میگوید« :ورونیکا به این نتیجه رسید که سرانجام زمان آن
رسیده است تا خودش را بکشد .افتخار م ّلتش دیگر برایش
مهم نبود .وقت آن بود که بــه خودش افتخار کند .وقتش
رســیده بود که باور کند قدرت انجام این کار را داشته که
سرانجام شــهامتش را یافته و به زودی این زندگی را ترک
میکند .چه لذتی! از آن گذشته ،داشت این کار را به شیوهای
انجام مــیداد که در رؤیاهایش بود .بــا خوردن قرصهای
(((3
خوابآور که هیچ اثری از خود به جای نمیگذاشتند».
(((3

 .6ترویج اباحیگری
پائولو با القای مباح بودن حرام و ر ّد ارزشها ،بىاعتقادى و
اباحیگری را رواج میدهد .وی در کتاب «والکریها» داستان
دســتهاى از زنان همجنس بازِ تن فروش را روایت میکند
و در کتــاب یازده دقیقه ،روســپیگریهای ماریا را تقدس
میبخشد و در کتاب «ورونیکا تصمیم مىگیرد بمیرد» فساد
جنسى و بىبندوبارى قهرمان داستان را با شیوهاى وسوسه
انگیز به تصویر مىکشد و میگوید« :براى تحقق تشرف باید
با این نیرو آشنا شوى ...چطور آشنا شوم؟ یک فرمول ساده
است ،که در تمام مدت رابطة جنسى ،از حواس پنج گانهات
استفاده کن .اگر در لحظة اوج لذت جنسى همة این حواس
با هم از راه برسند ،براى تشرف پذیرفته مىشوى! ...خلسهاى
کام ً
ال مشابه خلســهاى که عرفا پس از سالها پرهیزکارى و
(((3
ریاضت به آن مىرسند».
با توجه به انحرافات این نویسنده که تفکراتش برگرفته از
مکاتب شکست خورده ،ضد دین و ضد خداست و عمل
به ســخنان وی ،که منجر به بحرانهایی رفتاری و معرفتی
میشود ،جای طرح این پرسش است که مترجمان ،ناشران و
ارائه کنندگان آثار افرادى چون پائولو ،با تیراژ باال و با بهترین
چاپ ،در پى چه اهدافىاند و در مقابل آن ،تکلیف متولیان
امور فرهنگی در کشور اسالمى ما چیست؟
 .34ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد ،ص .44
 .35اباحىگرى به معناى پایبند نبودن به ارزشهاى دینى است.
 .36بریدا ،صص .203 - 192

