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 چکيده
 شـادمانگي و شـوو  خواهي،يكي، نماد زياده كه پردازدياوشو م يبودا، انسان آرمان يت زوربايبه ترسيم شخص مقاله نيا

توانـد ميتناقضـي  بدون هـي  ،استراني سانساني كه دنبال هو، يدر نگاه و .است رياضت و زهد ديگري، اسوه و است
ني انسـان الـ  اني و روحاهر دو بعد جسم، در نگاه اوشو رو،ني. ازاكماال  معنوي خود را از طريق رياضت به دست آورد

 انسـان ،كه در اسـال حالي. درش را به حد كمال برسانداوجودي ةت كه هر دو جنبگيرند و انسان آرماني كسي اسقرار مي
  قـرار وحاني انسان الربا در نظر گرفتن هر دو بعد جسماني و روحاني، بعد  نيست و مساوي و همسان دو حقيقت داراي
انتقـاد وي،  ويكرد تحليـ  قاله با رو. اين ميابدتنظيم ميوي بر اساس حقيقت روحاني ها، گيرد و نيازهاي مادي انسانمي

 پردازد.به بررسي شخصيت زورباي بودا و نقد آن از منظر اسال  مي

 اضت.ي، رگراهاي معنويتجنبشكمال،  مراقبه، بودا، يزوربا اوشو، آرماني، انسان :هاکليدواژه
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 مقدمه

ان ، بح   از ان  ه اس تتوجه قرار گرفت مورد گرا هاي نوين معنويتدر جنبشکه  ياز موضوعات مهم

 ترس م    توي م را نظر ان  ان آرم اني م وردخ ود،  خ ا  ديدگاه اساس برهريك  است که يآرمان

رائ ه نظر خ ود ا از آنها سعي دارند، الگويي جذاب   کامل از ان ان موردهريك  ن دلمل،ماند؛ به همنموده
، نوپدي د معن وي ه ايجنبشدر مشهور  اثرگذار   يهاانياز جر يکيبه عنوان  ا شو، در اين ممان .دهند

تعلمم ات مکت    ا  ک هايگونهاس ت. بهان ان نوين، کامل، سعادتمند   آرماني از  يريارائه تصو يدر پ

 کند:معرفي مي ،هاستخود را در راستاي رساندن بشر به کمال   سعادت، که آرمان همه ان ان
ه اينن اسنك كن، واهم همه در مورد تعليمات من بدانندخهايي كه ميترين نكتهترين و اساسييكي از مهم

امنل بلكنه نرنرم منن عنامك و ك ،گرا نيستمگرا و يا روحو ماده دهمرا تعليم مي «انسان كامل بودن»من 
 (.29ص  ،الف1383شو، وا)دتواند مقدس باشمي اسك. تنها يك انسان كامل

ي ان ان ن وين يت از آن دارد که  ي در پي ارائهحکا ،آيدهاي ا  برميکه از گفته، ا شوسمر تحول فکري 
يل ب ه را تب د ات  تناقض  اتسازد   اختالف ي مييهاي در ن، کمال   داراص   کاستيياست که از نقا

 فق   چم   ه ر   اس ت قانون نقص، هاين را بپذيريد ک» گويد:باره مي ي در اينکند. تفاه    تعادل مي
 .(57،   م2004ا شو، )«رسمده باشد فرا مرگش زمان که شودمي کامل زماني

ا عه کرد ت مراج ا شو يد به قاموس ذهنيباي، ميآل از نگاه  دهياما پمش از پرداختن به ان ان ا
ک ه  ر ، الزم اس تني اد. ازم دارد، فهميان م م خود ب يکه دربارة ان ان آرمان يمراد ا  را از کلمات

 رد تا ان انمگقرار  يمورد بررس« يآرمان ان ان»  « ن کاملان ا»، «کمال»مانند  ياز کلمات ير  متف 
 شود. ينامد، معرفيم« بودا يز ربا»که  ي  يآرمان

 ر کمال از منظر اوشويتفس

ن دگي خ ويش ب ه نقه ه پاي اني ز، که اگر ان ان در پي آن برآيد کندير ممتف  يابه گونهکمال را  شوا 

کم ال را  ا  .اس ت انتهايي ههنقاز نگاه ا  مرگ   ي مرگ يعني تقاضا، تقاضاي کمالن ديك شده است. 

ه اي کند ک ه نق صتويمه مير ، نياداند. ازيان ان م يداند   نقهه مقابل آن را ارزش برايضدارزش م

ه ا ه   از زن دگي ل ذت ر  شويد   سعي کنمد با هممن نق صخود را بپذيريد   با شهامت، با آنها ر به

نق ايص  نقصان، حقمقت زندگي است. شما سعي داريد به کمال برس مد   م ن» ند:کببريد. ا  تصريح مي
 .(86 ،  ب1383 ا شو،)«امخود را پذيرفته

 کنن د،مي تش وي  بش ري س عادت   کمال به رسمدن در را ان ان جهت که نيا از را اديان اساساً ا 
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 گن اه اح  اس از رمغ به کار اين هک است عقمده اين بر   کنديم يمعرف سعادت به رسمدن در مانع نوعي

 بمن دنمي ان ان در را نقصاني ايوالً  ي ر ،ايناز. ندارد دنبال به را ترس   ناکامي ج  چم ي نااممدي،  

اس ت   کم ال  يص در ن يرش نقايبمايد. به عبارت ديگر، نقص ان ان در عدم پذ بر آن رفع دنبال به تا

داند ک ه يم دين   مذه  پذيرش را ان ان ماندگيعق    نقص ال، تنهمن دلمرش آنها. به هميدر پذ ي 

 دي ن ب ا را اي مل   حقمق ي دي ن بمن جهت، تفا ت هممن به. ان ان است ي  تعالنقايص  به دنبال رفع
 :کنديم يمعرفنقايص  رفع يبرا آرمان به رسمدن غمر اقعي،

 و باشني، كامنل دينبا تنو كنه ديگومي مذهبشبه. اسك نيهم در لياص مذهب و مذهبشبه نيب تفاوت
 كين و كنند،مي درسك اتياخالق ستي،ين كامل چون. ستيين كامل تو كه رايكند؛ زمي جاديا احساس گناه

 را دوزخ و بهشنك و سنتيين كامنل تنو كنه رايز شري؛يهم لرز و ترس كي كند،مي خلق قيعم شيتشو
 !شند خنواهي هيتنب عهنم نشوي، در املك اگر و افكي خواهي دسك بهشك به بشوي كامل اگر .نديآفرمي

 امنلك دادي، كه صيتشخ را نيا كه زماني و باشي ديبا نكهيا نه هستي، كامل تو كه ديگومي لياص مذهب
 .(29ص  ،م1999 ،اوشوكني)مي زندگي كمال با هستي،

  اهايش اس ت. تواند به کمال برسد   هنر ا ، فق  پذيرفتن نقصکند که ان ان، نميا  در جايي اعتراف مي

ش ود ر  ب ه کم ال ها را بهانه زندگي ابدي دان ته   معتقد است: نقص ان ان، موج  ميبرخي جاها نقص

اراي د ،ي دد شناس اندن   معرف ي آن اس تگفت ان ان آرماني ک ه ا  در انوتميحرکت کند   پويا شود. 

