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بسمه تعالی

مقدمه:

 انسـان ،تشـنه آموختـن و در پـي دانسـتن حقايـق اسـت .ارتباطـات فرهنگـي الزمـه عصـر 
جديـد ميباشـد کـه باعث رشـد فرهنگ هـاي ملـل مختلف ميشـود و اين تبـادالت فرهنگی 
بصـورت مکتـوب ،فيلـم و فضـاي مجـازي  وغيـره در حال گسـترش اسـت . ايـن ارتباطات 
فرهنگـی تـا جايـي مثبـت ارزيابـي مـي شـود کـه سـنتها و ارزشـهاي ملـل ديگـر را تحـت 
الشـعاع قـرار ندهـد .امـا اگـر ايـن تبادالت منجـر به تسـلط فرهنگ هـاي غالـب و صاحبان 
قـدرت  در راسـتاي جهاني سـازي شـود وبخواهد سـبک زندگـي جهان سـلطه را بر فرهنگ 
و ارزشـهاي فرهنـگ هـاي  ديگـر حاکم  کنـد ،در اينصـورت تهاجم فرهنگي شـکل ميگيرد .

کشـور عزيـز مـا ايـران بـا فرهنـگ اصيل اسـامي بيـش از هزار سـال اسـت که بـا زندگي 
مـردم عجيـن شـده اسـت  و حـدود نيـم قـرن حاکميـت اصيـل فقاهـت تشـيع کـه در آن 

جريـان دارد  از ايـن تهاجـم فرهنگـي مسـتثنی نيسـت .
يکـي ازحـوزه هـاي آسـيب پذيـر در جامعـه جوانـان و دانشـجويان ميباشـند . لـذا اسـاتيد 
دانشـگاهها عمومـا و اسـاتيد گـروه معـارف اسـامي خصوصـا بايد بـرای پاسـخگوئی به اين 
نـوع از تهاجمـات فرهنگی تسـلط کافي داشـته باشـند تا براي دانشـجويان روشـنگري کنند. 

مديريـت امـور دروس معارف  اسـامی در صدد اسـت جهت گسـترش اطاعـات رصدي با 
رصـد دقيـق فضـاي مطالعاتي دانشـجويان ويژه نامه اي را تحت عنوان )رسـا (منتشـر نمايد .

نظـر بـه اينکـه آثـار پائلو کوئليو در 150 کشـور جهان در حال گسـترش اسـت و در کشـور 
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مـا نيـز جوانـان آثـار ايشـان را مطالعـه ميکننـد مـا را بـر آن داشـت کـه بـه عنـوان اولين 
ويـژه نامـه رسـا  به نقـد و بررسـی آثار وافـکار اوبپردازيم اميد اسـت کـه اسـاتيد محترم با 

نظراتشـان بـرای هرچـه بهتـر شـدن اين ويـژه نامه مـا را يـاری فرمايند.
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تاريخچه:
کوئليـو در سـال 1947م در ريودوژانيـروي برزيـل بـه دنيـا آمـد. 
در جوانـي بـه جنبـش هيپي هـا پيوسـت و بيشـتر جوانـي اش در 
خدمـت بـه ايـن جنبش گذشـت. اين حرکـت که از آمريکا شـروع 

شـده بـود، وقتـي بـه برزيل رسـيد، تعداد زيـادي از جوانـان بي تجربـه را با خـود همراه 
کـرد. ماهيـت ايـن جنبـش، پوچ گرايـي و نيسـت انگاري بـود و البتـه هنجارشـکني و 

گرايش هـاي ضـد سازشـکارانه هـم در آن بـه اوج رسـيده بـود.1
   در همين سـال ها کوئليو دچار بحران معنوي شـد. اين بحران او را به سـمت اسـتفاده 

شـديد از موادمخـدر سـوق داد و اعتيـاد، وي را تا مرز مرگ پيش بـرد. وي مي گويد:
سـال هاي سـخت زندگـي من دهـه 1970 بـود. طـي ايـن دوران همه نوع 
مـاده مخـدر و توهـم زا مصرف مي کـردم؛ حتي قوي تريـن و خطرناک ترين 

آنها را ... 2 
يـادم هسـت بـه نيويـورک رفتـه بـودم؛ سـال 1974. آنجا دوسـت دختري 
داشـتم. مـا با هـم در ويليـج زندگـي مي کرديم و تـا مي توانسـتيم کوکائين 
مصـرف مي کرديـم ...کامـًا احسـاس مي کردم کـه راهي به سـوي مرگ در 
پيـش گرفتـه ام. خيلـي از دوسـتانم را ديـده بـودم که اعتيـاد، آنهـا را نابود 
کـرده بـود. آن روز احسـاس کـردم کـه اگـر تـرک نکنـم، عاقبتم مثـل آنها 

خواهـد بود.3 

     امـا کتـاب زندگـي کوئليـو ورق ديگري هـم دارد؛ دوراني که وي با اصـرار والدينش 

1 . احمد حسین شریفی ،عرفانهای نوظهور 
2 . آریاس، اعترافات يک سالک، ص 142.

3. . همان، ص 143.
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در بيمارسـتان رواني بسـتري شد.
بـار اول پـدر و مادرم مرا در بيمارسـتان رواني بسـتري کردند؛ مثـل يک ديوانه. 
از نظـر سياسـي با مـردم درگير ميشـدم؛ در مدرسـه وضعم روزبـه روز وخيمتر 
مـي شـد و مـادرم فکـر مـي کرد کـه مـن مشـکات جنسـي دارم ... همـه اينها 
باعـث شـد کـه مـرا بسـتري کننـد ... داروهاي زيـاد و شـوک الکتريکـي به من 

مـي دادنـد. تقريبـًا دو مـاه در طبقه نهـم ماندم، بـي آنکه خورشـيد را ببينم.
     کوئليو دليل سماجت والدينش را اينگونه بيان مي کند:

آنوقـت بـا تمـام وجـود بـه موادمخدر و سـکس رو کـردم. مادرم فکـر مي کرد 
مـن مشـکل جنسـي دارم و خـودم هـم فکـر مي کـردم شـايد انحراف جنسـي 
داشـته باشـم؛ چون مـن فعاليت تئاتـري داشـتم و در آن محيط، افـراد همجنس 

بـاز زيـاد بودند. 
     کوئليـو سـرانجام پـس از اينکـه دو بـار ديگـر بـا درخواسـت پـدر و مـادر در تيمارسـتان 
بسـتري مـي شـود، به بن بسـت کامل ميرسـد. وي تا پيـش از آن زمان، تصـور والدينش را در 
مـورد جنـون خـود واقعـي نميدانسـت؛ اما بار آخـر مي پذيرد که به مرز جنون رسـيده اسـت. 
تمـام کتابهـا را پاره و وسـايلش را تخريب ميکند. روانپزشـک سـر ميرسـد و بـه وي ميگويد: 
»تـو ميتوانـي زندگـي را دوبـاره شـروع کنـي. حـاال هرچه را تـو شکسـته اي، مـا برميداريم و 

داخل سـطل آشـغال ميريزيم.« 
کوئليو در نهايت، نجاتش را مديون تاشهاي همين روانپزشک ميداند.

کوئليـو همچنيـن از جـادو و جادوگـري تجربياتـي دارد. او دنيـاي معنـوي را در عالـم جـادو 
خاصـه مي دانـد و ايـن تجربـه را بـراي درک عالـم معنـا ضـروري مي شـمرد. ازايـن رو، پدر 
شيطان پرسـتي مـدرن، اليسـتر کرولـي، کوئليـو را مسـحور خـود کـرده و او کرولي را انسـاني 
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فوق العـاده مي دانـد. کرولـي جادوگـري را به طـور گسـترده اي ترويـج نمـود و انجمنـي 
تأسـيس کـرد کـه کوئليو چنـدي در آن فعاليت کرد. وي موفق شـد از نزديـک کرولي را 

ماقـات کنـد و در ايـن ديـدار مجذوب او شـد:
اليسـتر کرولـي نفـوذ زيـادي بـر بسـياري از جوانـان داشـته اسـت. مـن با 

همسـرم بـه ديـدار وي رفتيـم و او مـا را مجـذوب خـود کـرده بـود. 1
کوئليو شخصيت و ايده کرولي را چنين توصيف مي کند:

شـخصيتي بسـيار شـگفت انگيز در تاريـخ جـادو. اگـر بـه چهـره اش در 
اينترنت نگاه کني، مي بيني که او تجسـم شـر اسـت. او شـخصي شـيطاني 
اسـت ... کتاب او قانون اسـت که مدعي اسـت توسـط فرشـته اي در قاهره 
بـر او نـازل شـده اسـت ... نظام قـدرت او به اين شـکل خاصه مي شـود: 
»ضعيـف وجـود دارد و قـوي. قانـون هـم قانـون جنـگل اسـت؛ ضعفـا 
برده انـد و اقويـا قدرتمنـد و غالـب ...«. مـن وارد انجمـن سـّري او شـدم 
کـه نامـش را فـاش نخواهم کـرد ... آن وقت مـن رائول )خواننده مشـهور 
برزيلـي( را بـه آن انجمـن سـّري بـردم کـه در آن آزادي کامـل حکم فرمـا 
بـود. هيـچ قانوني نداشـت؛ تو مي توانسـتي موجودي وحشـتناک باشـي يا 
آدمـي دوست داشـتني. آزادي جنسـي کامل، آزادي انديشـه کامـل، هرجور 

آزادي، حتـي آزادي ظلـم کردن.

