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 نقدي بر خداشناسی اشو
  **زینب فرهادي/  *علی ارشد ریاحی

  چكيده
ادي درصدد بررسی آراء اشو در رابطه با خداشناسی اسـت. در  ناین مقاله با رویکرد تحلیلی و بررسی اس

در باب خداوند این زمینه، با نظر به کتب این مدعی عرفان هندي، پنج موضوع مهم را از آثار پراکنده وي 
ـنج موضـوع    جمع آوري و مورد بحث قرار داده و سپس به نقد عقالنی و فلسفی آن پرداخته است. ایـن پ

عبارتند از: اثبات وجود خداوند، تعریف خداوند، شناخت خدا، صفات خدا و چگونگی نائل شدن انسان 
رو، باید اذعـان  یی شده است، ازاینگوویژه تناقضشده، دچار خطا، بهبه او. اشو در همه این مباحث ارائه

شده بر مطالب ارائه شده، با توجه به تناقضاتی است که جز با دقـت و تأمـل   ثر نقدهاي واردداشت که اک
  در سخنان و نظریات وي قابل کشف نیست.
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  مقدمه
هاي کلیسا به اوج خود رسید و اربابان کلیسا، آزادي را در همه ابعاد، اعم از آزادي ختگیريپس از س

... از همه افراد سلب نمودند، اکثر میم براي زندگی فردي و اجتماعی ودر علم و دانش، در اتخاذ تص
د. ایشان هاي زندگی خود کنار زننزدگی شده، بر آن شدند تا دین را از همه ساحتمردم دچار دین

توانند همه ابعاد انسانی را اقناع کنند. اما با می، کردند با اکتفا به عقل تجربی و علم و فناوريگمان می
ها، پس از سپري کردن دو جنگ جهانی و ایجاد خأل معنوي، هاي بسیار در همه زمینهوجود پیشرفت

تـوان بـه حـوائج    خرد و تجربه، می گیري ازدچار تردید شدند مبنی بر اینکه آیا صرفاً از طریق مدد
حصول «هاي بشر، تنها از طریق بشري پاسخ داد یا خیر؟ آنها به این نتیجه رسیدند که درمان ناکامی

گویند، معنویـت  پذیر است. اما باید توجه داشت که معنویتی که آنها از آن سخن میامکان» معنویت
هاي بسیار مهم آنها، فقدان وري شد که از شاخصههاي نوظهباشد که زمینه پیدایش عرفانسکوالر می

هـا، بـه   یکی از دالیل نامگذاري ایـن معنویـت  رو، ازاین خداوندي است در ادیان به کار رفته است.
هاي نوپدید، ایجاد آرامـش بـراي   داران عرفانباشد. رسالت داعیههمین نکته می» هاي کاذبعرفان«

اند. آنها ایـن آرامـش را از   سرگردانی ناشی از زندگی صنعتی شدهافرادي است که دچار انحطاط و 
آورند. طریق تعلیماتی، که بیشترین سود مادي را براي خود و پیروانشان به همراه دارد، به ارمغان می

باشد و مکلـف بـه   هاي مدرن، خداوندي ایستاده است که در خدمت بشر میدر رأس هرم معنویت
عبارت دیگر، این خواسـته و اراده بشـر اسـت کـه     از سوي انسان است. به شدهانجام تکالیف تعیین

گونـه مکاتـب فکـري،    یعنی خداونـد در ایـن  ؛ دهدالشعاع قرار میخواسته و ارادة خداوند را تحت
اي کـه رضـایت   گونهبه، کندها سازگار و همسو میموجودي ذوقی است که خود را با سالیق انسان

  ست.اوندگان خداوند در گرو رضایت ب
گیـري  که تأثیر چشـم نرغم آکه علی اشوهاي نوظهور، فردي هندي است به نام یکی از رهبران عرفان

از آئین تروادا بودیسم، که در آن خداوند هیچ جایگاهی ندارد، پذیرفته اسـت، حضـور خداونـد در آثـار     
ـ تـوان بـه جر  رنگ است. مـی وي بسیار پر عـم از مکتـوب و یـا    ت گفـت کـه او در همـۀ آثـار خـود، ا     ئ

خداجویی امري فطـري اسـت کـه    «غیرمکتوب ردپایی از خداوند به جا گذاشته است. وي معتقد است: 
هایتان ذکـر خداونـد نباشـد و    اگر بر لب«گوید: . وي می)100، ص الف1381(اشو، » شودانسان با آن زاده می

، اوشـو (» خوریـد م خواهید ماند و شکست میاگر قلبتان لبریز از عشق خداوند نگردد، همواره متأثر و ناکا

، عمالً خداست که به زمین آمـده و در پونـاي هنـد    اشوبر این باورند که  اشوداران . طرف)30، ص ج1380



   ۸۷ نقدي بر خداشناسي اشو

تجسـم خداسـت و طرفـداران او بـه هنگـام دیـدن وي       معناي به »بگ وان«ساکن شده است. از نظر آنها 
، ص 1390(شـهبازنژاد،  رفتنـد  افتادنـد و بـه اسـتقبال او مـی    پشت سر وي بـه راه مـی   سجده کرده، به آرامی

رسـد کـه   انگیز به نظر میچنان جذاب و شگفت اشو. باید اذعان داشت که در نگاه اول، سخنان )164ـ163
ه خود مشغول داشـته، موجـب گـرایش آنـان بـه ایـن عرفـان نوپدیـد         ذهن افراد، بخصوص جوانان را ب

انـد، امـا بـا نقـد و     شود. در ایران اسالمی نیز بسیاري از جوانان گرفتار زیبایی ظاهري این عرفان شدهمی
تـوان بـه   وي، مـی » خداشناسـی «ترین مؤلفه این عرفان نوظهور، یعنـی  بررسی عقالنی و موشکافانه مهم

دار عرفـان در زمینـه   فکري این عرفان پی برد. این مقاله با همین هدف، مباحث این داعیـه هاي تزلزل پایه
  دهد.خداشناسی را ذیل پنج موضوع مورد نقد و بررسی قرار می

  ـ اثبات وجود خداوند۱
» توان به اثبـات وجـود خداونـد پرداخـت؟    آیا می«این است که ، اولین موضوع در باب خداشناسی

توان اثبات کرد. امکان مطرح سـاختن  خدا را نمی«گوید: ن سؤال، وي در جایی میبراي پاسخ به ای
. در جـاي دیگـر   )28، ص الـف 1379(اشـو،  » هیچ بحثی در موافقت یا مخالفت با خداوند وجود نـدارد 

  کند:تصریح می
نـدارد. از   رسد که او وجودجوي دلیل براي اثبات خداوند برود، نهایتاً به این نتیجه میوهرکس به جست

اي کـه  رسید، نه خداشناسی. از کلمات مندرج در متون تنها نتیجـه ها فقط به الحاد میطریق متون و نوشته
نخواهید کرد که خـدا وجـود   گیري توان گرفت، این است که خدا وجود ندارد. از کلمات هرگز نتیجهمی

  .)27، ص ج1380، اشو(دارد 
کـه معتقـد اسـت: اثبـات خـدا      چرا به این سؤال منفی است؛ اشوبا توجه به سخن اول، باید گفت: پاسخ 

