
مقدمه
يکي از افرادي که از جانب زرســاالران و صهيونيســتها 
جهت نشان دادن سراب معنويت، به جای معنويت حقيقی 
مورد تأييد و حمايت قرار گرفته، »پائولو کوئيلو«))) نويسندة 
معاصر برزيلی اســت که آثار او از پر فروش ترين کتابهای 

دنياست.))) 
وی متولد ريودوژانيرو، پايتخت سابق برزيل بوده و پس از 
عمري سرگرداني،))) بستری شدن در بيمارستانهای روانی،))) 
تجربة انواع اعتياد،))) زندانی شــدن به خاطر نوشتن کتابها 
و تئاترهای جنســی))) و... سرانجام تحت تأثير عرفان های 
کاذب قرار گرفت. آثار وي، به اعتراف خودش،))) متأثر از 

.www. Paulo Coelho  .1
2. کوئلیو پیش از آنکه در سال 1۳۷۹ش به ایران بیاید، در همایش جهانی سازی 
تنها  و  می شود  برگزار  بار  یک  سالی  همایش  این  بود.  کرده  سخنرانی  داووس 
شخصیتهای عالی رتبه  کشور های قدرتمند سیاسی و اقتصادی در آن حضور می یابند و 
حتی شخصیتهای رده دوم اجازه ورود به این همایش را ندارند. کوئلیو در این نشست 
درباره آثار خود و نوع عرفانی که ترویج می کند، 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 می توانیم 
صلح و آرامش یهودیان را در کشور خود حکمفرما کنیم.« وی در مصاحبه ای که 
در 1۹ دسامبر 200۷م با نشریه »فوکوس مونیخ« انجام داد، گفت: »برای 10 سال 
 Shimon Perez Center for(  است که عضو  مرکز شیمون پرز برای صلح
Peace( هستم. این نهادی است که به خود آقای پرز مربوط است و تالشهایی که 
برای برقراری صلح در خاورمیانه انجام می شود 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 می آید!
۳. پائولو در دوران جوانی پس از رهایی از تیمارستان و همزمان با نفوذ و گسترش 
جنبش هیپی در ایاالت متحده آمریکا، به این جنبش می پیوندد و سپس با بلند کردن 
موهای خود و گرایش به مواد مخدر، سکس و موسیقی راک، کاماًل جذب آن فرهنگ 
می شود. او در همین زمینه، ایمان مسیحی اش را نیز از دست داده و به ادیان شرقی 

روی می آورد. )اعترافات یک سالک، ترجمه دل آرا قهرمان، ص 5۳(.
4. وی به علت مشکالت روانی سه بار در بیمارستان اعصاب و روان بستری گردید. 

)زندگی من، پائولو کوئلیو، ص 10۳.(
5. وي مي گوید: »ابتدا کوکائین، سپس مواد روان گردان، بعداً بیوست، مسکالین، و 
خالصه هر نوع مواد مخدري بود، آزمودم. )زندگي من، خوان آریاس، خجسته کیهان، 

ص 105(.
6. پائولو به همراه یکی از خوانندگان مشهور برزیل به نام» رائول سیکزاس« اقدام به 
چاپ مجموعه داستانهای طنز سکسی به نام مجموعه کرینگها )Kring-ha( کردند. 
حکومت وقت کتابهای مزبور را مضّر دانست و آنها را به زندان انداخت. وی تا سال 
1۹۷۳م مجموعاً 6 بار روانه زندان شد و ۳ ازدواج ناموفق داشت؛ اما تجربه زندان برای 
او خیلی دردناک و تحقیرآمیز بود )چون رود جاري باش، پائولو کوئیلو، صص20 و 15(.

۷. پائولو می گوید: »من فقط در کتابهایم به این اکتفا می کنم که آنچه در زندگی ام رخ 

نحوة زندگي پرفراز و نشــيبش بوده است. وي که آثارش 
به بيش از 0) زبان ترجمه شــده، با استفاده از خأل حاصل 
از معنويت و دين در غرب، سعی دارد تا بار ديگر، مفاهيم 
غلط و التقاطی را با ابزار رمان  نويســي، در قالب يک شبه 

معنويت، به خوانندگان آثارش عرضه کند. 