ترکم   را  کنند. ا  اي نرا نفي مييکديگر   در مقابل يکديگر  هاي مرکبي است که داراي تناقض   يژگي

 گويد:  ميا   نقصان در ان ان است.موجيك، هرفقدان داند که بلکه مکملي مي ،تنها در مقابل يکديگرنه
ر آن زمنان تنهنا د .تواند حقيقك را بشناسد كه از تضادها به عنوان مكمل استفاده كندانسان تنها زماني مي

عنادل از ت زيرا وقتي مثبك و منفي در حالتي ؛شودياهنري برخوردار منظم و هم اسك كه زندگي انسان از
گاه گنل شود، آنها آشنا ميو توازن قرار گيرند، درهاي ماوراء به روي انسان گشوده شده و او با ناشناخته

 (.31، ص الف1383)اوشو،  شودطاليي شكفته مي

 آرمان انساني از نظر اوشو

ان ان به دنبال که زماني : معتقد است ا شو .(29،   ال 1385ا شو، )«ان خل  نکنآنچه را که ه تي بپذير، آرم»

ه ا نابودکنن ده آن آرمان  جود خود پذيرفته است   ايوالً کمبود را در کند، نقص  آرمان خود حرکت مي
 .م  تديگ ر نقص ي در ا  ن ،که اگر  جود خود را بپ ذيردحاليدر. شودمي« کمال»چم ي است که تعبمر به 

. ا  معتق د اس ت: به کمال دست پمدا کرده است، هاي خودان ان با پذيرفتن همه نقايص   کاستير ، ازاين

   بود، هينخوا  طن در هرگ  بود، نخواهي راحتي در هرگ  سازي، برآ رده تا باشي داشته آرماني کهزماني 
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 چم  ي بمابي، دست آن به آينده در هک کمال چم ي نم ت»: به گفته ا  .باشي داشته رضايت توانينمي هرگ 

 .(29   ،م1999 )ا شو،است تو طبمعت   ذات اي، کمالکرده حملش خودت با هممشه که است

 ،ردبپ ذي، طور ک ه ه  تبايد خ ود را هم ان، ا  معتقد است که ان ان براي اينکه به شک ت نرسد

غممر يك ک ار تنه تحول   تالش براي  ،يدآميان ان به دنبال تغممر بر، در غمر اين يورت. شرط قمد  بي

   (Total Acceptance)يك چم  از من بماموزيد: پ ذيرش تم ام را» .احمقانه است که شک ت به دنبال دارد
 ار خ ودت که  قتي. است هممن در آن زيبايي: شد خواهد تحول سب  خودش خودي هپذيرش تمام، ب

 ج اري زن دگي ب ا بجنگ ي، اينک ه بم ا ري، ن ه فش ار اينک ه ن ه کن ي،مي حرک ت به شر ع پذيرفتي،

 .(30،   م2004ا شو، )«شويمي

ا ب ه رپندارد که تنها دغدغه   تشويش ر اني تالش براي کامل شدن را يك  سواس ذهني مي ا شو

دان د قاشي ميا  زندگي ان ان را مانند يك تابلو طوالني ن .هاستپريشي ان ان  ر انموجدنبال دارد   

يابن د   ت الش ب راي ها در زندگي به کمال دس ت نميان ان، ر ايناز. شوده تابلو تکممل نميگاکه همچ
 :گويددر خاطراتش مي ا شواي است. دستمابي کمال کار بمهوده
ك يناو در بنود.  زيبنا بسنيار كاخي داد،مي نشان من به را قصرم او و بودم ماهاراعه يك همانروزي مي

 ناتمنام ار آن : چنراگفتم .بود مانده ناتمام هدر آنجا يك ديوار بود ك بيني؟مي :مكان خاص ايستاد و گفك
د نباين چينز هني  كنه دارد وعنود سنتي ما خانواده در و هاين قصر را پدربزرگم ساخت :گفكاي؟ گذاشته

 .هنددنمي كمنال اعنازه زنندگي كنه بياورنند ياد به بعد هايكامل باشد. چيزي بايد ناقص بماند تا نسل
كننم، ولني  كامنل را آن كوشنممي منن كنه با وعودي ماند، خواهد ناقص امكرده شروع من كه تابلويي

 .(57)همان، ص باشد كامل تواندنمي كه اسك چنين هستي هانطبيعك ع

اش م ال  اقع يداند که ا  را به کمي يتوان گفت:  ي ان ان را فاقد هرگونه هدف، ميا شوبا اين تويمفات 

 ي است.ها   کماالت الهي در زندگاي براي ک   ارزشگرايي حقمقي، انگم هکه آرمانحاليررساند. دمي

 مصداق )شخصيت( انسان آرماني

ه ها براي رس مدن ب ها   دستورالعملکند که همه تويمهشناسي خود، آرماني را تداعي ميدر ان ان ا شو
پ ردازد خود مي مل، به معرفي الگويي براي پمر انا  با تعممن مصداق ان ان کا ،شود. در  اقعآن خت  مي

 آل ترکمب ي ازان  ان اي ده، ا ش ودر مکت   . دان د  سعادت   تکامل بشر را در گر  رسمدن ب ه آن مي
ي   ايگرم ادي، ده د. ب ه بم ان ديگ رج مانمت   ر حانمتي است که د  بعد عال  ان اني را تشکمل مي

 د.ندهورند   ان ان متعادل از هر د  جنبه را شکل ميخگرايي در اين نگرش پموند مير ح
هاي مادي ان ان را سرکوب کن د   از  ريذ   بهرهيها   لذاگذرانيخواهد خوشنميسو، يكاز  شوا 
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يعن ي  ؛پ ذيردهر د ي اينها را در ح د کم ال مي، ر ايناز. منکر ساحت ر حاني ان ان نم ت، ديگرسوي 

توان د کم االت ميب د ن ه مچ تناقض ي همو  ،است رانيي   گذراندن به شهوترانسان اني که دنبال هو

زار کند ک ه از لج نا  آرمان خود را به گل زيبايي تشبمه مي. معنوي خود را از طري  رياضت به دست آ رد

رش د  ان ان زماني ب هدر نگاه  ي  ،ر ايناز .(26)هم ان،   سر بر آ رده   در آن رشد   نمو پمدا کرده است

. ش رش د کن دا  هوس نف  اني اشود که در ممان هوش کش  ميارسد   حقمقت  جوديي ميي  شکوفا
از منظ ر ا ، عد پ  ت را پش ت س ر گذاش ته باش د. عد برتر زندگي يعود کند که بُتواند به بُتنها زماني مي

، هاي مرتب ه پ  تش يها   خوشود که رنج   عذاب   لذتپاداش رسمدن به مرتبه برتر زماني حايل مي

در اين مورد، تشبمه ان ان به گل نملوفر اس ت ک ه  ا شومثال معر ف  باشد.شده تجربه   پشت سر گذاشته 

از ش کوفا ش دن، باي د از مم ان ، پ مش نملوفر آبيطور که در فرهنگ هندي نماد تقدس   پاکي است. همان

تخ   نمل وفر »گوي د: . ا  ميهم من دنماس تثابه مبه کند،ي که نملوفر آبي در آن رشد ميلجن، مرداب بگذرد

آبي اگر بخواهد به شکل نملوفر آبي شکوفا شود، بايد در لجن بمفتد، بايد اي ن د گ انگي   تض اد را تجرب ه 
 .همان()«کند. بد ن تجربه اين د گانگي   زندگي در لجن، نمل به فراسو ممکن نم ت

   ش هوت، خواهيس مبل زي اده، کند که يکيم  مياي ترساين آرمان را در د  شخصمت اسهوره ا شو

از  .اس ت وا ش آل از منظر ان ان ايده ،اسوه زهد   رياضت که جمع بمن آن د ،   ديگري ،استشادمانگي 

از ري ك ه به توض مح در اينجا .يباطن يغنا ندهينما بودا   ،است ير نمب يزندگ يغنا ندهين ما ز ربانگاه ا ، 

 دهم :پردازي    ان ان آرماني از منظر  ي را شرح ميمي ا شواي اين د  شخصمت اسهوره

 زورباي يوناني

 دي ب ه ع ال گذران بود که ه مچ اعتق اتبار   ب مار خوشهاي قديمي نام يك فرد يونانياف انه در ز ربا
   ع مش نموي    به لذايذ دئکرد. ا  داتصور مي   زممني همه چم  را در دنماي مادي.  ي ما راء نداشت

را  ز رب اح الي  در ا ش وح د   م رز داش ت. پرداخت   زندگي افراط ي از خوش ي بينوش خود مي

