
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

( 74-66)صص 8931انپاييز وزمست ،م پنجوم، شماره سسال   

 

تحلیلی انتقادیِ دیدگاه های اوشو درباره ماهیت انسان بر اساس مبانی 

 میاسال عرفان

 1محمد اسماعیل عبداللهی

 چکیده

 
. اوشو پردازديم شيخو يندگز يزيربرنامه و مياست که به تنظ يناقص وانيانسان ح ،اوشو دگاهياز د

و بروز احساسات  يزندگي زيربرنامه ييعدم توانا و يزيربرنامه ييدر توانارا  وانيانسان و حاصلي  تفاوت

خود را  ندهاوست که آي سرنوشت خود محور واصل است و نييانسان در تع کند.يخالصه م جاناتيو ه

با قدرت تامه خود بهشت که  طلب استواه و سعادتخکمال يسرشت ير درون خود دارا. او دزنديرقم م

. اين در حالي کندي( را انتخاب مينفسان يو مبارزه با هواها تيجهنم )سرکوب جنس اي( ييجو)لذت

است که اين انديشه از لحاظ ناسازگاري دروني دچار بحران تناقض در گفتار است؛ ضمن اينکه مباني 

ردار نيست. از لحاظ ناسازگاري بيروني نيز، انسان داراي دو بُعد اين انديشه از عقالنيت معتبري برخو

              روحاني و جسماني است که بُعد روحاني، اصل و نگهدارنده بُعد جسماني که تنها يک ابزار است، 

 مي باشد و بقاء انسان تنها به بُعد روحاني اوست.

 

 معنويت اوشو، فرا آگاهي انسان. اوشو، انسان شناسي، ماهيت انسان، های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
سازد که انسان از سه نگاهي کوتاه به ذات و ماهيت انسان ما را بدان رهنمون مي

ايي و حيطه شناختي، احساسي و رفتاري برخوردار است. با کمک از حيطه انديشه
. بعد کند نسبت به امور هستي و ارتباط بخشي ها شناخت پيدا کندشناختي تالش مي

کند و انگيزه او از شناخت و تغيير نگرش ذهني، نسبت به آن امور، احساس پيدا مي
شود و در مرحله بعد، اين محبت که برخاسته از احساس اوست، انسان را برانگيخته مي

ها و ها، انديشهکند. از اين رو براي تسلّط بر فرهنگوادار به حرکت و تغيير در رفتار مي
هاست. وقتي بتوانيم انديشه را ترين راه، نفوذ به حيطه شناختي انسانها، مهمجريان

 ايم احساس و سپس رفتار آدمي را تغيير دهيم. عوض کنيم، در حقيقت توانسته
معنويت راجينش اوشو، از جمله معنويت هاي خودساخته اي است که به دنبال 

سرابي است. وي که تأکيد  تغيير زاويه ديد و انديشه بشريت از آرمان حقيقي به آرمان
فراواني بر ماهيت انسان و رابطه آن با سکس و ابتذال و در نهايت رسيدن به معنويت، 
آرامش و خوشبختي دارد، ابعاد مختلفي را در باره انسان مطرح کرده که ضروري است 
بطالن اين انديشه براي همگان که طالب حقيقتند روشن شود. پرسش هايي از جمله: 

انسان از نگاه اوشو چيست؟ و نيازها و ابعاد مختلف انسان را در چه مي داند؟ از ماهيت 
اي و در جمله سئواالت کليدي است که اين مقاله با استفاده از روش تحقيق کتابخانه

اي يا تطبيقي، پاسخ آنها را ارائه برخي موارد از تحقيقات ميداني و گونه پژوهش مقايسه
است که در ابتدا نگاه اوشو را در اين باره تبيين و سپس مورد  خواهد کرد. الزم به ذکر

 نقد و بررسي قرار خواهيم داد.
 

 چیستی انسان در اندیشه اشو
نامحدود  ي استاست ناقص که قادر است خودش فراتر برود و موجود يوانيح ،انسان   

 يشت که استعدادهااس ايو موجود بالقوهي دارد. ابه تعال که رو اديز اريبس يهاتيبا ظرف
است که اگر  بيمرموز و عج ،دهيچيپ يد. انسان موجودنبرس تيبه فعل ديبا

عملکرد او هم  ،حد و مرز و نامحدود بودن خود را باور داشته باشد يب يهايتوانمند
به خطا  ،کنندير ممحدود تصوّ يکه انسان را موجود ينامحدود خواهد بود و کسان

 است. تينهاياز ب يشبلکه انسان بخ ؛اندرفته
 يزندگ يزيرو برنامه ميخود، به تنظ ،است که انسان نيا وانيانسان و ح زيوجه تما

از قبل  شانيبلکه زندگ ،ستنديکار ن نيقادر به ا واناتيح گريا دامّ پردازديخود م
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است  يناقص وانيو انسان تنها ح شونديخود خارج نم يزيغر ريشده و از مس يزيربرنامه
 او ممکن است. يرشد و کمال براکه 

که  يزمان .ميکنيمحدود عمل م يها، مانند انسانميکه محدود هست مياگر باور کن»
کرد ...  مينامحدود عمل خواه يچون موجودات ،مياعتقاد احمقانه را کنار بگذار نيا

و  کننديپس غلط عمل م ،دارند يغلط يمردم باورها .ر استتصوّ کيفقط  تيمحدود
 نيمن به خاطر ا»: کننديم ديکأو ت گردنديم ليبه دنبال دل ،کننديغلط عمل م يوقت

 قتا  يکه حق يدر حال ،شوديم ليدور باطل تبد کيبه  نيو ا «کنميباور غلط عمل م
 1. «ستنديمحدود ن

وجود  يمرز .ما هستند يتمام مرزها باورها .ستين يانسان را مرز يهاتيظرف»
من  فيتعر نيا .نمادگراست وانيح کيانسان »2«.است تينهايب ازي انسان بخش .ندارد

است که  يوانيتنها ح ،انسان»3«.کند يبدون نماد زندگ توانديانسان نم .از انسان است
 8«.است نيهم ييبايز .قادر است از خودش فراتر برود

 .ستيتر از انسان نخطرناک يموجود چياق هستند و هها تنها موجودات خلّانسان»
 يزيربرنامه يو زندگ کننديم يزندگ يسادگبلکه به ستندياق نموجودات خلّ ريسا

ها سگ مثل همه سگ ک. يشونديخود خارج نم ريها هرگز از مسآن .دارند ياشده
، هرگز منحرف به جهيدر نت .بودا شود کندينم ياو هرگز سع .رديميم و کنديم يزندگ

و  کنديرا دنبال م اشيزندگ يزيغر ريفقط مس. سگ شودينم ليتبد تلريآدلف ه کي
انجام دهند،  يکار خواهنديهستند، م بيو غر بيها عجانسان .محافظه کار است اريبس
گاه آن ،د گل باشندناگر نتوان ،ابنديرا ن هانياز ا کي چيبروند، باشند و اگر مجال ه ييجا
 1.«شونديجرم ماگر نتوانند بودا شوند، م .شونديم يبه علف هرز ليتبد