  کند.پذیر نیست. وي در سخن دوم، اثبات خداوند به وسیلۀ استدالالت عقالنی را نفی میامکان

  نــقد
را درك کنـد،   تواند کنه ذات اواوالً، این سخن درست است که خداوند قابل تعریف نیست و کسی نمی

گونه کـه در علـم کـالم، فلسـفه و     هاي عقالنی و عرفانی اثبات کرد. همانتوان از راهاما وجود خدا را می
انـد. ثانیـاً،   هاي خاص خود اثبات کـرده به طریقی وجود خداوند را از راه استداللهریک  عرفاي اسالمی،

تـوان بـه او ایمـان آورد و یـا در مـورد او      ونه میاگر با استدالل نتوان خداوند را اثبات و یا نفی کرد، چگ
در باب خداوند بسیار سخن گفته، آیا این غیر این است که خـود معتقـد    اشوکه خود سخن گفت. چنان
  به خداوند است.
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  ـ تعريف خداوند ۲
گوید، منظـور او از خداونـد چیسـت.    از خداوند سخن می اشودومین موضوع این است که اساساً وقتی 

بـاره، دو نظـر متفـاوت ارائـه داده اسـت: وي در جـایی       در ایـن  اشوتوان خداوند را تعریف کرد؟ آیا می
. امـا در  )169(همـان، ص  » توان گفت: خدا چیست، چون تمام کلمات را عقل ساخته اسـت نمی«گوید: می

  را تعریف کرده است. بسیاري از سخنان خود، خداوند
دهد. وي بـا بیانـات مختلـف، بـه     تعریف واحدي از خداوند ارائه نمی اشو باید اذعان داشت اصوالً 

  پردازیم.پردازد. براي توضیح این مطلب به بیان چند مورد از این تعاریف، میمعرفی خداوند می
  .)200 ، صالف1382(اشو، » خداوند یک شخص نیست، بلکه تنها تجربه است«ـ 
  .(همان)» تپدخدا با زندگی می«ـ 
  .)16، ص  ه1379، اشو(» خدا همان زندگی است«ـ 
  .)85، ص الف1379، اشو(» عشق خداست«ـ 
  .)87(همان، ص » خدا همان سرمستی است«ـ 
  .)97(همان، ص  »خدا یک شخص نیست، بلکه یک حضور است، خدا نه خدا، بلکه خداوندي است«ـ 
  .)64، ص د1380، اشو(» خداي من، همان ذهنیت است«ـ 
خداي من خداي یک مسیحی، خداي یک هندو و خداي یک یهودي نیست، خداي مـن حتـی یـک    «ـ 

  .(همان)» شخص نیست، بلکه یک حضور است. کمتر شبیه به گل و بیشتر شبیه رایحه است
  .)130ص ، الف1380، اشو(» خدا شیء نیست، بلکه موضع جشن و سرور است«ـ 
» رسـند خدا ابزار رسیدن به عشق است. هم خدا و هم مذهب در پی شـادمانی از راه مـی  «...ـ 

  .)25(همان، ص 
اي از نور، زیبایی و شکوه است. خدا واژه نیسـت، وسـعت اسـت، اقیـانوس     العادهخداوند تجربۀ فوق«ـ 

  .)136(همان، ص » شوياي در آن ناپدید میکرانه که تو چون قطرهبی
  .)307(همان، ص » خدا شخص نیست که او را پرستش کنی. این پرستش تو سراسر حماقت است«ـ 
  .)215(همان، ص » خدا زندگی است. خدا سبزي درختان، سرخی درختان و زردي درختان است«ـ 
» ات عبـادت باشـد  مگر شادمانی. پس شادمان باش و بگـذار شـادي  خدا براي من چیزي نیست، «ـ 

  .)46ص ، ج1379، اشو(



   ۸۹ نقدي بر خداشناسي اشو

  .)85، ص ب1382، اشو(» او همه چیز است، حتی زشتی و بدي خداست«ـ 
  .)208، ص د1379، اشو(» شما خدا هستید«ـ 
  .(همان)» خدا همسایۀ شماست«ـ 
  .)30، ص ب1379، اشو(» خدا همین جشن و پایکوبی، رقص و آواز است«ـ 
تـان اسـت. روح شماسـت. او    خدا از شما جدا نیست. او نهایـت هسـتی شماسـت. درون موجـودي    «ـ 

صداي پنهانی است که در عمق وجودتان آرمیده است. درست مثل یک رقاص که از رقصـش جـدا   
  .)147، ص ج1380، اشو(» نیست

واقـع، کـل هسـتی خداسـت. وقتـی لبریـز از       خدا ابزاري است براي ابراز احساس ما به کل هستی. در«ـ 
  .)253(همان، ص » احساس الوهیت شوید، با کل هستی یکی خواهید شد

  نـقد
کند که تمـام کلمـات را   داند و دلیل خود را این استناد میتعریف خداوند را غیرممکن می اشوکه آنجا. 1

که خود به تعریف خداونـد  ند، چراکحرف خود را نقض می اشوعقل ساخته است، باید گفت: خود 
پردازد. اگر تمام کلمات را عقل ساخته است، کلمـاتی را کـه وي خـدا را بـه واسـطۀ آن تعریـف       می

  ست، نیز عقل ساخته است. پس چگونه او خداوند را تعریف نموده است؟نموده ا
از خداوند، تعاریفی متناقض و به غایت متشتت است. وي تعریف واحدي، کـه موجـب    اشو. تعاریف 2

شده، جـایی خـدا را زیبـا و جـایی     دهد. براي نمونه، در موارد گفتهاقناع ذهن و عقل شود، ارائه نمی
  داند.دیگر او را زشت می

کند: گاهی خدا را شادي، گـاه جشـن و پـایکوبی و گـاه     . وي هر بار خداوند را به مخلوقی تعریف می3
گونه امور است. هـیچ علتـی   بخش اینکه خداوند خالق و علت هستیداند. درصورتیوح انسان میر

اسـت و  شود. ایـن امـر محـال    تواند معلول خودش باشد؛ زیرا موجب تقدم شیء بر خودش مینمی
توانـد در عـین   الوجود. یـک موجـود نمـی   الوجود است و سایر موجودات ممکننیز خداوند واجب

  الوجود نیز باشد.الوجود است، ممکنحال که واجب
گویـد: هـم خـدا و هـم     داند و در جـاي دیگـر مـی   می» شادي«. وي در یک تعریف، خداوند را همان 4

در اینجا بین خدا و شادي تفاوت قائـل شـده، آنهـا را دو    رسند. او مذهب در پی شادمانی، از راه می
گوید: خدا زنـدگی اسـت،   داند و این تناقض است. همچنین او در جایی میچیز جدا از یکدیگر می
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تپد. بـه ایـن ترتیـب، وي بـین خـدا و زنـدگی در ایـن        گوید: او با زندگی میولی در جاي دیگر می
  سخن تفاوت قائل شده است.