1 . آریاس، اعترافات یک سالک، ص 124.
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پائولو کوئلیو و علل گسترش آثار او در ايران 
 

   ازميـان قالبهـای ادبـی در ادبيـات منثور ،می توان گفت » داسـتان کوتاه وداسـتان بلند« 
و»رمـان« از جملـه بهتريـن قالـب هـا بـرای انتقال مفهـوم ارزشـی ،اعتقـادی و دينی واز 

اثـر گذارترين آنهاسـت .
   گذشـتگان مـا بـه ايـن حـوزه توجه ويژه داشـتند. داسـتان هـای کوتاه مثنـوی معنوی، 
گلسـتان سـعدی، داسـتان هايـی کـه در کتـاب هـای حديثـی و اخاقـی مـورد توجـه 
بـزرگان بوده، و داسـتان راسـتان شـهيد مطّهـری، همگی از جمله داسـتان هـای کوتاهی 
هسـتند کـه هنـوز هـم طـراوت و تازگـی خـود را حفـظ کـرده انـد. بـا وجـود کارهای 
خوبـی کـه صـورت گرفتـه، محصـوالت ما در مقايسـه بـا رمان هـای ترجمـه ای ناچيز 
اسـت، اگرچـه تعـداد قابـل توجهـی از آثـار داخلی نيز توسـط افـراد شـرق زده يا غرب 
زده نگاشـته شـده اسـت. هرچنـد امـروزه تعـداد مخاطبـان رمان و بـه طور کلـی، کتاب 
نسـبت بـه مخاطبـان رسـانه هـای صوتـی و تصويـری ناچيـز اسـت، اما نقـش اجتماعی 
و فرهنگـی رمـان هـا را نبايـد ناديـده گرفـت، عـاوه بـر اينکـه بسـياری از برنامـه های 
صوتـی و تصويـری بـر اسـاس کتاب هـا و رمان ها تدويـن و توليد می شـود. نکته حايز 
اهميـت ايـن اسـت کـه در حال حاضـر، خواننـدگان کتاب های رمـان و داسـتان در رتبه 
اول بعـد از کتـاب هـای درسـی و کمک درسـی قـرار دارنـد. جذابيت و اثرگـذاری اين 
عرصـه موجـب شـده اسـت که حتـی برخـی از اديـان و معنويت هـای نوظهور انديشـه 
هـای خـود را در قالـب رمـان و داسـتان عرضـه کننـد. بـرای نمونـه، مـی تـوان بـه آثار 
پائولـو کوئليـو اشـاره کـرد کـه تقريبا تمـام آثـارش در قالب رمان و داسـتان هـای کوتاه 
و بلنـد عرضـه شـده و توانسـته اسـت مخاطبان فراوانـی در دنيـا و به ويژه در کشـور ما 
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جـذب کند و بسـياری از انديشـه های ليبراليسـتی و ضددينی خود را بـه صورت نامرئی 
و پنهـان بـه خواننـدگان منتقـل نمايد. 1

   آمريـکا امـروزه بـه جای راهبـرد جنگ فيزيکی، »جنگ نرم« را برای گسـترش سـيطره 
نفـوذ خـود انتخـاب نموده اسـت. تـاش در الگـو معرفـی کردن انديشـمندان سـکوالر 
بـرای کشـورهای هـدف، يکـی از مهم تريـن ابزارها در اين زمينه اسـت. از اين روسـت 
کـه عرفـان پائولـو کوئليـو نيـز از سـوی ادبيـات اسـتعمار نو حمايـت می شـود؛ چراکه 
عرفـان او يـک سـلوک شـخصی و مـرّوج پلوراليسـم، نسـبيت گرايـی و مـدارا بـا ظلـم 
اسـت. افـکار و آمـوزه هايی که از سـوی عرفان هـای نوظهور، به ويـژه در دهه اخير، در 
کشـور شـيوع پيـدا کـرده آسـيب هايی جـّدی متوجه عقايد نسـل جـوان کرده اسـت که 
سياسـت گـذاری بـرای مقابلـه با آنهـا را ضروری مـی نمايد. امـا برای سياسـت گذاری، 
پيـش از هـر چيـز بايـد شـناخت صحيـح و دقيقـی از هريـک از ايـن عرفـان نماهـا پيدا 
کنيـم تـا متناسـب بـا اين شـناخت، راه هـای برخورد بـا آنها تدوين شـود. چه بسـا عدم 
شـناخت دقيـق ماهيـت هر کـدام و همچنين ميـزان نفوذ آنهـا در نقاط گوناگون کشـور، 
چگونگـی گسـترش، و شـيوه هـای تبليغـی سـبب شـود تـا سياسـت هـای مقابلـه ما به 

جـای تضعيـف، به تقويـت آنها منجر شـود.
 

   امـا در رابطـه بـا پائولـو کوئليـو، آثاری به رشـته تحرير درآمـده که عمدتـا معطوف به 
توصيـف و نقـد افـکار باطـل اوسـت کـه مـی توان بـه کتـاب های آفتـاب و سـايه ها و 
نگرشـی بـر آراء و انديشـه هـای پائولـو کوئليـو نوشـته محمدتقـی فعالی اشـاره کرد که 
اولـی بـه صـورت مختصـر و دومـی مفصل تر بـه ايـن مطلـب پرداخته اسـت. همچنين 

1. احمد حسین شریفی، جنگ نرم، ص102 - 104
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مقالـه هـای »نقد و بررسـی ديـن از نگاه پائولـو کوئليـو1«  و »نقد و مبانی خداشناسـی و 
انسـان شـناختی پائولـو کوئليـو2«  به چاپ رسـيده که اولـی ديدگاه های دين شـناختی و 
دومـی مبانـی خداشـناختی و انسـان شـناختی کوئليو را به نقد کشـيده که البته به نسـبت 
دو کتـاب اول منظم تر و دسـته بندی شـده تر اسـت. امـا در تحقيقات گذشـته، کمبودی 
احسـاس مـی شـود و آن نگاه جريانشناسـانه بـه آثار کوئليو اسـت. اين ويـژه نامه تاش 
دارد بـه نقـد و بررسـی آثـار و افـکار  پائولـو کوئليو بپـردازد. برای پاسـخ به اين سـؤال 
اصلـی، بـه دنبـال پاسـخ به برخـی سـؤاالت فرعی اسـت؛ از جملـه:  مهمتريـن تفکرات  
پائولـو کوئليـو چـه بـوده اسـت؟ مهمترين کتـاب هـای  پائولـو کوئليو چه کتـاب هايی 
هسـتند؟ مروّجـان نشـر آثـار  پائولـو کوئليو در ايران چه کسـانی هسـتند؟ علـل حمايت 

سـران رژيـم صهيونيسـتی از آثـار  پائولـو کوئليو چه بوده اسـت؟

مهمترين تفکرات در آثار کوئلیو

1. افسانه شخصي
اصطـاح »مکتـوب« از واژه هـاي مـورد عاقـه کوئليـو اسـت. ايـن واژه در انديشـه هاي 
وي واژه اي کمکـي، کوئليـو حتـي خـود را متعهـد مي دانـد بـه کسـاني که ايـن مفهوم را 

پذيرفتـه و بـه آن عمـل مي کننـد، کمـک مالـي کند:

مـن تـا زنـده هسـتم، بـه افـرادي کـه افسـانه شخصي شـان را دنبـال کنند، 

1. حامـد حسـینیان، » نقـد و بررسـی دين از نـگاه پائولو کوئلیـو«، معرفـت کالمـی، ش 5، بهـار 1390، ص159 
187 -

2. حامـد حسـینیان، » نقـد و مبانی خداشناسـی و انسان شـناختی پائولو کوئلیـو«، حکمت عرفانـی، ش 1، پاییز 
1390، ص 164-133
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کمـک مالـي خواهـم کـرد. ممکن اسـت ايـن رؤيا خريـد يک گيتار باشـد 
يـا يـک کلکسـيون کتـاب و يا يـک سـفر زيارتي 1

کوئليو در توضيح افسانه شخصي مي گويد:

به نظـر مـن خداونـد بـراي مـا سرنوشـتي درنظـر گرفتـه اسـت؛ افسـانه 
شـخصي مـا را؛ چيـزي که مـا را بـه خوشـبختي مي رسـاند. دراين صورت 
بـا وجـود تمام مشـکات، زندگي مـا معنادار خواهـد بـود ... . از لحظه اي 
کـه افسـانه شـخصي مان را انتخاب مي کنيـم، بايد به خاطـرش بجنگيم؛ اين 
چيـزي اسـت که بـراي مـا »نوشـته شـده«. ولـي مي توانيـم آن را فراموش 
کنيـم و راهـي را انتخـاب کنيم که بـراي ما »مکتوب« نيسـت. بدين ترتيب، 
»مکتوب« سرنوشـت ماسـت؛ آنچه براي ما رقم خورده اسـت، سرنوشـت 

محتـوم و حکمـي غيـر قابـل تغييـر و از پيش تعيين شـده. 2

2. روح کيهاني
کوئليـو در آثـارش بـه تبليـغ مفهـوم معنوي اي به نـام »روح کيهانـي« پرداخته اسـت. واژه 
روح کيهانـي به معنـاي حقيقتـي نامرئـي در هسـتي اسـت کـه مي توانـد زبـان مشـترک 
موجـودات باشـد. ايـن زبـان مشـترک همـان زبان عشـق اسـت. وي مي گويـد: »وقتي از 
ژرفـاي قلبـت چيـزي را طلـب کنـي، بـه روح جهـان نزديک تـري. روح جهـان همـواره 

1. یونگ، ضمیر پنهان، ص71.2. کوئلیو، پدران، فرزندان و نوه ها، ص 30
2. آنچه تحت عنوان )صورتهای مثالی (یا )ضمیر ناخود آگاه جمعی(در آثار یونگ آمده است. 
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نيـروي مثبتـي اسـت.«1  او روح کيهانـي را همـان قدرتـي مي دانـد کـه جادوگـران به آن 
دسـت يافته انـد.2

    کوئليـو مفهـوم »روح کيهانـي« را از انديشـه هاي يونگ اقتباس کـرده3، آن را پرورانده، 
جايـگاه آن را در هسـتي )از نظـر قـدرت تصرف و تدبير امور( بسـان خدا بـال و پر داده 
اسـت. يونـگ ضمـن اينکه ضميـر ناخـودآگاه را تنها سرچشـمه تجربه دينـي مي داند، نه 

آن را خـدا تلقـي مي کنـد و نـه معتقد اسـت جاي خـدا را مي گيرد.4 

3. فرمان قلب!
کوئليـو معنويتـي کـه مـروج آن اسـت را بـراي تحقق عشـق به ميـدان مي آورد و عشـق 
هـم بـا يک چيـز حاصل مي شـود؛ گوش دادن بـه نداهـاي درون و خواسـته هاي دل. در 
ايـن مسـير نـداي خـوب و بـد معنا نـدارد5؛ حتي اگـر قلب، انسـان را به گمراهـي برد و 
قصـد خيانت به انسـان داشـته باشـد، بـاز گوش سـپردن به فرمـان قلب اسـت که باعث 

حيـات معنوي انسـان مي شـود: 6

4. جادو و جادوگري
جـادو نه تنهـا بـا آثـار کوئليـو درآميختـه، کـه بـا زندگـي و روح وي عجيـن اسـت. اين 
پيونـد چنـان عميق اسـت کـه در بسـياري از نوشـته ها و گفته هـا، وي »جادوگر« خطاب 

1. همو ، کیمیاگر، ص 93.
2. همان، ص 85 و 95.