 ديتوانينم دهيخداوند واقعا  شما انسان را شاهکار، خلق کرده و بهتر از آنچه او آفر»
او  .ديآيم ايبالقوه به دن کياو همچون  .شوديدانه زاده م کيانسان همچون »6...«.ديباش

م در تما رايز ؛العاده استو فوق ژهيو يزيامر چ نيو ا شوديزاده نم تيفعل کيهمچون 
 واناتيح هي، بقشوديم دهييبالقوه زا کيتنها انسان است که همچون  يجهان هست

                                                 
 .109ش، ص 1382اوشو، در هواي اشراق، ترجمه فرشيد قهرماني و فريبا مقدم، تهران، کتاب آوند دانش،  -1
 .109ش، ص 1339، ترجمه محسن خاتمي، چاپ دوم، تهران، فرا روان، 2اوشو، راز، چ  -2
 .211همان، ص  -3
 .161ش، ص 1380اوشو، بلوغ، ترجمه مرجان فرجي، چاپ اول، تهران، فردوس،  -8
 .180اوشو، در هواي اشراف، پيشين، ص  -1

ترجماه فلاورا دوسات محماديان، چااپ ساوم، تهاران، نشار آوياژه،  هاي عرفااني،اوشو، تمثيل -6
 .101ش، ص1382
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 1«.شونديزاده م تيهمچون فعل
به طور  واناتيتمام ح .ندارد ندهيآ يگريد وانيح چياست، ه ندهيآ يانسان دارا»
است که رشد  نيهم يناقص است و برا وانيانسان تنها ح .نديآيم اي، کامل به دنيزيغر
 2«.گردديکامل ممکن مو ت

که  نيا ياست برا يبالقوه است که بالقوه بودن او فرصت يانسان موجوداز نگاه اوشو، 
 شود. داريب دينور رود و معرفت خفته او با يآمده و به سو رونياز ظلمت ب

و انسان قادر است تا  يمعرفتيو ب ي، در ناآگاهکنديم يانسان در ظلمت زندگ»
 اريبس يهافرصت زاده شده است و انسان کيانسان همچون  .سرشار از نور باشد

 3«.اندافتهيفرصت را در نيا يمعدود
 

 اتوانیحدیگر دهنده او از  زیجشن و سرور انسان، تم
کند و به جشن و  هيخود را تخل جاناتياست که قادر است عواطف و ه يوانيانسان ح

 .بپردازد ،اوست تيو انسان يزندگ که الزمه يکوبيپا
 يزيهمان چ نيو ا پردازدياست که به جشن و سرور م يوانيمن معتقدم انسان ح»

ل از چند عامل متشکّ يادهيانسان پد»8«.سازديم زيمتما واناتيح رياز سارا است که او 
 1«.رو به تکامل است...  يو موجود

 

 فطرت است یانسان دارا
و ه است و معرفت با او همرا شهياست که هم يقتيسرشت و حق يانسان دارا

و  هايژگيو ،سرشت و فطرت ناي6.شود داريب ديفقط با و جود داردودر او  هيلشناخت اوّ
 :دارد ييهاشاخصه
-است که سعادت ييها: آثار اوشو سرشار از واژهييجوو کمال يخواهسعادت -الف

و  يبطلسعادت نيا .کنديم يجو معرفکمال يرا موجود اوو  رسانديانسان را م يطلب

                                                 
 .61، پبشين، ص 1اوشو، راز، ج -1
 .61هملن، ص -2
 68همان، ص -3
، ترجمه فرشته جنيدي، چاپ اول، تهاران، هادايت الهاي، 1اوشو، تائونيزم و عرفان شرق دور، ج -8
 .260ش، ص1382
 2291ا همان، ص 6

 .68، پيشين، ص 1اوشو، راز، ج -6
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ها به منظور زدودن نقص شيگرا نياست و ا يفطر ازياو برخاسته از ن ييجوکمال
 اشباع شود.  ديو با باشديم

به دنبال  يهر انسان و است يفطر يامر ييخداجو :ييحس پرستش و خداجو -ب
حس  ،ن به او به آرامش برسد. اوشووستيتا با پ گردديو کامل م ينامتناه يموجود
ها را عاشق خدا و انسان دانديمفطري د در وجود کودک ز بدو تولّ را ا ييخداجو

 يهمان زندگ ،کشدير ميکه اوشو در آثار خود به تصو ييتفاوت که خدا نيبا ا پندارديم
و ما با آن زاده  ياست فطر يامر ييخداجو»: نقصيب ي وموجود نامتناه کياست نه 

که فرد به بلوغ  ياه انسان است و تا زماند همر... عشق به خداوند از بدو تولّميشويم
 1«.گرددينم داريو ب ختهيعشق برانگ نيا ،الزم را نداشته باشد يو آمادگ دهينرس يفکر

 کردن يا کس قدرت گمراهچيمستقل است که ه ي: انسان موجوداريقدرت و اخت -ج
خود  اريختخودمختار است که با ا يموجود او و خدا. طانيش يحتّ ،ندارد او را تيهدا

 نيدر جهنم که هم ايدر بهشت  توانديخود م اريچگونه باشد، با اخت کنديانتخاب م
قدرت گمراه کردن شما را ندارد، خداوند هم قدرت  طانيش»کند. يزندگ ست،ايدن

 ي،کنيکه م ييهابه خاطر داشته باش که خود مسئول انتخاب» 2«.شما را ندارد تيهدا
در  کهني، ايتو هر لحظه حق انتخاب دار» 3.«سکو هيچهستي فقط تو، و غير از ت

 8«.دارد يبه خودت بستگ نيا ي.، در جهنم هستيندار ي، اگر آگاهيجهنم باش ايبهشت 
 توانديخود م اريکه انسان با اخت يااست به گونه همم اريانسان بس يدر زندگ ارياخت
 ايخود بهشت فراهم کند و  يبرا ايشود و  ليتبد منياهر کيبه  ايبرسد  تيبه الوه
هم امکان  ي، و در هر انسانمنيوجود دارد و هم اهر تيدر هر فرد هم الوه» جهنم.

