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  کوئلیوپائولو  شناختی نقد و بررسی مبانی خداشناختی و انسان
  **/ احمدحسین شریفی *حامد حسینیان

  چكيده
هاي نوظهور جاي گرفته است. آثار وي بيشـتر در   كوئليو در رده عرفانپائولو  امروزه آثار

ـ  اي او چنـدان سـاده نيسـت. در حـالي كـه، بـراي        هقالب رمان است. يافتن مباني انديش
هاي وي بسيار مهم است. آگـاهي از ايـن    خوانندگان پرشمار آثار او، درك اصول انديشه
هاي كاذب و وارداتي است. در اين مقالـه،   اصول، خود بهترين نقد براي اين گونه عرفات

در بحث خداشناسي، شده است.  اصول خداشناسي و انسان شناسي آثار وي بررسي و نقد 
شـده اسـت. در بـاب انسـان      به نظرات او در شناخت خدا، صفات و پرستش او پرداخته 

پائولو  شناسي نيز به جايگاه انسان در آفرينش، وظيفه او در دنيا و شناخت ذات او از منظر
  كوئليو پرداخته شده است.
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  مقدمه
هاي دنیـا قـرار    ترین کتاب فروش پراز نویسنده معاصر برزیلی است که آثار او ، پائولو کوئلیو

هاي روحی و روانـی، سـرانجام تحـت     پس از عمري سرگردانی در بحران يگرفته است. و
هاي خود،  وي در نوشته .رام، زندگی جدیدي را تجربه کرد ۀپوستی و فرق سرخ  تأثیر عرفان

را بـه  خـود  نوع تجربـه جدیـد زنـدگی    نموده اند، سعی  که غالباً در قالب رمان عرضه شده
  القاء کند.آثارش خوانندگان 

، يندگی مطـرح شـده از سـوي و   و بررسی مبانی نظري شیوه ز يهاي و بازخوانی رمان
شـده، راه را   هایی که از مبـانی او  گویی باید اعتراف کرد تکه. ی بایسته استدشوار ول يکار

هـاي   مند و جـامع از اندیشـه   اي نظام شک اگر منظومه کند. بی میسر نمی يبراي فهم مبانی و
وارداتـی بـراي نسـل      ۀارائه شود، راه فهم و نقد ایـن اندیشـ  آثار وي مناسب به استناد با  ،او

ئولو پـا  آثار همۀترین گام خواندن  ، مهماین موضوعبراي تحقیق در  خواهد شد.آسان جوان 
به دقت مطالعه شد و با فـیش بـرداري دقیـق،     ي ويها کتابزمینه، همه ین ابود. در  کوئلیو

بـر  ایـن مقالـه،   بنـدي شـد.    شناسی طبقه هاي او در مورد خداشناسی و انسان مجموعه آموزه
هـاي   در این زمینه تدوین شده است، نه بر اساس همه بحثپائولو  اساس نظرات و کلمات

هاي مهمی وجود داشـته   بحثبسا در این دو موضوع،  . چهوي شناسانه نسانخداشناسانه و ا
ه براي ما در ایـن نوشـتار مهـم    آنچآنها اشاره نکرده باشد. در واقع،  اصالً بهپائولو  باشد که
  خداشناسی.یا شناسی و  نه انسان، پائولوشناسی استاست، 

  كوئليوپائولو  خداشناسي از نگاه
  شناخت خدا

  امكان شناخت خداضرورت و 
، باید نقش خدا در تدبیر جهان به خوبی ترسـیم شـود  بینی االهی،  هرچند در بیان یک جهان

گـر کسـی   معتقد اسـت حتـی ا   يوت جهان را بدون خداوند ترسیم کند. مایل اسپائولو  اما
انسان همان موجودي است که بایـد بـه   جهان است.  باز جهانِنقشی براي خدا قائل نباشد، 

وجوي توضیحات درباره خداوند هیچ چیز بر  جست: «يعشق خود بگردد. در نگاه و دنبال
 ،کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خـدا وجـود دارد. در زنـدگی    کند. ... هیچ شما آشکار نمی

 ،برخی چیزها را فقط باید تجربه کرد... عشق چنین چیزي است. خداوند نیز که عشق است
  1»چنین چیزي است.
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خـود  دنبـال رؤیاهـا و نـداي قلـب     به مهم این است که انسان ، پائولووي در مکتب معن
  خداشناسی باشد؛ چراکه به نظر او:دنبال که به ضرورتی ندارد برود. اساساً 

هـاي   توانـد راه  کنـد. مـی   دارد وقتش را تلف مـی رود،  جوي خدا می و کسی که به جست
گونه هرگز او را نخواهد  ه ببرد، اما اینهاي زیادي پنا ها و فرقه بسیاري را طی کند، به آیین

او را در این مه، در ایـن زمـین، در ایـن     توانیم خدا این جاست، اکنون کنار ما. می یافت.
ها ببینیم. ... ایـن مالقـات آسـان نیسـت، ... چـون او مـدام از مـا         ها، در این کفش لباس

  2.خواهد به دنبال رؤیاها و قلب خود برویم می
و به فرض که اجازه داده شود به دنبـال شـناخت   هم که بگذریم، پائولو  مبانی فکري از این
هـر  . سرانجام، شناخت هر کسی متفاوت خواهد بود، پائولودر نگاه تکثرگرایانه ، باشیمخدا 

بـه  پـائولو   رو، کنـد. از ایـن   دارد که با خداي دیگران تفاوت مـی اي  کس خداي خود ساخته
از «کنـد کـه    دارد و اعتراف میاعتراض ارائه تصویر خاصی از خداوند ادیان االهی در مورد 
  3»وحشت دارم.اي براي همه معتبر باشد،  که به طور متعصبانهارد شده، تصور خدایی استاند

  نقد و بررسي
  توان وجود خدا را ثابت كرد. نمي. الف

یـد  می نیز به او حق باتوانم خدا را ثابت کنم. البته ک گفت: من نمی میپائولو  بهتر بود. 1
اسـت. کتـاب مقـدس نیـز     دشوار در جهان مسیحی بسیار داد. اثبات خداي واحد سه گانه، 

هیچ دلیلی براي اثبات خدا ندارد. مسلمانان در فرهنگ اسالم با این مشکل مواجـه نیسـتند.   
وجـود خداونـد بسـیار ارشـاد     ، به حکم عقلی و فطري بر مقرآن و روایات امامان معصو

  4اند. هکرد
وجو  هرچند تفصیل براهین اثبات وجود خدا را باید در منابع مستقل و مفصل جست. 2

  توان براي کامل شدن نقد، به برهان سینوي در اثبات وجود خدا اشاره کرد: کرد، اما می
یا وجود براي آن ضـروري  هان موجودي وجود دارد. این موجود، شکی نیست که در ج

ب الوجـود باشـد   اگر واجاین موجود، ». ممکن الوجود«است و یا  »واجب الوجود«است و 
از آنجـا  . است »نیازمند«اگر ممکن الوجود باشد، یعنی در وجودش که مطلوب ثابت است. 

و یا بـه مـدد   ه مدد واجب الوجود حاصل شده باشد، که دور و تسلسل باطل است، یا باید ب
توان بـدون واجـب    ان را نمیجهجه اینکه، رسد. نتی ه واجب الوجود میچیزي که سرانجام ب

  تصور کرد. 5یا همان خداالوجود، 
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  شناخت هر كس از خدا متفاوت است.. ب
ایـن  ي آن اینکه شناخت هر کس از خداوند متفاوت است، کالمی دو پهلو است. یک معنـا 

ه بـ در نگاه تکثرگرایانه خـود،  پائولو  توان خداي واحدي براي بشر تصور کرد. است که نمی
خدا یکی است و راه شـناخت  سخن است که، دنبال چنین برداشتی است. معناي دیگر این 

ـ اما بسته به تفـاوت اسـتعدادها و قـرب و ب   . ها یکسان است او هم براي همه انسان هـاي   دع
  این معنا پذیرفتنی است.. معنوي، هر کس به اندازه خویش درکی دارد

  صفات خدا
حکمـت معرفـی    خداوند را خطاکار، ظـالم و بـی  خود  االهیات مکتباهداف در بیان  پائولو

تواند چنین  کند تا بگوید: انسان معنوي هم می توصیف میاین گونه خداوند را  يکند. و می
  پردازیم: می يتوصیف خداوند به این صفات از منظر ودر اینجا به باشد. 

 الف. خطاكار
گـاه اشـتباه   عیب نیسـت. خـداي او،    نقص و بی کند، خدایی بی ترسیم میپائولو  خدایی که

کشند. یکی از اشـتباهات خـدا در    کند و گاه بندگانش تاوان اشتباهات او را بر دوش می می
  در داستان آفرینش بوده است:پائولو  مکتب

یار مهمی را احساس اما کمبود بس. پس از خلق گیتی هماهنگی آفرینش را یافتایزد زمان، 
در این زیبایی با او سهیم شود. یک هزار سـال بـراي آوردن پسـري     کهکرد. یک همراه، 

نیایش کرد. آنگاه که ایزد زمان به تمناي دلش دست یافت، پشـیمان شـد؛ زیـرا دریافـت     
تعادل جهان بسیار ناپایدار شده است. اما دیگـر دیـر شـده بـود و پسـرش در راه بـود.       