3. یونگ، ضمیر پنهان، ص 71.
4. آنچه تحت عنوان »صورت هاي مثالي« یا »ضمیر ناخودآگاه جمعي« در آثار یونگ آمده، از نگاه او واسطه اي است که 

تجربه دیني از آن جاري مي شود. )همان(
5. همو، شیطان و دوشیزه پريم، ص 177.

6. همو، کیمیاگر، ص 124 و 128؛ همو، والکري ها، ص 124 ـ 123 و 126.
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مي شـود. او اين گونـه خطـاب را مي پسـندد و بـه آن افتخـار مي کنـد. 

5. خداي عاجز و پيامبران عاصي
خـداي کوئليـو ازآنجاکـه قـادر مطلـق نيسـت، هـم نيازمنـد اسـت و هـم شکسـت پذير؛ 
به گونـه اي کـه شـر و تاريکـي مي توانـد بـر او غالـب شـود و نقشـه ها و طرح هـاي او 
را نقـش بـر آب نمايـد. ايـن خـدا، اهـل خطـا و لغـزش اسـت؛ اميـال منفـي در او پديد 
مي آيـد؛ هـم اهـل تمناسـت و هم اهـل پشـيماني؛ خاصه اينکـه، خداي کامـل و متعالي 

 . نيست
   در نوشـته هاي کوئليـو گاهـي خدايـي غيـر عـادل به تصوير کشـيده مي شـود؛ »خدايي 
بي رحـم کـه همـواره مي سـازد و ويـران مي کنـد.«1 خـداي غيـر عـادل کوئليـو، موجـود 
منفعلـي اسـت کـه به دسـت مخلوقـات خـود تحريک پذيـر اسـت! ايـن خدا فقـط براي 
اينکـه بـه شـيطان ثابـت کند ايـوب پيامبر، انسـان خوبي اسـت، بـدون وجـود مصلحتي 
ديگـر، بـه بدتريـن صـورت وي را عـذاب مي کنـد؛ تـا جايـي  کـه ايـوب بـه کفرگويـي 

مي پـردازد! البتـه پـس از کفرگويـي ايـوب هرچـه را کـه خداونـد از وي گرفته.

6 . سکس و عشق
کوئليـو ديگـران را بـه نشـاط روحـي دعـوت مي کنـد و بـر ايـن نشـاط دروني »عشـق« 
نـام مي نهـد. سرنوشـت عشـق در انديشـه وي بـا دو مفهـوم ديگـر پيونـد مي خـورد؛ 
نيمـه گم شـده و سـکس. او از يـک  سـو بدون کشـف نيمه گم شـده، عشـق را غيرممکن 
مي داند و از سـوي ديگر، دسترسـي به نيمه گم شـده را در سـکس و ارتباط آزاد جنسـي 
بـه تصوير مي کشـد. رسـالت دو شـخصيت اصلـي کتاب هاي يـازده دقيقه و بريـدا، يعني 

1. همان، ص 149.
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ماريـا و بريـدا، کشـف نيمه گم شـده و آنگاه دسـتيابي به حيات معنوي اسـت. عشـق در 
انديشـه وي نـه عشـقي آسـماني، کـه صورتي ديگر از عشـق زمينـي و گرايش شـهواني 

است:
اکنـون همـه به دنبـال نيمـه گم شـده خـود مي گردنـد تـا او را در آغـوش 
بگيرنـد و بـا ايـن کار، نيروي گذشـته، قـدرت پرهيز از خيانـت، مقاومت، 
تحمـل و سـاير محسـنات گم شـده را دوبـاره به دسـت بياورند. مـا اين در 
آغـوش گرفتـن را کـه يکـي شـدن دو جسـم از هـم جداشـده را به دنبـال 

خـود دارد، سـکس مي ناميـم. 1

7. شيطان
پرداختـن کوئليـو بـه پديده اي به نام »شـيطان« سـزاوار تحسـين اسـت؛ چون بسـياري از 
آدميـان توجهـي بـه ايـن دشـمن ندارنـد و از وسوسـه هاي او غافلنـد. بازگشـت کوئليو 
بـه ايـن »حقيقـت پنهـان زندگـي انسـان ها« از نقـاط قـوت اوسـت؛ امـا بايد اذعـان کرد 
تصويـري کـه کوئليـو از شـيطان و قدرت هـاي او دارد، بازخوانـي اعتقاد شيطان پرسـتان 

است.
   در نوشـته هاي کوئليـو، سـه محـور در بـاب شـيطان قابـل ذکر اسـت. اين سـه در کنار 
هـم بـه تقـدس جايـگاه شـيطان و پذيـرش نظـام دوقطبـي از عالـم منجـر مي شـود. وي 
از يـک طـرف حقيقـت انسـان را شـرارت معرفـي مي کنـد2 و از طـرف ديگـر بـا معرفي 
خـداي عاجـز و منفعـل، شـيطان را در عـرض خدا، در تدبير هسـتي سـهيم مي داند؛ البته 
هسـتي اي تاريک و سـياه که بيشـتر با حاکميت شـيطان و تسـلط او سـازگار اسـت3.  در 

1. همو، يازده دقیقه، ص 198.
2. ر.ک به: همو، شیطان و دوشیزه پریم، مقدمه کتاب و همین طور متن کتاب )سیر نبرد خیر و شر در داستان و نقش 

پریم در داستان(. 
3. چهره اي که کوئلیو از جهان به نمایش مي گذارد، چهره اي تاریک است که با چیرگي شرارت و ظهور پلیدي ها همراه 

است.
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گام سـوم نه تنهـا تصويـري بي ضرر از شـيطان بـه مخاطب نشـان مي دهد، کـه او را امين 
و يـاور آدمـي معرفـي مي کنـد. شـيطان هرچنـد بي ضرر اسـت، امـا مي تواند سرنوشـت 
انسـان ها و جوامـع را تغييـر دهـد و قـدرت حلول و تصـرف در جـان و روان ديگران را 

دارد.
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مهمترين کتابهای پائولو کوئلیو: 

1- کيمياگر:
داسـتان کيمياگـر، ماجـرای پسـری اسـت بـه نـام سـانتياگو کـه در شـهر زيبـای آندلس 
زندگـی می کنـد و بـه چوپانی مشـغول اسـت. آندلس، شـهری کـه توريسـت های زيادی 
را بخاطـر داشـتن دهکده هـا تاريخـی و طبيعت سرسـبزش  بـه خود جـذب می کند. اين 

زيبايـی هـا توجـه سـانتياگو را به خـود جلب کـرده بود. 1
اينکـه می دانـد  بـا  دارد  بـه گلـه اش عاقـه زيـادی     سـانتياگو چوپانـی اسـت کـه 
گوسـفندهايش فقـط بـه آب و غـذا فکر می کننـد و هيچوقـت متوجه سرسـبزی طبيعت 
کـه در آن هسـتند نمی شـوند و زيبايـی غـروب را نمی بيننـد و نمی تواننـد آن را تعريـف 

و يـا تحسـين کننـد امـا در کنـار گوسـفندانش سـفر می کنـد.
   پـدر و مـادر سـانتياگو بـه دليـل اينکـه هميشـه بـرای بدسـت آوردن همـه چيز تاش 
زيـادی کرده انـد آرزوهايشـان را فراموش کرده اند. اما سـانتياگو سـواد خواندن و نوشـتن 
دارد و تـا سـن 16 سـالگی در صومعـه آمـوزش می بينـد آن هـم بـه اين دليل کـه پدر و 
مـادرش دوسـت داشـتند او کشـيش و مايـه سـر بلندی و غـرور آنها شـود. سـانتياگو از 
دوران کودکـی آرزو داشـت دنيـا را بيينـد و کشـف کند. آرزوی کشـف کائنـات، آرزوی 
پيـدا کـردن خود و شـناخت خـود واقعی اش و در نهايت شـناخت خدا، هـم آرزو و هم 

اهـداف سـانتياگو اسـت و مطمئن اسـت يـک روز به آن خواهد رسـيد.
   سـانتياگو بـرای اينکـه بـه سـفر بـرود و بتوانـد جهـان و هسـتی را بشـنود چوپانـی را 
انتخـاب می کنـد. يک شـب گوسـفندهايش را به کليسـايی متـروک می برد. آنجـا خوابی 

عجيـب را بـرای دوميـن بـار می بيند.

1. کیمیاگر، ص 8
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   » بـا گوسـفندهايم در چراگاهـی بـودم. بچـه ای سـر رسـيد و بـا حيوانات شـروع کرد 
بـه بـازی...  خيلـی دوسـت نـدارم هرکسـی بيايد و بـا گوسـفندهايم بازی کنـد، آن ها از 
آدم هايـی کـه نمی شناسـند می ترسـند، امـا هرازگاهـی بچه ها می توانسـتند با آن هـا بازی 
کننـد بـی آن کـه ميش هـا بترسـند. اين برايـم جالب بـود که بدانـم حيوانات چگونه سـن 
آدم هـا را تشـخيص می دهنـد؛ چـرا از بچه ها نمی ترسـند و بـا آن ها زود انـس می گيرند؟ 
پسـر بچـه، مدتـی بـا ميش هايـم بـازی کـرد، امـا ناگهـان بـه سـمت من آمـد، دسـتم را 
گرفـت و مـرا تـا اهـرام بـرد. در مقابـل اهـرام مصر پسـرک به من گفـت، اگر تـا اين جا 
بيايـی، گنجـی به دسـت خواهـی آورد...زمانی که می خواسـت محل دقيق گنج را نشـانم 

دهـد، هـر دو دفعه از خـواب پريدم.«

سـانتياگو در ادامـه خوابـی کـه ديـده اسـت بـه دنبـال يـک کولی مـی رود تـا خوابش را 
تعبيـر کنـد. او در طـی مکالماتـی کـه بـا آن پيـرزن دارد بـه او قـول می دهد بعـد از پيدا 

کـردن گنـج، يـک دهـم آن را بـه او بدهد1. 

سـانتياگو بـا توجـه بـه حرف هـای زن کولـی کـه می گويد مـن فقـط تعبير خـواب بلدم 
و راه رسـيدن بـه ايـن گنـج را بلـد نيسـتم تصميم می گيـرد خواب هـا را بـاور نکند و به 

آنهـا دل نبندد.

   او در يکـی ديگـر از سـفرها بـه همـراه گوسـفندهايش، زمانـی که برای اسـتراحت در 
وروديـه يکـی از شـهرها نشسـته بود با پيرمـردی برخـورد می کند که زندگـی او را برای 
هميشـه تغييـر می دهـد. پيرمـرد حرف هايـی می زنـد کـه سـانتياگو را تکان می دهـد و به 

1 . همان، ص 18 .
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دنبـال کـردن خواسـته ها و آرزوهايـش تشـويق می کند.