اق د فبلک ه ا   ،باش دا  ان ان کامل   مهلوب  ي نمي: که معتقد است ،کندشخصمتي جذاب معرفي مي

  مار ب ز رب ا شخص متي اس ت» کن د.مي« معنويت»  « زهد»از آن تعبمر به  ا شوجنبه ديگري است که 

 جذاب،  لي يك چم ي ک  دارد زممن از آن ا س ت،  ل ي از آس مان مح ر م اس ت. ا  زممن ي اس ت،

 ه دارد  ل يا  ريش تواند به آسمان پر بکشد.ا  نمي دار همچون يك سر  ستبر،  لي فاقد بال است.ريشه
 .(16   ،پ1380 ا شو،)«بال ندارد
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مدن ب ه داند ک ه ش رط الزم ب راي رس دگي دنما ميرا يکي از لوازم زن ز رباعماشي   هرزگي  ا شو

پ ذيرد   ذ دنم وي ر زي پاي ان ميي  ري از لذااما شرط کافي نم  ت؛ زي را به ره، ست آل اايدهان ان 

ه د را زرفت از اي ن مالل ت، کم ي رياض ت    ي براي بر ن، ر ايناز. خ تگي   تکرار به دنبال دارد

ع د زممن ي   ر حاني ان ان با آن قابل دستمابي اس ت   مکم ل ب جنبه معنوي: معتقد استه، درتويمه ک

 گويد:ا  مي هاست.ان ان
 ،آيدشمار نميخوب اسك و كار نادرستي به نفسه كامالًفي ،هاي دنيوي بهره بردنخوردن و نوشيدن و از لذت

نوشد و بهميشه بخورد و  تواند برايآدم كه نمي شود.كننده مياين نوع زندگي به زودي خسته ولي كافي نيسك.
كنه تكنراري  دهد، چونراني ميذگها عاي خود را به غمگذرانيگذرد كه اين خومعياشي كند، چيزي نمي

 (.26 ص، م2004)اوشو،  مغز اسكبسيار سبك ،خرسند باشد شود. كسي كه از ادامه اين نوع زندگي دائماًمي

 بوداي زاهد

سانده   ب ا ر حاني خود را به حد کمال ر ةاي است که جنبرسمدهشخصمت به اشراق ، ا شواز نگاه  بودا

 به مراقب ه راه يحمح زندگي ،بودانشمني به مقام زهد   آگاهي دست يافته است. از نظر رياضت   ع لت
 گر بودن   عدم حرکت است.نش تن، نظاره

دهد. او فوق طبيعني ا از دسك ميباره ترديد ندارد، اما او بعد انساني ركسي در اين. بودا يك ابر بشر اسك
بسنيار  ربازواسك. او از زيبايي فوق طبيعي بودن برخوردار اسك، اما زيبايي زورباي يوناني را فاقد اسك. 

 .(13 ، صم2001خواهد تو هر دوي اينها باشي زوربا و بودا)اوشو، دنيوي اسك. دلم مي

 ا ش و. س تش ده ا بودا بان م ت   پنج قرن ممپس از ب: معتقد است ته، ن بودا دانمخود را جانش ا شو

. دارد يير ح ب ودا ا ش و، يزن دگ ةن د ري شود   در اير ح بودا در کالبد ا   ارد م: معتقد است يحت

 .(221 ،  ب1381ا شو، )«ه ت     اژه بودا در انحصار همچ کس نم ت من در  جود خودم يك بودا»

گرچ ه  اب د.يبه جنبه ر حاني ان ان دس ت ،   تالشا رنج داند که توان ته ببودا را عارفي مي، ا شو

. د کام ل نم  تبودا يك موج و، زيرا به گفته ا ؛ دان ت ا شوان ان آرماني  توان مظهر کاملِرا نمي بودا
آس ماني  ةنب بم انگر ج بوداداند؛ زيرا را شر ع خوبي براي انقالب در ني مي بودا ي ، در عمن حال  لي

ورد نق ش م در ، ا  در جاي ديگر آيد.زهد بودايي با مراقبه به دست مي ،ا شوت  ان ان است که در مک

اي ن ي ك  طور که عاش  مخترع گاري ب ودم.درست همان ،اممن عاش  بودا بوده» گويد:چنمن ميبودا اين

 .(220 ،  ب1381ا شو، )«بودا شر ع يك انقالب بود،  لي فق  شر ع نه پايان انقالب بود.

را برخاس ته از  بودابلکه ا  معنويت ، نم ت ساختنبه معناي زهد پمشه ،   انقالب در نيالبته شر ع 

در آخ ر  کرده است   به تکامل   يکي ش دن نائ ل آم ده اس ت. حلول بودا درداند که مي ز رباطبمعت 
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ت م ظرف  ين طرين   از اممتعل  به زم يباش،گل ز رباابتدا مانند کند که يه ممدان خود توييبه مر ا شو

آن  يا تجل م ن دني ا، پنه ان اس ت يکين ياآن ا من دن، اممتعل  به آن دن يا ر، گلمشدن را به دست ب بودا

 طري   از را ييب ودا زه د ر ش ا ش و. (26   ،م2004 )ا ش و،ام ن دنيا ينامتجل ءا ج ماست،   آن دنمدن

  :يپردازيان آن ممنجا به بيداند که در امي يافتنيدست مراقبه

 بهمراق

فت ه برگر، ه  يهاي اجرايي مراقبشموهکند که يه ممتوي يدن به کمال ان انمرس يرا برا ييهامراقبه ا شو

ه اي مختل   مراقب ه ب ا تکنمك، هاي کهن جهاناز انديشه يوگاي هندي است که در ممان اديان   تمدن

اف ت حقمق ت ک  (، کلم د دريمراقبه )تخلمه کامل ذهن؛ نه تمر: معتقد است ي  مورد استفاده بوده است.

گ ر ب ه ه  تي ان ان مراقبه، از نظر ا اند. دالن تاريخ از هممن م مر، به مقصد رسمدهاست   همه ر شن
 :م دعي اس ت ا ش و .اس تجا گ ترده ي رسمده   در همهيش به ا ج شکوفااخودآگاهي ،پموسته است

 ب ه را نم  تيفق دان مراق، ر اي ناز. به استهاي مراقدر گر  انجام تمرين، تنها راه سعادت   تکامل بشر

 کند.جهان ه تي تعبمر مي

لنم بنه عخاكي محكوم به نابودي اسنك. ايننك  هگران بزرگي نياز دارد، وگرنه اين كراكنون علم به مراقبه
انند. كسناني كنه كار گيرند. كساني كه مالك وعود خويش افرادي احتياج دارد كه بتواند اذهان خود را به

هناني عما در مرز يك خودكشني  ،اي خودآگاهانه به كار گيرند. در غير اين صورتدرند علم را به شيوهقا
 (.205ص  ،م2004)اوشو،  بريمبه سر مي

عش    ي رسمدن ب هساز   اب اري براکند که همه آنها زممنهد ازده نوع مراقبه را ابداع   تويمه مي، ا شو

دف اس ت، سازي است، فق   سمله   راه است. عش  ه ه تنها آمادهمراقب:   آگاهي است. ا  معتقد است

ودش اي که از آن عش  جاري نشود، هنوز نفس را در خ مراقبه   پس خوب بدانمد   عش  مقصد است

 .(260   ،ب1382 )ا شو،پنهان دارد

    ک ه ا  در عش دان د ميشود که ا  مراقبه را راه ي ب راي  ي ول ب ه آرم اني مير شن از اينجا 
آيد ک ه ب ه ميعش  به يورت جن ي در، در مراحل باالي مراقبه ا ، ر اينشادماني به دنبال آن است. از

ر د س اس ت،س ک هن مراقب ايکي از مر ّج   ي که. ترين هنر مراقبه استآمم ش جن ي ب رگ ،گفته ا 