اي اسـت از  خـدا تجربـه  «گویـد:  و در جاي دیگر می» زشتی و بدي هم خداست«گوید: می. در جایی 5
  این دو عبارت با یکدیگر ناسازگار و در تناقض هستند.» زیبایی

هـیچ خـداي   «کنـد:  که خودش در جایی تصـریح مـی  درصورتی ،»همه خداوند هستند«گوید: . وي می6
  .)215ص  ،الف1380، اشو(» دیگري جز خداي یگانه نیست

در رابطه با تعریـف خداونـد ثابـت اسـت، ایـن       اشونکته قابل تأمل اینکه، چیزي که در همۀ سخنان 
او مراد خود را از شخص نبودن خداونـد، اینگونـه بیـان    ». خداوند شخص نیست«است که از منظر وي 

اي مـن چیـزي   توان خداوند را احساس کرد یا آن را با دست گرفت و مالک آن شـد. خـد  نمی«کند: می
  .)64، ص د1380(اشو، » عینی و آنجا نیست. خداي من همان ذهنیت است

  ـ شناخت خداوند ۳
در این زمینه، باید به سـه سـؤال    اشوسومین موضوع بحث شناخت خداست. براي نقد و بررسی دیدگاه 

  اساسی پاسخ داده شود:
شـناخت اسـت، از چـه طریقـی     ، آیا خداوند قابل شناخت است؟ اگر خداونـد قابـل   اشوـ از نظر 

یکـی از طـرق شـناخت    عنوان به تواندتوان او را شناخت؟ از نظر او، آیا عقل و استدالل میمی
  خداوند مطرح شود؟

  در این مورد استناد کرد: اشوتوان به چند سخن . براي پاسخ به سؤال اول، می1
(اشـو،  » ن هم هیاهو براي هیچمباحث خداشناسی هیاهویی بیش نیست، آ«گوید: در جایی می اشوـ 

جـوي  وگوینـد: مـا آرزوي جسـت   آیند و میمردم نزد من می«. وي معتقد است: )98، ص  ه1379
باره با مـن صـحبت نکنیـد. ایـن مقولـه را بـه بحـث        گویم: در اینخدا را داریم. من به آنها می

در آنچـه  ومی فایـده اسـت. هـیچ معنـا و مفهـ     نکشید، هرگونه صحبتی در مـورد خداونـد، بـی   
  .)135، ص ج1380 (اشو،» گویند، نیستمی

اي الزم اسـت.  توان شناخت؛ زیرا دانستن یعنی بین داننده و موضوع دانسته شده، فاصلهـ خداوند را نمی
ترین عمق وجودتان، با خداوند یکـی هسـتید.   هایتان جدا هستید. شما در عمیقشما همواره از دانسته

  .)134و  133(همان، ص بدون کمترین فاصله بین او و شما 
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اندیشیدن به خدا سودي ندارد و انسـان بایـد همـه چیـز را در مـورد      «کند: یان میـ وي در همین کتاب ب
خداوند فراموش کند و فقط خود را آمادة دیدار او کند. در ایـن صـورت اسـت کـه خـدا بـه دیـدار        

  .)115(همان، ص » آیدانسان می
شـادمانی را   گـویم: صـورت مسـتقیم یافـت. مـن مـی     تـوان بـه  خـدا را نمـی  «گوید: ـ در جاي دیگر می

وجو کنی، او را نخـواهی یافـت و بـیش از پـیش     وجو کن تا خدا را بیابی. اگر خدا را جستجست
  .)95، ص الف1379(اشو، » بدبخت و غمگین خواهی شد

  گوید:داند، میخود را مرید او می اشو، که )www.wikipedia.com(وي در کتابی از زبان کبیر
رود...خداونـد بایـد دیـده    ماند و خداوند به سراغش میمنتظر میبراساس نظر کبیر، شیفتۀ عاشق، 

ها بایستی برداشته شود و دستیابی به این امر، تالش زیادي نیـاز دارد. خداونـد قـایم    شود، حجاب
کند، او خودش را به میل و رضاي خود از پس حجاب نمایان نخواهد کـرد. بـراي   باشک بازي می

کنید و سرگردان از ی شکار کنید. بسیاري جاها را خالی از او پیدا مییافتن او باید در جاهاي مختلف
 وجو ادامه دهید. باید مردانه باستید و مثل یک مرد عمل کنیدزنید. باید به جستاین در به آن در می

  ).102- 103، ص ج1380(اشو، 
  کند:وي در این زمینه تصریح می

شود، ولی دیگران سعی دارند از دوران کـودکی،  زاده میعشق به خدا امري فطري است. هر انسانی با آن 
ـتی   آن را به ما القا کنند که این خود، زیان آور است؛ زیرا قبل از شناخت واقعی خداوند، با تصـویر نادرس

کنند خـدا  رو، همه فکر میاینایم. ازشویم که او را شناختهایم، دچار این توهم میکه در ذهن از او ساخته
شود که انسان تنها باشد. وقتـی  )... خداوند فقط وقتی شناخته می105، ص الف1381(اشو،  اندهرا شناخت

  ).210، ص ج1380اشو، »(دیگري او را همراهی نکند

کنـد. امـا در چهـار    طور مطلق، شناخت خداوند را انکار میدر سخن اول، دوم و سوم به اشو
داند. در سخن چهارم، شناخت خداونـد  پذیر میامکاناي شناخت خداوند را گونهفراز بعد، به

مشروط به فراموش کردن همه چیز در مورد خدا و آماده بودن براي دیدار خداونـد اسـت. در   
تـوان  مستقیم مـی صورت غیریعنی به؛ جملۀ پنجم، معرفت خدا، مشروط به شادمان بودن است

باشد. در سـخن  الش فراوان میخدا را شناخت. در سخن ششم نیز شناخت خدا مشروط به ت
صـورت  طـور واقعـی بشناسـد، ولـی بـه     تواند بالقوه خداوند را بههفتم معتقد است: انسان می

طور واقعی شناخت پیدا کند. در جملۀ هشتم، بالفعل هیچ انسانی نتوانسته است به خداوند، به
  تنهایی انسان است.شناخت خدا مشروط به
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  نـقد
کند و در جاي دیگـر، شـناخت خـدا را بـه طرقـی      طلق شناخت خدا را انکار میطور مدر جایی، به اشو

  داند. این موجب تناقض است و محال.پذیر میغیرمستقیم و مشروط امکان
، حاکی از این است کـه  »اندکنند خدا را شناختههمه فکر می«... ، مبنی بر اینکه: اشوسخن آخر 

ها از دوران کـودکی بـا   نشناخته است؛ زیرا همۀ انسان واقعیصورت به هیچ کس تا به حال خدا را
بردار نیسـت و در همـه صـادق    له استثناءشوند. این مسئالقائات دیگران در مورد خداوند مواجه می

رو، خود او نیز شناخت واقعی از خداوند نـدارد و بـا دیگـران در ایـن زمینـه متفـاوت       است. ازاین
کنـد، بـراي چیسـت؟ آیـا     براي شناخت خداوند مطرح می یرکبنیست. حال باید پرسید: تالشی که 

طور واقعی بشناسد؟ اگر مراد ایـن اسـت، پـس شـناخت واقعـی خـدا       براي این است که خدا را به
باطل است. اگر براي شناخت غیرواقعی است، این شناخت غیرواقعی چـه   اشوپذیر و حرف امکان

  سودي دارد؟
طور کـه بیـان شـد، وي پاسـخی     به سؤال اول است. همان. پاسخ به سؤال دوم، در گرو پاسخ 2

قاطع به سؤال اول نداده است و در این زمینه، دچار تناقض و اشکاالت متعـددي شـده اسـت. امـا     
داند، چند طریق براي معرفت انسـان بـه   مشروط قابل شناخت میصورت به ، خدا رااشوکه آنجایی

  خدا بیان کرده است:  
جوي شادمانی اسـت؛ ب. فراموشـی همـه چیـز در     وو مشروط به جست الف. شناخت خدا مسبوق

  مورد خداوند و آماده شدن براي دیدار او؛ ج. تنها بودن انسان؛ د. تالش براي رسیدن به خدا.