شکوفا  ييبايو ز ريخ يهابهشت وجود دارد و هم امکان دوزخ، در وجود هر فرد، هم گل
 کيبه هر  توانديشود ... فرد م جاديا توانديو زشت م فيکث يهاو هم گنداب شونديم
در  -بهشت را ايجهنم  –سعادت را  اي يانسان بذر بدبخت»1«.ابديدو انتها دست  نيا از

                                                 
، ترجمه بهروز قنبري و اشرف عديلي، چاپ اول، تهران، هادايت الهاي، 1اوشو، تعليمات تانترا، ج -1
 .100ش، ص 1381
 .169ش، ص 1380شو، راز بزرگ، ترجمه روان کهريز، چاپ اول، تهران، باغ نو، او -2
، ترجمه بابک رياحي پور و فرشايد قهرمااني، چااپ اول، تهاران، نشار عشق رقص زندگيا اوشو، 3
 .10ش، ص1339آويژه، 
 .101هاي عرفاني، پيشين، ص اوشو، تمثيل -8
ص ش، 1380تمي، چاپ اول، تهران، فرا روان، اوشو، از سکس تا فرا آگاهي، ترجمه محسن خا - 5
68. 
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 1«.ييفاق، توآن اتّ ليدل ديآي؛ هر چه بر سرت مکشديم دکيدرون خود 
 

 های انسانابعاد و ساحت
 گرشيساحت او ماده و ساحت د کيکه  دانديم يدو ساحت ياوشو انسان را موجود
که با کمک  کندياو دو بال فرض م يو برا استمل انسان معتقد روح است. اوشو به تکا

روح  ديگر، ماده )جسم( و بال ،بال کند. يکي از اين دوميبه آسمان کمال، پرواز  هاآن
ه داشته دو بال توجّ نيبه ا ديخود را تجربه کند با تياست که اگر انسان بخواهد تمام

 2«.حدرون، ماده و روو  روني، بيدار ازيتو به دو بال ن»باشد. 
هر آنچه را »د. انوستهيو پ يکيو بدن و روح  رنديناپذ ييجدا گريبرون و روح از همد

بدن و  يي، اخالق، مفهوم خوب و بد، جداتي: شخصندازيکه جامعه به تو داده دور ب
 يريپذييباور جدا. او دانديم ريناپذيياوشو بدن و روح را جدا ،عبارت نيدر ا 3«.روح
که  کنديم ديکأت گريد ييدر جا و ددانيجامعه م ياز سو يليتحم يو بدن را باور روح

 8«.هستند يکيو  گانهيبدن و روح تو » اند:گانهيبدن و روح 
جدا از  توانندي، دوست هم هستند؛ در واقع نمستنديبدن و روح با هم دو دشمن ن»

هم وجود داشته  با يوستگيپ کيدر  تواننديهم وجود داشته باشند تنها م
عد بُ کيقطب و  کي يبوده است که انسان دارا نيا هايو شرق هايغرب دگاهيد1«.باشند
او هم روح است و هم  .از هر دو است يدو توازن کامل نيا يکه در فراسو يدر حال ؛است
 6«.بدن

 انسان  یهاساحتهای دو ویژگی
 : اند ازعبارت جسم يهايژگيجسم: و -الف
، روديق دارد، همه سنشان باال مبه جسم تعلّ يريپ: »يريودگي و پفرس يتقابل -1
 يداشته باش يکه تو خودت در آن دخالت ستين يزيچ ي... سالخوردگشونديم ريهمه پ

با  ،ديآيم ايکه به دن ياه. هر بچّ افتديفاق ماتّ يکه خود به خود از نظر جسمان يزيچ

                                                 
 381ش، ص1380اوشو، الماس هاي اشو، ترجمه مرجان فرجي، چاپ چهارم، تهران، فردوس،  - 1

 223ش، ص1381گل، اوشو، گلهاي جاوداني، ترجمه محسن خاتمي، چاپ اول، تهران، سي -2

 92، پيشين، ص1اوشو، راز، ج - 3

 81همان، ص - 4

 119، پيشين، ص2راز، ج اوشو، - 5

 89، پيشين، ص2تائوئيزم و عرفان شرق دور، ج - 6
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 1«.دشويم ريگذشت زمان پ

 2«.دينيرا ب يکيزيفقط بدن ف ديتوانيما مش»يت: ؤر يتقابل -2

جسم اين است که به مرور زمان فرسوده و  يهايژگيشدن: از و فانيقابليت  -3
ذهن قسمتي .»است و ماده فاني است يزيرا ماد ؛روديو با مرگ از بين م شودينابود م

   3«شونديذهن و بدن با مرگ نابود م .از عملکرد بدن است

 .برديبه سمت آسمان م نيزماز انسان روح است که او را  يلروح: ساحت متعا -ب
 .شدن انسان است تريروح به بهتر و متعال اقيباالتر از جسم دارد و اشت ياروح مرتبه
 .باشدينم دنيد است که قابل دمجرّ يروح موجود

. قرار داده است ييگرام بر مادهرا مقدّ  ييگراروح واوشو ساحت روح را برتر دانسته 
مانند سنگ  ييگراقرار دارد. ماده ييگرااز ماده يباالتر در مرتبه ييگرابه نظر من روح»
 يازيروح ن»1.«روح تو به وسعت کل کائنات است»... 8«.کنديعمل م ييبنا ريو ز هيلاوّ

 6«.ندارد جاودانه شود؛ جاودانه هست
 

 انسان یازهاین
موجود دو  کيکه انسان  ييجامعتقد است از آن يآدم يازهاين لياوشو در تحل

 يازهايرفع ن يدر پ ديرشد و کمال خود با ريمس مودنيپ يبرا ،است يو دو ساحت يعدبُ
او  3.«شوند يارضا و راض ديبدن و روح است و هر دو با ،انسان»هر دو ساحت باشد. 

 کند:نيازهاي انسان را به دو دسته تقسيم مي

موجب  ،نشود نياست که اگر تأم يزيچواقعي  ازين :یواقع یازهاین -الف
 باياندک و ز اريانسان بس يواقع يازهاين .موجب سالمت است ازيو رفع ن شوديم يماريب

 نيسنگ ازيمرتفع کرد ... ن ديرا با ازياند. ناندک ازهاين»است.  يضرور ازهايرفع ن .هستند
 8«.ستيوزن ن

                                                 
 .181همان، ص - 1
 . 39اوشو، از سکس تا فرا آگاهي، پيشين، ص - 2
 13صش، 1382، ترجمه محسن خاتمي،چاپ اول، تهران، اميرقلم،آگاهي يهاالماساوشو،  - 3

 . 21، پيشين، ص 1اوشو، تائوئيزم و عرفان شرق دور، ج - 4

 138اوشو، بلوغ، پيشين، ص - 5

 200اوشو، راز، پيشين، ص- 6

 89همان، ص - 7

 .36اوشو، در هواي اشراق، پيشين، ص  - 8
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 ختهيته و افسارگسگذاش انيهستند که سر به طغ ييازهاين کاذب: یازهاین -ب
ي طوالن يکاذب همان آرزوها يازهايممکن است. ن ريها غشدن آن ياند و عملشده

 هودهيها ب تالش در جهت برآورده ساختن آن و برنديکه انسان را به قهقرا م هستند
مرتفع  ديرا با ازهاين .ندااندک ازهايا نامّ  ادنديآرزوها ز.»شونديتر مچرا که راسخ ؛است
ها شده و اجابت آن ختهياست که افسارگس يازيا آرزو را نه، آرزو در واقع، نامّکرد، 