ي نیز در زهدانش پدیـد آمـد. اسـطوره    اش تنها به یک نتیجه انجامیده، پسر دیگر پشیمانی
  6اش بدي. نیکی پدید آمد و از پشیمانیي زمان، از نیایش آغازین خداگوید:  می

کند تا علت و  وقتی خارجی با نداي درونش گفتگو می، »شیطان و دوشیزه پریم«در داستان 
ات  وجـودي تالش براي کشـف دلیـل   «گوید:  بیابد، نداي درونش به او می ی براي شرّأیمنش
توانی به خودت بگویی مـن روشـی هسـتم کـه      خواهی می فایده است. اگر توضیحی می بی

؛ تنبیه خـودش بـه خـاطر اینکـه در یـک لحظـه غفلـت،        خدا براي تنبیه خودش یافته است
  7»تصمیم گرفت جهان را خلق کند.

عنویـت  این است که به انسـان در راه م کند،  هدف از ترسیم چنین خدایی، که اشتباه می
انسـان  او نباید نگران اشتباهات خود باشـد.  رو،  کند. از این القاء شود: خداوند هم اشتباه می
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ن مرا بـه گناهـان خـودت    اگر فهرست گناهاتواند بگوید: خدایا  در مناجاتش با خداوند می
پس بخشش خود . بینی که تو به من بدهکاري. اما امروز روز آمرزش است میمقایسه کنی، 

  8تا همچنان در کنار هم حرکت کنیم.بخشم،  رم کن و من نیز تو را مینثارا 

 ب. ظالم
. در این دنیا قضاوت اختراع شد، خداوند عادل نبـوده اسـت  که ی زماناز  معتقد استپائولو 

سـرپیچی از یـک قـانون    است. این نافرمـانی،  اولین قضاوت مربوط به نافرمانی آدم و حوا 
وقتی خدا ه پیدا کرد تا اینکه چند قرن بعد، چنان ادام التی همعد غیرمنطقی و عجیب بود. بی

عدالتی سـقوط   به رحم آمد و پسرش را فرستاد تا جهان را نجات دهد، پسرش در همان بی
  9کرد که خودش آفریده بود و چهار میخ به صلیب دوخته شد.

از کارهاي خداوند اصالً نباید توقع عـدالت  که کند  چنین القاء میدر این عبارات  پائولو
رنـج   بـا وجـودي کـه موسـی    نسبت به پیامبر خود نیز چنین است. داشت. خداوند حتی 

، اجازه نداد او به سرزمین موعـود گـام   بسیار در راه او برد، در پاسخ آن همه لطف موسی
پیـامبر   ایلیـا شناسـند.   حتی پیامبران نیز او را بـه عـدالت نمـی   ، پائولوهاي  در نوشته 10د.نهن
آورم. در  خدایا هـیچ سـر از کـارت در نمـی    «گوید:  با خدا میخود  اسرائیل در مناجات بنی

 11»ام. بینم. خود را از زندگی من کنار بکش که من دیگر ویـران شـده   کارت هیچ عدلی نمی
؛ رنج ببـرم ما خدایا من فهرستی از گناهان تو نیز دارم. تو مرا واداشتی بیش از حد انصاف ا«

نابود کردي،  ،از من گرفتی. تو شهري را که مرا پذیرفتترین کسم را در این دنیا،  زیرا عزیز
  12»خشونتت وادارم کرد عشق را از یاد ببرم.

کند از آن در اثبات ظالم بودن خداوند کمک بگیـرد،   سعی میپائولو  از دیگر مسائلی که
 ياین دنیا توجیـه ناشـدنی اسـت. در نگـاه و    ها در  رنج يرنج در زندگی است. به گمان و

توصیف خدایی کـه مـا را   13اي یافت. توان پاسخ قانع کننده وقت نمی براي چنین سؤالی هیچ
بیافزایـد. در  پـائولو   کند از جبر تقدیر او پیروي کنیم نیز شـاید بـه ظلـم خـداي     مجبور می

کنیم از قبل مقدر بـوده   می از برادر کشی هم نباید ناراحت بود که هر کاري ي،هاي و داستان
انسان باید به یاد داشته باشد کـه ایـن خـدا     ي،در نگاه و14اي جز آن نداریم. است وما چاره

  15دهد. اش حرکت می است که انسان را در مسیر اراده االهی
تـوانیم عـادل    پس ما هم مـی . کند این است که خدا ظلم میگیرد،  میپائولو  اي که نتیجه

  نویسد:  می» شیطان و دوشیزه پریم«ان داستدر  16نباشیم.
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ها آورده بـود. در روز  ها، مراسم روز آمرزش را به ابتکار خود در آیین آن از ترس کشیش
کردند. فهرستی از گناهانشان و فهرستی از گناهـان   مردم باید دو فهرست تهیه میآمرزش، 
خوانـدن فهرسـت   طلبیدنـد و پـس از    مـی پس از اعتراف به گناهانشان، آمرزش خداوند. 

ام و تـو   کردند: خدایا من نسبت به تـو نامنصـف بـوده    هاي خدا با او معامله می عدالتی بی
اي. پس چون امروز روز آمرزش است، تو گناهان مرا فرامـوش   نسبت به من نامنصف بوده

  17توانیم یک سال دیگر با هم ادامه دهیم. کنی، من گناهان تو را و می می

 حكمت ج. بي
خداوند در آفرینش خود بهترین طراحـی از  در نگاه بسیاري از ادیان االهی، از جمله اسالم، 

حکمت و هـدفی در آفـرینش    اهر چیزي به است. در این طراحی، نظام ممکن را ارائه کرد
خداونـد در   ،پائولواز خالق حکیم جز این انتظار نیست. در مکتب معنوي . است خلق شده 

 ،ها و آمدن آنها در این جهـان  خلقت انسانکیمانه عمل نکرده است. خود چندان حآفرینش 
ت آدم و حـوا در  خداوند از زندگی یکنواخـ  ي،در نظر و شده است!اشتباه خداوند معرفی 
درخت ممنوعه را در وسط بهشت کاشت تـا کمـی داسـتان خلقـت     بهشت کسل شده بود. 

  18تر شود. تر و مهیج جالب
  کند: قاء میال ورونیکااز زبان  پائولو

داند درك بشر محدود است. او همان است که این هرج و  میاگر خدا وجود داشته باشد، 
شـک او   بـی عدالتی هست، حرص و تنهایی هست.  مرج را آفرید که در آن فقر هست، بی

در مورد ن بوده است. اگر خدا وجود داشته باشد، آفری قصد خیر داشته، اما نتیجه آن فاجعه
این زمین را زودتر ترك کنند، بخشنده خواهد بود و شـاید  گیرند  تصمیم می موجوداتی که

  19ا آنجا بگذرانیم، عذر خواهی کند.مان ر از اینکه ما را وادار کرده وقت

  برنامه د. بي
اي آفریده باشد، براي انسانی که جهان بـراي   جهان را اگر بر اساس برنامه حکیمانهخداوند، 

 ،پـائولو در مکتـب معنـوي   . از آنجایی کـه  برنامه خواهد داشتاو خلق شده است، طرح و 
در این جهان ندارد.  کند، تدبیري هم براي انسان راه یافته خداوند چندان حکیمانه عمل نمی

باید راه را بر  انسان خود میمه مشخصی براي هدایت انسان ندارد. خداوند برنادر این نگاه، 
جـوي   و هاي مقـدس در جسـت   همه کتاب: «يو به نظر20هاي خویش شکل دهد. اساس گام

دانـیم و   اند. اما آنچه خداونـد از مـا انتظـار دارد نمـی     خداوند و درك حضور او نوشته شده
  21»اند. دانسته اجدادمان نیز نمی
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آن را مقدمـه  کنـد و   در مکتب معنوي خود دنبـال مـی  پائولو  همان چیزي است کهاین، 
اي بـراي هـدایت    نقشهطرح و یا ی که خداوند نظامر قرار داده است. دخود گریزي  شریعت

تواند بگویـد مهـم ایـن اسـت کـه       میپائولو  ه باشد، رضایتش نیز معیاري ندارد. آنگاهنداشت
  دنبال حرف دل بود و خدا در این صورت راضی خواهد بود.  

بیگانگــان را  الیــاسبیگانگــان را پــذیرفت و خـدا راضــی بــود.   حضـرت ابــراهیم 
خدا راضی بود. باجگیر جلـوي  بالید،  خود میعملکرد به  داودخدا راضی بود.  ،نپذیرفت

تعمید دهنده به صحرا رفـت   یحیايخدا راضی بود. هاي خود شرم داشت،  محراب از کرده
خدا راضی بـود. از کجـا    ه شهرهاي بزرگ امپراطوري روم رفت،ب پولسو خدا راضی بود. 