  نـقد
  هایی وارد کرد:توان نقدشده میبه شروط گفته

تـوان شـناخت،   دلیل اینکـه خـدا را از طریـق شـادمانی مـی      اشوتوان گفت: در مورد شرط اول، می
  چیست؟ آیا ممکن نیست انسان به هنگام شادمانی از خدا و معرفت به او غافل شود؟

توان گفت: آیا فراموشی خدا با آماده شدن براي دیدار او قابـل جمـع اسـت؟ آیـا     در مورد شرط دوم، می
  د خدا بودن نیست؟آماده شدن براي دیدار با خدا، مستلزم به یا

  گوید:ورزیده، میتأکید  در جایی دیگر، بر گروه و در اجتماع بودن اشودر مورد شرط سوم، باید گفت: 
در تنهایی شانس مؤفقیـت کمتـر اسـت. بـه      تواند به بیداري برسد...انسان تنها به شیوة گروهی می

ناآگاهیـد و عهـدتان چنـدان     دارم... شما انسانیتأکید  همین دلیل است که من بر آموزش گروهی
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ثباتی ندارد، اما اگر به تمام مردم شهر، به دوستان، همکاران، همسر، فرزندانتان و خالصه بـه همـه   
شود... وقتی تنها هسـتید از بیـرون   افراد بگویید، احتمال وفاي به عهدتان، الاقل ده درصد بیشتر می

د؛ چون کسی در مورد عهـدتان چیـزي   رویشوید و به زودي به خواب غفلت فرو میحمایت نمی
شود تا داند. شما هم از این بابت نگرانی ندارید، اما وقتی همه باخبر باشند، اطالع آنها سبب مینمی

  ).99و  98، ص 1383شما هم بیشتر آگاه بمانید... (اشو، 
شخص کنـد چـه   در مورد شرط چهارم، باید اذعان کرد که این طریق بسیار مبهم و کلّی است. وي باید م

  رساند.ها، انسان را به خداوند میتوان براي رسیدن به خداوند انجام داد و چرا آن تالشتالشی می
مباحـث اسـتداللی و منطقـی بـراي شـناخت      «گویـد:  . در مورد پاسخ به سؤال سوم، وي مـی 3

روي آوردن بـه  «. در جاي دیگر، معتقد اسـت:  )28، ص الف1379(اشو، » بردخداوند، راه به جایی نمی
خدا از راه عقل و برهان، همانا از دست دادن خداوند است و اصوالً گل شناخت بعد از فرو افتادن 

خداوند دائماً در حال باریدن اسـت، امـا   «گوید: . و یا می)11، ص الف1380و، اش(شکفد پردة دانش می
. همچنـین تصـریح   )32(همـان، ص  » سرتان (عقل و فکرتان) راه ورود به قلبتان را مسدود کرده است

شود به خـدا رسـید. از   توان خدا را شناخت، ولی از راه دانش نمیاز راه عقل و هوش، می«کند: می
توان شناخت. بـراي شـناخت خـدا    خت، بلکه از راه عقل و هوش میشود خدا را شناراه باور نمی

  .)32(همان، ص هوش فراوان نیاز است 
وي در جملۀ اول، دوم و سوم معتقـد اسـت: از راه اسـتدالل و برهـان و منطـق، شـناخت خداونـد        

از راه توان خـدا را شـناخت، ولـی    کند: از راه دانش نمیو در جملۀ چهارم تصریح می پذیر نیستامکان
تواند پاسخی محکم و قاطع بـه ایـن   نمی اشوتوان به خدا معرفت پیدا کرد. در اینجا نیز عقل و هوش می

  سؤال اساسی دهد.

  نــقد
دانـد و در جـاي   در یک جا عقل و منطق را قاصر از شناخت خداوند مـی  اشوطور که گذشت، . همان1

دانـد. بـه ایـن ترتیـب، وي دچـار      پذیر مـی دیگر، معرفت به خداوند را از طریق عقل و هوش امکان
  شود.گویی میتناقض

قدر ناتوان و قاصـر اسـت کـه نتوانـد خـدا را      ، اگر انسانی که داراي علم و دانش است، آناشو. از نظر 2
دانشمند از طریق علم و دانش، خـود بـه خـداي روي    «گوید: بشناسد، چگونه وي در جاي دیگر می

تواند بیافریند یا نابود کند و قـدرتش حتـی بیشـتر از قـدرت خداونـد      زمین تبدیل شده است که می
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داند کـه  . وي تبدیل شدن دانشمند به خدا را مرهون علم و دانشی می)80، ص ب1381(اشـو،  » شود؟می
  دچار تناقض شده است. اشوتوان خدا را شناخت. در اینجا نیز به نوعی به وسیلۀ آن نمی

  ـ صفات خداوند۴
صفات خداوند اسـت. بـراي پـرداختن    دست آورد، بهتوان می اشوي که از سخنان پراکندة موضوع دیگر

  به این موضوع، باید دو پرسش پاسخ داده شود:
  توان توصیف کرد؟، آیا خداوند را میاشو. از نظر 1
  به سؤال مثبت باشد، وي چگونه به توصیف خداوند پرداخته است؟ اشو. اگر پاسخ 2

  گوید:در جایی می اشوسؤال اول، در مورد پاسخ به 
تواند چیزي را کامالً شرح دهد. این خصوصیت هر کلمه اسـت. اگـر بگوییـد:    یک از کلمات نمیهیچ ...

