي: كل ما أسداه االنسان لبيئته(نتيجة لالجتماع اإل
نسان مع محيطه االجتماعي أو الطبيعي بوساطة  فالثقافة هي عملية تفاعل اإل 

ما تجسده هذه المصطلحات على مدى  الوسيط، وهو )الذهن( أو العقل أو الفكر، و 
الزمان والمكان من مفاهيم وتصورات وقيم، وسلوك وأحكام، وبتراكمها تتولد الثقافة،  

فاالنسان هنا هو الفاعل، والقادر على تكوين العالم وتمثله، أي بمعنى قادر على  
الذات تغيير العالم وتحويله أو دمجه، وتأسيسًا على هذا فالثقافة هي محصلة امتزاج 

مع الموضوع، وهذا االمتزاج تتغير فيه الثقافة من جيل إلى آخر، ومن مكان إلى  
مكان آخر، فالسكون والثبات هي مفاهيم غير واردة في قاموس الثقافة، فيجب على  

الثقافة أن تتغير بتغير التاريخ، والمجتمع، وعند ثبات هذه المفاهيم فذلك يعني أن  
 .23من أزمة الثقافة في أي مجتمع تعاني 

ن المرجعيات الثقافية تعني كل  إومن خالل تحديدنا لمفهومي المرجع والثقافة , ف  
دبي والذي سيكشف الخلفيات واالفكار والرؤى والنظريات التي تدخل تحت الخطاب األ

لنا كل ماذكرناه من مفاهيم لكال المصطلحين , ليدخل في مضمون خطاب النص 



 

 297   | مجلة مداد اآلداب 

 المرجعيات الثقافية في رواية الخيميائي لباولو كويلو 

 

فكاره ونظرياته ورؤيته للعالم ليدخل في أدبي الذي يمثل ايديولوجية الكاتب , و األ
بعاد المعرفية  مسمى المرجع الثقافي والذي نعني به هنا ) مجموع الخلفيات واأل

دبي , وعادة ماتكشف لنا هذه  ي ينطوي تحتها الخطاب األوالفكرية والثقافية الت 
و مجتمع من  أمم في العالم , مة من األأالخلفيات واالبعاد عن ايديولوجيا وثقافة 

( م , وتقاليدهم , لغتهم , تفكيرهم المجتمعات , داخل القارة الواحدة , تكشف عن عاداته 
يعة الموضوع والظاهرة التي  , وهذه المرجعيات الثقافية تتنوع وتتعدد بحسب طب 24

دبي الذي يدخل تعالجها , وهي مبثوثة في فكر الكاتب , ويعتمدها في انتاج النص األ
في اطار الخطاب بشكل عام , فهناك مرجع ثقافي تاريخي ونكتشفها من خالل 

م رمزا داخل العمل االدبي فيذكر أو الدالئل التي يشير اليها الكاتب صراحة أالرموز 
رة الى حقبة زمنية معينة ,  ا شو اإلأ ماكن والنصوص التاريخية , سماء واألبعض األ

ن  آوهناك مرجع ثقافي ديني وهي تشمل مايقتبسه الكاتب من نصوص دينية من القر 
لى شخصيات  إقوال المنسوبة و األأحاديث النبوية و من األأنجيل والتوارة اإلو أالكريم 

ية , ويدخل تحت هذا المرجع مايدور حول سالمإم غير أ سالمية إكانت أدينية سواء 
 ديان . و بيان طبيعة دين معين من األأالحوار بين االديان وطبيعة كل دين , 

سطوري وتكون حاضرة في النص الروائي  أدبي وفلسفي و أوهناك مرجع ثقافي   
ن تكون مالئمة مع احداث الرواية  أغراضه الروائية ويجب أ ويوظفها الكاتب لخدمة 

و يتحدث عن حقبة زمنية  أ دبي معين , أذ نجده مثال متأثرا بمذهب إالعام ,  ونسقها
و مقاطع  أدب , ويظهر من خالل ذكر بعض النصوص الشعرية , في تاريخ األ

دب , وكذلك متابعة دبية المعروفة في األو ذكر بعض القصص األأدبية , ألنصوص 
االفكار والنظريات الفلسفية التي يتبناها الكاتب وينسبها لشخصياته الروائية ورؤيته  

فكار لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الوجودية , والواقعية أذ نرى وجود إللعالم وللحياة 
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  سطوريةما االأوالمثالية , والبراغماتية , والوضعية المنطقية والماركسية وغيرها , 
سطورية الغريبة التي تخرج عن المألوف حداث األلى األإشارة فنجدها من خالل اإل

 سطورية عند اليونان واالغريق والرومان . أحداث ألى إشاراة مر الطبيعي كاإلواأل
وسوف نتابع بعض هذه المرجعيات في قراءتنا لرواية الخيميائي* لباولو كويلو **,   

دبية ودينية وتاريخية  أثقافية متعددة بين مرجعية  ذ نجد في هذه الرواية مرجعيات إ
سطورية وفلسفية , لتمتزج مع النص الروائي لتشكل نسقا بنائيا متكامال , قائمة على أو 

ذ ينوع الكاتب من مرجعياته  إخرى , يمكن عزل الواحدة عن األ  عالقة ترابطية ال
نجيل والتوارة  ن اإلالثقافية بين الدينية من خالل تضمين النص الروائي بنصوص م

لى بعض المضامين والفروض الدينية , وكذلك نجد مرجعية  إشارة ن مع اإلآوالقر 
اسطورية والحديث عن اسطورة نرسيس الواردة في الميثولوجيا االغريقية , وغيرها من 

 المرجعيات كما سنرى . 
 الرواية:

ذ يعتمد الكاتب إا تنقسم رواية الخيميائي الى قسمين رئيسين بدون وضع عنوان لهم  
حداث تبدأ من الزمن  فاأل ,على الزمن الطبيعي للرواية خرآلى إفي االنتقال من قسم 

أي زمن الكتابة ويتقدم نحو المستقبل مع بعض االسترجاعات القليلة بحسب  ,الحاضر
ذ يتكون كل قسم من مقاطع متعددة لتشكل لنا  إالحاجة الفنية للنص الروائي , 

 لبالغ عددها مئة وسبعة وثمانون صفحة من الحجم المتوسط .   صفحات الرواية ا
فيها الكاتب الحوار بين   أستعملحداث فقد سلوب رواية األأكتبت الرواية ب  

