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  شناسی ابداعی یا پیروي از آیین تَنْتره شناسی اُشو؛ نجات نجات
  *سیدمحمد روحانی

 چكيده
یابی آن پرداخته اسـت: نخسـت، پـس از     به نظریۀ نجات در جنبش اُشو و ریشه این مقاله

شناسـی، یعنـی    نجـات مهمِ  پرسشسه هاي اُشو،  آموزهترین  مهم بررسی اجمالی زندگی و
شده است: از دیدگاه اُشو آنچه باید  نجات از چه؟ با چه؟ و به سوي چه؟ چنین پاسخ داده 

ی محدود و ناقصی است که مانع از مراقبۀ کامل ذهن هاي جنس از آن نجات یافت، گرایش
شوند؛ ولی براي کم کردن امیال جنسی نباید با آنها مبارزه کـرد، بلکـه بایـد بـا      انسان می

هاي معمول به آنها پاسخ داد. همچنین با تشکیل  هدایت استادي ورزیده و بدون محدودیت
و طرف به اوج لذت جنسی کامل، اي بین دو جنس مخالف و رسیدن د مدار الکتریکی ویژه

این امیال بسیار کاهش یابند، و زمینه براي پیمودن مراحل مراقبه فراهم آید. محـور مراقبـه   
باشد. سرانجام نیز با  هاي اُشو، تهی شدن ذهن است، که ثمرة آن آرامش مطلق می در آموزه

هـاي مکاتـب باسـتانی     هکنیم که او تنها با ترکیب آمـوز  هاي اُشو ثابت می یابی آموزه ریشه
ویژه تَنْتْرَه و کوندلینی یگه، و همچنین آیین بـوداي ذن، و ارائـۀ آنهـا در قـالبی      شرقی، به

  فردي ارائه نکرده است. شناسی منحصربه عمالً برخالف ادعایش، نجات  تر، امروزي
هت ها در معرض نقدهاي جدي و مهلک قرار دارند به ج گفتنی است گرچه خود این آموزه

اینکه غرض از نوشتار صرفاً تبین تقلیدي بودن مکتب اُشو است، از آوردن نقدهاي مفصل 
  ایم. اي به اندکی از آنها کرده ها اشاره پرهیز و در برخی قسمت

  نجات، خدا، خاموشی، عشق، هندو، مراقبه، روابط جنسی. :ها کلیدواژه
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  طرح مسئله
بررسی مفهوم نجات و چیسـتی راه   ،عرفانی هاي شناخت ادیان و مکاتب یکی از بهترین راه

هـاي بنیـادین آنهـا در ادیـان پیشـین اسـت.        یـابی آمـوزه   بـه آن، و همچنـین ریشـه    رسیدن
ها و آداب و مناسکی کـه   آموزه همۀکه  هر دینی از این لحاظ اهمیت دارد شناسی در نجات

 نهایی و ابدي پیروانبه نجات  رسیدنشود، براي  تأکید می هادر مکاتب دینی و معنوي بر آن
 کم دستهایش تنها، یا  نیز مدعی است آموزه اي . هر مکتب معنوياند مطرح شده آن مکاتب

عالوه آنچه گرایش به دین و معنویت  بهترین راه براي رسیدن به نجات نهایی است.  نزدیک
تن بـه  بخش بودن آن است. لـذا پـرداخ   کند، باور به نجات ها جذاب می را براي بیشتر انسان

  بهترین راه شناخت آن است. ،شناسی هر دین و مکتب معنوي نجات
 هـا که با پاسخ صـحیح و دقیـق بـه آن    شود میاصلی مطرح  پرسششناسی سه  در نجات

ایـن   از پرسـش عمق تعالیم و اعتقادات دین یا مکتب معنوي آشکار خواهد شد. ایـن سـه   
  :قرارند
  نجات از چه؟ ،دیگر عبارت به ؟باید از آن نجات یافت چیست آنچه .1
  عبارتی نجات با چه؟ به ؟ر استاي نجات میس . به چه وسیله2
دیگر آنچه مقصـد و مقصـود نهـایی سـالک      عبارت نجات حقیقی به چه معناست؟ به .3

  چیست؟، داند به آن را نجات خود می وي رسیدناست و 
توانـد از   ان و مکاتب، میها و آداب ادی یابی دقیق آموزه ریشه مطالب پیش گفتهبر  افزون

باشـد. محصـول نهـایی ایـن      سودمندهاي پیدایش آنها  عوامل و زمینه ساختنروشن  حیث
ارائـۀ راه نجـات    بـارة آشکار شدن صدق و کذب ادعـاي مکتـب مـورد نظـر در     ،یابی ریشه
فـرد بـودن    بههمچنین نقد و بررسی ادعاي منحصـر  تر نسبت به پیشینیان و تر و نزدیک کامل
هـاي خـویش را    که بیشتر این مکاتب از جمله جنبش اُشـو، آمـوزه  است؛ چراهایشان  آموزه

 ؛کننـد  ها معرفـی مـی   و خود را منجی انسان دانند میترین راه نجات انسان  برترین و نزدیک
  فرد از دیگران متمایز است. بهۀ طریقی منحصرکه با ارائ اي منجی

هایی کـه   ویژه آموزه هاي اشو، به چه آموزهکنیم که گر در همین جا به نکتۀ مهم اشاره می
اند، در معرض نقـدهاي ویرانگـر و مهلـک     در این نوشتار کانون دقت و بررسی قرار گرفته

قرار دارند، به دلیل اینکه غرض از نوشتار حاضر صـرفاً تبیـین تقلیـدي بـودن مکتـب اُشـو       
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اي گـذرا بـه    ها اشـاره  و تنها در برخی از قسمتپرهیز کرده است، از آوردن نقدهاي مفصل 
  گذاریم. تر وامی هاي مفصل هاي اشو را به فرصت و نقد دقیق آموزهایم  داشتهاندکی از آنها 

  گذار جنبش اُشو معرفي بنيان
دسـامبر   11در شـهرت یافـت،    2اُشـو عمر بـا نـام    پایانکه بعدها در  1مهن چنْدرهراجنیش 

هندوسـتان  در مرکـز   4پرادشه یهدمدر ایالت  3اي پیرو آیین جینه خانوادهدر میالدي  1931
ش ا بیمـاري  ،بـازنگري کنـد   را آنچه سبب شد تا اُشو مفهوم زندگی 5.چشم به جهان گشود

اشتهایی شدید  آسم، میگرن و بی مانندهایی  بود. او کودکی بیمار و افسرده بود که از بیماري
حد ربـار تـا سـ    داد. حتی یک ج میش او را رنا برد. بیماري آسم او در سراسر زندگی رنج می

مفهـوم زنـدگی    بـارة یت به تحقیـق در با جدمرگ نیز پیش رفت و پس از آن تجربه بود که 
ولی با توجـه   پرداخت؛به این منظور به مطالعۀ معنویت شرق و فلسفۀ غرب  وي پرداخت.

  6تنهایی نپذیرفت. یک از آنها را به به روحیۀ سرکشی که داشت، هیچ
شـدگی را   بـار تجربـۀ روشـن    ی است که در سن چهارده سالگی نخستینخود مدع اُشو

زیرا بر اساس باور به تناسخ معتقد اسـت کـه هفتصـد سـال قبـل، در زنـدگی        ؛داشته است
آن کشـته شـده    کسبو سه روز مانده به  پیمودهشدگی را  پیشینش، مسیر رسیدن به روشن

شـدگی   ولـی روشـن   ؛ت کـرده اسـت  شدگی را دریاف است، و اکنون در این کالبد آن روشن
شـدگی   میالدي رخ داد. داستانی کـه او از چگـونگی کسـب روشـن     1953در سالاصلی او 

اندازد. او مدعی است که پـس از   شدگی بودا می ما را به یاد داستان روشن ،کند خود نقل می
  7.هفت روز نشستن زیر یک درخت این مقام را کسب کرده است

 8،(سـاغر)  رگَادرجۀ فوق لیسانس در رشتۀ فلسفه از دانشگاه سبا کسب اُشو ، آنپس از 
عنـوان اسـتادیار   بـه   9پور لاتحصیالت خود را به پایان رساند و چندین سال در دانشگاه جب