اید. اگر بگویید: غیربخشنده است، بخشنده بـودن او  خداوند بخشنده است، غیربخشنده بودن او را نپذیرفته
(اشـو،  ماسـت   کننـد و ایـن نـاتوانی   اید. کلمات تنها بخشی از هر چیزي را توصیف مـی را نادیده گرفته

  .)169، ص ج1380
  کند:عان میوي در جاي دیگر اذ

تـوان خداونـد را   خداوند شکل، قالب و رنگی ندارد. با توجه به این سخن کبیر، چگونه می گوید:کبیر می
شکل است، یا بگویید: شکل دارد؟ هر دو عبارت شما، ناقص است. شرح داد؟ چه بگویید؟ بگویید: او بی

ـتند،   شـکل که حتی یک ویژگی در او نیست...، تمامی حالیدر در او هستند. هاویژگیتمامی  هـا از او هس
ها باشد، اگـر خـودش داراي شـکلی    شکلتواند در تمامی وجه شکلی ندارد. او نمیکه او به هیچدرحالی

آیـا   کند. لذا بدیهی است که خودش شکلی نداشته باشد...ها را خلق میباشد؛ چون او خودش همۀ شکل
 هاسـت... تمـام اشـکال از اوسـت.    هـا و فـرم  تواند شکلی داشته باشد؟ او تمام انواع شـکل خداوند می

  .)173و  172(همان، ص که خودش فاقد هر شکلی است حالیدر
توانید بگوییـد: او داراي شـکلی اسـت یـا     دارد نمیاذعان می کبیر«کند: وي در جاي دیگر نیز تصریح می

ر نوع گفتن را متوقف کنید. آن وقت اگر توانستید چیزي بگویید، مهـم نیسـت کـه    ه بدون شکل است...
واقع انسان قدرت وصـف خـدا   در«گوید: جا نیز می. در یک)175(همان، ص » چه باشد، او خدا خواهد بود

تواند به شما بگوید کـه  را ندارد. باید سکوت کامل اختیار کند. خدا همان سکوت است. تنها سکوت می
  گوید:. همچنین می(همان)» قادر به توصیف او نیست ا چیست. هیچ کالمیخد

ترسند دربارة خدا با انسان حرف بزننـد. تـرس از   رسند، میشدگان بعد از اینکه به حقیقت میهمۀ روشن
غلط فهمیدن آنها وجود دارد. اگر بگوید: خدا کوچک است، به شما دروغ گفته است؛ چـون او کوچـک   

ها نهفتـه اسـت. او در یـک ذرة اتـم     ک نیست. خداوند سنگین است؛ زیرا در درون کمتریننیست. او سب
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ها پنهان است. توصیف او بسیار مشـکل و  ترین نفسنهایت خود، حتی در کوتاهنهفته است. او با کلّیت بی
اي غیرممکن است. او با تمام کلیت و تمامیت خود، حتی در یـک گناهکـار پنهـان اسـت... خداونـد ور     

  .)186و  185(همان، ص توصیف است 
  نـقد

دهد: یکی بخشنده بـودن و دیگـري   در سخن اول، دو صفت متضاد را به خداوند نسبت می اشو. 1
رو، همـۀ صـفات   ایـن غیربخشنده بودن. اما باید گفت: خداوند اکمل تمام موجـودات اسـت. از  

باشد کـه  العلل و واجب میکمالیه را داراست. بخشنده نبودن موجب نقص است. خداوند علّت
ندارد. در غیر این صورت، دیگر خدا نیست و با معلوالت خـود هـیچ    در او هیچ نقصی وجود
  تفاوتی نخواهد داشت.

، دچـار  »ها را دارد، ولی حتی یک ویژگـی نـدارد  خداوند همۀ ویژگی«گوید: . وي در سخن دوم که می2
  گویی شده است.تناقض

بایـد گفـت: ایـن    ». نـدارد  ها را دارد، اما خداوند هیچ شـکلی خدا همۀ شکل«گوید: . در سخن دوم می3
اي کـه  جملـه  هاست، ولی خود هیچ شکلی ندارد. امـا در نکته صحیح است که خدا خالق همه شکل

باید گفت: اگر خـودش داراي شـکلی باشـد، یعنـی     » هاستها و فرمخدا تمام انواع شکل«گوید: می
هـاي معلـوالت دیگـر    هاي متعدد و محدودیتگانه باشد، جسم است که داراي نقصداراي ابعاد سه

  است و با آنها تفاوتی ندارد.
طور که در شأن خداي متعال است، خداوند با آنهـا  . درست است که کلمات قاصر از این هستند که آن4

طـور کـه بایسـته و شایسـته اسـت،      توصیف شود. حتی کلمات، گاهی قاصر از ایـن هسـتند کـه آن   
به خالق هستی کـه وراي وصـف اسـت. امـا بیـان       مخلوقات خداوند با آنها تعریف شوند، چه رسد

توانسـت خـداي خـود را    که اگر غیرممکن بود، چگونه بشـر مـی  چرا اوصاف وي غیرممکن نیست؛
  بشناسد و به او ایمان آورد.

هـایی را  با وجود این سخنان، که حاکی از عدم امکان توصیف خداوند اسـت، ویژگـی و صـفت    اشو. 5
رو، با بیان اوصاف خداوند، موجب ابطال ادعـاي خـود مبنـی بـر     ازاین براي خداوند بیان کرده است.

  عدم امکان توصیف وي شده است.
توان گفت و باید سکوت کامـل  . در سخن چهارم، که وي مدعی است هیچ چیز در مورد خداوند نمی6

گویـد:  اختیار کرد، بالفاصله بعد از آن، خود، به توصیف خدا پرداخته است. وي در ایـن جملـه مـی   
  کند.، و خود، سخن خویش را ابطال می»خدا همان سکوت است«

۹۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

رغم اینکه مدعی عدم توانایی توصـیف  علی اشوطور که بیان شد، در مورد پاسخ به سؤال دوم، همان
بـه خداونـد    اشـو خداوند شده است، خود خداوند را توصیف کرده است. در اینجا، به چهار صفتی کـه  

  شود: خداوند واحد است یا متعدد؟ینسبت داده است، اشاره م
  دهد:به این سؤال اساسی نیز دو پاسخ می اشو

؛ یعنی )215، ص الـف 1380(اشو، » هیچ خدایی دیگر جز خداي یگانه نیست«شود: وي در جایی قائل می
دانشـمند  «گویـد:  خدا واحد است و تصور هرگونه شریک براي خداوند باطل است. در جاي دیگـر مـی  

، ب1381و، اشـ (» تواند بیافریند یا نـابود کنـد  د که تقریباً به خداي روي زمین بدل شده است که میباید بدان

گـاه  هرگاه انسان خـودش را کـامالً خـارج از ذهـن ببینـد، آن     «کند: . و در جاي دیگر تصریح می)79ص 
  .)253، ص ج1380و، اش(» انسان خدا شده است

  نـقد
، به تعدد خدایان و اینکـه انسـان   اشورساند، اما دو جملۀ دیگر جملۀ اول، وحدت خداوند را به اثبات می

تواند با شرایطی مانند خارج از ذهن دیدن خود و دانشمند شدن به شریک خـدا تبـدیل شـود، قائـل     می
  باشد.شده است. این نیز تناقضی دیگر است که باطل می

در جایی خداوند را در هدایت انسان، نـاتوان معرفـی    اشوخداوند قادر است؟ ـ در پاسخ به اینکه آیا 
توانـد بـه آنجـا    کس به جز خودتـان نمـی  تواند شما را به جلو براند و هیچکس نمیهیچ«گوید: کرده، می

تواند شما را به عقب بکشاند. شیطان قـدرت گمـراه کـردن    کس دیگري هم نمیطور که هیچبرسد. همان
  .)169، ص ج1380(اشو، » داوند هم قدرت هدایت شما را نداردشما و خ

  نـقد
باشـد و شـیطانی کـه مخلـوق و     بخش موجـودات مـی  ، خدایی که خالق است و علت هستیاشواز نظر 

معلول خداست، هر دو در عدم قدرت اشتراك دارند. شیطان قدرت گمراه کـردن انسـان را نـدارد. خـدا     
ظر فالسفه، خداوند قادر مطلق است. اگر بر کـاري قـادر نباشـد، نـاقص     هم قدرت هدایت انسان را. از ن