و السياق الروائي , أسلوب السرد المباشر بحسب حاجة البناء الفني أالشخصيات مع 
لى إسلوب عرض وجهات النظر على لسان الشخصيات التي تشير ا أستعملوكذلك 

 بيان ايديولوجية الكاتب ونمط تفكيره ورؤيته للعالم .
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راد ترك عمله أتحكي الرواية عن قصة شاب اسباني يعمل راعيا اسمه سانتياغو,    
ماكن جديدة  أجل استكشاف أ في سبيل تحقيق حلمه بالسفر والترحال بين البلدان من 

هداف أ ناس جدد ومعرفة الحياة جيدا , ولكن هذا الحلم لم يكن ذو أعرف على والت
ذ شاهد  إ غريبامحددة , ولكن الحلم الذي غير حياته عندما رأى في منامه حدثا 

لى إهرامات مصر , وذلك الكنز المدفون تحتها وظل هذا الحلم يراوده كثيرا حتى لجأ أ 
ياته بعدما اخبرته العجوز بضرورة الذهاب امرأة عجوز تفسر االحالم عندها تغيرت ح

لى االهرامات في مصر للعثور على ذلك الكنز المدفون فقالت له: ) لقد جئت إ
حالم هي لغة الرب . عندما يتكلم الرب بلغة العالمين ,  ن األ إحالم . تسألني عن األ

حد استطيع تفسير كالمه . ولكن عندما يتكلم بلغة روحك , فليس هناك عندئذ , ا
, وبعد برهة قصيرة بدأ ذلك الراعي بسرد وقائع الحلم    25سواك يستطيع الفهم . (

لى مكان في مصر عند االهرامات وليرشده لمكان الكنز , إن طفال قاده إوذكر لها 
ذا وجده الراعي في مقابل تفسيرها للحلم , واقسم  إوهنا طلبت العجوز عشر قيمة الكنز 

, وبعدها التقى  26مر نهاء األإبكالمها ولكنه كان يريد  الراعي بذلك رغم عدم قناعته 
بشيخ اسمه ملكي صادق والملقب ب )ملك سالم (وهي شخصية عربية تعرف الكثير 

ن يعطيه عشر قطيعه في مقابل  أذ عرض على الراعي إ ,ساطيرسرار واألمن األ
يق تلك  يعلمه االسطورة الشخصية وكيفية تحقوأن تعليمه كيف يعثر على الكنز , 

, وبعد تصديق 27لى االهرامات إول في رحلة الشخصية االسطورة وهذا هو الدرس األ
حداث أوال وحدثت له أفمر بالمغرب  ,الراعي بكالم الشيخ بدأ الراعي رحلته نحو مصر

ثم ترك العمل  ,واني البلورية وكسب خبرات مهمةوعمل مع تاجر األ ,تعلم منها الكثير
وكان عليه اجتياز   ,عنده بعد مدة وقرر مواصلة رحلته نحو مصر لتحقيق حلمه

لى االهرامات وفي رحلته التقى بالعرافة الغجرية والرجل إالصحراء الكبرى حتى يصل 
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اكتشف فيما مضى حجر   ياالنكليزي الذي كان يبحث عن ذلك الخيميائي الذ 
نه الكثير من الحكم ومبادئ الحياة اثناء رحلته في  الفالسفة واكسير الحياة  وتعلم م

القافلة التي قطعت الصحراء بتجاه مصر واخيرا يلتقي بذلك الخيميائي ليتعلم منه امور 
كثيرة ويصل الى مصر ويرى االهرامات ولكنه لم يعثر على الكنز ولكنه تعلم كيف  

يجابية الموجودة في  يحقق اسطورته الشخصية وكيف يعرف روح العالم تلك القوة اال
عماق القلب , وكذلك تعلم بعض القضايا الفلسفية والحكم في رحلته هذه , فهو لم  أ 

نما عثر على كنز حقيقي وهو تعلم الحياة جيدا ومعرفة الناس إيعثر على الكنز و 
سلوب مخاطبتهم , وهذه الرواية في الحقيقة هي مجموعة دروس في مجال التنمية أو 

 لم االعمال وكيفية التعامل مع الناس . البشرية ومجال تع
 المرجعية الثقافية الدينية     
ونقصد بها تلك النصوص الدينية التي يذكرها الكاتب في نصه الروائي , والمقتبسة     

حاديث الدينية قوال واألو ذكر بعض األأو التوارة , أنجيل و من اإلأ ن الكريم آ من القر 
م غير أسالمية إحكام الدينية سواء أكانت القضايا واأللى بعض إشارة و التلميح واإل أ, 

ذلك , وهذا يدخل في مفهوم التناص الديني ونعني به : ) تداخل نصوص دينية  
و  أو الحديث الشريف أن الكريم آ عن طريق االقتباس او التضمين من القر   -مختارة  

م هذه  مع النص االصلي للرواية بحيث تنسج  -خبار الدينية ...و األأالخطب 
,وهذا  28و كليهما معا (أو فنيا أالنصوص مع السياق الروائي وتؤدي غرضا فكريا 

نجيل مانجده في رواية الخيميائي من توظيف الكاتب لنصوص دينية مقتبسة من اإل
ن الكريم وجاءت هذه النصوص مالئمة للحدث الروائي وخدمة للغرض آوالتوارة والقر 

عية الكاتب الثقافية الدينية التي وظفها من خالل  الفني فيها , وهذا دليل على مرج
الحوار بين الشخصيات ليعطي داللة لطبيعة الشخصية الروائية المتحاورة ,فكانت  
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الرواية بمثابة  اللقاء بين الغرب والشرق وما في هذا اللقاء من تنوعات واختالفات في 
عن حلمه , وهو  طبائع وتفكير تلك الشخصيات فبطل الرواية شاب اسباني يبحث 

يمثل في تفكيره المجتمع الغربي , ويلتقي بشخصيات من الشرق من جنسيات عربية  
,وكان اول لقاء مع شخصية ملكي صدقي )ملك سالم( الذي علمه بعض  

سطورة الشخصية( فهذا اللقاء يحمل دالالت رمزية حول لقاء الغرب سرار)األاأل
ستفادة منها , وهنا نرى مرجعية الكاتب  أي التقاء الثقافات المختلفة واال,والشرق 

ذ نرى اقتباس الكاتب لبعض  إالثقافية وكيفية توظيفها لخدمة غرضه الفني , 
النصوص الدينية والرواية تبدأ باالساس بنص مقتبس من االنجيل وضعها الكاتب قبل 