و دیـدار بـا تـودة    ها با سفر به سراسر هندوسـتان   تدریس فلسفه پرداخت. در همین سالبه 
گـرا در   رهبـران مـذهبی سـنت   با گو و گفتهاي سخنرانی و بحث و  و برگزاري جلسهمردم 

  .گرفتپرسش  بهرا  مردم باورهاي سنتی شهرهاي گوناگون،
مطـرح  خـود را   10فـرد مراقبـۀ پویـاي    بهروش منحصـر میالدي  1960دهۀ  پایاندر اُشو 
تخلیـۀ هیجـان بـا بـاال و     . 2، . تنفس تند1پنج مرحله است:  دربردارندة. مراقبۀ پویا ساخت
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 .4، )هـو ( انخواندن ورد مقدس صوفی .3اد زدن، رقصیدن و جیغ کشیدن، پایین پریدن، فری
کـوبی   رقـص و پـاي   .5یی ناگهانی شاگردان به فرمان اُشو و سکوت کامـل آنهـا، و   اگردهم

  12و11شدگی به مقام روشن به خاطر رسیدنشاگردان براي اظهار شادي 
هـایش   آموزه دادن رشمیالدي به شهر بمبئی رفت و به تبلیغ و گست 1966در سال  اُشو

ي استادي است انامید که در آیین هندو، بودا و جینه به معن می 13پرداخت. او خود را اچاریه
آنچه  14گرد آورد.خود  را دورشاگردانی  بدین ترتیب وي .شدگی رسیده است که به روشن
برانگیزي بود که بیشتر در  و جنجال گیراهاي  شهرت اُشو شد سخنرانی موجببیش از همه 

برانگیــزي کــه او در ایــن  . از جملــه مطالــب جنجــالداد هــاي بــزرگ انجــام مــی ورزشـگاه 
صحبت از آزادي مسائل جنسی بـود. وي معتقـد بـود کـه نیـروي       ،کرد ها بیان می سخنرانی

 علـت اصـلی   ،جنسی و شهوانی منبع بنیادین نیروهاي انسانی است، و سـرکوب ایـن نیـرو   
هاي رهبر آزادي هند مهاتما گانـدي را   اُشو همچنین باورها و آموزه 15مشکالت افراد است.

  16آمد. هاي سنتی بسیار گران می براي هندي این مسئله، د کهکر شدت نقد می به
 18ساکن لندن به نام دکتر شیام سـینگها  17بار اُشو توسط پزشک داروهاي طبیعی نخستین

هـاي   به مراجعـانی کـه در جنـبش توانـایی     تر شیام، اُشو را؛ دکبه جهان غرب شناسانده شد
رهبـران ایـن جنـبش کـه پزشـکان متخصـص        کـرد.  معرفی می فعال بودند، 19بالقوة انسانی

براي دیدار با اُشو به هند آمدند. آنان به ایـن نتیجـه رسـیدند     ،مریکایی ساکن بریتانیا بودندا
 ،گـراي غربـی   شناسـی انسـان   انمعنویـت هنـدي و رو   بـا  شخصیت جـذاب این که ترکیب 

او بـه نیروهـاي    ویـژة آنـان از بـاور    20نان را به جنبشی معنوي تبدیل کند.تواند جنبش آ می
 اناز غربیـ  شمار فراوانـی مریکا و بریتانیا نقل کردند و ادر  بسیاريهاي  داستان ،نهفتۀ انسان

جنـبش اُشـو بـه     ،تـاد مـیالدي  دهۀ هف پایانتا اینکه تقریباً در  برانگیختند؛را به پیروي از او 
به لحاظ سنی بسیاري از پیروان او جوانـان بیسـت    .دار تبدیل شد جنبشی مشهور و پرطرف

  21دادند. زنان تشکیل میتا سی سال دانشگاهی بودند، و شصت درصد آنها را نیز 
یعنـی جامعـۀ    23،بـه نـام آشـرام   مرکـزي   22مـیالدي در شـهر پونـا    1974سـال   اُشو در

شـاگردان اُشـو خـود را     24که بسیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت.    بنا نهاد  را گان گزید عزلت
اُشو که شاگردانش  هاي آموزهولی این نام چندان با  ؛نامند ي تارك دنیا میابه معن 25سنّیاسین
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سازگار به نظر  انگیزاند، برمیاندوزي  هاي زندگی و ثروت را به بهره بردن از لذایذ و خوشی
و اسـتاد   26ید او بر لذایـذ موجـب شـد تـا او را اسـتاد مسـائل جنسـی       رسد. تأکید شد نمی

  28بنامند. 27ثروتمندان
 29یاسین نوینالمللی سن یاسین را با نام جنبش بینمیالدي نخستین سن 1970شو در سال اُ

از پیـروان و   را اي در هیمالیـاي هنـد جامعـه    30آغاز کرد. چهار سال بعد در منطقـۀ کـیالش  
. از این افراد خواسـته شـد کـه چهـار     تشکیل دادچهارصد نفر بودند که بیش از  هوادارانش

  پیمان ببندند:
  ؛(زرد مایل به زعفرانی) بپوشند لباسی سرتاسر به رنگ طلوع خورشیدنخست اینکه 

  ؛براي ذکر به گردن خود بیاویزند 31مهره (ماال) 108با  دوم اینکه تسبیحی
بـه   32»مـا « پیشوندکه براي بانوان با  ندبرگزینسوم اینکه نام روحانی جدیدي براي خود 

  ؛ي مرشد، آغاز شودابه معن 33»سوامی« پیشوندي مادر و براي مردان با امعن
  چهارمین پیمان این بود که هر روز مراقبۀ پویا انجام دهند. سرانجام

 34بیشتر بـه لقـب مـردم نـارنجی     م1980تا سال  ایشان به خاطر رنگ لباس پیروان اُشو،
  35شدند. شناخته می

 يصـبحگاهی اُشـو، یـک هنـدو     يهـا  از سـخنرانی  یر یکم د1980ل ساماه می  22در 
اي و مـا   شري راجنیش، تو در برابر آیین هنـدو ایسـتاده  « :زد در حالی که فریاد می ،بنیادگرا

اُشـو   .قدمی به سمت اُشو پرتاب کرد 15را از فاصلۀ  ییچاقو ،»کنیم دیگر این را تحمل نمی
نویسد که چاقو در فاصلۀ هشت پایی به زمین افتاد و بـا اینکـه محـل     اش می نامه زندگی در

ئۀ قصد را توط اُشو همواره این سوء .کس آسیبی نرسید سخنرانی او بسیار شلوغ بود، به هیچ
  36دانست. دولت هند بر ضد خود می

 تنهـا  بیماري نه شدت بیمار شد. وي بر اثر شدت به ،هنگامی که اُشو در شهر کَیالش بود
بسیار افسرده بود. به همـین دلیـل    نیزاز نظر روحی که ، ضعیف شده بود از لحاظ جسمانی

 تنهـا تصمیم به روزة سکوت گرفت و تا دوسال و نیم بعد سخنرانی نکرد و  1979در سال 
و  شـدت گرفـت  اُشـو  بیمـاري   پـس از مـدتی   37کـرد.  مالقات مـی مریدانش را در سکوت 

مریکـا  ادند براي درمان بیماري به غـرب بـرود. مریـدان اُشـو او را بـه      کر سفارشپزشکان 
  به آمریکا رفت. 1981سال  ژوئندعوت کردند و وي در اول 
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بـه نـام    یکشـهر و  خریدنـد هـایی را   زمـین  38،ناگـ یرالـت اُ یدورافتـاده در ا  يا در نقطه
  40.در آنجا بنا نهادند 39مپور شیراجن

مریکا که به بهانۀ درمان و معالجه صورت گرفـت، فرصـتی   ارسد سفر اُشو به  به نظر می
کـه خـودش    چنـان  ؛هایش در آن کشـور بپـردازد   تا به تبلیغ آموزه آوردبراي او فراهم  نیکو
  41».مریکا در انتظارش بودامن همان مسیحی هستم که « :گوید می

 هایی آموزه؛ بنا نهاد هایش آموزهحقیقت مرکزي براي تبلیغ اُشو با تأسیس این شهرك در
به این دلیل نبود که اُشو آیینی  تنها ،این عدم پذیرش .ندنبود پذیرفتنی که براي اهالی منطقه

کـرد، بلکـه برخـی رفتارهـاي پیـروان اُشـو نیـز بـا          مغایر با دین مردم آن منطقه را تبلیغ می
بـراي   ،برخی از پیـروان اُشـو چـه زن و چـه مـرد      براي نمونه ؛هنجارهاي آنان سازگار نبود

رفتند! به همین دلیـل چنـدین بـار     و به پارك مجاور می شدند میگرفتن کامالً برهنه   آفتاب
 بزرگـی مشـکل   1982تا سال  با این همهبین پیروان اُشو و اهالی منطقه درگیري پیش آمد. 