  است و نقص با وجوب وجود ناسازگار است. وجود ناقص، وجودي ممکن است، نه واجب.
  گوید:به این سؤال، پاسخ منفی داده، می خرددر کتاب  اشودر پاسخ به اینکه آیا خداوند کامل است؟ ـ 

دارم... تمام مذاهب در یک چیز با هم توافق دارند و آن این است که خدا کامـل  من خداي ناقص را باور 
گوید: خدا مـرده اسـت.   است که می نیچهگاه حق با است. من موافق نیستم؛ زیرا اگر خدا کامل باشد، آن



   ۹۷ نقدي بر خداشناسي اشو

طور کامل ناقص است. وي براي اثبات ادعاي خود، یک استدالل بـا دو بیـان مختلـف    من معتقدم خدا به
گوید: اگر خداوند کامل باشد، دیگر رشد، تکامل و حرکت، وجود نخواهد داشت. خـدا  آورد. وي میمی

شود، ولی هرگز کامل تر میناقص است، براي همین حرکت وجود دارد. همیشه و همیشه به کمال نزدیک
از آن رخـت   نیست و نخواهد بود. ناکامل بودن، زیبایی خودش را دارد. هرگاه چیزي کامل باشد، زندگی

  .)www.ketabnak.com(بندد می
شود. اگر قرار باشد تمام شود، جهان ما و هستی ما پایـان  خدا هرگز تمام نمی«گوید: وي در بیان دوم می

  .)24، ص ج1380(اشو، » سان عدم کمال نامحسوس استیابد. کمال خدا بهمی

  نـقد
نـدارد؛ زیـرا حرکـت موجـب تغییـر در ذات وي      باید گفت: اوالً، خداوند حرکت  اشودر مورد استدالل 

شود و تغییر، صفت مادیات است، نه مجردات. ثانیاً، چه منافاتی بـین کمـال خـدا و بقـاي او وجـود      می
رود. دارد؟ بلکه برعکس، باید گفته شود به این دلیل که خداوند مجرد است، بـاقی اسـت و از بـین نمـی    

رو، موجودیـت خداونـد بـه    دلیل تجرد باقی اسـت. ازایـن   حتی روح انسان که مخلوق خداوند است، به
رود، مادیات است، نه مجردات. ثالثاً، موجودي کـه نـاقص اسـت،    طریق اولی باقی است. آنچه از بین می

  تر خواهد بود.تواند خدا باشد؛ زیرا خود نیازمند و محتاج به موجود کاملنمی
 اشـو راي پاسخ دادن به این سؤال، بایـد بـه دو سـخن    ـ اما اینکه آیا خداوند در چیزي وجود دارد؟ ب

  در این زمینه اشاره کرد:
. در )173(همـان، ص  » خداوند در همۀ اشیا اعـم از آب، یـخ، بخـار و... اسـت    «گوید: وي در جایی می

طـور کـه در تمـام    گویند: خداوند در هر کسـی هسـت، همـان   مردم می«کند: جایی دیگر نیز تصریح می
آورد: هـر جسـم شـروع و پایـانی دارد.     این را قبول ندارد و براي آن استدالل می کبیرولی کائنات است، 

  .)174(همان، ص » شوند، ولی خداوند نه شروعی دارد و نه پایانیاند و همه نابود میجهان همه خلق شده
ت وي در سخن اول، مدعی است خداوند در اشیا وجود دارد، اما سـخن دوم او، حـاکی از ایـن اسـ    

که اجسام داراي آغاز و پایان هستند، امـا خداونـد آغـاز و پایـانی     چرا که خداوند در چیزي وجود ندارد؛
  گاه شروع و پایان خواهد داشت.رو، اگر خداوند حالّ در چیزي باشد، آناینندارد. از

  نـقد
از خداونـد نفـی    را داند، اما در سخن دوم، وجـود در اشـیا  می وي در سخن اول، خدا را موجود در اشیا

  کند. این دو سخن با یکدیگر ناسازگارند.می

۹۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

  ـ نائل شدن به خدا۵
باشد. براي ورود به این مبحث باید دو سـؤال اساسـی   می اشوپنجمین موضوع، وصال به خداوند از نظر 

  را مطرح نمود:
باشـد، انسـان   تواند به خدا نائل شود؟ اگر پاسخ وي بـه ایـن سـؤال مثبـت     می، آیا آدمی اشواز نظر 
  تواند به خداوند برسد؟چگونه می

گوید، مـراد  از نائل شدن به خداوند سخن می اشوپیش از پاسخ دادن به سؤال اول، باید گفت: وقتی 
عشـق  «گویـد:  توان تجربه کرد. در پاسخ به سـؤال اول، او در جـایی مـی   وي این است که خداوند را می

خداونـد هرگـز   «کنـد:  . در جاي دیگر تصریح می)6(همان، ص » تابزار تجربه کردن خدا و رسیدن به اوس
» چه وسیله و ابزار تجربه شود، ناگزیر از مـرگ و نـابودي اسـت   هر تواند موضوع تجربه قرار گیرد...نمی

ردن خداسـت و چـون عشـق    طور که گفته شد، از نظر وي، عشـق ابـزار تجربـه کـ    . همان)133(همان، ص 
  توان به او رسید.نتیجه، نمیرد و درخدا را تجربه کتوان شدنی است، نمینابود

  نقد
دانـد و عشـق را ابـزاري بـراي آن در     وي در سخن اول، تجربه کردن خدا و وصول به وي را ممکن می

داند و براي ایـن ادعـا، دلیـل نیـز بیـان      گیرد، اما در سخن دوم، تجربه کردن خدا را غیرممکن مینظر می
  یکدیگر ناسازگارند. نماید. این دو سخن بامی

  شود:دهد که در ذیل به آن اشاره میراهکارهاي متعددي پیشنهاد می اشودر پاسخ به سؤال دوم، 
  گوید:می کبیردربارة  اشو

اش مانـده  وجو نکرده، سرگردان و حیران به این طرف و آن طرف نرفته، بلکه در خانهاو خداوند را جست
است. نیازي به جایی رفتن نیست. در حقیقت، چیـزي تحـت عنـوان سـفر     و با این همه به او دست یافته 

ـتان همـراه و      زیارتی و زیارت وجود ندارد. تنها مانع رسیدن شما به خدا، نفس است. تا زمـانی کـه نفس
ـیچ چیـز روي نخواهـد داد      همسفر شماست، هر چقدر از یک مکان مقدس به مکانی دیگر سفر کنیـد، ه

  ).125(همان، ص 
  گویند:آیند و میزد من میمردم ن

باره با من حرف نزنید. این مقولـه را  گویم: در اینجوي خداوند را داریم. من به آنها میوما آرزوي جست
گـاه خواهیـد دیـد،    به بحث نکشید. شما باید از من بپرسید: چگونه خودتان را محـو و نـابود کنیـد... آن   

» تویی«که گشاید، ولی مادامی ش را به روي شما میخداوند خودش پاسخگوي شما خواهد بود. او خود
  ).123وجود دارد، قادر نخواهید بود به او برسید (همان، ص 



   ۹۹ نقدي بر خداشناسي اشو

» خـود شـود  خواهد به خداونـد نائـل شـود، بایـد از خـود بـی      هر کس می«گوید: می خردوي در کتاب 
)www.ketabnak.com(.  