 1«.کنديم يپافشار شتريب ،ديآن را مرتفع کن ديبکوش شتريهر چه ب .است رممکنيغ
 

 انسان یازهایبه ن گرید ینگاه
ارائه  يفيو از هر کدام تعر کندمي ميتقس يو معنو يانسان را به مادّ يازهاياوشو ن

 .دهديم
 

 : یماد هایازین -الف
 يعد جسمانبُ ي، دارايعد روحانمسئله که عالوه بر بُ نيه به ابا توجّ يهر انسان

، هيشامل: تغذ يماد يازهايمطابق با ساحت جسم خود دارد. ن يماد يازهاين هست،زين
 تيجسمان يباشد که اقتضاي ميجنس ي و نيازهايو اقتصاد يپوشاک، امکانات مال

زيرا بدن تو به غذا احتياج دارد. بدن فقط آن چيزهايي را دفع  ي؛خوريغذا م تو»اوست. 
به نحوي مورد احتياج بدن  يخوريهر آنچه را که م .ها احتياجي نداردکه به آن کنديم

انسان کامل کسي است که  .3«بدن به استراحت نياز دارد ...2.«يتو به غذا نياز دار .است
هر . »رديگيجشن م يکوبيو با رقص و پا برديت کامل را موافر و لذّ از لحظات حظّ 

 ؛ت برد... با در لحظه بودن، لذّ ديآيلحظه شبيه رقص است و بايد از لحظه، آن طور که م
 8.«يعني نگران نبودن درباره گذشته و آنچه هنوز نيامده است

 : یمعنو یازهاین -ب
 يساحت او اقتضا نيا سازد.ميجدا  واناتيرا از حاو  بودن انسان است که يروحان

 اوست. يماد ريغ يازهاين نيتأمبه انسان هم  تيرا دارد و انسان يگريد يازهاين
 .است به عشق و محبت ازين و و عبادت شيايبه ن ازيانسان همان ن يمعنو يازهاين

                                                 
 همان. - 1

 203صش، 1382، ترجمه مسيحا برزگر،چاپ اول، تهران، نشر آويژه، هاوبال هاشهيراوشو،  - 2

 208همان، ص - 3

 309، پيشين، صدر هواي اشراقاوشو،  - 4
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 زين شيايبه عشق است. ن ازي، نازين نيترياست و اساس يو فطر يذات يبه عشق امر ازين
عبادت را »حس کند.در درون خود آن را  دياست که انسان با قيو عم يواقع ازين کي
 1«.اندعبادت را کامال  فراموش کرده يدر درون حس کرد. مردم معنا ديبا

 .ندارند يانيآرزوها پا يول ستندين اديز يليخ يزندگ نيا يواقع اجاتياحت»الف: 
کار  نيو خشنود باشد؛ و ا يراض يليخ ديبا ،کند هيخود را ته حتاجيانسان اگر بتواند ما

روزانه و  ياو غذا يواقع يازهاين .ستندين اديز يلياو خ يازهاياست. ن يشدن يبه سادگ
آرزوها نامحدودند و  يمحدودند ول يواقع يازهايبخوابد. ن رشياست که بتواند ز يسقف

بزرگ،  رقص کيبا داشتن  يقصر الزم است. حتّ  کيسقف کم است،  ک. يانديتمام نشدن
 يخوب وارس ،ديرا که در خانه دار يلي. اگر وساکنديرا آرزو م يترباز ذهن قصر بزرگ

شما  يبرا يکمبود و ناراحت چيه ،ديها را نداشتاگر نود و پنج درصد آن دينيبيم ،ديکن
باورتان نخواهد شد که  .ستنديو واجب ن يکه اصال  ضرور ديد دي. خواهشدينم جاديا

 2«.ديانجام بده ،هستند يرا که ضرور ييآن کارها ديستين شما قادر
 مينخواه ازين يبيطب چيبه ه ،مياگر دعا کن .است شياين قياز مصاد يکيب: دعا 

راه درمان  کيو دعا  مياخود پاسخ داده يروح ي ومعنو ازين بهبا دعا  رايز ؛داشت
 ازين يگريدرمانگر د چيه ه، بديدعا کن دياگر بتوان»ست. ي نيز هروان-يروح يهايماريب

 3«.داشت دينخواه
 

 به عشق: ازینج: 
 زياست، به عشق ن ازمنديعشق بورزد و او درست همان طور که به غذا ن ديانسان با»
 رايز ؛از غذا محتاج است شيدارد. انسان به عشق ب ازين ،و مهم است ياساس يازيکه ن

 8«.برخوردار است يواالتر تيعشق از ارزش و اهم
و  يروح تياو موجب تقو ازين نيانسان است که رفع ا يروح يق همان غذاعش»

و عشق آن .. دارد. ازين يمعنو يبه غذا زيو روح ن يماد يبدن به غذا ...شوديسالمت م
 1«.کنديم هيو تغذ تياست که روح را تقو يمعنو يغذا

                                                 
 .119همان، ص  - 1

 .222اوشو، راز بزرگ، پيشين، ص  - 2

 .12اوشو، تائونيزم و عرفان شرق دور، پيشين، ص  - 3
 
 .96، ص2همان، ج  - 4

 .22همان، ص  - 5
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ر کند بدون غذا س تواندياست. عشق تنها خوراک روح است. بدن م يعشق الزام»
 يالزام يرشد معنو يعشق برا»1«.ادامه دهد اتشيبه ح توانديروح فقط با عشق م يول

 بخشديکرده، به تو انسجام م هياست. عشق روحت را تغذ يمعنو يانهييعشق آ»2«.است
 3«.کنديآماده م يدرون احتيس يو تو را برا
 يزندگ يزيرنامهوبر مياست که خود به تنظ يناقص وانيانسان ح ،اوشو دگاهياز د

را   شياست بالقوه که فرصت بالفعل شدن استعدادها ياو موجود .پردازديم شيخو
 تيفراوان و ظرف يهايدارد. وجود توانمند ارير اختيي دروين چيبدون کمک گرفتن از ه

انسان و  اصلي  تفاوتاست. جدا ساخته  واناتيح رياو را از سا ،اشينامحدود درون
و بروز احساسات و  يزندگ يزيربرنامه ييوعدم توانا يزيربرنامه ييدر توانا ،وانيح
اوست که  اصل است و سرنوشت خود محور و نييانسان در تع .شوديخالصه م جاناتيه
به  ايصعود   يبه سو توانديخود م تياقانسان با قدرت خلّ .زنديخود را رقم م ندهآي
طلب است خواه و سعادتکمال يسرشت ير درون خود دارا. او دبرداردگام سقوط  يسو