و هـزاران   دهنـد هاي خود ادامـه   براي اُشو و پیروانش پیش نیامد و آنان توانستند به فعالیت
  .بکشندآن شهرك  به سويو  ندخود درآور مکتب را به عضویتتن 

 42از مردم محلی با خوردن ساالد آلوده به بـاکتري سـالمنال   اي، شمار فراوانی طی توطئه
شهرك اُشـو بسـته شـد و او و مشـاورش      همین خاطر مسموم شدند. به در رستوران محلی

ـ     بـراي   43»مـا اننـد شـیال   «ه نـام  دستگیر شدند. کشفیات پلیس ثابت کرد کـه مشـاور اُشـو ب
گیري کردن از شرکت مردم محلی در انتخابات، آنان را مسموم کـرده اسـت. از طرفـی     جلو

 موجـب نیـز   ،بود یافتهصورت بسیار وحشتناکی در منطقه گسترش   شیوع بیماري ایدز که به
  وند.ش دچارشد که پیروان اُشو، که از لحاظ جنسی آزاد بودند، بیشتر به این بیماري 

 44به شهر پونا در هند بازگشت و اعالم کرد کـه راجنیسـیزم   1987سرانجام اُشو در سال 
ي ارا کـه بـه معنـ    »اُشـو «نـام جدیـد    1988مرده است. او دو سال پیش از مرگش، در سال 

پیروان او معتقدند او  .درگذشت 1990 سالدر  دوست یا اقیانوس بود براي خود برگزید، و
ده کـر مسموم  او را ولی برخی نیز معتقدند مشاورش شیال ؛موم شدتوسط دولت فدرال مس

  45ه است.او بر اثر بیماري ایدز درگذشت گویند میاست. برخی نیز 
 بـراي نمونـه  . یافـت هـایی ادامـه    جنبش اُشو پس از مرگ او نیز بـا تغییـرات و بـدعت   
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هـایش را تـرویج    هـاي اُشـو کـه آمـوزه     نوشـته  البتهگیري به نام او تولید شد.  هاي فال ورق
  46ند.نقش مهمی در ادامۀ جنبش او پس از مرگش داشت ند،کرد می

عنوان  600ش از یب بهو  اند نشر شدهکه به نام او م ییها کتاب ، وننوشت یکتاب خود اُشو
از اُشـو بـر    یسخنران 7000. حدود اویند يها یاز سخنران يبردار حقیقت نسخه، دررسند می
ضــبط شــده اســت. اُشــو  ییویدیــنــوار و يبــر رو یســخنران 1700و  ،نــوار کاســت يرو

هـا   ون نسخه از کتابیلیک میش از ید. ساالنه بیآ  یسنده در هند به شمار مین نویتر پرفروش
ا یـ زبـان زنـدة دن   19او بـه   يهـا  کتـاب همچنین رسد.   یاُشو در هند به فروش م يو نوارها

  .اند ترجمه شده

  نجات از ديدگاه اُشو
مان را به خـود جلـب   اصلی توجهکنیم چند عنوان  هاي اُشو را بررسی می هنگامی که آموزه

و  47د: روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی رسمی، عشق آزاد، کونـدلینی یگـه  نکن می
و  49به مقام نجات نهایی یا نیروانـه  رسیدن 48،مراقبه بر مبناي حرکت انرژي در هفت چکره

بایسـت   هاي اُشو نخست مـی  ي شناخت صحیح و دقیق نجات در آموزهبرا 50.زرباي بودایی
نجـات  «اصـلی   پرسشبا هم، در چارچوب سه  و رابطۀ آنها هاي بنیادین مفهوم و این آموزه

  .روشن شود، »؟به سوي چه«، و »؟با چه«، »؟از چه
 ۀحلـ بایسـت دو مر  دارد، مـی  برمی گامهاي اُشو، کسی که در راه نجات  با توجه به آموزه

  بپیماید:مهم را 
بایست عشقی کامـل را از راه رابطـۀ جنسـی آزاد و بـدون      در مرحلۀ نخست سالک می

آمدن مـدار الکتریکـی    موجب پدید. چنین عشقی تجربه کندالتزام به قید و بندهاي ازدواج 
هـاي   شود که نیاز جنسی و گرایش به جنس مخالف را براي مدت بین زن و مرد می اي ویژه

  سازد؛ برطرف میطوالنی 
شـود تـا وارد مرحلـۀ دوم     این مرحله و کسب عشق کامل، فرد آماده می پیمودنپس از 

 گذراند از سر میسالمت  شود. در این مرحله سالک هفت چکره را مطابق یگه کوندلینی، به
 ۀیابـد. در ادامـ   به مقام نجات نهایی یـا نیروانـه دسـت مـی     51و پس از عبور از سه سمادهی

بـا هـم    را و با استناد به سخنان اُشو، رابطـۀ آنهـا   رسیم برمیبا تفصیل  را این مراحل ،بحث
  .کنیم میتبیین 
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  مراحل حرکت به سوي نجات از ديدگاه اُشو
هـاي اُشـو ایـن اسـت کـه ماحصـل ازدواج سـنتی کـه در          فرض پیشترین  مهم یکی از

ر اسـت. او بـا نادیـده    ه عشـقی زودگـذر و ناپایـدا   رگیرد، هموا چارچوب قانون صورت می
، و انجامیـده گرفتن موارد بسیار فراوانی که ازدواج قانونی و سنتی به عشقی پایدار و واقعی 

مرج و مشـکالتی کـه نفـی قـوانین ازدواج در جامعـه ایجـاد        و همچنین بدون توجه به هرج
روبـط   بندهایش مانعقیدوو معتقد است ازدواج با  کند میسنتی را نکوهش   کند، ازدواج می

  کند. نتیجه کسب عشق کامل را ناممکن میشود و در میجنسی آزاد و کامل 
به باور اُشو تشکیل خانواده و ازدواج سنتی نه نیازي فطري، بلکـه رسـمی اسـت کـه از     

در  گونـاگون هـاي   خـانواده  ۀدوران باستان بر ما تحمیل شده است. به باور او اگر به مطالعـ 
شـان   توان یافت که واقعاً از زندگی شماري را می هاي انگشت هخانواد ،سراسر جهان بپردازیم

ند. چه بسیار فرزندانی که قصد نابود ا ها دچار مشکل و اختالف راضی باشند. بیشتر خانواده
انـد. اگـر    کوشـیده اند و چه بسیار همسرانی که در کشـتن یکـدیگر    کردن والدینشان را کرده

شـنود  نشـینی بـا هـم خ    خاطر اینکـه از هـم    تنها به ها وجود داشته باشد، انسان 52عشق آزاد
  53با هم هستند، نه هیچ چیز دیگر. شوند می

دارد. او معتقد بود که عشق، نخست بـا   اي ویژههاي اُشو معناي  البته عشق آزاد در آموزه
شود و این به معناي تکبر و خودپسندي نیست. عشق به خود، یعنـی   عشق به خود آغاز می

تـوان بـه    اي بنیادین اسـت کـه تنهـا پـس از آن مـی      خود. چنین عشقی پدیدهلبریز شدن از 
بدانـد   ؛عشق به خـود را بپـذیرد   ؛دیگران عشق ورزید. در این عشق باید فرد خود را بپذیرد

او نیسـت. تنهـا پـس از پـذیرش عمیـق خـود،        اننـد کس م فرد است و هیچ که او منحصربه
چنـین پذیرشـی اسـت کـه زمینـۀ رشـد عشـق و        توان عاشق بود. تنها  دیگران و جهان، می

  کند. شکوفایی آن را فراهم می
تـر از آن   از نظر اُشو عشق آزاد به معناي عشقی گذرا و موقتی نیست، بلکه بسیار عمیـق 

گویند. چنین عشقی توسط قانون، دادگـاه یـا پلـیس     چیزي است که معموالً به آن عشق می
  54عهدة قلب عاشق است.بر شود، بلکه ضمانت این عشق  ضمانت نمی

، ماه عسل پایان آن عشق است. اکنون دیگر بینجامدبه باور اُشو در عشقی که به ازدواج 



   ۱۵۵ شناسي ابداعي يا پيروي از آيين تَنْتره شناسي اُشو؛ نجات نجات

خاطر عشـق    . دیگر ادامۀ رابطه بهاست همه چیز پایان یافته و احساسی نیست ؛لذتی نیست
شما بسـیار  اید، یا اینکه قطع این رابطه براي  خاطر تعهدي است که کرده  نیست، بلکه تنها به

انتهاسـت.   اي جاري و بـی  اي ندارید جز ادامۀ آن. عشق همانند رودخانه است و چاره دشوار
. عشق همانند داستان بلنـدي نیسـت کـه از    نیستهمیشه ماه عسل است و پایانی  ،در عشق

اي در حـال جریـان    . عشق پدیـده یابد دیگر پایان  ویژةو در نقطۀ  شود آغاز ویژهیک نقطۀ 
  55است.