  .)6، ص اشو(» عشق، ابزار رسیدن به خداوند و تجربه کردن اوست«ـ 
  .)14(همان، ص » شودعشق، انسان را به درگاه خداوند رهنمون می«ـ 
رسـد، تنهـا   هرچقدر نیایش و تالش کنید، با هر باور، اعتقاد و مذهبی، عبادات شما بـه خـدا نمـی   «ـ 

  .)16(همان، ص » تواند به او برسد، عبادت عشق استعبادتی که می
باشـد. در  تنها مانع رسیدن بـه خداونـد، نفـس انسـان مـی      طور که روشن است، در سخن اول،همان

کند، نـابودي خودیـت (نفـس) اسـت. در سـخن      معرفی می اشوسخن دوم، طریق وصول به خدایی که 
باشـد.  خـود شـدن فـرد مـی    سوم، نائل شدن به خداي مورد قبول این عارف نوظهور، در گرو از خود بی

  کند.عامل اصلی رسیدن به خداوند، اشاره میعنوان به نفسدر همۀ این سخنان، به زیر پاي نهادن  اشو
دانـد.  وي در سخن چهارم تا ششم، عشق را وسیلۀ رسیدن به خداوند و راهنماي بشر به سوي او می

گویـد: عشـق چیسـت؟ زنـدگی     ، تعریف عشق را دشوار دانسته، مـی از سکس تا فراآگاهیوي در کتاب 
ولی بیان آن دشوار است. مانند این است که از مـاهی بپرسـی:    کردن عشق و شناختن عشق بسیار آسان،

دریا چیست؟ اگر ماهی دریا را نشان دهد و بگوید: دریا این است، ولی تو اصـرار کنـی و بگـویی: لطفـاً     
وجـود اینکـه تعریـف     . وي بـا )www.ketabnak.com(شـود گاه مسئله دشوار مـی دریا را تعریف کن! آن

داند، امـا آن را نـاممکن و در جاهـاي مختلـف، بـه طـرق گونـاگون، عشـق را         عشق را بسیار مشکل می
  شود:که در ذیل به دو مورد از آنها اشاره می کندتعریف می

 (اشـو، » عشق، شوق وافر درونی است بـراي یکـی بـودن بـا کـل     «گوید: وي در جایی میـ 

  .)58، ص و1379
بیننـد و  اي است که در لحظه دو عاشق چهـرة یکـدیگر را مـی   عشق، آینه«گوید: دیگر میدر جاي ـ 

  .)33، ص الف1380(اشو، » شناسندخدا را باز می
، عبارت است از عشق. از نظر وي، مقولۀ عشـق، قـانون برتـري اسـت     اشوواژة عرفان لیدترین کمهم

. او معتقد است: هر طفلی با عشـق پـا بـه    )90 (همان، صو نخستین گام به سوي کبریاست  )253(همان، ص 
کند و دچـار  کم عشق را گم میگذارد، اما در طول مسیر و تحت تأثیر تعلّقات مادي، کمعرصۀ وجود می

پذیر اسـت. انسـان در   گردد. یافتن این عشق امکاننوعی خأل و پوچی شده، به دنبال گمشدة خویش می
(اشـو،  اسـت، بازیابـد   » عشـق «ند گمشدة خـویش را، کـه همـان    تواصورت فاصله گرفتن از مادیات، می

۱۰۰      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

که عشـق را بیابـد، توانـایی رسـیدن بـه خداونـد را بـه        . از دیدگاه وي، انسان به هنگامی )7و6 ، صج1380
که انسان براي وصول به خداوند، باید با وي نوعی رابطه داشته باشـد، امـا چنـین    چرا دست آورده است؛

نتیجه، انسـان  ند و درکرو، عشق بین خدا و انسان پیوندي برقرار میاینرار نیست. ازارتباطی میان آنها برق
، هـیچ چیـزي بـاالتر از    اشـو . از نظـر  (همـان) تجربه گذارد تواند به خداوند نائل شود و او را به محکمی

عشق وجود ندارد. حتی خداوند از طریق عشق قابل دستیابی اسـت، ولـی عشـق از طریـق خداونـد بـه       
توانـد  آید. حتی از دیدگاه وي، عشق ضامن قطعی و یقینی خداست، اما حضور خداوند نمـی ست نمید

  عشق را تضمین کند.

  نـقد
ت، در بسـیاري از گفتـه   تأکید  رغمعلی اشو نیـهـاي خـود، بـه تعریـف از خویشـتن      بر زیر پاي نهادن م
این مسئله که فـردي مغـرور اسـت، اشـاره     ، به »اي کهناینک برکه«نامه خود پردازد و بارها در زندگیمی
» اشـو «گویـد:  که براي خودش برگزیده اسـت، مـی  » اشو«کند. براي مثال، وي در جایی در مورد واژة می

داشـتنی و  اي بسـیار دوسـت  واژه اشـو اي بسیار زیباست. باید آن را به واژگـان هـر زبـانی افـزود...     واژه
مـن  «گویـد:  . وي در جاي دیگر می)273، ص الف1380(اشو، رد آشناست. تقریباً حال و هواي محبوب را دا

  .)303، ص ب1380(اشو، » استاد اساتید و مرشد مرشدان هستم
جوید، امـا اینکـه هـر طفلـی از     طور فطري خداوند را میاین مسئله قابل قبول است که هر انسانی به

قابل قبـول نیسـت، بلکـه بـرعکس      دهد،ابتدا عشق را در وجود خویش دارد و کم کم آن را از دست می
  ممکن است در طول زندگی، عشق او براي مثال به مادرش افزایش یابد.

کـه هـر عشـقی    حالیدر گوید، عشق بدون متعلَّق است.از آن سخن می خرددر کتاب  اشوعشقی که 
انی تقسـیم  عشق را به دو نوع زمینی و آسـم  خردخود در کتاب  اشوطور که باشد. همانداراي متعلَّق می

ــق عشــق آســمانی، معشــوق آســمانی اســت   مــی ــق عشــق زمینــی، معشــوق زمینــی و متعلَّ کنــد. متعلَّ
)www.ketabnak.com(.  