 گويد:باره مياين
تر ليه دنياسك. پيشكش تنانترا از همنه عناترين هنر مراقبه اسك. اين پيشكش تانترا بآميزم عنسي بزرگ

كنني. يمترين به واالتنرين اسنتحاله پيندا دهد كه از پسكزيرا كليدهايي را در اختيار شما قرار مي؛ اسك
 (.240ص  ،الف1382 )اوشو، دهد كه لجن را به نيلوفر آبي بدل كنيكليدهايي را در اختيار شما قرار مي
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 zorbaye booda زورباي بودا

 آل ام ر زي را ز رب ايتصوير خويش از ان ان اي ده ،ز رباگرايي   لذت بودابعد از پذيرفتن زهد  شوا 

: اس ت معتق د، در عمن حال. داندنامد   ترکم  بمن اين د  شخصمت را ترکم  غايي خويش ميمي بودا

آي د.  جود ميهشخصمت کام ل ب  ،آنها صي است که در سايه اتحاد   ترکم ياز آن د  داراي نقاهريك 

راي داند که ان ان ب بمند   آنها را همچون د  نممه جدانشدني ميهمچ تضادي نمي ز ربا   بودابمن  ا شو

ب ه مهل وب  گرن هدر در ن خويش پماده کن د،  بايد از هر د  بهره گمرد   ، آل خودايدهنقهه رسمدن به 
 گويد:باره ميا  در اين دست پمدا نخواهد کرد.
ك م مردمم دو بال سالم داشته باشند. اينها با هنم مخنالف نيسنتند، آنهنا از هنم حماينخواهمن مي
و روح،  بينرون و درون، مناده، تواني با يك بال پرواز كني. تو به دو بال نياز داريكنند. تو نميمي

 (Whole man)خنواهم شنما انسنان تمنامشهود وغيب. بنودا فقنن نيمني انسنان اسنك. منن مي
 .(223، ص ب1381اوشو، )«باشيد

ا  ه   خ واهش ج    را ب ودا(  ي)ز رب ا گوي د:در تويم  ان ان آرم اني خ ويش چن من مي ا شو
را  . ا  ت ن خ ويشست از ج مانمت محض   ر حانمت ناباي اآمم ه؛ ناسد   ه  اشتماق ر ح راشمي

 س لو.. ا  ش هود   گاه است   اهلآخود  ،کند. با  جود اينار نميکداند   هرگ  لذات تن را انقدر مي

از  يک ه معج ون شوديز ربا از دل بودا خارج م ا شوبه عقمده . را اپمکور بصمرت م محا را دارد   شور

، ين مزم يب ه معن  ييز ربا ج    قت يررهبر ط ملکوت   يالگو يبه معن، ييبودا ياهشهيبا رها   اند

 .مختل    متضاد عال  است يها اس  قه حد

ها   ش ده ان  انموجشخصمتي است که ، الگوي ف   گ  ت بمن اين د شکا، ا شودر نگاه 
دن ک ه ب ا د  بخ ش ک رحاليدر. راه کمال   سعادت را گ  کنند   در سرگرداني   حمرت بمانن د

خالق در ان ان است که رياضت در مقابل لذت، زهد در مقابل شادماني، قديس در مقابل گنهکار، ا

 گمرد.مقابل ضد اخالق قرار مي

 نب رد   ر ان ي هايتشويش از در ن، کردن يکپارچه با تا است دريدد الگو، نيا ارائه با ا شو

ا ،  پ اره ه ر   گم ردمي آدمي از را کمال   سالمت ان ان، پارهپاره مفهوم زيرا بکاهد؛ افراد در ني

 رمنتظ  اس ت، خ ورده شک  ت جنگ در اين که ايپاره گاهآن. کندمي جنگ اعالم ديگر پاره علمه
 عري ه هب  يورت، ان  ان نيا در بما رد. فراه  گمريانتقام براي اب اري   هاراه تا ماندمي فريت

 اهرظ  ب ه ان  اني ،يد بع د ينگرش با ا . شودمي تبديل خود  جود متخاي  پاره د  امانبي نبرد

 .شوديم متولد نويني ان ان بعد، د  نمب وندمپ با که کند معرفي را متعادل
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 و بررسي نقد
 ير اوشو از کمال و آرمان انساني. تفس1

، هااس تي  کنق ايص  بلک ه، ل در ن ي نم  تي کمال به معناي هدايت   از بمن بردن رذا، ا شو در ديدگاه

رات م ، در تعبا ش و رسد.به تعالي مي، د   با پذيرش آنهانکنکه ان ان با آنها رشد پمدا مياست همان کمالي 

اندن ان  ان يدد شناساندن ان ان کامل است. از سوي ديگر، به کمال رسکند که درميادعا سو، خود از يك

خنان س م والً در کننده نوعي تناقض در ني در ساختار گفتار ا ست ک ه معکند. اين تعابمر ا  بمانرا نفي مي

ي در ن ق ايص ن شود. ان ان آرماني ن د  ي، ان اني پ ر ازگونه موارد ضد   نقمض يافت ميا  به  فور اين
 ح ال، اي ن انديشد. ب ه ه رهاي خود نمياست که به دنبال منافع خويش به راه افتاده   به چم ي ج  لذت

ک ن يا مم ،نم  جود دارد که آيا کمال ان ان، امري ممکن است تا به سوي آن حرکت ک ا شوابهام در کالم 

 س اسا ب ر ن م ؟کدر برطرف کردن آنها تالش  هايمان را بپذيري    از آنها لذت ببري  يانم ت؟ آيا ما نقص

 . ياداده انجام ياهودهمب کار  ،مکن تالش هانقص کردن طرف بر در چنانچه، اشو ا ل نممتب
ه اي  االي از کمال، رش د ارزش ي مراد  د کهمتوان فهمي، ما شو جو در کالم ن، با ج تمهمچن

خواهي ان ي آرم سوي ديگ ر، داند. از را کمال مينقايص  ان اني نم ت؛ زيرا ا  پذيرش   بار ر کردن
ه ا را رمانکند   ايوالً حرکت   تالش در جهت دستمابي به آ  سرکوب ميه، ها را زير سؤال بردان ان

دان د ک ه اي ميکار بمه وده -هاي متعالي استآ ري ارزشکه همان ک   فضائل اخالقي   به دست -
س ت ت ا امه اب  ب ا  اق ع هاي آرم اني ترسم  ايده ،هاي يك مکت يژگياز   کهيحال. دراي نداردنتمجه

ها ش وند ت ا ان  انها در جهت منافع بشري تعري   ميآل   مهلوب را هموار کند. آرمانرسمدن به ايده
س عادت    رس مدن ب هب راي ها در آرمان ان  انرآيند. يدد محق  ساختن آنها ببراي دستمابي به آنها در

ينک ه چ ه ادر  اما باي د توج ه داش ت. ها به دنبال کمال   سعادت ه تند؛ زيرا همه ان انباشدکمال مي
دي دارد. ک  اني ک ه زن دگي را ج   زن دگي م انظر اختالف ،چم ي براي ان ان کمال يا سعادت است

گ ذراني در اي ن ع ال  کمال   س عادت خ ود را خوش ،کننددانند   مردن را نابودي تلقي مينمي ييدنما
ني حم وا آرماني غم ر از توج ه ب ه مش تهمات نف  اني   در. ل ذات، ا شوکه حاليدر ت.واهند دان خ

 د.باشاي براي رسمدن به کماالت ان اني مخال  ميبا ايجاد هرگونه انگم ه، ر ايناز. داندنمي

 بودا يت زوربايي. نقد شخص2

آن  ا ش و  در يك فرد تشخص دارد که از مصداق عمني برخوردار است  ،ا شومکت   ان ان آرماني در

 ز رب اي   ب وداشخصمتي که داراي د  جنبه متضاد در ني است   از شخصمت ؛ نامدمي ز رباي بودارا 
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ن است که به امم ال ش هواني اينه براي ، زهد در ن که تمناي شهوت   هوس دارد؛ گمرديوناني الهام مي