مبانی فکری پائولو کوئلیو
با مطالعة آثار پائولو، می توان گفت مهم ترين مبانی وی 
برگرفته از مارکسيسم، شيطان پرستی و تفکرات جادويی 
است، هرچند از نظريات فرويد،))) مارکي دوساد،))) کاباال 

و... نيز در آثارش بهره برده است.
). مارکسیسم)1))

يکی از انديشه های مکتب شکست خوردة مارکسيسم 
»مادی گرايی« اســت)))) که در آثار پائولو کوئليو فراوان 
ديده مي شود. به عنوان نمونه، ماريا )شخص اول رمان يازده 
دقيقه) که در آرزوي به  دست آوردن ثروت فراوان است، با 
تکيه بر اين شعار مارکسيستي، اخالق، شرافت و نجابتش 
را کنار مي گذارد و به روسپي گري مي پردازد و در نهايت، به 
يکي از زنان ثروتمند و خوش بخت! تبديل مي شود. کوئليو 

داده است، تعریف کنم.« )اعترافات یک سالک، ص 44(.
8. زیگموند فروید؛ که فردی ضد دین بود، در فرایبورگ آلمان زاده شد. پدرش، 
یعقوب فروید، یهودی و تاجر پشم بود که به آموزه های دین یهود التزام چندانی 
نداشت. مادرش نیز فردی مذهبی نبود. در این فضا، فروید به طور رسمی به بی دینی 

و الحاد روی آورد. )بررسی و نقد رویکرد فروید به دین، رحیم نارویی، مقدمه(.
۹. مارکي دوساد؛ نویسنده بدنام و هرزه فرانسوي که چندین بار به اتهام لواط به زندان 
رفت. وی در حالی که ۳0 سال از زندگی اش را در زندان گذرانده بود، در 2 دسامبر 

سال 1814 درگذشت. )سایت ویکی پدیا، مارکی دوساد(.
10. مارکسیسم مکتبي سیاسي - اجتماعي است که تحت تأثیر اندیشه هاي کارل 
مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلماني، در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. )سایت 

ویکی پدیا، مارکسیسم(. 
11. مارکس مي گوید: »هر اندازه قدرت پول من بیش تر باشد، من نیرومندترم. 
خصیصه هاي پول خصیصه هاي من و نیروهاي من؛ یعني مِن دارنده است. بنابراین، 
آنچه من هستم و آنچه را من مي توانم انجام دهم، به هیچ روي فردیت من تعیین 
نمي کند. مِن زشت هم مي توانم زیباترین زنان را بخرم و این بدین معناست که من 
زشت نیستم؛ زیرا تأثیر زشتي و قدرت مشمئز کننده اش را پول من از میان بر مي دارد. 
به عنوان یک فرد، من چالقم؛ اما پول، بیست و چهار پا برایم دست و پا مي کند. 
بنابراین، من چالق نیستم. من آدمي رذل، بي شرف، حقه باز و ابله ام، اما پول محترم 
است. بنابراین، دارنده اش نیز محترم است. پول سرآمد همه خوبیهاست و از این رو 

دارنده اش نیز خوب است.« )مارکس و آزادي، ایگلتون تري، ج 1، صص 4۷ -46.

می گويد: »ورونيکا به اين نتيجه رسيد که سرانجام زمان آن 
رسيده است تا خودش را بکشد. افتخار مّلتش ديگر برايش 
مهم نبود. وقت آن بود که بــه خودش افتخار کند. وقتش 
رســيده بود که باور کند قدرت انجام اين کار را داشته که 
سرانجام شــهامتش را يافته و به زودی اين زندگی را ترک 
می کند. چه لذتی! از آن گذشته، داشت اين کار را به شيوه ای 
انجام مــی داد که در رؤياهايش بود. بــا خوردن قرصهای 

خواب آور که هيچ اثری از خود به جای نمی گذاشتند.«))))
6. ترویج اباحی گری)3))

پائولو با القای مباح بودن حرام و رّد ارزشها، بی اعتقادی و 
اباحی گری را رواج می دهد. وی در کتاب »والکريها« داستان 
دســته ای از زنان هم جنس بازِ تن فروش را روايت می کند 
و در کتــاب يازده دقيقه، روســپی گريهای ماريا را تقدس 
می بخشد و در کتاب »ورونيکا تصميم می گيرد بميرد« فساد 
جنسی و بی بندوباری قهرمان داستان را با شيوه ای وسوسه 
انگيز به تصوير می کشد و می گويد: »برای تحقق تشرف بايد 
با اين نيرو آشنا شوی... چطور آشنا شوم؟ يک فرمول ساده 
است، که در تمام مدت رابطة جنسی، از حواس پنج گانه ات 
استفاده کن. اگر در لحظة اوج لذت جنسی همة اين حواس 
با هم از راه برسند، برای تشرف پذيرفته می شوی!... خلسه ای 
کاماًل مشابه خلســه ای که عرفا پس از سالها پرهيزکاری و 