  گوید: هاي سنتی می ازدواج یدنبا نکوه او
بـا هـم ازدواج    درنگ بیخواهید  ورزید، می چرا شما هنگامی که به زن یا مردي عشق می

راست عشق  بر قامتگاه  ؟! آیا قانون هیچمبدل سازیدو این عشق را به عقدي قانونی  نیدک
ی وجود نـدارد! ایـن   چون اینجا اصالً عشق ،آید چنین عشقی درمی به قامتآید؟ قانون  می

  56د رفت.زودي از بین خواه تنها تصوري از عشق است که به
بنـدهاي ازدواج  است رابطـۀ جنسـی آزاد و بـدون قیدو    که اشاره شد، اُشو معتقد گونه همان

بـادوام و کامـل    ،، و چنـین عشـقی  استکه سرشار از لذتی کامل  انجامد میحتماً به عشقی 
از  ،بر رابطۀ جنسی آزاد براي کسب لـذت جنسـی کامـل    حقیقت تأکید بسیار اُشودراست. 

گیرد که نیروي جنسی، نیرویی طبیعی و بسیار قدرتمند در انسـان   این باور او سرچشمه می
را کسب عشـق کامـل و کمـال انسـان      ۀتواند زمین می ،کامل ارضا شود گونۀاست که اگر به 

  .فراهم آورد
حقیقت به قصـد تسـخیر و اسـتثمار    شان، درن دینی مانند کشیاُشو معتقد است که رهبرا

کشیشـان بـا    57.دارنـد  بـازمی شان، یعنی رابطۀ جنسـی   حق طبیعی کسب ها، آنان را از انسان
و گنـاه اسـت، انسـان را از همـه رو محکـوم       ناپسـند القاي این مطلب که خواهش جنسی 

وقتی انسـان بـر   . داردجنسی حیات  او،که همۀ وجود انسان و هر سلول بدن ؛ چراسازند می
تر استثمار  آسانشود، و در این حالت  دچار پریشانی روانی می ،اثر سکس احساس گناه کند

به آرامش و شـادمانی ژرف خواهـد    ،در حالی که اگر در مسائل جنسی آزاد باشد ؛گردد می
لت دیگر به زندگی پس از مرگ و بهشت و جهنم نخواهـد اندیشـید. از   ارسید و در این ح

احسـاس نیـاز بـه     ، دیگر هـیچ کـس  باشد برقراراي که آزادي جنسی  اُشو در جامعهدیدگاه 
  58.کسی به معابد نخواهد رفتپیروي از ادیان مرسوم را نخواهد داشت و 
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به باور اُشو رابطۀ جنسی سه سطح بالقوه دارد: نخستین سطح این نیرو، سـطح حیـوانی   
انسـانی آن اسـت کـه بـا لـذت و       سـطح دوم، سـطح   انجامـد؛  آن است که به تولید مثل می

در سطح سوم و باالترین سطح نیـروي جنسـی، انسـان بـه      ؛ سرانجامصمیمیت همراه است
  59.ی آن استکه همان سطح متعال رسد خودشناسی می

، تنها از طریق لـذت حاصـل از روابـط جنسـی     عشق کاملاز دیدگاه اُشو راه رسیدن به 
تـر و   بـه عشـق کامـل سـریع     رسـیدن  ،تر باشد است. هرچه این لذت بردن بیشتر و طوالنی

توانـایی رسـیدن    زنـان کـرد کـه چـون     شود. به همین دلیل او همیشه تأکید مـی  تر می آسان
شـدگی و   بـه روشـن   شان بـراي رسـیدن   را دارند، توانایی 60باره به اوج لذت جنسی چندین

  61.مردان بیشتر استخودشناسی نسبت به 
اهمیت بسیاري به مسائل جنسی براي رسیدن سالک بـه   با توجه به اینکه در تعالیم اُشو

کند هیچ  رسد عشقی که اُشو سالک را به آن ترغیب می شود، به نظر می عشق واقعی داده می
اُشـو تمـایز کامـل عشـق مـادي و معنـوي را رد        با این همهنداشته باشد.  اي ساحت معنوي

  گوید: و می کند می
  گوینـد، ولـی عشـق    نانک و کبیر از عشق سخن مـی  بزرگانی مانند کْرشنه، بودا، مسیح،

ولی عشـقی کـه    ؛آنان بسیار معنوي، مجرد و غیرمادي است. عشق آنان عشقی فلسفی است
 ؛هـا  کامالً متفاوت است. این عشـق طیفـی کامـل اسـت از رنـگ      ،گویم من از آن سخن می

  کمانی کامل. من بـا کسـانی کـه عشـق دنیـوي و احساسـی و جسـمانی را محکـوم         رنگین
چراکه از نظر من عشق نردبانی است که یک سر آن در زمـین ریشـه    ؛کنند موافق نیستم می

  یرنـد پذ کنـد. کسـانی کـه پلـۀ اول نردبـان را نمـی       دارد و سر دیگرش آسمان را لمـس مـی  
  توانند صعود کنند. هرگز نمی

کلی با تمایز و انفکاك میان امور مادي و معنوي مخـالف اسـت. از دیـد او     گونۀ بهاُشو 
  دهد: اي تنگاتنگ برقرار است. او ضمن مثالی این رابطه را چنین شرح می بین این دو رابطه

بـین آن دو اسـت. بـه همـین     را پذیرم و هم نیلوفر را و هم هر آنچه  من هم لجن را می
گـرا هسـتم. ایـن در     کنند که من مادي فهمند. آنان گمان می را نمیهاي روحانی م دلیل انسان

ل نیسـتم. لجـن همـان نیلـوفر آشـکار      یحالی است که من بین امور پست و عالی تفاوتی قا
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لجن آشکار شده! من هم زمین را قبول دارم و هم آسمان را. من هـم   ،نشده است و نیلوفر
  62گرا هستم! معنوي یا معنویت ماديگرایی  پذیرم و هم جسم را. من خالق مادي روح را می

ه در مشـکالت جنسـی آنـان دارد.    حقیقـت ریشـ  هـا در  دیدگاه اُشو خداجویی انساناز 
جوي خداوند نیز امکان نـدارد.  و این تا هنگامی که این مشکل اساسی حل نشود جستبنابر

آسمان شود. به بـاور  تواند وارد  دیگر تا زمانی که انسان در زمین آسوده نباشد، نمی عبارت به
حس جنسی چیزي نیست که بتوان با آن جنگیـد، بلکـه تنهـا بایـد آن را تشـویق کـرد.        ،او

تـوان آن   ، مـی دپذیربژرفی آن را  و به نباشدهنگامی که سکس دیگر براي انسان یک مشکل 
نیرویی زنده استفاده کرد. اُشو نیـروي جنسـی را حتـی     منزلۀرا دگرگون ساخت و از آن به 

کـه  ؛ چرادهـد  رفت خود ادامه مـی این نیرو به پیش«گوید:  داند و می از مرگ نیز مؤثر می پس
رود و  ش مـی مانـد، مـوج پـی    انسان تنها موجی از اقیانوس نیروي جنسی است. اقیانوس می