خواهي افراطي را ف  ني دهد   ب ه اي اين است که لذتبلکه بر، اش بکاهدخواهيجهت دهد   از زياده

، ه اي حم وانيک ه امم ال ش هواني   هوسحاليکه رضايت نف اني است، برساند. در، حد مهلوب خود

ک ه ا  ، از زهد   رياض ت ،ا شوشود. شعله آن بمشتر   بمشتر مي، زدن به آنهرگ  پاياني ندارد   با دامن

 ها در ي در ي ك نظ ام   چ ارچوبي ق رارسازد که شهوت   هوس اني را ميخواند، انآن را مراقبه مي
 اي ن ب ا ا   اق ع در .گرفت ه اس ت در پي ارضاي نفس   شادخواري ان ان ش کل، گمرد که همه آنهامي

 ب ه الزم   يارزش  ک ار حمواني لذات   شهوات از داريخويشتن نکهاي جهت از نه را بودا زهد، نگرش

 طلب ديم يافراط  يخواهادهي ز از حايل سرکش نفس کردن رام براي را بودا زهد بلکه د،يآيم ح اب

 ل ذات از  ريبه ره ت ر.   گمريکن اره اينجا در زهد، ديگرعبارت  به. است شده غرق آن در ز ربا که

 ک ه اس ت جن  ي نم ر ي   شهوات بر تمرک    کنترل مهارت ک   زهد، بلکه، نم ت يجن    يماد

 ،ايچندمرحل ه هايمراقب ه  س مله ب ه ک ه شودمي شهواني همجانات   لذات از بمشتر  ريبهره  موج
 .کندمي آماده جن ي ارگانم   براي را شخص

، ر اي ناز. آ رد هاي دنموي را فراه منديبه دنبال ان ان نويني است که بهره، در پموند در ن   بمر ن ا 

ان اثب ات ان   ا ،ه اي بنماد آموزه  ت.مش نمب ييادعا ،زندياگر ا  دم از ر حانمت   سلو. معنوي ان ان م

ون اني   يترکمبي است از ز رب اي  ،محصول ان ان نويناز نظر ا ،  موجودي طبمعي نم ت. کهاست ي نوين

ي ماني   ر ح انهر د  بعد ج   ا شور ، در نگاه نيا. ازان ان نوين )ز رباي بودايي( استکه ، گوتاما بودا

برس اند.  ش را به حد کم الاگمرند   ان ان آرماني، ک ي است که هر د  جنبه  جوديرار ميان ان ايل ق
اس ت.  ي رداند که پرداختن به ه ر د  ض ريم ي  ج مان يد  بعد ر حان يحال آنکه اسالم ان ان را دارا

ن د  يا.. اما اخ با شأنه    ناسوت   خا. عال  يکي، از   ملکوت   باال عال  با   متناس  کي، سازگاري

ن  ان ابا در نظر گرفتن هر د  بعد ج ماني   ر حاني، بع د ر ح اني  نم ت   م ا ي   حقمقت، هم ان

 ارايرا د ن  انايابد. اسالم، ها، بر اساس حقمقت ر حاني تنظم  ميگمرد   نمازهاي مادي ان انايل قرار مي

 .استداده  قرار فرع را ريديگ   ايل را يکي بلکه داند،نمي م ا ي   هم ان د حقمقت

 اوشو ي. نقد مراقبه ها3

شود تا فرد م  ائل پمرام ون خ ود را ب ه فراموش ي ب  پارد. مراقبه به خدمت گرفته مي، ا شودر مکت  
ذهني کامل ب ه س ر ب رد. اي ن يعن ي از ک ار گمرد که فرد در بيهنگامي مراقبه کامل يورت مي، ر ايناز
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توان ان ان کام ل را گمرد. به راستي آيا مياي ان ان آرماني خويش در نظر ميافتادن ذهن   خرد که ا  بر

به تعالي   رش د دس ت ياب د؟ ، تواند بد ن تفکر   تعقلبد ن خرد   عقل در نظر گرفت؟ آيا ان ان مي

 فرق بمن حموان   ان ان چم ت؟، در اين يورت
  ي ر امور جند، اما همه نمازهاي بشر را دکن، مراقبه را پاسخي به نمازهاي مه  بشري تويم  ميا شو

هاي کند، اما مراقب هکند. ا  در جايي مراقبه خويش را مراقبه ه تي تويم  مي  هوس ج مي خاليه مي
ن ابراين، ا  همه در راستاي رسمدن به ان ال   ارگاس  جن ي است که برخاسته از شهوت   ه وس اس ت. ب

ر ، هم ه چم   را از اينزند. ازست، نه مراقبه ه تي که ا  دم از آن ميتوان گفت: مراقبه ا  مراقبه هوس امي
 ا  تثنبمن د   ر اب   عش قي نم   از اي ن قاع ده مها در حال تغممر   رنگ عوض کردن ميمنظر اين هوس
ه، ه ه   آممخت در مقام ابداع توان ت انجام دهد، اين است که عش  جن ي   مراقبه را ب  ا شونم ت. آنچه 

 .از اين د  را براي رسمدن بشر دنمايي به مهلوب   آرمان خويش ارائه بدهد ترکمبي
ي هممت زي ادايوالً افکار ا  در اين رابهه، تحت تأثمر مذه  تانترا است که به م ائل جن ي   عش  ا

ظه ار آن ترين  ج ه ب ه ادهد.  ي معتقد است: غري ه جن ي را نبايد سرکوب کرد، بلکه بايد ب ه دقم  مي
  مراقبه چم ي ج   س کس ، ا شودر سخنان ديگر . (61   ،ب1383 )ا شو،اخت   در ارضاي آن کوشمدپرد

، آن   سهح چه ارم ،در  اقع سهح ا ل عش  سکس   ان ال است ا شوچرا که به نظر  ت؛ امور جن ي نم
 سهوح عش  چم  ي ج   س کس   ان  ال، در نتمجه. آمم ش جن ي است، هنر آنهمة اي است که مراقبه
ا از ردان د، تع الي آن ا  در بح  از عش ، که کمال ان ان را در پماده کردن عش  در  جود ان ان مي نم ت!

 .(86،   ب1380)ا شو، جايي الفاظ استر ، تعابمر  ي در مورد عش  جابهاينپندارد. ازطري  سکس مي

 يبا طعم معنو يي. انسان خدا4

 ان ان بشر، ريناپذانيپا يهالذت   متنوع يهاييجوکام   يامر ز ربش يهاخواسته دادن قرار توجه ، باا شو

   انان توس   اس اس، هم ة ام ورنيابر د.ي جويم ا  يدر ن  يآرز ه ا   التيتما برآ ردن در را آلدهيا

 يهاخواسته   ان ان به دادن شه، ايالتياند نيا در. ندارد يگاهيجا چمه ياله مانيا   شوديم يگذارارزش

 ني ن اس ت. اهدف ان ا نيباالتر ا،مدن در رمخ نيشترمب ک     مهلقش اراده   خدا ند ايالت برابر در ا 
   هاش هياند ک ه اس ت يال وه ني د   ،يانم  ح ،يعمالهبم ا راء ش هياند هرگون ه حذف نگرش، دريدد

 از ينگرش، ناش نيا .ندمبيم يان ان يهاارزش راه سر بر يجد مانع نيترب رگ عنوان به را ياله يکردهاير 

 يان  ان يهاتيمح د د   هايکاست انگاشتندهي، ناديان ان من لت   شأن به يافراط   حصر   حديب توجه

 .شود يمداران ان نيگ ي، جاييخدا خود اي کهبه گونه .نشانديم خدا يجا به را خود که است
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 يک ي   م لتکا ب ه   اس ت کرده حلول دابو در که داندمي ز ربا طبمعت از برخاسته را بودا معنويت ا 