رياضت به آن می رسند.«))))
با توجه به انحرافات اين نويسنده که تفکراتش برگرفته از 
مکاتب شکست خورده، ضد دين و ضد خداست و عمل 
به ســخنان وی، که منجر به بحرانهايی رفتاری و معرفتی 
می شود، جای طرح اين پرسش است که مترجمان، ناشران و 
ارائه کنندگان آثار افرادی چون پائولو، با تيراژ باال و با بهترين 
چاپ، در پی چه اهدافی اند و در مقابل آن، تکليف متوليان 

امور فرهنگی در کشور اسالمی ما چيست؟

۳4. ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد، ص 44.
۳5. اباحی گری به معنای پایبند نبودن به ارزشهای دینی است.

۳6. بریدا، صص 1۹2 - 20۳.



در اين کتاب مي نويسد: »دستمزد آنان ]روسپيها[ تقريباً در هر 
چهار ساعت، معادل دو ماه کار در فروشگاه پارچه است...؛ 
يعني در يک روز معادل دو ماه حقوق در فروشگاه پارچه... 
در عين حال، آنچه يک روسپي معمولي به دست مي آورد، 
بسيار بيش تر از پولي است که مي توان با تدريس زبان فرانسه 
در برزيل به دست آورد. تنها نياز به حضور در يک مي خانه، 

رقصيدن و ايجاد ارتباط دارد.«))))

2. سحر و جادو
تعاليم سحر و جادو در انديشه و نوشته های پائولو موج 
می زنــد. به عنوان نمونه، اولين کتاب پائولو »خاطرات يک 
مغ« می باشد که البته نام اصلي آن »خاطرات يک جادوگر« 
و موضوع آن نيز يکي از سنّتهاي جادوگري است. موضوع 
کتــاب ديگر او؛ يعنی »بريدا« نيز جادوگري اســت. کتاب 
»ساحرة پورتوبّلو« نيز دربارة يک جادوگر است. بيان شيوه ها 
و رمز و راز جادوگری و طرح جادو به عنوان وسيله ای که 
می تواند از انسان محافظت کند، از جمله مطالب ارائه شده 

از سوی او می باشد.
). شیطان پرستی))))

انديشة شيطان پرستی با مطالعة  آثار و انديشه هاي شيطاني 
»آليستر کرولي« در پائولو کوئليو به وجود آمد. کرولي مسئول 

و مؤسس انجمن »شيطان براي شيطان« است.))))
پائولو در کتابهاي: بريدا،)))) زهير)))) و ساحرة پورتوبّلو)))) 
از انديشه و مراسم شيطان پرستي و احضار شيطان سخن به 

ميان آورده است و آن را صريحاً ترويج می کند. 

برخی از احنرافات پائولو کوئلیو

). تنقیص خدا
در مکتب شبه معنوی پائولو، خدا محدود و ناقص معرفی 

12. یازده دقیقه، پائولو کوئلیو، ص ۹۹. 
1۳. شیطان پرستي را بر اساس سیر تاریخي آن مي توان به سه مرحله ؛ شیطان پرستي 
بدوي )کهن(، شیطان پرستي قرون وسطایي و شیطان پرستي مدرن )جدید( تقسیم 

کرد. 
14. اعترافات یک سالک، ص 12۷. 

15. بریدا، کوئلیو پائولو، ص 154.

16. زهیر، کوئلیو پائولو، ص 282.
1۷. ساحره پورتوبلو، کوئیلو پائولو، صص 251 و 248 و 264.

شــده و شناختش کاری عبث شــمرده می شود.)))) پائولو 
خداوند را گاه خطاکار)))) اعالم کرده و گاه بي حکمت.)0)) 
گاهی به خدا نســبت ظلم داده)))) و گاه او را در خلقت، 
بی برنامه)))) معرفي مي کند. خدای ترســيمی وی، »خدايي 
بي رحم است که همواره مي سازد و ويران مي کند.«)))) وی 
معتقد به وجود چهرة زنانة خداوند بوده و می گويد: »يکی 
از چهره های خداوند، چهرة يک زن است.«)))) و »کليسای 
کاتوليک نيــز چاره ای ندارد که در آيندة نزديک، اين چهرة 

مادينة خداوند را به رسميت بشناسد.«)))) 
پائولو راه رسيدن به عشق خدا را در مبارزه کردن با خدا 

18. وی می گوید: »کسي که به جستجوي خدا مي رود، دارد وقتش را تلف مي کند.« 
کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، صص151-150.