1-1 نقد کتاب کيمياگر 
   در مـورد کتـاب کيمياگـر ـ کـه پرفروش ترين و مشـهورترين کتاب کوئليو بوده اسـت  
بايـد گفـت بـا وجـود اينکـه اصـل داسـتان را از مثنـوي مولـوي گرفتـه، در کتـاب هيچ 
اشـاره اي بـه ايـن اقتبـاس نمي کند و مايل اسـت ابتکار داسـتان به نام خودش تمام شـود. 
البتـه در مسـافرتش بـه ايـران مجبـور مي شـود پرده از ايـن راز بـردارد و چنديـن بار در 

ميـان مخاطبـان ايراني اش بـه اقتباس آن اذعـان کند.
.

   هرچنـد کوئليـو پـاره اي از عناصـر داسـتان را تغييـر داده و عناصـر جديـدي هماننـد 
افسـانه شـخصي، روح کيهانـي و جـادو را وارد کـرده، سـوگمندانه آنچـه کيمياگـر را از 
محتـوا انداختـه و اسـاس آن را سسـت و تهي نمـوده، همين ابتکار نابجاسـت. کاش وي 
تقليـد خـود از مولـوي را کامل مي نمـود و همچون شـاگردي هشـيار، جهان بيني مولوي 
را نيـز در ايـن سـير معنوي لحـاظ مي کـرد و همچون مولـوي، غايتي منطقـي و همگاني 
و کيميايـي حقيقـي به نـام خالـق هسـتي را معرفي مي کرد، نـه هدفي افسـانه محور، آن هم 
از نـوع شـخصي و فـردي؛ کاش تصويـري صحيـح از ذات خداونـد ارائـه مي کـرد و بـا 
ايـده روح کيهانـي، نوشـته خـود را آلـوده نمي سـاخت؛ کاش به جـاي تبليـغ جـادو، بـا 
پذيـرش آموزه هـاي وحيانـي، در مقابـل دين سـر تسـليم فرود مـي آورد و به جـاي تبليغ 
جادوگـري، بـه دسـتورهاي دينـي دعـوت مي کرد. صد تأسـف که مـراد مولـوي از گنج، 
کـه گنـج معنوي درون انسـان و سـرمايه هاي الهي وجود آدمي اسـت، در کتـاب کيمياگر 
بـه طـا و نقـره و جواهـر تبديل شـده، کسـب فضايل اخاقي به افسـانه شـخصي مبدل 
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گرديـده و به جـاي ديانـت، جـادو تقـدس پيدا کرده اسـت!

2- والکری ها:
   موضـوع کتـاب والکـری هـا در مورد تسـخير فرشـته نگهبان اسـت. والکری ها دسـته 
ای از زنـان بيابـان گـرد هسـتند که در شـهرهای مختلـف در دل بيابان، باز شـدن دروازه 

هـای بهشـت را موعظـه مـی کننـد و گويا دائمـًا با فرشـتگان خود در تماس هسـتند. 
   اگـر پائولـو ماقـات بـا فرشـتگان را از والکـری هـا بيامـوزد زندگـی اش دگرگـون 
خواهـد شـد. سردسـته والکـری هـا زنی بـه نام والهـاال می باشـد کـه پائولوبـه دنبال او 
مـی گـردد تـا از طريق ايشـان بتواند بـا فرشـته اش ارتباط برقـرار کند. زمانی کـه پائولو 
بـه اسـتادش جـی تنها نسـخه دسـت نوشـته کتـاب معروفش يعنـی کيمياگـر را می دهد 
داسـتان آغـاز مـی گـردد. پائلـو مـی گويـد »مـن درسـت زمانـی کـه بسـيار نزديـک به 

روياهايـم شـده ام ،حـس کـردم آنهـا را از دسـت داده ام«
   در پاسـخ اسـتاد بـه او ميگويـد »فرشـته نگهبانـت را پيدا کـن، فقط آن وقت اسـت که 

ميتوانـی نفرينـت را از بين ببری.«
   بدينگونـه سـفر چهـل روزه پائولـو وهمسـرش کرسـتينا در دل صحـرای زيبـا و گاه 

خطرنـاک ُمجـاوی آغـاز می شـود.
   يـک شـب پائولـو يـک بطری کامل شـراب نوشـيد و مسـت شـد ، آن وقـت به چيزی 
اعتـراف کـرد کـه کريـس خـودش مـی دانسـت . هفـت سـال بـود کـه خـود را وقـف 
يادگرفتـن جـادو کـرده بـود . پائولو ميخواسـت به همسـرش کريس ياد بدهـد که »روی 
ذهـن دّومـت تمرکـز کـن « برقـراری ارتباط بـا دنيـای نامرئـی از طريق کانـال چهارمين 

راه بـود . )يکـی از راه هـا بود(
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   کانـال زدن! بارهـا مـردم را ديـده بـود کـه در ماشينشـان وسـط ترافيـک بـا خودشـان 
حـرف ميزننـد و بـی آن کـه بداننـد مشـغول انجـام دادن يکـی از پيچيـده تريـن مراحل 
جـادو بودنـد . در عيـن حـال ايـن کار خيلی سـاده بـود ، فقط بايـد جای آرامی بنشـينی 
و بـه افـکاری کـه در اعمـاق ذهنـت پيـدا می شـوند توجـه کنـی . از آغـاز خلقـت ، آدم 
هـا ميدانسـتند اگـر قرار باشـد با خـدا ارتباط برقـرار کنند بايد روحشـان جايـی برای او 
بـاز کنـد . بايـد اجـازه دهنـد نيروی معنويشـان بـروز پيـدا کند و پلـی بين دنيـای مرئی 
و دنيـای نامرئـی ايجـاد کننـد و ايـن در واقـع کنار زدن دين و مناسـک و آيين اسـت که 

خداونـد بـرای عبادت بنـدگان قرار داده اسـت.1 
يـک روز پائولـو روی کاناپـه نشسـت. چيزی او را به سـمت سـياه چاله ای ميکشـاند که 
بـه نظـر می رسـيد در وسـط اتاق ايجاد شـده اسـت . صداهايی شـنيد : صـدای خنديدن 
، حـرف زدن و شکسـتن. هرگـز چنيـن چيـزی تجربـه نکـرده بـود . شـش سـال تمـام 
جادوگـری کـرده بـود . همـه ی آيين ها را به جا آورده بود ترسـش بيشـتر شـد .انگار او 
را از بدنـش بيـرون کشـيده و به سـمت دنيای تاريکی ، آن قهقه هـا و آن صداهای واقعی 
بـود . بـه ايـن فکـر بود که شـريکش بگويد دچار خلسـه شـده و بـا شـياطين در ارتباط 

اسـت . تلفـن زنـگ زد و او آرژليـا بـود. پائولو؟ صدام رو ميشـنوی ؟ بيـا خونه من! 
   اتفاق عجيبی داره می افته! »چی شده ؟«

   خودت ميدونی پائولو! توروخدا بهم توضيح بده!
   پائولـو وحشـت کـرد . چنـد دقيقـه ، بـی آن کـه بـه چيزی فکـر کند آن جا نشسـت . 
تاريکـی کـم کـم او را فـرا گرفـت و او را تـا رودخانه ی مـرگ ميبرد . قرار بـود بميرد ، 
بـه خاطـر همـه ی کارهايـی کـه با بـی ايمانی انجـام داده بود ، بـه خاطر همـه آدم هايی 
کـه بـی آن کـه بدانـد آن هـارا درگيـر اين مسـاله کرده بـود . تاريکـی نشـان داده بود که 

1 . والکری ها ص 61
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وقتـی عمـل ميکنـد ، پائولـو بايد هزينـه ای بـرای آن پرداخت کند . 
   قبـا نميخواسـت بدانـد هزينـه اش چيسـت . پائولـو و آرژِيا هـردو زدند زيـر گريه. 
آرژيـا گفـت: مادرم رو ميخـوام ... مادرم رو ميخـوام . پائولو هم همينطور می خواسـت 
از پـدر و مـادری کـه سـال هـا پيـش آنهـا را ترک کرده بـود  و به ديدنشـان نمـی رفت، 
از آنهـا کمـک بخـواد . هـردو بـرای فرار از شـياطين زيـر دوش آب رفتنـد . انجيل را در 
آغـوش گرفـت و دعاهايـی را کـه در بچگی ياد گرفته بـود خواند مثل: »پدرها« ، »سـام 

بـه مريم مقـدس«،  »اعتقاد نامه رسـوالن«. 
   پائولـو سـرش را بـاال آورد . ديگـر گريـه نميکـرد و نميترسـيد فقـط تـاوان کفـرش را 

د. ميدا
خداونـدا ايمـان دارم. مـرا در ترديـدم دريـاب. ميخواهيـم معاملـه کنيـم. حاضـری هـر 
چيـزی را در ازای رسـتگاری روحمـان بدهيـم . زندگيمـان را و هـر چه داريـم می دهيم 

. خدايـا ايـن را از مـا بپذير. 
   زن بـا تحقيـر نگاهـش مـی کـرد. هميشـه پائولو در نظـرش مردی قدرتمنـد، عجيب و 
جسـور بـود کـه تحسـينش می کرد. مـردی که آدم هـای زيـاد را به جامعـه ی جايگزين 
دعـوت کـرده بـود، مـردی که جهانـی را ترويـج داده بود کـه در آن هـر کاری مجاز بود 
و قدرتمنـدان بـر ضعيفـان حکومـت ميکردنـد . حـاال در مقابلـش مـردی بـود کـه گريه 

ميکـرد . مـادرش را ميخواسـت و مثـل بچـه ها دعا مـی کرد.1 

2-1 نقد کتاب والکری ها 
   جـادو نـه فقـط بـا آثار کوئيلو در آميخته اسـت کـه با زندگي و روح وي عجين اسـت. 
ايـن پيونـد چنـان عميـق اسـت کـه در بسـياري از نوشـته ها و گفتـه هـا وي »جادوگر « 

1 . والکری ها ص 101
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خطـاب مـي شـود. وي ايـن گونـه خطـاب را مـي پسـندد وبـه آن افتخـار هم مـي کند. 
کتـاب »والکـري هـا بازگويـي يکـي از سـفرهاي جادويـي کوئيلوسـت و او خـود را بـه 
عنـوان قهرمـان ايـن داسـتان در اين سـفر بـه مخاطبينش معرفـي مي کند و همسـرش را 
نيـز در ايـن سـفر بـا خود همـراه مي کنـد. کوئيلو مهـم ترين کتـاب خود يعنـي کيمياگر 

را بـه اسـتاد جادوگـري خود »جـي« تقديم کرده اسـت.
   »جادوگـري يکـي از راه هـاي نزديکـي بـه خـرد اعظـم اسـت امـا هـر کار ديگري که 
آدم مـي کنـد، تـا زمانـي کـه بـا قلبـي سرشـار از عشـق کار مـي کند، مـي توانـد او را تا 

ايـن مرحله برسـاند.«
   بايـد توجـه داشـت کـه جادو در طـول تاريخ رقيب ديـن بوده اسـت و جادوگر رقيب 
پيامبـران الهـي. جـادو هـر چند واقعيـت دارد، اما حقيقت نـدارد؛ يعني بهـره اي از تعالي 
و حقيقـت در عالـم جـادو يافـت نمي شـود.جالب توجه اين که پائلو بيشـتر سـعی دارد 
بجـای راهنمايـی بـه سـمت مکتـب انبياء مـردم را بسـوی کوليهـا و رمالهـا و جادوگران 
سـوق دهـد .وايـن مطلب در کتابهای ايشـان مثـل کيمياگـر و والکری هـا بوضوح يافت 

می شـود . 