  63»حقیقت نیروي جنسی همان برهمن (خداوند) است!شود. پس در ناپدید می
خواند. منظـور از ایـن    جنسی را زرباي بودا می شدگی از طریق مسائل اُشو آموزة روشن

شدگی است که در لذایـذ دنیـوي، و نـه در ریاضـت و کـف نفـس یافـت         روشن ،اصطالح
جـویی و   (نماد لذت وین ترکیبی است از زرباي یونانیهاي او انسان ن آموزه بر پایۀشود.  می

اور اُشو انسان نوین بـه هـر   . به ب)مظهر زهد و مسائل معنوي( هاي بودا آموزه، و )رانیشهوت
 کنـد؛  مـی توجه  جسمانی و تمایالت روحانی و معنويدو بعد وجودي خود، یعنی نیازهاي 

  64.ست از جسمانیت محض و روحانیت نابانسان نوین ترکیبی ا
شـدگی   جویی یا زربا براي رسیدن به مقـام روشـن   اهمیت جایگاه توجه به کام بارةاو در

  گوید: دا مییا بو
هایی که  اساس و بنیان است و بودا قصري که بر آن بنا شده. بودا قله است، اما سنگ زربا

ولـی بـه    ،بر زربا قرار دارد. اینکه کسی بخواهد بـودا شـود   ،استوار است هااین قله بر آن
ست. من به این یقین کامل دارم؛ هرچه زربـا  ا نادانی و نابخردي ،بناي آن توجه نکند سنگ

حقیقت زربـا ماننـد سـنگ    ن است به مقام بودا دست یافت. دربهتر ممک تر باشد مستحکم
توان روي آن تراشید. هنگامی که سنگ را انتخاب کنیم،  مرمري است که تندیس بودا را می

ولـی ادعـا    ،شود. من براي کسانی که به زربا توجه ندارنـد  تراشیدن تندیس بودا آسان می
تواننـد تنـدیس بـودا را     م. آنان چگونـه مـی  سند نگرانقام بودا برخواهند به م دارند که می
  65امی که مادة اصلی آن را ندارند؟!بتراشند، هنگ
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نظر داشته باشیم که مقصود اُشو از رابطۀ جنسی آزاد، روابط البته این نکته را نیز باید مد
معمولی و متداول جنسی آزاد میان زن و مرد در برخی جوامـع غربـی و شـرقی نیسـت. از     

اسـت کـه    اي ه، رابطبینجامدتواند به عشق کامل و نجات  که می اي بطۀ جنسیااه اُشو ردیدگ
 هاکه در غرب رایج است، آن اي بین زن و مرد کامل رخ دهد. اُشو در نکوهش روابط جنسی

ت، نـه رسـیدن بـه کمـال     کند که هدف از آن دور ریختن تنش اسـ  می تشبیهاي  را به عطسه
  66.مورد نظر او

دن آن است، که اُشو ویژگی مهم عمل جنسی میان زن و مرد کامل، طوالنی بو از دیدگاه
که در آن زن قطب منفـی و مـرد    انجامد می اي ویژهبه تشکیل مدار الکتریکی  به ادعاي اُشو

دهد. با تشکیل این مدار دیگر دو طرف عمل جنسی بـراي خـود    قطب مثبت را تشکیل می
و دو طرف به یگانگی  رود میکم فردیت از بین  د و کمشون ل نمییماهیتی جدا از دیگري قا

آمیزد و به یـک انـرژي تبـدیل     انرژي درونی مرد و زن با هم درمی ،رسند. در این حالت می
سالک دیگر با زن یا مرد درون خود درآمیخته است و نیازي به  ،. پس از این مرحلهشود می

، نه طریق سیر و سلوك و مراقبه استزن یا مرد خارجی ندارد. از این پس آنچه مهم است 
  67.جنس مخالف

میـل   ،اي نیز این است که هرچه شدت ایـن مـدار بیشـتر باشـد     ثمرة نهایی چنین رابطه
 ؛یابـد  شود و فاصلۀ برقراري رابطۀ بعدي افزایش مـی  بعدي به عمل جنسی کمتر و کمتر می

، و درنتیجه پـس از رسـیدن بـه    آید وجود می  چراکه با تشکیل این مدار، لذتی طوالنی و ژرف به
  69.بپردازد 68تواند فارغ از مسائل جنسی براي مدتی طوالنی به مراقبه این حالت، انسان می

نیسـت؛   هاي اُشو ایجاد رابطۀ جنسی کامل و عشق کامل مقصـود نهـایی   درواقع بر پایۀ آموزه
 70سـمادهی  را کـه بـه آن  اي کامـل   اند که سرانجام به انسـان توانـایی مراقبـه    بلکه اینها گذرگاهی

  :ند ازا دهد. سمادهی نیز داراي سه مرحله است. این سه مرحله عبارت گویند می می
دهد. کسی کـه بـه ایـن مرحلـه از      چهارم و پنجم روي می 71سمادهی اول که بین کالبد

  ؛است یافتهدست  72گیان به خودشناسی یا آتمه ،یابد  سمادهی دست
دهد. در این سمادهی، آگاهی کیهـانی، یـا    پنجم و ششم رخ میسمادهی دوم بین کالبد 

  ؛شود حاصل می 73گیان برهمه
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نیروانه یا نجات به  ،دهد ین سمادهی که بین کالبد ششم و هفتم روي میمدر نهایت هفت
  74.انجامد نهایی می

  مفهوم مراقبه از ديدگاه اُشو
لوك عرفـانی از ایجـاد رابطـۀ جنسـی     س و هاي اُشو سیر آموزه بر پایۀکه دانستیم  گونه همان

شود، تا سالک با رفع کامل عطـش   آزاد براي کسب اوج لذت جنسی و عشق کامل آغاز می
بتوانـد بـراي مـدت طـوالنی بـه       ،نیاز از توجه به امیال جنسی جنسی خود، با فراغ بال و بی

  دارد؟ که مراقبه از دیدگاه اُشو چه معنایی اکنون پرسش این استمراقبه بپردازد. 
  گوید: اُشو در تعریف مراقبه می

و مضـمون اسـت.    اذهنی است. مراقبه حالت هشیاري خالص بدون محتو مراقبه حالت بی
معموالً هشیاري شما پر است از چیزهاي بیهوده، همانند آیینۀ پر از غبار. ذهن همواره پـر  

ی که شـما خـواب   هاست. حتی هنگام طلبی ها، امیال، خاطرات و جاه آمد اندیشهو از رفت
خالف ز بعد شماست. این حالت کامالً برهاي رو یاها و نگرانیؤذهن شما مشغول ر ،هستید

و شـما کـامالً    بازایسـتاده آمد افکار و امیـال  و حالتی که در آن رفت ؛حالت مراقبه است
حقیقـت آشـکار    ،خاموش هستید. این خاموشی همان مراقبه اسـت و در ایـن خاموشـی   

تدریج وارد لحظات خاموشـی و لحظـات    تر شود به هشیاري در شما عمیقچه ود. هرش می
  75.ت که شما رمز و راز هستی هستیدشفاف خواهید شد و در آن لحظه درخواهید یاف

. او معتقـد اسـت مراقبـه تمرکـز     یکی دانسـت کند که نباید مراقبه و تمرکز را  اُشو تأکید می
ولـی در مراقبـه    ،شونده وجود دارده و تمرکزاکه در تمرکز ثنویتی بین تمرکزکنندچر ؛نیست
سعی  سویی. مراقبه آگاهی یگانه است. از نیستبین داخل و خارج  و تفاوتی بنديمرزهیچ 

 خستگی و رنج اسـت و ممکـن نیسـت بـراي مـدت طـوالنی       موجب ،در تمرکز بر چیزي
و سکون اسـت  مراقبه آرامش  .ولی در مراقبه خستگی معنا ندارد ؛انجام شود گونۀ مستمر به

  76.هاي طوالنی به آن پرداخت راي مدتتوان ب و می
توان دریافت که مفهوم مراقبه از دیدگاه اُشو با مفهـوم متـداول آن    روشنی می بنابراین به

هـاي   ویـژه عرفـان اسـالمی، کـامالً متفـاوت اسـت. در عرفـان        هاي خدامحور، به در عرفان
و انجـام   سـبحان ي توجه دائم بـه خداونـد   امعنویژه عرفان اسالمی، مراقبه به  خدامحور، به