1۹. در داستان »شیطان و دوشیزه پریم«، وقتي خارجي با نداي درونش گفتگو مي کند 
تا علت و منشأیي براي شّر بیابد، نداي درونش به او مي گوید: تالش براي کشف 
دلیل وجودي ات بي فایده است. اگر توضیحي مي خواهي، مي تواني به خودت بگویي: 
من روشي هستم که خدا براي تنبیه خودش یافته است. تنبیه خودش به خاطر اینکه 
در یک لحظه غفلت، تصمیم گرفت جهان را خلق کند. )شیطان و دوشیزه پریم، ص 
10۹( انسان در مناجاتش با خداوند مي تواند بگوید: »خدایا! اگر فهرست گناهان مرا 
با گناهان خودت مقایسه کني، مي بیني که تو به من بدهکاري.« )کوه پنجم، پائولو 

کوئلیو، ص 224(.
20. پائولو می گوید: »خداوند از زندگي یکنواخت آدم و حوا در بهشت کسل شده بود. 
درخت ممنوعه را در وسط بهشت کاشت تا کمي داستان خلقت جالب تر و مهیج تر 
شود.« )ورونیکا تصمیم مي گیرد بمیرد، پائولو کوئلیو، ص 165(، وي از زبان ایلیاي 
نبي مي گوید: »خدا تا به حال کارهایي کرده که در حکمتش تردید کرده ام« )کوه 

پنجم، ص 40(.
21. پائولو معتقد است از زماني که در این دنیا قضاوت اختراع شد، خداوند عادل نبوده 
است. اولین قضاوت مربوط به نافرماني آدم و حوا است. این نافرماني، سرپیچي از یک 
قانون غیرمنطقي و عجیب بود. بي عدالتي هم چنان ادامه پیدا کرد تا اینکه چند قرن 
بعد، وقتي خدا به رحم آمد و پسرش را فرستاد تا جهان را نجات دهد، پسرش در همان 
بي عدالتي سقوط کرد که خودش آفریده بود و چهار میخ به صلیب دوخته شد. )ورونیکا 
تصمیم مي گیرد بمیرد، صص 16۷ - 168( در نوشته هاي پائولو، حتي پیامبران نیز 
خدا را به عدالت نمي شناسند. ایلیا، پیامبر بني اسرائیل، در مناجات خود با خدا مي گوید: 
»خدایا! هیچ سر از کارت در نمي آورم. در کارت هیچ عدلي نمي بینم. خود را از زندگي 

من کنار بکش که من دیگر ویران شده ام.« )کوه پنجم، ص 1۷6(.
22. پائولو می گوید: »همه کتابهاي مقدس در جستجوي خداوند و درک حضور او نوشته 
شده اند؛ اما آنچه خداوند از ما انتظار دارد، نمي دانیم و اجدادمان نیز نمي دانسته اند.« 

)کیمیاگر 2، صص 1۷4 – 1۷5(.
2۳. شیطان و دوشیزه پریم، ص 14۹.

24. کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، صص ۳1 و 84.
25. زندگی و آثار پائولو کوئلیو، شهاب شهرزاد، ص ۳8.

دانسته)))) و در رمان »کوه پنجم تجربة ايليا«)))) از زبان اين 
پيامبر بنی اســرائيل، می گويد: »حاال که خدا ما را فراموش 
کــرده، ما هم او را فراموش می کنيــم. پيش از اين، هدفم 
ســرنگون کردن ايزابل بود و بازگرداندن اسرائيل. حاال در 
مبارزه با خدا می خواهم اين شــهر ويران شده را بازسازی 

کنم.«))))
بين خداشناسی شــبه معنويت پائولو با خداشناسی در 
عرفان اســالمی تضادها و تفاوتهای عميقی وجود دارد و 
َورای ادعاهای اين شبه معنويت مبنی بر رساندن اعضای 
فرقــه به آرامش، عمــاًل ايمان به خدای خطــاکار، ظالم، 
بی حکمت، بی برنامه و... ســالک را در اضطراب  و ترس  
رها می کند. ضمن اينکه، در هيچ منطقی، مبارزه خداوند با 

بنده اش قابل توجيه نيست. 