 رفت ار   هش ياند در ا  ساختن محور   خدا به آ ردن ي، ر ا شو ادعا مورد تيمعنو .است آمده نائل شدن

  تمن خدا به اعتقاد اشت، الزمهيمعنو نوع نيا که باشديم ان ان محور بر يتيمعنو يبخشسامان بلکه نبود،

هاي ان  ان را در ح د خواس ته، ان ان آرمانيبح  از ا  در  .شوديم هشمرد تيعبود يمنها خدا، يمنها  

 ه ا ، حت يدان د. در نگ ادهد   همه چم  را در راه رسمدن به من افع م ادي ان  ان ج اي  ميحموان تن ل مي
ي رسمدن هاي پمشنهادي در راستاشود. مراقبهبازي براي رسمدن به لذت   آرامش در ني تويمه ميهمجنس

 دکامي اس ت.، عبارت از رسمدن ب ه ش اا شوگمرد. بعد ر حاني در ان ان در نگاه اس  جن ي قرار ميبه ارگ

ا   م ت؛ زي راهاي اخالقي در ان ان نزند، مقصد رشد ارزشر ، اگر ا  دم از زهد   آگاهي   تقوا ميايناز

 ت ببرد.ه ان ان از آن لذشود کگذاري ميداند   چم ي ارزشارزش را بر محور تمنمات در ني ان ان مي

. رهاس ت يبن د   دمق هر از که شوديم يمعرف يآزاد ان ان عنوان، به ا شو مکت  در يآرمان ان ان

 آنچ ه ج  ، بن دي   قم د هر از بايد   است آمده دنما به آزاد ان ان که ردمگيم نشأت آنجا از، اعتقاد نيا
، با اي ن ک ار .گذاردمداري ميخدايي را به جاي ان انا  ان ان  باشد. آزاد، کندمي تعممن خود براي خود

ا   ان د.کرده خود را مشغول، ها همواره با ياد آنخواند که ان انخدا را ساخته   پرداخته ذهن بشري مي

 گويد:در مورد تصويري که از خدا در انجمل آمده   تصويري که بشر از خدا ساخته، چنمن مي
را طبق تصوير خودم آفريد. واقعيك درسك عكس اين اسك: انسنان خندا  انسان اگويد كه خدمي انجيل

را براساس تصوير خودم آفريده اسنك و انسنان كوشنيده تنا تصنوير خندا را پنااليش دهند و اننواع 
 (.فصل اول« ب»تااوشو، بي) «موردم پيدا كند توضيحات مسخره را در

 گاه . (62   ،ج1385)ا شو، داندمي رسمده، خدا مراقبه کمال   به رشد به که را طري  سالك گاهي ،ا شو
 ايا  از غيا  تواندنمي کسهيچ. هستند خدا همه» :گويدمي شته،پندا خدا را ههانسهن تکتک
 ب،1383 ا ش و،)«هساتي خادا يک واقعيت در تو»گويد: ياينکه م يه . (111 ص ،ب1382 اوشاو،)«بهشد

: دانادماي ههانسهن ذه  زائيد  را آن و د ش خدايي ه نوع دوجو منک  اسهس از گه  و. (99 
 عيناي وجاود و اسات مفهوم يک. دارد وجود ذهنت در فقط خدا و توست دستدم هستي»

 .(2،   1، فصل ال »تايا شو، ب)«ندارد
 درون اماه، هسات هاهبات درون حتاي جههماه که زندمي بزرگ خدايي از دمهم  گههي

 تعارض اين چگونه. اندشده ساخته هانسهان دست به هبدمع ،اوشو عقيد  به چ اکه ؛نيست معبدهه

 دس ت تراش مده ب ت در ن ک ه خ دايي چگون ه! اند؟ان ان غمر دست ساخته هابت مگر است؟ ممکن
 !ندارد؟ راهي معبدها در هاست،ان ان
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 ب ه ن  انا محوري ت از س خن بلکه بدانم ، خدابي را هافرقه اين که نم ت آن سخن اين معناي البته

   ش ودمي تعقم  ان ان  جود در خدا که آنجاست تا محوريت اين، هافرقه برخي در که خداست جاي

 زا خ دا ش دن خ ارج مقتض ي نوپدي د، ه ايگراييمعنويت در ان ان بودن محور .رسدمي خدايي به ا 

 هايهق فر از ب  ماري هايآموزه در، بلکه ا شوتنها در مکت  ، نهاست باطني هايحرکت هدف   غايت

 نرس مد حرکت، از هدف زيرا نم ت؛ ا  سوي به حرکت   خدا از سخني حتي غمرديني، گرايمعنويت
   ر ن يد   بمر ن ي ه ايرنج از ره ايي   درده ا درم ان گرفتن، آرام ان ان،ة نشدکش  هايتوانايي به

   پم امبران   خ دا ب ه اعتقاد بد ن ،آنها ادعاي به ه  اهداف اين که است آن شادماني با کردن جايگ ين

 .است تحصمل قابل خود، در ن در گ يدن مأ ا با فق 

 اسالمدر مکتب انسان آرماني 

گون ه نيآي د ک ه م راد از ان  ان آرم اني در ا، اينچنمن به دس ت ميا شودر مکت   يبا بررسي ان ان آرمان

 چم    ا مانم   همه اساسرا محور    يآدم است کهمحوري[ ]به جاي خدامحوري ان انها، همان جنبش

ان  ان ، س پرده يخدا را به دست فراموشاي که به گونه کندتنها راه تأممن سعادت   کمال بشر معرفي ميرا 
کند.  لي اين سعادت از دي دگاه اس الم، در شأن خدايي پمدا مي، ان ان آرماني آن نشانده يرا به جا ييخدا

 ي ژه اس الم، ب ه، يله هاي ادي ان ادر آموزهکه حاليني نم ت. درهاي  االي ان ام مر رشد   تعالي ارزش

حقمق ي   ان  اني   جايگ اه برج  ته   ممت از  ان ان ج  با خدامحوري   پموند با مبدأ آفرينش به حم ات

ه ي، اس تعدادها اي است که ج  در پرتو ه دايت الهگونيابد. آفرينش   طبمعت ان اني بهخويش دست نمي

ابع اد، کام ل    يا  در تم ام ياست که زندگ ي، ان اناسالم شود. ان ان کاملهايش شکوفا نمي  توانمندي

کم ال ان  ان در تع ادل   ؛ زيرا هاي ان اني، هماهنگ با ه  در ا  رشد کرده باشدارزش. همه باشد  تهيشا
ک ه فق   ب ه س وي  ان ان کامل استگاه آن، يعني ان ان با داشتن همه استعدادهاي گوناگون؛ توازن ا ست

يك استعداد گرايش پمدا نکند   استعدادهاي ديگرش را مهمل   معهل نگ ذارد   هم ه را در ي ك  ض ع 

   ارزش كي  ب ه يافراط  . پ رداختن(30  28،   1362مهه ري، )متعادل   متوازن، هم راه ه   رش د ده د

 ت، موج  ي نها در    مم  تق ي راط از انح راف زدن، ج ا در ها، سب ارزش   ابعاد ريسا به يتوجهيب

 ک ردن مق دم ب ا اسالم کامل گر، ان انيد عبارت به .شوديم يقمحق کمال رمم  از ان ان انحراف   يگمراه

 يادراک    يشناخت بعد در ،يوانمفراح يهاجنبه رشد   تيتقو ، بهيان ان يهاخواسته بر ،ياله يهاخواسته
 ج ه،منت در   يوانمفراح يهارساندن، جنبه کمال به نيا که پردازديم يفهر   يمتعال يهاشيگرا جنبة در  
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 ب ه بش ر ي ي غر   يوانم ح يهاهم ة جنب ه که شوديم موج  ،يفهر ان ان به يعمطب ان ان شدن مبدل

 ب ه حرک ت   فه رت ي، نف ا ش ومکت   در کهيحالدر. برسد شيخو مهلوب کمال به   نديدرآ ا  کنترل