دهـد و   دارد؟ کاري بکن که قلبت فرمـان مـی   نگه می بدانیم چه چیزي قادر متعال را راضی
  22شود. خدا خشنود می

حال که معیاري وجود ندارد، نافرمانی و عصـیان هـم معنـا     گیرد: مینتیجه چنین  پائولو
ندارد. هرکس جایز است هرکاري بکند، خداوند او را خواهـد بخشـید. خداونـد در نهایـت، بـه      

هاي صـلیبی بـه راه انداختـه شـود و      جهت جنگ اگر بی همه کارهاي ما راضی خواهد بود، حتی
هزاران مسلمان کشته شوند و حتی اگر کلیساي قرون وسطی به اشتباه دادگاه تفتیش عقایـد  

  23خداوند همه را خواهد بخشید.، را بر صلیب کشند راه اندازند و حتی اگر عیسی به

  نقد و بررسي
  ندارد.لزوماً خداوند همه صفات کمالی را . الف

ن همـا خدا توان خدا را ظالم، خطاکار، بدون تدبیر براي هدایت و ... تصور کرد.  نمی. 1
عد نقـص داشـته باشـد، یعنـی     . اگر در یک بدر تمام ابعادش کامل استموجودي است که 

کمالی را تصور کـرد و خداونـد کـه هسـتی بخـش همـه       توان  وجودش محدود است. نمی
کمال باشد. فقدان آن کمال و اعطاي آن به معناي این است که ها است، خود فاقد آن  وجود

این فرض هم با خدا بودن و واجب الوجود بـودن  این کمال را از دیگري گرفته است.  خدا
  او ناسازگار است.

آرامش را به ارمغان آورد. دل خوش تواند با ترویج پرستش چنین خدایی،  نمیپائولو  .2
هـا و   کنـد و ... سـالک را از اضـطراب    د، ظالمانـه رفتـار مـی   کن کردن به خدایی که خطا می

  کند.  ها رها نمی ترس
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  از خداوند نباید توقع عدالت داشت.. ب
. ظلم یا به خاطر جهل است و یا ضعف نفس و یا نداشـتن قـدرت از اینکـه خواسـته را از     1

  باشد. تواند ظالم راه دیگري به دست آورد. همه این امور، از وجود خداوند دور است. او نمی
رود. البته این هـم   از او توقع عدالت می. پس، خداوند باید سرآمد همه کماالت باشد. 2

 دلیـل بـه  بسـا در ایـن دنیـا،     توقع نیست که همیشه عادالنه بودن حکمـش درك شـود. چـه   
  علت عادالنه بودن حکمش روشن نباشد.مسئله  ندانستن برخی جهات

  ها دلیل بر ظلم خداوند است. بودن انسان وجود رنج در زمین و مجبور. ج
بایــد روي کــره خــاکی بــا آن همــه ســان یعنــی موجــودي کــه در حیــات اولــش، ان. 1

انی کـه  قطعاً از جانب کسـ ل طلبی او و محدود بودن امکانات، ها زندگی کند. کما محدویت
 اسـت.  عـادي زنـدگی  لم منجر خواهد شد. اما این طبیعت به ظاند،  نفس خود را رام نکرده

مند شود، بایـد رنـج    ه اگر کسی بخواهد از شعله نور بهرداند در این دنیا،  خود نیز میپائولو 
آفرید که ظلمی در کار  میاي  به گونهاگر خداوند این جهان و انسان را  24درد را تحمل کند.

  خواست انسان بیافریند. نبود، دیگر فرشته بود و حال اینکه خداوند می
 ،شود. هدف از زندگی انسان در این دنیا آن سنجیده میاز با هدف ، زندگیمعناداري . 2

  آزمون بندگی است و رنج و صبر در آن نیز جزء آزمون است.
  منطق باشد. تواند خطاکار، ظالم و بی خداوند خطاکار است، پس انسان نیز مید. 

یز در ارتکاز خـود  خود نپائولو  تواند ظالم و خطاکار باشد. گفته شد که خداوند هم نمی
کند تا از خطـا   ها آنان را کمک می خدایی دارد که گاه خطاي انسان يچنین خدایی ندارد. و

حـال کـه مقدمـه     26کند به راه بازگردند. کمکشان میاگر از راه فاصله گرفتند،  25.دور شوند
  خواهد بود.غلط است، نتیجه نیز نادرست 

  اي نداشته است. طرح حکیمانه خداوند در آفرینش اشتباه کرده است و.   ه
سـاز   زمینهها،  اساس نسبت داد. خلقت انسان توان اشتباه خدا را به یک افسانه بی نمی. 1
خلـی  شود و خداوند چشمه فیـاض اسـت و ب   مند شدن آنان از کمال و فیض وجود می بهره

  ندارد.
همـه کارهـاي او   گـاه  که خداوند باید حکـیم باشـد، آن   شود اگر با علم قطعی ثابت . 2

حکمت همه نیز چنین ادعایی ندارد که پائولو  .درك نکنیم، هر چند ما خواهد بودحکیمانه 
، همـه دسـتورات خداونـد را    مکتـوب حتی در تمثیلـی در کتـاب   کارهاي خداوند را بداند. 
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داند و خوانندگان را تشویق کرده که همه دسـتورات خداونـد را انجـام دهنـد،      حکیمانه می
  27ظالمانه به نظر آید.هرچند 

نسبت به بندگان برنامه مشخصی ندارد، معلوم نیست رضایتش در چیسـت و از ایـن   . و
  بخشد. رو همه را می

توان تصور کرد کـه خـدا    اي ناشی از همان ضعف خداشناسی است. نمی چنین نتیجه. 1
خود نیز کـه  لو پائو هادي و مهربان و حکیم باشد و انسان را بدون نقشه راه رها کرده باشد.

به ایـن تنـاقض اعتـراف کـرده اسـت:       28داند، ها می خدا را مهربان و نگران سرنوشت انسان
هاي او نامشخص است و راه را بـر اسـاس    برنامهاما کند.  خدا هرگز فرزندانش را رها نمی«

شود خدا مهربـان باشـد و مخلـوقش را رهـا نکنـد، ولـی        نمی 29»دهد. هاي ما شکل می گام
 بـا یي به او ندهد. خداوند پیامبرانش را براي هدایت بشر فرستاده است. قـرآن چـه ز  ا برنامه

رده. کـ ه گفتند: خدا چیزي بر بشري نـازل ن که باید نشناختند آن هنگام کخدا را چنان «فرماید:  می
ه براي مردم روشـنایی  کتابی کرده است. همان که موسی آورده، نازل کتابی را کسی آن کبگو چه 
انـد، در   ) آنان که خدا را بدون برنامه براي هدایت تصـور کـرده  91(انعام: » د است.و رهنمو

به اینکه راهنماي هرکس نـداي درونـش اسـت،    پائولو  شاید تمایل اند. خدا را نشناخته واقع
  »را مجبور کرده باشد که به این نتیجه برسد که خداوند هدایتی نداشته است. يو

در حـق  رغـم عـدالتش،    ، خدایی است که علـی بخشد میخدایی که همه بندگانش را . 2
خوبان ظلم کرده است. چنین خدایی به جاي اینکـه بنـدگانش را بـراي پیمـودن راه کمـال      

 ترغیب کرده باشد، آنها را به گناه تشویق کرده است.
ینش انسـان  هیچ نیازي ندارد. هدف خداونـد از آفـر  . خداوند خود کمال مطلق است. 3
مندي او از کمال بوده است. قطعاً خداونـد از بنـدگانی راضـی اسـت کـه راه کمـال را        بهره

و رضایتش به اطاعت از همان دستوراتی است که به عنوان منشـور راه کمـال صـادر     بپویند
  کرده است. 

  . پرستش خدا۲-۱
 . ترويج پرستش خداي مادينه۱-۲-۱

رد مذکر و وجود نیمه مذکر در هـر فـرد مـؤنثی معتقـد     به وجود نیمه مؤنث در هر ف پائولو
ایـن تنهـا   دهـد.   هدف هستی همواره خود را در نیمه مادینه نشان می، کوئلیوبه نظر 30است.
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بـه خـدا شناسـی نیـز      ياین نگـاه و  31و رسالت خویشتن است.خود راه انسان براي درك 
معتقـد اسـت:    يو 32ارد.سرایت کرده است و به وجود چهره مادینه خداونـد نیـز اعتقـاد د   

اي ندارد کـه   و کلیساي کاتولیک نیز چاره33»چهره یک زن استهاي خداوند،  یکی از چهره«
چهره مادینه خدا در هر  34این چهره مادینه خداوند را به رسمیت بشناسد.در آینده نزدیک، 
کاتولیـک  خـود را یـک   پـائولو   از آنجـا کـه  کند.  اي تجلی می به شیوهنتی، دینی و در هر س

ممکـن اسـت در ادیـان و    البتـه،   35دانـد.  باکره مـی  مریمداند، نماد این چهره خداوند را  می
  37و برخی آب را نماد آن بدانند. 36هاي دیگري مه را نماد ایزدبانو بدانند فرقه

براي اینکه بتواند مروج پرستش چهره مادینه خداوند باشد، ربوبیت جهـان را بـه    پائولو
 38.کنـد  مادر اعظم را فرشته آفرینش معرفی می، ساحره پورتوبلود. در رمان کن او منسوب می

اوسـت کـه تـدبیر را بـه     ؛ کند که جهان در دستان مادر مقدس قرار دارد بارها اشاره می يو
ا نگه داشـتن  او ب. جهان نیز همه در کنترل باکره مقدس هستند هاي شرّ نیروي 39دست دارد.