است که او را به سرچشمه کمال و سعادت  يازين ي،و خداپرست ييو حس خداجو
 ،در واقع .ن استآ کامل از يت و بهره ورعياوشو همان طب دگاهيا خدا از دامّ .برديم

 اي( ييجوتاست که انسان با قدرت تامه خود بهشت )لذّ  يپرستتاوشو همان لذّ  يخدا
 انسان با همه .کندي( را انتخاب مينفسان يو مبارزه با هواها تيهنم )سرکوب جنسج
دو ساحت و دو بال است )ساحت جسم و ساحت روح( که رفع  يدارا شيهاتيقابل
 ست.وساز کمال انهي، زمختهيگسکاذب افسار يهاازياز ن زيدو و پره نيا يواقع يهاازين

 

 ینقد و بررس
ديشه انسان شناسانه معنويت اوشو، به دو صورت ناسازگاري دروني و رويکرد نقادانه به ان

 باشد:گاري دروني به اين صورت ميبيروني خواهد بود که بر اساس ناساز
نقد کلّي اصل اعتقادي با روح کلّي حاکم بر نظريه به هدف کشف تناقض   -1

 گويي در مبنا و گفتار

 حليل ادعانقد واژگان داراي بار معنايي خاص و تجزيه و ت  -2

 تحليل تناقضات به کار رفته) تناقض يک اصل با اصل اعتقادي ديگر مدعي(   -3

                                                 
 .521همان، ص  - 1

 521اوشو، بلوغ، پيشين، ص - 2

 521همان، ص - 3
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تحليل تناقضات به کار رفته)تناقضات اين اصل با ساير اعتقادات و آموزه هاي  -8
 مدعي (

 کشف برخي مغالطات  -1

بررسي عقالني اصول اعتقادي و تناقضات با مسّلمات عقلي و فطري بشر و امّا  -6
نه بر اساس ناسازگاري بيروني به اين صورت است که هر اصل رويکرد نقادا

اعتقادي اوشو بر اساس منابع اصيل ديني؛ يعني قرآن و روايت، مورد سنجش 
 گيرد.قرار مي

 

 یدرون یناسازگار

موجودات )مخلوقات( وجود دارد نه انسان نيست: نقص درتمامي ۀنقص ويژ -1
اوشو  کهيدرحال ؛ديديگر حيوانات به شمار آانسان از  زيّ که ويژه انسان باشد و مماين

و  يت در زندگبا دقّ .مختص انسان است که بايد به کمال تبديل شود ،معتقد است نقص
بريم با اين تفاوت حيوانات وموجودات ميرشد ديگر حيوانات پي به ناقص بودن تمامي

گياه رشد و نمو  مثال  يک ؛که درجات کمال ديگر موجودات با انسان بسيار متفاوت است
 ،نيبنابرا .دهديشده و سپس ثمر م لييا يک نهال به درخت تبد دهديدارد و گل م

حيوانات کامال  متفاوت است و به اعتراف اوشو انسان  گريمسير کمال براي انسان و د
داشته  واناتيح گريبايد رشد و تعالي بيشتري از د و به همين دليل شاهکار خلقت است

 .باشد
نامحدود و  يموجودي محدود است: اوشو معتقد است که انسان موجودانسان  -2
و مرزي براي او وجود ندارد. انسان موجودي دو ساحتي  است ناتمام يهاتيظرف يدارا

 .گيردکيفيت است و در زمان و مکان جاي مي و يتاست که ساحت مادي او داراي کمّ
ساز است. محدوديت ،اوست يکه برخاسته از ساحت مادي و جسمان ييهايژگيو همه

اوشو خود با  نيبنابرا .وضوح اثبات کننده محدوديت انسان استعد جسماني انسان بهبّ
 ،پردازد. عالوه بر اينبه نقض نامحدود بودن انسان مي ،پذيرش دو ساحتي بودن انسان

و او  فقط ويژگي موجودي است که وجودش ضروري باشد ،بودن ينامحدود و نامتناه
جا اوشو نيدر ااست. بخش ديگر موجودات ت هستيعلّکه الوجود واجب نيست جزکسي 

 وخداگونه به ا ريو تصو شوديمطلب را خلط کرده و به نامحدود بودن انسان معتقد م
 بخشد.مي

که ه به اين: با توجّنهايت برسدنيست بلکه بايد به بيانسان موجودي بي نهايت  -3
به کما ل  ،با طي طريق گيرد و شيمسير کمال را در پبايد  ،انسان موجودي ناقص است
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ديگر جايي  ،نهايت استيصل شود. اگر بپذيريم که او بخشي از بمتّ تينهايت و ابدو بي
سير از نقص به کمال معنا  ؛ چرا کهماندتکامل باقي نمي در جهت رسيدن بهبراي تالش 

 ندارد. 
ط انسان: از نگاه اوشو انسان زندگي توس برنامه ميعدم تعيين سرنوشت و تنظ -8

ريزي و تنظيم زندگي خود پرداخته و بر طلب که خود به برنامهموجودي است کمال
دانيم . مي رساندو فعليت مي يينهفته و بالقوه خود را به شکوفا يهان استعدادآاساس 

که اليدرح ،ر دقيق داردريزي و تنظيم زندگي نياز به سير فکري منطقي و تفکّبرنامه که
به  ،سوپردازد. وي از يکر و منطق ميت فکر و تفکّاوشو در تعاليم ويژه خود به مذمّ

ن آ که شالوده داندميريزي دقيق برنامهرا و راه رسيدن به سعادت  کندمير توصيه تفکّ
( يذهنفکري )بيبي بر ر و منطق منع نموده وت از تفکّشدّبه ،ر است و از سوي ديگرتفکّ
زادگي آ شادي و ،فکرييب د و درکنير همه چيز را آلوده متفکّ ديگويو م ورزدميکيد أت

 واضح است.  يکه اين خود تناقض1 نهفته است
اوشو انسان موجودي قدرتمند و  ميمحدوديت اختيار و قدرت انسان: در تعال -1

کند و را طي مي وخمچيبااختيار است که با خالقيت ويژه خود به تنهايي اين مسير پر پ
دارد. در ناوشو رنگي  مورد نظرنقش موجودي برتر يا دخالت قدرت او در زندگي انسان 

محدوديت شامل دايره  نيآور است و احالي که جسماني بودن انسان براي او محدوديت
 انسان را نبايد ناديده گرفت ژهيو هايشود. البته توانايياختيارات و قدرت انسان نيز مي

 شتوانايي درک کامل هستي و شناخت دقيق خود را ندارد و فکر نست که اوامّا بايد دا
 توانديچگونه م يچنين موجود .ندارد يخود آگاه ندهيبسيار محدود و کوتاه است و از آ

 اي دقيق و جامع براي خود تنظيم کند.برنامه
دنيا قابليت جايگاه ابدي بودن را ندارد و سنجش اعمال انسان بر اساس  -6
تعريف اوشو از بهشت و جهنم بسيار  :گيردانجام مييت حقيقي و تعادل در غرايز انسان