العمل في همية أ لى اهمية المحبة بين الناس , و إشارة ول من الرواية في اإلالقسم األ
ويدخل كذلك في دوافع الكاتب  حياة االنسان وهذين الغرضين تتحدث عنهما الرواية ,

خرى  ألى جانب مرجعيات إ وغايته في اظهار نصه الروائي ذو مرجعية ثقافية دينية 
هم  حاضرة في الرواية كما سنرى , والنص المقتبس الذي ذكره كاالتي : ) وفيما  

أة اسمها مرثا في بيتها . وكانت لهذه اخت تدعى مريم  سائرون دخل قرية فقبلته امر 
ما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة أالتي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كالمه , و 

ن أخدم وحدي . فقل لها أختي قد تركتني أما تبالي بأن أكثيرة, فوقفت وقالت يارب ,  
جل امور كثيرة . ين ألتعينني فأجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطرب

  29لى واحد. فأختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها . (إولكن الحاجة 
نجيل هو المرجع الديني الذي اعتمده الكاتب في هذا النص الذي اقتبسه الكاتب من اإل

تقديمه للرواية , وهو يدخل ضمن غايات الكاتب ودوافعه في اظهار نصه الروائي 
, ويأتي هذا النص في ذكر قصة وردت في االنجيل اراد  متعددةات محمال بمرجعي

الكاتب من خاللها االشارة الى اهمية محبة االنسان الخيه االنسان , التي التكتمل  
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مالم نحب هللا , وكذلك اشارة الى اهمية العمل في حياة االنسان وباالخص االعمال  
ين ) مريم ومرثا ( اللتين هما من  الخيرية , وتأتي هذه القصة في الحديث عن االخت 

اب واحد وهو المسيح , وام واحدة هي الكنيسة , اذ جلست مريم عند قدمي يسوع  
تسمع كالمه , اي تخدمه وتقدم له المساعدة وتقضي حوائجه , وهي في المقابل تتعلم  

خرى ) مرثا ( فهي كذلك تخدم خت األما األأمنه الكثير وتستمع الى كلمات هللا , 
مسيح , ولكنها التستمع الى كلمات هللا , فهي مرتبكة والتركز في عمل معين وانما ال

لى الرب بأن اختها مريم تركتها وحدها في إذ قدمت احتجاج إكانت اعمالها كثيرة , 
ن  أ , ويبدو 30نها انشغلت بذكر هللا ونسيت عملها في خدمة المسيح  إتقديم الخدمة , و 

ن ال  أ نسان و همية العمل عند اإلأ لى إشارة نص في األيراد هذا الإالكاتب قصد في 
ينشغل بالعمل وينسى واجباته الدينية واتصاله بالرب مثلما فعلت مريم , وكذلك يبدو 

الذي كان راعيا ولكنه كان , الى طبيعة عمل بطل الرواية   األشارةراد أن الكاتب ألنا 
ولكن   ,يجعله كاهنا يخدم في الكنيسةن  أبوه يخطط له أذ كان إيدرس في مدرسة دينية 

بعيدا  رغبات البطل كانت اكبر من هذا , اذ كان يرغب في اكتشاف العالم والسفر
ولكنها التستمع  , وهو هنا يمثل شخصية )مرثا( التي كانت تعمل وتخدم المسيح 

لكلمات الرب , فالبطل كان كادحا يعمل وبالوقت نفسه يدرس في المدرسة االكليريكية 
ي في مدرسة تابعة للكنيسة , ولكنه تركها وانشغل بالعمل والحلم بالسفر ) فحتى  أ

السادسة عشرة تردد الى مدرسة اكليريكية . وكان والداه يرغبان بأن يجعال منه كاهنا  
ليغدو فخرا لذويه الريفيين البسطاء , الذين يكدحون من اجل الطعام والماء , مثل 

واالسبانية والالهوت . ولكنه كان يحلم منذ نعومة اظفاره  خرافه تماما . درس الالتينية 
بأن يخبر الحياة , وذلك شيء اكثر اهمية من معرفة الرب واثام البشر . وذات مساء 
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, حين ذهب لزيارة اسرته , تسلح بالشجاعة , وقال لوالده انه لن يصبح كاهنا , بل  
 . 31يريد ان يسافر.(

و تحديد بعض االماكن  أ بعض القضايا الدينية ,لى إ ويحاول الكاتب االشارة     
ليه هذه المجتمعات , عندما ينتقل بطل إشارة منه لبيان الدين الذي تنتمي إالدينية في 

ن يذكر  أ وهو  ,ويدخل هذا في اطار التناص غير المباشر ,الرواية من بلد الى اخر
الراوي لتلك  ماكن تدل على الدين مثلما نجد في وصفأو أ شياء ومظاهر أالكاتب 

ن صورة تلك  أليها المؤذن عندما يرفع الصالة , فنرى إاالبراج الشهيرة التي يصعد 
البناية جاءت من وجهة نظر الراوي اي وجهة نظر الكاتب غير العربي او المسلم  

ذن , فهذه الصورة تشير الى  آالذي قد اليعرف اسم تلك االبراج التي تسمى بالم
ماكن لرفع االذان  أفاالبراج التي ذكرها هي  ,ي اطارها الدينيمرجعية الكاتب الذهنية ف 

شارة لوجود الشخصية في بالد المسلمين , وكذلك مشاهدته  إعند المسلمين وهي 
لمنظر اقامة الصالة في المسجد ) بعد برهة , صعد رجل الى تلك االبراج الشهيرة  

يصلون . بعد ذلك , مثل وبدأ يؤذن . ركع الموجودون في المكان , جميعهم , وراحوا 
ول لبطل فهذا هو المشهد األ 32خلية نمل تعمل , نزعوا االكواخ الخشبية وغادروا (

الرواية عندما جاء الى بالد المسلمين ,  فهو من اسبانيا ولم يكن قد رأى هذه المشاهد 
 , خر يذكر الكاتب بعض التعليمات التي ذكرت في القران الكريمأمن قبل , وفي نص 

ذ يذكرها على لسان التاجر  إنما يشير اليه بالمعنى , أنه اليذكر النص الديني و ولك
واني البلورية في مدينة سبتة المغربية , التي تقع  العربي المسلم صاحب محل بيع األ

قبالة مضيق جبل طارق , وكانت في السابق محتلة من قبل االسبان فقد قصدها بطل 
لى مصر , فقد ذكر الكاتب على لسان التاجر إلته ولى لرحالرواية كونها المحطة األ