 ک ه است  هيغر ير دنبال نماست. هم يبشر اتمح بخشمفهوم   يان ان آرمان کننده مترس  ه،يغر يسو

 ني ا ک ه نجاس تيا در ياساس  کش اند. نکت هيم متع ال خدا ن د از يگردانير    يخودمحور به را ان ان

ان  ان،  يخودمح ور در. اس ت ا ش و مکت  در که است يخودمحور با مقابله اسالم، در در يخدامحور
   يدر ن  يهاخواس ته رد،م گيم ق رار توج ه م ورد آنچه  ت، بلکهمن ا  از طاعتا   خدا از يخبر گريد

 را کام ل ييش کوفا   تمشخص  گرفتن، قرار محور با ان ان اگرچه شه،ياند نيا در. است ينف ان اتممشته

 هالک ت   س قوط ج  ء ک ه کنديم  جوج ت يز دگذر يهاهوس   المام در را آن است، اما خواستار

 ب ه اس ت. خ دا اس توار ان ان خواست محور بر  مچهمه اساس، ارزش نمهم بر. ندارد همراه به را ي مچ

 .ابدييم تن ل يذهن ساخت موجود اندازه

 ينيتک و شيگ را ،خم ر   ش ر رم، عامل ب ه حرک ت درآ رن ده ان  ان در م    ر ايات از منظر قرآن
 رم  در م، ر م ن ني اس ت. اگ ر ا دهست که در ذات   سرشت ان ان نهاده شا  ي  خداخواه يخواهکمال

در مقص د ي، ک يک ه  ردم گيمتخ ال    متض اد آن ق رار م  رمدر م   شكيب رد،مقرار نگ تيهدا حميح

د زخ  يگ ريد تي بهشت   رحم ت   غا يکي انيپا ؛يدر مقصود خودخواهي، گريداست    يخداخواه

ک ه در حالي  ض دارزش. درديگ ري رذيل ه  مودنم  ارزش   پ لتمفض رمم  كي مودنمپ.   غض  است

کند، بلکه در جه ت ها   فضائل ر حي ان اني حرکت نميتنها در جهت رشد ارزش، ان ان نها شومکت  

زن د. يمه اي در ن ي دام ن دارد   با حرکت قهقرايي، به رشد غرائ  حم واني   هوسمخال  آن گام برمي
 شود.بردارد، اهممت داده مير ، به يك جنبه ان اني که طبمعت ج ماني را در ايناز

ان  ان کام ل  ،ق رار داده يان ان را کانون توجه جد يعال يهاييرساندن توانا تمکمال   به فعل اسالم،

 يب را يله ام أموران ، نده  ت ه اان ان نيترکه کامل، را ءامکرده است   انب يمعرف يرا قه    محور ه ت

وً  لْذُُِّي ياهُوَ الَّذي  ََََذ َ ي ذ  »: کرده است يعرفم تيبشر نممثبت در ب يشکوفا ساختن استعدادها  نَ رَسذُ

؛ (2: جمع ه)«ضاَللٍ ُِّبذ نٍ انُوا ِّ نْ قَبْلُ لَف مَةَ وَ إ نْ ك الْح كِّْ نْهُمْ يَتْلُوا عَلَ ْه مْ آيات ه  وَ يُزَكي ه مْ وَ يََُليمُهُمُ الْك تابَ وَ

کش ان وان د   پاز خودشان برانگمخت، تا آيات ا  را ب ر آن ان بخاي اسوادان فرستادها ست آنکه در ممان بي
 .دند[ قهعاً پمش از آن در گمراهي آشکاري بوگرداند   کتاب   حکمت بديشان بماموزد،   ]آنان

تَُُُْوهُ أَنْب  َذاََ ُ إ لَذ ْه مْ وَاتَذ َ وَ رُسُلَهُ ي  ه مْ يَبَََ َ »: نديفرمايباره منيدر ا يعل ماما  وَ ي طْ َت ذه  ِّ  ثَذا َ مْل  َسذْ

ْمَت ه  َِّنْس  َّ يُيَكي ُوهُمْ  خدا ن د ، پ س(1البالغ ه، خ نهج)«الَُْقُذول َُيَذاِ نَ لَهُمْ يُث   ُوا وَ َ التَّبْل  غ  عَلَ ْه مْ يَحْتَجُّوا وَ نَ 
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 را الهى فهرت هدع اداى تا داشت، گ مل آنان سوى به ه  دنبال به را پمامبرانش   انگمخت، بر را رسوالنش

،   کنند حجت اتمام آنان بر داليل ارائه با   آرند يادشان به را ا  شده فراموش هاىنعمت   بخواهند، مردم از

ن   ک رد اسالم، ش کوفا دگاهياساس، هدف خلقت ان ان از دنيابرانگم انند.  بر را آنان عقول پنهان نمر هاى

 . ق رآن(42: اتي )ذاراست دهيگرد انمب ي  يعت   تکامل ر ح اسهه طابه، ان ان يدادن جوهر  جود رشد

 .(30: )بقرهدان ته است نمزم يدر ر  «ياللهفة خل»خدا    ينمرا مقام جانش رماخ يمعنا،  يکر

 يانسان آرمان فطرت؛

 :شهمد مههريبه گفته .   پويا است زنده طل ،کمال خواه،آرمان دار،هدف آدمي موجودي
كنند كنه وعو منيرا عسنك هاييآرمان خواه،و كمال مطلوب خواه،اسك ارزعو، آرمانانسان موعودي 
 و حنداكثر همسنر و فرزنندانش اختصناص هايي كه تنها به خنودمآرمان نيسك، «دسو» مادي و از نوع

 .گنرددمحدود نمي به محين و به منطقه خاصي از زمان، اسك عام و شامل و فراگيرنده همه بشريك ندارد.
هناي ديرنر قنرار ارزم ارزم عقيده و آرمنانش فنوق همنه احياناً اسك كه «پرسكآرمان» انسان آنچنان

 (.12ن11ص ، 1372مطهري، )گيردمي

را ک ه ن ان  جود اخدا ند سبحان در ان ان به  ديعه نهاده شده، بخشي از سوي که از ، گرايش به کمال
ن  ان   مق دس در ا ياله  يه اشيب ه گ را که گمردميدربر، شده است رمتعب« فهرت»به   يدر قرآن کر

   (11: )مجادل هياي ورت مرحل ه بُعد موج  تکام ل ان  ان ب ه نيا يياشاره دارد. از نظر قرآن، شکوفا
آرم ان ، يگ رد ترابه عب. (33: )بقرهشوديفرشتگان م ي  مقام معلم ياللهفة خل   ينمبه مقام جانش دنمرس

 ي نا  ل طا ،«ان  ان». باشدمي «دين الهي» مبناي است که «هاي فهريستها   خواعهش» همان ان ان
ب ا ، ا ش و در مکت   اس ت. «ان ان آرماني»   پوينده آن بوده «آرمان ان اني» پس فهرت، .است «آرمان»

، د فه رتشود   با کنار زدن آن، آرمان ض مي پر رش بعد حمواني، اين آرمان به دست فراموشي سپرده
ح رف فهري ان ان منطلبي کمالشود، در اين يورت، د رذائل اخالقي است، جايگ ين ميکه همان رش

 !پر راندنمي همچ ارزش   هدفي را در سر ج  سوداي سود شود   ان انمي
 ياي ل  ج ود ني ا يانحه اط   ز ال   ن ابود رمدر م  ، اينجاست که ان ان بد ن همچ ت وجهي

ب تال م  زنگ ار دل  يم ارم  ب ه ب کن ديم يوط   تن ل را ط  مرحله سق داردي)فهرت( گام برم شيخو
ت ر از  تپ اي وانمبه درجه ح دنمرا رس تممرحله سقوط ان ان نمنخ ت،  ي. قرآن کر(14: نم)مهففگردديم