گذراني جويي و خوشتگيري و لذّ است. او بهشت را همان کام يعوامانه و سطح
همين دنيا خواهد در ت دارد و بهشت او او گرايش به لذّ انسان مورد نظر زيرا  ؛دانديم

و مبارزه با ي نفساني هاسرکوبي هوابارت است از او هم در همين دنيا و عبود و جهنم 
 يپرستزهيسايش، راحتي و غرآوصيه به ت شهياوشو معتقد به جهان ديگر نيست و هم آن.
بيند. جايگاه ابدي که اوشو براي انسان در همين دنيا ميمنحصر چون زندگي را  ؛دارد

چگونه  .بدي استموجودي ا او خود کهياست درحال يفاني و نابودشدن ،قائل است

                                                 
 .2هاي آگاهي، پيشين، صاو شو، الماس - 1
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ابديت با فاني بودن  در حالي که موجود ابدي در ظرفي فاني به جاودانگي خواهد رسيد
 قابل جمع نيست.

نياز معنوي باشد:  تواندينياز جنسي يکي از نيازهاي جسماني است و نم -3
اوشو اشاراتي به  . دنشوخالصه مي يدو دسته جسماني و معنو درنيازهاي انسان 
اين نياز را در قالب  . ويکيد اوستأا نياز جنسي بيشتر مورد تامّ ،ني داردنيازهاي جسما

در صورتي که اين نياز و  .کندورزي مطرح ميبه عشق ازينيازهاي معنوي با عنوان ن
اوشو در عرفان خود  ،انساني را نبايد آزاد و رها گذاشت که سر به طغيان گذارد زهيغر

رود که سکس را نياز حياتي ند و چنان به پيش ميزاين نياز دم مي يسراسر از آزاد
روي در پرستي وزيادهو مال ياندوزداند. اوشو ثروتن را نياز ضروري ميآ پندارد ومي
و  يروادهيخود به ز گريا از طرف دامّ دانديها را بيماري و مانع کمال منآ

تناقض در گفتار او را  ،نيکند و اگرايي امر ميتگرايي و لذّ افسارگسيختگي در جنسيت
  .دهدينشان م

 

 یرونیب یناسازگار
کامل  ياز نظر منطق فيتعر نيا 1اندنموده يمعرف« ناطق وانيح»انسان را  ،در منطق

 نيدر ا .کرد انيرا بآن جنس و فصل  ديبا زيچ کينمودن  يمعرف يچرا که برا ؛است
 يمقدار ديا باامّ ،است وانيحانسان از  زيّم و ممجنس و نطق فصل مقوّ وانيح ،فيتعر
 را شناخت. وانيانسان و ح يت نمود تا تفاوت اساسدقّ فيتعر نيدر ا شتريب

ست که مراد از کلمه ا پرسش اين«! است يناقص وانيانسان ح»در نظر اوشو 
 يقرار دارد که در عرب« تمام»و « کمال»در مقابل دو واژه  ص؟ نقستيچ« ناقص»

قص در ا، ن«ناقص است وانيانسان ح»: اگر مراد ازجمله 2.ندبه هم دار کيي نزدهامعنا
صحيح نيست؛ زيرا انسان بماهو انسان تام است و اغلب  يمعن نيمقابل تام باشد، ا

ناقص  وانيانسان ح»ها در جهان از نعمت سالمتي برخوردارند. اگر مراد ازجمله انسان
راد است در آن صورت هيچ ، نقص در مقابل کمال باشد که ظاهرا  همين معنا م«است
حيوانات نيز به  ريحيوانات نيست؛ چون کمال در سا ريبين کمال در انسان و سا يفرق

که براي انسان مطرح است با  يکمال  کهنيه به فعل رسيدن است. حال امعناي از قوّ

                                                 
 .83ش، ص1339لمنطق، چاپ اول، قم، دارالتفسير، محمد رضا مظفر، ا - 1

 .19ا 18ش، ص1363مطهري، انسان کامل، چاپ سوم، تهران، صدرا،  مرتضي - 2
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 1متفاوت است. ،باشدمطرح مي يکمالي که براي هر موجود ديگر
 

 میکرچیستی انسان از نظر قرآن 
و  ميبرو ،اوست نندهيکه کالم آفر ميبه سراغ قرآن کر ديشناخت انسان، با يبرا

مرکّب از روح  يانسان را موجود ميقرآن کر. چه فرموده است نهيزم نيدر ا آن مينيبب
 ياريبس اتيو در آ درا دار تينهايسقوط ب ايصعود  نهيکه زم دانديم يو بدن مادّ  ياله

 است. دهينکوه ياو را به نوع 3هيبه شصت آ کينزددر و 2 او را ستوده

 بُعد جسمانی انسان در قرآن -الف
 ميتقسبخش  چهارجسماني انسان اشاره کرده است به  نشيکه به مراحل آفر ياتيآ

 :شوديم
أَْن  اتِهِ يَو مِنْ آ: »پردازديم نيزم ايانسان از خاک، گِل  نشيآفر انيکه به ب ياتي. آ1

جَعَلَ  ياَلَّذ» 1«ينخَلََقکُم مِن ط يهُوَ الَّذ» 8«خَلَقَُکمْ مِْن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُْم بََشرٌ تَنْتَشِرُونَ
 نشيدر اصل، نظر به آغاز آفر اتيآ نياگرچه ا6.«کُماالَکُُم االَرضَ مَهد ا  ... مِنها خَلَقن

 قيها از طرهمه انسان نشيا چون آفرانسان و خلقت حضرت آدم دارد؛ امّ
مربوط به عالم  تواني، حکم مذکور را مشوديم ي( به خاک منتهالسالمهيآدم)عل
 3دانست. تيانسان
و 8«َخلَقَ مِنَ الماِء بَشَر ا يالَّذهُوَ »انسان از آب اشاره کرده:  نشيکه به آفر ياتي. آ2
اَلَم نَخلُقکُّم مِن ماء : »»کنديصف مو پست متّ مقداريآب را به وصف ب نيا يگاه
 9«.ينمَه

                                                 
ش، 1389چا، تهران، انتشارات کانون انديشاه جاوان، حسن اسماعيل پور نيازي، انسان شناسي، بي - 1

 .108ص
 . 30، ؛ اسراء8، تين ؛30 ،بقره - 2
 .38، ؛ ابراهيم11، ؛ اسراء28، نساء ازجمله: - 3
 .38، ؛ ابراهيم11، ؛ اسراء28، نساء ازجمله: - 4
 .2، انعام - 5

 .11ا 13، طه - 6

ص ش، 1338، چاپ سوم، قم، دفتر انتشاارات اساالمي، 16جالميزان، محمد حسين طباطبايي،  -2