هاي خطرناك را تحت سلطه  د همه شرور عالم است، قدرتکه نمامار در زیر پاي خودش، 
  40آورد. خود می

یعنی اینکـه بـه راحتـی بتـوان کارهـاي      د مؤنث و مؤنث اندیشی در نگاه او، ایمان به بع
از زنانه اندیشـی نقطـه مقابـل    و به قول خودش مقصودش، 42و متناقض انجام داد41منطق بی

راه معنویتش از فکر کردن و منطقـی بـودن   خواهد سالک  میوي  43دکارتی اندیشیدن است.
ان شـدن در  جدا شود و چندان به دنبال منطقی بـودن و معنـا داشـتن مناسـک نباشـد. پنهـ      

  انتخاب کرده است.هدف خود راهی است که او براي رسیدن به پرستش چهره مادینه خدا، 
  کند: پرستش خداي مادینه بیان می راه نجات جهان را در پائولو

هاي بشر در ادیان االهی این است که تا به حال خدایی نرینـه، نامهربـان،    دبختیراز همه ب
اند راه نجات در پرستش خدایی است که ما را از همه  پرستیده گر را می گرا و حساب قانون

خوانیم و معموالً به معناي تخطـی   آن چیزي که گناه میقیدها برهاند. در آیین مادر اعظم، 
اردادي است، دیگـر وجـود نـدارد وحتـی روابـط جنسـی نیـز آزاد        از احکام اخالقی قر

توان خداي مادینه را با رقص و پایکوبی پرستش نمود و با حیات دوباره این  می 44شود. می
  45خدا، جهان را آرام کرد.

داند. رسالت مرد جوان در رمـان کنـار    آیین مادینه پرستی را آیین عشق و رحمت می پائولو
من زایل کردن وجـه مؤنـث را   «کردن پذیرش دوباره خداي مادینه است: هموار  ،پیدرارود 



   ۱۴۳شناختي پائولو كوئليو  نقد و بررسي مباني خداشناختي و انسان

یعنی رحمت و اند، دوست ندارم. وجه مؤنث،  هطور که مذاهب انجام داد از سیماي خدا، آن
 47شـود.  تنها با پذیرش چنین آیینی است که رحمـت، دوبـاره برپـا مـی     46»عشق به زندگی.

  نویسد: داند و می ش خداي مرد میهمه راز دور شدن از معنویت را پرستپائولو 
اي بـراي اقامـت خـواهیم     همیشه غذایی براي خوردن و خانـه تا خدا را فقط مرد بدانیم، 

اش را به دست آورد، شاید مجبـور شـویم روي    داشت. وقتی مادر سرانجام دوباره آزادي
ایجـاد   شاید هم بتوانیم بین احساس و کـار تعـادلی  . شبنم بخوابیم و از عشق تغذیه کنیم

  48کنیم.
به جـاي ایمـان   موضوع بیاندیشد که در تثلیث مسیحی، را بر آن داشته تا به این پائولو  اینها

در  49به روح القدس، پدر و پسر گفته شـود: ایمـان داریـم بـه روح القـدس، مـادر و پسـر.       
 50.هایی که مراسم دعاي مریم باکره، مراسم عبـادي اسـت   کم نیست صحنه، پائولوهاي  رمان

و  52.از مریم مقدس تقاضاي کمک شـود  51.از الهه مادر حاجت خواسته شودهنگام دعا،  به
بتواند مشاور مردم باشد و راه حل همه س از خلسه و ارتباط با الهه مادر، یا اینکه شخص پ

  53مشکالت آنها را بداند.
مـانع تحقـق یـافتن اندیشـه مادینـه پرسـتی و رهـایی از قیـد و بنـد مـذهب را،            پائولو

کنـد و شـکوفایی معنویـت در     با بنیادگرایی مبارزه میپائولو  رو، داند. از این می »بنیادگرایی«
  54داند. آینده مؤنث جهان را توقف بنیادگرایی می

  نقد و بررسي
هاي خداوند مادینه است. راه نجات از بحران معنویت پرسش این چهره  یکی از چهره. الف

  است.
داري بکاهد و آیینش را آیین مهر بداند،  ینکه از سختی دینبراي اپائولو  رسد، به نظر می

تصـویر خـداي مادینـه نیسـت.      هیچ نیازي به کند. اما باید گفت: تی را ترویج میمادینه پرس
در عین حکمت و عدالت، کمـال مهـر و لطـف را نیـز     . همه صفات کمالی را داردخداوند، 

کند کـه   نیز براي ترغیب خداپرستی بندگان را به فرمان خدا خطاب می دارد. پیامبر اسالم
 برخـود  کـه  من بندگاني ا: بگو« )49حجر:( »!مهربانم بخشنده من که کن آگاه مرا بندگان «

 آمـرزد،  مـى  را گناهـان  همـه  خدا نشویدکه نومید خداوند رحمت از! اید ستمکرده و اسراف
 ،اگر براي برون رفـت از بحـران معنویـت   » )53زمر:( .است مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا

  توان عاشقانه خدا را پرستید و جز او هیچ ندید.   باید عاشقانه زندگی کرد، می
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  ربوبیت عالم به دست خداي مادینه است.. ب
ربوبیت عالم به دست همان خدایی است که عالم را هسـتی بخشـیده و همـه نیازهـاي     

که خالق و رب عالم اسـت، همـه صـفات    بته خداي واحد، کند. ال ا برطرف میموجودات ر
  کریم و رحیم است.لی را دارد؛ او همان خداي مهربان، کما

  منطق بودن و مقید به احکام نبودن. ایمان به بعد مؤنث یعنی جواز بی. ج
 ،منطق بودن و خطاکار بودن براي پیروان یک مکتب معنوي مباالت بودن، بی جواز بی. 1

هـاي او   دهـد بـه آمـوزه    نیز به طرفداران خود نیـز اجـازه نمـی   پائولو  است.بسیار مضحک 
عمل نکنند و بـرخالف دسـتورات   ان داده، هایی که او براي سالک به تمرین. مباالت باشند بی

وقتی انسان یک راه را انتخاب کرد، باید به تمام لـوازم  ، پائولواو رفتار کنند. به اعتراف خود 
تـوان   داري است، نمـی  قید بودن به احکام و آداب خاصی از لوازم دیناگر م55آن مقید باشد.

  دار نبود. دار بودن را انتخاب کرد و دین دین
عین صفات دیگر اسـت.  جا دارد. هر صفتی از او،  خداوند همه صفات کمال را یک. 2

. اگر در راه همان خداي عادل است. خداي لطیف، خداي مهربان، همان خداي حکیم است
شود خداوند به مقید نبـودن بـه ایـن     تعبد به مناسک الزم است، نمیرسیدن به قرب االهی، 
 ظواهر هم راضی باشد.

 . مبارزه با خدا۲-۲-۱
یافت، مبارزه با خدا پائولو  هاي توان در رمان پرستش خداوند می ةمطلب دیگري که در شیو

گـاهی خـدا   « يوه پرداختـه اسـت. بـه نظـر و    به تبیین این شـی  کوه پنجماست. او در رمان 
طلبـد تـا    طلبد. اما گاهی هم مایل است اراده ما را بیازماید و ما را به مبـارزه مـی   اطاعت می

  56»عشقش را درك کنیم.
با اینکه  کند. تجربه می ، پیامبر بنی اسرائیل، قهرمان رمان کوه پنجم، مبارزه با خدا راایلیا
براي مبارزه با خداونـدي کـه سرنوشـت او را    اما حرام است،  ها سوزاندن مرده وي در دین

 ،پیـامبر  ایلیـاي حتـی   57سـوزاند.  هاي شهر اکبر را مـی  دهد، مرده به دلخواه خودش تغییر می
حـاال کـه   «گویـد:   شود، می وقتی شهري که به آن خو گرفته بود، در حمله دشمن ویران می

هـدفم سـرنگون کـردن    کنیم. پیش از این،  میخدا ما را فراموش کرده، ما هم او را فراموش 
خواهم این شـهر ویـران شـده را     بود و بازگرداندن اسرائیل. حاال در مبارزه با خدا می ایزابل

  58»بازسازي کنم.
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کشـتی   يکنـد. و  به کتاب مقدس تمسک میسخن خود، براي موجه جلوه دادن ، پائولو
نـد. در نظـر او، داسـتان کشـتی یعقـوب و      دا با خدا را نمادي براي مبارزه با خـدا مـی   یعقوب

پروردگار نسل به نسل نقل شده است تا هیچ کس از یاد نبـرد گـاهی الزم اسـت آدمـی بـا خـدا       
طور که یعقوب در کشتی با خدا مبارك شد، این نبرد با خـدا بـراي    نظر او، همانبه 59.منازعه کند

بـراي آنکـه بتوانـد رسـالت      انسـان سـالک   60.تمام سالکین راه موجب برکت و رشد خواهد بـود 
  61.خداوند را بر دوش کشد، باید تا زمانی که خدا او را مبارك کند، به نبرد با خدا ادامه دهد

مبارزه با خدا شاید براي بسیاري مقبول نباشد، او حقیقـت ایـن مبـارزه را    از آنجایی که 
ی نیست، بلکـه راهـی   احترام مالقاتی که به قصد بی 62.کند مالقات دوباره با خداوند بیان می

  63آموزد. آن، سالک فنون راه زندگی را میطریق است که از 

  نقد و بررسي
  مایل به مبارزه با بندگانش است.خداوند براي به دل انداختن عشقش،  گاه. الف

مبـاالتی بـه مناسـک ادیـان االهـی       را براي تجـویز بـی  روش این پائولو  رسد، به نظر می
هـا   اش قابل توجیه نیسـت. انسـان   مبارزه خداوند با بندهاست. در هیچ منطقی، معرفی کرده 

با خدا در عـالم تکـوین و واقـع    مبارزه رو،  خود را از خدا دارند. از این همه شئون و هستی
هرچنـد بـه اجـازه تکـوینی     زه با خـدا در عـالم تشـریع و احکـام،     ممکن است. اما مبارغیر

ورد رضایت تشریعی او نیست. منطقی نیست که خداوند امـري  یابد، اما م خداوند امکان می
  کند و از مکلفین بخواهد به آن امر عمل نکنند. 