  گيريبندي و نتيجهجمع
از آن سـخن   اشـو شود که خدایی که از آنچه گفته شد و آنچه مجال گفتن آن نبود، این نتیجه حاصل می

گوید، خدایی اعتباري است که ساخته ذهن اوست. وي براي اینکه بتواند ذهن آشـفته و خسـتۀ بشـر    می
کنـد کـه در خـدمت انسـان اسـت و رضـایت او در گـرو        امروزي را تسکین دهد، خدایی را معرفی می
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. همانطور که بیـان شـد،   کندرضایت بشر است و نیز ارادة خداوند با تغییر اراده و خواستۀ انسان تغییر می
توان به پنج دسته تقسیم نمود کـه عبارتنـد از:   در باب خداشناسی را می اشوطور کلی، مباحث پراکنده به

  به تفصیل بحث گردید.هریک  اثبات وجود خدا، شناخت خدا، صفات خدا، نیل به خدا که در
آنهـا شـدند.    يزیگرنیافراد، موجب د یرر خود در تمام ابعاد زندگکم يهابا دخالت سایلک آباء

از  یلـ کطـور  آنها باشد، به يازهاین يگوتواند پاسخیم يبشر ۀه عقل و تجربکنیا دیثر مردم به امکا
 از وجـود خـأل   ف،مختل يهانهیدر زم شرفتیبا وجود پ یردند. اما انسان غربک يازینیاظهار ب نید

خواسـت  یهرگز نمـ  سا،یلکخود در مورد  ۀبا توجه به تجرب یبرد، ولیو عدم آرامش رنج م يمعنو
از  يریـ ثکله موجـب بـه وجـود آمـدن تعـداد      ئمسـ  نایبازگرداند.  شیخو یرا به صحنه زندگ نید

در حـال   ای ،شده ردوا رانیا یشور اسالمکاز آنها به  یعیوس فیامروزه ط .شد دینوپد يهاتیمعنو
نگر افـراد  یها، ذهن سطحعرفان نیا يظاهر يهاتیجذاب لیرد: به دلکاذعان  دی. بااستشدن  وارد

 نیـ ا يهـا و شاخصـه  یمبـان  یعقالن ینقد و بررس رو،ازاین .ردیگیآنها قرار م ریثأتحت ت یسادگبه
از آنهـا   يرویـ آنها را فراهم آورده، پ تیقانه موجبات بطالن و عدم حکچرا ؛است يها ضرورعرفان

 گرداند.یرا مخدوش م
 یمعرفـ  ،و در مقابـل  یمیابراه انیخداوند مورد اعتقاد اد یها، نفتیمعنو نیمهم ا اریبس یاز مبان یکی

 يعارفان نوظهور از خداونـد  گر،یعبارت دداران آنهاست. بههیدست داع ۀه ساختکاست  یخداوند متشتت
فعـت آنهـا و   و متناسـب بـا من   طیشـرا  يه اوصاف و افعالش به اقتضـا ک ندیگویسخن ماي ذهنی ینسب

 است. ریمتغ روانشانیپ
تـوب، از  کمریتـوب و غ کاعـم از م  ،در همه آثار خود ،ينوظهور هند ياز عرفا یکیعنوان به زین اشو

 نـه یزم نیـ سخنان خود در ا ۀدر هم ،عارف نوظهور نیه اکنیته قابل توجه اکخداوند سخن گفته است. ن
توان اثبـات  یو باطل، م المح ،است يتناقض امر هکنیشده است. با توجه به ا ییگودچار خطا و تناقض

 .ستین يرویتب قابل پکم نیه اکنمود 
پـنج   لیـ ذ یخداشناسـ  ۀنـ یدر زم ينمـود: مباحـث و   حیتوان تصری، ماشوافانه به آثار کنگاه موش با

 است: یمطلب قابل نقد و بررس
اثبـات  « یلـ کطـور  ه بـه کـ اسـت   نیاز ا یکحا ،»اثبات وجود خداوند« نهیدر زم اشواز سخنان  یبعض. 1

ـ اثبات اثبـات خداونـد را از طر   ،گرید ي. اما در جاستین ریپذانکام »خداوند ار نمـوده  کـ عقـل ان  قی
 مـان یتـوان بـه او ا  یچگونـه مـ   ست،یاگر وجود خداوند قابل اثبات ن گفت: اوالً دیاست. در پاسخ با
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الم وجـود خداونـد را   کـ اهل فالسفه و  رایز ؛ن استکممعقالنی  به شیوهاثبات خداوند  ،اًیثان آورد؟
 اند.ردهکثابت  یعقالن نیبراه قیاز طر

دیدگاه وي، خدا قابل تعریف نیست، اما خودش خداوند را با بیانـات متعـدد و متنـاقض، تعریـف      از. 2
 رده است.ک

شود، اما گاهی شـناخت  ر شناخت خداوند میکطور مطلق منگاهی به يو، شناخت خدا. در خصوص 3
 ردن همه چیـز در مـورد خداونـد، شـادمان بـودن و...     کخداوند را مشروط به شرایطی مثل فراموش 

 داند و این موجب تناقض است.پذیر میانکام

، اگـر  يزیرا از نظـر و  ؛منفی است »رد یا خیرکتوان خدا را توصیف آیا می«ه کبه این سؤال  اشوپاسخ . 4
امـا   .رده اسـت کـ لمات بگوید: خدا بخشنده است، غیربخشـنده بـودن او را اثبـات    ک ۀانسان به وسیل

نقـض   مـورد خداوند  فیتوص یبر نف یاش را مبندهیه عقکخودش صفاتی را براي خداوند برشمرده 
 دهد.یقرار م

گاهی خداونـد را   وي، آیا خداوند واحد است؟ گوید:از چهار صفت در مورد خداوند سخن می اشو
است و باطـل   گرید یتناقض زین نیه اکدهد ائی قرار میکیا شر کداند و گاهی براي او شریواحد می

شـیطانی   بخـش اسـت و  ت هستیه علکاز نظر وي، خداوند ، آیا خدا قادر است؟اما اینکه  باشد. یم
ه عدم قدرت خداوند، موجب نیـاز او بـه   کاند. درصورتیبهرهه مخلوق اوست، هر دو از قدرت بیک

 الوجود بودن خدا ناسازگار است.شود و این با واجبموجودي قدرتمند می
، خداوند ناقص است، به همـین  اشواز دیدگاه  امل است؟کآیا خداوند اما در خصوص اینکه ـ 

بایـد   ،نتیجـه در .امل وجـود نـدارد  کت، رشد و تکامل باشد، حرکخدا وجود دارد. اگر او  ،دلیل
ت موجـب تغییـر اسـت و    کـ زیـرا حر  ؛ت نـدارد کبمیرد. در نقد این مطلب باید گفت: خدا حر

 ن است.کصفت موجودات مم ر،ییتغ
  آیا خداوند در چیزي وجود دارد؟باالخره اینکه ـ 

دو قول بـا   نیا .ندکرا نفی می داند و گاهی وجود او در اشیامی گاهی خداوند را موجود در اشیا اشو
 ناسازگارند. گریدکی

آیـا وصـول   «ه کـ ، وصول انسان به خداست. وي در پاسخ به ایـن سـؤال   اشووضوع از نظر پنجمین م. 5
تـوان بـه خداونـد    گوید: از طریق تجربۀ شخصی میدر جایی می »یا خیر ،ن استکانسان به خدا مم
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 ؛ن نیسـت کـ مم نـد: تجربـۀ خـدا   کن دانسته، تصریح میکخدا را غیرمم ۀنائل شد، اما در جایی تجرب
بـاز هـم دچـار تنـاقض      اشـو ولی  .شودچه ابزار رسیدن به خداوند باشد، در نهایت نابود میزیرا هر

ه از نظـر  کـ توان به عشـق  یم انیه از آن مکهایی براي رسیدن به خداوند نام برده است زیرا راه ؛شده
 به خداست، اشاره نمود. دنیابزار رس اشو
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