   در پايـان پائولـو ايمـان را در ديـدن عالم نامرئی و عالم ارواح و شـياطين 
و فرشـتگان ميدانـد در حالـی کـه خداوند در قـرآن کريم ميفرمايـد :الذين 

يومنـون بالغيـب و يقيمـون الصلوه و مما رزقناهـم يونفقون1
   يعنـی مومـن کسـی اسـت که ايمان به غيـب دارد نه بدنبال کشـف غيب 
باشـد . ايمـان ، اعتقـاد بـه غيـب اسـت و هـدف از خلقـت انسـان عبادت 
خداونـد اسـت نه تـاش برای ديـدن عوالم غيبـی . البته اگر کشـف غيب 

1 . سوره بقره آیه 3
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از سـوی خداونـد صـورت گيـرد ، افاضه االهی اسـت  . ولـی تاش برای 
ديـدن غيـب اعتبـار ايمـان را زيـر سـوال ميبرد و يک عمل نفسـانی اسـت 

نـه عمـل الهـی و برای انسـان باعـث حجاب  خواهد شـد .

3- شيطان و دوشيزه پریم:
   در هسـتی انسـان هـا خوبـی و بـدی دو مقولـه ی اخاقـی هسـتند کـه در مقابـل هـم 
قـرار مـی گيرنـد و مـی تـوان گفـت خير و شـر کـه در نهـاد زندگی بشـر اسـت متضاد 
هـم هسـتند . در رمان شـيطان و دوشـيزه پريم نوشـته ی پائولـو کوئليو، بـه اين موضوع 
پرداختـه شـده کـه در يـک طـرف خداوند و نيکـی قرار گرفتـه و در سـوی ديگر بدی و 

شـيطان وجود دارد.
محتـوای اصلـی کتـاب همانند تمام نوشـته هـای پائولو کوئيلـو محتوايی اسـت با نگاهی 
فلسـفی - عرفانـی ،در ايـن رمـان با محتوايی نسـبت به نيکـی و بدی، پاکی و زشـتی در 

نهاد و هسـتی انسـان رو به رو هسـتيم .

کوئليو در قسمتی از پيشگفتار داستان شيطان و دوشيزه پريم مي نويسد:
از خلـق گيتـي، هماهنگـي گرداگـردش را  ايـزد زمـان ـ زروان ـ پـس 
دريافـت، امـا کمبود بسـيار مهمي را احسـاس کـرد. يک همراه کـه در اين 
زيبايـي با او سـهيم شـود. يک هزار سـال بـراي آوردن پسـري نيايش کرد. 
داسـتان نمي گويـد بـه کـدام درگاه نيايـش کـرد؛ چـون او قادر متعـال بود، 

پـروردگار يگانـه و اعلـي؛ هرچـه کـرد، تا سـرانجام باردار شـد.
آنـگاه کـه ايـزد زمـان بـه تمنـاي دلـش دسـت يافـت، پشـيمان شـد؛ زيرا 
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دريافـت تعـادل جهـان بسـيار ناپايـدار شـده اسـت. امـا ديگـر بسـيار دير 
شـده و پسـرش در راه بود. پشـيماني اش فقط به يک نتيجه انجاميد؛ پسـر 

ديگـري نيـز در زهدانـش پديـد آمد.
اسـطوره مي گويـد از نيايـش آغازيـن خداي زمـان، نيکي )هورمـزد( پديد 
آمـد و از پشـيماني اش، بـدي )اهريمن( جفـت و همزاد هورمزد شـد. پدر 
نگـران، همه چيـز را چنـان نظـم داد تا هورمـزد پيش از بـرادرش از زهدان 
بيـرون بيايـد تا اهريمن را از شـر رسـاندن به جهـان بازدارد؛ امـا ازآنجاکه 
بـدي چيره دسـت و توانـا اسـت، اهريمـن توانسـت بـه نيرنگـي پيـش از 

هورمـزد زاده شـود و پيـش از او سـتارگان را ببيند.

3-1 نقد کتاب شيطان و دوشيزه پریم 
   کوئليـو بـا ايـن نگـرش نه تنهـا طبيعـت انسـان را آميختـه با بـدي و شـرارت مي داند، 
بلکـه انسـان و زندگـي او را متأثـر از بدي هـا و محکـوم بـه شـرارت معرفـي مي کنـد. 
در نـگاه وي چـون طبيعـت انسـان آميختـه بـا بـدي اسـت، پـس انتظـار اينکه انسـان به 
موجـودي تخريب گـر تبديـل شـود، چنـدان دور از توقع نيسـت.  بـا همين نـگاه، جهنم 
رفتـن انسـان کـه پـس از ارتـکاب گناهان اتفـاق مي افتد، مورد عشـق و عاقه خـدا بوده 

است. 

4-کوه پنجم
   ايـن کتـاب قصـه پيامبری از بنی اسـرائيل اسـت که از دسـت حاکم ظالـم منطقه اَخاب 
فـرار می کنـد. ايليـای پيامبـر بـه خانـه ی يـک زن بيـوه پناهنـده شـد، بيـوه زن از وی 
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تقاضـای شـفای فرزنـدش را کـرد و  ايليا دعـا کرد ولی بچـه از دنيا رفت. بـزودی مردم 
شـهر خبـر را را بـه  حاکم رسـاندند و ايليا دسـتگير شـد. حاکم شـهر ايليـا را محکوم به 
اعـدام پـس از بازگشـت از فـراز کـوه پنجـم کـرد که بطـور عادی کسـی از آن زنـده باز 
نمـی گشـت . ايليـا پـس از بازگشـتن از فـراز کـوه پنجم بـر باليـن فرزند مـرده، زن بيوه 
حاضـر شـد و بـا دعای خـود او را زنـده کرد. و ايـن اتفاق موجـب تحيّر حاکـم و مردم 

شـهر شـد. ومورد اکـرام مـردم و حاکم قـرار گرفت.1   

4-1  نقد کتاب کوه پنجم 
   پيامبـری کـه پائولـو معرفـی می کنـد، در حـّد فهـم خـود پائولـو از پيامبـری اسـت، نه 
آن پيامبـری کـه خداونـد بـه جهانيـان معرفـی کـرده اسـت. پيامبر پائولـو حتی بـه اندازه 
يـک انقابـی معمولـی هـم شـجاعت و اسـتقامت نـدارد به هميـن جهت گاهی پشـيمان 

می شـود و گاهـی بـه خـدا اعتـراض می کند.
   و می گويـد: »چـرا مـرا بـرای ايـن کار برگزيـده ای  خداونـدا؟ آيا نمی بينی قادر نيسـتم 
آنچـه را از مـن خواسـته ای انجـام دهـم؟«2 »از فرار خسـته شـده بـود و می دانسـت هيچ 
کجـا نمی توانـد جايـش را در دنيـا پيـدا کند حتـی اگر موفق می شـد بگريـزد، نفرينش را 
بـا خـود بـه شـهری ديگـر می بـرد و فاجعه هـای ديگری بـه وقوع می پيوسـت، هـر کجا 
می رفـت سـايه ی آن مرگ هـا را بـا خـود می بـرد. ترجيـح مـی داد سـينه اش دريده شـود 
و سـرش از تـن جـدا گـردد«3 . آنچـه در ايـن عبارت ها بيان شـده اسـت نه تنها سـزاوار 
يـک پيامبـر نيسـت حتی سـزاوار يک انسـان آگاه و يک مؤمـن معمولی هم نيسـت. البته 

1. کوه پنجم ، ص 49
2. کوه پنجم ، ص63و64

3. کوه پنجم ، ص67
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پائولـو کـه معجونـی از جادوگری و کمونيسـتی و مسـيحيت و اندکی يهوديت می باشـد 
بيـش از ايـن انتظـار نمـی رود. وقتـی در کتـاب آسـمانی مطـرح در سـرزمين او پيامبر با 
عظمتـی چـون سـليمان و داود )عليهم السـام( بـه خاطر يک زن مرتکب خاف آشـکار 
می شـوند، از پائولـو کـه بـزرگ شـده ی چنيـن محيطـی اسـت چـه انتظـار مـی رود؟! در 
جايـی ديگـر پيامبـری را که با فرشـته خـدا صحبت می کنـد، پيامبـر خداوند را به اشـتباه 
کاری متهـم می کنـد حتـی در ترسـيم پائولو از خدا و رسـولش، هـر دو گنهکارند، گاهی 
گناهـان خـدا  از گناهـان رسـولش بيشـتر می شـود و پيامبـر می گويد: »خداونـدا، من هم 
صـورت بلنـدی از گناهـان تـو نسـبت به خـودم دارم، امـا از آنجا کـه امـروز روز کفاره 
اسـت، بخشـش خـودت را بـه مـن عطا کن و مـن تـو را خواهم بخشـيد. بديـن ترتيب 

می توانيـم در کنـار يکديگر بـه راه ادامـه دهيم«1.
   هـدف از ترسـيم چنيـن خدايـی، کـه اشـتباه می کنـد، ايـن اسـت که بـه انسـان در راه 
معنويـت القـاء شـود: خداونـد هم اشـتباه می کنـد. از ايـن رو، او نبايـد نگران اشـتباهات 
خـود باشـد. کوئيلـو بـراي جان هـای تشـنه معنويـت و سـير بـه سـوي خداونـد، دنيايي 
می گشـايد کـه در تخيـل و توهـم آن ها تحقـق دارد. او به جـاي يک سـيرواقعي و ايجاد    
حرکـت در انسـان ها، آن هـا را در همـان جايـي کـه هسـتند، با پـردازش جهانـی پر رمز 

و راز بـه هيجـان می آورد.