  ارزه با خدا راهی براي مبارك شدن، مالقات با خدا و یادگرفتن فنون زندگی است.. ب
صـرف نظـر از اعتبـار     64این اندیشه را تحت تأثیر کتاب مقـدس پذیرفتـه اسـت.    پائولو

شود. اگـر خداونـد    هیچ توجیهی براي آن یافت نمی، از برون دینی، کتاب مقدس هاي آموزه
خواهد بندگانش را مبارك کند، به مالقات بپذیرد و یا فنون زندگی بیاموزاند و همه اینها  می

  به طاعت خود خوانده است؟دلیل چه به را ارمغان نافرمانی خود قرار داده است، 

  كوئليوپائولو  انسان شناسي از نگاه
  جايگاه انسان در آفرينش
آفـرینش اسـت. در پاسـخ بـه ایـن      شناسی، رابطه انسان با جهـان   اولین سؤال مهم در انسان

انسـان از  اینکـه  پرداختـه شـود.   جهان باید به رابطه انسان با جهان و نقش او در این سؤال، 
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آفـرینش او    و غایـت رود، براي چه بـه ایـن دنیـا آمـده اسـت،       میکجا آمده است، به کجا 
  چیست؟

 ،شناسی پاسخ به همه این سؤاالت بنیادین است. آنچه جالب است اینکه انساندر واقع، 
بـدون داشـتن   اینکـه،   جالـب این سؤاالت بنیادین پاسـخ ندارنـد.   ، پائولو در مکتب معنوي

 توان به زندگی معمولی ادامـه داد. او زنـدگی را ماننـد    باز هم میها،  پاسخی براي این سؤال
  65است.در حرکت بیند که معلوم نیست از کجا آمده و به کجا  یک کاروانی می

پرسـیدم. ...   هایی که در کودکی از مادرم مـی  همان سؤال؛ پرسم هایی را می الؤاز خدا س
آیـیم؟ خـدا یعنـی     چرا به این دنیـا مـی   ،رویم؟ ما که قرار است بمیریم بعد از مرگ کجا می

دهد: ایـن کـافی اسـت. همـین کـه بـدانیم در        بادش پاسخ میبا زمزمه مداوم  استپچه؟ و 
تـوانیم   مـی پاسخی نخواهیم یافت. بـا ایـن وجـود،     ما هاي بنیادین زندگی هرگز براي سؤال

  66پیش رویم.
را بداند تا بتواند در راستاي آن گام خود  هرچند بسیار مهم است انسان هدف از خلقت

اي توجیه روایـی ایـن   او بر وجود ندارد.ي این فهم هرگز راهی براپائولو  بردارد، در اندیشه
که هدف خداونـد   چرا ؛گوید: مهم نیست که ما پاسخ این سؤال را ندانیم میجهل و نادانی، 

الزم نیسـت مـا سـر از کـار او در     . از معماري جهان و آفرینش انسان به خودش تعلق دارد
بـه دنبـال یـافتن پاسـخی بـراي ایـن       هـا   کند خود در تمام سال اعتراف میپائولو  67بیاوریم.

ه اکنون یقین دارد که در این جهان پاسخی قطعی وجود ندارد. همین کـ است.   سؤاالت بوده
هایی که به مـا   در مقابل خالق هستی بفهمیم تمام فرصتدر آخرین لحظه عمر در این دنیا، 

  68داده است، براي چه بوده، کافی است.

  نقد و بررسي
  ال جایگاه انسان در آفرینش، نداریم.پاسخی براي سؤ. الف

بـراي ایـن   بگوید پاسخی براي این سؤال نیافته است، نه اینکه پاسخی پائولو  بهتر است
ه حداقل در اسالم تصویر کامل و معقولی از نقـش و جایگـا  سؤال وجود ندارد. به هر حال، 

به 69ی آن رجوع کنند.توانند به منابع تفصیل جویندگان میانسان در آفرینش ارائه شده است. 
در اسالم انسان آن موجود فقیـري اسـت کـه از خـود هـیچ نـدارد و       توان گفت:  اجمال می

خـدایش او را در بهتـرین    70کـرده اسـت.  غایـت  هستی و تمام آنچـه دارد، خـدایش بـه او    
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و خیر و شـرش   73کرامت بخشیده 72او را چشم و گوش و دل داده، 71آفریده است،  صورت
نهایـت مسـیر انسـان، بازگشـت او بـه       74در انتخاب راهش در تردید نماند.را نشان داده تا 

خداونـد آنهـا را    76.خدا استبندگی   انسان  در این چند روز دنیا، وظیفه 75خدا است.سوي 
هـاي بسـیار    سـختی هرچند انسان در ایـن مسـیر،    77آزماید. در انجام دادن بهترین اعمال می

که شایسته خالفت االهی رسد ن پیروز شود و به جایی تواند در این امتحا اما می 78کشد، می
او را در زمین تجلی بخشد. انسان ممکن اسـت در ایـن امتحـان مـردود شـود، از       79و باشد

  و تنها پی شهوت خویش باشد. 80تر شود حیوانات نیز پست
  مهم نیست که هدف از خلقت را ندانیم. ب.

دانستن هدف خلقت، دانستن نقش انسان است. اگر خلقـت بازیچـه باشـد، انسـان هـم      
بـه حکمتـی   برود. اما اگر خداي حکیمـی،  تواند کودکانه پی بازي خود و رؤیاهاي خود  می

کنـد. اگـر هـدف از خلقـت، فیضـان       جهان را خلق کرده، نقش و وظیفه انسان هم فرق می
 راه انسان باید گـام گذاشـتن در مسـیر تعـالی    گاه ن وجود باشد و تعالی یافتن موجودات، آ

  باشد.

  وظايف انسان در اين دنيا
توان وظایفی را مالحظـه کـرد کـه او بـراي انسـان درنظـر        می، پائولو هاي نوشتهدر مجموعِ 

هایی که او بر دوش انسان گذاشته است، مـا را   از این وظایف و رسالتآگاهی گرفته است. 
  کند. تر می دیکبه انسان شناسی او نز

  الف. گام برداشتن در مسير افسانه شخصي
داند.  ها را تحقق بخشیدن به رؤیاهاي شخصی خود می ترین وظیفه انسان اولین و مهمپائولو 

دلیـل وجـودي او در   . همـان  افسانه شخصی خودش را دارد که باید تحقق یابدهر انسانی، «
در نگـاه   82».یگانه وظیفه آدمیان اسـت  ،تحقق بخشیدن به افسانه شخصی«81»این دنیا است.

  83بفهمد کیست. دتوان هر آرزویی معنایی دارد و انسان تنها با داشتن آرزوهایش میاو، 
یابی هر چیـز بایـد بـه آن رجـوع     اي است که براي معنا قلب انسان دفینه، پائولو در نگاه

معنـاي خـودش و   او را به دنبـال رؤیـاي خاصـی هـدایت کـرد، او      اگر قلب انسان،  84کرد.
یابد. انسان در نگاه او خلـق شـده اسـت تـا بـه دنبـال افسـانه         اش را در آن رؤیا می زندگی

 ،کیمیـاگر  تنها در این صورت است که خالق نیز از او رضایت خواهد داشت.. خویش باشد
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جوي رؤیاهایش  و هیچ قلبی تا زمانی که در جست«گوید:  میاوست، که نماد مکتب معنوي 
وجـو، لحظـه مالقـات بـا خداونـد و       گز رنج نخواهد برد؛ چون هر لحظه جسـت باشد، هر

  85»ابدیت است.

  نقد و بررسي
  ترین وظیفه تحقق بخشیدن به رؤیا است. مهم. الف

ها است، ارزش  گرفتن رؤیاها، تالش و حرکت براي تحصیل ناداشته اگر منظور از پی. 1
سـالک را بـه کمـال واقعـی     شود. اگر این تالش،  ن اندیشیده میرؤیا به هدفی است که به آ

کند، این رؤیاها ارزشمند است. اما اگر منظور از رؤیا، هـواي نفـس باشـد، نـه      تر می نزدیک
گر هست. رؤیاي شـهوت، ثـروت و قـدرت، انسـان را اسـیر       تنها ارزشی ندارد، بلکه ویران

رهـایی از  ند. اصل اول طریق معنویت، ک دور میکند و از حقیقت خویش  زندگی دنیوي می
  چنین رؤیا پروري تکیه بر خود است.ست. خود ا
  راه رؤیا راه رضایت خدا است.. ب
تـوان نـوعی    رؤیـا را مـی  رو،  . از ایـن هاي درونی اسـت  نوعی نشان از نقص. رؤیاها، 1

بازگشت به خود دانست. مهم این است که شـعور نیـز همـراه ایـن حـرارت درون شـود و       
چنین شود، قطعاً خداوند نیـز بـه کمـال     . اگرادیق کمال به درستی تشخیص داده شوندمص

و  گرفتن قواي شهوانی موجب پی کسب شده راضی خواهد بود. اشتباه در انتخاب مسیر نیز
  سقوط به مرز حیوان بودن خواهد شد.