مقدمه
يکي از افرادي که از جانب زرســاالران و صهيونيســتها
جهت نشان دادن سراب معنویت ،به جای معنویت حقیقی
مورد تأييد و حمایت قرار گرفته« ،پائولو کوئیلو»((( نویسندة
معاصر برزیلی اســت که آثار او از پرفروشترین کتابهای
(((
دنیاست.
وی متولد ریودوژانیرو ،پايتخت سابق برزيل بوده و پس از
(((
عمري سرگرداني (((،بستری شدن در بیمارستانهای روانی،
تجربة انواع اعتیاد (((،زندانی شــدن به خاطر نوشتن کتابها
و تئاترهای جنســی((( و ...سرانجام تحت تأثير عرفانهای
کاذب قرار گرفت .آثار وي ،به اعتراف خودش (((،متأثر از
.www. Paulo Coelho .1
 .2کوئلیو پیش از آنکه در سال ۱۳۷۹ش به ایران بیاید ،در همایش جهانی سازی
داووس سخنرانی کرده بود .این همایش سالی یک بار برگزار میشود و تنها
شخصیتهای عالی رتب ه کشورهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی در آن حضور مییابند و
حتی شخصیتهای رده دوم اجازه ورود به این همایش را ندارند .کوئلیو در این نشست
درباره آثار خود و نوع عرفانی که ترویج میکند ،مطالبی گفت .در آن جلسه شیمون پرز
(از مسئوالن عالی رتبه رژیم صهیونیستی) از او قدردانی کرد و گفت« :معنویتی که
شما مبلغ آن هستید ،در خاورمیانه برای ما بسیار مفید است و ما بدین شیوه میتوانیم
صلح و آرامش یهودیان را در کشور خود حکمفرما کنیم ».وی در مصاحبه ای که
در  19دسامبر 2007م با نشریه «فوکوس مونیخ» انجام داد ،گفت« :برای  10سال
است که عضو مرکز شیمون پرز برای صلح (Shimon Perez Center for
 )Peaceهستم .این نهادی است که به خود آقای پرز مربوط است و تالشهایی که
برای برقراری صلح در خاورمیانه انجام میشود را سازمان می دهد »!...انگار از نظر
جناب کوئلیو جنایات جنگی اسرائیل در قانا ،غزه و لبنان هم از همین نوع تالشها برای
صلح به شمار میآید!
 .3پائولو در دوران جوانى پس از رهایى از تیمارستان و همزمان با نفوذ و گسترش
جنبش هیپى در ایاالت متحده آمریکا ،به این جنبش مىپیوندد و سپس با بلند کردن
موهاى خود و گرایش به مواد مخدر ،سکس و موسیقى راک ،کام ً
ال جذب آن فرهنگ
مىشود .او در همین زمینه ،ایمان مسیحىاش را نیز از دست داده و به ادیان شرقى
روى مىآورد( .اعترافات یک سالک ،ترجمه دل آرا قهرمان ،ص .)53
 .4وی به علت مشکالت روانی سه بار در بیمارستان اعصاب و روان بستری گردید.
(زندگی من ،پائولو کوئلیو ،ص ).103
 .5وي ميگويد« :ابتدا کوکائين ،سپس مواد روان گردان ،بعداً بيوست ،مسکالين ،و
خالصه هر نوع مواد مخدري بود ،آزمودم( .زندگي من ،خوان آرياس ،خجسته کيهان،
ص .)105
 .6پائولو به همراه یکى از خوانندگان مشهور برزیل به نام« رائول سیکزاس» اقدام به
چاپ مجموعه داستانهاى طنز سکسى به نام مجموعه کرینگها ( )Kring-haکردند.
مضر دانست و آنها را به زندان انداخت .وی تا سال
حکومت وقت کتابهاى مزبور را ّ
1973م مجموع ًا  6بار روانه زندان شد و  3ازدواج ناموفق داشت؛ اما تجربه زندان براى
او خیلى دردناک و تحقیرآمیز بود (چون رود جاري باش ،پائولو کوئیلو ،صص 20و .)15
 .7پائولو میگوید« :من فقط در کتابهایم به این اکتفا مىکنم که آنچه در زندگىام رخ

نحوة زندگي پرفراز و نشــيبش بوده است .وي که آثارش
به بيش از  60زبان ترجمه شــده ،با استفاده از خأل حاصل
از معنويت و دين در غرب ،سعی دارد تا بار دیگر ،مفاهیم
غلط و التقاطی را با ابزار رماننويســي ،در قالب یک شبه
معنویت ،به خوانندگان آثارش عرضه کند.
مبانیفکریپائولوکوئلیو
با مطالعة آثار پائولو ،میتوان گفت مهمترین مبانی وی
برگرفته از مارکسیسم ،شیطانپرستی و تفکرات جادویی
است ،هرچند از نظریات فروید (((،ماركي دوساد (((،کاباال
و ...نیز در آثارش بهره برده است.
(((1