 .132، ص18ج ؛ همان،8، ص3ج؛ همان، 161

 .     21، فرقان -8

 .20، مرسالت -9

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Sorena.COMPUTERSORENA/Local%20Settings/pc/Desktop/دانش/انسان.htm%23f2
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Sorena.COMPUTERSORENA/Local%20Settings/pc/Desktop/دانش/انسان.htm%23f2


 68                مي اسال عرفانتحليلي انتقادیِ ديدگاه های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني 

 
                      مياسال عرفانتحليلي انتقادیِ ديدگاه های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني 

 

                  68 

 
     

 

 

خَلَقَ اإلنسانَ مِن »کرده است:  اني)نطفه( را ب يترشرفتهيکه مرحله پ ياتي. آ3
آب صاف  ينطفه، در لغت به معنا 2«.ةطفَُه مِن نُااَنّا خَلَقن نُارَاالِنساياَوَ لَم » ؛1«نُطفَة

علم لغت به  ياز علما يشده و در اصطالح برخ ختهيآب ر اي ي(، آب جاراديز اياندک )
 کننديهم بر آب مرد و هم بر آب زن، اطالق م آن را گريد يبرخ 3آب مرد است. يمعنا

 عمل لقاح، يکه در پ دانندينر و ماده م يجنس سلول از دو يبينطفه را ترک زين يو بعض
 8.شودمي ليتشک
ها، مرحله عَلَقه آن نيکه نخست دنکنينطفه را مطرح م يکه مراحل تکامل ياتي. آ8
علقه را به خون 6«...ة .ثُمَّ کانَ عَلَقَ. اإلنسانُ .. بُحسَياَ» ؛1«خَلَقَ اإلنسانَ مِن عَلَق»است: 

 8که بعد از مرحله نطفه قرار دارد. 3اندو بسته شده معنا کرده ظيغل
 دنييآن رو ياستخوان و در پ جاديه و سپس اپس از نطفه و علقه، مرحله مضغ

 ينشيآفر ريبا تعبيا از آن گاه به اجمال آمده و  ميمراحل در قرآن کر نيگوشت است. ا
که  ياسهي= ک مهيگانه )شکم مادر، رحم و مشسه يهايکيدر تار گريد نشيپس از آفر

بُطونِ امهاتکم خَلقا ا مِن بَعدِ خَلق  يف خلُُقکُمي»شده است:  ادي9(رحم در آن قرار دارد
مورد اشاره قرار گرفته و  يدرپيپ صورتمراحل به  نيا زين يگاه 10.«ظُالُمات ثَلاث يف

 11.تاسها در سوره مؤمنون، مطرح شده آن نياتريگو

 بُعد روحانی انسان در قرآن  -ب

                                                 
 .16و   8، نحل -1

 . 31، فاطر ؛19 و 13،عبس ؛36، يس -2

، محمد ابن مکارم ابان منظاور، پيشاين؛ 1838ص پيشين،  ،8ج اسماعيل ابن حماد جوهري،  -3
چا، بيروت، دارالفکر للطباعة والنشر بي ،12العروس، جتاجمحب الدين ابي فيض زيبدي، ؛ 313، ص18ج

 .101ص م،1998والتوزيع، 

 .161، ص 12ج  التحقيق، -8

 .96،علق -1

 .38ا  36، قيامت -6

 .826، ص 2المصباح، ج  -3

چاا، بياروت، موسساة االعلماي للمطبوعاات، باي، 10البيان، جمجمعفضل ابن الحسن طبرسي،  -8
 .381ص ق، 1811

چااپ ساوم، تهاران، دارالکتاب ، 19نموناه، جناصر مکارم شيرازي، تفسير ؛ 366، ص8همان، ج -9
 .388صش، 1338االسالميه، 

 .39، زمر -10

 .23، مؤمنون -11
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( پس السالمهيدر مورد آدم )عل ،انسان يو روحان يملکوت نشيدرباره آفر ميقرآن کر 
کار به 1«يمِن رُوح هِينَفَختُ ف»ر يتعب ،به بُعد جسماني اوستکه ناظر  هياز ذکر تسو

جسماني )نطفه، علقه، مضغه و ...(  نشيمراحل آفر انيپس از ب ي،و درباره نسل و برديم
متفاوت  نيشيرا که با مراحل پ يديداده و مرحله جد رييلحن خود را از خلق به انشاء تغ

، علم و قدرت انسان است. اتيسخن از ح که در آن يا؛ مرحلهشوديم ادآورياست 
امّا  ،اندمتفاوت بوده گريکديرنگ، طعم و شکل با  يهايژگيهر چند در و نيشيمراحل پ

 نيشيمرحله همجنس مراحل پ نيکه ا يدر حال ؛اندرفتهيبه شمار م گريکديهمجنس 
و قدرت  اتيحگونه که انسان را از علم و مرحله همان ني. خداوند در اديآيبه شمار نم

 نيشيعطا کرد که در مراحل پ يبه و ي(شخص تيهوي)برخوردار ساخت، جوهره ذات
 2نبود. نيچن

 

 واناتیتفاوت انسان با ح
انسان در  يستادگيا ييها و توانااز جاذبه يريرپذيدر تأث اتوانيانسان با ح يهاتفاوت

 ييتوانا ،ها وجود داردکه در آن ييهاو کشش هاليدر برابر م واناتي. حهاستليبرابر م
 يهابه جاذبه اتيدر گذار از محدوده ماد ،واناتيانسان با ح گريمقاومت ندارند. تفاوت د

است،  اتيمعنو يتا افق عال اتيماد ياو از مرزها تياست که سبب گسترش فعال يمعنو
ه است که ب يعقل و اراده و داشتن حق انتخاب و آزاد يرويز بودن او به نمجهّ گريو د
 ييدر توانا وانيشده است. امّا در نگاه اُوشو تفاوت انسان و ح، مکلّف دانسته ليدل نيهم

خالصه  جاناتينيز بروز احساسات و ه و يزندگ يزيربرنامه ييعدم توانا و يزيربرنامه
 .شوديم

 

 میاز نظر قرآن کر واناتیح رایسا تفاوت انسان ب
 ،است يواضح و روشن زيچ هاآنن انسان از و ممتاز بود حيواناتريتفاوت انسان با سا

 درقرآن  دگاهيموجودات از د ريانسان با سا زياست که وجه تما نيمورد بحث ا نکته اما
 ؟يي استزهايچه چ

 يداشتن جسم و روح مشترک هستند و هر دو دارا از جهت وانيانسان و ح

                                                 
 .38، ؛ ص11، حجر -1

 .19صپيشين، ، 11، جمحمد حسين طباطبايي -2
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 يعد جسماندر بُ انسان کنلي 1،«يخلقه ثم هد ءيکل ش ياعط يربنا الذ: »اندزهيغر
و قرآن  ،است و ضعف خلقت انسان مربوط به جسم اوست واناتياز ح ترفيضع اريبس