خداونـد در  ندارد کـه چگونـه   از این موضوع هیچ تبیینی هاي خود،  در نوشتهپائولو . 3
اندوزي و سکس باشد، راضـی خواهـد بـود. خداونـد اگـر       گرفتن رؤیاها، هرچند ثروت پی

  انتها است، تنها به کمال و در مسیر کمال واقعی قرار گرفتن راضی خواهد شد. کمال بی
 ب. هویت بخشی به خود بر اساس انتخاب آزاد

خود هویت خود را شـکل   آزادنهبر اینکه انسان باید با انتخاب پائولو  تأکید بیش از حد
نسیالیسـم ایـن   دهد. شـعار جنـبش اگزیستا   ها جاي می او را در کنار اگزیستانسیالیستدهد. 

ذات انسان در سازد.  هویت خویش را بر اساس اراده آزاد خود میاست که هر فردي خود، 
معنـا   اش هاي خود بـه زنـدگی   اوست که خود با آرزوها و فعالیتاین مکتب، آزادي است. 

مهم آزادي اراده و فعل است و جهتی کـه انسـان آزاد بـه سـوي آن     بخشد. در این نگاه،  می
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کسـی کـه انتخـاب    «معتقد است: ایشان با همسو نیز پائولو  86کند، اهمیت ندارد. حرکت می
ترین فضیلت انسان در اندیشه او، قدرت انتخاب  مهم در نظر پروردگارش مرده است.نکند، 
مطابق عهد قدیم، خدا خـدا  «کند:  این نظر خود را نیز به کتاب مقدس مستند می پائولو 87»است.

 88»به موسی نگفت خوب است یا بد است، فقط خیلی ساده گفت: من هستم.«است. او 
کـه مـن   بـود  به دنبال پاسـخ ایـن سـؤال    در طول زندگی که به اعتراف خودش ، پائولو

کیستم، وقتی این پاسخ را یافت، آرام شد و از تالش براي حل معمـاي زنـدگی بازایسـتاد.    
بایـد باشـم.    ،هسـتم   اي که من هستم. و از لحظه«اکنون فهمیده است که پاسخ چیست: وي 

پرسـد: تـو    کم و کاست باشم. خداوند به موسی که مـی  توانم پاسخ دهم که باید بی پس نمی
کنم که ما هستیم. همین. هیچ چیـز   من هستم آن که هستم. من فکر می«ید: فرما کیستی؟ می

  89»اي ندارد. اضافه
مهم این است که انسان همان باشد کـه خـود سـاخته    ، پائولو در نگاه اگزیستانسیالیستی

همـان  ها مصـمم باشـند،    است. کیفیت این ساختن مهم نیست. تنها مهم این است که انسان
همان باشند کـه هسـتند و نـه آنچـه دیگـران بخواهنـد از مـا         90.باشند خواهند باشند که می

 همسایگان باشند و یـا پیـامبران االهـی.   ، مهم نیست این دیگران چه کسانی باشند 91بسازند.
نیز خـارج کنـد.    این است که انسان را حتی از تحت سیطره تربیت االهیپائولو  تمام تالش

هـاي االهـی نیـز     خویش رنگ ببخشد و حتی برنامهخود باید به هویت انسان در مکتب او، 
  نباید بر او تحمیل شود. 

  نقد و بررسي
  مهم ساختن شخصیت خود بر اساس اراده آزاد است.

است. اما این شرط، شرط الزم  اعمال انسان به اختیاري بودن آن گذشت، طور که  همان
است، شرط کافی. در ارزش سنجی نهایی عمل، نوع عمل نیز مهم است. ممکن اسـت انسـان بـا    
اختیار آزاد خود، انسان را بکشد و ممکن است یک انسـان را نجـات دهـد. ارزش ایـن دو،  هـم      

  ند. مساوي نیست. وقتی اعمال انسان مختار ارزشمند است که او را به کمال خود نزدیک

 ج. پراكندن عشق
ف از زندگی انسـان در ایـن دنیـا، آمـوختن عشـق ورزي بیـان شـده        ، پائولو هاي سالهدر ر

، راهنماي سفر در میخائیلآواي درونی 93داند. و عشق را برترین گنجینه روحانی می 92است.
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ها است، کاشتن دوباره عشق روي  مأموریت من مأموریت تمام انسان«گوید:  رمان زهیر، می
هـا چنـین    است، در مورد رسالت انسان ساحره پورتوبلوان داستان نیز که قهرم آتنا 94»زمین.

عشق بورزیم و بگذاریم عشق به هر شـکلی کـه بهتـر    ،همه ما وظیفه داریم«کند:  موعظه می
و نباید بترسیم وقتی قواي تاریک فقط براي کنترل دل و ذهن  توان جلی یابد. نمی، تداند می

 95»برساند.صدایش را به گوش ما کند،  ما سعی می

پراکندن عشق است، شـریعتی  الت آدمیان، وقتی جهان براي عشق خلق شده است و رس
واپسین آزمون، عشق اسـت.  در این شریعت، 96هم اگر در میان باشد، فرجامش عشق است.

آنچـه بـاور   . همچنـین اسـت   به حساب نخواهـد آمـد  «ایم،  همه آنچه در این دنیا انجام داده
شود. آنچه براي ما ذخیره  هیچ یک از اینها ذخیره نمی، ایم انجام رساندهایم، یا آنچه به  داشته

اگر ایمانمان بـه حـدي باشـد کـه      97»روش ما براي عشق ورزیدن به همنوع است. ،شود می
اگر تمامی اموالمان را میان  جا کنیم و عشق نداشته باشیم، هیچ هستیم. ها را بتوانیم جابه کوه

هـیچ حاصـلی بـه     .د را به آتش سپاریم، اما عشق نداشته باشـیم فقرا تقسیم کنیم و بدن خو
  98ایم. دست نیاورده

  نقد و بررسي
  وظیفه انسان و شریعت او در عشق ورزي است.

آن هـم نـه هـر    . البتـه،  عشق نیروي قدرتمندي در رساندن سالک به منزل نهایی اسـت 
یت او روحانی باشـد.  کند که مناسب با هو عشقی. عشقی انسان را به کمال خود هدایت می

اما باید توجه داشت که عشق خـود هـدف    99در اسالم نیز دین چیزي غیر از محبت نیست.
. نتیجه عشق بـه  عمل کندسالک بهتر به دستورات خداوند شود،  زمینه ساز مینیست. عشق 

  100خداوند، تبعیت و اطاعت بردن از او خواهد بود.

  . ذات انسان۳-۲
  الف. متفاوت

ها در ذاتشان متفاوت هستند. این تفاوت به حدي است که  تمامی انسانعتقد است، م پائولو
انـد و بایـد هـر     ها متفاوت تمام انسان«رد. در اندیشه او، اي متفاوت دا هر انسانی راه و نقشه

اش  مهم این است که هرکس افسانه شخصـی  101»توانند بکنند تا متفاوت بمانند. کاري را می
 کـه هـر   چـرا  102توجه کند؛نباید هاي دیگران  ها و طعن این راه به حرفدر . را تحقق بخشد
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هـا ذات   دهـد، انسـان   هـا ارائـه مـی    در تصویري کـه او از انسـان   103کس شیوه خود را دارد.
  هاي مشترکی داشته باشند.  توانند رؤیاها و آرمان نمیمشترکی ندارند، 

  نقد و بررسي
  هر کسی متفاوت از دیگران است.. الف

 ، امـا اینهـا هـیچ   امکانات نیستبرخورداري از شرایط و  ها در انسان شکی در تفاوت. 1
هـا در دل میـل پرسـتش دارنـد، زیبـایی را       ک تفاوت در ذاتیات انسان نیست. همه انسـان ی

 آید و از بدي تنفر دارند. شان میدوست دارند، از خوبی خوش
وت باشد، اما همه یـک راه داشـته   ها متفا هاي انسان میزان استعداد پذیرفتنی است که. 2

باشند و مهم این باشد که هرکس به اندازه وسع خویش مکلف به پیمودن مسـیر باشـد. در   
، 286و  233. همچنـین ن.ك: بقـره:  62قرآن این نکته بارهـا تکـرار شـده اسـت.( مؤمنـون:     

  .)42، اعراف:152انعام:
  رؤیاي متفاوتی دارد.اند شاید به این دلیل که هر کسی  اوتفها مت انسان. ب

ارنـد. البتـه در   نهایـت گونـه د   ها بـی  ها به هواپرستی باشد، انسان اگر معیار تفاوت انسان
هـا در نـوع امیالشـان مشـترك      تنها مصادیق راه متفاوت است و انسانهمین هواپرستی هم، 

ـ      ها در این است که،  وت واقعی انسانهستند. تفا ه برخی بـه اراده خـود بـا امیـال خـویش ب
  کنند. وجوي می روند و برخی ارضاي امیال خویش را در زمین جست وجوي خدا می جست

 ب. نيمه مؤنث
در توصیف ذات انسان دارد، وجود نیمه مؤنـث در هـر فـرد مـذکر و     پائولو  از دیگر اصولی که

هـر مـردي وجهـی زنانـه و هـر زنـی وجهـی مردانـه         «وجود نیمه مذکر در هر فرد مؤنثی است. 
ارواح  :معتقد است يداند. و این نگاه خود را ریشه دار در اندیشه تناسخ میائولو پ 104.»دارد

ها و شـاید   وقتی سال105اند. از قبل به هم متصل بودهشوند،  هایی که عاشق یکدیگر می انسان
  106شود. شود که عشق نامیده می نیرویی حاصل می. رسند این دو نیمه به هم میها بعد،  قرن

  نقد و بررسي
  وجود عشق اولین دلیل وجود نیمه مؤنث است.. الف

اي قابـل تحقیـق اسـت. یـک فرضـیه در مـورد        پدیـده آمدن عشق بین دو نفر،  پدید. 1
حال دو نیمـه  اند.  شوق سابقاً به هم تعلق داشتهکه عاشق و معاست پیدایش این حالت این 
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تنها فرضیه ممکن نیست و اثبـات آن   ، اي اند. چنین فرضیه گم شده دوباره همدیگر را یافته
  نیازمند دلیل است. 