ي مقابل مادي  أي جائع وبدون أ و أطعام المساكين أسالمية كوجوب بعض التعاليم اإل
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واني ن يقوم بتنظيف األأمر بعدما عرض الراعي االسباني على التاجر , وجاء هذا األ
التاجر : ) لم يكن من نتهى من عمله قال له أطعامه وسد رمقه , وبعدما أفي مقابل 

شارة الى إ, وفي  33الضروري ان تنظف شيئا . ان القران يلزمنا بأطعام اي جائع .(  
َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا * ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم    قوله تعالى : )

ِ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزآًء وَ  وهذا يدل على مرجعية الكاتب الثقافية   34(  اَل ُشُكوراً ِلَوْجِه َّللاَّ
 نه غير مسلم . أالدينية ومعرفته بتعاليم االسالم على رغم 

مع تاجر االواني العربي المسلم   خر لبطل الرواية وهو سانتياغوآوفي موقف      
  والذي اضفى عليه الكاتب بعض الصفات الدينية التي نجدها عند المسلم الملتزم

ركان االسالم وفرائضه الخمس التي يجب على ألى إشار الكاتب أذ إبتعاليم دينه , 
المسلم العمل بهن , وذلك في معرض حديث البطل مع شخصية التاجر حول مبدأوه 

,  35و ) حظ المبتدئ( أالذي يعتمده في حياته وفي عمله وسماه ب) المبدأ المالئم ( 
شار صراحة لها , وهنا  أث عن تلك الفرائض و وعندما سمع التاجر كالم البطل تحد 

سالم أي بروز مرجعية ثقافية دينية  ندرك تماما مرجعية الكاتب ومعرفته بتعاليم اإل
حداث الرواية , أي يريد أ متمثلة بذكر مبادئ االسالم لقصدية واضحة في سياق 

وهو   الكاتب بيان تعدد الثقافات والديانات بين شعوب االرض ووصول شخصية البطل
لى بالد المسلمين , وذكر بعض االحداث والمواقف التي صادفته في إاسباني الجنسية 

ن , آرحلته االسطورية الى االهرامات في مصر , يقول التاجر : ) لقد املى علينا القر 
الذي انزل على النبي , خمس فرائض علينا العمل بها طوال حياتنا . اهمها : الشهادة 

خرى فهي : تأدية الصالة  ما الفرائض األأ , وحده الشريك له . بأن ال اله اال هللا
خمس مرات في اليوم , وصيام شهر رمضان , وايتاء الزكاة لمساعدة المحتاجين  

صل خمس , وقد أربع فرائض من أوهنا عدد التاجر المسلم للراعي االسباني  36.(
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بأنني لم احلم قط   تسأل عن الفريضة الخامسة فقال له : ) قلت لي, قبل يومين ,
بالسفر . بيد ان الفريضة الخامسة على كل مسلم , صادق االيمان, ان يقوم , في  

هنا ربط الكاتب ذكر هذه  37حياته , برحلة واحدة على االقل الى مكة المكرمة. (
المرجعية الثقافية الدينية مع حلم الشخصية في السفر والترحال في حديثهما حول  

ما  أماكن جديدة , ألى إالم البعيد , فالبطل كان يحلم في السفر السفر واكتشاف الع
لى مكة المكرمة لتأدية الفريضة الخامسة  إشخصية التاجر فكان حلمه الوحيد السفر 

وهي الحج ) انت تحلم بالغنم واالهرام , لكنك تختلف عني , النك تريد تحقيق  
ويسترسل التاجر بذكر   38احالمك . اما انا , فكل ما اريده هو ان احلم بمكة (

االشياء التي يريد القيام بها في الحج مثل لمس الحجر االسود و القيام بالدوارت  
السبع أي الطواف حول الكعبة , وسماع الخطب الدينية وترديد الدعوات وغيرها ,  

الطقوس الدينية  وذكر هذه االمور من قبل الكاتب داللة واضحة على معرفته ب
 . للمسلمين في الحج

نما  إو غير المباشر في الرواية الواحدة أ ن تعدد مظاهر التناص الديني المباشر إ   
هو دليل على تعدد المرجعيات الثقافية لديه , ففي هذه الرواية نجد تعدد المرجعيات  

و  أليها , إشارة و اإلأن الكريم آ و القر أنجيل الدينية بين ذكر النصوص الدينية من اإل 
ر لنا ما ورد في التوارة حول الحديث عن الحجرين المقدسين االوريم من التوراة فقد ذك

والتوميم , واهميتهما في التنبؤ في االمور الغيبية عند الكهنة , ولكنه لم يذكر لنا ذلك 
خر يتجلى امامنا نصا دينيا  آ , وفي موقف  39شار اليها فقط  أنما إالنص التوراتي و 

حدث عن الرزق , وكيف يقدر هللا االرزاق للناس  ن الكريم يتآيقتبسه الكاتب من القر 
نسان سوى العمل واالجتهاد لتحصيل هذا الرزق , فذكر على لسان  كلهم وما على اإل

ال ( صاحب القافلة الذي قاد مجموعة من المسافرين وعبروا م  شخصية ذلك ) الج
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حا وكانت نه في السابق كان يعمل فالأذ سرد للبطل إتجاه مصر , ا الصحراء الكبرى ب
يام السنة فاض  أحواله جيدة ولكن في يوم من أرض قريبة من القاهرة , وكانت أله 

خر آلى عمل إنهر النيل واغرقت ارضه وتعرض لخسارة كبيرة , وفقد كل شيء والتجأ 
وهو قيادة القوافل وقطع الصحارى , واختتم قصته بذكر اية قرأنية ) ولكنني كنت  

ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . لى قوله تعالى : قل إاصغي 
ن اقتباس الكاتب هذا النص الرتباطه بالحدث الذي يرويه الكاتب وعن فكرة  إ ,40(

 الرواية عامة التي تتحدث في اجزاء منها عن العمل واهميته في حياة االنسان . 
كر قصة سيدنا  ذ  ومن المراجع الثقافية الدينية المهمة التي وردت في الرواية هو   

حاول الكاتب ربط داللة قصة النبي يوسف وماحصل له ابتداء يوسف عليه السالم و 
وحتى تنصيبه ملكا عليها بعد  لى مصرإخوته له والقائه في البئر وذهابه إمن غدر 

فهو غريب جاء من  , معاناة كبيرة , وهذه القصة هي قريبة لما حصل لبطل الرواية 
لى الصحراء في الشرق عند العرب بسبب حلم كان يراوده إن الغرب من بالد االسبا 