.1مارکسیسم
یکی از اندیشههای مکتب شکست خوردة ماركسیسم
«مادی گرایی» اســت( ((1که در آثار پائولو كوئليو فراوان
ديده ميشود .به عنوان نمونه ،ماريا (شخص اول رمان يازده
دقيقه) كه در آرزوي ب ه دست آوردن ثروت فراوان است ،با
تكيه بر این شعار ماركسيستي ،اخالق ،شرافت و نجابتش
را كنار ميگذارد و به روسپيگري ميپردازد و در نهايت ،به
يكي از زنان ثروتمند و خوشبخت! تبديل ميشود .كوئليو
داده است ،تعریف کنم( ».اعترافات یک سالک ،ص .)44
 .8زيگموند فرويد؛ که فردی ضد دين بود ،در فرايبورگ آلمان زاده شد .پدرش،
يعقوب فرويد ،يهودى و تاجر پشم بود كه به آموزههاى دين يهود التزام چندانى
نداشت .مادرش نيز فردى مذهبى نبود .در اين فضا ،فرويد به طور رسمى به بىدينى
و الحاد روى آورد( .بررسى و نقد رويكرد فرويد به دين ،رحیم نارویی ،مقدمه).
 .9ماركي دوساد؛ نويسندهبدنام و هرزه فرانسوي که چندین بار به اتهام لواط به زندان
رفت .وی در حالی که  ۳۰سال از زندگیاش را در زندان گذرانده بود ،در  ۲دسامبر
سال  ۱۸۱۴درگذشت( .سایت ویکی پدیا ،مارکی دوساد).
 .10ماركسيسم مكتبي سياسي  -اجتماعي است كه تحت تأثير انديشههاي كارل
ماركس ،فيلسوف و جامعهشناس آلماني ،در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد( .سایت
ویکی پدیا ،مارکسیسم).
 .11مارکس ميگويد« :هر اندازه قدرت پول من بيشتر باشد ،من نيرومندترم.
من دارنده است .بنابراين،
خصيصههاي پول خصيصههاي من و نيروهاي من؛ يعني ِ
آنچه من هستم و آنچه را من ميتوانم انجام دهم ،به هيچ روي فرديت من تعيين
من زشت هم ميتوانم زيباترين زنان را بخرم و اين بدين معناست كه من
نميكندِ .
زشت نيستم؛ زيرا تأثير زشتي و قدرت مشمئز كنندهاش را پول من از ميان بر ميدارد.
به عنوان يك فرد ،من چالقم؛ اما پول ،بيست و چهار پا برايم دست و پا ميكند.
بنابراين ،من چالق نيستم .من آدمي رذل ،بيشرف ،حقهباز و ابلهام ،اما پول محترم
است .بنابراين ،دارندهاش نيز محترم است .پول سرآمد همه خوبيهاست و از اين رو
دارندهاش نيز خوب است( ».ماركس و آزادي ،ايگلتون تري ،ج  ،1صص .46- 47

در این كتاب مينويسد« :دستمزد آنان [روسپيها] تقريب ًا در هر
چهار ساعت ،معادل دو ماه كار در فروشگاه پارچه است...؛
يعني در يك روز معادل دو ماه حقوق در فروشگاه پارچه...
در عين حال ،آنچه يك روسپي معمولي به دست ميآورد،
بسيار بيشتر از پولي است كه ميتوان با تدريس زبان فرانسه
در برزيل به دست آورد .تنها نياز به حضور در يك ميخانه،
(((1
رقصيدن و ايجاد ارتباط دارد».
 .2سحر و جادو
تعالیم سحر و جادو در اندیشه و نوشتههای پائولو موج
میزنــد .به عنوان نمونه ،اولين كتاب پائولو «خاطرات يك
مغ» میباشد كه البته نام اصلي آن «خاطرات يك جادوگر»
و موضوع آن نيز يكي از سنّتهاي جادوگري است .موضوع
كتــاب ديگر او؛ یعنی «بريدا» نيز جادوگري اســت .كتاب
«ساحرة پورتوب ّلو» نيز دربارة يك جادوگر است .بیان شیوهها
و رمز و راز جادوگرى و طرح جادو به عنوان وسیلهاى که
مىتواند از انسان محافظت کند ،از جمله مطالب ارائه شده
از سوی او میباشد.
(((1

.3شیطانپرستی
اندیشة شیطان پرستی با مطالع ة آثار و انديشههاي شيطاني
«آليستر كرولي» در پائولو كوئليو به وجود آمد .كرولي مسئول
(((1
و مؤسس انجمن «شيطان براي شيطان» است.
ّ (((1
پائولو در كتابهاي :بريدا ((1(،زهير( ((1و ساحرة پورتوبلو
از اندیشه و مراسم شيطانپرستي و احضار شيطان سخن به
ميان آورده است و آن را صریح ًا ترویج میکند.
برخی از احنرافات پائولو کوئلیو
 .1تنقیص خدا
در مكتب شبه معنوی پائولو ،خدا محدود و ناقص معرفی
 .12يازده دقيقه ،پائولو كوئليو ،ص .99
 .13شيطانپرستي را بر اساس سير تاريخي آن ميتوان به سه مرحله؛ شيطانپرستي
بدوي (كهن) ،شيطانپرستي قرون وسطايي و شيطانپرستي مدرن (جديد) تقسيم
كرد.
 .14اعترافات يك سالك ،ص .127
 .15بريدا ،كوئليو پائولو ،ص .154
 .16زهير ،كوئليو پائولو ،ص .282
 .17ساحرهپورتوبلو ،کوئیلو پائولو ،صص  251و  248و .264