توان عشق را حاصل ارضاي میل کمال طلبـی انسـان    میقیب، به عنوان یک فرضیه ر. 2
هـایی دارد   نقصنظر جنسی ـ جسمی و هم از نظر روحی،   دانست. وجود مرد و زن، هم از

شود. ایـن جبـران، بـه     می ها جبران آن نقصمخالف، که با در کنار گرفتن همسري از جنس 
کمال رسیدن است و هر رسیدن به کمالی همراه با لذت است. عالمـه طباطبـایی در تفسـیر    

ـ «آیه  محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم ۀً و
  108اند. )چنین نظري اتخاذ کرده21(روم: 107»لقَومٍ یتَفَکَّرُونَ ذلک لَآیات  إِنَّ فی
دلیل این اسـت کـه   این به . شوند گاه دو انسان از دو جنس یکسان نیز عاشق هم می. 3

بـا نظریـه   پائولو  در کمال بخشی هم و تأمین نیازهاي عاطفی یکدیگر مؤثر هستند.این دو، 
هـاي   شـدیدترین جذبـه  ضـیح دهـد. حـال آنکـه،     تواند تو عشق در این موارد را نمیخود، 

گاه انسان واقعـاً عاشـق   باشد. از طرفی،  عاشقانه در فرهنگ شیعیان بین آنان و امامانشان می
شـود،   به جهت اینکه دیگر نیازهایش از سمت او تـأمین نمـی  ها، شود و بعد از سال کسی می

اتحـاد  دلیـل  صـرفاً بـه   ، هـاي اول  شود. اگـر عشـق سـال    عالقه عاشقانه به نفرت تبدیل می
  هاي بعد توجیه پذیر نخواهد بود. شده باشد، نفرت سال هاي گم نیمه

  تناسخ دومین دلیل وجود نیمه مؤنث است.. ب
ایـن  بایـد گفـت:    109حکم به پذیرش تناسخ کرده است.ه استناد ابدي بودن ارواح، ب يو

تنهـا فـرض تصـور ارواح ابـدي در     است که در مقدمه دیگري ثابت شود،  دلیل وقتی کامل
. باطل خواهـد بـود  هاي تناسخ است. اما از آنجا که این مقدمه باطل است، نتیجه هم  چرخه

آن ها در دنیاي دیگري، براي از اعتبار ساقط کـردن   صرف قابل قبول بودن فرض معاد انسان
 مالصـدرا و  سینا بناکند.  عقل نیز حکم به امتناع تناسخ میمقدمه کافی است. عالوه بر این، 

 110اند. اي این امتناع را نشان داده هاي جداگانه ک در استداللیهر 

  ج. شرير
ظرفیـت بـاالیی   ذات انسان شریر است. هر وقت فرصتی برایش پیش آیـد،  ، پائولو در نگاه

ها سرشتی پسـت و پلیـد داریـم.     گوید: همه ما انسان کشیش رمان او می 111براي بدي دارد.
شویم که عیسی خود را بـراي نجـات نـوع بشـر      لیل گرفتار مجازات ابدي نمیتنها به این د
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که حتی انبیـاء االهـی نیـز در    هاي معمولی،  نه تنها انساندر این نگاه،  112قربانی کرده است.
این اعتقاد خـود را مسـتند بـه انجیـل     پائولو  این اصل مشترك هستند و ذات شریري دارند.

  کند: لوقا می
  پرسـد،  شـود و مـی   نزدیـک مـی   اي است که مرد مهمی به عیسـی  لحظهدر انجیل لوقا 
  شـویم کـه   چه کنم تا وارث حیـات سـرمدي گـردم؟ و شـگفت زده مـی      !اي استاد نیک

ـ  دهد: چرا مرا نیکو می پاسخ می عیسی   ویی، هـیچ کـس نیکـو نیسـت، جـز یکـی و      گ
  آن خداوند است. 

ام منظور موالمان را بفهمم: اینکه او نیـک   ام. و کوشیده ها بر این متن کوتاه غور کرده سال
هاي کسی بنا شده کـه   نبوده؟ که تمام مسیحیت، با آن جوهره نیکوکاري بر اساس آموزش

، در این لحظه به سرشت انسانی خویش فهمیدم: مسیحسرانجام، دانست؟  خود را بد می
  113یک است.هنگامی که انسان است، بد است. هنگامی که خدا است، ن. کند اشاره می

بـه  » خـارجی «شرح  نبرد ذات شریر انسانی بـا نیکـی اسـت.     ،شیطان و دوشیزه پریمکتاب 
خـدا  ا شریر است یا نیک. اگر نیـک باشـد،   ه دهکده ویکسوز آمده است تا ببیند ذات انسان

اما اگر بد باشد، همه چیز ، خواهد بخشید هر کاري که کرده،دلیل عادل است و انسان را به 
او در این رمان بسیار کوشیده است نشان دهـد: اگـر    114نسان از پیش محکومیم.رواست و ا

که از شرارت دیگـران حاصـل   هاي آن،  ها شریر باشد، زندگی و مصیبت بپذیریم ذات انسان
  115.تر است شود، پذیرفتنی می

  نقد و بررسي
 ذات انسان بد است و ظرفیت شرارت دارد.. الف

جامعه مسیحی است. شاید اندیشه او در شریر بودن ذات از شکل گرفته پائولو  افکار. 1
انسـان  باشد. در اندیشه مسـیحی،   پولسآن هم به روایت مقدس، انسان نیز ریشه در کتاب 

در گنـاه   گـذارد،  مـی   وقتی پاي بـه عرصـه زنـدگی   شود. فرزند آدم،  نت گناه متولد میبا طی
گنـاه    انسان بـرده است:  گفته رسول پولس است.مرگ مجازات او و 116پدرش شریک است

و چـون همـه    هگنـاه همـراه خـود مـرگ را آورد     118اسـت.  فروخته شدهگناه  به و 117است
ذات انسـان چنـان بـه    ، پـولس در نگـاه   119پس مرگ همه را دربرگرفتـه اسـت.  ، کارنداهگن

کاري را کـه از  خواهد انجام دهد. در عوض،  کار نیکی که می تواند شرارت خو دارد که نمی
  120آورد. ارد به جا میآن نفرت د
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تواند  قطعاً ضعف در خداشناسی است. خداي عادل نمیاي،  . علت دیگر چنین اندیشه2
  ها را با ذات شریر خلق کرده باشد و از آنها توقع نیکی داشته باشد.   انسان
شود که ذاتـش بـا شـرارت سرشـته      زند، دلیل نمی اینکه گاه از انسان شرارت سر می. 3

نسان هم ظرفیت بدي دارد و هم ظرفیت نیکی. نفس هم میل بـه شـرارت   شده باشد. ذات ا
کنند کـه خـالف    هیچ احساس نمیکنند،  خوبانی که خوبی میدارد و هم میل به خداپرستی.

  کنند. حال و مقتضاي دل خویش عمل می
 اره خود را لگام زنـد. اش بتواند نفس ام نفس انسان طوري خلق شده که با اراده قوي. 4

گر خویش را  خود بارها تکرار کرده است: انسان این توانایی را دارد که نفس شرارتپائولو 
  121مهار کند.