دائما عن كنز مخبوء في اهرامات مصر , وهذه الحالة هي مشابه لما حصل لسيدنا  
يوسف عليه السالم الذي جاء غريبا على مصر وبسبب براعته في تفسير االحالم  

ثم انقاذ البالد من مجاعة كارثية ثم   ,اصبح مقربا من الحاكم وهو فرعون ملك مصر
اصبح ملكا عليها ف )المرجعيات الدينية مصدر مهم من مصادر االلهام؛ فالكاتب  

يعزز من نتاجه االدبي باللجوء إلى هذه  المرجعيات التي تنير النص بأضاءات  
,  وجاءت هذه القصة في  41مختلفة يستنير بها القارئ وتعطي للنص قوة وحجة  (

ة على لسان ذلك العجوز الذي كان جالسا في خيمة زعيم قبيلة في الصحراء  الرواي
بعد نقاش دار بينه وبين بطل الرواية حول انقاذ القبيلة من خطر االعداء وهنا يربط 

ن الكريم في سورة كاملة فيها آالكاتب داللة قصة سيدنا يوسف التي وردت في القر 
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ي كتب الديانات السابقة وفي النصوص  تفاصيل كثيرة , وكذلك وردت هذه القصة ف
)ونحن   42ولكن بروايات فيها تشابه واختالف في احداثها مع النص القرأني  ,التوراتية

نجد الروح التي كتبت بها القصة في التوراة مختلفة بصورة كبيرة عن الروح التي وردت 
قرآن يلتقي مع بها في القرآن، فضاًل عن االختالف في الحقائق والمعلومات، مع أن ال

التوراة في هذه القصة ـ بخاصة ـ على نحو كبير، وذلك على العكس من كثير من  
  ,نآ ذن وجود قصة سيدنا يوسف ليس فقط في القر إ 43  ).قصص األنبياء السابقين

ن كاتب  سالم , وأل ديان السماوية غير اإل نما في النصوص الدينية االخرى عند األإو 
لع على هذه النصوص في الكتب السماوية والمصادر روايتنا كاتب غربي فقد اط

ن  أالتاريخية ولذا ضمنها في روايته وربط داللتها مع داللة بطل الرواية , ويبدو 
نها ذكرت على سالمية في ذكر هذه القصة , وذلك ألالكاتب قد اعتمد على الرواية اإل

سب الرواية  ن تذكر بحأالطبيعي   ,حدى الشخصيات العربية المسلمة فمنألسان 
إن الروح اإليمانية، االسالمية , والرواية االسالمية تختلف عن الرواية التوراتية في : )

والتربوية، واألخالقية تتجلى في السرد القرآني، بينما تتجلى الروح التاريخية في السرد 
ن  التوراتي، وقد اختلط السرد التوراتي بكثير من الخيال، وتأثر في الوقت نفسه بما كا

وهذه المرجعية الدينية اعطت  ,  44من واقع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر(  
للرواية بعدا تاريخيا مهما للرواية , فهي من جانب ربطت حياة البطل ومصيره في  

حداث سعيدة أالرواية مع داللة حياة سيدنا يوسف وماحصل له في نهاية قصته من 
التقى بأبيه سيدنا يعقوب عليه السالم بعد صبح ملكا عادال و أعندما , ونهاية جميلة 

غياب طويل , ومن جانب اخر تدل على مرجعية الكاتب وثقافته الكبيرة ورؤيته  
تي : ) , وجاءت هذه القصة في الرواية وعلى لسان العجوز على الشكل اآل حداث لأل

حالم . قبل الفي عام , وفي بالد نائية , القي في بئر رجل بيع عبدا , وكان يؤمن باال 
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اشتراه تجار من بالدنا وجاؤوا به الى مصر. ونعرف , جميعنا , ان من يؤمن  
باالحالم , يحسن , ايضا , تفسيرها , ...... بفضل ما راود فرعون مصر من احالم  

تراءت فيها البقرات العجاف , والبقرات السمان , انقذ ذلك الفتى مصر من المجاعة . 
 .  45ايضا , غريبا , وعمره يقارب عمرك تقريبا (   كان اسمه يوسف , وكان مثلك ,

 المرجعية الثقافية االدبية      
فكار او الرؤى التي يضمنها الكاتب وتأتي هذه المرجعية من خالل تتبع بعض األ   

ذكر بعض  م نثرا , وأدبية سواء أكانت شعرا و ذكر بعض النصوص األأفي روايته , 
و  أ دبي معين أدبية والنقدية في ثنايا نصه الروائي , وبيان مدى تأثره بمذهب االراء األ

و  أن تكون كل هذه منسجمة مع فكرة الرواية أتأيده لنظرية ادبية معينة , اذ يجب 
ي أتكون محشوة حشوا زائدا بين النصوص ,  ن الأدبيا معينا و أاحداثها وتؤدي غرضا 

أتي  ي ن الأ, ولذا يجب  46حداثها  أائي ومع ن تكون منسجمة مع السياق الرو أيجب 
يفقد النص مساره ورؤيته    وانما تكون بشكل رموز واشارات حتى ال, بشكل تام 

 االبداعية وشكله الجمالي .  
دبية التي اعتمدها الكاتب في تضمين وفي روايتنا نجد مجموعة من المرجعيات األ   

ة من مصادر ادبية معروفة ,  دبية مأخوذ أنصه الروائي وكانت على شكل نصوص 
شارات حول الثقافة االدبية التي كانت تتميز بها  إوالبعض االخر كانت على شكل 

و مستوى ثقافتهم االدبية التي يتميزون بها , وقد بدأت أشخصياته ومستوى تعليمهم  
و نرجس التي ذكرت في أسطورة نرسيس أدبية عن أالرواية بمقدمة ضم ن فيها حكاية 

دبية في الرواية وتدخل ايضا ضمن المرجعية  أول مرجعية أسكار وايلد , وهي كتاب او 
ذ تبدأ إدبية القديمة , غريقيية قديمة مذكورة في الكتب األأ سطورة أسطورية كونها األ

حد ركاب تلك القافلة المتجهة أالرواية بمشهد عندما يمسك الخيميائي بكتاب كان بيد 
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ي قراءة حكاية تلك  أسطورة نرسيس أيبدأ بقراءة لى مصر, ويقوم بتصفح الكتاب و إ
وهذه المقدمة تمثل الزمن  , ي نجد حكاية صغيرة بداخل الحكاية الكبيرةأسطورة , األ