 سـبحان اي که سالک یقین قلبی داشته باشـد کـه خداونـد     به گونه است؛ دقیق وظایف الهی
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این در حالی است که از نظر اُشـو مراقبـه خاموشـی و     77.همواره عالم و ناظر اعمال اوست
  .ستخالی کردن ذهن از همه چیز، حتی خدا

هـاي   د. در آموزهدارشباهت  78مراقبه بیشتر به آیین بوداي ذن ايرسد این معن به نظر می
شـود.   ي خـالی کـردن ذهـن از همـه چیـز تعریـف مـی       امراقبه بـه معنـ   نیزآیین بوداي ذن 

 80نـه درخـت بـوددهی   «گویـد:   یکی از بزرگان آیین ذن دربارة ماهیت ذهن می 79ننگ هوئی
  81.»غبار کی تواند بر تهی بنشیندد و زیرا همه تهی هستن ؛وجود دارد، نه آیینۀ شفافی

  هاي اُشو در آيين تَنْتْره يابي آموزه  ريشه
اسـت و قصـد دارد انسـان نـوین بیافرینـد. او همـواره         اُشو مدعی بود که آموزگار تـازگی 

کـرد و تلقـی    خـردي سـرزنش مـی    گذشتگان را به خاطر بردگی و گسسـت روحـی و بـی   
رسـماً خـودش    همـه  اینبـا  82دانسـت.  شده مـی  اتگذشتگان از انسان را به تعبیر خودش بی

رسـد بسـیار    فرد و نوین به جاي نگذاشت، بلکه به نظر مـی  بهویژه، منحصریا مکتبی   فلسفه
تابوهـا و    تنبوده است، کـه از شکسـ   83ستیز هندي به نام تَنْتْرَه باستانی اخالق  متأثر از سنت

 ،هپیـروي از مکتـب هنـدویی تنتـر    اُشـو بـا    حقیقتدر کند. دفاع می هاي اخالقی محدودیت
تـوان آن را معنویـت بـر مبنـاي مسـائل جنسـی مقـدس نـام نهـاد.           مکتبی را بنا نهاد که می

هـاي او در شـهر    او بر مبناي مسائل جنسی در سلسله سخنرانی هاي آموزهمحورهاي اصلی 
ر سـال  ر شد. اُشـو د منش 84»مسائل جنسی تا هوشیار متعالی«، با عنوان 1968بمبئی در سال 

در  85بـار اخـالق عشـق آزاد را اعـالم کـرد.      خالف فرهنگ متعارف، نخستینرسماً بر 1970
ه به معرفـی ایـن مکتـب باسـتانی     هاي اُشو با مکتب تنتر آموزه هاي ادامه براي تبیین شباهت

  پردازیم. هندي می

  معرفي آيين تَنْتْره و کوندليني يگه
هـاي هنـدي    ینی اسـت کـه در بسـیاري از آیـین    هاي فلسفی و د ه یکی از جریانمکتب تنتر

 86اي ت وِدهشـود کـه در تقابـل بـا سـن      اطالق می ها و متونی وجود دارد. این مکتب به نظام
خالف تعالیم متعارف آیین هندو، راه ؛ چراکه در نظام تنتره شهوت و امیال نفسانی برهستند

ه در همـین مفهـوم اشـاره دارد. تنتـر    نیز به د. واژة تَنْتْرَه نشو می دانستهنجات و آزادي روح 
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ي به سـوي نجـات، تشـکیل    ابه معن» تْره«ي گسترش دادن و ابه معن» تَن«لغت از دو بخش 
و  گسـترش یافتـه  ه راه نجات براي انسان و مفهوم آن این است که در آیین تنترشده است، 

  87.گیرد دربرمینیز  را پست امور
 که انسان دریابد عالم صغیري در عالم کبیـر آنچه اهمیت دارد این است  هدر مکتب تنتر

برگـزار  بـر اسـاس همـین درك و فهـم      88اي به نام میتْهونه هاست. اصوالً مراسم جنسی تنتر
. رابطۀ جنسی بازتاب حقیقت وجود است که در آن جنس مذکر جنبۀ بیرونی الهـی  شود می

  .ندنک و جنس مؤنث جنبۀ درونی آن را در دو جسم انسانی نمایندگی می
رسد تنترة هندویی ترکیبـی اسـت از آداب و رسـوم و اعتقـادات مربـوط بـه        به نظر می

ویژه مسـتقیماً از   که به 90،هاي فیلسوفانۀ وِدة آریایی و بسیاري از سنت 89آریایی هاي پیش الهه
در  اناز دوران سکونت آریاییـ  منزلۀ سنتی ویژهاي به  هاند. آیین تنتر شده برگرفته 91نیشد اوپه

گال و تامیل نادو آغاز شـد. ایـن دو فرهنـگ    ناي هند مانند کشمیر، ب مرزي و حاشیه مناطق
 پدیـد اي را  هرآمیختند و شکلی از آداب تنتراز میالد با هم د پسو  پیشپس از چندین قرن 

  آوردند که نه کامالً آریایی بود و نه کامالً بومی، بلکه ترکیبی بود از آن دو.
خیز  هاي جنسی براي حاصل ها و آیین سنت 92،هندويِ هندغیر نیز در میان قبایلامروزه 

نیـز  شود. این سنت باستانی که در میان کشاورزان منـاطق دیگـر دنیـا     شدن زمین انجام می
و  هسـتند و آسـمان و بـاران، نـر     اسـت  ماده بر این اعتقاد بنا شده که زمینْ ند،شو می دیده

اي هـم از همـین آداب و رسـوم     هنتـر شـود. سـنت ت   حیات می موجبرابطۀ جنسی این دو 
هـا   حاد خدا و الههو از آن به ات ،هاي فلسفی به آن افزوده شده است، ولی بعدها جنبه گرفته

  93.تعبیر شده است
وجـود    به هندوانباور  ،اي در آیین هندو هعلل پیدایش و گسترش باورهاي تنتریکی از 

. سـت ها عمل به مقتضیات آن دورانهاي مختلف براي جهان هستی و مکلف بودن به  دوران
در  براي نمونـه هستند.  ا و عصرهاي مختلف داراي آثار مقدسی متناسب با خوده این دوران
نـام   95در عصر بعـد کـه تْرِتـه    ؛آمدند پدیداي  متون وحیانی وده 94یوگه ی یا ستیهیعصر طال

د کـه عصـر   و در دورة بعـ تدوین شـدند   96دارد متون مقدس غیروحیانی موسوم به سمرتی
 ،در عصـر کنـونی   رواج یافتند. سـرانجام هاي اساطیري  نام دارد افسانه 97دوگانگی یا دواپره

  وجود آمدند.  اي به هآثار تنتر 98یعنی عصر تاریکی یا کالی
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مقتضـیات و   بنا براي براي رسیدن به نجات باید راهی را  در هر دوره ،این اعتقاد پایۀ بر
ها و سنت برهمنـی کـه بـراي     هاي معنوي وده . لذا آموزهشرایط همان دوره در پیش گرفت

چـون ایـن دوره عصـر     ند؛، در دورة تـاریکی سـودمند نیسـت   اند شدههاي کامل وضع  انسان
شـرایط موجـود، یعنـی از طریـق      راهپس باید از  .استیالي شهوات و فقدان معنویات است

  99.اي رهایی و نجات یافتجسم و شهوات، راهی بر
شـود:   هایش به دو دستۀ اصـلی تقسـیم مـی    ا توجه به آداب و رسوم و آیینه بآیین تنتر

راسـت.   یا مسلک دسـت  101چپ و دوم دکشینه مارگه یا مسلک دست 100نخست ومه مارگه
ولی وجه  ؛است 102تأکید بر قدرت الهۀ مؤنث شکتی ،سازد می آوا همآنچه این دو مسلک را 

اي  فراوان گرایش اصلی تنتـره چپ که به احتمال  این است که مسلک دست هاوجه تمایز آن
راست، مسلکی است ضد اصول اخالقی و اجتمـاعی. پیـروان    خالف مسلک دستباشد، بر

شـوند.   مرتکب می اند، پنج حرام بزرگ را که در متون مقدس هندویی منع شده ،این مسلک
دن گوشـت،  نـد از: خـور  ا شـود عبـارت   نامیـده مـی   103این پنج حرام بزرگ که پنچه مکَـره 