5- یازده دقيقه
   سـوگواری قلـم در فـراق ادب تحليـل و نقـد کتـاب يـازده دقيقـه  اثـر پائولوکوئيلـو 
نويسـنده معنويـت گـرای برزيلـی که به زعم خود مـروج معنويت در جهان امروز اسـت 
در نوشـته ای متفـاوت از ديگـر آثـارش، هنر نويسـندگی خود را با موضوعـی پيوند زده 

1. کوه پنجم ، ص 28
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کـه بـه معنويـت ادعايی وی مهـر انحطاط زده اسـت.
   کوئيلـو کـه در کتـاب هـای ديگـرش درصـدد حـل معمـای »هدفمنـدی« بـر آمـده و 
تـاش مـی کـرد با ارائه ايده هـا و طرح مفاهيم معنوی، نشـاط و سـرزندگی را به حيات 
آدميـان بـر گردانـد در ايـن کتـاب موضوع سـکس را انتخاب نموده اسـت و بـه ماجرای 

زندگـی دخترکـی فاحشـه و روسـپی به نـام »ماريا« پرداخته اسـت.
   ماريـا همچـون ديگـر قهرمانـان کتـب کوئيلـو فـردی سـرگردان و با تکليف اسـت و 
در پـی يـک زندگـی مطلوب و کسـب تجربـه های الزم بـه ماجراجويی می پـردازد. وی 
در جسـتجوی چيـزی اسـت کـه به زندگـی او مفهـوم ببخشـد. دخترک گاهی بـه تبديل 
شـدن بـه سـتاره بيـن المللـی می انديشـد گاهـی به ثـروت، گاهی به شـوهر ا يـده آل و 
گاهـی بـه تجربـه متفـاوت جنسـی و گاهـی به مبـارزه بـرای زنـده مانـدن1 و گاهی هم 
مطلـوب وی »جسـتجوی خويشـتن« اسـت2 در نهايـت نيـاز خود را در عاشـق شـدن و 

عشـق ورزيـدن می بينـد و بس3  

5-1 نقد کتاب یازده دقيقه:
   کوئيلـو طبـق معمـول منکـر برنامـه و حيانـی بـرای اداره زندگـی بشـر مـی شـود و از 
زبـان يـک کشـيش می گويـد: »آن چه خداونـد از مـا انتظـار دارد نمی دانيـم، اجدادمان 

نيـز نمی دانسـتند.«4  
   در کتـاب يـازده دقيقـه چنـد محور اساسـی مـورد توجه و اسـتفاده مولف قـرار گرفته 

1. )ص63(
2. همان ص 123

3. همان 250
4. همان 274
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 1 است.
الف( عشق

   در ايـن کتـاب نويسـنده تـاش مـی کنـد ارتبـاط جنسـی آزاد را با عشـق گـره بزند و 
بيـن ايـن دو ارتباطـی ناگسسـتنی ايجـاد نمايـد. موضـوع عشـق چنـان در ايـن کتاب پر 
رنـگ اسـت کـه گويـا ماريا برای دسـتيابی به عشـق و عاشـق ماندن حاضر اسـت تمامی 
سـختی هـا و حتـی سـوء برداشـت هـا و طعـن و کنايه هـای اطرافيـان را تحمـل کند به 
گونـه ای کـه ايـن موضوع بـه بزرگترين موضـوع زندگی ماريـا تبديل می شـود تا جايی 

کـه اساسـًا او بخاطر عشـق زنده اسـت.2
   کوئيلـو بارهـا بـه مطلـوب بـودن عشـق و نياز آدميـان به عشـق می گويـد.3 گاهی هم 

از عشـق بعنـوان احسـاس خطرنـاک و مخرب ياد مـی کند.4 
   يکـی از مشـتريان ماريـا کـه پسـرکی به نام رالف اسـت بعنـوان احيا کننده عشـق ماريا 
وارد جريـان زندگـی ماريـا مـی شـود. ماريا با وجود دلبسـتگی فـراوان به رالـف اصالت 

و اهميـت را بـه خود عشـق مـی دهد نه بـه رالف.
   ايـن ايـده بـرای ماريـا قـوت مـی گيـرد کـه مهـم، وجود عشـق اسـت نه معشـوق، و 
عاشـق مانـدن مهمتـر از وجـود يـا عـدم معشـوق اسـت. اصـوالً ديدن يـا نديـدن رالف    
بـرای ماريـا هيـچ اهميتـی نـدارد بلکـه آن چـه تعييـن کننده اسـت عاشـق ماندن اسـت. 
در ايـن کتـاب عشـق بـه عنوان توجيـه گر زندگـی عنوان می شـود. بايد اضافـه کرد اين 
مفهـوم از نـگاه کوئيلـو تعريـف روشـنی نـدارد و در بيـان آن تنها می تـوان گفت: » يک 

احسـاس است«. 

1. همان 151
2. همان 25

3. همان 274
4. همان 157/26/21/15



 شماره اول / نقد و بررسی آثار و افکار پائولو کوئليو

32

ب( بی هدفی و سرگردانی
   کوئيلـو بارهـا و بارهـا از باتکليفـی و شـک و ترديـد و سـرگردانی شـخصيت هـای 
داسـتان سـخن مـی گويد. در تبييـن کوئيلو زندگـی از عنصر »هدف« تهی اسـت و منطق 
و غايتـی بـرای زيسـتن تصويـر نمی شـود از همين جهت الزم اسـت نگاه انسـانها تغيير 
کنـد تـا زندگـی مفهـوم يابد. دختـرک از روی تحير و بـی هدفی، روسـييگری را انتخاب 
مـی کنـد و بارهـا در تصميـم خـود شـک می کنـد و منطق آن را مـورد تجديـد نظر قرار 
مـی دهـد دسـت آخـر آن چـه باعـث انگيـزش دخترک می شـود پـول، کسـب تجربه و 

ماجراجويی اسـت. 
   واژه هـای مختلفـی درکتـاب باتکليفی شـخصيت های داسـتان را منعکـس نموده اند 
و عبـارات و سـطور1 زيـادی بـرای تبييـن ايـن سـردرگمی بـه کار گرفته شـده انـد. اين 
باتکليفـی بيـش از 30 بـار در کتـاب به بحث گذاشـته شـده اسـت. )نمونه هايـی از اين 

مسـئله در صفحات2 .. منعکس شـده اسـت(
   مطالبـی کـه مولـف در ترويـج اباحـی گـری و ال اباليگـری آورده همه و همـه به خاء 
» منطـق زيسـتن »بـر مـی گـردد يعنـی اگـر خـاء »غايت معقـول« نبـود به قلم فرسـايی 

کوئيلـو در بـاب الاباليگری نيـازی نبود.
   توضيحـات کوئيلـو در بـاب اباحـی گـری عمومـًا بـا تاييد و حتـی تبليغ همراه اسـت3  
آنچـه در ترويـج الـکل و مشـروبات الکـی و موسـيقی و رقـص و آواز خوانـی و دود و 
سـيگار و رقابـت دختـران بـرای جـذب مشـتری در ايـن کتاب نگاشـته شـده بـر فضای 
کتـاب سـايه انداختـه و ايـن اثـر را بـه تبليغ ميخانـه و توصيف عشـرتکده تبديـل نموده 

1. همان ص 157/26/21/15
158/153/155/149/148/146/144/142/141/136/135/128/118/115/111/105/101/98/94/93/89/87  .2

3. )ص 100/93/92/67/66/39/31(
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است. 
ج( سکس و ارتباطات آزاد جنسی

   کوئيلـو در کتابـش بـرای برگردانـدن آبـروی رفتـه و توجيـه کار نويسـندگی خـود 
روسـپگری را تهديـدی بـرای ثبـات خانـواده به حسـاب نمـی آورد و از تاش روسـپی 

هـا بـرای پايـدار مانـدن زندگـی مشـتريان خـود سـخن مـی گويد.1
   از طـرف ديگـر آزادی کـه انتخاب در ارتباط جنسـی را به همراه دارد از نگاه نويسـنده 
يـک مطلـوب تلقـی مـی شـود. از آنجـا که کتـاب به سرگذشـت يـک2  روسـپی مربوط 
مـی شـود کوئيلـو در مـوارد متعـدد بـه جزئيـات ارتباطـات جنسـی وارده شـده و بازگو 
کـردن فنـون ، حالتهـا و روش هـای روابـط جنسـی را بـرای خـود بـه صـورت يـک 
ماموريـت در آورده اسـت. در يـک جملـه می تـوان گفت اين کتاب در توصيف سـکس 
اسـت کـه ايـن توصيف از اين جهت کـه با تکرارهای بـی مورد و مال آور همراه شـده 

از تبليـع سـکس و ترويـج آن نمـی تواند جدا باشـد. 
   در يـک رصـد محتوايـی، رقـم صفحاتی که به صراحـت به اين موضوع پرداخته شـده 

بـه 20 فراز بالغ می شـود.
   بـا تاسـف بايـد گفـت اين اثـر به طور ناشايسـتی به جزئيـات اين موضـوع پرداخته به 

گونـه ای کـه بدآمـوزی ها و آمـوزش های منفی زيـادی را تعليم و آمـوزش می دهد.
   ايـن آمـوزش هـای منفـی اليه هـای مختلفـی دارد از توصيـف يکی از مشـتريان ماريا 
بعنـوان پـاک تريـن فـرد زندگـی3 تـا توصيـف ميخانـه بـه »مـکان آبرومنـد« و »مکانـی 
کـه عـده ای در آن حضـور دارنـد کـه قادرنـد نـور را در چهـره ديگران کشـف کنند« و 
توصيـف فاحشـه گـری بعنـوان امـری کـه بـه اسـتحکام خانـواده لطمـه ای نمـی زند و 

1. همان ص 210
2. همان ص 81 و 105

3. همان ص 259
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ايـن موضـوع بـا پايـداری خانـواده مشـتری منافاتی نـدارد  و اين که سـکس ضد ارزش 
محسـوب نمـی شـود و سـکس فراتـر از يـک ماقات سـاده اسـت  بلکـه عاملـی برای 