ذ يستبق الكاتب هذا الحدث الذي سنجده بعد صفحات كثيرة ولكنه  إحداث السابق لأل
راد ذكر شخصية الخيميائي في  أ ن الكاتب أول لغاية معينة , ويبدو أيذكرها كحدث 

ن يلتقي بالخيميائي  ألى بداية رحلة البطل وقبل إول الرواية وبعدها سيرجع بالزمن أ
ثناء أسطورة الشخصية التي يبحث عنها البطل سرار الحياة وسر األأالذي يحمل معه 

ء  ثناأن البطل سيعثر عليه أن الخيميائي موجود و إ :ن يقول لناأرحلته , وكأنه يريد 
وهذه مرجعية   , دبيأعتمد الكاتب على نقل حكاية من كتاب أ ذن إرحلته وسيلتقي به , 

خر بأن نرسيس ذلك  آو تدل من جانب  , دبية واضحة ذكرت في بداية الروايةأ
الشخص المعجب بنفسه والذي يحب ذاته لدرجة كبيرة فهو ابن اله النهر كفيسوس  

نه المائية المتعرجة حورية احدى  يراي تقول االسطورة ان النهر احتضن كفيسوس بش
المروج الخضراء اسمها ليريوبي فقذف بمياهها في جوفها ليخرج مولود اسمه نركسوس 

فكان هذا الفتى الجميل   47يقاوم   اي نرسيس فقد وهبت االلهة له جماال رائعا ال
من في يوم يذهب كل يوم الى البحيرة ليتأمل جمال وجهه في مياه البحيرة حتى سقط 

ن في مكان سقوطه نبتت زهرة  : إغرقا وتقول االسطورة ت  االيام في البحيرة وما
سطورة يكمل الحدث ن مؤلف هذه األأو نرجس , ويذكر الكاتب أسم نرسيس أسميت ب

نه لدى موت نرسيس , جاءت االورياديات , ربَّات إاو القصة على النحو االتي : ) 
لت جرن دموع . الغابات , الى ضفة البحيرة, ذات المي اه العذبة , ووجدتها قد تحوَّ

 سألت االورياديات البحيرة : 
 تبكين ؟    مْ لِ  -
 نرسيس.  جلْ أابكي من  -
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ان هذا ال يدهشنا اطالقا . لطالما كنا نالحقه في الغابات باستمرار . لقد كنت  -
 الوحيدة التي تستطيع مشاهدة جماله عن كثب . سألت البحيرة:  

 نرسيس كان جميال ؟وهل  -
 االورياديات متعجبات :  فأجابْت 

 كل يوم ؟   لم يكن ينحني فوق ضفافكِ أ.  من يستطيع معرفة ذلك اكثر منكِ 
 ن تقول شيئا . ثم اردفت: أ البحيرة لحظة دون  سكتْت 

بكي من أن نرسيس كان جميال. إحظ , قط , بكي من اجل نرسيس . ولكنني لم األأ
في كل مرة ينحني فيها على ضفافي , ارى انعكاس جمالي  نني كنتُ جل نرسيس , أل أ

 الخاص في عمق عينيه . 
 . 48قال الخيميائي : يالها من حكاية رائعة( 

ومن المرجعيات االدبية التي نلمحها في الرواية اشارة الكاتب الى مستوى الثقافي  
عبيره  االدبي لشخصيته اذ يوضح للقارئ ان شخصية الراعي او ذلك الفالح بحسب ت

ولكنه تركها من اجل  يهتاد المدارس الدينية برغبة والد هي شخصية مثقفة وانه كان ير 
, هذه االشارة لمستوى الثقافي للشخصية من   49اكتشاف العالم والسفر الى الخارج  

خرى من الرواية مع تطور  قبل الكاتب لها داللة وقصدية تظهر في الصفحات األ
ستويات عالية في التفكير وتغيير نظرته للعالم  حداث ووصول الشخصية الى ماأل

خر , وذلك النه اكتسب تجارب كثيرة وعرف اشياء لم آمور بمنظار ورؤية االشياء واأل
يكن يعرفها في السابق , هذه الرغبة كانت حاضرة في تلك اللحظة التي قرر فيها ترك 

م والسفر بعيدا عن  بيه رغبته بترك الدراسة واكتشاف العالفصح ألأالمدرسة وعندما 
الكاتب الى مستوى الثقافي الجيد لشخصيته الروائية من خالل  أشار, و 50اسبانيا  

خرى , وفي أو التي تكون مهداة من شخصيات أ قراءة البطل للكتب التي يعثر عليها 
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مر قائال : ) باشر قراءة الكتاب الذي زوده به الكاهن طريفا هذا المقطع يبين هذا األ
ضخم . ومنذ الصفحة االولى , طالعته جنازة .ثم هناك , فوق ذلك ,  نه كتاب إ. 

اسماء الشخصيات المعقدة جدا , فأذا اتيح له , يوما , ان يؤلف كتابا , فسوف يعرف 
خرى , لكي يجنب القراء مشقة حفظ اسمائهم جميعها ,  آ ثر أالشخصيات , شخصية 

وانما يريد مستقبال تأليف كتاب في  , يبدو ان البطل اليقرأ فقط , 51دفعة واحدة (
موضوع معين او تأليف رواية ادبية بدليل انه سيذكر كل شخصياته الروائية ويعرف 

بهم , النه القى مشقة كبيرة في حفظ كل الشخصيات التي كان يقرأ عنها في ذلك 
الكتاب , وهذا دليل على مرجعية الشخصية االدبية التي تسعى للتثقف وتنمية جوانبه 

 دبية . الفكرية واأل
 
 المرجعية الثقافية الفلسفية :  
فكار والنظريات التي يؤمن بها الكاتب وتأتي هذه المرجعية من خالل ذكر بعض األ  

حدى شخصياته الروائية داخل النص , ويكون وجودها ضروري  أو تؤمن بها أ
على بعض  و لخدمة غرضه الروائي , وهي تعني استناد الكاتب أ لتوضيح فكرة معينة 

فكار وااليديولوجيات في تضمين خطابه الروائي وهذه تصبح الخلفية التي يستند  األ
فهذه المرجعيات ) التأتي خالية  خرى كما ذكرناها سابقا ,أ لى جانب مرجعيات إعليها 

,   52الوفاض , بل تاتي محملة بأيديولوجيا تفرض سلطتها على الخطاب وتوجهه (
فكار وااليديولوجيات المتبناة من طرف المؤلف , ) تتبع األ وهي تعني بالمعنى الدقيق