2. شریعت گریزی
برای پيروان مکاتب معنوی، بی مباالت بودن، بی منطقی 
و خطاکار بودن بســيار مضحک است، در حالی که پائولو 
با بی حکمت معرفی کردن خدا، مقدمة شــريعت گريزي، 
خطاکاری و بی منطق بودن را ايجــاد می کند و می گويد: 
»حال که معياري وجود ندارد، نافرماني و عصيان هم معنا 
ندارد. هر کس جايز اســت هر کاري بکند. خداوند او را 
خواهد بخشــيد. خداوند در نهايت، بــه همة کارهاي ما 
راضي خواهد بود، حتي اگر بي جهت جنگهاي صليبي به 
راه انداخته شود و هزاران مسلمان کشته شوند و حتي اگر 
کليساي قرون وسطي به اشتباه دادگاه تفتيش عقايد به راه 
اندازند و حتي اگر عيسي را بر صليب کشند، خداوند همه 

را خواهد بخشيد.«)))) 
وی در اظهاراتــی متناقض، به طرفــداران خود اجازه 
نمی دهد به آموزه های او بی مباالت باشند و به تمرينهايی 

26. پائولو می گوید: »گاهی خدا اطاعت می طلبد؛ اما گاهی هم مایل است اراده ما 
را بیازماید و ما را به مبارزه می طلبد تا عشقش را درک کنیم.« )زهیر، ص 100(.

2۷. پائولو می گوید: »با اینکه در دین وی )ایلیا( سوزاندن مرده ها حرام است؛ اما برای 
مبارزه با خداوندی که سرنوشت او را به دلخواه خودش تغییر می دهد، مرده های شهر 

اکبر را می سوزاند.« )کوه پنجم، ص 2۳0(.
28. همان، ص 1۹۷.

2۹. شیطان و دوشیزه پریم، ص 164.

که او برای ســالکان تجويز کرده، عمل نکنند و بر خالف 
دستورات او رفتار نمايند. به اعتراف خود پائولو، وقتی انسان 
يک راه را انتخاب کرد، بايد به تمام لوازم آن مقيّد باشد.)0)) 

). پلورالیسم دینی
از ســخنان پائولو بر می آيد کــه او در زمينة معنويت و 
دينــداری قائل به تنوع و تکثّر و به اصطالح پلوراليســم 
است.)))) وی می گويد: »بايد اعالم کرد که انسان می تواند 
مســلمان باشــد يا کاتوليک يا بودايی يا المذهب و اين 
موضوع، به کسی ربط ندارد.« در حالی که دين حق در هر 
زمانی، يکی بيش تر نيست؛ زيرا آموزه های اديان موجود، 
گاهی متناقض و متعارض اند و معلوم است که نمی شود دو 
کار متناقض انسان را به يک نتيجه )سعادت دنيا و آخرت) 

برساند. 

4. ترویج مستی و باده نوشی
کوئليــو در فرازهای مختلفی از آثارش مســت کردن، 
باده نوشــی، پياله، شــراب، الکل، می خانــه و می کده را 
ترويج می کند. گويا اگر از ويســکی و جام سخن نگويد، 
انديشه هايش به انجام نمی رسد. به گوشه ای از اين تلقينات 
توجه کنيد: »تا مادريد سفر کردم؛ چون می خواستم ببينمش. 
می خواستم صدايش را بشنوم. می خواستم در می خانه ای 
با او بنشــينم و زمانهايی را به ياد بيــاورم که با هم بازی 
می کرديم. می توانستم بمانم، دست کم يک روز ديگر. با هم 

شام می خورديم، کمی مست می کرديم....«))))
3. ترویج خودکشی و پوچ گرایی))))

پائولــو با تهی کــردن کامل ذهن خواننــدگان آثارش، 
پوچ گرايی را تبليغ می کند و بــا گرفتن تمامی اميد )تنها 
سرماية انســان برای تحرک، تالش و پويايی) آنها، شروع 
به آموزش و ترويج روشــهای مختلف خودکشی کرده، 

۳0. زهیر، ص 100.
۳1. اعترافات یک سالک، ص ۹5.

۳2. کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، ص 52.
۳۳. پوچ گرایی یا نیهیلیسم، نظریه ای فلسفی است که منکر هرگونه ارزش اخالقی 
بوده و مبلّغ شکاکیت مطلق می باشد. )سایه های خورشید، رحیم شیخ زاده، ص ۳15(.