فراموشـی مشـکات و آرامـش يافتـن طرفين اسـت. 
   از همـه ايـن هـا باالتـر »ترويج خشـونت« اسـت کـه به عنـوان راهی تسـکين دهنده و 

آرامـش بخـش به مخاطـب معرفی می شـود.
   کوئيلـو در ضمـن پرداختـن بـه موضوع ارتباط آزاد جنسـی، پـرده از رازی بر می دارد 
کـه از نـگاه او انسـان را بـه مـرز »خـود« نزديک مـی کند و نوعی خودشناسـی بـه دنبال 
دارد و آن »رنـج کشـيدن و تحقيـر شـدن « اسـت. گويـا سـکس مـی تواند منجـر به اين 

گونـه1 خودشناسـی شـود و انسـان را بـه حالتی برسـاند کـه ضمن رنج، لـذت ببرد.
   در نـگاه وی يکـی از راههـای لـذت، رنـج کشـيدن و رنـج دادن ديگـران اسـت2 انگار 
آزار دادن بـه ديگـران از اصـول زندگـی انسـان هـا محسـوب می شـود.3  ايـن رنج خود 
سـاخته نوعـی از نـور برای انسـان بـه ارمغان مـی آورد و خايـی همچون بهشـت برای 
انسـان ايجـاد مـی کنـد4 در ايـن رنـج کشـيدن و تحقيـری کـه از ناحيـه ديگـران متوجه 
انسـان مـی شـود انسـان به دنيـای ديگـری مـی رود و احسـاس مذهبی به او دسـت می 

دهـد5 و انسـان احسـاس آزادی کامل مـی يابد.6

پیوند معنويت و خود فروشی
   آن چـه يـک انحـراف واضـح و مغالطـه روشـن را در پـی دارد و در نتيجه يک آسـيب 

1 . همان، ص 259.
2 . همان، ص 235/238/236/229.

3. همان، ص 226.
4 . همان، ص 242/240.

5 . همان، ص 223.
6. همان، ص 224/228.
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اجتماعـی بـرای اجتمـاع در پـی دارد و يک کج راهه برای انسـانهای معنويـت گرا ايجاد 
مـی کنـد ارتباطی اسـت که کوئيلو بيـن معنويت و بی بندبـاری برقرار نموده اسـت. وی 
بيـش از 30 مـورد از » وجـود نـور« در چهـره دخترک فاحشـه صحبت به ميـان می آورد 
وبـرای روسـپی گـری تاريخـی مقـدس می شـمارد و ادعـا می کنـد معنويت با روسـپی 
گـری منافاتـی نـدارد و در صفحات متعـددی ابتذال معنويـت ادعايی خـود را به نمايش 

مـی گذارد. 

6- کتاب بریدا
   پائولـو کوئليـو در ايـن کتـاب بـه ترويج جادوگـری پرداخته و بـا بيان مسـائلی ناتمام 
و ناقـص در خصـوص جادوگـری، آن را يکـی از راه هـای تکامـل معرفـی می کنـد کـه 
می توانـد انسـان را در حـّل مشـکات خـود يـاری کنـد. از آنجـا کـه او بخشـی از عمر 
خـود را در راه جادوگـری سـپری نمـوده از ايـن رو در بسـياری از آثـار خود بـه ترويج 

می پـردازد.  آن 
   بريـدا نـام دختر جوانی اسـت که در مسـير آموزش جادوگری افتـاده و می خواهد آيين 
جادوگـری بيامـوزد. بـا اينکـه اين دختـر نامـزد دارد ولی در مسـير آمـوزش جادوگری، 
بـا مـرد جادوگـری ارتبـاط برقـرار کرده و بـا او رابطـه ی عاشـقانه دارد. او دربـاره نقش 
نيـروی جنسـی برای رسـيدن بـه مقامات معنوی می نويسـد: بـرای تحقق تشـّرف، بايد با 
اين نيرو آشـنا شـوی... چه طور آشـنا شـوم؟ يک فرمول سـاده اسـت که در تمام مدت 
رابطـه جنسـی، از حـواس پنج گانـه ات اسـتفاده کـن. اگـر در لحظـه اوج لـذت جنسـی، 
همـه ايـن حـواس بـا هم از راه برسـند، بـرای تشـّرف پذيرفتـه می شـويد1 در لحظه اوج 
لـذت جنسـی، حـواس پنج گانـه ناپديـد می شـود و وارد جهـان جـادو می شـويم؛ ديگـر 

1 . همان، ص 251/209.
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نمی توانيـم ببينيـم، بشـنويم، بچشـيم، لمـس کنيـم يـا ببوييـم. در آن چنـد ثانيـه طوالنی، 
همـه چيـز ناپديـد می شـود و خلسـه ای جـای آن هـا را می گيرد؛ خلسـه ای کامًا مشـابه 

خلسـه ای کـه عرفـا پس از سـال ها پرهيـزگاری و رياضـت به آن می رسـند.1

6-1  نقد کتاب بریدا 
   کوئليـودر ايـن کتـاب هماننـد کتـاب کيمياگر بـه ترويج جادوگـری پرداختـه و با بيان 
مسـائلی ناتمـام و ناقـص در خصـوص جادوگری، آن را يکـی از راه هـای تکامل معرفی 
می کنـد کـه می توانـد انسـان را در حـّل مشـکات خود ياری کنـد. از آنجا که او بخشـی 
از عمـر خـود را در راه جادوگـری سـپری نمـوده از اينـرو در بسـياری از آثـار خـود بـه 
ترويـج آن می پـردازد در حالـی کـه هيـچ چهـره ی شـفاف و روشـنی از جادوگـری ارائه 
نمی دهـد. يکـی از انحرافـات فکـری کوئليو پرداختن به مسـائل جادوگری اسـت. تاريخ 
نشـان داده اسـت کـه گروه جادوگران هميشـه در مقابـل انبيای الهی بوده انـد و همان قدر 
کـه انبيـا در راه هدايـت مـردم کوشـيده اند، جادوگـران راه ضالـت را پيموده انـد. علـت 
اساسـی ترويـج ايـن مسـئله را در چنـد چيـز می توان جسـت کـه عبارت انـد از: مجهول 
بـودن، عواميّـت مـردم و بی محتوايـی. چـون مسـئله جادوگـری ذاتـًا يـک امـر مجهولی 
بـوده و کسـی از آن اطـاع درسـتی نـدارد، از ايـن رو ادعايـی جادوگـران بـرای همـگان 
ممکـن اسـت. زيـرا جادوگری همانند علوم رايج و مرسـوم بشـری نيسـت که چارچوب 
خاصـی داشـته باشـد و همـگان بـا آن آشـنا بـوده و بتواننـد در آن خصوص اظهـار نظر 
کننـد بـه هميـن دليـل کوئليـو می تواند هر خشـک و تـری را تحت جادوگـری به خورد 
مـردم بدهـد. و يکـی ديگـر از رمـوز موفقيت کوئليـو عوام بـودن مردم اسـت. خصوصًا 
مغـرب زمينيـان که از فلسـفه و عرفـان  عميقی برخـوردار نبوده و خرافه پرسـتی در آنجا 

1 .  همان، ص 259
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ريشـه دار و شـايع می باشـد. بـه هميـن دليـل در آنجـا و در ايـران بيشـترين خواننـدگان 
آثـار کوئليـو را عوام النـاس تشـکيل می دهنـد و از اينـرو آثـار کوئليو را مطالـب بی محتوا 
تشـکيل داده اسـت زيـرا خالـی بـودن هيچ زحمتـی نـدارد. پُر بودن اسـت که بـه اندازه 

پُـری هـر چيزی زحمـت خاص خـود را خواهد داشـت.1

1. بريدا، ترجمه آرش حجازی و بهرام جعفری، ص 192و193.
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مرّوجان نشر آثار کوئلیو در ايران

   بـه دليـل آنکـه ابـزار اصلـی کوئليـو در نشـر افـکارش، قالـب رمان و داسـتان اسـت، 
بنابرايـن، عمـده تريـن عامان و ترويج دهنـدگان1  آثار او در ايران، مترجمان و ناشـرانی 
هسـتند کـه آثـار او را در ايـران ترويـج و تبليغ می کننـد، هرچند مروجـان او منحصر به 

مترجمان و ناشـران نيسـتند.
 

   اوليـن بـار در سـال 1374 با انتشـار کتـاب کيمياگر آثـار پائولو کوئليو وارد ايران شـد. 
اوليـن مترجـم کوئليـو در ايـران خانـم دل آرا قهرمـان اسـت. وقتـی کيمياگـر بـا ترجمه 
او بـرای اوليـن بـار منتشـر شـد، هيـچ کـس پائولـو را نمـی شـناخت. کتـاب را يکی از 
دوسـتان قهرمـان از پاريـس برايش فرسـتاد. دانشـجويان و گروه های گوناگـون کتاب را 

مـی خواندنـد و دل آرا قهرمـان را بـرای سـخنرانی دعوت مـی کردند.2
 

   پـس از او، طاهـره صديقيـان، حسـين نعيمـی، مريـم افراشـی، آرش حجازی، حسـين 
شـهرابی، سوسـن اردکانـی، بهـرام جعفـری، فريبـا رياضـی، کيومـرث پارسـای، محمـد 
مجلسـی، محمـود سـلطانيه، ميترا ميرشـکار، شـيرين الرودی، و ناهيد ايران نـژاد از ديگر 
مترجمـان آثـار کوئليو محسـوب می شـوند3 کّميت رو به رشـد آثار اين نويسـنده سـبب 
شـده بـود بعضـی بـه ترجمه يـک يا دو اثـر از او اکتفـا کننـد و بعضی ديگر دسـتپاچه و 

هيجـان زده، ترجمـه های دسـت و پاشکسـته روانـه بازار کتـاب کردند.4 

1. بریدا، ترجمه آرش حجازی و بهرام جعفری، ص203 .
2. www. salamatiran.com

3. شهاب شهرزاد، زندگی و آثار پائولو کوئیلو، ص 70
4. شهال زرلکی، جاودگر سرزمین سامبا، بررسی و نقد آثار پائولو کوئلیو، ص109
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   امـا شـايد بـرای کسـانی کـه خواننـده ترجمـه هـای آثـار کوئليـو در ايـران هسـتند، 
نـام آرش حجـازی از ديگـر مترجمـان آشـناتر باشـد. حجـازی دارای مجـوز رسـمی و 