  روابط جنسی نامشروع. برقراري ماهی و و مشروب، دانۀ برشته شده
راست این پنج حرام را به اصولی اخالقی و مطابق عرف جامعه تأویـل   در مسلک دست

 104.خورنـد  از سـبزیجات را مـی   اي هـاي ویـژه   گونه ،به جاي گوشت براي نمونهکنند و  می
بـه پرسـتندگان ویشـنو و شـیوه شـباهت       پیروان مسلک دست راست در بسیاري از مـوارد 

وردهاي جـاودیی   نتأکید آنان بر کشف و شهود و خواند مورد شباهت،ترین  مهم دارند، که
  106.است 105و مقدس به نام بیجه منتره

شـود. ایـن دو نیـروي     تأکیـد مـی   ینیروي متعـال دو ه بر وجود تنترن ییآطور کلی در  به
.  107هویشـ  خداي ،همسرش. 2و  هستی ۀداراي قدرت خالق ،شکتی .1اند از:  ی عبارتمتعال

 ۀبه همین جهت همواره قدرت اله .ل استیقا اهمیتی ویژهالبته این آیین براي جنس مؤنث 
شـکتی، شـیوه همچـون     ۀشکتی از شوهرش خداي شیوه برتر اسـت و بـدون قـدرت الهـ    

بایست قـدرت   فرد می هر ،هاي این مکتب آموزه بر پایۀ اي ناتوان توصیف شده است. جنازه
الهۀ مؤنث شکتی را که در درون جسم انسانی نهفته است مهـار کنـد تـا بـه معرفـت مقـام       

بـر پایـۀ   همچنـین   111دسـت یابـد.   110یـا موکشـه   109و رهایی یـا مـوکتی   108بهجت یا اننده
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شــیوه خــالق بنــدگی و اســارت اســت و در مقابــل، شــکتی قــدرت  ،اي ههــاي تنتــر آمـوزه 
  112.شود ت و زندگی جهان هستی قلمداد میبخش و نیروي حیا رهایی

ویژه در مسائل جنسی این اسـت کـه ایـن     شکنی، بهبر تابو  علت اصلی تأکید آیین تنتره
به این معنا که بیمـاري را از   ؛کند روحانی معرفی می 113هومئوپاتیآیین روش خود را نوعی 

مقـداري   راهگـی را از   گونـه کـه مارگزیـد    یعنی همان ؛کند می درمانعامل همان بیماري  راه
با  ،دن، امیال شیطانی را که در قلب انسان وجود دار کنیم مشخص از سم همان مار درمان می

رانی جـویی و شـهوت   دار و میزان این لـذت کنیم. البته مق جویی و پاسخ به آن درمان می لذت
؛ است، معین شود 114حقیقت همان استاد یا گوروبا نظارت یک طبیب متخصص که درباید 
تعـالی روحـانی فـرد    سـودي بـراي    تنهـا  نـه  ،اگر پاسخ به شهوات افسارگسیخته باشد ولی

  115.آوردخواهد  به بارناپذیري نیز  که صدمات جبراننخواهد داشت، 
که معنویت در مسـائل   چنان اند؛ پنهان ها پستیامور متعالی در  ،اي ههاي تنتر بر پایۀ آموزه

رد کـرد، بلکـه بایـد    طـ ارزش  اموري بی منزلۀنباید امور پست را به  جنسی مستتر است. لذا
ه طۀ جنسی در مکتـب تنتـر  رو راب اینمبدل ساخت. ازرا از زهري کشنده به آب حیات  هاآن

یعنـی نیـروي    116،جویی صرف نیست، بلکه هدف اصلی بیدار کردن کوندلینی تنها براي کام
گونۀ طبیعـی از طریـق    فعال و آزاد کردن آنها بههاي موجود در بدن انسان و  نهفته در چکره

  117.اوج لذت جنسی است
پیچیده اسـت. ایـن واژه   اي قدرت دورانی یا درخوداي سنسکریت به معن کوندلینی واژه

در مرکـز وجـود    ،اي ههـاي تنتـر   بنا بر آموزه به نیروي خالقیت مؤنث شَکتی اشاره دارد که
 ،ه بیـدار شـود  ار بر اثر عمل به تعالیم تنتراین م انسان همچون ماري خفته است. هنگامی که

و چکره یا چرخ نام دارند،  اند ی ویژهتدریج مراکز دیگر روانی را که هر یک منشأ نیروهای به
ي نیلـوفر هـزار   ابه معن 118موجب بیداري هفتمین چکره که سهسره سرانجامکند و  بیدار می

جایگـاه روح و اسـاس    ،رار گرفتـه اسـت  شود. این چکره که در باالي سر قـ  برگ است می
  119.آید شمار می بهآگاهی 

سـه کالبـد    :نـد از ا عبـارت  ،دنهفت کالبدي که باید در مکتب کوندلینی یگـه طـی شـو   
 دربردارنـدة سه کالبـد روحـانی    ؛کالبد ذهنی و شامل کالبد جسمانی، کالبد عاطفی ،شخصی

  120.سرانجام کالبد الهیو  ؛کالبد واحد و کالبد حسی، کالبد ارادي / روحانی
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 سرانجامکوندلینی  ویژةهاي  تواند با تمرین مکتب کوندلینی یگه مدعی است که فرد می
و از گرایش به جـنس مخـالف در خـارج     ندهاي مؤنث و مذکر درون خود را درك ک قطب

طرف چپ بدن مؤنث و مربوط بـه امـوري ماننـد     ،هاي کوندلینی آموزه بر پایۀنیاز شود.  بی
و امـوري ماننـد منطـق و     اسـت واطف و درك مستقیم است، و طرف راست بـدن مـذکر   ع

امـور   ،شود. هنگامی که هـر دو قطـب در انسـان رشـد یابنـد      عالیق ذهنی به آن مربوط می
  121.دهد الق و روحانی امکان جریان میبه نیروهاي خ این، و شوند میجنسی خنثی 

  هتنتراي اُشو با مکتب باستاني ه هاي آموزه شباهت
یعنی محوریت مسائل جنسی و جایگاه برتر زن نسبت بـه   ،هآیین تنتر اُشو از دو آموزة مهم

جایگاه ویژة روابـط جنسـی در رشـد و تعـالی انسـان       بارةمرد بسیار متأثر بوده است. او در
  گوید: می

 انسان دو مرز وجودي دارد، که یکی از آنها مرکز جنسی است. انسان در این مرکز با دیگر
ولی تفاوت در این است که مرکز جنسی حـد نهـایی حیوانـات و     ؛موجودات برابر است

عقل است که حد متعال انسان اسـت، و   ،نقطۀ آغاز انسان است. مرز دیگر وجودي انسان
حال مخزنی که تمام انرژي هر انرژي انسان میان این دو مرز در حال حرکت هستند. ولی به

نزدیک مرکز جنسی قرار دارد، به همین علـت اکثـر غالـب     ،خفتۀ انسان در آن قرار دارد
شود. در نهایت انسان دو هدف بیش نـدارد و آن   افکار انسان حول مرکز جنسی صرف می

اي بـراي   ت و مـذهب تنهـا وسـیله   مثل ثرو ،ارضاي جنسی و آزادي است و اهداف دیگر
  122.ها هستند دستیابی به همان

زیرا ما بـا [تـرویج] رابطـۀ جنسـی      ؛رسد امطلوب میهاي ما به نتیجۀ ن ها و کوشش تالش
دانیم چگونه باید  کنیم. ما نمی و آن را سرکوب می ،موافق نیستیم، بلکه با آن اعالم مخالفت

سـودمند اسـت و نـه    نـه   ،کرد. نتیجۀ سـرکوب روابـط جنسـی    برخوردبا مشکل جنسی 
  123.خوشایند

  گوید: چنین میاُشو همچنین دربارة محوریت و برتري جایگاه زن 
و  انـد  از دیدگاه من دوران آینده از آن زنان است. مردان پس از پـنج هـزار سـال خسـته    

اند. اکنون فرصت در اختیار زنان است. اکنون آنان باید زمام امـور را بـه    شکست خورده
  124.ود را نشان دهندخ ۀدست گیرند. باید به زنان فرصتی داده شود تا بتوانند نیروي زنان