نف س  نمک رده   چن  انم ب يتر سقوط ر ح   فهرت را مرتبه نب اتنازل ه  مرحل (179: )اعرافآن شمرده
 يه جم ادبه درج  دنممرحله را رس نيآخر. (26:  م)ابراهکرده است همفاسد تشب  مرا به درخت خب ينازل

 .گردديم ي  نمو معنو شدشمرده که در آن، قل    ر ح ان ان مثل جمادات، فاقد حواس   ر
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 ب ه تق رب در را خ ود ه دف. دارديبرم  گ ام ياله  فه رت رمم   در اسالم يآرمان ان انن، يبنابرا

 شيخ و ود ج  در ياله  ياستعدادهاهمة  رساندن تمفعل به   يتعال   رشد يپ در ا . ندمبيم پر ردگار

 .است  انيگر يخودمحور از   کنديم دنبال يخدامحور در را کمال، ر نيااز. است

 کمال نهايي انسان

وري را ک ه امة ي کلي، همبند متق   استکمال نف اني ا ست. در يك  ي، تعالکمال ان ان به معناي رشد

نب ه جتوان به د  جنب ه تق  م  ک رد: شوند، مينوعي موج  رشد   کمال   شکوفايي نفس آدمي ميبه 
س ان  ان نظري   جنبه عملي؛ زيرا ر ح آدمي داراي د  بعد ايلي نظري   عملي است، هر آنچه در نف

ه د   ي ا ب ش ونظري مربوط مي ةآ رد، يا به جنبگذارد   فعلمت جديد در ا  به  جود ميتأثمر  اقعي مي

ن وع    مراد از جنبه نظري، بعد شناختي   معرفتي ان ان، هر معرف ت جدي دي، ب ه ن  بت جنبه عملي.

ه ومي کند، خواه آن معرفت، حص ولي   مفاهممت آن، رشد   کمال جديدي را در نفس آدمي ايجاد مي

 باشد   خواه شهودي   حضوري.

اي ن اس ت ک ه نف س آدم ي در س ايه رفتاره اي مراد از جنبه عملي ر ح   استکمال عملي ان ان، 
يک ي يابد. مقصود از عمل، اختصاي اً رفتاره اي خ ارجي   فم هاي نويني ميخا ، تحوالت   فعلمت

اطني، ب نظمر نمت، خضوع   خش وع  اموري؛ شوداعمال باطني   در ني آدمي نم  ميشامل نم ت، بلکه 

 لقمات   ملکات   سجاياي اخالقي.خ

ََََذ َ  هُوَ الَّذي »کند: ثت انبماء را استکمال د  بعد عملي   نظري ان ان معرفي ميقرآن، هدف از بع

آن ک  ي  ا ؛ (2جمع ه: )«تذابَ وَ الْح كْمَذةَمُهُمُ الْك وَ يََُلي ي   اأْلُِّي ي نَ رَسُوً  ِّ نْهُمْ يَتْلُوا عَلَ ْه مْ آيات ه  وَ يُزَكي ه مْ

ن بخوان د   اي از خودشان برانگمخت تا آيات ا  را ب ر آن افرستادهناخواندگان، ممان درست که دراست 
مل ي ان  ان   عبه جنب ه « ت کمه نفوس»، در اين آيه مبارکه پاکشان گرداند   کتاب   حکمتشان بماموزد.

 ، به جنبه نظري ا  اشاره دارد.«تعلم  کتاب   حکمت»

منته ي  ب ه مراح ل برت ر جيت دربه ود   شتر آغاز مياستکمال عملي   نظري ان ان، از مراحل نازل

  ان گردد. مرحله عالي تکامل معرفتي   عملي ان ان، موج  کم ال نه ايي بع د نظ ري   عمل ي انمي

، هدف نه ايي اي ديگرتوان براي هر د  جنبه، غايت   غرضي نهايي تصور کرد. در آيهشود؛ يعني ميمي

ال  الت ِِنتسَ  ِ  َ م ا خَلَقت تُ التجِ ن   َ» ده اس ت:عن وان ش « عب ودي»بعد عملي ان  ان، رس مدن ب ه مق ام 
 که مرا بپرستند.ن   انس را نمافريدم، ج  براي آن؛   ج(56ذاريات: )«لِمَعتبُدُ نِ
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 که همان خش وع   خض وع ظ اهري )پوس ته عب ادات( اس ت،، عبوديت پر ردگار، از مراحل ا لمه

 ، رس مدن ب ه ا ج اخ ال ةشود. ثمرميخت  ت، که ا ج اخال  اس، شود   به مرات  نهاييشر ع مي

 مدن ان ان ب ه، به ر شني آثار   برکات رس«قرب نوافل»است. حدي  «  اليت کلمه الهمه»رسمدن به مقام 

 :اندهفرمود کند. رسول خدااي از اطاعت   عبوديت را بمان ميچنمن درجه
حتني أحبّنه  بالنافلةضك عليه و أنه ليتقرب اليّ قال اهلل عزوعل: ما تقرب الي عبد بشيء أحب الي مما افتر

بطش بهنا. ينفاذا احببته كنك سمعه الذي يسمك به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي 
واعبنات تر از اي به محبوب(؛ هي  بنده353 ص ،2ج  ق،1407ي، نيكل)ان دعاني أعبته و ان سألتي اعطيته

سك بندارم و شود، تا آنجا كه او را دوانا او به وسيله انجام نوافل به من نزديك ميهم .به من تقرب نجويد
شننود و چشنم او گنردم، هنرامي كه او را دوسك بدارم، خود گوم او شوم، همان گوشي كه بنا آن مي

 همان چشمي كه با آن ببيند و زبانش شوم، همان زباني كه با آن سنخن گويند و دسنك او گنردم، همنان
 كه با آن بريرد. اگر مرا بخواند، اعابتش كنم و اگر از من خواهش كند به او بدهم.دستي 

 يريگجهينت

 اس ت ک ه ي ندرنقايص  از پر   متضاد يتمشخص ينامد، دارايم بودا يز ربا ، آن راا شو که يآرمان ان ان

 ي ح انم ه رمن ن، ک هدر  زهد. کندينم خود فکر يهالذت ج  ي مچ بوده، به شيخو منافع دنبال فق  به

خ ود  يخواههاديز از که  تمبه دنبال آن ن ندارد   هوس   ج  شهوت ييسازد، تمنايا  را م يان ان آرمان
 خ ود ن وش   ع مش   دنموي لذايذ در گر، که دائ يمه دمن يشهوان المبه ام که است نيا يبرا بلکه بکاهد،

 ينف  ان تيرض ا خود، که مهلوب حد به   دبخش يف  ن را يافراط يخواهلذت   دهد غرق شده، جهت

ذراني   طلبي اس ت ک ه غم ر از خوش گ، ان ان ل ذتا شون، ان ان آرماني در مکت  يبنابرا .برساند است،

 ت.انديشد. هدف ا  دستمابي به لذت ناشي از م ائل غري ي   جن ي اسعماشي، به چم  ديگري نمي

 از يارمب   در که ندارد يهمخوان تنهانه شود،يم مهرح ماسال دگاهيد از که يکامل ان ان با، ن الگويا

 در ت وانيم را تض اد ني ا ش هير. گرنديکدي با تقابل در   تضاد در که يطور به دارد، يناسازگار موارد
 کام ل ن  انا عن وان به يآرمان ان ان از، اسالم مکت  در .کرد  جوج ت آنها از كيهر ياشهياند يمبان

   برج  ته هگايجا   يان ان   يقمحق اتمح به نشيآفر مبدأ با وندمپ   يخدامحور با ج  که شوديم ادي

 اس ت، يه  ت پر ردگ ار ب ه «تق رب» همان که را  احد هدف كي تنها   ابديينم دست شيخو ممتاز

 است. ي  نه خدامحور يمحوران ان، ا شو يشناسيه ت ياما مبنا. ندمبيم خود يفرار 
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