 2.«فا يخُلِقَ اْلإِنْسَانُ ضَعِ»نموده است:  يمعرف فيکريم انسان را در اين مورد ضع
 هيسبحان در سوره مبارکه مؤمنون آ يخدا اين است. وضع عکس ياما در بُعد روحان

 گريد ي: ما او را به خلقتديفرمايمراحل خلقت انسان در رحم مادر م انيپس از ب 18
ثُمَّ نٍيقَرَارٍ مَّکِ يثم جَعَْلنَاهُ نُْطفَة  فنٍيوَ لََقدْ خََلقْنَا اْلانسَنَ مِن سَُلالَةٍ مِّن طِ. »ميانموده جاديا

م ا ُثمَّ م ا فََکسَوْنَا الْعِظَامَ لحْ انَا الْمُضْغَةَ عِظَ خَلَقْنَا النُّْطفَةَ عََلقَة  فَخََلقَْنا الْعََلقَةَ مُضْغَة  فَخََلقْ
ق همان خلقت جمله آخر متعلّ نيو ا3.«نَ يالِقِأَنشَأْنَاهُ خَلْق ا ءَاخَر َفتَبَارََک اللَّهُ أَحْسَنُ الخَ

چرا که پس از  ؛شدينم انيهم ب يزيچ نيچن ،نبود گريد تاست و اگر آن خلق گريد
و سپس  «ميانشا نمود گريد يا او را به خلقتم:»از خاک و نطفه فرمودخلقت انسان  انيب

با  واناتياز ح کيچيدر مورد ه .«نيفتبارک اهلل احسن الخالق»را مدح کرد:  شيخو
پس  ،است دهشن انيمدح و ثنا ب نيا زتريشگفت انگ يمشابه و در موارد نشيداشتن آفر

به سراغ  ،ستيچ گريآن خلق د کهنيم افه ياست. برا گريق به آن خلق دمدح متعلّ نيا
 .ميرومي ميقرآن کر گريد اتيآ

را نفخ روح  گريو آن خلق د هفرمود انيب گريد يارا به گونه انيدر سوره حجر جر
لِق بَشَر ا مِّن صَلْصَالٍ مِّْن اخَ يئکَِة إِناوَ إِذْ قَالَ رَبَُّک لِلْمَلَ »: ي کرده استخدا در انسان معرف

نفخ روح  نيو هم 8«نَيَفقَعُواْ لَهُ سَاِجدِ يمِن رُّوحِ هِ يوَ نَفَخُْت فِ تُهُ يْسنُونٍفَإِذَا سَوَّحَمَإٍ مَّ
است.  يسجده مالئکه بر انسان است. پس شرافت انسان به داشتن روح اله لي، دلياله

-هيچبراي خداوند متعال در قرآن کريم براي انسان چنان مقام ارجمندي قرار داده که 

، قرار نداده است. اين ي فرشتگان وکرّوبيانمخلوقات جهان آفرينش خود، حتّديگر يک از
 .ر روي زمينب« اللّهيخليفة»مقام  مقام عبارت است از:

 

 سرنوشت ازدیدگاه قرآن نییانسان و تع
 نييتعو خود او سقوط انسان مبتني بر خالقيت اوست  ايصعود و ،از منظر اُوشو
 ي،فطرت اله هيبر پا يآدم نشيآفر ،رد. ازديدگاه قرآن کريمداا در دست سرنوشت خود ر

                                                 
 .10، طه -1

 .28النساء،  -2

 .18 -12، مؤمنون -3

 .29،حجر -8
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و  1«هايفَطَرَ النّاسَ عَلَ يفِطرَتَ اللِّه الَّت»بنا شده است:  ،است ييپوو حق يخواهکه حق
کُلَّ  ياَعط يرَبُّنَا الَّذ: »شوديعام که شامل همه موجودات م ينيتکو تيافزون بر هدا

إِمَّا  لَ يالسَّبِ نَاهُ يإِنَّا هَدَ»برخوردار است:  زين يعيتشر تيهدا از 2«يخَلقَهُ ُثمَّ هَد ءيشَ
انسان  يرا مختار قرار داديم. ول ن سرنوشت، اوينسبت به تعي يعني؛ 3«شَاکِرا  َو إِمَّا کَفُورا 

از امکانات و  زيبرداشته شود و او ن ياست که اگر همه موانع کمال از سر راه و ياگونهبه
خود  نيخود )لقاء اللّه( نائل خواهد شد و ا قيبه کمال ال ،ديداداد سود جوخ يهانهيزم

کرامت را تا وصول  ريخود سود جسته و مس واالي گاهياز پا اي، اريانسان است که با اخت
 گريبر د لتينه تنها فض ،در بستر غفلت، خود را تباه ساخته اي ديمايپيم ييبه هدف نها

: ابدييل متنزّ هاتر از آنو پست اني، بلکه به سطح چهارپادهديرا از دست م هادهيپد
و َلقَد : »ديکار او به جهنم خواهد انجام ،تيو در نها 8...«اُولائِکَ کاالَنعاِم بَل هُم اَضَلُّ »

ذاتا   يرا موجود يآدم توانيهرگز نم ،نيبنابرا 1....«مِنَ الجِنِّ وااِلنسِ  ر ايذَرَأنا لِجَهَنَّمَ کَث
مرتع و چراگاه دانست،  اي دگاهياو مانند زندان، تبع يرا برا ايور، منحرف و فاسد، و دنشر

، مدرسه و از يبه لحاظ نظر ايخدا، دن ياياول ميقرآن و تعال يهاتيه به هدابلکه با توجّ
 6.«مزرعة اآلخرۀ ايالدن»، مزرعه آخرت اوست: يعمل ثيح

 

 نتیجه گیری
داند. معتقد است انسان، حيوان ناقصي است که يت مينهااوشو انسان را بخشي از بي

ظرفيت تعالي و رفتن به فراتر را دارد. انسان را شکل يافته از دو بّعد جسماني و روحاني 
ها را فرضي باطل داند و جدايي و تعدّد اينداند که البته اين دو بّعد را جدا ناپذير ميمي

نگرش  ،معرفي انسان کامل و در شناخت ومکتب عرفاني اوشکند. بنابراين تلقّي مي
 . عرفان اوشو، چيزيماديست بلکه نگاه او بسيار سطحي وکامال   رد،جانبه نداعميق وهمه

. را براي بشر به ارمغان نمي آورد رساندبه پوچي مي ،که انسان را بسيار زودجز اين
 هاي اوآموزهاساس  ست وبرغرايز حيواني ي سيريفقط تالش برا شومحوريت کالم او
 کامال  حيواني داشته باشد. يانسان بايد زيست

                                                 
 .30، روم -1

 .10، طه -2

 .3انسان،  -3

 .139، اعراف -8

 همان. -1

 .130، ص33ج ،پيشين ،مجلسي محمد باقر -6
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