شــده و شناختش کاری عبث شــمرده میشود ((1(.پائولو
(((2
خداوند را گاه خطاكار( ((1اعالم کرده و گاه بيحكمت.
گاهی به خدا نســبت ظلم داده( ((2و گاه او را در خلقت،
بیبرنامه( ((2معرفي ميكند .خدای ترســیمی وی« ،خدايي
بيرحم است که همواره ميسازد و ويران ميکند ((2(».وی
معتقد به وجود چهرة زنانة خداوند بوده و میگوید« :یکی
از چهرههای خداوند ،چهرة یک زن است ((2(».و «کلیسای
کاتولیک نیــز چارهای ندارد که در آیندة نزدیک ،این چهرة
(((2
مادینة خداوند را به رسمیت بشناسد».
پائولو راه رسیدن به عشق خدا را در مبارزه کردن با خدا

 .18وی میگوید« :كسي كه به جستجوي خدا ميرود ،دارد وقتش را تلف ميكند».
كنار رود پيدرا نشستم و گريستم ،صص.151-150
 .19در داستان «شيطان و دوشيزه پريم» ،وقتي خارجي با نداي درونش گفتگو ميكند
شر بيابد ،نداي درونش به او ميگويد :تالش براي كشف
تا علت و منشأیي براي ّ
دليل وجوديات بيفايده است .اگر توضيحي ميخواهي ،ميتواني به خودت بگويي:
من روشي هستم كه خدا براي تنبيه خودش يافته است .تنبيه خودش به خاطر اينكه
در يك لحظه غفلت ،تصميم گرفت جهان را خلق كند( .شيطان و دوشيزه پريم ،ص
 )109انسان در مناجاتش با خداوند ميتواند بگويد« :خدايا! اگر فهرست گناهان مرا
با گناهان خودت مقايسه كني ،ميبيني كه تو به من بدهكاري( ».كوه پنجم ،پائولو
كوئليو ،ص .)224
 .20پائولو میگوید« :خداوند از زندگي يكنواخت آدم و حوا در بهشت كسل شده بود.
درخت ممنوعه را در وسط بهشت كاشت تا كمي داستان خلقت جالبتر و مهيجتر
شود( ».ورونيكا تصميم ميگيرد بميرد ،پائولو كوئليو ،ص  ،)165وي از زبان ايلياي
نبي ميگويد« :خدا تا به حال کارهايي کرده که در حکمتش ترديد کردهام» (کوه
پنجم ،ص .)40
 .21پائولو معتقد است از زماني كه در اين دنيا قضاوت اختراع شد ،خداوند عادل نبوده
است .اولين قضاوت مربوط به نافرماني آدم و حوا است .اين نافرماني ،سرپيچي از يك
قانون غيرمنطقي و عجيب بود .بيعدالتي همچنان ادامه پيدا كرد تا اينكه چند قرن
بعد ،وقتي خدا به رحم آمد و پسرش را فرستاد تا جهان را نجات دهد ،پسرش در همان
بيعدالتي سقوط كرد كه خودش آفريده بود و چهار ميخ به صليب دوخته شد( .ورونيكا
تصميم ميگيرد بميرد ،صص  )168 - 167در نوشتههاي پائولو ،حتي پيامبران نيز
خدا را به عدالت نميشناسند .ايليا ،پيامبر بنياسرائيل ،در مناجات خود با خدا ميگويد:
«خدايا! هيچ سر از كارت در نميآورم .در كارت هيچ عدلي نميبينم .خود را از زندگي
من كنار بكش كه من ديگر ويران شدهام( ».كوه پنجم ،ص .)176
 .22پائولو میگوید« :همه كتابهاي مقدس در جستجوي خداوند و درك حضور او نوشته
شدهاند؛ اما آنچه خداوند از ما انتظار دارد ،نميدانيم و اجدادمان نيز نميدانستهاند».
(كيمياگر  ،2صص .)175 – 174
 .23شيطان و دوشیزه پریم ،ص .149
 .24کنار رود پیدرا نشستم و گریستم ،صص  31و .84
 .25زندگی و آثار پائولو کوئلیو ،شهاب شهرزاد ،ص .38