(    ة , والوجودية المؤمنة وغيرهاواخذ انتقاداته حول فلسفة ما , مثل ) الوجودية الملحد 
من خالل ضرب االمثلة، سواء كانت هذه االمثلة   بالتحليل والدراسة وإظهار عيوبها

ت في زمن مضى، أو يترقب وقوعها  من وحي خيال الكاتب، أو أمثلة من الواقع حدث
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في المستقبل ، وكل هذا من أجل النهوض بالوعي الذاتي، القومي والعالمي، أو 
تصحيح أفكار سائدة غيرت مجرى التفكير، والعديد من مسارات الحياة منذ 

فكار الفلسفية التي ضمن ها  , وتتجلى لنا في هذه الرواية مجموعة من األ 53ظهورها(
اث روايته ومواقف الشخصيات من بعض القضايا التي تخص الحياة  الكاتب في احد 

ن نطلق وصفا مجازيا لطبيعة هذه الرواية ونقول انها  أنسان فيها , ويمكن ووجود اإل
فكار  نسانية , واألن يوضح بعض الحقائق اإل أمتياز حاول الكاتب ارواية فلسفية ب 

سطورته  أعلى تحقيق البطل والنظريات التنموية في مجال العمل , وكذلك تأكيده 
يمانه بالعمل وتطوير الذات , ورؤية العالم بواقعية وموضوعية  إالشخصية من خالل 

حالم , وتظهر هذه االفكار الفلسفية في بداية الرواية عندما يلتقي البطل بعيدا عن األ
سطورة وسماها ب)  و ملك سالم ليفصح له عن تلك األأ بشخصية ملكي صادق 

يمكن تحقيقها اال بعد  سطورة فردية تخص شخص واحد والأي أسطورة الشخصية( األ
نها إة للشخصية في الرواية : ) المهمة الرئيسبذل مجهود كبير في العمل , وهذه هي 

سطورتك الشخصية , وهي تهيئ عملك  أتبدو قوى سيئة , ولكنها تعلمك كيف تحقق 
يا تكن , ومهما تفعل , عندما أالم : ن هناك حقيقة كبرى في هذا العوارادتك , أل

ن تلك الرغبة تولد من روح الكون . هذه هي مهمتك على  إ ترغب حقا بشيء ما , ف
االسطورة الشخصية هو الواجب الوحيد المفروض على البشر  نجازأن إاالرض..... 

سطورة  ثم يفسر الشيخ ملكي صدقي داللة تلك األ 54. وليس سوى شيء واحد (
ذا اراد ان يحقق طموحاته فعليه بالرغبة في تحقيقها  أنسان ن اإلأا تعني للراعي بأنه
يمكن ذلك : ) وعندما ترغب في شيء ما , فان الكون بأسره يطاوعك على   وبدونها ال

, ومثل هذه االفكار الفلسفية التي تخص الحياة تظهر في  55القيام بتحقيق رغبتك ( 
سلوب يتبعه الكاتب في أالشخصيات وهو  الرواية من خالل الحوار الذي يجري بين
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اظهار تلك االفكار مع ربطها بالحدث , ويتسأل البطل في حواره مع شخصية ملك  
  قالفكاره وطروحاته , أسالم عن طريقة ظهوره في اللحظات الحاسمة ليعلن عن 

 الراعي له : ) وهل تعلن ظهورك دائما في مثل هذه اللحظات؟  
ولكنني ال اتخل ف عن الظهور اطالقا. احيانا اظهر في شكل ليس بهذا الشكل دائما , 

خرى , وفي لحظة حاسمة , اتصرف على نحو تغدو االمور, أفكرة جميلة . واحيانا 
, هنا يبين   56معه, اكثر سهولة , وهكذا , ولكن معظم الناس ال يالحظون شيئا. ( 

شكل فكرة واضحة  فكار فهو يبثها بالكاتب على لسان شخصيته طرق ظهور تلك األ
و بشكل ترميز للفكرة , اي ذكر بعض الحكم واالمثال التي فيها  أمع الحدث , 

و الواقعة التي يذكرها , أمضامين فكرية وفلسفية في داخل الحوار وربطها مع الحدث 
تكون خارجة عنه , مثلما   ن الأن تكون مالئمة في سياق النص الروائي , و أي يجب أ

ي صدقي للراعي بعد مطالبته بعشر الكنز الذي سيجده في نجد مقولة الشيخ ملك 
ذا وعدت إ: )  إذ قالسفية ونصيحة يقدمها للبطل مصر , وهذه المقولة هي حكمة فل

, ومثل هذه النصائح  57بما لم تملكه بعد , فسوف تفقد الرغبة في الحصول عليه ( 
ذكرنا انه يبثها في   نجدها في الرواية وهي تدل على مرجعية الكاتب الفلسفية التي

بعض الحوارات التي تجري بين الشخصيات في اطار الحدث , ونجد مثال تلك 
حد الحكماء حول سر ن سرد له قصة ألأالنصيحة التي قدمها الشيخ للراعي بعد 

ن سرد أن يحصل على ذلك السر , وبعد أنسان السعادة في الحياة , وكيف يمكن لإل
جل الحصول على سر السعادة وبعد أحد الحكماء من أله قصة ذلك الفتى الذي قصد 

ن تنسى أن تشاهد كل روائع الدنيا دون أن سر السعادة هو في إن اختبره قال له : ) أ
ن يحقق  أ نسان بمقدوره ن على اإلأ, وتعني  58, اطالقا نقطتي الزيت في الملعقة(

ينسى عمله وواجبه  ن الأي يحبها , وبالوقت نفسه يجب االشياء التي يرغب بها والت 
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دبي  أوحياته , وهذه حكمة عظيمة يقدمها الكاتب للقراء فالرواية ليست مجرد جنس 
فكار يقدمها الكاتب ويعبر بها عن وجهة نظره في الحياة , لتكون  أنما هي رسائل و إو 

 مي .ذو فائدة وقيمة عند الناس وبذلك ستحقق الرواية هدفها السا
لبعض االفكار الفلسفية , وتأتي هذه من خالل التجارب  ه ويستمر الكاتب في عرض  

ذ إلى مصر بحثا عن الكنز في االهرامات , إثناء رحلته أالتي يكتسبها البطل في 
تلك القافلة المتجهة الى مصر :  يلخص لنا تلك الرحلة سريعا وهو جالس يفكر في  

ن الفتى  أال إيقول .  , وغدا من الصعب سماع ماوفي هذا الوقت , سارت القافلة )
ليه : هذه السلسلة الغامضة التي تجمع بين شيء واخر, إكان يدرك تماما ما رمى 