  کرد: تمجید می نبود قیدوبندهاي اخالقی در مکتب تنتره، چنینه از اروه او هموعال به
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ه تجربۀ معنوي است که در آن نیازي به انجام تشـریفات دقیـق مـذهبی یـا رعایـت      تنتر
بلکه در عوض فرد را از هر نوع الزام و اجباري که ذهـن را محـدود    ؛اصول اخالقی نیست

چیزي جز بازي ذهـن   دین .ه دین نیستاست. تنتر ان آزاديه همسازد. تنتر ، آزاد میکند می
نـه   ،ه شـورش اسـت  کنـد. درحقیقـت تنتـر    اصول و قواعد را خـارج مـی  ه همۀ نیست. تنتر

هـا و   ردي اسـت بـر ضـد نظـام    ه شـورش فـ  ، سیاسی است، ولی تنتـر انقالب زیرا ؛انقالب
  125.بردگی

  گيري نتيجه
رسـیم کـه    به این نتیجه می اویابی تعالیم  شهو ری ي مکتب اُشوها پس از آشنا شدن با آموزه

موجودي  منزلۀ خالف ادیان و مکاتب الهی، خداوند بهشناختی او، بر  در اندیشۀ نجاتاصوالً
نهایی از دیدگاه اُشـو،    بلکه نجات ؛که مقصد سیر و سلوك باشد، چندان جایی ندارد یمتعال

  مطلق نفس و ذهن، و خاموشی است. ي نفیابا تأثیر پذیرفتن از مکتب ذن بودیسم، به معن
فرامادي امور ماورایی و  اي گونه داند و به گرا نمی هرچند اُشو خود را یک مادي سوییاز 

پذیرد، این دیدگاه را نباید با دیدگاه اسالمی دربارة رابطۀ دنیا و دیـن خلـط    را در کنار مادیات می
سـاز سـعادت    زمینـه  ابط جنسی مشـروع، کرد. از دیدگاه اسالمی امور مادي و دنیوي، و حتی رو

منقول اسـت کـه الـدنیا     که از پیامبر اکرم چنان ؛تعالی است ، که همان وصال حقاند انسان
  اصالی. جنبۀ نه ،پس دنیا از دیدگاه اسالمی تنها جنبۀ ابزاري دارد 126.مزرعۀ االخرة

مقصـد سـیر و سـلوك     منزلـۀ  بـه  سـبحان گونه که بیان شد از دیدگاه اُشو خداوند  همان
(برهمن) را همـان مسـائل جنسـی معرفـی      یخداي متعال با صراحت حتی او .مطرح نیست

ل اسـت و آنهـا   یامور ماورایی قا ةانداز او براي امور مادي ارزشی هم سوي دیگراز  .کند می
در تبیین رابطۀ امـور مـادي و معنـوي، کـه از      پسداند.  هاي مختلف یک چیز می را صورت

، نشده است و نیلـوفر لجن همان نیلوفر آشکار«گوید:  میکند  لجن و نیلوفر تعبیر می آنها به
لجن و نیلوفر ماهیتاً متمایز  .شود خطاي اُشو آشکار می ،از همین مثال 127.»لجن آشکارشده!

تنها لجن در شرایط مناسب توانسته میزبان نیلوفر باشد، و به عبارتی زمینه را  .و جدا هستند
دن ماهیـت لجـن.   سـان بـو   این به معنـاي یـک   .یی گل نیلوفر فراهم کرده استبراي شکوفا

  (معنویات) نیست. (مادیات) و نیلوفر
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اي اسـت کـه در آن اصـل عشـق آزاد      هدف اُشو تشـکیل جامعـه  ترین  مهم نیز سوییاز 
که اُشـو  ؛ چراعشقی که در آن رابطۀ جنسی و اوج لذت از آن بسیار مهم است ؛رعایت شود

داند که اگر از ساحت حیـوانی   لذت جنسی را داراي نیرویی می ،اي ههاي تنتر آموزه متأثر از
  شود. تواند موجب نجات نهایی انسان  می ،و انسانی بگذرد

بنـدهاي قـانونی   یافت، عشـق زودگـذر و قیدو  آموزد که آنچه باید از آن نجات  اُشو می
محـدود شـدن    موجـب بنـدها  قیدو؛ چراکه ایـن  آورد است که ازدواج براي انسان به بار می

توان با دسـت   صورت نمی د، که در ایننشو نتیجه محدود شدن عشق میدرروابط جنسی و 
به مرحلۀ نهایی یعنی مراقبۀ کامل از طریق  ،یافتن به عشق کامل از طریق عمل جنسی کامل

  سـت عبور از هفت چکرة کوندلینی یگه و رسیدن به نیروانه سـمادهی، یـا همـان نجـات د    
  یافت.

ولی برخالف مکتب اُشـو، عشـق    ؛دارد ی بسیار مهمدر عرفان اسالمی نیز عشق جایگاه
 هاي زمینی و حاصل شهوت و روابط جنسی زن و مرد نیست، بلکه با تنها منحصر در عشق

محور است، عشق حقیقی تنها عشـق الهـی و آسـمانی، از    توجه به اینکه اسالم دینی توحید
 بـر  هـاي اسـالم،   با توجه بـه جامعیـت آمـوزه    سوي دیگرد است. از نوع عشق عابد و معبو

 تواند است. البته این عشق و محبت نمی شدهمحبت و عشق میان زن و مرد نیز بسیار تأکید 
شرط باشد، بلکه چنین عشقی همراه با برقراري تعهد زناشـویی  قیدو گونۀ مطلق آزاد و بی به

که اگر عشق از اول زام به آن مانع عشق کامل نیست، تنها الت تعهدي که نه ،میان آن دو است
نه هوسی زودگذر، تبدیل به پلی مستحکم براي سیر انسان به مقصود نهـایی   و حقیقی باشد

  الهی است خواهد شد. يخلقت، که همان کمال مطلق و لقا
  شده چنین است: مطرح پرسشپس پاسخ اُشو به سه 

ات هاي اُشو انسـان بـراي رسـتگاري و نجـ     وزهاز چه چیزي باید نجات یافت؟ بنا بر آم
بندهایی که مانع فراهم آمدن زمینۀ مراقبۀ کامـل و عبـور از   بایست نخست از قیدو نهایی می

بنـدها نیـز چیـزي نیسـت جـز عشـق زودگـذر و        چکره است، رهایی یابد. ایـن قیدو هفت 
ردن روابـط  آیـد. پـس بایـد از محـدود کـ      وجود می  محدودي که از طریق ازدواج سنتی به
  .پرهیختجنسی در چارچوب قانون و شریعت 
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آید؟ از دیـدگاه اُشـو نجـات نهـایی بـا عشـق آزاد کـه         از چه طریق نجات به دست می
  شود. حاصل رابطۀ جنسی آزاد، ولی تحت نظر استادي ورزیده است، حاصل می

دیگـر مفهـوم نجـات     عبارت نجات، مقصود نهایی سالک است چیست؟ به منزلۀ آنچه به
فرد از اشتغال به امور جنسـی   ،پس از کسب عشق کامل سرانجامچیست؟ اُشو معتقد است 

، را و امکان مراقبۀ کامل و عبور از هفت چکره و رسیدن بـه نیروانـه سـمادهی    شود میآزاد 
  کند. نجات نهایی نیز چیزي نیست جز خاموشی! که همان نجات نهایی است، کسب می

اي که باید بر آن تأکید شود این است که اُشـو بـرخالف ادعـایش، آمـوزة      تهنک سرانجام
است. او  برگرفتهره را از مکتب باستانی هندویی تنتخودشناسی از طریق روابط جنسی آزاد 

هـاي   بـارة اهمیـت آمـوزه   کند. اُشـو در  ستاید و از آن دفاع می خود همواره این مکتب را می
  گوید: ره میآیین تنت

هـاي آن تنهـا روابـط     کنند کـه آمـوزه   گمان می ،اند ره را نفهمیدههاي تنت ه آموزهکسانی ک
  هاي این آیین، بهترین وسـیله  زهولی در حقیقت آمو ؛آموزد جنسی در مجالس عیاشی را می

ها بـراي رسـیدن بـه بـاالترین و هفتمـین       ترین چکره است براي تغییر نیروي انسان از پایین
  128.داند جهانی میچکره که سهسره است. در این مقام سالک خود را بخشی از وجود 
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