   تر است. ها و گزندها پذیرفتنی در چنین صورتی است که وجود شرارت. ب
زندگی وقتی معنادار است که همه ارکان آن در راستاي هدفی باشد که حیات بـراي آن  

هـا و گزنـدهاي    رارتهاي متعدد بگذرد و ش ها و آزمایش باید از سختیادامه دارد. راه کمال 
  زند و نه گریزي از آن است. نه به معناداري زندگی آسیبی نمیها،  دیگر انسان

 د. مجبور
اختیار را از او سـلب  . داند انسان را اسیر سرنوشت مکتوب میشناسی خود،  در انسان پائولو

کنند که همه چیز تحت اختیارشان اسـت، امـا بـر     گمان میهمه «کند. در نگاه او هرچند  می
توانـد همـزه یـا     آمده است: هـیچ کـس نمـی    5:18هیچ چیزي اختیار ندارند. در انجیل متی 

دو کتـاب   پـائولو  موجـب شـده  اعتقاد به جبر، 122»اي به آنچه مکتوب است اضافه کند. نقطه
در رمـان کیمیـاگر نیـز    ه از این واژه، کند. او با استفاد گزاري خود را به نام عربی مکتوب نام

در ایـن   123که نباید از سرنوشـت مکتـوب خـود بگریزنـد.    کند  القاء میبه خوانندگان خود 
پیام مکتـوب اسـت و نـه    بیند،  هایی که در راه می سالک راه باید بیاموزد همه نشانهاندیشه، 

  124یک تصادف.
نبردي که منجر به کشـته شـدن   آور از شرکت در  رزم آرجونايوقتی هاي او،  در داستان

تـوانی کسـی را    کنی می گمان می«گوید:  به او می کریشناشود،  شود، منصرف می برادرش می
کـس   قـبالً رقـم خـورده اسـت. هـیچ     کنـی،   هر کاري می. بکشی؟ دست تو دست من است

انسان باید به یاد داشته باشد که دستی وجود دارد کـه هـر    125»میرد. کس نمی کشد، هیچ نمی
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کند. اسم ایـن دسـت خـدا اسـت، او همیشـه بایـد او را در مسـیر         حرکت او را هدایت می
  126اش حرکت دهد. اراده

دیگـران کـه زنـدگی مـا را ویـران       ،هـاي  براي توجیه معناي زندگی، بالها و خطاکـاري 
داند. درایـن صـورت، هـر اتفـاقی کـه       ها می حل را در ذات مجبور انسان  راهپائولو  کند، می

مـا از پـیش   « دهد، مسئول نیسـتیم؛ چراکـه   ما در قبال حوادثی که رخ میجایز است. بیافتد 
شاید کمی مـبهم باشـد    127»ترین اهمیتی ندارد. کماین زندگی، محکومیم و کردارهاي ما در 

گرفتن رؤیاي شخصـی بدانـد و هـم انسـان را مجبـور       هم نقشه راه را پیپائولو  که چگونه
ها در مسیر زندگی را نیز خـارج از   قرار گرفتن رؤیاین سؤال، در پاسخش به اپائولو  بداند؟

انسان اختیاري ندارد و همه چیز به این بسته است که کـدام یـک از    128داند. اختیار آدمی می
  129نیکی و بدي سر راه انسان قرار بگیرند.

کـه  ها، تأکید بر ایـن نکتـه اسـت     ترین پیام کتاب نویسد: مهم می رمان کیمیاگردر  پائولو
 130ها در انتخاب تعیین سرنوشت خویش ناتوان هستند و تنها باید بـه آن، تـن دهنـد.    انسان

تـرین اثـر او در زمینـه تـرویج      حال اگر این نکته را در نظر گیـریم کـه کیمیـاگر  برجسـته    
شویم که او تن دادن به سرنوشت مکتوب رؤیاها  گرفتن افسانه شخصی باشد، متوجه می پی

انـد و بـراي    داند؛ رؤیاهایی که به اختیار ما در ذهن ما قـرار نگرفتـه   گی میرا، یگانه راه زند
خواهـد از   مـی پـائولو   تمام آنچهگیري آن نداریم. در واقع،  اي جز پی چارهمعنایابی زندگی، 

اي  اش چـاره  همین است که انسان براي خوشبختی و معناداشتن زنـدگی جبر تقدیر بگوید، 
قبلی خداوند در زندگی   ؤیاهایش ندارد؛ حوادثی که با طرحجز تسلیم شدن به حوادث و ر

از گذشته و آینده بندگان با خبر است و خداوند نیز در این زندگی،  131گیرند. انسان قرار می
  132کند. ها نیز تعجب نمی از اعمال زشت انسان

  نقد و بررسي
  اي به آنچه مکتوب است افزود. توان نقطه نمی. الف

معنـا غلـط.   به یک معنا صحیح است و به یـک  . استمبهم مکتوب بودن سرنوشت، . 1
همـه امـور از پیمانـه تقـدیر او     . خداوند آگاه به همه امور اسـت برداشت اول این است که، 

انسـان در ایـن جهـان از خـود هـیچ اختیـاري       ذر کرده است. برداشت دوم این است که، گ
ست که خدا از قبل برایش نوشته اسـت. از مجمـوع   امشقی همان هر چه انجام دهد،  .ندارد
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برداشت دوم را اراده کرده است. این سخن نادرست اسـت؛   يآید که و بر میپائولو  سخنان
ندارد. از آنجا کـه  آنان چراکه علم خداوند به اعمال بندگان نقشی در نیک و بد شدن اعمال 

دهنـد علـم دارد،    ر آینده انجام میبه آنچه که افراد دخداوند مادي نیست و فرازمانی است، 
افتد. متعلق علم خداوند عمل انسـان   اما این علم او تصویر همان واقعیتی است که اتفاق می

  مختار است. 
  انسان در قرار گرفتن در مسیر رؤیاهایش نیز مجبور است.. ب

شـوند.   مـی هاي مختلفی متولد  ها و آرمان ها در جوامع مختلفی، با فرهنگ هرچند انسان
خانواده، شرایط زندگی و استعدادهاي متفاوت بر زندگی افراد اثرگذار است، اما نقـش اراده  

تواند بر همه این عوامل غلبه کند و نگذارد زندگی او را به  انسان چنان پر رنگ است که می
  پیمودن مسیر خاصی مجبور کند.

  گونه معنادارتر است. زندگی اینج. 
است که تماماً در مسیر هدف خود باشد. دنیا بـراي امتحـان خلـق    زندگی وقتی معنادار 

 ،ها شود. البته آزادي انسان ها در این آزمون کامل می شده و معناداري زندگی با اختیار انسان
  اما گریزي از آن نیست. . شود گاه موجب آزارهایی براي دیگران نیز می

  انسان در قبال اعمالش مسئول نیست.. د
امـا   133یر مسیحیت پولسی چنین کالمی را بر زبان رانـده باشـد.  تحت تأثائولو پ احتماالً

باشد که انسان در این زندگی مجبور باشد، اگر قرار باشد انسـان  حقیقت این است اگر قرار 
توان تصور کرد کـه   در قبال اعمال خود مسئول نباشد، خلقت انسان بیهوده خواهد شد. نمی

اشته باشد. او کمـال نامتنـاهی   اي د ن را خلق کرد تا بازیچهحوصلگی جها خداوند از سر بی
کنـد و کمـال    جز فیض از او انتظار نیست. او انسان را براي به کمال رسیدن خلق میاست. 

معنا است. وجدان انسـان نیـز خـود مؤیـد ایـن اسـت کـه در نقـش          انسان بدون اختیار بی
  هاي خود آزاد و مختار است.  آفرینی
  کند. ه اعمال ما آگاه است و از گناهانمان تعجب نمیخداوند ب.   ه

علم خداوند به اعمال بندگان نقشی در نیک و بد شدن اعمال آنهـا نـدارد. از آنجـا کـه     
. دهنـد علـم دارد   به آنچه که افراد در آینده انجام میخداوند مادي نیست و فرازمانی است، 

ایـن انسـان اسـت    حقیقت، افتد. در  می تصویر همان واقعیتی است که اتفاقاما این علم او، 
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گیرد. متعلـق علـم خداونـد عمـل      که خود با اختیار خود تصمیم بر انجام یا ترك کاري می
  انسان مختار است. 

  گيري نتيجه
شناخت خداوند نه ضرورت دارد و نه ممکـن اسـت. بـا    ، پائولو کوئلیو گفته شد که به نظر

 ،کنـد. حـال آنکـه    برنامه توصـیف مـی   حکمت و بی بیاو خدا را خطاکار، ظالم، ، این وجود
. شناخت خدا اولین قدمی است که هر سالک براي تشخیص مسـیر خـود بـه آن نیـاز دارد    

 پـائولو خداوند آن موجودي است که جامع همه کماالت اسـت و نقصـی در او راه نـدارد.    
ا مبارزه بکند که  میخواند و اعالم  براي دعوت به دین، مردم را به پرستش خداي مادینه می

نیازي بـه تصـور خـداي مادینـه نیسـت. خـداي جـامع        خداوند نیز جایز است. حال آنکه، 
کماالت، در عین حکیم بودن و عادل بودن، مهربان و رحیم نیز هسـت و مبـارزه بـا چنـین     

  خدایی غیر منطقی است.
افـت  اه انسـان در آفـرینش ی  پاسـخی بـراي فهـم جایگـ    پـائولو   شناسـی  در بحث انسان

وظیفه انسان در این دنیا تنها عشق ورزي، به دنبال رؤیاها رفتن و شکل دهـی بـه   شود.  نمی
 ،انسان بنده خداوند است و در مسیر این دنیـا ر اساس اراده آزاد است. حال آنکه، هویتش ب

اش گـام گذاشـتن در    اي است که باید به کمال رسـد و تنهـا وظیفـه    دهنده جایگاهش آزمون
هـا را   ذات انسـان پائولو همچنین برایش در نظرگرفته است. او  است که خالق مسیر هدایتی

کنـد و او را در   هر انسان را داراي یک نیمه مؤنـث فـرض مـی   . داند متفاوت از یکدیگر می
ها ذات یکسـانی   در انسان شناسی اسالمی، انسانداند. حال آنکه،  شریر و مجبور می نهادش

  اند و نیک نهاد و مختار هستند. شدهدارند، براي راه کمال سرشته 
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