انحصـاری از شـخص کوئليـو بـرای ترجمـه آثـار او در ايـران اسـت.1 
او انتشـارات »کاروان« را در سـال 1376 تأسـيس کـرد و سـه سـال بعـد کوئليـو را بـه 
ايـران دعـوت کـرد و در هميـن سـفر کوئليـو امتيـاز انحصـاری ترجمـه آثـارش را به او 
و انتشـارات »کاروان« داد. هرچنـد چـون قانـون »کپـی رايـت« در ايـران معتبـر نيسـت، 
ناشـران ديگـری نيـز بـه چاپ و انتشـار آثـار کوئليـو پرداخته انـد. آرش حجـازی همان 
کسـی اسـت که در جريان کشـته شـدن نـدا آقاسـلطان در اغتشاشـات پـس از انتخابات 
رياسـت جمهـوری سـال 13۸۸ در صحنـه حادثـه بـود و متهم به دسـت داشـتن در قتل 
نـدا آقاسـلطان اسـت. وی چنـد روز پـس از حادثـه، از کشـور فرار کـرد و به انگلسـتان 
پناهنـده شـد. جالـب اينجاسـت کـه پائولـو از مقامات انگليس خواسـت تا ويـزای آرش 
حجـازی، دانشـجوی دانشـگاه آکسـفورد بريتانيـا، را تمديد کننـد تا مجبور به بازگشـت 

بـه ايران نباشـد. 2
    عـاوه بـر انتشـارات »کاروان«، که ناشـر رسـمی آثار پائولو در ايران اسـت، 16 ناشـر 
ديگـر نيـز آثـار وی را منتشـر نمـوده انـد3  اما ايـن تعداد روز بـه روز در حال گسـترش 

بـود.4  تعـداد اين ناشـران تا سـال 2005 )13۸4( به 2۸ ناشـر رسـيده اسـت.5 

1. این مجوز همراه دستخط کوئلیو در مقدمه اغلب کتاب هایی که از وی ترجمه و انتشار داده، درج گردیده است.

 2. www.asriran.com
www.manaviat.com  .3  - حمید نگارش، »رهبران تباهی«، مربیان، ش 34، در22 

4.  23236ـ نگارنده با مراجعه به لیست کتاب های موجود درباره پائولو کوئلیو در کتابخانه تخصصی ادبی و هنری وابسته 
به دفتر تبلیغات قم تعداد 23 ناشر که کتاب های وی را به چاپ رسانده اند احصا کرده است؛ از جمله انتشارات: ثالث، 
روزبهان، روایت، فکر روز، البرز، فرزان روز، نی نگار، فرهنگ کاوش، ندای دانش، محراب دانش، میترا، جامی، پر، نگارستان 

کتاب، افراز، زرین، شیرین، دنیای نو، فکر نو، پیکان، بهجت، علم، مرکز.

5. www.arman.parsiblog.com
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   از عامـان ديگـری کـه نقـش مهمـی در سـفر کوئليـو بـه ايـران داشـتند، سـيدمحمد 
خاتمـی، رئيـس مرکـز بيـن المللـی گفت وگـوی تمدن هـا و عطـاءاهلل مهاجرانـی، وزير 
وقـت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در دوره اصاحات هسـتند. آرش حجـازی با همکاری 
ايـن دو نهـاد و مهاجرانـی در دوره اصاحـات، توانسـت پائولـو کوئليـو را در خرداد ماه 
1379 بـه ايـران بيـاورد. اين سـفر در اسـتقبال از آثـار کوئليو تأثيرات بسـزايی داشـت و 

موجـب شـد آثـار کوئليـو در دهـه ۸0 به چاپ هـای متعدد برسـد.
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 علل حمايت سران رژيم صهیونیستی از کوئلیو:

    کوئليـو در سـال 2001 بـرای سـخنرانی بـه اجـاس »داووس« دعـوت شـد و تنهـا 
شـخصيت هـای عالـی رتبه کشـورهای قدرتمنـد سياسـی و اقتصـادی در آن حضور می 
يابنـد و حتـی شـخصيت هـای رده دوم اجـازه ورود بـه اين اجـاس را ندارنـد. کوئليو 
در ايـن نشسـت، دربـاره آثـار خـود و نوع عرفانی کـه القا می کنـد، مطالبی بيان داشـت! 
در آن نشسـت، شـيمون پـرز )از مسـئوالن عالـی رتبه رژيـم صهيونيسـتی( از او قدردانی 
کـرد و گفـت: »معنويتـی کـه شـما مبلـغ آن هسـتيد در خاورميانـه بسـيار بـرای مـا مفيد 
اسـت و مـا بديـن شـيوه، مـی توانيم صلـح و آرامـش يهوديان را در کشـور خـود حکم 
فرمـا کنيـم.«1  ايـن مطلـب دليـل روشـنی اسـت بـر نـوع عرفانـی کـه از سـوی کوئليـو 
ترويـج مـی شـود؛ همـان معنويت و عرفانـی که با ترويج تسـاهل و تسـامح و اباحيگری 
روحيـه جهـاد و مبـارزه را از مسـلمانان فلسـطينی به نفع غاصبان اسـرائيلی مـی گيرد. از 
هميـن رو، برخـی از صاحـب نظـران پائولو کوئليـو را متعلق به نوعـی از جريان معنويت 
منسـوخ اومانيسـتی مـی داننـد کـه بـه شـدت مـورد توجه نظام سـلطه اسـت و توسـط 
رسـانه هـای وابسـته تبليـغ و ترويـج مـی شـود؛ معنويتـی کـه فاقد شـريعت اسـت و بر 
آمـوزه هـای مسـيحيت يهودی شـده )يا همان صهيونيسـم مسـيحی( تأکيـد دارد، اگرچه 
رابطـه پائولـو کوئليـو و کانون های صهيونيسـتی بسـيار مسـتحکم تر از اين اسـت. خود 
وی در مصاحبـه ای کـه در 19 دسـامبر 2007 بـا نشـريه فوکـوس مونيـخ انجـام داد، بـه 
رابطـه گسـترده اش بـا ايـن محافل اشـاره کـرد. کوئليـو در آن مصاحبه گفـت: »برای 10 
 Shimon Perez Center for( ”سـال اسـت کـه عضو مرکز “شـيمون پرز بـرای صلـح
Peace( هسـتم. ايـن نهـادی اسـت که به خـود آقای پرز متعلق اسـت و تـاش هايی را 

1 .احمدحسین شریفی، درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های کاذب، ص 80
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کـه بـرای برقـراری صلـح در خاورميانـه انجام می شـود، سـازمان مـی دهد.«
 

   پائولـو کوئليـو پيـش از ايـن نيـز بـه دعـوت نخسـت وزيـر رژيـم صهيونيسـتی، بـه 
عضويـت »بنيـاد شـورای مديـران بنيـاد پـرز« درآمـده بـود و در يکـی از سـفرهايش از 
دسـت شـيمون پـرز به خاطـر خدماتش بـه عالم ادبيـات و عرفـان، جايـزه دريافت کرد. 
در همـان مراسـم، شـيمون پـرز آرزو کرده بود کـه آثار کوئليـو در تمام دنيا منتشرشـودو 

بيشـترين مخاطب را داشـته باشـد.
 

   بنابـر آمـاری کـه از سـوی برخی مراکز انتشـاراتی غرب ارائه شـده، انتشـار آثار کوئليو 
پـس از کتـاب مقـدس بيشـترين هزينه و سـرمايه را در دنيـا به خود اختصـاص داده و به 

هميـن دليـل، از گسـترده ترين چاپ و توزيـع جهانی برخوردار بوده اسـت.1 

1. www.shia-leaders.com
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نتیجه گیری

   انسـان ايده آلـی کـه کوئيلـو در رمان هـا و داسـتان هايش بـه توصيـف آن مي پـردازد از 
نـگاه وی انسـان ماجراجويی اسـت که بر اسـاس خواسـته های نفسـانی و احسـاس های 
درونـی حرکـت می کنـد. او در حالـی قهرمان هـای داسـتانی را بـه عنـوان الگو و انسـان 
ايـده آل معرفـی مي کنـد کـه از يـک جهـت دچـار انحراف هـای عقيدتـی هسـتند و بـه 
خرافـه و احسـاس های غيرمعقـول رو آورده انـد ـ نظيـر: اعتقـاد بـه سـحر و جـادو، 
سرنوشـت محتـوم، فرمانبـری از نـدای درونـ  و از طرفـی در رفتـار، گريـزان از ديـن و 
مذهبـی هسـتند کـه او را محدود کرده و بـرای رهايـی از آن، آزادی، بی بندوباری و مباح 
شـمردن کارهـای نـاروا را سـرلوحه کار خود قرار داده اسـت. با جمع بنـدی ويژگی هايی 
کـه کوئيلـو بـرای انسـان مطلـوب خـود بيـان مي کنـد، مي تـوان به ايـن نتيجه رسـيد که 
انسـان ايـده آل وی بازگـو کننـده ويژگی هـای شـخصي خـود کوئيلو اسـت کـه او قصد 
دارد در داسـتان هايش بـه صـورت پازلـی هماهنـگ بـه تبييـن آن بپـردازد. انسـانی که به 
دنبـال برقـرار کـردن ارتبـاط بـا دنيـای نامرئـی ديگری اسـت کـه وی اين دنيـای تخيلی 
را از راه سـحر و جـادو امـکان پذيـر مي دانـد بـه طوری کـه انسـان بـا ارتبـاط بـا جهـان 
نامرئـي و مرمـوز بـه روياهـا و خواسـته های دل دسـت مي يابـد و بـا احسـاس برآمده از 
دل بـه سـعادت و تکامـل نائـل می آيـد کـه او آن را در عشـق خاصه مي کنـد. او نهايت 
ايـن عشـق را در ارتبـاط جنسـي آزاد خاصـه مي کنـد و به ايـن ترتيب انسـان ايده آل او 
همـان انسـان بی بندوبـاری اسـت کـه در پـی رهايـی از هـر قيدی و بندی تـاش مي کند. 
نکتـه: اسـتاد معـارف ايـن مباحث را در دروس انديشـه اسـامی 1و2 و اخاق اسـامی 
مـی توانـد مطـرح کنـد و بـا آگاهی از نظـرات پائولـو کوئليو ايـن شـخصيت را نقد کند  
و دانشـجويانی کـه خواسـته يـا  ناخواسـته کتـاب هـای او را مطالعـه مـی کننـد، آگاهی 
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بخشـد و بجـای عرفـان هـای کاذب آنهـا را به شـناخت شـخصيت معصوميـن ومعارف 
بـی نهايـت کامشـان و تفسـير کام وحی  از زبانشـان رهنمود سـازد.

ارائه نظرات و پيشنهادات:
https://survey.porsline.ir/s/jbzHdJ6
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