دانسته( ((2و در رمان «کوه پنجم تجربة ایلیا»( ((2از زبان این
پیامبر بنیاســرائیل ،میگوید« :حاال که خدا ما را فراموش
کــرده ،ما هم او را فراموش میکنیــم .پیش از این ،هدفم
ســرنگون کردن ایزابل بود و بازگرداندن اسرائیل .حاال در
مبارزه با خدا میخواهم این شــهر ویران شده را بازسازی
(((2
کنم».
بین خداشناسی شــبه معنویت پائولو با خداشناسی در
عرفان اســامی تضادها و تفاوتهای عمیقی وجود دارد و
َورای ادعاهای این شبه معنویت مبنی بر رساندن اعضای
فرقــه به آرامش ،عمــ ً
ا ایمان به خدای خطــاکار ،ظالم،
س
ب و تر 
بیحکمت ،بیبرنامه و ...ســالک را در اضطرا 
رها میکند .ضمن اینکه ،در هیچ منطقی ،مبارزه خداوند با
بندهاش قابل توجیه نیست.
 .2شریعت گریزی
برای پیروان مکاتب معنوی ،بیمباالت بودن ،بیمنطقی
و خطاکار بودن بســیار مضحک است ،در حالی که پائولو
با بیحکمت معرفی کردن خدا ،مقدمة شــريعتگريزي،
خطاکاری و بیمنطق بودن را ایجــاد میکند و میگوید:
«حال كه معياري وجود ندارد ،نافرماني و عصيان هم معنا
ندارد .هر كس جايز اســت هر كاري بكند .خداوند او را
خواهد بخشــيد .خداوند در نهايت ،بــه همة كارهاي ما
راضي خواهد بود ،حتي اگر بيجهت جنگهاي صليبي به
راه انداخته شود و هزاران مسلمان كشته شوند و حتي اگر
كليساي قرون وسطي به اشتباه دادگاه تفتيش عقايد به راه
اندازند و حتي اگر عيسي را بر صليب كشند ،خداوند همه
(((2
را خواهد بخشيد».
وی در اظهاراتــی متناقض ،به طرفــداران خود اجازه
نمیدهد به آموزههای او بیمباالت باشند و به تمرینهایی
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که او برای ســالکان تجویز کرده ،عمل نکنند و بر خالف
دستورات او رفتار نمایند .به اعتراف خود پائولو ،وقتی انسان
(((3
یک راه را انتخاب کرد ،باید به تمام لوازم آن مقیّد باشد.
.3پلورالیسمدینی
از ســخنان پائولو بر میآید کــه او در زمینة معنویت و
دینــداری قائل به تنوع و تکثّر و به اصطالح پلورالیســم
است ((3(.وی میگوید« :باید اعالم کرد که انسان میتواند
مســلمان باشــد یا کاتولیک یا بودایی یا المذهب و این
موضوع ،به کسی ربط ندارد ».در حالی که دین حق در هر
زمانی ،یکی بیشتر نیست؛ زیرا آموزههای ادیان موجود،
گاهی متناقض و متعارضاند و معلوم است که نمیشود دو
کار متناقض انسان را به یک نتیجه (سعادت دنیا و آخرت)
برساند.

 .4ترویج مستی و باده نوشی
کوئلیــو در فرازهای مختلفی از آثارش مســت کردن،
باده نوشــی ،پیاله ،شــراب ،الکل ،میخانــه و میکده را
ترویج میکند .گویا اگر از ویســکی و جام سخن نگوید،
اندیشههایش به انجام نمیرسد .به گوشهای از این تلقینات
توجه کنید« :تا مادرید سفر کردم؛ چون میخواستم ببینمش.
میخواستم صدایش را بشنوم .میخواستم در میخانهای
با او بنشــینم و زمانهایی را به یاد بیــاورم که با هم بازی
میکردیم .میتوانستم بمانم ،دست کم یک روز دیگر .با هم
(((3
شام میخوردیم ،کمی مست میکردیم»....
(((3

 .5ترویج خودکشی و پوچگرایی
پائولــو با تهی کــردن کامل ذهن خواننــدگان آثارش،
پوچگرایی را تبلیغ میکند و بــا گرفتن تمامی امید (تنها
سرمایة انســان برای تحرک ،تالش و پویایی) آنها ،شروع
به آموزش و ترویج روشــهای مختلف خودکشی کرده،
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