ن يتواجد إلى إمرة , ودفعته   والتي جعلت منه راعيا , وجعلت الحلم ذاته يراوده غير
ق ماله , فيضطر  ن يسر أن يلتقي ملكا في الساحة , أفي مدينة قريبة من افريقية , و 

واني البلورية, و...قال الفتى في سره : ) بقدر ما يقترب المرء لى تاجر األإللتعرف 
, وهنا في رحلته   59من حلمه , تغدو االسطورة الشخصية الغاية الحقيقية للحياة(  

ن يبين لنا الحكمة من هذه الرحلة وفائدتها ومثلما تعلم من  أ في الصحراء يحاول 
نه  إالتجارب السابقة , فحتما ستكون هذه الرحلة الجديدة وهو يقطع الصحراء الكبيرة ف

 غنام , وتعلمت من بلوريات ,أ سيتعلم منها الكثير : ) قال في نفسه : لقد تعلمت من 
كثر قدما , وابلغ أن اتعلم من الصحراء و فهي تبدو لي أيضا , أواستطيع , 

اقية لما سيتعلمه البطل في رحلته , وستظهر بعد شارات استبإ, وهذه هي  60حكمة.(
ذكره صاحب القافلة وهو الجم ال الذي  ذلك تباعا مع احداث الرواية , من ذلك مثال ما

يقود قافلته بأتجاه االهرامات مع مجموعة من المسافرين وكان من بينهم البطل  
لنسبة لهم  ذ ذكر لهم عبارة بدأت غريبة وغامضة باإوشخص يدعى باالنكليزي , 

ن  أيعرفون معتقداتهم جيدا , فقد ذكر لهم   كونهم غرباء عن هذه المناطق العربية وال
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ن يختار افضل الطرق ألى الوراء وعليه بالتقدم و إيرجع  من يعبر الصحراء عليه ان ال
وهذه العبارة لم   61ن )كل شيء مكتوب(أولكن كل هذه هي بمشيئة هللا , وذكر لهم 

االسباني وال ذلك االنجليزي من مغزاها شيء , وهي حكمة كونية   يفهم منها الراعي
نه وحده يعلم ماذا سيحصل في  إلى هللا تعالى و إسالمي في تقدير االمور إومبدأ 

 المستقبل . 
شارة الى داللة عنوان الرواية وهي العتبة  إوهناك مبدأ اخر مهم ذكره الكاتب في    

لى علم الخيمياء  إاليها البطل وهو الوصول  النصية البارزة في الرواية التي يسعى
واكتشاف روح العالم , فهو ) المبدأ الذي يحرك كل شيء . وهذا مايسمى في الخيمياء 

كثر قربا من روح  أعماق قلوبنا , نكون أ : روح العالم . عندما نرغب في شيء , من 
رواية وتعني ان كل وهذه الفلسفة هي المغزى ال 62العالم ان لذلك دائما قوة ايجابية (  

شيء في الكون من معدن ونبات وحيوان يملك روحا وهذه الروح في تحول مستمر  
رض , وعند ذلك يقوم الخيميائيون بتطهير هذه المعادن في  مادامت موجودة في اال

مختبراتهم باستخدام النار وتحرير تلك المعادن من خصائصها الكيميائية ) هذا هو  
ح للخيميائيين ان يفهموا كل ما على االرض و النه يمثل اللغة الشيء الوحيد الذي يتي

التي تتواصل بفضلها االشياء . ان هذا االكتشاف هو الذي اطلقوا عليه اسم االنجاز 
, فالجزء السائل من هذا االكتشاف  63العظيم المكون من جزء سائل وجزء صلب (

فهو حجر الفالسفة الذي هو اكسير الحياة الذي يشفي اي مرض, اما الجزء الصلب 
لى تحويل اي معدن الى ذهب , وهذه هي الغاية التي  إلى تطهير الذات و إيؤدي 

على اكتشاف كيفية  لى سر ذلك الخيميائي الذي عملإيسعى لها البطل من الوصول 
ن يحقق االنجاز أسطورته الشخصية و ألى ذهب , وبهذا سوف يحقق إ تحويل المعادن

 العظيم . 



 

 التاسع والعشرون العدد  | 316
 

 

 .م.د.محمد انور اسماعيل جاسما

 

   
  

      
 الخاتمة  : 

ن داللة مصطلح المرجع تدل على مجموع الخلفيات الثقافية التي  أوجدنا  -1

 العديد وقراءاته الكثيرة في , يكتسبها المبدع من خالل اطالعه على الثقافات المتنوعة 

التي نجدها مبثوثة في  , من المجاالت التاريخية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية  

بي بوجه عام والروائي بوجه خاص , فهي كل االفكار والرؤى  ثنايا عمله االد 

 والنظريات التي تمثل ايديولوجية الكاتب ورؤيته للعالم . 

ترتبط الثقافة باالنسان لذا تعد الثقافة هي مجموع الخبرات التي يكتسبها    -2

 الفرد من بيئته الثقافية واالجتماعية . 

ة بقوة في رواية الخيميائي  وجدنا مجموعة من المرجعيات الثقافية حاضر  -3

ن الكريم  آواالقتباسات من القر,  ومنها الدينية من خالل ذكر بعض النصوص الدينية  

والتوارة وذكر بعض المظاهر الدينية , وكذلك وجود المرجعيات االدبية والفلسفية  

,  وقد اعتمد عليها الكاتب في تشكيل بنيته الروائية , لتشكل لنا نسقا بنائيا متكامال 

 فهي رواية فلسفية بأمتياز. 

ُكتبت هذه الرواية بأسلوب رواية االحداث وتتابعها مع استخدام الحوار بين    -4

الشخصيات التي افصح من خاللها الكاتب عن قضايا كثيرة تخص المجتمع ,  

واالفراد والتأكيد على اهمية العمل في حياة الفرد فهي رواية تدخل ضمن التنمية  

 الصعاب . البشرية , واسلوب تعلم الحياة , وكيفية مواجهة 

عالجت رواية الخيميائي ظاهرة التقاء الثقافات أي بين الثقافة الغربية المتمثلة   -5

بشخصية البطل ) الراعي االسباني ( مع الثقافة الشرقية ) العربية ( والمتمثلة  

بالشخصيات التي التقى بها البطل إثناء رحلته إلى مصر , وما حصل من مواقف  

تي بينت الفرق الواضح بين الثقافتين في كل  وحوارات بين هذه الشخصيات ال
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